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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര് 21 , വവെളനി

വെഭാലലലാം 163]                        ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                         [നമ്പര് 13

നനിയമസഭ 2016 ഒകകഭാബര് മഭാസലാം 21-ാംതതീയതനി വവെളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിവല 8.30-നട്ട്

ബഹുമഭാനവപട സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണവന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില്

കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയട്ട് അനുവെദനിക്കവപട കചേഭാദലങ്ങളുവട പടനികേയനിവല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വെഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്........ ഓര്ഡര്............ കചേഭാദലലാം നമ്പര് * 421

വനല്വെയല് തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണലാം

1 (*421) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന :  

ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവെനില്  വെന്നകശേഷലാം  വനല്വെയല്  തണതീര്ത്തട

സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എവനഭാവക്കവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആറുമഭാസത്തനിനുളനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിച  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്

തയഭാറഭാക്കുന്ന പദതനി  എത്ര കേഭാലത്തനിനുളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട്

വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?
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റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന  ) : സര്,

(എ)  വനല്വെയല്/തണതീര്ത്തടത്തനിവന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്

നനിലവെനിലുള  2008-വല  കകേരള  വനല്വെയല്  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം

പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കുകേയലാം  ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  നനിയനണങ്ങളനിവല  ഇളവെട്ട്  പ്രസ്തുത നനിയമ

പ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുവമന്നട്ട്  വെലവെസ  വചേയ്യുകേയലാം  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം

ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  കൃഷനിവെകുപട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

സഭാറലലറട്ട് ഡഭാറഭാ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ഇ.സനി.  മുകഖന  തനിരുവെനനപുരലാം

ജനില്ലയനിവല ആറനിപ്ര വെനികല്ലജട്ട്,  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിവല  കവെങ്ങൂര് വെനികല്ലജട്ട്

എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് വെഭാലനികഡറട്ട് വചേയ്തുവെരനികേയഭാണട്ട്.  വനല്ക്കര്ഷകേവര

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സുസനിര  വനല്ക്കൃഷനി  വെനികേസനലാം,  പ്രകതലകേ

വനല്ലനിനങ്ങളുവട വെനികേസനലാം, വെനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള ധനസഹഭായലാം, പഭാടകശേഖര

സമനിതനിക്കുള പ്രവെര്ത്തനവചലവെട്ട്,  ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.  പദതനി പ്രകേഭാരമുള തരനിശുനനില

വനല്ക്കൃഷനി വെനികേസനലാം, വനല്ക്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസട്ട്, കദശേതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ

പദതനി  എന്നനിവെ  വനല്ക്കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

തരനിശേഭായനി  കേനിടന്നനിരുന്ന  1054.77  വഹകര് ഭൂമനി  വനല്ക്കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാവത  1321.17  വഹകര്  തരനിശുഭൂമനി  വനല്ക്കൃഷനി  കയഭാഗലമഭാക്കഭാന  നടപടനി

ആവെനിഷ്കരനിച്ചുവെരുന. ഇപ്രകേഭാരലാം 2016-17 വെര്ഷലാം 2375.94  വഹകറനില്  വനല്ക്കൃഷനി

നടപഭാക്കഭാന വെനിഭഭാവെന വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഒരുപ്പൂ കൃഷനി വചേയ്യുന്ന 4965.2  വഹകര് ഇരുപ്പൂ

കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ഇരുപ്പൂ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  479  വഹകര്  മൂനപൂ  കൃഷനി

വചേയ്യുന്നതനിനുമുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആദലഘടത്തനില്

400  വഹകര്   ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി   ഇരുപ്പൂ  കൃഷനി  നടത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  230  ലക്ഷലാം

രൂപയവട വപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

വെര്ഷങ്ങളഭായനി  തരനിശേട്ട്  കേനിടന്ന  വമത്രഭാന  കേഭായല്  (160  വഹകര്),  ആറന്മുള

പഭാടകശേഖരലാം  (56  വഹകര്)  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  2016  വെര്ഷലാം  പുഞ്ചക്കൃഷനി

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ലകേവക്കഭാണ്ടുവെരുന.

(ബനി)  14-6-2016-നട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനിയവട  അവെകലഭാകേന

കയഭാഗത്തനില് കകേരളത്തനിവല  941  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  21  എണലാം വനല്വെയല് തണതീര്ത്തടലാം

ഇല്ലഭാത്തതഭാവണനലാം  328  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു

കേഴെനിഞനിട്ടുവണനലാം 570 പഞ്ചഭായത്തുകേളനില് ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
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നല്കേനിയനിട്ടുവണനലാം ബഭാക്കനിയള  22  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിവല ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള

നടപടനി തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ വെകുപട്ട്   നടത്തനി വെരുന്നൂവവെനലാം വെനിലയനിരുത്തനിയനിരുന.

ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ലഭാത്ത  പ്രകദശേങ്ങളനില്  ആവെശേലമഭായ  ഫതീല്ഡട്ട്

പരനികശേഭാധന  നടത്തനി  കുറമറ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്

കൃഷനി,  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണലാം  എന്നതീ വെകുപട്ട്  വസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  പ്രസനിദതീകേരണലാം  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാവട

പൂര്ത്തനിയഭാകുവമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : സര്, ബഹുമഭാനലനഭായ മനനി ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാവല

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ഇ.സനി. മുകഖന സഭാറലലറട്ട് ഡഭാറ ആധഭാരമഭാക്കനിയഭാണട്ട് ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്

തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പബനിഷട്ട്  വചേയ്യുന്ന  ഡഭാറഭാ

ബഭാങനിവന്റെ വെനിവെരങ്ങള സലാംബനനിചട്ട് പരഭാതനികേള ഉണഭാകുനകണഭാ; പരനിഹഭാരമഭാര്ഗലാം

നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;  അതുകപഭാവലതവന്ന  ഫതീല്ഡട്ട്  സര്കവ്വേ  നടക്കുന്നതുവകേഭാണട്ട്

ഡഭാറഭാ  ബഭാങനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് റതീ-സര്കവ്വേകൂടനി  ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന :  സര്,  ഇവെനിവട  നനിര്കദ്ദേശേനിചതുകപഭാവല,

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ഇ.സനി.-യവട  കനതൃതസത്തനില്   ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കഭാനഭാണട്ട്

തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല് ഇകപഭാള  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന ഡഭാറഭാ   ബഭാങനിവന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനിക്രമങ്ങവളല്ലഭാലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവവെന്നട്ട് പറയഭാന കേഴെനിയനില്ല.

തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങള ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുള ഉകദലഭാഗസരുവട കനതൃതസത്തനില്

തയഭാറഭാക്കനിയ കേരടട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട് പരനികശേഭാധനയട്ട്   വെനികധയമഭാക്കനിയകപഭാള  അതനില്

ധഭാരഭാളലാം വെതീഴ്ചകേള  വെന്നനിട്ടുവണന്നഭാണട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുളതട്ട്.  നനിലവെനിലുള

തണതീര്ത്തടങ്ങവള സലാംബനനിച്ചുള  വെനിശേദമഭായ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കഭാനഭാണട്ട്

നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതട്ട്. റതീസര്കവ്വേ നടപടനികേള ഉളപവട പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനുള ആകലഭാചേനയഭാണട്ട്

നടത്തനിവെരുന്നതട്ട്.    

ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  റതീസര്കവ്വേ പ്രധഭാനവപട ഒരു കേഭാരലമഭാണട്ട്.

കകേരളത്തനിവല പല ഭൂമനികേളുലാം ഇകപഭാള കരഖകേളനില് തണതീര്ത്തടമഭായനിരനിക്കഭാലാം; പവക്ഷ

യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  അവതല്ലഭാലാം  നനികേത്തവപടതഭാണട്ട്.   അങ്ങവന  റവെനന്യൂ  ലഭാന്റെട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്

വെലനിവയഭാരു  പ്രശലാം  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  റതീസര്കവ്വേ  ഇകപഭാള  എവെനിവട  വെവരയഭായനി;

കകേരളത്തനിവല  റതീസര്കവ്വേ  എന്നകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയവമന്നട്ട്  പറയഭാന

കേഴെനിയകമഭാ?
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ശതീ  .    ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന : സര്,  881 വെനികല്ലജുകേളനില് റതീ-സര്കവ്വേ പൂര്ത്തനിയഭായനി
എന്നഭാണട്ട് ഇകപഭാള കേനിടനിയ കേണക്കുകേളുവട അടനിസഭാനത്തനില് പറയഭാന കേഴെനിയന്നതട്ട്.
783-ഓളലാം  വെനികല്ലജുകേളുവട  റതീ-സര്കവ്വേ നടക്കഭാന ബഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. എന്നഭാല്  
റതീ-സര്കവ്വേ  നടന്നനിട്ടുള  സലങ്ങളനില്  അതട്ട്  സലാംബനമഭായ  കുവറ  ആകക്ഷപങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുകേയലാം  അതട്ട്  പരനിഹരനിച്ചുവെരനികേയമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനവപട വമമ്പര്  ഇവെനിവട
ചൂണനിക്കഭാണനിച നനിലവമന്നട്ട് ബനി.ടനി.ആര്.-ല്  കരഖവപടുത്തനിയതുലാം എന്നഭാല്  ഇകപഭാള
തവന്ന  നനികേത്തവപട്ടുവവെനലാം പറയന്നതനില്,  2008-വല  വനല്വെയല്  തണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  വെരുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പുതവന്ന  നനികേത്തവപട  സലങ്ങളുമുണട്ട്.
അതുസലാംബനനിചട്ട്  വെലക്തത വെരുത്തുന്നതനിനുകവെണനിയഭാണട്ട്  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്
തയഭാറഭാക്കണവമന്നട്ട്  നനിയമത്തനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന്നതട്ട്.  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേ
എന്നതുവകേഭാണട്ട് അര്ത്ഥമഭാക്കനിയതട്ട്  2008-ല് നനിയമലാം  വെന്നകപഭാള തണതീര്ത്തടമഭായലാം
യഥഭാര്ത്ഥത്തനിലുള  പഭാഡനി  ലഭാന്റെഭായലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതട്ട്  ഏവതനള സനിതനിവെനിവെര
കേണക്കുകേള  വെലക്തമഭാക്കുന്നതനിനു  കവെണനിയഭാണട്ട്.  അതനിനുമുമ്പട്ട്  നനികേത്തവപട സലവലാം
അവെനിവടയണഭാകുലാം.   അതട്ട്  തനിടവപടുത്തുകമ്പഭാള  കനരവത്ത  നനികേത്തവപട  ഭൂമനിയവട
കേഭാരലത്തനില് എനട്ട്  കവെണവമന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കവെണത്ര വെലക്തതയനിവല്ലവന്നഭാരു കേഭാരലലാം
ആ  വെനിഷയത്തനിലുണട്ട്.   അതുവകേഭാണട്ട്  ആ  കേഭാരലവമഭായനി  ബനവപടട്ട്  ഇകപഭാള
നമുവക്കഭാരു വെലനിയ വെനിശേദതീകേരണലാം നല്കേഭാന  കേഴെനിയന്നതല്ല.  യഥഭാര്ത്ഥ ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയതനിനുകശേഷലാം  മഭാത്രകമ  ഈ  കേഭാരലത്തനില്  അനനിമ   തതീരുമഭാനത്തനിവലത്തഭാന
കേഴെനിയകേയള.

ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,   ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  നനിയമങ്ങളനില്  ഇളവെട്ട്
ലഭനിച്ചുവകേഭാണട്ട്   വെതീടട്ട്  പണനിയന്നതനിനട്ട് അകപക്ഷകേളുമഭായനി വെരുന്ന പഭാവെവപടവെര്ക്കട്ട്
അതട്ട്  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  തലത്തനില്  ഒരു
സമനിതനിയണട്ട്.  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്,  കൃഷനി  ഓഫതീസര്,  വെനികല്ലജട്ട്  ഓഫതീസര്,
കേര്ഷകേ പ്രതനിനനിധനികേള എന്നനിവെരടങ്ങനിയ ഈ സമനിതനിക്കട്ട്  ശേനിപഭാര്ശേ വചേയഭാനുള
അധനികേഭാരലാം മഭാത്രകമയള.  ഈ സമനിതനിയവട ശേനിപഭാര്ശേ റവെനന്യൂ വെകുപട്ട് ഉകദലഭാഗസര്
പരനികശേഭാധനിചകശേഷലാം ആര്.ഡനി.ഒ.-യവട അനുമതനിയവണങനില് മഭാത്രകമ പഞ്ചഭായത്തുതല
സമനിതനി  വെളവര കപഭാസനിറതീവെഭായനി  നല്കുന്ന ശേനിപഭാര്ശേകേളക്കുകപഭാലുലാം  അനുമതനി
നല്കുകേയമുള. അതുവെഴെനി പഭാവെവപട  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് വെതീടട്ട് പണനിയന്നതനിനട്ട് വെലനിയ
കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന; അകപക്ഷകേള വകേടനിക്കനിടക്കുന. അതുവകേഭാണട്ട് പഞ്ചഭായത്തുതല
സമനിതനികേളക്കട്ട്  തതീരുമഭാനവമടുക്കഭാനുള  അധനികേഭാരമുളവപവട കൂടുതല് അധനികേഭാരങ്ങള
നല്കേനി  ഇക്കഭാരലത്തനില് കേഭാരലക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  കവെഗത്തനില്  തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാനുമുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന :  സര്,  നനിലവെനിലുള വനല്വെയല് തണതീര്ത്തട നനിയമത്തനിവന്റെ
പരനിധനിയനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാകദശേനികേ കേമ്മേനിറനിയണട്ട്.  ഭൂവെനിനനികയഭാഗവമഭായനി
ബനവപട  വെനിഷയത്തനില്  വകേ.എല്.യ.  ഓര്ഡറുമഭായനി  ബനവപടട്ട്  മറട്ട്  ചേനില
അധനികേഭാരങ്ങളഭാണട്ട്  ആര്.ഡനി.ഒ.-യലാം  കേളകര്ക്കുവമഭാവക്ക   കനരവത്തയണഭായനിരുന്നതട്ട്.
നനിലവെനിലുള വനല്വെയല് തണതീര്ത്തട നനിയമത്തനിവല വെലവെസകേള അനുസരനിച്ചുള
പ്രഭാകദശേനികേ  കേമ്മേനിറനികേള  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിച  3(എ)  വെകുപട്ട്  നനിലവെനില്
വെന്നകതഭാടുകൂടനി പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനകമല് യഭാവതഭാരു തതീരുമഭാനവലാം
സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത   അവെസയഭാണുളതട്ട്. അതട്ട്   ക്രമവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനു
കവെണനിയള  നടപടനിയഭാണട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.   ക്രമവെല്ക്കരണ  നടപടനികേളുമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകമ്പഭാള  കകേഭാടതനിയവട  ഭഭാഗത്തു  നനിനമുണഭായ ഇടവപടലനിവന്റെകൂടനി
അടനിസഭാനത്തനില് അതനികപഭാള  തടയവപട്ടുനനില്ക്കുന. ഒഴെനിവെഭാക്കവപടുന്ന  അത്തരലാം
സഭാഹചേരലത്തനില് മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുലാം വനല്വെയല് തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിവല
പ്രഭാകദശേനികേ  കേമ്മേനിറനികേളുവട  കനതൃതസത്തനിലുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി
നടത്തഭാന  കേഴെനിയകേ.  അതട്ട്  നനിലവെനില്  വെരുകമ്പഭാള ആ  കേമ്മേനിറനികേളക്കട്ട്  കൂടുതല്
എവനഭാവക്കയഭാണട്ട് വചേയഭാന കേഴെനിയകേവയന്നതട്ട് ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്ന  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്  ) :  സര്,  കൃഷനി വെകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്  കേണ്വെതീനറഭായള  പ്രഭാകദശേനികേ  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനികേള  നനിലച്ചുകപഭായതട്ട്
യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തുവകേഭാണ്ടുവെന്ന  3(എ)  വെകുപട്ട് നനിലവെനില്
വെന്നതനിവനത്തുടര്ന്നഭാണട്ട്. എനമഭാത്രമല്ല,  അതട്ട് ക്രമവെല്ക്കരനിക്കഭാനകവെണനി മഭാര്ക്കറട്ട്
വെനിലയവട 25 ശേതമഭാനലാം അതഭായതട്ട്  500 രൂപ കേളകക്ട്രേറനില് അടചട്ട്  2008-നുമുമ്പുള
വനല്വെയലുകേള വറഗുലലറസട്ട് വചേയ്യുന്നതനിനുകവെണനിയഭാണട്ട് ആ   വെകുപട്ട് വകേഭാണ്ടുവെന്നതട്ട്.
അതട്ട്  മണനി  ബനില്ലനില്   ഉളവപടുത്തനിയഭാണട്ട്  അന്നവത്ത  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി
ആ  വെകുപട്ട് വകേഭാണ്ടുവെന്നതട്ട്.  അതനിവനത്തുടര്ന്നഭാണട്ട്  സലാംസഭാന വെലഭാപകേമഭായനി  ഒരു
ലക്ഷത്തനില് തഭാവഴെ  അകപക്ഷകേള വകേടനിക്കനിടക്കുന്നതട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ബഹുമഭാനവപട
ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഒരു  കകേസട്ട്  വെന്നതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട് ആ  രതീതനിയനിലുള  നടപടനി
ക്രമങ്ങളുലാം നനിലചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് അതനില് മഭാറലാം വെരുത്തനിവക്കഭാണട്ട്  കനരവത്ത  സര്ക്കഭാര്
വകേഭാണ്ടുവെന്ന   വെകുപട്ട്  പനിനവെലനിചട്ട് പഴെയതുകപഭാവല ഈ  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃസഭാപനിചഭാല്
മഭാത്രകമ   നടപടനിക്രമങ്ങളുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന കേഴെനിയകേയള.   ബഹുമഭാനവപട
റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനി കനരവത്ത ഇവെനിവട പ്രഖലഭാപനിച 3(എ) വെകുകുുപട്ട് പനിനവെലനിക്കുവമന്ന
കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ   പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്ന
ഒരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അന്നട്ട്  വകേഭാണ്ടുവെന്ന  ആ വെകുപനിവന്റെ അപഭാകേതമൂലമഭാണട്ട്  ഒരു
ലക്ഷകത്തഭാളലാം വെരുന്ന പഭാവെവപട ആളുകേളക്കട്ട് വെതീടട്ട്   വെയഭാന കേഴെനിയന്നനിവല്ലന്ന പ്രശലാം
ഇകപഭാഴലാം നനിലനനില്ക്കുന്നതട്ട്.  
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ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന : സര്, 1971-വല റഭാലാംസര് കേണ്വെന ഷനനില്  തണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണലാം സലാംബനനിചട്ട് ഒരു ഇന്റെര്നഭാഷണല് കകേഭാണ്ഫറനസട്ട് നടക്കുകേയലാം ഇനല
ഉളവപവട 168 രഭാജലങ്ങള കേരഭാറനില് ഒപ്പുവെയകേയലാം വചേയ്തു.  അതനുസരനിചട്ട് കവെമ്പനഭാടട്ട്
കകേഭാള നനിലങ്ങള, ശേഭാസഭാലാംകകേഭാട തടഭാകേലാം, അഷ്ടമുടനിക്കഭായല് എന്നനിവെവയ കകേരളത്തനിവല
റഭാലാംസര്  സകങതങ്ങളഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിടട്ട്  വെര്ഷങ്ങളഭായനി.  പവക്ഷ ഒരു  സലാംരക്ഷണ
നടപടനികേളുലാം  ഇതുവെവര  സസതീകേരനിചനിടനില്ല. സലാംരക്ഷണ  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര് മുനഗണന നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന :  സര്,  ഈ  കേഭാരലത്തനില്  1971-ല്  സസതീകേരനിച
തതീരുമഭാനമഭാവണനലാം  അതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയന്ന നടപടനികേള
നഭാളനിതുവെവര സസതീകേരനിചനിവല്ലനലാം ബഹുമഭാനവപട വമമ്പര്  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയണഭായനി.
അതുസലാംബനനിചട്ട് എവനഭാവക്കയഭാണട്ട് വചേയഭാന കേഴെനിയകേവയന്നട്ട് പരനികശേഭാധനിചട്ട് പറയന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, കൃഷനികയഭാഗലമഭായ സലലാം, പ്രകതലകേനിചട്ട്
വനലട്ട്ല്ല്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയന്ന സലലാം  കേവണത്തുന്നതനിനട്ട്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്
ഉപകേരനിക്കുവമന്നഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറയന്നതട്ട്.  ഭൂമനിയവട  പഴെയ  രൂപവമല്ലഭാലാം  മഭാറനി
എന്നതഭാണട്ട് ഇകപഭാഴള ഏറവലാം പ്രധഭാനവപട പ്രശലാം.  പഴെയ നതീര്ചഭാലുകേള പലതുലാം
ഇകപഭാഴെനില്ല.  അവെകയഭാടട്ട്  കചേര്നകേനിടന്ന  തണതീര്ത്തടങ്ങളുവട  രൂപഭഭാവെങ്ങള  മഭാറനി
പലതുലാം  തരനിശുഭൂമനിയഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില്  ഇകപഭാഴെവത്ത ഭൂമനിയവട
അവെസവയ സലാംബനനിചട്ട്  എവനഭാവക്കയകണഭാ  അതട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്യുന്നതനിനു
പകേരലാം പഴെയ തണകപരട്ട് രജനിസ്റ്റര് വെചട്ട്  കഫഭാകടഭാ കകേഭാപനി എടുത്തട്ട് അയയകേയഭാണട്ട്
വചേയ്യുന്നതട്ട്.  അങ്ങവന  വചേയ്യുകമ്പഭാള  നനിലവെനിലുള  ഫതീല്ഡനിവല  യഭാഥഭാര്ത്ഥലവലാം
നമ്മുവട  വവകേവെശേമുള  ഡഭാറഭായലാം  തമ്മേനില്  ഒരു  ബനവമുണഭാകേനില്ല.  ഇകപഭാള
ഏതഭാണട്ട്  920  വെനികല്ലജുകേളനില്  സര്കവ്വേ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുവണന്നട്ട്  അങ്ങട്ട്  മറുപടനി
പറഞ.  സര്കവ്വേ പൂര്ത്തതീകേരണലാം  ഇനനിയലാം  വവവെകുലാം;  കേഭാരണലാം  സര്കവ്വേ
ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനില്  3,000  ജതീവെനക്കഭാരഭാണുളതട്ട്.  ഒരു  പ്രകദശേലാം സര്കവ്വേ  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് 9
കപരുവട ടതീലാം ആവെശേലമഭാണട്ട്. 9 കപരുവട ടതീമനിവന വെചട്ട് അവെര് പറയന്ന  രൂപത്തനില്
കകേരളത്തനില്  സര്കവ്വേ വചേയഭാന തതീരുമഭാനനിചഭാല് ഈ നൂറഭാണട്ട് കേഴെനിഞഭാലുലാം സര്കവ്വേ
പൂര്ത്തനിയഭാവെനില്ല  എനളതട്ട്  അകങ്ങക്കട്ട്  അറനിയകമഭാ?  ഇതട്ട്  ശേഭാസതീയമഭായനി
വചേയ്യുന്നതനിവനക്കുറനിച്ചുലാം  പറഞനിരുന.  അകപഭാഴലാം  വതറ്റുകേള  വെരഭാനുള സഭാദലത
ഏവറയഭാണട്ട്.  അങ്ങവനയള വതറ്റുകേള വെന്നതുവകേഭാണഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിവന്റെ അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശേങ്ങള  അളക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ഡനിവഫകട്ട്  വെന്നവതന്നട്ട്  പനിന്നതീടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
വചേയവപടതട്ട്.  ഈ  കേഭാരലങ്ങളകൂടനി  പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കവെണനിയള  എവനങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് കൃഷനി
വചേയഭാന ആവെശേലമഭായ സലലാം കേവണത്തുന്നതനിനുള നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ? 
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന : സര്,  920  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില് അവെകശേഷനിക്കുന
എന്നല്ല  ഞഭാന  പറഞതട്ട്;  941  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  21  എണലാം വനല്വെയല്
തണതീര്ത്തടലാം  ഇല്ലഭാത്തതഭാണട്ട് എന്നഭാണട്ട്   ഞഭാന ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.   നനിലവെനിലുള
തണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  നതീര്ചഭാലുകേളുവമഭാവക്ക  ഇല്ലഭാതഭായനിരനിക്കുനവവെന്നട്ട്  ബഹുമഭാനവപട
അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇകപഭാള പഞ്ചഭായത്തട്ട് തലത്തനില് കൃതലമഭായ
ഒരു  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  അതനിവന്റെ  കേരടട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം
വചേയനിരുന.  അതട്ട് പരനികശേഭാധനിക്കഭാനഭായനി വകേ.എസട്ട്.ആര്.ഇ.സനി.-വയ ചുമതലവപടുത്തുകേയലാം
അവെര്  സഭാറവവലറട്ട്  സര്കവ്വേ പ്രകേഭാരലാം  അതനിവന്റെ   മഭാപട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്തു.
തണതീര്ത്തടങ്ങള  മനിക്കതുലാം  നനികേത്തവപടതഭായലാം  നനികേത്തവപട  ഭൂമനികേള
തണതീര്ത്തടങ്ങളഭായലാം  പരസരവെനിരുദമഭായ  രതീതനിയനില്  അതനില്  കേഭാണുന.  ഈ
കപഭാരഭായ്മകേള  ചൂണനിക്കഭാണനിചതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കൃതലമഭായ  പരനികശേഭാധനയല്ല
ഇകപഭാള തയഭാറഭാക്കനിയ ഡഭാറഭാ ബഭാങനിലുളവതന്നട്ട് കബഭാദലമഭാവകേയഭാണട്ട് വചേയതട്ട്.
ബനവപട  ഉകദലഭാഗസര്  കനരനിടട്ട്  സലപരനികശേഭാധന  നടത്തഭാവത  കനരവത്ത
ബനി.ടനി.ആര്.-ല്  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്  അനുസരനിച്ചു  മഭാത്രലാം  തയഭാറഭാക്കനിവെച്ചു
എനകവെണലാം  അനുമഭാനനിക്കഭാന.  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില്  വെലക്തത  വെരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ശേഭാസതീയ മഭാര്ഗത്തനിലൂവടയള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  മുകന്നഭാട്ടു  കപഭാകുകേ
തവന്നയഭാണട്ട് നമുക്കട്ട് കേരണതീയമഭായനിട്ടുള മഭാര്ഗലാം.

ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി : സര്,  തണതീര്ത്തട നനിയമലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം
തവന്ന  ഭൂമനിയവട  കഭാസനിഫനികക്കഷന  നടത്തഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുകമഭാ;  കൃഷനി  ഭൂമനി,
കൃഷനിക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായവെ, കൃഷനിക്കട്ട് കയഭാഗലമല്ലഭാത്ത ഭൂമനി എന്നനിവെ എത്രയഭാവണനളതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  കഭാസനിവവഫ വചേയഭാല് ഈ പ്രശലാം  പകുതനി  തതീര്ക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
വഎകേലരഭാഷ്ട്രസഭയവട  റനികപഭാര്ട്ടുപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  വഹകര്  വനല്ക്കൃഷനി  വചേയ്യുകമ്പഭാള  22
ലക്ഷലാം  രൂപയവട ഗുണലാം സമൂഹത്തനിനുണഭാകുന എനള നനിലയട്ട് ഇകപഭാള വനല്ക്കൃഷനി
വചേയ്യുന്ന  തണതീര്ത്തടങ്ങളക്കട്ട്  ഒരു  വഹകറനിനട്ട്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല
മുന്നണനിയവട  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  ഉണഭായനിരുന്ന  കറഭായല്റനി  നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന : സര്, അക്കഭാരലങ്ങള  പ്രകതലകേമഭായ കചേഭാദലത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരുവന്നങനില് പരനികശേഭാധനിചട്ട് മറുപടനി പറയഭാന കേഴെനിയമഭായനിരുന. 

ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : സര്, ഭൂമനിയവട കഭാസനിഫനികക്കഷവന സലാംബനനിചഭാണട്ട്
ഞഭാന കചേഭാദനിചതട്ട്.  കൃഷനി ഭൂമനി,  കൃഷനി വചേയഭാന സഭാദലതയളവെ,  കൃഷനി വചേയഭാന
സഭാദലതയനില്ലഭാത്തവെ എന്നനിവെ എത്രവയന്നട്ട് കഭാസനിവവഫ വചേയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന : സര്, അതട്ട് പരനികശേഭാധനിചട്ട്  വചേയഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്, നനിലവെനിലുള കരഖകേള കനഭാക്കനിയഭാണട്ട് വെനികല്ലജുകേളനില്
ഡഭാറഭാ   ബഭാങട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.  സലലാം   പരനികശേഭാധനിചട്ട്  ഗഗ്രൗണട്ട് റനിയഭാലനിറനി
കനഭാക്കനിയല്ല ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്. അതനില്ത്തവന്ന ഒകടവറ വതറ്റുകേള
കേടനകൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആ വതറ്റുകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട് എവനങനിലുലാം
വചേയഭാന  കേഴെനിയകമഭാ;  അതട്ട്  പുനനഃപരനികശേഭാധനിക്കഭാനുലാം വതറഭായനി  കചേര്ത്ത  എനടനികേള
കേറകട്ട്  വചേയഭാനുമുള  എവനങനിലുലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുകണഭാ  ;  ഇവല്ലങനില്  അതട്ട്
തനിരുത്തഭാന കേഴെനിയകമഭാ ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന : സര്, ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബനവപടട്ട്
വനല്വെയല് തണതീര്ത്തട നനിയമത്തനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന ഒരു  വെലവെസയണട്ട്.
അതുസലാംബനനിചട്ട്  വെലക്തമഭായ  ഒരു ധഭാരണ  ഇല്ലഭാത്തതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാവണന്നട്ട്
കതഭാനകേയഭാണട്ട്, ഈ റൂളസട്ട് വെന്നട്ട് മൂന്നട്ട് മഭാസത്തനിനകേലാം ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് തയഭാറഭാക്കണ
വമന്നഭാണട്ട്  അതനില്  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതട്ട്  തയഭാറഭാകക്കണതട്ട് ശേഭാസട്ട് ത്രതീയ
മഭാര്ഗത്തനിലൂവട  ആയനിരനിക്കണവമനലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്. പകക്ഷശേഭാസതീയ  മഭാര്ഗലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണല്ല ഇകപഭാള ഭൂരനിപക്ഷലാം ഡഭാറഭാ  ബഭാങലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.
എല്ലഭാ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങലാം  ഉകദലഭാഗസര് ഓഫതീസനില് ഇരുനവകേഭാണട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി
യതഭാവണന്നട്ട്  നമുക്കട്ട്  കേഭാണഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അതനികന്റെതഭായ എല്ലഭാ  കുറവകേളുലാം
നനിലവെനിലുള ഡഭാറഭാ ബഭാങനിലുണട്ട്.  അതഭാണട്ട് കനരവത്ത ഞഭാന ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.
ശേഭാസതീയമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള ഡഭാറഭാ  ബഭാങനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ
തതീരുമഭാനലാം എടുക്കഭാന കേഴെനിയൂ എനലാം അനനിമമഭായ ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് വെന്നഭാല് മഭാത്രകമ
മറ്റു നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന കേഴെനിയൂ   എനമുള കേഭാരലലാം ഇകപഭാള ചൂണനി
കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.  അത്തരവമഭാരു സഭാഹചേരലത്തനില് ഇകപഭാഴള ഡഭാറഭാ   ബഭാങനിവല
കുറവകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  ആവെശേലമഭായ  നടപടനി  തുടകരണതുണട്ട്  എന്നഭാണട്ട്
പറയവെഭാനുളതട്ട്.

ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് : സര്,  എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴെ   ജനില്ലകേളുവട
പടനിഞഭാറന  കമഖല  വപഭാക്കഭാളനി  കൃഷനി  കമഖലയഭാണട്ട്.  ഭൂപരനിഷ്കരണത്തനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് അവെനിവടയള ഭൂമനി ഇനള ഉടമകേളക്കട്ട് ലഭനിചനിട്ടുളതട്ട്.  നഗരവെല്ക്കരണത്തനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഏറവലാം  കൂടുതല്  പരനിവെര്ത്തനലാം  വചേയവപട്ടുവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന പ്രകദശേമഭാണനിതട്ട്.
ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് ആ കമഖലയനില് ആദലലാം നടപനിലഭാക്കവപടനിവല്ലങനില് അവെനിവട ഇനള
കേകയറലാം  കേകറക്കൂടനി  ശേക്തമഭാകുകേയലാം  ശതീ.  വകേ.  മുരളതീധരന  പറഞതുകപഭാവല
കവെമ്പനഭാടട്ട് കേഭായലനിവന്റെയടക്കലാം നഭാശേത്തനികലക്കട്ട് വചേവന്നത്തുകേയലാം വചേയ്യുലാം. ഇക്കഭാരലവത്ത
സലാംബനനിചട്ട് ബഹുമഭാനവപട മനനിക്കട്ട് എനഭാണട്ട് പറയവെഭാനുളതട്ട്?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന :  സര്,  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാകക്കണതട്ട്
ആരഭാവണന്നതനിവന  സലാംബനനിചട്ട്  നമുക്കട്ട്  വെലക്തമഭായ  ധഭാരണയണഭാകുലാം.  അതട്ട്   സര്ക്കഭാര്
കനരനിടട്ട്  തയഭാകറകക്കവണഭാരു   കേഭാരലമല്ല.  ബനവപട തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങള



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            9 

അതനില് ആവരഭാവക്കയഭാണട്ട്  ഉളവപകടണവതന്നട്ട്  വെളവര കൃതലമഭായനി ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണട്ട്.
ബനവപട  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  അവല്ലങനില്  വചേയര്മഭാന,
കകേഭാര്പകറഷനഭാവണങനില് കമയര്,  ആ സലത്തുള കൃഷനി ഓഫതീസര്,  ബനവപട
പ്രകദശേവത്ത വെനികല്ലജട്ട് ഓഫതീസര് ഉളവപവടയളവെര് ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവെശേലമഭായ
ആകലഭാചേന നടത്തനി ഇതനിനുകവെണ പരനികശേഭാധന നടത്തഭാനുള തതീരുമഭാനലാം എടുക്കണലാം.
ബനവപട  ഉകദലഭാഗസര്  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  വസക്രടറനിക്കട്ട്  ഇതനിവന്റെ  കേരടുരൂപലാം
സമര്പനിച്ചുകേഴെനിഞഭാല് പഞ്ചഭായത്തട്ട് വസക്രടറനിയഭാണട്ട് ഇതുമഭായനി  ബനവപട ഗസറ്റു
വെനിജഭാപനവലാം മറ്റു  കേഭാരലങ്ങളുലാം  വചേകയണതട്ട്.  ഇതട്ട്   സര്ക്കഭാര് കനരനിടട്ട്  ഇവെനിവട
നനിന്നട്ട്  നനിര്വ്വേഹനികക്കണ  കേഭാരലമല്ല.  ബനവപട  പഞ്ചഭായത്തട്ട്,  കകേഭാര്പകറഷന,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എന്നനിവെ  സസനലാം  കമല്കനഭാടത്തനില്  നടകത്തണ  പ്രവെര്ത്തനമഭാണനിതട്ട്.
ബഹുമഭാനവപട അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാവല വകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷനനില്  ആ
കേഭാരലലാം  വെളവര മുനകൂടനി  വചേകയണതഭാവണങനില്  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനമഭാണട്ട്
അതനിവന്റെ ഉത്തരവെഭാദനിത്തലാം നനിര്വ്വേഹനികക്കണതട്ട്.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശേട്ട് : സര്,  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചതനിവല
അപഭാകേതകേവള  സലാംബനനിചട്ട്  ബഹുമഭാനപട  മനനി   ഇവെനിവട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്
കുകറവയഭാവക്ക ശേരനിയഭാണട്ട്. 670  വെനികല്ലജുകേള  ഇനനി ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്
എന്നഭാണട്ട് അങ്ങനിവെനിവട മറുപടനിയനില് പറഞതട്ട്.  ആദലലാം പ്രസനിദതീകേരനിചതുലാം ഇനനി
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുളതുമഭായ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനിവന  സലാംബനനിചട്ട്  ഒരു  പുനനഃപരനികശേഭാധന
നടത്തനി ഇകപഭാഴള അപഭാകേതകേള പരനിഹരനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  എങനില് മഭാത്രകമ
യഥഭാര്ത്ഥത്തനിലുള ചേനിത്രലാം  ലഭലമഭാകുകേയള.  ഇവെനിവട  2008-ലഭാണട്ട്  ഈ നനിയമലാം
പഭാസഭാകുന്നതട്ട്. ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനി കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് വഎസകേട്ട്  അവെതരനിപനിച
ബഡ്ജറനില്  ഇവെ  വറഗുലവവറസട്ട്  വചേയ്യുന്നതനിനുയള  വപ്രഭാവെനിഷനുണഭായനിരുന.
വറഗുലവവറസട്ട്  വചേയ്യുന്ന വപ്രഭാവെനിഷനനില് പറഞനിരനിക്കുന്ന 25  കകേഭാടനി   രൂപയവട
അധനികേ വെരുമഭാനലാം വെരഭാന കപഭാകുന എന്നഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില്
പറഞനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനിവന്റെ കേഭാരലലാം  ഞഭാന  കചേഭാദനിച്ചു.  ആദലലാം
പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട് വതറഭാവണന്നട്ട് അങ്ങട്ട് പറയന. 6  മഭാസത്തനിനുളനില് ഇവതല്ലഭാലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് ബഹുമഭാനവപട കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില്
ഏതഭാണട്ട് ഞങ്ങള വെനിശേസസനികക്കണവതന്നട്ട് അങ്ങട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന :  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  മുന  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനി
ഉകദ്ദേശേനിചതട്ട്  എനഭാവണന്നട്ട് എനനിക്കട്ട് കൃതലമഭായലാം മനസനിലഭായനില്ല.  കേഴെനിഞ അഞ
വെര്ഷക്കഭാലലാം  അങ്ങട്ട്  മനനിയഭായനിരുന്നകല്ലഭാ,  ഇഗ്രൗ  അഞ  വെര്ഷക്കഭാലത്തനിനകേത്തട്ട്
അകങ്ങക്കട്ട് മനസനിലഭാകേഭാത്ത കേഭാരലമഭാണകല്ലഭാ,  ചുമതലകയവറടുത്തനിടട്ട് അഞ്ചട്ട്  മഭാസലാം
മഭാത്രമഭായ എകന്നഭാടട്ട്  ഇകപഭാള  കചേഭാദനിക്കുന്നതട്ട്.  570   പഞ്ചഭായത്തുകേളനിവല ഡഭാറഭാ
ബഭാങട്ട് പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനു നല്കേനിയനിട്ടുവണന്നഭാണട്ട് ഞഭാന പറഞതട്ട്.  കനരകത്ത
ഇത്തരവമഭാരു ആശേയലാം മുകന്നഭാട്ടുവെചനിരുന.  അതുവകേഭാണട്ട് ഇകപഭാള  3 (എ)  വെകുപട്ട്
ശേരനിയഭാവണന്നഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറയന്നതട്ട്.  അങ്ങവനവയഭാരു  ആശേയലാം  മുകന്നഭാടട്ട്
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വെചകപഭാള  ആ  ആശേയവത്ത സലാംബനനിചട്ട് വെനിശേദമഭായ പരനികശേഭാധന   നടത്തുകേയലാം
3 (എ) വെകുപട്ട് അഥവെഭാ ക്രമവെല്ക്കരണ നടപടനി ശേരനിയല്ലഭാവയന്നട്ട് കബഭാധലവപടുകേയലാം
വചേയതുവകേഭാണഭാണട്ട് അതട്ട്  പനിനവെലനിക്കഭാന   തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.   അതട്ട്  പനിനവെലനിക്കുവമന
തവന്നയഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  ബഡ്ജറനിലൂവട  ഇവെനിവട  പറഞതട്ട്.  നനിയമപരമഭായനി  ബനില്
അവെതരനിപനിചട്ട്  അതട്ട്  പനിനവെലനിക്കുന്നതനിനുകവെണനിയള  നടപടനിക്കട്ട്  തുടക്കലാം  കുറനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
നനിങ്ങള ഭരണത്തനിലനിരനിക്കുകമ്പഭാള  വകേഭാണ്ടുവെന്ന 3 (എ) വെകുപഭാണട്ട് പനിനവെലനിക്കഭാന
കപഭാകുന്നതട്ട്.

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്  ) :  സര്,  ബഹുമഭാനവപട
മുന റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനി  ഇഗ്രൗ  സഭവയ വതറനിദരനിപനിക്കരുതട്ട്.  നനിങ്ങളുവട  കേണക്കു
പ്രകേഭാരലാം  മുന്നൂറനി  ചേനിലസഭാനലാം  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്  പൂര്ണമഭായലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം 590 ഓളലാം പഞ്ചഭായത്തുകേളനില് ഇതനിവന്റെ കേരടട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം
വചേയ സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്  ആറു  മഭാസലാംവകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയവമന്നട്ട്  ഇഗ്രൗ  ബഡ്ജറട്ട്  സകമ്മേളനത്തനില്  ഞങ്ങള  പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്.  പകക്ഷ
വെനിദഗട്ട് ദരുവട കയഭാഗലാം വെനിളനിചകപഭാള,  ഡഭാറഭാ ബഭാങനില് അപഭാകേത കേവണത്തനിയതനിവന
തുടര്ന്നഭാണട്ട് ബഹുമഭാനവപട ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനി അവെതരനിപനിച ബഡ്ജറനില് ഒരു
വകേഭാല്ലലാം വകേഭാണട്ട് ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയവമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്. ഒരു
വകേഭാല്ലലാംവകേഭാണട്ട്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണവമങനില് നനിലവെനിലുള അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിച്ചുവകേഭാണട്ട് സഭാറവവലറട്ട്  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട ഇതനിവന്റെ  ഡഭാറഭാ  കൃതലമഭായനി
കേളകട്ട്  വചേയണലാം;  എവെനിവടയഭാണട്ട്  വതറ്റുപറനിയവതന്നട്ട് കേവണത്തണലാം.  2008-നട്ട്
മുനപവത്ത  ചേനിത്രങ്ങളുലാം  2008-നട്ട്  കശേഷമുളള  ചേനിത്രങ്ങളുലാം  നമുക്കട്ട്  ലഭലമഭാണട്ട്.
അതനിനഭാവെശേലമഭായ  ഏജനസനികേവളവെചട്ട്, ശേഭാസ  സഭാകങതനികേ  വെനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
അതനിവന്റെ  മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.   ആ  രതീതനിയനില്  വെരുകമ്പഭാള
ഇതനിവന്റെ അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴെനിയലാം.  കേഴെനിഞ   സര്ക്കഭാരനിവന്റെ   ഡഭാറഭാ
ബഭാങട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനുകശേഷമഭാണട്ട്  വറഗുലവവറസട്ട്  വചേയഭാന   അന്നവത്ത
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശേനിചതട്ട്.  നനിങ്ങള  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്   തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനു മുനപുതവന്ന
3  (എ)  വെകുപട്ട്  വകേഭാണ്ടുവെന്നട്ട്  വറഗുലവവറസട്ട്  വചേയഭാന  തതീരുമഭാനനിചകപഭാഴെഭാണട്ട്
ഒരുപഭാടട്ട് ആളുകേളക്കട്ട്   നനിലലാം നനികേത്തഭാന അവെസരലാം ലഭനിചതട്ട്.  അതട്ട് രണ്ടുലാം രണഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  വതറഭാവണന്നട്ട്  കബഭാദലവപടതുവകേഭാണഭാണട്ട് 3  (എ)  വെകുപട്ട് പനിനവെലനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.  ഞങ്ങള ഒരു വകേഭാല്ലലാം വകേഭാണ്ടുതവന്ന  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്   തയഭാറഭാക്കഭാന
കവെണനി ശേക്തമഭായ നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാടട്ട് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്,  സഭവയ വതറനിദരനിപനിക്കഭാന
കനഭാക്കരുതട്ട്.

ശതീ  .    ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : സര്,  ഇവെനിവട 3 (എ)  വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപട
കചേഭാദലങ്ങളഭാണട്ട്  കചേഭാദനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   3 (എ) വെകുപട്ട്  അനുസരനിചട്ട് എത്ര
വഹകര്  ഭൂമനിയഭാണട്ട്  ക്രമവെല്ക്കരനിചട്ട്  നല്കേനിയവതന്നട്ട്  വെലക്തമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയകമഭാ;
ഏറവലാം കൂടുതല് വഹകര് ഭൂമനി  ക്രമവെല്ക്കരനിചട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്  ഏതട്ട്  ജനില്ലയനിലഭാണട്ട്;
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എത്രമഭാത്രലാം?  അതുകപഭാവലതവന്ന റതീ-സര്കവ്വേയമഭായനി ബനവപടട്ട് ഇകപഭാള നനിരവെധനി
പ്രശങ്ങളുണട്ട്.  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  വവകേവെശേമനിരനിക്കുന്ന ഭൂമനി  റതീസര്കവ്വേക്കുകശേഷലാം
കേരമടച്ചുവകേഭാണനിരുന്നവെര്ക്കുകപഭാലുലാം കേരമടയഭാന കേഴെനിയഭാത്ത നനിലയനില് പുറലാംകപഭാക്കഭായനി
കരഖകേളനില്  കേഭാണനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗ്രൗ  വെനിഷയലാംകൂടനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന : സര്, 3 (എ)  വെകുപട്ട് അനുസരനിചട്ട് റഗുലവവറകസഷനു
കവെണനിയള  93088  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചതനില്,  56  അകപക്ഷകേളനിലഭാണട്ട്
ക്രമവെല്ക്കരണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്.  അതനില് ഏറവലാം കൂടുതല് കേണ്ണൂര്
ജനില്ലയനിലഭാണട്ട്. രവണണലാം എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിലഭാണട്ട്.  ക്രമവെല്ക്കരണ  നടപടനികേളക്കട്ട്
തുടക്കലാം  കുറനിവചങനിലുലാം  അതട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല,  പഭാതനിവെഴെനിയനില്  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനലനഭായ  വമമ്പര്  ഇവെനിവട  ചൂണനിക്കഭാണനിച  വെതീടു  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നവെരുവട
വെനിഷയങ്ങള  ഇഗ്രൗ  പറയന്ന  നടപടനിയമഭായനി  ബനവപടതല്ല. 3  (എ)  വെകുപട്ട്
പനിനവെലനിക്കുന്നതനിലൂവട  ആര്.ഡനി.ഒ.,  ജനില്ലഭാകേളകര്  ഉളവപവടയളവെര്ക്കട്ട്  നനിലവെനിലുള
നനിയമത്തനിവന്റെയലാം  വകേ.എല്.  ഓര്ഡറനിവന്റെയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  കേരഭൂമനി
തതീവരയനില്ലഭാത്തവെര്ക്കട്ട്  5  വസന്റെട്ട്  ഭൂമനിയനില് വെതീടു  വെച്ചു  നല്കുന്നതനിനുള  സഗ്രൗകേരലങ്ങളുലാം
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം ഏര്വപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാദലലാം നമ്പര് *422

സസകേഭാരല ബസുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

2(*422) ശതീമതനി സനി  .   വകേ  .   ആശേ :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസകേഭാരല  ബസുകേളനില്  കേയറുന്ന  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവള
അധനികക്ഷപനിക്കുന്ന തരത്തനിലുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ബസനില്  സതീറട്ട്  അനുവെദനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  ബസട്ട്
പുറവപടുന്നതുവെവര വവെയനിലത്തട്ട് നനിര്ത്തുകേ,  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേള കൂടുതലുള കസ്റ്റഭാപ്പുകേളനില്
ബസട്ട് നനിര്ത്തഭാതനിരനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ പ്രവെണതകേള തടയന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  ബസുകേളനില്  സതീകേള,  വൃദജനങ്ങള,  അലാംഗപരനിമനിതര്
എന്നനിവെര്ക്കട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുള സതീറ്റുകേള അവെര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാകുകന്നഭാവയന്നട്ട് പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സലാംവെനിധഭാനലാം ഉകണഭാ; ഇവല്ലങനില് ആയതട്ട് ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന) : സര്,  

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്നനിനലാം അദലഭാപകേരനില്നനിനലാം രക്ഷകേര്
ത്തഭാക്കളനില്നനിനലാം വപഭാതു സമൂഹത്തനില്നനിനലാം ഇത്തരത്തനിലുള പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുകമ്പഭാള
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വപഭാതുവെഭായ  പരഭാതനികേളനികന്മേല്  ബസട്ട്  ഉടമസര്വക്കതനിവരയലാം
ബസട്ട് ജതീവെനക്കഭാര്വക്കതനിവരയലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  

വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട യഭാത്രഭാപ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനില്ലഭാ  കേളകര്
അദലക്ഷനഭായനി  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ജനില്ലഭാതല  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  ടഭാവെല്  വഫസനിലനിറനി
കേമ്മേനിറനികേള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  വെനിദലഭാര്ത്ഥനി പ്രതനിനനിധനികേളുലാം വെഭാഹന ഉടമകേളുലാം
ഉകദലഭാഗസരുലാം  അടങ്ങുന്നതഭാണട്ട്  ഇഗ്രൗ  കേമ്മേനിറനി.  കേമ്മേനിറനി അതഭാതട്ട്  ജനില്ലകേളനിവല
സഭാഹചേരലങ്ങള പരനികശേഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം വചേയ്തുവെരുന.
കൂടഭാവത തനിരകക്കറനിയ സമയങ്ങളനില് വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട  യഭാത്രഭാസുരക്ഷയഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്,
കഹഭാലാം  ഗഭാര്ഡട്ട്  എന്നനിവെരുവട  സഭാന്നനിദലലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തനി  കേഴെനിയഭാവന്ന  എല്ലഭാ
സഹഭായങ്ങളുലാം വചേയ്തു വെരുനണട്ട്.  

(സനി)  സസകേഭാരല  ബസുകേളനില്  സതീകേള,  വൃദജനങ്ങള,  അലാംഗപരനിമനിതര്
എന്നനിവെര്ക്കഭായനി  നനിയമഭാനുസൃതലാം  സലാംവെരണലാം  വചേയനിട്ടുള  സതീറ്റുകേവളക്കുറനിച്ചുള
വെനിവെരങ്ങള  ഓകരഭാ  ബസനിലുലാം  പ്രദര്ശേനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാവത  10-4-2013-വല
സ.ഉ.(പനി)32/2013/ഗതഭാ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  സതീകേള,  വെനികേലഭാലാംഗര്,
മുതനിര്ന്ന  പഗ്രൗരന്മേഭാര്  എന്നനിവെര്ക്കഭായനി  സലാംവെരണലാം  വചേയനിട്ടുള  സതീറ്റുകേള  അവെര്
ആവെശേലവപടുകമ്പഭാള  ഒഴെനിഞവകേഭാടുക്കഭാവത  മറട്ട്  യഭാത്രക്കഭാര്   യഭാത്രവചേയ്യുന്നതട്ട്
1988-വല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമലാം  177-ാം  വെകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  100  രൂപ
പനിഴെയതീടഭാക്കഭാവന്ന  കുറമഭാവണന്നട്ട്  എല്ലഭാ  കസ്റ്റജട്ട്  കേലഭാകരജുകേളുവടയലാം  ഉളവെശേത്തട്ട്
എല്ലഭാകപര്ക്കുലാം  വെലക്തമഭായനി  കേഭാണത്തക്കവെനിധലാം  എഴതനി  പ്രദര്ശേനിപനിക്കണവമന്നട്ട്
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതുസലാംബനനിച പരഭാതനികേളനികന്മേല് കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹന  വെകുപട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  29-7-2016-നട്ട്
ഒറ ദനിവെസലാം സലാംസഭാന വെലഭാപകേമഭായനി മനിന്നല് പരനികശേഭാധന നടത്തുകേയലാം ഇത്തരലാം
നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള നടത്തനിയ 247 ബസുകേളവക്കതനിവര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
വചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  സസകേഭാരല  ബസുകേളനില്  സതീകേളക്കുലാം  വൃദജനങ്ങളക്കുലാം
അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുലാം അനുവെദനിചനിട്ടുള സതീറ്റുകേള അവെര്ക്കുതവന്ന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കപഭാലതീസട്ട് വെകുപനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  
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ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശേ :  സര്,   സസകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം സസകേഭാരല

സ്കൂളുകേളക്കുലാം നനിലവെനില് ടഭാനകസഭാര്കടഷന സഗ്രൗകേരലമുണട്ട്.  നമ്മുവട സസകേഭാരല ബസുകേളനിലുലാം

സര്ക്കഭാര്  ബസുകേളനിലുലാം  ഉളവപവടയള  വപഭാതുസലാംവെനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്

സമൂഹത്തനിവല സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ജനസമൂഹമഭാണട്ട്.   തനിരക്കുള സമയങ്ങളനില്

സതീകേള  ആയതുവകേഭാണ്ടുതവന്ന  യഭാത്രഭാകകശേലാം,  ശേഭാരതീരനികേമഭായ  ബുദനിമുട്ടുകേള,

ആക്രമണങ്ങള എന്നനിവെ  ഉണഭാകുന്നതഭായലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയവപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗ്രൗ

സഭാഹചേരലത്തനില്  രഭാവെനിവലയലാം  വവവെകുകന്നരവലാം തനിരക്കുള  സമയങ്ങളനില്  കലഡതീസട്ട്

ഒണ്ലനി  ബസട്ട് ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുള സഭാഹചേരലലാം നനിലവെനിലുകണഭാ ;  ഉവണങനില്

ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ശമനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന : സര്,  ഇകപഭാള കകേരളത്തനില് കലഡതീസട്ട് ഒണ്ലനി

സര്വ്വേതീസുകേള എവെനിവടയലാം  ഏര്വപടുത്തനിയതഭായനി ശദയനില്വപടനിടനില്ല.  അത്തരലാം

പ്രകതലകേ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങവളക്കുറനിചട്ട്  വെന്ന  നനിര്കദ്ദേശേലാം  എത്രമഭാത്രലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാവണന്നട്ട്

പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സകനഭാഷകമയള.

ശതീമതനി സനി  .    വകേ  .    ആശേ :  സര്, നഗരത്തനില് ഓടുന്ന  വപര്മനിറ്റുള സസകേഭാരല

ബസുകേളനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  ദനിവെസ  വെലവെസയനികലഭാ  മഭാസ  വെലവെസയനികലഭാ

വെഭാടകേയ്വക്കടുത്തവെയഭാണട്ട്.  വെഭാടകേത്തുകേ  ഇഗ്രൗടഭാക്കഭാന  വപര്മനിറട്ട്  വെലവെസകേള

ലലാംഘനിച്ചുവകേഭാണഭാണട്ട്  ഇവെ  ഓടലാം  നടത്തുന്നതട്ട്.  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവെനിനുളനില്

പരമഭാവെധനി വെരുമഭാനമുണഭാക്കുകേയഭാണട്ട് ഇവെരുവട ലക്ഷലലാം.  ഇഗ്രൗ മരണപഭാചനിലനിനനിടയനിലഭാണട്ട്

കൂടുതല്  അപകേടങ്ങളുലാം  ഉണഭാകുന്നതട്ട്.  കൂടഭാവത  യഭാത്രക്കഭാര്  കുറഞ  റൂട്ടുകേളനിവല

സര്വ്വേതീസുകേള  ഒഴെനിവെഭാക്കുനമുണട്ട്.  ഇതനിവനതനിവര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന : സര്,   കറഭാഡനില് വെഭാഹനങ്ങളുവട തനിരക്കുണഭാകുന്ന

രഭാവെനിലവത്തയലാം  ലവെകുകന്നരവത്തയലാം  സമയവത്തയഭാണട്ട്  പതീക്കട്ട്  അവെര്  എന്നട്ട്

പറയന്നതട്ട്.  ആ  സമയത്തട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  ബസുകേള  ഓടുന്നതുമൂലലാം  അപകേടങ്ങള

സലാംഭവെനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര് ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാവല

അവെര് ടനിപ്പുകേള മുടക്കുനമുണട്ട്.   ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കവപകടണ  വെനിഷയമഭാണട്ട്.  അതട്ട്

എങ്ങവനയഭാണട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴെനിയകേവയന്നട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന : സര്,   കകേരളലാം ഇന്നട്ട് കനരനിടുന്ന ഗുരുതരമഭായ പ്രശലാം

കദശേതീയ ഹരനിത വവടബന്യൂണലനിവന്റെ വെനിധനിയഭാണട്ട്.  ആ വെനിധനിപ്രകേഭാരലാം പത്തുവെര്ഷത്തനില്

കൂടുതല്  പഴെക്കമുള  വെഭാഹനങ്ങള  നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന പഭാടനില്ല.  അതട്ട് നടപനില്വെരുകമ്പഭാള
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3,791  ഓര്ഡനിനറനി  ബസുകേളുള  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് 2,700  ബസുകേള

കറഭാഡനിലനിറക്കഭാന കേഴെനിയഭാവതവെരുലാം.  മഭാത്രമല്ല, സസകേഭാരല വെഭാഹനങ്ങള,  ഓകടഭാറനിക്ഷകേള

എന്നനിവെവയല്ലഭാലാം  പത്തുവകേഭാല്ലലാം  കേഴെനിഞഭാല്  കേണലാം  വചേയണവമന്നഭാണട്ട്  അതനില്

പറഞനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  അപകേടങ്ങള കുറയലാം;  പകക്ഷ

യഭാത്രഭാസഗ്രൗകേരലങ്ങള  വെര്ദനിപനിക്കഭാന  ബദല്  സലാംവെനിധഭാനലാം  കൂടനിയണഭാകേണലാം.

സസകേഭാരല  ബസുടമകേളഭാണട്ട്  ഇതനിവന്റെ  ഏറവലാം  വെലനിയ  ഇരകേളഭാകുന്നതട്ട്. അവെര്ക്കുകവെണനി

നനിയമലാം കഭദഗതനി വചേയഭാകനഭാ വവടബന്യൂണലനിവന്റെ വെനിധനി നടപനിലഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാകനഭാ

ഉള ശമങ്ങള   സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകേരുതട്ട്.  വവടബന്യൂണല് വെനിധനി

നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട് കറഭാഡപകേടങ്ങളുലാം അതുമൂലമുണഭാകുന്ന മരണങ്ങളുലാം ഒഴെനിവെഭാക്കനി

ഗതഭാഗതലാം  വെളവര  കേലാംഫര്ടട്ട്  ആക്കുന്നതനിനട്ട്  പബനികേട്ട്  വസകവറന്ന  നനിലയനില്

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  അങ്ങട്ട്

തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന : സര്, ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം വെളവര വെനിശേഭാലമഭായ

ഒരു വെനിഷയമഭാണട്ട് ഇവെനിവട ഉന്നയനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ഹരനിത വവടബന്യൂണല്   വെനിധനിയമഭായനി

ബനവപടഭാണട്ട്  കചേഭാദലങ്ങള  ഉന്നയനിചതട്ട്.  ഹരനിത  വവടബന്യൂണല്  വെനിധനി

നടപനിലഭാക്കുകേയഭാവണങനില്  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാവല

വപഭാതുസര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തുന്ന  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവലയലാം  സസകേഭാരല  കമഖലയനിവലയലാം

6,000  ബസുകേള  ഒറയടനിക്കട്ട്  പനിനവെലനികക്കണനിവെരുലാം.  അതുകപഭാവലതവന്ന

ഓകടഭാറനിക്ഷ,  ടഭാകനി  തുടങ്ങനി  മറട്ട്  വെഭാഹനങ്ങളുലാം  പനിനവെലനികക്കണനിവെരുലാം.  പത്തുവെര്ഷത്തനില്

കൂടുതല് പഴെക്കമുള വെഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കഭാന പഭാടനില്ലഭാവയന്നഭാണട്ട് വെനിധനിയനില് പറയന്നതട്ട്.

അങ്ങവന  പനിനവെലനിക്കുകേവയന്ന  നനിലപഭാടനികനഭാടട്ട്  പലവെടലാം  വെലക്തമഭാക്കവപടനിട്ടുളതുകപഭാവല

സര്ക്കഭാരനിനട്ട് വെനികയഭാജനിപല്ല;  എന്നഭാല്  അങ്ങവന  ഒറയടനിക്കട്ട്  പനിനവെലനികക്കണനി

വെരുകമ്പഭാള  ബദല്  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  നമുക്കട്ട്  പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.

ഒറയടനിക്കട്ട്  അത്രയലാം  വെഭാഹനങ്ങള  പനിനവെലനിക്കഭാന  ശമനിചഭാല്  യഭാത്രക്കഭാരഭാണട്ട്

ബുദനിമുട്ടുന്നതട്ട്.  അതുവകേഭാണട്ട് പടനിപടനിയഭായനി ഇഗ്രൗ കമഖലയനില് സുഗമമഭായ യഭാത്രഭാ

സഗ്രൗകേരലങ്ങള  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഡതീസല്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലമുണഭാകുന്ന

മലനിനതീകേരണലാം  തടയന്നതനിനുലാം പരനിസനിതനി  സഗ്രൗഹൃദ  ഇനനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിച്ചു

വകേഭാണ്ടുമുള  ശേഭാസതീയമഭായ  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനികക്കണതട്ട്. അത്തരലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  സുഗമമഭായ  യഭാത്രഭാസഗ്രൗകേരലലാം  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുള  ക്രമതീകേരണങ്ങള

തതീര്ചയഭായലാം വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  സര്,  കകേരളത്തനിവല  എണ്പത്തനിയഞ്ചട്ട്
ശേതമഭാനകത്തഭാളലാം ആളുകേള  ആശയനിക്കുന്നതട്ട്  സസകേഭാരല  ബസുകേവളയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള
പതനിനഞ്ചട്ട്  ശേതമഭാനത്തനില്  തഭാവഴെ  ആളക്കഭാര്  മഭാത്രകമ  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ
അശയനിക്കുനള എന്നഭാണട്ട് കേണക്കട്ട്.  വപര്മനിറ്റുമഭായനി ബനവപട്ടുലാം കഡഭാറനില്ലഭാത്ത
ബസുകേളനില്  യഭാത്രക്കഭാവര  കുത്തനിനനിറചട്ട്  വകേഭാണ്ടു  കപഭാകുന്നതുമഭായനി  ബനവപട്ടുലാം
നനിരവെധനി  അപകേടങ്ങള ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.  അതുകപഭാവല അനര്സലാംസഭാന കമഖലയനില്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  സസകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങള   ക്രമഭാതതീതമഭായ  ടനിക്കറട്ട്  നനിരക്കഭാണട്ട്
യഭാത്രക്കഭാരനില്നനിനലാം  ഇഗ്രൗടഭാക്കുന്നതട്ട്.  വറയനില്കവെ  സഗ്രൗകേരലങ്ങളുലാം  വെനിമഭാന
സഗ്രൗകേരലങ്ങളുലാം ഇല്ലഭാത്ത  കമഖലകേവള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  നടത്തുന്ന  ദതീര്ഘദൂര
സര്വ്വേതീസുകേളുമുണട്ട്. വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് അതനില് ഇടവപട്ടുകപഭാകേഭാന കേഴെനിയന്നനില്ല.
സഭാധഭാരണ  നനിരക്കനിവനക്കഭാള  600  മുതല്  800  രൂപ  വെവരയഭാണട്ട്  കൂടുതലഭായനി
യഭാത്രക്കഭാരനില്  നനിനലാം  വെഭാങ്ങുന്നതട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനില് സസകേഭാരല  ടൂര്   ഓപകററര്
മഭാരുവടയലാം പനിന്തുണയണട്ട്.  അത്തരത്തനിലുള  നനിരവെധനി  സലാംഭവെങ്ങള  നമ്മുവട
നഭാടനിലുണട്ട്.  അതുകപഭാവല  ഇവെനിടവത്ത  സര്ക്കഭാര്  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
പ്രവെര്ത്തനിപനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ജനില്ലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ജനില്ലഭാതല
സമനിതനിവയ സലാംബനനിച്ചുലാം ബസട്ട് യഭാത്രക്കഭാരഭായ സതീകേളുവടയലാം വെനികേലഭാലാംഗരുവടയലാം
സഗ്രൗകേരലങ്ങവളക്കുറനിച്ചുലാം  പറയനണട്ട്.  എത്ര  ശേതമഭാനലാം  ബസുകേളനില്  ഇവതല്ലഭാലാം
ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണന്നട്ട് പരനികശേഭാധനിക്കഭാനുള സലാംവെനിധഭാനലാം ഫലപ്രദമല്ല.
ഇത്തരലാം  കുറകൃതലങ്ങള  കനരനിടഭാനഭായനി  ജനി.പനി.എസട്ട്.  സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തുവമന്നട്ട്
സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതുകപഭാവല  'വെഭാഹന  സഭാരഥനി'  എന്ന  സലാംവെനിധഭാനവത്ത
കുറനിച്ചുലാം ഇഗ്രൗ സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഏവതഭാവക്ക ജനില്ലകേളനില് ഇഗ്രൗ സലാംവെനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;  അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനകവെണനി  എനട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ഗവെണ്വമന്റെട്ട്   സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്;  ഏവതങനിലുലാം ജനില്ലകേവള വവപലറഭായനി ഏവറടുത്തുവകേഭാണട്ട്
ഈ  സലാംവെനിധഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  നനിലവെനിലുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
ഫലപ്രദമഭായനി നടപഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര് കൂടുതല് ജഭാഗത പുലര്ത്തുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന :  സര്,  ഒന്നനിലധനികേലാം കചേഭാദലങ്ങളഭാണട്ട്   ബഹുമഭാനവപട
അലാംഗലാം കചേഭാദനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ഏറവലാം  ഒടുവെനില്  ഉന്നയനിച  കചേഭാദലത്തനിനുള  മറുപടനി
പറയഭാലാം. വെഭാഹനങ്ങളനില് ജനി.പനി.എസട്ട്. സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തനിവക്കഭാണട്ട് ഇത്തരലാം
കുറകൃതലങ്ങള  ശദനിക്കഭാനുലാം  കവെഗത  ലലാംഘനിക്കുന്നവെവര കേവണത്തുന്നതനിനുമുള
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകമഭാവയന്നഭാണട്ട്  അവെസഭാനലാം  കചേഭാദനിചതട്ട്.
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  എഴന്നൂകറഭാളലാം ബസുകേളനില്  ഇകപഭാള  ജനി.പനി.എസട്ട്.
സലാംവെനിധഭാനലാം പരതീക്ഷനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പടനിപടനിയഭായനി വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്
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പ്രസകുുത സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി അതനിവന്റെ ഗുണഫലങ്ങളകൂടനി വെനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശേഷലാം
സസകേഭാരല  കമഖലയനില്  ഓടുന്ന  ബസുടമകേകളഭാടുലാം അത്തരലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന
ആവെശേലവപടുലാം.  മവറഭാരു  കേഭാരലലാം,  അനര്സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനില്  ഓടുന്ന  സസകേഭാരല
ബസുകേവള  സലാംബനനിചഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  കചേഭാദലലാം  ഉന്നയനിചതട്ട്.  കേര്ണഭാടകേത്തനില്
നനിനലാം  കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ  ജനില്ലകേളനികലക്കട്ട്  64-ഓളലാം  അനര്സലാംസഭാന
സര്വ്വേതീസുകേളഭാണട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  കേലഭാകരജട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില് ഇകപഭാള   നടത്തനി
വക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിവനപറനി  ഓണലാം,  നവെരഭാത്രനി എന്നതീ ഉതവെ സതീസണുകേളനില്
വെലനിയ  ആകക്ഷപങ്ങളഭാണുണഭായതട്ട്. അങ്ങവന  ആകക്ഷപമുണഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്
അതനിവനപറനി പഠനിക്കഭാന ശമനിചകപഭാള എടട്ട് ബസുടമസര് മഭാത്രമഭാണട്ട് അമനിത ചേഭാര്ജട്ട്
ഇഗ്രൗടഭാക്കനിയവതന്നഭാണട്ട്  മനസനിലഭായനിട്ടുളതട്ട്. അവെകരയലാം  കേര്ശേനമഭായനി  വെനിലക്കനിവക്കഭാണട്ട്
സഭാധഭാരണ യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് പ്രയഭാസമുണഭാക്കുന്ന വകേഭാളലഭാഭലാം എടുക്കരുവതന്ന നനിലയനിലുള
ചേര്ചകേള  നടത്തനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  വെനിജയനിക്കുവമനതവന്നയഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്. ഏതഭായഭാലുലാം  യഭാത്രക്കഭാവര  ചൂഷണലാം  വചേയ്യുന്ന,  വകേഭാള
ലഭാഭവമടുക്കുന്ന  സസകേഭാരല  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  കേലഭാകരജട്ട്   ഉടമകേളവക്കതനിവര സര്ക്കഭാര്
കേര്ശേന നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന :  സര്,  മുന  പ്രധഭാനമനനി  രഭാജതീവെട്ട്  ഗഭാനനിയവട
കേഭാലത്തഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിള  ആകനില്  മഭാറലാം  വെരുത്തനിയതട്ട്.
അതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട് നമ്മുവട നഭാടനിവല സസകേഭാരല വെഭാഹന ഉടമകേളഭാണട്ട് ഏതട്ട് റൂടനിലൂവട
ബസട്ട്  ഓടനിക്കണവമന്നട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനുമുമ്പട്ട്  ആര്.ടനി.എ. കബഭാര്ഡഭാണട്ട്
ഓകരഭാ  റൂടനികലക്കുലാം   ബസട്ട്  ഒഭാടനിക്കുന്നതനിനുള  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചനിരുന്നതട്ട്.
അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ലഭാഭമുള  പ്രധഭാന  റൂട്ടുകേളനില്
സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തുന്നതനിനഭാണട്ട്  സസകേഭാരല  ബസുടമകേള  അകപക്ഷ  സമര്പനിചട്ട്
അനുമതനി  വെഭാങ്ങുന്നതട്ട്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്  മലബഭാര്  കമഖലയമഭായനി  ബനവപടട്ട്
കേണ്ണൂര്-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  അവല്ലങനില്  കേണ്ണൂര്-തലകശ്ശേരനി  തുടങ്ങനിയ  റൂട്ടുകേളനികലക്കഭാണട്ട്
സര്വ്വേതീസട്ട്  കപഭാകുന്നതട്ട്.  ഇന്നട്ട് മദമനിളകേനിയ  ആന  ഓടുന്നതുകപഭാവലയഭാണട്ട്
കറഭാഡനിലൂവട  വെഭാഹനങ്ങള  ഓടുന്നതട്ട്.  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  ഇരുചേക്ര-വചേറുകേനിട
വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം കറഭാഡനിലൂവട  സഞ്ചരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തത്ര  കവെഗതയനിലഭാണട്ട്
ഓടുന്നതട്ട്.  ആ  കവെഗതയട്ട്  ഒരു  നനിയനണലാം   ഏര്വപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുലാം അതനിവല
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വെനിശമനിക്കഭാനുള അവെസരലാം   നല്കേനിവക്കഭാണ്ടുമുള സമയലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുന്ന
നനിലപഭാടനികലക്കട്ട് അടനിയനരമഭായനി സര്ക്കഭാര് കപഭാകകേണതുണട്ട്. അതനിനുള നടപടനി
എത്രയലാംകവെഗലാം സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നഭാണട്ട് എവന്റെ കചേഭാദലലാം. 
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ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന :  സര്,  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  നഷ്ടലാം  സഹനിചട്ട്
ഓടുന്നതുകപഭാവല സസകേഭാരല കമഖലയനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ബസുടമകേള  ഒരനിക്കലുലാം
ഓടഭാന തയഭാറഭാകുകേയനില്ല.  അതുവകേഭാണ്ടുതവന്ന ലഭാഭകേരമഭായനി സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തഭാന
സഭാധനിക്കുന്ന  റൂട്ടുകേളനിലഭാണട്ട്  അവെര്ക്കട്ട്  കൂടുതല്  തഭാല്പരലലാം.  അമനിത  കവെഗത്തനില്
അശദകയഭാടുകൂടനി  വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നതട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  Speed
Governor എന്ന സലാംവെനിധഭാനലാം ബഹുമഭാനവപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയവട നനിര്കദ്ദേശേമനുസരനിചട്ട്
ഘടനിപനിചതട്ട്.  എന്നഭാല്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുളവപവടയളവെര്
അതനിവനതനിവര  ശേക്തമഭായ  എതനിര്പട്ട്  പ്രകേടനിപനിച്ചു. പ്രസ്തുത  വെനിഷയലാം  സലാംബനനിചട്ട്
രണ്ടുമൂന്നട്ട്  കയഭാഗങ്ങള നടത്തനിവയങനിലുലാം ഇതനിവനതനിരഭായനി ശേക്തമഭായ നനിലപഭാടഭാണട്ട്
വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  സസതീകേരനിചതട്ട്.   കകേരളലാംകപഭാലുള   സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഭാഡനിവന്റെ
സഗ്രൗകേരലലാം  പരനിമനിതമഭായതനിനഭാല്  നനിശ്ചയനിച  സമയത്തനിനുളനില്  ബസുകേളക്കട്ട്
ഓടനിവയത്തഭാന  സഭാധനിക്കുന്നനില്ല.  മഭാത്രമല്ല,  Speed  Governor  ഘടനിപനിക്കുന്നതു
വകേഭാണട്ട്  മലകയഭാര  കമഖലകേളനില്  ഓടുന്ന  ബസുകേളക്കട്ട്  ചേനില  ഘടങ്ങളനില്
മുകേളനികലക്കട്ട് കപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത അവെസയണഭാകുനണട്ട്.  ഇതട്ട് അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ
നനിര്കദ്ദേശേമഭാവണന്നഭാണട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  കമഖലയനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുലാം  സൂചേനിപനിചതട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇത്തരത്തനില്
നനിയമലാം ലലാംഘനിച്ചുവകേഭാണട്ട് ആളുകേവള വകേഭാല്ലുന്നതനിനുള ലലസനസട്ട്  ലഡ്രൈവെര്മഭാര്ക്കുലാം
ഉടമസര്ക്കുലാം  നല്കുന്നതനികനഭാടട്ട്  കയഭാജനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കനില്ല.  കേഴെനിഞ  കുറച്ചു
ദനിവെസങ്ങളഭായനി ഇത്തരലാം ലലാംഘനങ്ങള വെലഭാപകേമഭായനി നടത്തുനവണനലാം അപകേടങ്ങള
വെര്ദനിക്കുനവണനലാം മനസനിലഭാക്കനിയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഇക്കഴെനിഞ
29-ാം  തതീയതനി  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  എല്ലഭാ  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  മനിന്നല്  പരനികശേഭാധന
നടത്തനിയതട്ട്.  ആ ഒറ ദനിവെസലാം വകേഭാണ്ടുതവന്ന 247 ബസുടമകേളവക്കതനിവര കേര്ശേന
ശേനിക്ഷഭാനടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  ഉത്തരവെട്ട്  പുറവപടുവെനിച്ചു.  ബസുകേളുവട
മതരകയഭാടലാം  പരമഭാവെധനി  അവെസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സതീഡട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
അപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട്  സഭാദലമഭായ  എല്ലഭാ
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

മനി  .    സതീക്കര് :  ബഹുമഭാനവപട അലാംഗങ്ങള ഉപകചേഭാദലങ്ങള കചേഭാദനിക്കുകമ്പഭാള
വെളവര  ചുരുക്കനി  കചേഭാദനിക്കുകേയലാം  വെകുപ്പുമനനിമഭാര്  ചുരുക്കനി  ഉത്തരലാം  നല്കുകേയലാം
വചേയഭാല് കൂടുതല് അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് അവെസരലാം ലഭനിക്കുലാം.  

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, ബസട്ട് ലഡ്രൈവെര്മഭാരനില്  കുറച്ചുകപര്  മഭാനലമഭായനി
ലഡ്രൈവെട്ട്  വചേയ്യുന്നവെരഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷലാം  ലഡ്രൈവെര്മഭാരുലാം  അമനിത
കവെഗതയനിലഭാണട്ട് വെഭാഹനലാം ഓടനിക്കുന്നതട്ട്.  മുന്നനില്കപഭാകുന്ന വെഭാഹനവത്ത എങ്ങവന

1110/2017



18       കകേരള നനിയമസഭ                    ഒകകഭാബര് 21,  2016

മറനികേടക്കഭാവമനലാം പനിന്നഭാവല വെരുന്ന വെഭാഹനവത്ത എങ്ങവന കേടത്തനിവെനിടഭാതനിരനിക്കഭാവമനമുള
ഗകവെഷണലാംകൂടനി  വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നതനിനനിടയനില്  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബസുടമകേളുലാം
ഇതനിനുത്തരവെഭാദനികേളഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം  കവെഗത്തനില്  വെഭാഹനലാം  ഓടനിചട്ട്  കൂടുതല്
കേളക്ഷന കനടഭാന സഭാധനിചനിവല്ലങനില്  ആ ലഡ്രൈവെര്ക്കട്ട് ആവെശേലമഭായ പരനിഗണന
നല്കുകേയനില്ല.  അതനിനഭാല്  മരണക്കനിണറനില്  കമഭാകടഭാര്  ലബക്കട്ട്  ഓടനിക്കുന്നവെവര
കപഭാവലയഭാണട്ട്  ബസട്ട് ഓടനിക്കുന്നതട്ട്.  എവന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ഇന്നവല ഒരു കുടനിവയ
ബസട്ട് ഇടനിച്ചുവതറനിപനിച്ചു. ഇവെനിവട ലടലാം വഷഡന്യൂള ഒരു പ്രധഭാന വെനിഷയമഭാണട്ട്. ബസട്ട്
ഉടമയലാം  കുറവെഭാളനിയഭായ ബസട്ട്   ലഡ്രൈവെര്ക്കുവമതനിവര  കേര്ശേന നടപടനിയലാം അകതഭാവടഭാപലാം
എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം നന്നഭായനി വെണനി ഓടനിക്കുന്ന ലഡ്രൈവെര്മഭാവര ആദരനിക്കഭാനുള നടപടനിയലാം
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂവട  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി വെണനി  ഓടനിക്കഭാനുള  കപ്രഭാതഭാഹനലാം
നല്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ ? 

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന :  സര്,  പ്രസ്തുത  വെനിഷയലാം  വെസ്തുതഭാപരമഭാണട്ട്.
മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്ന  ജതീവെനക്കഭാവരയലാം  വെഭാഹന  ഉടമകേവളയലാം
അഭനിനനനിക്കുന്നതനിലൂവട  ഇത്തരലാം  അപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനുള  കപ്രരണയണഭാകുലാം.
ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.  ബസട്ട്  ഉടമസ  സലാംഘത്തനിവന്റെ  ഭഭാരവെഭാഹനികേള
ഇക്കഭാരലത്തനില്  മുനകേവയടുത്തനിവല്ലങനില്,  വെകുപട്ട് കേര്ശേന  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കുവമന്ന
മുന്നറനിയനിപട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ ശമലാം ഇനനിയലാം തുടരുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : സര്, നമ്മുവട സലാംസഭാനവത്ത 80-85 ശേതമഭാനലാം ആളുകേളുലാം
സസകേഭാരല ബസുകേവളയഭാണട്ട് യഭാത്രയഭായനി   ആശയനിക്കുന്നതട്ട്.  സസകേഭാരല  ബസുകേള
കൂടുതല്  വപര്മനിറ്റുള  റൂട്ടുകേളനില്  മതരകയഭാടലാം  നടത്തുന്നതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി
കസ്റ്റഭാപ്പുകേളനില്  ബസട്ട്  നനിര്ത്തഭാറനില്ല.  ഇതട്ട്  പതനിവെഭായനി  കേണ്ടുവെരുന്ന  കേഭാഴ്ചയഭാണട്ട്.
അതുകപഭാവലതവന്ന  വപര്മനിറനില്ലഭാത്ത കറഭാഡുകേളനിലൂവട റൂടട്ട് മഭാറനി   ഓടനിക്കുനമുണട്ട്.
യഭാവതഭാരു  മുന്നറനിയനിപ്പുമനില്ലഭാവത  സസകേഭാരല  ബസുകേള  ടനിപട്ട്  കേടട്ട്  വചേയ്യുന്നതനിവന്റെ
ഫലമഭായനി  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങള  കനരനിടുന്ന  യഭാത്രഭാകകശേലാം  വെനിവെരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില്ല. ഇതട്ട് നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് എവനങനിലുലാം നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന : സര്,  വപര്മനിറട്ട് ലഭനിക്കുകമ്പഭാഴള നനിബനനകേള
ലലാംഘനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  വെഭാഹനയടമയലാം  ലഡ്രൈവെറുലാം  നടത്തുന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങവളക്കുറനിചഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനവപട അലാംഗലാം ഇവെനിവട സൂചേനിപനിചതട്ട്. ഇതട്ട് കേര്ശേനമഭായനി നനിയനനികക്കണതുണട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  അതനിനുതകുന്ന  വെനിധത്തനില്  എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്  ശേക്തനിവപടുത്തുന്ന
കേഭാരലലാം ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെട്ട് :  സര്,  കകേരളത്തനിവല ബസട്ട്  ഗലഭാകരജുകേള വെളവര
കശേഭാചേനതീയഭാവെസയനിലഭാണട്ട്.  യഭാവതഭാരു  അടനിസഭാന  സഗ്രൗകേരലവലാം  അവെനിവടയനില്ല.
എവന്റെ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  പൂവെഭാര്  ബസട്ട്  ഗലഭാകരജനില് ബസുകേള
സ്റ്റഭാനഡനില് പഭാര്ക്കട്ട് വചേയ കശേഷലാം ലഡ്രൈവെര്മഭാര് ഇറങ്ങനി ഓടുകേയഭാണട്ട്.  പഭാമ്പുകേടനി
ഭയന്നഭാണട്ട്  അവെര്  ഓടുന്നതട്ട്.  ഇരുടനിവന്റെ  ശേക്തനി  അറനിയണവമങനില്  ഈ
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ഗലഭാകരജുകേള  സനര്ശേനിക്കണലാം.  യഭാവതഭാരുവെനിധത്തനിലുള  ലലറട്ട്  സലാംവെനിധഭാനകമഭാ
പ്രഭാഥമനികേഭാവെശേലങ്ങള നനിര്വ്വേഹനിക്കഭാന വൃത്തനിയള കടഭായ് വലറ്റുകേകളഭാ അവെനിവടയനില്ല.
വെനിഴെനിഞലാം ഗലഭാകരജനില് ജതീവെനക്കഭാര് വെനിശമനിക്കുന്ന വകേടനിടലാം എകപഭാള കവെണവമങനിലുലാം
നനിലലാംവപഭാത്തുവമന്ന അവെസയനിലഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ഈ വകേടനിടലാം  നവെതീകേരനിക്കഭാന
ആവെശേലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  അവെനിവട  മനുഷലഭാവെകേഭാശേ  കേമ്മേതീഷന
വെരനികേയഭാവണങനില് നമുവക്കതനിവര  കകേവസടുക്കുലാം.  ഈ ഡനികപഭാകേളനിവല അടനിസഭാന
സഗ്രൗകേരലങ്ങള വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള അടനിയനരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
അതുകപഭാവലതവന്ന ഈ മണ്ഡലത്തനില് പുതുതഭായനി  ഒരു ബസുലാം   അനുവെദനിക്കുന്നനില്ല.
അവതല്ലഭാലാം  ഭരണകേക്ഷനി  വമമ്പര്മഭാരുവട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനികലക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുന്നതട്ട്.
ഇക്കഭാരലങ്ങളകൂടനി  പരനിഹരനിക്കഭാന അങ്ങട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന :  സര്,   ബഹുമഭാനവപട അലാംഗലാം അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ
മണ്ഡലവമഭായനി  ബനവപടട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  കേഭാരലങ്ങള  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  ഞഭാന
അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ ആതഭാര്ത്ഥതവയ അഭനിനനനിക്കുന. നമ്മേള സസകേഭാരല ബസുകേളുവട
പ്രവെര്ത്തനവത്തക്കുറനിചഭാണട്ട് സലാംസഭാരനിചതട്ട്.  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട കേതീഴെനില്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഗലഭാകരജുകേളുവട  കശേഭാചേലഭാവെസയഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  ഇവെനിവട
ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില്  ഞഭാന  ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല്.എ.യവട
സഹഭായലാം  ഈ  കവെദനിയനില്വെചട്ട്  അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെകൂടനി
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  അവെനിവട  വമചവപട  ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങളുലാം  മറട്ട്  സഗ്രൗകേരലങ്ങളുലാം
ഏര്വപടുത്തഭാലാം.  ഇക്കഭാരലത്തനില്   സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  വചേയഭാന  സഭാധനിക്കുന്ന  എല്ലഭാ
സഹഭായവലാം വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  സര്,  അങ്ങനിവെനിവട  ഹരനിത  വവടബന്യൂണലനിവന്റെ
വെനിധനിവയക്കുറനിചട്ട് പറഞ.  പത്തട്ട് വെര്ഷത്തനിലധനികേലാം പഴെക്കമുള,  ഒരു നനിശ്ചനിത സനി.സനി.-ക്കട്ട്
മുകേളനിലുള  വെഭാഹനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ഈ നനിബനന ബഭാധകേമഭാകുന്നതട്ട്.   ബഹുമഭാനവപട
മനനി  അതനിനട്ട്  അനുകൂലമഭാവണന്നട്ട്  ഇവെനിവട  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  പകക്ഷ
ലലഫട്ട് ലടലാം ടഭാകട്ട് വെഭാങ്ങുന്നതട്ട് പതനിനഞ്ചട്ട് വെര്ഷകത്തക്കഭാണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം ടഭാകട്ട്
വെഭാങ്ങുന്ന ഒരു വെഭാഹനലാം പത്തട്ട് വെര്ഷലാംവകേഭാണട്ട്  ഒഴെനിവെഭാക്കണവമന്ന അഭനിപ്രഭായവത്ത
ബഹുമഭാനവപട വെകുപ്പുമനനി അനുകൂലനിക്കുനകണഭാ ? 

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന :  സര്,  ഹരനിത  വവടബന്യൂണലനിവന്റെ  വെനിധനി
ഉളവക്കഭാളന്ന  ഒരു  സനിരനിറ്റുണട്ട്.  ഭൂമനിയലാം  ആകേഭാശേവലാം  വെഭായവലാം  മഭാലനിനല
മുക്തമഭാകേണവമന്ന  ഉദഭാത്തമഭായ  കേഭാഴ്ചപഭാടഭാണതട്ട്.  പ്രകൃതനിയലാം  പരനിസനിതനിയലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എന്നതനികനഭാടട്ട്  സഗ്രൗഹൃദപരമഭായ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  ഗവെണ്വമന്റെനിനുളതട്ട്.
അങ്ങട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാവല ഈ വെനിധനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള കനരവത്ത ലലഫട്ട്
ലടലാം  ടഭാകട്ട്  എന്ന  നനിലയനില്  പതനിനഞ്ചട്ട്  വെര്ഷകത്തക്കട്ട്  ടഭാകട്ട്  ഈടഭാക്കനിയ
വെഭാഹനങ്ങളുവട  പ്രശമുണട്ട്.  ഇത്തരലാം  പ്രശങ്ങള  ബഹുമഭാനവപട  ലഹകക്കഭാടതനിവയയലാം
സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിവയയലാം  കബഭാദലവപടുത്തനിയതുവകേഭാണഭാണട്ട്  അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
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സഭാവെകേഭാശേത്തനിനട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേ കസ്റ്റ ലഭനിചതട്ട്.  ഇവതല്ലഭാലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സജതീവെ
പരനിഗണനയനിലുളതഭാണട്ട്.  ഈ  കമഖലയനില്  സൂക്ഷ്മമഭായ  നതീക്കമഭാണട്ട്   സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  

ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : സര്, സസകേഭാരല ബസുകേളനില് സതീകേള, വൃദജനങ്ങള,
അലാംഗപരനിമനിതര് എന്നനിവെര്ക്കട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുള സതീറ്റുകേള അവെര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാകുനകണഭാവയന്നട്ട്
പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട്
അങ്ങട്ട്  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇവെര്  വെലനിയ  ബുദനിമുടഭാണട്ട്  അനുഭവെനിക്കുന്നതട്ട്.
സസഭാകേരല ബസുകേളനിലുലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനിലുലാം ഇത്തരലാം ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
കേയറുന്നതനിനുലാം  ഇറങ്ങുന്നതനിനുമുള  ആധുനനികേ   സഗ്രൗകേരലങ്ങളനില്ല.  മറട്ട്  വമകടഭാ
നഗരങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം  ആധുനനികേ  സലാംവെനിധഭാനമുള  ബസുകേള  പരതീക്ഷണഭാ
ടനിസഭാനത്തനില്   സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തുനണട്ട്.  കകേരളത്തനില്  അത്തരലാം സലാംവെനിധഭാനലാം
പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാവയന്ന  കേഭാരലലാം  അടനിയനരമഭായനി  പരനികശേഭാധനിക്കണലാം.
അകതഭാവടഭാപലാം ഇവെനിവടയള ഏറവലാം വെലനിയ പ്രശലാം,  നഭാല്പതട്ട് കേനികലഭാമതീറര് ദൂരലാം
വെവര  മഭാത്രകമ  ഇവെര്ക്കട്ട്  യഭാത്രഭാ  സഗ്രൗജനലലാം  ലഭനിക്കുനള.  1986-കലഭാ  മകറഭാ
നടപനിലഭാക്കനിയ  സഗ്രൗജനലമഭാണനിതട്ട്.  അന്നട്ട്  കുറച്ചുദൂരലാം  മഭാത്രകമ  ആളുകേള
സഞ്ചരനിചനിരുനള.  പകക്ഷ കജഭാലനി  സലാംബനമഭായലാം  മറ്റുലാം  കൂടുതല് ദൂരലാം  ഇകപഭാള
സഞ്ചരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  നഭാല്പതട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്  എന്ന  ദൂരപരനിധനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  അതട്ട്  നൂറട്ട്  കേനികലഭാമതീറകറഭാ  അവല്ലങനില്  എണ്പതട്ട്  കേനികലഭാമതീറകറഭാ
ആക്കനി വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന :  സര്,  ഇതട്ട്  രണട്ട്  കമഖലകേളുമഭായനി  ബനവപട
വെനിഷയമഭാണട്ട്.   അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  നനിലവെനിലുള  ബസുകേളനില്  കേയറുന്നതനിനുള
പ്രയഭാസമഭാണട്ട് അങ്ങട്ട് ആദലലാം ഉന്നയനിചതട്ട്.  കകേരളത്തനില് ഇകപഭാള ആ സഗ്രൗകേരലലാം
കലഭാ കഫഭാര് ബസുകേളനില് മഭാത്രകമയള.  മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളനില് വചേയ്യുന്നതുകപഭാവല
ബസനിവന്റെ വസ്റ്റപ്പുകേള തമ്മേനില് വെലനിയ വെലതലഭാസമുവണങനില്  അടനിയനില് മവറഭാരു
വസ്റ്റപട്ട്  കൂടനി  സജതീകേരനിക്കുന്ന  സലാംവെനിധഭാനവത്തക്കുറനിച്ചുള  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള
വെന്നനിട്ടുണട്ട്. ഇതുസലാംബനനിചട്ട് പരതീക്ഷണലാം നടത്തനിയകപഭാള അതട്ട് കറഭാഡനില് ഇടനിചട്ട്
അപകേടലാം ഉണഭാകുന്നതനിനുള സഭാദലതയളതനിനഭാല് ഇത്തരലാം സലാംവെനിധഭാനലാം നമ്മുവട
കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ല.  ബസനില്  കേയറനിക്കഴെനിഞഭാല്  കഡഭാര്  അടയന്നകതഭാടുകൂടനി
വസ്റ്റപ്പുലാം  കഫഭാറനിനട്ട്  വലവെലഭായനി  മുകേളനികലക്കട്ട്  വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന  ലഹകഡ്രൈഭാളനികേട്ട്
സലാംവെനിധഭാനമുള  ബ സുകേള  നനിരത്തനിരലനിറക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്നതഭാണട്ട്
ഇവെനിടവത്ത വെനിഷയലാം. ക്രകമണ നമുക്കട്ട് ആ രതീതനിയനികലക്കട്ട് മഭാറനികയപററ്റൂൂ  അക്കഭാരലലാം
ഗഗ്രൗരവെമഭായനി ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  രണഭാമകത്തതട്ട്  സഗ്രൗജനല  യഭാത്രയമഭായനി
ബനവപട  പ്രശമഭാണട്ട്.  ഇന്നവല  ഇവെനിവട  സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല ജനപ്രനിയ  നടപ ടനികേള
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  സഭാമ്പത്തനികേനനിലകൂടനി പരനികശേഭാധനിചട്ട്  മഭാത്രകമ  പരനിഗണനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കൂ.  
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മനി  .   സതീക്കര്  :  കചേഭാദലലാം നമ്പര് *423

തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേള

3 (*423) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
 ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
 ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള :

കഡഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിവല  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില് ഏവതഭാവക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുളവതന്നട്ട്
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇതു  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന  സഹഭായവെനിഹനിതലാം
വെര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാവയന  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങനില്  അതനിനുള  പണലാം
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : സര്, 

(എ&ബനി)  പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷവന്റെ ശേനിപഭാര്ശേയവട അടനിസഭാനത്തനില്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  2015-16-വല  കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറനില്  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേളുവട

ഫണനിലാംഗട്ട്  പഭാകറണനില്  മഭാറലാം  വെരുത്തുകേയലാം  ചേനില  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേള

നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയലാം  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭായ  ജവെഹര്ലഭാല്

വനഹ്റു  കദശേതീയ  നഗര  പുനരുദഭാരണ  മനിഷന  (വജ.എന.എന.യ.ആര്.എലാം.),

വചേറുതുലാം  ഇടത്തരവമഭായ  നഗരങ്ങളുവട  അടനിസഭാന  സഗ്രൗകേരല  വെനികേസന  പദതനി

(യ.വഎ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.എലാം.ടനി.)  എന്നനിവെയവട  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനിവന്റെ  കേഭാലഭാവെധനി

30-3-2014-നട്ട്  അവെസഭാനനിച്ചു.  ഇഗ്രൗ  പദതനികേളുവട  ടഭാനസനിഷന  വഫയ്സനില്

ഉളവപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുള  പദതനികേളുവട  കേഭാലഭാവെധനി  31-3-2017-നട്ട്

അവെസഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ജവെഹര്ലഭാല്  വനഹ്റു  കദശേതീയ  നഗര  പുനരുദഭാരണ

മനിഷവന്റെ  കേതീഴെനിലുള  വഎ.എചട്ട്.എസട്ട്.ഡനി.  (Integrated  Housing  and  Slum
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Development)  പദതനി,  രഭാജതീവെട്ട്  ആവെഭാസട്ട്  കയഭാജന  (ആര്.എ.ലവെ.),

എസട്ട്.എലാം.ബനി.എസട്ട്.യ.പനി. (Sub Mission on Basic Services to Urban Poor)

എന്നതീ  പദതനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വെയനഭാടട്ട്  ജനില്ലകേളനില്

നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന്ന  പനികന്നഭാക്കകമഖലഭാ  വെനികേസന  നനിധനി  (ബനി.ആര്.ജനി.എഫട്ട്.)

പദതനി  2015-16  വെര്ഷലാം മുതല് കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയനില് നനിനലാം ഒഴെനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

1997-98 മുതല് നടപനിലഭാക്കനിവെന്ന നഗര ദഭാരനിദല ലഘൂകേരണ പദതനിയഭായ സസര്ണ

ജയനനി  ഷഹരനി  കറഭാസ്ഗഭാര്  കയഭാജന  (എസട്ട്.വജ.എസട്ട്.ആര്.ലവെ.)  31-3-2013-ല്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിനുപകേരലാം  National  Urban

Livelihood Mission (NULM) എന്ന പദതനി നനിലവെനില് വെന്നനിട്ടുണട്ട്.

രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ശേഭാക്തതീകേരണ്  അഭനിയഭാന  (ആര്.ജനി.പനി.എസട്ട്.എ.)

പദതനിയനില്നനിനലാം  2015-16-ല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പനിനവെഭാങ്ങുന്നതഭായനി അറനിയനിചനിരുന.

എന്നഭാല്  2016-17-ല്  പ്രസ്തുത  പദതനി  രഭാഷ്ട്രതീയ  ഗഭാമ  സസരഭാജട്ട്  അഭനിയഭാന

(ആര്.ജനി.എസട്ട്.എ.)  എന്ന കപരനില് പുനരഭാവെനിഷ്കരനിക്കുന്നതഭായനി അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ

പദതനിയവട  മഭാര്ഗകരഖ  ഇതുവെവരയലാം  പുറവപടുവെനിചനിടനില്ല.  എന്നഭാല്  2016-17-ല്

2352.47  ലക്ഷലാം രൂപയവട വെഭാര്ഷനികേ പദതനി കകേരളത്തനിനഭായനി അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം

അതട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണനി  രനിക്കുകേയമഭാണട്ട്.  National  Urban

Information  System  (NUIS)  പദതനിയവട  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.

രണഭാലാംഘടലാം തുടങ്ങുന്നതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

Providing Urban Amenities in Rural Areas (PURA) പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

2005-06-ല്  യ.വഎ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.എലാം.ടനി.  എന്ന  കകേന്ദ്ര  പദതനി  നനിലവെനില്

വെന്നകപഭാള ഇഗ്രൗ പദതനി നനിര്ത്തലഭായനി.

(സനി) പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷവന്റെ ശേനിപഭാര്ശേയവട അടനിസഭാനത്തനില്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേള  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്

ആവെശേലമുളപക്ഷലാം  50:50  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വെനിഹനിതഭാനുപഭാതത്തനില്

നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാവണന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ

ഇതനിനഭാവെശേലമഭായനിട്ടുള ഫണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ബഡ്ജറനില് നതീക്കനിവെചനിടനില്ല.

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  സര്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  വെനികേസന പദതനികേളനില്
നനിന്നട്ട്  വെളവര പുറകകേഭാടട്ട്  കപഭാകുകേയലാം  വെര്ഗതീയ  അജണകേള  കൂടുതല്
കതച്ചുമനിനുക്കനിവയടുക്കുകേയലാം വചേയ്യുന്ന ഒരു പശ്ചഭാത്തലത്തനിലഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനിലുള
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ധഭാരഭാളലാം പദതനികേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്. പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷവന്റെ
ശേനിപഭാര്ശേയവട  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനികേള  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ആവെശേലമുളപക്ഷലാം  50:50  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
വെനിഹനിതഭാനുപഭാതത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാവണന്നട്ട്  അങ്ങനിവെനിവട  മറുപടനി  പറഞ.
കേഴെനിഞ കേഭാലങ്ങളനില് ജനങ്ങള അനുഭവെനിച്ചുവെന്ന ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനികേളഭായനിരുന ഇവെ. 50 ശേതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം എന്ന വപ്രഭാകപഭാസല് വെച
സഭാഹചേരലത്തനില് 50 ശേതമഭാനലാം സലാംസഭാനലാം നല്കേനിയഭാല് മതനിയഭാകുലാം. അതനിനഭാല്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  വെതീണ്ടുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാനലാം മുനലകേ
എടുക്കുകമഭാ; അതനിനുള എവനങനിലുലാം ആകലഭാചേന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ? 

കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  പല  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയലാം  അതനിനട്ട്  ബദലഭായനി  മറ്റു  ചേനില  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട് വജ.എന.എന.യ.ആര്.എലാം.-നട്ട്
പകേരമഭാണട്ട്  സഭാര്ടട്ട്സനിറനി  മനിഷനുലാം  അമൃതഭാ  പദതനിയലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.
അതുകപഭാവല തവന്ന എസട്ട്.വജ.എസട്ട്.ആര്.ലവെ.-ക്കട്ട് പകേരമഭാണട്ട് National Urban
Livelihood Mission (എന.യ.എല്.എലാം.)  ആരലാംഭനിചതട്ട്.  ആര്.ജനി.പനി.എസട്ട്.എ.-ക്കുപകേരലാം
ആര്.ജനി.എസട്ട്.എ.  (രഭാഷ്ട്രതീയ  ഗഭാമസസരഭാജട്ട്  അഭനിയഭാന)  ആരലാംഭനിച്ചു.  പതനിനഭാലഭാലാം
ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷവന്റെ  ശേനിപഭാര്ശേയനുസരനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അറനിയനിചതട്ട്
ഏവതങനിലുലാം  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  ഇഗ്രൗ  പദതനികേള  തുടരഭാവമങനില്  50:50
അനുപഭാതത്തനില് അതട്ട് അനുവെദനിക്കഭാവമന്നഭാണട്ട്.  പകക്ഷ ഇതനിനട്ട് ആവെശേലമഭായനിട്ടുള
പണലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ബഡ്ജറനില്  നതീക്കനിവെചനിടനില്ല.  നതീക്കനിവെയഭാത്തവതനഭാവണന്നട്ട്
അകനസഷനിചകപഭാള ബദലഭായനി പല പദതനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതനിനഭാലഭാണട്ട് എന്ന
മറുപടനിയഭാണട്ട്  ലഭനിചതട്ട്.  പഴെയ  പദതനിയനിലല്ല,  പകേരലാം  പുതനിയ  പദതനിയനിലഭാണട്ട്
വപ്രഭാകപഭാസല് നല്കകേണവതന്നഭാണട്ട് പറഞതട്ട്. 

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  സര്,  ഇനനിരഭാ  ആവെഭാസട്ട്  കയഭാജന എന്ന പദതനി
പ്രധഭാനമനനി ആവെഭാസട്ട് കയഭാജന എന്നഭായനി മഭാറനി.   പഞ്ചഭായത്തുകേള തയഭാറഭാക്കുന്ന
ലനിസ്റ്റനില് നനിന്നഭാണട്ട് വഎ.എ.ലവെ.  പ്രകേഭാരമുള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള തനിരവഞടുത്തനിരുന്നതട്ട്.
കകേന്ദ്ര   സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള പറയന്നതട്ട്  2011-വല സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ജഭാതനി
വസനസസട്ട്  (SECC)  ലനിസ്റ്റനില് നനിന്നട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള വതരവഞടുക്കണവമന്നഭാണട്ട്.
എങ്ങവനയഭായഭാലുലാം  പഭാവെവപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവളയഭാണട്ട്  വതരവഞടുക്കുന്നതട്ട്.
ഇത്തരത്തനില്  ജഭാതനി  ലനിസ്റ്റനില്നനിന്നട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞടുക്കുന്നതനില്
എവനങനിലുലാം പ്രശങ്ങളുകണഭാ; എനഭാണട്ട് അതുവകേഭാണ്ടുള പ്രയഭാസങ്ങള? 
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കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല് : സര്, ഓകരഭാ  സലാംസഭാനവലാം രഭാജലവത്ത വമഭാത്തത്തനില്
കേണക്കനിവലടുത്തുവകേഭാണട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന നനിയമങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനിടട്ട് മഭാത്രകമ കകേന്ദ്ര
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയകേയള. SECC  ലനിസ്റ്റനില് നനിന്നട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള
വതരവഞടുക്കണവമനളതട്ട്  രഭാജലവെലഭാപകേമഭായനിടട്ട്  നനിര്ണയനിച മഭാനദണ്ഡമഭാണട്ട്.  ഇഗ്രൗ
മഭാനദണ്ഡലാം  കകേരളത്തനില്  അനുവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ബുദനിമുട്ടുവണന്നട്ട് സലാംസഭാനലാം
പലതവെണ കകേന്ദ്രവത്ത അറനിയനിചനിരുന.  ഓകരഭാ   സലാംസഭാനത്തനിനുലാം അവെരവെരുവട
തഭാല്പല്പരലങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട് നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വെരുത്തഭാന കേഴെനിയനില്ലഭാവയന്നഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന മറുപടനി. 

ശതീ.  ടനി.  എ.  അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീറനിനുകവെണനി  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :
സര്,  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  കകേന്ദ്ര  പദതനികേവളപറനി  ബഹുമഭാനവപട  മനനി  ഇവെനിവട
സൂചേനിപനിച്ചു.  നമ്മുവട സലാംസഭാനത്തട്ട്   ഇകപഭാഴള  പ്രധഭാന പദതനികേള  വഎ.എ.ലവെ.
വഎ.ഡബബ.എലാം.പനി.,  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ലവെ.,  എ.ആര്.  ഡബബ.എസട്ട്.എസട്ട്.,
എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസട്ട്. എന്നനിവെയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  ഒന്നര  വെര്ഷലാം  മുനപട്ട്
യവെഭാക്കവള  ഉകദ്ദേശേനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര   സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ സനില്  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്
പദതനിയഭാണട്ട്  പനി.എലാം.വകേ.വെനി.ലവെ.  ഇകപഭാള  സലാംസഭാനത്തട്ട്   പനി.എലാം.വകേ.വെനി.ലവെ.
നടപനിലഭാക്കുന്നനില്ല.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എന്തുവകേഭാണഭാണട്ട്  ആ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാത്തവതന്നട്ട്
ബഹുമഭാനവപട മനനി   പറയകമഭാ? ഒരു വെര്ഷലാം ഒരു കുടുലാംബത്തനിനട്ട് നൂറട്ട് വതഭാഴെനില്
ദനിനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇഗ്രൗ  പദതനിവകേഭാണ്ടുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.  അവെനിദഗ്ദ്ധ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭാണട്ട്
ഇതനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്  വെരുന്നതട്ട്.  പകക്ഷ  ഇതനിവന്റെ  കഫഭാക്കസട്ട്  ഇകപഭാള
കുറചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സനില്ഡട്ട്  വെര്കക്കഴനിനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കുന്നതട്ട്.
ഇക്കഭാരലലാം ബഹുമഭാനവപട മനനി വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് : സര്, യവെഭാക്കളുവട സനില് വഡവെലപ്വമന്റെനിനുകവെണനി
ആവെനിഷ്കരനിച  പദതനിക്കട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര് വപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതുമഭായനി ബനവപട കേഭാരലങ്ങള മുകന്നഭാടട്ട് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. രണഭാമതഭായനി പറഞ
കദശേതീയ വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനിയനുസരനിചട്ട് നമ്മുവട സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് 10,500 കകേഭാടനി
രൂപ ഇതനിനകേലാം ലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ഇഗ്രൗ വെര്ഷലാം  2,661  കകേഭാടനി  രൂപ ലഭനിക്കുവമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 10,500 കകേഭാടനി  രൂപ നമ്മുവട സലാംസഭാനത്തട്ട്  വചേലവെഴെനിചകപഭാള
ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  പഭാവെവപടവെരുവട  വെതീടുകേളനിവല അടുപ്പുകേളനില്  പുകേയയര്ന
എനളതട്ട് ഒരു വെലനിയ കേഭാരലമഭാണട്ട്; പകക്ഷ ഇതനിലുള പരനിതഭാപകേരമഭായ അവെസ
നമ്മുവട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  20  ശേതമഭാനലാംകപഭാലുലാം  അസറട്ട്  ക്രനികയഷന  നടന്നനിടനില്ല
എനളതഭാണട്ട്.  10,500  കകേഭാടനി  രൂപ  കേഴെനിഞ  അവഞ്ചടട്ട്  വെര്ഷങ്ങളക്കുളനില്
വചേലവെഴെനിചനിടട്ട്  എനഭാണട്ട്  ഇവെനിവട  നടന്നവതന്നട്ട്  കചേഭാദനിചഭാല്  ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചു
വകേഭാടുക്കഭാന  നമുക്കട്ട്  ഒരു  പദതനിയമനില്ല.  അതുവകേഭാണഭാണട്ട്  കദശേതീയ  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്
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പദതനിയവട പ്രവൃത്തനികേവള പൂര്ണമഭായലാം റതീ-സ്ട്രക്ചേര് വചേയണവമന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം
ലപ ലറട്ട്  കപ്രഭാജകനിനഭായനി  27  കബഭാക്കുകേള  വതരവഞടുക്കുകേയലാം  വചേയനിട്ടുളതട്ട്.
ഇനനിമുതല്  അസറട്ട്  ക്രനികയഷന  മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുലാം  ഇഗ്രൗ  പദതനിയനുസരനിചട്ട് നമ്മുവട
സലാംസഭാനത്തട്ട് നടത്തഭാന കപഭാകുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  സര്,   കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേള  പലതുലാം
സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  നമുക്കട്ട്  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്
നനിലനനില്ക്കുന്നതട്ട്.  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ലവെ.  കപഭാവലയള പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയ
വെര്ക്കുകേളുവട എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി,  എ.എസട്ട്.-ഉലാം  ടനി.എസട്ട്.-ഉലാം  ലഭനിചട്ട്  വടണര്
കസ്റ്റജനില് എത്തുകമ്പഭാള വെളവരയധനികേലാം  സമയവമടുക്കുന്നതനിനഭാല് വടണവറടുക്കഭാന
ആവള  കേനിടഭാത്ത  സനിതനിയഭാണുളതട്ട്.  റനിലവെസ്ഡട്ട്  എസ്റ്റനികമറ്റുലാം  മറ്റുലാം
തയഭാറഭാകക്കണതഭായനി  വെരുനണട്ട്.  അങ്ങവന  നഭാലഞ്ചട്ട്  വെര്ഷലാം  കേഴെനിയകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്
പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ലവെ. കപഭാവലയള പദതനിയനില് വെരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള വചേയഭാന
കേഴെനിയന്നതട്ട്.  1995-ല് പഞ്ചഭായത്തതീരഭാജട്ട്  ആകട്ട്  നനിലവെനില് വെന.  അതനിനുകശേഷലാം
പത്തനിരുപതട്ട്  വെര്ഷമഭായനി  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  പദതനി  വെനിഹനിതലാം
ഉല്പഭാദനകമഖലയട്ട്  40  ശേതമഭാനലാം,  പശ്ചഭാത്തല കമഖലയട്ട്  30  ശേതമഭാനലാം,  കസവെന
കമഖലയട്ട്  30  ശേതമഭാനലാം എന്ന രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  വെനിനനികയഭാഗനിച്ചുവെരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്
ഉല്പഭാദഭാനകമഖലയട്ട്  40  ശേതമഭാനലാം  ഫണട്ട്  വെനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുലാം  കേഭാരലമഭായ  മഭാറമുണഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്തതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് കേഴെനിഞ തവെണ അതട്ട്  20  ശേതമഭാനമഭാക്കനി
കുറചവതന്നഭാണട്ട്  അനുഭവെത്തനില്നനിന്നട്ട്  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  കേഭാരലമഭായ
പുകരഭാഗതനി ഉല്പഭാദഭാന കമഖലയനിലുണഭാക്കഭാന കേഴെനിഞനിടനില്ല. അതനിനഭാല്  ഇഗ്രൗ വെര്ഷലാം
സര്ക്കഭാര് ഓകരഭാ കമഖലയലാം എത്ര ശേതമഭാനമഭാണട്ട് വെകേയനിരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്?

കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  40  ശേതമഭാനമഭാണട്ട്  മുനപട്ട്  ഉല്പഭാദന
കമഖലയകവെണനി  നതീക്കനിവെചനിരുന്നതട്ട്.  ഇത്ര  ശേതമഭാനലാം  വചേലവെഴെനിക്കണവമന്നട്ട്
വെലക്തമഭായനി ഒരു നനിഷ്കര്ഷയമുണഭായനില്ല. അതനിവന്റെ ഫലമഭായനി കേഴെനിഞ അഞവെര്ഷലാം 10
ശേതമഭാനലാംകപഭാലുലാം  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  പദതനി  വെനിഹനിതലാം  ഉല്പഭാദന
കമഖലയകവെണനി ഉപകയഭാഗവപടുത്തനിയനില്ല.  ഇതട്ട് ഗുരുതരമഭായ പ്രശങ്ങള കേഭാര്ഷനികേ
രലാംഗത്തുണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട് എനള പരഭാതനികേവളയലാം ആകക്ഷപങ്ങവളയലാം തുടര്ന്നഭാണട്ട്
ഇപ്രഭാവെശേലലാം  30  ശേതമഭാനലാം  നനിര്ബനമഭായലാം  ഉല്പഭാദന  കമഖലയട്ട്  നതീക്കനി
വെയണവമനലാം അതനില് 20 ശേതമഭാനലാം കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയകവെണനിയലാം 10 ശേതമഭാനലാം
കവെസ്റ്റട്ട് മഭാകനജുവമന്റെട്ട് കപ്രഭാഗഭാമുകേളക്കുകവെണനിയലാം ആയനിരനിക്കണവമനലാം പറയന്നതട്ട്.
ഉല്പഭാദനകമഖലവയ  പൂര്ണമഭായലാം  അവെഗണനിചഭാല്  അതട്ട്  സലാംസഭാനവത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി
ഭഭാവെനിയനില്  ബഭാധനിക്കുലാം  എനളതുവകേഭാണഭാണട്ട്  അത്തരത്തനിലുള  ഒരു തതീരുമഭാനലാം
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചതട്ട്.



26       കകേരള നനിയമസഭ                    ഒകകഭാബര് 21,  2016

കഡഭാ  .   എലാം  .   വകേ  .   മുനതീര് : സര്, പദതനി വെനിഹനിതത്തനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
50  ശേതമഭാനലാം വെയകേയഭാവണങനില് ബഭാക്കനിയള  50  ശേതമഭാനലാം കകേന്ദ്രലാം സര്ക്കഭാര്
തരഭാവമന്നഭാണട്ട്  പറഞനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇങ്ങവന  വെരുന്ന  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം പ്രകതലകേലാം
വെനിഹനിതവമടുക്കണവമന്നട്ട്  പറയകമ്പഭാള  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അതട്ട്
തഭാങ്ങഭാന കേഴെനിയഭാത്ത   അവെസയഭാണുളണട്ട്.  സലാംസഭാന ബഡ്ജറനിവന്റെ ആവകേ
അടങലനിവന്റെ  30  ശേതമഭാനവമങനിലുലാം തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്   നല്കുന്നതനിനുകവെണനി
സലാംസഭാന  വെനിഹനിതലാം  വെര്ദനിപനിക്കണവമന്നഭാണട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേതീഷന
ശേനിപഭാര്ശേ വചേയനിട്ടുളതട്ട്.   ഇക്കഭാരലലാം സലാംബനനിചട്ട് ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനിയലാം ഒരു
കലഖനത്തനില്  എഴതനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇതട്ട്  കകേഭാമ്പനകസറട്ട്  വചേയ്തു
നല്കേഭാന സഭാധനിക്കൂ. അതനിനഭാല് ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനി മുനപട്ട് പറഞതനില് ഉറചട്ട്
നനില്ക്കുനകണഭാ; അതനിലൂവട തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കു കവെണനി 30 ശേതമഭാനലാം
വെനിഹനിതലാം ബഡ്ജറനില്നനിന്നട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  എല്ലഭാ കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കുലാം  60:40
എനളതഭാണട്ട്  അനുപഭാതലാം.  40  ശേതമഭാനലാം  സലാംസഭാന  വെനിഹനിതലാം  സലാംസഭാന
ബഡ്ജറനില്  നനിനതവന്നയഭാണട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.  20  ശേതമഭാനമഭാണട്ട്  പദതനി
വെനിഹനിതത്തനിനട്ട്  വമഭാത്തമഭായനി  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  മറട്ട്
കേഭാരലങ്ങള ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനിയമഭായനി ആകലഭാചേനിചകശേഷലാം പറയന്നതഭാണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്, കചേഭാകദലഭാത്തരകവെള അവെസഭാനനിച്ചു. 

(കചേഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴെനിഞ)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

തുറമുഖങ്ങളനിവല ഗതഭാഗതവലാം ചേരക്കു നതീക്കവലാം

4 (* 424) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശേർമ്മേ :
ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവലാം

മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശേഷലാം വെനിവെനിധ തുറമുഖങ്ങളനിലൂവടയള
ഗതഭാഗതവലാം ചേരക്കുനതീക്കവലാം വെനിപുലതീകേരനിക്കുവെഭാനഭായനി വചേയ വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
എവനഭാവക്കവയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതനികവെഗ യഭാത്രഭാ കബഭാടട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവെഭാനഭായനി സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എവനഭാവക്ക എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനിവെനിധ തുറമുഖങ്ങളുവട വെനികേസനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നട്ട്
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടത്തനിയനിട്ടുള ശമങ്ങള എവനല്ലഭാവമന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?    
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തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന
കേ  ടന്നപളനി) :

(എ)  കകേരള സലാംസഭാനവത്ത തതീരകദശേ വെനികേസനലാം ലക്ഷലലാം വെച്ചുവകേഭാണഭാണട്ട്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരകദശേ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
നനിലവെനില് വെനിഴെനിഞലാം,  വകേഭാല്ലലാം,  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര് എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളഭാണട്ട്
ഇഗ്രൗ പദതനിക്കുകവെണനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കനരനിടട്ട് വെനികേസനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  വകേഭാല്ലലാം
തുറമുഖത്തട്ട്  ഒന്നഭാലാംഘട  വെനികേസനലാം  എല്ലഭാലാംതവന്ന  ഏകേകദശേലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ.
രണഭാലാംഘടത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു മളടനിപര്പസട്ട്  ബര്ത്തനിവന്റെയലാം ചേഭാനലനിവന്റെ ആഴെലാം
10 മതീററഭായനി വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെയലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടനവെരുന. കൂടഭാവത ഇവെനിവട
കേസ്റ്റലാംസട്ട് കനിയറനസട്ട് സലാംവെനിധഭാനവലാം സഭാപനിച്ചു കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്. കബപ്പൂര്, അഴെതീക്കല്
തുറമുഖങ്ങളനില്  ചേരക്കട്ട്  വവകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുള  എല്ലഭാ  യനസഭാമഗനികേളുലാം
സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആഴെലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേസ്റ്റലാംസട്ട്  കനിയറനസട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവെണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂരനില്
പുതനിയതഭായനി  ഒരു  വെഭാര്ഫട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആഴെലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടനവെരുന.  കൂടഭാവത  വപഭാതു  സസകേഭാരല  പങഭാളനിത്തത്തനില്
763 കകേഭാടനി രൂപ മുതല് മുടക്കട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന "All Weather Port”വപഭാന്നഭാനനിയനില്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്   വമകസഴട്ട്  മലബഭാര്  കപഭാര്ടട്ട്സട്ട്  വവപ്രവെറട്ട്  ലനിമനിറഡുമഭായനി
കേരഭാറനില് ഏര്വപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കകേഭാവെളലാം-കേനലഭാകുമഭാരനി,  വകേഭാചനി-തനിരുവെനനപുരലാം,  വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-
കേണ്ണൂര് എന്നതീ  കമഖലകേവള  ബനനിപനിചട്ട്  അതനികവെഗ  യഭാത്രഭാക്കപല്  സര്വ്വേതീസട്ട്
നടത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കമഖലയനില്  സര്വ്വേതീസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണനിയള വെനികദശേനനിര്മ്മേനിത ജലയഭാനങ്ങളുവട പരനികശേഭാധനകേള
അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. കൂടഭാവത ഇഗ്രൗ പദതനിക്കഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, ആലപ്പുഴെ, വെലനിയതുറ,
വവെളയനില്  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനില്  കഫഭാടനിലാംഗട്ട്  വജടനികേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിവന്റെ
സഭാദലതകേള പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  അഴെതീക്കല് തുറമുഖ വെനികേസനലാം,  വകേഭാല്ലലാം,  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര് എന്നതീ
തുറമുഖങ്ങളനികലക്കട്ട് വക്രയനിന വെഭാങ്ങല്, വകേഭാല്ലലാം തുറമുഖത്തനിവന്റെ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി പഭാന്റെട്ട്
കേസഭാരവവന്റെന കനിയറനസട്ട് ഓഫതീസട്ട്,  എമനികഗഷന കനിയറനസട്ട് ഓഫതീസട്ട്,  കേസ്റ്റലാംസട്ട്
കകേഭാസ്റ്റട്ട്  റനിക്കവെറനി  ചേഭാര്ജസട്ട്  ഒഴെനിവെഭാക്കല്  എന്നനിവെയഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്
വപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാവത കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില്  വസനടല് വവെയര്
ഹഗ്രൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  സഭാപനിചനിട്ടുള  കേവണയ്നര്  വവഫ്രെെറട്ട്  കസ്റ്റഷന
പ്രവെര്ത്തനസജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വകേഭാല്ലത്തുലാം  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂരുലാം  ഓകരഭാ  ഇനലഭാന്റെട്ട്
കേവണയ്നര് ഡനികപഭാ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള വപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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 ഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

 5 (* 425) ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശേശേനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല  ഭരണലാം സുതഭാരലവലാം  അഴെനിമതനി
രഹനിതവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എപ്രകേഭാരലാം  ഇടവപടഭാന
കേഴെനിയവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനി ആസൂത്രണത്തനിലുലാം നനിര്വ്വേഹണത്തനിലുലാം ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം
സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എന്തു നടപടനിയണഭാകുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നനിര്വ്വേഹണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനു കവെണ മഭാനവെവെനിഭവെവലാം
ഫണ്ടുലാം യഥഭാസമയലാം ഉറപഭാക്കുകമഭാ; വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ) തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല  ഭരണലാം സുതഭാരലവലാം  അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം
കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒകടവറ  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശേഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് സലാംസഭാന ഓഡനിറട്ട് വെകുപനിവന്റെയലാം അക്കഗ്രൗണന്റെട്ട് ജനറലനിവന്റെയലാം
ഓഡനിറട്ട്  യഥഭാസമയലാം  നടത്തുനണട്ട്.  വെനിവെനിധ  പദതനികേളക്കട്ട്  കസഭാഷലല്
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  എല്ലഭാവെനിധ
പണമനിടപഭാടുകേളുലാം ഇലകക്ട്രേഭാണനികേട്ട് സലാംവെനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുകേയലാം അക്കഗ്രൗണനിലാംഗട്ട്
സഭാലാംഖല,  സുകലഖ  തുടങ്ങനിയ കസഭാഫട്ട് വവെയറുകേളുവട  സഹഭായകത്തഭാവട  കൃതലമഭായലാം
സമയബനനിതവമഭായനി  വചേയ്തുവെരുനമുണട്ട്.  കൂടഭാവത  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങള
ചേര്ച  വചേയട്ട്  വവകേവക്കഭാളന്ന  തതീരുമഭാനങ്ങള  വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി   ഏര്വപടുത്തനിയ  'സകേര്മ്മേ'  കസഭാഫട്ട് വവെയറനില് വെനിവെരങ്ങള
അപ്കഡറട്ട് വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുകേയലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാകുന്ന  ഫണട്ട്  നനിശ്ചനിത  സമയത്തനിനകേലാം  വചേലവെഴെനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുനനിയ
പരനിഗണന നല്കേനി ആവെശേലമഭായ നയപരനിപഭാടനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിവല  പദതനി  ആസൂത്രണത്തനിനുലാം
നനിര്വ്വേഹണത്തനിനുലാം  ജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല  അയല്സഭ,  അയല്സഭഭാ  നനിര്വ്വേഭാഹകേ  സമനിതനി,
വെഭാര്ഡട്ട് വെനികേസന സമനിതനി എന്നനിവെ രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാവത ഇങ്ങവന  തനിരവഞടുക്കുന്ന അയല്സഭകേള  ആ പ്രകദശേവത്ത  നനിര്വ്വേഹണ
കേമ്മേനിറനികേളഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കണവമന്ന  നനിര്കദ്ദേശേവലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. മഭാലനിനല
സലാംസരണലാം,  വെനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനലാം,  ഒ.ഡനി.എഫട്ട്. പ്രഖലഭാപനലാം  തുടങ്ങനിയ
ചുമതലകേള  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഏവറടുത്തട്ട്  നടത്തുകമ്പഭാള  ജനങ്ങളുവട
പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അനുവെദനിക്കുന്ന  തുകേ  സലാംസഭാന
ബഡ്ജറനിവന്റെ  Appendix-IV-ല്  ഉളവപടുത്തനി  ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത  തുകേ
മൂനതവെണകേളഭായനി  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അനുവെദനിചട്ട്  നല്കുകേയലാം
വചേയ്യുനണട്ട്.  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്   ആവെശേലമഭായ  ജതീവെനക്കഭാവര   നനിയമനിച്ചു
നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം

6 (* 426) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :
ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലക്ഷലലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വെനിലകയറനിയ  ചേരനിത്രഭാവെശേനിഷ്ടങ്ങളുലാം  ലപതൃകേ  വെസ്തുക്കളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില് ഈ വെകുപട്ട്  കേഴെനിഞ പത്തു വെര്ഷങ്ങളനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
ചുരുക്കത്തനില് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംരക്ഷനിക്കവപകടണ സലാംസഭാനവത്ത
ചേരനിത്ര കശേഷനിപ്പുകേളുവട  ലനിസ്റ്റു  പ്രകേഭാരലാം  ഇനനിയലാം  കനഭാടനിലഫ വചേയഭാനുളവെയവട
വെനിവെരലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംരക്ഷനിക്കവപകടണ കശേഷനിപ്പുകേള സലാംരക്ഷണമനില്ലഭാവത നശേനിപനിക്കവപടുന്നതട്ട്
ഒഴെനിവെഭാക്കഭാന അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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തുറമുഖവലാം മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്ര  ന
കേടന്നപളനി) : 

(എ)  1968-വല  കകേരള  പ്രഭാചേതീന  സഭാരകേ  പുരഭാവെസ്തു  സകങത  പുരഭാവെശേനിഷ്ട
ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം പ്രഭാചേതീന സഭാരകേങ്ങളുലാം പുരഭാവെസ്തു സകങതങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതുലാം
പുരഭാവെസ്തുശേഭാസ  സലാംബനമഭായ  ഉദ്ഖനനങ്ങള  ക്രമവപടുത്തുന്നതുലാം  ശേനില്പകവെലകേള,
വകേഭാത്തുപണനികേള  അവെവയകപഭാലുള  മറട്ട്  വെസ്തുക്കള  എന്നനിവെ  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുന്നതുലാം
പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തന ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്. 

(ബനി)  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലുള  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേങ്ങളുവട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  ആവെശേലമുള  രഭാസ  സലാംരക്ഷണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഘടനഭാ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  വെകുപട്ട്  വചേയ്തുവെരുന.
സലാംസഭാനവത്ത  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ജനില്ലഭാ  വവപതൃകേ  മന്യൂസനിയങ്ങള  സജതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനുള പദതനി  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപട്ട്  നടപഭാക്കനിവെരുന.  ആദലഘടത്തനില്
8 ജനില്ലകേളനില് സലലാം കേവണത്തനി സജതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലകേളനില്   മന്യൂസനിയലാം  സജതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടനവെരുന.  തനിരുവെനനപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  വെയനഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലകേളനില് സജതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെനിവെനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിക്കുനണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16  വെര്ഷങ്ങളനില്  യഥഭാക്രമലാം
14  കകേഭാടനി,  7  കകേഭാടനി,  5  കകേഭാടനി,  6  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നമ്മുവട
വവപതൃകേത്തനിവന്റെയലാം ചേരനിത്രത്തനിവന്റെയലാം കശേഷനിപ്പുകേളുവട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഭഭാവെനിതലമുറയട്ട്   മനസനിലഭാകുന്ന  രതീതനിയനില്  ആധുനനികേ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനി
മന്യൂസനിയലാം  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.  പതനഭാഭപുരലാം  വകേഭാടഭാരവത്ത
കലഭാകേ വവപതൃകേ പടനികേയനില് ഉളവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  വെനിവെരങ്ങള യവനകസഭാക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  യവനകസഭായവട ആവെശേലപ്രകേഭാരലാം പതനഭാഭപുരലാം വകേഭാടഭാരത്തനിവന്റെ
Digital  Graphics  Documentation  വചേയ്യുകേയലാം വസമനിനഭാര്  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം
വചേയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട നടത്തനിപനിനഭായനി വസഷലല് ഓഫതീസവറ നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.
അനനിമ  ലനിസ്റ്റനില്  പതനഭാഭപുരലാം  വകേഭാടഭാരവത്ത  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ
ശേനിപഭാര്ശേകേള  സമര്പനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  യവനകസഭായവട  പ്രഭാഥമനികേ
പടനികേയനില്  പതനഭാഭപുരലാം  വകേഭാടഭാരവത്ത  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവെനില്
പതനഭാഭപുരലാം  വകേഭാടഭാരലാം,  കകേഭായനിക്കല്  വകേഭാടഭാരലാം,  കൃഷ്ണപുരലാം  വകേഭാടഭാരലാം,  ഹനില്
പഭാലസട്ട്  മന്യൂസനിയലാം,  ശേക്തന  തമ്പുരഭാന  വകേഭാടഭാരലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  കപഭാലതീസട്ട്
സലാംരക്ഷണലാം  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിവന്റെ  അധതീനതയനിലുള
സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേങ്ങളഭായ  വനടുമങ്ങഭാടട്ട്  കകേഭായനിക്കല്  വകേഭാടഭാരലാം,   എറണഭാകുളലാം
ഹനില്പഭാലസട്ട്  മന്യൂസനിയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  പഴെശ്ശേനിരഭാജഭാ  മന്യൂസനിയലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെയലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെയലാം പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട "Setting
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up, promotion and Strengthening of Regional and Local Museums” എന്ന
പദതനിപ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത പദതനിയവട  80  ശേതമഭാനലാം
വചേലവെട്ട്  കകേന്ദ്രവലാം  ബഭാക്കനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  വെഹനിക്കുന.  സലാംരക്ഷനിത
സഭാരകേങ്ങളനില്  കേകയറലാം തടയകേവയന്ന ഉകദ്ദേശേത്തനില് കമഭാണുവമന്റെട്ട്  അറന്റെര്മഭാവര
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  റവെനന്യൂ,  കപഭാലതീസട്ട്  വെകുപനിവന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാവട
സലാംരക്ഷണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കനഭാടനിവവഫ വചേയ്യുവെഭാനുളവെയവട
ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി)  നനിലവെനിലുള  സഭാരകേങ്ങവളക്കൂടഭാവത  ശദയനില്വപടുന്ന  സലാംരക്ഷണ
കയഭാഗലമഭായ കശേഷനിപ്പുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള വെകുപട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

വവജവെകൃഷനി നയലാം

7 (* 427) ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ വവജവെകൃഷനി നയലാം പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  പൂര്ണമഭായലാം  വവജവെകൃഷനി  സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എവനഭാവക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  വവജവെ  പചക്കറനികേള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  വെതീടനിലുലാം  മനിനനി
കപഭാളനി ഹഗ്രൗസുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  വെതീടനിനുലാം  എത്ര  തുകേ  അനുവെദനിക്കുവമന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) : 

(എ) 10-2-2010-വല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട്  (പനി)നമ്പര്  39/2010/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട് വവജവെകൃഷനി നയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വവജവെകൃഷനി  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിചതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഘടലാംഘടമഭായനി  വവജവെകൃഷനി  വെലഭാപന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
സുരക്ഷനിതമഭായ  ഭക്ഷലവെസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേര്ഷകേവര  കപ്രഭാതഭാഹനി

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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പനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജനി.എ.പനി.  സഭാക്ഷലപത്രകത്തഭാവടയള  പഴെലാം-പചക്കറനികേളുവട
ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി പദതനി നടപനിലഭാക്കല് ആരലാംഭനിച്ചു.  വവജവെകേതീടനഭാശേനിനനിയവട
ഉപകയഭാഗലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കഭാവെശേലമഭായ  വവജവെവെളങ്ങള
കൃഷനിയനിടത്തനില്ത്തവന്ന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതഭാണട്ട്.  വവജവെകൃഷനിയനില്  ഏര്വപടനിരനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്
പ്രസ്തുത  കമഖലയനില്  നനിലനിനല്ക്കുന്നതനിനട്ട്  വവജവെ  ഉല്പന്നങ്ങളുവട  സലാംഭരണവലാം
വെനിപണനവലാം  ശേക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  കൂടുതല്
ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  നല്ല  കൃഷനി
മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചട്ട്  കസ്റ്ററുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളക്കട്ട്
ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന സഹനിതലാം പ്രകതലകേ പഭാക്കനിലാംഗട്ട്  കലബലനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി
റസനിഡന്റെസട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേളനില്  വെനില്പന  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  കസ്റ്ററുകേളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം നല്കുന. 

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയഭായ  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനിവെനികേഭാസട്ട്  കയഭാജന
പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  50  ഏക്കര്  വെതീതമുള  119  കസ്റ്ററുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കഭാവെശേലമഭായ  പരനിശേതീലനവലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  നല്കുന.
കേര്ഷകേ  പങഭാളനിത്ത  സഭാക്ഷലപത്രലാം  അഥവെഭാ  പനി.ജനി.എസട്ട്.  സര്ടനിഫനികക്കഷന
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എല്ലഭാ  കൃഷനിഭവെനുകേളുലാം  റതീജനിയണല്  കേഗ്രൗണ്സനില്  ആയനി
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കേര്ഷകേരുവട  കൃഷനി
യനിടങ്ങളക്കഭാണട്ട് പനി.ജനി.എസട്ട്.  സര്ടനിഫനികക്കഷന നല്കുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത കൃഷനിയനിടങ്ങളനിവല
ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  കലഭാകഗഭായലാം  ബഭാനഡുലാം  നല്കേനിയഭാണട്ട്  സര്ടനിഫനികക്കഷന
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  മുകഖന  വവജവെതീകേകരഭാഗ  നനിയനകണഭാ
പഭാധനിയഭായ  വവടകക്കഭാവഡര്മ  തുടങ്ങനിയവെ  കൃഷനിക്കഭാരുവട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  വവജവെകേതീടനഭാശേനിനനികേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായള  കബഭാധവെല്ക്കരണവലാം
കസ്റ്ററട്ട് ബകയഭാകേണ്കടഭാള ലഭാബനില്നനിനലാം കേര്ഷകേര്ക്കഭാവെശേലമഭായ ലജവെതീകേകരഭാഗ
നനിയനകണഭാപഭാധനികേളഭായ  സന്യൂകഡഭാകമഭാണഭാസട്ട്,  വവടകക്കഭാവഡര്മ,  വവടകക്കഭാകേഭാര്ഡുകേള,
ബബകവെറനിയ  മുതലഭായവെ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവെയവട  ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ''കസഫട്ട്  റ്റു  ഇഗ്രൗറട്ട്''  എന്ന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം

വവെളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിവല  കേതീടനഭാശേനിനനി  അവെശേനിഷ്ട  വെനിഷഭാലാംശേ

പരനികശേഭാധനഭാ  ലഭാബട്ട്  മുകഖന  മഭാര്ക്കറനില്നനിനലാം  പഴെലാം,  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള

കശേഖരനിചട്ട്  കേതീടനഭാശേനിനനി  അവെശേനിഷ്ട  വെനിഷഭാലാംശേ  പരനികശേഭാധന  നടത്തനി  വെനിവെരലാം

പരസലവപടുത്തുനണട്ട്.  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഒഗ്രൗകദലഭാഗനികേ  വവെബ്കപഭാര്ടല്
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www.kerala.gov.in-ലുലാം കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയവടയലാം കൃഷനി വെകുപനിവന്റെയലാം

വവെബ്വവസറ്റുകേളനിലുലാം  പരനികശേഭാധനഭാഫലലാം  പരസലവപടുത്തുന്നതുവെഴെനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

ഉല്പന്നങ്ങളുവട ഗുണനനിലവെഭാരവത്ത സലാംബനനിച വെനിവെരലാം ലഭനിക്കുലാം.  ഇപ്രകേഭാരമുള

പരനികശേഭാധനഭാഫലലാം  3  മഭാസത്തനിവലഭാരനിക്കല് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്.   ആയതനികലക്കട്ട്

1.25  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2015-16-ല്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്

മഭാത്രമഭായനി  വവജവെകൃഷനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  161.5  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഒഴെനിവകേയള  ഇതര  ജനില്ലകേളനില്  വവജവെകൃഷനി  വെലഭാപനത്തനിനഭായനി

498.05  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  വെനിനനികയഭാഗനിച്ചു.  വവജവെകേതീടനഭാശേനിനനി,  വവജവെവെളങ്ങള

എന്നനിവെയവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കഭാനുള  നടപടനിവയടുത്തുവെരുന.  എല്ലഭാ

പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലുലാം കൃഷനിഭവെനുകേതീഴെനില് ചുരുങ്ങനിയതട്ട് 5 കപരടങ്ങുന്ന പരനിശേതീലനലാം ലഭനിച

കേതീടനനിരതീക്ഷണ കസനഭാലാംഗങ്ങവള നനികയഭാഗനിക്കഭാന നടപടനിവയടുത്തു വെരുന. 2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  വവജവെകൃഷനി  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  1000  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനികലക്കുള വവജവെകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹന പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി

വെരുന.  സമഗ  പചക്കറനി  മനിഷവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിവല  50000  വഹകര്

പ്രകദശേത്തട്ട് വവജവെ പചക്കറനി കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്   വെനിശേദമഭായ

ഒരു രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി&ഡനി) വവജവെപചക്കറനികേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഓകരഭാ വെതീടനിലുലാം മനിനനി

കപഭാളനി  ഹഗ്രൗസുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സതീലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനിവന്റെ

സഭാദലതകേള പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാര്ഷനികേ വെനിദഗ്ദ്ധകരഭാടട്ട് ആവെശേലവപടനിട്ടുണട്ട്. 

സഭാരഥനി ഓണ്വവലന ടനിക്കറട്ട് ബുക്കനിലാംഗട്ട് 

8 (* 428) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  യവട  ഓണ്ലലന  ടനിക്കറട്ട്  ബുക്കനിലാംഗനിനഭായനി

'സഭാരഥനി'  എന്ന  കപരനിലുള  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്

വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത  സലാംവെനിധഭാനലാം  നനിലവെനില്  കുറമറ  രതീതനിയനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ
എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  ഓണ്ലലന  ബുക്കനിലാംഗട്ട്  സസകേഭാരല
ഏജനസനിക്കട്ട് നല്കേനിയതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ഇപ്രകേഭാരലാം ഓണ്ലലന ബുക്കനിലാംഗട്ട് സസകേഭാരല ഏജനസനിക്കട്ട് നല്കേനിയതുമൂലലാം
എത്ര രൂപയവട നഷ്ടലാം വെന്നനിട്ടുവണന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനിനട്ട്  ഉത്തരവെഭാദനികേളഭായവെര്വക്കതനിവര  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന) : 

(എ&ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  ഓണ്വവലന  ടനിക്കറട്ട്  ബുക്കനിലാംഗനിനഭായനി
സഭാരഥനി എന്ന കപരനിലുള സലാംവെനിധഭാനലാം 18-12-2008 മുതല് ഏര്വപടുത്തനിയനിരുന.
ടനി  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനവമഭായനി  ബനവപടട്ട്  വെലഭാപകേമഭായ പരഭാതനിവയ
തുടര്ന്നട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കട്ട്  ആവെശേലമഭായ  ഓണ്വവലന  റനിസര്കവെഷന
സലാംവെനിധഭാനലാം  നവെതീകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വകേല്കടഭാണുമഭായനി  9-12-2014-ല്
പുതനിയ  കേരഭാറനില്  ഏര്വപടുകേയലാം  www.ksrtconline.com  എന്ന  വവെബ്വവസറട്ട്
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്തു.  പ്രസ്തുത  കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം  ഓണ്വവലന  റനിസര്കവെഷനട്ട്
ആവെശേലമഭായ കസഭാഫട്ട് വവെയര് നനിര്മ്മേനിചട്ട് വവെബ്വവസറട്ട് സജതീകേരനിചട്ട് പൂര്ണമഭായലാം
പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ചുമതല  വകേല്കടഭാണനിനഭാണട്ട്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ഡനിസലാംബര് 2014-ല് പുതനിയ റനിസര്കവെഷന സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയതു മുതല്
ടനി  സലാംവെനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  പ്രതനിദനിനലാം  ശേരഭാശേരനി
4500-ലധനികേലാം  ടനിക്കറ്റുകേള  ബുക്കട്ട്  വചേയ്യുന്നതുവെഴെനി  ശേരഭാശേരനി  പ്രതനിദനിന  വെരുമഭാനലാം
16  ലക്ഷലാം മുതല്  20  ലക്ഷലാം രൂപ വെവര ലഭനിക്കുനണട്ട്.  എന്നഭാല്  17-9-2016-ല്  
ടനി സലാംവെനിധഭാനലാം ഉകദ്ദേശേലാം 15.45 മണനിക്കട്ട് തകേരഭാറനിലഭാവകേയലാം 21.45 മണനികയഭാടുകൂടനി
തകേരഭാര് പരനിഹരനിക്കുകേയമുണഭായനി.

(സനി) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  നനിലവെനിവല ഓണ്വവലന റനിസര്കവെഷന
സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ വവെബ്വവസറഭായ www.ksrtconline.comനടപനിലഭാക്കനി പരനിപഭാ
ലനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  വപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  വകേല്കടഭാണനിവനയഭാണട്ട്
ചുമതലവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ടനി  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്
മുനകൂറഭായനി ടനിക്കറട്ട് ബുക്കട്ട് വചേയ്യുന്നതനികലക്കഭായനി  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമഭായനി
13 സസകേഭാരല ഫ്രെെഭാവവഞ്ചസനികേളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ഡനി&ഇ)  ഓണ്വവലന  ടനിക്കറട്ട്  ബുക്കനിലാംഗട്ട്  സസകേഭാരല  ഫ്രെെഭാവവഞ്ചസനികേളക്കട്ട്

നല്കേനിയതുമൂലലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേനഷ്ടലാം  ഉണഭായതഭായനി

ശദയനില്വപടനിടനില്ല.  എന്നഭാല്  17-9-2016-ല്  ഓണ്വവലന  ബുക്കനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം

തകേരഭാറനിലഭായതുമഭായനി  ബനവപടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  12,64,296  രൂപയവട  നഷ്ടലാം

സലാംഭവെനിചനിട്ടുളതഭായലാം  പ്രസകുുത  നഷ്ടലാം  അടുത്ത  മഭാസവത്ത  ബനില്ലനില്നനിനലാം

ഇഗ്രൗടഭാക്കുന്നതഭാവണനലാം  വെലക്തമഭാക്കുന്ന  കേത്തട്ട്  20-9-2016-ല്  വകേല്കടഭാണ്

മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് നല്കുകേയണഭായനി. 

വെനിഴെനിഞലാം തുറമുഖലാം

9 (* 429) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : 

ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന : 

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന : 

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനിഴെനിഞലാം  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

പുകരഭാഗമനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെനിഴെനിഞലാം  തുറമുഖത്തനിനുള ഭൂമനികയവറടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;  തുറമുഖ

നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ഇകപഭാള  എടുത്തതനികനക്കഭാള  കൂടുതല്  ഭൂമനി

കവെണനിവെരുകമഭാ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ? 

തുറമുഖവലാം മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തുസലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന

കേടന്നപളനി) : 

(എ)  2015  ഡനിസലാംബര്  5-നട്ട്  ആരലാംഭനിച  വെനിഴെനിഞലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  തുറമുഖ

പദതനിയവട  നനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   മണ

പരനികശേഭാധന, സര്കവ്വേ, കബക്കട്ട് വെഭാടറനിവന ബനനിപനിക്കുന്ന കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

എന്നനിവെ പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കൂടഭാവത  ഭഭാഗനികേമഭായള  dredging  reclamation,  3100

മതീറര് നതീളമുള കബക്കട്ട് വെഭാടറനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവെ പുകരഭാഗമനിക്കുന. ഇതനില്

കബക്കട്ട് വെഭാടറനിവന്റെ 400 മതീറര് നതീളത്തനിലുള കകേഭാര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ. 
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(ബനി)  ഇല്ല.  തുറമുഖത്തനിനുലാം  അനുബന  വെനികേസനമഭായ  മതലസലാംസരണ
പഭാര്ക്കനിനുലാംകവെണനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള വമഭാത്തലാം  ഭൂമനി 96.89 വഹകറഭാണട്ട്. ഇതനില്
88.48  വഹകര് ഭൂമനിയവട ഏവറടുക്കല് പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ.  ബഭാക്കനി ഭൂമനിയവട
കനഭാടനിഫനികക്കഷന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഏവറടുക്കല്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ഇതുകൂടഭാവത  വറയനില്  കേണകനിവെനിറനിക്കുകവെണനി  കൂടുതല്  ഭൂമനി
ആവെശേലമഭാണട്ട്.  വറയനില്  കേണകനിവെനിറനി  സലാംബനനിച  വെനിശേദ  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയട്ട്  എത്ര  ഭൂമനി  കവെണനിവെരുവമന്നട്ട്  കേലതലമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി
നടപടനിക്രമങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

 വപഭാലനിവെട്ട്  പദതനി 

10 (* 430) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   വകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടുലാംബശതീ സലാംഘങ്ങവള ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുള 'വപഭാലനിവെട്ട്'  പദതനിയവട
ലക്ഷലലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഞ്ചശേതീല  കേഭാര്ഷനികേ  ആകരഭാഗല  സലാംസഭാരലാം  വെളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
സലാംഘങ്ങവള പ്രഭാപ്തമഭാക്കുന്നതട്ട് എങ്ങവനയഭാണട്ട്;

(സനി) വവജവെകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  എവനഭാവക്ക
സഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്;

(ഡനി) ഉല്പന്നങ്ങളുവട വെനിപണനി വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എന്തു സഹഭായമഭാണട്ട്
നല്കുന്നതട്ട്? 

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): 

(എ)  കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനഭാ  സലാംവെനിധഭാനവത്ത  ശേഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
പഞ്ചശേതീല  (ശുദജലലാം,  മഭാലനിനലസലാംസരണലാം,  വൃത്തനിയള  പരനിസരലാം,  നല്ല
ജതീവെനിതവവശേലനി,  നല്ല  ആകരഭാഗലലാം)  കേഭാര്ഷനികേ-ആകരഭാഗല  സലാംസഭാരലാം  വെളര്ത്തുകേ
എന്ന  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനിവക്കഭാണ്ടുലാം  കുടുലാംബശതീ  കകേരളവമഭാടഭാവകേ  2016  ജൂണ്
മഭാസലാം ആസൂത്രണലാം വചേയട്ട് ആരലാംഭനിച ഒരു കേലഭാവമ്പയനിനഭാണട്ട്  'വപഭാലനിവെട്ട് '.
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(ബനി)  കുടുലാംബശതീ  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  പഞ്ചശേതീല  ആകരഭാഗല  കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസഭാര
പ്രവെര്ത്തനങ്ങവളക്കുറനിചട്ട് മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുകേയലാം ആഴ്ചകതഭാറുമുള അയല്ക്കൂട
കയഭാഗങ്ങളനില്  ടനി  വെനിഷയലാം  അജണയഭാക്കനി  അലാംഗങ്ങളക്കനിടയനില് ചേര്ച നടത്തുകേയലാം
ആശേയ  വെനിനനിമയത്തനിനട്ട്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്യുന.  തുടര്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭായനി
വപഭാലനിവെട്ട് പദതനി കുടുലാംബശതീ സലാംഘടനഭാസലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട നടത്തുനണട്ട്. 

(സനി)  നനിലവെനില് സലാംഘകൃഷനി പദതനിയവട  ഭഭാഗമഭായനി  59478  സലാംഘകൃഷനി
ഗ്രൂപ്പുകേള കുടുലാംബശതീയനില് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  ഇഗ്രൗ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  വെനിളവെനുസരനിച്ചുള
കേഭാര്ഷനികേ  ഇനവസന്റെതീവലാം  പലനിശേരഹനിത  വെഭായ്പയലാം  നല്കുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ
കൃഷനിക്കഭാവെശേലമഭായ പരനിശേതീലനവലാം മറട്ട് വെകുപ്പുകേളുമഭായനി സലാംകയഭാജനിച്ചുള പരനിശേതീലനവലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുനണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  97482  മഭാസ്റ്റര്  കേര്ഷകേവര  കേവണത്തുകേയലാം
പരനിശേതീലനലാം നല്കുകേയലാം വചേയ്തുനിട്ടുണട്ട്.  വപഭാലനിവെട്ട് പദതനിയനില് മനികേച പ്രവെര്ത്തനലാം
കേഭാഴ്ചവെച  സനി.ഡനി.എസട്ട്.  അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹന  സമ്മേഭാനങ്ങള
നല്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ഡനി) കുടുലാംബശതീ  വെനിപണനി  വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്
ആഴ്ചചനയലാം മഭാസചനയലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  ഉതവെചനകേളുലാം
നടത്തഭാറുണട്ട്. 

പഭാടകശേഖരങ്ങളനില് ഇരുപ്പൂകൃഷനി

11 (* 431) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശേഷലാം തരനിശേഭായനി കേനിടന്നനിരുന്ന
എത്ര വഹകര് ഭൂമനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  എത്ര  വഹകര്  പഭാടകശേഖരങ്ങളനില്  ഇരുപ്പൂകൃഷനിക്കട്ട്
സഗ്രൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി കൃഷനിവെകുപട്ട് ആവെനിഷ്ക്കരനിച പദതനികേള വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) : 

(എ)  ഇഗ്രൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശേഷലാം തരനിശേഭായനി കേനിടന്നനിരുന്ന
2567.82 വഹകര് ഭൂമനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. വെനിശേദവെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഒരുപ്പൂകൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  4965.2  വഹകര്  ഇരുപ്പൂകൃഷനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഇരുപ്പൂകൃഷനി  വചേയന്ന  479  വഹകര് മുപ്പൂ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനുമുള നടപടനികേളുവട
ഭഭാഗമഭായനി  ആദലഘടലാം  എന്ന  നനിലയനില്  400  വഹകര്  ഒരുപ്പൂകൃഷനി  വചേയ്യുന്ന
പഭാടകശേഖരങ്ങളനില് ഇരുപ്പൂകൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി സഗ്രൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം  വനല്ക്കൃഷനിവെനികേസന പദതനിക്കഭായനി
35  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുത്തനിയനിരുവന്നങനിലുലാം  വനല്ക്കൃഷനിയവട
പ്രഭാധഭാനലവലാം തരനിശുനനിലങ്ങളനില് വനല്ക്കൃഷനി പുനരുജതീവെനിപനികക്കണ ആവെശേലകേതയലാം
മുനനനിര്ത്തനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ  വനല്ക്കൃഷനി  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുത്തുകേയണഭായനി.  2016-17-ല്  15  കകേഭാടനി  രൂപയവട അധനികേ
പദതനി  വെനിഹനിതലാം  വെകേയനിരുത്തനിയനിരുവന്നങനിലുലാം  17.7382  കകേഭാടനി  രൂപയവട
ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥനയള  വപ്രഭാകപഭാസല്  ചുവെവട  കചേര്ക്കുന്ന  വെനിവെനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി
കൃഷനി വെകുപട്ട് ഡയറകര് സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി.

നമ്പര് പദതനി തുകേ(ലക്ഷലാം)

 1 കേരവനല്ക്കൃഷനി വെനികേസനലാം          348.16

2 ആറനമുള വനല്ക്കൃഷനി 153.76

3 വമത്രഭാന  കേഭായല്  വനല്ക്കൃഷനിക്കട്ട്  
സജമഭാക്കല്

80.00

4 തരനിശുഭൂമനിയനില് വനല്ക്കൃഷനി 925.00

5 ഒരുപ്പൂകൃഷനി ഇരുപ്പൂകൃഷനി ആക്കുന്നതനിനുള
പദതനി

230.00

6 കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  തുകേ
മഭാറനിനല്കേഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  കേണനിജന്റെട്ട്
ബനില്ലുകേള മഭാറുന്നതനിനട്ട്  (പ്രതീ ഓതവവറ
കസഷന) ആവെശേലവപട തുകേ

36.90

                             ആവകേ 1773.82

ആയതട്ട്  2016-17-വല  ഒന്നഭാമവത്ത  ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥനയഭായനി  ധനകേഭാരല
വെകുപനിവന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആര്.വകേ.വെനി.വവവെ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
വഹകറനിനട്ട് 7500 രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി 2000 വഹകര് സലത്തട്ട്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 150 ലക്ഷലാം രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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    വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട നവെതീകേരണവലാം ആസൂത്രണവലാം

12 (* 432)    ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .    വകേ  .    എസട്ട്  .    ശേബരതീനഭാഥന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേ. എസട്ട്. ആര്. ടനി. സനി.-യവട നവെതീകേരണവലാം ആസൂത്രണവലാം സലാംബനനിചട്ട്
എവനല്ലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതു മുനനനിര്ത്തനി എവനല്ലഭാലാം നവെതീന പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്;
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനിനുള ധനസമഭാഹരണലാം എങ്ങവന നടത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ? 

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന) :

(എ) കകേരള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  2016-17  ബഡ്ജറനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട
1000  പുതനിയ സനി.എന.ജനി.  ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനട്ട്  300  കകേഭാടനി രൂപ
പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനലാം വെഭായ്പയഭായനി ലഭലമഭാക്കുവമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
നടപ്പുവെര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  വചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  അഞവെര്ഷലാം
വകേഭാണട്ട്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസുകേളുലാം  സനി.എന.ജനി.  ഇനനത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്
ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.   കേടഭഭാരലാം  കുറയന്നതനിനട്ട്   ധനകേഭാരല  പുനനഃസലാംഘടന  ഉണഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.
ബസട്ട്  സ്റ്റഭാനഡുകേവള  ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുകേയലാം  വെരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയലാം
വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  വവമകലജട്ട്,  വമയനിന്റെനനസട്ട് തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് ഉല്പഭാദനക്ഷമത
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കബക്കട്ട്  ഡഗ്രൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള എന്നനിവെ  കുറയന്നതനിനുലാം
സമയബനനിത കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  സര്വ്വേതീസട്ട്, ഓപകറഷന എന്നനിവെ
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി  വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിചട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട പ്രവെര്ത്തനലാം
നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  ഒകടവറ  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,
കേര്ണഭാടകേ  എന്നതീ  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി  പുതനിയ  അനര്സലാംസഭാന  കേരഭാറുകേളനില്
ഏര്വപടട്ട്  അനര്  സലാംസഭാന  സര്വ്വേതീസുകേളുവട  എണലാം  വെര്ദനിപനിക്കഭാന
ശമനിക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം പുതുകചരനി,  വതലുങഭാന,  ആനഭാപ്രകദശേട്ട്,  കഗഭാവെ,  മഹഭാരഭാഷ്ട്ര
എന്നതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കട്ട്  പുതനിയ  അനര്സലാംസഭാന  സര്വ്വേതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള വവകേവക്കഭാണ്ടുവെരനികേയഭാണട്ട്.  ഓണ്വവലന റനിസര്കവെഷന
സലാംവെനിധഭാനലാം  പരനിഷ്കരനിചകതഭാടുകൂടനി  യഭാത്രക്കഭാരുവട  എണത്തനിലുലാം  വെരുമഭാനത്തനിലുലാം
കേഭാരലമഭായ  വെര്ദനവണഭായനിട്ടുണട്ട്.  അനര്സലാംസഭാന സര്വ്വേതീസുകേളനില്  തനിരക്കനില്ലഭാത്ത
ദനിവെസങ്ങളനില് കൂടുതല് യഭാത്രക്കഭാവര ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  നനിരക്കട്ട് കുറയന്ന
വഫകനി  ചേഭാര്ജട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ദതീര്ഘദൂര  സര്വ്വേതീസുകേളക്കട്ട്
മളടനി  ആകനില്/സഭാനനിയ  തുടങ്ങനിയ  ലക്ഷസറനി  ബസുകേള  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ഇകപഭാള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  തതീവര  വെരുമഭാനലാം  കുറവള  സര്വ്വേതീസുകേള
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പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്   വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  വവകേവക്കഭാണ്ടു
വെരനികേയഭാണട്ട്.  ജതീവെനക്കഭാരുവടയലാം വതഭാഴെനിലഭാളനി യൂണനിയനുകേളുവടയലാം സഹകേരണകത്തഭാവട
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  പ്രവെര്ത്തനലാം വമചവപടുത്തനി  വെരുലാം  ദനിവെസങ്ങളനില്
വെരുമഭാനലാം വെര്ദനിപനിചട്ട്  നഷ്ടത്തനിവന്റെ കതഭാതട്ട്  കുറയവെഭാനുലാം നവെതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം കേഴെനിയവമന്നട്ട്
കേരുതുന. 

(ബനി) നനിലവെനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  ഹയര് കഭാസട്ട്  സര്വ്വേതീസുകേളുളവപവട
750  ബസുകേളനില് ജനി.പനി.എസട്ട്.  ഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കശേഷനിക്കുന്ന  5250  ബസുകേളനിലുലാം
ജനി.പനി.എസട്ട്.  സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.  ടനി  സലാംവെനിധഭാനകത്തഭാട
നുബനനിച്ചുള  വവെഹനിക്കനിള  ടഭാക്കനിലാംഗട്ട്  സനിസ്റ്റലാം  (VTS)  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവെഴെനി
ഓടനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ബസുകേളുവട  സഭാനലാം  ഓകരഭാ  ബസട്ട്  കസ്റ്റഷനനിലുലാം  ബസട്ട്
എത്തുന്ന  സമയലാം  ബസനിവന്റെ  കവെഗത  തുടങ്ങനിയവെ  അറനിയവെഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  വമചവപട  സഗ്രൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   ഇന്റെര്വനറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വവവെവവഫ
സലാംവെനിധഭാനലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  എറണഭാകുളലാം-ബഭാലാംഗ്ലൂര്  സര്വ്വേതീസട്ട്
നടത്തുന്ന രണട്ട് മളടനി ആകനില് കവെഭാളകവെഭാ ബസുകേളനിലുലാം  വകേ.യ.  ആര്.ടനി.സനി.-യവട
രണട്ട്  കലഭാ-കഫഭാര്  എ.സനി.  കവെഭാളകവെഭാ  ബസുകേളനിലുലാം  ഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
ടനി  സലാംവെനിധഭാനലാം  മറട്ട്  പ്രധഭാന  സൂപര്  കഭാസട്ട്  സര്വ്വേതീസുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  പരനിസനിതനി  സഗ്രൗഹൃദ ഇനനമഭായ കേലാംപ്രസ്ഡട്ട്
നഭാച്ചുറല്  ഗലഭാസട്ട്  (CNG)-കലക്കട്ട്  മഭാറുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം വകേഭാചനിയനില്  ലഭലമഭാണട്ട്.  എന്നഭാല് ഇവെ വെഭാഹനങ്ങളനില്
നനിറയന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ  ഡനിവസനസനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  നനിലവെനില്   കകേരളത്തനില്
സഭാപനിതമഭായനിടനില്ല.  M/s.  ഇനലന  ഓയനില്  കകേഭാര്പകറഷന  വകേ.എസട്ട്.
ആര്.ടനി.സനി.-യവട  ആലുവെ റതീജനിയണല് വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപനിലുലാം   വകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യവട
ആസഭാനമഭായ  കതവെരയനിലുലാം  തനിരുവെനനപുരലാം  ആനയറയനിലുലാം  വകേഭാല്ലലാം,  തൃശ്ശൂര്,
കേണ്ണൂര്  തലകശ്ശേരനിയനിലുലാം  സനി.എന.ജനി.  ഡനിവസനസനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്
ഇനനലാം  വെനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.
സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാവട  വകേഭാചനി നഗരത്തനില് പ്രഭാഥമനികേമഭായനി
പ്രസ്തുത  ഇനനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഓടനിക്കഭാവന്ന  100  വകേ.എസട്ട്.  ആര്.ടനി.സനി.
ബസുകേള   നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുലാം  തനിരുവെനനപുരലാം,  വകേഭാല്ലലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നതീ നഗരങ്ങളനില്  50 ബസുകേള വെതീതലാം നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുലാം
പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  മലനിനതീകേരണലാം   കുറയന്നതനിനട്ട്   ബകയഭാ
ഡതീസല് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്   വെഭാഹനലാം ഓടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി തയഭാറഭാക്കനി നടപനില്
വെരുത്തനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന. 

(സനി) കകേരള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  2016-17  ബഡ്ജറനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട
1000  പുതനിയ സനി.എന.ജനി.  ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനട്ട്  300  കകേഭാടനി രൂപ
പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനലാം വെഭായ്പയഭായനി ലഭലമഭാക്കുവമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
നടപ്പുവെര്ഷലാം 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്. 
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ജന ആഹഭാര് പദതനി

13 (* 433) ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   വെനി  .   കജഭായനി :

 ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടുലാംബശതീയവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എവനല്ലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടുലാംബശതീവയ  വറയനില്കവെയമഭായനി  സഹകേരനിപനിചട്ട്  'ജന  ആഹഭാര്'
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) എവനല്ലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവെഴെനി  ലകേവെരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): 

(എ)  കുടുലാംബശതീ  മുഖഭാനനിരലാം  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  നൂതന
പദതനികേള  ചുവെവട കചേര്ക്കുന. 

(i) വമകടഭാ  വറയനില്,  വെനിഴെനിഞലാം  കേവണയ്നര്  വടര്മനിനല്,  പ്രമുഖ
വറയനില്കവെ  കസ്റ്റഷനുകേളുവട  കേസ്റ്റമര്  കലഭാഞ്ചട്ട്  മഭാകനജുവമന്റെട്ട്,
ഭഭാരതട്ട്  വപകടഭാളനിയവമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കവെവവസഡട്ട് അമനിനനിറനി
എന്നനിവെയനികലക്കട്ട്  തല്പരരഭായ  കുടുലാംബശതീ  വെനനിതകേവളയലാം
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങവളയലാം  കേവണത്തനി  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനില്  പരനിശേതീലനലാം
നല്കേനി വതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കുടുലാംബശതീ ലക്ഷലമനിടുന. 

(ii) എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  വെനനിതകേളുവട  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ ഗ്രൂപ്പുകേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം തുടര്ന്നട്ട്  തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളുവടയലാം സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളുവടയലാം കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കകേഭാണ്ടഭാകനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപ്പുകേളഭാക്കനി
ഇവെവര മഭാറ്റുകേയലാം വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

(iii) വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയനില്വപട  സതീകേളക്കട്ട്  വവനപുണല
പരനിശേതീലനലാം നല്കേനി അവെവര  മറട്ട് ഉപജതീവെന മഭാര്ഗങ്ങളനികലക്കട്ട്
വവകേപനിടനിച്ചുയര്ത്തുന്ന പദതനി വചേയ്യുവെഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.
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(iv) ഐ.ആര്.സനി.ടനി.സനി.-യമഭായനി സലാംകയഭാജനിചട്ട് വറയനില്കവെ കേഭാററനിലാംഗട്ട്
ഗ്രൂപ്പുകേള,  വറയനില്കവെ  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവെ  വെനിപുലവപടുത്തനി
സലാംസഭാനവത്ത  പ്രധഭാന  വറയനില്കവെ  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  പ്രവെര്ത്തന
ക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  കൂടഭാവത വറയനില്കവെ ടനിക്കറട്ട്
കേഗ്രൗണറുകേള  റതീജനിയണല്  വഹഡട്ട്  കേസഭാര്കടഴനികലക്കുലാം  തുടര്ന്നട്ട്
സഭാദലതയള  സലങ്ങളനികലക്കുലാം  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

(v) ബന്യൂകറഭാ ഓഫട്ട് ഫഭാര്മ പബനികേട്ട് വസകര് അണര്കടക്കനിലാംഗട്ട് ഓഫട്ട്
ഇനല  (BPPI)  നടപനിലഭാക്കുന്ന  'വജന ഒഗ്രൗഷധനി'  പദതനി  സഭാദലത
പരനിഗണനിചട്ട് എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ജന ഒഗ്രൗഷധനി
കസ്റ്റഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  അതുവെഴെനി  അഭലസവെനിദലരഭായ
യവെജനങ്ങളക്കട്ട് വതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

(vi) ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള,  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവെയമഭായനി
ബനവപടട്ട്  കുടുലാംബശതീ  സുവെനതീര് കഷഭാപ്പുകേളുലാം  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്
സലാംവെനിധഭാനലാം,  വപഭാതു  ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങള എന്നനിവെയവട മഭാകനജുവമനലാം
കുടുലാംബശതീ വതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങളഭായനി ഏവറടുത്തട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

(vii) പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  നനികരഭാധനത്തനിവന്റെ  സഭാദലത  പരനിഗണനിചട്ട്  തുണനി/
കപപര്  ബഭാഗുകേളുവട  ഉല്പഭാദനലാം  കുടുലാംബശതീ  അയല്ക്കൂടങ്ങള
ഏവറടുത്തട്ട് നടത്തുന്നതനിനുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

(viii) കുടനിവവെള  വെനിതരണവമഭായനി  ബനവപടട്ട്  നഗരപ്രകദശേങ്ങളനില്
കുടനിവവെള പദതനികേള  (മലപ്പുറലാം മഭാതൃകേയനില്)  വെനിവെനിധ ജനില്ലകേളനിവല
സഭാദലതകേള ആരഭാഞട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകദ്ദേശേനിക്കുന.

(ix) വെനിഷവെനിമുക്ത  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനലാം  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്  നടത്തുന്ന  ശമങ്ങളവക്കഭാപലാം
എല്ലഭാ  കുടുലാംബശതീ  അയല്ക്കൂടങ്ങളനിലുലാം  ഫഭാറ്റുകേള,  വറസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്
അകസഭാസനികയഷനുകേള  എന്നനിവെയമഭായനി സഹകേരനിചട്ട്  മട്ടുപഭാവെനിലുലാം
കൃഷനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേവള സജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര് സര്ക്കഭാരനിതര സഭാപനങ്ങളനില് സലലാം കേവണത്തനി കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാവത ബഭാലസഭഭാ കുടനികേളുവട
കൂടഭായ്മയനില്  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനുള സഭാദലത പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
വവജവെ കേതീടനഭാശേനിനനി, വവജവെ വെളലാം, വവെര്മനി കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്  എന്നനിവെ
കുടുലാംബശതീ  അയല്ക്കൂടലാം  വെഴെനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  സഭാദലത
കേവണത്തുന്നതനിനുകദ്ദേശേനിക്കുന.
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(x) നനിലവെനില്  കുടുലാംബശതീ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിച്ചുവെരുന്ന  കുടുലാംബശതീ  കേലഭാന്റെതീനുകേള,

ടഭാകനി  സര്വ്വേതീസട്ട്,  സഭാനസനലാം എന്നതീ പദതനികേള വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

വവപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില് ആരലാംഭനിച വെകയഭാജനപരനിപഭാലനലാം,

കുടുലാംബശതീ  വക്രഷട്ട്,  ഫനിറട്ട്വനസട്ട്  വസന്റെര്  എന്നനിവെ  നഗരപ്രകദശേങ്ങളനില്

വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം   ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.   കൂടഭാവത  മുഴവെന  പനി.ഡബബ.ഡനി.

വറസ്റ്റട്ട്  ഹഗ്രൗസുകേളനിലുലാം  കുടുലാംബശതീ  ഹഗ്രൗസട്ട് കേതീപനിലാംഗട്ട്-കേലഭാന്റെതീന

സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട്  പനി.ഡബബ.ഡനി.-യമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

(xi) കഹഭാര്കമഭാണ്  വെനിമുക്ത  കബഭായനിലര്  ചേനിക്കന,  മുടകക്കഭാഴെനി

വെളര്ത്തല്  എന്നതീ  പദതനികേകളഭാവടഭാപലാം  എഗര്  നഴറനിയവട

സഭാദലതകൂടനി  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

കുടുലാംബശതീ  അയല്ക്കൂടങ്ങവള  ഇതനിനഭായനി  സജമഭാക്കുകേയലാം

വെര്ഷത്തനിലുടനതീളലാം ഇതനിനുള ഉല്പഭാദന വെനിപണന സലാംവെനിധഭാനലാം

ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

(xii) കുടുലാംബശതീയവട കനതൃതസത്തനില്  വതരുവനഭായ നനിയനണത്തനിനഭായനി

കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനില്  മഭാകനജുവമന്റെട്ട്  യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപനിവന്റെ കനതൃതസത്തനിലുലാം  സഹകേരണത്തനിലുലാം

പരനിശേതീലനലാം  നല്കേനി  സലാംരലാംഭ  യൂണനിറ്റുകേള   ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുള

നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി) തഭാവഴെപറയന്ന ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവെഴെനി വവകേവെരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്

(i) സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട് കുറഞ വചേലവെനില് ശുചേനിതസപൂര്ണവലാം സസഭാദനിഷ്ടവമഭായ

ഭക്ഷണലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

(ii) സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ കുടുലാംബശതീ  വെനനിതകേളക്കട്ട്  ജതീവെകനഭാപഭാധനി

കേവണത്തുകേ.

(ഡനി) വറയനില്കവെയമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആദലഘടത്തനില്  വചേങ്ങന്നൂര്

കസ്റ്റഷനനില്  പ്രസകുുത  കേലഭാന്റെതീന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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സഭാര്ടട്ട് സനിറനി പദതനി 

14 (* 434) കഡഭാ  .   എലാം  .   വകേ  .   മുനതീര് :
    ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള :

ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത ഏവതല്ലഭാലാം നഗരങ്ങവളയഭാണട്ട് കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ
സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സജമഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ പദതനിയനികലക്കട്ട് വതരവഞടുക്കവപടഭാന അര്ഹത കനടുന്നതനിനട്ട്
പഭാലനിക്കവപകടണ മഭാനദണ്ഡങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുസലാംബനനിച നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാവണന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ? 

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ)  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനിയനില്  നഗരങ്ങവള  തനിരവഞടുക്കുന്നതട്ട്  ഒരു
അനര്സലാംസഭാന  മതരത്തനിലൂവടയഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില്നനിന്നട്ട്  വകേഭാചനി,  തനിരുവെനനപുരലാം,
വകേഭാല്ലലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  ആലപ്പുഴെ,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങള  ഇഗ്രൗ
മതരത്തനില്  പവങടുക്കുകേയലാം   വകേഭാചനി  നഗരസഭ  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില്  തവന്ന
വതരവഞടുക്കുകേയലാം പദതനിയനില് ഉളവപടുകേയലാം വചേയ്തു. രണഭാമതഭായനി  തലസഭാന
നഗരങ്ങവള  ഉളവപടുത്തനി  മതരലാം  നടത്തഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചതനിന
പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവെനനപുരലാം  നഗരവത്ത   പദതനിയനിലുളവപടുത്തഭാനുള  മതരത്തനിനഭായനി
നഗരസഭ തയഭാവറടുത്തുവെരുന. 

(ബനി)  സലാംസഭാനതലത്തനില്  നഗരങ്ങള  തമ്മേനില്  കകേന്ദ്ര  നഗരവെനികേസന
മനഭാലയലാം നനിര്ണയനിചനിട്ടുള മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം മതരലാം നടത്തനി ഒന്നഭാമവതത്തുന്ന
നഗരലാം സഭാര്ടട്ട്സനിറനി  പദതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായള പദതനി നനിര്കദ്ദേശേലാം  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കയഭാഗലത  കനടുന.  ഇഗ്രൗ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വെനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി  പരനികശേഭാധനിചട്ട്   കയഭാഗലത കനടുന്നവെര്ക്കഭാണട്ട്  പദതനി അനുവെദനിക്കവപടുന്നതട്ട്.
ആദലഘട  മതരത്തനില്   കയഭാഗലത  കനടനിയ  വകേഭാചനിക്കട്ട്  അനര്സലാംസഭാന
മതരത്തനിലുലാം  മനികേവെട്ട്  വതളനിയനിചട്ട്  അഞ്ചഭാലാം സഭാനവത്തത്തനി പദതനി കനടനിവയടുക്കഭാനഭായനി.
ഇകപഭാള  നടക്കുന്ന  മൂന്നഭാലാംഘട  മതരത്തനില്  തലസഭാന  നഗരനിയഭായ
തനിരുവെനനപുരമഭാണട്ട് പദതനിക്കഭായനി മതരനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനി ലഭനിച വകേഭാചനിയനില് പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി
വകേഭാചനി  സഭാര്ടട്ട്  മനിഷന  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്ന  കപരനില്  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പദതനി
നനിര്കദ്ദേശേപ്രകേഭാരമുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള   ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുവെരുന.   തനിരുവെനനപുരത്തട്ട്
പദതനി നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള സമര്പനിക്കഭാനുള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടനവെരുന.
ഇതനിനഭായനി കേണ്സളടനസനിവയ നനിയമനിക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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കൃഷനിഭവെനുകേള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കല്

15 (* 435)  ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസ്റ്റര്  :
ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശേഷലാം  കൃഷനിഭവെനുകേള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  'അകഗഭാ  കനിനനിക്കുകേള'  വകേഭാണട്ട്  എനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനിഭവെനുകേവള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആവെശേലമഭായ  എല്ലഭാ  സഭാമഗനികേളുലാം
ലഭനിക്കുന്ന 'അകഗഭാ കനിനനിക്കുകേള' ആക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കസവെനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
എവനങനിലുലാം നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) : 

(എ) 1. കൃഷനി  ഭവെനുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം പദതനികേള
സുതഭാരലമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാംകവെണനി പഞ്ചഭായത്തുതല കേഭാര്ഷനികേ
വെനികേസന സമനിതനികേള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

2. കൃഷനി  ഭവെവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  കസനകേള,  അകഗഭാ  സര്വ്വേതീസട്ട്  വസന്റെറുകേള,
പഭാന്റെട്ട് വഹല്ത്തട്ട് കനിനനിക്കുകേള, ഇകക്കഭാ കഷഭാപട്ട് എന്നനിവെ പുതുതഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവെനിലുളവെ  ശേക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ആവെശേലമഭായ എല്ലഭാ സഭാകങതനികേ സഹഭായങ്ങളുലാം  കൃഷനി ഭവെനനിലൂവട
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. അകഗഭാ സര്വ്വേതീസട്ട്
വസന്റെറുകേളുവട ഭഭാഗമഭായനി  ബകയഭാ ഫഭാര്മസനി,  മണട്ട്  പരനികശേഭാധനഭാ
ലഭാബട്ട്  എന്നനിവെ  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വെരുന.

3. കൃഷനി ഭവെനനിലൂവട നടപനിലഭാക്കുന്ന വെനിവെനിധ പദതനികേവള സലാംബനനിച്ചുലാം
നൂതന  കൃഷനി  രതീതനികേള,  വവഹവടകേട്ട്  കൃഷനി,  മറട്ട്  പുതനിയ  കൃഷനി
അറനിവകേള തുടങ്ങനിയവെ ഇന്റെര്വനറട്ട് മുകഖനയലാം വെനിവെനിധ കസഭാഷലല്
മതീഡനിയകേള  മുകഖനയലാം  കേര്ഷകേരനില്  യഥഭാസമയലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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4. കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കൃഷനി സലാംബനമഭായ എല്ലഭാ വെനിവെരങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
'കേഭാര്ഷനികേ  വെനിവെര  സകങതലാം'  എന്ന  ഒരു  വവെബട്ട്  കപഭാര്ടല്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

5. കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവെനിലനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്
എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചട്ട്  മുകഖന  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാവര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി)  വെനിളകേവള ബഭാധനിക്കുന്ന കേതീടകരഭാഗ നനിര്ണയവലാം നനിയനണമഭാര്ഗങ്ങള
സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശേവലാം നല്കുന്നതനിനുള സലാംവെനിധഭാനമഭാണട്ട് അകഗഭാ കനിനനിക്കുകേള
വകേഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  മണനിവന്റെ  പരനികശേഭാധനയലാം  സന്തുലനിത  വെളപ്രകയഭാഗവലാം  കൂടഭാവത
വവജവെ  കരഭാഗ-കേതീടനഭാശേനിനനികേവളക്കുറനിച്ചുലാം  സൂക്ഷ്മഭാണുവെളങ്ങള,  സൂക്ഷ്മഭാണു-കരഭാഗ
കേതീടനഭാശേനിനനികേള  എന്നനിവെയവട  ഉപകയഭാഗവത്തക്കുറനിച്ചുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അവെകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതുലാം അകഗഭാ കനിനനിക്കനിവന്റെ ലക്ഷലമഭാണട്ട്.

(സനി) കൃഷനി ഭവെനുകേളനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആവെശേലമഭായ സഭാകങതനികേ സഹഭായങ്ങള,
കരഭാഗകേതീട  നനിയനണമഭാര്ഗങ്ങള  എന്നനിവെ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  കസവെനങ്ങള
നടത്തുനണട്ട്.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആവെശേലമഭായ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുലാം
സസലസലാംരക്ഷണലാം,  വവജവെകൃഷനി  മുതലഭായവെയള  ശേനിപഭാര്ശേകേളുലാം  കൃഷനി  ഭവെന
മുകഖന  നല്കേനിവെരുന.  ഘടലാംഘടമഭായനി  എല്ലഭാ  കൃഷനിഭവെനുകേളനിലുലാം  അകഗഭാ
കനിനനിക്കനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് കൃഷനി വെകുപട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. 

(ഡനി) കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കസവെനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്ഷകേ രജനികസ്ട്രഷന, ഓണ്വവലന കപവമന്റെട്ട്,  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.,  കസഭാഷലല് മതീഡനിയ
എന്നനിവെ  മുകഖനയള  കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  വെനിജഭാനവെലഭാപനലാം  തുടങ്ങനിയ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അകഗഭാ  സര്വ്വേതീസട്ട്  വസന്റെര്,  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേകസന,  കേസ്റ്റലാം ഹയറനിലാംഗട്ട് വസന്റെറുകേള  എന്നനിവെയവട കസവെനലാം,  കൃഷനി ഭവെന
മുകഖനയള പദതനികേളുവട അകപക്ഷകേള ഓണ്വവലന ആക്കുകേ എന്നതീ നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  നനിരനരലാം  ഫതീല്ഡട്ട്  വെനിസനിറട്ട്  നടത്തുന്നതനിനുലാം
കേര്ഷകേരുവട  പ്രശങ്ങള  കനരനിടട്ട്  പഠനിചട്ട്  പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനുലാം  ആവെശേലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

ചേരനിത്രസഭാരകേങ്ങളുലാം ചേരനിത്രഭാവെശേനിഷ്ടങ്ങളുലാം

16 (* 436) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) പുരഭാതന  ചേരനിത്രസഭാരകേങ്ങളുലാം  ചേരനിത്രഭാവെശേനിഷ്ടങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
അതനിവന്റെ  തനനിമ  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപട്ട്  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതട്ട്;
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(ബനി) പ്രസകുുത വെകുപനിനു കേതീഴെനിലുള ജനില്ലഭാ ലപതൃകേ മന്യൂസനിയങ്ങള ഏവതല്ലഭാലാം
ജനില്ലകേളനിലഭാണട്ട് പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏവതല്ലഭാലാം  ലപതൃകേ  സഭാരകേങ്ങളക്കഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സഭാലാംസഭാരനികേ
മനഭാലയത്തനിവന്റെ ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന
കേടന്നപളനി) : 

(എ)  1968-വല  കകേരള  പ്രഭാചേതീന  പുരഭാവെസ്തു  സകങത  പുരഭാവെശേനിഷ്ട  ആകട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  പ്രഭാചേതീന  സഭാരകേങ്ങളുലാം  പുരഭാവെസ്തു  സകങതങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
പുരഭാവെസ്തു ശേഭാസ സലാംബനമഭായ ഉദ്ഖനനങ്ങള ക്രമവപടുത്തുന്നതനിനുലാം ശേനില്പകവെലകേള,
വകേഭാത്തുപണനികേള,  അവെവയകപഭാലുള മറട്ട് വെസ്തുക്കള എന്നനിവെ കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപട്ട്  വചേയ്തുവെരുന്നതട്ട്.  ഇതനില്  പ്രധഭാനമഭായതട്ട്
ഘടനഭാപരമഭായ സലാംരക്ഷണവലാം രഭാസസലാംരക്ഷണവലാം ഉദ്ഖനന പ്രവെര്ത്തനവമഭാണട്ട്. 

(ബനി)  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  പുരഭാവെസ്തു  വവപതൃകേ  മന്യൂസനിയങ്ങള  സഭാപനിക്കുകേ
എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവെനനപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  ഇടുക്കനി,  വെയനഭാടട്ട്,പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം എന്നതീ 8  ജനില്ലകേളനില്
ജനില്ലഭാ  പുരഭാവെസ്തു  വവപതൃകേ  മന്യൂസനിയങ്ങളുവട  സജതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലഭാ  പുരഭാവെസ്തു
വവപതൃകേ  മന്യൂസനിയലാം  ഒഴെനിച്ചുള  7  ജനില്ലഭാ  പുരഭാവെസ്തു  വവപതൃകേ  മന്യൂസനിയങ്ങളുവടയലാം
സജതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലഭാ
പുരഭാവെസ്തു വവപതൃകേ മന്യൂസനിയങ്ങളുവട  പണനികേള നടനവെരുന. 

 (സനി)  പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ അധതീനതയനിലുള സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേങ്ങളഭായ
വനടുമങ്ങഭാടട്ട്  കകേഭായനിക്കല്  വകേഭാടഭാരലാം,  എറണഭാകുളലാം  ഹനില്  പഭാലസട്ട്  മന്യൂസനിയലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  പഴെശ്ശേനിരഭാജഭാ  മന്യൂസനിയലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെയലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെയലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  "Setting  up  promotion  and
Strengthening  of  Regional  and  Local  Museums”  എന്ന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനിയവട  80  ശേതമഭാനലാം വചേലവെട്ട് കകേന്ദ്രവലാം
ബഭാക്കനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം വെഹനിക്കുന. 

വെഭാഹന പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഏരനിയകേള

17 (T* 437) ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  പ്രധഭാനവപട  നഗരങ്ങളനില്  വെഭാഹനപഭാര്ക്കനിലാംഗനിനട്ട്
സലലാം  കേവണത്തനി,  നനിശ്ചനിത  ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കനി  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഏരനിയകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവെശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

*  T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  സലലഭലത  കുറഞ  സലങ്ങളനില്  മളടനിവലവെല്  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്
സഗ്രൗകേരലലാം ഏര്വപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ) സലാംസഭാനവത്ത വെനിവെനിധ നഗരസഭകേള  വെഭാഹന പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനട്ട് സലലാം
കേവണത്തനി നനിശ്ചനിത ഫതീസട്ട് ഇഗ്രൗടഭാക്കനി പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഏരനിയകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂടുതല്  നഗരസഭകേളനില്  ഫതീസട്ട്  ഇഗ്രൗടഭാക്കനിയള
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അനുവെദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി)  സലലഭലത  കുറഞ  നഗരപ്രകദശേങ്ങളനില്  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  പഭാസ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനിക്കട്ട്  13-ാം പഞ്ചവെതര പദതനിയനില് ഫണട്ട് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശേമുണട്ട്. വെനികേസന അകതഭാറനിറനികേള മുകഖന ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. 

പചക്കറനി ഉല്പഭാദന വെര്ദനവെട്ട് 

18 (* 438) ശതീ  .   വകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശേർമ്മേ :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പചക്കറനിയല്പഭാദന  വെര്ദനവെനിനട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള
പദതനികേള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉല്പന്നങ്ങളുവട സലാംഭരണ വെനിതരണ പ്രക്രനിയയനില് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെയലാം മറ്റു
സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേളുവടയലാം  ഇടവപടല്  പരലഭാപ്തമല്ലഭാത്തതുവകേഭാണട്ട്  ഉല്പന്നങ്ങള
വകേടനിക്കനിടന നശേനിക്കുകേകയഭാ അവല്ലങനില് തുച്ഛമഭായ വെനിലയട്ട് വെനിറഴെനിക്കഭാന കേര്ഷകേര്
നനിര്ബനനിതരഭാകുന്നകതഭാ ആയ സനിതനി പചക്കറനി കൃഷനിവയ വെതീണ്ടുലാം പ്രതനിസനനിയനികലക്കു
നയനിക്കുവമന്നതനിനഭാല്  അതു  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ഇടവപടല്  ഉണഭാകുകമഭാ;  വെനിശേദഭാലാംശേലാം
നല്കുകമഭാ ;

(സനി) കേര്ഷകേരുവട തഭാല്പരല സലാംരക്ഷണഭാര്ത്ഥലാം പചക്കറനികേളക്കട്ട് നലഭായവെനില
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിവനക്കുറനിച്ചുള അഭനിപ്രഭായലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ) : 

(എ)  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനില് സസയലാംപരലഭാപ്തത വവകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കൃഷനി  വെകുപട്ട്  വവജവെകൃഷനിക്കട്ട്  ഉഗ്രൗന്നല്  നല്കേനിവക്കഭാണ്ടുള  സമഗ  പചക്കറനി
വെനികേസന പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  വവജവെ കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  ലഘുകലഖകേളുലാം  വവകേപ്പുസകേങ്ങളുലാം  സ്കൂളുകേളവെഴെനിയലാം  കൃഷനിഭവെനുകേളവെഴെനിയലാം
വെനിതരണലാം വചേയ്തു വെരുനണട്ട്. കൂടഭാവത ഇതനിനഭാവെശേലമഭായ പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം
ആസൂത്രണലാം  വചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  പുരയനിടങ്ങളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി
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കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ, അര്ബന കസ്റ്റര് കപ്രഭാതഭാഹനലാം, തനിരവഞടുത്ത വെനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം
മറട്ട് വപഭാതുസഭാപനങ്ങളനിലുമുള പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനലാം, കപ്രഭാജകട്ട് അടനിസഭാന
ത്തനിലുള പചക്കറനി കൃഷനി വെനികേസനലാം, ജനില്ലഭാ കസ്റ്റര് വെനികേസനലാം, തരനിശുനനിലങ്ങളനില്
പചക്കറനി  കൃഷനി  വെലഭാപനലാം,  മഭാധലമങ്ങള  വെഴെനിയലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  സ്കൂള
കുടനികേള  വെഴെനിയമുള  പചക്കറനി  വെനിത്തട്ട്  വെനിതരണലാം,  സ്റ്റഭാകഗര്ഡട്ട്  കസ്റ്ററുകേളക്കുള
ധനസഹഭായലാം, 'എ'  കഗഡട്ട്  കസ്റ്ററുകേളക്കുള ധനസഹഭായലാം,  സൂക്ഷ്മ മൂലകേങ്ങളുവട
പ്രദര്ശേനലാം,  കബഭാക്കുതല വഫഡകററഡട്ട് സമനിതനികേളക്കുള ധനസഹഭായലാം,  മട്ടുപഭാവെട്ട്
കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനലാം,  കേനിഴെങ്ങുവെര്ഗ  വെനിളകേളുവട  വെനികേസനലാം,  നഴറനികേളുവട  സഭാപനലാം,
മഴെമറകേള  സഭാപനിക്കല്,  സങരവെര്ഗ  വെനിളകേളുവട  പരതീക്ഷണകത്തഭാടങ്ങളക്കുള
ധനസഹഭായലാം,  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചേനവലാം  ജലകസചേനലാം  വെഴെനിയള  വെളപ്രകയഭാഗവലാം
കസഫട്ട്-ടു-ഇഗ്രൗറട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് എന്നതീ പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
കൂടഭാവത  സഭാകങതനികേ  വെനിദലഭാ  വെനികേസനവലാം  വെലഭാപനവലാം  ഗുണകമന്മേയള  നടതീല്
വെസ്തുക്കളുവട ഉല്പഭാദനവലാം വെനിതരണവലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത ആറട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ വമഭാത്ത വെലഭാപഭാര  വെനിപണനികേളനിലുലാം
അഞ്ചട്ട്  ജനില്ലഭാ  സലാംഭരണ  വെനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഉല്പന്നങ്ങള കനരനിടട്ട് വകേഭാണ്ടുവെന്നട്ട് കലലലാം മുകഖന വെനില്പന നടത്തഭാന അവെസരമുണട്ട്.
പ്രസ്തുത  വെനിപണനികേളനില്നനിന്നട്ട്  കലലലാം  മുകഖന  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  കേര്ഷകേരുവട
ഉല്പന്നങ്ങള  നലഭായവെനിലയട്ട്  വെഭാങ്ങുന.  ഉല്പന്നങ്ങള  വകേടനി  കേനിടക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഓകരഭാ  മഭാസത്തനിലുലാം  ഓകരഭാ  ആഴ്ചയനിലുലാം  ഏതുതരലാം  വെനിളകേള  ഏതട്ട്  പ്രകദശേത്തട്ട്
എത്രമഭാത്രലാം  അളവെനില്   കൃഷനി  വചേയണലാം  എന്നതനിവനപറനിയള  മഭാര്ഗകരഖയണഭാക്കഭാന
കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാല,  വവെജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടട്ട്  വപ്രഭാകമഭാഷന
കേഗ്രൗണ്സനില്,  സലാംസഭാന  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  എന്നനിവെയവട  സഹകേരണകത്തഭാവട  'ഒരു
പചക്കറനി  വെനിള'  ആസൂത്രണ  കേലണര്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.
കേര്ഷകേരുവട  ഉല്പന്നങ്ങള  വെനിറഴെനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  274
സസഭാശയ  കേര്ഷകേ  വെനിപണനികേള  വവെജനിറബനിള  ആന്റെട്ട്  ഫ്രൂടട്ട്  വപ്രഭാകമഭാഷന
കേഗ്രൗണ്സനിലനിനുകേതീഴെനില് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. കൂടഭാവത വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ. ആസഭാനത്തട്ട്
മഭാര്ക്കറട്ട് ഇനഫര്കമഷന വസന്റെര് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ഇതനിലൂവട ഇടനനിലക്കഭാരുവട
ചൂഷണത്തനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേവര  രക്ഷവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട്
വമചവപട വെനില ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കേഴെനിയന. 

(സനി)  വെനിപണനി  വെനിലകയക്കഭാള  പത്തട്ട്  ശേതമഭാനലാം  അധനികേലാം  നല്കേനിയഭാണട്ട്
കേര്ഷകേരനില്നനിന്നട്ട്  കനരനിടട്ട്  ഉല്പന്നങ്ങള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  ഇകപഭാള  സലാംഭരനിച്ചു
വെരുന്നതട്ട്. കേര്ഷകേരുവട ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട് നലഭായവെനില  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കേര്ഷകേ
പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ.  'റനിസട്ട്  ഫണട്ട്'  എന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.  പദതനി  വെനിഹനിതത്തനിവന്റെ  40  ശേതമഭാനലാം  കേര്ഷകേരുലാം
60  ശേതമഭാനലാം കകേരള സര്ക്കഭാരുലാം വെഹനിക്കുന.  ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട് വെനില ഇടനിയന്ന
അവെസരങ്ങളനില് റനിസട്ട് ഫണനില്നനിനലാം അടനിസഭാന വെനില നനിശ്ചയനിചട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
വെനിലവെലതലഭാസലാം  നല്കുന്ന  പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  ഉല്പന്നങ്ങളുവട  വെനിലയനില്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് ഏറക്കുറചനിലുകേള ഉണഭാകുന്നതുവകേഭാണട്ട് സനിരമഭായനി ഒരു വെനില
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതട്ട് ഭഭാവെനിയനില് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുലാം. 
1110/2017
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മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശേതീയ ഗഭാമതീണവതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി

19 (* 439) ശതീ  .   എലാം  .   നഗ്രൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശേതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര
വെനിഹനിതമഭായനി ലഭനിയന്നതട്ട് എത്ര ശേതമഭാനമഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവെനില്  ഏവതല്ലഭാലാം  കജഭാലനികേളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത
പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിവല  പ്രധഭാന  വെരുമഭാന  മഭാര്ഗവമന്ന  നനിലയനില്
പ്രസകുുത  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം  ഫലപ്രദമഭായലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിയവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ) മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശേതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയനില്  കവെതനലാം,
ഭരണവചലവെട്ട്  എന്നനിവെയനിവല  100  ശേതമഭാനലാം  തുകേയലാം  സഭാധനഘടകേത്തനിവല
വചേലവെനിനത്തനില് 75 ശേതമഭാനലാം തുകേയലാം കകേന്ദ്രവെനിഹനിതമഭായനി ലഭനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശേതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  നനിയമലാം  പടനികേ
1 പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുള പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നനിലവെനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏവറടുക്കുന്നതട്ട്.
ആയവെ ചുവെവട കചേര്ക്കുന: 

വെനിഭഭാഗലാം  എ-പ്രകൃതനി  വെനിഭവെ  പരനിപഭാലനവമഭായനി  ബനവപട  വപഭാതു
പ്രവൃത്തനികേള.

വെനിഭഭാഗലാം  ബനി-സമൂഹത്തനില്   അവെശേത  അനുഭവെനിക്കുന്ന  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള
വെലക്തനിഗത ആസനികേള.

വെനിഭഭാഗലാം  സനി-കദശേതീയ  ഗഭാമതീണ  ഉപജതീവെന  മനിഷവന്റെ  നനിബനനകേള
അനുസരനിക്കുന്ന സസയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  വപഭാതു അടനിസഭാന സഗ്രൗകേരലങ്ങള.

വെനിഭഭാഗലാം ഡനി - ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സഗ്രൗകേരലങ്ങള.
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കമല്വെനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളവപടുത്തനിത്തവന്ന  2016-17-വല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
പുറത്തനിറക്കനിയ  മഭാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  സവെനികശേഷ  ശദ  ആവെശേലമുള
പ്രവൃത്തനികേളഭായ മണനിര/നകടപട്ട്  (Nadep)  കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട് കുഴെനികേള,  അങണവെഭാടനികേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വെലക്തനിഗത കേക്കൂസുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഇനനിര പഭാര്പനിട പദതനി/മറട്ട്
കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന പദതനികേള  പ്രകേഭാരമുള ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണലാം, പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി
സനിഞ്ചഭായനി കയഭാജന,  പ്രധഭാനമനനി ആദര്ശേട്ട് ഗഭാമ കയഭാജന,  നതീര്ത്തട വെനികേസനലാം
എന്നനിവെയമഭായള സലാംകയഭാജനലാം എന്നനിവെയലാം ഏവറടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശേതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയവട
കേഭാരലക്ഷമവലാം ഫലപ്രദവമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി വെനിവെനിധ ഉത്തരവകേള  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  നനിര്വ്വേഹണ  ഏജനസനികേളക്കട്ട്   വവകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  5-10-2016-വല
279/ഡനിഡനി2/2016-ാംനമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  2017-18  വെര്ഷവത്ത  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്
പദതനിയവട  കലബര്  ബഡ്ജറനിവന്റെയലാം  വെഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  പദതനിയവടയലാം രൂപതീകേരണലാം
ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാവത
നടപ്പുവെര്ഷലാം  ആവെശേലവമങനില്  കൂടുതല്  വതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങളുലാം  സുസനിരഭാസനികേളുലാം
സൃഷ്ടനിക്കത്തക്കവെനിധത്തനിലുള പ്രവൃത്തനികേള ഉളവപടുത്തനി അഡതീഷണല് ആക്ഷന
പഭാന  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം   നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്.   സവെനികശേഷ  ശദ  ആവെശേലമുള
പ്രവൃത്തനികേളഭായനി മണനിര/നകടപട്ട്  (Nadep)  കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട് കുഴെനികേള, അങണവെഭാടനികേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വെലക്തനിഗത കേക്കൂസുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഇനനിര പഭാര്പനിട പദതനി/മറട്ട്
കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന പദതനികേള പ്രകേഭാരമുള ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണലാം, പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി
സനിഞ്ചഭായനി കയഭാജന,  പ്രധഭാനമനനി ആദര്ശേട്ട് ഗഭാമ കയഭാജന,  നതീര്ത്തട വെനികേസനലാം
എന്നനിവെ ഏവറടുത്തതട്ട് പദതനിയവട ഗുണകമനമ വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുണട്ട്. 

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. നഭാകശേഭാന്മുഖമഭായതനിവന്റെ കേഭാരണലാം

20 (* 440) ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .    എന   .   എ  .   വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :
വപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള :
ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസ ശേമ്പളലാം കൃതലമഭായനി
വകേഭാടുക്കഭാന തക്ക വെരുമഭാനലാം ഉണഭാകുന്നനിവല്ലന്ന കേഭാരലലാം ഗഗ്രൗരവെപൂര്വ്വേലാം പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പണയവപടുത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലകേമഭാറനിയ  ആസനികേള  കപഭാലുലാം
കശേഷനിചനിടനില്ലഭാത്തവെനിധലാം  ഈ  സഭാപനലാം  നഭാകശേഭാന്മുഖമഭായനിത്തതീരഭാനനിടയഭാക്കനിയതനിവന്റെ
വെസ്തുനനിഷ്ഠമഭായ  കേഭാരണങ്ങള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്  പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട്
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ആവെശേലത്തനികലവറ  ജതീവെനക്കഭാവര  നനിയമനിചതുലാം  കടഡട്ട്  യൂണനിയന
അതനിപ്രസരവലാം അഴെനിമതനിയലാം ആതഭാര്ത്ഥതയനില്ലഭാത്ത ഉന്നത ഉകദലഭാഗസരുലാം ഈ
അവെസയട്ട് കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിചട്ട്,  ഈ സഭാപനവത്ത
നനിലനനിര്ത്തഭാന ആവെശേലമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള ലകേവക്കഭാളകമഭാ ? 

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന) : 

(എ) പരനിഗണനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
സഭാമൂഹല  പ്രതനിബദതയലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സസയലാംപരലഭാപ്തതയമുള ഒരു  സഭാപനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  സമഗ  പുനരുദഭാരണലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി
വകേഭാല്ക്കത്തയനിവല ഇനഡലന ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് മഭാകനജുവമന്റെനിവല വപ്രഭാഫസറഭായ ശതീ.
സുശേതീല് ഖന്നവയ സര്ക്കഭാര് കേണ്സളടന്റെഭായനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ശതീ.  സുശേതീല്  ഖന്നയവട പഠനറനികപഭാര്ടട്ട്  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനങ്ങള വവകേവക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്. 

തുറമുഖങ്ങളുവട നവെതീകേരണലാം

21 (* 441)  ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
 ശതീ  .   എലാം  .   വെനിനവസന്റെട്ട് :

ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത തുറമുഖങ്ങളുവട നവെതീകേരണത്തനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം വചേയനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  തുറമുഖങ്ങള വെഴെനിയളള ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം ചേരക്കട്ട് നതീക്കത്തനിനുലാം എവനല്ലഭാലാം
അടനിസഭാന  സഗ്രൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  തുറമുഖങ്ങളുവട  നവെതീകേരണത്തനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്;
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനുള  തുകേ  എങ്ങവന  കേവണത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .
രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപളനി) : 

(എ) വകേഭാല്ലലാം, അഴെതീക്കല്, കബപ്പൂര് എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളവെഴെനി കേവണയ്നര് ചേരക്കട്ട്
വവകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുള  അനുബന ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   വകേഭാല്ലലാം
തുറമുഖത്തട്ട്  പഭാസഞ്ചര്  വടര്മനിനല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വെനിഴെനിഞലാം  തുറമുഖത്തനിവന്റെ
വെഭാര്ഫനിവന്റെ  നതീളലാം  കൂടല്,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖവത്ത  വെഭാര്ഫനിവന്റെ  നതീളലാം  കൂടല്,  മറട്ട്
വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള, വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്, വപഭാന്നഭാനനി, അഴെതീക്കല്, ആലപ്പുഴെ എന്നതീ
തുറമുഖങ്ങളുവട വെനികേസനലാം എന്നതീ കേര്മ്മേപദതനികേളുലാം ആസൂത്രണലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി) തുറമുഖങ്ങളനിവല ചേരക്കട്ട് നതീക്കത്തനിനട്ട് വക്രയനിന, റതീചട്ട് സ്റ്റഭാക്കര് എന്നനിവെ

വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  വെഭാര്ഫനിവന്റെ നതീളലാം കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തനിയലാം തുറമുഖങ്ങളുവട നവെതീകേരണത്തനില്

ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഇഗ്രൗ  സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറട്ട്  വെനിഹനിതത്തനില്  108

കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാവത അഴെതീക്കല് തുറമുഖ വെനികേസനത്തനിനഭായനി

500  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത   വപഭാന്നഭാനനി

തുറമുഖലാം  പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡലനില്  വെനികേസനിപനിക്കുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

സഭാഗര്മഭാല/ഭഭാരതട്ട് മഭാല  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള

നടപടനിയലാം സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

എല്ലഭാ വെതീടുകേളനിലുലാം ശേഗ്രൗചേഭാലയലാം

22 (* 442) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസട്ട് :

ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനല്ലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  എല്ലഭാ  വെതീടുകേളനിലുലാം  ശേഗ്രൗചേഭാലയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള

പദതനിയകണഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  കേവണത്തഭാന  സസതീകേരനിച  മഭാര്ഗവമനഭായനിരുനവവെനലാം

ഏതട്ട് ഏജനസനിയഭാണട്ട് ഈ ഉത്തരവെഭാദനിത്തലാം നനിര്വ്വേഹനിചവതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  എത്ര  കപര്  ഉണഭാകുവമന്നഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒകരഭാ യൂണനിറനിനുലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന വചേലവവെത്രവയനലാം,  കകേന്ദ്ര

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള നല്കുന്ന തുകേവയത്രവയനലാം ബഭാക്കനി തുകേ കേവണത്തഭാന

എന്തു മഭാര്ഗമഭാണട്ട് അവെലലാംബനിചനിട്ടുളവതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  കസഭാണ്സര്മഭാവര  കനരനിട്ടു  കേണ്ടുപനിടനികക്കണ  സഭാഹചേരലലാം

ഉണഭായനിരുകന്നഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ)   ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനിവല  എല്ലഭാ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  കേക്കൂസട്ട്  സഗ്രൗകേരലലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള  പദതനി  പഞ്ചഭായത്തുകേളുലാം  നഗരസഭകേളുലാം  നടപഭാക്കനിവെരുന.
സലാംസഭാനവത്ത ഗഭാമപ്രകദശേങ്ങളനില്  പൂര്ണമഭായലാം ശേഗ്രൗചേഭാലയലാം നനിര്മ്മേനിചട്ട്  2016
നവെലാംബര്  ഒന്നനിനട്ട്  ഒഭാപണ്  വഡഫനികക്കഷന  ഫ്രെെതീയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാനവത്ത നഗരപ്രകദശേങ്ങളനില് പൂര്ണമഭായലാം  ശേഗ്രൗചേഭാലയലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  2017
മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്  ഓപണ്  വഡഫനികക്കഷന  ഫ്രെെതീയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കുടുലാംബശതീ  പ്രവെര്ത്തകേര്,  ആശേഭാ  വെര്ക്കര്മഭാര്  എന്നനിവെവര  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
സര്കവ്വേ നടത്തനിയഭാണട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള കേവണത്തനിയതട്ട്.   പഞ്ചഭായത്തനിവലയലാം
കബഭാക്കനിവലയലാം ഉകദലഭാഗസര് പ്രസ്തുത സര്കവ്വേ ഡഭാറഭാ ഫതീല്ഡുതല പരനികശേഭാധന
നടത്തനി വെഭാലനികഡറട്ട് വചേയ്യുകേയണഭായനി.  സര്കവ്വേപ്രകേഭാരലാം ഗഭാമങ്ങളനില്  175399  കുടുലാംബങ്ങളുലാം
നഗരപ്രകദശേങ്ങളനില്  34578  കുടുലാംബങ്ങളുലാം  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  സഗ്രൗകേരലലാം  ഇല്ലഭാത്തവെരഭാവണന്നട്ട്
കേവണത്തനി. 

(സനി)  വെലക്തനിഗത  ഗഭാര്ഹനികേ  കടഭായട്ട് ലറനിവന്റെ  യൂണനിറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റട്ട്  15,400
രൂപയഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  വെനിഹനിതലാം,  സലാംസഭാന  വെനിഹനിതലാം,  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വെനിഹനിതലാം/
തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപന വെനിഹനിതലാം എന്നനിവെ തഭാവഴെപറയലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്. 

കകേന്ദ്ര
വെനിഹനിതലാം
(60%)

സലാംസഭാന
വെനിഹനിതലാം
(40 %)

തകദ്ദേശേ
വെനിഹനിതലാം

ആവകേ

ഗഭാമലാം 7200 4800 3400 15400

നഗരലാം 4000 2667 8733 15400

കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന വെനിഹനിതവലാം തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപന വെനിഹനിതവലാം ഉളവപവട
15,400  രൂപയഭാണട്ട്  യൂണനിറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റട്ട്   എങനിലുലാം  ദുര്ഘട പ്രകദശേങ്ങളനില് ഇതനില്
കൂടുതല്  തുകേ  നല്കുനണട്ട്.  എസ്റ്റനികമറട്ട്  പ്രകേഭാരമുള  യഥഭാര്ത്ഥ  തുകേയഭാണട്ട്
നല്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭാവെശേലമഭായ തുകേ ത്രനിതല പഞ്ചഭായത്തുകേളുവട പദതനി വെനിഹനിതത്തനില്
നനിനലാം  കേവണത്തുന്നതനിനുലാം  ഇഗ്രൗ  തുകേ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  റതീഇലാംകബഴട്ട്  വചേയ്തു
നല്കുന്നതനിനുലാം ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) അങ്ങവനവയഭാരു സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിടനില്ല.
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വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കല് 

23 (* 443) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട് പനി  . :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല :
ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിചട്ട് വെനിശേദപഠനലാം
നടത്തഭാന  വകേഭാല്ക്കത്ത  ഇനഡലന  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  മഭാകനജട്ട് വമന്റെനിവന
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  സഭാപനവത്ത  ഇതനിനഭായനി  വതരവഞടുക്കഭാനുള
പ്രകതലകേ കേഭാരണവമനഭാവണന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഏവതഭാവക്ക കേഭാരലങ്ങവളക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കഭാനഭാണട്ട് പ്രസ്തുത സഭാപനവത്ത
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന) : 

(എ-സനി)   വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശേനിചട്ട്
വെനിശേദപഠനലാം  നടത്തഭാനഭായനി  വകേഭാല്ക്കത്തയനിവല  ഇനഡലന  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്
മഭാകനജുവമന്റെട്ട്  എന്ന  സഭാപനവത്ത  ചുമതലവപടുത്തനിയനിടനില്ല.  എന്നഭാല്  പ്രസ്തുത
സഭാപനത്തനിവല വപ്രഭാഫസറഭായ ശതീ. സുശേതീല് ഖന്നവയ 24-9-2016-വല സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെട്ട്  ജനി.ഒ.(Rt.)367/2016/Trans പ്രകേഭാരലാം  ഓപകറഷന  മഭാകനജുവമന്റെട്ട്,  ഫനിനഭാനഷലല്
മഭാകനജുവമന്റെട്ട്,  ഹന്യൂമന റനികസഭാഴട്ട്  മഭാകനജുവമന്റെട്ട്,  ഇനവവെന്റെറനി മഭാകനജുവമന്റെട്ട്  എന്നതീ
വെനിഭഭാഗങ്ങളനില് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കേനി വെനിശേദപഠനലാം നടത്തുവെഭാന കേണ്സളടന്റെഭായനി
സര്ക്കഭാര് ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പ്രഭാകദശേനികേ കേഭാര്ഷനികേ വെനിപണനികേള

24 (* 444) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രഭാകദശേനികേമഭായ കേഭാര്ഷനികേ വെനിപണനികേള കലല മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭായനി
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അത്തരലാം മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കട്ട് ആവെശേലമഭായ സഹഭായലാം നലഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;
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(സനി) ഗഭാമതീണ  ചേനകേള  പുനരുജതീവെനിപനിക്കഭാന  നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ;  ഇതനിനട്ട്
കവെണ നനിര്കദശേങ്ങള ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ കൂടഭായ്മകേവള സലാംഘടനിപനിചട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് കപ്രഭാതഭാഹനലാം
നല്കുകമഭാ ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ) : 

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ നനിയനണത്തനിലുള ആറട്ട് വമഭാത്ത
വെലഭാപഭാര  വെനിപണനികേളനിലുലാം  അഞ്ചട്ട്  ജനില്ലഭാ  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
കനരനിട്ടുതവന്ന ആവെശേലക്കഭാര്ക്കട്ട് കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള കലലലാം വചേയട്ട് വെനില്ക്കുന്നതനിനു
കവെണ  സഹഭായങ്ങള  നല്കേനി  വെരുനണട്ട്.  കൂടഭാവത  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ.-യവട
സസഭാശയ വെനിപണനികേളനിലുലാം കേര്ഷകേരുവട ഉല്പന്നങ്ങള കലലലാം വചേയട്ട് വെനില്ക്കവപടുന. 

(സനി&ഡനി)  ഗഭാമങ്ങളനിലുലാം നഗരങ്ങളനിലുലാം ഉടനതീളലാം കേര്ഷകേരുവട കൂടഭായ ട്ട് മകേള
സലാംഘടനിപനിചട്ട് വെനിപണനത്തനിനട്ട് കപ്രരനിപനിക്കുനണട്ട്.  പചക്കറനി കൃഷനിയനില് കബഭാക്കു
തലത്തനിലുലാം  പഞ്ചഭായത്തുതലത്തനിലുലാം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  കസ്റ്ററുകേള  നല്ല  രതീതനിയനിലുള
വെനിപണനലാം നടത്തനിവെരുന. 

പചക്കറനികേളനിവല കേതീടനഭാശേനിനനി

25 (* 445) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നട്ട് വെരുന്നതുലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്
വെനില്ക്കുന്നതുമഭായ പചക്കറനികേളനിവല കേതീടനഭാശേനിനനിയവട സഭാന്നനിദലലാം കേവണത്തഭാനഭായനി
ഏതു തരത്തനിലുള പരനികശേഭാധനകേളഭാണട്ട് നടനവെരുന്നതട്ട്;

(ബനി) ഈ ആവെശേലത്തനിനഭായനി വമഭാലബല് ലഭാബുകേള സജതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  എത്ര  എണലാം;  പരനികശേഭാധന  ഫലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുകമഭാ;

(സനി)  നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശേനിനനികേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെനില്ക്കുകേകയഭാ  ഇതര
സലാംസഭാനത്തു നനിന്നട്ട് കേടത്തനിവകേഭാണ്ടു വെരനികേകയഭാ വചേയ്യുന്നനില്ല എന്നട്ട് ഉറപഭാക്കഭാന
എന്തു  സലാംവെനിധഭാനമഭാണുളതട്ട്;  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇത്തരലാം  കേതീടനഭാശേനിനനികേകളഭാ
രഭാസവെസ്തുക്കകളഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര നടപടനിവയടുക്കഭാറുകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?
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കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) : 

(എ) വവെളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനില് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന കേതീടനഭാശേനിനനി
അവെശേനിഷ്ട  പരനികശേഭാധനഭാ  ലഭാബനിലുലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വെകുപനിനുകേതീഴെനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവെനനപുരലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  ലഭാബുകേളനിലുലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  മഭാര്ക്കറനില്നനിനലാം  കശേഖരനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളുവട  സഭാമ്പനിളുകേള
പരനികശേഭാധനിചട്ട് പരനികശേഭാധനഭാഫലലാം പരസലവപടുത്തുനണട്ട്.

(ബനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വെകുപനിനുകേതീഴെനില് ഒരു വമഭാവവബല് യൂണനിറട്ട് പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
എന്നഭാല് പചക്കറനികേളനിവല വെനിഷഭാലാംശേലാം കേവണത്തുന്നതനിനുള ഉപകേരണങ്ങള ഏര്വപടു
ത്തനിവക്കഭാണ്ടുള വമഭാവവബല് ലഭാബുകേള സജതീകേരനിചനിടനില്ല. 

(സനി)  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  എല്ലഭാ  കേതീടനഭാശേനിനനി  വെനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
പരനികശേഭാധനിചട്ട്  നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശേനിനനികേളുവട  വെനില്പന  നടത്തുന്നനിവല്ലന്നട്ട്  ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.
അനധനികൃത  വെനില്പന  നടത്തുന്നവെര്വക്കതനിവര  ഇനവസകനിവവസഡട്ട് ആകട്ട്  പ്രകേഭാരമുള
നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കേതീടനഭാശേനിനനി  ഡതീലര്മഭാകരഭാ  വെനിതരണക്കഭാകരഭാ
കേമ്പനനികേകളഭാ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് കേതീടനഭാശേനിനനി വെനില്ക്കുന്നതുലാം പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതുലാം
നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് കേര്ശേന നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിവക്കഭാണട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള
സര്ക്കുലര് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

ഹരനിതകകേരളലാം കേണ്കസഭാര്ഷലലാം മനിഷന പദതനി

26 (* 446) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തട്ട്  :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളപനിറവെനി  ദനിനത്തനില് പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന ഹരനിത കകേരളലാം കേണ്കസഭാര്ഷലലാം
മനിഷന പദതനിയവട ഉകദ്ദേശേലലക്ഷലങ്ങള വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏവതല്ലഭാലാം  കമഖലകേളക്കഭാണട്ട്  ഈ പദതനിയനില് ഊന്നല് നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്;
വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള എവനല്ലഭാലാം;

(സനി)  ആരുവടവയല്ലഭാലാം  പങഭാളനിത്തമഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയവട  നടത്തനിപനില്
പ്രകയഭാജനവപടുത്തഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനി നടത്തനിപനിനട്ട് ഒരുക്കനിയനിട്ടുള സലാംവെനിധഭാനങ്ങള വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ? 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  സമഗവെനികേസനത്തനിനുകവെണനി  നഭാലട്ട്  ബൃഹത്തഭായ
പദതനികേള അഞവെര്ഷലാംവകേഭാണട്ട്  ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട മനിഷന മഭാതൃകേയനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന  28-9-2016-വല സ.ഉ. (പനി)നമ്പര്  41/2016/  ആ.സഭാ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  ശുചേനിതസലാം-മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  കൃഷനി  വെനികേസനലാം,
ജലവെനിഭവെ സലാംരക്ഷണലാം എന്നതീ കമഖലകേളക്കട്ട് ഊന്നല് നല്കേനിവക്കഭാണ്ടുളതഭാണട്ട്
ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി.  സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന്ന ഗുരുതരമഭായ മഭാലനിനലപ്രശത്തനിനട്ട്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകേ,  മഭാലനിനല  സലാംസരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങകളഭാവടഭാപലാം വവജവെകൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കുകേ,  പചക്കറനിയനിലുലാം  മറട്ട്  അടനിസഭാന  കൃഷനി  ഉല്പന്നങ്ങളനിലുലാം
സസയലാംപരലഭാപ്തത  കനടുകേ,  നനിലവെനിലുള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുവട  നവെതീകേരണവലാം
ശുദതീകേരണവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതുവെഴെനി  പ്രഭാകദശേനികേതലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം
കുടനിവവെള  വെനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  പുതനിയ  ജല  ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം
രൂപവപടുത്തുകേ എന്നനിവെയഭാണട്ട് പദതനിയവട മുഖലലക്ഷലങ്ങള. 

(ബനി)  ശുചേനിതസലാം-മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  കൃഷനി  വെനികേസനലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം
എന്നതീ  മൂന  കമഖലകേളനില്  ഊന്നല്  നല്കുന്ന  ബൃഹത്തഭായ  ഒരു  പദതനിയഭാണട്ട്
ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി.  ഓകരഭാ  വെതീടനിവലയലാം  മഭാലനിനലസലാംസരണ രതീതനി  നനിലവെനില്
എങ്ങവനയഭാവണന്നട്ട്  വെനിലയനിരുത്തുകേയലാം  വവജവെ  കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലാംഗട്ട്,  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്
എന്നനിവെയനില്  ഏതട്ട്  രതീതനിയഭാണട്ട്  ഒഭാകരഭാ  വെതീടനിലുലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാകുകേ  എന്നട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുകേയലാം  ഇതനിനഭായനി  വെതീട്ടുകേഭാവര  സജരഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്യുകേ  എന്നതട്ട്
ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയവട  പ്രധഭാന  പ്രവെര്ത്തനമഭാണട്ട്.   ഇതുകൂടഭാവത  ചേനകേള,
അറവശേഭാലകേള,  കേലലഭാണ മണ്ഡപങ്ങള എന്നനിവെയനിവല മഭാലനിനലസലാംസരണത്തനിനട്ട്
ആവെശേലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം ഉറപഭാക്കുലാം. സലാംസഭാനത്തുള കുളങ്ങളുലാം കതഭാടുകേളുലാം
പുനരുജതീവെനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നദനികേളുവടയലാം  കേഭായലുകേളുവടയലാം  മറട്ട്  ജലകസഭാതസ്സുകേളുവടയലാം
സലാംരക്ഷണവലാം  ശുചേതീകേരണവലാം  വെതീടുകേളകതഭാറുമള  കൃഷനിസഭാധലതയപുറകമ  പചക്കറനിയനിലുലാം
മറട്ട്  അടനിസഭാന കൃഷനി  ഉല്പന്നങ്ങളനില് സസയലാംപരലപ്തത കനടുന്നതനിനുലാം  ഊന്നല്
നല്കുലാം. 

(സനി)  ബനവപട  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേള,  കേര്മ്മേകസനകേള,  തകദ്ദേശേഭരണ
സഭാപനങ്ങള,  വെനിദഗ്ദ്ധര്,  വപഭാതുജനങ്ങള,  റസനിഡനസട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേള
തുടങ്ങനിയവെരുവട പങഭാളനിത്തലാം പ്രകയഭാജനവപടുത്തുവെഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന.

(ഡനി)  പദതനിയവട  നടത്തനിപനിനഭായനി  മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായലാം  സഹഅദലക്ഷന
മുന മനനി/മുന എലാം.എല്.എ./മുന എലാം.പനി.,  ഉപഭാദലക്ഷന ധനകേഭാരലലാം,  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണലാം,
കൃഷനി,  ജലവെനിഭവെലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  വെനലാം  മനനിമഭാര്,  ആസൂത്രണകബഭാര്ഡട്ട് ഉപഭാദലക്ഷന
കൂടഭാവത ഉപകദഷ്ടഭാവെഭായനി സതീനനിയര് നനിലവെഭാരത്തനിലുള ഒരു ശേഭാസജന, പ്രകതലകേ
ക്ഷണനിതഭാവെട്ട്,  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവെട്ട്,  അലാംഗങ്ങള,  ചേതീഫട്ട്  വസക്രടറനി,  പ്രനിനസനിപല്
വസക്രടറനി  (തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  കൃഷനി,  ജലവെനിഭവെലാം,  ടൂറനിസലാം,
വെനിദലഭാഭലഭാസലാം, വെനലാം) സലാംസഭാനവത്ത മൂന്നട്ട് ടഭാസട്ട് കഫഭാഴ്സുകേളുവട ചേതീഫട്ട് എകനികേന്യൂടതീവെട്ട്
എന്നനിവെരുലാം ആസൂത്രണ വെകുപട്ട്  അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട് വസക്രടറനി, മനിഷന വസക്രടറനി
ആയനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതുമഭായ  സലാംസഭാനതല  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന  സര്ക്കഭാര്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചേതീഫട്ട്  വസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായള  എലാംപകവെര്ഡട്ട് കേമ്മേനിറനി
കേര്മ്മേകസന പ്രവെര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുലാം.  കൂടഭാവത ജനില്ലഭാ പഞ്ചഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെനിവന്റെ
അദലക്ഷതയനില്  ജനില്ലഭാ മനിഷനുകേളുലാം തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനതല മനിഷനുകേളുമുണഭാകുലാം. 
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വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട പ്രവെര്ത്തനലാം

27 (* 447) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തമനിഴെട്ട് നഭാടനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള  രതീതനിയനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട
പ്രവെര്ത്തനലാം,  ദതീര്ഘദൂരലാം,  ഹ്രസസദൂരലാം,  സനിറനി  സര്വെതീസട്ട്  എന്ന അടനിസഭാനത്തനില്
വെലതലസ കസഭാണുകേളഭായനി തനിരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കസഭാണുലാം  വെലതലസ  ലഭാഭകകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  പരനിഗണനിചഭാല്
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. വമചവപട നനിലയനിവലത്തുവമന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന) : 

(എ&ബനി) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  സമഗമഭായ  പുനരുദഭാരണവത്തക്കുറനിചട്ട്
പഠനിക്കഭാന വകേഭാല്ക്കത്ത ഇനലന ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് മഭാകനജുവമന്റെനിവല വപ്രഭാഫസറഭായ ശതീ.
സുശേതീല്  ഖന്നവയ  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനിയഭാവന്റെ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ഇഗ്രൗ വെനിഷയത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

 കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാര്ഷനികേ നയങ്ങള

28 (* 448) ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ നയങ്ങള സലാംസഭാനവത്ത കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്
ഏതു തരത്തനിലുള പ്രതലഭാഘഭാതമഭാണട്ട് ഉണഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയട്ട് ബഡ്ജറട്ട് വെനിഹനിതലാം കുറചതുലാം ഉല്പഭാദന വചേലവെനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  തഭാങ്ങുവെനില  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന  തയഭാറവല്ലന്ന  നനിലപഭാടുലാം
കേര്ഷകേവര  കേടവക്കണനിയനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  അവെ  തനിരുത്തഭാന  നടപടനി
എടുക്കണവമന്നട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവെശേലവപടുകമഭാ;

(സനി) അനഭാരഭാഷ്ട്ര  വെനിപണനിയനിവല  ചേഭാഞ്ചഭാടങ്ങള  വെഴെനി  കൂടുതല് പഭാപരഭാക്കവപടുന്ന
ദരനിദ കേര്ഷകേവര സലാംരക്ഷനിക്കഭാന എവനങനിലുലാം പദതനിയകണഭാ?
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കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) : 

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം  മുതല് കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കട്ട്

കകേന്ദ്ര  വെനിഹനിത  അനുപഭാതത്തനില്   വെരുത്തനിയനിട്ടുള  കുറവലാം  ആര്.വകേ.വെനി.വവവെ.

പദതനിക്കട്ട് ബഡ്ജറട്ട് വെനിഹനിതത്തനില് മുനവെര്ഷങ്ങവള അകപക്ഷനിചട്ട് വെരുത്തനിയനിട്ടുള

കുറവലാം കേഭാര്ഷനികേ അനുബന കമഖലകേളുവട വെനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന

പദതനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  തടസമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ വെനികദശേ വെലഭാപഭാര നയങ്ങള കേഭാര്ഷനികേ കമഖലവയ കദഭാഷകേരമഭായനി

ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേളനില്  വനല്ലനിനുലാം  വകേഭാപ്രയമഭാണട്ട്

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  തഭാങ്ങുവെനില  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതട്ട്.  ഉല്പഭാദനവചലവെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

വനലട്ട്ല്ല്,  വകേഭാപ്ര,  പചനഭാളനികകേരലാം എന്നനിവെയട്ട് നല്കുന്ന തഭാങ്ങുവെനില വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള

വപ്രഭാകപഭാസലുകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   ആര്.വകേ.വെനി.വവവെ.

പദതനിക്കട്ട് കൂടുതല് കകേന്ദ്രവെനിഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള ശേനിപഭാര്ശേയലാം സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര് മുകഖന കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിവല ഉല്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിചട്ട്  അതനിലൂവട കേര്ഷകേരുവട

കക്ഷമവലാം സലാംരക്ഷണവലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സലാംസഭാന പദതനികേളക്കഭായനി 406.61 കകേഭാടനി രൂപയലാം കകേന്ദ്ര

പദതനികേളക്കഭായനി 358.85 കകേഭാടനി രൂപയലാം നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത ബഡ്ജറനില്

വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപരനിയഭായനി പദതനിയനിതര ഇനത്തനില് ഉളവപടുത്തനി കേര്ഷകേ

വപനഷന,  സഗ്രൗജനല  വവവെദബതനി,  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസട്ട്  എന്നനിവെ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  660.38  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാവത കകേരളത്തനിവല തനതട്ട് കേഭാര്ഷനികേ വെനിഭവെങ്ങളുവട മൂലലവെര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുണഭാക്കനി

അനഭാരഭാഷ്ട്ര  വെനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കത്തക്കവെനിധലാം  value  addition  കമഖലവയ

ശേക്തനിവപടുത്തുകേ വെഴെനി കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് സസയലാംപരലഭാപ്തതയണഭാക്കുകേ, മൂലലവെര്ദനിത

ഉല്പഭാദന രലാംഗത്തുണഭാകുന്ന ലഭാഭത്തനില് കേര്ഷകേര്ക്കുകൂടനി നലഭായമഭായ പങഭാളനിത്തലാം

ലഭലമഭാകേത്തക്ക  വെനിധത്തനിലുള  നയലാം  നടപഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേള  സര്ക്കഭാര്

ആവെനിഷ്കരനിച്ചുവെരുന. 
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നതീര പദതനി 

29 (* 449) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട് പനി. :
ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) നതീര പദതനിയവട നനിലവെനിവല സനിതനി എനഭാവണന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസകുുത പദതനി മുകന്നഭാടട്ട് വകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനട്ട് പ്രധഭാന തടസലാം കൃഷനി-
എലകസട്ട് വെകുപ്പുകേളുവട ഏകകേഭാപനമനില്ലഭായ്മയഭാവണന്നട്ട് കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) : 

(എ)  22-6-2015-വല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  111/2015/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം
നതീര  ഉല്പഭാദനലാം  തസരനിതവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  നല്കേനിവക്കഭാണട്ട്
ഉത്തരവെട്ട്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  നതീര  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം നതീര വടകതീഷലന പരനിശേതീലനത്തനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനട്ട്
വെലവെസ വചേയനിട്ടുണട്ട്. നതീര ഉല്പഭാദനലാം തസരനിതവപടുത്തുന്നതനിനുലാം കൂടുതല് വചേറുകേനിട
നതീര ഉല്പഭാദകേ യൂണനിറ്റുകേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദകേ
വസഭാവവസറനികേള/വഫഡകറഷനുകേള,  കൃഷനി വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള ഏജനസനികേള എന്നനിവെയട്ട്
വകേടനിട യനസഭാമഗനികേളക്കട്ട് സഹഭായധനമഭായനി പരമഭാവെധനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ സഹഭായധനലാം
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനട്ട് 22-3-2016-വല സ.ഉ. (എലാം.എസട്ട്)നമ്പര് 57/2016/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.  2015-16-ല്  നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കബഭാര്ഡനിനു  കേതീഴെനിലുള മൂന്നട്ട്
നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദകേ കേമ്പനനികേളക്കട്ട് നതീര ഉല്പഭാദന യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെതീതലാം  ആവകേ  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
2016-17-വല  ബഡ്ജറനില്  നതീര  വടകതീഷലന  പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം
രൂപയലാം നതീര ഉല്പഭാദന യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
150  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയവട
പടന്നക്കഭാടട്ട് കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനില് ഒരു വവപലറട്ട് നതീര യൂണനിറട്ട് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.
197  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്   എവവകസട്ട്  വെകുപട്ട്  2016-17  വെര്ഷകത്തക്കട്ട്  വവലസനസട്ട്
പുതുക്കനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന നതീരയവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം
ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ടനിഫനികക്കഷന നടപടനികേളുലാം  വടടഭാ പഭാക്കനിലാംഗട്ട് കപഭാവലയള
നൂതന പഭായനിലാംഗട്ട് രതീതനികേളനില് നതീര ലഭലമഭാക്കുവെഭാനുലാം ഏകേതീകൃത വെനിപണന തനങ്ങളനില്ക്കൂടനി
നതീരയവട വെനിപണന വെനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന. 
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(ബനി)  കൃഷനി,  എവവകസട്ട്   വെകുപ്പുകേളുവട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാവടയഭാണട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതട്ട്. 

(സനി) 2016-17 ബഡ്ജറനില് നതീര വടകതീഷലന പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപയലാം
നതീര ഉല്പഭാദന യൂണനിറട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 150 ലക്ഷലാം രൂപയലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
നതീര വടകതീഷലനമഭാരുവട  ലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം കൂടുതല്  യവെഭാക്കളക്കട്ട് നതീര ഉല്പഭാദന
പരനിശേതീലനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ഉത്തമമഭായ  സഭാകങതനികേ  വെനിദല  ഉകപയഭാഗനിചട്ട്  നതീര
ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുകേ,  നതീരയനില്നനിനലാം മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുണഭാക്കനി
വെനിപണന സഭാദലത വെനിപുലതീകേരനിക്കുകേ എന്നനിവെ ലക്ഷലമനിടുന. 

തതീരകദശേങ്ങളനിവല വതങ്ങുകൃഷനി

30 (* 450) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .    വെനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തതീരകദശേസലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കുടനിവയഭാഴെനിപനിക്കവപട  സലങ്ങളനില്
വതങ്ങട്ട് ഉളവപവടയള ഫലവൃക്ഷങ്ങള നനില്ക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉവണങനില്  ഇവെവയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏവതങനിലുലാം  പദതനി
നനിലവെനിലുകണഭാ ;

(സനി) വതങ്ങട്ട് കൃഷനിക്കട്ട് ഏറവലാം അനുകയഭാജലമഭായ പ്രസ്തുത സലങ്ങളനില് വതങ്ങട്ട്
നടട്ട് പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനട്ട് കൃഷനിവെകുപട്ട് പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) : 

(എ) തതീരകദശേ സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം കുടനിവയഭാഴെനിപനിക്കവപട സലങ്ങള
റവെനബ  വെകുപനിവന്റെ  അധതീനതയനിലഭാണട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കവപടുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത  തതീരകദശേ
ഭൂമനിയനില് വതങ്ങുകേള ഉളതഭായനി കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) തതീരകദശേ പ്രകദശേങ്ങളനില് വെലഭാപകേമഭായനി കേണ്ടുവെരുന്ന വതകങ്ങഭാലപ്പുഴവെനിവന്റെ
ആക്രമണത്തനില്നനിനലാം   വതങ്ങുകേവള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ
കേതീഴെനില് പരഭാദപ്രഭാണനി പ്രജനന കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  (പഭാരവവസറട്ട് ബതീഡനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റഷന)
നനിനലാം പരഭാദപ്രഭാണനികേവള ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വതകങ്ങഭാലകേളനികലക്കട്ട്   വതകങ്ങഭാലപ്പുഴക്കവള
നശേനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെനിടുന്ന  പദതനി  സഗ്രൗജനലമഭായനിത്തവന്ന  ഇകപഭാള  കൃഷനി
വെകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വെരുനണട്ട്. 

(സനി) സമഗ  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  കസ്റ്റര്  അടനിസഭാനത്തനില്
'കകേരഗഭാമലാം'  എന്ന സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി  2016-17  വെര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 500 വഹകര് വെതീതലാം കകേരകൃഷനി വെനിസ്തൃതനിയള
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30  കകേര ഗഭാമങ്ങള  54  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട് പ്രകദശേങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
സലാംകയഭാജനിത വെനിള പരനിപഭാലന മുറകേള സസതീകേരനിചട്ട് നഭാളനികകേര കൃഷനി സലാംരക്ഷണവലാം
അഭനിവൃദനിവപടുത്തലുമഭാണട്ട് പദതനിയനിലൂവട ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. 4500  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്
ബഡ്ജറനില് ഇഗ്രൗ വകേഭാല്ലലാം പദതനിക്കഭായനി നതീക്കനിവെചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ടനി പദതനി ഗുണകഭഭാക്തൃ
പങഭാളനിത്തകത്തഭാവടയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതട്ട്. 

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള
മുണകേ വനല്ക്കൃഷനി

1 (3845) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവന്റെ തതീരകദശേങ്ങളനില് ഓരുജലലാം  കേയറുന്ന പ്രകദശേങ്ങളനിവല
നതീര്ത്തടങ്ങളനില് മുണകേവനലട്ട്ല്ല് കൃഷനി വചേയ്യുനകണഭാ ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഓരുജലത്തനില്  വെളരുന്നതനിനട്ട്  കശേഷനിയള  മുണകേ  വനല്വെനിത്തട്ട്
കകേരളത്തനിവന്റെ വെനിത്തട്ട്  കശേഖരത്തനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഈ വെനിത്തട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള സഗ്രൗകേരലങ്ങള എവനല്ലഭാവമന്നട്ട് വെനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കകേരളത്തനിവന്റെ  ലപതൃകേ  സമ്പത്തുകേളനിവലഭാന്നഭായ  മുണകേ  വെനിത്തുകേള
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ആയതനിവന്റെ കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രകതലകേ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില് മഭാള, വവെളളഭാങ്ങല്ലൂര്, മുല്ലകശ്ശേരനി കബഭാക്കുകേളനിലുലാം
കേണ്ണൂരനില് 50 വഹകര് സലത്തുലാം എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനില് കേളമകശ്ശേരനി കബഭാക്കനിലുലാം
തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില് 230 ഏക്കര് സലത്തുലാം മുണകേന കൃഷനി വചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി) വപഭാതുവവെ കേര്ഷകേര് ലകേമഭാറലാം വെഴെനിയഭാണട്ട് മുണകേ വനല്വെനിത്തട്ട് സലാംഭരനിചട്ട്
വനല്ക്കൃഷനിക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുന്നതട്ട്. ഒഭാരുജലത്തനില് കൃഷനി വചേയഭാന കശേഷനിയള
ലവെറനില  4,  ലവെറനില  6,  ലവെറനില  7,  ലവെറനില  8,  ലവെറനില  9,  വചേടനിവെനിരനിപട്ട്,
വചേറുവെനിരനിപട്ട്  എന്നതീ വെനിത്തുകേള ലവെറനില വനലട്ട്ല്ല്  ഗകവെഷണ കകേന്ദ്രത്തനില് ലഭലമഭാണട്ട്.
കകേരള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെനിത്തട്ട്  വെനികേസന അകതഭാറനിറനി  മുകഖനയലാം  ഒഭാരുജലത്തനില്
കൃഷനി  വചേയഭാന  സഭാധനിക്കുന്ന  വനല്വെനിത്തുകേള  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  സലാംഭരനിചട്ട്
ആവെശേലഭാനുസരണലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുനണട്ട്.  വനല്വെനിത്തട്ട് ആവെശേലമുള കേര്ഷകേര്
സതീഡട്ട്  അകതഭാറനിറനിവയ  മുനകൂടനി  അറനിയനിചഭാല്  ആവെശേലമഭായ  വെനിത്തട്ട്  സലാംഭരനിചട്ട്
നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലപതൃകേമഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുള  എല്ലഭാ  വനല്വെനിത്തുകേളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം വെനിത്തട്ട് ബഭാങട്ട് എന്ന ആശേയലാം
പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കൃഷനി വെകുപട്ട് ഒരു പദതനി രൂപവപടുത്തനി വെരനികേയഭാണട്ട്.
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വെഭാഴെ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

2 (3846) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുനമലാംഗലലാം  കൃഷനിഭവെന  പരനിധനിയനിലുള  ചേഭാത്തനകേഭാവെട്ട്  പ്രകദശേവത്ത
കൃഷനിക്കഭാരുവട  പതനിനഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  വെരുന്ന  വെഭാഴെകേള  2014-വല  കേഭാലവെര്ഷ
വകേടുതനിയനില് നശേനിച്ചുകപഭായതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  അകപക്ഷയനില്
എനട്ട് തതീരുമഭാനമഭാണട്ട് എടുത്തനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി)  ലക്ഷങ്ങളുവട  നഷ്ടലാം  സലാംഭവെനിച  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസലാം വെന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഷയത്തനില്  എകപഭാള  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുവമന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  2013  ജൂലല  മുതല്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാനുണട്ട്.  അര്ഹമഭായ
നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് അനുവെദനിചട്ട് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  ഫണനിവന്റെ അപരലഭാപ്തതമൂലലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്. 2012 മുതല് കൃഷനിനഭാശേലാം സലാംഭവെനിച കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുള
നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്വെന്നകശേഷലാം ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  നഷ്ട
പരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള 

3 (3847) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   വകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വെനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  ലഭലമഭാക്കുകേവയന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  'ഇകക്കഭാ
കഷഭാപ്പുകേള' ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  വവെളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജട്ട്  ലകബഭാറടറനിയനില്  നടത്തനിയ
കേതീടനഭാശേനിനനി വെനിഷഭാലാംശേ പരനികശേഭാധനയനില് ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേളനില് നനിനലാം കശേഖരനിച
പചക്കറനികേളനില്  വെനിഷഭാലാംശേലാം  കേവണത്തഭാത്തതനിവന  തുടര്ന്നട്ട്  ഇവെ  വെനിഷരഹനിതവമന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുന്ന ഉല്പന്ന പരനികശേഭാധനഭാ സഭാക്ഷലപത്രലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേളുവട ഗുണഫലലാം കൂടുതല് ആളുകേളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിയവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  മഭാളുകേളനിലുലാം  വവഹപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം  വവജവെപചക്കറനിവയന്ന  കപരനില്
വെനില്ക്കുന്നവെയനില്  പലതനിലുലാം  വെനിഷഭാലാംശേലാം  കേവണത്തനിയനിട്ടുവണന്ന  വെഭാര്ത്ത
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ)  എങനില് ഇതട്ട്  പരനിഹരനിയന്നതനിനഭായനി  എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  ജനി.എ.പനി.  കസ്റ്ററുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിച  വെനിഷവെനിമുക്തമഭായ  പഴെലാം-
പചക്കറനികേള ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള വെഴെനി വെനില്പന നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  നനിലവെനിലുള
45  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേളക്കുപുറകമ  15  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേളകൂടനി  അധനികേമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേളവെഴെനി  ലജവെ  ഉല്പന്നങ്ങള  വെനില്ക്കുന്നതനിനട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായവലാം നല്കേഭാന പദതനിയണട്ട്.

(ഡനി) ഉണട്ട്.

(ഇ)  കൃഷനി വെകുപ്പുലാം കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയലാം ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വെകുപ്പുലാം
ലജവെ പചക്കറനി  കേടകേളനില്നനിന്നട്ട്  സഭാമ്പനിള കശേഖരനിചട്ട്  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  ഫലങ്ങള
പരസലവപടുത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാവത  പചക്കറനികേളനിവല  വെനിഷഭാലാംശേലാം  നതീക്കലാംവചേയട്ട്
ഭക്ഷലകയഭാഗലമഭാക്കുന്ന മഭാര്ഗങ്ങള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശേഭാല വെനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

അമനിതവെനില

4 (3848) ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .  ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലജവെ  പഴെലാം-പചക്കറനികേളക്കട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിനലാം  സസകേഭാരല
കേചവെടക്കഭാര് അമനിതവെനില ഈടഭാക്കുന്നതഭായ വെഭാര്ത്ത ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇവതഭാഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനിവെകുപനിവന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
എല്ലഭാ  തഭാലൂക്കഭാസഭാനങ്ങളനിലുലാം  ലജവെ  പഴെലാം-പചക്കറനി  വെനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  എന്നഭാല്  നലഭായവെനിലയട്ട്  ഇവെ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  40
ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.   ഈ  സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം  15  ഇകക്കഭാ
കഷഭാപ്പുകേളകൂടനി  അധനികേമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എല്ലഭാ
തഭാലൂക്കഭാസഭാനങ്ങളനിലുലാം  ലജവെ  പഴെലാം-പചക്കറനി  വെനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിച്ചുവെരുന. 

കകേരള അകഗഭാ ഇനഡസ്ട്രതീസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന

5 (3849) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള അകഗഭാ ഇനഡസ്ട്രതീസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
4  കകേഭാടനി  രൂപ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച  ഫയലനില്
5-8-2014)-വല No.22856/P43S 2014-ല് സസതീകേരനിച തുടര്നടപടനികേള വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം വകേയ്കകേഭായട്ട്  നല്കേഭാന നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേളക്കട്ട്  കേതീഴെനിലുള  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാ
ക്കുന്നതനിനുള  കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനി വകേയ്കകേഭാവയ പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള  അകഗഭാ  ഇനഡസ്ട്രതീസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  4  കകേഭാടനി  രൂപ
സഹഭായധനലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  17-7-2014-ല്  അന്നവത്ത  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനിയവട അദലക്ഷതയനില് ചേര്ച നടത്തുകേയലാം ഇതനിനഭാവെശേലമഭായ  നടപടനി
ക്രമങ്ങള  തുടങ്ങഭാന  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുകേയലാം  വചേയനിരുന.  തുടര്ന്നട്ട്  24-2-2016-ല്
കകേഭാര്പകറഷന  ലഭലമഭാക്കനിയ  വപ്രഭാകപഭാസല്  ഇലക്ഷന  വപരുമഭാറചടലാം  നനില
നനിന്നനിരുന്നതനിനഭാല്  ജൂണ്  2016-നുകശേഷലാം  വെതീണ്ടുലാം  സമര്പനിക്കഭാനഭായനി
നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതനുസരനിചട്ട്  തുകേ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുളള  വപ്രഭാകപഭാസല്
ധനകേഭാരല വെകുപനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

 ശേമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

6 (3850) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള അകഗഭാ ഇനഡസ്ട്രതീസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന ജതീവെനക്കഭാരുവട ശേമ്പള
പരനിഷ്കരണത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട് പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന ഡനി.എ.  അതതട്ട് സമയത്തട്ട്
വകേയ്കകേഭാ ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വകേയ്കകേഭാ  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡട്ട്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുവെഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  അകഗഭാ  ഇനഡസ്ട്രതീസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനിവല  ജതീവെനക്കഭാരുവട
ശേമ്പള പരനിഷ്കരണത്തനിനട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം ശേമ്പള പരനിഷ്കരണ ശേനിപഭാര്ശേ
ലഭനിചനിടനില്ല.  ആയതട്ട് ലഭനിക്കുന്നമുറയട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന   ഡനി.എ.  കകേഭാര്പകറഷനനിവല  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്
യഥഭാസമയലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  അതഭാതട്ട്  സമയങ്ങളനില്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ
കബഭാര്ഡട്ട് കൂടനിയഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  വകേയ്കകേഭാ  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡട്ട്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

 ആത പദതനി 

7 (3851) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആത  (Agriculture  Technology
Management  Agency)  കകേരളയവട പദതനി പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി എത്ര തുകേ
ഏവതല്ലഭാലാം  ഇനത്തനില്  വചേലവെനിടനിട്ടുവണന്ന  വെനിവെരലാം  പദതനി  തനിരനിചട്ട്  ജനില്ലഭാടനി
സഭാനത്തനിലുള വെഭാര്ഷനികേ വെനിവെരങ്ങള സഹനിതലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എത്ര തുകേ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്/കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിചനിട്ടുണഭായനിരുന
വവെനള വെനിവെരലാം പദതനി തനിരനിചട്ട് ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആത  (Agriculture  Technology
Management  Agency)  കകേരളയവട പദതനി പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി വചേലവെഭായ
തുകേ  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പദതനി  ഘടകേങ്ങള  തനിരനിചട്ട്  അനുബനലാം  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ആത പദതനിക്കട്ട്  2014-15  വെവര  90:10  എന്ന അനുപഭാതത്തനിലഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുവട  വെനിഹനിതമഭായനി  പദതനി  തുകേ അനുവെദനിചനിരുന്നതട്ട്.
2015-16  മുതല്  60:40  എന്ന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതട്ട്.  കകേന്ദ്ര

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിക്കുന്ന ഫണനിവനഭാപലാം സലാംസഭാന വെനിഹനിതമഭായ  40%  തുകേകൂടനി
ഉളവപടുത്തനിയഭാണട്ട് ഫണട്ട് അനുവെദനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇങ്ങവന ലഭനിക്കുന്ന ഫണട്ട് ജനില്ലകേളക്കട്ട്
നല്കുകമ്പഭാള കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന ഫണ്ടുകേള എന്ന രതീതനിയനില് കവെര്തനിരനിചട്ട് നല്കേഭാറനില്ല.
ഇതുസലാംബനനിച  വെനിശേദവെനിവെരങ്ങള  അനുബനലാം  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*
വമഭാത്തലാം ഫണട്ട് 14 ജനില്ലകേളക്കുലാം സമനിതനിക്കുമഭായനി വെതീതനിച്ചു നല്കേഭാറഭാണട്ട് പതനിവെട്ട്.

 കൃഷനി വെകുപനിനുകേതീഴെനിലുള വപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള 

8 (3852) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കൃഷനി  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള  ഏവതഭാവക്ക
വപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  ലഭാഭത്തനില് പ്രവെര്ത്തനിചവതനലാം ഏവതഭാവക്കയഭാണട്ട്
നഷ്ടത്തനില് പ്രവെര്ത്തനിചവതനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷഭാടനിസഭാനത്തനില് ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിവന്റെയലാം ലഭാഭ-
നഷ്ട തുകേ വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നഷ്ടത്തനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങവള ലഭാഭകേരമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്
ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കൃഷനി  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  ലഭാഭ-
നഷ്ടങ്ങളനില്  പ്രവെര്ത്തനിച  വെനിവെനിധ  വപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങവള സലാംബനനിച്ചുലാം
അവെയവട  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷഭാടനിസഭാനത്തനിലുള  ലഭാഭ-നഷ്ടത്തുകേ  സലാംബനനിച്ചുമുള
വെനിശേദഭാലാംശേലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) കൃഷനി വെകുപനിനു കേതീഴെനിലുള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്ത സഭാപനങ്ങളുവട
സഞ്ചനിതലഭാഭലാം  കേഴെനിഞ  അഞവെര്ഷത്തനിനനിടയനില്  ഗണലമഭായനി  കുറഞവെരുന്നതഭായനി
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വെന്നകശേഷലാം  ഓയനില്പഭാലാം  ഇനഡലഭാ  ലനിമനിറഡനില്  ലവെവെനിദലവെല്ക്കരണത്തനിലൂവടയലാം
ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വെര്ദനിപനിച്ചുലാം  വചേലവെട്ട്  കുറച്ചുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില്  കൂടുതല്
ഒഗ്രൗടട്ട് വലറ്റുകേള  സഭാപനിച്ചുലാം  നടത്തനിപട്ട്  വചേലവെട്ട്  പരമഭാവെധനി  കുറച്ചുലാം  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്
വവെയര്ഹഗ്രൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  പുതനിയതഭായനി  പണനികേഴെനിപനിച  കഗഭാഡഗ്രൗണുകേളനില്
കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള സമഗമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം കകേരള കസ്റ്ററട്ട്
കകേഭാക്കനടട്ട്  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡനില്  കൂടുതല്  മൂലലവെര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിച്ചുലാം അവെ ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന.  അതുകപഭാവല
വെഭാഴെക്കുളലാം അകഗഭാ ഫ്രൂടട്ട് കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട് കേമ്പനനിയവടയലാം കകേരള ലഭാനഡട്ട് വഡവെലപ്വമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷവന്റെയലാം  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫട്ട്  കകേരളയവടയലാം പ്രവെര്ത്തനലാം
പരനികശേഭാധനിചട്ട് അവെ ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാനുള മഭാര്ഗങ്ങളുലാം കേവണത്തുന്നതഭാണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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 പുതനിയ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

9 (3853) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വെകുപനില്  പുതനിയ  നനിയമങ്ങകളഭാ,  നനിയമ  കഭദഗതനികേകളഭാ
വകേഭാണ്ടുവെരഭാനുള നനിര്കദ്ദേശേലാം നനിലവെനിലുകണഭാ; ഉവണങനില് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വെനിഷയത്തനികന്മേല്  കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങവളവനങനിലുമുകണഭാ;
ഉവണങനില് അവെ വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി) ഇല്ല.

 ആനസല് ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

10 (3854) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  ആനസല്  ഒഭാഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കഭാന  വെലവെസ  വചേയനിട്ടുള  സഭാപനങ്ങകളഭാ  ഏജനസനികേകളഭാ  നനിലവെനിലുകണഭാ;
ഉവണങനില് വെനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രണ്ടു വെര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി ആനസല് ഒഭാഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിയഭാത്ത  സഭാപനങ്ങകളഭാ  ഏജനസനികേകളഭാ  നനിലവെനിലുകണഭാ;  വെനിശേദഭാലാംശേലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ആനസല് ഒഭാഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ട്ടുകേള യഥഭാസമയലാം തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിയവെഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില്വെരുന്ന വപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം മറട്ട്
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം വെഭാര്ഷനികേ വെരവവചേലവെട്ട് കേണക്കട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ചേഭാര്കടര്ഡട്ട്
അക്കഗ്രൗണനമഭാവര  നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാവത  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേളനില്
കേണക്കട്ട്  തനിടവപടുത്തനിയ  വെനിനനികയഭാഗ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ആവെശേലവപടുന്നപക്ഷലാം അത്തരലാം
പദതനികേളുവട വെരവവചേലവെട്ട് കേണക്കഭാക്കുന്നതനികലക്കുലാം ഇത്തരത്തനില് ഓഡനിറര്മഭാവര
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണട്ട്.  എന്നഭാല് ചേനില സഭാപനങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി വെരവവചേലവെട്ട്
കേണക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനില്  വെതീഴ്ച  വെരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സമയബനനിതമഭായനി  വെരവ
വചേലവെട്ട് കേണക്കട്ട് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുവെഭാന എല്ലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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 ഹരനിതലാം പദതനി

11 (3855)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിളനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹരനിപഭാടട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല തരനിശുഭൂമനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
വെനിഭഭാവെന  വചേയനിട്ടുള  ഹരനിതലാം  പദതനി  വെനിജയപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനിലുള വെനിവെനിധ ഏജനസനികേളുവടയലാം സഭാപനങ്ങളുവടയലാം
ഏകകേഭാപനവലാം പനിന്തുണയലാം ഈ പദതനിയവട വെനിജയത്തനിനട്ട് ഉറപട്ട് വെരുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം  നൂതന  പദതനികേളുവട  നനിര്വ്വേഹണലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് അധനികേ പദതനി വെനിഹനിതലാം അനുവെദനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല തരനിശുഭൂമനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി
വനലട്ട്ല്ല്,  വതങ്ങട്ട്,  വെഭാഴെ,  കേനിഴെങ്ങുവെര്ഗങ്ങള,  എളട്ട്,  ഇഞ്ചനി,  മഞള,  പചക്കറനി മുതലഭായ
കേഭാര്ഷനികേ വെനിളകേളുവട വെനിള വെനിസ്തൃതനിയലാം ഉല്പഭാദനവലാം വെര്ദനിപനിചട്ട് ഉല്പന്നങ്ങളുവട
സലാംഭരണലാം,  സലാംസരണലാം,  വെനിപണനലാം എന്നനിവെ ലക്ഷലമഭാക്കനി ത്രനിതല പഞ്ചഭായത്തുകേള,
കൃഷനി വെകുപട്ട്,  കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന,  ആത,  ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.,  പനി.എലാം.വകേ.എസട്ട്.ലവെ.
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള എന്നതീ ഏജനസനികേവള ഫലപ്രദമഭായനി  സമനസയനിപനിച്ചു
വകേഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനി ആവെനിഷ്കരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) ഉറപ്പുവെരുത്തുലാം.

(സനി)  തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങള ഉല്പഭാദന കമഖലയനില്  30%  വെവര തുകേ
വചേലവെഴെനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

 തരനിശുകേനിടക്കുന്ന പഭാടകശേഖരലാം

12 (3856) ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനല്ലനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  മുല്ലകശ്ശേരനി  പഞ്ചഭായത്തനിവല  തണതീര്ക്കഭായല്
പഭാടകശേഖരലാം 40 വെര്ഷമഭായനി തരനിശു കേനിടക്കുകേയഭാവണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  തൃശൂര് പ്രനിനസനിപല് അഗനികേളചറല് ഓഫതീസറുവട നനിര്കദ്ദേശേ പ്രകേഭാരലാം
പ്രസ്തുത പഭാടകശേഖരലാം കൃഷനിക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭാക്കഭാനഭായ വെനിധലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള
പദതനിയവട വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസകുുത  പഭാടകശേഖരത്തനില്  കൃഷനി  ഇറക്കുന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ  പശ്ചഭാത്തല
സഗ്രൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി സഹഭായലാം നല്കേഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ ?



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            71 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പമ്പട്ട്വസറട്ട്,  ബണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ജല നനിര്ഗമന ചേഭാലുകേള,  കമഭാകടഭാര്
തറ,  പമ്പട്ട്ഹഗ്രൗസട്ട്  മുതലഭായ  അടനിസഭാന  സഗ്രൗകേരല  വെനികേസനങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി
88  ലക്ഷലാം രൂപയവട  പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന.  കമല് സൂചേനിപനിച  88  ലക്ഷലാം
രൂപയവട എസ്റ്റനികമറനില് ഇറനികഗഷന ചേഭാല് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി കേര്ഷകേരുവട ഭൂമനി
സറണര്  വചേകയണ  ആവെശേലമുണഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  22-9-2016-ല്  കൂടനിയ
കേര്ഷകേരുവട കയഭാഗത്തനില് സലലാം സറണര് വചേയ്യുന്നതനിവന്റെ പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുടട്ട്
പരനിഗണനിചട്ട്  നനിലവെനിലുള എസ്റ്റനികമറനില് മഭാറലാം  വെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  ഈ വെര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്  2000  വഹകര് തരനിശുനനിലങ്ങളനില് വനല്ക്കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വഹകറനിനട്ട് 30,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുള
പദതനി  ആസൂത്രണലാം  വചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   വെരുന്ന വെര്ഷലാം  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്
5000 വഹകര് പ്രകദശേത്തുകൂടനി തരനിശുനനില കൃഷനി പരനിപഭാടനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്ന മുറയട്ട്
ആവെശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 കേര്ഷകേ ആതഹതല

13 (3857) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില്  2011-16  കേഭാലയളവെനില്  എത്ര  കേര്ഷകേര്  ആതഹതല
വചേയനിട്ടുവണന്നട്ട്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;ആതഹതലയവട  കേഭാരണലാം കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കുടുലാംബങ്ങളുവട  സമഭാശേസഭാസത്തനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വെനിശേദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 60  കേര്ഷകേര്.  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുളള വെനിളനഭാശേലാം,  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുവട
വെനിലയനിടനിവെട്ട്,  കേതീടകരഭാഗബഭാധയഭാലുളള  വെനിളനഭാശേലാം,  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിലത്തകേര്ചയഭാല്
കലഭാണുകേള  തനിരനിചടയഭാന  സഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവെ  പ്രധഭാന  കേഭാരണങ്ങളഭായനി
വപഭാതുവെനില് വെനിലയനിരുത്തവപടുന.

(ബനി)  ആതഹതലയനികലക്കട്ട് നയനിച കേഭാരണവലാം കുടുലാംബങ്ങളുവട സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനിയലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  മുഖലമനനിയവട  ദുരനിതഭാശേസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം
അര്ഹമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേ കേടഭാശേസഭാസ കേമ്മേതീഷവന്റെ
കേഭാലഭാവെധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയലാം കേടവക്കണനിയനിലഭായ കേര്ഷകേവര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഒരു
വഹല്പട്ട് ലലന ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.



72       കകേരള നനിയമസഭ                    ഒകകഭാബര് 21,  2016

 കേര്ഷകേ കേടഭാശേസഭാസ കേമ്മേതീഷന

14 (3858) ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേര്ഷകേ കേടഭാശേസഭാസ കേമ്മേതീഷന മുകഖന 2011-2016 കേഭാലയളവെനില് വെയനഭാടട്ട്

ജനില്ലയനില് എത്ര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം ലഭനിച്ചുവവെന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇനനി  എത്ര  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം

നല്കേഭാന ബഭാക്കനിയണട്ട് ;

(സനി)  ഈയനിനത്തനില് ജനില്ലയനിവല സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് എത്ര തുകേ

അനുവെദനിചനിട്ടുവണനലാം കുടനിശ്ശേനികേയകണഭാവയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനിവല  വെഭായ്പക്കഭാരഭായ  11775  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

കേടഭാശേസഭാസലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വെയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്  3642  വെഭായ്പക്കഭാര്ക്കട്ട്  കേടഭാശേസഭാസലാം  നല്കുവെഭാന

ബഭാക്കനിയണട്ട്.

(സനി)  കേടഭാശേസഭാസ കേമ്മേതീഷന പുറവപടുവെനിച ഉത്തരവകേളനില് സഹകേരണ സലാംഘലാം

രജനിസ്ട്രഭാറുവട പരനികശേഭാധനയനില് അര്ഹതയവണന്നട്ട് കേവണത്തനിയ  22,34,53,635  രൂപ

വെയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിവല  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  വെനിതരണലാം  വചേയനിട്ടുണട്ട്.

നനിലവെനില് രജനിസ്ട്രഭാറുവട പരനികശേഭാധന നടനവെരുന്ന  3642  അകപക്ഷകേളനില് കൃതലമഭായ

കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ പരനികശേഭാധന പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ നനിശ്ചയനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

 വനലട്ട്ല്ല് വെര്ഷഭാചേരണലാം

15 (3859) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനലട്ട്ല്ല്  വെര്ഷലാം  ആചേരനിക്കഭാന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനല്ലുല്പഭാദന  വെളര്ച  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന

പദതനികേള എവനല്ലഭാലാം; വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            73 

ഉത്തരലാം

(എ) 1192 ചേനിങ്ങലാം 1 മുതല് 1193 ചേനിങ്ങലാം 1 വെവരയള ഒരു വെര്ഷലാം വനല്ലനിവന്റെ
വെര്ഷമഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  "നമ്മുവട  വനലട്ട്ല്ല്
നമ്മുവട അന്നലാം"എന്ന ആശേയത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനല്ക്കൃഷനി കമഖലയനില്
100  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആവെനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  2017
ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കകേരളത്തനിവല  ജനങ്ങളക്കട്ട്  സലാംസഭാനത്തുതവന്ന ഉല്പഭാദനിപനിച  അരനി
നല്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവട ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലുലാം വനല്ക്കൃഷനി കമഖലയനില്  100
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെതീതലാം  തുടങ്ങഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട്.  സ്കൂള  കബ്ബുകേള,
യവെജന കബ്ബുകേള,  സര്ക്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേള,  പഞ്ചഭായത്തുകേള,  അകസഭാസനികയഷനുകേള,
വെനനിതഭാ  ഗ്രൂപ്പുകേള,  പഭാടകശേഖര  സമനിതനികേള,  സസഭാശയ  സലാംഘങ്ങള  മുതലഭായവെ
മുകഖന  നനിലവെനിവല  വനല്ക്കൃഷനിയനിടങ്ങള  പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെഭാണനിജലപരമഭായലാം
വെതീടുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുലാം  നഗരങ്ങളനിലുലാം  വനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
അതുവെഴെനി അധനികകേഭാല്പഭാദനലാം സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന. 

വനല്ക്കൃഷനി  കമഖലയനില്  പുതനിയ  ഉണര്വെട്ട്  സൃഷ്ടനിചട്ട്  ആഭലനരമഭായനി
ഉല്പഭാദനിപനിച അരനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഊന്നല് നല്കേനിവക്കഭാണട്ട് അനുബന
കമഖലകേവള  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  2016  ഓണലാം  മുതല്  2017  ഓണലാം
വെവരയള  കേഭാലയളവെട്ട്  വനല്വെര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുവെഭാന  11-08-2016-വല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട് നമ്പര് 124/2016/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവെട്ട് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാവത  2016  ചേനിങ്ങലാം  1  മുതല്  2017  ചേനിങ്ങലാം  1  വെവര കകേരളലാം വനല്വെര്ഷമഭായനി
ആചേരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടകത്തണ  100  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഉളവപട
കേര്മ്മേപദതനി  അലാംഗതീകേരനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  15-10-2016-വല  സ.ഉ.  (ലകേ)  നമ്പര്
142/2016/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവലാം പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വനല്ലുല്പഭാദന  വെളര്ച  ലക്ഷലമഭാക്കനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  തഭാവഴെ
വെനിവെരനിചനിട്ടുള വനല്ക്കൃഷനി വെനികേസന പദതനികേള ആസൂത്രണലാംവചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.

1. സുസനിര വനല്ക്കൃഷനി വെനികേസനലാം  :

ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം വഹകവറഭാന്നനിനട്ട്  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുവട
വചേലവെനിനഭായനി  1,500  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  180000
വഹകര് സലകത്തക്കട്ട് 2,700 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

2. വെനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള ഫണട്ട്  :

വനല്ക്കൃഷനി  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭായനി
11  വനല്ക്കൃഷനി വെനികേസന ഏജനസനികേളക്കഭായനി 150  ലക്ഷലാം രൂപ
വെകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.
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3. പ്രകതലകേ വനല്ലനിനങ്ങളുവട കൃഷനിക്കുള കപ്രഭാതഭാഹനലാം :

പ്രകതലകേ  വനല്ലനിനങ്ങളഭായ  വപഭാക്കഭാളനി,  ഞവെര,  ജതീരകേശേഭാല  &
ഗനകേശേഭാല,  രക്തശേഭാലനി,  ബസതനി  എന്നനിവെയവട  കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി വഹകറനിനട്ട്  10,000  രൂപ സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  1500  വഹകറനിനട്ട്  (ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,
പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വെയനഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്)  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

4. പഭാടകശേഖരസമനിതനികേളുവട പ്രവെര്ത്തനവചലവെനിനഭായള പദതനി :

പഭാടകശേഖര  സമനിതനികേളുവട  സുഗമമഭായ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭായനി
വഹകറനിനട്ട്  360  രൂപ  ക്രമത്തനില്  450  ലക്ഷലാം  രൂപ  125000
വഹകര് പ്രകദശേകത്തക്കട്ട് വെകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.

5. കേരവനല്ക്കൃഷനി വെനികേസനലാം     : 

സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേരവനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2560 വഹകര് സലത്തട്ട് (വഹകറനിനട്ട് 13,600 രൂപ സബ്സനിഡനി)
ആവകേ 348.16 ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

6. വനല്ക്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസട്ട്   (  കനഭാണ് പഭാന  ) : 

വനല് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഉല്പഭാദന കബഭാണസഭായനി വഹകറനിനട്ട്  1,000  രൂപ
ഒരു സതീസണനില് എന്ന കേണക്കനിനട്ട് നല്കുന്നതനിനഭായനി  1243.44  ലക്ഷലാം
രൂപ വെകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

7.  കേഭാര്ഷനികേ സഗ്രൗജനല ലവെദബതനി പദതനി   (  കനഭാണ് പഭാന) : 

വനല്ക്കൃഷനിക്കട്ട്  ഭൂപരനിധനിയനില്ലഭാവതയലാം  മറ്റു  വെനിളകേളക്കട്ട്  രണട്ട്
വഹകര്  വെവരയലാം  ജലകസചേനത്തനിനഭായനി  സഗ്രൗജനല  ലവെദബതനി
അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  2016-17  വെര്ഷലാം  3443  ലക്ഷലാം  രൂപ
ഇതനികലക്കഭായനി അനുവെദനിക്കുകേയണഭായനി.   

8. കദശേതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനി   (  എന  .  എഫട്ട്  .  എസട്ട്  .  എലാം  .) :

കദശേതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാപദതനി പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
243  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

9.  ആര്  .    വകേ  .    വെനി  .    ലവെ  .    പദതനി  :  പ്രകേഭാരലാം വഹകറനിനട്ട്  7500  രൂപ
നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി 2000 വഹകര് സലത്തട്ട് പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  150  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

10.തരനിശുനനിലങ്ങളനില് വനല്ക്കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനികലയട്ട് ഒരു വഹകറനിനട്ട്
30,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  സഹഭായധനലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനിയലാം ആസൂത്രണലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            75 

മഴെയവട അപരലഭാപ്തത

16 (3860) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :

ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :

ശതീ  .   വകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :

ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്ന  മഴെയവട  അപരലഭാപ്തത  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലവയ

ഏതുവെനിധത്തനില് ബഭാധനിക്കുവമന്ന കേഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പ്രതനിഭഭാസലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേളുവട  വെളര്ചവയ  കദഭാഷകേരമഭായനി

ബഭാധനിക്കുവമന്ന വെനിദഗ്ദ്ധരുവട അഭനിപ്രഭായലാം ശദയനില് വെന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് കേഭാര്ഷനികേ വെനിളകേവള രക്ഷനിക്കഭാനുള എവനല്ലഭാലാം മഭാര്ഗങ്ങള

സസതീകേരനിക്കുവമന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) മഴെക്കുറവമൂലമുണഭാകുന്ന പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനല്ക്കര്ഷകേര്

മൂപ്പുകുറഞ വെനിത്തനിനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കൃഷനി വചേയഭാനുലാം എല്ലഭാ കേര്ഷകേരുലാം വെനിള

ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഴെയനില്ലഭാവത

വെനിത്തട്ട്  മുളയഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  വെതീണ്ടുലാം  വെനിതയന്നതനിനഭായനി  വെനിത്തനിവന്റെ

കേരുതല്  കശേഖരലാം  സലാംസഭാന  വെനിത്തുവെനികേസന  അകതഭാറനിറനിയനില്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

ജലകസചേനലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കതഭാടുകേളുലാം ചേഭാലുകേളുലാം ആഴെലാം കൂട്ടുന്നതനിനുലാം മണലാം

വചേളനിയലാം  നനിറഞവെ  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശേലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വെരളചയവട   ആഘഭാതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള വെനിവെനിധ  മഭാര്ഗങ്ങവള

കുറനിചട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം, സഭാകങതനികേ മഭാര്ഗങ്ങവളക്കുറനിചട്ട്  ഉപകദശേലാം

എന്നനിവെ നല്കുനണട്ട്. ഒഴകേനികപഭാകുന്ന ജലലാം തടഞട്ട് നനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി തഭാല്ക്കഭാലനികേ

തടയണകേളുലാം കുളങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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കേവണയ്നര് ലഫ്രെെറട്ട് കസ്റ്റഷന

17 (3861) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വകേഭാചനി  പുതുലവെപനിനനില്  കേവണയ്നര്  ലഫ്രെെറട്ട്  കസ്റ്റഷന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പദതനി എന്നകത്തക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന കേഴെനിയവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വെല്ലഭാര്പഭാടത്തട്ട്  എല്ലഭാവെനിധ സഭാകങതനികേ സലാംവെനിധഭാനകത്തഭാടുലാംകൂടനി
കേവണയ്നര്  ലഫ്രെെറട്ട്  കസ്റ്റഷന  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  വവെയര്ഹഗ്രൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ
കേതീഴെനില് ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന ലക്ഷലമനിവടങനിലുലാം  സലലാം ലഭലമല്ലഭാത്തതനിനഭാല് ആയതട്ട്
ഇതുവെവരയലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനില്ല. 

ലജവെ കൃഷനി

18 (3862) ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലജവെകൃഷനി  ഉല്പന്നങ്ങവള  തനിരനിചറനിഞട്ട്  ഉറപ്പു
വെരുത്തുന്നതനിനുലാം,  കൃത്രനിമലാം തടയന്നതനിനുമഭായനി എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വെരുനവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നല്ല കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിചട്ട്  വെനിഷവെനിമുക്തമഭായ  പചക്കറനികേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കസ്റ്റര്  അടനിസഭാനത്തനില്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കേനിവെരുന.  ഇത്തരലാം  കസ്റ്ററുകേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള പ്രകതലകേ കലഭാകഗഭായനിലുലാം കലബകലഭാടുലാംകൂടനി വെനിപണനിയനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. കൂടഭാവത ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള വെഴെനിയലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വെനിഷവെനിമുക്തമഭായ  ഉല്പന്നങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  നല്ല
കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിചട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പഴെലാം,  പചക്കറനി ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
ഓഫതീസര് സഭാക്ഷലപത്രലാം നല്കുന്നതഭാണട്ട്. ഇത്തരലാം കസ്റ്ററുകേളനില് ഉല്പഭാദനിപനിചതുലാം
ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേളനില്നനിനലാം  വെഭാങ്ങുന്നതുലാം  ലജവെ  ഉല്പന്നങ്ങളഭായനിരനിക്കുലാം.  കൂടഭാവത
കകേരള വവെജനിറബനിള & ഫ്രൂടട്ട് വപ്രഭാകമഭാഷന കേഗ്രൗണ്സനില് കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
വെനിഷരഹനിത  പചക്കറനികേളുലാം  മൂലലവെര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  കനരനിടട്ട്  കശേഖരനിചട്ട്  "തളനിര്"
എന്ന  ബഭാനഡനില്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഭാനഡഡട്ട്  റതീവടയനില്
ഔടട്ട് വലറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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പചക്കറനി ഉല്പഭാദനലാം

19 (3863) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴെനിഞ ഓണക്കഭാലവത്ത ഉത്പഭാദനലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനിയ കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം
ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനില് ഏറവമധനികേലാം പചക്കറനി ഉത്പഭാദനിപനിച നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം, കബഭാക്കട്ട്
പഞ്ചഭായത്തട്ട്,  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേള എന്നനിവെ ഏവതഭാവക്കവയന്നട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
വെനിശേദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഴെനിഞ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയനില്  മഭാകവെലനിക്കര  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട്  കൂടുതല്  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കവപടതട്ട്.  ഭരണനിക്കഭാവെട്ട് കബഭാക്കട്ട്
പഞ്ചഭായത്തട്ട്  അതനിര്ത്തനിക്കുളനിലുള  ഗഭാമ  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്  ജനില്ലയനില്
ഏറവലാം കൂടുതല് പചക്കറനികേള ഉല്പഭാദനിപനിചതട്ട്.

പഞ്ചഭായത്തുകേള :

1. പഭാലകമല്

2. വെളനിക്കുന്നലാം

3. തഴെക്കര

4. വചേറനിയനഭാടട്ട്

5. കേഞനിക്കുഴെനി

6. കചേര്ത്തല വതക്കട്ട്

7. മണകഞ്ചരനി

8. വവെണ്മണനി

ഈ പഞ്ചഭായത്തുകേളനിവല പചക്കറനികേളക്കട്ട് നല്ലവെനില ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി കൃഷനി
വെകുപനിവന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  എ  കഗഡട്ട്  കസ്റ്ററുകേള  മുന്നനിടനിറങ്ങനി
മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകേയലാം 'ഓണസമൃദനി'  പരനിപഭാടനിപ്രകേഭാരലാം ജനില്ലയനില്
നടത്തനിയ  98  വെനിപണനികേളനില്ക്കൂടനിയലാം  കമല്  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിച
പചക്കറനികേള വെനിപണനലാം നടത്തുകേയണഭായനി.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നലഭായവെനില ഉറപഭാക്കഭാനുലാം
സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഗുണകമന്മേയള  നഭാടന  പചക്കറനികേള  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം
കൃഷനിവെകുപനിനട്ട് 'ഓണസമൃദനി' പദതനിയനിലൂവട സഭാധനിച്ചു.



78       കകേരള നനിയമസഭ                    ഒകകഭാബര് 21,  2016

വവെര്ജനിന വവെളനിവചണ

20 (3864) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിവലത്തനിയകശേഷലാം  കകേരവഫഡനിവന്റെ
പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി എവനഭാവക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവവെന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കകേരവഫഡട്ട്  വെഴെനി  പചകത്തങ്ങയനില്നനിന്നട്ട്  വവെര്ജനിന  വവെളനിവചണ
ഉല്പഭാദനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) വവെര്ജനിന വവെളനിവചണ ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള സലാംവെനിധഭാനങ്ങള നനിലവെനിലുകണഭാ ;
ഇവല്ലങനില് ഇവെ സഭാപനിക്കഭാന എവനഭാവക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിവചന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിവലത്തനിയകശേഷലാം കകേരവഫഡനിവന കകേരള
നഭാളനികകേര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില് ലയനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട് മുനസര്ക്കഭാര് പുറവപടുവെനിച
ഉത്തരവെട്ട്  റദ്ദേട്ട്  വചേയ്യുകേയലാം  കകേരവഫഡനില്  പുതനിയ  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവെട്ട്  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിച്ചുവകേഭാണട്ട് ഉത്തരവെഭാകുകേയലാം വചേയ്തു.  കകേരവഫഡനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം കൂടുതല്
വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്  പുകരഭാഗതനി  ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ബനവപട
ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.
കകേരവഫഡനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനത്തനില്  മുന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ക്രമകക്കടുകേള
നടന്നതഭായനി  കൃഷനി  വെകുപനിവല  വെനിജനിലനസട്ട്  വെനിലാംഗട്ട്  കേവണത്തനിയതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട്
ആയതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  വെനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബന്യൂകറഭാവയവക്കഭാണട്ട്
അകനസഷണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവെനില് കകേരവഫഡനിവല മൂലലവെര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങളുവട  ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  ശേക്തനിവപടുത്തഭാനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  വവെര്ജനിന  വവെളനിവചണ  അടക്കമുള  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറട്ട്  അടക്കമുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
ഉണഭാക്കുന്നതനിവനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിച്ചുവെരുന.

നഭാളനികകേര സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങള

21 (3865) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേര കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന വെനിലത്തകേര്ചവയ പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ
സര്ക്കഭാര് എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതല്ലഭാലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില്
സര്ക്കഭാര് നഭാളനികകേര സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട് എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിലവെനില് നഭാളനികകേര സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങള ഇല്ലഭാത്ത പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്
സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നഭാളനികകേരത്തനിനുണഭായ  വെനിലയനിടനിവെനില്നനിനലാം  കകേരകേര്ഷകേവര  രക്ഷനിക്കഭാന
കൃഷനി ഭവെനുകേളവെഴെനി തഭാങ്ങുവെനില നല്കേനി കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം കനരനിടട്ട്  നഭാളനികകേരലാം
സലാംഭരനിക്കുന്ന പദതനി കൃഷനി വെകുപ്പുലാം കകേരവഫഡുലാം സലാംയക്തമഭായനി നടപഭാക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  1. ഒറപഭാലലാം

2. ലക്കനിടനി കപരൂര്

3. ശതീകൃഷ്ണപുരലാം

4. തചനഭാട്ടുകേര

(സനി)  കൂടുതല്  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം

22 (3866) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നഭാളനികകേരത്തനിവന്റെ  വെനിലക്കുറവമൂലലാം  കകേര  കേര്ഷകേര്
അനുഭവെനിക്കുന്ന പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നഭാളനികകേരലാം സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനി
ചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  നഭാളനികകേരത്തനിനുണഭായ  വെനിലയനിടനിവെനില്നനിനലാം  കകേര
കേര്ഷകേവര  രക്ഷനിക്കുവെഭാന  കൃഷനിഭവെനുകേളവെഴെനി  തഭാങ്ങുവെനില  നല്കേനി  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം
കനരനിടട്ട്  നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിക്കുന്ന  പദതനി  കൃഷനി  വെകുപ്പുലാം  കകേരവഫഡുലാം  സലാംയക്തമഭായനി
നടപഭാക്കനിവെരുന. ഇകപഭാള 388 കൃഷനിഭവെനുകേള വെഴെനിയഭാണട്ട്  സലാംഭരണലാം നടക്കുന്നതട്ട്.
കൂടുതല് കൃഷനിഭവെനുകേളവെഴെനി നഭാളനികകേരലാം സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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സലാംസഭാന ഫഭാമനിലാംഗട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനിവല അഴെനിമതനി

23 (3867) ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുൻ  സർക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സലാംസഭാന ഫഭാമനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്
വെലഭാപകേമഭായനി അഴെനിമതനി നടന്നനിട്ടുളതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന ഫഭാമനിലാംഗട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില് അഴെനിമതനി നടന്നനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട്
ചൂണനിക്കഭാടനി  പരഭാതനികേള  എവനങനിലുലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  വെനിശേദഭാലാംശേലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി) അപ്രകേഭാരലാം പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുവണങനില് ഇതനികന്മേല് തുടര് നടപടനികേള
എവനങനിലുലാം ലകേവക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;എങനിൽ വെനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) സലാംസഭാന ഫഭാമനിലാംഗട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനിവല അഴെനിമതനിയമഭായനി ബനവപടട്ട് വെകുപട്ട്
തലത്തനികലഭാ  അല്ലഭാവതകയഭാ  എവനങനിലുലാം  അകനസഷണലാം നടക്കുനകണഭാ;  വെനിശേദഭാലാംശേലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) മുന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാന ഫഭാമനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്
വെലഭാപകേമഭായനി  അഴെനിമതനി  നടന്നനിട്ടുളതഭായനി  ചൂണനിക്കഭാണനിചട്ട്  ബഹുമഭാനവപട
പത്തനഭാപുരലാം  എലാം.എല്.എ.-യവട  പരഭാതനി  സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനവപട
ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിലവെനിലുള  കകേസനിവന്റെയലാം  ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല്.എ.
സമര്പനിച പരഭാതനിയവടയലാം അടനിസഭാനത്തനില്  കസ്റ്ററട്ട്  ഫഭാമനിലാംഗട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനിവല
മഭാകനജര് (ഓപകറഷനസട്ട്) തസനികേയനികലക്കുള തനിരവഞടുപട്ട് സലാംബനനിചട്ട് കേഭാര്ഷനികേ
വെനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വെകുപനിവല  ആഭലനര  വെനിജനിലനസട്ട്  വെനിലാംഗനിവനവക്കഭാണട്ട്
അകനസഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  സമര്പനിക്കുവെഭാന  ഡയറകര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് ടഭാപനിലാംഗട്ട് സൂപര്ലവെസര് തസനികേയനികലക്കുള
നനിയമനവലാം  സുതഭാരലവലാം  പനിഴെവെനില്ലഭാത്തതുമഭാവണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശേവലാം വെനിജനിലനസട്ട് വെനിലാംഗനിവന്റെ അകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന്നതുവെവര പ്രസ്തുത
തസനികേയനിവല  സഭാനക്കയറലാം  വെഴെനിയള  നനിയമനലാം  മരവെനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലാം.ഡനി.ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാകനജര്  (ഓപകറഷനസട്ട്)  തസനികേയനില്  നനിയമനലാം
നല്കേണവമനള 23-6-2016-വല ഡബബ.പനി.(സനി) 20018/16 നമ്പര് ഉത്തരവെനിവനതനിവര
സര്ക്കഭാര് ഫയല് വചേയ ഡബബ.എ.നലാം.1663/16  റനിടട്ട്  അപതീലനിവല  31-8-2016-വല
ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവെനില്  23-6-2016-വല  സനിലാംഗനിള  ജഡ്ജനിവന്റെ  ഉത്തരവെട്ട്
നടപഭാക്കുന്നതട്ട് കസ്റ്റ വചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ഡനി)  സലാംസഭാന  ഫഭാമനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നടനവവെന്നഭാകരഭാപനിക്കുന്ന
അഴെനിമതനിയമഭായനി ബനവപടട്ട് ലഭനിച പരഭാതനിയവട അടനിസഭാനത്തനില് 6-10-2016-ല്
കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വെകുപട്ട്  ഡയറകകററനിവല  വസഷലല്
വെനിജനിലനസട്ട് വസല്ലനിവല വെനിജനിലനസട്ട് ഓഫതീസറുവട കനതൃതസത്തനില് കസ്റ്ററട്ട് ഫഭാമനിലാംഗട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫട്ട്  കകേരള  ലനിമനിറഡനിവന്റെ  ആസഭാന  മനനിരത്തനില്  പ്രഭാഥമനികേ
അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. അനനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടനില്ല.

വെനിഷഭാലാംശേലാം കേലര്ന്ന പഴെലാം, പചക്കറനികേള

24 (3868) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വെനിഷഭാലാംശേലാം കേലര്ന്ന പഴെലാം പചക്കറനികേളുവട ഉല്പഭാദനവലാം
വെനില്പനയലാം നടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉവണങനില് ഇവെയവട ഉല്പഭാദനവലാം  വെനിതരണവലാം  തടയന്നതനിനട്ട്  നനിലവെനില്
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുകണഭാവയന്നട്ട്  വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവല്ലങനില്  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  ഇത്തരലാം  പചക്കറനികേളുവട  സലാംസഭാന
കത്തക്കുള കേടനവെരവലാം വെനില്പനയലാം തടയന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;
നനിലവെനിലുള സലാംവെനിധഭാനങ്ങള എവനഭാവക്കവയന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  വെരുന്ന  പഴെലാം-പചക്കറനികേളുവട
സഭാമ്പനിളുകേള വചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നനിനളവപവട കശേഖരനിചട്ട്  കേതീടനഭാശേനിനനി അവെശേനിഷ്ട
പരനികശേഭാധനഭാ  ലഭാബനിലുലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വെകുപനിനു  കേതീഴെനിലുള  ലഭാബുകേളനിലുലാം
പരനികശേഭാധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  പരസലവപടുത്തുനണട്ട്.  അമനിതമഭായ  കേതീടനഭാശേനിനനി
പ്രകയഭാഗത്തനിവനതനിവര അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനിവല കേര്ഷകേരനില് കബഭാധവെല്ക്കരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലജവെക്കൃഷനിയവട  വെലഭാപനത്തനിനഭായനി
പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.  നല്ല  കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണട്ട്
വെനിഷവെനിമുക്തമഭായ പചക്കറനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന സലാംസഭാനവത്ത കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായവലാം
നല്കുനണട്ട്.  കേതീടനഭാശേനിനനികേളുവട  അനനിയനനിതമഭായ  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പരനികശേഭാധനകേള കേര്ശേനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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വെനിഷരഹനിത പചക്കറനി കൃഷനി

25 (3869) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  കൃഷനിയവട  വെലഭാപനത്തനിനഭായനി
ഇതനിനകേലാം ലകേവക്കഭാണ നടപടനികേള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  വമഭാത്തലാം  ആവെശേലത്തനിവന്റെ  എത്ര  ശേതമഭാനലാം
പചക്കറനിയഭാണട്ട് ഇകപഭാള സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉൽപഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി) ദനിനലാംപ്രതനി ശേരഭാശേരനി എത്ര ടണ് പചക്കറനികേളഭാണട്ട്  ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം കകേരളത്തനിവലത്തുന്നതട്ട്; വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലജവെകൃഷനി  നയത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഘടലാംഘടമഭായനി
ലജവെകൃഷനി വെലഭാപനലാം നടത്തനിവെരുന. 14-ഓളലാം മഭാരകേ രഭാസ കേതീടനഭാശേനിനനികേള സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  വെനിവെനിധ പദതനികേളനിലൂവട  ലജവെകൃഷനി വെലഭാപനത്തനിനഭായനി  നല്ല
കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള ഭക്ഷലവെസ്തുക്കളുവട ഉല്പഭാദനലാം മുനനനിര്ത്തനി എല്ലഭാ
ജനില്ലകേളനിലുലാം കസ്റ്ററുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ലജവെസകനശേ കൃഷനിയഭാത്രകേള നടത്തുകേയലാം
വവെര്മനി  കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുകേയലാം ലജവെകൃഷനിയവട പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി
ഓര്ഗഭാനനികേട്ട് ഫഭാലാം സ്കൂള സഭാപനിക്കുകേയലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്. കസ്റ്ററുകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
ലജവെപചക്കറനികേള സലാംഭരനിചട്ട് വെനിപണനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള
അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കസ്റ്ററുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളക്കട്ട്  ജനി.എ.പനി.
സര്ടനിഫനികക്കഷന  സഹനിതലാം  പ്രകതലകേ  പഭാക്കനിലാംഗട്ട്  ഉളവപവട  വെനില്പന  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണട്ട്.  ലജവെകൃഷനിയനില്  മനികേച  പ്രവെര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങള,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  പ ഞ്ചഭായത്തുകേള
എന്നനിവെയട്ട്  അവെഭാര്ഡട്ട് നല്കുന.  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തവന്ന  ലജവെവെളലാം  ഉല്പഭാദനിപനി
ക്കുന്നതനിനട്ട് ലജവെവെള  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  പദതനിയണട്ട്.
പഴെലാം-പചക്കറനികേളനിവല  വെനിഷഭാലാംശേ  പരനികശേഭാധനയഭായനി  വവെളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ
കകേഭാകളജനില് സഭാപനിചനിട്ടുള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവെഭാരമുള കേതീടനഭാശേനിനനി അവെശേനിഷ്ട വെനിഷഭാലാംശേ
പരനികശേഭാധനഭാ ലഭാബനിവല പരനികശേഭാധനഭാഫലങ്ങള പരസലവപടുത്തഭാറുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ
കകേന്ദ്ര പദതനിയഭായ പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി  വെനികേഭാസട്ട്  കയഭാജനയനില് കേര്ഷകേര്ക്കഭാവെശേലമഭായ
പരനിശേതീലനവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം ഏര്വപടുത്തുനണട്ട്.

(ബനി&സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒരു വെര്ഷകത്തക്കട്ട് ആവെശേലമുള 20 ലക്ഷലാം ടണ്
പചക്കറനികേളുവട 31.4% (6.28 ലക്ഷലാം ടണ്) ആഭലനരമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്.
ബഭാക്കനി ആവെശേലമുള  13.72  ലക്ഷലാം ടണ് പചക്കറനികേള ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം എത്തുവമന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കവപടുന.
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സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് കുമ്മേഭായലാം

26 (3870) ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനല്ലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാള  നനിലങ്ങളനില്  കൃഷനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കപഭാകുന്ന  സനര്ഭത്തനില്
കൃഷനി ഭൂമനിയനിവല അമ്ലരസലാം കുറയന്നതനിനട്ട്  കുമ്മേഭായലാം അനനിവെഭാരലമഭാവണന്ന വെസ്തുത
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പകുതനി വെനിലയട്ട്  ലഭനിച്ചു വകേഭാണനിരുന്ന കുമ്മേഭായലാം ഇത്തവെണ ലഭനിക്കുന്ന
തനിനഭാവെശേലമഭായ സതീലാം-കപപര് കൃഷനി ഭവെനുകേളനില് ലഭനിചനിടനിവല്ലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് കുമ്മേഭായലാം അടനിയനരമഭായനി
ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഉണട്ട്.  50%  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് അടനിയനരമഭായനി കുമ്മേഭായലാം
യഥഭാസമയലാംതവന്ന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുവെഭാന കേര്ശേന നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

നതീരയവട നനിര്മ്മേഭാണവലാം വെനിപണനവലാം

27 (3871) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേർമ്മേ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നതീരയകടയലാം നതീരയനില്നനിന്നട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന മൂലലവെര്ദനിത ഉല്പന്ന
ങ്ങളുവടയലാം നനിര്മ്മേഭാണവലാം  വെനിപണനവലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചവതന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  നതീര  പഭാനകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശേഷലാം  നതീര  ഉല്പന്നങ്ങളുവട
വെനില വെര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; 200 ml  നതീര പഭാക്കറട്ട്  180 ml  ആയനി കുറചനിട്ടുലാം വെനില
കുറയഭാത്ത കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയവട  കനതൃതസത്തനില്  വതങ്ങനില്നനിന്നട്ട്
നതീരയവടയലാം  വതങ്ങനിന  പൂങലയനില്നനിന്നട്ട്  കകേര  ചേക്കരയവടയലാം  ഉല്പഭാദനലാം
സലാംബനനിച വഡകമഭാണ്കസ്ട്രഷനുലാം പരനിശേതീലനത്തനിനുമഭായനി ഒരു ലപലറട്ട് കപ്രഭാജകട്ട്
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നതീകലശേസരലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  നതീര  ലപലറട്ട്  കപ്രഭാജകനിവന്റെ  വചേലവകേളക്കഭായനി
130  ലക്ഷലാം  രൂപ  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയട്ട്  നല്കേനിയനിരുന.  നതീരയവട  വെനിപണന
ചുമതല നഭാളനികകേര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനട്ട് നല്കേനിവക്കഭാണട്ട് വചേലവകേളക്കഭായനി
180  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിചനിരുന.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിവല  ഏലത്തൂര്,
തനിരുവെനനപുരത്തട്ട്  ആറനിങ്ങല്,  എറണഭാകുളത്തട്ട്  ഇടപളനി എന്നനിവെനിടങ്ങളനില് സലാംസഭാന
നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  നതീര  വെനില്പനശേഭാലകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
നതീര ഉല്പഭാദകേ യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്ന നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദകേ വസഭാലസറനികേള/
വഫഡകറഷനുകേള/കൃഷനി  വെകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  ഏജനസനികേള  എന്നനിവെയട്ട്  വകേടനിട
യന  സഭാമഗനികേളക്കട്ട്  സഹഭായധനമഭായനി  പരമഭാവെധനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
നതീര  വടകതീഷലനമഭാര്ക്കട്ട്  പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി  10,000  രൂപ  അനുവെദനിക്കുന്ന തഭാണട്ട്.
2016-17-വല ബഡ്ജറനില് നതീര വടകതീഷലന പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപയലാം
നതീര  ഉല്പഭാദകേ  യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  150  ലക്ഷലാം രൂപയലാം  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയനില്നനിനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  നതീര  (കകേരഭാമൃതലാം),
മൂലലവെര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളഭായ കകേരചേക്കര, കകേര ജഭാലാം, കകേര സനിപട്ട് അപട്ട് എന്നനിവെ
പടന്നക്കഭാടട്ട് കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിലുലാം പതീലനികക്കഭാടട്ട്,  നതീകലശേസരലാം ഗകവെഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം
മണത്തനിയനിവല കേഭാര്ഷനികേ വെനിവെര വെലഭാപന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം വെനില്പന നടത്തനിവെരുന.
കൂടഭാവത കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശേഭാല നല്കേനിവെരുന്ന നതീര കകേരള സലാംസഭാന
നഭാളനികകേര വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനിവല ഏലത്തൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവെനനപുരലാം
എന്നതീ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം വെനില്പന നടത്തുന. 

(ബനി)  നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴെനിലുള  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ
വസഭാലസറനികേള/വഫഡകറഷനുകേള/നഭാളനികകേര  വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന എന്നനിവെയനിലൂവട
നതീര  ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തുനണട്ട്.  2015-16-ല്  ലകേപ്പുഴെ  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ
കേമ്പനനി, കുറലഭാടനി ഫഭാര്കമഴട്ട് കകേഭാക്കനടട്ട് വപ്രഭാഡന്യൂസര് കേമ്പനനി, കേരപ്പുറലാം കകേഭാക്കനടട്ട്
വപ്രഭാഡന്യൂസര് കേമ്പനനി എന്നനിവെയട്ട് നതീര ഉല്പഭാദന യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെതീതലാം  അനുവെദനിചനിരുന.  ഇവെ  കൂടഭാവത  നഭാളനികകേര  വെനികേസന
കബഭാര്ഡനിനു  കേതീഴെനിലുള  തനിരു-വകേഭാചനി,  വെടകേര,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ കകേഭാക്കനടട്ട്  വപ്രഭാഡന്യൂസര് കേമ്പനനികേള,  നതീര  സലാംസരണത്തനിനഭായള
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഉല്പഭാദനലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാന
നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഏലത്തൂരനില്  പ്രതനിദനിനലാം
300  ലനിറര്  നതീര  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  പഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിചനിട്ടുവണങനിലുലാം
വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള ഉല്പഭാദനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.  കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശേഭാല
പടന്നക്കഭാടട്ട് കകേഭാകളജനില് ഒരു ലപലറട്ട് യൂണനിറട്ട് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശേഷലാം  നതീര  ഉല്പന്നങ്ങളുവട
വെനില  വെര്ദനിപനിചനിടനില്ല.  കേഭാസര്കഗഭാഡുള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയവട  ഗകവെഷണ
കകേന്ദ്രത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന നതീരയഭാണട്ട് കകേരള സലാംസഭാന നഭാളനികകേര വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  വെനില്പന  നടത്തനിവെരുന്നതട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാല  2016
ഏപ്രനില് 15 മുതല് 200 ml  നതീരയവട വെനില 30  രൂപയനില്നനിനലാം 35  രൂപയഭായനി
വെര്ദനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  സലാംസഭാന  നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
തനിരുവെനനപുരലാം വസക്രകടറനിയറനില് സഭാപനിചനിട്ടുളള വവെനഡനിലാംഗട്ട്  വമഷതീനനില്ക്കൂടനി
വെനില്പന നടത്തുന്ന നതീര 30  രൂപയട്ട് ഒരു കബഭാടനില് ലഭനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനില് 30
രൂപയട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  180  ml  ആയനി  കുറവെട്ട്  വചേയ്യുകേയണഭായനി.  5  രൂപ
നഭാണയലാം വവെനഡനിലാംഗട്ട്  വമഷതീനനില് നനികക്ഷപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതുവകേഭാണഭാണട്ട്
ഇപ്രകേഭാരലാം വചേയതട്ട്. 

കൃഷനി വെകുപട്ട് ആരലാംഭനിച പദതനികേള

 28 (3872) ശതീ  .    ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില്
കൃഷനി വെകുപട്ട് ആരലാംഭനിച പുതനിയ പദതനികേള എവനല്ലഭാവമന്നട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് തനിരനിചട്ട്
വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തനില്  2016-17  വെര്ഷത്തനില് എവനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപനില് വെരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വെനിവെരലാം കശേഖരനിച്ചുവെരുന.

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശേസഭാസ കേമ്മേതീഷന

29 (3873) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശേസഭാസ  കേമ്മേതീഷന  നനിലവെനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് എവനല്ലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് കേമ്മേതീഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതട്ട്;

(ബനി) ഭഭാവെനിയനില്  ഒരു  കേര്ഷകേനകപഭാലുലാം  ആതഹതല  വചേയഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേമ്മേതീഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം വെനിപുലവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില്
വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ?



86       കകേരള നനിയമസഭ                    ഒകകഭാബര് 21,  2016

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലുണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  തകേര്ച  കേഭാരണലാം
കേടവക്കണനിയനിലഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  18-1-2007-നുമുമ്പഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘലാം/
ബഭാങകേളനില്നനിനലാം  എടുക്കുന്ന  വെഭായ്പയട്ട്  കകേരള  കേര്ഷകേ  കേടഭാശേസഭാസ  കേമ്മേതീഷന
ചേടങ്ങളക്കുലാം നനിയമങ്ങളക്കുലാം വെനികധയമഭായനി കേടഭാശേസഭാസലാം നല്കേനിവെരുന.  കേഭാര്ഷനികേ
പ്രതനിസനനി ബഭാധനിച വെയനഭാടട്ട് ജനില്ലയനില് 2011 ഒകകഭാബര് 31 വെവരയള വെഭായ്പകേള
കേടഭാശേസഭാസത്തനിനട്ട് പരനിഗണനിച്ചുവെരുന. കേടവക്കണനിയനിലഭായ കേര്ഷകേരുവട കേഭാരലത്തനില്
കേമ്മേതീഷന  കേടഭാശേസഭാസ  നനിയമലാം  അനുശേഭാസനിക്കുന്ന  പരനിധനിയനില്  സഭാദലമഭായ
ഇടവപടല്  നടത്തുകേയലാം  ജപ്തനി  നടപടനികേളക്കട്ട്  കസ്റ്റ  അനുവെദനിക്കുകേയലാം  തുടര്ന്നട്ട്
അര്ഹരഭായവെര്ക്കട്ട് കേടഭാശേസഭാസലാം അനുവെദനിക്കുകേയലാം വചേയ്യുന.

(ബനി) കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആശേസഭാസലാം നല്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കേടഭാശേസഭാസ കേമ്മേതീഷവന്റെ
കേഭാലഭാവെധനി 2015 കമയട്ട് 21 മുതല് 3 വെര്ഷകത്തക്കുകൂടനി ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് വചേറുകേനിട വെലവെസഭായലാം

30 (3874) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് വചേറുകേനിട വെലവെസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനില്
നനിന്നട്ട് ലഭനിക്കുന്ന സഹഭായങ്ങള എവനല്ലഭാമഭാണട്ട്. മഭാനദണ്ഡങ്ങള വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കൃഷനി ഓഫതീസുകേളനിവല ഒഴെനിവകേള

31 (3875) ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ എത്ര ഓഫതീസുകേള
ഉവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസുകേളനില്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുവടയലാം  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റനമഭാരുവടയലാം
എത്ര തസനികേകേളഭാണട്ട് നനിലവെനിലുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില്  നനിലവെനില്  ഒഴെനിവകേള  ഉകണഭാ;  ഉവണങനില്
പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള അടനിയനരമഭായനി നനികേത്തഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന കേര് ഷകേ കക്ഷമ
വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില് 6 കൃഷനി ഭവെനുകേളുലാം 1 കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ഡയറകറുവട ഓഫതീസുലാം
ഉളവപവട 7 ഓഫതീസുകേള നനിലവെനിലുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഓഫതീസുകേളനില് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുവട  6  തസനികേയലാം കൃഷനി
അസനിസ്റ്റനമഭാരുവട 18  തസനികേയലാം നനിലവെനിലുണട്ട്.

(സനി) നനിലവെനില് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുവട ഒഴെനിവകേള ഇല്ല.  കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെനിവന്റെ
ഒരു ഒഴെനിവണട്ട്. ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വെരുന. 

വെനിഷലനിപ്ത പചക്കറനികേള

32 (3876) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  വെരുന്ന  പചക്കറനികേള  വെനിഷവെനിമുക്തമഭാണട്ട്
എനറപട്ട് വെരുത്തുന്നതനിനഭായനി എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി) അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  വെരുന്ന പചക്കറനികേള,  പരനികശേഭാധനയനില്
വെനിഷലനിപ്തമഭാണട്ട് എന്നട്ട് കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉവണങനില്,  അവെ  തനിരനിചയയന്നതുളവപവടയള  നടപടനികേള
ലകേവക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനിവല കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് അമനിതമഭായ കേതീടനഭാശേനിനനി
പ്രകയഭാഗലാം തടയന്നതനിനട്ട് കബഭാധവെല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  വവെളഭായണനി
കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിവല കേതീടനഭാശേനിനനി അവെശേനിഷ്ട പരനികശേഭാധനഭാ ലഭാബനിലുലാം ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ  വെകുപനിനു  കേതീഴെനിലുള  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവെനനപുരലാം
എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല  ലഭാബുകേളനിലുലാം  വചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള,  വമഭാത്ത  ചേനില്ലറ  വെലഭാപഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങള,  കൃഷനിയനിടങ്ങള എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്നനിനലാം കശേഖരനിക്കുന്ന പഴെലാം-പചക്കറനികേളുവട
സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശേഭാധനിചട്ട് പരനികശേഭാധനഭാഫലലാം പരസലവപടുത്തുനണട്ട്.

(ബനി) ചേനിലയനിനലാം പചക്കറനികേളനില് വെനിഷഭാലാംശേമുവണന്നട്ട് കേവണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വെനിഷഭാലാംശേമുള പചക്കറനികേളനില് ഫുഡട്ട് കസഫനി നനിയമലാം നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
പരനിധനിക്കട്ട് മുകേളനില് കേതീടനഭാശേനിനനികേളുവട അലാംശേലാം കേവണത്തുകേയഭാവണങനില് അത്തരലാം
പചക്കറനികേള  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നവെര്വക്കതനിവര  2006-വല  ഫുഡട്ട്  കസഫനി
സ്റ്റഭാനകഡര്ഡട്ട് ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം നനിയമ നടപടനികേള ലകേവക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.
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കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേള
33 (3877) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :
(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് എത്ര കേഭാര്ഷനികേ

കേര്മ്മേകസനകേള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെന്നനിട്ടുണട്ട് എനള വെനിവെരലാം ജനില്ല തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി) കൃഷനി ഭവെനുകേള വെഴെനിയഭാകണഭാ ഇവെയവട പ്രവെര്ത്തനവമഭായനി ബനവപട

തുകേ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുളതട്ട്;
(സനി) എവനല്ലഭാലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനവയ ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് നടത്തനിയനിട്ടുവണനള വെനിവെരലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;
(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനയവട  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ

ഏവതല്ലഭാമനിനത്തനില്  വചേലവെഴെനിചനിട്ടുവണനള  വെനിവെരലാം  ജനില്ല  തനിരനിചട്ട്  വെഭാര്ഷനികേഭാ
ടനിസഭാനത്തനില് കൃഷനിഭവെനുകേളുവട വെനിവെരലാം സഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  200  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനകേള  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്

രൂപതീകേരനിച്ചുവവെങനിലുലാം  ഇവെയനില്  100  കേര്മ്മേകസനകേളക്കട്ട്   മഭാത്രമഭാണട്ട്  പ്രവെര്ത്തനി
ക്കഭാനഭാവെശേലമഭായ  യകനഭാപകേരണങ്ങള  ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.  പദതനിവെഴെനി  നല്കേനിയതട്ട്.
ഇവെയവട ജനില്ല തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

തനിരുവെനനപുരലാം - 12
വകേഭാല്ലലാം - 4
പത്തനലാംതനിട - 8 
ആലപ്പുഴെ - 6
കകേഭാടയലാം - 4
ഇടുക്കനി - 6
എറണഭാകുളലാം - 8
തൃശ്ശൂര് - 6
പഭാലക്കഭാടട്ട് - 6
മലപ്പുറലാം - 6
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - 6
വെയനഭാടട്ട് - 5
കേണ്ണൂര് - 18
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 5
    ആവകേ - 100

(ബനി)  കൃഷനിഭവെന വെഴെനിയലാം കൃഷനി വെകുപനിവല എകനികേന്യൂടതീവെട്ട് എ ഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്
വെഴെനിയമഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനവമഭായനി  ബനവപട  തുകേ
വചേലവെഴെനിചനിട്ടുളതട്ട്.
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(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള പരനിശേതീലനവലാം യകനഭാ
പകേരണങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി ഓകരഭാ പഞ്ചഭായത്തനികലയലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്
ആവെശേലമഭായ വെനിവെനിധ കേഭാര്ഷനികേ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന.  നനിലവമഭാരുക്കല്, വെനിത്തട്ട്
വെനിതയല്,  കേളനനിയനണലാം,  വെനിളവവെടുപട്ട്,  കഗഭാ  ബഭാഗട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കേല്,
തടലാംതുറക്കല്,  കതങ്ങ,  അടയ  എന്നനിവെ  വെനിളവവെടുക്കല്,  പഭാഴ്മരലാം  മുറനിക്കുന്നതട്ട്,
തരനിശുനനിലലാം  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കല്,  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണലാം  തുടങ്ങനി  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനിവല എല്ലഭാ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേള നടത്തനിവെരുന.
ചേനില  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള,  പചക്കറനി  ചേന,  എഗട്ട്  അമനികനഭാ
ആസനിഡട്ട് ഉല്പഭാദനലാം തുടങ്ങനിയ നൂതനമഭായ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം വചേയ്തുവെരുന.

(ഡനി) 2014-15  വെര്ഷത്തനില്  രജനികസ്ട്രഷന  വചേലവകേളക്കട്ട്  ഒരു  കേര്മ്മേകസനയട്ട്
45,000  രൂപ  പ്രകേഭാരലാം  200  കേര്മ്മേകസനകേളക്കട്ട്  90  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിച്ചു.
യകനഭാപകേരണങ്ങള, യൂണനികഫഭാലാം എന്നനിവെയട്ട്  10  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം 100 കേര്മ്മേ
കസനകേളക്കഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവെദനിച്ചു.  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള  പടനികേ
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ബനഭാന നഴറനി

34 (3878) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല വപരനിങ്ങമല ബനഭാന നഴറനി,
ജനില്ലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടലാം  എന്നതീ  ഫഭാമുകേളനില്  എത്ര  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
കജഭാലനി വചേയ്യുന്നതട്ട്; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ഉണഭായനിട്ടുള  ശേമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം  ഇവെര്ക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ശേമ്പള പരനിഷ്കരണലാം സലാംബനനിചട്ട്  എവനങനിലുലാം  പരഭാതനി  നനിലവെനിലുകണഭാ;
വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപരനിങ്ങമല ജനില്ലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടത്തനില്  195  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള കജഭാലനി
വചേയ്യുന.  വപരനിങ്ങമല  ബനഭാന  നഴറനിയനില്  61  സനിരലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം  36
കേഭാഷസല് വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം ഉളവപവട 97 വതഭാഴെനിലഭാളനികേള നനിലവെനിലുണട്ട്.

(ബനി) നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

*ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ശേമ്പളലാം  പരനിഷ്കരനിക്കണവമന്നഭാവെശേലവപടട്ട്  വതഭാഴെനിലഭാളനി  യൂണനിയനുകേള
കൃഷനി വെകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് നനികവെദനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഫഭാലാം വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
കസവെനകവെതന  വെലവെസകേള  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കൃഷനി  വെകുപട്ട്  വസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായനി  12  അലാംഗ ശേമ്പള പരനിഷ്കരണ സമനിതനി
രൂപതീകേരനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  22-8-2016-വല  സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  125/2016/കൃഷനി
പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വപഭാക്കഭാളനി കൃഷനി വെനികേസനലാം

35 (3879) ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   വജ  .   മഭാകനി :
വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനല്ലനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപഭാക്കഭാളനി  കൃഷനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) തരനിശേഭായനി കേനിടക്കുന്ന വപഭാക്കഭാളനി  പഭാടകശേഖരങ്ങളനില് വനല്കൃഷനി നടത്തഭാന
എവനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വപഭാക്കഭാളനി  കൃഷനി  വെനികേസന  ഏജനസനിയവട  കേതീഴെനില് എത്ര വഹകര്
പഭാടകശേഖരങ്ങള ഉവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ഏജനസനിയവട 2011 - 2016 കേഭാലയളവെനിവല പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
എവനഭാവക്കയഭായനിരുനവവെന്നട്ട് വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വപഭാക്കഭാളനി കൃഷനി വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  'പ്രകതലകേ വനല്ലനിനങ്ങളുവട
കൃഷനിക്കുള  കപ്രഭാതഭാഹനലാം'  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  വഹകറനിനട്ട്  10,000  രൂപ
(പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ)  ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവെരുന.  വപഭാക്കഭാളനി  നനില വെനികേസന
ഏജനസനിയവട  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  അടനിസഭാന  സഗ്രൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനുള
സഹഭായലാം നല്കേനിവെരുന.  കൂടഭാവത ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ. പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി
പുറലാംബണട്ട്,  ലഡ്രൈയനിലാംഗട്ട്  യഭാര്ഡട്ട്,  വപടനിയലാം  പറയലാം  ലവെദബതതീകേരണലാം  എന്നനിവെ
നടപഭാക്കുനണട്ട്.  വപഭാക്കഭാളനി  കൃഷനിക്കഭായനി  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി മുഖഭാനനിരലാം
വനല്വെനിത്തട്ട്  സഗ്രൗജനലമഭായനി  നല്കുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസഭായനി
വഹകറനിനട്ട് 1000 രൂപയലാം നല്കേനിവെരുന.
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(ബനി)  തരനിശുനനിലങ്ങളനില് വനല്ക്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വഹകറനിനട്ട്
30,000  രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുള പദതനി ആസൂത്രണലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഈ പദതനിയവട   ആനുകൂലലലാം  തരനിശേഭായനിക്കനിടക്കുന്ന  വപഭാക്കഭാളനി  നനിലങ്ങളക്കുലാം
നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  വപഭാക്കഭാളനി  കൃഷനി  വെനികേസന ഏജനസനിയവട  കേതീഴെനില്  4055  വഹകര്
പഭാടകശേഖരങ്ങള നനിലവെനിലുണട്ട്.  വെനിശേദവെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

നമ്പര് കബഭാക്കനിവന്റെ കപരട്ട് പഭാടകശേഖരങ്ങളുവട
വെനിസതീര്ണലാം (വഹ.)

1. വനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി 25

2. പറവൂര് 695

3. ആലുവെ 246

4. കേളമകശ്ശേരനി 597

5. തൃപ്പൂണനിത്തുറ 318

6. മുളന്തുരുത്തനി 100

7. ലവെറനില 1158

8. ഞഭാറയല് 916

                 ആവകേ 4055

(ഡനി)  വപഭാക്കഭാളനി  നനില  വെനികേസന  ഏജനസനികേളുവട  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്
അടനിസഭാന സഗ്രൗകേരല വെനികേസനത്തനിനുള സഹഭായലാം, ലഡ്രൈയനിലാംഗട്ട് യഭാര്ഡട്ട്, വപടനി,
പറ എന്നനിവെയട്ട്  ധനസഹഭായലാം,  വവെളലാം കേയറനിയനിറക്കുന്നതനിനുള തൂമ്പട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചു
നല്കേല്,  പഭാടകശേഖരങ്ങളനില്  ലവെദബതതീകേരണത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  മുതലഭായ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. കൂടഭാവത പഭാടകശേഖരങ്ങളക്കട്ട് ലജവെ സര്ടനിഫനികക്കഷന
കനടനിവക്കഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചു
വെരുന.

തരനിശ്ശേനിട വനല്പഭാടങ്ങളനി ല് വനല്കൃഷനി

36 (3880) ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില് തരനിശ്ശേനിട വനല്പഭാടങ്ങളനില് വനല്കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് എത്ര ഏക്കര് സലത്തഭാണട്ട്  വനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്; ആയതനിവന്റെ വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ജനില്ലയനില്  ആവകേ  229.925  ഏക്കര്  സലത്തട്ട്  വനല്ക്കൃഷനി
പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 880.175  ഏക്കര്  സലത്തട്ട്  വനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പരമ്പരഭാഗത വെനിത്തനിനങ്ങള

37 (3881) ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  കൃഷനി  ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാനുമഭായനി
അതബല്പഭാദന  കശേഷനിയള  വെനിത്തനിനങ്ങള  വെനികേസനിപനിചട്ട്  വെലഭാപനലാം  വചേയ്യുകമ്പഭാള
പരമ്പരഭാഗത വെനിത്തനിനങ്ങള അനലലാംനനിന്നട്ട് കപഭാകുന്നതട്ട് വെകുപനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില് ഇവെവയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവവെന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര വഹകര് സലത്തട്ട് കേരവനല്കൃഷനി വചേയ്യുനവണന്ന
കേണക്കട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ; കേരവനല്കൃഷനി വചേയ്യുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് എവനങനിലുലാം സഹഭായലാം
നല്കുനകണഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) എല്ലഭാ പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലുലാം മണട്ട് പരനികശേഭാധനഭാ സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തുകമഭാ;
വെനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  അതബല്പഭാദന  കശേഷനിയള  വെനിത്തനിനങ്ങള  വെലഭാപകേമഭായനി  കൃഷനിക്കട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം പരമ്പരഭാഗത വെനിത്തനിനങ്ങളുവട കൃഷനി കുറയകേയലാം ഉല്പഭാദന
ക്ഷമത കുറഞ നഭാടന വനല്ലനിനങ്ങളുവട വെനിത്തനിനങ്ങള അനലലാംനനിന കപഭാകുന്നതുലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പരമ്പരഭാഗത  വനല്ലനിനങ്ങളഭായ
ജതീരകേശേഭാല,  ഗനകേശേഭാല,  ഞവെര,  വപഭാക്കഭാളനി  ഇനങ്ങള,  രക്തശേഭാലനി മുതലഭായവെയവട
കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കൃഷനി വെകുപട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുനണട്ട്.
2016-വല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പരമ്പരഭാഗത  വെനിത്തനിനങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  3  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. സവെനികശേഷതകേളുളതുലാം
കകേരളത്തനിവന്റെ  കേഭാലഭാവെസയട്ട്  കയഭാജനിചതുമഭായ  പരമ്പരഭാഗത വെനിത്തനിനങ്ങള  വെനിത്തട്ട്
ബഭാങനിലൂവട സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇവെ വെലഭാപകേമഭായനി  പ്രചേരനിപനിക്കുവെഭാനുമുള ഒരു
പദതനിക്കട്ട് കൃഷനി വെകുപട്ട് രൂപലാം നല്കേനിവെരനികേയഭാണട്ട്.  

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശേഷലാം
2663.196 വഹകര് സലത്തട്ട് കേരവനല്ക്കൃഷനി വചേയനിട്ടുണട്ട്. കേരവനല്ക്കൃഷനി വചേയ്യുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഒരു വഹകറനിനട്ട് 13,600 രൂപ ധനസഹഭായമഭായനി നല്കുനണട്ട്.  ഇതനികലക്കഭായനി
348.16 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  മണപരലകവെക്ഷണ  സലാംരക്ഷണ  വെകുപനിനകേതീഴെനില്  തനിരുവെനനപുരലാം,
ആലപ്പുഴെ,  പത്തനലാംതനിട,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  വെയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലകേളനില്
മഭാത്രമഭാണട്ട്  മണട്ട്  പരനികശേഭാധനശേഭാലകേള നനിലവെനിലുളതട്ട്.  അതതു ജനില്ലകേളനിവലയലാം
സമതീപ ജനില്ലകേളനിവലയലാം പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം കശേഖരനിക്കുന്ന മണട്ട് സഭാമ്പനിളുകേളുലാം
കേര്ഷകേര്  കനരനിട്ടു  വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം  ഈ  ലഭാബുകേളനില് പരനികശേഭാധനിചട്ട്
പരനികശേഭാധനഭാഫലങ്ങളുലാം  പരനിപഭാലന  മുറകേളുലാം  കസഭായനില്  വഹല്ത്തട്ട്  കേഭാര്ഡുകേള
വെഴെനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനിവെരുന.  വമഭാലബല് കസഭായനില് വടസ്റ്റനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനിയവട
കസവെനലാം എല്ലഭാ പഞ്ചഭായത്തനിലുലാം ആവെശേലവപടുന്ന മുറയട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പചക്കറനി കശേഖരണലാം

38 (3882) ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ ഓണക്കഭാലത്തട്ട് ചേനിലയനിടങ്ങളനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മുനകൂര് പണലാം
നല്കേനി  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  കനരനിടട്ട്  കശേഖരനിചതു
കപഭാവല ഉതവെ സതീസണുകേള അല്ലഭാത്തകപഭാഴലാം പചക്കറനി കശേഖരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഒരു
സനിരലാം സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ആയതനിവന്റെ വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഉതവെ സതീസണുകേളനിലുലാം അല്ലഭാത്തകപഭാഴലാം സലാംസഭാനവത്ത കേര്ഷകേര്,
കേര്ഷകേ സലാംഘങ്ങള,  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ.,  കേഭാര്ഷനികേ വമഭാത്ത വെലഭാപഭാര വെനിപണനികേള,
കൃഷനിഭവെനുകേള എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്നനിനലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നലഭായവെനില നല്കേനി പരമഭാവെധനി
ഉല്പന്നങ്ങള  ഇടത്തട്ടുകേഭാവര  ഒഴെനിവെഭാക്കനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  കനരനിടട്ട്  സലാംഭരനിച്ചുവെരുന.
വെനിപണനത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  വെനിളവെട്ട്  എവെനിവട  ഉവണന്നട്ട്  അറനിയനിപട്ട്  ലഭനിചഭാലുലാം
അവെനിവടനനിനലാം  പചക്കറനികേള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  കനരനിടട്ട്  സലാംഭരനിച്ചുവെരുന.  വെരുലാം
നഭാളുകേളനില്  സലാംഭരണലാം  നടത്തുന്ന  പഴെങ്ങളുവടയലാം  പചക്കറനികേളുവടയലാം  വെനില
5 ദനിവെസത്തനിനുളനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കുവെഭാന കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് ഒരു റനികവെഭാളവെനിലാംഗട്ട് ഫണട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാന  നടപടനിവയടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇടനനിലക്കഭാരുവട ചൂഷണത്തനില്നനിനലാം
കേര്ഷകേവര  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട്  വമചവപട  വെനില  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
വവെജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടട്ട്  വപ്രഭാകമഭാഷന  കേഗ്രൗണ്സനിലനിവന്റെ  ആസഭാനത്തട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്
ഇനഫര്കമഷന  വസന്റെര്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  14  ജനില്ലകേളനില്  നടന
വെരുന്ന പചക്കറനി കൃഷനിവയ സലാംബനനിച്ചുലാം ഓകരഭാ വെനിളകേള എത്രവയഭാവക്ക ഏരനിയഭായനില്
ഏവതഭാവക്ക  പ്രകദശേങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനവവെനലാം ഇവെയവട  ഡനിമഭാനലാം  മഭാര്ക്കറ്റുലാം
ലഭലമഭാക്കഭാനനിടയള വെനിലയലാം സലാംബനനിചട്ട് വെനിശേദമഭായ പഠനലാം നടത്തനി 52 ആഴ്ചകേളനിവലയലാം
കേണക്കുകേള തയഭാറഭാക്കുന. Crop mapping-ഉലാം   Marketing schedule-ഉലാം തയഭാറഭാക്കനി
വെലക്തമഭായ മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് പദതനി രൂപവപടുത്തനിവെരനികേയഭാണട്ട്.
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പരമ്പരഭാഗത വനല്വെനിത്തനിനങ്ങള

39 (3883) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  പരമ്പരഭാഗത  വനല്വെനിത്തനിനങ്ങളഭായ  ഞവെര,
ഗനകേശേഭാല,  ജതീരകേശേഭാല,  വപഭാക്കഭാളനി തുടങ്ങനിയവെ തനിരനിവകേ വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനുലാം
ഇവെയവട കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി എവനങനിലുലാം പദതനികേള ആസൂത്രണലാം
വചേയ്യുനകണഭാ;

(ബനി)  അമൂലലമഭായ കേനിഴെങ്ങുവെര്ഗങ്ങള,  നഭാടന പചക്കറനികേള,  ഇലവെര്ഗങ്ങള
എന്നനിവെയവട വെനിത്തനിനങ്ങൾ വെനിത്തട്ട് ബഭാങനില് സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) അനലലാം  നനിനകപഭാകുന്ന വെനിത്തനിനങ്ങള സലാംരക്ഷനിച്ചു സൂക്ഷനിക്കുന്നവെവരയലാം
കേര്ഷകേ  കബുകേവളയലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന തരത്തനില്  എവനങനിലുലാം  സഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത പരമ്പരഭാഗത വനല്വെനിത്തനിനങ്ങളഭായ ഞവെര,  ഗനകേശേഭാല,
ജതീരകേശേഭാല, വപഭാക്കഭാളനി തുടങ്ങനിയവെ തനിരനിവകേ വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനുലാം ഇവെയവട കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  "പ്രകതലകേ വനല്ലനിനങ്ങളുവട വെനികേസനലാം"  എന്ന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ഒരു വഹകറനിനട്ട്  10,000  രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കേനി  (1500 വഹകറനില്)
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.  ആയതനിനഭായനി 150 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഈ പദതനി പ്രധഭാനമഭായലാം ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വെയനഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര്  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനിലഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്നതട്ട്.  ഞവെര,  ഗനകേശേഭാല,
ജതീരകേശേഭാല,  വപഭാക്കഭാളനി  വനല്വെനിത്തുകേളക്കട്ട്  കൃഷനിക്കഭാരുവട  സഹഭായകത്തഭാവട
കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  'ജനി.ഐ.  രജനികസ്ട്രഷന'
എടുത്തുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  പരമ്പരഭാഗത വെനിത്തനിനങ്ങളുവട  ഒരു  കശേഖരലാം
ഉണഭാക്കുന്നതനിനട്ട് (വെനിത്തട്ട് ബഭാങട്ട്) നടപടനി ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.

(ബനി)  കകേരളത്തനിവന്റെ കേഭാലഭാവെസയട്ട് അനുകയഭാജലമഭായതുലാം സവെനികശേഷതകേള
ഉളതുമഭായ  നനിരവെധനി  നഭാടന  വനല്ലനിനങ്ങളുണട്ട്.  ഇവെയവട  ജനനിതകേകശേഖരലാം
കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വെനിത്തട്ട്  ബഭാങട്ട്
എന്ന  ആശേയലാം  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട്. 2016-വല
പുതുക്കനിയ ബജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില് പരമ്പരഭാഗത വെനിത്തനിനങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
3  കകേഭാടനി  രൂപ വെകേയനിരുത്തുന്നതഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അമൂലലമഭായ കേനിഴെങ്ങുവെര്ഗങ്ങള,
നഭാടന പചക്കറനികേള,  ഇലവെര്ഗങ്ങള എന്നനിവെ വെനിത്തുബഭാങനിലൂവട സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട്. ഇതനിനഭായള പദതനിനനിര്കദ്ദേശേലാം കൃഷനി വെകുപട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഗവെണ്വമന്റെട്ട് എല്ലഭാവെനിധ പനിന്തുണയലാം നല്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ലറസട്ട് അകഗഭാ പഭാര്ക്കട്ട്

40 (3884) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച പ്രകേഭാരമുള
ലറസട്ട് അകഗഭാ പഭാര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങളുവട  വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കട്ട്  കവെഗത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തഴെക്കരയനിവല ജനില്ലഭാ കൃഷനികത്തഭാടത്തനിവന്റെ ആവകേ വെനിസതീര്ണലാം എത്രയഭാവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; നനിലവെനില് എത്ര സലത്തട്ട് കൃഷനി വചേയ്യുനവണന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇവെനിവട  പൂര്ണമഭായനി  കൃഷനി  വചേയഭാതനിരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  കേഭാരണലാം  എനഭാവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയനില്  വനല്ലനിവന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയള  മൂലലവെര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങളക്കുകവെണനിയള  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  2016-17
പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല് അകഗഭാ പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള
സലലാം കേവണത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി) തഴെക്കരയനിവല ജനില്ലഭാ കൃഷനികത്തഭാടത്തനിവന്റെ ആവകേ വെനിസതീര്ണലാം 34.72
വഹകറഭാണട്ട്. നനിലവെനില് 30.12 വഹകര് സലത്തട്ട് കൃഷനി വചേയ്യുന.  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ദഗ്രൗര്ലഭലലാം,
യനസഭാമഗനികേളുവട  കുറവെട്ട്,  ഉല്പഭാദന  ക്ഷമമല്ലഭാത്തതുലാം കേഭാലപഴെക്കലാം  വചേന്നതുമഭായ
മഭാതൃവൃക്ഷങ്ങളുള  കതഭാടത്തനിവല  വെനവൃക്ഷങ്ങള  നതീക്കലാം  വചേയഭാത്തതട്ട്  എന്നതീ
കേഭാരണങ്ങളവകേഭാണഭാണട്ട് ഇവെനിവട പൂര്ണമഭായലാം കൃഷനി വചേയ്യുവെഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.   

കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന നടത്തനിയ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

41 (3885) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന
അടപഭാടനി ആദനിവെഭാസനികമഖലയനില് എവനല്ലഭാലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവയനളള
വെനിവെരലാം വെഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനുബന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ  അനുവെദനിചനിട്ടുണഭായനിരുനവവെനലാം
ആയതനില് എത്ര തുകേ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുവണനമുള ഇനലാം തനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം  ഊരട്ട്
തനിരനിചട്ട് വെഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന  കകേരള  അടപഭാടനി  ആദനിവെഭാസനി
കമഖല ഉളവപടുന്ന അഗളനി,  പുതൂര്, കഷഭാളയൂര് കൃഷനിഭവെന പരനിധനിയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേളുവട വെനിശേദഭാലാംശേലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  അടപഭാടനി  ആദനിവെഭാസനി  കമഖലയനില്  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്
മനിഷന പദതനികേള ഊരട്ട് തനിരനിചട്ട് നടത്തനിയനിടനില്ല.

കേഭാര്ഷനികേ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

42 (3886) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  എവനല്ലഭാലാം
കേഭാര്ഷനികേ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുവണനള വെനിവെരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ  വചേലവെനിട്ടുവവെന്ന  വെനിവെരലാം
പദതനി തനിരനിചട്ട്, വെഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം  വചേലവെനിട  തുകേയവട  വെനിവെരലാം  ഇനലാം  തനിരനിചട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കമല്  പദതനികേളക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്/കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുനവവെന്നട്ട് പദതനി തനിരനിചട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേളുവട പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ആയതട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) അഡതീഷണല് ലടബല് സബട്ട് പഭാന (എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.)  എന്ന പദതനിയലാം
അതനിനുകേതീഴെനില് ലവെദബത കേമ്പനികവെലനി നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന, കൃഷനി എന്നതീ
സതീമുകേളുലാം  വവെജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടട്ട്  വപ്രഭാകമഭാഷന  കേഗ്രൗണ്സനിലനിവന്റെയലാം  കൃഷനി
വെകുപനിവന്റെയലാം  മറ്റു പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത അടപഭാടനി പഭാകക്കജട്ട്
പദതനിയലാം നടപഭാക്കനി.

(ബനി)  അഡതീഷണല്  ലടബല്  സബ്പഭാന  2014-15-ല്  38,98,325  രൂപ
വചേലവെഴെനിച്ചു.  അടപഭാടനി പഭാകക്കജട്ട് (എ.ടനി.പനി.)-ല് 2013-14-ല് 1,10,87,193 രൂപയലാം
2014-15-ല് 1,80,02,850 രൂപയലാം കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ മറ്റു പദതനികേളനിലഭായനി 4,13,46,137
രൂപയലാം വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേവെര്ഗ വെനികേസന കക്ഷമ വെകുപനിന കേതീഴെനില് 2013-14-ല്
100  ലക്ഷലാം രൂപയവട പദതനി വവെജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടട്ട്  വപ്രഭാകമഭാഷന കേഗ്രൗണ്സനില്
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം വചേയ്തു. 

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  അഡതീഷണല്  ലടബല്  സബട്ട്  പഭാനനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള  "കൃഷനി"
പദതനിക്കഭായനി  40,35,325  രൂപ,  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന പദതനിക്കഭായനി  1,63,57,590
രൂപ,  ലവെദബതനി കേമ്പനികവെലനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2,11,08,675  രൂപ,  അടപഭാടനി
പഭാകക്കജട്ട് പദതനിക്കഭായനി 3,08,00,000 രൂപ, കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ പദതനികേളക്കഭായനി
4,13,75,637  രൂപ,  പടനികേവെര്ഗ വെനികേസന കക്ഷമ വെകുപനിന കേതീഴെനില്  100  ലക്ഷലാം
രൂപയവട  പദതനി  മുതലഭായവെ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വെനിഹനിതവലാം  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്
പദതനിക്കഭായള 30,500 രൂപ, ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ. പദതനി പ്രകേഭാരമുള 62 ലക്ഷലാം
രൂപ എന്നനിവെ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ വെനിഹനിതവമഭാണട്ട്. 

(ഇ) ഉണട്ട്.  ഹ്രസസകേഭാല വെനിളകേള ലക്ഷലലാം കനടുകേയലാം ദതീര്ഘകേഭാല വെനിളകേളുവട
കേഭാരലത്തനില് ഭഭാവെനിയനില് ഫലപ്രഭാപ്തനി ഉണഭാകുവമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയലാം വചേയ്യുന. 

വെനിഷലനിപ്തമഭായ പചക്കറനികേളുലാം പഴെവെര്ഗങ്ങളുലാം

43 (3887) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനികലക്കട്ട് കേര്ണഭാടകേത്തനില്നനിനലാം മറ്റുലാം വെലഭാപകേമഭായനി
വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന വെനിഷലനിപ്തമഭായ പചക്കറനികേളുവടയലാം പഴെവെര്ഗങ്ങളുവടയലാം വെനില്പന തടയഭാനുലാം
ഇവെ പരനികശേഭാധനിക്കഭാനുലാം എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചു വെരുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവെ പരനികശേഭാധനിചട്ട് തനിരനിചയയഭാനുലാം നനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം നടപടനികേളുണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കേതീടനഭാശേനിനനി  പ്രകയഭാഗലാം  പരമഭാവെധനി
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി തമനിഴഭാടട്ട്,  കേര്ണഭാടകേ സലാംസഭാനങ്ങളനിവല കകേരളകത്തഭാടട്ട്
കചേര്ന്നട്ട് കേനിടക്കുന്ന പ്രകദശേങ്ങളനിവല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പ്രഭാകദശേനികേ ഭഭാഷയനില് കഭാസ്സുകേള
നല്കുന്നതുളവപവട  കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില്  കബഭാധവെല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനണട്ട്.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്നനിനലാം  പഴെലാം,  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
റതീജനിയണല്  ലഭാബനികലക്കുലാം  വപസ്റ്റനിലസഡട്ട്  റസനിഡന്യൂ  വടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലഭാബനികലക്കുലാം
പരനികശേഭാധനയഭായനി  നല്കേനിവെരുനണട്ട്.  നനികരഭാധനിച  കേതീടനഭാശേനിനനികേളുവട പ്രദര്ശേനലാം,
വെനില്പന,  ഉപകയഭാഗലാം  എന്നനിവെ  തടയന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  എടുത്തുവെരുന.
നനിയനനിത  കേതീടനഭാശേനിനനികേളുവട  ഉപകയഭാഗലാം  അതലഭാവെശേല  ഘടങ്ങളനില്  കൃഷനി
ഓഫതീസറുവട കുറനിപടനിയവട അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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കേതീടനഭാശേനിനനി  ഉപകയഭാഗത്തനിവന്റെ  ദൂഷലവെശേങ്ങള  സലാംബനനിചട്ട്  മഭാധലമങ്ങള

മുകഖന കേര്ഷകേവര കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുകേയലാം നല്ല കൃഷനി മുറകേള പ്രചേരനിപനിക്കുകേയലാം

സലാംസഭാനതല  കേലഭാവമ്പയനിനുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  വെനിജനിലനസട്ട്

കേമ്മേനിറനികേള,  വെനിജനിലനസട്ട്  സസഭാഡട്ട്  എന്നനിവെ  മുകഖന  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്

നനിനള  കേതീടനഭാശേനിനനിയവട  വെരവെട്ട്  നനിയനനിക്കുനണട്ട്.  മഭായലാം  കചേര്ത്ത  പഴെലാം,

പചക്കറനി എന്നനിവെയവട വെനിപണനലാം തടയന്നതനിനട്ട് മഭാസ്റ്റര് പഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശേഭാധന  നടത്തനിയതനില്  അനുവെദനതീയ  പരനിധനിക്കുമുകേളനില്

വെനിഷഭാലാംശേലാം കേലര്ന്ന പഴെലാം-പചക്കറനികേള കേവണത്തനിയനിടനില്ല.

തരനിശേഭായ വനല്വെയലുകേള

44 (3888) ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനിവല ഒഭാണഭാട്ടുകേര പ്രകദശേത്തട്ട് വനല്വെയലുകേള തരനിശേഭായനിടുന്നതട്ട്

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇത്തരലാം ഭൂമനികേള കേവണത്തനി കൃഷനി വെലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

ന ടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനിവല ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശേത്തട്ട് ഇരുപ്പൂ

(വെനിരനിപട്ട്,  മുണകേന),  മുപ്പൂ (വെനിരനിപട്ട്,  മുണകേന,  എളട്ട്/പയര്)  നനിലങ്ങള ഭൂരനിഭഭാഗവലാം

തരനിശേഭായനി  കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനിലലാം  നനികേത്തുന്നതുമൂലലാം  പഭാടകശേഖരങ്ങളുവട  സസഭാഭഭാവെനികേമഭായ

നതീവരഭാഴക്കട്ട്  തടസവപടതുലാം  വെര്ദനിച  കൃഷനിവചലവലാം  ഉപ്പുവവെളലാം  കേയറനി  കൃഷനി

നശേനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട് കേര്ഷകേര് തരനിശേനിടുന്നതനിനട്ട് കേഭാരണമഭായതട്ട്.  ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശേത്തട്ട്

വനല്ക്കൃഷനി  വെതീവണടുക്കണവമങനില്  വെനകതഭാതനില്  അടനിസഭാന  സഗ്രൗകേരലലാം

വമചവപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനി  വചേയഭാന  സഗ്രൗകേരലമുള സലങ്ങള  ഏവറടുത്തട്ട്

കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനികലക്കഭായനി കൃഷനി വെകുപനികന്റെയലാം തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളുകടയലാം

സഹകേരണത്തനില്  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  വചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. പഭാടകശേഖര സമനിതനികേള, കേര്ഷകേ ഗ്രൂപ്പുകേള, സസയലാംസഹഭായ

സലാംഘങ്ങള,  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവെയവട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവടയള

പദതനിയഭാണട്ട് വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുന്നതട്ട്.



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            99 

കേപകത്തഭാടട്ട്

45 (3889) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില്വപട അതനിരപനിളനി  -  കകേഭാടകശ്ശേരനി പരനിയഭാരലാം
പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലൂവട ഒഴകുന്ന കേപകത്തഭാടട്ട് കുളവെഭാഴെകേള നതീക്കനി, വകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി വകേ.എല്.ഡനി.സനി. മുകഖന സര്പനിചനിട്ടുള പദതനിയട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസകുുത പദതനിയവട  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിവല  'കേപകത്തഭാടട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2016-17-വല നബഭാര്ഡനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവടയള  RIDF  tranche XXII-ല്
ഉളവപടുത്തഭാനഭായനി  വകേ.എല്.ഡനി.സനി.  മുകഖന  സമര്പനിച  വെനിശേദമഭായ  പദതനി
റനികപഭാര്ടനില്  ചേനില  അപഭാകേതകേള  കേവണത്തനിയതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട്  ആയവെ  പരനിഹരനിചട്ട്
തനിരനിവകേ സമര്പനിക്കഭാന കവെണ നനിര്കദ്ദേശേലാം വകേ.എല്.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട്  നല്കുന്നതഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നമുറയട്ട്  പദതനിക്കുള  അനുമതനി  നല്കേനി  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ വെനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള

46 (3890) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  എത്ര
വെനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണനലാം  അവെ  എവെനിവടവയല്ലഭാമഭാവണനലാം
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങളുവട പ്രതനിമഭാസ വെരുമഭാനലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്വപടുന്ന പഞ്ചഭായത്തുകേളനില് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ
വെനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഇല്ലഭാത്തനിടങ്ങളനില്  അവെ  തുടങ്ങഭാന  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വകേഭാടഭാരക്കര മഭാര്ക്കറട്ട് ജലാംഗ്ഷന,
വകേഭാടഭാരക്കര ബസട്ട്  സ്റ്റഭാനഡട്ട്,  ലമലലാം,  ഗഭാനനിമുക്കട്ട്,  സദഭാനനപുരലാം,  കേനിഴെകക്കവതരുവെട്ട്,
വനല്ലനിക്കുന്നലാം, നതീകലശേസരലാം, ഓടനഭാവെടലാം എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലഭായനി കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ
9 വെനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.
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(ബനി) പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങളനിവല പ്രതനിമഭാസമുള ശേരഭാശേരനി വെരുമഭാനലാം ചുവെവടകചര്ക്കുന.

വകേഭാടഭാരക്കര - 5,55,000.00

വകേഭാടഭാരക്കര ബസട്ട് സ്റ്റഭാനഡട്ട് - 37,000.00

ലമലലാം - 5,500.00

ഗഭാനനിമുക്കട്ട് - 21,409.00

സദഭാനനപുരലാം - 2,564.00

കേനിഴെകക്കവതരുവെട്ട് - 9,500.00

വനല്ലനിക്കുന്നലാം - 10,600.00

നതീകലശേസരലാം - 9,800.00

ഓ ടനഭാവെടലാം - 25,500.00

(സനി) നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്വപടുന്ന  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ
വെനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങള ഇല്ലഭാത്തനിടത്തട്ട് കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളുവട ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
അവെ തുടങ്ങുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

രഭാസവെളലാം ലഭലമഭാക്കല്

47 (3891) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിവല  ലജവെകൃഷനിയവട  വെലഭാപനത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചേനില
പഞ്ചഭായത്തുകേളനില് അവെലലാംബനിക്കുന്ന നയങ്ങളുവട ഫലമഭായനി രഭാസവെളങ്ങള ലഭലമല്ലഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വതങ്ങട്ട്,  റബര്,  വനലട്ട്ല്ല്  തുടങ്ങനിയ  വെനിളകേളക്കട്ട്  രഭാസവെളങ്ങള
അതലഭാവെശേലമഭാവണന്നനിരനിവക്ക  ആവെശേലമഭായ  രഭാസവെളങ്ങള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  കകേരളത്തനില്  വെനിറഴെനിക്കവപട
രഭാസവെളങ്ങളുവട അളവെട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  കകേരളത്തനില്  വെനിറഴെനിക്കവപട
രഭാസവെളങ്ങളുവട അളവെട്ട് തഭാവഴെപറയലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്. 

1. യൂറനിയ 1,52,916 വമടനികേട്ട് ടണ്

2. ലഡ അകമഭാണനിയലാം കഫഭാകസ്ഫേറട്ട് (ഡനി.എ.പനി.) 25,716 വമടനികേട്ട് ടണ്

3. സനിലാംഗനിള സൂപര് കഫഭാകസ്ഫേറട്ട് 1,133 വമടനികേട്ട് ടണ്

4. അകമഭാണനിയലാം സളകഫറട്ട് 3,762 വമടനികേട്ട് ടണ്

5. മന്യൂകററട്ട് ഓഫട്ട് വപഭാടഭാഷട്ട് 1,02,459 വമടനികേട്ട് ടണ്

6. കകേഭാലാംപകട്ട് രഭാസവെളങ്ങള 1,33,759 വമടനികേട്ട് ടണ്

7. കറഭാക്കട്ട് കഫഭാകസ്ഫേറട്ട് 14,508 വമടനികേട്ട് ടണ്

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ വെനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള

48 (3892) ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  വെനില്പന
കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല എന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  പ്രധഭാന  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിവലങനിലുലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ വെനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  എല്ലഭാ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനികലക്കുലാം  കഹഭാര്ടനി
കകേഭാര്പനിവന്റെ വെനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

വവെജനിറബനിള & ഫ്രൂടട്ട് വപ്രഭാകമഭാഷന കേഗ്രൗണ്സനില്

49 (3893) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അടപഭാടനി  ആദനിവെഭാസനി  കമഖലയനില്
വവെജനിറബനിള  ആനറട്ട്  ഫ്രൂടട്ട്  വപ്രഭാകമഭാഷന  കേഗ്രൗണ്സനില്  എവനല്ലഭാലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ  ഏവതല്ലഭാമനിനത്തനില്
വചേലവെഴെനിചനിട്ടുവണന്ന വെനിവെരലാം വെര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുമഭായനി  എത്ര  തുകേ  സര്ക്കഭാര്/കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
വെകേയനിരുത്തനി അനുവെദനിചനിട്ടുണഭായനിരുനവവെനള വെനിവെരലാം ഇനലാം തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  പടനികേവെര്ഗ  വെനികേസന  കക്ഷമ

വെകുപട്ട്  100  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിക്കുകേയലാം  തഭാവഴെപറയന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

നടപനിലഭാക്കുകേയലാം വചേയ്തു.

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വചേലവെഴെനിച തുകേ

സസഭാശയ സലാംഘങ്ങളുവട

രൂപതീകേരണലാം (8 എണലാം)

₹ 50,000

പരനിശേതീലനങ്ങള (5 എണലാം) ₹ 40,000

പനല് പചക്കറനി കൃഷനി 

(10 ഏക്കര്)

₹ 6,50,000

പചക്കറനി കൃഷനി (40 ഏക്കര്) ₹ 18,00,000

നനിലവെനിലുള വെഭാഴെക്കൃഷനിക്കുള

സഹഭായലാം (10 ഏക്കര്)

₹ 2,00,000

പുതനിയ വെഭാഴെക്കൃഷനിക്കുള

കപ്രഭാതഭാഹനലാം (50 ഏക്കര്)

₹ 35,00,000

മഭാര്ക്കറട്ട്  സകപഭാര്ടട്ട്  കേളക്ഷന  വസന്റെര്  

(2 എണലാം)

₹ 5,00,000

മഭാര്ക്കറട്ട് ഇന്റെര്വവെനഷന

(5000 വമടനികേട്ട് ടണ്)

₹ 12,25,000

സമനിതനിക്കട്ട് വെഭാഹനലാം ₹ 7,50,000

വഫയര് ലപ്രസട്ട് സകപഭാര്ടട്ട് ₹ 5,00,000

വഫസനിലനികറഷന ₹ 3,60,000

സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം ₹ 4,25,000

2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  RKVY  പദതനിയനില്  62  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവെദനിക്കുകേയലാം തഭാവഴെപറയന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേയലാം വചേയ്തു.
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പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വചേലവെഴെനിച തുകേ

പനല് പചക്കറനി കൃഷനി 
(50 ഏക്കര്)

₹ 10,00,000

പചക്കറനി കൃഷനി (200 ഏക്കര്) ₹ 32,00,000

വെഭാഴെക്കൃഷനി ₹  20,00,000

(സനി)  കമല്  പരഭാമര്ശേനിച  പദതനികേളനില്  പടനികേവെര്ഗ  വെനികേസന  വെകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയ  100  ലക്ഷലാം രൂപയവട പദതനി പൂര്ണമഭായലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
വെനിഹനിതവലാം  62  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  RKVY  പദതനി  പൂര്ണമഭായലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന്റെയലാം വെനിഹനിതമഭാണട്ട്.

നബഭാര്ഡനിവന്റെ വപ്രഭാകപഭാസലുകേള

50 (3894) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നബഭാര്ഡട്ട്,  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്  XXI-ല്  ഉളവപടുത്തനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന സമര്പനിക്കവപട പദതനി വപ്രഭാകപഭാസലുകേള ഏവതല്ലഭാലാം ;
ഓകരഭാ പദതനിയവടയലാം വെനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

നബഭാര്ഡട്ട്  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.  XXI-ല്  ഉളവപടുത്തനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന  സമര്പനിക്കവപട  പദതനി  വപ്രഭാകപഭാസലുകേളുവട  വെനിശേദഭാലാംശേലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വനല്ലുല്പഭാദനലാം

51 (3895) ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവെനില്  എത്ര  ടണ്  വനലട്ട്ല്ല്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്;  ജനില്ല
തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവെനില് 549275 ടണ് വനലട്ട്ല്ല് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്.  ജനില്ല
തനിരനിച്ചുള വനല്ലുല്പഭാദനത്തനിവന്റെ കേണക്കട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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നമ്പര് ജനില്ല ഉല്പഭാദനലാം (ടണ്)

1. തനിരുവെനനപുരലാം 5453

2. വകേഭാല്ലലാം 3351

3. പത്തനലാംതനിട 8396

4. ആലപ്പുഴെ 89335

5. കകേഭാടയലാം 49506

6. ഇടുക്കനി 2198

7. എറണഭാകുളലാം 12652

8. തൃശ്ശൂര് 78886

9. പഭാലക്കഭാടട്ട് 228459

10. മലപ്പുറലാം 23649

11. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 3608

12. വെയനഭാടട്ട് 23704

13. കേണ്ണൂര് 11518

14. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 8560

                       ആവകേ 549275
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നനികരഭാധനിത കേതീടനഭാശേനിനനി

52 (3896) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിവല നനികരഭാധനിത കേതീടനഭാശേനിനനി ഉപകയഭാഗത്തനിവനതനിവര  കൃഷനി

വെകുപട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനിയവട വെനിശേദഭാലാംശേലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ അനുമതനിയനില്ലഭാവത നനിയനനിത ഉപകയഭാഗത്തനിനുള

കേതീടനഭാശേനിനനികേള  വെനിറഴെനിക്കുന്ന  കേതീടനഭാശേനിനനി  കേമ്പനനികേളക്കുലാം  വെനിതരണക്കഭാര്ക്കുവമതനിവര

കേര്ശേന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനഭാടനില് നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശേനിനനികേളുവട  ഉപകയഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായനി

തടയന്നതനിനട്ട് ശേക്തമഭായ നടപടനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര് രണഭാഴ്ചയനിവലഭാരനിക്കല്

എല്ലഭാ കേതീടനഭാശേനിനനി വെനിതരണ വെനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം നനിര്ബനമഭായനി പരനികശേഭാധനിചട്ട്

നനികരഭാധനിത കേതീടനഭാശേനിനനികേളുവട  വെനിതരണവലാം  വെനില്പനയലാം  നടക്കുന്നനിവല്ലന്നട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുനണട്ട്.

നനിയമലാം ലലാംഘനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര ഇനവസകനിലസഡട്ട് ആകട്ട് പ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള

ലകേവക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.  കേതീടനഭാശേനിനനി  ഉല്പഭാദകേരുലാം  വെനിതരണക്കഭാരുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം

കേര്ഷകേ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം കനരനിടട്ട് കേതീടനഭാശേനിനനികേള വെനില്പന നടത്തുന്നതുലാം നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

രഭാസവെസ്തുക്കള  പരമഭാവെധനി  കുറച്ചുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുമുള  നല്ല

കേഭാര്ഷനികേമുറകേള,  സലാംകയഭാജനിത  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണലാം,  ലജവെനികേ  നനിയനണ

മഭാര്ഗങ്ങള എന്നനിവെയലാം നടപഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  നനിയനനിത  കേതീടനഭാശേനിനനികേള  കൃഷനി  ഓഫതീസറുവട  കുറനിപടനിയവട

അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  വെനില്പനക്കഭാര്  വെനിതരണലാം  നടത്തഭാവൂ  എനലാം

ആയതനിവന്റെ രജനിസ്റ്റര് ഡനികപഭാകേളനില് സൂക്ഷനിക്കണലാം എനമുള കേര്ശേന നനിര്കദ്ദേശേലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനു വെനിപരതീതമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന വെനില്പനക്കഭാര്വക്കതനിവര

ഇനവസകനിലസഡട്ട് ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചഭായതീ കയഭാജന
53 (3897) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചഭായതീ കയഭാജന
(PMKSY)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭായതനിനട്ട്  കശേഷലാം  നഭാളനിതുവെവര  എവനല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചഭായതീ കയഭാജനയകവെണനി ജനില്ലഭാ ഇറനികഗഷന
പഭാന  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  തുകേ  നല്കേനി  ;  പഭാനുകേള
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എത്ര തുകേ വെനിനനികയഭാഗനിച്ചു; വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചഭായതീ കയഭാജനയട്ട് കവെണനി ജനില്ലഭാ ഇറനികഗഷന
പഭാനുകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ ;  ഇവല്ലങനില് അതനിവന്റെ കേഭാരണലാം
വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്,  വെരുന്ന  അഞ്ചട്ട്  വെര്ഷകത്തക്കട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാകക്കണ  പദതനികേള  കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  സമര്പനിക്കഭാത്തതനിനട്ട്  എവനങനിലുലാം
കേഭാരണമുകണഭാ; ഉവണങനില് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  സലാംസഭാന  വെനിഹനിതമഭായനി  എത്ര
തുകേയഭാണട്ട്  ഇഗ്രൗ വെര്ഷവത്ത ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുത്തനിയതട്ട്;  ബഡ്ജറട്ട്  വെനിഹനിതലാം
പരലഭാപ്തമവല്ലങനില്  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയവട  ഫണട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കഭാവത
കപഭാകുവമന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  പണലാം  കേവണത്തഭാന
എവനഭാവക്ക മഭാര്ഗങ്ങളഭാണട്ട് പരനിഗണനയനിലുളവതന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചഭായതീ കയഭാജന മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങളനുസരനിചട്ട്
State Level Sanctioning Committee (SLSC), Inter Departmental  Working
Group (IDWC), District Level Implementation Committee (DLIC) എന്നനിവെ
രൂപതീകേരനിച്ചു.  എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം  ജനില്ലഭാ  ഇറനികഗഷന പഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചഭായതീ കയഭാജനയകവെണനി ജനില്ലഭാ ഇറനികഗഷന
പഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് 140 ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനി.  സഭാകങതനികേ
കേഭാരണങ്ങളഭാല് ജനില്ലഭാതല പഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു ജനില്ലയട്ട് 5 ലക്ഷലാം രൂപ
വെതീതലാം  ആവകേ  70  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ജനില്ലകേളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.
ജനില്ലഭാതല  പഭാനുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചകശേഷലാം  മഭാത്രകമ  ധനവെനിനനികയഭാഗത്തനിവന്റെ
കേണക്കട്ട് കൃതലമഭായനി പറയഭാന കേഴെനിയൂ.  (ആയതട്ട് വെനിനനികയഭാഗനിച്ചുവെരുന.) 
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശേഷലാം  ജനില്ലഭാ  കേളകര്മഭാരുവട
കയഭാഗലാം  വെനിളനിച്ചുലാം  ജനില്ലഭാ  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കയഭാഗലാം  വെനിളനിച്ചുകൂടനിയലാം  ജനില്ലഭാ
ഇറനികഗഷന പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള പ്രവെര്ത്തനികേള തസരനിതവപടുത്തനിവെരുന.  ഇതട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ PMKSY വവെബ്ലസറനില് അപട്ട് കലഭാഡട്ട്
വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) PMKSY  മഭാര്ഗകരഖപ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ പദതനിയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനികക്കണതനില്ല.  എന്നഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്കൂടനി
അടങ്ങുന്നതുലാം സലാംസഭാന ചേതീഫട്ട് വസക്രടറനി അദലക്ഷനുമഭായ സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനിയവട
അലാംഗതീകേഭാരലാം ആവെശേലമഭാണട്ട്.  ജനില്ലഭാതല ജലകസചേന പഭാനനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുള
പദതനികേള  അതഭാതു  വെര്ഷവത്ത  ഫണനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  വെഭാര്ഷനികേ
പഭാനുകേളുലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം  തയഭാറഭാക്കനി  എസട്ട്.എല്.എസട്ട്.സനി.-യവട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കതകടണതഭാണട്ട്.

(ഇ) PMKSY-കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വെകുപട്ട്,  ഗഭാമവെനികേസന വെകുപട്ട്,
വചേറുകേനിട ജലകസചേന വെകുപട്ട് എന്നതീ മൂന്നട്ട് വെകുപ്പുകേള മുകഖനയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
ഇതനില്  കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വെകുപനിവന്റെ  ബഡ്ജറനില്  ആത
ഒഴെനിവകേയള  60%  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കഭായനി  305  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കൃഷനി വെകുപനിനട്ട് ഇതട്ട് പരലഭാപ്തമഭാണട്ട്. ഗഭാമവെനികേസന വെകുപനിനട്ട്
75 കകേഭാടനി രൂപയലാം വചേറുകേനിട ജലകസചേന വെകുപനിനട്ട്  60 കകേഭാടനി രൂപയലാം PMKSY
പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
അനുവെദനിചനിട്ടുള ഫണനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഈ തുകേ
പരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.    

 കേതീടനഭാശേനിനനികേള തളനിച പചക്കറനി

54 (3898) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പലയനിടങ്ങളനിലുലാം  ലജവെ  പചക്കറനി  എന്ന  കപരനില്
കേതീടനഭാശേനിനനി ഉപകയഭാഗനിച പചക്കറനികേള വെനില്ക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇരടനി വെനിലയട്ട് പചക്കറനി വെനില്ക്കുന്നതനിനുലാം മറ്റുമഭായനി നടത്തുന്ന ഇത്തരലാം
തടനിപ്പുകേള തടയന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള പചക്കറനികേളനിവല വെനിഷഭാലാംശേലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വമഭാലബല് പരനികശേഭാധനഭാ സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തുകമഭാ ; വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  വവജവെ ഉല്പന്നങ്ങളുവട വെനിപണനത്തനിനഭായനി കൂടുതല് ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള
സഭാപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  തടനിപ്പുകേള  തടയന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വെരുന. 

(സനി) വമഭാവവബല്  ലഭാബുകേളനില്  പചക്കറനികേളുവട  വെനിഷഭാലാംശേലാം  കേവണത്തുന്നതനിനുള
സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  സഭാകങതനികേ  പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.  ഭഭാവെനിയനില്
ഇക്കഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

തസനികേകേളുലാം സലലാംമഭാറവലാം

55 (3899) ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൃഷനിവെകുപനില് എത്ര എ.ഡനി.എ. ഓഫതീസുകേള ഉണട്ട്;  ഈ ഓഫതീസുകേളനില്
നനിന്നട്ട്  പ്രതനിവെര്ഷലാം  എത്ര  രൂപ  വെതീതലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കനരനിട്ടുലാം  അല്ലഭാവതയലാം
അനുവെദനിക്കഭാറുണട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത  ഓഫതീസുകേളനിവല  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്  ഓകരഭാ  ജൂനനിയര്
സൂപ്രണട്ട്, കഭാര്ക്കട്ട് തസനികേകേള കൂടുതലഭായനി സൃഷ്ടനിക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേ  വപനഷന  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എവനല്ലഭാവമന്നട്ട്
വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;  നനിലവെനില് അനര്ഹര് കേര്ഷകേ വപനഷന ലനിസ്റ്റനില് ഉളവപടനിട്ടുള
കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ഡയറകര് ഓഫട്ട് അഗനികേളചര് തസനികേയനികലയട്ട് വപ്രഭാകമഭാഷന
ലഭനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസര് പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, വെയനഭാടട്ട് ജനില്ലകേളനില്
കജഭാലനിവചേയഭാന  വെനിസമ്മേതനിക്കുന്നതുലാം  രഭാഷ്ട്രതീയ/ഉകദലഭാഗസ  സസഭാധതീനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
വതക്കന ജനില്ലകേളനികലക്കട്ട് സലലാംമഭാറലാം വെഭാങ്ങനി കപഭാകുന്നതുലാം തടയഭാന എവനഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  കൃഷനി വെകുപനിവല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ഡയറകര്, വഡപന്യൂടനി ഡയറകര്, കജഭായനിന്റെട്ട്
 ഡയറകര് എന്നതീ ഉയര്ന്ന തസനികേകേളനിവല ജതീവെനക്കഭാര് സസനലാം ജനില്ലയട്ട് വവെളനിയനിലുലാം
മലബഭാര്  കമഖലയനിലുലാം  കുറഞതട്ട്  മൂന്നട്ട്  വെര്ഷവമങനിലുലാം  തുടര്ചയഭായനി  കജഭാലനി
വചേയണവമന്ന നനിബനന, കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിക്കട്ട് മുനതൂക്കലാം വകേഭാടുക്കുന്ന ജനില്ലകേളനിവല
ഉകദലഭാഗസക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന പരലഭാപ്തമഭാകുവമന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ  ;  ഈ വെനിഷയത്തനില്
എവനഭാവക്ക  കേഭാരലങ്ങള  വചേയഭാന  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനവവെനലാം  കൃഷനി  വെകുപനില്  ഒരു
സലലാംമഭാറ നയലാം വകേഭാണ്ടുവെരഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാവയനലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വെകുപനില് 152  കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
ഡയറകര് ഓഫതീസുകേളഭാണുളതട്ട്.  പ്രതനിവെര്ഷലാം ടനി ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
കനരനിട്ടുലാം അല്ലഭാവതയലാം അനുവെദനിക്കുന്ന തുകേകേവളപറനിയള വെനിവെരലാം കശേഖരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി)  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ഡയറകര്  ഓഫതീസുകേളനില്  കൂടുതല്  തസനികേകേള
അനുവെദനിക്കുന്ന വെനിഷയലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   

(സനി) കേര്ഷകേ  വപനഷന  ലനിസ്റ്റനില്  ധഭാരഭാളലാം  അനര്ഹരഭായവെര്  ഉളവപടനിട്ടുവണന്നട്ട്
ധന വെകുപട്ട് കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ ശദയനില്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 60  വെയസട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിച, 2
വഹകര്  സലലാം  വെവര  കൃഷനി  ഭൂമനിയള  വചേറുകേനിട -നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്
കേര്ഷകേ  വപനഷന  അനുവെദനിക്കുന്നതട്ട്.  നനിലവെനിലുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളപ്രകേഭാരലാം
അര്ഹതയളവെവരയഭാണട്ട്  വപനഷന ലനിസ്റ്റനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.   എന്നഭാല്
ഇതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നനിലവെനില് അനര്ഹര് കേര്ഷകേ വപനഷന ലനിസ്റ്റനില്
ഉളവപടനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്  പരനികശേഭാധനിക്കുവെഭാനുലാം,  നനിലവെനിലുള  മഭാനദണ്ഡത്തനിവന്റെ
അപഭാകേതകേള പരനികശേഭാധനിക്കുവെഭാനുമുള നടപടനികേള നടനവെരുന. 

(ഡനി)  സലലാംമഭാറലാം  സലാംബനനിചട്ട്  നനിലവെനിലുള  വപഭാതു  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്
അനുസരനിചഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വെകുപനില്  സലലാംമഭാറലാം
നടനവെരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട് കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമവലാം സുതഭാരലവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അടുത്ത
വെര്ഷലാം മുതല് സലലാംമഭാറലാം ഓണ്വവലനഭായനി നടത്തുവെഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ഇ)  കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വെകുപനില് ഒരു സലലാംമഭാറ നയലാം
വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതട്ട് സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശേലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്

ഇന്റെര്നഭാഷണല് റനിസര്ചട്ട് ആന്റെട്ട് വടയനിനനിലാംഗട്ട് വസന്റെര് കഫഭാര് ബനികലഭാ സതീ
വലവെല് ഫഭാമനിലാംഗട്ട്

56 (3900) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇന്റെര്നഭാഷണല് റനിസര്ചട്ട് ആന്റെട്ട് വടയനിനനിലാംഗട്ട് വസന്റെര് കഫഭാര് ബനികലഭാ
സതീ  വലവെല്  ഫഭാമനിലാംഗട്ട്  എന്ന  സഭാപനത്തനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  സലാംബനനിച
വെനിവെരങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഭാപനലാം കുടനഭാടനിവല പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനുതകുന്ന
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?



110       കകേരള നനിയമസഭ                    ഒകകഭാബര് 21,  2016

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനഭാടട്ട്  കപഭാവലയള  തതീരകദശേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേളനില്  ആകഗഭാള
തഭാപനലാം,  കേഭാലഭാവെസഭാ  വെലതനിയഭാനലാം,  ഓരുകേയറലാം  എന്നനിവെമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന
പ്രശങ്ങള പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം അതട്ട് കനരനിടുന്നതനിനുള അതനിജതീവെന കൃഷനി മഭാതൃകേകേള
ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടട്ട്  2015 വസപ്തലാംബര് മഭാസത്തനില് ഇന്റെര്നഭാഷണല്
റനിസര്ചട്ട്  ആന്റെട്ട്  വടയനിനനിലാംഗട്ട്  വസന്റെര്  കഫഭാര്  ബനികലഭാ  സതീ  വലവെല്  ഫഭാമനിലാംഗട്ട്
IRTCBSF  (അനര്കദ്ദേശേതീയ  കേഭായല്  കൃഷനി  ഗകവെഷണ  പരനിശേതീലന  കകേന്ദ്രലാം)
കുടനഭാടനില് പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.  കേഭാലഭാവെസഭാ മഭാറത്തനിവന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില്,
തതീരകദശേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേളക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ വെനിവെനിധ സലാംകയഭാജനിത കേഭാര്ഷനികേ
മഭാതൃകേകേള രൂപവപടുത്തുകേ, കഫഭാടനിലാംഗട്ട് അഗനികേളചര്, തുറസഭായ ജലഭാശേയങ്ങളനിലുലാം
മറ്റുലാം ജലകേളകേള വെനിനനികയഭാഗനിച്ചുള കൃഷനി,  പരനിസനിതനി പരലകവെഷണ പഠനങ്ങള
തുടങ്ങനിയ പദതനികേള കേര്ഷകേ പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട ടനി സഭാപനലാം നനിലവെനില് ഏവറടുത്തട്ട്
നടത്തനിവെരുന. 

(ബനി) കുടനഭാടനിവല പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണലാം ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണട്ട് പരനിസനിതനിക്ക ട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ സലാംകയഭാജനിത കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേള,  കഫഭാടനിലാംഗട്ട് അഗനികേളചര്,
ജലകേളകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുള കൃഷനി, പരനിസനിതനി പരലകവെഷണ പഠനങ്ങള എന്നനിവെ
പ്രസ്തുത വസന്റെറനിലൂവട നടപനിലഭാക്കനി വെരുന. 

വഫര്ടനിവവലസര് കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര്

57 (3901) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .  നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഫര്ടനിലലസര്  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഡര്  (1985)  കൃഷനി  വെകുപട്ട്
കേര്ശേനമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നനിവല്ലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആയതട്ട്  കേര്ശേനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ബനവപടവെര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒകര  തരത്തനിലുള  രഭാസവെളങ്ങളക്കട്ട്  വെനിവെനിധ  കേമ്പനനികേള  വെലതലസ
വെനിലകേള ഈടഭാക്കുന്നതട്ട് നനിയനനിക്കഭാനുലാം ഏവറക്കുവറ ഒകര വെനിലയനില് വെനിതരണലാം
നടത്തഭാനുലാം എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 
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(എ)  വഫര്ടനിവവലസര്  (കേണ്കടഭാള)  ഓര്ഡര്  1985-കൃഷനി  വെകുപട്ട്  കേര്ശേനമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.

(ബനി) നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  2010-11  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  മുതല്  നന്യൂടനിയന്റെട്ട്
കബസ്ഡട്ട് സബ്സനിഡനി (എന.ബനി.എസട്ട്.) നയമഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത
നയപ്രകേഭാരലാം രഭാസവെളങ്ങളുവട വെനില നനിര്ണയനിക്കഭാനുള അധനികേഭാരലാം രഭാസവെള കേമ്പനനികേളനില്
നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്. കഫഭാസ്ഫേറസട്ട്, വപഭാടഭാഷട്ട് വെളങ്ങളുവട വെനില കേമ്പനനികേള നനിശ്ചയനിക്കുനവവെങനിലുലാം
അവെ ഉല്പഭാദനവചലവെനിവനക്കഭാള കുറഞ വെനില്പന വെനിലയനില് വെനില്ക്കവപടുന്നതനിനുകവെണനി
കേമ്പനനികേളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന സതീലാം നനിലവെനിലുണട്ട്.

പചകത്തങ്ങയവട വെര്ദനിപനിച വെനില 

58 (3902) ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിളനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പചകത്തങ്ങയവട വെനില കേനികലഭായട്ട്  27  രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിച നനിരക്കട്ട് കകേര
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനിത്തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇവല്ലങനില് വെര്ദനിപനിച നനിരക്കനിലുള തുകേ
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കുവെഭാന കൃഷനിഭവെനുകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല്ല.  പചകത്തങ്ങയവട  വെനില  കേനികലഭായട്ട്  27  രൂപയഭായനി  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതഭാവണന്നട്ട്
ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ആയതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

കൃഷനിനഭാശേത്തനിനട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം 

59 (3903) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2014-വല  കേഭാലവെര്ഷവക്കടുതനിയനില്  കൃഷനി  നശേനിച  മരങ്ങഭാട്ടുപളനി,
കുറനിചനിത്തഭാനലാം  വെനികല്ലജുകേളനിവല  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇവല്ലങനില് ആയതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളവതനലാം
അതട്ട്  ആര്വക്കഭാവക്കയഭാവണനലാം  വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ  ;  ഇവെരനില്  ആര്വക്കങനിലുലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്
മരങ്ങഭാട്ടുപളനി കൃഷനിഭവെനനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  കേഭാലവെര്ഷവക്കടുതനിമൂലമുള  കൃഷനി  നഭാശേത്തനിനട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മരങ്ങഭാട്ടുപളനി  കൃഷനി  ഭവെനനില് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിരുന്ന ശതീ.  കജഭാര്ജട്ട്  കജഭാസട്ട്,
വെലലമലഭാലനില്,  മണക്കനഭാടട്ട്  പനി.ഒ.,  കകേഭാടയലാം  എന്നയഭാളനിവന്റെ അകപക്ഷയനില് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ശതീ.  കജഭാര്ജട്ട്  കജഭാസനിനട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഇഗ്രൗ അകപക്ഷകേവന്റെ അകപക്ഷയനില് കൃഷനി വെകുപട്ട് അകനസഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മരങ്ങഭാട്ടുപളനി  കൃഷനിഭവെനനില്  ലഭനിച  167  അകപക്ഷകേളനിനകമല്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേരുവട
ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

(സനി&ഡനി)  ശതീ.  കജഭാര്ജട്ട്  കജഭാസനിവന്റെ  അകപക്ഷ  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  നഷ്ട
പരനിഹഭാരലാം തനിടവപടുത്തനി തുകേ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

വനല്കൃഷനിക്കുള സബ്സനിഡനി

60 (3904) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള  സലാംസഭാന  വെനിത്തുല്പഭാദന  കകേന്ദ്രത്തനിന്റെ  വെനിത്തു  വെഭാങ്ങനി
കൃഷനിയനിറക്കുന്നവെര്ക്കട്ട് മഭാത്രലാം സബ് സനിഡനി നല്കേനിയഭാല് മതനിവയന്ന കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ
ഉത്തരവെട്ട് നനിലവെനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവല്ലങനില്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെനില്  എന്തു  മഭാറമഭാണട്ട്  പുതുതഭായനി
വെരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേളനിലൂവട  ലഭനിക്കുന്ന  വെനിത്തുകേള  ചേനിലതട്ട്  സലാംഭരണ
ശേഭാലകേളനില് വകേടനിക്കനിടക്കുന്നവെ ആയതനിനഭാല് പലകപഭാഴലാം മുളയഭാറനിവല്ലന്ന കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഒരു  വഹകര് ഭൂമനിയനിവല  കൃഷനിക്കട്ട്  എത്ര രൂപയഭാണട്ട്  സബ് സനിഡനി  ;
സബ് സനിഡനി ലഭനിക്കുന്ന കൃഷനിഭൂമനിയവട പരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(ഇ)  പ്രഭാചേതീന വനല്വെനിത്തുകേള കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് എവനങനിലുലാം പ്രകതലകേ
സഹഭായലാം കൃഷനി വെകുപട്ട് നല്കുനകണഭാ ; എങനില് വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല്ല. കൃഷനി ഡയറകറുവട 3-9-2016  -വല പുനനഃപരനിഷ്കരനിച സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം  വനല്ക്കൃഷനിക്കഭാവെശേലമഭായ  വെനിത്തട്ട്  നഭാഷണല്  സതീഡട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന, കകേരള
കസ്റ്ററട്ട് സതീഡട്ട് ഡവെലപട്ട്വമന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി, കേര്ണഭാടകേ സതീഡട്ട് കകേഭാര്പകറഷന, സര്ക്കഭാര്
ഫഭാമുകേള  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  വെഭാങ്ങഭാവന്നതനിനട്ട്  പുറവമ  കേര്ഷകേര്  സസനമഭായനി
കശേഖരനിചനിട്ടുള വനല് വെനിത്തുകേളക്കുലാം സബ്സനിഡനി നല്കുന്നതഭാണട്ട്.  

(സനി) അങരണ കശേഷനി പരനികശേഭാധനഭാലഭാബുകേളനില് പരനികശേഭാധനിചട്ട്  ഉറപ്പു വെരുത്തനിയ
കശേഷമഭാണട്ട്  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വെനിത്തട്ട്  നല്കേനിവെരുന്നതട്ട്.  വെനിത്തുകേളുവട
അങരണകശേഷനി കുറഞതഭായനി കേണഭാല് പകേരലാം നല്ല വെനിത്തട്ട് സഗ്രൗജനലമഭായനി നല്കുനണട്ട്. 

(ഡനി) സുസനിര വനല്ക്കൃഷനി വെനികേസന പദതനിപ്രകേഭാരലാം വഹകറനിനട്ട് 1,500 രൂപ,
പ്രകതലകേ വനല്ലനിനങ്ങളുവട വെനികേസന പദതനിയനില് 10,000 രൂപ, ആര്.വകേ.വെനി.വവവെ.
തരനിശുനനില വനല്കൃഷനി പദതനിയനില്  7,500  രൂപ എന്നതീ കേണക്കനിനഭാണട്ട് സബ്സനിഡനി
നല്കേനിവെരുന്നതട്ട്.  2  വഹകര്  വെവര  കൃഷനി  ഭൂമനിയള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മഭാത്രകമ,
നനിലവെനിവല  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  സബ്സനിഡനിക്കര്ഹതയള.  ഉല്പഭാദനവചലവകേളക്കഭായനി
വഹകറനിനട്ട് 6,000 രൂപ കതഭാതനില് ത്രനിതല പഞ്ചഭായത്തട്ട് നല്കുനണട്ട്.  

(ഇ)  പരമ്പരഭാഗത വനല്വെനിത്തുകേള കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനുലാം ആയതനിവന്റെ കൃഷനി
കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  പ്രകതലകേ  വനല്ലനിനങ്ങളുവട  വെനികേസനലാം  എന്ന
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ആയതനിനഭായനി  ഒരു  വഹകറനിനട്ട്  10,000  രൂപ
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  വനല്ലനിവന്റെ
വെര്ഷമഭായനി  ഇഗ്രൗ  വെരുന്ന  ഒരു  വെര്ഷലാം  ആചേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഗ്രൗ  പരനിപഭാടനിയവട
ഭഭാഗമഭായനി പരമ്പരഭാഗതമഭായതുലാം പ്രഭാചേതീനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുന്നതുമഭായ വനല്ലനിനങ്ങള
കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനുലാം പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള പ്രകതലകേ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

കൃഷനിനഭാശേലാം

61 (3905) ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016  ജൂണ്-ജൂലല  മഭാസത്തനിലുണഭായ  കേഭാലവെര്ഷവക്കടുതനിയനില്  ആലപ്പുഴെ
ജനില്ലയനിവല  കേഭാര്ത്തനികേപളനി  തഭാലൂക്കനില്  ഉണഭായ  കൃഷനി  നഭാശേത്തനിവന്റെ  കേണക്കട്ട്
വെനികല്ലജട്ട്  തനിരനിചട്ട്  വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;  ആയതനിനട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുവെഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വെനികല്ലജട്ട് തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് അനുബനമഭായനി*കചേര്ക്കുന. നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ
വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

62 (3906) ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില് മഴെ കുറവെഭായതുമൂലലാം വനല്കൃഷനിക്കട്ട് ഉണക്കട്ട് ബഭാധനിച
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നഷ്ടപരനിഹഭാര  ഇനത്തനില്  13,69,250  (പതനിമൂന്നട്ട്  ലക്ഷത്തനി  അറുപത്തനി
ഒനപതനിനഭായനിരത്തനി  ഇരുനൂറനി  അനപതട്ട്)  രൂപയവട  വകയനിമുകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  ലഭലമഭാക്കനി  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വെരുന. 

വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള കൃഷനി

63 (3907) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള  കൃഷനിയനികലക്കട്ട്  യവെഭാക്കവള  ആകേര്ഷനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനി  ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  ഇതനിവന്റെ  ലക്ഷലങ്ങള
വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം ബജറനില് എത്ര തുകേ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ) വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള  കൃഷനിയനികലക്കട്ട്  യവെഭാക്കവള  ആകേര്ഷനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  "വവഹവടകേട്ട് അഗനികേളചര് പദതനി"  കൃഷനി വെകുപട്ട് സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര്
മനിഷന  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കൃഷനിഭൂമനിയവട  വെനിസ്തൃതനി  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം
കുറഞവെരുന്ന കകേരളലാം കപഭാലുള സലാംസഭാനത്തട്ട് കൃഷനി വചേയ്യുന്ന സലത്തുനനിനലാം
പരമഭാവെധനി  ഉല്പഭാദനലാം  (ഉല്പഭാദന  ക്ഷമതഭാ  വെര്ദനവെട്ട്)  ലഭനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്
ഇതനിലൂവട ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ഇതനിനട്ട് സഹഭായനിക്കുന്ന കപഭാളതീഹഗ്രൗസട്ട് കൃഷനിയനില്
കപഭാളതീഹഗ്രൗസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവകേ വചേലവെനിവന്റെ 75% സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം
നല്കുന. പചക്കറനി വെനിളകേള, പുഷ്പകൃഷനി എന്നനിവെയഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായലാം കപഭാളതീഹഗ്രൗസനില്
കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതട്ട്.  ഇകത  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  ജലകസചേനത്തനിവല  ആധുനനികേ
രതീതനികേളഭായ വെനിവെനിധ തരത്തനിലുള ഡ്രൈനിപട്ട്, സനിലാംഗ്ളര് തുടങ്ങനിയ ജലകസചേനരതീതനികേള
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സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവെരുന.  കൂടഭാവത
പചക്കറനി  കൃഷനിവെനികേസന  പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി  വവഹവടകേട്ട്  കൃഷനിരതീതനികേളഭായ
മഴെമറ  (വറയനിന  വഷല്ടര്),  വഫര്ടനികഗഷന എന്നതീ  നൂതന കേഭാര്ഷനികേ  രതീതനികേളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവെരുന.  ഉല്പഭാദനക്ഷമതഭാ  വെര്ദനവലാം  തദസഭാര  വെനിപണനി
ലക്ഷലമഭാക്കനിയള  കൃഷനിയലാം  പ്രസ്തുത കൃഷനിരതീതനികേള  അവെലലാംബനിക്കുന്നതനിലൂവട
സഭാദലമഭാകുന.  കൂടഭാവത  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന  2016 -17
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡട്ട്  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
കഹഭാര്ടനികേളചര്  എന്ന  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  മൂലലലാം  കൂടനിയ
പചക്കറനികേള,  ഓര്ക്കനിഡട്ട്,  ആന്തൂറനിയലാം,  കേഭാര്കണഷന,  വജര്ബറ,  കറഭാസട്ട്,  ലനില്ലനി
എന്നനിവെ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  നടതീല്  വെസ്തുക്കളുവട  വചേലവെനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന. 

(ബനി)  2016-17  വെഭാര്ഷനികേ  ബഡ്ജറനില്  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കഭായനി
വെകേയനിരുത്തനിയ തുകേയവട വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന : 

ക്രമ
നമ്പര്

പദതനി തുകേ (ലക്ഷലാം രൂപ)

1 വവഹവടകേട്ട് അഗനികേളചര് 290

2 പചക്കറനി വെനികേസന പദതനി

(a)  മഴെമറ നനിര്മ്മേഭാണലാം 590

(b)   കേണനികേ ജലകസചേനവലാം വഫര്ടനികഗഷനുലാം 400

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡട്ട്
ഡവെലപ്വമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കഹഭാര്ടനികേളചര് എന്ന കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയവട വെഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേ പദതനിയനില് വെകേയനിരുത്തനിയ തുകേയവട വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന

2  വചേറുകേനിട  നഴറനികേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  15  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  നഭാചസറലനി
വവെന്റെനികലറഡട്ട് ടന്യൂബുലഭാര്  സ്ട്രക്ചര്  കപഭാളതീഹഗ്രൗസുകേള  8.75  വഹകറനില്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  493.56  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  തണല്  വെല  7  വഹകറനില്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  253.8  ലക്ഷലാം രൂപയലാം 15 വഹകര് കപഭാളതീഹഗ്രൗസുകേളനില് മൂലലലാം
കൂടനിയ  പചക്കറനികേള,  ഓര്ക്കനിഡട്ട്,  ആന്തൂറനിയലാം,  കേഭാര്കണഷന,  ജര്ബറ,  കറഭാസട്ട്,
ലനില്ലനി  എന്നനിവെ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടതീല്  വെസ്തുക്കളുവട  വെനിലയലാം  ഉല്പഭാദന
വചേലവെനിനുമഭായനി 170.8 ലക്ഷലാം രൂപയലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുവട വെനിലത്തകേര്ച

64 (3908) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുവട  വെനിലത്തകേര്ചമൂലലാം  ബുദനിമുടനുഭവെനിക്കുന്ന
കേര്ഷകേവര സഹഭായനിക്കഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചു
വെരുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  വെനിലത്തകേര്ചമൂലലാം  റബര്,  വതങ്ങട്ട്  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  കേടുത്ത
പ്രതനിസനനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംഭരണലാം  ഉളവപവടയള  കേഭാരലങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളക്കട്ട്  നലഭായമഭായ  വെനില  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കൃഷനി  വെകുപ്പുമുകഖന  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
വനല്ലനിനട്ട്  നലഭായവെനില  ഉറപ്പു വെരുത്തുന്നതനിനട്ട്  സനിവെനില് സവവപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന കേനി.  ഗഭാമനിനട്ട്  21.50  രൂപ നനിരക്കനില് വനല്ലു സലാംഭരണവലാം നഭാളനികകേരത്തനിനട്ട്
നലഭായമഭായ  വെനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരവഫഡനിവന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാവട  കൃഷനി
ഭവെനുകേളനിലൂവട കേനികലഭായട്ട് 25 രൂപ നനിരക്കനില് പച നഭാളനികകേര സലാംഭരണ പദതനിയലാം
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കേഴെനിഞ ബഡ്ജറനില്  ഇതട്ട്  27  രൂപയഭാക്കുവമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനുപുറകമ  റബര്  വെനിലയനിടനിവെനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  റബര്  വപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനവസന്റെതീവെട്ട്
പദതനിയലാം  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  വനല്ലനിനട്ട്  നലഭായമഭായ  വെനില ഉറപ്പു വെരുത്തുന്നതനിനട്ട്
സനിവെനില് സവവപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനികലയലാം കേര്ഷകേരനില്
നനിന്നട്ട് വനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരനിച്ചു വെരുന. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ വെനികകേന്ദ്രതീകൃത വനല്ലു സലാംഭരണ
പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനിയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനല്ലു  സലാംഭരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വനല്ലനിനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന  തഭാങ്ങുവെനില,  ഉല്പഭാദനവചലവമഭായനി
തഭാരതമല  വപടുത്തുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനിവല  കേര്ഷകേവര  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം
കുറവെഭായതു വകേഭാണട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഉയര്ന്ന സലാംഭരണവെനില നല്കേനിയഭാണട്ട്
വനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഇകപഭാഴെവത്ത തഭാങ്ങുവെനില കേനികലഭായട്ട്
14.70  രൂപയഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിലവെനില്  കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്  21.50  രൂപ
നനിരക്കനിലഭാണട്ട് വനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുന്നതട്ട്.  റബറനിനട്ട്  വെനിലസനിരത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
റബര് വപ്രഭാഡക്ഷന ഇനവസന്റെതീവെട്ട് പദതനി ധനവെകുപ്പുലാം റബര് കബഭാര്ഡുലാം സലാംയക്തമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇഗ്രൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം  റബറനിവന്റെ  തഭാങ്ങുവെനിലയലാം
റബര് കബഭാര്ഡട്ട് കേനികലഭായട്ട് അതതു ദനിവെസലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന വെനിലയലാം തമ്മേനിലുള
വെലതലഭാസലാം  റബര്  കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാക്ഷലവപടുത്തനിയ  ബനില്ലനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സബ്സനിഡനിയഭായനി  കേര്ഷകേരുവട  ബഭാങട്ട്  അക്കഗ്രൗണനികലക്കട്ട്  നല്കുന.  കേനികലഭായട്ട്
150 രൂപയഭാണട്ട് ഇകപഭാള റബറനിവന്റെ തഭാങ്ങുവെനിലയഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്. 
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മണ സലാംരക്ഷണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

65 (3909) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മണ  സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഴെനിഞ അഞ വെര്ഷക്കഭാലയളവെനില്
തനിരുവെമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  നടത്തനിയ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  വെനിശേദഭാലാംശേലാം  ഇനലാം
തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പുതനിയതഭായനി  നനിര്കദ്ദേശേനിച  പ്രവൃത്തനികേള  എവതഭാവക്കയഭാവണനലാം
അവെയവട നനിലവെനിലുള സനിതനിവയനഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മണ  പരലകവെക്ഷണ മണ  സലാംരക്ഷണ വെകുപട്ട് മുകഖന കേഴെനിഞ അഞ
വെര്ഷക്കഭാലയളവെനില്  തനിരുവെമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  നബഭാര്ഡട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാവടയള
ആര്.വഎ.ഡനി.എഫട്ട്. പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി ആനകയഭാടട്ട്, ഓടവെളവെട്ട്, ആനയഭാലാംകുന്നട്ട്,
പഭാറകത്തഭാടട്ട്  എന്നതീ  നതീര്ത്തട  പദതനികേളനിലഭായനി  വെനിവെനിധ  മണ  സലാംരക്ഷണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവൃത്തനിയവട  വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന :

ആനകയഭാടട്ട് പദതനി   :

19-3-2012-വല  GO(Rt)  No.631/2012/AD  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
ആര്.വഎ.ഡനി.എഫട്ട്  പദതനിയവട  17-ാം  ഘടത്തനില്  ഉളവപടുത്തനി  ആനകയഭാടട്ട്
പദതനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.  1 -11 -2012-ല്  ആരലാംഭനിച  60  ലക്ഷലാം  രൂപ
അടങലഭായള  ആനകയഭാടട്ട്  നതീര്ത്തട  പദതനിയനില്  നഭാളനിതുവെവര  56.176  ലക്ഷലാം
രൂപ വചേലവെഴെനിചട്ട്  കേല്ലുകേയഭാല നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മഴെക്കുഴെനികേള,  പുല്ലുവെച്ചു പനിടനിപനിക്കല്,
തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നതീ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവട 268 വഹകര് പ്രകദശേത്തട്ട് മണട്ട്
സലാംരക്ഷണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഓടവെളവെട്ട് പദതനി   :

19-3-2012-വല  GO(Rt)  No.631/2012/AD  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവ  പ്രകേഭാരലാം
ആര്.വഎ.ഡനി.എഫട്ട്  പദതനിയവട  17-ാം  ഘടത്തനില്  ഉളവപടുത്തനി  ഓടവെളവെട്ട്  പദതനിക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി. 1-11-2012-ല് പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച ഓടവെളവെട്ട് പദതനിക്കഭായനി
അനുവെദനിച  54  ലക്ഷലാം രൂപയനില് നഭാളനിതുവെവര  51.398  ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴെനിചട്ട്
കേല്ലുകേയഭാല,  തടയണ,  കുളങ്ങള,  പഭാര്ശേസഭനിത്തനി,  ഗഭാബനികയഭാണ്  പഭാര്ശേസഭനിത്തനി,
കേര്ഷകേര്ക്കഭായള  പരനിശേതീലനലാം  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവട  221  വഹകര്  പ്രകദശേത്തട്ട്  മണട്ട്  സലാംരക്ഷണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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ആനയഭാലാംകുന്നട്ട് പഭാറകത്തഭാടട്ട് പദതനി   :

31-10-2013-വല  GO(Rt)  No.1895/2013/AD  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
ആര്.വഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  പദതനിയവട  19 -ാം  ഘടത്തനില്  ഉളവപടുത്തനി ആനയഭാലാംകുന്നട്ട്
പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.   29-01-2014-നട്ട് ആരലാംഭനിച  100  ലക്ഷലാം രൂപ
അടങലഭായള പദതനിയനില് 67.698 ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴെനിചട്ട് കേല്ലുകേയഭാല, മരങ്ങള
വെച്ചു പനിടനിപനിക്കല്,  വടറസനിലാംഗട്ട്,  മഴെക്കുഴെനികേള,  തടയണകേള  (കേരനിങലട്ട്ല്ല്,  കേഭാട്ടുകേലട്ട്ല്ല്,
ഗഭാബനികയഭാണ്),  കേളങ്ങള,  പഭാര്ശേസഭനിത്തനി,  നതീരുറവെ സലാംഭരണനി,  കക്രഭാസട്ട്  വചേക്കട്ട്,
കേര്ഷകേര്ക്കഭായള  പരനിശേതീലനലാം  എന്നനിവെ  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലൂവട
252 വഹകര് പ്രകദശേത്തട്ട് മണ സലാംരക്ഷണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  തനിരുവെമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിവല  കൂടക്കര  നതീര്ത്തട  പദതനി  വസകറല്
അകലഭാകക്കഷന പരനിമനിതനിമൂലലാം നബഭാര്ഡട്ട് ധനസഹഭായകത്തഭാവടയള ആര്.വഎ.ഡനി.എഫട്ട്.
പദതനിയവട 22 -ാം ഘടത്തനില് ഉളവപടുത്തഭാന സഭാധനിചനിടനില്ല. 

ഗലഭാപട്ട് പദതനി

66 (3910) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    അനനില് അക്കര : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയവട  കനതൃതസത്തനില്  ഗലഭാപട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനികേളനിവല വെനിഷഭാലാംശേലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്ന സലാംവെനിധഭാനലാം കൂടുതല്
സലങ്ങളനികലക്കട്ട്  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനിയകണഭാ;  എങനിൽ  വെനിശേദഭാലാംശേലാം
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.  എന്നഭാല് കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ കനതൃതസത്തനില്  Good Agriculture
Practice (GAP) പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

(ബനി)  പചക്കറനികേളനിവല  വെനിഷഭാലാംശേലാം  ശേഭാസതീയമഭായനി  പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എല്ലഭാ  അതലഭാധുനനികേ  സഗ്രൗകേരലങ്ങളുലാം  അക്രഡനികറഷനുമുള  സര്ക്കഭാര്തലത്തനിവല
ഒരു ലകബഭാറടറനി  കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയവട വവെളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിലുണട്ട്.
കകേഭാടയലാം  (കുമരകേലാം),  തൃശ്ശൂര്  (വവെളഭാനനിക്കര),  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  (പടന്നക്കഭാടട്ട്)  ജനില്ലകേളനിവല
കേഭാര്ഷനികേ ഗകവെഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം 3 പുതനിയ വെനിഷഭാലാംശേ പരനികശേഭാധനഭാ ലഭാകബഭാറടറനികേള
പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചട്ട് കസവെനങ്ങളുലാം സഗ്രൗകേരലങ്ങളുലാം വെലഭാപനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാവെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളലാം  തനിരുവെനനപുരലാം
എന്നതീ  ജനില്ലകേളനില്  പചക്കറനികേളനിവല  വെനിഷഭാലാംശേങ്ങള  പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സലാംവെനിധഭാനലാം നനിലവെനിലുണട്ട്. എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനികലക്കുലാം ലകബഭാറടറനിയവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. 



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            119 

കേഭാര്ഷനികേ കപഭാളനിവടകനികേട്ട്

67 (3911) ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  അനുവെദനിച  കേഭാര്ഷനികേ
കപഭാളനിവടകനിക്കനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനിനട്ട് എവനങനിലുലാം സഭാകങതനികേ തടസലാം നനിലവെനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഏവതല്ലഭാലാം കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട് ഇവെനിവട ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതട്ട്;

(സനി) ഇവെനിവട കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  21-1-2016-വല  സ.ഉ.(സഭാധ)നമ്പര്55/2016/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയവട  കേതീഴെനില്  ഹരനിപഭാടട്ട്,  കൂത്തുപറമ്പട്ട്,  കമലട്ട് കേഭാവെട്ട്,
കേടുത്തുരുത്തനി എന്നനിവെനിടങ്ങളനില് കേഭാര്ഷനികേ കപഭാളനിവടകനിക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല് ഇതനിനുകവെണ ഫണട്ട് അനുവെദനിക്കുകേകയഭാ
സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയവട  അക്കഭാഡമനികേട്ട്  കേഗ്രൗണ്സനില്  വെലക്തമഭായ  തതീരുമഭാനവമടുത്തട്ട്
സര്ക്കഭാരനിവന  അറനിയനിക്കുകേകയഭാ  വചേയനിടനില്ല.  വെനിശേദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
നല്കുവെഭാന  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേനിയനിരുന
എങനിലുലാം ആയതട്ട് സര്ക്കഭാരനില് ഇകത വെവര ലഭലമഭായനിടനില്ല. 

(ബനി) ഡനികപഭാമ ഇന അഗനിക്കളചറല് സയനസട്ട് (DASc) കകേഭാഴഭാണട്ട് ഇവെനിവട
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന ആകലഭാചേനിചനിരുന്നതട്ട്.

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടട്ട്  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയനില്നനിനലാം  വെനിശേദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  പരനികശേഭാധനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തഭാല് മഭാത്രവമ തുടര് നടപടനികേള എടുക്കുവെഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള. 

കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശേഭാല

68 (3912) ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയനില് അനദലഭാപകേരുവട  എത്ര ഒഴെനിവകേള
നനിലവെനിലുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇവല്ലങനില്
കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയണവമന്ന  നനിര്കദ്ദേശേലാം
മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ ;

(ഡനി)  എങനില്  ഒഴെനിവകേള  അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി  ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
വചേയഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയനില്  അനദലഭാപകേ  വെനിഭഭാഗത്തനില്  891
ഒഴെനിവകേള നനിലവെനിലുണട്ട്

(ബനി)  നനിലവെനില്  26  അനദലഭാപകേ  തസനികേകേളനിലഭായനി  314  ഒഴെനിവകേള
സര്വ്വേകേലഭാശേഭാല പനി.എസട്ട്.സനി.-വയ അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശേഭാല
വെനിഭജനിചട്ട്  വവെറനിറനറനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലകേള  രൂപതീകേരനിക്കവപടകപഭാള
സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയനിവല അനദലഭാപകേ തസനികേകേളനികലതുളവപവടയള തസനികേകേള
പുതനിയ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലകേളനികലക്കട്ട്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  ടനി
നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായകശേഷലാം  കജഭാലനിഭഭാരലാം  വെനിലയനിരുത്തനിയ  ബഭാക്കനി
തസനികേകേളനിവല ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിവന്റെ  18-12-2010-വല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)
നമ്പര്  399/10/  ഉ.വെനി.വെ.  പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിവല സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലകേളനിവല അനദലഭാപകേ
തസനികേകേളനികലക്കുള  നനിയമനങ്ങള  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വേതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  വെനിട്ടുവകേഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  

( ഡനി)  'ബനി' പനിരനിവെനിവന്റെ മറുപടനിയനില് വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് വപ്രഭാഫസര്മഭാരുവട ഒഴെനിവകേള

69 (3913) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലകേളുവട  കേതീഴെനിലുള കകേഭാകളജുകേളനില്
വെനിവെനിധ  വെനിഷയത്തനില്  എത്ര  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  വപ്രഭാഫസര്മഭാരുവട  തസനികേ  ഒഴെനിഞ
കേനിടക്കുനണട്ട് ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാല  നനിലവെനില്  വെന്നതനിനുകശേഷലാം  ഇതുവെവര
എത്ര  തവെണ  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  വപ്രഭാഫസര്മഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്  ;  ഇതനില് പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള സലാംവെരണതതസ പ്രകേഭാരലാം
വെനിവെനിധ  വെനിഷയങ്ങളനില്  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഓകരഭാനലാം
പ്രകതലകേലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി) അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  വപ്രഭാഫസര്മഭാരുവട  വെനിവെനിധ  വെനിഷയങ്ങളനിലഭായനി
പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള  എന.സനി.എ.  ഒഴെനിവകേള,  വസഷലല്  റനിക്രൂടട്ട്വമന്റെഭായനി  കനഭാടനിഫനികക്കഷന
ഇറകക്കണ  ഒഴെനിവകേള  എന്നനിവെ  എത്ര  എണമുണട്ട്;  ഇവെ  ഓകരഭാനലാം  പ്രകതലകേലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയവട  കേതീഴെനിലുള  കകേഭാകളജുകേളനില്
വെനിവെനിധ  വെനിഷയങ്ങളനില്  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  വപ്രഭാഫസര്മഭാരുവട
തസനികേകേളുവട വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* 

(ബനി)  കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലയനില് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് വപ്രഫസര്മഭാവര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇതുവെവര  17  തവെണ  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്
പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള സലാംവെരണതതസപ്രകേഭാരലാം വെനിവെനിധ വെനിഷയങ്ങളനില് 21

കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങളുവട എണലാം ഡനിസനിപനിന
തനിരനിചട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  വപ്രഫസര്മഭാരുവട  വെനിവെനിധ  വെനിഷയങ്ങളനിലഭായനി  പടനികേ
ജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള എന.സനി.എ.  ഒഴെനിവകേള  9  എണവലാം വസഷലല് റനിക്രൂടട്ട്വമന്റെഭായനി
കനഭാടനിഫനികക്കഷന പുറവപടുവെനികക്കണ ഒഴെനിവകേള 10 എണവലാം നനിലവെനിലുണട്ട്.  ഇവെ
ഡനിസനിപനിന തനിരനിചട്ട്  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് വപ്രഭാഫസര്മഭാരുവട
പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള കമല്പറഞ 10 ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി 3-3-2016-വല
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  വസഷലല്  റനിക്രൂടട്ട്വമന്റെനിനഭായനി  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാല  വെനിജഭാപനലാം
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  3-3-2016-വല  ജനി.എ./വകേ1/34376/2012  വെനിജഭാപന
പ്രകേഭാരലാം  പഭാന്റെട്ട്  പകതഭാളജനി  ഡനിസനിപനിനനില്  1  എസട്ട് സനി./എന.സനി.എ.  ഒഴെനിവകൂടനി
വെനിജഭാപനലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്. 

വനടുമങ്ങഭാടട്ട് കഗഭാഡഗ്രൗണ് 

70 (3914)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  വവെയര്ഹഗ്രൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  വനടുമങ്ങഭാടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കഗഭാഡഗ്രൗണനിവന്റെ പണനി എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുവമന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കഗഭാഡഗ്രൗണനിവന്റെ  സലാംഭരണകശേഷനി,  നനിര്മ്മേഭാണ  വചേലവെട്ട്  എന്നനിവെ
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ? 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള കസ്റ്ററട്ട്  വവെയര്ഹഗ്രൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ കേതീഴെനിലുള വനടുമങ്ങഭാടട്ട്
കഗഭാഡഗ്രൗണനിവന്റെ പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി അതനില് കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  സൂക്ഷനിക്കഭാന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
കഗഭാഡഗ്രൗണനികനഭാടനുബനനിച  കറഭാഡനിവന്റെയലാം  കലബര്വഷഡനിവന്റെയലാം നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുന. 

(ബനി)  1100  വമടനികേട്ട്  ടണ്  സലാംഭരണ  കശേഷനിയള  കഗഭാഡഗ്രൗണനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണവചലവെട്ട് 109 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.

ഭൂഗര്ഭ ജലലാം 

71 (3915) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഫഭാറ്റുകേളക്കുലാം വകേടനിട സമുചയങ്ങളക്കുലാം ഭൂഗര്ഭ ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിയനണങ്ങള നനിലവെനിലുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  കകേരള പഞ്ചഭായത്തട്ട് വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണചേടലാം 2011-വല അദലഭായലാം 14,
ചേടലാം  93 (എ)  അനുസരനിചട്ട് കുഴെല്ക്കനിണര്വെഴെനി ഭൂഗര്ഭ ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അതഭാതട്ട് പഞ്ചഭായത്തനിവന്റെ അനുമതനി ആവെശേലമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭൂജലത്തനിവന്റെ
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം അതനിവന്റെ ചൂഷണലാം,  ഉപകയഭാഗലാം എന്നനിവെ ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിയനക്കുന്നതനിനുമഭായനി കകേരള സലാംസഭാന ഭൂജല (നനിയനണവലാം ക്രമതീകേരണവലാം)
ആകട്ട് 2002 നനിലവെനിലുണട്ട്. സലാംസഭാനത്തട്ട് ഫഭാറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം, വെഭാണനിജല വെലവെസഭായ
പദതനികേള  എന്നനിവെയട്ട്  ഭൂജലവെനികേസനലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ഭൂജല അകതഭാറനിറനിയവട
ശേഭാസതീയ  പഠനങ്ങളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി  ജനില്ലഭാതല  ഇവെഭാകലസഷന  കേമ്മേനിറനിയവട
അനുമതനി  നനിര്ബനമഭായലാം  വെഭാകങ്ങണതഭാകുന.  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കട്ട്  അതഭാതട്ട്
തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട കനഭാ ഒബ്ജക്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകൂടനി വെഭാകങ്ങണതഭാണട്ട്. 

ആസനി വെനികേസന ഫണട്ട്

72 (3916)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില് 2014-2015, 2015-2016 വെര്ഷത്തനില്
എലാം.എല്.എ.-യവട മണ്ഡല ആസനി വെനികേസന ഫണട്ട് വെനിനനികയഭാഗനിചട്ട് തകദ്ദേശേ സസയലാം
ഭരണ വെകുപട്ട് വെഴെനി നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേളുവട വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങളുലാം നനിലവെനില് ഇതനിവന്റെ
പുകരഭാഗതനി എവനനലാം വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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വതഭാഴെനില് നനികുതനി

73 (3917) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനനപുരലാം കകേഭാര്പകറഷനനില്  2016-17  വല ആദല അര്ദപഭാദ
വതഭാഴെനില് നനികുതനിയഭായനി എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ലഭനിചതട്ട്;

(ബനി)  എല്ലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലാം  എല്ലഭാ  ജതീവെനക്കഭാരുവടയലാം  വതഭാഴെനില്  നനികുതനി
അടച്ചു എന്നട്ട് ഉറപട്ട് വെരുത്തുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ സഭാപനങ്ങളുവട കപരുലാം നനികുതനിദഭായകേരുവട എണവലാം,  ഓകരഭാ
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം അടച തുകേയലാം സലാംബനനിച വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2016  ഒന്നഭാലാം  അര്ദ വെര്ഷത്തനില് തനിരുവെനനപുരലാം  നഗരസഭയനില്
വതഭാഴെനില് നനികുതനിയനിനത്തനില് ലഭനിച തുകേ  -  ₹  16,82,36,549 (പതനിനഭാറട്ട്  കകേഭാടനി
എണ്പത്തനിരണട്ട് ലക്ഷത്തനി മുപത്തഭാറഭായനിരത്തനി അഞ്ഞൂറനി നഭാല്പവത്തഭാമ്പതട്ട് രൂപ
മഭാത്രലാം) 

(ബനി) തനിരുവെനനപുരലാം  നഗരസഭയനില്നനിനലാം എല്ലഭാ  സഭാപന കമധഭാവെനികേളക്കുലാം
അതഭാതട്ട്  സഭാപനങ്ങളനിവല  ജതീവെനക്കഭാരുവട  ശേമ്പളത്തനില്നനിനലാം  അതഭാതട്ട്
കേഭാലഘടത്തനില് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള പ്രകേഭാരലാം വതഭാഴെനില് നനികുതനി അടയന്നതനിനട്ട് കേത്തട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുളതുലാം ആയതട്ട് വചേക്കട്ട് മുകഖനയലാം കനരനിടട്ട് കേലഭാഷട്ട് ആയലാം അടചനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്. 

(സനി) വെനിവെരലാംകശേഖരനിച്ചുവെരുന.

പദതനികേളുവട പൂര്ത്തതീകേരണലാം 

74 (3918) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതനിവന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിവയടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉണഭാകുന്ന
കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനവത്ത പല തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുവടയലാം പദതനികേളക്കട്ട്
ജനില്ലഭാ  ആസൂത്രണ  സമനിതനികേള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേഭാന  ലവെകുന്നതട്ട്  ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാ ; ഈ സമനിതനികേള ആഴ്ചയനില് ഒരനിക്കല് കൂടുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  പദതനികേളക്കട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി
ഡനി.പനി.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടുന്നതനിവന്റെ പുകരഭാഗതനി രണഭാഴ്ചയനിവലഭാരനിക്കല് കൂടുന്ന
വെനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂത്രണ  സലാംസഭാനതല  കകേഭാ -ഓര്ഡനികനഷന  സമനിതനി  കയഭാഗലാം
വെനിലയനിരുത്തുകേയലാം ആവെശേലമഭായ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നല്കുകേയലാം വചേയ്തുവെരുനണട്ട്.   കൂടഭാവത
ബനവപട വെകുപ്പു തലവെന്മേഭാരുലാം പദതനി അലാംഗതീകേഭാര പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തുകേയലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിലുണഭാകുന്ന  തടസങ്ങള  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവെശേലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നല്കുകേയലാം വചേയ്യുനണട്ട്.  സമയബനനിതമഭായനി ഡനി.പനി.സനി.  വെനിളനിച്ചുകൂടനി
പദതനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  ബനവപട  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുകേയലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ശദയനില്വപടനിടനില്ല.  ആഴ്ചയനില്  ഒരനിക്കല്  കൂടുന്നതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

പഭാരനിപളനി പഞ്ചഭായത്തട്ട്

75 (3919) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേല്ലുവെഭാതുക്കല്  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  വെനിഭജനിചട്ട്  പഭാരനിപളനി  പഞ്ചഭായത്തട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഏതുവെവരയഭാവയന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാരനിപളനി പഞ്ചഭായത്തട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനവപടട്ട് നനിലവെനിലുള
തടസങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പുതനിയ  പഞ്ചഭായത്തുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതു  സലാംബനനിച  നനിലപഭാടട്ട്
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി&സനി)  1994-വല  കകേരള  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആകട്ട്  വസക്ഷന  4(2)
പ്രകേഭാരലാം ഒരു ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിവന്റെ ഭൂപ്രകദശേലാം വെനിപുലവപടുത്തുകേകയഭാ കുറയകേകയഭാ
വചേയ്യുന്ന ഏവതഭാരു മഭാറവലാം ആ പഞ്ചഭായത്തനിവന്റെ നനിലവെനിലുള ഭരണസമനിതനിയവട
കേഭാലഭാവെധനി  തതീരുന്ന  മുറയല്ലഭാവത  പ്രഭാബലലത്തനില്  വെരുത്തഭാന  പഭാടുളതല്ല.
ആയതനിനഭാല് അടുത്ത തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല തനിരവഞടുപനിനു മുകന്നഭാടനിയഭായനി
മഭാത്രകമ പുതനിയ പഞ്ചഭായത്തട്ട് രൂപതീകേരണലാം നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 
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മഭാര്ക്കറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

76 (3920) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  തകദ്ദേശേ
സസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

വകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയവട  പരനിധനിയനില്  വെരുന്ന  വകേഭാല്ലലാം  മഭാര്ക്കറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ
സലവമടുപ്പുമഭായനി ബനവപടട്ട് സമര്പനിച ഫയല് നടപടനികേളുവട പുകരഭാഗതനി വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭയവട പരനിധനിയനില് വെരുന്ന വകേഭാല്ലലാം മഭാര്ക്കറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ
സലവമടുപ്പുമഭായനി  ബനവപടട്ട്  1,60,00,000 രൂപ  അനുവെദനിക്കണവമന്ന  നഗരസഭയവട
ആവെശേലലാം പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്. 

കബഭാധവെല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള

77 (3921) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അനവെര് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  50  ലമകക്രഭാണനില് തഭാവഴെയള പഭാസ്റ്റനിക്കനിവന്റെ ഉപകയഭാഗലാം
നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് എല്ലഭാ തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുകമഭാവയന
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പഭാസ്റ്റനികേട്ട് ബഭാഗുകേളുവട ഉപകയഭാഗലാം കുറയന്നതനിനട്ട്  കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള
മുകഖന  തുണനി,  കപപര്  എന്നനിവെയനില്  ബഭാഗുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകമഭാവയന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  ബഭാഗുകേളുവട  ഉപകയഭാഗലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പഭാസ്റ്റനിക്കനിവന്റെ
ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കബഭാധവെത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനി
ക്കുകമഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുള  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കവെസ്റ്റട്ട്  മഭാകനജുവമന്റെട്ട്
റൂളസട്ട്-2016-വല നനിര്കദ്ദേശേഭാനുസരണലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് പഭാസ്റ്റനിക്കട്ട്  കേലഭാരനി  ബഭാഗുകേളുവട
ഉപകയഭാഗലാം സലാംബനനിചട്ട് 24-9-2016-വല 576/ഡനിസനി1/16/തസസഭവെ നമ്പര് സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  ബഭാഗുകേളുവട ഉപകയഭാഗലാം  കുറയന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  തുണനി,

കപപര്  തുടങ്ങനിയ  പ്രകൃതനിസഗ്രൗഹൃദ  വെസ്തുക്കളുപകയഭാഗനിചട്ട്  വെനിവെനിധ  ഉല്പന്നങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  

(സനി)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലലാം  പരനിമനിതവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  Reduce-Reuse-

Recycle  എന്ന സകനശേലാം  ജനങ്ങളനിവലത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വെനിവെനിധ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂവട

വെനിവെര  വെനിജഭാന  വെലഭാപന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആവെനിഷ്കരനിച്ചു  നടപഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.

കൂടഭാവത പ്രകൃതനിസഗ്രൗഹൃദ വെസ്തുക്കളുവട ഉപകയഭാഗലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായലാം

പഭാസ്റ്റനികേട്ട് കേലഭാരനി ബഭാഗുകേളുവട ഉപകയഭാഗലാം പരനിമനിതവപടുത്തുന്നതനിനഭായലാം ജനങ്ങളക്കനിടയനില്

അവെകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ആഭനിമുഖലത്തനില് നടത്തുന്ന കേകലഭാത

വെങ്ങളനിലുലാം  കമളകേളനിലുലാം പഭാസ്റ്റനിക്കനിവന്റെ ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം പരനിമനിത

വപടുത്തുന്നതനിനുമുള കബഭാധവെല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവെരുനണട്ട്. 

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത വെതീടുകേള

78 (3922) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഐ.എ.ലവെ. പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത്ര വെതീടുകേള ഫണനിവന്റെ അപരലഭാപ്തതമൂലലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാവത അവെകശേഷനിക്കുനണട്ട്; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇവെയനില് എത്രവയണലാം 5 വെര്ഷത്തനില് കൂടുതലഭായനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനി

രനിക്കുന്നവെയഭാണട്ട് ;

(സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഐ.എ.ലവെ.  വെതീടുകേളുവട  എണലാം  കബഭാക്കട്ട്

പഞ്ചഭായത്തട്ട് തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇവെ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സന്നദ  സലാംഘടനകേവള  ഉളവപടുത്തനി

എവനങനിലുലാം കേര്മ്മേ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 37644 വെതീടുകേള പൂര്ത്തനികേരനിക്കഭാവത അവെകശേഷനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) 2704 വെതീടുകേള.
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(സനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി)  കബഭാക്കട്ട് തലത്തനില് സന്നദ സലാംഘടനകേള/കബ്ബുകേള/ബഭാങകേള എന്നനിവെയവട
ധനസഹഭായലാം  സസതീകേരനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രഭാകദശേനികേ തലത്തനില്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഇ.എലാം.എസട്ട്. ഭവെനപദതനി

79 (3923) ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .    വജയനിലാംസട്ട്  മഭാതബ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ വെര്ഷലാം കകേരളത്തനില് ചേനില ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേവള മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളഭായനി
മഭാറനിയതനിനുകശേഷലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേള  വെഴെനി  നടപഭാക്കനിയനിരുന്ന ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഭവെന
പദതനിയവട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട് തടസലാം കനരനിടുന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കവപട  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്  ഭവെന  പദതനി
നടപഭാക്കഭാന  ഏവതങനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസനട്ട്  നനിര്വ്വേഹണ  ഉകദലഭാഗസവന്റെ  ചുമതല
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  കനരകത്ത  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്,  വെനി.ഇ.ഒ.  എന്നനിവെരുവട
കപരനിലുണഭായനിരുന്ന  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഭവെന  പദതനിയവട  കജഭായനിന്റെട്ട്  അക്കഗ്രൗണട്ട്  പുതനിയ
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില് ആരുവട കപരനികലക്കഭാണട്ട് മഭാറനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഭവെനപദതനിയനില്  വെതീടുപണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചവെര്ക്കട്ട്
നല്കകേണ  തുകേ  അനുവെദനിക്കഭാന  എനട്ട്  സലാംവെനിധഭാനമഭാണട്ട്  ഏര്വപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനളലാം,  വകേഭാടുവെളനി,  പകയഭാളനി  നഗരസഭകേളനില്  തടസങ്ങളുണഭായതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഭവെനപദതനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത നഗരസഭകേളനില് വെനി.ഇ.ഒ.-യട്ട്  നനിര്വ്വേഹണ
ഉകദലഭാഗസവന്റെ ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കവപട നഗരസഭകേളനില് പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവെയനില്
അക്കഗ്രൗണട്ട് വെനി.ഇ.ഒ., വചേയര്മഭാന എന്നനിവെരുവട കപര്ക്കട്ട് മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  വെനി.ഇ.ഒ.  നനിര്വ്വേഹണ  ഉകദലഭാഗസനഭായനി  തുടരുന്ന  നഗരസഭകേളനില്
പഞ്ചഭായത്തട്ട് ആയനിരുന്നകപഭാഴള സലാംവെനിധഭാനലാം തുടരുനണട്ട്. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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സര്വ്വേതീസട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള 

80 (3924) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതീനചനില്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  വസക്രടറനിയഭായനിരനിവക്ക  1996  മുതല്

കേഭാണഭാതഭായ ജനി. രത്തവന്റെ സര്വ്വേതീസട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള മഭാതഭാവെട്ട് ജനി. ആനനവെല്ലനിക്കട്ട്

നഭാളനിതുവെവര ലഭലമഭാക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കപഭാലതീസട്ട് അകനസഷണലാം സലാംബനനിച വെനിവെരങ്ങളുളവപവടയള റനികപഭാര്ടട്ട്

നല്കുന്നതനിനട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് വെകുപട്ട് ഡയറകര് കേഭാലതഭാമസലാം വെരുത്തുനവവെന്ന ആകക്ഷപലാം

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  രത്തവന്റെ  മഭാതഭാവെനിനട്ട്  നതീതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) അത്തരത്തനിവലഭാരു ആകക്ഷപലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിടനില്ല.

(സനി) കകേഭാടയലാം  ജനില്ലയനിവല  മതീനചനില്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്  വസക്രടറനിയഭായനിരുന്ന

ജനി. രത്തവന 1996 മുതല് അനധനികൃതമഭായനി ഓഫതീസനില് ഹഭാജരഭാകേഭാതനിരുന്നതനിവന

തുടര്ന്നട്ട്  9-7-1996-വല ഡനി5-19253/1996  നമ്പര് ഉത്തരവെട്ട് പ്രകേഭാരലാം പഞ്ചഭായത്തട്ട്

ഡയറകര് സര്വ്വേതീസനില്നനിനലാം സവസന്റെട്ട്  വചേയനിരുന.  തുടര്ന്നട്ട്  ടനി  വെനിഷയത്തനില്

കുറപത്രലാം നല്കേനി അചടക്കനടപടനി ആരലാംഭനിചട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് ഡയറകറുവട  18-4-2006-വല

ഡനി5-19253/1996  നമ്പര് നടപടനിക്രമലാം പ്രകേഭാരലാം  7-6-1996  തതീയതനി പ്രഭാബലലത്തനില്

ടനിയഭാവന സര്വ്വേതീസനില്നനിനലാം നതീക്കലാം വചേയട്ട്  ഉത്തരവെഭായനിരുന.  ഇഗ്രൗ ഉത്തരവെനിവനതനിവര

ശതീമതനി ജനി.  ആനനവെല്ലനി സര്ക്കഭാര് മുമ്പഭാവകേ സമര്പനിച അകപക്ഷ പഞ്ചഭായത്തട്ട്

ഡയറകറുവട വെനിശേദമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുലാം ശതീ.  രത്തവന്റെ കസവെനഭാനുകൂലലങ്ങള ശതീമതനി

ആനനവെല്ലനിക്കട്ട് നല്കേഭാന ചേടപ്രകേഭാരലാം വെലവെസയനിവല്ലന്ന തരത്തനില് പഞ്ചഭായത്തട്ട്

ഡയറകര്  പുറവപടുവെനിച  ഉത്തരവെനിവന്റെ  തതീര്പ്പു  ഫയലുലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ചേടപ്രകേഭാരലാം

പരനികശേഭാധനിചട്ട് തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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ഗഡുക്കള നല്കുന്നതനിവല കേഭാലതഭാമസലാം

81 (3925) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുനമലാംഗലലാം കബഭാക്കട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് മുകഖന 2015-16-വല ഐ.എ.ലവെ.
പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  അര്ഹരഭായ
കുനമലാംഗലലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിവല  കേകണഭാറ  വെതീടനില്  വകേ.  ശതീമതനിക്കട്ട്  ആദല  ഗഡുവെഭായ
17,500 രൂപ മഭാത്രകമ നല്കേനിയനിട്ടുള എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കപഭാളനികയഭാ ബഭാധനിചട്ട് തളര്ന്നട്ട് കേനിടക്കുന്ന ഭര്ത്തഭാവലാം പ്രഭായമഭായ രണട്ട്
സതീകേളുലാം  അടങ്ങനിയ  കുടുലാംബലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  ബഭാക്കനി  ഗഡുക്കള
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് കേടവക്കണനിയനിലഭായതഭായ പരഭാതനി പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സഭാകങതനികേപ്രശങ്ങള  ഉന്നയനിചട്ട്  ബഭാക്കനി  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട്
തഭാമസനിപനിക്കുന്ന നടപടനി തനിരുത്തഭാന ബനവപടവെര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  അര്ഹതവപട  ബഭാക്കനി  തുകേ  എന്നകത്തക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി&ഡനി) ഇനനിര ആവെഭാസട്ട് കയഭാജന ഭവെന പദതനിയവട മഭാര്ഗ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളക്കട്ട്
അനുസൃതമല്ലഭാവത വെതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിചതനിനഭാല് ടനിയഭാനട്ട്  ആനുകൂലലലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനികശേഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വപഭാതു ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങള

82 (3926) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത നഗരങ്ങളനില് ഒരനിടത്തുലാം വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് സഗ്രൗജനലമഭായനി
ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  നനിരക്കട്ട്  ഈടഭാക്കനിയള  ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങള  മഭാത്രകമ
നനിര്മ്മേനിക്കൂ  എന്ന  നനിലപഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനുകണഭാ  ;  എങനില്  ഇതനിവന്റെ  കേഭാരണലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നഗരങ്ങളനില്  വെസനിക്കുന്നവെര്ക്കട്ട്  പുറകമ  കേചവെട  സഭാപനങ്ങള
നടത്തുന്നവെരനില്  നനിനവെവര  കേരലാം  ഈടഭാക്കുന്ന  നഗരസഭകേള  സഗ്രൗജനലമഭായനി
ഇത്തരലാം സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

1110/2017
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ഉത്തരലാം

(എ)  1994 -വല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകനിവന്റെ  വസക്ഷന  320,  321
എന്നനിവെ പ്രകേഭാരലാം വപഭാതുശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങള ഏര്വപടുത്തുകേ എന്നതട്ട് നഗരസഭകേളുവട
ഉത്തരവെഭാദനിതസമഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില്  തതീരുമഭാനവമടുകക്കണതട്ട്  ബനവപട  നഗരസഭഭാ
കേഗ്രൗണ്സനിലുകേളഭാണട്ട്. 

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം ബനവപട നഗരസഭകേളുവട അധനികേഭാരപരനിധനിയനില് വപടുന്നതഭാണട്ട്. 

നബഭാര്ഡട്ട് സഹഭായലാം

83 (3927)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരനിമ്പുഴെ  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിവല  കകേഭാടപ്പുറലാം  16-ാംലമല്  കേവങ്ങ-
ചേതീറക്കുഴെനി-പറകമ്പഭാട്ടുകുന്നട്ട്-  കതഭാടറ കറഭാഡട്ട് നവെതീകേരണത്തനിനട്ട് നബഭാര്ഡനില്നനിനലാം
എത്ര തുകേ അനുവെദനിച്ചു ; വെനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നഭാളനിതുവെവര  എവനല്ലഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി; വെനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നബഭാര്ഡട്ട്  ആര്.വഎ.ഡനി.എഫട്ട്-XXI-ല്  ഉളവപടുത്തനി  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം
കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തട്ട് ഏവറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയവട ഭരണഭാനുമതനി
തുകേ  124  ലക്ഷവലാം  ആര്.വഎ.ഡനി.എഫട്ട്  വെനിഹനിതലാം  99.20  ലക്ഷലാം  രൂപയമഭാണട്ട്.
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  ലഭലമഭായനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.  

എന.ആര്.എല്.എലാം പദതനി 

84 (3928)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എന.ആര്.എല്.എലാം.  പദതനിയവട  നടത്തനിപട്ട്  ചുമതല  കുടുലാംബശതീ
മനിഷനട്ട് ലഭനിചനിടട്ട് എത്ര കേഭാലമഭായനി ;
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(ബനി)  പ്രസകുുത പദതനി ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് എത്ര വെനനിതകേളക്കട്ട് വതഭാഴെനില്
പരനിശേതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട് ;

(സനി) പരനിശേതീലന നടത്തനിപനിനഭായനി കേവണത്തനിയ സഭാപനങ്ങള ഏവതല്ലഭാമഭാണട്ട്;
പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളുമഭായള  കേരഭാര്  നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ  ;  വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2012 -13  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷമഭാണട്ട് എന.ആര്.എല്.എലാം.  പദതനിയവട
നടത്തനിപട്ട് ചുമതല കുടുലാംബശതീ മനിഷനട്ട് ലഭനിചതട്ട്. 

(ബനി)  എന.ആര്.എല്.എലാം.-നു  കേതീഴെനിവല  ഡനി.ഡനി.യ.ജനി.വകേ.വവവെ.  പദതനി
ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വസപ്റലാംബര്  2016  വെവര  6869  സതീകേളക്കട്ട്  പരനിശേതീലനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  34  സഭാപനങ്ങളനില് നനിലവെനില് ഇഗ്രൗ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പരനിശേതീലനലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചുവെരുന.  എല്ലഭാ സഭാപനങ്ങളുമഭായലാം  3  വെര്ഷകത്തക്കട്ട് കേരഭാര് നനിലവെനിലുണട്ട്.
പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളുവട പൂര്ണ വെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

വെനനിതഭാ സസയലാംവതഭാഴെനില് പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനി 

85 (3929) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തകദ്ദേശേ  സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനി കുടുലാംബശതീ മനിഷന വെഴെനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള വെനനിതഭാ സസയലാം വതഭാഴെനില്
പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടനിയനില്  വെലക്തനിഗത  വതഭാഴെനില്  പരനിശേതീലനത്തനിനുള
പദതനികേളനിവല്ലനള കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) വെനനിതകേളക്കഭായള ഗ്രൂപട്ട് സസയലാം വതഭാഴെനില് പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനിവക്കഭാപലാം
വെലക്തനിഗത  വതഭാഴെനില്  പരനിശേതീലനത്തനിനുള  പരനിപഭാടനികേള  കൂടനി  ആവെനിഷ്കരനിക്കുകമഭാവയന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല്ല.  വെനനിതഭാ  സസയലാം  വതഭാഴെനില്  പരനിശേതീലന  പദതനികേളുവട
ഭഭാഗമഭായനി കുടുലാംബശതീ വെഴെനി വെലക്തനിഗത സലാംരലാംഭങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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സഭാകങതനികേവെനിദല പ്രകയഭാജനവപടുത്തല്

86(3930) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേർമ്മേ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സഭാകങതനികേ  വെനിദലയവട  സഭാദലതകേള  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി  തകദ്ദേശേ  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സുതഭാരലവലാം,  കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവെനില്  ജനന  മരണ  രജനികസ്ട്രഷന,
വെനിവെനിധതരലാം കക്ഷമ വപനഷനുകേള, വെസ്തു നനികുതനി, വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ വപര്മനിറട്ട് മറട്ട്
നനികുതനികേളുലാം വവലസനസുകേളുലാം തുടങ്ങനിയ കസവെനങ്ങള കേമ്പന്യൂടവവറസട്ട് വചേയനിട്ടുണട്ട്.
വപനഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  വെനിവെരങ്ങള  ആധഭാര്  വെനിവെരങ്ങളുമഭായനി  ഒത്തുകനഭാക്കനി
വെലഭാജ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള തനിരനിചറനിയഭാനുള നടപടനികേളക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.
വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് കസവെനങ്ങള നല്കുന്നതനിവല കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എല്ലഭാ  കസവെനങ്ങളുലാം  ഓണ്വവലനവെഴെനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി  ഇനഫര്കമഷന
കകേരള  മനിഷന  മുകഖന  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനവത്ത
വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേള/വഎ.ടനി.  മനിഷന/വഎ.വകേ.എലാം.  എന്നനിവെ  വെനികേസനിപനിവചടുത്ത
കസഭാഫട്ട് വവെയറുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പദതനികേള  കൂടുതല്  സുതഭാരലവലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം
കവെഗത്തനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുന.    

നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ഭവെനങ്ങള

87 (3931) ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഇനനിര  ആവെഭാസട്ട്  കയഭാജന  പ്രകേഭാരലാം
അനുവെദനിചതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ഭവെനങ്ങളുളതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  ഭവെനങ്ങളുവട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്
എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.
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(ബനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഭവെനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട കയഭാഗലാം വെനിളനിചട്ട് കചേര്ക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
നല്കുന്ന ധനസഹഭായത്തനില്  മഭാത്രലാം ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത
ദരനിദരനില്  ദരനിദരഭായ/കരഭാഗനികേളഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുവട  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം
കബഭാക്കട്ട് ഡവെലപ്വമന്റെട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കേര്ഷകേ വതഭാഴെനിലഭാളനി വപനഷന

88  (T*3933)  ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 23-6-2016-ല് പുറവപടുവെനിച 99/2016/MS നമ്പര് ഉത്തരവെട്ട് ഇതുവെവരയലാം
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  എത്തനിയനിടനിവല്ലനലാം  കേര്ഷകേ  വതഭാഴെനിലഭാളനി
വപനഷന  ലകേപറ്റുന്നര്ക്കട്ട്  ലഭനികക്കണ  വെഭാര്ദകേലകേഭാല  വപനഷന  അകപക്ഷ
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് സസതീകേരനിക്കുന്നനില്ല എന്ന വെനിവെരവലാം ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേ  വതഭാഴെനിലഭാളനി  വപനഷന  ലഭനിക്കുന്നവെര്ക്കുലാം  വെഭാര്ദകേലകേഭാല
വപനഷന വകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള യഥഭാസമയലാം തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല
കനഭാടതീസട്ട് കബഭാര്ഡനില് പരസലവപടുത്തഭാനുള നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  ദനിനലാംപ്രതനി പുറവപടുവെനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.
വവെബ്വവസറനില് ലഭലമഭാണട്ട്. ഇത്രയധനികേലാം ഉത്തരവകേള തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല
കനഭാടതീസട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  പ്രദര്ശേനിപനിക്കുന്നതട്ട്  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണട്ട്.  എങനിലുലാം
സഭാധഭാരണ ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാകുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച ഉത്തരവകേള
കനഭാടതീസട്ട് കബഭാര്ഡനില് പ്രദര്ശേനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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        കേണനിജന്റെട്ട് ജതീവെനക്കഭാരുവട ശേമ്പളപരനിഷ്കരണലാം

89 (3934) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  തകദ്ദേശേ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിവല  കേണനിജന്റെട്ട്

ജതീവെനക്കഭാരുവട ശേമ്പളലാം പരനിഷ്കരനിചട്ട് ഉത്തരവെട്ട് ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ആയതനിവന്റെ

കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ബനി)  പുതുക്കനിയ  ശേമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവ  പ്രകേഭാരലാം  നഗരസഭകേളനിവല

കേണനിജന്റെട്ട്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  ശേമ്പളലാം  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏവതല്ലഭാലാം

നഗരസഭകേള  പുതുക്കനിയ  ശേമ്പളലാം  നല്കേനി;  ഇനനി  എത്ര  നഗരസഭകേള  ശേമ്പളലാം

പരനിഷ്കരനിചട്ട് നല്കേഭാനുണട്ട്; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേണനിജന്റെട്ട്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  വപനഷന  ആനുകൂലലങ്ങള  പരനിഷ്ക്കരനിച്ചു

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവല്ലങനില്  ഇവെ  എത്രയലാം  കവെഗലാം  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  നല്കുന്നതനിനട്ട്

ആവെശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാരനിവന്റെ 20-1-2016-വല സ.ഉ (പനി)നമ്പര്07/2016/ധന, 17 -8-2016-വല

സ.ഉ  (എലാംഎസട്ട്.)  118/2016/തസസഭവെ  എന്നതീ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  കേണനിജന്റെട്ട്

ജതീവെനക്കഭാരുവട ശേമ്പളലാം പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. (പകേര്പട്ട് യഥഭാക്രമലാം അനുബനലാം ആയനി

ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന)* 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  പുതുക്കനിയ  ശേമ്പളപരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  ശേമ്പളലാം

പരനിഷ്കരനിചട്ട്  നല്കേനിയ  നഗരസഭകേളുവട  കപരുവെനിവെരലാം  അനുബനലാം*  ആയനി

ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.  ഇനനി 18 നഗരസഭകേള ശേമ്പളലാം പരനിഷ്കരനിചട്ട് നല്കേഭാനുണട്ട്.  

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  26 -9-2011-വല  സ.ഉ  (പനി)  നമ്പര്  405/2011/ധന

ഉത്തരവെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കേണനിജന്റെട്ട്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  വപനഷന  ആനുകൂലലങ്ങള

പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനലാം  ആയനി ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

90 (3935) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എലാം  .   നഗ്രൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സഭാകങതനികേ വെനിദലയവട സഭാദലതകേള പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി തകദ്ദേശേ  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സുതഭാരലവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എവനല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) വപഭാതുജനങ്ങളുവട പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വവെബട്ട് അധനിഷ്ഠനിത
സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി) കൂടുതല് പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഓണ്ലലന സലാംവെനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി
വെനികേസനിപനിച  കസഭാഫട്ട് വവെയറുകേള  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വഡഭാവമയനിന
സകപഭാര്ടട്ട് ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലവെനില് ജനന മരണ രജനികസ്ട്രഷന,
വെനിവെനിധതരലാം കക്ഷമ വപനഷനുകേള, വെസ്തു നനികുതനി, വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ വപര്മനിറട്ട് മറട്ട്
നനികുതനികേളുലാം വവലസനസുകേളുലാം തുടങ്ങനിയ കസവെനങ്ങള കേമ്പന്യൂടവവറസട്ട് വചേയനിട്ടുണട്ട്.
വപനഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  വെനിവെരങ്ങള  ആധഭാര്  വെനിവെരങ്ങളുമഭായനി  ഒത്തുകനഭാക്കനി
വെലഭാജ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള തനിരനിചറനിയഭാനുള നടപടനികേളക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.
വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് കസവെനങ്ങള നല്കുന്നതനിവല കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എല്ലഭാ  കസവെനങ്ങളുലാം  ഓണ്വവലന  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി ഇനഫര്കമഷന
കകേരള  മനിഷന  മുകഖന  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനവത്ത
വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേള/വഎ.ടനി.മനിഷന/വഎ.വകേ.എലാം.  എന്നനിവെ  വെനികേസനിപനിവചടുത്ത
കസഭാഫട്ട് വവെയറുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പദതനികേള  കൂടുതല്  സുതഭാരലവലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം
കവെഗത്തനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുന.  

(ബനി)  ജനങ്ങളുവട  പരഭാതനികേള  മനനിയവട  ശദയനില്വപടുത്തഭാനുലാം  അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാനുമഭായനി എന.വഎ.സനി.  മുകഖനയലാം വഎ.ടനി.  മനിഷവന്റെ സഹകേരണകത്തഭാടുലാം
കൂടനി ഒരു വവെബട്ട് അധനിഷ്ഠനിത സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവെരുന.
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(സനി) പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ഡയറകകററനില്  കസഭാഫട്ട് വവെയര്  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനവപടട്ട്  വഡഭാവമയനിന  സകപഭാര്ടട്ട്  ടതീമുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത
ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷനനില്  ടനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി
ഏവറടുത്തു നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് മുഴവെന സമയകസവെനലാം നല്കേഭാന വെകുപനില്നനിനലാം
3 ജതീവെനക്കഭാവര നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കലഭാകേബഭാങട്ട് സഹഭായലാം

91 (3936) ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശേ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട പ്രഭാകദശേനികേ വെനികേസനത്തനിനഭായനി കലഭാകേ
ബഭാങട്ട്  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുനകണഭാ  ;  ഉവണങനില്  എത്ര  തുകേ  ലഭനിക്കുവമന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫണട്ട്  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എവനങനിലുലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിലവെനിലുകണഭാ; ഉവണങനില് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇതുവെവര  എത്ര  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്  കലഭാകേ  ബഭാങട്ട്
സഹഭായലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുവണനലാം,  അവെ  ഏവതഭാവക്ക  പഞ്ചഭായത്തുകേളഭാവണനലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  പ്രഭാകദശേനികേ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി
കലഭാകേബഭാങട്ട് സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം വപര്കഫഭാമനസട്ട്
ഗഭാന്റെഭായനി  440.52  കകേഭാടനി രൂപയലാം വതരവഞടുക്കവപട പനികന്നഭാക്കഭാവെസയനിലുള
തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് 120 കകേഭാടനി രൂപയലാം നല്കുന.  

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ത കദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  വപര്കഫഭാമനസട്ട്  ഗഭാന്റെട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് വെഭാര്ഷനികേ വപഭാതു വെനിലയനിരുത്തലനില് കയഭാഗലത കനകടണതഭാണട്ട്.
തകദ്ദേശേമനിത്രലാം (കകേരള കലഭാക്കല് ഗവെണ്വമന്റെട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട് വഡലനിവെറനി കപ്രഭാജകട്ട്)-വന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നടത്തുന്ന  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളുവടയലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുവടയലാം  വെഭാര്ഷനികേ
പ്രവെര്ത്തന  വെനിലയനിരുത്തല്  (Annual  Performance  Assessment)  വപര്കഫഭാമനസട്ട്
ഗഭാന്റെനിനട്ട്  അര്ഹത  കനടഭാന  തഭാവഴെ  പറയന്ന  വെലവെസകേളനില്  കയഭാഗലത
കനകടണതഭാണട്ട്.   
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1. ആസൂത്രണവലാം ബഡ്ജറട്ട് തയഭാറഭാക്കലുലാം

2. പദതനി നനിര്വ്വേഹണവലാം കസവെന പ്രദഭാനവലാം

3. അക്കഗ്രൗണനിലാംഗട്ട്, റനികപഭാര്ടനിലാംഗട്ട്, ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്.

4. സുതഭാരലതയലാം  അക്കഗ്രൗണബനിലനിറനിയലാം.  എല്ലഭാ  അനനിവെഭാരല  അവെശേല
വെലവെസകേളനിലുലാം  കയഭാഗലത  കനടുകേയലാം  ആവെശേലമഭായ  കസഭാര്  ലഭനിക്കുകേയലാം  വചേയ
തകദ്ദേശേ ഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് വെഭാര്ഷനികേ പ്രവെര്ത്തന വെനിലയനിരുത്തല് കയഭാഗലത
കനടുന്നതട്ട്. 

(സനി) 2011-12 വെര്ഷലാം മുതല് വെനിവെനിധ വെര്ഷങ്ങളനിലഭായനി കകേരളത്തനിവല എല്ലഭാ
ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം വപര്കഫഭാമനസട്ട് ഗഭാന്റെട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

അറവശേഭാലകേള

92 (3937) ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വകേഭാചനി  നഗരസഭയവട  കേതീഴെനില്  എത്ര  അറവശേഭാലകേള  പ്രവെര്ത്തനി
ക്കുനവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പശ്ചനിമ വകേഭാചനിയനില് അറവമഭാടുകേവള കേശേഭാപ്പു വചേയ്യുന്നതട്ട്  ഇകപഭാള
എവെനിവടയഭാണട്ട് ;

(സനി)  മടഭാകഞ്ചരനി മരക്കടവെനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന അറവശേഭാല അടച്ചുപൂടനിയനിടട്ട്
എത്ര നഭാളഭായനി ;

(ഡനി) പ്രസകുുത അറവശേഭാല പുതുക്കനിപണനിയന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ)  അറവശേഭാലയവട  ഭൂമനിയനില്  ഏവതങനിലുലാം  വെനിധത്തനിലുള  കേകയറലാം
നടന്നനിട്ടുകണഭാ; എങനില്  കേകയറ ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒരു അറവശേഭാല (കേലൂരനില്).

(ബനി) കേലൂരനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന അറവശേഭാലയനില്.

(സനി) 6-7-2007 മുതല് ഇഗ്രൗ അറവശേഭാല അടചനിടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ഡനി) ഉണട്ട്.

(ഇ) കേകയറലാം നടന്നനിട്ടുളതഭായനി ശദയനില്വപടനിടനില്ല.
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വതരുവനഭായളുവട നനിയനണലാം

93 (3938) ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ മൂന്നട്ട് മഭാസത്തനിനുളനില് എത്ര കപര്ക്കഭാണട്ട് വതരുവെട്ട് നഭായളുവട
കേടനികയറതട്ട്; വതരുവെട്ട് നഭായളുവട കേടനികയറട്ട് മരണലാം സലാംഭവെനിചവെര് എത്ര;

(ബനി)  വതരുവെട്ട്  നഭായവള  ഇല്ലഭായ്മ  വചേയഭാന  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  മൂലലാം  വതരുവെട്ട്  നഭായളുവട
എണത്തനില് കുറവെട്ട് വെന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വതരുവെട്ട്  നഭായവള  വകേഭാല്ലുന്നതനില്നനിന്നട്ട്  വെനിലക്കുന്ന  ഏവതങനിലുലാം
നനിയമങ്ങകളഭാ,  കകേഭാടതനി/സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേകളഭാ നനിലവെനില് ഉകണഭാ;  ഉവണങനില്
ഏവതല്ലഭാലാം ഉത്തരവകേള, നനിയമങ്ങള എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട് പ്രകദശേത്തട്ട് കേഴെനിഞ  3  മഭാസത്തനിനുളനില്  1935  കപര്ക്കട്ട്
വതരുവെനഭായളുവട കേടനികയല്ക്കുകേയലാം 3 കപര്ക്കട്ട് മരണലാം സലാംഭവെനിക്കുകേയലാം വചേയനിട്ടുളതഭായനി
വെനിവെരലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്. നഗരപ്രകദശേത്തട്ട് നനിനള വെനിവെരലാം കശേഖരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി)  വതരുവനഭായവള  വകേഭാല്ലുന്നതനിനട്ട്  നനിലവെനില്  വെലവെസയനില്ല.  എന്നഭാല്
വതരുവനഭായളുവട വെര്ദനവെട്ട് നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് വെനിവെനിധ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി) 1960 -വല മൃഗങ്ങളവക്കതനിവരയള ക്രൂരത തടയല് ആകനിവല 11(3)-ാം
വെകുപട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കപവെനിഷബഭാധകയറ  നഭായവള  മഭാത്രകമ  നശേനിപനിക്കുവെഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.
അനനിമല് ബര്ത്തട്ട് കേണ്കടഭാള റൂള  2001-വല റൂള  9  പ്രകേഭാരലാം മഭാരകേമഭായനി മുറനികവെറതുലാം
ചേനികേനിതനിചട്ട്  കഭദമഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതുമഭായ  നഭായവള  മഭാത്രകമ  ദയഭാവെധത്തനിലൂവട
ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. ബഹുമഭാനവപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയവട SLP 691/2009-കന്മേലുള
വെനിധനിനലഭായപ്രകേഭാരവലാം  കമല്  നനിയമങ്ങള  പഭാലനിച്ചുള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം ഉണഭായനിട്ടുളതട്ട്.

ഓണ്വവലന നനികുതനി

94 (3939) ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനിവല തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനികുതനി ഓണ്വവലന  ആയനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള സഗ്രൗകേരലങ്ങള നനിലവെനിലുകണഭാ ;

(ബനി)  എല്ലഭാ തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം കേമ്പന്യൂടര്വെല്ക്കരനിക്കഭാന  കേഴെനിയന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില് നനികുതനികേള ഓണ്വവലനഭായനി അടയന്നതനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനില്
വെരുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) ഏതഭാനുലാം തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുണട്ട്.

(ബനി)  എല്ലഭാ തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  നനികുതനികേള ഓണ്വവലനഭായനി

അടയഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

വഹവെനി ഡന്യൂടനി വെഭാഹനങ്ങള

95 (3940) ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുമഭായനി എത്ര

വഹവെനി ഡന്യൂടനി വെഭാഹനങ്ങള (എചട്ട്.ഡനി.വെനി.) അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്; ജനില്ല തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട്

വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര വഹവെനി ഡന്യൂടനി  ലഡ്രൈവെര് തസനികേകേള അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്;

ജനില്ല തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വഹവെനി ഡന്യൂടനി ലഡ്രൈവെര് തസനികേകേള അനുവെദനിക്കഭാത്ത സഭാപനങ്ങളനിവല

വെഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവെനിലുള  സലാംവെനിധഭാനലാം  എനഭാവണന്നട്ട്

വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വഹവെനി ഡന്യൂടനി ലഡ്രൈവെര് തസനികേ അനുവെദനിക്കഭാത്ത തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്

ആയതട്ട് അനുവെദനിക്കുന്ന വെനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവെനനപുരലാം - 73

വകേഭാല്ലലാം - 17

പത്തനലാംതനിട - 4

ആലപ്പുഴെ - 7

കകേഭാടയലാം - 4

ഇടുക്കനി - 2
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എറണഭാകുളലാം - 46 

തൃശൂര് - 15

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 8

മലപ്പുറലാം - 5

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - 29

വെയനഭാടട്ട് - 2

കേണ്ണൂര് - 9

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 4

(ബനി) തനിരുവെനനപുരലാം - 23

വകേഭാല്ലലാം - 2

പത്തനലാംതനിട -     ഇല്ല

ആലപ്പുഴെ - 5

കകേഭാടയലാം - 9

ഇടുക്കനി -  ഇല്ല

എറണഭാകുളലാം - 27  

തൃശൂര് - 7

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 5 

മലപ്പുറലാം - 1 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - 13 

വെയനഭാടട്ട് - 1

കേണ്ണൂര് - 7

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 2

(സനി) ദനിവെസകവെതന വെലവെസയനിലുലാം വെര്ക്കട്ട് അകറഞ്ചട്ട്വമന്റെട്ട് വെലവെസയനിലുലാം.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 
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കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി

96 (3941) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കുടനഭാടട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല എടതസഭാ പഞ്ചഭായത്തനില്  2015-16-വല
ആസനി വെനികേസന സതീമനില് ഉളവപടുത്തനിയതുലാം പഞ്ചഭായത്തനിവന്റെ നനിയനണത്തനിലുളതുമഭായ
5-ാം  വെഭാര്ഡനിവല  ആശേഭാരനിപറമ്പനില്  പടനി  മുതല്  ചേക്കഭാലയല്  പടനി  വെവരയള
കറഭാ ഡട്ട് ടഭാര് വചേയ്യുന്നതു സലാംബനനിച എസ്റ്റനികമറനിവന്റെ വെനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസകുുത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള കേഭാലതഭാമസലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) 145.00  മതീറര് നതീളത്തനിലുലാം  3.00  മതീറര് വെതീതനിയനിലുലാം  20  വസന്റെതീമതീറര്
കേനത്തനില്  കേസഭാറനി  മക്കട്ട്  നനിറചട്ട്  അതനിനുമുകേളനില്  2  നനിര  വമറല്  വചേയട്ട്  ടഭാര്
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിച  10  ലക്ഷലാം  രൂപയവട  എസ്റ്റനികമറട്ട്  സഹനിതമുള
വപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാര്  വെനിശേദമഭായനി  പരനികശേഭാധനിക്കുകേയണഭായനി.  19-2-15 -വല
സ.ഉ(പനി)നമ്പര്90/15/ഫനിന ഉത്തരവെനിനപ്രകേഭാരലാം ഒരു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം അനുവെദനതീയമഭായ
25  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാവഴെ  എസ്റ്റനികമറ്റുള  പ്രവൃത്തനികേളുവട  എണത്തനില്  (5
പ്രവൃത്തനികേള)  കേവെനിഞ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഇതനിനകേലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുളതനിനഭാല്
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴെനിയകേയനില്ല. 

വതഭാഴെനില്രഹനിത കവെതനലാം

97 (3942) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016  വസപ്തലാംബര്  30-വല കേണക്കു പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനില് വതഭാഴെനില്
രഹനിത കവെതനലാം വെഭാങ്ങുന്നവെരുവട എണലാം എത്രയഭാവണന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വതഭാഴെനില്രഹനിത  കവെതനലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അനര്ഹരഭായ നനിരവെധനി കപര് വതഭാഴെനില്രഹനിത കവെതനലാം ലകേപറ്റുന്നതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  തടയന്നതനിനട്ട്  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) 2016  വസപ്തലാംബര് 30-വല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനില് വതഭാഴെനില്രഹനിത
കവെതനലാം വെഭാങ്ങുന്നവെരുവട ആവകേ എണലാം 2,03,703 ആണട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി&ഡനി) ശദയനില്വപടനിടനില്ല.

കതീന കകേരള സഭാപനത്തനിവല ജതീവെനക്കഭാര്

98 (3943) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കതീന കകേരള എന്ന സഭാപനത്തനില് എത്ര ജതീവെനക്കഭാരുണട്ട് ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനില്  ഏവതല്ലഭാലാം  തസനികേകേളഭാണുളവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സഭാപനത്തനിവന്റെ  ഒരു  വെര്ഷവത്ത  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനട്ട്  എത്ര  രൂപ
വചേലവെഴെനിക്കുനവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

(ഡനി) കതീന കകേരളയവട ഭഭാഗമഭായനി എത്ര പദതനികേള ഇതുവെവര നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

ഉത്തരലാം 

(എ) പതനിനഭാലട്ട് ജതീവെനക്കഭാര്.

(ബനി) മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര് - 1, ജനറല് മഭാകനജര് - 1, കപ്രഭാജകട്ട് മഭാകനജര് - 1,
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  മഭാകനജര്  -  6,  അക്കഗ്രൗണന്റെട്ട്  -  1,  പഭാന്റെട്ട്/വസയനില്സട്ട്  സൂപര്വവവെസര്
(ദനിവെസ കവെതനലാം) - 3, കറനിക്കല് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് (ദനിവെസ കവെതനലാം) - 1.

(സനി)  2014-15  വെര്ഷത്തനിവല  ഓഡനിറഡട്ട്  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം
85,26,045.01 രൂപ വചേലവെഴെനിക്കുകേയണഭായനി. 

(ഡനി) 6 പദതനികേള.

ഇനനിരഭാ ആവെഭാസട്ട് കയഭാജന

99 (3944) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇനനിരഭാ  ആവെഭാസട്ട്  കയഭാജന  പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി
ഇക്കഴെനിഞ  5  വെര്ഷത്തനിനുളനില്  എത്ര  വെതീടുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്  എന്നട്ട്  ജനില്ല
തനിരനിചട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസകുുത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വെതീടനിനുള  മുഴവെന  വെനിഹനിതവലാം
അനുവെദനിചനിടനില്ല എന്ന ആകക്ഷപലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  വെരഭാനുണഭായ  കേഭാരണലാം  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്ര  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്  ഈ ഇനത്തനില്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുളതട്ട്;  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേയലാം  വെര്ഷവലാം
തനിരനിചട്ട് ഇതട്ട് ഏതു വെര്ഷലാം മുതലുളതഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ഡനി)  ഈ  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  നല്കുന്നതനിനട്ട്  എവനഭാവക്ക  മഭാര്ഗങ്ങളഭാണട്ട്
കേവണത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്  എന്നട്ട്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇനനിയലാം  ഈ  ഇനത്തനില്  എത്ര
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  നല്കേഭാനുളതട്ട്;  ഇതട്ട്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ഇനനിര ആവെഭാസട്ട് കയഭാജനയവട യൂണനിറട്ട് കകേഭാസ്റ്റട്ട്  2011-ല് കകേരള
സര്ക്കഭാര്  വെര്ദനിപനിചതുമൂലമുണഭായ  ത്രനിതല  പഞ്ചഭായത്തുകേളുവട  ബഭാദലത
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി  ഓകരഭാ  വെതീടനിനുലാം
79,000 രൂപ  50,000 രൂപ  ക്രമത്തനില്  അധനികേ  വെനിഹനിതലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്
ഉത്തരവെഭായനിരുന. ടനി തുകേ നല്കുന്നതനിനട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ ഉണഭായനിരുന.  ഇപ്രകേഭാരമുള
തുകേ നല്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  500  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവെദനിച്ചുവകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവെഭാകുകേയലാം ഇതനില് 400 കകേഭാടനി രൂപ 2015 -16 വെര്ഷലാം അനുവെദനിക്കുകേയലാം ടനി
തുകേ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്.  ടനി  ഇനത്തനില് ഇനനി നല്കേഭാനുള
തുകേ 169.29 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  ടനി തുകേ ലഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ഭവെനശതീ വെഭായ്പഭാ പദതനി

100 (3945) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവെനശതീ  വെഭായ്പഭാ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തുറവൂര്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിവല
കുടുലാംബശതീ മുകഖന വെഭായ്പവയടുത്തവെരുവട ഭവെന വെഭായ്പ കുടനിശ്ശേനികേ എഴതനി തളനിയതനിവന്റെ
പശ്ചഭാത്തലത്തനില്,  ഇനഡലന  ബഭാങട്ട്  മുകഖന  വെഭായ്പവയടുത്ത  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്
പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇനനി  16  കപരുവട പ്രമഭാണങ്ങളകൂടനി തനിരനിച്ചു
വകേഭാടുക്കഭാനുവണന്ന വെനിവെരലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെര്ഷങ്ങളഭായനി പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിച്ചുകേനിടഭാവത വെനിഷമനിക്കുന്ന ഇവെരുവട
പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിച്ചുനല്കുന്നതനിനട്ട് സതസരനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം 

(എ)  തുറവൂര് ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില് ഇനഡലന ബഭാങട്ട് മുകഖന ഭവെനശതീ വെഭായ്പ
ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില്ല.   ബഭാങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനഡലയനില്നനിന്നഭാണട്ട്  ഭവെനശതീ  വെഭായ്പകേള
എടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  144  കപര്ക്കട്ട് പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിവകേ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനി
18 കപര്ക്കട്ട് പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിവകേ നല്കേഭാനുണട്ട്.  

(ബനി) വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരുന. 

സഭാമൂഹല കക്ഷമവപനഷന

101 (T*3946) ശതീ  .   എന  .   എ  .   വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള :
ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സഭാമൂഹല കക്ഷമ വപനഷന വെനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമവല്ലന്ന
പരഭാതനികേള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വപനഷന  വെനിതരണത്തനില്  കുടനിശ്ശേനികേയണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
അതനിനുള കേഭാരണങ്ങള പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്വ്വേതീസട്ട്  വപനഷവനന്ന  കപഭാവല  കക്ഷമ  വപനഷനുകേളുലാം  അതഭാതു
മഭാസലാം ആദല ആഴ്ചയനില്ത്തവന്ന വെനിതരണലാം നടത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. 2015  ഏപ്രനില് മഭാസലാം മുതല് ഡനി.ബനി.ടനി.  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട
അതതട്ട്  മഭാസവത്ത  വപനഷന  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചതനിനഭാല്
തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  വെനിതരണലാം വചേയതനിനട്ട്  കശേഷമുള  മഭാസങ്ങളനിവല
വപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി.  കൂടഭാവത  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുനകേഭാല
പ്രഭാബലലത്തനില് വപനഷനുകേള അനുവെദനിചതനിനഭാലുലാം കുടനിശ്ശേനികേ ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഇഗ്രൗ വെനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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വതഭാഴെനില് നനികുതനി

102 (3947) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശേ
സസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഒടുക്കുന്ന  പരമഭാവെധനി  വതഭാഴെനില്
നനികുതനിവയത്രയഭാണട്ട്;  പരമഭാവെധനി  വതഭാഴെനില് നനികുതനി  ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള സഭാബട്ട്
എത്രവയന വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെനകേനിട  സഭാപനങ്ങളനില്  വതഭാഴെനില്  നനികുതനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ഒടുക്കുന്ന പരമഭാവെധനി അര്ദ വെഭാര്ഷനികേ
വതഭാഴെനില്  നനികുതനി  1250  രൂപയഭാണട്ട്.  വതഭാഴെനില്  നനികുതനി  ഇഗ്രൗടഭാക്കുന്നതനിനുള
സഭാബട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

സഭാബട്ട് അര്ദ വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനലാം പരമഭാവെധനിഅര്ദ വെഭാര്ഷനികേ
നനികുതനി

I 12,000 മുതല് 17,999 വെവര 120

II 18,000 മുതല് 29,999 വെവര 180

III 30,000 മുതല് 44,999 വെവര 300

IV 45,000 മുതല് 59,999 വെവര 450

V 60,000 മുതല് 74,999 വെവര 600

VI 75,000 മുതല് 99,999 വെവര 750

VII 1,00,000 മുതല് 1,24,999 വെവര 1000

VIII 1,25,000 മുതല് 1250

(ബനി)  വപ്രഭാഫഷന ടഭാകനിവന്റെ ഉപരനിപരനിധനി ഭരണഘടനയനില്  നനിജവപടുത്തനിയനി
ട്ടുളതഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  വതഭാഴെനില്  നനികുതനിയവട  പരനിധനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  ഭരണഘടന
കഭദഗതനി ആവെശേലമഭായനി വെരുലാം.

1110/2017
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കേരുവെനതനിരുത്തനി വഡ്രൈയനികനജട്ട് 

103 (3948) ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഫകറഭാക്കട്ട്  കേരുവെനതനിരുത്തനി  കറഭാഡനില്  വഡ്രൈയനികനജട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാന

ആവെശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്വപടനിടനില്ല.  പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട് വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വെകുപനിവന്റെ അധതീനത

യനിലുളതഭാണട്ട്.  

കേശേഭാപ്പു മൃഗങ്ങളുവട ആകരഭാഗല സനിതനി

104 (3949) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :

ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :

ശതീ  .   വകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :

ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനുളനില്  മഭാലാംസത്തനിനുകവെണനി  കേശേഭാപ്പുവചേയ്യുന്ന  മൃഗങ്ങളുവട

ആകരഭാഗല  സനിതനി  പരനികശേഭാധനിചട്ട്,  മഭാലാംസത്തനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കഭാന

തകദ്ദേശേ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുള ഉത്തരവെഭാദനിത്തവലാം അതനിനഭായനി സസതീകേരനിച്ചു

വെരുന്ന നടപടനികേളുലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനു പുറത്തുനനിന്നട്ട് വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന മഭാലാംസത്തനിവന്റെ ശുദനിയലാം,

ഗുണനനിലവെഭാരവലാം പരനികശേഭാധനിക്കഭാന ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുള സലാംവെനിധഭാനങ്ങള എവനഭാവക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  ആകരഭാഗലകേരമഭായ  കേശേഭാപ്പുശേഭാലകേള  സഭാപനിച്ചു  പരനിപഭാലനികക്കണ

ഉത്തരവെഭാദനിത്തലാം  പഭാലനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  തകദ്ദേശേ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള

എത്രകത്തഭാളലാം പുകരഭാഗതനി വവകേവെരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            147 

ഉത്തരലാം

(എ) 1994-വല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകനിവന്റെ വസക്ഷന  455  പ്രകേഭാരലാം
ആഹഭാരസഭാധനമഭായനി  വെനില്ക്കുന്നതനിനട്ട്  കേശേഭാപട്ട്  വചേയട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ഇറചനി,
കേശേഭാപട്ട്  നടത്തനിയ  സലത്തുവെച്ചുതവന്ന  നനിര്ണയനിക്കവപട  ഉകദലഭാഗസരുവട
പരനികശേഭാധനയട്ട് വെനികധയമഭാക്കഭാവത വെനില്പന നടത്തഭാന പഭാടനില്ലഭാത്തതഭാകുന എന്നട്ട്
വെലവെസയണട്ട്.   കൂടഭാവത കമല് ആവെശേലത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്,  1996-വല കകേരള
പഞ്ചഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട്  (കേശേഭാപട്ട്  ശേഭാലകേളുലാം ഇറചനി കേടകേളുലാം)  ചേടങ്ങള പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
അറവശേഭാലയനില്  എത്തനിക്കുന്ന  മൃഗങ്ങളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  വവെററനിനറനി  കഡഭാകര്
ഉറപ്പുവെരുത്തനിയതനിനു  കശേഷലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  അതനിവന  അറവെനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇത്തരലാം നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള പഭാലനിക്കുന്നതനിനട്ട് തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കേര്ശേന
നനിര്കദ്ദേശേലാം നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  വചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  മഭാലാംസത്തനിനഭായനി  വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന  ഉരുക്കളുവട
പരനികശേഭാധന മൃഗസലാംരക്ഷണവെകുപട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.   പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുന്നതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാലാംസത്തനിവന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള  കശേഖരനിചട്ട്  അവെയവട  ശുദനിയലാം
ഗുണനനിലവെഭാരവലാം  ഉറപ്പു  വെരുത്തുന്നതനിനുകവെണനി  വവെററനിനറനി  യണനികവെഴനിറനിയവട
കേതീഴെനിലുള  ലഭാബുകേളനില്  അയചട്ട്  പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനികനഭാവടഭാപലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണറുവട കേതീഴെനിലുള ലഭാബുകേളനിലുലാം സഭാമ്പനിള അയചട്ട് പരനികശേഭാധന നടത്തനി
കുറക്കഭാര്വക്കതനിവര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(സനി)  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ശുചേനിതസമുള  മഭാലാംസലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  ആകരഭാഗലകേരമഭായ
രതീതനിയനില്  അറവശേഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം
പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്  5  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  നഗരസഭകേളക്കട്ട്  10  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. നഭാളനിതുവെവര ശുചേനിതസമനിഷനനില് നനിന്നട്ട് 18 ഗഭാമ
പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുലാം  24  നഗരസഭകേളക്കുലാം ആധുനനികേ അറവശേഭാല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
സഭാകങതനികേ അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തട്ട് പ്രകദശേത്തുള
ഒരു  ഗഭാമ  പഞ്ചഭായത്തനിവലങനിലുലാം  ആധുനനികേ  അറവശേഭാല നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവട  കസ്റ്റര്  അടനിസഭാനത്തനില്  അറവശേഭാല  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്ന
പദതനിക്കട്ട് മുനഗണന നല്കുന. 

ഗഭാമതീണ പദതനികേള

105  (3950)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനിവെനിധ ഗഭാമതീണ പദതനികേളുവട  വെനികേഭാസത്തനിനഭായനി  അടുത്തകേഭാലത്തട്ട്
കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) എങനില് വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഏവതഭാവക്ക പദതനികേളക്കഭായനി ഈ തുകേ വെനിനനികയഭാഗനിക്കുവെഭാനുകദ്ദേശേനിയന  ;
വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി) 

ക്രമ 
നമ്പര്

കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി 2016 -17 വെര്ഷത്തനില് ലഭനിച

കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം (ലക്ഷത്തനില്)

1 മഹഭാതഭാ  ഗഭാനനി  കദശേതീയ  ഗഭാമതീണ
വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി

123350.32

2 പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമ സഡകേട്ട് കയഭാജന 8997.50

3 പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചഭായനികയഭാജന 1137.00

4 ഡനി.ആര്.ഡനി.എ. അഡനിനനികസ്ട്രഷന 265.02

5 കസ്റ്ററട്ട് ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് റൂറല് ഡവെലപ്വമന്റെട്ട് 74.04

6 നഭാഷണല് റര്ബന മനിഷന 200.00

7 സസച്ഛട്ട് ഭഭാരതട്ട് മനിഷന (ഗഭാമതീണ്) 9825.35

ആവകേ 143849.23

ഓപണ് വഡഫനികക്കഷന ഫ്രെെതീ

106(3951) ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവെനില് എത്ര പഞ്ചഭായത്തുകേവള  "ഓപണ് വഡഫനികക്കഷന
ഫ്രെെതീ" ആയനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശേഗ്രൗചേഭാലയലാം ഇല്ലഭാത്ത വെതീടുകേളനില് അതട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ഫണനിനത്തനില് എത്ര തുകേ നതീക്കനിവെചനിട്ടുവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) 18-10-2016 വെവര 938 ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേള സസയലാം ഓപണ് വഡഫനികക്കഷന

ഫ്രെെതീ ആയനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  എണമനുസരനിചട്ട്  ആവെശേലമഭായത്രയലാം  തുകേ

പഞ്ചഭായത്തുകേളുവട  പഭാന  ഫണനില്നനിനലാം  വെകേയനിരുത്തനി  വചേലവെഴെനിക്കഭാന  അനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ആനുപഭാതനികേ  സലാംസഭാന

വെനിഹനിതലാം സഹനിതലാം പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട് റനിലതീസട്ട് വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  നനിലവെനില് 100

കകേഭാടനി രൂപ  (കകേന്ദ്രവെനിഹനിതലാം  6 0  കകേഭാടനി രൂപ,  സലാംസഭാന വെനിഹനിതലാം  40  കകേഭാടനി

രൂപ) ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വവെളനിയനിട വെനിസര്ജനമുക്ത പദതനി 

107 (3952) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വവെളനിയനിട വെനിസര്ജനമുക്ത സലാംസഭാന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനില്

എത്ര ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങള പണനിയവെഭാനഭാണട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിയന്നതട്ട്;

വെനിശേദ വെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഒരു ആക്ഷന പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെനിശേദ

വെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വവെളനിയനിട വെനിസര്ജന മുക്ത സലാംസഭാന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിവല

ഗഭാമ  പ്രകദശേങ്ങളനില്  175399  ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങളുലാം  നഗരപ്രകദശേങ്ങളനില്  34578

ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങളുലാം പണനിയഭാനഭാണട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്.

(ബനി) 2016  നവെലാംബര്  1-നട്ട് ഗഭാമപ്രകദശേങ്ങളനിലുലാം  2017  മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട് നഗര

പ്രകദശേങ്ങളനിലുലാം പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഒ.ഡനി.എഫട്ട്.  പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തഭാനഭാണട്ട്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്.
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(സനി) 1. വെലക്തനിഗത  ഗഭാര്ഹനികേ  ശേഗ്രൗചേഭാലയ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  വെനിഹനിതമടക്കലാം (സസച്ഛട്ട് ഭഭാരതട്ട് മനിഷന) ആവകേ 15400
രൂപയഭാണട്ട്  യൂണനിറട്ട്കകേഭാസ്റ്റട്ട്.  ഗഭാമപ്രകദശേങ്ങളനില്  കടഭായട്ട് ലറട്ട്
പണനിയന്നതനിനുള  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുന്നതനിനട്ട്   കേഭാലതഭാമസലാം
വെന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  എല്ലഭാ കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം ശേഗ്രൗചേഭാലയ സഗ്രൗകേരലലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള  ധനലാം  ഗഭാമ  പഞ്ചഭായത്തുകേള  തങ്ങളുവട
പ്ളഭാന ഫണനില് നനികന്നഭാ  തനതു ഫണനില് നനികന്നഭാ വെകേയനിരുത്തനി
വെലക്തനിഗത ഗഭാര്ഹനികേ ശേഗ്രൗചേഭാലയലാം പണനിയന്നതനിനുള സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേള  നല്കേനിയ  തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എല്ലഭാപഞ്ചഭായത്തുകേളുലാം
കപ്രഭാജകട്ട് ഏവറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേ.

2. ദുര്ഘട ഗഭാമ പ്രകദശേങ്ങളനില് പണനികയണ്ടുന്ന  39120  കടഭായട്ട് ലറ്റുകേളക്കട്ട്
അധനികേലാം ആവെശേലമഭായനി വെരുന്ന 99  കകേഭാടനി രൂപ പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേ സഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം
അതനിന പ്രകേഭാരലാം കപ്രഭാജകട്ട് തയഭാറഭാക്കഭാന അനുമതനിയലാം കപ്രഭാജകട്ട്
നടപനിലഭാക്കലുലാം.

3. ജലനനിധനി  കപ്രഭാജകട്ട്  പ്രകദശേമഭായ  115  ഗഭാമ  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്
ജലനനിധനി  മുകഖന ഗഭാര്ഹനികേ ശേഗ്രൗചേഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണ കപ്രഭാജകട്ട്
നനിര്വ്വേഹണലാം.

4. ഉകപക്ഷനിക്കവപട  സസകേഭാരല  എകസ്റ്ററട്ട്  ലയങ്ങളനില്  ഗഭാര്ഹനികേ
ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങളുലാം  സഭാനനിടറനി  കകേഭാലാംപ്ളകലാം  പണനിയന്നതനിനുള
നടപടനി.

5. സര്ക്കഭാര്-സസകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുവട  സനി.എസട്ട്.ആര്.  ഫണനില്നനിന്നട്ട്
ബുദനിമുകടറനിയ  പ്രകദശേങ്ങളനില്  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അധനികേ തുകേ കേവണത്തല്.

6. കുടുലാംബശതീ,  വകേഭാകമഴലല്  ബഭാങകേള,  സര്വ്വേതീസട്ട്  സഹകേരണ
ബഭാങകേള എന്നനിവെ മുകഖന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വെഭായ്പ ലഭലമഭാക്കല്.

7. കുടുലാംബശതീ സലാംഘടനഭാ സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ കസവെനവലാം റനികസഭാഴട്ട്
കപഴണ്മഭാരുവട  കസവെനവലാം  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  വമഭാബനിലലകസഷന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം.

8. World  Bank,  UNICEF  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുവട  പനിന്തുണകയഭാടുകൂടനി
റനികസഭാഴട്ട് കപഴണ്മഭാര്ക്കുള പരനിശേതീലനലാം.
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9. പ്രഭാകദശേനികേമഭായനി അനുകയഭാജലമഭായ സഭാകങതനികേ വെനിദലകേള കേവണത്തനി
ജനില്ലകേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വചേലവെട്ട്  പരനിമനിതവപടുത്തനിയ നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാകങതനികേ  രതീതനികേളനില്  COSTFORD-വന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
കമസണ് പരനിശേതീലനങ്ങള.

10. ജല ദഗ്രൗര്ലഭല പ്രകദശേങ്ങളനില് ഇകക്കഭാസഭാന കടഭായട്ട് ലറ്റുകേള.

11. മഭാധലമങ്ങളനില്  പരമഭാവെധനി  പ്രചേഭാരണലാം  കേനിട്ടുന്നതനിനുലാം  കേക്കൂസട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ജനങ്ങവള പ്രകചേഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രവെര്ത്തനലാം.

12. MSW  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേള,  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിവല
നഭാഷണല് സര്വ്വേതീസട്ട് സതീലാം കവെഭാളന്റെനികയഴട്ട് എന്നനിവെരുവട കസവെനവലാം
കബഭാധവെല്ക്കരണവലാം  കേക്കൂസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
പ്രകയഭാജനവപടുത്തല്.

13. തതീരപ്രകദശേത്തുലാം  മലകയഭാര  പ്രകദശേങ്ങളനിലുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
സന്നദ  സലാംഘടനകേളുവട  കയഭാഗലാം  വെനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്  ആ  പ്രകദശേങ്ങളനിവല
കേക്കൂസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് അവെരുവട സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കല്.

14. മുഖലമനനി, വെകുപ്പുമനനി തലങ്ങളനില് സലാംസഭാനവത്ത പുകരഭാഗതനി
നനിരനരലാം അവെകലഭാകേനലാം;  ഓകരഭാ ജനില്ലയനിവലയലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
കമല്കനഭാടലാം  വെഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്  14  മനനിമഭാവര  ചുമതലവപടുത്തനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ചേനിടവപടുത്തുകേ;  മനനിമഭാവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അതഭാതട്ട് വെകുപനിവല അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട് വസക്രടറനി/  പ്രനിനസനിപല്
വസക്രടറനി/വസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട് ചുമതല.

15. ചേതീഫട്ട്  വസക്രടറനിയലാം  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  വെകുപട്ട്  പ്രനിനസനിപല്
വസക്രടറനിയലാം  ജനില്ലഭാ  കേളകര്മഭാരുമഭായള പ്രതനിവെഭാര  വെതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസട്ട് സലാംഘടനിപനിചട്ട് പുകരഭാഗതനി അവെകലഭാകേന നടപടനി.

16. ശുചേനിതസ മനിഷന തലത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുലാം ലദനലാം ദനിനമുള
പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തലുലാം  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുന.

വെഭാടകേ കുടനിശ്ശേനികേ 

108  (3953)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുനമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് വപരുമണ ഇ.എലാം.എസട്ട്. ഹയര് വസക്കണറനി
സ്കൂള അനുവെദനിചകപഭാള സ്കൂളനിനഭാവെശേലമഭായ സഗ്രൗകേരലങ്ങള പഞ്ചഭായത്തട്ട് ഒരുക്കണവമന്ന
വെലവെസയണഭായനിരുകന്നഭാ ;
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(ബനി)  വപരുമണ  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  ആവെശേലമഭായ  സലലാം  ഏവറടുത്തട്ട്
നല്കുകേയലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  വകേടനിടലാം  വെഭാടകേയട്ട്  എടുത്തുനല്കുകേയലാം  വചേയതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വകേടനിട  ഉടമ,  വെഭാടകേ  കുടനിശ്ശേനികേയട്ട്  കകേസട്ട്  ഫയല്  വചേയതനുസരനിചട്ട്
പഞ്ചഭായത്തട്ട് സസത്തുക്കള ജപ്തനി വചേയഭാന ഉത്തരവെഭായനിട്ടുവണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാടതനിവെനിധനി  നടപഭാക്കഭാനുള  പഞ്ചഭായത്തനിവന്റെ  തതീരുമഭാനലാം  അലാംഗതീ
കേരനിക്കഭാത്ത ഉകദലഭാഗസരുവട കപരനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വെഭാടകേ കുടനിശ്ശേനികേ വകേഭാടുക്കഭാത്തതുമൂലലാം പലനിശേയനിനത്തനില് പഞ്ചഭായത്തനി
നുണഭായ നഷ്ടലാം, ഉത്തരവെഭാദനികേളഭായ ഉകദലഭാഗസരനില്നനിന്നട്ട് വെസൂലഭാക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണഭായനിരുന.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി-ഇ)  ഇല്ല.  കകേസട്ട് മുനസനിഫട്ട് വസക്കന്റെട്ട്  (പനി)  കകേഭാടതനിയവട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്
(ഇ.പനി. നമ്പര് 118/2016).

വപഭാതുശ്മശേഭാനലാം കേകയറലാം

109 (3954) ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകറഭാക്കട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനി  വെകേ വപഭാതു ശ്മശേഭാനലാം വവകേകയറനിയതുമഭായനി
ബനവപടട്ട് എവനങനിലുലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില്  ഇതനികന്മേല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേകയറവമഭായനി  ബനവപടട്ട്  പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  സര്വ്വേകേക്ഷനി
കയഭാഗലാം  വെനിളനിക്കുകേയലാം  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംരക്ഷണകത്തഭാവട  കേകയറലാം  ഒഴെനിപനിക്കഭാന
സര്വ്വേകേക്ഷനി കയഭാഗത്തനില് ചേര്ച വചേയട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.
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കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം 

110 (3955) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാര്ഷനികേ - ഗഭാര്ഹനികേ ആവെശേലങ്ങളക്കഭായനി കുഴെല്ക്കനിണര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനനിള  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നനിബനനകയഭാ,
വെനിലകക്കഭാ  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  ഏതട്ട്  ചേട  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്; വെനിശേദഭാലാംശേലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ-ഗഭാര്ഹനികേ  ആവെശേലത്തനിനട്ട്  കുഴെല്ക്കനിണര്  കുഴെനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഭൂജല വെകുപനിവന്റെ അനുമതനി വെഭാങ്ങണവമനള നനിര്കദ്ദേശേലാം പഞ്ചഭായത്തട്ട് വെകുപനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) കേഭാര്ഷനികേ-ഗഭാര്ഹനികേ ആവെശേലങ്ങളക്കഭായനി കുഴെല്ക്കനിണര് കുഴെനിചവെര്ക്കട്ട്
വവവെദബത  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പമ്പട്ട്  ഹഗ്രൗസനിനട്ട്  നമ്പര്  നല്കേണവമങനില്
ഭൂജല വെകുപനിവന്റെ എന.ഒ.സനി. ഹഭാജരഭാക്കണവമന്ന നനിര്കദ്ദേശേലാം തകദ്ദേശേ സസയലാം ഭരണ
വെകുപനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

(ഡനി)  ഭൂജല  വെകുപനിവന്റെ  അനുവെഭാദലാം  ഇല്ലഭാവത  കേഭാര്ഷനികേ  ഗഭാര്ഹനികേ
ആവെശേലങ്ങളക്കഭായനി  കുഴെല്ക്കനിണര്  കുഴെനിചവെരുവട  കേഭാരലത്തനില്  പമ്പട്ട്  ഹഗ്രൗസനിനട്ട്
നമ്പര് ഇടട്ട്  കേനിട്ടുന്നതനിനട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ആവരയഭാണട്ട് സമതീപനികക്കണതട്ട് എന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  കുടനിവവെളത്തനിനുലാം കേഭാര്ഷനികേ ആവെശേലങ്ങളക്കുലാം വെഭായ്പ എടുത്തട്ട് കേനിണര്
കുഴെനിചവെര്ക്കട്ട്  മഭാസങ്ങകളഭാളലാം  നനിസഭാര  കേഭാരണലാം  പറഞട്ട്  കുടനിവവെളലാം  നനികഷധനി
ക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  ഇഗ്രൗ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&സനി) 2011-വല കകേരള പഞ്ചഭായത്തട്ട് വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള, ചേടലാം
93(എ)  പ്രകേഭാരലാം കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വപര്മനിറട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഭൂഗര്ഭ  ജല  വെകുപനില്നനിനലാം  അനുമതനി  വെഭാങ്ങനി  ഹഭാജരഭാക്കണവമന്നട്ട്  വെലവെസ
വചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണലാം ക്രമവെല്ക്കരനിചകശേഷലാം നമ്പറനിനഭായനി തകദ്ദേശേ
ഭരണ സഭാപനത്തനിവന്റെ വസക്രടറനിവയ സമതീപനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ)  പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുന്ന സലാംഗതനികേളനില് ആയതനിവന്റെ സസഭഭാവെമനുസരനിചട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.
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മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

111  (3956)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭയനിവല  മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനവമഭായനി  ബനവപട
വെനിഷമതകേള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കേഭായലാംകുളലാം നഗരസഭയനില് മഭാലനിനല
സലാംസരണ പഭാന്റെട്ട് സഭാപനിചട്ട് മഭാലനിനലങ്ങള തരലാംതനിരനിചട്ട് ശേഭാസതീയമഭായനി സലാംസരനിക്കു
ന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭയനില്  കകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പഭാന്റെട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് അനുവെദനിചനിട്ടുള 2 കകേഭാടനി 40 ലക്ഷലാം രൂപ
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിവനതനിവര  പ്രകദശേവെഭാസനികേള  കകേഭാടതനിവയ
സമതീപനിചതുമൂലലാം ഉണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  പരനിഹരനിചട്ട്  വടണര്  വചേയ്യുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  മഭാലനിനലങ്ങള  ശേഭാസതീയമഭായനി  തരലാംതനിരനിചട്ട്  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
മുനകേഭാലങ്ങളനില് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉറവെനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
പദതനിയവട  തുടര്ചയഭായനി  നഗരസഭ  നടപ്പുവെര്ഷവലാം  തുകേ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.
കൂടഭാവത നഗരത്തനിവന്റെ വെനിവെനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് 10 തുമ്പൂര്മൂഴെനി എയ്കറഭാബനികേട്ട് കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്
യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപ്പുവെര്ഷലാം തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വെനികല്ലജട്ട് എകട്ട്റനഷന ഓഫതീസര് 

112 (3957) ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിവല  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണ  ചുമതലകേളനില്നനിന്നട്ട്
വെനികല്ലജട്ട്  എകട്ട്റനഷന  ഓഫതീസര്മഭാവര  ഒഴെനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില്  അതനിനുള
കേഭാരണവമനഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) വെനികല്ലജട്ട് എകറനഷന ഓഫതീസര്മഭാരുവട ചുമതലകേവളല്ലഭാലാം അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
വസക്രടറനിമഭാര്ക്കു ലകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വെനികല്ലജട്ട് എകട്ട്റനഷന ഓഫതീസര്മഭാവര
എവെനിവട പുനര്വെനിനലസനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  പഞ്ചഭായത്തുകേളുവടയലാം  വെനി.ഇ.ഒ.-മഭാരുവടയലാം  എണലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇല്ല.
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(സനി) ജനില്ലഭാ പഞ്ചഭായത്തുകേള - 14

കബഭാക്കട്ട് പഞ്ചഭായത്തുകേള - 152

ഗഭാമ പഞ്ചഭായത്തുകേള - 941

വെനികല്ലജട്ട് എകട്ട്റനഷന

ഓഫതീസര്മഭാരുവട എണലാം - 2048 

കേഭാര്ഷനികേ പഞ്ചഭായത്തുകേള

113 (3958) ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിവല  വപഭാല്പ്പുളനി,  വപരുവെമ്പട്ട്,  നകല്ലപനിളനി,
എരുത്തനിയഭാമ്പതനി, വെടകേരപതനി,  പടകഞ്ചരനി,  വപരുമഭാടനി  എന്നതീ  പഞ്ചഭായത്തുകേള
100  ശേതമഭാനലാം  കേഭാര്ഷനികേ  പഞ്ചഭായത്തഭായതനിനഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി
കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നൂറട്ട്  ശേതമഭാനലാം കൃഷനിവയ മഭാത്രലാം ആശയനിക്കുന്ന പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്
വെനികേസനത്തനിനട്ട് പ്രകതലകേ ഫണട്ട് നതീക്കനി വവെയന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഇതനിവനക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കഭാന സലാംസഭാന പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട് കനതൃതസത്തനില്
ഒരു കേമ്മേനിറനിവയ നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കമല് പഞ്ചഭായത്തുകേളുവട അടനിസഭാന സഗ്രൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനട്ട്  ഫണട്ട്
കേവണത്തഭാന KIIFB-യനില് പ്രകതലകേ വപ്രഭാവെനിഷന ഉണഭാക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടനില്ല.

(ബനി) സലാംസഭാന ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷവന്റെ സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച ശേനിപഭാര്ശേകേള
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  വെനികേസനഫണട്ട്  അനുവെദനിക്കുന്നതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  നൂറട്ട്  ശേതമഭാനലാം
കൃഷനിവയ  മഭാത്രലാം  ആശയനിക്കുന്ന  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്  വെനികേസനത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേ
ഫണട്ട് നതീക്കനി വെയന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ഡനി) ഇകപഭാള ആകലഭാചേനിചനിടനില്ല.
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വസക്രടറനിമഭാരുവട ഒഴെനിവകേള

114 (3959) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില് ഗഭാമവെനികേസന വെകുപനില് എത്ര കബഭാക്കട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട്
വസക്രടറനിമഭാരുവട  ഒഴെനിവകേള  നനിലവെനിലുണട്ട്;  വെനിശേദഭാലാംശേലാം  നല്കുകമഭാ;  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  വസക്രടറനിമഭാരുവട  വപ്രഭാകബഷന  കേഭാലയളവെട്ട്
എത്രയഭാവണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2011  ജൂണ്  മുതല്  2016  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  വെവര  എത്ര  കബഭാക്കട്ട്
പഞ്ചഭായത്തട്ട്  വസക്രടറനിമഭാരുവട  വപ്രഭാകബഷന  ഡനികയര്  വചേയനിട്ടുണട്ട്;  ഇവെരനില്
ഓകരഭാരുത്തരുലാം എത്ര കേഭാലലാം കബഭാക്കട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് വസക്രടറനിമഭാരുവട തസനികേയനില്
കസവെനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശേഷമഭാണട്ട്  അവെരുവട  വപ്രഭാകബഷന  പൂര്ത്തതീകേരനി
ചനിട്ടുളവതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില് കബഭാക്കട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് വസക്രടറനിയവട  5  ഒഴെനിവകേള
നനിലവെനിലുണട്ട്. ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  തുടര്ചയഭായ  3  വെര്ഷങ്ങളക്കുളനില്  2  വെര്ഷമഭാണട്ട്  കബഭാക്കട്ട്
പഞ്ചഭായത്തട്ട് വസക്രടറനിയവട വപ്രഭാകബഷന കേഭാലയളവെട്ട്.

(സനി) 2011  ജൂണ് മുതല് 2016  ഏപ്രനില് മഭാസലാം വെവര 94 കബഭാക്കട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട്
വസക്രടറനിമഭാരുവട  വപ്രഭാകബഷന ഡനികയര് വചേയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്ചയഭായ  3  വെര്ഷത്തനിനുളനില്
2 വെര്ഷമഭാണട്ട് കബഭാക്കട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് വസക്രടറനിയവട വപ്രഭാകബഷന കേഭാലയളവെട്ട്.

ആസനി രജനിസ്റ്ററനില് ഉളവപടുത്തല്

115 (3960) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട ഉടമസതയനിലുള വപഭാതു  കേനിണറുകേള
ഉളവപവടയള ആസനികേള അനലഭാധതീനവപടട്ട് കേനിടക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആസനികേള  കേവണത്തനി  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  അധതീനതയനിലഭാക്കനി
ആസനി റജനിസ്റ്ററനില് ഉളവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ആസനികേള  കേവണത്തനി  ആസനി  രജനിസ്റ്ററനില്  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

 വചേയര്കപഴവന്റെ ഓണകററനിയവലാം അക്കഗ്രൗണനമഭാരുവട ശേമ്പളവലാം

116 (3961) ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനട്ട് കശേഷലാം കുടുലാംബശതീ സനി.ഡനി.എസട്ട്.
വചേയര്കപഴവന്റെ ഓണകററനിയലാം, സനി.ഡനി.എസട്ട്. അക്കഗ്രൗണനമഭാരുവട ശേമ്പളലാം എന്നനിവെയനില്
കുടനിശ്ശേനികേയകണഭാവയന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഉവണങനില് കേഭാരണലാം വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവല്ലങനില്  ഏതട്ട്  ഫണനില്നനിന്നഭാണട്ട്  ഇവെര്ക്കട്ട്  കഹഭാണകററനിയവലാം
ശേമ്പളവലാം നല്കേനിയവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  കുടുലാംബശതീക്കട്ട് ലഭലമഭായ ഫണനിവന്റെ അപരലഭാപ്തത കേഭാരണലാം
കുടനിശ്ശേനികേയണഭായനിരുന.  2016  വസപ്തലാംബര്  മഭാസത്തനില്  ഫണട്ട്  ലഭനിചതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട്
കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

വകേടനിടത്തനിനട്ട് കസ്റ്റഭാപട്ട് വമകമ്മേഭാ

117 (3962) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലാം.എല്.എ.-യവട ആസനിവെനികേസന പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി മഭാകവെലനിക്കര
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന വകേടനിടത്തനിനട്ട് കസ്റ്റഭാപട്ട് വമകമ്മേഭാ
നല്കേനിയതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  കസ്റ്റഭാപട്ട്  വമകമ്മേഭാ  നല്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
കേഭാരണവലാം മഭാനദണ്ഡവലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഡനികപഭായനില്  മുന  എലാം.എല്.എ.-യവട  നനിര്കദ്ദേശേഭാനുസരണലാം
ഫണട്ട്  അനുവെദനിചട്ട്  (എസട്ട്.ഡനി.എഫട്ട്)  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നഗരസഭ
നല്കേനിയ അനുമതനിയവട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  അനുമതനിക്കട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുവട  വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) നഗരസഭഭാ പരനിധനിയനില് ഏവതങനിലുലാം വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേകയഭാ, പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കുകേകയഭാ, കൂടനികചര്ക്കുകേകയഭാ, വെനിപുലതീകേരനിക്കുകേകയഭാ വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് വകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങള  (വകേ.എലാം.ബനി.ആര്.  99)  അദലഭായലാം  2  ചേടലാം  4  പ്രകേഭാരലാം
നനിയമഭാനുസൃത  അനുമതനി  വെഭാങ്ങനിയനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി
ആവെശേലമനില്ലഭാത്ത  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേളനില്  (വകേ.എലാം.ബനി.ആര്.  99  ചേടലാം  9)
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഉളവപടനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  മഭാകവെലനിക്കര വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസട്ട് കസ്റ്റഷന സനിതനി വചേയ്യുന്ന മഭാകവെലനിക്കര വെനികല്ലജട്ട് റതീസര്കവ്വേ കബഭാക്കട്ട് 66-ല്
47, 49, 51, 52, 53, 54, 65, 67 എന്നനിവെയനിലുള 61.21 ആര്സട്ട് വെസ്തു മഭാകവെലനിക്കര
വെനികല്ലജട്ട്  ബനി.ടനി.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം  മഭാകവെലനിക്കര  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  വെകേയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്
മഭാകവെലനിക്കര  തഹസതീല്ദഭാര്  സഭാക്ഷലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. അപ്രകേഭാരലാം  മഭാകവെലനിക്കര
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയവട അധതീനതയനിലുള വെസ്തുവെനില് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കട്ട് വകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് നഗരസഭഭാ കേഗ്രൗണ്സനിലനിവന്റെ അനുമതനി ആവെശേലമഭാണട്ട്. ബനി.ടനി.ആര്.
പ്രകേഭാരലാം  നഗരസഭയവട  കപരനിലുള  വെസ്തു  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യവട  കപരനില്
വെനിട്ടുവകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അനുമതനിയലാം  ആവെശേലമഭാണട്ട്.
ആയതനിനഭാലഭാണട്ട് കസ്റ്റഭാപട്ട് വമകമ്മേഭാ നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി&ഡനി) ബഭാധമല്ല.

കുടുലാംബശതീ മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

118 (3963) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുടുലാംബശതീ മുകഖന ഇകപഭാള എവനഭാവക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ആശയ  പദതനി  വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;  ഉവണങനില്
വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടുലാംബശതീ  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  പ്രധഭാന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ചുവെവട കചേര്ക്കുന :
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1. ലഘു സമ്പഭാദല വെഭായ്പ :

നഭാളനിതുവെവര  ലഘു  സമ്പഭാദല  ഇനത്തനില്  3,139  കകേഭാടനി  രൂപ
സമഭാഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവെനില്  12,094  കകേഭാടനി  രൂപ  ആനരനികേ
വെഭായ്പയഭായനി  അയല്ക്കൂടങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  ലനികങജട്ട്  വെഭായ്പഭാ
ഇനത്തനില് 4,462 കകേഭാടനി രൂപയലാം അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

2. സൂക്ഷ്മ സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം കേണ്കസഭാര്ഷലവലാം :

നനിലവെനില് വെനിവെനിധ കമഖലകേളനിലഭായനി  31,000  സൂക്ഷ്മ സലാംരലാംഭങ്ങള
പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന. കുടുലാംബശതീയവട കനതൃതസത്തനില് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്
ആവെശേലമഭായ  പരനിശേതീലനവലാം  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവലാം  വെനിവെനിധ
സബ്സനിഡനികേളുലാം  വെനിപണന  സഹഭായവലാം  നല്കേനിവെരുന.  248
നന്യൂടനിമനികട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള,  180  സഭാനസനലാം  വഹല്ത്തട്ട്  വകേയര്
യൂണനിറ്റുകേള, 800  കേകഫ കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള, 5  വപ്രഭാഡന്യൂസര്
കേമ്പനനികേള തുടങ്ങനിയവെ കേണ്കസഭാര്ഷലങ്ങളനില് പ്രധഭാനവപടവെയഭാണട്ട്.

3. കൃഷനിയലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം :

നനിലവെനില് സലാംഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേളനിലൂവട വെനനിതകേള സലാംഘകൃഷനികയഭാവടഭാപലാം
പഭാടക്കൃഷനികൂടനി വചേയ്തുവെരുന. കൂടുലാംബശതീ സലാംസഭാന മനിഷനനില്നനിനലാം
പലനിശേ ഇളവലാം  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനുള ഇനവസന്റെതീവലാം  നല്കുനണട്ട്.
ആടട്ട്  ഗഭാമലാം,  ക്ഷതീര  സഭാഗരലാം,  കപഭാത്തട്ട്കുടനി,  കകേഭാഴെനി  വെളര്ത്തല്
തുടങ്ങനിയ മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലകേളനില് കുടുലാംബശതീയവട സലാംരലാംഭകേ
ഗ്രൂപ്പുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

4. സഭാമൂഹനികേ വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം പടനികേ വെര്ഗ കമഖലയനിവല
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം :

ആശയ  പദതനിയനിലൂവട  അഗതനി  കുടുലാംബങ്ങവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന.
ബഡ്സട്ട് സ്കൂളുകേള, ബഡ്സട്ട് റനിഹഭാബനിലനികറഷന വസന്റെറുകേള എന്നനിവെ
കുടുലാംബശതീയവട  സഹകേരണകത്തഭാവട  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.
6  മുതല്  18  വെയസ്സുവെവരയള കുടനികേള അലാംഗങ്ങളഭായ ബഭാലസഭകേളുമുണട്ട്.
പ്രകതലകേ അയല്ക്കൂടങ്ങള മുകഖന ആദനിവെഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളുലാം കുടുലാംബശതീ
സലാംഘടനയനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന. അടപഭാടനിയവട സമഗ വെനികേസനത്തനിനു
കവെണനിയള പദതനിയലാം കുടുലാംബശതീ മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന.

5. വജനഡര്   (  സതീ പദവെനി സസയലാംപഠനവലാം സതീ ശേഭാക്തതീകേരണവലാം  ) :

കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  സതീ  പദവെനി  സസയലാംപഠനവലാം  സതീ
ശേഭാക്തതീകേരണവലാംവെഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന.  അതനിക്രമങ്ങളക്കുലാം  പതീഡനങ്ങളക്കുലാം
ഇരയഭാകുന്ന സതീകേളക്കട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേ അഭയലാം നല്കുന്ന കസ്നേഹനിത
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വജനഡര്  വഹല്പട്ട്  വഡസട്ട്  6  ജനില്ലകേളനില്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.
സതീകേളനില്  കേലഭാനസര്  വെരുന്നതട്ട്  തടയന്നതനിനുകവെണനിയള  ലപലറട്ട്
സര്കവ്വേ പത്തനലാംതനിട ജനില്ലയനില് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കുടുലാംബശതീയവട
സതീ ശേഭാക്തതീകേരണ പദതനികേളവെഴെനി അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് അറനിവലാം കബഭാധ
വെല്ക്കരണവലാം വെനിദലഭാഭലഭാസവലാം നല്കേനി അവെവര ശേക്തരഭാക്കഭാനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

6. നഗര ഭവെന പദതനികേള :

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രധഭാനമനനി ആവെഭാസട്ട് കയഭാജന
(പനി.എലാം.എ.ലവെ.)-യവട  സലാംസഭാന  നനിര്വ്വേഹണ  ഏജനസനി
കുടുലാംബശതീയഭാണട്ട്.

7. ദതീന  ദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ  ഗഭാമതീണ  കേഗ്രൗശേലല  കയഭാജന
(  ഡനി  .  ഡനി  .  യ  .  ജനി  .  വകേ  .  ലവെ  .),    കദശേതീയ  നഗര  ഉപജതീവെന  മനിഷന
(  എന  .  യ  .  എല്  .  എലാം  .) :

ദതീന  ദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ  ഗഭാമതീണ  കേഗ്രൗശേലല  കയഭാജന,  കദശേതീയ
നഗര  ഉപജതീവെന  മനിഷന  പദതനി  എന്നനിവെ  കുടുലാംബശതീ
മുകഖനയഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

8. നഭാഷണല് റനികസഭാഴട്ട് ഓര്ഗലനകസഷന   (  എന  .  ആര്  .  ഒ  .) :

കകേരളത്തനില്  കുടുലാംബശതീയനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  മുതനിര്ന്ന  120
പ്രവെര്ത്തകേരഭാണട്ട് മഭാസ്റ്റര് പരനിശേതീലകേരഭായനി വെനിവെനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനിവല
അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കട്ട് പരനിശേതീലനലാം നല്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ആശയ  'അഗതനി  പുനരധനിവെഭാസ  പദതനി'യവട  ഒന്നഭാലാംഘട  പദതനി
കകേരളത്തനില്  എല്ലഭാ  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  768
തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് രണഭാലാംഘട പദതനി ആരലാംഭനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.
ഒന്നഭാലാംഘട പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലവെനില് തുടരുന്ന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി തുടര് കസവെന പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.  പദതനിയനില്  ഇനനിയലാം  ഉളവപടഭാത്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള
ഉളവപടുത്തുന്നതുലാം  അനര്ഹവര  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതുലാം  ഉളപവടയള  കഭദഗതനികേള
വെരുത്തനിയ  പുതുക്കനിയ  മഭാര്ഗകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  'അഗതനി  രഹനിത  കകേരളലാം'
എന്ന  ആശേയലാം  ആശയ  പദതനിയവട  വെനിപുലതീകേരണകത്തഭാവട  2017-ല്
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ഭവെനരഹനിതരഭായ ജനറല് വെനിഭഭാഗക്കഭാര്

119 (3964) ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-വല ജഭാതനി വസനസസട്ട് അനുസരനിചട്ട് കകേന്ദ്രഗവെണ്വമന്റെട്ട് നനിര്കദ്ദേശേപ്രകേഭാരലാം

പനി.എലാം.എ.ലവെ. പദതനിയനില് ഉളവപടനിട്ടുളതുലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിവല 2014-15

വെവരയള  ഗുണകഭഭാക്തൃ  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളവപടനിട്ടുളവെരുമഭായ  ജനറല്  വെനിഭഭാഗത്തനില്

വപടുന്ന ഭവെനരഹനിതരഭായവെര്ക്കട്ട് വെതീടുകേള ലഭനിക്കഭാത്ത വെസ്തുത ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഈ  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളവപടനിട്ടുളതുലാം  ജനറല്

വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടതുമഭായവെവര  സഹഭായനിക്കുവെഭാന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

എവനങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  തുലഭാവെര്ഷകേഭാലത്തനിനു  മുമ്പഭായനി  പ്രസ്തുത  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടുന്നവെവര

സഹഭായനിക്കുവെഭാന എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  വപഭാതുവെനിഭഭാഗത്തനില് വെതീടുകേള അനുവെദനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  10,000

വെതീടുകേള ഇഗ്രൗ വെര്ഷലാം വപഭാതു വെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്

അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.

വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുന്ന കസവെനങ്ങള

120 (3965) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില്നനിന്നട്ട്  വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്

നല്കുന്ന കസവെനങ്ങള കൂടുതല് വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവെരുന എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കസവെനങ്ങള  ഓണ്ലലന  കസവെനങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്

സമയബനനിത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

1110/2017
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് കൃതലതയള കസവെനലാം

കവെഗത്തനില്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  ഓഫതീസുകേവള  വഎ.എസട്ട്.ഒ.

നനിലവെഭാരത്തനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനുള പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളുവട  ഓഫതീസട്ട്  കേലാംപന്യൂടര്വെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കസവെനങ്ങള  ഓണ്

ലലന മുകഖന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം  വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  കസവെനങ്ങള

മുഴവെന  ഓണ്ലലന  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട  നല്കുന്നതനിനുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷന  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  നനിലവെനില്  ജനന-

മരണ, വെനിവെഭാഹ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണ്ലലന വെഴെനിയഭാണട്ട് നല്കുന്നതട്ട്. ഓണ്ലലന

മുകഖന വെസ്തു നനികുതനി  ഒടുക്കുന്നതനിനുലാം  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ വപര്മനിറനിനട്ട്  അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കുന്നതനിനുമുള സഗ്രൗകേരലലാം ഏതഭാനുലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില് നനിലവെനിലുണട്ട്.

വെഭാഹനങ്ങളനില്ലഭാത്ത ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേള

121 (3966) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസനമഭായനി വെഭാഹനങ്ങളനില്ലഭാത്ത എത്ര ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേള സലാംസഭാനത്തുണട്ട് ;

(ബനി)  ഈ ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളുവട കപരട്ട് വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  വെര്ഷലാം  എത്ര  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേള  പുതനിയ  വെഭാഹനലാം

വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട് ; ഇതനിനഭായനി എത്ര രൂപ വമഭാത്തലാം വചേലവെഴെനിച്ചു ;

(ഡനി)  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്  വെഭാഹനങ്ങളുവട  ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട്  അതതട്ട്

ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിവന്റെ  വമഭാത്തലാം  വെനിസ ട്ട്തൃതനിയവട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏവതങനിലുലാം

തരത്തനിലുള നനിയനണലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ ;

(ഇ)  2015-16  വെര്ഷത്തനില്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിവല  വെഭാഹനങ്ങളുവട

ഇനനത്തനിനട്ട് വചേലവെഭായ തുകേ ജനില്ല തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ) വെനിവെരലാം കശേഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണട്ട്.
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കുടുലാംബശതീ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

122 (3967) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഏവതഭാവക്ക  കമഖലകേളക്കഭാണട്ട്  കുടുലാംബശതീ  ഊന്നല്  നല്കുന്നവതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടുലാംബശതീയവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക  പുതനിയ  കമഖലകേളനികലക്കഭാണട്ട്  കുടുലാംബശതീ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
വെലഭാപനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്; വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കുടുലാംബശതീ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില് ഏവതങനിലുലാം വെനികദശേരഭാജലങ്ങള തഭാല്പരലലാം
അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടുലാംബശതീ  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  പ്രധഭാന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

1. ലഘു സമ്പഭാദല വെഭായ്പ :

നഭാളനിതുവെവര  ലഘു  സമ്പഭാദല  ഇനത്തനില്  3,139  കകേഭാടനി  രൂപ
സമഭാഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവെനില്  12,094  കകേഭാടനി  രൂപ  ആനരനികേ
വെഭായ്പയഭായനി  അയല്ക്കൂടങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  ലനികങജട്ട്  വെഭായ്പഭാ
ഇനത്തനില് 4,462 കകേഭാടനി രൂപയലാം അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

2. സൂക്ഷ്മ സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം കേണ്കസഭാര്ഷലവലാം :

നനിലവെനില് വെനിവെനിധ കമഖലകേളനിലഭായനി  31,000  സൂക്ഷ്മ സലാംരലാംഭങ്ങള
പ്രവെര്ത്തനിച്ചു  വെരുന.  കുടുലാംബശതീയവട  കനതൃതസത്തനില്  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്
ആവെശേലമഭായ  പരനിശേതീലനവലാം  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവലാം  വെനിവെനിധ
സബ്സനിഡനികേളുലാം  വെനിപണന  സഹഭായവലാം  നല്കേനിവെരുന.  248
നന്യൂടനിമനികട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള,  180  സഭാനസനലാം  വഹല്ത്തട്ട്  വകേയര്
യൂണനിറ്റുകേള, 800  കേകഫ കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള, 5  വപ്രഭാഡന്യൂസര്
കേമ്പനനികേള തുടങ്ങനിയവെ കേണ്കസഭാര്ഷലങ്ങളനില് പ്രധഭാനവപടവെയഭാണട്ട്.
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3. കൃഷനിയലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം :

നനിലവെനില്  സലാംഘകൃഷനി  ഗ്രൂപ്പുകേളനിലൂവട  വെനനിതകേള  പഭാടകൃഷനി
ഉളവപവട സലാംഘകൃഷനി വചേയ്തുവെരുന. കൂടുലാംബശതീ സലാംസഭാന മനിഷനനില്
നനിനലാം  പലനിശേ  ഇളവലാം  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനുള  ഇനവസന്റെതീവലാം
നല്കുനണട്ട്. 

4.  സഭാമൂഹനികേ വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം പടനികേ വെര്ഗ കമഖലയനിവല
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം :

ആശയ  പദതനിയനിലൂവട  അഗതനി  കുടുലാംബങ്ങവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന.
ബഡ്സട്ട്  സ്കൂളുകേള,  ബഡ്സട്ട്  റനിഹഭാബനിലനികറഷന  വസന്റെറുകേള
എന്നനിവെ  കുടുലാംബശതീയവട  സഹകേരണകത്തഭാവട  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  6  മുതല്  18  വെയസട്ട്  വെവരയള  കുടനികേള
അലാംഗങ്ങളഭായ  ബഭാലസഭകേളുമുണട്ട്.  പ്രകതലകേ  അയല്ക്കൂടങ്ങള
മുകഖന  ആദനിവെഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങളുലാം  കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനയനില്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  അടപഭാടനിയവട സമഗ വെനികേസനത്തനിനു കവെണനിയള
പദതനിയലാം കുടുലാംബശതീ മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന.

5. വജനഡര്   (  സതീ പദവെനി സസയലാംപഠനവലാം സതീ ശേഭാക്തതീകേരണവലാം  ) :

കുടുലാംബശതീ അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് സതീ പദവെനി സസയലാംപഠനവലാം ശേഭാക്തതീകേരണവലാം
വെഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന.  അതനിക്രമങ്ങളക്കുലാം  പതീഡനങ്ങളക്കുലാം  ഇരയഭാകുന്ന
സതീകേളക്കട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേ അഭയലാം നല്കുന്ന കസ്നേഹനിത വജനഡര്
വഹല്പട്ട്  വഡസട്ട്  6  ജനില്ലകേളനില് പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന.  സതീകേളനില്
കേലഭാനസര് വെരുന്നതട്ട് തടയന്നതനിനു കവെണനിയള ലപലറട്ട് സര്കവ്വേ
പത്തനലാംതനിട ജനില്ലയനില് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കുടുലാംബശതീയവട സതീ ശേഭാക്തതീകേരണ
പദതനികേള  വെഴെനി  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  അറനിവലാം  കബഭാധവെല്ക്കരണവലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസവലാം നല്കേനി  അവെവര  ശേക്തരഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

6. നഗര ഭവെന പദതനികേള :

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രധഭാനമനനി ആവെഭാസട്ട് കയഭാജന
(പനി.എലാം.എ.ലവെ.)യവട  സലാംസഭാന  നനിര്വ്വേഹണ  ഏജനസനി
കുടുലാംബശതീയഭാണട്ട്.

7. ദതീന ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗഭാമതീണ കേഗ്രൗശേലല കയഭാജന   (  ഡനി  .  ഡനി  .  യ  .  ജനി  .   വകേ  .  ലവെ  .  ),
കദശേതീയ നഗര ഉപജതീവെന മനിഷന   (  എന  .  യ  .  എല്  .  എലാം  .) :

ദതീന  ദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ  ഗഭാമതീണ  കേഗ്രൗശേലല  കയഭാജന,  കദശേതീയ
നഗര ഉപജതീവെന മനിഷന  (എന.യ.എല്.എലാം.)  എന്നതീ പദതനികേള
കുടുലാംബശതീ മുകഖനയഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
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8. നഭാഷണല് റനികസഭാഴട്ട് ഓര്ഗലനകസഷന   (  എന  .  ആര്  .  ഒ  .) :

കകേരളത്തനില്  കുടുലാംബശതീയനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  മുതനിര്ന്ന  120
പ്രവെര്ത്തകേരഭാണട്ട്  മഭാസ്റ്റര്  പരനിശേതീലകേരഭായനി  വെനിവെനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനിവല
അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കട്ട്  പരനിശേതീലനലാം  നല്കുന്നതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
കുടുലാംബശതീയവട  എല്ലഭാവെനിധ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന.

(ബനി) 1. കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുവട നൂതന പദതനികേളുവട സഭാദലത
മനസനിലഭാക്കനി  വമകടഭാ  വറയനില്,  വെനിഴെനിഞലാം  കേവണയ്നര്  വടര്മനിനല്
എന്നനിവെയനികലക്കട്ട്  തല്പരരഭായ  കുടുലാംബശതീ  വെനനിതകേവളയലാം
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങവളയലാം കേവണത്തനി വെനിവെനിധ കമഖലകേളനില് പരനിശേതീലനലാം
നല്കേനി വതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കുടുലാംബശതീ ലക്ഷലമനിടുന.

2.  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  ലപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  ആരലാംഭനിച
വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ഗ്രൂപനിവന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം
വെനനിതകേളുവട വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ഗ്രൂപ്പുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം തുടര്ന്നട്ട്
തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവടയലാം  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുവടയലാം  കേമ്മേന്യൂണനിറനി
കകേഭാണ്ടഭാകനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപ്പുകേളഭാക്കനി  ഇവെവര  മഭാറ്റുകേയലാം  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

3.  വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനിയനില്വപട സതീകേളക്കട്ട് ലനപുണല പരനിശേതീലനലാം
നല്കേനി അവെവര മറ്റു ഉപജതീവെന മഭാര്ഗങ്ങളനികലക്കട്ട് ലകേപനിടനിച്ചുയര്ത്തുന്ന
പദതനി വചേയ്യുവെഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

4. വഎ.ആര്.സനി.റനി.സനി.-യമഭായനി  കയഭാജനിചട്ട്  വറയനില്കവെ  കേഭാററനിലാംഗട്ട്
ഗ്രൂപ്പുകേള,  വറയനില്കവെ  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവെ  വെനിപുലവപടുത്തനി
സലാംസഭാനവത്ത  പ്രധഭാന  വറയനില്കവെ  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  പ്രവെര്ത്തന
ക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  കൂടഭാവത വറയനില്കവെ ടനിക്കറട്ട്
കേഗ്രൗണറുകേള  എറണഭാകുളലാം  മഭാതൃകേയനില്  റതീജനിയണല്  വഹഡട്ട്
കകേഭാകടഴനികലക്കുലാം  തുടര്ന്നട്ട്  സഭാദലതയള  സലങ്ങളനികലക്കുലാം
വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

5. ബന്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഫഭാര്മ  പബനികേട്ട്  വസകര്  അണര്കറക്കനിലാംഗട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇനല (BPPI)  നടപനിലഭാക്കുന്ന 'വജന ഒഗ്രൗഷധനി' പദതനിയവട സഭാദലത
പരനിഗണനിചട്ട്  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്/തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  വജന
ഒഗ്രൗഷധനി കസ്റ്റഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം അതുവെഴെനി അഭലസ വെനിദലരഭായ
യവെജനങ്ങളക്കട്ട് വതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.
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6.  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള,  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവെയമഭായനി

ബനവപടട്ട്  കുടുലാംബശതീ  സുവെനതീര്  കഷഭാപ്പുകേളുലാം  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്

സലാംവെനിധഭാനലാം,  വപഭാതു  ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങള  എന്നനിവെയവട  മഭാകനജുവമനലാം

കുടുലാംബശതീ വതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങളഭായനി ഏവറടുത്തട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

7.  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  നനികരഭാധനത്തനിവന്റെ  സഭാദലത  പരനിഗണനിചട്ട്  തുണനി/കപപര്

ബഭാഗുകേളുവട  ഉല്പഭാദനലാം  കുടുലാംബശതീ അയല് കൂടങ്ങള ഏവറടുത്തട്ട്

നടത്തുന്നതനിനുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകദ്ദേശേനിക്കുന.

8.  കൂടനിവവെള  വെനിതരണവമഭായനി  ബനവപടട്ട്  നഗര  പ്രകദശേങ്ങളനില്

കുടനിവവെള  പദതനികേള  (മലപ്പുറലാം  മഭാതൃകേയനില്)  വെനിവെനിധ  ജനില്ലകേളനിവല

സഭാദലതകേള ആരഭാഞട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

9. വെനിഷവെനിമുക്ത  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനലാം  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  നടപനിലഭാക്കു

ന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്  നടത്തുന്ന  ശമങ്ങളവക്കഭാപലാം  എല്ലഭാ  കുടുലാംബശതീ

അയല്ക്കൂടങ്ങളനിലുലാം  ഫ്ളഭാറ്റുകേള,  വറസനിഡനസട്ട് അകസഭാസനികയഷന

എന്നനിവെയമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് മട്ടുപഭാവെനിലുലാം കൃഷനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്

കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേവള  സജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാരനിതര

സഭാപനങ്ങളനില്  സലലാം  കേവണത്തനി  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാവത  ബഭാലസഭഭാ  കുടനികേളുവട  കൂടഭായ്മയനില്  കൃഷനി

വചേയ്യുന്നതനിനുള സഭാദലത പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. ലജവെ കേതീടനഭാശേനിനനി,

ലജവെ വെളലാം, വവെര്മനി കേലാംകപഭാസ്റ്റട്ട് എന്നനിവെ കുടുലാംബശതീ അയല്ക്കൂടലാം വെഴെനി

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള സഭാദലത കേവണത്തുലാം.

10. നനിലവെനില്  കുടുലാംബശതീ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിച്ചുവെരുന്ന  കുടുലാംബശതീ  കേലഭാന്റെതീനുകേള,

ടഭാകനി  സര്വ്വേതീസട്ട്,  സഭാനസനലാം  എന്നതീ  പദതനികേള  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

ലപ ലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  ആരലാംഭനിച  വെകയഭാജന  പരനിപഭാലനലാം

കുടുലാംബശതീ വക്രഷട്ട്, ഫനിറട്ട്നസട്ട് വസന്റെര് എന്നനിവെ നഗര പ്രകദശേങ്ങളനില്

വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശേനിക്കുന. കൂടഭാവത മുഴവെന പനി.ഡബബ.ഡനി.

വറസ്റ്റട്ട്  ഹഗ്രൗസുകേളനിലുലാം  കുടുലാംബശതീ  ഹഗ്രൗസതീപനിലാംഗട്ട്-കേലഭാന്റെതീന

സലാംവെനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട്  പനി.ഡബബ.ഡനി.-യമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്

പ്രവെര്ത്തനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.
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11. മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനില്  കഹഭാര്കമഭാണ്  വെനിമുക്ത  കബഭായനിലര്
ചേനിക്കന,  മുടകക്കഭാഴെനി  വെളര്ത്തല്  എന്നതീ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

12. കുടുലാംബശതീയവട  കനതൃതസത്തനില്  വതരുവനഭായ  നനിയനണത്തനിനഭായനി
കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനില് മഭാകനജുവമന്റെട്ട്  യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ
വെകുപനിവന്റെ  കനതൃതസത്തനിലുലാം  സഹകേരണത്തനിലുലാം  പരനിശേതീലനലാം നല്കേനി
സലാംരലാംഭ യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം
വചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ദക്ഷനിണഭാഫ്രെെനിക്ക,  എകതലഭാപല എന്നതീ വെനികദശേ രഭാജലങ്ങള കുടുലാംബശതീ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില് തഭാല്പരലലാം അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

വെകുപ്പുകേളുവട സലാംകയഭാജനലാം

123 (3968) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത പഞ്ചഭായത്തട്ട്,  ഗഭാമവെനികേസന,  നഗരവെനികേസന വെകുപ്പുകേവള
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട് തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ വെകുപട്ട് എന്ന കപരനില് ഒറ വെകുപഭായനി
മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനികേളഭാരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങവന ഒറ വെകുപഭാക്കനി  മഭാറ്റുകമ്പഭാള ഈ വെകുപ്പുകേളനില് ഇകപഭാഴള
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  തങ്ങളുവട  സതീനനികയഭാറനിറനിയലാം  വപ്രഭാകമഭാഷനുളവപവടയള  മറട്ട്
സഗ്രൗകേരലങ്ങളുലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനട്ട്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുകേ
എന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിച  പ്രഭാരലാംഭ  ചേര്ചകേള  നടനവെരുന.
ഇതനിനുള കേരടട്ട് വസഷലല് റൂള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വപഭാതു സര്വ്വേതീസട്ട് നനിലവെനില് വെരുകമ്പഭാള വെനിവെനിധ വെനിഭഭാഗലാം ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ഉണഭാകേഭാന  സഭാദലതയള  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പ്രശങ്ങള,  ഓകരഭാ  വെനിഭഭാഗകത്തയലാം
എങ്ങവന  ബഭാധനിക്കുലാം  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള  പരനിഗണനിചട്ട്  സര്വ്വേതീസട്ട്  സലാംഘടനഭാ
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട് കേരടട്ട് വസഷലല് റൂള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.
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മഭാലനിനലലാം വെലനിവചറനിയന്നതനിവനതനിവര നടപടനി

124 (3969) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജലഭാശേയങ്ങളനിലുലാം  വെഴെനികയഭാരങ്ങളനിലുലാം  വപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം  അലക്ഷലമഭായനി
മഭാലനിനലലാം  വെലനിവചറനിയന്നവെര്ക്കട്ട്  പനിഴെയലാം  ശേനിക്ഷയലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  എവനങനിലുലാം
നനിയമലാം നനിലവെനിലുകണഭാ;  ഉവണങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ഏതട്ട് വെകുപട്ട് ഉകദലഭാഗസനഭാണട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനികക്കണവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് 2015 ജനുവെരനി മുതല് 2015 ഡനിസലാംബര് 31  വെവരയള
കേഭാലയളവെനില്  അലക്ഷലമഭായനി  മഭാലനിനലലാം  വെലനിവചറനിഞ  എത്ര  കപര്വക്കതനിവര
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  1994-വല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകനിവന്റെ  340-ാം  വെകുപട്ട്
പ്രകേഭാരലാം ഇത്തരത്തനില് മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര തല്സമയലാം തവന്ന
250  രൂപയനില്  കേവെനിയഭാത്ത പനിഴെശേനിക്ഷ ചുമത്തഭാനുലാം  ടനി  ആകനിവന്റെ  പടനികേ  നഭാലട്ട്
പ്രകേഭാരലാം ടനി കുറത്തനിനട്ട്,  കുറ സഭാപനത്തനികന്മേല് 2,000 രൂപവെവര പനിഴെ ചുമത്തുന്നതനിനുലാം
വെലവെസയണട്ട്.  കകേരള  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആകട്ട്  വസക്ഷന  219  എസട്ട്-
“മഭാലനിനലകമഭാ വെനിസര്ജല വെസ്തുതക്കകളഭാ ജലഭാശേയങ്ങളനിലുലാം ജല കസഭാതസ്സുകേളനിലുലാം
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിവനതനിവര  നനികരഭാധനലാം”-പ്രകേഭാരലാം  ഇപ്രകേഭാരമുള  കുറലാം
കകേഭാലഗ്നൈസനിബനിളുലാം ജഭാമലമനില്ലഭാത്തതുമഭായനിരനിക്കുകേയലാം ഇഗ്രൗ കുറലാം വചേയ്യുന്ന ഏവതഭാരഭാളുലാം
കുറസഭാപനത്തനിനുകമല്  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  കുറയഭാവതയലാം  ഇരുപത്തനി  അയഭായനിരലാം
രൂപയനില്  കേവെനിയഭാവതയള  പനിഴെയലാം  ആറട്ട്  മഭാസത്തനില്  കുറയഭാവതയലാം  ഒരു
വെര്ഷത്തനില് കേവെനിയഭാവതയമുള കേഭാലകത്തക്കട്ട് തടവലാം നല്കേനി ശേനിക്ഷനിക്കവപടഭാവന്നതഭാണട്ട്.
കകേരള പഞ്ചഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആകട്ട് 219 (യ) പ്രകേഭാരലാം മഭാലനിനലകമഭാ വെനിസര്ജല വെസ്തുക്കകളഭാ
വപഭാതു  സലത്തനിലൂവടകയഭാ  വപഭാതുനനിരത്തനിലൂവടകയഭാ കേടത്തനിവക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുന്നകതഭാ
മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിച  കശേഷലാം  തനിരനിവകേ കപഭാകുന്നകതഭാ  ആവണന്നട്ട്  നലഭായമഭായലാം
സലാംശേയനിക്കഭാവന്ന വെഭാഹനവത്ത പഞ്ചഭായത്തട്ട് വസക്രടറനികക്കഭാ വസക്രടറനി ചുമതലവപടുത്തുന്ന
പഞ്ചഭായത്തനിവല ഒരു ഉകദലഭാഗസകനഭാ സബട്ട് ഇനവസകറുവട പദവെനിയനില് കുറയഭാത്ത
ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസകനഭാ  പനിടനിവചടുകക്കണതുലാം  നനിര്ണയനിക്കവപട പ്രകേഭാരമുള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചതനിനുകശേഷലാം  ആധനികേഭാരനികേതയള  സബട്ട്  ഡനിവെനിഷണല്
മജനികസ്ട്രറട്ട്  മുമ്പഭാവകേ  ഹഭാജരഭാക്കഭാവന്നതുലാം  വെഭാഹനലാം  കേണ്ടുവകേട്ടുന്ന  സലാംഗതനിയനില്
അതട്ട് കലലലാം വചേയ്യുകേയലാം തുകേ പഞ്ചഭായത്തട്ട് ഫണനില് മുതല്ക്കൂട്ടുകേയലാം വചേയഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) വെനിവെരലാം കശേഖരനിച്ചുവെരുന.
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പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനിയനിവല തഭാമസക്കഭാര്

125 (3970) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനിയനില് തഭാമസനിക്കുന്ന നനിരവെധനി ആളുകേളക്കട്ട്

വെതീടട്ട് നമ്പര് കേനിടഭാത്തതു വകേഭാണട്ട്, കറഷന കേഭാര്ഡട്ട്, ലവെദബതനി കേണക്ഷന തുടങ്ങനിയ

ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നനില്ല  എന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില്

പരനിഹഭാര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

(ബനി) ഇത്തരലാം വെതീടുകേളക്കട്ട് ലവെദബതനി കേണക്ഷനുലാം കറഷന കേഭാര്ഡുലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനു

കവെണനി തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായ വെതീടട്ട് നമ്പര് അനുവെദനിക്കുവെഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  4-8-2012-വല  സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  211/2012/തസസഭവെ

ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  100  ചേതുരശ മതീറര് വെവരയള വെഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രലാം കകേരള

പഞ്ചഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആകട്ട്  235  (എഎ),  235(ഡബബ),  കകേരള  മുനനിസനിപല് ആകട്ട്

242,  406  എന്നതീ വെകുപ്പുകേള അനുസരനിച്ചുള നടപടനിക്രമങ്ങളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി

തഭാല്ക്കഭാലനികേ  റസനിഡനഷലല്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കേഭാന  അതഭാതട്ട്  പഞ്ചഭായത്തട്ട്/

മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന  അധനികൃതര്ക്കട്ട്  അധനികേഭാരലാം  നല്കേനി  ഉത്തരവെട്ട്

പുറവപടുവെനിക്കുകേയണഭായനി.  9-12-2015-വല  സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  351/2015/

തസസഭവെ ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത ആനുകൂലലലാം  4-6-2012-നുകശേഷലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  100  ചേ.  മതീ.  വെവരയള  വെഭാസഗൃഹങ്ങളക്കുകൂടനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ

റസനിഡനഷലല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  അനുവെദനിചട്ട്  നല്കുന്നതനിനുള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന

ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 4-8-2012-വല സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്) നമ്പര് 211/2012/തസസഭവെ,  9-12-2015-വല

സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര് 351/2015/തസസഭവെ എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം  കകേരള

പഞ്ചഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആകട്ട്  235  (എഎ),  235(ഡബബ),  കകേരള  മുനനിസനിപല് ആകട്ട്

242,  406  എന്നതീ  വെകുപ്പുകേള  അനുസരനിച്ചുള  നടപടനി  ക്രമങ്ങളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി

തഭാല്ക്കഭാലനികേ  റസനിഡനഷലല്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നല്കേഭാന  പഞ്ചഭായത്തട്ട്/  കകേഭാര്പകറഷന/

മുനനിസനിപഭാലനിറനി  അധനികൃതര്ക്കട്ട്  അധനികേഭാരലാം നല്കേനി  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.  അപ്രകേഭാരമുള

നടപടനികേള ഇക്കഭാരലത്തനില് ബനവപടവെര്ക്കട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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 തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ വെകുപനിനു കേതീഴെനിലുള ഓഫതീസുകേള 

126 (3971) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില് തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ വെകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് എത്ര
ഓഫതീസുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണനലാം ഏവതഭാവക്ക ഓഫതീസുകേളഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഗ്രൗ  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിലവെനില്  എത്ര  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്ക
വപടനിട്ടുവണനലാം ഇതനില് എത്ര സനിര നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കവപടഭാവത തഭാലഭാലനികേ/ദനിവെസകവെതന/കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില്
കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന  എത്ര  കപരുവണനലാം  ഇതനില്  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന
എത്ര കപരുവണനലാം തസനികേ തനിരനിചട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  റനിടയര് വചേയനിട്ടുലാം തഭാലഭാലനികേ/ദനിവെസകവെതന/കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില്
കജഭാലനി വചേയ്യുന്ന എത്ര കപരുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സനിരലാം ഒഴെനിവകേളനില് വെര്ഷങ്ങളഭായനി തഭാലഭാലനികേമഭായനി കജഭാലനി വചേയ്തുവെരുന്ന
എത്ര കപരുവണനലാം ഏവതഭാവക്ക തസനികേകേയനിലഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബനലാം ആയനി ഉളടക്കലാം വചേയനിരനിക്കുന.* 

(ബനി) 

വെകുപട്ട് സൃഷ്ടനിക്കവപട
തസനികേകേള

നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള
തസനികേകേള

പഞ്ചഭായത്തട്ട് വെകുപട്ട് 593 590

നഗരകേഭാരല വെകുപട്ട് 133 128

ഗഭാമവെനികേസന വെകുപട്ട് 176 166

ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയറുവട ഓഫതീസട്ട് 173 122

ചേതീഫട്ട് ടഗ്രൗണ് പഭാനറുവട ഓഫതീസട്ട് 18 14

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി) 
വെകുപട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേ/ദനിവെസ

കവെതന/കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില്
കജഭാലനി വചേയ്യുന്നവെര്

വെര്ഷങ്ങളഭായനി കജഭാലനി
വചേയ്യുന്നവെര്

പഞ്ചഭായത്തട്ട് വെകുപട്ട് 236 അനുബനലാം  ആയനി  ഉളടക്കലാം
വചേയനിരനിക്കുന.* 

നഗരകേഭാരല വെകുപട്ട് 7 ലഡ്രൈവെര് - 4
ഡഭാറഭാ എനടനി ഓപകററര് -
2 എല്.ഡനി.സനി./ബനി.സനി.-1

ഗഭാമവെനികേസന വെകുപട്ട് അനുബനലാം ആയനി ഉളടക്കലാം വചേയനിരനിക്കുന.*

ചേതീഫട്ട്എഞ്ചനിനതീയറുവട
ഓഫതീസട്ട്

ഇല്ല

ചേതീഫട്ട്  ടഗ്രൗണ്  പഭാനറുവട
ഓഫതീസട്ട്

പഭാര്ടട്ട്  ലടലാം  സസതീപര്  തസനികേ  ഇല്ലഭാത്ത
തനിനഭാല്  1  കേഭാഷസല്  സസതീപര്  2-7-2016
മുതല് കജഭാലനി വചേയ്തുവെരുന.

(ഡനി) 
വെകുപട്ട് എണലാം

പഞ്ചഭായത്തട്ട് വെകുപട്ട് ഇല്ല

നഗരകേഭാരല വെകുപട്ട്    1

ഗഭാമവെനികേസന വെകുപട്ട് ഇല്ല

ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയറുവട ഓഫതീസട്ട്    1

ചേതീഫട്ട് ടഗ്രൗണ് പഭാനറുവട ഓഫതീസട്ട് ഇല്ല

(ഇ) 
വെകുപട്ട് എണലാം

പഞ്ചഭായത്തട്ട് വെകുപട്ട് പഭാര്ടട്ട് ലടലാം സസതീപര് - 2
വെഭാചട്ട്മഭാന - 1

നഗരകേഭാരല വെകുപട്ട് എല്.ഡനി.സനി./ബനി.സനി. - 2

ഗഭാമവെനികേസന വെകുപട്ട് ഇല്ല

ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയറുവട ഓഫതീസട്ട് ഇല്ല

ചേതീഫട്ട് ടഗ്രൗണ് പഭാനറുവട ഓഫതീസട്ട് ഇല്ല

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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ആന്റെതീറഭാബതീസട്ട് വെഭാകനിന

127 (3972) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

നഭായളുവട  കേടനികയറവെര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില് വെഭാകനിനുകേള ഉളവപവടയള
സഗ്രൗകേരലങ്ങള ഏര്വപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

വതരുവനഭായളുവട  കുടനികയറവെര്ക്കുള  ആന്റെതീറഭാബതീസട്ട്  വെഭാകനിന  സലാംസഭാനവത്ത
എല്ലഭാ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  ഗുരുതരമഭായനി  പരനികക്കറവെര്ക്കുള
ആന്റെതീ  റഭാബതീസട്ട്  സനിറലാം  എല്ലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്/ജനറല്/ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ലഭലമഭാണട്ട്.

മുചക്രവെഭാഹന വെനിതരണലാം

128 (3973) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങള വെഴെനി ഭനിന്നകശേഷനിയളവെര്ക്കട്ട് മുചക്രവെഭാഹനലാം
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട്  ലലസനസട്ട്  നനിര്ബനമഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടുള
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള പുറവപടുവെനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സസനമഭായനി  മുചക്രവെഭാഹനമുളവെര്ക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട്  ലലസനസട്ട്
നല്കുകേയളവവെന്ന കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിവന്റെ നനിബനന തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ
വെകുപനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് വെഭാഹനലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് തവന്ന ലലസനസട്ട്
നനിര്ബനമഭാക്കുന്നതട്ട്  ഈ  പദതനിവയ  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നതഭാവണന്ന
കേഭാരലലാം  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനി
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവെശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശേഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  വവെല്ലുവെനിളനികേള  കനരനിടുന്നവെര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേലാം
രൂപകേല്പന വചേയ ലടലസക്കനിളുകേള വെഭാങ്ങനി നല്കുന്നതനിനട്ട്  11-1-2016-വല സ.ഉ.
(എലാംഎസട്ട്.) 4/2016/തസസഭവെ നമ്പര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല് വെഭാഹനലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് ലഡ്രൈ വെനിലാംഗട്ട് ലലസനസട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ വെകുപനില്നനിനലാം നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നല്കേനിയനിടനില്ല.
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 (ബനി) ഉണട്ട്.

 (സനി)  നനിലവെനില് വെഭാഹനലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് മുനകൂര് ലലസനസട്ട് കവെണവമന്ന
നനിബനനയനില്ല.

പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മഭാലനിനലങ്ങള

129 (3974) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

വെര്ദനിച്ചു വെരുന്ന പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുലാം
എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

ഉത്തരലാം

2013-വല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി കഭദഗതനി ആകനില് പഭാസ്റ്റനികേട്ട് സഞ്ചനികേളുവടയലാം
കേവെറുകേളുവടയലാം നനിയനണവലാം പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മഭാലനിനലലാം ലകേകേഭാരലലാം വചേയലുലാം വെലവെസ
വചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി കേഭാലഭാവെസ വെലതനിയഭാന വെകുപട്ട് പുതനിയ പഭാസ്റ്റനികേട്ട്
കവെസ്റ്റട്ട് മഭാകനജുവമന്റെട്ട് ചേടങ്ങള-2016, 2016 മഭാര്ചട്ട് 18-നട്ട് പ്രസനിദവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില്  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം  സലാംബനനിച  വെലക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ചേടവത്ത അടനിസഭാനവപടുത്തനി പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മഭാലനിനല പരനിപഭാലനലാം,
നനിയനണലാം,  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്,  പരനിശേതീലനലാം,  വെനിവെര വെനിജഭാന വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളക്കുകവെണ തുടര്നടപടനികേളുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് സസതീകേരനിച്ചു
വെരുനണട്ട്. 15-2-2016-വല 82200/ഡനി.സനി.1/2014 സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
എല്ലഭാ  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപന  തലത്തനിലുലാം  വമറതീരനിയല്  റനിക്കവെറനി  വഫസനിലനിറനി
സഭാപനിക്കണവമന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്.  വഷ്രെഡട്ട്  വചേയ പഭാസ്റ്റനികേട്ട് കറഭാഡട്ട്
ടഭാറനിങ്ങനിനട്ട്  പ്രകയഭാജനപടുത്തുന്നതനിനുകവെണനിയള  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
30-6-2016-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നലാം.  2037/2016/തസസഭവെ  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശേ
സസയലാംഭരണ വെകുപട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എനജനിനനിയവറ  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പനി.ഡബബ.ഡനി.
മുകഖന  100  കേനികലഭാമതീറര്  ലദര്ഘലലാം  വെരുന്ന  കറഭാഡുലാം  എല്ലഭാ  തകദ്ദേശേഭരണ
സഭാപനങ്ങനിലുലാം പത്തട്ട് ശേതമഭാനലാം വെരുന്ന ടഭാറനിലാംഗട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം വഷ്രെഡ്ഡു വചേയ
പഭാസ്റ്റനികേട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന. 22-5-2015-വല സര്ക്കുലര് നമ്പര്
19254/ഡനിസനി1/2015/തസസഭവെ പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്  ഗഭാമ  പ്രകദശേങ്ങളനിവല അലജവെ
മഭാലനിനലങ്ങള  റതീലസക്കനിള  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനികക്കണ നടപടനികേളുലാം  വമറതീരനിയല്
റനിക്കവെറനി വഫസനിലനിറനി പ്രവെര്ത്തനിപനികക്കണ ആവെശേലകേതയലാം വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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മഭാലനിനലലാം പരനിമനിതവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  Reduce-Reuse-Recycle  എന്ന സകനശേലാം
ജനങ്ങളനിവലത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട് വെനിവെനിധ മഭാധലമങ്ങളനിലൂവട വെനിവെര വെനിജഭാന വെലഭാപന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആവെനിഷ്കരനിച്ചു  നടപഭാക്കനി  വെരുനണട്ട്.  കൂടഭാവത  24-9-2016-വല
576/ഡനിസനി1/16/തസസഭവെ  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്
കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുവട  ഉപകയഭാഗലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ചേനില  കേര്ശേന  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുനപറഞ  കേഭാരലങ്ങളനില്  നടപടനികേള  പ്രധഭാനമഭായലാം
മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  നഗരസഭകേള,  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേള  എന്നനിവെവെഴെനി
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.

കക്ഷമ വപനഷന വെനിതരണലാം

130 (3975) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത  സഭാമൂഹനികേകക്ഷമ  വപനഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളവക്കല്ലഭാലാം
വപനഷന വെനിതരണലാം നടത്തഭാന ഈ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവല്ലങനില് ഇനനി  ഏകേകദശേലാം എത്ര ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വപനഷന
നല്കേഭാനുവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വപനഷന  വെനിതരണലാം  യഥഭാസമയലാം  നടത്തഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനിവന്റെ
കേഭാരണലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വപനഷന വെനിതരണലാം നടത്തുന്നതുമഭായനി ബനവപടട്ട് ഏവതങനിലുലാം സര്കവ്വേ
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇവല്ലങനില്  യഥഭാസമയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതട്ട് എന്തുവകേഭാണട്ട്? 

ഉത്തരലാം

(എ) തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട് കൃതലമഭായ വെനിവെരങ്ങള ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള
എല്ലഭാ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം വപനഷന വെനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല്ല.

(ഡനി)  വപനഷന  വെനിതരണവമഭായനി  ബനവപടട്ട്  കുടുലാംബശതീ  പ്രവെര്ത്തകേര്
മുകഖന സര്കവ്വേ നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത സര്കവ്വേ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.
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131 (T*3976) ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശേഷലാം  സഭാമൂഹലകക്ഷമ
വപനഷനുകേള നല്കുന്നതനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുളതട്ട്;  ജനില്ല
തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഒഴെനിയകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  കക്ഷമ
വപനഷനുകേളനിലുലാം  എത്ര  മഭാസവത്ത  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉണഭായനിരുന  ;  വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഗ്രൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശേഷലാം  തകദ്ദേശേഭരണ
സഭാപനങ്ങള മുകഖന അനുവെദനിക്കുന്ന സഭാമൂഹല കക്ഷമ വപനഷനുകേള നല്കുന്നതനിനഭായനി
2741.48  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കട്ട്  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന :

ജനില്ല വെനിതരണലാം വചേയ തുകേ (കകേഭാടനി രൂപ)

തനിരുവെനനപുരലാം 267.41

വകേഭാല്ലലാം 232.68

പത്തനലാംതനിട 100.15

ആലപ്പുഴെ 201.24

കകേഭാടയലാം 137.05

ഇടുക്കനി   84.2

എറണഭാകുളലാം 238.3

തൃശ്ശൂര് 272.24

പഭാലക്കഭാടട്ട് 256.70

മലപ്പുറലാം 291.40

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 254.56

വെയനഭാടട്ട് 62.62

കേണ്ണൂര് 239.13

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 103.8

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഒഴെനിയകമ്പഭാള വെനിവെനിധ  തകദ്ദേശേഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  വെലതലസ  കേഭാലയളവെനിവല  വപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേയണഭായനിരുന.
വപഭാതുവെനില്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  2014  ഒകകഭാബര്  മുതല്
2015 ജനുവെരനി വെവര കുടനിശ്ശേനികേയണഭായനിരുന.

മുനനിസനിപല് ജതീവെനക്കഭാരുവട വെനിനലഭാസലാം

132 (3977) ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിവല  വകേഭാകണഭാടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  ഇകപഭാഴലാം
പഞ്ചഭായത്തട്ട്  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള  ജതീവെനക്കഭാരഭാണട്ട്  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നതട്ട്  എന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുനനിസനിപല്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  വെനിനലഭാസലാം  നടത്തുന്നതനില്  കനരനിടുന്ന
തടസങ്ങള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  നഗരസഭഭാ  ജതീവെനക്കഭാരുവട  വെനിനലഭാസലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം രണഭാലാംഘടലാം
133 (3978) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശേട്ട് :

ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
 ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
 ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം  രണഭാലാംഘടലാം  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏവതല്ലഭാലാം  കമഖലകേവള  ഉളവപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.
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(ബനി)  നതീര്ത്തടഭാധനിഷ്ഠനിത പ്രകൃതനി വെനിഭവെ പരനിപഭാലനലാം,  സമ്പൂര്ണ ശുചേനിതസലാം
ലജവെ പചക്കറനി തുടങ്ങനിയ കമഖലകേള.

(സനി)  ജനതീയഭാസൂത്രണലാം  രണഭാലാംഘടലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ  ചേര്ചകേള
നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.

അനധനികൃത നനിര്മ്മേനിതനികേള

134  (3979)  ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തലസഭാനനഗരനിയനിവല പതനഭാഭസസഭാമനികക്ഷത്ര കകേഭാമ്പഗ്രൗണനില്നനിനലാം
നൂറുമതീറര് വെവര വെരുന്ന പരനിധനിയനിലുള അനധനികൃത നനിര്മ്മേനിതനികേളുവട കേണവക്കടുപട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെനിശേദവെനിവെരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പരനിധനിക്കുളനില് കഗഭാഡഗ്രൗണുകേളക്കുലാം കേചവെട സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
തനിരുവെനനപുരലാം കകേഭാര്പകറഷന അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഏവതഭാവക്ക
സഭാപനങ്ങളക്കഭാവണന്ന വെനിശേദവെനിവെരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  അനധനികൃതമഭായനി  ഈ  പരനിധനിക്കുളനില്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; ഉവണങനില് അവെയവട വെനിശേദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കക്ഷത്ര  സുരക്ഷവയ  കേരുതനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലാംയക്ത  പരനികശേഭാധന
നടത്തഭാന ഒരു ടതീമനിവന നനികയഭാഗനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  രഭാജധഭാനനി  ഗ്രൂപ്പുകേഭാരുവട  സലലാം  കേകയറവലാം  അനധനികൃത
നനിര്മ്മേഭാണവലാം പഭാത്രക്കുളവലാം സമതീപസലങ്ങളുലാം കേകയറനിയള അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണവലാം,
ആറ്റുകേഭാല് കഷഭാപനിലാംഗട്ട് കകേഭാലാംപകനിവല അനധനികൃത നനിര്മ്മേനിതനിയവട സലലാം കേകയറവലാം,
കേരനിമ്പനഭാല് ആര്കക്കഡട്ട്,  ലൂസനിയ കഹഭാടല് എന്നനിവെയവട കേകയറവലാം കദഭാഷകേരമഭായ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം, ലപതൃകേ മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട് വെനിരുദമഭായ ടഷറനി വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം,
സഭാകങതനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകകററട്ട് വെകുപനിവല അനധനികൃത ബഹുനനില വകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അറട്ട് ലസട്ട്  ജൂവെലറനി  ബഹുനനില വകേടനിടലാം,  രഭാമചേന്ദ്രന വടകട്ട്വവറല്സട്ട്
വകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് മുകേളനിലഭായനി അനുബനമഭായനി നടത്തനിയനിട്ടുള നനിര്മ്മേഭാണലാം, ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
കഹഭാമനികയഭാ  കകേഭാകളജട്ട്  വെളപനിവല  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പഴെവെങ്ങഭാടനി  മുതല്
അടക്കളങ്ങര  വെവരയള  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വെഭാസുകദവെ  വെനിലഭാസലാം,  മഹഭാചേനിപട്ട്
എന്നനിവെയവട മുകേളനില് നടത്തനിയനിരനിക്കുന്ന നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേനിഴെകക്കകക്കഭാട വമയനിന കഗറ്റുവെഴെനി
പ്രകവെശേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇടതുഭഭാഗത്തഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ബങകേടകേള,  സഗ്രൗഭഭാഗല
ബനില്ഡനിലാംഗനിനട്ട് മുകേളനിലുള വമഭാലബല് ടവെര് എന്നതീ അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളവക്കതനിവര
വപ്രഭാവെനിഷണല്  ഓര്ഡര്  നല്കുകേയലാം  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരനികേയലാം
വചേയ്യുന.
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(ബനി)  ഉകദ്ദേശേലാം  100  മതീറര് ചുറളവെനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന 5 കഗഭാഡഗ്രൗണുകേളക്കുലാം
330 കേചവെട സഭാപനങ്ങളക്കുലാം കേചവെട ലലസനസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട് (ലനിസ്റ്റട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.)* 

(സനി) ശദയനില്പടനിടനില്ല.

(ഡനി) അനധനികൃത നനിര്മ്മേനിതനികേള കേവണത്തുന്നതനിനഭായനി തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ
വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില് ചേതീഫട്ട് ടഗ്രൗണ് പഭാനര്  (വെനിജനിലനസട്ട്)  കനതൃതസത്തനില് വെനിജനിലനസട്ട്
വെനിലാംഗട്ട് പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് സഗ്രൗകേരലലാം

135 (T*3980) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവെനനപുരലാം നഗരത്തനില് ഏവതഭാവക്ക കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്
സഗ്രൗകേരലലാം ഏര്വപടുത്തനി മഭാതൃകേഭാ കറഭാഡുകേളഭാക്കനിയനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഫതീസനിനത്തനില്  വസപ്റലാംബര്  മുപതട്ട്  വെവര  എത്ര  തുകേ
പനിരനിഞട്ട് കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഓകരഭാ തരലാം വെഭാഹനങ്ങളുവട പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഫതീസുലാം അനുവെദനിക്കവപട
സമയവലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏവതഭാവക്ക  വെഭാഹനങ്ങവളയഭാണട്ട്  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഫതീസട്ട്  നല്കുന്നതനില്
നനിനലാം ഒഴെനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട് ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്/വപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുവട  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  ഇളവെട്ട്
അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പഭാര്ക്കട്ട്  വചേയ്യുന്നതനില്  ഏവറയലാം  ഇത്തരലാം
വെഭാഹനങ്ങളഭാകുകമ്പഭാള വെരുമഭാനത്തനില് ഉണഭാകുന്ന ഭതീമമഭായ നഷ്ടലാം നനികേത്തുന്നതട്ട്
ഏതട്ട് വെനിധത്തനിലഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വെനിവെരലാം കശേഖരനിച്ചുവെരുന.

അക്രമകേഭാരനികേളഭായ നഭായള 

136 (3981) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര വതരുവനഭായള ഉണഭാകുലാം എന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിട്ടുളതട്ട്;
ഇവെയവട ആണ്-വപണ് തനിരനിച കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാകണഭാ ;

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി) അക്രമകേഭാരനികേളഭായ  നഭായവള  വെനതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനിട്ടുള  നടപടനികേള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ;

(സനി) അക്രമകേഭാരനികേളഭായ നഭായവള പ്രകതലകേ വഷല്ടറുകേളനില് പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  സഹഭായകത്തഭാവട  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇതു സലാംബനനിച ഏവതങനിലുലാം വെനിലയനിരുത്തലുകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില്
അതനിവന്റെ വെനിശേദഭാലാംശേലാം എനഭാണട്ട്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2,68,944  വതരുവനഭായളുളതഭായനി  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വെകുപനിവന്റെ  2012-വല  വസനസസട്ട്  വെലക്തമഭാക്കുന.  എന്നഭാല്  നനിലവെനില്  വതരുവ
നഭായളുവട എണലാം  3,00,332  ആയനി വെര്ദനിപനിട്ടുളതഭായനി മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപനില്
നനിന്നട്ട്  ലഭലമഭായ  കേണക്കുകേള  സൂചേനിപനിക്കുന.  വതരുവനഭായളുവട  ആണ്-വപണ്
തനിരനിച കേണക്കട്ട് ലഭലമഭായനിടനില്ല.

(ബനി)  വതരുവനഭായ ശേലലലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തഭാവഴെപറയന്ന നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. 2001-വല  Animal  Birth  Control  (Dogs)  ചേടങ്ങളനിവല ചേടലാം  4
അനുശേഭാസനിക്കുലാംപ്രകേഭാരമുള  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. വതരുവനഭായളുവട  ശേലലലാം  ഇല്ലഭാതഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
പദതനികേള പഭാന ഫണട്ട്/തനതുഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. വതരുവനഭായവള  നനിയനനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെവയ
പനിടനികൂടനി  വസ്റ്ററനിലലകസഷന/വെഭാകനികനഷന  നടത്തുന്നതനിനുകവെണനി
അവെവയ  നനിശ്ചനിത  ദനിവെസകത്തക്കട്ട്  പഭാര്പനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കട്ട്
152  കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  തലത്തനിലുലാം  കഡഭാഗട്ട്  വഷല്ടറുകേള
സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയസമ്പന്നരഭായ  പടനിപനിടനിത്തക്കഭാവര  ഏര്പഭാടട്ട്  വചേയ്യുന്നതനികലക്കഭായനി
അപ്രകേഭാരമുളവെര്  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില് അവെരുവട
കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ജനില്ലഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസുമഭായനി
ബനവപടട്ട് ആവെശേലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. വപഭാതു  സലങ്ങളനില്  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതട്ട്  1994-വല
കകേരള പഞ്ചഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആകട്ട്  219  എ, 219  എന വെകുപ്പുകേളുവട
ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല്  അത്തരലാം  പ്രവെര്ത്തനികേള  വചേയ്യുന്നവെര്വക്കതനിവര
നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശേന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.
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6. മൃഗസലാംരക്ഷണ  സലാംഘഭാടകേര്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  രജനിസ്റ്റര്
വചേയ്യുകേ. 

7. 1998-വല കകേരള പഞ്ചഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട്  (പന്നനികേളക്കുലാം പടനികേളക്കുലാം
ലലസനസട്ട്  നല്കേല്)  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  വെളര്ത്തുനഭായളക്കട്ട്
ലലസനസട്ട് നല്കുന്നതനിനട്ട്  മതനിയഭായ പരസലലാം നല്കേനി നടപടനി
ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.

ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം എല്ലഭാ തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  27-8-2016-വല  45151/ആര്.സനി.3/2014/  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.
നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  വതരുവനഭായളുവട  ആക്രമണലാം  നനിയനനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനവപടട്ട്  തഭാല്പരലമുള മൃഗകക്ഷമ സലാംഘടനകേളുവട സഹകേരണകത്തഭാവട പദതനി
രൂപതീകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനു  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വതരുവനഭായളുവട  എണലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  അവെവയ
വെനലലാംകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലഭാ പഞ്ചഭായത്തട്ട് ഒരു പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത കപ്രഭാജകട്ട്  മഭാതൃകേയഭാക്കനി സലാംസഭാനതലത്തനില് ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ആയതു പ്രകേഭാരലാം  834  തകദ്ദേശേഭരണ
സഭാപനങ്ങള പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  88,86,354  രൂപ വചേലവെഴെനിക്കുകേയലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുസലാംബനനിച്ചുള പുകരഭാഗതനി എല്ലഭാ ആഴ്ചയനിലുലാം വെനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.

വകേടനിടങ്ങള വെഭാടകേയട്ട് വകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്

137 (3982) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരസഭകേളുവട  വകേടനിടങ്ങള  വെഭാടകേയട്ട്  വകേഭാടുക്കുന്നതു  സലാംബനനിചട്ട്
ധഭാരഭാളലാം പരഭാതനികേള ഉയര്നവെരുന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെഭാടകേ നനിയനണ നനിയമത്തനിവന്റെ വെലവെസകേള വതറനിചട്ട് മുനനിസനിപല്
വസക്രടറനിമഭാരുലാം  ഉദലഭാഗസരുലാം  ക്രമവെനിരുദമഭായനി  നടത്തുന്ന  ഇടപഭാടുകേള  ഗഗ്രൗരവെമഭായനി
കേഭാണുകമഭാ;  എങനില്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  എന്തു  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  കേരഭാര്  വെയഭാത്ത  കേടമുറനിക്കട്ട്  വെഭാടകേ  നല്കേണവമന്ന  നഗരസഭഭാ
വസക്രടറനിയവട അഭനിപ്രഭായകത്തഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര് കയഭാജനിക്കുനകണഭാ; ഇതുസലാംബനനിചട്ട് വെന്ന
പരഭാതനി  (786918/16/MLSGD)  പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇതുസലാംബനമഭായനി  എന്തു
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഗഗ്രൗരവെമഭായനി  കേഭാണുനണട്ട്.  വെഭാടകേ  നനിയനണ  നനിയമത്തനിവന്റെ
വെലവെസകേള കേര്ശേനമഭായനി പഭാലനിക്കുന്നതനിനട്ട് നഗരസഭഭാ വസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് വെന്ന പരഭാതനി (786918/16/എലാം.ത.സസ.ഭ.വെ.)  നഗരകേഭാരല
ഡയറകര്  പരനികശേഭാധനിക്കുകേയലാം  ടനി  അകപക്ഷയനികന്മേല്  തുടര്  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്
വെനിവെരലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ആലപ്പുഴെ  നഗരസഭഭാ  വസക്രടറനിക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കുകേയലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.

ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളക്കട്ട് തുകേ ലഭലമഭാക്കല്

138 (3983) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഭവെനപദതനിയവട  യൂണനിറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റട്ട്  എത്രയഭാവണനലാം,
ഇതനിവന്റെ മുനകേഭാലപ്രഭാബലലലാം എന്നട്ട് മുതലഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലാം.എന. ലക്ഷലാം വെതീടട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ഈ മുനകേഭാലപ്രഭാബലലലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവല്ലങനില് അതനിനുകവെണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഭവെനപദതനിയനില്  കമല്ക്കൂരവെവര  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവെര്ക്കട്ട്
അവെസഭാനഗഡു  നല്കുവെഭാനുള  ഉത്തരവെട്ട്  എലാം.എന.  ലക്ഷലാം  വെതീടട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇവല്ലങനില് എലാം.എന. ലക്ഷലാം വെതീടട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കു കൂടനി ആയതട്ട്
ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പദതനി  വെനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം  ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതട്ട് യൂണനിറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റട്ട് ജനറല് വെനിഭഭാഗത്തനിനുലാം
പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  2,00,000  (രണ്ടു  ലക്ഷലാം)  രൂപയഭായലാം  പടനികേവെര്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  2,50,000  (രണ്ടു  ലക്ഷത്തനി  അനപതനിനഭായനിരലാം)  രൂപയഭായലാം
വെര്ദനിപനിചട്ട് 15-9-2011 മുതല് പ്രഭാബലലലാം നല്കേനി ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല്ല ; ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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(സനി) 2016-17  വെഭാര്ഷനികേ പദതനി ആസൂത്രണവലാം സബ്സനിഡനിയലാം അനുബന

വെനിഷയങ്ങളുലാം സലാംബനനിച മഭാര്ഗകരഖപ്രകേഭാരലാം കമല്ക്കൂര നനിര്മ്മേനിചട്ട് മുഴവെന നനിര്മ്മേഭാണവലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല്  അവെസഭാന  ഗഡു  തുകേ  അനുവെദനിക്കഭാവന്നതഭാവണനള

വെലവെസ ഇ.എലാം.എസട്ട്. ഭവെനപദതനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കു പുറകമ എലാം.എന. ലക്ഷലാം

വെതീടട്ട് ഭവെനപദതനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ബഭാധകേമല്ല.

ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങളുവട കുറവെട്ട്

139 (3984) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  നഗരപരനിധനിയനില്  വപഭാതു  ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങളുവട  കുറവെട്ട്

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപളനി  നഗരത്തനില്  സതീ  സഗ്രൗഹൃദ  ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വെനിവെനിധ  ആവെശേലങ്ങളക്കഭായനി  കേരുനഭാഗപളനിയനില്  എത്തുന്നവെര്ക്കട്ട്

ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്  വവഹവടകേട്ട്  ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സതീ  സഗ്രൗഹൃദ  ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നഗരസഭ  ശമലാം

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേരുനഭാഗപളനി  നഗരസഭ  പരനിധനിയനില്  ലഹവടകേട്ട്  കടഭായട്ട് വലറട്ട്

വെനിഭഭാഗത്തനില്  ഇ-കടഭായട്ട് വലറ്റുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുവണങനിലുലാം  അവെയവട  പ്രവെര്ത്തനലാം

കേഭാരലക്ഷമമല്ല.  പുതനിയ  ലഹവടകേട്ട്  ശേഗ്രൗചേഭാലയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശേലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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കപ്രഭാജക്ടുകേള സമര്പനിക്കഭാത്ത തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങള

140 (3985) ശതീ  .    എന  .   എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര പഞ്ചഭായത്തുകേളുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം
ഉവണന്നട്ട്  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കട്ട്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിലുലാം ഉള
തസനികേകേളുവട എണവലാം തസനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുകേയഭാവണങനില് എത്ര കേഭാലമഭായനി
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടഭാനുള  സമയപരനിധനി
അവെസഭാനനിചകപഭാള  കപ്രഭാജക്ടുകേള  സമര്പനിക്കഭാത്ത  എത്ര തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങള
ഉണട്ട്; ജനില്ല തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് നല്കേഭാകമഭാ ;

(സനി)  കപ്രഭാ ജക്ടുകേള  സമര്പനിക്കഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളുവട  പദതനി  വെനിഹനിതലാം
വവെടനിക്കുറയഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡലാം എനഭാണട്ട്;

(ഡനി)  പല തകദ്ദേശേഭരണസഭാപനങ്ങളനിലുലാം ആവെശേലത്തനിനു ഉകദലഭാഗസരനില്ലഭാത്തതഭാണുട്ട്
കപ്രഭാജക്ടുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട് ലവെകേഭാന ഇടയഭാക്കനിയവതന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഏതട്ട് തരത്തനിലുള പ്രതനിവെനിധനികേളഭാണുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  941  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളുലാം  152  കബഭാക്കട്ട് പഞ്ചഭായത്തുകേളുലാം
14  ജനില്ലഭാ  പഞ്ചഭായത്തുകേളുലാം  87  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  6  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുമുണട്ട്.
ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള  ലനിസ്റ്റട്ട്  അനുബനലാം  ആയനി  കചേര്ക്കുന.* തസനികേകേളുവട  എണലാം
സലാംബനനിച വെനിവെരലാം കശേഖരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) സലാംസഭാനവത്ത എല്ലഭാ  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളുലാം  കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേളുലാം
തനിരുവെനനപുരലാം  ഒഴെനിവകേയള  മറട്ട്  13  ജനില്ലഭാ  പഞ്ചഭായത്തുകേളുലാം  നനിശ്ചനിത
സമയപരനിധനിക്കുളനില്  പദതനി  സമര്പനിക്കുകേയലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വെഭാങ്ങുകേയലാം
വചേയനിട്ടുണട്ട്.  നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനിക്കുളനില് പദതനിക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാത്ത
5  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം  18  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുമുണട്ട്.  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള  ലനിസ്റ്റട്ട്
അനുബനലാം  ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി) 9-9-2016-നുകശേഷലാം 30-9-2016-നുമുമ്പഭായനി വെഭാര്ഷനികേ പദതനി ഡനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുന്ന  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  പദതനി  വെനിഹനിതത്തനില്
നനിനലാം 5%  തുകേയലാം 30-9-2016-നുകശേഷലാം പദതനി സമര്പനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളുവട
പദതനി  വെനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം  10%  തുകേയലാം  കുറവ  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  7-9-2016-ല്
നടന്ന വെനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂത്രണ സലാംസഭാനതല കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന കേമ്മേനിറനിയവട
കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ജതീവെനക്കഭാരുവട കുറവെട്ട് ഒരു പരനിധനിവെവര പദതനികേള തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്
ലവെകേഭാന കേഭാരണമഭാകുന്നതഭായനി  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

വെനികേസനത്തനിനട്ട് ആവെനിഷ്കരനിച പദതനികേള

141 (3986) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നഗരസഭകേളുവടയലാം,  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളുവടയലാം  പശ്ചഭാത്തല സഗ്രൗകേരല
വെനികേസനത്തനിനട്ട് ആവെനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന പദതനികേള എവനല്ലഭാലാം;
വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല നഗരസഭകേളഭായ പകയഭാളനി,
വകേഭായനിലഭാണനി  എന്നനിവെയവട  പശ്ചഭാത്തല  സഗ്രൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  ഈ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശേഷലാം പുതനിയ പദതനികേള ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില് എവനല്ലഭാലാം പദതനികേള; വെനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  പശ്ചഭാത്തലകമഖലഭാ  വെനികേസനത്തനിനട്ട്
വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.  ഗഭാമ
പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്  അനുവെദനിക്കുന്ന വെനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളക്കു
തവന്ന  പശ്ചഭാത്തല  സഗ്രൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനുള  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  വകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭയനില് പുതനിയ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിടനില്ല.
ചേനിറഭാരനിക്കടവെട്ട് റഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജട്ട് എന്ന പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന. പകയഭാളനി നഗരസഭയനില് വെഭാര്ഷനികേ പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള സലാംബനനിച വെനിശേദമഭായ കസ്റ്ററട്ട്വമന്റെട്ട്* ഇകതഭാവടഭാപലാം ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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142 (3987) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഞ്ചഭായത്തുകേവള  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എവനഭാവക്കവയന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവെനിലുള മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുവട എണവമത്രവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന  പഞ്ചഭായത്തുകേള

ഏവതഭാവക്കവയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേവള നഗരസഭകേളഭായനി  പരനിവെര്ത്തനലാം വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്

പ്രധഭാന  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭായനി  സഭാധഭാരണ  നനിലയനില്  പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്  ആ

പ്രകദശേവത്ത  ജനസലാംഖല,  ജനസഭാന്ദ്രത,  വെരുമഭാനലാം,  കേഭാര്ഷനികകേതര  പ്രവൃത്തനികേളനില്

ഏര്വപടനിരനിക്കുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട നനിരക്കട്ട് എന്നനിവെയഭാണട്ട്. കൂടഭാവത 27-11-2014-വല

സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3113/2014/തസസഭവെ  ഉത്തരവെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു

പ്രകദശേവത്ത വെനികേസന സഭാദലതകേള,  പുതനിയ തുറമുഖലാം,  റയനില്കവെ,  എയര്കപഭാര്ടട്ട്

എന്നതീ പദതനികേള,  ഇനഡസ്ട്രനിയല് ഏരനിയ,  വഎ.ടനി.  ഹബട്ട് തുടങ്ങനിയവെ,  തഭാലൂക്കട്ട്

വഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്,  നനിലവെനിലുള  അടനിസഭാനസഗ്രൗകേരലങ്ങള,  നനിലവെനിലുളതുലാം

ഭഭാവെനിയനില്  പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാവന്നതുമഭായ  വെരുമഭാന  കസഭാതസ്സുകേള,  സഭാറലലറട്ട്

ടഗ്രൗണഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കഭാന  സഭാദലതയള  പ്രകദശേലാം,  ശേഭാസതീയമഭായ  വെനികേസന

സഭാദലതകേള,  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  സര്വ്വേകേലഭാശേഭാലകേള

എന്നനിവെയവട  സഭാന്നനിദലലാം,  പ്രകദശേങ്ങള  തമ്മേനിലുള  കേണകനിവെനിറനി,  നഗരത്തനില്

നനിനലാം  കനരനിടല്ലഭാവത  കേനിടക്കുന്ന  പ്രകദശേങ്ങള,  നഗരസഭയഭാക്കനി  മഭാറനിയഭാല്

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  എ.ഡനി.ബനി.  കപഭാലുള  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്

നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  കേനിട്ടുന്നതനിനുള  സഭാദലതകേള  എന്നനിവെകൂടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭായനി

കേണക്കഭാക്കുനണട്ട്.

(ബനി) 87 മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.



186       കകേരള നനിയമസഭ                    ഒകകഭാബര് 21,  2016

ജതീവെനക്കഭാരുവട കസവെന-കവെതന വെലവെസകേള

143 (3988) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഇനഫര്കമഷന കകേരള മനിഷനനിവല ജതീവെനക്കഭാരുവട കസവെന-കവെതന വെലവെസകേള
നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  കേമ്മേറനിവയ  നനികയഭാഗനിചനിരുനകവെഭാ; ഉവണങനില്
കേമ്മേറനിയനിവല അലാംഗങ്ങള ആവരഭാവക്കയഭായനിരുന;  ഈ കേഭാരലത്തനില് ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
എടുത്ത തതീരുമഭാനങ്ങള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഇനഫര്കമഷന കകേരള മനിഷന എന്ന സഭാപനത്തനിവന്റെ ഘടനയലാം ജതീവെനക്കഭാരുവട
കസവെന-കവെതന  വെലവെസകേളുലാം  ജതീവെനക്കഭാവര  ഏവറടുക്കുന്നതുലാം  സലാംബനനിചട്ട്
പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി  13-10-2015-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3116/  2015/തസസഭവെ
നമ്പര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം കസ്റ്ററട്ട്  വപര്കഫഭാമനസട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  ഓഫതീസര് ശതീ.  എസട്ട്.
ദനിവെഭാകേരന  പനിള  വചേയര്മഭാനുലാം  ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷന  എകനികേന്യൂടതീവെട്ട്
ഡയറകര് ശതീ.  സനി.  പനി.  സുകരഷട്ട് കുമഭാര് കേണ്വെതീനറുലാം നഭാഷണല് വസന്റെര് കഫഭാര്
എര്ത്തട്ട് സയനസസട്ട് സ്റ്റഡതീസനിവല സയന്റെനിസ്റ്റുലാം ഇനഫര്കമഷന കകേരള മനിഷന മുന
എകനികേന്യൂടതീവെട്ട് ഡയറകറുമഭായ ശതീ.  എലാം.  ഷലാംസുദ്ദേതീന വമമ്പറുമഭായനി ഒരു കേമ്മേനിറനിവയ
നനികയഭാഗനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇകപഭാള  ധനകേഭാരല
വെകുപട്ട് പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

കകേഭാമണ് സര്വ്വേതീസഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്ന നടപടനി

144 (3989) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   വെനിനവസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ വെകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള വെനിവെനിധ തസനികേകേവള
കകേഭാമണ് സര്വ്വേതീസഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എവനല്ലലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേവക്കഭാളന്നതട്ട്;
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  വെകുപനിവല  ഇകപഭാഴള  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
എവനല്ലഭാലാം മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് ഇതനുസരനിചട്ട് വെരുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള വെനിവെനിധ
തസനികേകേവള കകേഭാമണ് സര്വ്വേതീസഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുസലാംബനനിച പ്രഭാരലാംഭ ചേര്ചകേള നടനവെരുന. ഇതനിനുള കേരടട്ട് വസഷലല് റൂള
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വപഭാതു സര്വ്വേതീസട്ട്  നനിലവെനില്
വെരുകമ്പഭാള  വെനിവെനിധ  വെനിഭഭാഗലാം  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുണഭാകേഭാന  സഭാദലതയള  പ്രഭാകയഭാഗനികേ
പ്രശങ്ങള  ഓകരഭാ  വെനിഭഭാഗകത്തയലാം  എങ്ങവന  ബഭാധനിക്കുലാം  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള
പരനിഗണനിചട്ട്  സര്വ്വേതീസട്ട്  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  കേരടട്ട്
വസഷലല് റൂള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.

ഉകദലഭാഗസ അഴെനിമതനി

145 (3990) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപട  ഉകദലഭാഗസ  അഴെനിമതനി
അറനിയനിക്കുവെഭാന ജനങ്ങളക്കട്ട് എവനങനിലുലാം സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കുനകണഭാ;  വെനിശേദഭാലാംശേലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഗരസഭകേളനിലുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനവപട  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനില്  അനഭാവെശേലമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം
വെരുത്തനി അഴെനിമതനിക്കട്ട് കേളവമഭാരുക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം അഴെനിമതനികേള അവെസഭാനനിപനിക്കഭാന ഇഗ്രൗ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപട  ഉകദലഭാഗസ
അഴെനിമതനി സലാംബനനിച വെനിവെരങ്ങള വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്/ സഭാപനകമധഭാവെനി/
വെകുപ്പുകമധഭാവെനി/വെനിജനിലനസട്ട്  എന്നനിവെവര അറനിയനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാവത വെനിവെരഭാവെകേഭാശേ
നനിയമപ്രകേഭാരവലാം വെനിവെരലാം കശേഖരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) ഇത്തരലാം അഴെനിമതനികേള അവെസഭാനനിപനിക്കുവെഭാനകവെണനി അനഭാവെശേലമഭായനി
കേഭാലതഭാമസലാം  വെരുത്തുന്ന  ഫയലുകേള  കേവണത്തനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപന കമധഭാവെനികേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാവത എല്ലഭാ
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മഭാസവലാം കമഖലഭാ സൂപ്രണനിലാംഗട്ട് എഞ്ചനിനതീയറുലാം ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയറുലാം റനിവെബ മതീറനിലാംഗട്ട്
നടത്തനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ഫയല്  അദഭാലത്തട്ട്
നടത്തനി കേഭാലതഭാമസലാം വെരുത്തുന്ന ഫയലുകേള കേവണത്തനി നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വെരുന. വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള അകപക്ഷകേള നനിലവെനില് ഓണ്ലലന മുഖഭാനരമഭാണട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതട്ട്.  ഓണ്ലലന  സലാംവെനിധഭാനലാം  കൂടുതല്  കമഖലകേളനികലക്കട്ട്
വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.

ഓഫതീസുകേളനിവല അഴെനിമതനി

146 (3991) ശതീ  .    എന  .   എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  ഓഫതീസുകേളനില്  അഴെനിമതനിയളതഭായ  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഈ വെനിപത്തട്ട് ഇല്ലഭായ്മ വചേയഭാന സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന
നടപടനികേള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് പരഭാതനികേളുലാം അഴെനിമതനിയമഭായനി ബനവപട കേഭാരലങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില് വകേഭാണ്ടുവെരഭാന ഇകപഭാഴള മഭാര്ഗങ്ങളുലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം
എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ സലാംവെനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല് പ്രഭാകയഭാഗനികേത
വെരുത്തഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കുലാം  മറഭാവെശേലങ്ങളക്കുമഭായനി  ജനങ്ങള  അകേഭാരണമഭായനി
പലവെടലാം ഓഫതീസുകേള കേയറനിയനിറകങ്ങണ സനിതനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
ഇതനിനുള കേഭാരണങ്ങള കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനലാം പ്രതനിവെനിധനികേള എവനഭാവക്ക
യഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കസവെനഭാവെകേഭാശേ  നനിയമലാം  നനിലവെനിലുണട്ട്.  കസവെനലാം  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  വപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനികന്മേല്  അകനസഷണലാം
നടത്തനി  ഉത്തരവെഭാദനികേളവക്കതനിവര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാവത,
വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  അഴെനിമതനിയമഭായനി  ബനവപട  കേഭാരലങ്ങള  ശദയനില്
വകേഭാണ്ടുവെരഭാനുലാം തകദ്ദേശേഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭലമഭാകുന്ന കസവെനങ്ങളനില് അതൃപ്തനി
ഉവണങനില് അവെ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാംകവെണനിയള  Online  Public  Grievance
Redressal Module സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സജതീവെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്പടനിടനില്ല.  കസവെനലാം  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
വപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനികന്മേല്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി
ഉത്തരവെഭാദനികേളവക്കതനിവര അചടക്കനടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
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വപഭാതു സര്വ്വേതീസട്ട്

147 (3992) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച നഗരസഭകേളക്കട്ട് ആവെശേലമഭായ
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചതട്ട്  നടപനില് വെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവെകയഭാടനുബനനിചട്ട്  എത്ര
കപഭാസ്റ്റുകേള നനിലവെനില് വെന;  ഇവെയവട വപ്രഭാകമഭാഷന കപഭാസ്റ്റുകേള നനികേത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇവല്ലങനില് കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  നഗരസഭകേളനില്  ഇകപഭാള  കജഭാലനിവചേയ്യുന്ന
പഞ്ചഭായത്തട്ട് ജതീവെനക്കഭാവര അവെരവെരുവട മഭാതൃവെകുപ്പുകേളനില് തനിരനിവകേ അയയകമഭാ;
ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ഉണഭായനിരനിക്കുന്ന  അവെലക്തത  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഗരസഭഭാ ജതീവെനക്കഭാവര പുതുതഭായനി  രൂപതീകൃതമഭായ നഗരസഭകേളനില്
എകന്നക്കു വെനിനലസനിക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  വപഭാതു  സര്വ്വേതീസട്ട്  എന്ന  ആശേയലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിവന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതു  സലാംബനനിച്ചുണഭായനിട്ടുള
കേഭാലതഭാമസലാം എവനന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  വപഭാതുസര്വ്വേതീസട്ട്  എകന്നക്കട്ട് നനിലവെനില് വെരുലാം
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഇവെകയഭാടനുബനനിചട്ട്  1317  കപഭാസ്റ്റുകേള നനിലവെനില് വെന.  എല്ലഭാ
തസനികേകേളുവടയലാം വപ്രഭാകമഭാഷന കപഭാസ്റ്റുകേള നനികേത്തനിയനിടനില്ല. സൃഷ്ടനിച തസനികേകേള
നടപനില് വെരുത്തുന്നതനിനുലാം വപ്രഭാകമഭാഷന കപഭാസ്റ്റുകേള നനികേത്തുന്നതനിനുമഭാവെശേലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി&സനി)  നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  വപഭാതു  സര്വ്വേതീസട്ട്  നനിലവെനില്  വെരുകമ്പഭാള  വെനിവെനിധ  വെനിഭഭാഗലാം
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഉണഭാകേഭാന  സഭാദലതയള  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പ്രശങ്ങള,  ഓകരഭാ
വെനിഭഭാഗകത്തയലാം എങ്ങവന ബഭാധനിക്കുലാം തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള പരനിഗണനിചട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട്
സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  അകനഭാമലനി  പരമഭാവെധനി
ഒഴെനിവെഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടുള  കേരടട്ട്  വസഷലല്  റൂള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
ആരലാംഭനിച്ചു.
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വപര്കഫഭാമനസട്ട് ഓഡനിറട്ട്

148 (3993) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :

ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി :

ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :

ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്

തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമ  പഞ്ചഭായത്തുകേളുവടയലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുവടയലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുവടയലാം

കസവെനങ്ങളുലാം ചുമതലകേളുലാം സലാംബനനിചട്ട് വപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന പരഭാതനികേള

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവെനില് എവനല്ലഭാലാം സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  വപര്കഫഭാര്മനസട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുവെവര ഏവതല്ലഭാലാം  ജനില്ലകേളനിവല തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്

ഏവതല്ലഭാലാം വെര്ഷങ്ങളനിവല വപര്കഫഭാര്മനസട്ട് ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുവണന്ന വെനിവെരലാം

ലഭലമഭാകണഭാ; എങനില് വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില് കകേരള പഞ്ചഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട്  ആകനിനപ്രകേഭാരകമഭാ

അതുപ്രകേഭാരമുള  ചേടങ്ങളനിവലകയഭാ  ലബലകേളനിവലകയഭാ  റഗുകലഷനുകേളനിവലകയഭാ

വെലവെസകേളനുസരനിചട്ട്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള  അധനികേഭാരങ്ങള  വെനിനനികയഭാഗനിചട്ട്

പ്രസനിഡകന്റെഭാ വസക്രടറനികയഭാ നല്കേനിയ കനഭാടതീസനികനഭാ പഭാസഭാക്കനിയ ഉത്തരവെനികനഭാ

എടുത്ത  നടപടനികക്കഭാ  എതനിവര  പഞ്ചഭായത്തനില്  അപതീല്  നല്കേഭാവന്നതഭാവണന്നട്ട്

(235 വഎ, വജ, എന, ഡബബ, എകട്ട് എന്നതീ വെകുപ്പുകേവളഭാഴെനിവകേ) കകേരള പഞ്ചഭായത്തട്ട്

രഭാജട്ട്  ആകട്ട്  വെകുപട്ട്  276-ല്  വെലവെസ  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  ഒരു  പബനികേട്ട്

വസര്വെന്റെനിവന്റെകയഭാ  ഒരു  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനത്തനിവന്റെകയഭാ  അഴെനിമതനികയഭാ

ദുര്ഭരണകമഭാ ആകരഭാപനിച്ചുള പരഭാതനികേള കകേരള പഞ്ചഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആകട്ട് വെകുപട്ട്

271  ജനി  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കഭായള  ഓലാംബുഡ്സഭാനനില്

സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  8-6-2015-വല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  188/2015/
തസസഭവെ പ്രകേഭാരലാം (പകേര്പട്ട് ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.*) പഞ്ചഭായത്തട്ട് വെകുപനില് നനിലവെനില്
എല്ലഭാ  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിലുലാം  കേഴെനിഞ  ഒരു  വെര്ഷമഭായനി  വപര്കഫഭാമനസട്ട് ഓഡനിറട്ട്
സലാംവെനിധഭാനലാം ശേക്തനിവപടുത്തുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  എല്ലഭാ വപര്കഫഭാമനസട്ട്  ഓഡനിറട്ട്
യൂണനിറ്റുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേലാം  ഓഫതീസട്ട്  സലാംവെനിധഭാനവലാം  ഇന്റെര്വനറട്ട്
സഗ്രൗകേരലവലാം  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  വെനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളവപടതുലാം
അല്ലഭാത്തതുമഭായനി  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനിലുള  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട
പുകരഭാഗതനി മൂന്നട്ട് കമഖലഭാ കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറകര്മഭാര് (വകേഭാല്ലലാം, വകേഭാചനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്)
പ്രതനിമഭാസ  അവെകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയലാം  6  മഭാസത്തനിവലഭാരനിക്കല് വപര്കഫഭാമനസട്ട്
ഓഡനിറനിനട്ട്  വെനികധയമഭാക്കുകേയലാം  വചേയ്യുന.  പ്രസ്തുത  ഘടത്തനില്  നഗരസഭകേളനിവല
ഏവതങനിലുലാം  പ്രവെര്ത്തനവത്തപറനികയഭാ  പദതനിവയപറനികയഭാ  ആകക്ഷപമുളവെര്ക്കട്ട്
ഓഡനിറട്ട്  വെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  മുമ്പഭാവകേ  കനരനിടട്ട്  ഹഭാജരഭായനി  പരഭാതനികേളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം നനിലവെനിലുണട്ട്.

മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില് വപര്കഫഭാമനസട്ട് ഓഡനിറട്ട്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  കനരനിടട്ട്  മൂന്നട്ട്  റതീജനിയണല്  വപര്കഫഭാമനസട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാവര
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ഓഫതീസര്മഭാരഭാവട  കനതൃതസത്തനിലഭാണട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്
വപര്കഫഭാമനസട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.  വപര്കഫഭാമനസട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി  ഇതുമഭായനി  ബനവപട  ഉകദലഭാഗസരുവട  കയഭാഗലാം
കസ്റ്ററട്ട്  വപര്കഫഭാമനസട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  ഓഫതീസര്  വെനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയലാം  വെലക്തമഭായ
നനിര്കദ്ദേശേലാം  നല്കുകേയലാം  വചേയ്യുനണട്ട്.  കൂടഭാവത സമയഭാസമയങ്ങളനില് വപര്കഫഭാമനസട്ട്
ഓഡനിറട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  കേനിലയനില്  (KILA-Kerala  Institute  of  Local
Administration) വെചട്ട് പരനിശേതീലനലാം നല്കുനണട്ട്.

(സനി)  പഞ്ചഭായത്തട്ട് വെകുപനിവല 941  ഗഭാമ പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലുലാം  2016 ആഗസ്റ്റട്ട്
മഭാസലാം വെവരയള പരനികശേഭാധന വപര്കഫഭാമനസട്ട് ഓഡനിറട്ട്  വെനിഭഭാഗലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കബഭാക്കട്ട് പഞ്ചഭായത്തുകേള, മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള, ജനില്ലഭാ പഞ്ചഭായത്തുകേള, കകേഭാര്പകറഷനുകേള
എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലുലാം സമയബനനിതമഭായനി ഓഡനിറട്ട് നടത്തുനണട്ട്.

നനിയമഭാനുസരണമല്ലഭാവത പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന വകേടനിടലാം

149 (3994) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  വചേറഭായനി  പളനിപ്പുറലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്
നനിയമഭാനുസരണമല്ലഭാവത പണനിതനിട്ടുള ഒരു വകേടനിടലാം വപഭാളനിക്കുന്നതനിനു കവെണനി 'ടനി
'പഞ്ചഭായത്തനില് നനിനലാം B 11092/15 KPBR 2011CRZ  എന്ന നമ്പറനില് ഉത്തരവെട്ട്
ഇറക്കനിയതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  എങനില് ഈ വകേടനിടലാം വപഭാളനിച്ചുമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവല്ലങനില് വപഭാളനിച്ചു

മഭാറഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയനില്  അരൂര്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന

മലബഭാര്  പഭാലസട്ട്  എന്ന  കഹഭാടലനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവെയഭാന  ഉത്തരവെട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഉവണങനില് ഈ സഭാപനലാം ഇകപഭാള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്

ഏതടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഇല്ല.  ബഹുമഭാനവപട  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുകവെണനിയള

ടനിബന്യൂണലനിവന്റെ  26-7-2016-വല  ഉത്തരവെട്ട്  നമ്പര്  1038/2015  പ്രകേഭാരലാം  ബനി

11092/2015  നമ്പര്  ഉത്തരവെട്ട്  റദ്ദേട്ട്  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനവപട  ടനിബന്യൂണലനിവന്റെ

ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  പളനിപ്പുറലാം  ഗഭാമപ ഞ്ചഭായത്തട്ട്  വസക്രടറനി  ഈ  വെനിഷയത്തനില്

കകേരള  കകേഭാസ്റ്റല്  കസഭാണ്  മഭാകനജുവമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയവട  അഭനിപ്രഭായലാം

ആരഭാഞനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയകശേഷലാം തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്. 

(ഡനി) ഇകപഭാള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല.

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള മലയഭാളത്തനില്

150 (3995) ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  അനുവെദനിക്കുന്ന  വെനിവെനിധ  തരലാം

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നനിലവെനില് ഇലാംഗതീഷനിലുലാം മലയഭാളത്തനിലുലാം നല്കുനണട്ട് എന്നകേഭാരലലാം

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേവളല്ലഭാലാം  മലയഭാളത്തനില്  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം  നഗരസഭകേളനില്നനിനലാം  നല്കുന്ന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള മലയഭാളത്തനില് നല്കുന്നതനിനട്ട്  ബനവപട തലത്തനില് നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

നനിലവത്തഴത്തഭാശേഭാനമഭാരുവട ഗഭാന്റെട്ട് തുകേ

151 (3996) ശതീ  .    എന  .    വെനിജയന പനിള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  നനിലവത്തഴത്തഭാശേഭാനമഭാര്ക്കട്ട്
പ്രതനിമഭാസലാം ഗഭാന്റെഭായനി നല്കേനി വെരുന്ന 500 രൂപ 1000 രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

വഹല്ത്തട്ട് ഇനവസകര് 

152 (3997) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വ്വേതീസനിവല ജൂനനിയര് വഹല്ത്തട്ട് ഇനവസകര്
കഗഡട്ട്  II  തസനികേയനികലക്കട്ട്,  കകേരള സര്ക്കഭാര് കനരനിടട്ട്  നടത്തുന്ന ഡനികപഭാമ  ഇന
വഹല്ത്തട്ട് ഇനവസകര് കകേഭാഴട്ട്  കേഴെനിഞവെവര പനി.എസട്ട്.സനി പരനിഗണനിക്കഭാതനിരുന്നതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വ്വേതീസനിവല ജൂനനിയര് വഹല്ത്തട്ട് ഇനവസകര്
കഗഡട്ട്  II  തസനികേയവട  വതരവഞടുപനില്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടട്ട്  നടത്തുന്ന
ഡനികപഭാമ ഇന വഹല്ത്തട്ട് ഇനവസകര് കകേഭാഴട്ട് കയഭാഗലതയളവെവര ഉളവപടുത്തഭാന
പനി.എസട്ട്.സനി. ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.
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വെനി.ഇ.ഒ.-മഭാരുവട ഒഴെനിവകേള

153 (3998) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനികല്ലജട്ട്  എകട്ട്റനഷന  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  ഇടുക്കനി
ജനില്ലയനില് നനിലവെനിലുണട്ട്;

(ബനി)  ഈ ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി വെനികല്ലജട്ട്  എകട്ട്റനഷന ഓഫതീസര്മഭാരുവട
റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവെനിലുകണഭാ;  എങനില്  ഈ  ലനിസ്റ്റട്ട്  എന്നഭാണട്ട്  നനിലവെനില് വെന്നതട്ട്;
നഭാളനിതുവെവര  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കുകേയണഭായനി  എന്നനിവെ  സലാംബനനിച
വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനികല്ലജട്ട്  എകട്ട്റനഷന  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  വടയനിനനിലാംഗട്ട്  പനിരതീയഡട്ട്
ഡന്യൂടനിയഭായനി പരനിഗണനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) ഇവല്ലങനില് മറ്റു വെകുപ്പുകേളനിവല വെനിവെനിധ തസനികേകേളനില് നനിനലാം വെനിടുതല്
വെഭാങ്ങനി  വെനി.ഇ.ഒ.  ആയനി  നനിയമനിക്കവപടുന്നവെര്ക്കട്ട്  വടയനിനനിലാംഗട്ട്  പതീരനിയഡനില്
എവനങനിലുലാം  ആനുകൂലലങ്ങള  നനികഷധനിക്കവപടുനകണഭാ;  ഇവെരുവട  വടയനിനനിലാംഗട്ട്
പതീരനിയഡട്ട് ഡന്യൂടനിയഭായനി പരനിഗണനിക്കുനകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   53 (അനപത്തനി മൂന്നട്ട്).

(ബനി)  നനിലവെനിലുണട്ട്.  7-7-2016.  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വേതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനനില്
നനിന്നട്ട് അലഡസസട്ട് വമകമ്മേഭാ അയയഭാത്തതനിനഭാല് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിടനില്ല.

(സനി) 25-5-2016  മുതല് വെനികല്ലജട്ട് എകട്ട്റനഷന ഓഫതീസര്മഭാരുവട പരനിശേതീലനലാം
ഡന്യൂടനിയഭായനി പരനിഗണനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി) 25-5-2016-നട്ട് മുമ്പട്ട് നനിയമനിക്കവപട വെനികല്ലജട്ട് എകട്ട്റനഷന ഓഫതീസര്മഭാരുവട
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

പ്രതീ-സര്വ്വേതീസട്ട് വടയനിനനിലാംഗട്ട്

154 (3999) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗഭാമവെനികേസന വെകുപനിവല വെനി.ഇ.ഒ.-മഭാരുവട പ്രതീ-സര്വ്വേതീസട്ട് വടയനിനനിലാംഗട്ട്
എനമുതലഭാണട്ട് ഇന സര്വ്വേതീസട്ട് ആക്കനിയനിട്ടുളവതനലാം അതനിനപ്രകേഭാരലാം വസഷലല്
റൂളനില് കഭദഗതനി വെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാവയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  നനിലവെനിലുള വസഷലല് റൂള അനുസരനിചട്ട് നനിയമനലാം ലഭനിച വെനി.ഇ.ഒ.-മഭാര്ക്കട്ട്

ഇഗ്രൗ ആനുകൂലലലാം അനുവെദനിക്കഭാത്തതട്ട് എന്തുവകേഭാണഭാവണന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസകുുത  ആനുകൂലലലാം  ഇവെര്ക്കുകൂടനി  ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 28-9-2016-വല സ.ഉ. (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര് 137/2016/ത.സസ.ഭ.വെ പ്രകേഭാരലാം

ഗഭാമവെനികേസന വെകുപനില് പുതനിയതഭായനി  നനിയമനിക്കവപടുന്ന വെനികല്ലജട്ട്  എകട്ട്റനഷന

ഓഫതീസര്മഭാരുവട  6  മഭാസവത്ത  പ്രതീ  സര്വ്വേതീസട്ട്  വടയനിനനിലാംഗട്ട്  25-5-2016  മുതല്

പ്രഭാബലലത്തനില്  3  മഭാസവത്ത  ഇന  സര്വ്വേതീസട്ട്  വടയനിനനിലാംഗട്ട്  ആക്കനി  പുതുക്കനി

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  വസഷലല്  റൂളനില്  ഇപ്രകേഭാരലാം  കഭദഗതനി  വെരുത്തുന്നതനിനുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) പ്രസ്തുത ഉത്തരവെനിനട്ട് 25-5-2016 മുതലഭാണട്ട് പ്രഭാബലലമുളതട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

വെനികേസന പരനിശേതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള

155 (4000) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വെനികേസന പരനിശേതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളനിവല തസനികേകേളക്കഭായനി വസഷലല് റൂള

നനിലവെനിലുകണഭാ; എങനില് ഏവതല്ലഭാലാം തസനികേകേളക്കഭാണട്ട് വസഷലല് റൂള ഉളവതന്നട്ട്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വസഷലല് റൂള പ്രകേഭാരലാം എത്ര എകട്ട്വറനഷന എഡബകക്കഷന ലക്ചേറര്

കഗഡട്ട് II തസനികേകേള ഉവണനലാം ഇവെയനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള ഉവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള ഉവണങനില് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്യുന്നതനിനുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ചുവെവട പറയന്ന തസനികേകേളക്കട്ട് വസഷലല് റൂള നനിലവെനിലുണട്ട്.

1. ലക്ചേറര് കഗഡട്ട്-I - അനനിമല് ഹസ്ബന്റെറനി

2. ലക്ചേറര് കഗഡട്ട്-I - കകേഭാ-ഓപകറഷന

3. ലക്ചേറര് കഗഡട്ട്-I - റൂറല് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

4. ലക്ചേറര് കഗഡട്ട്-I – റൂറല് ഇനഡസ്ട്രതീസട്ട്

5. ലക്ചേറര് കഗഡട്ട്-II – കഹഭാലാം സയനസട്ട്

6.  ലക്ചേറര് കഗഡട്ട്-II - അഗനികേളചര്

7.   ലക്ചേറര് കഗഡട്ട്-II - റൂറല് ഇക്കകണഭാമനികട്ട്

8. ലക്ചേറര് കഗഡട്ട്-II – കസഭാഷലല് എഡന്യൂകക്കഷന

9.   ലക്ചേറര് കഗഡട്ട്-II – എകട്ട്റനഷന എഡന്യൂകക്കഷന

(ബനി) 3 തസനികേകേളുണട്ട്. 3 ഒഴെനിവകേള നനിലവെനിലുണട്ട്.

(സനി) 3 ഒഴെനിവകേളുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയനിട്ടുണട്ട്.

വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി

156 (4001) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   വകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവെനില്  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയനില്  കജഭാലനിവചേയ്യുന്ന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പുതുക്കനിയ  മഭാനദണ്ഡത്തനിവല  അപഭാകേതകേളമൂലലാം  100
വതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങള കപഭാലുലാം ലഭലമഭാകുന്നനില്ല എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  അപഭാകേത  മറനികേടക്കഭാനുലാം  100  വതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങവളങനിലുലാം
ഉറപഭാക്കഭാനുലാം എവനല്ലഭാലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവെവര സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട് എന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം കകേരളത്തനില് ശേരഭാശേരനി എത്ര വതഭാഴെനില്
ദനിനങ്ങളഭാണട്ട് ഈ വെനിഭഭാഗത്തനില് നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട് എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിടനില്ല.

(ബനി) 5-10-2016-വല 279/ഡനി.ഡനി2/16/ത.സസ.ഭ.വെ. ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം   2017-18

വെര്ഷവത്ത വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയവട  കലബര്  ബഡ്ജറനിവന്റെയലാം  വെഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ

പദതനിയവടയലാം  രൂപതീകേരണലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാവത നടപ്പുവെര്ഷലാം ആവെശേലവമങനില് കൂടുതല് വതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങളുലാം

സുസനിര  ആസനികേളുലാം  സൃഷ്ടനിക്കത്തക്ക  വെനിധത്തനിലുള  പ്രവൃത്തനികേള  ഉളവപടുത്തനി

അഡതീഷണല് ആക്ഷന പഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഒരു  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  ശേരഭാശേരനി  49  വതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങളഭാണട്ട്  2015-16

സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് കകേരളത്തനില് മഹഭാതഭാ ഗഭാനനി കദശേതീയ വതഭാഴെനിലുറപട്ട്

പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഭലമഭായനിട്ടുളതട്ട്.

മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശേതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി

157 (4002) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശേതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

അവെനിദഗ്ദ്ധ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് പ്രതനിദനിനലാം എത്ര രൂപയഭാണട്ട് കവെതനമഭായനി നല്കുന്നതട്ട്;

ഇകപഭാള നല്കേനിവെരുന്ന തുകേ വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കവെതന  വെര്ദനവെനിനട്ട്  ഏതട്ട്  തതീയതനി  മുതല്  മുനകേഭാല

പ്രഭാബലലലാം നല്കേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്; വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മഹഭാതഭാ ഗഭാനനി കദശേതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം

അവെനിദഗ്ദ്ധ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള പ്രതനിദനിന കവെതനലാം  240  രൂപയഭാണട്ട്.  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട

പ്രതനിദനിന  കവെതനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  ഓകരഭാ  സലാംസഭാനത്തനിനുലാം

വെര്ദനവെട്ട്  വെരുത്തനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇകപഭാള  നല്കേനിവെരുന്ന  തുകേ

വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശേലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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കചേരനി നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

158 (4003) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേരനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനട്ട്  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി  രൂപവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) സമയബനനിതമഭായനി പ്രസ്തുത പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആക്ഷന
പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കചേരനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി
രൂപവപടുത്തനിയനിടനില്ല.  എന്നഭാല്  സലാംസഭാനവത്ത  കചേരനി  പ്രകദശേങ്ങളുവട  സനിതനി
വെനിവെര  പഠനത്തനിനഭായനി  ഒരു  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  രണട്ട്  ഘടങ്ങളഭായനി
നടത്തഭാനനിരനിക്കുന്ന  ഈ  പഠനത്തനിവന്റെ  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില്  ഉളവപട  പ്രഭാഥമനികേ
വെനിവെരകശേഖരണലാം ജനില്ലഭാ നഗരഭാസൂത്രണ കേഭാരലഭാലയങ്ങളവെഴെനി നടത്തനിവെരനികേയഭാണട്ട്.

ജനില്ലഭാ ആസൂത്രണ കേമ്മേനിറനികേള

159 (4004) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ജനില്ലഭാ ആസൂത്രണ കേമ്മേനിറനികേള വെതീണ്ടുലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ലകേവക്കഭാളഭാനഭാഗഹനിക്കുന്നതട്ട്;
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എവനല്ലഭാലാം  അധനികേഭാരങ്ങളഭാണട്ട്  ജനില്ലഭാ  ആസൂത്രണ  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്
നല്കേഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ജനില്ലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനികേളനികലക്കുള തനിരവഞടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരള  മുനനിസനിപല്  ആകട്ട്,  1994,  ചേടലാം  53  (അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*)-ല്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള അധനികേഭാരങ്ങള നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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ഫഭാറട്ട് സമുചയങ്ങള

160 (4005) വപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള :
ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത നഗരങ്ങളനില് വെനകേനിട  ഫഭാറട്ട്  സമുചയങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേനിതനി
വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഫഭാറ്റുകേളുവട പരമഭാവെധനി ഉയരലാം സലാംബനനിചട്ട്  നനിയമലാം പ്രഭാബലലത്തനിലുകണഭാ;
എങനില് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആവെശേലമഭായ ശുദജലവെനിതരണ ശലാംഖല,  വഡ്രൈയനികനജട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം,
ലവെദബതനി വെനിതരണ സലാംവെനിധഭാനലാം,  ഗതഭാഗത സഗ്രൗകേരലലാം എന്നനിവെ കേഭാരലക്ഷമമഭായനിടനില്ലഭാത്ത
കമഖലകേളനിവല  വെനകേനിട  ഫഭാറ്റുകേള  തകദ്ദേശേവെഭാസനികേളുവട  പരനിമനിത  അടനിസഭാന
സഗ്രൗകേരലങ്ങളക്കുകപഭാലുലാം  ഹഭാനനികേരമഭാവന്ന  അവെസ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനില്
വെന്നനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഫഭാറ്റു നനിര്മ്മേഭാണ വെലവെസകേള പരനിഷ്കരനിക്കഭാനുലാം,  കേര്ശേനമഭാക്കഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  വകേടനിടങ്ങളുവട  പരമഭാവെധനി
ഉയരലാം സലാംബനനിചട്ട് കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനില് (ചേടലാം
32) പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്. (പകേര്പട്ട് ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന*)

(സനി)  ശുദജല വെനിതരണ ശലാംഖല,  വഡ്രൈയനികനജട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം,  ലവെദബതനി
വെനിതരണ  സലാംവെനിധഭാനലാം  എന്നനിവെ  ശേഭാസതീയമഭായനി  കേണക്കനിവലടുത്തല്ല  വെനകേനിട
ഫഭാറ്റുകേളക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്  അപ്രൂവെട്ട്  വചേയ  ചേനില  മഭാസ്റ്റര്
പഭാനുകേളനില് ഇതട്ട് സലാംബനനിച വെനിശേദമഭായനി അനഭാലനിസനിസട്ട് വചേയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്
അകസനിവന സലാംബനനിചട്ട് കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് റൂളസട്ട് ചേടലാം 33-ല്
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫഭാറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ വെലവെസകേള പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതുലാം,  കേര്ശേനമഭാക്കുന്നതുലാം
സലാംബനനിചട്ട് പരനികശേഭാധനിചട്ട് ആവെശേലവമങനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ആറ്റുകേഭാല് ടഗ്രൗണ്ഷനിപട്ട്

161 (4006) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ വെര്ഷവത്ത ബഡ്ജറനില് ആറ്റുകേഭാല് ടഗ്രൗണ്ഷനിപനിനട്ട്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള

തുകേ എത്ര എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടഗ്രൗണ്ഷനിപനിവന്റെ  മഭാസ്റ്റര്പഭാന  തയഭാറഭാക്കുകേയണഭാകയഭാ;  എങനില്

ഇതുമഭായനി ബനവപടട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) മണക്കഭാടട്ട്-ചേനിറമുക്കട്ട്, മണക്കഭാടട്ട്-വകേഭാഞ്ചനിറവെനിള, ചേനിറമുക്കട്ട് - അമ്പലത്തറ

കറഭാഡട്ട്  ലവെഡനനിലാംഗനിനട്ട്  ടനിഡ ഡതീവറയനില്ഡട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;

അതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഏതു വെവരയഭായനി;

(ഡനി)  ആറ്റുകേഭാല്  ടഗ്രൗണ്ഷനിപനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള  തുകേ

വവെറുലാം പ്രഖലഭാപനലാം മഭാത്രമഭായനി മഭാറഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ടനിഡ സമര്പനിച കമല്പറഞ

കറഭാഡട്ട്  വെതീതനികൂട്ടുന്നതുമഭായനി  ബനവപട  വെര്ക്കനിനട്ട്  പ്രസ്തുത  ബഡ്ജറട്ട്  തുകേ

വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആറ്റുകേഭാല് വെനികേസന പദതനിക്കുള ധനസഹഭായമഭായനി 2016-17 വെര്ഷവത്ത

ബഡ്ജറനില്  "2217-01-800-95-(പദതനി)”എന്ന ശേതീര്ഷകേത്തനില് തുകേ വെകേയനിരു

ത്തനിയനിടനില്ല. എന്നഭാല് 2016-17-വല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതലകേ

നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനലാം ആറ്റുകേഭാല് മഭാസ്റ്റര് പഭാനനിവല അടനിസഭാന സഗ്രൗകേരല

വെനികേസനത്തനിനട്ട് 100 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനി വെയന്നതഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേരടട്ട്  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സനിഡ്കകേഭാവയ  ആറ്റുകേഭാല്

വെനികേസന പദതനിയവട ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ചുമതലവപടുത്തനിയനിരുന.

സനിഡ്കകേഭാ ലഫനല് കേരടട്ട് മഭാസ്റ്റര് പഭാന സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ടനിഡ ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിച ഡനി.പനി.ആര്.  സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചു

വെരുന.

(ഡനി) പരനികശേഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന

162 (4007) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

അവെകലഭാകേനലാം വചേയഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  എവനല്ലഭാലാം  ധനസഹഭായമഭാണട്ട്

വെനിതരണലാം വചേയ്തു വെരുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  നനിര്ദനരുവടയലാം  വെനിധവെകേളുവടയലാം  ചേനികേനിത,

വപണ്മക്കളുവട വെനിവെഭാഹലാം, വെനിദലഭാഭലഭാസലാം, വതഭാഴെനില് തുടങ്ങനിയ ആവെശേലങ്ങളക്കഭായനി

എവനല്ലഭാലാം ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കഭാന കേഴെനിയവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമത്തനിനഭായള പ്രധഭാനമനനിയവട  15  ഇന പരനിപഭാടനികേളുവട

സലാംസഭാനതല  മതീറനിലാംഗനില്  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അവെകലഭാകേനലാം വചേയഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  സസയലാംവതഭാഴെനില്  വെഭായ്പ,  ബനിസനിനസട്ട്  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്,  പഭാരന്റെട്ട്  പസട്ട്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായ്പ,  പ്രവെഭാസനി വെഭായ്പ,  വെനിസ കലഭാണ്,  ഗളഫട്ട്  റനികടകണഴട്ട്  കലഭാണ്,

മദസ അദലഭാപകേ ഭവെന വെഭായ്പ എന്നനിവെ നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന

വെനിതരണലാം വചേയ്തുവെരുന.

(സനി) നനിര്ദനരുവടയലാം  വെനിധവെകേളുവടയലാം  ചേനികേനിത,  വപണ്മക്കളുവട  വെനിവെഭാഹലാം

എന്നനിവെയട്ട് നന്യൂനപക്ഷ ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന നനിലവെനില് പദതനികേവളഭാനലാം

ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നനില്ല.  എന്നഭാല് നന്യൂനപക്ഷ വെനിഭഭാഗത്തനിവല അര്ഹരഭായ

അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെഭായ്പയലാം  സസയലാം  വതഭാഴെനില്  വെഭായ്പയലാം  നല്കുന്ന

പദതനി കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
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കകേരള വെഖഫട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്

163 (4008) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള വെഖഫട്ട് കബഭാര്ഡനിവല അലാംഗങ്ങള ആവരല്ലഭാമഭാണട്ട്;  അലാംഗങ്ങവള

വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എവനഭാവക്കയഭാണട്ട്;  നനിലവെനിലുള  അലാംഗങ്ങള

ഏവതല്ലഭാലാം വെനിഭഭാഗങ്ങവള പ്രതനിനനിധതീകേരനിചഭാണട്ട് വതരവഞടുക്കവപടതട്ട്; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  കകേരള  വെഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  ഷനിയഭാ

വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  പ്രതനിനനിധനി  കവെണവമന്ന  വെലവെസയകണഭാ;  എങനില്  ഇകപഭാള

ആരഭാണട്ട് പ്രസ്തുത വെനിഭഭാഗവത്ത പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് ;

(സനി)  ഷനിയഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  നനിലവെനില്  പ്രതനിനനിധനി  ഇവല്ലങനില്  ആയതട്ട്

ഉളവപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  വെഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡനിവല  അലാംഗങ്ങള,  അലാംഗങ്ങവള  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള,  നനിലവെനിലുള അലാംഗങ്ങള ഏവതല്ലഭാലാം  വെനിഭഭാഗങ്ങവളയഭാണട്ട്  പ്രതനിനനിധതീകേരനി

ക്കുന്നതട്ട് എന്നതീ വെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി) ഉണട്ട്. നനിലവെനിലുള കബഭാര്ഡനില് ഷനിയ പ്രതനിനനിധനിയനില്ല.

(സനി) നനിയമ വെകുപ്പുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വെഖഫട്ട് കബഭാര്ഡനിവന്റെ ആനുകൂലലങ്ങള

164 (4009) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുസതീലാം  നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  വെഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  എവനല്ലഭാലാം

ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവെനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട് ; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പുതനിയ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ) വെഖഫട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് സഭാമൂഹലകക്ഷമ (കകേരള) പദതനി മുകഖന മദസ/പളനി
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുള പ്രതനിമഭാസ  ധനസഹഭായലാം,  വെനിവെഭാഹലാം,  ചേനികേനിത എന്നനിവെയള
ധനസഹഭായലാം,  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില്  തഭാമസനിചട്ട്  വപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേള
പഠനിക്കുന്ന വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള കസഭാളര്ഷനിപട്ട് എന്നനിവെ നല്കേനിവെരുന. മഭാനസനികേ
ലവെകേലലമുള  212  വെലക്തനികേളക്കട്ട്  പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ  വെതീതലാം  നല്കുന്ന
പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നതുലാം വപ്രഭാഫഷണല്
കകേഭാഴ്സുകേള പഠനിക്കുന്നതുമഭായ സമര്ത്ഥരഭായ വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കകേരള കസ്റ്ററട്ട് വെഖഫട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് പലനിശേ രഹനിത വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായ്പ നല്കേനിവെരുനണട്ട്.

(ബനി) പുതനിയ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിടനില്ല.

ഹജട്ട് കേമ്മേനിറനിക്കട്ട് ഗഭാന്റെട്ട്

165 (4010) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ഹജട്ട്  കേമ്മേനിററനി  മുകഖന  കപഭാകുന്ന  ഹഭാജനിമഭാര്ക്കട്ട്
എവനങനിലുലാം തുകേ സഗ്രൗജനലമഭായനി കനരനിടട്ട് നല്കുനകണഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാന  ഹജട്ട്  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  ഏവതങനിലുലാം  ഗഭാന്റെട്ട്
നല്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഹജനിനട്ട്  സബ്സനിഡനി  എന്ന  നനിലയനില്  ഹഭാജനിമഭാര്ക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്
ഏവതങനിലുലാം ആനുകൂലലലാം നല്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇല്ല.

തതീരകദശേ കേപല് ഗതഭാഗതലാം

166  (T*4011)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് തതീരകദശേ കേപല് ഗതഭാഗത സഗ്രൗകേരലലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഏവതഭാവക്ക തുറമുഖങ്ങവള ബനനിപനിചഭാണട്ട് ഈ സഗ്രൗകേരലലാം ഏര്വപടുത്തുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി) ടൂറനിസലാം  വെനികേസനത്തനിനട്ട്  തതീരകദശേ കേപല് സര്വ്വേതീസട്ട്  ഉപകയഭാഗവപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശേമുകണഭാ ;

(സനി)  എങനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡനിവനയലാം  വതകക്കയറവത്ത  പൂവെഭാറനിവനയലാം
ബനവപടുത്തനി കേപല് സര്വ്വേതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാനവത്ത  തതീരകദശേ  വെനികേസനലാം  ലക്ഷലലാം
വെച്ചുവകേഭാണഭാണട്ട് തതീരകദശേ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  നനിലവെനില്
വെനിഴെനിഞലാം,  വകേഭാല്ലലാം,  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  അഴെതീക്കല്,  വപഭാന്നഭാനനി,  കബപ്പൂര് എന്നതീ തുറമുഖങ്ങവള
കേടല്  മഭാര്ഗലാം  ബനനിപനിചട്ട്  തതീരകദശേ  കേപല്  ഗതഭാഗതലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ടൂറനിസലാം  വെനികേസനത്തനിനട്ട്  തതീരകദശേ  യഭാത്രഭാകേപല്  സര്വ്വേതീസട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള സഭാദലതകേള പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-കേണ്ണൂര്  കമഖലയനില്  തുടങ്ങുന്ന  യഭാത്രഭാ  കേപല്
സര്വ്വേതീസട്ട് പടനിപടനിയഭായനി കകേരള തതീരത്തട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മുതല് വെനിഴെനിഞലാം വെവര
വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള സഭാദലത പരനികശേഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ലമനര് തുറമുഖങ്ങള

167 (4012) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജല ഗതഭാഗതലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലമനര് തുറമുഖങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന പദതനിയകണഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് അത്തരലാം തുറമുഖങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന അനുകയഭാജലമഭായ
സലങ്ങള കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനില്ലയനിവല  വപഭാഴെനിയൂരനില്  ഇത്തരവമഭാരു  തുറമുഖലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനില്ലയനില്  നനിലവെനില്  വെനിഴെനിഞത്തട്ട്  ഒരു  വചേറുകേനിട
തുറമുഖലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. കൂടഭാവത വെനിഴെനിഞലാം അനഭാരഭാഷ്ട്ര തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണലാം
തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  ടനി  സഭാഹചേരലത്തനില്  കമല്  തുറമുഖത്തുനനിനലാം  വെളവര  അടുത്ത
പ്രകദശേമഭായ വപഭാഴെനിയൂരനില്  ഇനനി  ഒരു തുറമുഖലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്  ഉചേനിതമഭാവണന്നട്ട്
കേരുതുന്നനില്ല.
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വെനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ പദതനി

168 (4013) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവലാം

മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുളചല്  തുറമുഖത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  സഭാഹചേരലത്തനില്

വെനിഴെനിഞലാം  പദതനിവയക്കുറനിച്ചുള  കകേരളത്തനിവന്റെ  ആശേങ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന

അറനിയനിചതനിനു നല്കേനിയ വെനിശേദതീകേരണലാം എവനല്ലഭാമഭാവണന്നട്ട് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് വെനിഴെനിഞലാം പദതനിക്കട്ട് അനുകൂലമഭായ എവനല്ലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനിഴെനിഞലാം തതീരത്തുനനിന്നട്ട് കകേവെലലാം  30  കേനികലഭാമതീറര് ദൂരത്തനില് മവറഭാരു

ടഭാനസ്ഷനിപട്ട് വമന്റെട്ട്  തുറമുഖലാം സഭാപനിക്കുന്നതനില് സലാംസഭാനത്തനിനുള ആശേങകേള

ചൂണനിക്കഭാടനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേത്തട്ട് അയയകേയലാം കൂടഭാവത

ബഹുമഭാനവപട  പ്രധഭാനമനനിവയ  കനരനില്  കേണട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  ആശേങ

അറനിയനിക്കുകേയലാം  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ആശേങ

കവെവണനലാം വെനിഴെനിഞത്തനിനട്ട് ആവെശേലമഭായ എല്ലഭാ സഹഭായങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുവമനലാം

പ്രധഭാനമനനി അറനിയനിച്ചു.

(ബനി) ഇനയവമഭായനി തഭാരതമലലാം വചേയ്യുകമ്പഭാള വെനിഴെനിഞത്തനിവന്റെ മതരക്ഷമത

ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതട്ട്  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.

കേണ്സഷന കേരഭാര് അനുശേഭാസനിക്കുന്ന എല്ലഭാ നടപടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

നനിര്വ്വേഹണ ഏജനസനിയഭായ വെനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ കേമ്പനനിയലാം ലകേവക്കഭാളനണട്ട്.

കേണ്സഷണര്ക്കട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനള സഹഭായലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം

കേണ്സഷണറുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  പദതനിയവട

സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനട്ട്  കവെണനിയള തതീരുമഭാനങ്ങള  ലകേവക്കഭാളന്നതനിനുമഭായനി

ചേതീഫട്ട് വസക്രടറനി അദലക്ഷനഭായ ഒരു Empowered Committee-യലാം ഒരു  Project

Implementation Committee-യലാം രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
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യഭാത്രഭായഭാനങ്ങളുവട സര്വ്വേതീസട്ട്

169 (4014) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന : 
ശതീ  .    വെനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവെകുമഭാര് : 
ശതീ  .    എലാം  .   വെനിനവസന്റെട്ട് : 
ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശേന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില്  തതീരക്കടല്  വെഴെനി  യഭാത്രഭായഭാനങ്ങളുവട  സര്വ്വേതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആരുവടവയല്ലഭാലാം  സഹകേരണമഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവെണനി പ്രകയഭാജനവപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എവനല്ലഭാലാം  അടനിസഭാന  സഗ്രൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  തുറമുഖ  വെകുപട്ട്  ഇതനിനു
കവെണനി ഒരുക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  തതീരകദശേ യഭാത്രഭാ കേപല് സര്വ്വേതീസനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വെനിഴെനിഞലാം-
വകേഭാചനി, വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കമഖലകേളനില് അതനികവെഗ യഭാത്രഭാ കേപല് സര്വ്വേതീസട്ട്
നടത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിവന്റെ  ആദലഘടലാം  വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
കമഖലയനിലഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്.  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  വമകസഴട്ട്  കസഫട്ട്
കബഭാടട്ട്  ലപ്രവെറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്,  വകേഭാചനി എന്ന സസകേഭാരല സഭാപനവമഭായനി കേരഭാറനില്
ഏര്വപടനിട്ടുണട്ട്.  വകേഭാചനി-തനിരുവെനനപുരലാം,  വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-കേണ്ണൂര്  എന്നതീ
കമഖലകേവള ബനനിപനിചട്ട്  അതനികവെഗ യഭാത്രഭാ കേപല് നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശേനിച്ചുള പദതനി
പ്രവെഭാര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതട്ട് അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) വമകസഴട്ട്.  കസഫട്ട് കബഭാടട്ട് ലപ്രവെറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്, വകേഭാചനി എന്ന സസകേഭാരല
സഭാപനലാം വകേഭാചനിന തുറമുഖ ടസ്റ്റുമഭായലാം സഹകേരനിച്ചുവകേഭാണഭാണട്ട് സലാംസഭാന തുറമുഖ
വെകുപനിവന്റെ കനതൃതസത്തനില് ഈ പദതനി നടപനില് വെരുത്തുന്നതട്ട്.

(സനി)  നനിലവെനിലുള അടനിസഭാന സഗ്രൗകേരലങ്ങള ഉപകയഭാഗവപടുത്തനിവക്കഭാണഭാവലാം
കമല്പറഞ  സര്വ്വേതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്.  വകേഭാചനി  തുറമുഖവത്ത  അടനിസഭാന
സഗ്രൗകേരലങ്ങള തുറമുഖ  ടസ്റ്റട്ട്  ഒരുക്കുന്നതഭാണട്ട്.  സസകേഭാരല  പങഭാളനികേള  മുഖഭാനരലാം
നടപഭാക്കുന്ന  പദതനിയനില്  ആവെശേലമഭായ  സഭാഹചേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാര്
മുകഖനയഭാണട്ട്.  ഇതനില്  വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-കേണ്ണൂര്   കമഖലയനില്  സര്വ്വേതീസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണനിയള  വെനികദശേ  നനിര്മ്മേനിത  ജലയഭാനങ്ങളുവട  പരനികശേഭാധനകേള
അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
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അതനികവെഗ യഭാത്രഭാ കബഭാടട്ട്

170 (4015) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുറമുഖ  വെകുപട്ട്  അതനികവെഗയഭാത്രഭാ  കബഭാടട്ട്  സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആരുവടവയല്ലഭാലാം സഹകേരണകത്തഭാവടയഭാണട്ട് ഇതട്ട് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസകുുത കബഭാടട്ട് സര്വ്വേതീസനിനുള സവെനികശേഷതകേള എവനഭാവക്കയഭാണട്ട്;
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കബഭാടട്ട്  സര്വ്വേതീസനിനട്ട്  എവനഭാവക്ക  അടനിസഭാന  സഗ്രൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്
ഒരുക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ) തതീരകദശേ കേപല് സര്വ്വേതീസനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വെനിഴെനിഞലാം-വകേഭാചനി, വകേഭാചനി-
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കമഖലകേളനില്  അതനികവെഗ  യഭാത്രഭാ  കേപല്  സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തുവെഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിവന്റെ  ആദലഘടലാം  വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കമഖലയനിലഭാണട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്. പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി M/s. Safe Boat Pvt Ltd, Kochi എന്ന
സസകേഭാരല  സഭാപനവമഭായനി  കേരഭാറനില്  ഏര്വപടനിട്ടുണട്ട്.  വകേഭാചനി-തനിരുവെനനപുരലാം,
വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-കേണ്ണൂര് എന്നതീ കമഖലകേവള ബനനിപനിചട്ട് അതനികവെഗ യഭാത്രഭാ
കേപല്  സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശേനിച്ചുള  പദതനി  പ്രവെഭാര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതട്ട്
അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) M/s. Safe Boat Pvt. Ltd, Kochi  എന്ന സസകേഭാരല സഭാപനവമഭായനി
കചേര്നലാം  വകേഭാചനിന  തുറമുഖ  ടസ്റ്റുമഭായനി  കചേര്നമഭാണട്ട്  തുറമുഖ  വെകുപനിവന്റെ
കനതൃതസത്തനില് പദതനി നടപനില് വെരുത്തുന്നതട്ട്.

(സനി)  കമല്പറഞ  സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തുന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ  റഷലന  നനിര്മ്മേനിതമഭായ
രണട്ട്  കേപലുകേള  ഗതീസനില്നനിനലാം  ഇറക്കുമതനി  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  130  കപര്ക്കട്ട്  യഭാത്ര
വചേയഭാവന്ന  ഈ  കേപല്  പൂര്ണമഭായലാം  Air  Condition  വചേയതുലാം  അതലഭാധുനനികേ
സുരക്ഷഭാ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഉളതുമഭാണട്ട്.  തതീരത്തു  നനിന്നട്ട്  12  കനഭാടനിക്കല്
ലമലനിനുളനില്  30  കനഭാടനിക്കല്  ലമല്  കവെഗത്തനില്  സഞ്ചരനിക്കഭാവന്ന ഈ  അതനികവെഗ
യഭാത്രഭാകേപലനില് ആധുനനികേ വെനികനഭാദ സഗ്രൗകേരലങ്ങളുലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവെനിലുള  അടനിസഭാന  സഗ്രൗകേരലങ്ങള  ഉപകയഭാഗവപടുത്തനിവക്കഭാണഭാവലാം
സര്വ്വേതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്.  വകേഭാചനിന  തുറമുഖവത്ത  അടനിസഭാന  സഗ്രൗകേരലങ്ങള
തുറമുഖ ടസ്റ്റട്ട് ഒരുക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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തുറമുഖങ്ങളുവട വെനികേസനലാം

171  (T*4016)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

വെലവെസഭായങ്ങവള പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വകേഭാല്ലലാം,  വെനിഴെനിഞലാം,  അഴെതീക്കല്,

കബപ്പൂര്  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല  വചേറുതുറമുഖങ്ങവള  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള  പുതനിയ

ഉദലമങ്ങള  സസതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട്  24-6-2016-വല  നനിയമസഭയനിവല  പ്രസലാംഗത്തനില്

ഗവെര്ണര് പ്രസഭാവെനിചനിരുന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ആയതുപ്രകേഭാരലാം നഭാളനിതുവെവര

എവനഭാവക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  വകേഭാല്ലലാം,  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര് എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളനില്

കേവണയ്നറുകേള ലകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  വക്രയനിന,  റതീചട്ട്  സ്റ്റഭാക്കര് എന്നനിവെ

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. വകേഭാല്ലലാം തുറമുഖത്തട്ട് കേസ്റ്റലാംസട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനിനട്ട് ഇ.ഡനി.ഐ.  സഗ്രൗകേരലലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത വെനിഴെനിഞലാം തുറമുഖത്തനിവന്റെ സതീകവെഡട്ട് വെഭാര്ഫനിവന്റെ നതീളലാം

കൂടല്, വകേഭാല്ലലാം തുറമുഖത്തട്ട് കേവണയ്നര്/പഭാസഞ്ചര് വടര്മനിനല് നനിര്മ്മേഭാണലാം, കബപ്പൂര്

തുറമുഖവത്ത  ബര്ത്തനിവന്റെ  നതീളലാം  കൂടല്,  ലക്ഷദസതീപട്ട്  ഭരണകൂടത്തനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി

ബര്ത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖത്തനിവന്റെ  വെനികേസനലാം  എന്നനിവെ വെനിവെനിധ

ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.

തുറമുഖങ്ങളനിവല അടനിസഭാന സഗ്രൗകേരല വെനികേസനലാം

172 (4017) ശതീ  .   എലാം  .   വെനിനവസന്റെട്ട് :

ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന :

ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തട്ട് :

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    ശേനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുറമുഖങ്ങളനിവല  അടനിസഭാന  സഗ്രൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            209 

(ബനി)  തുറമുഖങ്ങളുവട  വെനികേസനത്തനിനുലാം നവെതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  എവനല്ലഭാലാം

അടനിസഭാന സഗ്രൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനുള പണലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വെനിഴെനിഞലാം,  കബപ്പൂര്  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനികലക്കഭായനി  2000

കുതനിരശേക്തനിയള  2  ടഗ്ഗുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനഭായള  വടണര്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങളനില്  വവെസല്  ടഭാഫനികേട്ട്  മഭാകനജുവമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റലാം

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുന.  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖകത്തക്കട്ട്

വെഭാങ്ങനിയ ഡ്രൈഡ്ജര് ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി ഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗട്ട് വചേയട്ട് തുറമുഖ  ചേഭാനലുകേളനിവല

ആഴെലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1500  മതീറര്  നതീളമുള  എചട്ട്.ഡനി.പനി.ഇ. ലപപട്ട്

ലലനുകേളുലാം അനുബന ഉപകേരണങ്ങളുലാം വെഭാങ്ങനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള

അവെസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  വകേഭാല്ലലാം,  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര് എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളനില്

കേവണയ്നറുകേള  ലകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  വക്രയനിന,  റതീചട്ട്  സ്റ്റഭാക്കര്  എന്നനിവെ

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വകേഭാല്ലലാം  തുറമുഖത്തട്ട്  കേസ്റ്റലാംസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനിനട്ട്  ഇ.ഡനി.ഐ.

സഗ്രൗകേരലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  വെനിഴെനിഞലാം  തുറമുഖത്തനിവന്റെ  സതീകവെഡട്ട്

വെഭാര്ഫനിവന്റെ നതീളലാം കൂടല്, വകേഭാല്ലലാം തുറമുഖത്തട്ട് പഭാസഞ്ചര് വടര്മനിനല് നനിര്മ്മേഭാണലാം,

കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തട്ട്  ബര്ത്തനിവന്റെ നതീളലാം കൂടല്, വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖത്തനിവന്റെ വെനികേസനലാം

എന്നനിവെ വെനിവെനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്. കകേഭാടയലാം ജനില്ലയനിവല നഭാടകേലാം തുറമുഖലാം സസകേഭാരല

തുറമുഖമഭായഭാണട്ട്  വെനികേസനിപനിചതട്ട്.  46  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കനില്  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്

തുറമുഖലാം വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അഴെതീക്കല്

തുറമുഖ വെനികേസനത്തനഭായനി  381  കകേഭാടനി രൂപയവട പദതനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

736  കകേഭാടനി  രൂപ  വചേലവെനില്  വപഭാന്നഭാനനിയനില്  തുറമുഖ  വെനികേസനലാം  നടത്തഭാന

ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.  ആലപ്പുഴെ  തുറമുഖലാം  മറതീനയഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി

രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറട്ട്  വെനിഹനിതത്തനില്
108  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാവത  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി
500  കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത വപഭാന്നഭാനനി,  നഭാടകേലാം
എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങള  പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡലനില്  വെനികേസനിപനിക്കുന.  നബഭാര്ഡനിവന്റെ
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.  സതീലാം,  കകേരളഭാ  ഇനഫ്രെെഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഇനവവെസ്റ്റട്ട്വമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്
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കബഭാര്ഡനിവന്റെ ധനസഹഭായലാം  എന്നനിവെ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  വപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ തുറമുഖ വെനികേസന പദതനിയഭായ സഭാഗര്മഭാല /
ഭഭാരതട്ട്  മഭാലഭാ  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനിയലാം സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

ഹഭാര്ബര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

173  (4018)  ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബവെലവെസഭായവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തൃക്കുന്നപ്പുഴെ ഹഭാര്ബര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ പഠനത്തനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം
രൂപ അനുവെദനിചനിരുകന്നഭാവയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഠനറനികപഭാര്ടനിവല വെനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പഠന റനികപഭാര്ടനിവന്റെ വവെളനിചത്തനില് എനട്ട് തുടര്നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയനിവല  തൃക്കുന്നപ്പുഴെയനില്  ഒരു  പുതനിയ  മതലബനന
തുറമുഖലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  അകനസഷണ  ഗകവെഷണ  പഠനങ്ങളക്കഭായനി  50
ലക്ഷലാം രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  ഇനവവെസ്റ്റനികഗഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  മഭാതൃകേഭാ
പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി പൂവന ആസഭാനമഭായള CWPRS-വന ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
Littoral  drift,  shoreline  changes  എന്നനിവെയവടയലാം  wave  tranquility-വടയലാം
പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭാണട്ട് പൂവനയനിവല CWPRS-വന ഏല്പനിചനിരുന്നതട്ട്. ഇവെയനില്
littoral drift, shoreline changes  എന്നനിവെ സലാംബനനിച പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിച്ചു.
Wave tranquility സലാംബനനിച പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനികക്കണതുണട്ട്.

(സനി)  CWPRS-ല്നനിനലാം  മഭാതൃകേഭാപഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയകശേഷലാം  പരനിസനിതനി  പഠനലാം  നടകത്തണതുണട്ട്.  പരനിസനിതനി  പഠന
റനികപഭാര്ടട്ട്, CRZ സ്റ്റഭാറസട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് എന്നനിവെ ലഭനിചതനിനുകശേഷലാം CRZ/പരനിസനിതനി
കനിയറനസനിനട്ട്  വെനികധയമഭായനി  വെനിശേദമഭായ  പദതനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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വകേ.പനി.പനി. നമ്പലഭാര് സഭാരകേലാം

174  (T*4019)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

2016-17  വെര്ഷവത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് ഒരു കകേഭാടനി  രൂപ അനുവെദനിച

വകേല്കടഭാണ്  സഭാപകേ  വചേയര്മഭാനുലാം  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകറുമഭായനിരുന്ന   വകേ.പനി.പനി.

നമ്പലഭാരുവട കപരനില്  സഭാരകേ  മന്യൂസനിയലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

വകേ.പനി.പനി.  നമ്പലഭാരുവട  കപരനില്  സഭാരകേ  മന്യൂസനിയലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്

പദതനി  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപനില്  ലഭനിചനിടനില്ല.  എന്നഭാല്  ബഡ്ജറട്ട്

പ്രഖലഭാപനലാം അനുസരനിചട്ട് വെലവെസഭായ വെകുപനില് പദതനി ആവെനിഷ്കരനിച്ചു വെരുന്നതഭായനി

അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

മന്യൂസനിയലാം മ മൃഗശേഭാലഭാ വെകുപനിവന്റെ പദതനികേള

175 (4020) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :

 ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശേശേനി :

 ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :

 ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  മന്യൂസനിയലാം  മൃഗശേഭാലഭാ  വെകുപട്ട്  2016-17  വെര്ഷത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശേനിയന്ന പുതനിയ പദതനികേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസകുുത  വെകുപനിനു  കേതീഴെനിലുള  പഠന  ഗകവെഷണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാഴ്ചബലാംഗഭാവകേളുവട  ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള

നടപടനികേള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?     

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന



212       കകേരള നനിയമസഭ                    ഒകകഭാബര് 21,  2016

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  വെര്ഷത്തനില് മന്യൂസനിയലാം മൃഗശേഭാലഭാ വെകുപനില് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്ന പുതനിയ പദതനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

1. കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിവല കേടന്നപനിളനി പഭാണപ്പുഴെ പഞ്ചഭായത്തനില് പുതനിയ
വതയലാം മന്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കല്.

2. വെയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിവല  മഭാനനവെഭാടനി  തഭാലൂക്കനിവല  കുങനിചനിറയനില്
പുതനിയ വഹറനികറജട്ട് ലടബല് മന്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കല്.

3. മൃഗശേഭാലയവട ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മൃഗങ്ങളക്കട്ട്
തനതട്ട്  ആവെഭാസവെലവെസ സൃഷ്ടനിച്ചുവകേഭാണട്ട് കൂടുതല് സഗ്രൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര മൃഗശേഭാല അകതഭാറനിറനി  അലാംഗതീകേരനിച  മഭാസ്റ്റര്
പഭാന  പ്രകേഭാരലാം  മൃഗശേഭാലയനിവല  ഇനലന  കേഭാട്ടുകപഭാത്തുകേവള
പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുള പരനിബനന നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെനികദശേ  പക്ഷനികേവള
പഭാര്പനിക്കുന്ന കൂടുകേളുവട അറകുറപണനികേള നടത്തുകേ.

5. ഹനിമഭാലയന  കേരടനികേവള  പഭാര്പനിക്കുന്ന  കൂടുകേളനില്  നനിരതീക്ഷണലാം
ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുലാം  പരനികശേഭാധനകേളക്കുമഭായനി  സന്യൂസട്ട്  കകേജുകേള
(squeeze cage) നനിര്മ്മേനിക്കുകേ.

6. തനിരുവെനനപുരലാം മൃഗശേഭാലയനില് ലഭലമല്ലഭാത്ത മൃഗങ്ങവള ഇനലയനിവല മറട്ട്
മൃഗശേഭാലകേളനില്നനിനലാം  വെനികദശേരഭാജലങ്ങളനില്  നനിനലാം  വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനു
കവെണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

7. ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മൃഗശേഭാല  അകകേസറനിയത്തനിവന്റെ
നവെതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേ.

(ബനി) മന്യൂസനിയലാം മൃഗശേഭാല വെകുപനില് ചേരനിത്രഗകവെഷണ പഠനത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി കേണ്സര്കവെഷന ലഭാബട്ട് സഗ്രൗകേരലലാം നല്കേനിവെരുന.

(സനി) 1. തനിരുവെനനപുരലാം  മന്യൂസനിയലാം  മൃഗശേഭാല  വെകുപട്ട്  ഡയറകകററനിവല
നഭാചേസറല് ഹനിസ്റ്ററനി മന്യൂസനിയത്തനിവന്റെ ആധുനനികേവെല്ക്കരണലാം.

2. തനിരുവെനനപുരലാം  മന്യൂസനിയലാം  മൃഗശേഭാലഭാ  വെകുപട്ട്  ഡയറകകററനിവല
ടനിക്കറട്ട് കേഗ്രൗണര്,  കകഭാക്കട്ട് റൂലാം,  ഇനഫര്കമഷന കേഗ്രൗണര് എന്നനിവെയവട
വെനിപുലതീകേരണവലാം, ആധുനനികേവെല്ക്കരണവലാം.
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3. തൃശ്ശൂര് കസ്റ്ററട്ട് മന്യൂസനിയലാം മൃഗശേഭാലയനില് വപഭാതുജനങ്ങളുവട ഉപകയഭാഗ
ത്തനിനഭായനി ഒരു ഫുഡട്ട് കകേഭാര്ടട്ട്.

4. തനിരുവെനനപുരലാം  കനപനിയര്  മന്യൂസനിയത്തനിവന്റെ  സലാംരക്ഷണവലാം
ആധുനനികേവെല്ക്കരണവലാം.

ചേരനിത്ര മന്യൂസനിയലാം

176 (T* 4021)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറത്തട്ട് പുതുതഭായനി അനുവെദനിച ചേരനിത്ര മന്യൂസനിയലാം യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാ
നഭായനി നഭാളനിതുവെവര ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനി വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറത്തനിവന്റെ  ചേരനിത്ര-സഭാലാംസഭാരനികേ  പശ്ചഭാത്തലലാം  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്
പ്രസ്തുത പദതനി എത്രയലാം കവെഗലാം നടപഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിവല
തനിരൂരങ്ങഭാടനിയനില്  (ഹജൂര്  കേകചരനി)  ജനില്ലഭാ  പുരഭാവെസ്തു ലപതൃകേ മന്യൂസനിയത്തനിവന്റെ
സജതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  4  കകേഭാടനി  രൂപയവട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്. മന്യൂസനിയലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് മുകന്നഭാടനിയഭായനി അവെനിവട
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട് ഒഴെനിപനികക്കണനിയനിരനിക്കുന. ഇതനിനഭായനി മലപ്പുറലാം
ജനില്ലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്  കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്.  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  മഭാറുന്ന  മുറയട്ട്  മന്യൂസനിയലാം
സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള തുടര് പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആലാംരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പുരഭാവെസ്തു മന്യൂസനിയലാം

177 (4022) ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  എറണഭാകുളലാം പുരഭാവെസ്തു മന്യൂസനിയലാം സഗ്രൗകേരലപ്രദമഭായ വകേടനിടത്തനികലക്കട്ട്
മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന എവനങനിലുലാം നടപടനി വവകേവക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില് എവെനികടക്കഭാണട്ട് മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  എവനഭാവക്ക  ആധുനനികേ  പുരഭാകരഖ  സലാംരക്ഷണ  നടപടനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ഹനില്പഭാലസട്ട്  മന്യൂസനിയലാം
പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ടനി മന്യൂസനിയലാം മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിലവെനില് പദതനികേളനില്ല.

(സനി)  വകേഭാചനിയമഭായനി  ബനവപട  ചേരനിത്രകരഖകേള,  ഫന്യൂമനികഗഷന,
ഡ തീ-അസനിഡനിഫനികക്കഷന  (അമ്ലതസ  ലഘൂകേരണലാം),  വമന്റെനിലാംഗട്ട്,  ടനിഷന്യൂ  റനിപയറനിലാംഗട്ട്,
ഗഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്,  ലബന്റെനിലാംഗട്ട് എന്നതീ ശേഭാസതീയ സലാംരക്ഷണ നടപടനികേളക്കട്ട് വെനികധയമഭാക്കുകേയലാം
അവെയവട  ഡനിജനിവവറകസഷന  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  വചേയതനിനുകശേഷലാം  ആവെശേലഭാനുസരണലാം
എറണഭാകുളലാം പുരഭാവെസ്തു മന്യൂസനിയത്തനികലക്കട്ട് ലകേമഭാറുവെഭാനുമഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

കകേഭായനിക്കല് വകേഭാടഭാരത്തനിവന്റെ നവെതീകേരണലാം

178 (4023) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവലാം
മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്  വകേഭാല്ലമ്പുഴെ  കകേഭായനിക്കല്  വകേഭാടഭാരലാം  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിലവെനിവല  സര്ക്കഭാര്  തുകേ  അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്
അനുവെദനിചനിട്ടുളവതനലാം ഏവതല്ലഭാലാം തരത്തനിലുള പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  പദതനിയനിലുളവതനലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  രഭാജഭാരവെനിവെര്മ്മേയവട  ജന്മേലാംവകേഭാണട്ട്  പ്രസനിദമഭായ  കേനിളനിമഭാനൂര്
വകേഭാടഭാരത്തനിവന്റെ  കശേഭാചേലഭാവെസക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  എവനല്ലഭാലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല് വകേഭാല്ലമ്പകുുഴെ കകേഭായനിക്കല് വകേഭാടഭാരലാം  പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ
സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേമല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  സലാംരക്ഷണ  നവെതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരല വെകുപനില്നനിന്നട്ട് തുകേ അനുവെദനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  കേനിളനിമഭാനൂര്  വകേഭാടഭാരലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകേഭാടഭാര
സമുചയത്തനിവല സ്റ്റുഡനികയഭാ കബഭാക്കട്ട്,  പുത്തനമഭാളനികേ മറട്ട് അനുബന വകേടനിടങ്ങള
എന്നനിവെയവട സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത സമഗമഭായ
സലാംരക്ഷനിത  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഈ സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം  70  ലക്ഷലാം  രൂപയവട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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സ്കൂള വെഭാഹനങ്ങളുവട പരനികശേഭാധന

179  (4024)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളുവട  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കഭാന  കേര്ശേന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കണവമന്ന സലാംസഭാന ബഭാലഭാവെകേഭാശേ കേമ്മേതീഷന ഉത്തരവെട്ട് നടപഭാക്കഭാന
കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട് ക്രനിയഭാതകേ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് വെകുപട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫനിറട്ട്നസനില്ലഭാത്ത വെഭാഹനങ്ങളനില് കുടനികേവള കേയറനി നനിര്ബഭാധലാം സര്വ്വേതീസട്ട്
നടത്തുന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് വെഭാഹനപരനികശേഭാധന കേര്ശേനമഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വെഭാടകേയ്വക്കടുത്തട്ട് സ്കൂള സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തുന്ന വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള
പഭാലനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് പരനികശേഭാധനിക്കുവെഭാന സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സ്കൂള  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട  യഭാത്രഭാ  സുരക്ഷയമഭായനി  ബനവപടട്ട്  എല്ലഭാ
ആര്.ടനി.ഒ./കജഭായനിന്റെട്ട് ആര്.ടനി.ഒ.-മഭാരുലാം സ്കൂള സമയങ്ങളനില് പ്രകതലകേലാം പരനികശേഭാധനഭാ
സലാംഘങ്ങവള നനികയഭാഗനിചട്ട് പരനികശേഭാധനയലാം നനിരതീക്ഷണവലാം നടത്തുന്നതനികലക്കഭായനി
തഭാവഴെപറയന്ന മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. അമനിതമഭായനി  കുടനികേവള  കുത്തനിനനിറചട്ട്  വകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന  സ്കൂള
വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവരയലാം  ഓകടഭാറനിക്ഷഭാ  മുതലഭായ  ഇതര
വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവരയലാം കേര്ശേന നടപടനി എടുക്കുകേ.

2. ഇ.ഐ.ബനി.  വെഭാഹനങ്ങള  (Educational  Institution  Bus)
ഓടനിക്കുന്ന  ലഡ്രൈവെര്മഭാര്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കയഭാഗലതയലാം  പരനിചേയവലാം
ഉളവെരഭാവണന്നട്ട് ഉറപട്ട് വെരുത്തുകേ.

3. സസകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങള ഇ.ഐ.ബനി.  ആയനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനില്ലഭാവയന്നട്ട്
സ്കൂള  പരനിസരത്തു തവന്ന പരനികശേഭാധന നടത്തനി ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.

4.  ഇ.ഐ.ബനി.  വെഭാഹനങ്ങളനില്  certificate  of  fitness  test-നു
കശേഷവലാം ആവെശേലമഭായ  അഗ്നൈനിശേമന ഉപകേരണലാം,  സതീഡട്ട് ഗകവെര്ണര്,
എമര്ജനസനി എകനിറട്ട് എന്നനിവെയകണഭാവയന്നട്ട് ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.
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5. ഇ.ഐ.ബനി.  വെഭാഹനങ്ങളനില് നനിര്ബനമഭായലാം കഡഭാര് അറനഡന്റെട്ട്

ഉവണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയലാം  ഇവെര്  കുടനികേവള  കറഭാഡട്ട്  മുറനിചട്ട്

കേടക്കുന്നതനിനട്ട് സഹഭായനിക്കണവമനലാം നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുകേ.

6. ഇ.ഐ.ബനി.  വെഭാഹനങ്ങളുവട  പനിറകേനിലുലാം  വെശേങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂളനിവല

കഫഭാണ് നമ്പര്,  ലചേല്ഡട്ട് ലലന നമ്പര് (1098)  വെഭാഹനത്തനി

നുളനില്  കുടനികേളുവട  ലനിസ്റ്റുലാം  അവെരുവട  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളുവട

കഫഭാണ് നമ്പര് അടങ്ങനിയ ലനിസ്റ്റുലാം ഉവണന്നട്ട് ഉറപട്ട് വെരുത്തുകേ.

7. കസ്റ്റജട്ട് കേലഭാകരജുകേളനില് സ്കൂള കുടനികേവള കേയറ്റുന്നതനിനട്ട് വെനിമുഖത

കേഭാണനിക്കുന്ന  സസകേഭാരല  ബസട്ട്  ഉടമകേള,  ജതീവെനക്കഭാര്

എന്നനിവെര്വക്കതനിവര കേര്ശേന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

8. എല്ലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ഒരു  അദലഭാപകേവന  (കേഴെനിയന്നതുലാം

എസട്ട്.പനി.സനി./എന.സനി.സനി./എന.എസട്ട്.എസട്ട്.  ചുമതലയളവെര്)

ടഭാഫനികേട്ട് കനഭാഡല് ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനികക്കണതഭാണട്ട്.

9. എല്ലഭാ  ഓഭാഫതീസുകേളുവടയലാം  കേതീഴെനിലുള  സ്കൂളുകേളനിവല  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട

യഭാത്രഭാപ്രശങ്ങള നനിരനരമഭായനി നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം അപകപഭാള

പരനിഹഭാരലാം കനടുന്നതനിനുലാം വെനിവെനിധ ഏജനസനികേളുവട (കപഭാലതീസട്ട്,

എഡന്യൂകക്കഷന മുതലഭായവെ)  സഹഭായലാം കതടുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു

കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിള  ഇനവസകര്/അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കമഭാകടഭാര്

വവെഹനിക്കനിള  ഇനവസകവറ  നനികയഭാഗനികക്കണതഭാണട്ട്.  ഈ

ഉകദലഭാഗസവന്റെ കഫഭാണ് നമ്പര് എല്ലഭാ സ്കൂള അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം

ടഭാഫനികേട്ട്  കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്ക്കുലാം  നല്കകേണതഭാണട്ട്.പ്രസ്തുത

മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള പഭാലനിചട്ട്  പരനികശേഭാധന നടത്തനിവെരുനണട്ട്.

കൂടഭാവത ലഡ്രൈവെര്മഭാര്ക്കട്ട് പ്രകതലകേ പരനിശേതീലനലാം നല്കേനിവെരുനമുണട്ട്.

(സനി) ഇല്ല.

(ഡനി) വെഭാഹന പരനികശേഭാധന കേര്ശേനമഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ഇത്തരലാം  വെഭാഹനങ്ങള  പരനികശേഭാധനയട്ട്  വെനികധയമഭാക്കുവെഭാന  എല്ലഭാ

എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കലഭാ കഫഭാര് ബസുകേളുവട അറകുറപണനികേള

180 (4025) ശതീ  .   വജയനിലാംസട്ട് മഭാതബ :
ശതീ  .   വകേ  .   വജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   വെനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അനവെര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ജനറലാം  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  കലഭാ  ഫ്കളഭാര്
ബസുകേള  വെഭാങ്ങനിയതനില്  വെന  കതഭാതനിലുള  അഴെനിമതനി  നടവന്നന്ന  ആകരഭാപണങ്ങവള
കുറനിചട്ട് പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ, എങനില് അതനിവന്റെ വെനിശേദവെനിവെരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ബസുകേളുവട അറകുറപണനികേളക്കഭായനി ഏതട്ട് ഏജനസനിവയയഭാണട്ട്
ഏര്വപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നവതനലാം അതനിവന്റെ കേരഭാര് വെലവെസകേളുലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ ഏജനസനി പണനികേള യഥഭാസമയലാം തതീര്ക്കഭാത്തതുവകേഭാണട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട്
നടത്തഭാന  കേഴെനിയഭാവത  എത്ര  കലഭാ  ഫ്കളഭാര്  ബസുകേള  കേടപ്പുറത്തനിരനിക്കുവന്നന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  ഈ  ഏജനസനി  വെളവര  ഉയര്ന്ന
നനിരക്കഭാണട്ട് ഈടഭാക്കുന്നവതന്ന ആകരഭാപണലാം അകനസഷനിചനിട്ടുവണങനില് വെനിശേദഭാലാംശേലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുസലാംബനനിച  മഭാധലമ  വെഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്
പരനികശേഭാധനിചതനില് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കകേരളഭാ  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  e-procurement
സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട എല്ലഭാ വടണര് നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം പഭാലനിചഭാണട്ട്  ജനറലാം പദതനിയനിലുള
കലഭാ  കഫഭാര്  ബസുകേള  വെഭാങ്ങനിയവതന്നട്ട്  കേഭാണുന.  ഈ  ദര്ഘഭാസനില്  കയഭാഗലത
കനടനിയ വെഭാഹന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളനില്നനിനലാം ഏറവലാം കുറഞ വെനില വെഭാഗഭാനലാം വചേയ
കേമ്പനനികേളനില് നനിനമഭാത്രമഭാണട്ട് ബസുകേള വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുളതട്ട്. ആയതനിനഭാല് പ്രസ്തുത
ബസുകേള വെഭാങ്ങനിയതനില് ക്രമകക്കടുകേള നടനവവെന്ന വെഭാര്ത്ത ശേരനിയല്ല.

(ബനി)  എ.സനി.  കവെഭാളകവെഭാ കലഭാ കഫഭാര് ബസുകേളുവട പരനിപഭാലനലാം കവെഭാളകവെഭാ
കേമ്പനനിയവട  അലാംഗതീകൃത  ഡതീലറഭായ  M/s.  Vista  Driveline  Motors-ല്നനിനലാം
നനികയഭാഗനിക്കവപട വെനിദഗ്ദ്ധരഭായ സൂപര്ലവെസര്മഭാരുവട കമല്കനഭാടത്തനില് വകേ.എസട്ട്.
ആര്.ടനി.സനി.-യവട  വമക്കഭാനനിക്കുകേളഭാണട്ട്  നനിര്വ്വേഹനിച്ചുവെരുന്നതട്ട്.  സങതീര്ണമഭായ  റനിപയറുകേള
പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിവന്റെ  ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയനിലുളള  വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപനിലഭാണട്ട്  നനിര്വെഹനിക്കുന്നതട്ട്.
കനഭാണ് എ.സനി. ബസുകേളുവട പരനിപഭാലനലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട ഡനികപഭാകേളനിലുലാം
വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപനിലുമഭായനി വചേയ്തുവെരുന.
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(സനി) ആവകേ 190 എ.സനി. കവെഭാളകവെഭാ കലഭാ കഫഭാര് ബസുകേളനില് 17-10-2016-വല
കേണക്കനുസരനിചട്ട്  45  എണലാം  വെനിവെനിധ  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  പനിടനിചനിടനിട്ടുണട്ട്.
വസയര് പഭാര്ട്സട്ട് നല്കേനിയ ഇനത്തനിലുലാം അറകുറപണനികേള നടത്തനിയ ഇനത്തനിലുലാം
M/s. Vista Driveline Motors  എന്ന സഭാപനത്തനിനുളള കുടനിശ്ശേനികേ യഥഭാസമയലാം
വകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാവത  അധനികേരനിക്കുകമ്പഭാള  അറകുറ  പണനികേള  യഥഭാസമയലാം
നടത്തുന്നതനിനുലാം  വസയര്  പഭാര്ട്സട്ട്  നല്കുന്നതനിനുലാം  വെനിമുഖത  കേഭാണനിക്കഭാറുണട്ട്.
വെഭാഹന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളഭായ കവെഭാളകവെഭാ അലാംഗതീകേരനിച പ്രകേഭാരമുളള നനിരക്കുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട്
M/s. Vista Driveline Motors അറകുറപണനികേളക്കഭായനി ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്.

വെഭാര്ഷനികേ വപനഷന ബഭാദലത

181 (4026) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : 
ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് : 
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന : 
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട വെഭാര്ഷനികേ വപനഷന ബഭാദലത എത്രയഭാവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വപനഷന  ബഭാദലത  വെഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര് വെനിഹനിതലാം നല്കുനകണഭാ ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  ഇനത്തനില്  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  വപനഷന  ബഭാധലത  സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-വല വെഭാര്ഷനികേ വപനഷന ബഭാദലത 675 കകേഭാടനി രൂപയഭാകുന.

(ബനി) ഇകപഭാഴെവത്ത പ്രതനിമഭാസ വപനഷന ബഭാദലതയവട പകുതനിയഭായ 27.5
കകേഭാടനി  രൂപ സര്ക്കഭാര് വെനിഹനിതമഭായനി  എല്ലഭാ മഭാസവലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
അനുവെദനിച്ചുനല്കുനണട്ട്. ഇപ്രകേഭാരലാം തുകേ അനുവെദനിക്കുന്നതട്ട് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
27.5 കകേഭാടനി രൂപ എല്ലഭാ മഭാസവലാം ടഷറനിയനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്ന മുറയഭാണട്ട്.
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(സനി) 214.40 കകേഭാടനി രൂപ.

(ഡനി)  നനിലവെനില്  വപനഷന  ബഭാദലതയവട  പകുതനി  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് നല്കേനിവെരുന.

പ്രതനിദനിന നഷ്ടലാം

182 (4027) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട പ്രതനിദനിന നഷ്ടലാം എത്രയഭാവണന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2012-13-വല  C  &AG  ആഡനിറട്ട്  വചേയ കേണക്കനുസരനിചട്ട്  പ്രതനിദനിന നഷ്ടലാം
1.41 കകേഭാടനി രൂപ ആണട്ട്. 2015-16- വല തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കനുസരനിചട്ട് പ്രതനിദനിന
നഷ്ടലാം 1.70 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

വകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വേതീസുകേള

183 (4028) വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യവട കേതീഴെനില് എത്ര സര്വ്വേതീസുകേള
ഇകപഭാള ഉണട്ട്; ഏവതല്ലഭാലാം;

(ബനി) തനിരുവെനനപുരത്തട്ട് നനിന്നട്ട് കകേഭാഴെനികക്കഭാകടക്കട്ട് കലഭാകഫഭാര് സര്വ്വേതീസുകേള
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കലഭാകഫഭാര്  സര്വ്വേതീസുകേളുവട  വഫയര് കസ്റ്റജട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം  എവനന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യവട കേതീഴെനില് 615 സര്വ്വേതീസുകേളഭാണട്ട്
നനിലവെനിലുളതട്ട്. 176 എ.സനി. സര്വ്വേതീസുകേളുലാം 439 കനഭാണ് എ.സനി. സര്വ്വേതീസുകേളുലാം. ഇവെ
തനിരുവെനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലകേളനിലുലാം  മറട്ട്  ജനില്ലകേവള അഞ്ചട്ട് കസ്റ്ററുകേളഭായനി
തനിരനിചട്ട് അവെനിടങ്ങളനിലുമഭായനി സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തുന.

(ബനി) തനിരുവെനനപുരത്തുനനിന്നട്ട് കകേഭാഴെനികക്കഭാകടക്കട്ട് കലഭാ കഫഭാര് സര്വ്വേതീസുകേള
നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  വഫയര്  കസ്റ്റജുകേള  തവന്നയഭാണട്ട്  കലഭാ
കഫഭാര് സര്വ്വേതീസുകേളുവടയലാം വഫയര്കസ്റ്റജട്ട്.
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വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ നവെതീകേരനിക്കല്

184 (4029) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശേഷലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ

നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വപനഷന  മുടങ്ങഭാവത  നല്കുന്നതനിനുലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

എവനല്ലഭാമഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട വെരുമഭാനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം വമചവപട

കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കട്ട് സര്വെതീസട്ട് നടത്തുന്ന വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

ബസുകേളുവട  ഓണ്ലലന  ബുക്കനിലാംഗട്ട്  തടസവപടതുമൂലലാം  ഓണലാം  സതീസണനില്

ഉണഭായ നഷ്ടലാം എത്രയഭാണട്ട്; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  2016-17-വല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്

ബഹുമഭാനവപട  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  പ്രതനിസനനി

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  രക്ഷഭാ  പഭാകക്കജട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  വെരനികേയഭാവണന്നട്ട്

പ്രസഭാവെനിചനിരുന.  ടനി രക്ഷഭാ പഭാകക്കജട്ട് പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരുന.  കകേരള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

2016-17  ബഡ്ജറനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജനി.

ബസുകേള ഇറക്കുന്നതനിനട്ട് 300 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനലാം

വെഭായ്പയഭായനി ലഭലമഭാക്കുവമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. നടപ്പുവെര്ഷലാം 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്

വചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  അഞവെര്ഷലാം  വകേഭാണട്ട്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസുകേളുലാം

സനി.എന.ജനി. ഇനനത്തനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്. ബസട്ട് സ്റ്റഭാനഡുകേവള

ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുകേയലാം വെരുമഭാന  ദഭായകേമഭാക്കുകേയലാം വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  ലമകലജട്ട്,

വമയനിന്റെനനസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില് ഉല്പഭാദന  ക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

കബക്കട്ട്  ഡഗ്രൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള  എന്നനിവെ  കുറയന്നതനിനുലാം  സമയബനനിത

കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. വപനഷന ബഭാദലതയവട പകുതനി അതഭായതട്ട്

പ്രതനിമഭാസലാം  20  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിവെന്നനിരുന്നതട്ട്  27.5  കകേഭാടനി

രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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 (ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശേഷലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ

നവെതീകേരനിചട്ട്  പ്രവെര്ത്തനലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഒകടവറ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിച്ചു

വെരനികേയഭാണട്ട്.  വെരുമഭാനക്കുറവള  സര്വ്വേതീസുകേള  പുന:ക്രമതീകേരനിചട്ട്  വെരുമഭാനലാം

വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവെനിലുള ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് സനിസ്റ്റലാം പരനിഷ്കരനിചട്ട് മഭാനപവെര്

യൂടനിലലകസഷന  കൂട്ടുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള  നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.  തമനിഴഭാടട്ട്,

കേര്ണഭാടകേ എന്നതീ സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കുള അനര് സലാംസഭാന സര്വ്വേതീസുകേളുവട

എണലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  പുതനിയ  അനര്സലാംസഭാന  കേരഭാറുകേളനില്

എത്തനികചരുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.  അനര്  സലാംസഭാന

സര്വ്വേതീസുകേളനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  യഭാത്രക്കഭാവര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  തനിരക്കനില്ലഭാത്ത

ദനിവെസങ്ങളനില്  യഥഭാര്ത്ഥ  നനിരക്കനില്  നനിനലാം  15  ശേതമഭാനലാം  ഇളവെട്ട്  ഇകപഭാള

അനുവെദനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  അകതഭാവടഭാപലാം  വറയനില്കവെ  മഭാതൃകേയനില്  തല്ക്കഭാല്

സലാംവെനിധഭാനവലാം കേഴെനിഞ ഓണക്കഭാലലാം മുതല് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഏര്വപടുത്തനി

കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് വമചവപട കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില് ജനി.പനി.എസട്ട്./വവെഹനിക്കനിള ടഭാക്കനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റലാം

(VTS) നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് ഇന്റെര്വനറട്ട്

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി ലവെലഫ സലാംവെനിധഭാനലാം പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്

എറണഭാകുളലാം-ബഭാലാംഗ്ലൂര്  സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തുന്ന  രണട്ട്  മളടനി  ആകനില്  കവെഭാളകവെഭാ

ബസുകേളനിലുലാം  വകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  രണട്ട്  കലഭാ  കഫഭാര്  എ.സനി.  കവെഭാളകവെഭാ

ബസുകേളനിലുലാം ഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  ടനി  സലാംവെനിധഭാനലാം മറട്ട്  പ്രധഭാന സൂപര് കഭാസട്ട്

സര്വ്വേതീസുകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.  ടനിക്കറനിതര വെരുമഭാനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

വെഭാണനിജല സഭാദലതയള തനിരവഞടുത്ത ബസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് ബസട്ട് വടര്മനിനല്

കേലാം കഷഭാപനിലാംഗട്ട് കകേഭാലാംപകകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

(സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  ഓണ്ലലന  ബുക്കനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം

17-9-2016-ല്  ഉകദ്ദേശേലാം  15.45-നട്ട്  തകേരഭാറനിലഭാവകേയലാം  21.45-ഒഭാടുകൂടനി  തകേരഭാര്

പരനിഹരനിക്കുകേയമുണഭായനി.  ഓണ്ലലന റനിസര്കവെഷന സലാംവെനിധഭാനലാം  തകേരഭാറനിലഭായതുമഭായനി

ബനവപട്ടുള  വെരുമഭാനനഷ്ടലാം  കൃതലമഭായനി  കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്  പ്രകയഭാഗനികേമല്ല.

എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത ദനിവെസലാം  ഉകദ്ദേശേലാം  12,64,296

രൂപ നഷ്ടലാം സലാംഭവെനിചനിട്ടുളതഭായലാം പ്രസകുുത നഷ്ടലാം അടുത്തമഭാസവത്ത ബനില്ലനില്നനിനലാം

ഈടഭാക്കുന്നതഭാവണനലാം  വെലക്തമഭാക്കുന്ന  കേത്തട്ട്  ഓണ്ലലന  റനിസര്കവെഷനട്ട്

ആവെശേലമഭായ കസഭാഫട്ട് വവെയര് നനിര്മ്മേനിചട്ട്  വവെബ്ലസറട്ട്  സജതീകേരനിചട്ട്  പൂര്ണമഭായലാം

പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനട്ട് ചുമതലവപടുത്തനിയ വകേല്കടഭാണനിനട്ട് നല്കുകേയണഭായനി.
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ബസട്ട് സ്റ്റഭാനഡുകേളനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന കേഭാന്റെതീനുകേള

185 (4030) ശതീ  .    വകേ  .    എസട്ട്  .    ശേബരതീനഭാഥന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് സ്റ്റഭാനകേളനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന കേഭാന്റെതീനുകേളനില്

നല്കുന്ന ഭക്ഷണത്തനിവന്റെ ഗുണനനിലവെഭാരലാം പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേഭാന്റെതീനുകേളനില് അമനിതവെനില ഈടഭാക്കുന്നതഭായലാം ഗുണനനിലവെഭാരലാം

ഇല്ലഭാത്ത ഭക്ഷണലാം നല്കുന്നതഭായലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത മുഴവെന വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസട്ട്  സ്റ്റഭാനകേളനിലുലാം

കേഭാന്റെതീന നടത്തുന്നതനിനുള അവെകേഭാശേലാം ഇനലന കകേഭാഫതീ ഹഗ്രൗസനിവന്റെ നനിലവെഭാരലാം

പുലര്ത്തുന്ന സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ  യൂണനിറനിവലയലാം  കേഭാന്റെതീനുകേളനില്  നല്കുന്ന  ഭക്ഷണത്തനിവന്റെ

ഗുണനനിലവെഭാരലാം  അതഭാതട്ട്  യൂണനിറധനികേഭാരനികേള  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.

കൂടഭാവത സര്ക്കഭാര് വെകുപ്പുകേളുവട പരനികശേഭാധനയലാം നടക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട ബസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് സല ലഭലതയവട

അടനിസഭാനത്തനില്  ഇനലന  കകേഭാഫതീ  ഹഗ്രൗസനിവന്റെ  ഔടട്ട് വലറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവെനനപുരലാം അങമഭാലനി എന്നനിവെനിടങ്ങളനില് ഇനലന

കകേഭാഫതീഹഗ്രൗസനിവന്റെ ഔടട്ട് വലറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ. 

സനി.എന.ജനി ബസുകേള

186 (4031) ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതട്ട്

ഏവതങനിലുലാം പഠനത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സനി.എന.ജനി. ബസനികലക്കട്ട് മഭാറുകമ്പഭാള വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട
നനിലവെനിലുള നഷ്ടലാം കുറച്ചുവകേഭാണ്ടുവെരഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ശതീ ചേനിത്തനിര തനിരുന്നഭാള കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് എ ഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
ഒരു  പ്രഭാഥമനികേ  പഠനലാം  നടത്തനി  പ്രസകന്റെഷന  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്പഠനലാം
നടനവെരുന.  എന്നഭാല്  ഇതനിനഭായനി  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി  പ്രകതലകേ ഏജനസനിവയ
ചുമതലവപടുത്തനിയനിടനില്ല.

(ബനി) സനി.എന.ജനി. ബസനികലക്കട്ട് മഭാറുകമ്പഭാള വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യവട വചേലവെട്ട്
കുറയവെഭാന  സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  എന്നഭാല്  സനി.എന.ജനി  ലഭലമഭായനി
വെഭാഹനങ്ങള ഓടനിചതനിനുകശേഷകമ ഒരു തഭാരതമലപഠനലാം നടത്തഭാന കേഴെനിയൂ.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. വെഭാങ്ങനിയ ഷഭാസനികേള

187 (4032) ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  വെഭാങ്ങനിയ ഷഭാസനികേള
എത്രവയനലാം അവെ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് എത്ര കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിചട്ട് നനിരത്തനിലനിറക്കഭാനഭായനി
എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിചട്ട് നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന സഭാദലമഭാകുന്നതനിലുലാം അധനികേലാം
ഷഭാസനികേള വെഭാങ്ങനിയതുകേഭാരണലാം സഭാപനത്തനിനുണഭായ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലതവയത്രവയന്നട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇങ്ങവന ആവെശേലത്തനിലധനികേലാം ഷഭാസനികേള വെഭാങ്ങനിയതനിനു
കേഭാരണവമവനന്നട്ട് വെനിശേദമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  നവെലാംബര്  മുതല്  നനിര്ബനമഭാക്കുന്ന  'ഭഭാരതട്ട്  കസ്റ്റജട്ട്  4'  മഭാനദണ്ഡലാം
കേഭാരണലാം  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാവത  ഇടനിരനിക്കുന്ന ഷഭാസനികേൾ  ഉപകയഭാഗ
ശൂനലമഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. 2500  ഷഭാസനികേള
വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി ഷഭാസനികേളനില് 14-10-2016  വെവര  2163 ഷഭാസനികേളനില് കബഭാഡനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയള ഷഭാസനികേളനില്
കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിചട്ട് നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന സഭാദലമഭാകുന്നതനിലുലാം അധനികേലാം
ഷഭാസനികേള  വെഭാങ്ങനിയനിടനില്ല.  മുന  കേഭാലങ്ങളനില്  വെര്ഷലാംകതഭാറുലാം  1000  ഷഭാസനികേള
എന്ന കേണക്കനിലഭാണട്ട് വെഭാങ്ങനിയനിരുന്നതട്ട്.

(സനി)  2016  മഭാര്ചട്ട്  31-നുമുമ്പഭായനി  വെഭാഹന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  നനിര്മ്മേനിച
ഷഭാസനികേളക്കട്ട് ഇതട്ട് ബഭാധകേമല്ല.
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ഓപകററനിലാംഗട്ട് കസ്റ്റഷന

188 (4033) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റുനിന:
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവെനില് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓപകററനിലാംഗട്ട് കസ്റ്റഷന
പദവെനിയള എത്ര കസ്റ്റഷനുകേളുണട്ട്;

(ബനി)  പ്രവെര്ത്തനലാം  വമചവപടുത്തഭാന  പുതനിയ  ഓപകററനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള
സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ,  ആയതട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡവമവനന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  ഓപകററനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്
എവെനിവടവയഭാവക്കവയന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട ആവകേയള 93 യൂണനിറ്റുകേളനില് 19 എണലാം
ഓപകററനിലാംഗട്ട് വസന്റെറുകേളഭായഭാണട്ട് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതട്ട്.

(ബനി&സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  നനിലവെനിവല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിയനില്
യഭാവതഭാരു  വെനിധത്തനിലുമുള  പുതനിയ  ബഭാദലതയലാം  ഏവറടുക്കുവെഭാന  നനിര്വ്വേഭാഹ
മനില്ലഭാത്തതനിനഭാല് പുതനിയ ഓപകററനിലാംഗട്ട് വസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില്ല.  ഒരു ഓപകററനിലാംഗട്ട് വസന്റെര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള സലലാം,  വകേടനിടലാം,
മറട്ട്  അനുബന  സഗ്രൗകേരലങ്ങള  ഇവെവയല്ലഭാലാം  ബനവപട  ഗഭാമ  പ ഞ്ചഭായകത്തഭാ
നഗരസഭകയഭാ  ഒരുക്കനിത്തന്നഭാലുലാം  തുടര്  പ്രവെര്ത്തന  വചേലവകേളക്കട്ട്  പ്രതനിവെര്ഷലാം
ശേരഭാശേരനി  50  ലക്ഷലാം രൂപവയങനിലുലാം കവെണനി വെരുവമന്നഭാണട്ട് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട നഷ്ടലാം

189 (4034) ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വെന്നതനിനട്ട്  കശേഷലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട നഷ്ടലാം
മഭാസലാം തനിരനിചട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി  എടുത്ത
വെഭായ്പകേളുവട വെനിവെരങ്ങള ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ജൂണ് - 85 കകേഭാടനി രൂപ

ജൂലല - 89 കകേഭാടനി രൂപ

ആഗസ്റ്റട്ട് - 89 കകേഭാടനി രൂപ

വസപ്റലാംബര് - 100.27 കകേഭാടനി രൂപ

(ബനി)

മഭാസലാം സഭാപനലാം തുകേ (രൂപയനില്)

5/2016 SBT 50 കകേഭാടനി

6/2016 KTDFC 70 കകേഭാടനി

7/2016 SBT 70 കകേഭാടനി

8/2016 (a) DCB, Ernakulam

(b) DCB, Palakkad

(a) 50 കകേഭാടനി

(b)50 കകേഭാടനി

9/2016 (a) KTDFC

(b)SBT

(a)50 കകേഭാടനി

(b)70 കകേഭാടനി

സബട്ട് ഡനികപഭാ

190 (4035) വപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  കകേഭാടയല്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  സബട്ട്  ഡനികപഭാ

തുടങ്ങുവെഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം ജനില്ലയവട ഉൾനഭാടൻ സലങ്ങളനികലക്കട്ട് കപഭാകുന്ന യഭാത്രക്കഭാർക്കുലാം,

പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വെയനഭാടട്ട്  ജനില്ലകേളനികലക്കുള  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  ഒരു

കപഭായനിന്റെട്ട്  എന്ന  നനിലയനിൽ  പ്രസ്തുത  സലത്തട്ട്  ഒരു  ഡനികപഭാ  തുടങ്ങുവെഭാന

നയപരമഭായനി തതീരുമഭാനനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവെനില് മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലകേളനിവല ഡനികപഭാകേളുവടയലാം

സബട്ട് ഡനികപഭാകേളുവടയലാം കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?     

1110/2017
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  നനിലവെനിവല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി
പരനിഗണനിചട്ട്  പുതനിയ  സബട്ട്  ഡനികപഭാ  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  പരനിഗണനിക്കഭാന
നനിര്വ്വേഭാഹമനില്ല.

(സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില് ഒരു ഡനികപഭായലാം  ഒരു സബട്ട് ഡനികപഭായലാം  രണട്ട്
ഓപകററനിലാംഗട്ട് വസന്റെറുലാം മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനില് നഭാലട്ട് സബട്ട് ഡനികപഭാകേളുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലയനില് ഒരു ഡനികപഭായലാം രണട്ട് സബട്ട് ഡനികപഭായലാം രണട്ട് ഓപകററനിലാംഗട്ട്  വസന്റെറുകേളുലാം
നനിലവെനില് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണട്ട്.

 വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട പ്രവെര്ത്തനലാം

191  (4036)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട പ്രവെര്ത്തനലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എവനങനിലുലാം
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  എവനഭാവക്ക  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളഭാണട്ട്
ഇതുവെവര നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട് ;

(സനി)  പഠനങ്ങള  ഒനലാം  നടത്തനിയനിടനിവല്ലങനില്  ഒരു  വെനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിവയ
വകേഭാണട്ട് പഠനലാം നടത്തുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;       

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  2003-ല്  ഒരു  ഉന്നതഭാധനികേഭാര  സമനിതനിവയ  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട
നഷ്ടവത്തപറനി അകനസഷനിക്കഭാന ചുമതലവപടുത്തുകേയലാം അതനുസരനിചട്ട് പ്രസ്തുത സമനിതനി
വെനിശേദമഭായനി  പഠനലാം  നടത്തുകേയലാം  32  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഒരു  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുകേയലാം  അതനിനപ്രകേഭാരമുള  മനിക്ക  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളുലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം
വചേയ്തു.  ടനി സമനിതനിയവട  28  നര്കദ്ദേശേങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന വെനിശേദമഭായ പഠനത്തനിനഭായനി
CRISIL  എന്ന ഏജനസനിവയ നനികയഭാഗനിച്ചു. 2006-ല് ശതീ.  സുശേതീല് ഖന്ന എന്ന
സഭാമ്പത്തനികേ  വെനിദഗ്ദ്ധവനവകേഭാണട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ  നഷ്ടത്തനില്നനിന്നട്ട്
കേരകേയറഭാനുള  പഠനലാം  നടത്തനിയനിരുന.  2008-ല്  അന്നവത്ത  വചേയര്മഭാന &
മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്  ശതീ.  ടനി.  പനി.  വസനകുമഭാര്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  സമര്പനിക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളക്കട്ട്
കസ്റ്ററട്ട് പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയലാം കേലഭാബനിനറട്ട് സബട്ട് കേമ്മേനിറനിവയ
നനികയഭാഗനിചട്ട് ഒരു പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജട്ട് തയഭാറഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം വചേയ്തു. 11
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നനിര്കദ്ദേശേങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുകേയലാം  അതനില്  മനിക്ക  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളുലാം  കകേഭാര്പകറഷന  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം
വചേയ്തു.  M/s.  Varma  &  Varma  എന്ന  സഭാപനവത്ത  നനികയഭാഗനിചട്ട്  കൂടുതല്
ആഴെത്തനിലുള  പഠനങ്ങള  നടത്തുകേയലാം  അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2014-ല്  ഒരു
പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജട്ട് തയഭാറഭാക്കുകേയലാം ആയതനില് പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളനിവലഭാന്നഭായ
കൂടുതല് പലനിശേ നനിരക്കനിലുലാം കുറഞ കേഭാലയളവെനിലുളതുമഭായ വകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യനില്
നനിനള 1300 കകേഭാടനി രൂപയവട വെഭായ്പ  9 വെഭാണനിജല ബഭാങകേളുവട കേണ്കസഭാര്ഷലലാം
രൂപതീകേരനിചട്ട്  കുറഞ  പലനിശേ  നനിരക്കനിലുലാം  കൂടനിയ  കേഭാലയളവെനിലുമുള  വെഭായ്പയഭാക്കനി
മഭാറ്റുകേയലാം വചേയ്തു. കൂടഭാവത വപനഷന വെനിതരണലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്
യഭാത്രഭാ  ടനിക്കറനികന്മേല്  വസസട്ട്  ഏര്വപടുത്തുകേയലാം  20  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്
വെഭായ്പയഭായനി പ്രതനിമഭാസലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് നല്കേനിവെരനികേയലാം വചേയനിരുന.
(നനിലവെനില് ഈ തുകേ 27.5 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്)

(സനി)  ഇകപഭാള വകേഭാല്ക്കത്തയനിവല ഇനലന ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് മഭാകനജട്ട് വമന്റെനിവല
വപ്രഭാഫസറഭായ  ശതീ.  സുശേതീല്  ഖന്ന  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
വമചവപടുത്തഭാനുള വെനിശേദമഭായ പഠനലാം നടത്തനിവെരുന.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി

192 (4037) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട് വസപ്തലാംബര് മഭാസവത്ത ശേമ്പളലാം
ലവെകേഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സഭാപനത്തനിവന്റെ പ്രതനിമഭാസ വെരുമഭാന കേമ്മേനി എത്രയഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
വെരുമഭാന  കേമ്മേനി  നനികേത്തഭാനഭായനി  പരനിഗണനയനിലുള  മഭാര്ഗങ്ങള  എവനഭാവക്ക
യഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ; ടനിക്കകറതര വെരുമഭാനത്തനിവന്റെ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാകണഭാ;

(സനി)  ശേമ്പളലാം,  വപനഷന,  പലനിശേ,  ഇനന  വചേലവെട്ട്,  മറ്റു  ലദനലാംദനിന
വചേലവകേള എന്നനിവെ പ്രതനിമഭാസലാം എത്രവയന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുവണങനില് ആയതട്ട്
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ബഭാങകേള ഈടഭാക്കുന്നതനിലുലാം അധനികേലാം നനിരക്കട്ട് വകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.
ഈടഭാക്കുന്നതട്ട് കകേഭാര്പകറഷനുണഭാക്കുന്ന അധനികേ ബഭാധലത പരനിഹരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില് നടപടനി സഭാധലമഭാകണഭാ ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  വെരുമഭാനവലാം  വചേലവലാം
തമ്മേനിലുള അനരലാം ഏകേകദശേലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ലദനലാംദനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന
വെരുമഭാനത്തനിവന്റെ  കൂടുതലുലാം  നഭാളനിതുവെവര  എടുത്തനിട്ടുള വെഭായ്പകേളുവട  തനിരനിചടവെനിനുലാം
ഡതീസല് വെഭാങ്ങുന്നതനിനുമഭാണട്ട് വചേലവെഴെനിക്കുന്നതട്ട്.  ശേമ്പളവലാം വപനഷനുലാം വെനിതരണലാം
നടത്തണവമങനില്  എല്ലഭാ  മഭാസവലാം  മറ്റു  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വെഭായ്പ
തരവപടുത്തനിയഭാല് മഭാത്രകമ സഭാധനിക്കുനള. അതുകപഭാവല വസപ്റലാംബര് മഭാസവത്ത
ശേമ്പളത്തനിനുകവെണനിയള വെഭായ്പ അനുവെദനിച്ചു കേനിട്ടുന്നതനിനുകവെണനി വെന്ന തഭാമസമഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത മഭാസവത്ത ശേമ്പളലാം ലവെകേഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം.

(ബനി) പ്രതനിമഭാസ വെരുമഭാന കേമ്മേനി ഏകേകദശേലാം 100 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. വെരുമഭാന
കേമ്മേനി നനികേത്തഭാനഭായനി പരനിഗണനയനിലുള മഭാര്ഗങ്ങള തഭാവഴെ പറയന്നവെയഭാണട്ട്. 

1. വെരുമഭാനലാം  കുറഞ  ബസട്ട്  സര്വ്വേതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  ടനിക്കറട്ട്
വെരുമഭാനലാം വെര്ദനിപനിക്കഭാനുള ശമങ്ങള നടനവെരുന.

2. പ്രകൃതനി  സഗ്രൗഹൃദ വെഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന സനി.എന.ജനി
ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കനി ഇനനവചലവെട്ട് കുറയഭാനുള മഭാര്ഗങ്ങള
ആരഭാഞവെരുന.

3. ടനിക്കറനിതര  വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനുതകുമഭാറട്ട്  ബസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്
കൂടുതല് വെഭാണനിജലസഭാപനങ്ങള വെഭാടകേ അടനിസഭാനത്തനില് കലലലാം
വചേയ്തു  വകേഭാടുക്കുവെഭാനുള  നടപടനികേള  തസരനിതവപടുത്തനി  വെരുന.
ടനിക്കറനിതര വെരുമഭാനമഭായനി ശേരഭാശേരനി 1.5 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിക്കുനണട്ട്.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ടനിക്കറട്ട് വെരുമഭാനത്തനിനു പുറകമ ബസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനിവല
സ്റ്റഭാളുകേള,  കേഭാന്റെതീന,  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകനിവല മുറനികേള എന്നനിവെ കലലലാം/വടണര്
മുകഖന  വെഭാടകേയട്ട്  നല്കേനിയലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനിലുലാം  ബസട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേളനിലുലാം  പരസലലാം  പതനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വടണര്  മുകഖന  ലലസനസനിവയ
കേവണത്തനി നല്കേനിയതുവെഴെനിയലാം കകേഭാഫതീ വവെനഡനിലാംഗട്ട് വമഷതീന, എ.ടനി.എലാം എന്നനിവെ
സഭാപനിചട്ട്  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന  സലലാം വെഭാടകേയട്ട്  നല്കുന്നതനിലൂവടയലാം  വകേഭാറനിയര്
സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തനിയലാം ടനിക്കറനിതര വെരുമഭാനലാം ലഭനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി) വസപ്റലാംബര് 2016-വല വചേലവവെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

തുകേ   (  കകേഭാടനി രൂപയനില്  )
ശേമ്പളവലാം ആനുകൂലലങ്ങളുലാം - 85.75
 വപനഷന - 55.00
ഡതീസല്, ഓയനില് തുടങ്ങനിയവെ - 75.00
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വപനഷന ആനുകൂലലങ്ങള - 12.00
വെഭായ്പഭാ തനിരനിചടവെട്ട്
(മുതല്, പലനിശേ കചേര്ത്തട്ട്) -  49.22
മറട്ട് വചേലവകേള -  15.00
                              ആവകേ - 291.97

(ഡനി) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട സമഗമഭായ പുനരുദഭാരണലാം സലാംബനനിചട്ട്
പഠനിക്കഭാന  നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന്ന  ഇനലന  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  മഭാകനജുവമന്റെട്ട്
വകേഭാല്ക്കത്തയനിവല വപ്രഭാഫസറഭായ ശതീ.  സുശേതീല് ഖന്നയവട പഠന റനികപഭാര്ടനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിചട്ട് നടപടനിവയടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വപനഷന വെനിതരണലാം

193 (4038) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശേഷലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
വപനഷനകേഭാര്ക്കട്ട്  എത്ര  തവെണ  യഥഭാസമയലാം  വപനഷന  വെനിതരണലാം  വചേയഭാന
കേഴെനിയഭാതനിരുന്നനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  അടനിക്കടനി  വപനഷന  വെനിതരണലാം  മുടങ്ങുന്നതുമൂലലാം  ഇവെര്ക്കുണഭാകുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള  ഗഗ്രൗരവെമഭായനി  കേഭാണുനകണഭാ;  എങനില്  എന്തുവകേഭാണഭാണട്ട്  ഈ
സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  മുനകൂര് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്തവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  പ്രതനിമഭാസ  വപനഷന എല്ലഭാ  മഭാസവലാം
പതനിന ഞ്ചഭാലാം  തതീയതനിക്കുളനിലഭാണട്ട്  വെനിതരണലാം  വചേയ്തുവെരുന്നതട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശേഷലാം 2016 വസപ്റലാംബറനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇപ്രകേഭാരലാം വപനഷന
വെനിതരണലാം നടത്തഭാന കേഴെനിഞതട്ട്.  ബഭാക്കനിയള  3  മഭാസങ്ങളനില്  (ജൂണ്,  ജൂലല,
ആഗസ്റ്റട്ട്) യഥഭാസമയലാം വെനിതരണലാം നടത്തഭാനഭായനിടനില്ല. വപനഷന വെനിതരണ തതീയതനികേള
ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

ജൂണ് - 16-6-2016

ജൂലല - 21-7-2016

ആഗസ്റ്റട്ട് - 23-8-2016

വസപ്റലാംബര് - 9-9-2016
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(ബനി)  ഗഗ്രൗരവെമഭായനി  കേഭാണുനണട്ട്.  നനിലവെനില്   വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട
വെരുമഭാനവലാം  വചേലവലാം  തമ്മേനില്  അനരമുണട്ട്.  ഇതട്ട്  വപനഷന  കൃതലമഭായനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്
തടസലാം സൃഷ്ടനിക്കുന.  എങനിലുലാം  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം കവെണനിവെരുന്ന തുകേയവട  പകുതനി
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട്  അതഭാതുമഭാസലാംതവന്ന  വപനഷന  നല്കേഭാന
കേഴെനിയനണട്ട്. ഈ തഭാമസലാം ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ആവെശേലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

എ.ഒ.-മഭാരുലാം ഹയര് ഡനിവെനിഷന ആഫതീസര്മഭാരുലാം

194 (4040) ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ചേതീഫട്ട്  ആഫതീസട്ട്  ഒഴെനിവകേ യൂണനിറ്റുകേളനില്
കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന  അഡനിമനിനനികസ്ട്രറതീവെട്ട്  ആഫതീസര്മഭാരുവട  (എ.ഒ)  ആവകേ  എണലാം
എത്രയഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം  എ.ഒ.-മഭാവര  യൂണനിറ്റുകേളനില്  നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളനിവല
ഏതട്ട് മഭാനദണ്ഡലാം പരനിഗണനിചഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല ഹയര് ഡനിവെനിഷന ആഫതീസര് തസനികേ
സനിരലാം ജനിവെനക്കഭാരുവട ഒരു ശേതമഭാനമഭായനി വെര്ദനിപനിചതട്ട് ഏതട്ട് ശേമ്പള പരനിഷ്കരണ
കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്;  ഇതട്ട്  ഏവതഭാവക്ക  കേഭാറഗറനിയനിൽ  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്  ;
മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് വെനിഭഭാഗത്തനില് നടപഭാക്കഭാത്തത്തനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കകേഭാര്പകറഷനനിവല  വമക്കഭാനനിക്കല്/ഓപകറഷന  വെനിഭഭാഗലാം  കേഭാറഗറനിയനിവല
ഹയര്  ഡനിവെനിഷന  തസനികേകേളുവട  എണലാം  പരനികശേഭാധനിചഭാല്  ഏറവലാം  കുറവെട്ട്
മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് വെനിഭഭാഗത്തനിനഭാവണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്
ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇരുപതട്ട് (20)

(ബനി)  ഭരണസഗ്രൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം എ.  ഒ.  തസനികേ അനനിവെഭാരലമഭായനിട്ടുള യൂണനിറ്റു           കേളനിലഭാണട്ട്
എ.ഒ.-മഭാവര നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  ഹയര്  ഡനിവെനിഷന  ആഫതീസര്
തസനികേയനില് സനിരലാം ജതീവെനക്കഭാരുവട എണലാം ഒരു ശേതമഭാനമഭായനി വെര്ദനിപനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവണഭായനിടനില്ലഭാത്തനിനഭാല്  ശേമ്പള  പരനിഷ്കരണ  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ഒരു വെനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില്ല.
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(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള  ഹയര്  ഡനിവെനിഷന  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്
വെനിഭഭാഗത്തനിവല  എല്ലഭാ  തസനികേയനിലുലാം  ആവള  നനിയമനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്
മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് വെനിഭഭാഗത്തനില് മഭാത്രമഭായനി ജതീവെനക്കഭാരുവട എണത്തനില് കുറവളതഭായനി
കേഭാണുന്നനില്ല.

സനിവെനില് വെര്ക്കുകേളുവട കററട്ട്

195 (4041) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. 5/2013 മുതല് എവനല്ലഭാലാം സനിവെനില് വെര്ക്കുകേള
ഏവറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവയന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സഭാധഭാരണയഭായനി  നനിലവെനിലുള ഗവെണ്വമന്റെട്ട് കററനിവനക്കഭാളുലാം കുറചനിടഭാകണഭാ
ഈ വെര്ക്കുകേളക്കട്ട് കററട്ട് നല്കേനിയനിരുന്നവതന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  കററനിവനക്കഭാളുലാം  കുറഞ  കററനില്  സനിവെനില്  വെര്ക്കുകേള
നടത്തനിയതനില് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് എത്ര തുകേ ലഭാഭനിക്കഭാനഭായനി എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ലഭാഭലാം ഉണഭായനിടനിവല്ലങനില് അതനിനുള കേഭാരണങ്ങള എവനല്ലഭാമഭാവണനലാം തുകേ
നഷ്ടമഭായനിട്ടുവണങനില് അതനിനുത്തരവെഭാദനികേള ആവരല്ലഭാവമനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2013  കമയട്ട് മഭാസലാം മുതല് ഇതുവെവര വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട വെനിവെനിധ
ഡനികപഭാകേളനിലുള  ഗലഭാകരജനിവന്റെയലാം  വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളുവടയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം
അതനികനഭാടനുബനനിച്ചുള അറകുറപണനികേളുലാം നനിര്വെഹനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാവത MLA, MP
ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പുതനിയ ബസട്ട് കസ്റ്റഷവന്റെയലാം യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുള വെനിശമ സകങതത്തനിവന്റെയലാം
നവെതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള ഏവറടുത്തട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതുകൂടഭാവത പലനിശേരഹനിത
നനികക്ഷപലാം  സസതീകേരനിചട്ട്  ബസട്ട്  വടര്മനിനല്  കേലാം  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണവലാം നടത്തനിവെരുന.

(ബനി) നനിലനിവെലുള സര്ക്കഭാര് നനിരക്കനില്നനിനലാം കുറഞ തുകേയട്ട് ക്കഭാണട്ട് 70%
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  നല്കേനിവെരുന്നതട്ട്.  20%  പ്രവൃത്തനികേള  എസ്റ്റനികമറട്ട്  നനിരക്കനിലുലാം
ബഭാക്കനിയളവെ കൂടുതല് നനിരക്കനിലുലാം കരഖവപടുത്തനിയഭാണട്ട് നടത്തനിവെരുന്നതട്ട്.

(സനി&ഡനി) സര്ക്കഭാര് നനിരക്കനില് നനിനലാം കുറഞ കററനില് ഈ കേഭാലയളവെനില്
സനിവെനില് വെര്ക്കുകേള വചേയതനില് ഏകേകദശേലാം 5 കകേഭാടനി രൂപ ലഭാഭനിക്കഭാനഭായനിട്ടുണട്ട്.



232       കകേരള നനിയമസഭ                    ഒകകഭാബര് 21,  2016

പഭാഴെട്ട് വെസ്തു വെനില്പന

196 (4042)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2013  കമയട്ട് മുതല് എത്ര തവെണ പഭാഴെട്ട് വെസ്തുക്കള പുറകത്തക്കട്ട് വെനില്പന
നടത്തനിയനിരുനവവെന്നതനിവന്റെ  കേണക്കട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്,ടനി.സനി.  ഡനികപഭാ  തനിരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  വെനില്പനയഭായനി  ഉകദ്ദേശേലാം  എനട്ട്  തുകേയള  പഭാഴെട്ട് വെസ്തുക്കള
വകേടനിക്കനിടക്കുനണട്ട് എന്നതനിവന്റെ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2013 കമയട്ട് മുതല് 31-03-2016 വെവര 142 തവെണ വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട
പഭാഴെട്ട് വെസ്തുക്കള പുറകത്തക്കട്ട് വെനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ
M/s. MSTC (Metal Scrap Trading Corporation Limited) e-auction  മുകഖന
വെര്ക്കുകഷഭാപ്പുവെഴെനിയഭാണട്ട്  വെനില്പന  നടത്തുന്നതട്ട്.  വെനിശേദവെനിവെരലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  അഞ്ചട്ട്  വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളനിലഭായനി  ഇപ്രകേഭാരലാം
മതനിപ്പുവെനില കേണക്കഭാക്കനിയതനില് ഉകദ്ദേശേലാം  80  ലക്ഷലാം രൂപയവട പഭാഴെട്ട് വെസ്തുക്കളുണട്ട്.
ഇവെയവട കലല നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട ബഭാദലത

197  (4043)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  2016  മഭാര്ചട്ട് വെവരയള ആവകേ ബഭാധലത
എത്രവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ബഭാങകേളക്കുലാം ഇതര ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളക്കുലാം വകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുവെഭാനുള
കലഭാണ് തുകേ എത്രവയന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ജപ്തനി  ഉളവപവടയള നടപടനികേള കനരനിടുന്ന കലഭാണ് ഏവതല്ലഭാവമന്നട്ട്
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) 2016 മഭാര്ചട്ട് 31 വെവരയള വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട ആവകേ ബഭാദലത
3144.35  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇതനില്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വെഭായ്പത്തുകേയനില്  1090.75
കകേഭാടനി രൂപ 20-8-2015-വല സ.ഉ. (കേവയഴത്തട്ട്) നമ്പര് 46/15/ഗതഭാഗതലാം പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  ഓഹരനിയഭാക്കുകേയലാം  കശേഷനിച  തുകേയഭായ  548.11  കകേഭാടനി  രൂപ  കമല്
സൂചേനിപനിച ബഭാദലത തുകേയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതുമഭാകുന.

(ബനി) 31-3-2016- വല കേണക്കുപ്രകേഭാരമുളളതട്ട് തഭാവഴെപറയന.

    Sl No Name of Banks Balance  Amount  as  on  
31-3-2016 (₹ In Crores)

1 Government  loan  (excluding
converted  amount  of  ₹
1090.75 crore as equity)

548.11

2 Consortium Banks 1298.99

3 HUDCO 400.87

4 Palakkad DCB 193.42

5 Ernakulam DCB 114.38

6 KSPIFC 47.35

7 LIC 98.26

8 KTDFC 435.63

9 KSTT 133,TVPM 7.34

(സനി)  നനിലവെനില്  ഒരു  കലഭാണനിലുലാം  ജപ്തനി  ഉളവപവടയള  നടപടനികേള
കനരനിടുന്നനില്ല.

ശേമ്പളലാം നല്കേഭാനഭാവെഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം

198 (4044)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഗ്രൗ സർക്കഭാർ അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നയടന വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
അതനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ശേമ്പളലാം നല്കേഭാനഭാവെഭാത്ത രതീതനിയനില്  ഗുരുതരമഭായ
സഭാമ്പത്തനികേത്തകേര്ച  വപഭാടുന്നവന  ഉണഭാകേഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിവന്റെ  സതലഭാവെസ
അകനസഷനിചനിരുകന്നഭാ ;
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(ബനി)  എങനില് ഇത്തരലാം ഒരു സഭാഹചേരലലാം കബഭാധപൂര്വ്വേലാം വെരുത്തനി വെചതനിനട്ട്

കേഭാരണക്കഭാരഭായവെര്  ആവരഭാവക്കവയന്നട്ട്  പരനികശേഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഉത്തരവെഭാദനികേളഭായ

വെര്വക്കതനിവര  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവവെന്നതനിവന്റെ  വെനിശേദവെനിവെരലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അകനസഷനിചനിരുന.  ശേമ്പളലാം  നല്കേഭാനഭാവെഭാത്ത  അവെസ  വപഭാടുന്നവന

ഉണഭായതല്ല.  കേഴെനിഞ  കുകറ  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  വെരുമഭാനവലാം  വചേലവലാം  തമ്മേനില്

വപഭാരുത്തവപടഭാനഭാവെഭാത്ത  തരത്തനിലുള  അനരമുണട്ട്.  അകതഭാവടഭാപലാം,  വപനഷന

ബഭാദലതയലാം  ക്ഷഭാമബത്ത/ക്ഷഭാമഭാശേസഭാസ  വചേലവലാം  വെര്ദനിചതനിനഭാലുലാം  മനിനനിമലാം

ചേഭാര്ജട്ട്  കുറചതനിനഭാലുലാം  അപ്രകേഭാരലാം  ചേഭാര്ജട്ട്  കുറചകപഭാഴളതനികനക്കഭാള  ഡതീസല്

വെനിലയനില്  വെര്ദനവെട്ട്  വെന്നതനിനഭാലുലാം  പസട്ട് ടു  വെവരയള  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്

സമ്പൂര്ണ സഗ്രൗജനല യഭാത്ര അനുവെദനിചതനിനഭാലുലാം  ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്

വെഭായ്പ  ലഭനിക്കുവെഭാനുള കേഭാലതഭാമസമുണഭായതനിനഭാലുലാം  ശേമ്പളലാം,  വപനഷന എന്നനിവെ

നല്കുന്നതനില് കുറചട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ഒരു  സഭാഹചേരലലാം  ആരുലാം  കബഭാധപൂര്വ്വേലാം  വെരുത്തനിവെചതല്ല.

പനിരനിവെട്ട്  (എ)-യനില് സൂചേനിപനിച വെനിഷയങ്ങള ഇകപഭാഴെവത്ത ഗുരുതരമഭായ പ്രതനിസനനിക്കട്ട്

കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.

സമഗ രക്ഷഭാപഭാകക്കജട്ട്

199 (4045) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിളനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  സമഗ  രക്ഷഭാപഭാകക്കജട്ട്  നടപഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാകക്കജനിനട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിവന്റെ

വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ;
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(സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  നഷ്ടലാം  കുറച്ചുവകേഭാണ്ടുവെരഭാനുലാം  ശേമ്പളലാം,

വപനഷന  എന്നനിവെയട്ട്  തുകേ  കേവണത്തഭാനുലാം  എവനല്ലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  രക്ഷഭാ

പഭാകക്കജനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനുള തുകേ എങ്ങവന കേവണത്തഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട് എന്നട്ട്

വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  2016-17-വല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്

ബഹുമഭാനവപട  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  പ്രതനിസനനി

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  രക്ഷഭാപഭാകക്കജട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  വെരനികേയഭാവണന്നട്ട്

പ്രസഭാവെനിചനിരുന.  ടനി രക്ഷഭാപഭാകക്കജട്ട് പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരുന. ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര്

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  പുനരുദഭാരണവത്തക്കുറനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിക്കഭാന  വകേഭാല്ക്കത്ത  ഇനലന  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  മഭാകനജുവമന്റെനിവല

വപ്രഭാഫസറഭായ  ശതീ.  സുശേതീല്  ഖന്നവയ  കേണ്സളടന്റെഭായനി  നനികയഭാഗനിചട്ട്

ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.  അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭായകശേഷലാം പരനികശേഭാധനിചട്ട്

ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വെഭാടകേയനിനത്തനില് ലഭനിക്കുന്ന തുകേ

200 (4046)  ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശേർമ്മേ : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.  ആര്.ടനി.സനി.-യവട ഉടമസതയനിലുള വകേടനിടങ്ങളനില്നനിനലാം

വെഭാടകേയനിനത്തനില് പ്രതനിവെര്ഷലാം ലഭനിക്കുന്ന തുകേ എത്രവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യട്ട്  ടനിക്കറട്ട്  കേളക്ഷന കൂടഭാവത മറട്ട്  ഏവതല്ലഭാലാം

രതീതനിയനില് വെരുമഭാനലാം ലഭനിക്കഭാറുവണന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  ഉടമസതയനിലുള വകേടനിടങ്ങളനില്നനിനലാം

വെഭാടകേയനിനത്തനില് പ്രതനിവെര്ഷലാം 7,67,54,154 (ഏഴെട്ട് കകേഭാടനി അറുപത്തനി ഏഴെട്ട് ലക്ഷത്തനി

അനപത്തനി നഭാലഭായനിരത്തനി ഒരുന്നൂറനി അനപത്തനി നഭാലട്ട് രൂപ) ലഭനിച്ചുവെരുന.
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(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ടനിക്കറട്ട്  വെരുമഭാനത്തനിനുപുറകമ  ബസട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേളനിവല കേഭാന്റെതീന,  സ്റ്റഭാളുകേള,  കഷഭാപനിലാംഗട്ട് കകേഭാലാംപകനിവന്റെ മുറനികേള എന്നനിവെ
കലലലാം/വടണര് മുകഖന വെഭാടകേയട്ട്  നല്കേനിയലാം ബസുകേളനിലുലാം ബസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനിലുലാം
പരസലലാം പതനിക്കുന്നതനിനട്ട് വടണര് മുകഖന ലലസനസനിവയ കേവണത്തനി നല്കുന്നതു
വെഴെനിയലാം  കകേഭാഫതീ  വവെനഡനിലാംഗട്ട്  വമഷതീന,  എ.ടനി.എലാം.  എന്നനിവെ  സഭാപനിചട്ട്
പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന  സലലാം  വെഭാടകേയട്ട്  നല്കുന്നതനിലൂവടയലാം  വകേഭാറനിയര്  സര്വ്വേതീസട്ട്
നടത്തനിയലാം ടനിക്കറനിതര വെരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്. 

സനി.എന.ജനി. ഇനനലാം

201 (4047) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുള വെഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എവനല്ലഭാലാം അടനിസഭാന സഗ്രൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുകക്കണതട്ട്എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സനി.എന.ജനി.  ഫനില്ലനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേവക്കഭാണനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ബനവപടവെരുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുള വെഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുന്നതനിനട്ട്
പ്രധഭാനമഭായലാം  സനി.എന.ജനി.  ലഭലമഭായനിട്ടുള ഫന്യൂവെലനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള ആവെശേലമഭാണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാവത നനിലവെനിലുള വെഭാഹനങ്ങള സനി.എന.ജനി.  വെഭാഹനമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ
കേണ്കവെര്ഷന കേനിറ്റുകേള ലഭലമഭാകക്കണതഭായണട്ട്.

(ബനി) വകേഭാചനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, തനിരുവെനനപുരലാം എന്നതീ നഗരങ്ങളുവട പരനിധനിയനില്
സനിറനി  ബസുകേള,  ഓകടഭാറനിക്ഷകേള,  കമഭാകടഭാര്  കേലഭാബുകേള എന്നതീ വെഭാഹനങ്ങളനില്
സനി.എന.ജനി.  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച വെനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  സനി.എന.ജനി.  ഫനില്ലനിലാംഗട്ട് കസ്റ്റഷനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
ഇനനക്കമ്പനനികേളുമഭായനി നടത്തനിയ ചേര്ചയനില് തനിരുവെനനപുരലാം, വകേഭാചനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
എന്നതീ  നഗരങ്ങളനില്  ഒരു  വെര്ഷത്തനിനുളനില്  ഏറവലാം  കുറഞതട്ട്  5  ഫന്യൂവെലനിലാംഗട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേള വെതീതവമങനിലുലാം സഭാപനിക്കഭാവമന്നട്ട് കേമ്പനനികേള ഉറപ്പുനല്കുകേയണഭായനി.

(സനി)  ഉണട്ട്.  തനിരുവെനനപുരലാം,  വകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ നഗരങ്ങളനില്
ഒരു വെര്ഷത്തനിനുളനില് ഏറവലാം കുറഞതട്ട്  5  ഫന്യൂവെലനിലാംഗട്ട് കസ്റ്റഷനുകേള വെതീതവമങനിലുലാം
സഭാപനിക്കഭാലാം എന്നട്ട് കേമ്പനനികേള ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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സനി.എന.ജനി. വെഭാഹനങ്ങള

202 (4048) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന :
ശതീ  .    വകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സനി.എന.ജനി.  ഇനനമഭാക്കനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  വെഭാഹനങ്ങള
നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  പഭാകക്കജട്ട്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെഭാഹനങ്ങള  സനി.എന.ജനി.  ഇനനമഭാക്കനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതുവകേഭാണട്ട്
എവനല്ലഭാലാം പ്രകയഭാജനങ്ങളഭാണട്ട് ഉളതട്ട് എന്നട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  വെഭാഹനങ്ങള  സനി.എന.ജനി.  ഇനനമഭാക്കനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിലവെനിലുള  ഏവതല്ലഭാലാം  ചേടങ്ങളനിലഭാണട്ട്  കഭദഗതനി  വെരുകത്തണതട്ട്;  ഇതനിനട്ട്  എവനല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ 2016-17 ബഡ്ജറനില് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
1000  പുതനിയ സനി.എന.ജനി.  ബസുകേള ഇറക്കുന്നതനിനട്ട്  300  കകേഭാടനി രൂപ  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനലാം  വെഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുവമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
നടപ്പുവെര്ഷലാം 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് വചേലവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി) സനി.എന.ജനി. ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവകേഭാണട്ട് പല ഉപകയഭാഗങ്ങളുണട്ട്.
സനി.എന.ജനി.-യനിവല  കേഭാര്ബണനിവന്റെ  അളവെട്ട്  വെളവര  കുറവെഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്
അനരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം വെളവര കുറവെഭായനിരനിക്കുലാം.  സനി.എന.ജനി.  ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള
മറട്ട്  ഇനനങ്ങകളക്കഭാള  എമനിഷന  വലവെല്  വെളവര  കുറവെഭായനിരനിക്കുലാം.  പഠനങ്ങള
വതളനിയനിക്കുന്നതട്ട് സനി.എന.ജനി.-യവട ഗതീന ഹഗ്രൗസട്ട് ഗലഭാസട്ട് എമനിഷന വപകടഭാളനിയലാം,
ഡതീസല്  തുടങ്ങനിയ  ഇനനങ്ങളുവട  ഗലഭാസട്ട്  എമനിഷകനക്കഭാള  കുറവെഭാവണന്നഭാണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാവത സനി.എന.ജനി.  ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാവണങനില് വെഭാഹനലാം തതീപനിടനിക്കഭാനുള
സഭാദലതയലാം വെളവര കുറവെഭായനിരനിക്കുലാം.  കൂടഭാവത മറട്ട്  ഇനനങ്ങവള അകപക്ഷനിചട്ട്  സനി.എന.ജനി.-ക്കട്ട്
150 ശേതമഭാനലാം ഇനനക്ഷമത കൂടുതലഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല്ല,  മറട്ട്  ഇനനങ്ങവള അകപക്ഷനിചട്ട്
സനി.എന.ജനി.-യവട വെനില വെളവര കുറവെഭാണട്ട്.  സനി.എന.ജനി.യനികലയട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനുള
പ്രഭാരലാംഭ  വചേലവകേള  വെളവര  കൂടുതലഭാവണങനിലുലാം  രണട്ട്  വെര്ഷലാം  വകേഭാണ്ടുതവന്ന
മുതല്മുടക്കട്ട് തനിരനിവകേ പനിടനിക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

(സനി)  1988-വല കകേരള കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ചേടലാം  252-ല് മഭാറലാം  വെരുകത്തണ
തഭായണട്ട്. ആയതനിനട്ട് നടപടനികേവളഭാനലാം തവന്ന ഇതുവെവര സസതീകേരനിചനിടനില്ല.



238       കകേരള നനിയമസഭ                    ഒകകഭാബര് 21,  2016

സനി.എന.ജനി. അധനിഷ്ഠനിത ബസ്സുകേള

203  (4049)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സനി.എന.ജനി.  അധനിഷ്ഠനിത ബസ്സുകേള എന്നകത്തക്കട്ട് നനിരത്തനിലനിറക്കഭാനഭാ

കുവമന്നഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി) പദതനി വചേലവെട്ട് എത്രവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  2016-17  ബഡ്ജറനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട

1000  പുതനിയ സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള ഇറക്കുന്നതനിനട്ട്  300  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ

നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനലാം  വെഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുവമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

നടപ്പുവെര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  വചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  സനി.എന.ജനി.

വെഭാഹനങ്ങളനില് നനിറയന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ ഡനിവസനസനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള നനിലവെനില്

കകേരളത്തനില് സഭാപനിതമഭായനിടനില്ല. 2017  ജനുവെരനികയഭാവട വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട

ആലുവെ  റതീജനിയണല്  വെര്ക്കട്ട് കഷഭാപനിലുലാം  വകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  ആസഭാനമഭായ

കതവെരയനിലുലാം  2017ജൂണനില് തനിരുവെനനപുരലാം ആനയറയനിലുലാം  2018  വഫബ്രുവെരനിയനില്

വകേഭാല്ലത്തുലാം  2017  ആഗസ്റ്റനില് കേണ്ണൂരനിലുലാം  2018  മഭാര്ചനില് തൃശ്ശൂരനിലുലാം സനി.എന.ജനി.

ഡനിവസനസനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്  ഇനനലാം  വെനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുള

പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള M/s ഇനലന ഓയനില് കകേഭാര്പകറഷന തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.

(ബനി)  300 (മുന്നൂറട്ട്) കകേഭാടനി രൂപ.

കറഭാഡട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് കസഫനി ബനില്

204 (4050)  ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുന്ന  കറഭാഡട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്

കസഫനി  ബനില് സലാംബനനിച വെനിഷയലാം ചേര്ച വചേയനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉവണങനില് വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാവയന്നട്ട്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചേര്ച വചേയനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തനിനുലാം വപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം ബുദനിമുടട്ട്
സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുള  വപ്രഭാവെനിഷനുകേളവക്കതനിവര  ഒബ്ജക്ഷന  ഫയല്   വചേയനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല്  നനിലവെനില്,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  കറഭാഡ ട്ട്  കസഫനി  ബനില്ലനിനുപകേരലാം  കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹന നനിയമ  (കഭദഗതനി)  ബനില്ലഭാണട്ട്  അവെതരനിപനിചനിട്ടുളതട്ട്.   പ്രസ്തുത ബനില്ലനിവല
ജനകദഭാഹപരമഭാകയക്കഭാവന്ന കഭദഗതനികേളവക്കതനിവര ഒബ്ജക്ഷന ഫയല് വചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കറഭാ ഡട്ട്  കസഫനി  ബനില് പഭാര്ലവമന്റെട്ട്  നനിയമമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല് ആയതട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാകക്കണ ആവെശേലലാം  വെരുന്നനില്ല.   ഇതനിനുപകേരമുള കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹന (കഭദഗതനി) ബനില്ലനിവന്റെ കേരടഭാണട്ട് ഇകപഭാള പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ആയതട്ട്
നനിലവെനില്  വെരനികേയഭാവണങനില്  സലാംസഭാനത്തുലാം  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാകക്കണതഭായലാം
നനിലവെനിലുള  കകേരള  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  ചേടത്തനില്  അനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള
വെരുകത്തണതഭായലാം വെരുലാം. 

കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷ

205 (4051) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശേബരതീനഭാഥന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷയലാം വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങള ഇല്ലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം
എവനല്ലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കനി വെരുന്നതട്ട്; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എവനല്ലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവെനിഷ്കരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  വെഭാഹനങ്ങളുവട  അമനിത  കവെഗത  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹന വെകുപട്ട് നനിരവെധനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  അതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കസ്റ്റജട്ട്  കേലഭാകരലജുകേളനിലുലാം  വഹവെനി  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  ടനിപര്
വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം സതീഡട്ട് ഗകവെര്ണര് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീഡട്ട് കടസറുകേള,
വമഭാലബല്  എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്  സസഭാഡട്ട്  എന്നനിവെ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  വെഭാഹന
പരനികശേഭാധനകേളനിലുലാം ഓഫതീസട്ട് തലങ്ങളനില് നടത്തുന്ന പരനികശേഭാധനകേളനിലുലാം അമനിത
കവെഗതയനികലഭാടുന്ന  വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവര  കേര്ശേന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.



240       കകേരള നനിയമസഭ                    ഒകകഭാബര് 21,  2016

സലാംസഭാനത്തട്ട് വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന കറഭാഡട്ട് അപകേടങ്ങളുവട പശ്ചഭാത്തലത്തനില് കറഭാഡ ട്ട്
സുരക്ഷനിതതസത്തനിനഭായനി  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയലാം  കപഭാലതീസട്ട്,
കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനലാം, വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്, ആകരഭാഗലലാം, വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  തുടങ്ങനിയ അനുബന
വെകുപ്പുകേളുലാം നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്,  വകേല്കടഭാണ് എന്നതീ സഭാപനങ്ങളുലാംവെഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതുമഭായ പദതനികേവള സലാംബനനിചട്ട് ചുവെവട വെനിവെരനിക്കുന.

1. ദൃശേല-ശവെല  അചടനി  മഭാധലമങ്ങളുവട  സഭാദലത  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട്
സുരക്ഷവയപറനി വപഭാതുജനങ്ങവള  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം  നടത്തനി
അചടക്കമുള  ഒരു  ടഭാഫനികേട്ട്  സലാംസഭാരലാം രൂപവപടുത്തുന്നതനിനുള
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

2. കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം  വെലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിവല സഭാദലമഭാകുന്ന  എല്ലഭാ  സനിനനിമഭാ  തതീകയററുകേളനിലൂവടയലാം
കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയമഭായനി  ബനവപട  ഹ്രസസ  ചേനിത്രങ്ങള
സലാംകപ്രക്ഷണലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി കപഭാലതീസട്ട്  (ടഭാഫനികേട്ട്)  വെകുപനിവന
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. വെഭാഹന ലഡ്രൈവെര്മഭാവര കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയവട  കനതൃതസത്തനില്  അചടനിച
'കറഭാ ഡട്ട്  വറഗുകലഷനസട്ട്'  എന്ന  ലതീഫട്ട് വലറ്റുകേള  റതീജനിയണല്
ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസര് മുകഖന എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം വെനിതരണലാം
വചേയ്തുവെരുന.

4. സ്കൂള വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ കബഭാധവെല്ക്കരണലാം
നല്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  അഞ്ചട്ട്
കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ഹ്രസസ  ചേനിത്രങ്ങള  കകേരളത്തനിവല  സ്കൂളുകേളനില്
പ്രദര്ശേനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. 

5. കറഭാ ഡട്ട്  സുരക്ഷവയ  സലാംബനനിചട്ട്  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  അവെകബഭാധമുണഭാക്കുവെഭാനുലാം
കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ പ്രവെര്ത്തങ്ങളനില് വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവള പങഭാളനികേളഭാക്കുവെഭാനുലാം
കകേരളത്തനിവല സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേളനില്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ കബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കറഭാ ഡട്ട് സുരക്ഷഭാ എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട് :

കബഭാധവെല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  കൂടഭാവത  കപഭാലതീസട്ട്,  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന
വെകുപ്പുകേള നനിരനരമഭായനി വെഭാഹന പരനികശേഭാധന നടത്തുനണട്ട്.  ടഭാഫനികേട്ട് നനിയമലാം
വതറനിക്കല്, മദലപനിചട്ട് വെഭാഹനലാം ഓടനിക്കല്, അമനിത കവെഗത മുതലഭായവെ കേവണത്തനി
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കുറക്കഭാവര  ശേനിക്ഷനിക്കഭാന  കവെണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി
കപഭാലതീസട്ട്-കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപ്പുകേള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള,  ആല്കക്കഭാമതീററുകേള,  ഇന്റെര്വസപ്റര്  വെഭാഹനങ്ങള
മുതലഭായവെ  വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  അപകേട  സഭാദലത  കൂടുതലുള  ബഭാക്കട്ട്കസഭാട്ടുകേള
കേവണത്തുകേയലാം  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവെഭാനുള  നടപടനികേള  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വെകുപ്പുവെഴെനി
സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  അപകേടകേഭാരണങ്ങള  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  അവെ  ഭഭാവെനിയനില്
ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവെശേലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ജനില്ലഭാതലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ആകനി ഡന്റെട്ട്  റനിവെന്യൂ  കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  സമതീപലാം  ഉണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കഭാന
വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വെകുപട്ട്  മുഖഭാനരലാം  സ്കൂള  കസഫട്ട്  കസഭാണ്  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുള
നടപടനികേള ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം ടഭാഫനികേട്ട് വടയനിനനിലാംഗട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുലാം  ലഹകവെയനികലക്കട്ട്  വചേറനിയ  വെഴെനികേള  പ്രകവെശേനിക്കുന്ന  സലത്തട്ട്
"നനില്ക്കൂ  കനഭാക്കൂ  നനിങ്ങൂ"  എന്ന  ലസനകബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനിക്കുവെഭാനുലാം  ആകരഭാഗല
വെകുപ്പുവെഴെനി  കടഭാമഭാ  വകേയര്  യൂണനിറ്റുകേള  ശേക്തനിവപടുത്തുവെഭാനുലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വെകുപ്പുവെഴെനി ക്രഭാഷട്ട് ബഭാരനിയറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുമുള നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കടഭാമഭാ  വകേയര്  യൂണനിറ്റുകേള  തഭാലൂക്കുതലങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
ആകരഭാഗല വെകുപട്ട് ലകേവക്കഭാണ്ടുവെരുന.

(ബനി)  എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്  വെനിഭഭാഗവത്ത  അതലഭാധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ
ഇന്റെര്വസപ്ററുകേള,  റഡഭാറുകേള എന്നനിവെയവട സഹഭായകത്തഭാവട ശേക്തനിവപടുത്തുനണട്ട്.  അപകേട
സഭാന്ദ്രത കൂടനിയ കമഖലകേള കേവണത്തഭാനുലാം നടപടനികേള ലകേവക്കഭാളന്നതനിനുമഭായനി
വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വെകുപനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.
അപകേടകേഭാരനികേളഭായ ചേരക്കുകേള വെഹനിച്ചുവകേഭാണ്ടു കപഭാകുന്ന വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം സലാംസഭാനവത്ത
ബസ്സുകേളനിലുലാം ജനി.പനി.എസട്ട്.  സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തഭാനുള നടപടനികേള സനി-ഡഭാക്കുമഭായനി
കചേര്ന്നട്ട്  നടത്തനിവെരുന. ദതീര്ഘ  കേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് വെനിവെനിധ കബഭാധവെല്ക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനുലാം
കകേരളത്തനിവല  കറഭാഡുകേളനില്  വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  പരമഭാവെധനി  കുറചട്ട്  വമചവപട
സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം അപകേടകേരമഭായ ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട് നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം കകേരള കപഭാലതീസുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് ശുഭയഭാത്ര എന്ന പദതനിക്കട്ട്
രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വെഭാഹന പരനികശേഭാധനയലാം പനിഴെ ഈടഭാക്കലുലാം

206 (4052) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വെഭാഹന  പരനികശേഭാധനയനില്  2014-15  വെര്ഷലാം  സര്ക്കഭാറനിനു  ലഭനിച
വെരുമഭാനവലാം 2015-16 വെര്ഷത്തനില് ലഭനിച വെരുമഭാനവലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  രണ്ടു  വെര്ഷവലാം  ടനിപര്  കലഭാറനികേള  പരനികശേഭാധനിചതനിവന്റെ  എണലാം

വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ; എണത്തനിലുള വെലതലഭാസവലാം ആയതനിവന്റെ കേഭാരണവലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2014-15  വെര്ഷവത്ത അകപക്ഷനിചട്ട്  2015-16  വെര്ഷത്തനില് കറഭാഡപകേടങ്ങള

വെര്ദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉവണങനില് എത്ര ശേതമഭാനലാം എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെഭാഹന പരനികശേഭാധനയനില്  2014-15  വെര്ഷലാം  40,12,72,631  രൂപയലാം

2015-16 വെര്ഷലാം 49, 57,41,483 രൂപയലാം ലഭനിച്ചു.

(ബനി)  2014-15-ല്  30668  ടനിപര് കലഭാറനികേള പരനികശേഭാധനിച്ചു.  2015-16-ല്

31817  ടനിപര്  കലഭാറനികേള  പരനികശേഭാധനിച്ചു.  1149  ടനിപര്  കലഭാറനികേള  2015-16-ല്

അധനികേലാം പരനികശേഭാധനിച്ചു. ഓഫതീസുതല പരനികശേഭാധനകേള വെര്ദനിപനിചതുലാം  വെഭാഹനങ്ങളുവട

വെര്ദനവലാം ഇതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാണട്ട്. 

(സനി)   2014-15-ല്  37237  വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം   2015-16-ല്   39133

വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം സലാംസഭാനത്തുണഭായനി. 1896 അപകേടങ്ങള വെര്ദനിച്ചു. 

(ഡനി)  ഏകേകദശേലാം 5 ശേതമഭാനലാം വെര്ദനവെട്ട്.

വെഭാഹന പരനികശേഭാധനയലാം പരഭാതനികേളുലാം

207 (4053)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെഭാഹന  പരനികശേഭാധനയമഭായനി  ബനവപടട്ട്  നനിരവെധനി  പരഭാതനികേള

ഉണഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില് ആയതട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡനില്  വെഭാഹനങ്ങള  പരനികശേഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  ജതീവെനക്കഭാര്

പഭാലനിചനിരനികക്കണ നടപടനികേള എവനല്ലഭാമഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വെഭാഹന പരനികശേഭാധനയനില് ഗതഭാഗത വെകുപനിനുലാം കപഭാലതീസട്ട് വെകുപനിനുലാം

പ്രകതലകേലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഉകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വെഭാഹന  പരനികശേഭാധനയവട  കപരനില്  അപകേടങ്ങളുലാം  കേകയറങ്ങളുലാം

ഉണഭായനിട്ടുളതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില് ആയതട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  യഭാത്രഭാകവെളയനില് പരനികശേഭാധനകേളമൂലലാം സമയനഷ്ടലാം
ഉണഭാകുന്നതഭായലാം തന്മൂലലാം അസഗ്രൗകേരലലാം കനരനിടുന്നതഭായലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനിവന്റെ  30-9-2010-വല  8/2010  നമ്പര്
സര്ക്കുലറനിവല  നനിബനനകേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  വെഭാഹന പരനികശേഭാധന നടത്തുന്നതട്ട്.
പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(സനി)  കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമലാം വസക്ഷന  213,  കകേരള കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹന  ചേടങ്ങള  1  (i),  1  (m),  405  എന്നതീ  വെകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കപഭാലതീസുലാം
കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപ്പുലാം  സമഭാന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചഭാണട്ട്  വെഭാഹന
പരനികശേഭാധനകേള നടത്തുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

1. വകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിവല കേമ്പകക്കഭാടട്ട് എന്ന സലത്തട്ട് 23-9-2015-നട്ട്
വെഭാഹന പരനികശേഭാധനയനിവട ലബക്കട്ട് യഭാത്രക്കഭാവര ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെട്ട്
വെഭാഹനത്തനിവന്റെ ലഡ്രൈവെര് തടഞനനിര്ത്തഭാന ശമനിക്കുന്നതനിനനിവട
ലബക്കട്ട് സഹയഭാത്രനികേയഭായ ബഭാലനികേയവട ശേരതീരത്തനില് ചൂരല്
വകേഭാണടനിച്ചു എന്ന ആകരഭാപണത്തനില് ടനി  ലഡ്രൈവെവറ സവസനഡട്ട്
വചേയ്യുകേയലാം  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കേമ്മേതീഷണകററനില്  തനിരനിവചടുക്കുകേയലാം
വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനിയഭാവനതനിവരയള അചടക്ക നടപടനിയവട ഭഭാഗമഭായനി  നല്കേനിയ
കുറപത്രത്തനിവന്റെയലാം കുറഭാകരഭാപണ പത്രനികേയവട അടനിസഭാനത്തനിലുള
വെനിശേദതീകേരണത്തനിവന്റെയലാം വകേഭാല്ലലാം ആര്.ടനി.ഒ.യവട റനികപഭാര്ടനിവന്റെയലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  ടനിയഭാവന  കുറവെനിമുക്തനഭാക്കനി  ഫയല്
തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

2.   കുന്നത്തൂര് സബട്ട് ആര്.ടനി.  ഓഫതീസനിവല എ.എലാം.വെനി.ഐ.മഭാരനില് 
നനിനലാം  വെഭാഹന  പരനികശേഭാധനഭാകവെളയനില്  ശതീ.  എലാം.  മുഹമ്മേദട്ട്
ബഷതീറനിനുലാം കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം മഭാനസനികേ പതീഡനവലാം നനിയമവെനിരുദ
നടപടനികേളുലാം ഉണഭായതഭായഭാണട്ട് പരഭാതനി.  കൂടഭാവത പ്രസ്തുത പരഭാതനിയമഭായനി
ബനവപടട്ട് വെനിജനിലനസനില്നനിനലാം ലഭലമഭായ കസഭാഴട്ട്  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ആകരഭാപണവെനികധയരഭായ  ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവരയള
വെകുപ്പുതല നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ആര്.ടനി. ഓഫതീസുകേള

208 (4054) വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇകപഭാള  എത്ര ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേള  നനിലവെനിലുണട്ട്;
ജനില്ല തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില്  എത്ര  ഓഫതീസുകേള  ഉണട്ട്;  ജനില്ലയനിവല  ഓകരഭാ
ഓഫനിസനിവന്റെയലാം  കജഭാലനി  ഭഭാരവലാം  ഏരനിയയലാം  കൂടുതലഭാവണന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനില്ലയനിവല പ്രധഭാന സലമഭായ കകേഭാടയല് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഒരു ആര്.ടനി.
ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇകപഭാള 18  റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസുകേളുലാം
55 സബട്ട് റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസുകേളുലാം നനിലവെനിലുണട്ട്.  ജനില്ല തനിരനിച്ചുള
കേണക്കട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

ജനില്ല ആര്. ടനി. ഓഫതീസട്ട് സബട്ട്ആര്.ടനി.ഓഫതീസട്ട്

തനിരുവെനനപുരലാം 3 4

വകേഭാല്ലലാം 1 4

പത്തനലാംതനിട 1 4

ആലപ്പുഴെ 1 5

കകേഭാടയലാം 1 5

ഇടുക്കനി 1 4

എറണഭാകുളലാം 2 7

തൃശ്ശൂര് 1 5

പഭാലക്കഭാടട്ട് 1 5

മലപ്പുറലാം 1 5

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 2 2

വെയനഭാടട്ട് 1 2

കേണ്ണൂര് 1 2

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1 1
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(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില്  6  ഓഫതീസുകേളുണട്ട്.   ഓകരഭാ  ഓഫതീസനിവന്റെയലാം
കജഭാലനിഭഭാരവലാം ഏരനിയയലാം കൂടുതലഭാവണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) പുതനിയ സബട്ട് റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങവളഭാനലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കസവെനങ്ങളക്കട്ട് ഫതീസട്ട്

209 (4055) ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം നല്കുന്ന കസവെനങ്ങളക്കട്ട്
ഫതീസട്ട് ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഏവതഭാവക്ക കസവെനങ്ങളക്കട്ട് എത്ര തുകേ വെതീതമഭാണട്ട്  ഫതീസട്ട്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് അറനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഓഫതീസുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

210  (4056)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏവതല്ലഭാലാം  തഭാലൂക്കുകേളനിലഭാണട്ട്  സബട്ട്  ആര്.ടനി.
ഓഫതീസുകേള നനിലവെനിലനില്ലഭാത്തവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  തഭാലൂക്കുകേളനില്  സബട്ട്  ഓഫതീസുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കവെണ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നനിലവെനിലുകണഭാ; ഉവണങനില് വെനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിവല വകേഭാകണഭാടനി തഭാലൂക്കനില്  സബട്ട് ആര്.ടനി. ഓഫതീസട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശേലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; ഉവണങനില് ആയതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാവണന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മകഞ്ചശേസരലാം,  വവെളരനിക്കുണട്ട്,  ഇരനിടനി,  വകേഭാകണഭാടനി,  കകേഭാന്നനി,  പത്തനഭാപുരലാം,
വെര്ക്കല, കേഭാടഭാക്കട എന്നതീ തഭാലൂക്കുകേളനില് സബട്ട് ആര്.ടനി. ഓഫതീസുകേള ഇല്ല. 

(ബനി&സനി)  പുതനിയ  സബട്ട്  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശേങ്ങവളഭാനലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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കലഭാ ഫ്കളഭാര് എ.സനി. ബസുകേള

211  (4057) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനറലാം  കലഭാ  കഫഭാര്  എ.സനി.  ബസുകേള  എത്രവയണലാം  ഉവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) അതനില് നനിരത്തനില് ഓടുന്നവെ എത്ര; ഓടഭാത്തവെ ഉവണങനില് അതനിനുള
കേഭാരണലാം എനഭാവണന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ടനി ബസുകേളുവട വമയനിന്റെനനസട്ട് സലാംബനമഭായനി കേഭാലതഭാമസലാം വെരുന്ന
സഭാഹചേരലങ്ങള നനിലവെനിലുകണഭാ; വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ടനി ബസ്സുകേളുവട സതീറ്റുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം വെനിനലഭാസത്തനിലുലാം ഉള
അശേഭാസതീയത കേഭാരണലാം യഭാത്രയട്ട് അസഗ്രൗകേരലമുളതഭായനി പരഭാതനിയളതട്ട് ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ) ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന എവനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനികചഭാ;ഇവല്ലങനില്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യവട കേതീഴെനില്  190  ജനറലാം കലഭാ ഫ്കളഭാര് എ.സനി.
ബസുകേളഭാണുളതട്ട്.

(ബനി) 14-10-2016-വല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം 148 ബസുകേള സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തുനണട്ട്.
ക്രൂവെനിവന്റെ  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം  6  ബസുകേളുലാം  വെനിവെനിധ  അറകുറ  പണനികേളക്കഭായനി
36  ബസുകേളുലാം കഡഭാക്കട്ട്  വചേയവപടതനിനഭാല് ആവകേ  42  ബസുകേള സര്വ്വേതീസുകേള
നടത്തഭാല് സഭാധനിചനിടനില്ല.

(സനി)  കമജര്  ആകനിഡന്റെട്ട്  കപഭാലുള  വെലഭാപ്തനികയറനിയ  അറകുറപണനികേള
ആവെശേലമഭായ സഭാഹചേരലവമഭാഴെനിചട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം വെരഭാറനില്ല.

(ഡനി)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) ജന റലാം പദതനിപ്രകേഭാരലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള കലഭാ ഫ്കളഭാര് എ.സനി.  കവെഭാളകവെഭാ
ബസുകേളുവട സതീറ്റുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണവലാം വെനിനലഭാസവലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ MoUD
അലാംഗതീകേരനിച  Urban  bus  specification  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  നനിര്വ്വേഹനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില് ലഭലമഭായനിട്ടുള ബസുകേളക്കട്ട് വഹഡട്ട് വറസ്റ്റുകേള ഉണഭായനിരുന്നനില്ല.
എന്നഭാല് രണഭാലാംഘടത്തനില് ലഭലമഭായ ബസുകേളനില് MoUD Bus Specification-ല്
മഭാറലാം വെരുത്തനി വഹഡട്ട് വറസ്റ്റുകേളുള സതീറ്റുകേളഭാണട്ട് ഘടനിപനിചനിട്ടുളതട്ട്.
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212  (4058) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേര്ശേന കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് റഡഭാറുകേള,
കവെഗതയളക്കുന്ന ഉപകേരണങ്ങള, വെതീഡനികയഭാ കേലഭാമറകേള, ജനി.പനി.എസട്ട്./ ജനി.വഎ.എസട്ട്.
എന്നനിവെ സജമഭാക്കനിയനിട്ടുള അപകേടനനിയനണ സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുവട ഉപകയഭാഗലാം
ഉഗ്രൗര്ജനിതമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  യഭാത്രഭാവെഭാഹനങ്ങള  സുരക്ഷ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുനവണനലാം
ഇനഷുറനസട്ട്  പരനിരക്ഷയലാം  അനരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണമനില്ലഭായ്മയലാം  ഉറപഭാക്കുനവണനലാം
പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി വവകേവക്കഭാളകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന-കദശേതീയ  പഭാതകേളുവട  10  കേനികലഭാമതീറര്  ചുറളവെനിവലങനിലുലാം
അപകേടങ്ങള  വവകേകേഭാരലലാം  വചേയഭാനുതകുന്ന  കടഭാമഭാ  വകേയര്  യൂണനിറട്ട്  സഗ്രൗകേരലലാം
ഉറപഭാക്കഭാൻ കമഭാകടഭാർ വെഭാഹന വെകുപട്ട് മുൻലകേ എടുക്കുകമഭാ ; വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  വെഭാഹന പരനികശേഭാധനയഭായനി
അതലഭാധുനനികേ സലാംവെനിധഭാനമുള സതീഡട്ട് റഡഭാറുകേളുലാം ഇന്റെര്വസപ്ററുകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട്.
കകേരളത്തനില്  ഓടുന്ന  അപകേടകേരമഭായ  വെസ്തുക്കള  വെഹനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  ചേരക്കു  വെഭാഹനങ്ങള,
ബസുകേള  എന്നനിവെയനില്  ജനി.പനി.എസട്ട്.  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ഇതനിനഭായള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സനിഡഭാക്കുമഭായനി കചേര്ന
നടത്തനിവെരുന. കചേര്ത്തല മുതല് മണ്ണൂത്തനി വെവര കേലഭാമറ നനിരതീക്ഷണ സലാംവെനിധഭാനലാം
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാവത കേണ്ണൂര്, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളലാം, കകേഭാടയലാം
എന്നതീ  ജനില്ലകേളനിവല  തനിരവഞടുത്ത  സലങ്ങളനിലുലാം  നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വെഭാഹന  പരനികശേഭാധനകേളനില്  വെഭാഹനങ്ങള  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കുനകണഭാവയനലാം ഇനഷസറനസട്ട്,  പുകേ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  എന്നനിവെ പരനികശേഭാധനയട്ട്
വെനികധയമഭാക്കഭാറുമുണട്ട്. 

(സനി)  കടഭാമഭാ  വകേയര്  യൂണനിറട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം  നനിലവെനില്  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന
വെകുപനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.  ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനിവയടുകക്കണതട്ട് ആകരഭാഗല
വെകുപഭാണട്ട്. 
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ഓര്ഡനിനറനി ബസുകേള

213 (4059) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  കേഭായലാംകുളലാം  -  ഹരനിപഭാടട്ട്  കദശേതീയപഭാതയനില്

വപഭാതുജനങ്ങളുവട യഭാത്രഭാകകശേലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് പ്രസ്തുത റൂടനില്

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  കൂടുതല്  ഓര്ഡനിനറനി  ബസ്സുകേള  സര്വ്വേതീസട്ട്

നടത്തുന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?             

ഉത്തരലാം

ശദയനില്വപടനിടനില്ല. യഭാത്രഭാകകശേലാം  ശദയനില്വപടുന്നപക്ഷലാം  പുതനിയ

ബസുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ടനി  റൂടനില്  കൂടുതല്  ഓര്ഡനിനറനി  ടനിപ്പുകേള

നടത്തുവെഭാനകവെണ നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

കഷഭാപനിലാംഗട്ട് കകേഭാലാംപകട്ട്

214  (4060) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങമഭാലനി  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  പണനിത കഷഭാപനിലാംഗട്ട്

കകേഭാപകട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ അടങല് വചേലവെട്ട് എത്രയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകനില്  ഓകരഭാ  നനിലകേളനിലഭായനി  എത്ര  മുറനികേളഭാണട്ട്

ഉളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവെനില്  എത്ര  മുറനികേളഭാണട്ട്  വെഭാടകേയട്ട്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നവതനലാം

ഓകരഭാ മുറനിയലാം വെഭാടകേ ഇനത്തനില് എത്ര തുകേയഭാണട്ട് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നവതനലാം മുറനി

തനിരനിചട്ട് വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കകേഭാലാംപകട്ട് പണനിത വെകേയനില് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. എത്ര തുകേയഭാണട്ട്

വകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് ഇകപഭാള നല്കേഭാനുളതട്ട് വെനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  ഇനത്തനില്  വകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ  നനിലവെനിലുകണഭാ;

ഉവണങനില് എത്രയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(എഫട്ട്)  ഈ  കകേഭാലാംപകനില്  മുറനികേള  ഒഴെനിഞകേനിടക്കഭാനുള  കേഭാരണലാം

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  മുറനികേള  ഒഴെനി ഞകേനിടക്കുന്നതനിലൂവട  എത്ര  രൂപയവട  നഷ്ടമഭാണട്ട്

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം ബഭാദലതയഭായനി വെരുന്നവതനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  പ്രസ്തുത  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകട്ട്  ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില്  പണനി

കേഴെനിപനിചതഭാകണഭാ;  ടനി  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകട്ട്  എത്ര  സസയര്  ഫതീറനിലഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

നടത്തനിയതട്ട് ; ഇതനില് എത്ര സസയര് ഫതീറഭാണട്ട് നനിലവെനില് വെഭാടകേയട്ട് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

വെഭാടകേ കുടനിശ്ശേനികേ നനിലവെനിലുളതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ; വെനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ

ഉത്തരലാം

(എ)  അടങല് വചേലവെട്ട് 36.81 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഓകരഭാ നനിലകേളനില് വെഭാടകേയട്ട് നല്കേഭാവന്ന സലങ്ങളുവട വെനിസതീര്ണലാം

ചുവെവട കചേര്ക്കുന.  വടണര് അനുവെദനിക്കുന്ന മുറയഭാണട്ട് മുറനികേളഭായനി തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

തറനനില - 9757.24 ചേതുരശ അടനി

ഒന്നഭാലാം നനില - 12738.08 ചേതുരശ അടനി 

രണഭാലാം നനില - 19833.59 ചേതുരശ അടനി 

മൂന്നഭാലാം നനില - 19833.59 ചേതുരശ അടനി 

നഭാലഭാലാം നനില - 19833.59 ചേതുരശ അടനി 

അഞ്ചഭാലാം നനില - 22015 ചേതുരശ അടനി 

(സനി)  വെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  അങമഭാലനി  ബസട്ട്  വടര്മനിനല്  കേലാം  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് കകേഭാസ്റ്റനിനത്തനില് 36.81 കകേഭാടനി രൂപ വകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.

സനി.  വചേലവെഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  തുകേ  2008  മുതല് വെനിവെനിധ കേഭാലയളവകേളനില് വചേല

വെഴെനികക്കണനിവെന്നനിട്ടുണട്ട്.  ആകേയഭാല്  അപ്രകേഭാരലാം  വചേലവെഴെനിച  തുകേകേളുവട  നഭാളനിതു

വെവരയള പലനിശേത്തുകേ കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ചേഭാര്കടര്ഡട്ട് അക്കഗ്രൗണന്റെനിവന ഏല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ)  അങമഭാലനി  ബസട്ട്  വടര്മനിനല്  കേലാം  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകനിവന്റെ
നടത്തനിപനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന വെരുമഭാനത്തനില്നനിനലാം ഓപകറഷന ആന്റെട്ട്  വമയനിന്റെനനസട്ട്
ഇനത്തനില്  വകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വചേലവെഭാകുന്ന  തുകേ  കേനിഴെനിചതനിനുകശേഷലാം
ലഭാഭവെനിഹനിതത്തനിവന്റെ  50  ശേതമഭാനലാം തുകേ വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.  സനി.-ക്കട്ട് നല്കേനിയതനിനു
കശേഷമുള ബഭാക്കനി  50  ശേതമഭാനലാം  തുകേ  വകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  കപ്രഭാജകട്ട്  കകേഭാസ്റ്റട്ട്
ഇനത്തനികലക്കട്ട്  വെകേവക്കഭാളനിചട്ട്,  ലഭനിക്കുവെഭാനുള  തുകേ  പലനിശേ  സഹനിതലാം  ലഭനിചട്ട്
കേഴെനിയകമ്പഭാള  കകേഭാലാംപകട്ട്  ലകേമഭാറണലാം  എന്നഭാണട്ട്  വെലവെസ  വചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
നഭാളനിതുവെവര ലഭനിച തുകേ കേനിഴെനിചട്ട്  ബഭാക്കനിയള കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ പലനിശേ ഉളവപവട
കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ചേഭാര്കടര്ഡട്ട് അക്കഗ്രൗണന്റെനിവന ഏല്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്)  പല  പ്രഭാവെശേലലാം  വടണര്  വചേയ്തുവവെങനിലുലാം  വെളവര  കുറചട്ട്  സലലാം
മഭാത്രമഭാണട്ട്  വടണര്  വെഴെനി  അകലഭാടട്ട്  വചേയ്യുവെഭാന  കേഴെനിഞതട്ട്.   കൂടഭാവത  കനരനിട്ടുലാം
മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ഏജനസനി വെഴെനിയലാം സലങ്ങള വെഭാടകേയട്ട് നല്കേഭാന ശമനിച്ചുവവെങനിലുലാം
ഉകദ്ദേശേനിച ഫലമുണഭായനില്ല.  ആകേയഭാല് ഇകപഭാള അടനിസഭാന വെഭാടകേ നനിരക്കുലാം വസകേന്യൂരനിറനി
വഡകപഭാസനിറട്ട്  നനിരക്കുലാം  കുറച്ചുവകേഭാണട്ട്  പുതനിയ  ഇ-വടണര്  ക്ഷണനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്. ഓകരഭാ
മുറനിക്കുലാം വെലതലസ വെഭാടകേ നനിശ്ചയനികക്കണനി വെരുന്നതനിനഭാല് ബഭാദലതയവട കേണക്കട്ട്
തയഭാറഭാക്കഭാനഭാവെനില്ല.

(ജനി)  ടനി  കകേഭാലാംപകട്ട്  വകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതനിവന്റെ ആവകേ വെനിസതീര്ണലാം 176508.86 ചേതുരശ അടനിയഭാണട്ട്.
അതനില് ആവകേയള വെഭാണനിജല സലത്തനിവന്റെ വെനിസതീര്ണലാം  104011.09  ചേതുരശ
അടനിയഭാണട്ട്.   അതനില്  നഭാളനിതുവെവര  വെഭാടകേയട്ട്  നല്കേനിയ  സലങ്ങളുവട  ആവകേ
വെനിസതീര്ണലാം  32199.66  ചേതുരശ അടനിയഭാണട്ട്.   നനിലവെനില് വെഭാടകേ കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി
രണട്ട് വെഭാടകേക്കഭാരനില്നനിനലാം 16,42,776 രൂപ ലഭനിക്കുവെഭാനുണട്ട്. ജനി 3, 4, 7, 8, 9, 10
എന്നനിവെയനില്നനിനലാം  15-07-2016  വെവര  14,94,950  രൂപയലാം  ജനി  29-ല്നനിനലാം
1,47,826  രൂപയലാം  കുടനിശ്ശേനികേയണട്ട്.   ഈ തുകേ ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

ജതീവെനക്കഭാരുവട എണലാം

215 (4061) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. തലകശ്ശേരനി ഡനികപഭായനില്നനിനലാം നനിലവെനില് എത്ര
ബസട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തുനണട്ട്;

(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  തലകശ്ശേരനി  ഡനികപഭായനിലുള  ജതീവെനക്കഭാരുവട
എണലാം തസനികേ തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  നനിലവെനില്  തലകശ്ശേരനി  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  എത്ര
ലഡ്രൈവെര്, കേണകര് തസനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനണട്ട്എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ഈ തസനികേകേളനികലക്കട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് നനിലവെനില് എവനങനിലുലാം
തടസലാം കനരനിടുനകണഭാ;

(ഇ) ഈ തസനികേകേളനികലയള നനിയമനലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  തലകശ്ശേരനി  ഡനികപഭായനില് നനിലവെനില് ആര്.ടനി.സനി.-യവട
5  കടക്കട്ട് ഓവെര് സര്വ്വേതീസട്ട് ഉളവപവട  56  വഷഡന്യൂളുകേളുലാം വകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യവട
3  വഷഡന്യൂളുകേളുമുണട്ട്.  ഇതനില് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ശേരഭാശേരനി  52  വഷഡന്യൂളുകേളുലാം
വകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യവട 3 വഷഡന്യൂളുകേളുലാം സനിരമഭായനി ഓപകററട്ട് വചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)സൂപ്രണട്ട്         - 2
ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് - 9 (സനിരലാം-3,  എലാംപഭാനല്- 6)
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് - 2
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് സര്ജന്റെട്ട് - 2
ഗഭാര്ഡട്ട് - 2
സസതീപര് കേലാം സഭാവെഞ്ചര് - 1
ഇനവസകര് - 4
കസ്റ്റഷന മഭാസ്റ്റര് - 3
കേണകര് - 146 (സനിരലാം- 98, എലാംപഭാനല്- 48)
വവെഹനിക്കനിള സൂപര്ലവെസര് - 2
ലഡ്രൈവെര് - 160 (സനിരലാം - 151, എലാംപഭാനല്-9)
എ.ഡനി.ഇ - 1
ചേഭാര്ജട്ട് മഭാന - 1
ടയര് ഇനവസകര് - 1
വമക്കഭാനനികേട്ട് - 41 (സനിരലാം - 36, എലാംപഭാനല് -5)
ബഭാകട്ട്മനിത്തട്ട് - 5
അപ്കഹഭാളസ്റ്റര് - 1
വപയനിന്റെര് - 2 (സനിരലാം - 1, എലാംപഭാനല് - 1)
ഗലഭാകരജട്ട് മസ്ദൂര് - 1 (എലാംപഭാനല്)
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കസ്റ്റഭാര് കേതീപര് - 1
കസ്റ്റഭാര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് - 1
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(സനി)  തലകശ്ശേരനി  ഡനികപഭായനില്  നനിലവെനില്  സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തുന്ന  വഷഡന്യൂളുകേളക്കട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  എണലാം  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള  ലഡ്രൈവെര്മഭാരുവട  ഒഴെനിവകേള
നനിലവെനിലനില്ല. കേണകര്മഭാരുവട 5 ഒഴെനിവകേളുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇല്ല.

(ഇ)  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കജഭായനിന്റെട്ട് ആര്.ടനി. ഓഫതീസട്ട്

216  (4062) ശതീ  .   വെനി  .   കജഭായനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെര്ക്കല  തഭാലൂക്കനില്  കജഭായനിന്റെട്ട്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസട്ട്  ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല്
വെഭാഹന ഉടമകേളക്കുണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) വെര്ക്കല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  കജഭായനിന്റെട്ട്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസട്ട്
തുടങ്ങുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി) പുതനിയ സബട്ട് റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങവളഭാനലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ചേടയമലാംഗലവത്ത യഭാത്രഭാകകശേലാം

217  (4063) ശതീ  .    മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയവട  കേനിഴെക്കന മലകയഭാര  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയഭായ ചേടയമലാംഗലലാം
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനികലക്കട്ട്  വെനിവെനിധ  ഡനികപഭാകേളനില്നനിനലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
നടത്തനിവക്കഭാണനിരുന്ന  സര്വ്വേതീസുകേള  നനിലചതുമൂലലാം  വെന്നനിട്ടുള  യഭാത്രഭാകകശേലാം
സലാംബനനിച പരഭാതനികേളുലാം നനികവെദനങ്ങളുലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  നനികവെദനങ്ങളനിലുലാം  പരഭാതനികേളനികന്മേലുലാം  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേനിളനിമഭാനൂര് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില് നനിനള കേനിളനിമഭാനൂര്  -
സലാംബമലാം-കേടയല്, കേനിളനിമഭാനൂര്-മനനിരലാംകുന്നട്ട് - കേടയല് സര്വ്വേതീസുകേള പുനരഭാരലാംഭനിചട്ട്
കൃതലതകയഭാവട സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  നനിലവെനിലുള ചേനില വഷഡന്യൂളുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട് ചേണകപട, കേടയല്

മണലുവെടലാം,  മഭാകങഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനികലക്കട്ട്  സര്വ്വേതീസുകേള  നടത്തുനണട്ട്.

നനിലവെനില് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ബസുകേളുവട ലഭലതക്കുറവണട്ട്.  പുതനിയ ബസുകേള

നനിരത്തനിലനിറങ്ങുന്ന  മുറയട്ട്  ടനി  പരഭാതനികേളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  കേഴെനിയവമന്നട്ട്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി) ടനി  സര്വ്വേതീസുകേവളഭാനലാംതവന്ന റദ്ദേട്ട്  വചേയനിടനില്ല.   ബസനിവന്റെ ലഭലതക്കുറവമൂലലാം

ചേനില ദനിനങ്ങളനില് ടനി സര്വ്വേതീസുകേള അയയവെഭാന കേഴെനിഞനിടനില്ല.  ടനി സര്വ്വേതീസുകേള

കൃതലമഭായനി ഓപകററട്ട് വചേയ്യുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ബസട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട്

218  (4064) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിരവെധനി  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളടക്കലാം  യഭാത്ര  വചേയ്യുന്ന  മലാംഗലഭാപുരകത്തക്കട്ട്

കകേഭാതമലാംഗലലാം  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  ഒരു  പുതനിയ  ബസട്ട്  സർവെതീസട്ട്  അനുവെദനിക്കുവെഭാന

നടപടനി എടുക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ റൂടനികലക്കട്ട് ഒരു സൂപര്കഭാസട്ട് ബസട്ട് അനുവെദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേര്ണഭാടകേ സലാംസഭാനവമഭായനി നനിലവെനിലുള അനര് സലാംസഭാന

കേരഭാറനില് ഇത്തരത്തനിലുള ഒരു സര്വ്വേതീസനിനട്ട്  ധഭാരണ ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല് ഇകപഭാള

പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴെനിയനില്ല.

 വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

219(4065) ശതീ  .    വകേ  .    എസട്ട്  .    ശേബരതീനഭാഥന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായവടയലാം  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്

കകേഭാലാംപകനിവന്റെയലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇഗ്രൗ പദതനി അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായവടയലാം കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകനിവന്റെയലാം

സ്ട്രക്ചറല് വെര്ക്കുകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.

(ബനി)  പലനിശേരഹനിത മൂലധന നനികക്ഷപലാം സമഭാഹരനിചഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത പദതനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇവെ ലഭനിക്കുന്നതനുസരനിചട്ട് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 ബസട്ട് സ്റ്റഭാനഡട്ട് നവെതീകേരണലാം

220 (4066) ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിവല ചേനിറര് വകേ.എസട്ട്.ആർ.ടനി.സനി.  ബസട്ട് സ്റ്റഭാനഡട്ട്

നവെതീകേരനിചട്ട്  അവെനിവട  അനര്  സലാംസഭാന  ബസട്ട്  സര്വ്വേതീസുകേളുവട  ഓപകററനിലാംഗട്ട്

ഹബഭാക്കനി മഭാറഭാനുലാം അങമഭാലനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല വകേ.എസട്ട്.ആർ.ടനി.സനി.

ബസട്ട് സ്റ്റഭാനഡട്ട്  നവെതീകേരനിച മഭാതൃകേയനില് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ബനി) അതനിനഭാവെശേലമഭായ  ഫണട്ട്  അടുത്ത വെര്ഷവത്ത ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുത്തഭാന

എവനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവെനില്  പദതനികേവളഭാനലാംതവന്ന  ഉകദ്ദേശേനിചനിടനില്ല.   വെഭാണനിജല

പ്രഭാധഭാനലമുള സലങ്ങളനില് വെരുമഭാന ലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തനിയഭാണട്ട് കകേഭാലാംപകകേള

പണനിതുവെരുന്നതട്ട്.

ഇ-ബുക്കനിലാംഗട്ട് സഗ്രൗകേരലലാം

221  (4067)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അതനിരപനിളനി ടൂറനിസ്റ്റട്ട് കമഖലയടക്കമുള ഗതഭാഗത പ്രഭാധഭാനലമുള ചേഭാലക്കുടനി

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി ഡനികപഭായനില് ഇ-വമയനില് വെഴെനി ടനിക്കറട്ട് ബുക്കട്ട് വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്

നനിലവെനില്  ഓപ്ഷന ഇല്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രസ്തുത സഗ്രൗകേരലലാം  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനട്ട്

ആവെശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഓണ്ലലന  റനിസര്കവെഷന  സലാംവെനിധഭാനലാം  നനിലവെനിലുള  സര്വ്വേതീസുകേളനില്
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് പ്രസ്തുത സലാംവെനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗവപടുത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്. കേടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനി നനിലനനില്ക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് ചേഭാലക്കുടനി വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ഡനികപഭായനില് പ്രസ്തുത  സഗ്രൗകേരലലാം  ഏര്വപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കുവെഭാന
കേഴെനിയനില്ല.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഗലഭാകരജട്ട്

222  (4068)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആസനി  വെനികേസന  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച
ഹരനിപഭാടട്ട് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഗലഭാകരജനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിവന്റെ
കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസകുുത  ഗലഭാകരജനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  അടനിയനരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുകമഭാവയന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് നമ്പര് കേനിടഭാത്തതുകേഭാരണലാം ഇലക്ട്രേനിസനിറനി കേണക്ഷന
ലഭലമഭായനിടനില്ല.  നമ്പര് കേനിട്ടുന്ന മുറയട്ട് പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

  യഭാത്രഭാകകശേലാം

223  (4069) ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  കേസബ-കചേരനലക്ക  കേടപ്പുറലാം  ഭഭാഗങ്ങളനിവല  യഭാത്രഭാകകശേലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ടഗ്രൗണനില്നനിന്നട്ട്  പ്രസ്തുത
ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കട്ട് വകേ.എസട്ട്.ആർ.ടനി.സനി. ബസട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാനുള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വെതീതനി കുറഞ കറഭാഡുലാം ഇടുങ്ങനിയ പഭാലവലാം ഈ ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കട്ട് ബസട്ട്
സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തഭാന  മുമ്പട്ട്  തടസമഭായനിരുന  എങനിലുലാം  ഇകപഭാള  ഈ  തടസലാം
നതീങ്ങനിക്കനിടനിയ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  തഭാമസലാംവെനിനഭാ  ഈ
ഭഭാഗകത്തക്കട്ട് വകേ.എസട്ട്.ആർ.ടനി.സനി. ബസട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട് പ്രഖലഭാപനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കഷഭാര്ടട്ട്  വെതീല്  ബസട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മഭാത്രകമ  ടനി  റൂടനില്  സര്വ്വേതീസട്ട്
നടത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.  കകേഭാര്പകറഷനട്ട് നനിലവെനില് കഷഭാര്ടട്ട് വെതീല് വബയ്സ്ഡട്ട്
ബസനിവന്റെ  ലഭലതക്കുറവണട്ട്.  കഷഭാര്ടട്ട്  വെതീല്  വബയ്സ്ഡട്ട്  ബസനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
ടനി ആവെശേലലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  സഭാധഭാരണ ബസുപകയഭാഗനിചട്ട് ടനി റൂടനില് സര്വ്വേതീസട്ട്
നടത്തഭാന  കേഴെനിയനില്ല  എന്നതനിനഭാല്  കഷഭാര്ടട്ട്  വെതീല്  വബയ്സ്ഡട്ട്  ബസനിവന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചട്ട് ടനി ആവെശേലലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

മനിന്നല് പണനിമുടക്കുകേള

224  (4070) ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബസ്സുകേളുവട മനിന്നല് പണനിമുടക്കട്ട് സഭാധഭാരണ യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുണഭാക്കുന്ന
പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അപ്രഖലഭാപനിതവലാം അനവെസരത്തനിലുമുള ഇത്തരലാം മനിന്നല് പണനിമുടക്കുകേള
കരഭാഗനികേള,  സതീകേള,  കുടനികേള,  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേള,  സമൂഹത്തനിവന്റെ  അടനിത്തടനിലുളവെര്
എന്നനിവെര്ക്കുണഭാക്കുന്ന പ്രയഭാസങ്ങള പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം മനിന്നല് പണനിമുടക്കുകേള നനിയമ വെനിരുദമകല്ലവയന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വപര്മനിറട്ട്  വെലവെസകേള പ്രകേഭാരലാം മുനകൂര് കനഭാടതീസട്ട് നല്കേഭാവത ബസട്ട്
വതഭാഴെനിലഭാളനികേള സമരലാം വചേയഭാന പഭാടുകണഭാവയന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എങനില് ഇത്തരലാം മനിന്നല് ബസട്ട്  പണനിമുടക്കുകേള തടയഭാന സര്ക്കഭാര്
എവനഭാവക്ക നടപടനികേള ലകേവകേഭാളവമന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ) ഉണട്ട്.  നനിയമവെനിരുദമഭായ  ഇത്തരലാം  മനിന്നല്  പണനിമുടക്കുകേള
അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി ഉണഭാകുന്നതുമൂലലാം  വപഭാതുജനങ്ങള  കനരനിടുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി സമയബനനിതമഭായനി സര്വ്വേതീസട്ട് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  അവെശേലഘടങ്ങളനില് കപഭാലതീസട്ട്
സഹഭായവലാം ഉപകയഭാഗവപടുത്തഭാറുണട്ട്.  കകേരള കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനചേടലാം  215  പ്രകേഭാരലാം
ഒരു  ബസട്ട്  അതനിനനുവെദനിചനിട്ടുള  സമയക്രമത്തനില്  ഓടനിക്കഭാന  ഏവതങനിലുലാം
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സഭാഹചേരലത്തനില്  കേഴെനിയകേയനിവല്ലങനില്  ആ  വെനിവെരലാം  വപര് മനിറട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള
അകതഭാറനിറനിവയ അറനിയനിക്കഭാന വപര്മനിറട്ട്  ഉടമ ബഭാദലസനഭാണട്ട്.  കകേരള കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹന  ചേടലാം  152  പ്രകേഭാരലാം  വപര്മനിറട്ട്  ഉടമ  വപര്മനിറട്ട്  നല്കേനിയ  അകതഭാറനിറനിവയ
തവന്റെ വെഭാഹനലാം സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തുന്നനിവല്ലന്ന കേഭാരലലാം അറനിയനിചട്ട്  മുനകൂര് അനുമതനി
കനടനിയനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  വപര്മനിറട്ട്  വെലവെസകേളനില്  ബസട്ട്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
സമരലാം സലാംബനനിചട്ട് പരഭാമര്ശേവമഭാനമനില്ല.  മനിന്നല് ബസട്ട് പണനിമുടക്കുകേള തടയന്നതട്ട്
സലാംബനനിച വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

പുതനിയ സര്വ്വേതീസട്ട്

225  (4071) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവെലനിക്കര  ഡനികപഭായനികലക്കട്ട്  രണട്ട്  പുതനിയ  സര്വ്വേതീസട്ട്  (മഭാകവെലനിക്കര-
കതക്കടനി, മഭാകവെലനിക്കര-കേണ്ണൂര് സര്വ്വേതീസട്ട്) നടത്തുന്നതനികലക്കഭായനി എലാം.എല്.എ. മഭാകനജനിങട്ട്
ഡയറകർക്കട്ട് നല്കേനിയ കേത്തട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  ഈ സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തുന്നതനികലക്കഭായനി
അടനിയനരമഭായനി രണട്ട് ബസുകേള അനുവെദനിചട്ട് നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

മഭാകവെലനിക്കര യൂണനിറനില്നനിനലാം മഭാകവെലനിക്കര-കതക്കടനി,  മഭാകവെലനിക്കര-കേണ്ണൂര്
സര്വ്വേതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കണവമന്ന ആവെശേലലാം വെനിശേദമഭായനി പരനികശേഭാധനിച്ചു.  പുതനിയ
ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറങ്ങുന്ന മുറയട്ട് ടനി ആവെശേലലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ചേഭാത്തന്നൂര് ഡനികപഭാ

226  (4072) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  ഓപകററട്ട്
വചേയനിരുന്ന  പ്രഭാകദശേനികേ  ഉളനഭാടന  സര്വ്വേതീസുകേളനില്  എത്രവയണലാം  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ
അവെസഭാന  3  മഭാസക്കഭാലയളവെനില്  സര്വ്വേതീസട്ട്  നനിര്ത്തനി  എനലാം  അവെ  ഏവതല്ലഭാവമനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അവെസഭാന 3 മഭാസങ്ങളനില് ടനി ഡനികപഭായനില്നനിനലാം
സര്വ്വേതീസട്ട്  അവെസഭാനനിപനിച  കസ്റ്റ  ബസ്സുകേള  എത്രവയനലാം  അവെ  ഏവതല്ലഭാവമനലാം
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനി  ഡനികപഭായനില് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള  62  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം ഓപകററട്ട്
വചേയഭാന എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ അവെസഭാന മൂന്നട്ട് മഭാസങ്ങളനില് ചേഭാത്തന്നൂര് ഡനികപഭായനില്
നനിനലാം  06.45  ഉളനിയനഭാടട്ട്  എന്ന  പ്രഭാകദശേനികേ  ഉളനഭാടന  സര്വ്വേതീസട്ട്  മഭാത്രകമ
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  റദ്ദേട്ട്  വചേയനിരുനള.  കേഴെനിഞ  ഒരു  വെര്ഷമഭായനി  ബസുകേളു വട
ലഭലതക്കുറവമൂലലാം  വെരുമഭാനലാം  കുറഞ  തഭാവഴെപറയന്ന  പ്രഭാകദശേനികേ  ഉളനഭാടന
സര്വ്വേതീസുകേള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി റദ്ദേട്ട് വചേയനിട്ടുണട്ട്.

1. 06.30 കുറുമണ്ഡല്

2. 07.10 പളനിക്കല് (പഭാരനിപളനി, വനടയലാം വെഴെനി)

3. 07.45 പരവൂര്-വെര്ക്കല-തനിരുവെനനപുരലാം

4. 07.40 വകേഭാടനിയലാം (അവെസഭാന ടനിപട്ട് 20.40 വകേഭാടനിയലാം പരവൂര്, 
21.20  പരവൂര് - ചേഭാത്തന്നൂര് ടനിപ്പുകേള)

5. 07.20 ഓയൂര്-പുനലൂര് (ഇത്തനിക്കര വെഴെനി)

6. 07.20 വവെളനിയലാം

7. 07.15  ആറനിങ്ങല്  (16.00  വകേഭാല്ലലാം-കേനിളനിമഭാനൂര്,  18.20  
കേനിളനിമഭാനൂര്-വകേഭാല്ലലാം ടനിപ്പുകേള)

(ബനി) മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ അവെസഭാന മൂന്നട്ട് മഭാസങ്ങളനില് ചേഭാത്തന്നൂര് ഡനികപഭായനില്
നനിനലാം കസ്റ്റ സര്വ്വേതീസുകേള ഒനലാംതവന്ന റദ്ദേട്ട്  വചേയനിടനില്ല.  എന്നഭാല് കേഴെനിഞ ഒരു
വെര്ഷത്തനികലവറയഭായനി  ബസുകേളുവട  ലഭലതക്കുറവമൂലലാം  വെരുമഭാനലാം  കുറഞ  ചുവെവട
പറയന്ന കസ്റ്റ സര്വ്വേതീസുകേള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി റദ്ദേട്ട് വചേയനിട്ടുണട്ട്.

1. 13.15 വകേഭാടനിയലാം (ഭൂതക്കുളലാം കസ്റ്റ)

2. 12.45 വകേഭാടനിയലാം (ആറനിങ്ങല് കസ്റ്റ)

3. 14.35 വകേഭാടനിമൂടനില്-തനിരൂര് (തനിരൂര് കസ്റ്റ)

4. 12.00 വകേഭാടനിയലാം- പഭാകങ്ങഭാടട്ട് (പഭാകങ്ങഭാടട്ട് കസ്റ്റ)

(സനി)  ടനി ഡനികപഭായനില്  3  ജനറലാം സര്വ്വേതീസുകേള ഉളവപവടയള  56  വഷഡന്യൂളുകേളനില്
45  ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം  3   ജനറലാം  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം  കൃതലമഭായനി  ഓപകററട്ട്
വചേയ്യുനണട്ട്.  ബസുകേളുവട  ലഭലതക്കുറവെഭാണട്ട്  ബഭാക്കനി  വഷഡന്യൂളുകേള  ഓപകററട്ട്
വചേയഭാന കേഴെനിയഭാതനിരനിക്കുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം.  പുതനിയ ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറങ്ങുന്ന മുറയട്ട്
ഡനികപഭായനിവല  മുഴവെന  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം  ഓപകററട്ട്  വചേയഭാന  കേഴെനിയവമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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 കേരുനഭാഗപളനി ഡനികപഭാ

227 (4073) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രതനിദനിനലാം ആറു ലക്ഷലാം രൂപയനിലധനികേലാം വെരുമഭാനമുള കേരുനഭാഗപളനി
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനിവല വെര്ക്കട്ട്  കഷഭാപനിവന്റെ ഭനിത്തനി  തകേര്ചയനിലഭാവണന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാവയന വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിവന്റെ കമല്ക്കൂര തഭാങ്ങനിനനിര്ത്തുന്ന ഭനിത്തനിയവട ബലക്ഷയലാം പരനിഗണനിചട്ട്
അടനിയനരമഭായനി  ഗലഭാകരജനിവന്റെ  അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഗലഭാകരജുലാം  പരനിസരവലാം  ശുചേതീകേരനിചട്ട്  കൂടനിയനിടനിരനിക്കുന്ന  ഇരുമ്പു  കേമ്പനികേള
മുതലഭായ ആക്രനിസഭാധനങ്ങള നതീക്കലാം വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?    

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാരുവട സുരക്ഷനിതതസലാം

228  (T*4074)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന തങ്ങള :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കദശേതീയപഭാതയനില് പലകപഭാഴലാം കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് ജതീവെന നഷ്ടവപടുന്നതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാരുവട  സുരക്ഷനിതതസത്തനിനട്ട്  കേര്മ്മേപദതനി
തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കദശേതീയപഭാതയനില്  ഡനിലവെഡര്  ഇല്ലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  ടഭാഫനികേട്ട്
വെഭാര്ഡനമഭാവര  നനിയമനിക്കുവെഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭാവെശേലമഭായ  തുകേ
കറഭാഡട്ട് കസഫനി അകതഭാറനിറനി വെഴെനി കേവണത്തുകമഭാ;  കറഭാഡട്ട് കസഫനി അകതഭാറനിറനിയവട
പ്രവെര്ത്തനലാം വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കുറനിപ്പുറത്തനിനുലാം  കകേഭാടയലനിനുലാം  ഇടയനില് ഇത്തരത്തനില് നടന്ന അപകേടങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനിൽവപടനിട്ടുകണഭാ;  കദശേതീയപഭാതയനില്  പ്രധഭാനസലങ്ങളനില്
ജനങ്ങളക്കട്ട്  കുറുവകേ  കേടക്കഭാന  ആവെശേലമഭായ  സഹഭായലാംവചേയ്യുവെഭാന  അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

* 'T' മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് സുരക്ഷനിതമഭായനി കറഭാ ഡട്ട്

മുറനിചട്ട്  കേടക്കുന്നതനിനട്ട്  തനിരകക്കറനിയ  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്  ഫൂടട്ട്  ഓവെര്  ബനിഡ്ജട്ട്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  വപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുവെഭാന  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ  കറഭാ ഡട്ട്

സുരക്ഷഭാ കേഗ്രൗണ്സനിലുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കറഭാ ഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  കനരനിടട്ട്  പദതനികേള  ഒനലാംതവന്ന

നടപനിലഭാക്കുന്നനില്ല.  അകതഭാറനിറനിയനിവല  അനുബന  വെകുപ്പുകേളഭായ  കപഭാലതീസട്ട്,

കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനലാം, വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്, ആകരഭാഗലലാം, വെനിദലഭാഭലഭാസലാം എന്നതീ വെകുപ്പുകേളുലാം

മറ്റു  സഭാപനങ്ങളഭായ നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്,  വകേല്കടഭാണ് കൂടഭാവത  ജനില്ലഭാ  കറഭാ ഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ

കേഗ്രൗണ്സനില് എന്നനിവെര് കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷ സലാംബനനിചട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുന്ന

വപ്രഭാകപഭാസലുകേളനില്  അകതഭാറനിറനി  മതീറനിലാംഗനില്  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന

പദതനികേളക്കട്ട് ഫണട്ട് നല്കുകേ മഭാത്രമഭാണട്ട്  വചേയ്യുന്നതട്ട്.   പദതനി നടപഭാക്കുന്നതട്ട്

അതഭാതട്ട് വെകുപ്പുകേളുലാം സഭാപനങ്ങളുമഭാണട്ട്.

(സനി)  കുറനിപ്പുറലാം  ജലാംഗ്ഷനനിവല  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  കറഭാ ഡട്ട്  മുറനിച്ചു

കേടക്കുന്നതനിനുള ബുദനിമുടട്ട് വകേല്കടഭാണനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാവട പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. കസ്റ്റഭാപട്ട്

229  (4075) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനനപുരത്തുനനിനലാം  വകേഭാല്ലലാം  ഭഭാഗകത്തക്കട്ട്  കപഭാകുന്ന  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

സൂപര്ഫഭാസ്റ്റട്ട്  ബസുകേള  ആറനിങ്ങല്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  മഭാത്രലാം

നനിർത്തുന്നതുലാം  യഭാത്രക്കഭാവര  ആറനിങ്ങലനിവല  പ്രധഭാന  കകേന്ദ്രമഭായ  കേകചരനിനടയനില്

കപഭാലുലാം  ഇറക്കുകേകയഭാ  കേയറ്റുകേകയഭാ  വചേയഭാത്തതുലാം  ഏവറ  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നതട്ട്

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  ബസുകേളക്കട്ട്  ആറനിങ്ങല്  പടണത്തനിവന്റെ  വെലനിപലാം  ഉളവക്കഭാണട്ട്

കേകചരനിനടയനില് കസ്റ്റഭാപട്ട് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)   വെടകക്കഭാട്ടു  കപഭാകുന്ന സൂപര് കഭാസട്ട്  സര്വ്വേതീസുകേള  ആറനിങ്ങല്
കേകചരനിനടയനില്  നനിര്ത്തുന്നതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  കസ്റ്റഭാപട്ട്  അനുവെദനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കുവെഭാന കേഴെനിയകേയനില്ല.

നഷ്ടത്തനികലഭാടുന്ന വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വേതീസുകേള

230  (4076)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യവട  നഷ്ടത്തനികലഭാടുന്ന  സര്വ്വേതീസുകേള  ഏവതല്ലഭാവമന്നട്ട്
ഡനികപഭാതനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഷഡന്യൂളുകേള  ശേഭാസതീയമഭായനി  പുനനഃപരനികശേഭാധനിക്കുവെഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഷ്ടത്തനികലഭാടുന്ന സര്വ്വേതീസുകേള പരനികശേഭാധനിക്കുവെഭാനുലാം നഷ്ടലാം പരനിഹരനിക്കുവെഭാനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

(ഡനി) നഷ്ടത്തനികലഭാടുന്ന സര്വ്വേതീസുകേളുവട  ഡനികപഭാ  തനിരനിചട്ട്  സര്വ്വേതീസട്ട്  തനിരനിച്ചുള
കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശേരഭാശേരനി  10,000  രൂപവയങനിലുലാം പ്രതനിദനിനലാം വെരുമഭാനലാം ലഭലമവല്ലങനില്
ടനി സര്വ്വേതീസുകേള തതീര്ത്തുലാം നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട്.   അങ്ങവനയള  3012  വഷഡന്യൂളുകേള
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലുണട്ട്.  ഡനികപഭാ തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് കശേഖരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി&സനി) തതീവര വെരുമഭാനക്കുറവള വഷഡന്യൂളുകേള യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് ബുദനിമുടനില്ലഭാത്ത
രതീതനിയനില് പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ലകേവക്കഭാണ്ടുവെരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കശേഖരനിച്ചുവെരുന.

മതീറര് ബനില്ലനിലാംഗട്ട്

231  (4077) ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തുന്ന എല്ലഭാ ഓകടഭാറനിക്ഷകേളനിലുലാം  മതീറര്
ബനില്ലനിലാംഗട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  പല  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ഓകടഭാറനിക്ഷകേളനില്  മതീറര്  ബനില്ലനിലാംഗട്ട്
സലാംവെനിധഭാനലാം ഇകപഭാഴമനില്ലഭാത്ത കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(സനി) വെഭാടകേയവട കേഭാരലത്തനില് റനിക്ഷഭാ ലഡ്രൈവെര്മഭാരുലാം യഭാത്രക്കഭാരുലാം തമ്മേനില്
പലകപഭാഴലാം  ഉണഭാകുന്ന  വെഭാക്കുതര്ക്കങ്ങള  ഒഴെനിവെഭാക്കഭാന  മതീറര്  ബനില്ലനിലാംഗട്ട്
സലാംവെനിധഭാനലാം സഹഭായകേരമഭാവണന്നനിരനിവക്ക,  എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം ഈ സലാംവെനിധഭാനലാം
ഉറപട്ട് വെരുത്തഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാത്തതട്ട് എന്തുവകേഭാണഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  മതീറര്  ബനില്ലനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉള  ജനില്ലകേളുലാം  ഇല്ലഭാത്ത  ജനില്ലകേളുലാം
ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ) ഇതുവെവര മതീറര് ബനില്ലനിലാംഗട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം ഇല്ലഭാത്ത ജനില്ലകേളനില് ബനില്ലനിലാംഗട്ട്
ഏര്വപടുത്തഭാനുള തടസലാം എനഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  തടസങ്ങളുവണങനില്
അവെ നതീക്കഭാന സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന നടപടനികേവളവനഭാവക്കവയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ :

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തുന്ന ഓകടഭാറനിക്ഷകേളനില് വഫയര്
മതീറര് മഭാത്രമഭാണട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്. മതീറര് ബനില്ലനിലാംഗട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(സനി) മതീറര് ബനില്ലനിലാംഗട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനില് വെരുത്തുന്നതട്ട് സലാംബനനിച വെനിഷയലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി) സലാംസഭാനവത്ത ഒരു ജനില്ലയനിലുലാം മതീറര് ബനില്ലനിലാംഗട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ഇ)  ഈ വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

ഓവെര്ലഭാപനിലാംഗട്ട് പരനിധനി

232 (4078) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉളനഭാടനപ്രകദശേങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  കദശേസഭാല്കൃത  റൂടനില്  പ്രകവെശേനിക്കുന്ന
ലപ്രവെറട്ട് ബസുകേളുവട ഓവെര്ലഭാപനിലാംഗട്ട് പരനിധനി നനിലവെനില് എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് നനിലവെനിലുള നനിബനന ഏതട്ട് ഉത്തരവെട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്;

(സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വെതീസനിനട്ട്  വെനിദൂരസഭാധലതകപഭാലുമനില്ലഭാത്ത
റൂട്ടുകേളനില് സര്വെതീസട്ട് നടത്തുന്ന ലപ്രവെറട്ട് ബസുകേളുവട വപര്മനിറട്ട് അനുവെദനിക്കുകമ്പഭാള
നനിലവെനിലുള ഓവെര്ലഭാപനിലാംഗട്ട് പരനിധനി തടസമഭാകേഭാറുകണഭാ;
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(ഡനി)  വപഭാതുജന  ഉപകേഭാരഭാര്ത്ഥലാം  നനിലവെനിലുള  ഓവെര്ലഭാപനിലാംഗട്ട്  പരനിധനി

കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി വെര്ദനിപനിക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ഇവല്ലങനില്  പ്രസ്തുത  റൂട്ടുകേളനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി  .സര്വെതീസട്ട്

ഏര്വപടുത്തുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  വെനിജഭാപനലാം  വചേയ്യുന്ന  റൂടട്ട്  കദശേസഭാല്ക്കരണ

ഉത്തരവകേളനിവല  വെലവെസകേള  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  സസകേഭാരല  ബസുകേളക്കട്ട്  ഓവെര്

ലഭാപനിലാംഗട്ട്  ദൂരപരനിധനി  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഉദഭാഹരണമഭായനി  14-7-2009-വല

സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  42/2009/ഗതഭാ  നമ്പര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനവത്ത

31 റൂട്ടുകേള കദശേസഭാല്ക്കരനിക്കുകേയണഭായനി. ടനി ഉത്തരവെനില് 5 കേനികലഭാമതീറര് ദൂരകമഭാ റൂടട്ട്

ലദര്ഘലത്തനിവന്റെ  5  ശേതമഭാനലാം വെവരകയഭാ ഏതഭാകണഭാ കുറവെട്ട്  അത്രയലാം ഓവെര്ലഭാപനിലാംഗട്ട്

അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വപഭാന്നഭാനനി  -  കചേളഭാരനി റൂടട്ട് കദശേസഭാല്ക്കരണലാം സലാംബനനിച 8-12-2015-വല

സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  79/2015/ഗതഭാ  നമ്പര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  4  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി

പരമഭാവെധനി  10  കേനികലഭാമതീറര് വെവരയലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-തലപഭാടനി റൂടട്ട് കദശേസഭാല്ക്കരണലാം

സലാംബനനിച സ.ഉ. (പനി) 1/2016/ഗതഭാ നമ്പര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം രണ്ടു ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി

പരമഭാവെധനി 6 കേനികലഭാമതീറര് വെവരയലാം ഓവെര്ലഭാപനിലാംഗട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇല്ല.  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കു  മഭാത്രലാം  സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനിയള

കദശേസഭാല്ക്കൃത  റൂട്ടുകേളനില്  ഓവെര്ലഭാപനിലാംഗട്ട്  പരനിധനി  അനുവെദനിചനിട്ടുളതട്ട്  സസകേഭാരല  ബസുകേളക്കട്ട്

ടനി  റൂട്ടുകേളനിലൂവട  വപര്മനിറ്റുകേള  കേരസമഭാക്കുന്നതനിനു  കവെണനിയഭാണട്ട്.  അല്ലഭാത്തപക്ഷലാം

നനിലവെനിലുള  സസകേഭാരല  ബസട്ട്  സര്വ്വേതീസുകേളക്കുകപഭാലുലാം കദശേസഭാല്ക്കൃത  റൂട്ടുകേളനിലൂവട

വപര്മനിറട്ട്  ലഭനിക്കഭാന  സഭാദലതയനില്ലഭാവത  ടനി  സര്വ്വേതീസുകേള  നനിര്ത്തനിവെയ്കക്കണ

അവെസ സലാംജഭാതമഭാകുമഭായനിരുന.

(ഡനി) കദശേസഭാല്ക്കൃത  റൂട്ടുകേളനിവല  ഓവെര്ലഭാപനിലാംഗട്ട്  ദൂരപരനിധനി  വെര്ദനിപനികക്കണ

ആവെശേലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

 (ഇ)  കദശേസഭാല്ക്കൃത റൂട്ടുകേളനില് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തനി

വെരനികേയഭാണട്ട്.  ബസനിവന്റെയലാം  ജതീവെനക്കഭാരുവടയലാം  ലഭലത  അനുസരനിചട്ട്  കൂടുതല്

സര്വ്വേതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് ജതീവെനക്കഭാര്

233 (4079) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗതഭാഗത വെകുപനിവല മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് സ്റ്റഭാഫനിനട്ട് എ.എലാം.വെനി.ഐ.  ആയനി
വപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേഭാറുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില്  എത്രകപര്ക്കട്ട്  എ.എലാം.വെനി.ഐ.  ആയനി  വപ്രഭാകമഭാഷന
നല്കേനിയനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് സ്റ്റഭാഫനിനട്ട് എ.എലാം.വെനി.ഐ.  ആയനി വപ്രഭാകമഭാഷന നലഭാന
കവെണ്ടുന്ന കയഭാഗലതകേള എവനല്ലഭാവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് കജഭാലനിയനില് ഇരനിവക്ക എ.എലാം.വെനി.ഐ. ആയനി വപ്രഭാകമഭാഷന
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കവെണ്ടുന്ന കയഭാഗലത കനടുന്നതനിനുകവെണനി ആവരഭാവക്ക പഠനഭാവെധനി
എടുത്തനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില്  കനടനിയനിട്ടുള  കയഭാഗലതകേള  ഉവണങനില്  ആയതട്ട്
എ.എലാം.വെനി.ഐ.  വപ്രഭാകമഭാഷനട്ട്  ആവെശേലമഭായ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ആകണഭാവയന്നട്ട്
പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  58 കപര്.

(സനി)   7-4-2008-ല് സര്ക്കഭാര് പുറവപടുവെനിച  വെനിജഭാപനലാം ജനി.  ഒ.  (പനി)
നമ്പര്  16/2008/ടഭാന പ്രകേഭാരലാം കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനില് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കമഭാകടഭാര്
വവെഹനിക്കനിള ഇനവസകര് തസനികേയനികലക്കട്ട് തസനികേമഭാറലാം വെഴെനിയള നനിയമനത്തനിനട്ട്
തഭാവഴെപറയന്ന കയഭാഗലതകേള നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.

1. എസട്ട്. എസട്ട്. എല്. സനി. അവല്ലങനില് തത്തുലലമഭായ കയഭാഗലത.

2. 1.  സലാംസഭാന സഭാകങതനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപട്ട് നല്കുന്ന മൂന്നട്ട് 
വെര്ഷ ആകടഭാവമഭാലബല് എഞ്ചനിനനിയറനിലാംഗട്ട്  അഥവെഭാ വമക്കഭാനനിക്കല്  
എ ഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ഡനികപഭാമ; അവല്ലങനില് 

2  (1)ഖണ്ഡനികേയനില്  പറയലാംപ്രകേഭാരമുള  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത കയഭാഗലത. 
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3. മുകേളനില് പറയലാംപ്രകേഭാരമുള വെനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത കനടനിയതനിനു 
കശേഷലാം ഒരു സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപനില് നനിനമുള 
ഒരു വെര്ഷവത്ത ഫുളലടലാം വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട് പ്രവൃത്തനി പരനിചേയലാം.

4. കമഭാകടഭാര് ലസക്കനിള,  വഹവെനി ഗുഡ്സട്ട് വവെഹനിക്കനിള,  വഹവെനി  
പഭാസഞ്ചര് വവെഹനിക്കനിള എന്നനിവെ ഓടനിക്കുന്നതനിനുള ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട് 
ലലസനസട്ട്.

5. ശേഭാരതീരനികേ കയഭാഗലത- പുരുഷന്മേഭാര്ക്കട്ട് 165 വസ. മതീ. സതീകേളക്കട്ട് 
152  വസ.  മതീ.  ഉയരലാം,  5  വസ.  മതീ.  വെനികേഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  81
വസ.മതീ (വനഞ്ചളവെട്ട് സതീകേളക്കട്ട് ബഭാധകേമല്ല), കനര് കേഭാഴ്ച കയഭാഗലത.

6. അക്കഗ്രൗണട്ട് വടസ്റ്റട്ട്  (കലഭാവെര്)-ഉലാം കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമവലാം  
ജയനിചനിരനിക്കണലാം.

7. കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന വെകുപനിവല മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് 
സര്വ്വേതീസനില് 3 വെര്ഷവത്ത പ്രവെര്ത്തനി പരനിചേയലാം.

(ഡനി)   മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  കജഭാലനിയനില്  ഇരനിവക്ക  എ.എലാം.വെനി.ഐ.  ആയനി
വപ്രഭാകമഭാഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് കവെണ്ടുന്ന കയഭാഗലത കനടുന്നതനിനഭായനി കഭാര്ക്കുമഭാരഭായ
ശതീ.  ഷനിനു.  പനി.  എ.,  ശതീ.  ലബജു.  എല്.,  ശതീ.  ഉല്ലഭാസട്ട്  ഡനി.  ചേരകലല്,   ശതീ.  അനൂപട്ട്.  എസട്ട്.  പനി.,
ശതീ.  വെനിപനിനലഭാല്.  വെനി.  ഐ.,  ശതീ.  മകനഭാജട്ട്,  ശതീ.  വബറനില്  എ.  ഇസഡട്ട്.,
ശതീ.  കസഭാണനി കസഭാളമന,  ശതീ.  ശതീറഭാലാം,  ശതീ.  വമര്വെനിന കജഭാണ്,  ശതീ.  മധു.  വകേ.  സനി.
എന്നനിവെരുലാം  അറന്റെറഭായ  ശതീ.  മുരളതീധരനുലാം  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്  അസനിസ്റ്റന്റെഭായ
ശതീമതനി ഷതീബയലാം പഠനഭാവെധനി എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  എ.എലാം.വെനി.ഐ.  വപ്രഭാകമഭാഷനട്ട്  ആവെശേലമഭായ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  പരനികശേഭാധനി
ക്കഭാറുണട്ട്.  ജതീവെനക്കഭാര് ഹഭാജരഭാക്കുന്ന സഭാകങതനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസ സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെയലാം
വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട് എകട്ട്പതീരനിയനസട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെയലാം ആധനികേഭാരനികേതയലാം പരനികശേഭാ
ധനിക്കഭാറുണട്ട്.

കറഭാഡപകേടങ്ങളക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

234  (4080) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്  പരനികക്കല്ക്കുകേകയഭാ,  മരണലാം
സലാംഭവെനിക്കുകേകയഭാ  വചേയ്യുന്ന  വെഭാഹന  ഉടമകേളവക്കല്ലഭാലാം  വെലക്തനിഗത  ഇനഷസറനസട്ട്
പരനിരക്ഷ ഉറപ്പു വെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

1110/ 2017
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(ബനി)  സസനലാം  ജതീവെനട്ട്  പരനിരക്ഷ  ഉറപനില്ലഭാത്ത  ഇനഷസറനസട്ട്  കപഭാളനിസനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലൂവട  അപകേടങ്ങള സലാംഭവെനിചഭാലുലാം ഉടമയ്കക്കഭാ,  ബന്ധുവെനികനഭാ
നഷ്ട  പരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  സൃഷ്ടനിക്കവപടുന്നതട്ട്  ശേരനിയഭാവണന്നട്ട്
കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  കറഭാഡനില്  സലാംഭവെനിക്കുന്ന  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  അപകേടങ്ങളുവട  നഷ്ട
പരനിഹഭാര  ബഭാദലത  ഏവറടുക്കുകേകയഭാ,  ഇനഷസറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുകേകയഭാ
വചേയഭാന സര്ക്കഭാര് ബഭാദലസമഭാവണന്ന ബഹുമഭാനവപട വവഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവെട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ബനവപട  ചേടങ്ങളനില് ഇതു പ്രകേഭാരമുള മഭാറലാം
വെരുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി&സനി)  ഇനഷസറനസട്ട്  സലാംബനനിച  കകേന്ദ്ര നനിയമത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാന
ത്തനിലഭാണട്ട് വെഭാഹനങ്ങളനില്  ഇനഷസറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതട്ട്.  വെഭാഹന
പരനികശേഭാധനഭാ സമയങ്ങളനില് വെഭാഹനങ്ങളുവട ഇനഷസറനസട്ട് പരനികശേഭാധനയട്ട് വെനികധയമഭാക്കഭാറുണട്ട്. 

ടനിപര് കലഭാറനികേളുവട മരണപഭാചനില്

235 (4081) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടനിപര്കലഭാറനികേളുവട  മരണപഭാചനില്മൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  വെനിവെനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിരനരലാം  കറഭാഡട്ട്  അപകേടങ്ങള  ഉണഭാകുന്ന  കേഭാരലങ്ങള  ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അശദകയഭാവടയലാം  അനനിയനനിതമഭായലാം  ഓടനിക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  വെഭാഹനങ്ങളുലാം
മതലലാം കേയറനി അയയന്ന കലഭാറനികേളുലാം ഉണഭാക്കുന്ന അപകേടങ്ങള നനികതലന സലാംഭവെനിചനിട്ടുലാം
ശേക്തമഭായ നടപടനികേള ഉണഭാകേഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരക്കഭാര്വക്കതനിവര  ശേക്തമഭായ  നടപടനികേള  ലകേവക്കഭാളനണട്ട്.
അപകേടത്തനിനട്ട്  കേഭാരണക്കഭാരഭാകുന്ന  ലഡ്രൈവെര്മഭാരുവട  ലലസനസട്ട്  സവസനഡട്ട്
വചേയ്യുകേയലാം  പനിഴെ  ഈടഭാക്കുകേയലാം  വെഭാഹനങ്ങളുവട  വപര്മനിറട്ട്  ഉളവപവടയളവെ  റദ്ദേട്ട്
വചേയ്യുകേയലാം വചേയ്യുനണട്ട്.
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ജതീവെനക്കഭാരുവട കുറവെട്ട്

236 (4082) വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം സബട്ട് ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം
ആവെശേലത്തനിനട്ട് ജതീവെനക്കഭാര് ഇവല്ലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പലകപഭാഴലാം വെഭാഹനങ്ങള പരനികശേഭാധനികക്കണ ഇത്തരലാം ജതീവെനക്കഭാരുവട
കുറവെട്ട്  ഗതഭാഗത  വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനവത്ത  ബഭാധനിചനിട്ടുവണന്ന  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ജതീവെനക്കഭാവര നനിയമനിക്കുവെഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കേമ്മേതീഷണകററനില്  നനിലവെനിവല  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പുറകമ
എത്ര കപര് വെര്ക്കനിലാംഗട്ട് അകറഞ്ചട്ട്വമന്റെനില് കജഭാലനി വചേയ്യുനവവെന്നട്ട് വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി)  കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനില് പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണര് ശേനിപഭാര്ശേ സമര്പനിചനിരുന.  അതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനഭാവെശേലമഭായ
വെനിവെനിധ തസനികേകേള വെകുപനില് സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കേമ്മേതീഷണകററനില് ഒരു കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിളസട്ട്  ഇനവസകര്
വെര്ക്കനിലാംഗട്ട് അകറഞ്ചട്ട്വമന്റെനില് കജഭാലനി വചേയ്യുനണട്ട്.

 വപര്മനന്റെട്ട് രജനികസ്ട്രഷന

237  (4083) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വെഭാഹനങ്ങള വെഭാങ്ങുന്ന അവെസരത്തനില് തവന്ന വപര്മനന്റെട്ട്
രജനികസ്ട്രഷന നല്കേഭാത്തതട്ട് എന്തുവകേഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  രജനികസ്ട്രഷന നടത്തനിയതനിനുകശേഷലാം പനിന്നതീടട്ട്  സനിരലാം
രജനികസ്ട്രഷന നടത്തുന്നതനിലൂവട വെഭാഹന ഉടമകേളക്കുണഭാകുന്ന ബുദനിമുടട്ട് ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ ബുദനിമുടട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി വെഭാഹനലാം വെഭാങ്ങുന്ന അവെസരത്തനില്
തവന്ന വപര്മനന്റെട്ട് രജനികസ്ട്രഷന നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   വെഭാഹന  ഉടമകേളനില്നനിനലാം  വെഭാഹനലാം  രജനിസ്റ്റര്  വചേയഭാനുള
വചേലവെട്ട്  എന്ന  കപരനില്  വെഭാഹന  ഡതീലര്മഭാര്  ഹഭാനഡട്ട് ലനിലാംഗട്ട്  ചേഭാര്ജനിനത്തനില്
അനധനികൃതമഭായനി  അമനിത തുകേ ഈടഭാക്കുനവവെനള പരഭാതനികേള അവെസഭാനനിപനിക്കുകേ
എന്ന ഉകദ്ദേശേലകത്തഭാവട എല്ലഭാ വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം വടമ്പററനി രജനികസ്ട്രഷന നനിര്ബനമഭാക്കുകേയലാം
വെഭാഹന  വെനില്പനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഓണ്ലലനഭായനി  വടമ്പററനി  രജനികസ്ട്രഷന  നടത്തുന്നതനിനുള
സലാംവെനിധഭാനലാം  1-4-2016  മുതല്  ഏര്വപടുത്തുകേയലാം വചേയ്തു.  ഇതുവെഴെനി  ഇടനനിലക്കഭാവര
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഹഭാനഡട്ട് ലനിലാംഗട്ട്  ചേഭാര് ജഭായനി  ഈടഭാക്കനിവെന്നനിരുന്ന  അമനിതതുകേ
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം വെഭാഹന ഉടമയട്ട്  വെഭാഹനലാം കനരനിടട്ട്  രജനിസ്റ്റര് വചേയ്യുന്നതനിനുമുള
അവെസരലാം ലഭലമഭാകുകേയലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വപര്മനന്റെട്ട്  രജനികസ്ട്രഷന  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേവളക്കുറനിചട്ട്
പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

വെഭാഹനങ്ങളുലാം സുരക്ഷയലാം

238 (T *4084) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  ബസുകേള,  ഔകദലഭാഗനികേ  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങള  എന്നനിവെയല്ലഭാവത
ലപ്രവെറട്ട് വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം,  ഓകടഭാറനിക്ഷ മുതലഭായ വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം സ്കൂള കുടനികേവള
വകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എവനല്ലഭാലാം സുരക്ഷഭാ മുന്നറനിയനിപ്പുകേള/മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണട്ട് ഇത്തരലാം
വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരലാം വെഭാഹനങ്ങള ഇടയനിടയട്ട്  പരനികശേഭാധനിചട്ട് സുരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കുനവണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇത്തരത്തനിലുള  വെഭാഹനങ്ങളുവടയലാം,  അതനില്  യഭാത്ര  വചേയ്യുന്ന
കുടനികേളുവടയലാം  വെനിവെരങ്ങള  അതതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  കശേഖരനിചട്ട്
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില്ല.

* 'T'  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുവട വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുള
സുരക്ഷഭാമഭാനദണ്ഡങ്ങള ഇത്തരലാം വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇത്തരലാം വെഭാഹനങ്ങളുലാം സ്കൂള വെഭാഹനങ്ങളുവട സുരക്ഷഭാമഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് പരനികശേഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഇത്തരലാം സസകേഭാരല വെഭാഹനങ്ങളുവട
കേണക്കട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപട്ട്  കശേഖരനിചട്ട്  വെചനിടനില്ല.  പ്രസ്തുത  വെനിവെരങ്ങള 
കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  സൂക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങവളഭാനലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

അനധനികൃത ടഭാകനി
239 (4085) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് : 

ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലപ്രവെറട്ട് വെഭാഹനങ്ങളഭായനി രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുളവെ ടഭാകനി
സര്വെതീസുകേള നടത്തുന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  കൂടനിയ കതഭാതനില് കറഭാഡുനനികുതനിയലാം  ഇനഷസറനസുലാം അടചട്ട്
നടത്തുന്ന ടഭാകനികേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം നഷ്ടത്തനിലഭാകുന്നതട്ട് തടയഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനികക്കണ  വെരുമഭാനത്തനില്  ഭതീമമഭായ  കുറവെട്ട്  വെരുന്നതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാന അനധനികൃത ടഭാകനികേളുവട നനികരഭാധനലാം സഭാധലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ശേക്തമഭായ  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തുകമഭാവയന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ലപ്രവെറട്ട് വെഭാഹനങ്ങളഭായനി രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുള വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
ടഭാകനി സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തുന്നതനിനട്ട് അനുവെഭാദമനില്ല.  അത്തരത്തനില് അനധനികൃത ടഭാകനി
സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തുന്ന  വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവര  കേര്ശേന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എല്ലഭാ എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   അത്തരലാം
വെഭാഹനലാം കേവണത്തനിയഭാല് ആ വെഭാഹനത്തനിവന്റെ ഉടമയ്വക്കതനിവര  1988-വല കകേന്ദ്ര
കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമത്തനിവല  വസക്ഷന  192  (എ)  പ്രകേഭാരമുള  ശേനിക്ഷഭാ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം തുടര്ന്നട്ട് വപര്മനിറട്ട് എടുപനിക്കുകേയലാം വചേയ്തു വെരുന.

(ഡനി)  അനധനികൃത ടഭാകനി സര്വ്വേതീസട്ട് കേവണത്തുന്നതനിനഭായനി എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്
ഉകദലഭാഗസരുവട പരനികശേഭാധന ശേക്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വെരനികേയഭാണട്ട്.
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ആര്.ടനി. ഓഫതീസനിവല ഉകദലഭാഗസര്

240 (4086) ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് എത്ര സബട്ട് ആര്.ടനി ഓഫതീസുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;

(ബനി) ഒരു സബട്ട്  ആര്.ടനി  ഓഫതീസനില് കവെണ കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിള ഓഫതീസര്,
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിള ഓഫതീസര്,  മറട്ട്  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  ജതീവെനക്കഭാര്
എന്നനിവെരുവട സ്റ്റഭാഫട്ട് ഫനികകഷന വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എറണഭാകുളലാം  ആര്.ടനി  ഓഫതീസനിലുള  എലാം.വെനി.ഐ.  എ.എലാം.വെനി.ഐ
ഉകദലഭാഗസരുവട എണലാം എത്ര?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില് 55 സബട്ട് ആര്.ടനി. ഓഫതീസുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  2012-ല് കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനില് അവെസഭാനമഭായനി പുതനിയ സബട്ട്
ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേള  തുടങ്ങനിയകപഭാള  അനുവെദനിച  ജതീവെനക്കഭാരുവട  എണലാം  തഭാവഴെപറയലാം
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

കജഭായനിന്റെട്ട് റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസര് 1

കമഭാകടഭാര് വവെഹനിക്കനിളസട്ട് ഇനവസകര് 2

അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കമഭാകടഭാര് വവെഹനിക്കനിളസട്ട് ഇനവസകര് 3

ജൂനനിയര് സൂപ്രണട്ട് 1

വഹഡട്ട് അക്കഗ്രൗണന്റെട്ട് 1

കഭാര്ക്കട്ട് 6

ലടപനിസ്റ്റട്ട് 1

ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് 2

അറനഡര് 1

ലഡ്രൈവെര് 1

പഭാര്ടട്ട് ലടലാം സസതീപര് 1

എന്നഭാല് ഇത്രയലാം ജതീവെനക്കഭാര് ഇല്ലഭാത്ത ഓഫതീസുകേളുമുണട്ട്.
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(സനി)  എറണഭാകുളലാം  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസനില്  19  കമഭാകടഭാര്

വവെഹനിക്കനിളസട്ട്  ഇനവസകര്മഭാരുലാം  19  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിളസട്ട്

ഇനവസകര്മഭാരുമുണട്ട്.

ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട് വടസ്റ്റട്ട് നടത്തുന്നതനിനുള സലലാം

241 (4087) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ

നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വെനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസനിനു  കേതീഴെനില്  ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട്  വടസ്റ്റട്ട്  നടത്തുന്നതനിനുള

സല പരനിമനിതനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പഭാണക്കഭാടട്ട്  വെനികല്ലജനിവല  ഇനവകേല്  എഡബസനിറനിയനില്  പ്രസ്തുത

ആവെശേലത്തനിനുള സലലാം വെനിട്ടുവകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട് ഇനവകേല് അധനികൃതര് സര്ക്കഭാരനിവന

സമ്മേതലാം അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിനട്ട് സസനമഭായനി സലമനില്ലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില്

ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട് വടസ്റ്റട്ട് നടത്തുവെഭാന ആവെശേലമഭായ ഭൂമനി ഏവറടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസനിനട്ട്  പുതനിയ  വകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശേലാം കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട് പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.  ഒകരക്കര് സലത്തനിനട്ട്  71  ലക്ഷലാം രൂപയലാം സര്വ്വേതീസട്ട് ചേഭാര്ജുമഭാണട്ട്

ഇനവകേല്  ആവെശേലവപടുന്നതട്ട്.  ആയതട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപട്ട്  പരനികശേഭാധനിച്ചു

വെരുന.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഏവറടുക്കുവെഭാനുള നടപടനിക്രമങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ഇതനികലക്കഭാവെശേലമഭായ സലലാം കേവണത്തുന്നതനിനട്ട് ഇക്കഴെനിഞ കേളകകഴട്ട് കകേഭാണ്ഫറനസനില്

എല്ലഭാ കേളകര്മഭാകരഭാടുലാം ആവെശേലവപടനിട്ടുണട്ട്.
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ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട് ലലസനസട്ട്

242 (4088) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാമസവലാം  കമല്വെനിലഭാസവലാം  മഭാറുകമ്പഭാള  ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട്  ലലസനസട്ട്
പുതുക്കുന്നതനിനുലാം,  ഡന്യൂപനികക്കറട്ട്  ലലസനസട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉള
നനിബനനകേള എവനഭാവക്കയഭാവണന വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട്  ലലസനസനില്  കമല്വെനിലഭാസലാം  മഭാറ്റുന്നതനിനുള  നടപടനി
ക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുകമഭാ;  നനിലവെനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന വെനിലഭാസത്തനില്  ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട്
ലലസനസട്ട് പുതുക്കുന്നതനിനുലാം ഡന്യൂപനികക്കറട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വെനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കമല്വെനിലഭാസലാം  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട്  ലലസനസട്ട്  പുതുക്കുന്നതനിനുലാം
ഡന്യൂപനികക്കറട്ട് ലലസനസട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം പുതനിയ കമല്വെനിലഭാസലാം ഏതട്ട് റതീജനിയണല്
ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസനിവന്റെ/സബട്ട് റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസനിവന്റെ അധനികേഭാര
പരനിധനിയനിലഭാകണഭാ വെരുന്നതട്ട്  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസനിലഭാണട്ട്  അകപക്ഷനികക്കണതട്ട്.  അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം
പുതനിയ  കമല്വെനിലഭാസലാം  വതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള കരഖയവട  സസയലാം  സഭാക്ഷലവപടുത്തനിയ
പകേര്പട്ട്  സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.   കമല്വെനിലഭാസലാം വതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള കരഖയഭായനി ഇലക്ഷന
ഐഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡട്ട്,  പഭാകസഭാര്ടട്ട്,  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡട്ട്  എന്നനിവെയനികലവതങനിലുലാം
സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട്  ലലസനസനില്  കമല്വെനിലഭാസലാം  മഭാറ്റുന്നതനിനുള  നടപടനി
ക്രമങ്ങളനില്  യഭാവതഭാരു  ബുദനിമുട്ടുലാം  നനിലവെനിലനില്ല.  മുനപട്ട്  ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട്  ലലസനസനില്
കമല്വെനിലഭാസലാം മഭാറ്റുന്ന സമയത്തട്ട് പഴെയ ഓഫതീസനില്നനിനലാം  ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട് ലലസനസട്ട്
പര്ടനിക്കുകലഴട്ട്  ആവെശേലവപടഭാറുണഭായനിരുന.  നനിലവെനില് സഭാധഭാരണ സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
പര്ടനിക്കുകലഴട്ട് സമര്പനികക്കണ ആവെശേലലാം വെരുന്നനില്ല.  കൂടഭാവത അകപക്ഷ ഓണ്ലലന
വെഴെനി സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  കമല്വെനിലഭാസലാം മഭാറുന്ന സമയത്തട്ട് പുതനിയ കമല്വെനിലഭാസലാം
ലഡ്രൈവെനിലാംഗട്ട്  ലലസനസട്ട്,  ആര്.സനി.  ബുക്കട്ട്  എന്നനിവെയനില്  കരഖവപടുത്തുകേ
എനളതട്ട്  നനിയമപരമഭായ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ  ഓഫതീസനിനുലാം  അധനികേഭാരപരനിധനി
നനിര്ണയനിചനിട്ടുളതനിനഭാല്  പുതനിയ  കമല്വെനിലഭാസത്തനില്  ലലസനസട്ട്  പഴെയ
ഓഫതീസനില്നനിനലാം പുതുക്കനി നല്കുവെഭാന സഭാദലമല്ല. 
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 വെഭാഹനങ്ങളുവട റതീ-രജനികസ്ട്രഷന

243 (4089) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 15 വെര്ഷലാം കേഴെനിഞ വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് റതീ-രജനികസ്ട്രഷന അനുവെദനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ഹരനിത  ലടബന്യൂണല്  വെനിധനിയവട  വെനിശേദഭാലാംശേലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഇതനിനകമല് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  23-5-2016-വല  137/2016 (എസട്ട്.  ഇസഡട്ട്)  എന്ന അകപക്ഷയനിവല

ഇടക്കഭാല ഉത്തരവെനിലൂവട ബഹുമഭാനവപട ഹരനിത ലടബന്യൂണല് 10 വെര്ഷലാം കേഴെനിഞ

ഡതീസല്  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  തനിരുവെനനപുരലാം,  വകേഭാല്ലലാം,  വകേഭാചനി,  തൃശ്ശൂര്,

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്  എന്നതീ  നഗരങ്ങളനില്  നനികരഭാധനലാം  ഏര്വപടുത്തനിവക്കഭാണട്ട്

ഉത്തരവെട്ട്  പുറവപടുവെനിക്കുകേയണഭായനി.   ബഹുമഭാനവപട  ഹരനിത  ലടബന്യൂണലനിവന്റെ

പ്രസ്തുത ഉത്തരവെട്ട് ബഹുമഭാനവപട കകേരള ലഹകക്കഭാടതനിയവട 27-5-2016-വല WP

(C) No. 18756/2016-V-വല ഇടക്കഭാല ഉത്തരവെനിലൂവട കസ്റ്റ വചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവെനില്  ബഹുമഭാനവപട  ഹരനിത  ലടബന്യൂണലനിവന്റെ  വെനിധനി  കസ്റ്റ

വചേയനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല് മറട്ട് നടപടനികേവളഭാനലാംതവന്ന സസതീകേരനിചനിടനില്ല.

  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്

244  (T* 4090) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  രൂക്ഷമഭായനിട്ടുള  സലങ്ങള  ജനില്ല

തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

* 'T' മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  പ്രസകുുത  പ്രകദശേങ്ങളനില്  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

ശേഭാസതീയമഭായലാം  സമയബനനിതമഭായലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്  വെനിശേദഭാലാംശേലാം

നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട് ഇതുസലാംബനനിച്ചുള പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില്ല.

നനിലവെനിലുള  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുള

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

മതീറര് ബനില്ലനിലാംഗട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം

245 (4091) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഓകടഭാറനിക്ഷകേളനില്  മതീറര്  ബനില്ലനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം

ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ബനില്ലനിലാംഗട്ട്  വമഷതീനുകേളുവട  അഭഭാവെലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന

എവനല്ലഭാലാം നടപടനികേവളടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന;

(ബനി) ഓകടഭാറനിക്ഷകേള ഓടനിക്കുന്ന ലഡ്രൈവെര്ക്കട്ട് കൃതലമഭായ കൂലനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം

ഇതട്ട് വെഭാടകേയ്വക്കടുക്കുന്ന യഭാത്രക്കഭാരുമഭായനി ഉണഭാകുന്ന തര്ക്കങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം

മതീറര് ബനില്ലനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനത്തനിനഭാവവമന്നതനിനഭാല് പ്രസ്തുത സലാംവെനിധഭാനലാം  ആദലപടനിയഭായനി

നഗരങ്ങളനിവലങനിലുലാം  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഗഗ്രൗരവെമഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

വെനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനവത്ത ഓകടഭാറനിക്ഷകേളനില് മതീറര് ബനില്ലനിലാംഗട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം

ഏര്വപടുത്തുന്നതട്ട് സലാംബനനിച വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.
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 അമനിത ശേബ്ദകത്തഭാവടയള കഹഭാണുകേള

246  (4092)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) അമനിതശേബ്ദകത്തഭാവടയളള കഹഭാണുകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വെഭാഹനലാം ഓടനിക്കുന്ന

എത്ര കകേസ്സുകേള ഇഗ്രൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശേഷലാം കേവണത്തനിയനിട്ടുവണന്നട്ട്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പരനികശേഭാധനഭാഫലമഭായനി  ഇതനില്  എത്ര  സര്ക്കഭാര്/വപഭാതുകമഖലഭാ/

സസകേഭാരല വെഭാഹനങ്ങള പനിഴെ ഒടുകക്കണനി വെന്നനിട്ടുണട്ട് ; വെനിശേദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  5581 കകേസുകേള കേവണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  4709 സസകേഭാരല വെഭാഹനങ്ങളനില്നനിനലാം പനിഴെ ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  872

സര്ക്കഭാര്/വപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുവട  വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവര  കനഭാടതീസട്ട്

നല്കുന്നതുളവപവടയള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആയനിറനി ജലഗതഭാഗത വെകുപട്ട്

247 (T* 4093) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിവല  ആയനിറനി  ജലഗതഭാഗത  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്

ആവകേ  എത്ര  ജതീവെനക്കഭാരുവട  തസനികേ  അനുവെദനിചനിട്ടുവണനലാം  എത്ര  കബഭാട്ടുകേള

നനിലവെനില് സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തുനവവെനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെനിവട കകേടഭായ എത്ര കബഭാട്ടുകേള ഉവണനലാം ഇവെ എകപഭാള റനിപയര്

വചേയട്ട് ഓടനിക്കഭാന കേഴെനിയവമനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലഗതഭാഗത വെകുപട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?         

* 'T' മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജലഗതഭാഗത  വെകുപനിനട്ട്  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലകേളനില്
സര്വ്വേതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  17-3-1990-വല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട്  നമ്പര്
23/90/PW&T  പ്രകേഭാരലാം  തഭാവഴെപറയലാംപ്രകേഭാരലാം  ജതീവെനക്കഭാരുവട  തസനികേകേള
അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ക്രമ നമ്പര് തസനികേയവട കപരട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുള എണലാം

1 സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട് 1

2 എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കട്ട് 2

3 എല്. ഡനി. കേഭാഷലര് 2

4 പന്യൂണ് 3

5 പഭാര്ടട്ട് ലടലാം സസതീപര് 1

6 കസ്റ്റഷനമഭാസ്റ്റര് കഗഡട്ട്-II 3

7 കബഭാടട്ട് മഭാസ്റ്റര് 6

8 വചേക്കര് 3

9 സഭാങട്ട് 6

10 ലഡ്രൈവെര് 6

11 ലഭാസര് കഗഡട്ട് II 12

12 വമക്കഭാനനികേട്ട് 2

13 ഇലക്ട്രേതീഷലന 1

14 പമ്പട്ട് ഓപകററര് 3

സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തനിവെന്നനിരുന്ന രണട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില് ഒവരണലാം കകേടഭായതനിനഭാല്
നനിലവെനില്  ഒരു  കബഭാടഭാണട്ട്  സര്വ്വേതീസട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.  കകേടഭായ  കബഭാടനിവന്റെ
അറകുറപണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  തുറമുഖ  വെകുപനിവന്റെ  സര്കവ്വേ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
ലഭനിചഭാലുടവന  സര്വ്വേതീസട്ട്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാവത  മൂന്നട്ട്  കബഭാട്ടുകേള
അറകുറപണനികേളക്കഭായനി സസകേഭാരല കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് വെര്ക്കട്ട് ഓര്ഡര് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
മൂന മഭാസത്തനിനുളനില് റനിപയര് പൂര്ത്തനിയഭാകുവമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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(സനി)  വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനകമഖല  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കസവെനങ്ങള

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കേഭാലപഴെക്കലാംവചേന്ന  കബഭാട്ടുകേള  മഭാറനി  ആധുനനികേ

കബഭാട്ടുകേള സര്വ്വേതീസുകേളനില് ഉളവപടുത്തുകേയലാം സസനമഭായനി ആലപ്പുഴെയനില് യഭാര്ഡട്ട്

സഗ്രൗകേരലലാം ഏര്വപടുത്തുകേയലാംവെഴെനി കൂടുതല് കബഭാട്ടുകേള ഒകരസമയലാം റനിപയര് വചേയ്തു.

ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തട്ട്  കൂടുതല്  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവെനിവല

വകേഭാല്ലലാം-ആലപ്പുഴെ,  ആലപ്പുഴെ-വകേഭാല്ലലാം,  സതീ  കുടനഭാടട്ട്  എന്നതീ  സര്വ്വേതീസുകേളക്കട്ട്

പുറകമയഭായനി ലവെക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴെ-കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം എന്നനിങ്ങവന രണട്ട്

പുതനിയ  അതനികവെഗ  സര്വ്വേതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു

വെരുന.  നനിലവെനില് സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തനിവെരുന്ന റൂട്ടുകേളക്കട്ട് പുറകമ പുതനിയ റൂട്ടുകേളനില്

സര്വ്വേതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  വമചവപട  കസവെനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം

ശദനിക്കുന.  ആലപ്പുഴെയനിവല  കപഭാഞനിക്കരയനില്  വെകുപനിനുകവെണനി  സസനമഭായനി

4  കബഭാട്ടുകേള  ഒകരസമയലാം അറകുറപണനികേള നടത്തഭാവന്ന ലഡ്രൈകഡഭാക്കുലാം 4  കബഭാട്ടുകേള

കേയറഭാവന്ന  സനിപട്ട്  കവെയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം  കബഭാട്ടുകേളുവട  അറകുറപണനികേള

ഊര്ജനിതമഭായനി  നടത്തനിവെരനികേയമഭാണട്ട്.  കബഭാട്ടുകേളനില്  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള

സജമഭാക്കനിയനിട്ടുളതുലാം  പഭാസഞ്ചര്  കേപഭാസനിറനിക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  ലലഫട്ട്

ജഭാക്കറ്റുകേള  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്.  സുരക്ഷ  വമചവപടുത്തുന്നതനിവന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  വറസന്യൂ  കബഭാട്ടുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ജലഗതഭാഗത രലാംഗത്തട്ട് നൂതന സഭാകങതനികേ വെനിദല പ്രകയഭാജനവപടുത്തുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

സഗ്രൗകരഭാര്ജത്തനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു  യഭാത്രഭാകബഭാടനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(നക്ഷത്ര  ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  3932,  4039  എന്നതീ  നമ്പര്  കചേഭാദലങ്ങളുവട  ഉത്തരങ്ങള

എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞ്ചനില് ലഭലമഭായനിടനില്ല.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ.)
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9.30 AM]

II അടനിയന്തരപ്രകമയയ

വവക്ടോജ കലക്ടോട്ടറനി 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സയസക്ടോനതത്ത്  പ്രകതവകേനിചത്ത്  വടക്കന്  ജനില്ലകേളനില്  എഴുതത്ത്
കലക്ടോട്ടറനി എന്നറനിയപപ്പെടുന്ന വവക്ടോജ കലക്ടോട്ടറനി സമക്ടോന്തരമക്ടോയനി വന്സയവനിധക്ടോനങ്ങകളക്ടോപട
പ്രവര്തനിക്കുന്നതുമൂലയ കകേരള കലക്ടോട്ടറനിയുപട നനിലനനില്പ്പെനിപന ബക്ടോധനിക്കുകേയുയ സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര്
ചൂതക്ടോട്ടതനിനത്ത്  സമക്ടോനമക്ടോയ  ഇഇൗ  കലക്ടോട്ടറനിപയടുതത്ത്  സക്ടോമ്പതനികേമക്ടോയനി  തകേരുകേയുയ
കകേരളതനികലക്കത്ത് ഇതരസയസക്ടോന കലക്ടോട്ടറനി മക്ടോഫനിയയത്ത് കേടന്നുവരക്ടോന് അവസരപമക്ടോരുങ്ങുകേയുയ
പചെയ്യുന്നതക്ടോയനി  പറയപപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമക്ടോയ  സനിതനിവനികശേഷയ  സഭക്ടോനടപടനികേള
നനിര്തനിവചത്ത്  ചെര്ച  പചെയ്യണപമന്നക്ടോവശേവപപ്പെട്ടത്ത്  സര്വ്വശസ്പീ  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന്,
എയ. ഉമ്മര്, അനൂപത്ത് കജക്കബത്ത് എന്നസ്പീ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട അയഗങ്ങള റൂള 50 പ്രകേക്ടോരയ
കനക്ടോട്ടസ്പീസത്ത് നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

ധനകേക്ടോരവവയ കേയറയ വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതക്ടോമസത്ത് പഎസകേത്ത്): സര്,
വളപര  ഗഇൗരവമക്ടോയ  വനിഷയമക്ടോണത്ത്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  അയഗങ്ങള അടനിയന്തര
പ്രകമയതനിലൂപട  ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇഇൗ  വനിഷയതനിപന്റെ  ഗഇൗരവപതക്കുറനിചത്ത്
സര്ക്കക്ടോരനിനയ പൂര്ണ്ണകബക്ടോദവമുണത്ത്. ഇപതക്ടോരു കലക്ടോട്ടറനിയല്ല, അനധനികൃത പബറനിയഗക്ടോണത്ത്.
അതക്ടോണത്ത് എഴുതത്ത് കലക്ടോട്ടറനിപയന്നത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  അയഗങ്ങള  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.
സയസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് എല്ലക്ടോ ദനിവസവയ കലക്ടോട്ടറനി നറപക്കടുപ്പെത്ത് നടത്തുന്നുണത്ത്.  ഒന്നക്ടോയ
സമ്മക്ടോനയ കേനിട്ടുന്ന നമ്പറനിപന്റെ അവസക്ടോനപത നമ്പര് ഏതക്ടോപണന്നത്ത് ഉഇൗഹനിചത്ത് പബറത്ത്
വയ്ക്കുകേയക്ടോണത്ത് പചെയ്യുന്നതത്ത്.  ചെനില സലങ്ങളനില് രണക്കങ്ങളയ മറ്റുചെനില സലങ്ങളനില്
മൂന്നക്കങ്ങളമക്ടോയനിരനിക്കുയ  പബറത്ത്  വയ്ക്കുന്നതത്ത്.  ഇങ്ങപന  പബറത്ത്  വയ്ക്കുന്നതത്ത്  ഒരുതരയ
അഡനികത്ത്  ഉണക്ടോക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത്  സയസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  കലക്ടോട്ടറനി
നനിയമതനില് ഇതത്ത് നനികരക്ടോധനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.  കകേരള കലക്ടോട്ടറനി നക്ടോലക്കതനിനതക്ടോപഴെയുള്ളതനിനത്ത്
സമ്മക്ടോനയ നല്കുന്നനില്ല. ഇതത്ത് കകേരളതനില് വളപര വവക്ടോപകേമക്ടോയനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.
ഇതനിനത്ത് സക്ടോമക്ടോനവയ ദസ്പീര്ഘമക്ടോയ ചെരനിത്രമുണത്ത്.  കകേരളതനില് അനവസയസക്ടോന കലക്ടോട്ടറനി
കേചവടക്കക്ടോര് കലക്ടോട്ടറനി നടതനിപക്കക്ടോണനിരുന്നകപ്പെക്ടോള അവര് ഒരക്ക നമ്പറനിനത്ത് സമ്മക്ടോനയ
നല്കുമക്ടോയനിരുന്നു.  ഇകപ്പെക്ടോഴെതത്ത്  നനികരക്ടോധനിചതനിപന്റെ ഫലമക്ടോയനി  അവര് ഇതനിപന ഒരു
മക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോയനി  കേപണതനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  2011-ല്  30,  2012-ല്  46,
2013-ല്  75,  2014-ല്  90,  2015-ല്  196,  2016  പതക്ടോയ  മക്ടോസയ  വപര  155
എന്നനിങ്ങപന കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് പചെയനിട്ടുണത്ത്. ഇതത്ത് കൂടുതല് വവക്ടോപകേമക്ടോകുന്നുപവന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്



അടനിയന്തരപ്രകമയയ 279

കകേസനിപന്റെ  എണ്ണതനിലുള്ള  വര്ദനവത്ത്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇതത്ത്  മനിക്കവക്ടോറയ
വടക്കന് ജനില്ലകേളനിലക്ടോണത്ത് കകേനസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കേക്ടോലപതടുത
544 കകേസുകേളനില് മലപ്പുറയ ജനില്ലയനില് മക്ടോത്രമക്ടോയനി 291 കകേസുകേളണത്ത്. കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടത്ത്
62,  കേണ്ണൂര് 125,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  27 എന്നനിങ്ങപനയക്ടോണത്ത് കകേസുകേളള്ളതത്ത്.  ഈ പക്ടോകറണ
തപന്നയക്ടോണത്ത്  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇഇൗ  കകേസുകേളപട  സസ്വഭക്ടോവയ
പരനികശേക്ടോധനിചകപ്പെക്ടോള 592 കകേസുകേളനില് 216 എണ്ണയ ഓണലലന് കലക്ടോട്ടറനികേളക്ടോണത്ത്.
അതക്ടോയതത്ത്  മറത്ത്  സയസക്ടോനങ്ങള  നടത്തുന്ന  കലക്ടോട്ടറനികേള  അനധനികൃതമക്ടോയനി
ഓണലലനക്ടോയനി  വയ്ക്കുന്ന  സയഭവങ്ങളക്ടോണത്ത്.  ഒറയക്കയ  220-ഉയ  മൂന്നക്കയ  70-ഉയ
മറ്റുള്ളവ  86-ഉമക്ടോണത്ത്.  ഈ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വന്നതനിനകശേഷയ ഇതനിപന
എങ്ങപന തടയക്ടോപമന്നതനിപനക്കുറനിചത്ത് വളപര ഗഇൗരവമക്ടോയനി ആകലക്ടോചെനിക്കുകേയുയ ചെനില
തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങപളടുക്കുകേയുമുണക്ടോയനി.  ഇതുസയബനനിചത്ത്  കപക്ടോലസ്പീസത്ത്  ഉകദവക്ടോഗസര്,
വക്ടോണനിജവ  നനികുതനി  വകുപ്പെത്ത്  ഉകദവക്ടോഗസര്  എന്നനിവര്  ഉളപപ്പെട്ട  കസ്റ്ററത്ത്  പലവല്
കമക്ടോണനിററനിയഗത്ത്  കേമ്മനിറനി  എട്ടക്ടോയ  മക്ടോസതനില്  കയക്ടോഗയ  കചെരുകേയുണക്ടോയനി.  ആ
കയക്ടോഗതനിപലടുത തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങള ഞക്ടോന് വക്ടോയനിക്കക്ടോയ. 

(i) ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനില് ഒറയക്കയ,  രണക്കയ,  മൂന്നക്കയ ലടപ്പെത്ത് അനധനികൃത
കലക്ടോട്ടറനിയുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  ചെനില  കകേസുകേള  എടുതനിട്ടുണത്ത്;  എല്ലക്ടോ
ജനില്ലകേളനിലുയ അതരയ സയഭവങ്ങളകണക്ടോ എന്നകനസ്വഷനിചത്ത് കകേസുകേപളടുക്കണയ.
ഇതനിനക്ടോയനി എസത്ത്.പനി. (ഇന്റെലനിജന്സത്ത്) പമകസ്സേജത്ത് അയയണയ.

(ii) കകേസുകേപളടുക്കുകമ്പക്ടോള പഗയനിമനിയഗത്ത് ആകനികനക്ടോപടക്ടോപ്പെയതപന്ന പഎ.പനി.സനി.
വകുപ്പുകേളയകൂടനി ഉളപപ്പെടുതക്ടോനള്ള നനിയമപരമക്ടോയ സക്ടോദവത പരനികശേക്ടോ
ധനിക്കക്ടോന് പറയനിഞത്ത് പഎ.ജനി.-മക്ടോകരക്ടോടത്ത് നനിര്കദ്ദേശേനിക്കണയ.

(iii) സയസക്ടോനപത ചെനില സലങ്ങളനില് വവക്ടോജകലക്ടോട്ടറനി ടനിക്കറ്റുകേള ചെനിലകപ്പെക്ടോള
വനില്ക്കുന്നതനിനള്ള  സക്ടോദവതയുണത്ത്;  ഇക്കക്ടോരവതനില്  എല്ലക്ടോ ജനില്ലകേളനിലുയ
കപക്ടോലസ്പീസത്ത് ജക്ടോഗ്രത പുലര്തണയ; ജനില്ലക്ടോതല കമക്ടോണനിററനിയഗത്ത് പസല്ലുകേള
ഇക്കക്ടോരവയ ഗഇൗരവമക്ടോപയടുക്കണയ. 

(iv) ഓണലലന്  കലക്ടോട്ടറനികേപള  സയബനനിചത്ത്  ജനില്ലകേളനില്  കപക്ടോലസ്പീസത്ത്
ലസബര് പസല് കമക്ടോണനിറര് പചെയ്യുന്നതനിനള്ള നനിര്കദ്ദേശേയ നല്കേനിയനിരുന്നു.
ഇകപ്പെക്ടോള അതരയ പ്രവര്തനങ്ങള ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനിപല്ലന്ന വനിവരയ
കലക്ടോട്ടറനി വകുപ്പെത്ത് ഉകദവക്ടോഗസര് അറനിയനിച്ചുപവങനിലുയ ഇക്കക്ടോരവതനിലുള്ള
ജക്ടോഗ്രത തുടകരണതക്ടോണത്ത്.
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(v) തനിരുവനന്തപുരയ,  ആലപ്പുഴെ,  കകേക്ടോട്ടയയ,  ഇടുക്കനി,  എറണക്ടോകുളയ ജനില്ലകേളനില്
ഡനിസനികേത്ത് പലവല് കലക്ടോട്ടറനി കമക്ടോണനിററനിയഗത്ത് പസല് കയക്ടോഗയ കൂടുന്നതക്ടോയനി
കേക്ടോണുന്നനില്ല. കയക്ടോഗയ കൂടണപമന്നത്ത്  കേക്ടോണനിചത്ത്  ബനപപ്പെട്ട  ജനില്ലക്ടോ
കേളകര്മക്ടോര്ക്കത്ത് ഡയറക്ഷന് നല്കേക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.'

ഇഇൗ  മസ്പീറനിയഗനിപനത്തുടര്ന്നക്ടോണത്ത്  66  കകേസുകേള  പല  ഘട്ടങ്ങളനിലക്ടോയനി
എടുതനിട്ടുള്ളതത്ത്.  പകക്ഷ  ഇഇൗ  കകേസുകേളപക്കക്ടോപക്ക  പരസരബനമുകണക്ടോ? അങ്ങപന
ഉണക്ടോകേണപമന്നനില്ല,  ആര്ക്കുകവണപമങനിലുയ  എവനിപട കവണപമങനിലുയ ഇഇൗ പബറത്ത്
നടതക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.  പലകപ്പെക്ടോഴുയ  സമ്മക്ടോന  തുകേയുപട  വലനിപ്പെവയ  അതത്ത്  വളപര
പപപട്ടന്നത്ത് നല്കുന്ന   രസ്പീതനിയുപമല്ലക്ടോയ കേക്ടോണുകമ്പക്ടോള ഇതനിപന്റെ പനിന്നനില് സയഘടനിതമക്ടോയ
ശമമുകണക്ടോ  എന്ന  സയശേയയ  വര്ദനിച്ചുവരുന്നുണത്ത്.  ഇതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്
സമഗ്ര   പരനികശേക്ടോധന  നടത്തുന്നതനിനകവണനി ഒരു  ദഇൗതവസയഘപത  നനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുണത്ത്.
പഎ.ജനി.  ബല്റക്ടോയ  കുമക്ടോര്  ഉപക്ടോധവക്ടോയ  തലവനക്ടോയനി  രണത്ത്  എസത്ത്.പനി.-മക്ടോര്,  രണത്ത്
ഡനിലവ.എസത്ത്.പനി.മക്ടോര്,  ലസബര്  പസല്ലനിപല  കപക്ടോലസ്പീസത്ത്  ഉകദവക്ടോഗസര്
എന്നനിവരടങ്ങുന്ന  ഒരു ഉന്നതതല ദഇൗതവസയഘപതയക്ടോണത്ത് നനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇവര്
ഇക്കക്ടോരവങ്ങള  സമഗ്രമക്ടോയനി  പരനികശേക്ടോധനിചത്ത്  കേക്ടോരവങ്ങള  കേപണത്തുന്ന  മുറയത്ത്
സര്ക്കക്ടോര്  കേര്ക്കശേമക്ടോയ  നടപടനികേള  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  ഇതുസയബനനിചത്ത്
പ്രതനിപക്ഷതനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തു നനിന്നുള്ള എന്തത്ത് നനിര്കദ്ദേശേവയ കേണക്കനിപലടുത്തുപകേക്ടോണത്ത്
നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് എകപ്പെക്ടോഴുയ സന്നദമക്ടോയനിരനിക്കുയ.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട ധനകേക്ടോരവ വകുപ്പുമനനി ഇഇൗ
വനിഷയപത  സയബനനിചത്ത്  വളപര ഗഇൗരവതരമക്ടോയക്ടോണത്ത്  പ്രതനികേരനിചതത്ത്  എന്നതത്ത്
സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോപയക്ടോരു കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത്.  ഇതുസയബനനിചത്ത്  ഒരകനസ്വഷണ സമനിതനിപയ
രൂപസ്പീകേരനിചതക്ടോയുള്ള വക്ടോര്ത ഇന്നപല രക്ടോത്രനി ഞക്ടോന് കേക്ടോണുകേയുണക്ടോയനി.  ഇക്കക്ടോരവതനില്
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനി വളപര ആകസ്പീവക്ടോണത്ത്.  കേക്ടോരണയ രണ്ടുദനിവസമക്ടോയനി ഇതുസയബനനിച
കരഖകേള ഞക്ടോന് കലക്ടോട്ടറനി ഓഫസ്പീസനിലുയ മറ്റുയ   അകനസ്വഷനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു. എകന്തക്ടോ
ഇതുസയബനനിചത്ത് വരക്ടോനണത്ത് എന്നതുപകേക്ടോണത്ത് ഇന്നപല ഒരു അകനസ്വഷണ കേമ്മസ്പീഷപന
അകദ്ദേഹയ   പ്രഖവക്ടോപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതനിപന  ഞക്ടോന്  സസ്വക്ടോഗതയ  പചെയ്യുന്നു.  ഒറ
നമ്പര് കലക്ടോട്ടറനിപയക്കുറനിച്ചുയ ഓണലല ന് കലക്ടോട്ടറനിപയക്കുറനിച്ചുപമക്ടോപക്ക അകനസ്വഷനിക്കുന്നതനിന
കവണനിയക്ടോണത്ത്  അകനസ്വഷണ  സമനിതനി  രൂപസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  പകക്ഷ  നമ്മുപട
സയസക്ടോനതത്ത്  പ്രകതവകേനിചത്ത്  വടക്കന്  ജനില്ലകേളക്ടോയ  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്,  കേണ്ണൂര്,
കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടത്ത്,  വയനക്ടോടത്ത്,  മലപ്പുറയ  എന്നസ്പീ  ജനില്ലകേളനില്  എഴുതത്ത്  കലക്ടോട്ടറനി
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എന്നറനിയപപ്പെടുന്ന മൂന്നക്ക നമ്പര് കലക്ടോട്ടറനി സയഘടനിതമക്ടോയ സയവനിധക്ടോനകതക്ടോടുകൂടനി,
സയസക്ടോന  കലക്ടോട്ടറനിക്കത്ത്  സമക്ടോന്തരമക്ടോയനിട്ടുള്ള  ഒരു  വലനിയ  സയവനിധക്ടോനകതക്ടോടുകൂടനി
നനിലവനില് വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്. 2011  മുതല് ഒറനമ്പര് കലക്ടോട്ടറനിയുപടയുയ പബറനിയഗത്ത്
സയവനിധക്ടോനതനിപന്റെയുപമല്ലക്ടോയ  ഒറപപ്പെട്ട  കകേസുകേള  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്   പചെയ്യപപ്പെട്ടനിരുന്നതക്ടോയനി
അങ്ങത്ത്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇതരസയസക്ടോന  കലക്ടോട്ടറനി  മക്ടോഫനിയയുപട
പ്രവര്തനങ്ങള കകേരളതനില് അവസക്ടോനനിചതനിനകശേഷയ മറത്ത് സയസക്ടോനങ്ങളമക്ടോയനി
ബനപപ്പെടുതനി ഇടുക്കനി,  പക്ടോലക്കക്ടോടത്ത്,  തനിരുവനന്തപുരയ കപക്ടോലുള്ള ചെനില കബക്ടോര്ഡര്
ജനില്ലകേളനിലക്ടോണത്ത്   ഇതരയ കലക്ടോട്ടറനികേള കൂടുതലക്ടോയനി കേണ്ടുവരുന്നതത്ത്.  ഇകപ്പെക്ടോള ഇഇൗ
എഴുതത്ത്  കലക്ടോട്ടറനി   സയഘടനിതമക്ടോയ  ഒരു  സയവനിധക്ടോനമക്ടോയക്ടോണത്ത്  വന്നനിരനിക്കുന്നതത്ത്.
അങ്ങത്ത് ഇവനിപട സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോപല, ഏഴെത്ത് ദനിവസവയ കകേരള സയസക്ടോന കലക്ടോട്ടറനിക്കത്ത്
നറപക്കടുപ്പുണത്ത്. ഓകരക്ടോ ദനിവസവയ നടക്കുന്ന നറപക്കടുപ്പെനില് ഒന്നക്ടോയ സമ്മക്ടോനതനിനത്ത്
അര്ഹമക്ടോകുന്ന ടനിക്കറത്ത്  നമ്പറനിപന്റെ അവസക്ടോന മൂന്നക്കതനിനക്ടോണത്ത് ഇവര് സമ്മക്ടോനയ
നല്കുന്നതത്ത്.  ഇതനസരനിചത്ത്  എല്ലക്ടോ  ദനിവസവയ  വവക്ടോജകലക്ടോട്ടറനികേളയ  സമ്മക്ടോനങ്ങളയ
നല്കുകേയക്ടോണത്ത്.  കനരപത  പറഞ്ഞതുകപക്ടോപല,  ഇതനിനത്ത്  അഡനികക്ടോയനി  തുടങ്ങനിയ
ആളകേള  ഏജന്റെനികനക്ടോടത്ത് കചെക്ടോദനിക്കുകമ്പക്ടോള അയക്ടോള ഒരു പചെറനിയ കപപ്പെറനില് നമ്മള
ആവശേവപപ്പെടുന്ന മൂന്നക്ക നമ്പര് എഴുതനിതരനികേയുയ അതനിനത്ത് പണയ വക്ടോങ്ങനിക്കുകേയുമക്ടോണത്ത്
പചെയ്യുന്നതത്ത്.  ഉദക്ടോഹരണമക്ടോയനി,  പതത്ത്  രൂപയ്ക്കുള്ള  ടനിക്കറക്ടോണത്ത്  എടുക്കുന്നപതങനില്
അതനിനത്ത് സമ്മക്ടോനമടനിചക്ടോല്,  അതക്ടോയതത്ത് സയസക്ടോന കലക്ടോട്ടറനിയുപട ഒന്നക്ടോയ സമ്മക്ടോനതനിപന്റെ
നമ്പറനിപന്റെ  അവസക്ടോനപത  മൂന്നക്ക  നമ്പര്  ഇയക്ടോള  പറഞ്ഞ  നമ്പരക്ടോപണങനില്
ഇയക്ടോളക്കത്ത്  അയ്യക്ടോയനിരയ  രൂപ  സമ്മക്ടോനയ   നല്കുയ.  അന്പതത്ത്  രൂപയത്ത്  അഞത്ത്
ടനിക്കപറടുതക്ടോല്  25,000  രൂപയക്ടോണത്ത്  സമ്മക്ടോനയ  പകേക്ടോടുക്കുന്നതത്ത്.   നമ്പര്   ലഭനിച
ഉടപന പമക്ടോപപബല് കഫക്ടോണനില് അവരുപട കസക്ടോഫത്ത് പവയര് സനിസ്റ്റതനികലക്കത്ത് ഏജന്റെത്ത്
നമ്പര് വനിളനിച്ചുപറയുയ.  എല്ലക്ടോ ഏജന്റുമക്ടോരുയ ഉചയക്ടോകുകമ്പക്ടോള അതുവപര കേളകത്ത് പചെയ
പണയ  പ്രകതവകേ  ബക്ടോങത്ത്  അക്കഇൗണനികലക്കത്ത്  അടയ്ക്കുയ.  സമ്മക്ടോനയ  ലഭനിചക്ടോല്  ഒരു
മണനിക്കൂറനിനകേയ  സമ്മക്ടോനത്തുകേ  ഏജന്റെനിപന്റെ  അക്കഇൗണനികലപക്കത്തുയ.  ഇതനിനത്ത്
പ്രകതവകേ കസക്ടോഫത്ത് പവയര്,  ബക്ടോങത്ത് അക്കഇൗണ്ടുകേള, പമക്ടോപപബല് നമ്പറകേള തുടങ്ങനി
ഏറവയ തക്ടോപഴെതട്ടനില്വപര deploy പചെയനിരനിക്കുന്ന വനിപുലമക്ടോയ സയവനിധക്ടോനമക്ടോണുള്ളതത്ത്.
ഇഇൗ  വവക്ടോജ  കലക്ടോട്ടറനിയനില്  ഗവക്ടോരന്റെനി,  എ.ബനി.സനി.,  കബക്ടോകത്ത്  എന്നനിങ്ങപന പല
വനിഭക്ടോഗങ്ങളണത്ത്.  ചെനില  കമഖലകേളനില്  സമ്മക്ടോനഘടനയനിലുയ  മക്ടോറങ്ങളണത്ത്.  കകേരള
കലക്ടോട്ടറനിയുപട ഏജന്സനികേളകപക്ടോലുയ കപരനിനമക്ടോത്രയ കകേരള കലക്ടോട്ടറനിയുപട ടനിക്കറ്റുകേള
മുന്നനില് പ്രദര്ശേനിപ്പെനിചതനിനകശേഷയ അകേതത്ത് വവക്ടോജകലക്ടോട്ടറനികേളക്ടോണത്ത് വയ്ക്കുന്നതത്ത്.  പല
കലക്ടോട്ടറനി  ഏജന്സനികേളയ  കകേരള  കലക്ടോട്ടറനിപയക്കക്ടോള കൂടുതല് വനില്ക്കുന്നതത്ത്  വവക്ടോജ
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കലക്ടോട്ടറനികേളക്ടോണത്ത്.  ഇതര  സയസക്ടോനക്കക്ടോരടക്കമുള്ള  പതനിവകേക്ടോര്  എഴുതത്ത്  കലക്ടോട്ടറനി
വക്ടോങ്ങക്ടോനക്ടോപണത്തുന്നതത്ത്.  സമ്മക്ടോനയ  ലഭനിചക്ടോല് ഏജന്റുമക്ടോര്ക്കത്ത്  10  ശേതമക്ടോനയ
കേമ്മസ്പീഷനണത്ത്.  കകേരള   കലക്ടോട്ടറനിപയക്കക്ടോള എഴുതത്ത് കലക്ടോട്ടറനി  വനില്ക്കുന്നതനിനക്ടോണത്ത്
ഏജന്റുമക്ടോര്ക്കത്ത്  തക്ടോല്പ്പെരവയ.  മുകേളനിലുള്ള  ആളകേള  ഒരനിക്കലുയ  ഇഇൗ  ചെനിത്രതനില്
വരുന്നനില്ല.  ദനിവസവയ  ഉചയത്ത്  ഏജന്റുമക്ടോരക്ടോണത്ത്  ഇതത്ത്  നല്കുന്നതത്ത്.  നഗരങ്ങളനില്
കലക്ടോട്ടറനിക്കടകേള  കകേനസ്പീകേരനിച്ചുയ  ഗ്രക്ടോമങ്ങളനില്  പചെറകേനിട  ഏജന്റുമക്ടോരുമക്ടോണത്ത്  ഇതത്ത്
വനില്ക്കുന്നതത്ത്. 

നന്യൂസത്ത്  18  ചെക്ടോനല് നക്ടോലത്ത്  ദനിവസയ  നക്ടോലത്ത്  ജനില്ലകേളനിലക്ടോയനി  നടതനിയ  sting
operation-ല് പഞട്ടനിക്കുന്ന ചെനില വനിവരങ്ങളക്ടോണത്ത് പുറത്തുവന്നതത്ത്.  കകേരള കലക്ടോട്ടറനിയുപട
എല്ലക്ടോ ദനിവസവയ നടക്കുന്ന നറപക്കടുപ്പുഫലയ നമ്മുപട പവബ്പപസറനില് വരുന്നതനിന
മുമ്പുതപന്ന  ഇഇൗ  ഏജന്റുമക്ടോര്ക്കത്ത്  ലഭനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  അവര്  അകപ്പെക്ടോളതപന്ന
സമ്മക്ടോനക്ടോര്ഹമക്ടോയ  നമ്പര് ഡനികയര് പചെയ്യുകേയക്ടോണത്ത് പചെയ്യുന്നതത്ത്.  അത്രയുയ പ്രബലമക്ടോയ
സയവനിധക്ടോനമക്ടോണത്ത് അവര്ക്കുള്ളതത്ത്.  കലക്ടോട്ടറനി ഒക്ടോഫസ്പീസനിപനകപ്പെക്ടോലുയ സയശേയനികക്കണ
സനിതനിയനികലക്കത്ത് കേക്ടോരവങ്ങള കപക്ടോകുകേയക്ടോണത്ത്. ഇതത്ത് സയഘടനിതമക്ടോയ പ്രവര്തനിയക്ടോകണക്ടോ
എന്നറനിയനില്ല.  പകക്ഷ  ഒഇൗകദവക്ടോഗനികേ  പവബ്പപസറനില്  ഒന്നക്ടോയ  സമ്മക്ടോനയ  ലഭനിച
നമ്പര്  വരുന്നതനിനമുമ്പുതപന്ന  ഇഇൗ  ഏജന്റുമക്ടോര്ക്കത്ത്  വനിവരങ്ങള  ലഭനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.
വവക്ടോജകലക്ടോട്ടറനിയുപട ഏജന്റുമക്ടോര് പ്രചെരനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത് കകേരള കലക്ടോട്ടറനിയുപട നറപക്കടുപ്പെനിപന
കപക്ടോലുയ  അവര്  സസ്വക്ടോധസ്പീനനിക്കുപമന്നക്ടോണത്ത്.  അതനില്  വലനിയ  യക്ടോഥക്ടോര്തവമുപണന്നത്ത്
ഞക്ടോന്  കേരുതുന്നനില്ല.  സുതക്ടോരവമക്ടോയ  സയവനിധക്ടോനമക്ടോണത്ത്  കകേരള  കലക്ടോട്ടറനിയുപട
നറപക്കടുപ്പെനിലുള്ളതത്ത്.  എഴുതത്ത്  കലക്ടോട്ടറനിയുപട  വനിശേസ്വക്ടോസവതയ്ക്കു  കവണനിയക്ടോയനിരനിക്കക്ടോയ
കകേരള  കലക്ടോട്ടറനിയുപട  നറപക്കടുപ്പെനിപനകപ്പെക്ടോലുയ  സസ്വക്ടോധസ്പീനനിക്കുപമന്നുള്ള  പ്രചെരണയ
അവര് നടത്തുന്നതത്ത്. പഴെയ ഇതര സയസക്ടോന കലക്ടോട്ടറനി മക്ടോഫനിയയുപട കനതൃതസ്വതനില്
ഉണക്ടോയനിരുന്ന സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ മക്ടോര്ട്ടനിനയ അകദ്ദേഹവമക്ടോയനി ബനമുണക്ടോയനിരുന്ന കേണ്ണൂരനിപല
ഒരു പ്രമുഖ  കലക്ടോട്ടറനി  ഏജന്സനിയുമക്ടോണത്ത്  സയഘടനിതമക്ടോയ  ഇഇൗ  സയവനിധക്ടോനതനിന
പുറകേനിപലന്നത്ത്  ഇഇൗ ഏജന്റുമക്ടോര്  sting operation-ല്  പറയുന്നു.  മക്ടോത്രമല്ല കേഴെനിഞ്ഞ
മൂന്നുനക്ടോലത്ത് മക്ടോസങ്ങളക്ടോയനി സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ മക്ടോര്ട്ടനിപന്റെ സക്ടോന്നനിദവയ കകേരളതനില് പല
സലത്തുയ  ഉണക്ടോയനിട്ടുമുണത്ത്.  അതത്ത്  വളപര ഗഇൗരവതരമക്ടോയനി  അകനസ്വഷനികക്കണ
കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത്. ഇതര സയസക്ടോന കലക്ടോട്ടറനി കകേരളതനിലുണക്ടോയനിരുന്ന കേക്ടോലതത്ത് കകേരള
കലക്ടോട്ടറനി തകേര്ചയനിലക്ടോയനിരുന്നു. 2010-11-ല് കകേരള കലക്ടോട്ടറനിയുപട ഒരു വര്ഷപത
കടണ  ഓവര്  571  കകേക്ടോടനി  രൂപ  മക്ടോത്രമക്ടോയനിരുന്നു.  കകേരളതനില്  നനിന്നത്ത്   ഇതര
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സയസക്ടോന കലക്ടോട്ടറനി മക്ടോഫനിയപയ  പകേട്ടുപകേട്ടനിചതനിനകശേഷയ ഓകരക്ടോ വര്ഷവയ കടണ
ഓവര് കൂടനിക്കൂടനി വന്നു.  യു.ഡനി.എഫത്ത്.  സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരകമപറടുതകപ്പെക്ടോള  571
കകേക്ടോടനി രൂപയുണക്ടോയനിരുന്ന കലക്ടോട്ടറനിയുപട കടണ ഓവര് 2015-16-ല്  അധനികേക്ടോരപമക്ടോഴെനിയുകമ്പക്ടോള
6318 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോയനി വര്ദനിച്ചു. 65 ലക്ഷകതക്ടോളയ ടനിക്കറ്റുകേള വനില്ക്കുകേയുയ 90
ലക്ഷയ ടനിക്കറ്റുകേള   അചടനിക്കക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കുകേയുയ പചെയ.  വവക്ടോജകലക്ടോട്ടറനിയുയ
എഴുത്തുകലക്ടോട്ടറനിയുയ കകേരളതനില് വളര്ന്നുവരക്ടോനനിടയക്ടോകുന്ന സക്ടോഹചെരവയകൂടനി നമ്മള
പരനികശേക്ടോധനിക്കണയ.  ഇകപ്പെക്ടോള   90  ലക്ഷകതക്ടോളയ  ടനിക്കറ്റുകേള  അചടനിക്കുന്നുണത്ത്.
എന്നക്ടോല് ആളകേപള ആകേര്ഷനിക്കുന്ന രസ്പീതനിയനില് സമ്മക്ടോനഘടനയനില് കേക്ടോരവമക്ടോയ
ഒരു മക്ടോറവയ  വന്നനിട്ടനില്ല. 90 ലക്ഷയ കലക്ടോട്ടറനി ഒരു ദനിവസയ അചടനിചത്ത് വനില്ക്കുകമ്പക്ടോള
കലക്ടോട്ടറനിപയടുക്കുന്ന ആളകേപള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനകവണനി പപപ്രസത്ത്   സക്ചെറനില്
അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയ മക്ടോറയ എല്ലക്ടോ  സര്ക്കക്ടോരുകേളയ ഓഫര് പചെയനിട്ടുള്ളതക്ടോപണങനിലുയ
ഇതുവപര അതനില് മക്ടോറയ വരുതനിയനിട്ടനില്ല.  ഇകപ്പെക്ടോള നറപക്കടുപ്പെത്ത് രസ്പീതനിപയക്കുറനിച്ചുയ
ഏജന്റുമക്ടോര് വവക്ടോപകേമക്ടോയനി ആകക്ഷപയ ഉന്നയനിക്കുന്നുണത്ത്. അവസക്ടോനപത നക്ടോലക്കയ
വരുന്ന  ടനിക്കറ്റുകേളപട  സസ്പീരനിയല്  10  എണ്ണതനില്  കൂടുതല്  പക്ടോടനിപല്ലന്നക്ടോണത്ത്
പറയുന്നതത്ത്.  പകക്ഷ സയസക്ടോന കലക്ടോട്ടറനി അവസക്ടോന നക്ടോലക്കയ വരുന്ന നമ്പറകേള
150  എണ്ണകതക്ടോളയ  വനില്ക്കുന്നുണത്ത്.  അതത്ത്  നനിയമവനിരുദമക്ടോയക്ടോണത്ത്  പചെയ്യുന്നതത്ത്.
അക്കക്ടോരവയ  ഗഇൗരവമക്ടോയനി  പരനികശേക്ടോധനിക്കണയ. സര്ക്കക്ടോരനില്നനിന്നുയ വന്കേനിട
ഏജന്സനികേളനില്നനിന്നുയ  എല്ലക്ടോ  കലക്ടോട്ടറനികേളയ  വനിറ്റുകപക്ടോകുന്നുണത്ത്.  100  ടനിക്കറ്റുകേള
വനില്ക്കുന്ന പചെറകേനിട ഏജന്റുമക്ടോര് മനിക്കവക്ടോറയ ഡനിഫറന്റെത്ത് ലനി ഏബനിളഡക്ടോയനിട്ടുള്ളവരക്ടോയനിരനിക്കുയ.
കലക്ടോട്ടറനി  വനില്പ്പെന  അവരുപട  ഉപജസ്പീവനമക്ടോര്ഗ്ഗവമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  100  ടനിക്കറത്ത്
വനില്ക്കുകമ്പക്ടോള  ഒരു  ദനിവസയ  അവര്ക്കത്ത്  ലഭനിക്കുന്നതത്ത്  600-650  രൂപയക്ടോണത്ത്.
ഇകപ്പെക്ടോള വടക്കന് ജനില്ലകേളനില് ഇങ്ങപന ടനിക്കറത്ത് വനില്പ്പെന നടത്തുന്നവര്ക്കത്ത്  30-40
ടനിക്കറ്റുകേള ഒരു ദനിവസയ ബക്ടോക്കനിവരുന്നു. അടുത ദനിവസപമങനിലുയ വനിറ്റുകപക്ടോകുപമന്നത്ത്
കേരുതനി  ഇവര്  വസ്പീണ്ടുയ  വസ്പീണ്ടുയ  വക്ടോങ്ങുന്നു.  കലക്ടോട്ടറനി  ഓഫസ്പീസനിപല  കേണക്കത്ത്
കനക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള  90  ലക്ഷകതക്ടോളയ ടനിക്കറ്റുകേള എല്ലക്ടോ ദനിവസവയ വനിറ്റുകപക്ടോകുന്നുണത്ത്.
പകക്ഷ  സയസക്ടോന  കലക്ടോട്ടറനി  പനറത്ത് വര്ക്കനിപല  ഏറവയ  അവസക്ടോന  കേണ്ണനിയക്ടോയ
സക്ടോധക്ടോരണ  ഏജന്റെനിപന്റെ  വനില്പ്പെനയനില്  ഗണവമക്ടോയ  കുറവത്ത്  വന്നനിട്ടുണത്ത്.  നമ്മള
ഇവനിപടയനിരുന്നത്ത്  കേണക്കുകേള  പരനികശേക്ടോധനിചക്ടോല്  സയസക്ടോന  കലക്ടോട്ടറനിപയ  വവക്ടോജ
കലക്ടോട്ടറനികേള ബക്ടോധനിചനിട്ടനില്ല എകന്ന പറയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള. എപന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയതനില്
വവക്ടോജ  കലക്ടോട്ടറനി   സയസക്ടോന  കലക്ടോട്ടറനിയുപട  വനില്പ്പെനപയ,  പ്രകതവകേനിചത്ത്  വടക്കന്
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ജനില്ലകേളനില് ഗുരുതരമക്ടോയനി ബക്ടോധനിചനിട്ടുണത്ത്.  തക്ടോപഴെതട്ടനിലുള്ള സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനക്ടോയ
ഏജന്റെക്ടോണത്ത്  അതനിപന്റെ  ബുദനിമുട്ടുകേള  അറനിയുന്നതത്ത്.  കുറച്ചുനക്ടോള  കേഴെനിയുകമ്പക്ടോള
അയക്ടോള  സയസക്ടോന  കലക്ടോട്ടറനി  എടുക്കക്ടോപതവരനികേയുയ  അതത്ത്  അപകേടകേരമക്ടോയ
ഘട്ടതനികലക്കത്ത്  എത്തുകേയുയ  പചെയ്യുയ.  അങ്ങത്ത്  ഇതനില്  വളപര കപക്ടോസനിറസ്പീവക്ടോയ
നനിലപക്ടോടക്ടോണത്ത്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നപതന്നത്ത്  എനനിക്കറനിയക്ടോയ. നമ്മള  ശദനികക്കണതത്ത്,
കേഴെനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ  കകേരളതനില്നനിന്നത്ത്  പകേട്ടുപകേട്ടനികപ്പെക്ടോയ  ഇതര
സയസക്ടോന  കലക്ടോട്ടറനി  മക്ടോഫനിയ, നക്ടോലത്ത്  വര്ഷയ  പകേക്ടോണത്ത്  80,000  കകേക്ടോടനി  രൂപ
കകേരളതനില്നനിന്നത്ത്  ലൂട്ടത്ത്  പചെയത്ത്  പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  എന്നക്ടോണത്ത്   മുന്മുഖവമനനി  ശസ്പീ.
വനി.  എസത്ത്.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന്  കകേനതനിനത്ത്  കേപതഴുതനിയതത്ത്,  ആ അനവസയസക്ടോന
കലക്ടോട്ടറനി  മക്ടോഫനിയ  കകേരളതനികലക്കത്ത്  കേടന്നുവരക്ടോന്കവണനിയുള്ള  പല  ശമങ്ങളയ
നടതനി; ഇകപ്പെക്ടോഴുയ അവര് ശമനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ മക്ടോര്ട്ടനിനയ
ഇതര  സയസക്ടോന  കലക്ടോട്ടറനി  മക്ടോഫനിയയ്ക്കുയ  കകേരളതനികലക്കത്ത്  ചുവപ്പെത്ത്  പരവതക്ടോനനി
വനിരനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേക്ടോത്തുനനില്ക്കുന്ന കുപറ ആളകേള ഇവനിപടയുണത്ത്.  അങ്ങത്ത് വളപരയധനികേയ
ശദനിക്കണയ. അങ്ങയുപട പക്ടോര്ട്ടനിയനില്പപ്പെട്ട പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ട കനതക്ടോക്കളക്കത്ത് സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ
മക്ടോര്ട്ടനിനമക്ടോയനി ബനമുണത്ത് എന്നത്ത് ഞങ്ങള പതളനിയനിചതക്ടോണത്ത്. .......(ബഹളയ)..... 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസത്ത്... പസ്പീസത്ത്.... കേണക്ലൂഡത്ത് പചെയ.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശേന്: സര്, ഇകപ്പെക്ടോഴുയ അവരനില് പലരുയ…..(ബഹളയ).....
മനനിയകല്ല മറപടനി പറകയണതത്ത്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്, അവനിപട ഇരനിക്കണയ. ശസ്പീ. വനി. ഡനി.
സതസ്പീശേന്, അങ്ങത്ത് കേണക്ലൂഡത്ത് പചെയ്യണയ.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശേന്: സര്, എന്നക്ടോല് കപരത്ത് പറയപട്ട. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : മറക്ടോപരങനിലുയ  കേമന്റെത്ത്  പറഞ്ഞതുപകേക്ടോണത്ത്  അങ്ങത്ത്  ഒന്നുയ
പറകയണ. അങ്ങത്ത് എന്തക്ടോകണക്ടോ പറയക്ടോന് ഉകദ്ദേശേനിചതത്ത് അതത്ത് പറഞ്ഞക്ടോല് മതനി. 

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശേന്: സര്, കപരത്ത് പറയണയ എന്നുപറഞ്ഞതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത്
ഞക്ടോന് അങ്ങപന പറഞ്ഞതത്ത്. ഞക്ടോന് കപരത്ത് പറയുന്നനില്ല. കകേക്ടോഴെനി കേട്ടവനകണക്ടോപയന്നത്ത്
കചെക്ടോദനിക്കുകമ്പക്ടോള കകേക്ടോഴെനി കേട്ടവന് തലയനില് സസ്വയയ തപ്പെനികനക്ടോകക്കണ ഒരക്ടോവശേവവയ
ഇല്ല. ......(ബഹളയ)..... 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങത്ത്  ഭയഗനിയക്ടോയനി  വനിഷയയ  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടത്ത്  അവസക്ടോനയ
പ്രശ്നമുണക്ടോകക്കണ. അങ്ങത്ത് കേണക്ലൂഡത്ത് പചെയ്യണയ. 
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്  : സര്,  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരവ  വകുപ്പുമനനി
ശദനിക്കണയ. കവപറ ആളകേള കുഴെപ്പെയ പചെയതുപകേക്ടോണത്ത് ഒരനിക്കല് അങ്ങയുപട പപകേ
പപക്ടോള്ളനിയതക്ടോണത്ത്. ആ ആളകേള ഇകപ്പെക്ടോഴുയ ഇവരുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടുന്നുണത്ത്. ഇവര്ക്കു
കവണനി എല്ലക്ടോ സഇൗകേരവങ്ങളയ പചെയപകേക്ടോടുക്കുന്നുണത്ത്. അതുപകേക്ടോണത്ത് വളപര ഗുരുതരമക്ടോയ
ഇഇൗ വനിഷയയ സഭക്ടോനടപടനികേള നനിര്തനിവചത്ത് ചെര്ച പചെയ്യണപമന്നത്ത് ആവശേവപപ്പെടുന്നു. 

ധനകേക്ടോരവവയ കേയറയ വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതക്ടോമസത്ത് പഎസകേത്ത്):  സര്,
ഞക്ടോന് തുടക്കതനില് പറഞ്ഞതുകപക്ടോപല ഇവനിപട പറഞ്ഞ കേക്ടോരവങ്ങകളക്ടോടത്ത്, അവസക്ടോനയ
പറഞ്ഞ ഏതക്ടോനയ വക്ടോചെകേങ്ങള ഒഴെനിപകേ, സര്ക്കക്ടോരനിനത്ത്  വനികയക്ടോജനിപ്പെനില്ല. അവസക്ടോനയ
ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന്  രക്ടോഷസ്പീയ  വനിമര്ശേനയ  നടതക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിചതക്ടോണത്ത്.
ഇന്തവന്  കലക്ടോട്ടറനി  മക്ടോഫനിയയുപട  Kingpin  എന്നു  പറയുന്നതത്ത്  അസമനിപല  ഒരു
കകേക്ടോണഗ്രസ്സേത്ത് കനതക്ടോവയ ദസ്പീര്ഘകേക്ടോല എയ.പനി.-യുമക്ടോയനിരുന്ന ആളക്ടോപണന്നത്ത് എനനിക്കുയ
കവണപമങനില്  പറയക്ടോയ.  ഇപതക്ടോപക്ക  നമ്മള  പല  പ്രക്ടോവശേവയ  പറഞ
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതക്ടോണത്ത്. ഇപതക്ടോക്ക ആവര്തനിചനിട്ടത്ത് കേക്ടോരവമനില്ല. ഒരു പുതനിയ കേക്ടോരവയ ശസ്പീ.
വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന് ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതത്ത് ഗഇൗരവമുള്ളതുതപന്നയക്ടോണത്ത്. ......(ബഹളയ).....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഏതക്ടോയക്ടോലുയ  നനിങ്ങള  അചടക്കകതക്ടോപട  തപന്നയക്ടോണകല്ലക്ടോ
ഇരനിക്കുന്നതത്ത്. ......(ബഹളയ).............. പയസത്ത്...... പയസത്ത്........ അങ്ങയുപട പുറകേനിപല
സസ്പീറനില്നനിന്നുയ ശേബയ കകേളക്കുന്നു. ..........നല്ല അചടക്കമുള്ള കുട്ടനികേളക്ടോണത്ത്,  പകക്ഷ
സസ്വന്തയ ബഞനിപനതനിപര വരുകമ്പക്ടോള അചടക്കയ ഇല്ലക്ടോതക്ടോകുയ. 

കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതക്ടോമസത്ത് പഎസകേത്ത്: സര്, നറപക്കടുപ്പുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ട പ്രശ്നയ
ഇവനിപട  ഉന്നയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  നറപക്കടുതത്ത്  പവബ്ലസറനില്  വരുന്നതനിന
മുമ്പുതപന്ന കകേനങ്ങളനില് സമ്മക്ടോനക്ടോര്ഹമക്ടോയ നമ്പര് ലഭനിക്കുയ.  എഴുതനിപക്കക്ടോടുക്കുകമ്പക്ടോള
ആ  നമ്പര്  ഒഴെനിചത്ത്  ബക്ടോക്കനിയുള്ളവ നല്കുകേകയക്ടോ,  ഇഷ്ടമുള്ളവര്ക്കത്ത്  ആ  നമ്പര്
നല്കുകേകയക്ടോ പചെയ്യക്ടോയ.  അങ്ങപന  പചെയ്യുകമ്പക്ടോള  പബറത്ത്  വയനിപന്റെ  വനിശേസ്വക്ടോസയ
കൂടുകേയുയ  പചെയ്യുയ.  നറപക്കടുപ്പെത്ത്  നടതക്ടോന്  ഓഫസ്പീസനിപന്റെ  ആവശേവമനില്ല;  ഹക്ടോളനില്
വചക്ടോണത്ത് നറപക്കടുക്കുന്നതത്ത്. നറപക്കടുപ്പെത്ത് സമയയ ജനലനിനപുറതത്ത് കഫക്ടോണുയ പനിടനിചത്ത്
വലനിപയക്ടോരു  സയഘയ  ആളകേളണക്ടോകുയ.  അവര്  അപ്പെകപ്പെക്ടോള  കഫക്ടോണനില്  വനിവരയ
നല്കുകേയക്ടോണത്ത്.  നറപക്കടുപ്പെത്ത്  ലലവത്ത്  പടലനികേക്ടോസ്റ്റത്ത്  നടത്തുകമ്പക്ടോള  എല്ലക്ടോവര്ക്കുയ
അകപ്പെക്ടോളതപന്ന  അറനിയക്ടോന്  കേഴെനിയുയ.  പവബ്ലസറനിലനിടക്ടോന്  മരു  മണനിക്കൂര്
തക്ടോമസയ വരുന്ന കേക്ടോരവവമനില്ല. രണക്ടോമതക്ടോയനി, 600-ഓളയ കകേസുകേപളടുത്തുപവങനിലുയ
അതനില്  കേണവനികഡക്ടോയനിട്ടുള്ളതത്ത്  24  കകേസുകേള  മക്ടോത്രമക്ടോണത്ത്.  ബക്ടോക്കനിയുള്ളവ
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അന്നുമുതല് ഇന്നുവപര പപന്ഡനിയഗത്ത് ഇന്പവസ്റ്റനികഗഷനക്ടോയനി  നനിലനനില്ക്കുകേകേയക്ടോണത്ത്.
ഒരുപകക്ഷ,  കകേസുകേള  പതളനിയനിക്കുന്നതനിനത്ത്  പ്രയക്ടോസങ്ങളണക്ടോകുയ.  ഇങ്ങപനയുള്ള
കകേസുകേളനില്പപ്പെടുന്നവര്  കകേരള  കലക്ടോട്ടറനിയുപട  ഏജന്റുമക്ടോരക്ടോപണങനില്  അവരുപട
ഏജന്സനി ഓകട്ടക്ടോമക്ടോറനിക്കലനി സപസന്  ഡത്ത് പചെയ്യുപമന്ന കേര്ശേന നനിലപക്ടോടത്ത് സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോയ.
കപരത്ത് മക്ടോറലുയ കവപറക്ടോരക്ടോളനിപന്റെ കപരനില് വരണപമന്നുമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളപമക്ടോപക്കയുണത്ത്. 

സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ  കലക്ടോട്ടറനി  വനില്പ്പെനക്കക്ടോര്  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങപളക്കുറനിചത്ത്
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  കൂടുതല്  കലക്ടോട്ടറനികേള  മുന്കൂട്ടനി  വക്ടോങ്ങുന്നതത്ത്  സയബനനിചത്ത്
പറഞ. കലക്ടോട്ടറനി ഓഫസ്പീസനില് കപക്ടോയനി വക്ടോങ്ങുകേപയന്നുപറയുന്നതത്ത് ഒരു  ദനിവസപത
കജക്ടോലനിയക്ടോണത്ത്.  കുറച്ചുവസ്പീതയ  വക്ടോങ്ങക്ടോപമന്നു  കേരുതനിയക്ടോല്  അത്രയുയ  ദനിവസയ
ഓഫസ്പീസുകേളനില്കപ്പെക്ടോയനി  കേന്യൂ  നനില്ക്കണയ.  അതുപകേക്ടോണത്ത്  ഓഫസ്പീസുകേളപട  എണ്ണയ
കൂട്ടുകേപയന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്  മക്ടോര്ഗ്ഗയ.  14  ഓഫസ്പീസുകേളകൂടനി  തുറന്നക്ടോല് ഓഫസ്പീസുകേളനിപല
തനിരക്കത്ത് ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനയ പചെറകേനിട വനില്പ്പെനക്കക്ടോര്ക്കത്ത് കലക്ടോട്ടറനി വക്ടോങ്ങുന്നതനിനള്ള
സഇൗകേരവയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ കേഴെനിയുപമങനിലുയ  ആവശേവതനിനക്ടോകുപമന്നത്ത്  ഞക്ടോന്
പറയുന്നനില്ല. ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ള സമ്മക്ടോനഘടന കനക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള എണ്ണയ കൂടനിയനിട്ടുപണങനിലുയ
40  ശേതമക്ടോനയ  തുകേ  സമ്മക്ടോനതനിനക്ടോയനി  നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്;  തുകേയനില്
കുറവനില്ല.  പകക്ഷ,  എല്ലക്ടോ  സമ്മക്ടോനവയ  വലനിപയക്ടോരു  സമ്മക്ടോനതനില്  കപക്ടോയനി
കകേനസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  പചെറനിയ  സമ്മക്ടോനങ്ങള  കവണത്രയനില്ല.  സമ്മക്ടോനഘടന
പരനികശേക്ടോധനിചത്ത് ആവശേവമക്ടോയ മക്ടോറങ്ങള വരുതക്ടോയ; ഇക്കക്ടോരവതനില് പൂര്ണ്ണ ജക്ടോഗ്രതയുണത്ത്.
ഇതനിപനക്കക്ടോള  വലനിയ  ഇന്പവസ്റ്റനികഗഷന്  ടസ്പീമനിപന നനിയമനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയനില്ല.
പ്രതനിപക്ഷയ പറഞ്ഞ ഗഇൗരവപമല്ലക്ടോയ സര്ക്കക്ടോര് ഉളപക്കക്ടോള്ളുന്നുണത്ത്. ഇക്കക്ടോരവതനില്
മക്ടോധവമങ്ങളയ നല്ല പങത്ത് വഹനിചനിട്ടുണത്ത്.  നനിങ്ങള പറഞ്ഞ ചെക്ടോനലുകേള മക്ടോത്രമല്ല, മറത്ത്
പല ചെക്ടോനലുകേളയ  കേഴെനിഞ്ഞ രണക്ടോഴ്ചയക്ടോയനി  ഇഇൗ വനിഷയയ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  പചെയ്യുന്നുണത്ത്.
പതളനിവകേള കേണ്ടുകേഴെനിഞ്ഞകപ്പെക്ടോള വനിചെക്ടോരനിചതനിലുയ  അപ്പുറതക്ടോണത്ത്  പ്രശ്നങ്ങപളന്നത്ത്
മനസ്സേനിലക്ടോക്കനിയക്ടോണത്ത്  ഇതരതനിപലക്ടോരു ഉന്നതതല സയഘപത അകനസ്വഷണതനിനത്ത്
നനികയക്ടോഗനിചതത്ത്.  സര്ക്കക്ടോര് ഇക്കക്ടോരവതനില് ജക്ടോഗ്രത പുലര്ത്തുന്നുണത്ത്.  ഇതുസയബനനിചത്ത്
ഇരുഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ സയസക്ടോരനികക്കണ ആവശേവമനില്ല. എന്തുകേക്ടോരവയ ചൂണനിക്കക്ടോണനിചക്ടോലുയ
തുറന്ന മനകസ്സേക്ടോപട  പരനികശേക്ടോധനിക്കക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  തയ്യക്ടോറക്ടോണത്ത്.  അതുപകേക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ
വനിഷയയ സഭക്ടോനടപടനികേള നനിര്തനിവചത്ത് ചെര്ച പചെകയ്യണ  ആവശേവമനില്ല. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനിയുപട വനിശേദസ്പീകേരണതനിപന്റെ അടനിസക്ടോനതനില്
അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനള്ള അവതരണക്ടോനമതനി നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയക്ടോവതരണതനിനത്ത് അനമതനി നനികഷധനിച്ചു)
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പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവത്ത് (ശസ്പീ  .   രകമശേത്ത് പചെന്നനിതല): സര്, പ്രശേസ്ത എഴുത്തുകേക്ടോരനക്ടോയ
സനി.  പജ.  കതക്ടോമസനിപന്റെ  "അവന്  വസ്പീണ്ടുയ  വരുന്നു" എപന്നക്ടോരു നക്ടോടകേമുണത്ത്.
യുദതനില് മരനിച്ചുകപക്ടോയ ഒരക്ടോള പനിന്നസ്പീടത്ത് തനിരനിച്ചുവരുന്നതക്ടോണത്ത്  ആ നക്ടോടകേതനിപന്റെ
കേഥ.  നമ്മപളല്ലക്ടോവരുയ  കേരുതനിയതത്ത്  സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ  മക്ടോര്ട്ടനിന്  ഇനനി  തനിരനിച്ചു
വരനിപല്ലന്നക്ടോണത്ത്. എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത് അങ്ങയുപട ഭരണകേക്ടോലത്തുമക്ടോത്രയ സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ
മക്ടോര്ട്ടനിന്  കകേരളതനില്  റക്ടോകേനിപ്പെറക്കക്ടോന്  ശമനിക്കുന്നപതന്നത്ത്  അങ്ങത്ത്  ചെനിന്തനിക്കണയ.
ഞക്ടോന് അങ്ങയുപട ആതക്ടോര്തതപയ കചെക്ടോദവയ പചെയ്യുന്നനില്ല.  എന്തത്ത് മറനിമക്ടോയമക്ടോണത്ത്
ഇവനിപട നടക്കുന്നതത്ത്?  കനരപത സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ മക്ടോര്ട്ടനിനയ കലക്ടോട്ടറനി തട്ടനിപ്പുകേക്ടോരുമക്ടോണത്ത്
വന്നതത്ത്. ഇകപ്പെക്ടോള സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ മക്ടോര്ട്ടനിപന്റെ അപരനക്ടോരുപട കതകരക്ടോട്ടമക്ടോണത്ത് കകേരളതനില്
നടക്കുന്നതത്ത്.  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന്  ഇവനിപട  വവക്തമക്ടോയനി  കേക്ടോരവങ്ങള
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  എഴുത്തുകലക്ടോട്ടറനിപയന്നു പറയുന്നതത്ത് ഒറനമ്പര് കലക്ടോട്ടറനിയുപട പുതനിയ
അവതക്ടോരമക്ടോണത്ത്. മുന്കേക്ടോലങ്ങളനില് സനിക്കനിയ,  ഭൂട്ടക്ടോന്  കലക്ടോട്ടറനികേളപട  മറവനിലക്ടോണത്ത്
തട്ടനിപ്പെത്ത്  നടതനിയനിരുന്നപതങനില്  ഇകപ്പെക്ടോഴെതത്ത് കകേരള കലക്ടോട്ടറനിയുപട മറവനില് നടന്നു
പകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നുപവന്നുള്ളതത്ത് വളപര ഗഇൗരവമക്ടോയ കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത്.  പുതനിയ തട്ടനിപ്പെനിപന്റെ
കപരത്ത് എഴുത്തുകലക്ടോട്ടറനിപയന്നക്ടോണത്ത്. തുണത്ത് കേടലക്ടോസനില് കലക്ടോട്ടറനി ടനിക്കറനിപന്റെ അവസക്ടോനപത
മൂന്നത്ത്  അക്കങ്ങള ഉഇൗഹനിപചഴുതുന്ന ചൂതക്ടോട്ടമക്ടോണനിതത്ത്.  ആ മൂന്നത്ത്  അക്കങ്ങളനില്പപ്പെട്ട
ടനിക്കറ്റുകേളക്കത്ത് സമ്മക്ടോനമടനിചക്ടോല് ഉഇൗഹനിപചഴുതുന്ന തുണത്ത് കേടലക്ടോസുകേളക്കുയ സമ്മക്ടോനയ
ലഭനിക്കുയ.  കനിക്കറനിപല വക്ടോതുവയനിപന്റെ പചെറനിയ രൂപമക്ടോണനിതത്ത്.  കനിക്കറനില് നടക്കുന്നതത്ത്
ലക്ഷക്കണക്കനിനയ  കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനയ  രൂപയുപട  മറനിമക്ടോയമക്ടോപണങനില്  ഇവനിപട
പചെറനിയ തുകേകേളനിലൂപട വന്തുകേകേള ദനിവസവയ   തട്ടനിപയടുക്കുകേയക്ടോണത്ത് പചെയ്യുന്നതത്ത്.
കേയപന്യൂട്ടറകേളയ കഫക്ടോണുകേളയ ഓഫസ്പീസുകേളയ മറത്ത് സയവനിധക്ടോനങ്ങളയ ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോണത്ത്
ഇപതല്ലക്ടോയ നടതനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതത്ത്. പുതനിയ കസക്ടോഫത്ത് പവയര്കപക്ടോലുയ ഇതനിനക്ടോയനി
വനികേസനിപ്പെനിപചടുതനിരനിക്കുന്നുപവന്നുള്ളതത്ത് പഞട്ടനിപ്പെനിക്കുന്ന വസ്തുതയക്ടോണത്ത്.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്,
മലപ്പുറയ,  കേണ്ണൂര്,  വയനക്ടോടത്ത്,  പക്ടോലക്കക്ടോടത്ത്  ജനില്ലകേളനിലക്ടോണത്ത്  ഇന്നത്ത്  എഴുത്തുകലക്ടോട്ടറനി
വവക്ടോപകേമക്ടോയനിട്ടുള്ളപതങനിലുയ  പതക്കന്  ജനില്ലകേളനികലക്കുയ  വവക്ടോപനിക്കുന്നുപവന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്
സതവയ.  നന്യൂസത്ത്-18  എന്ന  ചെക്ടോനലക്ടോണത്ത്  ഇതനിപന്റെ  വനിശേദക്ടോയശേങ്ങള  പുറത്തുവനിട്ടതത്ത്.
ഇന്നപല ഏഷവക്ടോപനറത്ത്  നന്യൂസത്ത്  ചെക്ടോനലുയ ഇഇൗ വനിഷയയ പുറത്തുപകേക്ടോണ്ടുവരനികേയുണക്ടോയനി.
ഇവരുപട  പരനികശേക്ടോധനകേളനിലൂപടയുയ  സ്റ്റനിയഗത്ത്  ഓപ്പെകറഷനനിലൂപടയുയ  പുറത്തുപകേക്ടോണ്ടു
വന്ന  വനിവരങ്ങള  അനസരനിചക്ടോപണങനില്  വവക്ടോപകേമക്ടോയ  ഒരു  മക്ടോഫനിയ  ഇതനിപന്റെ
പനിന്നനില്  പ്രവര്തനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  ശസ്പീ. ഫനിലനിപത്ത് കജക്ടോസഫനിപന്റെ കനതൃതസ്വതനിലുള്ള
പഎ.എന്.ടനി.യു.സനി.-യുയ  ശസ്പീ.  എയ.  വനി.  ജയരക്ടോജപന്റെ  കനതൃതസ്വതനിലുള്ള
സനി.പഎ.ടനി.യു.-വമക്ടോണത്ത് ഇഇൗ  കമഖലയനിപല  രണത്ത്  സയഘടനകേള.  ഇഇൗ  രണത്ത്
സയഘടനകേളയ ഇതനിപനതനിരക്ടോയനി ശേക്തമക്ടോയനി മുകന്നക്ടോട്ടുവന്നനിട്ടുണത്ത്. ഇതനിപന്റെ പനിന്നനില്
പ്രവര്തനിക്കുന്നതനിപനപ്പെറനിപയല്ലക്ടോയ  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന്  ഇവനിപട
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ  മക്ടോര്ട്ടനിനമക്ടോയനി  ബനമുള്ള ആളകേളക്കത്ത്  കനരനിട്ടത്ത്
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കേചവടയ നടതക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോതതുപകേക്ടോണത്ത് അവരക്ടോണത്ത് ഇതനിപന്റെ പനിന്നനിലുള്ളപതന്നക്ടോണത്ത്
വവക്ടോപകേമക്ടോയ  പരക്ടോതനി.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരവ  വകുപ്പുമനനി  ഇതനിപന  വളപര
ഗഇൗരവമക്ടോയനി  കേക്ടോണക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകുന്നതനിപന ഞക്ടോന് സസ്വക്ടോഗതയ പചെയ്യുന്നു.  കലക്ടോട്ടറനി
രക്ടോജക്ടോവക്ടോയ  സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ  മക്ടോര്ട്ടനിപന്റെ  ബനിനക്ടോമനികേളയ  അനയക്ടോയനികേളയ  എഴുത്തു
കലക്ടോട്ടറനിയുപട പുറകേനില്  വളപര ശേക്ടോസസ്പീയമക്ടോയനി പ്രവര്തനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.
നനിയമതനിപന്റെ  കേരങ്ങള  സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ  മക്ടോര്ട്ടനിനനികലക്കത്ത്  എതക്ടോപത  വളപര
ബുദനിപരമക്ടോയനിട്ടക്ടോണത്ത്  ഇതവണ നസ്പീക്കങ്ങള നടത്തുന്നതത്ത്.  കപരുപറയുന്നതത്ത് ശേരനിയല്ല,
കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിപല ഒരു കലക്ടോട്ടറനി ഏജന്റെക്ടോണത്ത് ഇതനിപന്റെ പനിന്നനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നപതന്നക്ടോണത്ത്
മനസ്സേനിലക്ടോകുന്നതത്ത്.  പക്ടോവപപ്പെട്ട  പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളയ  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുമക്ടോണത്ത്  എഴുത്തു
കലക്ടോട്ടറനിയനില് കുരുങ്ങനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  തനിരുവനന്തപുരത്തുവചത്ത് കകേരള സര്ക്കക്ടോര്
കലക്ടോട്ടറനി നറപക്കടുപ്പെത്ത് നടത്തുകമ്പക്ടോള ഇവര് കഫക്ടോണനിലൂപട അറനിയനിചത്ത് എഴുത്തുകലക്ടോട്ടറനി
നടത്തുന്നുപവന്നക്ടോണത്ത് അറനിയുന്നതത്ത്. ഇതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടുണക്ടോകുന്ന കകേസുകേപളല്ലക്ടോയ
പപറനിയടനിചത്ത്  വനിടുന്നതുപകേക്ടോണത്ത്  മക്ടോത്രമക്ടോകുന്നനില്ല.*** നനിയമതനില്  എപന്തങനിലുയ
കഭദഗതനി  വരുതണപമങനില്  അക്കക്ടോരവയകൂടനി  അങ്ങത്ത്  ആകലക്ടോചെനിക്കണയ.  കലക്ടോട്ടറനി
ആകനില് ചെനില അപമന്റെത്ത്പമന്റുകേള കവണനിവരുപമന്നത്ത് പറയുന്നുപണങനിലുയ എനനിക്കതനിപന
കുറനിചറനിയനില്ല;  അക്കക്ടോരവയ പരനികശേക്ടോധനികക്കണ കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത്.  അകനസ്വഷണയ  വളപര
വനിപുലമക്ടോയനി നടത്തുകേയുയ ഇതനിപന്റെ പനിന്നനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന കേറത കേരങ്ങപള
നനിയമതനിപന്റെ മുന്നനില്പക്കക്ടോണ്ടുവരനികേയുയ പചെയ്യണപമന്നക്ടോണത്ത് ഞക്ടോന് ആവശേവപപ്പെടുന്നതത്ത്.
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരവ  വകുപ്പുമനനി  വളപര ഗഇൗരവമക്ടോയനി  ഇഇൗ  സയഭവപത
കേക്ടോണുകേയുയ  ഇന്നപലതപന്ന  അകനസ്വഷണ  സയഘപത  നനികയക്ടോഗനിക്കുകേയുയ
പചെയതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  നല്ല നനിലയനില്  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേകട്ടപയന്നത്ത്  ഞക്ടോന്
ആശേയസനിക്കുന്നു. ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനിയുപട ഉറപ്പെനിപന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് ഞങ്ങള
വക്ടോക്കഇൗട്ടത്ത് നടത്തുന്നനിപല്ലന്നത്ത് അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.

10.00 AM]

 III കമപ്രശ്നയ

സഭക്ടോസകമ്മളന കവളയനില് മനനിമക്ടോര് പപക്ടോതുപരനിപക്ടോടനികേളനില് പപങടുക്കുന്നതത്ത്
സയബനനിചത്ത്

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   പനല്ലനിക്കുന്നത്ത്: സര്,......

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  എന്.  എ.  പനല്ലനിക്കുന്നത്ത്,  അങ്ങത്ത്  തന്ന കേതനിനത്ത്  ഞക്ടോന്
അവസരയ തരക്ടോയ.  അങ്ങത്ത് തന്ന കേതനിപന്റെ വനിശേദക്ടോയശേങ്ങള അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന് ഞക്ടോന്
ആവശേവപപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

*** ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവനിപന്റെ അഭവര്തനപ്രകേക്ടോരയ സഭക്ടോകരഖയനില്നനിന്നുയ നസ്പീക്കയ 
പചെയ.
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പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവത്ത് (  ശസ്പീ  .   രകമശേത്ത് പചെന്നനിതല  ): സര്,  ഇഇൗ  കേക്ടോരവതനില്

നനിരവധനി  സസ്പീക്കര്മക്ടോര്  റൂളനിയഗത്ത്  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  സഭക്ടോസകമ്മളനയ  നടന്നു

പകേക്ടോണനിരനിക്കുകമ്പക്ടോള ശസ്പീ.  എന്.  എ.  പനല്ലനിക്കുന്നനിപന്റെ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലതനില്

ഒരു മനനി പപക്ടോതുപരനിപക്ടോടനിയനില് പപങടുക്കുന്നതത്ത് എയ.എല്.എ.-ക്കത്ത് ബുദനിമുട്ടുണക്ടോക്കുന്നുണത്ത്.

സഭക്ടോസകമ്മളനയ  നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകമ്പക്ടോള  ഒരു  മനനി  എയ.എല്.എ.പയ

അറനിയനിക്കക്ടോപത  അങ്ങപനപയക്ടോരു  പരനിപക്ടോടനിയനില്  പപങടുക്കുന്നതത്ത്  ശേരനിയല്ല.

അപതക്ടോന്നത്ത് ഉന്നയനിക്കക്ടോന് അങ്ങത്ത് അവസരയ നല്കേണയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങത്ത് ഉന്നയനിചതത്ത് വളപര ഗഇൗരവമക്ടോയ ഒരു പ്രശ്നമക്ടോണത്ത്.  ഇക്കക്ടോരവയ

ശസ്പീ.  എന്.  എ.  പനല്ലനിക്കുന്നത്ത് എനനിക്കത്ത് ഇന്നപല എഴുതനിതന്നനിരുന്നു.  അക്കക്ടോരവതനില്

ഞക്ടോന്  വനിശേദസ്പീകേരണയ  കതടനിയനിട്ടുണത്ത്.  വനിശേദസ്പീകേരണയ  ലഭനിചതനിനകശേഷയ  സഭപയ

അറനിയനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസത്ത്:  സര്,  എപന്റെ മണ്ഡലമക്ടോയ ലവറനിലയനില് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട

മുഖവമനനിയുയ  പപക്ടോതുമരക്ടോമതത്ത്  വകുപ്പുമനനിയുയ പപങടുത ലഫ്ലൈ  ഓവര്

ഉദ്ഘക്ടോടനമുണക്ടോയനിരുന്നു.  അവനിപട ഞക്ടോപനക്ടോരു ആശേയസക്ടോ പ്രക്ടോസയഗനികേന് മക്ടോത്രമക്ടോയനിരുന്നു.

അതത്ത് അങ്ങത്ത് പകേക്ടോടുത  റൂളനിയഗനിനത്ത് കേടകേവനിരുദവമക്ടോയനിരുന്നു.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : കപ്രക്ടോകട്ടക്ടോകകേക്ടോള ലയഘനയ ഉപണങനില് അങ്ങത്ത് എഴുതനിതന്നക്ടോല്

അതത്ത്  പരനികശേക്ടോധനിചത്ത്  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  സക്ടോമക്ടോജനികേരുപട

കപ്രക്ടോകട്ടക്ടോകകേക്ടോള ലയഘനവമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ട പരക്ടോതനികേള പചെയറനിനത്ത് ലഭനിചക്ടോല് അവ

പരനികശേക്ടോധനിക്കുകേയുയ ആവശേവമക്ടോയ വനിശേദസ്പീകേരണയ കതടുകേയുയ നടപടനികേള സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ

പചെയ്യുന്നുണത്ത്.  അതനില്  ചെര്ചയനില്ല.   ഇക്കക്ടോരവയ  പപക്ടോതുവക്ടോയനി  എടുതത്ത്  റൂളനിയഗത്ത്

നല്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

ശസ്പീ  .   എല്കദക്ടോസത്ത് കുന്നപ്പെനിള്ളനി : സര്, ഇതുകപക്ടോപലക്ടോരു വനിഷയയ സയബനനിചത്ത് ഞക്ടോന്

ഒരുമക്ടോസയ മുമ്പത്ത് അകങ്ങക്കത്ത് കേതത്ത് തന്നനിരുന്നതക്ടോണത്ത്....(ബഹളയ)....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  നനിങ്ങള എഴുതനിതന്നക്ടോല് അകപ്പെക്ടോളതപന്ന മറപടനി പറയക്ടോന്

കേഴെനിയുകമക്ടോ;  പചെയര് എകപ്പെക്ടോഴെക്ടോണത്ത് റൂളനിയഗത്ത്  തകരണപതന്നത്ത് നനിങ്ങള നനിര്കദ്ദേശേനിചക്ടോല്

പറ്റുകമക്ടോ? ഞക്ടോന് അതനിപന്റെ വനിശേദസ്പീകേരണയ കതടനിയനിട്ടുപണന്നത്ത് പറഞ്ഞകല്ലക്ടോ. വനിശേദസ്പീകേരണയ

ലഭനിചകശേഷയ തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കക്ടോയ.
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ശസ്പീ  .   രകമശേത്ത് പചെന്നനിതല: സര്, ഒരു മക്ടോസയ മുമ്പത്ത് പപരുമ്പക്ടോവൂര് എയ.എല്.എ.
ശസ്പീ.  എല്കദക്ടോസത്ത്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി  അകങ്ങക്കത്ത്  ഒരു  കേതത്ത്  തന്നനിരുന്നു.   ഇകപ്പെക്ടോള
ശസ്പീ.  എന്.  എ.  പനല്ലനിക്കുന്നനിനയ  ഇങ്ങപനപയക്ടോരു   അനഭവമുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.
ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസത്ത്  ഇകപ്പെക്ടോള  ഒരു  കേക്ടോരവയ  ഉന്നയനിച്ചു.  മുന്കേക്ടോല  സസ്പീക്കര്മക്ടോര്
ഇതുസയബനനിചത്ത്  റൂളനിയഗത്ത്  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  അങ്ങത്ത്  ഇഇൗ  രണത്ത്  കേത്തുകേളയ  പരനികശേക്ടോധനിചതനിനകശേഷയ
തനിങളക്ടോഴ്ച ഇതുസയബനനിച റൂളനിയഗത്ത് നല്കേണപമന്നക്ടോണത്ത് പറയക്ടോനള്ളതത്ത്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ റൂളനിയഗത്ത് നല്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

IV ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. പഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്)

(1) ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന് സമൂഹതനിപന്റെ പനികന്നക്ടോക്കക്ടോവസ

ശസ്പീ  .    കജക്ടോണ  പഫര്ണക്ടോണസത്ത്:  സര്,  രക്ടോജവപത  ലമകകക്ടോ-ലമകനക്ടോരനിറനി
വനിഭക്ടോഗമക്ടോണത്ത് ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന് വയശേജര്.  സക്ടോമുദക്ടോയനികേമക്ടോയുയ ഭക്ടോഷക്ടോപരമക്ടോയുയ സൂക
നന്യൂനപക്ഷമക്ടോയ ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന് സമൂഹയ ഇന്നത്ത് നനിരവധനി പ്രശ്നങ്ങള  കനരനിടുകേയക്ടോണത്ത്.
യൂകറക്ടോപവന്  വയശേജര്ക്കത്ത്  ഇന്തവയനിപല  സസ്പീകേളനിലുണക്ടോയ  വയശേപരമ്പരയക്ടോണത്ത്
ആയകഗക്ടോ ഇന്തവക്കക്ടോര്.  ഇവര് കപക്ടോര്ച്ചുഗസ്പീസത്ത്,  ഡചത്ത്,  ഫ്രഞത്ത്,  ഇയഗസ്പീഷത്ത് വയശേജരുപട
പനിന്മുറക്കക്ടോരക്ടോണത്ത്.   1498-ല് വക്ടോകസക്ടോ ഡ ഗക്ടോമ  കകേരളതനില്   വന്നതുമുതലക്ടോണത്ത്
പുതനിയ ഇഇൗ സങര വര്ഗ്ഗതനിപന്റെ ഉദയയ. ഒരര്തതനില് പ്രശേസ്ത പത്രപ്രവര്തകേനക്ടോയ
ഖുശേത്ത് വന്തത്ത്  സനിയഗത്ത്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതത്ത്  'യൂകറക്ടോപവന്  ലലയഗസ്പീകേക്ടോഭക്ടോസതനിപന്റെ  പവറയ
സക്ടോരകേശേനിലകേളക്ടോണത്ത്  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമൂഹയ'  എന്നക്ടോണത്ത്.  ഇവര്  ഭക്ടോഷക്ടോ
നന്യൂനപക്ഷമക്ടോണത്ത്.  ഭരണഘടനയനിപല  നന്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുള്ള  അവകേക്ടോശേങ്ങളക്കത്ത്
അര്ഹരുമക്ടോണത്ത്.   കകേരളതനിപല  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമൂഹതനിപന്റെ  അയഗസയഖവ
ഇന്നത്ത്  കുറഞവരനികേയക്ടോണത്ത്.  ശേരനിയക്ടോയ  കേണക്കുകേപളടുതക്ടോല്  80000  വരുന്ന
ജനസയഖവയക്ടോണത്ത്  ഇന്നത്ത്  കകേരളതനില്  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമൂഹതനിനള്ളതത്ത്.
നമ്മുപട രക്ടോജവതത്ത് ജനസയഖവ കുറഞവരുന്ന ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്പപ്പെട്ട   പക്ടോഴനികേള,
ലജനര് എന്നസ്പീ  വനിഭക്ടോഗകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  കചെര്ക്കക്ടോവന്നവരക്ടോണത്ത്  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്
സമൂഹവയ.  ഇന്നത്ത്  കകേരളതനിപല  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമൂഹയ  നനിരവധനിയക്ടോയ
പ്രതനിസനനികേപളയുയ  പ്രശ്നങ്ങപളയുയ  കനരനിട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  ആയകഗക്ടോ
ഇന്തവന് സമൂഹതനിപന്റെ ഭക്ടോഷയുയ സയസക്ടോരവയ ഇന്നത്ത് നഷ്ടമക്ടോയനിപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.
ബനിട്ടസ്പീഷുകേക്ടോരുപട  കേക്ടോലതത്ത്  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കത്ത്  സര്ക്കക്ടോര്
സര്വ്വസ്പീസനില് പല മുന്ഗണനകേളമുണക്ടോയനിരുന്നു. പറയനില്കവ,   കേമ്പനിതപക്ടോല്,   മനിലനിട്ടറനി
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തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് പ്രകതവകേമക്ടോയനിതപന്ന  അവര്ക്കത്ത്  കജക്ടോലനി  ലഭനിചനിരുന്നു.
കകേരളതനില്  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ  കപക്ടോര്ച്ചുഗസ്പീസത്ത്  വയശേജരുപട  പനിന്മുറക്കക്ടോരക്ടോണുള്ളതത്ത്.
ഭൂരനിപക്ഷയ  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  വയശേജരുയ  കപക്ടോര്ച്ചുഗസ്പീസത്ത്  പനിന്തുടര്ച  അവകേക്ടോശേ
പപ്പെടുന്നവരക്ടോണത്ത്. കൂടക്ടോപത,  ഇയഗസ്പീഷത്ത്,  ഫ്രഞത്ത്  വയശേജരുയ  കകേരളതനിലുണത്ത്.
വനിദവക്ടോഭവക്ടോസപരവയ ഉകദവക്ടോഗ സയബനവമക്ടോയ ആനകൂലവങ്ങളക്കുകവണനി ആയകഗക്ടോ
ഇന്തവന്  സമുദക്ടോയപത  ഭരണഘടനക്ടോപ്രകേക്ടോരമുള്ള  ഒരു  പനികന്നക്ടോക്ക  സമുദക്ടോയമക്ടോയനി
ഇന്തവക്ടോ ഗവണപമന്റെത്ത്  അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.   ഇന്നത്ത്  കകേരളതനില് ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന്
സമൂഹയ  തക്ടോമസനിക്കുന്നതത്ത്  തനിരുവനന്തപുരയ,  പകേക്ടോല്ല യ-തങകശ്ശേരനി,  കേക്ടോയയകുളയ,
മക്ടോകവലനിക്കര,  കക്ടോപ്പെന,  പുറക്കക്ടോടത്ത്,  ആലപ്പുഴെ,  ഇടപക്കക്ടോചനി,  പള്ളുരുതനി,  സഇൗദനി
നസ്രതത്ത്,  പചെറനിയ കേടവത്ത്,  കഫക്ടോര്ട്ടത്ത്  പകേക്ടോചനി,  കതവര,  പപരുമക്ടോനൂര്,  എറണക്ടോകുളയ,
ചെക്ടോകേവക്ടോതത്ത്,  പചക്ടോളയ,  വടുതല,  കബക്ടോളഗക്ടോട്ടനി,  മുളവകേക്ടോടത്ത്,  കേടമക്കുടനി,  വരക്ടോപ്പുഴെ,
കേണനക്ടോടത്ത്,  ഇളങ്കുന്നപ്പുഴെ,  പള്ളനിപ്പുറ യ,  കേക്ടോടുകുറനി,  പടനിയൂര്,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടത്ത്,  കേണ്ണൂര്,
മൂന്നക്ടോറനിപന്റെ കുറച്ചു ഭക്ടോഗയ എന്നനിവനിടങ്ങളനിലക്ടോണത്ത്.  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസയ,  പതക്ടോഴെനില്,  പക്ടോര്പ്പെനിടയ
തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഏപറ പനികന്നക്ടോക്കക്ടോവസയനിലക്ടോണത്ത് ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്
സമൂഹയ. പനട്ടൂര് കേമ്മസ്പീഷനയ കുമക്ടോരപനിള്ള കേമ്മസ്പീഷനയ സയവരണപത സയബനനിചത്ത്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള  സമര്പ്പെനിചകപ്പെക്ടോള  ഇഇൗ  സമൂഹയ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുയ  തഴെയപപ്പെടുകേയക്ടോയനിരുന്നു.
ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമൂഹതനിപന്റെ  തക്ടോപഴെപ്പെറയുന്ന  ആവശേവങ്ങള  പ്രകതവകേമക്ടോയനി
പരനിഗണനിക്കണപമന്നത്ത്  അഭവര്തനിക്കക്ടോന്കവണനിയക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ  ശദ  ക്ഷണനിക്കല്
പകേക്ടോണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതത്ത്.  

ആര്ട്സത്ത്  ആന്റെത്ത്  സയന്സത്ത്  കകേക്ടോകളജുകേളനിപല ബനിരുദ-ബനിരുദക്ടോനന്തര കകേക്ടോഴ്സുകേളക്കുയ
പമഡനിക്കല് പനി.ജനി.  കകേക്ടോഴ്സുകേളക്കുയ ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന് സമുദക്ടോയതനിനത്ത് സയവരണയ
അനവദനിചനിട്ടനില്ല.   ഇതുസയബനനിചത്ത്  2016  പഫബ്രുവരനി  മക്ടോസയ  24-ാം  തസ്പീയതനി
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  മനനിയുപട  സക്ടോന്നനിദവതനില്തപന്ന കയക്ടോഗയ  കചെര്ന്നു;  അതനിപന്റെ
മനിനനിട്ടത്ത്സത്ത്   ലഭവമക്ടോണത്ത്.  പപക്ഷ  അതുസയബനനിച്ചുള്ള  തസ്പീരുമക്ടോനയ  ഇതുവപര
നടപ്പെക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല. ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന് മക്ടോകനജുപമന്റെത്ത് നടത്തുന്ന ലഹസ്കൂളകേള ഹയര്
പസക്കണറനി  സ്കൂളകേളക്ടോയനി അപ്കഗ്രഡത്ത്  പചെയ്യണയ.  1996-2001-ല്  വപര
കകേരളതനിലുണക്ടോയനിരുന്ന  സഖക്ടോവത്ത്  ഇ.  പകേ.  നക്ടോയനക്ടോരുപട  കനതൃതസ്വതനിലുള്ള
സര്ക്കക്ടോര് ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമുദക്ടോയതനിപന്റെ  മൂന്നത്ത്  സ്കൂളകേള  അപ്കഗ്രഡത്ത്
പചെയ്യുകേയുണക്ടോയനി.  ഒരു യു.പനി. സ്കൂള ലഹസ്കൂളക്ടോയുയ രണത്ത് എല്.പനി. സ്കൂളകേള യു.പനി.
സ്കൂളകേളക്ടോയുയ അപ്കഗ്രഡത്ത് പചെയ.  2011  മുതല്  2016  വപര   ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചെക്ടോണനി
മുഖവമനനിയക്ടോയനിരുന്ന  കേക്ടോലതത്ത്  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമുദക്ടോയതനിപന്റെ  ഏറവയ
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പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ട  വനിദവക്ടോലയമക്ടോയ  സനി.സനി.പനി.എല്.എയ.  സ്കൂളനിനത്ത്  ഹയര്  പസക്കണറനി
അനവദനിക്കുകേയുയ ആ  ഹയര്  പസക്കണറനി  വനിഭക്ടോഗയ  പ്രവര്തനിച്ചുവരനികേയുയ
പചെയ്യുന്നുണത്ത്.  എന്നക്ടോല്  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമുദക്ടോയതനിപല  മറത്ത്  വനിദവക്ടോലയങ്ങപളല്ലക്ടോയ
കശേക്ടോചെനസ്പീയക്ടോവസയനിലക്ടോണത്ത്.  അതുപകേക്ടോണത്ത് പലക്ടോകററ ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സ്കൂള,
സഇൗദനി ഹയര് പസക്കണറനി സ്കൂളക്ടോക്കനി അപ്കഗ്രഡത്ത് പചെയ്യണയ.  അതുകപക്ടോപല തപന്ന
100  പകേക്ടോല്ലപത  ചെരനിത്രമുള്ളതുയ  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  കകേക്ടോഡത്ത്  പ്രകേക്ടോരയ
പ്രവര്തനിക്കുന്നതുമക്ടോയ കഫക്ടോര്ട്ടത്ത് പകേക്ടോചനിയനിപല പസന്റെത്ത് കമരസ്പീസത്ത് ലഹസ്കൂളനിനത്ത് ഹയര്
പസക്കണറനി  വനിഭക്ടോഗയ  അനവദനിക്കുന്നതനിനത്ത് നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയ.  പടനിയൂരുള്ള
ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന് യു.പനി.  സ്കൂള ലഹസ്കൂളക്ടോക്കനി അപ്കഗ്രഡത്ത് പചെയ്യണയ.  ഇളങ്കുന്നപ്പുഴെയനിലുള്ള
ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സ്കൂളയ  ലഹസ്കൂളക്ടോക്കനി അപ്കഗ്രഡത്ത്  പചെയ്യക്ടോനള്ള നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതുണത്ത്.   ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമൂഹയ  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസപരമക്ടോയനി  ഏപറ
പനിന്നനിലക്ടോണത്ത്.  പലരുയ  പതക്ടോയ  സ്റ്റക്ടോന്കഡര്ഡനികലക്കത്ത്  എത്തുന്നതുതപന്ന  വളപര
അപൂര്വ്വമക്ടോണത്ത്.  അതുപകേക്ടോണത്ത്  അവര്ക്കത്ത്  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനയ   നല്കേക്ടോന് കേഴെനിയണയ.
എയ്ഡഡത്ത് വനിദവക്ടോലയങ്ങളനിലുയ സര്ക്കക്ടോര് വനിദവക്ടോലയങ്ങളനിലുയ  ഒന്നക്ടോയ കക്ടോസ്സുമുതല്
പനണക്ടോയ  കക്ടോസ്സുവപര  പഠനിക്കുന്ന  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്   വനിദവക്ടോര്തനികേളക്കത്ത് ഒരു
പചെറനിയ ലയപയഗ്രക്ടോന്റെത്ത് നല്കേക്ടോന് കേഴെനിയണയ. ആയനിരതനില് തക്ടോപഴെ കുട്ടനികേള മക്ടോത്രകമ
ഉണക്ടോകുകേയുള. അവര്ക്കത്ത് പഠനിക്കക്ടോനള്ള കപ്രക്ടോതക്ടോഹനമക്ടോയനി  ലയപയഗ്രക്ടോന്റെത്ത്  നല്കേക്ടോന്
തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  2000-പല  ബഡ്ജറത്ത്  പ്രസയഗതനില്  അന്നപത  ധനകേക്ടോരവ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്ന  ശസ്പീ.  ടനി.  ശേനിവദക്ടോസകമകനക്ടോന്  അക്കക്ടോരവയ  പറഞ്ഞനിരുന്നതക്ടോണത്ത്.
എന്നക്ടോല് പനിന്നസ്പീടത്ത്  ആ നടപടനികേളമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിട്ടനില്ല.   ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന്
സമൂഹതനിപനക്ടോരു  സക്ടോയസക്ടോരനികേതനനിമയുണത്ത്; അപതക്ടോരു സവനികശേഷതയക്ടോണത്ത്.
ഇന്നനികപ്പെക്ടോള  അതത്ത്  നഷ്ടപപ്പെട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  അവരുപട  വനിവക്ടോഹയ,
വനിവക്ടോഹക്ടോകഘക്ടോഷ പരനിപക്ടോടനികേള,  വസധക്ടോരണ രസ്പീതനികേള അതുകപക്ടോപലതപന്ന ഭക്ടോഷ
ഇവപയല്ലക്ടോയ സയരക്ഷനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയണയ.  ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന് കുട്ടനികേള പഠനിക്കുന്ന
വനിദവക്ടോലയങ്ങളനില്  അവര്ക്കത്ത്  മക്ടോതൃഭക്ടോഷ  എന്ന  നനിലയനില്  ഇയഗസ്പീഷത്ത്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി
പഠനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിയണയ.  മലയക്ടോളഭക്ടോഷ  പഠനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോപത  വന്നതനിപനത്തുടര്ന്നത്ത്
പലരുയ  പരസ്പീക്ഷകേളനില്  കതക്ടോറ്റുകപക്ടോകുന്നുണത്ത്.  അതുപകേക്ടോണത്ത്  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്
വനിദവക്ടോലയങ്ങളനില്  പസഷവല്  ഇയഗസ്പീഷത്ത്  എന്ന  നനിലയത്ത്  ഇയഗസ്പീഷത്ത്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുയ
പഠനിക്കക്ടോനള്ള സര്ക്കക്ടോര് ഉതരവണക്ടോകേണയ. ഇകപ്പെക്ടോള ഓകരക്ടോ വര്ഷവയ അതരതനില്
അനമതനി വക്ടോങ്ങുന്ന സനിതനിയക്ടോണത്ത് നനിലവനിലുള്ളതത്ത്.  അതനിപനക്ടോരു പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകക്കണതുണത്ത്.
ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  കേമ്മന്യൂണനിറനിയുപട  സക്ടോയസക്ടോരനികേതനനിമ  നനിലനനിര്തക്ടോന്  കേഴെനിയുന്ന
പ്രകതവകേ  കകേനയ സക്ടോപനിക്കണയ.  ശസ്പീ.  ലസമണ  ബനികട്ടക്ടോ  കറക്ടോഡനിഗ്സത്ത്
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എയ.എല്.എ.  ആയനിരുന്ന  സന്ദര്ഭതനില്  അതുസയബനനിചത്ത്  ഒരു  നസ്പീക്കയ
നടത്തുകേയുയ  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരവ  വകുപ്പുമനനി  അന്നത്ത്  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്
സമുദക്ടോയതനിനകവണനി  പകേക്ടോചനിയനിപലക്ടോരു  കേളചറല്  പസന്റെര്  അനവദനിക്കുകേയുയ
പചെയതക്ടോണത്ത്.  പകക്ഷ,  അതത്ത് പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോയനില്ല.  അതുപകേക്ടോണത്ത്  സര്ക്കക്ടോര്തപന്ന
ഒരു  കേളചറല്  പസന്റെര്  സക്ടോപനിക്കക്ടോന്  ആവശേവമക്ടോയ  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ
അതത്ത് ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന് സമൂഹതനിനത്ത് ലകേമക്ടോറകേയുയ പചെയ്യണയ. ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന്
കേമ്മന്യൂണനിറനി  ഭവനരഹനിതരക്ടോണത്ത്.  ഉളപ്രകദശേങ്ങളനില്  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  തസ്പീര്ത്തുയ
ദരനിദ്രരക്ടോയനിട്ടുള്ളവര്ക്കത്ത് ഒരുതുണത്ത് ഭൂമനികപക്ടോലുമനില്ല. വളപര കേക്ടോലങ്ങളക്കുമുമ്പത്ത് പപരുമ്പക്ടോവൂര്
പവകങ്ങക്ടോലയനില്  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമുദക്ടോയതനിനകവണനി  പ്രകതവകേമക്ടോയനി  ഒരു
കകേക്ടോളനനി  സക്ടോപനിചനിരുന്നു.  പചക്ടോളയ  ചെക്ടോകേവക്ടോതത്ത്  അതരപമക്ടോരു  കകേക്ടോളനനിയുണത്ത്.
ഭവനരഹനിതരക്ടോയനിട്ടുള്ളവര്ക്കത്ത്  അതരയ  സഇൗകേരവപമക്ടോരുക്കക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.
അതുകപക്ടോലതപന്ന ആയകഗക്ടോ ഇന്തവന് കേമ്മന്യൂണനിറനിക്കത്ത് ഒരു കകേക്ടോകളജനില്ല. പട്ടനികേജക്ടോതനി
വനിഭക്ടോഗതനില്പപ്പെട്ടവരുപട നനിയനണതനില് കകേക്ടോകളജുണത്ത്.  അതുകപക്ടോപല ആയകഗക്ടോ
ഇന്തവന്  സമുദക്ടോയതനില്പപ്പെട്ടവര്ക്കത്ത്  പ്രതവകേമക്ടോയനി  ഒരു  എയ്ഡഡത്ത്  കകേക്ടോകളജത്ത്
സര്ക്കക്ടോര് അനവദനിച്ചുതരണപമന്നത്ത്  ആവശേവപപ്പെടുകേയക്ടോണത്ത്.  കകേരളതനില്  ആയകഗക്ടോ
ഇന്തവന് സമുദക്ടോയതനില്പപ്പെട്ട   സര്ക്കക്ടോര് കജക്ടോലനിക്കക്ടോരുപട എണ്ണയ  200-ല് തക്ടോപഴെ
മക്ടോത്രമക്ടോണത്ത്. പ്രകതവകേ പരനിഗണനയുയ  സയവരണതനിപന്റെ ആനകൂലവവയ അവര്ക്കത്ത്
ലഭനിക്കുന്നനില്ല.  അതുപകേക്ടോണത്ത്  പസഷവല്  റനിക്രൂട്ടത്ത്പമന്റെത്ത്  നടതനി  ആ  വനിഭക്ടോഗതനിപല
അര്ഹതപപ്പെട്ടവര്ക്കത്ത് സര്ക്കക്ടോര്  കജക്ടോലനി നല്കേക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  പ്രകതവകേ
പരനിഗണന അര്ഹനിക്കുന്ന, ഒരര്തതനില് വയശേനക്ടോശേയ കനരനിട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന ഈ
ജനവനിഭക്ടോഗകതക്ടോടത്ത്  പ്രകതവകേമക്ടോയനി കേരുണ കേക്ടോണനിക്കക്ടോന് ആവശേവമക്ടോയ തസ്പീരുമക്ടോനയ
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകേണപമന്നത്ത് അഭവര്തനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്. 

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവയ നനിയമവയ സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ
പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരവവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന്):  സര്,  സക്ടോമുദക്ടോയനികേമക്ടോയുയ
ഭക്ടോഷക്ടോപരമക്ടോയുയ  സൂക  നന്യൂനപക്ഷമക്ടോയ  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമൂഹയ  നനിരവധനി
പ്രശ്നങ്ങള കനരനിടുന്നുണത്ത്. അതക്ടോണത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട കജക്ടോണ പഫര്ണക്ടോണസത്ത് ഇവനിപട
സൂചെനിപ്പെനിചതത്ത്.  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസയ,  പതക്ടോഴെനില്,  പക്ടോര്പ്പെനിടയ തുടങ്ങനി വനിവനിധ കമഖലകേളനിലക്ടോണത്ത്
ഈ വനിഭക്ടോഗയ പ്രശ്നങ്ങള കനരനിടുന്നതത്ത്. വനിദവക്ടോഭവക്ടോസപരവയ ഉകദവക്ടോഗസയബനവമക്ടോയ
ആനകൂലവങ്ങളക്കത്ത്  പനികന്നക്ടോക്ക  സമുദക്ടോയപമന്ന  പരനിഗണനയക്ടോണനികപ്പെക്ടോള  ഈ
വനിഭക്ടോഗതനിനള്ളതത്ത്.  പനികന്നക്ടോക്ക  സമുദക്ടോയ  വനികേസന  വകുപ്പെത്ത്  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന
പതക്ടോഴെനില്  സയബനമക്ടോയ  ആനകൂലവങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നുണത്ത്.  പപക്ടോതുവനിദവക്ടോഭവക്ടോസ
വകുപ്പെത്ത്  വനിദവക്ടോര്തനികേളക്കുകവണനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്
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ഇതര  പനികന്നക്ടോക്ക  വനിഭക്ടോഗങ്ങകളക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  വനിഭക്ടോഗതനിനയ
ആനകൂലവങ്ങള  നല്കേനിവരുന്നു.  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമൂഹതനിപന്റെ  സക്ടോയസക്ടോരനികേ
തനനിമ  സയരക്ഷനിചത്ത്  നനിലനനിര് ത്തുന്നതനിനയ  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസയ,  പതക്ടോഴെനില്,  പക്ടോര്പ്പെനിടയ
തുടങ്ങനിയ കമഖലയനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  ചെര്ച  പചെയ്യുന്നതനിനയ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളപടയുയ
ബനപപ്പെട്ട ഉകദവക്ടോഗസരുപടയുയ കയക്ടോഗയ  വനിളനിച്ചുകചെര്തത്ത്  ഇവരുപട പനികന്നക്ടോക്കക്ടോവസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനള്ള  ഇടപപടല്  ഗവണപമന്റെനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോകുയ.
ഇതക്ടോണത്ത് ഇതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടത്ത് സൂചെനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ളതത്ത്. 

ശസ്പീ  .    കജക്ടോണ  പഫര്ണക്ടോണസത്ത്:  സര് ,  ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്  സമുദക്ടോയതനിപല
പപണകുട്ടനികേളക്കത്ത് കേനിട്ടുന്ന ഒരു പചെറനിയ കസക്ടോളര്ഷനിപ്പു മക്ടോത്രമണത്ത് ലയപയഗ്രക്ടോന്റെത്ത്.  ഞക്ടോന്
ഉകദ്ദേശേനിചതത്ത്  അതല്ല.  കുടുയബനി  സമുദക്ടോയതനില്പപ്പെട്ടവര്പക്കക്ടോപക്ക കേനിട്ടുന്നതുകപക്ടോപല
എല്ലക്ടോ മക്ടോസവയ പചെറനിയ രസ്പീതനിയനിലുള്ള ലയപയഗ്രക്ടോന്റെത്ത് ഈ വനിഭക്ടോഗതനില്പപ്പെട്ടവര്ക്കത്ത്
ലഭനിചക്ടോല്  വളപര ആശേസ്വക്ടോസമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  അതരതനില്  ആയനിരതനില്  തക്ടോപഴെ
കുട്ടനികേള  മക്ടോത്രകമ  ഉണക്ടോകുകേയുള.  അതനിനപള്ളക്ടോരു  തസ്പീരുമക്ടോനയകൂടനി  ഉണക്ടോകേണയ.
അങ്ങത്ത് കയക്ടോഗയ വനിളനിക്കുപമന്നുപറഞ.  ബനപപ്പെട്ടവപരപയല്ലക്ടോയ ഉളപപ്പെടുതനി ഒരു
കയക്ടോഗയ  വനിളനിക്കക്ടോനള്ള  തസ്പീരുമക്ടോനപമടുതക്ടോല്  ഇതരതനിലുള്ള  ചെര്ച  ആ
കയക്ടോഗതനില് നടതക്ടോയ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന്:  സര്,  യഥക്ടോര്തതനില്  ഇതനിനത്ത്  മറപടനി
പറകയണനിയനിരുന്നതത്ത്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  മുഖവമനനിയക്ടോയനിരുന്നു.  എന്തക്ടോയക്ടോലുയ  ഈ
കേക്ടോരവയ  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  മുഖവമനനിയുപട  ശദയനില്പപ്പെടുതക്ടോയ.  ഇകപ്പെക്ടോള  ഈ
വനിഭക്ടോഗയ  ഒ.ബനി.സനി.  പട്ടനികേയനിലക്ടോണുള്ളതത്ത്.  Backward  Community  Development
Corporation-പന്റെ എല്ലക്ടോ  ആനകൂലവവയ  ഇവര്ക്കത്ത്  ലഭനിക്കുന്നുണത്ത്.  ഈ വര്ഷപത
കേക്ടോരവങ്ങള ഡനിമക്ടോന്റെനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി പറയക്ടോയ. കകേരള സയസക്ടോന പനികന്നക്ടോക്ക വനിഭക്ടോഗ
വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ഒകട്ടറ  നൂതന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  ഇതനില്
സസ്വയയപതക്ടോഴെനില്,  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസയ,  ലമകകക്ടോ  ഫനിനക്ടോന്സത്ത്,  വനിവക്ടോഹ  ധനസഹക്ടോയയ,
സുവര്ണ്ണശസ്പീ,  പ്രവര്തനമൂലധന  വക്ടോയ  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളക്കത്ത്  400  കകേക്ടോടനി
രൂപയക്ടോണത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്വഴെനി  വനിതരണയ  നടതക്ടോനകദ്ദേശേനിക്കുന്നതത്ത്.  അതനിപന്റെ
ആനകൂലവയ ഇവര്ക്കുയ ലഭനിക്കുയ. പപ്രക്ടോഫഷണല് വനിദവക്ടോഭവക്ടോസതനിനത്ത് ഇകപ്പെക്ടോള ഒരു
ശേതമക്ടോനയ സയവരണമുണത്ത്.  കകേരള പബനികേത്ത് സര്വ്വസ്പീസത്ത് കേമ്മസ്പീഷന് നനിയമനങ്ങളക്കത്ത്
ആയകഗക്ടോ  ഇന്തവന്,  ലക്ടോറനിന്  കേക്ടോതലനികേത്ത്  എന്നസ്പീ  രണത്ത്  വനിഭക്ടോഗതനിനയകൂടനി  നക്ടോലത്ത്
ശേതമക്ടോനയ സയവരണമുണത്ത്.  ഇവനിപട പറഞ്ഞ ലയപയഗ്രക്ടോന്റുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ട പ്രശ്നയ
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  മുഖവമനനിയുപട  ശദയനില്പപ്പെടുതക്ടോയ.  ഉടപനതപന്ന  സമഗ്രമക്ടോപയക്ടോരു
കയക്ടോഗയ  വനിളനിക്കുന്നുണത്ത്. ആ  കയക്ടോഗതനിപന്റെ  തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോയതനിനകശേഷയ  ഈ
കേക്ടോരവപത സയബനനിചത്ത് പരനികശേക്ടോധനിക്കക്ടോയ. 
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(2) കുടനിപവള്ള ദഇൗര്ലഭവയ

ശസ്പീ  .    എല്കദക്ടോസത്ത്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി    : സര്,  'മഴെയുപട  അമ്മയ്പക്കന്നുയ  കുറമക്ടോണത്ത്.
മഴെ  പപയക്ടോലുയ  കുറയ,  മഴെ  പപയനിപല്ലങനിലുയ  കുറയ.'  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്
ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരക്ടോമകൃഷ്ണന്  ബുധനക്ടോഴ്ച ഈ സഭയനില് പറഞ്ഞ ഒരു പഴെപഞക്ടോല്ലക്ടോണനിതത്ത്.
ഞക്ടോന്  ഇതനിപന്റെ  മറപുറപമക്ടോന്നത്ത്  പരനികശേക്ടോധനിചകപ്പെക്ടോള  എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത്  മഴെയുപട
അമ്മയത്ത്  ഈ കുറമുണക്ടോകുന്നപതന്നത്ത്  ചെനിന്തനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  മഴെ  ആവശേവമുള്ളകപ്പെക്ടോള
പപയ്യുകേയുമനില്ല,  ആവശേവമനില്ലക്ടോതകപ്പെക്ടോള  കതക്ടോരുകേയുമനില്ല  എന്നുള്ളതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത്
ഈ കുറമുണക്ടോകുന്നതത്ത് എപന്നനനിക്കത്ത് കതക്ടോന്നനികപ്പെക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട സസ്പീക്കര്
അങ്ങപനയക്ടോപണന്നല്ല ഞക്ടോന് പറഞ്ഞതനിനര്തയ.  എപന്റെ പ്രകമയയ മഴെയുയ  എപന്റെ
ദദുഃഖയ  ജലവമക്ടോണത്ത്.  ഇകപ്പെക്ടോഴുണക്ടോയനിട്ടുള്ള  കുടനിപവള്ളക്ഷക്ടോമവയ  ഭക്ടോവനിയനിലുണക്ടോകേക്ടോന്
കപക്ടോകുന്ന  വരളചയുയ  ചൂണനിക്കക്ടോട്ടക്ടോനയ സര്ക്കക്ടോര് ഇടപപടല്  ഉണക്ടോകേക്ടോനയ
കവണനിയക്ടോണത്ത് ഞക്ടോന് ഈ വനിഷയതനില് ഗവണപമന്റെനിപന്റെ  ശദ ക്ഷണനിക്കുന്നതത്ത്.
1798-ല്  പ്രശേസ്ത  ഇയഗസ്പീഷത്ത്  കേവനി  സക്ടോമുവല് പടയ് ലര് കകേക്ടോളറനിഡ്ജത്ത് തപന്റെ
പ്രശേസ്തമക്ടോയ 'The Rime of the Ancient Mariner'  എന്ന കേവനിതയനില് കുറനിചതത്ത്
''Water,  water   everywhere nor  any  drop  to  drink...'  എന്നക്ടോണത്ത്.  'പവള്ളയ
പവള്ളയ  സര്വ്വത്ര  തുള്ളനി  കുടനിക്കക്ടോന്  ഇല്ലത്ര'.  ദസ്പീര്ഘനക്ടോളപത  കേപ്പെല്  യക്ടോത്രയ്ക്കു
കശേഷയ  തനിരനിപചതനിയ  ഒരു  നക്ടോവനികേപന്റെ  അനഭവവമക്ടോയനി   ബനപപ്പെട്ടക്ടോണനിതത്ത്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  അതനിപന്റെ ഇതനിവൃതതനികലക്കത്ത് ഞക്ടോന് കേടക്കുന്നനില്ല. Water
man of India എന്നറനിയപപ്പെടുന്ന ശസ്പീ. രക്ടോകജന സനിയഗത്ത് 2015-ല് 'Nobel Prize for
water'  എന്നറനിയപപ്പെടുന്ന  Stockholm  Water  Prize  കനടനിയ  പ്രശേസ്തനക്ടോയ
വവക്തനിയക്ടോണത്ത്. അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതത്ത്  '...the Third World War is at our gate
and  it  will  be  about  water  if  we  don't  do  something  about  this  crisis'
എന്നക്ടോണത്ത്.   ഇകപ്പെക്ടോഴുണക്ടോയനിട്ടുള്ള  കുടനിപവള്ളക്ഷക്ടോമയ   സര്ക്കക്ടോര്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി
പരനിഹരനിചനിപല്ലങനില്  വലനിയ ആഭവന്തര യുദയ  ഉണക്ടോകുപമന്ന കേക്ടോരവയ  പറകയണതനില്ല.
കുടനിപവള്ളയ ഇല്ലക്ടോപതവരുകമ്പക്ടോള തസ്പീവ്രവക്ടോദവയ കുടുയബതനില് കേലഹവയ  ഉണക്ടോകേക്ടോനള്ള
സക്ടോദവത  തള്ളനിക്കളയരുപതന്നക്ടോണത്ത്  എപന്റെ  വനിനസ്പീതമക്ടോയ  അഭവര്തന.  നമ്മുപട
കകേരളയ  എത്ര  സുന്ദരമക്ടോണത്ത്.  പരശുരക്ടോമന്  മഴു  എറനിഞ്ഞത്ത്  കനടനിയതക്ടോണത്ത്  കകേരളയ.
മഹക്ടോബലനി  ചെകവര്തനി  വക്ടോണനിരുന്ന  നക്ടോടക്ടോണത്ത്  കകേരളയ.  ലദവതനിപന്റെ  സസ്വന്തയ
നക്ടോടക്ടോണത്ത് കകേരളയ. ഇവനിപട 44 നദനികേളണത്ത്. മൂന്നത്ത് നദനികേള കേനിഴെകക്കക്ടോട്ടുയ 41 നദനികേള
പടനിഞ്ഞക്ടോകറക്ടോട്ടുയ ഒഴുകുന്നു. ഇവനിപട ധക്ടോരക്ടോളയ മഴെ ലഭനിക്കുന്നുണത്ത്.  പകക്ഷ കുടനിപവള്ളയ
എവനിപട?  യഥക്ടോര്തതനില്  ഭസക്ടോസുരനത്ത്  വരയ  ലഭനിചതുകപക്ടോപലയക്ടോയനി  എന്നു
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പറയക്ടോപതവയ്യ.  വരയ  ലഭനിച  ഭസക്ടോസുരന്  ഒരക്ടോളപട  ശേനിരസനില്  ലകേ  പതക്ടോട്ടു
കേഴെനിഞ്ഞക്ടോല്  അയക്ടോള  ചെക്ടോമ്പലക്ടോയനികപ്പെക്ടോകുപമന്നത്ത്  മനസ്സേനിലക്ടോക്കനിയകപ്പെക്ടോള  വരയ
നല്കേനിയ ശേനിവ ഭഗവക്ടോപന്റെ തലയനില് ലകേ പതക്ടോടക്ടോന് ആഗ്രഹനിച്ചു. എന്നക്ടോല് ശേനിവന്
ഓടനിപചന്നത്ത്  അഭയയ  പ്രക്ടോപനിചതത്ത്  മഹക്ടോവനിഷ്ണുവനിപന്റെയടുതക്ടോണത്ത്.  മഹക്ടോവനിഷ്ണു  ഉടന്
തപന്ന  സസ്പീ  കവഷതനില്  കമക്ടോഹനിനനിയക്ടോയനി  അവതക്ടോരപമടുക്കുകേയുയ  തപന്റെപയക്ടോപ്പെയ
നൃതയ  ചെവനിട്ടണപമന്നുപറഞ്ഞത്ത്  ഭസക്ടോസുരപനപക്കക്ടോണത്ത്  നൃതയ  ആടനിചത്ത്  ഒടുവനില്
ഭസക്ടോസുരന്  സസ്വന്തയ തലയനില് ലകേ പതക്ടോട്ടകപ്പെക്ടോള അകദ്ദേഹയ ചെക്ടോമ്പലക്ടോയനികപ്പെക്ടോയനി
എന്നു പറയുന്നതുകപക്ടോല  എല്ലക്ടോമുപണങനിലുയ കകേരളതനിനത്ത് അതത്ത് വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്
കേഴെനിയുന്നനിപല്ലന്നത്ത് ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന്കവണനി  ഞക്ടോനനിതത്ത് പറഞപവകന്നയുള. 

ഇഇൗ നനിയമസഭയുപട കേക്ടോലക്ടോവധനി അവസക്ടോനനിക്കുന്നതത്ത്  2021-ലക്ടോണത്ത്.   2020
ആകുകമ്പക്ടോകഴെക്കുയ  കകേരളതനില്  ശകദയമക്ടോയ  കുടനിപവള്ളക്ഷക്ടോമമുണക്ടോകുപമന്നുയ
ഒരു  തുള്ളനി  കുടനിപവള്ളയകപക്ടോലുയ  കേനിട്ടക്ടോനനില്ലക്ടോത  സനിതനിയുണക്ടോകുപമന്നുമക്ടോണത്ത്
പഎകേവരക്ടോഷസഭയുപട  പരനിസനിതനി  പഠനകകേനയ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  പചെയനിരനിക്കുന്നതത്ത്.
2020-ഓടുകൂടനി കുടനിപവള്ളമുണക്ടോകേനിപല്ലന്നത്ത് പറയുകമ്പക്ടോള 'the end of the Pinarayi
Government'  ആരയഭനിക്കുന്നതത്ത്  ഇഇൗ  കുടനിപവള്ളക്ഷക്ടോമതനില്  നനിന്നുണക്ടോകുന്ന
രൂക്ഷമക്ടോയ ആഭവന്തര കേലക്ടോപതനില് നനിന്നക്ടോയനിരനിക്കുയ എന്നുള്ളതത്ത് ഞക്ടോന് സൂചെനിപ്പെനിക്കപട്ട.
ഇഇൗ സനിതനിയനില് മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിക്കഴെനിഞ്ഞക്ടോല് കകേരളതനിപന്റെ അവസപയന്തക്ടോയനിരനിക്കുയ?
കകേരളതനില്  പപയ്യുന്ന  മഴെയുപട  അളവത്ത്  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവയ  2.4  മനില്ലനിമസ്പീറകറക്ടോളയ
കുറഞവരനികേയക്ടോണത്ത്.  ഭൂമനിയുപട 70 ശേതമക്ടോനകതക്ടോളയ ഉപ്പുരസമുള്ള സമുദ്രങ്ങളക്ടോണത്ത്.
ശുദജലയ 2.5 ശേതമക്ടോനയ മക്ടോത്രകമയുള. മഞപക്ടോളനികേളക്ടോയുയ മറ്റുയ ഒരു ശേതമക്ടോനകതക്ടോളയ
പ്രകദശേയ  മക്ടോത്രമക്ടോണുള്ളതത്ത്.  രൂക്ഷമക്ടോയ  കുടനിപവള്ളക്ഷക്ടോമമുണക്ടോകുന്ന  ഇഇൗ
അവസയുള്ളകപ്പെക്ടോളതപന്ന  നമ്മുപട  നദനികേളപട  അവസപയന്തക്ടോണത്ത്?  ഞക്ടോന്
മൂവക്ടോറ്റുപുഴെ ആറനിപന്റെ തസ്പീരതത്ത് ജനനിച്ചുവളര്ന്നയക്ടോളക്ടോണത്ത്.  എപന്റെ പചെറപ്പെതനില് ഞക്ടോന്
മൂവക്ടോറ്റുപുഴെയക്ടോര്  നസ്പീന്തനിക്കടന്നനിട്ടുണത്ത്.  ഇന്നത്ത്   മൂവക്ടോറ്റുപുഴെയക്ടോറനിലനിറങ്ങനിയക്ടോല് ശേരസ്പീരയ
പചെക്ടോറനിയുയ;  കേക്ടോരണയ  കവസ്റ്റത്ത്  ഡമ്പത്ത്  പചെയ്യുന്ന  ഒരു  പ്രകദശേമക്ടോയനി  അതത്ത്
മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  മനഷവപന്റെയുയ  മൃഗങ്ങളപടയുയ   വനിസര്ജവമക്ടോയക്ടോലുയ അറവ
മക്ടോലനിനവമക്ടോയക്ടോലുയ  പുഴെകേളനില് പകേക്ടോണനിടുന്നവപര നമുക്കത്ത് മനഷവപനന്നത്ത് വനിളനിക്കക്ടോന്
കേഴെനിയുകമക്ടോ;  പുഴെകേപള നശേനിപ്പെനിക്കുന്നവപര  മനഷവനക്ടോയനി  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?
കേടനിക്കുപമങനിലുയ  അതനിപനക്കക്ടോള  എത്രകയക്ടോ  നല്ലതക്ടോണത്ത്  പതരുവ  പട്ടനികേള
എപന്നനനിക്കത്ത്  കതക്ടോന്നനികപ്പെക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  ദസ്പീര്ഘമക്ടോയനി  പറഞകപക്ടോകേണപമന്നുപണങനിലുയ
സമയതനിപന്റെ പരനിമനിതനിയുള്ളതുപകേക്ടോണത്ത് ഞക്ടോനതനികലക്കത്ത് കപക്ടോകുന്നനില്ല.   എറണക്ടോകുളയ
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ജനില്ലയനില് ശസ്പീ. എയ. സസ്വരക്ടോജനിപന്റെ മണ്ഡലമക്ടോയ തൃപ്പൂണനിത്തുറയനില് കകേക്ടോകണക്ടോത്തുപ്പുഴെ
എപന്നക്ടോരു പുഴെയുണത്ത്;  കവമ്പനക്ടോട്ടത്ത്  കേക്ടോയലനിപനയുയ പകേക്ടോചനി കേക്ടോയലനിപനയുയ തമ്മനില്
ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന പുഴെയക്ടോയനിരുന്നു.  ഒരു കേക്ടോലതത്ത് വള്ളങ്ങളനില് ആളകേള ചെരക്കുകേള
പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനിരുന്ന പുഴെയക്ടോയനിരുന്നുപവങനില് ഇന്നത്ത് ആ പുഴെ കേക്ടോണക്ടോന് കപക്ടോലുമനില്ലക്ടോത
അവസയക്ടോണത്ത്.   തൃക്കക്ടോക്കര, കുന്നത്തുനക്ടോടത്ത്  പ്രകദശേങ്ങളനില് കേടമ്പ്രയക്ടോര് എപന്നക്ടോരു
പുഴെയുണത്ത്.  കലക്ടോകേതനിപല  ഏറവയ  മലനിനപപ്പെട്ട  ഒരു  നദനിയക്ടോയനി  അതത്ത്  മക്ടോറനി
പകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  ഇഇൗ  അവസയനില്  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയക്ടോല് നമുക്കത്ത് ശുദമക്ടോയ
കുടനിപവള്ളയ എവനിപട നനിന്നത്ത് ലഭനിക്കുയ?  

ഒരു കേക്ടോരവയ ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത് ഞക്ടോന് എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോയ.
ഞക്ടോന് പപരുമ്പക്ടോവൂരനില് നനിന്നുള്ള നനിയമസഭക്ടോയഗമക്ടോണത്ത്. പപരനിയക്ടോറനിപന്റെ തസ്പീരതക്ടോണത്ത്
ഇകപ്പെക്ടോള  തക്ടോമസനിക്കുന്നതത്ത്.  പപരനിയക്ടോറനിപന്റെ  അവസപയക്കുറനിചത്ത്  പറയുന്നനില്ല.
പകക്ഷ നമുക്കറനിയക്ടോയ, പപരനിയക്ടോര് വക്ടോലനി ഇറനികഗഷന് കേനക്ടോലനിലൂപട പവള്ളയ വരുന്നതു
പകേക്ടോണക്ടോണത്ത് ഒരു പരനിധനിവപരപയങനിലുയ പപരുമ്പക്ടോവൂര്  പ്രകദശേത്തുള്ളവര്ക്കുയ സമസ്പീപ
നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലതനിലുള്ളവര്ക്കുയ കുടനിക്കുവക്ടോനയ കൃഷനിക്കുയ മറക്ടോവശേവങ്ങളക്കുമുള്ള
പവള്ളയ  ലഭനിക്കുന്നതത്ത്.  പകക്ഷ ഭൂതതക്ടോന്പകേട്ടനില് ഡക്ടോയ  പസങ്തന് പചെയ്യുന്നതുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെട്ടത്ത്  അവനിപടനനിന്നത്ത്  പപരനിയക്ടോര്  വക്ടോലനി  കേനക്ടോലനിലൂപട  പവള്ളയ
വനിടുന്നനിപല്ലന്നുള്ളതുപകേക്ടോണത്ത്  രൂക്ഷമക്ടോയ കുടനിപവള്ളക്ഷക്ടോമമുണക്ടോകുന്നു.  അതുപകേക്ടോണത്ത്
ആ കേക്ടോരവതനില് അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ശദ  പതനിപ്പെനിക്കണയ.  ജനങ്ങളക്കക്ടോവശേവമുള്ള
കുടനിപവള്ളയ എതനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കുവക്ടോന് കവണനിയുള്ള ശേക്തമക്ടോയ നടപടനികേളണക്ടോകേണയ.
കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസയ ഇതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ട ചെര്ചകേളണക്ടോപയങനിലുയ പവറപത  പറഞ
കപക്ടോകുന്നുപവന്നല്ലക്ടോപത നടപടനികേളണക്ടോകുന്നനിപല്ലന്നുള്ളതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
ശദയനില് ഒരനിക്കല്കൂടനി പകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതത്ത്. ഏതക്ടോയക്ടോലുയ കുടനിപവള്ളക്ഷക്ടോമയ രൂക്ഷമക്ടോയനിരനിക്കുന്ന
ഇഇൗ സക്ടോഹചെരവതനില് സര്ക്കക്ടോര് അടനിയന്തരമക്ടോയനി ഇടപപടണപമന്നത്ത് അഭവര്തനിച്ചു
പകേക്ടോണത്ത് ഞക്ടോന് നനിര്ത്തുന്നു.

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു ടനി  .    കതക്ടോമസത്ത്):  സര്,  വളപര ഗഇൗരവമുള്ള
ഒരു വനിഷയമക്ടോണത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട അയഗയ ഇഇൗ സഭയുപട ശദയനില് പകേക്ടോണ്ടുവന്നതത്ത്.
ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ള കുടനിപവള്ളപ്രശ്നയ  പനിണറക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  അവസക്ടോനതനിനത്ത്  നക്ടോന്ദനി
കുറനിക്കുകേ എന്ന പരക്ടോമര്ശേയ തസ്പീര്ത്തുയ അനചെനിതമക്ടോയനികപ്പെക്ടോയനി എന്നക്ടോണത്ത് എനനിക്കത്ത്
കതക്ടോന്നുന്നതത്ത്.  നക്ടോടത്ത്  കനരനിടുന്ന ഗഇൗരവമക്ടോയ ഒരു പ്രശ്നപത പപകേകേക്ടോരവയ പചെയ്യക്ടോന്
നമ്മപളക്ടോരുമനിച്ചുനനിന്നത്ത് കപക്ടോരക്ടോട്ടയ നടകതണ സക്ടോനതത്ത്,  നനിയമസഭയനില് ഇതരപമക്ടോരു
വനിഷയമുന്നയനിക്കുകമ്പക്ടോള  അതനില്  വനില  കുറഞ്ഞ  രക്ടോഷസ്പീയയ  കവണമക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ
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എന്ന  സയശേയയ  എനനിക്കുണത്ത്. ക്ഷസ്പീരമുകള്ളക്ടോരകേനിടനിന്ചുവട്ടനിലുയ കചെക്ടോര  കേക്ടോണുന്ന
സമസ്പീപനമല്ല ഇക്കക്ടോരവതനിലുണക്ടോകകേണതത്ത്.  പവള്ളയ കേപണതക്ടോനള്ള ആതക്ടോര്തമക്ടോയ
പരനിശമമക്ടോണത്ത് കവണതത്ത്. ആകഗക്ടോളതക്ടോപനവയ തന്മൂലമുള്ള കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  വവതനിയക്ടോനവയ
അനവസരങ്ങളനിപല അല്പ്പെവൃഷ്ടനിക്കുയ അതനിവൃഷ്ടനിക്കുയ ഇകപ്പെക്ടോള കേക്ടോരണമക്ടോകുന്നുണത്ത്.
കകേരള സയസക്ടോനതത്ത് ഇടയനിപടയുണക്ടോകുന്ന അല്പ്പെവൃഷ്ടനിയുയ അതനിവൃഷ്ടനിയുയ കമല്പ്പെറഞ്ഞ
കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ വവതനിയക്ടോനതനിപന്റെ പ്രതനിഫലനമക്ടോയനി കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.
പതക്കു  പടനിഞ്ഞക്ടോറന്  മണസൂണുയ  വടക്കു  കേനിഴെക്കന്  മണസൂണുമക്ടോയനി  3000
മനില്ലനിമസ്പീറര്  മഴെയക്ടോണത്ത്  നമുക്കത്ത്  ലഭനിച്ചുവന്നനിരുന്നതത്ത്.  എന്നക്ടോല്  ഇകപ്പെക്ടോള  നമ്മുപട
മുമ്പനിലുള്ള കേണക്കുകേള   പഞട്ടനിപ്പെനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷപത ശേരക്ടോശേരനി മഴെ
പസപ്റയബര്  30  വപര  2046  മനില്ലനിമസ്പീറര്  ആയനിരുന്നുപവങനില്  ഇഇൗ  വര്ഷയ
പസപ്റയബര്  30  വപര  പപയ  മഴെ  1377  മനില്ലസ്പീമസ്പീറര്  മക്ടോത്രമക്ടോണത്ത്.  Indian
Meteorology  Department-പന്റെ  കേണക്കുപ്രകേക്ടോരയ  32.7  ശേതമക്ടോനയ  കുറവക്ടോണത്ത്
പതക്കു  പടനിഞ്ഞക്ടോറന്  കേക്ടോലവര്ഷതനില്  വന്നനിരനിക്കുന്നതത്ത്.   മഴെയുപട  കുറവമൂലയ
ജലകസചെന  വകുപ്പെനിപന്റെ  സയഭരണനികേളനില്  കശേഖരനിക്കപപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്ന  ജലതനിപന്റെ
അളവനിലുയ വലനിയ കുറവത്ത് കേക്ടോണുന്നുണത്ത്.  22.5 ശേതമക്ടോനകതക്ടോളയ കുറവത്ത് വരുന്നുണത്ത്.
ധനക്ടോഭവര്തന ചെര്ചയുപട മറപടനിയനില് ഞക്ടോന് അക്കക്ടോരവയ പറഞ്ഞതക്ടോണത്ത്.   പപവദത്യുതനി
കബക്ടോര്ഡനിപന്റെ ജലസയഭരണനികേളനിലുയ ഗണവമക്ടോയ കുറവണക്ടോകുന്ന പഞട്ടനിക്കുന്ന ഒരു
പശക്ടോതലതനിലക്ടോണത്ത്  നക്ടോയ  ഇകപ്പെക്ടോള  എതനിനനില്ക്കുന്നതത്ത്.  ഇഇൗ  വനിഷയതനില്
പഞട്ടകലക്ടോടുകൂടനി നനില്ക്കക്ടോനല്ല സര്ക്കക്ടോര് ശമനിക്കുന്നതത്ത്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മുഖവമനനിയുപട
കനതൃതസ്വതനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേപള  ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത്  വരക്ടോന്  കപക്ടോകുന്ന
വരളചപയ കനരനിടക്ടോനള്ള ശമങ്ങള ആരയഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  

ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  മുഖവമനനിയുപട  അദവക്ഷതയനില്  13-ാംതസ്പീയതനി  കയക്ടോഗയ
കചെര്ന്നത്ത്  ഇക്കക്ടോരവതനില്  ചെനില  തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങപളടുതനിട്ടുണത്ത്.  പല  വകുപ്പുകേള
കചെര്ന്നുള്ള ഏകകേക്ടോപനിച പ്രവര്തനമക്ടോണത്ത് ഇക്കക്ടോരവതനില് ആവശേവമക്ടോയനി വരുന്നതത്ത്.
അതനില്  ജലവനിഭവ  വകുപ്പെത്ത്  അതനികന്റെതക്ടോയ  പങത്ത്  വഹനിക്കുയ.  മറത്ത്  വകുപ്പുകേളപട
പങക്ടോളനിതവയ ആ പ്രവര്തനങ്ങളനിലുണക്ടോകുയ.  വക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയുപട കുടനിപവള്ള
പദതനിയുപട  കസ്രക്ടോതസ്സുകേളനില്  ജലലഭവതയനിപല്ലങനില്  കുടനിപവള്ള  പദതനികേള
പ്രവര്തനരഹനിതമക്ടോയനി  മക്ടോറയ.  അതുപകേക്ടോണത്ത്  അവനിപട  ജലതനിപന്റെ  ലഭവത
ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്കവണനി  കസ്രക്ടോതസ്സുകേളനില്  തടയണ നനിര്മ്മനിക്കക്ടോനള്ള നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണത്ത്. സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുണക്ടോകുന്ന ഒരു പ്രയക്ടോസയ കൃതവസമയതത്ത്
തുലക്ടോവര്ഷയ ലഭനിക്കുന്നനിപല്ലന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്.  ഇകപ്പെക്ടോള തുലക്ടോവര്ഷയ  ആരയഭനിചക്ടോല് ആ
തടയണ ഒലനിച്ചുകപക്ടോകയക്കക്ടോയ.  എന്നക്ടോല് രണക്ടോമതത്ത് വസ്പീണ്ടുയ  നനിര്മ്മനികക്കണനിവരുയ.
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ഇരട്ടനി  പചെലവക്ടോകുപന്നങനില്കപ്പെക്ടോലുയ  വക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനിയുപട കസ്രക്ടോതസ്സുകേളനില്
ജലതനിപന്റെ സക്ടോന്നനിദവയ ഉറപ്പുവരുതക്ടോന്കവണനി തടയണ നനിര്മ്മക്ടോണയ കനരപത
ആരയഭനിക്കക്ടോന് നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണത്ത്. അകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ ഇന്കടകേത്ത് പവല്ലനികലക്കത്ത്
നസ്പീര്ചക്ടോലുകേള  നനിര്മ്മനിചത്ത്  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരുതക്ടോനള്ള  നടപടനിയുയ  സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
ഉഇൗര്ജ്ജ  വകുപ്പുമക്ടോയനി സഹകേരനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത് അവരുപട ഉടമസതയനിലുള്ള അണപക്കട്ടുകേളനിപല
ജലയ  പരമക്ടോവധനി  കുടനിപവള്ള  ആവശേവതനിനക്ടോയനി  വനിവനിധ  കസ്രക്ടോതസ്സുകേളനില്
ലഭവമക്ടോക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നുണത്ത്.  അടനിക്കടനിയുള്ള  കചെക്ടോര്ചമൂലയ
ജലനഷ്ടയ സയഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ പപലനകേള മക്ടോറനി  പുതനിയവ സക്ടോപനിക്കക്ടോനള്ള
അടനിയന്തര നടപടനികേളനികലക്കത്ത് നസ്പീങ്ങനിയക്ടോല്  കൂടുതല് സലങ്ങളനില് പപപപ്പെത്ത് പപലന്
ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിചത്ത്   ജലപമതനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയുയ. വക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയുപട കേനിണറകേളനിപല
പചെളനിയുയ മണയ നസ്പീക്കയ പചെയത്ത് പമ്പനിയഗത്ത് കസ്റ്റഷനകേളനില് ജലലഭവത ഉറപ്പുവരുതക്ടോന്
നടപടനിയക്ടോരയഭനിചനിട്ടുണത്ത്.  പകേക്ടോടുയവരളചയുണക്ടോയക്ടോല് ടക്ടോങറകേളനിലൂപടയുള്ള ജലവനിതരണയ
ഒഴെനിവക്ടോക്കനി  ഓകരക്ടോ  പ്രകദശേത്തുയ  കേനികയക്ടോസത്ത് കേ കുകേള  സക്ടോപനിചത്ത് ജലവനിതരണയ
നടത്തുന്നതനിനള്ള തസ്പീരുമക്ടോനപമടുതനിട്ടുണത്ത്.  കകേടുവന്ന പമ്പത്ത്  പസറ്റുകേള  അറകുറപ്പെണനി
നടതക്ടോന് നടപടനിയക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  കൂടുതല് പമ്പനിയഗത്ത് ആവശേവമക്ടോപണങനില് അഡസ്പീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതക്ടോണത്ത്.  ആവശേവമക്ടോകുന്നപക്ഷയ വക്ടോല്വകേള നനിയനനിചത്ത്
കേരുതല്  നടപടനികേള  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  അതുകപക്ടോപല  ജലശുദസ്പീകേരണ
ശേക്ടോലകേളപട  സക്ടോപനിതകശേഷനി  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുയ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശേവമക്ടോയ
പുനരുദക്ടോരണ പ്രവൃതനികേള നടപ്പെക്ടോക്കനി ശുദജല ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ ഇഇൗ
ഘട്ടതനില് ലക്ഷവമനിടുന്നുണത്ത്.  ജലനനിധനിയുപട പദതനികേള ഇഇൗ ഘട്ടതനില് കൂടുതല്
കേക്ടോരവക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  അകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയതപന്ന നദനികേളനിപലയുയ കതക്ടോടുകേളനിപലയുയ
നസ്പീപരക്ടോഴുക്കത്ത് പുനദുഃസക്ടോപനിക്കക്ടോന് വക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയുകടതല്ലക്ടോത  പ്രവര്തനങ്ങള;
കേക്ടോലവര്ഷ സമയതത്ത് ലഭനികചക്കക്ടോവന്ന മഴെ  പരമക്ടോവധനി തടഞനനിര്തനി  കൃഷനിക്കുയ
മറക്ടോവശേവങ്ങളക്കുയ  ജലയ   ലഭവമക്ടോക്കല്; ഭൂഗര്ഭ  ജലകശേക്ടോഷണയ  തടഞ്ഞത്ത്  ഭൂഗര്ഭ
ജലവനിതക്ടോനയ നനിലനനിര്തല്; കുടനിപവള്ള ലഭവത ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനള്ള തടയണകേള,
വനി.സനി.ബനി.,  ആര്.സനി.ബനി.കേള എന്നനിവയുപട  നനിര്മ്മക്ടോണയ;  കുളങ്ങളപട   നവസ്പീകേരണമടക്കമുള്ള
പദതനികേള എന്നനിവ ഏപറടുക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  കുളങ്ങള പുനരുജ്ജസ്പീവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
'ഹരനിത  കകേരളയ'  പദതനിയനിലുളപപ്പെടുതനി  ഓകരക്ടോ  കുളതനിപന്റെയുയ ജലകസചെന
സയബനമക്ടോയ  പ്രക്ടോധക്ടോനവവയ  ആവശേവകേതയുയ  കേണക്കനിപലടുതത്ത്,  ആദവഘട്ടമക്ടോയനി
320  കകേക്ടോടനി  രൂപ  പചെലവനില്  ഏകേകദശേയ  പതനിനക്ടോയനിരയ കുളങ്ങള
നവസ്പീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണത്ത്  ലക്ഷവമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്.   കൃഷനി വകുപ്പുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ട ചെനില
പ്രവര്തനങ്ങള നടതക്ടോനയ  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണത്ത്. 
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ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസയ 13-ാം തസ്പീയതനി ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മുഖവമനനിയുപട കനതൃതസ്വതനില്
കൂടനിയ  കയക്ടോഗതനില്  തകദ്ദേശേഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളയ  ജലനനിധനിയുയ  കചെര്ന്നത്ത്  ജല
ദരുപകയക്ടോഗയ തടയക്ടോന് വവക്ടോപകേമക്ടോയ പ്രചെരണയ നടത്തുന്നതനിനത്ത് തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചു. ജല
ദരുപകയക്ടോഗയ  ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കുകേ, പുനരുപകയക്ടോഗതനിനത്ത്  ഉഇൗന്നല്  നല്കുകേ,  ജലയ
പക്ടോഴെക്ടോക്കക്ടോതനിരനിക്കുകേ, തുലക്ടോവര്ഷതനില് ലഭനികചക്കക്ടോവന്ന മഴെ പൂര്ണ്ണമക്ടോയുയ ഭൂമനിയനില്
ആഴെത്ത് ന്നനിറങ്ങതക്കവനിധയ  എല്ലക്ടോ   ഭൂവടമകേപളപക്കക്ടോണ്ടുയ ഭൂമനി  കേനിളചനിളക്കനിയനിടുകേ,
കേരനിയനിലയനിട്ടത്ത്  ബക്ടോഷസ്പീകേരണയ  തടയുകേ  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്
തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണത്ത്. രണക്ടോമതത്ത്, ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മുഖവമനനിയുപട  കനതൃതസ്വതനില് കൂടനിയ
കയക്ടോഗതനില് വരളചക്ടോ പ്രതനികരക്ടോധ പ്രവര്തനങ്ങള തകദ്ദേശേഭരണ സക്ടോപനങ്ങള
ഉഇൗര്ജ്ജനിതമക്ടോയനി  നടതണപമന്നത്ത്  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണത്ത്.  വരളചക്ടോ  പ്രതനികരക്ടോധ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കക്ടോയനി  പചെക്കത്ത് ഡക്ടോമുകേള നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ കേനക്ടോലുകേള,  കുളങ്ങള
എന്നനിവ  വൃതനിയക്ടോക്കുന്നതനിനയ ആവശേവമക്ടോയ പ്രവര്തനങ്ങള  പതക്ടോഴെനിലുറപ്പെത്ത്
പദതനിയനിപല ഫണനില്നനിന്നുയ നടതക്ടോന് ആകലക്ടോചെനയുണത്ത്. സര്ക്കക്ടോര് സക്ടോപനങ്ങളനിലുയ
കേക്ടോരവക്ടോലയങ്ങളനിലുയ  മഴെപവള്ള  സയഭരണനികേള  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  കമസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്
തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണത്ത്. ദരന്തനനിവക്ടോരണ അകതക്ടോറനിറനിയുപട സഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനി തൃശ്ശൂരനില്
നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിവരുന്ന മഴെപപ്പെക്ടോലനിമ പദതനി കകേരളതനിലക്ടോകേമക്ടോനയ വവക്ടോപകേമക്ടോക്കുവക്ടോന്
തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണത്ത്.  'പവള്ളയ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഒരു  മുന്ഗണനക്ടോകമയ'  എന്ന
സകന്ദശേയ ജനങ്ങളനില് എതനിക്കക്ടോനക്ടോയനി ആകലക്ടോചെനിചനിട്ടുണത്ത്. കുടനിപവള്ളയ, ഗക്ടോര്ഹനികേ
ഉപകഭക്ടോഗയ, വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള, വനവജസ്പീവനികേള, കൃഷനി, വവവസക്ടോയയ എന്ന രസ്പീതനിയനിലുള്ള
മുന്ഗണനക്ടോകമയ  2017  കമയത്ത്  മക്ടോസയ വപര കേര്ശേനമക്ടോയനി പക്ടോലനിക്കുകേ;  വരളചപയ
കുറനിചത്ത് പപക്ടോതുജനങ്ങപള കബക്ടോധവല്ക്കരനിക്കക്ടോനള്ള നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേ; കൂടുതല്
ജലസയരക്ഷണ  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലയബനിക്കുന്നതത്ത്  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ
തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങള എടുതനിട്ടുണത്ത്.  അണപക്കട്ടുകേളനിപല ജല ഉപകയക്ടോഗയ കേക്ടോരവക്ഷമമക്ടോക്കക്ടോന്
ചെസ്പീഫത്ത്  പസകട്ടറനിയുപട  അദവക്ഷതയനില്  പപവദത്യുതനി,  ജലവനിഭവയ,  ജലകസചെനയ
എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേളപട ചെസ്പീഫത്ത് എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര് ഉളപപ്പെടുന്ന കേമ്മനിറനിപയ നനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുണത്ത്.
സയസക്ടോന ദരന്ത ലഘൂകേരണ ആസൂത്രണ കരഖയനില് പ്രതനിപക്ടോദനിചനിട്ടുള്ള ശുദജല
കേനികയക്ടോസ്കുകേള സയസക്ടോനപത എല്ലക്ടോ വക്ടോര്ഡുകേളനിലുയ ആവശേവമക്ടോയനി വരനികേയക്ടോപണങനില്
തകദ്ദേശേഭരണ സക്ടോപനങ്ങളമക്ടോയനി ആകലക്ടോചെനിചത്ത് അതത്ത് സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനയ ആവശേവമക്ടോയ
ജലയ  ജല അകതക്ടോറനിറനി ഇതനിലൂപട എതനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനയ  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണത്ത്.
കൂടക്ടോപത മറത്ത് പല തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങളമുണത്ത്. എല്ലക്ടോ കേക്ടോരവതനികലക്കുയ ഞക്ടോന്  കേടക്കുന്നനില്ല.
മഴെക്കുഴെനികേള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനത്ത് തകദ്ദേശേസസ്വയയഭരണ-മണ്ണത്ത് സയരക്ഷണ  വകുപ്പുകേളമക്ടോയനി
കചെര്ന്നത്ത്  ആവശേവമക്ടോയ  നടപടനിപയടുക്കക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണത്ത്.  അണപക്കട്ടുകേളനില്
കവനല്ക്കക്ടോലതത്ത് ജലയ സയഭരനിചത്ത്  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ നനിലവനിപല ഉപകഭക്ടോഗതനിനക്ടോയനി
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മറത്ത്  കസ്രക്ടോതസ്സുകേളനില്നനിന്നത്ത്  പപവദത്യുതനി  വക്ടോങ്ങുന്നതനിനയ പകേ.എസത്ത്.ഇ.ബനി.  ശമനിച്ചു
പകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  വരളചക്ടോബക്ടോധനിതമക്ടോയനി  പ്രഖവക്ടോപനിക്കുന്ന കേക്ടോരവയ കേഴെനിഞ്ഞ
ദനിവസയ ചെര്ച പചെയതക്ടോണത്ത്. ഇടവപ്പെക്ടോതനി മഴെ വളപരയധനികേയ കുറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നുപവന്ന
കേക്ടോരവയകൂടനി കേണക്കനിപലടുത്തുപകേക്ടോണ്ടുയ തുലക്ടോമഴെ പ്രതസ്പീക്ഷനിച കതക്ടോതനില്  എത്തുന്നനില്ലക്ടോപയന്നതത്ത്
കേണക്കനിപലടുത്തുപകേക്ടോണ്ടുയ ഇതരതനില്  കേക്ടോരവങ്ങള തുടരുകേയക്ടോപണങനില് ഏറവയ
രൂക്ഷമക്ടോയനി,  കകേരളയ  ഇതുവപര  കേണനിട്ടനില്ലക്ടോത  ഒരു  വരളച  2017-ല്
സയജക്ടോതമക്ടോകയക്കക്ടോപമന്ന ആശേങയനില്, കേരുതലനില് എല്ലക്ടോവരുയ സഹകേരനിചത്ത് ഭരണ-
പ്രതനിപക്ഷ വവതവക്ടോസമനില്ലക്ടോപത നക്ടോട്ടനിപല ജനങ്ങപള മുഴുവന് സയഘടനിപ്പെനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത്
ലഭവമക്ടോയ  ജലയ  ഏറവയ സൂകമമക്ടോയനി  കൃതവതകയക്ടോടുകൂടനി  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്
തക്കവണ്ണമുള്ള നടപടനികേള സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയ.  എല്ലക്ടോവരുപടയുയ പനിന്തുണ സയസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോര് ഇക്കക്ടോരവതനില് അഭവര്തനിക്കുകേയണത്ത്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മുഖവമനനിതപന്ന
അദവക്ഷനക്ടോയനി അതനിനള്ള  കയക്ടോഗയ കചെര്ന്നത്ത് നടപടനികേള സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണത്ത്.

ശസ്പീ  .    എല്കദക്ടോസത്ത്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി:  സര്,  പഎകേവരക്ടോഷ  സഭയുപട  പരനിസനിതനി
പഠന കകേനയ പറയുന്ന റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനസരനിചക്ടോണത്ത്  2020-ഓടുകൂടനി ശുദമക്ടോയ കുടനിപവള്ളയ
ലഭവമല്ലക്ടോത അവസ കകേരളതനിലുണക്ടോകുപമന്നത്ത്  പറയുന്നതത്ത്.  ഒരു   സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
കേക്ടോലക്ടോവധനി അഞ്ചുവര്ഷമക്ടോപണന്നുളളതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത് അവസക്ടോന നക്ടോളക്ടോകുകമ്പക്ടോകഴെക്കുയ
കുടനിപവള്ളതനിനകവണനിയുള്ള  ആഭവന്തര  യുദമുണക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോദവതയുപണന്നത്ത്
പറഞ്ഞതത്ത്. അതത്ത്  രക്ടോഷസ്പീയമക്ടോയനി പറഞ്ഞ ഒന്നക്ടോയനി കേരുതരുപതന്നക്ടോണത്ത് അഭവര്തന.
കൂടക്ടോപത പനല്പ്പെക്ടോടങ്ങള നനികേതനി കേരയക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള നക്ടോലുലക്ഷതനി എഴുപതനിനക്ടോയനിരയ
ലനിറര്  ജലയ  സയഭരനിക്കുന്ന  ജല  സയഭരണനിയക്ടോണത്ത്  ഇല്ലക്ടോതക്ടോകുന്നതത്ത്.  അതുപകേക്ടോണ്ടു
തപന്ന  ഏതത്ത്  സദകദ്ദേശേതനിനക്ടോയക്ടോലുയ  കദവക്ടോലയയ,  വനിദവക്ടോലയയ,  അനക്ടോഥക്ടോലയയ
എന്നനിവ പണനിയക്ടോനക്ടോപണങനിലുയ ഒരു പനല്പ്പെക്ടോടയകപക്ടോലുയ നനികേതരുപതന്ന രസ്പീതനിയനിലുളള
നടപടനി സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോകേണയ.  മപറക്ടോരു കേക്ടോരവയകൂടനി ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  വസ്പീടുകേളപട   മുറയ പപടല്  വനിരനിചത്ത്  മകനക്ടോഹരമക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള
ഒരുതുള്ളനി  പവള്ളയകപക്ടോലുയ ഭൂമനിയനില്  തക്ടോഴെക്ടോപത ഒഴുകേനികപ്പെക്ടോകുന്ന  സക്ടോഹചെരവയ
ഉണക്ടോകുപമന്നുള്ളതുപകേക്ടോണത്ത് ആ രസ്പീതനിയനിലുള്ള ഒരു നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണയകൂടനി നടതക്ടോന്
സര്ക്കക്ടോരനിനത്ത് കേഴെനിയുകമക്ടോ;  നനിലവനില്  പപടല്  വനിരനിചനിട്ടുള്ള വസ്പീടുകേളനിലുള്ളവര് ഇഇൗ
കേക്ടോരവയ  മനസ്സേനിലക്ടോക്കനി അവ പപക്ടോളനിച്ചുമക്ടോറക്ടോനയ  മറ്റു  രസ്പീതനിയനിലുള്ള നടപടനിയുണക്ടോക്കക്ടോനയ
ഗവണപമന്റെത്ത്  ശദനിക്കുകമക്ടോ? 

ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു  ടനി  കതക്ടോമസത്ത്:  സര്,  പനല്പ്പെക്ടോടങ്ങളടക്കയ  ജലയ  സൂക്ഷനിചത്ത്
നനിര്തക്ടോന് കേഴെനിയുന്ന എല്ലക്ടോ സയവനിധക്ടോനങ്ങളയ നനിലനനിര്തണപമന്നതുതപന്നയക്ടോണത്ത്
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  നനിലപക്ടോടത്ത്.  അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന്ന  കൃഷനി  വകുപ്പെത്ത്  എവനിപടപയക്ടോപക്ക
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പനല്പ്പെക്ടോടങ്ങള  നനികേതപപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ  അവനിപടപയക്ടോപക്ക  പുനദുഃസക്ടോപനിക്കക്ടോനള്ള
നടപടനികേളനികലക്കത്ത് നസ്പീങ്ങുകേയക്ടോണത്ത്.  ആറന്മുളയനില് നനികേതപപ്പെട്ട പനല്പ്പെക്ടോടങ്ങളനില്
വസ്പീണ്ടുയ കൃഷനിയനിറക്കക്ടോനള്ള  നടപടനി  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുപട
കനതൃതസ്വതനില്  നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  കൃഷനി  വകുപ്പെത്ത്  പ്രകതവകേ  ഉഇൗന്നല്
പകേക്ടോടുത്തുപകേക്ടോണത്ത് പനല്പ്പെക്ടോടങ്ങള സയരക്ഷനിച്ചുനനിര്തക്ടോനള്ള നടപടനികേള   സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു
പകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  ജലതനിപന്റെ  മൂലവയ  നമ്മള  തനിരനിചറനിയണയ.  കേഴെനിഞ്ഞ
നക്ടോളകേളനില് ജലതനിപന്റെ ദഇൗര്ലഭവയ നമുക്കത്ത് അനഭവപപ്പെട്ടനിരുന്നനിപല്ലന്ന യക്ടോഥക്ടോര്തവതനില്
അതനിപന്റെ ഗഇൗരവയ കകേരള സമൂഹയ ഇകപ്പെക്ടോള തനിരനിചറനിയക്ടോന് തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.
ജലദഇൗര്ലഭവയ  കനരനിടുന്ന  ഈ അവസരതനില് ഭൂമനിയനില് ജലതനിപന്റെ സക്ടോന്നനിദവയ
നനിലനനിര്തക്ടോനക്ടോയനി, ജലയ  ഒഴുകേനി   നഷ്ടപപ്പെട്ടുകപക്ടോകേക്ടോപത   പരമക്ടോവധനി  ഭൂമനിയനില്
ആഴെത്ത് ന്നനിറങ്ങതക്കവണ്ണമുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത് ഒരു  ജല
സയകഭക്ടോഷണതനിപന്റെ സയസക്ടോരയതപന്ന വളര്തനിപയടുക്കക്ടോന് ഗവണപമന്റെത്ത് പ്രകതവകേയ
ശദനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

V സബ്മനിഷന്

(1) മുഞ്ഞകരക്ടോഗ ബക്ടോധയുയ ഇലപ്പുള്ളനി കരക്ടോഗവയ

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവത്ത്  (ശസ്പീ  .    രകമശേത്ത്  പചെന്നനിതല  ):  സര്,  കുട്ടനക്ടോടന്
പക്ടോടകശേഖരങ്ങളനിപല മുഞ്ഞ, ഇലപ്പുള്ളനി, വരനി കരക്ടോഗബക്ടോധയക്ടോണത്ത് ഞക്ടോന് സബ്മനിഷനക്ടോയനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്. കുട്ടനക്ടോടത്ത് നമ്മുപട പനല്ലറയക്ടോണത്ത്. കുട്ടനക്ടോടന് പക്ടോടകശേഖരങ്ങളനില്
ആശേങയുപട  കേരനിനനിഴെല്  വസ്പീഴെത്ത് തനിപക്കക്ടോണത്ത്  പനല്ക്കൃഷനിപയ  ബക്ടോധനിക്കുന്ന  മുഞ്ഞ
കരക്ടോഗവയ,  ഇലപ്പുള്ളനി  കരക്ടോഗവയ  വവക്ടോപകേമക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  35  പടകശേഖരങ്ങളനിലക്ടോയനി
10,000  പഹകറകേളനിലക്ടോണത്ത്  മുഞ്ഞ  ബക്ടോധയുയ  ഇലപ്പുള്ളനികരക്ടോഗവയ  വവക്ടോപനിചതത്ത്.
പത്തുകകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  നഷ്ടയ  ഇതുമൂലയ  ഉണക്ടോയനിട്ടുപണന്നക്ടോണത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
പചെയ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതത്ത്.  മുഞ്ഞയുയ ഇലപ്പുള്ളനി കരക്ടോഗവയ കൂടക്ടോപത പനല്ലനിനണക്ടോകുന്ന വരനി
കരക്ടോഗവയ കുട്ടനക്ടോട്ടനില് വവക്ടോപകേമക്ടോയനി കേക്ടോണപപ്പെടുന്നുണത്ത്.  കേരനിനനില കമഖല എപന്റെയുയ
ശസ്പീ.  ജനി.  സുധക്ടോകേരപന്റെയുയ   നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലങ്ങളക്ടോയ  ഹരനിപ്പെക്ടോടത്ത്,  അമ്പലപ്പുഴെ
പ്രകദശേങ്ങളനിലക്ടോണുള്ളതത്ത്. ഇവനിപട അസനിഡനിറനി വവക്ടോപകേമക്ടോകുന്നതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത് കേരനിനനില
കമഖലയനില്  കൃഷനിക്കത്ത്  പ്രശ്നമുണക്ടോകുന്നതത്ത്.  എല്ലക്ടോ  വര്ഷവയ  കേക്കയനിട്ടത്ത്  അമയ
കുറചക്ടോണത്ത്  കൃഷനി  പചെയ്യുന്നതത്ത്.  അസനിഡനിറനി  കൂടുതലുള്ള കേരനിനനില  കമഖലയനില്  മഴെ
നന്നക്ടോയനി  ലഭനിക്കക്ടോതതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത്  ഇലപ്പുള്ളനി  കരക്ടോഗയ  വവക്ടോപകേമക്ടോകുന്നതത്ത്.  ചൂടത്ത്
കൂടുകമ്പക്ടോള പനല്ലനിപന്റെ ഇല കേരനിഞണങ്ങുന്ന അവസയക്ടോണത്ത്  ഇലപ്പുള്ളനി കരക്ടോഗയ.
അതുകപക്ടോപല  പനല്ലനിനത്ത്  കേരനിവണക്ടോകുന്ന  വരനിപയന്ന  കരക്ടോഗവയ  കുട്ടനക്ടോടന്
പക്ടോടകശേഖരങ്ങളനില് വലനിയ കതക്ടോതനിലുള്ള നക്ടോശേയ വനിതചനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.   ഇന്നപല
കൃഷനി    വകുപ്പുമനനിയുപട     കനതൃതസ്വതനില്     ഇതനിപനക്കുറനിചത്ത്    ചെര്ച   പചെയ്യക്ടോന്
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ആലപ്പുഴെയനില് കയക്ടോഗയ   കചെര്ന്നതക്ടോയനി അറനിഞ.  മുഞ്ഞ,  ഇലപ്പുള്ളനി  കരക്ടോഗയമൂലയ
കൃഷനി നശേനിച കേര്ഷകേര്ക്കത്ത് പഹകറനിനത്ത് 30,000 രൂപ വസ്പീതയ സഹക്ടോയയ  നല്കുപമന്നത്ത്
പറഞ്ഞതക്ടോയനിട്ടക്ടോണത്ത്  പത്രവക്ടോര്തകേളനില്നനിന്നത്ത്  മനസ്സേനിലക്ടോക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിചതത്ത്.  ഇഇൗ
തുകേ  കുറഞകപക്ടോപയന്നത്ത് കേര്ഷകേര്ക്കത്ത് അഭനിപ്രക്ടോയമുണത്ത്.  ഏക്കറനിനത്ത് 25,000 മുതല്
50,000  രൂപ വസ്പീതപമങനിലുയ കേര്ഷകേര്ക്കത്ത് നല്കേനിയക്ടോല് മക്ടോത്രകമ ഇഇൗ പ്രതനിസനനിപയ
അതനിജസ്പീവനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള. കേക്ടോരണയ, ഒകരക്കര്  കൃഷനി പചെയ്യക്ടോന് കുറഞ്ഞതത്ത്
30,000  രൂപപയങനിലുയ കേര്ഷകേര്ക്കത്ത് പചെലവക്ടോകുയ.  പ്രനിന്സനിപ്പെല് കൃഷനി ഓഫസ്പീസര്ക്കത്ത്
ലഭനിചനിരനിക്കുന്ന റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനില് ഏക്കറനിനത്ത്  ഏകേകദശേയ  35,000  രൂപ  വസ്പീതപമങനിലുയ
നല്കേണപമന്നക്ടോണത്ത്  സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടത്ത്  ആവശേവപപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  കൃതവസമയതത്ത്
മണ്ണത്ത് പരനികശേക്ടോധന നടക്കുന്നനില്ല എന്നതക്ടോണത്ത് ഇഇൗ കരക്ടോഗയ വവക്ടോപനിക്കക്ടോനള്ള പ്രധക്ടോന
കേക്ടോരണമക്ടോയനി കേര്ഷകേര് പറയുന്നതത്ത്. അകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  ഗുണകമനയുയ കരക്ടോഗപ്രതനികരക്ടോധ
കശേഷനിയുമുള്ള പനല് വനിത്തുകേള കൂടുതല് നല്കേക്ടോന് കേക്ടോര്ഷനികേ സര്വ്വകേലക്ടോശേക്ടോലയുപട
കനതൃതസ്വതനിലുള്ള  മപങക്ടോമ്പനിപല  പനലത്ത് ല്ല്  പരവകവഷണ  കകേനതനിനത്ത്  കേഴെനിയുന്നനില്ല.
ഇകപ്പെക്ടോള നക്ടോഷണല് സസ്പീഡ്സത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്,  കേര്ണ്ണക്ടോടകേ സസ്പീഡ്സത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
എന്നനിവര്  നല്കുന്ന വനിതക്ടോണത്ത്  കുട്ടനക്ടോട്ടനിപല  കേര്ഷകേര്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതത്ത്.  ആ
വനിതനിനത്ത് പ്രതനികരക്ടോധകശേഷനി തക്ടോരതകമവന കുറവക്ടോപണന്നക്ടോണത്ത് കേര്ഷകേര് പറയുന്നതത്ത്.
പ്രതനികരക്ടോധകശേഷനിയുള്ള  വനിതനിനങ്ങള  കേര്ഷകേര്ക്കത്ത്  വനിതരണയ  പചെയ്യക്ടോന്
സര്വ്വകേലക്ടോശേക്ടോല നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയ.  അതനിനത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനി മുന്പപകേ
എടുക്കണപമന്നക്ടോണത്ത് എനനിക്കത്ത് അഭവര്തനിക്കക്ടോനള്ളതത്ത്. കരക്ടോഗയ ബക്ടോധനിച പക്ടോടകശേഖരങ്ങളനിപല
പനലത്ത് ല്ല്  സയഭരനിക്കക്ടോന് സനിവനില് സപപപസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷകനക്ടോ സസ്വകേക്ടോരവ മനില്ലുകേകളക്ടോ
തയ്യക്ടോറക്ടോകേനിപല്ലന്നകുള്ളതക്ടോണത്ത് കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന മപറക്ടോരു പ്രശ്നയ.  ഇതരതനിലുള്ള
പനലത്ത് ല്ല് കേക്ടോലനിതസ്പീറയത്ത് മക്ടോത്രകമ ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയൂ.  ഇതുമൂലയ കൃഷനി പചെയ്യുന്ന
കേര്ഷകേര് പട്ടനിണനിയനിലുയ ബുദനിമുട്ടനിലുമക്ടോയനി മക്ടോറകേയക്ടോണത്ത്. കുട്ടനക്ടോട്ടനിപല ജലക്ടോശേയങ്ങളനിപല
ജല  മലനിനസ്പീകേരണയ  ഭയക്ടോനകേമക്ടോയ  നനിലയനില്  വര്ദനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  മനഷവ
വനിസര്ജ്ജവങ്ങള പവള്ളതനില് കേലരുന്നതുയ  കപക്ടോളയുയ  പക്ടോയലുയ ചെസ്പീയുന്നതുയ ജല
മലനിനസ്പീകേരണയ സൃഷ്ടനിക്കുന്നുണത്ത്. ജലവനിഭവ-കൃഷനി വകുപ്പുകേള തമ്മനിലുള്ള ശേസ്പീതസമരയ
അവസക്ടോനനിപ്പെനിചക്ടോല് മക്ടോത്രകമ കുട്ടനക്ടോടന് ജലക്ടോശേയങ്ങളനിപല മലനിനസ്പീകേരണയ  തടയുന്നതനിനയ
വൃതനിയക്ടോക്കുന്നതനിനയ കേഴെനിയുകേയുള. 140  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണത്ത് കുട്ടനക്ടോടന് പക്ടോകക്കജനില്
ജലക്ടോശേയങ്ങളപട ശുചെസ്പീകേരണതനിനക്ടോയനി നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതത്ത്. എന്നക്ടോല് ഇഇൗ രണത്ത്
വകുപ്പുകേളപട ഏകകേക്ടോപനമനില്ലക്ടോയ്മമൂലയ ഇതത്ത് നടക്കുന്നനില്ല. കേവക്ടോന്സര് കരക്ടോഗയ ഏറവയ
കൂടുതലുള്ളതത്ത്  കുട്ടനക്ടോട്ടനിപല  പപകേനകേരനി,  നസ്പീലയകപരൂര്  പഞക്ടോയത്തുകേളനിലക്ടോപണന്നക്ടോണത്ത്
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റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള  സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്.  മലനിനസ്പീകേരണയ  ആവക്ടോസ  വവവസപയ  മുഴുവന്
ബക്ടോധനിക്കുകമ്പക്ടോള  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയ്ക്കുയ  അതനില്നനിന്നുയ  രക്ഷപപ്പെടക്ടോന്  കേഴെനിയനില്ല.
കുട്ടനക്ടോട്ടനിപല കേക്ടോര്ഷനികേ പ്രതനിസനനിക്കത്ത് ജല  മലനിനസ്പീകേരണവയ ഒരു കേക്ടോരണമക്ടോണത്ത്.
മുഞ്ഞബക്ടോധ ഉളപപ്പെപടയുള്ള കരക്ടോഗങ്ങള തടയുന്നതനിനത്ത്  കേക്ടോര്ഷനികേ സര്വ്വകേലക്ടോശേക്ടോലയത്ത്
വലനിയ  പങത്ത്  വഹനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിയുയ.  കരക്ടോഗ  പ്രതനികരക്ടോധകശേഷനിയുള്ള  വനിത്തുകേള
വനികേസനിപ്പെനിക്കക്ടോന് കൃതവമക്ടോയുയ മണ്ണത്ത് പരനികശേക്ടോധന നടത്തുകേ,  രക്ടോസവളങ്ങള ഉപകയക്ടോഗനിചത്ത്
പ്രകൃതനിദതമക്ടോയ പ്രതനികരക്ടോധകശേഷനി ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കുന്നതത്ത് തടയുകേ  എന്നനിവയ്പക്കല്ലക്ടോയ
കൃഷനി വകുപ്പെത്ത് പഠനയ നടതനി ആവശേവമക്ടോയ നടപടനികേള സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനി മുഞ്ഞ ബക്ടോധയുണക്ടോയ സലങ്ങള സന്ദര്ശേനിചനിരുന്നു.  അതനിന
കശേഷയ ഞക്ടോനയ അവനിപട കപക്ടോയനിരുന്നു. കേര്ഷകേര് വളപരയധനികേയ ആശേങയനിലക്ടോണത്ത്.
ഇകപ്പെക്ടോള പ്രഖവക്ടോപനിചനിരനിക്കുന്ന ആനകൂലവയ പരവക്ടോപ്തമല്ല. പ്രനിന്സനിപ്പെല് കൃഷനി ഓഫസ്പീസര്
നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരനിക്കുന്ന തുകേപയങനിലുയ അതക്ടോയതത്ത്  കേര്ഷകേര്ക്കത്ത്  കുറഞ്ഞതത്ത് ഏക്കറനിനത്ത്
35,000-നയ 50,000-നയ  ഇടയ്ക്കുള്ള തുകേ സഹക്ടോയധനമക്ടോയനി നല്കേണയ.  കേരനിനനില
കേര്ഷകേര്ക്കുയ  അപ്പെര്  കുട്ടനക്ടോടന്  കമഖലയനിപല  കേര്ഷകേര്ക്കുയ  ഇഇൗ  സഹക്ടോയയ
ലഭവമക്ടോക്കണപമന്നത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട കൃഷനി വകുപ്പുമനനികയക്ടോടത്ത് ആവശേവപപ്പെടുകേയണത്ത്.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസത്ത്  .    സുനനില് കുമക്ടോര്  ):  സര്,   കനക്ടോട്ടസ്പീസനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള കേക്ടോരവങ്ങളക്കുപുറപമ പല കേക്ടോരവങ്ങളയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട അയഗയ ഇവനിപട
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  കുട്ടനക്ടോടത്ത്  പ്രകദശേത്തുണക്ടോയനിരനിക്കുന്ന  ഈ  കരക്ടോഗയ  വളപര
ഗഇൗരവമക്ടോയക്ടോണത്ത്  ഗവണപമന്റെത്ത്  കേക്ടോണുന്നതത്ത്.  കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുയ പപക്ടോതുമരക്ടോമതത്ത്
വകുപ്പുമനനിയുയ  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  അങ്ങുയ അവനിടപത എയ.എല്.എ.-മക്ടോരുയ  എല്ലക്ടോയ
ഈ പ്രകദശേങ്ങള സന്ദര്ശേനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇതനിപന്റെ നടപടനികമങ്ങള പഠനിക്കക്ടോന്
കവണനി മപങക്ടോമ്പനിപല ഗകവഷണ കകേനപത നനികയക്ടോഗനിക്കുകേയുയ  അതനിപന്റെ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
സര്ക്കക്ടോരനിനത്ത് ലഭനിക്കുകേയുയ പചെയ. ഞക്ടോന് അതനിപന്റെ വനിശേദക്ടോയശേയ വക്ടോയനിക്കക്ടോയ.  

ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയനിപല  കുട്ടനക്ടോടത്ത്  പ്രകദശേതത്ത്  രണക്ടോയ  കൃഷനിയനിറക്കനിയ  10066
(പതനിനക്ടോയനിരതനി  അറപതക്ടോറത്ത്)   പഹകറനില്  മുഞ്ഞയുപട  ആകമണയമൂലയ  2430
പഹകര്  പ്രകദശേപത  പനല്ക്കൃഷനി  ഭസ്പീഷണനിയനിലക്ടോണത്ത്.  ഇതനില്  250  പഹകര്
പ്രകദശേപത പനല്ക്കൃഷനി പൂര്ണ്ണമക്ടോയുയ 115 പഹകര് പ്രകദശേപത  പനല്ക്കൃഷനിയനില്
50 ശേതമക്ടോനതനിലധനികേവയ  നശേനിച്ചുകപക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  ഇതനിനപുറപമ പുറക്കക്ടോടത്ത് കേരനിനനില
കമഖലകേളനില് ആപകേ കൃഷനിയനിറക്കനിയ 2450 പഹകര് പക്ടോടകശേഖരതനില് ഇലപ്പുള്ളനി
കരക്ടോഗയമൂലയ  450  പഹകര്  സലപത  പനല്ക്കൃഷനി  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുയ  നശേനിച്ചു
കപക്ടോകുകേയുണക്ടോയനി.  പകേക്ടോയത്ത് തനിനത്ത്  ഒരു മക്ടോസയ ബക്ടോക്കനിനനില്പക്കയക്ടോണത്ത്  രൂക്ഷമക്ടോയ
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അമതസ്വവയ ചൂടനിപന്റെ ആധനികേവവയ മഴെയുപട കുറവയമൂലയ പനല്പചടനിക്കത്ത്  വവക്ടോപകേമക്ടോയനി
ഇലപ്പുള്ളനികരക്ടോഗയ പടര്ന്നുപനിടനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇലപ്പുള്ളനി കരക്ടോഗയമൂലയ കേരനിനനില കമഖലയനില്
ഇനനിയുയ  നക്ടോശേനഷ്ടയ  കൂടക്ടോനക്ടോണത്ത്  സക്ടോദവത.  കുട്ടനക്ടോട്ടനില്  രണക്ടോയ  കൃഷനിയനില്
വരനിപനല്ലനിപന്റെ ആധനികേവയമൂലയ മൂവക്ടോയനിരകതക്ടോളയ പഹകര് പ്രകദശേപത ഉല്പ്പെക്ടോദനതനില്
ഗണവമക്ടോയ കുറവണക്ടോകുയ.  ഏകേകദശേയ 70 പഹകര് സലതത്ത് 50 ശേതമക്ടോനയ മുതല്
100 ശേതമക്ടോനയ വപര വനിളനഷ്ടയ കരഖപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണത്ത്.  സയസക്ടോന വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സത്ത്
പദതനിപ്രകേക്ടോരയ  ഇന്ഷസ്വര്  പചെയ  പനല്പ്പെക്ടോടതത്ത്  കൃഷനിനക്ടോശേയ  സയഭനിവനിചക്ടോല്
കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കത്ത് പഹകറനിനത്ത് 12,500  രൂപ മക്ടോത്രകമ ലഭനിക്കുകേയുള. ഈ തുകേ തനികേച്ചുയ
അപരവക്ടോപ്തമക്ടോണത്ത്.  മുന്കേക്ടോലങ്ങളനില് ഇതരയ നക്ടോശേനഷ്ടമുണക്ടോകുന്ന അവസരങ്ങളനില്
കമല്പ്പെറഞ്ഞ തുകേമക്ടോത്രമക്ടോണത്ത് നല്കേനിയനിരുന്നതത്ത്.  എന്നക്ടോല് കൃഷനിനക്ടോശേയ സയഭവനിച
പക്ടോടകശേഖരങ്ങളനില് കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുയ പപക്ടോതുമരക്ടോമതത്ത് വകുപ്പുമനനിയുയ പ്രതനിപക്ഷ
കനതക്ടോവയ സലയ എയ.എല്.എ.-മക്ടോരുമടക്കയ മറത്ത് ജനപ്രതനിനനിധനികേളയ കൃഷനി വകുപ്പെത്ത്
ഉകദവക്ടോഗസരുയ  കനരനിട്ടത്ത്  സന്ദര്ശേനയ  നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.  ഇതനിനപുറകമ  കേക്ടോര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലക്ടോശേക്ടോലയനിപല മപങക്ടോമ്പത്ത് പനലത്ത് ല്ല് ഗകവഷണ കകേനതനിപല ശേക്ടോസജ്ഞര് ഈ
പ്രകദശേതത്ത്  നടതനിയ  പഠന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  സര്ക്കക്ടോര്  പരനികശേക്ടോധനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
കുട്ടനക്ടോടത്ത്  പക്ടോടകശേഖരങ്ങളനിപല  കൃഷനിക്കക്ടോരുപട  ദരവസ  മനസ്സേനിലക്ടോക്കനിയതനിപന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില് നനിലവനില് സയസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഇന്ഷസ്വറന്സത്ത്   പദതനി
പ്രകേക്ടോരയ ലഭവമക്ടോകുന്ന  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേയക്ടോയ  12,500  രൂപയ്ക്കുപുറകമ  17,500
രൂപകൂടനി  അധനികേയ  നല്കേനി  പഹകറനിനത്ത്  പമക്ടോതയ  30,000  രൂപ  വസ്പീതയ  നഷ്ട
പരനിഹക്ടോരയ നല്കേക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് തസ്പീരുമക്ടോനപമടുതത്ത് നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണത്ത്.
പ്രസ്തുത  തുകേയനില്  നഷ്ടയ  സയഭവനിച  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കത്ത്  15,000  രൂപ  ഉടപന
നല്കുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുയ. നഷ്ടയ  സയഭവനിചതനിപന്റെ സനിതനിവനിവരക്കണക്കത്ത് ലഭവമക്ടോകുന്ന
മുറയത്ത് ബക്ടോക്കനി തുകേ നല്കുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുയ. കൃഷനി വകുപ്പെത്ത് ഉകദവക്ടോഗസരുയ പക്ടോടകശേഖര
സമനിതനികേളയ  സയയുക്തമക്ടോയനി  വനിശേദമക്ടോയ  വനിവരകശേഖരണയ  അതനികവഗയ  നടതനി
പകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവത്ത് തുകേ അപരവക്ടോപ്തമക്ടോപണന്നത്ത്
പറഞ്ഞതനികനക്ടോടത്ത് എനനിക്കത്ത് വനികയക്ടോജനിപ്പുണത്ത്.  ഇതുകപക്ടോല നഷ്ടയ സയഭവനിച കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കത്ത്,
പ്രകതവകേനിചത്ത് പനല്ക്കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കത്ത് ഇത്രയുയ വലനിയ തുകേ ഇന്നുവപര കകേരളതനിപല
ഒരു സര്ക്കക്ടോരുയ നല്കേനിയനിട്ടനില്ല. ആദവമക്ടോയനിട്ടക്ടോണത്ത് ഒരു ഗവണപമന്റെത്ത്   ഇന്ഷസ്വറന്സനിനത്ത്
പുറകമ  17,500  രൂപ  അധനികേമക്ടോയനി നല്കുന്നതത്ത്.  4,500  രൂപയനില്ക്കൂടുതല്
ഒരനിക്കലുയ നല്കേനിയനിട്ടനില്ല.  ഇതുകപക്ടോപല നഷ്ടമുണക്ടോയ സമയതത്ത് മുമ്പത്ത്  നല്കേനിയതനിപന്റെ
നക്ടോലനിരട്ടനിയനിലധനികേയ രൂപയക്ടോണത്ത് ഇകപ്പെക്ടോള  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്. ഇലപ്പുള്ളനി കരക്ടോഗയ
ബക്ടോധനിച സലപത പനലത്ത് ല്ല് എടുക്കക്ടോന് കേഴെനിയനിപല്ലന്നത്ത് അങ്ങത്ത് സൂചെനിപ്പെനിചതത്ത് ശേരനിയക്ടോണത്ത്.
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അതത്ത്  കേന്നുകേക്ടോലനിതസ്പീറയ്ക്കു  കവണനി  മക്ടോത്രകമ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിയുകേയുള.
മുന്കേക്ടോലങ്ങളനിലുയ ഇതുകപക്ടോല പ്രശ്നയ വന്നകപ്പെക്ടോള കേക്ടോലനിതസ്പീറയ്ക്കുകവണനി ഉപകയക്ടോഗനിച
ചെരനിത്രമുണത്ത്.  ആ രസ്പീതനിയനില്  കേക്ടോലനിതസ്പീറയ്ക്കുകവണനി എടുക്കുന്നതനിപന സയബനനിചത്ത്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് കചെക്ടോദനിചനിട്ടുണത്ത്.  അതത്ത് ലഭവമക്ടോകുന്ന മുറയത്ത്  നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  

അങ്ങത്ത് സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോപല ജലവനിഭവ-കൃഷനി വകുപ്പുകേള തമ്മനില്  ശേസ്പീതസമരപമക്ടോന്നുയ
നനിലവനിലനില്ല. ഒരു കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനഷനനില്ലക്ടോതതക്ടോണത്ത് കുട്ടനക്ടോടത്ത് പക്ടോകക്കജത്ത് പരക്ടോജയപപ്പെടക്ടോന്
കേക്ടോരണയ. സര്ക്കക്ടോര്  അക്കക്ടോരവയ വളപര  ഗഇൗരവമക്ടോയനി  കേക്ടോണുകേയുയ ജലവനിഭവ
വകുപ്പെനിപന്റെയുയ  കൃഷനി  വകുപ്പെനിപന്റെയുയ  മനനിമക്ടോര്  സയയുക്തമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനിചത്ത്  രണത്ത്
വകുപ്പുകേളപടയുയ ഏകകേക്ടോപനയ സയബനനിച കേക്ടോരവതനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയുമക്ടോണത്ത്.  കൃഷനിക്കുകവണനിയക്ടോണത്ത് ജലവനിഭവ വകുപ്പെത്ത്
എന്ന നനിലയനിലുള്ള ഒരു സമസ്പീപനമക്ടോണത്ത് അവനിപടയുണക്ടോയനിരുന്നതത്ത്. ഈ ഗവണപമന്റെത്ത്
അധനികേക്ടോരതനില് വന്നതനിനകശേഷയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി തപന്ന
ഇടപപട്ടത്ത്   നല്ല  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ഒരു  കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനഷന്  ഉണക്ടോക്കക്ടോനള്ള   ശമയ
നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  അതുപകേക്ടോണത്ത് ഇകപ്പെക്ടോള അവനിപട ഒരു കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനഷന്
നനിലനനില്ക്കുന്നനിപല്ലന്നത്ത്  സര്ക്കക്ടോരനിനത്ത് പറയക്ടോന് കേഴെനിയനില്ല.

മപങക്ടോമ്പത്ത്  പനലത്ത് ല്ല്  ഗകവഷണ  കകേനതനില്  വളപര നല്ല  പ്രവര്തനമക്ടോണത്ത്
നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  അതത്ത്  ഈ  നക്ടോലത്ത്  മക്ടോസയപകേക്ടോണത്ത്  ആരയഭനിചതല്ല.
അതനിനമുകമ്പതപന്ന നല്ലതുകപക്ടോപല ഗകവഷണയ നടക്കുന്ന ഒരു   സക്ടോപനമക്ടോണതത്ത്.
ഇവനിപട ലഭനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന പനല്വനിതത്ത് മറത്ത്  സയസക്ടോനങ്ങളനില് നനിന്നക്ടോപണന്നത്ത്
ഇവനിപട പറഞ.  അതത്ത് എന്.എസത്ത്.സനി.-യുപട (നക്ടോഷണല് സസ്പീഡത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്)
വനിതക്ടോണത്ത്.  ഇവനിടപത കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കത്ത്  കൂടുതല് തക്ടോല്പ്പെരവവയ ആ   വനിതനികനക്ടോടക്ടോണത്ത്.
അതത്ത്  നമുക്കത്ത്  ലഭവമക്ടോകുന്നുണത്ത്.  കസ്റ്ററത്ത്  സസ്പീഡത്ത്  അകതക്ടോറനിറനിയുയ  ഏറവയ മനികേച
തരതനിലുള്ള വനിതക്ടോണത്ത്  നല്കേനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ആ വനിതനിപന സയബനനിചത്ത്
യക്ടോപതക്ടോരു പരക്ടോതനിയുയ ഇതുവപര കരഖക്ടോമൂലയ സര്ക്കക്ടോരനിനത്ത് ലഭനിചനിട്ടനില്ല.  വനിതനിപന്റെ
ഗുണകമനപയ സയബനനിചത്ത്  പരക്ടോതനിയുപണങനില്  ആ  പരക്ടോതനി  പരനിഹരനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത്
ഗകവഷണ സക്ടോപനമക്ടോയ കകേരള കേക്ടോര്ഷനികേ സര്വ്വകേലക്ടോശേക്ടോലതപന്ന കൂടുതല് മനികേച
പ്രതനികരക്ടോധകശേഷനിയുള്ള  വനിതത്ത്  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനികേപളടുക്കണപമന്നത്ത്
അവകരക്ടോടത്ത് ആവശേവപപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. കജവക്ടോതനി,  ഉമ ഉളപപ്പെപടയുള്ള പനല്വനിത്തുകേളക്കത്ത്
ഗുണകമന കുറഞവരുന്നതക്ടോയനി കൃഷനിക്കക്ടോര് അഭനിപ്രക്ടോയപപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. പനനണനി എപന്നക്ടോരു
പുതനിയ വനിതത്ത്  കൃഷനിക്കക്ടോര് ഇകപ്പെക്ടോള ധക്ടോരക്ടോളമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിചത്ത്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണത്ത്.
അതനിനത്ത്  കൂടുതല്  പ്രതനികരക്ടോധകശേഷനിയുപണന്നത്ത്  കൃഷനിക്കക്ടോര്  അഭനിപ്രക്ടോയപപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.
അതനിനക്ടോവശേവമക്ടോയ നടപടനി ഈ  സര്ക്കക്ടോര് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്. 
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കുട്ടനക്ടോടന് പ്രകദശേപത കൃഷനിക്കക്ടോര് കനരനിട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന ഈ ഗുരുതരമക്ടോയ
പ്രശ്നതനില് സര്ക്കക്ടോരുയ കൃഷനിവകുപ്പുയ വവക്തമക്ടോയ രസ്പീതനിയനിലുള്ള  സഹക്ടോയ സയവനിധക്ടോനങ്ങള
ഒരുക്കനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  അവനിപട  ഇന്നപല  ഞക്ടോന്  വനിളനിച്ചുകൂട്ടനിയ  കയക്ടോഗയ
ഇതുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ടുള്ളതല്ല,  അവനിടപത  പുഞക്കൃഷനിയുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ട
മുപന്നക്ടോരുക്കതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി വനിതത്ത് ഉളപപ്പെപടയുള്ള കേക്ടോരവങ്ങള ലഭവമക്ടോകുപമന്നത്ത്
ഉറപ്പുവരുതക്ടോനള്ള മസ്പീറനിയഗക്ടോയനിരുന്നു അതത്ത്. ആ മസ്പീറനിയഗനിലുയ ഇക്കക്ടോരവയ ഗഇൗരവമക്ടോയനി
ചെര്ച നടതനി.    ഇതനിനക്ടോവശേവമക്ടോയ നടപടനികേള സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണത്ത്.  

(2) കുടനിപവള്ള പദതനികേള

ശസ്പീമതനി  പനി  .    അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറനി:  സര്,  എപന്റെ മണ്ഡലതനില്ക്കൂടനി  ഉളപപ്പെട്ട
കുടനിപവള്ള  പദതനിയുപട  പ്രവര്തനയ  പമചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനകവണനിയക്ടോണത്ത്  ഞക്ടോന്
ഈ സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിക്കുന്നതത്ത്. മസ്പീനക്ടോടത്ത് ജപ്പെക്ടോന് കുടനിപവള്ള പദതനിയുപട പമയനിന്
ലപപ്പുയ ജലയ കശേഖരനിക്കുന്ന ടക്ടോങ്കുയ എപന്റെ മണ്ഡലതനില്പപ്പെട്ട ഉമ്മന്നൂര് പഞക്ടോയതനിലക്ടോണത്ത്.
ഈ  ലപപ്പെത്ത്  കേടന്നുകപക്ടോകുന്ന  ഉമ്മന്നൂര്-പവളനിയയ  പഞക്ടോയത്തുകേള  കേഠനിനമക്ടോയ
കുടനിപവള്ളക്ഷക്ടോമമുള്ള  പ്രകദശേങ്ങളക്ടോണത്ത്.  ഈ  പദതനിയനിലൂപട  പവള്ളയ  കസ്റ്റക്ടോര്
പചെയ്യുകേയുയ കേഴെനിഞ്ഞ  കവനല്ക്കക്ടോലതത്ത്  ഇവനിപടയുള്ള ടക്ടോങനില്നനിന്നുയ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള
എല്ലക്ടോ പഞക്ടോയത്തുകേളനിപലയുയ ടക്ടോങ്കുകേളനില് പവള്ളയ വനിതരണയ  പചെയപകേക്ടോണ്ടുമനിരുന്ന
ഒരു  സയവനിധക്ടോനയ   കൂടനിയക്ടോണതത്ത്.  ഈ  ലപപ്പുകേകളക്ടോടനബനനിചത്ത് വനിതരണ
ലപപ്പുകേള  സക്ടോപനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത്  ആവശേവക്കക്ടോര്ക്കത്ത്  പവള്ളയ എതനിക്കുന്നതനിനള്ള
അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയ. ഇങ്ങപന വനിതരണ ലപപ്പുകേള  സക്ടോപനിചക്ടോല്
പവളനിയയ-ഉമ്മന്നൂര് പഞക്ടോയത്തുകേളനിപല മുഴുവന് കുടനിപവള്ള പ്രശ്നവയ പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുയ. അതത്ത് കവഗതനില് പരനിഹരനിക്കണപമന്നുള്ളതക്ടോണത്ത് ഒരു കേക്ടോരവയ.   

രണക്ടോമതത്ത്, എപന്റെ  മണ്ഡലതനിപല  ലമലയ  പഞക്ടോയതനില്  85  ശേതമക്ടോനയ
പണനിയുയ പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടത്ത് ഉകപക്ഷനിച്ചുകേളഞ്ഞ പദതനിയക്ടോണത്ത് അന്തമണ കുടനിപവള്ള
പദതനി.  വക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിവഴെനിയക്ടോണത്ത് അതത്ത് പചെയതത്ത്.  ഇതരതനിലുള്ള ഉകപക്ഷകേള
പദതനികേപളതപന്ന  ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കുകേയുയ പപക്ടോതുപണയ   ദര്വനിനനികയക്ടോഗയ  പചെയ്യുന്ന
സനിതനിയനികലക്കത്ത് എതനിക്കുകേയുയ  പചെയ്യുയ.  ആയതനിനക്ടോല്  ഈ  പദതനി
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനള്ള  അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയ.  

കുളക്കട പഞക്ടോയതനില് വക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിവഴെനി ഒരു വലനിയ കേനിണര് കുഴെനിചനിട്ടുണത്ത്.
അവനിപടയനികപ്പെക്ടോള മദവക്കുപ്പെനികേള പകേക്ടോണനിടുകേയുയ കേക്ടോടത്ത്  മൂടനിക്കനിടക്കുകേയുയ പചെയ്യുന്ന
ഒരു സനിതനിയക്ടോണുള്ളതത്ത്.  അതത്ത് ഉപകയക്ടോഗകയക്ടോഗവമക്ടോക്കക്ടോനള്ള പല ഇടപപടലുകേള
നടതനിയനിട്ടുയ നടന്നനിട്ടനില്ല.  അതത്ത് പരനിഹരനിക്കക്ടോനള്ള നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയ. 
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ഏറവയ വലനിപയക്ടോരു പ്രശ്നമക്ടോണത്ത് ലമലയ-തലവൂര് കുടനിപവള്ള പദതനി.  വടകക്കക്കര,
പട്ടക്ടോഴെനി, ലമലയ, തലവൂര് എന്നസ്പീ നക്ടോലത്ത് പഞക്ടോയത്തുകേളനില് കുടനിപവള്ളയ  എതനിക്കക്ടോനള്ള
ബൃഹതക്ടോയ പദതനിയക്ടോണനിതത്ത്.  ലമലയ പഞക്ടോയതനില് അതനിനത്ത് ടക്ടോങത്ത്  നനിര്മ്മനിചനിട്ടുണത്ത്.
അതനിപന്റെ വനിതരണ ലപപ്പുകേളയ ലമലയ പഞക്ടോയതനിപന്റെ പരനിധനിയനില് സക്ടോപനിചനിട്ടുണത്ത്.
മറത്ത് പഞക്ടോയത്തുകേളനില്ക്കൂടനി ലപപ്പെനിടക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത ഒരവസ സങ്കുചെനിതമക്ടോയ ഒരു
ചെനിന്തക്ടോഗതനിയനിലൂപട രൂപപപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.  ഇപതക്ടോരു  പപക്ടോതുവക്ടോയ  പദതനിയക്ടോണത്ത്.
പപക്ടോതുജനങ്ങളപട നനികുതനിപ്പെണയ ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോണത്ത്  ഇതത്ത് പചെയ്യുന്നതത്ത്.  അതുപകേക്ടോണത്ത്
അതരതനിലുള്ള നടപടനികേളനില്നനിന്നുയ പനിനക്ടോറനി  ഈ പദതനി കവഗതനിലക്ടോക്കക്ടോനള്ള
ഇടപപടല് നടതണപമന്നക്ടോണത്ത് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂപട എനനിക്കത്ത് ഉന്നയനിക്കക്ടോനള്ളതത്ത് .  

(അദവക്ഷ കവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു  ടനി  .    കതക്ടോമസത്ത്  ):   സര്,  മസ്പീനക്ടോടത്ത്  ജപ്പെക്ടോന്
കുടനിപവള്ള പദതനിയനിലൂപട പകേക്ടോല്ലയ ജനില്ലയനിപല പരവൂര് മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിക്കുയ സമസ്പീപ
പഞക്ടോയത്തുകേളക്കുയ  93  ദശേലക്ഷയ  ലനിറര്  കശേഷനിയുള്ള  ജലശുദസ്പീകേരണ  ശേക്ടോല,
വനിവനിധ പഞക്ടോയത്തുകേളനിലക്ടോയനി  25.02 ദശേലക്ഷയ ലനിറര് സയഭരണ കശേഷനിയുള്ള  14
ജല  സയഭരണനികേള,  80  കേനികലക്ടോമസ്പീറര്  ലദര്ഘവമുള്ള  ടക്ടോന്സനിഷന്  ലപപ്പെത്ത്
ലലനകേള എന്നനിവയുയ വനിതരണ ശേവയഖല ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയുയ പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുണത്ത്.
963  കേനികലക്ടോമസ്പീററക്ടോണത്ത്  വനിതരണ  ശേവയഖല.   അതനില്  817  കേനികലക്ടോമസ്പീറര്  ലപപ്പെത്ത്
ലലന് സക്ടോപനിച്ചുകേഴെനിഞ. 238 കേനികലക്ടോമസ്പീറര് ലപപ്പെത്ത്  ലലനനില്ക്കൂടനി ജലവനിതരണയ
നടതനിവരുന്നു.  ഇതനികനക്ടോടകേയ  20567  വക്ടോട്ടര്  കേണക്ഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.   ഈ
പദതനിയനില്  ഇനനിയുയ  146  കേനികലക്ടോമസ്പീറര്  ലപപ്പെത്ത്  ലലന്കൂടനി  പുതനിയതക്ടോയനി
സക്ടോപനിക്കക്ടോനണത്ത്.  കനരപത  സക്ടോപനിചനിരുന്ന  ബക്ടോക്കനി  ലലനകേള  ചെക്ടോര്ജത്ത്
പചെയ്യുന്നതനിനയ  കേമ്മസ്പീഷന്  പചെയ്യുന്നതനിനമക്ടോയനി  പകേ.എസത്ത്.ടനി.പനി.,  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.
തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളപട അനമതനി  ലഭനിക്കുന്ന മുറയത്ത് എത്രയുയ പപപട്ടന്നത്ത് കശേഷനിക്കുന്ന
പണനി പൂര്തനിയക്ടോക്കനി  ജലവനിതരണയ നടതക്ടോന് നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  

ലമലയ പഞക്ടോയതനിപല അന്തമണ കുടനിപവള്ള പദതനിയുപട പൂര്തസ്പീകേരണതനിനക്ടോയനി
പമ്പത്ത്  ഹഇൗസത്ത്,  വക്ടോട്ടര്  ടക്ടോങത്ത്  എന്നനിവയുപട  നനിര്മ്മക്ടോണയ,  പമ്പത്ത്  ഹഇൗസനികലക്കുള്ള
ലവദത്യുതസ്പീകേരണയ,  ലപപ്പുകേളപട  കൂട്ടനികയക്ടോജനിപ്പെനിക്കല്  എന്നസ്പീ  പ്രവൃതനികേള
നടകതണതക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  ഈ പ്രവൃതനികേളക്കുള്ള എസ്റ്റനികമറത്ത്   തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനികേള ആരയഭനിച്ചുകേഴെനിഞ. നനിലവനിലുള്ള ലപപ്പുകേള ഉപകയക്ടോഗകയക്ടോഗവമക്ടോകണക്ടോ



സബ്മനിഷന് 309

എന്നത്ത്  പരനികശേക്ടോധനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  നനിലവനില്  ലമലയ  പഞക്ടോയതനില്  വക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനിയുപട  നനിയനണതനിലുള്ള  രക്ടോജസ്പീവത്ത്  ഗക്ടോനനി  കുടനിപവള്ള  പദതനികേള
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കക്ടോപത  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നുമുണത്ത്.  ചെനില  പഞക്ടോയത്തുകേളനിലൂപട  ലലന്
ഇടുന്നതനിനത്ത്  പഞക്ടോയതനിപല  ജനങ്ങളയ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളയ  ചെനില  തര്ക്കങ്ങള
ഉന്നയനിക്കുന്നുണത്ത്.  അതത്ത്  പരനിഹരനിക്കക്ടോനള്ള  നടപടനികേള  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.
വരളചക്ടോ സമയതത്ത് കുടനിപപവള്ള വനിതരണയ സുഗമമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് ലപപ്പെത്ത് ലലനകേളക്കുയ
പമ്പത്ത് പസറ്റുകേളക്കുയ വരുന്ന അറകുറപ്പെണനികേള യുദകേക്ടോലക്ടോടനിസക്ടോനതനില് പരനിഹരനിക്കുയ.
വക്ടോല്വകേള  നനിയനനിചത്ത്  എല്ലക്ടോ  കമഖലകേളനിലുയ  കുടനിപവള്ളയ  ലഭവമക്ടോക്കുന്നതനിനയ
തകദ്ദേശേഭരണ സക്ടോപനങ്ങള ആവശേവപപ്പെടുന്നപക്ഷയ ടക്ടോങര് കലക്ടോറനികേളനില് കുടനിപവള്ളയ
കേനികയക്ടോസ്കുകേപളതനിചത്ത് നല്കുന്നതനിനമുള്ള നനിര്കദ്ദേശേയ നല്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  

(3) പപരനിയക്ടോര് വക്ടോലനി കേനക്ടോല്

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീനന്  : സര്,  എറണക്ടോകുളയ  ജനില്ലപയ വരളച  ബക്ടോധനിത
ജനില്ലയക്ടോയനി പ്രഖവക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  ഞക്ടോന് ഇവനിപട ഉന്നയനിക്കുന്ന സബ്മനിഷന്
എപന്റെ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലതനില് മക്ടോത്രമല്ല,  എറണക്ടോകുളയ ജനില്ലയനിപല അങമക്ടോലനി,
പനിറവയ, കകേക്ടോതമയഗലയ, മൂവക്ടോറ്റുപുഴെ, പപരുമ്പക്ടോവൂര്, ആലുവ, കുന്നത്തുനക്ടോടത്ത് എന്നസ്പീ ഏഴെത്ത്
നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലങ്ങപളക്കൂടനി ബക്ടോധനിക്കുന്ന അതനിരൂക്ഷമക്ടോയ ഒരു പ്രശ്നമക്ടോണത്ത്. ഇകപ്പെക്ടോള
കുന്നത്തുനക്ടോടത്ത്  തക്ടോലൂക്കനിലുയ  പരനിസരപ്രകദശേങ്ങളനിലുയ  രൂക്ഷമക്ടോയ  കുടനിപവള്ളക്ഷക്ടോമയ
ഉണക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  കുടനിപവള്ളതനിനയ  കൃഷനിക്കുയ  ഇവനിപടയുള്ള പ്രകദശേവക്ടോസനികേള
പപരനിയക്ടോര്  വക്ടോലനി  കേനക്ടോലനിപനയക്ടോണത്ത്  ആശയനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  പപരനിയക്ടോര്
വക്ടോലനി കേനക്ടോലനില് പവള്ളയ തുറന്നുവനിടക്ടോതതുമൂലയ കൃഷനിക്കുയ  കുടനിപവള്ളതനിനമക്ടോയനി
ആ  പ്രകദശേപത  ജനങ്ങള  പനകട്ടക്ടോട്ടകമക്ടോടുകേയക്ടോണത്ത്.  കേര്ഷകേപര  രക്ഷനിക്കക്ടോനയ
പചെറകേനിട  കുടനിപവള്ള  പദതനികേപളക്ടോപക്ക  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കക്ടോനയ  പപരനിയക്ടോര്  വക്ടോലനി
കേനക്ടോല്  തുറന്നുവനിടണപമന്നക്ടോണത്ത്  ഞക്ടോന്  ആവശേവപപ്പെടുന്നതത്ത്.  കേഴെനിഞ്ഞ  ദനിവസയ
ഡനി.ഡനി.സനി.  മസ്പീറനിയഗനിലുയ  മറ്റുയ  ഇഇൗ  പ്രശ്നയ  ഉന്നയനിചകപ്പെക്ടോള  പപരനിയക്ടോര്  വക്ടോലനി
കേനക്ടോലുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ട ഉകദവക്ടോഗസര് ഭൂതതക്ടോന്പകേട്ടനിപല ഷട്ടറനിപന്റെ   അറകുറപ്പെണനി
നടക്കുന്നുപവന്നുള്ള കേക്ടോരണമക്ടോണത്ത് പറഞപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  എന്നക്ടോല്  ഷട്ടറനിപന്റെ
പണനി  പൂര്തനിയക്ടോകേക്ടോന് വളപര കേക്ടോലതക്ടോമസമുണക്ടോകുയ.  ഇകപ്പെക്ടോള കേനിട്ടനിയ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
അനസരനിചത്ത്  ഭൂതതക്ടോന്പകേട്ടത്ത്  ഷട്ടറനിപന്റെ പണനി  ജനവരനി  മക്ടോസതനില്   പൂര്തനിയക്ടോകുയ.
ജനവരനി മക്ടോസതനിനമുമ്പത്ത് പപരനിയക്ടോര്  വക്ടോലനി  കേനക്ടോല് തുറന്നനിപല്ലങനില് ഇഇൗ
പ്രകദശേങ്ങപളല്ലക്ടോയ മരുഭൂമനിയക്ടോയനി മക്ടോറപമന്നുയ  കൂടക്ടോപത രൂക്ഷമക്ടോയ കുടനിപവള്ളക്ഷക്ടോമയ
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അഭനിമുഖസ്പീകേരനികക്കണനിവരുപമന്നുമുള്ള  കേക്ടോരവയകൂടനി ഞക്ടോന്  അങ്ങയുപട  ശദയനില്
പപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണത്ത്.  ഭൂതതക്ടോന്പകേട്ടനിപല  ഷട്ടറനിപന്റെ അറകുറപ്പെണനി തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി
നനിര്തനിവചത്ത്  പപരനിയക്ടോര്  വക്ടോലനി  കേനക്ടോല് തുറന്നുവനിട്ടത്ത്  ഇഇൗ  പ്രശ്നതനിനത്ത്  പരനിഹക്ടോരയ
ഉണക്ടോക്കണപമന്നത്ത് ഞക്ടോന് ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂപട ആവശേവപപ്പെടുകേയക്ടോണത്ത്.  

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു  ടനി  .    കതക്ടോമസത്ത്  ):  സര്,  പപരനിയക്ടോര് വക്ടോലനി
ജലകസചെന പദതനിയുപട കേനക്ടോലുകേളനിലൂപടയുള്ള ജലവനിതരണയ സക്ടോധക്ടോരണ നവയബര്
മക്ടോസയ ആദവവക്ടോരമക്ടോണത്ത് ആരയഭനിക്കക്ടോറള്ളതത്ത്. കലക്ടോകേബക്ടോങനിപന്റെ സഹക്ടോയകതക്ടോപട ഇഇൗ
വര്ഷയതപന്ന ഭൂതതക്ടോന്പകേട്ടത്ത് ബക്ടോകരജനിപന്റെ തൂണുകേളപടയുയ ഷട്ടറനിപന്റെയുയ അടനിയന്തര
അറകുറപ്പെണനികേള ആരയഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണത്ത്.   ജലവനിതരണതനിനക്ടോയനി  ബക്ടോകരജനില്
പവള്ളയ  സയഭരനിചക്ടോല്  ഇഇൗ  പണനികേള  തുടരക്ടോന്  കേഴെനിയുകേയനില്ല.  കലക്ടോകേബക്ടോങനിപന്റെ
സഹക്ടോയകതക്ടോപടയുള്ള  പ്രവൃതനികേളയ  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പൂര്തനിയക്ടോകക്കണതുണത്ത്.
അതുപകേക്ടോണത്ത് കേനക്ടോലുകേളനിലൂപടയുള്ള ജലവനിതരണയ ഇഇൗ വര്ഷയ ഡനിസയബര് മക്ടോസയ
അവസക്ടോനവക്ടോരകതക്ടോപട തുടങ്ങക്ടോനക്ടോണത്ത് ഉകദ്ദേശേനിചനിരനിക്കുന്നതത്ത്. എന്നക്ടോല് ഇഇൗ  വര്ഷയ
തുലക്ടോവര്ഷയ പ്രതസ്പീക്ഷനിചത്ര രസ്പീതനിയനില് ലഭനിക്കക്ടോതതുമൂലമുള്ള ജലക്ഷക്ടോമയ കേണക്കനിപലടുതത്ത്
ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസയ  28-ാംതസ്പീയതനി  മുതല് ബക്ടോകരജനില് ജലയ  കശേഖരനിചത്ത്  നവയബര്
ആദവവക്ടോരകതക്ടോടുകൂടനി കേനക്ടോലനിലൂപട  തുറന്നുവനിടക്ടോന് നനിര്കദ്ദേശേയ നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  

(4) കേരനിമ്പത്ത് കേര്ഷകേരുപട പ്രശ്നങ്ങള

ശസ്പീ  .    പകേ  .    പകേ  .    രക്ടോമചെനന് നക്ടോയര്  :  സര്,  പചെങ്ങന്നൂര് തക്ടോലൂക്കനിപല കേരനിമ്പത്ത്
കൃഷനിക്കക്ടോരുപട പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില് പകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതനിനകവണനിയക്ടോണത്ത് ഞക്ടോന് ഇഇൗ
സബ്മനിഷന്  ഉന്നയനിക്കുന്നതത്ത്.  മറയൂര്  ശേര്ക്കര  കപക്ടോപലതപന്ന  പ്രസനിദമക്ടോയതുയ
ഡനിമക്ടോന്റുള്ളതുമക്ടോണത്ത് പചെങ്ങന്നൂരനില് ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന ശേര്ക്കര. ഒരു കേക്ടോലതത്ത് മദവ
തനിരുവനിതക്ടോയകൂറനിപല  പ്രശേസ്തമക്ടോയ കേരനിമ്പത്ത്  കൃഷനി  കകേനങ്ങളക്ടോയനിരുന്നു പചെങ്ങന്നൂര്,
മക്ടോകവലനിക്കര,  പന്തളയ,  തനിരുവല്ല  തുടങ്ങനിയ  പ്രകദശേങ്ങള.  അവനിപട  രണത്ത്  ഷുഗര്
ഫക്ടോകറനികേള പ്രവര്തനിചനിരുന്നു.  അവ പന്തളത്തുള്ള മന്നയ ഷുഗര് മനില്ലുയ ടക്ടോവന്കൂര്
ഷുഗര് മനില്ലുമക്ടോയനിരുന്നു.  അവനിപട അസയസ്കൃത കേരനിമ്പത്ത് ലഭനിചനിരുന്നു.  ഇന്നത്ത് അപതല്ലക്ടോയ
നക്ടോമക്ടോവകശേഷമക്ടോയനി.  എന്നക്ടോല്  പചെങ്ങന്നൂരനില്  തനിരുവന്വണ്ടൂര്-പക്ടോണനക്ടോടത്ത്  പ്രകദശേതത്ത്
ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  കേരനിമ്പത്ത്  കൃഷനി പചെയ്യുന്നുണത്ത്.  അവര്ക്കത്ത്  യക്ടോപതക്ടോരുവനിധ ആനകൂലവങ്ങളയ
നക്ടോളനിതുവപര ലഭനിചനിട്ടനില്ല.  കൃഷനി ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റെനിപന്റെ പവബ്ലസറനില്കപക്ടോലുയ അവനിപട
കേരനിമ്പത്ത്  കൃഷനി  നടത്തുന്നതക്ടോയനി  അറനിയനില്ല.  അതുപകേക്ടോണത്ത്  കൃഷനിക്കക്ടോര് കുപറക്കക്ടോലമക്ടോയനി
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  സഹക്ടോയയ  കവണപമന്നുള്ള  ആവശേവയ  ഉന്നയനിക്കുന്നുണത്ത്.  എന്നക്ടോല്
അവരുപട  ആവശേവയ  ഇകതവപര  പരനിഗണനിചനിട്ടനില്ല.  മദവതനിരുവനിതക്ടോയകൂറനിപല
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കക്ഷത്രങ്ങളനികലക്കക്ടോയക്ടോലുയ ഉതവങ്ങളക്കക്ടോയക്ടോലുയ ശേര്ക്കര ആവശേവമക്ടോണത്ത്. തനിരുവന്വണ്ടൂര്-
പക്ടോണനക്ടോടത്ത്   പ്രകദശേതത്ത് ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന  ശേര്ക്കരയുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടത്ത്   ഒകട്ടപറ
കൃഷനിക്കക്ടോര് കേരനിമ്പത്ത് കൃഷനി പചെയ്യുന്നുണത്ത്. എന്നക്ടോല്  അവര്ക്കത്ത്  യക്ടോപതക്ടോരു സഹക്ടോയവയ
ലഭനിക്കക്ടോത സനിതനിക്കത്ത് കൃഷനി വകുപ്പെനിപന്റെ പവബ്ലസറനില് ഉളപപ്പെടുതനി  ആവശേവമക്ടോയ
സഹക്ടോയയ പചെയത്ത് ആ  കൃഷനിക്കക്ടോപര  സഹക്ടോയനിക്കണയ.  പരമ്പരക്ടോഗത  കൃഷനിപയ
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  നയയ  ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോര് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നുണത്ത്.  വളപര
പ്രശേയസക്ടോര്ഹമക്ടോയ രസ്പീതനിയനില് ആ പ്രവര്തനയ നടക്കുന്നതനിപന അനകമക്ടോദനിക്കുന്നകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ
പക്ടോരമ്പരവ  കൃഷനി  നടത്തുന്ന കൃഷനിക്കക്ടോപര  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനയ  അവപര സഹക്ടോയനിക്കുന്നതനിനയ
ആവശേവമക്ടോയ നടപടനികൂടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണപമന്ന വനിനയപൂര്വ്വമക്ടോയ അഭവര്തനയക്ടോണത്ത് ഇഇൗ
സബ്മനിഷനനിലൂപട  ഞക്ടോന് ഉന്നയനിക്കുന്നതത്ത്.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസത്ത്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്):  സര്,  കേരനിമ്പത്ത്
കൃഷനിക്കക്ടോര് ബഹുമക്ടോനവനക്ടോയ എയ.എല്.എ.-കയക്ടോപടക്ടോപ്പെയ എപന്ന വന്നത്ത് കേക്ടോണുകേയുയ
ഓഫസ്പീസനില് ശേര്ക്കര പകേക്ടോണ്ടുവരനികേയുയ പചെയതക്ടോണത്ത്.  അവനിപട  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന
ശേര്ക്കര എനനിക്കത്ത് വളപര ഇഷ്ടമുള്ളതക്ടോണത്ത്. കകേരളതനില് ഒരുകേക്ടോലതത്ത്  പക്ടോലക്കക്ടോടത്ത്, മറയൂര്,
ഇടുക്കനി,  പചെങ്ങന്നൂര്  എന്നസ്പീ  പ്രകദശേങ്ങളനില്  കേരനിമ്പത്ത്  കൃഷനി  വവക്ടോപകേമക്ടോയുണക്ടോയനിരുന്നു.
കൂടക്ടോപത  നനിരവധനി  ഷുഗര്  മനില്ലുകേളമുണക്ടോയനിരുന്നു.   കേക്ടോലകകമണ  കേരനിമ്പത്ത്  കൃഷനി
നക്ടോമക്ടോവകശേഷമക്ടോകുകേയുയ  ചെനില  പ്രകദശേങ്ങളനില്  മക്ടോത്രയ  നനില  നനില്ക്കുകേയുയ
പചെയ്യുകേയക്ടോണത്ത്.  കൃഷനി വകുപ്പെനിപന്റെ പവബ്ലസറനില്കപ്പെക്ടോലുയ കേരനിമ്പത്ത് കൃഷനി ഇല്ലക്ടോത
സനിതനിവനികശേഷമുണക്ടോയനി എന്നുള്ളതത്ത് ഒരു വസ്തുതയക്ടോണത്ത്.  എന്നക്ടോല് ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോര്
കേരനിമ്പത്ത് കൃഷനിപയ തനിരനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനയ കൃഷനി വകുപ്പെനിപന്റെ എല്ലക്ടോ പദതനികേളനിലുയ
ഉളപപ്പെടുതക്ടോനയ കവണനിയുള്ള തസ്പീരുമക്ടോനപമടുത കേക്ടോരവയ ഞക്ടോന് അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.
കകേരളതനില്  2210.298  പഹകര്  പ്രകദശേതക്ടോണത്ത്  കേരനിമ്പത്ത്  കൃഷനി  പചെയവരുന്നതത്ത്.
ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില്  1660  പഹകറനിലുയ  ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയനില്  45  പഹകറനിലുമക്ടോണത്ത്
കേരനിമ്പത്ത്  കൃഷനി  പചെയവരുന്നതത്ത്.  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിപല  മറയൂര്,  കേക്ടോന്തല്ലൂര്
പ്രകദശേങ്ങളനിപല  കേരനിമ്പത്ത്  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  വനിവനിധതരയ  പ്രശ്നങ്ങള  കനരനിട്ടത്ത്
മനസ്സേനിലക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി തൃശ്ശൂരനിപല ഉന്നത ഉകദവക്ടോഗസകരക്ടോപടക്ടോപ്പെയ സലയ സന്ദര്ശേനിക്കുകേയുയ
അവരുപട  പ്രശ്നങ്ങള  മനസ്സേനിലക്ടോക്കുകേയുയ  അതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില് ഇഇൗ
കമഖലയനിപല  കേര്ഷകേര്  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന  മറയൂര്  ശേര്ക്കര  മൂലവവര്ദനിത
ഉല്പ്പെന്നമക്ടോക്കനി  ബക്ടോന്ഡത്ത്  പചെയത്ത്  വനിപണനിയനിപലതനിചത്ത്  കേരനിമ്പത്ത്  കേര്ഷകേരുപട
വരുമക്ടോനയ വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്ന നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയുമക്ടോണത്ത്.  കേര്ഷകേര് രക്ടോസവളങ്ങള
ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോപത പരമ്പരക്ടോഗത  രസ്പീതനിയനില്  നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  ഉന്നത ഗുണനനിലവക്ടോരമുള്ള
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മറയൂര് ശേര്ക്കര എന്ന കപരനില് വവക്ടോജ ശേര്ക്കര മക്ടോര്ക്കറനില് വരുന്നതത്ത്   മറയൂരനിപല
കേര്ഷകേര്ക്കത്ത് വലനിയ  ഭസ്പീഷണനിയക്ടോയനിതസ്പീരുകേയുയ  പചെയനിരുന്നു.  ഇഇൗ  സക്ടോഹചെരവതനില്
മറയൂരനിപല  കേക്ടോലക്ടോവസയനിലുയ  മണ്ണനിലുയ  വളരുന്ന  കേരനിമ്പനില്നനിന്നുയ  പതനിറക്ടോണ്ടുകേളക്ടോയനി
പരമ്പരക്ടോഗത രസ്പീതനിയനില് ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന മറയൂര് ശേര്ക്കരയത്ത്  Geographic Index
കനടനിപക്കക്ടോടുക്കക്ടോനള്ള  നടപടനികേള  നടന്നുവരനികേയക്ടോണത്ത്.  ഇതുകൂടക്ടോപത  പക്ടോലക്കക്ടോടത്ത്,
പന്തളയ,  പചെങ്ങന്നൂര്  തുടങ്ങനിയ  പ്രകദശേങ്ങളനിപല  കേരനിമ്പത്ത്  കൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോനയ
കൃഷനിക്കക്ടോപര  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനമുള്ള  പദതനിക്കത്ത്  കൃഷനി  വകുപ്പെത്ത്  രൂപയ  നല്കേനി
പകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  കേരനിമ്പത്ത്  കൃഷനി  വവക്ടോപനതനിനക്ടോയനി  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിപല
കപ്രക്ടോജക്ടുകേളക്കത്ത് കകേനക്ടോവനിഷ്കൃത പദതനിയക്ടോയ  RKVY  പദതനിയനില് ഉളപപ്പെടുതനി
ആനകൂലവങ്ങള നല്കേനിവരുന്നുണത്ത്. നനിലവനില് കേരനിമ്പത്ത് കൃഷനിക്കക്ടോയുള്ള കപ്രക്ടോജക്ടുകേപളക്ടോന്നുയ
പചെങ്ങന്നൂര്  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലതനില്  ലഭവമക്ടോയനിട്ടുണക്ടോയനിരുന്നനില്ല.  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള
ലഭവമക്ടോകുന്ന  മുറയത്ത്  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിപലന്നകപക്ടോപല  RKVY  പദതനിയനില്  ഉളപപ്പെടുതനി
കേരനിമ്പത്ത്  കേര്ഷകേര്ക്കത്ത്  ആനകൂലവയ  നല്കുന്ന  കേക്ടോരവയ സര്ക്കക്ടോര് തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.
സയസക്ടോന  കൃഷനി  വകുപ്പെനിപന്റെ  പവബ്ലസറക്ടോയ  www.agriculture.gov.in എന്ന
കഹക്ടോയ കപജനില്നനിന്നുയ കേരനിമ്പത്ത് കൃഷനിപയപ്പെറനിയുള്ള വനിശേദക്ടോയശേങ്ങള ലഭവമക്ടോകുന്നതനിനള്ള
ലനിങത്ത് നല്കേക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനപമടുതനിട്ടുണത്ത്.  

(5) ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപട അഭക്ടോവയ

ശസ്പീ  .    കേക്ടോരക്ടോട്ടത്ത് റസക്ടോഖത്ത്:  സര്,  2009 ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസയ 5-ാം  തസ്പീയതനിയക്ടോണത്ത്
പകേക്ടോടുവള്ളനി ഉപജനില്ലക്ടോ  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ ഓഫസ്പീസത്ത്   ആരയഭനിചതത്ത്.   ഇഇൗ  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ
ഓഫസ്പീസനിപന്റെ കേസ്പീഴെനില്  32 എയ്ഡഡത്ത് സ്കൂളകേളയ  18   സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളകേളമടക്കയ  50
സ്കൂളകേളണത്ത്.  ലഹസ്കൂളനിപല  ഉചഭക്ഷണയ,  പടകത്ത്റത്ത്  ബുക്കുകേള,  കേലക്ടോകേക്ടോയനികേ
മതരങ്ങള എന്നനിവ ഉപജനില്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ ഓഫസ്പീസക്ടോണത്ത് ലകേകേക്ടോരവയ പചെയ്യുന്നതത്ത്.
സമസ്പീപമുള്ള  എല്ലക്ടോ  ഉപജനില്ലക്ടോ  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുയ  സസ്പീനനിയര്  സൂപ്രണത്ത്
തസ്തനികേകേള നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  എന്നക്ടോല് പകേക്ടോടുവള്ളനി ഉപജനില്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ
ഓഫസ്പീസനില്  സസ്പീനനിയര്  സൂപ്രണത്ത്,  കക്ടോര്ക്കത്ത്  എന്നസ്പീ  തസ്തനികേകേള  കേക്ടോലങ്ങളക്ടോയനി
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതനിനക്ടോല്  ഓഫസ്പീസനിപന്റെ  ലദനയദനിന  പ്രവര്തനങ്ങള  തക്ടോളയ
പതറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  പകേക്ടോടുവള്ളനി ഉപജനില്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ ഓഫസ്പീസനില് യഥക്ടോസമയയ
ശേമ്പളയ നല്കുവക്ടോകനക്ടോ മറ്റു  പ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുവക്ടോകനക്ടോ  സക്ടോധനിക്കക്ടോത  ഒരു
സക്ടോഹചെരവമക്ടോണത്ത് കേക്ടോണപപ്പെടുന്നതത്ത്.  ആയതനിനക്ടോല് പകേക്ടോടുവള്ളനി ഉപജനില്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ
ഓഫസ്പീസനില്  ആവശേവമക്ടോയ  ജസ്പീവനക്കക്ടോപര  നനിയമനിചത്ത്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഇഇൗ
പ്രശ്നതനിനത്ത് പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കനി മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണപമന്നക്ടോണത്ത് ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂപട
എനനിക്കത്ത് ആവശേവപപ്പെടക്ടോനള്ളതത്ത്.
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വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി  (പപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനക്ടോഥത്ത്):  സര്,  ഉപജനില്ലക്ടോ
വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  ഓഫസ്പീസനിപന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  സ്കൂളകേളപട  എണ്ണതനിപന്റെ
അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണത്ത് ഈ   ഓഫസ്പീസുകേളനിപല തസ്തനികേകേള സര്ക്കക്ടോര് അനവദനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്.  അതനസരനിചത്ത്  തക്ടോപഴെപ്പെറയുന്ന തസ്തനികേകേള ഉപജനില്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ
ഓഫസ്പീസുകേളനില് ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്:  

ഉപജനില്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ ഓഫസ്പീസര് - ഒന്നത്ത് 

സസ്പീനനിയര് സൂപ്രണത്ത് - ഒന്നത്ത്

കക്ടോര്ക്കുമക്ടോര് - അഞത്ത് 

ഓഫസ്പീസത്ത് അറന്ഡന്റെത്ത് - ഒന്നത്ത് 

ഫുള ലടയ മസ്പീനനിയല് - ഒന്നത്ത് 

ലടപ്പെനിസ്റ്റത്ത് - ഒന്നത്ത്. 

പുതനിയതക്ടോയനി  തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കക്ടോപത,  പുനര്വനിനവക്ടോസതനിലൂപട  തസ്തനികേകേള
നനികേതപപ്പെടണപമന്ന വവവസകയക്ടോപട പകേക്ടോടുവള്ളനി ഉപജനില്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ ഓഫസ്പീസത്ത്
സൃഷ്ടനിചത്ത് സര്ക്കക്ടോര് ഉതരവക്ടോയനി.  പുനര് വനിനവക്ടോസതനിലൂപട  പകേക്ടോടുവള്ളനി  ഉപജനില്ലക്ടോ
വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  ഓഫസ്പീസനില്  തക്ടോപഴെപ്പെറയുന്ന  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത്  ഈ
ഓഫസ്പീസത്ത് പ്രവര്തനയ ആരയഭനിച്ചു.  

ഉപജനില്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ ഓഫസ്പീസര് - ഒന്നത്ത് 

പഹഡത്ത് കക്ടോര്ക്കത്ത് - ഒന്നത്ത് 

കക്ടോര്ക്കുമക്ടോര് - നക്ടോലത്ത്, 

ഓഫസ്പീസത്ത് അറന്ഡന്റെത്ത് - ഒന്നത്ത്, 

ലടപ്പെനിസ്റ്റത്ത് - ഒന്നത്ത്. 

കമല്പ്പെറഞ്ഞ  തസ്തനികേകേളനില്  നനിലവനില്  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്  കസവനയ  അനഷനിച്ചു
വരുന്നു. സര്ക്കക്ടോര് 4-5-2015-ല് പുറപപ്പെടുവനിച ഉതരവപ്രകേക്ടോരയ പപക്ടോതുവനിദവക്ടോഭവക്ടോസ
വകുപ്പെനിപല ഉചഭക്ഷണ പദതനിയുപട മക്ടോകനജുപമന്റെത്ത്, കമക്ടോണനിററനിയഗത്ത്, ഇവക്ടോലത്യുകവഷന്
എന്നസ്പീ  പ്രവര്തനങ്ങള  കേക്ടോരവക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനകവണനി  സയസക്ടോനപത  എല്ലക്ടോ
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ഉപജനില്ലക്ടോ  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുയ  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണനിനത്ത്  സമക്ടോനമക്ടോയ  ഒരു
നൂണമസ്പീല് ഓഫസ്പീസര് തസ്തനികേ അനവദനിചനിരുന്നു. ഉപജനില്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവസ ഓഫസ്പീസുകേളനിപല
നനിലവനിലുള്ള ഒരു കക്ടോര്ക്കനിപന്റെ തസ്തനികേ അപ്കഗ്രഡത്ത് പചെയക്ടോണത്ത് നൂണമസ്പീല് ഓഫസ്പീസര്
തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിചതത്ത്.  അതനസരനിചത്ത് പകേക്ടോടുവള്ളനി ഉപജനില്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ ഓഫസ്പീസനിപല
ഒരു  കക്ടോര്ക്കത്ത്  തസ്തനികേ  അപ്കഗ്രഡത്ത്  പചെയത്ത്  ഒരു  നൂണമസ്പീല്  ഓഫസ്പീസര്  തസ്തനികേ
അനവദനിചനിട്ടുണത്ത്.   കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടത്ത്  മസ്പീഞന്ത ഹയര് പസക്കണറനി  സ്കൂളനിപല പഹഡത്ത്
കക്ടോര്ക്കത്ത് തസ്തനികേ തല്ക്കക്ടോലമക്ടോയനി പുനര്വനിനവസനിചത്ത് പകേക്ടോടുവള്ളനി ഉപജനില്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ
ഓഫസ്പീസനില് പഹഡത്ത് കക്ടോര്ക്കത്ത് തസ്തനികേ അനവദനിചനിട്ടുണത്ത്. ഈ സക്ടോഹചെരവതനില് ഇകപ്പെക്ടോള
ഈ  ഓഫസ്പീസനില്  ഉപജനില്ലക്ടോ  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  ഓഫസ്പീസര്  കൂടക്ടോപത  ഒരു  ജൂനനിയര്
സൂപ്രണത്ത്,  ഒരു പഹഡത്ത് കക്ടോര്ക്കത്ത്,  മൂന്നത്ത് കക്ടോര്ക്കുമക്ടോര്,  ഒരു ഓഫസ്പീസത്ത് അറന്ഡന്റെത്ത്,  ഒരു
ലടപ്പെനിസ്റ്റത്ത് എന്നസ്പീ തസ്തനികേകേള നനിലവനിലുണത്ത്.  ഇതുകൂടക്ടോപത പകേക്ടോടുവള്ളനി ഉപജനില്ലക്ടോ
വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  ഓഫസ്പീസനില്  ഒരു  സസ്പീനനിയര്  സൂപ്രണത്ത്  തസ്തനികേകൂടനി  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന
വനിഷയയ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്.

VI കമശേപ്പുറത്തുവച കേടലക്ടോസുകേള

ചെട്ടയ   47(2)   അനസരനിച്ചുള്ള കേടലക്ടോസുകേള

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസത്ത്  .    സുനനില് കുമക്ടോര്):  സര്,  തക്ടോപഴെപ്പെറയുന്ന
കേടലക്ടോസുകേള ഞക്ടോന് കമശേപ്പുറതത്ത് വയ്ക്കുന്നു.

പതനിമൂന്നക്ടോയ കകേരളനനിയമസഭയുപട പതനിനക്ടോറക്ടോയ സകമ്മളനതനിപല  2990-ാം
നമ്പര്  നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടക്ടോത  കചെക്ടോദവതനിപന്റെ  മറപടനിയുയ  അതനിനത്ത്  യഥക്ടോസമയയ
മറപടനി നല്കുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുന്നതനിനള്ള കേക്ടോരണയ കേക്ടോണനിക്കല് കസ്റ്ററത്ത്പമന്റുയ.

തകദ്ദേശേസസ്വയയഭരണവയ  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയ  വഖഫത്ത്  ഹജ്ജത്ത്  തസ്പീര്തക്ടോടനവയ
വകുപ്പുമനനി  (കഡക്ടോ  .    പകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല്):  സര്,  തക്ടോപഴെപ്പെറയുന്ന കേടലക്ടോസ്സുകേള ഞക്ടോന്
കമശേപ്പുറതത്ത് വയ്ക്കുന്നു.

പതനിമൂന്നക്ടോയ  കകേരളനനിയമസഭയുപട  പതനിനക്ടോറക്ടോയ  സകമ്മളനതനിപല  1437,
1527, 1528, 2951,  പതനിനക്ടോലക്ടോയ കകേരള നനിയമസഭയുപട ഒന്നക്ടോയ സകമ്മളനതനിപല
2365,  2388  എന്നസ്പീ  നമ്പരുകേളനിലുള്ള  നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടക്ടോത  കചെക്ടോദവങ്ങളപട
മറപടനിയുയ  അവയത്ത്  യഥക്ടോസമയയ  മറപടനി  നല്കുവക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുന്നതനിനള്ള
കേക്ടോരണയ കേക്ടോണനിക്കല് കസ്റ്ററത്ത്പമന്റുകേളയ.
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VII  റനികപ്പെര്ട്ടത്ത് സമര്പ്പെണയ

1. കേക്ടോകരവക്ടോപകദശേകേ സമനിതനിയുപട മൂന്നക്ടോമതത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവയ നനിയമവയ സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ
പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരവവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന്  ):  സര്,  ഞക്ടോന്
കേക്ടോകരവക്ടോപകദശേകേ സമനിതനിയുപട മൂന്നക്ടോമതത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് മുഖവമനനിക്കുകവണനി  സമര്പ്പെനിക്കുന്നു.

2.  സബ്ജകത്ത് കേമ്മനിറനി    I-  പന്റെ ആനകേക്ടോലനികേ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ    2015-16    സക്ടോമ്പതനികേ
വര്ഷപത ധനക്ടോഭവര്തനകേളപട പരനികശേക്ടോധന സയബനനിച അഞക്ടോമതത്ത്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിപല
ശേനിപക്ടോര്ശേകേളനികനലുള്ള ആക്ഷന്കടക്കണ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസത്ത്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്):   സര്,  കൃഷനിയുയ
മൃഗസയരക്ഷണവയ മതവബനനവയ സയബനനിച വനിഷയ നനിര്ണ്ണയസമനിതനി  I-പന്റെ
1-4-2015 മുതല് 31-3-2016 വപരയുള്ള ആനകേക്ടോലനികേ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ 2015-16 സക്ടോമ്പതനികേ
വര്ഷപത ധനക്ടോഭവര്തനകേളപട പരനികശേക്ടോധന സയബനനിച അഞക്ടോമതത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിപല
ശേനിപക്ടോര്ശേകേളനികനലുള്ള  ആക്ഷന്  കടക്കണ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ  സമനിതനി  പചെയര്മക്ടോനക്ടോയ
ഞക്ടോന് സമര്പ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള സമര്പ്പെനിക്കപപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നു.

VIII റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് പരനിഗണന

കേക്ടോകരവക്ടോപകദശേകേ സമനിതനിയുപട മൂന്നക്ടോമതത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് 

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവയ നനിയമവയ സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ
പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരവവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന്  ):  സര്,  കേക്ടോകരവക്ടോപകദശേകേ
സമനിതനിയുപട മൂന്നക്ടോമതത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് അയഗസ്പീകേരനിക്കണപമന്ന പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസത്ത്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്):  സര്,   ഞക്ടോന്  പ്രകമയപത

പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : കേക്ടോകരവക്ടോപകദശേകേ  സമനിതനിയുപട  മൂന്നക്ടോമതത്ത്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  സഭ
അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.
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IX അനഇൗകദവക്ടോഗനികേക്ടോയഗങ്ങളപട കേക്ടോരവയ

(1)   റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് പരനിഗണന

അനഇൗകദവക്ടോഗനികേ ബനില്ലുകേളയ പ്രകമയങ്ങളയ സയബനനിച സമനിതനിയുപട
രണക്ടോമതത്ത്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് 

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫത്ത്:  സര്,  അനഇൗകദവക്ടോഗനികേ  ബനില്ലുകേളയ  പ്രകമയങ്ങളയ
സയബനനിച സമനിതനിയുപട അദവക്ഷനക്ടോയ ഞക്ടോന് സമനിതനിയുപട രണക്ടോമതത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
അയഗസ്പീകേരനിക്കണപമന്ന പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷയസസ്പീര്:  സര്, ഞക്ടോന് പ്രകമയപത പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അനഇൗകദവക്ടോഗനികേ  ബനില്ലുകേളയ  പ്രകമയങ്ങളയ  സയബനനിച

സമനിതനിയുപട രണക്ടോമതത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

(2) തക്ടോപഴെപ്പെറയുന്ന ബനില്ലുകേളപട അവതരണക്ടോനമതനിക്കുള്ള പ്രകമയങ്ങള

(i) 2016-  പല കകേരള അണ  -  എയനിഡഡത്ത് വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങളനിപല

അദവക്ടോപകേ  -  അനദവക്ടോപകേ ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപട കവതനയ നനിശയനിക്കല് ബനില്

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേസ്പീന്  : സര്, 2016-പല കകേരള അണഎയനിഡഡത്ത് വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ

സക്ടോപനങ്ങളനിപല അദവക്ടോപകേ-അനദവക്ടോപകേ ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപട കവതനയ നനിശയനിക്കല്

ബനില്ലനിപന്റെ അവതരണക്ടോനമതനിക്കുള്ള പ്രകമയയ ഞക്ടോന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .   പനി  .   പകേ  .   അബ്ദു റബത്ത്  : സര്, ഞക്ടോന്  പ്രകമയപത പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

പതക്ടോഴെനിലുയ  എലകസുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന്):  സര്,

12-9-2011-പല  155/2011/പതക്ടോഴെനില്  ഉതരവപ്രകേക്ടോരയ  സയസക്ടോനപത  സസ്വകേക്ടോരവ

വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങളനിപല  പതക്ടോഴെനില്  കമഖലയനില്  അദവക്ടോപകകേതരവ വൃതനിയനില്

കജക്ടോലനി  പചെയ്യുന്നവരുപട  മനിനനിമയ  കവതനയ  നനിശയനിചനിട്ടുണത്ത്.  കമല്വനിഭക്ടോഗതനിപന്റെ

മനിനനിമയ  കവതനയ പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.

സയസക്ടോനപത  സസ്വകേക്ടോരവ  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  കമഖലയനിപല  അദവക്ടോപകേര്ക്കത്ത്  മനിനനിമയ

കവതനയ അനവദനിക്കുന്നതു സയബനനിച കേരടത്ത്  ബനില് പപക്ടോതു വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ വകുപ്പെനിപന്റെ

പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്.  ഇന്നപല  കചെര്ന്ന  കേവക്ടോബനിനറത്ത്  കയക്ടോഗയ  അണഎയനിഡഡത്ത്

കമഖലയനില് കജക്ടോലനി പചെയ്യുന്ന അദവക്ടോപകേരുപടയുയ അനദവക്ടോപകേരുപടയുയ കസവന-

കവതന  വവവസകേളമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ടു  നനില്ക്കുന്ന  ഒരു  പ്രകതവകേ  ബനില്

വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ വകുപ്പെത്ത് അവതരനിപ്പെനിചത്ത്  പക്ടോസ്സേക്ടോക്കണപമന്നത്ത് തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണത്ത്. അതനിപന്റെ
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നടപടനികമങ്ങള നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  ഈ സക്ടോഹചെരവതനില്  2016-പല

കകേരള  അണഎയനിഡഡത്ത്  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങളനിപല  അദവക്ടോപകേ-അനദവക്ടോപകേ

ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപട  കവതനയ  നനിശയനിക്കല്  ബനില്ലനിനത്ത്  പ്രസക്തനിയനില്ല.  ആയതത്ത്

നനിരക്ടോകേരനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബനില് അവതരണതനിലുയ പ്രസയഗതനിലുയ സമയ പരനിധനിയനിപല്ലങനിലുയ

നനിയനനിച്ചു  സയസക്ടോരനിചക്ടോല്  കേഴെനിയുപമങനില്  അഞ്ചു  ബനില്ലുകേളയ  എടുക്കക്ടോന്

ശമനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ബനില്ലനിപന്റെ വനിശേദക്ടോയശേങ്ങളനികലക്കത്ത്  കേടക്കുന്നതനിന
മുന്പക്ടോയനി, ഈ സനിരനിറത്ത് ഉളപക്കക്ടോണ്ടുപകേക്ടോണത്ത് അപല്ലങനില് ഇകത രൂപതനിലുള്ള ഒരു
ബനില്   സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ   അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ശമനിക്കുന്നുപണന്നക്ടോണത്ത്
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതത്ത്.  ഒരു പമമ്പര് അവതരനിപ്പെനിച ബനില് എന്ന
നനിലയത്ത്  ചെനില  കപക്ടോരക്ടോയ്മകേളണക്ടോകേക്ടോയ.  ഒരു  ലപ്രവറത്ത്  ബനില്  ഉളപക്കക്ടോണ്ടുപകേക്ടോണത്ത്
ടഷറനി ബഞനില് നനികന്നക്ടോ  സര്ക്കക്ടോരനില് നനികന്നക്ടോ ഒരു ബനില് പകേക്ടോണ്ടുവരുന്നുപവന്നത്ത്
പറയുന്നതനില് നക്ടോണകക്കടനിപന്റെകയക്ടോ അപമക്ടോനതനിപന്റെകയക്ടോ പ്രശ്നമനില്ല.  പക്ടോര്ലപമന്റെറനി
പ്രക്ടോകസ്പീസനില് ഇതത്ത് അയഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോവന്ന ഒരു സയഗതനിയക്ടോണത്ത്. ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട പചെയര്
ഇതുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  ഒരു  ബനില്  ഡക്ടോഫത്ത്  പചെയനിരുന്നു.  അതത്ത്  വക്ടോയനിച്ചുകനക്ടോക്കനി
അതനിപല ചെനില പപ്രക്ടോവനിഷനകേളകൂടനി ഉളപപ്പെടുതനിപക്കക്ടോണ്ടുയ ഉളപക്കക്ടോണ്ടുമക്ടോണത്ത് ഈ
ബനില്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  കേഴെനിഞ്ഞ  നനിയമസഭയനിലക്ടോണത്ത്  ഇങ്ങപനപയക്ടോരു
ബനില്ലനിപന്റെ  ഡക്ടോഫനിയഗത്ത്  നടന്നപതങനിലുയ  അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  അവസരമുണക്ടോയനില്ല.
കേഴെനിഞ്ഞ നനിയമസഭയനില് ഇതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടത്ത്   ധക്ടോരക്ടോളയ ചെര്ചകേള നടന്നനിട്ടുണത്ത്.
അന്നപത  പതക്ടോഴെനില് വകുപ്പുമനനിയുയ ഈ വനിഷയതനില്  കുപറ നനിയമപ്രശ്നങ്ങള
പറഞ്ഞനിരുന്നു.  ഇങ്ങപനപയക്ടോരു ബനില്   അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോന് കപക്ടോകുന്നുപവന്നുയ മറ്റുയ
സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  പകക്ഷ അതുണക്ടോയനില്ല.  ആമുഖമക്ടോയനി എപന്റെപയക്ടോരു അകപക്ഷ ഇങ്ങപനപയക്ടോരു
ബനില് വരുകമ്പക്ടോള നമ്മള അങ്ങപനപയക്ടോന്നുയ കേക്ടോകണണതനിപല്ലന്നക്ടോണത്ത്.  ഒരു ലപ്രവറത്ത്
പമമ്പര് പകേക്ടോണ്ടുവരുന്ന ബനില് അതനിപന്റെ അപക്ടോകേതകേള പരനിഹരനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത് എന്തു
പകേക്ടോണത്ത് പപക്ടോതു നനിയമമക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുന്നതനിനത്ത് കവണനിയുള്ള പരനിശമയ ഉണക്ടോയനിക്കൂടക്ടോ?
അപതക്ടോരു  അക്കക്ടോഡമനികേത്ത്  ഇന്റെറസ്റ്റനില്  കേക്ടോണണപമന്നത്ത്  ആമുഖമക്ടോയനി  ഞക്ടോന്
സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  

ഇഇൗ ബനില്ലനിപന്റെ പ്രസക്തനി സര്ക്കക്ടോരനിനതപന്ന കബക്ടോദവമക്ടോപണന്നതത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട
മനനിയുപട മറപടനിയനില്നനിന്നുയ വവക്തമക്ടോണത്ത്.  കകേരളതനിപല വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ കമഖലയനില്
അണഎയനിഡഡത്ത് കമഖല  ഒരു പ്രബലമക്ടോയ ഘടകേമക്ടോണത്ത്.  ഇപതക്ടോരു യക്ടോഥക്ടോര്തവമക്ടോണത്ത്.
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നമുക്കത്ത് ഇഷ്ടപപ്പെട്ടക്ടോലുയ  ഇപല്ലങനിലുയ  ഇതത്ത്  അയഗസ്പീകേരനികച  മതനിയക്ടോകൂ.  കകേരളതനിപല
വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  ഏകേകദശേയ  മൂന്നനിപലക്ടോന്നത്ത്  അണഎയനിഡഡത്ത്
കമഖലയക്ടോപണന്നുള്ളപതക്ടോരു യക്ടോഥക്ടോര്തവമക്ടോണത്ത്.  ആയനിരതനില്പ്പെരയ  അണ എയനിഡഡത്ത്
വനിദവക്ടോലയങ്ങള കകേരളതനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നുണത്ത്. ഇതനിനപുറകമ സനി.ബനി.എസത്ത്.ഇ.
പഎ.സനി.എസത്ത്.ഇ. ഇപതക്ടോപക്കയുണത്ത്.  അതുകപക്ടോപല  ലക്ഷക്കണക്കനിനത്ത്  വനിദവക്ടോര്തനികേള
പ്രസ്തകുത സക്ടോപനങ്ങളനില് പഠനിക്കുന്നുമുണത്ത്. ഇപതക്ടോപക്ക യക്ടോഥക്ടോര്തവമക്ടോണത്ത്.  കമക്ടോണനികസക്ടോറനി
മുതല് പസത്ത് ടു വപരയുള്ള വനിദവക്ടോര്തനികേള ഇതനിലുണത്ത്. ലക്ഷതനില്പ്പെരയ അദവക്ടോപകേരുയ
പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനത്ത്  അനദവക്ടോപകേരുയ  ഇഇൗ  രയഗതത്ത്  കജക്ടോലനി  പചെയ്യുന്നുണത്ത്.
ബസത്ത്,  കേക്ടോന്റെസ്പീന്  എന്നനിവയുളപപ്പെപടയുള്ളവയനിപല  ജസ്പീവനക്കക്ടോപര  കക്ടോസ്സേത്ത്  കഫക്ടോര്
ജസ്പീവനക്കക്ടോരക്ടോയനി കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുണത്ത്. ഇഇൗ കമഖലയനിപല അദവക്ടോപകേരുയ ജസ്പീവനക്കക്ടോരുയ
തസ്പീര്ത്തുയ  അരക്ഷനിതക്ടോവസയനിലക്ടോണത്ത്.  ഒരു  പതക്ടോഴെനില്  സമൂഹതനിനത്ത്  ലഭനികക്കണ
യക്ടോപതക്ടോരു സുരക്ഷയുയ അവര്ക്കത്ത് കേനിട്ടുന്നനില്ല.  പതക്ടോഴെനില് സുരക്ഷയനില്ല എന്നുള്ളതത്ത് ഇഇൗ
കമഖലയനിപല  പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ട പ്രശ്നമക്ടോണത്ത്.  എകപ്പെക്ടോള കവണപമങനിലുയ  പനിരനിച്ചുവനിടക്ടോയ.
ഇതനിലുള്ള  ഒരു  പ്രകതവകേത  നനിയമന  ഉതരവമനില്ല,  പനിരനിച്ചുവനിടല്  പലററമനില്ല
എന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്.  There is no appointment order hence there is no termination
letter.  പലകപ്പെക്ടോഴുയ  അങ്ങപനയക്ടോണത്ത്;  എപന്ന പനിരനിച്ചുവനിട്ടതനിനത്ത്  ഒരു  കപപ്പെര് തരൂ
എന്നു  കചെക്ടോദനിചക്ടോല്  നനിങ്ങപള  നനിയമനിചതനിനത്ത്  കേടലക്ടോസനില്ലകല്ലക്ടോ പനിന്നകല്ല  പനിരനിച്ചു
വനിടുന്നതനിനത്ത്  കേടലക്ടോസത്ത് എന്നക്ടോണത്ത്; എവനികടയുയ കരഖയുണക്ടോവനിപല്ലന്നുള്ളതക്ടോണത്ത് അവസ.
നല്ല  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  കയക്ടോഗവതയുള്ള  അദവക്ടോപകേരക്ടോണത്ത്;  പകക്ഷ  ഒരു  പതക്ടോഴെനില്
സുരക്ഷയുയ  അവര്ക്കനില്ല.  തുച്ഛമക്ടോയ  കവതനമക്ടോണത്ത്  ഇവര്ക്കത്ത്  ലഭനിക്കുന്നതത്ത്.  കജക്ടോലനി
അദവക്ടോപനമക്ടോണത്ത്;  പകക്ഷ  പലരുകടയുയ  കവതനയ  സസ്വകേക്ടോരവമക്ടോയനി  കചെക്ടോദനിചക്ടോല്
അയ്യക്ടോയനിരയ രൂപയനില് തക്ടോപഴെയക്ടോണത്ത്.  സനി.ബനി.എസത്ത്.ഇ.,  പഎ.സനി.എസത്ത്.ഇ.,  കസ്റ്ററത്ത്
സനിലബസത്ത്,  സര്ക്കക്ടോര് അയഗസ്പീകൃതയ,  സര്ക്കക്ടോര്  അനയഗസ്പീകൃതയ എന്നസ്പീ കമഖലകേളനിലക്ടോയനി
ഇതത്ത് വവക്ടോപനിച്ചുകേനിടക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനത്ത് അദവക്ടോപകേരുപട സനിതനിയക്ടോണനിതത്ത്.
വളപര തുച്ഛമക്ടോയ കവതനമക്ടോണവര്ക്കത്ത് ലഭനിക്കുന്നതത്ത്. പതനിനക്ടോറത്ത് വര്ഷമക്ടോയനി കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്
ജനില്ലയനില്  കജക്ടോലനി  പചെയ്യുന്ന  ഒരു  ടസ്പീചറപട  കേഥ  പത്രതനില്  വന്നനിരുന്നു.  4,200
രൂപയക്ടോണത്ത് അവര്ക്കത്ത് ശേമ്പളയ. കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടത്ത് ഹയര് പസക്കണറനിയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന 24
വര്ഷയ സര്വ്വസ്പീസുള്ള  ഒരു ടസ്പീചറപട  കവതനയ  13,000  രൂപയക്ടോണത്ത്.  കകേരളതനിപന്റെ
മറ്റുകമഖലകേളനില്,  ഒരു  കേടയനില്  വനില്പ്പെനയത്ത്  നനില്ക്കുന്ന  പപണകുട്ടനിക്കുകപക്ടോലുയ,
അതത്ത്  കമക്ടോശേമക്ടോപണന്നല്ല  ഞക്ടോന്  പറയുന്നതത്ത്,  കൃതവമക്ടോയ  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസകയക്ടോഗവത
ഒന്നുമനില്ലക്ടോപതയുള്ള  ഒരു  കജക്ടോലനിക്കുകപക്ടോലുയ  ഇന്നത്ത്  കവതനമക്ടോയനി  പതനിനക്ടോയനിര
കേണക്കനിനത്ത്  രൂപ  കേനിട്ടുകേയക്ടോണത്ത്.  ആ  സനിതനിയനിലക്ടോണത്ത്  ഇവനിപട  ഇങ്ങപനപയക്ടോരു
സമൂഹമുണത്ത്  എന്നുളളതത്ത്  നക്ടോയ  കേക്ടോകണണതത്ത്.  ഇതത്ത്  വളപര അപമക്ടോനകേരമക്ടോയ ഒരു
സനിതനിയക്ടോണത്ത്. അവര്ക്കത്ത് കബക്ടോണസ്സേത്ത്,  പനി.എഫത്ത്.,  പ്രസവക്ടോവധനി  തുടങ്ങനി
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മറക്ടോനകൂലവങ്ങപളക്ടോന്നുമനില്ല. പപന്ഷനനിപല്ലന്നത്ത് മുന്വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ വകുപ്പുമനനി ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നു.
അവധനിയനില്  കപക്ടോയക്ടോല്  തനിരനിച്ചുവകരണ  കേക്ടോരവമനില്ല.  തനിരനിച്ചുവരുകമ്പക്ടോള  കജക്ടോലനി
ഉണക്ടോകേണപമന്നനില്ല.  എപന്തങനിലുയ അസുഖയകേക്ടോരണയ കുറച്ചുദനിവസയ കപക്ടോകേക്ടോതനിരുന്നക്ടോല്
അകപ്പെക്ടോകഴെക്കുയ കവപറ ആപള   നനിയമനിചനിരനിക്കുയ.  ഒരു പതക്ടോഴെനില് സുരക്ഷയുമനില്ലക്ടോത
കമഖലയക്ടോണനിതത്ത്.  എനനിക്കത്ത്  വവക്തനിപരമക്ടോയനി അറനിയക്ടോവന്ന ആളകേളക്കത്ത്  ഇഇൗ
അവസയുണത്ത്.  ബനിരുദവയ  ബനിരക്ടോദനന്തര  ബനിരുദവയ  പസറ്റുയ  പനറ്റുയ  എയഫനിലുയ
ഒപക്കയുള്ളവരുപട കേക്ടോരവമക്ടോണനിതത്ത്;  പനി.എചത്ത്.ഡനി.  യുള്ളവരുമുപണന്നത്ത് ശസ്പീ.  റനി.  വനി.
ഇബക്ടോഹനിയ ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നു.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്:  സര്,  അണഎയനിഡഡത്ത് കമഖലയനിപല അദവക്ടോപകേരുപട

ദരനിതമക്ടോണകല്ലക്ടോ പറഞപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  അതത്ത് ഏറവയ നന്നക്ടോയനി കബക്ടോദവമുള്ള

ആളക്ടോണത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട സസ്പീക്കര്.  അകദ്ദേഹയ സസ്പീക്കറക്ടോയനി ചുമതല ഏപറടുക്കന്നതു

വപര  അദവക്ടോപകേ  സയഘടനയുപട  സയസക്ടോന  പ്രസനിഡന്റെക്ടോയനിരുന്നു.  അതുപകേക്ടോണ്ടു

തപന്ന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട സസ്പീക്കറപട പനിന്തുണ അങ്ങയുപട വക്ടോദഗതനിക്കുണക്ടോയക്ടോല് അതത്ത്

ഇഇൗ സഭയുപട ആപകേ പനിന്തുണയക്ടോയനി പരനിഗണനിചത്ത് ചെര്ച അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോയ. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ആ പറഞ്ഞതത്ത് ശേരനിയക്ടോയനില്ല.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട

സസ്പീക്കറപട പനിന്തുണയുണത്ത്.   

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസസ്പീര്:   സര്,  ശസ്പീ.  എന്.  ഷയസുദ്ദേസ്പീന്  പകേക്ടോണ്ടുവന്ന

സസ്വകേക്ടോരവബനില്ലുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  ഇകത  വനിഷയയ  സബ്മനിഷനക്ടോയനി  ഞക്ടോനയ  ഇഇൗ

സഭയകേതത്ത്  ഉന്നയനിചതക്ടോണത്ത്.  യഥക്ടോര്തതനില്  കകേരളതനിപന്റെ  പപക്ടോതുസമൂഹയ

വളപര ഗഇൗരവമക്ടോയനി എടുകക്കണ വനിഷയമക്ടോണനിതത്ത്. ഇവനിപട ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപത്ത് കുമക്ടോര്

സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോപല  ഇഇൗ  വനിഷയയ  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  പചെയറനിനത്ത്  വളപരയധനികേയ

കബക്ടോദവമുള്ള  ഒരു  കേക്ടോരവവമക്ടോണത്ത്.  കേസ്വക്ടോളനിപപഫഡക്ടോയ  അദവക്ടോപകേരക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ

കമഖലയനിലുള്ളതത്ത്. പപഹലനി കേസ്വക്ടോളനിലഫഡക്ടോയ എന്നു മക്ടോത്രമല്ല,  നക്ടോളനിതുവപര  മനികേച

രസ്പീതനിയനില്  ഉന്നത  വനിജയയ  കേരസമക്ടോക്കനിയവര്,  ഉന്നത  സര്വ്വകേലക്ടോശേക്ടോലയനില്

നനിന്നുയ  ബനിരുദക്ടോനന്തരബനിരുദയ  കേരസമക്ടോക്കനിയവര്  ഒപക്ക ഇഇൗ ഒരു വനിഭക്ടോഗപത

പപസഡത്ത്  പപലന്  പചെയ്യുകേയക്ടോണത്ത്.  കനരപത  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോപല  കബക്ടോണസ്സേനില്ല;

മക്ടോകനജുപമന്റെനിപന്റെ തക്ടോല്പ്പെരവങ്ങളക്കത്ത് വഴെങ്ങണയ.  മക്ടോകനജുപമന്റെത്ത് പറയുന്നതുകപക്ടോപല

പ്രവര്തനിചനിപല്ലങനില്  പലകപ്പെക്ടോഴുയ  ക്രൂരമക്ടോയ  രസ്പീതനിയനില്  പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുന്ന  രസ്പീതനി

കപക്ടോലുമുണത്ത്.  അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന്ന അകദ്ദേഹയ സമര്പ്പെനിച ഇഇൗ ബനിലത്ത് ല്ല്  കകേരളതനിപന്റെ

പപക്ടോതുസമൂഹവമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ട  വനിഷയമക്ടോണത്ത്.  അതത്ത്  പചെയര്  ഗഇൗരവമക്ടോയനി
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കേക്ടോണണപമന്നക്ടോണത്ത് എനനിക്കത്ത് സൂചെനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ളതത്ത്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സര്ക്കക്ടോര് നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണയ നടത്തുന്നതനിപനക്കുറനിചത്ത് ഗഇൗരവമക്ടോയനി
ആകലക്ടോചെനിക്കുന്നുപണന്നുയ ഇന്നപല കേവക്ടോബനിനറത്ത്  അതുസയബനനിചത്ത്  തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചുപവന്നുയ
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  മനനി  പറഞ്ഞതത്ത്  വളപര  സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയ  കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത്.
യഥക്ടോര്തതനില്  ഇവര്  1957-നത്ത്  മുമ്പുള്ള  അദവക്ടോപകേ  സമൂഹതനിപന്റെ  അവസ
അനഭവനിക്കുന്നവരക്ടോണത്ത്.  കകേരളതനിപല അദവക്ടോപകേ കേഥകേളനില് പ്രസനിദമക്ടോയ ഒരു
കേഥയക്ടോണത്ത് കേക്ടോരൂരനിപന്റെ 'പപക്ടോതനികചക്ടോറത്ത്'. വനിശേന്നുപപക്ടോരനിഞ്ഞ ഒരദവക്ടോപകേന് കുട്ടനികേള
കേക്ടോണക്ടോപത  അവരുപട ഉചഭക്ഷണപപ്പെക്ടോതനിയനില്നനിന്നുയ ഭക്ഷണയ കമക്ടോഷ്ടനിച്ചുകേഴെനിചതനിപന
സയബനനിച്ചുള്ള ഒരു ദരന്തക്ടോനഭവതനിപന്റെ സൂചെനയക്ടോയനിരുന്നു ആ കേഥ.  ഏതക്ടോണത്ത്
അകത അവസയക്ടോണത്ത് ഇന്നത്ത് അണഎയനിഡഡത്ത് സക്ടോപനങ്ങളനിപല അദവക്ടോപകേര്ക്കുള്ളതത്ത്.
സവര്ണ്ണ  വനിദവക്ടോര്തനികേളയ  അവര്ണ്ണ  അദവക്ടോപകേരുപമന്നത്ത്  പറയക്ടോവന്ന  ആ
സമൂഹതനിനത്ത് കനപര കേണ്ണടയ്ക്കുകേയക്ടോണത്ത് നമ്മള  ഇതുവപര പചെയതത്ത്.  ഇഇൗ വനിഷയയ
ഗഇൗരവകതക്ടോടുകൂടനി  സഭയനില്  പകേക്ടോണ്ടുവന്ന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  അയഗപത  ഞക്ടോന്
അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു.  സര്ക്കക്ടോര്  അതത്ത്  ഗഇൗരവമക്ടോയനി  എടുക്കുപമന്നത്ത്  പറഞ്ഞതത്ത്  വളപര
സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയ കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത്. 

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷയസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, ഇഇൗ കമഖലയനില് ഒരു നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണതനിപന്റെ
അഭക്ടോവമുണത്ത്.  ഇവനിപട ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട പതക്ടോഴെനില് വകുപ്പുമനനിയക്ടോണത്ത് ഇതനിനത്ത് മറപടനി
പറഞ്ഞതത്ത്.  ഇവനിപടയുള്ള ഒരു പ്രശ്നയ വര്ക്കത്ത്പമന് അഥവക്ടോ പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  എന്നുള്ള
നനിര്വചെനതനില്  അണഎയനിഡഡത്ത്  കമഖലയനിപല  അദവക്ടോപകേര്  ഉളപപ്പെടുകമക്ടോ
ഇല്ലകയക്ടോ എന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്.   ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട സുപ്രസ്പീയ കകേക്ടോടതനിയുപട ഒരു ഇടപപടലനില്
അങ്ങപനയപല്ലന്നുള്ള  വനിധനിയുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതക്ടോയക്ടോണത്ത്  ഞക്ടോന്  മനസ്സേനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത്.
ഇന്ഡസനിയല് ഡനിസന്യൂട്ടത്ത്   ആക്ടുയ മനിനനിമയ  കവജസത്ത്   ആക്ടുയ  ഇഇൗ രക്ടോജവപത ഒരു
പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനിക്കത്ത്  കചെക്ടോദവയ  പചെയ്യക്ടോവന്ന  സയഗതനിയക്ടോണത്ത്.  മനിനനിമയ  കവജസത്ത്
കേനിട്ടനിയനിപല്ലങനില് ഇന്ഡസനിയല് ഡനിസന്യൂട്ടത്ത്  എന്ന നനിലയനില്   ഇവ രണ്ടുയ കചെക്ടോദവയ
പചെയ്യക്ടോനള്ള  ലസ്പീഗല്  കഫക്ടോറങ്ങള  നമ്മുപട  നക്ടോട്ടനിലുണത്ത്.  അവ  ഇഇൗ  കമഖലയത്ത്
ബക്ടോധകേമക്ടോവകേയനിപല്ലന്ന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  സുപ്രസ്പീയ  കകേക്ടോടതനിയുപട  പരക്ടോമര്ശേമുള്ളതക്ടോയനിട്ടക്ടോണത്ത്
ഞക്ടോന്  മനസ്സേനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത്.  അവനിപടയക്ടോണത്ത്  പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണതനിപന്റെ
പ്രസക്തനി.  നനിലവനിലുള്ള ഇന്ഡസനിയല് ഡനിസന്യൂട്ടത്ത്  ആകനികലകക്കക്ടോ മനിനനിമയ കവജസത്ത്
ആകനികലകക്കക്ടോ കപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ല;  പനിപന്ന  എവനിപട  കപക്ടോകുയ?  എവനികടയുയ
കപക്ടോകേക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത ഒരു സനിതനിയുണത്ത്. ഇഇൗ കമഖല ഗകവണ പചെയ്യക്ടോന്  കൃതവമക്ടോയ
നനിയമയ  ആവശേവമക്ടോപണന്നുതപന്നയക്ടോണത്ത്  ഇതത്ത്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇക്കക്ടോരവതനില്
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ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  പപഹകക്കക്ടോടതനിയുപട  ഇടപപടലുണക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  ഇഇൗ  കമഖലയനിപല
ചൂഷണയ  പത്രങ്ങളനിലുയ  മസ്പീഡനിയകേളനിലുയ  വന്നതനിപനത്തുടര്ന്നത്ത്  പപഹകക്കക്ടോടതനി
ജഡ്ജനിമക്ടോരക്ടോയ ശസ്പീ. സനി. എയ. രക്ടോമചെനന് നക്ടോയരുയ ശസ്പീ. സനി. പകേ. അബ്ദുള റഹസ്പീമുയ
ഉളപപ്പെട്ട ഡനിവനിഷന് ബഞത്ത് 2012 പസപ്തയബര് 14-നത്ത്  ഇടക്കക്ടോല ഉതരവനിലൂപട ഒരു
ഇടപപടല്  നടതനി.  അതക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ  കമഖലയനിലുള്ള  ഏകേ  ഇടപപടല്.  അതനില്
പറഞ്ഞതത്ത്,  പപപ്രമറനി  അദവക്ടോപകേര്ക്കത്ത്  മനിനനിമയ  10,000  രൂപ കവതനയ
നല്കേണപമന്നക്ടോണത്ത്.   അതത്ത്  ഒരു കരക്ടോദനമക്ടോയനി,  പപക്ടോതു തക്ടോല്പ്പെരവമക്ടോയനി  കകേക്ടോടതനി
സസ്വസ്പീകേരനിചതക്ടോണത്ത്.  അല്ലക്ടോപത അതനിപനക്ടോരു നനിയമതനിപന്റെ പനിന്ബലമനില്ല.  കകേക്ടോടതനി
ഒരു  ഇന്റെര്പ്രകട്ടഷന്  നടത്തുകമ്പക്ടോള  അവര്പക്കക്ടോരു  നനിയമയ  കവണമകല്ലക്ടോ?  ഒരു
നനിയമവമനിപല്ലങനിലുയ  പപക്ടോതുതക്ടോല്പ്പെരവയ  ഉളപക്കക്ടോണ്ടുപകേക്ടോണത്ത്  രണത്ത്  ജഡ്ജനിമക്ടോര്
പപപ്രമറനി  അദവക്ടോപകേര്ക്കത്ത്  മനിനനിമയ  10,000 രൂപയുയ പസക്കണറനി  അദവക്ടോപകേര്ക്കത്ത്
15,000  രൂപയുയ  സസ്പീനനിയര്  പസക്കണറനി  അദവക്ടോപകേര്ക്കത്ത്  20,000  രൂപയുയ
കറനിക്കല്  സ്റ്റക്ടോഫനിനത്ത് 6,000 രൂപയുയ പന്യൂണനിനത്ത് 4,500 രൂപയുയ    നല്കേണപമന്നത്ത്
ഉതരവനിട്ടു.  ഇഇൗ രയഗതത്ത് ഇഇൗ തുകേകപക്ടോലുയ നല്കേക്ടോപത നടക്കുന്ന ചൂഷണയ സനിരയ
പത്രവക്ടോര്തയക്ടോണത്ത്.  പപഹകക്കക്ടോടതനിയുപട  ഇടപപടലുണക്ടോയനിട്ടുയ  ഇവനിപട  വലനിയ
ചൂഷണയ  നടക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  ഇതുപ്രകേക്ടോരയ  ഇഇൗ  സ്കൂളകേള  ഇതത്ത്  നല്കുന്നുപണന്നത്ത്
ഉറപ്പുവരുതക്ടോന്  സനി.ബനി.എസത്ത്.ഇ.-ക്കുയ പഎ.സനി.എസത്ത്.സനി.ഇ.-യ്ക്കുപമക്ടോപക്ക കേതയച്ചു.
അദവക്ടോപകേരുപട പക്കല് നനിന്നുയ പചെക്കത്ത് ആദവയ വക്ടോങ്ങനി ഇവരുപട അക്കഇൗണനില്
പണയ നനികക്ഷപനിക്കുകേയുയ ആ പചെക്കുപ്രകേക്ടോരയ സ്കൂളകേക്ടോര് പണയ പനിന്വലനിചത്ത്  മുമ്പത്ത്
കേരക്ടോര്  പ്രകേക്ടോരയ  എത്രയക്ടോകണക്ടോ  നല്കേക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനനിചതത്ത്  ആ  തുകേ  മക്ടോത്രയ
നല്കുകേയുയ പചെയ്യുന്ന രസ്പീതനിയക്ടോണത്ത് ഇകപ്പെക്ടോള നടക്കുന്നതത്ത്.  നനിയമതനിപന്റെ കേണ്ണനില്
പപക്ടോടനിയനിടക്ടോന് അദവക്ടോപകേനത്ത് 20,000 രൂപ പകേക്ടോടുപതന്നത്ത് കരഖയനില് കേക്ടോണനിക്കുന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഇതുതപന്നയക്ടോണത്ത് പഴെയ മക്ടോകനജര്മക്ടോരുയ പചെയപകേക്ടോണനിരുന്നതത്ത്. 

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷയസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, 1957-നത്ത് മുമ്പക്ടോണത്ത് അങ്ങപന പചെയനിരുന്നതത്ത്. ഒരു
പഴെയകേക്ടോലതത്ത് പചെറകേക്ടോടനിപന്റെ വളപര പ്രസക്തമക്ടോയ ഒരു കേഥയുയ ഇതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടുണത്ത്.
ആലനി മുസനിയക്ടോരുപട സ്കൂളനില് കചെരുന്നതുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ട കേഥയക്ടോണതത്ത്.

ശസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹനിയ:  സര്, അദവക്ടോപകേര് ഇ.പനി.എഫത്ത്.-പന്റെ പരനിധനിയനില്
വരുയ.  അതനില്  നനിന്നുയ  രക്ഷപപ്പെടക്ടോന്  പല  മക്ടോകനജുപമന്റുയ ഉയര്ന്ന  ശേമ്പളയ
നല്കുന്നതക്ടോയനി കരഖയനില്  കേക്ടോണനിക്കുയ.  അകേസ്വനിറന്സനില്  അവപരപക്കക്ടോണത്ത്  ഒപ്പെത്ത്
വയ്പ്പെനിചനിട്ടത്ത്  അതനിപനക്കക്ടോള  കുറഞ്ഞ  ശേമ്പളയ നല്കുന്നു.  കേണക്കുകേള  കവപറ
രസ്പീതനിയനില്  ഹക്ടോജരക്ടോക്കുന്നു. ഇഇൗ രസ്പീതനിയനിലുള്ള ചെനില ചൂഷണങ്ങളകൂടനി  നടക്കുന്നുണത്ത്.
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ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷയസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവര്ക്കുയ പ്രതനിപക്ഷത്തുള്ളവര്ക്കുയ
ഇക്കക്ടോരവതനില് ഒകര നനിലപക്ടോടക്ടോണുള്ളതത്ത്.  പപഹകക്കക്ടോടതനിയുപട ഇടപപടലുണക്ടോയനിട്ടു
കപക്ടോലുയ  ചൂഷണങ്ങള  നടക്കുന്നുണത്ത്.  ആ  സക്ടോഹചെരവതനില്  ഇഇൗ  കമഖലയനില്
കൃതവവയ വവക്തവമക്ടോയ ഒരു നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണയ ഉണക്ടോകകേണതുണത്ത്.  സനി.ബനി.എസത്ത്.ഇ.,
പഎ.സനി.എസത്ത്.ഇ,  കസ്റ്ററത്ത്  സനിലബസത്ത്  എന്നനിവയനിലക്ടോയനിട്ടക്ടോണത്ത്  ഇതത്ത് വവക്ടോപനിച്ചു
കേനിടക്കുന്നതത്ത്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ഇവനിപട  സൂചെനിപ്പെനിച  അദവക്ടോപകേരുപട
സക്ടോഹചെരവങ്ങപള സയബനനിചത്ത് വന്ന കലഖനതനിപന്റെ തലപക്കട്ടനില് പറയുന്നതത്ത് 'വന്
മതനിലനിനകേപത കകേക്ടോണസന്കടഷന് കേവക്ടോമ്പുകേള'  എന്നക്ടോണത്ത്. രക്ടോവനിപല 8.30 മുതല്
പപവകേനിട്ടത്ത്  4.00  മണനിവപര  ഒരു പസ്പീരസ്പീഡുകപക്ടോലുയ  വനിശമമനില്ലക്ടോപത കേഠനിനക്ടോദസ്വക്ടോനയ
പചെയ്യുന്ന അദവക്ടോപകേരനില് മനിക്കവരുകടയുയ ശേമ്പളയ 5,000 രൂപയനില് തക്ടോപഴെയക്ടോകുന്ന
കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത് കനരപത സൂചെനിപ്പെനിചതത്ത്.  ഇങ്ങപന അസയഘടനിതരക്ടോയ ഇവരുപട കരക്ടോദനയ
വനകരക്ടോദനമക്ടോയനി  മക്ടോറന്ന സക്ടോഹചെരവമുണക്ടോകുകമ്പക്ടോള അവനിപടയക്ടോണത്ത്  നനിയമസഭയുയ
നനിയമസഭക്ടോ സക്ടോമക്ടോജനികേനക്ടോരുയ  ഇടപപകടണതത്ത്.  ഇങ്ങപനപയക്ടോരു ബനില് അവതരനിപ്പെനിചതനിനത്ത്
കപക്ടോസനിറസ്പീവക്ടോയ മറപടനി തന്നു. 

പപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):  സര്,
അങ്ങത്ത്  പറഞ്ഞ  കേക്ടോരവയ  വളപര  ശേരനിയക്ടോപണങനിലുയ  നമ്മുപട  ഭരണഘടനയനില്  14
വയസ്സുവപര  free, compulsory and universal education ആണത്ത്. അങ്ങപന  സര്ക്കക്ടോര്
സഇൗജനവ  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസയ  നല്കേക്ടോന് സക്ടോപനിചനിരനിക്കുന്ന പപപ്രമറനി  വനിദവക്ടോലയങ്ങള
ഇന്നത്ത്  അനക്ടോഥമക്ടോയനി  കേനിടക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  ഇതരതനിലുള്ള അണഎയ്ഡഡത്ത്  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ
സക്ടോപനങ്ങള പകേക്ടോച്ചു കുഞങ്ങളക്കുകവണനി  സക്ടോപനിചനിട്ടുള്ളവയക്ടോണത്ത്. ഫലതനില്
ഭരണഘടനക്ടോ വനിരുദമക്ടോപണങനിലുയ പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനത്ത്  രൂപ ഫസ്പീസത്ത്  വക്ടോങ്ങുന്നതത്ത്
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട കകേക്ടോടതനികേളകപക്ടോലുയ  പരനികശേക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്നതനിപന്റെ ഫലമക്ടോയനി
ഉണക്ടോകുന്ന പ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കക്ടോന് നമുക്കത്ത്  പചെയ്യക്ടോവന്നതത്ത്, ഭരണഘടനക്ടോ വവവസ
പ്രകേക്ടോരയ  14  വയസ്സുവപര   സര്ക്കക്ടോര് നടത്തുന്നകതക്ടോ  സഹക്ടോയനിക്കുന്നകതക്ടോ  ആയ
സക്ടോപനങ്ങളനിലല്ലക്ടോപത ആരുയ പഠനികക്കണതനിപല്ലന്നകുപറഞ്ഞക്ടോല് കുട്ടനികേളയ രക്ഷപപ്പെടുയ;
ആയനിരക്കണക്കനിനത്ത്  അദവക്ടോപകേര്ക്കത്ത്  കജക്ടോലനി ലഭനിക്കുകേയുയ  പചെയ്യുയ. അതനിപന
സയബനനിചത്ത് അകങ്ങക്കത്ത് എന്തക്ടോണത്ത് പറയക്ടോനള്ളതത്ത്?

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷയസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനി പറഞ്ഞ വനിഷയയ നമ്മള
വളപര വനിപുലമക്ടോയനി  ചെര്ച  പചെകയ്യണ  ഒന്നക്ടോണത്ത്.   അണഎയ്ഡഡത്ത്  കമഖലയനില്
ലക്ഷക്കണക്കനിനത്ത് കുട്ടനികേള  പഠനിക്കുന്നുപവന്നുള്ളതുയ പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനക്ടോളകേള
കജക്ടോലനി പചെയ്യുന്നുപവന്നുള്ളതുയ ഒരു യക്ടോഥക്ടോര്തവമക്ടോണത്ത്.  നമുക്കത്ത് അതനികനക്ടോടത്ത് കയക്ടോജനിപ്പുയ
വനികയക്ടോജനിപ്പുമുണക്ടോകേക്ടോയ.  നമ്മള ഇവനിപട നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണപതക്കുറനിചക്ടോണത്ത് പറയുന്നതത്ത്.
ഈ യക്ടോഥക്ടോര്തവതനില് നനിന്നുപകേക്ടോണത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട സസ്പീക്കറയ മറ്റുയ ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതു
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കപക്ടോപല യക്ടോപതക്ടോരു സുരക്ഷയുമനില്ലക്ടോത ഒരുപറയ അദവക്ടോപകേരുപടയുയ ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപടയുയ
പ്രയക്ടോസങ്ങളക്കത്ത്  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോനള്ള  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണമക്ടോണത്ത്  പകേക്ടോണ്ടു
വകരണതത്ത്. 

ശസ്പീ  .   ജനി  .   സുധക്ടോകേരന്: സര്, ഞക്ടോന് ഇതനിപന അനകൂലനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുതപന്നയക്ടോണത്ത്
പറഞ്ഞതത്ത്.  അങ്ങപനപയക്ടോരു  സനിതനി  വന്നക്ടോല്  അകങ്ങക്കത്ത്  ഇങ്ങപന  വനിലക്ടോപയ
നടകതണ ആവശേവമനില്ല. അക്കക്ടോരവയ ഞക്ടോന് ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചുപവകന്നയുള.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷയസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, അതനിനത്ത് ആ ദനിശേയനിലുള്ള  ചെര്ചകേളണക്ടോകേണയ.
അതുകപക്ടോലുള്ള  നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണയ നടത്തുകമ്പക്ടോള അതക്ടോവശേവമക്ടോണത്ത്.  പകക്ഷ ഭരണ
ഘടനയുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടത്ത് ഒരുപക്ടോടത്ത് വനിഷയങ്ങള അതനിലുണത്ത്.  ആ വക്ടോദഗതനികയക്ടോടത്ത്
ഞക്ടോന് കയക്ടോജനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്. ഭരണഘടനയുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടത്ത്  ധക്ടോരക്ടോളയ ഇഷന്യൂസത്ത് ഇഇൗ
വനിഷയതനില് വരക്ടോയ. ഏതക്ടോയക്ടോലുയ ഇതനിപന്റെ ചെര്ച തുടരക്ടോയ. സര്ക്കക്ടോര് പുതനിയ ബനില്
പകേക്ടോണ്ടുവരുകമ്പക്ടോള അതത്ത്  ഞക്ടോന് പറഞ്ഞ കേക്ടോരവങ്ങളകൂടനി ഉളപക്കക്ടോണ്ടുപകേക്ടോണ്ടുള്ള
ഒരു ബനില്ലക്ടോയനിരനിക്കുയ എന്നക്ടോണത്ത്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതത്ത്. ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട സസ്പീക്കര്  രൂപയ
നല്കേനിയ ബനില്ലനില്നനിന്നുയ എനനിക്കത്ത് ഉളപക്കക്ടോള്ളക്ടോന് യക്ടോപതക്ടോരു പ്രയക്ടോസവമുണക്ടോയനിപല്ലന്നത്ത്
ഞക്ടോന്  പറഞ.  ഒരു വനിഭക്ടോഗതനിപന്റെ പ്രശ്നപമന്നുള്ള നനിലയത്ത്  ഇവനിടപത അണഎയ്ഡഡത്ത്
സ്കൂളകേപള നനിരസ്പീക്ഷനിക്കക്ടോനയ ഈ സക്ടോപനങ്ങളപട വലനിപ്പെപചറപ്പെമനസരനിചത്ത്  കഗ്രഡനിയഗത്ത്
നടതനി അദവക്ടോപകേര്ക്കുയ ജസ്പീവനക്കക്ടോര്ക്കുയ ജസ്പീവനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയുന്ന,  കമക്ടോശേമല്ലക്ടോത
ശേമ്പളയ ലഭനിക്കുന്നതനിനയ അതുകപക്ടോപലതപന്ന അനക്ടോവശേവമക്ടോയ പസ്പീഡനങ്ങളയ പനിരനിച്ചു
വനിടലുപമക്ടോപക്ക  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനയ  നനിയമയ  ലയഘനിക്കുന്നവര്പക്കതനിപര  കനിമനിനല്
കകേസത്ത് എടുക്കുന്നതനിനമുളപപ്പെപടയുള്ള നനിയമനടപടനികേള സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോനള്ള വവവസകയക്ടോടു
കൂടനിയക്ടോണത്ത്   15  വകുപ്പുകേളള്ള ഈ ബനില് ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇതനിപന്റെ
ചെര്ച തുടരക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്. 

പതക്ടോഴെനിലുയ  എപപകസുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന്):  സര്,

അണഎയ്ഡഡത്ത്  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  കജക്ടോലനി  പചെയ്യുന്ന  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്,

അദവക്ടോപകേര്,  അവനിപട  പഠനിക്കുന്ന  വനിദവക്ടോര്തനികേള  ഇവര്പക്കല്ലക്ടോയ  പപക്ടോതുകവ

അവരുപട തക്ടോല്പ്പെരവങ്ങളക്കനസനിച്ചുള്ള സയരക്ഷണമുണക്ടോകേണയ.  നമ്മുപട സമൂഹയ

അയഗസ്പീകേരനിച വവവസകേളണത്ത്.  സര്വ്വസ്പീസത്ത് കമഖലയനില് ഇന്നത്ത് നനിലനനില്ക്കുന്ന ചെനില

യക്ടോഥക്ടോര്തവങ്ങളണത്ത്.  ഇപതല്ലക്ടോയ  പരനിഗണനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുള്ള ഒരു സമസ്പീപനമക്ടോണത്ത്  ഈ

കമഖലയനില്   സര്ക്കക്ടോര്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേ. സര്ക്കക്ടോര് ഇക്കക്ടോരവതനില്  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ

ലക്ഷവമനിടുന്നതത്ത്  മനിനനിമയ  കവതനവയ  കസവന  വവവസകേളയ   ഉറപ്പുവരുതണയ

എന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്.  ഇവനിപട  ഒരു  കേക്ടോരവയ  ശേരനിയക്ടോണത്ത്.  ഗവണപമന്റെത്ത്  തലതനിലുള്ള
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നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള,  മനിനനിമയ  കവജത്ത്  കേമ്മനിറനിയുപട  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള,  കകേക്ടോടതനിയുപട

ഉതരവകേള  ഇവപയക്ടോന്നുയ  പക്ടോലനിച്ചുപകേക്ടോണല്ല  അണഎയ്ഡഡത്ത്  സക്ടോപനങ്ങള

പലതുയ  പ്രവര്തനിക്കുന്നതത്ത്.  ഈ  വസ്തുതകേപളല്ലക്ടോയ  മനസ്സേനിലക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണ്ടു

തപന്നയക്ടോണത്ത്  ഇവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്   ഒരു സമഗ്രമക്ടോയ  നനിയമപതക്കുറനിചത്ത്

സര്ക്കക്ടോര്  ആകലക്ടോചെനിക്കുന്നതത്ത്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  അയഗയ  ഇവനിപട  അവതരനിപ്പെനിചത്ത്

സയസക്ടോരനിക്കുന്ന  സമയതത്ത്  ഒരു  കേക്ടോരവയ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  കേഴെനിഞ്ഞ

നനിയമസഭയനില് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് അയഗമക്ടോയനിരുന്നു. കരഖകേള പരനികശേക്ടോധനിച്ചു

കനക്ടോക്കനിയകപ്പെക്ടോള   കേഴെനിഞ്ഞ  നനിയമസഭയനില്  ഇന്നപത  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ഈ പ്രശ്നവമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടത്ത് ഒരു ശദ ക്ഷണനിക്കല് പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിചനിരുന്നു.

ഇതുസയബനനിചത്ത് സര്ക്കക്ടോര്തലതനില് ഒരു ചെര്ചയുയ നടന്നു.  കലബര് വകുപ്പുമനനിയുയ

ബനപപ്പെട്ട  ഉകദവക്ടോഗസനക്ടോരുയ  ആ  ചെര്ചയനില് പപങടുതനിരുന്നു.  ചെര്ചയനില്

ഉരുതനിരനിഞവന്ന ഒരഭനിപ്രക്ടോയമുണത്ത്.  അങ്ങത്ത് തപന്ന ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതുകപക്ടോപല ഈ

കമഖലയത്ത്  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ കമഖലയുകടതക്ടോയ ചെനില  സവനികശേഷതകേളണത്ത്.  സര്വ്വസ്പീസത്ത്/

കസവന കമഖലയക്ടോണനിതത്ത്.   ഈ കേക്ടോരവങ്ങളകൂടനി പരനിഗണനിചത്ത്  അന്നത്ത്  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ

വകുപ്പെത്ത് മുന്പപകേപയടുതത്ത് നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണയ നടതണപമന്നത്ത് കേഴെനിഞ്ഞ   സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ

കേക്ടോലതത്ത് തസ്പീരുമക്ടോനപമടുതതക്ടോണത്ത്.  പകക്ഷ ദഇൗര്ഭക്ടോഗവവശേക്ടോല് വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ വകുപ്പെത്ത്

ഈ ഗഇൗരവതരമക്ടോയ പ്രശ്നപതക്കുറനിചത്ത്, സമൂഹമക്ടോപകേ ശദനിക്കുന്ന ഈ വനിഷയപത

കുറനിചത്ത് ഏപതങനിലുയ തരതനിലുള്ള തുടര്നടപടനികേള സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് സന്നദമക്ടോയനില്ല.

ഈ  സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വന്നനിട്ടത്ത് നക്ടോലുമക്ടോസയ  കേഴെനിഞ്ഞകതയുള.

ഇതനിനനിടയനില്തപന്ന ഈ കമഖലയുപട ഗഇൗരവസനിതനി കേണക്കനിപലടുത്തുപകേക്ടോണത്ത്

സര്ക്കക്ടോര് തസ്പീരുമക്ടോനപമടുത്തുകേഴെനിഞ. ഈ കമഖലയനില് ഏകേകദശേയ രണര ലക്ഷകതക്ടോളയ

ആളകേള  അദവക്ടോപകേരുയ  അനദവക്ടോപകേരുമക്ടോയനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നുപണന്നക്ടോണത്ത്

കേണക്കക്ടോക്കുന്നതത്ത്.  കൃതവമക്ടോയ  കേണക്കത്ത്  കശേഖരനികക്കണതുണത്ത്.  ഈ  കമഖലയുപട

പ്രകതവകേ സക്ടോഹചെരവങ്ങളനില് അദവക്ടോപകേരുയ അനദവക്ടോപകേരുയ അടനിമ സമക്ടോനമക്ടോയ

പ്രയക്ടോസങ്ങള അനഭവനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  കകേരളയ പരനിഷ്കൃത സമൂഹമുപള്ളക്ടോരു സയസക്ടോനമക്ടോണകല്ലക്ടോ;

അതനിനക്ടോല് ഈ ചൂഷണയ അവസക്ടോനനിപ്പെനികക്കണതക്ടോണത്ത്. ഈ പ്രശ്നങ്ങപള നവക്ടോയമക്ടോയ

നനിലയനില് ഉന്നയനിചത്ത്  കടഡത്ത്  യൂണനിയന്  സയഘടനകേള രയഗതത്ത്  വരുകമ്പക്ടോള അതനികനക്ടോപടല്ലക്ടോയ

അകങ്ങയറപത അസഹനിഷ്ണുതയക്ടോണത്ത് മനിക്ക   മക്ടോകനജുപമന്റുയ സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതത്ത്.  ഈ

ഒരു യക്ടോഥക്ടോര്തവയ കകേരളതനിപന്റെ മുമ്പനിലുണത്ത്.  ഇപതല്ലക്ടോയ പരനിഗണനിച്ചുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത്

സമഗ്രമക്ടോയ ഒരു നനിയമയ ഈ കമഖലയനില് പകേക്ടോണ്ടുവരണപമന്നത്ത് സര്ക്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതത്ത്.
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ഇവനിപട ചൂണനിക്കക്ടോണനിച പ്രശ്നങ്ങപളല്ലക്ടോയ ശേരനിയക്ടോണത്ത്. ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനി  ജനി. സുധക്ടോകേരന്

ഇവനിപട  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച  ഒരു  വസ്തുതയുണത്ത്.  ഈ  പ്രശ്നങ്ങളക്കത്ത്  ശേക്ടോശേസ്വത

പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോനള്ള ഒരു അടനിസക്ടോന സമസ്പീപനമക്ടോണത്ത് അകദ്ദേഹയ മുകന്നക്ടോട്ടുവചതത്ത്.

യഥക്ടോര്തതനില് അതരയ കേക്ടോരവങ്ങപള കുറനിപചല്ലക്ടോയ നമ്മള ചെനിന്തനികക്കണതക്ടോണത്ത്.

അക്കക്ടോരവയ  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട സസ്പീക്കര്  തപന്ന  ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  1957-നത്ത്

മുമ്പുള്ള വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ കമഖലയുപട  ഒരു പപക്ടോതുചെനിത്രതനിനത്ത് സമക്ടോനമക്ടോയ നനിലതപന്ന

അണഎയ്ഡഡത്ത്  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  തുടരുന്നു.  ഇതനിനത്ത്  അവസക്ടോനയ

കുറനികക്കണതുണത്ത്.  സഭയക്ടോപകേ  അതരയ  ഒരു  പപക്ടോതുവനികേക്ടോരതനിലക്ടോണത്ത്.  അതത്ത്

സസ്വക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോയ സമസ്പീപനമക്ടോണത്ത്.   ഈ പ്രശ്നങ്ങളക്കുയ ഉത്ക്കണ്ഠകേളക്കുപമല്ലക്ടോയ

പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകേതക്ക നനിലയനില് വളപര കവഗതനില്തപന്ന ഈ  വനിഭക്ടോഗതനിപന്റെ

എല്ലക്ടോ ആനകൂലവങ്ങളയ സയരക്ഷനിക്കപപ്പെടണയ. 

പപന്ഷന് ആനകൂലവങ്ങപളക്കുറനിചത്ത്  ഇടയത്ത്  അവനിപട  നനിന്നുയ കചെക്ടോദവമുണക്ടോയകല്ലക്ടോ;

യഥക്ടോര്തതനില് പപന്ഷന് നനിയമപരമക്ടോയ  അവകേക്ടോശേമക്ടോയനി  അയഗസ്പീകേരനികക്കണതക്ടോണത്ത്.

സ്റ്റക്ടോറന്യൂട്ടറനി പപന്ഷന് എന്നുള്ളതത്ത് കകേക്ടോണടനിബന്യൂട്ടറനി പപന്ഷനനികലക്കത്ത് മക്ടോറനികപ്പെക്ടോയകല്ലക്ടോ;

ഇപതക്ടോന്നുയ നമുക്കത്ത് സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോവന്ന നനിലയല്ല. ആ സക്ടോഹചെരവങ്ങപളല്ലക്ടോയ

ശേരനിയക്ടോയ  നനിലയനില്  നമ്മള  മനസ്സേനിലക്ടോക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  ഇപതല്ലക്ടോയ   പരനിഗണനിച്ചു

പകേക്ടോണത്ത് എല്ലക്ടോ തലങ്ങളനിലുമുള്ള  ആനകൂലവങ്ങളയ സയരക്ഷനിക്കതക്ക നനിലയനിലുള്ള

ഒരു ബൃഹതക്ടോയ നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണപതക്കുറനിചക്ടോണത്ത്  ആകലക്ടോചെനിക്കുന്നതത്ത്.  അതരയ

ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണയ  സഭയത്ത്  ഒന്നനിചത്ത്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുപമന്നക്ടോണത്ത്

പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതത്ത്.  കേഴെനിയുന്നത്ര  കവഗതനില്  കേക്ടോലതക്ടോമസപമക്ടോഴെനിവക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണത്ത്

നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണതനിനള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കക്ടോര് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  അതുപകേക്ടോണത്ത്

ആ ഒരു പപക്ടോതുധക്ടോരണയനില് നനിന്നുപകേക്ടോണത്ത്  ചെര്ച ആവശേവപമങനില് ആകേക്ടോയ.  ഇതത്ത്

അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുയ  നല്ലതത്ത്  എന്നതക്ടോണത്ത്  എപന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയയ.  ആ

നനിലയ്ക്കുള്ള  ഒരു  പപക്ടോതുധക്ടോരണ  സഭ  ഉണക്ടോക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞക്ടോല്   അതനിനക്ടോവശേവമക്ടോയ

നടപടനികേള സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസത്ത്:   സര്,   ഇത്രയുയ  സുപ്രധക്ടോനമക്ടോയ  വനിഷയയ  ഒരു

പതക്ടോഴെനില്  പ്രശ്നമക്ടോയനി  മക്ടോത്രയ  കേക്ടോണക്ടോപത  ഇതനിപന  സയബനനിചത്ത്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട

വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ വകുപ്പുമനനി ഒരു കസ്റ്ററത്ത്പമന്റെത്ത് നടകതണതക്ടോണത്ത് എപന്നക്ടോരു അഭനിപ്രക്ടോയയ

ഞക്ടോന്  മുകന്നക്ടോട്ടത്ത്  വയ്ക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  അത്ര  ഗുരുതരമക്ടോണത്ത്.  കേക്ടോരണയ  ഇതനിനകേപത

പതക്ടോഴെനില് പ്രശ്നയ വളപര നന്നക്ടോയനി ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട പതക്ടോഴെനില് വകുപ്പുമനനി പറഞ.
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പകക്ഷ  ഇതനിനകേതത്ത് ഒരു വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ ഇഷന്യൂവണത്ത്.  അക്കക്ടോരവപത സയബനനിചത്ത്

ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ വകുപ്പുമനനി ഒരു വനിശേദസ്പീകേരണയ നല്കകേണതക്ടോണത്ത്.

ശസ്പീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബക്ടോഹനിയ: സര്, ഹയര് പസക്കണറനിതലയ വപരയുള്ള സസ്വക്ടോശയ

സക്ടോപനങ്ങപളക്കുറനിചത്ത് മക്ടോത്രമക്ടോണത്ത് സയസക്ടോരങ്ങളനില് വന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ശേരനിക്കുയ

സസ്വക്ടോശയ കകേക്ടോകളജുകേളയ പപ്രക്ടോഫഷണല് പമഡനിക്കല്   കകേക്ടോകളജുകേളമടക്കയ ഇതനിപന്റെ

പരനിധനിയനിലുണത്ത്  എന്ന രസ്പീതനിയനിലുള്ള ഒരു കേണപസപ്റനിലക്ടോണത്ത് നമ്മള എതനികചകരണതത്ത്. 

ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന്:  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട അയഗയ പറഞ്ഞ കേണപസപ്റല്ല
സര്ക്കക്ടോരനിനള്ളതത്ത്. ഞക്ടോന് സയസക്ടോരനിചകപ്പെക്ടോള പറഞ്ഞതത്ത് അണഎയ്ഡഡത്ത് വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ
കമഖലപയ  സയബനനിചക്ടോണത്ത്.  അതനില്  എല്ലക്ടോതലങ്ങളയ ഉളപപ്പെടുയ.  കകേക്ടോകളജത്ത്
വപരയുള്ള എല്ലക്ടോ വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങളയ   ഉളപപ്പെടുയ.  കകേക്ടോകളജത്ത്  വപരയുള്ള
എല്ലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങപളയുയ ഉളപക്കക്ടോള്ളനിച്ചുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത് ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപടയുയ അദവക്ടോപകേരുപടയുയ
എണ്ണയ  സുമക്ടോര്  രണരലക്ഷകതക്ടോളയ  വരുപമന്നുള്ളതുയ  ഞക്ടോന്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതത്ത്.
അതത്ത്  അവഗണനിക്കുന്ന പ്രശ്നകമയനില്ല.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമക്ടോന്  : സര്,  എപന്റെ മണ്ഡലതനിപല മൂവക്ടോയനിരയ കുട്ടനികേള
പഠനിക്കുന്ന  ഒരു  സ്കൂള  കേഴെനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  യക്ടോപതക്ടോരു  കനക്ടോട്ടസ്പീസുയ നല്കേക്ടോപത
പൂട്ടനിയനിടുകേയുണക്ടോയനി.  ജനില്ലക്ടോതലതനിലുയ  ഡനി.ഇ.ഒ.  തലതനിലുമുള്ള ഉകദവക്ടോഗസപര
വനിളനിച്ചുകചെക്ടോദനിചകപ്പെക്ടോള ഞങ്ങപള ആ സ്കൂളനിപന്റെ പടനിക്കകേത്തുകപക്ടോലുയ കേയറ്റുകേയനിപല്ലന്നക്ടോണത്ത്
അവര് പറഞ്ഞതത്ത്.   അതുപകേക്ടോണത്ത്,  സര്ക്കക്ടോരനിനത്ത്  ഈ സ്കൂളകേളനിലുള്ള നനിയനണയ
എന്തക്ടോപണന്നക്ടോണത്ത്  ആദവയ  അറനികയണതത്ത്.  കേക്ടോരണയ,  അതരതനിലുള്ള  ഒരു
രസ്പീതനിയക്ടോണത്ത്  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ   വകുപ്പെനിപല ഉകദവക്ടോഗസകരക്ടോടത്ത് ഈ സ്കൂള മക്ടോകനജുപമന്റെത്ത്
പുലര്ത്തുന്നതത്ത്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ബനില്  അവതരനിപ്പെനിചതനികനക്കക്ടോള  പ്രകകേക്ടോപനപരമക്ടോയ
അപല്ലങനില് ചെനിന്തക്ടോപരമക്ടോയ പ്രകകേക്ടോപനയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനിയുപട  മറപടനിയനില്
ഉണക്ടോയതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത് കചെക്ടോദവങ്ങള വസ്പീണ്ടുയ വരുന്നതത്ത്.  

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷയസസ്പീര്  : സര്, ഈ വനിഷയവമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടത്ത് സഭയകേതത്ത്
നമ്മപളല്ലക്ടോവരുയ ഒറപക്കട്ടക്ടോണത്ത്.  ഞക്ടോന് ആപരയുയ പ്രകകേക്ടോപനിപ്പെനിക്കക്ടോന്കവണനി പറയുന്നതല്ല.
ഇതരയ മക്ടോകനജുപമന്റുകേപള നനിലയ്ക്കുനനിര്തക്ടോന് ശമനിക്കുകമ്പക്ടോള പ്രകകേക്ടോപനങ്ങളണക്ടോകുയ.
അതരയ  പ്രകകേക്ടോപനങ്ങള  പുറത്തുണക്ടോകുകമ്പക്ടോള സര്ക്കക്ടോരനിപന പനിന്തുണയക്ടോന്
യു.ഡനി.എഫത്ത്.-ഉയ ആതക്ടോര്തമക്ടോയനി ഉണക്ടോകേണയ.  അപല്ലങനില് ഇതനിനത്ത്   പരനിഹക്ടോരയ
കേക്ടോണക്ടോന് കേഴെനിയനില്ല.  ഞക്ടോന് ആപരയുയ പബയനിയ പചെയപകേക്ടോണത്ത് പറയുന്നതല്ല.  പല
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സക്ടോപനങ്ങളയ  സക്ടോമുദക്ടോയനികേ  പ്രമക്ടോണനിമക്ടോരുപടതക്ടോയുയ  മക്ടോകനജുപമന്റുകേളപടതക്ടോയുയ
നന്യൂനപക്ഷങ്ങളപടതക്ടോയുമുണത്ത്.  അതനില് ഡബനിള പഗയനിയ കേളനിക്കക്ടോപത വളപര കനിയറക്ടോയനി
ഇതനിനകേപതക്ടോരു ആക്ഷനണക്ടോയക്ടോല് മക്ടോത്രകമ പരനിഹക്ടോരയ ഉണക്ടോകുകേയുള.  സക്ടോപനങ്ങള
നടത്തുന്നതത്ത്  ആപരക്ടോപക്കയക്ടോപണന്നത്ത്  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  മതനി.  അപതക്ടോപക്ക  പല
സക്ടോമുദക്ടോയനികേ  കനതക്ടോക്കനക്ടോരുപടയുയ  ചെനില  മതസയഘടനകേളപടയുമക്ടോണത്ത്.  അവപര
പതക്ടോടുകമ്പക്ടോള  നമ്മള  കയക്ടോജനിക്കണയ.  ഈ  കേക്ടോണുന്ന  കയക്ടോജനിപ്പെത്ത്  അവപര
പനിടനിക്കക്ടോനള്ള ഘട്ടതനിലുയ ഉണക്ടോകേണപമന്നക്ടോണത്ത് എനനിക്കത്ത് പറയക്ടോനള്ളതത്ത്.  

വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി  (  പപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനക്ടോഥത്ത്  ): സര്,  ഇവനിപട
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  പതക്ടോഴെനില്  വകുപ്പുമനനി  തുടക്കതനില്തപന്ന  പപക്ടോതു  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ
വകുപ്പെനിപന്റെ കനതൃതസ്വതനില് ഒരു ബനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുപമന്ന സര്ക്കക്ടോര് തസ്പീരുമക്ടോനയ
വവക്തമക്ടോക്കനിയതക്ടോണത്ത്.  അതത്ത് വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ വകുപ്പെക്ടോപണന്നത്ത് വവക്തമക്ടോയനിക്കഴെനിഞ്ഞതുമക്ടോണത്ത്.
മപറക്ടോരു  തരതനില്  പറകയണതനില്ല.  പകക്ഷ  ഇവനിപട  ചെര്ച നടന്നകപ്പെക്ടോഴെക്ടോണത്ത്
പറഞ്ഞതുയ പറയക്ടോതതുമക്ടോയ നനിരവധനി സങസ്പീര്ണ്ണമക്ടോയ പ്രശ്നങ്ങളള്ള കമഖലയക്ടോണത്ത്
ഇപതന്നത്ത്  മനസ്സേനിലക്ടോയതത്ത്.  അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന്ന  വളപര  വനിശേദമക്ടോയനി, ചെരനിത്രവയ
വര്തമക്ടോനകേക്ടോല  പ്രശ്നങ്ങളയ  ഭക്ടോവനിയനില്  പപക്ടോതു  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  സയരക്ഷണതനില്
വരുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളയ  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  പതക്ടോഴെനില്  വകുപ്പുമനനി  സൂചെനിപ്പെനിചതുമക്ടോയ
പ്രശ്നങ്ങളപമല്ലക്ടോയ  പരനിഗണനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത്  കകേരളതനിപന്റെ  പപക്ടോതു  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസകതക്ടോടത്ത്
കയക്ടോജനിച്ചുനനില്ക്കക്ടോവന്ന രസ്പീതനിയനിലുള്ള സങല്പ്പെങ്ങള ഉളപക്കക്ടോണ്ടുതപന്നയുള്ള  ഒരു
സമഗ്രമക്ടോയ  ബനില്ലക്ടോണത്ത്  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  വകുപ്പെനിപന്റെ  കനതൃ തസ്വതനില്  സര്ക്കക്ടോര്
പരനിഗണനിച്ചുവരുന്നതത്ത്.  അതത്ത് പൂര്ണ്ണമക്ടോക്കനി അവതരനിപ്പെനിക്കുയ.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പകേ  .    വനിജയന്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞതത്ത് വളപര പ്രസക്തമക്ടോണത്ത്.  1957-പല  സര്ക്കക്ടോര് കകേരളതനിപല  സസ്വകേക്ടോരവ
കമഖല വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ രയഗയ കേയ്യടക്കുന്നതനിപനക്കുറനിചത്ത്  ഗഇൗരവപൂര്വ്വയ ആകലക്ടോചെനിച്ചു.
അന്നുണക്ടോയ  കകേരളതനിപന്റെ  അനഭവയ  നമ്മുപട  മുന്നനിലുണത്ത്.  പകക്ഷ  ഇന്നപത
ചെര്ചയുപട അടനിസക്ടോനതനില് എനനിക്കത്ത് കതക്ടോന്നുന്നതത്ത്,  പുതനിയതക്ടോയനി അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
കപക്ടോകുന്ന  ഈ  ബനില്  നമുപക്കക്ടോരു  സമവക്ടോയതനിലൂപട  പക്ടോസ്സേക്ടോക്കനിപയടുക്കക്ടോന്
കേഴെനിയുപമന്നക്ടോണത്ത്.   അതനിനത്ത്  പ്രതനിപക്ഷതനിപന്റെകൂടനി  പനിന്തുണ കവണയ.  കേക്ടോരണയ,
എല്ലക്ടോ ജക്ടോതനി-മത സയഘടനകേളയ കേക്ഷനികേളയ അന്നത്ത്   പ്രകക്ഷക്ടോഭതനിലുണക്ടോയനിരുന്നതക്ടോണത്ത്.
അതുപകേക്ടോണത്ത്  പ്രതനിപക്ഷതനിപന്റെകൂടനി  പനിന്തുണ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ വകുപ്പുമനനിക്കത്ത്
ഉണക്ടോകേണയ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ഏതക്ടോയക്ടോലുയ  ഒരു  പരനിഷ്കൃത  സമൂഹതനിനത്ത്  കയക്ടോജനിക്കക്ടോത
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നനിലയനിലുള്ള  ഒരവസയക്ടോണത്ത് കകേരളതനിപല  അണ-എയ്ഡഡത്ത്  അദവക്ടോപകേ
കമഖലയനിലുള്ളപതന്നതത്ത് ശേരനിയക്ടോണത്ത്.  ആ വനിഷയയ സഭയനില് ഇങ്ങപന അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയുയ
സഭ ഒന്നനിചത്ത് അതനികനക്ടോടത്ത് കചെര്ന്നത്ത് നനില്ക്കുകേയുയ പചെയ്യുന്നതത്ത് വളപര സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയ
കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത്. സര്ക്കക്ടോര് ഈ കേക്ടോരവതനില് കേര്ശേനമക്ടോയ നനിലപക്ടോടത്ത് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുപമന്നത്ത്
പറഞകേഴെനിഞ.   ഈ ചെര്ചയത്ത് സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ നനിലയനില് ചെനില ദൃശേവമക്ടോധവമങ്ങള
വളപര സജസ്പീവമക്ടോയനി അതത്ത് കനരപത ഏപറടുതനിരുന്നു.  പ്രകതവകേനിചത്ത് ഏഷവക്ടോപനറത്ത്
ദസ്പീര്ഘമക്ടോയ പരമ്പരതപന്ന നടതനിയനിരുന്നു.  കകേരളതനിപല മക്ടോധവമ സമൂഹവയ ഈ
കേക്ടോരവതനില്  ഒരു  അവകബക്ടോധയ  പപക്ടോതുസമൂഹതനില്  രൂപപപ്പെടുതനിപയടുക്കക്ടോന്
ശദനികക്കണതക്ടോപണന്നുകൂടനി പറയക്ടോന് പചെയര് ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  സഭയ്ക്കുകവണനി അതത്ത്
പപക്ടോതുസമൂഹതനിനത്ത് മുമ്പനില് പറയുന്നു.  ചെര്ച തുടരുകേയകല്ല? 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേസ്പീന്  : സര്,  ഔകദവക്ടോഗനികേ  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുപമന്നത്ത്
വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞതുപകേക്ടോണത്ത്  അകപ്പെക്ടോള  ചെര്ച  പചെയ്യക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.
ബനില് ഇകപ്പെക്ടോള പനിന്വലനിക്കുന്നനില്ല.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ചെര്ച തുടരക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.
(ചെര്ച തുടരുയ)

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവയ നനിയമവയ സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ
പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരവവയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന്  ): ഇതനിനത്ത്  സമയ
പരനിധനിയനിപല്ലന്നത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് പറഞ്ഞനിരുന്നു. അതത്ത് അയഗസ്പീകേരനിചതക്ടോണത്ത്.
സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് നനിന്നുകേഴെനിഞ്ഞക്ടോല് മുഴുവന് കേവര് പചെയ്യക്ടോന് പറ്റുയ.  അപല്ലങനില്
ഒരു പതറക്ടോയ ധക്ടോരണയുണക്ടോകുയ. 

(ii) 2016-  പല കകേരള സയസക്ടോന ശുചെസ്പീകേരണ പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി കക്ഷമനനിധനി
കബക്ടോര്ഡത്ത് രൂപസ്പീകേരണ ബനില്

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സക്ടോദതത്ത്  : സര്,  2016-പല  കകേരള  സയസക്ടോന  ശുചെസ്പീകേരണ
പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി കക്ഷമനനിധനി കബക്ടോര്ഡത്ത്  രൂപസ്പീകേരണ ബനില്ലനിപന്റെ അവതരണക്ടോനമതനിക്കുള്ള
പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസത്ത്  : സര്, ഞക്ടോന് പ്രകമയപത പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

പതക്ടോഴെനിലുയ എലകസുയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന്  ): ശുചെസ്പീകേരണ
പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനിപയന്നക്ടോല്  സര്ക്കക്ടോര്/സര്ക്കക്ടോരനിതര,  സസ്വക്ടോകേക്ടോരവ  വക്ടോണനിജവയ,  വവവസക്ടോയയ
മുതലക്ടോയ  എല്ലക്ടോ  കമഖലകേളനിലുയ  ദനിവസക്കൂലനി,  കേരക്ടോര്ക്കൂലനി  അടനിസക്ടോനതനില്
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ശുചെസ്പീകേരണ  പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്ടോയനി  കജക്ടോലനി  പചെയ്യുന്നതക്ടോയ സസ്പീ-പുരുഷന്  എന്നത്ത്
അര്തമക്ടോക്കുന്നു.  കകേന നനിയമമക്ടോയ 2008-പല അണഓര്ഗലനസ്ഡത്ത് കസക്ടോഷവല്
പസകേന്യൂരനിറനി ആകനില് പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി എന്നതത്ത്  വസ്പീട്ടനിലനിരുകന്നക്ടോ സസ്വയയ പതക്ടോഴെനില് പചെയ്കതക്ടോ
അപല്ലങനില് അസയഘടനിത കമഖലയനില് കവതനയ ലകേപ്പെറനിപക്കക്ടോണത്ത് പണനിപയടുക്കുകേകയക്ടോ
അപല്ലങനില്  ടനി  ആകനിപന്റെ  പഷഡന്യൂള  II-ല്  പ്രതനിപക്ടോദനിചനിട്ടുള്ള  വര്ക്കത്ത്പമന്
കകേക്ടോമ്പന്കസഷന് ആകത്ത്,  ഇന്ഡസനിയല്  ഡനിസന്യൂട്ടത്ത്  ആകത്ത്,  ഇ.എസത്ത്.ഐ.  ആകത്ത്,
ഇ.പനി.എഫത്ത്.  ആകത്ത്,  പമകറണനിറനി  പബനനിഫനിറത്ത്  ആകത്ത്,  കപപമന്റെത്ത്  ഓഫത്ത്  ഗ്രക്ടോറ്റുവനിറനി
ആകത്ത്  എന്നനിവ ബക്ടോധകേമല്ലക്ടോതകതക്ടോ  ആയ ഓര്ഗലനസ്ഡത്ത്  പസകറനില്  കജക്ടോലനി
പചെയ്യുന്ന പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള ഈ നനിയമതനിപല പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി എന്ന നനിര്വ്വചെനതനില്
ഉളപപ്പെടുയ.  2008-പല  അണഓര്ഗലനസ്ഡത്ത്  കസക്ടോഷവല്  പസകേന്യൂരനിറനി  നനിയമയ
കകേന നനിയമമക്ടോണത്ത്. 2010-പല കകേരളക്ടോ അണഓര്ഗലനസ്ഡത്ത് കസക്ടോഷവല് പസകേന്യൂരനിറനി
റൂള അടനിസക്ടോനപപ്പെടുതനിയക്ടോണത്ത് 2-2-2016-പല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര് 24/2016/പതക്ടോഴെനില്
ഉതരവപ്രകേക്ടോരയ  സയസക്ടോനതത്ത്  കകേരളക്ടോ  അണ  ഓര്ഗലനസ്ഡത്ത്  കസക്ടോഷവല്
പസകേന്യൂരനിറനി  സസ്പീയ  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുള്ളതത്ത്. കകേരളതനില്  ശുചെസ്പീകേരണ  രയഗതത്ത്
പണനിപയടുക്കുന്ന  പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കത്ത്  ഈ  കക്ഷമ  പദതനിയനില്  അയഗതസ്വയ
എടുക്കക്ടോവന്നതുയ ഇതരതനില് അയഗമക്ടോകുന്ന പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കത്ത്  കകേരളക്ടോ  അണ
ഓര്ഗലനസ്ഡത്ത്  കസക്ടോഷവല്  പസകേന്യൂരനിറനി  പദതനി  പ്രകേക്ടോരയ  റനിട്ടയര്പമന്റെത്ത്
ആനകൂലവയ, വക്ടോര്ദകേവകേക്ടോല പപന്ഷന്, കുടുയബ പപന്ഷന്, അവശേതക്ടോ പപന്ഷന്,
ചെനികേനിതക്ടോ  സഹക്ടോയയ,  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  ആനകൂലവയ,  പ്രസവക്ടോനകൂലവയ,  വനിവക്ടോഹ
ധനസക്ടോഹക്ടോയയ,  മരണക്ടോനന്തര  ആനകൂലവയ,  അപകേട  ആനകൂലവയ  എന്നനിവയത്ത്
അര്ഹത  ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  ഈ  സക്ടോഹചെരവതനില്  കകേരള  സയസക്ടോന
ശുചെസ്പീകേരണ  പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡത്ത്  രൂപസ്പീകേരണ  ബനില്ലനിനത്ത്
പ്രസക്തനിയനില്ല.  അതുപകേക്ടോണത്ത് ഇതത്ത് നനിരക്ടോകേരനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.

ശസ്പീ  .    അന്വര് സക്ടോദതത്ത്  : സര്,  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനി പറഞ്ഞ കേക്ടോരവങ്ങപളക്ടോപക്ക

നനിലവനിലുപണന്നത്ത്  മനസ്സേനിലക്ടോയനി.  കകേരള  സയസക്ടോനതത്ത്  നനിതവജസ്പീവനിതതനില്

ഏറവമധനികേയ  ബനപപ്പെടുന്ന  പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്ടോണത്ത്  ശുചെസ്പീകേരണ  പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള.

സയസക്ടോനതത്ത്  ശുചെസ്പീകേരണ  പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്ടോയനി  ലക്ഷക്കണക്കനിനത്ത്  സസ്പീകേളയ

പുരുഷനക്ടോരുയ കജക്ടോലനി പചെയ്യുന്നുണത്ത്.  കകേക്ടോണടക്ടോകര്മക്ടോരുപട കേസ്പീഴെനിലക്ടോയക്ടോലുയ എനനിക്കത്ത്

കനരനിട്ടറനിയക്ടോവന്ന  എയര്കപക്ടോര്ട്ടനിലക്ടോയക്ടോലുയ  പലര്ക്കുയ  ലഭനിക്കുന്നതത്ത്  തുച്ഛമക്ടോയ

കവതനമക്ടോണത്ത്.  മക്ടോലനിനവ സയസരണതനിലുയ ഇവര് പ്രധക്ടോന ഘടകേമക്ടോണത്ത്.  ഇവരുപട

ജസ്പീവതപചലവയ കുട്ടനികേളപട വനിദവക്ടോഭവക്ടോസപചലവയ മറത്ത് ആകരക്ടോഗവ സയരക്ഷണപചലവപമക്ടോപക്ക
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നടതനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് വളപരയധനികേയ  ബുദനിമുട്ടുന്ന ഒരു സക്ടോഹചെരവമക്ടോണത്ത്  ഈ

പക്ടോവപപ്പെട്ട പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കുള്ളതത്ത്.  നമ്മുപട നക്ടോട്ടനിപല പഇൗരനക്ടോര് എന്ന നനിലയനില്

അവര്ക്കത്ത് അന്തകസ്സേക്ടോപടയുയ ആതക്ടോഭനിനകതക്ടോപടയുയ ജസ്പീവനിക്കക്ടോന് അവസരമുണക്ടോകക്കണതക്ടോണത്ത്

എന്നതത്ത്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പ്രകതവകേനിചത്ത്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളപട  ഉതരവക്ടോദനിതസ്വമക്ടോണത്ത്.

ഈ ലക്ഷവയ സക്ടോക്ഷക്ടോല്ക്കരനിക്കക്ടോനക്ടോണത്ത് ഒരു കക്ഷമനനിധനി കബക്ടോര്ഡത്ത് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനള്ള

ബനില്  ഈ സഭയുപട മുമ്പനില് ഞക്ടോന് പകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതത്ത്.  ഇവര് ഓകരക്ടോ ദനിവസവയ

ഈ പ്രവര്തനതനിനത്ത്  എതനിയനിപല്ലങനില് നഗരതനിപലക്ടോപക്ക മക്ടോലനിനവയ  ചെസ്പീഞ്ഞത്ത്

നക്ടോറന്ന  അവസയുണക്ടോകുന്നു.  ഇവരുപട  പ്രവര്തനയ  നമുക്കത്ത്  ഏറവയ അനനിവക്ടോരവമക്ടോയ

ഒരു കേക്ടോരവയ  തപന്നയക്ടോണത്ത്.  ഫ്ലൈക്ടോറത്ത്  സയസക്ടോരതനിലക്ടോണത്ത്  നക്ടോയ  ഇന്നത്ത്  ജസ്പീവനിക്കുന്നതത്ത്.

സലതനിപന്റെ  ലഭവതക്കുറവകേക്ടോരണയ  ഫ്ലൈക്ടോറ്റുകേള  വര്ദനിച്ചുവരനികേയക്ടോണത്ത്.  ഈ

ഫ്ലൈക്ടോറ്റുകേളനില്നനിന്നുയ വരുന്ന മക്ടോലനിനവങ്ങളയ മറ്റുയ നസ്പീക്കയ പചെയ്യുന്നതനിനത്ത് ശുചെസ്പീകേരണ

പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളപട കസവനയ അതവന്തക്ടോകപക്ഷനിതമക്ടോണത്ത്. അവര്ക്കത്ത് കകേന നനിയമമനസരനിചത്ത്

കുകറ ആനകൂലവങ്ങളപണന്നത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനി പറയുകേയുണക്ടോയനി.  എന്നനിരുന്നക്ടോലുയ

ഇവരുകടതക്ടോയനിട്ടുള്ള  ഒരു  കബക്ടോര്ഡത്ത്  രൂപസ്പീകേരനിചക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  അവര്ക്കതനിപന്റെ

ആനകൂലവങ്ങള പസസനിഫനിക്കക്ടോയനി ലഭനിക്കുകേയുള. സയസക്ടോനപത എല്ലക്ടോ വനിഭക്ടോഗയ

പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളയ  ഏപതങനിലുപമക്ടോരു  കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡനില്  അയഗങ്ങളക്ടോണത്ത്.

അക്കക്ടോരവതനില് ഇന്തവയനിപല ഇതര സയസക്ടോനങ്ങളനില്വചത്ത് കകേരളയ വളപര   മുന്നനിലക്ടോണത്ത്.

കക്ഷമനനിധനി കബക്ടോര്ഡനിലുള്ളവര്ക്കത്ത് പപന്ഷന് നല്കുന്നുണത്ത്.  ഇതുവപരയക്ടോയനി  27-ഒക്ടോളയ

കക്ഷമനനിധനി  ബനില്ലുകേള  കകേരള  നനിയമസഭ  പക്ടോസ്സേക്ടോക്കനിയനിട്ടുപണന്നക്ടോണത്ത്  മനസ്സേനിലക്ടോക്കക്ടോന്

സക്ടോധനിചതത്ത്.  ഇന്തവയനില് ഏറവയ കൂടുതല് കക്ഷമനനിധനി ബനില്ലുകേള  പക്ടോസ്സേക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള

നനിയമസഭ  നമ്മുകടതക്ടോപണന്നതത്ത്  അഭനിമക്ടോനകതക്ടോപട  പറയക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്. എന്നക്ടോല്

സമൂഹതനില്  ഏറവയ ദരനിതതനില്  കേഴെനിയുന്ന  ശുചെസ്പീകേരണ  പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കത്ത്

സഹക്ടോയകേമക്ടോപയക്ടോരു കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡത്ത്  രൂപസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് നക്ടോളനിതുവപര നമുക്കത്ത്

കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടനില്ല.  ഇവര്ക്കത്ത്  മക്ടോത്രകമ  ഒരു   കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡത്ത് രൂപസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്

ബക്ടോക്കനിയുള എന്നക്ടോണത്ത് മനസ്സേനിലക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്നതത്ത്. 

പക്ടോവപപ്പെട്ട  ശുചെസ്പീകേരണ  പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളപട  സയരക്ഷണയ,  അവരുപട

കുട്ടനികേളപട  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസയ  തുടങ്ങനിയ  കേക്ടോരവങ്ങളനില്  കേക്ടോരവമക്ടോയനിതപന്ന  ഇടപപട്ടത്ത്

മുകന്നക്ടോട്ടു  കപക്ടോകകേണതുണത്ത്  എന്നതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത്  ഞക്ടോനനിവനിപട  ഇതരപമക്ടോരു  ബനില്

അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്.   പതക്ടോഴെനില് സനിരതയനില്ലക്ടോയ്മയക്ടോണത്ത് ഇവരുപട ഏറവയ വലനിയ

പ്രശ്നയ. കുറച്ചുനക്ടോള കേഴെനിയുകമ്പക്ടോള ചെനിലകപ്പെക്ടോള അവപര പനിരനിച്ചുവനികടണ  സക്ടോഹചെരവമുണക്ടോകുന്നു.
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യക്ടോപതക്ടോരു  പതക്ടോഴെനില്  സുരക്ഷനിതതസ്വവമനില്ല.  ഇപതല്ലക്ടോയ  ഇവപര  വലനിയ  പ്രയക്ടോസ

തനിലക്ടോക്കുന്നുണത്ത്.  ചെനിലയനിടതത്ത്  കകേക്ടോണടക്ടോകത്ത്  എടുക്കുന്ന  ആളക്കത്ത്  തക്ടോല്പരവ

മനിപല്ലങനില്  ഒരു  പകക്ഷ  എല്ലക്ടോവകരയുയ  പനിരനിച്ചു  വനിടുയ,  അപല്ലങനില്  തുടരക്ടോന്

അനവദനിക്കുയ. അപതക്ടോപക്ക ഇവരുപട പതക്ടോഴെനില് സനിരതപയ ബക്ടോധനിക്കുന്ന കേക്ടോരവങ്ങളക്ടോണത്ത്.

അതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത്  ഇവര്ക്കക്ടോയനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡത്ത്  തപന്ന

കവണപമന്നത്ത്  പറയുവക്ടോനണക്ടോയ  കേക്ടോരണയ.  ഇതുസയബനനിച  ചെര്ചകേള  തുടരണയ.

മറ്റുള്ളവര്ക്കത്ത് ഒരവസരയ കേനിട്ടുന്നതനിനക്ടോയനി മറത്ത് വനിശേദക്ടോയശേങ്ങളനികലക്കത്ത് കേടക്കുന്നനില്ല.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസത്ത്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട അയഗയ ഇവനിപട അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്ന
ബനില്ലനില് കസ്പീനനിയഗത്ത് പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി എന്നുള്ളതനിനത്ത്  പകേക്ടോടുതനിരനിക്കുന്ന പഡഫനനിഷന്
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  മനനി  ഇവനിപട  വക്ടോയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതനില്  സസ്പീയുയ  പുരുഷനയ
എന്നുമക്ടോത്രകമ പറഞ്ഞനിട്ടുള.  കദശേസ്പീയ തലതനിലുയ സയസക്ടോന തലതനിലുയ മൂന്നക്ടോയ
ലനിയഗക്കക്ടോര് സമൂഹതനില് ഏറവയ വലനിയ ചെര്ചയക്ടോയനി വരനികേയക്ടോണത്ത്.  ഇതത്ത് കഭദഗതനി
പചെയത്ത്  അവപരക്കൂടനി ഇതനില്  ഉളപപ്പെടുതക്ടോന് അങ്ങത്ത്  തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ  എന്നറനിയക്ടോന്
തക്ടോല്പ്പെരവമുണത്ത്.

ശസ്പീ  .    അന്വര് സക്ടോദതത്ത്:  സര്,  തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട അയഗയ ശസ്പീ.
പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസത്ത്  ഇവനിപട  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോപല മൂന്നക്ടോയ  ലനിയഗക്കക്ടോരുയ നമ്മുപട
സമൂഹതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോണത്ത്  എന്നതനില്  യക്ടോപതക്ടോരു  സയശേയവമനില്ല. അവകരയുയ
ഉളപപ്പെടുത്തുന്നതനികലക്കത്ത് നമ്മുപട ചെര്ച   എതണപമന്നക്ടോണത്ത്  എപന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയയ.
ആ കഭദഗതനി ഞക്ടോന് അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു. ഈ ബനില്ലനിപന സയബനനിചത്ത് തുടര്ന്നുയ
ചെര്ച  പചെയ്യണപമന്നക്ടോണത്ത്  ആഗ്രഹയ.  കേഴെനിഞ്ഞ  തവണ  എപന്റെ  ഒരു  ബനില്
നഷ്ടപപ്പെട്ടനിരുന്നു. അതനിപന്റെ പ്രയക്ടോസയ എനനിക്കറനിയക്ടോയ. ബക്ടോക്കനിയുള്ള അയഗങ്ങളക്കുയ
ഇവനിപട ബനില്ലവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോനണത്ത്.  അതുപകേക്ടോണത്ത് ഞക്ടോനനികപ്പെക്ടോള തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി
നനിര്ത്തുന്നു.                                                             

പതക്ടോഴെനിലുയ  എപപകസുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന്):  സര്,
സയസക്ടോനതത്ത്  ഇകപ്പെക്ടോള  ഒരു  കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡത്ത്  നനിലവനിലുണത്ത്.  2016
പഫബ്രുവരനിയനില് തസ്പീരുമക്ടോനനിചതുയ ഗസറത്ത് കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷനള്ളതുമക്ടോയ കകേരള അണ
ഓര്ഗപപനസ്ഡത്ത്  കസക്ടോഷവല്  പസകേന്യൂരനിറനി  സസ്പീയ  പദതനിയക്ടോണതത്ത്.  ഈ  പദതനി
പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോകക്കണതുണത്ത്. ഈ പദതനിയനില് ശുചെസ്പീകേരണ കമഖലയനില് പതക്ടോഴെനില്
പചെയ്യുന്ന പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളയ ഉളപപ്പെടുയ. ആ പദതനിയുപട അടനിസക്ടോനതനില് ഇതനില്
അയഗമക്ടോകുന്ന പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനിക്കത്ത് റനിട്ടയര്പമന്റെത്ത് ആനകൂലവയ, വക്ടോര്ദകേവകേക്ടോല പപന്ഷന്,
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കുടുയബ  പപന്ഷന്,  അവശേതക്ടോ  പപന്ഷന്,  ചെനികേനിതക്ടോ  സഹക്ടോയയ,  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ
ആനകൂലവയ,  പ്രസവക്ടോനകൂലവയ,  വനിവക്ടോഹ ധനസഹക്ടോയയ,  മരണക്ടോനന്തര ആനകൂലവയ,
അപകേട ആനകൂലവയ ഇതനിപനല്ലക്ടോയ അര്ഹത ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്നതക്ടോപണന്നത്ത് വവവസ
പചെയനിട്ടുണത്ത്. എന്നക്ടോല് ഈ കബക്ടോര്ഡനിപന്റെ പ്രവര്തനയ സജസ്പീവമക്ടോയനി വന്നനിട്ടനിപല്ലന്നുള്ളതത്ത്
ഒരു  യക്ടോഥക്ടോര്തവമക്ടോണത്ത്.  ഈ  കബക്ടോര്ഡത്ത്  പുനദുഃസയഘടനിപ്പെനിചത്ത്  സജസ്പീവമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്
കവണനിയുള്ള  നടപടനികമങ്ങള സര്ക്കക്ടോര് ആരയഭനിച്ചു  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണത്ത്.  അതത്ത്
സജസ്പീവമക്ടോയനി പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള അസയഘടനിത വനിഭക്ടോഗപമന്നുള്ള നനിലയനില്
ഈ  വനിഭക്ടോഗയ  ഉളപപ്പെപട  മറ്റുപതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കുയ  മതനിയക്ടോയ  സയരക്ഷണവയ
പരനിഗണനയുയ  ലഭനിക്കുപമന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്  അതനിപന്റെ  വസ്തുത.  അങ്ങത്ത്  ഇവനിപട
ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  കേക്ടോരവങ്ങപളല്ലക്ടോയ  ശേരനിയക്ടോണത്ത്.  കുടുയബശസ്പീ  വഴെനിയുയ  ഇകപ്പെക്ടോള
ഈ കമഖലയനില് പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള കജക്ടോലനി പചെയ്യുന്നു.  അവപരല്ലക്ടോയ വളപരയധനികേയ
പ്രയക്ടോസയ  അനഭവനിക്കുന്നവരുയ  കജക്ടോലനി  സനിരതയനില്ലക്ടോതവരുമക്ടോണത്ത്.  അങ്ങപന
കജക്ടോലനി  പചെയ്യുന്ന  എല്ലക്ടോ  പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കുയ  കജക്ടോലനി  സനിരതയുയ  മതനിയക്ടോയ
സയരക്ഷണവമുണക്ടോകേണയ.  ഇക്കക്ടോരവങ്ങപളല്ലക്ടോയ  നമുക്കത്ത്  കനടനിപയടുകക്കണതുണത്ത്.
അതനിനത്ത്  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ   പദതനി പ്രവര്തനങ്ങള  പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള
ഇപതല്ലക്ടോയ  പരനിരക്ഷനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിയുപമന്നക്ടോണത്ത്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതത്ത്.  എപന്തങനിലുയ
കുറവകേള  അനഭവപപ്പെട്ടുകേഴെനിഞ്ഞക്ടോല്  അതനിനത്ത്  ആവശേവമക്ടോയ  നനിയമനടപടനികേളയ
നമുക്കത്ത് സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയുയ.  

ശുചെസ്പീകേരണ കമഖലയനില് കജക്ടോലനി  പചെയ്യുന്ന എല്ലക്ടോവകരയുയ  ലനിയഗ  വവതവക്ടോസമനില്ലക്ടോപത
ഉളപപ്പെടുത്തുകേ എന്നതു തപന്നയക്ടോണത്ത്  സര്ക്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതത്ത്. അതുപകേക്ടോണത്ത് ശസ്പീ.
പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസനിപന്റെ  ആശേങയയ  ഇക്കക്ടോരവതനില്  അടനിസക്ടോനമനില്ല.  ലനിയഗ
വവതവക്ടോസമനില്ലക്ടോപത, കസ്പീനനിയഗത്ത് കജക്ടോലനിയനില് ഏര്പപ്പെടുന്ന എല്ലക്ടോ പതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കുയ
സയരക്ഷണയ  പകേക്ടോടുക്കതക്ക  നനിലയനിലുള്ള  നനിലപക്ടോടുകേള  ഇക്കക്ടോരവതനില്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിയുന്നതക്ടോണത്ത്.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത് ഇതത്ത്  നനിരക്ടോകേരനിക്കണപമന്ന
അഭനിപ്രക്ടോയയ പറഞ്ഞതത്ത്.  നമ്മുപട മുന്നനില് ഒരു നനിയമമുണത്ത്,  ഈ സഭ പക്ടോസ്സേക്ടോക്കനിയ
ഒരു  പദതനി  നനിലവനിലുണത്ത്.  അതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  ഇതത്ത്  ഫലപ്രദമക്ടോയനി
നമുപക്കല്ലക്ടോവര്ക്കുയ  കയക്ടോജനിചത്ത്  നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോയ  എന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്  ഇക്കക്ടോരവതനില്
പറയുവക്ടോനള്ളതത്ത്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  മനനി  പ്രസ്തക്ടോവന  നടതനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.
ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതത്ത് അങ്ങത്ത് പ്രസയഗനിക്കുന്നുകണക്ടോ?
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ശസ്പീ  .   അന്വര് സക്ടോദതത്ത്: സര്, എനനിക്കതനിപന്റെ വനിശേദക്ടോയശേങ്ങള പരനികശേക്ടോധനിക്കണയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങത്ത് പ്രസ്സേത്ത് പചെയ്യുന്നുപണങനില് ചെര്ച തുടരക്ടോയ.

ശസ്പീ  .    അന്വര് സക്ടോദതത്ത്:  സര്,  ഞക്ടോന് പ്രസ്സേത്ത് പചെയ്യുന്നു. ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനി
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതനിപന  സയബനനിച  വനിശേദക്ടോയശേങ്ങള  പരനികശേക്ടോധനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.
ചെര്ച തുടരണയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ചെര്ച തുടരുന്നതനിനക്ടോയനി മക്ടോറനിവയ്ക്കുന്നു.

(ചെര്ച തുടരുയ)

(iii) 2016-  പല കകേരള സയസക്ടോന പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ ഉപജസ്പീവനമനിഷന് രൂപസ്പീകേരണ ബനില്

ശസ്പീ  .    പകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസത്ത്:  സര്,  2016-പല കകേരള സയസക്ടോന പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ

ഉപജസ്പീവനമനിഷന് രൂപസ്പീകേരണ ബനില്ലനിപന്റെ അവതരണക്ടോനമതനിക്കുള്ള പ്രകമയയ ഞക്ടോന്

അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി: സര്, ഞക്ടോന് പ്രകമയപത പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവയ നനിയമവയ സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ
പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരവവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന്):  സര്,  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്പപ്പെട്ട ആളകേളക്കത്ത് പതക്ടോഴെനില് ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനയ അവരുപട ആകരക്ടോഗവപരവയ
കുടുയബപരവമക്ടോയ കക്ഷമയ ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനമക്ടോയനി ഒരു മനിഷന് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്
വവവസ പചെയ്യുന്നതക്ടോണത്ത് ഈ ബനില്.  ഏതക്ടോണത്ത്  6  കകക്ടോസുകേളക്ടോണത്ത്  അതനിലുള്ളതത്ത്.
കകേരളതനിപല  പട്ടനികേജക്ടോതനിയനിലുയ  പട്ടനികേകഗക്ടോത്രവര്ഗ്ഗതനിലുയപപട്ട  ആളകേളപട
കക്ഷമതനിനയ  പുകരക്ടോഗതനിക്കുയ  അവരുപട  സക്ടോമൂഹവവയ  സക്ടോമ്പതനികേവമക്ടോയ  വളര്ചയ്ക്കുയ
ആവശേവമക്ടോയ  ശേനിപക്ടോര്ശേകേള  സര്ക്കക്ടോരനിനത്ത്  നല്കുന്നതനിനത്ത്  2007-ല്തപന്ന
സയസക്ടോന പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേകഗക്ടോത്ര വര്ഗ്ഗ വനികേസന കേമ്മസ്പീഷന്   കകേരളതനില്
രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  ആ ബനില് ഞക്ടോന് തപന്നയക്ടോയനിരുന്നു അന്നത്ത്   പപപലറത്ത് പചെയതത്ത്.
പ്രസ്തുത ആകനിപന്റെ ഒന്പതക്ടോയ വകുപ്പെത്ത്  (ഇ)  ഖണ്ഡപ്രകേക്ടോരയ പട്ടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരുപടയുയ
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കക്ടോരുപടയുയ സയരക്ഷണയ,  കക്ഷമയ,  വനികേസനയ,  ഉന്നമനയ എന്നനിവയുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെട്ടത്ത്  നനിര്ണ്ണയനിക്കപപ്പെടക്ടോവന്ന  മറ്റു  ചുമതലകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുകേ  എന്നുള്ളതത്ത്
കേമ്മസ്പീഷപന്റെ  പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ട ചുമതലയക്ടോണത്ത്.  കൂടക്ടോപത ഈ   വനിഭക്ടോഗതനിനത്ത് പതക്ടോഴെനില്
സയബനമക്ടോയ  സക്ടോമ്പതനികേ  സഹക്ടോയയ  നല്കുന്നതനിനത്ത്  കകേരള  സയസക്ടോന
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനയ  നനിലവനിലുണത്ത്.   കമല്പ്പെറഞ്ഞ
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സക്ടോഹചെരവതനില്  ഈ  വനിഷയതനില്  ഒരു  പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണതനിപന്റെ
ആവശേവമനില്ല. പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേകഗക്ടോത്രവര്ഗ്ഗ വനികേസന കേമ്മസ്പീഷനനില് എപന്തങനിലുയ
കൂട്ടനികചര്ക്കണപമങനില് നമുക്കത്ത് കഭദഗതനിയക്ടോയനിട്ടുതപന്ന പകേക്ടോണ്ടു വരക്ടോയ.  മക്ടോത്രവമല്ല,
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷപന്റെ കുകറ സസ്പീമുകേളണത്ത്.  അതനിലുയ
നമുക്കത്ത് മക്ടോറയ വരുതക്ടോയ.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട ഗവര്ണര് നടതനിയനിട്ടുള്ള നയപ്രഖവക്ടോപന
പ്രസയഗതനില് ഒരു പ്രകതവകേ കേക്ടോരവയ എടുത്തുപറഞ്ഞനിരുന്നു. അതത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട
അയഗങ്ങള ശദനിചനിരുന്നുകവക്ടോ എന്നറനിയനില്ല, ഏറവയ പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ടോഗയ SCP,
TSP  ഫണത്ത്  കൃതവമക്ടോയനി  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നനില്ല  എന്നുള്ളതക്ടോയനിരുന്നു.  കേഴെനിഞ്ഞ
5  വര്ഷപത  കേണക്കത്ത്  ഞക്ടോപനടുത്തു  കനക്ടോക്കനിയകപ്പെക്ടോള പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
ഫണത്ത്  50  ശേതമക്ടോനയ  വനിനനികയക്ടോഗനിച്ചു  എന്നക്ടോണത്ത്  കേടലക്ടോസനില്  കേണതത്ത്.
പഡകപ്പെക്ടോസനിറക്ടോണത്ത്  ഭൂരനിപക്ഷവയ.  50  ശേതമക്ടോനതനില് തക്ടോപഴെകയ പചെലവഴെനിചനിട്ടുള.
ഗ്രക്ടോന്ഡത്ത് ഇന്  എയ്ഡക്ടോയനി തകദ്ദേശേഭരണ സക്ടോപനങ്ങളക്കത്ത്   നല്കേനിയനിട്ടുള്ള തുകേയനില്
62  ശേതമക്ടോനയ മക്ടോത്രകമ  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിഞള  എന്നത്ത്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട
എല്.എസത്ത്.ജനി.ഡനി. മനിനനിസ്റ്റര് തപന്ന കകേരള നനിയമസഭയനില് പറഞ്ഞനിരുന്നു.  നമുക്കത്ത്
ഇഇൗ  ഫണനിപന്റെ  വനിനനികയക്ടോഗയ  ഉറപ്പുവരുതക്ടോന്  കേഴെനിയണയ.  അതുകപക്ടോപല
എസത്ത് സനി./എസത്ത് ടനി.  വനിഭക്ടോഗതനില്പപ്പെട്ടവരുപട  ഒഴെനിവകേള കൃതവമക്ടോയനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
പചെയ്യുന്നനില്ല.  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  പചെയക്ടോല്തപന്ന കൃതവസമയതത്ത് റനിട്ടണ പടസയ   ഇന്റെര്വന്യൂവയ
നടതനി അപപഡസ്വസത്ത് പമകമ്മക്ടോ  നല്കുന്നനില്ല.  ഇപതക്ടോപക്ക നമുക്കത്ത് എന്കഫക്ടോഴത്ത് പചെയ്യക്ടോന്
കേഴെനിയണയ.  റനിസര്കവഷനയ  ഫണ്ടുയ എന്കഫക്ടോഴത്ത് പചെയ്യുന്ന ഒരു നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണപത
കുറനിച്ചു  കൂടനി   സര്ക്കക്ടോര് ആകലക്ടോചെനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.   അകപ്പെക്ടോള  ഇതനില്  പറഞ്ഞ
കേക്ടോരവങ്ങപളല്ലക്ടോയ  ഇഇൗ നനിയമതനിപന്റെകൂടനി ഭക്ടോഗമക്ടോകുയ.  ഇതനില് പറഞ്ഞ കേക്ടോരവങ്ങപളല്ലക്ടോയ
വളപര ശേരനിയക്ടോണത്ത്.   സസ്വക്ടോതനവയ  കേനിട്ടനി  ഇത്രയുയ  വര്ഷയ കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകപക്ടോലുയ  ഒരു
വസ്പീടനില്ല,  സലമനില്ല,  പതക്ടോഴെനിലനില്ല,  വനിവക്ടോഹമനില്ല  എന്ന  അവസയക്ടോണത്ത്;  45-50
വയസ്സേത്ത്  ആകുകമ്പക്ടോകഴെക്കത്ത്  മരണയ,  അവര്ക്കു  മക്ടോത്രമുള്ള  ചെനില  കരക്ടോഗങ്ങള;  ആ
സമൂഹപത  നമുക്കത്ത്  പപക്ടോതുസമൂഹതനിപന്റെ  മുന്പനികലക്കത്ത്  പകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതനില്
അതനിശേക്തമക്ടോയനിട്ടുള്ള ഇടപപടല്  ആവശേവമക്ടോണത്ത്.  സക്ടോമ്പതനികേമക്ടോയനിട്ടുള്ള  പചെറനിയ
ആനകൂലവങ്ങള  നല്കേനിപക്കക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രയ ഇവപര സയരക്ഷനിക്കക്ടോനയ പപക്ടോതുസമൂഹതനിപന്റെ
മുന്പനികലക്കത്ത്  പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനയ  കേഴെനിയനില്ല.  ഇങ്ങപനയക്ടോണത്ത്  കപക്ടോകുന്നപതങനില് അവപര
സമൂഹതനിപന്റെ മുന്നനിരയനിപലതനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഇനനിയുയ  കുകറക്കക്ടോലയ  കേഴെനിയുയ.  ഇതനിനത്ത്
ശേക്തമക്ടോയനിട്ടുള്ള ചെനില നനിലപക്ടോടുകേള ആവശേവമക്ടോണത്ത്. ഇതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടത്ത് പക്ടോനനിയഗത്ത്
കേമ്മസ്പീഷപന്റെ ചെക്ടോര്ജുള്ള പമമ്പറമക്ടോയനി ഞക്ടോന് സയസക്ടോരനിച്ചു.  ചെനില ഇപന്നക്ടോകവറസ്പീവക്ടോയനിട്ടുള്ള
സസ്പീമുകേപള  സയബനനിച്ചുകൂടനി  ആകലക്ടോചെനിക്കുന്നുണത്ത്.  വളപര ഉതമവനിശേസ്വക്ടോസതനില്
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ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട പമമ്പര്  പകേക്ടോണ്ടുവന്ന ഒരു ബനില്ലക്ടോണനിതത്ത്. ആറത്ത് കകക്ടോസുയ ഞക്ടോന് വക്ടോയനിച്ചു,
ഒരു  കകക്ടോസുയ നനിരക്ടോകേരനികക്കണതനില്ല.  ഇപതല്ലക്ടോയ  ഉളപക്കക്ടോളളന്ന സയവനിധക്ടോനങ്ങള
നനിലവനിലുണത്ത്.  ഇനനി  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണപത  സയബനനിച്ചുകൂടനി സര്ക്കക്ടോര്
ആകലക്ടോചെനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്. അതരപമക്ടോരു സക്ടോഹചെരവതനില് ഇഇൗ ബനില്ലനിപന്റെ ആവശേവമനില്ല
എന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്  സര്ക്കക്ടോര് നനിലപക്ടോടത്ത്. 

ശസ്പീ  .    പകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസത്ത്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനി പറഞ്ഞതനിപന ഞക്ടോന്
സസ്വക്ടോഗതയ  പചെയ്യുകേയക്ടോണത്ത്.  പരനിഷ്കൃത  സമൂഹയ  എകപ്പെക്ടോഴുയ  വക്ടോര്തക്ടോമക്ടോധവമങ്ങള
ശദനിക്കുന്നവരക്ടോണത്ത്.   മക്ടോധവമങ്ങളനില്  എല്ലക്ടോ ദനിവസവയ പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭക്ടോഗപത
സയബനനിച്ചുള്ള വക്ടോര്തയുണക്ടോകുയ.  ദൃശേവമക്ടോധവമങ്ങളനില്  എല്ലക്ടോ ദനിവസവയ ഇതനിപന
സയബനനിച വക്ടോര്ത വരുന്നു.  പ്രനിന്റെത്ത്  മസ്പീഡനിയയക്ടോകേപട്ട വലനിയകതക്ടോതനില് കലഖനങ്ങള
എഴുതുന്നു.  രക്ടോഷസ്പീയ കനതക്ടോക്കള ചെനിലകപ്പെക്ടോള പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങള  സന്ദര്ശേനിചത്ത്
വക്ടോര്തകേളനില്  ഇടയപനിടനിക്കുന്നു.  എന്നനിട്ടുയ  അവരുപട  ദരനിതയ  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  പഴെയതു
തപന്നയക്ടോണത്ത്;  ആ  ദരനിതതനില്നനിന്നുയ  കേരകേയറക്ടോന്  അവര്ക്കത്ത്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടനില്ല.
സഞക്ടോരകയക്ടോഗവമക്ടോയ കറക്ടോഡുകേള ഇകപ്പെക്ടോഴുമനില്ല.  അതുകപക്ടോപല കുടനിപവള്ളയ ലഭനിക്കുന്നനില്ല;
അതത്ത് ഇകപ്പെക്ടോഴുയ വലനിയ പരക്ടോധസ്പീനതയക്ടോയനി നനിലപകേക്ടോള്ളുന്നു.  ഒരു മക്ടോസതനിനമുന്പത്ത്
അവര്ക്കത്ത് പകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എഫത്ത്.സനി.പഎ.  കഗക്ടോഡഇൗണനില്  നനിന്നുള്ള  അരനി
പകേക്ടോണ്ടുവന്നു. ആ അരനിയനില് പുഴു ഉള്ളതക്ടോയനി പത്രങ്ങളനില് വക്ടോര്ത വരനികേയുയ ദൃശേവ
മക്ടോധവമങ്ങള അതനിപന്റെ ദൃശേവങ്ങള എടുതതത്ത് വലനിയ  കകേക്ടോലക്ടോഹലമക്ടോവകേയുയ പചെയ.
ആ ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങകളക്ടോടുള്ള അവഗണന ഇകപ്പെക്ടോഴുയ അസഹനസ്പീയമക്ടോണത്ത്.  ബഹുമക്ടോനവനക്ടോയ
എ.  പകേ.  ബക്ടോലന്  കേഴെനിഞ്ഞ  തവണ  മനനിയക്ടോയനിരുന്ന  അവസരതനിലക്ടോണത്ത്
യഥക്ടോര്തതനില് സമഗ്രമക്ടോയ കപ്രക്ടോജകത്ത്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനില്
പപവദത്യുതനി  എതനിചതത്ത്.   അട്ടപ്പെക്ടോടനിയനില്  തമനിഴക്ടോടനികനക്ടോടത്ത്  കചെര്ന്നു  കേനിടക്കുന്ന  32
കേനികലക്ടോമസ്പീറര്  സഞരനിച്ചുകപക്ടോയക്ടോല്  എത്തുന്ന  മൂലഗയഗ  ഊരത്ത് കപക്ടോലുള്ള  ഓണയ
കകേറക്ടോമൂലകേളനിപലക്ടോപക്ക പപവദത്യുതനി  എതനിക്കക്ടോനള്ള  സയവനിധക്ടോനമുണക്ടോയതത്ത്  ആ
കേക്ടോലഘട്ടതനില് മക്ടോത്രമക്ടോണത്ത്.  എന്നക്ടോല്   അങണവക്ടോടനികേള,  ആകരക്ടോഗവ പരനിചെരണ
സക്ടോപനങ്ങള,  വനിദവക്ടോലയങ്ങള തുടങ്ങനിയവ ഇല്ലക്ടോതതത്ത് ഇകപ്പെക്ടോഴുയ വലനിയ പരനിമനിതനികേളക്ടോയനി
നനിലനനില്ക്കുന്നു.  സമസ്തകമഖലകേളനിലുമുള്ള ഇഇൗ  പനികന്നക്ടോക്കക്ടോവസ  ആ  ജന
വനിഭക്ടോഗതനിപന്റെ  വനികേസന  കുതനിച്ചുചെക്ടോട്ടതനിനത്ത്  വനിഘക്ടോതയ  സൃഷ്ടനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.
ജനസയഖവയനില് തക്ടോരതകമവന   കുറവക്ടോയ  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോര്
അനഭവനിക്കുന്ന  ദരനിതങ്ങള,  അതനിപന്റെ  പപവപുലവയ,  സങസ്പീര്ണ്ണത  എന്നനിവ  ചെര്ച
പചെയ്യുകേയുയ  പരനിഹക്ടോരതനിനത്ത്  കബക്ടോധപൂര്വ്വമക്ടോയ  ഇടപപടലുകേള  നടത്തുകേയുയ
പചെയ്യണപമന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്  പരനിഷ്കൃത സമൂഹതനിപന്റെ ഏറവയ വലനിയ കേടമ.  അവര്
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സക്ടോമൂഹവ സക്ടോമ്പതനികേ വനികേസന കമഖലകേളനില് ഒഴെനിപ്പെനിക്കലനിനയ  ഒഴെനിവക്ടോക്കലുകേളക്കുയ
വനികധയമക്ടോകുന്നു;  അര്ഹമക്ടോയ അയഗസ്പീകേക്ടോരയ  ലഭനിക്കുന്നനില്ല എന്നുള്ളതത്ത്  ഒരു സതവയ
മക്ടോത്രമക്ടോണത്ത്.  ജസ്പീവനിതതനിപന്റെ നക്ടോനക്ടോതുറകേളനിലുയ അവര് ഒറപപ്പെടുന്നു. അനപകലക്ഷണസ്പീയമക്ടോയ,
അനവക്ടോയമക്ടോയ,  ചൂഷണതനിനത്ത്  അടനിസക്ടോനമക്ടോയ  മറ്റുള്ളവരുമക്ടോയനിട്ടുള്ള  സക്ടോമൂഹവ
ബനങ്ങള  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  അവരുപടയനിടയനില്  കേക്ടോണക്ടോയ. വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങളപട
ആവശേവങ്ങകളക്ടോ  അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങകളക്ടോ  മുഖവനിലക്കത്ത്  എടുക്കക്ടോപതയുള്ള  തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങള
അവരുപടകമല് അടനികചല്പ്പെനിക്കുന്ന അവസ  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ തുടരുന്നുണത്ത്.  ഇടനനിലക്കക്ടോരുപടയുയ
ബനിനക്ടോമനികേളപടയുയ കേടന്നുകേയറയമൂലയ  വനികേസന  വനിഭവങ്ങളനിലുണക്ടോകുന്ന  ഭസ്പീമമക്ടോയ
കചെക്ടോര്ച  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  നനിലനനില്ക്കുന്നു.  അതനില്  അതനിശേയനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  കേക്ടോരവയ,
അവരുപടയനിടയനില്  നല്ല  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ  കയക്ടോഗവതയുള്ളവരുമുണത്ത്  എന്നുള്ളതക്ടോണത്ത്.
വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ കയക്ടോഗവതയുള്ളവപരക്കുറനിചത്ത് പറയുകമ്പക്ടോള പപപ്രമറനി-64016,  പസക്കന്ഡറനി
-  13552,  ഹയര്  പസക്കന്ഡറനി  -  6805,  ഗ്രക്ടോജുകവഷന്  -  3198,  കപക്ടോസ്റ്റത്ത്
ഗ്രക്ടോജുകവഷന് - 268, ഡനികപക്ടോമ - 514,  പപ്രക്ടോഫണഷല് കകേക്ടോഴത്ത് - 327,  മറ്റുള്ളവര് -
1396  എന്നനിങ്ങപന  വനിദവക്ടോഭവക്ടോസയ  കനക്ടോടനിയവരക്ടോണത്ത്.  പകക്ഷ  കജക്ടോലനിയനില്
പ്രകവശേനിക്കുന്നതത്ത് വളപര കുറച്ചുകപര് മക്ടോത്രമക്ടോണത്ത്.  അതക്ടോണത്ത് അവര് അനഭവനിക്കുന്ന
ഏറവയ  വലനിയ  ദരനിതയ.   അവര്  കജക്ടോലനിയനില്  പ്രകവശേനിക്കക്ടോത  അവസയക്ടോണത്ത്
നമുക്കനികപ്പെക്ടോഴുയ കേക്ടോണക്ടോന് കേഴെനിയുന്നതത്ത്.  സയസക്ടോനതത്ത് എസത്ത്.എസത്ത്.എല്.സനി.  പക്ടോസ്സേക്ടോയ
എസത്ത് ടനി.  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോരനില്  അര്ഹതപപ്പെട്ട  45.15  ശേതമക്ടോനയ  കപരുയ  പതക്ടോഴെനില്
രഹനിതരക്ടോണത്ത്.  ഉന്നത വനിദവക്ടോഭവക്ടോസയ കനടനിയനിട്ടുള്ള എസത്ത് ടനി.  വനിഭക്ടോഗതനില്പപ്പെട്ടവരുയ
പതക്ടോഴെനില്രഹനിതരക്ടോണത്ത്. അവര്ക്കത്ത് ആകരക്ടോഗവമുണത്ത്, വനിദവക്ടോഭവക്ടോസമുണത്ത്, പകക്ഷ അവര്
പതക്ടോഴെനില്രഹനിതരക്ടോണത്ത്.  ഡനിഗ്രനി  പക്ടോസ്സേക്ടോയനിട്ടുള്ള  550  കപരനില്  351  കപരുയ,  പനി.ജനി.
കയക്ടോഗവതയുള്ള  66  കപരനില്  31  കപരുയ  ഇന്നത്ത്  പതക്ടോഴെനില്രഹനിതരക്ടോയനിരനിക്കുന്നു
എന്നുള്ളതക്ടോണത്ത് സതവയ.  ഇവപര എങ്ങപന പതക്ടോഴെനിലുള്ളവരക്ടോക്കനി  മക്ടോറക്ടോപമന്നതക്ടോണത്ത്
ഇഇൗ  മനിഷന്  പകേക്ടോണ്ടുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതത്ത്.  എല്ലക്ടോ  ജനില്ലകേളനിലുയ  കകേനസ്പീകേരനിചത്ത്  ഇവപര
സയബനനിപചക്ടോരു  ഡക്ടോറക്ടോ ബക്ടോങത്ത് അടനിയന്തനിരമക്ടോയനി   തുടങ്ങണപമന്നക്ടോണത്ത് ബനില്ലനില്
ആവശേവപപ്പെടുന്നതത്ത്.  കകേരള  പനി.എസത്ത്.സനി.,  യു.പനി.എസത്ത്.സനി.,  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങള,  അര്ദസര്ക്കക്ടോര്  സക്ടോപനങ്ങള,  ബക്ടോങ്കുകേള,  കകേന  സര്ക്കക്ടോര്
സക്ടോപനങ്ങള,  കകേന  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയനില്നനിന്നത്ത്
അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുകമ്പക്ടോള  ഇഇൗ  ഡക്ടോറക്ടോ ബക്ടോങനില്നനിന്നുയ  അര്ഹരക്ടോയവപര
കേപണതനി അകപക്ഷ സമര്പ്പെനിക്കക്ടോന് മനിഷന് മുന്പപകേപയടുക്കണയ.  പരനിശേസ്പീലനയ
നല്കേനി  കൃതവസമയതത്ത്  പരസ്പീക്ഷ  എഴുതനിപ്പെനിക്കണയ.  റനിസളട്ടത്ത്  വരുകമ്പക്ടോള  അതത്ത്
കനക്ടോക്കനി പതക്ടോഴെനില് പ്രകവശേനയ സക്ടോദവമക്ടോക്കണയ.  മപറക്ടോരു വവതവസ്തമക്ടോയ സനിതനി,
അകപ്പെക്ടോയനിന്റെത്ത്പമന്റെത്ത്  ഓര്ഡറകേള  കേയ്യനില്  കേനിട്ടനിയനിട്ടുയ  കജക്ടോലനിക്കത്ത്  കപക്ടോകേക്ടോത
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നനിരവധനികപര്  ഇഇൗ  വനിഭക്ടോഗതനില്  കേക്ടോണുന്നു.  ഇതത്ത്  മക്ടോറനിപയടുകക്കണതക്ടോണത്ത്.
അതനില്  ആശേക്ടോവഹമക്ടോയ  ഒരു  കേക്ടോരവയ, അട്ടപ്പെക്ടോടനിയനിപല  അഗളനി  പഞക്ടോയതനില്
വടകകേക്ടോട്ടതറ,  പട്ടനികമളയ,  കേക്ടോവണനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ  മൂന്നത്ത്  ഊരുകേളള്ളതനില്
വടകകേക്ടോട്ടതറ ഉഇൗരനില്  30  കപര് സര്ക്കക്ടോര് ഉകദവക്ടോഗസരക്ടോണത്ത്.  അഗ്രനിക്കളചറല്
അസനിസ്റ്റന്റെക്ടോയുയ  അദവക്ടോപകേരക്ടോയുയ  കക്ടോര്ക്കുമക്ടോരക്ടോയുയ  മൃഗസയരക്ഷണ  ഉകദവക്ടോഗസരക്ടോയുയ
എയ.ബനി.ബനി.എസത്ത്.  കഡക്ടോകറക്ടോയുയ കപക്ടോലസ്പീസത്ത്  കസനയനിലുയ അവര് കജക്ടോലനി പചെയ്യുന്നുണത്ത്.
ആ  ഊരനില്  മദവപക്ടോനയ  കുറവക്ടോണത്ത്;  മക്ടോത്രമല്ല  ആകരക്ടോഗവരയഗത്തുയ  കുകറ
പമചപപ്പെട്ടവരക്ടോണവര്. അതുകപക്ടോപലതപന്ന പട്ടനികമളയ, കേക്ടോവണനിക്കല് എന്നസ്പീ ഊരുകേളനില്
33  കപര്  സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദവക്ടോഗസരക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദവക്ടോഗസരക്ടോയനിട്ടുള്ള
ഊരുകേളനിലുള്ളവരുപട ഭൂമനി അനവക്ടോധസ്പീനപപ്പെട്ടത്ത് കപക്ടോയനിട്ടനില്ല.  ബക്ടോക്കനിപയല്ലക്ടോ പ്രകദശേപതയുയ
ഭൂമനി അനവക്ടോധസ്പീനപപ്പെട്ടത്ത് കപക്ടോകുകമ്പക്ടോള സര്ക്കക്ടോര് ജസ്പീവനക്കക്ടോരുള്ള ഊരുകേളനിപല ഭൂമനി
അവരുപട  പപകേവശേയതപന്ന  നനില്ക്കുന്നു.  അവര്  ആകരക്ടോഗവപരമക്ടോയുയ  മുകന്നറനിയനിട്ടുണത്ത്.
സനിക്കനിളപസല്  അനസ്പീമനിയകപക്ടോലുള്ള  കരക്ടോഗങ്ങള  ഇഇൗ  ഉഇൗരുകേളനില്  കുറവക്ടോണത്ത്.
ഇപതക്ടോരു വലനിയ പ്രതസ്പീക്ഷയക്ടോണത്ത് നല്കുന്നതത്ത്. 

12.00 NOON]

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  അട്ടപ്പെക്ടോടനി  ഉളപപ്പെപടയുള്ള  ആദനിവക്ടോസനി
കമഖലയനില്  മുകന്നറമുണക്ടോകുകമ്പക്ടോള  അവര്  അനഭവനിക്കുന്ന  പ്രയക്ടോസങ്ങളക്കുള്ള
പരനിഹക്ടോരങ്ങളക്ടോണത്ത് വനിശേദസ്പീകേരനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.   അട്ടപ്പെക്ടോടനിയനിപല ആദനിവക്ടോസനി
ഊരുകേളനില്നനിന്നുയ പഎ.എ.എസത്ത്. പരനിശേസ്പീലനതനിനയ മനിലനിട്ടറനിയനില്  പരനിശേസ്പീലനതനിനമക്ടോയനി
കുട്ടനികേള  കപക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  അതുകപക്ടോപല,  ആദനിവക്ടോസനി ഉഇൗരുകേളനില്നനിന്നുയ പതക്ടോഴെനില്
കതടനി  ഗളഫത്ത്  രക്ടോജവങ്ങളനികലക്കത്ത്  ആരുയതപന്ന  കപക്ടോകേക്ടോറനില്ലക്ടോയനിരുന്നു.  എന്നക്ടോല്
പക്ടോലക്കക്ടോടുള്ള  ചെനില  സന്നദ  സയഘടനകേളപട  സഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനി  പകതക്ടോളയ
കുട്ടനികേള ഇന്നത്ത് ഗളഫനില് കജക്ടോലനി പചെയ്യുകേയുയ അവധനിക്കത്ത് നക്ടോട്ടനില് വന്നത്ത് തനിരനിപകേ
കപക്ടോകുകേയുയ പചെയ്യുന്നുണത്ത്. ഇതത്ത് അങ്ങയുപട ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ?

ശസ്പീ  .   പകേ  .   വനി  .   വനിജയദക്ടോസത്ത്: തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  പകേ.  വനി.  വനിജയദക്ടോസത്ത്  അങ്ങയുപട  പ്രകമയയ  പ്രസത്ത്
പചെയ്യുന്നുപണങനില് മക്ടോറനിവയക്ടോയ. 

ശസ്പീ  .    പകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസത്ത്:  സര്,  ഒരു  വക്ടോക്കുകൂടനി  പറഞ്ഞനിട്ടത്ത്  ഞക്ടോന്
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോയ.  എനനിക്കത്ത്  ഇവനിപട  സൂചെനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ളതത്ത്  കുട്ടനികേപള  പഠനിപ്പെനിചത്ത്
പതക്ടോഴെനില്  കനടനിപക്കക്ടോടുക്കണപമന്ന  ആഗ്രഹയ  അവരുപട  ശദയനില്  വരുന്നുണത്ത്
എന്നതക്ടോണത്ത്.   അങ്ങപന  പപക്ടോതുവനില്  ഒരു  മുകന്നറയ  ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലകേളനില്
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കേണ്ടുവരുന്നുണത്ത്. അതുതപന്നയക്ടോണത്ത് ഇഇൗ മനിഷപന്റെയുയ ഉകദ്ദേശേവയ.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട വകുപ്പുമനനിക്കത്ത് എപന്തങനിലുയ പ്രസ്തക്ടോവനയുപണങനില്
നടതക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്ക സമുദക്ടോയകക്ഷമവയ നനിയമവയ സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ
പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരവവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന്): സര്, ചെര്ച തുടരപട്ട,
ചെര്ച കേഴെനിഞ്ഞത്ത് അവസക്ടോനയ സയസക്ടോരനിക്കക്ടോയ.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ചെര്ച തുടരക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.

(ചെര്ച തുടരുയ)

(iv) 2016-  പല നല്ല ശേമരനിയക്കക്ടോരന് ബനില്

ശസ്പീ  .    പപഹബനി  ഇഇൗഡന്:  സര്,  The  Good  Samaritan  Bill,  2016-പന്റെ
അവതരണക്ടോനമതനിക്കുള്ള പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷയസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, ഞക്ടോന്  പ്രകമയപത പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

ആകരക്ടോഗവവയ സക്ടോമൂഹവനസ്പീതനിയുയ വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദവക്ടോഭവക്ടോസ വകുപ്പുമനനി
(പപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനക്ടോഥത്ത്):  സര്,  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  സുപ്രസ്പീയ  കകേക്ടോടതനിയുപട  റനിട്ടത്ത്
പപറസ്പീഷന്  (സനിവനില്)  നമ്പര്  235/2012-പല  29-10-2014-പല ഉതരവനിപന്റെ അടനിസക്ടോനതനില്
Good  Samaritan-പന്റെ  സയരക്ഷണതനിനക്ടോയനി  കകേന  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കറക്ടോഡത്ത്
ഗതക്ടോഗതവയ  പപഹകവ  മനക്ടോലയവയ  25035-ാം  നമ്പര്  വനിജ്ഞക്ടോപനപ്രകേക്ടോരയ
പക്ടോര്ലപമന്റെനില് യുക്തമക്ടോയ നനിയമയ   രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതുവപരയുള്ള കേക്ടോലയളവനികലക്കത്ത്
ആവശേവമക്ടോയ  മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  പ്രസനിദപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണത്ത്.   കൂടക്ടോപത  2016-ല്
കലക്ടോകേ ത്ത്സഭയനില്   അവതരനിപ്പെനിച കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന  കഭദഗതനി  ബനില്  2016-ല്
ഇതനിനക്ടോയനി  134  (എ)  എന്ന  ഒരു  വകുപ്പെത്ത്  ഉളപക്കക്ടോള്ളനിക്കുകേയുയ  പചെയനിട്ടുണത്ത്.
ഡനി.എചത്ത്.എസത്ത്.-പന്റെ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  ടനി  മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള
കേര്ശേനമക്ടോയനി പക്ടോലനിക്കുന്നതനിനത്ത് എല്ലക്ടോ ജനില്ലക്ടോ പമഡനിക്കല് ആഫസ്പീസര്മക്ടോര്ക്കുയ നനിര്കദ്ദേശേയ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുയ ഇവ എല്ലക്ടോ സര്ക്കക്ടോര്-സസ്വകേക്ടോരവ  ആശുപത്രനികേളയ പക്ടോലനിക്കണപമന്നത്ത്
ആവശേവപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതുമക്ടോണത്ത്.  കമല്  വനിവരനിച  വസ്തുതകേളപട  അടനിസക്ടോനതനില്
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട അയഗയ കനക്ടോട്ടസ്പീസത്ത്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  അനഇൗകദവക്ടോഗനികേ  ബനില്
നനിരക്ടോകേരനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    പപഹബനി ഇഇൗഡന്:  സര്,  The  Good  Samaritan  Bill  2016  എന്ന

ആശേയപതക്കുറനിചത്ത്  നമ്മുപട  പമമ്പര്മക്ടോര്ക്കനിടയനില്തപന്ന ഒരു കേണഫന്യൂഷനണത്ത്.
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നല്ല ശേമരനിയക്ടോക്കക്ടോരന് എന്നതത്ത് പപബബനിളനിപല ഒരു വക്ടോകേവമക്ടോണത്ത്.  അതത്ത് ഇയഗസ്പീഷനില്

പപക്ടോതുവക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന ഒരു phrase ആണത്ത്. ഇന്തവയനില് പ്രകതവകേനിചത്ത് നമ്മുപട

നക്ടോട്ടനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കറക്ടോഡപകേടങ്ങളനില്പപ്പെടുന്ന  അളകേപള  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്

സസ്വകമധയക്ടോ മുകന്നക്ടോട്ടത്ത് വരുന്നവപര കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നതക്ടോണത്ത് ഇഇൗ ബനില്ലനിപന്റെ

പ്രധക്ടോന ഉകദ്ദേശേവയ. നക്ടോഷണല്  പപകയ റനികക്കക്ടോര്ഡ്സത്ത് ബന്യൂകറക്ടോയുപട കേണക്കുപ്രകേക്ടോരയ

1114  കറക്ടോഡപകേടങ്ങളക്ടോണത്ത്  ഇന്തവയനില് ഓകരക്ടോ  ദനിവസവയ ഉണക്ടോകുന്നതത്ത്.  അതനില്

400  മരണങ്ങളക്ടോണത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  പചെയ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതത്ത്.  എന്നുപറഞ്ഞക്ടോല് ഓകരക്ടോ  3.6

മനിനനിട്ടനിലുയ ഒരു ജസ്പീവന് എന്ന കേണക്കനില് കറക്ടോഡപകേടങ്ങളനില്പപ്പെട്ടത്ത്  നഷ്ടപപ്പെടുകേയക്ടോണത്ത്.

അങ്ങപന  ഒരു  വര്ഷയ  ഒകന്നമുക്കക്ടോല്  ലക്ഷയ  ആളകേള  മരണപപ്പെടുന്നുപവന്നക്ടോണത്ത്

മനിനനിസനി  ഓഫത്ത്  കറക്ടോഡത്ത്  ആന്റെത്ത്  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടത്ത്  ആന്റെത്ത്  പപഹകവയുപടയുയ  പപകയ

പറകക്കക്ടോര്ഡ്സത്ത്  ബന്യൂകറക്ടോയുകടയുയ  കേണക്കുകേളപ്രകേക്ടോരയ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്.  സക്ടോധക്ടോരണ  കേണ്ടു

വരുന്ന പ്രവണത കറക്ടോഡപകേടങ്ങളക്കത്ത് സക്ടോക്ഷനികേളക്ടോകുന്ന ആളകേള അപകേടങ്ങളനില്

പപ്പെടുന്നവപര  ആശുപത്രനിയനില്  എതനിക്കക്ടോന്  മടനി  കേക്ടോണനിക്കുന്നു  എന്നതക്ടോണത്ത്.

പമഡനികക്കക്ടോ-ലസ്പീഗല്  കകേസുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  കകേക്ടോടതനികേളയ  കപക്ടോലസ്പീസത്ത്  കസ്റ്റഷനയ

കേയറനിയനിറകങ്ങണനി  വരുന്ന  സക്ടോഹചെരവമക്ടോണത്ത്  മടനി  കേക്ടോണനിക്കുന്നതനിനള്ള  പ്രധക്ടോന

കേക്ടോരണമക്ടോയനി  കതക്ടോന്നുന്നതത്ത്.  അതുപകേക്ടോണത്ത്  അപകേടങ്ങളനില്പപ്പെടുന്ന  ആളകേപള

സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്  മുകന്നക്ടോട്ടുവരുന്ന  ആളകേപള  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കണയ.  അതുകപക്ടോപല

അപകേടങ്ങളനില്പപ്പെടുന്നവര്ക്കത്ത് ശേസകനിയകപക്ടോലുള്ള അടനിയന്തര പമഡനിക്കല് സഹക്ടോയങ്ങള

കവണനിവരുന്ന  ഘട്ടങ്ങളനില്  പലകപ്പെക്ടോഴുയ  സസ്വകേക്ടോരവ  ആശുപത്രനികേളനികലക്കക്ടോണത്ത്

പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നതത്ത്.  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനക്ടോയ ഒരക്ടോള അപകേടതനില്പപ്പെട്ടക്ടോല് വളപര

ദൂപരയക്ടോപണങനില്കപ്പെക്ടോലുയ  അവപര സര്ക്കക്ടോര് ആശുപത്രനികേളനില് എതനിക്കക്ടോനക്ടോണത്ത്

ശമനിക്കക്ടോറള്ളതത്ത്.  പകക്ഷ  അവനിപട  വനിദഗ്ദ്ധ  ചെനികേനിത  ലഭവമക്ടോക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ല.

സസ്വകേക്ടോരവ ആശുപത്രനികേളനില് കപക്ടോകുകമ്പക്ടോള ലക്ഷക്കണക്കനിനത്ത് രൂപ ചെനികേനിതയക്ടോയനി

പകേട്ടനിവയ്കക്കണ  സക്ടോഹചെരവമുണക്ടോകുന്നു.  ആ  ജസ്പീവന്  രക്ഷനിക്കക്ടോന്  കവണനിയുള്ള

സഹക്ടോയയ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ ഉണക്ടോകേണപമന്നക്ടോണത്ത് പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ ഇഇൗ

ബനില്ലനിലൂപട  ആവശേവപപ്പെടുന്നതത്ത്.  സക്ടോക്ഷര  കകേരളപമന്നുയ  പരനിഷ്കൃത  സമൂഹപമന്നുയ

വനികശേഷനിപ്പെനിക്കുന്ന കകേരളസ്പീയരുപട ക്രൂരമനസ്സേക്ടോണത്ത് ഒരപകേടമുണക്ടോകുകമ്പക്ടോള കേക്ടോണുന്നതത്ത്.

ഒരപകേടമുണക്ടോയക്ടോല്  ആയബുലന്സനിനകപക്ടോലുയ  എതനികചരക്ടോന്  കേഴെനിയക്ടോത  വനിധതനില്

കചെക്ടോരയനില്  കുളനിച്ചുകേനിടക്കുന്നവരുപട  ചെനിത്രവയ  വസ്പീഡനികയക്ടോയുയ  പമക്ടോപപബല്  കഫക്ടോണനില്

പകേര്തനി വക്ടോട്ടത്ത്സക്ടോപ്പെനില്  കപക്ടോസ്റ്റത്ത് പചെയ്യക്ടോനള്ള തനിരക്കക്ടോണത്ത് കേക്ടോണക്ടോന് കേഴെനിയുന്നതത്ത്.
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ഇത്രയുയ ക്രൂരമക്ടോയ മലയക്ടോളനി മനസ്സേനിനത്ത് മുമ്പനിലക്ടോണത്ത് വളപര പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ട ഇഇൗ ആശേയയ

മുകന്നക്ടോട്ടത്ത്  വയ്ക്കുന്നതത്ത്.  ലക്ടോ  കേമ്മസ്പീഷന്  ഓഫത്ത്  ഇന്തവ  ഒബ്സര്വത്ത്  പചെയനിരനിക്കുന്നതത്ത്

മരണപപ്പെടുന്ന ആളകേളനില് അന്പതത്ത് ശേതമക്ടോനയകപര്ക്കത്ത് കൃതവമക്ടോയ പമഡനിക്കല് കസവനയ

പകേക്ടോടുതനിരുപന്നങനില് അത്രയുയ  ആളകേപള  രക്ഷപപ്പെടുതക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുമക്ടോയനിരുന്നു

എന്നക്ടോണത്ത്.  It is a worrying fact that in India, people believes pizza arrives

faster  than  an  ambulance. ഒരു  ആയബുലന്സനിപനക്കക്ടോള  കവഗതനില്   പനിസ

എത്തുന്ന സമൂഹമക്ടോയനി ഇന്നത്ത് കകേരളസമൂഹയ മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്. പചെറപ്പെക്കക്ടോരുളപപ്പെപടയുള്ള

നമ്മുപട  സമൂഹതനിപല  ആളകേപള  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോനയ  അവര്ക്കത്ത്  നനിയമപരനിരക്ഷ

നല്കേക്ടോനയ ഒരു ലസ്പീഗല് പഫ്രയനിയവര്ക്കത്ത്  എങ്ങപന പസറപത്ത്  പചെയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുപമന്നത്ത്

കനക്ടോക്കക്ടോനയ സമൂഹതനിപന്റെ  മക്ടോനഷനികേമക്ടോയ മുഖയ പുറത്തുപകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനയ കവണനിയുള്ള

ഒരു എളനിയ  ശമമക്ടോണത്ത്  ഞക്ടോന്  ഇവനിപട   നടത്തുന്നതത്ത്.  മപറക്ടോരു അയഗതനിനകൂടനി

അവസരയ ലഭവമക്ടോകുപമന്നുള്ളതുപകേക്ടോണത്ത് അടുത സഭയനില് ഇതനിപന്റെ ചെര്ച തുടരക്ടോന്

ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ട  വനിഷയമക്ടോയതുപകേക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ  അനഇൗകദവക്ടോഗനികേ

ബനില് അയഗസ്പീകേരനിക്കണപമന്നത്ത് ഇഇൗ അവസരതനില് അഭവര്തനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനി സയസക്ടോരനിക്കുന്നുകണക്ടോ? 

പപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനക്ടോഥത്ത്:  സര്,  ഇകപ്പെക്ടോള  സയസക്ടോരനിക്കുന്നനില്ല.  അതനിനക്ടോയനി

കുപറ  കേക്ടോരവങ്ങള  സര്ക്കക്ടോര്  പചെയനിട്ടുണത്ത്,  അതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  ഇഇൗ

അനഇൗകദവക്ടോഗനികേ ബനില് നനിരക്ടോകേരനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.  ചെര്ച തുടരപട്ട.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ചെര്ച തുടരക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.

(ചെര്ച തുടരുയ)

(v) 2016-  പല കകേരള ശുദജലക്ടോവകേക്ടോശേ ബനില്   

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷത്ത്:  സര്,  2016-പല കകേരള  ശുദജലക്ടോവകേക്ടോശേ ബനില്ലനിപന്റെ

അവതരണക്ടോനമതനിക്കുള്ള പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   റനി  .   വനി  .   രക്ടോകജഷത്ത്: സര്, ഞക്ടോന് പ്രകമയപത പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു ടനി  .    കതക്ടോമസത്ത്  ): സര്,  ഈ ബനില്  വളപര

കൃതവമക്ടോയനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയതക്ടോപണന്നക്ടോണത്ത് ബനില്ലനിപന സയബനനിചത്ത് നനിയമ വകുപ്പെനില്

നനിന്നത്ത്  ലഭനിച  ഉപകദശേയ.   അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന്ന ധനകേക്ടോരവ  പമകമ്മക്ടോറക്ടോണയ ഇതനില്

ഉളപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഈ  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിചത്ത്  പക്ടോസ്സേക്ടോക്കനി
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പ്രക്ടോബലവതനില് വരുതനിയക്ടോല് ബനില്ലനിപല വവവസകേള പ്രകേക്ടോരമുള്ള അനക്ടോവര്തകേ

പചെലവനിനതനില് ഏകേകദശേയ പതത്ത് കകേക്ടോടനി രൂപ സഞനിത നനിധനിയനില്നനിന്നത്ത് പചെലവത്ത്

പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതക്ടോയനി ബനില്ലനികനക്ടോപടക്ടോപ്പെമുള്ള ധനകേക്ടോരവ പമകമ്മക്ടോറക്ടോണതനില് സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നുണത്ത്.

അതുപകേക്ടോണത്ത്  ഈ  ബനിലത്ത് ല്ല്  നനിയമസഭയനില്  പരനിഗണനയ്പക്കടുക്കുന്നതനിനത്ത്  ഭരണ

ഘടനയുപട  അനകച്ഛദയ  207(3)  പ്രകേക്ടോരയ  ഗവര്ണറപട  മുന്കൂട്ടനിയുള്ള  ശേനിപക്ടോര്ശേ

ആവശേവമക്ടോപണന്ന നനിര്കദ്ദേശേയ  ധനകേക്ടോരവ  വകുപ്പെത്ത്  മുകന്നക്ടോട്ടുവചനിട്ടുണത്ത്.   ഗവര്ണറപട

ശേനിപക്ടോര്ശേ  ലഭനികചക്ടോപയന്നത്ത്  എനനിക്കത്ത്  പവരനിലഫ  പചെയ്യക്ടോന്  സക്ടോധനിചനിട്ടനില്ല.  നനിയമ

വകുപ്പെനിപന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയയ  നനിയമസഭക്ടോ  പസകകട്ടറനിയറനില്  ലകേമക്ടോറനിയതക്ടോയനിട്ടക്ടോണത്ത്

എപന്റെ ലകേവശേമുള്ള കരഖകേളനില് കേക്ടോണുന്നതത്ത്. 

വളപര പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ട  വനിഷയമക്ടോണത്ത്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  എയ.എല്.എ.  ഈ
ബനില്ലനിലൂപട ഉന്നയനിക്കക്ടോന് ശമനിക്കുന്നതത്ത്.  ശുദജലയ ലഭനിക്കുന്നതത്ത് അവകേക്ടോശേമക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റുന്ന രൂപതനിലുള്ള ഒരു നനിര്കദ്ദേശേമുണത്ത്. ഇതനില് പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ ശുദജല കസ്രക്ടോതസ്സുകേളപട
സയരക്ഷണപത  സയബനനിചക്ടോണത്ത്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്.  നനിലവനിലുള്ള  ഇറനികഗഷന്
ആന്റെത്ത്  വക്ടോട്ടര്  കേണസര്കവഷന്  ആകത്ത്  2003-പന്റെ വകുപ്പെത്ത്  3-ല്  എല്ലക്ടോ
ജലകസ്രക്ടോതസ്സുകേളപടയുയ സയരക്ഷണയ ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് വവവസ പചെയ്യുന്നുണത്ത്.  ദനിനയപ്രതനി
ചുരുങ്ങനിയതത്ത്  ആയനിരയ  ലനിറര്  ശുദജലയ  ഒരു  കുടുയബതനിനത്ത്  ലഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്
അവകേക്ടോശേമുണക്ടോയനിരനിക്കുപമന്ന  വവവസ  ഈ  ബനില്ലനില്  ഉളപക്കക്ടോള്ളനിചനിട്ടുണത്ത്.
എല്.പനി.സനി.ഡനി.  ആകളക്ടോഹരനിയക്ടോയനിട്ടക്ടോണത്ത്  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  അതനിനത്ത്
നനിയമതനിപന്റെ  പനിന്ബലമനിപല്ലങനിലുയ  ഗ്രക്ടോമപ്രകദശേങ്ങളനില്  80  ലനിററയ  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി,
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് 130 ലനിററയ എന്ന നനിലയനിലക്ടോണത്ത് ഒരു മനഷവപന്റെ
ലദനയദനിന  ആവശേവതനിനകവണനിയുള്ള  ജല  ഉപകഭക്ടോഗതനിപന്റെ  കേണക്കക്ടോയനി
കരഖപപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്.  ശസ്പീ.  ആര്.  രക്ടോകജഷത്ത്  മുകന്നക്ടോട്ടുവച  നനിര്കദ്ദേശേയ  ഒരു
കുടുയബതനിനത്ത്  ആയനിരയ  ലനിറര് എന്നക്ടോണത്ത്.  നനിലവനില് വരളചയുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ടത്ത്
വക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതുതപന്ന നല്കേക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത അവസയുണത്ത്.
ആയതനിനക്ടോല്  പപപട്ടന്നത്ത്  ആയനിരയ  ലനിറര്  ജലയ  എല്ലക്ടോ  കുടുയബങ്ങളക്കുയ
എതനിക്കണപമന്ന  തസ്പീരുമക്ടോനവമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ല.  കേഴെനിഞ്ഞ
ദനിവസപത ധനക്ടോഭവര്തന ചെര്ചയനില് സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോപല ജല ഉപകയക്ടോഗയ കുറയ്ക്കുന്ന
തരതനിലുള്ള  ഒരു  ഉപകയക്ടോഗകമതനിനത്ത്  ജനങ്ങപള  പ്രക്ടോപ്തരക്ടോക്കണയ.  അതക്ടോയതത്ത്
ജലസക്ടോക്ഷരത  വളര്ത്തുന്നതത്ത്  വളപര  നല്ല  കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത്.  ജലയ  ധക്ടോരക്ടോളനിതയ
കേക്ടോണനിക്കക്ടോനള്ള വസ്തുവപല്ലന്ന തനിരനിചറനിവത്ത് പകേര്ന്നുനല്കേക്ടോനള്ള ശമയ നടതണയ.
ജലമലനിനസ്പീകേരണവമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ട  നടപടനികേള  ലകേപക്കക്ടോള്ളുന്നതത്ത്  സയസക്ടോന
മലനിനസ്പീകേരണ നനിയനണ കബക്ടോര്ഡുയ  തകദ്ദേശേഭരണ സക്ടോപനങ്ങളമക്ടോണത്ത്.  പ ഞക്ടോയതസ്പീരക്ടോജത്ത്
ആകനിലുയ  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി  ആകനിലുയ  7-10-2009-ല്  കഭദഗതനി  വരുതനി  ജല



342 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 21, 2016

മലനിനസ്പീകേരണതനിപനതനിപര നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത് തകദ്ദേശേഭരണ സക്ടോപനങ്ങപളയുയ
ചുമതലപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണത്ത്. 12-12-2014-ല്  ഇതനിനത്ത്  പ്രകതവകേമക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്
ഉതരവത്ത് പുറപപ്പെടുവനിചനിട്ടുണത്ത്. എന്നക്ടോല് 2003-പല ജല സയരക്ഷണ നനിയമയ  37 (3)-ല്
വവവസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങളനില്നനികന്നക്ടോ  വസ്പീടുകേളനില്നനികന്നക്ടോ  ഉള്ള  മലനിനജലയ
ശുദസ്പീകേരനിക്കക്ടോപത  ജലകസ്രക്ടോതസ്സുകേളനില്  ഒഴുക്കനിവനിടക്ടോന്  പക്ടോടനിപല്ലന്നത്ത്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണത്ത്.
അനഇൗകദവക്ടോഗനികേ  ബനില്  വനിഭക്ടോവന  പചെയ്യുന്നതുകപക്ടോപല  ഓകരക്ടോ  കുടുയബതനിനയ
ശുദജലയ  ലഭവമക്ടോക്കുകേ,  ജലകസ്രക്ടോതസ്സുകേള  മലനിനമക്ടോക്കക്ടോപത  സൂക്ഷനിക്കുകേ  എന്നസ്പീ
ലക്ഷവങ്ങള  സക്ടോദവമക്ടോക്കക്ടോന്  നനിലവനില്തപന്ന  നനിയമങ്ങളണത്ത്.  ആയതനിനക്ടോല്
ശേനിക്ഷക്ടോനടപടനികേള  കൂടുതല് കേര്ക്കശേമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്   ഈ നനിയമതനില് കഭദഗതനി
വരുത്തുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുയ നല്ലതത്ത്. ഇതക്ടോണത്ത് ഈ ബനില്ലനിപന സയബനനിച്ചുള്ള ഗവണപമന്റെനിപന്റെ
സമസ്പീപനയ. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷത്ത്:  സയസക്ടോനപത ശുദജലകസ്രക്ടോതസ്സുകേള അനനിയനനിതമക്ടോയനി
മലനിനസ്പീകേരനിക്കപപ്പെടുകേയുയ ജലജനവ സക്ടോയകമനികേ കരക്ടോഗങ്ങള പടരുകേയുയ കുടനിപവള്ള
ക്ഷക്ടോമയ  രൂക്ഷമക്ടോകുകേയുയ പചെയ്യുന്ന സക്ടോഹചെരവതനിലക്ടോണത്ത്  ശുദജല കസ്രക്ടോതസ്സുകേള
സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ  ഓകരക്ടോ  പഇൗരനയ  നനികതവക്ടോപകയക്ടോഗതനിനക്ടോവശേവമക്ടോയ  ശുദജലയ
ലഭവമക്ടോക്കുന്നതനിനയകവണനി  ഇതരപമക്ടോരു  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിചതത്ത്.  2003-ല്
ജലസയരക്ഷണ നനിയമവയ അതത്ത് കഭദഗതനി പചെയപകേക്ടോണത്ത് 2009-ല് മലനിനസ്പീകേരണവമക്ടോയനി
ബനപപ്പെട്ട നനിയമവയ  നനിലവനില്വന്നു.  ഈ നനിയമങ്ങപളല്ലക്ടോയ നനിലനനില്ക്കുകമ്പക്ടോഴുയ
ശുദജലയ നമ്മുപട ആവശേവതനിനനസരനിചത്ത് ലഭവമക്ടോകേക്ടോത ഒരു സക്ടോഹചെരവയ  ഇന്നത്ത്
നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  സയസക്ടോനപത  വനിവനിധ  പ്രകദശേങ്ങളനിലൂപട  ഒഴുകുന്ന  നദനികേള,
പുഴെകേള,  കേക്ടോയലുകേള,  കതക്ടോടുകേള  പപക്ടോതു/സസ്വകേക്ടോരവ  കുളങ്ങള,  കേനിണറകേള,  മറത്ത്
ജലസയഭരണനികേള  എന്നനിവപയല്ലക്ടോയ  ഈ ശുദജല  കസ്രക്ടോതസ്സേനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
വരുന്നുണത്ത്.  ശുദജല കസ്രക്ടോതസ്സുകേപള മക്ടോലനിനവമുക്തമക്ടോക്കനി സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനത്ത് അതക്ടോതത്ത്
പ്രകദശേപത തകദ്ദേശേഭരണ സക്ടോപനങ്ങള ആവശേവമക്ടോയ നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.
തകദ്ദേശേഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനില് കൃഷനിപയ സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനള്ള കേക്ടോര്ഷനികേ കേര്മ്മകസന
രൂപസ്പീകേരനിചതുകപക്ടോപല  ജലകസ്രക്ടോതസ്സുകേപള  സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ മക്ടോലനിനവമുക്തമക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റുന്നതനിനമുള്ള സയരക്ഷണകസന പഞക്ടോയതടനിസക്ടോനതനില് രൂപസ്പീകേരനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.
ഇതരതനില് പഞക്ടോയതത്ത് അടനിസക്ടോനതനില് രൂപസ്പീകേരനിക്കപപ്പെടുന്ന കേര്മ്മകസനയുപട
കനതൃതസ്വതനില് ജലകസ്രക്ടോതസ്സുകേള ശുദസ്പീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവശേവമക്ടോയ നടപടനികേള  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയ.
നദനികേളയ  പുഴെകേളയ കേക്ടോയലുകേളമടക്കമുള്ള ജലകസ്രക്ടോതസ്സുകേള  മലനിനമക്ടോകേക്ടോപത
സയരക്ഷനിക്കുകേ  എന്നതുകപക്ടോപല  പ്രധക്ടോനമക്ടോണത്ത്  ഭൂഗര്ഭ  ജലകസ്രക്ടോതസ്സേത്ത്  തക്ടോഴ
കപക്ടോകേക്ടോപത നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേ എന്നതുയ.    ബനില്ലനില്
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ശുദജലയ  ലഭനിക്കുന്നതത്ത്  ഒരു  അവകേക്ടോശേമക്ടോയനി  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിട്ടുണത്ത്.  അക്കക്ടോരവയ
ഇവനിപട ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട മനനി സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഗ്രക്ടോമപ്രകദശേതത്ത് 80 ലനിററയ
നഗരപ്രകദശേങ്ങളനില് 100 ലനിററയ എന്ന നനിലയനിലക്ടോണത്ത് ഒരു മനഷവപന്റെ ലദനയദനിന
ആവശേവങ്ങളക്കുകവണനിയുള്ള ജല ഉപകഭക്ടോഗതനിപന്റെ കേണക്കക്ടോയനി  അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.
എന്നക്ടോല് ആയനിരയ ലനിറര് എന്നക്ടോണത്ത് ഈ ബനില്ലനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.
ശുദജലയ ലഭവമക്ടോക്കുകേ  എന്ന ഓകരക്ടോ പഇൗരപന്റെയുയ അവകേക്ടോശേയ സയരക്ഷനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത്
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് നമുക്കത്ത് കേഴെനികയണതക്ടോയനിട്ടുണത്ത്. 

നമ്മുപട  ലദനയദനിന ജസ്പീവനിതയ മക്ടോത്രമല്ല,  മനഷവസമൂഹവയ മനഷവശേരസ്പീരവപമല്ലക്ടോയ

ജലവമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടത്ത് നനിലപകേക്ടോള്ളുന്നതക്ടോണത്ത്.  ജലമനിപല്ലങനില് ജസ്പീവനനില്ല.  ജസ്പീവപന്റെ

ഏറവയ  അടനിസക്ടോന  ഘടകേമക്ടോണത്ത്  ജലയ.  എല്ലക്ടോ  അടനിസക്ടോന  ഗ്രന്ഥങ്ങളനിലുയ/

പരനിശുദ ഗ്രന്ഥങ്ങളനിലുയ ജലതനിപന്റെ പ്രക്ടോധക്ടോനവപതക്കുറനിചത്ത് ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിട്ടുണത്ത്.

എല്ലക്ടോവര്ക്കുയ ജലയ ലഭവമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ജലനനിര്ഗ്ഗമന മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളയ ജലകസ്രക്ടോതസ്സുകേള

സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേളയ ഭൂതകേക്ടോലങ്ങളനിലുണക്ടോയനിരുന്നു. 5000  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പത്ത്

സനിന്ധൂനദസ്പീതട  സയസക്ടോരതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയ  കമക്ടോഹന്ജദക്ടോകരക്ടോയനിലുയ  മറ്റുയ

ജലകസചെനതനിനക്ടോവശേവമക്ടോയ പപക്ടോതുകുളങ്ങളണക്ടോയനിരുന്നു. ഇപതല്ലക്ടോയ  സമൂഹതനില്

ജലതനിപന്റെ പ്രക്ടോധക്ടോനവയ ഊട്ടനിയുറപ്പെനിക്കുന്ന ചെരനിത്രപരമക്ടോയ വസ്തുതകേളക്ടോണത്ത്.  മനഷവന്

ഭ്രൂണക്ടോവസയനിലക്ടോയനിരനിക്കുകമ്പക്ടോള  അതനിപന്റെ  തൂക്കതനിപന്റെ  90  ശേതമക്ടോനവയ ജലമക്ടോണത്ത്.

അതുമക്ടോത്രമല്ല,  ഭ്രൂണയ  ഗര്ഭധക്ടോരണയ  മുതല്  ജനനയ  വപരയുള്ള  കേക്ടോലഘട്ടതനില്

ദ്രവരൂപതനിലുള്ള ലക്ടോയനനിയനില് മുങ്ങനിയക്ടോണത്ത് കേനിടക്കുന്നതത്ത്.  പ്രപഞതനിപന്റെ എല്ലക്ടോ

ഭക്ടോഗത്തുയ ജലമക്ടോണത്ത്. ഭൂമനി എന്നത്ത് പറയുന്നതത്ത് പവള്ളതനില് ഒഴുകുന്ന ഒരു വസ്തുവക്ടോപണന്നക്ടോണത്ത്

ഗ്രസ്പീക്കത്ത്  ചെനിന്തകേനക്ടോയ  പതയനില്സത്ത്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതത്ത്.  മനഷവശേരസ്പീരതനിപന്റെ  എല്ലക്ടോ

ഭക്ടോഗത്തുയ ജലതനിപന്റെ സക്ടോന്നനിധവമുള്ളതക്ടോയനി കേക്ടോണക്ടോന് കേഴെനിയുയ. ഏപതക്ടോരു മനഷവപന്റെയുയ

ശേരസ്പീരയ നനിര്മ്മനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്  കകേക്ടോശേങ്ങളനിലൂപടയക്ടോണത്ത്.  ഇഇൗ  കകേക്ടോശേങ്ങളക്കുള്ളനിലക്ടോണത്ത്

40  ശേതമക്ടോനയ   ജലയ വരുന്നതത്ത്; മനഷവശേരസ്പീരതനിലുള്ള കകേക്ടോശേങ്ങളക്കനിടയനിലുള്ള

വനിടവകേളനിലക്ടോണത്ത്  ബക്ടോക്കനി  60  ശേതമക്ടോനയ  ജലയ.  4  ശേതമക്ടോനയ  ജലയ  മനഷവ

ശേരസ്പീരതനിപല  രക്തതനിലുള്ളതക്ടോയനി  പഠനങ്ങള  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിട്ടുണത്ത്.  അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയനി

മനഷവശേരസ്പീരയ നനിര്മ്മനിചനിരനിക്കുന്നതനില് ഏറവയ  പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ടതത്ത്  ജലമക്ടോപണന്നത്ത്

ഞക്ടോന്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോനക്ടോഗ്രഹനിക്കുന്നു.  മലനിനമക്ടോക്കപപ്പെട്ട  ജലമക്ടോണത്ത്  മനഷവ

ശേരസ്പീരതനികലക്കത്ത് കേടക്കുന്നപതങനില് എത്രമക്ടോത്രയ  ബുദനിമുട്ടക്ടോണുണക്ടോകുന്നതത്ത്?  അതത്ത്

മനഷവനമക്ടോത്രമല്ല ഏപതക്ടോരു ജസ്പീവനമുണക്ടോകുന്നതത്ത് എന്നതക്ടോണത്ത്  ഏറവയ  പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ടതത്ത്.
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മനഷവശേരസ്പീരതനിപല  4 ശേതമക്ടോനപതയക്ടോണത്ത് പക്ടോസ  എന്നത്ത്  പറയുന്നതത്ത്.  മനഷവ

ശേരസ്പീരതനിപല എല്ലുകേളനില് ജലമുണത്ത്, മുടനിയനിഴെകേളനില് ജലമുണത്ത്. മനഷവശേരസ്പീരതനിപല

ഏറവയ കേടുപ്പെമുള്ള ഒന്നക്ടോണത്ത് പല്ലനിപന്റെ ഇനക്ടോമല്.  പല്ലനിപല ഇനക്ടോമലനിനകേത്തുകപക്ടോലുയ

ജലതനിപന്റെ അയശേമക്ടോണത്ത് ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയുന്നതത്ത്.

ശസ്പീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര്,  ശുദജലതനിപന്റെ  അവകേക്ടോശേപത

സയബനനിചക്ടോണത്ത്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  അയഗയ  ഇവനിപട  സയസക്ടോരനിക്കുന്നതത്ത്.  അങ്ങത്ത്

പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഓണക്ടോട്ടുകേര ഉളപപ്പെപടയുള്ള പ്രകദശേങ്ങളനിപല പ്രശേസ്തമക്ടോയ ഒരു

പഞക്ടോയതക്ടോണത്ത് തക്ടോമരക്കുളയ.  അവനിപട ഞക്ടോന് ഒരനിക്കല് കപക്ടോയകപ്പെക്ടോള   തക്ടോമരയുയ

കുളവമനില്ലക്ടോത ഒരവസയനില് കേക്ടോണക്ടോന് കേഴെനിഞ.  കകേരളതനിപല പല സലങ്ങളനിലുയ

ലക്ടോന്റെനിപന്റെ കേണപവര്ഷനനിലൂപട അവനിപടയുണക്ടോയനിരുന്ന സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേ കൃഷനിപയ മക്ടോറനി

സക്ടോദവമല്ലക്ടോത സലങ്ങളനില്ക്കൂടനി റബര് വച്ചുപനിടനിപ്പെനിച്ചു. സക്ടോദവമക്ടോയ സലങ്ങളനില്

റബര്  നട്ടുപനിടനിപ്പെനിക്കക്ടോയ.  പകക്ഷ കുട്ടനക്ടോടുളപപ്പെപടയുള്ള ചെനില സലങ്ങളനില് റബര്

വച്ചുപനിടനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതനിനക്ടോല് ഭൂമനിയനില്  നനിന്നുള്ള  ജലതനിപന്റെ  വലനിപയക്ടോരളവത്ത്

പനിടനിപചടുക്കുന്നതത്ത്  അങ്ങയുപട  ശദയനില്  വന്നനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതരയ  കേക്ടോരവങ്ങളകൂടനി

ഇഇൗ ബനില്ലനില് ഉളപപ്പെടുതനിപക്കക്ടോണത്ത് ചെര്ച പചെയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷത്ത്:  സര്,  നദനികേളപട തസ്പീരതത്ത് നനില്ക്കുന്ന മരങ്ങള ജലയ
വലനിപചടുക്കുകേയുയ  ആ  ജലയ  തനിരനിചത്ത്  ഭൂമനിക്കത്ത് നല്കുകേയുയ പചെയ്യുന്ന  ഒരു
പ്രകനിയയക്ടോണത്ത് സസ്വസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതത്ത്. ഇന്നപല ഇവനിപട നടന്ന ഒരു പ്രസയഗതനില്,
റബര്  മരങ്ങള ഇഇൗ പ്രകനിയ പചെയ്യുന്നനിപല്ലന്നുയ അവ ജലയ  വലനിപചടുക്കുകേയക്ടോണത്ത്
പചെയ്യുന്നപതന്നുയ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  ആ  ഒരു  പരക്ടോമര്ശേയപകേക്ടോണ്ടുതപന്ന  സക്ടോധക്ടോരണ
മരങ്ങളനില്നനിന്നത്ത്  റബര്  മരങ്ങള  എത്ര  വവതവസ്തമക്ടോപണന്നത്ത്  മനസ്സേനിലക്ടോക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുയ. അവ ജലയ ചൂഷണയ പചെയ്യുന്നതനിലൂപട ജലദഇൗര്ലഭവമുണക്ടോക്കുന്നു. നമ്മുപട
നക്ടോട്ടനിപല  ചെനില  കുപ്പെനിപവള്ള  കേമ്പനനികേപളകപ്പെക്ടോപല  പ്രകൃതനിയനില്നനിന്നത്ത്  ജലയ
ഉഇൗറനിപയടുക്കുന്ന  മരങ്ങളക്ടോയനി  റബര്  മരങ്ങള  മക്ടോറകേയക്ടോണത്ത്.  എപന്റെ   നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലതനിലടക്കയ റബര് മരങ്ങളണത്ത്. ഇകപ്പെക്ടോള അതനില്നനിന്നത്ത് നമ്മുപട സമൂഹമക്ടോപകേ
തനിരനിച്ചുകപക്ടോയനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  അയഗയ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച
പ്രശ്നയ  വളപര  പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ടതക്ടോണത്ത്.  പ്രകൃതനിക്കുയ  നമ്മുപട  നക്ടോടനിനയ  ഇണങ്ങനിയ
മരങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപ്പെനിക്കക്ടോപത,  പ്രകൃതനിപയ  ചൂഷണയ  പചെയ്യുന്ന  മനഷവപന്റെ  ഒരു
സനിതനിയക്ടോണത്ത് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട അയഗയ ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതത്ത്.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്: സര്, റബര് മരങ്ങപള സയബനനിചത്ത്  ഏപതങനിലുയ
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ശേക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടനിപന്റെ അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോകണക്ടോ പറയുന്നതത്ത്?

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷത്ത്:  സര്,  ശേക്ടോസസ്പീയ കേക്ടോഴ്ചചപ്പെക്ടോടുകണക്ടോ എന്നത്ത്  കചെക്ടോദനിചക്ടോല്
റബര്  മരങ്ങള  നനില്ക്കുന്നനിടതത്ത്  ജലദഇൗര്ലഭവമുള്ളതക്ടോയനി  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയനി
അറനിയുന്നതക്ടോണത്ത്.  അതനിപന്റെ  ശേക്ടോസസ്പീയതപയക്കുറനിചത്ത്  നമ്മുപട  ശേക്ടോസ  സയവനിധക്ടോനയ
ഉപകയക്ടോഗനിചത്ത് പരനികശേക്ടോധനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്. മനഷവ ശേരസ്പീരതനിപന്റെ എല്ലക്ടോ പ്രവര്തനങ്ങളക്കുയ
ജലമക്ടോവശേവമക്ടോയനി വരനികേയക്ടോണത്ത്. ലജ വപരമക്ടോയ എല്ലക്ടോ പ്രകനിയകേളക്കുയ പവള്ളപമന്ന
മക്ടോധവമയ  നമുക്കത്ത്  കൂടനികയതസ്പീരൂ.  ശേസ്വസനിക്കക്ടോനയ  ശേരസ്പീര  തക്ടോപനനില  നനിയനനിക്കക്ടോനയ
ആഹക്ടോരയ ദഹനിക്കക്ടോനയ പക്ടോഴെത്ത് നസ്പീക്കയ പചെയ്യക്ടോനയ ഗ്രനനികേളപട പ്രവര്തനതനിനപമല്ലക്ടോയ
ലക്ടോയനനികേളപട സക്ടോന്നനിദവയ മനഷവ ശേരസ്പീരതനില്  ആവശേവമക്ടോണത്ത്. നമ്മള കുടനിക്കുന്ന
പവള്ളയകപക്ടോലുയ  ശുദസ്പീകേരനിക്കപപ്പെട്ടതല്ല. ഏതത്ത്  നനിലയനിലുള്ള  ജലയ  കുടനിക്കക്ടോയ
എന്നതനിപനക്കുറനിച്ചുകപക്ടോലുയ നമ്മുപട സമൂഹതനില് ചെനിന്തകേള ഉയര്ന്നുവന്നനിട്ടുണത്ത്. 

പപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):  സര്,
വര്തമക്ടോനകേക്ടോലതത്ത്   നപമ്മ agitate  പചെയ്യുന്ന  ഒരു  കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത്   പവള്ളപത
മലനിനസ്പീകേരനിക്കുകേ എന്നതത്ത്.  നൂറത്ത് വര്ഷയ മുന്പത്ത്  Samuel Taylor Coleridge, 'The
Rime of the Ancient Mariner'-ല് 

''Water Water Everywhere 

Not a Drop to Drink'' 

എന്നത്ത് പറഞ്ഞനിട്ടുണത്ത്.  കുട്ടനക്ടോട്ടനില് സര്വ്വത്ര പവള്ളമക്ടോണത്ത്,  പകക്ഷ കുടനിക്കക്ടോന്
കേഴെനിയനില്ല.  പവള്ളതനിപന മലനിനസ്പീകേരനിക്കുന്ന പ്രകനിയയത്ത് എതനിരക്ടോയനിട്ടുള്ള അങ്ങയുപട
വക്ടോദതനിനത്ത് സമകേക്ടോലനികേവയ ചെരനിത്രപരവമക്ടോയനി വലനിയ പ്രക്ടോധക്ടോനവമക്ടോണുള്ളതത്ത്.  അങ്ങത്ത്
അതത്ത് ശേക്തമക്ടോയനി ഉന്നയനിക്കണപമന്നക്ടോണത്ത് എനനിക്കത്ത് പറയക്ടോനള്ളതത്ത്.

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷത്ത്:  സര്,  അങ്ങത്ത്  പറഞ്ഞതത്ത്  വളപര പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ട  ഒരു
കപക്ടോയനിന്റെക്ടോണത്ത്.  ഞക്ടോന് അതനികലക്കത്ത് വരനികേയക്ടോണത്ത്.  ആധുനനികേ ലവദവശേക്ടോസതനിപന്റെ
പനിതക്ടോവക്ടോയ  ഹനികപ്പെക്ടോകക്ടോറസത്ത്  പറഞ്ഞതത്ത്  തനിളപ്പെനിച  പവള്ളയ  മക്ടോത്രകമ  കുടനിക്കക്ടോവ
എന്നക്ടോണത്ത്.   അതക്ടോയനിരുന്നു ജലപമങ്ങപന  ഉപകയക്ടോഗനിക്കണപമന്നതനിപനക്കുറനിച്ചുള്ള
പഴെയകേക്ടോലപത  ചെനിന്ത.  പപക്ടോതുമരക്ടോമതത്ത്   വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞ  കേക്ടോരവയ  വളപര
പ്രസക്തമക്ടോണത്ത്.  കുട്ടനക്ടോട്ടനില്  സര്വ്വത്ര ജലമക്ടോണത്ത്.  എന്നക്ടോല്  ആ  സക്ടോര്വ്വത്രനികേമക്ടോയ
ജലയ നമുക്കത്ത് ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയുന്നുകണക്ടോ?  ഭൂമനിയനില് ലഭവമക്ടോയ ആപകേ ജലയ
1400 ദശേലക്ഷയ കേത്യുബനികേത്ത്  കേനികലക്ടോമസ്പീററക്ടോണത്ത്. 

പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവത്ത്  (ശസ്പീ  .    രകമശേത്ത് പചെന്നനിതല):  സര്,  ''Another World
war will  be fought for water''  എന്നത്ത് ഇഇൗ അടുത കേക്ടോലതക്ടോയനി പറയുന്നുണത്ത്.
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കേക്ടോരണയ  പവള്ളതനിനകവണനിയുള്ള  കപക്ടോരക്ടോട്ടങ്ങളക്ടോണത്ത് കലക്ടോകേപതല്ലക്ടോയനിടത്തുയ
നടക്കുന്നതത്ത്.  ലസപ്രസ്സേനില് അടുത   കേക്ടോലതത്ത് പവള്ളതനിനകവണനി ഒരു പചെറനിയ
യുദമുണക്ടോയനി.  ഇന്തവയനില്  നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  എല്ലക്ടോ  തര്ക്കങ്ങളപടയുയ
അടനിസക്ടോനയ പവള്ളമക്ടോണത്ത്. അതത്ത് അങ്ങയുപട ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ? 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷത്ത്:  സര്,  വളപര പ്രധക്ടോനപപ്പെട്ട  വനിഷയമക്ടോണത്ത്  അങ്ങത്ത്
ഉന്നയനിചതത്ത്.  ഏറവയ സമകേക്ടോലനികേ   വനിഷയമക്ടോണത്ത് കേര്ണ്ണക്ടോടകേവയ തമനിഴെത്ത് നക്ടോടുമക്ടോയുള്ള
കേക്ടോകവരനി  നദസ്പീജലപ്രശ്നയ.  അവനിപട  പവള്ളതനിനകവണനിയുള്ള  വലനിയ  സയഘര്ഷ
ങ്ങളക്ടോണുണക്ടോയതത്ത്. കകേരളതനില് ആ രസ്പീതനിയനില് സയഭവനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്നതത്ത്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട
പ്രതനിപക്ഷക്ടോയഗങ്ങളക്കുയ ഭരണപക്ഷ അയഗങ്ങളക്കുയ രക്ടോഷസ്പീയമക്ടോയ വവതവക്ടോസതനിനപ്പുറയ
ഒരു ഉയര്ന്ന ചെനിന്തക്ടോഗതനിയുള്ളതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത്.  അപല്ലങനില്  മുല്ലപപ്പെരനിയക്ടോറനില്നനിന്നത്ത്
നമ്മുപട  ജലവയ ഡക്ടോമുകേളപമക്ടോപക്ക നമ്മളറനിയക്ടോപത  അപ്പുറകതക്കത്ത്  പകേക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകുകമ്പക്ടോള നമ്മള ഒരു വലനിയ യുദതനികലക്കത്ത് കപക്ടോകകേണനിവരുമക്ടോയനിരുന്നു.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസത്ത്:  സര്,  പവള്ളതനിപന്റെ ഉപകയക്ടോഗപത സയബനനിചത്ത്

മഹക്ടോതജനി  പറഞ്ഞ  വക്ടോക്കുകേള  അങ്ങയുപട  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ  "പപക്ടോതു

ആവശേവതനിനക്ടോയുള്ള  പവള്ളയ  ഒരു പ്രകദശേതത്ത്  ജസ്പീവനിക്കുന്ന  എല്ലക്ടോവരുകടയുമക്ടോണത്ത്.

നക്ടോയ  അതത്ത്  ടസ്റ്റനി  എന്ന  നനിലയനികല  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോവ.  പവള്ളയ  മലനിനമക്ടോക്കുന്ന

യക്ടോപതക്ടോന്നുയ പചെയ്യക്ടോന് പക്ടോടനില്ല."  അങ്ങത്ത് ധക്ടോരക്ടോളയ മഹക്ടോനക്ടോപര ഉദരനിച്ചു, വളപര നല്ല

കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത്,  മഹക്ടോതജനി  ഏറവയ ശേക്തമക്ടോയനി  ഇക്കക്ടോരവപത  സയബനനിചത്ത്

പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതത്ത് അങ്ങയുപട ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ?

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രക്ടോകജഷത്ത്: സര്, മഹക്ടോതജനി പ്രതനിപക്ഷതനിപന്റെ മക്ടോത്രയ കനതക്ടോവല്ല.

മഹക്ടോതജനി ഞങ്ങളപടയുയകൂടനി കനതക്ടോവക്ടോണത്ത്. ഇന്തവന് നക്ടോഷണല് കകേക്ടോണഗ്രസ്സേനിപന്റെ

സസ്വതക്ടോണത്ത് മഹക്ടോതജനി എന്ന അഭനിപ്രക്ടോയപമക്ടോന്നുയ ഞങ്ങളക്കനില്ല.  ഗക്ടോനനിജനികയക്ടോടത്ത്

ഞങ്ങള  വനികയക്ടോജനിക്കുപമന്നത്ത്  കേരുതനിയക്ടോണത്ത്  അകദ്ദേഹയ  കചെക്ടോദനിചതത്ത്.  ഞങ്ങള

വനികയക്ടോജനികക്കണ കേക്ടോരവങ്ങളനില് ചെനിലകപ്പെക്ടോള വനികയക്ടോജനക്കുറനിപ്പെത്ത് കരഖപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണക്ടോകേക്ടോയ.

പകക്ഷ മഹക്ടോതജനി  ഞങ്ങളപടയുയകൂടനി  കനതക്ടോവക്ടോണത്ത്.  ഞക്ടോന്  ശുദജല അവകേക്ടോശേ

ബനില്ലനിപന്റെ  പമരനിറനികലക്കത്ത്  കേടക്കുന്നകതയുള.  ചെര്ച  തുടരണപമന്നക്ടോണത്ത്  ഞക്ടോന്

ആവശേവപപ്പെടുന്നതത്ത്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ബനില്ലനികനലുള്ള ചെര്ച തുടരക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഇന്നത്ത് ലനിസ്റ്റത്ത് പചെയ അഞത്ത് ബനില്ലുകേളയ  പരനിഗണനയ്പക്കടുക്കക്ടോന്

കേഴെനിഞപവന്നതത്ത്  വളപര  സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയ ഒരു കേക്ടോരവമക്ടോണത്ത്.  കകേരള  നനിയമസഭയനില്

വളപര  അപൂര്വ്വമക്ടോയനി  മക്ടോത്രയ  സയഭവനിചനിട്ടുള്ള  കേക്ടോരവമക്ടോണനിതത്ത്.  അനഇൗകദവക്ടോഗനികേ

ബനില്ലുകേളപട  അവതരണക്ടോനമതനി  കതടനിയുള്ള  പ്രകമയങ്ങള  അവതരനിപ്പെനിച്ചുപകേക്ടോണത്ത്

സയസക്ടോരനിക്കുന്ന  കേക്ടോരവതനില്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  അയഗങ്ങളയ  മറപടനി  പറഞ്ഞ

ബഹുമക്ടോനപപ്പെട്ട  മനനിമക്ടോരുയ  സമയകനിപ്തത  പക്ടോലനിക്കുന്ന  കേക്ടോരവതനില്  അകങ്ങയറയ

പചെയറമക്ടോയനി  സഹകേരനിചതുപകേക്ടോണക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ  അഞത്ത്  ബനില്ലുകേളയ  പരനിഗണനയത്ത്

എടുക്കക്ടോന് സക്ടോധനിചതത്ത്.  അതനിനത്ത്  പചെയര് നന്ദനി  പറയുന്നു.  അതത്ത്  നനിശേബതകയക്ടോപട

കകേട്ടനിരുന്ന സക്ടോമക്ടോജനികേരുപടയുയ പങത്ത് പചെയര് ഓര്ക്കുന്നു.

X തനിരുതത്ത്

പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവത്ത്  (ശസ്പീ  .    രകമശേത്ത്  പചെന്നനിതല):  സര്,  ഇന്നത്ത്  അടനിയന്തര
പ്രകമയവമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ടത്ത് സയസക്ടോരനിചകപ്പെക്ടോള  ഒരു പചെറനിയ  പനിശേകേത്ത്  സയഭവനിചനിട്ടുണത്ത്.
സനി.ബനി.പഎ.-യനില് മൂന്നുവര്ഷക്കക്ടോലയ കജക്ടോലനി പചെയ ശസ്പീ. മഹനിപക്ടോല് യക്ടോദവത്ത് എന്ന
ഉകദവക്ടോഗസപനയക്ടോണത്ത് ഞക്ടോന് ഉകദ്ദേശേനിചതത്ത്.  പതറക്ടോയക്ടോണത്ത് മപറക്ടോരു ഉകദവക്ടോഗസപന്റെ
കപരത്ത് പരക്ടോമര്ശേനിചതത്ത്. ആ ഭക്ടോഗങ്ങള ദയവക്ടോയനി നനിയമസഭക്ടോ കരഖയനില് നനിന്നത്ത് നസ്പീക്കയ
പചെയ്യണപമന്നത്ത്  അഭവര്തനിക്കുന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അതത്ത് തനിരുതക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്. 

ഓര്ഡര്.....  ഓര്ഡര്...,  സഭ  ഇകപ്പെക്ടോള  പനിരനിയുന്നതുയ  തനിങളക്ടോഴ്ച  രക്ടോവനിപല
8.30-നത്ത് വസ്പീണ്ടുയ സകമ്മളനിക്കുന്നതുമക്ടോണത്ത്. 

(2016 ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസയ 24-ാംതസ്പീയതനി തനിങളക്ടോഴ്ച രക്ടോവനിപല 8.30-നത്ത് വസ്പീണ്ടുയ
സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശേഷയ 12.30-നത്ത് പനിരനിഞ.)


