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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര് 28, വവെളനി

വെഭാലലലാം 163]                            ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                  [നമ്പര് 18

നനിയമസഭ   2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  28-ാം  തതീയതനി  വവെളനിയഭാഴരഭാവെനിവല
8.30-നട്ട് സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണവന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില്
കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട്ട് അനുവെദനിക്കവപട കചേഭാദലങ്ങളുവട പടനികേയനിവല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വെഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള 
മനി  .   സതീക്കര്  : ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *571

അനധനികൃത വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം
1(*571)  ശതീ  .   വകേ  .   വജ  .   മഭാകനി  :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്  :
ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന  :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാവഴെ   കേഭാണുന്ന   കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്   ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   മുന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അനധനികൃത വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
വെലഭാപകേമഭായനിരുന  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇഇ
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കട്ട്  എതനിവര  എനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുവമന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;   കകേഭാടതനിയുവടയുലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  നനികരഭാധന
ഉത്തരവെട്ട്  വചേറുകേനിടക്കഭാരുലാം  തനിരുവെനനപുരവത്ത  ആവൃതനി മഭാള  കപഭാലുള
വെനകേനിടക്കഭാരുമഭായ  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  ലലാംഘനിക്കുന്നതട്ട്  തടയഭാന  എന
മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട് എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവെയനില്  പലതലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിവലയുലാം

നഗരഭാസൂത്രണ  വെകുപനികലയുലാം  ഉകദലഭാഗസരുവട  ഒത്തഭാശകയഭാടുകൂടനിയഭായനിരു

ന്നതനിനഭാല് ഇത്തരലാം ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവരകൂടനി നടപടനിവയടുക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങള  പരനിഷ്കരനിക്കുവമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് എവനഭാവക്ക പരനിഷ്കഭാരങ്ങളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .  ടനി  .   ജലതീല് ): സര്, 

(എ)  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളവക്കതനിവര,

നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  നനിയമ  ലലാംഘനലാം  നടത്തനി

നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള  വകേടനിടങ്ങളുവട  വെനിവെരങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  വെഞനിക്ക

വപടഭാതനിരനിക്കഭാന Town & Country Planning Department-വന്റെ വവെബ്വവസറനില്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ആവൃതനി മഭാളനിവന്റെ അഥവെഭാ പ്രമഭാദമഭായ പഭാറ്റൂര് ഫഭാറനിവന്റെ

കേഭാരലത്തനില് വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളുവട ലലാംഘനത്തനിവന്റെയുലാം പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി

കേകയറനിയതനിവന്റെയുലാം  പരഭാതനികേള  നനിലവെനിലുണട്ട്.   എന്നഭാല്  വവഹകക്കഭാടതനിയുവട

ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  വപര്മനിറട്ട്  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു  നല്കുന്നതനിനുലാം,  ഭഭാഗനികേ

ഒക്കുപനസനിയുലാം  കകേഭാര്പകറഷന  വസക്രടറനി  25-11-2015  തതീയതനിയനില്

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കമല്  നനിര്മ്മേനിതനിക്കട്ട്  ഉത്തരവെഭാദനികേളഭായ  ഉകദലഭാഗസരനില്  രണട്ട്

കപര് സവസനന്റെട്ട് വചേയവപടുകേയുലാം അവെര്വക്കതനിവര കേഠനിന ശനിക്ഷയ്ക്കുള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കവപടുകേയുലാം  3  കപര്വക്കതനിവര  ലഘുശനിക്ഷയ്ക്കുള  നടപടനികേളുലാം

സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത്ത  കേഭാരലങ്ങള  വചേയ്ത  ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര

നനിയമപ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  31-8-2016-ല്  എവന്റെ  അദലക്ഷതയനില്,  വസക്രടറനി,  ചേതീഫട്ട്  ടഇണ

പഭാനര്,  ചേതീഫട്ട്  ടഇണ  പഭാനര്  (പഭാനനിലാംഗട്ട്),  ചേതീഫട്ട്  ടഇണ  പഭാനര്  (വെനിജനിലനസട്ട്),

വെകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസര്  എന്നനിവെരുവട  കയഭാഗലാം  കൂടുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത

കയഭാഗത്തനില്  കകേഭാര്പകറഷന,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  പഞഭായത്തട്ട്  എന്നനിവെര്ക്കഭായനി
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പ്രകതലകേലാം  ചേടങ്ങള തയഭാറഭാക്കണവമന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രകതലകേലാം  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  കേരടട്ട്

തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കേരടട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്

ഇക്കഭാരലത്തനിവലഭാരു തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാര് എടുക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    വകേ  .    വജ  .    മഭാകനി:  സര് ,   ബഹുമഭാനവപട  മനനി  സൂചേനിപനിചതകപഭാവല
നനിയമലാം  ലലാംഘനിചട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  വെനകേനിട  വകേടനിടങ്ങളുലാം  മഭാളുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്.
കകേരള  ഹഹകക്കഭാടതനിതവന്ന ഇതമഭായനി  ബന്ധവപട  നനിയമലാം  പഭാലനിക്കഭാവതയഭാണട്ട്
ഇവതലഭാലാം  വെചനിട്ടുളവതന്നട്ട്  പലഘടങ്ങളനിലുലാം  പറഞനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  ഈ
റൂള  പ്രകേഭാരലാം  മൂനവസന്റെട്ട്  സലമുളവെര്ക്കട്ട്  കനഭാടനിഹഫഡട്ട്  കറഭാഡുകേളനില്  മൂന്നട്ട്
മതീറകറഭാളലാം  ഇറക്കനി  വെതീടട്ട്  വെയ്കക്കണനിവെരുലാം.  അങ്ങവനവെരുകമ്പഭാള
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  പടണ  പ്രകദശങ്ങളനില്  വെതീടട്ട്  വെയഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  ഒരു
സഭാഹചേരലമുണട്ട്.  അതകപഭാവല കഫഭാര്ടട്ട് വകേഭാചനികപഭാലുള വഹറനികറജട്ട് ഏരനിയയനില്
മൂനനനില  ബനില്ഡനിലാംഗുകേകള  അനുവെദനിക്കുകേയുള.  അണര്ഗഇണട്ട്  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്
അനുവെദനതീയമല.  ഇത്തരലാം  ഏരനിയകേളനില്  ഒരുപഭാടട്ട്  ബനില്ഡനിലാംഗുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ടൂറനിസട്ട്  ഏരനിയയഭായ  വഹറനികറജട്ട്  ഏരനിയകേളനില്  പതനിനഭാറട്ട്
മതീററനില്  തഭാവഴെ  വെരുന്ന  കലഭാ  ഹറസട്ട് ബനില്ഡനിലാംഗുകേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാംലാം
വകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ ?

കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില് എവനഭാവക്ക യഭാണട്ട് വചേയഭാന
കേഴെനിയുകേവയന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുലാം.  പുതനിയ  കഭദഗതനികേളനില്  ഇതനിവന
സലാംബന്ധനിക്കുന്ന  വപ്രഭാവെനിഷനസട്ട്  ഉളവപടുത്തഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ  എന്ന  കേഭാരലവലാം
ഗവെണവമന്റെട്ട് സജതീവെമഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വകേ  .    വജ  .    മഭാകനി:  സര്,  കകേന്ദ്ര  ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ
സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്-വന്റെയുലാം   കകേന്ദ്ര  വറഗുകലഷനസനിവന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  തതീരപ്രകദശത്തട്ട്
തഭാമസനിക്കുന്ന  നനിരവെധനി  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം  വെതീടുവെയഭാന
കേഴെനിയുന്നനില.  നഗരസഭകേളനിലുലാം  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  സമര്പനിക്കുന്ന  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്
വപര്മനിറനിവന്റെ പഭാനുകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേതീഴെനിലുള കകേഭാസല് കസഭാണ വറഗുകലഷന
മഭാകനജട്ട് വമന്റെനിനട്ട്  അയച്ചുവകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവെനിവട  വെരുന്ന  പഭാനുകേവളലഭാലാം
മഭാസങ്ങകളഭാളലാം  വകേടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാളത്തവന്ന  എഴുമഭാസത്തനിലധനികേമഭായനി
പഭാനുകേള  വകേടനിക്കനിടക്കുനണട്ട്.  ഇതനിവന്റെ  കേഭാലതഭാമസലാം  അവെസഭാനനിപനിക്കഭാനുള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്-വന്റെ  കേഭാരലലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്  വെരുന്നതല.  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തുലാം  ഇവെ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി ശക്തമഭായനിട്ടുള  ശമങ്ങള നടത്തനിയനിരുന.  ഇകപഭാഴുലാം
അതട്ട്  തടര്നവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്  നനിയമങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  പഭാവെവപട  ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേളക്കട്ട്  തതീരപ്രകദശങ്ങളനില്
വെതീടുവെയഭാനുള  അവെകേഭാശലാം  അലാംഗതീകേരനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനിനുകവെണനി  തതീര്ചയഭായുലാം
സലാംസഭാന ഗവെണവമന്റെട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് സമ്മേര്ദ്ദേലാം വചേലുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട്:  സര്,  വെലനിയ വകേടനിടങ്ങളുവട നനിര്മ്മേഭാണകവെളയനില്
അധനികേഭാര  സഭാപനങ്ങളനില് നനിവന്നലഭാലാം  അനുമതനി  കതടനിയഭാകണഭാ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നവതന്നട്ട്  വെഭാചട്ട്  വചേയഭാനുവളഭാരു  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ  അപരലഭാപ്തത
നനിമനിത്തകമഭാ,  അവലങനില്  മനനഃപൂര്വലാം  വെഭാചട്ട്  വചേയഭാതനിരുന്നതവകേഭാകണഭാ  വെലനിയ
വകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  വപഭാളനിച്ചുകേളകയണ
സനിതനിവെനികശഷലാം  വെരുനണട്ട്.  എവന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ  വപരുമ്പളത്തട്ട്
ഏകേകദശലാം  ആയനിരലാം  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  മുതല്മുടക്കനി  മുത്തൂറനിവന്റെ  സലലാം
ലതീസനിവനടുത്തട്ട്  കേഭാപനികകേഭാണ എന്ന ഇന്റെര്നഭാഷണല് കഹഭാടല് ആന്റെട്ട്  റനികസഭാര്ടട്ട്
പണനിത.  അതനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  അതട്ട്
സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്-കന്റെയുലാം  നതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനികന്റെയുലാം
വെയകലഷനഭാവണനപറഞട്ട്  ആകരഭാ  പരഭാതനി  വകേഭാടുത്തതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  പരഭാതനിയുലാം മറട്ട്  പ്രശ്നങ്ങളുമഭായനി ആളുകേളനിറങ്ങുന്നതട്ട്.
അഞ്ചുവെര്ഷലാം  വകേഭാണഭാണട്ട്  അതനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.
ഹഹകക്കഭാടതനി  അതട്ട്  വപഭാളനിച്ചുകേളയഭാന  ഉത്തരവെനിട്ടു.  ബഹുമഭാനവപട
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  അതട്ട്  ശരനിവെച്ചു.  ഇകപഭാള  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുവട  അഞലാംഗ
ബഞ്ചുകൂടനിയഭാണട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കസ  വകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ
ഘടത്തനില്  ആരുലാം  ഇവതഭാനലാം  ശദനിക്കുന്നനില.  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനട്ട്
കശഷമഭാണട്ട്  വപഭാളനിക്കഭാനുള  ഉത്തരവകേളുലാം  മറട്ട്  പ്രശ്നങ്ങളുവമഭാവക്കയുണഭാകുന്നതട്ട്.
ഇത്തരലാം  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  നമ്മുവട  നനിയമ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  അറനികഞഭാ
അറനിയഭാവതകയഭാ  കേണ്ണടയ്ക്കുകേകയഭാ  കേഭാണഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ  വചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.
ഇത്തരത്തനിലുള  സഭാഹചേരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ബന്ധവപട  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  കൂടുതല്  ശക്തനിവപടുത്തഭാന
കേഴെനിയുകമഭാ  എന്നതഭാണട്ട്  പ്രധഭാനലാം.  ഇവെനിവട  പഭാവെവപടവെര്ക്കട്ട്  വെതീടട്ട്  വെയഭാനുള
അനുമതനിവയഭാനലാം  വകേഭാടുക്കുന്നനില.  വെലനിയ  വെലനിയ  വകേടനിടങ്ങള  വെരുന്നതട്ട്  നല
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കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ചേനിലവതലഭാലാം  നലതഭാണട്ട്,  ആവെശലവമഭാണട്ട്.  ഇനവവെകസഴട്ട്  വെരണലാം,
മുതല്മുടക്കുണഭാകേണലാം,  ടൂറനിസലാം  വെനികേസനവമഭാവക്ക  കവെണലാം.  പവക്ഷ  ഇങ്ങവന
അനധനികൃതമഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള  അവെകേഭാശലാം  ആരഭാണട്ട്  വകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്,   അതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുവട അപരലഭാപ്തത പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി
എവനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, നനിലവെനിലുള പല നനിയമങ്ങളുലാം ലലാംഘനിച്ചുവകേഭാണട്ട്
നമ്മുവട  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  വെനിവെനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്   ഒരുപഭാടട്ട്  വകേടനിടങ്ങളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആരലാംഭഘടത്തനില്  ബന്ധവപട  തകദ്ദേശ
സഭാപനത്തനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുന്ന പഭാന പ്രകേഭാരമല പല വകേടനിടങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  രൂപവപട്ടുവെരുന്നതട്ട്.  അതകപഭാവലതവന്ന  ഒരു  ഹസറട്ട്  പഭാന
കേനിട്ടുകമ്പഭാള  ബന്ധവപട തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളുവട  വസക്രടറനിമഭാര്  ഏവതഭാവക്ക
നനിയമങ്ങളഭാണട്ട്  അവെനിവട  നനിലനനില്ക്കുന്നവതന്നട്ട്  കവെണതകപഭാവല
പരനികശഭാധനിക്കഭാവത  അനുമതനി  നല്കുന്നതവകേഭാണഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനിലുള
സലാംഭവെങ്ങള  ഉണഭാകുന്നതട്ട്.  ഇങ്ങവന  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  വെനിവെനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ  ധഭാരഭാളലാം  വകേടനിടങ്ങളുണട്ട്.  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര്
സൂചേനിപനിച  വകേടനിടത്തനിവന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  ഹഹകക്കഭാടതനിയുലാം  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
യുവമഭാവക്ക  ഇടവപടനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  അത്തരലാം  വെനിഷയങ്ങളനില്  കകേഭാടതനികേളുവട
ഇടവപടല് ഫലവെത്തഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനിരനിക്കുലാം സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുകേ. 

ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന: സര്, തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്,    അതഭായതട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന, മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  പഞഭായത്തട്ട് എന്നനിവെയട്ട് പ്രകതലകേമഭായനി ചേടങ്ങള
തയഭാറഭാക്കുവമന്നട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  മനനിയുവട  മറുപടനിയനില്  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ
അങ്ങവന വകേടനിട  നനിയമങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്തനില് എലഭാ വെതീടുകേളക്കുലാം
സഇകരഭാര്ജ പഭാനലുലാം മഴെവവെള സലാംഭരണനിയുലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകമഭാ;  അവലങനില്
നനിശനിത സസ്വയര് മതീറര് വെനിസതീര്ണ്ണമുള വെതീടുകേളക്കഭായനി അതട്ട് പരനിമനിതവപടുത്തുകമഭാ?
പുറകമ്പഭാക്കനില് കുടനില്വകേടനി തഭാമസനിക്കുന്ന ധഭാരഭാളലാം ആളുകേളുണട്ട്.  അവെര്ക്കട്ട് നമ്പര്
കേനിടഭാത്തതനിനഭാല്   കറഷനകേഭാര്ഡ്കപഭാലുലാം  കേനിടഭാത്ത  ഒരവെസയുണട്ട്.
അക്കഭാരലത്തനില്  എനട്ട്  വചേയഭാന  കേഴെനിയുവമനളതനിവനക്കുറനിചട്ട്   ഗഇരവെമഭായനി
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ ? 

കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, നനിലവെനിലുള എലഭാ വെതീടുകേളക്കുലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നമ്പരനിടട്ട്  വകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപട്ട്  ഉടനതവന്ന  ഉത്തരവെട്ട്
പുറവപടുവെനിക്കുലാം.  ഞഭാന അക്കഭാരലലാം നനിയമസഭയനില് കനരവത്ത പറഞനിട്ടുളതഭാണട്ട്.
പഭാവെവപട  ആളുകേളക്കട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നമ്പര്  കേനിടഭാത്തതകേഭാരണലാം
കറഷനകേഭാര്ഡുകപഭാലുലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  സനിതനി  നനിലവെനിലുണട്ട്.  കനരവത്ത
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സൂചേനിപനിചതകപഭാവല വകേടനിട നനിയമങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന ഘടത്തനില് എവനഭാവക്ക
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  വചേകയണതട്ട്  എന്നതനിവന  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കഭാന  ഉകദലഭാഗസരുവട  ടതീമനിവന  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവെര്
സമര്പനിക്കുന്ന  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേഭാരലങ്ങള  മുകന്നഭാട്ടുനതീക്കുലാം.
ബഹുമഭാനവപട പഭാകലഭാളനി മുഹമ്മേദട്ട് കുടനി തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന്ന
കേഭാലത്തട്ട്   വെതീടുകേളനില്  മഴെസലാംഭരണനികേള  കവെണവമവന്നഭാരു  നനിര്കദ്ദേശലാം
മുകന്നഭാട്ടുവെചകപഭാള  അതനിവനതനിരഭായനി  വെലഭാപകേമഭായ  പ്രതനികഷധമുയരുകേയുണഭായനി.
സതലത്തനില് അന്നട്ട് നമ്മേള ആ നനിയമലാം അനുസരനിചനിരുനവവെങനില് ഇന്നട്ട് നമ്മേള
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന രൂക്ഷമഭായ കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം മറനികേടക്കഭാന കേഴെനിയുമഭായനിരുന.
അന്നട്ട്  നമ്മേളഭാരുലാം  അതട്ട്  കവെണതകപഭാവല  വചേവെനിവക്കഭാണനില.  അതനിവന്റെ
പരനിണനിതഫലമഭാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  നമ്മുവട  സലാംസഭാനവത്ത  പല  കേനിണറുകേളുലാം
വെറനിക്കനിടക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം.   വവെല്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം  പുതനിയ
വെതീടുകേളവക്കങനിലുലാം ഉണഭാകേണലാം.  പഴെയ വെതീടുകേളനിലുലാം അതട്ട് ഉണഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
വെളവര ശക്തമഭായനിട്ടുള ഇടവപടല് നടത്തനിവെരനികേയഭാണട്ട്.  അതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്
140  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിവല  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തുകേളനില്  വവെല്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്
കപ്രഭാജകനിനട്ട് സലാംസഭാന തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപട്ട് തടക്കലാം കുറനിക്കുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട്:   സര്,  2001-ല് അലാംഗതീകേരനിക്കവപട മഭാസര് പഭാനനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  വകേഭാലലാം  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി
നനിലവെനില്  നല്കേനിവെരുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത  പഭാനനിവല  അപഭാകേതകേളമൂലവലാം
ഭൂവെനിനനികയഭാഗത്തനിലുലാം  മറ്റുമുണഭായനിട്ടുള  മഭാറങ്ങളമൂലവലാം  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനില്  വപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  വെളവരയധനികേലാം  ബുദനിമുട്ടുണഭാകുനണട്ട്.
പരനിഷ്കരനിച  മഭാസര്  പഭാനനിവന്റെ  കേരടട്ട്  2013-ല്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.  ആയതനിനട്ട്
നഭാളനിതവെവര  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുവെഭാന  സഭാധനിചനിടനില.  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  തസ്വരനിതവപടുത്തനി  ജനങ്ങള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന
ബുദനിമുടനിനട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  പല  നഗരങ്ങളുലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന
പ്രശ്നമഭാണനിതട്ട്.   കഫഭാര്  ഏരനിയ  കറകഷലഭാ  (എഫട്ട്.എ.ആര്.)  നനിലവെനിലുള  വകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ചേടമനുസരനിചട്ട്  ഒനലാം  ഡതീവറയ്ല്ഡട്ട്  ടഇണ പഭാനനിലാംഗട്ട്  സതീമനുസരനിചട്ട്
മവറഭാനമഭാണട്ട്.  ടഇണ  പഭാനനിലാംഗട്ട്  സതീമുകേള  വെളവര  കേഭാലപഴെക്കലാം  വചേന്ന
സതീമുകേളഭാണട്ട്.   അതവകേഭാണ്ടുതവന്ന പല നഗരങ്ങളനിലുമുള എഫട്ട്.എ.ആര്.  രണ്ടുലാം
രണരയുലാം അതനിനട്ട് തഭാവഴെയുമഭാണട്ട്.  എന്നഭാല് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് നനിയമമനുസരനിചട്ട് നഭാലുലാം
നഭാലരയുവമഭാവക്ക  ആകേഭാവന്ന  സനിതനിയുമുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  ഡനിസഭാരനിറനി
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നനിലനനില്ക്കുന്നതവകേഭാണട്ട് പലപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് വകേടഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലമുണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  റൂളനുസരനിചട്ട്  കേഭാരലങ്ങള
നടത്തവപടണലാം,  അതനുസരനിചഭായനിരനിക്കണലാം ഓകരഭാ നഗരത്തനിലുലാം  എഫട്ട്.എ.ആര്.
നനിശയനിക്കവപകടണവതന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  ബന്ധവപട  തകദ്ദേശ
ഭരണസഭാപനങ്ങളുവട  വസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട്  കേവത്തഴുതഭാന  ചേതീഫട്ട്  ടഇണ  പഭാനകറഭാടട്ട്
ആവെശലവപടനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  പ്രഭാബലലത്തനില് വെരുന്നകതഭാവട ഇഇവയഭാരു വെലതലഭാസലാം
മറനികേടക്കഭാനഭാകുവമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:   സര്,  വെനകേനിടക്കഭാരുലാം  പ്രമഭാണനിമഭാരുലാം  കതഭാടട്ട്
പുറകമ്പഭാക്കുകേളുലാം  കേഭായകലഭാര  പുറകമ്പഭാക്കുകേളുലാം  കേകയറനി  ബഹുനനിലവകേടനിടങ്ങള
വകേടനിവപഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  പഭാവെവപടവെകരഭാ  സഭാധഭാരണക്കഭാകരഭാ  ഒരു
പഭാസനികേട്ട്  വെലനിചട്ട്  പുറകമ്പഭാക്കനില്  വകേടനിയഭാല്  അകപഭാളതവന്ന  പുറത്തഭാക്കുന്ന
സനിതനിയഭാണുളതട്ട്.  വെനകേനിട  കേകയറത്തനിലൂവട  വെലനിയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തനിയനിരനിക്കുന്ന ആളുകേളവക്കതനിവര യഭാവതഭാരു നടപടനിയുമനില.  അവെര് നനിയമലാം
മറനികേടക്കഭാന  കകേഭാടതനികേവള  സമതീപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇത്തരലാം  ശക്തനികേവള
നനിലയ്ക്കുനനിര്ത്തഭാന ഗവെണവമന്റെട്ട് ശക്തമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ഒരുപഭാടട്ട്  വകേടനിടങ്ങള  അനധനികൃതമഭായനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങള  അവെയട്ട്  നമ്പരനിടട്ട്
വകേഭാടുത്തനിടനില.  എന്നഭാല് അവെവയഭാവക്ക  ഇകപഭാള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കകേഭാടതനി
ഇടവപടല്മൂലമഭാണട്ട്  വെനകേനിട  മഭാളുകേള  മുഴുവെന  ഇകപഭാള  പ്രവെര്ത്തനിചട്ട്
വകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  പഭാറ്റൂര്  ഫഭാറട്ട്  വെനിവെഭാദലാം  നമുവക്കലഭാവെര്ക്കുമറനിയഭാലാം,
ബഹുമഭാനവപട വവഹകക്കഭാടതനിയനില്നനിനലാം ലഭനിച മൂന്നട്ട്  ഇടക്കഭാല ഉത്തരവകേളുവട
പനിനബലത്തനിലഭാണട്ട്  അതനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതട്ട്.  അങ്ങവന
കകേഭാടതനികേളുവട ഇടവപടല്മൂലലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട അനുമതനിയനിലഭാവത
നനിരവെധനി  വകേടനിടങ്ങള  ഇകപഭാള  പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.  ശക്തമഭായ
നടപടനികേളനികലയട്ട്  നതീങ്ങനിയനിവലങനില്  ധഭാരഭാളലാം  അനധനികൃതമഭായ  വകേടനിടങ്ങള
ഇനനിയുലാം  ഉയര്നവെരുലാം.   ഇക്കഭാരലത്തനില്  ബന്ധവപട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലാം  ആര്ക്കനി
വടക്ടുകേളുവമഭാവക്ക  പങഭാളനികേളഭാവണന്നഭാണട്ട്  മനസനിലഭാകക്കണതട്ട്.  അതവകേഭാണട്ട്
ഇങ്ങവനയുള  വകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  അതട്ട്  വസയനില്  വചേയ്യുകമ്പഭാള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  വെഞനിക്കവപടഭാതനിരനിക്കഭാന  അവെരുവട  പൂര്ണ്ണമഭായ  വെനിവെരലാം
സനി.ടനി.പനി.-യുവട  വവെബ്വവസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുള  തതീരുമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്
എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 
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ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി:   സര്,  പല നഗരങ്ങളനിലുലാം  കഫഭാര് ഏരനിയ
കറകഷലഭാ  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  റൂളസുമഭായനി  കയഭാജനിച്ചുകപഭാകുന്നനിവലനളതട്ട്  നമുക്കട്ട്
കേഭാണഭാന കേഴെനിയുനണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  പല
കറഭാഡുകേളുലാം  കേകയറനി  റൂളസട്ട്  പഭാലനിക്കഭാവത  വകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
അതനിവനതനിവര  കകേസട്ട്  വകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  നതീണ്ടുനതീണ്ടുകപഭാകുന്ന  ഒരു  പ്രശ്നവമുണട്ട്.
എവന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്ത്തവന്ന  പഴെയ  വകേഭാലലാം-വചേകങഭാട  കറഭാഡട്ട്  കേകയറനി  ഒരു
വകേടനിടമുണഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് വപഭാളനിക്കഭാനഭായനി കകേഭാടതനി ഉത്തരവെനിടഭാല്
അതനികന്മേല്  അപതീല്  വകേഭാടുത്തട്ട്  അണ  എനഡനിലാംഗഭായനി  നതീണ്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
ഇത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  വെനികേസനപ്രവെര്ത്തനങ്ങവള തടസവപടുത്തഭാന
കകേഭാടതനി  വെലവെഹഭാരങ്ങളുമഭായനി  നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവെണത സമതീപകേഭാലത്തഭായനി  കൂടനി
വെരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതവകേഭാണട്ട് പല കറഭാഡുകേളുലാം വെതീതനികൂടഭാന കേഴെനിയഭാത്ത സനിതനിയുലാം
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വപവടന്നട്ട്  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കണവമന്നട്ട്
വവഹകക്കഭാടതനിവയ കബഭാധനിപനിക്കഭാന തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമഭായനി ബന്ധവപട
പതീഡര്മഭാര്ക്കട്ട്  ശക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുലാം.  അതകപഭാവലതവന്ന ബഹുമഭാനവപട
അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചപ്രകേഭാരലാം  കഫഭാര്  ഏരനിയ  കറകഷലഭാ  പല  നഗരങ്ങളനിലുലാം
വെലതലസമഭാണട്ട്.   ഞഭാന അതട്ട് കനരവത്ത ഇവെനിവട സൂചേനിപനിചതഭാണട്ട്.  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്
റൂളനുസരനിച്ചുള കഫഭാര് ഏരനിയ കറകഷലഭാ  എനഭാകണഭാ അതട്ട്  ഓകരഭാ  നഗരത്തനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് വെലക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം ഗവെണവമന്റെട്ട് ബന്ധവപടവെര്ക്കട്ട് നല്കുലാം.

ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന:  സര്,  ഞഭാന കേഴെനിഞ അസലാംബനിയനിലുലാം കചേഭാദനിച ഒരു
കചേഭാദലമഭാണട്ട്.  ഫഭാറ്റുകേള  എലഭാ  സതീമകേളുലാം  ലലാംഘനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  മതരനിചട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കവപടുകേയഭാണട്ട്. ഇതവകേഭാണ്ടുവെരുന്ന ഒരു പ്രധഭാന കദഭാഷലാം, തനിരുവെനനപുരലാം
നഗരത്തനിവലഭാവക്കയഭാവണങനില്  1970-കേളനിലനിട  പ്രനികമഭാ  വവപപ്പുകേളഭാണട്ട്
ഇകപഭാഴുമുളതട്ട്.   നനിരനരമഭായനി  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഇ
ഫഭാറ്റുകേവളഭാവക്ക  ഒരു  സസ്വകേഭാരല  സഭാമഭാജലലാം  കപഭാവലയഭാണട്ട്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.
വതരവഞടുപട്ട്  കേഭാലത്തട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  വകേഭാടുക്കഭാനകപഭാലുലാം  ആവരയുലാം  അകേകത്തയ
കേയറനില.  ഇങ്ങവനയുള സഭാമഭാജലങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണട്ട്  ഇവെനിവട  നടക്കുന്നതട്ട്.
ഗവെണവമന്റെട്ട്  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
കേടനിഞഭാണനിടനിവലങനില്  ഫഭാറ്റുകേള  ഇങ്ങവന  നനിരനരലാം
വപഭാങ്ങനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുലാം.  ഇതനിവനഭാരു   നനിയനണകമര്വപടുത്തഭാന
ഗവെണവമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?    
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കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം  അക്കഭാരലത്തനില്  ഗവെണവമന്റെട്ട്
ശക്തമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  നനിയമഭാനുസൃതമലഭാവത  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ഫഭാറ്റുകേള  ഓകരഭാ  ഘടത്തനിലുലാം  ബന്ധവപട  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട
വസക്രടറനിമഭാകരഭാ  ബന്ധവപട  എഞനിനതീയര്മഭാകരഭാ  വവസറട്ട്  വെനിസനിറട്ട്  വചേയ്തട്ട്  പഭാന
അനുസരനിചഭാകണഭാ  അതണഭാക്കുന്നവതന്നട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  നമുക്കട്ട്
ഇക്കഭാരലത്തനില് ഒരു അനനിമപരനിഹഭാരമുണഭാക്കുവെഭാന കേഴെനിയുകേയുള.  പല ഫഭാറ്റുകേളുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  വപഭാതസലലാം,  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഇവതഭാവക്ക  കേകയറവപടുനണട്ട്.
തനിരുവെനനപുരത്തട്ട്  തവന്ന  പഭാറ്റൂര്  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്
നനിലനനില്ക്കുന്ന  പ്രശ്നമതഭാണട്ട്.  225  വസന്റെട്ട്  സലത്തട്ട്  ഒരു  ഫഭാറട്ട്/ഒരു  മഭാള
പണനിയണവമനള  പഭാനഭാണട്ട്  അവെര്  തനിരുവെനനപുരലാം  കകേഭാര്പകറഷനനില്
നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  അതനില്  ഉളവപടനിട്ടുവണനള
ആകക്ഷപവത്തത്തുടര്ന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചകപഭാള  208  വസന്റെനിവന്റെ  പടയലാം  മഭാത്രകമ
അവെരുവട  വവകേയനിലുള  എന്നട്ട്  കബഭാദലമഭാവകേയുണഭായനി.   ആ  സന്ദര്ഭത്തനിലുലാം
225  വസന്റെട്ട് സലത്തട്ട് അവെര് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിച അകത പഭാനനില് തവന്നയഭാണട്ട്
208  വസന്റെട്ട്  സലത്തുലാം നനിര്മ്മേനിചതട്ട്.   സസ്വഭാഭഭാവെനികേമഭായുലാം  225  വസന്റെട്ട്  സലത്തട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിച  ഫഭാറട്ട്  208  വസന്റെട്ട്  സലത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  കേഴെനിയനില.
അതനിവലവനങനിലുലാം കുറവെട്ട് വെരുകത്തണതണട്ട്.  പകക്ഷ ഒരു കുറവലാം വെരുത്തനിയനിടനില.
ഇങ്ങവനയുള  കേഭാരലങ്ങള  ഫഭാറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  എലഭാ
സലങ്ങളനിലുലാം  നടക്കുനണട്ട്.  ഇതട്ട്  ശക്തമഭായനി  കമഭാണനിറര്  വചേയഭാന  ബന്ധവപട
തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങളുവട  വസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുലാം.  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  ഓകരഭാ  ഘടങ്ങളനിലുലാം  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള
തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങവള   സമതീപനിചട്ട്  അവെനിവട  നനിന്നട്ട്  അനുമതനി
പുതക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കണവമനള  നനിര്കദ്ദേശലാം ബന്ധവപടവെര്ക്കട്ട് നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    നഇഷഭാദട്ട്:   സര്,  കനരവത്ത  ഇവെനിവട  സൂചേനിപനിചതകപഭാവല
നമ്പരനിലഭാത്ത വകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് നമ്പര് നല്കുകമ്പഭാള ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പഭാന്റെട്ട്, മഴെവവെള
സലാംഭരണനി  തടങ്ങനിയവെ  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടുള  ഉത്തരവെട്ട്  കൂടനി
ഉണഭാകുകമഭാ?  ശതീ. പഭാകലഭാളനി മുഹമ്മേദട്ട് കുടനി മനനിയഭായനിരുന്ന സമയത്തട്ട് ഇറക്കനിയ ആ
ഉത്തരവെട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുനവവെങനില്  ഇന്നട്ട്  കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുമഭായനിരുനവവെന്നട്ട്  മനനി  പറഞ.  അതകപഭാവല തവന്നയഭാണട്ട്
ഇന്നട്ട്  കവെസനിവന്റെയുലാം  പ്രശ്നലാം.   അതവകേഭാണട്ട്  നമ്പരുകേള  നല്കുന്ന  സമയത്തട്ട്
ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പഭാന്റെട്ട്,  വവപപട്ട് കേകമ്പഭാസട്ട്,  വവെര്മനി കേകമ്പഭാസട്ട് ഇതനികലവതങനിലുലാം ഒന്നട്ട്
ഉറപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ നമ്പര് നല്കുകേയുള എന്ന തരത്തനില് ഒരു ഉത്തരവെട്ട്
നല്കേഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?
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കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പഭാന്റെട്ട്, മഴെവവെള സലാംഭരണനി, വവെല്
റതീചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  ഇവതഭാവക്ക  വെതീടുകേളുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  അനനിവെഭാരലമഭായനി
ഉണഭാകകേണതഭാണട്ട്.  മുമ്പട്ട് അതനിനുള ഒരു ശമലാം നടന. പകക്ഷ  വെനിജയനിചനില. നമുക്കട്ട്
അതനിവനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.   ഇവെനിവട  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
വെലതലഭാസത്തനിവന്റെ  പ്രശ്നലാം  വെരുന്നനില.  എലഭാവെരുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്   ഇകപഭാള  ഒകര
മനസരഭാണട്ട്  എനളതഭാണട്ട്  എവന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം.  അതവകേഭാണട്ട്  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  റൂള
പുതക്കനി  നനിശയനിക്കുകമ്പഭാള  തതീര്ചയഭായുലാം  ഇതനിവനക്കുറനിചട്ട്  സഗഇരവെലാം
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  കകേഭാടതനി  വെനിധനി  വെരുന്നതവകേഭാണട്ട്
കേഭാരലങ്ങള അങ്ങവന നടനകപഭാകുനവവെന്നട്ട്  പറയുന്ന നനിഗമനകത്തഭാടട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
കയഭാജനിക്കഭാന  കേഴെനിയനില.  കേഭാരണലാം,  കകേഭാടതനിയനില്  എത്തുന്ന  വതളനിവെനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  വെനിധനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതട്ട്.  ആ  വതളനിവെട്ട്  വകേഭാടുക്കന്ന
കേഭാരലത്തനില്  ഉത്തരവെഭാദവപട  ഉകദലഭാഗസര്  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുള
രതീതനിയനില്ത്തവന്ന പ്രവെര്ത്തനിചനിട്ടുകണഭാവയനളളതട്ട് കകേസ്സുകേള റനിവെന്യൂ വചേയ്യുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്
മനസനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതട്ട്. ഇഇ ഗവെണവമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം
ഇതകപഭാലുളള കകേസ്സുകേള റനിവെന്യൂ വചേയ്യുന്നതനിനുകവെണനി ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ; അവലങനില്
അതനിനട്ട്  നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ?  പത്തുമുപതട്ട്  വെര്ഷങ്ങളക്കട്ട്  മുമ്പഭാണട്ട്   മഭാസര്  പഭാന
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  അന്നട്ട്  ഗതീന കസഭാണഭായനിരുന്ന സലങ്ങവളലഭാലാം  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.
വകേഭാകമഴലല്  ഏരനിയ,  വസമനി  വകേഭാകമഴലല്  ഏരനിയ,  വറസനിഡനഷലല്  ഏരനിയകേള
മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  വെതീടട്ട്  വെയ്ക്കുന്നതനിനുള  ഭൂമനിയുവട  ആവെശലലാം  കകേരളത്തനില്  കൂടനി
വെരനികേയഭാണട്ട്. ആവെശലത്തനിനട്ട് അനുസരനിചട്ട്  മഭാസര് പഭാന തയഭാറഭാക്കഭാന ശമനിക്കുകമഭാ;
ഇകപഭാള  ഓര്ഡര്  വെരഭാന  കപഭാകുനവവെന്നട്ട്  പറഞ.  ആ  മഭാസര്  പഭാനനിലുലാം
ഇതകപഭാലുളള മഭാറങ്ങള വെരുത്തുന്നതനിവനക്കുറനിചട്ട് ഗവെണവമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  വെലതലസങ്ങളഭായനിട്ടുളള  കസഭാണുകേവളന്നട്ട്
പറയുന്നതട്ട്  പുതനിയ  കേഭാലത്തട്ട്  എത്രമഭാത്രലാം  പ്രസക്തമഭാവണനളളതട്ട്  നമുക്കട്ട്
ആകലഭാചേനിചട്ട്  തതീരുമഭാനനികക്കണതഭാണട്ട്.  മുവമ്പഭാവക്ക  ഇനഡസനിയല്  ഏരനിയ,
വകേഭാകമഴലല്  ഏരനിയ,  വറസനിഡനഷലല്  ഏരനിയ  എവന്നഭാവക്ക  പറഞട്ട്
തനിരനിക്കഭാമഭായനിരുന.  ഇന്നട്ട്   മനികഡട്ട്  ഏരനിയയഭാണട്ട്.  അതവകേഭാണഭാണട്ട്  പല
സലങ്ങളനിലുലാം പ്രശ്നങ്ങള നനിലനനില്ക്കുന്നതട്ട്. 25  വെര്ഷങ്ങളക്കട്ട് മുമ്പട്ട് ഉണഭാക്കനിയ
മഭാസര്  പഭാനനില്  വകേഭാകമഴലല്  ഏരനിയ/  ഇനഡസനിയല്  ഏരനിയ/  ഗതീന  ഏരനിയ
എന്നനിങ്ങവന വഎഡന്റെനിവവഫ വചേയ്ത സലത്തട്ട് വെതീടട്ട്  വെയഭാന കേഴെനിയഭാത്ത സനിതനി
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  മഭാസര്
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പഭാനുകേളനില്  വെലതലഭാസലാം  വെരുത്തനി  ഏതട്ട്  കസഭാണഭാണട്ട്  ആകക്കണവതനളളതനിവന
സലാംബന്ധനിചട്ട്  വെലക്തത  വെരുത്തനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആകക്ഷപങ്ങള
ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്. ഇതനിനകേലാം ഏതഭാണട്ട് 42-
ഒഭാളലാം മഭാസര് പഭാനുകേള അലാംഗതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.  എലഭാ നഗരങ്ങളുമഭായനി ബന്ധവപട
മഭാസര്  പഭാനുകേളുലാം  പുതകക്കണതണട്ട്.  അവെ  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  ആകക്ഷപങ്ങള
സസ്വതീകേരനിചട്ട്  അതനിവന്റെ  ഒറനിജനിനല്  രൂപലാം  പ്രസനിദതീകേരനികക്കണതണട്ട്.  അങ്ങവന
വെരുകമ്പഭാള  ഇഇ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുവമന്നഭാണട്ട്  കേരുതന്നതട്ട്.
കകേഭാടതനികേളനില്  കകേസ്സുകേള  വതളനിവെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  വെനിധനിക്കുന്നതട്ട്.
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിവല  ബന്ധവപട  ആളുകേള  കകേഭാടതനികേളനില്  ഇതലഭാദനി
കകേസ്സുകേള  വെരുകമ്പഭാള  ആവെശലമഭായനിട്ടുളള  കരഖകേള  ബന്ധവപട  പതീഡര്മഭാര്ക്കട്ട്
എത്തനിച്ചുവകേഭാടുക്കുന്നതനില്  തഭാല്പരലക്കുറവെട്ട്  കേഭാണനിക്കുനണട്ട്.  അത്തരത്തനില്
തഭാല്പരലക്കുറവെട്ട് കേഭാണനിചതനിവന്റെ കപരനില് പഭാറ്റൂര് ഫഭാറ്റുമഭായനി ബന്ധവപടട്ട് ഇതനിനകേലാം
രണ്ടുകപവര  സവസന്റെട്ട്  വചേയ്തുകേഴെനിഞ.  ഇങ്ങവന  ശക്തമഭായ  നടപടനികേളുമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാനഭാണട്ട്  ഗവെണവമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബന്ധവപടട്ട്  അനധനികൃതമഭായനി  വവലസനസട്ട്  നല്കേനിവയനളള  ആകരഭാപണലാം
ഉയര്ന്നതനിവന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്  കകേഭാര്പകറഷന  വസക്രടറനിവയ   ഗവെണവമന്റെട്ട്
സവസന്റെട്ട്  വചേയ്തട്ട്  പുറത്തു  നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഴെനിഞ  കേഭാലയളവെനില്  ആറട്ട്
കപവരയഭാണട്ട്  ഇതലഭാദനി  കകേസുകേളുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപട്ട്
സവസന്റെട്ട് വചേയ്തവതനളള കേഭാരലവലാം സഭവയ അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  സര്,  നവെലാംബര്  1-നട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ ഒ.ഡനി.എഫട്ട്.  ആയനി പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അകതഭാവടഭാപലാം സമ്പൂര്ണ്ണ വവവെദദ്യുതതീകേരണവലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. എലഭാ വെതീടുകേളനിലുലാം
വവവെദദ്യുതനി എത്തനിക്കുകേ,  അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള ഉണഭാക്കനിവകേഭാടുക്കുകേ എന്നതട്ട്
ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ പ്രഖലഭാപനിത നയമഭാണട്ട്.  വെലനിയ വകേടനിടങ്ങള,  ഫഭാറ്റുകേള എന്നനിവെ
അനധനികൃത  വകേടനിടവമന്ന  നനിലയനില്  മഭാര്ക്കട്ട്  വചേയ്യുകേയുലാം  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുകേയുലാം
വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം  വെഴെനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളള  വചേറനിയ
വകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്, നനിര്മ്മേഭാണലാം പഭാതനി വെഴെനിയനിലഭായകതഭാ അവലങനില് കമല്ക്കൂരകപഭാലുലാം
ഇലഭാത്തകതഭാ  ആയ  വകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്,  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയനിരനിക്കുനവവെന്ന  ഒറ
കേഭാരണലാം  പറഞട്ട്  വവവെദദ്യുതനി,  വവെളളലാം,  വെഴെനി,  പഞഭായത്തനിവന്റെ  ആനുകൂലലങ്ങള
എന്നനിവെ  നല്കേരുവതന്ന  നനിലയനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വസക്രടറനിമഭാര്
ഇടവപടുകേയഭാണട്ട്.   അതനിവനഭാവക്കയുള  അധനികേഭാരലാം  വസക്രടറനിമഭാര്ക്കഭാണട്ട്,
ജനകേതീയ  സമനിതനികേളക്കല.  നഗരസഭഭാ  വസക്രടറനിമഭാരുലാം  പഞഭായത്തട്ട്
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വസക്രടറനിമഭാരുലാം ഇത്തരലാം ആനുകൂലലങ്ങള തടയഭാനുളള നടപടനി എടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്
അങ്ങയുവട  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  അങ്ങട്ട്  അതട്ട്  കേര്ശനമഭായനി  നനിയനനിക്കുകമഭാ;
എലഭാവെര്ക്കുലാം വവെളളവലാം വവവെദദ്യുതനിയുലാം വെതീടുലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  തടയഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

കഡഭാ  .    വകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  എലഭാ  വെഭാസഗൃഹങ്ങളക്കുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
വപര്മനിറട്ട്  നമ്പര് നല്കേഭാന തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   നമ്മുവട
നഭാടനില്  ഏവതങനിലുലാം  വെതീടനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ആളനിനട്ട്  ഒരു  ആനുകൂലലവലാം
നനികഷധനിക്കവപടഭാന പഭാടനില.  സഭാമ്പത്തനികേ കശഷനിയുളളവെര് വെലനിയ തകേ വകേഭാടുത്തട്ട്
ഇലകനിസനിറനി  കേണക്ഷന  വെഭാങ്ങുന.  അവെര്ക്കട്ട്  കറഷന  കേഭാര്ഡനിവന്റെകയഭാ  മറട്ട്
കരഖകേളുവടകയഭാ  ആവെശലമനില.  ആനുകൂലലങ്ങള  അവെര്ക്കട്ട്  കവെണ.  എന്നഭാല്
പഭാവെവപടവെകരയുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാകരയുലാം  സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം  അങ്ങവനയല,
അവെര്ക്കട്ട്  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്,  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡട്ട്,  വെഭാടര്  സവവപ  കേണക്ഷന,
ഇലകനിസനിറനി കേണക്ഷന തടങ്ങനിയവെവയലഭാലാം കവെണലാം. ഇതനിവനഭാവക്ക തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നമ്പവരങനിലുലാം ആവെശലമഭാണട്ട്. ഇതട്ട് നല്കുന്നതനിനട്ട് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപട്ട് ഉടന
തവന്ന  ഉത്തരവെട്ട്  പുറവപടുവെനിക്കുലാം.  നമ്മുവട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒവരഭാറ  വെതീടുലാം
വെഭാസഗൃഹവലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നമ്പവരങനിലുലാം  ഇടഭാത്തതഭായനി  ഉണഭാകേരുവതനളള
നനിഷ്കര്ഷകയഭാവടയഭാണട്ട് ഗവെണവമന്റെട്ട് മുകന്നഭാടട്ട് കപഭാകുന്നതട്ട്.  

തതീരകദശ തറമുഖങ്ങവള ബന്ധനിപനിചട്ട് യഭാത്രഭാ കബഭാട്ടുകേള
2(T*572) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര്  :

ശതീ  .   എന   .  എ  .   വനലനിക്കുന്നട്ട്  :
ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട്  :
ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  സര്,  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) തതീരകദശ തറമുഖങ്ങവള ബന്ധനിപനിചട്ട് യഭാത്രഭാ കബഭാട്ടുകേള ഏര്വപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഏവതഭാവക്ക  തറമുഖങ്ങവള  തമ്മേനില്
ബന്ധനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതട്ട്  ഏജനസനിവയയഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  ഏര്വപടുത്തുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  വതക്കുലാം  വെ ടക്കുമുള  വചേറുകേനിട  തറമുഖങ്ങള
കൂടനിയനിണക്കനി  പ്രസ്തുത  പദതനി  വെനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയ്ക്കുകൂടനി
പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപളനി): സര്, 

(എ)  ഉണട്ട്.  വെനിഴെനിഞലാം-വകേഭാചനി,  വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്
യഭാത്രഭാക്കപല് സര്വതീസട്ട് തടങ്ങുവെഭാന ആദലഘടലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) വമകസഴട്ട്.  കസഫട്ട് കബഭാടട്ട് വവപ്രവെറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്,  വകേഭാചനി എന്ന സസ്വകേഭാരല
സലാംരലാംഭകേവരയഭാണട്ട് വതരവഞടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) വെനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയട്ട് ഊന്നല് നല്കേനിവക്കഭാണഭാണട്ട് ഈ പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  കമല്പറഞ  പദതനി  വെനിജയവത്ത  ആസദമഭാക്കനിയഭായനിരനിക്കുലാം
സലാംസഭാനവത്ത മറട്ട് തറമുഖങ്ങവളക്കൂടനി കൂടനിയനിണക്കനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര്:  സര്,  സലാംസഭാനവത്ത  തതീരകദശ  തറമുഖങ്ങവള
ബന്ധനിപനിചട്ട് യഭാത്രഭാകബഭാടട്ട് സര്വതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് എവനങനിലുലാം സര്കവകയഭാ
പഠനങ്ങകളഭാ സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില് അതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപളളനി:  സര്,  തതീരകദശ  സഞഭാരയഭാത്ര
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  തറമുഖങ്ങവള  ബന്ധനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  കേടല്യഭാത്രയഭാവെശലമഭായ
സഭാകങതനികേ  ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിച്ചുവകേഭാണഭാണട്ട്  ഗവെണവമന്റെട്ട്
തതീരുമഭാനങ്ങള വവകേവക്കഭാളളുന്നതട്ട്. ഇഇ യഭാത്രയട്ട്  യഭാത്രഭാ യഭാനങ്ങള സജമഭാക്കനി
അതനിനുളള  സഭാകങതനികേ  അനുമതനി   ലഭനികക്കണതണട്ട്.  അത്തരലാം  നനിയമപരവലാം
സഭാകങതനികേവമഭായ  അനുവെഭാദങ്ങള  ലഭനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം
യഭാത്രഭായഭാനങ്ങളക്കുളള  സഇകേരലങ്ങള  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്നതട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില്
തറമുഖത്തനിവന്റെ  ഭഭാവെനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുമഭായുലാം  തതീരകദശവമഭായുലാം  ബന്ധവപടട്ട്
ആകലഭാചേനിചട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര്:  സര്,  അങ്ങയുവട  ഉത്തരത്തനില്  വമകസഴട്ട്  കസഫട്ട്
കബഭാടട്ട്  വവപ്രവെറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  വകേഭാചനിവയന്ന  സസ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേവരയഭാണട്ട്
ഏജനസനിയഭായനി  വതരവഞടുത്തനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട്  പറയുന.  ഏതട്ട്  മഭാനദണ്ഡ
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ഇഇ ഏജനസനിവയ  സര്ക്കഭാര് വതരവഞടുത്തതട്ട്;  അതനിനട്ട്  വടണര്
നടപടനികേള  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എനഭാണട്ട്  അതനിവന്റെ  മഭാനദണ്ഡവമന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപളളനി:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം  വടണര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  വമകസഴട്ട്  കസഫട്ട്  കബഭാടട്ട്  വവപ്രവെറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്ന
സസ്വകേഭാരല കേമ്പനനിവയ ഏല്പനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.

ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നട്ട്:  സര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡുമഭായനി  ഏവറ  ബന്ധമുളള
മനനിവയന്ന  നനിലയനില്,  കേഭാസര്കഗഭാഡുമഭായനി  ബന്ധവപട  കചേഭാദലമഭാണട്ട്  ഞഭാന
കചേഭാദനിക്കഭാന  ആഗഹനിക്കുന്നതട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഉരു  വെലവെസഭായവത്തക്കുറനിചട്ട്
അകങ്ങയട്ട് നലതകപഭാവല അറനിയഭാലാം.  മഞ്ചു എന്നഭാണട്ട് ഉരു വെലവെസഭായവത്ത ഞങ്ങള
അവെനിവട  പറയുന്നതട്ട്.  ഉരു  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  അറബട്ട്  നഭാടുകേളനികലയട്ട്  അയചനിരുന.
മഭാത്രമല, അറബട്ട് നഭാടുകേളനില് നനിന്നട്ട് ആളുകേള കേഭാസര്കഗഭാഡനികലയട്ട് കേചവെടവമഭായനി
വെന്നനിരുന.   നനിരവെധനി  കേചവെട  സഭാധനങ്ങള  അകങ്ങഭാട്ടുമനികങ്ങഭാട്ടുലാം  വെലഭാപഭാരലാം
നടത്തനിയനിരുന.  തറമുഖത്തനിനുലാം ടൂറനിസത്തനിനുലാം ഏവറ സഭാധലതയുളള പ്രകദശമഭാണട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്.  കകേരളത്തനിവല  44  നദനികേളനില്  14-ഓളലാം  നദനികേള കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിലഭാണുളളതട്ട്.  തറമുഖ  സഭാധലതകേളുലാം  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേളുലാം  പരനിഗണനിചട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഒരു  തറമുഖലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിവനക്കുറനിചട്ട്  ഗവെണവമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാവയന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് കചേഭാദനിക്കഭാനുളളതട്ട്.

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപളളനി:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട എന.  എ.  വനലനിക്കുന്നട്ട്
എലാം.എല്.എ.  പറഞതകപഭാവല, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് തറമുഖ സഭാധലതയുളള വെലഭാപഭാര-
വെലഭാവെസഭായനികേ  ബന്ധലാം  വെളര്ത്തനിവയടുക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന  പ്രകദശമഭാണട്ട്.
ലക്ഷദസ്വതീപുമഭായനി  വെലഭാപഭാര -വെലഭാവെസഭായനികേ ബന്ധലാം ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുലാം യഭാത്രഭാ
സഇകേരലങ്ങള വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ മുന്നനിലുണട്ട്.
തതീര്ചയഭായുലാം  ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല്.എ.  ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാവലയുളള
സഇകേരലങ്ങള  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി  തറമുഖ  സഭാധലതകേവളക്കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ.  വെനി.  വകേ.  ഇബഭാഹനിലാം  കുഞനിനുകവെണനി  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,
ഗതഭാഗത രലാംഗത്തട്ട് കറഭാഡട്ട്-വറയനില് കമഖലയനില് വെളവര വെലനിയ പ്രതനിസന്ധനിയഭാണട്ട്
ഇന്നട്ട്  നമ്മേള  കനരനിട്ടുവകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനുളള  പരനിഹഭാരമഭാണട്ട്
ജലഗതഭാഗതലാം.  600  കേനി.മതീറര് വതക്കട്ട് വെടക്കഭായനി തതീരകദശമുണട്ട്.  കേഴെനിഞ കുകറ
വെര്ഷങ്ങളഭായനി  ജലഗതഭാഗതലാം  വെനികേസനിപനിവചടുക്കുന്നതനിനുകവെണനിയുളള  ശമങ്ങള
നടക്കുനണട്ട്,   ജലഗതഭാഗതലാം   വെനികേസനിപനിവചടുകക്കണതട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ
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തഭാല്പരലത്തനിനട്ട്  വെളവര  അതലഭാവെശലമഭായതനിനഭാല്  ഇഇ  രലാംഗത്തട്ട്  പ്രകതലകേമഭായ
ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനികക്കണതണട്ട്.  ചേരക്കട്ട്  ഗതഭാഗതത്തനിനുകവെണനി  വചേറനിയ
തറമുഖങ്ങവള  ബന്ധനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  എവനലഭാലാം  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങളഭാണട്ട്
തറമുഖ വെകുപട്ട്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്;  അവലങനില് ഒരുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;  യഭാത്രഭാ
കേപല് സര്വതീസട്ട് എന്നട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപളളനി:  സര്,  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പ്രശ്നലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഡനികലഭായ്റട്ട്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  യഭാത്രഭാ  കേപലുകേളുലാം
ഉളവപടുന്നതഭാണട്ട്. ഇനലന തറമുഖ ഭൂപടത്തനില് കകേരളത്തനിവന്റെ തറമുഖ ശലാംഖലവയ
ശക്തനിവപടുത്തനി  പ്രഭാധഭാനലലാം  അര്ഹനിക്കുന്ന  വെലഭാപഭാര-വെലഭാവെസഭായനികേ  ബന്ധങ്ങള
സഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ആഗഹനിക്കുന്നതട്ട്. അതനിനഭാവെശലമഭായ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനുള
അനുവെഭാദലാം   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാകകേണതണട്ട്.  ആ  നനിലയനിലുലാം
സര്ക്കഭാര് ഇടവപടുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  സര്,  യഭാത്രഭാ  കേപല്  അഴെതീക്കല്  തറമുഖവമഭായനി
ബന്ധനിപനിക്കഭാവമന്നട്ട്  ഒരു  മതീറനിലാംഗനില്  വെചട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറഞനിരുന.  ലക്ഷദസ്വതീപനിവല
പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ആ  മതീറനിലാംഗനില്  പവങടുത്തനിട്ടുണഭായനിരുന.  അവെരുലാം
ആവെശലവപടനിരനിക്കുന്നതട്ട് യഭാത്രഭാ കേപല് ലക്ഷദസ്വതീപുമഭായനി ലനിങട്ട് വചേയണവമന്നഭാണട്ട്.
ബഭാര്ജട്ട്  എന്നട്ട്  പറയുന്നതട്ട്  കലഭാകേത്തട്ട്  എലഭാവെരുലാം  പരതീക്ഷനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  500  കലഭാഡഡട്ട്  വവെഹനിക്കനിള  വകേഭാചനിയനില്നനിനലാം
തനിരുവെനനപുരത്തുനനിനലാം  വകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  കറഭാഡട്ട്  വമയനിന്റെനനസട്ട്
തടങ്ങനി  ഒരുപഭാടട്ട്  കേഭാരലങ്ങളനില്  വമചമുണഭാകുലാം.   ബഭാര്ജലാം  ഇക്കൂടത്തനില്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാവയന്നഭാണട്ട് എവന്റെ കചേഭാദലലാം.

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപളളനി:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  വകേ.  എലാം.  ഷഭാജനി
എലാം.എല്.എ.  ചൂണനിക്കഭാണനിച  അഴെതീക്കല്  തറമുഖത്തനിവന്റെ  വെനികേസന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തസ്വരനിതഗതനിയനില്  മുകന്നഭാടട്ട്  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  ഇക്കഴെനിഞ
ബഡ്ജറനില്   500  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  അതനിനുകവെണനി  നതീക്കനിവെചതട്ട്.   ഇവെനിവട
പറഞതകപഭാവല  ലക്ഷദസ്വതീപനിവല  ഉത്തരവെഭാദവപട  അധനികൃതരുലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി സലാംഭഭാഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അടനിയനരമഭായുലാം വെലഭാപഭാര
വെലവെസഭായ  ബന്ധകത്തഭാവടഭാപലാം  യഭാത്രഭാ  സലാംബന്ധമഭായ  യഭാനങ്ങളുലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  തലത്തനില്
സസ്വതീകേരനിക്കവപടുകമ്പഭാള  ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല്.എ.  ചൂണനിക്കഭാണനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ: സര്,  തതീരകദശ തറമുഖങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  യഭാത്രഭാ
കബഭാട്ടുകേള  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിവന  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഗവെണവമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിച്ചു
വെരുനവയന്നട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  മനനി  പറയുകേയുണഭായനി.  അവെ
തതീരക്കടലനിലൂവടയഭാകണഭാ  ആഴെക്കടലനിലൂവടയഭാകണഭാ  കപഭാകുന്നവതന്ന  കേഭാരലലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  ജലയഭാനങ്ങള  ഇതനിനുകവെണനി  വെനകേഴെനിഞവയനലാം
തഭാമസനിയഭാവത  തവന്ന  യഭാത്രഭാ  സഇകേരലത്തനിനുകവെണനി  ഏര്വപടുത്തുവമനലാം
പത്രവെഭാര്ത്തകേള  കേഭാണഭാനനിടയഭായനി.    ഇതട്ട്  എന്നകത്തയട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്? 

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപളനി:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല്.എ.
ചൂണനിക്കഭാണനിച  കേഭാരലലാം  വെളവര  പ്രധഭാനവപടതഭാണട്ട്.   രണട്ട്  യഭാനങ്ങള  ഇവെനിവട
എത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഏതഭാണട്ട്  139  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഞരനിക്കഭാവന്ന  ആധുനനികേ
സഇകേരലമുള റഷലന നനിര്മ്മേനിത ഹഹ കഡഭാകഫഭായനില് പഭാസഞര് കബഭാടട്ട്  വകേഭാചനി
തറമുഖത്തട്ട്  എത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിവന്റെ  ആധുനനികേവെല്ക്കരണലാം  നടന
വകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  ഏജന സനികേളുവട  കേര്ശനമഭായ
പരനികശഭാധയട്ട്  വെനികധയമഭായഭാണട്ട്  ഇവതഭാവക്ക  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതട്ട്.   കേപല്  യഭാത്ര
നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരത്തുനനിനലാം  12  കനഭാടനിക്കല്  ഹമല്  അകേലമനില.
അതവകേഭാണട്ട്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  യഭാവതഭാരു  ബുദനിമുട്ടുമുണഭാകുകേയനില.
കേഴെനിഞ  ദനിവെസവത്ത  ഇനലന  രജനികസഷന  ഓഫട്ട്  ഷനിപനിലാംഗനിവന്റെ  കേര്ശന
പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം  ഇനലന  കദശതീയ  പതഭാകേ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര
ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ  രജനികസഷന  നമ്പരുലാം  ഇതനിനകേലാം  ലഭനിച്ചുകേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.   ഈ
യഭാത്രഭാ  കേപലനിനട്ട്  വകേഭാചനി  തറമുഖലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായ ഇളവലാം
തറമുഖ ട്രസട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ബഹുമഭാനവപട  എസട്ട്.  ശര്മ്മേയുലാം സലവത്ത മറട്ട്
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുമഭായനി  ഇക്കഭാരലവത്തക്കുറനിചട്ട്  ആശയവെനിനനിമയലാം
നടത്തനിയനിട്ടുവണന്നട്ട്  മഭാത്രമല  തതീരകദശവമഭായുലാം  വകേഭാചനി  തറമുഖവമഭായുലാം  ഏറവലാം
കൂടുതല്  ബന്ധമുള  സഭാമഭാജനികേരുവടയുലാം  മറട്ട്  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേന്മേഭാരുവടയുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   ഈ  യഭാത്രഭാ  യഭാനത്തനിനട്ട്
മണനിക്കൂറനില്  35  കനഭാടനിക്കല് ഹമല്  കവെഗതയനിവലത്തഭാന  കേഴെനിയുന്നതഭാണട്ട്.  ഈ
യഭാത്ര  ആരലാംഭനിക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം  ഇതട്ട്  വെനിജയകേരമഭായഭാല്  രണഭാലാം  ഘടവമന്ന
നനിലയനില്  കേണ്ണൂരനികലയട്ട്  നതീട്ടുന്ന  കേഭാരലവലാം  ഈ  യഭാനത്തനിവന്റെ  മറട്ട്
പരനികശഭാധനകേകളഭാവടഭാപലാം നടക്കുന്നതഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുന.
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ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെട്ട്:  സര്,   വെനിഴെനിഞലാം ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ പണനി
1968-ല്  ആരലാംഭനിചതഭാണട്ട്.  ഇതവെവരയുലാം  അതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനിടനില.
ഇന്നട്ട് നനിലവെനിലുള മക്ബറ സലാംരക്ഷനിച്ചുവകേഭാണട്ട് വഡഡ്ജനിലാംഗട്ട് നടത്തനി വെനിഴെനിഞലാം
ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബറനിവന്റെ പണനി അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപളനി:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല്.എ.  യുവട
സഭാന്നനിദലത്തനില്   ഇത്തരലാം  വെനിഷയങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  ആകലഭാചേനകേളുലാം
കയഭാഗങ്ങളുലാം  നടനകേഴെനിഞനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  കേഭാലഭാവെസ  മഭാറനിയതനിനുകശഷലാം
വെനിഴെനിഞത്തട്ട് വഡഡ്ജനിലാംഗട്ട് പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   തസ്വരനിതഗതനിയനില്
അതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.    ഇതനികനഭാടനു
ബന്ധമഭായനി  മറട്ട്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  നനിര്വഹനിക്കവപട്ടുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങവള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാത്ത
നനിലയനില്   അനര്കദ്ദേശതീയ  ഷനിപനിലാംഗട്ട്  വസന്റെര്  എന്ന  നനിലയട്ട്  വെനിഴെനിഞത്തനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തസ്വരനിതവപടുത്തുന്നകതഭാവടഭാപലാം   മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവളകയഭാ
മതലബന്ധന  തറമുഖത്തനിവന്റെ  വെനികേസനവത്തകയഭാ  നനിലനനില്പനിവനകയഭാ
ബഭാധനിക്കുന്ന ഒനലാം വചേയഭാന ഗവെണവമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട്:  സര്,  സലാംസഭാനവത്ത  വചേറുകേനിട  തറമുഖങ്ങവള
കൂടനിയനിണക്കനിവക്കഭാണട്ട്  വെനികനഭാദ  സഞഭാര  സഭാദലതകേള  കൂടനി
പ്രകയഭാജനവപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ കേഭാലത്തട്ട് സതീ വപയനിവനക്കുറനിചഭാണട്ട്
ചേര്ച വചേയ്തതട്ട്.   ഒകര  സമയലാം  ആകേഭാശത്തുലാം കേരയനിലുലാം  കേടലനിലുലാം  സഞരനിക്കുന്ന
യഭാനങ്ങള  വെനികദശ രഭാജലങ്ങളനില് ഏറവലാം കൂടുതല് ടൂറനിസ്റ്റുകേവള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന
ഒന്നഭാണട്ട്.  അത്തരലാം   പദതനിയുവട  സഭാദലത  എനഭാണട്ട്;  അതട്ട്
പ്രകയഭാജനവപടുത്തഭാന തറമുഖ വെകുപട്ട് ടൂറനിസലാം വെകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുവകേഭാണട്ട് ഒരു
പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപളനി:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല്.എ.
ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാവല  കകേരളത്തനിവന്റെ  ടൂറനിസലാം  വെനികേസനത്തനിനുകവെണനി
പ്രകയഭാജനവപടുത്തഭാന കേഴെനിയുന്ന ഒരു ഘടകേമഭാണട്ട് തറമുഖങ്ങളുമഭായനി ബന്ധവപട്ടുള
യഭാത്രഭാസഇകേരലങ്ങളുലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം.  ഇകപഭാള  ആദലമഭായനിടഭാണട്ട്
ഇങ്ങവനവയഭാരു യഭാത്രഭാ യഭാനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തന വെനിജയലാം
കേണക്കനിവലടുത്തുവകേഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല്.എ.  ചൂണനിക്കഭാണനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഭഭാവെനിയനില്  ടൂറനിസലാം  വെകുപ്പുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  
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ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  തലകശ്ശേരനി  പ്രധഭാനവപട  ഒരു  കകേഭാസല്
നഗരമഭാണട്ട്.  തലകശ്ശേരനി പനിയറനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  കപഭാര്ടനിവന്റെ ലഭാന്റെട്ട് പല സസ്വകേഭാരല
വെലക്തനികേളക്കുലാം  ലതീസനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  വകേഭാടുത്തു  എന്നഭാണട്ട്  പറയുന്നതട്ട്.
തലകശ്ശേരനിയുവട  വഡവെലപ്വമന്റെനില് ഏറവലാം പ്രധഭാനവപടതഭാണട്ട്  പനിയറുലാം  പനിയറനിനട്ട്
അനുബന്ധമഭായ  പ്രകദശങ്ങളുലാം.   ദഇര്ഭഭാഗലവെശഭാല്  പലതലാം  ദതീര്ഘകേഭാലകത്തയട്ട്
ലതീസനിനട്ട്  വകേഭാടുത്തുവവെന്നഭാണട്ട്  അറനിയവപടുന്നതട്ട്.   അക്കഭാരലലാം  ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ
ശദയനിലുകണഭാ?  ഉവണങനില്  അതട്ട്  മഭാറഭാനഭാവെശലമഭായ  നടപടനി  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപളനി:   സര്,  ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല്.എ.
ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാവല  ഇത്തരത്തനിലുള  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതട്ട്
ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി നനിലനനില്ക്കുന്ന ഒരു വെനിഷയമഭാണട്ട്.   തറമുഖ വെകുപട്ട് ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ബന്ധവപടവെരുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്   തടര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര്:   കേഭാലലാം  മഭാറനിയകപഭാള  കേപല്  യഭാത്രയനില്  വെലനിയ
തഭാല്പരലമനിവലന്നട്ട് കതഭാനന.  അധനികേലാം ഉപകചേഭാദലങ്ങളനില. 

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് പ്രഖലഭാപനിക്കവപട പദതനികേള

3(*573) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന  :
    ശതീ  .   വജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു  :
     ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി  :
   ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാര്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലവയ  തതീര്ത്തുലാം  അവെഗണനിചതഭായുലാം
അതമൂലലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  വനഗറതീവെട്ട്  വെളര്ചഭാനനിരക്കട്ട്  ഉണഭായതഭായുലാം
കേരുതനകണഭാ;   എങനില്  അതനിവന്റെ  ഫലമഭായുണഭായ  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതലകേള
ഇലഭാതഭാക്കഭാന  കവെണനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള  പദതനികേള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്ന  ഹറസട്ട്  ബകയഭാപഭാര്ക്കട്ട്,  നഭാളനികകേര
ബകയഭാപഭാര്ക്കട്ട്,  അഗനി  സൂപര്  മഭാളുകേള  തടങ്ങനിയവെയനില്  ഏവതങനിലുലാം
നടപനിലഭാകയഭാ  എന്നട്ട്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;   കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഏവറ  പ്രതതീക്ഷ  നല്കേനിയ
ഹഹവടകേട്ട് ഫഭാമനിലാംഗട്ട് എത്രമഭാത്രലാം വെലഭാപനിപനിക്കഭാന മുനസര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേഴെനിഞ എന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പലനിശ സബ്സനിഡനികയഭാവട  കുറഞ പലനിശനനിരക്കനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ഹ്രസസ്വകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല വെഭായ്പകേള നല്കുവമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിച അഗനി കേഭാര്ഡനിവന്റെ
പ്രകയഭാജനലാം എത്രകപര്ക്കട്ട് ലഭനിച്ചുവവെന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  2015-വല  സഭാമ്പത്തനികേ
അവെകലഭാകേന റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിവല കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിവല വെളര്ചഭാ
നനിരക്കട്ട്  സനിര  വെനിലസൂചേനികേ  പ്രകേഭാരലാം  വനഗറതീവെഭാണട്ട്.   കേര്ഷകേരുവട
ഉന്നമനത്തനിനഭായുലാം  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതലകേള  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  റബ്ബര്
ഉളവപവടയുള നഭാണലവെനിളകേളുവട  വെനിലത്തകേര്ച കനരനിടഭാന വസഷലല് പഭാകക്കജട്ട്
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുവട  സഹകേരണകത്തഭാവട  നടപനിലഭാക്കുലാം.
വനലനിവന്റെയുലാം  റബ്ബറനിവന്റെയുലാം  നഭാളനികകേരത്തനിവന്റെയുലാം  തഭാങ്ങുവെനില  യഥഭാസമയലാം
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.    വചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പലനിശരഹനിത  വെഭായ്പകേള
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  കേഭാര്ഷനികേ  കലഭാണുകേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  വകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുലാം.   വനല്കൃഷനിക്കുള  സലാംസഭാന  വെനിള
ഇനഷസ്വറനസട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാര തകേ വെര്ദനിപനിക്കുലാം.  കൂടഭാവത കേഭാലഭാവെസഭാധനിഷനിത
വെനിള  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  എലഭാ  വെനിളകേളക്കുലാം  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.   കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  സഹകേരണകത്തഭാവട
മൂന്നട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ വെവര പലനിശ രഹനിത വെഭായ്പ നല്കുന്ന വെനിവെരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചു
വെരനികേയഭാണട്ട്.   കൂടഭാവത  വെയനഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കലഭാണ  എടുത്ത
കേര്ഷകേര്വക്കതനിവരയുള  ജപ്തനി  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവെയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിച
വമഭാറകടഭാറനിയലാം  ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇടുക്കനി  ജനിലയനിവല  കേര്ഷകേരുവട  ജപ്തനി
നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവെയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  വമഭാറകടഭാറനിയലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.   മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  521  കപഭാളനി
ഹഇസുകേളനിലഭായനി  29  വഹകര്  സലത്തട്ട്  കൃഷനി  ആരലാംഭനിചനിരുവന്നങനിലുലാം  കപഭാളനി
ഹഇസനിവല  കൃഷനിരതീതനികേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  കവെണ  അവെകബഭാധവലാം
പരനിശതീലനവലാം  നല്കേഭാവത  ആരലാംഭനിചതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിച  കനടലാം
ഹകേവെരനിക്കുവെഭാന കേഴെനിഞനില.
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(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അഗനി  കേഭാര്ഡട്ട്  വവെറുലാം  പ്രഖലഭാപനത്തനില്
ഒതങ്ങുകേയഭായനിരുന.   അഗനി  കേഭാര്ഡനിവന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  ഒരു  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
ലഭനിചനിടനില.

ശതീ.  എസട്ട്.  രഭാകജന്ദ്രനുകവെണനി   ശതീ  .     വകേ  .    വെനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,
കേഭാര്ഷനികേ പദതനിയുവട അടങല് തകേ 600 കകേഭാടനി രൂപയഭാക്കനിയ എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിവനയുലാം  മനനികയയുലാം  ഞഭാന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കേഭാര്ഷനികകേഭാ
ല്പന്നങ്ങളുവട  വെനിലയനിടനിവെഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  എനലാം  തനിരനിചടനിയഭായനിട്ടുളതട്ട്.
എവനഭാവക്ക  പ്രചേരണലാം  നടത്തനിയഭാലുലാം  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  കൃഷനിക്കഭാരുവട
ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട് നലഭായമഭായ വെനില വകേഭാടുകക്കണതണട്ട്.  എന്നഭാല്  മഭാത്രകമ കൃഷനിക്കഭാര്
സലാംതൃപ്തരഭാവകേയുള.   അതവകേഭാണട്ട്  നലഭായവെനില  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന  എടുത്തനിട്ടുള
നടപടനി  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;   അകതഭാവടഭാപലാം  കേഴെനിഞ
ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സലാംഭരനിച നഭാളനികകേരലാം,  വനലട്ട്ല്ല്   എന്നനിവെയുവട സലാംഭരണ
വെനിലയുവട കുടനിശ്ശേനികേ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാവയനകൂടനി  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  കൃഷനിക്കഭാരുവട ഏറവലാം പ്രധഭാനവപട
പ്രശ്നലാം  അവെര്ക്കട്ട്  നലഭായമഭായനിട്ടുള  വെനില  കേനിട്ടുന്നനിലഭാവയനളതഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്
കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളുവട കേഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്രഗവെണവമനലാം സലാംസഭാന ഗവെണവമനലാം,
പ്രകതലകേനിചട്ട്  നഭാളനികകേരത്തനിനട്ട്  25  രൂപയഭാണട്ട്  തഭാങ്ങുവെനിലയഭായനി
നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  കേഴെനിഞ  ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  69  കകേഭാടനി  രൂപ
നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിച  വെകേയനില്  വകേഭാടുക്കഭാ  നുണഭായനിരുന.   ഇഇ  ഗവെണവമന്റെട്ട്
വെന്നകശഷലാം  59  കകേഭാടനി  രൂപ  ആ  ഇനത്തനില്  വകേഭാടുത്തുവവെങനിലുലാം  ഇഇ  വെര്ഷലാം
വെതീണ്ടുലാം  സലാംഭരനിചതനിലുള  കുടനിശ്ശേനികേ  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംസഭാന
ഗവെണവമന്റെട്ട്  വകേഭാടുക്കഭാനുളതഭാണട്ട്.  49.57  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  കേഭാരലത്തനില്,
കനരവത്ത  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണത്തനിലുണഭായനിരുന്ന  ക്രമകക്കടുലാം  അഴെനിമതനിയുലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട്  വെനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബന്യൂകറഭാ  അകനസ്വഷനിച്ചു
വകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്,  അതമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  വെനിശദമഭായ
കേണക്കുകേള   കകേരവഫഡനില്നനിന്നട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കുമഭാത്രകമ  ഇഇ  പണലാം
അനുവെദനിക്കഭാന  കേഴെനിയുകേയുളവയനള  നനിലപഭാടട്ട്  ഫനിനഭാനസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെട്ട്
എടുത്തതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട് ആ തകേ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ തവന്ന ഗലഭാരന്റെനികയഭാടുകൂടനി കലഭാണ
എടുക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.   ആ  പണലാം  കേനിട്ടുന്ന  മുറയട്ട്
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഇഇ  തകേ  അനുവെദനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതനിനുപുറവമ,
കകേരവഫഡട്ട് മുഖഭാനരലാം നഭാളനികകേരലാം വകേഭാപ്രയഭാക്കനി ക്രഷട്ട് വചേയ്തട്ട് വവെളനിവചണ്ണയഭാക്കനി
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വെനില്പന  നടത്തുന്ന  വെകേയനില്  കേനിട്ടുന്ന  തകേ  ആഴ്ചയനില്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
നല്കേനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കനരവത്ത  സലാംഭരനിച  വനലനിവന്റെ  തഭാങ്ങുവെനില
പൂര്ണ്ണമഭായനി വകേഭാടുത്തുകേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇ സതീസണനില് സലാംഭരനിച  വനലനിനട്ട് വെനില
വകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  129  കകേഭാടനി  രൂപ  സനിവെനില്  സഹപസട്ട്
ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനിനട്ട്  അനുവെദനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആ  തകേ  ഉടനതവന്ന
വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  കകേരളത്തനിവന്റെ  തതീരപ്രകദശങ്ങളനില്
വെലഭാപകേമഭായനി  കേണ്ടുവെന്നനിരുന്ന  പ്രഭാകദശനികേ  വെനിളകേള  പലതലാം  ഇന്നട്ട്  കവെണത്ര
കപ്രഭാതഭാഹനമനിലഭാത്തതവകേഭാണട്ട്  മുരടനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്
മുരനിങ്ങക്കഭായട്ട്,  കൂര്ക്ക,  നഭാടന  പപഭായ  ഇവതഭാവക്ക  കകേരളത്തനിവല
തതീരപ്രകദശങ്ങളനില്  ഒരു  വെളവലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവത  സുലഭമഭായനി
ഉണഭായനിരുന്നതഭാണട്ട്. ഇകപഭാഴുലാം പലയനിടങ്ങളനിലുമുണട്ട്. വെനിഷരഹനിതമഭായനിട്ടുള നഭാടന
വെനിളകേവള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം  ആ  ഉല്പന്നങ്ങള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  മുകഖന
സലാംഭരനിക്കഭാനുള  പ്രഭാകദശനികേ  സലാംഭരണകകേന്ദ്രലാം  ഉണഭാക്കുകേയുലാം  വചേകയണതണട്ട്.
ചേഭാവെക്കഭാടട്ട്  കമഖലയനില്  വെളവര  സുലഭമഭായനി  കേനിട്ടുന്നതഭാണട്ട്  കൂര്ക്കയുലാം
മുരനിങ്ങക്കഭായുവമഭാവക്ക;  അങ്ങയുവട മണ്ഡലത്തനിലുമുണട്ട്.  ഇന്നട്ട്  ഇതട്ട്  ഉണഭാക്കനിയഭാല്
സലാംഭരനിക്കഭാനുള  സലാംവെനിധഭാനമനില.  ഇഇ  വെനിളകേള   കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം
സലാംഭരണലാം ഫലപ്രദമഭാക്കഭാനുമുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം
ശതീ. വകേ. വെനി. അബ്ദുള ഖഭാദര് പറഞതട്ട് പ്രധഭാനവപട ഒരു കേഭാരലമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന
ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ  ഹജവെ  കേഭാര്ഷനികേനയത്തനിവന്റെ   അടനിസഭാനവമന  പറയുന്നതട്ട്
ഹജവെ വെളപ്രകയഭാഗലാം നടത്തുകേ എനളതമഭാത്രമല, കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുവട ഹജവെ
ഹവെവെനിധലവത്ത സലാംരക്ഷനിക്കുകേ എന്നതകൂടനിയഭാണട്ട്.  അതനില് ഏറവലാം പ്രധഭാനവപട
ഘടകേവമന  പറയുന്നതട്ട്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  നമ്മുവട  സലാംസഭാനത്തട്ട്
കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില്  നനിരവെധനി  നഭാടന  ഇനങ്ങള  കൃഷനിവചേയ്യുന്ന  ശതീലലാം
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം   ജനങ്ങളക്കുലാം  ഉണഭായനിരുന.  ഇവെനിവട  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം
സൂചേനിപനിചതകപഭാവല,  പ്രകതലകേമഭായ പരനിചേരണലാം ഒനമനിലഭാവത വെളരുന്ന ധഭാരഭാളലാം
കേഭാര്ഷനികേ  വെനിഭവെങ്ങളുണഭായനിരുന.  ഇന്നട്ട്  അവതലഭാലാം  അനലലാംനനിന
വകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവെനിവട  കനരവത്ത സൂസൂൂചേനിപനിചതകപഭാവല,  തതീരപ്രകദശത്തട്ട്
വെളരുന്ന  കൂര്ക്ക  എന  പറയുന്നതട്ട്  മറട്ട്  കൂര്ക്കയനില്നനിന്നട്ട്  വെലതലസമഭായ  ഒരു
വെനിളയഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല,   അവെനിവടയുള  മുരനിങ്ങക്കഭായുലാം  പ്രകതലകേ  രുചേനിയുളതഭാണട്ട്.
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എന്നഭാല് കേഭാലങ്ങളഭായനി ആ കൃഷനി കുറഞട്ട് കുറഞട്ട് ഇലഭാതഭായനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരലമഭാണുളതട്ട്.  സലാംസഭാന  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  ഇത്തരലാം  നഭാടന  വെനിളകേവള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുലാം
വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ.-യുലാം വെഴെനി ആ ഇനങ്ങളുവട വെലാംശവെര്ദനവണഭാക്കനി അതനിവന്റെ
ഉല്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  അതട്ട് ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട് സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം
വെനിതരണലാം  വചേയഭാനുമഭാവെശലമഭായ  നടപടനിയുണഭാകുലാം.  ഇകപഭാള  ഉല്പഭാദനിപനിച്ചു
വകേഭാണനിരനിക്കുന്ന നഭാടന ഇനങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന സമയത്തുതവന്ന വെനിറഴെനിക്കഭാന
കേഴെനിയുന്നത്രയുലാം  ഡനിമഭാനളതവകേഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  കൂടുതലഭായനി  സലാംഭരനികക്കണ
ആവെശലമനിവലങനില്കപഭാലുലാം ഇതനിവന്റെ ഉത്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്ന മുറയട്ട്  സലാംഭരണ
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഏര്വപടുത്തുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    വജയനിലാംസട്ട്  മഭാതദ്യു:  സര്,  2016-ഓടുകൂടനി  കകേരളലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹജവെ
സലാംസഭാനമഭാകുവമന്നഭായനിരുന  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പ്രഖലഭാപനലാം.
ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ  വചേലവെഴെനിചട്ട്  വെലനിയ  പ്രചേരണ  കകേഭാലഭാഹലങ്ങള
സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം  വതരവഞടുപനിനട്ട്  വതഭാട്ടുമുനപട്ട്  ഒരു  ഹജവെ  സകന്ദശയഭാത്രയുലാം
നടത്തനിവയന്നലഭാവത  കേഴെനിഞ  ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഈ  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഹജവെകൃഷനിക്കുകവെണ  അടനിസഭാന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങവളഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തനി
യനിരുന്നനില.   ഹജവെകൃഷനിക്കട്ട്  ഏറവലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  ഹജവെവെളലാം,  ഹജവെ
കേതീടനഭാശനിനനി,  ഹജവെ  കുമനിള  നഭാശനിനനി  എന്നനിവെയുണഭാക്കഭാന  കൃഷനിവെകുകപഭാ
അനുബന്ധ  വെകുകപഭാ  ഒരു  പ്രവെര്ത്തനവലാം  നടത്തനിയനിരുന്നനില.   ജനങ്ങകളഭാടട്ട്
'ഹജവെകൃഷനി  വചേയണലാം'  എന്നട്ട്  പ്രചേരണ  കകേഭാലഭാഹലലാം  നടത്തുകേ  മഭാത്രമഭാണട്ട്
ആ  ഗവെണവമന്റെട്ട്  വചേയ്തതട്ട്.   ഹജവെകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കൃഷനി  വെകുപട്ട്  ഹജവെ  വെളലാം,  ഹജവെകേതീടനഭാശനിനനി,  കുമനിളനഭാശനിനനി  എന്നനിവെ
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായ  പദതനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  നടപഭാക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ഹജവെ കേഭാര്ഷനികേനയലാം ആദലമഭായനി
രൂപവപടുത്തനിവയടുക്കുന്നതട്ട്  കേഴെനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
ശതീ.  മുലക്കര  രതഭാകേരന  കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന്ന  സമയത്തഭാണട്ട്.
അതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേളുമുണഭായനിരുന.  കേഴെനിഞ ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
ഒനലാം  വചേയ്തനിവലന്ന   അഭനിപ്രഭായലാം  എനനിക്കനില.  കുവറ  കേഭാരലങ്ങള  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല്  ആസൂത്രണത്തനിവന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  ചേനില  പനിഴെവകേള  സലാംഭവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  മൃഗസമ്പത്തട്ട്  വെര്ദനിപനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  ഹജവെകൃഷനിയനികലയട്ട്
പൂര്ണ്ണമഭായനി കപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.  അതവകേഭാണട്ട് മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപനിവന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാത്രകമ  നമുക്കട്ട്  ഹജവെ  കൃഷനിയനികലയട്ട്  കപഭാകേഭാന
കേഴെനിയുകേയുള.   അതനിനുപുറകമ  ഇവെനിവട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഹജവെ  വെളങ്ങളുവടയുലാം
ഹജവെകേതീടനഭാശനിനനികേളുവടയുലാം  കേസ്വഭാളനിറനി  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ സലാംവെനിധഭാനലാം
ഗവെണവമന്റെട്ട് ഒരുക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനുപുറകമ KVK-യുലാം (കൃഷനി വെനിജഭാന കകേന്ദ്രലാം)
നനിരവെധനി  സഹകേരണസഭാപനങ്ങളുലാം  യൂണനികവെഴനിറനിയുവമലഭാലാം  കചേര്നവകേഭാണട്ട്
ശഭാസതീയമഭായ രതീതനിയനില് തയഭാറഭാക്കുന്ന ഹജവെവെളങ്ങളുലാം ഹജവെ കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം
അതകപഭാവല ബകയഭാ കേണകട്രഭാള ഏജനസനിയുവട മനിത്രകേതീടങ്ങളുവട ശഭാസതീയമഭായ
ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം  കവെണനി   ഒരു  നയപരനിപഭാടനി  രൂപതീകേരനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  1-ാം  തതീയതനി  മുതല്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  വെഭാലദ്യു  അഡതീഷന
കപഭാളനിസനി  വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപനില്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനമഭായനി  ചേര്ച  വചേയവപടഭാനകപഭാകുന്ന
ഒരു  കേഭാരലലാം,  ഹജവെ  കേഭാര്ഷനികേ  നയത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉണഭാകകേണനിയനിരനിക്കുന്ന
ഹജവെകേതീടനഭാശനിനനികേളുവടയുലാം  ഹജവെവെളങ്ങളുവടയുലാം  ബകയഭാ  കേണകട്രഭാള
ഏജനസനിയുവട  മനിത്രകേതീടങ്ങളുവട  ഉല്പഭാദനത്തനിനുമഭാവെശലമഭായ  ഇനഡസനി
രൂപവപടുത്തനി എടുക്കുന്നതനിനുകവെണനി ഗവെണവമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  

ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി  :  സര്,  കപഭാളനി ഹഇസട്ട് കൃഷനിരതീതനി പരഭാജയമഭാവണന്നട്ട്
അങ്ങയുവട ഉത്തരത്തനില് തവന്ന കേഭാണുനണട്ട്. കേഴെനിഞ കേഭാലങ്ങളനില് സബ്സനിഡനി
മഭാത്രലാം  കമഭാഹനിചട്ട്  കപഭാളനി  ഹഇസട്ട്  കൃഷനിയഭാരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  അതട്ട്
പരഭാജയവപടുകേയുമഭാണുണഭായതട്ട്. കപഭാളനി ഹഇസുകേള കകേരളത്തനിവന്റെ കേഭാലഭാവെസയട്ട്
ഇണങ്ങുന്ന  രൂപത്തനിലല  രൂപകേല്പന  വചേയ്തനിരുന്നതട്ട്.   എന്നഭാല്  കകേരളത്തനിവന്റെ
കേഭാലഭാവെസയട്ട് പറ്റുന്ന നനിലയനില് അതനിവന്റെ കമഭാഡല് രൂപതീകേരനിചട്ട്  കപഭാളനിഹഇസട്ട്
കൃഷനി പുനരുദരനിക്കഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, കേഴെനിഞ കേഭാലത്തട്ട് കപഭാളനി ഹഇസുകേള
എലഭാലാം പരഭാജയവപട്ടു എന്നല അതനിവന്റെയര്തലാം.  കപഭാളനിഹഇസുകേള ഉണഭാക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില്  ഒരുപഭാടട്ട്  മുകന്നഭാട്ടു  കപഭായനിട്ടുവണങനിലുലാം  കപഭാളനിഹഇസുകേളനില്  കൃഷനി
വചേയ്യുന്ന  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ആവെശലമഭായനിട്ടുള  ശഭാസതീയമഭായ  പരനിശതീലനലാം
നല്കേഭാവതയഭാണട്ട്  പല  ആളുകേവളയുലാം  വസലകട്ട്  വചേയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്
75  ശതമഭാനലാം  സബ്സനിഡനി  ലഭനിക്കുവമന്നതനിനഭാല്  ആ  സബ്സനിഡനി
ലഭനിക്കഭാനകവെണനി പല ആളുകേളുലാം  കപഭാളനി  ഹഇസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം;  പനിന്നതീടട്ട്
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അതട്ട് പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായനിക്കനിടക്കുകേയുലാം വചേയ്തതഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല, ബഹുമഭാനവപട
അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതകപഭാവല  കേഭാലഭാവെസയട്ട്  അനുസൃതമഭായ  നനിലയനിലുള  ഒരു
ഡനിഹസനല  രൂപവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഹദ്യുമനിഡനിറനിയുള  കേഭാലഭാവെസയനില്
ഇതകപഭാലുള  കപഭാളനി  ഹഇസുകേള  എങ്ങവന  രൂപവപടുത്തനിവയടുക്കണവമന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് വെലക്തമഭായ കേഭാഴ്ചപഭാടുണഭായനിരുന്നനില.  12-13  മതീറര് ഉയരമുള കപഭാളനി
ഹഇസുകേളുവട  മുകേളനില്  വെര്ഷ  കേഭാലത്തട്ട്  ആല്ഗ  വെന്നട്ട്  നനിറഞട്ട്  പ്രകേഭാശലാം
അകേകത്തയട്ട്  കേടക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  രതീതനിയനിലുള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനലാം
നടത്തനിയതമൂലലാം ഉല്പഭാദനലാം  ഗണലമഭായനി കുറഞവവെന്നട്ട് ശഭാസതീയമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുണട്ട്.
ഇതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലവെനിലുള  കപഭാളനി  ഹഇസുകേള  ശഭാസതീയമഭായനി
റനിപയര് വചേയ്യുന്നതനിനുകവെണനി  85 ലക്ഷലാം രൂപ ഗവെണവമന്റെട്ട് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇനനി മുതല് കപഭാളനി  ഹഇസുകേള വകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്   ശഭാസതീയമഭായ
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  അര്ഹതയുള  ആളുകേളക്കട്ട്  വകേഭാടുക്കഭാനഭാണട്ട്  ഗവെണവമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   ആ  രതീതനിയനില്  കപഭാളനി  ഹഇസുകേളുവട  കേഭാരലത്തനില്   ഒരു
തതീരുമഭാനലാം ഗവെണവമന്റെട്ട് എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ.  സനി.  വകേ.  ശശതീന്ദ്രനുകവെണനി  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി:  സര്,
അന്നവെസഭാദനികേള  തന്നട്ട്  കേഭാത്തുവകേഭാളണവമന്നല  പറയുന്നതട്ട്.  പകക്ഷ
തൃശ്ശൂര്ക്കഭാരുവട അന്നലാം മുട്ടുന്ന ഒരു ആശങയനില് നനിന്നഭാണട്ട് ഇഇ കചേഭാദലലാം വെരുന്നതട്ട്.
ബഹുമഭാനവപട  കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനിയുവട  മണ്ഡലമടക്കമുള  7  മണ്ഡലങ്ങളനില്
വെലഭാപനിച്ചുകേനിടക്കുന്ന തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിവല 30,000 ഏക്കര് വെരുന്ന കകേഭാള നനിലങ്ങളനില്
കൃഷനിയനിറക്കഭാനഭാവെശലമഭായ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ചേണനി,  കുളവെഭാഴെ
നതീക്കലാം  വചേയല്   പ്രവൃത്തനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള  ഒരു
നടപടനിയുലാം  ഇതവെവര  സസ്വതീകേരനിചനിടനില.   കേഴെനിഞ  ദനിവെസലാം  ഈ  വെനിഷയവമഭായനി
ബന്ധവപടട്ട് ഞഭാന ഒരു സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിചനിരുന.  കൃഷനി, ഇറനികഗഷന, റവെനന്യൂ,
ഹവെദദ്യുതനി എന്നതീ വെകുപ്പുകേളുവട ഏകകേഭാപനലാം,  അതനിനഭാവെശലമഭായ പണലാം ഇവതലഭാലാം
ലഭലമഭാക്കനി  അടനിയനരമഭായനി  കൃഷനിപണനികേള  തടസലാം  കൂടഭാവത
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാനഭാവെശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ബഹുമഭാനവപട  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി  മുനകേവയടുത്തട്ട്   ഒരു  കയഭാഗലാം  വെനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകമഭാ   എനളളതഭാണട്ട്
കചേഭാദലലാം?

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം  കനരവത്ത
ഇവെനിവട  ഒരു  സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിച  കേഭാരലലാം  പറഞ.  ഇറനികഗഷന
വെകുപ്പുമനനിതവന്ന  അതനിനുകവെണനി  4  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവെദനിക്കഭാവമന്നട്ട്
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നനിയമസഭയനില്  പ്രഖലഭാപനിച  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ആ  പണമഭാണട്ട്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനവപട
ഘടകേവമനളതവകേഭാണട്ട്  ചേണനി  നതീക്കഭാനഭാവെശലമഭായ  പണലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.
മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങളനില് ഒരഭാശങയുലാം കവെണ.  കുടനഭാടട്ട്  കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനട്ട്  മുനപഭായനി
കൃഷനി  വെകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുവടയുലാം  കൃഷനിക്കഭാരുവടയുലാം  ഉന്നതതലകയഭാഗലാം
വെനിളനിചതകപഭാവല തൃശ്ശൂരനില് കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനട്ട് മുനപഭായനി കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി എന്ന
നനിലയനില് തൃശ്ശൂരനില് അടനിയനരകയഭാഗലാം  വെനിളനിച്ചുകൂടഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   എന
പ്രശ്നമുവണങനിലുലാം  അവെനിവടവെചട്ട്  ചേര്ച  വചേയ്തട്ട്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കനി  കൃഷനി
തടസമനിലഭാവത  മുകന്നഭാട്ടുവകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള  സഭാഹചേരലവമഭാരുക്കുലാം.  അതനില്  ഒരു
ആശങയുലാം ബഹുമഭാനവപട അലാംഗത്തനിനട്ട് കവെവണന്നട്ട് സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്:  സര്, നമ്മുവട പ്രധഭാന കേഭാര്ഷനികേവെനിള നഭാളനികകേരലാം
തവന്നയഭാണട്ട്.  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുവട  കേഭാരലത്തനില്   മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി
തഭാരതമലലാം  വചേയ്യുകമ്പഭാള  നമ്മേള  ഏറവലാം  പനിറകേനിലഭാണട്ട്.   നഭാളനികകേര  കമഖലവയ
നമ്മേള  വെനിസ്മരനിക്കുന്നതട്ട്  കപഭാവല  കതഭാനകേയഭാണട്ട്.  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  ശരനിയഭായനി
പുനനഃസലാംവെനിധഭാനലാം  വചേയ്യുവെഭാനുലാം  വപ്രഭാഡകനിവെനിറനി  കൂടഭാനുലാം  എനട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗലാം
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഗവെണവമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; 

ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്:  സര്, അങ്ങട്ട് പറഞതട്ട് വെളവര ശരനിയഭാണട്ട്.
നഭാളനികകേര  കൃഷനി  കമഖലയനില്  ഒരു  അവെഗണന  കുറച്ചു  കേഭാലങ്ങളഭായനി  തടര്ന്നട്ട്
വെരനികേയഭാണട്ട്.   നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുവട  കേഭാരലത്തനിലുലാം  നഭാളനികകേരലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനിലുലാം  കകേരളലാം  ഇന്നട്ട്  വെളവര  പനിറകേനിലഭാണട്ട്.
തമനിഴഭാടനിവന്റെയുലാം  കേര്ണ്ണഭാടകേയുവടയുലാം  പനിറകേനികലയട്ട്  കപഭായനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കകേരളത്തനിവല  നഭാളനികകേര  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  കനരവത്ത  സൂചേനിപനിചതകപഭാവല  വെനില
കേനിടഭാത്ത വെനിഷയമുണഭായനിരുന.  അക്കഭാരലലാം ഇന്നവല ഇവെനിവട ചേര്ച വചേയ്തതഭാണട്ട്.
ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാര് വെരുന്നകതഭാടുകൂടനി  നഭാളനികകേരവലാം നഭാളനികകേര ഉല്പന്നങ്ങളുലാം
കകേരളത്തനിനട്ട്  സമഭാനമഭായ  മറട്ട്  കസറ്റുകേളനില് നനിനലാം ധഭാരഭാളമഭായനി  ചുങലാം കൂടഭാവത
ഇറക്കുമതനി  വചേയഭാനുള  തതീരുമഭാനലാം   ഉണഭാകേഭാന  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   അങ്ങവന
വെരനികേയഭാവണങനില്  നഭാളനികകേരത്തനിവന്റെയുലാം  വവെളനിവചണ്ണയുവടയുലാം  വെനിലയനിടനിയുലാം.
ഇതനിനകേലാംതവന്ന  പഭാകമഭായനിലനിവന്റെ  ഇറക്കുമതനി  ചുങലാം  6  ശതമഭാനമഭായനി
വവെടനിക്കുറച്ചുവകേഭാണ്ടുള  തതീരുമഭാനവമടുത്തുകേഴെനിഞ.  ഈ  രണ്ടുകേഭാരലങ്ങളുലാം
വെരുന്നകതഭാടുകൂടനി  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  വെളവര  അപകേടത്തനികലയട്ട്  കപഭാകേഭാന
സഭാദലതയുണട്ട്.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് നഭാളനികകേര കൃഷനിക്കഭാവര സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം
നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  ഗവെണവമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
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ബഹുമഭാനവപട ധനകേഭാരലവെകുപ്പുമനനി ബ  ഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചതകപഭാവല നഭാളനികകേര
ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  നഭാളനികകേര  കൃഷനിക്കഭാവര  സവസയനിനബനിളഭായനി
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം കവെണനി  വെഭാലദ്യു അഡതീഷന ഇനഡസനി വഡവെലപട്ട് വചേയഭാന
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  നഭാളനികകേരലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ 6 ശതമഭാനലാം കപഭാലുലാം വെഭാലദ്യു
അഡതീഷന ആയനി കപഭാകേഭാത്ത ഒരു കസറഭാണട്ട് കകേരളലാം.  മറ്റുപല കസറ്റുകേളനിലുലാം 20-ഉലാം
25-ഉലാം 40-ഉലാം വെവരയഭാകുകമ്പഭാള കകേരളത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന നഭാളനികകേരത്തനിവന്റെ
6  ശതമഭാനലാം  കപഭാലുലാം  വെഭാലദ്യു  അഡതീഷനനികലയട്ട്  വെന്നനിടനില.  അതവകേഭാണട്ട്  വെഭാലദ്യു
അഡതീഷന  ഇനഡസനി  വഡവെലപട്ട്  വചേയഭാനഭാവെശലമഭായ  നടപടനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി
കകേരളത്തനില് നഭാലട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നഭാളനികകേരവത്ത അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള വെഭാലന്യൂ
അഡതീഷന  ഇനഡസനിയുലാം  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഗവെണവമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  ആ രതീതനിയനിലുള  പ്രവെര്ത്തനലാം നടത്തഭാനഭാണട്ട് ഗവെണവമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീമതനി  വെതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട്:   സര്,  തരനിശുപഭാടങ്ങളനില്  വനല്കൃഷനി
ഇറക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വെര്ഷങ്ങളഭായനി
കൃഷനിവചേയഭാതനിരുന്ന  പഭാടങ്ങളനിലുലാം  വെനിമഭാനത്തഭാവെള  പദതനി  പ്രകദശവത്ത
പഭാടങ്ങളനിലുലാം  നഭാവള  കൃഷനി  ഇറക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   അതനിനട്ട്  മുനകേവയടുത്ത
സര്ക്കഭാരനിവന അഭനിനന്ദനിക്കുന.  വെലനിവയഭാരു ജനകേതീയ കൂടഭായ്മയനിലൂവടയഭാണട്ട്  അതട്ട്
സഭാധലമഭാകുന്നതട്ട്.   കേഭാലവെര്ഷവലാം തലഭാമഴെയുലാം കുറഞനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലവയ  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  എവനഭാവക്ക  മുനകേരുതലുകേളഭാണട്ട്  കൃഷനി
വെകുപട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുന്നതട്ട്?

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്    :   സര്,  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം
സൂചേനിപനിചതകപഭാവല  ഈ ഗവെണവമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം  3500
ഓളലാം  ഏക്കര്  സലത്തട്ട്   വനല്കൃഷനി  തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
1050  ഓളലാം  വഹകര്  സലത്തട്ട്,  ആറന്മുളയുളവപവടയുള  പ്രകദശങ്ങളനില്
വെനിമഭാനത്തഭാവെളലാം  വെന്നതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട്  കൃഷനി  വചേയഭാന   കേഴെനിയഭാതനിരുന്ന
സലങ്ങളനില് കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനവപട
മുഖലമനനി നഭാവള അവെനിവട  ഉദ്ഘഭാടനലാം നടത്തുകേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനവപട അലാംഗലാം
ആശങവപട  വെനിഷയലാം  ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.   കേഭാലവെര്ഷവലാം
തലഭാമഴെയുലാം  വെളവര  ഗണലമഭായനി  കുറഞ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഏറവമധനികേലാം
പ്രതലഭാഘഭാതമുണഭാകേഭാന കപഭാകുന്നതട്ട് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലുലാം കുടനിവവെള വെനിതരണ
കമഖലയനിലുമഭാണട്ട്.   ഇതനിവന്റെ  ഗഇരവെലാം  ഉളവക്കഭാണ്ടുവകേഭാണട്ട്   ഇന്നട്ട്  രഭാവെനിവല
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പത്തുമണനിക്കട്ട്  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനലാം  നടക്കുന്ന  സമയത്തുതവന്ന   റവെനന്യൂ
വെകുപ്പുമനനിയുലാം  കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനിയുലാം  ഇറനികഗഷന  വെകുപ്പുമനനിയുലാം  ഉളവപവട
മുഖലമനനിയുവട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ഒരു  കയഭാഗലാം  വെനിളനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ
കയഭാഗത്തനില്  വെരളച  കനരനിടുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  സമഗ  പദതനികേവളക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിചട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഈ പ്രശ്നലാം ഗഇരവെമഭായനിത്തവന്നയഭാണട്ട്
ഗവെണവമന്റെട്ട് എടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം തടരുനവവെന്നഭാണട്ട്
അങ്ങട്ട് കേഴെനിഞ ദനിവെസലാം പറഞതട്ട്.  പകക്ഷ എവന്റെ മണ്ഡലത്തനിലടക്കലാം സലാംഭരണലാം
നനിലചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   സലാംഭരനിച  വകേഭാപ്ര  ഡയറുകേളനില്  വകേടനികേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
നഭാളനികകേര  സലാംഭരണലാം  തടരഭാനുലാം  സലാംഭരനിച  നഭാളനികകേരത്തനിവന്റെ  വെനില
വകേഭാടുക്കഭാനുമുള നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാവണന്നട്ട് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്  :  സര്,  ഇതനിനട്ട്  കനരവത്ത  മറുപടനി
പറഞതഭാണട്ട്.   നഭാളനികകേരലാം  എടുക്കുന്നതട്ട്  ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  രണഭാഴ്ചവയഭാവക്ക
നനിര്ത്തനി  വെയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം  വപഭാളനിച  നഭാളനികകേരമഭാണട്ട്  എടുക്കുന്നതട്ട്
എന്നതവകേഭാണഭാണട്ട്.  വപഭാളനിച  നഭാളനികകേരലാം  അധനികേനഭാള  സൂക്ഷനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില. അതട്ട് കകേടട്ട് വെനകേഴെനിഞഭാല് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.
12,000  വമട്രനികേട്ട്  ടണ  നഭാളനികകേരമഭാണട്ട്  362  കൃഷനിഭവെനുകേളനിലഭായനി
വകേടനികേനിടക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനുപുറകമ  ധഭാരഭാളലാം  വകേഭാപ്രയുലാം   കഗഭാഡഇണനില്
വകേടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  വകേഭാപ്ര  ക്രഷട്ട്  വചേയ്തട്ട്  വവെളനിവചണ്ണയഭാക്കഭാനുള
കകേരവഫഡനിവന്റെ കേപഭാസനിറനി കേഴെനിഞ നഭാലു വെര്ഷത്തനിനകേത്തട്ട് ഗണലമഭായനി കുറഞ.
കേപഭാസനിറനി വെര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി  വകേഭാണ്ടുവെന്ന വമഷനിനുകേള കപഭാലുലാം സഭാപനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത  അവെസയനിലഭാണട്ട്.  അതട്ട്  റനിഹവെവെട്ട്  വചേയ്വതടുക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുനണട്ട്.  എങനില്കപഭാലുലാം  കകേരവഫഡനിവന്റെ  ഉല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള  കൂടുതല്  സമയലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി  കൂടുതല്  വവെളനിചണ്ണ
ഉല്പഭാദനിപനിച്ചു വകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഒരുപഭാടട്ട് സലത്തട്ട് വകേഭാപ്രയുലാം നഭാളനികകേരവലാം
കസഭാക്കട്ട് ഇരനിക്കുന്നതവകേഭാണട്ട് വെതീണ്ടുലാം ആളുകേളുവട കേയനില്നനിനലാം വെഭാങ്ങഭാന തടസലാം
കനരനിടുന്നതവകേഭാണ്ടുമഭാണട്ട്  ഇതനിവന്റെ  സലാംഭരണലാം  തടസവപടുന്നതട്ട്.  ഏതഭായഭാലുലാം
അങ്ങട്ട് പറഞതകപഭാവല അതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്  തടസലാം ഒഴെനിവെഭാക്കഭാന ഗവെണവമന്റെട്ട്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   നഭാളനികകേര  സലാംഭരണലാം  എനഭായഭാലുലാം
ഗവെണവമന്റെട്ട്  നനിര്ത്തനിവെയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
എവെനിവടവയങനിലുലാം  തടസമുണഭാകുനവണങനില്  അതട്ട്  ജനങ്ങള  മനസനിലഭാകക്കണ
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കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഗവെണവമന്റെട്ട്  മനനഃപൂര്വലാം  വചേയ്യുന്ന  കേഭാരലമല.  ഉല്പഭാദനത്തനില്
വെര്ദനവണഭാവയങനില്  മഭാത്രകമ  മറട്ട്  കൃഷനിഭവെനുകേളനികലയട്ട്  ഇതട്ട്  വെലഭാപനിപനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഏതഭായഭാലുലാം  ഗവെണവമന്റെട്ട്  സലാംഭരണലാം  നനിര്ത്തനിവെയഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില. കുടനിശ്ശേനികേ തകേയുവട കേഭാരലലാം കനരകത്ത മറുപടനിയനില് പറഞതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:   സര്,  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണത്തനിവന്റെ  കേഭാരലത്തനില്
കേഴെനിഞ  ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വെലഭാപകേമഭായ  ക്രമകക്കടുകേള  നടന്നനിട്ടുണട്ട്.
തമനിഴഭാടനില്  നനിനലാം  നഭാളനികകേരലാം  ഇവെനിടവത്ത  കേര്ഷകേരുവട  കപരനില്  ഇറക്കുമതനി
വചേയ്തട്ട്  അതട്ട്  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കനി  മഭാറഭാനുള  ക്രമകക്കടുകേള
നടത്തനിയതട്ട്  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  : സര്,  ഇതട്ട് ഞഭാന കനരവത്ത പറഞതഭാണട്ട്.
കേഴെനിഞ  നഭാലുവകേഭാലലാം  നഭാവഫ ഡനിവന  വകേഭാണട്ട്  വകേഭാപ്ര  സലാംഭരനിപനിക്കഭാനുള
യഭാവതഭാരു  നടപടനിയുമുണഭായനിരുന്നനില.  ഫനിനഭാനസട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനിവന്റെയുലാം കൃഷനി
വെകുപനിവന്റെ  വെനിജനിലനസട്ട്  വെനിലാംഗനിവന്റെയുലാം  അകനസ്വഷണത്തനില്  കേവണത്തനിയ
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഇവെനിവട  സൂചേനിപനിചതട്ട്.   നഭാളനികകേരത്തനിനട്ട്  മഭാര്ക്കറനില്
പതനിമൂകന്നഭാ  പതനിനഭാകലഭാ  രൂപ  വെനിലയുളകപഭാഴെഭാണട്ട്  ഇരുപത്തനിയഞട്ട്  രൂപയട്ട്
ഗവെണവമന്റെട്ട്  സലാംഭരനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇവെനിവട  സലാംഭരനിച  നഭാളനികകേരലാം  ഉണക്കഭാവനന്ന
വെലഭാകജന  തമനിഴഭാടനികലയട്ട്  വകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുലാം  അവെനിവടനനിനലാം  ഗുണ
നനിലവെഭാരമനിലഭാത്ത  വകേഭാപ്ര  ഇകങ്ങഭാടട്ട്  വകേഭാണ്ടുവെരനികേയുലാം  വചേയ്യുന്ന  സനിതനി
വെനികശഷമുണഭായനി.  ഗുണനനിലവെഭാരമനിലഭാത്ത  നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിചതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട്
വെലനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടമുണഭാകുകേയുലാം  അതനിവന്റെ  പനിന്നനില്  പല
ക്രമകക്കടുകേളുമുണഭായനിവയനളതഭാണട്ട്  കകേസട്ട്.  ആ  കകേസനിവന  സലാംബന്ധനിചട്ട്
അകനസ്വഷണലാം നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബന്ധവപട ഉകദലഗസന്മേഭാര്വക്കതനിവര
ആദലഘടത്തനില് തവന്ന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടട്ട്  കേനിട്ടുന്ന
മുറയട്ട് ശക്തമഭായ നടപടനിയുണഭാകുലാം.  അഴെനിമതനി നടത്തനിയ ഒരു ഉകദലഭാഗസവനയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന നനിലപഭാടട്ട് ഗവെണവമന്റെട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുകേയനില.

ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം  :  സര്,  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനി  ആദഭായകേരമലഭാത്തതട്ട്
വകേഭാണഭാണട്ട്  പല  ആളുകേളുലാം  ആ  കമഖലയനില്നനിനലാം  പനികന്നഭാടട്ട്  കപഭാകുന്നതട്ട്.
ഇകപഭാള ഇവെനിവട ബഹുമഭാനവപട മനനി ധഭാരഭാളലാം  സലങ്ങളനില് തരനിശുഭൂമനികേളനില്
കൃഷനി വചേയ്തുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാവണന്നട്ട് പറഞ.  സതലത്തനില് അവെര്ക്കട്ട് യഭാവതഭാരു
ആനുകൂലലങ്ങകളഭാ  സകപഭാര്കടഭാ  വകേഭാടുക്കഭാവത  വവെറുലാം  സലാംസഭാരലാം  വകേഭാണ്ടുള



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 29

പ്രകചേഭാദനലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.   ഇങ്ങവനയുവളഭാരുഘടത്തനില്  ഇകപഭാള
നമ്മുവട  കറഷന  കേടകേളനില്  അരനി  വകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്   രണ്ടുരൂപയഭാണട്ട്.
കകേന്ദ്രഗവെണവമന്റെട്ട് നല്കുന്ന സബ്സനിഡനി  മുഴുവെന ആന്ധ്രയനികലഭാ പഞഭാബനികലഭാ അരനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ആളുകേളനികലയഭാണട്ട് കപഭാകുന്നതട്ട്.   ഈ  സബ്സനിഡനി ഇവെനിവട തവന്ന
വനലട്ട്ല്ല്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  വെനിധത്തനില്  അതനിവന്റെ  ഘടന
മഭാറനിക്കൂകടവയനളതഭാണട്ട് എവന്റെ കചേഭാദലലാം?

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്:   സര്,  ബഹുമഭാനവപട അലാംഗലാം  അവെസഭാനലാം
കചേഭാദനിച  കചേഭാദലലാം  ഇതമഭായനി  ബന്ധവപട  കേഭാരലമല.   പകക്ഷ  അങ്ങട്ട്  സഭവയ
വതറനിദരനിപനിക്കഭാന  പഭാടനില.  തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന  ഒരു  സഹഭായവലാം
വകേഭാടുക്കുന്നനിവലന്നട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറയുനവണങനില്  അങ്ങട്ട്  അങ്ങയുവട  മണ്ഡലത്തനില്
തരനിശുഭൂമനിയനില്  കൃഷനി  നടത്തഭാനകവെണനി  ഒരു  ശമവലാം  നടത്തുന്നനിവലന്നട്ട്  എനനിക്കട്ട്
പറകയണനിവെരുലാം.  കേഭാരണലാം ഒരു വഹകറനിനട്ട് മുപതനിനഭായനിരലാം രൂപ വെവര തരനിശുനനിലലാം
കൃഷനി  വചേയഭാന  കവെണനി  ഗവെണവമന്റെട്ട്  നല്കുനണട്ട്.  അതനിനുപുറവമ  വതഭാഴെനിലുറപ്പു
പദതനിയനിലുലാം  തരനിശുനനില  കൃഷനി  വചേയഭാന  ഇകപഭാള  തവന്ന  വപ്രഭാവെനിഷനുണട്ട്.
പ്രഭാകദശനികേ  ഗവെണവമനകേളുവടയുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുവടയുലാം  ഫണ്ടുകേള  കൂടനി
ഇതനിനകേത്തട്ട്  ക്ലബട്ട്  വചേയഭാന  കേഴെനിയുലാം.   കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  ഫണ്ടുലാം  കൂടനി  ക്ലബ്ബട്ട്
വചേയ്തുവകേഭാണഭാണട്ട്  ഇകപഭാള   മൂവെഭായനിരലാം  വഹകര്  സലത്തട്ട്  തരനിശുനനിലകൃഷനി
ആരലാംഭനിചതട്ട്.   അതവകേഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  സഭവയ വതറനിദരനിപനിക്കഭാന  പഭാടനില.   അടുത്ത
വെര്ഷലാം  ഇതട്ട്  പതനിനഭായനിരലാം  വഹകറഭാക്കനി  വെര്ദനിപനിക്കഭാന  ഗവെണവമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.   അതനിനഭാവെശലമഭായ  ഫണ്ടുലാം  ഗവെണവമന്റെട്ട്  കേഴെനിഞ  ബഡ്ജറനില്
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതവകേഭാണട്ട്  തരനിശുനനില  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന ആളുകേളക്കട്ട്  ഒരു
പണവമനില  വവെറുവത  പ്രസലാംഗമഭാവണന്നട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറയരുതട്ട്.  കൃതലമഭായനി  പണലാം
വകേഭാടുത്തുവകേഭാണ്ടുതവന്നയഭാണട്ട്  ഈ  കൃഷനി  ആരലാംഭനിചവതന്നട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം
മനസനിലഭാക്കണലാം.  അങ്ങയുവട  മണ്ഡലത്തനില്  കേഴെനിയുവമങനില്  ഈ  പണമുപകയഭാഗനിചട്ട്
കൃഷനി വചേയഭാന തയഭാറഭാകേണവമന്നട്ട് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസട്ട്:  സര്, ഇന്നട്ട് കകേരളലാം കനരനിടുന്ന ഏറവലാം വെലനിയ പ്രശ്നലാം
ഭക്ഷലക്ഷഭാമമഭാണട്ട്.  ഇന്നട്ട്  കൃഷനിയനില്നനിനലാം  കൃഷനിക്കഭാരന  അകേന്നട്ട്
കപഭായനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല  വപഭാതസമൂഹത്തനില്  കൃഷനിക്കഭാരവന  ഒരു
നഭാലഭാലാംകേനിടക്കഭാരവനകപഭാവലയഭാണട്ട്  കേ ണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.   ഇതനില്നനിനലാം  മഭാറനി
ചേനിനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സമൂഹവത്ത  കപ്രരനിപനിക്കഭാന  പഭാഠലപദതനിയനില്  കൃഷനി
ഉളവപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ?   അഞഭാലാം  ക്ലഭാസട്ട്  മുതവലങനിലുലാം  കൃഷനിവയ
പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി  ഒരു മഭാറമുണഭാക്കഭാനകവെണനി  ശമലാം നടത്തുകമഭാ?
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ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:   സര്,  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം  പറഞ

കേഭാരലലാം  ഡനിമഭാന്റെട്ട്  ഡനിസഷവന്റെ  മറുപടനിയനില്  പറഞതഭാണട്ട്.   കൃഷനി

പഭാഠലപദതനിയനില് ഒന്നഭാലാം ക്ലഭാസട്ട് മുതല് തവന്ന ഉളവപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

അതട്ട് അങ്ങട്ട് അന്നട്ട് ശദനിക്കഭാത്തതഭായനിരനിക്കുലാം.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവെണവമന്റെനിവന്റെ

നയമഭായനി  തവന്ന പ്രഖലഭാപനിച കേഭാരലമഭാണട്ട്.  കൃഷനിക്കഭാരവന്റെ ആത്മഭാഭനിമഭാനകബഭാധലാം

വെളര്ത്തുകേവയനളതഭാണട്ട്  ഇതവകേഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഞഭാവനഭാരു

കൃഷനിക്കഭാരനഭാവണന്നട്ട്  തല ഉയര്ത്തനിപനിടനിചട്ട്  പറയഭാന കേഴെനിയുന്ന വെനിധത്തനില് ഒരു

കൃഷനിക്കഭാരവന്റെ  ആത്മഭാഭനിമഭാനകബഭാധലാം  വെളര്ത്തനിവയടുക്കഭാന  നമ്മേവളലഭാവെരുലാം  കൂടനി

പരനിശമനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  കേഭാര്ഷനികേകമഖല  രക്ഷവപടഭാന  കപഭാകുനള.

അത്തരത്തനിലുള   പ്രവെര്ത്തനലാം  നടത്തഭാനഭാണട്ട്  ഗവെണവമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

കനരകത്ത ബഹുമഭാനവപട അലാംഗലാം കചേഭാദനിച കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മറുപടനി പറയഭാതനിരുന്നതട്ട്

നയപരമഭായ വെനിഷയമഭായതവകേഭാണഭാണട്ട്.  

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളക്കട്ട് സമതീപലാം മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിക്കുന്നതമൂലമുളള ഭതീഷണനി

4 (*574) ശതീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്  : 

ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി  : 

ശതീ  .      മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി  : 

ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളക്കു  സമതീപലാം  മഭാലനിനല  നനികക്ഷപലാം

വെര്ദനിക്കുന്നതമൂലലാം  വപരുകുന്ന  പക്ഷനികേളനില്നനിനലാം  വെനിമഭാനങ്ങളക്കട്ട്  ഗുരുതര

ഭതീഷണനിയുണഭാകുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില് വെന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഷയത്തനില്  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേള  സനിതനി  വചേയ്യുന്ന

പ്രകദശവത്ത  തകദ്ദേസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എവനങനിലുലാം  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രശ്നത്തനിവനറ  ഗഇരവെലാം  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്  സര്ക്കഭാരുലാം  തകദ്ദേശ
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സഭാപനങ്ങളുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  തനിരുവെനനപുരലാം എയര്കപഭാര്ടനിനട്ട്  സമതീപലാം മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുളള

സലങ്ങള  കേവണത്തനി  കുടുലാംബശതീ  പ്രവെര്ത്തകേരുവട  സഹഭായകത്തഭാവട  മഭാലനിനലലാം

അടനിയനരമഭായനി  നതീക്കലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  അപ്രകേഭാരലാം  നതീക്കലാം  വചേയ്യുന്ന  മഭാലനിനലലാം

ശുചേനിതസ്വമനിഷനുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  സഭാകങതനികേവെനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം വചേയ്യുന്നതനിനുലാം നഗരസഭഭാ വസക്രടറനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.

അതനുസരനിചട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  അതഭാതദനിവെസലാംതവന്ന  മഭാറ്റുന്നതനിനുളള  അടനിയനര

നനിര്കദ്ദേശലാം നഗരസഭഭാ വസക്രടറനി ബന്ധവപടവെര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളളതമഭാണട്ട്.

(സനി) 1. മഭാലനിനലലാം ദനിനലാംപ്രതനി നതീക്കലാം വചേയ്യുവെഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

2. നനിലവെനില്  നനികക്ഷപനിക്കവപടനിട്ടുളള  മഭാലനിനലഭാവെശനിഷ്ടങ്ങള

നഗരസഭയുലാം  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്

അടനിയനരമഭായനി നതീക്കലാം വചേയ്യുവെഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

3. എയര്കപഭാര്ടനിനട്ട്  ചുറ്റുലാം  മഭാലനിനലലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുളള

ശഭാശസ്വതപരനിഹഭാര  പദതനികേളക്കട്ട്   തനിരുവെനനപുരലാം

നഗരസഭയുലാം എയര്കപഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുലാം  കചേര്ന്നട്ട്

കപ്രഭാജകട്ട് തയഭാറഭാക്കുവെഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

4. സലത്തനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളുവട  പരനിസര

പ്രകദശത്തട്ട്  ഉത്ഭവെനിക്കുന്ന  മഭാലനിനലലാം  ശഭാസതീയമഭായനി

സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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5. മഭാലനിനലലാം  വെലനിവചറനിയഭാതനിരനിക്കഭാനുളള  കബഭാധവെല്ക്കരണ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന. മഭാലനിനലലാം വെലനിവചറനിയുകേയഭാവണങനില്

പനിഴെ ഉളവപവടയുളളശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

6. രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളുവട ചുറ്റുമുളള കറഭാഡുകേളനില് 
കപഭാലതീസനിവന്റെ  നനിരതീക്ഷണലാം   ശക്തമഭാക്കഭാന  കപഭാലതീസട്ട്
അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് അറനിയനിപട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

തരനിശട്ട് കേനിടക്കുന്ന നനിലങ്ങളനില് മുഴുവെന കൃഷനിയനിറക്കഭാന നടപടനി 
5 (*575) ശതീ  .   വകേ  .   കുഞനിരഭാമന  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  :
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി  :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തരനിശു  കേനിടക്കുന്ന  നനിലങ്ങളനില്  മുഴുവെനുലാം
കൃഷനിയനിറക്കുവമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എവനഭാവക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  കൃഷനി ഭൂമനി തരനിശനിടഭാനഭായനി കേര്ഷകേര് നനിര്ബന്ധനിതരഭായ സഭാഹചേരലലാം
ഇലഭാതഭാക്കഭാനഭായനി  എന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിവചന്നട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനില്  നലഭായമഭായ  വെരുമഭാനവലാം  വെനിദഗ,  അവെനിദഗ
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  യഥഭാസമയമുള  ലഭലതയുലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  എന  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട്
അവെലലാംബനിചനിരനിക്കുന്നവതനലാം  യനവെല്ക്കരണലാം  ഏവതഭാവക്ക  തലങ്ങളനില്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനവവെനലാം അവെ മനിതമഭായ വെഭാടകേയട്ട് കേര്ഷകേനട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി എന
സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തുവമനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനിക്കട്ട്  ഉപയുക്തമഭായ  ഭൂമനി  കേവണത്തനി  കരഖവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനവണങനില്  അതനിനഭായനി  ഏതട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കൃഷനി  ഭൂമനിയുവട  ഉടമസനട്ട്  കൃഷനിയനിറക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തകതഭാ
തയഭാറനിലഭാത്തകതഭാ  ആയ  സഭാഹചേരലത്തനില്  എന  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തരനിശ്ശേഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  കൃഷനി  ഭൂമനി  പരമഭാവെധനി
കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  സലാംസഭാനവത്ത
കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  തരനിശട്ട്  ഭൂമനികേള  മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  വനല്ക്കൃഷനിയുലാം  പചക്കറനി
കൃഷനിയുലാം വചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം മഭാപനിലാംഗനിലൂവട
ജനിലഭാ,  കബഭാക്കട്ട്,  പഞഭായത്തട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവട
സഹകേരണകത്തഭാവട  ആക്ഷന  പഭാന  തയഭാറഭാക്കനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  തരനിശ്ശുനനിലലാം
കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുവെഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  അഞ്ചുവെര്ഷലാംവകേഭാണട്ട്  വനല്ക്കൃഷനിയുവട
വെനിസ്തൃതനി  1.96  ലക്ഷലാം  വഹകറനില്നനിനലാം  3  ലക്ഷലാം  വഹകറഭായനി
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  പചക്കറനി  കൃഷനിയുവട  വെനിസ്തൃതനി  50,000
വഹകറഭായുലാം  വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  2016-17-വല  പചക്കറനി  കൃഷനി
വെനികേസന പദതനിയനിനകേതീഴെനില് തരനിശ്ശുഭൂമനികേളനില് പചക്കറനി കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനുളള
പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തരനിശ്ശുഭൂമനിയനില്  കൃഷനി
വചേയ്യുന്നതനിനുളള  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം  കൃഷനിഭവെന  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.
700  വഹകര്  തരനിശ്ശുനനിലലാം  വനല്ക്കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ഒറത്തവെണ
സഹഭായധനമഭായനി  വഹകറനിനട്ട്  30,000  രൂപ  നല്കുന്നതനിനുളള  പദതനിയുലാം
700  വഹകര്  തരനിശ്ശുനനിലത്തനില്  പചക്കറനിക്കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  വഹകവറഭാന്നനിനട്ട്
ഭൂഉടമയട്ട് 5000 രൂപയുലാം കൃഷനി വചേയ്യുന്ന ആളനിനട്ട് 25,000 രൂപയുലാം കചേര്ത്തട്ട് ആവകേ
30,000  രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കുന.  തരനിശ്ശുഭൂമനിയനില്  വനല്ക്കൃഷനി
വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  പഴെലാം,  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കുലാം  3  ലക്ഷലാം  രൂപവെവരയുളള  തകേ
പലനിശരഹനിത  വെഭായ്പയഭായനി  നല്കുന്ന  വെനിഷയവലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.
ആര്.വകേ.വെനി.വവവെ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വഹകറനിനട്ട്  7500  രൂപ  നനിരക്കനില്
ധനസഹഭായലാം നല്കേനി  2000  വഹകര് സലത്തട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
150 ലക്ഷലാം രൂപയുവട ഒരു പദതനിക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ലഭലതയുലാം  യനവെല്ക്കരണവലാം  ഉറപട്ട്
വെരുത്തുന്നതനികലയഭായനി  സലാംസഭാന തലത്തനില്  64  അകഗഭാസര്വതീസട്ട്  വസന്റെറുകേള
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ഇഇ  വസന്റെറുകേളനിലൂവട  മനിതമഭായ  വെഭാടകേയട്ട്  യനങ്ങള
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിവെരുന.  പഞഭായത്തുതലത്തനില്  200  കേര്മ്മേകസനകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതനില്  100  കേര്മ്മേകസനകേളക്കട്ട്  9  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുളള
യകനഭാപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  100  കേര്മ്മേകസനകേളക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേയുലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  കേര്മ്മേകസനകേളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളള
പരനിശതീലനവലാം  യകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി  ഓകരഭാ
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പഞഭായത്തനിവലയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിവല  സഭാധലതകേള  ഉളവക്കഭാണ്ടുവകേഭാണട്ട്
വെനിവെനിധ  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവെരുന.  നനിലവമഭാരുക്കല്,  വെനിത്തട്ട്
വെനിതയല്,  കേളനനിയനണലാം,  തടലാം  തറക്കല്,  വെനിളവവെടുപട്ട്,  പഭാഴെട്ട് മരങ്ങള മുറനിക്കല്,
തരനിശ്ശുനനിലലാം  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കല്,  കേതീടകരഭാഗനനിയനണലാം,  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള,
പചക്കറനിചന,  വവജവെവെള  കേതീടനഭാശനിനനി  ഉല്പഭാദനലാം  തടങ്ങനിയ  എലഭാ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനകേള  നടത്തനിവെരുന.  ഇതനിനുലാംപുറവമ
കേഭാര്ഷനികേ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് യനങ്ങളുവട  വെഭാടകേ
നലഭായമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  വെളവര  കുറഞ  വചേലവെനില്  യനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കേസലാം ഹയറനിലാംഗട്ട് വസന്റെര് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  കൃഷനിക്കുപയുക്തമഭായ  തരനിശ്ശേട്ട്  നനിലങ്ങള  കേവണത്തുന്നതനിനട്ട്  റനികമഭാടട്ട്
വസനസനിലാംഗട്ട്  കഡറഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായുളള
സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം കകേരള കസറട്ട് റനികമഭാടട്ട് വസനസനിലാംഗട്ട്  & എനവെകയഭാണവമന്റെട്ട്
വസന്റെറനില്നനിനലാം ലഭലമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ഡനി)  കൃഷനിഭൂമനിയുവട  ഉടമസനട്ട്  കൃഷനിയനിറക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  പഭാടകശഖര  സമനിതനി,  സലാംയുക്ത  സലാംഘങ്ങള,  കുടുലാംബശതീ,
കേര്ഷകേസസ്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങള  എന്നനിവെ  മുകഖന  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
2008-വല  കകേരളഭാ  വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുളള പ്രഭാകദശനികേതല നനിരതീക്ഷണ സമനിതനികേളക്കട്ട് നനിര്ണ്ണയനിക്കവപട
വെലവെസകേളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
വവകേവക്കഭാളളഭാവന്നതഭാണട്ട്.

പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള 
6 (*576) ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :

വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യു  .   അരുണന  :
ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിലയനിരുത്തഭാറുകണഭാ;
എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനിലുള ചേരനിത്ര സ്മഭാരകേങ്ങളുലാം ഹപതൃകേ സമ്പത്തുലാം ഭഭാവെനി തലമുറയഭായനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി എവനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;
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(സനി) നശനിച്ചുകേഴെനിഞഭാല് ഒരനിക്കലുലാം വെതീവണടുക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത ഹപതൃകേ
കശഷനിപ്പുകേളുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ അടയഭാളങ്ങളുലാം നശനിച്ചു വകേഭാണനിരനിക്കുനവവെന്ന പരഭാതനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപളളനി  ):

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  സമ്പന്നമഭായ  സഭാലാംസഭാരനികേ  പഭാരമ്പരലവത്ത
വെനിളനികചഭാതന്ന  പുരഭാവെസ്തുക്കളുവടയുലാം  നനിര്മ്മേനിതനികേളുവടയുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം
പഠനവമഭാണട്ട്  പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ മുഖലചുമതലകേള.  വപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് നമ്മുവട
സഭാലാംസഭാരനികേ  പഭാരമ്പരലവത്തക്കുറനിചട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാനുലാം  ബന്ധവപട  ദൃശലങ്ങള
കേഭാണഭാനുമഭായനി  പുരഭാവെശനിഷ്ടങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുളള  മന്യൂസനിയങ്ങളുലാം  പുരഭാവെസ്തു
വെകുപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  പരനിപഭാലനിച്ചുവെരുന.  നനിലവെനിലുളള  സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേങ്ങളുവട
സലാംരക്ഷണലാം,  നനിലവെനിലുളള മന്യൂസനിയങ്ങളുവട സലാംരക്ഷണവലാം നവെതീകേരണവലാം,  ജനിലഭാ
വവപതൃകേ  മന്യൂസനിയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  എന്നനിവെ
സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങവള  സലാംബന്ധനിച  വെഭാര്ഷനികേ  ഭരണ  റനികപഭാര്ടട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് പ്രതലവെകലഭാകേനലാം വചേയ്തട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെഭായനി പുറവപടുവെനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിവന്റെ  അധതീനതയനില്  179  സലാംരക്ഷനിത
സ്മഭാരകേങ്ങളഭാണുളളതട്ട്.  ഇവെവയ  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിനട്ട്  ലഭലമഭായ  ഫണനിവന്റെയുലാം
ഉകദലഭാഗസരുവടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംരക്ഷനിച്ചുവെരുന.  1968-വല  കകേരള
പ്രഭാചേതീന  സ്മഭാരകേ  പുരഭാവെസ്തു  സകങത  പുരഭാവെശനിഷ്ട  ആകട്ട്,  1972-വല  ചേടങ്ങള
എന്നനിവെ പ്രകേഭാരലാം  ചേരനിത്ര സ്മഭാരകേങ്ങളുലാം വവപതൃകേ സമ്പത്തുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനണട്ട്.
ചേരനിത്ര, സഭാലാംസഭാരനികേ, വവപതൃകേ മൂലലങ്ങള പരനിഗണനിച്ചുലാം 100 വെര്ഷത്തനില് കൂടുതല്
കേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്നതമഭായ  സവെനികശഷത  പരനിഗണനിച്ചുമഭാണട്ട്  ഇവെ
സലാംരക്ഷനിച്ചുകപഭാരുന്നതട്ട്.  കൂടഭാവത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുമുളള  പഇരഭാണനികേ
സവെനികശഷതകേളുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  ജനിലഭാതല  പുരഭാവെസ്തു  വവപതൃകേ
മന്യൂസനിയങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതവെവര
തനിരുവെനനപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
വെയനഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി എന്നതീ  8  ജനിലകേളനില് മന്യൂസനിയങ്ങള തടങ്ങുന്നതനിനുളള നടപടനി
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സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ബഭാക്കനി 6 ജനിലകേളനില് സഇകേരലപ്രദമഭായ സലകമഭാ വകേടനിടങ്ങകളഭാ
ലഭലമഭാക്കഭാന  ശമനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  അവെനിടങ്ങളനിലുലാം  ജനിലഭാ
വവപതൃകേ  മന്യൂസനിയങ്ങള  തടങ്ങഭാന  കേഴെനിയുലാം.  ഇത്തരത്തനിലുളള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ചേരനിത്രസ്മഭാരകേങ്ങളുലാം  വവപതൃകേസമ്പത്തുലാം  ഭഭാവെനിതലമുറയഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉതകുന്നവെയഭാണട്ട്. കൂടഭാവത കകേരള പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേങ്ങളഭായ
വെയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിവല എടയല് ഗുഹകേളുലാം തമനിഴഭാടനിവല കേനലഭാകുമഭാരനി  ജനിലയനിലുളള
തക്കല  പത്മനഭാഭപുരലാം  വകേഭാടഭാരവലാം  യുവനകസഭായുവട  വവപതൃകേ  പടനികേയനില്
ഇടലാംപനിടനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ഇതനില്
പത്മനഭാഭപുരലാം  വകേഭാടഭാരവത്ത  യുവനകസഭായുവട  പ്രഭാഥമനികേ  ലനിസനില്
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  വകേഭാടഭാരവത്ത  അനനിമ  വവപതൃകേ  പടനികേയനില്
ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി&ഡനി)  1968-വല  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
ശദയനില്വപടുന്ന  നശനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  വവപതൃകേ  കശഷനിപ്പുകേള  സലാംരക്ഷണ
കയഭാഗലമഭാകണഭാവയന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആയവെ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചു  വെരുന.  ഇതനികലയഭായനി  പുരഭാവെസ്തുക്കളുവടയുലാം  ചേരനിത്ര
പുനര്നനിര്മ്മേനിതനിക്കഭാവെശലമഭായ  മറട്ട്  ഭഇതനികേ  അവെശനിഷ്ടങ്ങളുലാം  കേവണടുക്കുവെഭാന
കവെണ അകനസ്വഷണവലാം പ ഠനവലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് പുരഭാവെസ്തു പരലകവെഷണ ഉത്ഖനന
വെനിഭഭാഗവലാം,  കൂടഭാവത  ചേരനിത്ര  കശഷനിപ്പുകേളുവട  തനനിമ  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുളള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  റതീജനിയണല്  കേണസര്കവെഷന  ലകബഭാറടറനിയുലാം
സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

നഗരങ്ങളനിവല പഴെക്കലാംവചേന്ന ബഹുനനില മന്ദനിരങ്ങള
7 (*577) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന   :

വപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുഹസന തങ്ങള   :
ശതീ  .   വകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി   :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരങ്ങളനിവല  പഴെക്കലാം  വചേന്ന  ബഹുനനിലമന്ദനിരങ്ങളുവട  വെനിവെരലാം
കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് അവെയുവട  സുരക്ഷ സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദവെനിവെരലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;
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(സനി)  വെന നഗരങ്ങളനില് ബഹുനനില മന്ദനിരങ്ങള തകേര്നള അപകേടങ്ങള
വെര്ദനിച്ചു  വെരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്  കേര്ശന  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനുലാം,  നനിശനിത
കേഭാലലാം  കേഴെനിഞവെയട്ട്  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നനിര്ബന്ധനിതമഭാക്കഭാനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ) കശഖരനിചനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  നനിശനിത കേഭാലലാം  കേഴെനിഞ വകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
നല്കുന്നതട്ട്  അതഭാതട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം
വെനനഗരങ്ങളനില് ബഹുനനില മന്ദനിരങ്ങള തകേര്നളള അപകേടങ്ങള വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില് കേര്ശന പരനികശഭാധന നടത്തഭാനുലാം നനിശനിതകേഭാലലാം കേഴെനിഞവെയട്ട്
ഫനിറട്ട്നസട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നല്കേഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല സനില് ഓവെര് വെര്ക്കുകേള
8 (*578) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  :

ശതീ  .   വജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു  :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി  :
ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അനവെര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  സനില്  ഓവെര്  വെര്ക്കുകേളുവട
അനുമതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എവനങനിലുലാം  അവെലക്തത  നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കലഭാകേ  ബഭാങനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാവട  നടപഭാകക്കണ  പദതനികേളുവട
ധനവെനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കൃതലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഞഭായത്തുകേളുവട  വെനിസ്തൃതനി,  ജനസലാംഖല,  നടപനിലഭാകക്കണ
പ്രവൃത്തനികേളുവട  ബഭാഹുലലലാം  എന്നനിവെ  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്  നനിലവെനിലുള  സഭാഫട്ട്
പഭാകറണ പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  ഇല.  26-7-2016-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  6298/2016/ഫനിന.
ഉത്തരവെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  വെര്ഷവത്ത  ബഡ്ജറട്ട്  അകലഭാകക്കഷനനില്
അധനികേരനിക്കഭാത്തവെനിധലാം  സനില്  ഓവെര്  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ബനില്ലുകേള  മഭാറനി
നല്കുന്നതനിനട്ട് ട്രഷറനി ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കലഭാകേബഭാങനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാവട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുവട
ധനവെനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വെലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  
20-7-2011-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1731/2011/തസസ്വഭവെ.  നമ്പര്  ഉത്തരവെട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  മൂലധന  ആസനികേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം വമയനിന്റെനനസനിനുമഭാണട്ട് ഗഭാന്റെട്ട് വെനിനനികയഭാഗനികക്കണതട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വെഭാഹനങ്ങളവകേഭാണ്ടുളള പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണലാം
9 (*579) ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്   :

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന   :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം   :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വെഭാഹനങ്ങള  വകേഭാണ്ടുളള  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണലാം

നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപട്ട് എന മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  മര്ദ്ദേനിത  പ്രകൃതനി  വെഭാതകേവലാം  ദ്രവെതീകൃത  പ്രകൃതനി  വെഭാതകേവലാം  വെഭാഹന
ഇന്ധനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇത  സസ്വകേഭാരല
വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  ബഭാധകേമഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  അതനിനുകവെണ  പശഭാത്തല
സഇകേരലവമഭാരുക്കഭാന നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  ഗതീന  ടഭാകട്ട്  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിവന്റെ  ഉകദ്ദേശലലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇത  പുകേ  മലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിക്കഭാന  എങ്ങവന
ഉപകേരനിക്കുവമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  ):

(എ)  പഴെയ  വെഭാഹനങ്ങളനില്നനിനളള  വെഭായു  മലനിനതീകേരണലാം  തടയുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാവട,  സലാംസഭാനത്തട്ട്  15  വെര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  പഴെക്കമുളള  നഭാലുലാം
അതനില്  കൂടുതലുലാം  ചേക്രങ്ങളുളളതമഭായ  സസ്വകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം,
10  വെര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  പഴെക്കമുളള  നഭാലുലാം  അതനില്  കൂടുതല്  ചേക്രങ്ങളുളള
ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട് വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം ഗതീന ടഭാകട്ട് ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത മര്ദ്ദേനിത
പ്രകൃതനി  വെഭാതകേവലാം,  LNG  എന്നനിവെ  ഇന്ധനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനകവെണ
നടപടനികേള  വെകുപ്പുതലത്തനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇലകനികേട്ട്  ഓകടഭാറനിക്ഷയുലാം
പ്രകയഭാഗത്തനില് വകേഭാണ്ടുവെരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി) ഉണട്ട്. കകേരള കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ചേടലാം 252 പ്രകേഭാരലാം നനിലവെനില് ഡതീസല്
അവലങനില്  വപകട്രഭാള  എന്നനിവെ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇന്ധനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
അനുമതനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  മര്ദ്ദേനിത  പ്രകൃതനി  വെഭാതകേവലാം  ദ്രവെതീകൃത  പ്രകൃതനി
വെഭാതകേവലാം ഇന്ധനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിയമകഭദഗതനി ആവെശലമഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  സഇകേരലങ്ങള ലഭലമഭായനിട്ടുളള വെഭാഹനങ്ങളുലാം ഉണഭാകകേണനിയനിരനിക്കുന.
ഇത്തരലാം ഇന്ധനങ്ങള സസ്വകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കണവമങനില് ചേടലാം
കഭദഗതനി വചേകയണതണട്ട്. ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. ഇതനിനുകവെണ
പശഭാത്തല സഇകേരലവമഭാരുക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  പഴെയ  വെഭാഹനങ്ങളനില്നനിനളള  വെഭായു  മലനിനതീകേരണലാം  ദനിനലാംപ്രതനി
വെര്ദനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്. ഇത്തരലാം വെഭാഹനങ്ങളുവട ഉപകയഭാഗലാം നനിരുതഭാഹവപടുത്തുന്ന
തനിനഭായനിടഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് 15 വെര്ഷത്തനില് കൂടുതല് പഴെക്കമുളള നഭാലുലാം അതനില്
കൂടുതലുലാം ചേക്രങ്ങളുളളതമഭായ സസ്വകേഭാരല വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം, 10 വെര്ഷത്തനില് കൂടുതല്
പഴെക്കമുളള നഭാലുലാം അതനില് കൂടുതലുലാം ചേക്രങ്ങളുളള ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം
ഗതീന ടഭാകട്ട് ഏര്വപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

വചേറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര വനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സഇജനല വവവെദദ്യുതനി
10 (*580) ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി   :

ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷട്ട്   :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്   :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  വനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വവവെദദ്യുതനി

സഇജനലമഭായനി നല്കുന്ന പദതനി നനിലവെനിലുകണഭാ;
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(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം വവവെദദ്യുതനി സഇജനലമഭായനി നല്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വചേറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര വനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസ വപനഷന നല്കേനി
വെരുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.  വചേറുകേനിട-നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്  ഉളവപവട  എലഭാ
വനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം  ഭൂപരനിധനി  ബഭാധകേമലഭാവത  കേഭാര്ഷനികേ  സഇജനല  വവവെദദ്യുതനി
പദതനിയുവട ആനുകൂലലലാം നല്കേനിവെരുനണട്ട്.

(ബനി)  31-8-1995  -വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെട്ട്  ജനി.ഒ.  (എലാം  എസട്ട്.)  നമ്പര്
311/95/എ.ഡനി., പ്രകേഭാരലാം വനല്ക്കൃഷനിക്കട്ട്  1-8-1995 മുതല് പൂര്ണ്ണമഭായനി വവവെദദ്യുതനി
സഇജനലലാം  അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനല്ക്കൃഷനിക്കട്ട്  ജലകസചേനത്തനിനഭായനി  വവവെദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുളള കേഭാര്ഷനികേ വവവെദദ്യുതനി കേണക്ഷനുളളവെരുലാം പ്രസ്തുത
ആവെശലത്തനിനഭായനി  വവവെദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുന്നതമഭായ  കേര്ഷകേര്  കൃഷനി
വെകുപനിവന്റെ കേഭാര്ഷനികേ സഇജനല വവവെദദ്യുതനി  പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളളതലാം
മഭാനദണ്ഡമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  പദതനി  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനിവെരുന്നതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരമുളള
കേര്ഷകേരുവട  വവവെദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജട്ട്  സലാംബന്ധനിച  ഇനകവെഭായ്സട്ട്  ബന്ധവപട
വകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  വസക്ഷന  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  കൃഷനി
ഭവെനനില്നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  വവവെദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനികലയട്ട്  തകേ  നല്കേനിവെരനികേയഭാണട്ട്
വചേയ്യുന്നതട്ട്.

(സനി)  എലഭാ  വചേറുകേനിട-നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  കേര്ഷകേ
വപനഷന  600  രൂപ  നല്കേനിവെന്നനിരുന.  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വെന്നതനിനുകശഷലാം  മുന  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്ന  വപനഷന
കുടനിശ്ശേനികേയനില്  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനിലവയഭാഴെനിവകേ  മവറലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം   2016
ജനുവെരനിവെവര കുടനിശ്ശേനികേയഭായ 113.52 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനിക്കഴെനിഞ. എലഭാ സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ വപനഷനുകേളുലാം  1000  രൂപയഭായനി  വെര്ദനിപനിചതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
2016  ജൂണ  ഒന്നഭാലാം  തതീയതനി  മുതല്  കേര്ഷകേ  വപനഷന
600  രൂപയനില്നനിന്നട്ട്  1000  രൂപയഭായനി  വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതപ്രകേഭാരലാം  ഒരു
മഭാസവത്ത  തകേയഭായ  1000  രൂപവെതീതലാം  നല്കുവെഭാന  37.895  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവെദനിചട്ട് ജനിലകേളനികലയട്ട് വവകേമഭാറനി ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.
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സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ വപനഷന അനുവെദനിക്കുന്നതനിവല അവെലക്തത

11 (T* *581) കഡഭാ  .   എലാം  .   വകേ  .   മുനതീര്   :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി   :
ശതീ  .    സനി  .   മമ്മൂടനി   :
ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ വപനഷന അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങളനില് അവെലക്തതയുളതഭായനി കേലാംപ് കട്രഭാളര് ആന്റെട്ട് ആഡനിറര് ജനറല്
കേവണത്തനിയതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏവതഭാവക്ക  കേഭാരലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  അവെലക്തതയുളവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  വപനഷന
വെനിതരണത്തനിനുമുമ്പട്ട്  ഇത്തരലാം  അവെലക്തതകേള  നതീക്കലാം  വചേയ്തനിരുകന്നഭാ  എന്നട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇവലങനില് അതനിനുള കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഇനലന കേലാംപട്ട് കട്രഭാളര് ആന്റെട്ട് ഓഡനിറര് ജനറലനിവന്റെ  2016  വെര്ഷവത്ത
6-ാം നമ്പര് റനികപഭാര്ടനിലഭാണട്ട്  സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ വപനഷന പദതനി പ്രവെര്ത്തന
ചുമതലവയക്കുറനിചട്ട്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആയതനില്  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിരനിക്കുന്ന
വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ വപനഷന അതലധനികേലാം ആവെശലമുളള സമൂഹത്തനിവല
അവെശവെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  ഇടത്തരവെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  ഇഇ  പദതനിയനില്നനിനലാം
ഒഴെനിവെഭാക്കവപടനിരനിക്കുന. ഇതട്ട് ഏകേകദശലാം 15% വെരുലാം.

2. അര്ഹതയനിലഭാത്ത അനവെധനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള വപനഷന പടനികേയനില്
ഉളവപടനിരനിക്കുന. ഇതട്ട് ഏകേകദശലാം ഗുണകഭഭാക്തൃ ജനസമൂഹത്തനിവന്റെ 12%
വെരുലാം.

* 'T' മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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3. സഭാമൂഹല  സുരക്ഷനിതതസ്വ  പദതനി  തഭാവഴെപറയുന്ന  5  പദതനികേളഭായഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതട്ട്:

(i)  കദശതീയ വെഭാര്ദകേലകേഭാല വപനഷന

(ii) വെനിധവെഭാ വപനഷന 

(iii) വെനികേലഭാലാംഗ വപനഷന 

(iv) 50 വെയസനിനുകമലുളള അവെനിവെഭാഹനിതരഭായ സതീകേളക്കുളള  
   വപനഷന

(v) കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി വപനഷന 

    ഇവെയഭായനി പുറവപടുവെനിചനിരനിക്കുന്ന മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള തനികേച്ചുലാം സങതീര്ണ്ണവലാം ഇതനില്
ഏതട്ട് ആനുകൂലലത്തനിനഭാണട്ട് അകപക്ഷനികക്കണവതന്നട്ട് തതീരുമഭാനവമടുക്കഭാന ബുദനിമുടട്ട്
ഉണഭാകുന്നതമഭാണട്ട്.  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളനിവല സങതീര്ണ്ണതമൂലലാം അര്ഹരുലാം അവെശരുമഭായ
ഒരു  വെലനിയ  വെനിഭഭാഗലാം  ആനുകൂലലങ്ങളനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കവപടുന്ന  സനിതനി
നനിലനനില്ക്കുന. 

4. അകപക്ഷകേവന്റെ  വെരുമഭാനലാം  സഭാക്ഷലവപടുത്തല്,  പരനികശഭാധന,
അലാംഗതീകേരനിക്കല്  എന്നതീ  പ്രക്രനിയകേള  സുതഭാരലമല  എന്നതലാം  ഗഭാമസഭഭാ
സലാംവെനിധഭാനലാം  ഇതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്നനില  എന്നതലാം
അനര്ഹരഭായവെര്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  പടനികേയനില്  കേടനകൂടുന്നതലാം
പദതനിയുവട കേഭാരലക്ഷമതവയയുലാം ഉകദ്ദേശലശുദനിവയയുലാം നശനിപനിക്കുന.

5. വപനഷന അനുവെദനിക്കുന്നതനില് തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങള തടരുന്ന വെലതലസ
രതീതനികേളുലാം  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  വെലക്തതയനിലഭാത്തതഭായതനിനഭാല്
കേഭാലതഭാമസത്തനികലയട്ട്  നയനിക്കുകേ  മഭാത്രമല,  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ധനപരമഭായ  നഷ്ടമുണഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന.  നടപടനിക്രമങ്ങളുവട  കരഖ
സൂക്ഷനിക്കല് പരഭാതനി പരനിഹഭാരലാം,  നനിരതീക്ഷണലാം,  കമല്കനഭാടലാം എന്നനിവെയട്ട്
വെലവെസഭാപനിതമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏര്വപടുത്തഭാത്തതമൂലലാം
ഉത്തരവെഭാദനിത്തത്തനില്നനിനളള വെതീഴ്ചയട്ട് ഇടനല്കുന.

6. വപനഷന  പ്രതനിമഭാസലാം  വെനിതരണലാം  വചേയഭാത്തതമൂലലാം  ഇതട്ട്
നനിതലവൃത്തനിക്കുളള  വെരുമഭാന  സഹഭായനിയഭായനി  ഉപകേരനിക്കുന്നനില.
ക്രമമലഭാത്ത  ഇടകവെളകേളനില്  നല്കുന്ന  ഇഇ  സലാംവെനിധഭാനലാം
ധനസഹഭായത്തനിവന്റെ ആവെശലകേതവയത്തവന്ന പരഭാജയവപടുത്തുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 43

7. ഫണ്ടുകേള  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളമൂലലാം ഫണ്ടുകേള ലഭാപഭാകേഭാനുളള സഭാഹചേരലലാം സൃഷ്ടനിക്കുന.

8. വെനിതരണത്തനികന്മേല്  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ  അഭഭാവെലാംമൂലലാം

ഒരഭാളക്കട്ട്  ഒന്നനില്  കൂടുതല്  വപനഷനുകേള  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വെഴെനി

വതളനിക്കുന.  യഥഭാര്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിവന  കേവണത്തുന്നതനികനഭാ

വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന തകേ യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിനട്ട് ലഭനിക്കുനവണന്നട്ട്

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനികനഭാ  അവെരുവട  അര്ഹതഭാ  നനിലവെഭാരലാം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനികനഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്

കേഴെനിയുന്നനില. 

(സനി)  കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  വപനഷന  വെനിതരണലാം

നടത്തുന്നതനിനട്ട് ശമലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട പദതനി
12 (*582) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ  :

ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഭൂരഹനിതകരയുലാം  ഭവെനരഹനിതകരയുലാം  കേവണത്തനി
സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട പദതനിക്കട്ട് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണവെകുപട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട് രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനുള  ധനസമഭാഹരണലാം  എങ്ങവന  നടത്തുവെഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  സമഗ  കകേരള  വെനികേസനത്തനിനുകവെണനി  5  വെര്ഷലാംവകേഭാണട്ട്
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കേര്മ്മേപദതനികേളനില്
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ഉളവപടുത്തനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
28-9-2016-വല സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 41/2016/ആ.സ.വെ. പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
അടുത്ത  5  വെര്ഷലാംവകേഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിവല എലഭാ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം വെതീടുലാം  ഭൂമനിയുലാം
ഉറപഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് പദതനി. ഭവെനരഹനിതര്, ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
ധനസഹഭായലാം  ലഭനിവചങനിലുലാം  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവെര്,
വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  ലക്ഷലാം  വെതീടുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവെര്,  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്,  കതഭാടലാം
കമഖല,  തതീരകദശ  കമഖല  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ഭവെനമുളളവെര്,
ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  ഭവെനരഹനിതര്  എന്നനിവെരഭായനിരനിക്കുലാം  ഇഇ  പദതനിയുവട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

(ബനി) ഉണട്ട്. ഭവെനരഹനിതര്, ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം
ലഭനിവചങനിലുലാം  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവെര്,  വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത
ലക്ഷലാം വെതീടുകേളനില് തഭാമസനിക്കുന്നവെര്, പുറകമ്പഭാക്കട്ട്, കതഭാടലാം കമഖല, തതീരകദശ കമഖല
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ഭവെനമുളളവെര്,  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  ഭവെനരഹനിതര്
എന്നനിവെരഭായനിരനിക്കുലാം ഇഇ പദതനിയുവട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ചേര്ചകേള  നടനവെരുന്നകതയുളള.
തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

വവഹവടകേട്ട് കൃഷനി രതീതനി 
13 (*583)  ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന  :

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ മഭാസര്  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഹഹവടകേട്ട്  കൃഷനിരതീതനികേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം

പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കപഭാളതീഹഇസട്ട് സഭാകങതനികേവെനിദല നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ആയതനിവന്റെ ഗുണവെനികശഷങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  വവഹവടകേട്ട്  കൃഷനി  രതീതനികേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കപഭാളതീഹഇസട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷന  കകേരള
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മുഖഭാനനിരലാം വവഹവടകേട്ട് ഫഭാമനിലാംഗട്ട്, പചക്കറനി കൃഷനി വെനികേസന പദതനി, മനിഷന കഫഭാര്
ഇന്റെകഗറഡട്ട്  വഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  പദതനികേള
സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കകേരളത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  വചേറനിയ
കപഭാളതീഹഇസുകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം
യൂണനിറ്റുകേളനില്  വെതീടുകേളനില്നനിന്നട്ട്  പുറനളളുന്ന  ഉപകയഭാഗനിച  ജലലാം  ശുദനി  വചേയ്തട്ട്
പുനരുപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുളള സലാംവെനിധഭാനവലാം ഏര്വപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കപഭാളതീഹഇസട്ട്  കൃഷനി  രതീതനിയുവട  ഗുണവെനികശഷങ്ങള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

• കപഭാളതീഹഇസട്ട്  കൃഷനി  തറസഭായ  സലവത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  മൂന്നട്ട്
ഇരടനിയനിലധനികേലാം അധനികേ ഉത്പഭാദനലാം സഭാധലമഭാക്കുനണട്ട്.

• കേതീടനഭാശനിനനി  ഉപകയഭാഗലാം  കുറവെഭായതനിനഭാലുലാം  തലലവെലുപവലാം
ഗുണകമന്മേയുമുളള  ഉത്പന്നമഭായതനിനഭാലുലാം  കപഭാളതീഹഇസനിവല
ഉത്പന്നങ്ങളക്കട്ട് മനികേച വെനില ലഭനിക്കുനണട്ട്.

• കപഭാളതീഹഇസനിനുളളനിവല  കൃഷനിവയ  കേഭാലഭാവെസഭാ  വെലതനിയഭാനങ്ങള
ബഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് വെര്ഷലാം മുഴുവെനുലാം ഉത്പന്ന ലഭലതയുലാം വെരുമഭാനവലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഉറപ്പുവെരുത്തുന.

മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി
14 (*584) ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു  : 

ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  : 
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി  : 
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന    : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ
വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയനില്  ഇകപഭാള  ശരഭാശരനി  അനപതട്ട്  വതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള
മഭാത്രമഭാണട്ട്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നതട്ട്  എന്നതട്ട്  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇകപഭാള  വെനിവെനിധ  ജനിലകേളനില്നനിനലാം  സമര്പനിക്കവപട  കേര്മ്മേ  പദതനികേളനില്
അനപതട്ട്  ദനിവെസങ്ങളനില്  കുറവെട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇഇ  വെര്ഷലാം  വെനിഭഭാവെനലാം
വചേയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പുതക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  വതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള
കുറയഭാന  കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇഇ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളനിവല
അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  കൂടുതല്  വതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാനുലാം
എവനഭാവക്ക വചേയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം
വതഭാഴെനില്  കസനകേള  രൂപതീകേരനിക്കുവമനലാം  കേമ്പന്യൂടര്  അധനിഷനിത  സലാംവെനിധഭാന
സഹഭായകത്തഭാവട  വതഭാഴെനിലഭാളനി  വവകേമഭാറലാം  നടപഭാക്കുവമനമുള  വെഭാഗഭാനലാം
പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനുള കേര്മ്മേ പദതനി എനഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി
കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയനില്  നടപ്പുവെര്ഷലാം  ആറുമഭാസലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  വതഭാഴെനില്  ആവെശലവപട  11.51  ലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ശരഭാശരനി  20.75  ദനിവെസങ്ങളഭാണട്ട്  വതഭാഴെനില്  ലഭനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  കേഴെനിഞ
4  വെര്ഷങ്ങളനില് കകേരളത്തനില് വതഭാഴെനില് ആവെശലവപട കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ശരഭാശരനി
50 ദനിവെസലാം വതഭാഴെനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

 ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവലാം  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
പഞഭായത്തുകേള കലബര് ബഡ്ജറട്ട് തയഭാറഭാക്കുനണട്ട്. പ്രസ്തുത കലബര് ബഡ്ജറനില്
പ്രവൃത്തനികേള  ഉളവപടുത്തുന്നതട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  വതഭാഴെനില്  ആവെശലകേതയുവട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്. വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി ഒരു ആവെശലഭാധനിഷനിത പദതനിവയന്ന
നനിലയട്ട്  പഞഭായത്തുകേളനില്  വതഭാഴെനിലനിനുളള  ഡനിമഭാന്റെട്ട്  വെര്ദനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  കലബര്
ബഡ്ജറട്ട്  പുതക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രവൃത്തനികേളുവട  പടനികേ  വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
വെലവെസ വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

 (ബനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയുവട
പ്രവെര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവെഭാനുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നനിബന്ധനകേളുമഭാണട്ട്
പുതക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളനിലുളളതട്ട്.  പുതക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  വതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള
കുറയഭാന കേഭാണമഭായനിട്ടുളളതഭായനി ശദയനില്വപടനിടനില.  നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം
പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെനിപുലതീകേരനിചട്ട്  കൂടുതല്  വതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള
സലാംസഭാനത്തട്ട്  സൃഷ്ടനിചട്ട്  അതവെഴെനി  കൂടുതല്  ഫണട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന
വതഭാഴെനിലുറപട്ട് കേഇണസനില് ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള വവകേവക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 47

(സനി)  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം
വതഭാഴെനില്  കസനകേളുവട  രൂപതീകേരണവലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനി  വവകേമഭാറവലാം
പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുളള കേര്മ്മേ പദതനികേള ഇകപഭാള നനിലവെനിലനില.

 നഭാളനികകേര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നലഭായവെനില നല്കേല് 
15 (*585) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട്   :

ശതീ  .   വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്   :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം   :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന    : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  വവെളനിവചണ്ണയട്ട്  ഉയര്ന്ന  വെനില  നല്കകേണനി  വെരുന്ന

സഭാഹചേരലത്തനില്  തവന്ന  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നലഭായവെനില  ലഭനിക്കഭാവത
കപഭാകുന്നതനിവന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുവണങനില്  അവെ
എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനികകേര കേര്ഷകേനട്ട് ആശസ്വഭാസലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി കകേരവഫഡനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനലാം  എത്ര  മഭാത്രലാം  ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുണട്ട്;  സലാംഭരനിക്കുന്ന  നഭാളനികകേരത്തനിവന്റെ
വെനില  വെളവരക്കഭാലമഭായനി  കുടനിശ്ശേനികേയഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്  കേര്ഷകേവര
ബുദനിമുടനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വവെളനിവചണ്ണ  വെനിപണനിയനില്  കകേരവഫഡനിവന്റെ
സഭാന്നനിദലലാം  പരനിമനിതവപട്ടുകപഭാകേഭാനുള  കേഭാരണവമനഭാവണന്നട്ട്  വെനിശകേലനലാം
വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; ഈ സഭാപനവത്ത കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ഒരുകപഭാവല
പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാക്കുന്ന രതീതനിയനില് ഉടച്ചു വെഭാര്ക്കഭാന നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ?

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

(എ)  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നലഭായവെനില  ലഭനിക്കുനണട്ട്.  മഭാര്ക്കറട്ട്
വെനിലകയക്കഭാള  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനിലുളള  തഭാങ്ങുവെനിലയഭായ   കേനികലഭായട്ട്  25  രൂപ
നല്കേനിയഭാണട്ട് കൃഷനി ഭവെനുകേളവെഴെനി പചകത്തങ്ങ സലാംഭരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  മഭാര്ക്കറട്ട്  വെനിലകയക്കഭാള  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനിലുളള  തഭാങ്ങുവെനില  നല്കേനി
കൃഷനി ഭവെനുകേളവെഴെനി പചകത്തങ്ങ സലാംഭരനിക്കുന്നതട്ട് കേര്ഷകേനട്ട് ആശസ്വഭാസലാം നല്കുന.
സലാംഭരനിക്കുന്ന  നഭാളനികകേരത്തനിവന്റെ  വെനില  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിരനിക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  സലാംഭരനിച  കതങ്ങയുവട  വെനില നല്കുന്നതനിവല കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സഇകേരലപ്രദവലാം  കുറമറതലാം  കൂടുതല്  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയട്ട്
വെലഭാപനിപനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുലാം  സലാംഭരണലാം  നടത്തുന്നതനിവന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേത
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പരനികശഭാധനിചട്ട്  യുക്തനിസഹമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കുവെഭാന  കൃഷനി  വെകുപട്ട്
ഡയറകര്,  കകേരവഫഡട്ട്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്,  മഭാര്ക്കറട്ട്വഫഡട്ട്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്
ഡയറകര്, നഭാവഫഡട്ട് ബഭാഞട്ട് മഭാകനജര് എന്നനിവെര് അടങ്ങനിയ ഒരു സബ്കേമ്മേനിറനിവയ
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സലാംസഭാനവത്ത വവെളനിവചണ്ണ വെനിപണനിയനിവല കകേരവഫഡനിവന്റെ മഭാര്ക്കറട്ട്
വഷയര്  വെളവര  പരനിമനിതമഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  ശുദമഭായതലാം  മഭായമനിലഭാത്തതമഭായ
വവെളനിവചണ്ണ  വെനിപണനിയനിലനിറക്കുന്ന  കകേരവഫഡനിവന്റെ  സഭാന്നനിദലലാം  ഇകപഭാഴുലാം
സജതീവെമഭാണട്ട്.  പ്രവെര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

ഗഭാമതീണ കേഇശലല കയഭാജന
16 (*586) ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട്   :

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി   :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു   :
ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന    :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ഗഭാമതീണ ഉപജതീവെന മനിഷവന്റെ ഭഭാഗമഭായുള 'ഗഭാമതീണ കേഇശലല
കയഭാജന' വെഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ഗഭാമവെഭാസനികേളക്കട്ട്  വതഭാഴെനില്  ഹനപുണല
പരനിശതീലനലാം  നല്കേഭാന  പദതനിയുകണഭാ;  ഏവതലഭാലാം  വതഭാഴെനില്  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്
ഹനപുണലലാം  വെനികേസനിപനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതട്ട്;  ഇതനിനുള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡലാം  എനഭാവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എത്ര കപര്ക്കട്ട് വതഭാഴെനില് ലഭനിവചന്നട്ട് കേണക്കുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  നടപഭാക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  'ദതീന
ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗഭാമതീണ കേഇശലല കയഭാജന'  (ആജതീവെനികേ സനില്സട്ട്)-യനിലൂവട
18-നുലാം  35-നുലാം  ഇടയനില്  പ്രഭായമുളള  യുവെതതീ  യുവെഭാക്കളക്കുലാം  45  വെയസ്സുവെവര
പ്രഭായമുളള സതീകേളക്കുലാം വെനിവെനിധ വതഭാഴെനിലുകേളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം തടര്ന്നട്ട്
സലാംഘടനിത കമഖലയനില് കജഭാലനി ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.
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(ബനി)  ഉണട്ട്.  തഭാവഴെപറയുന്ന  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്  വവനപുണല  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവെരുന്നതട്ട്:

1. ടൂറനിസലാം & കഹഭാസനിറഭാലനിറനി

2. റതീവടയനില് 

3. വടലനികകേഭാലാം

4. ഇനഫര്കമഷന വടകകഭാളജനി

5. വഹല്ത്തട്ട് വകേയര് 

6. ഓകടഭാകമഭാടതീവെട്ട്

7. ബഭാങനിലാംഗട്ട് & അക്കഇണനിലാംഗട്ട്

8. കേണസക്ഷന

9. വകേഭാറനിയര് & കലഭാജനിസനികട്ട്

10. ഫുഡട്ട് കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്

11. ഇനഷസ്വറനസട്ട്

12. വപ്രഭാഡക്ഷന & മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗട്ട്

13. ഫഭാഷന ഡനിവവസനനിലാംഗട്ട്

14. അപഭാരല് 

15. ഇലകനിക്കല് & പബനിലാംഗട്ട്

16. ഇലകകഭാണനികട്ട്

17. ഫഭാര്മ. 

പദതനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള വതരവഞടുക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള

• 18-നുലാം 35-നുലാം ഇടയനില് പ്രഭായമുളള ഗഭാമതീണ യുവെതതീയുവെഭാക്കള

• സതീകേള,  ശഭാരതീരനികേ  വവവെകേലലമുളളവെര്,  മൂന്നഭാലാംലനിലാംഗത്തനില്വപടവെര്,
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര് എന്നനിവെര്ക്കട്ട് മുനഗണന (45 വെയസ്സുവെവര ഇളവെട്ട്)
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• വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയനില് അലാംഗമഭായ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് മുനഗണന  (ഒരു
വെര്ഷത്തനില് കുറഞതട്ട് 15 വതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങവളങനിലുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചവെര്)

• പ്രഭാക്തന കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗത്തനില്വപടവെര്ക്കട്ട് മുനഗണന.

(സനി)  നഭാളനിതവെവര  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  11447  കപരനില്  6096
കപര്ക്കട്ട് വതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കുവെഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. വെഭാഹനങ്ങളുവട റണ്ണനിലാംഗട്ട് വവടലാം
17 (*587) ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  : 

ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്: 
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി: 
ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി  : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  വെഭാഹനങ്ങളുവട റണ്ണനിലാംഗട്ട് ഹടലാം ഓകരഭാ വെനിഭഭാഗലാം

വെഭാഹനത്തനിനുലാം കവെര്തനിരനിച്ചു നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അതനിവന്റെ വെനിശദവെനിവെരലാം
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഹഡവെര്മഭാരുവട  ഒരു  ഡന്യൂടനി  കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിശയനിചനിട്ടുള
മഭാനദണ്ഡവലാം അതനിനുള പരമഭാവെധനി സമയവലാം ദൂരവലാം സലാംബന്ധനിച വെനിശദവെനിവെരലാം
നലഭാകമഭാ;

(സനി)  തടര്ചയഭായനി  ഒന്നനികലവറ  ഡന്യൂടനി  നലഭാറുകണഭാ;  എങനില്  പരമഭാവെധനി
എത്ര  ഡന്യൂടനി  വെവര  തടര്ചയഭായനി  നലനിയനിട്ടുവണന്നതനിവന്റെ  വെനിശദവെനിവെരലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്. വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വെര്കക്കഴട്ട്  ആകട്ട്  1961  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ഡന്യൂടനി
നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  വെനിശമലാം  ഉളവപവട  ഒരു  ഡന്യൂടനിക്കട്ട്  അനുവെദനിചനിരനിക്കുന്ന
പരമഭാവെധനി  സമയലാം  8  മണനിക്കൂര്  ആണട്ട്.  വെനിവെനിധതരലാം  സര്വതീസുകേളക്കട്ട്
അനുവെദനിചനിരനിക്കുന്ന ദൂരലാം വെലതലസമഭാണട്ട്. വെനിശദവെനിവെരലാം തഭാവഴെപറയുന:

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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സനിറനി ഓര്ഡനിനറനി : 110 മുതല്  125 കേനി.മതീ. വെവര

വമഭാഫന്യൂസനില് ഓര്ഡനിനറനി : 125 മുതല്  150 കേനി.മതീ. വെവര

ഫഭാസട്ട് പഭാസഞര് : 200 മുതല്  225 കേനി.മതീ. വെവര

സൂപര് ഫഭാസട്ട്  മുതല് സഭാനനിയവെവരയുളള സര്വതീസുകേളനില് സനിലാംഗനിള ഡന്യൂടനി

സമ്പ്രദഭായലാം നനിലവെനിലനില.

(സനി)  നല്കേഭാറുണട്ട്.  പരമഭാവെധനി  5  ഡന്യൂടനി വെവര തടര്ചയഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേളനില് ലക്ഷലസഭാനത്തട്ട് എത്തനിക്കഴെനിഞട്ട് മതനിയഭായ വെനിശമലാം

നല്കേനിയകശഷലാം തനിരനിവകേ സഭാര്ടനിലാംഗട്ട്  കപഭായനിന്റെനില് എത്തകവെ സഞരനിച മുഴുവെന

ദൂരലാം ഒരുമനിചട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയഭാണട്ട് ഡന്യൂടനി അനുവെദനിക്കുന്നതട്ട്.

ജനന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

18 (*588) ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദുള : 

ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : 

ശതീ  .   എന   .  എ  .   വനലനിക്കുന്നട്ട് : 

ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  വെതീടനിലുലാം  നടക്കുന്ന  ജനനങ്ങളക്കട്ട്  ജനന

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ലഭനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനിലുലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനില് കേടന കൂടുന്ന നനിസഭാര

പനിശകുകേള  തനിരുത്തനിക്കനിട്ടുന്ന  കേഭാരലത്തനിലുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്  കനരനിടുന്ന

പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില് വെന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  നനിരവെധനി  സര്ക്കുലറുകേള

പുറവപടുവെനിചനിട്ടുലാം, രജനികസഷന ഉകദലഭാഗസരുവട നനികഷധഭാത്മകേ നനിലപഭാടുകേള മൂലലാം

വപഭാതജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  ജനിലഭാതലത്തനില്

അദഭാലത്തു നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ) ഇല. 

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ  തകദ്ദേശ  രജനികസഷന  യൂണനിറ്റുകേളനിവലയുലാം
1970-നട്ട്  കശഷമുളള ജനന-മരണ രജനികസഷന കജഭാലനികേള കേമ്പന്യൂടര്വെല്ക്കരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  www.cr.lsgkerala.gov.in  എന്ന
വവെബ്വവസറനില്നനിനലാം  വപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  യകഥഷ്ടലാം  ഡഇണകലഭാഡട്ട്
വചേയ്വതടുക്കുന്ന  സലാംവെനിധഭാനലാം  നനിലവെനില്  വെന്നനിട്ടുണട്ട്.  ആശുപത്രനിയനില്വവെചട്ട്
നടക്കുന്ന ജനനങ്ങളക്കുളള സഭാക്ഷലപത്രങ്ങള, മഭാതഭാവലാം കുഞലാം ആശുപത്രനിവെനിടുന്ന
ദനിവെസലാം  ആശുപത്രനി  സനിതനി  വചേയ്യുന്ന  തകദ്ദേശ  രജനികസഷന  യൂണനിറ്റുകേളനില്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി,  ആശുപത്രനി  മുകഖന  വെനിതരണലാം  വചേയ്തുവെരുന്ന
സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വെതീടനില്വവെച്ചുളള  ജനനങ്ങള  1969-വല
ജനന-മരണ രജനികസഷന ആകനിവല ഉപവെകുപട്ട്  (1)(എ)  പ്രകേഭാരലാം തല്സമയത്തട്ട്
വെതീടനിലുണഭായനിരുന്ന മുതനിര്ന്ന വെലക്തനി സലാംഭവെലാം നടന്ന വെതീടട്ട് സനിതനി വചേയ്യുന്ന തകദ്ദേശ
സഭാപനത്തനില്  വെനിവെരലാം  അറനിയനികക്കണതലാം  സലാംഗതനിയുവട  നനിജസനിതനി
കബഭാധലവപടുന്നതനികലയഭായനി  രജനിസഭാര്ക്കട്ട്  ഒരകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  ജനന
രജനികസഷന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  ജനന  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
അനുവെദനിക്കഭാവന്നതമഭാണട്ട്.

ജനന-മരണ  രജനികസഷന  കുറമറ  രതീതനിയനിലുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം
സലാംസഭാനവത്ത  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.
രജനികസഷനുകേളനിവല വെസ്തുതഭാപരമഭായ വതറ്റുകേള തനിരുത്തല് വെരുത്തുന്നതനിനട്ട് പ്രസ്തുത
ചേടത്തനിവല  വെകുപട്ട്  15  പ്രകേഭാരലാം  വെലവെസ  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനഭായനി
അകപക്ഷനിക്കുന്നവെര്  തനിരുകത്തണ  വെസ്തുത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കബഭാധലമുളള  രണട്ട്
വെനിശസ്വസനതീയരഭായ  വെലക്തനികേളുവട  സതലപ്രസഭാവെന  ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അതട്ട്  വതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖകേള  സഹനിതലാം  അകപക്ഷനിചഭാല്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഇത്തരലാം  പനിശകുകേള  തനിരുത്തനി  നല്കേഭാവന്നതഭാണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവെനില്  കമല്വെനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സങതീര്ണ്ണമഭായ
പ്രശ്നങ്ങവളഭാനലാം  ശദയനില്വപടഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു
അദഭാലത്തട്ട് നടകത്തണതനിവന്റെ ആവെശലമനില.
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കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
19 (*589) ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു  :

ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .    യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട്  :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കദശതീയ കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി രൂപതീകേരനിച സലാംസഭാന

കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം  വെനിളകേളുവട  സമഗ  വെനികേസനത്തനിനഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  മനിഷന

പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കുള കകേന്ദ്രവെനിഹനിതലാം എത്രവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  കദശതീയ  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന  എന്ന  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനി
സലാംസഭാനതലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2005  നവെലാംബര് മഭാസലാം രൂപതീകൃതമഭായ
സഭാപനമഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന  കകേരള.
2009  ജൂവവല  മഭാസലാം  മുതല് കദശതീയ  ഒഇഷധ സസല  മനിഷന എന്ന കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനിയുലാം  2011-12  മുതല്  രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വെനികേഭാസട്ട്  കയഭാജനയുവട  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാവട  നടപഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുലാം  2012-13  മുതല്  വവഹവടകേട്ട്  ഫഭാമനിലാംഗട്ട്
പദതനിയുലാം  2014-15  മുതല്  ഓണഫഭാലാം  വെഭാടര്  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  എന്ന  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനിയുലാം  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന  കകേരള  മുഖഭാനരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 2014-15  മുതല് കദശതീയ കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന,  മനിഷന കഫഭാര്
ഇന്റെകഗറഡട്ട് വഡവെലപ്വമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കഹഭാര്ടനികേളചര് (MIDH)  എനലാം 2016-17  മുതല്
ഒഭാണഫഭാലാം വെഭാടര് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  പദതനി വപര് കഡഭാപട്ട്  കമഭാര്  കക്രഭാപട്ട്  എന്ന പ്രധഭാന
മനനി കൃഷനി സനിഞഭായട്ട് കയഭാജനയുവട ഘടകേമഭായുലാം പുനനഃനഭാമകേരണലാം വചേയ്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  മഭാവെട്ട്,  വെഭാഴെ,  വവകേതചക്ക  എന്നതീ  ഫലവെര്ഗ്ഗവെനിളകേളുലാം  കുരുമുളകേട്ട്,  ഇഞനി,
മഞള,  ജഭാതനി,  കേറുവെപട,  ഗഭാമ്പൂ  എന്നതീ  സുഗന്ധവെലഞ്ജന  വെനിളകേളുലാം  കേശുമഭാവെട്ട്,
വകേഭാകക്കഭാ  എന്നതീ  കതഭാടവെനിളകേളുലാം  പുഷ്പകൃഷനി  എന്നനിവെയുവടയുലാം  സമഗ
വെനികേസനത്തനിനുമഭാണട്ട് പ്രസ്തുത മനിഷന പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കുന്നതട്ട്. കൂടഭാവത കൂണ കൃഷനിയുലാം
കതനതീച വെളര്ത്തലുലാം ഇഇ പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡട്ട്
ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  എന്ന  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  77.37  കകേഭാടനി രൂപയുവട വെഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ തതസ്വത്തനിലുളള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിവന്റെ 60%  ആയ 46.422
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം.

കകേരള സുസനിര നഗര വെനികേസന പദതനി
20 (*590) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന  :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സുസനിര നഗര വെനികേസന പദതനിയുവട  (വകേ.എസട്ട്.യു.ഡനി.പനി.)
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലഭാണട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നവതനലാം
ഇതനിനഭായനി  എത്ര  രൂപയുവട  വെഭായ്പയഭാണട്ട്  എ.ഡനി.ബനി.  അനുവെദനിചവതനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുവട ഭഇതതീകേ കനടങ്ങള വെനിശകേലനലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  തനിരുവെനനപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  വകേഭാചനി,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ
നഗരസഭകേളനിവല സമഗപശഭാത്തല വെനികേസനലാം, ദഭാരനിദ്രല ലഘൂകേരണലാം, നഗര ദരനിദ്ര
വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  ഉപജതീവെനലാം  വമചവപടുത്തല്,  ശുദജല  വെനിതരണ  പദതനികേള,
സസ്വതീവെകറജട്ട്-സഭാനനികടഷന  പദതനികേള,  കസഭാലാം  വെഭാടര്  വഡയനികനജട്ട്  പദതനികേള,
കറഭാഡുകേളുവട  പുനരുദഭാരണ  പദതനികേള,  സഭാമൂഹല  പശഭാത്തല  വെനികേസന
പദതനികേള തടങ്ങനിയ അടനിസഭാന സഇകേരല വെനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ
എന്നതഭാണട്ട് പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലലാം.

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല  തനിരുവെനനപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  വകേഭാചനി,  തൃശ്ശൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  അഞട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന്നതട്ട്.  പദതനിക്കഭായനി  123.4  മനിലലന  കഡഭാളര്  (820.98  കകേഭാടനി  രൂപ)
വെഭായ്പയഭാണട്ട് എ.ഡനി.ബനി. അനുവെദനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്. വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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21 (*591)  ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  : 

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട്  : 

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ  : 
വപ്രഭാഫ  .    വകേ  .    യു  .    അരുണന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതരുവനഭായയുമഭായനി  ബന്ധവപട  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുന്ന  ജസനിസട്ട്
സനിരനിജഗന കേമ്മേനിറനിയുവട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എവനഭാവക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) ശഭാസതീയമഭായ മഭാലനിനലസലാംസരണത്തനിവന്റെ അഭഭാവെമഭാണട്ട് വതരുവെട്ട് നഭായ
ശലലലാം വെര്ദനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേഭാരണവമന്നതനിനഭാല് ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി എന
പദതനിയഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  വതരുവനഭായയുമഭായനി  ബന്ധവപട  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുന്ന  ജസനിസട്ട്
സനിരനിജഗന കേമ്മേനിറനി സര്ക്കഭാരനില് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിചനിടനില.

(ബനി)  ഏവതങനിലുലാം  വതരുവെനികലഭാ വകേടനിടത്തനിവന്റെ വെരഭാനയനികലഭാ മൃഗങ്ങളുവട
അവെശനിഷ്ടവലാം  ചേവെറുലാം  മഭാലനിനലവലാം  നനികക്ഷപനിക്കുകേ,  ചേവെകറഭാ  മഭാലനിനലങ്ങകളഭാ
വപഭാതസലങ്ങളനില്  നനികക്ഷപനിക്കുകേ  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേള  1994-വല  കകേരള
പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആകട്ട്  219  വഎ,  219 എന  എന്നതീ  വെകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം
നനികരഭാധനിചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്. ഇതട്ട് ലലാംഘനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര നനിയമപ്രകേഭാരമുളള കേര്ശന
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വതരുവകേളുലാം  വപഭാതസലങ്ങളുലാം
മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്
വസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  901  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
വപഭാതസലങ്ങളനില് മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിചവെര്വക്കതനിവര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
74  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തനിയവെര്വക്കതനിവര  പനിഴെ
ചുമത്തുകേയുലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ശഭാസതീയമഭായ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പദതനികേള  ഒരു
ഗഭാമപഞഭായത്തനിനട്ട് മഭാത്രമഭായനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ബുദനിമുട്ടുളള പക്ഷലാം സലാംയുക്ത
കപ്രഭാജകഭായനി ഏവറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. വെഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനില്  10%  തകേ  മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി  എലഭാ
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം നനിര്ബന്ധമഭായുലാം വെകേയനിരുത്തുനണട്ട്.
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സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ നഗരസഭകേളനിലുലാം മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം

ഉറവെനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പദതനി  ശുചേനിതസ്വമനിഷന  മുകഖന

നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.  കൂടഭാവത വപഭാതമഭാലനിനല  സലാംസരണ പഭാനകേള ഇലഭാത്ത

നഗരസഭകേളനില് ആയവെ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം വപഭാതമഭാലനിനല സലാംസരണ പഭാനകേള

ഉളള  നഗരസഭകേളനില്  ആയതട്ട്  കുറമറതഭാക്കനി  ആധുനനികേവെത്കേരനിക്കുന്നതനിനുലാം

നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  മഭാലനിനലങ്ങള  അവെ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കവപടുന്ന

സലത്തുതവന്ന  തരലാംതനിരനിക്കവപടുന്നതനിനുലാം  വവജവെമഭാലനിനലങ്ങള

സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വപഭാതമഭാലനിനല  സലാംസരണ  പഭാനകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം

വപഭാതമഭാലനിനല  പഭാന്റെട്ട്  ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവവജവെ  മഭാലനിനലങ്ങള

പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനട്ട്  വവകേമഭാറുന്നതനിനുലാം  ആയതനികലയഭായനി  തരലാംതനിരനിചട്ട്

സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുമുളള  വമറതീരനിയല്  റനിക്കവെറനി  വഫസനിലനിറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം

ദ്രവെമഭാലനിനലലാം  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വസപ്കറജട്ട്  ട്രതീറട്ട്വമന്റെട്ട്  പഭാനകേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനിഗണനിച്ചുവെരുന. ആയതപ്രകേഭാരലാം ഉറവെനിട

മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പദതനിക്കുലാം  വപഭാതമഭാലനിനല  സലാംസരണ  പദതനിക്കുലാം

വമറതീരനിയല്  റനിക്കവെറനി  വഫസനിലനിറനിയുലാം  വസപ്കറജട്ട്  ട്രതീറട്ട്വമന്റെട്ട്  പഭാനകേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാംകവെണ  നടപടനികേള  അതഭാതട്ട്  നഗരസഭകേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.

കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള 

22 (*592) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :

ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്

തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീശഭാക്തതീകേരണവലാം  സഭാമൂഹനികേപുകരഭാഗതനിയുലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്

എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയ കുടുലാംബശതീ മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട്

പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായതഭായ  പരഭാതനി  പരനിഹരനിചട്ട്  ഈ  പ്രസഭാനവത്ത

ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ;
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(ബനി) നനിലവെനില് ഏവറടുത്തുവെരുന്ന വതഭാഴെനില് കമഖലയനില് നനിന്നട്ട് വെനിഭനിന്നമഭായനി
കസവെനകമഖലയനിവല വെനിവെനിധ സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം സസ്വനമഭായനി  ഹമകക്രഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം
ഏവറടുക്കഭാന  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേവള  പ്രഭാപ്തമഭാക്കഭാന  പദതനിയുവണങനില്
അതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയനില് കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള മുകഖന ഏവറടുത്തട്ട്
നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പരനിപഭാടനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ) നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കസവെന  കമഖലയട്ട്  കൂടുതല്  ഉഇന്നല്  നല്കേനിവക്കഭാണ്ടുളള
പദതനികേളഭാണട്ട്  കുടുലാംബശതീ ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ആയതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവെനിലുളള
കസവെന  കമഖലയനിവല  സലാംരലാംഭങ്ങളഭായ  വറയനില്കവെ  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്,  സഭാനസ്വനലാം
പദതനി,  കുടുലാംബശതീ  ട്രഭാവെല്സട്ട്,  പ്രതീമനിയലാം  വവെയ്റനിലാംഗട്ട്  ഹഭാള  മഭാകനജട്ട്  വമന്റെട്ട്,
ഇ-കേഭാററനിലാംഗട്ട്,  വെനനിതഭാ  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ഗ്രൂപട്ട്,  ടഭാകനി-ബസട്ട്  സര്വതീസുകേള
എന്നനിവെവയ  മറട്ട്  കമഖലകേളനികലയ്ക്കുകൂടനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പുറവമ  പുതനിയ
ആശയങ്ങളഭായ വജന ഒഇഷധനി കസഭാറുകേള, ഇ-കസവെഭാ കകേന്ദ്രലാം, കകേഭാള വസന്റെറുകേള,
ജന ആഹഭാര്, ഹഇസട്ട് കേതീപനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേള, വതരുവനഭായ നനിയനണ യൂണനിറ്റുകേള
എന്നനിവെ  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  കുടുലാംബശതീ  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.
കൂടഭാവത വകേഭാചനി വമകട്രഭാ  വറയനില് പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  വെനിവെനിധ കമഖലകേളനില്
കുടുലാംബശതീ പ്രവെര്ത്തകേര്ക്കട്ട് വതഭാഴെനിലവെസരലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം പദതനിയുണട്ട്.

(സനി)  ജനിലഭാ മനിഷനുകേളവെഴെനി വതരവഞടുക്കുന്ന സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേയുലാം  അവെവര  ഉളവപടുത്തനി  5  കപര്  അടങ്ങുന്ന  കജഭായനിന്റെട്ട്  ലയബനിലനിറനി
ഗ്രൂപ്പുകേള  (വജഎല്ജനി)  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം,  ഇഇ  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  മൃഗസലാംരക്ഷണ
കമഖലഭാ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം സബ്സനിഡനി നല്കുകേയുലാം വചേയ്യുനണട്ട്. നനിലവെനില്
5  കപര്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  ഗ്രൂപനിനട്ട്  ആടുഗഭാമലാം  പദതനിവെഴെനി
50,000  രൂപയുലാം  ക്ഷതീരസഭാഗരലാം  പദതനിവെഴെനി  2,18,750  രൂപയുലാം  മഭാലാംസസുരക്ഷഭാ
പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി  50,000 രൂപയുലാം അടുക്കളകത്തഭാട-മുടകക്കഭാഴെനി പരനിപഭാലനലാം
പദതനിവെഴെനി 25,000 രൂപയുലാം തഭാറഭാവെട്ട് വെളര്ത്തല് പദതനിക്കഭായനി 20,000 രൂപയുലാം
സബ്സനിഡനിയഭായനി  നല്കുനണട്ട്.  പശുസഖനി പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  കേമ്മേന്യൂണനിറനി
റനികസഭാഴട്ട്/കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കകേഡര്മഭാവര  വതരവഞടുക്കുകേയുലാം  വവെററനിനറനി
സര്വകേലഭാശഭാലയുവട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  10  ദനിവെസവത്ത വവവെദഗല പരനിശതീലനലാം
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നല്കുവെഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആദലഘടത്തനില്  വതരവഞടുത്ത
50  കപര്ക്കഭാണട്ട്  വവവെദഗല  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനില്  4  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  പദതനികേളഭാണട്ട്
വെനിഭഭാവെനലാം  വചേയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  (ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  ജനില  തനിരനിച്ചുളള  കേണക്കട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*)  അതനില്  നഭാളനിതവെവര  ആടുഗഭാമലാം
പദതനിയനില്  512  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  5,12,00,00  രൂപയുലാം  ക്ഷതീരസഭാഗരലാം
പദതനിവെഴെനി 180 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് 31,81,250 രൂപയുലാം കപഭാത്തുകുടനി വെളര്ത്തല്
പദതനിയനില്  275   ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  27,50,000  രൂപയുലാം  ഉളവപവട
1,10,51,250  രൂപ  967  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  സലാംസഭാന  മനിഷനനില്നനിനലാം
സബ്സനിഡനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം രണഭാലാംഘടലാം
23 (*593) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :

ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര്  :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   വനലനിക്കുന്നട്ട്  :
കഡഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രണഭാലാം  ഘടലാം  ജനകേതീയഭാസൂത്രണവമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  പഠനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  രണഭാലാം  ഘട  ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിവന്റെ  സമതീപനരതീതനിയുലാം
നയരൂപകരഖയുലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ&ബനി) ഇല. രണഭാലാംഘടലാം ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനികലയഭായനി വെനിവെനിധ വെനിഷയ കമഖലകേളനിവല
വെനിദഗവര  ഉളവപടുത്തനി  സലാംസഭാന  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  വെര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപ്പുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  പ്രകൃതനി  വെനിഭവെ  പരനിപഭാലനലാം,  സമ്പൂര്ണ്ണ
ശുചേനിതസ്വലാം,  വവജവെപചക്കറനി  തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളക്കട്ട്  രണഭാലാംഘടത്തനില്  ഉയര്ന്ന
പരനിഗണന നല്കേനി ഉളവപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ടനി വെര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപ്പുകേള നല്കുന്ന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുവട അടനിസഭാനത്തനില് തടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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റബ്ബര് വെനില വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി 

24 (*594) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്  :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  റബ്ബര്  വെനില

വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഹകേവക്കഭാണ  നടപടനികേള  എവനലഭാമഭാവണന്നട്ട്

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) റബ്ബര് ഇറക്കുമതനി തതീരുവെ വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്

ആവെശലവപടനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  റബ്ബര്  വെനിലയനിടനിവെനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  "റബ്ബര്  വപ്രഭാഡക്ഷന

ഇനവസന്റെതീവെട്ട് പദതനി"  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 2016-17  ബഡ്ജറനില് പദതനിക്കഭായനി

500  കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  285.75  കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനകേലാം

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വെനിതരണലാം  വചേയ്തുകേഴെനിഞ.  സസ്വഭാഭഭാവെനികേ  റബ്ബര്  ഇറക്കുമതനി  തതീരുവെ

വെര്ദനിപനിക്കണവമന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര  വെഭാണനിജല  മനഭാലയകത്തഭാടട്ട്  ആവെശലവപടനിട്ടുണട്ട്.

അഡസ്വഭാനസട്ട്  വവലസനസട്ട്  ആതവവറകസഷന  മുഖഭാനരലാം  സസ്വഭാഭഭാവെനികേ  റബ്ബര്

ഇറക്കുമതനി  വചേയ്യുന്നതട്ട്  നനിര്ത്തണവമനലാം  സസ്വഭാഭഭാവെനികേ  റബ്ബറനിവന്റെ  കേയറ്റുമതനിക്കട്ട്

സബ്സനിഡനി  നല്കേണവമനലാം  മനിനനിമലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  വവപ്രസട്ട്  (എലാം.എസട്ട്.പനി.)

റബ്ബറനിനുലാംകൂടനി  ബഭാധകേമഭാക്കണവമനലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  വെഭാണനിജല

മനഭാലയകത്തഭാടട്ട് ആവെശലവപടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  RCEP  കേരഭാര് നനിലവെനില് വെന്നഭാല്

റബ്ബര്  ഉളവപവടയുളള  ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട്  വെനിലത്തകേര്ച  ഉണഭാകേഭാനുളള  സഭാധലത

മുന്നനില്  കേണ്ടുവകേഭാണട്ട്  കേരഭാറനില്  റബ്ബര്  ഉളവപവടയുളളവെയുവട  സലാംരക്ഷണലാം

ആവെശലവപടട്ട് കകേരള സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനികവെദനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കേര്ഷകേകക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരണലാം

25 (*595) ശതീ  .   വകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര്   :

ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി   :

ശതീ  .    സനി  .   വകേ  .   നഭാണു   :

ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-2016 -ല് അലാംഗതീകേരനിചതലാം കകേരളത്തനിവന്റെ കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന

നയത്തനില്  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്തതമഭായ  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിവന്റെ

രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി  2013  നുലാം  2017 നുലാം ഇടയ്ക്കുളള കേഭാലയളവെനില് ഏവതങനിലുലാം

സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷങ്ങളനില്  ബഡ്ജറനില്  പണലാം  വെകേയനിരുത്തനിയനിരുകന്നഭാവയന്നട്ട്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എവനങനിലുലാം  ഗവെണവമന്റെട്ട്  ഉത്തരവകേള

പുറവപടുവെനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിവന്റെ  കേരടട്ട്  രൂപകരഖ,  കേരടട്ട്  ബനില്  എന്നനിവെ

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കലബര് കപ്രഭാവെനിഡന്റെട്ട് ഫണട്ട് മഭാതൃകേയനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കവെണനി കൃഷനി

വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ഒരു  ഫഭാര്മര്  കപ്രഭാവെനിഡന്റെട്ട്  ഫണട്ട്

രൂപതീകേരനിക്കണവമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  ഡയറകറുവട

അദലക്ഷതയനില് കൂടനിയ മതീറനിലാംഗനിവന്റെ വെനിശദ വെനിവെരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  നയലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  വെകുപനില്

രൂപതീകൃതമഭായ സബട്ട് കേമ്മേനിറനി ഗവെണവമന്റെനികലക്കട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതനിനു കവെണനി കൃഷനി

വെകുപട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അവെയനിവല  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.  കേര്ഷകേകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം  തടര്

നടപടനികേളക്കുമഭായനി  2013-നുലാം  2017-നുലാം  ഇടയ്ക്കുളള  കേഭാലയളവെനില്  ബഡ്ജറനില്

വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള തകേ ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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വെര്ഷലാം
ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുത്തനിയ
തകേ (രൂപ ലക്ഷലാം)

2012-13 250.00

2013-14 250.00

2014-15 25.00

2015-16 25.00

2016-17 25.00

(ബനി) 20-2-2016-വല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട് (എലാം എസട്ട്.) 31/16/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം
കേര്ഷകേകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതസ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  കേരടട്ട്  രൂപകരഖ,  കേരടട്ട്  ബനില്  എന്നനിവെ  അനനിമമഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  കേര്ഷകേകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരണലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ഇതമഭായനി ബന്ധവപടട്ട് ഒഇകദലഭാഗനികേതല മതീറനിലാംഗട്ട് നടന്നനിടനില.

(ഡനി)  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

• കുടനഭാടട്ട്  കകേഭാളനനിലങ്ങളനിവല  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുന്ന  പമ്പനിലാംഗട്ട്
സബ്സനിഡനി സഹഭായലാം കൃഷനി വെകുപ്പുവെഴെനി നല്കുകേ.

• കേര്ഷകേന,  കൃഷനി,  കൃഷനിയനിടലാം എന്നനിവെ സലാംബന്ധനിച നനിര്വചേനങ്ങളക്കട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരവലാം വെനിജഭാപനവലാം.

• കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ പുനര്നഭാമകേരണലാം.

• സുഗന്ധവൃജനങ്ങളുവട  വെനിലയനിടനിവെനില്  അടനിക്കടനിയുണഭാകുന്ന
ഏറക്കുറചനിലുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വെനിലസനിരതഭാ  ഫണട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കണലാം.

• കകേരളത്തനിവല മഭാവകൃഷനി കമഖലയുവട സമഗ വെനികേസനലാം.

• കേഭാര്ഷനികേ യനങ്ങവള മൂലലവെര്ദനിത നനികുതനിയനില്നനിന്നട്ട് ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതട്ട്.

• വനല്ക്കൃഷനി-വെനിസ്തൃതനി  വെര്ദനവെട്ട്-ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വെര്ദനവെട്ട്-വനലട്ട്ല്ല്
സലാംഭരണ ഫണട്ട് രൂപതീകേരണലാം-കേര്മ്മേ പദതനികേള തയഭാറഭാക്കല്.
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• പലനിശരഹനിത  വെഭായ്പ  കൂടുതല്  കമഖലയനികലയട്ട്  (മറട്ട്  ധഭാനലങ്ങള,
കേനിഴെങ്ങുവെര്ഗ്ഗങ്ങള,  ഇടവെനിള  കൃഷനി,  പയറുവെര്ഗ്ഗങ്ങള)
വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം.

• കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  അധതീനതയനിലുളള  ഫഭാമുകേളുവടയുലാം  അര്ബന/റൂറല്
കഹഭാളവസയനില് മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവടയുലാം  ഭൂമനി  സലാംരക്ഷണലാം  -  കകേരളത്തനിവല
പ്രസസ്തുത  ഭൂമനികേളുവട  സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റെ  പൂര്ണ്ണചുമതല  കൃഷനി  വെകുപട്ട്
ഡയറകര്ക്കട്ട്  നല്കേനിവക്കഭാണട്ട്  ഉത്തരവെട്ട്  പുറവപടുവെനിക്കുന്നതനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശലാം.

• വെനിവെര സഭാകങതനികേവെനിദല കേഭാരലക്ഷമമഭായ രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കേഭാര്ഷനികേ  വെനിജഭാന  വെലഭാപനലാം  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനികേള
നടപഭാക്കുകേ.

• കേശുമഭാവെട്ട് ഉല്പഭാദന വെര്ദനവെനിനട്ട് മനിഷന രൂപത്തനില് ഒരു സമഗ കേര്മ്മേ
പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  ഇതമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ
ഏജനസനികേവളയുലാം  കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  നനിയനണത്തനില്  വകേഭാണ്ടുവെന്നട്ട്
കേശുവെണനി  വെനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  കേര്ഷകേ  ഉല്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  സലാംഭരണലാം,  വെനിപണനലാം,  വെഭായ്പഭാടനിസഭാന  സഇകേരല
വെനികേസനലാം,  കേശുമഭാങ്ങ  സലാംസരണലാം  എന്നനിവെ  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന   പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ  –  എസട്ട്.എചട്ട്.എലാം.,
കേശുവെണനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,
നഭാഷണല്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  കബഭാര്ഡട്ട്,  വെലവെസഭായ-വതഭാഴെനിലഭാളനി
പ്രതനിനനിധനികേള എന്നനിവെവര ഉളവപടുത്തനി വെനികേസന മതീറനിലാംഗട്ട്  3  ജനിലകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് (വകേഭാലലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, കേണ്ണൂര്)  വെനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്  സമഗ
പദതനി  രൂപവെല്ക്കരനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുളള
ശനിപഭാര്ശ.

• കേര്ഷകേകക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള വപ്രഭാകപഭാസലുലാം  കേരടട്ട്
ബനില്ലുലാം സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള ശനിപഭാര്ശ.

കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  പുനര്നഭാമകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കനി.
കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയുവട സമഗ വെനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി വെനിവെനിധ പദതനികേള  /നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ഇഇ സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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ആത്മ പദതനി 
26 (*596) ശതീ  .   വകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി  :

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന  :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട്  :
വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുഹസന  തങ്ങള  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  'ആത്മ'  പദതനി  നടപഭാക്കനിയ  കശഷലാം  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുവട

ഏകകേഭാപനലാംമൂലലാം  കൃഷനി  അനുബന്ധ  കമഖലയനില്  ഉണഭായ  മഭാറവത്തക്കുറനിചട്ട്
വെനിലയനിരുത്തല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ  'ആത്മ'  വസഭാഹസറനികേള  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എവനഭാവക്ക
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നൂതന സഭാകങതനികേ വെനിദലകേളുവട തളനിക്കയറത്തനില് പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി
രതീതനികേള  അനലലാം  നനിന  കപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള  മുനകേരുതല്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ശദനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  വെനിലയനിരുത്തല്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2011-12 സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്
വഎ.ആര്.എലാം.എ. (ഇനസനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് റൂറല് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട് ആനന്ദട്ട്) വെഴെനിയുലാം 2013-
14,  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  സനി.എലാം.ഡനി.  (വസന്റെര്  കഫഭാര്
മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  വഡവെലപ്വമന്റെട്ട്)  വെഴെനിയുലാം  വെനിലയനിരുത്തല്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
2015-16-വല റനികപഭാര്ട്ടുലാം സനി.എലാം.ഡനി. തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

'ആത്മ'  വെഴെനി  നടപഭാക്കനിയ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  പഠനയഭാത്രകേളുലാം
പ്രദര്ശന  കതഭാടങ്ങളുലാം  ഫഭാലാം  സ്കൂളുകേളുലാംവെഴെനി  കൃഷനി  അനുബന്ധ  കമഖലകേളനിവല
നൂതനവെനിദലകേളുലാം  ആശയങ്ങളുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സസ്വഭായത്തമഭാക്കഭാനുലാം  അതവെരുവട
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫഭാലാം  സ്കൂളുകേളവെഴെനി
കേര്ഷകേരുവട അറനിവെട്ട് വെര്ദനിചതഭായുലാം പ്രദര്ശന കതഭാടങ്ങളവെഴെനി വെനിളകേളുവട വെനിളവെട്ട്
കൂടഭാനുലാം  സഭാധനിച്ചുവവെന്നഭാണട്ട്  പഠനലാം  വതളനിയനിക്കുന്നതട്ട്.  ആത്മ  പദതനിയുവട
നടത്തനിപ്പുവെഴെനി  ക്ഷതീര  കമഖലയനിലുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനിലുലാം  മതലകൃഷനി
കമഖലയനിലുവമലഭാലാം  കേര്ഷകേരുവട  വെരുമഭാന  വെര്ദനയുണഭാകുന്നതനിനുലാം  അവെരുവട
സഭാമൂഹല  നനിലവെഭാരത്തനിവന്റെ  ഉന്നമനത്തനിനുലാം  നൂതന  കേഭാര്ഷനികേ  സഭാകങതനികേ
വെനിദലകേളുവട വെലഭാപനത്തനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. കമല്പദതനി നടപഭാക്കനിയകശഷലാം കൃഷനി
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അനുബന്ധ വെകുപ്പുകേളുവട ഏകകേഭാപനിച്ചുളള പ്രവെര്ത്തനലാംവെഴെനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് അവെരുവട
വവവെവെനിധലമഭാര്ന്ന  ആവെശലങ്ങളക്കഭായനി  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബന്ധവപകടണനി
വെരുന്നതമനില. 

(ബനി)  ജനിലഭാ  'ആത്മ'  വസഭാവവസറനികേള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കൃഷനി  അനുബന്ധ
കമഖലകേളനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ഫഭാലാം  സ്കൂളുകേളുലാം  മറ്റുലാം  നടത്തനിവെരുന.
സലാംകയഭാജനിത കൃഷനി രതീതനിയനിലുളള  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം പരനിശതീലനങ്ങളുലാംവെഴെനി കേര്ഷകേരുവട
അറനിവെട്ട്  വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനുമുളള  കൃഷനിയനിടലാം  പരമഭാവെധനി  പ്രകയഭാജനവപടുത്തുവെഭാനുലാം
അതവെഴെനി  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദ്രത  കൂട്ടുവെഭാനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതഭാതട്ട്  ജനിലകേളനിവല
ആത്മ  പദതനികേളവകേഭാണ്ടുളള  കനടങ്ങള  കക്രഭാഡതീകേരനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  വെഭാര്ഷനികേ
വടകനിക്കല്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ജനിലയകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമുളള  ഒകടവറ  ഗകവെഷണ
സഭാപനങ്ങളുലാം  മഭാതൃകേഭാ  കതഭാടങ്ങളുലാം  സന്ദര്ശനിക്കുന്നതനിനുളള  അവെസരലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന.  നൂതന  സഭാകങതനികേവെനിദലകേള  അവെരുവട
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കുന.  ആത്മ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില്നനിനലാം  പ്രകചേഭാദനലാം  ഉളവക്കഭാണട്ട്  കൃഷനി  മൃഗസലാംരക്ഷണ
അനുബന്ധ  കമഖലകേളനിവല  ഏറവലാം  മനികേച  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  വതരവഞടുത്ത
കേര്ഷകേരുവട  വെനിജയഗഭാഥകേള,  അവെരുവട  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവെര്ത്തന  രതീതനികേള,
അനുകേരനിക്കഭാവന്ന  മഭാതൃകേകേള  എന്നനിവെ  ആത്മ,  ആത്മപസട്ട്  പദതനികേളവെഴെനി
ജനിലകേള  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇ  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള  ഇഇ  കമഖലയനികലയട്ട്
വെരുന്നവെര്ക്കട്ട്  പ്രകചേഭാദനമഭാകുന  എന്നതനികനഭാവടഭാപലാം  കൂടുതല്  ആളുകേവള  കൃഷനി
അനുബന്ധ കമഖലകേളനികലയട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഹഭായനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.

ആത്മ  ഇകന്നഭാകവെറതീവെട്ട്  ആകനിവെനിറനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  വെനിജയകേരമഭാക്കനിയ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില്  ചേനിലതഭാണട്ട്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിവല  ഹരനിത  സഭാനസ്വനലാം,  ഹരനിത
സര്ശലാം,  ഹരനിത  ലഭാളനലാം,  ക്ഷതീര  വെനിസ്മയലാം,  കസവെന  ഹരനിതലാം  മുതലഭായവെ.
പടനിഞഭാകറകക്കഭാടയനിവല  ഗവെണവമന്റെട്ട്  വമന്റെല്  വഹല്ത്തട്ട്  വസന്റെറനിവല
കരഭാഗനികേളക്കുലാം തൃശ്ശൂര് എടമുറലാം ആല്ഫഭാ വപയനിന ക്ലനിനനികേട്ട്,  പഭാലനികയറതീവെട്ട് വകേയര്
കഹഭാസനിറലനിവല കരഭാഗനികേളക്കുലാം കേഭാര്ഷനികേ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവട ആശസ്വഭാസകമകുകേ
എന്നതഭായനിരുന  ഹരനിത  സഭാനസ്വനത്തനിവന്റെ  ഉകദ്ദേശലാം.  വകേഭാരടനി  ഗവെണവമന്റെട്ട്
കുഷകരഭാഗ  ആശുപത്രനിയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിയഭാണട്ട്  ഹരനിത  സര്ശലാം.
അനഭാഥരഭായ  കുടനികേവള  പഭാര്പനിക്കുന്ന  എസട്ട്.ഒ.എസട്ട്.  കുടനികേളുവട  ഗഭാമത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിയതഭാണട്ട് ഹരനിത ലഭാളനലാം പദതനി.  വെനിയ്യൂര് ജയനിലനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
ക്ഷതീര  വെനിസ്മയലാം  പദതനിയനിലൂവട  ശഭാസതീയമഭായ  രതീതനിയനില്  തതീറപ്പുല്  വെളര്ത്തല്,
വവസകലജട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവെയുലാം പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  നൂതന  സഭാകങതനികേവെനിദലകേള  പ്രകയഭാജനവപടുത്തുന്നതനികനഭാവടഭാപലാം
പരമ്പരഭാഗത  രതീതനികേള  നഷ്ടവപടഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആത്മയനില്  പ്രഭാധഭാനലലാം
നല്കുനണട്ട്.  ആത്മവെഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളനിലുലാം പ്രദര്ശന
കതഭാടങ്ങളനിലുലാം  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി  രതീതനികേവളക്കുറനിച്ചുലാം  പരമ്പരഭാഗത
ഇനങ്ങവളക്കുറനിച്ചുമുളള  ഒരു  അവെകബഭാധലാം  നല്കുന്നതഭാണട്ട്.  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി
രതീതനികേള  പനിനടരുന്ന  കേര്ഷകേരുവട  കൃഷനിയനിടങ്ങള  ഫഭാലാം  സ്കൂളുകേളഭായനി
വതരവഞടുത്തട്ട് മറട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ഇവെവയക്കുറനിചട്ട് പഠനിക്കഭാനുളള ഒരു അവെസരവലാം
നല്കുനണട്ട്.

അവവജവെ മഭാലനിനല സലാംസരണ സലാംവെനിധഭാനലാം
27 (*597) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  പനി  .  കുന്നപനിളനില്  : 

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  : 
ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  : 
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  നഗരസഭകേളനിലുലാം
ചേനിടയഭായ  അവവജവെ  മഭാലനിനലസലാംസരണ  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  എവനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് വവകേവക്കഭാളളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവവജവെ  മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുലാം
എവനലഭാലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവെനില്  ഉളളവതന്നട്ട്  വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ,
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  കൃതലമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ  എന്നറനിയഭാന
എവനലഭാലാം തരത്തനിലുളള കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനമഭാണട്ട് ഒരുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  എലഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനതലത്തനിലുലാം  വമറതീരനിയല്  റനിക്കവെറനി
വഫസനിലനിറനി  സഭാപനിക്കണവമനലാം  വഷ്രെഡട്ട്  വചേയ്ത  പഭാസനികേട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ടഭാറനിലാംഗനിനട്ട്
പ്രകയഭാജനവപടുത്തഭാനകവെണ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കണവമനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.

857/2019
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1. കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവെസ  വെലതനിയഭാന  വെകുപട്ട്  2016  മഭാര്ചട്ട്  18-നട്ട്
പ്രസനിദവപടുത്തനിയ  പഭാസനികേട്ട്  കവെസട്ട്  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  ചേടങ്ങള-2016-ല്
പഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം  സലാംബന്ധനിച  വെലക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാസനികേട്ട്
കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുവട  ഉപകയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ചേനില  കേര്ശന
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.

2. Reduce-Reuse-Recycle  സകന്ദശലാം  ജനങ്ങളനിവലത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വെനിവെനിധ
മഭാധലമങ്ങളനിലൂവട വെനിവെര വെനിജഭാന വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.

(ബനി) 1.  പഭാസനികേട്ട്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുവട  വെനില്പനയുലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുളള  
നനിയനണ  നടപടനികേള  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്,  നഗരസഭ,  മുനനിസനിപല്
കകേഭാര്പകറഷന  എന്നനിവെ  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശവലാം
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.

2.  ക്ലതീന  കകേരള  കേമ്പനനി  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  
അവവജവെ മഭാലനിനലങ്ങള കശഖരനിചട്ട് പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനട്ട് വവകേമഭാറനിവെരുന. 
ഇകപഭാള  തനിരുവെനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  വകേഭാലലാം  നഗരസഭകേളനില്  മഭാത്രമഭാണട്ട്
MRF  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  മറട്ട്  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളനില്  MRF
സഭാപനിക്കഭാനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്,  നഗരസഭ,  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങള നടത്തനിവെരുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അതഭാതട്ട് വെകുപട്ട്/ശുചേനിതസ്വമനിഷന മുകഖന
കമഭാണനിറര് വചേയ്യുനണട്ട്.

ജനകേതീയഭാസൂത്രണ ബഡ്ജറട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങള
28 (*598) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .   യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇഷഭാദട്ട്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള  ജനകേതീയ
ആസൂത്രണ  ബഡ്ജറട്ട്  മഭാനദണ്ഡത്തനില്,  വെനനിതകേളുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  എത്ര
ശതമഭാനലാം തകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത തകേ അപരലഭാപ്തമഭാവണന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ഇതട്ട്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയനലാം  എത്ര  ശതമഭാനലാം
വെര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുവമനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2016-17  മുതല്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുന്ന
വെനനിതഭാഘടകേ കപ്രഭാജക്റ്റുകേളനില് വെലക്തനിഗത സസ്വയലാം വതഭാഴെനില് പരനിശതീലനത്തനിനുള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉളവപടുത്തുവെഭാനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  വെനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം
വെനനിതഘടകേ  പദതനിക്കഭായനി  കുറഞതട്ട്  10%  തകേ  വെകേയനിരുത്തണവമന്നട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിടനില.

(സനി)  നനിലവെനിലുളള  പദതനി രൂപതീകേരണ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകേഭാരലാം സലാംരലാംഭകേതസ്വ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഏവറടുത്തട്ട്  നടത്തുന്നവെര്ക്കട്ട്  വെലക്തനിഗത  സസ്വയലാംവതഭാഴെനില്
പരനിശതീലനലാം നല്കേഭാവന്നതഭാണട്ട്. ഇതട്ട് വെനനിതകേളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാണട്ട്.

കേരവനല്ക്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന പദതനികേള
29(*599) ശതീ  .   അനനില് അക്കര   :

ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തട്ട്   :
ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേരവനല്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം

കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവെനിഷ്ക്കരനിച്ചു നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  വഹകറനിലഭാണട്ട്  കേരവനല്കൃഷനി  നടത്തുന്നതട്ട്;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
എവനലഭാലാം;

(സനി)  ആയതനിവന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായനി  എവനലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനിയതട്ട്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ? 
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കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേരവനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  'കേരവനല്ക്കൃഷനി  വെനികേസന  പദതനി'  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഇതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനിഭവെന  തലത്തനില്  കേരവനല്ക്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായുളള
കേര്ഷകേവര വതരവഞടുത്തട്ട് അവെര്ക്കട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി പരനിശതീലനലാം നല്കേനി,
പരമഭാവെധനി  കേതീടനഭാശനിനനി,  കേളനഭാശനിനനി  എന്നനിവെയുവട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറചട്ട്,
വവജവെമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം അവെലലാംബനിചട്ട്  2663.196  വഹകര് കേരപ്രകദശത്തട്ട് വനല്ക്കൃഷനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. ഇതനിനഭായനി 348.16 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  വെര്ഷലാം  ഇതവെവര  ആവകേ  2663.196  വഹകര്  സലത്തട്ട്
കേരവനല്ക്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കേരവനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി വെനിത്തട്ട്,  മറ്റുല്പഭാദകനഭാപഭാദനികേളുവട വചേലവെട്ട്, ഉഴെവെട്ട് കൂലനി എന്നനിവെയഭായനി
വഹകറനിനട്ട്  13,600  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണട്ട്.  ഇഇ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കേര്ഷകേവന്റെ  പുരയനിടലാം,  സ്കൂള,  സര്ക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാരനിതര  സഭാപനങ്ങള,
കദവെഭാലയങ്ങളുവട പരനിസരലാം,  ജയനില് പരനിസരലാം തടങ്ങനി കേരവനല്ക്കൃഷനി വചേയഭാന
സഇകേരലമുളള  എലഭാ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  2016-17
വെര്ഷലാം  2560  വഹകറനില് പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  348.16  ലക്ഷലാം രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേരവനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെനിത്തനിനട്ട്
3600  രൂപയുലാം  മറ്റുല്പഭാദകനഭാപഭാദനികേളുവട  വചേലവെട്ട്,  ഉഴെവെട്ട്  കൂലനി   എന്നനിവെയഭായനി
വഹകറനിനട്ട്  10,000  രൂപയുലാം  ഉളവപവട  ആവകേ  13,600  രൂപ  ഒരു  വഹകറനിനട്ട്
ധനസഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്.  ഇതനികലയഭായനി 348.16 ലക്ഷലാം രൂപ 2016-17 വെര്ഷലാം
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

അമനിതകവെഗതയനിലുലാം അശദമഭായുലാം വെഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുന്ന പ്രവെണത
30 (*600) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  :

ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട്  :
ശതീ  .      എലാം  .   മുകകേഷട്ട്  :
ശതീ  .     വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമലാം  ലലാംഘനിചട്ട്

അമനിതകവെഗതയനിലുലാം  അശദമഭായുലാം  വെഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുന്ന  പ്രവെണത
വെര്ദനിച്ചുവെരുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങവള  അകപക്ഷനിചട്ട്  കമഭാശലാം  ഹഡവെനിലാംഗനിവന്റെ
കേഭാരലത്തനില്  കകേരളമഭാണട്ട്  മുന്നനിവലന്നട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയവപടനിട്ടുളളതഭായനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവെയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  അപകേടകേരമഭാകുലാംവെനിധലാം  അമനിത
കവെഗതയനിലുലാം  അശദമഭായുലാം  വെഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര  കേര്ശന
ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിടനില.

(സനി)  അമനിതകവെഗത നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെകുപട്ട്  നനിരവെധനി നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  ആയതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസജട്ട്  കേഭാകരലജകേളനിലുലാം  വഹവെനി
വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂള വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  ടനിപര് വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സതീഡട്ട്  ഗവെര്ണര്
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. സതീഡട്ട് കട്രസറുകേള, വമഭാവവബല് എനകഫഭാഴ്സുവമന്റെട്ട് സസ്വഭാഡട്ട്
എന്നനിവെ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  വെഭാഹനപരനികശഭാധനകേളനിലുലാം  ഓഫതീസട്ട്  തലങ്ങളനില്
നടത്തുന്ന  വചേക്കനിലാംഗുകേളനിലുലാം  അമനിതകവെഗതയനിലുലാം  അശദമഭായുലാം  ഓടനിക്കുന്ന
വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവര  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാവത
അമനിതകവെഗത  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കചേര്ത്തല  മുതല്  മണ്ണുത്തനിവെവരയുലാം
കേലഭാമറകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  കേണ്ണൂര്,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാടയലാം
ജനിലകേളനിവല  വതരവഞടുക്കവപട  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  കേലഭാമറ  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
വെഭാളയഭാര്,  വെടക്കഭാകഞരനി  കറഭാഡനിലുലാം  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുവെഭാനുളള  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതകൂടഭാവത  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനില്
വവഡവെര്മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുന്ന  പരനിശതീലനങ്ങളനില്  അമനിതകവെഗതയ്വക്കതനിവര
അവെകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുനണട്ട്.  മദലപനിച്ചുലാം
അശദമഭായുലാം  വമഭാവവബലനില്  സലാംസഭാരനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം  വെഭാഹനലാം
ഓടനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര  വവലസനസട്ട്  കേണ്ടുവകേട്ടുകേ,  സവസനഷന,  പനിഴെ
ഇഇടഭാക്കല്  തടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  അമനിതകവെഗതയനിലുലാം
അശദമഭായുലാം  വെഭാഹനകമഭാടനിചട്ട്  അപകേടമുണഭാക്കനിയ  വവഡവെര്മഭാര്വക്കതനിവര
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. വെകുപ്പുതല അചടക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

പഴെലാം, പചക്കറനി, പഭാല്, മുട, മഭാലാംസലാം എന്നനിവെയുവട സലാംഭരണലാം

1 (4990) ശതീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീതതീകേരണനികേളുലാം  ശതീതതീകേരണ  ശലാംഖലകേളുലാം  സഭാപനിചട്ട്  പഴെലാം,
പചക്കറനി, കേനിഴെങ്ങട്ട് വെര്ഗ്ഗങ്ങൾ, പഭാൽ , മുട, ഇറചനി എന്നനിവെ സലാംഭരനിചട്ട് കേർഷകേർക്കട്ട്
വമചവപട വെനില ഉറപ്പു നല്കുവെഭാന മുനകേവയടുക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇത സലാംബന്ധനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവെനില് ഇത്തരത്തനിലുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കൃഷനി വെകുപട്ട് സലാംസഭാനവത്ത ആറട്ട് കേഭാര്ഷനികേ വമഭാത്ത വെലഭാപഭാര
വെനിപണനികേളനിലുലാം  കകേഭാളഡട്ട്  കസഭാകറജട്ട്  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില്  തനിരുവെനനപുരത്തട്ട്  ആനയറ,  വനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളത്തട്ട്  മൂവെഭാറ്റുപഴെ,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, കവെകങ്ങരനി, വെയനഭാടട്ട്, സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനി എന്നതീ വെനിപണനികേളനില്
കകേഭാളഡട്ട്  കസഭാകറജട്ട്  പ്രവെര്ത്തനസജമഭാണട്ട്.   എറണഭാകുളത്തട്ട്  മരടട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ
വമഭാത്തവെലഭാപഭാര  വെനിപണനിയനില്  കകേഭാളഡട്ട്  കസഭാകറജട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  മറട്ട്  സലങ്ങളനില്  കകേഭാളഡട്ട്  കസഭാകറജട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

നനിലവെനില് സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന മുഖഭാനരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി  28  പഭായട്ട്  ഹഇസുകേളുലാം റതീഫര് വെഭാന, 43  ഹറപനനിലാംഗട്ട്
കചേമ്പര്  എന്നനിവെയട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി  അവെ  സലാംസഭാനത്തട്ട്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇവെയുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാവണന്നട്ട്  പറയഭാനഭാകേനില.   ഇവെ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കൃഷനി വെകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള കകേരള കസറട്ട് വവെയര്ഹഇസനിലാംഗട്ട് കകേഭാര്പകറഷന,
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്നതീ  വപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  പഴെലാം,
പചക്കറനികേള  കകേടുകൂടഭാവത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  ശതീതതീകേരണ  കഗഭാഡഇണ,
സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   നനിലവെനില്  വെഭാഴെക്കുളലാം
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അകഗഭാ  &  ഫ്രൂടട്ട്  കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ഏജനസനിയഭായ  APEDA-യുവട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാവട  സഭാപനിചനിട്ടുള
ശതീതതീകേരണ സലാംവെനിധഭാനലാം നനിലവെനിലുണട്ട്.

കൃ ഷനി  വെകുപട്ട്  ശതീതതീകേരണനികേളുലാം  ശതീതതീകേരണ  ശലാംഖലകേളുലാം  സഭാപനിക്കുന്ന
വെനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല് കൃഷനി വെകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള
വപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പഠനലാം  നടത്തനി
പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിവെരുന്നതലാം  കകേരള  കസറട്ട്  വവെയര്ഹഇസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന
ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് പ്രഭാഥമനികേ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുളതമഭാണട്ട്.

കടഭാളഫതീ വടലകഫഭാണ അകനസ്വഷണ വെനിഭഭാഗലാം

2(4991) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേകമഖലവയക്കുറനിചട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭാകുന്ന  സലാംശയ
നനിവെഭാരണങ്ങളക്കട്ട്  കവെണനി  കടഭാളഫതീ  വടലകഫഭാണ  അകനസ്വഷണവെനിഭഭാഗലാം
നനിലവെനിലുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലങനില്  എലഭായ് കപഭാഴുലാം  പ്രവെര്ത്തനസജമഭായ  ഒരു  കടഭാളഫതീ
വടലകഫഭാണ അകനസ്വഷണ വെനിഭഭാഗലാം ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവെനിലുള സഭാകങതനികേ
തടസങ്ങള എവനലഭാവമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഇത്തരവമഭാരു  ക്രമതീകേരണലാം സജമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.   1800-425-1661  എന്ന  കടഭാളഫതീ  നമ്പരനില്  നനിനലാം,
www.krishi.info എന്ന  വവെബ്കപഭാര്ടലനില്  നനിനലാം  919447051661  എന്ന
വെഭാടട്ട്സട്ട്ആപട്ട്  നമ്പരനില്  നനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭാകുന്ന  സലാംശയങ്ങള
ദൂരതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

കൂടഭാവത  1800-180-1551  എന്ന  നമ്പരനില്  ബലാംഗളരുവെനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാളവസന്റെറുലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മലയഭാളത്തനില് സലാംശയങ്ങളക്കട്ട്
മറുപടനി നല്കുന.  ഈ സലാംവെനിധഭാനലാം കൂടുതല് വെനിപുലതീകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുലാം
വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.



72 കകേരള നനിയമസഭ      ഒകകഭാബര് 28, 2016

'നനിറവെട്ട്' സമഗ കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന പദതനി
3(4992) ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന  :

ശതീ  .     വകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തട്ട്  :
ശതീ  .     വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി വെകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ സമഗ കേഭാര്ഷനികേവെനികേസന പദതനിയഭായ

'നനിറവെട്ട്'  നനിലവെനില്  എത്ര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുവണന്നട്ട്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കശഷനിക്കുന്ന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  കൂടനി  ഈ  പദതനി

വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2012-13,  2013-14,  2014-15  വെര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  86

നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങള  നനിറവെട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  വതര വഞടുത്തനിരുന.

ബഡ്ജറനില് തകേ വെകേയനിരുത്തഭാത്തതനിനഭാല് പദതനിയനില് ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നത കപഭാവല

വെനിവെനിധ  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  പദതനികേളുവട  ഏകകേഭാപനലാം

സഭാധലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാലുലാം പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായനില.

(ബനി)  2016-17-വല  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനി  കരഖയനില്  'നനിറവെട്ട്'  പദതനി

ഉളവപടുത്തനിയനിടനില.

വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ. വെഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള 

4(4993)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈസര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്ന കശഷലാം വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ. വെഴെനി

നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എവനലഭാവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെനിഷരഹനിത  പചക്കറനികേള  കശഖരനിചട്ട്  'തളനിര്'  എന്ന  ബഭാനഡനില്

വെനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിവചന്നട്ട്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ.  വെഴെനി  വെനിവെനിധങ്ങളഭായ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  വെനിശദവെനിവെരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  കേഇണസനിലനിവല  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  വെനിഷരഹനിത

പചക്കറനികേളുലാം  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  കനരനിടട്ട്  കശഖരനിചട്ട്  'തളനിര്'  എന്ന

ബഭാന്റെനില്  വെനിപണനലാം  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനവത്ത  പ്രധഭാന  സലങ്ങളനില്

ബഭാനഡഡട്ട്  റതീവടയനില്  ഔടട്ട് വലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുന.  ഇതനിവന്റെ ആദലവത്ത ഔട ട്ട് വലറട്ട് വകേഭാടഭാരക്കരയനില് തഭാമസലാം

കൂടഭാവത ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഹജവെകൃഷനി

5(4994)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളവത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹജവെകൃഷനി  സലാംസഭാനമഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അതനിനഭായനി  എവനഭാവക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു;
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹജവെകൃഷനി  വെലഭാപനത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി  എവനങനിലുലാം  പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് നഭാളനിതവെവര പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി വചേലവെഴെനിച തകേ
എത്രവയന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രതനിവെര്ഷലാം  ആവെശലമഭായ  പചക്കറനികേളുവട  എത്ര
ശതമഭാനമഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തവന്ന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നവതന്നട്ട്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
എങനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളനില്
ഹജവെകൃഷനിയനിലൂവടയുളവെ എത്ര ശതമഭാനമഭായനി വെര്ദനിച്ചുവവെന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളവത്ത സമ്പൂര്ണ്ണ ഹജവെകൃഷനി സലാംസഭാനമഭാ
ക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഹജവെകൃഷനി  വെലഭാപന  പദതനികേള  ഘടലാംഘടമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഹജവെകൃഷനിവയക്കുറനിചട്ട്  അവെകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കബഭാധവെല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കനി.  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഹജവെകൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവെരുന.

(ബനി)  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  10  കകേഭാടനി
രൂപയുവട  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   ആയതനില്  നഭാളനിതവെവര
35,55,349 രൂപ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  വമഭാത്തലാം  ആവെശലത്തനിവന്റെ  31.4  ശതമഭാനലാം
പചക്കറനിയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്.   ഒരു  വെര്ഷലാം
ഏകേകദശലാം 20 ലക്ഷലാം ടണ പചക്കറനികേള ആവെശലമുണട്ട്.  ഇതനില് 6.28 ലക്ഷലാം ടണ
പചക്കറനികേള കകേരളത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്.  നനിലവെനിവല കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം
ഹജവെപചക്കറനി ഉല്പഭാദനലാം 10 ശതമഭാനലാം വെര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഹജവെ കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള
കശഖരനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനികേള

6(4995)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹജവെകൃഷനി  നടത്തുന്ന  വചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം
കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള  പദതനികേള
എവനലഭാവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ രതീതനിയനില് എത്ര ടണ പചക്കറനി പ്രതനിദനിനലാം കശഖരനിക്കുനവവെന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളലാം  പചക്കറനികേളുവട  ഉത്പഭാദനത്തനില്  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്തത
ഹകേവെരനിചനിട്ടുകണഭാ;വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  വെഴെനി  ഹജവെകേര്ഷകേരനില്നനിനലാം
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്  വെനില്പന  നടത്തനിവെരുന.   ഇത്തരലാം
40  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   കൂടഭാവത  ഹജവെകൃഷനി  നടത്തുന്ന
കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചട്ട്  കഗഡനിലാംഗട്ട്,  പഭാക്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി
വറസനിഡനസട്ട് അകസഭാസനികയഷനനില് വെനില്പന നടത്തുന്നതനിനട്ട്  36  ക്ലസറുകേളക്കട്ട്
3.00 ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന.
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(ബനി)  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളനികലയട്ട്  പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  10  ടണ  പചക്കറനി
സലാംഭരനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  കകേരളലാം  പചക്കറനിയുവട  ഉത്പഭാദനത്തനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത
ഹകേവെരനിചനിടനില.  പചക്കറനി  ഉത്പഭാദനത്തനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത
ഹകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവെനില്  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.   സമഗ  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനിയനില്  ഈ  വെര്ഷലാം  തഭാവഴെപറയുന്ന
പദതനി ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്:

1. വെതീട്ടുവെളപനില് പചക്കറനികൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

2. മട്ടുപഭാവെട്ട് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനലാം.

3. വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള വെഴെനി പചക്കറനികൃഷനി.

4. പചക്കറനികൃഷനിക്കഭായനി പരനിശതീലനലാം, കബഭാധവെല്ക്കരണലാം, പ്രചേരണലാം.

5. ജനിലഭാ ക്ലസര് വെനികേസനലാം.

6. അവെഭാര്ഡട്ട് നല്കേനി മനികേച കേര്ഷകേവര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്.

7. സൂക്ഷ്മ മൂലകേങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുള പ്രദര്ശനലാം.

8. എ കഗഡട്ട് ക്ലസര് കപ്രഭാതഭാഹനലാം.

9. കബഭാക്കുതല വഫഡകററഡട്ട് സമനിതനികേള.

10. കബഭാക്കുതല നഴറനികേളുവട വെനികേസനലാം.

11. മഴെമറകേള സഭാപനിക്കല്.

12. സങര വെനിത്തനിനങ്ങളുവട പ്രദര്ശന കതഭാടലാം.

13. സൂക്ഷ്മ ജലകസചേനവലാം ജലകസചേനലാം വെഴെനിയുള വെളപ്രകയഭാഗവലാം.

14. തരനിശുനനില കൃഷനി, മഭാധലമങ്ങള വെഴെനിയുള വെനിത്തു വെനിതരണലാം.

15. എന.ജനി.ഒ.-കേള മുകഖന വെതീട്ടുവെളപനില് കൃഷനി.

16. കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുവട കസഫട്ട് ടു ഈറട്ട് കപ്രഭാജകട്ട്.

17. സഭാകഗഡട്ട് ക്ലസര് വെനികേസനലാം.

മുകേളനില്  പ്രതനിപഭാദനിച  പദതനികേള  നടപഭാക്കുകേവെഴെനി  50,000  വഹകര്  കൃഷനി
സലത്തട്ട്  പചക്കറനികൃഷനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  തദസ്വഭാര  4.1073  ലക്ഷലാം  വമട്രനികേട്ട്  ടണ
അധനികേ ഉത്പഭാദനലാം ഹകേവെരനിക്കഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.
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വെനിള ഇനഷസ്വറനസട്ട്

7(4996)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസര്ക്കഭാര്  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള  വെനിള

ഇനഷസ്വറനസട്ട് ഏവതലഭാലാം വെനിളകേളക്കഭാണട്ട് ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  ഇനഷസ്വര്  വചേയ്തനിട്ടുള വെനിളകേളുവട നഭാശവമഭായനി ബന്ധവപടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്ന

ഇനഷസ്വറനസട്ട്  തകേ  എത്രയഭാവണനലാം  ആയതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എവനലഭാമഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  നനിരക്കുകേള  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവലങനില്  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  തകേകേള  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി

പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കവെണ നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 25 കേഭാര്ഷനികേ വെനിളകേളഭായ വതങ്ങട്ട്, വെഭാഴെ, റബ്ബര്, കുരുമുളകേട്ട്, കേവങ്ങട്ട്, ഏലലാം,

കേശുമഭാവെട്ട്,  ഹകേതചക്ക,  ഇഞനി,  മഞള,  മരചതീനനി,  വകേഭാകക്കഭാ,  നനിലക്കടല,  കേഭാപനി,

കതയനില,  എളട്ട്,  പചക്കറനി,  ജഭാതനി,  വവെറനില,  പയര് വെര്ഗ്ഗങ്ങള,  കേനിഴെങ്ങട്ട്  വെര്ഗ്ഗങ്ങള,

കേരനിമ്പട്ട്, പുകേയനില, ഗഭാമ, വനലട്ട്ല്ല് എന്നനിവെയട്ട് ഇനഷസ്വറനസട്ട് പരനിരക്ഷ നല്കുന.

(ബനി)  25-3-1995-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെട്ട്  ജനി.ഒ.(എലാം  എസട്ട്.)

നമ്പര്  125/95/അഗനി.  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  വെനിളകേളക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ

അനുവെദനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന വെനിളകേളുവട നഷ്ടപരനിഹഭാര

കതഭാതട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി  &  ഡനി)  വനല്കൃഷനിക്കുള  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  വഹകറനിനട്ട്  5000

രൂപയനില്നനിനലാം  12500  രൂപയഭായുലാം  45  ദനിവെസത്തനിനകേമുള  വനല്കൃഷനിക്കട്ട്

വഹകറനിനട്ട്  3000  രൂപയനില്നനിനലാം  7500  രൂപയഭായുലാം  വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്

വെനിളകേളക്കുള നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ പുനര്നനിശയനിക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഹരനിത കകേരളലാം കേണകസഭാര്ഷലലാം മനിഷന
8(4997)    ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു  : 

ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി  : 
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്  : 
ശതീ  .     ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഹരനിത  കകേരളലാം  കേണകസഭാര്ഷലലാം  മനിഷന

രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉവണങനില് എവനഭാവക്ക പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
ഇതനിലൂവട നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത മനിഷവന്റെ ഘടന എപ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  യുവെജന സലാംഘടനകേള,  വെനിദലഭാര്തനികേള,  മറ്റു സന്നദ സലാംഘടനകേള
തടങ്ങനിയവെയുവട  പങഭാളനിത്തലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനട്ട്
എവനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  ശുചേനിതസ്വലാം - മഭാലനിനല സലാംസരണലാം, കൃഷനി വെനികേസനലാം, ജലവെനിഭവെ
സലാംസരണലാം  എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  കമഖലകേളക്കട്ട്  ഊന്നല്  നല്കേനിവക്കഭാണ്ടുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിലൂവട  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇകതഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  28-9-2016-നട്ട് പുറവപടുവെനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട്  (പനി)  നമ്പര്
41/2016/ആ.സഭാ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

(എ)   ശുചേനിതസ്വലാം   -   മഭാലനിനല സലാംസരണലാം

1. ഓകരഭാ വെതീടനിവലയുലാം  മഭാലനിനല  സലാംസരണ രതീതനി വെനിലയനിരുത്തുകേ,  ഹജവെ
കേകമ്പഭാസനിലാംഗട്ട്,  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  എന്നനിവെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
വെതീട്ടുകേഭാവര സജമഭാക്കുകേ.

2. ചേനകേള,  അറവശഭാലകേള,  കേലലഭാണമണ്ഡപങ്ങള  എന്നനിവെയനിവല
മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനട്ട് ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേ.
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3. ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതട്ട്  കേര്ശനമഭായനി

തടയുകേയുലാം  ഉറവെനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  സമൂഹത്തനില്

വെലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുകേ.

4. ബകയഭാഗലഭാസട്ട് സലാംവെനിധഭാനങ്ങള, തമ്പൂര്മുഴെനി മഭാതൃകേയനിലുള വെനികകേന്ദ്രതീകൃത

മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള,  കബഭാക്കട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്

പഭാസനികേട്ട്,  ഇ-കവെസട്ട്,  ആശുപത്രനി  മഭാലനിനലങ്ങള  എന്നനിവെ

സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുള സകങതങ്ങള സജമഭാക്കുകേ.

കമല്പറഞ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ശുചേനിതസ്വ-മഭാലനിനല  സലാംസരണ

മനിഷനനിലൂവടയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) കൃഷനി വെനികേസനലാം

1. മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സകങതങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഹജവെകൃഷനിക്കട്ട്

അനുകയഭാജലമഭായ  പശഭാത്തലവമഭാരുക്കുകേ,  വെതീട്ടുവെളപനില്  കൃഷനി

വെലഭാപനിപനിക്കുകേ.

2. പചക്കറനിയനിലുലാം മറട്ട് അടനിസഭാന കൃഷനി ഉല്പന്നങ്ങളനിലുലാം സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത

കനടഭാനുതകുന്ന വെനിധത്തനില് വപഭാതവെഭായ ഇടവപടല് നടത്തുകേ.

3. ജനിലയനില്  തരനിശട്ട്  കേനിടക്കുന്ന  സലങ്ങള  കൃഷനിക്കുകവെണനി

ഉപകയഭാഗവപടുത്തഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേ.

4. പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള  സലങ്ങളനില്

വെലഭാപകേമഭായ പചക്കറനി  കൃഷനി,  ഇതര  കൃഷനി  രതീതനികേള പ്രഭാബലലത്തനില്

വകേഭാണ്ടുവെരനികേ.

5. കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങവള  വെനിപണനിയുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുവെഭാനുള

സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

6. ഹജവെവെളത്തനിവന്റെ ലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.

കമല്പറഞ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കൃഷനി  വെനികേസന  മനിഷനനിലൂവടയഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
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(സനി)   ജലസലാംരക്ഷണലാം

1. നനിലവെനിലുള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുവട  നവെതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.

2. പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിവവെള  വെനിതരണത്തനിനുലാം
ഉതകുന്ന ഒരു പുതനിയ ജല ഉപകയഭാഗ സലാംസഭാരലാം രൂപവപടുത്തുകേ.

3. വെലഭാപകേമഭായനി മരങ്ങള വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ.

4. ശഭാസതീയ  സലാംകയഭാജനിത  നതീര്ത്തട  വെനികേസനത്തനിനനുകയഭാജലമഭായ
രതീതനിയനില് കമല്പറഞ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേ.

5. വപഭാത  ഉടമസതയനിലുള  ജലകസഭാതസ്സുകേള,  കേനഭാലുകേള,  കുളങ്ങള
തടങ്ങനിയവെ ശുചേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രഭാകദശനികേ ജലകസചേന – കുടനിവവെള
കസഭാതസ്സുകേളഭായനി  അവെവയ  പരനിവെര്ത്തനവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകേ.

6. കേനിണറുകേളുവട  ശുചേതീകേരണലാം,  മഴെവവെള  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്,  സലാംഭരണലാം
എന്നനിവെ ഉറപഭാക്കുവെഭാനുള സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ഏര്വപടുത്തുകേ.

കമല്പറഞ കേഭാരലങ്ങള ജലവെനിഭവെ മനിഷന വെഴെനിയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

ശുചേനിതസ്വ – മഭാലനിനല സലാംസരണ മനിഷന, കൃഷനി വെനികേസന മനിഷന, ജലവെനിഭവെ

മനിഷന  എന്നനിവെയുവട  ഏകകേഭാപനിത  പ്രവെര്ത്തനമഭാണട്ട്  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനി

വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുന്നതട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനതല  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷവന്റെ  ഘടന  തഭാവഴെപറയുലാം

പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

അദലക്ഷന - മുഖലമനനി

സഹ അദലക്ഷന - മുന മനനി/മുന എലാം.എല്.എ./ മുന എലാം.പനി.

ഉപ അദലക്ഷന - ധനകേഭാരലലാം,  തകദ്ദേശസസ്വയലാം ഭരണലാം,  കൃഷനി,  

ജലവെനിഭവെലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  വെനലാം മനനിമഭാര്,  

ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡട്ട് ഉപഭാധലക്ഷന
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ഉപകദഷ്ടഭാവെട്ട് - സതീനനിയര് നനിലവെഭാരത്തനിലുള 

ഒരു ശഭാസജന

പ്രകതലകേ ക്ഷണനിതഭാവെട്ട്- പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവെട്ട്

അലാംഗങ്ങള - ചേതീഫ് വസക്രടറനി,  പ്രനിനസനിപല് വസക്രടറനി  

(തകദ്ദേശസസ്വയലാം ഭരണലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  കൃഷനി,  

ജലവെനിഭവെലാം,ടൂറനിസലാം,  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം,  വെനലാം),  

സലാംസഭാനവത്ത മൂന്നട്ട്  ടഭാസട്ട്  കഫഭാഴ്സുകേളുവട  

ചേതീഫട്ട് എകനികേന്യൂടതീവകേള.

മനിഷന വസക്രടറനി - ആസൂത്രണ  വെകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  

വസക്രടറനി

(സനി)  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  അയല്ക്കൂടങ്ങള,  വെഭാര്ഡ്തല  കയഭാഗങ്ങള

എന്നനിവെ  വെനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്  അവെരുമഭായനി  വെനിശദമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  വെഭാര്ഡുകേള,

പഞഭായത്തുതല  പഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  വപഭാതജന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  വെനിവെനിധ

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവെഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

കൃഷനി വെകുപട്ട് മുകഖന നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള പദതനികേള

9(4998) ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  2011-2016  കേഭാലയളവെനില്  കൃഷനി  വെകുപട്ട്

മുകഖന  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള  പദതനികേളുലാം  പദതനികേള  ഓകരഭാന്നനിവന്റെ  പുകരഭാഗതനിയുലാം

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; നനിറവെട്ട് പദതനിയുവട പുകരഭാഗതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2016-2017  വെര്ഷത്തനില് എവനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്;

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2011-16  കേഭാലയളവെനില്  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള

പദതനികേള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  2012-13,  2013-14,  2014-15

വെര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  86  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  നനിറവെട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന

വതരവഞടുത്തനിരുന.   എന്നഭാല്  ബഡ്ജറനില്  തകേ  വെകേയനിരുത്തഭാത്തതനിനഭാല്

ഉകദ്ദേശനിചകപഭാവല  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനില.   2016-17-വല

വെഭാര്ഷനികേ പദതനി കരഖയനില് നനിറവെട്ട് പദതനി ഉളവപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  2016-17-ല്  തഭാവഴെപറയുന്ന  പദതനികേള  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  മുകഖന

വകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

1. കേരവനല് കൃഷനി

2. വനല്കൃഷനി വെനികേസന പദതനി

3. പചക്കറനി വെനികേസന പദതനി

4. കകേരഗഭാമലാം

5. സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

6. ആത്മ

7. ആര്.വകേ.വെനി.ഹവെ.

8. കസഭായനില് വഹല്ത്തട്ട് മഭാകന ജ് വമന്റെട്ട്

9. വചേറുകേനിട യനവെല്ക്കരണലാം

10. കദശതീയ ബകയഭാഗലഭാസട്ട് വെനികേസന പദതനി.

ജഭാതനി കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

10(4999) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജഭാതനി കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന ജഭാതനിക്കയുവട വെനിലയനിടനിവെട്ട് ഉളവപവടയുളള
പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജഭാതനി കേര്ഷകേരുവട പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വെനില തകേര്ച
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം ജഭാതനി വതഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗവപടുത്തനിവകേഭാണട്ട് കൂടുതല് ഉല്പന്നങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെരുമഭാന  വെര്ദനവെനിനുതകുന്ന  പദതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.

857/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.   സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന
മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡട്ട്  വഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
കഹഭാര്ടനികേളചര്  (MIDH)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ദതീര്ഘകേഭാല  സുഗന്ധവെലഞ്ജന
വെനിളകേളഭായ  കുരുമുളകേട്ട്,  ജഭാതനി  എന്നനിവെയുവട  പുതനിയ  കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വഹകവറഭാന്നനിനട്ട്  20,000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവെരുനണട്ട്.

ഹജവെ ഹവെപനിന പദതനി

11(5000)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവജവെ  വവവെപനിന  പദതനിയനില്  ഉളവപട  വെനിവെനിധ  പ്രവൃത്തനികേള
നനിര്ത്തനിവവെയഭാന  കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ  മഭാകനജവമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുലാം
പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവെസഭാ  വെലതനിയഭാന  വെകുപ്പുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങനില്  ഇത്തരത്തനില്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുണഭായ
സഭാഹചേരലലാം എവനനലാം പരഭാതനിക്കഭാര് ആവരഭാവക്കയഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അനുമതനി  ആവെശലവപട്ടു
വകേഭാണട്ട്  കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ  മഭാകനജവമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി,  പരനിസനിതനി
കേഭാലഭാവെസ  വെലതനിയഭാന  വെകുപട്ട്  എന്നനിവെര്ക്കട്ട്  കേത്തട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹജവെ  ഹവെപനിന  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  വെതീരനപുഴെ  ഉളവപവട
10 കതഭാടുകേളുവട എക്കല് നതീക്കലാം വചേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനികേള വടണര് വെനിളനിചട്ട് പണനികേള
ആരലാംഭനിച്ചു.  എന്നഭാല് വെതീരനപുഴെയുവട എക്കല് നതീക്കലാം വചേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനി പുഴെയുവട
പരനിസനിതനിക്കട്ട് കദഭാഷലാം വചേയ്യുവമനള പരഭാതനിയുവട അടനിസഭാനത്തനില് കകേഭാസല്
കസഭാണ  മഭാകനവജ്മെന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി  പ്രവെര്ത്തനികേള  തടഞവകേഭാണട്ട്  കേടമക്കുടനി
പഞഭായത്തട്ട്  വസക്രടറനിക്കട്ട്  കസഭാപട്ട്  വമകമ്മേഭാ  നല്കേനിയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പണനികേള ഇകപഭാള നനിര്ത്തനിവെചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ടനി പരഭാതനിയുവട പകേര്പട്ട് കൃഷനി
വെകുപനില് ലഭലമല.
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(ബനി)  കകേരള കകേഭാസല് കസഭാണ മഭാകനവജ്മെന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനിക്കുലാം പരനിസനിതനി
കേഭാലഭാവെസ വെലതനിയഭാന വെകുപട്ട്  ഡയറകര്ക്കുലാം പരനിസനിതനി  ആഘഭാത നനിര്ണ്ണയ
അകതഭാറനിറനിക്കുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനുള  അനുമതനിക്കഭായനി  കേത്തട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

 കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുവട ഒഴെനിവകേള

12(5001)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന കൃഷനി  വെകുപനില് ഇകപഭാള കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  എത്ര
തസനികേകേള ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുനണട്ട്;

(ബനി) അധനികേഭാര വെനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി വെകുപനിവല പത്തട്ട്
ശതമഭാനലാം  ജതീവെനക്കഭാവര  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വെകുപനികലക്കട്ട്
പുനര്വെനിനലസനിപനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കുറവലാം  ജതീവെനക്കഭാരുവട
പുനര്വെനിനലഭാസവലാം വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനവത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത മറനികേടക്കുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള
എവനലഭാമഭാണട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന കൃഷനി വെകുപനില് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുവട  159  തസനികേകേള
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന.

(ബനി)  അധനികേഭാരവെനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  197  ക്ലറനിക്കല് വെനിഭഭാഗലാം
ജതീവെനക്കഭാവര തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപനികലയട്ട് പുനര്വെനിനലസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി  &  ഡനി)  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസനിവന്റെ
അഭഭാവെത്തനില്  തസനികേകേള  ഒഴെനിഞട്ട്  കേനിടക്കുന്നതട്ട്  വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനവത്ത
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുവെഭാന  എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖന
നനിയമനലാം  നടത്തനിവെരുന.   അധനികേഭാരവെനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി
വെകുപനിലുള  ക്ലറനിക്കല്  വെനിഭഭാഗലാം  ജതീവെനക്കഭാവര  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപനികലയട്ട്
പുനര്വെനിനലസനിപനിചതട്ട്  വെകുപനിവന്റെ  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങവള  ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  അടനിയനരമഭായനി
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കണവമന്നട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-കയഭാടട്ട്
ആവെശലവപടനിട്ടുണട്ട്.
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 കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുവട ഒഴെനിവകേള

13(5002) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുവട എത്ര തസനികേകേളനില് ഒഴെനിവണട്ട്;

ആയതട്ട്  നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവെനിലനിവലങനില്  എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്

എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖന ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വെകുപനില് കൃഷനി

ഓഫതീസര്മഭാരുവട  159  ഒഴെനിവകേളുണട്ട്.   ഇതനില്  116  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള  43  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവെനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല്

48  കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാവര എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖന നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാക്കനിയുള  ഒഴെനിവകേളനികലയട്ട്  എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്

എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖന നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കേഭാലടനി പഭാഡനി പഭാര്ക്കട്ട്

14(5003)  ശതീ  .    കജഭാണ വഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-വല ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള പഭാഡനി പഭാര്ക്കട്ട് എറണഭാകുളലാം

ജനിലയനിവല കേഭാലടനിയനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാര്ക്കട്ട് എന്നട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില് വെരുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ജനിലഭാ കൃഷനി ഫഭാമുകേളുവട സലലാം ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി മൂലലവെര്ദനിത
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുവട  വെലവെസഭായലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവെഭാന  വചേറുകേനിട
ഇടത്തരലാം  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളുവട  ശലാംഖല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് വനലനിവന അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള
ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളക്കട്ട് തടക്കലാം
കുറനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ നനിധനിയനില് നനിനള
ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

തരനിശുഭൂമനി വനല്കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ഏവറടുക്കല്

15(5004)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കൃഷനിക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായതലാം തരനിശനിടനിരനിക്കുന്നതമഭായ വനല്പഭാടങ്ങള കൃഷനി
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കൃഷനിഭൂമനിയുവട  ഉടമസനട്ട്  സസ്വയലാം  കൃഷനിയനിറക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില് പഭാടകശഖര സമനിതനി/സലാംയുക്ത കേര്ഷകേ സലാംഘങ്ങള, കുടുലാംബശതീ/
കേര്ഷകേസസ്വയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങള എന്നനിവെ മുകഖന കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  2008-
വല  കകേരളഭാ  വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുള  പ്രഭാകദശനികേതല  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനികേള
നടപടനിഹകേവക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.   തണ്ണതീര്ത്തട  നനിയമത്തനിവല  വെകുപട്ട്  16  പ്രകേഭാരലാം
കൃഷനി  വചേയ്യുവെഭാന  വനല്വെയലനിവന്റെ  അനുഭവെക്കഭാരന  പ്രഭാകദശനികേതല  നനിരതീക്ഷണ
സമനിതനിക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കുന്ന  പക്ഷലാം  സമനിതനിക്കട്ട്  നനിര്ണ്ണയനിക്കവപട
വെലവെസകേളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി  പഞഭായത്തുലാം  വനല്  വെയലനിവന്റെ
അനുഭവെക്കഭാരനുമഭായനി  ഒരു  കേരഭാര്  ഒപനിടുവെനിചകശഷലാം  ഒരു  നനിശനിത
കേഭാലയളവെനികലക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിവന  ഏല്പനിക്കഭാവന്നതഭാവണന്നട്ട്  വെലവെസ
വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനലാം കനരനിടട്ട്  കൃഷനി വചേയ്യുന്നനില.  എങനില്
അതനിനുള അവെകേഭാശലാം പരമഭാവെധനി 2 വെര്ഷകേഭാലയളവെനികലയട്ട് കലലലാം വചേയ്കതഭാ മറട്ട്
വെനിധത്തനികലഭാ ഏല്പനിച്ചുവകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട് ക്രമതീകേരണലാം വചേയഭാവന്നതലാം അപ്രകേഭാരലാം
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വചേയ്യുകമ്പഭാള തഭാവഴെപറയുന്നപ്രകേഭാരലാം മുനഗണനഭാക്രമലാം പഭാലനികക്കണതണട്ട്:

1. പഭാടകശഖര സമനിതനി/സലാംയുക്ത കേര്ഷകേ സലാംഘങ്ങള

2. സസ്വയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങള

3. വനല്വെയല് സനിതനി വചേയ്യുന്ന പ്രകദശവത്ത കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള

ഇപ്രകേഭാരലാം  അവെകേഭാശലാം  ലഭനിക്കുന്നവെര്  വനല്വെയല്  തനിരനികചല്പനിക്കുകമ്പഭാള
അതനിവന്റെ  ഘടനയനില്  മഭാറലാം  വെരുത്തുകേകയഭാ  രൂപഭാനരവപടുത്തുകേകയഭാ  വചേയഭാന
പഭാടനിവലന്നട്ട് വെലവെസ വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

നനിറവെട്ട് പദതനി

16(5005) ശതീ  .   വകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  നടപഭാക്കനി  വെരുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ
വെനികേസന  പദതനിയഭായ  നനിറവെട്ട്  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിറവെട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള എവനന്നട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  2016-17-വല വെഭാര്ഷനികേ പദതനി ഇനത്തനില്  'നനിറവെട്ട്'  പദതനി
ഉളവപടുത്തനിയനിടനില.   കേഴെനിഞ  വെര്ഷങ്ങളനില്  ബഡ്ജറനില്  പദതനിക്കഭായനി  തകേ
വെകേയനിരുത്തഭാത്തതനിനഭാല് ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നതകപഭാവല പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായനില.

അകഗഭാ പഭാര്ക്കട്ട്

17(5006)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുവെഭാന
തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഒരു  ജനിലയനില്  എത്ര  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുവമനലാം  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനിലയനില്  എവെനിവടവയലഭാമഭാണട്ട്
അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നവതനലാം  ആറനിങ്ങലനിവന  ഇതനില്  ഉളവപടുത്തനി
യനിട്ടുകണഭാവയനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കനിവന്റെ  ഘടനയുലാം  പ്രവെര്ത്തനവലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളുലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  സലത്തനിവന്റെ  അളവെട്ട്  എത്രയഭാവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആറനിങ്ങല്  മഭാമലാം  നഭാളനികകേര  കകേഭാലാംപകനികനഭാടട്ട്  കചേര്ന  കേനിടക്കുന്ന
സലലാം ഇതനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭാകണഭാവയന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജനിലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  ഫഭാമുകേളുവട  സലലാം
ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി  മൂലലവെര്ദനിത  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളക്കുകവെണനിയുള
വചേറുകേനിട,  ഇടത്തരലാം  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളുവട  ശലാംഖല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപനനിധനിയനില്നനിനലാം  500  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവെയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി
2016-17  ബ ഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന ജനിലകേവള സലാംബന്ധനിക്കുന്ന വെനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാവഴെ കചേര്ക്കുന:

1. തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തനിരുവെനനപുരലാം ജനിലകേളനില്
നഭാളനികകേര അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള.

2. പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനില്  വനലനിവന
ആസദമഭാക്കനിയുള അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള.

3. തൃശ്ശൂരനില്  വെഭാഴെപഴെവലാം കതനുലാം ആസദമഭാക്കനിയുള അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള .

4. ഇടുക്കനി, വെയനഭാടട്ട് ജനിലകേളനില് ഹസസസട്ട് പഭാര്ക്കുകേള.

5. കകേഭാടയലാം,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലകേളനില്  റബ്ബര്  അധനിഷനിത  വെലവെസഭായ
പഭാര്ക്കുകേള.

6. തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിവല മഭാള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ചേക്കയ്ക്കുകവെണനിയുള അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട്.

7. ഇടുക്കനി  കേഭാനല്ലൂരനില്  പചക്കറനി  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുവട  അകഗഭാ
പഭാര്ക്കുകേള.

അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  സലലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അനനിമ
തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുവട മൂലലവെര്ദനവെനിലൂവട കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് അധനികേ
വെരുമഭാനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് പദതനി ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

(സനി) ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിയനിടനില.
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സമഗ ഹജവെപചക്കറനി വെലഭാപന പദതനി

18(5007)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സമഗ  ഹജവെപചക്കറനി  വെലഭാപന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെനിഷമനിലഭാത്ത
പചക്കറനിയുലാം പഴെങ്ങളുലാം മുഴുവെന ആളുകേളക്കുലാം ലഭനിക്കുവമന്നട്ട് ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന നടപടനി
സതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ; എങനില് പദതനി സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഹജവെപചക്കറനി വെലഭാപന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെനിഷമനിലഭാത്ത പചക്കറനിയുലാം
പഴെങ്ങളുലാം മുഴുവെന ആളുകേളക്കുലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

സമഗ  പചക്കറനി  മനിഷവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിവല  50000 വഹകര്
പ്രകദശത്തട്ട് ഹജവെപചക്കറനി കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് വെനിശദമഭായ ഒരു
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഹജവെകൃഷനി  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിചതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഘടലാംഘടമഭായനി ഹജവെകൃഷനി വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

കൂടഭാവത, സുരക്ഷനിതമഭായ ഭക്ഷലവെസ്തുക്കള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേര്ഷകേവര
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനി.എ.പനി.  സഭാക്ഷലപത്രകത്തഭാവടയുള  പഴെലാം
പചക്കറനികേളുവട  ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.   നല  കൃഷനി
രതീതനികേള  (ജനി.എ.പനി.)  അവെലലാംബനിചട്ട്  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  25  വഹകര് വെനിസ്തൃതനിയുള
ക്ലസറുകേളക്കട്ട്  75,000 രൂപ  വെതീതലാം  നല്കേനിവെരുന.   ഹജവെകേതീടനഭാശനിനനിയുവട
ഉപകയഭാഗലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആവെശലമഭായ ഹജവെവെളങ്ങള
കൃഷനിയനിടത്തനില്തവന്ന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

ഹജവെകൃഷനിയനില്  ഏര്വപടനിരനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്  പ്രസ്തുത  കമഖലയനില്
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ഹജവെ  ഉല്പന്നങ്ങളുവട  സലാംഭരണവലാം  വെനിപണനവലാം
ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  45 ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള ആരലാംഭനിച്ചു.

നല  കൃഷനി  മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചട്ട്  ക്ലസറുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
പചക്കറനികേളക്കട്ട്  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  സഹനിതലാം  പ്രകതലകേ  പഭാക്കനിലാംഗട്ട്
കലബലനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേളനില്  വെനില്പന
നടത്തുന്നതനിനട്ട് 18 ക്ലസറുകേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുന.
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കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയഭായ  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനിവെനികേഭാസട്ട്  കയഭാജന
പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  50  ഏക്കര്  വെതീതമുള  119  ക്ലസറുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കഭാവെശലമഭായ  പരനിശതീലനവലാം  അവെര്ക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കേര്ഷകേ പങഭാളനിത്ത സഭാക്ഷലപത്രലാം അഥവെഭാ പനി.ജനി.എസട്ട്. സര്ടനിഫനികക്കഷന
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  കൃഷനി  ഭവെനുകേളുലാം  റതീജനിയണല്  കേഇണസനിലഭായനി
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.   കേര്ഷകേരുവട
കൃഷനിയനിടങ്ങളക്കഭാണട്ട്  പനി.ജനി.എസട്ട്.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  നല്കുന്നതട്ട്.   പ്രസ്തുത
കൃഷനിയനിടങ്ങളനിവല  ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  കലഭാകഗഭായുലാം  ബഭാനഡുലാം
നല്കേനിയഭാണട്ട് സര്ടനിഫനികക്കഷന നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  "കസഫട്ട്  ടു  ഈറട്ട്"  എന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
വവെളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിവല  കേതീടനഭാശനിനനി  അവെശനിഷ്ട  വെനിഷഭാലാംശ
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബട്ട്  മുകഖന  മഭാര്ക്കറനില്  നനിനലാം  പഴെലാം,  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചട്ട്  കേതീടനഭാശനിനനി  അവെശനിഷ്ട  വെനിഷഭാലാംശ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വെനിവെരലാം
പരസലവപടുത്തുനണട്ട്.   കകേരള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  വവെബട്ട്  കപഭാര്ടല്
www.kerala.gov.in-ലുലാം കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുവടയുലാം കൃഷനി വെകുപനിവന്റെയുലാം
വവെബട്ട് ഹസറനില്  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  പരസലവപടുത്തുന്നതവെഴെനി  ഉപകഭഭാക്തഭാ
ക്കളക്കട്ട്  ഉല്പന്നങ്ങളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരവത്ത  സലാംബന്ധനിച  വെനിവെരലാം  ലഭനിക്കുലാം.
ഇപ്രകേഭാരമുള  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  3  മഭാസത്തനിവലഭാരനിക്കല്  പ്രസനിദതീകേ
രനിക്കുനണട്ട്.  ആയതനികലയട്ട് 1.25 കകേഭാടനി രൂപ കൃഷനി വെകുപട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ശതീതകേഭാല പചക്കറനികേളുവട ഉല്പഭാദനവലാം വെനിപണനവലാം
19(500 8) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീ  .      ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ മഭാസര്  :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ശതീതകേഭാല  പചക്കറനികേളുവട  ഉത്പഭാദനവലാം  വെനിപണനവലാം

വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എവനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ശതീതകേഭാല  പചക്കറനി  കൃഷനി
നടത്തുന്നവതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഴെനിഞ ഓണത്തനിനട്ട് ശതീതകേഭാല പചക്കറനികൃഷനിയനിലൂവട ലഭലമഭായ
വെനിളവെട്ട് വെനിതരണലാം വചേയ്തനിരുകന്നഭാ;  എങനില് ഏതട്ട് എജനസനി വെഴെനിയഭാണട്ട് വെനിതരണലാം
വചേയ്തവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമഗ പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനിയനില്  ശതീതകേഭാല  പചക്കറനികേളുവട
ഉല്പഭാദനവലാം  വെനിപണനവലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  കസഭാണ
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.   ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്
2000  വഹകര് പ്രകദശത്തട്ട്  ശതീതകേഭാല പചക്കറനികേളുവട  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കഭാനുള
പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിവല ആലത്തൂരനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
സതീഡട്ട്  കപ്രഭാസസനിങട്ട്  പഭാന്റെട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  തനിരുവെനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം
ജനിലകേളനില്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  കൃഷനി  ബനിസനിനസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള  വവെജനിറബനിള  &
ഫ്രൂടട്ട് വപ്രഭാകമഭാഷന കേഇണസനിലനിവന്റെ ആസഭാനത്തട്ട് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ഹരനിത നഗരനി
യൂണനിറട്ട് എന്നനിവെ വെഴെനി ശതീതകേഭാല പചക്കറനികേളുവട വെനിത്തുകേളുലാം ഹതകേളുലാം വെനിതരണലാം
വചേയ്തുവെരുനണട്ട്.   രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വെനികേഭാസട്ട്  കയഭാജനയുവട  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  260  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഒരു  മഭാര്ക്കറട്ട്  സമുചയലാം  ഇടുക്കനി
ജനിലയനിവല  വെടവെട  പഞഭായത്തനിവല  ഊര്ക്കഭാടട്ട്  എന്ന  സലത്തട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനി ആവെനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  

പചക്കറനി കേര്ഷകേവര ക്ലസര് മുകഖനയുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ സലാംഭരണ –
വെനിതരണ ശലാംഖല മുകഖനയുലാം ബന്ധവപടുത്തനി ശതീതകേഭാല പചക്കറനികേളുവട വെനിപണന
സലാംവെനിധഭാനലാം വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിവല  മൂന്നഭാര്,  വെടവെട,  കേഭാനല്ലൂര്,  മറയൂര്,  കദവെനികുളലാം
എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  വെയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിവല  അമ്പലവെയല്,  മുടനില്,  ബകത്തരനി,
പനമരലാം,  നതീര്വെഭാരലാം,  വനകന്മേനനി  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലുമഭാണട്ട്  ശതീതകേഭാല പചക്കറനികേള
കൃഷനി വചേയ്തുവെരുന്നതട്ട്.

(സനി)  ഇക്കഴെനിഞ ഓണക്കഭാലത്തട്ട് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ.-യുവട
സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേള  എന്നനിവെ  വെഴെനി  ശതീതകേഭാല  പചക്കറനികേള
കശഖരനിക്കുകേയുലാം വെനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം വചേയ്തു.
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പഭാവെട്ട്, മഭാവെട്ട് എന്നനിവെയുവട കൃഷനി
20(500 9)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാവെട്ട്,  മഭാവെട്ട്  എന്നനിവെയുവട  കൃഷനി  വെലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഔഷധഗുണമുള  ചേക്ക,  ഇടനിയന  ചേക്ക,  മഭാങ്ങ  എന്നനിവെ  സലാംഭരനിചട്ട്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  മുകഖന  വെനില്പന  നടത്തഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന മുഖഭാനരലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന മനിഷന
കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡട്ട്  വഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  പദതനിയനില്
വെനിളവെനിസ്തൃതനി വെലഭാപനലാം/പുതനിയ കൃഷനികത്തഭാടങ്ങളുവട സഭാപനലാം എന്ന ഘടകേത്തനില്
ഉളവപടുത്തനി  മഭാവെനിവന്റെ  വെനിളവെനിസ്തൃതനി  50  വഹകറഭായനി  വെലഭാപനിപനിക്കുകേവയന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവട  മഭാവെട്ട്  കൃഷനിക്കട്ട്  വഹകവറഭാന്നനിനട്ട്  18,000  രൂപയുലാം  മഭാവെനിവന്റെ
അതനിസഭാന്ദ്രതഭാ  കൃഷനിക്കട്ട്  വഹകവറഭാന്നനിനട്ട്  24,000  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന.  ഒരു ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിനട്ട്  പരമഭാവെധനി  4  വഹകര് വെവരയഭാണട്ട് സഹഭായലാം
നല്കുന്നതട്ട്.  മനിഷന കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡട്ട് വഡവെലപ്വമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കഹഭാര്ടനികേളചര്
(MDH) പദതനി പ്രകേഭാരലാം പഭാവെട്ട് കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നനില.

(ബനി)  ചേക്ക,  ഇടനിയന  ചേക്ക,  മഭാങ്ങ  എന്നനിവെ  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്
സലാംഭരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   കൂടഭാവത  ചേക്ക,  മഭാങ്ങ  എന്നനിവെ  സലാംഭരനിചട്ട്  സലാംസരനിചട്ട്
മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളഭാക്കനി  കഹഭാര്ടനികക്കഭാര്പട്ട്  വെഴെനി  വെനിപണനലാം
നടത്തുന്നതനിനുള പദതനിയുലാം ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.

കേരവനല്കൃഷനി

21(5010) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേരവനല്കൃഷനിയുവട  സഭാദലതകേവള  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ഏവതങനിലുലാം തരത്തനിലുള പഠനലാം വെകുപട്ട് തലത്തനില് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവെനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  വഹകര്  സലത്തട്ട്  കേരവനല്കൃഷനി
നടത്തനി വെരുന എനള വെനിവെരലാം ജനില തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരവനല്കൃഷനിക്കട്ട്  ഉപയുക്തമഭാക്കഭാവന്ന  സര്ക്കഭാര്വെകേ/സസ്വകേഭാരല
തരനിശുഭൂമനികേളുവട  വെനിസതീര്ണ്ണലാം  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  തനിടവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേരവനല്കൃഷനി  വെലഭാപനത്തനിനഭായനി  നനിലവെനില്
എവനലഭാലാം പദതനികേളുവണന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരവനല്കൃഷനിയുവട  സഭാധലതകേവള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പ്രകതലകേ  പഠനലാം
വെകുപട്ട്  തലത്തനില് നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല് കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല
ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവെനില്  2663.196  വഹകര്  സലത്തഭാണട്ട്
കേരവനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ജനില തനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  ഇല.   എന്നഭാല്  കൃഷനിഭവെന  തലത്തനില്  കേരവനല്കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന കേര്ഷകേവര വതര വഞടുത്തട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി  പരമഭാവെധനി  കേതീടനഭാശനിനനി,  കേളനഭാശനിനനി  എന്നനിവെയുവട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറചട്ട്
കൂടുതല് വെനിസ്തൃതനിയനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേരവനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  'കേരവനല്കൃഷനി  വെനികേസന  പദതനി'  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   ഇതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനിഭവെന തലത്തനില് കേരവനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായുള കേര്ഷകേവര
വതരവഞടുത്തട്ട്  അവെര്ക്കട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി,  പരമഭാവെധനി
കേതീടനഭാശനിനനി,  കേളനഭാശനിനനി  എന്നനിവെയുവട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറചട്ട്  മറട്ട്  ഹജവെ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം
അവെലലാംബനിചട്ട്  2663.196  വഹകര്  കേരപ്രകദശത്തട്ട്  വനല്കൃഷനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
2016-17 വെര്ഷലാം 2560 വഹകറനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 348.16 ലക്ഷലാം രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   വെനിത്തട്ട്,  മറ്റുല്പഭാദകനഭാപഭാദനികേളുവട  വചേലവെട്ട്,  ഉഴെവെട്ട്  കൂലനി
എന്നനിവെയഭായനി  വഹകറനിനട്ട്  13,600  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണട്ട്.   ഈ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  കേര്ഷകേവന്റെ  പുരയനിടലാം,  സ്കൂള,  സര്ക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാരനിതര  സഭാപനങ്ങള,
കദവെഭാലയങ്ങളുവട  പരനിസരലാം,  ജയനില്  പരനിസരലാം  തടങ്ങനി  കേരവനല്കൃഷനി  വചേയഭാന
സഇകേരലമുള എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം കൃഷനി നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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നഭാളനികകേര സലാംഭരണ കുടനിശ്ശേനികേ തകേ

22(5011)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നഭാളനികകേര  സലാംഭരണ  കുടനിശ്ശേനികേ  തകേ  ഉടന  വകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനുലാം  എലഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  കൃഷനി  ഭവെന മുകഖന പചകത്തങ്ങ സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കതങ്ങയുവട
വെനില കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാവത കേര്ഷകേനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവെശലമഭായ നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംഭരനിച  കതങ്ങയുവട  വെനില  നല്കുന്നതനിവല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സഇകേരലപ്രദവലാം  കുറമറതലാം  കൂടുതല്  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയട്ട്  വെലഭാപനിപനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുലാം
സലാംഭരണലാം  നടത്തുന്നതനിവന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  പരനികശഭാധനിചട്ട്  യുക്തനിസഹമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കുവെഭാന  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  ഡയറകര്,  കകേരവഫഡട്ട്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്
ഡയറകര്,  മഭാര്ക്കറട്ട്  വഫഡട്ട്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്,  നഭാവഫഡട്ട്  ബഭാഞട്ട്  മഭാകനജര്
എന്നനിവെര്  അടങ്ങനിയ  ഒരു  സബട്ട്  കേമ്മേനിറനിവയ  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നഭാളനികകേര
സലാംഭരണലാം  കൂടുതല്  പഞഭായത്തുകേളനികലയട്ട്  വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

കേനിസഭാന അഭനിയഭാന
23(5012) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി   :

ശതീ  .     ആന്റെണനി കജഭാണ   :
ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന   :
ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട്  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേനിസഭാന  അഭനിയഭാന  നനിലവെനിലുകണഭാവയന്നട്ട്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  ഉകദ്ദേശലങ്ങള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എവനഭാവക്ക  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്  നല്കേനി
വെരുന്നവതന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  നനിലവെനില്  എത്ര  കേര്ഷകേരഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയനില്

അലാംഗങ്ങളഭായനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വെനിവെഭാഹ ധനസഹഭായലാം നല്കേനി

വെരുനകണഭാവയനലാം  എങനില്  ഒരഭാളക്കട്ട്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  നല്കുന്നവതനലാം

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേനിസഭാന അഭനിയഭാന പദതനി ഇകപഭാള നനിലവെനിലനില.  പകേരലാം വചേറുകേനിട–

നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേര്ക്കുള വപനഷന പദതനി 2011-12-ല് നനിലവെനില് വെന.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ വൃത്തനിയനില് ഏര്വപടനിരനിക്കുന്നവെരുവട കക്ഷമവലാം സുരക്ഷയുലാം

ലക്ഷലമഭാക്കനി  60  വെയസട്ട്  തനികേഞ  വനല്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പ്രതനിമഭാസ  വപനഷന

ഉറപ്പുവെരുത്തുകേവയന്നതഭായനിരുന  ഉകദ്ദേശലലാം.  ഒരു  വഹകറനില്  കുറയഭാത്ത

കൃഷനിഭൂമനിയുള  മറട്ട്  കക്ഷമവപനഷനുകേള  ലഭനിക്കഭാത്തവെര്ക്കഭാണട്ട്  ഈ  വപനഷന

നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട്.

(സനി)  പ്രസസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിവെന്നനിരുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള ചുവെവട

കചേര്ക്കുന:

1. വനല്കേര്ഷര്ക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം 300 രൂപ വപനഷന

2. വപണമക്കളുവട വെനിവെഭാഹത്തനിനട്ട് 25,000 രൂപയുവട ധനസഹഭായലാം.

3. വപനഷന  വെഭാങ്ങുന്നയഭാള  മരണമടഞഭാല്  പകുതനി  വപനഷന

(150 രൂപ) കുടുലാംബ വപനഷന.

(ഡനി)  13713  കേര്ഷകേര്  കേനിസഭാന  അഭനിയഭാന  പദതനിയനില്  ഉണഭായനിരുന.

ഇവെവരക്കൂടനി  പനിന്നതീടട്ട്  വചേറുകേനിട  –  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കുള  വപനഷന

പദതനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭാക്കുകേയുലാം വപനഷന നല്കേനിവെരുകേയുലാം വചേയ്യുന.

(ഇ)  വപണമക്കളുവട  വെനിവെഭാഹത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായമഭായനി  25,000  രൂപ

നല്കേനിവെന്നനിരുന.
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നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദനലാം
24(5013) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  പനി  .  കുന്നപനിളനില് :

ശതീ  .   എ  .   പനി   .   അനനില് കുമഭാര്   :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്   :

ശതീ  .      വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം   : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദനലാം  ഇകപഭാള  ഒരു  വഹകറനിനട്ട്

ശരഭാശരനി എത്രയഭാവണന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദനലാം

വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവനങനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട്

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവെനിവെരകേണക്കട്ട്  വെകുപട്ട്  ഏറവവമഭാടുവെനില്

പ്രസനിദതീകേരനിച  'കേഭാര്ഷനികേ  സനിതനിവെനിവെരകേണക്കട്ട്  2014-15'  പ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒരു വഹകറനില് നനിനലാം 7491 നഭാളനികകേരമഭാണട്ട് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) സമഗ നഭാളനികകേര കൃഷനി വെനികേസനത്തനിനഭായനി ക്ലസര് അടനിസഭാനത്തനില്

കകേരഗഭാമലാം  എന്ന  സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനി  2016-17  വെര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്

എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   500  വഹകര്  വെതീതലാം  കകേരകൃഷനി

വെനിസ്തൃതനിയുള  30  കകേരഗഭാമങ്ങള,  54  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പ്രകദശങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   സലാംകയഭാജനിത വെനിളപരനിപഭാലന മുറകേള സസ്വതീകേരനിചട്ട്  നഭാളനികകേര

കൃഷനി  സലാംരക്ഷണവലാം  അഭനിവൃദനിവപടുത്തലുമഭാണട്ട്  പദതനിയനിലൂവട  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

തടലാം  തറക്കല്,  കേളനനിയനണലാം,  പുതയനിടല്,  വതഭാണടുക്കല്,  കുമ്മേഭായ വെസ്തുക്കള,

മഗതീഷലലാം  സളകഫറട്ട്,  ഹജവെരഭാസവെളങ്ങള,  ജതീവെഭാണുവെളലാം,  സസലസലാംരക്ഷണ

വെസ്തുക്കള  ഇവെ  നല്കുകേ,  ഇടവെനിള  കൃഷനി,  കരഭാഗബഭാധനിതമഭായനി  ഉത്പഭാദനക്ഷമത

കുറഞ  വതങ്ങുകേള  വവെടനിമഭാറനി  പുതനിയ  വതങ്ങനിന  ഹതകേള  നടുകേ  എന്നതീ

ഘടകേങ്ങളക്കട്ട്  വമഭാത്തമഭായനി  വഹകവറഭാന്നനിനട്ട്  25,000  രൂപ  ക്രമത്തനില്  ഒരു

കകേരഗഭാമത്തനിനട്ട്  125  ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വതങ്ങട്ട്

കേയറ യനങ്ങള  2,000  രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ഒരു കകേരഗഭാമത്തനിനട്ട്  80
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എണ്ണലാം  വെവര  നല്കുന്നതനിനട്ട്  1.6  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ജലകസചേന  സഇകേരലലാം

വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വഹകവറഭാന്നനിനട്ട്  25,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  ഒരു

കകേരഗഭാമത്തനിവല  42  വഹകറനികലയഭായനി  10.5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഹജവെവെളത്തനിവന്റെ

ലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് 15 കേകമ്പഭാസട്ട് യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട് ഒരു യൂണനിറനിനട്ട് 10,000 രൂപ

നനിരക്കനില് ഒരു ഗഭാമത്തനില് 15 യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട് 1.5 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഒരു ഗഭാമത്തനില്

ഒരു വതങ്ങനിന ഹത നഴറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  50,000  രൂപയുലാം നല്കേനിവെരുന.

കൂടഭാവത  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഒരുക്കങ്ങളക്കുലാം  കബഭാധവെല്ക്കരണത്തനിനുലാം

സലാംഘഭാടന  ചേനിലവകേളക്കുമഭായനി  ഒരു  കകേരഗഭാമത്തനിനട്ട്  10,000  രൂപയുലാം  വപഭാത

ആവെശലങ്ങളക്കുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  കപ്രഭാജകട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏവറടുത്തു

കൂടഭായ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട് പഞഭായത്തുതല കകേരസമനിതനിക്കഭായനി

10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വെകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

മറയൂര് ശര്ക്കര

25(5014) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്   :

ശതീ  .      കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ   :

ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന   :

ശതീ  .    വകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മറയൂര്  ശര്ക്കര  ബഭാനഡഡട്ട്  ഉല്പന്നമഭായനി  വപഭാതവെനിപണനിയനില്

ലഭലമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആവരയഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി ചുമതലവപടുത്തനിയവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എവനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഹകേവക്കഭാണനിട്ടുളവതന്നട്ട്

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  മറയൂര് ശര്ക്കരയട്ട്  G.I.  (Geographiccal  Index/ഭഇമസൂചേനികേ)

സര്ടനിഫനികക്കഷന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  അഗനികേളചര്  യൂണനികവെഴനിറനിവയ

ചുമതലവപടുത്തുകേയുലാം കകേരള അഗനികേളചര് യൂണനികവെഴനിറനി ഇതനിനഭാവെശലമഭായ തടര്

നടപടനിക്രമങ്ങള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.
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തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിവല നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം

26(5015) ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് നഭാളനികകേരലാം സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

തൃശൂര് ജനിലയട്ട് എത്ര തകേ അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഇനത്തനില് എത്ര തകേ വെനിതരണലാം വചേയ്വതനലാം എത്ര തകേ

കുടനിശ്ശേനികേയുവണനലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) കുടനിശ്ശേനികേ വകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം തൃശൂര് ജനിലയനില് നഭാളനികകേരലാം

സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എവനലഭാമഭാവണന്നട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 21.67 കകേഭാടനി രൂപ അനുവെദനിച്ചു.

(ബനി & സനി) പൂര്ണ്ണമഭായുലാം വെനിതരണലാം വചേയ്തു.  കുടനിശ്ശേനികേയനില.

(ഡനി) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം തടര്നവെരുന.  കൂടുതല് കൃഷനി

ഭവെനുകേളനില്  സലാംഭരണലാം  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

നഭാളനികകേരത്തനിവന്റെ  സലാംഭരണ  വെനില  25  രൂപയനില്  നനിനലാം

27 രൂപ ആക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കുള സബ്സനിഡനി

27(5016)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനവത്ത  റബ്ബര്
കേര്ഷകേര്ക്കുള സബ്സനിഡനി യഥഭാസമയലാം വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവലങനില്  സബ്സനിഡനി  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
പ്രയഭാസലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതഭാവണന്ന വെസ്തുത ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

857/2019
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(സനി)  റബ്ബര്  ഉത്പഭാദകേ  സലാംഘങ്ങളനില്  വെനകതഭാതനില്  ലഭാറകലാം  റബ്ബര്ഷതീറ്റുലാം
വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  നനിലവെനിലുകണഭാ;  എങനില്  ഈ  അവെസയട്ട്
കേഭാരണവമനഭാവണന്നട്ട് വെനിശകേലനലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  റബ്ബര്കേര്ഷകേരുവട  പ്രശ്നങ്ങള  അടനിയനരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
സബ്സനിഡനി  യഥഭാസമയലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി  &  ഡനി)  സസ്വഭാഭഭാവെനികേ  റബ്ബറനിവന്റെ  വെനിലയനിടനിവെനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ആശസ്വഭാസലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  'റബ്ബര്  വപ്രഭാ ഡക്ഷന  ഇനവസന്റെതീവെട്ട്  പദതനി'
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   സര്ക്കഭാര്  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുലാം  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡുലാം
സലാംയുക്തമഭായഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം
അനുവെദനിച 300 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വെനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം പദതനിക്കഭായനി 500 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുകേയുലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാന പദതനികേളക്കഭായനി വചേലവെഭാക്കനിയ തകേ

28(5017)  ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വപരുമഭാടനി,  പടകഞരനി,
എരുത്തനിയഭാമ്പതനി,  നകലപനിളളനി,  വകേഭാഴെനിഞഭാമ്പഭാറ,  വെടകേരപതനി,  വപഭാല്പ്പുളളനി,
വപരുവെമ്പട്ട്,  ചേനിറ്റൂര്-തത്തമലാംഗലലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല
കൃഷനിഭവെനുകേളനില് കേഴെനി ഞ  5  വെര്ഷലാം സലാംസഭാന പദതനികേള,  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്
-മുനനിസനിപല്  പദതനികേള  എന്നനിവെയഭായനി  വചേലവെഭാക്കനിയ  തകേവയത്രവയന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടയലാം,  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനിലകേളനില്  കേഴെനിഞ  5  വെര്ഷലാം  ഓകരഭാ
കൃഷനിഭവെനനിലുലാം  സലാംസഭാന  പദതനികേള,  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  -മുനനിസനിപഭാലനിറനി
പദതനികേള  എന്നനിവെയഭായനി  വചേലവെഭാക്കനിയ  തകേയുവട  വെനിവെരലാം  കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണട്ട്.
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മുകണരനി കൃഷനി ഫഭാലാം

29(5018)  ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അനവെര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിവന്റെ  മുകണരനി  കൃഷനി  ഫഭാമനില്  ഇരുന്നൂറനിലധനികേലാം
വഹകര്  ഭൂമനി  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുകേയഭാവണന്ന  വെനിവെരലാം  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായട്ട്  കയഭാജന
(പനി.എലാം.വകേ.എസട്ട്.ഹവെ.)  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുള  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏവതലഭാമഭാവണന്നട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുകണരനി  (നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലലാം)  കൃഷനി ഫഭാമനില് ഏവതലഭാലാം തസനികേകേള
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന;  കേഭാഷസ്വല്  വെര്ക്കര്മഭാരുവട  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുകണരനി  കൃഷനി  ഫഭാമനിനഭായനി  ഹകേമഭാറനി  ലഭനിചനിട്ടുള  505.29  വഹകര്
സലത്തനില് 202 വഹകര് സലലാം പരനിസനിതനി ദുര്ബ്ബലപ്രകദശമഭാണട്ട്.  ടനി സലത്തട്ട്
കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  തടസമുണട്ട്.
ബഭാക്കനിയുള  303.29  വഹകര് സലത്തട്ട്  5  കബഭാക്കുകേളനിലഭായനി  വതങ്ങട്ട്,  കേവങ്ങട്ട്,
കേശുമഭാവെട്ട്  തടങ്ങനിയ വെനിളകേള നനിലവെനില് കൃഷനിവചേയ്തുവെരുന.  മറട്ട്  കൃഷനിയനിറക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഈ  പദതനിയുവട  കേരടട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  അനനിമമഭായനി  പദതനിക്കട്ട്
അനുമതനി  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  മഭാത്രകമ  ഏവതഭാവക്ക  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുവണന്നട്ട്  വെനിശദതീകേരനിക്കുവെഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.   നനിലവെനില്  ഈ
പദതനിയുവട കേരടട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി) മുകണരനി കൃഷനി ഫഭാമനില് തഭാവഴെപറയുന്ന തസനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന:

കൃഷനി അസനിസന്റെട്ട് ഡയറകര് - 1

കൃഷനി ആഫതീസര് - 1

വഹഡ ട്ട് ക്ലഭാര്ക്കട്ട് - 1

ഓവെര്സതീയര് (കഗഡട്ട് - 1) - 1
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ഹഡവെര് (വഹവെനി വവെഹനിക്കനിള) - 1

എല്.ഡനി. ക്ലഭാര്ക്കട്ട് - 1

ട്രഭാകര് ഹഡവെര് - 3

പഭാര്ടട്ട് ഹടലാം സസ്വതീപര് - 1

പുരുഷന്മേഭാരുവട  256  ഒഴെനിവകേളുലാം  സതീകേളുവട  24  ഒഴെനിവകേളുലാം  ഉളവപവട  ആവകേ
സനിരലാം വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  280  ഒഴെനിവകേളുണട്ട്.  എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖന
കേഭാഷസ്വല് വതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനി  175  പുരുഷന്മേഭാരുലാം  8  സതീകേളുലാം ഉളവപവട  183  കപര്ക്കട്ട്
2015  ഒകകഭാബര് മഭാസത്തനില് നനിയമനലാം നല്കുകേയുലാം ടനി നനിയമനലാം ലഭനിചവെരനില്  170
പുരുഷന്മേഭാരുലാം  8  സതീകേളുലാം ഉളവപവട  178  കപര് ഇകപഭാഴുലാം കജഭാലനി വചേയ്തുവെരനികേയഭാണട്ട്.
കേഭാഷസ്വല് വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട തസനികേ നനിലവെനിലനില.

കേഭാര്ഷനികേ വെനിളകേളുവട ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്
30(5019) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  :

ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  :
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാര്ഷനികേ വെനിളകേളുവട ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ

എന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന എവനലഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏവതലഭാലാം  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്എന്നട്ട്
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ വെനിളകേള സലാംബന്ധനിച്ചുള വെനിവെര  കശഖരലാം  സഭാറനിസനിക്കല്

രതീതനികേളനിലൂവട കശഖരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സനിരലാം സലാംവെനിധഭാനമഭാണട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെട്ട് ഓഫട്ട്

ഇക്കകണഭാമനികട്ട്  &  സഭാറനിസനികട്ട് വെകുപനിനട്ട് സലാംസഭാനത്തുളതട്ട്.  അപ്രകേഭാരലാം എലഭാ

വകേഭാലവലാം കേഭാര്ഷനികേ സനിതനിവെനിവെരകേണക്കട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വെരുനണട്ട്.
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(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേള  സലാംബന്ധനിച്ചുള  വെനിവെര  കശഖരലാം  ജനിലഭാ

അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവെനിവെര  വെകുപട്ട്  2014-15  വെര്ഷലാം  വെവര

പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന മുമ്പഭാവകേ തതീര്പഭാകേഭാവത കേനിടക്കുന്ന

അകപക്ഷകേള

31(5020) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-2016  കേഭാലയളവെനില് കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന മുമ്പഭാവകേ

വകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനള  എത്ര  അകപക്ഷകേള  സമര്പനിക്ക

വപടനിട്ടുണഭായനിരുന;  ഇവെയനില്  എത്രവയണ്ണലാം  തതീര്പഭാവയനലാം  ഇനനിയുലാം

തതീര്പഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തവെ എത്രവയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തതീര്പഭാകേഭാവത  കേനിടക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള  അടനിയനരമഭായനി

തതീര്പഭാക്കുവെഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അകപക്ഷകേള  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  തരലാംതനിരനിചട്ട്  തതീര്പഭാക്കനി

വെരുന്നതട്ട്.  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് അകപക്ഷകേള തരലാംതനിരനിചട്ട് സൂക്ഷനിചനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനിവെനിധ  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വെചട്ട്  സനിറനിലാംഗുകേള

നടത്തുകേയുലാം  തതീര്പഭാക്കഭാവത  കേനിടക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള  കേഴെനിവെതലാം  കവെഗലാം

തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസന

32(5021) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിഭവെനുകേകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേകസനയുവട ചുമതലകേള എവനലഭാവമന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ യനവെലരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേള
നടത്തുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ആധുനനികേ  കൃഷനി  രതീതനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാധഭാരണ

കേര്ഷകേവര  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പരലഭാപ്തമഭായ  രതീതനിയനില്  ഈ  കസനവയ

വെനിനലസനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനിഭവെനുകേകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  കേഭാര്ഷനികേ

കേര്മ്മേകസനയുവട ചുമതലകേള തഭാവഴെപറയുന:

1. പരനിശതീലനലാം സനിദനിച വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട നനിലവെഭാരമുള കസവെനലാം കവെണ

സമയത്തട്ട്  നലഭായമഭായ  കവെതന  വെലവെസയനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേ.

2. കേഭാര്ഷനികേ യനവെല്ക്കരണലാം നല രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കുകേ.

3. യകനഭാപകേരണങ്ങളുവട ലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.

4. കേര്ഷകേ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് വതഭാഴെനില് മഭാനലത ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.

(ബനി)  നനിലവമഭാരുക്കല്  മുതല്  വെനിളവവെടുപട്ട്  വെവരയുള  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  വെനിവെനിധ  യനങ്ങളുവട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കേര്മ്മേകസനകേള

നനിര്വഹനിക്കുന.

(സനി)  ആധുനനികേ  യനങ്ങളനില്  വെനിദഗ  പരനിശതീലനലാം  കനടനിയ

വതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിവല കേര്മ്മേകസനകേളനിലുളതട്ട്.   ഇവെരുവട കസവെനലാം

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  അങ്ങവന  ആധുനനികേ  കൃഷനി  രതീതനികേള

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള  വെകുപ്പുതലത്തനില്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

അകഗഭാ  സര്വതീസട്ട്  വസന്റെറുകേളുവടയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന  എന്നനിവെയുവടയുലാം

പ്രവെര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവെഭാനുലാം  സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന

കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദന  രലാംഗവത്ത  ഏതതരലാം  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ഏവറടുക്കുവെഭാനുലാം

പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കുവെഭാനുലാം  കേഴെനിയുന്ന  ആധുനനികേ  യനസലാംവെനിധഭാനങ്ങള

ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാനുലാം  ശഭാസതീയ  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിവല

കേര്മ്മേകസനയഭാക്കനി മഭാറഭാന സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില് ഒരു കനഭാ ഡല് ഓഫതീസവറ

നനികയഭാഗനിക്കുവെഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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രൂക്ഷമഭായ വെരളചയുലാം കൃഷനിനഭാശവലാം പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുള
മുനകേരുതലുകേള

33(5022) ശതീ  .  കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   പനി  .    ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഭനികക്കണ  മഴെയുവട  അളവെട്ട്  ക്രമഭാതതീതമഭായനി

കുറഞതനിനഭാല് ഉണഭാകേഭാനനിടയുള രൂക്ഷമഭായ വെരളചയുലാം അതമൂലമുണഭാകുന്ന വെന
കൃഷനിനഭാശവലാം പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി എവനലഭാലാം മുനകേരുതല് നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വെരളചമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവെനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് എവനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത തകേ അപരലഭാപ്തമഭാവണങനില്  ഇഇ ഇനത്തനില് കൂടുതല് തകേ
വെകേയനിരുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഴെക്കുറവെട്ട്  മൂലമുണഭാകുന്ന  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനല്കേര്ഷര് മൂപ്പുകുറഞ വെനിത്തനിനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കൃഷനി വചേയ്യുവെഭാനുലാം എലഭാ
കേര്ഷകേരുലാം  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   മഴെയനിലഭാവത  വെനിത്തട്ട്  മുളയഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  വെതീണ്ടുലാം
വെനിതയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  വെനിത്തനിവന്റെ  കേരുതല്  കശഖരലാം  സലാംസഭാന  വെനിത്തുവെനികേസന
അകതഭാറനിറനിയനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

ജലകസചേനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കതഭാടുകേളുലാം  ചേഭാലുകേളുലാം  ആഴെലാം  കൂട്ടുന്നതനിനുലാം
മണ്ണുലാം വചേളനിയുലാം നനിറഞവെ വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വെരളചയുവട  ആഘഭാതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള  വെനിവെനിധ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങവളക്കുറനിചട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കബഭാധവെല്ക്കരണലാം,  സഭാകങതനികേ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങവളക്കുറനിചട്ട്
ഉപകദശലാം  എന്നനിവെ  നല്കുനണട്ട്.   ഒഴുകേനികപഭാകുന്ന  ജലലാം  തടഞനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേളുലാം  കുളങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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(ബനി) കൃഷനിനഭാശലാം സലാംബന്ധനിച കേര്ഷകേരനില്നനിന്നട്ട് 10 ദനിവെസത്തനിനകേലാം അകപക്ഷ

കൃഷനി ഭവെനനില് സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി ഫതീല്ഡട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനി

കൃഷനിനഭാശലാം തനിടവപടുത്തനി തകേ നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം വെനിളനഭാശത്തനിനട്ട് ആശസ്വഭാസ ധനസഹഭായമഭായനി

17,04,64,000 രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  അധനികേമഭായനി  കവെണനിവെരുന്ന  50  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപധനഭാഭലര്തന  വെഴെനി

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളുവട ലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനട്ട് കേസഹമസ്ഡട്ട്

സഭാള

34(5023) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിവെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലുള വപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലാം  (പനി.എസട്ട്.യു.)

കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങളനില്  നനിനള

മൂലലവെര്ദനിതവെസ്തുക്കളുവടയുലാം  കൃഷനിയഭാവെശലത്തനിനഭായുള  വെസ്തുക്കളുവടയുലാം  ലഭലത

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുവട

ആവെശലത്തനിനനുസൃതമഭായ സഭാളുകേള  (കേസഹമസ്ഡട്ട്  സഭാള)  തറക്കുന്ന പദതനി  ഏത

ഘടലാം വെവരയഭായനി എന്നട്ട് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലങനില്  പ്രസസ്തുത  പദതനി  അടനിയനരമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന

നടപടനിസസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കൃഷനി  വെകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  ഫഭാമുകേളുവടയുലാം  വപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുവടയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുവടയുലാം  ഉല്പന്നങ്ങള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുവെഭാന  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള  തടങ്ങുന്നതനിനുള
നടപടനികേള പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ആദല ഘടവമന്ന നനിലയനില് തനിരുവെനനപുരലാം,
തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള  തടങ്ങുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   ആദല അകഗഭാ ബസഭാര് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് തവന്ന
തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് തടങ്ങുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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വമത്രഭാന കേഭായലനില് വനല്കൃഷനി

35(5024) ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വമത്രഭാന  കേഭായലനില്  വനല്കൃഷനി  വചേയ്യുവമന്ന  പ്രഖലഭാപനലാം
പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  എസനികമറട്ട്  തകേ  എത്രയഭാവണനലാം  എത്ര  ടണ
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവെഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നവതനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വമത്രഭാന  കേഭായലനില്  വനല്കൃഷനി  ഏതട്ട്  ഏജനസനി  വെഴെനിയഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നവതന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിവയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എവനങനിലുലാം  ആകക്ഷപലാം
ഉയര്നവെന്നനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  ഇതനികന്മേല്  എന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
എന്നട്ട്അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  പുഞ  സതീസണനില്  വമത്രഭാന  കേഭായല്  പഭാടകശഖരത്തനില്
വനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവമന്ന  പ്രഖലഭാപനലാം  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.   അടനിസഭാന സഇകേരല വെനികേസനലാം ഒരുക്കനി
കൃഷനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഊര്ജനിതമഭായനി നടനവെരുന.

(ബനി)  വമത്രഭാന കേഭായലനിവന്റെ അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി
(വെഭാചഭാല്  വൃത്തനിയഭാക്കല്,  ബണട്ട്  ബലവപടുത്തല്,  വവെളലാം  വെറനിക്കല്,  കമഭാകടഭാര്
വപടനി,  പറ  വതളനിക്കല്,  നനിലലാം  ഒരുക്കല്  മുതലഭായവെ)  80  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട
പദതനിക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കുകേയുണഭായനി.   വഹകറനിനട്ട്  6000  കേനികലഭാഗഭാലാം  എന്ന
കതഭാതനില് വനല്ലുല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

(സനി) കൃഷനി വെകുപട്ട് കനരനിടഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  കുമരകേലാം വമത്രഭാന
കേഭായല് വനല്ലുല്പഭാദകേ സമനിതനി എന്ന കപരനില് രജനിസര് വചേയ്ത കേര്ഷകേ ഗ്രൂപഭാണട്ട്
കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവെരുന്നതട്ട്.   ജനിലഭാ  കേളകര്,
കകേഭാടയലാം  വചേയര്മഭാനഭായുലാം  പ്രനിനസനിപല്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  കേണവെതീനറഭായുലാം  ഒരു
ജനിലഭാതല  എകനികേന്യൂടതീവെട്ട്  കേമ്മേനിറനി  പദതനി  കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുമരകേലാം കൃഷനി ഓഫതീസവറ പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി വസഷലല്
ഓഫതീസറഭായുലാം ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനി സലാംബന്ധനിചട്ട് രണട്ട് ആകക്ഷപങ്ങള ഉയര്നവെന്നതഭായനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  വമത്രഭാന കേഭായലനില് വനല്കൃഷനിക്കഭായനി വവെളലാം വെറനിക്കുന്നതട്ട്
മതലസമ്പത്തനിനട്ട്  കദഭാഷകേരമഭാവണന്ന  ഒരു  ആകക്ഷപലാം  ഉയര്നവെരനികേയുലാം
അതനികന്മേല്  ബഹുമഭാനവപട  ഹഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഡബദ്യു.പനി.  (സനി)  നമ്പര്
29740/2016  നമ്പര് കകേസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പരനിഹഭാരലാം  ഉണഭായനിട്ടുളതമഭാണട്ട്.  വമത്രഭാന
കേഭായലനില്  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  കേമ്പനനികേളുവട
ഹകേവെശമുള  നനിലലാം  ഉളവപവട  കൃഷനിയനിറക്കണവമനലാം  അവലങനില്  അതട്ട്
പ്രകയഭാജനകേരമഭായനി വെരനിവലന്ന ഒരു ആകക്ഷപലാം ജനിലഭാതലത്തനില് ലഭനിചനിട്ടുളതനിവന
തടര്ന്നട്ട്  കുമരകേലാം  പഞഭായത്തനിവല പ്രഭാകദശനികേതല നനിരതീക്ഷണ സമനിതനി പ്രസക്ത
പ്രകദശത്തട്ട്  ഭൂമനി  ഹകേവെശമുള  31  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  2008-വല  വനല്വെയല്
തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം കനഭാടതീസട്ട് നല്കുകേയുലാം തടര് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുമഭാണട്ട്.  അകത സമയലാം വമത്രഭാന കേഭായലനിവല ഭൂമനി ഹകേവെശലാം വെച
കേമ്പനനിയുവട   ഡയറകര്മഭാരുവട  കപരനില്  ഈ  കേഭായല്  നനികേത്തുവെഭാന  അനുമതനി
ആവെശലവപടട്ട്  കൃഷനി  ഭവെനനില്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിവല കൃഷനിഭവെനുകേളനിവല തസനികേകേള

36(5025)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിവല വെനിവെനിധ കൃഷനിഭവെനുകേളനില് ധഭാരഭാളലാം തസനികേകേള
ഒഴെനിഞ  കേനിടക്കുനവവെന്നതട്ട്  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഏവതലഭാലാം
തസനികേകേളഭാണട്ട് ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസനികേകേള അടനിയനരമഭായനി നനികേത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിവല  വെനിവെനിധ  കൃഷനിഭവെനുകേളനിലഭായനി  31  കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാരുവടയുലാം ഒരു കൃഷനി അസനിസന്റെനിവന്റെയുലാം ഒഴെനിവകേള നനിലവെനിലുണട്ട്.

(ബനി)  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  31  ഒഴെനിവകേളനില്  11  ഒഴെനിവകേളനികലയട്ട്
എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാക്കനിയുള
ഒഴെനിവകേള എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖനയുലാം കൃഷനി അസനിസന്റെനിവന്റെ ഒവരഭാഴെനിവെട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖനയുലാം  നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് വെരളചമൂലലാം ദുരനിതത്തനിലഭായ വനല്കേര്ഷകേര്

37(5026)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മഴെയുവട അളവെട്ട് കുറഞ സഭാഹചേരലത്തനില് പഭാലക്കഭാടട്ട്

ജനിലയനില് വനല് കേര്ഷകേര് ദുരനിതത്തനിലഭാവണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഭാഹചേരലലാം തരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി എവനലഭാലാം അടനിയനര

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴെ പദതനി ഉപകദശകേ സമനിതനിയുലാം മലമഴെ പദതനി ഉപകദശകേ

സമനിതനിയുലാം  ജനിലഭാ  കേളകറുവട  കനതൃതസ്വത്തനില്  കയഭാഗലാം  കചേര്ന.   രണഭാലാം  വെനിളയട്ട്

മൂപ്പുകുറഞ വെനിത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാനുലാം  വെഭാലറ  പ്രകദശങ്ങളനില് വനലനിനു പകേരലാം

പയറു കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

രണഭാലാം വെനിള വനല്കൃഷനി ഇറക്കുന്നതനിനു മുമ്പട്ട് കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന സമനിതനി,

പഭാടകശഖര സമനിതനി കയഭാഗലാം കൂടനി കേര്ഷകേരുവട അഭനിപ്രഭായലാം കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് വെനിള

ഇറകക്കണ  സമയവലാം  ജല  സലാംഭരണനികേളനിവല  വവെളത്തനിവന്റെ  ലഭലതയുലാം

ആവെശലകേതയുലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  വെനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്

പദതനിയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ജലകസഭാതസ്സുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കനി

കൃഷനിക്കട്ട് ഉപയുക്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

പചക്കറനി ഉല്പന്നങ്ങളക്കുള വെനിപണന സഇകേരലലാം
38(5027) ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്  : 

ശതീ  .     എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന  : 
ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട്  : 
ശതീ  .    വകേ  .    വജ  .    മഭാകനി  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങളക്കുള

വെനിപണന  സഇകേരലലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവെനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കേര്ഷകേരുവട  വപ്രഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
വെനിപണനലാം ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നലഭായമഭായ  വെനിലയട്ട്  പചക്കറനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഇടനനിലക്കഭാവര
ഒഴെനിവെഭാക്കനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പരമഭാവെധനി  ആദഭായലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  എവനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ആറട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  വമഭാത്ത  വെലഭാപഭാര  വെനിപണനികേളനിലുലാം
കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള ഇടനനിലക്കഭാവര ഒഴെനിവെഭാക്കനി കനരനിടട്ട് കലലലാം
വചേയ്തട്ട്  വെനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  കൂടഭാവത
വകേഭാലലാം, ആലപ്പുഴെ, ഇടുക്കനി, കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര് എന്നനിവെനിടങ്ങളനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ജനിലഭാ
സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഉല്പന്നങ്ങള  കനരനിവടത്തനിചട്ട്  കലലലാം  വചേയ്തട്ട്
വമചവപട  വെനില  കനടനിവയടുക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.   ഈ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഉല്പന്നങ്ങള
എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ദൂരത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്  1.50  രൂപ  മുതല്
2.50  രൂപ വെവര ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേര്ഷകേര്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങളക്കുള  വെനിപണന  സഇകേരലലാം
വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് കബഭാക്കുതല സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുകേതീഴെനില്  30
മഭാര്ക്കറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ഇതനിനുപുറവമ  178  എ കഗഡട്ട് ക്ലസര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ഇത്തരലാം മഭാര്ക്കറ്റുകേള വെഴെനി കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനി
ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട് വെനിപണന സഇകേരലലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുന.

(ബനി)  പചക്കറനി  വപ്രഭാഡന്യൂകസഴട്ട്  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  വെനിപണന  സഇകേരലലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനുകവെണനി 2016-17 ബഡ്ജറനില് 25 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വമഭാത്ത  വെലഭാപഭാര  വെനിപണനികേളനിലൂവടയുലാം  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂവടയുലാം  പരമഭാവെധനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഇടനനിലക്കഭാവര  ഒഴെനിവെഭാക്കനി  കനരനിടട്ട്
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള  വെനിപണനലാം  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കുകേയുലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  മുകഖന  കകേരളത്തനിവല  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  കനരനിടട്ട്
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നലഭായമഭായ  വെനിലയട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പചക്കറനി  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുനണട്ട്.   ഇക്കഴെനിഞ
ഓണക്കഭാലത്തട്ട് കകേരളത്തനികലയട്ട് ആവെശലമഭായ 4873  വമട്രനികേട്ട് ടണ പചക്കറനിയനില്
3042 വമട്രനികേട്ട് ടണ പചക്കറനി കകേരളത്തനിവല കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിചതഭാണട്ട്.
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കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല തരനിശട്ട് വനല്വെയലുകേള

39(5028) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എട്ടു  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  എത്ര
വഹകര് സലത്തട്ട് വനല്കൃഷനി വചേയ്തുവെരുനണട്ട്;  പഞഭായത്തനിവന്റെ കപരുലാം ഓകരഭാ
പഞഭായത്തനിവലയുലാം വനല്കൃഷനിയുവട വെനിസതീര്ണ്ണവലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മണ്ഡലത്തനിവല  എട്ടു  പഞഭായത്തുകേളനിലുള  തരനിശട്ട്  വനല്വെയലനിവന്റെ
വെനിസതീര്ണ്ണവമത്ര;  പഞഭായത്തനിവന്റെ കപരുലാം തരനിശു  വനല്വെയലനിവന്റെ വെനിസതീര്ണ്ണവലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന  തരനിശു  വനല്വെയല്
വെനിസതീര്ണ്ണലാം പഞഭായത്തട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തരനിശു  ഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന  എവനഭാവക്ക  നടപടനി
ഹകേവക്കഭാളലാം; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറലഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  എട്ടു  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  485  വഹകര്
സലത്തട്ട് വനല്കൃഷനി വചേയ്തുവെരുന.

നമ്പര് പഞഭായത്തട്ട് വെനിസതീര്ണ്ണലാം (വഹ.)

1 മണനിയൂര് 100

2 ആയകഞരനി 95

3 തനിരുവെളര് 70

4 വെനിലലഭാപളനി NIL

5 കവെളലാം 160

6 കുറലഭാടനി 35

7 കുനമ്മേല് 5

8 പുറകമരനി 20

ആവകേ 485
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(ബനി)  മണ്ഡലത്തനിവല  എടട്ട്  പഞഭായത്തുകേളനിലുള  തരനിശട്ട്  വനല്വെയല്
വെനിസതീര്ണ്ണലാം 492 വഹകര്

നമ്പര് പഞഭായത്തട്ട് വെനിസതീര്ണ്ണലാം (വഹ.)

1 മണനിയൂര് 200

2 ആയകഞരനി 120

3 തനിരുവെളര് 146

4 കവെളലാം 20

5 കുറലഭാടനി 3

6 കുനമ്മേല് 1

7 പുറകമരനി 2

ആവകേ 492

(സനി) കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന തരനിശു വനല്വെയല് 176 വഹകര്.

നമ്പര് പഞഭായത്തട്ട് വെനിസതീര്ണ്ണലാം (വഹ.)

1 മണനിയൂര് 70

2 ആയകഞരനി 70

3 തനിരുവെളര് 10

4 കവെളലാം 20

5 കുറലഭാടനി 3

6 കുനമ്മേല് 1

7 പുറകമരനി 2

ആവകേ 176

(ഡനി)  2016-17  വെര്ഷലാം  ചുവെവടപറയുന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില്  ആവകേ  36.5
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വഹകര് തരനിശുഭൂമനി കൃ ഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

നമ്പര് പഞഭായത്തട്ട് വെനിസതീര്ണ്ണലാം (വഹ.)

1 ആയകഞരനി 2

2 കുറലഭാടനി 1

3 പുറകമരനി 0.5

4 കവെളലാം 1

5 തനിരുവെളര് 10

6 മണനിയൂര് 22

ആവകേ 36.5

കശഷനിച തരനിശുഭൂമനികേള കൃഷനി കയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ജലകസചേന വെകുപട്ട്

കപഭാവലയുള  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുമഭായനി  കയഭാജനിചട്ട്  സമഗ  പദതനി  ഘടലാംഘടമഭായനി

നടപഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.   ആര് .ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.-ല്  ഉളവപടുത്തനി  850  ലക്ഷലാം  രൂപ

വചേലവെനില്  കുറലഭാടനി-കവെളലാം  പഞഭായത്തുകേളനില്  അടനിസഭാന  സഇകേരല

വെനികേസനത്തനിനുള പദതനി നടപഭാക്കനിവെരുന.

വെതീടുകേളനില് പചക്കറനി കൃഷനി നടത്തുന്നതനിനട്ട് പദതനി

40(5029)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിവല പഭാവെവപടവെരുവടയുലാം സഭാധഭാരണക്കഭാരവന്റെയുലാം വെതീടുകേളനില്
വെനിഷരഹനിത പചക്കറനികൃഷനി നടത്തുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനിലവെനില് കൃഷനിവെകുപനിവന്റെ
കേതീഴെനില് എവനലഭാലാം പദതനികേളഭാണുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെർക്കട്ട്  ഗുണകമന്മേയുളള  പചക്കറനിവെനിത്തുകേളുലാം  ഹജവെ
കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  മറ്റുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  എവനലഭാലാം  സഹഭായ  സഹകേരണങ്ങള
വചേയ്യുവെഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
എന്നനിവെ  മുഖഭാനനിരലാം  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  ഗുണകമന്മേയുളള  പചക്കറനിവെനിത്തുകേളുലാം
ഹജവെ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സമഗ പചക്കറനി വെനികേസന പദതനിയനില് വെതീടുകേളനില് പചക്കറനി
കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാന  10  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വെനിത്തട്ട്  കേനിറ്റുകേള  സ്കൂള
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  10  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വെനിത്തട്ട്  കേനിറ്റുകേള  വെതീടമ്മേമഭാര്ക്കുലാം
സഇജനലമഭായനി നല്കേനിവെരുന.  ഇതനിനഭായനി പദതനിയനിന കേതീഴെനില് 500 ലക്ഷലാം രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   വെതീടുകേളനില്  പചക്കറനികൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  'കഗഭാബഭാഗട്ട്'  പദതനി,  പചക്കറനി വെനിത്തട്ട് പഭായറ്റുകേള വെനിതരണലാം വചേയല്,
നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  'ഹരനിതനഗരനി'
എന്നതീ പദതനികേള വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ. വെഴെനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(സനി)  വെഭാര്ത്തഭാ  മഭാധലമങ്ങളുവട  സഹകേരണകത്തഭാവട  4.8  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി
വെനിത്തട്ട്  പഭായറ്റുകേളുലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേള  മുകഖന  4  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വെനിത്തട്ട്
പഭായറ്റുകേളുലാം ഇതനികനഭാടകേലാം വെനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം ടനി പദതനി തടര്നവെരനികേയുമഭാണട്ട്.
ഹജവെവെളങ്ങള,  ഹജവെകേതീടനഭാശനിനനികേള,  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  കശഷനിയുള
വെനിത്തനിനങ്ങള  എന്നനിവെ  എലഭാ  കൃഷനിഭവെനുകേളനിലൂവടയുലാം  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ.-യുവട
സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  വെനിപണനികേള,  കൃഷനി  ബനിസനിനസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല,  കൃഷനി  വെനിജഭാനകകേന്ദ്രങ്ങള, കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  അകഗഭാ
ബസഭാറുകേള എന്നനിവെ വെഴെനിയുലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുനണട്ട്.

പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങള

41(5030) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണ
കകേന്ദ്രങ്ങളുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മണ്ഡലത്തനിവല ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിവലയുലാം കകേരകൃഷനിയുവട വെനിസതീര്ണ്ണലാം
എത്ര വഹകര് വെതീതമഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒരു വെര്ഷലാം ഓകരഭാ നഭാളനികകേര സലാംഭരണ കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന
കതങ്ങയുവട എണ്ണലാം എത്രവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിവല കഗഭാഡഇണുകേളുവട കശഷനിക്കുറവലാം ഫണനിവന്റെ
അപരലഭാപ്തതയുലാം  മണ്ഡലത്തനിവല  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണവത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) 7 എണ്ണലാം.

(ബനി) മണനിയൂര് - 1500 വഹകര്

ആയകഞരനി - 1900 വഹകര്

തനിരുവെളര് - 2310 വഹകര്

വെനിലലഭാപളനി - 1740 വഹകര്

കവെളലാം - 1750 വഹകര്

കുറലഭാടനി - 1340 വഹകര്

കുനമ്മേല് -   800 വഹകര്

പുറകമരനി - 1600 വഹകര്

(സനി) തൂക്കത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് സലാംഭരണലാം നടത്തുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  കൂടുതല്  കഗഭാഡഇണ  സഇകേരലങ്ങള  കേവണത്തഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.   സഇകേരലപ്രദവലാം  കുറമറതലാം  കൂടുതല്  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയട്ട്
വെലഭാപനിപനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുലാം  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണവലാം  സലാംസരണവലാം
നടത്തുന്നതനിവന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  പരനികശഭാധനിചട്ട്  യുക്തനിസഹജമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമര്പനിക്കുവെഭാന  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  ഡയറകര്,  കകേരവഫഡട്ട്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്,
മഭാര്ക്കറട്ട്വഫ ഡട്ട്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്,  നഭാവഫഡട്ട്  ബഭാഞട്ട്  മഭാകനജര്  എന്നനിവെര്
അടങ്ങനിയ ഒരു സബട്ട് കേമ്മേനിറനിവയ ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം
42(5031) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസട്ട്   :

ശതീ  .     കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്   :
ശതീ  .     വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന   :
ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്ന കശഷലാം പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം

ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  നഭാളനിതവെവര  എത്ര  ടണ  കശഖരനിചനിട്ടുവണന്നതനിവന്റെ  കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാകണഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എവനലഭാലാം  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിലൂവട

ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പചകത്തങ്ങയുവട  സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  കൂടുതല്  കകേന്ദ്രങ്ങള

തടങ്ങുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംഭരനിക്കുന്ന പചകത്തങ്ങയുവട വെനില വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1-1-2013-ല്  ആരലാംഭനിച  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണലാം  തടര്നവെരുന.

തടക്കലാം മുതല് 15-10-2016 വെവര 149158 ടണ നഭാളനികകേരലാം സലാംഭരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വവെളനിവചണ്ണ,  കകേരജലാം  കകേശഭാമൃതലാം,  നഭാളനികകേര  പഭാല്വപഭാടനി,

  വഡസനികക്കറഡട്ട് നഭാളനികകേരലാം എന്നനിവെ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.

(സനി)  കൂടുതല്  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  തടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ഡനി)  പചകത്തങ്ങയുവട  വെനില  കേനികലഭായട്ട്  27  രൂപയഭായനി

വെര്ദനിപനിക്കുന്നതഭാവണന്നട്ട്  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ആയതനിനുള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കസഭായനില് വഹല്ത്തട്ട് കേഭാര്ഡട്ട്

43(5032) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കസഭായനില്  വഹല്ത്തട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്

വെനിതരണലാം  വചേയ്യുവമന്നട്ട്  പ്രസഭാവെനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിനുള  നടപടനി

ഏത ഘടലാംവെവരയഭായനി എന്നട്ട് വെനിവെരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത  മൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  കനടങ്ങള  എവനഭാവക്കവയന്നട്ട്

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഉണട്ട്.   കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ എന.എലാം.എസട്ട്.എ. (നഭാഷണല്
മനിഷന ഓണ സഹസനബനിള അഗനികേളചര്)  എന്ന പദതനിയനിന കേതീഴെനില്  "കസഭായനില്
വഹല്ത്തട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് സതീലാം" ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആദലഘടത്തനില് 1,27,585 മണ്ണട്ട് സഭാമ്പനിളുകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട്  കസഭായനില്  വഹല്ത്തട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്ന  പദതനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  മണ്ണട്ട്  സഭാമ്പനിള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ  മൂലകേങ്ങളഭായ  എന.പനി.വകേ.,
ദസ്വനിതതീയ മൂലകേമഭായ സളഫര്, സൂക്ഷ്മ മൂലകേങ്ങള, അമ്ലതസ്വലാം, ലവെണങ്ങളുവട അളവെട്ട് എന്നനിവെ
ഉളപവട  11  ഘടകേങ്ങളുവട  അളവെട്ട്  കരഖവപടുത്തനിയ  കേഭാര്ഡട്ട്  കേര്ഷകേനട്ട്  നല്കുന.
ഇതനുസരനിചട്ട്  കൃഷനിക്കഭാരനട്ട്  സസ്വനലാം  ഭൂമനിയനില്  അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്ന  കപഭാഷകേങ്ങളുവട
അളവെട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  കചേര്കക്കണ  കുമ്മേഭായലാം,  ഹജവെവെളലാം,  രഭാസവെളലാം  എന്നനിവെയുവട
കൃതലമഭായ ശനിപഭാര്ശയുലാം നല്കുന.

പചക്കറനിക്കട്ട് വെനിപണനി കേവണത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

44(5033)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പചക്കറനി  ഉത്പഭാദന  വെര്ദനവെനിനനുസരനിച്ചുള  വെനിപണന
സഇകേരലങ്ങള ലഭലമവലന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെനിപണനിയനില്  ഇതരസലാംസഭാനത്തു  നനിനള  പചക്കറനികേള
നനിയനണമനിലഭാവത വെനിപണനലാം വചേയ്യുന്നതട്ട്  നഭാടന പചക്കറനികേള വകേടനിക്കനിടക്കുന്നതനിനട്ട്
ഇടയഭാക്കുന്ന സഭാഹചേരലലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുലാം  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ.യുലാം  ഇഇ  സഭാഹചേരലലാം
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഇടവപടുന്നനിവലന്ന പരഭാതനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  നഭാടന  പചക്കറനി  വകേടനികേനിടക്കുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാനവത്ത പചക്കറനി കൃഷനി വചേയ്യുന്നവെര്ക്കട്ട് വെനിപണനി കേവണത്തുന്നതനിനുലാം അടനിയനര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇല.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേള
കഹഭാര് ടനികകേഭാര്പട്ട് ഇടത്തട്ടുകേഭാവര ഒഴെനിവെഭാക്കനി കനരനിട്ടു സലാംഭരനിച്ചു വെനിപണനലാം നടത്തനിവെരുന.
വെനിപണനത്തനിനുകവെണനിയുള  വെനിളവെട്ട്  എവെനിവടയുവണന  അറനിയനിപ്പുലഭനിചഭാലുലാം  അവെനിവട
നനിവന്നലഭാലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് പചക്കറനികേള കനരനിടട്ട് സലാംഭരനിച്ചുവെരുന.
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(ഡനി)  ഈ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കേര്ഷകേകരഭാടുള  പ്രതനിബദതയുവട  ഭഭാഗമഭായനി
പചക്കറനികേള  അമനിതമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിച  പല  പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് അവെ സലാംഭരനിച്ചു.  ഇതനിവന്റെ ഫലമഭായനി വെനില്പന നടത്തഭാനഭാവെഭാവത
വകേടനിക്കനിടന്ന  അധനികേ  കസഭാക്കട്ട്  കകേടഭായനി  കപഭാവന്നതട്ട്  ഒഴെനിവെഭാക്കഭാനഭായനി
കുവറവയഭാവക്ക  അഗതനി  മന്ദനിരങ്ങളനിലുലാം  ആതരഭാലയങ്ങളനിലുലാം  സഇജനലമഭായനി
നല്കുകേയഭാണട്ട് വചേയ്തതട്ട്.  ഇത്തരലാം സനിതനിവെനികശഷലാം ഭഭാവെനിയനില് ഒഴെനിവെഭാക്കഭാനഭായനി
ശഭാസതീയ പചക്കറനി വെനിള ആസൂത്രണ കേലണര് (Crop Calender)  തയഭാറഭാക്കുവെഭാന
നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതകപഭാവല  വെനിപണന  ശലാംഖലയുവട  എണ്ണലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

വകേഭാരടനിചഭാല് - കുലയനിടലാം പഭാടകശഖരലാം

45(5034) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാഷതീയ കൃഷനി വെനികേഭാസട്ട് കയഭാജനയനില് ഉളവപടുത്തനി അനുമതനി ലഭനിച
വകേഭാരടനിചഭാല്  -  കുലയനിടലാം  പഭാടകശഖരത്തനിവന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏത ഘടത്തനിലഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവനലഭാലാം  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട് എന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭാരടനിചഭാല്-കുലയനിടലാം  പഭാടകശഖരത്തനിവന്റെ  വെനികേസന

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  ഭഭാഗമഭായുള  ബണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള

നടനവെരുന.

(ബനി)  വകേഭാരടനിചഭാല്-കുലയനിടലാം  പഭാടകശഖരത്തനിവന്റെ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി

തഭാവഴെപറയുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്:

1. കുലയനിടലാം  -  വകേഭാരടനിചഭാല്  കതഭാടട്ട്  തഭാഴനി  ഇരുവെശങ്ങളനിവല  ബണട്ട്  

ബലവപടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തനി.

2. 10  മതീറര്  വെതീതനിയനിലുള  സ്ലുയതീസനിവന്റെയുലാം  ട്രഭാകര്  പഭാതയുവടയുലാം  

നനിര്മ്മേഭാണലാം.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 117

3. നമ്പര് (1) ട്രഭാകര് പഭാതയുവടയുലാം റഭാമ്പനിവന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. നമ്പര് (2) ട്രഭാകര് പഭാതയുവടയുലാം റഭാമ്പനിവന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം.

5. പഭാടകശഖരത്തനികലയ്ക്കുള നമ്പര് 1 ട്രഭാകര് റഭാമ്പനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

6. പഭാടകശഖരത്തനികലയ്ക്കുള നമ്പര് 3 ട്രഭാകര് റഭാമ്പനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

7. നമ്പര് 2 ഹപപട്ട് സ്ലൂയനിസനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

8. നമ്പര് 3 ഹപപട്ട് സ്ലൂയനിസനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

9. നമ്പര് 4 ഹപപട്ട് സ്ലൂയനിസനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

ഫലവെര്ഗ്ഗങ്ങള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

46(5035)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് കൂടുതല് ഫലവെര്ഗ്ഗങ്ങള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എവനങനിലുലാം

പുതനിയ  പദതനികേള  ആവെനിഷ്ക്കരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഇകപഭാള

നനിലവെനിലുള പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട് കൂടുതല് ഫലവെര്ഗ്ഗങ്ങള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകേവയന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവട

ഗുണകമന്മേയുള  നടതീല്  വെസ്തുക്കള  വപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ.-യുവട  കനതൃതസ്വത്തനില്  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവെനനപുരലാം,

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എന്നതീ ജനിലകേളനില് കൃഷനി ബനിസനിനസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.

ഹജവെവെളങ്ങള,  ഹജവെകരഭാഗ  കേതീടനഭാശനിനനികേള,  കേഭാര്ഷനികേ  ഉപകേരണങ്ങള

എന്നനിവെയുലാം  ഇവെനിവടനനിനലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്തുവെരുന.   കേഇണസനിലനിവന്റെ

ആലത്തൂരനിലുള  ടനിഷന്യൂക്കളചര്  ലഭാബട്ട്  വെഴെനി  പ്രതനിവെര്ഷലാം

5  ലക്ഷകത്തഭാളലാം ടനിഷന്യൂക്കളചര് വെഭാഴെകേള ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വെനിതരണലാം നടത്തനിവെരുന.

നടതീല്  വെസ്തുക്കളുവട  ഉത്പഭാദനലാം  എന്ന  ഘടകേത്തനില്  ഉളവപടുത്തനി

സസ്വകേഭാരലകമഖലയനില് ഒരു വഹകര് വെതീതമുള രണട്ട് വചേറുകേനിട നഴറനികേള സഭാപനിക്കഭാന
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കസറട്ട് കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന വെഴെനി സഹഭായലാം നല്കുന.  ഒരു യൂണനിറനിനട്ട് വമഭാത്തലാം

പദതനി  വചേലവെനിവന്റെ  പരമഭാവെധനി  50  ശതമഭാനമഭായ  7.5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്

സഹഭായമഭായനി  നല്കുന്നതട്ട്.  വെനിളവെനിസ്തൃതനി  വെലഭാപനലാം/പുതനിയ  കൃഷനികത്തഭാടലാം

സഭാപനിക്കല് എന്ന ഘടകേത്തനില് ഉളവപടുത്തനി  10  വഹകറനില് പഭാഷനഫ്രൂടട്ട്,  കേനിവെനി,

മുനനിരനി  തടങ്ങനിയ  മൂലലലാം  കൂടനിയ  വെനിളകേളുവട  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചേന  സലാംവെനിധഭാനലാം,

വട്രലനികേള  തടങ്ങനിയ  സജതീകേരണങ്ങകളഭാടട്ട്  കൂടനിയുള  പുതനിയ  കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വഹകവറഭാന്നനിനട്ട്  96,000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  വെഭാഴെ,

ഹകേതചക്ക  എന്നനിവെയുവട  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചേന  സലാംവെനിധഭാനമനിലഭാത്ത  കൃഷനിക്കഭായനി

വഹകവറഭാന്നനിനട്ട് 26,250 രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  ടനിഷന്യൂക്കളചര് വെഭാഴെകൃഷനിക്കട്ട്

വഹകവറഭാന്നനിനട്ട്  37,500  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  മഭാവെനിവന്റെ  വെനിളവെനിസ്തൃതനി

വെലഭാപനത്തനിനഭായനി  വഹകവറഭാന്നനിനട്ട്  18,000  രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  മഭാവെട്ട്,

കപര, മഭാതളലാം തടങ്ങനിയ വെനിളകേളുവട അതനിസഭാന്ദ്രതഭാ കൃഷനിക്കട്ട് വഹകവറഭാന്നനിനട്ട് 24,000

രൂപയുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.   ഇതനിനുപുറവമ  കൃഷനി  വെകുപനിനുകേതീഴെനിലുള

ഫഭാമുകേളനിലുലാം  വെടവെട,  കേഭാനല്ലൂര്  തടങ്ങനി  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിവല  ഫലവെര്ഗ്ഗങ്ങള  കൃഷനി

വചേയഭാന  കേഴെനിയുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  വെനകതഭാതനില്  ഫലവെര്ഗ്ഗങ്ങള

ഉത്പഭാദനിപനിക്കുവെഭാനുള സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

കൃഷനിനഭാശത്തനിനുള നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

47(5036) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാലഭാവെസഭാ വെലതനിയഭാനലാം നനിമനിത്തവലാം കേഴെനിഞ വെര്ഷങ്ങളനില് വെലഭാപകേമഭായ
കതഭാതനിലുണഭായ  കൃഷനി  നഭാശലാംമൂലവലാം  ദുരനിതമനുഭവെനിച  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വെനിള
നഭാശത്തനിനുള നഷ്ട പരനിഹഭാരലാം വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില് എത്ര കകേഭാടനി
രൂപയുവട സഹഭായലാം അനുവെദനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.   2013-14  വെര്ഷലാം  36,10,09,267  രൂപയുലാം  2014-15  വെര്ഷലാം
10,63,33,741  രൂപയുലാം  2015-16  വെര്ഷലാം  3,89,72,992  രൂപയുലാം  ആശസ്വഭാസ
ധനസഹഭായമഭായനി അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കകേന്ദ്രപദതനികേള പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

48(5037) ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വെനികേഭാസട്ട്  കയഭാജന  (ആര്.വകേ.വെനി.ഹവെ),  നഭാഷണല്
കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന,  നഭാഷണല്  ഫുഡട്ട്  വസകേന്യൂരനിറനി  മനിഷന,  വവജവെകൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹന പദതനി, ഡനിപട്ട് ഇറനികഗഷന എന്നതീ പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന
കൃഷനി  വെകുപട്ട്,  വവെജനിറബനിള  ആനഡട്ട്  ഫ്രൂടട്ട്  പ്രകമഭാഷന  കേഇണസനില്  കകേരള
(വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ),  കസറട്ട്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന,  മണ്ണട്ട്  സലാംരക്ഷണ  വെകുപട്ട്,
ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  കബഭാര്ഡട്ട്,  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,  മറട്ട്  സന്നദ
സലാംഘടനകേള എന്നനിവെയനിലൂവട 2010-16 കേഭാലയളവെനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുവട
കപരുലാം വചേലവെഴെനിച തകേയുലാം ജനില തനിരനിചട്ട് കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരഗഭാമലാം  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വതങ്ങനിനട്ട്  കേഭാറ്റുവെതീഴ്ച  ബഭാധനിച
കമഖലയനിലുലാം  വതങ്ങട്ട്  കൃഷനി  തതീവരയനിലഭാത്ത  ജനിലകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം വതങ്ങട്ട് കൃഷനിയുള എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  കകേരഗഭാമലാം
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് ഇഇ സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചു ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കകേരഗഭാമലാം  വതരവഞടുക്കുകമ്പഭാള  കേതീടകരഭാഗബഭാധകേള  കൂടുതലുലാം
ഉത്പഭാദനക്ഷമത തതീവര കുറവമുള കകേരകൃഷനി പ്രകദശങ്ങളക്കഭാണട്ട് മുനഗണന നല്കേനി
പദതനി  നടപനിലഭാകക്കണവതനള  നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്  ജനിലകേളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.
ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  500  വഹകര് കകേരകൃഷനി വെനിസ്തൃതനിയുള പ്രകദശമഭാണട്ട് കകേരഗഭാമത്തനിവന്റെ
പദതനി പ്രകദശമഭായനി വതരവഞടുകക്കണതട്ട്.  500  വഹകര് കകേരകൃഷനി വെനിസ്തൃതനിയുള
ഒറ പഞഭായകത്തഭാ അങ്ങവന ലഭനിക്കഭാത്ത പക്ഷലാം സമതീപ പഞഭായത്തനിവല കചേര്ന
കേനിടക്കുന്ന  പ്രകദശങ്ങള  ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണട്ട്  ഒരു  കകേരഗഭാമമഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാവണന്നട്ട്  പദതനി  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം  14  ജനിലകേളക്കുലാം  പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കേനിവക്കഭാണട്ട്  30  കകേരഗഭാമങ്ങളഭാണട്ട്
2016-17 വെര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതട്ട്.

(സനി)  സമഗ  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  വെനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണഭാണട്ട്  ക്ലസര്
അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരഗഭാമവമന്ന  സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
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വെരുന്നതട്ട്.   സലാംകയഭാജനിത  വെനിള  പരനിപഭാലന  മുറകേള  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  നഭാളനികകേര  കൃഷനി
സലാംരക്ഷണവലാം  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  വെലഭാപനവമഭാണട്ട്  പദതനിയനിലൂവട  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.
ഗുണകഭഭാക്തൃ പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട നടപനിലഭാക്കുന്ന ടനി പദതനിയുവട വെനിവെനിധ ഘടകേങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന ഒരു കകേരഗഭാമത്തനിനട്ട്  150  ലക്ഷകത്തഭാളലാം രൂപയുവട ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിയഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതട്ട്.  2016-17  വെര്ഷലാം
30  കകേരഗഭാമങ്ങള  54  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
ഘടലാംഘടമഭായനി  കൂടുതല്  കകേരഗഭാമങ്ങള  അനുവെദനിചട്ട്  പദതനി  വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

കേഭാര്ഷനികേ വെളര്ചഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

49(5038) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെലഭാവെസഭായനികേ  വെളര്ചഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളകപഭാവല  കേഭാര്ഷനികേ  വെളര്ചഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങള പഞഭായത്തുകേള കതഭാറുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  യനവെല്കൃത കൃഷനി ഉപകേരണങ്ങളുലാം മനികേച വെനിത്തുകേളുലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള  നലവെനില  നല്കേനി  സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം
ശഭാശസ്വതമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  മനികേച  വെനിത്തുകേള  നനിലവെനില്  കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ
വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലുള  ഫഭാമുകേള,  നഴറനികേള  മുകഖന  നല്കേനിവെരുന.   കൂടഭാവത
വെനിവെനിധ പദതനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനിയുലാം വെനില്പനയ്ക്കുമഭായനി കൃഷനി
ഭവെനുകേള മുകഖന വനലട്ട്ല്ല്, പചക്കറനി വെനിത്തുകേള നല്കേനിവെരുന.

കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമവെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനില്  നനിലവെനില്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  65  അകഗഭാ  സര്വതീസട്ട്  വസന്റെറുകേള,  200  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേകസനകേള  മുകഖന  വെനിവെനിധ  കൃഷനിപണനികേള  കേഭാര്ഷനികേ  യനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് മനിതമഭായ നനിരക്കനില് പരനിശതീലനലാം കനടനിയ കേര്ഷകേ വതഭാഴെനിലഭാളനികേള
വചേയ്തുവകേഭാടുക്കുന.  കൂടഭാവത വെനിവെനിധ കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന പദതനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി
കസ്പ്രേയര്, ജലകസചേന പമ്പട്ട് വസറട്ട്, വകേഭായട്ട്-വമതനി യനങ്ങള, ട്രനിലര്, ട്രഭാകര്, വെതീഡട്ട്
കേടര്  മുതലഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  യകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
നല്കേനിവെരുന.
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വെനിളകേളുവട അമനികതഭാല്പഭാദനകമഭാ മറട്ട്  കേഭാരണങ്ങളഭാകലഭാ വെനിപണനിയനില് ഒരു

കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനത്തനിനട്ട് രൂക്ഷമഭായ വെനിലയനിടനിവെട്ട്  ഉണഭാകുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്

വെനിപണനിയനില് ഇടവപടട്ട്  ടനി ഉല്പന്നസലാംഭരണത്തനിലൂവട വെനിലയനിടനിവെട്ട്  തടയുന്നതനിനട്ട്

കഹഭാര്ടനികക്കഭാര്പട്ട്,  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ.  (VFPCK)  തടങ്ങനിയ  സര്ക്കഭാര്

ഏജനസനികേവള  ചുമതലവപടുത്തനി  നലഭായമഭായ  വെനില  നല്കേനി  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം

കനരനിടട്ട് ഇവെ സലാംഭരനിചട്ട് വപഭാതവെനിപണനിയനില് എത്തനിക്കുന.

ഓണലാം,  ക്രനിസ്തുമസട്ട്,  റലാംസഭാന  കപഭാലുള  ഉതവെ  കേഭാലങ്ങളനില്  വപഭാത

വെനിപണനിയനില് കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുവട  അമനിത വെനില നനിരക്കുകേള കുറയ്ക്കുവെഭാനുലാം

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മതനിയഭായ  വെനില  ലഭലമഭാക്കുവെഭാനുലാം  ഇത്തരലാം  വെനിപണനിയനിലനിടവപടഭാന

പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

നഭാളനികകേരത്തനിവന്റെ  വെനിലയനിടനിവെട്ട്  തടയുന്നതനിനഭായനി  വതരവഞടുത്ത  കൃഷനി

ഭവെനുകേളനിലൂവട കേനികലഭായട്ട് 25 രൂപ നനിരക്കനില് കകേരവഫ ഡട്ട് പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം

നടത്തനിവെരുന.

സനിവെനില്  സഹപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  കേനികലഭായട്ട്  21.50  രൂപ

നനിരക്കനില്  വനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരണവലാം  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  ഊര്ജനിതമഭായനി

നടത്തനിവെരുന.  

റബ്ബറനിവന്റെ വെനിലയനിടനിവെട്ട് തടയുന്നതനിനഭായനി റബ്ബറനിനട്ട് കേനികലഭായട്ട് കുറഞതട്ട് 150

രൂപ  ലഭനിക്കത്തക്ക  തരത്തനില്  റബ്ബര്  വപ്രഭാഡന്യൂകസഴട്ട്  ഇനവസന്റെതീവെട്ട്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനിലുള വമഭാത്ത വെലഭാപഭാര

വെനിപണനിയുലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  സലാംഭരനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള  കലലലാം

നടത്തനി വമചവപട വെനില കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിവെരുന.

കൂടഭാവത  വെനിപണനി  ആവെശലകേത  പഠന  വെനികധയമഭാക്കനി  ഉല്പഭാദന  പഭാന

തയഭാറഭാക്കുവെഭാനുലാം കേര്ഷകേകരയുലാം വെനിപണനകമഖലകേവളയുലാം കയഭാജനിപനിചട്ട് ഉല്പഭാദന

വെനിപണന കമഖല ശക്തനിവപടുത്തുവെഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.
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കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് മുകഖന പചക്കറനി സലാംഭരണലാം

50(5039) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള സലാംഭരനിചട്ട്  വെനിതരണലാം
വചേയഭാന  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിവചന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനികേള സലാംഭരനിചട്ട് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് പുതനിയ കകേന്ദ്രങ്ങള
അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില് എവെനിവടവയലഭാവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  സലാംസഭാനവത്ത  കേര്ഷകേര്,  കേര്ഷകേ  സലാംഘങ്ങള,
വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ., കേഭാര്ഷനികേ വമഭാത്തവെലഭാപഭാര വെനിപണനികേള എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്
നനിനലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നലഭായവെനില നല്കേനി ഇടത്തട്ടുകേഭാവര ഒഴെനിവെഭാക്കനി പചക്കറനികേള
കനരനിടട്ട്  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  സസ്വനലാം  സഭാളുകേളനിലൂവടയുലാം
ഹലസനസനി  സഭാളുകേളനിലൂവടയുലാം  സഞരനിക്കുന്ന  വെനില്പന  യൂണനിറ്റുകേളനിലൂവടയുലാം
വെനിപണനലാം  നടത്തനിവെരുകേയുലാം  വചേയ്യുന.   വെനിപണനത്തനിനട്ട്  കവെണനിയുള  വെനിളവെട്ട്
എവെനിവട  ഉവണന്നട്ട്  അറനിയനിപട്ട്  ലഭനിചഭാലുലാം  അവെനിവട  നനിനലാം  പചക്കറനികേള
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് കനരനിടട്ട് സലാംഭരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ ജനിലഭാ സലാംഭരണ വെനിതരണകകേന്ദ്രങ്ങള ഇലഭാത്ത
വെയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എന്നതീ ജനിലകേളനില് സലാംഭരണ വെനിതരണ കകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

അഗനികേളചറല് വടകകഭാളജനി മഭാകനജ് വമന്റെട്ട് ഏജനസനി

51(5040)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൃഷനിക്കഭാരുവട കക്ഷമത്തനിനു കവെണനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്ന കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ  ആത്മ  (ATMA)യനിവല  കേരഭാര്  ജതീവെനക്കഭാവര  പനിരനിച്ചു  വെനിടഭാന
തതീരുമഭാനലാം ഹകേവക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതവെവരയഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവെണവമന്റെട്ട്
അനുവെദനിച  പണലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങനില്
ഏവതഭാവക്കയഭാണട്ട് ലഭാപഭായതട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വെകുപട്ട്  ഡയറകറുവട  30-9-2016-വല
ഉത്തരവെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  വെകുപനിവല  വെനിവെനിധ  പദതനിയനില് യഭാവതഭാരു നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം
പഭാലനിക്കഭാവത  നനിയമനിച  തഭാല്ക്കഭാലനികേ/കേരഭാര്  ജതീവെനക്കഭാവര  അവെരുവട
കകേഭാണട്രഭാകട്ട്  കേഭാലയളവെട്ട്  തതീരുന്നതനുസരനിചട്ട്  പനിരനിച്ചുവെനിടഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവെനില്  വെരുന്ന  ഒഴെനിവകേളനികലയട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുവെഭാന
മഭാധലമങ്ങളനില് കൂവട പരസലലാം നല്കേനി ഇന്റെര്വെന്യൂ നടത്തനി സുതഭാരലമഭായ രതീതനിയനില്
നനിയമനിക്കുവെഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിശനിത  കയഭാഗലതയുള  പുതനിയ
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം  നനിലവെനിലുള  പരനിചേയ  സമ്പന്നരഭായവെര്ക്കുലാം
തസനികേകേളനികലയട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ആത്മ  പദതനിക്കഭായനി  നഭാളനിതവെവര  അനുവെദനിച  തകേ  പൂര്ണ്ണമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  തകേ ഒനലാം ലഭാപഭായനിടനില.

തരനിശനിടനിരനിക്കുന്ന വനല്പഭാടങ്ങളനില് വനല്കൃഷനി
52(5041)     ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :
ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവെകുമഭാര്  :
ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന   :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കൃഷനിക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായതലാം തരനിശനിടനിരനിക്കുന്നതമഭായ

വനല്പഭാടങ്ങളനില്  വനല്കൃഷനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുലാം  വനല്കൃഷനിക്കുള  സബ്സനിഡനി
നല്കുന്നതനിനുലാം  എവനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഹകേവക്കഭാണനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എവനങനിലുലാം  കേഭാരണവെശഭാല്  ഭൂവടമയട്ട്  കൃഷനിവചേയഭാന
കേഴെനിയുന്നനിവലങനില്  വനല്വെയലുകേള  തരനിശനിടഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആ  ഭൂമനിയനിൽ
വനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന  എവനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഹകേവക്കഭാളഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  തരനിശുഭൂമനികേള  മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി

കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  2008-വല  കകേരള

വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള  ഡഭാറഭാബഭാങട്ട്

തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  തരനിശുനനിലങ്ങള മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി  2016-2017

വെര്ഷലാം  50  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.   ഇതനിനുലാംപുറവമ  തരനിശട്ട്

കേനിടക്കുന്ന  നനിലങ്ങളനില്  വനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  1054.77  വഹകര്  തരനിശുനനിലലാം  കൃഷനി

കയഭാഗലമഭാക്കനിയനിടനിട്ടുണട്ട്.   1321.17  വഹകര്  തരനിശുനനിലലാം  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം വനല്കൃഷനി വെനികേസന

പദതനിക്കഭായനി  35  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുത്തനിയനിരുവന്നങനിലുലാം

വനല്കൃഷനിയുവട  പ്രഭാധഭാനലവലാം  തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  വനല്കൃഷനി

പുനനഃരുജതീവെനിപനികക്കണ ആവെശലകേതയുലാം മുനനനിര്ത്തനി 50 കകേഭാടനി രൂപ വനല്കൃഷനി

വെനികേസനത്തനിനഭായനി  പുതക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുത്തുകേയുണഭായനി.

2016-2017-ല്  15  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  അധനികേ  പദതനി  വെനിഹനിതലാം

വെകേയനിരുത്തനിയനിരുവന്നങനിലുലാം  17.7382  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  ഉപധനഭാഭലര്തനക്കുള

വപ്രഭാകപഭാസല്  വെനിവെനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  ഡയറകര്

സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്  2016-17  വല  ഒന്നഭാമവത്ത  ഉപധനഭാഭലര്തനയഭായനി

ധനകേഭാരല വെകുപനിവന്റെ പരനിഗണനയട്ട് സമര്പനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ആര്.വകേ.വെനി.വവവെ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വഹകറനിനട്ട്   7500  രൂപ  നനിരക്കനില്

ധനസഹഭായലാം നല്കേനി  2000  വഹകര് സലത്തട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

150  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാവത  2017-2018  വെര്ഷലാം

10000  വഹകര് സലത്തട്ട് തരനിശുവനല്കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  2016-2017

വെര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  3000  വഹകര്  തരനിശുനനില  വനല്കൃഷനി

നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം പദതനികേള വെനിഭഭാവെനലാം വചേയ്തുവെരുനണട്ട്.  

(ബനി)  വനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുലാം  വനല്കൃഷനിക്കുള  സബ്സനിഡനി

നല്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തഭാവഴെ വെനിവെരനിചനിട്ടുള വനല്കൃഷനി വെനികേസന

പദതനികേള ആസൂത്രണലാം വചേയ്തു നടപനിലഭാക്കനി വെരുന:
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1. സുസനിര വനല്കൃഷനി വെനികേസനലാം  :

ഇഇ പദതനി പ്രകേഭാരലാം വഹകവറഭാന്നനിനട്ട് ഉല്പഭാദകനഭാപഭാദനികേളുവട വചേലവെനിനഭായനി
1500  രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 180000  വഹകര് സലകത്തയട്ട്  2700  ലക്ഷലാം
രൂപ വെകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

2. വെനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള ഫണട്ട്  :

വനല്കൃഷനി അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനഭായനി
11  വനല്കൃഷനി  വെനികേസന  ഏജനസനികേളക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

3. പ്രകതലകേ വനലനിനങ്ങളുവട കൃഷനിയ്ക്കുള കപ്രഭാതഭാഹനലാം  :

പ്രകതലകേ വനലനിനങ്ങളുവട (വപഭാക്കഭാളനി, ഞവെര, ജതീരകേശഭാല & ഗന്ധകേശഭാല,
രക്തശഭാലനി,  ബസുമതനി)  വെനികേസനത്തനിനഭായനി വഹകറനിനട്ട്  10000  രൂപ സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് 1500 വഹകറനിനട്ട് (ആലപ്പുഴെ, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടട്ട്, വെയനഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര്) 150 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുവട പ്രവെര്ത്തന വചേലവെനിനഭായുള പദതനി  :

പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തന  വചേലവെനിനഭായനി  വഹകറനിനട്ട്  360  രൂപ
ക്രമത്തനില്  450  ലക്ഷലാം രൂപ  1,25,000  വഹകര് പ്രകദശകത്തയട്ട് വെകേയനിരുത്തനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

5. കേരവനല്കൃഷനി വെനികേസനലാം  :

സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേരവനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2560  വഹകര്
സലത്തട്ട് (വഹകറനിനട്ട്  13600 രൂപ സബ്സനിഡനി) 348.16 ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  നഭാളനിതവെവര  2663.196 വഹകര്  പ്രകദശത്തട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.

6. വനല്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസട്ട്   (  കനഭാണ പഭാന  ):

വനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഉല്പഭാദനകബഭാണസഭായനി  വഹകറനിനട്ട്  1000  രൂപ  ഒരു
സതീസണനില് എന്ന കേണക്കനിനട്ട് നല്കുന്നതനിനഭായനി  1243.44  ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.
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7. കേഭാര്ഷനികേ സഇജനല വവവെദദ്യുതനി പദതനി  :

വനല്കൃഷനിക്കട്ട്  ഭൂപരനിധനിയനിലഭാവതയുലാം  മറ്റുവെനിളകേളക്കട്ട്  2  വഹകര്  വെവരയുലാം
ജലകസചേനത്തനിനഭായനി  സഇജനല  വവവെദദ്യുതനി  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.   2016-2017  വെര്ഷലാം
3443 ലക്ഷലാം രൂപ ഇതനികലയഭായനി അനുവെദനിക്കുകേയുണഭായനി.

8. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാപദതനി   (  എന  .  എഫട്ട്  .  എസട്ട്  .  എലാം  .):

കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനി പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
243  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

9. ആര്  .  വകേ  .  വെനി  .  വവവെ  .   പദതനി  :

ഇഇ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വഹകവറഭാന്നനിനട്ട്  7500  രൂപ  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി 2000 വഹകര് സലത്തട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 150 ലക്ഷലാം രൂപയുവട
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കൃഷനി  ഭൂമനിയുവട  ഉടമസനട്ട്  സസ്വയലാം  കൃഷനിയനിറക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  പഭാടകശഖരസമനിതനി/സലാംയുക്ത  സലാംഘങ്ങള,  കുടുലാംബശതീ/കേര്ഷകേ
സസ്വയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങള എന്നനിവെ  മുകഖന  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  2008-വല  കകേരള
വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുള
പ്രഭാകദശനികേതല നനിരതീക്ഷണ സമനിതനികേള മുഖഭാനരലാം നടപടനിയട്ട് വെലവെസയുണട്ട്.

വെനിദലഭാര്തനികേളനില് കേഭാര്ഷനികേഭാഭനിമുഖലലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി

53 (5042)     ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെനിദലഭാര്തനികേളനില്  കേഭാര്ഷനികേഭാഭനിമുഖലലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏവതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവെനിലുള പദതനിയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സ്കൂള  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  കൃഷനികയഭാടട്ട്  ആഭനിമുഖലലാം
വെളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  സ്കൂള  പചക്കറനികത്തഭാടലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
വെതീട്ടുവെളപനില് കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി 10 ലക്ഷലാം പചക്കറനി വെനിത്തട്ട് പഭാക്കറ്റുകേള ഇഇ
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വെര്ഷലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വെനിതരണലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ആവെശലമഭായ  സഭാകങതനികേ
ഉപകദശവലാം  പരനിശതീലനവലാം  കൃഷനി  ഭവെന  മുകഖന  നല്കേനി  വെരുന.   കൃഷനി  സ്കൂള
പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളവപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.   മഭാതൃകേഭാപരമഭായ
പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാഴ്ചവെയ്ക്കുന്ന  വെനിദലഭാലയലാം,  വെനിദലഭാര്തനി,  അദലഭാപകേന,  പ്രധഭാന
അദലഭാപകേന  എന്നനിവെര്ക്കട്ട്  അവെഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനി  വെരുന.   വെനിശദവെനിവെരങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് വവലസനസനികേള

54(5043) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  വവലസനസനികേളുലാം  ഫഭാവവഞസനികേളുലാം  പഴെവലാം
പചക്കറനികേളുലാം വെനിലകൂടനി വെനില്ക്കുന്നതഭായുള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് വവലസനസനികേളുലാം ഫഭാവവഞസനികേളുലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിചട്ട്  വെനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാവത  വെനിപണനലാം  നടത്തുന്ന
സഭാപനങ്ങളവക്കതനിവര സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം ഇത്തരലാം ആകക്ഷപങ്ങള
ഉളതഭായനി ശദയനില്വപടനിടനില.  

(ബനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  ഹരനിതഭാസഭാളുകേള  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം
വവലസനസനികേവളലഭാലാം  നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനിടഭാകണഭാ  സഭാള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവതന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.   നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്
വെനിരുദമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന വവലസനസനികേളക്കട്ട് എതനിവര കേര്ശന നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാവത  വെനിപണനലാം  നടത്തുന്ന
വവലസനസനികേളക്കട്ട് കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസട്ട് നല്കുകേയുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്
ആവെശലവമങനില്  വവലസനസട്ട്  റദ്ദേട്ട്  വചേയ്യുന്നതളവപവടയുള  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം
55(5044)    ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട്   :

ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട്   :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . :
ശതീ  .     പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്ന  കശഷലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ

പ്രവെര്ത്തനലാം ജനകക്ഷമകേരമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വമഭാഹബല് വസയനില്സനിനുകവെണനി വെഭാങ്ങനിയ വെഭാഹനങ്ങള പ്രവെര്ത്തന
സജമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  ഇവെ  എവെനിവടവയലഭാമഭാണട്ട്
വെനിനലസനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ആയതനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തന  കനടലാം
സലാംബന്ധനിച വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പചക്കറനികേളുവട കശഖരണത്തനില് വമഭാത്തക്കചവെടക്കഭാരുമഭായനി വതറഭായ
ബന്ധലാം  സഭാപനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിച  ഗുണകമന്മേയനിലഭാത്ത
പചക്കറനികേളുലാം  തമനിഴഭാടനിവല  വെനിഷലനിപ്ത  പചക്കറനികേളുലാം  കൂടനിയ  വെനിലയ്ക്കു  വെഭാങ്ങനി
വെനിപണനലാം നടത്തനി എന്ന പരഭാതനി സലാംബന്ധനിചട്ട് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  കേര്ഷകേര്,  കേര്ഷകേസലാംഘങ്ങള,
വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.വകേ.,  കേഭാര്ഷനികേ വമഭാത്ത വെലഭാപഭാര വെനിപണനികേള,  കൃഷനിഭവെനുകേള
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില് നനിനലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നലഭായവെനില നല്കേനി പരമഭാവെധനി ഉല്പന്നങ്ങള
ഇടത്തട്ടുകേഭാവര  ഒഴെനിവെഭാക്കനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  കനരനിടട്ട്  സലാംഭരനിചട്ട്  വെനിപണനലാം
നടത്തനിവെരുന. ഇഇ കേഴെനിഞ ഓണക്കഭാലത്തട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട് വെനിലവയക്കഭാള 10%  വെനില
കൂടനി നല്കേനിയഭാണട്ട് കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം പഴെലാം പചക്കറനികേള സലാംഭരനിചതട്ട്.  ഇതമൂലലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നലഭായവെനില  ഉറപഭാക്കുവെഭാന  കേഴെനിഞ.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
കകേരളത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിച  എലഭാ  പചക്കറനികേളക്കുലാം  30%  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി
മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  ലഭലമഭാക്കുവെഭാനുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനട്ട്  സഭാധനിച്ചു.
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പഴെലാം  പചക്കറനികേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  വെനിപണന  ശലാംഖല  വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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(ബനി) ഉണട്ട്.  വമഭാവവബല് വസയനില്സനിനുകവെണനി വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുള വെഭാഹനങ്ങളുവട
പ്രവെര്ത്തനലാം,  തനിരുവെനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
ഇടുക്കനി  എന്നതീ  അഞ്ചു  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.  റസനിഡനസട്ട്
അകസഭാസനികയഷനുകേള,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവെ  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം,  നഗര  പ്രകദശങ്ങള,  ഫഭാറട്ട്  സമുചയങ്ങള,  ജനവെഭാസലാം
കൂടുതലുള സലങ്ങള എന്നനിവെ കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം മനിതമഭായ വെനിലയട്ട് പഴെലാം പചക്കറനികേള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനട്ട്  സഭാധനിച്ചുവെരുന.
വമഭാവവബല്  വെനില്പനശഭാലകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  നഗരപ്രകദശങ്ങളനികലയട്ട്
വെലഭാപനിപനിക്കഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  തമനി ഴെട്ട് നഭാടനില്  നനിനലാം  ഗുണനനിലവെഭാരമനിലഭാത്ത  പചക്കറനി  വെഭാങ്ങുന്നതലാം,
പ്രഭാകദശനികേ  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള  വെഭാങ്ങഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  നനിരുതഭാഹവപടുത്തുകേയുലാം
വചേയ്യുന്നതലാം ഉളവപവട ഗുരുതരമഭായ പല ക്രമകക്കടുകേളുലാം ആനയറ കേഭാര്ഷനികേ വമഭാത്ത
വെലഭാപഭാര  വെനിപണനിയനിലുലാം  കഹഭാര്ടനികേളചര്  വഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  വമഭാത്ത
വെനിതരണ  കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം  നടത്തനിയ  മനിന്നല്  പരനികശഭാധനയനില്  കേവണത്തനി  യനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  മുന  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകവറ
തല്സഭാനത്തട്ട്  നനിനലാം  നതീക്കലാം  വചേയ്യുകേയുലാം  റതീജനിയണല്  മഭാകനജവര  അകനസ്വഷണ
വെനികധയമഭായനി  സവസന്റെട്ട്  വചേയ്യുകേയുമുണഭായനി.   കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവല
ക്രമകക്കടുകേവളക്കുറനിചട്ട് കൃഷനി വെകുപനിവല വസഷലല് വെനിജനിലനസട്ട് വസല്ലുലാം,  വെനിജനിലനസട്ട്
ആന്റെട്ട് കേറപ്ഷന ബന്യൂകറഭായുലാം അകനസ്വഷനിചട്ട് വെരനികേയഭാണട്ട്.

കൃഷനി വെകുപനിനുകേതീഴെനിലുള ഗകവെഷണ സഭാപനങ്ങള
56(5045) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :

ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .  നഭാണു  :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന  :
ശതീ  .   വകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുവടയുലാം  കേതീഴെനില്  എത്ര

ഗകവെഷണ  സഭാപനങ്ങള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;  ഈ  സഭാപനങ്ങളനില്  വെനിവെനിധ
തസനികേകേളനില്  എത്ര  സനിരലാം  ജതീവെനക്കഭാരുലാം  എത്ര  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവെനക്കഭാരുലാം
കജഭാലനി വചേയ്യുനണട്ട്;
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(ബനി)  ഈ സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  കേഴെനിഞ അഞട്ട് വെര്ഷത്തനില് പുറത്തുവെന്ന,
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  ഗകവെഷണ  ഫലങ്ങള  എവനഭാവക്കയഭാണട്ട്  എന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  ഗകവെഷണ  ഫലത്തനിവന്റെ  പ്രചേരണത്തനിനഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയുലാം കൃഷനി വെകുപ്പുലാം എവനഭാവക്ക നടപടനികേൾ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയട്ട്  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വെര്ഷലാം  ലഭലമഭായ
വമഭാത്തലാം  തകേയുവട  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വെതീതലാം  ശമ്പള  ഇനത്തനിലുലാം  അക്കഭാഡമനികേട്ട്
പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുലാം  ഗകവെഷണ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുലാം  മറട്ട്  ഗകവെഷകണതര
പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുലാം വചേലവെഴെനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുവട  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കഭാന എവനഭാവക്ക നടപടനികേൾ സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുവട  കേതീഴെനില്  6  പ്രഭാകദശനികേ
കേഭാര്ഷനികേ ഗകവെഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം 17 കേഭാര്ഷനികേ ഗകവെഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളുമുണട്ട്.  ഇഇ
സഭാപനങ്ങളനില്  വെനിവെനിധ  തസനികേകേളനിവല  സനിരലാം  ജതീവെനക്കഭാരുവട  എണ്ണവലാം
തഭാത്ക്കഭാലനികേമഭായനി കജഭാലനി വചേയ്യുന്നവെരുവട എണ്ണവലാം അനുബന്ധലാം കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  ഇഇ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  പുറത്തുവെന്ന,  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  ഗകവെഷണ  ഫലങ്ങളനില്  വെനിളകേളുവട  കമന്മേകയറനിയ  ഇനങ്ങള
ഇറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാവത  കൃഷനിപണനികേള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള  യനങ്ങള,
മനികേച  വെനിള  പരനിപഭാലനത്തനിനുള  കൃഷനി  രതീതനികേള,  ജതീവെഭാണു  വെളങ്ങള,  വവജവെ
കേതീട-കുമനിള  നഭാശനിനനികേള  എന്നനിവെയുലാം  വെനികേസനിപനിവചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.   ഗകവെഷണ
ഫലങ്ങളുവട  ഒരു  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇതനികനഭാവടഭാപലാം  അനുബന്ധലാം  2-ല്  ഉളടക്കലാം
വചേയ്യുന.* 

കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് നനിനലാം ലഭലമഭാകുന്ന ഗകവെഷണ ഫലങ്ങള
കേര്ഷകേരനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ
പ്രചേരണ  വെനിഭഭാഗമഭായ  ഫഭാലാം  ഇനഫര്കമഷന  ബന്യൂകറഭാ  കകേരള  കേര്ഷകേന
മഭാസനികേയനിലൂവടയുലാം  പത്രക്കുറനിപ്പുകേളനിലൂവടയുലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  മഭാധലമങ്ങളനിലൂവടയുലാം
നൂതന  ഗകവെഷണ  ഫലങ്ങള  കേര്ഷകേരനില്  എത്തനിച്ചു  വെരുന.   കൂടഭാവത  കൃഷനി
വെകുപനിവന്റെ  വെതീഡനികയഭാ  നടപടനികേളഭായ  "നൂറുകമനനി"യനിലൂവടയുലാം   "കേനിസഭാന
കൃഷനിദതീപ" ത്തനിലൂവടയുലാം ഗകവെഷണഫലങ്ങള കേര്ഷകേരനില് എത്തനിച്ചുവെരുന.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  നല്കുന്ന  വെനിവെനിധ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി
കേളനിലൂവടയുലാം സന്ദര്ശന പരനിപഭാടനികേളനിലൂവടയുലാം ജനിലകേളനില് സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന MTA
(Monthly  Technology  Advisories)  കയഭാഗങ്ങളനിലൂവട  ഗകവെഷണ  ഫലങ്ങള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ കേര്ഷകേരനില് എത്തനിക്കുന.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയട്ട്  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവെര്ഷലാം  ലഭലമഭായ
വമഭാത്തലാം തകേ വെനിവെനിധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി വചേലവെഴെനിചതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധലാം 3-ല് ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.*

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുവട സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസ്സുകേള,  കകേന്ദ്ര
ഗവെണവമന്റെനില്  വഎ.സനി.എ.ആര്.-ഉലാം  മറട്ട്  ഏജനസനികേളഭായ  ബകയഭാവടകകഭാളജനി
ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റെട്ട്  (ഡനി.ബനി.റനി.),  ശഭാസ  സഭാകങതനികേ  വെകുപട്ട്  (ഡനി.എസട്ട്.റനി.)
എന്നനിവെയുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുമഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്
ഗകവെഷണത്തനിനുലാം അദലഭാപനത്തനിനുലാം ആവെശലമഭായ തകേയുവട ഒരു ഭഭാഗലാം മഭാത്രകമ
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുനള.  കകേന്ദ്ര ഏജനസനികേളനില് നനിനലാം
കേനിടഭാവന്ന സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം  പരമഭാവെധനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീവ്രശമങ്ങള
സര്വകേലഭാശഭാല നടത്തുനണട്ട്.  

കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുവട  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാവഴെകചര്ക്കുന്ന  വചേലവെട്ട്  ചുരുക്കല്/വെരുമഭാന
വെര്ദനവെട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് :

1. സര്വകേലഭാശഭാല  കൃഷനിയനിടങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധവപട  ശമ്പകളതര
വചേലവകേള പ്രധഭാനമഭായുലാം ബഭാഹലസഹഭായ പദതനികേളനില് ഉളവപടുത്തനി
പദതനികയതര വചേലവകേള കുറച്ചുവെരുന.

2. സഇജനല പരനിശതീലനപരനിപഭാടനികേള ഇകപഭാള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നനില.

3. സതീഡട്ട് & നഴറനി കപ്രഭാഗഭാമുകേള ശഭാക്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

4. വെലഭാപഭാരമൂലലമുള  സഭാകങതനികേ  വെനിദലകേള  സഭാമ്പത്തനികേ
അടനിസഭാനത്തനില് വവകേമഭാറലാം വചേയ്തുവെരുന.

5. വെനിവെനിധ റനികവെഭാളവെനിലാംഗട്ട് ഫണ്ടുകേള ശക്തനിവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

6. മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളക്കു  പുറവമ  വവജവെവെളങ്ങളുലാം
വവജവെകേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  വെനികേസനിപനിവചടുക്കുകേയുലാം  പ്രചേഭാരത്തനി
ലഭാക്കുകേയുലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഇതനിനുപുറവമ  ബഭാഹലസഹഭായ  പദതനികേളുലാം  ഫണ്ടുലാം  കനരനിടുന്നതനിനട്ട്
ശഭാസജന്മേഭാവര  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലുള  ഗകവെഷണലാം
ശക്തനിവപടുത്തുകേ,  സര്വകേലഭാശഭാലയനിവല  പരനിശതീലന  സഇകേരലങ്ങളുവടയുലാം
തഭാമസസഇകേരലങ്ങളുവടയുലാം  വെഭാടകേ  നനിരക്കുകേള  കൂട്ടുകേ,  എലഭാ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം 20% ഓവെര്വഹഡട്ട് ചേഭാര്ജട്ട് ഏര്വപടുത്തുകേ എന്നതീ നടപടനികേളുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

 വവെററനിനറനി സര്വകേലഭാശഭാലയുവട സഭാപനങ്ങള

57(T*5046) ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവെററനിനറനി  സര്വകേലഭാശഭാലയുവട  സഭാപനങ്ങള  എലഭാ  ജനിലയനിലുലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാവയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്വകേലഭാശഭാല  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  എവനലഭാലാം  കസവെനങ്ങള
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനി വെരുനവവെന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്വകേലഭാശഭാലയുവട  കേതീഴെനില്  ഭഭാവെനിയനില്  തടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
സഭാപനങ്ങള/പദതനികേള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാള  വവെററനിനറനി  സര്വകേലഭാശഭാലയുവട  സഭാപനങ്ങള  എലഭാ
ജനിലയനിലുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വതരവഞടുക്കവപട  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കേര്ഷകേര്ക്കുള
വസമനിനഭാറുകേള,  ചേര്ചഭാ  ക്ലഭാസുകേള,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനിലുലാം  അനുബന്ധ
കമഖലയനിലുമുള  വതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വെനികേസന  വസമനിനഭാറുകേള,  മൃഗസലാംരക്ഷണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  സഭാകങതനികേ
ഉപകദശങ്ങള, പദതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭാക്കനി നല്കേല് തടങ്ങനിയ കസവെനങ്ങളഭാണട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനി വെരുന്നതട്ട്.

(സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  തനിരുവെനിഴെഭാലാംകുന്നട്ട്  ഒരു  പുതനിയ  വവെററനിനറനി  കകേഭാകളജട്ട്,
വെയനഭാടനില് വവവെല്ഡട്ട് വവലഫട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്,  എലഭാ ജനിലയനിലുലാം ഗകവെഷണ-പരനിശതീലന-
വതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭകേ കകേന്ദ്രങ്ങള എന്നനിവെ തടങ്ങുന്ന വെനിഷയലാം ആകലഭാചേനിക്കുലാം.

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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'ശസ്വഭാന സഇഹൃദ പഭാലക്കഭാടട്ട് '

58(5047)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു  : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാം
ഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വതരുവെട്ട് നഭായ നനിയനണ പദതനിയഭായ 'ശസ്വഭാന സഇഹൃദ പഭാലക്കഭാടട്ട്' എന്ന
പദതനിയുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജനിലയനിവല മുഴുവെന ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഈ പദതനിയുവട പ്രവെര്ത്തനലാം
നടക്കുനകണഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ജനിലയനിവല വതരുവെട്ട് നഭായ ശലലലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് കേഴെനിയുകമഭാ; എങനില് ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ- സനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

 ഓട നവെതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള

59(5048)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി,  കറഭാഡു  സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി,  ഓട  നവെതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  നടക്കുന്നനില  എന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല  പല  ജനിലകേളനിലുലാം  കമല്പറഞ  പ്രവൃത്തനികേള  ഒരു
തടസവമനിലഭാവത  നടക്കുകമ്പഭാള  ചേനില  ജനിലകേളനില്  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
അനുമതനി  നല്കേഭാത്തതട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുവട  ഭഭാഗത്തു  നനിനള  വെതീഴ്ചയഭാവണന്നട്ട്
കേരുതനകണഭാ;

(സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  കമല്പറഞ  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ബന്ധവപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നനിര്കദശലാം  നല്കേഭാന  സന്നദമഭാകുകമഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടനില.

(ബനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയനില്
പ്രവൃത്തനികേള  വതരവഞടുക്കുന്നതട്ട്  ഗഭാമസഭയുലാം  പദതനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
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നല്കുന്നതട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  സമനിതനിയുമഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കുന്നതട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  ഉളവപട  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്.   പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനികേള  ഓട
നവെതീകേരണത്തനിനട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നനിലഭാവയന്ന  വെനിവെരലാം
ശദയനില്വപടനിടനില.

(സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ഓട നവെതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ചേടങ്ങളക്കുലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം  വെനികധയമഭായനി  ഏവറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

എലാം.എല്.എ. ആസനി വെനികേസന ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള പ്രവൃത്തനികേള

60(5049)   ശതീ  .   എന   .  എ  .   വനലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  അസലാംബ്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ വെകുപനിവല  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വെനിഭഭാഗലാം  മുകഖന വചേയ്ത എലാം.എല്.എ.
ആസനി  വെനികേസന  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  പ്രവൃത്തനികേള  ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  മുഴുവെന  പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;  ഇവലങനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞനിടനിവലങനില്  അതനിനുള
കേഭാരണലാം എനഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ഉകദലഭാഗസനമഭാരുവട കൃതല വെനികലഭാപവലാം അലസതയുലാം കേഭാരണമഭാണട്ട്
പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവതങനില്  അത്തരലാം  ഉകദലഭാഗസനമഭാര്വക്കതനിവര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപനിവല  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വെനിഭഭാഗലാം  മുകഖന  വചേയ്ത
എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വെനികേസന  സതീമനില്  ഉളവപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതലാം,
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളതമഭായ പ്രവൃത്തനികേള, പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത കേഭാരണലാം
എന്നനിവെ ഉളവപട ലനിസ്റ്റുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ഡനി) സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ജന ആഹഭാര് പദതനി

61(5050)   ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടുലാംബശതീ  വറയനില്കവെയുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  നടപഭാക്കുന്ന  ജന  ആഹഭാര്

പദതനിയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വറയനില്കവെ കസഷനുകേളനില് കുടുലാംബശതീ കേലഭാന്റെതീനുകേള സജതീകേരനിക്കുകേ വെഴെനി

സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  കുറഞ  വചേലവെനില്  ശുചേനിതസ്വപൂര്ണ്ണവലാം  സസ്വഭാദനിഷ്ടവമഭായ

ഭക്ഷണലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  അതനിലൂവട  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  കുടുലാംബശതീ

വെനനിതകേളക്കട്ട്  ഉപജതീവെകനഭാപഭാധനി  കൂടനി  കേവണത്തുകേയുമഭാണട്ട്  ജന  ആഹഭാര്

പദതനിയുവട  ലക്ഷലലാം.   ഇതസലാംബന്ധനിചട്ട്  വറയനില്കവെയുമഭായനി  ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം,

ആദലഘടത്തനില്  വചേങ്ങന്നൂര്  വറയനില്കവെ  കസഷനനില്  പ്രസ്തുത  കേലഭാന്റെതീന

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുമഭാണട്ട്. 

പ്രതീ-ഫഭാബനികക്കറഡട്ട് വെതീടുകേള

62(5051)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നടപ്പുവെര്ഷ ബജറനില് പ്രഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാര് വെഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന ഭവെന

നനിര്മ്മേഭാണ  പരനിപഭാടനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രതീ-ഫഭാബനികക്കറ   ഡട്ട്  വെതീടുകേള

പ്രഖലഭാപനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇത്തരലാം  വെതീടുകേളുവട  വെനിതരണത്തനിനട്ട്  ഏതട്ട്

ഏജനസനികയയഭാണട്ട് ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരലാം  വെതീടുകേളുവട  ഈടട്ട്,  വെനില,  ലഭലത  എന്നനിവെ

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറട്ട്  2016-2017-ല്  പ്രതീ-ഫഭാബനികക്കറഡട്ട്  വെതീടുകേള

പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ വെകുപനിവനയഭാണട്ട് ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി)  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നൂതനമഭായ  സഭാകങതനികേ  വെനിദലകേള

പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനഭാല്  ഇഇടുനനില്ക്കുന്ന  വെതീടുകേളഭാവലാം  ഇവെ.   നനിര്മ്മേഭാണ

രതീതനിക്കട്ട് സനിമന്റെട്ട്, മണല്, കേമ്പനി, ചേലനി എന്നനിവെയുവട ഉപകയഭാഗലാം കുറഞ രതീതനിയനില്

മതനിയഭാകുന്നതഭാണട്ട്.   ചുമരുകേള  സനിമന്റെട്ട്  പൂകശണ  ആവെശലലാം  ഇലഭാത്തതനിനഭാലുലാം

തറയുവടയുലാം സഭാബുകേളുവടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് GPRG (Glass Fiber Re-inforced

Gypsum)  പഭാനലുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാല്  കകേഭാണക്രതീറട്ട്

പരനിമനിതമഭായ  കതഭാതനില്  മഭാത്രലാം  മതനിയഭാകുന്നതനിനഭാലുലാം  ഇത്തരലാം  വെതീടുകേളുവട

നനിര്മ്മേഭാണ വചേലവെട്ട് വെളവര കുറവെഭാണട്ട്.

കകേരള സലാംസഭാന ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡുലാം, കകേരള സലാംസഭാന നനിര്മ്മേനിതനി

കകേന്ദ്രയുലാം ഇത്തരലാം വെതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന.

എല്.ഡനി. വവടപനിസട്ട് തസനികേയനികലയട്ട് വപ്രഭാകമഭാഷന

63(5052)   ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലുളള  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

വെനിഭഭാഗത്തനില്  മനിനനിസതീരനിയല്  ജതീവെനക്കഭാരനിവല  തഭാഴ്ന്ന  വെനിഭഭാഗലാം  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്

എല്.ഡനി.  ഹടപനിസട്ട്  തസനികേയനികലക്കട്ട്  വപ്രഭാകമഭാഷന  വെഴെനി  നനിയമനത്തനിനട്ട്

തനിരുവെനനപുരലാം ജനിലയനില് ഒഴെനിവെട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവെനികലക്കട്ട് ആവരങനിലുലാം അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉവണങനില്  പ്രസ്തുത  നനിയമനത്തനിനുകവെണനി  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മനിനനിസതീരനിയല്  വെനിഭഭാഗത്തനില് തഭാഴ്ന്ന  വെനിഭഭാഗലാം  ജതീവെനക്കഭാരനില് നനിനലാം
ഒരഭാളക്കട്ട്  എല്.ഡനി.  വവടപനിസട്ട്  തസനികേയനികലയട്ട്  വപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കുന്നതനിനട്ട്
നതീക്കനിവെചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  വപ്രഭാകമഭാഷന  നടകത്തണതട്ട്  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്  മുഖഭാനരമഭായതനിനഭാല്  ഒഴെനിവെട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
വചേയ്തനിടനില.

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവെനികലയട്ട് തനിരുവെനനപുരലാം ജനിലയനില് നനിനലാം ആരുലാം തവന്ന
അകപക്ഷ സമര്പനിചനിടനില. 

(സനി) ബഭാധകേമല.

പടനി ഇറചനി സലാംഭരണലാം

64(5053)   ശതീ    .  യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതീറട്ട്  കപ്രഭാഡകട്ട്സട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനഡല  കപഭാത്തനിറചനിയുലാം  മറ്റുലാം  കേയറനി
അയയ്ക്കുന്ന  മഭാതൃകേയനില്  പടനിയനിറചനി  കേഴെനിയ്ക്കുന്ന  ജനങ്ങള  ഉള  രഭാജലങ്ങളനികലയട്ട്
വതരുവെട്ട് നഭായളുവട ഇറചനി സലാംഭരനിചട്ട് കേയറനി അയഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കണലാം എന്ന
ചേനില സന്നദ സലാംഘടനകേളുവട ആവെശലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരലലാം  ഗഇരവെതരമഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; സസ്വതീകേരനിക്കുവമങനില് അതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

കക്ഷമ വപനഷനുകേള

65(T5054)    ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  .    പനി.  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര തരത്തനിലുള കക്ഷമ വപനഷനുകേള നനിലവെനിലുവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

T മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ഓകരഭാതരലാം  വപനഷനുലാം  അകപക്ഷ  നല്കകേണതട്ട്  ഏതട്ട്
വെകുപട്ട്/ഏജനസനിക്കഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  തരലാം  വപനഷനുലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഓകരഭാനലാം അനുവെദനിക്കുന്ന അകതഭാറനിറനി ഏതഭാവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഓകരഭാന്നനിവന്റെയുലാം  വെനിതരണ  ഏജനസനിയുലാം,  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്ന  രതീതനിയുലാം,
ഓകരഭാനലാം ഏത മഭാസലാം വെവരയുളതട്ട് വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന അനുവെദനിക്കുന്ന  5  തരത്തനിലുള
വപനഷനുകേള നനിലവെനിലുണട്ട്.

1. ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ വെഭാര്ദകേലകേഭാല വപനഷന.

2. ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ വെനികേലഭാലാംഗ വപനഷന.

3. ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ വെനിധവെഭാ വപനഷന.

4. കേര്ഷകേ വതഭാഴെനിലഭാളനി വപനഷന.

5. അനപതട്ട്  വെയസനിനട്ട്  മുകേളനില്  പ്രഭായമുള  അവെനിവെഭാഹനിതകേളക്കുള  
വപനഷന.

(ബനി)  കമല്പറഞ എലഭാ വപനഷനുകേളക്കുലാം വപനഷന ആവെശലമുള വെലക്തനി
തഭാമസനിക്കുന്ന  സലവത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്/നഗരസഭകേളനിലഭാണട്ട്  അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണതട്ട്.

(സനി)

1. ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ വെഭാര്ദകേലകേഭാല വപനഷന

60  വെയസനിനട്ട്  മുകേളനില്  പ്രഭായലാം,  വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാനലാം  ഒരു  ലക്ഷത്തനില്
കേവെനിയരുതട്ട്.  മറട്ട്  വപനഷനുകേള  വെഭാങ്ങുന്നവെരഭാകേരുതട്ട്.   മൂനവെര്ഷമഭായനി
കകേരളത്തനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവെരഭാകേണലാം.  വൃദസദനത്തനികലഭാ  ശരണഭാലയത്തനികലഭാ
അകനവെഭാസനിയഭായനിരനിക്കരുതട്ട്.  യഭാചേകേവൃത്തനി വതഭാഴെനിലഭായനി സസ്വതീകേരനിചവെരഭാവെരുതട്ട്.
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2. ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  വെനികേലഭാലാംഗ  വപനഷന    (  വെനികേലഭാലാംഗര്  ,
അലാംഗവവവെകേലലലാം  സലാംഭവെനിചവെര്  ,    ശഭാരതീരനികേ  ,    മഭാനസനികേ  വവെല്ലുവെനിളനികേള
കനരനിടുന്നവെര്)

കുടുലാംബവെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനില് കേവെനിയരുതട്ട്.  വവവെകേലലലാം
നഭാല്പതട്ട് ശതമഭാനകമഭാ അതനിലധനികേകമഭാ ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

3. ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  വെനിധവെഭാ  വപനഷന    (  വെനിധവെകേളക്കുലാം
വെനിവെഭാഹകമഭാചേനിതര്ക്കുലാം)

കുടുലാംബവെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനലാം ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് എ.പനി.എല്., ബനി.പനി.എല്.
കഭദമനിലഭാവത  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കേവെനിയരുതട്ട്.   മറട്ട്  വപനഷനുകേള
വെഭാങ്ങുന്നവെരഭാകേരുതട്ട്.  രണട്ട്  വെര്ഷമഭായനി  കകേരളത്തനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവെരഭാകേണലാം.
യഭാചേകേവൃത്തനി  വതഭാഴെനിലഭായനി  സസ്വതീകേരനിചവെരഭാവെരുതട്ട്.   വെനിധവെ/അഞ്ചുവെര്ഷമഭായനി
ഭര്ത്തഭാവെനിവനക്കുറനിചട്ട് വെനിവെരലാം ലഭലമലഭാത്ത സതീയഭായനിരനിക്കണലാം.  

4. കേര്ഷകേ വതഭാഴെനിലഭാളനി വപനഷന

കകേരളത്തനില്  10  വെര്ഷമഭായനി  സനിരതഭാമസമഭായനിരനിക്കണലാം.   60  വെയസട്ട്
തനികേഞനിരനിക്കണലാം.  കുടുലാംബവെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്
കേവെനിയരുതട്ട്.  കേര്ഷകേ  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗമഭായനിരുന്ന
വെലക്തനിയഭായനിരനിക്കണലാം.

5. അനപതട്ട്  വെയസനിനട്ട്  മുകേളനില്  പ്രഭായമുള  അവെനിവെഭാഹനിതകേളക്കുള
വപനഷന

അനപതട്ട് വെയസനിനട്ട് മുകേളനില് പ്രഭായമുള അവെനിവെഭാഹനിത സതീ ആയനിരനിക്കണലാം.
അവെനിവെഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  അര്ഹതയുണട്ട്.   കുടുലാംബ വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനലാം
ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനില് കേവെനിയരുതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് സനിരതഭാമസമഭായനിരനിക്കണലാം.

(ഡനി)  എലഭാ  വപനഷനുകേളുലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതട്ട്  ബന്ധവപട
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്/നഗരസഭഭാ കേഇണസനിലുകേളഭാണട്ട്.

(ഇ)  വപനഷന  വെനിതരണലാം  നടത്തുന്നതട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ഡയറകറഭാണട്ട്.
നനിലവെനില്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  വതരവഞടുത്തതനുസരനിചട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട
ബഭാങട്ട്  അക്കഇണട്ട്  മുകഖനയുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണസലാംഘലാം/ബഭാങട്ട്  മുകഖന
ഗുകണകഭഭാക്തഭാവെനിവന്റെ വെതീടുകേളനില് കനരനിട്ടുമഭാണട്ട് വപനഷന വെനിതരണലാം നടത്തുന്നതട്ട്.
2016 വസപ്റലാംബര് വെവരയുള വപനഷന വെനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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 തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട പുനനഃസലാംഘടന

66(5055)  ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  പുനനഃസലാംഘടന  സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  അര്ബന  കലഭാക്കല്  കബഭാഡനികേള  രൂപതീകേരനിചതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,
കകേരളത്തനിവല  പഞഭായത്തുകേളുവട  എണ്ണലാം  ഗണലമഭായനി  കുറഞതനിനഭാല്,
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  പഞഭായത്തുകേളുവട  എണ്ണലാം  കൂട്ടുവെഭാന  സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  വപഭാതവെഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  പുനനഃസലാംഘടന
വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ആണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-ല്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനികലയട്ട്  നടന്ന
വതരവഞടുപനിനട്ട്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനികലയ്ക്കുള
പുനനഃസലാംഘടന  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനഭാല്  ഇകപഭാള  പുനനഃസലാംഘടന
പരനിഗണനയനിലനില.  

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  രൂപതീകേരണവലാം

പുനനഃസലാംഘടനയുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  പുതനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശയനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവക്കഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്  27-11-2014-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്

3113/2014/തസസ്വഭവെ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവെട്ട്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതപ്രകേഭാരലാം

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുവട  വെനിഭജനലാം  പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള  ജനസലാംഖല,  ഭൂവെനിസ്തൃതനി,

പ്രകദശത്തനിവന്റെ  ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ  പ്രകതലകേതകേള,  ജനങ്ങളക്കട്ട്  വമചവപട

സര്വതീസട്ട്  വഡലനിവെറനി  സഇകേരലലാം,  തനത  വെരുമഭാനലാം  എന്നതീ  ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട്

പ്രധഭാനമഭായുലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്.  
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കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകട്ട്  4(2)  പ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേവള
നഗരസഭകേളഭായുലാം  മുനനിസനിപല്  കേഇണസനിലുകേവള  മുനനിസനിപല്
കകേഭാര്പകറഷനുകേളഭായുലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  പരനിവെര്ത്തനവപടുത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്.   ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേവള  നഗരസഭകേളഭായനി  പരനിവെര്ത്തനലാം  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  പ്രധഭാന
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭായനി  സഭാധഭാരണ  നനിലയനില്  പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്  ആ  പ്രകദശവത്ത
ജനസലാംഖല,  ജനസഭാന്ദ്രത,  വെരുമഭാനലാം,  കേഭാര്ഷനികകേതര  പ്രവൃത്തനികേളനില്
ഏര്വപടനിരനിക്കുന്ന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  നനിരക്കട്ട്  എന്നനിവെയഭാണട്ട്.   കൂടഭാവത  ഒരു
പ്രകദശവത്ത വെനികേസനസഭാദലതകേള,  പുതനിയ തറമുഖലാം,  വറയനില്കവെ,  എയര്കപഭാര്ടട്ട്
എന്നതീ പദതനികേള ഇനഡസനിയല് ഏരനിയ വഎ.ടനി.  ഹബ്ബട്ട് തടങ്ങനിയവെ,  തഭാലൂക്കട്ട്
വഹഡട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്,  നനിലവെനിലുള  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള  നനിലവെനിലുളതലാം
ഭഭാവെനിയനില്  പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാവന്നതമഭായ  വെരുമഭാന  കസഭാതസ്സുകേള,  സഭാറട്ട് വവലറട്ട്
ടഇണഭായനി വെനികേസനിപനിക്കഭാനുള സഭാദലതയുള പ്രകദശലാം,  ശഭാസതീയമഭായനി വെനികേസന
സഭാദലതകേള,  ഉന്നതവെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  സര്വകേലഭാശഭാലകേള
എന്നനിവെയുവട  സഭാന്നനിദലലാം,  പ്രകദശങ്ങള  തമ്മേനിലുള  കേണകനിവെനിറനി,  നഗരത്തനില്
നനിനലാം കനരനിടലഭാവത കേനിടക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങള,  നഗരസഭയഭാക്കനി മഭാറനിയഭാല് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം  എ.ഡനി.ബനി.  കപഭാലുള  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം
ധനസഹഭായലാം  കേനിട്ടുന്നതനിനുള  സഭാദലതകേള  എന്നനിവെ  കൂടനി  ഇതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭായനി കേണക്കഭാക്കുനണട്ട്.  

ആധുനനികേ വപഭാത ശ്മശഭാനങ്ങള
67(5056)  കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട്  :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം വപഭാത ശ്മശഭാനങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള  വപഭാത  ശ്മശഭാനങ്ങള  ഏവതങനിലുലാം
പഞഭായത്തുകേളനില് ലഭലമഭാകണഭാ; ഇവലങനില് സഭാപനിക്കുവെഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇതമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  അതതട്ട്  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  വപഭാതശ്മശഭാനങ്ങള
നനിലവെനിലനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  30  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള
വപഭാതശ്മശഭാനങ്ങള  നനിലവെനിലുണട്ട്.  152  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ആധുനനികേ
വപഭാതശ്മശഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി തയഭാറഭാക്കനി വെരുന.

(സനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  വപഭാതശ്മശഭാനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലവെനിലുളവെ  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്  ഉളവപടുത്തനി
ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിച്ചു വെരുനണട്ട്.  2016-17  വെര്ഷവത്ത ബഡ്ജറനില് ശ്മശഭാന
നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  500  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

രഭാജതീവെട്ട് ആവെഭാസട്ട് കയഭാജന

68(5057)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീ കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായ ബനി.എസട്ട്.യു.പനി.  പദതനിയുവട
തടര്ചയഭായനി വെന്ന രഭാജതീവെട്ട് ആവെഭാസട്ട് കയഭാജനയനികലക്കട്ട് റനിക്രൂടട്ട്വമന്റെട്ട് നടത്തുന്നതനിനട്ട്
കവെണനിയുളള കുടുലാംബശതീ Ray-റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവെനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനില് വഡപന്യൂടനി മഭാകനജര് (കസഭാഷലല് വഡവെലപ്വമന്റെട്ട്) തസനികേയനില്
എത്ര കപര് റഭാങട്ട്  ലനിസനില് ഉണട്ട്;  എത്രകപര്ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത തസനികേയനില് നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) നനിലവെനില് ഈ തസനികേയനില് ഒഴെനിവെട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് പ്രസ്തുത തസനികേയനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുകവെണ നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) വഡപന്യൂടനി മഭാകനജര് (കസഭാഷലല് വഡവെലപ്വമന്റെട്ട്)തസനികേയനില് 12 കപര്
ആണട്ട്  റഭാങട്ട്  ലനിസനിലുളതട്ട്.   6  കപര്ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 143

(സനി)  വകേഭാലലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗരസഭകേളനിവല  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
വചേയവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  2015  ജൂണ  മഭാസത്തനില്  ആര്.എ.വവവെ.  പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനി,
നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  പദതനികേള  പനി.എലാം.എ.വവവെ.  പദതനിയനികലയട്ട്
ലയനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനിറക്കനി.  പനി.എലാം.എ.വവവെ.  പദതനിയുവട
Annual  Capacity Building Plan  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.    കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച്ചുനല്കുന്ന തസനികേകേളനികലയട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല ജതീവെനക്കഭാരുവട കുറവെട്ട്

69(5058)  കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട്  : 

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  : 

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  : 

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ആവെശലത്തനിനു

ജതീവെനക്കഭാരനിലഭാത്തതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വടകനിക്കല്  സഭാഫനിവന്റെ  കുറവെട്ട്  പദതനി  നനിര്വെഹണവത്ത

ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഒരു ഉകദലഭാഗസനട്ട് പല പദതനികേളുവട അധനികേചുമതലകേള നല്കകേണനി

വെരുന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  തന്മൂലലാം  യഥഭാര്ഥത്തനില്  ഒരു  പദതനി  കപഭാലുലാം  യഥഭാസമയലാം

നടപഭാക്കഭാവത  വെരുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  വടകനിക്കല് സഭാഫനിവന്റെ കുറവെട്ട് പദതനി നനിര്വഹണവത്ത ഭഭാഗനികേമഭായനി

ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  തടസവപടുന്നതഭായനി  ശദയനില്വപടനിടനില.
പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റുകേള നനിലവെനില് വെരുന്നതവെവര നനിലവെനിലുള ഒഴെനിവകേളനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ  ദനിവെസ
കവെതനഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം/അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   

പശനിമ വകേഭാചനിയനിവല കറഭാഡനിവന്റെയുലാം പഭാലത്തനിവന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

70(5059)  ശതീ  .    കജഭാണ വഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പശനിമ  വകേഭാചനിയനിവല  പളരുത്തനി  എന.ഇ.എസട്ട്.  കബഭാക്കട്ട്,
പനി.ഗലാംഗഭാധരന  കറഭാഡട്ട്,  മധുര  കേമ്പനനി,  പഷ്ണനികത്തഭാടട്ട്,  കേണ്ണനഭാടട്ട്  പ്രകദശങ്ങവള
തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന  കറഭാഡനിവന്റെയുലാം  പഭാലത്തനിവന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  വകേഭാചനിന
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ആയതനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആയതനിനുളള  സലവമടുപട്ട്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിരുകന്നഭാ;
നനിജസനിതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡനിവന്റെ അഹലനവമന്റെനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലനിയനിട്ടുവണങനില്
അതനിവന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കേണ്ണങ്ങഭാടട്ട്  കക്ഷത്രത്തനിനട്ട്  അടുത്തുവെവര  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പഭാലവമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി കറഭാഡുവെവര സര്വവ വസചട്ട് മഭാര്ക്കട്ട് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) അലാംഗതീകേഭാരമുണട്ട്.  പകേര്പട്ട് ഇഇ വെകുപനില് ലഭലമല. 
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വെഴെനികയഭാര കേചവെടക്കഭാര്

71(T5060)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത വെഴെനികയഭാര കേചവെടക്കഭാരുവട സര്കവ നടത്തനിയനിടനിവലങനില്
ആയതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെഴെനികയഭാര  കേചവെടക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതഭാഴെനിലനിടലാം  നനിശയനിച്ചു  നല്കുന്നതനിനുലാം
ഹലസനസട്ട്  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുലാം  എവനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  വതരുവെട്ട്  കേചവെടക്കഭാരുവട  സര്വവ  എന.യു.എല്.എലാം.
പദതനി നനിലവെനിലുള 14 നഗരസഭകേളനില് 11 നഗരസഭകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. മറ്റു
നഗരസഭകേളനില്  സര്കവ  നടപടനികേള  ഉടന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  നഗരപ്രകദശവത്ത  വതരുവെട്ട്  കേചവെടക്കഭാര്ക്കട്ട്  'വതഭാഴെനിലനിടലാം'  നനിശയനിചട്ട്
നല്കുന്നതനിനുലാം വവലസനസട്ട് ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുലാം വതരുവെട്ട് കേചവെടക്കഭാരുവട സര്വവ
നഗരസഭകേള  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതണട്ട്.   വതരുവെട്ട്  കേചവെടലാം  അനുവെദനതീയമലഭാത്ത
കമഖലയനിലുലാം  (No Vending Zone),  നനിയനനിത കമഖലയനിലുലാം കേചവെടലാം വചേയ്യുന്നവെവര
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നഗരസഭകേള  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  'വതരുവെട്ട്
കേചവെടകമഖലകേള'  പ്രഖലഭാപനികക്കണതലാം,  തടര്ന്നട്ട്  അതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ
പശഭാത്തലസഇകേരലലാം  ഒരുകക്കണതമഭാണട്ട്.   സര്കവയനില്  കേവണത്തനിയ  വതരുവെട്ട്
കേചവെടക്കഭാര്ക്കട്ട് നഗര കേചവെട സമനിതനിയുവട ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരലാം നഗരസഭ വവലസനസട്ട്
അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മനികേച മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കട്ട് അവെഭാര്ഡട്ട്

72(5061)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനികേച  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അവെഭാര്ഡട്ട്
നല്കേഭാറുകണഭാ;

T മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

857/2019
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(ബനി)  എങനില് ഏതട്ട്  വെര്ഷലാം വെവര പ്രസ്തുത അവെഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുവണനലാം
തടര് വെര്ഷങ്ങളനില് ഇതട്ട് നല്കേഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണവലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അവെസഭാനമഭായനി  ഈ  അവെഭാര്ഡട്ട്  ലഭനിച  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള
ഏവതലഭാവമന്നട്ട് സഭാനത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  അവെഭാര്ഡട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  2011-2012  വെവര  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   തടര്ന്നട്ട്  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില.

(സനി) 2011-2012

ഒന്നഭാലാം സഭാനലാം

ആറനിങ്ങല് നഗരസഭ - 25,00,000 രൂപ

രണഭാലാം സഭാനലാം

മലപ്പുറലാം നഗരസഭ - 15,00,000 രൂപ

മൂന്നഭാലാം സഭാനലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നഗരസഭ - 10,00,000 രൂപ

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സസ്വച ട്ട് ഭഭാരതട്ട് പദതനി

73(5062)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    നഭാണു :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്  പദതനിയുവട  (നഗരങ്ങള)
സലാംസഭാനവത്ത നഭാളനിതവെവരയുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  ലഭനിച തകേ,  വെനിനനികയഭാഗനിച
തകേ എന്നനിവെ സഹനിതലാം ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  വെര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്ന  പദതനികേള
എവനഭാവക്കയഭാണട്ട്; ഈ വെര്ഷവത്ത കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന വെനിഹനിതലാം എത്രയഭാവണനലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?    

(എ)  സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്  മനിഷന  (നഗരലാം)  പദതനിയുവട  നഭാളനിതവെവരയുള
സലാംസഭാനവത്ത പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

• സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ  നഗരസഭകേള/കകേഭാര്പകറഷനുകേള  2017
മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഒ.ഡനി.എഫട്ട്.  (തറസഭായ  സലലാം  വെനിസര്ജന
വെനിമുക്തലാം)  ആയനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  വെലക്തനിഗത  ഗഭാര്ഹനികേ
ശഇചേഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ശുചേനിതസ്വ കബഭാധവെത്ക്കരണവമഭായനി ബന്ധവപട
വെനിവെര  വെനിജഭാന  വെലഭാപന  പ്രവെര്ത്തനലാം,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം, വപഭാത പ്രവെര്ത്തകേര്ക്കുമുള കശഷതീ വെനികേസനലാം എന്നതീ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടനവെരുന.

• നഭാളനിതവെവര  സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്  മനിഷന  പദതനി  (നഗരലാം)  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര
വെനിഹനിതമഭായനി  3417  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  സലാംസഭാന വെനിഹനിതമഭായനി  1638.7
ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഉളവപവട ആവകേ 5055.7 ലക്ഷലാം രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

• നഭാളനിതവെവര നഗരസഭകേള 456.67 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം സലാംസഭാന ശുചേനിതസ്വ
മനിഷന 40.07 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ജനിലഭാ ശുചേനിതസ്വമനിഷന മുകഖന 16.51 ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  ഉളവപവട  ആവകേ  513.25  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള  ധനവെനിനനികയഭാഗ  റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി) 1. സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്  മനിഷന  പദതനി  (നഗരലാം)  -  2017  മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്
സമ്പൂര്ണ്ണ  ഒ.ഡനി.എഫട്ട്.  പ്രഖലഭാപനലാം  നടത്തുന്നതനികലയട്ട്
വെലക്തനിഗത  ഗഭാര്ഹനികേ  കേക്കൂസട്ട്,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കടഭായട്ട് ലറട്ട്,
വപഭാതശഇചേഭാലയലാം, യൂറനിനല് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

2. വെനിവെര വെനിജഭാപന വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനലാം

3. കശഷതീ വെനികേസനലാം

4. ഖരമഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം  -  പദതനി  കരഖ  തയഭാറഭാക്കലുലാം  
കപ്രഭാജകട്ട് നനിര്വഹണവലാം.

5. സനിറനി സഭാനനികറഷന പഭാന തയഭാറഭാക്കല്.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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2017-18 വെര്ഷലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന 

കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം - 108.21 കകേഭാടനി രൂപ

സലാംസഭാന വെനിഹനിതലാം -  72.14 കകേഭാടനി രൂപ.

 സസ്വച ട്ട് ഭഭാരതട്ട് ഗഭാമതീണ പദതനി

74(5063)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    നഭാണു :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്(ഗഭാമതീണ)പദതനിയുവട

നഭാളനിതവെവരയുള സലാംസഭാനവത്ത പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  ലഭനിച തകേ,  വെനിനനികയഭാഗനിച

തകേ എന്നനിവെ സഹനിതലാം ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വെര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്ന  പദതനികേള

എവനഭാവക്കവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വെര്ഷവത്ത  കകേന്ദ്ര  -സലാംസഭാന  വെനിഹനിതലാം  എത്രവയന്നട്ട്

വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്  മനിഷന  (ഗഭാമതീണ)  പദതനി,  നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന

സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചേനിതസ്വ പദതനി/നനിര്മ്മേല് ഭഭാരതട്ട് അഭനിയഭാന പദതനികേളുവട തടര്ചയഭായനി

പ്രഖലഭാപനിക്കവപട പദതനിയഭാണട്ട്.  നഭാളനിതവെവര  1285413  ഗഭാര്ഹനികേ കേക്കൂസുകേള,

5445  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  സഭാനനിടറനി  കകേഭാലാംപകകേള,  4996  സ്കൂള  കടഭായട്ട് ലറട്ട്,  5249

അങണവെഭാടനി  കടഭായട്ട് ലറട്ട്,  370  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  ഖരമഭാലനിനല

പരനിപഭാലനത്തനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം,  വെനിവെര-വെനിജഭാന-വെലഭാപനലാം  എന്നതീ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  1999 ഏപ്രനില് മഭാസലാം മുതല് 2016 വസപ്റലാംബര്

മഭാസലാം വെവരയുളള ധനവെനിനനികയഭാഗ പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഇഇ  വെര്ഷലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്ന

പദതനികേള.

1. വെലക്തനിഗത ഗഭാര്ഹനികേ ശഇചേഭാലയങ്ങള

2. വപഭാത ശുചേനിതസ്വ സമുചയങ്ങള

3. ഖര-ദ്രവെ മഭാലനിനല സലാംസരണലാം

4. വെനിവെര വെനിജഭാന വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള.

(സനി) സസ്വചട്ട് ഭഭാരതട്ട് മനിഷന (ഗഭാമതീണ) 2016-2017 വെഭാര്ഷനികേ നനിര്വഹണ

പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം 19650.71 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം, സലാംസഭാന വെനിഹനിതലാം

13060.47 ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണട്ട്.

ഗഭാമതീണ സഡകേട്ട് കയഭാജന 

75(5064) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  : 

ശതീ  .     സനി  .   വകേ  .   നഭാണു  : 

ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന  : 

ശതീ  .     കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമതീണ  സഡക്കട്ട്  കയഭാജന പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  നഭാളനിതവെവര

എത്ര തകേ ലഭനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത തകേ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഏവതഭാവക്ക ജനിലകേളനില് എത്ര കേനികലഭാമതീറര്

കറഭാഡട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവെനില്  ഏവതഭാവക്ക  ജനിലകേളനില്  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡട്ട്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അകപക്ഷകയഭാ,  കപ്രഭാജകകഭാ

സമര്പനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1021.43 കകേഭാടനി രൂപ.
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(ബനി) ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ജനില നതീളലാം (കേനി.മതീ.)

ആലപ്പുഴെ 72.46

എറണഭാകുളലാം 107.73

ഇടുക്കനി 291.96

കേണ്ണൂര് 315.78

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 228.12

വകേഭാലലാം 143.15

കകേഭാടയലാം 92.79

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 258.43

മലപ്പുറലാം 324.01

പഭാലക്കഭാടട്ട് 156.37

പത്തനലാംതനിട 131.69

തനിരുവെനനപുരലാം 215.08

തൃശ്ശൂര് 187.45

വെയനഭാടട്ട് 88.46

ആവകേ 2613.39

(സനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.വവവെ. II-ല് ഉളവപടുത്തനി  324  കേനി.മതീ.  വവദര്ഘലവലാം
276.97 കകേഭാടനി രൂപ അടങല് തകേയുലാം വെരുന്ന 85 കറഭാഡുകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

ജനില എണ്ണലാം നതീളലാം (കേനി.മതീ.)

(1) (2) (3)

ആലപ്പുഴെ 5 6.739

എറണഭാകുളലാം 7 25.694

ഇടുക്കനി 10 47.032

കേണ്ണൂര് 5 30.261

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 3 16.278
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(1) (2) (3)

വകേഭാലലാം 7 29.267

കകേഭാടയലാം 6 18.146

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 5 16.791

മലപ്പുറലാം 0 0

പഭാലക്കഭാടട്ട് 13 49.352

പത്തനലാംതനിട 4 9.577

തനിരുവെനനപുരലാം 9 31.938

തൃശ്ശൂര് 8 22.541

വെയനഭാടട്ട് 3 20.324

ആവകേ 85 324.00

ശുചേനിതസ്വ മനിഷന പദതനികേള

76(5065)  ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്   :

ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന   :

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്   :

ശതീ  .     കജഭാണ വഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  ശുചേനിതസ്വ  മനിഷവന്റെ  കേതീഴെനിലുള  പ്രധഭാനവപട

പദതനികേള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  ഉകദ്ദേശലങ്ങള  എവനഭാവക്കവയന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അഹജവെ  മഭാലനിനലങ്ങള  ശഭാസതീയമഭായനി  സലാംസരനിക്കുന്നതവെഴെനി
വപഭാതജനഭാകരഭാഗലലാം,  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവെ ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ജനങ്ങവള  കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഒരു  ശുചേനിതസ്വ  സലാംസഭാരലാം
വെഭാര്വത്തടുക്കുന്നതനിനുലാം  ശുചേനിതസ്വ  മനിഷന  എവനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശുചേനിതസ്വകകേരളലാം  (നഗരലാം,  ഗഭാമലാം)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേളഭായ സസ്വചട്ട്
ഭഭാരതട്ട് മനിഷന (ഗഭാമതീണ), സസ്വചട്ട് ഭഭാരതട്ട് മനിഷന (നഗരലാം), ഇന്റെകഗറഡട്ട് കലഭാ കകേഭാസട്ട്
സഭാനനികടഷന  (ILCS)  മുതലഭായവെയഭാണട്ട്  ശുചേനിതസ്വമനിഷവന്റെ  കേതീഴെനിലുള  പ്രധഭാന
പദതനികേള.

(ബനി)  മഭാലനിനലമുക്ത  കകേരളലാം  എന്ന  ബൃഹത്തഭായ  കേര്മ്മേപദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കവെണ  സഭാകങതനികേ-ഭഭാഗനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം  ഗഭാമ-നഗര  വെലതലഭാസമനിലഭാവത  വെനിവെനിധ  ശുചേനിതസ്വ
ഘടകേങ്ങള  സഭാകങതനികേ  കമന്മേകയഭാവട  നടപഭാക്കനി  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  ആകരഭാഗല-
പരനിസനിതനി  കനടലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനുമഭാണട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപനിനട്ട്
കേതീഴെനില്  ശുചേനിതസ്വമനിഷന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്.  മനിഷവന്റെ  കസവെനങ്ങള
തഭാവഴെപറയുന്നവെയഭാണട്ട്:

1. ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  ബനി.പനി.എല്.  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടുന്നവെര്ക്കുള
വെലക്തനിഗത കേക്കൂസട്ട്, സഭാമൂഹലശുചേനിതസ്വ സമുചയങ്ങള, റൂറല് സഭാനനിടറനി
മഭാര്ട്ടുകേള, സസ്വയലാംസഹഭായ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട് റനികവെഭാളവെനിലാംഗട്ട് ഫണട്ട്, ഖര-ദ്രവെ
മഭാലനിനല കപ്രഭാജക്ടുകേള എന്നനിവെയ്ക്കുള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന്ന
കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ സസ്വചട്ട് ഭഭാരതട്ട് പരനിപഭാടനിയുവട നടത്തനിപട്ട്.

2. ഖരമഭാലനിനല   സലാംസരണമുളവപവടയുള  ശുചേനിതസ്വ  കപ്രഭാജക്ടുകേള
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  വെനിദഗ  സഭാകങതനികേ സഹഭായവലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവലാം നഗരസഭകേളക്കുലാം ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം ലഭലമഭാക്കല്.

3. ശുചേനിതസ്വ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സഭാകങതനികേ  അഭനിപ്രഭായലാം/
അനുമതനി നല്കേല്.

4. കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേള വെഴെനി സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിവല  ഖരമഭാലനിനല  പദതനികേളക്കട്ട്
സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്  നനിനലാം  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ
വെനിഹനിതലാം നല്കേല്.

5. ആധുനനികേ  അറവശഭാലകേള  ഉണഭാക്കഭാനുള  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കല്.
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6.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  പരനിധനിയനില്  വെരുന്ന
സഭാപനങ്ങളനില്  ദ്രവെമഭാലനിനല  സലാംസരണ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
ഉണഭാക്കഭാനുള  സഭാകങതനികേ-ഭഭാഗനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കല്.

7. മനുഷലവെനിസര്ജലത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം,  ഖരമഭാലനിനല
പരനിപഭാലനലാം,  ദ്രവെ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം,  കുടനിവവെള  സുരക്ഷഭാ
ഗഭാര്ഹനികേ  ശുചേനിതസ്വലാം,  വെലക്തനിശുചേനിതസ്വലാം,  വപഭാതപരനിസര  ശുചേനിതസ്വലാം
ഇവെ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള  വെനിപുലമഭായ  പ്രചേരണ-പരനിശതീലന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കല്.

8.   ശുചേനിതസ്വ  കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധവപട  ഇതര  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി/
വെകുപ്പുകേളുമഭായനി  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങവള
കൂടനികയഭാജനിപനിക്കല്.

9. ശുചേനിതസ്വ കപ്രഭാജക്ടുകേളുവട ഇവെഭാലദ്യുകവെഷന പഠനവലാം റനികപഭാര്ടനിലാംഗുലാം.

10. ഉറവെനിട  മഭാലനിനലസലാംസരണത്തനിനട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനവലാം  കപ്രരണയുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

11. ജനിലഭാതലത്തനില് വസപ്കറജട്ട് മഭാകന ജട്ട് വമന്റെട്ട് യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

(സനി)  അവവജവെ  മഭാലനിനല  കമഖലയനില്  അവെ  കശഖരനിചട്ട്
പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനഭായനി  വവകേമഭാറുന്ന  പ്രവെര്ത്തനലാം  ശുചേനിതസ്വമനിഷന
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  അഹജവെമഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
സലാംഭരനിക്കവപടുന്നതനിനുലാം  പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനഭായനി  ഹകേമഭാറുന്നതനിനുമഭായുള
പശഭാത്തല  സഇകേരലമഭായ  വമറതീരനിയല്  റനിക്കവെറനി  വഫസനിലനിറനികേള/റനികസഭാഴട്ട്
റനിക്കവെറനി വസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് കവെണ കപ്രഭാതഭാഹനവലാം നല്കുനണട്ട്.
ഇതമൂലലാം  വപഭാതസലത്തട്ട്  അവവജവെ  മഭാലനിനലലാം  കുനകൂടുന്നതട്ട്  തടയുവെഭാന
കേഴെനിയുനണട്ട്.  

പ്രധഭാനവപട  വപഭാതപരനിപഭാടനികേളനില്  ഗതീന  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള  നടപടനിക്രമലാം

സസ്വതീകേരനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ  സഭാനകഡര്ഡട്ട്  ഓപകററനിലാംഗട്ട്

വപ്രഭാസതീജനിയര്  ശുചേനിതസ്വ  മനിഷന  രൂപലാം  നല്കുകേയുലാം  ഇക്കഴെനിഞ  നഭാഷണല്

വഗയനിലാംസട്ട്,  സ്കൂള  യുവെജകനഭാതവെലാം,  സ്കൂള  കദശതീയ  കേഭായനികേകമള  തടങ്ങനിയ

പരനിപഭാടനികേളനില്  വെനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ഇതനിവന്റെ  മഭാതൃകേയനില്

സലാംസഭാനത്തഭാവകേ ഉതവെങ്ങളനിലുലാം മറ്റു കമളകേളനിലുലാം  (ഉദഭാ.  ശബരനിമല,  ആറ്റുകേഭാല്
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വപഭാങഭാല, എടപഭാള അതനിരഭാത്രലാം) ഇഇ പ്രവെര്ത്തനലാം നടപനിലഭാക്കുന.  അതകപഭാവല

സലാംസഭാനവത്ത  പ്രധഭാന  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  ഗതീന  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള

പഭാലനിച്ചുവകേഭാണട്ട് ശഭാസതീയമഭായനി വവജവെമഭാലനിനലലാം സലാംസരനിക്കഭാന കവെണ നടപടനികേള

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   മകനഭാഭഭാവെ  മഭാറത്തനിനുകവെണ  പരനിശതീലനവലാം  നടത്തനിവെരുന

(ഉദഭാ.  കകേരള  നനിയമസഭഭാ  വസക്രകടറനിയറട്ട്,  സസ്വരഭാജട്ട്  ഭവെന,  സലാംസഭാന

വസക്രകടറനിയറട്ട്,  രഭാജട്ട് ഭവെന)  ഇഇ പ്രവെര്ത്തനലാം ക്രകമണ വെലഭാപനിപനിക്കുലാം.  ഫതീഡലാം

ഫലാം  കവെസട്ട്  കേലഭാമ്പയനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വപഭാതജനങ്ങളനില്  ആകരഭാഗലസുരക്ഷ-

പരനിസനിതനി  സുരക്ഷഭാ  കബഭാധലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അനുകൂല  മകനഭാഭഭാവെ

രൂപതീകേരണത്തനിനുമഭായനി ബൃഹത്തഭായ വെനിവെരവെനിജഭാന വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം

നടത്തനിവെരുന. മുനപറഞ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവട സലാംസഭാനവത്ത മഭാലനിനല പ്രശ്നലാം

ശഭാസതീയമഭായനി പരനിഹരനിക്കുന്ന നടപടനികേവളടുക്കുകേയുലാം മഭാലനിനലമുക്ത കകേരളലാം എന്ന

ലക്ഷലത്തനികലയട്ട് നതീങ്ങുകേയുലാം വചേയ്യുകേയഭാണട്ട്. 

സഭാനഡട്ട് ഓഡനിറട്ട്

77(5066)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഹു ഹഹകക്കഭാടതനിയുവട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  പമ്പ,  അചനകകേഭാവെനില്,

മണനിമല എന്നതീ നദനികേളനിവല സഭാനഡട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനിൽ

മൂന  നദനികേളനികലയുലാം  ഓഡനിറനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  പ്രകതലകേലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിവലങനില് അതനിനുള കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് എന

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം എന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  മണല്  ഖനനവമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  കേടവെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  മുകേളനില്  സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന്ന  നദനികേളനിവല  മണല്  ഖനനലാം

നനിര്ത്തനിവെചനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന മുതലഭാവണന്നട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം മറ്റുലാം നദനിയനിവല മണല് അധനികേമഭായനി ഖനനലാം

വചേയ്യുന്നതനിവനതനിവര  എവനങനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനിൽ  എവനഭാവക്ക

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിവല  മണനിമലയഭാറനിവന്റെ  സഭാനഡട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വകേഭാലലാം  ജനിലയനിവല
ആരലങഭാവെട്ട്,  പനിറവെന്തൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലൂവടയഭാണട്ട്  അചന  കകേഭാവെനിലഭാര്
ഒഴുകുന്നതട്ട്.  ആരലങഭാവെട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  മണല്  കേടവകേവളഭാനലാം
നനിലവെനിലനിലഭാത്തതലാം  പനിറവെന്തൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  2011-നട്ട്  കശഷലാം  അചന
കകേഭാവെനിലഭാറനില്നനിനലാം  മണല്  ഖനനലാം  നടത്തനിയനിടനിലഭാത്തതമഭാണട്ട്.   പത്തനലാംതനിട
ജനിലയനില്  പമ്പ,  മണനിമല,  അചനകകേഭാവെനില്  എന്നതീ  നദനികേള  ഒഴുകുന്ന
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിവല  സഭാന്റെട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  2013  വെവര  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പമ്പ
നദനിയനിവല സഭാനഡട്ട്  ഓഡനിറനിവന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   മണനിമലയഭാറനിവല
സഭാനഡട്ട് ഓഡനിറട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  അചനകകേഭാവെനിലഭാറനിവന്റെ സഭാനഡട്ട് ഓഡനിറനിവന്റെ
ഒന്നഭാലാംഭഭാഗലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ബഭാധകേമഭായ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  കേടവെട്ട്
കേമ്മേനിറനികേള  ഉണട്ട്.   വകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  1-6-2015  മുതല്  മണല്  ഖനനലാം
നനിര്ത്തനിവവെചനിരനിക്കുന.   പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  ബഭാധകേമഭായ  ഗഭാമപഞഭായത്തു
കേളനില്  മണല്  ഖനനലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുളതനിനഭാല്  കേടവെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  നനിലവെനിലനില.
ബഹു. വവഹകക്കഭാടതനിയുവട ഡബദ്യു.പനി.സനി. 37940/2010/F  നമ്പര് ഉത്തരവെട്ട് പ്രകേഭാരലാം
21-12-2010  മുതല്  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  മണല്  ഖനനലാം  നനിര്ത്തനിവവെചനിട്ടുണട്ട്.
കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിവല  ബഭാധകേമഭായ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  കേടവെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള
നനിലവെനിലനില.   ജനിലയനില്  2002-നുകശഷലാം  കേടവകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നനില.   പനളലാം
നഗരസഭയനില് കേടവെട്ട് കേമ്മേനിറനി നനിലവെനിലുണട്ട്.  2011 മുതല് മണല് വെഭാരല് ടനി കേടവെനില്
നനിര്ത്തനിവവെചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവെനില്  മണല്  ഖനനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കുന്നനില.
അനധനികൃത  മണല്  വെഭാരല്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേടവകേളനില്  റവെനന്യൂ,  കപഭാലതീസട്ട്
വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാവട  നനിരനര  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  കേടവകേളനില്
വെഭാഹനങ്ങള  പ്രകവെശനിക്കുന്നതട്ട്  തടയഭാന  നനിയനണങ്ങള  ഏര്വപടുത്തുകേയുലാം
വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  

വവെളനിയനിട വെനിസര്ജന മുക്ത മണ്ഡലലാം

78(5067)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങലനിവന  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവെളനിയനിട  വെനിസര്ജന  മുക്ത
മണ്ഡലമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;



156 കകേരള നനിയമസഭ      ഒകകഭാബര് 28, 2016

(ബനി)  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  ഇതനില്  പൂര്ണ്ണത  വവകേവെരനിചനിട്ടുവണനലാം,  ഇനനി  ഏവതലഭാലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഇഇ  കനടലാം  വവകേവെരനിക്കഭാനുവണനലാം  കനടലാം
വവകേവെരനിക്കഭാത്ത സഭാപനങ്ങള എന്നകത്തക്കട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ വവെളനിയനിട വെനിസര്ജന
മുക്ത സഭാപനമഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനിലയനില്  ഇതമഭായനി  ബന്ധവപട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കമല്കനഭാടലാം
വെഹനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസന ആരഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല്  മുനനിസനിപനിലഭാറനി  പരനിധനിയനിവല  204  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ഗഭാര്ഹനികേ  ശഇചേഭാലയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  1,087,932  രൂപ  സലാംസഭാന
ശുചേനിതസ്വമനിഷനനില്നനിന്നട്ട്  അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  84  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ആദലഗഡുവെഭായ 5000 രൂപ വെതീതലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി അനുവെദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വെക്കലാം,  കേരവെഭാരലാം,  നഗരൂര്,  പഴെയകുനകമ്മേല്,  പുളനിമഭാത്തട്ട്,  മണമ്പൂര്,
ഒറ്റൂര്,  കേനിളനിമഭാനൂര്  എന്നതീ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വവെളനിയനിട
വെനിസര്ജന  മുക്തമഭായനി  സസ്വയലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാക്കനിയുള
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഇഇ  മഭാസത്തനിനകേലാം  ഇഇ  കനടലാം
വവകേവെരനിക്കഭാനുള തതീവ്രശമത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ജനിലഭാ കേളകര്.

 വവെളനിയനിട വെനിസര്ജന മുക്ത പരനിപഭാടനി

79(5068)   ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവെളനിയനിട  വെനിസര്ജന  മുക്ത  പരനിപഭാടനി  പ്രകേഭാരലാം  വെഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് എത്ര വെതീടുകേളക്കട്ട് കേക്കൂസുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു വകേഭാടുത്തു;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വപഭാതസലങ്ങളനില്  കേക്കൂസുകേള
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഉളവപടുന്ന  വനലനഭാടട്ട്,
വെഭാമനപുരലാം,  കേലറ,  പഭാകങ്ങഭാടട്ട്,  വപരനിങ്ങമല,  നന്ദനികയഭാടട്ട്,  പനവൂര്,  പുലമ്പഭാറ,
ആനഭാടട്ട്  എന്നതീ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  2339  വെതീടുകേളക്കട്ട്  കേക്കൂസുകേള
നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല.
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മഭാലനിനലവെസ്തുക്കളുവട പുനരുല്പഭാദനലാം

80(5069) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മഭാലനിനലവെസ്തുക്കളുവട  പുനരുല്പഭാദനലാം
സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവെനില് എവനങനിലുലാം  പദതനികേള ആവെനിഷ്ക്കരനിക്കുനകണഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില്  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  വെനിജയകേരമഭാവണന്നട്ട്  ഉറപട്ട്
വെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവലങനില്  പ്രസ്തുത  രലാംഗത്തട്ട്  പുതനിയ  ഏവതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  ഇവെ കമഖലഭാ അടനിസഭാനത്തനില് വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  കകേഭാടലാം  വെരഭാത്ത  നനിലയനില്  സലാംസരനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവട സര്ക്കഭാര് ക്ലതീന കകേരള കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ക്ലതീന കകേരള
കേമ്പനനി മുകഖന  268  ടണ ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള ഇകതവെവര സലാംസഭാനവത്ത വെനിവെനിധ
പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനലാം  കശഖരനിക്കുകേയുലാം  ശഭാസതീയമഭായ  സലാംസരണത്തനിനുലാം
പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനുലാം വെനികധയമഭാക്കുകേയുലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  മഭാലനിനല  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ചുവെവട  പറയുന്ന
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവെലലാംബനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് :

1. ഉറവെനിട  മഭാലനിനലസലാംസരണ സലാംവെനിധഭാനലാം  വെതീടുകേളനിലുലാം,  വപഭാത-സസ്വകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം കേമ്മേന്യൂണനിറനി തലത്തനിലുലാം ഉറപഭാക്കല്.

2. അഴുകേഭാത്ത  മഭാലനിനലങ്ങള  സമഭാഹരനിക്കഭാനുലാം  സലാംസരനിക്കഭാനുലാം
പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനട്ട് വവകേമഭാറുന്നതനിനട്ട് നടപടനി ആരലാംഭനിക്കല്.

3. വമറതീരനിയല് റനിക്കവെറനി വഫസനിലനിറനി സഭാപനിക്കല്.
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4. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനത്തനിവന്റെ കറഭാഡുകേളുവട ടഭാറനിലാംഗനിനട്ട് പഭാസനികേട്ട്
മഭാലനിനലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ.

5. വെതീടുകേളനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  അഴുകേഭാത്ത  മഭാലനിനലങ്ങള  തരലാംതനിരനിചട്ട്
വൃത്തനിയഭാക്കനി സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള പരനിശതീലനങ്ങള.

6. ബൃഹത്തഭായ 'ഹരനിത കകേരളലാം' കേലഭാമ്പയനിന.

7. പുനരുപകയഭാഗ  സഭാധലമഭായ  സഭാധനങ്ങള  പരമഭാവെധനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
കപ്രരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം,  പ്രകൃതനി സഇഹൃദ വെസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുമുള
കേലഭാമ്പയനിന,  ബദല്  ഉല്പന്നങ്ങള  ലഭലമഭാക്കല്,  ബദല്  ഉത്പന്ന
സലാംരലാംഭങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്.

8. ഗതീന കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ബഭാധകേമഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള,
പരനിശതീലനങ്ങള,  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കല്,  പരനികശഭാധനഭാ
സലാംവെനിധഭാനലാം സൃഷ്ടനിക്കല്.

9. ദ്രവെ മഭാലനിനല സലാംസരണ രതീതനികേള ആവെനിഷ്കരനിക്കല്.

10. സഭാപനങ്ങളനില് ഉറവെനിട (onsite) ദ്രവെമഭാലനിനല സലാംസരണ സലാംവെനിധഭാനലാം.

11. പഭാകക്കജട്ട് വസപ്കറജട്ട് ട്രതീറട്ട്വമന്റെട്ട് സലാംവെനിധഭാനങ്ങള.

12. കസഭാടര്  ഹഇസട്ട്,  ക്രനിമകറഭാറനിയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  ആസൂത്രണവലാം
നനിര്വഹണവലാം.

13. ഓകരഭാ പങഭാളനികേളക്കുലാം കവെണനി വവെകവവറ കശഷതീ വെനികേസന പരനിശതീലന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള.

14. വെനിവെരവെനിജഭാന വെലഭാപന പരനിപഭാടനികേള.

(ഡനി)  വപഭാതജന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  ഉറവെനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനട്ട്
ഉഇന്നല്  നല്കേനി  വെലഭാപകേമഭാക്കുകേവയന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  ബൃഹത്തഭായ  'ഹരനിത
കകേരളലാം' കേലഭാമ്പയനിന നടത്തഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജന നടപടനികേള

81(5070)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനവമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  എവനഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് തകദ്ദേശഭരണ വെകുപട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുന്നതട്ട്;
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(ബനി) ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി വെര്ദനിച്ചു വെരുന്ന മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
ശഭാശസ്വതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാന  സമഗ  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  പദതനികേള
വെനിഭഭാവെനലാം വചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാലനിനലങ്ങള
കുനകൂടുന്ന  പ്രവെണത  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പകേര്ചവെലഭാധനികേള
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ശുചേനിതസ്വമനിഷവന്റെ  പനിനണകയഭാവട  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുവട കനതൃതസ്വത്തനില് തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന:

1. ഉറവെനിട മഭാലനിനലസലാംസരണ സലാംവെനിധഭാനലാം വെതീടുകേളനിലുലാം,  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം,
കേമ്മേന്യൂണനിറനി തലത്തനിലുലാം.

2. നനിലവെനിലുള വപഭാതപഭാനകേളുവട അറകുറപണനികേളുലാം അപ്ഗകഡഷനുലാം.

3. വമറതീരനിയല് റനിക്കവെറനി വഫസനിലനിറനി.

4. കസഭാടര് ഹഇസട്ട്, ക്രനിമകറഭാറനിയലാം.

5. മഴെക്കഭാല പൂര്വശുചേതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള.

6. എലഭാ വെതീടുകേളക്കുലാം കേക്കൂസട്ട് സഇകേരലലാം,  വൃത്തനിയുലാം വവെടനിപ്പുമുള വപഭാത
കടഭായട്ട് ലറട്ട്.

7. പഭാകക്കജട്ട് വസപ്കറജട്ട് ട്രതീറട്ട്വമന്റെട്ട് സലാംവെനിധഭാനങ്ങള.

8. പുനരുപകയഭാഗ  സഭാധലമഭായ  സഭാധനങ്ങള  പരമഭാവെധനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
കപ്രരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം,  പ്രകൃതനി സഇഹൃദ വെസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുമുള
കേലഭാമ്പയനിന,  ബദല്  ഉല്പന്നങ്ങള  ലഭലമഭാക്കല്,  ബദല്  ഉത്പന്ന
സലാംരലാംഭങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്.

9. വെനിവെരവെനിജഭാന വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള.

10. കശഷതീവെനികേസന പരനിപഭാടനികേള.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനവത്ത  മഭാലനിനലപ്രശ്നലാം  സഭായനിയഭായനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉഇന്നല്  നല്കുന്ന  ബൃഹത്തഭായ  'ഹരനിത  കകേരളലാം'  പദതനി
2016 നവെലാംബര് 1 മുതല് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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എറണഭാകുളലാം കറഭായല് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് ഡനിസനിബന്യൂകടഴെട്ട് സനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനലാം

82(5071)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  പരനിധനിയനില്  കറഭായല്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  &
ഡനിസനിബന്യൂകടഴട്ട്, DCA  കഫഭാര് റനിലയനസട്ട് ഇനഡസനിയല് ലനിമനിറഡട്ട്,  ഫസട്ട് ഫ്കളഭാര്,
വസബഭാസലന കറഭാഡട്ട്,  കേലൂര്,  എറണഭാകുളലാം എന്ന സഭാപനലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
ഉവണങനില് കകേഭാര്പകറഷവന്റെ റനിക്കഭാര്ഡുകേള പ്രകേഭാരലാം എന്നഭാണട്ട് പ്രസ്തുത സഭാപനലാം
ആരലാംഭനിചവതന്നട്ട് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ; ഇതനിവന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിനട്ട്  ഏവതങനിലുലാം
തരത്തനിലുള  വവലസനസുകേകളഭാ  വപര്മനിറ്റുകേകളഭാ  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്
ആയതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തനി കകേഭാപനികേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനനികലക്കട്ട്  നഭാളനിതവെവര  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  ടഭാകകഭാ  മറ്റു
ഫതീസുകേകളഭാ  ഈ  സഭാപനലാം  ഒടുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  ഇതനിവന്റെ  വെനിവെരങ്ങളുലാം
കകേഭാപനികേളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാര്പകറഷനനിവല  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിവന്റെ
പഭാര്ടട്ട്കനഴട്ട്  ആവരഭാവക്കയഭാണട്ട്;  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവെരുവട  പൂര്ണ്ണകമല്വെനിലഭാസവലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സഭാപനലാം  എനട്ട്  ബനിസനിനസഭാണട്ട്  നടത്തുന്നവതന്ന  വെനിവെരലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) മുനമനനി പഭാലഭാ കേരനികങ്ങഭാഴെയല് വകേ.എലാം.മഭാണനിയുവട മകേന കജഭാസട്ട്
വകേ.മഭാണനിയുവട ഭഭാരല നനിഷഭാ കജഭാസട്ട് ഇഇ കേമ്പനനിയനില് പഭാര്ടട്ട്ണര് ആവണനളതട്ട്
സലാംബന്ധനിച കരഖകേള കകേഭാര്പകറഷനനില് ഉകണഭാ; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ; എങനില് കകേഭാപനി
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  27-2-2016-ലഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട് രജനികസഷന നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.
പകേര്പട്ട് അനുബന്ധലാം I ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  വകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനനിവല  അസസട്ട് വമന്റെട്ട്  രജനിസര്  പ്രകേഭാരലാം  കേലൂര്
വസബഭാസലന കറഭാഡനിലുള 36/1899 ഡനി2 (65/1093) നമ്പര് ഫസട്ട് കഫഭാര് വകേടനിടലാം
ഷമഭാസട്ട്  എന.എ.  എന്ന  വെലക്തനിയുവട  ഉടമസതയനിലഭാണട്ട്.   ടനി  വകേടനിടത്തനിവന്റെ
വെസ്തുനനികുതനി  2013-14,  2014-15,  2015-16  എന്നതീ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷങ്ങളനില്
രസതീതട്ട് നമ്പര് 9020,  തതീയതനി 8-6-2014, 40316 തതീയതനി  25-11-2014 ഓഫതീസട്ട്
കേളക്ഷന  തതീയതനി  9-6-2015  പ്രകേഭാരലാം  അടചനിട്ടുളതഭായനി  കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കകേഭാപനികേള അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) കഡഭാ. കസവെലര് മഭാതദ്യു,

36/1899 ഡനി2

കേഭാസനിലാം ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്

വസബഭാസലന കറഭാഡട്ട്, കേലൂര്.

(ഇ)  ഓഫതീസട്ട് കഫഭാര് കപഭാളനിമര് ഏജനസനി.

(എഫട്ട്)  ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച കരഖകേള വകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷനനില് ഇല.

സമനിതനി കയഭാഗനടപടനികേള ഡനിജനിറല് സലാംവെനിധഭാനത്തനില് മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് പദതനി
83(5072) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീ  .   വെനി  .  ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  സമനിതനികയഭാഗ  നടപടനികേള
ഡനിജനിറല് സലാംവെനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഡനിജനിറഹലസ് ഡട്ട്  മതീറനിലാംഗട്ട്  മഭാകനജ് വമന്റെട്ട്  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ
ഗുണവെനികശഷങ്ങളുലാം സവെനികശഷതകേളുലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏതട്ട്  ജനിലയനിലഭാണട്ട്  ഈ  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കനിയവതനലാം  ഏതട്ട്
കസഭാഫട്ട് വവെയര് ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കനിയവതനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്

857/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഡനിജനിറവവലസ്ഡട്ട്  മതീറനിലാംഗട്ട്  മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട്  സലാംവെനിധഭാനത്തനില്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  കയഭാഗത്തനിനുള  അജണയുലാം  കനഭാടതീസുലാം
തയഭാറഭാക്കല്,  കുറനിപട്ട്  കരഖവപടുത്തല്  തടങ്ങനി  ഭരണസമനിതനി  കയഭാഗവമഭായനി
ബന്ധവപട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഡനിജനിറല്  സലാംവെനിധഭാനത്തനികലയട്ട്  മഭാറുന.   കയഭാഗലാം
സലാംബന്ധനിച  വെനിവെരങ്ങള  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  ആയുലാം  ഇ-വമയനില്  ആയുലാം
അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം കയഭാഗത്തനില് പവങടുത്തവെരുവട ഹഭാജരുലാം, മനിനനിറട്ട്സുലാം തയഭാറഭാക്കനി
മനിനനിറട്ട്സനിവന്റെ പകേര്പട്ട് ബന്ധവപട എലഭാവെര്ക്കുലാം ഓണവവലന ആയനി നല്കുന്നതനിനുലാം
ഇതനില്  സലാംവെനിധഭാനമുണട്ട്.   കൂടഭാവത  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള
തടര്നടപടനികേള  കരഖവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  പഴെയ  തതീരുമഭാനങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇഇ സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട സഭാധനിക്കുന.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ഇഇ  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷന  തയഭാറഭാക്കനിയ  'സകേര്മ്മേ'  എന്ന  കസഭാഫട്ട് വവെയര്
ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് ഇഇ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

വപനഷന വെനിതരണലാം

84(5073)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വെനിവെനിധ  വപനഷനുകേളുവട  വെനിതരണലാം
മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വപനഷന  വെനിതരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  വപനഷനുകേളുലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  സഹനിതലാം  വെനിതരണലാം
വചേയഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി വപനഷന വെനിതരണലാം വചേയഭാന കേഴെനിയഭാവത കപഭായ
സഭാഹചേരലലാം വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.
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(ബനി)  വപനഷന  വെനിതരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവെനിലുള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  വെനിവെരങ്ങളുലാം  അവെര്  ആവെശലവപടുന്ന  വെനിതരണമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം
കശഖരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കുടുലാംബശതീ മുകഖന സര്കവ നടത്തുകേയുലാം വപനഷന വെതീടുകേളനില്
ലഭനിക്കണവമന്നട്ട്  ആവെശലവപടവെര്ക്കുലാം  കപഭാസട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  കസവെനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്
അക്കഇണട്ട്  വതരവഞടുത്തവെര്ക്കുലാം   പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  മുകഖന
കനരനിടട്ട് വെതീടുകേളനില് എത്തനിചട്ട് നല്കുകേയുലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വപനഷന  വെനിതരണലാം  വചേയഭാന  കേഴെനിയഭാവത
കപഭായ സഭാഹചേരലമുണഭായനിടനില.

ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി

85(5074)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുവടയുലാം  നഗരസഭകേളുവടയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാവട  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി  നടപഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏവതഭാവക്ക  പ്രവെര്ത്തനികേളക്കഭാണട്ട്  പദതനിയനില്  പ്രഭാമുഖലലാം
നല്കുകേവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയുവട നനിര്വഹണത്തനിനട്ട് കേര്മ്മേസമതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  എന്നകത്തയട്ട്  പ്രവെര്ത്തനസജമഭാക്കുലാം;  വെനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ശുചേനിതസ്വലാം-മഭാലനിനലസലാംസരണലാം,  കൃഷനി  വെനികേസനലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം
എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  കമഖലയനില്  ഉഇന്നല്  നല്കുന്ന  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാവട മനിഷന മഭാതൃകേയനില് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) രൂപതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  കകേരളത്തനിവന്റെ സമഗ വെനികേസനത്തനിനുകവെണനി ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി
നവെലാംബര് മഭാസകത്തഭാവട ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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നഭായവള വെളര്ത്തുന്നതനിനട്ട് വവലസനസട്ട്

86(5075)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭായവള  വെളര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട

ഹലസനസട്ട് കവെണവമന്നട്ട് വെലവെസ നനിലവെനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ഹലസനസട്ട്

കേരസമഭാക്കനി  മഭാത്രകമ  നഭായവള  വെളര്ത്തുനള  എന്നട്ട്  ഉറപ്പു  വെരുത്തുന്നതനിനട്ട്

സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എവനഭാവക്കയഭാണട്ട്; വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെളര്ത്തുനഭായള  പ്രഭായഭാധനികേലത്തഭാലുലാം,  കരഭാഗങ്ങള  വെനലാം

അവെശരഭാകുകമ്പഭാള  അവെവയ  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  തയഭാറഭാകേഭാവത  ദൂരസലങ്ങളനില്

വകേഭാണ്ടുകപഭായനി  ഉകപക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനട്ട്  എന  നടപടനിയഭാണട്ട്

സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി)  1998-വല  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  (പന്നനികേളക്കുലാം  പടനികേളക്കുലാം

വവലസനസട്ട്  നല്കേല്)  ചേടങ്ങള  ചേടലാം  3  പ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവന്റെ

വവലസനസട്ട്  കൂടഭാവതയുലാം  വവലസനസനില്  പറഞനിട്ടുള  നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്

അനുബന്ധമലഭാവതയുലാം  യഭാവതഭാരഭാളുലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പ്രകദശത്തട്ട്  നനിശനിത

തതീയതനി മുതല് പടനികേവള  വെളര്ത്തുവെഭാകനഭാ സൂക്ഷനിക്കുവെഭാകനഭാ പഭാടനിലഭാവയന്നട്ട്  ഒരു

ഗഭാമപഞഭായത്തനിനട്ട്  പ്രകമയലാംമൂലലാം  നനിശയനിക്കഭാവന്നതഭാവണന്നട്ട്  വെലവെസ

വചേയ്യുനണട്ട്.   എലഭാ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  വെളര്ത്തുനഭായകേളക്കട്ട് വവലസനസട്ട്

ഏര്വപടുത്തണവമന്നട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   നഭായകേളക്കട്ട്  എലഭാ

വെര്ഷവലാം വവലസനസട്ട് പുതക്കുകേയുലാം അവെയട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി  കകേഭാളറുലാം  കടഭാക്കണുലാം

അനുവെദനിചട്ട് നല്കേണവമനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. 1994-വല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി

ആകട്ട് വസക്ഷന 437 പ്രകേഭാരലാം മുനനിസനിപല് പ്രകദശങ്ങളനില് വവലസനസട്ട് നല്കുന്ന

രതീതനി നനിലവെനിലുണട്ട്.
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(സനി) വവലസനസട്ട് അനുവെദനിക്കവപട നഭായവയ ഉടമസന തവന്റെ പരനിസരത്തട്ട്

തവന്ന  വെളര്കത്തണതലാം  അലഞതനിരനിയഭാന  അനുവെദനിക്കഭാന  പഭാടനിലഭാത്തതലാം

അപ്രകേഭാരലാം  വവലസനസനില്  വെലവെസ  വചേകയണതമഭാണട്ട്.  വവലസനസട്ട്

നല്കുന്നകതഭാവട  അതനിവന്റെ  സൂചേനയഭായനി  മുദ്രണലാം  വചേയ്ത  ഒരു  വമറല്  കടഭാക്കണ

വസക്രടറനി മൃഗത്തനിവന്റെ ഉടമസനട്ട് നല്കകേണതലാം അതട്ട് നഭായയുവട കേഴുത്തനില് വകേടനി

സൂക്ഷനികക്കണതമഭാവണന്നട്ട് വെലവെസ വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

നഭായവള വെളര്ത്തുന്നതനിനട്ട് വവലസനസട്ട്

87(5076)    ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവെകുമഭാര്  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :

 ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന  :

 ശതീ  .       സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭായവള  വെളര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  ഹലസനസട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുവെഭാന

തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  ഹലസനസട്ട്  ഫതീസട്ട്  എത്രയഭായഭാണട്ട്

നനിശയനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി)  ഹലസനസട്ട്  ഉള  നഭായവള  വതരുവെനില്  ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന

സഭാഹചേരലത്തനില് ഉടമയനില്നനിന്നട്ട് ഉയര്ന്ന നനിരക്കനിലുളള ഹഫന ഈടഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.    1994-വല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകട്ട്  വസക്ഷന  437

പ്രകേഭാരവലാം  1998-വല  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  (പന്നനികേളക്കുലാം  പടനികേളക്കുലാം

വവലസനസട്ട്  നല്കേല്)  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരവലാം  വെളര്ത്തു  നഭായളക്കട്ട്  വവലസനസട്ട്

നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്

ഏകേതീകൃത വവലസനസട്ട് ഫതീസട്ട് നനിശയനിചനിടനില.  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് വവലസനസട്ട്

ഫതീസട്ട് 10 രൂപയഭാണട്ട്. 

(ബനി)  1998-വല  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  (പന്നനികേളക്കുലാം  പടനികേളക്കുലാം
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വവലസനസട്ട്  നല്കേല്)  ചേടങ്ങള  ചേടലാം  3  പ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവന്റെ

വവലസനസട്ട്  കൂടഭാവതയുലാം  വവലസനസനില്  പറഞനിട്ടുള  നനിബന്ധനകേള

ക്കനുസരണമലഭാവതയുലാം  യഭാവതഭാരഭാളുലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പ്രകദശത്തട്ട്  നനിശനിത

തതീയതനി  മുതല്  നഭായവള  വെളര്ത്തുവെഭാകനഭാ  സൂക്ഷനിക്കുവെഭാകനഭാ  പഭാടനിവലന്നട്ട്  ഒരു

ഗഭാമപഞഭായത്തനിനട്ട് പ്രകമയലാംമൂലലാം നനിശയനിക്കഭാവന്നതഭാവണന്നട്ട് വെലവെസ വചേയ്യുന.

1998-വല  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആകട്ട്  ചേടലാം  5  പ്രകേഭാരലാം  വവലസനസട്ട്

ഇലഭാവതകയഭാ വവലസനസട്ട് ഉവണങനില് അതനിവല വെലവെസകേളക്കട്ട് വെനിരുദമഭാകയഭാ

അലഞതനിരനിയഭാന  അനുവെദനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  നഭായവയ  വെളര്ത്തുന്ന  ഏവതഭാരഭാളക്കുലാം

കുറസഭാപനത്തനികന്മേല്  250  രൂപ  വെവര  പനിഴെ  ചുമത്തഭാലാം.   കുറകൃതലലാം  തടരുന്ന

സലാംഗതനിയനില് ഓകരഭാ ദനിവെസകത്തയ്ക്കുലാം 50 രൂപ വെവര പനിഴെ ചുമത്തഭാവന്നതഭാവണനലാം

വെലവെസ വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

 കകേരകളഭാതവെലാം

88(T*5077) ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  :
 ശതീ  .     പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വെര്ഷലാം  'കകേരകളഭാതവെലാം'  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരകളഭാതവെലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതനിവന്റെ
കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരകളഭാതവെലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നനിലവെനില്  അനുവെദനിക്കുന്ന  ഫണട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വെനിവെരലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതട്ട്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  യുവെജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  2016-17-ല്
കകേരകളഭാതവെലാം പദതനി സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 22-9-2016-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)
നമ്പര്  201/16/കേഭാ.യു.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  4,20,00,000  രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കകേരകളഭാതവെലാം  നടത്തനിപട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയുലാം
അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഫണട്ട്  റനിലതീസനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് - 15,000 രൂപ

കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് - 30,000 രൂപ

മുനനിസനിപഭാലനിറനി - 30,000 രൂപ

കകേഭാര്പകറഷന - 30,000 രൂപ

ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് -     2,00,000 രൂപ

ഇതട്ട്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവെനില്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  

കതഭാപ്പുലാംപടനി-ഇടവക്കഭാചനി കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധവപട
പ്രവൃത്തനികേള

89(5078)  ശതീ  .    കജഭാണ വഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പശനിമവകേഭാചനിയനിവല കതഭാപ്പുലാംപടനി - ഇടവക്കഭാചനി പ്രകദശങ്ങവള തമ്മേനില്
ബന്ധനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  മൂന  ദശഭാബ്ദങ്ങളക്കട്ട്  മുനപട്ട്  തടക്കലാം  കുറനിചതലാം  ഈ
പ്രകദശങ്ങളനിവല  ഗതഭാഗത  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരവമഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപട
40 അടനി കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട നനിജസനിതനി വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിവന്റെ  സലവമടുപട്ട്  നടപടനികേള  എവെനിവട  വെവരയഭായനി  ;  ഇതട്ട്
എന്നകത്തയട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കറഭാഡനിനഭായനി  മരവെനിപനിച  ഭൂമനിയുവട  ഉടമസരുവട  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി തകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഈ കറഭാഡനിവന്റെ അഹലനവമന്റെനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുവണങനില്
അതനിവന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കതഭാപ്പുലാംപടനി  മുതല്  എലാം.എല്.എ.  കറഭാഡട്ട്  പടനിഞഭാകറ  അറലാം  വെവര
പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാണലാം  വെനി.വെനി.എല്.പനി.  സ്കൂള  വെവര  സലലാം  ഏവറടുക്കല്
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി) ഓകരഭാ വെര്ഷവത്തയുലാം പഭാന ഫണനിലഭാണട്ട് തകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നതട്ട്.

(ഇ)  അവവലനവമന്റെനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   പകേര്പട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപനില് ലഭലമല.

  അയങഭാളനി നഗര വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി
90(5079) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ  :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അയങഭാളനി  നഗര  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുനകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുവട ലക്ഷലങ്ങള എവനലഭാവമന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏവതലഭാമഭാവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി)  നഗരസഭകേളനില് വെസനിക്കുന്ന അവെനിദഗ കേഭായനികേഭാദസ്വഭാനത്തനിനട്ട് തയഭാറുള
ഓകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിവലയുലാം  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭായ  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില്  കുറഞതട്ട്  നൂറുദനിവെസലാം  വതഭാഴെനില്  ഉറപഭാക്കുകേയുലാം  അതനിലൂവട
കുടുലാംബങ്ങളുവട  ജതീവെനിതസുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുകേയുമഭാണട്ട്  അയങഭാളനി  നഗര  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്
പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.  
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(സനി) 

1. ജലസലാംരക്ഷണവലാം ജലവകേഭായലാം.

2. വെരളച തടയല്(വൃക്ഷങ്ങള നടതീല്, വെനവെത്കേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളടക്കലാം)

3. വവമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള

4. എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി./കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേള

5. കുടുലാംബങ്ങളുവട  ഭൂമനിയനില്  ജലകസചേന  സഇകേരലവമഭാരുക്കല്,  കുളങ്ങള

വൃത്തനിയഭാക്കല്  ഉളവപവടയുള  പരമ്പരഭാഗത  ജലകസഭാതസ്സുകേളുവട

പുനനഃനനിര്മ്മേഭാണലാം, ഭൂവെനികേസനലാം, വവെളവക്കടട്ട് ഉളവപവടയുള വവെളവപഭാക്ക

നനിയനണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം കുളസലാംരക്ഷണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം.

6. BSUP/IHSDP/KSUDP/SJSRY/RAY തടങ്ങനിയ പദതനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി

ഏവറടുക്കഭാവന്ന  കചേരനി/ക്ലസര്  വെനികേസന  പദതനിയുവട  അനുപൂരകേ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി

നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ഭവെനങ്ങളുവട  വെഭാനലാം  വവെട്ടുന്നതനിനുലാം  അടനിസഭാനലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള പ്രവൃത്തനികേളുലാം.

7. കകേഭാളനനി നവെതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള

8. സസ്വകേഭാരല  വെലക്തനികേളുവട  ഭൂമനിയനില്  മഴെക്കുഴെനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേനിണര്
റതീചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്,  3  മതീറര്  വെതീതനി  വെവരയുള  കറഭാഡുകേളനില്  ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേനകേഭാലനി
വതഭാഴുത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വെഭാനലാം  വവെട്ടുകേ  മുതലഭായ  പ്രവൃത്തനികേള
അയങഭാളനി  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  ഏവറടുക്കഭാവന്നതഭാവണന്നട്ട്  പത്തഭാമതട്ട്
സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  കേഇണസനില്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളതലാം
അതനിനപ്രകേഭാരലാം  നഗരസഭകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളതമഭാണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരമുള  പ്രവൃത്തനികേള  നഗരസഭകേളനില്  ഏവറടുത്തട്ട്
വചേയ്യുന്നതനിനുകവെണനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  നഗരസഭകേള
സമര്പനിച  ആക്ഷന  പഭാനനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധലാം  1  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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വപനഡഇണ സമരലാം

91(5080)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിവല  ഫകറഭാക്കട്ട്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്
വസക്രടറനിയുവട കനതൃതസ്വത്തനില് ഒരു വെനിഭഭാഗലാം ജതീവെനക്കഭാര് നടത്തനിയ വപനഡഇണ
സമരലാം കേഭാരണലാം വപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് ഉണഭായ ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഓഫതീസട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  വപനഡഇണ  സമരലാം  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്
വസക്രടറനി  പതനിച  കനഭാടതീസട്ട്  സമൂഹ  മഭാധലമങ്ങളനില്  പ്രചേരനിക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനില്  കനഭാടതീസട്ട്  പതനിക്കഭാന  വസക്രടറനിക്കട്ട്
അധനികേഭാരലാം ഉകണഭാ;

(സനി)  സസ്വയലാം  വപനഡഇണ  സമരലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം  മറ്റു  ജതീവെനക്കഭാവര
അതനിനു കപ്രരനിപനിക്കുകേയുലാം വചേയ്ത മുനനിസനിപഭാലനിറനി വസക്രടറനിവക്കതനിവര  1960 -വല
സര്ക്കഭാര് ജതീവെനക്കഭാരുവട വപരുമഭാറ ചേടത്തനിവല 3, 86 എന്നതീ വെകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവലങനില് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടനില.

(ബനി & സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് അകനസ്വഷണത്തനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് തടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കവെക്കനസനി റമനിഷന

92(5081)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  കവെക്കനസനി  റമനിഷന  അനുവെദനിക്കുന്നതനിലൂവട  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം മഭാത്രലാം എത്ര കകേഭാടനി
രൂപ നഷ്ടലാം വെന്നനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കവെക്കനസനി  റമനിഷന  അനുവെദനിക്കുന്നതട്ട്  നനിര്ത്തല്  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണട്ട്.
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പഞഭായത്തട്ട് വസക്രടറനി, അസനിസന്റെട്ട് വസക്രടറനിമഭാരുവട ഒഴെനിവള തസനികേകേള

93(5082)   ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തട്ട്  വസക്രടറനി,  അസനിസന്റെട്ട്  വസക്രടറനിമഭാരുവട  ഒഴെനിവള
തസനികേകേളനില് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഉകദലഭാഗസവര നനിയമനിക്കുവെഭാന കേഴെനി ഞനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായുള  വപ്രഭാകമഭാഷന  ലനിസട്ട്  നനിലവെനിലുകണഭാ;  ഇവലങനില്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  ആയതട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ഉടനതവന്ന  നനിയമനലാം  നടത്തുവെഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞഭായത്തട്ട്  വസക്രടറനി,  അസനിസന്റെട്ട്  വസക്രടറനിമഭാരുവട  ഒഴെനിവള
തസനികേകേളനില് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഉകദലഭാഗസവര നനിയമനിക്കുവെഭാന കേഴെനിഞനിടനില.

(ബനി) പഞഭായത്തട്ട് വെകുപനിവല ജതീവെനക്കഭാരുവട നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന 2010, 2014-
വല സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള ബഹു.  കകേരള  അഡട്ട് മനിനനികസറതീവെട്ട്  വവട്രബന്യൂണലുലാം ബഹു.
കകേരള  വവഹകക്കഭാടതനിയുലാം  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതസലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി
മുമ്പഭാവകേയുള  എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനില്  13-5-2016  തതീയതനിയനിവല  ഉത്തരവെനിന  പ്രകേഭാരലാം
തല്സനിതനി തടരുവെഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

പ്രസ്തുത  എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനിവല  അനനിമവെനിധനിക്കുവെനികധയമഭായനി  വസക്രടറനി/
അസനിസന്റെട്ട്  വസക്രടറനി  തസനികേകേളനിവല  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുവെഭാനുള  അടനിയനര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വെഴെനിവെനിളക്കട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

94(5083)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനനപുരലാം  നഗരസഭയുവട  ഇടവെകക്കഭാടട്ട്  വെഭാര്ഡനില്  ശതീകേഭാരലലാം
ജലാംഗ്ഷനനിവല  വകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-ക്കട്ട്  സമതീപവലാം,  ത്രനികവെണനി  കസഭാറനിനട്ട്  സമതീപമുള
പഭാടത്തനില്  ഹലനനിലുലാം  വെഴെനിവെനിളക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  23-9-2015-ല്
അന്നവത്ത  വെര്കട്ട്  കേമ്മേനിറനി  വചേയര്മഭാനട്ട്  ശതീകേഭാരലലാം  റസനിഡനസട്ട്  അകസഭാസനികയഷന
നല്കേനിയ നനികവെദനത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വകേ.എസട്ട്.ഇ ബനി എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി
നലനിയനിട്ടുവണങനില്,  എന്നഭാണട്ട് നല്കേനിയവതനലാം ഇത സലാംബന്ധനിചട്ട് നഗരസഭ തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുകണഭാവയനലാം ഇലഭാവയങനില് കേഭാരണലാം എവനനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ബഭാറനിവന്റെ സമതീപമുള ഈ കറഭാഡുകേളനില് രഭാത്രനി കേഭാലങ്ങളനില് സഭാമൂഹല
വെനിരുദ ശലലലാം ഉളതനിനഭാല് വെഴെനിവെനിളക്കട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നഗരസഭ അടനിയനര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  വെനിഷയവമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  നഗരസഭയനില്  കേകത്തഭാ
എസനികമകറഭാ ലഭലമഭായനിടനില.  ആയതനിനഭാല് നഗരസഭ തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില.

(ബനി) നഗരസഭയട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

കകേരകളഭാതവെലാം

95(T5084)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരകളഭാല്സവെലാം  വെനിപുലതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട
നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള സലാംസഭാന യുവെജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില് ഏറവലാം
ജനശദ  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  പരനിപഭാടനിയഭാണട്ട്  കകേരകളഭാതവെലാം.   നഗര
വെഭാസനികേളവക്കഭാപലാംതവന്ന  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിവല  യുവെജനങ്ങളക്കുലാം  തങ്ങളുവട
കേലഭാകേഭായനികേ  കേഴെനിവകേള  പ്രകേടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവെസരവമഭാരുക്കുകേ എന്ന മഹത്തഭായ ലക്ഷലമഭാണട്ട് ഇതനിനുളതട്ട്.  കകേരകളഭാതവെലാം
പ്രഭാഥമനികേതല  മതരങ്ങള  ഗഭാമ/മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന  തലത്തനിലുലാം
രണഭാലാംഘടലാം  കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനിലുലാം  മൂന്നഭാലാം  ഘടലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന.   ജനിലഭാതല  മതരങ്ങളനില്  വെനിജയനിചവെര്  സലാംസഭാനതല
കകേരകളഭാതവെത്തനില് പവങടുക്കുന.

    സമ്പൂര്ണ്ണ ശഇചേഭാലയ പദതനി
96(5085) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല  :

ശതീ  .      പനി  .   വകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട്  :
 ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട്  :
 ശതീ  .       അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  ശഇചേഭാലയ  പദതനി  പ്രഖലഭാപനിത  തതീയതനിക്കകേലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാവവമന്നട്ട് കേരുതനകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  പദതനി  ലക്ഷലത്തനിവലത്തഭാന  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിശനിത  തതീയതനിക്കകേലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭായനിവലങനില്,
പൂര്ത്തനിയഭാവെഭാന എത്രകേഭാലലാം കൂടനി കവെണനിവെരുവമന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  ശഇചേഭാലയ  പദതനി  ലക്ഷലത്തനിവലത്തഭാന  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

  വെലക്തനിഗത ഗഭാര്ഹനികേ ശഇചേഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
വെനിഹനിതമടക്കലാം  (സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്  മനിഷന)  ആവകേ  15,400  രൂപയഭാണട്ട്
യൂണനിറട്ട്  കകേഭാസട്ട്.   ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  പണനിയുന്നതനിനുള
കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭലമഭാകുന്നതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം വെന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്
എലഭാ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ശഇചേഭാലയ  സഇകേരലലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള
ധനലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  തങ്ങളുവട  പഭാന  ഫണനില്  നനികന്നഭാ
തനതഫണനില്  നനികന്നഭാ  വെകേയനിരുത്തനി  വെലക്തനിഗത  ഗഭാര്ഹനികേ
ശഇചേഭാലയലാം പണനിയുന്നതനിനുള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള നല്കേനിയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുലാം  കപ്രഭാജകട്ട്  വെചട്ട്  പദതനി
ഏവറടുത്തു.

 മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം  നഗരസഭകേളക്കുലാം  സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്
മനിഷന  (അര്ബന)  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി.   പഭാന  ഫണട്ട്  വെകേയനിരുത്തനി
കപ്രഭാജകട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

 ദുര്ഘട  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  പണനികയണ്ടുന്ന  39120  കടഭായട്ട് ലറ്റുകേളക്കട്ട്
അധനികേലാം  ആവെശലമഭായനി  വെരുന്ന  99  കകേഭാടനി  രൂപ  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതലകേ  സഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം
അതനിനപ്രകേഭാരലാം  കപ്രഭാജകട്ട്  തയഭാറഭാക്കുവെഭാന  അനുമതനി  നല്കേനിയുലാം
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

 ജലനനിധനി കപ്രഭാജകട്ട്  പ്രകദശമഭായ  115  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ജലനനിധനി
മുകഖന ഗഭാര്ഹനികേ ശഇചേഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണ കപ്രഭാജകട്ട് ഏവറടുത്തു.
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 ഉകപക്ഷനിക്കവപട  സസ്വകേഭാരല  എകസറട്ട്  ലയങ്ങളനില്  ഗഭാര്ഹനികേ
ശഇചേഭാലയങ്ങളുലാം  സഭാനനിടറനി  കകേഭാലാംപകലാം  പണനിയുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി നല്കേനി.

 സര്ക്കഭാര്-സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുവട  സനി.എസട്ട്.ആര്.  ഫണനില്  നനിന്നട്ട്
ബുദനിമുകടറനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അധനികേ
തകേ കേവണത്തുന്നതനിനുള ശമങ്ങള നടത്തനി.

 കുടുലാംബശതീ, വകേഭാകമഴെട്ട് സലല് ബഭാങ്കുകേള, സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള
മുകഖന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വെഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
സഇകേരലങ്ങള ഉറപഭാക്കനി.

 കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനഭാ  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ  കസവെനവലാം  റനികസഭാഴട്ട്
കപഴെട്ട് സണമഭാരുവട  കസവെനവലാം,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  വമഭാബനിവവലകസഷന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

 World  Bank,  UNICEF  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുവട  പനിനണകയഭാടുകൂടനി
റനികസഭാഴട്ട്  കപഴണമഭാര്ക്കുള  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി.   പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
അനുകയഭാജലമഭായ  സഭാകങതനികേ  വെനിദലകേള  കേവണത്തനി  ജനിലകേളക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വചേലവെട്ട്  പരനിമനിതവപടുത്തനിയ നനിര്മ്മേഭാണ സഭാകങതനികേ
രതീതനികേളനില്  COSTFORD-വന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  കമസണ
പലനിശതീലനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.    ജലദഇര്ലഭല  പ്രകദശങ്ങളനില്
എകക്കഭാസഭാന  കടഭായട്ട് ലറ്റുകേള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  പരനിചേയവപടുത്തനി
വെരുന.

 MSW  വെനിദലഭാര്തനികേള,  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജകേളനിവല നഭാഷണല്
സര്വതീസട്ട്  സതീലാം  കവെഭാളന്റെനികയഴെട്ട് സട്ട്  എന്നനിവെരുവട  കസവെനലാം
കബഭാധവെത്കേരണലാം,  കേക്കൂസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി വെരുന.

  മുഖലമനനി,  വെകുപ്പുമനനി  തലങ്ങളനില്  സലാംസഭാനവത്ത  പുകരഭാഗതനി
നനിരനരലാം  അവെകലഭാകേനലാം  നടത്തനിവെരുന.   ഓകരഭാ  ജനിലയനിവലയുലാം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  കമല്കനഭാടലാം  വെഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മനനിമഭാവര
ചുമതലവപടുത്തനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ചേനിടവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   മനനിമഭാര്
ജനിലഭാതല  റനിവെന്യൂ  നടത്തനിവെരുന.  മനനിമഭാവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അതഭാതട്ട്  വെകുപനിവല  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  വസക്രടറനി/പ്രനിനസനിപല്
വസക്രടറനി/വസക്രടറനിമഭാവര ചുമതലവപടുത്തനി.
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  ചേതീഫട്ട്  വസക്രടറനിയുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപട്ട്  പ്രനിനസനിപല്
വസക്രടറനിയുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുമഭായുള  പ്രതനിവെഭാര  വെതീഡനികയഭാ
കകേഭാണഫറനസട്ട് സലാംഘടനിപനിചട്ട് പുകരഭാഗതനി അവെകലഭാകേനലാം വചേയ്തുവെരുന.

(സനി)  2016  നവെലാംബര്  1-നട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം,
2017 മഭാര്ചട്ട് 31-നട്ട് നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

വതഭാഴെനിലുറപട്ട് വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഓണക്കഭാലത്തട്ട് ഉതവെബത്ത

97(5086)   ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യു.ഡനി.എഫട്ട്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  100  ദനിവെസലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  ഏവതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള
ഉതവെബത്ത അനുവെദനിചനിരുകന്നഭാവയന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ വെര്ഷലാം വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഓണത്തനിനട്ട്  ഏവതങനിലുലാം
തരത്തനിലുള  ഉതവെബത്ത  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങനില്  ആയതട്ട്  നല്കുവെഭാനുളള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  2012-13  വെര്ഷലാം  100  ദനിവെസലാം
പണനിവയടുത്ത  എലഭാ  സതീ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  400  രൂപയനില്  അധനികേരനിക്കഭാത്ത
തകേയ്ക്കുള ഓണകക്കഭാടനി വെനിതരണലാം വചേയ്തനിരുന.

(ബനി) നല്കേനിയനിടനില.  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

                      ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി

98(5087)  ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ  ജനിലകേളനില്  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
കൃഷനി,  കറഭാഡുകേള,  വകേടനിടങ്ങള,  ജലകസചേന  കേനഭാലുകേള  എന്നനിവെയഭായനി
2010-2016 കേഭാലയളവെനില് വചേലവെഭാക്കനിയ തകേ കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനിയട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല് തകേ മഭാറനിവെച ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുവട  കപരുലാം
അവെനിവട  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുവട  കപരുലാം  (2010-2016  കേഭാലയളവെനില്)  ജനില
തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?    
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വെനിവെരലാം
കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണട്ട്.

പഭാസനികേട്ട് - ഇലകകഭാണനികേട്ട് മഭാലനിനലങ്ങള
99(5088)  ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :
  ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദുള  :
 ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :

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

(എ) ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് തകദ്ദേശതീയമഭായുളതനിനു പുറവമ നഗരങ്ങളനിവല ഹജവെ
മഭാലനിനലങ്ങകളഭാവടഭാപലാം  പഭാസനികേട്ട്,  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  ധഭാരഭാളമഭായനി
നഭാടനിനപുറങ്ങളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവെണത  ഗഭാമങ്ങളനിവല  പഭാരനിസനിതനികേ  സനലനവത്തയുലാം
കൃഷനിവയയുലാം  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുവമന്നത  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്  ആവെശലമഭായ
നടപടനികേളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി)  നനിലവെനില്  പഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില് പഭാസനികേട്ട് വഷ്രെഡനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ശുചേനിതസ്വ  മനിഷന  മുകഖന  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.
ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള ഒരു നനിശനിത തകേയട്ട് ക്ലതീന കകേരള കേമ്പനനി മുകഖന സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അവെ പുനനഃചേലാംക്രമണലാം നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള വവകേവക്കഭാളകേയുലാം വചേയ്യുനണട്ട്.
വപഭാതസലങ്ങളനില്  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  കേര്ശന  നടപടനി  എടുകക്കണതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ശഭാസതീയ
മഭാലനിനലസലാംസരണലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുലാം  വെതീടുകേളനില്  കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്. 
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 സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് വെനികലജട്ട് എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം

100(5089)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഒരു  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിലുലാം  ഒരു  നഗര  തകദ്ദേശ

സര്ക്കഭാരനിലുലാം 'സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് വെനികലജട്ട് എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം 'ഏവറടുക്കുവെഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുവന്നനലാം  ജനിലയനിവല  കശഷനിക്കുന്ന  ഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ഇവതഭാരു  റനികസഭാഴട്ട്

ക്ലസറഭായനി  തതീരുകേയുലാം  വചേയ്യുവമന്നട്ട്  24-6-2016-വല  നനിയമസഭയനില്  ബഹു.

ഗവെര്ണര്  പ്രസഭാവെനിച  പ്രകേഭാരലാം  ഇതനിവന്റെ  ഇകപഭാഴെവത്ത  സനിതനി  എവനന്നട്ട്

വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

'സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  വെനികലജട്ട്  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം'  സലാംബന്ധനിചട്ട്

നടപടനികേവളഭാനലാം സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  

പ്രധഭാനമനനി ആവെഭാസട്ട് കയഭാജന പദതനി

101(5090)   ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  നഗര  പ്രകദശവത്ത

ഭവെനരഹനിതര്ക്കഭായനി  പ്രധഭാനമനനി  ആവെഭാസട്ട്  കയഭാജന  എന്ന  പദതനി

നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനിയുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള,

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഇവെ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെരുമഭാന  നനികുതനി  നല്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസവര  പ്രസ്തുത

പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില് ആയതനിവന്റെ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസവര

എങ്ങവനയഭാണട്ട്  വതരവഞടുക്കുന്നതട്ട്;  എത്ര  രൂപ  വെവരയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്

ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട് വെഭായ്പയഭായനി നല്കുന്നതട്ട്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

857/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  നഗരപ്രകദശവത്ത എലഭാവെര്ക്കുലാം ഭവെനലാം എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവട
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച പ്രധഭാനമനനി ആവെഭാസട്ട്  കയഭാജന  (നഗരലാം)  പദതനി
സലാംസഭാനത്തട്ട് കുടുലാംബശതീ മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.  നഗരപ്രകദശവത്ത EWS
(മൂനലക്ഷത്തനില്  തഭാവഴെ  വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാനമുള  കുടുലാംബങ്ങള),  LIG  (മൂന
ലക്ഷത്തനിനുലാം ആറട്ട് ലക്ഷത്തനിനുലാം ഇടയനില് വെരുന്ന കുടുലാംബങ്ങള) വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട
മുഴുവെന ഭവെനരഹനിതര്ക്കുലാം  2022-ഓവട വെഭാസകയഭാഗലമഭായ വെതീടട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്
പദതനി ലക്ഷലലാം. 

പദതനി  പ്രഖലഭാപനിച  2015  ജൂണ മഭാസത്തനില് നഗരപ്രകദശത്തട്ട്  കുറഞതട്ട്
മൂന്നട്ട്  വെര്ഷമഭായനി  തഭാമസനിക്കുന്ന  EWS,  LIG  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെരുലാം
രഭാജലവത്തഭാരനിടത്തുലാം  സസ്വനമഭായനി  വെഭാസകയഭാഗലമഭായ  വെതീടനിലഭാത്തവെരുമഭായ  എലഭാ
കുടുലാംബങ്ങളുലാം പദതനിയുവട ആനുകൂലലത്തനിനട്ട് അര്ഹരഭാണട്ട്.

(ബനി) EWS (മൂനലക്ഷത്തനില് തഭാവഴെ വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനമുള കുടുലാംബങ്ങള),
LIG  (മൂന  ലക്ഷത്തനിനുലാം  ആറട്ട്  ലക്ഷത്തനിനുലാം  ഇടയനില്  വെരുന്ന  കുടുലാംബങ്ങള)
വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസവര  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്.   EWS  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്
ഗുണകഭഭാക്തൃ  കകേന്ദ്രതീകൃത  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണലാം/വെനിപുലതീകേരണലാം,  അകഫഭാര്ഡബനിള
ഹഇസനിലാംഗട്ട്  ത്രൂ  പഭാര്ട്ണര്ഷനിപട്ട്,  കചേരനിവെനികേസനലാം  എന്നതീ  പദതനി
ഘടകേങ്ങളനില്വപടുന്നതഭാണട്ട്.  LIG  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടുന്ന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് വക്രഡനിറട്ട് ലനിങട്ട്ഡട്ട് സബ്സനിഡനി സതീലാം എന്ന പദതനി ഘടകേത്തനില്
ഉളവപടുത്തനി ഭവെനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്/വെഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് പരമഭാവെധനി ആറട്ട് ലക്ഷലാം
രൂപയട്ട്  15  വെര്ഷ കേഭാലയളവെനികലയട്ട്  6.5%  നനിരക്കനില് പലനിശയനിളവെട്ട് നല്കേനി വെഭായ്പ
നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  6  ലക്ഷത്തനില്  തഭാവഴെ  വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാനമുള,  നഗരപ്രകദശത്തട്ട്
തഭാമസനിക്കുന്ന  സസ്വനമഭായനി  വെഭാസകയഭാഗലമഭായ  ഭവെനമനിലഭാത്ത  സര്ക്കഭാര്
ഉകദലഭാഗസര്  വക്രഡനിറട്ട്  ലനിങട്ട്ഡട്ട്  സബ്സനിഡനി  സതീമനിവന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണട്ട്.
ഭവെനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്/വെഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് പരമഭാവെധനി 6 ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് 15 വെര്ഷ
കേഭാലയളവെനികലയട്ട് 6.5% നനിരക്കനില് പലനിശയനിളവെട്ട് നല്കേനി ബഭാങ്കുകേളനില് നനിന്നട്ട് വെഭായ്പ
നല്കുന്നതഭാണട്ട്.  ആവെശലവമങനില് 6 ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് മുകേളനില് മഭാര്ക്കറട്ട് നനിരക്കനിലുള
പലനിശ  ഇഇടഭാക്കനി,  ആവെശലമഭായ  തകേയുവട  നനിശനിത  ശതമഭാനലാം  (50  മുതല്  80
ശതമഭാനലാം വെവര) വെഭായ്പയഭായനി നല്കുന്നതഭാണട്ട്.  
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 മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി

102(5091)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  നഭാളനിതവെവര  എത്ര
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭാണട്ട്  100  ദനിവെസലാം വതഭാഴെനില് നല്കേനിയനിട്ടുളവതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;
ഇതനില്  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്  എത്ര  കപര്
ഉണഭായനിരുനവവെന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വതഭാഴെനില്  വചേയഭാന  സന്നദതയുള  മുഴുവെന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം
100  ദനിവെസവത്ത  വതഭാഴെനില്  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എവനലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളവതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് നഭാളനിതവെവര  43  കപര്ക്കട്ട്
100 ദനിവെസലാം വതഭാഴെനില് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില് പടനികേജഭാതനിയനില്വപട മൂനകപരുലാം
പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനില്വപട 19 കപരുലാം ഉളവപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വതഭാഴെനില്  ആവെശലവപടുന്ന  മുഴുവെന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  100
ദനിവെസവത്ത വതഭാഴെനില് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ പദതനികേള Shelf of Project-
ല് ഉളവപടുത്തഭാന ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കേലലഭാകശ്ശേരനി കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് വകേടനിടലാം

103(5092)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  പുതതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  കേലലഭാകശ്ശേരനി  കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തനിനട്ട്  സസ്വനമഭായനി  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലാം എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  പുതതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  കേലലഭാകശ്ശേരനി  കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തനിനട്ട്  2  കകേഭാടനി  രൂപ വചേലവെനില് ആസഭാന മന്ദനിരലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആസഭാന  മന്ദനിരലാം,  തഭാവെലാം  വെലവെസഭായ  എകസറനില്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള കബഭാക്കനിവന്റെ അകപക്ഷയനികന്മേല് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

കക്ഷമവപനഷന

104(5093)  ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കക്ഷമവപനഷന വെഭാങ്ങുന്ന എത്ര കപര് ഉണട്ട്;

(ബനി) 2016-വല തനിരുകവെഭാണദനിനത്തനിനുമുമ്പട്ട് എത്രകപര്ക്കട്ട് കക്ഷമവപനഷന
നല്കുവെഭാന സഭാധനിച്ചു?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കക്ഷമ  വപനഷന  വെഭാങ്ങുന്ന  3677830
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുണട്ട്. 

(ബനി)  തനിരുകവെഭാണദനിനത്തനിനുമുമ്പട്ട്  3677830  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുമുള തകേ
ബഭാങട്ട്  അക്കഇണ്ടുകേളനികലയ്ക്കുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മഭാലനിനല സലാംസരണ നയലാം

105(5094)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  കുറമറ  ഒരു  മഭാലനിനലസലാംസരണ  നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒരു  ജനകേതീയ  പ്രസഭാനലാം  രൂപതീകേരനിചട്ട്  സമഗമഭായ  പ്രചേഭാരണവലാം
ജനകേതീയമഭായ  ഒരു  കേര്മ്മേ  പദതനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കനി  മഭാലനിനലസലാംസരണവലാം
മഭാകനജ് വമനലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സലാംസഭാരവലാം  അവെകബഭാധവലാം  ജനങ്ങളനില്
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത മഭാലനിനല പ്രശ്നലാം സഭായനിയഭായനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിവന്റെ
ഊന്നല് നല്കുന്ന ബൃഹത്തഭായ ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി 2016 നവെലാംബര് ഒനമുതല്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  25-9-2016 വല സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്41/2016/  ആ.സഭാ.വെ പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല നനിലവെനിലുള സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ
അപരലഭാപ്തത

106(5095)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് സമര്പനിക്കവപടുന്ന വെനിവെനിധയനിനലാം
അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  യഥഭാസമയലാം  നടപടനി  എടുക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എന  സലാംവെനിധഭാനമഭാണട്ട്  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളവതന്നട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനിലുള  സലാംവെനിധഭാനലാം  അപരലഭാപ്തമഭാവണന്നതട്ട്  ശദയനില്വപടനിട്ടു
കണഭാവയന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എവനലഭാലാം  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വെരുത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കസവെനഭാവെകേഭാശ  നനിയമലാം  നനിലവെനിലുണട്ട്.  കസവെനലാം  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് വപഭാതജനങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനികന്മേല് അകനസ്വഷണലാം
നടത്തനി  ഉത്തരവെഭാദനികേളവക്കതനിവര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭലമഭാകുന്ന കസവെനങ്ങളനില് അതൃപ്തനി
ഉവണങനില് അവെ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനിയുള ഒരു Online Public Grievance
Redressal Module സര് ക്കഭാരനിവന്റെ സജതീവെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 
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(ബനി  &  സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലഭലമഭാകുന്ന
അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  കസവെനങ്ങള
നല്കുന്നതനിനട്ട്  കസവെനഭാവെകേഭാശ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വപഭാതജനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളക്കട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനട്ട്  ഓണഹലന  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് മഭാസര് പഭാന

107(5096)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല  മഭാസര് പഭാന
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിവന്റെ നടപടനികേള വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് വെനിവെനിധ തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
മഭാസര്  പഭാന  ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ഉണഭായനിട്ടുള  പുകരഭാഗതനി
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-ല് നനിലവെനില് വെന്ന കകേരള നഗര ഗഭാമഭാസൂത്രണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം
മഭാസര്  പഭാന  ഒരു  പങഭാളനിത്ത  പ്രക്രനിയയനിലൂവട  തയഭാറഭാകക്കണതലാം  അതട്ട്
തകദ്ദേശഭാസൂത്രണ പ്രകദശത്തനിവന്റെകയഭാ അതനിവന്റെ ഭഭാഗത്തനിവന്റെകയഭാ വെനികേസനലാം ഏതട്ട്
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് നനിര്വഹനികക്കണവതനലാം ഭൂമനിയുവട ഉപകയഭാഗലാം ഏത രതീതനിയനിലഭാണട്ട്
നനിയനനികക്കണവതനലാം  സഭാമഭാനലമഭായനി  സൂചേനിപനികക്കണതഭാവണനലാം
അനുശഭാസനിക്കുന. 74-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി,  കകേരളഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആകട്ട്,
1994  എന്നനിവെ  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  മഭാസര്  പഭാനുകേള
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള ഉത്തരവെഭാദനിത്തലാം.  ഇതനിനഭായുള സഭാകങതനികേ സഹഭായമഭാണട്ട്
നഗരഭാസൂത്രണ വെകുപട്ട് തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുന്നതട്ട്.

മഭാസര്പഭാന  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  നഗരത്തനിനുലാം/പടണത്തനിനുലാം
നഗരസഭഭാ  വചേയര്കപഴണ,  വസക്രടറനി,  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വെനിലാംഗനിവന്റെ  തലവെന,
ഓകരഭാ വെര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപ്പുകേളുവട പ്രതനിനനിധനി,  ജനിലഭാ ടഇണപഭാനര്,  റനികസഭാഴട്ട് കപഴണ
എന്നനിവെര്  അലാംഗങ്ങളഭായുള  Spatial  Integration  Committee  (SIC)
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രൂപതീകേരനിക്കുന. കൂടഭാവത ജനിലഭാ നഗരഭാസൂത്രണ കേഭാരലഭാലയത്തനില്  Deputy Town
Planner/Assistant Town Planner, മറട്ട് സഭാകങതനികേ ജതീവെനക്കഭാര് എന്നനിവെരടങ്ങുന്ന
പഭാനനിലാംഗട്ട്  ടതീലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന.  ചേതീഫട്ട്  ടഇണപഭാനറുവട  കമല്കനഭാടത്തനിലുലാം  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലുലാം  നനിലവെനിവല  മറട്ട്  ആക്ടുകേള,  കകേഭാഡുകേള,  ഹകേപ്പുസകേങ്ങള
മുതലഭായവെവയ  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  മഭാസര്പഭാനനിനട്ട്  സഭാകങതനികേ  അടനിത്തറ
നല്കുന്നതട്ട്.  വെനിവെനിധ  ഘടങ്ങളനില്  നഗര/പടണത്തനിവന്റെ  വെനിവെനിധ  തലങ്ങളനില്
നടത്തുന്ന  ശനില്പശഭാലകേള,  ചേര്ചകേള,  വെനിവെരകശഖരണങ്ങള  എന്നനിവെയനിലൂവട
ഉരുത്തനിരനിഞവെരുന്ന  വപഭാതജനങ്ങളുവടയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവടയുലാം
അഭനിപ്രഭായങ്ങവളയുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങവളയുലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  മഭാസര്പഭാനനിനട്ട്
രൂപലാം  നല്കുന്നതട്ട്.  മഭാസര്പഭാന  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രധഭാനവപട
നഭാലുഘടങ്ങളഭാണുളതട്ട്. 

1. വെനിവെരകശഖരണവലാം ഏകകേഭാപനവലാം:

ഇതനില്  പ്രഭാഥമനികേ  വെനിവെരകശഖരണവലാം  ദസ്വനിതതീയ  വെനിവെരകശഖരണവലാം
ഉളവപടുന.  പ്രഭാഥമനികേ വെനിവെരകശഖരണത്തനില് ഭൂവെനിനനികയഭാഗ സര്കവ,  സഭാമൂഹനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ  സര്കവ,  ട്രഭാഫനികേട്ട്  സര്കവ  എന്നനിവെ  ഉളവപടുന.  ഇതട്ട്  നഗര
ഗഭാമഭാസൂത്രണ  വെകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസര്  കനരനികടഭാ,  നഗരസഭ  വതരവഞടുക്കുന്ന
സര്കവയര്  ട്രയനിനതീസനിനട്ട്  നഗര  ഗഭാമഭാസൂത്രണ  വെകുപട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
അവെവരവക്കഭാണട്ട്  നടത്തനിക്കുകേകയഭാ,  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഔടട്ട്കസഭാഴട്ട്  വചേയ്തുവകേഭാകണഭാ
നടത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേ  വെനിവെരകശഖരണലാം  ജനിലഭാ  ടഇണ  പഭാനര്മഭാരുവട
ഉത്തരവെഭാദനിത്തത്തനിലഭാണട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.  ഓകരഭാ  വസകറുകേള  സലാംബന്ധനിച്ചുള
ദസ്വനിതതീയ വെനിവെരകശഖരണവലാം വെര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപ്പുകേള മുകഖന SIC ആണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.

2. വെനിശകേലനലാം:

ഇതനില്  പ്രഭാകദശനികേ  വെനിശകേലനലാം,  സലപര  വെനിശകേലനലാം  എന്നനിവെ
ഉളവപടുന.  ഓകരഭാ  വസകറുകേളനിവലയുലാം  വെനികേസന  സഭാധലതകേള,  ബുദനിമുട്ടുകേള,
ജനങ്ങളുവട പ്രതതീക്ഷകേള എന്നനിവെ പ്രഭാകദശനികേ വെനിശകേലനത്തനിലൂവട കേവണത്തുന.
ഇതനിവന്റെ  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വലാം  SIC  യഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  വെനികേസന  വസമനിനഭാറുകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന.  ജനിലഭാ  ടഇണപഭാനറുവട  ഉത്തരവെഭാദനിത്തത്തനിലഭാണട്ട്  സലപര
വെനിശകേലനലാം  നടത്തുന്നതട്ട്.  മഭാസര്പഭാന  ഏരനിയഭായനിവല  ജനസലാംഖലഭാ  പഠനലാം,
പ്രവെര്ത്തന  ശലാംഖലകേളുവട  പഠനലാം,  ഭൂവെനിനനികയഭാഗലാം,  പശഭാത്തല  സഇകേരലങ്ങള
മുതലഭായവെയുവട പഠനലാം എന്നനിവെ ഇതനില് ഉളവപടുന.
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3. വെനികേസന സങല്പ രൂപതീകേരണലാം

പഠനങ്ങളുകടയുലാം  വെനിശകേലനങ്ങളുകടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  അടുത്ത  15-20
വെര്ഷകത്തയ്ക്കുള  നഗരവെനികേസന  സങല്പലാം  രൂപതീകേരണലാം,  ഇതനിനഭായുള  Goals,
Objectives,  Development  concept,  Policies,  Strategies  എന്നനിവെ
രൂപതീകേരനിക്കുന.

4. ഡതീകറയട്ട് ലനിലാംഗട്ട്

ഓകരഭാ വസകറുകേളനിവലയുലാം ഭഭാവെനി ആവെശലങ്ങള കേണക്കഭാക്കുകേയുലാം വെനികേസന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന. Proposed  land  use Plan,  കമഖലഭാ
നനിയനണങ്ങള എന്നനിവെയുലാം തയഭാറഭാക്കുന. SIC  നഗരഭാസൂത്രണ വെകുപട്ട് എന്നനിവെ
കൂടഭായഭാണട്ട് ഈ പ്രക്രനിയ നടത്തുന്നതട്ട്. 

കമല്പറഞ  രതീതനിയനില്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  കേരടട്ട്  മഭാസര്പഭാന  കേഇണസനില്
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിവന  തടര്ന്നട്ട്  കകേരള  നഗര-ഗഭാമഭാസൂത്രണ  നനിയമലാം  2016
വസക്ഷന  36  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന. 

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിവല എലഭാ നഗര പ്രകദശങ്ങളക്കുലാം മഭാസര്പഭാന
തയഭാറഭാക്കുനണട്ട്.  ഇതനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  അര്ബന  ഏരനിയഭായുവട  മഭാസര്പഭാന
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറ്റുള  നഗരസഭകേളുവട  മഭാസര്പഭാന  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. 

കുടുലാംബശതീയനില് ഒഴെനിവകേള

108(5097)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീയനില് ജനിലഭാ മനിഷന കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്,  അസനിസന്റെട്ട് ജനിലഭാ
മനിഷന  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്,  കേണസളടന്റെട്ട്  എന്നതീ  തസനികേകേളനില്  നനിലവെനിലുള
ഒഴെനിവകേള ജനില തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നടപടനികേള എന്നട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാവമന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 185

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനിലുള  ഒഴെനിവകേളുവട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന. *

(ബനി)  ജനിലഭാ  മനിഷന  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്,  അസനി.ജനിലഭാ  മനിഷന  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനറര്  എന്നതീ  വഡപന്യൂകടഷന  മുകഖനയുള  തസനികേകേളക്കട്ട്
കനഭാടനിഫനികക്കഷന  നല്കുകേയുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  ജതീവെനക്കഭാവര
വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുള  എഴുത്തുപരതീക്ഷയുലാം  അഭനിമുഖവലാം  നടത്തുകേയുലാം  വചേയ്തു.
കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനികക്കണ  കേണസല്ടനമഭാരുവട  ഒഴെനിവള
തസനികേകേളനികലയട്ട്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി) എത്രയുലാം വപടന്നട്ട് പൂര് ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് വസക്രടറനിമഭാരുവട തസനികേകേള

109(5098)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  വസക്രടറനിമഭാരുവട  തസനികേകേള
ഒഴെനിഞട്ട് കേനിടക്കുന്നതഭായനി സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉവണങനില് ഇവെയുവട ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വസക്രടറനി  തസനികേയനികലക്കട്ട് പ്രകമഭാഷന നല്കുന്നതനിനട്ട്  എവനങനിലുലാം
തടസങ്ങള നനിലവെനിലുകണഭാ; ഉവണങനില് വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) മുഴുവെന  വസക്രടറനി  തസനികേകേളുലാം  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന കേഭാലപരനിധനി വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പഞഭായത്തട്ട്  വെകുപനിവല  വസക്രടറനി  തസനികേയനിവല  ജനില  തനിരനിച്ചുള
ഒഴെനിവെട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനനപുരലാം  0

വകേഭാലലാം  0

പത്തനലാംതനിട 17

ആലപ്പുഴെ 13

കകേഭാടയലാം 26

ഇടുക്കനി  7

എറണഭാകുളലാം 13

തൃശ്ശൂര് 21

പഭാലക്കഭാടട്ട് 21

മലപ്പുറലാം 28

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  7

വെയനഭാടട്ട്  3

കേണ്ണൂര് 17

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 11 

     ആവകേ 184

(സനി)  പഞഭായത്തട്ട് വെകുപനിവല ജതീവെനക്കഭാരുവട നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന  2010,
2014-  വല  സതീനനികയഭാരനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള  ബഹുമഭാനവപട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവെട്ട്
ഹട്രബന്യൂണലുലാം  ബഹുമഭാനവപട  കകേരള  ഹഹകക്കഭാടതനിയുലാം  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതസലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  മുമ്പഭാവകേയുള
എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനില്  13-5-2016  തതീയതനിയനിവല  ഉത്തരവെനിനപ്രകേഭാരലാം
തല്സനിതനി തടരുവെഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പ്രസ്തുത എസട്ട്.എല്.പനി.കേളനിവല അനനിമ വെനിധനിക്കു വെനികധയമഭായനി വസക്രടറനി
തസനികേകേളനിവല ഒഴെനിവകേള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനികേത്തുന്നതനിവന്റെ നനിയമ വെശങ്ങള
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  മുമ്പഭാവകേയുള
എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനിവല  അനനിമ  വെനിധനി  വെരുന്ന  മുറയട്ട്  വസക്രടറനി  തസനികേകേള
നനികേത്തുന്നതനിനുള അടനിയനര തടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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പഞഭായത്തുകേളനില് വസക്രടറനി തസനികേ

110(5099)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിരവെധനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  വസക്രടറനി  അടക്കമുളള

വെനിവെനിധ തസനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഒഴെനിവളള  മുഴുവെന  തസനികേകേളനിലുലാം  നനിയമനലാം

നടത്തുന്നതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പഞഭായത്തട്ട് വെകുപനിവല എലഭാ വെനിഭഭാഗത്തനിലുലാം ഉളവപട ജതീവെനക്കഭാരുവട

2010-ല്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന്ന സതീനനികയഭാരനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള  2014-ല്  റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം

പുതനിയ  സതീനനികയഭാരനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തനിരുന.

ഇതസലാംബന്ധനിച ബഹുമഭാനവപട കകേരള അഡനിനനികസറതീവെട്ട് ഹട്രബന്യൂണലനില് ഫയല്

വചേയ്തനിരുന്ന  അകപക്ഷകേളനില്  2010-വലയുലാം  2014-വലയുലാം  ലനിസ്റ്റുകേള

റദ്ദേഭാക്കനിയനിരുന.  തടര്ന്നട്ട്  ഒ.പനി.(120/2015),  ഒ.പനി.(വകേ..എ.റനി)  144/15,

145/15  നമ്പര്  ഹര്ജനികേളനില്  ബഹുമഭാനവപട  ഹഹകക്കഭാടതനിയുവട

11-3-2016  -  വല  വെനിധനിനലഭായത്തനില്  ബഹുമഭാനവപട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവെട്ട്

ഹട്രബന്യൂണലനിവന്റെ  ഉത്തരവെട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചനിരുന.  ഈ  വെനിധനിനലഭായത്തനിവനതനിവര

ബഹുമഭാനവപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി മുമ്പഭാവകേ ഫയല് വചേയവപട  13785-13786/2016

തടങ്ങനിയ  എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനിവല  13-5-2016  തതീയതനിയനിവല  ഇടക്കഭാല

ഉത്തരവെനില്  നനിലവെനിവല  സനിതനി  തടരുവെഭാന  ബഹുമഭാനവപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി

നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ബഹുമഭാനവപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  മുമ്പഭാവകേയുള  എസട്ട്.എല്.പനി.കേളനിവല

അനനിമവെനിധനി  വെരുന്ന  മുറയട്ട്  തസനികേകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുള  അടനിയനര

തടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ ചേടത്തനില് ഇളവെട്ട്

111(5100)      ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :

 ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  പനി  .  കുന്നപനിളനില്  :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :

 ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വപഭാത  ആവെശലത്തനിനുകവെണനി  സഇജനലമഭായനി  സലലാം  നല്കുന്നവെര്ക്കട്ട്

കശഷനിക്കുന്ന  സലത്തട്ട്  വകേടനിടലാം  പണനിയുന്നതനിനഭായനി  നനിലവെനിലുളള  ചേടങ്ങളനില്  ഇളവെട്ട്

അനുവെദനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഇവലങനില്  ഇളവെട്ട്  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  കറഭാഡുവെനികേസനത്തനിനട്ട്  കവെണനി  ഭൂമനി  സഇജനലമഭായനി  നല്കുന്നവെര്ക്കട്ട്

ബഭാക്കനിവെരുന്ന കപഭാടനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനുള ലഘൂകേ കൃത വെലവെസകേള കകേരളഭാ

മുനനിസനിപഭാലനിറനി വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിവല അദലഭായലാം  XI,  കകേരളഭാ പഞഭായത്തട്ട്

വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളനിവല  അദലഭായലാം  XI  എന്നനിവെയനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിനഭായുള  നനിബന്ധനകേള  അനുവെദനതീയമഭായ  വെലവെസകേള,  നടപടനിക്രമങ്ങള

എന്നനിവെ  ടനി  അദലഭായങ്ങളനില്  വെനിശദമഭായനി  പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാവത  കകേരളഭാ

മുനനിസനിപഭാലനിറനി വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിവല ചേടലാം 3 സനി കകേരളഭാ പഞഭായത്തട്ട് വകേടനിട

നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളനിവല  ചേടലാം  3 സനി  എന്നനിവെ  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനികനഭാ,

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളകക്കഭാ  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളകക്കഭാ  വപഭാത

ആവെശലത്തനിനഭായനി ഭൂമനി സറണര് വചേയ്യുന്നവെര്ക്കട്ട് കകേരളഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനി/  പഞഭായത്തട്ട്

രഭാജട്ട് ആകനിവല വെലവെസകേളക്കനുസൃതമഭായുലാം ചേതീഫട്ട് ടഇണപഭാനറുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിച്ചുലാം

ഒഴെനിവെഭാക്കല്  (exemption)  നല്കേഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേഭാരമുണട്ട്.  സറണര്  വചേയ്ത

ഭൂമനിക്കട്ട് സമഭാനമഭായ അനുപഭാതത്തനിലഭായനിരനിക്കണലാം ഇത്തരലാം ഒഴെനിവെഭാക്കല്  (exemption)

എനലാം ടനി ചേടത്തനില് പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 189

കസഭാഫ ട്ട്  വവെയറുകേള യൂസര്ഫണട്ട് ലനി ആക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള
112(5101)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷന  വെഴെനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  വെനിനലസനിച
കസഭാഫട്ട് വവെയറുകേള യൂസര്ഫണട്ട് ലനി ആക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഴെയ  കഫഭാര്മഭാറ്റുകേള  മഭാറനി  ധനകേഭാരല  വെകുപട്ട്,  ഏ.ജനി.ഓഫതീസട്ട്
എന്നനിവെനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  വെനിവെര  കശഖരണലാം  നടത്തഭാനുതകുന്ന  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട് ഐ.വകേ.എലാം.- നട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവെനില്  ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷവന്റെ  കസഭാഫട്ട്  വവെയറുകേള  യൂസര്
ഫണട്ട് ലനി  ആണട്ട്.  കൂടുതല്  യൂസര്ഫണട്ട് ലനി  ആക്കുന്നതനിനുകവെണനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വെനികകേന്ദ്രതീകൃത ഉറവെനിട മഭാലനിനല സലാംസരണ പദതനി

113(5102)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വമഭാത്തലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  മഭാലനിനലത്തനിവന്റെ  എണപതട്ട്
ശതമഭാനത്തനിവന്റെ ഉറവെനിടലാം വെതീടുകേളഭാവണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് മഭാലനിനലമുക്ത കകേരളലാം എന്ന ലക്ഷലലാം ഹകേവെരനിക്കഭാന വെനികകേന്ദ്രതീകൃത
ഉറവെനിട മഭാലനിനല സലാംസരണ പദതനിക്കട്ട് ഊന്നല് നല്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാലനിനലസലാംസരണത്തനിനഭാവെശലമഭായ  സലാംവെനിധഭാനമുവണങനില്  മഭാത്രലാം
വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയഭാല്  മതനിവയന്ന  ശനിപഭാര്ശ  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉറവെനിട  മഭാലനിനല  സഇകേരലലാം  ഏര്വപടുത്തഭാനഭാകേഭാത്ത  കചേരനി
നനിവെഭാസനികേളുവടയുലാം,  മറട്ട്  കുടനില്വെഭാസനികേളുവടയുലാം  കേഭാരലത്തനില്  എനട്ട്
ഉത്തരവെഭാദനിത്തമഭാണട്ട്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നനിര്വഹനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) അതനിനഭായുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടനവെരുന.

(സനി) ശദയനില്വപടനിടനില.

(ഡനി)  കേമ്മേന്യൂണനിറനിതലത്തനിലുള  വെനികകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനല  സലാംസരണ

സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള

ശദനിക്കുനണട്ട്. 

കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ഹൃദയട്ട് (HRIDAY)

114(5103)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    നഭാണു :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ഹൃദയട്ട്  (HRIDAY)  പദതനിയുവട

സലാംസഭാനവത്ത നഭാളനിതവെവരയുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  ലഭനിച തകേ,  വെനിനനികയഭാഗനിച

തകേ എന്നനിവെ സഹനിതലാം ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വെര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്ന  പദതനികേള

എവനഭാവക്കയഭാവണനലാം  ഈ  വെര്ഷവത്ത  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  വെനിഹനിതലാം

എത്രയഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  HRIDAY  (National  Heritage  City  Development  and

Augmentation  Yojana)  പദതനി  ഇനലയനിവല  പ്രധഭാനവപട  ഹപതൃകേ

സലങ്ങളനിലഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  കകേരളത്തനിവല ഹപതൃകേ കകേന്ദ്രങ്ങവളഭാനലാം ടനി

പദതനിയനില് ഉളവപടുന്നനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.
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വകേടനിട നനികുതനി പുതക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
115(5104) ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .  ബല്റഭാലാം  :

ശതീ  .    അനവെര് സഭാദത്തട്ട്  :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേടനിട നനികുതനി പുതക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനട്ട് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന കഫഭാറലാം
പൂരനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാര്  ബുദനിമുടട്ട്  കനരനിടുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഫഭാറലാം  പൂരനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വപഭാതജനങ്ങവള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  വഹല്പട്ട്  വഡസ്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  നനികുതനിദഭായകേര്ക്കട്ട്  മതനിയഭായ  സഇകേരലങ്ങള  ഏര്വപടുത്തനി
നല്കുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  സസ്വഭാതനലമുണട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  വെസ്തു  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയ  കഫഭാറലാം  പൂരനിപനിച്ചു  നല്കുന്നതനിനട്ട്
നനികുതനിദഭായകേവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
വഹല്പട്ട് വഡസ്കുകേള ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനട്ട് പ്രകതലകേ തടസങ്ങവളഭാനമനില. 

ODF ആയനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി

116(5105)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാനവത്ത  ഓപണ  വഡഫനികക്കഷന  ഫതീ  ആയനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എവനലഭാലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിവചന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനട്ട്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ശഇചേഭാലയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കേനിവയനലാം  ഇതനിനഭായനി  വചേലവെഭായ  തകേ  എത്രവയനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാനവത്ത  ഓപണ  വഡഫനികക്കഷന  ഫതീ  ആയനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവെവട വകേഭാടുക്കുന:

1. വെലക്തനിഗത  ഗഭാര്ഹനികേ  ശഇചേഭാലയ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
വെനിഹനിതമടക്കലാം (സസ്വചട്ട് ഭഭാരതട്ട് മനിഷന) ആവകേ 15400 രൂപയഭാണട്ട് യൂണനിറട്ട്
കകേഭാസട്ട്.  ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  പണനിയുന്നതനിനുള  കകേന്ദ്ര
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം വെന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് എലഭാ
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ശഇചേഭാലയ  സഇകേരലലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള  ധനലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  തങ്ങളുവട  പഭാന  ഫണനില്നനികന്നഭാ
തനതഫണനില്നനികന്നഭാ വെകേയനിരുത്തനി വെലക്തനിഗത ഗഭാര്ഹനികേ ശഇചേഭാലയലാം
പണനിയുന്നതനിനുള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  നല്കേനിയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുലാം  കപ്രഭാജകട്ട്  വെചട്ട്  പദതനി
ഏവറടുത്തു.

2. മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം  നഗരസഭകേള ക്കുലാം  സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്
മനിഷന (അര്ബന ) ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കനി. അധനികേ തകേ പഭാന ഫണനില്നനിനലാം
വെകേയനിരുത്തനി കപ്രഭാജകട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

3. ദുര്ഘട  ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനില്  പണനികയണ്ടുന്ന  39120  കടഭായട്ട് ലറ്റുകേളക്കട്ട്
അധനികേലാം  ആവെശലമഭായനി  വെരുന്ന  99  കകേഭാടനി  രൂപ  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതലകേ  സഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം
അതനിനപ്രകേഭാരലാം  കപ്രഭാജകട്ട്  തയഭാറഭാക്കുവെഭാന  അനുമതനി  നല്കേനിയുലാം
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

4. ജലനനിധനി കപ്രഭാജകട്ട് പ്രകദശമഭായ 115  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില് ജലനനിധനി
മുകഖന ഗഭാര്ഹനികേ ശഇചേഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണ കപ്രഭാജകട്ട് ഏവറടുത്തു. 

5. ഉകപക്ഷനിക്കവപട  സസ്വകേഭാരല  എകസറട്ട്  ലയങ്ങളനില്  ഗഭാര്ഹനികേ
ശഇചേഭാലയങ്ങളുലാം  സഭാനനിടറനി  കകേഭാലാംപകലാം  പണനിയുന്നതനിനുള  സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി നല്കേനി.

6. സര്ക്കഭാര്-സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുവട  സനി.എസട്ട്.ആര്  ഫണനില്നനിന്നട്ട്
ബുദനിമുകടറനിയ പ്രകദശങ്ങളനില് കടഭായട്ട് ലറട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് അധനികേ തകേ
കേവണത്തുന്നതനിനുള ശമങ്ങള നടത്തനി.
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7. കുടുലാംബശതീ,  വകേഭാകമഴലല് ബഭാങ്കുകേള,  സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള
മുകഖന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വെഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
സഇകേരലങ്ങള ഉറപഭാക്കനി.

8. കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനഭാ  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ  കസവെനവലാം  റനികസഭാഴട്ട്
കപഴണമഭാരുവട  കസവെനവലാം  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  വമഭാബനിഹലകസഷന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

9. World  Bank,  UNICEF  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുവട  പനിനണകയഭാടുകൂടനി
റനികസഭാഴട്ട്  കപഴണമഭാര്ക്കുളള  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി.  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
അനുകയഭാജലമഭായ  സഭാകങതനികേ  വെനിദലകേള  കേവണത്തനി  ജനിലകേളക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വചേലവ്  പരനിമനിതവപടുത്തനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങതനികേ
രതീതനികേളനില്  COSTFORD-  വന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  കമസണ
പരനിശതീലനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജലദഇര്ലഭല  പ്രകദശങ്ങളനില്
എകക്കഭാസഭാന  കടഭായ് ലറ്റുകേള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  പരനിചേയവപടുത്തനി
വെരുന.

10. MSW  വെനിദലഭാര്തനികേള,  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജകേളനിവല നഭാഷണല്
സര്വതീസട്ട്  സതീലാം  കവെഭാളന്റെനികയഴട്ട്  എന്നനിവെരുവട  കസവെനലാം
കബഭാധവെല്ക്കരണലാം,  കേക്കൂസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിവെരുന.

11. മുഖലമനനി,  വെകുപ്പുമനനി  തലങ്ങളനില്  സലാംസഭാനവത്ത  പുകരഭാഗതനി
നനിരനരലാം  അവെകലഭാകേനലാം  നടത്തനിവെരുന.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിവലയുലാം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കമല്കനഭാടലാം  വെഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മനനിമഭാവര
ചുമതലവപടുത്തനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ചേനിടവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മനനിമഭാര്
ജനിലഭാതല  റനിവെന്യൂ  നടത്തനിവെരുന.  മനനിമഭാവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അതഭാതട്ട്  വെകുപനിവല  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  വസക്രടറനി/പ്രനിനസനിപല്
വസക്രടറനി/വസക്രടറനിമഭാവര ചുമതലവപടുത്തനി.

12. ചേതീഫട്ട് വസക്രടറനിയുലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപട്ട് പ്രനിനസനിപല് വസക്രടറനിയുലാം
ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുമഭായുള  പ്രതനിവെഭാര  വെതീഡനികയഭാ  കകേഭാണഫറനസട്ട്
സലാംഘടനിപനിചട്ട് പുകരഭാഗതനി അവെകലഭാകേനലാം വചേയ്തുവെരുന.

(ബനി)  സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്  മനിഷന  (ഗഭാമതീണ)  പദതനിയനില്  24-10-2016  വെവര
174196  ശഇചേഭാലയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്

857/2019
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മനിഷന വെനിഹനിതലാം 20,903.52 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് വചേലവെഴെനികക്കണതട്ട്. സസ്വചട്ട് ഭഭാരതട്ട്
മനിഷന  (ഗഭാമതീണ)  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  വെന്നതനിനഭാല്
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പഭാന  ഫണനില്നനിനലാം  ജലനനിധനി  ഫണനില്നനിനലാം  മുനകൂറഭായനി
വെഹനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  സസ്വചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്  മനിഷന  (നഗരലാം)  പദതനിയനില് പണനി തടങ്ങനിയ
7291 കടഭായട്ട് ലറനില് 1687 കടഭായട്ട് ലറട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി സസ്വചട്ട് ഭഭാരതട്ട്
മനിഷന (അര്ബന) ഫണനില് നനിനലാം 381.60 ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഭായനിട്ടുണട്ട്. 

എന.ആര്.എല്.എലാം. ഫണട്ട്

117(5106)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ  National  Rural  Livelihoods  Mission  (എന.ആര്.എല്.എലാം.)
അനുസരനിചട്ട്  ഏവതലഭാലാം  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്/ഘടകേങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ഫണട്ട്
വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നവതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 1-4-2011  മുതല്  31-3-2016  വെവര എന.ആര്.എല്.എലാം.  അനുസരനിചട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  എത്ര  തകേയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രസഹഭായമഭായനി  ലഭനിചവതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമല്ക്കഭാലയളവെനില് എന.ആര്.എല്.എലാം.  പദതനികേളക്കട്ട് സലാംസഭാന
വെനിഹനിതമഭായനി എത്ര തകേയഭാണട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(ഡനി)  കമല്പ്രകേഭാരലാം  അനുവെദനിച  കകേന്ദ്രസഹഭായവലാം  സലാംസഭാന  വെനിഹനിതവലാം
കചേര്നള  തകേയനില്  എത്ര  തകേയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനലാം  വെനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതട്ട്;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) കമല്പ്രകേഭാരലാം വെനിനനികയഭാഗനിച തകേയനില് ഓകരഭാ ഘടകേത്തനിനുലാം എത്ര തകേ
വെതീതമഭാണട്ട് വെനിനനികയഭാഗനിചവതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ  എന.ആര്.എല്.എലാം.  (National  Rural  Livelihood  Mission)
അനുസരനിചട്ട്  ഹന്യൂമണ റനികസഭാഴട്ട്  വഡവെലപ്വമന്റെട്ട്,  അഡനിനനികസഷന  &  ഓഫതീസട്ട്
എകട്ട്വപനസട്ട്,  കേപഭാസനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  സകപഭാര്ടട്ട്,  ഇനസനിറന്യൂഷണല്
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ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്&  കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഇനവവെസട്ട്വമന്റെട്ട് സകപഭാര്ടട്ട്,
ഇനഫഭാസക്ചര്  &  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  എന്നതീ  ഘടകേങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ഫണട്ട്
വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  മുതലഭാണട്ട്  എന.ആര്.എല്.എലാം.
പദതനികേളക്കഭായനി കുടുലാംബശതീക്കട്ട് ഫണട്ട് ലഭനിച്ചുതടങ്ങനിയതട്ട്. 2012-13 സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം   1969  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  2620.9 ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  1413.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 621.44  ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സഹഭായമഭായനി ലഭനിചതട്ട്. 

(സനി) 2012-13 -ല് സലാംസഭാന വെനിഹനിതലാം ലഭനിചനിടനില. 2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം  656 ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  471  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 541.6466 ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണട്ട് എന.ആര്.എല്.എലാം.
പദതനികേളക്കഭായനി സലാംസഭാന വെനിഹനിതമഭായനി അനുവെദനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

(ഡനി)  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  1868.96  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  2013-14
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 3036.13 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 2257.7
ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം  1388.81 ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര-
സലാംസഭാന വെനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം വെനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

(ഇ) വെര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ഹവെ. പ്രകേഭാരമുള പദതനികേള

118(5107)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ഹവെ  -  II  nd  പദതനിയുവട  നനിലവെനിലുള  സനിതനി
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ഹവെ - II nd-ല് എത്ര പദതനികേളക്കഭാണട്ട് ഇഇ വെര്ഷലാം
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുളതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കേഭാറഡുക്ക,  കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട്
കബഭാക്കുകേളനിവല എത്ര പദതനികേളഭാണുളതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) 324  കേനികലഭാമതീറര് ഹദര്ഘലവലാം  276.97  കകേഭാടനി രൂപ അടങല് തകേയുലാം
വെരുന്ന 85 കറഭാഡുകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ഹവെ.  II-ല്  ഉളവപട  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം അനനിമ അനുമതനി ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  കേഭാറഡുക്ക,  കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട്  എന്നതീ  കബഭാക്കുകേളനിവല  പ്രവൃത്തനികേള
ഉളവപടനിടനില.

മതീയണ്ണൂര്-നഭാല്ക്കവെല-കകേഭാളമത്തട്ട് കറഭാഡട്ട് നവെതീകേരണലാം

119(5108)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേഭാടഭാരക്കര കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് പരനിധനിയനില് പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ഹവെ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മതീയണ്ണൂര്-നഭാല്ക്കവെല-കകേഭാളമത്തട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നവെതീകേരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വടണര് എകസട്ട്  നല്കേനി  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള എത്രകത്തഭാളമഭാവയന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിവന്റെ  നവെതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇനനിയുലാം
തടസങ്ങള  എവനങനിലുലാം  ഉവണങനില്  ആയതട്ട്  എനഭാവണനലാം  കറഭാഡട്ട്  പണനി
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാവയനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി) 4-8-2016 -ല് ചേതീഫട്ട് വസക്രടറനിയുവട അദലക്ഷതയനില് കൂടനിയ
മതീറനിലാംഗനില്  2010-വല  SOR  പ്രകേഭാരലാം  114.95%  അധനികേ  നനിരക്കനില്  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം  ആയതനിനുള  ഉത്തരവെട്ട്
നല്കുന്നതനിനുള നടപടനി അനനിമഘടത്തനിലുമഭാണട്ട്. 

മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനി

120(5109)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    നഭാണു :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴെനിലുറപട്ട്
പദതനിയുവട  സലാംസഭാനവത്ത  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വെര്ഷവത്ത  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,
ലഭനിചതകേ,  വെനിനനികയഭാഗനിച  തകേ  എന്നനിവെ  സഹനിതലാം  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ  വെര്ഷലാം  ലഭനിച  തകേയുലാം  വെനിനനികയഭാഗനിച  തകേയുലാം
(സലാംസഭാനവെനിഹനിതലാം  ഉളവപവട)  ഇനനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്ന  പദതനികേളുലാം
ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില് നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴെനിലുറപട്ട്
പദതനിയുവട സലാംസഭാനവത്ത കേഴെനിഞ അഞട്ട് വെര്ഷക്കഭാലലാം ആവകേ ലഭനിച തകേയുലാം
വെനിനനികയഭാഗനിച തകേയുലാം ജനില തനിരനിചട്ട് അനുബന്ധലാം 1  ആയനി കചേര്ക്കുന.* 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്ര ഫണനിനത്തനില്  123350.31674  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
സലാംസഭാന വെനിഹനിതമഭായനി  1809.14 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കചേര്ത്തട്ട് ആവകേ  145867.32
ലക്ഷലാം  രൂപ  ലഭനിചതനില്  നനിനലാം  131954.62  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതവെവര
വെനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏവറടുത്ത  പ്രവൃത്തനികേള
വചേലവെഴെനിച  തകേ,  സൃഷ്ടനിച  വതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  എന്നനിവെയുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധലാം - 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.* വെഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി
പദതനികേള  വതഭാഴെനില്  ആവെശലകേത  അനുസരനിചട്ട്  മുനഗണനഭാ  ക്രമത്തനില്
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ഏവറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

നനിലലാം എന്നട്ട് കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുള ഭൂമനിയനില് വെതീടുകേള പണനിയുന്നതനിനട്ട്
അനുമതനി

121(5110)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  പുരയനിടമഭായനി  കേനിടക്കുന്നതലാം  വെര്ഷങ്ങള  പഴെക്കമുള
വൃക്ഷങ്ങള  നനില്ക്കുന്നതമഭായ  ഭൂമനി  നനിലലാം  എന്നട്ട്  കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുളതനിനഭാല്
നനിലവെനിലുള വെതീടുകേള പുതക്കനി പണനിയുന്നതനിനുലാം പുതനിയ വെതീടുകേള പണനിയുന്നതനിനുലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അനുമതനി  നനികഷധനിക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കമല്  വെനിഷയലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട് എന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  2008-വല  കകേരള  വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം
നനിലവെനില്  വെരുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  നനികേത്തവപട  വനല്വെയലുകേളനില്  വെതീടട്ട്  വെയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്
അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വെരുത്തുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  2008-വല  വനല്വെയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണനനിയമപ്രകേഭാരലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  10  വസന്റെട്ട് വെസ്തുവലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്  5
വസന്റെട്ട്  വെസ്തുവലാം  ബനി.റനി.ആര്.-ല്  നനിലലാം  എന്നട്ട്  കരഖവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  സലത്തട്ട്
വനല്വെയല്  രൂപഭാനരവപടുത്തനി  ഗഭാര്ഹനികേ  വകേടനിടങ്ങള  പണനിയുവെഭാന  അനുമതനി
നല്കുനണട്ട്.  ഇതനിനട്ട് അകപക്ഷകേന ഫഭാറലാം നമ്പര് 1-ല് പ്രഭാകദശനികേതല നനിരതീക്ഷണ
സമനിതനി  മുമ്പഭാവകേ  അകപക്ഷ  നല്കുകേയുലാം  അവെനിവടനനിന്നട്ട്  ജനിലഭാതല  നനിരതീക്ഷണ
സമനിതനിയനില്  അനുമതനിക്കട്ട്  നല്കുകേയുലാം  വചേയണലാം.  ജനിലഭാതല  നനിരതീക്ഷണ
സമനിതനിയഭാണട്ട്  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കുന്നതട്ട്.  അനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവെശലക്കഭാരവന്റെ  ഉടമസതയനില്  കവെവറ  വെസ്തുക്കവളഭാനലാം
ഉണഭായനിരനിക്കഭാന പഭാടനില. 

എലാം.എല്.എ. കഹഭാസലനിനട്ട് സമതീപമുള ബഭാസറട്ട്കബഭാള കകേഭാര്ടട്ട് പണനി

122(5111)  കഡഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.  കഹഭാസലനിനട്ട്  സമതീപമുള ഫ്ഹള ഓവെറനികനഭാടട്ട്  കചേര്ത്തട്ട്
കമല്ക്കൂര പണനി നടക്കുന്ന ബഭാസറട്ട്  കബഭാള  കകേഭാര്ടട്ട്  പണനിയുന്നതനിനട്ട്  മുനനിസനിപല്
ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയ അനുമതനിയുവട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനുമതനിയനിലഭാവതയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കകേഭാര്ടനിവന്റെ കൂര പണനിയുന്നവതങനില്
പ്രസസ്തുത നനിര്മ്മേനിതനി വപഭാളനിച്ചുമഭാറഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത സലകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  ഒരു സസ്വനിമ്മേനിലാംഗട്ട്  പൂള പണനിയുന്നതനിനട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന  അനുമതനി  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  അതനിവന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അനുമതനി  നലനിയനിടനിവലങനില്  ഇത്തരലാം  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണലാം
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സര്ക്കഭാര്  സലത്തട്ട്  നടത്തനിയതനിവന്റെ  കപരനില്  എന  തകേ  വചേലവെഭായനി  എനലാം
അതനിനുത്തരവെഭാദനികേളഭായവെര്  ആവരഭാവക്ക  എനമുളളതനിവന്റെ  വെനിശദ  വെനിവെരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) അനുമതനിയുവട പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി)  സസ്വനിമ്മേനിലാംഗ്പൂള  പണനിയുന്നതനിനട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  അനുമതനി
നല്കേനിയനിടനില.

(ഡനി) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപനില് ലഭലമല.

അനധനികൃത വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

123(5112)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനധനികൃത  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  14-ാം  കകേരള
നനിയമസഭയുവട  ഒന്നഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിവല  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദലലാം  നമ്പര്
1163-നട്ട്  നല്കേനിയ  മറുപടനി  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവെനനപുരലാം  ആറനിപ്ര  കസഭാണല്
ഓഫതീസനില്നനിനലാം ആറനിപ്ര വെനികലജട്ട് Sy.No.362/10-ല് ഉളവപട 3 ആര് സലത്തട്ട്
7-12-2012-വല  വപര്മനിറട്ട്  നമ്പര്  ZA3/13A/282-A/12,  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേനിച
വകേടനിടത്തനിവന്റെ  ആധഭാര  നമ്പര്,  വെര്ഷലാം,  സബട്ട്  രജനിസഭാര്  ഓഫതീസട്ട്  എന്നനിവെ
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനധനികൃതമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയതനിനഭാല്  ടനി.സനി.നമ്പര്
നല്കേഭാതനിരുന്ന പ്രസസ്തുത വകേടനിടത്തനിനട്ട് അതനികനഭാടട്ട് കചേര്ന കേനിടക്കുന്ന 1.02  ആര്
സലലാം  കൂടനി  വെഭാങ്ങനി  കചേര്ത്തട്ട്,  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കകേരള  മുനനിസനിപല്  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്
റൂളസനിനട്ട്  വെനികധയമഭാക്കനിയതനിനഭാല്  ആണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ക്രമവെല്ക്കരനിചട്ട്,
തനിരുവെനനപുരലാം നഗരസഭ ടനി.സനി. നമ്പര് നല്കേനിയവതന്നട്ട് പറയവപടുന്നത പ്രകേഭാരലാം
പുതനിയതഭായനി  വെഭാങ്ങനി  കചേര്ത്ത വെസ്തുവെനിവന്റെ ആധഭാര  നമ്പരുലാം  വെര്ഷവലാം  ആധഭാരലാം
രജനിസര് വചേയ്ത സബട്ട് രജനിസഭാര് ഓഫതീസുലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനധനികൃത  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയകശഷലാം  ക്രമവെല്ക്കരനിച

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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പ്രസ്തുത  വകേടനിടത്തനിനട്ട്  എന്നഭാണട്ട്  ടനി.സനി.  നമ്പര്  നല്കേനിയതട്ട്;  ടനി.സനി.  നമ്പര്
എത്രയഭാണട്ട്;  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസസ്തുത ബനില്ഡനിലാംഗനിവന്റെയുലാം വെസ്തുക്കളുകടയുലാം പഭാന
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചേതീഫട്ട്  ടഇണപഭാനറുവട  (വെനിജനിലനസട്ട്)  റനികപഭാര്ട്ടു  പ്രകേഭാരലാം  വകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയതട്ട്  ക്രമകക്കടുകേള  നടത്തനിയഭാണട്ട്  എന്നനിരനിവക്ക  ഇതനിനട്ട്
ടനി.സനി. നമ്പര് അനുവെദനിചകപഭാള ചേതീഫട്ട് ടഇണ പഭാനറുവട (വെനിജനിലനസട്ട്) അനുവെഭാദലാം
വെഭാങ്ങനിയനിരുകന്നഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ; കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  വകേടനിട  ഉടമസവന്റെ  സസ്വഭാധതീനത്തഭാലഭാണട്ട്  ഈ  അനധനികൃത
വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയവതന്നട്ട്  മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്
ഇതനിവനതനിവര എവനഭാവക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിപ്ര  വെനികലജനിലുള  സര്കവ  നമ്പര്  362/10-വല  3.00  ആര്
വെസ്തുവെനിലഭാണട്ട്  ZAE/BA/282-A/12 നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം വപര്മനിറട്ട് നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട്. ടനി
വെസ്തുവെനിവന്റെ ആധഭാര നമ്പര്  1455 -ഉലാം തതീയതനി  20-4-1978  ഉലാം ആണട്ട്.  കേഴെക്കൂടലാം
സബട്ട് രജനിസഭാര് ഓഫതീസനിലഭാണട്ട് ആധഭാരലാം രജനിസര് വചേയ്തനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി) ക്രമവെല്ക്കരണത്തനിനഭായനി പുതനിയതഭായനി കൂടുതലഭായനി കൂടനികചര്ത്ത വെസ്തു
ആറനിപ്ര വെനികലജനില് റതീസര്കവ നമ്പര് 362/9-2 -ല്  1.02  ആര് ആണട്ട്.  കേഴെക്കൂടലാം
സബട്ട് രജനിസഭാര് ഓഫതീസനില്  2-12-2015  നട്ട്  3819-ാം നമ്പരഭായനി രജനിസര് വചേയ്ത
ആധഭാര പ്രകേഭാരമുളതഭാണട്ട് ടനി സലലാം. 

(സനി)  ZAE-3216/13  dated  15-2-2016  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  ഒക്കുപനസനി
നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  തടര്ന്നട്ട്  99/3287(1),  99/3287(2), 99/3287(3)  പ്രകേഭാരലാം
20-2-2016-ല്  വകേടനിട  നമ്പര്  അനുവെദനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  പഭാനനിവന്റെ  പകേര്പട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ഡനി)  വകേടനിട  നമ്പര്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ക്രമവെല്ക്കരനിചട്ട്  ഒക്കുപനസനി
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് അനുവെദനിചകപഭാള ചേതീഫട്ട് ടഇണ പഭാനര് വെനിജനിലനസനിവന്റെ അനുവെഭാദലാം
വെഭാങ്ങനിയനിരുന്നനില.  സര്കവ  നമ്പര്  362/9-2  നമ്പരഭായുള   1.02  ആര്  വെസ്തു
കൂടനികചര്ത്തുലാം ചേതീഫട്ട്  ടഇണ പഭാനര് വെനിജനിലനസട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിച അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിച്ചുലാം ലഭനിച ക്രമവെല്ക്കരണ അകപക്ഷ കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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റൂള  1999 റൂള 143 -നട്ട് വെനികധയമഭാകേയഭാല് ഒക്കുപനസനി അനുവെദനിചട്ട് വകേടനിട നമ്പര്
നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

(ഇ)  വകേടനിട  ഉടമയുവട  സസ്വഭാധതീനത്തഭാല്  അനധനികൃ ത  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തനിയതഭായനി  മനസനിലഭാക്കനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  വപര്മനിറട്ട്  നല്കേനിയതനില്
അപഭാകേത  കേവണത്തനിയതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട്  ബന്ധവപട  ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര
വെകുപ്പുതല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

  എലാം.എസട്ട്.ഡനി.പനി. പദതനി

124(5113)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എസട്ട്.ഡനി.പനി.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്
നടനവെരുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട പുകരഭാഗതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണട്ട്
ഐ.ഡനി.എലാം.ഐ. ഗഭാന്റെട്ട് ലഭനിചനിട്ടുളതട്ട് എനള വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് എലാം.എസട്ട്.ഡനി.പനി. പദതനി നനിലവെനിലനില.

(ബനി)  വകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിവല  ഇലഭാഹനിയ  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.
കേഭാപഭാടനിനട്ട് 2012 വെര്ഷലാം ഐ.ഡനി.എലാം.ഐ. ഗഭാന്റെട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
125(5114)    ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം  :

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീ  .   വകേ  .   ആനസലന  :
ശതീ  .   കജഭാണ വഫര്ണഭാണസട്ട്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  അവെകലഭാകേനലാം
വചേയഭാറുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നന്യൂനപക്ഷങ്ങളുവട കക്ഷമത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന നൂതന പദതനികേള
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ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കുള  ഭവെന  പദതനികേള
ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  വെതീടുകേള
ലഭനിയ്ക്കുന്നതനിനുള  നനിബന്ധനകേള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;
ഇതനിനഭായനി  അകപക്ഷ  നല്കകേണതട്ട്  എവെനിവടയഭാവണനലാം,  അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം
ഹഭാജരഭാകക്കണ കരഖകേള എവനഭാവക്കയഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏവതഭാവക്ക  നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  വെതീടട്ട്
ലഭനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനിനഭായനി  അകപക്ഷ നല്കകേണ അവെസഭാന തതീയതനി  എന്നഭാവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  വെതീടനിനട്ട്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
ലഭനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)

1. സനി.എചട്ട്.മുഹമ്മേദ്കകേഭായ  മുസതീലാം  കഗളസട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്/കഹഭാസല്
ഹസപന്റെട്ട് പദതനി.

2. നന്യൂനപക്ഷ  മതവെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല  കുടനികേളക്കുകവെണനിയുള  സനി.എ./
ഐ.സനി.ഡബദ്യു.എ/സനി.എസട്ട്.കസഭാളര്ഷനിപട്ട്.

3. നനിര്ധനരഭായ  നന്യൂനപക്ഷ  മതവെനിഭഭാഗത്തനിവല  വെനിധവെകേള  /  വെനിവെഭാഹ
ബന്ധലാം കവെര്വപടുത്തനിയവെര് എന്നനിവെര്ക്കുള ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി.

4. നന്യൂനപക്ഷ  മതവെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല  കുടനികേളക്കുകവെണനിയുള  കേരനിയര്
ഹഗഡനസട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം.

5. നന്യൂനപക്ഷ  മതവെനിഭഭാഗങ്ങളനില്വപടുന്ന,  അലാംഗതീകേഭാരമുള  ഹപ്രവെറട്ട്
ഐ.റനി.ഐ.കേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കുള ഫതീ-റതീ-ഇകമ്പഴട്ട്വമന്റെട്ട് സതീലാം.

6. നന്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിവവെള വെനിതരണ പദതനി.

7. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ബഹുമുഖ വെനികേസന പദതനി  (എലാം.എസട്ട്.ഡനി.പനി.)-യനില്
വെനിദലഭാഭലഭാസ ആകരഭാഗല കുടനിവവെള പദതനി.
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ടനി  പദതനികേളക്കട്ട്  പുറവമ  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  വെകുപട്ട്
നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗത്തനിവല  സമര്തരഭായ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്
അവെഭാര്ഡട്ട് എന്ന പദതനികൂടനി നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  നന്യൂനപക്ഷ  മതവെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വെനിധവെ/വെനിവെഭാഹബന്ധലാം
കവെര്വപടുത്തനിയ/ഉകപക്ഷനിക്കവപട  എന്നതീ  സതീകേളക്കുള  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയഭാണട്ട്  വെകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  തഭാവഴെപറയുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണട്ട് പഭാലനിച്ചുവെരുന്നതട്ട്.

• അകപക്ഷ  നന്യൂനപക്ഷ  മതവെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വെനിധവെ/  വെനിവെഭാഹബന്ധലാം
കവെര്വപടുത്തനിയ/ഭര്ത്തഭാവെട്ട്  ഉകപക്ഷനിച  വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്വപടവെരഭാ
യനിരനിക്കണലാം.

• സസ്വനലാം  കപരനില്  കേരലാം  ഒടുക്കുന്ന  ഏറവലാം  കുറഞതട്ട്  രണട്ട്  വസന്റെട്ട്
ഭൂമനിവയങനിലുലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

• അകപക്ഷകേ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെകയഭാ  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളുവടകയഭാ  ഭവെന
ധനസഹഭായ പദതനികേവളഭാനലാം മുനപട്ട് കനടനിയനിട്ടുണഭാവെരുതട്ട്.

• അകപക്ഷകേ കുടുലാംബത്തനിവന്റെ ഏകേ വെരുമഭാനദഭായകേയഭായനിരനിക്കണലാം.

• സര്ക്കഭാര്  അര്ദസര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  സനിരവെരുമഭാനമുള
കജഭാലനിയുള  ആണമക്കളുള/കമല്പറഞ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കട്ട്
അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കനില. 

• അകപക്ഷകേ ബനി.പനി.എല്. വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട ആളഭായനിരനിക്കണലാം.

• തഭാവഴെപറയുന്ന വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്വപടവെര്ക്കട്ട് മുനഗണന ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

• അകപക്ഷകേകയഭാ,  അകപക്ഷകേയുവട  മക്കകളഭാ  മഭാനസനികേ-ശഭാരതീരനികേ
വവെല്ലുവെനിളനി കനരനിടുന്നവെരഭാവണങനില്

• അകപക്ഷകേയട്ട് ഹമനറഭായ മക്കളുവണങനില്

• അകപക്ഷകേയട്ട് വപണകുടനികേള മഭാത്രമഭാവണങനില്

• അകപക്ഷകേ 40-55 പ്രഭായത്തനിനനിടയനിലുളവെവരങനില് 

• അകപക്ഷകേ  കേലഭാനസര്,  കേനിഡ്നനി  പ്രശ്നലാം,  ലനിവെര്  സനികറഭാസനിസട്ട്,
തളര്വെഭാതലാം തടങ്ങനിയ അസുഖങ്ങളുമുളവെരഭാവണങനില്

• അകപക്ഷകേയുവട മക്കളക്കട്ട് ടനി പ്രകേഭാരമുള അസുഖങ്ങളുളവെരഭാവണങനില്.
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പൂരനിപനിച  അകപക്ഷ  അനുബന്ധ  കരഖകേള  സഹനിതലാം  അതഭാതട്ട്  ജനിലഭാ
കേളകകററനിവല നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വസക്ഷനനില് കനരനികടഭാ,  വഡപന്യൂടനി കേളകര്  (ജനറല്),
ജനിലഭാ നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വസക്ഷന,  ജനിലഭാ കേളകകററട്ട്  എന്ന വെനിലഭാസത്തനില് അതഭാതട്ട്
ജനിലഭാ കേളകകററനികലയട്ട് തപഭാല് മുഖഭാനനിരവലാം അകപക്ഷനിക്കഭാലാം. 

അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം സമര്പനികക്കണ കരഖകേള തഭാവഴെപറയുന്നവെയഭാണട്ട്  :

1. കറഷന കേഭാര്ഡനിവന്റെ പകേര്പട്ട്

2. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  സസ്വനലാം  കപരനിലുള  വെസ്തുവെനിവന്റെ  കേരലാം
ഒടുക്കനിയ രസതീതനിവന്റെ പകേര്പട്ട്

3. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനില്നനിനലാം  ലഭനിച  സനിര  തഭാമസ
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

4. വെനിധവെയഭാവണങനില് ഭര്ത്തഭാവെനിവന്റെ മരണ സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ പകേര്പട്ട്

5. വെനിവെഭാഹ  കമഭാചേനിതയഭാവണങനില്  ആയതട്ട്  വതളനിയനിക്കുന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ
പകേര്പട്ട്

6. ഉകപക്ഷനിക്കവപടവെരഭാവണങനില്  ആയതട്ട്  വതളനിയനിക്കുന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ
പകേര്പട്ട്

7. അകപക്ഷകേയ്കക്കഭാ/  അവെരുവട  മക്കളകക്കഭാ  മഭാനസനികേ-ശഭാരതീരനികേ
വവെല്ലുവെനിളനികേള/മറട്ട്  അസുഖങ്ങള  ഉവണങനില്  ആയതട്ട്  വതളനിയനിക്കുന്ന
കരഖകേളുവട പകേര്പട്ട്

8. മറട്ട്  വെകുപ്പുകേളനില്നനികന്നഭാ  സമഭാന  ഏജനസനികേളനില്നനികന്നഭാ  അകപക്ഷകേയട്ട്
ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിചനിടനിവലന്നട്ട്  വതളനിയനിക്കുന്ന
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

9. കറഷനകേഭാര്ഡനിവല  കപരുലാം  അകപക്ഷയനിവല  കപരുലാം  തമ്മേനില്
വെലതലഭാസമുവണങനില് രണ്ടുലാം ഒന്നഭാവണന്നട്ട് വതളനിയനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്.

(ഡനി)  മുസതീലാം,  ക്രനിസലന,  ബുദ,  സനിഖട്ട്,  പഭാഴനി,  ഹജനര്  എന്നതീ  നന്യൂനപക്ഷ
മതവെനിഭഭാഗങ്ങളനില്വപടുന്നവെര്ക്കഭാണട്ട്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുവട  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ഇ)  2016  ഒകകഭാബര്  31  വെവരയഭാണട്ട്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കഭായനി
അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതട്ട്.  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  2.5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്
ധനസഹഭായമഭായനി നല്കുന്നതട്ട്. 
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നന്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത വെഭാസ പ്രകദശങ്ങളുവട ഭഇതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള
വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് പദതനികേള

126(5115)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി നന്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത വെഭാസ
പ്രകദശങ്ങളുവട  ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം
അടനിസഭാനസഇകേരല  വെനികേസനത്തനിനുലാം  എവനങനിലുലാം  പദതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട്  നന്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രതീകൃത  വെഭാസപ്രകദശങ്ങളുവട  ഭഇതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങള വമചവപടുത്തുന്നതമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  വെയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിവല  നഭാലട്ട്
കബഭാക്കുകേളഭായ സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനി,  മഭാനനവെഭാടനി,  പനമരലാം,  കേല്പറ,  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനിവല  വപഭാന്നഭാനനി  ടഇണ  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  വെനിദലഭാഭലഭാസ-ആകരഭാഗല-
കുടനിവവെള  കമഖലകേളനിലഭായനി  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  എലാം.എസട്ട്.ഡനി.പനി
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  കൂടഭാവത,  വെനിധവെകേള,  വെനിവെഭാഹബന്ധലാം
കവെര്വപടുത്തവപടവെര്,  ഉകപക്ഷനിക്കവപടവെര്  എന്നനിവെര്ക്കുള  ഭവെന  പദതനി,
നന്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രതീകേ കൃത  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടനിവവെള  ദഇര്ലഭലലാം  കനരനിടുന്ന
പ്രകദശങ്ങളനിവല  കുടനിവവെള  വെനിതരണ  പദതനി  എന്നനിവെ  സലാംസഭാന  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില് വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില്
പുതനിയ പദതനികേള

127(5116)    ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന   :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്   :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്   :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനില്  വെനിദലഭാഭലഭാസകമഖലയനില്  പുതനിയ
പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം പ്രസ്തുത വെകുപനിനു കേതീഴെനില് വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില്
പുതനിയതഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ കേഭാരലങ്ങള എവനലഭാമഭാണട്ട്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) (1)  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള  16  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്

വസന്റെറുകേളനില് വെരുലാംവെര്ഷലാം  NET/SET/JRF  എന്നനിവെയട്ട്  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്

നല്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(2)  കേണ്ണൂര്,  വെയനഭാടട്ട്,  കകേഭാടയലാം  ജനിലകേളനില്  നന്യൂനപക്ഷ

വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  സനിവെനില്  സര്വെതീസട്ട്  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്  വസന്റെറുകേളുലാം

മലപ്പുറലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഹമകനഭാറനിറനി  റനിസര്ചട്ട്  ഹഗഡനസട്ട്

ഇനസനിറന്യൂട്ടുലാം സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയുമഭായനി

ബന്ധവപടട്ട്  നന്യൂനപക്ഷ  മതവെനിഭഭാഗത്തനിവല  സമര്തരഭായ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്

കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  നല്കുന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  SSLC,  +2,

വെനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.  തടങ്ങനിയ  വപഭാത  പരതീക്ഷയനില്  എലഭാ  വെനിഷയങ്ങളക്കുലാം

A*കഗഡട്ട് (90% നട്ട് മുകേളനില്) മഭാര്ക്കട്ട് കനടുന്ന വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് 10,000 രൂപയുലാം

ബനിരുദത്തനിനട്ട്  80%-ഉലാം  ബനിരുദഭാനനര  ബനിരുദത്തനിനട്ട്   75%  മഭാര്ക്കുലാം  കനടുന്ന

കുടനികേളക്കട്ട്  15,000 രൂപയുമഭാണട്ട് നല്കുന്നതട്ട്. 

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

128(5117)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില് ഇഇ സഭാമ്പത്തനികേ

വെര്ഷത്തനില് എവനഭാവക്ക വചേയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില്  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രകമഭാടര്മഭാവര  നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;

നനിലവെനിലുളവെവര  എന്നഭാണട്ട്  നനിയമനിചനിട്ടുളവതനലാം  ഇവെരുവട  കേഭാലഭാവെധനി  എത്ര

വെവരയഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വെകുപട്ട്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  തഭാവഴെപറയുന്ന
പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1. സനി.എചട്ട്.മുഹമ്മേദ്കകേഭായ  മുസതീലാം  കഗളസട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്/കഹഭാസല്
ഹസപന്റെട്ട് പദതനി.

2. നന്യൂനപക്ഷ  മതവെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല  കുടനികേളക്കുകവെണനിയുള  സനി.എ./
ഐ.സനി.ഡബദ്യു.എ./സനി.എസട്ട്.കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

3. നനിര്ധനരഭായ  നന്യൂനപക്ഷ  മതവെനിഭഭാഗത്തനിവല  വെനിധവെകേള  /  വെനിവെഭാഹ
ബന്ധലാം കവെര്വപടുത്തനിയവെര് എന്നനിവെര്ക്കുള ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി.

4. നന്യൂനപക്ഷ  മതവെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല  കുടനികേളക്കുകവെണനിയുള  കേരനിയര്
ഹഗഡനസട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം.

5. നന്യൂനപക്ഷ  മതവെനിഭഭാഗങ്ങളനില്വപടുന്ന,  അലാംഗതീകേഭാരമുള  ഹപ്രവെറട്ട്
ഐ.റനി.ഐ.കേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കുള ഫതീ-റതീഇകമ്പഴട്ട്വമന്റെട്ട് സതീലാം.

6. നന്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിവവെള വെനിതരണ പദതനി

7. കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ബഹുമുഖ  വെനികേസന  പദതനി
(എലാം.എസട്ട്.ഡനി.പനി.)യനില്വപടുത്തനി  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ആകരഭാഗല  കുടനിവവെള
പദതനി.

8. സമര്ഥരഭായ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള കസഭാളര്ഷനിപട്ട് അവെഭാര്ഡട്ട്.

9. എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി,  +2  പരതീക്ഷയനില്  എലഭാ  വെനിഷയങ്ങളക്കുലാം
എ*ലഭനിച  മദ്രഭാസദലഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളുവട  മക്കളക്കുള
കേലഭാഷട്ട് അവെഭാര്ഡട്ട്.

10. ഉറുദു ഒന്നഭാലാം ഭഭാഷയഭായനി വതരവഞടുത്തട്ട് എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി-ക്കട്ട് എലഭാ
വെനിഷയങ്ങളക്കുലാം എ*കനടനിയ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള കസഭാളര്ഷനിപട്ട്.

11. മദ്രസഭാദലഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗതസ്വമുള  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്/
അവെരുവട വപണമക്കളക്കട്ട് വെനിവെഭാഹ ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി.

(ബനി)  നനിലവെനില്  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  നന്യൂനപക്ഷ  വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാവര
നനിയമനിചനിടനില. 
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വെഖഫട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്

129(5118)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  വെഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  രജനിസര്  വചേയ്ത  എത്ര  പളനികേള
ഉവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വെഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  രജനിസര്  വചേയഭാത്ത  എത്ര  പളനികേളുവണനലാം
എലഭാ  പളനികേളുലാം  വെഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  രജനിസര്  വചേയണവമനകണഭാവയനലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡനില് രജനിസര് വചേയ്തുലാം വചേയഭാവതയുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
പളനികേള  തമ്മേനില്  നനിയമപരമഭായനി  എനട്ട്  വെലതലഭാസമഭാണുളവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വെഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  പളനികേളക്കുലാം  മദ്രസകേളക്കുലാം
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള  എവനഭാവക്കയഭാണട്ട്;  പ്രസ്തുത
ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കഭാനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കസറട്ട് വെഖഫട്ട് കബഭാര്ഡനില് ആവകേ 9104 വെഖഫട്ട് സഭാപനങ്ങള
രജനിസര് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വെഖഫട്ട് നനിയമപ്രകേഭാരമുള സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ യഥഭാര്ത
സനിതനിവെനിവെര  കേണക്കുകേള ലഭനിക്കുകേയുള.  വെഖഫട്ട്  നനിയമലാം  വെകുപട്ട്  36  പ്രകേഭാരലാം
എലഭാ വെഖഫുകേളുലാം കബഭാര്ഡട്ട് മുമ്പഭാവകേ രജനിസര് വചേകയണതഭാണട്ട്.

(സനി)  എലഭാ  വെഖഫുകേളുലാം  കബഭാര്ഡനില്  രജനിസര്  വചേകയണതലാം  രജനിസര്
വചേയഭാത്ത വെഖഫുകേളുവട മുതവെലനിമഭാവര വെഖഫട്ട് നനിയമലാം  61  പ്രകേഭാരലാം കപ്രഭാസനികേന്യൂടട്ട്
വചേയഭാവന്നതമഭാണട്ട്.  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  പഭാലനിക്കഭാവത  രജനിസര്
വചേയഭാതനിരുന്നഭാല് 6 മഭാസലാം തടവലാം 10,000 രൂപ പനിഴെയുലാം ചുമത്തഭാവന്ന കുറവമഭാണട്ട്.
വെഖഫട്ട് കബഭാര്ഡനില് രജനിസര് വചേയ്തനിട്ടുള വെഖഫുകേളക്കട്ട്, വെഖഫട്ട് നനിയമപ്രകേഭാരമുള
പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുകേയുലാം  വെഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാരനില്നനിനമുള
ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന. 
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(ഡനി)  വെഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  മദ്രസയ്ക്കുലാം  പളനികേളക്കുലാം  പ്രകതലകേലാം
ആനുകൂലലലാം  ഇല.  എന്നഭാല്  പളനി,  മദ്രസ  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുള  പ്രതനിമഭാസ
ധനസഹഭായലാം  വെഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  (കകേരള)  പദതനി  മുകഖന
നല്കുനണട്ട്.  കബഭാര്ഡനില് രജനിസര് വചേയ്തനിട്ടുള വെഖഫട്ട് സഭാപനങ്ങളനില് കജഭാലനി
വചേയ്തനിട്ടുളവെര്ക്കുലാം  10  വെര്ഷക്കഭാല കസവെനലാം അനുഷനിചനിട്ടുളവെരുലാം  60  വെയസനിനട്ട്
മുകേളനില് പ്രഭായമുളവെരുലാം 50,000 രൂപയനില് തഭാവഴെ വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനലാം ഉളവെരുലാം
ആയനിട്ടുള അകപക്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട് ടനി ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നതട്ട്. 

ഹജട്ട് തതീര്തഭാടകേര്ക്കുള സഇകേരലലാം സലാംസഭാനവത്ത വതക്കന
ജനിലകേളനിലുലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി

130(5119)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത വതക്കന ജനിലകേളനിലുളള ഇസഭാലാം മതവെനിശസ്വഭാസനികേളക്കട്ട്
ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനത്തനിനട്ട്  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനിലുളള  സഇകേരലലാം
ലഭനിക്കുന്നനിലഭാവയന്നതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഹജനിനട്ട്  കപഭാകേഭാനഭാഗഹനിക്കുന്നവെര്ക്കട്ട്  നനിയമപരമഭായുലാം
സഭാമ്പത്തനികേവമഭായുലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായങ്ങവളക്കുറനിചട്ട്  ഇസഭാലാം
മതവെനിശസ്വഭാസനികേവള  കബഭാധലവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
വവകേവക്കഭാണനിട്ടുളളവതന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) വതക്കന ജനിലകേളനിലുളളവെര്ക്കട്ട്  ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനത്തനിനട്ട്  കൂടുതല്
സഇകേരലവമഭാരുക്കഭാന  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടന  കേഭാലത്തട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഹജട്ട്
ഹഇസനിവനറ  ഒരു  സബട്ട്  വസന്റെര്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭാവയങനിലുലാം  തനിരുവെനനപുരത്തട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനില് എലഭായനിടത്തുലാം ഒകരകപഭാവലയുള കസവെനങ്ങളഭാണട്ട്
സലാംസഭാന ഹജട്ട് കേമ്മേനിറനി നല്കേനിവെരുന്നതട്ട്. വതക്കന ജനിലകേളനില് നനിനളവെര്ക്കട്ട്
എവനങനിലുലാം പ്രകതലകേ അസഇകേരലങ്ങള അനുഭവെവപടതഭായനി ഇതവെവര യഭാവതഭാരു
പരഭാതനിയുലാം ലഭനിചനിടനില.

857/2019
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(സനി)  അകപക്ഷയുവട  കൂവട  നനിയമപരവലാം  സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ
വെനിശദവെനിവെരങ്ങള ഉളവക്കഭാളന്ന ലഘുകലഖ ഓകരഭാ അകപക്ഷകേനുലാം നല്കുനണട്ട്.
കൂടഭാവത  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  അകപക്ഷകേരുവട  എണ്ണമനുസരനിചട്ട്  ഹജട്ട്
വട്രയനിനര്മഭാവര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഹഭാജനിമഭാര്ക്കഭാവെശലമഭായ  എലഭാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
യഥഭാസമയലാം  വട്രയനിനര്മഭാര്  മുകഖന  അറനിയനിച്ചു  വകേഭാടുക്കുനമുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറവമ
ഹജട്ട് കേമ്മേനിറനി  കനരനിടട്ട്  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില് വെനിവെനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി  മൂന്നട്ട്
ക്ലഭാസ്സുകേള വെതീതലാം നടത്തുനണട്ട്. 

(ഡനി)  2014  വെവര  കകേരളത്തനില്  ഹജട്ട്  എമ്പഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെട്ട്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടഭായനിരുന.  ചേനില  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  2015,  2016
വെര്ഷങ്ങളനില് ഹജട്ട് എമ്പഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെട്ട് എറണഭാകുളകത്തയട്ട് മഭാറനിയനിരുന.
അടുത്തവെര്ഷലാം  ഹജട്ട്  എമ്പഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാകടയട്ട്
മഭാറ്റുന്നതനിനുള  ശമങ്ങള  നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  നനിലവെനില്  മവറഭാരു
എമ്പഭാര്കക്കഷന കപഭായനിനലാം സബട്ട് വസന്റെറുലാം പരനിഗണനയനിലനില.

വെഖഫനിവന്റെ ഉടമസതയനിലുള വകേടനിടങ്ങളുവട സുരക്ഷ

131(5120)  ശതീ  .    കജഭാണ വഫര്ണഭാണസട്ട്  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെഖഫനിവന്റെ  ഉടമസതയനില്  മടഭാകഞരനിയനിലുള  വകേടനിടങ്ങളുവട
സുരക്ഷയഭായനി എനനടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി)  വെഖഫട്ട്  റനിസതീവെര്മഭാര്ക്കട്ട്  (മുതവെലനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എവനലഭാലാം
അധനികേഭാരങ്ങള ഉണട്ട്;

(സനി)  നനിലവെനിലുള വകേടനിടങ്ങള പലതലാം നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനി വകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വെഖഫട്ട്  സഭാപനങ്ങളുവട  ഭരണലാം  നടത്തുന്നതട്ട്  അതഭാതട്ട്
മുതവെലനിമഭാരഭാണട്ട്. വകേടനിടങ്ങളുവട സുരക്ഷ ഉറപ്പുവെരുകത്തണതലാം മുതവെലനിമഭാരഭാണട്ട്. 

(സനി) മടഭാകഞരനിയനിലുള വകേടനിടങ്ങള നഭാകശഭാന്മുഖമഭായതഭായനി മുതവെലനിമഭാരനില്
നനിനലാം പരഭാതനികേകളഭാ അറനിയനിപ്പുകേകളഭാ ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്. 
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തറമുഖലാംവെഴെനി കേവണയ് നറുകേളനില് കൂടനിയുള ചേരക്കട്ട് നതീക്കലാം

132(5121) ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന:

 ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :

   ശതീ  .   എലാം  .   വെനിനവസന്റെട്ട്  :

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത തറമുഖങ്ങൾ വെഴെനി കേവണയ് നറുകേളനില് കൂടനിയുള ചേരക്കട്ട്

നതീക്കലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാവയന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക തറമുഖങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവെണനി വതരവഞടുത്തനിട്ടുളവതന്നട്ട്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനുകവെണനി  എവനലഭാലാം  അടനിസഭാന  സഇകേരല  വെനികേസന

പ്രവൃത്തനികേള ഈ തറമുഖങ്ങളനില് വചേയ്തനിട്ടുവണന്നട്ട് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  വതരവഞടുത്ത  വചേറുകേനിട  തറമുഖങ്ങളവെഴെനി

കേവണയ്നറുകേള ഹകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  വെനിഴെനിഞലാം,  വകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര്  എന്നതീ

തറമുഖങ്ങളനിലൂവടയഭാണട്ട് കേവണയ്നറുകേള ഹകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  വകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര്  എന്നതീ  തറമുഖങ്ങളനില്  കേവണയ്നറുകേള

ഹകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി വക്രയനിന, റതീചട്ട് സഭാക്കര് എന്നനിവെ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

വകേഭാലലാം  തറമുഖത്തട്ട്  കേസലാംസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റെനിനുട്ട്  ഇ.ഡനി.ഐ.  സഇകേരലലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത വെനിഴെനിഞലാം തറമുഖത്തനിവന്റെ സതീകവെഡട്ട് വെഭാര്ഫനിവന്റെ നതീളലാം

കൂടല്,   കബപ്പൂര്  തറമുഖവത്ത  വബര്ത്തനിവന്റെ  നതീളലാം  കൂടല്  എന്നനിവെ  വെനിവെനിധ

ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കൂടഭാവത  അഴെതീക്കല്  തറമുഖ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  381  കകേഭാടനി

രൂപയുവട പദതനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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'സഭാഗമഭാല ' പദതനി
133(5122) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷട്ട്  :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ  :
ശതീ  .   വകേ  .   ആനസലന  :
ശതീ  .       എലാം  .    നഇഷഭാദട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  'സഭാഗര്മഭാല'  പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്
പ്രസ്തുത പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലങ്ങള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം  തറമുഖങ്ങളുവട  വെനികേസനമഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനികേളമൂലലാം
ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരമുള പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി സലാംസഭാന വെനിഹനിതമഭായനി എത്ര രൂപയഭാണട്ട്
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവട  തറമുഖങ്ങളുവടയുലാം
മതലബന്ധന  കമഖലയുവടയുലാം  വെനികേസനവലാം  കേണകനിവെനിറനിയുലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്ന
പദതനിയഭാണട്ട്  സഭാഗര്മഭാല  പദതനി.  നനിലവെനില്  അഴെതീക്കല്,  ആലപ്പുഴെ  എന്നതീ
തറമുഖങ്ങളുവട വെനികേസനമഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനിലൂവട ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  “5051-02-200-69-02  സഭാഗര്മഭാല  (കസറട്ട്  വഷയര്)”എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  കടഭാക്കണ  വപ്രഭാവെനിഷനഭായനി
ഒരുലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വെനിഴെനിഞലാം തറമുഖ പദതനി

134(T*5123)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  വെനിഴെനിഞലാം  തറമുഖ  പദതനിയുവട  പണനി  വെളവര

* T മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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മന്ദഗതനിയനിലഭാണട്ട് നടക്കുന്നവതന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്
ആയതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര ദനിവെസലാം വകേഭാണട്ട് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിയ്ക്കുവമന്നഭാണട്ട് അദഭാനനി ഗ്രൂപട്ട്
കകേഭാണട്രഭാകനിലാംഗട്ട് കേമ്പനനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഉറപട്ട് നല്കേനിയനിരനിയ്ക്കുന്നതട്ട്;

(സനി) വെനിഴെനിഞലാം  തറമുഖ  പദതനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  സമയപരനിധനിക്കുളളനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഇതവെവര
സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  കേണസഷന  കേരഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പദതനിയുവട
സമയബന്ധനിതമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല  കേണസഷനയറഭായ  അദഭാനനി  വെനിഴെനിഞലാം
കപഭാര്ടട്ട്  ഹപ്രവെറട്ട്  ലനിമനിറഡനിനഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കേണസഷന
കേഭാരറനില്  നഭാലട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  നഭാഴെനികേക്കല്ലുകേള  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്  (Milestones).
ഇതപ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഇന്റെനിവപന്റെന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്
വെനിലയനിരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ആദല  നഭാഴെനികേക്കലഭായ  2016  ഡനിസലാംബര്  4-ാം  തതീയതനി
(നനിര്മ്മേഭാണലാം തടങ്ങനി ഒരു വെര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന ദനിവെസലാം)  ഇതസലാംബന്ധനിച്ചുള
കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള വെനിലയനിരുത്തല് നടത്തുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 

(ബനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തടങ്ങഭാന അനുവെദനിചനിട്ടുള കേഭാലയളവെട്ട് നഭാലട്ട് വെര്ഷമഭാണട്ട്  (1465
ദനിവെസലാം).  അതനുസരനിചട്ട്  2019  ഡനിസലാംബര്  5-ാം  തതീയതനി  പദതനിയുവട
വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള പ്രവെര്ത്തനലാം തടങ്ങഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്. കേരഭാര് 
പ്രകേഭാരലാം  നഭാലുവെര്ഷവത്ത  സമയലാം  ഉവണന്നനിരനിവക്ക  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം
കേണസഷനയറുലാം  1000 ദനിന  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനി  പദതനിയുവട
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭായഭാല്  2018
ആഗസട്ട് 31-നട്ട് പദതനിയുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുവമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  പദതനിയുവട  സമയബന്ധനിതമഭായ  നടത്തനിപനിനട്ട്  കേണസഷന  കേരഭാര്

അനുശഭാസനിക്കുന്ന  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നനിര്വഹണ

ഏജനസനിയഭായ  വെനിഴെനിഞലാം  തറമുഖകേമ്പനനിയുലാം  ഹകേവകേഭാളനണട്ട്.  കേണസഷന

കേരഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പദതനിയുവട  സമയബന്ധനിതമഭായ

നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല  കേണസഷനയറഭായ  അദഭാനനി  വെനിഴെനിഞലാം  കപഭാര്ടട്ട്  ഹപ്രവെറട്ട്
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ലനിമനിറഡനിനഭാണട്ട്.  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി

പദതനിക്കഭാവെശലമഭായ  വമഭാത്തലാം  ഭൂമനിയുവട  90%  ഹകേമഭാറല്,  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി

മനഭാലയത്തനില്നനിനള  അനുമതനി  കനടനിവയടുക്കല്,  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്

ആവെശലമഭായുള  ഹവെദദ്യുതനി,  ജലലാം  എന്നനിവെയുവട  ലഭലത  ഉറപഭാക്കല്  എന്നതീ

കേഭാരലങ്ങള  ഇതനിനകേലാം  നനിര്വഹനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ  ബുധനഭാഴ്ചയുലാം  പദതനിയുവട

പുകരഭാഗതനിയുലാം കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുലാം പ്രശ്നപരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം ചേര്ച വചേയഭാനഭാണട്ട്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

വെനിഴെനിഞലാം തറമുഖ പദതനി

           135(5124) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്   :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന   :

ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

വെനിഴെനിഞലാം തറമുഖ പദതനിക്കട്ട് ലഭലമഭാകേഭാത്ത എവനങനിലുലാം കകേന്ദ്ര ആനുകൂലലലാം

കുളചല് പദതനിക്കട്ട് ലഭലമഭായതഭായനി വെനിവെരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാറനിവന്റെ  പ്രസട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  ബന്യൂകറഭാ  2016  ജൂഹല  5-ാം

തതീയതനി  പുറത്തനിറക്കനിയ  കകേന്ദ്രമനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനലാം  വെനിശദമഭാക്കനിയനിട്ടുള

പത്രക്കുറനിപട്ട്  പ്രകേഭാരലാം ഇനയലാം  (കുളചല്)  തറമുഖ പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്രമനനിസഭയുവട

തതസ്വത്തനിലുള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചതഭായനി  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

വെനിഴെനിഞത്തനില്നനിന്നട്ട്  വെലതലസമഭായനി  കുളചല്  ഒരു  കകേന്ദ്ര  പദതനിയഭായനിരനിക്കുലാം.

ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രലാം  ഒരു  പ്രകതലകേ  ഉകദ്ദേശല  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കുവമനലാം  ആ

കേമ്പനനിയനില് കമജര് തറമുഖങ്ങളഭായ വചേഹന്ന കപഭാര്ടട്ട് ട്രസട്ട്, വെനി.ഒ.സനി കപഭാര്ടട്ട് ട്രസട്ട്

(തൂത്തുക്കുടനി),  കേഭാമരഭാജര്  കപഭാര്ടട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  (എണ്ണൂര്)  എന്നനിവെയുവട  ഓഹരനി

പങഭാളനിത്തലാം ഉണഭാകുവമനലാം കുറനിപനില് സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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വെനിഴെനിഞലാം അനഭാരഭാഷ തറമുഖ പദതനി

136(5125)  ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനിഴെനിഞലാം അനഭാരഭാഷ  തറമുഖ പദതനിയനില്  19-5-2016  വെവര എത്ര

ശതമഭാനലാം പണനിയഭാണട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതട്ട്;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലനിവെല് വെന്നതനിനു കശഷലാം  26-9-2016  വെവര എത്ര

ശതമഭാനലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെനിഴെനിഞലാം  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്

പുതനിയ  എവനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനു

കശഷലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

  (എ&ബനി)  കേണസഷന  കേരഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പദതനിയുവട

സമയബന്ധനിതമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നഭാലട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ

നഭാഴെനികേക്കല്ലുകേള  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്  (Milestones).  സഭാധഭാരണയഭായനി  ഇത്തരലാം

വെനകേനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളനില്  ആദല  മഭാസങ്ങളനില്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

ഡനിഹസന,  വമഭാബനിഹലകസഷന  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  നടക്കുന്നതട്ട്.

അതനിനഭാല്ത്തവന്ന  ശതമഭാന  കേണക്കനിലുള  വെനിലയനിരുത്തല്  നടത്തനിയനിടനില.

എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  19-5-2016  വെവരയുള കേഭാലയളവെനില് മണ്ണുസ്തുപരനികശഭാധന,  സര്വവ,

കബക്കട്ട്  വെഭാടറനികലയ്ക്കുള  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഒന്നഭാലാംഘട

പരലകവെഷണ വഡഡ്ജനിലാംഗട്ട് എന്നനിവെ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  കൂടഭാവത കബക്കട്ട് വെഭാടറനിവന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു.  കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ആദല നഭാഴെനികേക്കലഭായ 2016

ഡനിസലാംബര്  4-ാം  തതീയതനി  (നനിര്മ്മേഭാണലാം  തടങ്ങനി  ഒരു  വെര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന

ദനിവെസലാം) 10%  നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി ഹകേവെരനിചനിരനിക്കണലാം.  ആദല നഭാഴെനികേക്കലട്ട്ല്ല്

എത്തുന്നമുറയട്ട്  ഇതസലാംബന്ധനിച്ചുള  വെനിലയനിരുത്തല്  നടത്തുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഈ

സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  26-9-2016  വെവര   400  മതീറര്

നതീളത്തനിലുള കബക്കട്ട് വെഭാടറനിവന്റെ കകേഭാര് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  പദതനിയുവട
സമയബന്ധനിതമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി  തഭാവഴെപറയുന്ന  നടപടനികേള
ഹകേവക്കഭാളകേയുണഭായനി:

1. നനിര്മ്മേഭാണ  നനിര്വഹണ  കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി  ഇന്റെനിവപന്റെന്റെട്ട്
എഞനിനതീയവറ നനിയമനിച്ചു.

2. പരനിസനിതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കദശതീയ  ഹരനിത  ഹട്രബന്യൂണലനില്
നനിലനനിന്നനിരുന്ന  കകേസുകേളനില്  പദതനിക്കട്ട്  അനുകൂലമഭായ  വെനിധനി
കനടനിവയടുത്തു.

3. കശഷനിക്കുന്ന ഭൂമനികയവറടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഊര്ജനിതവപടുത്തനി.

തറമുഖലാംവെഴെനിയുള ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനുമുള പ്രഭാധഭാനലലാം 
137(5126) ശതീ  .   എലാം  .   വെനിനവസന്റെട്ട്  :

ശതീ  .     അനവെര് സഭാദത്തട്ട്  :
ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവെകുമഭാര്  :
ശതീ  .     ഹഹബനി  ഈഡന    : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തറമുഖങ്ങള  വെഴെനിയുളള  ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം  ചേരക്കട്ട്
നതീക്കത്തനിനുലാം ഉളള പ്രഭാധഭാനലലാം തനിരനിചറനിഞനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  തറമുഖങ്ങളുവട  അടനിസഭാന  സഇകേരല  വെനികേസനത്തനില്
എവനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇഇ ലക്ഷലലാം കനടുന്നതനിനട്ട് മുന സര്ക്കഭാര് എവനലഭാലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുവണനളള വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  തറമുഖങ്ങളവെഴെനി  കേവണയ്നറുകേള  ഹകേകേഭാരലലാം
വചേയ്യുന്നതലാം  യഭാത്രഭാ  സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതലാം  തറമുഖങ്ങള  വെഴെനിയുള
ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം  ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനുമുള  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിവലടുത്തു
വകേഭാണഭാണട്ട്. 

(ബനി)  വകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര്  എന്നതീ  തറമുഖങ്ങളനില്  കേവണയ്നറുകേള
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ഹകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ക്രയനിന,  റതീചട്ട് സഭാക്കര് എന്നനിവെ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വകേഭാലലാം  തറമുഖത്തട്ട്  കേസലാംസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റെനിനട്ട്  ഇ.ഡനി.ഐ.  സഇകേരലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത വെനിഴെനിഞലാം തറമുഖത്തനിവന്റെ സതീകവെഡട്ട് വെഭാര്ഫനിവന്റെ നതീളലാം
കൂടല്,  വകേഭാലലാം  തറമുഖത്തട്ട്  പഭാസഞര്  വടര്മനിനല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കബപ്പൂര്
തറമുഖവത്ത  ബര്ത്തനിവന്റെ  നതീളലാം  കൂടല്,  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തറമുഖത്തനിവന്റെ  വെനികേസനലാം
എന്നനിവെ വെനിവെനിധ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിവല നഭാടകേലാം തറമുഖലാം സസ്വകേഭാരല
തറമുഖമഭായഭാണട്ട്  വെനികേസനിപനിചതട്ട്.  46  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കനില്  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്
തറമുഖലാം വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരുന. മലബഭാര് കപഭാര്ട്സട്ട്
ഹപ്രവെറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയ പദതനി അനുസരനിചട്ട് 736 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെനില്
വപഭാന്നഭാനനിയനില്  തറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  ആലപ്പുഴെ  തറമുഖലാം
മറതീനയഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
അഴെതീക്കല് തറമുഖ വെനികേസനത്തനിനഭായനി 381 കകേഭാടനി രൂപയുവട പദതനി രൂപകരഖയുലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വെനിഴെനിഞലാം  തറമുഖത്തട്ട്  ട്രഭാനസനിറട്ട്  വഷഡനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. സതീ കവെര്ഡട്ട് വെഭാര്ഫട്ട് ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് 10.35 കകേഭാടനി രൂപയുവട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല്, കബപ്പൂര് എന്നതീ തറമുഖങ്ങളനില്
കേവണയ്നറുകേള ഹകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  വക്രയനിന,  റതീചട്ട്  സഭാക്കര് എന്നനിവെ
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വകേഭാലലാം  തറമുഖത്തട്ട്  കേപലുകേള അടുക്കുന്നതനിനുള സഇകേരലലാം
ഒരുക്കുനതനിനുകവെണനി ആഴെലാം കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി ഡഡ്ജനിലാംഗട്ട് നടപനിലഭാക്കനി. ഗുജറഭാത്തട്ട്-
വകേഭാലലാം-വകേഭാചനി  റൂടനില്  സനിരലാം  ചേരക്കട്ട്  ഗതഭാഗതലാം  നടത്തുന്നതനിനുള  മഭാതൃകേ
കേഭാട്ടുന്നതനിനഭായനി ഒരു കേവണയ്നര് ചേരക്കട്ട്കേപല് കകേരള മഭാരനിഹടലാം വഡവെലപ്വമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന ചേഭാര്ടര്  വചേയ്തു.  വകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്  എന്നതീ തറമുഖങ്ങളനില്
ആധുനനികേ സലാംവെനിധഭാനകത്തഭാടു കൂടനിയ പുതനിയ 2 ടഗ്ഗുകേള വെഭാങ്ങനി. വകേഭാലലാം പഭാസഞര്
വടര്മനിലനിനഭായനി 21 കകേഭാടനി രൂപയുവട അനുമതനി നല്കേനി. 

തറമുഖങ്ങളുവട കശഷനി വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേര്മ്മേ പദതനി
 138(5127)  ശതീ  .  എലാം  .   വെനിനവസന്റെട്ട്   : 

ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന   : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്   : 
ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തറമുഖങ്ങളുവട  കശഷനി  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്ക്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എവനലഭാലാം  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങളഭാണട്ട്
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ഒരുകക്കണവതന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനുള  തകേ  എങ്ങവന  കേവണത്തഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

  (എ)  സലാംസഭാനവത്ത  തറമുഖങ്ങളുവട  കശഷനി  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേവണയ്നറുകേള  ഹകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുള  വക്രയനിന  വെഭാങ്ങല്,  റതീചട്ട്  സഭാക്കര്
വെഭാങ്ങല്,  ബര്ത്തനിവന്റെ  നതീളലാം  കൂടല്,  കബസനിവന്റെ  ആഴെലാം  കൂടല്,  ടഗ്ഗട്ട്  വെഭാങ്ങല്,
സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  വെഭാങ്ങല്,  പഭാസഞര്  വടര്മ്മേനിനല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നനിവെയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

      (ബനി)  വകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര് എന്നതീ തറമുഖങ്ങളനില് കേവണയ്നറുകേള
ഹകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി വക്രയനിന, റതീചട്ട് സഭാക്കര് എന്നനിവെ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വകേഭാലലാം  തറമുഖത്തട്ട്  കേസലാംസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റെനിനു  ഇ.ഡനി.ഐ.  സഇകേരലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത വെനിഴെനിഞലാം തറമുഖത്തനിവന്റെ സതീകവെഡട്ട് വെഭാര്ഫനിവന്റെ നതീളലാം
കൂടല്,  വകേഭാലലാം  തറമുഖത്തട്ട്  പഭാസഞര്  വടര്മനിനല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കബപ്പൂര്
തറമുഖവത്ത  ബര്ത്തനിവന്റെ  നതീളലാം  കൂടല്,  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തറമുഖത്തനിവന്റെ  വെനികേസനലാം
എന്നനിവെ വെനിവെനിധ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിവല നഭാടകേലാം തറമുഖലാം സസ്വകേഭാരല
തറമുഖമഭായഭാണട്ട്  വെനികേസനിപനിചതട്ട്.  46  കകേഭാടനി  രൂപ മുതല് മുടക്കനില് വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്
തറമുഖലാം വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരുന. മലബഭാര് കപഭാര്ടട്ട്സട്ട്
ഹപ്രവെറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയ പദതനി അനുസരനിചട്ട് 736 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെനില്
വപഭാന്നഭാനനിയനില്  തറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  ആലപ്പുഴെ  തറമുഖലാം
മറതീനയഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
അഴെതീക്കല് തറമുഖ വെനികേസനത്തനിനഭായനി 381 കകേഭാടനി രൂപയുവട പദതനി രൂപകരഖയുലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം സലാംസഭാന ബഡ്ജറട്ട്  വെനിഹനിതത്തനില്  108
കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതകൂടഭാവത  അഴെതീക്കല്  തറമുഖ
വെനികേസനത്തനിനഭായനി 500 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാവത
വപഭാന്നഭാനനി, നഭാടകേലാം എന്നതീ തറമുഖങ്ങള പനി.പനി.പനി കമഭാഡലനില് വെനികേസനിപനിക്കുന.
നബഭാര്ഡനിവന്റെ  RIDF  സതീലാം,  കകേരളഭാ  ഇനഫഭാസക്ചര്  ഇനവവെസട്ട്വമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡനിവന്റെ  (KIIFB)  ധനസഹഭായലാം  എന്നനിവെ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള
വപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  തറമുഖവെനികേസന
പദതനിയഭായ  സഭാഗര്മഭാല/ഭഭാരതട്ട് മഭാലഭാ  എന്നതീ  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി
ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനിയുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

തറമുഖവെകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള കേടവകേളനില് മണല്ഖനനവലാം വെനിപണനവലാം
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  139(5128)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  തറമുഖവെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള  കേടവകേളനില്
നനിന്നട്ട് മണല്ഖനനവലാം വെനിപണനവലാം നടത്തുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  മണല്ഖനനത്തനിനുലാം  വെനിപണനത്തനിനുലാം  നനിലവെനില്
ആര്വക്കഭാവക്കയഭാണട്ട് അനുമതനിയുളതട്ട്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനുമതനിയുള  വസഭാഹസറനികേള  യഥഭാര്ത  മണല്വെഭാരല്
വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള  ഉളവപടുത്തനിയല  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്ന  പരഭാതനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) എങനില്  വെനിശദപരനികശഭാധന  നടത്തനി  നനിലവെനില്  മണല്മഭാഫനിയ
ബന്ധമുള  വസഭാഹസറനികേവള  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  തറമുഖ  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  മകഞശസ്വരലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  വചേറുവെത്തൂര്  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലഭായനി  12  കേടവകേളനില്  മണല്
ഖനനവലാം  വെനില്പനയുലാം  നടനവെരുനണട്ട്.  ഇതവെഴെനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്
തറമുഖ വെകുപനിനട്ട് മഭാത്രമഭായനി ഒരു കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ വെരുമഭാനമുണട്ട്. 

(ബനി)  ഗവെണവമന്റെട്ട്  ഉത്തരവകേളുവടയുലാം  വടണര്  കനഭാടനിഫനികക്കഷവന്റെയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  1969-  വല കകേഭാ-ഓപകററതീവെട്ട്  വസഭാഹസറതീസട്ട് ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം
രജനിസര്  വചേയ്ത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം  വടണര്വെഴെനി
വതരവഞടുക്കവപടവെര്ക്കഭാണട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.  വസഭാഹസറനികേളുവട
കപരട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) ഉണട്ട്. പരഭാതനികേളുലാം ആകക്ഷപങ്ങളുലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  മണല്  മഭാഫനിയ  ബന്ധമുള  വസഭാഹസറനികേള  ഉവണങനില്  അവെ
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  മണല്
ഖനനവമഭായനി ബന്ധവപട നയരൂപതീകേരണലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിച്ചുവെരുന. 

ദൂരപരനിധനിവയക്കുറനിച്ചുള അടയഭാള കബഭാര്ഡുകേള

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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140(5129)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കൃഷ്ണപുരലാം  വകേഭാടഭാരലാം,  കേഭായലാംകുളലാം  കേഭാര്ട്ടൂണനിസട്ട്  ശങര്  സ്മഭാരകേ  കദശതീയ
കേഭാര്ട്ടൂണ മന്യൂസനിയലാം എന്നനിവെയുവട ദൂരപരനിധനിവയക്കുറനിച്ചുള അടയഭാള കബഭാര്ഡുകേള
കദശതീയപഭാതയനില് പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുവട പുകരഭാഗതനി എനട്ട് എന്നട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 കേഭായലാംകുളലാം  കൃഷ്ണപുരലാം  വകേഭാടഭാരലാം,  കേഭാര്ട്ടൂണനിസട്ട്  ശങര്  സ്മഭാരകേ  മന്യൂസനിയലാം
എന്നനിവെയുവട  ദൂരപരനിധനി  കരഖവപടുത്തനിയ  അടയഭാള  കബഭാര്ഡുകേള
കദശതീയപഭാതകയഭാരത്തട്ട്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  (കറഭാഡ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ബനിഡ്ജസട്ട്),
വെനികനഭാദസഞഭാര  വെകുപട്ട്  ഡയറകര്  എന്നനിവെര്ക്കട്ട്  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപട്ട്  ഡയറകര്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

തറമുഖങ്ങളുവടയുലാം അനുബന്ധ സഇകേരലങ്ങളുവടയുലാം ഏകേതീകേരണ വെനികേസനലാം
          141(5130) ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന  :

ശതീ  .   എലാം  .   വെനിനവസന്റെട്ട്   :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്   :
ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  തറമുഖങ്ങളുവടയുലാം  അനുബന്ധ  സഇകേരലങ്ങളുവടയുലാം
ഏകേതീകേരണ  വെനികേസനത്തനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്
ആവെനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  മുന  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില്  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  എവനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നട്ട് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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    (എ)  വകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര്  എന്നതീ  തറമുഖങ്ങളനില്  കേവണയ്നറുകേള
ഹകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി വക്രയനിന, റതീചട്ട് സഭാക്കര് എന്നനിവെ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വകേഭാലലാം  തറമുഖത്തട്ട്  കേസലാംസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റെനിനട്ട്  ഇ.ഡനി.ഐ.  സഇകേരലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത വെനിഴെനിഞലാം തറമുഖത്തനിവന്റെ സതീകവെഡട്ട് വെഭാര്ഫനിവന്റെ നതീളലാം
കൂടല്, കബപ്പൂര് തറമുഖവത്ത ബര്ത്തനിവന്റെ നതീളലാം കൂടല്, വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തറമുഖത്തനിവന്റെ
വെനികേസനലാം എന്നനിവെ വെനിവെനിധ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. കകേഭാടയലാം ജനിലയനിവല നഭാടകേലാം തറമുഖലാം
സസ്വകേഭാരല  തറമുഖമഭായഭാണട്ട്  വെനികേസനിപനിചതട്ട്.  46  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്  മുടക്കനില്
വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തറമുഖലാം  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  നടനവെരുന.
മലബഭാര്  കപഭാര്ടട്ട്സട്ട്  ഹപ്രവെറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  പദതനി  അനുസരനിചട്ട്
763  കകേഭാടനി  രൂപ  വചേലവെനില്  വപഭാന്നഭാനനിയനില്  തറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
തടങ്ങനിക്കഴെനിഞ. ആലപ്പുഴെ തറമുഖലാം മറതീനയഭായനി വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അഴെതീക്കല് തറമുഖ വെനികേസനത്തനിനഭായനി  381  കകേഭാടനി
രൂപയുവട  പദതനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനവത്ത  വചേറുകേനിട
തറമുഖങ്ങളുവടയുലാം വെനികനഭാദ സഞഭാര കമഖലയുവടയുലാം വെനികേസനവമഭായനി ബന്ധവപടട്ട്
തതീരകദശ യഭാത്രഭാ കേപല് ഗതഭാഗതലാം ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

വെനിഴെനിഞലാം-വകേഭാചനി,  വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കമഖലകേവള  ബന്ധനിപനിച്ചു
വകേഭാണഭാണട്ട് പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിവന്റെ ആദലഘടലാം വകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്.  പദതനി നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  വമകസഴട്ട്
കസഫട്ട്  കബഭാടട്ട്   ഹപ്രവെറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  വകേഭാചനി  എന്ന സസ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേരുമഭായനി
കചേര്നവകേഭാണട്ട് തറമുഖ വെകുപട്ട് കേരഭാറനില് ഏര്വപടനിട്ടുണട്ട്.

ആലപ്പുഴെ  തറമുഖത്തട്ട്  ടൂറനിസലാം  വെനികേസനത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തതീരകദശ-
ഉളനഭാടന  ജലഗതഭാഗതങ്ങവള  ബന്ധനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  "മറതീന"  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനഭായുള  പഭാരനിസനിതനികേ  പഠനലാം
നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.

വകേഭാലലാം  തറമുഖത്തട്ട്  വെനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയുവട  സമഗവെനികേസനലാം
ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണട്ട്  21  കകേഭാടനി  രൂപ  വചേലവെനില്  ഒരു  പഭാസഞര്  വടര്മനിനല്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി&സനി)  കമല്പറഞവെയുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങവളഭാനലാം
നടത്തനിയനിടനില.  മുനസര്ക്കഭാര്  തറമുഖ  വെനികേസനത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാരനിഹടലാം
കബഭാര്ഡട്ട്  ബനില്  സഭയനില്  അവെതരനിപനിചനിരുന.  സഭ  പഭാസഭാക്കനിയ  ബനില്
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  നനിയമ  വെകുപനില്നനിനലാം  ബഹുമഭാനവപട  പ്രസനിഡന്റെനിനട്ട്
വെതീണ്ടുലാം അയചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഒരു  തവെണ  അപഭാകേതകേള  കേഭാണനിചട്ട്  തനിരനിച്ചുവെരനികേയുലാം  വെതീണ്ടുലാം
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അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  നനിയമ  വെകുപ്പുമുകഖന  ബഹുമഭാനവപട  പ്രസനിഡന്റെനിനട്ട്
അയചനിട്ടുളതഭാണട്ട്. 

'പഴെശ്ശേനിരഭാജയുവട വകേഭാടഭാരലാം '

142(5131)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) 'പഴെശനിരഭാജയുവട വകേഭാടഭാരലാം'  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് എനട്ട് പദതനിയഭാണട്ട്
നനിലവെനിലുളതട്ട്;  പ്രസ്തുത  വകേഭാടഭാരലാം  ഇകപഭാള  ആരുവട  ഹകേവെശമഭാണുളതട്ട്;
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകേഭാടഭാരലാം  വെനില്ക്കുന്നതനിനുള  നതീക്കലാം  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില്  സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുത്തട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാവയന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  പഴെശ്ശേനി  വെനികലജനില്  സനിതനിവചേയ്യുന്ന  പഴെശ്ശേനി
കകേഭാവെനിലകേലാം  പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമല.  പ്രസ്തുത കകേഭാവെനിലകേലാം
1968 -വല കകേരള പ്രഭാചേതീന സ്മഭാരകേ പുരഭാവെസ്തു സകങത പുരഭാവെശനിഷ്ട ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം
സലാംരക്ഷനികക്കണതഭാകണഭാ  എന്ന  വെനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  പ്രസ്തുത
കകേഭാവെനിലകേത്തനിവന്റെ  ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം  സലാംബന്ധനിച  ആധനികേഭാരനികേ  കരഖകേള
വെകുപനിവന്റെ പക്കല് ലഭലമല.

(ബനി)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  പഴെശ്ശേനി കകേഭാവെനിലകേലാം  1968-  വല നനിയമപ്രകേഭാരലാം
സലാംരക്ഷനിക്കവപകടണതഭാകണഭാവയന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിച  കശഷലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനവമടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പുരഭാവെസ്തു മന്യൂസനിയലാം

143(5132)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കകേരളവത്ത ആസദമഭാക്കനി ശഭാസതീയവലാം വെനിപുലവമഭായ ഒരു പുരഭാവെസ്തു മന്യൂസനിയലാം
സഭാപനിയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം
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     കകേരളവത്ത ആസദമഭാക്കനി ശഭാസതീയവലാം വെനിപുലവമഭായ ഒരു പുരഭാവെസ്തു മന്യൂസനിയലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിനട്ട് നനിലവെനില് പദതനികേള ഒനലാംതവന്ന ഇല.

ചേരനിത്രപ്രഭാധഭാനലമുള വകേടനിടങ്ങളുവട സലാംരക്ഷണലാം

144(5133)     കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട്   :
ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വകേഭാരലവെലക്തനികേളുവട  ഹകേവെശമുള  ചേരനിത്രപരമഭായനി  വെളവര
പ്രഭാധഭാനലമുള  വെസ്തുവെകേകേള  സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുത്തട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നഭാടനിവന്റെ  ചേരനിത്രവലാം  പഇരഭാണനികേതയുലാം  നശനിച്ചുകപഭാകേഭാവത
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇത്തരലാം  നനിര്മ്മേനിതനികേളുവടയുലാം  ഗന്ഥങ്ങളുവടയുലാം
തഭാളനികയഭാലകേളുവടയുലാം ഡഭാറഭാകബസട്ട് തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

       (എ) 1968 -വല കകേരള പ്രഭാചേതീന സ്മഭാരകേ പുരഭാവെസ്തു സകങത പുരഭാവെശനിഷ്ട
ആകട്ട്,  ട്രഷര്  കട്രഭാവെട്ട്  ആകട്ട്  എന്നനിവെയനിവല  വെലവെസകേള  അനുസരനിചട്ട്  ചേരനിത്ര
പ്രഭാധഭാനലമുള  വെസ്തുവെകേകേള  ഏവറടുത്തട്ട്  സലാംരക്ഷനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത
ചേരനിത്രമൂലലമുള  പുരഭാകരഖകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേമ്മേന്യൂണനിറനി
ആര്ഹക്കവ്സട്ട് എന്ന പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനിയനിലൂവട
സസ്വകേഭാരല  വെലക്തനികേളുവട  കരഖഭാകശഖരങ്ങള  ഏവറടുത്തട്ട്  സലാംരക്ഷനിചട്ട്  ടനി
വെലക്തനികേളക്കട്ട് നല്കുകേയുലാം അവെയുവട ഡനിജനിറല് പകേര്പട്ട് വെകുപനില് സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുന.

(ബനി)  1968-വല  ആകനിവല  വെലവെസകേള  പ്രകേഭാരലാം  സലാംരക്ഷനിത
സ്മഭാരകേങ്ങളഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  സ്മഭാരകേങ്ങളുവട  വെനിവെരങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പുസകേങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന.  പുരഭാവെസ്തുക്കവള,
രഭാസസലാംരക്ഷണ  പ്രക്രനിയകേവള,  പുരഭാതന  നനിര്മ്മേനിതനികേവള  ഘടനഭാസലാംരക്ഷണ
പ്രക്രനിയകേള  വെഴെനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന.  ചേരനിത്രപ്രഭാധഭാനലമുള  പുരഭാകരഖകേളഭായ
ഗന്ധങ്ങളുവടയുലാം തഭാളനികയഭാലകേളുവടയുലാം ഡഭാറഭാകബസട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച
പദതനി ആവെനിഷ്കരനിച്ചുവെരുന. 

പുരഭാകരഖകേളുവട സലാംരക്ഷണലാം
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145(5134) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തറമുഖവലാം
മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത പുരഭാകരഖകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് എനട്ട് പദതനിയഭാണട്ട്
നനിലവെനിലുളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സസ്വകേഭാരലവെലക്തനികേളുവട ഹകേവെശമുള പുരഭാകരഖകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഏവതങനിലുലാം പദതനി നനിലവെനിലുകണഭാ;

(സനി) ഇവലങനില് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  പുരഭാകരഖകേള  ശഭാസതീയമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വകേമനിക്കല് കേണസര്കവെഷന, ഡനിജനിഹറകസഷന എന്നതീ പദതനികേള നടത്തനിവെരുന.
വകേമനിക്കല്  കേണസര്കവെഷവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള  കപജനികനഷന,  ഡനി-
അസനിഡനിഫനികക്കഷന,  വമന്റെനിലാംഗട്ട്,  ഗഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്,  ബയനിന്റെനിലാംഗട്ട് എന്നതീ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതനികലയഭായനി  പുരഭാകരഖഭാ  വെകുപനില്  ഒരു  കേണസര്കവെഷന  വെനിഭഭാഗലാം
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. ഇതകൂടഭാവത "ഹപതൃകേ പഠന കകേന്ദ്രലാം”, "നഭാഷണല് റനിസര്ചട്ട്
ലകബഭാറടറതീസട്ട്  കഫഭാര്  കേണസര്കവെഷന  ഓഫട്ട്  കേളചറല്  കപ്രഭാപര്ടനി"  തടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങവള  ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി  കരഖകേളുവട  ശഭാസതീയ  സലാംരക്ഷണ  പദതനി
നടത്തനിവെരുന. സനി-ഡനിറനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാവട പുരഭാകരഖകേളുവട ഡനിജനിഹറകസഷന
പദതനിയുലാം നടത്തനിവെരുനണട്ട്. 

(ബനി  &  സനി)  സസ്വകേഭാരല വെലക്തനികേള ചേരനിത്ര മൂലലമുള പുരഭാകരഖകേള വെകുപനിനട്ട്
ഹകേമഭാറുവെഭാന  സന്നദമഭാവണങനില്  അവെ  ഏവറടുത്തട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം  അലഭാത്ത
പക്ഷലാം  ടനി  റനികക്കഭാര്ഡുകേള  വെനില  വകേഭാടുത്തട്ട്  വെഭാങ്ങനി  വെകുപട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം
വചേയ്തുവെരുന.  കൂടഭാവത  സസ്വകേഭാരല  കരഖഭാകശഖരങ്ങള,  സസ്വകേഭാരല  വെലക്തനികേളുവട
ഹകേവെശമുള  കരഖകേള  എന്നനിവെ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  സലാംസഭാന
ആര്ക്കട്ട് ഹവെസട്ട്  വെകുപട്ട്  "കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ആര്ക്കട്ട് ഹവെസട്ട്"  എന്ന  പദതനിക്കുലാം  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനിയനിലൂവട സസ്വകേഭാരല വെലക്തനികേളുവട കരഖഭാ കശഖരങ്ങള
ഏവറടുത്തട്ട് സലാംരക്ഷനിചട്ട്  സസ്വകേഭാരല വെലക്തനികേളക്കട്ട് നല്കുകേയുലാം അവെയുവട ഡനിജനിറല്
പകേര്പട്ട് വെകുപട്ട് സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന. 

വസയര് പഭാര്ട്ടുകേള വെഭാങ്ങനിയതനിവല ക്രമകക്കടുകേള
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146(5135)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  കവെണനി
ടയറുകേള,വസയര് പഭാര്ട്ടുകേള, വപയനിന്റെട്ട് എന്നനിവെ വെഭാങ്ങനിയതനില് ക്രമകക്കടുളതഭായനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഗുണനനിലവെഭാരമനിലഭാത്തതലാം,  അനഭാവെശലമഭായതമഭായ  വസയര്
പഭാര്ട്ടുകേളുലാം  ടയറുകേളുലാം  വപയനിനലാം  വെഭാങ്ങനിയതകേഭാരണലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
എത്ര നഷ്ടമുണഭായനിട്ടുവണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ  നഷ്ടലാം  വെരുത്തനിയതനിനട്ട്  ഉത്തരവെഭാദനികേളഭായവെര്വക്കതനിവര
എവനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവവെന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

     (എ) ഉണട്ട്. വപയനിന്റെട്ട് വെഭാങ്ങനിയതമഭായനി ബന്ധവപടട്ട് വെനിജനിലനസട്ട് അകനസ്വഷണലാം
നടനവെരുന.  എന്നഭാല്  ടയര്,  വസയര്  പഭാര്ട്സട്ട്  എന്നനിവെ  വെഭാങ്ങനിയതനില്
ക്രമകക്കടുളതഭായനി ശദയനില്വപടനിടനില.

(ബനി&  സനി)  വസയര് പഭാര്ട്സുകേളുലാം ടയറുകേളുലാം വെഭാങ്ങനിയതമഭായനി ബന്ധവപടട്ട്
നഷ്ടമുണഭായതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.  വപയനിന്റെട്ട്  വെഭാങ്ങനിയതനിവന  സലാംബന്ധനിചട്ട്
വെനിജനിലനസട്ട് അകനസ്വഷണത്തനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കലഭാഫട്ട് കളഭാര് ബസ്സുകേള

147(5136) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.യുവട എത്ര പുതനിയ കലഭാകഫഭാര് ബസ്സുകേള വപര്മനിറട്ട്
ലഭനിക്കഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന  കേഴെനിയഭാവത  വെനവവെന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വപര്മനിറട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിവന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  എവനലഭാമഭാവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  ബസ്സുകേളക്കട്ട്  വപര്മനിറട്ട്  ലഭനിക്കഭാന  കവെണനി  എവനലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

857/2019
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      (എ)  ജനറലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച  38  പുതനിയ കലഭാഫട്ട് കളഭാര് ബസ്സുകേള
വപര്മനിറട്ട് ലഭനിക്കഭാത്ത കേഭാരണത്തഭാല് നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന കേഴെനിയഭാവത വെന്നനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി  &  സനി) 1989-  വല കകേരളഭാ കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം ഈ
വെഭാഹനങ്ങള  രജനിസര്  വചേയ്യുവെഭാന  കേഴെനിയുകേയനില.  പ്രസ്തുത  ചേടങ്ങളനില്  ഇളവെട്ട്
നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം ഈ വെഭാഹനങ്ങള രജനിസര് വചേയ്തട്ട് നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതഭാണട്ട്.
ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇളവെട്ട് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. പുനനഃസലാംഘടന

148(5137)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വകേ.  എസട്ട്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  ഏതട്ട്  രതീതനിയനില്  പുനനഃസലാംഘടന  നടത്തുന്നതനിനഭാണട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതട്ട്;
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

       വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട സമഗ പുനരുദഭാരണലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് സര്ക്കഭാര് ഒരു
രക്ഷഭാപഭാകക്കജനിനട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിവെരനികേയഭാണട്ട്.  ടനി  രക്ഷഭാപഭാകക്കജട്ട്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനികലയട്ട്  പഠനലാം  നടത്തുവെഭാന വകേഭാല്ക്കത്ത ഇനഡലന ഇനസനിറന്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട് മഭാകനജട്ട് വമന്റെട്ട് എന്ന സഭാപനത്തനിവല വപ്രഭാഫസറഭായ ശതീ. സുശതീല് ഖന്നവയ
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെട്ട്  നമ്പര്  G.O.(Rt)367/2016/Trans  തതീയതനി  24-9-2016
പ്രകേഭാരലാം  കേണസളടന്റെഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭലമഭായഭാല് മഭാത്രകമ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുകേള

      149(5138) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിവല ഓകരഭാ വകേ. എസട്ട്.ആര്. ടനി.  സനി. ഡനികപഭായനില് നനിനലാം
പ്രതനിദനിനലാം  നടത്തുന്ന  സര്വതീസുകേള  ഏവതഭാവക്കവയനലാം  ഓകരഭാ  ഡനികപഭായനിലുലാം
പ്രതനിദനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന ശരഭാശരനി വെരുമഭാനലാം എത്രയഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിവല  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളുവട  സര്വതീസുകേളുലാം
ആയതനിവന്റെ പ്രതനിദനിന വെരുമഭാനവലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വമചവപടുത്തഭാന നടപടനി 
150(5139)   ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  യുവട  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  വമചവപടുത്തഭാന
എവനഭാവക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിവചന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിരത്തനിലനിറക്കനിയ  സഭാനനിയ  ബസ്സുകേള
ലഭാഭകേരമഭായഭാകണഭാ സര്വതീസട്ട് നടത്തുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ നവെതീകേരനിചട്ട് പ്രവെര്ത്തനലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ഒകടവറ
പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  വെരനികേയഭാണട്ട്.  വെരുമഭാനക്കുറവള  സര്വതീസുകേള
പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവെനിലുള  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ
സനിസലാം  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  മഭാനപവെര്  യൂടനിഹലകസഷന  കൂട്ടുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള
നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ  എന്നതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കുള
അനര് സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേളുവട  എണ്ണലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  പുതനിയ
അനര്  സലാംസഭാന  കേരഭാറുകേളനില്  എത്തനികചരുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.  അനര് സലാംസഭാന സര്വതീസുകേളനികലയട്ട് കൂടുതല് യഭാത്രക്കഭാവര
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  തനിരക്കനിലഭാത്ത  ദനിവെസങ്ങളനില്  യഥഭാര്ത
നനിരക്കനില്നനിനലാം  15  ശതമഭാനലാം  ഇളവെട്ട്  ഇകപഭാള  അനുവെദനിചട്ട്  വെരുനണട്ട്.
അകതഭാവടഭാപലാം  വറയനില്വവെ  മഭാതൃകേയനില്  തല്ക്കഭാല്  സലാംവെനിധഭാനവലാം  കേഴെനിഞ
ഓണക്കഭാലലാം മുതല് വകേ.എസട്ട്.ആര്. ടനി.സനി.  ഏര്വപടുത്തനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില് ജനി.പനി.എസട്ട്./വവെഹനിക്കനിള ട്രഭാക്കനിലാംഗട്ട് സനിസലാം
(VTS)  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഇന്റെര്വനറട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  ഹവെഹഫ  സലാംവെനിധഭാനലാം  പരതീക്ഷണ
അടനിസഭാനത്തനില്  എറണഭാകുളലാം-ബഭാലാംഗ്ലൂര്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന്ന  രണട്ട്  മളടനി
ആകനില്  കവെഭാളകവെഭാ  ബസുകേളനിലുലാം  വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  രണട്ട്  കലഭാഫ്കളഭാര്

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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എ.സനി.കവെഭാളകവെഭാ  ബസുകേളനിലുലാം  ഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  സലാംവെനിധഭാനലാം  മറട്ട്
പ്രധഭാന  സൂപര്ക്ലഭാസട്ട്  സര്വതീസുകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ബസട്ട്
കസഷനുകേളനിവല സഭാളുകേള, കേലഭാന്റെതീന, കഷഭാപനിലാംഗട്ട് കകേഭാലാംപകനിവല മുറനികേള എന്നനിവെ
കലലലാം/വടണര് മുകഖന വെഭാടകേയട്ട്  നല്കേനിയുലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനിലുലാം
ബസട്ട്  കസഷനുകേളനിലുലാം  പരസലലാം  പതനിക്കുന്നതട്ട്  വടണര് മുകഖന  ഹലസനസനിവയ
കേവണത്തനി  നല്കേനിയതട്ട്  വെഴെനിയുലാം,  കകേഭാഫതീവവെനഡനിലാംഗട്ട്  വമഷതീന,  എ.ടനി.എലാം.
എന്നനിവെ  സഭാപനിചട്ട്  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുവെഭാന  സലലാം  വെഭാടകേയട്ട്  നല്കുന്നതനിലൂവടയുലാം
വകേഭാറനിയര് സര് വതീസട്ട് നടത്തനിയുലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ടനിക്കകറതര വെരുമഭാനലാം
ലഭനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില് കേലാംപ്രസ്ഡട്ട് നഭാചേസ്വറല് ഗലഭാസട്ട്  (CNG)
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  2016-17
ബഡ്ജറനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജനി.  ബസുകേള
ഇറക്കുന്നതനിനട്ട്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനലാം
വെഭായ്പയഭായനി ലഭലമഭാക്കുവമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. നടപ്പുവെര്ഷലാം 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
വചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  സനി.എന.ജനി.  ബസനികലയട്ട്  മഭാറുകമ്പഭാള
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട വചേലവെട്ട്  കുറയ്ക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
അഞ്ചുവെര്ഷലാം  വകേഭാണട്ട്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസുകേളുലാം  സനി.എന.ജനി.  ഇന്ധനത്തനികലയട്ട്
മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.

കൂടഭാവത  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  സമഗമഭായ  പഠനത്തനിനുലാം
പുനനഃസലാംഘടനയ്ക്കുമഭായനി  24-9-2016  -വല  G.O.(Rt)No.367/2016/Tran  പ്രകേഭാരലാം
വകേഭാല്ക്കത്ത ഐ.ഐ.എലാം.-വല വപ്രഭാഫ.സുശതീല് ഖന്നവയ കേണസല്ടന്റെട്ട് ആയനി
നനിയമനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നവെതീകേരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള  18  സഭാനനിയ  ബസുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവെ  പ്രധഭാനമഭായുലാം  അനര്  സലാംസഭാന  ദതീര്ഘദൂര
റൂട്ടുകേളനിലഭാണട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിവെരുന്നതട്ട്.  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  വമചവപട
കസവെനങ്ങളഭാണട്ട് ഈ സര്വതീസുകേള വെഴെനി നല്കേനിവെരുന്നവതങനിലുലാം ടനി സര്വതീസുകേള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലഭാഭകേരമഭാവണന്നട്ട് പറയുവെഭാന കേഴെനിയുകേയനില. 

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. 
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151(5140) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ശമ്പളലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്?

ഉത്തരലാം

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  വെരുമഭാനവലാം  വചേലവലാം  തമ്മേനില്
വപഭാരുത്തവപടഭാനഭാവെഭാത്ത തരത്തനിലുള അനരമുണട്ട്.  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട
ഹദനലാംദനിന  വെരുമഭാനത്തനില്നനിന്നട്ട്  വെഭായ്പകേളക്കുള  തനിരനിചടവലാം  ഡതീസലനിവന്റെ
വചേലവലാം മഭാത്രകമ നനിര്വഹനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുനള. വചേലവകേള വെരുമഭാനവത്തക്കഭാള
അധനികേരനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം  പ്രതനിദനിന  ടനിക്കറട്ട്  വെരുമഭാനത്തനില്  കുറവണഭായനി
വകേഭാണനിരനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം പുതനിയ വെഭായ്പകേള എടുക്കഭാവത ശമ്പളലാം നല്കേഭാനഭാവെഭാത്ത
സഭാഹചേരലലാം  നനിലവെനിലുണട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ
വമചവപടുത്തുവെഭാന  സമഗമഭായ  ഒരു  രക്ഷഭാപഭാകക്കജനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം
വകേഭാടുത്തുവെരുനണട്ട്.  രക്ഷഭാപഭാകക്കജട്ട്  നടപനില്  വെരുത്തനി  പുനരുദഭാരണലാം
നടത്തനിയഭാല് കൃതലസമയത്തട്ട് ശമ്പളലാം വകേഭാടുക്കുവെഭാന കേഴെനിയുവമന്നട്ട് കേരുതന. 

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ കേരകേയറ്റുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
152(5141) ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന  :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വസപ്റലാംബര്  മഭാസവത്ത

ശമ്പളലാം എന്നഭാണട്ട് നല്കേനിയതട്ട്;

(ബനി)  ശമ്പളലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ജതീവെനക്കഭാര്  പണനിമുടക്കുകേയുണഭാകയഭാ;
ഉവണങനില് എത്ര വഷഡന്യൂളുകേളഭാണട്ട് കേലഭാനസല് വചേകയണനി വെന്നതട്ട്;

(സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  യുവട  വസപ്റലാംബര്  മഭാസവത്ത  വെരുമഭാനലാം
എത്രയഭായനിരുന.  ശമ്പളലാം,  വപനഷന  എന്നതീയനിനത്തനില്  ബഭാധലത  എത്രയഭാണട്ട്;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) 5-10-2016-നട്ട്

       (ബനി) ഉണട്ട്.  ജതീവെനക്കഭാര് ഹഭാജരഭാകേഭാതനിരുന്നതനിനഭാല് 5-10-2016-ല് ഫസട്ട് 
വസലനിലുലാം വസക്കന്റെട്ട് വസലനിലുലാം ജനറലാം ഉളവപട 1886 സര്വതീസുകേള അയയഭാന 
സഭാധനിചനില.

       (സനി) വസപ്റലാംബര് മഭാസവത്ത വെരുമഭാനലാം 168.73 കകേഭാടനി രൂപ ആയനിരുന.

ശമ്പള ഇനത്തനില് 85.75 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വപനഷന ഇനത്തനില് 55.00 കകേഭാടനി 
രൂപയുമഭാണട്ട് ബഭാധലത.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട ആവകേ ആസനി

     153(5142) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള  കസറട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  ആവകേ  ആസനി
തനിടവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 2014-ല്  ഏര്വപടുത്തനിയ  പുനരുദഭാരണ  പഭാകക്കജനിവല  [G.O(MS)No.
06/2014/Trans  തതീയതനി  1-2-2014]  വെലവെസ  അനുസരനിചട്ട്
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  ആസനി  മൂലലലാം  പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തുവെഭാന  M/s.
വെര്മ്മേ  &  വെര്മ്മേ  എന്ന  ചേഭാര്കടഡട്ട്  അക്കഇണന്റെട്ട്  സഭാപനവത്ത  ഏല്പനിചതനിന
പ്രകേഭാരലാം ടനി സഭാപനലാം ഇനസനിറന്യൂഷന ഓഫട്ട് വെഭാലന്യൂര്സട്ട് [Institution of Valuers]-
വന്റെ സഹഭായകത്തഭാവട വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട ആസനി മൂലലലാം പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം
നടത്തനി.  അതനിന പ്രകേഭാരലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട ആവകേ ആസനി 1-1-2015-ല്
3670.42 കകേഭാടനി രൂപയഭാവണന്നട്ട് തനിടവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട വമഭാത്തലാം കേടലാം

  154(5143)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1-1-2011-വല കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  യുവട വമഭാത്തലാം
കേടലാം എത്രവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 1-1-2016-വല കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. യുവട ബഭാധലത എത്ര;
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(സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  നനിലവെനിവല  സനിതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്
അവെകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-1-2011-വല കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട വമഭാത്തലാം
കേടലാം 1245.93 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി)  1-1-2016-വല  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  3052.36  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  ബഭാധലത.   ഇതനില് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വെഭായ്പഭാ  തകേയനില്
1090.75  കകേഭാടനി  രൂപ  20-8-2015-വല  സ.ഉ(ഹകേ)  നമ്പര്  46/15/ഗതഭാഗതലാം
ഉത്തരവെട്ട് പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഓഹരനിയഭാക്കുകേയുലാം കശഷനിച തകേ 548.11 കകേഭാടനി രൂപ
കൂടനി കമല് സൂചേനിപനിച ബഭാധലത തകേയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതമഭാകുന.

  (സനി)  നനിലവെനിവല  സനിതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വപഭാതവെഭായ  അവെകലഭാകേനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   വെനിശദമഭായ അവെകലഭാകേനലാം നടത്തനി വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്
ഇകപഭാള  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാമൂഹല
പ്രതനിബദതയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തതയുമുള  ഒരു  സഭാപനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനികലക്കുലാം സമഗമഭായ പുനരുദഭാരണലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി
വകേഭാല്ക്കടയനിവല ഇനഡലന ഇനസനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് മഭാകനജവമന്റെനിവല വപ്രഭാഫസറഭായ
ശതീ.  സുശതീല്  ഖന്നവയ  സര്ക്കഭാര്  കേണസളടന്റെഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി
റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന്ന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. മുകഖന വകേഭാറനിയര് സര്വതീസട്ട്
      155(5144) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :

 ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി  :
ശതീ  .  വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.വയ  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  നൂതന

പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിവനറ ഭഭാഗമഭായനി നനിലവെനിലുളള സഇകേരലങ്ങള പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി
വകേഭാറനിയര് സര്വതീസട്ട് ആരലാംഭനിയ്ക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇനഡലന തപഭാല് വെകുപട്ട് തപഭാല് നനിരക്കുകേളുലാം പഭാഴല് നനിരക്കുകേളുലാം
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കുത്തവന  കൂട്ടുവെഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സസ്വകേഭാരല  വകേഭാറനിയര്
സര്വതീസുകേഭാര്  ഇതനിവനറ  പ്രകയഭാജനലാം  മുതവലടുക്കഭാന  സഭാധലതയുളളതനിനഭാല്
അതനിനട്ട്  മുമ്പഭായനി  ഓഫതീസട്ട്  വകേടനിട  സഇകേരലങ്ങളുലാം  ജതീവെനക്കഭാരുവട  കസവെനവലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  കേതീഴെനില്  വകേഭാറനിയര്-പഭാഴല്
സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിചട്ട്  ലഭാഭകേരമഭാക്കുവെഭാന  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  വമചവപടുത്തഭാന
സര്വതീസട്ട്  ഓപകറഷന  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികനഭാവടഭാപലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
ടനിക്കറട്ട്  വെരുമഭാനത്തനിനുപുറവമ,  ബസട്ട്  കസഷനുകേളനിവല  സഭാളുകേള,  കേലഭാന്റെതീന,
കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകനിവല  മുറനികേള  എന്നനിവെ  കലലലാം/വടണര്  മുകഖന  വെഭാടകേയട്ട്
നല്കേനിയുലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനിലുലാം  ബസട്ട് കസഷനുകേളനിലുലാം  പരസലലാം
പതനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വടണര് മുകഖന ഹലസനസനിവയ കേവണത്തനി നല്കേനിയതവെഴെനിയുലാം
കകേഭാഫതീ  വവെനഡനിലാംഗട്ട്  വമഷതീന,  എ.ടനി.എലാം.  എന്നനിവെ  സഭാപനിചട്ട്
പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുവെഭാന സലലാം വെഭാടകേയട്ട് നല്കുന്നതനിലൂവടയുലാം വകേഭാറനിയര് സര്വെതീസട്ട്
നടത്തനിയുലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കട്ട് ടനിക്കറനിതര വെരുമഭാനലാം ലഭനിച്ചു വെരനികേയഭാണട്ട്.
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേള  കേലാംപ്രസ്ഡട്ട്  നഭാചേസ്വറല്  ഗലഭാസട്ട്-(CNG)കലക്കട്ട്
മഭാറുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  2016-17
ബഡ്ജറനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജനി  ബസുകേള
ഇറക്കുന്നതനിനട്ട്   300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനലാം
വെഭായ്പയഭായനി ലഭലമഭാക്കുവമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  നടപ്പുവെര്ഷലാം 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
വചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  സനി.എന.ജനി  ബസനികലക്കട്ട്  മഭാറുകമ്പഭാള
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട വചേലവെട്ട് കുറക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
അഞ്ചു  വെര്ഷലാം  വകേഭാണട്ട്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസുകേളുലാം  സനി.എന.ജനി.  ഇന്ധനത്തനികലക്കട്ട്
മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.   കേടഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ധനകേഭാരല  പുനനഃസലാംഘടന
ഉണഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ബസട്ട്  സഭാനഡുകേവള  ആധുനനികേവെത്ക്കരനിക്കുകേയുലാം
വെരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.   ഹമകലജട്ട്,  വമയനിന്റെനനസട്ട്  തടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കബക്കട്ട്ഡഇണുകേള,
അപകേടങ്ങള  എന്നനിവെ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  സമയബന്ധനിത  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനി
തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) വകേഭാറനിയര് സര്വതീസട്ട് പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 233

(സനി)  നനിലവെനില്  ട്രഭാകക്കഭാണ  വകേഭാറനികയഴട്ട്  ഹപ്രവെറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്ന
കേമ്പനനിയുമഭായനി ലഭാഭവെനിഹനിതലാം പങട്ട് വെയ്ക്കുന്ന തരത്തനില് അഞ്ചു വെര്ഷ കേഭാലകത്തക്കട്ട്
വകേഭാറനിയര്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുവെഭാന  കേരഭാര്  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിനഭാല്
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  തല്ക്കഭാലലാം  പ്രകതലകേ  വകേഭാറനിയര്  സര്വതീസട്ട്
നടത്തുവെഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.   നനിലവെനിലുള  കേരഭാറനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി
കേമ്പനനിക്കട്ട്  വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുലാം അധനികേ വെരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുലാം.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് സഭാനകേളനിവല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
156(5145) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ  :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട്  :
ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  തകേര്ന കേനിടന്നനിരുന്ന വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസട്ട് സഭാനകേളനില് മുന

എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വെനിഭഭാവെനലാം വചേയ്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച  ബസട്ട്  വടര്മനിനലുകേളുലാം  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകകേളുലാം  ഇനലാം
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പ്രവെര്ത്തനലാം  നടത്തഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതട്ട്  ഗഇരവെമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ;

(ബനി)  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകകേളനിവല  മുറനികേളുലാം  ഓഫതീസട്ട്  കസസുലാം  ഒഴെനിഞ
കേനിടക്കുന്നതമൂലലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  നഷ്ടലാം  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്
തടസങ്ങള  നതീക്കനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഇവെ  കലലലാം  വചേയ്തു  വകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട്
അടനിയനനിര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബസട്ട്  വടര്മനിനലുകേളനില്  കൂടുതല്  സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി
പുനനഃക്രമതീകേരണലാം നടത്തുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി വവകേവക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരലാം

   (എ&ബനി)  മുന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കനരനിടട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ ബസട്ട് വടര്മനിനല് കേലാം കഷഭാപനിലാംഗട്ട്
കകേഭാലാംപകകേള പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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മുന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആരലാംഭനിചട്ട്  ബനി.ഒ.ടനി.
വെലവെസയനില്  വകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച  അങമഭാലനി,
തനിരുവെനനപുരലാം (തമ്പഭാനൂര്), കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, തനിരുവെല എന്നതീ ബസട്ട് വടര്മനിനല് കേലാം
കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകകേളനിവല  ബസട്ട്  വടര്മനിനലുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകകേളനിവല  വെഭാണനിജല
സലങ്ങള വെഭാടകേയട്ട് നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള തടര്ന്നട്ട് വെരുന.

      വകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.,  ബനി.ഒ.ടനി.  വെലവെസയനില് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള അങമഭാലനി,
തനിരുവെല, തനിരുവെനനപുരലാം (തമ്പഭാനൂര്)  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല ബസട്ട് വടര്മനിനല് കേലാം.
കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകകേളനിവല ഒഴെനിഞട്ട് കേനിടക്കുന്ന മുറനികേളുലാം  ഓഫതീസട്ട്  വസയ്സുലാം
പല  തവെണ  വടനഡര്  നടപടനികേളനിലൂവട  കലലലാം  വചേയ്തുവവെങനിലുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി
വെഭാടകേയട്ട് കപഭായനിടനില.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കഷഭാപനിലാംഗട്ട് കകേഭാലാംപകനിവല മുറനികേള വെഭാടകേയട്ട്
നല്കേഭാനുള നടപടനികേളുലാം നടന വെരുന.

(സനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി ഹകേവക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേളുവട കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

157(5146) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  എത്ര  പുതനിയ
ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കനിവയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ബസുകേളുവട  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേനിചതട്ട്  എവെനിവടയഭാവണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട സസ്വനലാം കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണ ശഭാലകേളുവട
കസവെനലാം  ഇതനികലക്കഭായനി  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പ്രകയഭാജനവപടുത്തഭാത്തതനിവന്റെ  കേഭാരണലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിലൂവട  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  നഷ്ടലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില് എത്രവയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഈ നഷ്ടത്തനിനട്ട് ഉത്തരവെഭാദനികേളഭായവെര്വക്കതനിവര എവനലഭാലാം നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുനവവെന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ജനറലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച 391 ബസുകേള ഉളപവട 2,367 ബസുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2367  ബസുകേളനില് ജനറലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച  391  ബസുകേളുലാം 10
കവെഭാളകവെഭാ മളടനി  ആകനില്  ബസുകേളുലാം  18  സഭാനനിയ മളടനി  ആകനില് ബസുകേളുലാം
പൂര്ണ്ണ നനിര്മ്മേനിത ബസുകേളഭായഭാണട്ട് വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുളതട്ട്.  കശഷനിച 1948 ബസുകേളുവട
കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേനിചതട്ട്  വകേ.എസ് .ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  അഞട്ട്  വെര്ക്കട്ട്
കഷഭാപ്പുകേളനിലഭാണട്ട്.

(സനി-ഇ) കസവെനലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളുവട ഇന്ധനക്ഷമത

 158(5147)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളുവട  ഇന്ധനക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എവനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വെരുന  എന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇന്ധനക്ഷമത  കൂട്ടുന്നതനിനുലാം  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  എവനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  എന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

      (എ) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി ബസുകേളുവട ഇന്ധന ക്ഷമത വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ചേതീഫട്ട് ഓഫതീസട്ട് തലത്തനില് ഫന്യൂവെല് വസല് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം അതനിനട്ട് തഭാവഴെ എടട്ട്
അസനിസന്റെട്ട്  വെര്കട്ട്  മഭാകനജര്മഭാര്ക്കട്ട്  കേതീഴെനില്  ഫന്യൂവെല്  ബഭാച്ചുകേള  പ്രവെര്ത്തനിച്ചു
വെരനികേയുലാം  വചേയ്യുന.   കകേരളത്തനിവല  മുഴുവെന  യൂണനിറ്റുകേളനികലയുലാം  ബസ്സുകേളുവട
ഇന്ധനക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം  കമല്  സലാംവെനിധഭാനലാം
പ്രവെര്ത്തനിചട്ട്  വെരുനണട്ട്.   കൂടഭാവത ഹഡവെര്മഭാര്,  വമക്കഭാനനിക്കുകേള എന്നനിവെര്ക്കട്ട്
വട്രയനിനനിലാംഗട്ട്,  കബഭാധവെല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള,  കേഇണസനിലനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവെ  തനത
സലാംവെനിധഭാനലാം  വെഴെനിയുലാം  വെഭാഹന   നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  വെഴെനിയുലാം  വപകട്രഭാളനിയലാം
കേണസര്കവെഷന റനിസര്ചട്ട് അകസഭാസനികയഷന (PCRA) വെഴെനിയുലാം നടത്തനിവെരുന.
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(ബനി) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട വതഭാടനില്പഭാലലാം ഡനികപഭായനില് 10-9-2016
മുതല്  ബകയഭാ  ഡതീസല്  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  ബസുകേള  ഓടുന്നതട്ട്.   കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
തലകശ്ശേരനി,  കേണ്ണൂര്, പയന്നസൂൂര് എന്നതീ ഡനികപഭാകേളനില് ബകയഭാഡതീസല് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ബസുകേള  ഓടനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വെരുന.
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കേലാംപ്രസ്ഡട്ട്  നഭാചേസ്വറല്  ഗലഭാസട്ട്(CNG)-കലക്കട്ട്
മഭാറുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  2016-17
ബഡ്ജറനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജനി.  ബസുകേള
ഇറക്കുന്നതനിനട്ട്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നനിനലാം
വെഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുവമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇത്തരത്തനില്  ഇന്ധനക്ഷമത
കൂടഭാനുലാം പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണലാം കുറയഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ സഭാമ്പത്തനികേ പരഭാധതീനതകേളനില്നനിനലാം
രക്ഷവപടുത്തഭാന നടപടനി

159(5148)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.വയ  സഭാമ്പത്തനികേ  പരഭാധതീനതകേളനില്  നനിനലാം
രക്ഷവപടുത്തഭാന  എവനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  പരനിഗണനയനിലുളളവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  വകേഭാറനിയര്  സര്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിചതട്ട്
വെനിജയകേരമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;വകേഭാറനിയര് സര്വതീസട്ട് എലഭാ
ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  നടത്തുനകണഭാ;ഇവലങനില്  എലഭാ  ഡനികപഭാകേവളയുലാം
ബന്ധനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട് വകേഭാറനിയര് സര്വതീസട്ട് നടത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സസ്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  കഹഭാലാം  വഡലനിവെറനി  സലാംവെനിധഭാനലാം  കൂടനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ
നവെതീകേരനിചട്ട്  പ്രവെര്ത്തനലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഒകടവറ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്
വെരനികേയഭാണട്ട്.   വെരുമഭാനക്കുറവള  സര്വതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  വെരുമഭാനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവെനിലുള ഡന്യൂടനി പഭാകറണ സനിസലാം പരനിഷ്കരനിചട്ട് മഭാന പവെര്
യൂടനിഹലകസഷന  കൂട്ടുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള  നടന  വെരനികേയഭാണട്ട്.   തമനിഴഭാടട്ട്,
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കേര്ണ്ണഭാടകേ എന്നതീ സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കുള അനര് സലാംസഭാന സര്വതീസുകേളുവട
എണ്ണലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  പുതനിയ  അനര്  സലാംസഭാന  കേരഭാറുകേളനില്
എത്തനികചരുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.   അനര്  സലാംസഭാന
സര്വതീസുകേളനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  യഭാത്രക്കഭാവര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
തനിരക്കനിലഭാത്ത ദനിവെസങ്ങളനില് യഥഭാര്ത നനിരക്കനില് നനിനലാം  15  ശതമഭാനലാം ഇളവെട്ട്
ഇകപഭാള  അനുവെദനിച്ചുവെരുനണട്ട്.   അകതഭാവടഭാപലാം  വറയനില്കവെ  മഭാതൃകേയനില്
തല്ക്കഭാല്  സലാംവെനിധഭാനവലാം  കേഴെനിഞ  ഓണക്കഭാലലാം  മുതല്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ഏര്വപടുത്തനി  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില്
ജനി.പനി.എസട്ട്/  വവെഹനിക്കനില്  ട്രഭാക്കനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  (VTS)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് ഇന്റെര്വനറട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി
ഹവെഹഫ  സലാംവെനിധഭാനലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  എറണഭാകുളലാം-ബഭാലാംഗ്ലൂര്
സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന്ന  രണട്ട്  മളടനി  ആകനില്  കവെഭാളകവെഭാ  ബസുകേളനിലുലാം
വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  രണട്ട്  കലഭാ  കഫഭാര്  എ.സനി.  കവെഭാളകവെഭാ  ബസുകേളനിലുലാം
ഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി സലാംവെനിധഭാനലാം മറട്ട് പ്രധഭാന സൂപര്ക്ലഭാസട്ട് സര്വതീസുകേളനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കട്ട് ടനിക്കറട്ട് വെരുമഭാനത്തനിനു
പുറകമ  ബസട്ട്  കസഷനുകേളനിവല  സഭാളുകേള,  കേലഭാന്റെതീന,  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകനിവല
മുറനികേള  എന്നനിവെ  കലലലാം/വടണര്  മുകഖന  വെഭാടകേയട്ട്  നല്കേനിയുലാം
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനിലുലാം  ബസട്ട്  കസഷനുകേളനിലുലാം  പരസലലാം
പതനിക്കുന്നതനിനട്ട് വടണര് മുകഖന ഹലസനസനിവയ കേവണത്തനി  നല്കേനിയതട്ട് വെഴെനിയുലാം
കകേഭാഫതീവവെനഡനിലാംഗട്ട് വമഷതീന, എ.ടനി.എലാം എന്നനിവെ സഭാപനിചട്ട് പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുവെഭാന
സലലാം  വെഭാടകേയട്ട്  നല്കുന്നതനിലൂവടയുലാം  വകേഭാറനിയര്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിയുലാം
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ടനിക്കകറതര വെരുമഭാനലാം ലഭനിച്ചു വെരനികേയഭാണട്ട്.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേവള  കേലാംപ്രസ്ഡട്ട്  നഭാചേസ്വറല് ഗലഭാസട്ട്  (CNG)-
കലക്കട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  2016-17
ബഡ്ജറനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജനി  ബസുകേള
ഇറക്കുന്നതനിനട്ട്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നനിനലാം
വെഭായ്പയഭായനി ലഭലമഭാക്കുവമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  നടപ്പുവെര്ഷലാം 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
വചേലവെട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.   സനി.എന.ജനി.  ബസനികലക്കട്ട്  മഭാറുകമ്പഭാള
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട വചേലവെട്ട് കുറയ്ക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
അഞ്ചു  വെര്ഷലാംവകേഭാണട്ട്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസുകേളുലാം  സനി.എന.ജനി.  ഇന്ധനത്തനികലക്കട്ട്
മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.
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കൂടഭാവത  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  സമഗമഭായ  പഠനത്തനിനുലാം

പുനനഃസലാംഘടനയ്ക്കുമഭായനി 24-9-2016 -വല G.O. (Rt.) No.367/2016/Tran പ്രകേഭാരലാം

ഐ.ഐ.എലാം.-വല വപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നവയ കേണസളടന്റെഭായനി  നനിയമനിക്കുകേയുലാം

വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ബസട്ട്  സഭാനഡുകേവള  ആധുനനികേവെത്ക്കരനിക്കുകേയുലാം  വെരുമഭാന

ദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഹമകലജട്ട്,

വമയനിന്റെനനസട്ട്  തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം

കബക്കട്ട്ഡഇണുകേള, അപകേടങ്ങള എന്നനിവെ കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സമയബന്ധനിത കേര്മ്മേ

പരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ട്രഭാകക്കഭാണ  വകേഭാറനികയഴട്ട്  ഹപ്രവെറട്ട്

ലനിമനിറഡുമഭായനി ലഭാഭലാം പങട്ട് വെയ്ക്കുന്ന രതീതനിയനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള വകേഭാറനിയര് സര്വതീസട്ട്

വെനിജയകേരമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന.  സല സഇകേരലലാം ലഭലമഭായ പ്രധഭാന ബസട്ട്

കസഷനുകേളനിവലലഭാലാം ട്രഭാകക്കഭാണ വകേഭാറനികയഴട്ട് ഓഫതീസട്ട്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന.

(സനി)  നനിലവെനില് ട്രഭാകക്കഭാണ കേമ്പനനിയുമഭായനി അഞ്ചു വെര്ഷകത്തക്കട്ട് കേരഭാറനില്

ഏര്വപടതനില് കഹഭാലാം വഡലനിവെറനിയട്ട് വെലവെസയനില.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട വെരുമഭാനലാം വെര്ദനിപനിക്കല്

160(5149) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  ::

ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന  :

ശതീ  .    വെനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  ടനിക്കറനില്  നനിനള  ദനിവെസ  വെരുമഭാനലാം

7  കകേഭാടനി  രൂപ  വെവര  ഉയര്ന്നതട്ട്  പനിന്നതീടട്ട്  കുറഞതനിനുള  കേഭാരണങ്ങള

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെരുമഭാനലാം  കുറഞ  സര്വതീസുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനിക്കറട്ട്  വെരുമഭാനത്തനില്  വെര്ദനവണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  മവറവനഭാവക്ക

നടപടനികേളഭാണട്ട് ആകലഭാചേനിച്ചു വെരുന്നവതന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  പ്രതനിദനിന  വെരുമഭാനലാം  7  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി

വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിരവെധനി  പദതനികേള ആസൂത്രണലാം വചേയ്തു നടപനിലഭാക്കനി
വെരുനവണങനിലുലാം ചുരുക്കലാം ചേനില ദനിവെസങ്ങളനിലുലാം യഭാത്രക്കഭാര് കൂടുതല് വെരുന്ന ചേനില
ഉതവെ  ദനിനങ്ങളനിലുലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ദനിവെസവെരുമഭാനലാം  7  കകേഭാടനി  രൂപയഭാകുന്നതട്ട്.
അലഭാത്ത  ദനിവെസങ്ങളനില്  ശരഭാശരനി  5.5  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  പ്രതനിദനിന
വെരുമഭാനലാം.  ആഗസട്ട്  2016-വല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  ആവകേയുള  5840
വഷഡന്യൂളുകേളനില്  3012  എണ്ണലാം  10,000  രൂപയട്ട്  തഭാവഴെ  വെരുമഭാനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നവെയഭാണട്ട്.  ഇതനില്  2866  എണ്ണലാം  ഓര് ഡനിനറനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടു
ന്നവെയഭാണട്ട്.   2016  ജൂണ,  ജൂഹല,  ആഗസട്ട്  മഭാസങ്ങളനില്  ആവകേ  വെനിതരണലാം
വചേയ്തനിട്ടുള  കേണസഷന  ടനിക്കറ്റുകേളുവട  എണ്ണലാം  2,89,969  ആകുന.   ഇത്രയുലാം
വെനിദലഭാര്തനികേള  ഈ  ഓര്ഡനിനറനി  സര്വതീസുകേളനിലഭാണട്ട്  യഭാത്ര  വചേയ്തുവെരുന്നതട്ട്.
പസട്ട്  ടു  തലലാംവെവരയുള വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് സഇജനല യഭാത്ര അനുവെദനിചതനിനഭാല്
ഈ  സഇകേരലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  എണ്ണലാം  ക്രമഭാതതീതമഭായനി
വെര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബസുകേളനില് വെനിദലഭാര്തനികേളുവട തനിരക്കട്ട് കേഭാരണലാം മറട്ട് യഭാത്രക്കഭാര്
ഓര്ഡനിനറനി  ബസുകേവള  കൂടുതലഭായനി  ആശയനിക്കുന്നനില.   മഭാത്രവമല,   ഇത്തരലാം
സര്വതീസുകേള  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങള,  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങള,  തതീരപ്രകദശങ്ങള
തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിവെരുന്നതട്ട്.   ആയതനിനഭാല്
രഭാവെനികലയുലാം  ഹവെകുകന്നരവലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  യഭാത്രക്കഭാരുവട  സഭാന്ദ്രത  കൂടുതലഭായുലാം
കേണ്ടുവെരുന്നതട്ട്.   ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവട  നനിര്കദ്ദേശവലാം  സഭാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദതയുലാം
മഭാനനിചഭാണട്ട്  ഇവെയനില്  പല  സര്വതീസുകേളുലാം  ഓപകററട്ട്  വചേകയണനി  വെരുന്നതട്ട്.
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  ഓര്ഡനിനറനി  സര്വതീസുകേളനില്  ഒരു  രൂപ  കുറചതലാം
വസസട്ട്  ഏര്വപടുത്തനിയതലാം  കേളക്ഷന  കുറയുന്നതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.   വസസട്ട്
ഏര്വപടുത്തനിയതട്ട്  കേഭാരണലാം യഭാത്രക്കഭാര്  കൂടുതലഭായുലാം  സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേവളയഭാണട്ട്
ആശയനിക്കുന്നതട്ട്. സൂപര് ക്ലഭാസട്ട് സര്വതീസുകേളഭായ 219 കടക്കട്ട് ഓവെര് സര്വതീസുകേള
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഏവറടുത്തട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനവണങനിലുലാം  ഹപ്രവെറട്ട്
ബസുകേള  ദൂരപരനിധനി  നനിശയനിക്കഭാവത  എല്.എസട്ട്.  ഓര്ഡനിനറനിയഭായനി  സര്വതീസട്ട്
നടത്തുന്നതവകേഭാണട്ട് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുകേളനില് വെരുമഭാനലാം കുറയുവെഭാന
കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   വെരുമഭാനക്കുറവള  സര്വതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  വെരുമഭാനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   വെരുമഭാന  ലക്ഷലലാം
ഹകേവെരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാവത  വെരുന്നപക്ഷലാം  അത്തരലാം  വഷഡന്യൂളുകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിവനക്കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ നവെതീകേരനിചട്ട് പ്രവെര്ത്തനലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ഒകടവറ

പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.   വെരുമഭാനക്കുറവള  സര്വതീസുകേള

പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  നടന

വെരനികേയഭാണട്ട്.   തമനിഴഭാടട്ട്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ  എന്നതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കുള  അനര്

സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേളുവട  എണ്ണലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  പുതനിയ  അനര്

സലാംസഭാന കേരഭാറുകേളനില് എത്തനികചരുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.

അനര്  സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേളനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  യഭാത്രക്കഭാവര

ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  തനിരക്കനിലഭാത്ത ദനിവെസങ്ങളനില് യഥഭാര്ത  നനിരക്കനില്

നനിനലാം  15  ശതമഭാനലാം  ഇളവെട്ട്  ഇകപഭാള  അനുവെദനിച്ചുവെരുനണട്ട്.   അകതഭാവടഭാപലാം

വറയനില്കവെ മഭാതൃകേയനില് തല്ക്കഭാല് സലാംവെനിധഭാനവലാം കേഴെനിഞ ഓണക്കഭാലലാം മുതല്

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട സനിരവപര്മനിറട്ട്

161(5150)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഗഭാശതീപഭാലലാം  വെഴെനി  ഹവെപനിനനികലക്കുലാം  തനിരനിചട്ട്  എറണഭാകുളലാം
നഗരത്തനികലക്കുലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  എത്ര  സനിരവപര്മനിറഭാണട്ട്
അനുവെദനിചനിട്ടുളളവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില് ഈ വപര്മനിറ്റുകേളനിവലലഭാലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി സര്വതീസട്ട്
നടത്തുനകണഭാ;ഇവലങനില് എനവകേഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഗഭാശതീപഭാലലാംവെഴെനി  ഹവെപനിനനികലക്കുലാം  തനിരനിചട്ട്  എറണഭാകുളലാം
നഗരത്തനികലക്കുലാം  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസുകേവളഭാനലാം  നടത്തുന്നനില.
എന്നഭാല്  എറണഭാകുളലാം  നഗരത്തനില്  നനിനലാം  കഗഭാശതീപഭാലലാംവെഴെനി
ഹവെപനിനകേരവെഴെനിവെവര  23  സനിരലാം വപര്മനിറ്റുകേളുലാം  2  തഭാല്ക്കഭാലനികേ വപര്മനിറ്റുകേളുലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടനി  വപര്മനിറ്റുകേളനില്  20  സര്വതീസുകേള  സനിരമഭായുലാം  5  സര്വതീസുകേള
ബസനികന്റെയുലാം ജതീവെനക്കഭാരുകടയുലാം ലഭലതയനുസരനിച്ചുലാം സര്വതീസട്ട് നടത്തുനണട്ട്.
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വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ജതീവെനക്കഭാരുവട കുറവെട്ട്

162(5151)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  സര്വതീസുകേള  കൃതലമഭായനി
നടത്തുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  ജതീവെനക്കഭാരുവട  എണ്ണത്തനില്  സഭാരമഭായ  കുറവെട്ട്
നനിലനനില്ക്കുനകണഭാവയന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില്,  കേണകര്മഭാരടക്കമുളള  ജതീവെനക്കഭാവര  അടനിയനരമഭായനി
നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേഭാലക്കുടനി  ഡനികപഭായനില്  കുറവളള  ജതീവെനക്കഭാവര  അടനിയനരമഭായനി
നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

       (എ) വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് സര്വതീസുകേള കൃതലമഭായനി നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ആവെശലമഭായ ജതീവെനക്കഭാരുവട എണ്ണത്തനില് സഭാരമഭായ കുറവെട്ട് നനിലനനില്ക്കുന്നനില.

(ബനി) എണ്ണത്തനില് സഭാരമഭായ കുറവെനിവലങനിലുലാം കേണകര്മഭാരുകടതട്ട് അടക്കമുള
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുവട അഹഡസ്വസട്ട് ലനിസട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.യനില് നനിനലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള
സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രസ്തുത  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
ദ്രുതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ബഭാക്കട്ട് സ്മനിത്തട്ട് തസനികേ

 163(5152) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  ബഭാക്കട്ട്സ്മനിത്തട്ട്  തസനികേ  നനിലവെനില്  എത്ര
എണ്ണലാം ഉണട്ട്; ആയതനില് ഒഴെനിവളവെ എത്ര; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാക്കട്ട്  സ്മനിത്തട്ട്  വസങ്തട്ട്  അവെസഭാനമഭായനി  റനിഹവെസട്ട്  വചേയ്തതട്ട്
എന്നഭാണട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ബഭാക്കട്ട് സ്മനിത്തട്ട് വസങ്തട്ട് റനിഹവെസട്ട് വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനില് നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്
ലനിസട്ട്  നനിലവെനിലുകണഭാ;  ഉവണങനില്  കേഭാലഭാവെധനി  തതീരുന്നതനിനുമുനപട്ട്  നനിയമനലാം
നടത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

857/2019
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ഉത്തരലാം

   (എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  നനിലവെനില്  ബഭാകട്ട്മനിത്തട്ട്  തസനികേ  800
എണ്ണമുണട്ട്.  ആയതനില് 2 NJD ഒഴെനിവകേളുണട്ട്.

       (ബനി) 1-4-2010-ല്

  (സനി)  പുതതഭായനി  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനുസരനിചട്ട്  ബഭാക്കട്ട്സ്മനിത്തട്ട്
വസങ്തട്ട് റനിഹവെസട്ട് വചേയ്യുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവെനിലുണട്ട്.   ഒഴെനിവണഭാകുന്നതനുസരനിചട്ട്
കേഭാലഭാവെധനി  തതീരുന്നതനിനട്ട്  മുനപട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കകേരള കറഭാ ഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി ഫണട്ട്

      164(5153)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  ഫണട്ട്  വെനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  2015
ഏപ്രനില്  ഒന്നനിനട്ട്  കശഷലാം  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ഏവതലഭാലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനവണനലാം  എനട്ട്  തകേ  വെതീതമഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  പദതനി
അനുവെദനിചനിട്ടുളളവതനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേലമ്പലലാം ജലാംഗ്ഷനനില് ട്രഭാഫനികേട്ട് സനിഗല്
വവലറട്ട് സഭാപനിക്കുവെഭാന എനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവവെനലാം ആത്മഹതല തടയുവെഭാന
പൂവെമ്പഭാറ പഭാലത്തനില് വനറട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവവെനലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

    (എ) 2015  ഏപ്രനിലനിനുകശഷലാം കകേരള കറഭാ ഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി  ഫണട്ട്
വെനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനിലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതലാം
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതമഭായ  പദതനികേള  സലാംബന്ധനിച  വെനിവെരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  തനിരുവെനനപുരലാം,  കേലമ്പലലാം  ജലാംഗ്ഷനനില് ട്രഭാഫനികേട്ട്  സനിഗല് ഹലറട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വപ്രഭാകപഭാസലുകേവളഭാനലാം അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് ലഭനിചനിടനില.

      തനിരുവെനനപുരലാം ആറനിങ്ങല് പൂവെമ്പഭാറ പഭാലത്തനില് ആത്മഹതല തടയുന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിച്ചുള നടപടനികേള ഹകേവകേഭാളന്നതനിനട്ട് തനിരുവെനനപുരലാം ജനിലഭാ കറഭാഡട്ട്
സുരക്ഷഭാ  കേഇണസനില്  വചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുള  ജനിലഭാ  കേളകകറഭാടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അകതഭാറനിറനിയനില് നനിനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി
 165(5154) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്   : 

ശതീ  .     വകേ  .   മുരളതീധരന   :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്   :
ശതീ  .     കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുനകണഭാ;

വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയഭാനുലാം കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കഭാനുലാം എവനലഭാലാം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടപഭാക്കനി വെരുന്നതട്ട്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷയട്ട് ആവെശലമഭായ ഫണട്ട് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനട്ട് എവനലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 2007 ഏപ്രനില് 13-വല വെനിജഭാപനലാം നമ്പര് 2622/വലഗട്ട്.യൂണനി
2/07/നനിയമലാം  പ്രകേഭാരവലാം  19-4-2007-വല  G.O.(P)  No.  20/07/Tran  ഉത്തരവെട്ട്
പ്രകേഭാരവമഭാണട്ട് കകേരള കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി നനിലവെനില് വെന്നനിട്ടുളതട്ട്.

(ബനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം
ഹ്രസസ്വകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം  അകതഭാറനിറനിയനിവല  അനുബന്ധസഭാപനങ്ങളവെഴെനി
നടത്തനിയനിട്ടുളതലാം  നടത്തനിവെരുന്നതമഭായ  വെനിവെനിധ  പദതനികേവള  സലാംബന്ധനിച്ചുള
വെനിവെരലാം കചേര്ക്കുന.

ദൃശല-ശഭാവെല  അചടനി  മഭാധലമങ്ങളുവട  സഭാധലത  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട്
സുരക്ഷവയ പറനി വപഭാതജനങ്ങവള കബഭാധവെല്ക്കരണലാം നടത്തനി അചടക്കമുള ഒരു
ട്രഭാഫനികേട്ട്  സലാംസഭാരലാം  രൂപവപടുത്തുന്നതനിനുള  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

ടനിപര്കലഭാറനി/ചേരക്കുവെഭാഹനലാം  എന്നനിവെയുവട  ഹഡവെര്മഭാര്ക്കട്ട്  നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്,

കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപട്ട്  എന്നനിവെവെഴെനി  കറഭാഡുസുരക്ഷ  പരനിശതീലനലാം

നല്കുന്നതനിനഭായനി  സമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ

കബഭാധവെല്ക്കരണലാം  വെലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിവല

സഭാധലമഭാകുന്ന  എലഭാ  സനിനനിമഭാതനികയററുകേളനിലൂകടയുലാം  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയുമഭായനി
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ബന്ധവപട  ഹ്രസസ്വ  ചേനിത്രങ്ങള  സലാംകപ്രക്ഷണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്

(ട്രഭാഫനികേട്ട്)  വെകുപനിവന  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്  തനികയററുകേളനില്

പ്രദര്ശനിപനിച്ചുവെരുന.

രഭാത്രകേഭാല  എയര്കപഭാടര്  യഭാത്ര  അപകേടങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിവന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  രഭാത്രനികേഭാല  സവെഭാരനി  നടത്തുന്ന  ഹഡവെര്മഭാകരയുലാം  യഭാത്രക്കഭാകരയുലാം

കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുവട

കനതൃതസ്വത്തനില്  അചടനിച  ലതീഫട്ട്  വലറ്റുകേള  കകേരളത്തനിവല  മൂന്നട്ട്  അനഭാരഭാഷ

വെനിമഭാനത്തഭാവെളങ്ങളുവട  പരനിധനിയനില്  വെരുന്ന  റതീജനിയണല്  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്

ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കനരനിട്ടുള  നനിയനണത്തനില്  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  വെനിതരണലാം

വചേയ്തു വെരുന.

വെഭാഹനഹഡവെര്മഭാവര  കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

അകതഭാറനിറനിയുവട കനതൃതസ്വത്തനില് അചടനിച '  കറഭാഡട്ട് വറഗുകലഷനസട്ട് ' എന്ന ലതീഫട്ട്

വലറ്റുകേള  റതീജനിയണല്  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസര്  മുകഖന  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം

വെനിതരണലാം വചേയ്തു വെരുന.

നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  '  സ്കൂളനികലക്കട്ട്  ഒരു  സുരക്ഷനിത  പഭാത'  എന്ന

പുസകേത്തനികന്റെയുലാം' അധലഭാപകേ പഠന സഹഭായനി' എന്ന പുസകേത്തനികന്റെയുലാം  ഇലാംഗതീഷട്ട്,

മലയഭാളലാം  വെഭാലലങ്ങളുവട  കകേഭാപനികേള  അചടനിചട്ട്  സ്കൂള  വെനിദലഭാര്തനികേവള

കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത  പുസകേങ്ങള  റതീജനിയണല്

ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുകഖന  കകേരളത്തനിവല  സ്കൂളുകേളനില്  വെനിതരണലാം

വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

സ്കൂള  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം

നല്കുന്നതനിവന്റെ   ഭഭാഗമഭായനി  നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  അഞട്ട്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ

ഹ്രസസ്വ ചേനിത്രങ്ങള കകേരളത്തനിവല സ്കൂളുകേളനില് പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷവയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വെനിദലഭാര്തനികേളനില്

അവെകബഭാധമുണഭാക്കുവെഭാനുലാം കറഭാ ഡട്ട് സുരക്ഷഭാ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനി ല്  വെനിദലഭാര്തനികേവള

പങഭാളനികേളഭാക്കുവെഭാനുലാം കകേരളത്തനിവല ചേനില സ്കൂള/ കകേഭാകളജകേളനില് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ

ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  ക്ലബ്ബുകേള  കകേരളത്തനിവല   എലഭാ  സ്കൂള/

കകേഭാകളജകേളനിലുലാം തടങ്ങുവെഭാനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്  :

1. കബഭാധവെല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള കൂടഭാവത കപഭാലതീസട്ട്,  കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന
വെകുപ്പുകേള നനിരനരമഭായനി വെഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തുനണട്ട്.  ട്രഭാഫനികേട്ട്
നനിയമലാം  വതറനിക്കല്,  മദലപനിചട്ട്  വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കല്,  അമനിത  കവെഗത
മുതലഭായവെ  കേവണത്തനി  കുറക്കഭാവര  ശനിക്ഷനിക്കുവെഭാന  കവെണ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.   ഇതനിനഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്-കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന
വെകുപ്പുകേളക്കട്ട്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷണ
കേലഭാമറകേള,  ആല്കക്കഭാമതീററുകേള,  ഇന്റെര്വസപ്റര്  വെഭാഹനങ്ങള
മുതലഭായവെ  വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാവത  അപകേട  സഭാദലത  കൂടുതലുള
ബഭാക്കട്ട്കസഭാട്ടുകേള  കേവണത്തുകേയുലാം  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവെഭാനുള
നടപടനികേള  വപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വെകുപട്ട് വെഴെനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.   പുതനിയ
ബഭാക്കട്ട്കസഭാട്ടുകേള  കേവണത്തുന്നതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന
വെകുപട്ട്,  വപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വെകുപട്ട്  എന്നനിവെവര  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ജനിലഭാതലത്തനില്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി  എലഭാ
ജനിലകേളനികലയുലാം ജനിലഭാ കറഭാ ഡട്ട് സുരക്ഷഭാ കേഇണസനിലുകേളക്കട്ട് തകേ നല്കേനി
വെരുന.   അപകേട  കേഭാരണങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്,  ആയവെ  ഭഭാവെനിയനില്
ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം ആകനിഡന്റെട്ട്
റനിവെന്യൂ  കേമ്മേറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   സ്കൂളുകേളക്കു  സമതീപലാം  ഉണഭാകുന്ന
അപകേടങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുവെഭാന വപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വെകുപട്ട് മുഖഭാനരലാം സ്കൂള
കസഫട്ട് കസഭാണ  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുള  നടപടനികേള  ഹകേവക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.
കപഭാലതീസട്ട് വെകുപ്പുവെഴെനി കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ട്രഭാഫനിക്കട്ട് വട്രയനിനനിലാംഗട്ട്
നല്കുവെഭാനുലാം  രണട്ട്  ഡനിജനിറഹലസ്ഡട്ട്  ട്രഭാഫനിക്കട്ട്  എഡന്യൂകക്കഷന
വെഭാഹനങ്ങള തയഭാറഭാക്കുവെഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  ട്രഭാഫനിക്കട്ട്  വട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുലാം
ഹഹകവെയനികലക്കട്ട് വചേറനിയ വെഴെനികേള പ്രകവെശനിക്കുന്ന സലത്തട്ട് " നനില്ക്കൂ,
കനഭാക്കു,  നതീങ"  എന്ന  ഹസനകബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനിക്കുവെഭാനുലാം  ആകരഭാഗല
വെകുപ്പുവെഴെനി  കട്രഭാമഭാവകേയര്  യൂണനിറ്റുകേള  ശക്തനിവപടുത്തുവെഭാനുലാം
വപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വെകുപ്പുവെഴെനി  ക്രഭാഷട്ട്  ബഭാരനിയറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കട്രഭാമഭാവകേയര്  യൂണനിറ്റുകേള  തഭാലൂക്കട്ട്
തലങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ആകരഭാഗല  വെകുപട്ട്
ഹകേവക്കഭാണ്ടുവെരുന.  കപഭാലതീസട്ട്  വെകുപനിനട്ട്  ശുഭയഭാത്ര  എന്ന  ട്രഭാഫനികേട്ട്
കബഭാധവെല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  അകതഭാറനിറനിയനില്നനിന്നട്ട്
ഫണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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     (സനി) കകേരള കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുലാം കപഭാലതീസട്ട്, കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനലാം,
ആകരഭാഗലലാം,  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം,  വപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  എന്നതീ  വെകുപ്പുകേളുലാം  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്,
വകേല്കട്രഭാണ  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുലാം  നല്കുന്ന  വപ്രഭാകപഭാസലുകേള  അകതഭാറനിറനി/
എകനികേന്യൂടതീവെട്ട് കയഭാഗങ്ങളുവട അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവട പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി കകേരള
കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി ഫണട്ട് നല്കേനിവെരുന.

 കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ ഫണട്ട്

166(5155)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ഫണട്ട്  അനുവെദനിക്കുന്നതലാം  വചേലവെഴെനിക്കുന്നതലാം  ഏതട്ട്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുസരനിചഭാവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ അഞട്ട് വെര്ഷലാം കറഭാ ഡട്ട് സുരക്ഷഭാ ഫണനില്നനിനലാം അനുവെദനിച
തകേ എത്രയഭാവണന്നട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വെര്ഷലാം  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ഫണനില്നനിനലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയ്ക്കു എത്ര തകേ അനുവെദനിചനിട്ടുവണനലാം പ്രസ്തുത തകേ ഏവതലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണട്ട് വചേലവെഴെനിചവതനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

    (എ)  2007-വല  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  ആകട്ട്  വെകുപട്ട്  13
പ്രകേഭാരലാം  തഭാവഴെപറയുന്ന  ആവെശലങ്ങളക്കഭായഭാണട്ട്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്:

വെകുപട്ട്   :-13

1. കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ പരനിപഭാടനികേളക്കട്ട്

2. കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷ സലാംബന്ധനിച കബഭാധവെല്ക്കരണത്തനിനട്ട്

3. കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷയുമഭായനി ബന്ധവപട ഉപകേരണങ്ങളുവട വെഭാങ്ങലുകേളക്കട്ട്

4. കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പദതനികേളനികന്മേലുള  അലാംഗതീകൃത
പഠനങ്ങളക്കുലാം ഗകവെഷണത്തനിനുമുള വചേലവെനിനട്ട്

5. കട്രഭാമഭാവകേയര് പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം ബന്ധവപട പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം.

6.  അകതഭാറനിറനിയുവട ഭരണപരമഭായ വചേലവകേളക്കട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 247

7. അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് യുക്തവമന്നട്ട് കതഭാനന്ന കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷയുമഭായനി ബന്ധവപട
കേഭാരലങ്ങളക്കുള വചേലവെനിനട്ട്

8. നനിര്ണ്ണയനികചക്കഭാവന്ന മകറവതങനിലുലാം ആവെശലത്തനിനുലാം

കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുവട  അനുബന്ധ  വെകുപ്പുകേളഭായ
കപഭാലതീസട്ട്,  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപട്ട്,  ആകരഭാഗല  വെകുപട്ട്,  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  എന്നതീ
വെകുപ്പുകേളുലാം നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്,  വകേല്കട്രഭാണ തടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളുലാം കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ
പ്രവെര്ത്തനലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്  നല്കുന്ന വപ്രഭാകപഭാസലുകേള ബഹു.  ഗതഭാഗത വെകുപട്ട്
മനനി  വചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുള  അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗത്തനിലുലാം  ചേതീഫട്ട്  വസക്രടറനി
വചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുള  എകനികേന്യൂടതീവെട്ട്  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗങ്ങളനിലുലാംസമര്പനിക്കുകേയുലാം
അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന  പദതനികേളക്കട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവെദനിക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുന.

(ബനി-സനി) കേഴെനിഞ അഞട്ട് വെര്ഷലാം കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ ഫണനില് നനിനലാം വെനിവെനിധ
വെകുപ്പുകേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  നല്കേനിയ  ഫണട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വെനിവെരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

ശബരനിമല തതീര്തഭാടനത്തനിനട്ട് ഗതഭാഗതസഇകേരലങ്ങള
167(5156) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  :

ശതീ  .      തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :
ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വെരുന്ന മണ്ഡല കേഭാലത്തട്ട് ശബരനിമല തതീര്തഭാടനത്തനിനട്ട്  എവനലഭാലാം

ഗതഭാഗത  സഇകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.ഒരുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ഡനികപഭാകേളനില്നനിനമഭാണട്ട്  ശബരനിമലയട്ട്  ബസട്ട്  സര്വതീസട്ട്
നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട്  കവെണനി  വചേയനിന  സര്വതീസട്ട്  ആവെശലമുള
സലങ്ങളനില് പ്രസ്തുത സര്വതീസട്ട് നടത്തഭാന നടപടനികേൾ സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ശബരനിമല തതീര്തഭാടനത്തനിനട്ട്  മുനകേഭാലങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കനിയത
കപഭാവല  തവന്ന  എലഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം  വചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.   തതീര്തഭാടനത്തനിനട്ട്

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.



248 കകേരള നനിയമസഭ      ഒകകഭാബര് 28, 2016

ഏറവലാം  കൂടുതല്  ഭക്തജനങ്ങള  എത്തുന്ന  വചേങ്ങന്നൂര്,  കുമനിളനി,  പത്തനലാംതനിട,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  വകേഭാടഭാരക്കര,  തനിരുവെനനപുരലാം  വസനട്രല്,  എരുകമലനി
എന്നതീ  ഡനികപഭാകേളനില്നനിനലാം  ആവെശലത്തനിനു  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  അധനികേ
ബസട്ട്  നല്കേഭാനുലാം  ജതീവെനക്കഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാവത പമ്പ-നനിലയല് വചേയനിന സര്വതീസട്ട് നടത്തുന്നതനിനട്ട്  130  ബസുകേള ഘടലാം
ഘടമഭായനി  നല്കുന്നതഭാണട്ട്.   ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേള  നടത്തുന്നതനിനുകവെണനി
പമ്പയനികലക്കട്ട്  ഫഭാസട്ട്  പഭാസഞര്  മുതല്  മുകേളനികലക്കുള  ബസുകേള
അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  ജതീവെനക്കഭാവരയുലാം  മറട്ട്  അനുബന്ധ
ഘടകേങ്ങളുലാം  പമ്പയനില്  ഒരുക്കുന്നതഭാണട്ട്.   ഓണഹലനനിലൂവട  സതീറ്റുകേള  മുനകൂടനി
റനിസര്വെട്ട്  വചേയ്യുന്നതനിനുള  സഇകേരലലാം  ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   കൂടഭാവത  ഗ്രൂപട്ട്
ബുക്കനിലാംഗനിനുലാം ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി പ്രകതലകേ പഭാകക്കജകേളുലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

 നനിയമസഭഭാസഭാമഭാജനികേര്ക്കുള യഭാത്രഭാ സഇജനലങ്ങള

168  (5157)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്ക്കട്ട്  യഭാത്രഭാ  സഇജനലങ്ങള  ഏവതലഭാലാം
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി ബസുകേളനില് അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.- യുവട എ.സനി കലഭാകഫഭാര് ബസുകേളനില് നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേര്ക്കട്ട് യഭാത്രഭാസഇജനലലാം ഉകണഭാ ;വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവലങനില്  പ്രസ്തുത  ബസുകേളനില്  എന  വകേഭാണട്ട്  നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേര്ക്കട്ട് യഭാത്രഭാ സഇജനലമനില എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.- യുവട എ.സനി കലഭാകഫഭാര് ബസുകേളനിൽ നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേര്ക്കട്ട്  യഭാത്രഭാ  സഇജനലലാം  ഭഭാവെനിയനില്  ഏര്വപടുത്തുവെഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ ;വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

    (എ)  സൂപര്  ഡതീലകട്ട്,  സൂപര്  എകട്ട്പ്രസട്ട്,  സൂപര്  ഫഭാസട്ട്  വെവരയുളള
വകേ.എസ് .ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  എലഭാ  ബസുകേളനിലുലാം  സഇജനല  പഭാസട്ട്
അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.

 (ബനി) ഇല.
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 (സനി&ഡനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാവടയുള പ്രകതലകേ ഗതഭാഗത
പദതനിയഭായ  വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  ആര്ക്കുലാംതവന്ന  യഭാത്രഭാ  സഇജനലങ്ങള
ഏര്വപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇപ്രകേഭാരമുള  യഭാത്രഭാ  സഇജനലലാം  നനിലവെനില്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നനില.

ലക്കനിടനി കൂട്ടുപഭാതയനില് ട്രഭാഫനികേട്ട് സനിഗല് സലാംവെനിധഭാനലാം

 169(5158)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിവല ലക്കനിടനി  കൂട്ടുപഭാതയനില് ട്രഭാഫനികേട്ട്
സനിഗല് സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനിൽ അതനിവന്റെ നനിലവെനിവല സനിതനി വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ധഭാരഭാളലാം അപകേടങ്ങള സലാംഭവെനിക്കുന്ന ജലാംഗ്ഷനഭാണട്ട് ലക്കനിടനി കൂട്ടുപഭാത
എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ&ബനി) തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ഉണട്ട്.   കൂട്ടുപഭാതയട്ട്  സമതീപലാം  മലാംഗലലാം  എന്ന സലത്തട്ട്  അപകേടങ്ങള
സലാംഭവെനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  അപകേടലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹന വെകുപട്ട് വെഭാഹന പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി വെരുന.

ശമ്പളവലാം വപനഷനുലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനട്ട് പുതനിയ പദതനി

170(5159) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :

  ശതീ  .      കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  :

  ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്  :
 കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട്    : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയനില്  വെതീര്പ്പുമുടന്ന

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  വപനഷന  പ്രഭായലാം  വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  ശമ്പളവലാം  വപനഷനുലാം  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  പുതനിയ  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

 (എ)  നയപരമഭായ  കേഭാരലമഭായതനിനഭാല്  ഇകപഭാള  ഈ  പ്രശ്നലാം
ആകലഭാചേനയനിലനില.

(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  ശമ്പളവലാം  വപനഷനുലാം  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  പുതനിയ  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്നതട്ട്  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലനില.

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ഇകപഭാള  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാമൂഹല  പ്രതനിബദതയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സസ്വയലാം
പരലഭാപ്തതയുമുള ഒരു സഭാപനമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനികലക്കുലാം സമഗമഭായ പുനരുദഭാരണലാം
ലക്ഷലമനിടട്ട്  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  വകേഭാല്ക്കടയനിവല  ഇനഡലന  ഇനസനിറന്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട്  മഭാകനജവമന്റെനിവല  വപ്രഭാഫസറഭായ  ശതീ.  സുശതീല്  ഖന്നവയ  സര്ക്കഭാര്
കേണസളടന്റെഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.    ടനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്
ആവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 സസ്വകേഭാരല ബസുകേളക്കട്ട് സര്വതീസട്ട്

 171(5160)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വകേഭാചനി  നഗരത്തനിവല  ബനി.ടനി.എചട്ട്.  ജലാംഗ്ഷന  വെവരയുള  കറഭാഡുകേള
(3  കേനി.മതീ.)  (കമനകേ,  ഷണമുഖലാം  കറഭാഡട്ട്,  വജടനി,  കഹഭാസനിറല്  കറഭാഡട്ട്,  കജഭാസട്ട്
ജങ്ഷന)  വെഴെനി  സസ്വകേഭാരല  ബസുകേളക്കട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നതനിനുള  അനുമതനി
സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവെനിലുള സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെട്ട്,  വവഹകക്കഭാടതനി,  സൂപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
ഉത്തരവകേളുവട പകേര്പ്പുകേള എന്നനിവെ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

14-7-2009-വല  സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  42/2009/ഗതഭാ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവെനിവല  അനുബന്ധത്തനിവല  സതീരനിയല്  നമ്പര്  6  –  തനിരുവെനനപുരലാം-

പഭാലക്കഭാടട്ട്,  സതീരനിയല്  നമ്പര്  7  –  തനിരുവെനനപുരലാം-കേണ്ണൂര്,  സതീരനിയല്  നമ്പര്

14  –എറണഭാകുളലാം-കതക്കടനി,  സതീരനിയല്  നമ്പര്  18-  എറണഭാകുളലാം-തൃശ്ശൂര്,

സതീരനിയല്  നമ്പര്  19  -  എറണഭാകുളലാം-പഭാലക്കഭാടട്ട്,   സതീരനിയല്  നമ്പര്  20

എറണഭാകുളലാം-ഗുരുവെഭായൂര്,  സതീരനിയല് നമ്പര്  21  -എറണഭാകുളലാം-പയന്നൂര്  എന്നനിവെ
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വകേഭാചനി  നഗരത്തനിലൂവട  കേടനകപഭാകുന്ന  വകേഭാചനി  നഗരത്തനിവല  ബനി.ടനി.എചട്ട്.

ജലാംഗ്ഷന വെവരയുള കറഭാഡുകേള  ( 3  കേനി.മതീ.)(  കമനകേ,  ഷണമുഖലാം കറഭാഡട്ട്,  വജടനി,

കഹഭാസനിറല്  കറഭാഡട്ട്,  കജഭാസട്ട്  ജലാംഗ്ഷന)  ഉളവപടുന്ന  വെനിവെനിധ  കദശസഭാല്കൃത

റൂട്ടുകേളഭാണട്ട്.   ടനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെട്ട്  ലലാംഘനിചട്ട്  ഈ  റൂട്ടുകേളനില്  വപര്മനിറട്ട്

അനുവെദനിക്കഭാവന്നതല.  വെനിവെനിധ കകേസ്സുകേളനിലഭായനി ബഹു.  ഹഹകക്കഭാടതനിയുലാം ബഹു.

സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലാം  ഈ  ഭഭാഗങ്ങള  ഉളവപടുന്ന  റൂട്ടുകേളനില്  വപര്മനിറട്ട്

അനുവെദനിക്കരുവതന്നട്ട്  വെനിധനിനലഭായലാം  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.   എന്നഭാല്  കചേഭാദലത്തനില്

സൂചേനിപനിച  കറഭാഡുകേള  മഭാത്രലാം  പരഭാമര് ശനിച  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവകേള  നനിലവെനിലനില.

14-7-2009-വല സ.ഉ. (പനി)നമ്പര്  42/2009/ഗതഭാ. നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനിവന്റെ

പകേര്പട്ട് ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.*

 പഭാസഞര് ഇതര ഔകദലഭാഗനികേ വെഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നവെവര

വതരവഞടുക്കുന്നതനിനട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങള

 172(5161) ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദുള : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഭവെനനിവല  പഭാസഞര്  ഇതര  ഔകദലഭാഗനികേ

വെഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നവെവര  വതരഞടുക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങവളഭാന

മനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഒകര ആളക്കഭാര്തവന്ന വെര്ഷങ്ങകളഭാളലാം ആ തസനികേയനില് കജഭാലനി

വചേയ്യുന്നതവകേഭാണട്ട്  മറഭാര്ക്കുലാം  അവെസരലാം  കേനിടഭാത്ത  അവെസ  ഉണഭാകുനവണന്ന

കേഭാരലലാം ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെനികവെചേനലാം  ഉണഭാകുന്ന  അവെസ  ഒഴെനിവെഭാക്കഭാന  നനിയമനത്തനിനട്ട്

ഉചേനിതമഭായ  മഭാനദണ്ഡവലാം  പരമഭാവെധനി  കേഭാലപരനിധനിയുലാം  നനിശയനിചട്ട്  അര്ഹരഭായ

തഭാല്പരലമുള  മറട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഹഡവെര്മഭാര്ക്കുലാം  അവെസരലാം  നല്കേഭാന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിടനില.

(ബനി) ശദയനില്വപടുന്നപക്ഷലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.  
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നഗരങ്ങളനിവല ഗതഭാഗത തനിരക്കട്ട് ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനികേള

 173(5162)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നഗരത്തനില് ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുമൂലലാം  ജനലാം  വെതീര്പ്പുമുട്ടുന്ന

കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഗതഭാഗത  തനിരക്കട്ട്  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുള പദതനിയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

നഗരവത്ത ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുനടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവലങനില്  ഈ  പദതനിയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നഗരവത്ത

ഉളവപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നഗരത്തനിവല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനുശഭാശസ്വത പരനിഹഭാരലാം

കേഭാണുന്നതനിവനക്കുറനിചഭാകലഭാചേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ബന്ധവപടവെരുവട  കയഭാഗലാം  വെനിളനിക്കഭാന

മുനകേവയടുക്കുകമഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി) 3-10-2016-നട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലഭാ കേളകറുവട കനതൃതസ്വത്തനില് ജനിലഭാ

കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  കേഇണസനില്  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനിലുലാം

പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനിലുലാം  ട്രഭാഫനികേട്ട്  ക്രമതീകേരണ  സമനിതനികേള  കചേര്ന്നട്ട്  ഗതഭാഗത

പ്രശ്നത്തനില് ശഭാശസ്വത പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

തനിരകക്കറനിയ  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  കറഭാഡട്ട്  മുറനിചട്ട്

നടക്കുന്നതനിനഭായനി  Foot  Over  Bridge  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  വപ്രഭാകപഭാസല്

അയച്ചുതരുവെഭാന കേളകകറഭാടട്ട്  (വചേയര്മഭാന ജനിലഭാ  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ കേഇണസനില്)

ആവെശലവപടനിട്ടുണട്ട്.
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പുനലൂരനില് നനിനലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. വചേയനിന സര്വതീസട്ട്

 174(5163)  ശതീ  .    രഭാജ എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുനലൂരനില്നനിനലാം  പത്തനലാംതനിട-റഭാന്നനി-എരുകമലനി  വെഴെനി

വപഭാനകുന്നകത്തയ്ക്കുലാം മുണക്കയകത്തക്കുലാം വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. വചേയനിന സര്വതീസട്ട്

ആരലാംഭനിചതട്ട് എന മുതലഭാണട്ട്; ആരലാംഭ ഘടത്തനില് എത്ര സര്വതീസട്ട് ഉണഭായനിരുന;

(ബനി)  ഇകപഭാള  ഇകത  റൂടനില്  ദനിവെകസന  എത്ര  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനണട്ട്;

ലഭാഭകേരമഭായ  സര്വതീസുകേള  വവെടനിക്കുറയഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലലാം  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഇതമൂലലാം വപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് ഉണഭായ ബുദനിമുടട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വവെടനിക്കുറച  സര്വതീസുകേള  പുനനഃസഭാപനിചട്ട്  വചേയനിന  സര്വതീസട്ട്

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന എവനങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ) 25-9-2008-ലഭാണട്ട് പുനലൂര്-പത്തനലാംതനിട-റഭാന്നനി-എരുകമലനി-മുണക്കയലാം

വചേയനിന  സര്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിചതട്ട്.   ആരലാംഭഘടത്തനില്  7  സര്വതീസുകേള

ഉണഭായനിരുന.  പുനലൂരനില്  നനിനലാം  പത്തനലാംതനിട-റഭാന്നനി-എരുകമലനി  വെഴെനി

വപഭാനകുന്നകത്തക്കട്ട് വചേയനിന സര്വതീസട്ട് ഒനലാം തവന്ന ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ഇകപഭാള  ഇകത  റൂടനില്  ദനിവെകസന  പത്തനലാംതനിടയനില്  നനിനള

6 സര്വതീസുകേളുലാം വപഭാനകുന്നത്തുനനിനള 4 സര്വതീസുകേളുലാം പുനലൂരനില് നനിനള 4

സര്വതീസുകേളുലാം  ഓപകററട്ട്  വചേയ്യുനണട്ട്.   ഓര്ഡനിനറനി  ബസ്സുകേളുവട  ലഭലതക്കുറവെട്ട്

മൂലമഭാണട്ട്  സര്വതീസുകേള  വവെടനിക്കുറയ്കക്കണ   സഭാഹചേരലമുണഭായതട്ട്.   ടനി

സര്വതീസുകേള  റദ്ദേട്ട്  വചേയ്യുന്നതമൂലലാം  വപഭാതജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുടട്ട്

ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പുതനിയ ബസുകേള ലഭലമഭാകുന്നതനിനനുസൃതമഭായനി വവെടനിക്കുറച വചേയനിന

സര്വതീസുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഓപകററട്ട്  വചേയ്യുവെഭാനുള  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.



254 കകേരള നനിയമസഭ      ഒകകഭാബര് 28, 2016

കേര്ണ്ണഭാടകേ കസറട്ട് കറഭാഡട്ട് ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ബസുകേളുവട
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്

 175(5164)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നട്ട്  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായ്ക്കു  മുനവെശമുള
വപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡനില്  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  കേര്ണ്ണഭാടകേ  കസറട്ട്  കറഭാഡട്ട്
ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ബസ്സുകേള  പഭാര്ക്കു  വചേയ്യുന്നതട്ട്  അപകേടലാം
വെരുത്തനിവവെക്കുവമന്നകേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബസ്സുകേള  കറഭാഡനില്  പഭാര്ക്കു  വചേയ്യുന്നതവകേഭാണട്ട്  എതനിര്ദനിശയനില്
നനിന്നട്ട്  വെരുന്ന  വെഭാഹനങ്ങള  കേഭാണഭാത്തതനിനഭാല്  വെഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നവെര്ക്കുള
പ്രയഭാസലാം ആവരങനിലുലാം ഇതനിനുമുമ്പട്ട് അധനികൃതരുവട ശദയനില്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട് ജനിലഭാ വെനികേസന സമനിതനിയനില് ഈ പ്രശ്നലാം ആവരങനിലുലാം
ഉന്നയനിചനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  ആരട്ട്,  എകപഭാള  ഉന്നയനിച്ചുവവെനലാം  അതനികന്മേല്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എനഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വെഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നവെര്ക്കു  പ്രയഭാസലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന അപകേട  സഭാധലത
ഏവറയുള  കേര്ണ്ണഭാടകേ  കസറട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ബസ്സുകേളുവട
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായ്ക്കു  മുനവെശമുള
വപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡനില്  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  കേര്ണ്ണഭാടകേ  കസറട്ട്  കറഭാഡട്ട്
ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ബസ്സുകേള  പഭാര്ക്കു  വചേയ്യുന്നതമൂലലാം  ഇതവെകരയുലാം
അപകേടലാം ഉണഭായനിടനില.

(ബനി&സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായ്ക്കു  മുനവെശത്തട്ട്
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  അനല  വെഭാഹനങ്ങള  പഭാര്ക്കട്ട്  വചേയ്യുന്നതട്ട്  അപകേടങ്ങള
ഉണഭാക്കുനവണനലാം ഇത പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കണവമനലാം ബഹു.
എലാം.എല്.എ  ശതീ.  എന.എ.  വനലനിക്കുന്നട്ട്  25-4-2015-ല്  കേളകകറട്ട്  മനിനനി
കകേഭാണഫറനസട്ട്  ഹഭാളനില്  നടന്ന  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ  വെനികേസന
സമനിതനികയഭാഗത്തനില്  ഉന്നയനിക്കുകേയുലാം  കമല്  പറഞ  കേഭാരലങ്ങള  വെലക്തമഭാക്കനി
അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് മറുപടനി നല്കേനിയനിട്ടുളതമഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  രഭാത്രനി  10  മണനിമുതല്  രഭാവെനിവല  5.45  മണനിവെവരയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത
ബസുകേള  പഭാര്ക്കട്ട്  വചേയ്യുന്നതട്ട്.   ഒരു  അപകേടവലാം  ഇതവെവര  ഉണഭായനിടനില.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി  ഡനികപഭായട്ട്  അകേവത്ത  സലപരനിമനിതനി
മൂലമഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് പഭാര്ക്കട്ട് വചേകയണനിവെരുന്നതട്ട്.

നനിലമ്പൂര് ഡനികപഭായനിവല അടനിസഭാന സഇകേരലലാം

  176(5165)  ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അനവെര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല  മഭാതൃകേഭാ  ഡനികപഭാ  ആയ നനിലമ്പൂര് ഡനികപഭായനില്
അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങളുലാം,  ബസുലാം,  ജതീവെനക്കഭാരുലാം  കുറവെഭാണട്ട്  എനള  കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വപഭാതജനങ്ങള  കൂടുതല്  സഞരനിക്കുന്ന  വെഴെനിക്കടവെട്ട്-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
റൂടനില്  ഏകഴെഭാളലാം  ബസുകേള  ദനിവെസവലാം  കേലഭാനസല്  വചേയ്യുന്ന  വെനിവെരലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുവെഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  നനിലമ്പൂര്  ഡനികപഭായനില്  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള  വമചവപടുത്തുന്ന
തനികലക്കഭായനി ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള ബസട്ട് വടര്മനിനല് കേലാം കഷഭാപനിലാംഗട്ട് കകേഭാലാംപകട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.

 ബസുകേളുവട  കുറവെട്ട്  നനിലവെനിലനില.   നനിലമ്പൂര്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി
ഡനികപഭായനില്  5  കനഭാണ  എ.സനി.  ജനറലാം  ഉളവപവട  62  വഷഡന്യൂളുകേളഭാണട്ട്
ഉണഭായനിരുന്നതട്ട്.  സനിരമഭായനി  ഓപകററട്ട്  വചേയഭാത്ത വഷഡന്യൂളുകേള ഒഴെനിവെഭാക്കുകേയുലാം
അതനുസരനിചട്ട്  രണട്ട്  കടക്കട്ട്  ഓവെര്  സര്വതീസട്ട്  ഉളവപവട  41  ആര്.ടനി.സനി
വഷഡന്യൂളുകേളുലാം  5  ജനറലാം വഷഡന്യൂളുകേളുമഭാണട്ട്  നനിലവെനിലുളതട്ട്.  പ്രസ്തുത ആര്.ടനി.സനി
വഷഡന്യൂളുകേള  ഓപകററട്ട്  വചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  വസയര്  ഉളവപവട  45  ബസുകേളഭാണട്ട്
ആവെശലമഭായനിട്ടുളതട്ട്.  51  ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളുലാം  5  ജനറലാം  ബസുകേള ഉളവപവട
ബസുകേള നനിലവെനിലുണട്ട്.

ജതീവെനക്കഭാരുവട  എണ്ണത്തനില്  കുറവെട്ട്  ഉവണനള  കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയ ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറങ്ങുന്ന മുറയട്ട് ടനി പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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മുതനിര്ന്ന പഇരന്മേഭാര്ക്കട്ട് സൂപര് ഫഭാസട്ട് ബസ്സുകേളനില് പ്രകതലകേ
റനിസര്കവഷന

177(5166)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുതനിര്ന്ന  പഇരന്മേഭാര്ക്കട്ട്  സൂപര്  ഫഭാസട്ട്  ബസ്സുകേളനില്  പ്രകതലകേ
റനിസര്കവഷന അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുനകൂടനി  റനിസര്വെട്ട്  വചേയ്തട്ട്  യഭാത്ര  വചേകയണ  ബസ്സുകേളനില്  മുതനിര്ന്ന
പഇരന്മേഭാര്,  സതീകേള,  വെനികേലഭാലാംഗര്  എന്നനിവെര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി  സതീറട്ട്
അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ;  റനിസര്കവഷന  കേഇണറനില്  റനിസര്വെട്ട്  വചേയഭാവത  തവന്ന
അവെര്ക്കട്ട്മഭാറനി വെച സതീറ്റുകേള അനുവെദനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  മുതനിര്ന്ന  പഇരന്മേഭാര്ക്കട്ട്  സൂപര്  ഫഭാസട്ട്
ബസുകേളനില് റനിസര്കവഷന അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മുനകൂടനി  റനിസര്വെട്ട്  വചേയ്തട്ട്  യഭാത്ര  വചേകയണ  ബസ്സുകേളനില്  സതീകേളക്കട്ട്
മഭാത്രലാം  1  മുതല്  3  വെവരയുള സതീറ്റുകേള പ്രകതലകേമഭായനി  അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.   മറ്റുള
സതീറ്റുകേളനില്  സലാംവെരണലാം  ഏര്വപടുത്തനിയനിടനില.   റനിസര്വെട്ട്  വചേയഭാവത  തവന്ന
അവെര്ക്കുകവെണനി  സതീറട്ട്  മഭാറനിവെയ്ക്കുവെഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.   അത്തരത്തനിലുള
സലാംവെരണലാം, സതീറ്റുകേള ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുവെഭാന ഇടവെരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് കൂടുതല്
നഷ്ടലാം സലാംഭവെനിക്കുവമനളതനിനഭാല് ഇതര വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് റനിസര്വെട്ട്  വചേയ്തട്ട്  യഭാത്ര
വചേയ്യുന്ന ബസ്സുകേളനില് സലാംവെരണലാം ഏര്വപടുത്തുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില. 

കേര്ണ്ണഭാടകേ സുളലയനികലയട്ട് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട ബസ്സുകേള

 178(5167)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിവല  മലകയഭാര  പ്രകദശമഭായ  ബനടുക്ക  വെഴെനി
കേര്ണ്ണഭാടകേത്തനിവല  സുളലയനികലക്കട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  ബസ്സുകേള
സര്വതീസട്ട്  തടങ്ങുന്ന  വെനിഷയലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സലലാം  എലാം.എല്.എ.  നല്കേനിയ നനികവെദനത്തനില്
എവനങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

 (എ)  നനിലവെനിലുള അനര് സലാംസഭാന കേരഭാറനില് ടനി  റൂടട്ട്  ഉളവപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
സര്വതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കഭാനഭാവെനില.

(ബനി)നനികവെദനലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  റൂടനിവന  സഭാദലതഭാ  പഠനത്തനിനട്ട്
വെനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.   വെതീതനി  കുറഞ  കറഭാഡഭായതനിനഭാല്  എതനിവര  വെരുന്ന
വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  ഹസഡട്ട്  വകേഭാടുക്കുവെഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്.
കറഭാഡനിനട്ട് വെതീതനികൂട്ടുന്ന മുറയട്ട് അനര് സലാംസഭാന കേരഭാറനില് ഉളവപടുത്തനി സര്വതീസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

യഭാത്രപടനി, മതീറനിലാംഗട്ട് വചേലവകേള, വെഭാഹന വെഭാടകേ എന്നതീ ഇനത്തനില്
വചേലവെഴെനിച തകേ

 179 (5168) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  സനി.എലാം.ഡനി.  ഉളവപവടയുള  ഉന്നത
ഉകദലഭാഗസര്  2015  ജനുവെരനി  1  മുതല്  2016  കമയട്ട്  31  വെവരയുള കേഭാലയളവെനില്
യഭാത്രപടനി,  മതീറനിലാംഗട്ട്  വചേലവകേള,  വെഭാഹന വെഭാടകേ എന്നതീ ഇനത്തനില് വചേലവെഴെനിച
തകേ തസനികേ തനിരനിചട്ട് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  എത്ര  മതീറനിലാംഗുകേള  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
അധനികൃതര്  നടത്തനിയനിരുന;  മതീറനിലാംഗനിവന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളുലാം  സസ്വതീകേരനിച  തടര്
നടപടനികേളുലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ&ബനി) വെനിവെരങ്ങള കശഖരനിച്ചു വെരുന.

ഗുരുവെഭായൂര്-കവെളഭാങണ്ണനി ബസട്ട് റൂടട്ട്

 180(5169) ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുരുവെഭായൂര്,  കവെളഭാങണ്ണനി തതീര്തഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങവള ബന്ധനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്
ഒരു പുതനിയ വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് റൂടട്ട് അനുവെദനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി മണലൂര്
എലാം.എല്.എ. മുഖഭാനരലാം നനികവെദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എവനലഭാലാം;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

 (എ) ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) അനര് സലാംസഭാന കേരഭാര് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. അനര്
സലാംസഭാന പ്രകദശങ്ങളനില് സര്വതീസുകേള നടത്തുന്നതട്ട്.   തമനിഴെട്ട് നഭാടുമഭായനി  പുതനിയ
അനര്  സലാംസഭാന  കേരഭാറനില്  ഏര്വപടുന്നതനിനഭായനി  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലാം
എസട്ട്.ഇ.റനി.സനി.-യുലാം  തമ്മേനില്  റൂട്ടുകേള  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  3-3-2015-ല്  കേരഭാര്
ഒപനിടനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് ഇകപഭാള തമനിഴഭാടട്ട് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
ടനി  കേരഭാറനില്  ഗുരുവെഭായൂര്-കവെളഭാങണ്ണനി  റൂടട്ട്  ഉളവപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
നനികവെദനത്തനില് തടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടനില.

നഷ്ടത്തനിലഭായ വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

 181(5170)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവെനില്  വകേ.  എസട്ട്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  നഷ്ടത്തനിലഭാകണഭാ
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  വകേ.  എസട്ട്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മഭാസ  കവെതനലാം
മുടങ്ങുന്നതട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  ഇവെവര  കേഷ്ടത്തനിലഭാക്കഭാവത  രക്ഷനിക്കഭാന  എവനഭാവക്ക
പുതനിയ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള വചേയ്യുവെഭാന കപഭാകുന എന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ) നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.

 (ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ നവെതീകേരനിചട്ട് പ്രവെര്ത്തനലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ഒകടവറ
പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  വെരനികേയഭാണട്ട്.   വെരുമഭാനക്കുറവള  സര്വതീസുകേള
പുന:ക്രമതീകേരനിചട്ട്  വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവെനിലുള  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ
സനിസലാം പരനിഷ്കരനിചട്ട് മഭാനപവെര് യൂടനികലഹസഷന കൂട്ടുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടന
വെരനികേയഭാണട്ട്.   തമനിഴഭാടട്ട്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ  എന്നതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കുള  അനര്
സലാംസഭാന സര്വതീസുകേളുവട  എണ്ണലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  പുതനിയ അനര്
സലാംസഭാന കേരഭാറുകേളനില് എത്തനികചരുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം നടന വെരനികേയഭാണട്ട്.
അനര്  സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേളനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  യഭാത്രക്കഭാവര  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന
തനികലക്കഭായനി  തനിരക്കനിലഭാത്ത  ദനിവെസങ്ങളനില്  യഥഭാര്ത  നനിരക്കനില്  നനിനലാം  
15 ശതമഭാനലാം ഇളവെട്ട് ഇകപഭാള അനുവെദനിചട്ട് വെരുനണട്ട്.  അകതഭാവടഭാപലാം വറയനില്കവെ
മഭാതൃകേയനില്  തല്ക്കഭാല്  സലാംവെനിധഭാനവലാം  കേഴെനിഞ  ഓണക്കഭാലലാം  മുതല്
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി  ഏര്വപടുത്തനി  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.   യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  വമചവപട
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കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  യഭാത്രക്കഭാവര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില് ജനി.പനി.എസട്ട്./വവെഹനിക്കനിള ട്രഭാക്കനിലാംഗട്ട് സനിസലാം
(VTS)  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് ഇന്റെര്വനറട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  ഹവെഹഫ  സലാംവെനിധഭാനലാം  പരതീക്ഷണ
അടനിസഭാനത്തനില്  എറണഭാകുളലാം-ബഭാലാംഗ്ലൂര്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന്ന  രണട്ട്  മളടനി
ആകനില് കവെഭാളകവെഭാ ബസുകേളനിലുലാം  വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  രണട്ട്  കലഭാ  ഫ്കളഭാര്
എ.സനി.  കവെഭാളകവെഭാ  ബസുകേളനിലുലാം  ഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.   ടനി  സലാംവെനിധഭാനലാം  മറട്ട്
പ്രധഭാന  സൂപര്ക്ലഭാസട്ട്  സര്വതീസുകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
ടനിക്കകറതര  വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെഭാണനിജല  സഭാധലതയുള
വതരവഞടുത്ത  ബസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  ബസട്ട്  വടര്മനിനല്  കേലാം  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്
കകേഭാലാംപകകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ഇത്തരത്തനില്  സസ്വരൂപനിക്കുന്ന
വെരുമഭാനലാംവകേഭാണട്ട്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മഭാസകവെതനലാം  മുടങ്ങുന്നതളവപവടയുള
പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുവമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

സസ്വകേഭാരല ബസട്ട് സര്വെതീസട്ട്

 182(5171)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാചനി  നഗരത്തനിവല  ബനി.ടനി.എചട്ട്.  ജങ്ഷന  വെവരയുള  കറഭാഡുകേള
(3 കേനി.മനി)  (കമനകേ,  ഷണമുഖലാം  കറഭാഡട്ട്,  വജടനി,  കഹഭാസനിറല്  കറഭാഡട്ട്,  കജഭാസട്ട്
ജങ്ഷന)  വെഴെനി  സസ്വകേഭാരലബസ്സുകേള  നനിലവെനില്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനകണഭാവയന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏവതലഭാലാം  റൂടനില്  എത്ര  സര്വെതീസുകേളഭാവണന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത സര്വെതീസുകേളനില് അവെസഭാനമഭായനി അനുമതനി നല്കേനിയതട്ട്
ആര്വക്കനലാം എത്രനഭാളഭാവയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ) ഉണട്ട്.

 (ബനി)  പ്രസസ്തുത  റൂടനില്  സര്വെതീസട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  എറണഭാകുളലാം  ആര്.ടനി.
ഓഫതീസനില്  നനിനലാം  329  വപര്മനിറ്റുകേള  സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
വെനിശദമഭായ പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

ശതീ രകമഷട്ട് കുമഭാര്, സ്മൃതനി, ഇടപളനി കനഭാര്ത്തട്ട്, എറണഭാകുളലാം എന്നയഭാളക്കഭാണട്ട്
10 വെര്ഷലാം മുനപട്ട് 6-6-2006-ല് അവെസഭാനമഭായനി അനുമതനി നല്കേനിയതട്ട്.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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സര്ക്കഭാര് വെഭാഹനങ്ങള പുറനളന്ന പുകേ

 183(5172) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേള  ഉളവപവടയുള  സര്ക്കഭാര്
വെഭാഹനങ്ങള  പുറലാംതളന്ന  പുകേ  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവെനില്  എവനലഭാലാം
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണുളളതട്ട്;

(ബനി)  പുകേ  നനിയനണലാം  ഫലപ്രദമഭാവണന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എവനലഭാലാം സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണുളളതട്ട്;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് വെഭാഹനങ്ങളുവട പുകേ നനിയനണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന കേര്ശന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളക്കട്ട്  വപര്മനിറട്ട്  നല്കുകമ്പഭാഴുലാം
ഫനിറട്ട്വനസട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുകമ്പഭാഴുലാം  പ്രസ്തുത  ബസ്സുകേളക്കട്ട്  സഭാധുവെഭായനിട്ടുള
പുകേ  പരനികശഭാധനഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഉകണഭാവയന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  പുകേ
മലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിചട്ട്  നര്ത്തുനണട്ട്.   കൂടഭാവത  സര്ക്കഭാര്  വെഭാഹനങ്ങള
ഉളവപവടയുള  മറട്ട്  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  ആദലവത്ത  ഒരു  വെര്ഷത്തനിനുകശഷലാം
6  മഭാസത്തനിവലഭാരനിക്കല്  പുകേ  പരനികശഭാധനഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  നനിയനണലാം  ഫലപ്രദമഭാകുന്നതനിനട്ട്  "സര്വെര്"
അധനിഷനിതമഭായനിട്ടുള  കേമ്പന്യൂടര്വെല്കൃത  വടസനിലാംഗനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വെരുന.

സലാംസഭാനവത്ത കറഭാഡപകേടങ്ങള
 184(5173) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട്   :

 ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :
 ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  :
 ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കറഭാഡട്ട് കസഫനി അകതഭാറനിറനിയുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത കറഭാഡനിന്റെ നനിലവെഭാരലാം വെര്ദനിചകപഭാള അപകേടങ്ങളുലാം
വെര്ദനിചതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  അകതഭാറനിറനിയുവട  ഇടവപടല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി
സലാംസഭാനവത്ത കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

 (എ)  2007-വല  കകേരള  കറഭാ ഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  ആകട്ട്  വെകുപട്ട്
4  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതട്ട്:

(എ) കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ നയങ്ങളനികന്മേല് സര്ക്കഭാരനിവന ഉപകദശനിക്കുകേ

(ബനി) കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ നനിലവെഭാരവലാം നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേയുലാം
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം വചേയ്യുകേ.

(സനി) കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബന്ധവപട  പദതനികേളുലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം
പരനിപഭാടനികേളുലാം ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേ.

(ഡനി) കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  കേര്ത്തവെല  നനിര്വഹണലാം
നടത്തുന്ന  എലഭാ  ഏജനസനികേളുവടയുലാം  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേളുവടയുലാം
പ്രവെര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ;

(ഇ) കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ കബഭാധവെല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ;

(എഫട്ട്) ഫണനിവന്റെ നടത്തനിപട്ട്;

( ജനി) കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  പദതനികേളുലാം  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടപനില്
വെരുത്തുന്നതനിനുള വചേലവെട്ട് അനുവെദനിക്കുകേ;

(എചട്ട്) കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുകവെണനിയുലാം കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷയുമഭായനി
ബന്ധവപട  സഭാമഗനികേളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കവെണനിയുലാം വചേലവെട്ട് അനുവെദനിക്കുകേ;

(ഐ) കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബന്ധവപട  സലാംഗതനികേളനില്  പഠനങ്ങളുലാം
കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം  ഗകവെഷണവലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  വചേലവെട്ട്
അനുവെദനിക്കുകേ;

(വജ) കട്രഭാമ-വകേയര്  പരനിപഭാടനികേളകക്കഭാ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകക്കഭാ  ഉള
വചേലവെട്ട് അനുവെദനിക്കുകേ;

(വകേ) അകതഭാറനിറനിയുവട  ഭരണപരമഭായ വചേലവകേള അനുവെദനിക്കുകേ;

(എല്) കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ നടപടനികേളുമഭായനി  ബന്ധവപട സലാംഗതനികേളക്കുള
വചേലവെട്ട് അനുവെദനിക്കുകേ;
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(എലാം) അകതഭാറനിറനിയുവട  കനതൃതസ്വത്തനില്  അപകേട  സലവത്ത  
രക്ഷഭാപ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  സസ്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങള  
രൂപതീകേരനിക്കുകേ;

(എന)  ഈ  ആകനിവന്റെ  ഉകദ്ദേശലങ്ങള  പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  
നനിര്ണ്ണയനികചക്കഭാവന്ന  പ്രകേഭാരമുള  സസ്വയലാം  ചുമതലകേള  
നനിര്വഹനിക്കുകേ.

 അകതഭാറനിറനി  നനിലവെനില്  വെന്ന  നഭാളനിതവെവര  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേള  വെഴെനി
അകതഭാറനിറനി  നടപഭാക്കനിയതലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതമഭായ  പദതനികേള
സലാംബന്ധനിചനിട്ടുള വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. ദൃശല-ശഭാവെല  അചടനി  മഭാധലമങ്ങളുവട  സഭാധലത  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട്
സുരക്ഷയ z പറനി  വപഭാതജനങ്ങവള  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം  നടത്തനി
അചടക്കമുള  ഒരു  ട്രഭാഫനികേട്ട്  സലാംസഭാരലാം  രൂപവപടുത്തുന്നതനിനുള
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

2. ടനിപര്കലഭാറനി/ചേരക്കുവെഭാഹനലാം എന്നനിവെയുവട ഹഡവെര്മഭാര്ക്കട്ട്  നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്,
കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപട്ട്  എന്നനിവെ  വെഴെനി  കറഭാഡുസുരക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കറഭാഡട്ട്
സുരക്ഷഭാ  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം  വെലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കകേരളത്തനിവല  സഭാധലമഭാകുന്ന  എലഭാ  സനിനനിമഭാതനികയററുകേളനിലൂവടയുലാം
കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബന്ധവപട  ഹ്രസസ്വചേനിത്രങ്ങള  സലാംകപ്രക്ഷണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  (ട്രഭാഫനികേട്ട്)  വെകുപനിവന
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് തനികയററുകേളനില് പ്രദര്ശനിപനിച്ചു വെരുന.

3. രഭാത്രനികേഭാല  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  യഭാത്ര  അപകേടങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  രഭാത്രനികേഭാല  സവെഭാരനി  നടത്തുന്ന    ഹഡവെര്മഭാവരയുലാം
യഭാത്രക്കഭാവരയുലാം കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയുവട കനതൃതസ്വത്തനില് അചടനിച ലതീഫട്ട് വലറ്റുകേള കകേരളത്തനിവല
മൂന്നട്ട്  അനഭാരഭാഷ  വെനിമഭാനത്തഭാവെളങ്ങളുവട  പരനിധനിയനില്  വെരുന്ന
റതീജനിയണല്  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കനരനിട്ടുള
നനിയനണത്തനില് രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് വെനിതരണലാം വചേയ്തു വെരുന.
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4. വെഭാഹന  ഹഡവെര്മഭാവര  കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അകതഭാറനിറനിയുവട  കനതൃതസ്വത്തനില്  അചടനിച  "കറഭാഡട്ട്  വറഗുകലഷനസട്ട്"
എന്ന ലതീഫട്ട് വലറ്റുകേള റതീജനിണല് ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസര് മുകഖന എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം വെനിതരണലാം വചേയ്തു വെരുന.

5. നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  'സ്കൂളനികലക്കട്ട്  ഒരു  സുരക്ഷനിത  പഭാത'  എന്ന
പുസകേത്തനികന്റെയുലാം  "അദലഭാപകേ  പഠന  സഹഭായനി"  എന്ന
പുസകേത്തനികന്റെയുലാം  ഇലാംഗതീഷട്ട്,  മലയഭാളലാം  വെഭാലലങ്ങളുവട  കകേഭാപനികേള
അചടനിചട്ട് സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേവള കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പ്രസ്തുത  പുസകേങ്ങള  റതീജനിയണല്  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുകഖന
കകേരളത്തനിവല സ്കൂളുകേളനില് വെനിതരണലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.

6. സ്കൂള  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ   കബഭാധവെല്കേരണലാം
നല്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  അഞട്ട്  കറഭാഡട്ട്
സുരക്ഷഭാ  ഹ്രസസ്വചേനിത്രങ്ങള  കകേരളത്തനിവല  സ്കൂളുകേളനില്
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന.

7. കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷവയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വെനിദലഭാര്തനികേളനില്  അവെകബഭാധ
മുണഭാക്കുവെഭാനുലാം  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില്  വെനിദലഭാര്തനികേവള
പങഭാളനികേളഭാക്കുവെഭാനുലാം  കകേരളത്തനിവല  സ്കൂള/കകേഭാകളജകേളനില്  കറഭാഡട്ട്
സുരക്ഷഭാ ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ക്ലബ്ബുകേള കകേരളത്തനിവല
എലഭാ  സ്കൂള-കകേഭാകളജകേളനിലുലാം  തടങ്ങുവെഭാനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വെരുന.

കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്

 കബഭാധവെല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  കൂടഭാവത  കപഭാലതീസട്ട്,  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന
വെകുപ്പുകേള നനിരനരമഭായനി വെഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തുനണട്ട്.  ട്രഭാഫനികേട്ട് നനിയമലാം
വതറനിക്കല്, മദലപനിചട്ട് വെഭാഹനലാം ഓടനിക്കല്, അമനിത കവെഗത മുതലഭായവെ കേവണത്തനി
കുറക്കഭാവര  ശനിക്ഷനിക്കുവെഭാന  കവെണ  നടപനികേള  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  വെരുന.   കപഭാലതീസട്ട്-
കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപ്പുകേളക്കട്ട് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നനിരതീക്ഷണ
കേലഭാമറകേള,  ആല്കക്കഭാമതീററുകേള,  ഇന്റെര്വസപ്റര്  വെഭാഹനങ്ങള  മുതലഭായവെ
വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാവത  അപകേട  സഭാധലത  കൂടുതലുള  ബഭാക്കട്ട്കസഭാട്ടുകേള
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കേവണത്തുകേയുലാം അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുവെഭാനുള നടപടനികേള വപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വെകുപ്പുവെഴെനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  പുതനിയ  ബഭാക്കട്ട്കസഭാട്ടുകേള  കേവണത്തുന്നതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,
കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപട്ട്,  വപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വെകുപട്ട്  എന്നനിവെവര
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലഭാതലത്തനില്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി  എലഭാ  ജനിലകേളനികലയുലാം  ജനിലഭാ  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ
കേഇണസനിലുകേളക്കട്ട്  തകേ നല്കേനി  വെരുന.  അപകേടകേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട്,
ആയവെ  ഭഭാവെനിയനില്  ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ആകനിഡന്റെട്ട്  റനിവെന്യൂ
കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂളുകേളക്കു  സമതീപലാം  ഉണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുവെഭാന  വപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വെകുപട്ട്  മുഖഭാനനിരലാം  സ്കൂള  കസഫട്ട് കസഭാണ
നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുള  നടപടനികേള  ഹകേവക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.   കപഭാലതീസട്ട്  വെകുപ്പുവെഴെനി
കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ട്രഭാഫനികേട്ട്  വട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  നല്കുവെഭാനുലാം  രണട്ട്
ഡനിജനിറഹലസ്ഡട്ട്  ട്രഭാഫനിക്കട്ട്  എഡന്യൂകക്കഷന  വെഭാഹനങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുവെഭാനുലാം
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ട്രഭാഫനികേട്ട്  വട്രയനിനനിലാംഗട്ട്
പഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുലാം  ഹഹകവെയനികലക്കട്ട്  വചേറനിയ  വെഴെനികേള  പ്രകവെശനിക്കുന്ന
സലത്തട്ട്  "നനില്ക്കൂ,  കനഭാക്കൂ,  നതീങ"  എന്ന ഹസനകബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനിക്കുവെഭാനുലാം
ആകരഭാഗലവെകുപ്പുവെഴെനി  കട്രഭാമഭാവകേയര്  യൂണനിറ്റുകേള  ശക്തനിവപടുത്തുവെഭാനുലാം
വപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വെകുപ്പുവെഴെനി ക്രഭാഷട്ട് ബഭാരനിയറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കട്രഭാമഭാവകേയര്  യൂണനിറ്റുകേള   തഭാലൂക്കട്ട്  തലങ്ങളനില്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ആകരഭാഗല  വെകുപട്ട്  ഹകേവക്കഭാണ്ടു  വെരുന.
കപഭാലതീസട്ട്  വെകുപനിനട്ട്  ശുഭയഭാത്ര  എന്ന  ട്രഭാഫനികേട്ട്  കബഭാധവെല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി
നടത്തുന്നതനിനട്ട് അകതഭാറനിറനിയനില് നനിന്നട്ട് ഫണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

 (ബനി) ഉണട്ട്.

 (സനി) 2007-ലഭാണട്ട് കകേരള കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി നനിലവെനില് വെന്നതട്ട്.
നഭാളനിതവെവര  അകതഭാറനിറനിയനിവല  അനുബന്ധവെകുപ്പുകേളഭായ  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹനലാം,
കപഭാലതീസട്ട്,  ആകരഭാഗലലാം,  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം,  വപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വെകുപ്പുകേളുലാം  നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്,
വകേല്കട്രഭാണ  തടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളുലാം  വെഴെനി  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി വെരുന.  കമല് വെകുപ്പുകേള നല്കുന്ന വപ്രഭാകപഭാസലുകേളനില് അകതഭാറനിറനി/
എകനികേന്യൂടതീവെട്ട് കയഭാഗ തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരലാം ഫണട്ട് നല്കേനി വെരുന.
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തനിരുവെനനപുരലാം ജനിലയനിവല വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവെനക്കഭാര്

 185(5174)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനിലയനില്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യനിവല  വെനിവെനിധ
തസനികേകേളനില്  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിവല  തഭാമസക്കഭാരഭായ/
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലക്കഭാരഭായ എത്ര ജതീവെനക്കഭാര് ഉണട്ട് എന്നതട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനലജനിലയനില്  കജഭാലനി  വചേകയണനിവെരുന്ന  പ്രസസ്തുത  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനികലയട്ട്  സലലാംമഭാറലാം  അനുവെദനിക്കഭാന സമയബന്ധനിത നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

 (എ) 197 ജതീവെനക്കഭാരുണട്ട്.

  (ബനി)  സലലാം  മഭാറത്തനിനുള  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  നനിലവെനിവല
ചേടങ്ങളക്കട്ട് വെനികധയമഭായനി സലലാം മഭാറലാം അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനിവല വെര്ദനവെട്ട്
 186(5175) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  :

ശതീ  .     പനി  .  വെനി  .   അനവെര്  :
ശതീ  .  പനി  .  വകേ  .   ശശനി  :
ശതീ  .     ബനി  .  ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനവത്ത വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില് മുഖലമഭാവയഭാരു പങട്ട്  സസ്വകേഭാരല

ബസ്സുകേളുവട  മതരകയഭാടലാം  വകേഭാണഭാണട്ട്  എന്നതനിനഭാല്  അത  നനിയനനിക്കഭാനഭായനി
എന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുറച്ചുകേഭാലമഭായനി  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേള  ഉളവപടുന്ന
അപകേടങ്ങള  വെര്ദനിച്ചുവെരുന്നതട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ;  ഹഡവെര്മഭാരുവട
പരനിചേയക്കുറവലാം  അശദയുലാം  അശഭാസതീയമഭായ  വഷഡന്യൂളുകേളുലാം  ആകണഭാ  ഇതനിനട്ട്
കേഭാരണമഭാകുന്നവതനലാം  അപകേടങ്ങള  ഒഴെനിവെഭാക്കഭാനഭായനി  എന  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രഭാജലവത്ത  ഏറവലാം  കമഭാശമഭായ  ഹഡവെനിലാംഗട്ട്  സലാംസഭാരലാം
പുലര്ത്തുന്നവെരഭാണട്ട്  സലാംസഭാനവത്ത  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങളനിവലന്ന  ഹക്രലാം
വറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  ബന്യൂകറഭായുവട  റനികപഭാര്ടനിവന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  എന  തനിരുത്തല്
നടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുവന്നന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ബസുകേളുവട  മതര  ഓടലാം  നനിയനനിക്കുവെഭാനുലാം
അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി സമയക്രമ ഉത്തരവെട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആര്  &  ഡനി  ടതീമനികനഭാടട്ട്  ആവെശലവപടുകേയുലാം ടനി റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനികന്മേല് തടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു
വെരുന.

 (ബനി&സനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസട്ട്  അപകേടങ്ങള  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം
ഹഡവെര്മഭാരുവട  അശദ  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  നനിരവെധനി  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
അനനിയനനിതമഭായ വെഭാഹനവപരുപലാം കറഭാഡുകേളുവട കശഭാചേനതീയഭാവെസ എന്നനിവെയുലാം
ഗതഭാഗതനനിയമലാം  ലലാംഘനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  ഓടനിക്കുന്ന  മറട്ട്  വെഭാഹന  ഉപകയഭാക്തഭാക്കളുവട
നടപടനികേളുലാം  അപകേടങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.  അപകേടങ്ങള
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  "സുരക്ഷനിത  ഗതഭാഗതവലാം  ഉയര്ന്ന  ഇന്ധനക്ഷമതയുലാം
വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് "  എന്ന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി 2012 ആഗസട്ട് മഭാസലാം
മുതല്  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  മുഴുവെന  ഹഡവെര്മഭാര്ക്കുലാം
പ്രസ്തുത പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വെരനികേയുലാം വചേയ്യുന. അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവെഭാക്കുകേവയന്ന
ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിള,  ആകരഭാഗലലാം,  കപഭാലതീസട്ട്  എന്നതീ
വെകേപ്പുകേളുവട  സഹകേരണകത്തഭാവട   "അപകേട രഹനിത ഹഡവെനിലാംഗട്ട്"  എന്ന തതീവ്ര
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി  2016  ആഗസട്ട്  മഭാസലാം മുതല് വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട
വെനിവെനിധ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വെചട്ട്  നടത്തനി  വെരുന.   കൂടഭാവത
അപകേടത്തനില്വപടുന്ന ഹഡവെര്മഭാര്ക്കട്ട്  "തനിരുത്തല് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി"  ഒരു
തടര് നടപടനിയഭായുലാം നല്കേനി വെരുന.  സഭാനനിയ,  കവെഭാളകവെഭാ തടങ്ങനിയ ആധുനനികേ
ബസുകേളനില്  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  ഹഡവെര്മഭാര്ക്കുലാം  അകശഭാകേട്ട്  ഹലലഭാന്റെട്ട്,  ടഭാറഭാ
കമഭാകടഭാഴട്ട്,  വെനി.ഇ.  വകേഭാകമഴലല് വവെഹനിക്കനിളസട്ട് എന്നതീ വെഭാഹന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലാം
ഹഡവെര്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വെചട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയ  കശഷമഭാണട്ട്
നനികയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.  സമയബന്ധനിതമഭായുലാം റനിഫഷര് വട്രയനിനനിലാംഗട്ട് നല്കേനിയുലാം സതീഡട്ട്
ഗകവെണര് സലാംവെനിധഭാനലാം ഉളവപവടയുള ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്വപടുത്തനിയുലാം വെരുന.

എലാം.പനി., എലാം.എല്.എ., പനി.ടനി.എ. ഫണ്ടുകേള മുകഖന വെഭാങ്ങനിയ സ്കൂള
വെഭാഹനങ്ങള

 187(5176)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  എലാം.പനി.,  എലാം.എല്.എ.,  പനി.ടനി.എ.
ഫണ്ടുകേള  ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി  വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുളള  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങവള  സലാംബന്ധനിചട്ട്
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവെനില്  കറഭാഡട്ട്  ടഭാകട്ട്  നല്കകേണതനിലഭാത്ത  വെഭാഹനങ്ങവള

സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) കമല് സൂചേനിപനിച സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുവട വെഭാഹനങ്ങളക്കുളള കറഭാഡട്ട് ടഭാകട്ട്

ഒഴെനിവെഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  നനിലവെനില്   SRO  877/75,  SRO  878/75,  SRO  273/94,  SRO

301/98, SRO 296/2016  എന്നതീ  SRO  കേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് വെഭാഹനങ്ങവള നനികുതനി

അടയ്ക്കുന്നതനില് നനിന്നട്ട് ഒഴെനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമലലാംഘനലാം

 188(5177) ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമലലാംഘനലാം തടയുന്നതനിനട്ട് നനിലവെനില് എവനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമലലാംഘനവമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  കമഭാശലാം

 ഹഡവെനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള  എത്ര  കകേസുകേളഭാണട്ട്  രജനിസര്  വചേയ്തനിട്ടുളതട്ട്  എന്നട്ട്

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  എതട്ട്  ജനിലയനിലഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനിലുള  കകേസുകേള  കൂടുതലുളതട്ട്

എന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളവത്ത  നല  ഹഡവെര്മഭാരുള  മഭാതൃകേഭാ  സലാംസഭാനമഭാക്കനി

മഭാറ്റുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമലലാംഘനലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  വെകുപനിവല



268 കകേരള നനിയമസഭ      ഒകകഭാബര് 28, 2016

എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്  വെനിഭഭാഗലാം  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനകേള  ശക്തമഭായനി  നടത്തുനണട്ട്.

ഇതനിനഭായനി  എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്  വെനിഭഭാഗവത്ത  ശക്തനിവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കേലഭാമറ

ഘടനിപനിച ഇന്റെര്വസപ്റര് വെഭാഹനങ്ങള,  സതീഡട്ട് കട്രസര് വെഭാഹനങ്ങള തടങ്ങനിയവെ

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വെഭാഹനങ്ങളുവട  അമനിത  കവെഗത  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.   കൂടഭാവത  നഭാഷണല്  ഹഹകവെയനില്  കചേര്ത്തല  മുതല്

മകഞശസ്വരലാം വെവരയുള പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം കേണ്ണൂര്,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളലാം,

കകേഭാടയലാം,  വകേഭാലലാം ജനിലകേളനിവല വതരവഞടുക്കവപട പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം കേലഭാമറകേള

സഭാപനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ഇതവെഴെനി  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  കേവണത്തുകേയുലാം

ശക്തമഭായ  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേളുലാം  കബഭാധവെല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  വെകുപട്ട്

ഹകേവക്കഭാളനണട്ട്.

 (ബനി) 8473  കകേസുകേള രജനിസര് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല് കകേസുകേള രജനിസര്
വചേയ്തനിട്ടുളളതട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലഭാണട്ട്.  (1531 കകേസുകേള)

 (സനി)  നല ഹഡവെര്മഭാരുള മഭാതൃകേഭാ സലാംസഭാനമഭാക്കുവെഭാന കവെണനി വെകുപട്ട്
നനിരവെധനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വെരുന.   ഹലസനസട്ട്  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
മുനപഭായനി  പ്രതീകലകണഴട്ട്  ഹഡവെനിലാംഗട്ട്  ക്ലഭാസട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.   2011-2020  കറഭാഡട്ട്
സുരക്ഷഭാ  ദശകേത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  ഹഡവെര്മഭാര്ക്കുലാം
കബഭാധവെല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തുനണട്ട്.  വെനിദലഭാര്തനികേളനില് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ
അവെകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കബഭാധവെല്ക്കരണക്ലഭാസ്സുകേള  നടത്തനി
വെരുനണട്ട്.   കൂടഭാവത കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷവയ പഭാഠലവെനിഷയത്തനില് ഉളവപടുത്തഭാനുള
ശമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമലാം

189(5178)  ശതീ  .    കജഭാണ വഫര്ണഭാണസട്ട്  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുതതഭായനി  പഭാര്ലവമന്റെനില്  അവെതരനിപനിചനിട്ടുള
കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമലാം  കകേരളവത്ത  ഏവതലഭാലാം  വെനിധത്തനില്  ബഭാധനിക്കുവമന്നട്ട്
സര്ക്കഭാര് പഠനിചനിട്ടുകണഭാ;വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിനട്ട്  കദ്രഭാഹകേരമഭായ  വെകുപ്പുകേള  കകേന്ദ്ര  നനിയമത്തനില്
ഉളവപടനിട്ടുളതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

 (എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിനുലാം  വപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം  ബുദനിമുടട്ട്
സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുള  വപ്രഭാവെനിഷനുകേളവക്കതനിവര  ഒബ്ജക്ഷന  ഫയല്
വചേയ്യുകേയുലാം വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിവന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

 കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനില് എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട് നടപടനി
190(5179)  ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്   : 

ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന   : 
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്   : 
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനില്  എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്  നടപടനികേള

ശക്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എവനലഭാലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വെനിദലകേളഭാണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമലാം ലലാംഘനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര കേര്ശന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  2016  ജൂണ  1  മുതല് വസപ്റലാംബര്  30  വെവര എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട്
വെകുപട്ട്  എടുത്ത  കകേസുകേള  എത്രയഭാണട്ട്;  ഈ  ഇനത്തനില്  ഈടഭാക്കനിയ  തകേ
എത്രയഭാണട്ട്?

ഉത്തരലാം

 (എ&ബനി)  വെകുപനില് എനകഫഭാഴട്ട്വമന്റെട്ട് ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങളഭായ  ഇന്റെര്വസപ്ററുകേള,  റഡഭാറുകേള,  ആല്കക്കഭാമതീററുകേള,
കേലഭാമറകേള,  രഭാത്രനികേഭാല  വചേക്കനിലാംഗട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവെ  വെഭാങ്ങനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നഭാഷണല് ഹഹകവെയനില് കചേര്ത്തല മുതല് മകഞശസ്വരലാം വെവരയുലാം
കേണ്ണൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,  വകേഭാലലാം  ജനിലകേളനിവല
വതരവഞടുക്കവപട പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  1,50,645  കകേസുകേളുലാം  13,89,62,902 രൂപ  പനിഴെയഭായുലാം
ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ഹലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഹഡവെനിലാംഗട്ട് ഹലസനസട്ട് സ്മഭാര്ടട്ട് കേഭാര്ഡട്ട്

 191(5180) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നല്കുന്ന  ഹഡവെനിലാംഗട്ട്  ഹലസനസട്ട്  കേഭാർഡുകേൾ  മറ്റു

സലാംസഭാനങ്ങളനികലതനിവന അകപക്ഷനിചട്ട് ഗുണനനിലവെഭാരലാം കുറഞതഭാവണന്ന കേഭാരലലാം

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഹലസനസട്ട്  ഉടമയുവട  പൂര്ണ്ണ

വെനിവെരങ്ങളടങ്ങനിയ സ്മഭാര്ടട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് രൂപത്തനിലുള ഹലസനസുകേള നല്കുന്ന കേഭാരലലാം

പരനിഗണനിക്കുകമഭാവയന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.

സലാംസഭാനത്തട്ട് ഓടുന്ന അനലസലാംസഭാന കലഭാറനികേള

192  (5181)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഓടുന്ന  അനല  സലാംസഭാന  കലഭാറനികേവള  സലാംബന്ധനിചട്ട്

വെലക്തമഭായ വെനിവെരലാം വചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് ലഭലമഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  അനല സലാംസഭാന കലഭാറനികേള ഇവെനിവട കലഭാക്കല് ട്രനിപ്പുകേള നടത്തുന്ന

കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നട്ട്  ഇവെനിവട  വെരുന്ന വെഭാഹനങ്ങള തനിരനിച്ചു

സലാംസഭാനലാം വെനിട്ടു കപഭാകുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുവെഭാന സലാംവെനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ;

ഇക്കഭാരലത്തനില് സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള എവനലഭാവമന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

 (എ)  അനല  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രജനിസര്  വചേയ്തനിട്ടുള  ചേരക്കു  വെഭാഹനങ്ങള

കകേരളത്തനികലക്കു  പ്രകവെശനിക്കുന്നതട്ട്  വെകുപനിവന്റെ  വചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  അനുമതനി

പത്രങ്ങള  കേഭാണനിചട്ട്  കബഭാധലവപടുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട്.   അതനിനഭാല്  ഇവെ

സലാംബന്ധനിച വെനിവെരങ്ങള വെകുപനിവന്റെ വചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് ലഭലമഭാണട്ട്.

  (ബനി)  അനലസലാംസഭാനത്തട്ട്  രജനിസര്  വചേയ്തനിട്ടുള  ചേരക്കു  വെഭാഹനങ്ങള

കകേരളത്തനിവലത്തനി  ഇവെനിവട  കലഭാക്കല്  ട്രനിപ്പുകേള  (അതഭായതട്ട്  കകേരളത്തനിവല  ഒരു

പ്രകദശത്തു നനിനലാം ചേരക്കുകേള കേയറനി കകേരളത്തനിനുളനില് തവന്ന ഇറക്കുന്ന രതീതനി)

നടത്തഭാന നനിയമലാം  അനുവെദനിക്കുന്നനില.  കേഭാരണലാം,  ആയതട്ട്  കകേരളത്തനിവല കലഭാറനി

വെലവെസഭായവത്ത സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലാം.   ആയതനിനഭാല് ഇത്തരലാം വെഭാഹനങ്ങളുവട

കലഭാക്കല് ട്രനിപ്പുകേളവക്കതനിവര വെകുപട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

 (സനി) അനല സലാംസഭാനത്തുനനിന്നട്ട് പരനിമനിതകേഭാലകത്തക്കട്ട് വപര്മനിറട്ട് സമ്പഭാദനിചട്ട്

കകേരളത്തനിവലത്തുന്ന  ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വെഭാഹനങ്ങള  വപര്മനിറട്ട്  കേഭാലഭാവെധനിക്കുളനില്

സലാംസഭാനലാം വെനിട്ടുകപഭാകുനണട്ട് എന്നതട്ട് ഉറപഭാക്കഭാന നനിലവെനില് കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന

വെകുപട്ട്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  വെരുന.   ഇത്തരലാം  വെഭാഹനങ്ങള  മടങ്ങനി

കപഭാകുകമ്പഭാള വചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് ഇവെവയ പരനികശഭാധനയ്ക്കു വെനികധയമഭാക്കഭാറുണട്ട്.

യഭാത്രക്കഭാവര വെഴെനിക്കട്ട് ഇറക്കനിവെനിടുന്ന ഓകടഭാറനിക്ഷക്കഭാര്വക്കതനിവരയുള

പരഭാതനികേള

 193(5182)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യഭാത്രക്കഭാവര  അവെരഭാവെശലവപടുന്ന  സലത്തലഭാവത  വെഴെനിക്കട്ട്

ഇറക്കനിവെനിടുന്ന  ഓകടഭാറനിക്ഷക്കഭാര്വക്കതനിവരയുള  പരഭാതനികേളനില്  എവനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുളതട്ട്;

(ബനി)  യഭാത്രക്കഭാര്  കേയറനിയകശഷലാം  വചേറനിയ  ദൂരമഭായഭാല്  ഇറക്കനിവെനിടുന്ന

സലാംഭവെങ്ങള  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനില്  ഇറക്കനി  വെനിടുന്ന

ഓകടഭാറനിക്ഷക്കഭാര്വക്കതനിവര  എവനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

തനിരുവെനനപുരലാം  സനിറനിയനില്  എലാം.എല്.എ.  മഭാവര  കപഭാലുലാം  ഇറക്കനിവെനിട  സലാംഭവെലാം

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  പലകപഭാഴുലാം  സനിറനികേളനില്  ട്രഭാഫനികേട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം  കപഭാലുലാം

തകേരഭാറനിലഭാക്കുന്ന ഇത്തരലാം ഓകടഭാറനിക്ഷകേളവക്കതനിവര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഗതഭാഗത  തടസലാം  ഉണഭാക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  ഓകടഭാറനിക്ഷക്കഭാര്വക്ക

തനിവരയുള നടപടനികേള സലാംബന്ധനിച വെനിശദമഭായ വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അകനസ്വഷണത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഹഡവെറുവട  ഹലസനസട്ട്
റദ്ദേഭാക്കല്, വെഭാഹനത്തനിവന്റെ വപര്മനിറട്ട് റദ്ദേഭാക്കല് അവലങനില് അതനിനുപകേരമഭായനി പനിഴെ
ഈടഭാക്കല് എന്നതീ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുനണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   അകനസ്വഷണത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഹഡവെറുവട
ഹലസനസട്ട്  റദ്ദേഭാക്കല്,  വെഭാഹനത്തനിവന്റെ  വപര്മനിറട്ട്  റദ്ദേഭാക്കല്  അവലങനില്
അതനിനുപകേരമഭായനി പനിഴെ ഈടഭാക്കല് എന്നതീ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുനണട്ട്.

ബഹുമഭാനവപട ഹവെക്കലാം എലാം.എല്.എ.വയ ഇറക്കനിവെനിട്ടു എന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച
പത്ര  വെഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്വപടതനിവനത്തുടര്ന്നട്ട്  നടത്തനിയ  അകനസ്വഷണത്തനില്
കമല്  കുറകൃതലത്തനില്  ഏര്വപട  KL-01/BL  4031  നമ്പര്  ഓകടഭാറനിക്ഷയുവട
ഹഡവെര്ക്കുലാം  ഉടമസനുവമതനിവര  കഫഭാര്ടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  2516/2016
എന്ന നമ്പറഭായനി ഐ.പനി.സനി. 506(1)  വെകുപ്പു പ്രകേഭാരലാം എഫട്ട്.ഐ.ആര്.  രജനിസര്
വചേയ്തനിട്ടുളതഭായനി  കബഭാദലവപടതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഹഡവെറഭായനി  ചുമതല
വെഹനിചനിരുന്ന  ശതീ.  വെനികനഭാദട്ട്  എന്നയഭാള  യഭാത്രക്കഭാകരഭാടട്ട്  അപമരലഭാദയഭായനി
വപരുമഭാറനിയതഭായുലാം  ടനിയഭാളക്കട്ട്  സഭാധുതയുള  ഹലസനസട്ട്  ഇലഭായനിരുവന്നനലാം
കബഭാദലവപടതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  1988-വല  കകേന്ദ്ര  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന
നനിയമത്തനിവല വസക്ഷന  86(എ)  പ്രകേഭാരലാം വെഭാഹനത്തനിവന്റെ വപര്മനിറട്ട്  11-10-2016
മുതല്  10-4-2017  വെവര  സവസനഡട്ട്  വചേയ്യുവെഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   വപര്മനിറട്ട്
റദ്ദേഭാക്കഭാതനിരനിക്കുവെഭാന  മതനിയഭായ  കേഭാരണലാം  കേഭാണനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെഭാഹനത്തനിവന്റെ
ഉടസന  ശതീ.  സകനഭാഷട്ട്  കുമഭാര്  വെനി.ടനി  എന്നയഭാളനികനഭാടട്ട്  കുറക്കഭാരനഭായ
ഹഡവെകറയുലാം   കൂടനി  15  ദനിവെസത്തനിനകേലാം  തനിരുവെനനപുരലാം  റതീജനിയണല്
ട്രഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസറുവട  ഓഫതീസനില്  ഹഭാജരഭാകുവെഭാന  കനഭാടതീസട്ട്
നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വെഭാഹനലാം ഓടനിക്കഭാന സഭാധുതയുള ഹലസനസനിലഭാത്ത
വെലക്തനിക്കട്ട് വെഭാഹനലാം ഓടനിക്കഭാന നല്കേനിയതനിനട്ട് 1988-വല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന
നനിയമലാം വസക്ഷന 180  പ്രകേഭാരലാം പനിഴെ ഒടുക്കുവെഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.

(ഡനി)  അകനസ്വഷണത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഹഡവെറുവട  ഹലസനസട്ട്

റദ്ദേഭാക്കല്, വെഭാഹനത്തനിവന്റെ വപര്മനിറട്ട് റദ്ദേഭാക്കല് അവലങനില് അതനിനുപകേരമഭായനി പനിഴെ

ഈടഭാക്കല് എന്നതീ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുനണട്ട്. 

സസ്വകേഭാരല ബസട്ട് വപര്മനിറ്റുകേള

 194(5183) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന   : 

   ശതീമതനി ഇ  .  എസട്ട്  .  ബനിജനികമഭാള   : 

     ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന   : 

    ശതീമതനി സനി  .  വകേ  .    ആശ :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വകേഭാരലബസ്സുകേളക്കട്ട്  ഫഭാസട്ട്പഭാസഞര്,  സൂപര്  ഫഭാസട്ട്  റൂട്ടുകേളനില്

ഓടുന്നതനിനട്ട് നനിലവെനില് അനുമതനിയുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസ്വകേഭാരല ബസ്സുകേളക്കട്ട് ഓര്ഡനിനറനി,  ലനിമനിറഡട്ട്  കസഭാപട്ട്  വപര്മനിറ്റുകേള

മഭാത്രകമ നല്കേഭാവൂ  എനലാം മറട്ട്  ഉയര്ന്ന സര്വതീസുകേള വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്

മഭാത്രമഭായനി  പരനിമനിതവപടുത്തണവമനലാം  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവണഭായനിട്ടുകണഭാ;

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വെനിധനി  വെന്നതനിനുകശഷലാം

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  യുവട  ടനിക്കറട്ട്  വെരുമഭാനത്തനില്  ഗണലമഭായ  വെര്ദനവെട്ട്

ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  16-7-2013  -വല  ജനി.ഒ.  (പനി)  73/13  ഉത്തരവെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം

വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  ഫഭാസട്ട്  പഭാസഞര്,  സൂപര് ഫഭാസട്ട്  തടങ്ങനിയ

സര്വതീസുകേള നടത്തുവെഭാന അനുമതനിയുള.

857/2019
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(ബനി)  ഉത്തരവെനില.   എന്നഭാല്  ടനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെനിവനതനിവര  സസ്വകേഭാരല

ബസ്സുടമകേള  ബഹു.കകേരള  ഹഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഫയല്  വചേയ്ത  കകേസുകേളനിലുലാം

അപതീലുകേളനിലുലാം  ടനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെട്ട്  പ്രകേഭാരമുള  സതീലാം  നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിവനതനിവര  ബഹു.സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  എസട്ട്.എല്.പനി.  ഫയല്

വചേയ്തനിരുവന്നങനിലുലാം ആയതട്ട് തളനി ഉത്തരവെഭായനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

(സനി) വെര്ദനവെട്ട് ഉണഭായനിടനില.  സസ്വകേഭാരല ബസ്സുകേള വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-

യുവട സൂപര് ക്ലഭാസട്ട് സര്വതീസുകേളക്കട്ട് ഒപലാം തവന്ന ഓര്ഡനിനറനി സര്വതീസുകേളഭായനി

ഓപകററട്ട്  വചേയ്തുവെരുന്നതനിനഭാലഭാണട്ട്  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  വെരുമഭാനലാം

വെര്ദനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

സസ്വകേഭാരല ബസപകേടങ്ങള

 195(5184)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഹപ്രവെറട്ട് ബസുകേൾ നനിരനരലാം അപകേടലാം ഉണഭാക്കുന്നതട്ട്

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വെകുപട്ട്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

എവനലഭാലാം; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിരനരലാം  അപകേടലാം  ഉണഭാക്കുന്ന  ഹപ്രവെറട്ട്  ബസ്സുകേളുവട  വെനിവെരലാം

കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവെര്ക്കട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനില്  നനിനലാം  കഷഭാകക്കഭാസട്ട്

കനഭാടതീസട്ട് നല്കുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിരനരലാം  അപകേടലാം  ഉണഭാക്കുന്ന  ഹഡവെര്മഭാരുവട  ഹലസനസട്ട്  റദ്ദേട്ട്

വചേയ്യുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ജനങ്ങള കറഭാഡട്ട് മുറനിച്ചുകേടക്കുന്ന സതീബ ഹലനനില് വെഭാഹനങ്ങള കേയറനി 

നനിര്ത്തുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് എത്ര പരഭാതനികേള രജനിസര് വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുള

കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

 (എ)  ഉണട്ട്.  14-10-2016  മുതല്  22-10-2016  വെവര  ബസ്സുകേളുവട

കുറകൃതലങ്ങളക്കട്ട്  മഭാത്രലാം  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനി  വെഭാഹന പരനികശഭാധനയട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അപകേടങ്ങള  ഒഴെനിവെഭാക്കഭാനുള  മുനകേരുതലുകേളുലാം

കബഭാധവെല്ക്കരണവലാം  തടര്ചയഭായ  പരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തനി  വെരുനണട്ട്.

അപകേടങ്ങള ഉണഭായഭാല് ഗഇരവെലാം കേണക്കനിവലടുത്തട്ട് ഹലസനസട്ട് സവസനഷന/

റദ്ദേഭാക്കല്, വപര്മനിറട്ട് റദ്ദേഭാക്കല് തടങ്ങനിയ ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേളുലാം ഹകേവക്കഭാളനണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  ഇവെര്ക്കട്ട് കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസട്ട് നല്കുനണട്ട്.

(സനി)  നനിരനരലാം  അപകേടലാം  ഉണഭാക്കുന്ന  ഹഡവെര്മഭാരുവട  ഹലസനസട്ട്

റദ്ദേഭാക്കലുകേള ഉളവപവടയുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(ഡനി) പരഭാതനികേള ഒനലാം ലഭനിചനിടനില.

ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുകേളുലാം അപകേടങ്ങളുലാം പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണവലാം

കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

 196  (5185)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വപഭാത ഗതഭാഗതവമഭായനി ബന്ധവപട കേഭാരലങ്ങള വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം

സസ്വകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങളുവട  വപരുപലാംവകേഭാണ്ടുണഭാകുന്ന  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുകേളുലാം

അപകേടങ്ങളുലാം പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണവലാം ഗണലമഭായ കതഭാതനില് കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം

എവനങനിലുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വവവെദദ്യുതനി/ബഭാററനിവകേഭാണട്ട്  ഓടുന്ന  വെഭാഹനങ്ങള,  സനി.  എന.  ജനി.

ബസ്സുകേള  തടങ്ങനിയ  പരനിസനിതനി  സഇഹൃദ  ഗതഭാഗത  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

അവെലലാംബനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

 (എ) വപഭാത ഗതഭാഗതവമഭായനി ബന്ധവപട കേഭാരലങ്ങള വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം

സസ്വകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങളുവട  വപരുപലാംവകേഭാണ്ടുണഭാകുന്ന  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുകേളുലാം

അപകേടങ്ങളുലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാറുലാം  കകേരള കപഭാലതീസുമഭായനി

കചേര്ന്നട്ട്  ശുഭയഭാത്ര  എന്ന  പുതനിയ  പദതനിക്കു  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വപഭാത

ഗതഭാഗത  സഇകേരലലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  സസ്വകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങളുവട  വപരുപലാം

നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ജനറലാം  പദതനിയനില്

ഉളവക്കഭാളനിചട്ട്  രണ്ടു  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  720  ബസുകേളക്കട്ട്  പര്കചസട്ട്  ഓര്ഡര്

നല്കുകേയുലാം  616  ബസുകേള  നനിരത്തനിലനിറങ്ങുകേയുലാം  വചേയ്തനിട്ടുണട്ട്.   പരനിസനിതനി

മലനിനതീകേരണലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട

വതഭാടനില്പഭാലലാം ഡനികപഭായനില് 10-9-2016 മുതല് ബകയഭാ ഡതീസല് ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്

ബസുകേള ഓടുന്നതട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തലകശ്ശേരനി,  കേണ്ണൂര്,  പയന്നൂര് ഡനികപഭാകേളനില്

ബകയഭാ  ഡതീസല്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ബസുകേള  ഓടനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(ബനി)  വകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേവള  കേലാംപ്രസ്ഡട്ട്  നഭാചേസ്വറല്

ഗലഭാസനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഹവെദദ്യുതനി/ബഭാററനി

വകേഭാകണഭാടുന്ന വെഭാഹനങ്ങളുവട സഭാധലതയുലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 വസയര്പഭാര്ട്ടുകേളുവട അഭഭാവെലാം

 197(5186)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വസയര്പഭാര്ട്ടുകേളുവട അഭഭാവെലാംമൂലലാം ശരഭാശരനി എത്ര വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.

ബസുകേള ദനിനലാം പ്രതനി കേടപ്പുറത്തഭാകുനവണന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനമൂലലാം ശരഭാശരനി വെരുമഭാനത്തനില് എത്ര രൂപയുവട കുറവെട്ട് ദനിനലാംപ്രതനി

കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ഉണഭാകുനണട്ട്;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  ബസ്സുകേള  അറകുറപണനി  നടത്തനി  നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന

എവനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  ശരഭാശരനി  151  വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി  ബസുകേള  ദനിനലാംപ്രതനി  ഓഫട്ട്-

കറഭാഡഭാണട്ട്.

(ബനി)  വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  നനിലവെനില്  163  എ.സനി.  വഷഡന്യൂളുകേളുലാം  389

കനഭാണ എ.സനി.  വഷഡന്യൂളുകേളുമഭാണുളതട്ട്.   ബസ്സുകേള ഓഫട്ട് കറഭാഡഭായ കേഭാരണലാം

ശരഭാശരനി  7  എ.സനി വഷഡന്യൂളുകേളുലാം  81  കനഭാണ എ.സനി.  വഷഡന്യൂളുകേളുലാം ദനിനലാംപ്രതനി

ഓടനിക്കഭാന  കേഴെനിഞനില.   10-10-2016  മുതല്  20-10-2016  വെവര  കേഭാലയളവെനില്

എ.സനി.  വഷഡന്യൂളുകേളുവട  ശരഭാശരനി  വെരുമഭാനലാം  15867  രൂപയുലാം  കനഭാണ  എ.സനി.

വഷഡന്യൂളുകേളുവട  ശരഭാശരനി  വെരുമഭാനലാം  8873  രൂപയുലാം  ആയനിരുന.  സര്വതീസുകേള

നടത്തഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തത കേഭാരണലാം എ.സനി.  സര്വതീസുകേളക്കട്ട്  1,11,069  രൂപയുലാം

കനഭാണ  എ.സനി.  സര്വതീസുകേളക്കട്ട്  7,18,715  രൂപയുലാം  അടക്കലാം  ആവകേ

8,29,782 രൂപയുവട കുറവെട്ട് വെരുമഭാനത്തനില് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

 (സനി)  ഈ  ബസുകേള  എത്രയുലാം  വപവടന്നട്ട്  അറകുറപണനികേള  തതീര്ത്തട്ട്

നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുന.

സര്വതീസട്ട് കബഭാട്ടുകേളുവട അറകുറപണനികേള

 198(5187)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെനിവെനിധ  തടഭാകേങ്ങളനിലുലാം,  കേഭായലുകേളനിലുലാം  സര്വതീസട്ട്

നടത്തുന്ന  ജലഗതഭാഗത  വെകുപനിവന്റെ  കബഭാട്ടുകേളുവട  അറകുറപണനികേള

സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടത്തുന്നനിവലന്ന  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  പരഭാതനികേള

പരനികശഭാധനിക്കുന്ന സലാംവെനിധഭാനലാം എങ്ങവനയഭാവണന്നട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം കബഭാട്ടുകേളനില് ആവെശലത്തനിനട്ട് വവലഫട്ട് ഗഭാര്ഡുകേകളഭാ,  വവലഫട്ട്

ജഭാക്കറ്റുകേകളഭാ  ഇവലന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന

എവനലഭാലാം നടപടനികേവളടുക്കുവമന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനിവെനിധ  ടൂറനിസ്റ്റു  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  എത്ര  കബഭാടട്ട്

സര്വതീസുകേള ജലഗതഭാഗത വെകുപട്ട് നടത്തുനണട്ട്;

(ഡനി) കബഭാടപകേടലാം ഒഴെനിവെഭാക്കുവെഭാന നനിരനര പരനികശഭാധനഭാ സലാംവെനിധഭാനമടക്കലാം

ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  വെകുപ്പുവെകേ  കബഭാട്ടുകേളുവട  അറകുറപണനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി

നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി  ഒരു  യഭാര്ഡുലാം  അനുബന്ധ  സഇകേരലങ്ങളുലാം

ഇവലന്നതഭായനിരുന  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  വെകുപട്ട്  കനരനിട്ടുവകേഭാണനിരുന്ന  സുപ്രധഭാന

വവെല്ലുവെനിളനികേളനില്  ഒന്നട്ട്.   ഇത്തരത്തനിലുള  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിവന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  വെകുപനിനുകവെണനി  സസ്വനമഭായനി  ആലപ്പുഴെയനിവല  കപഭാഞനിക്കരയനില്  4

കബഭാട്ടുകേള ഒകര സമയലാം കമജര് റനിപയര് വചേയഭാവന്ന വെനിധത്തനിലുള ഹഡകഡഭാക്കുലാം

നഭാലട്ട്  കബഭാട്ടുകേള  കേയറഭാവന്ന  സനിപട്ട്  കവെയുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുണഭായനി.   ടനി

യഭാര്ഡുകേളനില് നനിലവെനില് വെകുപ്പു  കബഭാട്ടുകേളുവട റനിപയര് കജഭാലനികേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

നടത്തനി വെരുന.  വെകുപനിവന്റെ എറണഭാകുളലാം കതവെരയനില് ഹമനര് റനിപയര് യഭാര്ഡുലാം

ഇകതഭാവടഭാപലാം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചു  വെരുന.   പയന്നൂര്  കമഖലയനില്  കബഭാട്ടുകേളുവട

അറകുറപണനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സസ്വനമഭായനി  ഒരു

സനിപട്ട് കവെയുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വെരുന.   സസ്വനലാം

നനിലയനില്  കബഭാട്ടുകേളുവട  അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  വെകുപട്ട്

പ്രഭാപ്തമഭാകുന്നകതഭാവട  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

സര്വതീസുകേള നടത്തുന്നതനിനുലാം വെകുപനിനട്ട് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 (ബനി)  വെകുപട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില് യഭാത്രക്കഭാരുവടയുലാം  ജതീവെനക്കഭാരുവടയുലാം  സുരക്ഷ

ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാസഞര്   കേപഭാസനിറനിക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  ഹലഫട്ട്
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ജഭാക്കറ്റുകേള  കബഭാട്ടുകേളനില്  സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനുപുറവമ  സുരക്ഷഭാ

ഉപകേരണങ്ങളഭായ ഹലഫട്ട് കബഭായ,  കബഭായന്റെട്ട് അപഭാരറസട്ട്,  ഫയര് എകട്ട്റനിലാംഗുഷര്

എന്നനിവെ എലഭാ  കബഭാട്ടുകേളനിലുലാം  സൂക്ഷനിചനിട്ടുളതമഭാണട്ട്.   ഗഭാര്ഡട്ട്  എന്ന നനിലയനില്

തസനികേകേള വെകുപനില് നനിലവെനിലനില.   എന്നഭാല് കബഭാട്ടുകേളനിവല  രണട്ട്  ലഭാസര്മഭാര്

അടനിയനനിര  സഭാഹചേരലങ്ങ വള  കനരനിടുന്നതനിനുളവപവടയുള  പരനിശതീലനലാം

ലഭനിചനിട്ടുളവെരുലാം സര്വതീസുകേളനില് ഹലഫട്ട് ഗഭാര്ഡുകേളുകടതനിനു സമഭാനമഭായനി കജഭാലനി

വചേയ്തു വെരുന്നവെരുമഭാണട്ട്.

 (സനി) ആലപ്പുഴെ-വകേഭാലലാം, വകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ, സതീ -കുടനഭാടട്ട് എന്നനിങ്ങവന മൂന്നട്ട്

ടൂറനിസട്ട് കബഭാടട്ട് സര്വതീസുകേള വെകുപട്ട് നനിലവെനില് വെനിജയകേരമഭായനി നടത്തനി വെരുന.

 (ഡനി)  കബഭാടപകേടങ്ങള  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സുരക്ഷ  ഉറപ്പു

വെരുന്നതനികലക്കുമഭായനി  കകേരളഭാ  ഇനലഭാന്റെട്ട്  വവെസല്  റൂള  2010  അനുശഭാസനിക്കുന്ന

എലഭാ  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  വെകുപട്ട്  കബഭാട്ടുകേള  പഭാലനിച്ചു  വെരുന.

യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുമഭായനി  ജതീവെനരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  ഹലഫട്ട്

ജഭാക്കറ്റുകേള,  ഹലഫട്ട്  കബഭായ,  കബഭായന്റെട്ട്  അപഭാരറസട്ട്,  ഫയര്  എകട്ട്റനിലാംഗുഷര്

എന്നനിവെ  എലഭാ   കബഭാട്ടുകേളനിലുലാം  സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരള  തറമുഖവെകുപനിവന്റെ

ഫനിറട്ട്നസട്ട് പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം അതവെഴെനി ലഭനിക്കുന്ന ഫനിറട്ട്നസട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കുലാം

വെനികധയമഭായനി മഭാത്രമഭാണട്ട് വെകുപട്ട് കബഭാട്ടുകേള സര്വതീസട്ട് നടത്തനി വെരുന്നതട്ട്.  സുരക്ഷ

ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കബഭാട്ടുകേള  യഥഭാസമയലാം  പരനികശഭാധനകേള

നടത്തുന്നതനിനുലാം  റനിപയര്  വചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  വെകുപനിവന്റെ  വമക്കഭാനനിക്കല്

വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെയുലാം യഭാര്ഡുകേളുവടയുലാം കസവെനലാം വെകുപട്ട് പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി വെരുന.

കബഭാട്ടുകേളനില് സനി.യു.ജനി.  കഫഭാണ കസവെനലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കബഭാട്ടുകേളുവട

സുരക്ഷ  വെനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കസഷനമഭാസര്മഭാരുവട  കമല്കനഭാടത്തനില്

കസഷനുകേളനില് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  കേമ്മേനിറനികേളുവട  റനികപഭാര്ട്ടുകേള

പഠനിചട്ട്  ആവെശലമഭായ  അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  സുരക്ഷ

വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം വെകുപ്പുതല നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നറനിയനിക്കുന.



280 കകേരള നനിയമസഭ      ഒകകഭാബര് 28, 2016

ജലഗതഭാഗത സലാംവെനിധഭാനലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട് പദതനികേള

 199(5188)  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :

   ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :

   ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുന്നപനിളനില്  :

 ശതീ  .    വകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജലഗതഭാഗത  സലാംവെനിധഭാനലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്

എവനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇ ലക്ഷലലാം വവകേവെരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എവനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കനി

വെരുന്നതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എവനലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി ആവെനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ജലഗതഭാഗത  വെകുപട്ട്  കകേരളത്തനില്  ആലപ്പുഴെ,  വകേഭാലലാം,

എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ  ആറട്ട്  ജനിലകേളനിലഭായനി  14

കസഷന  ഓഫതീസുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  51  വഷഡന്യൂളുകേള  നനിലവെനില്  നടത്തനി  വെരുന.

വപഭാതഗതഭാഗത രലാംഗത്തട്ട് കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ഏര്വപടുത്തുകേവെഴെനി

വമചവപട കസവെനലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുന്നതനിനട്ട്  വെകുപട്ട്  ശദ കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചു വെരുന.

ജലഗതഭാഗത സലാംവെനിധഭാനങ്ങള വമചവപടുത്തുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്വതീസട്ട് നടത്തുന്ന

കബഭാട്ടുകേളുവട നവെതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ റനിപയര്,  കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമഭായ ടൂറനിസട്ട്

സര്വതീസുകേള,  സുരക്ഷനിതമഭായ  യഭാത്ര  ഉറപഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള  ആധുനനികേ

സുരക്ഷഭാ   ഉപകേരണങ്ങളുവട  ഉപകയഭാഗലാം,  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുള  പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവെ

നനിലവെനില് വെകുപട്ട് ഇതനിനഭായനി ബന്ധവപട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള കമഖലകേളഭാണട്ട്.

കൂടുതല്  വമചവപട  ജലഗതഭാഗത  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ

വെനിധത്തനില് കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു

വെരുന.
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(ബനി)  വമചവപട  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള  പദതനികേളുവട

ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലപഴെക്കലാം  വചേന്ന  തടനി  കബഭാട്ടുകേള  കേഭാലക്രകമണ  പനിനവെലനിചട്ട്

ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള  സതീല്  കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി  പുനര്വെനിനലസനിചട്ട്  വെരുന.

ഇത്തരത്തനില്  45  സതീല് കബഭാട്ടുകേള സര്വതീസനില് ഉളവപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  വെകുപനിനട്ട്

സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടൂറനിസലാം  സഭാദലതകേള  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി  ആലപ്പുഴെ-വകേഭാലലാം,

വകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ,  സതീ-കുടനഭാടട്ട്  എന്നതീങ്ങവന മൂന്നട്ട്  ടൂറനിസട്ട്  സര്വതീസുകേള വെകുപട്ട്

വെനിജയകേരമഭായനി നടത്തനി വെരുന. ഇതനിനുപുറകമ പുതതഭായനി ഹവെക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,

ആലപ്പുഴെ-കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം  എന്നതീ  രണട്ട്  റൂട്ടുകേളനില്  അതനികവെഗ  സര്വതീസുകേള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വെരുന.   ഹവെറനില-കേഭാക്കനഭാടട്ട്,

എറണഭാകുളലാം-വെരഭാപ്പുഴെ, പറശ്ശേനിനനിക്കടവെട്ട് എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലുലാം പുതതഭായനി ആരലാംഭനിച വെകുപട്ട്

സര്വതീസുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തനി  വെരുന.   ആറട്ട്  പഭാസഞര്-കേലാം-വവെഹനിക്കനിള

കേഭാരനിയര് കബഭാട്ടുകേള സര്വതീസനില് ഉളവപടുത്തുകേ വെഴെനി ജനങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല് വമചവപട

കസവെനലാം  നല്കുവെഭാന വെകുപനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആലപ്പുഴെയനിവല  കപഭാഞനിക്കരയനില്

വെകുപനിനുകവെണനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന്ന ഹഡകഡഭാക്കട്ട്, സനിപട്ട്

കവെ എന്നനിവെ പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി കബഭാട്ടുകേള റനിപയര് വചേയ്യുന്നതനിനുലാം

സര്വതീസുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   സുരക്ഷ

വമചവപടുത്തുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആധുനനികേ  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  വെകുപട്ട്

സര്വതീസുകേളനില്  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  പ്രധഭാനവപട  കസഷനുകേളനില്  സനി.സനി.ടനി.വെനി

സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(സനി)  പുതനിയ  റൂട്ടുകേളനില്  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തട്ട്

കൂടുതല്  ഊന്നല്  നല്കേനി  സര്വതീസുകേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  വെകുപട്ട്  ശദ  പതനിപനിച്ചു

വെരുന.    ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ  രണട്ട്  കബഭാട്ടുകേള  ഹവെക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴെ-

കുമരകേലാം-കകേഭാടയുലാം  എന്നതീ  രണട്ട്  റൂട്ടുകേളനില്  സര്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി

നനിര്മ്മേനിച്ചു വെരനികേയഭാണട്ട്.  ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവെനിദല  പ്രകയഭാജനവപടുത്തുന്നതനികന്റെയുലാം

ഇന്ധന  വചേലവെട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നതനിവന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി   പുതതഭായനി  ഒരു  കസഭാളഭാര്  കബഭാടട്ട്

വെകുപനിനുകവെണനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി വെരനികേയഭാണട്ട്.  സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുവട
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ഉപകയഭാഗലാം,  ജലമലനിനതീകേരണലാം  എന്നനിവെ  സലാംബന്ധനിച  കബഭാധവെത്കേരണലാം

ജനങ്ങളനികലക്കട്ട് എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കബഭാട്ടുകേളനില് വെതീഡനികയഭാ സതീന സലാംവെനിധഭാനലാം

ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുലാം  പ്രധഭാന  കസഷനുകേളനില്  സനി.സനി.ടനി.വെനി  സലാംവെനിധഭാനലാം

ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുന.  അഞട്ട് പ്രധഭാന കസഷനുകേളനില്

സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  വറസന്യൂ  കബഭാട്ടുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചു  വെരുന.   അയനിറനിയനില്  വെകുപനിനുകവെണനി  പുതതഭായനി  ഒരു  സനിപട്ട് കവെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി വെരനികേയഭാണട്ട്.

കബഭാടട്ട് സര്വതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

 200(5189)  ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം കേഭായലനില് ഡനി.റനി.പനി.സനി അമനിനനിറനി വസനറര് മുതല് അമൃതഭാനന്ദമയനി

മഠലാം,  പലന  -കുമഭാരകകേഭാടനി  എന്നനിവെനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായനി  കബഭാടട്ട്  സര്വതീസട്ട്

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 കബഭാടട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനികേവളഭാനലാം  ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില. 

 കേഭായലുകേളുലാം കേനഭാലുകേളുലാം ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി സമഭാനര ജലഗതഭാഗത
പദതനികേള

 201(5190) ശതീ  .    എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്   :
   ശതീ  .      എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട്   :
    ശതീ  .      എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന   :

ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭായലുകേളുലാം കേനഭാലുകേളുലാം ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി സമഭാനര
ജലഗതഭാഗത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എവനങനിലുലാം  പഠനലാം  നടക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവലങനില്  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭായലുകേളുലാം  കേനഭാലുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തനിയഭാണട്ട്
നനിലവെനില്  വെകുപട്ട്  സര്വതീസുകേള  നടത്തനി  വെരുന്നതട്ട്.   കറഭാഡു  ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്
സമഭാനരമഭായനി ജലമഭാര്ഗലാംവെഴെനി ദുരലാം കുറവള റൂട്ടുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് വെകുപട്ട് വഫറനി,
സര്ക്കുലര് സര്വതീസുകേള നടത്തനി വെരുന.  വെകുപനിവന്റെ ഹവെക്കലാം-തവെണക്കടവെട്ട്,
കഫഭാര്ടട്ട്വകേഭാചനി-മടഭാകഞരനി,  ഹവെറനില-കേഭാക്കനഭാടട്ട്  എന്നതീ  സര്വതീസുകേള  ഇതനിനട്ട്
ഉദഭാഹരണങ്ങളഭാണട്ട്.   കേരമഭാര്ഗലാം  ഏകേകദശലാം  15  കേനികലഭാമതീറര്  സഞരനികക്കണ
ഹവെക്കലാം-തവെണക്കടവെട്ട് റൂടനില് ജലമഭാര്കഗ്ഗന 3 കേനികലഭാമതീറര് മഭാത്രലാം ഹദര്ഘലമുള
വഫറനി സര്വതീസഭായനി  3  വഷഡന്യൂളുകേള വെകുപട്ട് നടത്തനിവെരുന.  കഫഭാര്ടട്ട് വകേഭാചനി-
ഹവെപനിന-മടഭാകഞരനി  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കറഭാഡട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗമുള
യഭാത്രഭാകക്ലശലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കനി  എറണഭാകുളലാം  സനിറനിയുമഭായനി  അതനികവെഗലാം
ബന്ധവപടുന്നതനിനട്ട്  വെകുപനിവന്റെ  4  വഷഡന്യൂള  സര്വതീസട്ട്  മുകഖന  സഭാധനിക്കുന.
വെകുപനിവന്റെ ഹവെറനില-കേഭാക്കനഭാടട്ട് സര്വതീസട്ട് മുകഖന ഏകേകദശലാം 20 മനിനനിറ്റുവകേഭാണട്ട്
കേരമഭാര്ഗ്ഗമുള  ഗതഭാഗതത്തനിരക്കട്ട്  മറനികേടന്നട്ട്  കേഭാക്കനഭാടട്ട്,  ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കട്ട്
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില് എത്തനികചരുന്നതനിനട്ട് എടട്ട് ഹബക്കുകേള കേയറഭാവന്ന പഭാസഞര്-
കേലാം-വവെഹനിക്കനിള  കേഭാരനിയര്  കബഭാട്ടുകേള  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന.  നനിരത്തുകേളനിവല
തനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കഭാന  ഉതകുന്ന  തരത്തനിലഭാണട്ട്  വെകുപനിവന്റെ  ടനി
സര്വതീസുകേവള  എലഭാലാംതവന്ന.  പുതതഭായനി  ഹവെക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴെ-
കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം  എന്നതീ  രണട്ട്  റൂട്ടുകേളനില്ക്കൂടനി  അതനികവെഗ  സര്വതീസ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  വെകുപട്ട്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാട്ടുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)-(സനി) ജലഗതഭാഗത വെകുപനില് പുതനിയ റൂട്ടുകേള സലാംബന്ധനിച പഠനങ്ങള
നടത്തുനണട്ട്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ.)
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9.30 am]                                                                                        

II  തനിരുതനിയ ഉതരര

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട 273-ാം നമ്പര് കചക്ടോദദ്യതനിനന്റെ തനിരുതനിയ ഉതരര

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  പതനിനക്ടോലക്ടോര കകേരള നനിയമസഭയുനടെ ഒനക്ടോര സകമ്മേളനതനിനല
19-7-2016-നല നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചക്ടോദദ്യര നമ്പര് 273-നന് നല്കേനിയ ഉതരതനില്
വന  നതറന്  തനിരുതനിനക്കക്ടോണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറന്നമന്റെന്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട   തകദ്ദേശ
സസ്വയരഭരണവര നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവര വഖഫന് ഹജന് തസ്പീര്തക്ടോടെനവര വകുപ്പുമനനിക്കന്
കമശപ്പുറത്തുവയക്ടോവനതക്ടോണന്. 

തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണവര  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവര  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തക്ടോടെനവര
വകുപ്പുമനനി  (കഡക്ടോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്) :  സര്,  പതനിനക്ടോലക്ടോര കകേരള നനിയമസഭയുനടെ
ഒനക്ടോര  സകമ്മേളനതനിനല  19-7-2016-നല  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട  കചക്ടോദദ്യര  നമ്പര്
273-നന്  നല്കേനിയ  ഉതരതനില്   വന  നതറന്   തനിരുതനിനക്കക്ടോണ്ടുള്ള  മറുപടെനി
സഭയുനടെ അറനിവനികലയക്ടോയനി  ഞക്ടോന് സമര്പ്പെനിക്കുന.  (കമശപ്പുറതന് വച.) *

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  നമമ്പര്മക്ടോര്ക്കന് ഉപകചക്ടോദദ്യര കചക്ടോദനിക്കക്ടോവനതക്ടോണന്.

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനനിതല):  സര്,  19-7-2016  നല
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട  273-ാം  നമ്പര്  കചക്ടോദദ്യതനിനന്റെ   ഉതരതനിലക്ടോണന്  തനിരുതന്
വനതന്.  നമമ്പര്മക്ടോര്ക്കന്  ഉപകചക്ടോദദ്യര  കചക്ടോദനിക്കക്ടോനുള്ള  അവസരര  തനിങ്കളക്ടോഴ
(31-10-2016)  നകേക്ടോടുക്കണനമനക്ടോണന്  എനന്റെ  അഭദ്യര്തന.  ഇനന്  കചക്ടോദദ്യര
ഉനയനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനില്ലകല്ലക്ടോ; ഉതരര എനക്ടോനണനന് അറനിയകണ?

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശരനി. 

III അടെനിയനരപ്രകമയര

നതരുവനക്ടോയളുനടെ ആക്രമണര

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  സരസക്ടോനനതക്ടോട്ടക്ടോനകേ  നതരുവനക്ടോയളുനടെ  ആക്രമണര
വദ്യക്ടോപകേമക്ടോവകേയുര  ആക്രമണങ്ങള്ക്കനിരയക്ടോയനി കേഴനിഞ്ഞ നക്ടോലന്  മക്ടോസതനിനുള്ളനില്
നക്ടോലുകപര് മരണമടെയുകേയുര മറകനകേക്ടോയനിരങ്ങള് പരനികക്കറന് ചനികേനില്സയനിലക്ടോകുകേയുര

* അനുബനര - 1   ആയനി കചര്ക്കുന.
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നചയ. 26-10-2016-നന് വര്ക്കലയനിനല വസ്പീട്ടനില് കേനിടെനറങ്ങുകേയക്ടോയനിരുന രക്ടോഘവന്
എനയക്ടോള്  നതരുവനക്ടോയളുനടെ  കൂട്ടക്ടോയ  ആക്രമണതനില്  പരനികക്കറന്  മരണമടെഞ.
സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  നതരുവനക്ടോയ  നനിയനണ  നടെപടെനികേളക്ടോനകേ  പരക്ടോജയനപ്പെട്ടതര,
നതരുവനക്ടോയ  ആക്രമണങ്ങള്  ദനിനരപ്രതനി  രൂക്ഷമക്ടോയനി  ജസ്പീവഹക്ടോനനി
സരഭവനിക്കുനതമക്ടോയ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള്  ജനങ്ങളനിലക്ടോനകേ  സൃഷനിചനിട്ടുള്ള  ഭസ്പീതനിയുര
അരക്ഷനിതക്ടോവസയുരമൂലര  ഉളവക്ടോയനിട്ടുള്ളതക്ടോയനി  പറയനപ്പെടുന  ഗുരുതരമക്ടോയ
സനിതനിവനികശഷര സഭക്ടോനടെപടെനികേള് നനിര്തനിവചന്  ചര്ച നചയ്യണനമനക്ടോവശദ്യനപ്പെട്ടന്
സര്വ്വശസ്പീ.  പനി.നകേ.  ബഷസ്പീര്,  പനി.  ടെനി.  കതക്ടോമസന്,  എല്കദക്ടോസന് കുനപ്പെനിള്ളനി,  അനൂപന്
കജക്കബന്  എനസ്പീ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  അരഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേക്ടോരര  കനക്ടോട്ടസ്പീസന്
നല്കേനിയനിട്ടുണന്.

തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണവര  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവര  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തക്ടോടെനവര
വകുപ്പുമനനി  (കഡക്ടോ  .  നകേ  .  ടെനി  .  ജലസ്പീല്):  സര്,  നമ്മുനടെ  സരസക്ടോനതന്  സമസ്പീപ
കേക്ടോലതക്ടോയനി  നതരുവനക്ടോയളുനടെ  ആക്രമണര  വര്ദനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.   കേഴനിഞ്ഞ
നക്ടോലുമക്ടോസതനിനുള്ളനില്  നക്ടോലുകപര്   stray  dogs-നന്റെ  കേടെനികയറന്  ദക്ടോരുണമക്ടോയനി
മരണനപ്പെടുകേയുണക്ടോയനി. ഗവണ്നമന്റെന് നമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുകേളനില് മക്ടോത്രര റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
നചയനിട്ടുള്ള  കേണക്കനുസരനിചന്  കേഴനിഞ്ഞ  നക്ടോലുവര്ഷങ്ങളനില്  ആന്റെസ്പീ  റക്ടോബസ്പീസന്
വക്ടോകനികനഷനന് വനികധയമക്ടോയവരുനടെ എണര ക്രമക്ടോതസ്പീതമക്ടോയനി ഉയര്ന വരനികേയക്ടോണന്.
2013-ല് 88,172 കപരുര 2014-ല് 1,19,191   കപരുര 2015-ല് 47856 കപരുര 2016-
ല്   ഇതവനരയക്ടോയനി  53000   കപരുര  നമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളനില്  നനിനമക്ടോത്രര
ആന്റെസ്പീ  റക്ടോബസ്പീസന്  വക്ടോകനിന്  ഇഞ്ചക്ഷന്  എടുതനിട്ടുണന്.  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനന്
മക്ടോസതനിനുള്ളനില്  175  കുട്ടനികേള്  ഉള്നപ്പെനടെ  701  കപരക്ടോണന്   നതരുവനക്ടോയളുനടെ
കേടെനികയറന്  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത്സയക്ടോയനി  എതനിയതന്.  ഇതമൂലര
കകേരളതനിനല ജനങ്ങള്ക്കുണക്ടോയനിട്ടുള്ള പ്രയക്ടോസവര ബുദനിമുട്ടുര പരനിഗണനിചനകേക്ടോണന്
22-8-2016-നന്   ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ  മുഖദ്യമനനിയുനടെ  അദദ്യക്ഷതയനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുതല  ഉകദദ്യക്ടോഗസരുനടെ  അടെനിയനരകയക്ടോഗര  കൂടുകേയുര  ചനില  തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങനള
ടുക്കുകേയുര  നചയ.  ആ  തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങള്   പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  തസ്പീവ
ശമതനിലക്ടോണന്  തകദ്ദേശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുര  മറന്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടന്നമന്റുകേളുര.  സര്ക്കക്ടോര്
എടുക്കുന  നടെപടെനികേള്  ഒരു  ദനിവസകമക്ടോ  ഒരക്ടോഴകയക്ടോ  ഒരു  മക്ടോസകമക്ടോനകേക്ടോണന്
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനതല്ല.  സമയബനനിതമക്ടോയനി  മക്ടോത്രകമ  അതന്
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകേയുള.  ഇതമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ടന്  ധക്ടോരക്ടോളര  തടെസ്സങ്ങള്



286 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 28, 2016

നനിലനനില്ക്കുനണന്.  Stray  dogs-നന  നകേക്ടോല്ലക്ടോന്  പക്ടോടെനില്ല  എനതമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ടന്
സുപ്രസ്പീരകകേക്ടോടെതനിയനില് നക്ടോലന് കകേസ്സുകേളക്ടോണന് നനിലനനില്ക്കുനതന്.  ആനനിമല് നവല്നഫയര്
കബക്ടോര്ഡന്  ഓഫന്  ഇനദ്യ  ഒരു  നസഷദ്യല്   ലസ്പീവന് നപറസ്പീഷന്  സുപ്രസ്പീരകകേക്ടോടെതനിയനില്
സമര്പ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതകേഴനിഞ്ഞന്  അനുപമ  ത്രനിപക്ടോഠനി  ഒരു  റനിട്ടന്  നപറസ്പീഷന്
സമര്പ്പെനിച.  മൂനക്ടോമനത  റനിട്ടന്  നപറസ്പീഷന്  ആലുവ  ജനകസവ  ശനിശുഭവകന്റെതര
നക്ടോലക്ടോമകതതന്  സരസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരനികന്റെതമക്ടോണന്.  രണന്  അഫനിഡവനിറ്റുകേള്
നല്കേനിയനിട്ടുണന്.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ കേക്ടോലതന്  ഒരു അഫനിഡവനിറന്  നല്കേനി.   ഇഇ
സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  കേക്ടോലതന്  മനറക്ടോരു  അഫനിഡവനിറന്  സുപ്രസ്പീരകകേക്ടോടെതനി  കചക്ടോദനിചതനുസരനിചന്
നല്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഏതക്ടോണന് രകണക്ടോ മൂകനക്ടോ വര്ഷര നകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രകമ  stray dogs-നന്റെ
ശലദ്യര  കുറചനകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  കേഴനിയുകേയുള.  നസ്റ്റേറനിനനലകസഷനന്  വനികധയമക്ടോക്കലക്ടോണന്
നനിയമപരമക്ടോയനി  നമ്മുനടെ  മുനനിലുള്ള  മക്ടോര്ഗര.  നതരുവനക്ടോയനള  നസ്റ്റേറനിനനലകസഷനന്
വനികധയമക്ടോക്കക്ടോന്  എല്ലക്ടോ  തകദ്ദേശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കുര  നനിര്കദ്ദേശര  നല്കേനിയനിട്ടുണന്.
മൂനര  ലക്ഷകതക്ടോളര  നതരുവനക്ടോയള്  നമ്മുനടെ  സരസക്ടോനത്തുനണനക്ടോണന്
കേണക്കക്ടോക്കനപ്പെടുനതന്.  മുഖദ്യമനനിയുനടെ  അദദ്യക്ഷതയനില്  കചര്ന  കയക്ടോഗതനിനന്റെ
പശക്ടോതലതനില് 941  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുള്ളതനില് 514  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനില്  ഇതനിനക്ടോയനി
കമക്ടോണനിററനിരഗന്  കേമ്മേനിറനികേള്  നനിലവനില്  വനകേഴനിഞ.  901  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനില്
നതരുവനില് മക്ടോലനിനദ്യര നനികക്ഷപനിക്കുനതന് തടെയുനതനിനന് നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിചവരനികേയക്ടോണന്.
835  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനില്  എ.ബനി.സനി.  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള്ക്കന്  13.55  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
മക്ടോറനിവചനിട്ടുണന്.  എ.ബനി.സനി.  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള്ക്കന്  നനിര്കദ്ദേശര  നല്കേക്ടോത,  അതന്
പദതനികേളനില് ഉള്നപ്പെടുതക്ടോത പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുനടെ പദതനികേള് അരഗസ്പീകേരനികക്കനണനന്
ബനനപ്പെട്ട  ഡനി.പനി.സനി.കേള്ക്കന്  നനിര്കദ്ദേശവര  നല്കേനിയനിട്ടുണന്.  പതനിമൂനരകക്കക്ടോടെനി
രൂപയനില്  88.86  ലക്ഷര രൂപ ഇതനിനകേര  നചലവഴനിച.  ഗക്ടോമസ്പീണകമഖലയനില്  3574
നതരുവനക്ടോയനള  നസ്റ്റേറനിനനലസന്  നചയതക്ടോയനിട്ടക്ടോണന്  തകദ്ദേശസക്ടോപനങ്ങളനില്  നനിനര
ലഭനിക്കുന  കേണക്കന്.  കസ്ട്രേ  കഡക്ടോഗ്സുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ടന്  ഒരു  ഇനര  തനന നമ്മുനടെ
നവബ്നനസറനില്  കചര്ക്കുകേയുണക്ടോയനിട്ടുണന്.  835  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിലക്ടോയനി  53174
വളര്ത്തുനക്ടോയള്ക്കന്  വനിവനിധ  തകദ്ദേശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള്  നനലസന്സന്
നല്കേനിക്കഴനിഞ.  എ.ബനി.സനി.  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള്  നനിരസ്പീക്ഷനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  എല്ലക്ടോ
ജനില്ലകേളനിലുര കമക്ടോണനിററനിരഗന് കേമ്മേനിറനികേള് നനിലവനില്വന. 71  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലുര ഇഇ
കേമ്മേനിറനികേള്  നനിലവനില്  വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  മൃഗകസ്നേഹനികേളുനടെ  രജനികസ്ട്രേഷന്
നടെതണനമനന്  ആ  കേമ്മേനിറനിയുനടെ  തസ്പീരുമക്ടോനമനുസരനിചന്  ആറന്  മൃഗകസ്നേഹനികേളുനടെ
സരഘടെനകേളക്ടോണന് രജനികസ്ട്രേഷനന് വനനിട്ടുള്ളതന്.  നമ്മുനടെ സരസക്ടോനതന് നമക്ടോതര  8274
നതരുവനക്ടോയനളയക്ടോണന്  നസ്റ്റേറനിനനലകസഷനന്  വനികധയമക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുനതന്.
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പണ്ടുകേക്ടോലത്തുര  ഇഇ  പ്രശ്നങ്ങളുണക്ടോയനിരുന.  അനനക്ടോനക്ക  പരനിഹരനിക്കനപ്പെട്ടനിരുനതന്
കഡക്ടോഗന്  കേദ്യക്ടോകചഴനിനന നകേക്ടോണ്ടുവനന് കൂട്ടമക്ടോയനി നതരുവനക്ടോയനള പനിടെനികൂടെനി നശനിപ്പെനിക്കുകേ
എനതക്ടോയനിരുന.  എനക്ടോല്  ഇകപ്പെക്ടോള്  നമുക്കന്  അതനിനന്  കേഴനിയക്ടോത  സനിതനിയുണന്.
നനിലവനില്  പഞ്ചക്ടോയതന്  രക്ടോജന്  ആകനില്   dangerous-ഉര   ferocious-ഉര  ആയ
നതരുവനക്ടോയനള നനകേകേക്ടോരദ്യര നചയ്യുനതനിനന് അനുവക്ടോദമുണന്. പകക്ഷ സുപ്രസ്പീരകകേക്ടോടെതനിയുനടെ
ഇടെനപടെലനിനനത്തുടെര്നന്  അതരനമക്ടോരു നടെപടെനി  പക്ടോടെനിനല്ലന രസ്പീതനിയനികലയന് കേക്ടോരദ്യങ്ങള്
നസ്പീങ്ങനിയനിട്ടുണന്.  പകക്ഷ നമ്മുനടെ സരസക്ടോനനത  സരബനനിചനിടെകതക്ടോളര വളനര
ഗുരുതരമക്ടോയനിട്ടുള്ള  ഒരു   പ്രശ്നര  ഉയര്നവനനിട്ടുണന്.  അതനിനന്  നസ്റ്റേറനിനനലകസഷനന്
stray  dogs-നന  വനികധയമക്ടോക്കുകേ  എനള്ളതക്ടോണന്  നനിയമക്ടോനുസൃതമക്ടോയനിട്ടുള്ള
ഒരുകപക്ടോരവഴനി.  അതനിനുകവണ  എല്ലക്ടോ  നടെപടെനികേളുര  ഗവണ്നമന്റെന്
സസ്വസ്പീകേരനിചവരുനണന്.  വനിവനിധ  ജനില്ലക്ടോ  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുര  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേളുര
എ.ബനി.സനി   കപ്രക്ടോഗക്ടോമനിനുകവണനി 15  ½ കകേക്ടോടെനി രൂപയുനടെ കപ്രക്ടോജകക്ടോണന്  സരസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരനിനുമുനനില് സമര്പ്പെനിചനിരനിക്കുനതന്.  ഇക്കക്ടോരദ്യര  ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ ധനകേക്ടോരദ്യ
വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനി ഇനനല സരസക്ടോരനിച. എ.ബനി.സനി കപ്രക്ടോജക്ടുകേള്ക്കന് ഏനതക്ടോനക്ക
തകദ്ദേശ  സസ്വയരഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള്  എത്ര   എമഇണക്ടോണന്  കപ്രക്ടോജകക്ടോയനി
നല്കുനനതങ്കനിലുര മുഴുവന് തകേയുര അനുവദനിക്കക്ടോനമനന് അകദ്ദേഹര സമ്മേതനിചനിട്ടുണന്.
എ.ബനി.സനി.  കപ്രക്ടോജകനിനക്ടോയനി  വനിവനിധ  തകദ്ദേശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കന്  .....
(ബഹളര).......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അവനിനടെ  ഇരനിക....അകദ്ദേഹര  പറഞകേഴനിയനട്ട.
ശസ്പീ.  എര.  വനിന്നസന്റെന്,  അകദ്ദേഹര പറഞകേഴനിയനട്ട.  മനിനനിസ്റ്റേര്,  അങ്ങന് നചയറനിനന
കനക്ടോക്കനി സരസക്ടോരനിചക്ടോല് മതനി. 

കഡക്ടോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  ശരനിയക്ടോയനിട്ടുള്ള കേക്ടോരദ്യര തനനയക്ടോണന് പറയുനതന്.
എല്ലക്ടോ  തകദ്ദേശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുര  ഇതനിനകേര  പക്ടോന്  ഫണന്  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണന്.
തകദ്ദേശഭരണസക്ടോപനങ്ങള്  അവരുനടെ  പക്ടോന്  ഫണനില്  പണര
നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതനിനുപുറനമയക്ടോണന്  ജനില്ലക്ടോ  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുര കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേളുര
പ്രകതദ്യകേമക്ടോയനി എ.ബനി.സനി കപ്രക്ടോഗക്ടോമുകേള് നടെപ്പെക്ടോക്കുനതനിനക്ടോയനി 15  ½ കകേക്ടോടെനി രൂപ
ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിരനിക്കുനതന്.  ആ  15   ½ കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്  ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ
ധനകേക്ടോരദ്യവകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനി  ഇനനല  സരസക്ടോരനിചകപ്പെക്ടോള്  നല്കേക്ടോനമനപറഞ്ഞതന്.
എല്ലക്ടോ   തകദ്ദേശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കുര  നമ്മേള്  നല്കകേണ  കേക്ടോരദ്യമനില്ല.   എല്ലക്ടോ
തകദ്ദേശഭരണസക്ടോപനങ്ങളുര അവരുനടെ പക്ടോന് ഫണനില് ഇതള്നപ്പെടുതനി നല്കേനിയനിട്ടുണന്.
ഒരു പകക്ഷ തകദ്ദേശഭരണ സക്ടോപനങ്ങള്ക്കുര  പക്ടോന് ഫണനില്നനിനര വകേയനിരുതക്ടോനത
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ABC  പദതനികേള്ക്കന്  പണര  നല്കുനമനന്  പറഞ്ഞതനകേക്ടോണക്ടോവക്ടോര  അങ്ങനന
പറഞ്ഞനിട്ടുണക്ടോവകേ.  പകക്ഷ  അങ്ങനനയല്ല.  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേളുര  ജനില്ലക്ടോപഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുര
എ.ബനി.സനി   കപ്രക്ടോഗക്ടോമനിനന് 15  ½ കകേക്ടോടെനി രൂപയുനടെ കപ്രക്ടോജകന് നല്കേനിയനിട്ടുണന്.  ആ പണവര
സര്ക്കക്ടോര്  അനുവദനിക്കുര.   ഈ പ്രശ്നര  കനരനിടുനതനിനന്   കേഴനിയക്ടോവന എല്ലക്ടോ  നടെപടെനികേളുര
ഗവണ്നമന്റെന്  സസ്വസ്പീകേരനിചവരനികേയക്ടോണന്.   ഇതനില് ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വദ്യതദ്യക്ടോസമനില്ല.   കകേന
മനനിയക്ടോയ  ശസ്പീമതനി  കമനകേക്ടോഗക്ടോനനി  ഇതമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ടന്  ചനില  പ്രസക്ടോവനകേനളക്ടോനക്ക
നടെത്തുകേയുണക്ടോയനി.  അതനിനനക്കുറനിചന്  പനിനസ്പീടെന്  പറയക്ടോവനതക്ടോണന്.  എല്ലക്ടോ  രക്ടോഷസ്പീയ
പക്ടോര്ട്ടനികേളുര  ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്   ഒകര  വനികേക്ടോരമക്ടോണന്  പങ്കുവയ്ക്കുനതന്.  കഡക്ടോഗന്  കേദ്യക്ടോകചഴനിനന
കകേരളതനില്  കേനിട്ടക്ടോനനിനല്ലനള്ളതന്  വലനിയ  ബുദനിമുട്ടുണക്ടോക്കുനണന്.  56  കഡക്ടോഗന്
കേദ്യക്ടോകചഴനിനനയക്ടോണന്  ഇതനിനകേര  നമുക്കന്  ലഭനിചനിരനിക്കുനതന്.  ഇതര  സരസക്ടോന
നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേനള   പ്രകയക്ടോജനനപ്പെടുതനി  കഡക്ടോഗന്  കേദ്യക്ടോകചഴനിനന്റെ  എണര  വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുകമക്ടോ  എനള്ളതന്  പരനികശക്ടോധനിക്കുനണന്.   കുടുരബശസ്പീ മുകഖന കഡക്ടോഗന്  കേദ്യക്ടോകചഴനിനന
നട്രെയനിന് നചയ്യുനതനിനന്  പദതനികേളുര പരനിപക്ടോടെനികേളുര ആവനിഷ്കരനിചവരുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പട്ടനിപനിടുതക്കക്ടോര്  എനതനന  പറയുനതക്ടോണന്  നല്ലതന്.   കേടെനിക്കക്ടോന്
വരുന  നക്ടോയനള  എനക്ടോണന്  നചയ്യക്ടോന്  കപക്ടോകുനനതനന്  അറനിയക്ടോന്  ജനങ്ങള്
കേക്ടോതനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  അതനകേക്ടോണന്  പചമലയക്ടോളതനില്തനന  പറയുനതക്ടോയനിരനിക്കുര
നല്ലതന്.  എനക്ടോണന്  നചയ്യക്ടോന്  കപക്ടോകുനനതനന്  ജനങ്ങളക്ടോനകേ  പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.
എല്ലക്ടോവര്ക്കുര മനസ്സനിലക്ടോയനിനക്കക്ടോള്ളനട്ട. 

കഡക്ടോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  പചമലയക്ടോളതനില്  തനന  പറഞ്ഞന്  സഭയുനടെ
മനസ്സനിനന അകലക്ടോസരനപ്പെടുകതണ എനകേരുതനിയക്ടോണന് പറയക്ടോതതന്. പട്ടനിപനിടുതക്കക്ടോരുനടെ
എണര  കുറവക്ടോണന്.  ഏതക്ടോയക്ടോലുര  വളനര  ഗഇരവതരമക്ടോയ ഒരു വനിഷയര  തനനയക്ടോണനിതന്.
അകത  ഗഇരവതനില്തനന  സര്ക്കക്ടോര്  നനിലപക്ടോടുകേള് സസ്വസ്പീകേരനിചന്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോവകേയക്ടോണന്.
അതനകേക്ടോണ്ടുതനന  സഭക്ടോനടെപടെനികേള്  നനിര്തനിവചന്  ഈ  വനിഷയര  ചര്ച  നചകയ്യണ
ആവശദ്യമനിനല്ലനള്ള കേക്ടോരദ്യര അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണന്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    ബഷസ്പീര്:  സര്,  നമ്മുനടെ  സരസക്ടോനനത  മൂനരകക്കക്ടോടെനി ജനങ്ങള്ക്കന്
ഇനന് സമക്ടോധക്ടോനപരമക്ടോയനി ജസ്പീവനിക്കക്ടോന് കേഴനിയക്ടോത അവസയുര   നക്ടോയള്ക്കന് സുഖകേരമക്ടോയനി
ജസ്പീവനിക്കക്ടോവന  ഒരവസയുമക്ടോണുള്ളതന്.  ഇനദ്യന്  പ്രധക്ടോനമനനി  ശസ്പീ.  നകരന  കമക്ടോദനി
'കഗക്ടോഡ്സന്  ഓണ്  കേണ്ട്രെനി'  എനപറഞ.   മുമ്പനിലുര  പുറകേനിലുര  കപക്ടോലസ്പീസന്  എകസക്ടോര്ട്ടന്
ആയതനകേക്ടോണന്  അകദ്ദേഹതനിനന് അതനിനനപ്പെറനി  അറനിയനില്ലക്ടോയനിരുന.  അനല്ലങ്കനില്
അകദ്ദേഹര  'കഡക്ടോഗ്സന്  ഓണ് കേണ്ട്രെനി'  എനന് പറയുമക്ടോയനിരുന.  അതനകേക്ടോണക്ടോണന്
അതന്  പറയക്ടോനത  കപക്ടോയതന്.   നക്ടോയ  കേടെനിചതന്  മൂനലക്ഷര  ആളുകേനളയക്ടോണന്.
20  കപനര മക്ടോത്രമക്ടോണന്  നക്ടോയ കേടെനിചനതനക്ടോണന്  ജസ്റ്റേനിസന്  സനിരനിജഗന് കേമ്മേസ്പീഷന്
പറഞ്ഞതന്.  എനക്ടോണന് നമ്മുനടെ സനിതനി;  നതരുവനക്ടോയ വനിഷയതനില് ഒരു വനിഭക്ടോഗര
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നതരുവനക്ടോയനള  ഉന്മൂലനര  നചയ്യണര/നകേക്ടോല്ലണര  എനന്  അഭനിപ്രക്ടോയമുള്ളവരക്ടോണന്.
ഞക്ടോന്  ആ  വനിഭക്ടോഗതനില്നപ്പെട്ടതക്ടോണന്.   കവനറക്ടോരു  വനിഭക്ടോഗര  വനദ്യരകേരണര
നടെതണനമനക്ടോണന് പറയുനതന്.  മനറക്ടോരു വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോര് പറയുനതന്  കപവനിഷബക്ടോധ
പ്രതനികരക്ടോധനിക്കണനമനക്ടോണന്.  മൃഗങ്ങളുനടെ  അവകേക്ടോശങ്ങള്  ഉയര്ത്തുന
കതക്ടോനടെക്ടോപ്പെരതനന  മനുഷദ്യരുനടെ അവകേക്ടോശങ്ങള് ഉയര്തക്ടോന് മനുഷദ്യനനിര്മ്മേനിതമക്ടോയ
ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേക്ടോണസഭ  ഇവനിനടെയുണന്,  പക്ടോര്ലനമന്റുമുണന്.  അവനിനടെനയക്ടോനക്ക
നനിയമ നനിര്മ്മേക്ടോണര നടെത്തുകമ്പക്ടോള് നമ്മുനടെനയക്ടോനക്ക ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കന് പറനിയ
പക്ടോളനിചയുനടെ  ഒരു  ദുരനിതമക്ടോണന്  ഇനന്  നമ്മേനളല്ലക്ടോവരുര  അനുഭവനിച
നകേക്ടോണനിരനിക്കുനതന്.  നനിയമനനിര്മ്മേക്ടോണര നടെത്തുകമ്പക്ടോള് ഞക്ടോനടെക്കമുള്ള സക്ടോമക്ടോജനികേര്
സഭ  ബഹനിഷ്കരനിക്കുന  പരനിപക്ടോടെനി  നനിര്തനിയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ   ഇതനിനന്റെ  നന്യൂനതകേള്
പരനിഹരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുകേയുള. പക്ടോര്ലനമന്റെനില്  ഈ ബനില് വനകപ്പെക്ടോള് എല്ലക്ടോവരുര
സഭ ബഹനിഷ്കരനിച.  ഉകദദ്യക്ടോഗസര് എഴുതനിനക്കക്ടോടുതതന് പക്ടോസ്സക്ടോക്കനി.    ഞക്ടോനനക്ടോരു
കേക്ടോരദ്യര സസ്പീരനിയസ്സക്ടോയക്ടോണന് പറയുനതന്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. പനി. നകേ. ബഷസ്പീര്, അങ്ങന് നചയറനികനക്ടോടെന് സരസക്ടോരനിക. 

ശസ്പീ  .   പനി  .   നകേ  .   ബഷസ്പീര്: സര്, ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്  ഞക്ടോന് പറയുനതന്,  Prevention of
Cruelty to Animals Act എനനക്ടോരു നനിയമമുണക്ടോക്കനി. നനിയമപ്രകേക്ടോരര ബുദനിമുട്ടുനണനന്
ഇവനിനടെ മനനി പറഞ.  നനിയമപ്രകേക്ടോരര  ഒരു ബുദനിമുട്ടുമനില്ല.     നഡയ്ഞ്ചറസക്ടോയനിട്ടുള്ള
നക്ടോയനള  കവദനനിപ്പെനിക്കക്ടോനത  നകേക്ടോല്ലക്ടോനമനന്  ആകനില്   9(F)11/3(b)-  വകുപ്പുപ്രകേക്ടോരര
പറയുനണന്.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മനനി  സനിയക്ടോലനിനടുതന്  ഒനന്  കപക്ടോകേണര.  നമ്മുനടെ
ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കന്  ബുദനിയനില്ലക്ടോതതനകേക്ടോണല്ല,  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  നടെതക്ടോന്
അറനിയക്ടോതതനകേക്ടോണ്ടുമല്ല.  സനിയക്ടോലനിനന് അടുതന് കപക്ടോയക്ടോല് ഏനതങ്കനിലുനമക്ടോരു നക്ടോയനയ
അവനിനടെ  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ;  എനക്ടോണന്;  അവനിനടെ  നകേക്ടോനനിട്ടനികല്ല;  നകേക്ടോല്ലണര.
അതനിനുമുനണക്ടോരു  നയര.  ആകലക്ടോചനിചകനക്ടോക.  നനിങ്ങള്  നനടുമ്പക്ടോകശ്ശേരനി
വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിനന്റെ   പരനിസരതന്  എവനിനടെനയങ്കനിലുര  കപക്ടോയക്ടോല്  നതരുവനക്ടോയനള
കേക്ടോണുകേയനില്ല.  അതനിനുമുണന്  ഒരുബുദനി.  നക്ടോയനള  നകേക്ടോകന  മതനിയക്ടോകൂ.  ഇതന്
നകേക്ടോട്ടനികഘക്ടോഷനികക്കണ  കേക്ടോരദ്യനമക്ടോനമല്ല.  ആര്നക്കങ്കനിലുര  നകേക്ടോല്ലണനമനനണങ്കനില്
രക്ടോത്രനിയനില് കുറചന്  ഇറചനിക്കഷണതനില് എനനങ്കനിലുര  വനിഷര വചക്ടോല് അതന്  തനിനനിട്ടന്
ചകതക്ടോളുര.  പനികറനന് രക്ടോവനിനല അതനിനന മറവനചയക്ടോല് കപക്ടോകര;  ഇങ്ങനന നചയകൂകടെ;
ഇകപ്പെക്ടോള്  നമ്മുനടെ  മക്കനള  വസ്പീടെനിനന്  പുറകതയനിറക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുനകണക്ടോ;  കുട്ടനികേനള
സ്കൂളനില്  അയയ്ക്കുന  രക്ഷനിതക്ടോക്കള്ക്കന്  മനനഃസമക്ടോധക്ടോനമുകണക്ടോ;   എത്ര  കുട്ടനികേനളയക്ടോണന്
നക്ടോയ  കേടെനിചതന്;  നക്ടോയ  കേടെനിക്കുകമ്പക്ടോള്  ആദദ്യര  മുഖതക്ടോണന്  കേടെനിക്കുനതന്.  ഏറവര
കസക്ടോഫക്ടോയ  സലര  കനക്ടോക്കനിയക്ടോണന്  കേടെനിക്കുനതന്.  വനദ്യരകേരണര  നടെതണനമനന്
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പറയുനണന്.  വനദ്യരകേരണര   നടെത്തുകേയല്ല  കവണതന്.  ആദദ്യര  അതനിനന്റെ  നതക്ടോള്ളയന്
പൂട്ടനിടെക്ടോന് പറ്റുകമക്ടോ എനന് കനക്ടോക്കണര.  കേക്ടോരണര അതന് കേടെനിക്കുനതന് വക്ടോയന് നകേക്ടോണക്ടോണന്.
ഞക്ടോന്  കചക്ടോദനിക്കനട്ട.  ശസ്പീമതനി  കമനകേക്ടോ  ഗക്ടോനനിയുനടെ  വനിചക്ടോരനമനക്ടോണന്;  നമ്മുനടെ
മുഖദ്യമനനിനയയുര, ഡനി.ജനി.പനി.-നയയുര നനിയനനിക്കക്ടോന് അവര് ആരക്ടോണന്;  ബനി.നജ.പനി.-യുനടെ
സകമ്മേളനര  വനിളനിചന്,  അവനിനടെവചന്  ഡനി.ജനി.പനി.  കലക്ടോകേന് നക്ടോഥന്  നബഹ്റനയ
ശക്ടോസനിക്കുകേയക്ടോണന്.  പത്രക്കക്ടോര്  അതനിനന്റെ കഫക്ടോകട്ടക്ടോയുര  നകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണന്.  ഇനലനത
ഒരു  കസ്റ്റേറന്നമന്റുണന്.  'നക്ടോയനള  നകേക്ടോനക്ടോല്  കേക്ടോപ്പെ  ചുമതണര.'  അതനിനന്റെ  കൂട്ടതനില്
എനക്ടോണന്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനനതനന്  അറനിയക്ടോകമക്ടോ;  'ഇതനില്  ഡനി.ജനി.പനി.
നടെപടെനിനയടുക്കണര.  ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്  മുഖദ്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  മഇനര
നവടെനിയണര.' ശസ്പീമതനി കമനകേക്ടോ ഗക്ടോനനി പറഞ്ഞക്ടോല്  നമ്മുനടെ മുഖദ്യമനനി ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി
വനിജയന് കപടെനിക്കുകമക്ടോ;  കേക്ടോപ്പെ ചുമതണനമനക്ടോണന് പറയുനതന്.  നമ്മുനടെ മുഖദ്യമനനിനയ
നനിയനനിക്കക്ടോന്  ഇവര്  ആരക്ടോണന്;  നനിങ്ങള്  ഒനന്  ആകലക്ടോചനിക്കണര.  നമ്മുനടെ
അഭനിമക്ടോനതനിനന്  ക്ഷതകമല്ക്കുന  മക്ടോതനിരനിയകല്ല;  അവരുനടെ  വകുനപ്പെനക്ടോണന്;
സസ്പീകേളുനടെയുര  കുട്ടനികേളുനടെയുര  കേക്ടോരദ്യര  കനക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണന്,  മൃഗങ്ങളുനടെ  കേക്ടോരദ്യര  കനക്ടോക്കക്ടോന്
അവകരക്ടോടെന് ആരുര പറഞ്ഞനിട്ടനില്ല. എല്ലക്ടോവര്ക്കുര പത്രര വക്ടോയനിചന് അറനിയക്ടോവനതക്ടോണകല്ലക്ടോ;
അവനവനന്റെ  കുട്ടനികേനള  ഇനനി  ശരനിക്കന്  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  മതനി.  എല്ലക്ടോവര്ക്കുര
ഭക്ടോനന്മക്ടോരക്ടോകേക്ടോന്  പറ്റുകമക്ടോ;  കകേക്ടോട്ടയതന്  Society  for  Prevention  of  Cruelty  to
Animals (SPCA)  എന ഒരു സരഘടെന പ്രവര്തനിക്കുനണന്.  അവരുനടെ സക്ടോമ്പതനികേ
കസക്ടോതസ്സന്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി അകനസ്വഷനിക്കണര.   ഏനതങ്കനിലുര  ഒരു കേക്ടോളപൂട്ടന്
നടെക്കുകമ്പക്ടോള്  അതനിനന്റെ  കഫക്ടോകട്ടക്ടോകയക്ടോ  അനല്ലങ്കനില്  ആനരങ്കനിലുര  ഒരു  നക്ടോയനയ
അടെനിചനകേക്ടോനക്ടോല് അതനിനന്റെ കഫക്ടോകട്ടക്ടോനയടുതന് നചനനയനിനലകയക്ടോ ഡല്ഹനിയനിനലകയക്ടോ
ഓഫസ്പീസനികലയന് അയചന് പണര വക്ടോങ്ങനി സല്ക്കക്ടോരര നടെത്തുകേയക്ടോണന്.  ഇവരുനടെ കകേസനിനന്
സുപ്രസ്പീരകകേക്ടോടെതനിയനില്  ഹക്ടോജരക്ടോയ  സസ്പീനനിയര്  അഡസ്വകക്കറന്  ശസ്പീ.  നക്ടോഗറക്ടോവവനിനന്  രണന്
ലക്ഷവര  മൂനന്  ലക്ഷവമക്ടോണന്  ഫസ്പീസന്.   ഇവര്ക്കന്  ഇതനിനനക്ടോനക്കയുള്ള  വരുമക്ടോനര
എവനിനടെനനിനക്ടോണന്.  ഇവര്ക്കന് ലഭനിക്കുന പണര എങ്ങനന നചലവഴനിക്കുനനവനള്ളതര
പ്രധക്ടോനമക്ടോണന്.   ഒരു  നക്ടോയയുനടെ  കേടെനികയറക്ടോല്  എത്ര  രൂപയക്ടോണന്  നചലവക്ടോകുനതന്.
40,000  രൂപയക്ടോണന് മരുനനിനന്റെ വനില.   റക്ടോബസ്പീസന്  ഇമ്മേന്യൂകണക്ടോകഗക്ടോബുലനിന് കുതനിവയന്
നനിര്ബനമക്ടോണന്.   അതന്  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള്ക്കുര കവണര.   ഈ സഭയനിനല  ഒരരഗമക്ടോയ
ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ ഇ.  നകേ.  വനിജയനന്റെ ഭക്ടോരദ്യനയ കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര നക്ടോയ കേടെനിച.  അനന്
ഈ  സഭ  വനികേക്ടോരപരമക്ടോയനി  ഈ  കേക്ടോരദ്യര  ചര്ച  നചയതക്ടോണന്.   ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മനനി
ശസ്പീ.  മക്ടോതത്യു  ടെനി.  കതക്ടോമസനിനന്റെ  മകേനളയുര  നക്ടോയ കേടെനിച.   ജൂണ്-ജൂനല  മക്ടോസതനില്
ഗള്ഫനില്നനിനന്  ഫക്ടോമനിലനിയക്ടോയനി  കുട്ടനികേള്  വനക്ടോല്  ഫക്ടോറനിലക്ടോണന്  തക്ടോമസനിക്കുനതന്.
കുട്ടനികേനള  അവനവനന്റെ  വസ്പീട്ടുമുറകതയനിറങ്ങക്ടോന്  വസ്പീട്ടുകേക്ടോര്  സമ്മേതനിക്കുനനില്ല.
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അത്രകതക്ടോളര ഭസ്പീകേരമക്ടോയ ഒരു അവസയക്ടോണുള്ളതന്.   ഈ  40,000  രൂപയുനടെ മരുനന്
എവനിനടെനനിനക്ടോണന്  വരുനതന്;  ഇവനിടെനത ഉനതരക്ടോയ ഐ.എ.എസന്./  ഐ.പനി.എസന്.
ഉകദദ്യക്ടോഗസരക്ടോണന്  വക്ടോകനിന്  കലക്ടോബനിനയ  സഹക്ടോയനിക്കുനതന്.   പട്ടനി  വനിഷയതനില്
മരുനകലക്ടോബനിയുനടെ സസ്വക്ടോധസ്പീനതനിനന്റെ കുറചന് ഉദക്ടോഹരണങ്ങള് ഞക്ടോന് വക്ടോയനിക്കക്ടോര.  മുന്
ഡനി.ജനി.പനി.  ശസ്പീ.  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമക്ടോര്  പട്ടനികേനള  നകേക്ടോല്ലുനവരുനടെ  കപരനില്  കകേസന്
എടുക്കക്ടോന് സര്ക്കുലര് ഇറക്കനി.  മുന് ചസ്പീഫന് നസക്രട്ടറനി ശസ്പീ.  ജനിജനി കതക്ടോരസണ് പട്ടനിനയ
നകേക്ടോല്ലക്ടോന് പക്ടോടെനിനല്ലനന് പല സലത്തുര പ്രസരഗനിച, കലഖനര എഴുതനി.  അതന് നനിങ്ങളുനടെ
കേക്ടോലതകല്ലനയനന്  പറയണ,  ഇതന്  എല്ലക്ടോവര്ക്കുര  ബക്ടോധകേമക്ടോണന്.  പട്ടനിനയ
ഉപദ്രവനിക്കുനതനകേക്ടോണക്ടോണന്  അവ മനുഷദ്യനര  ഉപദ്രവനിക്കുനനതനന്  ഐ.ജനി.  ശസ്പീമതനി
ബനി.  സനദ്യ  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച.   ഇവരക്ടോരുര  നപക്ടോതനനിരതനിലൂനടെ  നടെക്കുനവരല്ല.  മുനനിലുര
പനിനനിലുര കപക്ടോലസ്പീസുമക്ടോയനി നടെക്കുനവരക്ടോണന്.   കറക്ടോഡനിലൂനടെ നടെക്കുനനില്ലകല്ലക്ടോ;  മനനിക്കന്
കപടെനിയുണന്,  മനനിനയ അങ്ങനന കമക്ടോശമക്ടോക്കനി പറയക്ടോന് പക്ടോടെനില്ല.   ത തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിനല
മക്ടോളയനില് 1200 കകേക്ടോഴനിക്കുഞങ്ങളക്ടോണന് ചതതന്.  കകേക്ടോഴകട്ടനിലുര ആട്ടനിന്കൂട്ടനിലുനമക്ടോനക്ക
കേയറനി ആടുകേനള കേടെനിചനകേക്ടോല്ലുകേയക്ടോണന്. ഇറചനിനയക്ടോനക്ക തനിനതനിനുകശഷര അക്രമകേക്ടോരനി
കേളക്ടോകുകേയക്ടോണന്. ഈ പ്രശ്നര വളനര ഗഇരവമക്ടോയനിതനന സര്ക്കക്ടോര് എടുക്കണനമനക്ടോണന്
എനനിക്കന് പറയക്ടോനുള്ളതന്.  ഇതനില് കേക്ഷനിരക്ടോഷസ്പീയനമക്ടോനമനില്ല.  1250 നക്ടോയപനിടുതക്കക്ടോനര
ഇറക്കനിയക്ടോലുര  ഇനതക്ടോനര  നടെക്കുകേയനില്ല.   ഞക്ടോനുര  നനിങ്ങളുനമക്ടോനക്ക  പഞ്ചക്ടോയതനിലുര
ജനില്ലക്ടോ  പഞ്ചക്ടോയതനിലുനമക്ടോനക്കഅരഗങ്ങളക്ടോകുകേയുര  പഞ്ചക്ടോയതന്  പ്രസനിഡന്റെന്
ആകുകേയുനമക്ടോനക്ക നചയനിട്ടുണന്.  അനനക്ടോനക്ക നക്ടോയനയ പനിടെനിചന് നകേക്ടോല്ലുനതനിനന്  5  രൂപ
നക്ടോയപനിടുതക്കക്ടോരനന്  നകേക്ടോടുക്കുര.   അതക്ടോണന്  നനിയമര.   പനക്ഷ  അതനിനന്  ആനള
കേനിട്ടുകേയനില്ല.   ഒരു  നക്ടോയനയ  നകേക്ടോനന്  4  നക്ടോയനയ  നകേക്ടോനതനിനന്റെ  വഇചര്  എഴുതനി
പഞ്ചക്ടോയതന്  നമമ്പര്മക്ടോര്  ഒപ്പെനിട്ടുനകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണന്  നചയ്യുനതന്.   അക്കക്ടോലതന്
അങ്ങനനയക്ടോണന്  നടെക്കുനതന്.   ഇനതക്ടോനക്ക നക്ടോട്ടനില് നടെക്കുനതക്ടോണന്.  എല്ലക്ടോര  നനിയമര
കനക്ടോക്കനി  വള്ളനിപുള്ളനി  വനിടെക്ടോനത  നചയക്ടോല്  ഇനതക്ടോനര  നടെക്കനില്ല.   ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്
ശക്ടോശസ്വത   പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകേണര.   എനനിക്കന്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനികയക്ടോടെന്
പറയക്ടോനുള്ളതന്,  അങ്ങന്  ഇതനിനന്  മുന്കേനയ്യടുതന്   ഇവനിനടെ  അലഞതനിരനിഞ്ഞന്
അപകേടെകേക്ടോരനികേളക്ടോയനി  നടെക്കുന  നക്ടോയനള  ഉന്മൂലനര നചയ്യക്ടോനുള്ള   നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണര.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : നയസന്...... പസ്പീസന്.....

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    ബഷസ്പീര്  : സര്,  മനനി പതന് മനിനനിട്ടന്  പറഞ.  ഞക്ടോന് ഇതന്
എല്ലക്ടോവര്ക്കുരകവണനി പറയുകേയക്ടോണന്.  നമ്മുനടെ മുഖദ്യമനനി കപക്ടോയനി ശസ്പീമതനി കമനകേക്ടോ
ഗക്ടോനനിനയ  കേക്ടോകണണതനില്ല.    നനിങ്ങനളനനിനക്ടോ  മുഖദ്യമനനിയുനടെ  നനിലവക്ടോരര
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കുറയ്ക്കുനതന്.   നമ്മുനടെ  മുഖദ്യമനനിനയനപറഞ്ഞക്ടോല്  ഒരു വനിലയുര  നവയ്റ്റുനമക്ടോനക്ക
കവകണ;  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  പ്രധക്ടോനമനനിനയ  കേണന്  ഇതനിനനക്ടോരു  തസ്പീരുമക്ടോന
മുണക്ടോക്കണര.   എനനിക്കന്  പത്രക്കക്ടോകരക്ടോടെന്  പറയക്ടോനുള്ളതന്,  ആനരങ്കനിലുര  പകതക്ടോ
ഇരുപകതക്ടോ  നക്ടോയനള  നകേക്ടോനക്ടോല്  നനിങ്ങള്  അതനിനന്  പബനിസനിറനി  നകേക്ടോടുകക്കണ.
അനതക്ടോനക്ക നമ്മുനടെ നക്ടോട്ടുകേക്ടോര്ക്കുര കുട്ടനികേള്ക്കുരകവണനിയക്ടോണന് നചയ്യുനതന്.  നനിങ്ങള്
ഇങ്ങനന  പബനിസനിറനി  നകേക്ടോടുതന്  അപ്പുറത്തുള്ള  മൃഗകസ്നേഹനികേള്ക്കന്  വളര
വചനകേക്ടോടുക്കുനനതനനിനക്ടോണന്. നകേക്ടോല്ലക്ടോന് കപക്ടോകുനതനിനന് പബനിസനിറനി നകേക്ടോടുകക്കണ.
അതന്  അങ്ങനന  നടെക്കനട്ട.   അകത  നടെക്കുകേയുള.   വനിഷര  പുരട്ടനിയ  ഇറചനി
ഇട്ടുനകേക്ടോടുതക്ടോല്  എനന്  എളുപ്പെമക്ടോണന്  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്.   എനനിനക്ടോണന്  നനിങ്ങള്
പട്ടനിനയക്കുറനിചന് ആകലക്ടോചനിക്കുനതന്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അതന് നല്ല ആശയമക്ടോണന്.
ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    ബഷസ്പീര്  : സര്,  കുറചന്  കകേക്ടോമണ് നസന്സന്  ഉണക്ടോയക്ടോല് കപക്ടോകര.

അതന്  ഇല്ലക്ടോതതക്ടോണന്  ഇതനിനന്റെനയക്ടോനക്ക  തകേരക്ടോറന്.   വളനര  ഗഇരവമക്ടോയ  ഇടെനപടെല്
ഉണക്ടോകേണര.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട മനനി വകുപ്പുകേനളപ്പെറനി ഒനന് പഠനിക്കണര.  നവറുര പ്രസരഗര
മക്ടോത്രര  കപക്ടോരക്ടോ.  എനന്റെ  സുഹൃനത,  നമ്മേള്  ഒരുമനിചന്  ജനില്ലക്ടോ  പഞ്ചക്ടോയതനില്
ഉണക്ടോയനിരുനതക്ടോണന്.  നമ്മുനടെ  പക്ടോര്ട്ടനിയുനടെ  യൂതന്  ലസ്പീഗനിനന്റെ  ജനറല്
നസക്രട്ടറനിയക്ടോയനിരുന ആളക്ടോണന് അങ്ങന്.  അകങ്ങയന് ഇകപ്പെക്ടോള് ആ സക്ടോനര കേനിട്ടനിയതനില്
സകനക്ടോഷമുണന്.   ഒരക്ടോനളങ്കനിലുര  നനക്ടോയകല്ലക്ടോ;  അതനില്  സകനക്ടോഷര.   അങ്ങന്  ഈ
പതനിനക്ടോലക്ടോര  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  ശസ്പീ.  എര.  വനിന്നസന്റെനിനന്റെ  1103-ാം  നമ്പര്
കചക്ടോദദ്യതനിനുര  ശസ്പീ.  എന്.  എ.  നനല്ലനിക്കുനനിനന്റെ  1100-ാം  നമ്പര്  കചക്ടോദദ്യതനിനുര
എനക്ടോണന്  മറുപടെനി  പറഞ്ഞതന്;  അതക്ടോണന്  നനിങ്ങള് വകുപ്പെനിനനക്കുറനിചന്  പഠനിക്കണനമനന്
പറഞ്ഞതന്.   കേഴനിഞ്ഞ  മൂനന്  മക്ടോസതനിനുള്ളനില്  എത്ര  കപര്ക്കന്  നതരുവനക്ടോയളുനടെ
കേടെനികയറ്റുനവനതനിനന്റെ ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കന് നല്കേക്ടോകമക്ടോനയന കചക്ടോദദ്യതനിനന് വനിവരര
കശഖരനിചവരുനനവനക്ടോണന്  മറുപടെനി.  നക്ടോയയുനടെ  കേടെനികയറന്  ആനരങ്കനിലുര
മരനിചനിട്ടുകണക്ടോനയന  കചക്ടോദദ്യതനിനുര  വനിവരര  കശഖരനിചവരുനനവനക്ടോയനിരുന  മറുപടെനി.
കപവനിഷബക്ടോധകയറ  മൃഗങ്ങള്  സരസക്ടോനത്തുകണക്ടോനയന  കചക്ടോദദ്യതനിനുര  വനിവരര
കശഖരനിചവരുന എനക്ടോയനിരുന മറുപടെനി.   ഇങ്ങനന  മറുപടെനി  നല്കുനതനിനന്  നനിങ്ങള്
അവനിനടെ ഇരനികക്കണതകണക്ടോ; 1978-ല് കേചവടെതനികലയന് എനന ആദദ്യമനിറക്കനിയകപ്പെക്ടോള്
എനന്റെ  ബക്ടോപ്പെ  എകനക്ടോടെന്  കഫക്ടോറസ്റ്റേന്  ഓഫസ്പീസനില്  കപക്ടോയനി  ഒരു  കേടെലക്ടോസന്
വക്ടോങ്ങനിനക്കക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് പറഞ.  ജനില്ലക്ടോ കഫക്ടോറസ്റ്റേന് ഓഫസ്പീസനില് കപക്ടോയകപ്പെക്ടോള് കേടെലക്ടോസന്
കേനിട്ടനിയനില്ല.  ബക്ടോപ്പെ അസരബനികേഴനിഞ്ഞന് വനകപ്പെക്ടോള് എനക്ടോയനിനയനന് എകനക്ടോടെന് കചക്ടോദനിച.
അതനിനന് എനനക്ടോനക്കകയക്ടോ ബുദനിമുട്ടുനണനന് പറഞ.  അതന് വക്ടോങ്ങക്ടോനക്ടോനണങ്കനില് നനിനന്റെ



അടെനിയനരപ്രകമയര 293

ഉമ്മേനയ  പറഞ്ഞയചക്ടോല്  കപക്ടോനര,  നനിനന പറഞ്ഞയകക്കണ  ആവശദ്യമുണക്ടോയനിരുകനക്ടോ
എനക്ടോണന് കചക്ടോദനിചതന്.     കഡക്ടോ.  നകേ.  ടെനി.  ജലസ്പീലനികനക്ടോടെന്  പറയക്ടോനുള്ളതന്,  മനനിനയന
പറഞ്ഞക്ടോല്  കശഖരനിക്കലല്ല.  അതന്  ഇരപനിനമന്റെന്  നചയ്യക്ടോനുള്ള  നനട്ടല്ലുര  കേപ്പെക്ടോസനിറനിയുര
ഉണക്ടോകേണര.   അതനിനക്ടോണന്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  മൂനന്  മനനിമക്ടോരുനടെ
വകുപ്പെന് ഒനക്ടോക്കനി നനിങ്ങളുനടെ തലയനില് വചതനതന്.  അതകൂടെനി മനസ്സനിലക്ടോക്കണര.  മൂനന്
മനനിമക്ടോര് നകേകേക്ടോരദ്യര നചയനിരുന വകുപ്പുകേളക്ടോണന്.  നനിങ്ങള് കപക്ടോകുകമക്ടോനയനനക്ടോരു കപടെനി
അകദ്ദേഹതനിനുണക്ടോയനിരുന.  പ്രതസ്പീക്ഷകേനളക്ടോനക്ക  നനിലനനിര്തനിനക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണര.
നതരുവനക്ടോയ  വനിഷയര  നമ്മുനടെ  സരസക്ടോനതന്  വളനരയധനികേര  ആളുകേള്ക്കന്
പ്രയക്ടോസങ്ങളുര  വനിഷമങ്ങളുര  ഉണക്ടോക്കുനണന്.  അതനകേക്ടോണന്   സര്ക്കക്ടോര്  യക്ടോഥക്ടോര്തദ്യ
കബക്ടോധമുള്നക്കക്ടോണന്   അടെനിയനരമക്ടോയനി  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണര.     സരസക്ടോനതക്ടോ
നകേയുള്ള  ജനങ്ങളനില്  ആധനി  നനിറയ്ക്കുന  ഈ  പ്രശ്നര  ഗഇരവതനിനലടുതന്  സഭ
നനിര്തനിവചന്  ചര്ച  നചയ്യണര.   പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേ  പരനിഹക്ടോര  നടെപടെനികേനളക്കുറനിചന്
തസ്പീരുമക്ടോനനമടുക്കണര.   സമയബനനിതമക്ടോയനി  അതന്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കണര.  എങ്കനില്മക്ടോത്രകമ
ജനങ്ങളുനടെ  മനസ്സനിനല  ഭസ്പീതനി  മക്ടോറുകേയുള.   നനിസ്സഹക്ടോയക്ടോവസയനില്നനിനന്  ജനങ്ങനള
കമക്ടോചനിപ്പെനിക്കക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് അടെനിയനര നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണര. സഭ നനിര്തനിവചന് ഈ
പ്രശ്നര  ചര്ച  നചയ്യണര.   ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  നക്ടോട്ടനിനല  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി
ഇക്കക്ടോരദ്യതനില് ഇടെനപടെണനമനകൂടെനി അഭദ്യര്തനിക്കുന.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ഈ  ദക്ടോരുണമക്ടോയ  സരഭവമുണക്ടോയതന്  ശസ്പീ.  വനി.  കജക്ടോയനിയുനടെ
മണ്ഡലതനിലക്ടോണന്.  അകദ്ദേഹതനിനന് ഒരു മനിനനിട്ടന് സരസക്ടോരനിക്കക്ടോര.

ശസ്പീ  .    വനി  .    കജക്ടോയനി  : സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  26-10-2016-നക്ടോണന്   വര്ക്കലയനില്  ഈ
ദക്ടോരുണമക്ടോയ  സരഭവമുണക്ടോയതന്.   90  വയസ്സക്ടോയ  ഒരക്ടോള്  വസ്പീടെനിനന്റെ  വരക്ടോനയനിലക്ടോണന്
സക്ടോധക്ടോരണ  അനനിയുറങ്ങക്ടോറുള്ളതന്.  പട്ടനിയുനടെ  കേടെനികയല്ക്കുന  ദനിവസവര  അകദ്ദേഹര
വരക്ടോനയനിലക്ടോണന്  കേനിടെനറങ്ങനിയതന്.   ഇതനില്  ഏറവര  പ്രധക്ടോനനപ്പെട്ട  ഒരു  കേക്ടോരദ്യര,
മസ്പീഡനിയയനിലുര കസക്ടോഷദ്യല് മസ്പീഡനിയയനിലുനമല്ലക്ടോര അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പടെര വനനിട്ടുണന്.  ആ
പക്ടോവനപ്പെട്ട  മനുഷദ്യനന്റെ  മൂക്കുര  കേവനിളുര  പൂര്ണമക്ടോയുര  നതരുവനക്ടോയള്
കേടെനിനചടുത്തുകേളഞ.   ശരസ്പീരതനില്  ഏകേകദശര  70  കേടെനിയക്ടോണന്  ഏറനിട്ടുള്ളതന്.
പട്ടനികേജക്ടോതനി വനിഭക്ടോഗതനില്നപ്പെട്ട ഒരു കുടുരബമക്ടോണന്.  വസ്പീടെന് കേണക്ടോല് അവരുനടെ സനിതനി
മനസ്സനിലക്ടോകുര.  വസ്പീടെനിനന് വക്ടോതനില് ഇല്ല.  വക്ടോതനില് വയക്ടോന് നനിവൃതനിയനില്ല.  ജനക്ടോലകേള്
ചക്ടോക്കുവചന് മറചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  വളനര ദയനസ്പീയമക്ടോയ ഒരു സനിതനിവനികശഷമക്ടോണുള്ളതന്.
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  കുടുരബനത  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനുള്ള   നടെപടെനി  അടെനിയനരമക്ടോയനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണനമനള്ളതക്ടോണന് എനന്റെ അഭദ്യര്തന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  എര.  വനിന്നസന്റെന്,  അകങ്ങയന്  ഒരു  മനിനനിട്ടന്
സരസക്ടോരനിക്കക്ടോവനതക്ടോണന്. 
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ശസ്പീ  .    എര  .    വനിന്നസന്റെന്  : സര്,  നതരുവനക്ടോയനള  നകേക്ടോല്ലരുനതനപറഞ്ഞന്  ഒരു
കകേക്ടോടെതനി  വനിധനിയുര  നനിലവനിലനില്ല.  ശസ്പീ.  പനി.  നകേ.  ബഷസ്പീര്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതകപക്ടോനല,
ഇവനിനടെ  നനിയമര  നനിലവനിലുണന്.  നതരുവനക്ടോയനള  നകേക്ടോല്ലക്ടോനുള്ള  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോണന്  അടെനിയനരമക്ടോയനി  നചകയ്യണതന്.   എ.ബനി.സനി.  കപ്രക്ടോഗക്ടോര
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനകതക്ടോനടെക്ടോപ്പെര  മക്ടോലനിനദ്യ  നനിര്മ്മേക്ടോര്ജനതനിനന്  കപ്രക്ടോജകന്  ഉണക്ടോക്കക്ടോത
തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുനടെ  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള്ക്കന്  അരഗസ്പീകേക്ടോരര  നകേക്ടോടുക്കനിനല്ലന
ഒരു നനിയമമുണക്ടോക്കണര.  അറവശക്ടോലകേള്ക്കന്  നലസന്സന്  നകേക്ടോടുക്കുകമ്പക്ടോള് അവരുനടെ
മക്ടോലനിനദ്യ  നനിര്മ്മേക്ടോര്ജനതനിനുകവണനിയുള്ള  സക്ടോധദ്യതകൂടെനി  പരനികശക്ടോധനിക്കണര.  ഒരു
നക്ടോയനയ  നകേക്ടോല്ലക്ടോന്  ശമനിചക്ടോലുടെന്  കപക്ടോലസ്പീസന്  ഓടെനിവരുര.   ഒരു  നകേക്ടോലപക്ടോതകേര
നടെനക്ടോകലക്ടോ  കേവര്ച  നടെനക്ടോകലക്ടോ  മണനികറുകേള്ക്കുകശഷര  വരുന  കപക്ടോലസ്പീസന്
ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്  ഓണ്  ദനി  കസക്ടോട്ടനില്  അവനിനടെ  എത്തുകേയക്ടോണന്.  കപക്ടോലസ്പീസുരകൂടെനി
ഇടെനപട്ടുനകേക്ടോണക്ടോണന് ഈ ദുരനനനിവക്ടോരണ നടെപടെനി  തകേര്ക്കുനതന്.  കപക്ടോലസ്പീസന് ഇത്രയന്
ശുഷ്കക്ടോനനി കേക്ടോണനിക്കുനതന് എന്തുനകേക്ടോണക്ടോനണനന് മനസ്സനിലക്ടോകുനനില്ല.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :  പസ്പീസന്..... അങ്ങയുനടെ മണ്ഡലതനിനല കേക്ടോരദ്യര പറയൂ.

ശസ്പീ  .    എര  .    വനിന്നസന്റെന്  : ഏതന്  നനിയമമക്ടോണന്  കപക്ടോലസ്പീസന്  പ്രകയക്ടോഗനിക്കുനനതനന്
മനസ്സനിലക്ടോകുനനില്ല.   എനന്റെ  മണ്ഡലതനിനല  ശസ്പീലുവമ്മേനയന  60  വയസ്സക്ടോയ  ഒരമ്മേ
ഇതകപക്ടോനല  നകേക്ടോല്ലനപ്പെട്ടു.   അതകപക്ടോനലതനന  കേഴനിഞ്ഞ  മക്ടോസമക്ടോണന്  കകേക്ടോവളര
ജരഗ്ഷനനില്  തക്ടോമസനിക്കുന  14  വയസ്സുള്ള  വനിദദ്യക്ടോര്തനിനനി  നക്ടോയയുനടെ  കേടെനികയറന്
കപയനിളകേനി  മരനിചതന്.  വളനര ഭസ്പീതനിജനകേമക്ടോയ അനരസ്പീക്ഷമക്ടോണന്.   പകതക്ടോളര  കപര്ക്കന്
നക്ടോയയുനടെ  കേടെനികയറനിരനിക്കുനതക്ടോയനി  ഇനനത  പത്രതനിലുര  വക്ടോര്തയുണന്.   വളനര
ഭസ്പീതനിജനകേമക്ടോയ  ഈ  സക്ടോഹചരദ്യര  ഇല്ലക്ടോയ്മ  നചയ്യുനതനിനുകവണനിയുള്ള  യക്ടോനതക്ടോരു
നടെപടെനിയുര   മനനിയുനടെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനര  ഉണക്ടോയനിട്ടനിനല്ലനന്  കഖദപൂര്വ്വര
പറയുകേയക്ടോണന്.

10.00 am]  

തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണവര  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവര  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തക്ടോടെനവര
വകുപ്പുമനനി  (കഡക്ടോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്):  സര്,  ഈ  വനിഷയര  രക്ടോഷസ്പീയമക്ടോയ  ഒരു
പ്രശ്നകമക്ടോ തര്ക്കവനിതര്ക്കങ്ങള്ക്കന് വനികധയമക്ടോകുനകതക്ടോ അല്ല. ഇനനത ഒരു പ്രമുഖ
ദനിനപ്പെത്രര ഇതമക്ടോയനി ബനനപ്പെട്ടന് ഒരു എഡനികറക്ടോറനിയല് എഴുതനിയനിട്ടുണന്.  അതനിനന്റെ
ആദദ്യനത വക്ടോചകേര തനന തടെങ്ങുനതന് കകേരളതനില് നക്ടോയയുനടെ കേടെനികയറന് പതന്
മക്ടോസതനിനുള്ളനില്  പതന്  മരണമക്ടോണുണക്ടോയനിരനിക്കുനനതനക്ടോണന്.  ഇതമക്ടോയനി
ബനനപ്പെട്ടന്  നമ്മേള്  ഓകരക്ടോരുതരുര  ഒകട്ടനറ  പ്രയക്ടോസങ്ങളുര  ബുദനിമുട്ടുകേളുര
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അനുഭവനിക്കുനണന്.  ഇതനിനനതനിനര  ആവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള്  തകദ്ദേശ  സസ്വയരഭരണ
സക്ടോപനങ്ങള് മുകഖന സസ്വസ്പീകേരനിചവരനികേയക്ടോണന്. എല്ലക്ടോ രക്ടോഷസ്പീയ കേക്ഷനിയനില്നപ്പെടു നവര്ക്കുര
തകദ്ദേശ  സസ്വയരഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുണന്.  ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ  പ്രകമയ  അവതക്ടോരകേന്
ശസ്പീ.  പനി.  നകേ.  ബഷസ്പീറനിനന്റെ  ഭക്ടോരദ്യതനന ഒരു പഞ്ചക്ടോയതനിനന്റെ പ്രസനിഡന്റെക്ടോണന്.  നമ്മുനടെ
പക്ടോര്ട്ടനികേളനിലുര  ബന്ധുക്കളനിലുമുള്നപ്പെട്ട  ആളുകേള്  തകദ്ദേശ  സസ്വയരഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുനടെ
തലപ്പെത്തുണന്. നമ്മേള് ഓകരക്ടോരുതരുര ഇക്കക്ടോരദ്യതനില് ശുഷ്കക്ടോനനി കേക്ടോണനിചക്ടോല്മക്ടോത്രകമ ഈ
പദതനി  വനിജയനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോവകേയുള.  കവസ്റ്റേന്  മക്ടോകനജുനമന്റെനിനക്ടോയനി  ഓകരക്ടോ  തകദ്ദേശഭരണ
സക്ടോപനവര അവരുനടെ പദതനി വനിഹനിതതനില്നനിനന്  10  ശതമക്ടോനര  നസ്പീക്കനിവയണനമന
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശര  നല്കേനിയനിട്ടുണന്.  അങ്ങനന  10  ശതമക്ടോനര  നസ്പീക്കനിവയക്ടോത
പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുനടെ  പദതനികേള്  അരഗസ്പീകേരനികക്കനണനന്  ഡനി.പനി.സനി.-ക്കന്  നനിര്കദ്ദേശര
നല്കേനിയനിട്ടുണന്.

ശസ്പീ  .    കതക്ടോമസന്  ചക്ടോണനി:  സര്,  ഒരു  ദനിവസര  ഈ  സരസക്ടോനതന്
പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനന്  ആടെനിനന  നകേക്ടോനന്  നമ്മേള്  ഇറചനി  കേഴനിക്കുന.  കപക്ടോതന്,
എരുമ,  കേക്ടോള,  പശു എനനിവനയ നകേക്ടോല്ലുന. അതനിനക്ടോല് സരസക്ടോനതന് മനുഷദ്യനന
ഉപദ്രവനിക്കുന പട്ടനിനയ നകേക്ടോല്ലക്ടോന് നനിങ്ങളുനടെ ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുനമന്റെനിനന് കേഴനിയണനമനക്ടോണന്
എനന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയര.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷന് കുമക്ടോര്:  സര്,  കേര്ഷകേനന്റെ കേനകേക്ടോലനിനയ പനിടെനിച
കേടുവനയ  നവടെനിവചനകേക്ടോന  ചരനിത്രര  ഈ  സരസക്ടോനത്തുണന്.  പതന്  മനുഷദ്യ
ജസ്പീവനുകേള് എടുതനിട്ടുര പട്ടനിനയ നകേക്ടോല്ലക്ടോന് പറ്റുനനില്ല. ഒറ കചക്ടോദദ്യകമയുള, ആരക്ടോണന്
ഈ  കമനകേക്ടോ  ഗക്ടോനനി;  What  is  her  authority?  നമ്മേളവനര  ഭയനപ്പെടുന
നതനനിനക്ടോണന്;  ഇനനല ശസ്പീ. വനി.  കജക്ടോയനി,  എര.എല്.എ. അവനിനടെ നചനനിനല്ലങ്കനില്
രണ്ടുകപനര  അറസ്റ്റേന്  നചയനകേക്ടോണന്  കപക്ടോകുമക്ടോയനിരുന.  ശസ്പീമതനി  കമനകേക്ടോ  ഗക്ടോനനി
മനനിയക്ടോണന്, പകക്ഷ അവരുനടെ  വകുപ്പെന് ഇതല്ല. കേടുവനയ നവടെനിവച  നകേക്ടോനനിട്ടുണന്.
അതന്  മനുഷദ്യനന  നകേക്ടോനനിട്ടല്ല.  പശുക്കനള  പനിടെനിചതനിനന്റെ  കപരനില്  മയക്കനിയനിട്ട
കേടുവനയ നവടെനിവചന് നകേക്ടോനനിട്ടന്  ഇവനിനടെ കകേസനില്ല.  അകപ്പെക്ടോള് മനുഷദ്യനന നകേക്ടോല്ലുന
ഈ ജസ്പീവനിനയ നകേക്ടോല്ലക്ടോന് നമ്മേള്  ആനരയക്ടോണന്  ഭയനപ്പെടുനതന്;  ശസ്പീമതനി കമനകേക്ടോ
ഗക്ടോനനിനയ  കപടെനിചന്  കപക്ടോലസ്പീസന്  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  പറനനത്തുകേയക്ടോണന്.  ഇവനിനടെ
ശസ്പീ.  പനി.  നകേ.  ബഷസ്പീര്  പറനഞ്ഞക്ടോരു  കേക്ടോരദ്യമുണന്.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി
അതറനിയണര.  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിനല  എസന്.ഡനി.പനി.സനി.  എന സരഘടെന  നക്ടോയനള
വനദ്യരകേരണര  നചയതനിനന്  20  ലക്ഷര  രൂപ  എഴുതനി  എടുതനിട്ടുനണനന്
വനിവരക്ടോവകേക്ടോശ നനിയമ പ്രകേക്ടോരര കേനിട്ടനിയ കേടെലക്ടോസന് എനന്റെ നനകേയ്യനിലുണന്.  ഞക്ടോനതന്
അകങ്ങയന് തരക്ടോര.  അതനില് അനനത ജനില്ലക്ടോ കേളകറുര ഒപ്പെനിട്ടു നകേക്ടോടുതനിട്ടുണന്. 120



296 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 28, 2016

നക്ടോയനള  സര്ക്കക്ടോര്  മൃഗക്ടോശുപത്രനിയനില്  വനദ്യരകേരണര  നചയതനിനന്  20  ലക്ഷര
എഴുതനിനയടുത  ആളുകേളക്ടോണന്  ഈ  പക്ടോര്ട്ടനികേള്.  ഇവരക്ടോണന്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട
സുപ്രസ്പീരകകേക്ടോടെതനിയനില് കകേസന്  പറയുനതന്.  കകേസന്  പറയക്ടോന് കപക്ടോകുകമ്പക്ടോള് നമ്മേള്
പറയുനതന്  പഞ്ചക്ടോയതന്  ചട്ടങ്ങനളയുര  നനിയമങ്ങകളയുര  കുറനിചക്ടോണന്.  പകക്ഷ
മക്ടോധദ്യമങ്ങളനിലുര  മറ്റുര  വരുന  ദൃശദ്യങ്ങള്  ഡഇണ്കലക്ടോഡന്  നചയനകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട കകേക്ടോടെതനി മുന്പക്ടോനകേ ഹക്ടോജരക്ടോക്കുകേയക്ടോണന് ഇവര് നചയ്യുനതന്. നമ്മുനടെ
വക്കസ്പീലന്മക്ടോര്  എഴുകനറ്റുനനിനന്  നദ്യക്ടോയര  പറയുര.  90  വയസ്സക്ടോയ  വൃദനനയുര
വസ്പീട്ടമ്മേനയയുര  നകേക്ടോനതനിനന്റെ  കഫക്ടോകട്ടക്ടോകയക്ടോ  വസ്പീഡനികയക്ടോ  ദൃശദ്യങ്ങകളക്ടോ  നമ്മുനടെ
വക്കസ്പീലന്മക്ടോര് കകേക്ടോടെതനിയനില് ഹക്ടോജരക്ടോക്കക്ടോറനില്ല.  അതകേക്ടോരണര ഇതന്  കേക്ടോണുകമ്പക്ടോള്
വണ്നനസഡഡന്  ആയനികപ്പെക്ടോകുര.  പട്ടനികേനള  മൃഗസ്പീയമക്ടോയനി  നകേക്ടോനന്  കുഴനിചമൂടുന,
കൂട്ടനിയനിടുന.  പഞ്ചക്ടോയതന്  നമമ്പര്മക്ടോരുര  കേഇണ്സനിലര്മക്ടോരുര  പ്രസരഗനിക്കുന.
ഇതനിനന്റെനയല്ലക്ടോര വസ്പീഡനികയക്ടോ എടുതന് അവനിനടെ നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി കേക്ടോണനിക്കുകേയക്ടോണന്.
നമ്മുനടെ  വക്കസ്പീല്  എണസ്പീറന്  പഞ്ചക്ടോയതന്  റൂളുര  ചട്ടവര  പറയുര.  മറനിചന്  ഈ  90
വയസ്സക്ടോയ  വൃദനന  കേടെനിച  നകേക്ടോനതനിനന്റെ  ഭസ്പീകേരദൃശദ്യര,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടുക്കക്ടോരനക്ടോയ
ഒരക്ടോളുനടെ മൂക്കുര വക്ടോയുര കേടെനിചപറനിചന് കൃത്രനിമ മുഖവമക്ടോയനി നടെക്കുന ആ മനുഷദ്യനന്റെ
യഥക്ടോര്ത  ചനിത്രര  എനനിവനയല്ലക്ടോര  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  കകേക്ടോടെതനിയുനടെ  മുന്പനില്
ഹക്ടോജരക്ടോക്കനിയക്ടോല് മനുഷദ്യജസ്പീവനന്  വനിലയുകണക്ടോനയനന്  കകേക്ടോടെതനി തസ്പീരുമക്ടോനനമടുക്കുര.
അതക്ടോണന്  വനിഷയര.  ചവറു  സരസരണമല്ല  ഇവനിടെനത  വനിഷയര.  ചവറു
സരസരനിക്കക്ടോതതനിനക്ടോല് പട്ടനികേള്ക്കന് തനിനക്ടോന് ആഹക്ടോരമുള്ളതനകേക്ടോണന് ജസ്പീവനിക്കുന.
അനതക്ടോനക്ക  ശരനിതനന.  ഇനതല്ലക്ടോര അനുബനമക്ടോയ കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്ടോണന്.  പകക്ഷ ഈ
വകേ നതറ്റുകേള് അഴനിമതനിക്കക്ടോരക്ടോയ,  നകേക്ടോള്ളക്കക്ടോരക്ടോയ എസന്.ഡനി.പനി.സനി.  കപക്ടോലുള്ള
സരഘടെനകേള്  നകേക്ടോള്ള  നചയതനിനന്റെ  കരഖ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിക്കന്  ഞക്ടോന്
ഉടെന്തരക്ടോര.  ഞക്ടോന്  വനിവരക്ടോവകേക്ടോശനനിയമ  പ്രകേക്ടോരര  കചക്ടോദനിച  വക്ടോങ്ങനിവച
കേടെലക്ടോസക്ടോണന്.   ഇവനിടെനത മുന് ജനില്ലക്ടോ  കേളകര് ശസ്പീ.  ബനിജു പ്രഭക്ടോകേര് പറഞ്ഞതന്,
മരുനന് കേമ്പനനിക്കക്ടോരുനടെ കലക്ടോബനി പ്രവര്തനിക്കുന കേള്ളപ്പെണമക്ടോണന് നമ്മുനടെ നക്ടോട്ടനിനല
മനുഷദ്യനന്റെ ജസ്പീവനനടുക്കുനനതനന്.  ഇതനിനന് പരനിഹക്ടോരര കേകണപറ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനി ഇടെനപട്ടന് ഇക്കക്ടോരദ്യതനില് നടെപടെനി എടുക്കണര. 

കഡക്ടോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  സര്ക്കക്ടോരനിനന്  കേഴനിയക്ടോവനനതല്ലക്ടോര
നചയനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  തകദ്ദേശ സക്ടോപനങ്ങളുര  അതനില്  വളനര  ശക്തമക്ടോയനി
പങ്കക്ടോളനിതര  വഹനിചനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  ചനില  ബുദനിമുട്ടുകേളുര  തടെസ്സങ്ങളുര
ഇവനിനടെയുണക്ടോകുനതനിനന  കുറനിചന്  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  നക്ടോയനള
നകേക്ടോല്ലുനവര്നക്കതനിനര  KAPPA (Kerala Anti-Social  Activities  (Prevention)
Act)  ചുമതണനമനന്  കകേന  മനനി  ശസ്പീമതനി  കമനകേക്ടോ  ഗക്ടോനനി  ഒരു  പ്രസക്ടോവന
നടെതനി.  നനിലവനില്തനന  അങ്ങനനനയക്ടോരു  കുറര  നചയക്ടോല്  എനക്ടോണന്  ശനിക്ഷ
നല്കകേണനതനതന്  സരബനനിചന്  വദ്യക്തമക്ടോയ  നനിയമര  നനിലനനില്നക്കയക്ടോണന്  ആ
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നനിയമതനിനപ്പുറര  മനറക്ടോരു  നനിയമര  ചുമതണനമനന്  ഒരു  കകേന  മനനി
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതന്.  UAPA  (Unlawful  Activities  (Prevention)  Act).
ചുമതണനമനന്  അവര്  പറയക്ടോതതന്  ഭക്ടോഗദ്യനമകന  പറയക്ടോനുള.  വളനര
നനിരുതരവക്ടോദപരമക്ടോയ  സമസ്പീപനമക്ടോണന്  അവരുനടെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനര
ഉണക്ടോയനിരനിക്കുനതന്.  ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ  ശസ്പീ.  ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്   സരസക്ടോനതന്
പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കനപ്പെട്ട  വനികേക്ടോരകതക്ടോടെന്  പൂര്ണമക്ടോയനിട്ടുര  കയക്ടോജനിക്കുര  എനതനനയക്ടോണന്
ഞക്ടോന് കേരുതനതന്. ശസ്പീമതനി കമനകേക്ടോ ഗക്ടോനനിയുനടെ പ്രസക്ടോവന നനിരുതരവക്ടോദപരവര
നമ്മുനടെ രക്ടോജദ്യതനിനന്റെ നഫഡറല് സരവനിധക്ടോനതനിനന് എതനിരുമക്ടോണന്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്:  സര്,  നക്ടോയളുനടെ ശലദ്യരനകേക്ടോണന് ഇവനിനടെ പല ആളുകേളുര
അനുഭവനിക്കുന  കേഷപ്പെക്ടോടെനിനനക്കുറനിചന്  പത്രങ്ങളനില്  ധക്ടോരക്ടോളര  വനിവരര  വനനിട്ടുണന്.
തനിരുവനനപുരര  നഗരതനില്   കേടെകലക്ടോരതന്  ഒരു  മത്സദ്യനതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  സസ്പീ
ലക്ടോട്രെനിനനിലനിരനിക്കുന  സമയതന്  നക്ടോയ  കേടെനിച  നകേക്ടോനനിരനിക്കുന.  അതര  വക്ടോര്ത
വനനിട്ടുള്ളതക്ടോണന്.  ഈ  കേക്ടോരദ്യതനില്  ആക്ഷന്  കവണനമനള്ളതന്  എല്ലക്ടോവരുര
സമ്മേതനിക്കുന. എന്തുനകേക്ടോണന് ആക്ഷനനടുക്കുനനില്ല എനള്ളതക്ടോണന് പ്രശ്നര. കകേനതനിനല
ഏനതങ്കനിലുനമക്ടോരു മനനി അവരുനടെ വദ്യക്തനിപരമക്ടോയ അഭനിപ്രക്ടോയര പറഞ്ഞക്ടോല് അതനിനന
പനിടെനിചനകേക്ടോണന്  തടെകയണ  വല്ല   കേക്ടോരദ്യവമുകണക്ടോ;  ഇതസരബനനിചന്
ആക്ഷനനടുക്കുനതനിനന് ഏനതങ്കനിലുര നനിയമ തടെസ്സമുകണക്ടോ എനറനിയക്ടോന് ആഗഹനിക്കുന.

കഡക്ടോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  ഒരു  സരസക്ടോനതനിനന്റെ  ഏറവര  നസ്പീറുന
പ്രശ്നതനികന്മേല്  ഇങ്ങനന  നനിരുതരവക്ടോദപരമക്ടോയനി  അഭനിപ്രക്ടോയര  പറയുന
മനനിനക്കതനിരക്ടോയനി  പ്രധക്ടോനമനനി   എനനങ്കനിലുനമക്ടോരു  പരക്ടോമര്ശര  നടെതണര.  അതന്
നടെതനിക്കക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  അങ്ങന്  ശമനിക്കണനമനക്ടോണന്  എനനിക്കു  പറയക്ടോനുള്ളതന്.
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  സുപ്രസ്പീരകകേക്ടോടെതനിയനിലുര  ഇതസരബനമക്ടോയനി  പല  കകേസുകേളുര
നനിലനനില്ക്കുന.   നഫകറക്ടോഷദ്യസുര  നഡയ്ഞ്ചറസുമക്ടോയനിട്ടുള്ള  കസ്ട്രേ  കഡക്ടോഗ്സനിനന
നകേക്ടോല്ലക്ടോന്  നനിലവനില്  നനിയമര  അനുവദനിക്കുനണന്.  അതരതനിലുള്ള  നനിയമര
നനിലനനില്ക്കുന എനള്ളതനകേക്ടോണ്ടുതനനയക്ടോണന് പല സലങ്ങളനിലുര അതരതനിലുള്ള
നടെപടെനികേള്  ചനില  ആളുകേളുനടെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനമുണക്ടോകുനതന്.  ഈ  പ്രശ്നനത
രക്ടോഷസ്പീയതനിനതസ്പീതമക്ടോയനി  കേണന്  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോന്  നമുക്കന്  കേഴനിയണര.  അതനിനന്
എല്ലക്ടോവരുകടെയുര  സഹക്ടോയ  സഹകേരണങ്ങള്  ഞക്ടോന്  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്
അഭദ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണന്.  ഓകരക്ടോ  തകദ്ദേശ  സസ്വയരഭരണ  സക്ടോപനവര  ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്
ശുഷ്കക്ടോനനി  കേക്ടോണനിക്കണര.  ഇവനിനടെ  പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കനപ്പെട്ട  എല്ലക്ടോ  വനികേക്ടോരങ്ങകളക്ടോടുര
കയക്ടോജനിക്കുകേയക്ടോണന്.  അതന്  നമ്മുനടെ  സരസക്ടോനനത  ജനങ്ങളുനടെ  വനികേക്ടോരമക്ടോണന്  എനന്
സര്ക്കക്ടോര്  മനസ്സനിലക്ടോക്കുന.  അത്രയുര  ഗഇരവകതക്ടോടുകൂടെനി  ഇതനിനന  കേക്ടോണുന
എനള്ളതനകേക്ടോണക്ടോണന്  നനിയമപരമക്ടോയനി  എനനക്ടോനക്കയക്ടോണന്  ഇതനിനന്  നചയ്യക്ടോനക്ടോവകേ,
എത്ര  പണമക്ടോണന്  കവണനി  വരനികേ,  അത്രയുര  പണര  നസ്പീക്കനി  വയണനമനന്
തകദ്ദേശഭരണസക്ടോപനങ്ങള്ക്കന് സര്ക്കക്ടോര് നനിര്കദ്ദേശര നല്കേനിയനിരനിക്കുനതന്. തകദ്ദേശഭരണ
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സക്ടോപനങ്ങള്  അവരുനടെ  പക്ടോന്  ഫണനില്  ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുമുണന്.  ഈ  പ്രശ്നനത
അതനിനന്റെ എല്ലക്ടോ ഗഇരവകതക്ടോടുകൂടെനിതനന കേണന് സര്ക്കക്ടോര് മുകനക്ടോട്ടു കപക്ടോവകേയക്ടോണന്.
ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ  പ്രകമയക്ടോവതക്ടോരകേന്  തനന  അക്കക്ടോരദ്യര  ഇവനിനടെ  സൂചനിപ്പെനിച
പശക്ടോതലതനില്  സഭ  നനിര്തനിവചന്  ഈ  പ്രശ്നര  ചര്ച  നചകയ്യണതനിനല്ലനള്ള
അഭനിപ്രക്ടോയര കരഖനപ്പെടുതനി ഞക്ടോന് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട മനനിയുനടെ വനിശദസ്പീകേരണതനിനന്റെ അടെനിസക്ടോനതനില്
അടെനിയനരപ്രകമയതനിനന് അവതരണക്ടോനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടെനിയനരപ്രകമയക്ടോവതരണതനിനന് അനുമതനി നനികഷധനിച.)

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവന്  (  ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനനിതല  ):  സര്,   ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്
രക്ടോഷസ്പീയമനില്ല.  സഭയുനടെ അപ്പുറത്തുര ഇപ്പുറത്തുര ഇരനിക്കുന ആളുകേള് കയക്ടോജനിക്കുന ഒരു
കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.  കകേരളര ഇനന് ഭസ്പീതനിയുനടെയുര,  ആശങ്കയുനടെയുര മുള്മുനയനിലക്ടോണന്.  കേഴനിഞ്ഞ
10 മക്ടോസതനിനനിടെയനില് 10 കപനരയക്ടോണന് പട്ടനി കേടെനിച നകേക്ടോനതന്. ഇവനിനടെ ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ
വനി.  കജക്ടോയനി  ഇനനല  വര്ക്കലയനില്  നടെന  കേക്ടോരദ്യവര    ശസ്പീ.  എര.  വനിന്നസന്റെന്
കകേക്ടോവളതന്  നടെന  കേക്ടോരദ്യവര  പറഞ.  വര്ക്കലയനിനല  രക്ടോഘവനുര,  പുല്ലുവനിളയനിനല
ശസ്പീലുവമ്മേയ്ക്കുര  ഉണക്ടോയ  അനുഭവര  കകേരളതനില്  നക്ടോനള  ആര്ക്കുമുണക്ടോകേക്ടോന്  പക്ടോടെനില്ല.
നൂറുകേണക്കനിനന് ആളുകേനളയക്ടോണന് നതരുവപട്ടനികേള് കേടെനിക്കുനതന്. അക്രമനികേളക്ടോയ നക്ടോയനള
നകേക്ടോല്ലുനവര്നക്കതനിനര  'KAAPA'  ചുമതണനമനള്ള കകേന മനനി ശസ്പീമതനി  കമനകേക്ടോ
ഗക്ടോനനിയുനടെ  സമസ്പീപനര  ഒട്ടുര  നദ്യക്ടോയസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനതല്ല.  'KAAPA'  പ്രകേക്ടോരര
അതനിനുളള  വദ്യവസയനില്ല  എനളളതന്  കവനറ  കേക്ടോരദ്യര.  അതരനമക്ടോരു  പ്രസക്ടോവന
നടെതനിയ ശസ്പീമതനി കമനകേക്ടോ ഗക്ടോനനി അതന് പനിന്വലനിക്കക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകേണര. പക്ടോര്ലനമന്റെന്
അരഗമക്ടോയനിരുന  കേക്ടോലതന്  എനനിക്കവനര  പരനിചയമുണക്ടോയനിരുന.  പുരക്ടോണങ്ങളനില്
പുത്രകസ്നേഹരനകേക്ടോണന്  അനരക്ടോയ  ആളുകേനളക്കുറനിചന്  നമ്മേള്  കകേട്ടനിട്ടുണന്.  പട്ടനി  കസ്നേഹര
നകേക്ടോണന്  അനയക്ടോയ  ആളക്ടോണന്  ശസ്പീമതനി  കമനകേക്ടോ  ഗക്ടോനനി  എനള്ളതന്
അത്ഭുതമുളവക്ടോക്കുന ഒരു കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.  സരസക്ടോനതന് ഒരു വര്ഷര  ഒരു ലക്ഷകതക്ടോളര
കപനരയക്ടോണന്  നക്ടോയള്  കേടെനിക്കുനതന്.   കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷര  1,22,286  കപനര  നക്ടോയള്
കേടെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി,  നഞട്ടനിപ്പെനിക്കുന കേണക്കുകേളക്ടോണന് പുറതന് വനനകേക്ടോണനിരനിക്കുനതന്.
കകേരളതനിനല നതരുവ്നക്ടോയ പ്രശ്നര പഠനിക്കുനതനിനക്ടോയനി ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട സുപ്രസ്പീര കകേക്ടോടെതനി
നനികയക്ടോഗനിച  ജസ്റ്റേനിസന്  സനിരനിജഗന്  കേമ്മേനിറനിയുനടെ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  വളനര  ശകദയമക്ടോണന്,
നതരുവന് നക്ടോയളുനടെ പ്രശ്നതനില് അടെനിയനരപരനിഹക്ടോരര ഉണക്ടോയനിനല്ലങ്കനില് കകേരളതനിനല
ജനങ്ങള് നനിയമര കേയ്യനിനലടുക്കുനമനക്ടോണന് ജസ്റ്റേനിസന് സനിരനിജഗന് സുപ്രസ്പീര കകേക്ടോടെതനിയനില്
നല്കേനിയ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനില്  പറയുനതന്.   ഇനനല  വര്ക്കലയനില്  ഉണക്ടോയതര
അതതനനയക്ടോണന്.  ജനങ്ങനള  കുറനപ്പെടുതനിയനിട്ടന്  യക്ടോനതക്ടോരു  കേക്ടോരദ്യവമനില്ല.   അതദ്യനര
ഭസ്പീകേരമക്ടോയ ഒരു അവസയക്ടോണന്.  വനദ്യരകേരണര നകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രര  ഇത നടെക്കുകേയനില്ല,
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വനദ്യരകേരണര  കവണ  എന  അഭനിപ്രക്ടോയര  എനനിക്കനില്ല.   നപണ്പട്ടനികേനള
വനദ്യരകേരണര  നചയ്യുനതനകേക്ടോണന്  നതറനില്ല,  അതന്  ഒരു  മക്ടോര്ഗമക്ടോണന്.   പനിടെനി  കൂടുന
നക്ടോയനള  അകത  സലതന്  തനന  വനദ്യരകേരനിചന്  നകേക്ടോണ്ടു  വനിടെണര  എന
പറയുനതനികനക്ടോടെന് നമുക്കന് കയക്ടോജനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുകേയനില്ല.  ശസ്പീ. പനി. നകേ. ബഷസ്പീര് ഇവനിനടെ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിച, വക്ടോകനിന് മക്ടോഫനിയയുനടെ പ്രവര്തനര ഇതനിനന്റെ  പനിനനില് നടെക്കുനകണക്ടോ
എനളളതന് ഗഇരവമക്ടോയനി നക്ടോര കേക്ടോകണണ കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.  200 കകേക്ടോടെനി രൂപയുനടെ കപവനിഷ
വക്ടോകനിനക്ടോണന് നമ്മുനടെ സരസക്ടോനതന് ഇകപ്പെക്ടോള് നനിലവനിലുളളതന്.  രക്ടോജദ്യതന് ആനകേ  2500
കകേക്ടോടെനി രൂപയുനടെ വക്ടോകനിന് കവണനമനക്ടോണന് കേണക്കന്.  സക്ടോധക്ടോരണയക്ടോയനി ഒരു പട്ടനിയുനടെ
കേടെനികയറക്ടോല്   300  രൂപയുനടെ  ആന്റെനിറക്ടോബസ്പീസന്  വക്ടോകനിനക്ടോണന്  എടുക്കുനതന്.   എനക്ടോല്
ഗുരുതരമക്ടോയ  കേടെനികയറക്ടോല്  ആന്റെനിറക്ടോബസ്പീസന്  ഇമന്യൂകണക്ടോകഗക്ടോബുലനിന്  ഇന്ജക്ഷന്  ആറന്
തവണനയടുക്കണര. അതനിനന് ഓകരക്ടോ കഡക്ടോസനിനുര 6500 മുതല് 7000 രൂപവനര കവണര.
എ.ബനി.സനി.  ആകനിനന്റെ  കേക്ടോരദ്യര  മനനി  ഇവനിനടെ  പറഞ,  പട്ടനികേനള  നകേക്ടോല്ലക്ടോന്
പക്ടോടെനിനല്ലനക്ടോണന് എ.ബനി.സനി.  നനിയമതനില് പറയുനതന്.  എനക്ടോല് മൃഗങ്ങള്നക്കതനിരക്ടോയ
ക്രൂരത  തടെയുനതനിനുളള  നനിയമതനിനല  11-ാം  വകുപ്പെനില്  മനുഷദ്യ  ജസ്പീവനന്
ഭസ്പീഷണനിയുണക്ടോകുന  ഏതന്  മൃഗകതയുര  നകേക്ടോല്ലക്ടോനമനന്  വദ്യവസ  നചയ്യുനണന്.   കേപടെ
ജന്തുകസ്നേഹനികേളക്ടോണന്  പട്ടനികേള്ക്കുകവണനി  മുറവനിളനി  കൂട്ടുനതന്.   ഇവനിനടെ
സൂചനിപ്പെനിചതകപക്ടോനല  കേടുവകേനള  നവടെനിവച  നകേക്ടോല്ലക്ടോര,  അക്രമകേക്ടോരനികേളക്ടോയ  മൃഗങ്ങനള
നകേക്ടോല്ലക്ടോര,  പട്ടനികേനള  നകേക്ടോല്ലരുനതനന്  പറയുനതനിനന്  യക്ടോനതക്ടോരു  നദ്യക്ടോയസ്പീകേരണവമനില്ല.
സരസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  ഇവനിനടെ  ചനില  പദതനികേള്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുളളതനിനന   ഞക്ടോന്
സസ്വക്ടോഗതര  നചയ്യുന.   നതരുവന്  നക്ടോയ ശലദ്യര  നനിയനനിക്കക്ടോന് കഡക്ടോഗന്  പക്ടോര്ക്കന്,  ജനില്ലക്ടോ
പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനില്  പുനരധനിവക്ടോസ  കകേനങ്ങള്  തടെങ്ങനിയവനയക്കുറനിചന്  മനനി  ഇവനിനടെ
പറഞ്ഞതന്  സസ്വക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോയ  കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.   പകക്ഷ  ഇഇ  പദതനി  നടെപ്പെക്ടോകുനകണക്ടോ,
എനന്  ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ മനനി  ശദനിക്കണര.   കഡക്ടോഗന്  പക്ടോര്ക്കുകേളുനടെ  കേക്ടോരദ്യര  അങ്ങന്
പ്രഖദ്യക്ടോപനിച,  ജനില്ലക്ടോപഞ്ചക്ടോയത്തുകേനളനക്കക്ടോണ്ടുര,  തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  സക്ടോപനങ്ങനള
നക്കക്ടോണ്ടുര   ഇഇ  പദതനികേള്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന്  ശമനിച,  പകക്ഷ  അതന്  നടെക്കുനനില്ല
എനളളതക്ടോണന്  യക്ടോഥക്ടോര്തദ്യര.   ജനില്ലക്ടോ  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുര,  കബക്ടോക്കന്  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുര,
ഗക്ടോമ  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുര  ഇഇ  പദതനികേള്  നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോതതമൂലര   അക്രമകേക്ടോരനികേളക്ടോയ
നക്ടോയളുനടെ എണര   വര്ദനിചവരനികേയക്ടോണന്,ആളുകേള്  ഭസ്പീതനിയനിലക്ടോണന്. ഇതന് ഒരു രക്ടോഷസ്പീയ
പ്രശ്നമല്ല,  നമ്മേനളല്ലക്ടോവരുര  കൂട്ടക്ടോയനി  കചര്നനകേക്ടോണന്  ഇഇ  പ്രശ്നതനിനന്  ഒരു
പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കണര,  ജനങ്ങളുനടെ ഭസ്പീതനിയുര ആശങ്കയുര അകേറണനമനക്ടോണന് എനനിക്കന്
ഗവണ്നമന്റെനികനക്ടോടെന് അഭദ്യര്തനിക്കക്ടോനുളളതന്. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്)
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(1) കേശുവണനി ഫക്ടോകറനികേള് തറന പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കല്

ശസ്പീ  .    കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന്:  സര്,  വളനര പ്രധക്ടോനനപ്പെട്ട ഒരു വനിഷയനത
ആസദമക്ടോക്കനിയക്ടോണന്   ഞക്ടോന്  ഈ  കനക്ടോട്ടസ്പീസന്  നല്കേനിയനിട്ടുളളതന്.   കകേരളതനിനല
ഏകേകദശര  രണരലക്ഷകതക്ടോളര  വരുന  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  പണനിനയടുക്കുന
കമഖലയക്ടോണന്  കേശുവണനി  കമഖല.  ഇനന്  ഏകേകദശര  800-ഓളര  സസ്വകേക്ടോരദ്യ
മുതലക്ടോളനിമക്ടോരുനടെ  ഫക്ടോകറനികേള്  കകേരളതനിനന്റെ  വനിവനിധ  ഭക്ടോഗങ്ങളനിലക്ടോയനി
പ്രവര്തനിക്കുനണന്.  അവയനില് 250 ഫക്ടോകറനികേള് ഇകപ്പെക്ടോള് പൂര്ണമക്ടോയുര അടെഞ
കേനിടെക്കുകേയക്ടോണന്.  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കന്  നതക്ടോഴനിലനില്ലക്ടോതതമൂലര  അവരുനടെ
ഇ.എസന്.നഎ.  ആനുകൂലദ്യര  ഇകപ്പെക്ടോള്  കേനിട്ടുനനില്ല.   അങ്ങനന  വളനര  ദുരനിതപൂര്ണമക്ടോയ
അവസയനികലയന്  കപക്ടോയ്നക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  കകേരളതനിനല  95  ശതമക്ടോനകതക്ടോളര
വരുന  അമ്മേമക്ടോരുര,  സകഹക്ടോദരനിമക്ടോരുര  പണനിനയടുക്കുന   വലനിനയക്ടോരു  വദ്യവസക്ടോയ
ശരഖലയക്ടോണന് കേക്ടോഷന്യൂ കമഖല.  അവര്ക്കന് കപ്രക്ടോവനിഡന്റെന് ഫണന് കൃതദ്യമക്ടോയനി കേനിട്ടുനനില്ല.
ചനില ഫക്ടോകറനികേളനില് കേക്ടോര്ഡന് നകേക്ടോടുക്കുനനില്ല.  ഉദക്ടോഹരണമക്ടോയനി വനി.എല്.സനി.-യുനടെ
25  ഫക്ടോകറനികേള്  അടെഞ  കേനിടെക്കുകേയക്ടോണന്,  ചനിലരക്ടോനണങ്കനില്  കബക്ടോധപൂര്വ്വര
ഫക്ടോകറനികേള്  അടെചനിടുകേയക്ടോണന്.  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേകളക്ടോടെന്  എന്തുര  കേക്ടോണനിക്കക്ടോനമനളള
നനികഷധ  നനിലപക്ടോടുകേള്  പലകപ്പെക്ടോഴുര  സസ്വകേക്ടോരദ്യ  മുതലക്ടോളനിമക്ടോര്  എടുക്കുകേയക്ടോണന്.
നഷല്ലനിരഗന്,  പസ്പീലനിരഗന്,  കഗഡനിരഗന്  എനനിങ്ങനന  മൂനന്  തരതനിലക്ടോണന്  കേശുവണനി
കമഖല  പ്രവര്തനിക്കുനതന്.  സസ്വകേക്ടോരദ്യ  മുതലക്ടോളനിമക്ടോര്  നടെത്തുന  ഫക്ടോകറനികേളനില്
വനനിതകേള്ക്കന്  തണനി മക്ടോറുനതനിനുര  കടെക്ടോയ് ലറന്  സരവനിധക്ടോനവര  ഉചയന്  ഭക്ഷണര
കേഴനിക്കുനതനിനുര യക്ടോനതക്ടോരു സഇകേരദ്യവമനില്ല.   വൃതനിഹസ്പീനമക്ടോയ തരതനിലക്ടോണന് ചനില
സസ്വകേക്ടോരദ്യ  ഫക്ടോകറനികേള്  പ്രവര്തനിക്കുനതന്.   ഇഇ  ഗവണ്നമന്റെന്  അധനികേക്ടോരതനില്
വനതനിനുകശഷര,  കകേരളതനിനല  40  കേശുവണനി  ഫക്ടോകറനികേള്  തറന  എനതന്
വളനര അഭനിമക്ടോനകതക്ടോടുകൂടെനി പറയുവക്ടോന് ഞക്ടോന് ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണന്. കേക്ടോനപ്പെകനിനന്റെ
10  ഫക്ടോകറനികേള്,  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനന്റെ  നകേക്ടോല്ലത്തുളള
24 ഫക്ടോകറനികേള്, ആലപ്പുഴയനിലുള്ള 3, തനിരുവനനപുരതന് 1, തൃശ്ശൂരനില്  1, കേണ്ണൂരനില്
1 അങ്ങനന 40 ഫക്ടോകറനികേളുര മറ്റു സസ്വകേക്ടോരദ്യ ഫക്ടോകറനികേളുര തറനന് പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞതന്  ഇഇ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഇചക്ടോശക്തനിനകേക്ടോണക്ടോണന്.  ഫക്ടോകറനികേള്
നടെത്തുനതനിനന്  ചനിലര്ക്കന്   നനവഷമദ്യമുണന്,  അവര്  പറയുനതന്  നസന്ട്രെല്
ഗവണ്നമന്റെന് ഒരു ചക്ടോക്കന് കതക്ടോട്ടണനി ഇറക്കുമതനി നചയ്യുനതനിനന് വലനിയ നനികുതനിയക്ടോണന്
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ചുമതനിയനിരനിക്കുനനതനക്ടോണന്.  നനികുതനി  വര്ദനിപ്പെനിചതനിനന്റെ  ഫലമക്ടോയനി
കകേരളതനികലയന്  കതക്ടോട്ടണനി  ഇറക്കുമതനി  നചയ്യുനനില്ല.  അങ്ങനന  ഇറക്കുമതനി
നചയ്യക്ടോതതനകേക്ടോണന് പല ഫക്ടോകറനികേളുര ഇകപ്പെക്ടോള് അടെഞ കേനിടെക്കുകേയക്ടോണന്. വളനര
കമക്ടോശനപ്പെട്ട  രസ്പീതനിയനിലക്ടോണന്  സസ്വകേക്ടോരദ്യ  മുതലക്ടോളനിമക്ടോര്  നടെത്തുന  ഫക്ടോകറനികേള്
പ്രവര്തനിക്കുനതന്.  ഇഇ  ഗവണ്നമന്റെന്  വനതനിനുകശഷര  നടെതനിയനിട്ടുളള
കമക്ടോകഡനനണകസഷനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കേക്ടോനപ്പെകനിനന്റെയുര  കേക്ടോഷന്യൂ  വനികേസന
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനന്റെയുര   ഫക്ടോകറനികേളനില്    നനടെല്സുര  ഫക്ടോനുമുള്നപ്പെനടെ  ആധുനനികേ
സജസ്പീകേരണകതക്ടോടുകൂടെനി നല്ല രസ്പീതനിയനിലക്ടോണന്   പ്രവര്തനിക്കുനതന്. അക്കക്ടോരദ്യതനില്
ഞക്ടോന് ഗവണ്നമന്റെനിനന അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണന്. മുതലക്ടോളനിമക്ടോര് കതക്ടോനനിയ കൂലനിയക്ടോണന്
നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കന്  പലകപ്പെക്ടോഴുര  നകേക്ടോടുക്കുനതന്,   അതന്  കൃതദ്യമക്ടോയനി  അവരുനടെ
നനകേകേളനില്  കേനിട്ടുനനില്ല.   കേശുവണനി  ലഭദ്യതക്കുറവനണനളളതന്  സമ്മേതനിക്കുന.
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേക്ടോലതന് 10 ദനിവസരമക്ടോത്രര കജക്ടോലനി ഉണക്ടോയനിരുനകപ്പെക്ടോള്
2  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്  നഷര.   അങ്ങനന  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേക്ടോലതന്
100  ദനിവസര നകേക്ടോണന്  20  കകേക്ടോടെനി രൂപയുനടെ നഷമുണക്ടോയനിട്ടുണന്.  ഇഇ ഗവണ്നമന്റെന്
വനതനിനുകശഷര  അടെഞ  കേനിടെക്കുന  ഫക്ടോകറനികേള്ക്കുര  തറനന്  പ്രവര്തനിക്കുന
ഫക്ടോകറനികേള്ക്കുര  നഎ.ആര്.സനി.-യുര  ഗവണ്നമന്റുര  8500  രൂപ  കബക്ടോണസ്സന്
നകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിച.  പല  മുതലക്ടോളനിമക്ടോരുര  1000-2000   രൂപയക്ടോണന്
കബക്ടോണസ്സന്  നകേക്ടോടുക്കുനതന്.   1000  രൂപ  കബക്ടോണസ്സന്  കേനിട്ടനിയക്ടോല്  അവര്  എന്തു
നചയ്യുര;  വളനര  ബുദനിമുട്ടനിലുര  പ്രയക്ടോസതനിലുമക്ടോണന്  കേശുവണനി  കമഖല  ഇനന്
പ്രവര്തനിക്കുനതന്.   നഎ.ആര്.സനി.  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  തകേ കപക്ടോലുര  നകേക്ടോടുക്കക്ടോന് പല
മുതലക്ടോളനിമക്ടോരുര  തയ്യക്ടോറക്ടോകുനനില്ല.  ആഫനിക്കന്  നക്ടോടുകേളനില്  നനിനക്ടോണന്  കതക്ടോട്ടണനി
ഇവനിനടെ  ഇറക്കുമതനി  നചയ്യുനതന്.  കതക്ടോട്ടണനിയുനടെ  ആഭദ്യനര  ഉല്പ്പെക്ടോദനര
10  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  കുറഞ്ഞതനകേക്ടോണന്   കതക്ടോട്ടണനി  സുലഭമക്ടോയനി  ലഭനിക്കുനനില്ല,
അങ്ങനന  പണനി  നഷനപ്പെടുനതനിനക്ടോല്   പട്ടനിണനിയനിലക്ടോണന്.  അവരുനടെ  വസ്പീടുകേളനില്
അടുക്കള  പുകേയുനനില്ല.  അവര്  അത്രമക്ടോത്രര  ബുദനിമുട്ടുകേയക്ടോണന്.  കേശുമക്ടോവന്  കൃഷനി
കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുനതനിനുളള നടെപടെനിയുണക്ടോകേണര. കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡനിലുര കേണ്ണൂരനിലുര
കേശുവണനി  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുനണന്.  അതന്  മരഗലക്ടോപുരര  വഴനി  അയല്
സരസക്ടോനങ്ങളനികലയന്  കപക്ടോകുകേയണന്.  അതന്  ഇവനിനടെ  സരഭരനിക്കക്ടോനുള്ള സരവനിധക്ടോ
നമുണക്ടോകേണര.   ഇവനിടെനത  ഫക്ടോകറനികേളനില്  അതരര  കേശുവണനി  ലഭനിനചങ്കനില്
മക്ടോത്രകമ  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കന്  നതക്ടോഴനില്  നല്കേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.
നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കന്  2010 മുതലുള്ള  ഗക്ടോറ്റുവനിറനി നല്കേക്ടോനുണന്.
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മനി  .   നഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: 6 മനിനനിട്ടന് കേഴനിഞ.......

ശസ്പീ  .   കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന്:സര്, ഞക്ടോന്  കേണ്ക്ലൂഡന് നചയ്യുകേയക്ടോണന്. മൂവക്ടോയനിരര
നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കന്  ഗക്ടോറ്റുവനിറനി  ലഭനിക്കക്ടോനുണന്.  അതനില്  200  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്
മരനിച.  ബക്ടോക്കനിയുള്ളവര്ക്കന്  2010  മുതല്  56  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ആവശദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട ധനകേക്ടോരദ്യ വകുപ്പുമനനി  ഗക്ടോറ്റുവനിറനി നല്കുനതനിനന് ആവശദ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള
നടെപടെനികേള്  എടുക്കണനമനക്ടോണന്  എനനിക്കന്  പറയക്ടോനുള്ളതന്.  വനിവനിധ
നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുനടെ  6  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  നപ്രക്ടോവനിഡന്റന്  ഫണനികലയന്  അടെയക്ടോനുണന്.
അതനകേക്ടോണന്  ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്  ഗവണ്നമന്റെന്  വളനര  ഇചക്ടോശക്തനികയക്ടോടുകൂടെനി
ഇടെനപടെണര.  നകേക്ടോല്ലര ജനില്ലയനില് ഏറവര കൂടുതല് കേശുവണനി ഫക്ടോകറനികേളുള്ള ഒരു
മണ്ഡലമക്ടോണന് കുനത്തൂര് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലര.  ഏകേകദശര  നൂറനിയനിരുപതകഞ്ചക്ടോളര
കേശുവണനി  ഫക്ടോകറനികേള്  മക്ടോത്രമുള്ള  ഒരു  മണ്ഡലമക്ടോണതന്.  ഇഇ  കമഖലനയ
ആശയനിചക്ടോണന്  കുനത്തൂര്  മണ്ഡലതനിനല  ധക്ടോരക്ടോളര  ആളുകേള്  കേഴനിയുനതന്.
കബക്ടോധപൂര്വ്വര  അടെചനിട്ടനിരനിക്കുന  കേശുവണനി  ഫക്ടോകറനികേള്  തറനന്
പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  മനനി  വനിളനിച  കചര്ത  മസ്പീറനിരഗന്  പലരുര
ബഹനിഷ്കരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  മനനി പറയുനതന്  അവര് കകേള്ക്കുനനില്ല.  മുതലക്ടോളനിമക്ടോര്ക്കന്
എന്തുര  കേക്ടോണനിക്കക്ടോനമന  ധനിക്കക്ടോരപരമക്ടോയനിട്ടുള്ള  സമസ്പീപനമക്ടോണന്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതന്.
1967-ല് ഇ.എര.എസന്.  ഗവണ്നമന്റെന്  അതരര നനികഷധക്ടോത്മകേമക്ടോയ നനിലപക്ടോടുകേള്
സസ്വസ്പീകേരനിച പല ഫക്ടോകറനികേളുര  ഏനറടുത്തു.

മനി  .   നഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: പസ്പീസന് കേണ്ക്ലൂഡന്.......

ശസ്പീ  .    കകേക്ടോവൂര്  കുഞകമക്ടോന്:  സര്,   ഗവണ്നമന്റെനിനന്  ചനില  സക്ടോമ്പതനികേ
ബക്ടോധദ്യതയുനണങ്കനില് കപക്ടോലുര ഇഇ കമഖലനയ നനിലനനിര്തക്ടോനക്ടോയനി അങ്ങനനയുള്ള
ഫക്ടോകറനികേള്  ഏനറടുക്കണര.  പരമ്പരക്ടോഗത  വദ്യവസക്ടോയതനിനല  ഏറവര  വലനിയ
കമഖലയക്ടോയ  കേശുവണനി  വദ്യവസക്ടോയ  കമഖല  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ
നടെപടെനികേളുണക്ടോകേണര. മുതലക്ടോളനിമക്ടോരുമക്ടോയനി  ഒരു റഇണന് ചര്ച കൂടെനി നടെതനിനക്കക്ടോണന്
അടെചനിട്ടനിരനിക്കുന  മുഴുവന്  ഫക്ടോകറനികേളുര  തറനന്  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കണനമനക്ടോണന്
എനനിക്കന്  ഇഇ  അവസരതനില്  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതന്.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മനനി
ഇക്കക്ടോരദ്യതനില് നല്ല ഇടെനപടെലുകേളക്ടോണന് നടെതനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതന്.  

മനി  .   നഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: 8 മനിനനിട്ടന് കേഴനിഞ. പസ്പീസന് കേണ്ക്ലൂഡന്.......

ശസ്പീ  .    കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന്:  സര്,  ഒകകക്ടോബര്  2-ാം തസ്പീയതനി,  കകേരളതനിനല
കേശുവണനി ഫക്ടോകറനികേളനിനലല്ലക്ടോര  ശുചസ്പീകേരണ പ്രവര്തനര നടെതനി.  ഞക്ടോനുര  ഒരു
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കേശുവണനി  ഫക്ടോകറനിയനില്  കപക്ടോയനി  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേകളക്ടോനടെക്ടോപ്പെര  ശുചസ്പീകേരണ
പ്രവര്തനര  നടെതനിയ  കേക്ടോരദ്യര  വളനര  അഭനിമക്ടോനകതക്ടോടുകൂടെനി  പറയുകേയക്ടോണന്.
കകേരളതനില്  പണന്  ഇങ്ങനനയുണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ?  സസ്വകേക്ടോരദ്യ  മുതലക്ടോളനിമക്ടോരുനടെ
ഫക്ടോകറനിയനിലക്ടോയക്ടോലുര  കേക്ടോനപ്പെകനികന്റെതക്ടോയക്ടോലുര  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷകന്റെതക്ടോയക്ടോലുര  നല്ല
നനിലയനില്  നടെതനി  കപക്ടോകേണനമനന്  ആഗഹനിചക്ടോണന്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്
അക്കക്ടോരദ്യതനില്  ഇടെനപട്ടതന്.  തസ്പീര്ചയക്ടോയുര  ഇതന്  വളനര  ഗഇരവമക്ടോയനി
ഉള്നക്കക്ടോണ്ടുനകേക്ടോണന്  ശക്ടോശസ്വതമക്ടോയ  പരനിഹക്ടോരര  കേക്ടോണണര.  മുഴുവന്  കേശുവണനി
ഫക്ടോകറനികേളുര തറനന് പ്രവര്തനിപ്പെനിചനകേക്ടോണന് കജക്ടോലനി സനിരത ഉറപ്പുവരുതണനമനന്
ആവശദ്യനപ്പെടുകേയക്ടോണന്.

മത്സദ്യബനനവര  ഹക്ടോര്ബര്  എഞ്ചനിനസ്പീയറനിരഗുര  കേക്ടോഷത്യു  വദ്യവസക്ടോയവര
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മേ  ):  സര്,  പരമ്പരക്ടോഗത  വദ്യവസക്ടോയ
കമഖലയനില് ഏറവര കൂടുതല് കപര്ക്കന് നതക്ടോഴനില് നല്കുന കമഖലയക്ടോണന് കേശുവണനി
വദ്യവസക്ടോയര. 98  ശതമക്ടോനര സസ്പീകേളുള്നപ്പെനടെ ഏകേകദശര 3  ലക്ഷര നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്
ഇഇ കമഖലയനില് കജക്ടോലനി നചയ്യുനണന്. ഇഇ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വരുകമ്പക്ടോള്
ഭൂരനിഭക്ടോഗര  കേശുവണനി  ഫക്ടോകറനികേളുര  അടെഞ്ഞന്  കേനിടെക്കുകേയക്ടോയനിരുന.  ഇഇ
കമഖലയനിനല  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്  അടെനിയനര  ഇടെനപടെല്
നടെതനി  വരനികേയക്ടോണന്.  ഹൃസസ്വകേക്ടോല-ദസ്പീര്ഘകേക്ടോല  പദതനികേളക്ടോണന്  സര്ക്കക്ടോര്
വനിഭക്ടോവനര  നചയവരുനതന്.  അസരസ്കൃത  കതക്ടോട്ടണനിയുനടെ  അഭക്ടോവര,  ഫക്ടോകറനി
പ്രവര്തനിക്കുനതനിനന്  കവണനിവരുന  നചലവന്,  വദ്യവസക്ടോയങ്ങള്ക്കന്  ബക്ടോങ്കുകേള്
നല്കേനി  വന  ധനസഹക്ടോയര  നല്കേക്ടോതനിരനിക്കല്,  അവര്  തടെരുന  റനിക്കവറനി
നടെപടെനികേള്  മുതലക്ടോയവ  ഇഇ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന  പ്രതനിസനനികേള്ക്കന്
കേക്ടോരണമക്ടോണന്.  സസ്വകേക്ടോരദ്യ  ഫക്ടോകറനികേള്  തറനന്  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുനതനിനക്ടോയനി
വദ്യവസക്ടോയനികേളുമക്ടോയുര  ബക്ടോങ്കന്  പ്രതനിനനിധനികേളുമക്ടോയുര  വകുപ്പുമനനിയുര  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിയുര  പ്രകതദ്യകേര  ചര്ച  നടെതനി  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  വനിലയനിരുതനിയനിരുന.
കേശുവണനി  ഫക്ടോകറനികേള്  തറനന്  പ്രവര്തനിക്കുനതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള്
കതക്ടോട്ടണനി  നകേവശമുള്ളവര്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണനമനന്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  പൂട്ടനിക്കനിടെക്കുന  സസ്വകേക്ടോരദ്യ  ഫക്ടോകറനികേള്  തറക്കുനതനിനക്ടോയനി
സര്ക്കക്ടോര് രൂപസ്പീകേരനിച ബക്ടോങ്കന് പ്രതനിനനിധനികേളുര സര്ക്കക്ടോര് പ്രതനിനനിധനികേളുര അടെങ്ങനിയ
എരപകവര്ഡന്  കേമ്മേനിറനി    3-8-2016-ല് രണക്ടോമതര  കയക്ടോഗര  കചര്നന്  പ്രവര്തന
കശഷനിയുള്ള ഫക്ടോകറനികേനള കേനണതക്ടോനുര ആര്.ബനി.നഎ.  മക്ടോനദണ്ഡപ്രകേക്ടോരര ആദദ്യ
ഘട്ടതനില്  കുനറകയനറ  സസ്വകേക്ടോരദ്യ  ഫക്ടോകറനികേള്  പുനരുദരനിക്കക്ടോനുര
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തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  കേശുവണനി ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന രക്ടോജദ്യങ്ങളനില് നനിനര കതക്ടോട്ടണനി
ലഭദ്യമക്ടോക്കുനതനിനന്  എസന്.പനി.വനി.  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന  കേക്ടോരദ്യവര  പരനിഗണനയനിലക്ടോണന്.
കൂടെക്ടോനത  സസ്വകേക്ടോരദ്യ  വദ്യവസക്ടോയങ്ങളുനടെ  നനിലവനിലുള്ള  ബക്ടോങ്കന്  വക്ടോയക്ടോ  കുടെനിശ്ശേനികേ
പുന:ക്രമസ്പീകേരനിക്കുനതര പുതനിയ വക്ടോയ അനുവദനിക്കുനതര അര്ഹമക്ടോയ കകേസ്സുകേളനില്
വക്ടോയക്കന്  കമക്ടോറകട്ടക്ടോറനിയര  ഏര്നപ്പെടുത്തുനതര   കതക്ടോട്ടണനി  ലഭദ്യമക്ടോക്കുനതനിനന്
സര്ക്കക്ടോര്/ബക്ടോങ്കന്  വദ്യവസക്ടോയ  പ്രതനിനനിധനികേളടെങ്ങനിയ  കേണ്കസക്ടോര്ഷദ്യര
രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതര സരബനനിചന് ആകലക്ടോചനിക്കുനതനിനന് ഉടെന്തനന ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിയുനടെ  സക്ടോനനിധദ്യതനില്  ബനനപ്പെട്ടവരുനടെ  ഒരു  കയക്ടോഗര  വസ്പീണ്ടുര
വനിളനിചകൂട്ടക്ടോനനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  കേക്ടോഷത്യു  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനന്റെയുര  കേക്ടോനപ്പെകനികന്റെയുര
കേസ്പീഴനിലുള്ള  40  ഫക്ടോകറനികേള്  തറനന്  പ്രവര്തനിപ്പെനിചതര  അവയുനടെ
പ്രവര്തനതനിനക്ടോയനി  കതക്ടോട്ടണനി  ലഭദ്യമക്ടോക്കനിയതര  സസ്വകേക്ടോരദ്യ  ഫക്ടോകറനി  ഉടെമകേനള
ഫക്ടോകറനി  തറനന്  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുനതനിനന്  കപ്രരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ഘടെകേങ്ങളക്ടോണന്.
സര്ക്കക്ടോര്  നടെതനിയ  പ്രവര്തനങ്ങളുനടെ  ഫലമക്ടോയനി  ഏതക്ടോണന്  497  സസ്വകേക്ടോരദ്യ
ഫക്ടോകറനികേള്  നസപ്റരബറനിനല  കേണക്കന്  പ്രകേക്ടോരര  പ്രവര്തനമക്ടോരരഭനിചനിട്ടുണന്.
നകേക്ടോല്ലര  കജക്ടോയനിന്റെന്  കലബര്  കേമ്മേസ്പീഷണറുനടെ  അധനികേക്ടോര  പരനിധനിയനില്  ഇനനിയുര
നനിരവധനി  ഫക്ടോകറനികേള്  തറനന്  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കക്ടോനുണന്.  ആറന്  ഫക്ടോകറനികേള്
ഓകകക്ടോബര് മക്ടോസതനില് തനന പ്രവര്തനമക്ടോരരഭനിചനിട്ടുണന്.  ബക്ടോക്കനി  ഫക്ടോകറനികേള്
തറനന്  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ടവരുമക്ടോയനി  ചര്ച  നടെനവരുന.
സരസക്ടോന  കേക്ടോഷത്യു  കേള്ട്ടനികവഷന്  ഏജന്സസ്പീസന്  നസഷദ്യല്  ഓഫസ്പീസറുനടെ
പദവനിയുള്ള  ഉകദദ്യക്ടോഗസനന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്  കതക്ടോട്ടണനിയുണക്ടോയനിട്ടുര  തറനന്
പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുന  ഫക്ടോകറനികേള്ക്കന്  കനക്ടോട്ടസ്പീസന്  നല്കേനിയനിട്ടുണന്.  ഇഇ
വനിഷയതനില്  നനിയമപരമക്ടോയനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിചവരനികേയക്ടോണന്. തകദ്ദേശസ്പീയമക്ടോയ കതക്ടോട്ടണനി ഉല്പ്പെക്ടോദനര വര്ദനിപ്പെനിക്കുനതനിനു
കവണനി ദസ്പീര്ഘകേക്ടോല പദതനിനയന നനിലയനില് കൃഷനി,  വനര,  തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണര
തടെങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുനടെ  സരയുക്ത  കനതൃതസ്വതനില്  കേശുമക്ടോവന്  കൃഷനി
വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനിയുര സസ്വസ്പീകേരനിചവരനികേയക്ടോണന്.  കേഴനിഞ്ഞ ആഴയക്ടോണന്
കയക്ടോഗര  കചര്നതന്.  തകദ്ദേശസ്പീയമക്ടോയനി  ലഭദ്യമക്ടോകുന  കതക്ടോട്ടണനി  നപക്ടോതകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങള്  വക്ടോങ്ങണനമനന്  അങ്ങന്  ഇവനിനടെ  സൂചനിപ്പെനിച.  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയടെക്കമുള്ളവരുമക്ടോയനി  കചര്നനകേക്ടോണന്  ഇഇ  നഫബ്രുവരനിയനില്
സസ്പീസണക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  കേക്ടോഷത്യു  പക്ടോകന്റെഷനുര  മറ്റുര  കതക്ടോട്ടണനി  കനരനിട്ടന്  നപക്ടോതകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങള്ക്കന്  തരണനമനന്   തസ്പീരുമക്ടോനനമടുതനിട്ടുണന്.  കകേരളതനില്  ലഭദ്യമക്ടോയ
കതക്ടോട്ടണനി  നപക്ടോതകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങള്ക്കന്  ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  നടെപടെനി
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സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  ഇനനല  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുമക്ടോയനി
ബനനപ്പെട്ട  കേക്ടോരദ്യര  ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  ഇവനിടെ  ഉനയനിചന്  ഒരു
നതറനിദക്ടോരണ  പരതനിയനിട്ടുണന്.  ഗവണ്നമന്റെന്  ഉതരവന്  എനന്  അകദ്ദേഹമനിവനിനടെ
പറഞ.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്  കനരനിട്ടന്  കതക്ടോട്ടണനി  വക്ടോങ്ങക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല,
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനക്ടോണന് വക്ടോങ്ങുനതന്.  ഗവണ്നമന്റെന് ഉതരവന് എനന് പറഞ്ഞന് അകദ്ദേഹര
ഇവനിനടെ  വളനര  സൂപ്പെറക്ടോയനി  സഭനയ നതറനിദരനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണന്  നചയതന്.   കഷക്ടോര്ട്ടന്
നടെണര്  വചന്  കതക്ടോട്ടണനി  വക്ടോങ്ങക്ടോന്  സക്ടോങ്ഷന്  നല്കുനതനിനക്ടോണന്  ജനി.ഒ.
വനനിട്ടുളളതന്.  ജൂനല മക്ടോസതനിനല ഇ-നടെണറനില് ഒനരക്ടോറ നടെണകറ കേനിട്ടനിയനിട്ടുള.
ഒനരണര വനതനിനക്ടോല്   നമുക്കന് സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനില്ല. ആ ഒരു നടെണറനിനല
വനിലയക്ടോണന്  അവനിനടെ  കേസ്വക്ടോട്ടന്  നചയനിരനിക്കുനതന്.  വനികദശതന്  നനിനന്  ഇറക്കുമതനി
നചയ്യുകമ്പക്ടോഴക്ടോണന്  യു.എസന്.  കഡക്ടോളര്  വചന്  അതന്  കേസ്വക്ടോട്ടന്  നചയ്യുനതന്.  നമ്മേള്
വക്ടോങ്ങനിയതന്  അതല്ല.  അകദ്ദേഹര  വളനര  തനപൂര്വ്വര  ഗവണ്നമന്റെന്  ഇറക്കനിയ
ഉതരവനിനന  ദുര്വദ്യക്ടോഖദ്യക്ടോനര  നചയനകേക്ടോണക്ടോണന്  ഇനനല  ഒരു  നതറനിദക്ടോരണ
പരതക്ടോന്  ശമനിചതന്.  നസല്ഫന്  സര്ട്ടനിഫനികക്കഷനക്ടോകേക്ടോനമനന്  ഗവണ്നമന്റെന്
പറഞനവനന്  ശസ്പീ  വനി.ഡനി.  സതസ്പീശനനിവനിനടെ  പറഞ.  അതര  വളനര
തനപൂര്വ്വമക്ടോണന് ഒരു നതറനിദക്ടോരണ പരതനിയതന്. അകത ഉതരവനില്......

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസന്:  സര്,  ശദ  ക്ഷണക്കലനിനന്  മറുപടെനി  പറയുകമ്പക്ടോള്
കരഖക്ടോമൂലര അതനില് എഴുതനിതന വനിഷയനത സരബനനിചന് പറയണര.

ശസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മേ:  സര്,  അതനില്  ഒരു  തര്ക്കതനികലയന്
കപക്ടോകകേണ  കേക്ടോരദ്യമനില്ല.  ഇവനിനടെ  തര്ക്കമനില്ലകല്ലക്ടോ.  ഇതനിനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടുള്ള
വനിശദസ്പീകേരണകമയുള. 

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനനിതല):  സര്,  ഇകപ്പെക്ടോള്   ശദ
ക്ഷണനിക്കലനിനന്റെ സമയമക്ടോണന്. .....(നമക്കന് ഓഫന്)......

ശസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മേ:  സര്,  അതനിനലനനിക്കന്  തര്ക്കമനില്ല.
അങ്ങനനനയക്ടോരു  ഡനികബറനിനന്  ഞക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോണന്.  ഏതന്  ഡനികബറനിനുര  തയ്യക്ടോറക്ടോണന്.
തര്ക്കമനില്ല.

മനി  .   നഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: നയസന് നയസന്........

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസന്:  സര്,  ഒരു  നസഷദ്യല്  പ്രസക്ടോവന  നടെതനി
ഇക്കക്ടോരദ്യനതക്കുറനിചന്  പറയണര.  ശദ ക്ഷണനിക്കലനിനന മറയക്ടോക്കനി ഇതന് പറയരുതന്.

ശസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ:  സര്,  ആകേക്ടോര.  ഞക്ടോന് അതന്  എഗനി നചയ.
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അതന് ഞക്ടോന് അരഗസ്പീകേരനിച.  ഒരു നസഷദ്യല് പ്രസക്ടോവന നടെതക്ടോന് ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട

നചയര് അനുമതനി തരണര. ഞക്ടോന് എഴുതനി നല്കേക്ടോര.

മനി  .    നഡപന്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:  ശരനി.  ഇകപ്പെക്ടോള് സബ്ജകനില് ഒതങ്ങനി നനിനന്  മറുപടെനി

പറയണര. അതന് പ്രകതദ്യകേമക്ടോയനി പറയുകേയക്ടോണന്.

ശസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മേ:  സര്,  അതന്  ഞക്ടോന്  അരഗസ്പീകേരനിച.
നതറനിദക്ടോരണ പരത്തുന ഒരു കേക്ടോരദ്യര അകദ്ദേഹനത കപക്ടോനലക്ടോരു അരഗര സഭയനില്
പറയക്ടോന്  പക്ടോടെനില്ല.  അതനിനന  സരബനനിചന്  ഒരു  നസഷദ്യല്  പ്രസക്ടോവന
നടെതണനമനള്ളതന്  ഞക്ടോന്  എഗനി  നചയ്യുന.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്   സക്ടോധദ്യമക്ടോകുന
സുതക്ടോരദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേളക്ടോണന് കതക്ടോട്ടണനി വക്ടോങ്ങുനതനിനന് സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതന്.  അങ്ങന്
ഗക്ടോറ്റുവനിറനിയുനടെ  പ്രശ്നര  പറഞ.  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫന്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേക്ടോലതന് 9  വര്ഷനത ഗക്ടോറ്റുവനിറനിയക്ടോണന്  നകേക്ടോടുതതന്.  നനിര്ഭക്ടോഗദ്യവശക്ടോല് കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫന്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേക്ടോലതന് ഒരു വര്ഷകതതന് കപക്ടോലുര നകേക്ടോടുതനില്ല.
ആ കുടെനിശ്ശേനികേയക്ടോണുള്ളതന്.  അതന്  നകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  ഞങ്ങള് സനദമക്ടോണന്.  പനി.എഫന്.
കുടെനിശ്ശേനികേ  ആറര  കകേക്ടോടെനി  രൂപനയക്കുറനിചന്  അകദ്ദേഹര  പറഞ.  കേക്ടോഷത്യു  ഫക്ടോകറനി
പ്രവര്തനിപ്പെനിചന്  നകേക്ടോടെനിയ നഷര വരുതനിയനിട്ടന്  പനി.എഫന്.  കപക്ടോലുര അടെചനിരുനനില്ല.
അതന്  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഇഇ  ഗവണ്നമന്റെന്  അടെച.  അതന്  അങ്ങന്  അറനിയക്ടോതതക്ടോണന്.
പനി.എഫന്.-ല്  ബക്ടോക്കനി  അടെചനിട്ടനില്ലക്ടോനയങ്കനില്  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കന്  വനിടുതല്
സര്ട്ടനിഫനിക്കറന്  ലഭനിക്കക്ടോനുര  അവരുനടെ  നപന്ഷന്  ലഭനിക്കക്ടോനുര  തടെസ്സമക്ടോകുര.  ഇഇ
ഗവണ്നമന്റെന്  അധനികേക്ടോരതനില്വനനിട്ടന്  അഞ്ചന്  മക്ടോസകമ  ആയുളനവങ്കനിലുര  ആറര
കകേക്ടോടെനി  രൂപ  കുടെനിശ്ശേനികേ  അടെചകേഴനിഞ.  ഇ.എസന്.നഎ.  കുടെനിശ്ശേനികേയുണക്ടോയനിരുന,
ചനികേനിത്സ  തടെസ്സമക്ടോകുനതനിനക്ടോല്   അതന്  അടെചകേഴനിഞ.  ഇഇ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്
സക്ടോധദ്യമക്ടോയനതല്ലക്ടോര  നചയകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണന്.  ഇനനിയുര  ഗക്ടോറ്റുവനിറനിയുനടെ  കുടെനിശ്ശേനികേയുണന്
അതന് ഇഇ വരുന കേക്ടോലയളവനില് നല്കുര. അതനകേക്ടോണന് കുറഞ്ഞ സമയതനിനുള്ളനില്
പരമക്ടോവധനി  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  നചയ്യുവക്ടോനുര  നപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്  തറന
പ്രവര്തനിപ്പെനിചന്  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കന്  തടെര്ചയക്ടോയനി  കജക്ടോലനി  നല്കേക്ടോനുര  അതനിനന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി   സസ്വകേക്ടോരദ്യ  കമഖലയനില്  നക്ടോന്നൂറനി  ചനിലസ്വക്ടോനര  ഫക്ടോകറനികേള്  അവനര
സമ്മേര്ദ്ദേതനിലക്ടോക്കനി തറക്കക്ടോനുര കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണന്.  ബക്ടോങ്കനില് വലനിയ ലയബനിലനിറനിയുള്ള
സക്ടോപനങ്ങളുനടെ  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  മുഖദ്യമനനിയുമക്ടോയനി  ചര്ച  നചയ്യക്ടോന്  ഞങ്ങള്  കഡറന്
എടുതനിട്ടുണന്. കകേരളതനിലുളള  വനി.എല്.സനി.  കപക്ടോനലയുള്ള  പ്രധക്ടോനനപ്പെട്ട
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മക്ടോകനജ് നമന്റെനിനന്റെ   പതന്   ഫക്ടോകറനികേളുര   അടെഞ്ഞന്  കേനിടെക്കുകേയക്ടോണന്.  ആ
ഫക്ടോകറനികേള്  എന്തുനകേക്ടോണന്  അടെഞ  കേനിടെക്കുന  എനന്  കചക്ടോദനിചന്  കനക്ടോട്ടസ്പീസന്
നല്കേക്ടോനുര,  നലസന്സുള്ള  ഫക്ടോകറനി  കതക്ടോട്ടണനി  ലഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുര
പ്രവര്തനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുനതന്  നനിയമപരമക്ടോയനി  ശരനിയല്ല.  അവര്ക്കന്  കനക്ടോട്ടസ്പീസന്
നല്കേക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്. ഗവണ്നമന്റെനിനന് സക്ടോധദ്യമക്ടോകുനനതല്ലക്ടോര നചയ്യുര.

ശസ്പീ  .   കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് : സര്, അങ്ങന് പറഞ്ഞ നല്ല കേക്ടോരദ്യങ്ങകളക്ടോടെന് ഞക്ടോന്
പൂര്ണമക്ടോയനി  കയക്ടോജനിക്കുകേയക്ടോണന്.  അങ്ങന്  ഇഇ  കമഖലയനിനല  കട്രെഡന്  യൂണനിയന്
രരഗതന്  ഏനറ  വര്ഷക്കക്ടോലര  സജസ്പീവമക്ടോയനി  കനതൃതസ്വര  നല്കേനിയ  ആളക്ടോണന്.
കേശുവണനി കമഖലനയ സരബനനിച കേക്ടോരദ്യങ്ങള് അങ്ങന് വളനര നനക്ടോയനി  പ്രസന്റെന്
നചയനിട്ടുണന്.   എനന്റെ  ഒരു  കചക്ടോദദ്യര,  കലബര്  ആകന്  പ്രകേക്ടോരര  ഇത്ര  ദനിവസര
നതക്ടോഴനിനലടുനതങ്കനില്  മക്ടോത്രകമ  ഒരു  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനിക്കന്  ഇ.എസന്.നഎ.  ആനുകൂലദ്യര
ലഭനിക്കുകേയുള.  അതന്  ഇവനിനടെ  ലരഘനിക്കനപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.   കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫന്.  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  കേക്ടോലതന്  ഫക്ടോകറനികേനളക്ടോനര  തറന
പ്രവര്തനിക്കക്ടോതതനകേക്ടോണന്  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുളള  ഇ.എസന്.നഎ.  ആനുകൂലദ്യര
നനികഷധനിച.   ഇ.എസന്.നഎ.  കഹക്ടോസനിറലനില്  കപക്ടോയക്ടോല്  അവര്ക്കന്  മരുനര  മറന്
ആനുകൂലദ്യങ്ങളുര  കേനിട്ടുനനില്ല.  പ്രസവക്ടോനുകൂലദ്യരകപക്ടോലുര  കേനിട്ടുനനില്ല.   സസ്പീകേള്ക്കന്
പ്രസവനിക്കക്ടോനുള്ള  സസ്വക്ടോതനദ്യര  കപക്ടോലുര  നനികഷധനിച  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെക്ടോണന്
യു.ഡനി.എഫന്.  ഗവണ്നമന്റെന്.  അതനകേക്ടോണന്  നവട്ടനിക്കുറച ഇ.എസന്.നഎ.  ആനുകൂലദ്യര
ലഭദ്യമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ശസ്പീമതനി നജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ: സര്, ഏപ്രനില് മുതല് നസപ്റരബര് വനരയുള്ള
ആറു  മക്ടോസവര  തടെര്നള്ള  ആറു  മക്ടോസതനില്  79   പ്രവൃതനിദനിവസങ്ങളുര
ഉള്ളവര്ക്കുമക്ടോത്രമക്ടോണന് ഇ.എസന്.നഎ.  ആനുകൂലദ്യതനിനന് അര്ഹതയുള്ളതന്.   അങ്ങന്
പറഞ്ഞതകപക്ടോനല പല സസ്വകേക്ടോരദ്യ ഫക്ടോകറനികേളുര തടെര്ചയക്ടോയനി എട്ടുര ഒമ്പതര മക്ടോസര
അടെഞ  കേനിടെനക്ടോല്  ഇ.എസന്.നഎ.  ആനുകൂലദ്യര  ലഭനിക്കനില്ല.  എനക്ടോല്  നമുക്കന്
നനിയമമനുസരനികച  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  നടെക്കുകേയുള.   ഇ.എസന്.നഎ.  ആനുകൂലദ്യര
ലഭദ്യമല്ലക്ടോത  സനിതനികൂടെനി  ഇകപ്പെക്ടോള്  വരുന എനതന്  ഗഇരവതരമക്ടോയ  പ്രശ്നമക്ടോണന്.
അതനകേക്ടോണ്ടുതനനയക്ടോണന് സസ്വകേക്ടോരദ്യ മുതലക്ടോളനിമക്ടോര് കേഴനിയുനത്ര കവഗര ഫക്ടോകറനികേള്
തറന  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കണനമന  സമ്മേര്ദ്ദേര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഭക്ടോഗത്തു
നനിനമുണക്ടോകുനതന്.  
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(2) ഹജന് എരബക്ടോര്കക്കഷന് കപക്ടോയനിന്റെന് പുനനഃസക്ടോപനിക്കല് 

ശസ്പീ  .    ടെനി  .  വനി  .    ഇബക്ടോഹനിര:  സര്,  കകേരളതനില്  നനിനള്ള  മുസസ്പീങ്ങള്
വളനരക്കക്ടോലര  മുമ്പന്  കേപ്പെലനിലുര  മറ്റുനമക്ടോനക്കയക്ടോയനിരുന  ഹജനിനന്  കപക്ടോയനിരുനതന്.
വനിമക്ടോന സഇകേരദ്യര വനതനിനുകശഷര 1996 വനര കകേരളതനില് നനിനള്ള ഹക്ടോജനിമക്ടോര്
നചനനയനില്  നനിനര  അതകപക്ടോനല  കബക്ടോരനബ  എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  വഴനിയുമക്ടോയനിരുന
ഹജനിനന്  കപക്ടോയനിരുനതന്.   1996-നു  കശഷര  നനടുമ്പക്ടോകശ്ശേരനി  എയര്കപക്ടോര്ട്ടനില്
നനിനക്ടോണന്  ഹജനിനന്  കപക്ടോയനിരുനതന്.   എനക്ടോല്  2001  മുതല്   കേക്ടോലനിക്കറന്
എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  വനകതക്ടോനടെ  കകേരളതനിനല  ഹക്ടോജനിമക്ടോര്  പരനിശുദ  ഹജന്
കേര്മ്മേതനിനുകവണനി കപക്ടോയനിരുനതന് കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടെന് എയര്കപക്ടോര്ട്ടനില് നനിനക്ടോയനിരുന.
അങ്ങനന  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടെന്  എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  ഹജന്  എരബക്ടോര്കക്കഷന്  കപക്ടോയനിന്റെക്ടോയനി
വനികേസനിപ്പെനിക്കനപ്പെട്ടു.   അതനിനുകവണനി  വനിപുലമക്ടോയ  സഇകേരദ്യങ്ങള്  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ
കനതൃതസ്വതനില് അവനിനടെ ലഭദ്യമക്ടോക്കുകേയുര വളനര വനിശക്ടോലമക്ടോയ 60000 സസ്വയര്ഫസ്പീറന്
വനിസ്തൃതനിയുള്ള  ഹജന്  ഹഇസന്  ഇതനിനുകവണനി  സര്ക്കക്ടോര്  ഉടെമസതയനില്
പണനിയുകേയുര  നചയ.  2001  മുതല്  2015  വനര  കേക്ടോലനിക്കറന്  എയര്കപക്ടോര്ട്ടനില്
നനിനക്ടോണന്  കകേരളതനിനല  ഹക്ടോജനിമക്ടോനരല്ലക്ടോര  ഹജനിനന്  കപക്ടോയനിരുനതന്.   എനക്ടോല്
2015  കമയന്  മക്ടോസതനില്  കേക്ടോലനിക്കറന്  എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  റസ്പീ-കേക്ടോര്പ്പെറനിരഗനിനുകവണനി
ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി അടെചനിടുകേയുര  വലനിയ വനിമക്ടോനങ്ങള്ക്കന് നനിയനണകമര്നപ്പെടുത്തുകേയുര
നചയകതക്ടോടുകൂടെനി  ഹജന് എരബക്ടോര്കക്കഷന് കപക്ടോയനിന്റെന് കേക്ടോലനിക്കറന് എയര്കപക്ടോര്ട്ടനില്
നനിനന്  തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി  2015,  2016  വര്ഷങ്ങളനില്  നനടുമ്പക്ടോകശ്ശേരനി
എയര്കപക്ടോര്ട്ടനികലയന്  മക്ടോറനി  സക്ടോപനിച.  നനടുമ്പക്ടോകശ്ശേരനി  എയര്കപക്ടോര്ട്ടനില്  നനിനന്
ഹജനിനു കപക്ടോകുകേനയനതന് കകേരളതനില് നനിനളള ഹക്ടോജനിമക്ടോര്ക്കന് വളനരയധനികേര
ബുദനിമുട്ടുണക്ടോക്കുനണന്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  കേക്ടോലനിക്കറന്  എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയക്ടോണന്
അടെചനിട്ടനിരനിക്കുനതന്.  എയര്കപക്ടോര്ട്ടനിനന്റെ റനി  നസ്ട്രേങ്തനനിരഗന്  പ്രവൃതനി പൂര്ണമക്ടോയുര
ഇകപ്പെക്ടോള്  പൂര്തനിയക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.   ഡനിസരബകറക്ടോടുകൂടെനി   ഒഇകദദ്യക്ടോഗനികേമക്ടോയനി
എയര്കപക്ടോര്ട്ടന് അകതക്ടോറനിറനി അതന് പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുകേയുര നചയ്യുര.  പ്രസ്തുത പ്രവൃതനികേള്
പൂര്തനിയക്ടോയ  സക്ടോഹചരദ്യതനില്   കകേരളതനിനല  ഹക്ടോജനിമക്ടോര്ക്കന്  കേക്ടോലനിക്കറന്
എയര്കപക്ടോര്ട്ടനില്  നനിനതനന  ഹജനിനന്  കപക്ടോകേക്ടോനുള്ള  സഇകേരദ്യകമര്നപ്പെടു
തണനമനക്ടോണന് എനന്റെ അഭദ്യര്തന.  2015-ല് കകേരളതനില് നനിനന് ആനകേ  6224
ഹക്ടോജനിമക്ടോര് ഹജനിനന് കപക്ടോയതനില്  5146  കപരുര മലബക്ടോറനിനല  ആറന് ജനില്ലകേളനില്
നനിനക്ടോണന്. അതക്ടോയതന്  82.86  ശതമക്ടോനര  ഹക്ടോജനിമക്ടോരക്ടോണന്.  2016-നല
കേണനക്കടുതക്ടോല് ആനകേ  10267  ഹക്ടോജനിമക്ടോര് ഹജനിനന് കപക്ടോയതനില്  8514  കപരുര
മലബക്ടോറനിനല  അഞ്ചു  ജനില്ലകേളനില്  നനിനള്ളവരക്ടോണന്.  അതക്ടോയതന്  82.9  ശതമക്ടോനര
ഹക്ടോജനിമക്ടോര്.  ഇഇ  83  ശതമക്ടോനകതക്ടോളര  വരുന  ഹക്ടോജനിമക്ടോര്ക്കന്  ഏറവര
സഇകേരദ്യപ്രദമക്ടോയ  എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  എന  നനിലയന്  മക്ടോത്രമല്ല  ഹജന്  ഹഇസ്സടെക്കര
വനിപുലമക്ടോയ  സഇകേരദ്യങ്ങളുള്ള  കേക്ടോലനിക്കറന്  എയര്കപക്ടോര്ട്ടനികലയന്  ഹജന്
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എരബക്ടോര്കക്കഷന്  കപക്ടോയനിന്റെന്  മക്ടോറനി  സക്ടോപനിക്കണനമന  ഹക്ടോജനിമക്ടോരുനടെ  ആവശദ്യര
ഇഇ  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെയുര  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മനനിയുനടെയുര  ശദയനില്  നകേക്ടോണ്ടു
വരുനതനിനക്ടോണന് ഞക്ടോന് ഈ  ശദ ക്ഷണനിക്കല് അവതരനിപ്പെനിക്കുനതന്.  എത്രയുര
നപനട്ടനന്,  അടുത  വര്ഷര  മുതല്  റസ്പീ-കേക്ടോര്നപ്പെറനിരഗന്  പൂര്തനിയക്ടോകുനകതക്ടോടുകൂടെനി
കേക്ടോലനിക്കറന്  എയര്കപക്ടോര്ട്ടനികലയന്  ഹജന്  എരബക്ടോര്കക്കഷന്  കപക്ടോയനിന്റെന്  മക്ടോറനി
സക്ടോപനിക്കണനമനന് അഭദ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണന്. 

തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണവര  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവര  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തക്ടോടെനവര
വകുപ്പുമനനി  (കഡക്ടോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്):  സര്,  2015  നസപ്റരബര്
മക്ടോസകതക്ടോനടെയക്ടോണന്  കേരനിപ്പൂര്  എയര്കപക്ടോര്ട്ടനില്  റണ്കവ  റസ്പീ-കേക്ടോര്നപ്പെറനിരഗന്
നടെത്തുനതമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ടന്  ഹജന്  എരബക്ടോര്കക്കഷന്  കപക്ടോയനിന്റെന്
തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി  കേരനിപ്പൂര്  വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനില്നനിനര  നനടുമ്പക്ടോകശ്ശേരനി
വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനികലയന്  മക്ടോറനിയതന്.  റസ്പീ-കേക്ടോര്നപ്പെറനിരഗന്  പൂര്തനിയക്ടോയതക്ടോയുര
ഡനിസരബര്  മക്ടോസകതക്ടോടുകൂടെനി  മനറല്ലക്ടോ  കപപ്പെര്  വര്ക്കുകേളുര  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുനമനര  ഒഇകദദ്യക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  വനിവരര  ലഭനിചനിട്ടുണന്.  റണ്കവ  നസ്പീളര
കൂട്ടക്ടോതതനിനക്ടോല്  ഹജന്  സര്വ്വസ്പീസ്സനിനന്  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  വലനിയ  വനിമക്ടോനങ്ങള്
കേരനിപ്പൂരനില്  സര്വ്വസ്പീസന്  നടെത്തുനതനിനന്  സക്ടോകങ്കതനികേമക്ടോയ  ബുദനിമുട്ടുനണനക്ടോണന്
കവദ്യക്ടോമയക്ടോന മനക്ടോലയര അറനിയനിചനിട്ടുള്ളനതനന്  ഹജന്  കേമ്മേനിറനിയുനടെ അസനിസ്റ്റേന്റെന്
നസക്രട്ടറനി  വനിവരര  നല്കേനിയനിട്ടുണന്.  ഹജന്  യക്ടോത്രനികേരനില്  ഭൂരനിഭക്ടോഗവര  മലപ്പുറര,
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലകേളനില്  നനിനള്ളവരക്ടോയതനിനക്ടോല്  എരബക്ടോര്കക്കഷന്  കപക്ടോയനിന്റെന്
കേരനിപ്പൂരനില്തനന  നനിലനനിര്തണനമനള്ള  കേക്ടോരദ്യതനില്  സര്ക്കക്ടോരനിനന്
മനറക്ടോരഭനിപ്രക്ടോയമനില്ല.   ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ  മുഖദ്യമനനി  ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്  കവദ്യക്ടോമയക്ടോന
മനനിയുമക്ടോയനി  എഴുത്തുകുത്തുകേള്  നടെതനിയനിട്ടുണന്.  വലനിയ  വനിമക്ടോനങ്ങള്
അവനിനടെയനിറക്കക്ടോന്  സക്ടോകങ്കതനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേളുനണനക്ടോണന്  അവസക്ടോനമക്ടോയനി
ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ മുഖദ്യമനനിക്കന് ലഭനിച മറുപടെനി.  വരുന ഹജന് സസ്പീസണനില് ഹജന്
എരബക്ടോര്കക്കഷന്  കേരനിപ്പൂര്  വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനികലയന്   മക്ടോറ്റുനതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ
നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണനമനന് അഭദ്യര്തനിചനകേക്ടോണന് ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ മുഖദ്യമനനി
സനിവനില് ഏവനികയഷന് മനിനനിസ്റ്റേര്ക്കുര  പ്രധക്ടോനമനനിക്കുര ഉടെനന കേനതഴുതക്ടോനമനര
അറനിയനിചനിട്ടുണന്.  ഇക്കക്ടോരദ്യതനില് കകേന സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിനര കവദ്യക്ടോമയക്ടോന
മനക്ടോലയതനിനന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിനര അനുകൂലമക്ടോയ നനിലപക്ടോടെന് ഉണക്ടോകകേണതക്ടോയനിട്ടുണന്.
ഇവനിനടെ  സൂചനിപ്പെനിചതകപക്ടോനല  മഹക്ടോഭൂരനിഭക്ടോഗര  ഹക്ടോജനിമക്ടോരുര  മലബക്ടോര്  കമഖലയനില്
നനിനള്ളവരക്ടോണന്.  കകേക്ടോടെനിക്കണക്കനിനന് രൂപ നചലവനിട്ടുനകേക്ടോണന് അവനിനടെ സരസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോര്  ഒരു  ഹജന്  ഹഇസുര  പണനിതനിട്ടുണന്.  എനക്ടോല്  ഇഇ  രണ്ടു  ഹജന്
സസ്പീസണുകേളനിലക്ടോയനി നനടുമ്പക്ടോകശ്ശേരനിയനില് നനിനക്ടോണന് ഹക്ടോജനിമക്ടോര് യക്ടോത്രയക്ടോയതന്. ഇതന്
അവര്ക്കുണക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള  ബുദനിമുട്ടന്  നചറുതനല്ലനന്  ഗവണ്നമന്റെന്  കേക്ടോണുന.
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റണ്കവയുനടെ  വനികേസനവര  വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിനന്റെ  വനികേസനവര  പ്രകദശ
വക്ടോസനികേള്ക്കന്  തക്ടോല്പരദ്യമനിനല്ലനള്ളതക്ടോണന്  ഏറവര  അവസക്ടോനര  സനിവനില്
ഏവനികയഷന്  മനിനനിസ്ട്രേനിയനില്  നനിനര  ലഭനിച  കേതനില്  പറയുനതന്.    സലര
വനിട്ടുനകേക്ടോടുത്തുനകേക്ടോണന്  ഇതനികനക്ടോടെന്  സഹകേരനിക്കണനമനന്  വസ്പീണ്ടുര  അവകരക്ടോടെന്
അഭദ്യര്തനിചനിട്ടുണന്.  നമുക്കന്  ഇഇ  കേക്ടോരദ്യര  ആവശദ്യനപ്പെടുനകതക്ടോനടെക്ടോപ്പെര
വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിനന്റെ  വനികേസനതനിനന്  ആവശദ്യമക്ടോയ   സലര  ഏനറടുതന്
നല്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനികേളുര  ആരരഭനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണന്.  അതനിനന്  നക്ടോട്ടുകേക്ടോരുനടെ
സഹക്ടോയ  സഹകേരണങ്ങള്   വളനര  അനനിവക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.   അതരതനില്
സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനന്  ഒരു  ശമര  നടെനകപ്പെക്ടോള്  ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ  ടെനി.  വനി.
ഇബക്ടോഹനിര എല്ലക്ടോ സഹക്ടോയസഹകേരണങ്ങളുര നചയനിരുന എനള്ള കേക്ടോരദ്യവര ഞക്ടോന്
ഇഇ സന്ദര്ഭതനില് സൂചനിപ്പെനിക്കുന.  കൂട്ടക്ടോയ ശമതനിലൂനടെ മക്ടോത്രകമ നമുക്കന് കേരനിപ്പൂര്
വനിമക്ടോനതക്ടോവളനത രക്ഷനിനചടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുകേയുള.  ഒരുപക്ടോടെന്  കലക്ടോബനികേള് ആ
വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിനനതനിരക്ടോയനി  നനില്ക്കുന  എനള്ളതന്  മനസ്സനിലക്ടോക്കനി  അതനിനന്റെ
വനികേസനതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  സലകമനറടുപ്പെന്  നമുക്കന്  ആരരഭനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണന്.
ഹജന് എരബക്ടോര്കക്കഷന് കേരനിപ്പൂരനികലയന് മക്ടോറണനമന ആവശദ്യര ഉനയനിക്കുകമ്പക്ടോള് ഇഇ
കേക്ടോരദ്യവരകൂടെനി  ബനനപ്പെട്ട  മനക്ടോലയതനിനന്റെ  മുനനില്  ശക്തമക്ടോയനി  വയക്ടോന്  കേഴനിയണര.
അതനിനുള്ള   ഒരു  സക്ടോഹചരദ്യര  കൂടെനി  ഒരുകക്കണതണന്.  അതനിനന്  എല്ലക്ടോവരുനടെയുര
സഹക്ടോയസഹകേരണങ്ങള് ഉണക്ടോകേണനമനകൂടെനി അഭദ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണന്.   

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹനിര:   സര്,  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മനനിയുനടെ  മറുപടെനി
സസ്വക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണന്.  കേക്ടോലനിക്കറന്  എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന  കേക്ടോരദ്യതനില്
തകദ്ദേശവക്ടോസനികേള്ക്കന്  തക്ടോല്പ്പെരദ്യമനിനല്ലനപറയുനതന്  ശരനിയല്ല എനക്ടോണന്  എനനിക്കന്
കതക്ടോനനിയനിട്ടുള്ളതന്.  അതമൂലര ഭൂമനി  നഷനപ്പെടുനവര്ക്കന്  മക്ടോത്രമക്ടോണന്  ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്
ആശങ്കയുള്ളതന്.  കേക്ടോലനിക്കറന്  എയര്കപക്ടോര്ട്ടനിനക്ടോയനി  ഭൂമനി  അകേസ്വയര്  നചയന്
വനിപുലനപ്പെടുത്തുനതനികനക്ടോടെന്   പ്രകദശവക്ടോസനികേള്  മക്ടോത്രമല്ല,  മലബക്ടോറനിനല നമക്ടോതര
യക്ടോത്രക്കക്ടോരുര വളനരയധനികേര തക്ടോല്പ്പെരദ്യര പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  രക്ടോഷസ്പീയകേക്ഷനി
കഭദമകനദ്യ  എല്ലക്ടോവരുര  അതനികനക്ടോടെന്  സഹകേരനിക്കക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോണന്.   അവനിനടെയുള്ള
രണന് എര.എല്.എ.-മക്ടോര് എനള്ള നനിലയന് എല്ലക്ടോ പനിന്തുണയുര ഇഇ ഗവണ്നമന്റെനിനന്
അകേമഴനിഞ്ഞന്  നല്കേക്ടോന്  ഞങ്ങള്  തയ്യക്ടോറക്ടോനണനള്ള  കേക്ടോരദ്യര  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിനയയുര  ബനനപ്പെട്ട  മനനിനയയുര  അറനിയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഭൂമനി
നഷനപ്പെടുനവര്ക്കന് ഏറവര നല്ല പക്ടോകക്കജന് ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട മനനി പ്രഖദ്യക്ടോപനിചതനില്
മുഖദ്യമനനി  നചറനിനയക്ടോരു  തനിരുതല്  വരുതനിനയങ്കനിലുര  ആ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
ഇകപ്പെക്ടോള്  കുറചന്  നമനല്ലകപ്പെക്ടോകുനനക്ടോരു  സനിതനിയുണന്.  ഇകതക്കുറനിചന്   മുഖദ്യമനനി
കേളകര്ക്കന്  വദ്യക്തമക്ടോയ  നനിര്കദ്ദേശര  നകേക്ടോടുതന്  അതനിനന  expedite  നചയ്യക്ടോനുള്ള
നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിചക്ടോല്  കേക്ടോരദ്യങ്ങള് വളനര എളുപ്പെതനില് നസ്പീങ്ങുനമനക്ടോണന് എനന്റെ
വനിശസ്വക്ടോസര. 
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കേക്ടോലനിക്കറന്  എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  കേരനിപ്പൂര്  അനക്ടോരക്ടോഷ  വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനികലയന്
മക്ടോറനിസക്ടോപനിക്കക്ടോന്  എത്രയുര  നപനട്ടനന്  ഭൂമനി  ഏനറടുക്കണനമനക്ടോണന്
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെയുര  തക്ടോല്പ്പെരദ്യര  എനപറഞ.  വലനിയ  വനിമക്ടോനങ്ങള്
ഇറങ്ങനിയനിനല്ലങ്കനിലുര  സഇദനി  എയര്നലന്സനിനന്റെ  എസന്.വനി.-യുനടെ  നചറനിയ
വനിമക്ടോനങ്ങള് ഉപകയക്ടോഗനിനചങ്കനിലുര ഹജന് എരബക്ടോര്കക്കഷന് കപക്ടോയനിന്റെന് കേക്ടോലനിക്കറന്
എയര്കപക്ടോര്ട്ടനികലയന്  മക്ടോറനിസക്ടോപനിക്കുനതനിനന്  കവനറ  എനനങ്കനിലുര  സക്ടോകങ്കതനികേ
തടെസ്സമുകണക്ടോ എനള്ളതക്ടോണന് എനനിക്കന് അറനികയണതന്.

കഡക്ടോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  തകദ്ദേശവക്ടോസനികേള്ക്കന്  എയര്കപക്ടോര്ട്ടനിനന്റെ
വനികേസനതനില്  തക്ടോല്പ്പെരദ്യമനിനല്ലനന്  പറഞ്ഞതന്  എനന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയകമക്ടോ,
സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയകമക്ടോ അല്ല. സനിവനില് ഏവനികയഷന് മനക്ടോലയതനില്നനിനര
സര്ക്കക്ടോരനിനന്  അറനിയനിപ്പെന്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതന്  അവര്ക്കന്  തക്ടോല്പ്പെരദ്യമനില്ല  എനള്ള
നനിലയനിലക്ടോണന്.  അതനിനന്റെ  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെകതണതണന്.  ഹജന്
എരബക്ടോര്കക്കഷന്  കപക്ടോയനിന്റെന്  കേരനിപ്പൂര്  അനക്ടോരക്ടോഷ  വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനികലയന്
മക്ടോകറണതമുണന്.  Simultaneous  ആയനി  ഇഇ  കപ്രക്ടോസസ്സന്  ആരരഭനിക്കുനതനി
നക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നനിലപക്ടോടുകേളക്ടോണന് അവനിനടെ ഉരുതനിരനിഞ്ഞന് വകരണതന്. അതനിനന് എല്ലക്ടോ
രക്ടോഷസ്പീയ പക്ടോര്ട്ടനികേളുനടെയുര സഹക്ടോയര ഉണക്ടോയനിട്ടുണന്. ഭക്ടോവനിയനിലുര അതന് ഉണക്ടോകുനമനന്
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  പ്രകതദ്യകേര
തക്ടോല്പ്പെരദ്യനമടുക്കുകേയുര നചയനിട്ടുണന്.  ഹജന് എരബക്ടോര്കക്കഷന് കപക്ടോയനിന്റെന് കേരനിപ്പൂര്
അനക്ടോരക്ടോഷ  വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനില്  പുന:സക്ടോപനിക്കണനമനന്  ആവശദ്യനപ്പെട്ടന്
കേതയയ്ക്കുകേയുര  ഹജന്  കേദ്യക്ടോമ്പനിനന്റെ  ഉദ്ഘക്ടോടെനചടെങ്ങനില്  അതന്  വദ്യക്തമക്ടോക്കുകേയുര
നചയനിരുന.  ആ  ശമര  തസ്പീര്ചയക്ടോയുര  സര്ക്കക്ടോര്  തടെരുര.  അടുത  ഹജന്
സസ്പീസകണക്ടോടുകൂടെനി  ഹജന്  എരബക്ടോര്കക്കഷന്  കപക്ടോയനിന്റെന്  കേരനിപ്പൂര്  അനക്ടോരക്ടോഷ
വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനില്  പുന:സക്ടോപനിക്കുനതനിനക്ടോയനിരനിക്കുര  ഗവണ്നമന്റെന്  മുനനിയ
പരനിഗണന നല്കുകേ.

V സബ്മനിഷന്
(1) വനിജനിലന്സന് ഡയറകര്നക്കതനിനര നല്കേനിയ പരക്ടോതനി

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനനിതല):   സര്,   സരസക്ടോന
ഗവണ്നമന്റെനില്  ഉനത  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  തമ്മേനിലുള്ള  കേനിടെമത്സരവര
പ്രതനികേക്ടോരനടെപടെനികേളുര  മൂലര  ഭരണസനിരക്ടോകകേനര  ആനകേ  സരഭനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.
നസക്രകട്ടറനിയറനിലുര  മറ്റുവകുപ്പുകേളനിലുര  ഇതമൂലര  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെക്കുനനില്ല.  നഎ.എ.എസന്./നഎ.പനി.എസന്.  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  തമ്മേനിലുള്ള
അഭനിപ്രക്ടോയവദ്യതദ്യക്ടോസങ്ങളുര  പരസര  പഴനിചക്ടോരലുര  വര്ദനിചവരനികേയക്ടോണന്.
ഇഇ  ഗവണ്നമന്റെന്  അധനികേക്ടോരതനില്  വനതനിനുകശഷര  ആദദ്യര  ഡനി.ജനി.പനി.
ആയനിരുന  കഡക്ടോ.  ടെനി.പനി.  നസന്കുമക്ടോര് അവധനിയനില് കപക്ടോകുകേയുണക്ടോയനി.  ഡനി.ജനി.പനി.
ആയ ശസ്പീ. ശങ്കര് നറഡനി  നഹകക്കക്ടോടെതനിയനില്    വനിജനിലന്സനിനനതനിനര         പരക്ടോതനി
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നകേക്ടോടുക്കുകേയുണക്ടോയനി.  തനന്റെ കഫക്ടോണ് കചക്ടോര്ത്തുനനവന പരക്ടോതനി കഡക്ടോ.  കജക്കബന്
കതക്ടോമസന്  മുഖദ്യമനനിക്കുര  ഡനി.ജനി.പനി.ക്കുര  നല്കുകേയുണക്ടോയനി.  നഎ.എ.എസന്.
ഓഫസ്പീസര്മക്ടോര് മുഖദ്യമനനിനയക്കണന് പരക്ടോതനി പറയുന. തനന ഭയനപ്പെടുത്തുനനവനന്
പറഞ്ഞന് അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫന്  നസക്രട്ടറനി  (നഫനക്ടോന്സന്)  മുഖദ്യമനനിക്കന്  പരക്ടോതനി
നല്കുന.  കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.  എബഹക്ടോര  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫന്  നസക്രട്ടറനി
(നഫനക്ടോന്സന്) മുഖദ്യമനനിക്കന് നല്കേനിയ കേതക്ടോണന് എനന്റെ കേയ്യനിലുള്ളതന്.  അതനിനല
ചനില പ്രസക്തഭക്ടോഗങ്ങള് ഞക്ടോന് വക്ടോയനിക്കക്ടോര  - ''From the manner in which the
search  was  authorised  'on  orders  from  above'  even  prior  to  taking
preliminary  statement  from  me,  I  have  genuine  apprehensions  that  Dr.
Jacob  Thomas,  Director  of  Vigilance  Investigation  was  attempting  to
intimidate me and officers of the Finance Inspection Wing from completing
the report  and was thereby attempting  thwart  the process  of a fair  and
impartial  enquiry.''  അകദ്ദേഹര  കേതനിനന്റെ  അവസക്ടോനഭക്ടോഗതന്  പറയുന  -  ''The
action  of  ordering  the  search  even  before  meeting  me  and  taking  a
preliminary statement from me and the unconventional manner in which
the search was carried out also makes me believe that Dr. Jacob Thomas
was acting vengefully against me in retaliation for having recommended
disciplinary action against him in the Finance Inspection report for  the
irregularities committed by him and causing loss to the public exchequer.''
കബക്ടോധപൂര്വ്വമക്ടോയനി  ഫനിനക്ടോന്സന്  ഇന്നസക്ഷന്  വനിരഗനിനന്റെ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
തയ്യക്ടോറക്ടോകുനതനിനന് മുമ്പന് ആ നടെപടെനിക്കന് മുതനിര്നതനിനന്റെ ഫലമക്ടോയനി എനനില്നനിനര
നമക്ടോഴനി എടുക്കക്ടോനത, പ്രക്ടോഥമനികേ അകനസ്വഷണര നടെതക്ടോനത എനന്റെ വസ്പീടെന് സര്ചന് നചയ
നടെപടെനി  അകങ്ങയറര  ദഇര്ഭക്ടോഗദ്യകേരമക്ടോണന്.  എനന  ഭയനപ്പെടുതക്ടോന്  കവണനി
നചയനിട്ടുള്ളതക്ടോനണനക്ടോണന്  നഫനക്ടോന്സന് ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടന്നമന്റെനിനന്റെ ചുമതല വഹനിക്കുന
അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫന് നസക്രട്ടറനി   കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.  എബഹക്ടോര തനന്റെ കേതനിലൂനടെ
ഇനനല  മുഖദ്യമനനിനയ  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതന്.  സരസക്ടോനതന്  അഴനിമതനിക്കക്ടോരക്ടോയ
ആളുകേനള നനിലയന് നനിര്ത്തുനതനില്, അവരുനടെ കപരനില് നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതനില്
ആര്ക്കുര പരക്ടോതനി ഉണക്ടോകേനില്ല. പനക്ഷ അതനിനന് നനിയമപരമക്ടോയ നടെപടെനി ഉണക്ടോകേണര.
അഴനിമതനിനക്കതനിനര  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതനിനന  ഞങ്ങളുര  സസ്വക്ടോഗതര
നചയ്യുന.  അതനില്  പ്രതനികേക്ടോരമുണക്ടോകേക്ടോന്  പക്ടോടെനില്ല,  മന:പൂര്വ്വമക്ടോയനി  ഒരു
കേനിടെമത്സരതനിനന്റെ  അടെനിസക്ടോനതനിലക്ടോകേക്ടോന്  പക്ടോടെനില്ല.  സര്ചന്  വക്ടോറന്റെന്  ഇല്ലക്ടോനത
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എ.സനി.എസന്.  (നഫനക്ടോന്സന്)-നന്റെ  വസ്പീടെന്  എങ്ങനന  നസര്ചന്  നചയ്യുര?  ഞക്ടോനുര
വനിജനിലന്സന്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടന്നമന്റെനിനന്റെ  ചുമതല  വഹനിചനിട്ടുള്ള  ഒരു  മനനിയക്ടോയനിരുന.
സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്  ഒരു  ഉകദദ്യക്ടോഗസനന്റെകയക്ടോ  അനല്ലങ്കനില്  നപക്ടോത
പ്രവര്തകേരുനടെകയക്ടോ  വസ്പീടെന്  നസര്ചന്  നചയ്യണനമങ്കനില്  കകേക്ടോടെതനിയനില്നനിനര
അനുവക്ടോദര  വക്ടോങ്ങുകേയുര  നസര്ചന്  വക്ടോറന്റെന്  ഉണക്ടോകുകേയുര  കവണര.   ആ
നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  പക്ടോലനിക്കുകേയക്ടോണന്  കവണതന്.  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫന്  നസക്രട്ടറനി
(നഫനക്ടോന്സന്)-യുനടെ  പരക്ടോതനി  മുഖദ്യമനനിക്കന്  നല്കേനിയതന്  ധനകേക്ടോരദ്യ
വകുപ്പുമനനിയുനടെ അനുവക്ടോദകതക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോകണക്ടോനയനള്ളതന് ഞങ്ങള്ക്കന് അറനിയക്ടോന്
തക്ടോല്പ്പെരദ്യമുണന്.  നഎ.എ.എസന്.  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  എല്ലക്ടോവരുര  കചര്നന്  ചസ്പീഫന്
നസക്രട്ടറനിനയ  കേക്ടോണുകേയുര  പരക്ടോതനി  പറയുകേയുര  നചയനവനര  മുഖദ്യമനനിനയ
കനരനത  കപക്ടോയനി  കേണ്ടുനവനര  പറയുന.  സക്ടോധക്ടോരണരസ്പീതനിയനില്   സനിവനില്
സര്വ്വസ്പീസനില് ഉണക്ടോകേക്ടോന് പക്ടോടെനില്ലക്ടോനതക്ടോരു കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന് ഇവനിനടെയുണക്ടോയതന്.  വളനര
അപൂര്വ്വമക്ടോയ  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലക്ടോണന്  നഎ.എ.എസന്./നഎ.പനി.എസന്.  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്,
തങ്ങളുനടെ  പരക്ടോതനി  കബക്ടോധനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  മുഖദ്യമനനിനയകയക്ടോ  ബന്യൂകറക്ടോക്രസനിയുനടെ
തലവനക്ടോയ,  സനിവനില്  സര്വ്വസ്പീസനിനന്റെ  തലവനക്ടോയ  ചസ്പീഫന്  നസക്രട്ടറനിനയകയക്ടോ
കേക്ടോണുനതന്.  അസക്ടോധക്ടോരണമക്ടോയ  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  മക്ടോത്രമക്ടോണന്  അങ്ങനന
നചയ്യക്ടോറുള്ളതന്.  സക്ടോധക്ടോരണ  ജനങ്ങളുനടെ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്  പരനിഹക്ടോരര  കേക്ടോകണണ
ഉകദദ്യക്ടോഗസര്,  ലക്ഷക്കണക്കനിനന്  രൂപ ശമ്പളര വക്ടോങ്ങുന ഉകദദ്യക്ടോഗസര്,  ഇനനല
മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞതകപക്ടോനല,  പബനിസനിറനി  മക്ടോനനിയയ്ക്കുകവണനിയക്ടോകണക്ടോ  ഇനതല്ലക്ടോര
നചയ്യുനതന്;  ഇവര്നക്കക്ടോനക്ക  പബനിസനിറനി  മക്ടോനനിയ  വനനിട്ടുകണക്ടോ;   ഇവര്  പരസരര
തല്ലുന;  ഇതനകേക്ടോണന് ജനങ്ങള്ക്കന് എന്തുപ്രകയക്ടോജനമക്ടോണുള്ളതന്? ഇവര് തമ്മേനിലുള്ള
മത്സരര  കേക്ടോരണര  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ  ജനങ്ങളുനടെ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്  പരനിഹക്ടോരര
കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുനനില്ല.  കകേരളതനിനല ഭരണസരവനിധക്ടോനര  നക്ടോഥനനില്ലക്ടോ കേളരനിയക്ടോയനി
മക്ടോറനിയനിരനിക്കുന;  ഇതനില്  മുഖദ്യമനനിക്കന്  നനിയനണ  മനില്ലക്ടോതക്ടോയനിരനിക്കുന;
നഎ.എ.എസന്./നഎ.പനി.എസന്.  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  തമ്മേനിലടെനിക്കുന;  മുതനിര്ന
നഎ.എ.എസന്./നഎ.പനി.എസന്. ഉകദദ്യക്ടോഗസര് തമ്മേനില് ശസ്പീതസമരര നടെത്തുന.  ഇഇ
വനിഷയര  സര്ക്കക്ടോര്  ഗഇരവമക്ടോയനി  എടുതനിനല്ലങ്കനില്  ഇതനിനന്റെ  ബുദനിമുട്ടന്
അനുഭവനിക്കുനതന്  ജനങ്ങളക്ടോണന്.  അതനകേക്ടോണക്ടോണന്  ഞക്ടോന്  ഇഇ  വനിഷയര
സബ്മനിഷനക്ടോയനി  അവതരനിപ്പെനിചതന്.  കകേരളതനില്  ഒരു  ഭരണസരഭനര
നനിലനനില്ക്കുന.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്  അടെനിയനര  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണനമനക്ടോണന് എനനിക്കന് പറയക്ടോനുള്ളതന്.
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മുഖദ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്):  സര്, ഇവനിനടെ ഉനത ഉകദദ്യക്ടോഗസര്
തമ്മേനില്  കേനിടെമത്സരര  നടെക്കുനനവനന്  പറയുനതന്  ശരനിയല്ല.  എനക്ടോല്
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവന്  ഉനയനിച  കേക്ടോരദ്യങ്ങളനില്  കുകറഭക്ടോഗര
വസ്തുതയുള്ളതക്ടോണന്.  അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫന് നസക്രട്ടറനി  കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.  എബഹക്ടോര
27-10-2016-ല്  വനിജനിലന്സന്  ഡയറകര്നക്കതനിനര  കരഖക്ടോമൂലര  പരക്ടോതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണന്.  ആ പരക്ടോതനിയുനടെ പകേര്പ്പെന് അകദ്ദേഹതനിനന്റെ കേയ്യനിലുണന്.  അതനിനന്റെ
ചനില  ഭക്ടോഗങ്ങളക്ടോണന്  ഇവനിനടെ  പരക്ടോമര്ശനിചതന്.  വരവനില്ക്കവനിഞ്ഞ  സസ്വതന്
സമ്പക്ടോദനിചനവനന്  ആകരക്ടോപനിചനകേക്ടോണന്  കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.  എബഹക്ടോമനിനനതനിനര
ശസ്പീ. കജക്ടോകമക്ടോന് പുതന്പുരയല് 30-11-2015-ല് അനനത ചസ്പീഫന് നസക്രട്ടറനിയക്ടോയ
ശസ്പീ.  ജനിജനി  കതക്ടോരസണന്  പരക്ടോതനി  നല്കുകേയുണക്ടോയനി.   അതനില് കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.
എബഹക്ടോര  നല്കേനിയ  വനിശദസ്പീകേരണര  തൃപനികേരമക്ടോയതനിനക്ടോല്  വനിജനിലന്സന്
അകനസ്വഷണര  നടെത്തുനതനിനുര  കപ്രക്ടോസനികേന്യൂട്ടന്  നചയ്യുനതനിനുമുള്ള  അനുമതനിക്കക്ടോയനി
ശസ്പീ.  കജക്ടോകമക്ടോന്  പുതന്പുരയല്  സമര്പ്പെനിച  അകപക്ഷകേള്  പരനിഗണനിക്കക്ടോന്
നനിര്വ്വക്ടോഹമനിനല്ലനന്  2-3-2016-ല് അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതന്.  അകതസമയര ശസ്പീ.
കജക്ടോകമക്ടോന്  പുതന്പുരയല്  തൃശ്ശൂര്  വനിജനിലന്സന്  കകേക്ടോടെതനിയനില്  ഫയല്  നചയ
പരക്ടോതനിയനില്  കകേക്ടോടെതനി  ക്രനിമനിനല്  എര.പനി.  നര. 62/2016  ആയനി  പരനിഗണനിച
കകേസ്സനില് അധനികേക്ടോരപരനിധനിയനിനല്ലന കേക്ടോരണതക്ടോല്  തളളുകേയുര നചയ.  

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

എനക്ടോല് ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട തനിരുവനനപുരര എന്കേസ്വയറനി കേമ്മേസ്പീഷണര് ആന്റെന്
നസഷദ്യല് ജഡ്ജന് കകേക്ടോടെതനി മുമ്പക്ടോനകേ ക്രനിമനിനല് എര.പനി.  നമ്പര് 298/16-ാം നമ്പറക്ടോയനി
15-10-2016-നന് ശസ്പീ. കജക്ടോകമക്ടോന് പുതന്പുരയല് കഡക്ടോ. നകേ. എര. എബഹക്ടോമനിനനതനിനര
വസ്പീണ്ടുരഅകനസ്വഷണര  നടെത്തുനതനികലയക്ടോയനി  സമര്പ്പെനിച  പരക്ടോതനിയനികന്മേല്  കകേക്ടോടെതനി
അകനസ്വഷണതനിനന്  ഉതരവനിടുകേയുര  07.11.2016-ല്  അകനസ്വഷണ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
സമര്പ്പെനിക്കക്ടോന്  നനിര്കദ്ദേശര  നല്കുകേയുര  നചയ.  പ്രസ്തുത  കകേക്ടോടെതനി  ഉതരവനിനന്റെ
നവളനിചതനില് വനിജനിലന്സന് ആന്റെന് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബന്യൂകറക്ടോ ഡയറകറുനടെ ഉതരവനിന്
പ്രകേക്ടോരര  തനിരുവനനപുരര  വനിജനിലന്സന്  ആന്റെന്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബന്യൂകറക്ടോ  നസഷദ്യല്
നസല്  കപക്ടോലസ്പീസന്  സൂപ്രണന്  കേത്യു.വനി.  25/2016/എസന്.സനി.ടെനി  ആയനി  ഒരു
തസ്വരനിതക്ടോകനസ്വഷണര  നടെതനിവരുന.  അകനസ്വഷണതനിലനിരനിക്കുന  വനിഷയനതക്കുറനിചന്
കൂടുതലക്ടോയനി  പറയുനതന്  ഉചനിതമല്ലക്ടോതതനിനക്ടോല്  അതനിനന്റെ വനിശദക്ടോരശങ്ങളനികലയന്
കേടെക്കുനനില്ല.  ഇഇ  അകനസ്വഷണതനിനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  വസതനിയനില്
നടെതനിയ പരനികശക്ടോധനനയക്കുറനിചക്ടോണന്  ഇകപ്പെക്ടോള്  കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.  എബഹക്ടോര
പരക്ടോതനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതന്.  കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.  എബഹക്ടോമനിനനകപ്പെക്ടോലുള്ള ഒരക്ടോള്
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പരക്ടോതനി  ഉനയനിക്കുകമ്പക്ടോള്  അതന്  ഗഇരവമക്ടോയനിതനന  പരനിഗണനിക്കനപ്പെടുര.
പരക്ടോതനിയനില്  പറയുന  കേക്ടോരദ്യങ്ങളനില്  പരനികശക്ടോധന  നടെത്തുര.  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
ശരനിയക്ടോയ  രസ്പീതനിയനില്  പക്ടോലനിചനിട്ടുകണക്ടോനയന  കേക്ടോരദ്യവര  പരനികശക്ടോധനിക്കുനതക്ടോണന്.
പരക്ടോതനി സരബനനിചന് പരനികശക്ടോധന നടെത്തുനമനന് പറയുകമ്പക്ടോള് എനനിക്കന് ലഭനിചനിട്ടുള്ള
വനിവരങ്ങള്  ഇകപ്പെക്ടോള്  പറയുനതന്  ശരനിയല്ല.  അതനകേക്ടോണന്  ഞക്ടോന്  പറയുനനില്ല.
ഇക്കക്ടോരദ്യങ്ങളനില് ചുമതല വഹനിചന് പ്രവര്തനിച ബനനപ്പെട്ട ഉകദദ്യക്ടോഗസനനില്നനിനര
ഇതനിനകേരതനന  വനിശദസ്പീകേരണമക്ടോവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  നമ്മുനടെ  സരസക്ടോനത്തുണക്ടോയ
ചനില പ്രകതദ്യകേതകേള് കേക്ടോരണര ഒകട്ടനറ ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കന് പ്രകതദ്യകേമക്ടോയ സക്ടോഹചരദ്യര
സൃഷനിക്കനപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനിരുന  കഡക്ടോ.  ടെനി.  പനി.  നസന്കുമക്ടോര്
അവധനിയനിലക്ടോനണനന് കനരനത സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അകദ്ദേഹതനിനന് നകേക്ടോടുത
ചുമതല  നനിര്വ്വഹനിക്കക്ടോന്  തയ്യക്ടോറല്ലക്ടോതതനിനക്ടോലക്ടോണന്  അകദ്ദേഹര  അവധനിയനില്
കപക്ടോയതന്.  അല്ലക്ടോനത  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ   എനനങ്കനിലുര  പ്രകതദ്യകേമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടെനിനന്റെ
ഫലമക്ടോയല്ല.  ഡനി.ജനി.പനി.  സക്ടോനത്തുര  സരസക്ടോന  കപക്ടോലസ്പീസന്  ചസ്പീഫന്  പദവനിയനിലുര
അകദ്ദേഹനത  നനിയമനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനിനല്ലന  നനിലപക്ടോടെന്  ഗവണ്നമന്റെന്  സസ്വസ്പീകേരനിച.
എനക്ടോല്  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  എല്ലക്ടോ  അവകേക്ടോശങ്ങളുര  അരഗസ്പീകേരനിചനകേക്ടോണ്ടുതനന
മനറക്ടോരു  സക്ടോനതന്  അകദ്ദേഹനത  നനികയക്ടോഗനിക്കുകേയുര  നചയ.  അകദ്ദേഹമതന്
ഏനറടുക്കക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോനത  ലസ്പീവനില്  കപക്ടോയതക്ടോണന്.  അങ്ങന്  ശസ്പീ.  ആര്.  ശങ്കര്
നറഡനിയുനടെ  കേക്ടോരദ്യര  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  അകദ്ദേഹതനിനന്റെതനന  മുന്കേക്ടോല
നചയനികേളുനടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണന്  കകേക്ടോടെതനിനയ  സമസ്പീപനികക്കണനിവനതന്.  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ
ഏനതങ്കനിലുര തരതനിലുള്ള പങ്കക്ടോളനിതതനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി വനതല്ല. കഡക്ടോ. കജക്കബന്
കതക്ടോമസനിനന്റെ കഫക്ടോണ് കചക്ടോര്തലുമക്ടോയനി ബനനപ്പെട്ട വനിഷയര നമ്മേള് വനിശദമക്ടോയനി
ചര്ച നചയതക്ടോണന്.  ഞക്ടോന് അതന് ആവര്തനിക്കുനനില്ല.  അനതക്ടോരു പത്രവക്ടോര്തനയ
അടെനിസക്ടോനനപ്പെടുതനി  അകദ്ദേഹര  ഉനയനിച  കേക്ടോരദ്യമക്ടോയനിരുന.  ഇവനിനടെയുണക്ടോകുന
പ്രശ്നര,  അഴനിമതനി  വലനിയ  കതക്ടോതനില്  ഉയര്നവരുന  എനതക്ടോണന്.  അഴനിമതനി
കേക്ടോണനിചവരുണക്ടോകേക്ടോര,  ചനിലനര ക്രൂശനിക്കുനതനിനുകവണനി അഴനിമതനിയക്ടോകരക്ടോപണങ്ങള്
ഉനയനിക്കുനമുണക്ടോകേക്ടോര.  പകക്ഷ ആകരക്ടോപണര വനക്ടോല് അതമക്ടോയനി ബനനപ്പെട്ടുള്ള
നടെപടെനികേള്  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുര  ബനനപ്പെട്ട  ഏജന്സനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന.  ആ
ഏജന്സനിയുനടെ  തലപ്പെതന്  ആരക്ടോകണക്ടോ  ഇരനിക്കുനതന്  അതനികന്റെതക്ടോയ  പ്രശ്നങ്ങള്
അകദ്ദേഹതനിനന്  കനരനികടെണനിവരുന.  ഇങ്ങനനനയക്ടോരു  കേക്ടോരദ്യര  ഇവനിനടെ
സരഭവനിക്കുനനണനതന്  നമ്മേള്  മറക്കക്ടോന്  പക്ടോടെനില്ല.  എനക്ടോല്  പ്രധക്ടോന
ഉകദദ്യക്ടോഗസരുനടെ കേക്ടോരദ്യതനില് പരക്ടോതനികേള് ഒകട്ടനറ നനിലനനില്ക്കുനതനകേക്ടോണന് ആ
പരക്ടോതനികേള് എങ്ങനന നനകേകേക്ടോരദ്യര നചയ്യണനമനതസരബനനിചന് ചനില കേക്ടോരദ്യങ്ങള്
നചയ്യക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണന്.  ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്   ഒരു  പ്രക്ടോഥമനികേ  പരനികശക്ടോധന
നടെതണര.  ഒരു പരക്ടോതനി ലഭനിചക്ടോല് ആ പരക്ടോതനിയുനടെ നനിജസനിതനി എനക്ടോനണനന്
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അറനിയുനതനിനുള്ള  പ്രക്ടോഥമനികേ  പരനികശക്ടോധന  വനിജനിലന്സന്  തനന  നടെതണര.
അകതക്ടോനടെക്ടോപ്പെര  പരക്ടോതനിയനില്  ഉനയനിച  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ  എനതന്
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനുള്ള  ഒരു  ഫക്ടോക്ചസ്വല്  നചക്കനിരഗനികലയ്ക്കുര  കേടെകക്കണതക്ടോയനിട്ടുണന്.
അകപ്പെക്ടോഴക്ടോണന്  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോകണക്ടോനയനന്  മനസ്സനിലക്ടോകുനതന്.
അകതക്ടോനടെക്ടോപ്പെര  ഇതന്  നനിലനനില്ക്കുനതക്ടോകണക്ടോ  എന  ലസ്പീഗല്  നചക്കനിരഗുര
നടെതണര.  ഇതരനമക്ടോരു  പരക്ടോതനിയുണക്ടോകേക്ടോനുള്ള  സക്ടോഹചരദ്യനചക്കനിരഗുര
നടെകതണതക്ടോയനിട്ടുണന്.  ഇത്രനയക്ടോനക്ക  നടെതനിയക്ടോല്  ഒരു  ഉകദദ്യക്ടോഗസനനതനിനര
നവറുനത  പരക്ടോതനി  വനതക്ടോനണങ്കനില്   അകനസ്വഷണര  തടെങ്ങുനതനിനുമുമ്പുതനന
വനിജനിലന്സനിനന് മനസ്സനിലക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുര. 

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനനിതല):  സര്,  അങ്ങന്  ഇതന്  ഒരു
പുതനിയ  കേക്ടോരദ്യമക്ടോയക്ടോണന്  ഇവനിനടെ  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതന്.  എനക്ടോല്  വനിജനിലന്സന്
മക്ടോനസ്വല് അനുസരനിചന്  ഇതരര  കകേസ്സുകേള് വനക്ടോല് പ്രക്ടോഥമനികേമക്ടോയ അകനസ്വഷണര
നടെതനി മക്ടോത്രകമ  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോവൂ  എന വദ്യവസയുണന്.  ഇതമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ടന്
സനിറക്ടോജുദസ്പീന് Vs  കസ്റ്റേറന് ഓഫന് മദ്രക്ടോസന് എന സുപ്രസ്പീര കകേക്ടോടെതനി വനിധനി തനനയുണന്.
പ്രക്ടോഥമനികേ അകനസ്വഷണര നടെതണനമനതന് ആരുര പക്ടോലനിക്കക്ടോറനില്ല. 

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇകപ്പെക്ടോള്  നടെനവരുന   പ്രക്ടോഥമനികേ
അകനസ്വഷണര നനിങ്ങള് കനരനത പറഞ്ഞ കേത്യു.വനി.-യനില് ഉള്നപ്പെട്ടതക്ടോണന്. പ്രക്ടോഥമനികേ
അകനസ്വഷണതനികലയന്  കനരനിട്ടന്  കേടെക്കുകേയക്ടോണന്.  ആ  അകനസ്വഷണമല്ല  ഞക്ടോന്
പറഞ്ഞതന്.  വനിജനിലന്സനിനന്റെ  അകനസ്വഷണര  ആരരഭനിക്കുനതനിനുമുമ്പുതനന  ലഭനിച
പരക്ടോതനിയുനടെ  നനിജസനിതനി  എനക്ടോനണനന്  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന്  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  മൂനന്
നക്ടോലന് കേക്ടോരദ്യങ്ങള് നചകയ്യണതണന്.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫന്:  സര്,  അഴനിമതനി  അകനസ്വഷനികക്കണ വനിജനിലന്സന്
വകുപ്പെനിനന്റെ  തലപ്പെത്തുള്ള  ഉകദദ്യക്ടോഗസനനതനിരക്ടോയനിതനന  ഫനിനക്ടോന്സനിനന്റെ
ഇന്നസക്ഷന്  വനിരഗനിനന്റെ  അഴനിമതനിയക്ടോകരക്ടോപണര  സരബനനിച  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള്,
അകദ്ദേഹതനിനനതനിരക്ടോയനി  സനി.ബനി.നഎ.  അകനസ്വഷനിക്കക്ടോനുള്ള  തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങള്,
അതനിനനതനിനര   അകദ്ദേഹതനിനുകവണനി  എ.ജനി.  ഹക്ടോജരക്ടോകുനതക്ടോയ  വക്ടോര്തകേള്
ഇവനയല്ലക്ടോര വനിജനിലന്സനിനന്റെ നക്രഡനിബനിലനിറനിനയ ബക്ടോധനിക്കുനനികല്ല? 

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്:  സര്,  വനിജനിലന്സനിനന പ്രതനികൂലമക്ടോയനി ബക്ടോധനിക്കുന
ഒരു കേക്ടോരദ്യവര ഇകപ്പെക്ടോഴുണക്ടോയനിട്ടനില്ല.  അങ്ങന് ഉനയനിച ആദദ്യ ഭക്ടോഗതനിനന്റെ നമരനിറനികലയന്
ഞക്ടോന് കേടെക്കുനനില്ല.  പകക്ഷ കഡക്ടോ.  കജക്കബന് കതക്ടോമസന്  എന വനിജനിലന്സന് ഡയറകര്
വനിജനിലന്സനിനന്  കനതൃതസ്വര  നകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  പറനിയ  ഒരു  ഉകദദ്യക്ടോഗസന്  തനനയക്ടോണന്.
അതമക്ടോയനി ബനനപ്പെട്ടന് അകദ്ദേഹര നടെത്തുന പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഏനതങ്കനിലുര തരതനില്
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ഒരു വനിജനിലന്സന്  ഡയറകര്ക്കന്  കചരക്ടോത രസ്പീതനികേളുനണനന്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്  ഇതവനര
കബക്ടോധദ്യമക്ടോയനിട്ടനില്ല.  എനക്ടോല്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന  നടെപടെനികേനളക്കുറനിചന്  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുര
ബനനപ്പെട്ടവര്ക്കന്  പരക്ടോതനിയുണക്ടോകുര.  ചനില  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  അങ്ങനനയക്ടോകണക്ടോ  കവണതന്
എനതനിനനക്കുറനിചന്  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുര  ആകക്ഷപമുണക്ടോകുര.  അതരര  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്
ഗവണ്നമന്റെനിനന് പരനികശക്ടോധനികക്കണനിയുര വരുര. അങ്ങന് അഡസ്വകക്കറന് ജനറല് ഹക്ടോജരക്ടോകുന
കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന്  രണക്ടോമതന്  പറഞ്ഞതന്.  കകേക്ടോടെതനിയനില്   നനിലനനില്ക്കുന  ഒരു ഹര്ജനിയനില്
ചരനിത്രതനിലക്ടോദദ്യമക്ടോയനിട്ടക്ടോകുര  യക്ടോനതക്ടോനര  കകേള്ക്കക്ടോനത  സനി.ബനി.നഎ.-ക്കുകവണനി
ഞങ്ങളനിതന്  ഏനറടുക്കക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോനണനന്  അകങ്ങക്ടോട്ടന്  കേയറനി  പറയുനതന്.  അതന്
സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയനി  വനതക്ടോണന്  എനക്ടോകണക്ടോ  പറയുനതന്;  നമുക്കന്  ഇതരതനിലുള്ള
ധക്ടോരക്ടോളര  അനുഭവങ്ങളുണകല്ലക്ടോ.  ശസ്പീ.  കജക്കബന്  കതക്ടോമസന്  ആ  സക്ടോനതനിരനിക്കക്ടോന്
പക്ടോടെനിനല്ലനന് കേരുതന വലനിനയക്ടോരു ശക്തനി നമ്മുനടെ നക്ടോട്ടനിലുണന്.  ആ ശക്തനിയുനടെ ഏതന്
ഭക്ടോഗമക്ടോണന്  അതനിനന്റെ  പനിനനില്  പ്രവര്തനിചനതനന്  എനനിക്കന്  പറയക്ടോനക്ടോവനില്ല.
ഏതക്ടോയക്ടോലുര സര്ക്കക്ടോര് അര്പ്പെനിക്കുന വനിശസ്വക്ടോസര വചനകേക്ടോണ്ടുതനനയക്ടോണന് അഡസ്വകക്കറന്
ജനറല്  അകദ്ദേഹതനിനുകവണനി  നഹകക്കക്ടോടെതനിയനില്  ഹക്ടോജരക്ടോകുനതന്.   ഞങ്ങനള
നയനിക്കുനതന്  ഒരു  കേക്ടോരദ്യര  മക്ടോത്രകമയുള,  വനിജനിലന്സനിനന്റെ  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  കൃതദ്യമക്ടോയനി
കപക്ടോകേണര.   അക്കക്ടോരദ്യതനില്  ഏനതങ്കനിലുര  തരതനിലുള്ള  ദുസസ്വക്ടോധസ്പീനങ്ങള്ക്കന്
വഴങ്ങനികപ്പെക്ടോകുന അവസയുണക്ടോകേരുതന്.  

11.00 am]

ശസ്പീ  .   ഉമ്മേന് ചക്ടോണനി  : സര്,  വനിജനിലന്സനിനന്റെ  ഭക്ടോഗര  സുഗമമക്ടോയനി
മുകമ്പക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണനമനന്  പറയുനതനികനക്ടോടെന്  പ്രതനിപക്ഷര  പൂര്ണമക്ടോയുര
കയക്ടോജനിക്കുകേയക്ടോണന്.   വനിജനിലന്സന്  കകേക്ടോടെതനിയുനടെ  അകനസ്വഷണ   ഉതരവന്
വനകപ്പെക്ടോള്തനന അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫന് നസക്രട്ടറനി കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.  എബഹക്ടോര
ആ  സക്ടോനര  ഒഴനിയക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോയനിനയനര  അങ്ങുര  ധനകേക്ടോരദ്യവകുപ്പുമനനിയുര
പറഞ്ഞതനുസരനിചന്  തടെരുനനവനമക്ടോണന്  ഞങ്ങള്  മക്ടോധദ്യമങ്ങളനില്കൂടെനി
മനസ്സനിലക്ടോക്കുനതന്.  അകനസ്വഷണമക്ടോകേക്ടോര, അകദ്ദേഹനത അപമക്ടോനനിക്കുന ഒരു സക്ടോഹചരദ്യര
ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനുള്ള ഉതരവക്ടോദനിതസ്വര മുഖദ്യമനനിക്കുര ധനകേക്ടോരദ്യ വകുപ്പുമനനിക്കുര ഇകല്ല എനന്
സരശയനിക്കുകേയക്ടോണന്.   കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.  എബഹക്ടോര  കകേരളതനില്  മക്ടോത്രമല്ല
ഇന്ഡദ്യയനില്തനന ചരനിത്രര സൃഷനിച ഒരക്ടോളക്ടോണന്.  24,000 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന് സഹക്ടോറ
കകേസനില്  രക്ടോജദ്യതനിനന്  കനടെനിനക്കക്ടോടുതതന്.   ഇഇ  രക്ടോജദ്യനത  ഏറവര  വലനിയ  ഒരു
തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോണന് SEBI-യുനടെ ഡയറകറക്ടോയനിരുനകപ്പെക്ടോള് അകദ്ദേഹര എടുതനിട്ടുള്ളതന്.  അനന്
ഇന്ഡദ്യ മുഴുവന് അതനിനന പ്രശരസനിചതക്ടോണന്.   അങ്ങനനനയക്ടോരു ഉകദദ്യക്ടോഗസനനതനിനര
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അകനസ്വഷണമക്ടോകേക്ടോര  ഒരു  നതറ്റുര  ആരുര  പറയുകേയനില്ല,  പനക്ഷ  അകദ്ദേഹര  ഇല്ലക്ടോത
സമയതന്,  സസ്പീകേള് മക്ടോത്രമുള്ള സമയതന് സസ്പീ കപക്ടോലസ്പീസന്  കപക്ടോലുമനില്ലക്ടോനത ഒരു നറയ്ഡന്
നടെതനി  അപമക്ടോനനിക്കുന  സക്ടോഹചരദ്യര  ശരനിയക്ടോയനിരുകനക്ടോ;  അതനിലങ്ങന്
ഇടെനപകടെണതല്ലക്ടോയനിരുകനക്ടോ?

ശസ്പീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്  : സര്,  കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.  എബഹക്ടോമനിനനക്കുറനിചന്
പറഞ്ഞ  കേക്ടോരദ്യങ്ങള് പൂര്ണമക്ടോയുര  ശരനിയക്ടോണന്.   അകദ്ദേഹര  നമ്മുനടെ  സരസക്ടോനതനിനല
സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസനില് മനികേവറ സരഭക്ടോവനകേള് നല്കുന ഒരുകദദ്യക്ടോഗസന് തനനയക്ടോണന്.
അക്കക്ടോരദ്യതനില് യക്ടോനതക്ടോരു സരശയവര സര്ക്കക്ടോരനിനനില്ല.  അതനകേക്ടോണ്ടുതനനയക്ടോണകല്ലക്ടോ
അകദ്ദേഹര  ഫനിനക്ടോന്സന്  വകുപ്പെനിനന്റെ  നസക്രട്ടറനിയക്ടോയനിരനിക്കുനതന്.  ആ  കൃതദ്യര  അകദ്ദേഹര
ഭരഗനിയക്ടോയനി നനിര്വ്വഹനിചനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  ഇവനിനടെ ഞക്ടോനനക്ടോരു കേക്ടോരദ്യര പറഞ്ഞതന്
അങ്ങന്  ശദനിചനിട്ടുണക്ടോകുര.  പരക്ടോതനിയനില്  പറയുന  സരഗതനിയനില്  പരനികശക്ടോധന
നടെത്തുനതക്ടോണന്.  അകതക്ടോനടെക്ടോപ്പെര നടെപടെനിക്രമങ്ങള് ശരനിയക്ടോയ രസ്പീതനിയനില് പക്ടോലനിചനിട്ടുകണക്ടോ
എന കേക്ടോരദ്യവര പരനികശക്ടോധനിക്കുനതക്ടോണന്.   കഡക്ടോ. നകേ. എര. എബഹക്ടോമനിനന്റെ വസ്പീടെന് കേയറനി
പരനികശക്ടോധനിചനവന   സരഭവര  തനനയക്ടോണന്   പരക്ടോമര്ശനിക്കുനതന്.   നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
ശരനിയക്ടോയ  രസ്പീതനിയനില് പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുണന്.   അവസക്ടോനര ഞക്ടോനനക്ടോരു വക്ടോചകേര പറഞ,
ഞക്ടോനതന് നവളനിനപ്പെടുത്തുനനില്ലക്ടോനയനര കനരനത പറഞ.  ഇകപ്പെക്ടോഴുര ഞക്ടോന് അങ്ങയുനടെ
കചക്ടോദദ്യതനിനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുര  നവളനിനപ്പെടുത്തുനനില്ല.  ബനനപ്പെട്ട  ഉകദദ്യക്ടോഗസനനില്നനിനര
ഇതനിനകേരതനന  വനിശദസ്പീകേരണമക്ടോവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  അതന്  കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.
എബഹക്ടോമനിനന്റെ  വസ്പീടെന്  പരനികശക്ടോധനയുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ട  കേക്ടോരദ്യതനില്തനനയക്ടോണന്.
അതനിനന് ബനനപ്പെട്ട ഉകദദ്യക്ടോഗസനുണന്. അതനിനപ്പുറര ഞക്ടോന് പറയുനനില്ല,  വനിശദസ്പീകേരണര
ഇകപ്പെക്ടോള്തനനകചക്ടോദനിചകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണന്.   കഡക്ടോ.  നകേ.  എര.  എബഹക്ടോമനിനന്റെ നനിലപക്ടോടെന്
ശരനിയക്ടോനണനന്  സരസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരനിനന്  കബക്ടോധദ്യമുണന്.   അകതസമയര  ഇതനിനകേതന്
ബനനപ്പെട്ട ഉകദദ്യക്ടോഗസനന്റെ ഭക്ടോഗതന് ചനില വസ്പീഴകേള് പറനിയനിട്ടുനണനക്ടോണന് കേക്ടോണുനതന്.
അത്രകതക്ടോളര  ഞക്ടോന്  പറയക്ടോര.  അതനിനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടക്ടോണന്  വനിശദസ്പീകേരണര
കചക്ടോദനിചനിരനിക്കുനതന്.  അതന്  ഗഇരവമക്ടോയനിതനനയക്ടോണന്  കേക്ടോണുനതന്.   അതര  ഞക്ടോന്
പറഞ്ഞ കഡക്ടോ. കജക്കബന് കതക്ടോമസനിനന്റെ കേക്ടോരദ്യവര രണ്ടുര വദ്യതദ്യസമക്ടോണന്.  കഡക്ടോ. കജക്കബന്
കതക്ടോമസനിനന  പുകേചന്  പുറത്തുചക്ടോടെനിക്കക്ടോനുള്ള  ശക്തമക്ടോയ  ചനില  നസ്പീക്കങ്ങള്
സരസക്ടോനതനിനകേതന്  നടെക്കുനണന്.  അതനിലക്ടോണന്  അഡസ്വകക്കറന്  ജനറല്
നഹകക്കക്ടോടെതനിയനില് ഹക്ടോജരക്ടോയനി എനക്ടോണന് സരഭവനിക്കുനനതനന് പറയക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുനതന്.
ഇക്കക്ടോരദ്യങ്ങനളക്ടോനര  ഭരണരരഗതന്  ഒരു  സരഭനവമുണക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല.   അതനിനക്ടോയുളള
ഇടെനപടെല് ആരന് നടെതനിയക്ടോലുര അനതക്ടോനര വനിലകപ്പെക്ടോകുകേയുമനില്ല.
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(2) വദ്യക്ടോജ സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്

ശസ്പീ  .   നജയനിരസന് മക്ടോതത്യു: സര്, സരസക്ടോനതന് വദ്യക്ടോജ സര്ട്ടനിഫനിക്കറന് നനിര്മ്മേക്ടോണ
കകേനങ്ങള്  കപക്ടോലസ്പീസന്  നറയ്ഡന്  നചയ്യുനതനിനന്റെയുര  ആയനിരക്കണക്കനിനന്  വദ്യക്ടോജ
സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്  കേനണടുക്കുനതനിനന്റെ  കപരനില്  നനിരവധനി  കകേസുകേള്  രജനിസ്റ്റേര്
നചയ്യുനതനിനന്റെയുനമല്ലക്ടോര  വക്ടോര്തകേള്  പലകപ്പെക്ടോഴക്ടോയനി  പത്രങ്ങളനില്  വന
നകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  എനക്ടോല്  ഒരനിക്കല്കപ്പെക്ടോലുര  ഇതരര  വദ്യക്ടോജ
സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്  ഉനത  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  കയക്ടോഗദ്യതയ്ക്കുകവണനികയക്ടോ  കജക്ടോലനി
ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനികയക്ടോ  ഉപകയക്ടോഗനപ്പെടുത്തുനതക്ടോയനി  കേനണതനിയനിട്ടുമനില്ല.
ശരനിയക്ടോയ   രസ്പീതനിയനിലുള്ള  പരനികശക്ടോധന  നടെക്കക്ടോതതനകേക്ടോണക്ടോണന്  ഇങ്ങനന
സരഭവനിക്കുനനതനക്ടോണന്  മനസ്സനിലക്ടോകുനതന്.   എനക്ടോല്  ആയനിരക്കണക്കനിനക്ടോളുകേള്
ഇതരര  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുപകയക്ടോഗനിചന്  സരസക്ടോനതനിനകേത്തുര  പുറത്തുര
വനികദശത്തുര  നതക്ടോഴനില്  കതടുനതക്ടോയനിട്ടക്ടോണന്  അറനിയക്ടോന്  കേഴനിയുനതന്.  പലകപ്പെക്ടോഴുര
നതക്ടോഴനിലനിടെങ്ങളനില്  കേക്ടോരദ്യമക്ടോയ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറന്  പരനികശക്ടോധന  നടെക്കുനനിനല്ലനതന്
ഇതനിനന്  കേക്ടോരണമക്ടോകുന.  അഭനിഭക്ടോഷകേരനിനല  വദ്യക്ടോജന്മേക്ടോനര  തടെയുനതമക്ടോയനി
ബനനപ്പെട്ട  ഒരു  കകേസനില്  സുപ്രസ്പീരകകേക്ടോടെതനി  മുമ്പക്ടോനകേ  തമനിഴന് നക്ടോടെന്-കപക്ടോണനികചരനി
ബക്ടോര് കേഇണ്സനില് സമര്പ്പെനിച വനിശദസ്പീകേരണതനില് പറയുനതന്  3853  വദ്യക്ടോജന്മേക്ടോര്
ആ കമഖലയനിലുനണനക്ടോണന്.  നമ്മുനടെ സരസക്ടോനത്തുര നതക്ടോഴനിലനിടെങ്ങളനില് ഇതരര
വദ്യക്ടോജ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  വദ്യക്ടോജന്മേക്ടോര്  കജക്ടോലനി  കനടുനണന്.
ഇതകേക്ടോരണര  ഉയര്ന  അക്കക്ടോഡമനികേന്  കയക്ടോഗദ്യതയുര  അര്ഹതയുമുള്ള  നനിരവധനി
കപര്ക്കന്  നതക്ടോഴനില്  കേനിട്ടക്ടോത  ഒരു  സക്ടോഹചരദ്യമുണന്.  ഇക്കക്ടോരദ്യര  ഒരു  പ്രകതദ്യകേ
കകേസക്ടോയനി  പരനിഗണനിചന്  അകനസ്വഷണര  നടെതക്ടോനുര  വദ്യക്ടോജ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്
ഹക്ടോജരക്ടോക്കനി  ഉനത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസവര നതക്ടോഴനിലുര കനടുന ആളുകേനള നനിയമതനിനന്റെ
മുനനില് നകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനുര ശക്തമക്ടോയ നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണനമനക്ടോണന്  ഞക്ടോന്
ഈ സബ്മനിഷനനിലൂനടെ  ആവശദ്യനപ്പെടുനതന്. 

മുഖദ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്  ): സര്,  ഉനത  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
കമഖലയനില് വനിവനിധ വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങളുനടെ കപരനില് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ വദ്യക്ടോജ
സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള് ഉപകയക്ടോഗനിചതക്ടോയനി ചനില കകേസുകേള് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് നചയ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.
സക്ടോകങ്കതനികേ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ഡയറകര്  ഇതനിനക്ടോയനി  പ്രകതദ്യകേ  പരനികശക്ടോധനക്ടോ
സരവനിധക്ടോനര  ഏര്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണന്.  എല്ലക്ടോ സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലകേളനിലുര  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്
പരനികശക്ടോധനിചന്  വനിശസ്വക്ടോസദ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള  സരവനിധക്ടോനര  ഇകപ്പെക്ടോള്
നനിലവനിലുണന്.  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനില്  കഹക്ടോകളക്ടോഗക്ടോര പതനിപ്പെനിചര  മറന്  സുരക്ഷക്ടോ
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മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള്  അനുശക്ടോസനിചര   വദ്യക്ടോജ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുനതന്
തടെയുനതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലകേള്  സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണന്.   കകേരള  പബനികേന്
സര്വ്വസ്പീസന്  കേമ്മേസ്പീഷന്  വഴനി  നടെത്തുന എല്ലക്ടോ  നനിയമനങ്ങള്ക്കുര  കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ  അസ്സല്
പ്രമക്ടോണ  പരനികശക്ടോധനയ്ക്കുപുറനമ  ഉകദദ്യക്ടോഗസ  ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര  വകുപ്പെനിനന്റെ
അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവന്  വനിജനിലന്സന്  നസല്  മുഖക്ടോനനിരര  പരനികശക്ടോധന  നടെതനിവരുനണന്.
ഇഇ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വനകശഷര സരസക്ടോനതന് തലകശ്ശേരനി, നചര്പ്പുളകശ്ശേരനി,
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടെന്  സനിറനി,  കേളമകശ്ശേരനി കപക്ടോലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷനുകേളനില് വദ്യക്ടോജ സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്
നനിര്മ്മേനിചതനികന്റെയുര  വദ്യക്ടോജ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറന്  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  കജക്ടോലനി  സമ്പക്ടോദനിചതനികന്റെയുര
കപരനില്  രജനിസ്റ്റേര് നചയ 4  കകേസ്സുകേളനിലക്ടോയനി ഇതനിനകേര  9  കപനര അറസ്റ്റേന് നചയനിട്ടുണന്.
വദ്യക്ടോജ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ട  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  അകനസ്വഷനിക്കുനതനിനന്  പ്രകതദ്യകേ
സരവനിധക്ടോനര ഏര്നപ്പെടുത്തുന കേക്ടോരദ്യവര പരനികശക്ടോധനിക്കുനതക്ടോണന്.

(3) ട്രെക്ടോഫനികേന് വക്ടോര്ഡന്മേക്ടോരുനടെ നനിയമനര

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന്: സര്,  നമ്മുനടെ  സരസക്ടോനതന്  നൂറുകേണക്കനിനന്
വനിദദ്യക്ടോലയങ്ങളുനടെ മുമ്പനില് കുട്ടനികേള്ക്കന് കറക്ടോഡന് മുറനിചകേടെക്കക്ടോകനക്ടോ വണനിയനില് കേയറക്ടോകനക്ടോ
സഹക്ടോയര  നല്കുന  ട്രെക്ടോഫനികേന്  വക്ടോര്ഡന്മേക്ടോരുനടെ  എണര   കുറഞവനനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.
ട്രെക്ടോഫനികേന്  വക്ടോര്ഡന്മേക്ടോരക്ടോയനി  കഹക്ടോര  ഗക്ടോര്ഡുകേനളയക്ടോണന്  നനിയമനിക്കുനതന്.   3000  കഹക്ടോര
ഗക്ടോര്ഡുകേളക്ടോണന് നമ്മുനടെ സരസക്ടോനത്തുള്ളതന്.  അതനില് ഏകേകദശര 500 ഒഴനിവകേളുമുണന്.
ആവശദ്യതനിനന്  ട്രെക്ടോഫനികേന്  വക്ടോര്ഡന്മേക്ടോനര  നനിയമനികക്കണതര  സമഗമക്ടോയ  ട്രെക്ടോഫനികേന്
പരനിഷ്കരണവര അനനിവക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.  ഉദക്ടോഹരണതനിനന്, ഇകപ്പെക്ടോള് 8.00 മണനി മുതല് രണന്
ഷനിഫക്ടോണന്  ട്രെക്ടോഫനികേന്  വക്ടോര്ഡന്മേക്ടോര്ക്കുള്ളതന്.  പട്ടണങ്ങളനിനലക്ടോനക്ക  ആറുമണനിക്കുര
ആറരമണനിക്കുനമക്ടോനക്ക കക്ടോസ്സുകേള് തടെങ്ങുനതനകേക്ടോണന് കുട്ടനികേള്  ആ സമയതന്  ടെന്യൂഷനന്
കപക്ടോകുനണന്.  അതകപക്ടോനല   തമനിഴന് നക്ടോട്ടനില്നനിനര  വരുന   വണനികേനളക്ടോനക്ക
അതനിരക്ടോവനിനല  വലനിയ  സസ്പീഡനിലക്ടോണന്  വരുനതന്.   അതനകേക്ടോണന്  ആറന്  മണനി  മുതല്
ട്രെക്ടോഫനികേന് വക്ടോര്ഡന്മേക്ടോനര ഡന്യൂട്ടനിക്കന്  നനിയമനിചന് അപകേടെങ്ങള് കുറയ്ക്കുനതനിനുര സമഗമക്ടോയ
ട്രെക്ടോഫനികേന് പരനിഷ്കരണര നടെത്തുനതനിനുര നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണര. വക്ടോഹനങ്ങളുനടെ സസ്പീഡന്
നനിയനനിക്കക്ടോന് നമ്മുനടെ സരസക്ടോനതന് ശക്തമക്ടോയ ഒരു നനിയമമനില്ല.  1996-ല് ഇറങ്ങനിയ
196-ാം നമ്പര് ഗസറന്  വനിജക്ടോപനര മക്ടോത്രമക്ടോണുള്ളതന്.  അതതനന സമഗമക്ടോനണനന്
പറയക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  4180-ഓളര  കറക്ടോഡപകേടെങ്ങള്  നടെനതനില്  1622  എണര
കേക്ടോല്നടെയക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കുണക്ടോയ  അപകേടെങ്ങളക്ടോണന്.  കകേരളതനിനല  കപക്ടോലസ്പീസന്
കസ്റ്റേഷനുകേളനില് വരുന  70 ശതമക്ടോനകതക്ടോളവര കകേസുകേള് ട്രെക്ടോഫനികേന് അപകേടെങ്ങളുമക്ടോയനി
ബനനപ്പെട്ടതക്ടോണന്.   എനക്ടോല്  ട്രെക്ടോഫനിക്കനിനന  സരബനനികചക്ടോ  ട്രെക്ടോഫനികേന്  നനിയമങ്ങനള
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സരബനനികചക്ടോ  കേക്ടോരദ്യമക്ടോയ  പരനിശസ്പീലനര  നമ്മുനടെ  കപക്ടോലസ്പീസന്  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കന്
നല്കുനനില്ല.  നഎ.എ.എസന്./നഎ.പനി.എസന്.  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കു  കപക്ടോലുര  ഒരു  പനിരസ്പീഡന്
മക്ടോത്രമക്ടോണന് ട്രെക്ടോഫനിക്കനിനന സരബനനിച കക്ടോസ്സുള്ളതന്.  അസനിസ്റ്റേന്റെന് കമക്ടോകട്ടക്ടോര് നവഹനിക്കനിള്
ഇന്നസകര് എന കപക്ടോസ്റ്റേന് കജക്ടോയനിന്റെന് കേമ്മേസ്പീഷണര് വനരയക്ടോകുന കപക്ടോസ്റ്റേക്ടോണന്.  അതനിനന്റെ
കേസ്വക്ടോളനിഫനികക്കഷന് 10-ാം കക്ടോസ്സക്ടോണന്.  ബനി.നടെകേന്-ഉര നമക്കക്ടോനനിക്കല് എഞ്ചനിനസ്പീയറനിരഗുര
പക്ടോസ്സക്ടോയനി  ധക്ടോരക്ടോളര  കുട്ടനികേള്  വരുന  ഇക്കക്ടോലതന്  അതരതനിലുള്ള  ഒരു  സമഗ
പരനിഷ്കരണമുണക്ടോകേണര.    ട്രെക്ടോഫനികേന്  വക്ടോര്ഡന്മേക്ടോരുനടെ  എണര  വര്ദനിപ്പെനിചന്   കുട്ടനികേനള
ദക്ടോരുണമക്ടോയ മരണതനില്നനിനര രക്ഷനിക്കണനമനക്ടോണന് ഞക്ടോന് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂനടെ
ആവശദ്യനപ്പെടുനതന്.

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്):  സര്,  സരസക്ടോനനത കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷ
നമചനപ്പെടുത്തുനതനികലയക്ടോയനി  കലക്ടോക്കല്  കപക്ടോലസ്പീസന്,  നഹകവ  കപക്ടോലസ്പീസന്,  ട്രെക്ടോഫനികേന്
കപക്ടോലസ്പീസന് ഉള്നപ്പെനടെയുള്ള കസനക്ടോവനിഭക്ടോഗങ്ങനള വനിനദ്യസനിചന് കപക്ടോലസ്പീസന് വകുപ്പെന് നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിചവരുനണന്. കപക്ടോലസ്പീസന് വകുപ്പെനില് ലഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള അല്കക്കക്ടോ മസ്പീററുകേള്, സസ്പീഡന്
റഡക്ടോറുകേള്, ട്രെക്ടോഫനികേന്  എന്കഫക്ടോഴന്നമന്റെന്  വക്ടോഹനങ്ങള്,  സസ്പീഡന്  ഡനിറക്ഷന്  കേദ്യക്ടോമറകേള്
തടെങ്ങനിയ അതദ്യക്ടോധുനനികേ ഡനിജനിറല് ഉപകേരണങ്ങളുപകയക്ടോഗനിചന് കപക്ടോലസ്പീസന് നമക്ടോനബല്
പകട്രെക്ടോളനിരഗന്,  നബക്കന്  പകട്രെക്ടോളനിരഗന്,  നഹകവ  പകട്രെക്ടോളനിരഗന്  തടെങ്ങനിയ  വക്ടോഹന
പരനികശക്ടോധനകേള്  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയനി  നടെതനി  കറക്ടോഡപകേടെങ്ങള്  പരമക്ടോവധനി  കുറചന്
കറക്ടോഡനില് സുരക്ഷനിതതസ്വര ഉറപ്പെക്ടോക്കുനതനിനുള്ള കേര്ശന നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതനിനന്
എല്ലക്ടോ ജനില്ലക്ടോ  കപക്ടോലസ്പീസന്  കമധക്ടോവനികേള്ക്കുര നനിര്കദ്ദേശര  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതക്ടോണന്.  സ്കൂളുകേള്,
കകേക്ടോകളജുകേള്,  വദ്യക്ടോപക്ടോര  വദ്യവസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങള്,  എയര്കപക്ടോര്ട്ടുകേള്  തടെങ്ങനിയ
സലങ്ങളനില്  ട്രെക്ടോഫനികേന്  വക്ടോര്ഡന്മേക്ടോരുനടെ  ആവശദ്യകേതയനുസരനിചന്  കസക്ടോണ്സര്മക്ടോരുള്ള
ഇടെങ്ങളനില്  ട്രെക്ടോഫനികേന്  വക്ടോര്ഡന്മേക്ടോനര  നനിയമനിക്കക്ടോറുണന്.  കൂടുതല്  വക്ടോര്ഡന്മക്ടോനര
നനിയമനിക്കുന കേക്ടോരദ്യവര  ട്രെക്ടോഫനികേന്  പരനിഷ്കരണര സരബനനിചന്  ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ അരഗര
ഉനയനിച കേക്ടോരദ്യങ്ങളുര   പരനികശക്ടോധനിക്കുനതക്ടോണന്.  

(4) ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് പക്ടോര്ക്കന്

ശസ്പീ  .   മുഹമ്മേദന് മുഹസനിന്  .   പനി : സര്,  പട്ടക്ടോമ്പനി മണ്ഡലതനില് ഏറവര കൂടുതല്
ജനങ്ങള് തക്ടോമസനിക്കുന ഒരു പഞ്ചക്ടോയതക്ടോണന് ഓങ്ങല്ലൂര് പഞ്ചക്ടോയതന്.  ഒരുപനക്ഷ
കകേരളതനില്  ഏറവര  കൂടുതല്  ആക്രനി  വദ്യവസക്ടോയര  നടെക്കുന  ഒരു  പ്രകദശര
കൂടെനിയക്ടോണതന്.  എനനിക്കന്  കൃതദ്യമക്ടോയ  കേണക്കന്  കേനിട്ടനിയനിട്ടനില്ലക്ടോതതനകേക്ടോണക്ടോണന്
ഒരുപനക്ഷ  എനപറഞ്ഞതന് .  എനനിരുനക്ടോലുര  ഈ  പഞ്ചക്ടോയതനിനല  മനിക്കവക്ടോറുര
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കുടുരബങ്ങളുനടെ  വരുമക്ടോനമക്ടോര്ഗര  ഈ  വദ്യവസക്ടോയമക്ടോണന്.  നലസന്സുള്ളതര
ഇല്ലക്ടോതതമക്ടോയ  350-ലധനികേര  സക്ടോപനങ്ങള്  ഇവനിനടെ  പ്രവര്തനിക്കുനണന്.
നതക്ടോണ്ണൂകറക്ടോളര  കഗക്ടോഡഇണുകേളുണന്.  അനദ്യസരസക്ടോന  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളടെക്കര
ആയനിരതനിലധനികേര കപര് ഈ കമഖലയനില് കജക്ടോലനി നചയ്യുനണന്.  നൂറുകേണക്കനിനന്
വക്ടോഹനങ്ങളനില്  ഒരു  ദനിവസര  ഈ  പ്രകദശകതയന്  സക്ടോപ്പെന് കശഖരനിച
നകേക്ടോണ്ടുവരുനണന്.  വനികദശ  രക്ടോജദ്യങ്ങളനില്നനിനള്ള  കവസ്റ്റുകേള്  കപക്ടോലുര  ഇകങ്ങക്ടോട്ടന്
എത്തുനണന്. പലതരതനിലുള്ള നഫറസന് ആന്റെന് കനക്ടോണ്നഫറസന് നമറല്സന്, വനിവനിധ
കേസ്വക്ടോളനിറനിയനിലുള്ള  പക്ടോസ്റ്റേനിക്കന്  കവസ്റ്റുകേള്,  ഇ-കവസ്റ്റുകേളക്ടോയ  ബക്ടോററനി,  ഇലകകക്ടോണനികേന്
കവസ്റ്റുകേള്,  നറഫനിജകറററനിനന്റെയുര  എ.സനി.യുനടെയുര   കവസ്റ്റുകേള്,  ഗക്ടോസന്,  കുപ്പെനി
തടെങ്ങനിയ  വനിവനിധ  തരതനിലുള്ള  കവസ്റ്റുകേള്  അവനിനടെ  വരുനണന്.  ഇനതല്ലക്ടോര
കപ്രക്ടോസസന്  നചയന്  ഡല്ഹനി,  ഗുജറക്ടോതന്,  നചനന  തടെങ്ങനിയ
സലങ്ങളനികലയ്നക്കക്ടോനക്ക  അയയ്ക്കുകേയക്ടോണന്  പതനിവന്.  ഈ  ഇനതനില്
ലക്ഷക്കണക്കനിനന്  രൂപ  ടെക്ടോകന്  നകേക്ടോടുക്കുനനണനക്ടോണന്  ഞക്ടോന്  അറനിഞ്ഞതന്.  ഒരു
നനിലയന്  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  പരനിസനിതനിപരമക്ടോയനി  വളനര  പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യമുള്ള  ഒരു
കജക്ടോലനിയക്ടോണന്,  ആളുകേളുനടെ  ഉപജസ്പീവനമക്ടോര്ഗവമക്ടോണന്.  പനക്ഷ,  മനറക്ടോരു  നനിലയന്
കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  അതന്  പ്രകൃതനിക്കന്  വളനരകയനറ  കദക്ടോഷര  നചയ്യുനണന്.  വളനര
potentially harmful and toxic  ആയനിട്ടുള്ള substances ആണന് ഇ-കവസ്റ്റേനില്നനിനന്
പലകപ്പെക്ടോഴുര  വരുനതന്.  അതന്  കപ്രക്ടോസസന്  നചയ്യക്ടോന്  കവണ  നപ്രക്ടോട്ടകസ്പീവന്
എകേത്യുപ്നമന്റെന്കസക്ടോ  നട്രെയനിനനിരകഗക്ടോ   ഒനര  ഈ  ആളുകേള്ക്കന്  കേനിട്ടുനനില്ല.
അതമക്ടോത്രമല്ല,   ഈ  പഞ്ചക്ടോയതനിലക്ടോണന്  ഏറവര  കൂടുതല്  കേനിഡ്നനി,  കേദ്യക്ടോന്സര്
കരക്ടോഗനികേളുളളതന്.   മുഖദ്യമനനിയുനടെ  ദുരനിതക്ടോശസ്വക്ടോസ  നനിധനിയനികലയന്  ഏറവര  കൂടുതല്
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുനതന് ഈ പ്രകദശത്തുനനിനക്ടോണന്.  അതസരബനനിചന്  ഒരു സ്റ്റേഡനി
നടെകതണ  ആവശദ്യമുണന്.  ഇവനിനടെ  ഇത്രയുര   dangerous  ആയനിട്ടുള്ള  സക്ടോപന്
ബനിസനിനസന് നടെത്തുനതന് ശരനിയല്ല.  പക്ടോരനിസനിതനികേമക്ടോയനി വളനര പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യമുള്ള ഒരു
കജക്ടോലനിയക്ടോണന്.  അനതക്ടോഴനിവക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനനക്ടോരു  സക്ടോഹചരദ്യര  അവനിടെനത
നക്ടോട്ടുകേക്ടോര്ക്കനില്ലക്ടോതതനകേക്ടോണന്   ജനവക്ടോസ കകേനതനില്നനിനന്  മക്ടോറനി  ഒരു പ്രകതദ്യകേ
പ്രകദശതന്  പുതനിയ നടെകകക്ടോളജനി ഉപകയക്ടോഗനിചനകേക്ടോണന് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് പക്ടോര്ക്കക്ടോക്കനി
മക്ടോറനി  എങ്ങനന  കവസ്റ്റേന്  കപ്രക്ടോസസന്  നചയന്  റസ്പീ-യൂസുര  റസ്പീ-നസകനിരഗുര  നചയ്യക്ടോന്
കേഴനിയുനമനതനിനനക്കുറനിചന്  വനിവനിധ  തരതനിലുള്ള  പഠനര  നടെനനിട്ടുണന്.
ഡല്ഹനിയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ജനുവരനി  മക്ടോസര  ഇതസരബനനിചന്   ഒരു  സ്റ്റേഡനി  നടെന.
അതകപക്ടോനല  വനികദശ  രക്ടോജദ്യങ്ങളനിനലക്ടോനക്കയുണന്.  ഓങ്ങല്ലൂര്  പഞ്ചക്ടോയതനിനല
ആളുകേനള മനറക്ടോരു സലകതയന് മക്ടോറനി പക്ടോര്പ്പെനിചനകേക്ടോണന് ബനിസനിനസന് നടെതക്ടോനുള്ള
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രസ്പീതനിയനില്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  പക്ടോര്ക്കന്  സക്ടോപനിക്കണനമനക്ടോണന്  ഞക്ടോന്
അഭദ്യര്തനിക്കുനതന്.  ഇതനിനുമുമ്പന് ഇതകപക്ടോനലനയക്ടോരു പക്ടോനുണക്ടോയനിരുനതന് ജനങ്ങള്
എതനിര്തതനകേക്ടോണന്  ഒഴനിവക്ടോയനി.  അവനിടെനത  റനിയല്  എകസ്റ്റേറന്  ഉടെമകേളുനടെ
തക്ടോല്പരദ്യതനിനനുസരനിചന്  സലര  കനക്ടോക്കനിയതനിനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടക്ടോണന്  അനതക്ടോഴനിവക്ടോയതന്.
അതകൂടെനി  കേണക്കനിനലടുത്തുനകേക്ടോണന്  ഇതന്  റസ്പീനപയ്സന്  നചയ്യണനമനക്ടോണന്  എനനിക്കന്
പറയക്ടോനുള്ളതന്. 

മുഖദ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്) : സര്, പട്ടക്ടോമ്പനി മണ്ഡലതനിനല ഓങ്ങല്ലൂര്
പഞ്ചക്ടോയതനില്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  പക്ടോര്ക്കന്  സര്ക്കക്ടോര്  തലതനില്  സക്ടോപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള്  ആരരഭനിചനിരുന.  പനക്ഷ  പരനിസരവക്ടോസനികേളുനടെ  എതനിര്പ്പെനിനനത്തുടെര്നന്
തടെര്നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുവക്ടോന് സക്ടോധനിചനില്ല. ഇതനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി 2016 ജനുവരനി 7-ാം
തസ്പീയതനി അനനത എര.എല്.എ.-യുനടെ സക്ടോനനിദദ്യതനില് നസറന് നസലക്ഷന് കേമ്മേനിറനി
കൂടുനതനിനന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിരുനനവങ്കനിലുര  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  കേക്ടോരണതക്ടോല്  കേമ്മേനിറനി
കൂടുനതനികനക്ടോ  തടെര്  നടെപടെനികേള്  നകേനക്കക്ടോളനതനികനക്ടോ  സക്ടോധനിചനില്ല.  ജനവനികേക്ടോരര
കേണക്കനിനലടുതന്  പട്ടക്ടോമ്പനി  മണ്ഡലതനില്  പക്ടോര്ക്കന്  സക്ടോപനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത
സക്ടോഹചരദ്യമക്ടോണന്  കനരനതയുണക്ടോയനിരുനതന്.  ഇവനിടെനത  ജനങ്ങളുനടെ  ആവശദ്യങ്ങള്
കേണക്കനിനലടുതന്  അവരുനടെ  സഹകേരണകതക്ടോനടെ  ഒരു  സരവനിധക്ടോനര
ഏര്നപ്പെടുത്തുനകേക്ടോരദ്യര പരനിഗണനിക്കക്ടോവനതക്ടോണന്. ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ എര.എല്.എ. തനന
അതനിനന് മുന്കേനയ്യടുതന്  ആവശദ്യമക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശര നകേക്ടോണ്ടുവനക്ടോല് നമുക്കന് ഇക്കക്ടോരദ്യര
ഗഇരവമക്ടോയനിതനന പരനിഗണനിക്കക്ടോര. 

(5) കപക്ടോലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷന്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസ്സക്ടോക്കന്  :  സര്,  എനന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിനല
കേര്ണക്ടോടെകേ  അതനിര്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  ക്രനിമനിനല്  സരഘങ്ങളുനടെ  അക്രമങ്ങള്
വര്ദനിചവരുനതനിനക്ടോല്  ജനങ്ങള്  വലനിയ  ഭസ്പീതനിയനിലക്ടോണന്.  ആളുകേനള
തട്ടനിനകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേല്,  കതക്ടോക്കന്  ചൂണനി ഭസ്പീഷണനിനപ്പെടുതല്,  പണര തട്ടനിനയടുക്കല്,
നകേക്ടോള്ള  തടെങ്ങനിയ  നനിരവധനി  സരഭവങ്ങളക്ടോണന്  അവനിനടെ  പട്ടക്ടോപ്പെകേല്  നടെക്കുനതന്.
ആയുധങ്ങളുര പരനിവക്ടോരങ്ങളുമക്ടോയനി അകധക്ടോകലക്ടോകേ സരഘങ്ങനളകപ്പെക്ടോനലയക്ടോണന് ഇവര്
പ്രവര്തനിക്കുനതന്.  ഇവര്  ശക്തരക്ടോയതനിനക്ടോല് ഇവര്നക്കതനിനര  പരക്ടോതനി  നല്കേക്ടോന്
കപക്ടോലുര  ആളുകേള്  മുകനക്ടോട്ടുവരുനനില്ല.  സമയബനനിതമക്ടോയനി  കപക്ടോലസ്പീസനിനന്
എതനിനപ്പെടെക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോത  ഒരു  അതനിര്തനി  പ്രകദശമക്ടോയതനിനക്ടോല്  ക്രനിമനിനല്
സരഘങ്ങള് അതനിര്തനി കേടെനവനന്  അക്രമര നടെതനിയനിട്ടന്   രക്ഷനപ്പെടുകേയക്ടോണന്.
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ഈ അക്രമനികേനളക്കുറനിചന്  പത്രങ്ങളനില്വന ചനില വക്ടോര്തകേള് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിക്കന്  നല്കേനിയനിട്ടുണന്.  കപക്ടോലസ്പീസനിനന്  എത്രയുരനപനട്ടനന്
എതനിനപ്പെടെക്ടോന് കേഴനിയുന രസ്പീതനിയനില് ഉപ്പെള കകേനസ്പീകേരനിചന് ഒരു കപക്ടോലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷന്
ഇല്ലക്ടോതതനകേക്ടോണക്ടോണന് ഇങ്ങനനയുള്ള  അക്രമര നടെക്കുനതന്. എട്ടന് പഞ്ചക്ടോയത്തുകേള്
ഉള്നപ്പെടുന എനന്റെ മണ്ഡലതനില് അഞ്ചന് പഞ്ചക്ടോയത്തുകേള് കേര്ണക്ടോടെകേ സരസക്ടോന
അതനിര്തനി പ്രകദശമക്ടോണന്.   ഇകപ്പെക്ടോള് നനിലവനില് മകഞ്ചശസ്വരത്തുര കുമ്പളയനിലുമക്ടോണന്
കപക്ടോലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷനുളളതന്.  അവനിനടെനനിനര  അതനിര്തനി  പ്രകദശകതയ്നക്കതക്ടോന്
രണന്  മണനികനറടുക്കുര.   ക്രനിമനിനലുകേള്  അതനിര്തനി  കേടെനവനന്  കൃതദ്യര  നടെതനി
തനിരനിചകപക്ടോകുന  അവസയക്ടോണുള്ളതന്.  അതനകേക്ടോണന്  കപക്ടോലസ്പീസനിനന്  നപനട്ടനന്
എതനിനപ്പെടെക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന  രസ്പീതനിയനില്  ഉപ്പെള  കകേനസ്പീകേരനിചന്  ഒരു  കപക്ടോലസ്പീസന്
കസ്റ്റേഷന്  അനുവദനിക്കുനതനിനന്  പ്രകതദ്യകേ  പരനിഗണന  നല്കേണനമനര
ക്രനിമനിനലുകേനള  അടെനിചമര്തക്ടോന്  ശക്തമക്ടോയ  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണനമനര
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനികയക്ടോടെന് അഭദ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണന്. 

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):   സര്,  ക്രനിമനിനലുകേള്നക്കതനിനര
ശക്തമക്ടോയ നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിചവരുനണന്.  റഇഡനി ഹനിസ്റ്റേറനി ഷസ്പീറന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകേ,
സനി.ആര്.പനി.സനി.  107  അനുസരനിചള്ള  നടെപടെനികേള്  എനനിങ്ങനനയുള്ള  വനിവനിധ
നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിചവരുനണന്.   അകതക്ടോനടെക്ടോപ്പെര  നമക്ടോനനബല്  പകട്രെക്ടോളനിരഗുര
ശക്തമക്ടോക്കുനണന്.  ഇവനിനടെ  ബഹുമക്ടോനദ്യനക്ടോയ  അരഗര  ഉനയനിച  ഉപ്പെള
ആസക്ടോനമക്ടോക്കനി ഒരു പുതനിയ കപക്ടോലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷന് ആരരഭനിക്കണനമന ആവശദ്യര
കനരനത തനന ഉയര്നനിട്ടുള്ളതക്ടോണന്. കുമ്പള കപക്ടോലസ്പീസന് സര്ക്കനിളനിനന്റെ പരനിധനിയനില്
ഉപ്പെള  കപക്ടോലസ്പീസന്   കസ്റ്റേഷന്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന  കേക്ടോരദ്യര  പരനികശക്ടോധനിചന്  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണന്.  

(6) നദനികേള് ഒഴനിവക്ടോക്കനപ്പെട്ടതന് സരബനനിചന്

ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജന്:   സര്,  കകേരളതനില്  44  നദനികേളുണന്.   പകക്ഷ
കകേന കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ നനിരസ്പീക്ഷണ വനിഭക്ടോഗതനിനന്റെ ഡക്ടോറ അനുസരനിചന് കകേരളതനില്
രണന്  നദനികേകളയുള.  Indian  Meteorological  Department  പ്രസനിദസ്പീകേ
രനിചനിരനിക്കുന  ഭൂപടെതനില്  പമ്പയുര  അചന്കകേക്ടോവനിലക്ടോറുര  മക്ടോത്രകമയുള.   ബക്ടോക്കനി
42  നദനികേളുര അപ്രതദ്യക്ഷമക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  മക്ടോത്രമല്ല,  പമ്പയുര നനവപ്പെക്ടോറുര ഒറ
റനിവര്  നബയ്സനിനക്ടോയനിട്ടക്ടോണന്  കേക്ടോണനിചനിരനിക്കുനതന്.   കകേരളതനിനല ഇഇ നദനികേള്
ജലദഇര്ലഭദ്യമനില്ലക്ടോത  നദനികേളക്ടോയുര  അകതസമയര  തമനി ഴന് നക്ടോട്ടനിനലയുര  മറ്റുര
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നദനികേനളക്ടോനക്ക  ജലദഇര്ലഭദ്യമുള്ള  നദനികേളക്ടോയുര  ചനിത്രസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.
വക്ടോസവതനില്  ഇതന്  ഭക്ടോവനിയനില്  ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ  ഡക്ടോറയക്ടോയനി  സക്ടോപനിക്കനപ്പെടുകേയുര
ഇതനിനന്റെ അടെനിസക്ടോനതനില്  ആസൂത്രണങ്ങള് നടെതനപ്പെടുകേയുര നചയ്കതക്കക്ടോര.
പ്രകതദ്യകേനിചന്,  പമ്പ-നനവപ്പെക്ടോര്  സരകയക്ടോജന  പദതനി  കവണനമന  നനിലപക്ടോടെന്
തമനിഴന് നക്ടോടെന്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന  സക്ടോഹചരദ്യതനില്  വളനര  ആശങ്കക്ടോജനകേമക്ടോയ
സനിതനിയക്ടോണനിതന്.  ഇതനില്   അലരഭക്ടോവമുണക്ടോകേക്ടോന്  പക്ടോടെനില്ല.   എന്തുനകേക്ടോണന്  42
നദനികേള്  അപ്രതദ്യക്ഷമക്ടോയനി,   എന്തുനകേക്ടോണന്  പമ്പയുര  നനവപ്പെക്ടോറുര  ഒറ  റനിവര്
നബയ്സനിനക്ടോയനി  ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കനപ്പെടുന?  ഇഇ  കഡറക്ടോ   Indian  Meteorological
Department  തനിരുതണനമന  സരസക്ടോനതനിനന്റെ  ആശങ്ക   വളനര  ശക്തമക്ടോയനി
അറനിയനിക്കണര.                        

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു  ടെനി  .    കതക്ടോമസന്):   സര്,  രണന്
ഭൂപടെങ്ങളക്ടോണുള്ളതന്.  നസന്ട്രെല്  വക്ടോട്ടര്  കേമ്മേസ്പീഷന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ  ഭൂപടെ  പ്രകേക്ടോരര
രക്ടോജദ്യതക്ടോനകേ  20  പ്രധക്ടോന നദസ്പീതടെങ്ങളക്ടോണുള്ളതന്.  നസന്ട്രെല് വക്ടോട്ടര് കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ
നബയ്സനിന്  കകേക്ടോഡന്  15  പ്രകേക്ടോരര  കകേരളതനില്  പടെനികഞ്ഞക്ടോകറക്ടോട്ടന്  ഒഴുകേനി
അറബനിക്കടെലനില്  പതനിക്കുന   44  നദനികേനള  തദ്രനി  മുതല്  കേനദ്യക്ടോകുമക്ടോരനി  വനര
പടെനിഞ്ഞക്ടോകറക്ടോനട്ടക്ടോഴുകുന  നദസ്പീതടെതനിലുര  കേബനനി,  ഭവക്ടോനനി,  പക്ടോമ്പക്ടോര്  മുതലക്ടോയ
കകേരളതനിനല  കേനിഴകക്കക്ടോനട്ടക്ടോഴുകുന  3  നദനികേള്  കേക്ടോകവരനി  നദസ്പീതടെതനിലുമക്ടോണന്.
സനി.ഡബത്യു.സനി.  പ്രസനിദസ്പീകേരനിച  ഭൂപടെപ്രകേക്ടോരമക്ടോണനിതന്.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  അരഗര
ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതന്  ഭക്ടോരതസ്പീയ  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ വനിഭക്ടോഗര  പ്രസനിദസ്പീകേരനിച  ഭൂപടെതനില്
ഭക്ടോരതതനിനല  കേക്ടോലവര്ഷതനിനലയുര  തലക്ടോവര്ഷതനിനലയുര  മഴലഭദ്യതയക്ടോണന്
പരക്ടോമര്ശനിക്കുനതന്.    ഇതനില്  കകേരളതനിനലയുര  സമസ്പീപ  സരസക്ടോനങ്ങളനിനലയുര
ഒട്ടുമനിക്ക നദനികേനളയുര പ്രകതദ്യകേര അടെയക്ടോളനപ്പെടുതനിയനിട്ടനില്ല.  രക്ടോജദ്യതനിനന്റെ വലനിയ
ഭൂപ്രകദശര ഉള്നക്കക്ടോളന നദസ്പീതടെങ്ങനള മക്ടോത്രകമ ഉള്നക്കക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള.  പമ്പക്ടോനദനി
കകേരളതനിലൂനടെ മക്ടോത്രര ഒഴുകുനതര വൃഷനി പ്രകദശര പൂര്ണമക്ടോയുര സരസക്ടോനതനില്
ഉള്നപ്പെട്ടതമക്ടോണന്.   നനവപ്പെക്ടോര്  പൂര്ണമക്ടോയുര  തമനി ഴന് നക്ടോടെനിലൂനടെ  ഒഴുകുന  നദനിയക്ടോണന്.
പമ്പ  ഒഴനിനകേ  കകേരളതനിനല  ബക്ടോക്കനി  43  നദനികേനളക്ടോനരതനന  ഇതനില്
കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടനില്ല.  ഭക്ടോരതസ്പീയ കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ നനിരസ്പീക്ഷണ വനിഭക്ടോഗതനിനന്റെ നദസ്പീതടെ
അടെനിസക്ടോനതനിലുള്ള  മഴലഭദ്യതയുനടെ  ഭൂപടെതനില്  തദ്രനി  മുതല്  കേനദ്യക്ടോകുമക്ടോരനി
വനരയുള്ള പശനിമഘട്ടതനില് നനിനന് പടെനിഞ്ഞക്ടോകറക്ടോനട്ടക്ടോഴുകുന നദനികേനളനയല്ലക്ടോര ഒറ
വന്  നദസ്പീതടെമക്ടോയനിട്ടക്ടോണന്  കേക്ടോണനിചനിരനിക്കുനതന്.    ഇതനിലക്ടോണന്  പമ്പയടെക്കമുള്ള
പടെനിഞ്ഞക്ടോകറക്ടോനട്ടക്ടോഴുകുന  കകേരളതനിനല  41  നദനികേളുര  ഉള്നപ്പെടുനതന്.
കേനിഴകക്കക്ടോനട്ടക്ടോഴുകുന  കകേരളതനിനല  മൂന  നദനികേള്  കേക്ടോകവരനി  നദസ്പീതടെതനിലക്ടോണന്
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ഉള്നപ്പെടുനതന്.  നനവപ്പെക്ടോര്  പൂര്ണമക്ടോയുര  കേനിഴകക്കക്ടോനട്ടക്ടോഴുകുന  തമനിഴന് നക്ടോട്ടനിനല
നദനിയക്ടോണന്.  അകതസമയര  കകേരളതനിനല  വര്ഷമക്ടോപനിനനികേള്  നദസ്പീതടെര
അടെനിസക്ടോനതനില്  കവര്തനിരനിചനിട്ടുമുണന്.  കകേന  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  നനിരസ്പീക്ഷണ
വനിഭക്ടോഗതനിനന്റെ  ഭൂപടെതനില്  പമ്പ,  നനവപ്പെക്ടോര്  നബയ്സനിനുര  കകേരളമുള്നപ്പെടുന
നവസ്റ്റേന്  കഫക്ടോയനിരഗന്  റനിവര്  നബയ്സനിനുര  മഴയുനടെ  തസ്പീവതയനുസരനിചന്  ഒകര
നനിറതനിലക്ടോണന്  അടെയക്ടോളനപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുനതന്.   കകേരളതനിനന്റെ  ഭൂവനിഭക്ടോഗങ്ങള്
ഉള്നപ്പെടെക്ടോത  പ്രകദശനത  പമ്പ-നനവപ്പെക്ടോര്  നബയ്സനിന്  എനക്ടോണന്  നക്ടോമകേരണര
നചയനിരനിക്കുനതന്.   പമ്പയുര  നനവപ്പെക്ടോറുര  ഒറ  നദസ്പീതടെമക്ടോയനി  കരഖനപ്പെടുതനിയതനില്
നനവരുദദ്യമുണന്.   അതന്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  അരഗര  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച.   ഇതന്
തനിരുത്തുനതനിനുകവണ  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുനണനന്   തനിരുവനനപുരനത
ഭക്ടോരതസ്പീയ കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ നനിരസ്പീക്ഷണ വനിഭക്ടോഗര ഡയറകര് കരഖക്ടോമൂലര അറനിയനിചനിട്ടുണന്.
എനക്ടോലുര  കകേന  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  നനിരസ്പീക്ഷണ  വനിഭക്ടോഗതനിനന്റെ  ഭൂപടെതനില്  കവണ
മക്ടോറര  വരുതക്ടോന് കകേന സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടെന്  ആവശദ്യനപ്പെടുനതക്ടോണന്.  പമ്പ-നനവപ്പെക്ടോര്
സരകയക്ടോജനനത  സരബനനിച   ആശങ്ക  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  അരഗര  ഇവനിനടെ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിച.  ജൂനനല മക്ടോസതനില് ഡല്ഹനിയനില് വചന് നടെന നക്ടോഷണല് വക്ടോട്ടര്
നഡവലപ്നമന്റെന്  ഏജന്സനിയുനടെ  കയക്ടോഗതനില്  ഞക്ടോന്  തനന  ഇഇ  വനിഷയര
ഉനയനിചനിരുന.  കകേനമനനി ശസ്പീമതനി ഉമക്ടോഭക്ടോരതനിയനില് നനിനര സുവദ്യക്തമക്ടോയ ഉറപ്പെന്
കേനിട്ടനിയനിട്ടുണന്.   ഒരു  കേക്ടോരണവശക്ടോലുര  കകേരളതനിനന്റെ  അനുവക്ടോദമനില്ലക്ടോനത  ആ
സരകയക്ടോജന  പദതനിയുമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേനിനല്ലനള്ള  കേക്ടോരദ്യര  കയക്ടോഗതനിനന്റെ
മനിനനിറന്സനില് കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണന്.    ആ മനിനനിറന്സുര ലഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.  

(7) ജനറനികേന് കപരന് നനിര്കദ്ദേശനിക്കല്

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസസ്പീര്:   സര്,  മലയക്ടോളനികേള്  സമ്പക്ടോദദ്യതനിനന്റെ  ഒരു
വനിഹനിതര  ഇകപ്പെക്ടോള്  മരുനകേള്ക്കുകവണനിയക്ടോണന്  നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുനതന്.    നമഡനിക്കല്
കേഇണ്സനില്  ഓഫന്  ഇനദ്യ  പറയുനതന്  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  മരുനകേള്  ജനറനികേന്
കപരുകേളനില്  പ്രനിസന് നനക്രബന്  നചയ്യണനമനക്ടോണന്.  അങ്ങനന  വരുകമ്പക്ടോള്
നകേക്ടോളകസ്ട്രേക്ടോളനിനന് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന മരുനനിനന്റെ കപരന്  Statin  എനക്ടോണന്,   പ്രഷറനിനന്
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന മരുനന് Losartan Potassium ആണന്.  ഷുഗറനിനന് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന
മരുനനിനന  Metformin  എനക്ടോണന്  പറയുകേ.  പകക്ഷ  ജനറനികേന്  നനയനിമുകേള്
പലകപ്പെക്ടോഴുര  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  എഴുതനനില്ല,  കേമ്പനനി  കപരുകേളക്ടോണന്  എഴുതനതന്.
നമഡനിക്കല് കേഇണ്സനില് ഓഫന് ഇനദ്യ വളനര കൃതദ്യമക്ടോയനി പറയുനതന് വക്ടോയനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കതക്കവനിധതനില്  കേദ്യക്ടോപനിറല്  നലകറഴനില്  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  പ്രനിനനസബന്
നചയ്യണനമനക്ടോണന്.   ഇതര  ഇകപ്പെക്ടോള്  നടെക്കുനനില്ല.  നമഡനിക്കല്  കേഇണ്സനില്  ഓഫന്
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ഇനദ്യയുനടെ  ഇഇ  ഡയറക്ഷന്  ഇനദ്യന്  നമഡനിക്കല്  അകസക്ടോസനികയഷന്
അരഗസ്പീകേരനിക്കുനനിനല്ലനക്ടോണന്  മനസ്സനിലക്ടോക്കുനതന്.   ഒരു  confrontation  strategy
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണനമനല്ല,  മറനിചന്  ഗവണ്നമന്റുര നഎ.എര.എ.-യുമക്ടോയനി  ചര്ച നടെതണര.
ഇവനിനടെ  വലനിയ  അഴനിമതനി  നടെക്കുനണന്.   കഡക്ടോകര്മക്ടോര്ക്കന്  പല  യക്ടോത്രകേളുര
സരഘടെനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന.   മരുന  കേമ്പനനികേള്   കഡക്ടോകര്മക്ടോരുനടെ  ചനില
കപ്രക്ടോഗക്ടോമുകേള്  കസക്ടോണ്സര്  നചയ്യുന.  അതനിനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പലചരക്കു  കേടെയനില്
സക്ടോധനര  വക്ടോങ്ങുനതകപക്ടോനല  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  മരുനന്  കുറനിച  നകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണന്.
ഒരസുഖതനിനന്   കഡക്ടോകനറ  കേക്ടോണക്ടോന്  കപക്ടോയക്ടോല്  പത്തുര  പതനിനഞ്ചുര  മരുനക്ടോണന്
കുറനിക്കുനതന്.   മരുനനിനന്റെ ഉപകയക്ടോഗര കൂടുന.  ജനറനികേന് മരുനകേളനികലയന് മക്ടോറണനമന
നമഡനിക്കല് കേഇണ്സനില് ഓഫന്  ഇനദ്യയുനടെ  ഡയറക്ഷന് ഒരു ഭക്ടോഗത്തുണന്.  ജനറനികേന്
മരുനകേള്  നല്കുകമ്പക്ടോള്  അതനിനന്റെ  കേസ്വക്ടോളനിറനി  ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയണര.
നകേ.എസന്.ഡനി.പനി.  മുഖക്ടോനനിരര  ഏറവര  കേസ്വക്ടോളനിറനിയുള്ള  മരുനകേള്  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
സരസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിനന് സക്ടോധനിക്കണര.    സരസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് ഈ വനിഷയതനില്
ഗഇരവമക്ടോയനി ഇടെനപടെണനമനക്ടോണന് ഞക്ടോന് ഇഇ സബ്മനിഷനനിലൂനടെ ആവശദ്യനപ്പെടുനതന്. 

ആകരക്ടോഗദ്യവര  സക്ടോമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ
ടെസ്പീചര്):  സര്, 1940-നല ഡ്രഗ്സന് ആന്റെന് കകേക്ടോസന് നമറനികന് ആകന്  നസക്ഷന് 33(പനി) യുനടെ
അടെനിസക്ടോനതനില് കകേന ഗവണ്നമന്റെന് 2012 ഒകകക്ടോബര് 1 മുതല് മരുനകേളുനടെ ജനറനികേന്
നക്ടോമതനില്  മക്ടോത്രകമ  നനിര്മ്മേക്ടോണ  നനലസന്സന്  നല്കുകേയുള  എനന്  നനിര്കദ്ദേശര
നല്കേനിയനിരുന.  അതനിന്പ്രകേക്ടോരര  രക്ടോജദ്യതന്  നനിര്മ്മേനിചന്  വനിതരണര  നചയ്യുനതനിനന്
മരുനകേള്ക്കന്  ജനറനികേന്  കപരുകേളനിലക്ടോണന്  നനലസന്സന്  നല്കേനിവരുനതന്.  എനക്ടോല്
മരുനകേമ്പനനിയുനടെ  നനിര്മ്മേക്ടോതക്ടോക്കള്ക്കന്  ബക്ടോന്ഡന്  നനയനിര  എന  കപരനില്  മരുനന്
നനിര്മ്മേക്ടോണര  നടെത്തുനതനില്  വനിലക്കുമനില്ല.   ഇതന്  രണ്ടുര  ഒകര  സമയതന്
തടെര്നകപക്ടോകുകേയക്ടോണന്.  മരുനകേളുനടെ രക്ടോസനക്ടോമര കുറനിപ്പെടെനിയനില് എഴുതക്ടോന് പരമക്ടോവധനി
ശദനിക്കണനമനന്  നമഡനിക്കല്  കേഇണ്സനില്  ഓഫന്  ഇനദ്യ  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണന്.
കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  കേഴനിയുനതര  മരുനകേളുനടെ  ജനറനികേന്  കപരന്  മക്ടോത്രകമ  എഴുതക്ടോന്
പക്ടോടുളനവനര നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണന്.  മരുനകേളുനടെ ജനറനികേന് നനയനിര ഇരഗസ്പീഷനില് വലനിയ
അക്ഷരതനില്  എഴുതണനമനന്  സര്ക്കക്ടോര്  ഉതരവന്  പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.  നമഡനിക്കല്
കേഇണ്സനില്  ഓഫന്  ഇനദ്യയുനടെ  നനിര്കദ്ദേശര അനുസരനിചന്  സര്ക്കക്ടോര്  പുറനപ്പെടുവനിച
ഉതരവനില്  ' . as far as possible generic names of drugs and chemicals…
should be written legibly, preferably in capital letters to avoid false dispensing
of drugs' എനക്ടോണന് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതന്.  Preferably അതകപക്ടോനല as far as possible
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എനനക്ടോനക്കകയ എഴുതക്ടോന് പറ്റുനള.  കേര്ശനമക്ടോയനിട്ടന് പറയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുനനില്ല എനള്ള
ഒരു  കേക്ടോരദ്യര  ഇതനിനകേത്തുണന്.  ഇഇ  പറയുന  കപക്ടോരക്ടോയ്മകേള്  വരുനതന്   ബക്ടോന്ഡന്
നനയനിമനില്  മരുനന്  കുറനിചന്  നകേക്ടോടുക്കുനതനിനക്ടോലക്ടോണന്.  ചനില  പ്രകതദ്യകേ  കേമ്പനനികേളുനടെ
തക്ടോല്പരദ്യമനുസരനിചന് ബക്ടോന്ഡന് നനയനിര കഡക്ടോകര്മക്ടോര് കുറനിചനകേക്ടോടുക്കുന  എനള്ള പരക്ടോതനി
വദ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി ഉയരുന സനിതനിക്കന് അതന് നനിയനനിക്കുനതനിനന് നമഡനിക്കല് കേഇണ്സനില്
ഓഫന് ഇനദ്യ നനിര്കദ്ദേശര നല്കേനിയനിട്ടുണന്.  കകേരളതനില് നമഡനിക്കല് കേഇണ്സനില് ഓഫന്
ഇനദ്യയുനടെ  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചന്  2014-ല്  ഗവണ്നമന്റെന്   ഇറക്കനിയ  ഉതരവരപ്രകേക്ടോരര
ജനറനികേന് നനയനിര തനന കുറനിപ്പെടെനിയനില് എഴുതണനമനര നലജനിബനിളക്ടോയനിരനിക്കണനമനര
കേദ്യക്ടോപനിറല്  നലററനില്  എഴുതണനമനര  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണന്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ജനില്ലക്ടോതലതനില്
ഡനി.എര.ഒ.  വനിളനിചകചര്ക്കുന  മസ്പീറനിരഗുകേളനില്  ഇക്കക്ടോരദ്യര  പറയണനമനന്  പ്രകതദ്യകേനിചന്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണന്.   ആ  നനിര്കദ്ദേശര  നല്കേനിവരനികേയക്ടോണന്.   പകക്ഷ  ഇതന്  പൂര്ണമക്ടോയുര
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനനിനല്ലനള്ളതന്  വസ്തുതയക്ടോണന്.  അതനകേക്ടോണന്  ഇതന്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനകണക്ടോ
എനന്  സക്ടോപന  സന്ദര്ശനര  നടെത്തുന  ഉകദദ്യക്ടോഗസന്മേക്ടോര്  പരനികശക്ടോധനിക്കണനമന
വദ്യവസ  കേര്ശനമക്ടോക്കക്ടോന്  നനിര്കദ്ദേശര  നല്കുര.   സക്ടോപന  കമധക്ടോവനികേളുര  ഇക്കക്ടോരദ്യര
ഉറപ്പുവരുതക്ടോന്  ശമനികക്കണതക്ടോണന്.  വനിവനിധ  അവകലക്ടോകേനകയക്ടോഗങ്ങളനില്  ഇക്കക്ടോരദ്യര
ചര്ച  നചയ്യുകേയുര  ഉതരവന്  പക്ടോലനിക്കക്ടോത  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്ക്കന്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശര
നല്കുകേയുര  നചയവരനികേയക്ടോണന്.   ആശുപത്രനികേള്  നവസ്പീകേരനിക്കുനതനിനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ഇലകകക്ടോണനികേന് സരവനിധക്ടോനര  വരുനകതക്ടോടുകൂടെനി കുറനിപ്പെടെനി കേടെലക്ടോസനില് എഴുതന ഏര്പ്പെക്ടോടെന്
നനിര്തലക്ടോക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുര.  അകപ്പെക്ടോള്  നലജനിബനിളക്ടോയനി  എഴുതണനമനള്ള നനിര്കദ്ദേശര
നകേക്ടോടുകക്കണനി  വരനില്ല.   ഇലകകക്ടോണനികേന്  സരവനിധക്ടോനതനിലൂനടെ  മരുനനിനന്  കുറനിപ്പെടെനി
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന രസ്പീതനികൂടെനി സസ്വസ്പീകേരനിചവരനികേയക്ടോണന്.  ഇനതല്ലക്ടോര കചരുകമ്പക്ടോള് ഇഇ പറയുന
ബുദനിമുട്ടുകേള് ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുര.  ഏതക്ടോയക്ടോലുര ജനറനികേന്  നനയനിര  എഴുതണനമനള്ള
കേക്ടോരദ്യതനില് സര്ക്കക്ടോര് കേര്ശനമക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശര നല്കുനതക്ടോണന്.  

(8) കഡക്ടോകര്മക്ടോരുനടെ നനിയമനര
ശസ്പീ  .    സണനി കജക്ടോസഫന്:  സര്,  എനന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനില്നപ്പെട്ട ഇരനിട്ടനി,

കപരക്ടോവൂര്  തക്ടോലൂക്കന്  ആശുപത്രനികേളനില്  ആവശദ്യതനിനന്  കഡക്ടോകര്മക്ടോരനില്ല.  14
കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  ആവശദ്യമുളള  കപരക്ടോവൂര്  തക്ടോലൂക്കന്  ആശുപത്രനിയനില്  അഞ്ചന്
കഡക്ടോകര്മക്ടോരുര  14  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  ആവശദ്യമുള്ള  ഇരനിട്ടനി  ആശുപത്രനിയനില്  ഏഴന്
കഡക്ടോകര്മക്ടോരുമക്ടോണുള്ളതന്.  ശസ്പീ.  നകേ. സനി.  കജക്ടോസഫനിനന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിനല
നപക്ടോകറല് പനി.എചന്.സനി.-യനില്  ഒരു  കഡക്ടോകര്  മക്ടോത്രമക്ടോണുളളതന്.  ഇവനിനടെനയക്ടോനക്ക
കഡക്ടോകര്മക്ടോനര  നനിയമനിക്കുനതനിനുളള  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണര.  ആറളര  ഫക്ടോമനില്
നനിനര ധക്ടോരക്ടോളര ആദനിവക്ടോസനികേള് കപരക്ടോവൂരനികലയക്ടോണന് വരുനതന്.  അവനിനടെ അഞ്ചന്
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കഡക്ടോകര്മക്ടോരുള്ളതനില്   ഒരു  കഡക്ടോകര്  ഭരണ  വനിഭക്ടോഗതനിലക്ടോയനിരനിക്കുര.  ഒരക്ടോള്
കകേക്ടോണ്ഫറന്സനിനന് കപക്ടോകുകേകയക്ടോ അനല്ലങ്കനില് ലസ്പീനവടുക്കുകേകയക്ടോ നചയക്ടോല് രണ്ടുമൂന
കഡക്ടോകര്മക്ടോര് മക്ടോത്രകമ കേക്ടോണുകേയുള. ഒരു ദനിവസര 500 മുതല് 700 കരക്ടോഗനികേള് വനര
ഒ.പനി.യനില് വരുനണന്. കൂടുതലക്ടോയനി കഡക്ടോകര്മക്ടോനര നനിയമനിക്കുന കേക്ടോരദ്യതനില് മുഖദ്യ
പരനിഗണന  കപരക്ടോവൂര്,  ഇരനിട്ടനി  തക്ടോലൂക്കക്ടോശുപത്രനികേള്ക്കന്  നല്കേണനമനന്
അഭദ്യര്തനിക്കുന.

ആകരക്ടോഗദ്യവര  സക്ടോമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ
ടെസ്പീചര്  ):  സര്,  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട എര.എല്.എ.  പറഞ്ഞ കേക്ടോരദ്യര എനനിക്കുകൂടെനി നക്ടോണകക്കടെന്
ഉണക്ടോക്കുനതന്  തനനയക്ടോണന്.  വളനര  ഗഇരവമക്ടോയനി  പരനിഹരനികക്കണ  വനിഷയമക്ടോണന്.
പനക്ഷ, കുകറക്കക്ടോലമക്ടോയനി ഇഇ ആശുപത്രനിയുനടെ സനിതനി ഇങ്ങനന തടെരുകേയക്ടോണന്. ഞക്ടോന്
ഇഇ  സബ്മനിഷനുകേള്ക്കന്  മറുപടെനി  പറയുകമ്പക്ടോള്  നപക്ടോതവക്ടോയനി  പറയുന  വനിഷയര
ഇഇ  ആശുപത്രനികേള്ക്കുര  ബക്ടോധകേമക്ടോണന്.  ഞക്ടോന്  അവനിനടെ  എര.എല്.എ.-യുര
ശസ്പീമതനി  പനി.  നകേ.  ശസ്പീമതനി  ടെസ്പീചര്  ആകരക്ടോഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി  യുമക്ടോയനിരുനകേക്ടോലതക്ടോണന്
ഇരനിട്ടനി,  കപരക്ടോവൂര്  ആശുപത്രനികേനള  തക്ടോലൂക്കക്ടോശുപത്രനികേളക്ടോക്കനി  മക്ടോറനിയതന്.  ആ
സമയതന്  എന്.ആര്.എചന്.എര.-നന്റെ  സ്റ്റേക്ടോഫനിനന  കൂടുതലക്ടോയനി  നനിയമനിക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞനിരുന.   ഒരു  ഘട്ടതനില്  ഇരനിട്ടനി  ആശുപത്രനിയനില്  12  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്
വനരയുണക്ടോയനിരുന. അകപ്പെക്ടോള്  ഭരഗനിയക്ടോയനി കേക്ടോരദ്യങ്ങള് നടെനനിരുന.  കപരക്ടോവൂരനില്
11  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  വനരയുണക്ടോയനിരുന  സമയമുണക്ടോയനിരുന.  അകപ്പെക്ടോഴുര  നനക്ടോയനി
കേക്ടോരദ്യങ്ങള് നടെനനിരുന.  അവനിനടെ  സ്റ്റേക്ടോഫന്  പക്ടോകറണ് അനുസരനിചളളതല്ല,  അതനിനന്
നവളനിയനില്  നനിനന്  എന്.ആര്.എചന്.എര.-നല  കഡക്ടോകര്മക്ടോനരയക്ടോണന്
നനിശയനിചനിരുനതന്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  എര.എല്.എ.-യടെക്കര
അറനിയുനതകപക്ടോനല  എന്.ആര്.എചന്.എര.-നന്റെ ഫണ്ടുര  അതനിനന്റെ  സക്ടോധദ്യതകേളുര
കകേന  ഗവണ്നമന്റെന്  കുറചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  60:40 എന  അനുപക്ടോതതനിലക്ടോണന്
വരുനതന്.  പണന് നനിയമനിചനിരുനതകപക്ടോനല എന്.ആര്.എചന്.എര.-ല് നനിനന് കൂടുതല്
ആളുകേനള  നനിയമനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനനില്ല.  അതനിനന്റെ  കപക്ടോരക്ടോയ്മ  ഇകപ്പെക്ടോള്
നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണന്. ഇനതക്ടോനക്ക പറഞ്ഞക്ടോലുര ഇഇ പ്രശ്നര പരനിഹരനികച മതനിയക്ടോകൂ.
കപരക്ടോവൂര് ആശുപത്രനിയനില് ഒഴനിവളള ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെന് തസനികേ നനികേതക്ടോന്
അടെനിയനരമക്ടോയനി  അഡ്കഹക്ടോക്കന്  നനിയമനതനിലൂനടെ  കഡക്ടോകര്മക്ടോനര  നനിശയനിക്കക്ടോന്
തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഏതക്ടോയക്ടോലുര  പരനിഗണനികചക്ടോ,  പനക്ഷ  പക്ഷപക്ടോതപരമക്ടോയ
പരനിഗണന കവണ.

ശസ്പീമതനി  നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ ടെസ്പീചര്:  സര്,  ഇവനിനടെ  പക്ഷപക്ടോതര  പറയക്ടോന്
പക്ടോടെനില്ലകല്ലക്ടോ.  എല്ലക്ടോ  ആശുപത്രനിയുര  എനനിക്കന്  ഒരുകപക്ടോനലയക്ടോണന്.  എനന്റെ
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നക്ടോടെക്ടോയതനകേക്ടോണക്ടോണന് എര.എല്.എ. അങ്ങനന പറയുനതന്.  ഞക്ടോന് ജനനിചവളര്ന
നക്ടോടെക്ടോണന് ഇരനിട്ടനി. ആദനിവക്ടോസനികേള് ആശയനിക്കുന ആശുപത്രനിയക്ടോണന്.  ഗവണ്നമന്റെന്
തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുളള  രണന്  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  എര.എല്.എ.നയ
അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണന്. എന്.ആര്.എചന്.എര.-ല് നനിനന് രണന് കപനര അടെനിയനരമക്ടോയനി
കപക്ടോസ്റ്റേന്  നചയ്യക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്,  നക്ടോനളകയക്ടോ  മനറനക്ടോകളക്ടോ  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്
അവനിനടെനയത്തുര. എനക്ടോലുര തനികേയനില്ല. ഇഇ പരനിസരത്തുനനിനന് ആനള കേനിട്ടുനമങ്കനില്
ഇഇ  ആശുപത്രനികേളനികലയന്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  വക്ടോക്കന്-ഇന്-ഇന്റെര്വന്യൂ  നടെതക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോനയനന്  ഡനി.എചന്.എസന്.  കനക്ടോടെന്  ആരക്ടോഞ്ഞനിട്ടുണന്.   350 -കലനറ
കഡക്ടോകര്മക്ടോനര  പനി.എസന്.സനി.ലനിസ്റ്റേനില്  നനിനന്  നനിയമനിച.  കേഷകേക്ടോലതനിനന്
ഇരനിട്ടനിയനിലുര കപരക്ടോവൂരനിലുര കപക്ടോയനി കജക്ടോലനി നചയ്യക്ടോന് സനദരക്ടോയനിട്ടുളള ആളുകേനള
കേനിട്ടനിയനിനല്ലനളളതക്ടോണന്  വക്ടോസവര.  മലകയക്ടോര  കമഖലയനികലയന്  കപക്ടോകേക്ടോന്
സനദതയുളള  കഡക്ടോകര്മക്ടോനര  കേനിട്ടുനനിനല്ലനളള  പ്രയക്ടോസര  ഇക്കക്ടോരദ്യതനിലുണന്.
അടെനിയനരമക്ടോയനി  ഇരനിട്ടനി,  കപരക്ടോവൂര്  ആശുപത്രനികേളുനടെ  പ്രശ്നര
പരനിഹരനിക്കുനതക്ടോനണനന് അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണന്.

(9) എചന്.എസന്.എസന്.ടെനി. തസനികേയനിനല നനിയമനര

ശസ്പീ  .   നഎ  .   ബനി  .   സതസ്പീഷന് : സര്, ഗക്ടോനനി ഗക്ടോര റൂറല് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂട്ടനിനല എര.എ.
ഡനിഗനി ഇന് ഇരഗസ്പീഷന് ആന്റെന് കേമ്മേന്യൂണനികക്കറസ്പീവന് സ്റ്റേഡസ്പീസന് ബനിരുദര കകേരള പബനികേന്
സര്വ്വസ്പീസന്  കേമ്മേസ്പീഷനുര  സര്ക്കക്ടോരുര  അരഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുളളതക്ടോണന്.  കേഴനിഞ്ഞ
പത്തുവര്ഷമക്ടോയനി  ഹയര്  നസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനികലയ്ക്കുളള  കേമ്മേന്യൂണനികക്കറസ്പീവന്  ഇരഗസ്പീഷന്
ടെസ്പീചര് തസനികേയനില് നനിയമനര നടെക്കുനനില്ല.  ഹയര് നസക്കന്റെറനി കേമ്മേന്യൂണനികക്കറസ്പീവന്
ഇരഗസ്പീഷന്,  നവക്ടോകക്കഷണല്  ടെസ്പീചര്  ഇന്  നസറനികേള്ചര്  എനനിവയന്  യു.ജനി.സനി.
അരഗസ്പീകേരനിച  പനി.ജനി.  ബനിരുദര  കനടെനിയവര്  കയക്ടോഗദ്യരക്ടോനണനന്  പനി.എസന്.സനി.
ഗവണ്നമന്റെനിനന  അറനിയനിചനിട്ടുണന്.  വനി.എചന്.എസന്.ഇ.-നല  നസറനികേള്ചര്
നവക്ടോകക്കഷണല് ടെസ്പീചറുനടെ കേക്ടോരദ്യതനില് മക്ടോത്രര ഗവണ്നമന്റെന്  അനുകൂല തസ്പീരുമക്ടോനര
എടുത്തു.  കകേരളതനിനല ഒരു സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലയുര  എര.എ.  ഡനിഗനി  ഇന് ഇരഗസ്പീഷന്
ആന്റെന്  കേമ്മേന്യൂണനികക്കറസ്പീവന്  സ്റ്റേഡസ്പീസന്  കകേക്ടോഴന്  നടെത്തുനനില്ല.  ഇഇ പശക്ടോതലതനില്
ഗക്ടോനനി  ഗക്ടോര  റൂറല് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂട്ടനില്നനിനര  എര.എ.  ഡനിഗനി  ഇന്  ഇരഗസ്പീഷന്  ആന്റെന്
കേമ്മേന്യൂണനികക്കറസ്പീവന്  സ്റ്റേഡസ്പീസന്  ബനിരുദര  കനടെനിയവനര  നനിയമനിക്കക്ടോന്  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണര. 

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (നപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവസ്പീനനക്ടോഥന്): സര്, സരസക്ടോനനത
എചന്.എസന്.എസന്.ടെനി.  കേമ്മേന്യൂണനികക്കറസ്പീവന്  ഇരഗസ്പീഷന്  തസനികേയനികലയ്ക്കുളള
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നനിയമനതനിനന് 2001-നല നസഷദ്യല് റൂള്സന് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന അടെനിസക്ടോന കയക്ടോഗദ്യത
ബനനപ്പെട്ട വനിഷയതനില് കകേരളതനിനല ഏനതങ്കനിലുര സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലയനില് നനിനന്
50 ശതമക്ടോനര മക്ടോര്ക്കനില് കുറയക്ടോനത കനടെനിയ ബനിരുദക്ടോനനര ബനിരുദകമക്ടോ അനല്ലങ്കനില്
അതനിനന്  തലദ്യനമനന്  കകേരളതനിനല  ഏനതങ്കനിലുര  സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോല  അരഗസ്പീകേരനിച
ബനിരുദക്ടോനനര ബനിരുദകമക്ടോ ആണന്.  കകേരളതനിനന് പുറത്തുളള സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലകേളനില്
കേമ്മേന്യൂണനികക്കറസ്പീവന് ഇരഗസ്പീഷന് ബനിരുദക്ടോനനര ബനിരുദ കകേക്ടോഴന് നടെത്തുനണന്. എനക്ടോല്
കകേരളതനിനല സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലകേളനിനലക്ടോനര കേമ്മേന്യൂണനികക്കറസ്പീവന് ഇരഗസ്പീഷനില് കകേക്ടോഴന്
നടെത്തുനനില്ല.  ഇഇ കേക്ടോരണതക്ടോല് കകേരളതനിനന് പുറത്തുളള സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലകേളുനടെ
കകേക്ടോഴ്സുകേളനിലൂനടെ  കേമ്മേന്യൂണനികക്കറസ്പീവന്  ഇരഗസ്പീഷനില്  ബനിരുദക്ടോനനര  ബനിരുദര
കനടെനിയവര്ക്കന്  തലദ്യതക്ടോ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറന്  നല്കേക്ടോന്  കകേരളതനിനല
സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലകേള്ക്കന്  കേഴനിയുനനില്ല.  ഇക്കക്ടോരദ്യര  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ
ശദയനില്നപ്പെട്ടതനിനന്റെ അടെനിസക്ടോനതനില് എചന്.എസന്.എസന്.ടെനി.  കേമ്മേന്യൂണനികക്കറസ്പീവന്
ഇരഗസ്പീഷന് തസനികേയുനടെ അടെനിസക്ടോന കയക്ടോഗദ്യത 50 ശതമക്ടോനര മക്ടോര്ക്കനില് കുറയക്ടോനത
യു.ജനി.സനി.  അരഗസ്പീകേരനിച  ഏനതങ്കനിലുര  സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലകേളനില്  നനിനന്
കേമ്മേന്യൂണനികക്കറസ്പീവന്  ഇരഗസ്പീഷനില്  കനടെനിയ  ബനിരുദക്ടോനനര  ബനിരുദനമനന്  കഭദഗതനി
വരുത്തുനതന്   കകേരള  പബനികേന്  സര്വ്വസ്പീസന്  കേമ്മേസ്പീഷനുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ടന്
പരനികശക്ടോധനിചവരനികേയക്ടോണന്.

(10) സസ്വക്ടോശയ കകേക്ടോകളജുകേളനില് പുതനിയ കകേക്ടോഴ്സുകേള്

ശസ്പീ  .    കറക്ടോജനി  എര  .    കജക്ടോണ്:  സര്,  ഉനത  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  രരഗതന്  പുതനിയ
സസ്വക്ടോശയ  കകേക്ടോഴ്സുകേളുര  ബക്ടോചകേളുര  ആരരഭനിക്കുന  കേസ്പീഴ്വഴക്കര  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ
വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  അനുവര്തനിചന്  വനനിട്ടുണന്.  അതനിനന്റെയടെനിസക്ടോനതനില്  ഇഇ
വര്ഷവര നൂറുകേണക്കനിനന്  കകേക്ടോകളജുകേള് വനിവനിധ യൂണനികവഴനിറനികേളുനടെ കേസ്പീഴനിലക്ടോയനി
പുതനിയ കകേക്ടോഴ്സുകേളുര ബക്ടോചകേളുര ആരരഭനിക്കുനതനിനന് അകപക്ഷ നല്കുകേയുര  അതനിനന്
എന്.ഒ.സനി.-ക്കക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോരനിനന  സമസ്പീപനിക്കുകേയുമുണക്ടോയനി.   22-8-2016-നല
സര്ക്കക്ടോര്  ഉതരവന്  പ്രകേക്ടോരര  പുതനിയ  കകേക്ടോഴ്സുകേളുര  ബക്ടോചകേളുര  സസ്വക്ടോശയ രരഗതന്
ആരരഭനികക്കണതനിനല്ലനക്ടോണന്  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  നയനമനന്  വദ്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
ഇതസരബനനിചന് കകേക്ടോകളജുകേള് നനഹകക്കക്ടോടെതനിനയ സമസ്പീപനിചകപ്പെക്ടോള് സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ
നനിലപക്ടോടെന് അഡസ്പീഷണല് അഡസ്വകക്കറന് ജനറല് ആവര്തനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. എനക്ടോല്
ഇതനില് നനിനന് വദ്യതദ്യസമക്ടോയനി  നകേക്ടോടെകേരയനിലുളള ഒരു കകേക്ടോകളജനിനന് മക്ടോത്രര സസ്വക്ടോശയ
കമഖലയനില്  മൂനന്  കകേക്ടോഴ്സുകേള്   അനുവദനിചതന്  ശദയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.   കേക്ടോലനിക്കട്ടന്
യൂണനികവഴനിറനിയുനടെ കേസ്പീഴനില്  84  കകേക്ടോകളജുകേളുനടെ അകപക്ഷയുണക്ടോയനിരുനതനില്  83
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അകപക്ഷയുര നനിരസനിചനകേക്ടോണക്ടോണന് നകേക്ടോടെകേരയനിലുളള ഒരു കകേക്ടോകളജനിനന് മക്ടോത്രര മൂനന്
കകേക്ടോഴ്സുകേള്  അനുവദനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  ഉതരവന്  പുറനപ്പെടുവനിചനിരനിക്കുനതന്.
കേക്ടോലനിക്കട്ടന്  യൂണനികവഴനിറനി  അഫനിലനികയഷന്  നകേക്ടോടുതനിരനിക്കുനതന്  07 -10-2016-
ലക്ടോണന്.  ഇതന്  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  ശദയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതരതനിലുളള  ഒരു
ക്രമകക്കടുനണങ്കനില്  അതന്  തനിരുതക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ?  അതകപക്ടോനല
ഉനതവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  രരഗതന്  പ്രകതദ്യകേനിചന്  സസ്വക്ടോശയ കമഖലയനില് ആയനിരക്കണക്കനിനന്
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള്ക്കന്  കകേരളതനില്  പഠനിക്കക്ടോനുളള  സക്ടോഹചരദ്യര  നഷനപ്പെട്ടു
നകേക്ടോണനിരനിക്കുനതനിനക്ടോല്  അവര്  ഇതര  സരസക്ടോനങ്ങളനികലയന്  കപക്ടോകുവക്ടോനുളള
സക്ടോഹചരദ്യര  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണന്.  അതനകേക്ടോണന്  ഈ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള്ക്കന്
കകേരളതനില്തനനപഠനിക്കക്ടോനുളള  സക്ടോഹചരദ്യര  സൃഷനിക്കണനമനക്ടോണന്  എനനിക്കന്
പറയക്ടോനുളളതന്.

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി  (നപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനക്ടോഥന് ):  സര്,  പുതനിയ
സസ്വക്ടോശയ  കകേക്ടോകളജുകേളുര  കകേക്ടോഴ്സുകേളുര  അനുവദനിക്കുനതന്  സരബനനിച  മക്ടോര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് ഉനത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനില് നനിനന്   22-8-2016-നല സര്ക്കക്ടോര്
ഉതരവന് 178/2016 പ്രകേക്ടോരര പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്. സരസക്ടോനതന് അണ് എയ്ഡഡന്
നസല്ഫന് ഫനിനക്ടോന്സനിരഗന് കമഖലയനില് പുതനിയ കകേക്ടോകളജുകേള് തടെങ്ങക്ടോന് അനുമതനി
നല്കകേണതനില്ല  എനതക്ടോണന്  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  നയര.   അതകപക്ടോനല  എയ്ഡഡന്
കകേക്ടോകളജുകേളനില്  പുതനിയ  അണ്-എയ്ഡഡന്  സസ്വക്ടോശയ  കകേക്ടോഴ്സുകേള്
തടെകങ്ങണതനിനല്ലനര  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  സരസക്ടോനനത  നപക്ടോത  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
കമഖല സരരക്ഷനിക്കുനതനിനുര പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുനതനിനുമക്ടോണന്  സര്ക്കക്ടോര് ഉഇനല്
നല്കുനതന്.  എനക്ടോല്  ഇഇ  അദദ്യയന  വര്ഷര  ഡനിഗനി  പ്രകവശനര  ലഭനിക്കക്ടോനത
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള് പ്രയക്ടോസനപ്പെടുനതന്  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന് നനിലവനിലുളള  അണ്-എയ്ഡഡന്
സസ്വക്ടോശയ  കകേക്ടോഴ്സുകേളനില്  2015-16  അദദ്യയന  വര്ഷര  സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലകേള്
ശനിപക്ടോര്ശ  നചയ  കകേക്ടോഴ്സുകേള്ക്കന്  മക്ടോത്രര  അനുമതനി  നല്കുനതന്  സരബനനിചന്
സര്ക്കക്ടോര്  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയുര  കമല്  മക്ടോര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  അതനിനനുസരനിചന്
വദ്യവസ നചയ്യുകേയുര നചയനിട്ടുണന്.  അതനിന് പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് സഹൃദയ കകേക്ടോകളജന് ഓഫന്
അഡസ്വക്ടോന്സ്ഡന് സ്റ്റേഡസ്പീസനിനന്  മൂനന് കകേക്ടോഴ്സുകേള് നല്കേനിയനിട്ടുളളതന്. സഹൃദയ കകേക്ടോകളജന്
ഓഫന്  അഡസ്വക്ടോന്സ്ഡന്  സ്റ്റേഡസ്പീസനിനന്  മക്ടോത്രമല്ല  2015-16-ല്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുളളതന്.  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനിനല  എ.വനി.  അബ്ദുള്  റഹനിമക്ടോന്  ഹക്ടോജനി
ആര്ട്സന്  ആന്റെന്  സയന്സന്  കകേക്ടോകളജന്,  സലഫനിയ  അറബനികേന്  കകേക്ടോകളജന്,  തൃശ്ശൂര്
ജനില്ലയനിനല  ശസ്പീനക്ടോരക്ടോയണഗുരു  കകേക്ടോകളജന്  ഓഫന്  അഡസ്വക്ടോന്സ്ഡന്  സ്റ്റേഡസ്പീസന്,
തരണനനല്ലൂര്  ആര്ട്സന്  ആന്റെന്  സയന്സന്  കകേക്ടോകളജന്  തടെങ്ങനിയ  സസ്വക്ടോശയ
കകേകളജുകേള്ക്കുര ഇതരതനിലുളള കകേക്ടോഴ്സുകേള് തടെങ്ങക്ടോന് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണന്.
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ഈ  വര്ഷര  കുട്ടനികേള്ക്കന്  സസ്പീറന്  കേനിട്ടക്ടോത  അവസ  വനകപ്പെക്ടോഴക്ടോണന്  2015-16-ല്
അകപക്ഷനിചന്  2016-17-ല്  കകേക്ടോഴന്  തടെങ്ങക്ടോന്  കനരനത  അനുമതനി  ലഭനിചന്
സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  അനുവക്ടോദര  മക്ടോത്രര  മതനിനയനള്ളവര്ക്കന്  അതന്  പരനികശക്ടോധനിചന്
അനുമതനി  നല്കേനിയതന്.  അതന്  മക്ടോത്രകമ  നകേക്ടോടുതനിട്ടുളള.  അതക്ടോണന്  കവനറക്ടോനര
നകേക്ടോടുതനിട്ടനിനല്ലനന് പറഞ്ഞതന്. ഇഇ വദ്യവസകേള്ക്കന് അനുസൃതമക്ടോയനിട്ടക്ടോണന് ഇതരര
കകേക്ടോകളജുകേളനില് പുതനിയ കകേക്ടോഴ്സുകേള്ക്കന് അനുമതനി നകേക്ടോടുതതന്.

VI കമശപ്പുറത്തുവച കേടെലക്ടോസ്സുകേള്

ചട്ടര   47 (2)   പ്രകേക്ടോരമുള്ളതന്

തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണവര നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവര വഖഫന് ഹജന്  തസ്പീര്തക്ടോടെനവര
വകുപ്പുമനനി  (കഡക്ടോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്):  സര്,  തക്ടോനഴപ്പെറയുന കേടെലക്ടോസുകേള് ഞക്ടോന്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:  

പതനിമൂനക്ടോര കകേരള നനിയമസഭയുനടെ പതനിമൂനക്ടോര സകമ്മേളനതനിനല 3304,
3307, പതനിനക്ടോലക്ടോര കകേരള നനിയമസഭയുനടെ ഒനക്ടോര സകമ്മേളനതനിനല 2360, 2372
എനസ്പീ നമ്പരുകേളനിലുള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെക്ടോത കചക്ടോദദ്യങ്ങളുനടെ മറുപടെനികേളുര അവയന്
യഥക്ടോസമയര മറുപടെനി നല്കുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുനതനിനുള്ള കേക്ടോരണര കേക്ടോണനിക്കല്
കസ്റ്റേറന്നമന്റുകേളുര.

VII റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് സമര്പ്പെണര
സബ്ജകന് കേമ്മേനിറനി   IX-  നന്റെ   2015-16   സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷനത 

ധനക്ടോഭദ്യര്തനകേളുനടെ പരനികശക്ടോധന സരബനനിച അഞ്ചക്ടോമതന് 

റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിനല ശനിപക്ടോര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷണ് കടെക്കണ് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണവര നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവര വഖഫന് ഹജന്  തസ്പീര്തക്ടോടെനവര

വകുപ്പുമനനി  (കഡക്ടോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്):  സര്,  തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണവര
ഗക്ടോമവനികേസനവര  ഭവനനനിര്മ്മേക്ടോണവര  സരബനനിച  IX-ാം  നമ്പര്  വനിഷയ
നനിര്ണയ  സമനിതനിയുനടെ  2015-16  സക്ടോമ്പതനികേ  വര്ഷനത  ധനക്ടോഭദ്യര്തനകേളുനടെ
പരനികശക്ടോധന  സരബനനിച  അഞ്ചക്ടോമതന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിനല  ശനിപക്ടോര്ശകേളനികന്മേലുള്ള
ആക്ഷണ് കടെക്കണ് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് സമനിതനി നചയര്മക്ടോനക്ടോയ  ഞക്ടോന് സമര്പ്പെനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് സമര്പ്പെനിക്കനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീമതനി നജ.  കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ,  അകങ്ങയന് ചട്ടര  258  പ്രകേക്ടോരര
വദ്യക്തനിപരമക്ടോയ വനിശദസ്പീകേരണര നല്കേക്ടോവനതക്ടോണന്. 

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന് എര  .  എല്  .   എ  .   പരക്ടോമര്ശനിച ജനി  .  ഒ  .   സരബനനിചന്

മത്സദ്യബനനവര  ഹക്ടോര്ബര്  എഞ്ചനിനസ്പീയറനിരഗുര  കേക്ടോഷന്യൂ  വദ്യവസക്ടോയവര
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മേ  ):  സര്,  ഇനനല  ശസ്പീ.  വനി.   ഡനി.
സതസ്പീശന്  ഗവണ്നമന്റെന്  ഉതരവന്  കേക്ടോണനിചനകേക്ടോണന്  നതറനിദക്ടോരണപരത്തുന  ഒരു
കേക്ടോരദ്യര ഇവനിനടെ പരക്ടോമര്ശനിച.  സക്ടോധക്ടോരണ കതക്ടോട്ടണനി വക്ടോങ്ങുനതന് സര്ക്കക്ടോര് അല്ല.
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുര  കേക്ടോനപ്പെക്സുമക്ടോണന്.  ഗവണ് നമന്റെന്  വനില  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  എനക്ടോണന്
അകദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതന്.  അനതനക്ടോനണനന്  എനനിക്കന്  അകപ്പെക്ടോള്  മനസ്സനിലക്ടോയനില്ല.
ഗവണ്നമന്റെന്  എനക്ടോണന്  നചയതന്,  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുര കേക്ടോനപ്പെക്സുര  എനക്ടോണന് നചയതന്
എനള്ള വനിശദസ്പീകേരണമക്ടോണന് നല്കേനിയതന്. 22-7-2016-ല്   ഗവണ്നമന്റെന് ഇറക്കനിയ
ജനി.ഒ.  ആണന് അകദ്ദേഹര വക്ടോയനിചതന്.  നടെണറനില് പനങ്കടുക്കക്ടോനുള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
സുതക്ടോരദ്യമക്ടോക്കുനതക്ടോണന്  ആ  ഗവണ്നമന്റെന്  ഓര്ഡര്.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെന്
അധനികേക്ടോരതനില്  വരുകമ്പക്ടോള്  കേക്ടോഷന്യൂ  ഫക്ടോകറനികേള്  അടെഞകേനിടെക്കുകേയക്ടോണന്.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേക്ടോലതന്  മൂനന്  നടെണര്  വനിളനിചനിട്ടന്  ആരുര
പനങ്കടുതനിരുനനില്ല.  ഈ ഗവണ്നമന്റെന് വനനിട്ടുര രണന് നടെണര് വനിളനിച.  അതനിലുര
ആരുര പനങ്കടുക്കക്ടോതതനകേക്ടോണന് ഇ-നടെണര് തനന കവണനമന സക്ടോഹചരദ്യതനില്
25-6-2016-ല്  ഒരു  ഉതരവന്  ഇറക്കനിയനിരുന.  എനനിട്ടുര  ആരുര  പനങ്കടുതനില്ല.
നടെണര് വദ്യവസ കുറചകൂടെനി കക്ടോരനിനഫ നചയനകേക്ടോണന്  2-7-2016-ല് വസ്പീണ്ടുര ഒരു
ജനി.ഒ.  ഇറക്കനി.  അതനില്  ഒരക്ടോള് മക്ടോത്രര പനങ്കടുത്തു.  ഇ-നടെണറനില് ഒരക്ടോള് മക്ടോത്രര
പനങ്കടുതക്ടോല്  അതന്  നകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  ഒരക്ടോള്  മക്ടോത്രകമ  പനങ്കടുത്തുള
എനപറഞനകേക്ടോണന്  അനനത  എര.ഡനി.യക്ടോയനിരുന,  ഇകപ്പെക്ടോഴനത
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് കേളകര് ശസ്പീ. ജസ്പീവന് ഗവണ്നമന്റെനിനന് ഒരു റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് തന.  നമകസ്സഴന്
എനകല് സയന്റെനിഫനികേന്  കേമ്പനനിയക്ടോണന്  ഒരു നടെണര് കേസ്വക്ടോട്ടന്  നചയനിട്ടുളളതന്.   അതന്
ഐവറനി  കകേക്ടോസ്റ്റേന്,  ആകഗക്ടോള  നടെണര്  ആയതനകേക്ടോണന്  യു.എസന്.ഡനി.  കററനിലക്ടോണന്
വരുനതന്.  1689  നമട്രെനികേന്  ടെണ്  47  ഔട്ടന്കടെണ്.  അനനത നപ്രസനില് ഇങ്ങനന
കേസ്വക്ടോട്ടന്  നചയ്യുകമ്പക്ടോള് അതനിനന്  1500-ല് തക്ടോനഴകയ വരുനള.  അതനിനകേതന് ഒരു
നടെണര് മക്ടോത്രകമയുള.  രണന്,  വലനിയ നപ്രസന്.  അതനകേക്ടോണന് വക്ടോങ്ങക്ടോന് കേഴനിയനില്ല.
അതനകേക്ടോണന്  കലക്ടോക്കല്  പര്കചസനിനന്  അനുമതനി  നകേക്ടോടുക്കണനമനന്  പറഞ്ഞന്
എഴുതനിയ  ഒരു  കേതനിനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോണന്  അകദ്ദേഹര  ഗവണ്നമന്റെന്  ജനി.ഒ.
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ആനണനപറഞ്ഞന്  ഇവനിനടെ  വക്ടോയനിചതന്.  അകദ്ദേഹനത  ആകരക്ടോ
നതറനിദരനിപ്പെനിചതക്ടോനണനക്ടോണന്  എനനിക്കന്  കതക്ടോനനതന്.   അനല്ലങ്കനില്  അകദ്ദേഹര
അങ്ങനന  പറകയണ  കേക്ടോരദ്യമനില്ല.   ഇതനിനന  കേസ്വക്ടോട്ടന്  നചയനിട്ടക്ടോണന്  അകദ്ദേഹര
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതന്.  കലക്ടോക്കല്  പര്കചസന്  ആകേക്ടോനമനന്  പറഞനകേക്ടോണന്  ഞങ്ങള്
22-7-2016-ല്  ഉതരവനിറക്കുകേയുര  കലക്ടോക്കല്  പര്കചസന്  ആകുകമ്പക്ടോള്
എങ്ങനനകവണനമനന്  വദ്യവസ  നചയനകേക്ടോണന്  1-8-2016-ല്   വസ്പീണ്ടുര  ജനി.ഒ.
ഇറക്കുകേയുര  നചയ.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെന്  വനനിട്ടന്  നക്ടോലന്  ജനി.ഒ.
ഇറക്കനിയതനിനുകശഷമക്ടോണന്  കതക്ടോട്ടണനി  കേനിട്ടുനതന്.  1-8-2016-നല  ജനി.ഒ.  യനില്
കൃതദ്യമക്ടോയ പതനിനനക്ടോനന്  വദ്യവസകേള് പറഞ.  ആ പതനിനനക്ടോനന്  വദ്യവസയനില്
ഒനക്ടോണന്  “The  bidder  has  to  upload  the  certificate  of  origin  or  a  self
certified   declaration  to  prove  origin  of  raw  nuts.  The  bidder  will  be
responsible to supply the same material.  ഇരകപക്ടോര്ട്ടന് നചയ്യുകമ്പക്ടോള് ഇരകപക്ടോര്ട്ടന്
നചയ്യുന  രക്ടോജദ്യതനിനന്റെ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറന്  അതനില്  വരുര.  കലക്ടോക്കല്  പര്കചസനില്
വക്ടോങ്ങുകമ്പക്ടോള്  ഏതന്  രക്ടോജദ്യനത  കേശുവണനിയക്ടോനണനന്  തരുന  ആള്  ഉറപ്പെന്
പറയണര.  പറയുന   രക്ടോജദ്യനത  കേശുവണനി  അല്ലക്ടോനത  കവനറ  ഏനതങ്കനിലുര
നകേക്ടോണ്ടുവനക്ടോല്  വനിലയനില്  മക്ടോറര  വരുര.  അതനകേക്ടോണക്ടോണന്  ഏതന്
രക്ടോജദ്യകതതക്ടോനണന   certificate  of  origin  കവണനമനന്  പറഞ്ഞതന്.  ഐവറനി
കകേക്ടോസ്റ്റേനില്  നനിനക്ടോണന്  വരുനതന്  അനല്ലങ്കനില്  ഗനിനനി  ബനികസക്ടോയനില്  നനിനക്ടോണന്
വരുനതന് എന origin പറയണനമന വദ്യവസ വചതന് അതനിനന്റെ കേസ്വക്ടോളനിറനി അഷസ്വര്
നചയ്യക്ടോന്കവണനിയക്ടോനണനന് അതനില്തനന വസ്പീണ്ടുര പറയുനണന്, “The quality
conditions  will  be  same  as  at  present  and  its  penalties  will  be
applied.........”

പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന് നചനനിതല  ):  സര്,  മനനി പ്രസരഗമക്ടോണന്
നടെത്തുനതന്.  അതനകേക്ടോണന് ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനുര സരസക്ടോരനിക്കക്ടോന് അവസരര
നകേക്ടോടുക്കണര.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അകദ്ദേഹര എഴുതനിതനക്ടോല് അവസരര നകേക്ടോടുക്കക്ടോര.  

ശസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മേ:  സര്,  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോകവ,  ഒനന്
സഹകേരനിക.  ഞക്ടോന്  പ്രസരഗനിക്കുകേയല്ല.  വസ്തുതകേള്  മക്ടോത്രമക്ടോണന്  പറയുനതന്.
പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവന് അസസ്വസനക്ടോകേരുതന്. ഞക്ടോന് വസ്തുതകേള് മക്ടോത്രകമ പറയുനള.
ഒരു വക്ടോക്കുകപക്ടോലുര കവനറ പറയുനനില്ല.   
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോകവ, ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന്
എഴുതനിതനക്ടോല് അകദ്ദേഹതനിനന് അവസരര നകേക്ടോടുക്കക്ടോര.  

ശസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മേ:  സര്,  വസ്തുത  അറനിയക്ടോനത  പ്രതനിപക്ഷ
കനതക്ടോവര  ഇനനല  അകനസ്വഷണര  ആവശദ്യനപ്പെട്ടതക്ടോണന്.  അതനകേക്ടോണന്  അങ്ങന്
സഹകേരനിക്കണര.  സഭയനില്  ഉതരവക്ടോദനിതസ്വമുള്ളവരകല്ല  ഇരനിക്കുനതന്.  വസ്തുത
മനസ്സനിലക്ടോകേകണ.  നതറനിദക്ടോരണ  പരത്തുന  തരതനില്  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  കപക്ടോകേക്ടോന്
പക്ടോടുകണക്ടോ? 

“The  surveyor  for  quantity  certification  and  quality  test  for  the
procurement  under  this  Government  Order  will  be  RBS  Maritime
Agencies,  considering  their  credibility  and  good  track  record”.
ആര്.ബനി.എസന്.-നനനക്കക്ടോണന് മക്ടോത്രകമ ഈ പറയുന കേസ്വക്ടോളനിറനി അഷസ്വര് നചയ്യനിക്കക്ടോന്
പക്ടോടുള  എനന്  അകത  ഉതരവനിനന്റെ  തക്ടോനഴ  പറയുനണന്.   ഒറനിജനിന്  എന
പറഞ്ഞതനിനന  നതറനിദരനിപ്പെനിചന്,  കേസ്വക്ടോളനിറനി  നടെസ്റ്റേന്  എനന്  പറഞ്ഞക്ടോല്  ഒറനിജനിന്
ആനണനര  ആര്.ബനി.എസന്.  എനന്  പറയുനതനിനന  മറചവചര  നതറനിദക്ടോരണ
ജനനിപ്പെനിക്കുന തരതനില് അകദ്ദേഹര പറയക്ടോനനിടെയക്ടോയതനിനന് കേക്ടോരണര   അകദ്ദേഹനത
ആകരക്ടോ  നതറനിദരനിപ്പെനിചതനകേക്ടോണക്ടോണന്  എനക്ടോണന്  എനനിക്കന്  കതക്ടോനനതന്.
അതനകേക്ടോണക്ടോണന്  ഇതകപക്ടോനല  നതറനിദക്ടോരണ  പരത്തുന  വര്തമക്ടോനര  ഇവനിനടെ
പറയക്ടോനനിടെയക്ടോയതന്.  അക്കക്ടോരദ്യമക്ടോണന്  ഞക്ടോന്   കക്ടോരനിനഫ  നചയ്യുനതന്.   ഈ
ഗവണ്നമന്റെന്  നചയനതല്ലക്ടോര  സുതക്ടോരദ്യമക്ടോയനിട്ടക്ടോണന്.  കഡക്ടോളര്  കററനില്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്
കേചവടെര നചകയ്യണ കേക്ടോരദ്യമനില്ല. കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുര കേക്ടോപ്പെക്സുമക്ടോണന് അതന് നചകയ്യണതന്.
അവര് നചയതന് എനക്ടോനണനന് ഇനനല ഞക്ടോന് വനിശദസ്പീകേരനിചതനകേക്ടോണന് അതനികലയന്
കേടെക്കുനനില്ല.  ജനി.ഒ.  ആനണനരപറഞ്ഞന്   ഒനനടുതന്  രണന്  കേയ്യുര  ഉയര്തനി
കേക്ടോണനിചന് ആനള പറനിക്കുന പണനിയുരനകേക്ടോണന്   വനതനകേക്ടോണന് കക്ടോരനിറനിക്കന് കവണനി
ഞക്ടോനനിതന് പറഞനവകനയുള. 

IXഅനഇകദദ്യക്ടോഗനികേക്ടോരഗങ്ങളുനടെ കേക്ടോരദ്യര

(1)   റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് പരനിഗണന

1. അനഇകദദ്യക്ടോഗനികേ  ബനില്ലുകേളുര  പ്രകമയങ്ങളുര  സരബനനിച  സമനിതനിയുനടെ
മൂനക്ടോമതന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്   :

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. എ. എര. ആരനിഫന്, അകങ്ങയന് അനഇകദദ്യക്ടോഗനികേ ബനില്ലുകേളുര
പ്രകമയങ്ങളുര  സരബനനിച  സമനിതനിയുനടെ  മൂനക്ടോമതന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
അരഗസ്പീകേരനിക്കണനമന പ്രകമയര അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോവനതക്ടോണന്. 
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അനഇകദദ്യക്ടോഗനികേ  ബനില്ലുകേളുര  പ്രകമയങ്ങളുര  സരബനനിച  സമനിതനിയുനടെ
മൂനക്ടോമതന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്

ശസ്പീ  .    എ  .    എര  .    ആരനിഫന്:  സര്,  അനഇകദദ്യക്ടോഗനികേ  ബനില്ലുകേളുര  പ്രകമയങ്ങളുര
സരബനനിച  സമനിതനിയുനടെ മൂനക്ടോമതന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  അരഗസ്പീകേരനിക്കണനമന പ്രകമയര
ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന്: സര്,  പ്രകമയനത പനിനക്ടോങ്ങുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അനഇകദദ്യക്ടോഗനികേ  ബനില്ലുകേളുര  പ്രകമയങ്ങളുര  സരബനനിച
സമനിതനിയുനടെ മൂനക്ടോമതന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് സഭ അരഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.

(2)   സക്ടോമക്ടോനദ്യമക്ടോയനി  നപക്ടോതതക്ടോല്പരദ്യമുള്ള  സരഗതനികേള്  സരബനനിച
പ്രകമയങ്ങള്  :

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ഇ.  ടെനി.  നടെസണ് മക്ടോസ്റ്റേര് അധനികേക്ടോരനപ്പെടുതനിയ പ്രകേക്ടോരര
ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരനന് പ്രകമയര അവതരനിപ്പെനിചന് സരസക്ടോരനിക്കക്ടോവനതക്ടോണന്.  

വരള്ച കനരനിടുനതനിനന് കകേരളതനിനന് പ്രകതദ്യകേ പക്ടോകക്കജന്

ശസ്പീ.  ഇ.ടെനി.  നടെസണ്  മക്ടോസ്റ്റേര്ക്കുകവണനി  ശസ്പീ  .    മുല്ലക്കര  രതക്ടോകേരന്:  സര്,
“മുന്  വര്ഷങ്ങളനിനല  മഴക്കുറവമൂലര  സരസക്ടോനര  കേടുത  വരള്ചനയ
കനരനിടുകേയക്ടോണന്.  സരസക്ടോനതന്  വദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  കൃഷനിനക്ടോശവര,  കേടുത കുടെനിനവള്ള
ക്ഷക്ടോമവര,  നവദത്യുതനിയുല്പക്ടോദനതനില് കേക്ടോരദ്യമക്ടോയ കുറവര  കനരനിടുന.  മഴക്കുറവമൂലര
കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പനങ്ങളുനടെ  ഉല്പക്ടോദനര  കുറയുനതനിനക്ടോല്  കേടുത  വനിലക്കയറര
ഉണക്ടോകുനതനിനുര  സക്ടോദദ്യതയുണന്.   വരുരദനിവസങ്ങളനില്  വരള്ച  കൂടുതല്
രൂക്ഷമക്ടോകേക്ടോനുള്ള  സക്ടോദദ്യതയക്ടോണന്  കേക്ടോണുനതന്.  ഈ  പ്രതനിസനനിനയ
അതനിജസ്പീവനിക്കുനതനിനന് പ്രധക്ടോനമനനിയുനടെ ദുരനിതക്ടോശസ്വക്ടോസ പക്ടോകക്കജനില് ഉള്നപ്പെടുതനി
കകേരളതനിനന്  ഒരു  പ്രകതദ്യകേ  പക്ടോകക്കജന്  അനുവദനിക്കണനമനന്  ഈ  സഭ
കകേനസര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടെന് ആവശദ്യനപ്പെടുന" എന  പ്രകമയര ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഒരു  പ്രതനിസനനിക്കന്  മുമ്പനിലക്ടോണന്  കകേരളര  നനില്ക്കുനതന്.  കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷകതക്കക്ടോള്  പ്രതനിസനനി  രൂക്ഷമക്ടോയനി.  ഒരുപകക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞ  പതന്
വര്ഷതനിനുള്ളനിനല ഏറവര  വലനിയ മഴക്കുറവക്ടോണന്  കകേരളതനില് ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ളതന്.
സക്ടോധക്ടോരണ  മക്ടോര്ചന്,  ഏപ്രനില്,  നമയന്  മക്ടോസങ്ങളനില്  കകേരളതനില്  കവനല്  മഴ
കേനിട്ടക്ടോറുണന്. അനതക്ടോരു വലനിയ ആശസ്വക്ടോസമക്ടോണന്. എനക്ടോല് ഈ വര്ഷര ആ മഴയനിലുര
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18  ശതമക്ടോനര  കുറവണക്ടോയനി.   ജൂണ്  ഒനന്  മുതല്  നസപ്റരബര്  30  വനരയക്ടോണന്
കേക്ടോലവര്ഷര .  അതക്ടോണന് കകേരളതനില് ഏറവര കൂടുതല് ജലര കേനിട്ടുനതര  പരനക്ക
കേനിട്ടുന മഴയുര.   2039.7  മനില്ലസ്പീമസ്പീറര് മഴയക്ടോണന് പ്രതസ്പീക്ഷനിചതന്.   നമുക്കന് ലഭനിചതന്
1352.3 മനില്ലസ്പീമസ്പീറര്  മഴയക്ടോണന്.  ഇതന്  പരനിഹരനിക്കക്ടോവന  തരതനിലുള്ള
മുനനക്ടോരുക്കങ്ങള്  നടെതക്ടോവനതക്ടോണന്.  നമക്ടോതതനില്  പരനിഹരനിക്കക്ടോനനക്ടോനര
കേഴനിയുകേയനില്ല.   ഒരു  സരസക്ടോന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്  കവണനമങ്കനില്  ധക്ടോരക്ടോളര
തരതനിലുള്ള മുനനക്ടോരുക്കങ്ങള് നടെതക്ടോര.  ഈ കേനിട്ടുന മഴനവള്ളര എത്രകതക്ടോളര
കശഖരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനമനര   അതനിനന്   കുളങ്ങനളയുര  മറന്  ജലസരഭരണ
സരവനിധക്ടോനങ്ങനളയുര എങ്ങനന ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുനമനര നമുക്കുണക്ടോയനിരുന
വയലുകേള്  എത്രകതക്ടോളര  വസ്പീനണടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനമനര  അനതല്ലക്ടോര  ജലര
കശഖരനിചവയക്ടോവന  ഭൂമനിയുനടെ  പക്ടോത്രങ്ങളക്ടോയനി  എങ്ങനന  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുനമനര  നദനികേനള  അതനിനന്റെ  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേ  വനിശുദനികയക്ടോനടെ  എങ്ങനന
വസ്പീനണടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനമനമക്ടോണന്  പരനികശക്ടോധനികക്കണതന്.  സതദ്യതനില്  കുറചന്
കേക്ടോലമക്ടോയനി   ജലസമ്പനതനകേക്ടോണന്  ജലതനിനന്റെ  വനിലയറനിയക്ടോനതകപക്ടോയ  ഒരു
സരസക്ടോനമക്ടോണന് കകേരളര.  

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷന്  : സര്,  ഞങ്ങളുനടെ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലതനില്  കൂടെനി
ഒഴുകുന അചന് കകേക്ടോവനിലക്ടോര് ഇനനി 19 വര്ഷര കൂടെനികയ ഉണക്ടോകൂ എനക്ടോണന് കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസര വന ഒരു പഠന റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനില്  പറയുനതന്.  കകേരളതനിനല നദനികേനളല്ലക്ടോര
മരനിക്കുനനവനക്ടോണന് അങ്ങന് പറഞവരുനതന്.

ശസ്പീ  .    മുല്ലക്കര  രതക്ടോകേരന്:  സര്,  നമ്മേള്  നനക്ടോയനി  ശദനിചനിനല്ലങ്കനില്
പതനിരുപതന് വര്ഷങ്ങള്ക്കകേര കകേരളതനിനല 44 നദനികേളനില് പലതര ഇല്ലക്ടോതക്ടോകുര.
നനിരവധനി  നദനികേള്  ശുദജലമനില്ലക്ടോനത  അങ്ങുമനിങ്ങുര  നവള്ളര  നകേട്ടനിക്കനിടെക്കുന,
മലനിനജലര  വഹനിക്കുന  ഇടെങ്ങളക്ടോയനി  തസ്പീരുര.  കകേരളതനിനല  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖല
മുഴുവന്  തകേര്ന  തരനിപ്പെണമക്ടോകുര.   നമ്മുനടെ  ജസ്പീവനിതതനിനന്റെ  എല്ലക്ടോ  കേസ്വക്ടോളനിറനിയുര
നഷനപ്പെടുര.  കകേരളതനിനല  ജസ്പീവനിതതനിനന്  യൂകറക്ടോപ്പെനികനക്ടോളര  കേസ്വക്ടോളനിറനിയുനണനന്
പറയുനതതനന രണ്ടുകനരര കുളനിക്കുനതനകേക്ടോണ്ടുര നവള്ളര കേനിട്ടുനതനകേക്ടോണ്ടുമക്ടോണന്.
ആ ജസ്പീവനിതതനിനന്റെ കേസ്വക്ടോളനിറനി മുഴുവന് നഷമക്ടോകുര.  നമ്മേള് ഉണക്ടോക്കനിയ സക്ടോരസക്ടോരനികേ
ഉയര്ച മുഴുവന് തകേര്നവസ്പീഴുര.  ഇനതല്ലക്ടോര നപക്ടോതനവ ശദനികക്കണതണന്.  നമ്മുനടെ
ഭൂവനിനനികയക്ടോഗവര ജലസരരക്ഷണവര ഇഇ വര്ഷമുണക്ടോകുന കേക്ടോര്ഷനികേ തകേര്ചയുര
സരബനനിചന്  ശദനിചപഠനിക്കണര.  മഴയുനടെ  ലഭദ്യത കുറഞ്ഞക്ടോല്  കേക്ടോലക്ടോവസനയ
പ്രതനികരക്ടോധനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന  കൃഷനിരസ്പീതനികേള്  കവണനിവരുര;  കുറചന്  നവള്ളര
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നകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രര  വളരുന  നചടെനികേള്  കവണനിവരുര;  അതനില്നനിനള്ള  ഫലങ്ങള്
ഉപകയക്ടോഗനിചന് മക്ടോത്രര ജസ്പീവനിക്കുന ഒരു സക്ടോരസക്ടോരനികേ ജസ്പീവനിതര സൃഷനികക്കണനി വരുര;
ഞക്ടോന്  കേണക്കുകേള്  അധനികേര  പറഞകപക്ടോകുനനില്ല.  ഇതനിനനല്ലക്ടോര  കകേന
സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  സഹക്ടോയമനില്ലക്ടോനത  സരസക്ടോന  ഗവണ്നമന്റെനിനനനക്കക്ടോണന്  മക്ടോത്രര
പറ്റുകേയനില്ല.  നമുക്കന് മക്ടോത്രര കനരനിടെക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോത ഒരു ദുരനമക്ടോണന് ഈ വര്ഷര
കകേരളതനിലുണക്ടോയനതനന്  കകേന  ഗവണ്നമന്റെന്  മനസ്സനിലക്ടോക്കനി  ആ  ദുരനര
കനരനിടുനതനിനന്  കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലയന്  നഷപരനിഹക്ടോരര  നല്കേണര.  കകേരളതനിലക്ടോണന്
മണ്സൂണ്  ആദദ്യര  വരുനതന്.  ഇന്ഡദ്യയനില്  മണ്സൂണ്  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന  വഴനി
കകേരളതനിലൂനടെയക്ടോണന്  കേടെനകപക്ടോകുനതന്.  കകേരളതനിനന്  എല്ലക്ടോ  നടെകകക്ടോളജനിയുമു
പകയക്ടോഗനിചനകേക്ടോണന്  പ്രവചനര  നടെതക്ടോവന  കലക്ടോകേനനിലവക്ടോരതനിലുള്ള  ഒരു
കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  നനിരസ്പീക്ഷണ  പ്രവചനകകേനര  കവണര.  അകതക്ടോനടെക്ടോപ്പെര  ഇഇ
നവല്ലുവനിളനിനയ അതനിജസ്പീവനിക്കക്ടോനുര സക്ടോധനിക്കണര.  നവള്ളര നവളനിചമക്ടോനണനന്  ഇഇ
വര്ഷര  നമ്മേള്  മനസ്സനിലക്ടോക്കുകേയക്ടോണന്.  കേക്ടോരണര  നവള്ളതനില്  നനിനക്ടോണന്
നവദത്യുതനിയുണക്ടോകുനതന്. ജലര  ജസ്പീവനിതമക്ടോനണനര  ജലര  കൃഷനിയക്ടോനണനര ജലര
സരസക്ടോരമക്ടോനണനര  അതനില്  സക്ടോക്ഷരതയനില്ലക്ടോനത  കപക്ടോയക്ടോല്  ഒനര
ഉണക്ടോകുകേയനിനല്ലനര കകേരളര തനിരനിചറനിയുകേയക്ടോണന്. അതനിനന്റെ അടെനിസക്ടോനതനിലുള്ള
ഒരു  പദതനി  സരസക്ടോനര  സൃഷനിക്കുകേയുര  ആ  പദതനിക്കന്  കകേനര  അരഗസ്പീകേക്ടോരര
നല്കുകേയുര കവണര.  കകേരളനത ദുരനകമഖലയക്ടോയനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചന്  ഒരു പക്ടോകക്കജന്
അനുവദനിക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണന്  കകേരളതനില്  കേടെനമടുതവര്ക്കന്  കമക്ടോറകട്ടക്ടോറനിയര
പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കക്ടോനുര നഷര വരുനവര്നക്കല്ലക്ടോര സഹക്ടോയര നകേക്ടോടുക്കക്ടോനുര കേഴനിയുനതന്.
കുടെനിനവള്ള പദതനിക്കന്, കകേരളതനില് സഹസ സകരക്ടോവര് കപക്ടോലുള്ള പദതനികേളുണന്.
അതനകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രര  ഇഇ  വര്ഷനത  വരള്ചനയയുര  കകേരളതനിനന്റെ  ഭക്ടോവനികേക്ടോല
ജലസരരക്ഷണ  സരവനിധക്ടോനനതയുര  ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയുര  വനിജയകേരമക്ടോയുര  കനരനിടെക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകേയനില്ല.  നവദത്യുതനി ഉല്പക്ടോദനതനിനന് ജലര കേനിട്ടുനതന് കുറഞ്ഞക്ടോല് നവദത്യുതനി
വകുപ്പെനിനന്  നഷപരനിഹക്ടോരര ആവശദ്യനപ്പെടെക്ടോര.  ആവശദ്യമക്ടോയ നവദത്യുതനി  കകേനപൂളനില്
നനിനന്  ലഭനിക്കണനമങ്കനില്  വലനിയ വനില  നകേക്ടോടുക്കണര.  കേക്ടോര്ഷനികേകമഖല
തകേര്നകപക്ടോയക്ടോല്  അരനി  ഉല്പ്പെക്ടോദനര  മക്ടോത്രമല്ല,  നമ്മേള്  6  ലക്ഷര  ടെണ്  അരനി
മക്ടോത്രകമ  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുനള  എങ്കനിലുര  കകേനതനിനന്റെ  ഭക്ഷദ്യ  സുരക്ഷക്ടോപദതനിയനില്
അതനികപ്പെക്ടോള്  'ഭക്ഷദ്യ ഭദ്രതക്ടോ'  പദതനിയക്ടോണന്,  അതനില്നനിനന്  കകേരളതനിനന്  കൂടുതല്
സഹക്ടോയര  കേനിട്ടണര,  വനില  കുറചന്  കേനിട്ടണര.  കകേരളതനിനന്  മറന്  കേക്ടോരദ്യങ്ങളനില്-മറ്റു
കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  എനപറയുകമ്പക്ടോള്  നമുക്കന്  അസക്ടോധക്ടോരണമക്ടോയ  കരക്ടോഗങ്ങള്  വരക്ടോര.
അകപ്പെക്ടോള്  പ്രതനികരക്ടോധതനിനുര  ആകരക്ടോഗദ്യതനിനുര  ആവശദ്യമക്ടോയ  തരതനിലുള്ള
അരഗസ്പീകേക്ടോരവര  സഹക്ടോയവര  അതനിനുകവണ  പഠനവര  കവണര.  ഇതനിനന്റെ
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പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങള്  എനനക്ടോനക്കയക്ടോനണനന്  കൃതദ്യമക്ടോയനി  പറയക്ടോന്  പറ്റുകേയനില്ല.
വയനക്ടോട്ടനില്  മണനിര  നശനിചനവനന്  പറയുനതന്  ഒരു  അപക്ടോയസൂചനയക്ടോണന്.
വയനക്ടോട്ടനിലക്ടോണന് ഏറവര കുറഞ്ഞ മഴ ലഭനിചതന്.  അവനിനടെ  59  ശതമക്ടോനര മഴയക്ടോണന്
കുറഞ്ഞതന്.  അക്ഷരക്ടോര്തതനില്,  വയനക്ടോട്ടനിനല  കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലകയയുര  ജസ്പീവനിത
കമഖലകയയുര   രക്ഷനിക്കക്ടോനുള്ള  ഒരു  പക്ടോകക്കജന്  കകേനസര്ക്കക്ടോര്  തനനിനല്ലങ്കനില്
വയനക്ടോടെനിനന്റെ  ജസ്പീവനിതര  വല്ലക്ടോത  പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോകുര;  കേണ്ണുനസ്പീരനിലക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുര.
ഇടുക്കനിയനിനലയുര പ്രശ്നമനിതക്ടോണന്. വയനക്ടോടെന് കേഴനിഞ്ഞക്ടോല് മഴ ഏറവര കുറചന് ലഭനിക്കുന
ജനില്ല തൃശ്ശൂരക്ടോണന്.  തൃശ്ശൂര് ജലസമ്പനമക്ടോയ ഒരു ജനില്ലയക്ടോണന്.  ആ ജനില്ലയനില്കപ്പെക്ടോലുര
കൃഷനിനയയുര ജസ്പീവനിതനതയുനമല്ലക്ടോര കദക്ടോഷമക്ടോയനി ബക്ടോധനിക്കുനണന്. കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷര
ഏറവര കൂടുതല് മഴ കേനിട്ടനിയ ആലപ്പുഴ ജനില്ലയനില്കപ്പെക്ടോലുര ഈ വര്ഷര 25 ശതമക്ടോനര
മഴ  കുറവക്ടോയനിരുന.  കകേരളതനിനല  മനിക്ക  നദനികേളുര  വറനിവരണ്ടു
നകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  ഇകപ്പെക്ടോഴനത  കേണക്കനുസരനിചക്ടോണന്  പമ്പയനില്  ജലര
കുറയുനനതങ്കനില്  വൃശനികേമക്ടോസതനിലുര  മകേരമക്ടോസതനിലുമുള്ള  ശബരനിമല
തസ്പീര്തക്ടോടെനരകപക്ടോലുര  പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോകുര.  ഈ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുനതനിനന്
കകേന  സഹക്ടോയകതക്ടോനടെയുള്ള സമഗമക്ടോയ  ഒരു പരനിരക്ഷ പക്ടോകക്കജന് ഉണക്ടോക്കണര.
ഇതവനരയുള്ള  പഠനമനുസരനിചന്  കകേരളതനിനല  ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപ്പെന്  തക്ടോഴ
നകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  സക്ടോധക്ടോരണ കേക്ടോലവര്ഷര കേഴനിയുകമ്പക്ടോള് ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപ്പെന്
ഉയകരണതക്ടോണന്.  ഞക്ടോന്  ഓകരക്ടോ  ജനില്ലയനിനലയുര  കേണക്കന്  പറയുനനില്ല.  കകേരളര
ഇതരനമക്ടോരു സക്ടോഹചരദ്യര കനരനിടുകമ്പക്ടോള് കകേനസര്ക്കക്ടോര് ഒരു പ്രകതദ്യകേ പക്ടോകക്കജന്
അനുവദനിചന്  കകേരളതനിനല  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കണര.  അതനിനുകവണനി
കകേരളതനിനല  നവദത്യുതനി,  കൃഷനി,  സക്ടോമൂഹദ്യകക്ഷമര,  ആകരക്ടോഗദ്യര,  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസര
തടെങ്ങനി  എല്ലക്ടോ  വകുപ്പുകേളുര  കചര്നന്  ജലവനിഭവ  വകുപ്പെനിനന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്
കകേനസര്ക്കക്ടോരനികലയന് ആ പക്ടോകക്കജനിനുകവണനിയുള്ള ഒരു കപ്രക്ടോജകന് സമര്പ്പെനിക്കണര. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസന്:  സര്,  ഞക്ടോന്  തക്ടോനഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

"കകേരളതനിനന്  ഒരു  പ്രകതദ്യകേ  പക്ടോകക്കജന്  അനുവദനിക്കണനമനന്  ”എനസ്പീ
വക്ടോക്കുകേള്ക്കു  പകേരര  "പ്രകതദ്യകേ  പക്ടോകക്കജന്  അനുവദനിക്കണനമനര  ഇതനിനക്ടോയനി
ഡല്ഹനിയനില് യുദകേക്ടോലക്ടോടെനിസക്ടോനതനില് ഒരു ഉനതതലകയക്ടോഗര  വനിളനിചകൂട്ടുവക്ടോന്
നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണനമനര"എനന് കചര്ക്കുകേ. 

ഇഇ കേക്ടോലഘട്ടതനില് ഏറവര സുപ്രധക്ടോനമക്ടോയ പ്രകമയമക്ടോണന്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട
നമമ്പര്  ഇവനിനടെ  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുനതന്.  അക്കക്ടോരദ്യതനില്  യക്ടോനതക്ടോരു
സരശയവമനില്ല.  ഞക്ടോന്  അതനികനക്ടോടെന്  നൂറുശതമക്ടോനവര  കയക്ടോജനിക്കുകേയക്ടോണന്.



അനഇകദദ്യക്ടോഗനികേക്ടോരഗങ്ങളുനടെ കേക്ടോരദ്യര 341

കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ വദ്യതനിയക്ടോനര,  കസക്ടോതസ്സുകേള് വറനിവരളുനതന്,  കുളങ്ങള്,  കേനിണറുകേള്
എനനിവ മലനിനമക്ടോകുനതന്, മഴനവള്ള സരഭരണനിയുനടെ അഭക്ടോവര, ഭൂഗര്ഭജലര വഴനിമക്ടോറനി
കപക്ടോകുനതന്,  അനനിയനനിതമക്ടോയ കുഴല്കേനിണര് നനിര്മ്മേക്ടോണര ഇനതല്ലക്ടോമക്ടോണന് നമ്മുനടെ
സരസക്ടോനര  കനരനിടുന  ഏറവര  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രശ്നര.   ഇഇ  വസ്തുതകേളക്ടോണന്
കകേരളനത   വരള്ചയനികലയന്  നയനിക്കുനതന്.  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  വദ്യതനിയക്ടോനര  നമ്മുനടെ
നകേകേളനില് നനില്ക്കുനതനല്ലങ്കനിലുര തടെര്ചയക്ടോയുള്ള ചനില പ്രവര്തനങ്ങള് അതനിനന്
കേക്ടോരണമക്ടോകുനണന്.കസക്ടോതസ്സുകേള് വറനിവരളുനനവനള്ളതന് ഏറവര ഗഇരവതരമക്ടോയനി
കേക്ടോകണണതക്ടോണന്.  ദക്ടോഹജലതനിനുകവണനി കവഴക്ടോമ്പലുകേനളകപ്പെക്ടോനല കേക്ടോതനിരനിക്കുന
എനതന് നമ്മുനടെ നപക്ടോതകവദനിയനിനല പ്രസരഗതനിനല ഒരു ഉദക്ടോഹരണമക്ടോനണങ്കനില്
ഇനന്  കകേരളര  അങ്ങനന  കേക്ടോതനിരനികക്കണ  ഒരു  കേക്ടോലഘട്ടതനികലയന്
നസ്പീങ്ങനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  കസക്ടോതസ്സുകേനള സരരക്ഷനിച നകേക്ടോണന് മക്ടോത്രകമ ഇഇ
പ്രശ്നര പരനിഹരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുകേയുള. അതനിനുള്ള ഏറവര നല്ല നനിര്കദ്ദേശമക്ടോയനിരുന
ഗക്ടോഡ്ഗനില്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്.  എനക്ടോല്  നനിര്ഭക്ടോഗദ്യകേരനമനന്  പറയനട്ട,
കകേരളതനിനല മുഖദ്യധക്ടോരക്ടോ രക്ടോഷസ്പീയ പക്ടോര്ട്ടനികേനളല്ലക്ടോര ഒറനക്കട്ടക്ടോയനി നനിനന് അതനിനന
നചറുതന്  പരക്ടോജയനപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണുണക്ടോയതന്.  ഒരു  ചര്ച  കപക്ടോലുര  നടെതക്ടോന്
സമ്മേതനിചനില്ല. 

ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു ടെനി  .    കതക്ടോമസന്:  സര്, അങ്ങയുനടെ പക്ടോര്ട്ടനിയുനടെ സമയമുപകയക്ടോഗനിചന്
സരസക്ടോരനിക്കുകമ്പക്ടോള് അങ്ങയുനടെ പക്ടോര്ട്ടനിയുനടെ അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോകണക്ടോ പറയുനതന്?

12.00 noon]

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസന്:   കകേക്ടോണ്ഗസന്  പക്ടോര്ട്ടനിയുനടെ  ഏറവര  വലനിനയക്ടോരു
പ്രകതദ്യകേത  കകേക്ടോണ്ഗസന്  പക്ടോര്ട്ടനിയനില്  നനില്ക്കുകമ്പക്ടോള്തനന  വദ്യക്തനിപരമക്ടോയ
അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള്ക്കന് പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യമുണന് എനതക്ടോണന്.  പനണക്ടോനക്ക സനി.പനി.ഐ (എര)-
നലക്ടോനക്ക xxxxx*  ആ പരനിപക്ടോടെനിനയക്ടോനര ഞങ്ങളുനടെ പക്ടോര്ട്ടനിയനില് ഇല്ല.  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖക്ടോദര്:   സര്,  കപക്ടോയനിന്റെന്  ഓഫന്  ഓര് ഡര്...
സതദ്യവനിരുദമക്ടോയ  കേക്ടോരദ്യര  സഭയനില്  പറയുകേയക്ടോണന്.   സനി.പനി.ഐ  (എര)  ഒരു
പക്ടോര്ട്ടനിനയന നനിലയനില്   xxxxx* ചര്ച നചയന് തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുനനക്ടോരു  പതനിവനില്ല.
അതന് അവക്ടോസവമക്ടോണന്. അവക്ടോസവമക്ടോയനി പറയുനതന് കരഖയനില് ഉണക്ടോകേക്ടോന് പക്ടോടെനില്ല.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന്:  സര്, ബഹുമക്ടോനദ്യരക്ടോയ xxxxx*

ശസ്പീ  .   സനി  .   എഫന്  .   കതക്ടോമസന്:  സര്, ഇത്രയുര പ്രധക്ടോനനപ്പെട്ട ഒരു വനിഷയര ഇവനിനടെ

*ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട സസ്പീക്കറുനടെ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേക്ടോരര കരഖയനില്നനിനര നസ്പീക്കര നചയ. 
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അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പക്ടോള് കകേരളതനിനല ജനങ്ങളുനടെ  ഒരു ചനിനയുണന്.   ഗക്ടോഡ്ഗനില്,
കേസ്തുരനിരരഗന്,  പരനിസനിതനികലക്ടോല  പ്രകദശങ്ങള്,  ജനപക്ടോര്പ്പെനിടെ  കകേനങ്ങള്
കൃഷനിയനിടെങ്ങള്  തടെങ്ങനിയവ  സരബനനിചന്   ഈ  സഭ  ചനില  വനികേക്ടോരങ്ങള്
പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷന്:  സര്,  കപക്ടോയനിന്റെന്  ഓഫന്  ഓര്ഡര്...  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
പരക്ടോമര്ശര അവക്ടോസവമക്ടോണന്.  xxxxx * പറയുനതന് കരഖയനില് ഉണക്ടോകേക്ടോന് പക്ടോടെനില്ല.
അതന് കരഖയനില് നനിനര നസ്പീക്കര നചയ്യണര.  ജനക്ടോധനിപതദ്യ പ്രസക്ടോനമക്ടോണനിതന്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അതന് കരഖയനില് ഉണക്ടോകേനില്ല.

ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു  ടെനി  .    കതക്ടോമസന്  :  വളനര  കമക്ടോശനപ്പെട്ട  കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.   സഭയനിനല
ഒരരഗതനിനന്റെ കപരന് പറഞ്ഞന് നടെതനിയ പരക്ടോമര്ശര കരഖയനില് ഉണക്ടോകേക്ടോന് പക്ടോടെനില്ല.
അതന് ശരനിയല്ല.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന്: ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട മനനി അങ്ങനന നതറനിദരനിപ്പെനിക്കരുതന്.
ഞക്ടോന് xxxxx* പക്ടോര്ട്ടനി തസ്പീരുമക്ടോനതനിനന്റെ അടെനിസക്ടോനതനിലക്ടോനണകന പറഞള.
xxxxx*   അവര് നല്ല നനിലയനില് കേഴനിയുകേയക്ടോണന്.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്:   സര്,  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതക്ടോമസുര ശസ്പീ.  നകേ.  സുകരഷന്
കുറുപ്പുര  ഏതക്ടോണന്  സമകേക്ടോലനികേരക്ടോയനി  വനിദദ്യക്ടോര്തനി  പ്രസക്ടോനതനിലു
ണക്ടോയനിരുനവരക്ടോണന്.  രണ്ടുര രണ്ടു ഭക്ടോഗതക്ടോനണനന് മക്ടോത്രര. xxxxx*  അക്കക്ടോലനത
ഏറവര മകനക്ടോഹരമക്ടോയ ഒരു പ്രണയ സക്ടോഫലദ്യവര കൂടെനിയക്ടോയനിരുന അതന്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ നതറക്ടോയ ധക്ടോരണയക്ടോയനിരുന.  അതന് നനിങ്ങള്
തനിരുതനി.  അതന് അരഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസന്:   സര്,  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  സനി.  എഫന്.  കതക്ടോമസന്
സഭയനിനല ഏറവര മുതനിര്ന അരഗങ്ങളനില് ഒരക്ടോളക്ടോണന്.   അകദ്ദേഹര കൃഷനിക്കക്ടോരുനടെ
കേക്ടോരദ്യര പറഞ.  ഗക്ടോ ഡ്ഗനില് കേമ്മേനിറനി കൃഷനിക്കക്ടോര്നക്കതനിരക്ടോനണനതന് നതറനിദക്ടോരണ
മക്ടോത്രമക്ടോണന്.  കൃഷനിക്കക്ടോനര  സരരക്ഷനിക്കക്ടോനുള്ളതക്ടോണന്.  അതന്  വക്ടോയനിച
കനക്ടോക്കക്ടോന്കപക്ടോലുര  തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോനത  കേക്ടോള  നപറ്റുനവനന്  കകേട്ടകപ്പെക്ടോള്  കേക്ടോള
പ്രസവനിക്കുകമക്ടോനയനകപക്ടോലുര  കനക്ടോക്കക്ടോനത  കേക്ടോളയന്  ഗര്ഭര  ധരനിക്കക്ടോനുള്ള
ശക്തനിയുകണക്ടോനയനകപക്ടോലുര ശദനിക്കക്ടോനത കേയര് എടുത നടെപടെനിയക്ടോണുണക്ടോയതന്.
ഗക്ടോഡ്ഗനില്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കനിയനിരുനനവങ്കനില്  നമ്മുനടെ
സരസക്ടോനനത  പശനിമഘട്ടര  ഉള്നപ്പെടുന   പ്രകദശങ്ങള്  സരരക്ഷനിക്കക്ടോനുര

*ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട സസ്പീക്കറുനടെ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേക്ടോരര കരഖയനില്നനിനര നസ്പീക്കര നചയ. 
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ഇകപ്പെക്ടോഴനത  ഗുരുതരമക്ടോയ  വരള്ച  തടെയക്ടോനുര  കേഴനിയുമക്ടോയനിരുന.   നമ്മേള്  അതന്
നചയനില്ല.  വളനര വദ്യക്തമക്ടോയനി  രണ്ടുമൂന കേക്ടോരദ്യങ്ങള് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണന്.   അങ്ങന്
പുകരക്ടോഗമന  കേലക്ടോ  സരഘടെന  എന  പറയുന  സനി.പനി.ഐ.  (എര)-നന്റെ
സരഘടെനയുള്നപ്പെനടെ  അനന്  എര.പനി.യക്ടോയനിരുന   എനനിനക്കതനിര  ജക്ടോഥ  നടെതനി.
വദ്യക്തനിപരമക്ടോയനിട്ടല്ല,  ഞക്ടോന്  ഗക്ടോഡ്ഗനില്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിനന  സകപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
നചയനവനതനിനന്റെ  കപരനില്  പത്തുശതമക്ടോനകതക്ടോളര  വരുന  നല്ലവരക്ടോയ
നവദനികേരുനടെ  കനതൃതസ്വതനില്  എനന്റെ  ശവക്ടോകഘക്ടോഷര  നടെതനി.   ആനകേ
അതനിലുണക്ടോനയക്ടോരു  കനട്ടര  ജസ്പീവനിചനിരനിനക്ക  മരണനപ്പെട്ടക്ടോനലങ്ങനനയക്ടോണന്  എനന്
മനസ്സനിലക്ടോക്കക്ടോന് എനനിക്കന് ഭക്ടോഗദ്യര ലഭനിചനവനതന് മക്ടോത്രമക്ടോണന്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസന്,   പസ്പീസന്,  അങ്ങന്  വദ്യതദ്യസ  അഭനിപ്രക്ടോയര  പറഞ്ഞതന്
നല്ലതക്ടോണന്.  പനക്ഷ പ്രസക്തമല്ലക്ടോത കേക്ടോരദ്യങ്ങള് പറയരുതന്.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസന്:   സര്,  ഗക്ടോഡ്ഗനില് കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനില്  നവള്ളര
കചര്തന്  കേസ്തൂരനിരരഗനനനര ഉമ്മേന് വനി  ഉമ്മേനനനര അതന്  കേഴനിഞ്ഞന് ഇനതക്ടോനര
പറനിനല്ലനനക്ടോനക്ക  പറഞനടെക്കുന  രക്ടോഷസ്പീയപരമക്ടോയ  തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ  കവക്ടോട്ടന്
ബക്ടോങ്കനിനുകവണനിയുള്ള  ശമര  കകേരളനത  ദുരനപൂര്ണമക്ടോയ  വരള്ചയനികലയന്
നയനിക്കുനമനന് മുനറനിയനിപ്പെന് നല്കേക്ടോന് ഞക്ടോന് ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണന്.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസന്... കേണ്ക്ലൂഡന്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസന്:   സര്,  ഞക്ടോന് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണന്.   വരള്ച
പരനിഹരനിക്കണനമനന്  ആത്മക്ടോര്തമക്ടോയ  ആഗഹമുനണങ്കനില്  കകേന  സരസക്ടോന
ഗവണ്നമന്റുകേള്  ഒനനിചക്ടോകലക്ടോചനിക്കണര.   കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  വദ്യതനിയക്ടോനതനിനുകവണ
മക്ടോര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  മുന്കൂട്ടനി  കേക്ടോണണര.   കസക്ടോതസ്സുകേള്  ശക്തനിനപ്പെടുതണര.
കുളങ്ങളനിനലയുര  കേനിണറുകേളനിനലയുര  മലനിനസ്പീകേരണര  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണര.
അനനിയനനിതമക്ടോയനി കുഴല്കേനിണര് കുഴനിക്കുനതനിനന് നനിയനണര കവണര.   നകേട്ടനിടെ
നനിര്മ്മേക്ടോണ  ചട്ടങ്ങളനില്  മഴനവള്ള  സരഭരണനി  കേര്ക്കശമക്ടോയ  ഒരു  വദ്യവസയക്ടോയനി
ഉള്നപ്പെടുതണര  എനസ്പീ  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്   പറഞനകേക്ടോണന്  ഞക്ടോന്  ഈ  പ്രകമയനത
പനിനക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണന്. 

 ശസ്പീമതനി സനി  .    നകേ  .    ആശ  :  സര്,  ദക്ടോഹനിച വലഞവരുന ഒരു മൃഗതനിനന്
നവള്ളര നകേക്ടോടുക്കുനതര ഒരു നചടെനികയക്ടോ വൃക്ഷകമക്ടോ നട്ടന് നവള്ളനമക്ടോഴനിചവളര്ത്തുനതര
ഒരു  പ്രക്ടോര്തനയക്ടോനണനന്  വനിശസ്വസക്ടോഹനിതദ്യകേക്ടോരന്  നവക്കര  മുഹമ്മേദന്  ബഷസ്പീര്
പറഞ്ഞനിട്ടുണന്.  എനക്ടോല്  ഈ  പ്രക്ടോര്തനയന്  വരുരകേക്ടോലങ്ങളനില്  നമുക്കന്
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സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?  ഇല്ലക്ടോനയനതനനയക്ടോണന്  ഇകപ്പെക്ടോള്  കേക്ടോലക്ടോവസ  നനമ്മേ
പഠനിപ്പെനിക്കുനതന്.  കകേരള  വനികേസനതനിനന്റെ  തക്ടോകക്കക്ടോല്പദര  ഏതക്ടോനണന
കചക്ടോദനിചക്ടോല് ജലര എന പദര നമുക്കന് പറയക്ടോനക്ടോകുര. കേനിണറുര കുളവര കതക്ടോടുര പുഴയുര
കേക്ടോയലുര കേടെലുര അടെങ്ങുന ജലര,  അതനിനല്ലങ്കനില് കൃഷനിയുര ഭക്ഷണവര ജസ്പീവനിതവര
പുകരക്ടോഗതനിയുമനില്ല.  കകേരളതനിനന്റെ  ജലസമ്പതന്  നമ്മുനടെ  കേണ്മുന്പനില്
നക്ടോകശക്ടോന്മുഖമക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  അതന്  മനസ്സനിലക്ടോക്കക്ടോനത  ചനിലര്  പറയുന  സുസനിര
വനികേസനര  അസനിരമക്ടോയ  ഭക്ടോവനിയനികലയക്ടോകുര  നനമ്മേ  നയനിക്കുകേ.   കകേരളതനിനന്റെ
സുസനിര  വനികേസനതനിനന്  പശനിമഘട്ട  സരരക്ഷണര  നനിര്ണക്ടോയകേമക്ടോണന്.
കകേരളതനിനല 44 നദനികേളുനടെയുര ഉറവനിടെര അവനിനടെയക്ടോനണന സതദ്യര മറനനകേക്ടോണന്
നമുക്കന്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനക്ടോ വനില്ല.   കകേരളര  കനരനിടുന വലനിനയക്ടോരു ഭസ്പീഷണനിയക്ടോണന്
മുന്നപങ്ങുര  അനുഭവനിക്കക്ടോനക്ടോവക്ടോത  വനിധമുള്ള  വരള്ചയുര  ചൂടുര.  കകേരളതനില്
നപയ്യുന  മഴയുനടെ  അളവന്  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവര  ശരക്ടോശരനി  2.4  മനി.ലനിറകറക്ടോളര
കുറഞവരുനതക്ടോയനി  പഠനങ്ങള്  പറയുന.  2020- ാാമാണന്  ആകുകമ്പക്ടോകഴയന്
ശുദമക്ടോയ  കുടെനിനവള്ളര  ഒരുതള്ളനികപക്ടോലുര  കേനിട്ടക്ടോത  സനിതനി  വകനയക്ടോനമനക്ടോണന്
ഐകേദ്യരക്ടോഷ  സഭയുനടെ  പരനിസനിതനി  പഠനകകേനവര  പറയുനതന്.   ഭൂമനിയുനടെ  70
ശതമക്ടോനകതക്ടോളവര  ഉപ്പുരസമുള്ള  സമുദ്രങ്ങളക്ടോണന്.  ശുദജലര  2.5  ശതമക്ടോനര
മക്ടോത്രകമയുള.  മഞപക്ടോളനികേളക്ടോയുര മറ്റുര ഇതന് സനിതനി  നചയ്യുന.  ഈ ജലര നമുക്കന്
ലഭദ്യവമല്ല.   കുടെനിക്കക്ടോന്  കേനിട്ടുന  ജലര  ആനകേ  ഒരു  ശതമക്ടോനര  മക്ടോത്രകമയുളനവനതന്
കപടെനിനപ്പെടുത്തുന  യക്ടോഥക്ടോര്തദ്യമക്ടോണന്.   കകേരളതനിനല  മഴക്കുറവര  കേക്ടോലക്ടോവസയനിനല
മക്ടോറവര  നപക്ടോടുനനന  ഉണക്ടോയതല്ല.   ഇതന്  ഏനറ  കേക്ടോലനത  ഏനറ  ഘടെകേങ്ങളുനടെ
ദസ്പീര്ഘകേക്ടോല പ്രക്രനിയയുനടെ ഒരു ബഹനിര്പ്രകേടെനമക്ടോണന്.  ഇതന് അനുഭവ കവദദ്യമക്ടോകുകമ്പക്ടോള്
നപനട്ടനക്ടോനണനന്  കതക്ടോനലുണക്ടോകുനനവനമക്ടോത്രര.  അനരസ്പീക്ഷതനിനല  വനിഷ
വക്ടോതകേങ്ങളക്ടോയ  കേക്ടോര്ബണ് ഡകയക്ടോനകഡന്,  കേക്ടോര്ബണ്  കമക്ടോകണക്ടോനകഡന്   എനനിവ
വലനിയ  കതക്ടോതനില്  വര്ദനിചതക്ടോണന്  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  വദ്യതനിയക്ടോനതനിനന്  കേക്ടോരണനമനന്
ശക്ടോസകലക്ടോകേര  പറയക്ടോന്  തടെങ്ങനിയനിട്ടന്  കേക്ടോലകമനറയക്ടോയനി.   എനക്ടോല്  ഇതന്  കവണത്ര
നനിയനനിചനില്ല.  വനനശസ്പീകേരണര പക്ടോടെനിനല്ലനന് പറഞനകേക്ടോകണയനിരുന.  ഇതര നമ്മേള്
നനിയനനിചനില്ല.   മഴനവള്ളര  മണനില്  ഊര്നനിറങ്ങുനതനിനുള്ള  നടെപടെനിയുണക്ടോക്കക്ടോന്
നസ്പീര്തടെ പദതനികേള് പ്രചരനിപ്പെനിചനിട്ടുര ജനര കവണത്ര ഉള്നക്കക്ടോണനില്ല.  തണസ്പീര്തടെര
സരരക്ഷനിക്കക്ടോന്  നമ്മേള്  കൂട്ടക്ടോക്കനിയനില്ല.   നനല്വയല്  നനികേതലുര  കുനനിടെനിക്കലുര
പക്ടോരനിസനിതനികേ  ഘടെനനയ  തകേനിടെര  മറനിക്കക്ടോന്  സഹക്ടോയകേമക്ടോക്കനി.  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ
വദ്യതനിയക്ടോനര  കകേരളതനിനന്റെ  മക്ടോത്രര  പ്രതനിഭക്ടോസമനല്ലനര  കലക്ടോകേമക്ടോനകേ  ചര്ച
നചയ്യനപ്പെടുനനവനര നമുക്കറനിയക്ടോര.  അകതക്ടോര്തന് നമുക്കന് ആശസ്വസനിക്കുകേയുര നചയ്യക്ടോര.
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പനക്ഷ മലനനിരകേളനിലുര സമതലങ്ങളനിലുര തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനിലുര നപയ്യുന മഴനവള്ളനത
ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ  മക്ടോര്ഗതനിലൂനടെ  മണനിലനിറക്കക്ടോന്  നമുക്കന്  കേഴനിയണര.  കൃഷനി  വകുപ്പുര
കസക്ടോയനില്  കേണ്സര്കവഷന്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുനമന്റുനമല്ലക്ടോര  ഇതനിനക്ടോയനി  പുതനിയ  പദതനികേള്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കണര.  നസ്പീര്തടെക്ടോധനിഷനിത  വനികേസനനമന  ജനകേസ്പീയ
ആസൂത്രണതനിനല മുഖദ്യ അജണയന് ജസ്പീവന് നല്കേണര.  പശനിമഘട്ടവനികേസന പദതനി
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുവക്ടോനുര  നമുക്കന്  കേഴനിയണര.  നമ്മുനടെ  പരനിസനിതനി  സരരക്ഷണകബക്ടോധവര
നടെപടെനിയുര  ജൂണ്  5-നന്റെ  ദനിനക്ടോചരണതനില്  ഒതക്കക്ടോനത  പക്ടോരനിസനിതനികേക്ടോഘക്ടോതര
സൃഷനിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങളനില്  കേക്ടോരദ്യമക്ടോയനി  ഇടെനപടെക്ടോന്  നമുക്കന്  സക്ടോധനിക്കണര.  മഴ
കുറയുകമ്പക്ടോഴുര  കൃഷനി  ഉണങ്ങുകമ്പക്ടോഴുര  കുടെനിനവള്ളതനിനക്ടോയനി  പഞ്ചക്ടോയതന്  ടെക്ടോങ്കര്
കലക്ടോറനികേള്ക്കക്ടോയനി  കേക്ടോതനിരനിക്കുകമ്പക്ടോള്  മക്ടോത്രര  ഇക്കക്ടോരദ്യങ്ങനളല്ലക്ടോര  നക്ടോര
ഓര്തതനകേക്ടോണക്ടോയനില്ല.  മണ്ണുര  ജസ്പീവജക്ടോലങ്ങളുര  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  ഘടെകേങ്ങളുര
സമതലനിതമക്ടോയനി കൂട്ടനികയക്ടോജനിപ്പെനിചനകേക്ടോണന് പ്രകൃതനി ശക്ടോസ നനിയമങ്ങനള പരനിരക്ഷനിക്കണ
നമനറനിയനിചനകേക്ടോണന് ഈ പ്രകമയനത പൂര്ണമക്ടോയുര ഞക്ടോന്  പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    സനി  .    എഫന്  .    കതക്ടോമസന്:  സര്,   ഞക്ടോന്  ഇഇ പ്രകമയനത പൂര്ണമക്ടോയനി
പനിനക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണന്.  പ്രകമയക്ടോവതക്ടോരകേന് പറഞ്ഞതന്  വളനര ശരനിയക്ടോണന്.  ഇകപ്പെക്ടോള്
കകേരളതനില്  കേടുത  വരള്ചയക്ടോണന്.  ഇതനിനന്  അടെനിയനര  നടെപടെനികേള്
ആവശദ്യമക്ടോണന്,  ഇഇ  പ്രകമയതനില്  പറയുനതര  അതതനനയക്ടോണന്. ഇതനിനക്ടോയനി
കകേനഗവണ്നമന്റെന്  പുതനിയ  പക്ടോകക്കജന്  കകേരളതനിനന്  തരണര.  സരസക്ടോന
ഗവണ്നമന്റെനിനനനക്കക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രര  തക്ടോങ്ങക്ടോന്  കേഴനിയനിനല്ലനനക്ടോനക്ക  ഇവനിനടെ  പല
നമമ്പര്മക്ടോരുര സരസക്ടോരനിച.  അതന് ശരനിയക്ടോണന്   പകക്ഷ സരസക്ടോന ഗവണ്നമന്റെനിനുര
ചനില  ഉതരവക്ടോദനിതങ്ങളുണന്.  സനിതനിഗതനികേള്  ശരനിയക്ടോയനി  വനിലയനിരുതനി
സഹക്ടോയതനിനക്ടോയനി നനല്ലക്ടോരു പക്ടോകക്കജന്  കകേനഗവണ്നമന്റെനിനന് നകേക്ടോടുക്കണര. കകേനര
ഭരനിക്കുന കേക്ഷനികേള് കകേരളനത ഒരനിക്കലുര   ഒരുകേക്ടോരദ്യതനിലുര  കവണരസ്പീതനിയനില്
പരനിഗണനിചനിട്ടനില്ല.  ഇതവണ  യഥക്ടോസമയതന്  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്   കകേനതനിനന്റെ
ശദയനില്നപ്പെടുതണര.  ഇനന് രക്ടോവനിനല 10.00  മണനിക്കന് വരള്ചനയ കനരനിടെക്ടോനുള്ള
നടെപടെനികേനളക്കുറനിചന് കേമ്മേനിറനി കൂടുകേയക്ടോനണനന്   ഇവനിനടെ പറഞ.  കേഴനിഞ്ഞ മക്ടോസര
13-ാം  തസ്പീയതനിയനിലുര  കേമ്മേനിറനി  കചര്നന്  തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങനളടുത്തുനവനന്  കനരനത
പറഞ. പതനിമൂനക്ടോര തസ്പീയതനി കേഴനിഞ്ഞന്  ഇനന് 16 ദനിവസങ്ങള് കേഴനിഞ. എനക്ടോല്
വരള്ച  കനരനിടുനതനിനുകവണനിയുള്ള  യക്ടോനതക്ടോരു  നടെപടെനിയുര   നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനില്  ആരരഭനിചനിട്ടനില്ല.  തസ്പീരുമക്ടോനനമടുതക്ടോല്  മക്ടോത്രര  കപക്ടോര.  ആളുകേള്
കുടെനിനവള്ളതനിനുകവണനി  വളനര  ബുദനിമുട്ടുകേയക്ടോണന്.  നടെപടെനികേനളക്ടോനമനില്ല.
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അതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  പണര  മക്ടോറനിവയണര.  യുദകേക്ടോലക്ടോടെനിസക്ടോനതനിലുള്ള
നടെപടെനികേളക്ടോണന്  ഇകപ്പെക്ടോള്  ആവശദ്യര.  ഇതനിനക്ടോയനി  നസക്രകട്ടറനിയറനില്  പുതനിയ
സരവനിധക്ടോനര ഏര്നപ്പെടുതണര. ജനില്ലക്ടോ കേളകകറ്റുകേള് നടെപടെനിനയടുക്കണര. ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി  പ്രകതദ്യകേമക്ടോയ  ഉതരവക്ടോദനിതര  ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്  എടുതനിട്ടുണന്,
അതനിശക്തമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുനകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണര.  അടെനിയനരമക്ടോയനി  നടെപടെനികേളനികലയന്
നസ്പീങ്ങനിയനിനല്ലങ്കനില് അതനിരൂക്ഷമക്ടോയ കുടെനിനവള്ളക്ഷക്ടോമര കനരനികടെണനിവരുര. ഇനനത
കയക്ടോഗതനിനലടുക്കുന തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങള്  നപനട്ടനന് നടെപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണനമനന് അഭദ്യര്തനിചനകേക്ടോണന് നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷരസുദ്ദേസ്പീന്  : സര്,  വളനര പ്രസക്തമക്ടോയ പ്രകമയമക്ടോണനിതന്. ഞക്ടോന്
ഇഇ പ്രകമയനത സര്വ്വക്ടോത്മനക്ടോ പനിന്തണയ്ക്കുകേയക്ടോണന്. ഇനനത സനിതനിവനികശഷര
വളനര  ഗുരുതരമക്ടോണന്.  നമ്മുനടെ  സരസക്ടോനതന്  321/2 ശതമക്ടോനകതക്ടോളര  മഴയുനടെ
കുറവണക്ടോയനിട്ടുണന്.  തലക്ടോവര്ഷവര  നമ്മേനള  കേനനിയുനമനള്ള  പ്രതസ്പീക്ഷ
അസക്ടോനതക്ടോയനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  ജലക്ടോശയങ്ങനളല്ലക്ടോര  വറനി  വരണനിരനി
ക്കുകേയക്ടോണന്.  ഇതന്  നകേക്ടോടെനിയ  വരള്ചയുര  നനവദത്യുതനി  പ്രതനിസനനിയുര
കൃഷനിനക്ടോശവമുണക്ടോക്കക്ടോര.  വയനക്ടോട്ടനില് മണനിരകേള് ചത്തുയരുനതനിനന്റെ ദുനഃസൂചനകേള്
ഇവനിനടെ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  പറഞ്ഞകേക്ടോരദ്യങ്ങള്  ഞക്ടോന്  ആവര്തനി
ക്കുനനില്ല.  എനനിക്കന്  ഇവനിനടെ  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ള  പ്രധക്ടോനനപ്പെട്ട   ഒരു  കേക്ടോരദ്യര,  ഇഇ
കേക്ടോലഘട്ടതനില്  കേനിട്ടക്ടോനുള്ള  നവള്ളര   വക്ടോങ്ങനിനയടുക്കുന  കേക്ടോരദ്യതനില്  നമ്മേള്
അമക്ടോനര  കേക്ടോണനിക്കുനണന്  എനതക്ടോണന്.  കേക്ടോകവരനി  ട്രെനിബന്യൂണലനിനന്റെ  വനിധനിയുണന്,
4.67  TMC  ജലര  നമുനക്കടുക്കക്ടോനുള്ള  ഒരു  പദതനിയക്ടോണന്  എനന്റെ  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലതനിനല  ചനിറരനില്  ഒരു  ഡക്ടോര  പണനിനതടുക്കുകേ  എനള്ളതന്.  അതനിനുള്ള
പരനിസനിതനി  കനിയറന്സന്  കേനിട്ടനിയകപ്പെക്ടോള് തമനിഴന് നക്ടോടെന്   വളനര  വലനിയ അകലക്ടോസരര
പ്രകേടെനിപ്പെനിച.  ബന്ദുണക്ടോയനി തമനിഴ ന്നക്ടോട്ടനിനല ആളുകേള് അട്ടപ്പെക്ടോടെനി കമഖലയനിനലക്ടോനക്ക
വനന്  പ്രശ്നങ്ങളുണക്ടോക്കനി  നകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  കേക്ടോകവരനി  ട്രെനിബന്യൂണലനിനന്റെ
അവക്ടോര്ഡന്  പ്രകേക്ടോരമുള്ള  4.67  TMC  ജലര  എടുക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള   നടെപടെനി
കേളുണക്ടോകേണര.  ശനിരുവക്ടോണനി  ഡക്ടോമനിനല  നവള്ളതനിനന്  കേസ്വക്ടോളനിറനിയനില്  കലക്ടോകേതനില്
രണക്ടോര സക്ടോനമുണന്. അതനില് നനിനര ഒരു തള്ളനികപക്ടോലുര നമുക്കന് കേനിട്ടുകേയനില്ല. മുഴുവന്
കകേക്ടോയമ്പത്തൂകരയന്  നകേക്ടോടുക്കണര.  സക്ടോയനിപ്പെനിനന്റെ  കേക്ടോലത്തുള്ള  കേരക്ടോറക്ടോണന്.  ജലര
വളനര അമൂലദ്യമക്ടോയനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  വക്ടോട്ടര്വക്ടോര് വരുനമനക്ടോണന് പറയുനതന്.
അതനകേക്ടോണന് കേനിട്ടക്ടോനുള്ള നവള്ളര വക്ടോങ്ങനിനയടുക്കക്ടോനുള്ള നടെപടെനിയുണക്ടോകേണര.  ഇഇ
ഡക്ടോമനിനന്റെ  കേക്ടോരദ്യതനില്  പ്രകതദ്യകേമക്ടോയ   ശദയുണക്ടോകേണര.  ഇനന്  നമുക്കന്  മഴ
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കേനിട്ടക്ടോതതല്ല, നപക്ടോതനവ മഴ കുറവക്ടോയനിരുനനങ്കനിലുര കേനിട്ടനിയ മഴയുനടെ 80 ശതമക്ടോനവര
അറബനിക്കടെലനികലയക്ടോണന്  കപക്ടോകുനതന്.  നമ്മുനടെ  ജലവനിനനികയക്ടോഗ  രസ്പീതനിയനിലുര
മഴനവള്ളര   ഉപകയക്ടോഗപ്പെടുത്തുനതനിനുര  ഒരു  നയര   സസ്വസ്പീകേരനിക്കണര.  നമുക്കുള്ള
60  ലക്ഷര കേനിണറുകേളനില്  25  ലക്ഷര കേനിണറുകേളുര  ഇനന്   ഉപകയക്ടോഗശൂനദ്യമക്ടോണന്.
അതന് ഉപകയക്ടോഗനപ്പെടുതക്ടോനുള്ള സരവനിധക്ടോനമുണക്ടോകേണര. മഴനവള്ളര മുകേള്തട്ടനിനല
മണനിലൂനടെ കേനിണറനികലക്കന് ഉഇറനിയനിറങ്ങുനതനിനുള്ള സരവനിധക്ടോനര വസ്പീട്ടു മുറത്തുണക്ടോക്കണര.
ഇന്റെര്കലക്ടോക്കുകേളനില്  കപക്ടോലുര  ഇടെനപടെണര.  നവള്ളര  ഉഇറനി  ഇറങ്ങുനതനിനുള്ള
സരവനിധക്ടോനവര  നനിയമങ്ങളുമുണക്ടോകേണര.  കുളങ്ങള്  സരരക്ഷനിക്കുനതനിനന്  നനിയമങ്ങള്
ശക്തമക്ടോക്കണര.  പുതനിയ നകേട്ടനിടെങ്ങള് നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പക്ടോള് നകേട്ടനിടെങ്ങളുനടെ മുറതന്  വസ്പീഴുന
മഴനവള്ളര  ടെക്ടോങ്കുകേളുണക്ടോക്കനി  അതനില്  കശഖരനിചന്  ഭൂമനിയനികലയന്  കേനിനനിഞ്ഞനിറങ്ങുനതനിനന്
നപര്നകേക്ടോകളഷന്  ടെക്ടോങ്കന്   നനിര്ബനമക്ടോക്കണര.   ഇനതക്ടോനക്കയക്ടോണന്  ഇഇ  ദുരനര
കേണ്മുനനില്  എതനി  നനില്ക്കുകമ്പക്ടോള്  നമുക്കന്  നചയ്യക്ടോനുള്ള  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്.  ഇതനിനന്റെ
പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യര കേണക്കനിനലടുതന്, കകേരളതനില് വരക്ടോന് കപക്ടോകുന ദുരനതനിനന്റെ ആഘക്ടോതവര
പ്രയക്ടോസവര   കബക്ടോധദ്യനപ്പെടുത്തുനതനിനന്  കകേനതനില്  ഒരു  സര്വ്വകേക്ഷനി  സരഘനത
അയയണനമന   നനിര്കദ്ദേശമക്ടോണന്  എനനിക്കന്  സമര്പ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതന്.  വളനരകയനറ
ഗഇരവകതക്ടോടുകൂടെനിയ  നടെപടെനികേള്  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിനണക്ടോകേണര.  എനന്റെ
കസ്നേഹനിതന്   ശസ്പീ.   പനി.  ടെനി.  കതക്ടോമസന്  ഇവനിനടെ  പറഞ്ഞ  ഒരു  കേക്ടോരദ്യകതക്ടോടുള്ള
ശക്തമക്ടോയ  വനികയക്ടോജനിപ്പെന്  കരഖനപ്പെടുത്തുന.  ഗക്ടോഡ്ഗനില്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോതതല്ല  ഇഇ  പ്രശ്നതനിനന്റെ  കേക്ടോരണര.  ഗക്ടോഡ്ഗനില്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
നടെപ്പെക്ടോക്കനിയക്ടോല്  കകേരളതനിനല  ജനസരഖദ്യയുനടെ  മൂനനിനലക്ടോനന്  വരുന മലകയക്ടോര
നനിവക്ടോസനികേനളല്ലക്ടോര  അവനിനടെനനിനര  കുടെനിയനിറകങ്ങണനിവരുര.  അതനകേക്ടോണന്
ഗക്ടോഡ്ഗനില്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കണക്ടോനയനന്  നമ്മേനളല്ലക്ടോവരുര  കൂടെനി
തസ്പീരുമക്ടോനനിചതക്ടോണന്.  അതനിനന്റെ  അടെനിസക്ടോനതനില്   കേസ്തൂരനിരരഗന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
നകേക്ടോണ്ടുവന. അതനിലുരജനവക്ടോസകകേനങ്ങനള ഒഴനിവക്ടോക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേളുമക്ടോയനി
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണര.  അതര  ഇതര  തമ്മേനില്  ഒരു  ബനവമനിനല്ലനക്ടോണന്  എനനിക്കന്
സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതന്.  ഞക്ടോന്  ഇഇ  പ്രകമയനത  എല്ലക്ടോ  അര്തതനിലുര
പനിന്തണയ്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    എര  .    ആരനിഫന്  :  സര്,  ഇഇ  പ്രകമയനത  പനിന്തണയ്ക്കുകേയക്ടോണന്.
ഞക്ടോന് പ്രകമയനത പനിന്തണചന്  സരസക്ടോരനിക്കുനതനിനുമുമ്പക്ടോയനി   പറയക്ടോനുകദ്ദേശനിച
ഒരു  കേക്ടോരദ്യതനിനന്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട   എനന്റെ  സുഹൃതന്  ശസ്പീ.  ഷരസുദ്ദേസ്പീന്  തടെക്കര
കുറനിചനിട്ടുണന്.  ഗക്ടോഡ്ഗനില്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിനന  സരബനനിചള്ള   വനികയക്ടോജനിപ്പെന്
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അകദ്ദേഹര  പ്രകേടെനിപ്പെനിച;  വനിവനിധ  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്   ഇതമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ടന്  വനിവനിധ
ചര്ചകേള് ഇവനിനടെ നടെനനിട്ടുണന്.  ആ ചര്ചകേളനിനലല്ലക്ടോര ശസ്പീ. പനി.  ടെനി.  കതക്ടോമസനിനന്റെ
അഭനിപ്രക്ടോയവമക്ടോയനി  കയക്ടോജനിക്കുന  നനിലപക്ടോടെല്ല  മുന്കേക്ടോലങ്ങളനിനലല്ലക്ടോര
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പക്ടോര്ട്ടനിയുര മുനണനിയനിനല വനിവനിധ പക്ടോര്ട്ടനികേളുര സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതന്.
അവര്ക്കനിടെയനില് തനന കയക്ടോജനിപ്പെനില്ലക്ടോത  ഒരു  പ്രശ്നനത സരബനനിചന്  ഇവനിനടെ
ചര്ചയന്  തടെക്കര  കുറനിചനിട്ടുണന്.   ഗക്ടോഡ്ഗനില്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിനനക്കുറനിചള്ള
ശസ്പീ. പനി. .ടെനി.  കതക്ടോമസനിനന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയകതക്ടോടെന് ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവന്
പ്രതനികേരനിക്കുനമനന് ഞക്ടോന് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയക്ടോണന്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനനിതല):   സര്,    അതന്  പനി.ടെനി.
കതക്ടോമസ്സനിനന്റെ  വദ്യക്തനിപരമക്ടോയ  അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോനണനര  കകേക്ടോണ്ഗസന്  പക്ടോര്ട്ടനിക്കന്  ആ
അഭനിപ്രക്ടോയമനില്ലക്ടോനയനര  ആ  സമയതന്  വളനര  വദ്യക്തമക്ടോയനിതനന   ഞക്ടോന്
പറഞ്ഞനിട്ടുണന്. 

ഗതക്ടോഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ശശസ്പീനന്):  സര്,   ഇഇ  പ്രകമയര
നഫനക്ടോലനിറനിയനികലക്കന്   വരുകമ്പക്ടോള് ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതക്ടോമസനിനന്റെ നനിലപക്ടോടുര പക്ടോര്ട്ടനി
എര.എല്.എ.-മക്ടോരുനടെ നനിലപക്ടോടുര എങ്ങനനയക്ടോയനിരനിക്കുര?

ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനനിതല:  പക്ടോര്ട്ടനിയുനടെ  നനിലപക്ടോടെന്  പക്ടോര്ട്ടനി  കനരകത
വദ്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുളളതക്ടോണന്.  ശസ്പീ.  പനി.ടെനി.  കതക്ടോമസന്  അനര  വദ്യതദ്യസ  അഭനിപ്രക്ടോയര
പറഞ്ഞനിട്ടുണന്.  ഇകപ്പെക്ടോഴുര  പറയുനണന്.  അകങ്ങയന്  കകേക്ടോണ്ഗസ്സന്  പക്ടോര്ട്ടനിനയക്കുറനിചന്
അറനിയക്ടോമകല്ലക്ടോ;  നമ്മേള്  ഒരുമനിചണക്ടോയനിരുനതകല്ല?   കകേക്ടോണ്ഗസ്സന്  പക്ടോര്ട്ടനിയനില്
വദ്യതദ്യസമക്ടോയ അഭനിപ്രക്ടോയര  പറയക്ടോനുള്ള സസ്വക്ടോതനദ്യമുണന്. 

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  രക്ടോകജഷന്:   സര്,  പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവന്  പറഞ,  ശസ്പീ.  പനി.ടെനി.
കതക്ടോമസനിനന്  വദ്യക്തനിപരമക്ടോയ  അഭനിപ്രക്ടോയര  കരഖനപ്പെടുതക്ടോനമനന്.  പകക്ഷ
അക്കക്ടോരദ്യതനില്  നനിങ്ങളുനടെ  പക്ടോര്ട്ടനി  ഒരു  തസ്പീരുമക്ടോനനമടുതക്ടോല്   ആ  തസ്പീരുമക്ടോനര
അരഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് അകദ്ദേഹതനിനന് ബക്ടോദദ്യതയുകണക്ടോ; ഇല്ലകയക്ടോ? 

ശസ്പീ  .   രകമശന് നചനനിതല: പക്ടോര്ട്ടനി തസ്പീരുമക്ടോനര അകദ്ദേഹര അരഗസ്പീകേരനിക്കുനണന്.
എനക്ടോല്  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ   അഭനിപ്രക്ടോയതനില്  അകദ്ദേഹര  ഉറച  നനില്ക്കുന
നവകനയുള. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എര  .    ആരനിഫന്:  സര്,  വളനര പ്രധക്ടോനനപ്പെട്ട വനിഷയമക്ടോണന് ചര്ചയന്
എടുതനിട്ടുള്ളതന്.   നമ്മുനടെ  നക്ടോടെന്  ഇനവനര  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിചനിട്ടനില്ലക്ടോത  അതസ്പീവ
ഗുരുതരമക്ടോയ  ഒരു  വരള്ചയക്ടോണന്  നമ്മേള്  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുനനതനതന്
മുന്കൂട്ടനി കേണ്ടുനകേക്ടോണന് അതനിനന അതനിജസ്പീവനിക്കക്ടോനുള്ള തയ്യക്ടോനറടുപ്പുകേള് എപ്രകേക്ടോരര
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നടെതണര,  അതനിനന്  സരസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  എനനല്ലക്ടോര  മുനനക്ടോരുക്കങ്ങളക്ടോണന്
നടെകതണതന്,  കകേനസര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  പരമക്ടോവധനി  സഹക്ടോയര  കനടെനിനയടുക്കുനതനിനന്
പ്രകതദ്യകേ പക്ടോകക്കജന്,  അതകപക്ടോനലയുള്ള മറന്  സരവനിധക്ടോനങ്ങള് എനനിവനയക്കുറനിചന്
ഗവണ്നമന്റെന്  വളനര  ഗഇരവമക്ടോയനി  ഇകപ്പെക്ടോകഴ  കഹക്ടോര  വര്ക്കന്  നടെതനി  നനല്ലക്ടോരു
പക്ടോകക്കജന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  ഇടെനപടെല്  നടെതണനമനതക്ടോണന്
പ്രകമയതനിനന്റെ  ഉള്ളടെക്കര.  അക്കക്ടോരദ്യര  പറയുകമ്പക്ടോള്  നമുക്കന്  കകേനസര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ
മുന്കേക്ടോല  അനുഭവങ്ങനളക്കുറനിചന്  പറയണര.  കനരകത  ഇടെതപക്ഷതനിനന്റെ
പനിന്തണകയക്ടോടുകൂടെനി  മക്ടോത്രര  കകേനര  ഭരനിക്കക്ടോന്  പറ്റുന  ഒരു  സക്ടോഹചരദ്യര
കകേക്ടോണ്ഗസ്സനിനന്  ഉണക്ടോയകപ്പെക്ടോഴക്ടോണന്  യു.പനി.എ.  ഗവണ്നമന്റുണക്ടോയതന്.  യു.പനി.എ.
ഭരണകേക്ടോലതന്  മക്ടോത്രമക്ടോണന്  യഥക്ടോര്തതനില്  നമുക്കന്  പരനിഗണന   ലഭനിചതന്.
ആ സമയതന്  നമ്മുനടെ  പനിന്തുണ കവണര.  പ്രകതദ്യകേനിചന്   കകേരളതനില്  നനിനള്ള
20  സസ്പീറനില്   18-ലുര  എല്.ഡനി.എഫന്.  ജയനിച.  ഒരക്ടോള്  പനിനസ്പീടെന്  നമ്മേകളക്ടോനടെക്ടോപ്പെര
കചര്നകപ്പെക്ടോള്   19  കപരുര  പനിനക്ടോങ്ങുന  ഒരു  സര്ക്കക്ടോര്,  കകേനതനില്  എണര
തനികേയണനമങ്കനില്,  ഭൂരനിപക്ഷമുണക്ടോകേണനമങ്കനില്  നമ്മുനടെ  പനിന്തുണ  ലഭനികച  പറ
എന അവസ വനകപ്പെക്ടോഴക്ടോണന് കകേരളനമനന് പറയുന ഒരു സരസക്ടോനനതക്കുറനിചന്
ചനിനനിക്കക്ടോനുര പരനിഗണനിക്കക്ടോനുര അവര് തയ്യക്ടോറക്ടോയതന്.  അക്കക്ടോലതന് നമുക്കന്  കുറചന്
പരനിഗണന  ലഭനിച.  ബക്ടോക്കനിയുള്ള  സമയങ്ങളനിനലല്ലക്ടോര  നമ്മുനടെ  അവസ  വളനര
പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോയനിരുന.    നമുക്കറനിയക്ടോര,  ഇകപ്പെക്ടോഴുര  അരനി  പ്രശ്നനതനചക്ടോല്ലനിയുള്ള
തര്ക്കര  നടെനനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.   നമുക്കന്  നദ്യക്ടോയമക്ടോയനി  ലഭനികക്കണ  അരനി
വനിഹനിനതനചക്ടോല്ലനിയുള്ള  ചര്ചയക്ടോണന്  ഇവനിനടെ  നടെക്കുനതന്.  തതസ്വതനില്  എത്ര
വനിഹനിതമക്ടോണന്  ലഭനികക്കണനതനള്ളതനിനന  സരബനനിചന്  വക്ടോദനിചന്  ഒരു
കപക്ടോയനിന്റെനിനലതനിയനിട്ടുനണനക്ടോണന്  ശസ്പീ.  അനൂപന് കജക്കബന് അടെക്കമുള്ള ആളുകേള്
പറയുനതന്.  പകക്ഷ അരഗസ്പീകേരനിചന് തരുനനില്ല.  ഈ പ്രശ്നര നമ്മേള് ഇകപ്പെക്ടോഴുര ചര്ച
നചയനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്. ടൂറനിസര കമഖലയ്ക്കുള്ള അകലക്ടോട്ടന്നമന്റെന് പുതനിയ സര്ക്കക്ടോര്
വനകപ്പെക്ടോള്  പക്ടോകടെ  നവട്ടനിക്കുറച.  അതകപക്ടോനല   തനന  ധക്ടോരക്ടോളര   കമഖലകേളനില്
നമുക്കന്  ലഭനികക്കണതന്  പലതര  ലഭനിക്കുനനില്ല.   ഇവനിനടെ  ഉണക്ടോകുന  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ
വദ്യതനിയക്ടോനര  -  ഇതന്  കകേട്ടക്ടോല്കതക്ടോനര  കകേനതനില്  മുമ്പന്  കകേക്ടോണ്ഗസന്
ഭരനിചനകേക്ടോണനിരനിക്കുനകപ്പെക്ടോള് നവള്ളനപ്പെക്ടോക്കവര വരള്ചയുര ഉണക്ടോകുകമ്പക്ടോള് അവര്
എകപ്പെക്ടോഴക്ടോണന്  വരുനതന്;  നവള്ളനപ്പെക്ടോക്കര  മക്ടോറനി  വരള്ചയനിനലത്തുകമ്പക്ടോള്  ഒരു
സരഘര നഹലനികകേക്ടോപ്ററനില് പഠനിക്കക്ടോന് വരുര.   വനന് കനക്ടോക്കനിയനിട്ടന് പറയുര ഇവനിനടെ
നവള്ളനപ്പെക്ടോക്കനമക്ടോനമനില്ല,  ഒരു  കുഴപ്പെവമനില്ല  എനള്ള  നനിഗമനതനില്  എതനി
തനിരനിചകപക്ടോകുര.  വരള്ച  പഠനിക്കക്ടോന്  വരുനതന്  എകപ്പെക്ടോഴക്ടോണന്;  വല്ലകപ്പെക്ടോഴുര  മഴ
നപയ്യുന സമയതന് അവര് നഹലനികകേക്ടോപ്ററനില് വനന് പഠനിചനിട്ടന് കപക്ടോകുര.  ഇങ്ങനന
പഠനിക്കക്ടോന്  വരുന  സരഘര  നമ്മുനടെ  ആവശദ്യങ്ങള്  കേണക്കനിനലടുതന്  നമുക്കന്
എനനങ്കനിലുര  അനുവദനിക്കുനകണക്ടോ;  ഇങ്ങനനയുള്ള  വനികവചനപരമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടെന്
കകേരളകതക്ടോടെന്  ഇകപ്പെക്ടോഴല്ല  കനരകത  മുതല്  സസ്വസ്പീകേരനിചവരനികേയക്ടോണന്.   കകേനവര
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കകേരളവര  ഒകര  രക്ടോഷസ്പീയ  പക്ടോര്ട്ടനി  ഭരനിചനകേക്ടോണനിരുന  സന്ദര്ഭതനിലുര  അവസ
ഇതക്ടോണന്.   അതന്  കുറചകൂടെനി  ഇകപ്പെക്ടോള്  കേര്ക്കശമക്ടോക്കനി.  കേക്ടോരണര  നമ്മേകളക്ടോടെന്
രക്ടോഷസ്പീയമക്ടോയനി വലനിയ വനികരക്ടോധര വചപുലര്ത്തുന ഒരു കകേനസര്ക്കക്ടോര് വനകപ്പെക്ടോള്
കകേരളര ഭരനിക്കുനതന് അവരുനടെ ആശയങ്ങനള നഖശനിഖക്ടോനര എതനിര്ക്കുന,  എല്ലക്ടോ
തലങ്ങളനിലുര  എതനിര്ക്കുന   ആശയര  വചപുലര്ത്തുന  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെക്ടോണന്
എനള്ളതനകേക്ടോണക്ടോണന്  ടൂറനിസര  അകലക്ടോട്ടന്നമന്റെനിനന്റെ  കേക്ടോരദ്യതനിലുര  കറക്ടോഡനിനന്റെ
കേക്ടോരദ്യതനിലുനമല്ലക്ടോര  വനികവചനര  കേക്ടോണനിചനകേക്ടോണനിരനിക്കുനതന്.  ഇതരതനില്
രക്ടോഷസ്പീയ  വനികവചനര  കേക്ടോണനിക്കുന  ഒരു  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരതനിലനിരനിക്കുകമ്പക്ടോള്
നമ്മേള്  വലനിയകതക്ടോതനിലുള്ള, ശക്തമക്ടോയ സമ്മേര്ദ്ദേര  നടെകതണതക്ടോയനിട്ടുണന്.  ഇവനിനടെ
കനരകത ശസ്പീമതനി  വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജന്   നമ്മുനടെ  42  നദനികേള് കകേന കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ
നസ്പീരനിക്ഷണ  വനിഭക്ടോഗതനിനന്റെ  ഡക്ടോറക്ടോ  കശഖരതനില്  നനിനന്   ഒഴനിവക്ടോക്കനപ്പെട്ടതനിനന
സരബനനിചക്ടോണന് ഒരു സബ്മനിഷന് ഉനയനിചതന്.  പമ്പ-നനവപ്പെക്ടോര് ഒറകബസനിനക്ടോയനി
അടെയക്ടോളനപ്പെടുതനിയതനിനന സരബനനിചള്ള പ്രശ്നമക്ടോണന്  ഈ സഭയുനടെ ശദയനില്
നകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് ശമനിചതന്.  പമ്പയുനടെ വനികേസനതനിനുകവണനി ഒരുപക്ടോടെന്  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്
പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരുന. അതകപക്ടോലുര നമുക്കന് അകലക്ടോട്ടന്നമന്റെക്ടോയനി വരുനനില്ല.  തസ്പീര്ചയക്ടോയുര
ഈ  പ്രശ്നര  വളനര  ഗഇരവബുദനികയക്ടോനടെ  കേക്ടോകണണതക്ടോണന്.  പനണക്ടോനക്ക  നമ്മുനടെ
ഋതകഭദങ്ങള്   ഒരു  ഇഴകപക്ടോലുര  നതറക്ടോനത  വരനികേയുര  സരക്രമനിക്കുകേയുര  മക്ടോറനി
മറനിയുകേയുര  നചയ്യുന  ഒരവസയക്ടോയനിരുന.  ഇതന്  കകേരളതനിനന്റെ  കേക്ടോര്ഷനികേ
സരസക്ടോരവമക്ടോയനി   കൂട്ടനികചര്തതക്ടോണന്.  ഞക്ടോറ്റുകവല  എന  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  ശക്ടോസര
തനന  രൂപനപ്പെടുതനി.  ഇകപ്പെക്ടോള്  അനതല്ലക്ടോര  കപക്ടോയനി.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ജൂണനില്  മഴ
നപകയ്യണനിടെതന്  നപയ്യുനനില്ല.  തലക്ടോമഴ  നപകയ്യണ  സമയമക്ടോണനിതന്.  സക്ടോധക്ടോരണ
ഗതനിയനില് ഈ സമയനതക്ടോനക്ക നല്ലവണര ഇടെനിനവട്ടനി മഴനപകയ്യണതക്ടോണന്.  പകക്ഷ
മഴ  നപയ്യുനനില്ല. വലനിയ  കതക്ടോതനിലുള്ള വരള്ചയക്ടോണന്  നമ്മേള് അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്
കപക്ടോകുനതന്.  മരുഭൂമനികേള്  മക്ടോത്രമുള്ള  സലങ്ങളനിനലല്ലക്ടോര  നവള്ളവനിതരണ
കേമ്പനനികേളുനടെ  ഭരണമക്ടോണന്  നടെക്കുനതന്.   കലക്ടോകേര  മുഴുവന്  നവള്ളര  നകേക്ടോടുതന്
ഭരനിക്കുനതനില് വലനിയ പങ്കന്  നപപനിക്കുര നകേക്ടോക്കകകേക്ടോളയ്ക്കുമക്ടോണന്.  നമ്മുനടെ നക്ടോട്ടനിലുര
അവര്  വനന്  ഭൂഗര്ഭ  ജലര  എടുതന്  കുപ്പെനിനവള്ളമക്ടോക്കനി  വലനിയ  കതക്ടോതനില്
വനില്ക്കുകേയക്ടോണന്.   നകേക്ടോക്കകകേക്ടോള,  അകേസ്വക്ടോഫനിന,  നപപനിയുനടെ കേനിരഗന് നല ഇവരക്ടോണന്
വനിപണനി കേസ്പീഴടെക്കനിയനിരനിക്കുനതന്.  നക്ടോടെനിനന്റെ ഏതന് ആവശദ്യര നനിറകവറക്ടോനുര അവര്
തയ്യക്ടോറക്ടോണന്.   വരള്ചയുര  കുടെനിനവള്ളക്ഷക്ടോമവര  കനരനിട്ടക്ടോല്   അതനില്  നനിനന്
കകേക്ടോടെനികേളുണക്ടോക്കുന  ബഹുരക്ടോഷ  കുതകേ  കേമ്പനനികേള്  ഇനന്  കലക്ടോകേര  ഭരനിച
നകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.   അവര്ക്കന്   തസ്പീനവട്ടനിനക്കക്ടോള്ള  നടെതക്ടോനുള്ള  വക്ടോതനില്
തറനനിട്ടന്  നകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണന്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  സരഭവനിചനകേക്ടോണനിരനിക്കുന  പ്രകൃതനിയുനടെ
ഓകരക്ടോ  പ്രതനിഭക്ടോസതനില്  നനിനകപക്ടോലുര  ലക്ടോഭര  നകേക്ടോയ്യക്ടോന്  വന്കേനിടെ  കേമ്പനനിക്കക്ടോര്
അവസരര പക്ടോര്തനിരനിക്കുന ഒരു സക്ടോഹചരദ്യര കൂടെനിയുണന്.  പകക്ഷ നമ്മുനടെ നക്ടോട്ടനിനല
പക്ടോവങ്ങള്ക്കന്  ഇതരതനിലുള്ള  അകേസ്വക്ടോഫനിനകയക്ടോ  കേനിരഗന് നലകയക്ടോ  മകറനതങ്കനിലുര
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കുപ്പെനിനവള്ളകമക്ടോ കുടെനിനവള്ളകമക്ടോനകേക്ടോണന് അവരുനടെ ജസ്പീവനിതക്ടോവശദ്യങ്ങള് നനിറകവറക്ടോന്
പറനില്ല.  നവള്ളമനില്ലക്ടോതനിരുനക്ടോല്  ഉണക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോകുന  ദുരനര  വളനര
വലുതക്ടോയനിരനിക്കുര. ഓകനിജനുകവണനികപ്പെക്ടോലുര വലനിയ യുദര നടെക്കക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണന്.
ഓകനിജന്  സനിലനിണറനിലക്ടോക്കനി  തൂക്കനി  കതക്ടോളനിലനിട്ടന്  നടെകക്കണ  സനിതനിവനികശഷര
ഭക്ടോവനിയനില് വരക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണന്.  അത്രകതക്ടോളര പ്രകൃതനിയുനടെ സന്തുലനിതക്ടോവസ
മക്ടോറനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്. കുടെനിനവള്ളതനിനന്റെ കേക്ടോരദ്യതനിലുര അതസ്പീവ ഗുരുതരമക്ടോയ
നവല്ലുവനിളനികേളക്ടോണന്  നമ്മേള്  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുനതന്.  ഇതനിനനനയല്ലക്ടോര
കനരനിടെണനമനനണങ്കനില് നമുക്കന്  നമ്മുനടെ  പരനിധനിയനില്  നനിനനകേക്ടോണന്   നചയ്യക്ടോന്
പറ്റുന  കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  എനനക്ടോനക്കയക്ടോനണനന്  ആദദ്യര  നഎഡന്റെനിനനഫ  നചയ്യണര.
ഏനതക്ടോക്ക തരതനിലക്ടോണന് നമ്മുനടെ കസക്ടോതസ്സുകേനള  സരരക്ഷനിക്കക്ടോന് പറ്റുനനതനന്
സരസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ കസക്ടോയനില് കേണ്സര്കവഷന് വകുപ്പുര വക്ടോട്ടര്  റനികസക്ടോഴസന്
വകുപ്പുര  കൂടെനിയക്ടോകലക്ടോചനിക്കണര.  നമ്മുനടെ  ജലസരഭരണനികേനളല്ലക്ടോര  വറനിവരണ്ടു.
മുല്ലനപ്പെരനിയക്ടോറനിനനക്കുറനികചക്ടോ മറന്  ഡക്ടോമുകേനളക്കുറനികചക്ടോ ഭയനപ്പെകടെണ കേക്ടോരദ്യമനില്ലക്ടോത
അവസയനികലയന് നമ്മേള് വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  കേക്ടോരണര ഡക്ടോമുകേനളക്ടോനര നനിറയുന
പ്രശ്നര  ഇകപ്പെക്ടോള്  വരുനനില്ല.   ഡക്ടോര   നനിറയുകമ്പക്ടോഴക്ടോണന്  നപക്ടോട്ടക്ടോനുള്ള   സക്ടോദദ്യത
കൂടുതലക്ടോയനിട്ടുണക്ടോകുനതന്.  നനിറയക്ടോനുള്ള സക്ടോദദ്യതകപക്ടോലുമനില്ലക്ടോത രസ്പീതനിയനികലയക്ടോണന്
കേക്ടോരദ്യങ്ങള്  മക്ടോറുനതന്.  അതനകേക്ടോണന്   ഈ  പ്രശ്നര  ഗഇരവകതക്ടോനടെ  കേണ്ടുനകേക്ടോണന്
കകേനസര്ക്കക്ടോരനിനന അറനിയനിക്കക്ടോനുര ഇതന് പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നനിലയനില് ഒരു
പക്ടോകക്കജന്  സമര്പ്പെനിക്കക്ടോനുര  കേഴനിയണര.  ആ പക്ടോകക്കജന്  കനടെനിനയടുക്കക്ടോനുള്ള എല്ലക്ടോ
സമ്മേര്ദ്ദേതനങ്ങളുര  നടെതണര.  നമ്മുനടെ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  എര.പനി.മക്ടോര്
ഇക്കക്ടോരദ്യതനില്  കുറചകൂടെനി  ഗഇരവമക്ടോയനി  ഇടെനപകടെണതക്ടോയനിട്ടുണന്.
പക്ടോര്ലനമന്റെരഗങ്ങനള നമ്മുനടെ ഈ അവസ കബക്ടോദദ്യനപ്പെടുതനി അവനിനടെ സമരവര
സമ്മേര്ദ്ദേവര കൂട്ടക്ടോയനി നടെതക്ടോന് കേഴനിയതക്ക രൂപതനിലുള്ള ശക്തമക്ടോയ ഇടെനപടെല്
കൂടെനി നടെതണനമന നനിര്കദ്ദേശര വചനകേക്ടോണന് ഈ പ്രകമയനത പനിന്തുണചനകേക്ടോണന്
ഞക്ടോന് എനന്റെ വക്ടോക്കുകേള് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കന് സരസക്ടോരനിക്കക്ടോര.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു  ടെനി  .    കതക്ടോമസന്):  സര്,  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട
റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സരസക്ടോരനിക്കുര.  ആദദ്യര അകദ്ദേഹര
സരസക്ടോരനിക്കനട്ട. സമയക്കുറവനണങ്കനില്  അടുതയക്ടോഴകതയന് മക്ടോറനിവയക്ടോര. 

റവനന്യൂവര  ഭവനനനിര്മ്മേക്ടോണവര   വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    വനി  .    എസന്  .    സുനനില് കുമക്ടോര്):  സര്,   കകേരളതനിനന്റെ ചരനിത്രതനിനല ഏറവര
വലനിയ  വരള്ച  കനരനിടെക്ടോന്  കപക്ടോകുന  സക്ടോഹചരദ്യമക്ടോണനിനള്ളതന്.  കേക്ടോരണര
കേക്ടോലവര്ഷര നമുക്കന്  കവണത്ര ലഭനിചനിട്ടനില്ല.  നപക്ടോതനവ  34  ശതമക്ടോനര  മഴയുനടെ കുറവന്
കകേരളതനില്   കരഖനപ്പെടുതനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണന്.   കേക്ടോലവര്ഷതനിനുകശഷര   ഒകകക്ടോബര്
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മക്ടോസതനില്  ലഭനികക്കണ തലക്ടോവര്ഷര  60  ശതമക്ടോനര  കുറവക്ടോണന്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളനതനക്ടോണന്
വനിദഗ്ദ്ധരുനടെ  കേണക്കുകേളനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതന്.   ബഹുമക്ടോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  തനന
ഇതനിനന്റെ  ഗഇരവര  കേണക്കനിനലടുത്തുനകേക്ടോണന്  ഒരു  കയക്ടോഗര  വനിളനിചകചര്ക്കുകേയുണക്ടോയനി.
അതനിനുകശഷര   കകേനകൃഷനിമനക്ടോലയവര  കകേന  ദുരനനനിവക്ടോരണ  അകതക്ടോറനിറനിയുര
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന മക്ടോനദണ്ഡപ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് സരസക്ടോനനത വരള്ചക്ടോ സരസക്ടോനമക്ടോയനി
പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുനതന്.  അതനിനന  അടെനിസക്ടോനനപ്പെടുതനി  രണന്  കയക്ടോഗങ്ങള്  ഇവനിനടെ
നടെക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ആ  കയക്ടോഗങ്ങളുനടെ  അടെനിസക്ടോനതനില്   സരസക്ടോന
ദുരനനനിവക്ടോരണ  അകതക്ടോറനിറനിയുനടെ   അരഗസ്പീകേക്ടോരകതക്ടോടുകൂടെനി   സരസക്ടോന
ദുരനിതക്ടോശസ്വക്ടോസ  കേമ്മേസ്പീഷനക്ടോണന്  വരള്ചക്ടോ  സരസക്ടോനമക്ടോയനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനികക്കണതന്.
ഓകരക്ടോ  ജനില്ലയനിലുര  ഈ  സമയര  വനര  ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന  വരള്ചയുനടെ  കതക്ടോതന്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനതന്   പല  മക്ടോനദണ്ഡപ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്.   വരള്ചക്ടോ  സരസക്ടോനമക്ടോയനി
പ്രഖദ്യക്ടോപനിചതനിനന്റെ  അടെനിസക്ടോനതനില്  നനിരവധനി  പ്രവര്തന  പരനിപക്ടോടെനികേള്
ആസൂത്രണര നചയ്യണനമനന് സരസക്ടോന ഗവണ്നമന്റെന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുകേയുര  ഇനന്
വസ്പീണ്ടുര  സരസക്ടോന  ദുരനനനിവക്ടോരണ  അകതക്ടോറനിറനിയുനടെ  മസ്പീറനിരഗന്  കൂടെനി
അതസരബനനിചന് ചനില തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങനളടുക്കുകേയുമുണക്ടോയനി.  അതനിനന സരബനനിചന്
വനിശദമക്ടോയ  ചര്ചകേള്  നടെതനി  പരനിപക്ടോടെനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുനതനിനുള്ള
തസ്പീരുമക്ടോനനമടുതനിട്ടുണന്.   തനിങ്കളക്ടോഴ്ച്ച  റൂള്  300  അനുസരനിചന്  ഇതസരബനനിചള്ള
ഗവണ്നമന്റെന് തസ്പീരുമക്ടോനര നനിയമസഭയനില്  അറനിയനിക്കുനമനക്ടോണന്  പറയക്ടോനുള്ളതന്. 

(ചര്ച തടെരുര)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന് അവതരനിപ്പെനിച പ്രകമയതനികന്മേലുള്ള
ചര്ച പൂര്തനിയക്ടോയനിട്ടനില്ല.  പ്രസ്തുത പ്രകമയര തടെര് ചര്ചയക്ടോയനി മക്ടോറനിവയ്ക്കുന. 

ഓര്ഡര്.....  ഓര്ഡര്...,  സഭ  ഇകപ്പെക്ടോള്  പനിരനിയുനതര  തനിങ്കളക്ടോഴ  രക്ടോവനിനല
8.30-നന് വസ്പീണ്ടുര സകമ്മേളനിക്കുനതമക്ടോണന്. 

(2016 ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസര 31-ാംതസ്പീയതനി തനിങ്കളക്ടോഴ രക്ടോവനിനല 8.30-നന് വസ്പീണ്ടുര
സകമ്മേളനിക്കുനതനിനക്ടോയനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷര 12.30-നന് പനിരനിഞ.) 

                  


