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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 സസപ്റലാംബര് 30,  സവെളനി

വെഭാലലലാം 163]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 5

നനിയമസഭ  2016 സസപ്റലാംബര് മഭാസലാം 30-ാം തതീയതനി സവെളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിസല
8.30-നട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണസന്റെ  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട്ട് അനുവെദനിക്കസപട കചേഭാദലങ്ങളുസട പടനികേയനിസല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വെഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(കചേഭാകദലഭാത്തരകവെള ആരലാംഭനിചകപഭാള കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് (എലാം)-ഉലാം ബനി.സജ.പനി.-യലാം
ഒഴനിസകേയള പ്രതനിപക്ഷ അലാംഗങ്ങള കേറുത്ത ബഭാഡ്ജട്ട് ധരനിചലാം സസഭാശയ സമഡനിക്കല
ഫതീസട്ട് വെര്ദന പനിന്വെലനിക്കണസമനഭാവെശലസപട്ടുസകേഭാണ്ടുള ബഭാനറുലാം പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുലാം
ഉയര്ത്തനിപനിടനിചലാം എഴുകനറ്റുനനിനട്ട് മുദഭാവെഭാകേലലാം വെനിളനിചസകേഭാണനിരുന.) 

മനി  .    സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്.........  ഓര്ഡര്........  കചേഭാദലലാം നമ്പര്  *121  പ്ലതീസട്ട്.....
പ്ലതീസട്ട്........ ദയവെഭായനി സതീറനില ഇരനിക്കണലാം ........

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം

1(*121)  ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : 

ശതീ  .   സകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :

ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :

ശതീ  .    സകേ  .    സകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില ഓഡനിറട്ട് വെനിഭഭാഗലാം

കേസണത്തനിയ പ്രധഭാന കപഭാരഭായ്മകേള എസനഭാസക്കയഭായനിരുന;
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2       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 30, 2016

(ബനി) 2014-15  വെര്ഷലാം കൃഷനി,  വെലവെസഭായലാം തുടങ്ങനിയ ഉലപഭാദന കമഖലകേളനിസല
സചേലവെട്ട് വെളസര കുറവെഭായതനിസന്റെ കേഭാരണലാം നനിശനിത വെനിഹനിതലാം ഉലപഭാദന കമഖലയനികലക്കട്ട്
മഭാറനി വെയ്ക്കണസമന നനിബന്ധന മുന്സര്ക്കഭാര് എടുത്തു കേളഞ്ഞതഭാകണഭാ; എങനില അതട്ട്
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇസല്ലെങനില ഇഇൗ  കമഖലകേളനില  മുതലമുടക്കട്ട്
വെര്ദനിപനിക്കഭാന് എസനല്ലെഭാലാം പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) 2014 -15 വെര്ഷത്തനില പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി ആവെനിഷ്കരനിച  പദതനിയനില
നഭാമമഭാത്രമഭായ തുകേ മഭാത്രകമ സചേലവെഴനിചനിട്ടുള്ളൂ എനതട്ട് ഗഇൗരവെമഭായനി പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാന് എനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുസണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): സര്, 

(എ) തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട പദതനി നനിര്വ്വഹണവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട്
സനി.&എ.ജനി.-യകടയലാം  കസ്റ്റേറട്ട് ഓഡനിറട്ട്  വെനിഭഭാഗത്തനികന്റെതുലാം  സപര്കഫഭാര്മന്സട്ട് ഓഡനിറട്ട്
വെനിഭഭാഗത്തനികന്റെതുമഭായ  മൂനട്ട്  തരത്തനിലുള പരനികശഭാധനകേളഭാണട്ട്  നടനവെരുനതട്ട്.
സനി.&എ.ജനി.  2014-15  വെര്ഷസത്ത  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില  കേസണത്തനിയ
പ്രധഭാനസപട 9 കപഭാരഭായ്മകേള തഭാസഴപറയനവെയഭാണട്ട്:

1. മുഴുവെന് പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുനനില്ലെ. 

2. പദതനി മഭാര്ഗ്ഗകരഖയ്ക്കട്ട് വെനിരുദമഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന.  

3. ഉലപഭാദന കമഖലയ്ക്കട്ട് പദതനി വെനിഹനിതലാം കുറഞ്ഞുവെരുന. 

4. വെനനിതഭാ ഘടകേ പദതനികേളുസട ധനവെനിനനികയഭാഗലാം കേഭാരലക്ഷമമല്ലെ. 

5. പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള ഘടകേ പദതനികേളനില കപഭാരഭായ്മകേളുണട്ട്. 

6. പഭാലനികയറതീവെട്ട് പരനിചേരണലാം, ഭനിനകശഷനിക്കഭാര്, മുതനിര്ന പഇൗരന്മഭാര് 
എനനിവെര്ക്കഭായള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനില അപഭാകേതകേള 
സലാംഭവെനിക്കുന. 

7. പരനിസനിതനി  ശുചേനിതസലാം,  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം തുടങ്ങനിയ ആകരഭാഗല
ശുചേനിതസ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനില പല തകദ്ദേശ ഭരണസഭാപനങ്ങളുലാം 

   വെതീഴ്ച വെരുത്തുന. 

8. ചേനില  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ധനനഷ്ടവലാം  പഭാഴട്ട് സചലവകേളു  
മുണഭാക്കുന. 

9. സബ്സനിഡനി മഭാര്ഗ്ഗകരഖയ്ക്കു വെനിരുദമഭായനി സബ്സനിഡനി നലകുന. 
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മനി  .   സതീക്കര്: പ്ലതീസട്ട് ….. പ്ലതീസട്ട് …... ദയവെഭായനി സതീറനില ഇരനിക്കണലാം.... 

(ബഹുമഭാനസപട  സതീക്കറുസട  നനിര്കദ്ദേശസത്ത  തുടര്നട്ട്  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള
അവെരവെരുസട സതീറ്റുകേളനില ഉപവെനിഷ്ടരഭായനി.)

കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല: സര്, കസ്റ്റേറട്ട് ഓഡനിറട്ട് വെനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ കേസണത്തലുകേള
അഞഭായനി സലാംഗ്രഹനിക്കഭാലാം. 

1. നനിഷനിയ ആസനികേള വെര്ദനിചവെരുന.

2. നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണത്തനില  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  പരഭാജയലാം
സലാംഭവെനിക്കുന.

3. കക്ഷമ സപന്ഷനുകേളുസട ഗുണകഭഭാക്തൃ നനിര്ണ്ണയത്തനിലുലാം  വെനിതരണത്തനിലുലാം
പഭാകേപനിഴകേള സലാംഭവെനിക്കുന.

4. മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ക്ഷതീരവെനികേസനലാം  എനതീ  കമഖലകേളനില  ശരനിയഭായ
ഇടസപടലുകേള നടത്തഭാന് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കേഴനിയനനില്ലെ.

5. ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തുകേളുസട കേതീഴനിലുള ക്ഷതീരവെനികേസന ഫഭാമുകേളുസട നടത്തനിപനില
ക്രമകക്കടുകേളുണട്ട്. 

(ബനി)  12-ാം  പഞവെത് സരപദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില  ഉലപഭാദന  കമഖലയ്ക്കട്ട്
നനിശനിത ശതമഭാനലാം തുകേ നതീക്കനി വെയ്ക്കുനതനിനട്ട് നനിഷ്കര്ഷതയണഭായനിരുനനില്ലെ.  എനഭാല
2016-17 വെര്ഷസത്ത പദതനിയനില  20% തുകേ ഉലപഭാദനകമഖലയ്ക്കട്ട് നതീക്കനിവെയ്ക്കണസമനട്ട്
നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  2014-15  വെര്ഷലാം  1253.97  കകേഭാടനി  രൂപ  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന
പദതനികേളക്കഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയതനില  811.57  കകേഭാടനി രൂപ  (64.72%)  മഭാത്രമഭാണട്ട്
സചേലവെഴനിചനിട്ടുളതട്ട്. ഇതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 2016-17 വെഭാര്ഷനികേ
പദതനി രൂപതീകേരണ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകേഭാരലാം പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് നലകുന
ആനുകൂലലങ്ങള വെര്ദനിപനിചട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  കമഭാണനിടറനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ നടപടനികേളനിലൂസട   വെകേയനിരുത്തുന
തുകേ പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സചേലവെഴനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുസമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്.  

ശതീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  സര്,  ഫനിനഭാന്സട്ട്  കേമ്മേതീഷസന്റെ പണലാം ഉപഭാധനി
രഹനിതമഭായഭാണട്ട് പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് നലകേനിയനിരുനതട്ട്. എനഭാല ഇകപഭാള ഉപഭാധനികേകളഭാസട
നലകുനതഭായലാം ഏഴട്ട് കമഖലകേളനികലക്കഭായനി ചുരുങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട് എനമഭാണട്ട് അറനിയഭാന്
സഭാധനിക്കുനതട്ട്. ഫനിനഭാന്സട്ട് കേമ്മേതീഷസന്റെ പണലാം ലഭനിക്കുനതനിലനനിനട്ട് കൃഷനി, ഗ്രഭാമവെനികേസനലാം
എനതീ കമഖലകേള  ഒഴനിവെഭായതഭായനി പഞഭായത്തുകേളുസട റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലനനിനട്ട് മനസനിലഭാകുന.
ഉപഭാധനിരഹനിതമഭായനി പണലാം വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് അനുവെഭാദലാം നലകുനതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്
500  കകേഭാടനി  രൂപ ഉപഭാധനികേകളഭാസടയഭാണട്ട്  അനുവെദനിചനിരുനതട്ട്.  എനഭാല  ഉപഭാധനി
രഹനിതമഭായനി  തുകേ കുറവള തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് പ്രസ്തുത തുകേ നലകുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്. 

ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  സര്,  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധസപട
വെനിഷയമസല്ലെങനിലുലാം   തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധസപട ഏറവലാം ഗഇൗരവെമുള
ഒരു വെനിഷയമഭാണട്ട് ഞഭാന് പറയനതട്ട്.  സതരുവനഭായശലലലാം രൂക്ഷമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില
നനിലവെനിലുള ചേടങ്ങളുലാം നനിയമങ്ങളുലാം അവെസയ ഉന്മൂലനലാം സചേയഭാന് പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ
എന സലാംശയമുണട്ട്.  സതരുവനഭായ്ക്കസള നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  പുതനിയ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?  ശതീമതനി കമനകേഭാ ഗഭാന്ധനി
പഭാര്ടനി  പരനിപഭാടനിയനില  പസങടുക്കഭാന്  കകേരളത്തനിസലത്തനിയകപഭാള  സലാംസഭാന
ഡനി.ജനി.പനി.-സയ വെനിളനിചവെരുത്തുകേയലാം നഭായ്ക്കസള സകേഭാനവെര്സക്കതനിസര നടപടനിസയടുക്കണസമനട്ട്
ആവെശലസപടുകേയലാം സചേയ.  ശതീമതനി കമനകേഭാ ഗഭാന്ധനി  സതീകേളുസടയലാം കുടനികേളുസടയലാം
കക്ഷമത്തനിനുകവെണനിയള വെകുപനിനട്ട് കനതൃതസലാം   നലകുന മനനിയഭാണട്ട്.  ആ   മനനി
ഒരു  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനിയസട  പരനിപഭാടനിയനില  പസങടുക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനസത്ത
ഡനി.ജനി.പനി.-സയ വെനിളനിചവെരുത്തനി ഇങ്ങസനസയഭാരു നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുനതട്ട് ഉചേനിതമഭാസണനട്ട്
കേരുതുനകണഭാ?  സതരുവനഭായശലലത്തനിസന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില  നനിരവെധനി  തകദ്ദേശ
ഭരണ  സഭാപനങ്ങള   അവെസയ  സകേഭാല്ലെഭാനഭായനി  രലാംഗത്തനിറങ്ങനി.  സതരുവനഭായ്ക്കസള
സകേഭാല്ലെഭാനനിറങ്ങനിയവെര്സക്കതനിസര നനിരവെധനി കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് സചേയ്യുകേയലാം ഇസതഭാരു
ക്രമസമഭാധഭാന  പ്രശ്നമഭായനി  പല  സലങ്ങളനിലുലാം  ഉയര്നവെരനികേയമുണഭായനി.  ഇഇൗ
സഭാഹചേരലത്തനില  സര്ക്കഭാര് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
വെര്ദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ആളുകേളക്കട്ട് കനസരയള അതനിക്രമങ്ങള സതരുവനഭായ്ക്കളുസട
ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുന.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരലസത്ത  ഫലപ്രദമഭായനി  എങ്ങസന  കനരനിടഭാലാം
എനതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  ചേനില  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
1960-സല 'Prevention of Cruelties Against Animals' എന നനിയമത്തനിസല 11(3)
വെകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം കപവെനിഷബഭാധകയറ നഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലെഭാവനതഭാണട്ട്. 1994-സല സകേ.പനി.ആര്.
ആക്ടുപ്രകേഭാരലാം ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ  സതരുവനഭായ്ക്കസള  സസകേകേഭാരലലാം  സചേയഭാന്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് അധനികേഭാരലാം നലകുനണട്ട്. എനഭാല പനിനതീടുണഭായ
സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വെനിധനിയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  വെനിഘഭാതമഭായനി നനിലക്കുനതട്ട്.
സതരുവനഭായ്ക്കള സപറ്റുസപരുകുനതട്ട് തടയകേ എനതഭാണട്ട് ഫലപ്രദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗലാം. ഇതനിനട്ട്
വെന്ധതീകേരണ പ്രക്രനിയ ഉഇൗര്ജനിതമഭാക്കഭാന് എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങകളഭാടുലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. അനുവെദനിക്കുന പദതനി  വെനിഹനിതത്തനിലനനിനട്ട് അനനിമല  ബര്ത്തട്ട്
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കേണ്കടഭാളനിനട്ട്  (ABC  Programme)  നനിര്ബന്ധമഭായലാം  തുകേ  നതീക്കനിവെയ്ക്കണസമനലാം
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശതീമതനി കമനകേഭാ ഗഭാന്ധനി കകേരളത്തനില വെനകപഭാള നടത്തനിയ
പ്രസഭാവെന സലാംബന്ധനിചട്ട് വെലക്തമഭായ വെനിവെരങ്ങള സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിടനില്ലെ. 

ശതീ  .    സകേ  .    വെനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര് :  സര്,  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായള
പദതനികേളുസട നടത്തനിപനില തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള ഉദഭാസതീനത പ്രകേടനിപനിച
എനഭാണട്ട് ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടനില പറയനതട്ട്. 191  പദതനികേളനില  107  പദതനികേള
മഭാത്രമഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  അനുവെദനിച തുകേയസട  11.78  ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണട്ട്
സചേലവെഴനിചതട്ട്.  ഈ വെനിഷയത്തനില ചേനില പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേളുസണന കേഭാരലലാം
വെകുപട്ട് ശദനിചനിട്ടുകണഭാ? ഉദഭാഹരണമഭായനി നഗരപ്രകദശങ്ങളനില പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള
ഭവെന പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള അവെനിസട ഭൂമനി ലഭനിക്കഭാനുലാം വെഭാങ്ങഭാനുലാം പ്രയഭാസമഭാണട്ട്.
അതുസകേഭാണട്ട് ഭവെന പദതനിയനില ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  കുറവെഭാസണനട്ട് മഭാത്രമല്ലെ പലകപഭാഴുലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ഉണഭാകേഭാറുമനില്ലെ.  അതുസകേഭാണട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിലസപടവെര്ക്കട്ട്
ഭവെന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ഫഭാറട്ട്  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നലകുനതനിനുള
പ്രകതലകേ  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  വെകുപട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുകമഭാ;  ആ
പദതനികേള പൂര്ണ്ണമഭായലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് വെകുപട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല : സര്,  നഗര പ്രകദശങ്ങളനില ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബന്ധസപട എസട്ട്. സനി. പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ചേനില പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള
നനിലനനിലക്കുനണട്ട്. പടണ  പ്രകദശങ്ങളനില  വെസ്തു  വെഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  വെലനിയ  തുകേ
കവെണനിവെരുന.  കൂടുതല  തുകേ  നലകേനി  സലലാം  വെഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ
ബുദനിമുട്ടുകേളുണട്ട്. സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട പദതനി സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. അതനില
പ്രധഭാനമഭായലാം  പറയനതട്ട്,  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില  ദുര്ബല  വെനിഭഭാഗങ്ങളുസട  ഭവെന
രഹനിതമഭായ അവെസ ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട് ഫഭാറട്ട് സമുചയങ്ങള നടപനിലഭാക്കണസമനതഭാണട്ട്.
തതീര്ചയഭായലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് അത്തരസമഭാരു നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര്
നലകുലാം. 

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  സര്,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസട  പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനില  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  പദതനി
നനിര്വ്വഹണലാം സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിസല രണട്ട് മഭാസലാംസകേഭാണട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുലാം
ആവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ? 

കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  9  മഭാസവലാം പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട് മൂനട്ട് മഭാസവമഭാണട്ട് ഇകപഭാള ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  പദതനികേളുസട
നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്  വെലനിയ വെനിഘഭാതലാം  സൃഷ്ടനിക്കുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം ചുരുങ്ങനിയതട്ട് മൂകനഭാ നഭാകലഭാ
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മഭാസത്തനിനുളനിലത്തസന പദതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ബഭാക്കനിയള മഭാസങ്ങള
പദതനിയസട  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം സചേയണസമനട്ട് തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേഭാന്  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്. 

ശതീ  .    സകേ  .    സകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  സര്,  സസപ്രലാം  മനിനനികസ്റ്റേഴട്ട്  ആവെഭാസട്ട്
കയഭാജന പദതനിയനില ഇകപഭാള പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗവലാം നന്യൂനപക്ഷ വെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം
മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനിട്ടുളതട്ട്.  ജനറല   വെനിഭഭാഗത്തനിലസപട  ധഭാരഭാളലാം
കപര്ക്കട്ട്  ഇതനിനട്ട്  അര്ഹതയണട്ട്.  ഇഇൗ  പദതനിയനില ജനറല വെനിഭഭാഗത്തനിലസപട
ദുര്ബലസരക്കൂടനി ഉളസപടുത്തുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്രമഭാനദണ്ഡങ്ങളനില മഭാറലാം വെരുത്തുനതനിനട്ട്
എസനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  പനി.എലാം.എ.സസവെ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം എസ് സനി.
വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമഭാണട്ട്  വെതീടുകേള  നലകുനതട്ട്.  ഭവെന
രഹനിതരഭായ എസ് സനി.  വെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം നന്യൂനപക്ഷ വെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം ഇല്ലെഭാത്ത സലങ്ങളനില
കശഷനിക്കുന ഭവെനങ്ങള ജനറല വെനിഭഭാഗത്തനിസല ദുര്ബലര്ക്കട്ട് നലകേഭാന് അനുമതനി
നലകേണസമനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവെശലസപടനിട്ടുണട്ട്.  അതുകപഭാസല
പനി.എലാം.എ.സസവെ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ജനറല  വെനിഭഭാഗത്തനില  അഡതീഷണലഭായനി
ഭവെനങ്ങള അനുവെദനിക്കണസമന കേഭാരലവലാം കകേന്ദ്ര മനനിയസട മുനനില നനിര്കദ്ദേശമഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. അനുകൂലമഭായ പ്രതനികേരണലാം ഉണഭാകുസമനതസനയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
കേരുതുനതട്ട്. 

ശതീ  .    സകേ  .    ദഭാസന് :  സര്, പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട് മഭാലനിനലങ്ങള നനിറഞ്ഞട്ട് സലാംസഭാനസത്ത
കതഭാടുകേളനിസലയലാം കുളങ്ങളനിസലയലാം ഓടകേളനിസലയലാം ഒഴുക്കട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായലാം തടസസപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇവെസയ  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;  മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിക്കുനവെസര  കേസണത്തുനതനിനുലാം അവെരുസട കപരനില
കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി എസനല്ലെഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള  സചേയഭാനഭാണട്ട്
ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്? 

കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല : സര്, ഇതനിനഭായനി ഗവെണ്സമന്റെട്ട് ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം,  കൃഷനി  വെനികേസനലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം എനതീ
മൂനട്ട് കമഖലകേളനില ഉഇൗനല നലകുന സമഗ്ര ഇടസപടലഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനിയനിലൂസട
ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  നനിലവെനിലുള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുസട  നവെതീകേരണലാം,  സലാംകയഭാജനിത
നതീര്ത്തട പരനിപഭാലനലാം,  ഉറവെനിട മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം,  കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട് ഉപകയഭാഗനിചള
സസജവെകൃഷനി എനനിവെയഭാണട്ട് ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. 

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ടടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :  സര്,   പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി ഭൂരഹനിത-
ഭവെനരഹനിത  പദതനി  നനിലവെനിലുണട്ട്.  എനഭാല  ഭൂമനി  രജനിസ്റ്റേര്  സചേയട്ട്  പ്രമഭാണലാം
ബന്ധസപട അധനികേഭാരനികേളഭായ ജനില്ലെഭാ/കബഭാക്കട്ട്/ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേള സൂക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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അതുസകേഭാണ്ടുതസന  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  കലഭാണുകേള  എടുക്കഭാനുള  സഭാഹചേരലലാം
നനികഷധനിക്കസപടുനണട്ട്. ആയതനിനഭാല പ്രമഭാണങ്ങള അവെര്ക്കട്ട് വെനിട്ടുസകേഭാടുക്കഭാനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയകമഭാ? 

കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  ആ  ഭവെനങ്ങള  അവെരുകടതഭായനിത്തസന
10-15  വെര്ഷലാം നനിലനനിലക്കണസമന നല്ലെ ഉകദ്ദേശലകത്തഭാസടയഭാണട്ട്  നനിശനിതവെര്ഷലാം
പ്രമഭാണങ്ങള സൂക്ഷനിക്കുകേസയനള പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  ആതഭാര്തമഭായ
സമതീപനമഭാണട്ട്  അത്തരലാം  നനിലപഭാടനികലക്കട്ട്  നയനിചതട്ട്.  എനഭാല  ഇതനിനുചേനില
ബുദനിമുട്ടുകേള ചൂണനിക്കഭാണനിക്കസപടുനണട്ട്. ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗലാം സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല
എസനങനിലുലാം ആവെശലങ്ങളക്കട്ട് കലഭാസണടുകക്കണനിവെരുകമ്പഭാള പ്രമഭാണലാം  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനില  ഈടട്ട് നലകേഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സനിതനിയണട്ട്.  ഇത്തരലാം
സഭാഹചേരലലാം  എങ്ങസനയഭാണട്ട്  മറനികേടക്കഭാന് കേഴനിയകേസയനതട്ട്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെകുപ്പുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചതനിനു കശഷലാം തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  സര്,   കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് 100 കകേഭാടനി രൂപയലാം അകതഭാസടഭാപലാം  'Urban 20-20'

എന  പദതനിയലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇതനിസന്റെ  നനിലവെനിസല  സനിതനിസയനഭാണട്ട്?

ഒകടസറ കേഭാരലങ്ങള സചേയഭാവന സപഭാതുശ്മശഭാനലാം, മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  എനതീ

കേഭാരലങ്ങളനില  ടതീമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതട്ട് ചേനില തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള മഭാത്രമഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ലക്ഷലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  ഇത്തരലാം  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങസള

സഹഭായനിക്കഭാനുള എസനങനിലുലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുകണഭാ?  

കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  100  കകേഭാടനി രൂപ കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിരുസനങനിലുലാം
അതട്ട് കകേവെലലാം പ്രഖലഭാപനലാം മഭാത്രമഭായനിരുന. പദതനിയനില അതനിനഭാവെശലമഭായ തുകേ
വെകേയനിരുത്തനിയനിരുനനില്ലെ.  അകതഭാസടഭാപലാം  തലസലാംബന്ധമഭായനി സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെട്ട്
പുറസപടുവെനിചനിട്ടുമനില്ലെ.  'Urban 20-20'  എന പദതനിയലാം തുകേ വെകേയനിരുത്തഭാസതയലാം
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട് പുറസപടുവെനിക്കഭാസതയലാം പ്രഖലഭാപനത്തനില ഒതുക്കുകേയഭാണട്ട് സചേയതട്ട്.
ശ്മശഭാനലാം, മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം ഓകരഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനവലാം  10  ശതമഭാനലാം തുകേ പദതനി വെനിഹനിതത്തനില
നനിനലാം നനിര്ബന്ധമഭായലാം നതീക്കനിവെയ്ക്കണസമനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  സപഭാതുശ്മശഭാനങ്ങള,
മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  പ്ലഭാന്റുകേള  എനനിവെ  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില
മഭാത്രമല്ലെ  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  അനനിവെഭാരലമഭാക്കുന  സനിതനിയനികലക്കഭാണട്ട്  കേഭാരലങ്ങള
കപഭാകുനതട്ട്.  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള ഇഇൗ വെനിഷയലാം വെളസര ഗഇൗരവെമഭായനിത്തസന
കേഭാണണസമനട്ട് സര്ക്കഭാര് ബന്ധസപടവെര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  സര്,  ഉലപഭാദന കമഖലയ്ക്കുകവെണനി മഭാറനിവെയ്ക്കുന
തുകേ  ഓകരഭാ  പദതനിവെര്ഷവലാം  കേടനകപഭാകുകമ്പഭാള  75  ശതമഭാനത്തനില  കൂടുതല
എകട്ട്സപന്ഡനിചറഭായനി  കേഭാണനിക്കഭാറനില്ലെ.  അവെകശഷനിക്കുന  തുകേ  കസവെന  കമഖലയ്കക്കഭാ
പശഭാത്തല കമഖലയ്കക്കഭാ മഭാറനിവെയ്ക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ; പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില
ഏറവലാം  പ്രധഭാനസപടതട്ട്  ഗ്രഭാമകസവെകേരുസട കസവെനമഭാണട്ട്.  പല ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
ഗ്രഭാമകസവെകേര് ആവെശലത്തനിനനിസല്ലെന   പരഭാതനി ഉയരുനണട്ട്.  പ്രകതലകേനിചട്ട് ജനുവെരനി,
സഫബ്രുവെരനി, മഭാര്ചട്ട് മഭാസങ്ങളനില പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട് ഗ്രഭാമകസവെകേര് അനനിവെഭാരലമഭാണട്ട്.
ഗ്രഭാമകസവെകേരുസട കസവെനലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭാവെശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  ഉലപഭാദന  കമഖലയനില  കേഴനിഞ്ഞ
കുറചവെര്ഷങ്ങളഭായനി നതീക്കനിവെയ്ക്കുന തുകേയസട ശതമഭാനലാം കുറഞ്ഞുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കേഴനിഞ്ഞ നഭാലുവെര്ഷസത്ത പദതനികേള പരനികശഭാധനിചഭാല കകേവെലലാം 10.5  ശതമഭാനലാം
മഭാത്രമഭാണട്ട് ഉലപഭാദന കമഖലയ്ക്കട്ട് നതീക്കനിവെചനിരനിക്കുന  വെനിഹനിതസമനട്ട് മനസനിലഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം.  എനഭാല  ഇത്തരസമഭാരു  സഭാഹചേരലലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉലപഭാദന
കമഖലയമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  വെലനിയ പ്രയഭാസങ്ങള ഉണഭാക്കുനസവെന അഭനിപ്രഭായലാം
ഉയര്നവെനതനിസന്റെ   പശഭാത്തലത്തനില   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില
നനിര്ബന്ധമഭായലാം  സമഭാത്തലാം  വെനികേസന  ഫണനിസന്റെ  20  ശതമഭാനലാം  ഉലപഭാദന
കമഖലയ്ക്കഭായനി നതീക്കനിവെയ്ക്കണസമനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉലപഭാദന  കമഖലയനില
നതീക്കനിവെയ്ക്കുന  പണലാംതസന  വെനിനനികയഭാഗനിക്കസപടഭാത്ത  സനിതനി  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.   ആ പണലാം ഉലപഭാദന കമഖലയനിലത്തസന ഫലപ്രദമഭായനി
വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്  എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്  വെഴനികേള  എനളതനിസനക്കുറനിചഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്.  നഭാമമഭാത്രമഭായനി  മഭാറനിവെയ്ക്കുന  തുകേകപഭാലുലാം  ആ
കമഖലയനില  സചേവെഴനിക്കസപടഭാസത  കപഭായഭാല  സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ  വെനികേസനലാം
lopsided ആകുസമനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് കേരുതുനതട്ട്. 

ശതീ  .    വെനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :  സര്,  പദതനി രൂപതീകേരണത്തനിനുള
സമയലാം കൂടുതലുലാം നനിര്വ്വഹണത്തനിനുള സമയലാം കുറവമഭാസണനളതട്ട്   സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ശദയനിലസപടുകേയലാം  അതട്ട്   പരനിഹരനിക്കഭാനുള  ശമലാം  നടത്തുസമനട്ട്  പറയകേയലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  വെനിദഗ്ദ്ധരനില്ലെഭാത്ത  പ്രശ്നമഭാണട്ട്  പല
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം അനുഭവെസപടുനതട്ട്.  ടഭാര് ഒനനിസചടുത്തട്ട്
കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  ആവെശലത്തനിനട്ട്  നലകുന  സമ്പ്രദഭായമഭാണട്ട്  പഞഭായത്തുകേളനില
കനരസത്ത ഉണഭായനിരുനതട്ട്. രകണഭാ മൂകനഭാ ബഭാരല ടഭാര് ആവെശലമുള സലങ്ങളനില
കേരഭാറുകേഭാര്  തസന   വെഭാങ്ങണസമനലാം ബനില  വെഇൗചറഭാക്കണസമനലാം  പറയനതട്ട്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  ബുദനിമുടഭാണട്ട്.  സചേറനിയ ആവെശലങ്ങളക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ഒനനിചട്ട്
ടഭാര് വെഭാങ്ങനി കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട് സടപ്ല സചേയ്യുനതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  പദതനി  നനിര്വ്വഹണവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
സഭാകങതനികേ  ടവെദഗ്ദ്ധലത്തനിസന്റെ  അഭഭാവെലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങസള
പ്രയഭാസസപടുത്തുനസവെനളതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  വെനി.ഇ.ഒ.  -മഭാരുസട
കുറവെട്ട്  സലാംസഭാനത്തുണഭായനിരുന.  എനഭാല  അതട്ട്  നനികേത്തഭാന്കവെണനി  എല്ലെഭാ
ഒഴനിവകേളുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യുകേയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  അടഡസസട്ട്
സമകമ്മേഭാ  അയയ്ക്കുകേയലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  വെനി.ഇ.ഒ.-മഭാര്ക്കട്ട്  6  മഭാസലാം  പരനിശതീലനലാം
നലകേണസമനളതഭാണട്ട്  വെലവെസ.  എനഭാല  6  മഭാസലാം  നലകകേണ പരനിശതീലനലാം
കേഭാലടദര്ഘലലാം ചുരുക്കനിനലകേനി എത്രയലാംകവെഗലാം വെനി.ഇ.ഒ.-മഭാസര ഒഴനിവള സലങ്ങളനില
നനിയമനിക്കഭാനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാര്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകതഭാസടഭാപലാം  ഇവെനിസട
സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല സഭാകങതനികേ ടവെദഗ്ദ്ധലത്തനിസന്റെ അഭഭാവെലാം ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനുലാം
കലഭാക്കല  സസലഫട്ട്  ഗവെണ്സമന്റുകേസള  സസലഫട്ട്  സഫനിഷലന്റെഭാക്കുനതനിനുലാം
ഉപയക്തമഭായ   മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സലാംബന്ധനിചലാം  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.
ഒരു  പഞഭായത്തനിസന്റെ   നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  കറഭാഡനിസന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  ആവെശലമഭായ  ടഭാര്  പ്രസ്തുത  പഞഭായത്തുതസന
കനരനിടട്ട് വെഭാങ്ങനി കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്   നലകേണസമന നനിര്കദ്ദേശലാം  ബഹുമഭാനസപട സമമ്പര്
മുകനഭാടട്ട് വെയ്ക്കുകേയണഭായനി.  അക്കഭാരലത്തനില നനിലവെനിലുള വെലവെസകേളക്കുലാം ചേടങ്ങളക്കുലാം
വെനിരുദമഭാകേഭാത്ത  രതീതനിയനില  എസനങനിലുലാം  സചേയഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാസയനളതട്ട്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  സര്,  കകേരള സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷസന്റെ
ഭഭാഗമഭായ  2556  സഭാക്ഷരതഭാ കപ്രരകേട്ട് മഭാര് നനിലവെനില ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി
ബന്ധസപടഭാണട്ട് പ്രവെര്ത്തനിചവെരുനതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ 18 വെര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന
സഭാക്ഷരതഭാ  കപ്രരകേട്ട് മഭാസര  പഞഭായത്തട്ട്  വെകുപനിസന്റെ  കേതീഴനില  സകേഭാണ്ടുവെനട്ട്
പദതനിനനിര്വ്വഹണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗസപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  സഭാക്ഷരതഭാ  കപ്രരകേട്ട് മഭാരുസട  കസവെനലാം
സഭാക്ഷരതഭാ  രലാംഗത്തഭാണട്ട്  സമര്തമഭായനി  ഉപകയഭാഗനികക്കണതട്ട്.  അവെസരക്കൂടനി  പദതനി
നനിര്വ്വഹണവമഭായനി  ബന്ധസപട  കേഭാരലങ്ങളനികലക്കട്ട്  സകേഭാണ്ടുവെരുനതനിസന  കുറനിചട്ട്
ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിചനിടനില്ലെ. 

ശതീ  .    സകേ  .    ആന്സലന് :  സര്,  പലകപഭാഴുലാം  പഞഭായത്തനിസനയലാം  ഭരണ
സമനിതനികേസളയലാം  കുറസപടുത്തനിസക്കഭാണഭാണട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  സപര്കഫഭാര്മന്സട്ട്  ഓഡനിറട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കസപടുനതട്ട്. അതനില പ്രധഭാനമഭായലാം  അഴനിമതനിയലാം പ്രവൃത്തനികേസള സലാംബന്ധനിച
നന്യൂനതകേളുമഭാണട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുനതട്ട്. ഇതുപരനിഹരനിക്കഭാന് എസനങനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;
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പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപവെസര  ഗുണകഭഭാക്തൃ
സമനിതനിവെഴനി പ്രവൃത്തനി നടത്തുനതനിനുള അനുമതനി ഇകപഭാള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന്റെ
പരനിധനി കുറചട്ട് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കുകേയലാം ബഭാക്കനി തുകേ സടണര് നടപടനികേള നടത്തനി
സചേയ്യുകേയലാം  കവെണസമനഭാണട്ട്   എസന്റെ  അഭലര്തന.  സടണര്  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്
സചേയ്യുന  പ്രവൃത്തനി  സലാംബന്ധനിച  വെനിവെരങ്ങള  പ്രവൃത്തനി  നടക്കുന  സലങ്ങളനില
പ്രദര്ശനിപനിക്കണസമനട്ട്  കനരസത്ത  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുസണങനിലുലാം  അതുലാം  നടക്കഭാറനില്ലെ.
ഇക്കഭാരലങ്ങളനില ശക്തമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസട  പദതനി
നനിര്വ്വഹണവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  വെനിഭഭാഗലാം  കേസണത്തനിയ
പരഭാമര്ശങ്ങളഭാണട്ട്  ഞഭാന്  9  എണ്ണമഭായനി  ആദലലാം  സൂചേനിപനിചതട്ട്.   ഇതട്ട്  വെളസര
ഗഇൗരവെമഭായനി  കേഭാകണണതുണട്ട്.  കസ്റ്റേറട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  വെനിഭഭാഗവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  തകദ്ദേശ
ഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് അവെരുകടതഭായ പരഭാതനികേളുണട്ട്.  കസ്റ്റേറട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  വെനിഭഭാഗലാം
കലഭാക്കല സസലഫട്ട്  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  എനള സ്റ്റേഭാറസട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാസത തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങസള കകേവെലലാം ഒരു ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെഭായനി കേഭാണുനസവെന പരഭാതനി തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുസട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉയര്നവെരുനണട്ട്.   ഇക്കഭാരലലാം  ഇരുവെനിഭഭാഗകത്തയലാം
ഒരുമനിചനിരുത്തനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഇത്തരത്തനിലുള  പരഭാതനികേള  രണ്ടുഭഭാഗത്തുനനിനലാം
വെരഭാത്തവെനിധലാം ഓഡനിറട്ട്  വെനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  എങ്ങസനയഭാണട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേസയനളതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  മുമ്പനിലുള പരനിഗണനഭാവെനിഷയലാം.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  സര്,  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്

വെതീടുവെയ്ക്കുനതനിനുള  തുകേ  3  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനിസയന  പ്രഖലഭാപനലാം

വെനകേഴനിഞ്ഞു.  പകക്ഷ പഞഭായത്തുകേളനില ആ പണലാം ഇകപഭാഴുലാം  എത്തനിയനിടനില്ലെ.  അതു

വെലനിസയഭാരു പ്രശ്നമഭാണട്ട്.  പഞഭായത്തുകേളനില വെതീടട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനുള

പ്രധഭാനസപട  ഒരു  കേഭാരണമനിതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  വെളസരയധനികേലാം  ശദനികക്കണതുണട്ട്.

അതുകപഭാസലതസന,  സസക്രകടറനിയറനിലനിരുനട്ട്  കനഭാക്കനിയഭാല കേഭാണുന സചേങലചൂള

കകേഭാളനനിയനില ശതീ. എ. സകേ. ആന്റെണനി മുഖലമനനിയഭായനിരുനകപഭാള കുകറ ഫഭാറ്റുകേള

നനിര്മ്മേനിച.  ആ  കകേഭാളനനിയനില ഇഇൗയനിസട കപഭാകേഭാനനിടയഭായനികപഭാള  ഒരു സചേറനിയ

കൂരയ്ക്കകേത്തട്ട്  എട്ടുലാം  ഒന്പതുലാം  കുടുലാംബങ്ങളഭാണട്ട്  തഭാമസനിക്കുനസതനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്

മനസനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞതട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില ബഹുമഭാനസപട മനനി വെളസരയധനികേലാം

ശദസചേലുത്തണലാം.  നമ്മുസട തലസഭാനമഭായ  തനിരുവെനനപുരലാം  സനിറനിയനിലഭാണനിതട്ട്.

വെനികദശത്തുനനിനള ആളുകേള വെരുകമ്പഭാള നമുക്കട്ട് അപമഭാനമുണഭാകേഭാത്ത രതീതനിയനില

മഭാറലാം  വെരുത്തുനതനിസന കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  എസട്ട്.  സനി.  വെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
വെതീടുനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഇകപഭാള ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട്  നലകുനതട്ട്  3  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.
എനഭാല തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള നലകേനിവെനനിരുനതട്ട്  2  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.
ഇഇൗ  കേഭാരലലാം  ശദയനിലസപടകപഭാഴഭാണട്ട്   പ്രസ്തുത തുകേ  3  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനി
ഉയര്ത്തനിയതട്ട്.  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള നലകുന തുകേയനിലുലാം എസട്ട്. സനി. വെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
എസട്ട്.  സനി.  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട്   നലകുന  തുകേയനിലുലാം  ഒരു  പഭാരനിറനി  കവെണസമനളള
കേഭാരലത്തനില  സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അഭനിപ്രഭായവെലതലഭാസമനില്ലെ.  അങ്ങസനതസനയഭാണട്ട് ഗവെണ്സമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  സനി.സനി.-യനില അക്കഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനസമടുക്കുകേയലാം
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ആവെശലമഭായനിട്ടുള നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.
സചേങലചൂളയനിസല എസട്ട്. സനി. വെനിഭഭാഗവമഭായനി ബന്ധസപട പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവെണനി
അവെനിസട  ഫഭാറട്ട്  സമുചയങ്ങളുണഭാക്കഭാനുലാം  എസ് സനി.  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്
ഒരു പദതനിക്കട്ട് രൂപലാംനലകുവെഭാനുമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആഗ്രഹനിക്കുനതട്ട്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസ്കഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന്) : സര്, ബഹുമഭാനസപട
അലാംഗലാം ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജട്ട് പറഞ്ഞതട്ട് വെളസര ശരനിയഭാണട്ട്.  ഇനനിരഭാ ആവെഭാസട്ട്
കയഭാജന പദതനിപ്രകേഭാരലാം 18,000 വെതീടുകേള നലകകേണതഭായനിരുന.  ഗ്രഭാമ-കബഭാക്കട്ട്-
ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തുകേള ഉളസപടുന തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള 2.5  ലക്ഷലാം രൂപ,
സലാംസഭാന ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  50,000 രൂപ,  പടനികേജഭാതനി വെകുപട്ട്  1  ലക്ഷലാം രൂപ എന
ക്രമത്തനിലഭാണട്ട് തുകേ നലകകേണതട്ട്.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് 1.5 ലക്ഷലാം രൂപ കൂടുതല
നലകകേണതഭാണട്ട്. ഇനനിരഭാ ആവെഭാസട്ട് കയഭാജനയസട കകേഭാണ്ടനിബന്യൂഷന് നലകേഭാത്തതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി 18,000 വെതീടുകേളനില ഒരു വെതീടുകപഭാലുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : സര്, അതനിനുള പരനിഹഭാരസമനഭാസണനഭാണട്ട് ഞഭാന്
കചേഭാദനിചതട്ട്.

ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന് : സര്,  അതട്ട് 3 ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനസമടുത്തനിട്ടുസണനട്ട്  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വെകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു.  

ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി :  സര്,  പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള പദതനിവെനിഹനിതലാം

സചേലവെഴനിക്കുനതട്ട്  വെളസര  കുറച  മഭാത്രമഭാസണനട്ട് ബഹുമഭാനസപട  മനനി  പറഞ്ഞു.

ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  തമ്മേനില  ആനുകൂലലലാം  നലകുനതനിലുള

അനരലാം ഇനലാം നനിലനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിലഭാസകേ ഇകപഭാള പരനിഹരനിചതട്ട് പടനികേജഭാതനി

വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള വെതീടുനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള തുകേ രണട്ട് ലക്ഷലാം രൂപസയനളളതട്ട്  3  ലക്ഷലാം

രൂപയഭാക്കനി എനളളതഭാണട്ട്. എനഭാല വെതീടട്ട് സമയനിന്റെനന്സനിനുലാം സഭാനനിടറനിക്കുലാം ഭൂമനി

വെഭാങ്ങുനതനിനുലാം  നലകുന  തുകേയസട  അനരലാം  നനിലനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  എസ് .സനി.
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സഡവെലപ്സമന്റെട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട് നലകുന തുകേ കൂടുതലഭാണട്ട്.  ഇവെ തമ്മേനില ഇഇൗ പദതനി

നനിര്വ്വഹണ കേഭാലസത്തങനിലുലാം ഒരു ഏകേതീകൃത രൂപലാം വെനനിസല്ലെങനില എസ് സനി. ഫണട്ട്

സചേലവെഴനിക്കുന കേഭാരലത്തനില ബുദനിമുട്ടുണഭാകുലാം  രണഭാമതഭായനി ഇനനിരഭാ ആവെഭാസട്ട് കയഭാജന

പദതനിപ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിസല  ജനറല വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള വെതീടട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്

നനികഷധനിചതഭായനി അകങ്ങക്കറനിയഭാകമഭാ? 

കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല :  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട്
നലകുന  എല്ലെഭാ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  അകത  രൂപത്തനിലത്തസന  നലകേഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാസയനള കേഭാരലലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
ആകലഭാചേനികക്കണ  വെനിഷയമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല
വെതീടുകേളുസട കേഭാരലത്തനിലഭാണട്ട് ഇകപഭാസഴഭാരു തതീരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുളതട്ട്.  എസ് സനി./എസ് ടനി.
വെകുപനിസന്റെ  ചുമതല  വെഹനിക്കുന  മനനിയസട  സഭാനനിദലത്തനില  ഒരു  കയഭാഗലാം
വെനിളനിചകചേര്ത്തട്ട്  എല്ലെഭാ  കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  ഒരു  പഭാരനിറനി  വെരുത്തുനതനിസനക്കുറനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുലാം. എസ് സനി. ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട് നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളക്കട്ട്
കൂടുതല  പണലാം  ലഭനിക്കുനതുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേളക്കട്ട്  കുറഞ്ഞ  പണലാം ലഭനിക്കുനതുമഭാണട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട
സസഷലല കേകമ്പഭാണന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്  (എസട്ട്.സനി.പനി.)  സ്കതീമനിസല ഫണട്ട് വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്
വെനിഘഭാതമഭായനി നനിലക്കുനസതനഭാണട്ട് മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട് പരനിഹരനിചട്ട് കപഭായഭാല
മഭാത്രസമ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട പദതനിവെനിഹനിതലാം ഫലപ്രദമഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ.  2015-16  വെര്ഷലാം  768  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  എസട്ട്.സനി.പനി.-യനികലക്കട്ട്
നതീക്കനിവെചനിരുനതട്ട്.  എനഭാല നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില,  അതഭായതട്ട്  2016-
17-ല  1038  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  എസ് സനി.  വെനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ  വെനികേസനത്തനിനുകവെണനി
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള നതീക്കനിവെചനിരനിക്കുനതട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാദലലാം നമ്പര് *122

ഉത്സവെ സതീസണുകേളനില സലാംഭരനിക്കുന പചക്കറനികേള

2(*122) ശതീ  .   അന്വെര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഉത്സവെ  സതീസണുകേളനില  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.
എനനിവെ പചക്കറനികേള കശഖരനിചട്ട് വെനിപണനിയനിസലത്തനിക്കുനകണഭാസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എവെനിസട നനിസനല്ലെഭാമഭാണട്ട് പചക്കറനികേള കശഖരനിക്കുനസതനട്ട് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 13

(സനി)  കശഖരനിക്കുന പചക്കറനികേള വെനിപണനിയനിസലത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട് ഇവെ
കകേടുകൂടഭാസത  സൂക്ഷനിക്കുവെഭാന്  എസനല്ലെഭാലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  നനിലവെനിലുസണനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉത്സവെ  സതീസണുകേളനില  സലാംഭരനിക്കുന  പചക്കറനികേള  കകേടുകൂടഭാസത
സൂക്ഷനിക്കഭാന് സലമനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല നശനിചകപഭാകുന സനിതനിവെനികശഷലാം ഉണഭാകേഭാറുകണഭാ;

(ഇ)  ഇഇൗ  സനിതനിവെനികശഷലാം  ഒഴനിവെഭാക്കഭാന്  എസനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ടകേസക്കഭാളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  ഉത്സവെ സതീസണുകേളനിലുലാം അല്ലെഭാത്ത ദനിവെസങ്ങളനിലുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്
പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചട്ട്  വെനിപണനിയനിസലത്തനിക്കഭാറുണട്ട്.  സലാംസഭാനസത്ത  കേര്ഷകേ
സലാംഘങ്ങള,  ആറട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  സമഭാത്തവെലഭാപഭാര  വെനിപണനികേള,  സലാംഘടമത്രനി,
വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ. എനനിവെനിടങ്ങളനിലനനിനലാം കൂടഭാസത കകേരളത്തനില ലഭലമല്ലെഭാത്ത
പചക്കറനികേള  അയല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  സലാംഭരനിചട്ട്
വെനിപണനിയനില  എത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇഇൗ  കേഴനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കൃഷനിക്കഭാരുസട
ഉലപനങ്ങളക്കട്ട് മറ്റു  വെലഭാപഭാരനികേള  നലകുനതനികനക്കഭാള  10%  അധനികേവെനില
നലകേനി കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം സലാംഭരനിക്കുകേയലാം കേകമ്പഭാള വെനിലകയക്കഭാള 30% കുറഞ്ഞ
വെനിലയ്ക്കട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  1350  ഒഇൗടട്ട് സലറ്റുകേളനിലൂസട  വെനിലപന  നടത്തുകേയലാം
സചേയ.  കേര്ഷകേര്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  ഉലപനങ്ങള  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ. -യസട
കനതൃതസത്തനില സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന  274  സസഭാശയ കേര്ഷകേ
സമനിതനികേളനിസലത്തനിചട്ട് കലലലാംവെഴനി വെനിപണനലാം നടത്തുകേയഭാണട്ട് സചേയതട്ട്.

(സനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനട്ട്  സലാംഭരനിക്കുന  പചക്കറനികേള  സൂക്ഷനിക്കുവെഭാനുള
കഗഭാഡഇൗണുകേളുണട്ട്.  പചക്കറനികേള കകേടുകൂടഭാസത സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള ശതീതതീകേരണ
സലാംഭരണനികേള പരനിമനിതമഭാണട്ട്.  പ്രവെര്ത്തനസജമല്ലെഭാത്തകതഭാ മറട്ട്  ഉപകയഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
നലകുകേകയഭാ സചേയനിരുനതട്ട് പുനനഃസഭാപനിക്കഭാനുലാം പുതനിയ ശതീതതീകേരണ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചവെരുന.  ശതീതതീകേരണ  സലാംഭരണനികേള
പരലഭാപ്തമല്ലെഭാത്തതനിനഭാല അധനികേ ദനിവെസലാം സൂക്ഷനിക്കഭാസതതസന വെനിതരണലാം സചേയ്യുന
സലാംവെനിധഭാനമഭാണട്ട് ഇകപഭാള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില  നനിലവെനിലുളതട്ട്.  പചക്കറനികേള
കകേടുകൂടഭാസത  സലാംഭരനിക്കുനതനിനഭായനി  10  സമഭാടബല  കൂള  കചേമ്പറുകേള
ആര്.സകേ.വെനി.ടവെ.  ധനസഹഭായകത്തഭാസട  സസഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേളക്കഭായനി
വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ. നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് മുകഖന ഉത്സവെ സതീസണുകേളനില ആവെശലമനുസരനിചട്ട്
മഭാത്രലാം പചക്കറനികേള സലാംഭരനിക്കുകേയഭാണട്ട് സചേയഭാറുളതട്ട്. എനഭാല ഇഇൗ ഓണക്കഭാലത്തട്ട്
പടവെലലാം,  സവെളരനി,  കുമ്പളലാം,  പയര്  തുടങ്ങനിയവെ  ചേനില  സലങ്ങളനില  കേര്ഷകേര്
കൂടുതലഭായനി ഉലപഭാദനിപനിചതനിനഭാല കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് അവെ മുഴുവെനുലാം സലാംഭരനിക്കുകേയലാം
ആവെശലത്തനിലധനികേലാം  ലഭനിചതനിനഭാല  കകേടഭായനികപഭാകുനതട്ട്  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി
തനിരുവെനനപുരലാം, സകേഭാല്ലെലാം ജനില്ലെകേളനിസല അഗതനി മനനിരങ്ങളനിലുലാം ആതുരഭാലയങ്ങളനിലുലാം
സഇൗജനലമഭായനി നലകുകേയലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ. ഉത്സവെ സതീസണുകേളനില
സലാംഭരനിക്കുന പചക്കറനികേള ചേനില്ലെറ വെനിലപനശഭാലകേളവെഴനി വെനിറഴനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ഇ)  ഇഇൗ സനിതനി ഭഭാവെനിയനിസലഭാഴനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി ശഭാസതീയമഭായ പചക്കറനിവെനിള
ആസൂത്രണ കേലണര് തയഭാറഭാക്കുവെഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനി
വെകുപട്ട്,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  എനനിവെനിടങ്ങളനിസല  വെനിദഗ്ദ്ധസര
ഉളസക്കഭാളനിചസകേഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  കബഭാക്കനിലുലാം  പഞഭായത്തുതലങ്ങളനില  ഏതനിനലാം
പചക്കറനി എത്രമഭാത്രലാം ഏസതഭാസക്ക സമയങ്ങളനില കൃഷനി സചേയണസമനലാം അതനിലനനിനലാം
എത്ര വെനിളവെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനസവെനലാം ചേര്ചകേളുസട അടനിസഭാനത്തനില ആസൂത്രണ കേലണര്
തയഭാറഭാക്കനി കൂടുതല വെനിളവെട്ട് സകേഭാണ്ടുള വെനിലനഷ്ടവലാം വെനിളവെട്ട് കുറയനതുസകേഭാണ്ടുള
ഉലപന അപരലഭാപ്തതയലാം ഒഴനിവെഭാക്കഭാന് വെരുലാംനഭാളുകേളനില സഭാധനിക്കുലാം.

ശതീ  .    അന്വെര് സഭാദത്തട്ട് :  സര്,  ഇനട്ട് കകേരളമഭാസകേ ചേര്ച സചേയ്യുന വെനിഷയലാം
എതഭാസണനഭാണട്ട് നമുസക്കല്ലെഭാവെര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  പ്രതനിപക്ഷസത്ത 5 എലാം.എല.എ. -മഭാര്
വെനിദലഭാഭലഭാസ കേചവെടത്തനിസനതനിസര  സഭയനില നനിരഭാഹഭാര സമരലാം  കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇഇൗ സമരത്തനിസനതനിസര സര്ക്കഭാര് ധനിക്കഭാരപരമഭായ നനിലപഭാടഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  

മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ.  അന്വെര്  സഭാദത്തട്ട്,  കൃഷനിയഭാണട്ട്  വെനിഷയലാം.   തഭാങള
കചേഭാദലത്തനികലക്കട്ട് വെരൂ.

ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തട്ട് :  സര്,  ഞഭാന്  കചേഭാദലത്തനികലക്കട്ട്  വെരനികേയഭാണട്ട്.
ചേര്ചയ്ക്കുകപഭാലുലാം  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  തയഭാറഭാകുനനില്ലെ.  സമരത്തനിസനതനിസര
വെളസര ധനിക്കഭാരപരമഭായ നനിലപഭാടുകേളുമഭായനി സര്ക്കഭാര് മുകമ്പഭാട്ടുകപഭാകുകമ്പഭാള...

മനി  .   സതീക്കര് : ഉത്സവെ സതീസണുകേളനിസല പചക്കറനിയഭാണട്ട് വെനിഷയലാം.

ശതീ  .    അന്വെര് സഭാദത്തട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനിയലാം  സര്ക്കഭാരുലാം
സഭാഡനിസ്റ്റേട്ട് മകനഭാഭഭാവെമഭാണട്ട് ഇഇൗ സമരത്തനിസനതനിസര  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  

മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ. അന്വെര് സഭാദത്തട്ട്, എനഭാണട്ട് തഭാങളുസട കചേഭാദലലാം; തഭാങള
കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കൂ.
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ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തട്ട് :  സര്,  ജനവെനികേഭാരലാം  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിസനതനിസര

ആഞ്ഞടനിക്കുലാം. സതലലാം പറഞ്ഞഭാല അഴനിമതനിയഭാണട്ട് ഇഇൗ വെനിദലഭാഭലഭാസ കേചവെടത്തനിലുളതട്ട്.

അതുസകേഭാണട്ട് ഗവെണ്സമന്റെനിനട്ട് തക്കതഭായ തഭാക്കതീതട്ട് ഇവെനിടസത്ത ജനങ്ങള നലകുലാം.

അതനില പ്രതനികഷധനിചട്ട് ഞങ്ങള ഇഇൗ കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങളനില പസങടുക്കുനനില്ലെ. 

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില കുമഭാര് :  സര്,  പചക്കറനിയലാം സതലഭാഗ്രഹവലാം തമ്മേനിസലഭാരു

ബന്ധവമനില്ലെ. പചക്കറനി കൃഷനിയനില സസയലാംപരലഭാപ്തത ടകേവെരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുനതട്ട്.  ....

(ബഹളലാം)......

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  അന്വെര്  സഭാദത്തട്ട്,  അങ്ങട്ട്  സലാംസഭാരനിചകേഴനിഞ്ഞകല്ലെഭാ,

അങ്ങട്ട് ഇരനിക്കൂ.. പ്ലതീസട്ട്..  അകങ്ങക്കുള പ്രതനികഷധലാം അങ്ങട്ട് പ്രകേടനിപനിചകേഴനിഞ്ഞു.

ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  സര്,  ഇവെനിസടസയഭാരു  കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കഭാനുള

പരനിതസനിതനിയലാം അതനിനു കേഴനിയത്തക്ക രതീതനിയനിലുള ഒരു  സഭാഹചേരലവലാം കവെകണ?

പചക്കറനികപഭാലുലാം കേരനിഞ്ഞുകപഭാകുന   സഭാഹചേരലമഭാണട്ട് ഇവെനിസട   രൂപസപടനിരനിക്കുനതട്ട്.

പനിസനസയങ്ങസന   ബഹുമഭാനസപട അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കഭാന് കേഴനിയലാം;

കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിക്കഭാന്  കേഴനിയന  രതീതനിയനിലുള  ഒരു  പരനിതസനിതനി  ഇതനിനകേത്തട്ട്

ഉണഭാക്കകണ? അത്തരലാം സഹഭാചേരലമുണഭാകുനതനിനഭാവെശലമഭായ  ചേനില നടപടനികേസളക്കുറനിചട്ട്

ശതീ.  അന്വെര് സഭാദത്തട്ട് ഇവെനിസട പറഞ്ഞു.  അത്തരലാം ഒരു സഭാഹചേരലത്തനിനുകവെണനി

ശമനിചട്ട്  കകേരളത്തനിസല  ജനങ്ങസള  രക്ഷനിക്കുനതനിനുള  നടപടനിസയടുക്കണലാം.

അതനിനുകവെണനിയള ശമലാം സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കണസമനളതഭാണട്ട്  എസന്റെ ആവെശലലാം.

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില കുമഭാര് :  സര്,  ഇവെനിസടസയഭാരു സര്ക്കഭാര് ഉസണനട്ട്

കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് മനസനിലഭായതട്ട് ഈ ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില വെനകപഭാഴഭാണട്ട്.

അതുവെസര ഇവെനിസട പചക്കറനിയല്ലെ,  കൃഷനിക്കഭാരസന്റെ കേരള കേരനിഞ്ഞുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.

ഇവെനിസട  അഴനിമതനി  മഭാത്രകമ  ഉണഭായനിരുനള്ളൂ. പചക്കറനി  ഉല പഭാദന കമഖലയനിലുലാം

വെനിതരണ കമഖലയനിലുമുണഭായനിരുന അഴനിമതനി ഇല്ലെഭാതഭാക്കനി;  കൃഷനിക്കഭാരസന്റെ കേരള

കേരനിയനതട്ട്  മഭാറനി;  അതനികപഭാള  തുടനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   പചക്കറനിയലാം  സതലഭാഗ്രഹവലാം

തമ്മേനില ഒരു ബന്ധവമനില്ലെ. 

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  സര്,  ഉത്സവെ  സതീസണുകേളനില  പചക്കറനി

സലാംഭരനിക്കുനതനിസനക്കുറനിചഭാണട്ട് ഇവെനിടസത്ത കചേഭാദലലാം. ഇവെനിസട ഉത്സവെ സതീസണഭാണട്ട്,

ചേഭാകേരക്കഭാലമഭാണട്ട്;  അതട്ട്  ഈ  നഭാടനിസല  കേര്ഷകേര്ക്കല്ലെ,  ഇവെനിടസത്ത  സസഭാശയ

കകേഭാകളജട്ട് മഭാകനജുസമന്റുകേളക്കഭാണട്ട്. ........(ടമക്കട്ട് ഓഫട്ട്)......
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മനി  .    സതീക്കര് :  സയസട്ട്.....സയസട്ട്..  അവെനിസട  ഇരനിക്കൂ.  വെനിഷയവമഭായനി
ബന്ധമനില്ലെഭാത്ത കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കണ.  പ്ലതീസട്ട്....  ഇരനിക്കൂ. ....(ബഹളലാം)......  അങ്ങട്ട്
വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധമനില്ലെഭാത്ത കചേഭാദലമഭാണട്ട് കചേഭാദനിക്കുനതട്ട്. പചക്കറനി സലാംഭരണമഭാണട്ട്
വെനിഷയലാം. ....(ബഹളലാം)..... അങ്ങട്ട് പ്രതനികഷധലാം പ്രകേടനിപനിച.  പ്ലതീസട്ട്... ഇരനിക്കൂ. 

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  സര്,  എസന്റെ കപരട്ട് വെനിളനിചനിടഭാണട്ട് ഞഭാന് എണതീറട്ട്
നനിലക്കുനതട്ട്.  ഇവെനിസട  കേര്ഷകേരുസടയല്ലെ,  വെനിദലഭാര്തനികേളുസട  കേരള  കേരനിയന
അനരതീക്ഷമഭാണട്ട് സലാംജഭാതമഭായനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇവെനിസട സലാംഭരനിക്കുനതട്ട് പചക്കറനിയല്ലെ,
പച കനഭാട്ടുകേളഭാണട്ട്.  ........(ടമക്കട്ട് ഓഫട്ട്)......(ബഹളലാം)......

മനി  .   സതീക്കര് : അങ്ങയസട പ്രതനികഷധലാം പ്രകേടനിപനിച. പ്ലതീസട്ട്.. ഇരനിക്കൂ. 

ശതീ  .    മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന് :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഉത്സവെ
സതീസസണനല്ലെ  മറട്ട്  സതീസണനിലുലാം  പചക്കറനിയസട  വെനിളസവെടുപ്പുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
അതനിസന്റെ  കേണസക്കടുകപഭാ സലാംഭരണകമഭാ കൃതലമഭായനി ഉണഭായനിരുകനഭാ; ആ കേഭാലത്തട്ട്
സലാംഭരനിചതനിസന്റെയലാം വെനിറതനിസന്റെയലാം കേണക്കട്ട് കരഖസപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ   സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില വെനതനിനുകശഷലാം ഇക്കഴനിഞ്ഞ ഓണത്തനിനട്ട് സലാംഭരനിച പചക്കറനിയസട
കേണക്കുലാം കേകമ്പഭാളത്തനില  വെനിറഴനിചതനിസന്റെ കേണക്കുലാം എത്രയഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില കുമഭാര് : സര്, കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് സകേഭാല്ലെക്കഭാലലാം ഉത്സവെ
സതീസണുകേളനില  പചക്കറനി  സലാംഭരനിക്കുന  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉണഭായനിരുനനില്ലെ.  ഉത്സവെ
സതീസണുകേളനില   ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഇതുകപഭാസല  വെനില  കുറചട്ട്  സകേഭാടുക്കുനതനികനഭാ
ഇടനനിലക്കഭാസര ഒഴനിവെഭാക്കനിസകേഭാണട്ട് കൃഷനിക്കഭാരനിലനനിനലാം പചക്കറനി സലാംഭരനിക്കഭാകനഭാ
ഉള യഭാസതഭാരു സലാംവെനിധഭാനവലാം ഉണഭായനിരുനനില്ലെ എനമഭാത്രമല്ലെ അതുസലാംബന്ധനിചട്ട്
യഭാസതഭാരു  കേണക്കുകേളുലാം  സൂക്ഷനിചനിട്ടുമനില്ലെ.  അതനിനുപകേരലാം  സലാംസഭാനസത്ത
കൃഷനിക്കഭാരനിലനനിനലാം  പചക്കറനി  സലാംഭരനിക്കഭാന്  ഉത്തരവെഭാദസപട  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്
തമനിഴട്ട് നഭാടനിസല ഇടനനിലക്കഭാരനിലനനിനലാം പചക്കറനി വെഭാങ്ങനി നഭാടന് പചക്കറനി എന
രതീതനിയനില  ഇവെനിസട   വെനിലപന   നടത്തനിസക്കഭാണനിരുന സനിതനിവെനികശഷമഭാണട്ട്
ഉണഭായനിരുനതട്ട്.  എനഭാല ഈ ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില വെനകശഷലാം 4873
സമടനികേട്ട് ടണ് പചക്കറനി ഇക്കഴനിഞ്ഞ ഓണക്കഭാലത്തട്ട് മഭാത്രമഭായനി സലാംഭരനിച.  ഏറവലാം
വെലനിയ  പ്രകതലകേത  അതനില  3042  സമടനികേട്ട്  ടണ്  പചക്കറനിയലാം  കകേരളത്തനിസല
കൃഷനിക്കഭാരനിലനനിനലാം  സലാംഭരനിചവെയഭായനിരുന എനതഭാണട്ട്.  ഇവെനിസട ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാത്തതുലാം
പരനിമനിതമഭായനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതുമഭായ പചക്കറനികേളുസട  ഒരു  ലനിസ്റ്റേട്ട്   തയഭാറഭാക്കുകേയലാം
അവെ വെഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  സുതഭാരലമഭാസയഭാരു  സമക്കഭാനനിസലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  സചേയ.
അതനിസന്റെയടനിസഭാനത്തനില  വെഭാങ്ങനിയ 1831 സമടനികേട്ട് ടണ്  അടക്കലാം 10 കകേഭാടനി 98 ലക്ഷലാം
രൂപയസട  പചക്കറനി  ജനങ്ങളക്കട്ട് 30  ശതമഭാനലാം  വെനിലകുറചട്ട്  നലകേനിയതനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില കടണ് ഓവെറുണഭാക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  
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ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : സര്, ഈ കമഖലയനില നനിലവെനിലുള ശതീതതീകേരണ
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള പ്രവെര്ത്തനസജമഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില
അതനിനുള  നടപടനികേള  എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്;  അധനികേമഭായനി  ഉലപഭാദനമുണഭാകുകമ്പഭാള
സലാംഭരനിക്കുന പചക്കറനി കകേടുകൂടഭാസത സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ശതീതതീകേരണ കശഷനിയള
സലാംഭരണശഭാലകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില കുമഭാര് :  സര്, ഇകപഭാള കകേരളത്തനില ശതീതതീകേരണ
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുളതട്ട് സനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  കവെകങ്ങരനി,  മരടട്ട്,  മൂവെഭാറ്റുപുഴ,  ആനയറ,  മൂനഭാര്
തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്.  സുലത്തഭാന്ബകത്തരനിയനിസല  ശതീതതീകേരണ  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഉടന് ഉദ്ഘഭാടനലാം  സചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  നനിലവെനിലുള  ഈ സലാംവെനിധഭാനങ്ങസളഭാനലാം
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുകവെണനിയനിടല്ലെ ഉപകയഭാഗനിചസകേഭാണനിരുനതട്ട്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കവെകങ്ങരനിയനിലുള
അഞട്ട്  കചേമ്പറുകേളുലാം  അവെനിസടയള  കേചവെടക്കഭാര്ക്കട്ട്  സകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.
അസതല്ലെഭാലാം ഒഴനിപനിക്കഭാനുലാം ആര്.സകേ.വെനി.ടവെ. പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി പുതുതഭായനി 10
കൂള  കചേമ്പറുകേള കൂടനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവെനിലുള  കൂള
കചേമ്പറുകേസളല്ലെഭാലാം  ഒഴനിവെഭാക്കഭാന്  കനഭാടതീസട്ട് നലകുകേയലാം സചേയ് തനിട്ടുണട്ട്.  മൂനഭാറനില
ബൃഹത്തഭായ ഒരു കൂള കചേമ്പര് ഉണഭായനിരുന.  അതനിനകേത്തുള സമഷനിനറനിസയല്ലെഭാലാം
ആകരഭാ ഊരനിസക്കഭാണ്ടുകപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അവെനിസട പുതനിയവെ സഭാപനിക്കഭാനുള
തതീരുമഭാനസമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കേറണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാസത  തസന  മറട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂസട
അഞലാം ആറുലാം ദനിവെസലാം പചക്കറനികേള കകേടുകൂടഭാസത സൂക്ഷനിക്കഭാന് കേഴനിയന ചേനില
സഭാകങതനികേവെനിദലകേള  ഉപകയഭാഗനിചസകേഭാണട്ട്  ചേനില  പ്രഭാകദശനികേ  സലങ്ങളനില
ആവെശലമഭായ സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനകേലാം
സഹകേരണ വെകുപ്പുമഭായനി  ഒരു ചേര്ച നടത്തുകേയലാം അവെരുസട ചേനില കകേന്ദ്രങ്ങളനില
കൂള കചേമ്പറുകേള  നനിര്മ്മേനിചതരഭാന് അവെര് സനദത പ്രകേടനിപനിക്കുകേയലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില അധനികേമഭായനി പചക്കറനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുന കകേന്ദ്രങ്ങള
കേസണത്തനി അവെനിസട ഉലപഭാദനിപനിക്കുന ഉലപനങ്ങള  വെനില ഇടനിയന സമയത്തട്ട്
സലാംഭരനിചട്ട്  വെനില  കൂടുനതുവെസര  കകേടുകൂടഭാസത  സൂക്ഷനിക്കഭാനുമുള  സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കനിസകേഭാടുക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :  സര്,   കകേരളത്തനിലഭാസകേ ടജവെ പചക്കറനി
കൃഷനിയലാം  ടജവെ  സനലക്കൃഷനിയലാം  വെലഭാപകേമഭായനി   നശനിചസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
സകേ.എസട്ട്.സകേ.ടനി.യ.  കപഭാലുള സലാംഘടന അവെരുസട സലാംസഭാന സകമ്മേളനത്തനിനുലാം
ഡനിടവെ.എഫട്ട്.ഐ.  അവെരുസട  അഖനികലനലഭാ  സകമ്മേളനത്തനിനുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള
ടജവെ  പചക്കറനിയലാം  ടജവെ  അരനിയസമല്ലെഭാലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതനിനുകവെണനിയള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള   ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കകേരളത്തനിസന്റെ  ഒരു
സപഭാതുവെനികേഭാരമഭായനി  വെളര്ത്തനിസയടുക്കഭാന്  കൃഷനി വെകുപട്ട്  എസനല്ലെഭാമഭാണട്ട്  സചേയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?
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ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില  കുമഭാര് :  സര്,  സകേ.എസട്ട്.സകേ.ടനി.യ.-വെനിസന്റെ
സകമ്മേളനത്തനിനട്ട്  അവെര്ക്കട്ട്  ആവെശലമഭായനിട്ടുള  ഉലപനങ്ങള  അവെര്തസന
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  രതീതനി  വെളസര  നല്ലെതഭാണട്ട്.  ശഭാസസഭാഹനിതല  പരനിഷത്തനിസന്റെ
സലാംസഭാന  സകമ്മേളനത്തനിനുലാം  സനി.പനി.ഐ.-യസട  സകമ്മേളനത്തനിനുലാം  ഇതുകപഭാസല
സചേയ്യുകേയണഭായനി.  ഏതട്ട്  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളക്കുലാം  അവെരുസട  സകമ്മേളനത്തനിനട്ട്
ആവെശലമഭായ സഭാധനങ്ങള അവെര്തസന ഉലപഭാദനിപനിക്കുന ഒരു സടന്റുണഭാകുനതട്ട്
വെളസര നല്ലെ കേഭാരലമഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി പ്രഖലഭാപനിചതനുസരനിചട്ട് 50,000
സഹക്ടര്  സലത്തുകൂടനി വെനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിയന
ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്  പചക്കറനി  ഉലപഭാദനലാം  വെലഭാപനിപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  അഞട്ട്  വെര്ഷസത്ത  ആക്ഷന്  പ്ലഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനി
ക്കുകേയഭാണട്ട്.  2016-17-ല  10,000  സഹക്ടര്,   2017-18-ല  15,000  സഹക്ടര്,
2018-19 -ല 15,000 സഹക്ടര്, 2019-20-ല  5,000 സഹക്ടര്, 2020-21-ല  5,000
സഹക്ടര്  എന  രതീതനിയനില  ആസകേ  50,000  സഹക്ടറനികലക്കട്ട്  പചക്കറനി  കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കഭാനുള നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.  അതനിനുപുറസമ ഇതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  146  കബഭാക്കുകേളനിലുലാം  രണട്ട്  ക്ലസ്റ്റേറുകേളവെതീതലാം  പുതനിയതഭായനി
രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരനികേയഭാണട്ട്. കൃഷനിക്കഭാരുസട ക്ലസ്റ്റേറുകേള
വെലഭാപകേമഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ആ  ക്ലസ്റ്റേറുകേസളല്ലെഭാലാം  ഏകകേഭാപനിപനിചസകേഭാണട്ട്
അവെനിസട ഉലപഭാദനിപനിക്കുന വെനിഷരഹനിതമഭായ പചക്കറനി സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം വെനിതരണലാം
സചേയഭാനുമുള മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് സഭാറജനി  സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീമതനി സനി  .    സകേ  .    ആശ :   സര്,  ഇക്കഴനിഞ്ഞ ഉത്സവെ സതീസണനില കൃഷനി
വെകുപനിസന്റെ  കനതൃതസത്തനില  നടത്തനിയ  ഇടസപടലുകേസള  ഇഇൗയവെസരത്തനില  ഞഭാന്
ഹൃദയപൂര്വ്വലാം  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഒകക്ടഭാബര് ആദലവെഭാരലാം അപര് കുടനഭാടന് കമഖലയനില
സകേഭായട്ട് ത്തട്ട് ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇഇൗയവെസരത്തനില സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ
എന്തു  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;  സനല്ലെനിസന്റെ  വെനില  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
കേര്ഷകേരുസട  സനലട്ട് ല്ല്  പഭാടത്തുനനിനതസന സലാംഭരനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില  കുമഭാര് :  സര്,  ഇതുമഭായനി  ബന്ധസപട
കചേഭാദലമസല്ലെങനിലുലാം കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ സര്ക്കുലര് അനുസരനിചട്ട് ഒകക്ടഭാബര്  ഒനഭാലാം
തതീയതനി  മുതലഭാണട്ട്   സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണലാം  നടത്തഭാന്  കേഴനിയനതട്ട്.  എനഭാല
ഗവെണ്സമന്റെട്ട്   ഇതനിനകേലാംതസന ചേര്ച നടത്തനി സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള വെഴനിയലാം
സര്ക്കഭാരനില തസനയള സലാംഭരണ ഏജന്സനികേള വെഴനിയലാം ഒകക്ടഭാബര് 1-നു മുമ്പുള
സനലട്ട് ല്ല്  പഭാടത്തട്ട്  നനിനതസന  സലാംഭരനിക്കുവെഭാനഭാവെശലമഭായനിട്ടുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവെരുനണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സനല്ലെനിസന്റെ  തഭാങ്ങുവെനില  60  സസപസ
വെര്ദനിപനിചതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സലാംസഭാനത്തുലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    സകേ  .    സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട അലാംഗലാം സനി.  സകേ.  ആശ
കചേഭാദനിചതനിസന്റെ  അനുബന്ധമഭായനിടഭാണട്ട്  കചേഭാദനിക്കഭാനുളതട്ട്.  അപര്  കുടനഭാടട്ട്
കമഖലകേളനിസലല്ലെഭാലാം ഇഇൗ ആഴ്ചകേളനില സകേഭായട്ട് ത്തട്ട് കേഴനിഞ്ഞു.  പകക്ഷ സനലട്ട് ല്ല് പഭാടത്തട്ട്
സകേടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  പഭാഡനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  ശദനിക്കുനനില്ലെ;  മനില്ലുകേള  സനലട്ട് ല്ല്
എടുക്കുനനില്ലെ;  ഇഇൗ പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി അടനിയനരമഭായനി ഇടസപടുകമഭാ?

ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില കുമഭാര് :  സര്,  അതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുനതനിനു
കവെണനിയള  നടപടനിയഭാണട്ട്  ഞഭാന്  കനരസത്ത  സൂചേനിപനിചതട്ട്.  മനില  ഉടമസര്
അവെരുസട  ഹഭാന്ഡട്ട് ലനിലാംഗട്ട്  ചേഭാര്ജനിസന്റെ  കേഭാരലത്തനില  അമനിതമഭായ  വെര്ദനവെട്ട്
വെരുത്തണസമനഭാവെശലസപട്ടുസകേഭാണട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ   സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഒരു
തതീരുമഭാനസമടുക്കുകേയണഭായനി.  ആ  തതീരുമഭാനലാം  ഒരു  ഉത്തരവെഭായനി  വെരഭാത്തതനിസന
തുടര്നട്ട് അതുസലാംബന്ധനിച ചേര്ച നടനസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   മനില ഉടമസര്
അവെരുസട ഹഭാന് ഡട്ട് ലനിലാംഗട്ട്   ചേഭാര്ജഭായ 1.90  രൂപ കുടനിശനികേയടക്കലാം  നലകേഭാത്തതനിനഭാല
സനലട്ട് ല്ല്  എടുക്കനിസല്ലെനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മനില ഉടമസരുസട സമ്മേര്ദ്ദേത്തനിനു
വെഴങ്ങനി  ഇവെനിടസത്ത  കൃഷനിക്കഭാരുസട  സനലട്ട് ല്ല്  എടുക്കഭാതനിരനിക്കുന  സഭാഹചേരലലാം  ഒരു
കേഭാരണവെശഭാലുലാം   കകേരളത്തനില  അനുവെദനിക്കനില്ലെ.  എനമഭാത്രമല്ലെ,  അതനിനട്ട്  ബദല
സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്സപടുത്തുനതനിസനക്കുറനിചലാം  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുലാം.  മനില
ഉടമസരുമഭായനി  വെതീണ്ടുലാം ഒരു  ചേര്ചകൂടനി   നടത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ
ചേര്ചയസട  അടനിസഭാനത്തനില  സകേടനിക്കനിടക്കുന  സനലട്ട് ല്ല്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സര്ക്കഭാര്
ഏസറടുക്കുകേ തസന സചേയ്യുലാം. കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ഒരു കേഭാരണവെശഭാലുലാം ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന
പ്രശ്നമുദനിക്കുനനില്ലെ.

ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  സര്,  അങ്ങനിവെനിസട കേഭാര്ഷനികേ കേലണര് എന
ശഭാസതീയ സമതീപനസത്തക്കുറനിചട്ട് പറഞ്ഞു.  വെളസര നല്ലെ കേഭാരലമഭാണട്ട്.  മഭാര്ക്കറനില നടത്തനിയ
ഇടസപടല  നമ്മുസട  സബ്സനിഡനി  സമ്പ്രദഭായത്തനിനുതസന  വെലനിസയഭാരു
മഭാറമഭാണുണഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.   മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  ഇന്സസന്റെതീവെട്ട്  അസല്ലെങനില  ഒഇൗടട്ട്പുടട്ട്
സബ്സനിഡനി എന രതീതനിയനില   കേര്ഷകേരനില നല്ലെ   ആതവെനിശസഭാസമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.
കേഭാര്ഷനികേ കേലണര് എന ശഭാസതീയ സമതീപനത്തനികലക്കട്ട് കപഭാകുകമ്പഭാള  സബ്സനിഡനി
സമ്പ്രദഭായങ്ങസള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  വെനിവെനിധ  സലങ്ങളനിസല
കേഭാലഭാവെസയസടയലാം മണ്ണനിസന്റെ ഘടനയസടയലാം അടനിസഭാനത്തനില ഉലപഭാദനത്തനില
വെലനിയ  വെലതലഭാസലാം  വെരുനണട്ട്.   സബ്സനിഡനി  നലകുനതട്ട് ഓകരഭാ  സലത്തുലാം
ഏസതഭാസക്ക  വെനിളകേളക്കഭാണട്ട്;  അതനിസന്റെ  ഉലപഭാദനലാം  ഓകരഭാ  സലത്തുലാം
എങ്ങസനസയഭാസക്കയഭാണട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള  മനസനിലഭാക്കനി  സപ്രഭാഡക്ഷന്
ഇന്സസന്റെതീവെട്ട്  എനളതട്ട്  മഭാറനി  ഒഇൗടട്ട്പുടട്ട്  സബ്സനിഡനി  എന  രതീതനിയനികലക്കട്ട്
സകേഭാണ്ടുവെരുനതനിനട്ട് ശമനിക്കണലാം. സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വെകുപട്ട്  പല  ജനില്ലെകേളനിസലയലാം
സഭാധനങ്ങളുസട  വെനില  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഓകരഭാ  സലത്തുലാം ഓകരഭാ  കററട്ട്
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നനിശയനിക്കുനതുകപഭാസല  സമഗ്രമഭായ  ഒരു  സബ്സനിഡനി  സമ്പ്രദഭായത്തനികലക്കട്ട്
സകേഭാണ്ടുവെരുനതനിനട്ട്  ശമനിക്കുകമഭാ?  കകേരളത്തനില  ഇകപഭാള  കൃഷനി  സഭാകങതനികേമല്ലെഭാസത
സസവെകേഭാരനികേമഭായനി  ഏസറടുക്കുന  തലത്തനികലക്കട്ട്  വെനനിട്ടുണട്ട്.  ആ  തരത്തനിലുള
കേലഭാമ്പയനിനുകേള  ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട് ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  ശദനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില കുമഭാര് : സര്, സബ്സനിഡനിയസട പഭാകറണ് മഭാറ്റുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച  വെളസര  പ്രസക്തമഭായ  കേഭാരലമഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം
ഉനയനിചതട്ട്.  ഒറയടനിക്കട്ട്  അതട്ട് പരനിപൂര്ണ്ണമഭായനി നടപഭാക്കഭാന് കേഴനിയനതസല്ലെങനില
കപഭാലുലാം  ഉലപഭാദനസത്ത  അടനിസഭാനസപടുത്തനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഹഭായലാം
സചേയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.
സബ്സനിഡനി  സമ്പ്രദഭായത്തനില  മഭാറലാം  വെരുകത്തണതടക്കമുള കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
ആകലഭാചേനിചസകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.   മഭാത്രമല്ലെ,  ഉലഭാദനസത്ത  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന്
മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനവമഭായനി  ബന്ധസപടുത്തനിസക്കഭാണട്ട്  ആവെശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാറനില്ലെ. അതുസകേഭാണട്ട് ഉലപഭാദനവലാം സലാംഭരണവലാം  ഡനിമഭാന്റെനിനനുസരനിചള
വെനിലപനയലാം നടത്തഭാനഭാവെശലമഭായ സഇൗകേരലവലാം സചേയഭാനഭാവെശലമഭായ ഒരു മഭാറമഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഉത്സവെകേഭാലലാം  കേഴനിഞ്ഞഭാലുലാം  52  ആഴ്ചകേളനില  ഓകരഭാ
മഭാസവലാം വെരുന ഉലപഭാദനലാം എത്രയഭാണട്ട്; ഏസതഭാസക്ക ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിയലാം
തുടങ്ങനിയവെസയ സലാംബന്ധനിച കൃതലമഭായ വെനിവെരങ്ങള   കശഖരനിക്കഭാന്  സഭാധനിചഭാല
കൃഷനിക്കഭാര്  ഏസതങനിലുലാം  സഭാധനങ്ങള  അമനിതമഭായനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കസപടഭാല
അതനിനട്ട് വെനില  ലഭനിക്കഭാന്  ആവെശലമഭായ നടപടനിയണഭാകുലാം.  അതനിനുപുറസമ, ഓകരഭാ
ഉലപനത്തനിനുലാം മനിനനിമലാം വെനില ഉറപഭാക്കുന രതീതനിയനില ഇഇൗ സമ്പ്രദഭായത്തനില മഭാറലാം
വെരുത്തഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :   സര്,  എസന്റെ  പ്രകദശമഭായ  ഓണഭാട്ടുകേര  നനഭായനി
പചക്കറനി കൃഷനി സചേയ്യുന ഒരു പ്രകദശമഭാണട്ട്. എസന്റെ മണ്ഡലത്തനിസല 7 പഞഭായത്തുകേള
ഉത്സവെകേഭാലത്തട്ട്  പഞഭായത്തനിനു  പുറകത്തക്കട്ട്  പചക്കറനി  കേയറ്റുമതനി  സചേയ്യുനണട്ട്.
പഭാലകമല  പഞഭായത്തനില  നനിനലാം  ഇഇൗ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  100  ടണ്  പചക്കറനി
ആലപ്പുഴ  ജനില്ലെയസട  വെനിവെനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കട്ട്  കേയറ്റുമതനി  സചേയ്യുകേയണഭായനി.
മണ്ഡലത്തനിസല ഏഴട്ട്  പഞഭായത്തുകേള നനഭായനി  കൃഷനി  സചേയ്യുകമ്പഭാള മണ്ഡലത്തനിലുള
ജനില്ലെഭാ കൃഷനികത്തഭാടലാം കനഭാക്കുകൂത്തനിയഭായനി നനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ ജനില്ലെഭാ കൃഷനികത്തഭാടലാം
കേഴനിഞ്ഞ   സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ജനില്ലെഭാ  പഞഭായത്തനില  നനിനലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ഏസറടുത്തതഭാണട്ട്.  അവെനിസട കൃഷനി സചേയ്യുനതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനനില്ലെ.   ഇത്രയധനികേലാം കൃഷനി സചേയ്യുന സലത്തട്ട് ജനില്ലെഭാ കൃഷനികത്തഭാടലാം
കകേന്ദ്രതീകേരനിചസകേഭാണട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് എക്കഭാലവലാം ഗുണലാം   ലഭനിക്കുന നനിലയനില ഒരു
സലാംഭരണശഭാല ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം ജനില്ലെഭാ കൃഷനികത്തഭാടസത്ത  സമചസപടുത്തുനതനിനുമഭാശലമഭായ
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകേണലാം.  
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ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില  കുമഭാര് :  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം
പറഞ്ഞതുകപഭാസല ജനില്ലെഭാ  പഞഭായത്തനില നനിനലാം ഏസറടുത്ത ഒരു വെലനിയ കതഭാടലാം
അവെനിസടയണട്ട്. അതനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നല്ലെ നനിലയനിലല്ലെ നടക്കുനസതന റനികപഭാര്ട്ടുണട്ട്.
അടുത്തയഭാഴ്ച ആ  കതഭാടലാം സനര്ശനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. കതഭാടലാം മഭാത്രമല്ലെ, വെളസര
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി   പ്രകയഭാജനസപടുത്തഭാന് കേഴനിയന  64-ഓളലാം  ഫഭാമുകേള  കൃഷനി
വെകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുണട്ട്.  ഇഇൗ ഫഭാമുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് അതനില എല്ലെഭാ കമഖലകേളനിലുലാം
കൃഷനി സചേയഭാന് തതീരുമഭാനനിചഭാല നമ്മുസട ആവെശലകേതയ്ക്കനുസരനിചള ഉലപനമുണഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുസമനട്ട് കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില എല്ലെഭാ ഫഭാമുകേളുലാം
പുനരുദരനിക്കഭാന്കവെണനിയനിട്ടുള വെനിപുലമഭായ പദതനി  സര്ക്കഭാര്  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
നമ്മുസട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉലപഭാദനത്തനിസന്റെ  കഹഭാടട്ട്കസഭാട്ടുകേളഭായനി  സഎഡന്റെനിസസഫ
സചേയ  സലങ്ങളനില  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ  സലത്തട്ട്  ഒരു  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രലാം
തുടങ്ങുനതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  അതനിസന്റെ വെനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം
തതീരുമഭാനസമടുക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാദലലാം നമ്പര് *123

കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി

3(*123) ശതീ  .   സകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   സജയനിലാംസട്ട് മഭാതത :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയസട പ്രവെര്ത്തനങ്ങസളക്കുറനിചള ഓഡനിറട്ട്

പരഭാമര്ശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓഡനിറനില ചൂണനിക്കഭാണനിച ധൂര്ത്തനിസനക്കുറനിചലാം അഴനിമതനിസയക്കുറനിചലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയസട  ഫണട്ട്  കസഭാതസട്ട്  ഏസതഭാസക്ക
യഭാസണനലാം ഫണട്ട് യഥഭാസമയലാം ലഭലമഭാക്കനികയഭാ എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഫണനിസന്റെ അപരലഭാപ്തത അകതഭാറനിറനിയസട പ്രവെര്ത്തനസത്ത എങ്ങസന
സസഭാധതീനനിസചനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം  നലകുകമഭാ;  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിചസവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്) : സര്,  

(എ)  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയസട  2008-09  മുതല  2015-16
വെസരയള ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  11  ഇനങ്ങളനിലഭായനി   ദതീര്ഘമഭായ ഒരു
റനികപഭാര്ടഭാണസതനതുസകേഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടനിസന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി) എ.ജനി. -യസട ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടനിസല പരഭാമര്ശങ്ങസളല്ലെഭാലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  ഓഡനിറനില ചൂണനിക്കഭാണനിച നന്യൂനതകേള പരനിഹരനിചട്ട് എ.ജനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് നലകുനതനികലക്കട്ട്  3-8-2016-സല 31- ാാമതട്ട് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി
മതീറനിലാംഗനില ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തസന അജണയഭായനി ഉളസപടുത്തനി ചേര്ച സചേയ്യുകേയലാം
വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേസള സലാംബന്ധനിചള ഓഡനിറട്ട് പരഭാമര്ശങ്ങളനികന്മേല അടനിയനരമഭായനി
മറുപടനി നലകുവെഭാനുലാം ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചേര്ച സചേയ്യുനതനിനുമഭായനി ചേതീഫട്ട് സസക്രടറനി
അദലക്ഷനഭായനിട്ടുള എകനികേന്യൂടതീവെട്ട്  മതീറനിലാംഗട്ട്  വെനിളനിക്കുവെഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിച.  ഇതനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില 9-9-2016-നട്ട് 21-ാാമതട്ട് എകനികേന്യൂടതീവെട്ട് കേമ്മേനിറനി ചേതീഫട്ട് സസക്രടറനിയസട
അദലക്ഷതയനില  കൂടുകേയലാം  ഓഡനിറട്ട്  പരഭാമര്ശങ്ങള  ചേര്ച  സചേയ്യുകേയലാം  വെനിവെനിധ
വെകുപ്പുകേളനില നനിനലാം ഓഡനിറട്ട് പരഭാമര്ശങ്ങളനില ലഭനിച മറുപടനി പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി
പ്രനിന്സനിപല അക്കഇൗണന്റെട്ട് ജനറലനിനട്ട് നലകുവെഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം സചേയ.

(സനി)  2007-സല  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  ആക്ടനിസന്റെ  10,  11
വെകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കകേരള കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് ഫണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്.
അപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനകതഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭായനി
സൂക്ഷനിചനിട്ടുളകതഭാ  ആയ  ഏസതഭാരു  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹനത്തനികന്മേലുലാം  അങ്ങസനയള
വെഭാഹനങ്ങളക്കഭായനി  ആക്ടനിസന്റെ  പടനികേയനില  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള  നനിരക്കുകേളനില
ഒറത്തവെണ  സസസട്ട്  ഇഇൗ  ആക്ടനിസല  ആവെശലങ്ങളക്കഭായനി  ചുമത്തുകേയലാം
പനിരനിസചടുക്കുകേയലാം സചേയ്യുന.  കൂടഭാസത,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം
നലകുന ഗ്രഭാന്റുകേള,  വെഭായ്പകേള അസല്ലെങനില മുന്കൂറുകേള,  സപഭാതു സഭാപനങ്ങളനില
നനികനഭാ സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില നനികനഭാ സലാംഘടനകേളനില നനികനഭാ ലഭനിക്കുന
സലാംഭഭാവെനകേള, 28-ാംവെകുപനിന് കേതീഴനില കശഖരനിച രഭാജനിയഭാക്കല ഫതീസട്ട്,  എനനിവെ
ഫണട്ട് കസഭാതസ്സുകേളഭാണട്ട്.  അതുകപഭാസല, 1988-സല കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ആക്ടട്ട് (1988-സല
59-ാംകകേന്ദ്ര  ആക്ടട്ട്)  200-ാംവെകുപനിന്കേതീഴനില  മുന്വെര്ഷത്തനില  കശഖരനിച
രഭാജനിയഭാക്കല  ഫതീസനിസന്റെ  അന്പതട്ട്  ശതമഭാനത്തനിനട്ട്  തുലലമഭായ   തുകേയലാം ഓകരഭാ
വെര്ഷവലാം  ഫണനികലക്കട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നലകുന  വെനിഹനിതവലാം  ഫണട്ട്
കസഭാതസഭാണട്ട്.  നഭാളനിതുവെസര കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് 173.12 കകേഭാടനി രൂപ
ബഡ്ജറട്ട്  വെനിഹനിതമഭായനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 23

(ഡനി) ഫണനിസന്റെ അപരലഭാപ്തത കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയസട പ്രവെര്ത്തനങ്ങസള
ബഭാധനിചനിടനില്ലെ.

ശതീ  .    സകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട് :  സര്,  നമ്മുസട സലാംസഭാനത്തട്ട് വെര്ദനിചവെരുന
വെഭാഹനസപരുപവലാം അപകേടമരണങ്ങളുലാം അപകേടമരണങ്ങളുസട വെര്ദനയലാം കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്
രൂപതീകേരനിചതഭാണട്ട്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ   അകതഭാറനിറനി.  കറഭാഡ്സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി
നനിലവെനില വെനനിട്ടുലാം കകേരളത്തനില ഇകപഭാഴുലാം  കദശതീയപഭാതകേളനില സതീഡട്ട് കബക്കറുകേളുലാം
ഹമ്പുകേളുലാം  വെഭാഹനക്കുരുക്കട്ട്  നനിലനനിലക്കുന കമഖലകേളുലാം  ധഭാരഭാളമഭായനി  കേഭാണുന.
അതുകപഭാസല  അപകേടങ്ങളനിസല  മരണനനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കഭാന്   സഹഭായനിക്കുന കടഭാമഭാ
സകേയര്  യൂണനിറനിസന്റെ  അഭഭാവെവലാം  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷസയ  സലാംബന്ധനിച  ശഭാസതീയ
ഗകവെഷണങ്ങളുലാം തതീസര  കുറഞ്ഞുകപഭാകുന.  ഇതനിസന്റെ ഫലമഭായനി  കറഭാഡപകേടങ്ങള
കൂടനിവെരുന.  ഇത്തരലാം ഗഇൗരവെതരമഭായ കപഭാരഭായ്മകേള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇഇൗ
കപഭാരഭായ്മകേള പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് : സര്, വെര്ദനിചവെരുന കറഭാഡപകേടങ്ങളനില നനിനലാം
സമൂഹസത്ത രക്ഷനിക്കുകേസയന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  ശതീ.  മഭാതന്യൂ ടനി.  കതഭാമസട്ട്
ഗതഭാഗത  വെകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന  കേഭാലത്തട്ട്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  കകേരള
നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനിയതട്ട്. ഇതട്ട് കകേന്ദ്ര നനിയമകത്തഭാടട്ട് കചേര്നനനിനള നനിയമമഭായനിരുന.
ഇവെനിസട ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാസല,  വെര്ദനിചവെരുന ആവെശലങ്ങള പരനിഹരനിക്കത്തക്ക
വെനിധത്തനില  ഫലപ്രദമഭായ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാസയനള
കേഭാരലലാം സലാംശയലാം തസനയഭാണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനികലക്കഭാവെശലമഭായ നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനികക്കണതുസണനട്ട് തസനയഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരുലാം ചേനിനനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .    സകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട് :  സര്,  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയസടയലാം  കറഭാഡട്ട്
അപകേടങ്ങളുസടയലാം കേഭാരലത്തനില പ്രധഭാന ശദ കവെണതട്ട് സസഡ്രെെവെര്മഭാരുസട കേഭാരലത്തനിലഭാണട്ട്.
സസഡ്രെെവെനിലാംഗട്ട് സസലസന്സട്ട് കനടനിസക്കഭാടുക്കുന സസഡ്രെെവെനിലാംഗട്ട് സ്കൂളുകേള നമ്മുസട സലാംസഭാനത്തട്ട്
സസലസന്സനില്ലെഭാസത പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതുലാം അമനിതമഭായ ഫതീസട്ട് ഇഇൗടഭാക്കുന പ്രവെണതയലാം
സസഡ്രെെവെനിലാംഗട്ട് പഠനിപനിക്കഭാന്  കവെണ നനിശനിത   സഇൗകേരലങ്ങളുലാം കയഭാഗലതയമനില്ലെഭാത്ത
സഭാപനങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതുലാം അങ്ങയസട ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലങ്ങള
കേര്ശനമഭായനി നനിയനനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  സര്,  സസഡ്രെെവെനിലാംഗട്ട്  സ്കൂളുകേള  കകേരളത്തനില

പ്രവെര്ത്തനിക്കണസമങനില  ബന്ധസപട  അധനികേഭാരനികേളനില  നനിനട്ട്  സസലസന്സട്ട്

കേരസമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  പഭാടുള്ളൂസവെന  നനിബന്ധനയഭാണുളതട്ട്.
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എനഭാല,  സസലസന്സട്ട്  ഇല്ലെഭാസത  അനധനികൃതമഭായനി  സസഡ്രെെവെനിലാംഗട്ട്  സ്കൂളുകേള

പ്രവെര്ത്തനിക്കുനസണന കേഭാരലലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചഭാല തതീര്ചയഭായലാം അത്തരലാം സ്കൂളുകേളസക്കതനിസര

നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ശദനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .   സജയനിലാംസട്ട് മഭാതന്യൂ : സര്, പ്രതനിവെര്ഷലാം നഭാലഭായനിരത്തനിലധനികേലാം ആളുകേള
കറഭാഡപകേടത്തനില മരണസപടുകേയഭാണട്ട്. ഇനസല എസന്റെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില
ഒരു കുടനിയലാം ഇനട്ട് ബഹുമഭാനലനഭായ മനനി രഭാമചേന്ദ്രന് കേടനപളനിയസട  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില രണ്ടുകപരുലാം കറഭാഡപകേടത്തനില മരണസപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   പ്രതനിദനിനലാം
15 കപരഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില കറഭാഡപകേടങ്ങളനില മരണസപടുനതട്ട്.  കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുനതനില നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ പങട്ട് വെഹനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള വെളസര പ്രധഭാനസപട ചുമതലയണട്ട്.
അതുപ്രകേഭാരലാം കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ ഇഇൗ ഫണനികലയ്ക്കട്ട്  വെരുനസണങനിലുലാം  അതട്ട്
ഫലപ്രദമഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിക്കസപടുനനില്ലെഭാസയനതട്ട് ആകക്ഷപകേരമഭാണട്ട്. മുന് വെര്ഷസത്ത
ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചഭാല  വെലനിയ  കതഭാതനിലുള ക്രമകക്കടുകേള
ഇക്കഭാരലത്തനില നടനനിട്ടുസണനട്ട് കേഭാണഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം
പ്രസ്തുത ഫണട്ട് കൃതലമഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം നനിലവെനിലുള ചേടങ്ങളനില മഭാറലാം
വെരുകത്തണതുണട്ട്.  നനിലവെനിലുള ചേടലാം അനുസരനിചട്ട്  സസസന് കബഭാര്ഡുകേള,  കറഭാഡട്ട്
സസസഡനിസല  കേലഭാകരജട്ട്  സവെയനികറജുള കബഭാര്ഡര്  സസലന്  അതുകപഭാസലതസന
കബഭാധവെലക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള   നടത്തുകേസയനതഭാണട്ട്
കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയസട  ചുമതല.  കറഭാഡപകേട നനിവെഭാരണത്തനിനുകവെണനി
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച ജസ്റ്റേനിസട്ട് ചേന്ദ്രകശഖരദഭാസട്ട് കേമ്മേനിറനി അഞട്ട് വെര്ഷലാം
പഠനലാം നടത്തനി കകേരളത്തനിസല കറഭാഡപകേടങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനുകവെണനിയള
നനിര്കദ്ദേശലാം സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ദഇൗര്ഭഭാഗലവെശഭാല,  ജസ്റ്റേനിസട്ട് ചേന്ദ്രകശഖരദഭാസട്ട് കേമ്മേനിറനിയസട
റനികപഭാര്ടനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില  ആ ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  ഒരു നടപടനിയലാം സസതീകേരനിചനില്ലെ.
കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയസട പരനിധനിയനില വെരുന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് ജസ്റ്റേനിസട്ട്
ചേന്ദ്രകശഖരദഭാസട്ട് കേമ്മേനിറനി ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുള അപകേടകേരമഭായ സനിതനിവെനികശഷലാം
ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനുലാം കകേവെലലാം കബഭാധവെലക്കരണ പ്രവെര്ത്തനവലാം സസസന് കബഭാര്ഡുലാം
മഭാര്ക്കനിലാംഗുലാം മഭാത്രമല്ലെ, മറട്ട് പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകൂടനി നടത്തുനതനിനുമഭായനി ചേടലാം കഭദഗതനി
സചേയട്ട് ഇഇൗ ഫണട്ട് വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് : സര്, ബഹുമഭാനസപട അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാസല
ഇകപഭാഴസത്ത വെലവെസയനുസരനിചട്ട്  നമ്മുസട  ആവെശലങ്ങളക്കനുസരനിചള ഫലപ്രദമഭായ
പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.  അത്തരലാം  പരനിമനിതനികേള
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മറനികേടനസകേഭാണട്ട് സചേയനിട്ടുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങസളയഭാണട്ട് ഓഡനിറനില അപഭാകേതയഭായനി
പരഭാമര്ശനിക്കസപടനിട്ടുളതട്ട്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്,  കകേഭാടയസത്ത  ശതീമഭാടനി  ജലാംഗ്ഷനനില
യഭാത്രഭാക്കുരുക്കട്ട്  ഒഴനിവെഭാക്കഭാനുലാം ജനങ്ങളക്കട്ട്  സഇൗകേരലപ്രദമഭായനി  കറഭാഡട്ട്
മുറനിചകേടക്കുനതനിനുമഭായനി ആവെനിഷ്കരനിച  സസസ്ക  വെഭാക്കട്ട്  പദതനിയണട്ട്. ആ പദതനി
ഇകപഭാഴുള മഭാനദണ്ഡങ്ങളനിലസപടുനതല്ലെഭാസയന ആകക്ഷപമഭാണട്ട് ഓഡനിറട്ട്  വെനിഭഭാഗത്തനിലനനിനലാം
പ്രകതലകേനിചട്ട് എ.ജനി.-യനില  നനിനമുണഭായനിട്ടുളതട്ട്.  ആ സഭാഹചേരലത്തനില പ്രസ്തുത
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്,  അങ്ങട്ട്  ഇവെനിസട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാസല, കറഭാഡനിസന്റെ
ഇരുവെശത്തുമുള സസസന്  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കല  മഭാത്രമല്ലെ  കേഭാലനട
യഭാത്രകേഭാര്ക്കട്ട്  സഞരനിക്കഭാനുളതട്ട്,  കറഭാഡട്ട്  കക്രഭാസട്ട്  സചേയ്യുകമ്പഭാഴുള നനിയമങ്ങള,
ജലാംഗ്ഷന്  വെനികേസനലാം  തുടങ്ങനിയ  നനിരവെധനി  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളകൂടനി  നടകത്തണതട്ട്
ആവെശലമഭാണട്ട്. അങ്ങസന സചേയഭാല മഭാത്രകമ കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂസവെന
അങ്ങയസട  പരഭാമര്ശലാം  ശരനിയഭായ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതനിനനുസരനിചട്ട്  ജസ്റ്റേനിസട്ട്  ചേന്ദ്രകശഖരദഭാസട്ട്
കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ നനിയമത്തനില ആവെശലമഭായ
കഭദഗതനികേള വെരുത്തുനതനിസനക്കുറനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ഗഇൗരവെത്തനില ആകലഭാചേനിച സകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് : സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ   കേഭാലത്തട്ട്
സലാംസഭാന കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയനിസല ചേനില ഉകദലഭാഗസരുലാം ബന്ധുക്കളുലാം
ബനിനഭാമനികേളുലാം  കചേര്നട്ട്  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയസട  അഴനിമതനി  നടത്തനിസയനലാം
കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട്,  സകേലകടഭാണ്, നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട് തുടങ്ങനിയ ഏജന്സനികേള വെഴനി
സചേലവെഴനിച  50  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കട്ട്  കേണകക്കഭാ  ബനില്ലുകേകളഭാ   കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിയനില ഇല്ലെഭാസയനലാം  ഇതുവെസര  ഓഡനിറട്ട്  വെനിഭഭാഗലാം  സലാംസഭാന  കറഭാഡട്ട്
സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിയനില യഭാസതഭാരു പരനികശഭാധനയലാം  നടത്തനിയനിടനില്ലെഭാസയനമുള
വെഭാര്ത്തകേളഭാണട്ട് പുറത്തുവെനനിട്ടുളതട്ട്.  കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ നടപടനികേളക്കഭായനി വെഭാഹന
ഉടമകേളനില  നനിനട്ട്  സസസട്ട്,  പനിഴ  ഇനങ്ങളനില   ഇഇൗടഭാക്കനിയനിട്ടുള 130  കകേഭാടനി
രൂപയസട  വെനിനനികയഭാഗത്തനിസല  ക്രമകക്കടുകേസള  സലാംബന്ധനിചലാം  വെഭാര്ത്തകേള
വെനനിട്ടുണട്ട്.  ആയനിരലാം  രൂപയ്ക്കട്ട്  മുകേളനിലുള സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേള  സചേക്കട്ട്
മുകഖനകയ  പഭാടുള്ളൂസവെന  വെലവെസ  നനിലവെനിലനിരനിസക്ക  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ
വെഭാരഭാചേരണത്തനിസന്റെ കപരനില നഭാലപതട്ട് ലക്ഷകത്തഭാളലാം രൂപ സചേലവെഭാക്കനിയതനിസന്റെ
കരഖകേള  അകതഭാറനിറനിയനില  ഇസല്ലെനമുള പരഭാതനിയണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച
വെസ്തുതകേള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലുകണഭാ;  ഉസണങനില എന്തുനടപടനി സസതീകേരനിച?

ശതീ  എ  .    സകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  സര്,  അങ്ങട്ട് ഇവെനിസട ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാസല
കബഭാധവെലക്കരണ പരനിപഭാടനികേളക്കട്ട്  ഇകപഭാള നനിശയനിചനിട്ടുള സലാംഖല  ആയനിരലാം
രൂപയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  ആയനിരലാം  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചസകേഭാണട്ട്   കബഭാധവെലക്കരണ
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പരനിപഭാടനികേള ഫലപ്രദമഭായനി  നടത്തഭാന്  കേഴനിയനില്ലെ.  അതഭാണട്ട്  നനിയമത്തനിസല
അപഭാകേതസയനട്ട്  ഞഭാന് പറഞ്ഞതട്ട്.  കേഭാരലങ്ങള കൃതലമഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവെശലമഭായ വെനിധത്തനിലുള ഒരു സഎഡനിയ അല്ലെ ആ നനിയമത്തനിസന്റെ  വെലവെസകേളനിലുളതട്ട്.
അകതസമയലാം  നനിയമരഹനിതമഭായഭാണട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  സചേയനിട്ടുളസതന  ഓഡനിറട്ട്
വെകുപനിസന്റെ കേസണത്തല നനിയമത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ശരനിയഭാണട്ട്. എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട്
ഇങ്ങസന സലാംഭവെനിചസതനട്ട് ഓഡനിറട്ട് വെനിഭഭാഗസത്ത കബഭാദലസപടുത്തഭാന് ആവെശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമന   കേഭാരലമഭാണട്ട് ഞഭാനനിവെനിസട  സൂചേനിപനിചതട്ട്.  എനഭാല
ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങളനില ഇതനിനുപരനിയഭായ ചേനില ക്രമകക്കടുകേള നടനനിട്ടുസണനഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനസപട അലാംഗലാം  ഇവെനിസട ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ഇത്തരത്തനില നനിയമവെനിരുദമഭായനി
ക്രമകക്കടട്ട്  കേഭാണനിക്കുകേയലാം അനധനികൃതമഭായനി കേഭാരലങ്ങള  സചേയ്യുകേയലാം സചേയനിട്ടുളതു
സലാംബന്ധനിചട്ട് പ്രകതലകേമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തുനതുലാം ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  സര്,  നമ്മുസട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെര്ദനിചവെരുന
കറഭാഡപകേടങ്ങള  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനുകവെണനിയഭാണട്ട്  2007-ല  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നലകേനിയതട്ട്.  വെര്ഷങ്ങള  കേഴനിയകനഭാറുലാം  കറഭാഡപകേടങ്ങള
ഒഭാകരഭാ ദനിവെസവലാം  വെര്ദനിചവെരുന നനിലയനിലഭാണട്ട് കേഭാരലങ്ങള മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതട്ട്.
അതുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് അകതഭാറനിറനിയസട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനു
കവെണനി ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര് പുതനിയതഭായനി എസനല്ലെഭാലാം കേഭാരലങ്ങള സചേയഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  സര്,  നസമ്മേയഭാ സകേ ഉലക്കണ്ഠസപടുത്തുന
വെനിധത്തനിലഭാണട്ട് കറഭാഡപകേടങ്ങള വെര്ദനിചസകേഭാണനിരനിക്കുനസതനതട്ട് വെസ്തുതയഭാണട്ട്.
കറഭാഡപകേടങ്ങള  വെര്ദനിക്കുനതനിനുള പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം  കറഭാഡ്നനിയമങ്ങള
പഭാലനിക്കുനതനില കകേരളതീയ സമൂഹലാം കേഭാണനിക്കുന അലലാംഭഭാവെമഭാണട്ട്. കറഭാഡട്ട് നനിയമങ്ങള
പഭാലനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിച അവെകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനു കവെണനിയള അതനിശക്തമഭായ
പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭാണട്ട്  ഇഇൗ  സഭയനിസല  മുഴുവെന്  അലാംഗങ്ങളുലാം  സഹകേരനികക്കണതട്ട്.
അങ്ങസന വെരുകമ്പഭാള  കറഭാഡപകേട നനിരക്കട്ട് കുറചസകേഭാണ്ടുവെരഭാന് കേഴനിയലാം. എനഭാല
വെതീതനിയള കറഭാഡുകേള,  സനിഗ്നലുകേള  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള  സഭാപനിചസകേഭാണട്ട്
ആവെശലമഭായ സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിസക്കഭാടുകക്കണതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ബഭാദലതയഭാണട്ട്.
അങ്ങസനയള സലാംയക്ത  ശമത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറചട്ട്
ആശസഭാസമുണഭാകുന സഭാഹചേരലത്തനികലക്കട്ട് എത്തനികചരഭാനഭാകുനതട്ട്.  അതുസകേഭാണ്ടുതസന
കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയസട  ഇകപഭാഴസത്ത  നനിയമഭാവെലനിയനില  മഭാറലാം
വെരുത്തനിസക്കഭാണട്ട് കൂടുതല ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിസനക്കുറനിചള
ചേര്ചകേളഭാണട്ട്  നടത്തനിസക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങസന  ആവെനിഷ്കരനിക്കുന  പുതനിയ
പരനിപഭാടനികേസളക്കുറനിചട്ട്  സഭസയ യഥഭാസമയലാം അറനിയനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ :  സര്,  സര്കവ്വ അനുസരനിചട്ട് ഏഷലഭാ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തനില
ജനസഭാന്ദ്രത  ഏറവലാം കൂടുതലുള പ്രകദശലാം  സസവെപനിനഭാണട്ട്.  അവെനിസട  ഒറ  കറഭാഡട്ട്
മഭാത്രമഭാണുളതട്ട്. വെല്ലെഭാര്പഭാടലാം കേസണയ്നര് സടര്മനിനല, സപകടഭാസനറട്ട് എല.എന്.ജനി.,
സകേഭാചനി റനിസസഫനറനി കപ്രഭാജക്ടട്ട് തുടങ്ങനി വെനിവെനിധങ്ങളഭായ കപ്രഭാജക്ടുകേള വെനകതഭാടുകൂടനി
ഉത്തര കകേരളത്തനില നനിനട്ട് സകേഭാചനിയനികലക്കുള പ്രധഭാന പ്രകവെശന കേവെഭാടലാം സസവെപനിന്
കറഭാഡഭാണട്ട്. ഒരു സര്കവ്വ നടത്തനിയകപഭാള അപകേടമരണലാം കൂടുതലുലാം  അവെനിസടയഭാണട്ട്
നടക്കുനസതനഭാണട്ട് മനസനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിചതട്ട്.   ഇതുമനസനിലഭാക്കനി എകേട്ട് സസര്ട്ടുകേളുലാം
പ്രധഭാനസപട ആളുകേളുസമഭാസക്ക കചേര്നട്ട് അപകേടലാം ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി ഇ-യഭാത്ര
കപ്രഭാജക്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി അകങ്ങക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ  പദതനിക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് മുന്സസകേ എടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗലാം  ഇവെനിസട
സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല ഒരു നല്ലെ പദതനി സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  പരനിഗണനയ്ക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവെനിലുള ചേടങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട് കറഭാഡട്ട് കസഫനി അകതഭാറനിറനിയസട ഫണനിലനനിനട്ട്
പണലാം അനുവെദനിക്കഭാന് നനിവൃത്തനിയനില്ലെഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം വെന. അങ്ങസനയഭാണട്ട് ഇഇൗ
ചേടങ്ങളനില മഭാറലാം  ആവെശലമുസണനട്ട്  കബഭാദലസപടതട്ട്.  ഫലപ്രദവലാം  ആകേര്ഷകേവലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ ഒരു സപ്രഭാകപഭാസല ജനില്ലെഭാതലത്തനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന
കറഭാഡട്ട് കസഫനി അകതഭാറനിറനി മുഖഭാനരലാം വെരനികേയഭാസണങനില തതീര്ചയഭായലാം അനുഭഭാവെപൂര്വ്വലാം
പരനിഗണനിക്കുന നനിലപഭാടഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിനുളളതട്ട്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)

2. കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുസട ഉത്തരങ്ങള

കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനങ്ങളനിസല അടയഭാള പ്രദര്ശനങ്ങള

4(*124) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
സപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുടസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    അബ്ദു  റബട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓകരഭാ  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹനത്തനിലുലാം  അതനിസന്റെ  രജനികസഷന്  നമ്പര്,
ഉടമഭാവെകേഭാശവലാം  ഉപകയഭാഗ  പ്രകതലകേതകേളുലാം  (സര്ക്കഭാര്/സപഭാതുകമഖല/സസകേഭാരല/
ടഭാകനി)  വെലക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവെശലമഭായതനികലസറ അടയഭാളങ്ങള,  സകേഭാടനികേള,  മറട്ട്
അലങഭാരങ്ങള  എനനിവെ  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാന്  അനുമതനി  നല്കുനതനിസന്റെ  ഉകദ്ദേശലവലാം
മഭാനദണ്ഡവലാം എനഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  രജനികസഷന്  നമ്പര്  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാസത  ഏസതങനിലുലാം  കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹനസത്ത ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് അനുമതനി നലകേഭാറുകണഭാ;  എങനില
ഏസതഭാസക്ക  വെഭാഹനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  അത്തരലാം  അനുമതനി  നലകേഭാറുളസതനലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം
അനുമതനി നലകുനതനിനുള കേഭാരണവലാം മഭാനദണ്ഡവലാം എനഭാസണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രജനികസഷന് നമ്പര് ഒഴനിസകേയള ചേനിഹ്നങ്ങളുലാം സകേഭാടനികേളുലാം  പ്രകതലകേ
നനിറത്തനിസല  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുള  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  കറഭാഡു
നനിയമങ്ങള  ലലാംഘനിക്കഭാകനഭാ  നനിയമത്തനില  ഇളവകേള  ആവെശലസപടഭാകനഭാ  അവെകേഭാശലാം
നലകുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്) : 

(എ) 1989-സല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ചേടത്തനിസല ചേടങ്ങള 50, 51 എനനിവെ
പ്രകേഭാരലാം  വെഭാഹനങ്ങളനില രജനികസഷന് നമ്പര് പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനുള അനുവെഭാദവലാം
1989-സല കകേരള കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ചേടലാം 92 എ പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് വെഭാഹനങ്ങളനില
കബഭാര്ഡട്ട് പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനുള അനുമതനിയമഭാണട്ട് നനിലവെനില നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.
സര്ക്കഭാര് നലകേനിയനിട്ടുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട് വെനിരുദമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള
വെഭാഹനങ്ങളനില  അനധനികൃതമഭായനി  കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന  പ്രവെണത  ഒഴനിവെഭാക്കുകേ
എനള ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് കകേരള കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ചേടലാം  92  എ പ്രകേഭാരലാം
ചേടകഭദഗതനി സകേഭാണ്ടുവെനതട്ട്. കൂടഭാസത സര്ക്കഭാര് വെഭാഹനങ്ങസള മറട്ട് വെഭാഹനങ്ങളനിലനനിനലാം
കവെഗത്തനില  വെനികവെചേനിചറനിയവെഭാനുലാം  അടനിയനര  കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്  വെനിവെനിധ
സലങ്ങളനില  എത്തനികചരുനതനിനുലാം  ഇതട്ട്  സഹഭായനിക്കുനണട്ട്.  ഉകദലഭാഗസസര
അടനിയനര  കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കല, സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര്/മറട്ട്
സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  എനനിങ്ങസനയള  വെനിഭഭാഗത്തനികലതു  വെഭാഹനമഭാസണന
തനിരനിചറനിയല, ഉനത പദവെനികേള വെഹനിക്കുന ഉകദലഭാഗസസര തനിരനിചറനിയല എനതീ
ഉകദ്ദേശലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  കബഭാര്ഡുകേള  വെഭാഹനത്തനില  സഭാപനിക്കുനതനിസന്റെ
ഉകദ്ദേശലലാം.  1988-സല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമത്തനിസല  2(28)-ാം  വെകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം
നനിര്വ്വചേനിക്കസപടനിട്ടുളതുലാം  സപഭാതുനനിരത്തനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുമഭായ  വെഭാഹനങ്ങളക്കഭാണട്ട്
രജനികസഷന് മഭാര്ക്കട്ട്  നലകുനതട്ട്.   1989-സല കകേരള കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ചേടങ്ങ ളനിസല
92 എ  ചേടപ്രകേഭാരലാം  (എസട്ട്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്.796/15)  സലാംസഭാന  ഗവെര്ണര്,
പഭാര്ലസമന്റെനിസല  അലാംഗങ്ങള,  സലാംസഭാന  നനിയമസഭയനിസല  അലാംഗങ്ങള,  ജനില്ലെഭാ
കേളക്ടര്, വെകുപട്ട് തലവെന്മേഭാര് എനനിവെര്ക്കട്ട് തങ്ങളുസട പദവെനി സൂചേനിപനിക്കുന കബഭാര്ഡട്ട്
തങ്ങളുസട  വെഭാഹനത്തനില  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  രഭാജട്ട്  ഭവെനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നലകേനിയനിട്ടുള വെഭാഹനങ്ങളനില രജനികസഷന് നമ്പര് കപ്ലറനിനു സമതീപലാം  'രഭാജട്ട് ഭവെന്'
എന കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന മനനിമഭാര്ക്കട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള
വെഭാഹനങ്ങളനില  'കകേരള  സര്ക്കഭാര്'  എന  കബഭാര്ഡുലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 29

ഇതട്ട്  കൂടഭാസത സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,  സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങള,  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  സഭാപനങ്ങള,  സ്റ്റേഭാറന്യൂടറനി  കബഭാര്ഡുകേള
തുടങ്ങനിയവെയസട  തലവെന്മഭാര്  സഞരനിക്കുന  വെഭാഹനങ്ങളനില  അവെരുസട  പദവെനി
സൂചേനിപനിക്കുന കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാസതയള സപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലാം  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  നഭാഷണടലസ്ഡട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുലാം  'കകേന്ദ്ര  അഥവെഭാ
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സലാംരലാംഭലാം'  എന കബഭാര്കഡഭാസട തങ്ങളുസട സഭാപനത്തനിസന്റെ
കപരട്ട്  അടങ്ങനിയ കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രദര്ശനിപഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട കകേഭാടതനികേള
കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുവെഭാന്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുള  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
കബഭാര്ഡുകേള  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം  കബഭാര്ഡുകേള  ഇളലാം  നതീല
നനിറത്തനില കേറുത്ത അക്ഷരങ്ങകളഭാസടയഭാവെണലാം.  യൂണനികവെഴനിറനിയനിസല  ടവെസട്ട്  ചേഭാന്സലര്ക്കട്ട്
അകദ്ദേഹത്തനിസന്റെ  പദവെനി  സൂചേനിപനിക്കുന  കബഭാര്ഡുലാം  യൂണനികവെഴനിറനിയസട  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
യൂണനികവെഴനിറനിയസട  കബഭാര്ഡുലാം  നതീല  കബഭാര്ഡനില  സവെളുത്ത  അക്ഷരങ്ങളനില
പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

കകേരള ടഹകക്കഭാടതനിയനിസല കലഭാ ഓഫതീസര്മഭാര്, മറട്ട് ജുഡതീഷലല ഓഫതീസര്മഭാര്

എനനിവെര്ക്കട്ട്  അവെരുസട  പദവെനി  സൂചേനിപനിക്കുന  കബഭാര്ഡുലാം  വെഭാഹനത്തനില

പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  സഡപന്യൂടനി സസക്രടറനി പദവെനിക്കട്ട് മുകേളനിലുള ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം

കലഭാകേട്ട് അദഭാലത്തനിസന്റെ സചേയര്മഭാന് തുടങ്ങനിയവെര്ക്കുലാം തങ്ങളുസട പദവെനി സൂചേനിപനിക്കുന

കബഭാര്ഡുകേള വെഭാഹനത്തനില പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കബഭാര്ഡുകേള വെഭാഹനത്തനില

പ്രദര്ശനിപനിക്കുവെഭാന്  അനുവെഭാദമുള  വെലക്തനികേള  സഞരനിക്കഭാത്തകപഭാള  അത്തരലാം

വെഭാഹനങ്ങളനിസല  കബഭാര്ഡുകേള  നതീക്കലാം  സചേയ്യുകേകയഭാ  അസല്ലെങനില  പൂര്ണ്ണമഭായലാം

മറയ്ക്കുകേകയഭാ സചേകയണതഭാണട്ട്.  19-3-2014-സല ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 28/2014/ടഭാന്.,

7-6-2014-സല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്.41/2014/ടഭാന്.,  20-10-2014-സല  ജനി.ഒ.(പനി)

നമ്പര്.76/2014/ടഭാന്.,  26-8-2015-സല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്.49/2015/ടഭാന്.  തുടങ്ങനിയ

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുസട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഔകദലഭാഗനികേ  വെഭാഹനങ്ങളനില

ബതീക്കണ്  ടലറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  വെനിവെനിധ  സഭാനമഭാനങ്ങള വെഹനിക്കുനവെര്ക്കട്ട്

അധനികേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന ഗവെര്ണര്,

സലാംസഭാന മുഖലമനനി, ടഹകക്കഭാടതനി ചേതീഫട്ട് ജസ്റ്റേനിസട്ട്, കകേരള നനിയമസഭഭാ സതീക്കര്,

കകേരള നനിയമസഭയനിസല പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവെട്ട്,  സലാംസഭാന മനനിമഭാര്,  ആസൂത്രണ

കബഭാര്ഡട്ട്  ഉപഭാദലക്ഷന്,  കകേരള  ടഹകക്കഭാടതനിയനിസല  ജഡ്ജനിമഭാര്  എനനിവെര്ക്കട്ട്

ഫഭാഷകറഭാടു  കൂടനിയ  ചുമന  ബതീക്കണ്  ടലറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കകേരളഭാ

നനിയമസഭഭാ  സഡപന്യൂടനി  സതീക്കര്,  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ചേതീഫട്ട്  സസക്രടറനി,  സലാംസഭാന

അഡസകക്കറട്ട്  ജനറല,  സലാംസഭാന  ഇലക്ഷന്  കേമ്മേതീഷണര്,  കകേരള  പബനികേട്ട്
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സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന് സചേയര്മഭാന്,  കകേരള സലാംസഭാന ടമകനഭാരനിറതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന്

സചേയര്മഭാന്,  കകേരള  സലാംസഭാന  സഷഡന്യൂളഡട്ട്  കേഭാസ്റ്റേട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്   സഷഡന്യൂളഡട്ട്

ടടബ്സട്ട് കേമ്മേതീഷന് സചേയര്മഭാന് എനനിവെര്ക്കട്ട് ഫഭാഷറനില്ലെഭാത്ത ചുമന ബതീക്കണ്

ടലറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്

അലാംഗങ്ങള, സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡട്ട് അലാംഗങ്ങള, സലാംസഭാന ഗവെണ്സമന്റെട്ട്

സസക്രടറനിമഭാര്,  ജനില്ലെഭാ  ജഡ്ജനിമഭാര്,  ജനില്ലെഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്,  കനഭാര്ക്ക  റൂടട്ട്സട്ട്  ടവെസട്ട്

സചേയര്മഭാന്, ഡനിസനിക്ടട്ട് കപഭാലതീസട്ട് ചേതീഫട്ട് റഭാങനിലുലാം അതനിനു കമസലയമുള കപഭാലതീസട്ട്

ഉകദലഭാഗസര്,  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്,  എകസ്കഭാര്ടട്ട്  അസല്ലെങനില  ടപലറട്ട്

വെഭാഹനങ്ങളഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന കപഭാലതീസട്ട് വെഭാഹനങ്ങള ,  വെനിവെനിധ യൂണനികവെഴനിറനി

ടവെസട്ട്  ചേഭാന്സലര്മഭാര്,  ഇന്ഡലന്  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  സര്വ്വതീസനിസല  അഡതീഷണല

പ്രനിന്സനിപല  ചേതീഫട്ട്  കേണ്സര്കവെറര്  ഓഫട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  റഭാങനിലുലാം  അതനിനു

കമസലയമുള  ഉകദലഭാഗസര്,  വെനിജനിലന്സട്ട്  ടനിബന്യൂണലനിസല  എന്കേസയറനി

കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്,  സസഷലല  ജഡ്ജനിമഭാര്,  സറയനിലകവെ  സപ്രഭാടക്ഷന്  കഫഭാഴട്ട്

കേമഭാന്ഡന്റെട്ട്-കേലാം-ഡനിവെനിഷണല  സസകേന്യൂരനിറനി  ഓഫതീസര്  എനനിവെര്ക്കട്ട്  ഫഭാഷകറഭാടു

കൂടനിയകതഭാ അല്ലെഭാത്തകതഭാ ആയ നതീല ബതീക്കണ് ടലറട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ആലാംബുലന്സട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്,  ഫയര്  സര്വ്വതീസട്ട്  എനനിവെ  നടത്തുന  വെഭാഹനങ്ങള,

എമര്ജന്സനി  സമയനിന്റെനന്സട്ട്  വെഭാഹനങ്ങള,  ക്രമസമഭാധഭാന  പഭാലനത്തനിനട്ട്

ഉപകയഭാഗനിക്കുന കപഭാലതീസട്ട് വെഭാഹനങ്ങള, സടറനികടഭാറനിയല വെനിലാംഗനിസന്റെ ചുമതലയള

കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് ഓഫതീസറുസട വെഭാഹനങ്ങള,  ടവെലഡട്ട് ടലഫട്ട് വെനിലാംഗട്ട്, ഫയനിലാംഗട്ട് സ്കസഭാഡട്ട്

വെഭാഹനങ്ങള  തുടങ്ങനി  തങ്ങളുസട  ചുമതല  തുടരുനതനിനഭായനി  നനിര്ബഭാധലാം  കറഭാഡട്ട്

ഉപകയഭാഗനികക്കണനി  വെരുന  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  ചുമപട്ട്,  നതീല,  സവെളുപട്ട്  നനിറങ്ങള

ഉളസപടുന മളടനി കേളര് ബതീക്കണ് ടലറട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  സകേഭാടനികേള,

അടയഭാളങ്ങള,  അലങഭാരങ്ങള  എനനിവെ  വെഭാഹനങ്ങളനില  പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

യഭാസതഭാരു പ്രകതലകേ അനുമതനിയലാം നലകേനിയനിടനില്ലെ.   

(ബനി)  1989-സല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന ചേടലാം  50,  51  എനനിവെ പ്രകേഭാരലാം
നനിരത്തനികലഭാടുന ഓകരഭാ കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹനത്തനിലുലാം നനിര്ബന്ധമഭായലാം രജനികസഷന്
മഭാര്ക്കട്ട്  പ്രദര്ശനിപനികക്കണതഭാണട്ട്.  രജനികസഷന്  മഭാര്ക്കട്ട്  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാസത
ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് ഒരു വെഭാഹനത്തനിനുലാം അനുമതനി നലകേഭാറനില്ലെ.

(സനി)  കറഭാഡട്ട്  നനിയമങ്ങള  ലലാംഘനിക്കുനതനികനഭാ  നനിയമത്തനില  ഇളവകേള
ആവെശലസപടുനതനികനഭാ  അവെകേഭാശമനില്ലെ.   ഇത്തരത്തനിലുള  യഭാസതഭാരു  ഇളവകേളുലാം
നലകേനിയനിട്ടുമനില്ലെ.
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ഹരനിതകകേരളലാം

5(*125) ശതീ  .   എലാം  .   വെനിന്സസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത  മഭാലനിനല  വെനിമുക്തമഭാക്കഭാന്  'ഹരനിതകകേരളലാം'  എന
പദതനി നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലാം  ശുചേനിയഭാക്കഭാനുലാം  ഹരനിതഭാഭമഭാക്കഭാനുമുള  എസനല്ലെഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനിയനിരനിക്കുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയസട  നടത്തനിപനിനട്ട്  ജനപങഭാളനിത്തലാം  എങ്ങസന
ഉറപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയസട  നടത്തനിപനിനട്ട്  എസനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ.   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി)  ശുചേനിതസ-മഭാലനിനലസലാംസ്കരണലാം,  കൃഷനി  വെനികേസനലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം
എനതീ മൂനട്ട് കമഖലകേളനില ഊനല നലകുന സമഗ്ര ഇടസപടലഭാണട്ട് 'ഹരനിതകകേരളലാം
പദതനി'.  നനിലവെനിലുള ജലകസഭാതസ്സുകേളുസട നവെതീകേരണലാം,  സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട
പരനിപഭാലനലാം, ഉറവെനിട മഭാലനിനലസലാംസ്കരണലാം, കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട് ഉപകയഭാഗനിചള ടജവെകൃഷനി
എനനിവെയഭാണട്ട് പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  

(സനി) കകേരളത്തനില ബഹുജന പങഭാളനിത്തകത്തഭാസട ഏസറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ
സമ്പൂര്ണ്ണ സഭാക്ഷരത,  അധനികേഭാര  വെനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം,  കുടുലാംബശതീ തുടങ്ങനിയ മഹഭാ
പ്രസഭാനങ്ങളകപഭാസല  ഹരനിത  കകേരള  മനിഷന്  ഒരു  ജനകേതീയ  പ്രസഭാനമഭാക്കനി
മഭാറഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  സനദപ്രവെര്ത്തനലാം, പങഭാളനിത്തലാം, കൂടഭായ്മ,
പഇൗരധര്മ്മേലാം  എനനിവെ  ഉറപഭാക്കുലാംവെനിധമുള  കേഭാമ്പയനിനഭാണട്ട്  രൂപലാം  നലകുനതട്ട്.
മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണസമനതട്ട്  വെനിഭവെ വെനികേസനമഭാസണന സമതീപനലാം സമൂഹത്തനില
വെലവെസഭാപനിതമഭാക്കുനതനിനുകവെണനി  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാസട  ടജവെകൃഷനിക്കുള
അനുകൂല മകനഭാഭഭാവെവലാം ജതീവെനിതരതീതനിയലാം ടശലനിയലാം ഓകരഭാ വെലക്തനിയനിലുലാം കുടുലാംബത്തനിലുലാം
ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിലുലാം സഭാമൂഹനികേ ജതീവെനിതത്തനിലുലാം ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  
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(ഡനി)  സമഗ്ര  കകേരള  വെനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
ഹരനിതകകേരളലാം അടക്കമുള പദതനികേളുസട വെനിശദമഭായ കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി  28-9-2016-സല
സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്.41/2016/ആ.സ.വെ.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
(പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന)*

പ്രധഭാനമനനി ആവെഭാസട്ട് കയഭാജന

6 (*126) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന് :
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    സകേ  .    ബഭാബു :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായനിരുന ഇനനിരഭാ  ആവെഭാസട്ട്  കയഭാജന പനിന്വെലനിചട്ട്
പകേരലാം ആരലാംഭനിച പ്രധഭാനമനനി ആവെഭാസട്ട് കയഭാജന പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനില ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട
എണ്ണത്തനില ഗണലമഭായ കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; കുറവണഭാസയങനില
കേഭാരണസമനഭാസണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എലാം.എ.ടവെ.  പ്രകേഭാരലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  സതരസഞ്ഞടുക്കുനതനിനുള
മഭാനദണ്ഡലാം എനഭാണട്ട്;

(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  സതരസഞ്ഞടുക്കുനതനിനട്ട്  അവെലലാംബനിചനിട്ടുള രതീതനി
എനഭാണട്ട്;  ഉകദലഭാഗസര്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  നനിശയനിക്കുനതനിനു  പകേരലാം  കൃതലമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുസട  അടനിസഭാനത്തനില  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള
സതരസഞ്ഞടുക്കുന രതീതനി അവെലലാംബനിക്കഭാന് സഭാധലമഭാകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ.   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല) :  

(എ)  ഉണട്ട്.  പ്രധഭാന്മനനി  ആവെഭാസട്ട്  കയഭാജന (ഗ്രഭാമതീണ്)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
2016-17  വെര്ഷലാം  24341  വെതീടുകേളഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
അനുവെദനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതനില  14605  വെതീടുകേള പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനിനുലാം
9736 വെതീടുകേള നന്യൂനപക്ഷ വെനിഭഭാഗത്തനിനുമഭാണട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുളതട്ട്. ടനി പദതനിയനില
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  എണ്ണത്തനില കുറവെട്ട്  വെനനിട്ടുണട്ട്.   കുറവെട്ട്  വെരുത്തനിയതട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗ്രഭാമവെനികേസന  മനഭാലയമഭാണട്ട്.  കുറവെട്ട്  വെനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  കേഭാരണസമഭാനലാം
മനഭാലയലാം അറനിയനിചനിടനില്ലെ.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  പ്രധഭാന്മനനി  ആവെഭാസട്ട്  കയഭാജന  (ഗ്രഭാമതീണ്)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള സതരസഞ്ഞടുക്കുനതട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് മഭാനദണ്ഡമഭായ  2011-ല
നടന സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ജഭാതനി സസന്സസട്ട്  (എസട്ട്.ഇ.സനി.സനി.)  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.
എസട്ട്.ഇ.സനി.സനി.  ലനിസ്റ്റേനിലസപട ഭവെന രഹനിതസരയഭാണട്ട് പദതനിയനില ഉളസപടുത്തുനതട്ട്.
ലനിസ്റ്റേനിലസപടവെരുസട  നനിലവെനിസല  സനിതനി  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തു തലത്തനില  വെനികല്ലെജട്ട്
എകേട്ട് സ്റ്റേന്ഷന്  ഓഫതീസര്  പരനികശഭാധനിചതനിനട്ട്  കശഷലാം  അര്ഹരഭായവെരുസട  ലനിസ്റ്റേട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി  ഗ്രഭാമസഭഭാ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുകശഷലാം പനി.എലാം.എ.ടവെ.  സവെബട്ട്  ടസറനില
അപട്ട് കലഭാഡട്ട് സചേയഭാണട്ട് ഗുണകഭഭാക്തൃ സതരസഞ്ഞടുപട്ട് നടത്തുനതട്ട്.  ഭവെനരഹനിതരഭായ
16-നുലാം  59-നുലാം പ്രഭായപരനിധനിയനില അലാംഗങ്ങളനില്ലെഭാത്ത കുടുലാംബത്തനിനുലാം ഗൃഹനഭാഥന്
വെനനിതയഭായവെര്ക്കുലാം  25  വെയസനിനട്ട് മുകേളനിലുള സഭാക്ഷരരഭായ പുരുഷന്മേഭാര് ഇല്ലെഭാത്ത
കുടുലാംബത്തനിനുലാം കുടുലാംബത്തനില ശഭാരതീരനികേ ക്ഷമതയളവെരനില്ലെഭാത്തതുലാം ഭനിനകശഷനിയളവെര്
ഉളസപടതുലാം  കൂലനികവെല  ഉപജതീവെനമഭായവെര്മഭാത്രലാം  ഉളസപടതുമഭായ  കുടുലാംബത്തനിനുലാം
അര്ഹതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില മുന്ഗണനയണട്ട്.  കചേരനിനനിവെഭാസനികേളഭായ നനിരഭാലലാംബര്,
കതഭാടനിപണനിക്കഭാര്,  പ്രഭാക്കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗത്തനിലുളസപടവെര്,  അടനിമസത്തഭാഴനിലനിലനനിനട്ട്
കമഭാചേനിതരഭായവെര് എനനിവെര് ഈ പദതനിയനില ഉളസപടഭാന് അര്ഹരഭാണട്ട്.  

തഭാസഴപറയന മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുന കുടുലാംബങ്ങള അനര്ഹരഭായനിരനിക്കുലാം:

1. രണ്ടു ചേക്രലാം മുതലുള കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനലാം സസനമഭായള കുടുലാംബലാം

2. മൂനട്ട്-നഭാലട്ട് ചേക്ര കേഭാര്ഷനികേ യനങ്ങള സസനമഭായള കുടുലാംബലാം

3. 50,000 രൂപയ്ക്കട്ട് മുകേളനില കേനിസഭാന് ക്രഡനിറട്ട് കേഭാര്ഡുള കുടുലാംബലാം

4. സര്ക്കഭാര് ജതീവെനക്കഭാരുള കുടുലാംബലാം

5. സര്ക്കഭാരനില രജനിസ്റ്റേര്സചേയ കേഭാര്ഷനികകേതര സലാംരലാംഭകേന് ഉള കുടുലാംബലാം

6. 10,000 രൂപയനില കൂടുതല കുടുലാംബ മഭാസവെരുമഭാനമുള കുടുലാംബലാം

7. ആദഭായ നനികുതനി ദഭായകേന് ഉളസപടുന അലാംഗങ്ങളുള കുടുലാംബലാം

8. സതഭാഴനില നനികുതനി ദഭായകേന് ഉളസപടുന കുടുലാംബലാം

9. റഫനിജകററര് സസനമഭായള കുടുലാംബലാം

10.ലഭാന്റെട്ട് കഫഭാണ് ഉള കുടുലാംബലാം

11. 2.5 ഏക്കര് കേഭാര്ഷനികേ ഭൂമനിയള കുടുലാംബലാം

(സനി) ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള സതരസഞ്ഞടുക്കുക്കഭാനുള മഭാനദണ്ഡലാം നനിശയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്
കകേന്ദ്ര ഗ്രഭാമവെനികേസന മനഭാലയമഭാണട്ട്. ഇതനിനട്ട് മഭാറലാം വെരുത്തണസമനട്ട് ആവെശലസപട
കകേന്ദ്ര ഗ്രഭാമവെനികേസന വെകുപ്പുമനനിക്കട്ട് മുഖലമനനിയലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വെകുപ്പുമനനിയലാം
കേത്തട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

1055/2017
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കകേരസഫഡനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം

7(*127) ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനല്ലെനി : 
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് : 
ശതീ  .   സകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരസഫഡട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നടത്തനിയ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ഈ സര്ക്കഭാര് അവെകലഭാകേനലാം സചേയനിരുകനഭാ; എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) മുന് ഭരണകേഭാലത്തട്ട് നടന അഴനിമതനിസയക്കുറനിചട്ട് കൃഷനി വെകുപട്ട് വെനിജനിലന്സട്ട്
സസഷലല  സസല  നടത്തനിയ  അകനസഷണത്തനിസല  പ്രധഭാന  കേസണത്തലുകേള
എസനല്ലെഭാമഭായനിരുന; റനികപഭാര്ടനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേര  കേര്ഷകേരുസട  തഭാലപരലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  കകേരസഫഡനിസന്റെ
പ്രവെര്ത്തനലാം അഴനിമതനി മുക്തമഭാക്കുനതനിനുലാം വെനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  വെനിജനിലന്സട്ട്  സസഷലല സസല കകേരസഫഡനില
നടത്തനിയ അകനസഷണവമഭായനി ബന്ധസപട റനികപഭാര്ടനികന്മേല വെനിജനിലന്സട്ട് & ആന്റെനി
കേറപ്ഷന് ബന്യൂകറഭാ അകനസഷണലാം നടത്തനിവെരനികേയഭാണട്ട്. വെനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം
നടക്കുനതനിനഭാല വെനിശദഭാലാംശലാം/റനികപഭാര്ടനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന് നനിര്വ്വഭാഹമനില്ലെ.

(സനി) കകേരസഫഡനിസല അഴനിമതനി ആകരഭാപണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് വെനിജനിലന്സട്ട് &
ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബന്യൂകറഭാ അകനസഷണലാം നടത്തുകേയഭാണട്ട്. കകേരകേര്ഷകേരുസട തഭാലപരലലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  കകേരസഫഡനിസന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  വെനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി
ബന്ധസപട  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.

നഗരസഭകേളനിസല ആകരഭാഗല വെനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

8 (*128) ശതീ  .   സകേ  .   സജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .    സകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഗരസഭകേളനിസല  ആകരഭാഗല  വെനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  നഗരസഭകേളനിസല  ആകരഭാഗല  വെനിഭഭാഗത്തനില  ആഹഭാര  സഭാധനങ്ങളുസട
പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം കഹഭാടലുകേള, തട്ടുകേടകേള, കബക്കറനികേള എനനിവെനിടങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം
ആവെശലമഭായ ഉകദലഭാഗസരുസട കുറവെട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രതനിമഭാസലാം നനിശനിത എണ്ണലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തണസമനട്ട് നഗരസഭകേളനിസല
ആകരഭാഗല വെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ) നഗരസഭകേളനില സഹലത്തട്ട് വെനിഭഭാഗത്തനില അനുവെദനതീയമഭായ തസനികേയനിലുള
ജതീവെനക്കഭാസര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. പുതനിയതഭായനി രൂപതീകേരനിച നഗരസഭകേളനില ജതീവെനക്കഭാസര
നനിയമനിചവെരുന.   ടനി  വെനിഭഭാഗലാം  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ആവെശലമഭായ
പരനിശതീലനവലാം നലകേനിവെരുനണട്ട്.  ഓകരഭാ വെനിഭഭാഗലാം ജതീവെനക്കഭാരുസടയലാം  ചുമതലകേള
നനിജസപടുത്തനി  ഉത്തരവെട്ട്  നനിലവെനിലുളതഭാണട്ട്.  ശുചേതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില
ഏര്സപടനിരനിക്കുന  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മഭാലനിനലലാം  ടകേകേഭാരലലാം  സചേയ്യുകമ്പഭാള
ധരനികക്കണ കേയ്യുറ,  ഗലാംബൂടട്ട്,  യൂണനികഫഭാലാം,  സറയനിന്കകേഭാടട്ട് മുതലഭായവെ നഗരസഭകേള
നലകേനിവെരുനണട്ട്.  സനിരലാം സതഭാഴനിലഭാളനികേള കുറവള നഗരസഭകേളുസട ആവെശലലാം
പരനിഗണനിചട്ട്  തഭാലക്കഭാലനികേ  സതഭാഴനിലഭാളനികേസള  നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ
അനുമതനി നലകേഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വെകുപനിസല
ഉകദലഭാഗസസരയഭാണട്ട് ആഹഭാര സഭാധനങ്ങള വെനിലക്കുന സഭാപനങ്ങളനില പരനികശഭാധന
നടത്തുനതനിനഭായനി അധനികേഭാരസപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  അകതഭാസടഭാപലാം നഗരസഭകേളനിസല
ആകരഭാഗല വെനിഭഭാഗലാം  ജതീവെനക്കഭാരുലാം പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്.   വൃത്തനിഹതീനമഭായ
ചുറ്റുപഭാടനിലഭാകണഭാ  ആഹഭാരലാം  പഭാകേലാം  സചേയ്യുനതട്ട്,  പഴകേനിയ  ആഹഭാരസഭാധനങ്ങള
വെനിലപന നടത്തുനകണഭാ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് നഗരസഭഭാ ആകരഭാഗല വെനിഭഭാഗലാം
പ്രധഭാനമഭായലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതട്ട്.   നനിലവെനിലുള ഉകദലഭാഗസര് ടനി  പ്രവൃത്തനികേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തനിവെരുനണട്ട്.  ഈ വെനിഭഭാഗത്തനിസല ഒഴനിവകേള നനിലവെനിലുള
നഗരസഭകേളനില അതു നനികേത്തുനതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചവെരുന. 

(സനി)  നഗരസഭഭാ  പരനിധനിയനിലുള  കേടകേളനിലുലാം  കേചവെട  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
ഇടയ്ക്കനിസട  പരനികശഭാധന നടത്തനി ശുചേനിതസലാം ഉറപഭാക്കണസമനലാം മറ്റുമുള സഹലത്തട്ട്
വെനിഭഭാഗലാം  ജതീവെനക്കഭാരുസട  ചുമതലകേള  അടങ്ങുന  23-7-1964-സല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെട്ട് ജനി.ഒ. (എലാംഎസട്ട്.) 526/64/HLD നനിലവെനിലുളതഭാണട്ട്.  ഈ ഉത്തരവെനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ഇതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ആവെശലമഭായ
സര്ക്കുലറുകേളുലാം  പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആഹഭാര  സഭാധനങ്ങളനില  മഭായലാംകചേര്ക്കല



36       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 30, 2016

നനിയമപ്രകേഭാരലാം നഗരസഭകേളനിസല ഫുഡട്ട് ഇന്സസക്ടര്മഭാര് ഓകരഭാ മഭാസവലാം നനിശനിത
എണ്ണലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിക്കണസമനട്ട്  വെലവെസ
സചേയനിരുന.  എനഭാല ഫുഡട്ട് കസഫനി  &  സ്റ്റേഭാന്കഡര്ഡട്ട് ആക്ടട്ട്  നനിലവെനില വെനകതഭാസട
ഇതനിസന്റെ നനിയനണലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്ക്കഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല നഗരകേഭാരല
വെകുപനിലനനിനലാം ഇകപഭാള ഇക്കഭാരലത്തനില നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേഭാറനില്ലെ.  

ഓണലാം സമൃദനി പദതനി

9 (*129) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  'ഓണലാം  സമൃദനി  പദതനി'  വെനിജയകേരമഭായനിരുകനഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം വെനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള സമഭാഹരനിയ്ക്കുനതനിലുലാം
സലാംഭരനിയ്ക്കുനതനിലുലാം  വെനിപണനലാം  സചേയ്യുനതനിലുലാം  വെനിജയനിക്കഭാന്  സഭാധനിചകവെഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ  കനതൃതസത്തനില  കേഭാര്ഷനികകേഭാലനങ്ങള  കനരനിട്ടു
സമഭാഹരനിയ്ക്കുനതനിനുലാം ഫലപ്രദമഭായനി സലാംഭരനിയ്ക്കുനതനിനുലാം വെനിപണനലാം സചേയ്യുനതനിനുലാം
നനിലവെനിലുള സലാംവെനിധഭാനലാം കുറമറതഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

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

(എ&ബനി) വെനിജയകേരമഭായനിരുന. കൃഷനി വെകുപട്ട് അനുബന്ധ സഭാപനങ്ങളഭായ
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.  എനനിവെയസട സഹകേരണകത്തഭാസട സലാംസഭാനസത്ത
കേര്ഷകേരനിലനനിനള ഉലപനങ്ങള സമഭാത്ത വെലഭാപഭാര വെനിലകയക്കഭാള 10% കൂടനിയ
നനിരക്കനില സലാംഭരണലാം നടത്തുകേയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്  വെനിലകയക്കഭാള
30% കുറഞ്ഞ വെനിലയ്ക്കട്ട് വെനിഷരഹനിത 'ഫഭാലാം ഫഷട്ട്' പചക്കറനികേള സലാംസഭാനത്തട്ട് 1350
വെനിപണന ശഭാലകേളനിലൂസട നലകുകേയലാം സചേയ. ഇതനിനഭായനി സബട്ട് സനിഡനി അനുവെദനിക്കുകേയലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സബട്ട് സനിഡനി നനിരക്കനില കേഭാര്ഷനികകേഭാലപനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  വെനിപുലമഭായ  പ്രചേരണലാം  നലകേനിസക്കഭാണട്ട്  ജനകേതീയമഭായനി സലാംഘടനിപനിച
ഓണ വെനിപണനികേള കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം വെളസരയധനികേലാം പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായനിരുന.
ഇതുമൂലലാം ഓണ വെനിപണനിയനില പചക്കറനിയസട വെനില വെര്ദനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയലാം സചേയ.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപനങ്ങള കനരനിടട്ട്  സലാംഭരനിചട്ട്  വെനിപണനലാം നടത്തുനതനിനുലാം

നലഭായവെനില ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം ജനില്ലെഭാതല വെനിപണന കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ജനില്ലെഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  അദലക്ഷനഭായനിട്ടുള ടനി  കേമ്മേനിറനിയനില ജനില്ലെയനിസല

പ്രനിന്സനിപല  കൃഷനി  ഓഫതീസറുലാം  വെനിപണന  ചുമതലയള  കൃഷനി  ഉകദലഭാഗസരുലാം

വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് എനതീ സഭാപനങ്ങളനിസല ഉകദലഭാഗസരുലാം

കേര്ഷകേ പ്രതനിനനിധനിയലാം ഉളസപടനിട്ടുണട്ട്.  ടനി കേമ്മേനിറനി വെനിപണന സഭാദലതകേള മുന്കൂടനി

വെനിലയനിരുത്തുകേയലാം ഉലപനങ്ങളുസട ലഭലതയ്ക്കനുസരനിചട്ട് ജനില്ലെയ്ക്കകേത്തട്ട് വെനിപണനത്തനിനുള

സഭാദലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം വെനിപണനലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവെശലഭാനുസരണമുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം സചേയവെരുന.

സലാംസഭാനസത്ത  ആറു  സമഭാത്തവെലഭാപഭാര  വെനിപണനികേളനിലുലാം  അഞട്ട്  ജനില്ലെഭാ

സലാംഭരണ വെനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം കേര്ഷകേരനിലനനിനമുള ഉലപനങ്ങള കനരനിടട്ട്

കലലലാം  സചേയട്ട്  വെനിപണനലാം  സചേയ്യുനതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  നനിലവെനിലുണട്ട്.

ആഴ്ചയനില  നനിശനിത  കലല  ദനിവെസങ്ങളനില  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഉലപനങ്ങള  കനരനിടട്ട്

എത്തനിക്കുകേയലാം  അടനിസഭാന  വെനില  നനിശയനിചട്ട്  കലലലാം  മുകഖന  വെനിപണനലാം

സചേയ്യുനതനിലൂസട നലഭായവെനില ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിക്കുനണട്ട്.   

പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട് മഭാലനിനലങ്ങള

10 (*130) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീമതനി  സനി  .    സകേ  .    ആശ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങളുസട  വെന്കതഭാതനിലുള വെര്ദനവെട്ട്

ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  കേത്തനിക്കുനതട്ട്  മൂലമുണഭാകുന  ആകരഭാഗല

പ്രശ്നങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങളുസട  ഇടയനില  ആവെശലമഭായ  കബഭാധവെത്കേരണലാം

നടത്തുനകണഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  സഷ്രെഡനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  മുകഖന  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള

റതീടസക്കനിള സചേയ്യുനതനിസനപറനി വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് കൂടുതല പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട് സഷ്രെഡനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  ഉളസപസടയള  അടജവെ  മഭാലനിനലങ്ങള  കൂടനിയനിടട്ട്
കേത്തനിക്കുനതട്ട് ഡകയഭാകനിന്, ഫന്യൂറഭാന് കപഭാലുള വെനിഷവെഭാതകേങ്ങള വെമനിക്കുനതനിനുലാം
ഇതട്ട് കേലഭാന്സര് ഉളസപസടയള ഗുരുതരമഭായ ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുലാം
കേഭാരണമഭാകുന.  ഇക്കഭാരലലാം  സപഭാതുജന ശദയനില സകേഭാണ്ടുവെനട്ട്  ഈ പ്രവെണത
അവെസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുള  വെനിവെനിധ  വെനിവെരവെനിജഭാന  വെലഭാപന  പരനിപഭാടനികേള
ശുചേനിതസമനിഷസന്റെ കനതൃതസത്തനില നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനതലത്തനില അടജവെ മഭാലനിനലങ്ങള കശഖരനിചട്ട്
തരലാംതനിരനിചട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  തുടര്നട്ട്  റതീടസക്കനിള  സചേയ്യുനതനികലക്കട്ട്
ടകേമഭാറുനതനിനുമഭായനി  സമറതീരനിയല  റനിക്കവെറനി  സഫസനിലനിറനി/റനികസഭാഴട്ട്  റനിക്കവെറനി
സസന്റെറുകേസളന  പശഭാത്തലസഇൗകേരലലാം  എല്ലെഭാ  നഗരസഭകേളനിലുലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചവെരുനതട്ട്.  ഈ  പശഭാത്തല
സഇൗകേരലത്തനിസന്റെ ഒരു ഘടകേമഭായനി പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട് സഷ്രെഡനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുമുണഭാകുലാം.  

വെനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ പദതനി

11 (*131) ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   വെനിന്സസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ പദതനി യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുവെഭാന് എസനല്ലെഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ് കേരനിചനിട്ടുളതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എസനല്ലെഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പദതനിയനുസരനിചട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനുസരനിചട്ട് ഇനനി എസനല്ലെഭാലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുസണനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വെനിഴനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖലാം  വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില  എനട്ട്  പ്രവെര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് കേടനപളനി) : 

(എ)  പദതനിയസട  സമയബന്ധനിതമഭായ  നടത്തനിപനിനട്ട്  കേണ്സഷന്  കേരഭാര്
അനുശഭാസനിക്കുന  എല്ലെഭാ  നടപടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  നനിര്വ്വഹണ
ഏജന്സനിയഭായ വെനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ കേമ്പനനിയലാം ടകേസക്കഭാള്ളുനണട്ട്.  കേണ്സഷന്
കേരഭാര് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനതുപ്രകേഭാരലാം പദതനിയസട സമയബന്ധനിതമഭായ നനിര്മ്മേഭാണചമതല
കേണ്സഷണയറഭായ അദഭാനനി വെനിഴനിഞ്ഞലാം കപഭാര്ടട്ട് ടപ്രവെറട്ട് ലനിമനിറഡനിനഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി കേണ്സഷന് കേരഭാറനില നഭാലട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ നഭാഴനികേക്കല്ലുകേള
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്  (Milestones).   ഇതനിസന്റെ  കമലകനഭാടത്തനിനഭായനി  ഒരു  സസതന
ഏജന്സനിയഭായ (Independent Engineer) STUP Consultants Private Limited-
സന പദതനി കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള ഒരു സടണര് പ്രക്രനിയയനിലൂസട തനിരസഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

പദതനിയസട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനുകവെണനിയള തതീരുമഭാനങ്ങള ടകേസക്കഭാള്ളുനതനിനഭായനി
ചേതീഫട്ട് സസക്രടറനി അദലക്ഷനഭായ ഒരു Empowered Committee-യലാം ഒരു  Project
Implementation Committee-യലാം രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച ഡനിസലാംബര് 5-ാം തതീയതനി മുതല മണ്ണുപരനികശഭാധന,
സര്കവ്വ,  കബക്കട്ട്  വെഭാടറനിസന  ബന്ധനിപനിക്കുന  കറഭാഡനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനനിവെ
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കൂടഭാസത ഭഭാഗതീകേമഭായള  dredging & reclamation, 3100  മതീറര്
നതീളമുള കബക്കട്ട്  വെഭാടറനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം എനനിവെ പൂകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതനില കബക്കട്ട്
വെഭാടറനില 400 മതീറര് നതീളത്തനില കകേഭാര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ്ഞു.

(സനി)  കേണ്സഷന് കേരഭാര് അനുസരനിചട്ട് കേണ്സഷണയര് പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ
കശഷനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള തഭാസഴപറയനവെയഭാണട്ട്:

1. കബക്കട്ട് വെഭാടര്

2. സഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗട്ട് & റനിക്ലകമഷന്

3. ബര്ത്തുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. ഉപകേരണങ്ങളുസട (വെനിവെനിധയനിനലാം സക്രയനിനുകേള, കേസണയ്നര് നതീക്കുനതനിനുള  
മറട്ട് ഉപകേരണങ്ങള മുതലഭായവെ) സഭാപനിക്കല

5. പദതനിസയ കദശതീയ പഭാത 66-മഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുന 2 കേനി.മതീ. നതീളമുള 
കറഭാഡട്ട്

6. പുതനിയ മത്സലബന്ധന തുറമുഖത്തനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
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സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അഥവെഭാ വെനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ കേമ്പനനി പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ
കശഷനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള തഭാസഴപറയനവെയഭാണട്ട്:

1. കശഷനിക്കുന ഭൂമനിയസട ഏസറടുക്കല

2. പദതനിസയ നനിലവെനിസല സറയനില ശലാംഖലയമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുന 

സറയനില പഭാതയസട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. സതീ ഫുഡട്ട് പഭാര്ക്കനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

(ഡനി)  കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങഭാന്

അനുവെദനിചനിട്ടുള  കേഭാലയളവെട്ട്  നഭാലട്ട്  വെര്ഷമഭാണട്ട്  (1465  ദനിവെസലാം).  അതനുസരനിചട്ട്

2019  ഡനിസലാംബര്  5-ാം  തതീയതനി  പദതനിയസട  വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാ  നത്തനിലുള

പ്രവെര്ത്തനലാം തുടങ്ങഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്.  അനുവെദനിചനിട്ടുള നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലയളവെട്ട്

നഭാലട്ട്  വെര്ഷസമനനിരനിസക്ക കേണ്സഷണയര് പദതനിയസട  വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള

പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭായനി  ഒരു  ആയനിരലാം  ദനിന  ഉത്സുകേ  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനി

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

വെല്ലെഭാര്പഭാടലാം ടഭാന്സ്ഷനിപ്സമന്റെട്ട് സടര്മനിനല

12 (*132) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ടടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :

ശതീ  .   മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന് :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ) വെല്ലെഭാര്പഭാടലാം ടഭാന്സ്ഷനിപട്ട്സമന്റെട്ട് സടര്മനിനലനിസന്റെ ഇകപഭാഴസത്ത പ്രവെര്ത്തനലാം
തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  മനില്ലെലന്  ടനി.ഇ.യ.  (സടന്റെനിഫൂടട്ട്  ഇകേസലന്റെട്ട്  യൂണനിറട്ട്)  പ്രതനിവെര്ഷലാം
ടകേകേഭാരലലാം സചേയഭാന് സഭാധനിക്കുന വെല്ലെഭാര്പഭാടലാം കേസണയ്നര് സടര്മനിനലനിനട്ട് പ്രതനിവെര്ഷലാം 3
ലക്ഷലാം  ടനി.ഇ.യ.  മഭാത്രകമ  ടകേകേഭാരലലാം  സചേകയണനിവെരുനള്ളൂസവെനതട്ട്  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനിക്കട്ട് സഭാപനിതകശഷനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാകേഭാസത വെരുനതനിസന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി

(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് കേടനപളനി): 

(എ) സകേഭാചനി തുറമുഖലാം വെല്ലെഭാര്പഭാടത്തട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുള ICTT സടര്മനിനല 2011

സഫബ്രുവെരനി  11  മുതല പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭായനി.  DP  കവെളഡട്ട് എന സഭാപനമഭാണട്ട്

സടര്മനിനല  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നടത്തനിവെരുനതട്ട്.  നഭാളനിതുവെസരയള  പ്രവെര്ത്തനലാം

തൃപ്തനികേരമഭായനിരുനനില്ലെ എങനിലുലാം, 2015  ഏപ്രനില മുതല സടര്മനിനല  14.5%  വെളര്ച

ടകേവെരനിക്കുകേയലാം 4,20,000 TEUS ടകേകേഭാരലലാം സചേയ്യുകേയലാം സചേയ.

(ബനി)  ഒരു മനില്ലെലന് ടനി.ഇ.യ.  പ്രതനിവെര്ഷലാം ടകേകേഭാരലലാം  സചേയഭാനുള കശഷനി

സടര്മനിനലനിനുണട്ട്.  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 4,20,000 TEUS  ടകേകേഭാരലലാം

സചേയ സടര്മനിനല നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷമഭായ  2016-17-ല  5,00,000 TEUS

ടകേകേഭാരലലാം സചേയ്യുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  സഭാപനിതകശഷനി ഉപകയഭാഗസപടുത്തഭാത്തതനിസന്റെ പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള

ചുവെസട കചേര്ക്കുന:

1. സകേഭാളലാംകബഭാ വെഴനിയള ടഭാന്സ്ഷനിപ്സമന്റെട്ട് കേസണയ്കനഴട്ട് സകേഭാചനി വെഴനി

തനിരനിചവെനിടുകേ  എനതഭാണട്ട്  വെല്ലെഭാര്പഭാടലാം  ICTT-യസട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.

എനഭാല ഇകപഭാഴുലാം  പ്രധഭാന ഷനിപനിലാംഗട്ട്  ടലനുകേള സകേഭാളലാംകബഭായനില

തസന ടഭാന്സ്ഷനിപട്ട്സമന്റെട്ട് തുടരുന.

2. സകേഭാചനിയനില  കവെണത്ര  ചേരക്കട്ട്  ടകേകേഭാരലലാം  സചേയഭാനനില്ലെഭാത്തതഭാണട്ട്

ടഭാന്സ്ഷനിപട്ട്സമന്റെട്ട്  ഇകപഭാഴുലാം  സകേഭാളലാംകബഭാ  വെഴനി  തുടരഭാനുള  പ്രധഭാന

കേഭാരണലാം.

3. ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിസല  എകേട്ട് കസഭാര്കടഴട്ട്/ഇലാംകപഭാര്കടഴനിസന്റെ  വെനികദശ

പങഭാളനികേള  സകേഭാളലാംകബഭായനിലനനിനലാം  സകേഭാചനിയനികലക്കട്ട്  ചേരക്കുനതീക്കലാം

മഭാറഭാന് വെനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന.

4. അകമരനിക്ക കപഭാലുള വെന്കേനിയ കേയറ്റുമതനി രഭാജലങ്ങളനികലക്കട്ട് കേഭാര്കഗഭാ

ടകേകേഭാരലലാം  സചേയ്യുനതനില  സകേഭാചനി  വെഴനിയലാം  സകേഭാളലാംകബഭാ  വെഴനിയമുള

നനിരക്കുകേളനില വെലനിയ  വെലതനിയഭാനലാം  ഇല്ലെഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ടഭാന്സ്ഷനിപട്ട്സമന്റെട്ട്

ഇകപഭാഴുലാം മഭാറമനില്ലെഭാസത സകേഭാളലാംകബഭായനില തസന തുടരുന.
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കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനി

13 (*133) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനിയനിസല
പ്രധഭാന  കേഭാരലങ്ങള  എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുസണങനില  അവെയസട
വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കഭദഗതനി നനിയമമഭായഭാല ഓകടഭാറനിക്ഷകേസളയലാം വെന്കേനിട ടഭാകനി
സര്വ്വതീസുകേള  ഒഴനിസകേയള  ടഭാകനി  സര്വ്വതീസുകേസളയലാം  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുസമന  ആശങയസട  അടനിസഭാനത്തനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ഈ
നതീക്കത്തനില നനിനട്ട് പനിന്തനിരനിയഭാന് ആവെശലസപടുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമ കഭദഗതനി  വെഴനി  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് നനിലവെനിലുള അധനികേഭാരങ്ങളനില
മഭാറലാം വെരഭാനനിടയകണഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്): 

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹനനനിയമ  കഭദഗതനിയനിസല  പ്രധഭാന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
തഭാസഴ പറയനവെയഭാണട്ട്:

(1) 1988-സല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമത്തനിസല  വെകുപട്ട്  9(4)  കഭദഗതനി
സചേയ്യുനതനിനഭായനി നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനിയനിസല
ഉപവെഭാകേലലാം 5(iii)  പ്രകേഭാരലാം അവെതരനിപനിചനിട്ടുള പുതനിയ കഭദഗതനിയനുസരനിചട്ട്
ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് വെഭാഹനലാം ഓടനിക്കുനതനിനട്ട് ഏറവലാം കുറഞ്ഞ വെനിദലഭാഭലഭാസ
കയഭാഗലത നനിശയനിക്കുനതനിനുള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനുള അധനികേഭാരലാം
എടുത്തട്ട് കേളഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  

(2) 1988-സല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമത്തനിസല  വെകുപട്ട്  14(2)(ബനി)
കഭദഗതനി  സചേയ്യുനതനിനഭായനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമ
കഭദഗതനിയനിസല ഉപവെഭാകേലലാം 9(ii) പ്രകേഭാരലാം അവെതരനിപനിചനിട്ടുള പുതനിയ
കഭദഗതനിയനുസരനിചട്ട് കനഭാണ് ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  വെഭാഹനലാം ഓടനിക്കുനതനിനുള
ടഡ്രെെവെനിലാംഗട്ട് ടലസന്സനിസന്റെ കേഭാലഭാവെധനി നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതട്ട് ടലസന്സട്ട്
കഹഭാളഡറുസട വെയസനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം.
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(3) നനിലവെനിസല കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമലാം അനുസരനിചട്ട് കേഭാലഭാവെധനി കേഴനിഞ്ഞ
ടലസന്സട്ട്,  കേഭാലഭാവെധനി തതീര്ന തതീയതനി മുതല  5  വെര്ഷത്തനിനുളനില
പുതുക്കനി എടുക്കഭാമഭായനിരുന.  എനഭാല  1988-സല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന
നനിയമത്തനിസല  വെകുപട്ട്  15(4)  കഭദഗതനി  സചേയ്യുനതനിനഭായനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമ  കഭദഗതനിയനിസല  ഉപവെഭാകേലലാം  10(iii)(ബനി)
പ്രകേഭാരലാം  അവെതരനിപനിചനിട്ടുള  പുതനിയ കഭദഗതനിയനുസരനിചട്ട്  5  വെര്ഷ
കേഭാലഭാവെധനി 6 മഭാസമഭായനി കുറചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(4) 1988-സല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന നനിയമത്തനിസല വെകുപട്ട്  41(1)  കഭദഗതനി
സചേയ്യുനതനിനഭായനി നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനിയനിസല
ഉപവെഭാകേലലാം  18  അനുസരനിചട്ട്  പുതുതഭായനി  രജനിസ്റ്റേര്  സചേയ്യുനതനിനഭായനി
വെഭാഹനലാം പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി ഹഭാജരഭാകക്കണതനില്ലെ.

(5) 1988-സല കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന നനിയമത്തനിസല വെകുപട്ട്  56(1)  കഭദഗതനി
സചേയ്യുനതനിനഭായനി നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനിയനിസല
ഉപവെഭാകേലലാം  22(i)  പ്രകേഭാരലാം  അവെതരനിപനിചനിട്ടുള  പുതനിയ
കഭദഗതനിയനുസരനിചട്ട്  1-10-2018  മുതല  വെഭാഹനലാം  ഓകടഭാകമറഡട്ട്
സടസ്റ്റേനിലാംഗട്ട് കസ്റ്റേഷനനില സടസ്റ്റേട്ട് സചേയനിടനിസല്ലെങനില അത്തരലാം വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
ഫനിറട്ട്നസട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നലകുനതല്ലെ.

(6) 1988-സല കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമത്തനിസല വെകുപട്ട്  56(4)  കഭദഗതനി
സചേയ്യുനതനിനഭായനി നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനിയനിസല
ഉപവെഭാകേലലാം  22(iii)(ബനി)  പ്രകേഭാരലാം  അവെതരനിപനിചനിട്ടുള  പുതനിയ
കഭദഗതനിയനുസരനിചട്ട്  വെഭാഹനത്തനിസന്റെ  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
റദ്ദേഭാക്കുനതനിനട്ട് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് വെഭാഹന ഉടമ സതരസഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള
ഓതടറസ്ഡട്ട്  സടസ്റ്റേനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില  നനിനമുള  കേണ്ഫര്കമഷന്
ആവെശലമഭാണട്ട്.

(7) 1988-സല കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമത്തനിസല വെകുപട്ട്  164(1)  കഭദഗതനി
സചേയ്യുനതനിനഭായനി നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനിയനിസല
ഉപവെഭാകേലലാം 49 പ്രകേഭാരലാം അവെതരനിപനിചനിട്ടുള പുതനിയ കഭദഗതനിയനുസരനിചട്ട്
വെഭാഹനഭാപകേടത്തനില മഭാരകേമഭായനി പരനികക്കറ ഒരു വെലക്തനിക്കട്ട് നലകകേണ
ഏറവലാം കുറഞ്ഞ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം 5  ലക്ഷലാം രൂപയലാം വെഭാഹനഭാപകേടത്തനില
മരണസപട ഒരു വെലക്തനിക്കട്ട് നലകകേണ ഏറവലാം കുറഞ്ഞ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
10 ലക്ഷലാം രൂപയമഭാണട്ട്.
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(8) 1988-സല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമത്തനിസല  വെകുപട്ട്  215  എ  (1)

കഭദഗതനി  സചേയ്യുനതനിനഭായനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമ

കഭദഗതനിയനിസല ഉപവെഭാകേലലാം  89  പ്രകേഭാരലാം അവെതരനിപനിചനിട്ടുള പുതനിയ

കഭദഗതനിയനുസരനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലുലാം  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലുലാം

നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട നനിയമപ്രകേഭാരലാം നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുന ഏതട്ട് അധനികേഭാരവലാം

സര്ക്കഭാര് നനിശയനിക്കുന ഏസതഭാരു വെലക്തനികയകയഭാ,  വെലക്തനി സമൂഹത്തനിസനകയഭാ

ഏലപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  പുതനിയ  നനിയമ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളനില  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സമര്പനിച

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകൂടനി  പരനിഗണനിചമഭാത്രകമ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന്  പഭാടുള്ളൂസവെനട്ട്

അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) മഭാറലാം വെരഭാന് ഇടയണട്ട്.

വെനിഴനിഞ്ഞലാം പദതനി

14(*134) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :

ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി :

ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവലാം

മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനിഴനിഞ്ഞലാം പദതനിക്കട്ട് എല്ലെഭാ അനുമതനികേളുലാം ലഭനിച സഭാഹചേരലത്തനില

പദതനി പ്രവെര്ത്തനലാം രൂപകരഖപ്രകേഭാരലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി നടക്കുനസവെനട്ട് ഉറപ്പു

വെരുത്തുവെഭാന് സലാംവെനിധഭാനമുകണഭാ;

(ബനി) മറട്ട് പദതനികേളുസട സഭാമതീപലലാം എന കേഭാരലലാം ഉയര്ത്തനി ഇഇൗ പദതനിക്കട്ട്

അലാംഗതീകേഭാരലാം സസവെകേനിക്കഭാനഭായനി, വെളസരയടുത്തുള കുളചലനില പുതനിയ തുറമുഖത്തനിനട്ട്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയതട്ട് രഭാഷതീയപരകമഭാ കകേന്ദ്ര അവെഗണനയസട

ഭഭാഗമഭാകയഭാ ആകണഭാ എന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പദതനിയസട  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  സചേകയണ  പുനരധനിവെഭാസലാം

ഉളസപസടയള  കേഭാരലങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  സചേയ്യുനകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് കേടനപളനി): 

(എ)  പദതനിയസട  സമയബന്ധനിതമഭായ  നടത്തനിപനിനട്ട്  കേണ്സഷന്  കേരഭാര്
അനുശഭാസനിക്കുന  എല്ലെഭാ  നടപടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  നനിര്വ്വഹണ
ഏജന്സനിയഭായ വെനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ കേമ്പനനിയലാം ടകേസക്കഭാള്ളുനണട്ട്.  കേണ്സഷന്
കേരഭാര് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനതുപ്രകേഭാരലാം പദതനിയസട സമയബന്ധനിതമഭായ നനിര്മ്മേഭാണചമതല
കേണ്സഷണയറഭായ അദഭാനനി വെനിഴനിഞ്ഞലാം കപഭാര്ടട്ട് ടപ്രവെറട്ട് ലനിമനിറഡനിനഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി കേണ്സഷന് കേരഭാറനില നഭാലട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ നഭാഴനികേക്കല്ലുകേള
(Milestones)  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിസന്റെ  കമലകനഭാടത്തനിനഭായനി  ഒരു  സസതന
ഏജന്സനിയഭായ (Independent Engineer) STUP Consultants Private Limited-
സന പദതനി കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള ഒരു സടണര് പ്രക്രനിയയനിലൂസട തനിരസഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
പദതനിയസട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനുകവെണനിയള തതീരുമഭാനങ്ങള ടകേസക്കഭാള്ളുനതനിനഭായനി
ചേതീഫട്ട് സസക്രടറനി അദലക്ഷനഭായ ഒരു Empowered Committee-യലാം ഒരു  Project
Implementation Committee-യലാം രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  2016  ജൂടല  5-ാം തതീയതനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പ്രസട്ട്  ഇന്ഫര്കമഷന്
ബന്യൂകറഭാ പുറത്തനിറക്കനിയ കകേന്ദ്ര മനനിസഭ തതീരുമഭാനലാം വെനിശദമഭാക്കനിയനിട്ടുള കുറനിപ്പുപ്രകേഭാരലാം
കുളചലനിനട്ട്  അടുത്തുള  ഇനയലാം  തുറമുഖ  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  മനനിസഭയസട
തതസത്തനിലുള അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചതഭായനി  മനസനിലഭാക്കുന.  കുളചല ഒരു കകേന്ദ്ര
പദതനിയഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുകമ്പഭാള  വെനിഴനിഞ്ഞലാം  ഒരു  സലാംസഭാന  പദതനിയഭാണട്ട്.
വെനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖത്തനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനട്ട് ആവെശലമഭായള അനുമതനികേളുലാം
അലാംഗതീകേഭാരങ്ങളുമഭായ കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിസന്റെ പരനിസനിതനി അനുമതനി,
കകേന്ദ്ര  ധനമനഭാലയത്തനിസന്റെ  തതസത്തനിലുള  വെയബനിലനിറനി  ഗലഭാപട്ട്  ഫണനിലാംഗട്ട്
(വെനി.ജനി.എഫട്ട്.)  അനുമതനി എനനിവെ ലഭനിചകേഴനിഞ്ഞു.  കുളചല തുറമുഖത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ തതസത്തനിലുള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് മുമ്പുതസനയഭാണട്ട് ഇതട്ട്
ലഭനിചതട്ട്.  പ്രധഭാനസപട  അനുമതനികേള  പദതനിക്കട്ട്  ലഭനിചകേഴനിഞ്ഞതനിനഭാല  മറ്റു
പദതനികേളുസട  സഭാമതീപലലാം  എന കേഭാരലലാം  ഉയര്ത്തനി ഈ പദതനിക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ടവെകേനിക്കഭാനഭാകണഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിടനില്ലെ.

(സനി) വെനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ പദതനിയസട ഭഭാഗമഭായള പുനരധനിവെഭാസ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവെരുന. ഭൂമനിയലാം വെതീടുലാം നഷ്ടസപട 82 കുടുലാംബങ്ങസള
പുനരധനിവെസനിപനിചട്ട് കേഴനിഞ്ഞു. വെനിഴനിഞ്ഞലാം അനഭാരഭാഷ തുറമുഖ പദതനിയസട നനിര്മ്മേഭാണലാംമൂലലാം
സതഭാഴനില ദനിനങ്ങള നഷ്ടസപടഭാവന മത്സലസത്തഭാഴനിലഭാളനികേസള കേസണത്തനി നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നനിശയനിക്കുനതനിനഭായനി തനിരുവെനനപുരലാം ആര്.ഡനി.ഒ.  സചേയര്മഭാനഭായ ഒരു ഉപജതീവെനഭാഘഭാത
നനിര്ണ്ണയസമനിതനിയലാം  (Livelihood  Impact  Appraisal  Committee  –  LIAC)
തനിരുവെനനപുരലാം ജനില്ലെഭാ കേളക്ടര് സചേയര്മഭാനഭായ മസറഭാരു അഞലാംഗ അപതീല സമനിതനിയലാം
20-7-2015-സല G.O(Rt.) 577/2015/F&PD ഉത്തരവെട്ട് മുഖഭാനരലാം രൂപതീകേരനിച.
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LIAC തയഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടട്ട് 17-9-2015-സല G.O(Rt) 772/2015/F&PD
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള അപതീല
കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാസകേ സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  അവെസരലാം നലകുകേയമുണഭായനി.  ഇതനികന്മേല
ലഭനിച  18000-ത്തനിലപരലാം പരഭാതനികേള മത്സലബന്ധന ഗ്രഭാമങ്ങളുസടയലാം മത്സലബന്ധന
രതീതനികേളുസടയലാം അടനിസഭാനത്തനില തരലാംതനിരനിക്കഭാനുലാം തതീര്പഭാക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിച.
ചേനിപനി-കലഭാബട്ട് സ്റ്റേര് മത്സലബന്ധനലാം, കേരമടനി മത്സലബന്ധനലാം,  റനികസഭാര്ടട്ട് സതഭാഴനിലഭാളനികേള,
സചേറുകേനിട  കേചവെടക്കഭാര്  എനനിവെസരയഭാണട്ട്  ആദലഘടത്തനില  ബഭാധനിക്കുനതട്ട്
എനതനിനഭാല അവെരുസട നനിജസനിതനി കേസണത്തുനതനിനഭായനി സലപരനികശഭാധനയലാം
കരഖഭാപരനികശഭാധനയലാം ജനില്ലെഭാ കേളക്ടറുസട കനതൃതസത്തനില നടത്തുവെഭാന് തതീരുമഭാനനിച.
മത്സലസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി  മത്സലബന്ധന വെകുപനിസല ഫതീലഡട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാര് ഉളസപടുന സബട്ട് കേമ്മേനിറനിയലാം റനികസഭാര്ടട്ട് സതഭാഴനിലഭാളനികേള, സചേറുകേനിട
കേചവെടക്കഭാര്  എനനിവെരുസട  പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനില്ലെഭാ  കലബര്
ഓഫതീസസറയലാം ചുമതലസപടുത്തനി.

മത്സലസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട പുനരധനിവെഭാസലാം :

പദതനി പ്രകദശസത്ത സതഭാഴനില ബഭാധനിക്കുന ചേനിപനി-കലഭാബട്ട് സ്റ്റേര് മത്സലബന്ധനലാം,
കേരമടനി മത്സലബന്ധനലാം എനനിവെയനികലര്സപടനിരനിക്കുനവെരുസട സലപരനികശഭാധനയലാം
കരഖഭാപരനികശഭാധനയലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം  ഇവെരുസട  ഒനഭാലാംഘട  റനികപഭാര്ടട്ട്
1-3-2016-സല  സ.ഉ  (ടകേ)  നമ്പര്  7/2016/മതുവെ  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  സചേയ.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  ടനി  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേയഭായനി  23.8  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില നനിജസനിതനി
സനിരതീകേരനിച  185  കപരുസട നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേയഭായനി  11.7  കകേഭാടനി രൂപ നഭാളനിതുവെസര
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കശഷനിക്കുനവെരുസട  നനിജസനിതനി  സലാംബന്ധനിച  അകനസഷണലാം
LIAC  സബട്ട്  കേമ്മേനിറനി  മുഖഭാനരലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചസകേഭാണനിരനിക്കുന.  ഇതുസലാംബന്ധനിച
രണഭാലാം ഘടറനികപഭാര്ട്ടുകേള 2016  ഒകക്ടഭാബര് 7-നട്ട് മുമ്പട്ട്  LIAC അപതീല കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്
സമര്പനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഭലമഭായഭാലുടന്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  വെനിതരണലാം
സചേയ്യുനതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

റനികസഭാര്ടട്ട് സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട പുനരധനിവെഭാസലാം :

പദതനി  പ്രകദശസത്ത  സതഭാഴനില  ബഭാധനിക്കുന  റനികസഭാര്ടട്ട്  സതഭാഴനിലഭാളനികേസള
സലാംബന്ധനിച  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  2016  ജൂടല  മഭാസലാം  ജനില്ലെഭാ  കലബര്
ഓഫതീസര് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിക്കുകേയലാം പ്രസസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന്
LIAC അപതീല കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം സചേയ. LIAC അപതീല കേമ്മേനിറനി കലബര്
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ഓഫതീസര് നനിര്കദ്ദേശനിച  12  മഭാസസത്ത ശമ്പളലാം  16  മഭാസമഭായനി  വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന്
ശനിപഭാര്ശ  സചേയ്യുകേയണഭായനി.   ഇതട്ട്  മനസനിലഭാക്കനിയ  റനികസഭാര്ടട്ട്  ജതീവെനക്കഭാരുസട
പ്രതനിനനിധനികേള കൂടുതല സമചസപട നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ആവെശലസപട്ടുസകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന
സമതീപനിചനിരുന.  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ കനരനിയ കതഭാതനില വെര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

സതരുവനഭായ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി

15(*135) ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   സകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ആക്രമണലാം വെലനിയ  കതഭാതനില  വെര്ദനിച
വെരുനതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ആക്രമണത്തനില നനിനട്ട് സപഭാതുജനങ്ങസള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എസനഭാസക്കസയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ സതരുവനഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലുനതനിനട്ട് നനിയമ തടസലാം
ഉകണഭാ; സഭാമൂഹല വെനിപത്തഭായനി മഭാറനിയ സതരുവനഭായ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് ആവെശലസമങനില
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  അടക്കമുള  അടനിയനര  നടപടനി  ടകേസക്കഭാള്ളുകമഭാസയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനട്ട് കവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. 2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)  ചേടങ്ങള  ചേടലാം  4
അനുശഭാസനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരമുള  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.
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2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
പദതനികേള പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/തനതുഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള  നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ  പനിടനികൂടനി
സസ്റ്റേറനിടലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന് നടത്തുനതനിനുകവെണനി അവെസയ നനിശനിത
ദനിവെസകത്തക്കട്ട് പഭാര്പനിചട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട് 152 കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട്
തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയസമ്പനരഭായ  പടനിപടനിത്തക്കഭാസര  ഏര്പഭാടട്ട്  സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി
അപ്രകേഭാരമുളവെര്  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില  അവെരുസട
കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട് ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. സപഭാതുസലങ്ങളനില  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല  കകേരള
പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219-എ,  219-എന്  വെകുപ്പുകേളുസട
ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല  അത്തരലാം  പ്രവെര്ത്തനികേള  സചേയ്യുനവെര്സക്കതനിസര
നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ സലാംഘഭാടകേസര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില രജനിസ്റ്റേര് സചേയനിക്കുകേ.

ഇവെ കൂടഭാസത ഈ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല  കൂടനിയ  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
27-8-2016-ല  45151/RC3/2014/തസസഭവെ നമ്പര് സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്
(അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*).  ആയതനിസല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാപഞഭായത്തട്ട് ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഈ
വെകുപനിസന്റെ  website-ല  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനമുണട്ട്.

(സനി)  1960-സല  മൃഗങ്ങളസക്കതനിസരയള ക്രൂരത തടയല ആക്ടനിസല  13-ാം
വെകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം കപ വെനിഷബഭാധകയറ നഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലുനതട്ട് മഭാത്രകമ അനുവെദനതീയമഭായനിട്ടുള്ളൂ.
അനനിമല ബര്ത്തട്ട് കേണ്കടഭാള റൂള  2001-സല റൂള  9  പ്രകേഭാരലാം മഭാരകേമഭായനി മുറനികവെറതുലാം
കഭദമഭാകേഭാത്ത അസുഖമുളതുമഭായ നഭായ്ക്കസള മഭാത്രകമ സകേഭാല്ലുവെഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ.
1960-സല മൃഗങ്ങളസക്കതനിസരയള ക്രൂരത തടയല നനിയമലാം പഭാര്ലസമന്റെട്ട് പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുളതനിനഭാല
ആയതനികന്മേലുള കഭദഗതനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരഭാണട്ട് വെരുകത്തണതട്ട്.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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മഭാരനിടടലാം കബഭാര്ഡട്ട്

16(*136) ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന് :

ശതീ  .   ടഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് മഭാരനിടടലാം കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എസനല്ലെഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കബഭാർഡനിലൂസട ടകേവെരനിക്കഭാന്

ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) കബഭാര്ഡട്ട് എസനല്ലെഭാലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി

(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് കേടനപളനി  ):  

(എ)  ഇല്ലെ.  തുറമുഖവെകുപട്ട്,  കകേരളഭാ മഭാരനിടടലാം സസഭാടസറനി,  കകേരളഭാ കസ്റ്റേറട്ട്

മഭാരനിടടലാം ഡവെലപ്സമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് എനനിവെ ഉളസക്കഭാളനിചസകേഭാണട്ട് സലാംസഭാന

മഭാരനിടടലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  ബനിലട്ട് ല്ല്  17-12-2014-നട്ട്  കകേരളഭാ

നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനി രഭാഷപതനിയസട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി അയചനിരുന.  എനഭാല

കകേന്ദ്ര  ആഭലനര  വെകുപട്ട്  ചേനില  സലാംശയങ്ങള  ഉനയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേത്തനിടപഭാടുകേള

നടനവെരുന.

(ബനി)  സചേറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളുസട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തന പരനിപഭാലനലാം,  പരനിരക്ഷ

തുടങ്ങനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനില  ഇനലന്  തുറമുഖ  ചേടങ്ങളമൂലലാം  നനിക്ഷനിപ്തമഭായ

കേര്ത്തവെലങ്ങള, കേപല മനഭാലയത്തനിസന്റെയലാം കേപല ഗതഭാഗത വെകുപനിസന്റെയലാം മറ്റുലാം

നനിയമങ്ങള നടപനിലഭാക്കല, വെനിവെനിധ തരത്തനിലുള ജലവെഭാഹനങ്ങളനിസല ജതീവെനക്കഭാരുസട

കയഭാഗലത  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  പരനിശതീലനവലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  നലകേല,  വെഭാണനിജലവലാം

നനിയമപരവമഭായ ചുമതലകേള നനിര്വ്വഹനിക്കല എനനിവെ വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേസളയലാം വെനിവെനിധ

സഭാപനങ്ങസളയലാം ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകേ എനനിവെയഭാണട്ട്

മഭാരനിടടലാം കബഭാര്ഡനിസന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.
1055/17
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(സനി)  കകേരളത്തനിസല  മുഴുവെന്  തുറമുഖങ്ങസളയലാം  പുനരുജതീവെനിപനിക്കുകേയലാം
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയലാം സചേയട്ട് നനിലവെനില കറഭാഡട്ട് മഭാര്ഗ്ഗമുള ചേരക്കുനതീക്കലാം തതീരകദശ
കേപല  ഗതഭാഗതലാം  വെഴനിയഭാക്കുകേ,  വെനിവെനിധ  തരത്തനിലുള  ജലവെഭാഹനങ്ങളനിസല
ജതീവെനക്കഭാരുസട  കയഭാഗലത  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  പരനിശതീലനവലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  നലകുകേ,
തുറമുഖങ്ങളനിസല വെഭാണനിജലവലാം നനിയമപരവമഭായ ചുമതലകേള നനിര്വ്വഹനിക്കുകേ എനതീ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  രൂപലാം
സകേഭാടുക്കുന തുറമുഖങ്ങളുമഭായനി ബന്ധസപട പദതനികേള നനിര്വ്വഹനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയവെയമുളസപസട
നനിലവെനില  തുറമുഖ  വെകുപട്ട്  നടത്തുന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  മഭാരനിടടലാം  കബഭാര്ഡട്ട്
നടപനിലഭാക്കുകേ.

സതരുവനഭായ ശലലലാം

17(*137) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മനുഷലജതീവെനു ഭതീഷണനി ഉയര്ത്തുന സതരുവനഭായ്ക്കസള നശനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
എസനങനിലുലാം നനിയമതടസലാം നനിലവെനിലുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  എണ്ണവലാം  അവെയസട  സലാംഘടനിത  ആക്രമണങ്ങളുലാം
അതുമൂലമുള  ജതീവെഹഭാനനിയലാം  നഭാശനഷ്ടങ്ങളുലാം  കൂടനിവെരുനതഭായള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില വെനനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില സസതീകേരനിച പരനിഹഭാര നടപടനികേള എസനഭാസക്കസയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ) 1960-സല മൃഗങ്ങളസക്കതനിസര-  യള ക്രൂരത തടയല ആക്ടനിസല  13-ാം
വെകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  കപവെനിഷബഭാധകയറ  നഭായ്ക്കസള  സകേഭാല്ലുനതട്ട്  മഭാത്രലാം  അനുവെദനതീയമഭാണട്ട്.
അനനിമല ബര്ത്തട്ട് കേണ്കടഭാള (ABC) റൂള 2001-സല റൂള 9 പ്രകേഭാരലാം മഭാരകേമഭായനി
മുറനികവെറതുലാം  കഭദമഭാകേഭാത്ത  അസുഖമുളതുമഭായ  നഭായ്ക്കസള  മഭാത്രകമ  സകേഭാല്ലുവെഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ.   1960-സല  മൃഗങ്ങളസക്കതനിസരയള  ക്രൂരത  തടയല  നനിയമലാം
പഭാര്ലസമന്റെട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുളതനിനഭാല  ആയതനിനട്ട്  കഭദഗതനി  വെരുകത്തണതട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.
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(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനളതഭാണട്ട്.  ആയതനിനട്ട്  കവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത തഭാസഴ പറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. 2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)  ചേടങ്ങള  ചേടലാം  4
അനുശഭാസനിക്കുലാംപ്രകേഭാരമുള  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
പദതനികേള പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/തനതുഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അവെസയ പനിടനികൂടനി
സസ്റ്റേറനിടലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന്  നടത്തുനതനിനുകവെണനി  അവെസയ
നനിശനിത ദനിവെസകത്തക്കട്ട് പഭാര്പനിചട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട് 152 കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയ സമ്പനരഭായ പടനിപടനിത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട് സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി
അപ്രകേഭാരമുളവെര് ലഭലമഭാകേഭാത്ത ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില അവെരുസട
കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട് ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. സപഭാതുസലങ്ങളനില മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല കകേരള
പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219  എ,  219  എന്  വെകുപ്പുകേളുസട
ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല അത്തരലാം പ്രവെര്ത്തനികേള സചേയ്യുനവെര്സക്കതനിസര
നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ  സലാംഘഭാടകേസര  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  രജനിസ്റ്റേര്
സചേയനിക്കുകേ.

ഇവെ കൂടഭാസത ഈ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല  കൂടനിയ  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
27-8-2016-ല  45151/RC3/2014/തസസഭവെ നമ്പര് സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
(അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*)   ആയതനിസല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാപഞഭായത്തട്ട് ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഈ
വെകുപനിസന്റെ  website-ല  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനമുണട്ട്.

നഗര-ഗ്രഭാമ ആസൂത്രണ മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാനുകേള

18(*138) ശതീ  .   വെനി  .   സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത  നഗര-ഗ്രഭാമ  ആസൂത്രണ  മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാനുകേള
തയഭാറഭാക്കുനസതങ്ങസനയഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏസതഭാസക്ക നഗരങ്ങളുസട ആസൂത്രണ മഭാസ്റ്റേര്പ്ലഭാനുകേളഭാണട്ട് ഇതനിനകേലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനങ്ങളുസട  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  കേണക്കനിസലടുക്കഭാസതയലാം,  ആശങകേള
ദൂരതീകേരനിക്കഭാസതയലാം ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുനതട്ട് ജനകേതീയ
പ്രതനികഷധത്തനിനു കേഭാരണമഭാകേഭാറുകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേരനിച  തനിരുവെനനപുരലാം  മഭാസ്റ്റേര്
പ്ലഭാനനിസനതനിസരയള വെലഭാപകേ പ്രതനികഷധലാം കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് അതു പനിന്വെലനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ)  2016-ല  നനിലവെനിലവെന കകേരള  നഗര  ഗ്രഭാമഭാസൂത്രണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാന്  ഒരു  പങഭാളനിത്ത  പ്രക്രനിയയനിലൂസട  തയഭാറഭാകക്കണതുലാം  അതട്ട്
തകദ്ദേശഭാസൂത്രണ പ്രകദശത്തനിസന്റെകയഭാ അതനിസന്റെ ഭഭാഗത്തനിസന്റെകയഭാ വെനികേസനലാം ഏതട്ട്
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് നനിര്വ്വഹനികക്കണസതനലാം ഭൂമനിയസട ഉപകയഭാഗലാം ഏതു രതീതനിയനിലഭാണട്ട്
നനിയനനികക്കണസതനലാം സഭാമഭാനലമഭായനി സൂചേനിപനികക്കണതഭാസണനലാം അനുശഭാസനിക്കുന.
74-ാം  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി,  കകേരളഭാ  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടട്ട്-1994  എനനിവെ
പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള
ഉത്തരവെഭാദനിതസലാം.  ഇതനിനഭായള  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം  നഗരസഭകേളക്കുലാം
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നലകുനതട്ട് നഗരഭാസൂത്രണ വെകുപഭാണട്ട്.   മഭാസ്റ്റേര്
പ്ലഭാന് തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട് ഓകരഭാ നഗരത്തനിനുലാം/പടണത്തനിനുലാം നഗരസഭ സചേയര്കപഴ ല്ല്ണ്,
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സസക്രടറനി, എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വെനിലാംഗനിസന്റെ തലവെന്, ഓകരഭാ വെര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപ്പുകേളുസടയലാം
പ്രതനിനനിധനി,  ജനില്ലെഭാ  ടഇൗണ് പ്ലഭാനര്,  റനികസഭാഴട്ട്  കപഴണ് എനനിവെര് അലാംഗങ്ങളഭായള
Spatial  Integration  Committee  (SIC)  രൂപതീകേരനിക്കുന.  കൂടഭാസത  ജനില്ലെഭാ
നഗരഭാസൂത്രണ  കേഭാരലഭാലയത്തനില  Deputy  Town  Planner/Assistant  Town
Planner,  മറട്ട്  സഭാകങതനികേ  ജതീവെനക്കഭാര്  എനനിവെരടങ്ങുന  പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  ടതീമനിസന
രൂപതീകേരനിക്കുന. ചേതീഫട്ട് ടഇൗണ് പ്ലഭാനറുസട കമലകനഭാടത്തനിലുലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലുലാം
നനിലവെനിസല  മറട്ട്  ആക്ടുകേള,  കകേഭാഡുകേള,  ടകേപ്പുസകേങ്ങള  മുതലഭായവെസയ
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാനനിനട്ട്  സഭാകങതനികേ  അടനിത്തറ  നലകുനതട്ട്.
വെനിവെനിധ  ഘടങ്ങളനില  നഗര/പടണത്തനിസന്റെ  വെനിവെനിധതലങ്ങളനില  നടത്തുന
ശനിലപശഭാലകേള, ചേര്ചകേള, വെനിവെരകശഖരണങ്ങള എനനിവെയനിലൂസടയലാം സപഭാതുജനങ്ങളുസടയലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുസടയലാം  അഭനിപ്രഭായങ്ങകളയലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങസളയലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയമഭാണട്ട്
മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാനനിനട്ട് രൂപലാം നലകുനതട്ട്.  മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാന് തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട് പ്രധഭാനസപട
നഭാലു ഘടങ്ങളഭാണുളതട്ട്.

1. വെനിവെരകശഖരണവലാം ഏകകേഭാപനവലാം  :

ഇതനില  പ്രഭാഥമനികേ  വെനിവെരകശഖരണവലാം  ദസനിതതീയ  വെനിവെരകശഖരണവലാം
ഉളസപടുന.   ഇതനില  പ്രഭാഥമനികേ  വെനിവെരകശഖരണത്തനില  ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  സര്കവ്വ,
സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പത്തനികേ സര്കവ്വ,  ടഭാഫനികേട്ട്  സര്കവ്വ എനനിവെ ഉളസപടുന.  ഇതട്ട്
നഗര  ഗ്രഭാമഭാസൂത്രണ  വെകുപനിസല  ഉകദലഭാഗസര്  കനരനികടഭാ  നഗരസഭ
തനിരസഞ്ഞടുക്കുന  സര്കവ്വയര്  സടയനിനതീസനിനട്ട്  നഗര-ഗ്രഭാമഭാസൂത്രണ  വെകുപട്ട്
പരനിശതീലനലാം നലകേനി അവെസരസക്കഭാണട്ട് നടത്തനിക്കുകേകയഭാ പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഔടട്ട്കസഭാഴട്ട്
സചേയസകേഭാകണഭാ  നടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.   പ്രഭാഥമനികേ  വെനിവെരകശഖരണലാം  ജനില്ലെഭാ
ടഇൗണ്പ്ലഭാനര്മഭാരുസട  ഉത്തരവെഭാദനിതസത്തനിലഭാണട്ട്  നടത്തുനതട്ട്.   ഓകരഭാ  സസക്ടറുകേള
സലാംബന്ധനിചള  ദസനിതതീയ  വെനിവെരകശഖരണവലാം  വെര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപ്പുകേള  മുകഖന  SIC
ആണട്ട് നടത്തുനതട്ട്.

2. വെനിശകേലനലാം  :

ഇതനില  പ്രഭാകദശനികേ  വെനിശകേലനലാം,  സലപര  വെനിശകേലനലാം  എനനിവെ
ഉളസപടുന.   ഓകരഭാ  സസക്ടറുകേളനിസലയലാം  വെനികേസന സഭാധലതകേള,  ബുദനിമുട്ടുകേള,
ജനങ്ങളുസട പ്രതതീക്ഷകേള എനനിവെ പ്രഭാകദശനികേ വെനിശകേലനത്തനിലൂസട കേസണത്തുന.
ഇതനിസന്റെ  ഉത്തരവെഭാദനിത്തലാം  SIC-ക്കഭാണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  വെനികേസന സസമനിനഭാറുകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന.  ജനില്ലെഭാ  ടഇൗണ് പ്ലഭാനറുസട  ഉത്തരവെഭാദനിത്തത്തനിലഭാണട്ട്  സലപര
വെനിശകേലനലാം  നടത്തുനതട്ട്.   മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാന്  ഏരനിയയനിസല  ജനസലാംഖലഭാ  പഠനലാം,
പ്രവെര്ത്തന  ശലാംഖലകേളുസട  പഠനലാം,  ഭൂവെനിനനികയഭാഗലാം,  പശഭാത്തല  സഇൗകേരലങ്ങള
മുതലഭായവെയസട പഠനലാം എനനിവെ ഇതനില ഉളസപടുന.
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3. വെനികേസന സങലപ രൂപതീകേരണലാം  :

പഠനങ്ങളുസടയലാം  വെനിശകേലനങ്ങളുസടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില  അടുത്ത  15-20
വെര്ഷകത്തക്കുള  നഗരവെനികേസന  സങലപ  രൂപതീകേരണലാം,  ഇതനിനഭായള  Goals,
Objectives, Development concept, Policies, Strategies എനനിവെ രൂപതീകേരനിക്കുന.

4. ഡനികറയട്ട് ലനിലാംഗട്ട്  :

ഓകരഭാ  സസക്ടറനിസലയലാം  ഭഭാവെനി  ആവെശലങ്ങള  കേണക്കഭാക്കുകേയലാം  വെനികേസന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം സചേയ്യുന.  Proposed land use Plan,  കമഖലഭാ
നനിയനണങ്ങള  എനനിവെയലാം  തയഭാറഭാക്കുന.  SIC,  നഗരഭാസൂത്രണ  വെകുപട്ട്  എനനിവെര്
കചേര്നഭാണട്ട്  ഈ പ്രക്രനിയ നടത്തുനതട്ട്.   കമലപറഞ്ഞ രതീതനിയനില തയഭാറഭാക്കുന
കേരടട്ട് മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാനനിനട്ട്, കേഇൗണ്സനില അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുനതനിസന തുടര്നട്ട്, കകേരള
നഗര-ഗ്രഭാമഭാസൂത്രണ നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന രതീതനിയനില മുഖല നഗരഭാസൂത്രകേസന്റെ
ശനിപഭാര്ശയസട അടനിസഭാനത്തനില സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിവെരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവെനില  20  അലാംഗതീകൃത  മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാനുകേളുലാം  14
പ്രസനിദതീകൃത മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാനുകേളുലാം നനിലവെനിലുണട്ട്.  ആയതട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.
സലാംസഭാനസത്ത എല്ലെഭാ നഗരസഭ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുകേ
എന ലക്ഷലമനിട്ടുസകേഭാണട്ട്  മൂനഘടത്തനിലഭായനി  (2009,  2012,  2015)  മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാനുകേള
തയഭാറഭാക്കനിവെരുന. നനിലവെനിലുള അലാംഗതീകൃത/പ്രസനിദതീകൃത മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാനുകേളുസട പുതുക്കലുലാം
(Revision) ഇതനില ഉളസപടുലാം. ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച വെനിവെരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(സനി) മഭാസ്റ്റേര്പ്ലഭാന് തയഭാറഭാക്കുന ഘടത്തനില ജനങ്ങളുസട വെനികേസന കേഭാഴ്ചപഭാടുകേള
മനസനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് വെനികേസന സസമനിനഭാറുകേള,  ചേര്ചകേള മുതലഭായവെ സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.
കൂടഭാസത  തയഭാറഭാക്കലനിസന്റെ  ഏതു  ഘടത്തനിലുലാം  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  അഭനിപ്രഭായങ്ങള
സപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  നലകേഭാവനതഭാണട്ട്.  ഈ  വെനികേസന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേണക്കനിസലടുത്തഭാണട്ട്  മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കുനതട്ട്.
സഭാമൂഹനികേ – സഭാമ്പത്തനികേ സര്കവ്വകേളനിലക്കൂടനിയലാം ജനങ്ങള കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങള
മനസനിലഭാക്കഭാറുണട്ട്.  ജനപ്രതനിനനിധനികേള അടങ്ങനിയ കേഇൗണ്സനില ചേര്ച സചേയഭാണട്ട്
കേരടട്ട് മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാന് അലാംഗതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  കൂടഭാസത ഇപ്രകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കുന കേരടട്ട്
മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാന്  ജനങ്ങളുസട  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം  ആകക്ഷപങ്ങളുലാംകൂടനി  പരനിഗണനിചഭാണട്ട്
അനനിമമഭാക്കുനതട്ട്. പ്രസനിദതീകേരണ കേഭാലയളവെനില ജനങ്ങസള കകേളക്കഭാനുള (Hearing)
അവെസരലാം  കരഖഭാമൂലലാം  ആവെശലസപടഭാവനതുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിച  എല്ലെഭാ
അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  ഇതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  സസഷലല  കേമ്മേനിറനി
കകേടകശഷലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട്  നലകുകേയലാം  സചേയ്യുനണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം  കേരടട്ട്  മഭാസ്റ്റേര്പ്ലഭാന്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  മുമ്പുലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  കശഷവലാം
അനനിമ അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുനതനിനട്ട് മുമ്പുലാം ജനപങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി)  2013-ല  തയഭാറഭാക്കനിയ  തനിരുവെനനപുരലാം  മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാന്  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിചനിടനില്ലെ.  ജനങ്ങളുസട അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം ആകക്ഷപങ്ങളുലാം ക്ഷണനിചസകേഭാണട്ട്
തനിരുവെനനപുരലാം കകേഭാര്പകറഷന് തനിരുവെനനപുരലാം മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാനനിസന്റെ കേരടട്ട് 2013-ല
പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.  പ്രസനിദതീകേരണ കേഭാലയളവെനില ലഭനിക്കുന ആകക്ഷപങ്ങളുസടയലാം
അഭനിപ്രഭായങ്ങളുസടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില  മഭാത്രകമ  കേരടട്ട്  മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാന്  കഭദഗതനി
സചേയ്യുവെഭാന് കേഴനിയകേയള്ളൂ.

സതരുവനഭായ്ക്കസള സലാംബന്ധനിച കകേരള ടഹകക്കഭാടതനി വെനിധനി

 19(*139) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    സകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട കേഭാരലത്തനില  2015  നവെലാംബര്  4-നട്ട്  കകേരള ടഹകക്കഭാടതനി
നലകേനിയ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള എസനഭാസക്കയഭായനിരുന;

(ബനി)  കകേരള ടഹകക്കഭാടതനി വെനിധനിയസട അടനിസഭാനത്തനില സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഇതനിനകേലാം നടപനിലഭാക്കനിയ കേഭാരലങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ആക്രമണത്തനില  മരണസപടുകേകയഭാ  പരനികക്കലക്കുകേകയഭാ
സചേയ്യുന വെലക്തനിക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട് വെലവെസയകണഭാ; ഉസണങനില വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ)  2015  നവെലാംബര്  4-നട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  ടഹകക്കഭാടതനി  പുറസപടുവെനിച
വെനിധനിയനിസല മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള ചുവെസട കചേര്ക്കുന:

(i) All Local Authorities shall exercise the power of:

(a) capturing  of  stray  dogs  in  accordance  with  Rule  7  of  the
2001  Rules  and  take  immediate  action  on  receipt  of
complaint.

(b) Carry on destruction of stray dogs in accordance with Rules 9
and 10 of the 2001 Rules and directions of the Monitoring
Committee under rule 5(b) if any as well as any instruction of
the Animal  Welfare  Board given under  Section 9(f)  of  the
1960  Act.
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(ii) All  the  Local  Authorities  who  have  not  yet  formed
Monitoring Committee  as  required  by  Rule  4  of  the  2001
rules shall form the Monitoring Committee within two weeks
from the date a copy  of this judgement  is produced before
the Commissioner/Chief of the Local Authority.

(iii) All the Local Authorities in consultation with the Monitoring
Committee  shall  set  up  a  dog  control  cell  to  receive
complaints  about  dog  menace,  dog  bites  and  information
about  rabid  dogs  within  two  weeks  from formation  of  the
Monitoring Committee. Public notice of such dog control cell
shall also be given.

(iv) All Local Authorities shall provide for dog ponds (including
kennels,  shelter),  dog  vans  with  driver  and  dog  catchers,
ambulance-cum-clinical van, incinerators as required by Rule
6 of the 2001 Rules at the earliest and not later than by the
next financial year.

(v) The  State  Government  shall  also  ensure  that  necessary
infrastructure as directed above be acquired by all the Local
Authorities and the financial commitment be fulfilled by the
Local  Authorities.   The State shall  also provide necessary

financial  assistance  to  the  extent  necessary  to  the  Local
Authorities.   

(vi) All  the Local  Authorities  under  the supervision of  Animal
Husbandry  Department  shall  carry  on  vaccination  and
sterilization  programme  of  stray  dogs  as  contemplated  by
Government Order dated    17-9-2015.

(vii) The  Animal  Husbandry  Department  of  the  State  in
collaboration  with  the  concerned  Local  Authorities  shall
ensure that veterinary  hospitals are set up if not already  in
existence  at  all  District  level,  poly  clinics  at  Taluk  Head
Quarters  level  and  Taluk  level  as  contemplated  by
Government Order dated 17-9-2015.
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(viii) The Animal Welfare Board of India shall also take steps for

providing  financial  assistance  wherever  necessary  for

construction  of  sheds,  water-troughs  and  the  like  and  by

providing  for  veterinary  assistance  as  contemplated  by

section  9(d)  and  rescue  homes  and  animal  shelters  as

contemplated by Section 9(g) of the 1960 Act.

(ബനി)  ബഹുമഭാനസപട ടഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാസകേ ശതീ.  എലാം.  ആര്.  അജയന്

ഫയലസചേയ  4-11-2015-സല  28255/11  നമ്പര്  ഹര്ജനിയനികന്മേല  പുറസപടുവെനിച

വെനിധനിനലഭായത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  നനിയനണലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്

എടനിന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വെകുപട്ട് സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നലകേനിയനിരുന.

പ്രസസ്തുത  വെനിധനിനലഭായലാം  പുറസപടുവെനിക്കസപടതനിനുകശഷലാം  ബഹുമഭാനസപട  സുപ്രതീലാം

കകേഭാടതനിയസട  18-11-2015-സല  691/2009  നമ്പര്  SLP-യനികന്മേല  പുറസപടുവെനിച

വെനിധനിനലഭായലാം  ലഭലമഭാകുകേയലാം  പ്രസസ്തുത  വെനിധനിനലഭായത്തനില  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട

കേടനികയറവെരുസട വെനിവെരങ്ങള,  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട നനിയനണത്തനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

എനനിവെ  സലാംബന്ധനിച  വെനിവെരങ്ങള  ഉളസപടുത്തനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപ നങ്ങളക്കട്ട്

ബഹുമഭാനസപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില  നനിലനനിലക്കുന  SLP-യനികന്മേല

സതലവെഭാങ്മൂലലാം  ഫയല  സചേയഭാവ്വുനതഭാസണനലാം  വെലക്തത  വെരുത്തനിയനിരുന.

ബഹുമഭാനസപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയസട പ്രസ്തുത വെനിധനിനലഭായത്തനില 1960-സല ABC

ആക്ടട്ട്,  2001-സല  ABC  (Dog  Rules)  എനനിവെയനികന്മേല  ഉത്തരവകേസളഭാനലാം

പുറസപടുവെനിക്കരുസതനട്ട്  (സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  സലാംഗതനിയനില)  ടഹകക്കഭാടതനികേളക്കട്ട്

നനിര്കദ്ദേശവലാം നലകേനിയനിരുന.  ബഹുമഭാനസപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശത്തനിസന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില  ഈ  വെനിഷയത്തനില  നഭാളനിതുവെസര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

ഉളസപടുത്തനി സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില സതലവെഭാങ്മൂലലാം സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ബഹുമഭാനസപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി  5-4-2016-സല  599/15  നമ്പര്  റനിടട്ട്

(സനിവെനില)  സപറതീഷനനികന്മേല  പുറസപടുവെനിച  വെനിധനിനലഭായത്തനിസല  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം

രൂപതീകേരനിക്കസപട  ബഹുമഭാനസപട  ജസ്റ്റേനിസട്ട്  സനിരനിജഗന്  കേമ്മേനിറനിയസട

ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ആക്രമണത്തനിനട്ട്  ഇരയഭായനിട്ടുളവെര്  പ്രസ്തുത

കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാസകേ  പരഭാതനികേള  കബഭാധനിപനികക്കണതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്

നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് തുടര്നടപടനികേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് സവെഹനിക്കനിള ആക്ട ട്ട് കഭദഗതനി

20(*140) ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് സവെഹനിക്കനിള ആക്ടട്ട് കഭദഗതനി സലാംസഭാനസത്ത
ഏതു തരത്തനില ബഭാധനിക്കുസമനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉസണങനില സലാംസഭാന തഭാത്പരലത്തനിനട്ട് എതനിരഭായളള കഭദഗതനിയനില
എതനിര്പട്ട് പ്രകേടനിപനിചസകേഭാണട്ട് കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് നനികവെദനലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ? 

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് ) : 

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കകേന്ദ്ര  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമ  കഭദഗതനി  ബനില്ലെനില
വെരുകത്തണ മഭാറങ്ങസള സലാംബന്ധനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ ആശങകേളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
ബഹു.  കകേന്ദ്ര  ഗതഭാഗത  വെകുപ്പുമനനിസയ  കനരനില  അറനിയനിക്കുകേയലാം  നനികവെദനലാം
സമര്പനിക്കുകേയലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിസന്റെ  പകേര്പട്ട്  യഥഭാക്രമലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

മലബഭാര് കമഖലയനിസല യഭാത്രഭാകക്ലശലാം

21 (*141) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :
ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കമഖലയനിസല  യഭാത്രഭാകക്ലശലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു
സമഗ്രപദതനി ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കമഖലയനിസല പ്രധഭാനസപട പ്രകദശങ്ങസള ബന്ധനിപനിചസകേഭാണട്ട്
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യസട സചേയനിന് സര്വ്വതീസുകേളുലാം ടഇൗണ് റ്റു ടഇൗണ് സര്വ്വതീസുകേളുലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  ഇതനിനഭായനി പുതനിയ ഓപകററനിലാംഗട്ട് സസന്റെറുകേള തുടങ്ങുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് ): 

(എ)  മലബഭാര്  കമഖലയനിസല  യഭാത്രഭാകക്ലശലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. മുന്പകത്തതനിലുലാം കൂടുതല സര്വ്വതീസുകേള നടത്തനിവെരുനണട്ട്.
ബസനിസന്റെയലാം  ജതീവെനക്കഭാരുസടയലാം  ലഭലതക്കനുസൃതമഭായനി  ഒരു  സമഗ്രപദതനി
ഇതനികലക്കഭായനി ആവെനിഷ്കരനിക്കുന കേഭാരലലാം സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
മലബഭാര് കമഖലയനില നഭാഷണടലസ്ഡട്ട് സ്കതീമനിനട്ട് വെനിരുദമല്ലെഭാത്ത എല്ലെഭാ സപര്മനിറട്ട്
അകപക്ഷകേളനിലുലാം അനുകൂലമഭായ തതീരുമഭാനലാം ടകേസക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മലബഭാര്  കമഖലയനിസല  പ്രധഭാന  പ്രകദശങ്ങസള  ബന്ധനിപനിചസകേഭാണട്ട്
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിലവെനില  സചേയനിന്  സര്വ്വതീസുകേള  നടത്തനിവെരുനണട്ട്.
ബസുകേളുസടയലാം ജതീവെനക്കഭാരുസടയലാം ലഭലതയ്ക്കനുസൃതമഭായനി കൂടുതല സചേയനിന് സര്വ്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) പുതനിയ ഓപകററനിലാംഗട്ട് സസന്റെറുകേള തുടങ്ങുന കേഭാരലലാം പനിനതീടട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഉടന് പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

പചക്കറനികേളനിസല വെനിഷഭാലാംശലാം

22(*142) ശതീ  .   മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   സകേ  .   വെനിജയന് :
ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജന് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വെനിഷപചക്കറനിയസട വെരവലാം വെനിലപനയലാം തടയനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അയല സലാംസഭാനങ്ങളനില നനിനലാം വെരുന പചക്കറനിയനിസല വെനിഷഭാലാംശത്തനിസന്റെ
അളവെട്ട്  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെനതനിനുകശഷലാം കുറഞ്ഞതഭായനി  പഠനങ്ങകളഭാ
പരനികശഭാധനകേകളഭാ സവെളനിസപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനില ഉലപഭാദനിപനിക്കുന പചക്കറനികേള 'കസഫട്ട് ടൂ ഈറട്ട്'  മഭാനദണ്ഡ

പ്രകേഭാരമുളതഭാകണഭാസയനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പചക്കറനികേളനില അനുവെദനതീയമഭായ പരനിധനിയനില കൂടുതല വെനിഷഭാലാംശലാം

കേസണത്തനിയതനില എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചസവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില കുമഭാര്): 

(എ)  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ കനതൃതസത്തനില  VFPCK,  HORTICORP  എനനിവെയസട
സലാംയക്തഭാഭനിമുഖലത്തനില  കകേരളത്തനിസല  കേര്ഷകേര്  ഉലപഭാദനിപനിച  വെനിഷരഹനിത
പചക്കറനികേള നലഭായവെനില നലകേനി കനരനിടട്ട്  കശഖരനിക്കുകേയലാം സബട്ട് സനിഡനി  നലകേനി
ജനങ്ങളക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  സചേയ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
ഇത്തരത്തനില  1350  'ഓണ  സമൃദനി'  പചക്കറനി  സ്റ്റേഭാളുകേള  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
സലാംസഭാനസത്ത ഉപകഭഭാഗത്തനിനനുസരനിചട്ട് വെനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മയസടയലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപന ങ്ങളുസടയലാം സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുസടയലാം
കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളുസടയലാം സഹകേരണകത്തഭാസട ടജവെപചക്കറനി കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുകേയലാം
നല്ലെ  കേഭാര്ഷനികേ  മുറകേള  (GAP)  അവെലലാംബനിചള  ടജവെ  പചക്കറനി  കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കനിയലാം  വെരുന.  ഇത്തരലാം  നടപടനികേളനിലൂസട  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനള
പചക്കറനിയസട ഒഴുക്കട്ട് ഒരു പരനിധനിവെസര തടയഭാന് കേഴനിഞ്ഞു.  ഫഭാലാം ഇന്ഫര്കമഷന്
ബന്യൂകറഭാ വെഴനി തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്,  കേര്ണഭാടകേ സലാംസഭാനങ്ങളനിസല കകേരളകത്തഭാടട്ട്  കചേര്ന
കേനിടക്കുന പ്രകദശങ്ങളനിസല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വെനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാന്
പ്രഭാകദശനികേ ഭഭാഷയനില കബഭാധവെലക്കരണലാം നലകേനിവെരുന. നനികരഭാധനിച കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട
പ്രദര്ശനലാം, വെനിലപന, ഉപകയഭാഗലാം എനനിവെ തടയനതനിനുലാം നനിയനനിത കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട
ഉപകയഭാഗലാം  തടയനതനിനുലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനുമുള ശക്തമഭായ  നടപടനികേള  കൃഷനി
ഓഫതീസര് തലത്തനില സസതീകേരനിചവെരുന.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  വെനിവെനിധ  മഭാധലമങ്ങസള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ശക്തമഭായ  കബഭാധവെലക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം  സലാംസഭാനതല
കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിചവെരുനണട്ട്.  മഭായലാം  കചേര്ത്ത  പഴലാം,  പചക്കറനി
എനനിവെയസട  വെനിപണനലാം  നടത്തുനതട്ട്  തടയനതനിനഭായനി  മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാന്
തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  ഉനതതല  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാവെകുപട്ട്  മുകഖന  അനല  ജനില്ലെകേളനിലനനിനള  കേതീടനഭാശനിനനിയസട  വെരവെട്ട്
നനിയനനിക്കഭാന്  വെനിജനിലന്സട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാന
വെനിജനിലന്സട്ട്  സ്കസഭാഡുലാം  ജനില്ലെകേളനില  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവെരുന.  സവെളഭായണനി
കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനില  ലഭലമഭായനിട്ടുള  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനുള
പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  പ്രകയഭാജനസപടുത്തുനതനിനുള
പ്രഭാകയഭാഗനികേതല പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപഭാക്കനിവെരുന. ഗുണനനിലവെഭാരലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുള
പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഊര്ജനിതസപടുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടജവെകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി വെനിവെനിധതല അവെഭാര്ഡുകേള
നലകേനിവെരുന.

(ബനി) ഉണട്ട്. കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട സവെളഭായണനി ലകബഭാറടറനിയനില
പരനികശഭാധനിച  188  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേളനില  91.5%-വലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷനിത
മഭായനിടഭാണട്ട് കേസണത്തനിയതട്ട്. വെനിഷഭാലാംശലാം കൂടുതലഭായനി അടങ്ങനിയനിട്ടുള പചക്കറനികേസള
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സലാംബന്ധനിച  വെനിവെരലാം  മഭാധലമങ്ങളനിലൂസട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കസള  അറനിയനിക്കുനതുമൂലലാം
ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കഭാന് കേഴനിയന.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുസട നനിയനണത്തനിലുള അനലനിറനിക്കല
ലഭാബുകേളനില  പചക്കറനികേളുസട  സഭാമ്പനിള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള  അതലഭാധുനനികേ
ഉപകേരണലാം സഭാപനിക്കുകേയലാം  2006-സല ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവെഭാര നനിയമത്തനിലുലാം
അനുബന്ധ ചേടങ്ങളനിലുലാം  അനുശഭാസനിക്കുന പ്രകേഭാരമുള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
സചേയവെരുന.

വെഭാഹനങ്ങളുസട കവെഗപരനിധനി നനിശയനിക്കഭാന് നടപടനി

23(*143) ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കട്ട് :
സപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുടസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത ടഹകവെകേളുളസപസടയള കറഭാഡുകേളുസട ഉറപ്പുലാം സനിതനിയലാം
വെനിലയനിരുത്തനി  ഓകരഭാ  തരലാം  വെഭാഹനങ്ങളക്കുമുള  കവെഗപരനിധനി  കേണക്കഭാക്കനി
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില അതു സലാംബന്ധനിച വെനിശദവെനിവെരലാം സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇസല്ലെങനില  സലാംസഭാനസത്ത  കറഭാഡുകേളനില  സുരക്ഷനിത  യഭാത്ര
ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനുലാം  അപകേടമുണഭാകുന  സഭാഹചേരലത്തനില  നഭാശനഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കഭാനുലാം
കവെണനി ഓകരഭാ തരലാം വെഭാഹനങ്ങളുലാം ഓടനിക്കഭാവന പരമഭാവെധനി കവെഗലാം ശഭാസതീയമഭായനി
നനിശയനിചട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കവെഗപരനിധനി  നനിശയനിചനിട്ടുസണങനില  അതലഭാവെശല  ഘടങ്ങളനില
നലഭാവന ഇളവകേള കൂടനി  കേണക്കനിസലടുത്തുള കവെഗപരനിധനിക്കപ്പുറലാം  കവെഗതയള
എന്ജനികനഭാടുകൂടനിയ വെഭാഹനങ്ങള സലാംസഭാനസത്ത കറഭാഡുകേളനില നനിനട്ട് ഒഴനിവെഭാക്കഭാന്
അവെശലവലാം സഭാധലവമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് ): 

(എ&ബനി)  നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്. 28-2-2014-സല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്.20/2014/ഗതഭാ.
(എസട്ട്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്.  192/2014)  എന സര്ക്കഭാര് വെനിജഭാപനത്തനിലൂസടയഭാണട്ട്
വെനിവെനിധതരലാം  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  കറഭാഡുകേളനില  കവെഗതഭാപരനിധനി  കേണക്കഭാക്കനി
നനിശയനിചനിട്ടുളതട്ട്.  പ്രസ്തുത വെനിജഭാപനലാം അനുസരനിചട്ട് വെനിവെനിധതരലാം വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  സമതീപവലാം  ഗഭാടട്ട്  കറഭാഡുകേളനിലുലാം  തനിരുവെനനപുരലാം,
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സകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് നഗരങ്ങള, മുനനിസനിപല ടഇൗണുകേള, ബനിലറട്ട് അപട്ട് ഏരനിയ
എനനിവെനിടങ്ങളനിലുലാം  കദശതീയപഭാതയനിലുലാം  സലാംസഭാനപഭാതയനിലുലാം  നഭാലുവെരനി  പഭാതയനിലുലാം
മറട്ട്  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  വെനിവെനിധ  കവെഗതകേളഭാണട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളതട്ട്.   വെനിവെനിധതരലാം
വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുള മണനിക്കൂറനിലുള കവെഗത തഭാസഴപറയലാം വെനിധമഭാണട്ട്:

കമഭാകടഭാര് കേഭാര് :

വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുസട സമതീപലാം – 30 കേനികലഭാ മതീറര്

സലാംസഭാനപഭാത – 80  കേനികലഭാ മതീറര്

കദശതീയപഭാത – 85 കേനികലഭാ മതീറര്

നഭാലുവെരനിപഭാത – 90 കേനികലഭാ മതീറര്

കമഭാകടഭാര് ടസക്കനിള :

വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുസട സമതീപലാം – 30 കേനികലഭാ മതീറര്

സലാംസഭാനപഭാത – 50  കേനികലഭാ മതീറര്

കദശതീയപഭാത – 60 കേനികലഭാ മതീറര്

നഭാലുവെരനിപഭാത – 70 കേനികലഭാ മതീറര്

മതീഡനിയലാം  /  സഹവെനി പഭാസഞര് വെഭാഹനങ്ങള :

വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുസട സമതീപലാം – 30 കേനികലഭാ മതീറര്

സലാംസഭാനപഭാത – 65  കേനികലഭാ മതീറര്

കദശതീയപഭാത – 65 കേനികലഭാ മതീറര്

നഭാലുവെരനിപഭാത – 70 കേനികലഭാ മതീറര്

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  വെഭാഹനങ്ങള  നനിരത്തനിലനനിനലാം  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനി
നഭാവെശലമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള  അധനികേഭാരലാം  കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹന നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില നനിക്ഷനിപ്തമല്ലെ.

മഴസവെള സലാംഭരണനികേള

124(*144) ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അന്വെര് :
സപ്രഭാഫ  .   സകേ  .   യ  .   അരുണന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ) സകേടനിട സമുചയങ്ങളുലാം, ഫഭാറ്റുകേളുലാം മറ്റുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള അകതഭാസടഭാപലാം
മഴസവെള സലാംഭരണനികേളുലാം നനിര്ബന്ധമഭായനി പണനിയണലാം എനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന ചേടലാം
നനിലവെനിലുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില ഇപ്രകേഭാരലാം  സകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള പ്രസ്തുത നനിയമലാം
പഭാലനിക്കസപടുനസണനട്ട് ഉറപട്ട് വെരുത്തഭാന് സലാംവെനിധഭാനമുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെലനിയ  ഫഭാറ്റുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  മഴസവെള  സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാസത
ഭൂഗര്ഭ  ജലലാം  അനനിയനനിതമഭായനി  ഊറനിസയടുത്തട്ട്,  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  ജലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുമൂലലാം സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനിസല കേനിണറുകേള വെറനി പ്രകദശവെഭാസനികേളക്കട്ട്
കുടനിസവെളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന വെനിവെരലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില പ്രസ്തുത വെനിഷയത്തനികന്മേല എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ) 2004 മുതല നനിലവെനിലുണട്ട്.  കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
ചേടങ്ങളനിസല  അദലഭായലാം  XVI-A,  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  സകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
ചേടങ്ങളനിസല അദലഭായലാം  XVI  എനനിവെയനില കമലക്കൂരയനില നനിനള മഴസവെളലാം
സകേഭാണ്ടുള  ഭൂജലകപഭാഷണ  സലാംവെനിധഭാനലാം,  മഴസവെള  സലാംഭരണ  സലാംവെനിധഭാനലാം
എനനിവെ  വെനിവെനിധ  സകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനില  ഉളസപടുത്തുനതനിനട്ട്  വെലവെസകേള
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം ഗ്രൂപട്ട്  A1  ഗഭാര്ഹനികേലാം  (150  ചേതുരശ മതീറര്
വെസര കഫഭാര് ഏരനിയയലാം  320 ചേതുരശ മതീറര് വെസര കപ്ലഭാടട്ട് ഏരനിയയലാം വെരുന ഏകേ
കുടുലാംബ വെഭാസഗൃഹലാം ഒഴനിസകേ),  ഗ്രൂപട്ട്  A2  സസഷലല റസനിഡന്ഷലല/കലഭാഡ്ജനിലാംഗട്ട്,
ഗ്രൂപട്ട്  B  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ഗ്രൂപട്ട്  D  സമഡനിക്കല  ആശുപത്രനി,  ഗ്രൂപട്ട്  E  ഓഫതീസട്ട്/
ബനിസനിനസട്ട്, ഗ്രൂപട്ട് F സമര്ക്കടന്റെല/സകേഭാകമഴലല (100 ചേതുരശ മതീറര് വെസര കഫഭാര്
ഏരനിയയലാം  200  ചേതുരശ മതീറര് വെസര കപ്ലഭാടട്ട്  ഏരനിയയലാം വെരുനവെ ഒഴനിസകേ),  ഗ്രൂപട്ട്
G1,  G2  വെലവെസഭായലാം  (വെര്ക്കട്ട്  കഷഭാപ്പുകേള,  അസലാംബനി  പ്ലഭാന്റെട്ട്,  ലകബഭാറടറനികേള,
ടഡ്രെെക്ലതീനനിലാംഗട്ട്  പ്ലഭാന്റുകേള,  പവെര് പ്ലഭാന്റുകേള,  ഗലഭാസട്ട്  പ്ലഭാന്റുകേള,  റനിടഫനറനികേള,
ഡയറനികേള, ഭക്ഷലസലാംസ്കരണ യൂണനിറ്റുകേള, സര്ക്കഭാര് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില വെനിജഭാപനലാം
സചേയ്യുന മറ്റുളവെ എനനിവെയ്ക്കട്ട്) ഗ്രൂപട്ട് 1-ഹസഭാര്ഡസട്ട് (ഓകടഭാസമഭാടബല വെഭാഷ്സ്റ്റേഭാളുകേള,
ഓകടഭാസമഭാടബല സര്വ്വതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേള,  റനിപയറനിലാംഗട്ട്  സഇൗകേരലമുള സര്വ്വതീസട്ട്
ഗലഭാകരജുകേള,  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  വെനിജഭാപനലാം  സചേയ്യുന  മറ്റുളവെ
എനനിവെയ്ക്കട്ട്)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  അളവെനിലുള  മഴസവെള  സലാംഭരണനി  ഉണഭായനിരനിക്കണസമനട്ട്
സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനില നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണട്ട്. 
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(ബനി) സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിസല ചേടലാം 11(1), (2) പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷകേന്
സമര്പനിക്കുന പ്ലഭാന്/കഡ്രെെഭായനിലാംഗുകേള/സസസനിഫനികക്കഷന് എനനിവെ സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
ചേടങ്ങള പഭാലനിക്കുനസണനട്ട് കബഭാദലസപട കശഷമഭാണട്ട് ടനി പ്ലഭാനുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകുനതുലാം  സപര്മനിറട്ട്  നലകുനതുലാം.  കൂടഭാസത  ഭൂവെനികേസനലാം/നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തനിയകശഷലാം  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  സകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളനിസല  ചേടലാം
22(2), (3)  പ്രകേഭാരവലാം കകേരള പഞഭായത്തട്ട് സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിസല ചേടലാം
25(2),(3)  എനനിവെ  പ്രകേഭാരവലാം  ഡവെലപ്സമന്റെട്ട്/ഒകേതപന്സനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
നലകുനതനിനുമുമ്പട്ട്  ആയതട്ട്  സപര്മനിറനിനട്ട്  അനുസൃതമഭാകണഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുളസതനട്ട്
ബന്ധസപട തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപന സസക്രടറനി ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.

(സനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

(ഡനി) ബഭാധകേമല്ലെ.

മഭാലനിനലസലാംസ്കരണലാം സലാംബന്ധനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള

25(*145) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) അശുപത്രനികേളനിസലയലാം കഹഭാടലുകേളനിസലയലാം മഭാലനിനലസലാംസ്ക്കരണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്
എസനങനിലുലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ പുറസപടുവെനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങള മഭാലനിനലലാം സലാംസ്ക്കരനിക്കുന രതീതനി പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇസല്ലെങനില ആയതനിനുള
അനുമതനി നലകുകമഭാ;

(സനി) ഇപ്രകേഭാരമുള മഭാലനിനലസലാംസ്ക്കുരണത്തനിനട്ട് കേരഭാര് ഏസറടുക്കുനവെര് പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലുലാം
മറ്റു സപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില ഇതട്ട് തടയനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല):  

(എ)  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  2016-സല  ഖരമഭാലനിനല
സലാംസ്ക്കരണ ചേടങ്ങള  8-4-2016 മുതല പ്രഭാബലലത്തനില വെനനിട്ടുണട്ട്.  ആശുപത്രനികേളനില
നനിനണഭാകുന ബകയഭാസമഡനിക്കല കവെസ്റ്റുകേള നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട് Bio-
medical Waste Management Rule 2016-ഉലാം നനിലവെനിലുണട്ട്.  കൂടഭാസത 1994-സല
കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടട്ട്  സസക്ഷന്  334  എ  പ്രകേഭാരലാം  മഭാലനിനലങ്ങള
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ഉറവെനിടത്തനിലത്തസന  ടകേകേഭാരലലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  വെലവെസ  സചേയനിട്ടുണട്ട്.   കകേരള
പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആക്ടനിലുലാം ഇതുസലാംബന്ധമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
1986-സല പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണ ആക്ടനികലയലാം  (1986-സല  29-ാം കകേന്ദ്ര ആക്ടട്ട്)
അതനിന്കേതീഴനില  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള  വെലവെസകേളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായലാം  ജലലാം,  വെഭായ,
ശബലാം  എനനിവെയസട  മലനിനതീകേരണലാം  ഉണഭാക്കഭാത്ത  വെനിധത്തനിലുലാം  അത്തരലാം
മഭാലനിനലങ്ങളുസട  ഉറവെനിടസലത്തട്ട്  തസനകയഭാ  സസക്രടറനിയസട  കരഖഭാമൂലമുള
അനുവെഭാദകത്തഭാടുകൂടനി  അങ്ങസനയള  ആളുസട  ഉടമസതയനിലുള  സമതീപപ്രകദശത്തുള
സലത്തുവെകചഭാ യക്തമഭായ രതീതനിയനില സലാംസ്കരനിചട്ട് നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം സചേകയണതുമഭാസണനട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  ചേടങ്ങള  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിക്കുനതട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട്
നഗരസഭകേളക്കട്ട് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ആവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിവെരുനണട്ട്.

(ബനി)  കഹഭാടലുകേള  ഉളസപസടയള  വെലവെസഭായ  സഭാപനങ്ങളനില  പരനികശഭാധന

നടത്തുനതനിനട്ട്  (മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം ഉളസപസട)  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടട്ട്

സസക്ഷന് 451, 344, കകേരള പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആക്ടട്ട് 219 (ആര്) എനനിവെ പ്രകേഭാരലാം

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനഭാധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് അധനികേഭാരമുണട്ട്.

(സനി)  ഈ  കമഖലയനില  പരനിചേയവലാം  അലാംഗതീകേഭാരവലാം  ഇല്ലെഭാത്ത വെലക്തനികേള/
ഏജന്സനികേള  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലുലാം  സപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം  മഭാലനിനലങ്ങള
നനികക്ഷപനിക്കുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരത്തനില  മഭാലനിനലലാം
നനികക്ഷപനിക്കുനവെര്സക്കതനിസര  പനിഴ  ഈടഭാക്കുനതുളസപസടയള  കേര്ശന  നടപടനി
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനതലത്തനില സസതീകേരനിചവെരുന.  വെനിവെര വെനിജഭാന വെലഭാപന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെഴനിയലാം  ഈ  പ്രവെണത  കുറയ്ക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവെരുന.

റബറനിനട്ട് തഭാങ്ങുവെനില

26(*146) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   സകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റബറനിനട്ട്  തഭാങ്ങുവെനില  പ്രഖലഭാപനിക്കണസമനട്ട്  സലാംസഭാനലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവെശലസപടനിരുകനഭാ;  എങനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്
എനഭായനിരുന;

(ബനി)  ഇറക്കുമതനിയനില നനിയനണലാം വെരുത്തനി വെനിലത്തകേര്ച തടയഭാന് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ഭഭാഗത്തു നനിനലാം ശമമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  അനഭാരഭാഷ  കേരഭാറുകേളനില  തസന  വെലവെസയള  കേര്ഷകേ  സുരക്ഷ

നനികുതനി ചുമത്തല, റബര് അനുബന്ധ ഉലപനങ്ങളുസട നനികുതനി രഹനിത ഇറക്കുമതനി

തടയല എനതീ കേഭാരലങ്ങളനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നനിലപഭാടട്ട് എനഭായനിരുനസവെനട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വെനിലത്തകേര്ച  സകേഭാണട്ട്  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുന  കേര്ഷകേസര

സഹഭായനിക്കഭാന്  റബര്  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  ഭഭാഗത്തട്ട്  നനിനട്ട്  എസതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള

ശമലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ-സനി)  റബറനിനട്ട്  വെനിലസനിരത ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  വെനിവെനിധ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ

പദതനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിക്കസപടുകേയലാം സസഭാഭഭാവെനികേ ഉണക്ക റബറനിസന്റെ

ഇറക്കുമതനി ചുങലാം 25 ശതമഭാനകമഭാ അസല്ലെങനില കേനികലഭായ്ക്കട്ട് 30 രൂപകയഭാ ഏതഭാകണഭാ

കുറവെട്ട് എന നനിലയ്ക്കട്ട്  2015  ഏപ്രനില  30  മുതല ഉയര്ത്തനി നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത

സചേടന,  മുലാംടബ എനതീ തുറമുഖങ്ങള വെഴനി മഭാത്രമഭായനി ഇറക്കുമതനി നനിജസപടുത്തുകേയലാം

സചേയ.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  ചേര്ചയനില  ഏര്സപടനിരനിക്കുന  RCEP  കേരഭാര്  നനിലവെനില

വെനഭാല  റബര്  ഉളസപസടയള  ഉലപനങ്ങളക്കട്ട്  ചുങമനില്ലെഭാത്ത  ഇറക്കുമതനിമൂലലാം

വെനിലത്തകേര്ച  ഉണഭാകുവെഭാന്  സഭാദലത  മുനനിലക്കണ്ടുസകേഭാണട്ട്  കേരഭാറനില  റബര്

ഉളസപസടയളവെയസട  സലാംരക്ഷണലാം  ആവെശലസപടട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനികവെദനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  റബര് കൃഷനി ഇകപഭാള സലാംസഭാന കൃഷനി വെകുപട്ട് കനരനിടട്ട്  ടകേകേഭാരലലാം

സചേയ്യുന വെനിഷയമല്ലെ.  എനനിരുനഭാലുലാം റബര് സപ്രഭാഡക്ഷന് ഇന് സസന്റെതീവെട്ട് പദതനി

പ്രകേഭാരലാം കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  നലകകേണ തുകേ കൃഷനിവെകുപട്ട് ധനകേഭാരല വെകുപനിസന്റെ അക്കഇൗണനില

നനികക്ഷപനിക്കുകേയലാം റബര് കബഭാര്ഡട്ട് നലകുന വെനിവെരലാം അനുസരനിചട്ട് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്

ധനകേഭാരല  വെകുപട്ട്  സപ്രഭാഡക്ഷന്  ഇന്സസന്റെതീവെട്ട്  തുകേ  നലകുകേയമഭാണനികപഭാള

സചേയ്യുനതട്ട്.   റബറനിസന സലാംബന്ധനിച വെനിഷയലാം റബര് കബഭാര്ഡഭാണട്ട്  ടകേകേഭാരലലാം

സചേയ്യുനതട്ട്.  റബര്  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉലപഭാദനസചലവെട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  ഉലപഭാദനലാം

വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഗുണകമന്മേ  കൂട്ടുനതനിനുലാം  വെരുമഭാനലാം  കൂട്ടുനതനിനുമുളള

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായലാം ഏസറടുത്തട്ട് നടപഭാക്കനി വെരുനതട്ട്.   ഇതനിനഭായനി

റതീജനിയണല  ഓഫതീസട്ട്  തലത്തനില  റബര്  സപ്രഭാഡന്യൂകസഴട്ട്  സസഭാടസറനികേളുമഭായലാം

കേര്ഷകേരുമഭായലാം ബന്ധസപടട്ട് വെനിശദമഭായ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് രൂപകേലപന സചേയട്ട്

നടപഭാക്കനി വെരുനതട്ട്.
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വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങള

27(*147) ശതീ  .   വെനി  .   കജഭായനി :
സപ്രഭാഫ  .   സകേ  .   യ  .   അരുണന് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം അതുവെഴനി വെര്ദനിചവെരുന ജതീവെഹഭാനനിയലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങളുസട  മുഖലകേഭാരണങ്ങള  എസനഭാസക്കയഭാസണനതട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതു പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം ഹ്രസസകേഭാലഭാടനി
സഭാനത്തനിലുലാം എന്തു പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തലസഭാന നഗരനിയനിസല സനിറനി ബസട്ട് സ്റ്റേഭാന്റെനില അടനിക്കടനിയണഭാകുന
വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം ജതീവെഹഭാനനിയലാം ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനട്ട് ഏതു തരത്തനിലുള സതസര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കകേരളലാം  കപഭാലുള  ജനസഭാന്ദ്രതകൂടനിയ  ഒരു  സലാംസഭാനത്തട്ട്
വെര്ദനിചവെരുന വെഭാഹന ബഭാഹുലലവലാം അതനിനനുസൃതമഭായ അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുസട
അപരലഭാപ്തതയലാം  അശദമഭായലാം  അമനിതകവെഗതയനിലുലാം  മദലപനിചലാം  ലഹരനിവെസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിചലാം  സമഭാടബല  കഫഭാണനില  സലാംസഭാരനിചലാം  വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുനതട്ട്
കറഭാഡപകേടങ്ങളക്കുള മുഖല കേഭാരണങ്ങളഭാണട്ട്.  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ടഭാഫനികേട്ട് നനിയമങ്ങള
പഭാലനിക്കുനതനിലുള ടവെമുഖലവലാം കറഭാഡപകേടങ്ങളക്കട്ട് കേഭാരണമഭായനി തതീരുനണട്ട്. 

(സനി)  അമനിതകവെഗത  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  കസ്റ്റേജട്ട്  കേലഭാകരലജുകേളനിലുലാം
സഹവെനി  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  ടനിപര്  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സതീഡട്ട്
ഗകവെര്ണര് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീഡട്ട് കടസറുകേള,  സമഭാടബല എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്
സ്കസഭാഡട്ട്  എനനിവെ  ഉപകയഭാഗനിചള  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം  ഓഫതീസട്ട് തലങ്ങളനില
നടത്തുന  സചേക്കനിലാംഗുകേളനിലുലാം  അമനിതകവെഗതയനികലഭാടുന  വെഭാഹനങ്ങളസക്കതനിസര
കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില  അമനിത
കവെഗതയ്സക്കതനിസര അവെകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുനണട്ട്.
മദലപനിചലാം  അശദമഭായലാം വെഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനവെരുസട  ടലസന്സട്ട്  കേണ്ടുസകേട്ടുകേ,
സസസന്ഷന്, പനിഴ ഈടഭാക്കല തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.
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സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ടഡ്രെെവെര്മഭാരുസട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകുന അപകേടങ്ങളനിലസപടുന
ടഡ്രെെവെര്മഭാര്ക്കട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  അപകപഭാളത്തസന കേറക്ടതീവെട്ട്  പരനിശതീലനലാം
നലകുവെരുനണട്ട്. വെഭാഹന യഭാത്രക്കഭാരുസട സുരക്ഷനിതതസത്തനിനഭായനി ഹ്രസസകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില
എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് കേഭാരലക്ഷമമക്കുകേയലാം വെനിവെനിധ കബഭാധവെലക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുകേയലാം സചേയ്യുനണട്ട്.  അപകേടകേരമഭായ  രതീതനിയനിലുലാം  അശദമഭായലാം അമനിതകവെഗത്തനിലുലാം
വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുനവെര്സക്കതനിസര  ആളകക്കഭാമതീററുകേള,  സതീഡട്ട്  റഡഭാറുകേള,
ടഭാഫനികേട്ട് എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് വെഭാഹനങ്ങള,  സതീഡട്ട് ഡനിറക്ഷന് കേലഭാമറകേള തുടങ്ങനിയ
അതലഭാധുനനികേ  ഡനിജനിറല  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വെഭാഹന  പരനികശഭാധന
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തനി  കേര്ശന  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിചവെരുന.  കറഭാഡട്ട്
നനിയമങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാസത  വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുനവെരനിലനനിനലാം  പനിഴ  ഈടഭാക്കനിയലാം
യവെജനങ്ങളക്കുലാം സ്കൂള കുടനികേളക്കുലാം  ടഡ്രെെവെര്മഭാര്ക്കുലാം സപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം വെനിവെനിധ
കബഭാധവെലക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം നലകേനിവെരുന.  ദതീര്ഘകേഭാലഭാ  ടനിസഭാനത്തനില
എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം വെനിവെനിധ കബഭാധവെലക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനതനിനുലാം കകേരളത്തനിസല കറഭാഡുകേളനില വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങള പരമഭാവെധനി കുറചട്ട്
സമചസപട സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം അപകേടകേരമഭായ ടഡ്രെെവെനിലാംഗട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിനുമഭായനി
'ശുഭയഭാത്ര' എന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.  Brasilia declaration പ്രകേഭാരലാം
2020-ഓടുകൂടനി അപകേടങ്ങള 50% കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചവെരനികേയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  തലസഭാന  നഗരനിയനിസല  സനിറനി  ബസട്ട്  സ്റ്റേഭാന്ഡനിലുണഭാകുന
വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങള ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി ബസട്ട് കബകേളുസടയലാം നടപഭാതകേളുസടയലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വെരുന.   കൂടഭാസത  സപഡസനിയന്  കക്രഭാസനിലാംഗുകേളുലാം
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  വെസ്തുവെനിസല  ലഭലമഭായ  സലത്തട്ട്
നനിലവെനിലുള  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുനമുറയ്ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  സലകത്തക്കട്ട്
ബസട്ട്  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  മഭാറ്റുവെഭാനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   ടനി  പ്രകദശത്തട്ട്
നനിര്മ്മേനിചനിരുന അശഭാസതീയമഭായ ഡനിടവെഡറുകേള സപഭാളനിചമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല
ടഭാഫനികേട്ട്  ഉകദലഭാഗസകരയലാം  ടഭാഫനികേട്ട്  വെഭാര്ഡന്മഭാകരയലാം  നനിയമനിചട്ട്  ഗതഭാഗത
കുരുക്കനിനുലാം അപകേടങ്ങളക്കുലാം ഒരു പരനിധനിവെസര കുറവെട്ട് വെരുത്തഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സനലക്കൃഷനി പുനരുജതീവെനിപനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി

28(*148) ശതീ  .   ഇ  .   സകേ  .   വെനിജയന് :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ടടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സനലകൃഷനി  കുറഞ്ഞുവെരുന  സഭാഹചേരലത്തനില
സനലകൃഷനി  ഏസതഭാസക്ക  തരത്തനില  പുനരുജതീവെനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) സകേഭാല്ലെവെര്ഷലാം 1192 ചേനിങ്ങമഭാസലാം ഒനഭാലാം തതീയതനി മുതല സലാംസഭാനത്തട്ട്
"സനലവെര്ഷലാം"  ആകഘഭാഷനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില പദതനിയസട
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സനലകൃഷനി തുടങ്ങുന കേര്ഷകേനട്ട് നലഭായവെനില ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സമത്രഭാന് കേഭായല,  ആറന്മുള എനതീ കമഖലകേളനില കൃഷനി സചേയഭാനുള
പദതനി പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഈ വെര്ഷലാം സനലകൃഷനി എത്ര സഹക്ടറനികലക്കട്ട് വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

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

(എ)  സനലക്കൃഷനി  വെനിസ്തൃതനി  2011-12-ല  208161  സഹക്ടറഭായനിരുനതട്ട്
2014-15-ല  198159  സഹക്ടറഭായനി  കുറയകേയണഭായനി.  2015-16-സല  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനിവെനിവെരക്കണക്കട്ട്  വെകുപനിസന്റെ  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  1.94  ലക്ഷലാം  സഹക്ടര്
സനലക്കൃഷനിയഭാണട്ട് നനിലവെനിലുളതട്ട്.  1192 ചേനിങ്ങലാം 1 മുതല 1193 ചേനിങ്ങലാം 1 വെസരയള
ഈ വെര്ഷലാം സനല്ലെനിസന്റെ വെര്ഷമഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
"നമ്മുസട  സനലട്ട് ല്ല്  നമ്മുസട  അനലാം"  എന  ആശയത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
സനലക്കൃഷനി  കമഖലയനില  100  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആവെനിഷ്കരനിച  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാത്രവമല്ലെ,  സനലക്കൃഷനിയസട  വെനിസതീര്ണ്ണലാം  ഇകപഭാള
നനിലവെനിലുളതനിലനനിനലാം ഇനനിയലാം  കുറയഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  പരമഭാവെധനി  പ്രകദശങ്ങളനില
സനലക്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായലാം  അതനിലൂസട  സനലക്കൃഷനി  വെനിസതീര്ണ്ണലാം,
ഉലപഭാദനലാം,  ഉലപഭാദനക്ഷമത  എനനിവെ  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  തഭാസഴ  വെനിവെരനിചനിട്ടുള  സനലക്കൃഷനിവെനികേസന  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം
സചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

1. സുസനിര സനലക്കൃഷനി വെനികേസനലാം

2. വെനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുളഫണട്ട്

3. ടവെവെനിധലമഭാര്ന പരമ്പരഭാഗത സനല്ലെനിനങ്ങളുസട കൃഷനിക്കുള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുസട പ്രവെര്ത്തനസചലവെനിനഭായള പദതനി

5. കേരസനലക്കൃഷനി വെനികേസനലാം

6. സനലക്കൃഷനി ഉലപഭാദന കബഭാണസട്ട് (കനഭാണ് പ്ലഭാന്)

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ടവെദതതനി പദതനി (കനഭാണ് പ്ലഭാന്)

8. കദശതീയഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനി (എന്.എഫട്ട്.എസട്ട്.എലാം.)
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റഭാണനികേഭായല, സമത്രഭാന് കേഭായല, ആറന്മുള എനനിവെനിടങ്ങളനിസല സനലക്കൃഷനി,
ഇതനിനുപുറകമ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുഖഭാനരവലാം  സനലക്കൃഷനി  വെനികേസന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

സനലക്കൃഷനിയസട  വെനിസ്തൃതനി  3  ലക്ഷലാം  സഹക്ടറഭായനി  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  കൂടഭാസത കേരസനലക്കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം തരനിശട്ട്
കേനിടക്കുന  പഭാടകശഖരങ്ങളനില  സനലക്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേരസനലക്കൃഷനി ഈ വെര്ഷലാം ആദലഘടലാം എന നനിലയനില 2560
സഹക്ടര് ലക്ഷലമനിടനിരുന.  2663 സഹക്ടര് കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. അഞട്ട്
വെര്ഷലാംസകേഭാണട്ട് ഒരു ലക്ഷലാം സഹക്ടറഭായലാം വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാന് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന.
ഇതനിനുപുറസമ  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  തരനിശട്ട്  ഭൂമനികേള  മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  കൃഷനി
സചേയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവെരുന. കേഴനിഞ്ഞ 25 വെര്ഷത്തനിനുകശഷലാം
ഈ വെര്ഷലാം ആലപ്പുഴയനിസല റഭാണനി കേഭായലനില 200 സഹക്ടര് സലത്തട്ട് പുഞ കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ഏകേകദശലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 2016  ഒകക്ടഭാബര്
20-നുമുമ്പഭായനി വെനിത പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത 160 സഹക്ടര് വെനിസ്തൃതനിയള
സമത്രഭാന് കേഭായലനിലുലാം 56 സഹക്ടര് വെനിസ്തൃതനിയള ആറന്മുളയനിലുലാം സനലക്കൃഷനിയനിറക്കുനതനിനുള
നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിചവെരുന.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിസല  ആവെളപഭാണനി
ഉളസപസടയള  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലുലാം  760  ഏക്കര്  സലത്തട്ട്  ഈ  വെര്ഷലാം
സനലക്കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുലാം.

(ബനി)  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  2017 ഓണക്കഭാലത്തട്ട് കകേരളത്തനിസല ജനങ്ങളക്കട്ട്
സലാംസഭാനത്തുതസന ഉലപഭാദനിപനിച അരനി നലകുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാസട ഓകരഭാ
ജനില്ലെയനിലുലാം  സനലക്കൃഷനി  കമഖലയനില  100  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെതീതലാം  തുടങ്ങുവെഭാന്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.   സ്കൂള ക്ലബ്ബുകേള,  യവെജന ക്ലബ്ബുകേള,  സര്ക്കഭാരനിതര
സലാംഘടനകേള,  പഞഭായത്തുകേള,  അകസഭാസനികയഷനുകേള,  വെനനിതഭാ  ഗ്രൂപ്പുകേള,
പഭാടകശഖര  സമനിതനികേള,  സസഭാശയ സലാംഘങ്ങള  മുതലഭായവെ  മുകഖന നനിലവെനിസല
സനലക്കൃഷനിയനിടങ്ങള  പരനിരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  വെഭാണനിജലപരമഭായലാം  വെതീടുകേകളഭാടനു
ബന്ധനിചലാം  നഗരങ്ങളനിലുലാം  സനലക്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അതുവെഴനി
അധനികകേഭാലപഭാദനലാം  സഭാധലമഭാക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന.  സനലക്കൃഷനി
കമഖലയനില  പുതനിയ  ഉണര്വെട്ട്  സൃഷ്ടനിചട്ട്  ആഭലനരമഭായനി  ഉലപഭാദനിപനിച  അരനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  ഊനല  നലകേനിസക്കഭാണട്ട്  അനുബന്ധ  കമഖലകേസള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  2016  ഓണലാം  മുതല  2017  ഓണലാം  വെസരയള
കേഭാലയളവെട്ട് സനലവെര്ഷമഭായനി ആചേരനിക്കുവെഭാന്  11-8-2016-സല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട്
നമ്പര് 124/2016/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  സനല്ലെനിനട്ട്  നലഭായമഭായ  വെനില  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
സനിവെനിലസടപ്ലസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖനയലാം  ഓയനിലപഭാലാം  മുകഖനയലാം  എല്ലെഭാ
ജനില്ലെകേളനികലയലാം കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരനിചവെരുന.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
വെനികകേന്ദ്രതീകൃത  സനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണ പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനിയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
സനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണലാം നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സനല്ലെനിനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന
തഭാങ്ങുവെനില,  ഉലപഭാദന  സചേലവമഭായനി  തഭാരതമലസപടുത്തുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനിസല
കേര്ഷകേസര  സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം  കുറവെഭായതുസകേഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉയര്ന സലാംഭരണവെനില നലകേനിയഭാണട്ട് സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരനിക്കുനതട്ട്. സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
സനല്ലെനിനട്ട്  നലകേനിയനിരുന  സലാംഭരണവെനില  കേനികലഭാക്കട്ട്  19.00  രൂപയഭായനിരുനതട്ട്
7-11-2015-സല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്.34/2015/ഭ.സനി.സ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  2015
ഒകക്ടഭാബര് മുതല കേനികലഭാക്കട്ട്  21.50  രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംഭരനിക്കുന
സനല്ലെനിസന്റെ സബ്സനിഡനി വെനിഹനിതലാം ഭക്ഷല സനിവെനില സടപ്ലസട്ട് വെകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള
ശതീര്ഷകേത്തനിലൂസടയഭാണട്ട് സനിവെനില സടപ്ലസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  സനല്ലെനിസന്റെ  തഭാങ്ങുവെനില  2016  ഒകക്ടഭാബര്  മുതല  കേനികലഭാക്കട്ട്  14.70
രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 2017 മഭാര്ചട്ട് 31 വെസര കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന
സനല്ലെനിസന്റെ  SIB (കസ്റ്റേറട്ട്  ഇന്സസന്റെതീവെട്ട്  കബഭാണസട്ട്)  നലകുനതനിനഭാവെശലമഭായ തുകേ
തനിടസപടുത്തനി 2016-17-സല ബഡ്ജറനില 600 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ആറന്മുള  കമഖലയനില  സനലക്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
22-9-2016-നട്ട് നനിലലാം ഒരുക്കുനതനിനുള നടപടനി കൃഷനി വെകുപട്ട് തുടങ്ങനി.  പദതനിക്കട്ട്
9-9-2016-സല  ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്.786/2016/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനി  വെകുപട്ട്
153.76  ലക്ഷലാം  രൂപയസട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സമത്രഭാന്  കേഭായല
പഭാടകശഖരത്തനില പുഞകൃഷനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിചവെരുനണട്ട്.
പുറലാംബണട്ട് ബലസപടുത്തല,  സപടനി-പറ എനനിവെ സഭാപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ അടനിസഭാന
സഇൗകേരല വെനികേസനത്തനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവെരുന.  സമത്രഭാന് കേഭായല
പഭാടകശഖരത്തനിസല  സവെളലാം  വെറനിക്കുനതനിസനതനിസര  ബഹുമഭാനസപട  കകേരള
ടഹകക്കഭാടതനിയനില  ഫയല  സചേയനിരുന  കകേസനിസല  വെനിധനിക്കു  വെനികധയമഭായനി
കുമരകേലാം  പഞഭായത്തനിസല  പ്രഭാകദശനികേതല  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനി  19-9-2016-ല
കയഭാഗലാം  കചേരുകേയലാം  ഭൂഉടമകേളഭായ  കേമ്പനനി  അധനികൃതകരഭാടട്ട്  തരനിശനിടനിരനിക്കുന
പഭാടകശഖരത്തനില അടനിയനരമഭായനി പുഞകൃഷനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  തയഭാറഭാകേണസമനട്ട്
അറനിയനിചസകേഭാണട്ട് കേത്തട്ട് നലകുകേയലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. 20-9-2016-സല ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)
നമ്പര്. 799/2016/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം സമത്രഭാന് കേഭായല പഭാടകശഖരത്തനില പുഞ കൃഷനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി 80 ലക്ഷലാം രൂപയസട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  
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(ഇ)  ഈ  വെര്ഷലാം  ഏകേകദശലാം  215000  സഹക്ടകറഭാളലാം  സനലക്കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.   ആയതനികലക്കഭായനി
2016-17 വെര്ഷലാം വെനിവെനിധ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

ടജവെകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് നടപടനി

29(*149) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ടജവെ കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനികലര്സപടനിരനിക്കുന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്/ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
നനിലവെനില നലകേനിവെരുന കപ്രഭാത്സഭാഹനങ്ങള  എസനല്ലെഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  നനിലവെനില  നലനിവെരുന  ധനസഹഭായങ്ങളുസട  പരനിധനി  ഉയര്ത്തുവെഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  ടജവെകൃഷനിയനികലര്സപടനിരനിക്കുന  സചേറുകേനിട  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത
കമഖലയനില  നനിലനനിലക്കുനതനിനട്ട്  ഉതകുന  ധനസഹഭായങ്ങള  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  ടജവെകേഭാര്ഷനികേ  വൃത്തനിയനികലര്
സപടനിരനിക്കുന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്/സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  നലകുനതനിനഭായനി  1000  ലക്ഷലാം
രൂപയസട പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനില  645.49  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കട്ട് തുടര്
അനുമതനി  ലഭനിചതനില  നല്ലെ  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിചസകേഭാണട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായ
ഭക്ഷലവെസ്തുക്കള  ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  നല്ലെ  കൃഷനിമുറ  (ജനി.എ.പനി.)
സര്ടനിഫനികക്കഷനുകവെണനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഒഴനിസകേയള  13  ജനില്ലെകേളനില  ഒരു
കബഭാക്കനില രണട്ട് ക്ലസ്റ്റേറുകേള വെതീതലാം  292  ക്ലസ്റ്റേറുകേള രൂപതീകേരനിച.  കേര്ഷകേരുസട
കൃഷനിയനിടത്തനിലത്തസന  ടജവെവെളലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  1460  റൂറല
കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുലാം  1460  മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന.  നല്ലെ
കൃഷനിമുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചസകേഭാണട്ട്  ക്ലസ്റ്റേറുകേളനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന
പചക്കറനികേളക്കട്ട്  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന്  സഹനിതലാം  പ്രകതലകേ  പഭാക്കനിലാംഗട്ട്,
കലബലനിലാംഗട്ട് ഉളസപസട റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട് അകസഭാസനികയഷനുകേളനില വെനിലപന നടത്തുനതനിനട്ട്
18  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നലകുന.  ടജവെ
കൃഷനിയനില മനികേച പ്രവെര്ത്തനലാം നടത്തുന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
കകേഭാര്പകറഷന്, ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് എനനിവെയ്ക്കട്ട് അവെഭാര്ഡട്ട് നലകുന.
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കമല ഘടകേങ്ങള  കൂടഭാസത  152  കബഭാക്കുകേളനില ക്ലസ്റ്റേര് രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം
പുതനിയതഭായനി  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  അവെഭാര്ഡട്ട്  തുകേ
ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം  നല്ലെ  കൃഷനിമുറകേള   (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചട്ട്  കൃഷനി  സചേയ്യുനതട്ട്
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ടനി  രതീതനിയനില  കൃഷനി  സചേയ്യുന  ഉലപനങ്ങള
കലബലുലാം  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുലാംകൂടനി  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപട്ട്  മുഖഭാനരലാം  വെനിലപന
നടത്തുനതനിനട്ട്  കപ്രഭാത്സഭാഹന  തുകേ  (ഇന്സസന്റെതീവെട്ട്)  നലകുനതനിനുമഭായനി  261.31
ലക്ഷലാം  രൂപയസട  പദതനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2015-16-സല  45
ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേളനില  34  എണ്ണലാം  പ്രവെര്ത്തനലാം തുടങ്ങനി. 11  എണ്ണലാം പ്രവെര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ടജവെ രതീതനിയനില ഉലപഭാദനിപനിക്കസപടുന
പചക്കറനികേള  ഒരു  പ്രകതലകേ  ബഭാന്ഡഭായനി  വെനിപണനലാം  നടത്തുനതനിനുള
നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിചവെരുന.  ടജവെകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന്,  മനിഷന്  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ഡവെലപ്സമന്റെട്ട്
ഓഫട്ട് കഹഭാര്ടനികേളചര് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം നലകേനിവെരുന.

(ബനി)  ടജവെകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മനികേച  പ്രവെര്ത്തനലാം
കേഭാഴ്ചവെയ്ക്കുന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിനുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുമുളള
അവെഭാര്ഡട്ട് തുകേ ഉയര്ത്തുനതനിനുള നടപടനി ആരലാംഭനിച.

(സനി)  ടജവെ  കൃഷനിയനില  ഏര്സപടനിരനിക്കുന  സചേറുകേനിട  കേര്ഷകേര്  പ്രസ്തുത
കമഖലയനില  നനിലനനിലക്കുനതനിനട്ട്  ടജവെ  ഉലപനങ്ങളുസട  സലാംഭരണവലാം
വെനിപണനവലാം ശക്തനിസപടുത്തുനതനിനട്ട് ഉതകുന രതീതനിയനില 2015-16-സല 45 ഇകക്കഭാ
കഷഭാപ്പുകേളനില  34  എണ്ണലാം  പ്രവെര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനി.  11  എണ്ണലാം  പ്രവെര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ടജവെ രതീതനിയനില ഉലപഭാദനിപനിക്കസപടുന
പചക്കറനികേള ഒരു പ്രകതലകേ ബഭാന്ഡഭായനി വെനിപണനലാം നടത്തുനതനിനുള നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിചവെരുന. ടജവെ കൃഷനിയനികലര്സപടനിരനിക്കുന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്/സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നലകേനിവെരുന സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങളുലാം വെനിവെനിധ ഇനലാം
പദതനികേളുലാം പഞഗവെലലാം, ജതീവെഭാമൃതലാം കപഭാലുള ടജവെ കൂട്ടുകേളുലാം ടജവെകേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരനിശതീലന  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  ഈ  കമഖലയനില
കേര്ഷകേര് നനിലനനിലക്കുനതനിനട്ട് ഉതകുന നടപടനികേളഭാണട്ട്.

റബറനിസന്റെ വെനിലത്തകേര്ച തടയനതനിനട്ട് പദതനികേള

30(*150) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    സകേ  .    സകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റബറനിസന്റെ  വെനിലയനിടനിവെട്ട്  മൂലലാം  കേര്ഷകേര്
പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എങനില പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ റബര് കേര്ഷകേസര സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി
എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റബറനിസന്റെ  വെനിലത്തകേര്ച  തടയനതനിനഭായനി  എസനല്ലെഭാലാം  നൂതന
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിയ്ക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  റബര്  വെനില  സനിരതഭാ  ഫണട്ട്  പുനനഃസഭാപനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില ആയതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  റബറനിനട്ട്  കേനികലഭാക്കട്ട്  150  രൂപ തഭാങ്ങുവെനില നനിശയനിചട്ട്  "റബര്
സപ്രഭാഡക്ഷന്  ഇന്സസന്റെതീവെട്ട്  പദതനി"  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  മുതല
നടപഭാക്കനി  വെരുന.   ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വെനില  വെലതലഭാസലാം  സബ്സനിഡനിയഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് അക്കഇൗണ്ടുവെഴനി നലകേനിവെരുന.

(ഡനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില വെനില സനിരത ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി
500 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുസട ഉത്തരങ്ങള

പചക്കറനികേളുസട വെനിലവെര്ദന

 1(962)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

 ദതീര്ഘകേഭാലലാം  കകേടുകൂടഭാസതയനിരനിക്കുന നഭാടന് പചക്കറനികേളുസട  ഉലപഭാദനലാം
വെര്ദനിപനിചട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നലഭായവെനില നലകേനി സലാംഭരനിചട്ട് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന്റെ ഔടട്ട്
സലറ്റുകേള  വെഴനി  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില  അഞ  വെര്ഷക്കഭാലലാം  വെനിലവെര്ദനിപനിക്കഭാസത
വെനിലന നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നഭാടന്  പചക്കറനികേളുസട  ഉലപഭാദനവലാം  കശഖരണവലാം  വെനിലപനയലാം
തസരനിതസപടുത്തുനതനിനഭായനി  സമഗ്ര  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വെനിവെനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.,
കൃഷനി  വെകുപട്ട്,  കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേള,  സസയലാം  സഹഭായ സലാംഘങ്ങള,  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങള  എനനിവെയസട  കൂടഭായ  പ്രവെര്ത്തനമഭാണട്ട്  വെനിഭഭാവെന  സചേയനിട്ടുളളതട്ട്.
ഇത്തരലാം  പദതനികേളനിലൂസട  ഇടനനിലക്കഭാസര  ഒഴനിവെഭാക്കനി  വെനിഷരഹനിത  നഭാടന്
പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  നലഭായവെനിലയ്ക്കട്ട്  വെര്ഷലാം  മുഴുവെനുലാം
എത്തനിക്കുവെഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
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വെനിലനനിലവെഭാരലാം പനിടനിചനനിര്ത്തല

2(963)  ശതീ  .    ഇ  .    സകേ  .    വെനിജയന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  ഓണലാം  വെനിപണനി  വെനില  നനിലവെഭാരലാം  പനിടനിച  നനിര്ത്തുനതനിനട്ട്
കൃഷനി വെകുപട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എസനഭാസക്കസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനിനഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിച തുകേയസട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ഇനലാം തനിരനിചട്ട്
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപനങ്ങളുസട  വെനിലക്കയറലാം
തടയനതനികലക്കട്ട് 'ഓണ സമൃദനി പദതനി' പ്രകേഭാരലാം സസപ്റലാംബര് മഭാസത്തനില കൃഷനി
വെകുപനിസന്റെ  കനതൃതസത്തനില  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  1350  പചക്കറനി  വെനിപണനികേള
സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  അതഭാതട്ട്  ജനില്ലെകേളനികലക്കഭാവെശലമഭായ  പചക്കറനികേള
ജനില്ലെയ്ക്കകേത്തുനനിനള കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  പത്തട്ട്  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  കൂടനിയ  വെനില
നലകേനി പരമഭാവെധനി സലാംഭരനിക്കുകേയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് 30% സബ്സനിഡനികയഭാസട
വെനിലപന നടത്തുകേയലാം സചേയനിരുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഭലമഭാകേഭാത്ത പചക്കറനികേള
ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  മുകഖന  കശഖരനിചട്ട്  വെനിതരണലാം
സചേയനിരുന.   ബന്ധസപട  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കേര്ഷകേരുലാം  ഉളസപട  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്
സലാംഭരണ  വെനിലയലാം  വെനിലപന  വെനിലയലാം  നനിശയനിചതട്ട്.  സലാംസഭാനസത്ത
കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം   3042  ടകണ്ണഭാളലാം  പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചതുളസപസട  4800
ടണ്  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപനങ്ങള  വെനിപണനലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്  എനഭാണട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ
വെനിലയനിരുത്തല.

നതീര ഉലപഭാദനലാം

3(964)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നതീര  ഉലഭാദനത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എസനഭാസക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏസതഭാസക്ക ഏജന്സനി മുകഖനയഭാണട്ട് നതീര ഉലഭാദനലാം നടത്തുനസതനലാം,
ഇതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  തുകേ  നതീക്കനി  സവെചസവെനമുള  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  നതീരയസട  ഉലഭാദനലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഭാഭകേരമഭായനി  മുകനഭാടട്ട്
കപഭാകുനകണഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേളുസട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട കനതൃതസത്തനില സതങ്ങനിലനനിനട്ട്
നതീരയലാം  സതങ്ങനിന് പൂങ്കുലയനിലനനിനലാം കകേര ചേക്കരയലാം  ഉലപഭാദനലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
സഡകമഭാണ്കസഷനുലാം പരനിശതീലന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുമുണട്ട്.   നതീര
ടപലറട്ട്  കപ്രഭാജക്ടനിസന്റെ  സചേലവകേളക്കഭായനി  130  ലക്ഷലാം  രൂപ  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയ്ക്കട്ട്  നലകേനിയനിരുന.   നതീരയസട  വെനിപണന  ചുമതല  നഭാളനികകേര
വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  നലകേനിസക്കഭാണട്ട്  സചേലവകേളക്കഭായനി  180  ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവെദനിക്കുകേയമുണഭായനി.   തനിരുവെനനപുരത്തട്ട് സസക്രകടറനിയറനില സഭാപനിചനിട്ടുള
സവെന്ഡനിലാംഗട്ട്  സമഷതീന് മുകഖനയലാം ഇടപളളനിയനിലുള വെനിലപന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂസടയലാം
നതീര  വെനിപണനലാം  നടത്തനിവെരുന.   ടപലറട്ട്  കപ്രഭാജക്ടുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  നതീര
ഉലപഭാദനത്തനിനുള ടപലറട്ട്  കപ്രഭാജക്ടുകേള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   22-6-2015-സല  സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്.111/2015/കൃഷനി
പ്രകേഭാരലാം  നതീര  ഉലപഭാദനലാം  തസരനിതസപടുത്തുനതനിനട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനി
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.  22-3-2016-സല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  57/2016/കൃഷനി
പ്രകേഭാരലാം  നതീര  ഉലപഭാദകേ  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദകേ
സസഭാടസറനികേള/  സഫഡകറഷനുകേള/കൃഷനി വെകുപനിനുകേതീഴനിലുള ഏജന്സനികേളക്കട്ട്
സകേടനിട യന  സഭാമഗ്രനികേളക്കട്ട് സഹഭായധനമഭായനി സചേലവെനിസന്റെ 25% പരമഭാവെധനി 50
ലക്ഷലാം  രൂപ  സഹഭായധനലാം  അനുവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നതീര  സടകതീഷലന്മഭാര്ക്കട്ട്
പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി 10,000 രൂപ അനുവെദനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  കകേരള  സലാംസഭാന  നഭാളനികകേര
വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്, നഭാളനികകേര വെനികേസന കബഭാര്ഡനിനു കേതീഴനിലുള നഭാളനികകേര
ഉലപഭാദകേ സസഭാടസറനികേള/സഫഡകറഷനുകേള എനനിവെയനിലൂസട നതീര ഉലപഭാദനലാം
നടത്തുനണട്ട്.   2015-16-ല  ടകേപ്പുഴ  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദകേ  കേമ്പനനി,  കുറലഭാടനി
ഫഭാര്കമഴട്ട്  കകേഭാക്കനടട്ട്  സപ്രഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനി,  കേരപ്പുറലാം  കകേഭാക്കനടട്ട്  സപ്രഭാഡന്യൂസര്
കേമ്പനനി എനനിവെയ്ക്കട്ട്  നതീര ഉലപഭാദന യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി   50  ലക്ഷലാം
രൂപ  വെതീതലാം  അനുവെദനിചനിരുന.   2016-17-സല  ബഡ്ജറനില  നതീര  സടകതീഷലന്
പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  നതീര  ഉലപഭാദകേ  യൂണനിറട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി 150 ലക്ഷലാം രൂപയലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കബഭാര്ഡനിനു  കേതീഴനിലുള നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദകേ
സസഭാടസറനികേളനിലൂസടയലാം  സഫഡകറഷനുകേളനിലൂസടയലാം  നതീര  ഉലപഭാദനലാം  ലഭാഭകേരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില  പടനക്കഭാടട്ട്
കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിലുലാം  സവെളഭായണനിയനിസല  ഇന്സക്ഷണല  ഫഭാമനിലുലാം
സഭാപനിചനിട്ടുള നതീര ടപലറട്ട് യൂണനിറ്റുകേള മുകഖന നതീര ഉലപഭാദനവലാം വെനിതരണവലാം
നടത്തനിവെരുന.
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ടജവെ കേഭാര്ഷനികേ കകേരളലാം പദതനി

4(965)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ടജവെ കേഭാര്ഷനികേ കകേരളലാം പദതനിയസട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട  അനനിയനനിതമഭായ  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചവെരുന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ടജവെ കേഭാര്ഷനികേ കകേരളലാം എന കപരനില ഒരു പദതനി രൂപതീകേരനിചനിടനില്ലെ.
10-10-2010-സല സ.ഉ. (പനി) 39/2010/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ടജവെകൃഷനി
നയലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  ആയതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  ടജവെകൃഷനി
വെലഭാപനലാം  നടത്തനിവെരനികേയലാം  സചേയ്യുന.  നല്ലെ  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിചസകേഭാണട്ട്
സുരക്ഷനിതമഭായ  ഭക്ഷലവെസ്തുക്കള  ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  277  ക്ലസ്റ്റേറുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എല്ലെഭാ ജനില്ലെകേളനിലുലാം ടജവെകൃഷനി വെലഭാപനത്തനിനഭായനി ടജവെസകനശ
കൃഷനിയഭാത്ര നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ക്ലസ്റ്റേറുകേള ഉലപഭാദനിപനിക്കുന ടജവെ പചക്കറനികേള
സലാംഭരനിചട്ട്  വെനിപണനലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  40   ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  അനുവെദനിച.
ടജവെകൃഷനിയനില  മനികേച  പ്രവെര്ത്തനലാം  നടത്തനിയ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന്,  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേള  എനനിവെയ്ക്കട്ട്  അവെഭാര്ഡട്ട്
നലകേനിവെരുന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം ടജവെകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
ബഡ്ജറനില  1000  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിനഭായനി  വെനിവെനിധ
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഒഴനിസകേയള 13
ജനില്ലെകേളനില  നല്ലെ  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിചസകേഭാണട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായ  ഭക്ഷലവെസ്തുക്കള
ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  292  ക്ലസ്റ്റേറുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച.
ഒരു  ക്ലസ്റ്റേറനില  25  സഹക്ടര്  സലത്തട്ട്  നല്ലെ  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിചസകേഭാണട്ട്
കൃഷനിവെകുപനിസന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  കൃഷനി  ആരലാംഭനിച.  13  ജനില്ലെകേളനിസല  146
കബഭാക്കുകേളനിലുലാം  2  ക്ലസ്റ്റേര് വെതീതമഭാണട്ട് രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതട്ട്.
ഒരു ക്ലസ്റ്റേറനിനട്ട് 75,000 രൂപയഭാണട്ട്  ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുനതട്ട്. കേര്ഷകേരുസട
കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലത്തസന ടജവെവെളലാം ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ഒരു കബഭാക്കനില
10  റൂറല കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട്,  10  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട്  എനതീ ക്രമത്തനില  2920  ടജവെവെള
നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  (1460  റൂറല  കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട്  +  1460  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട്)
ആരലാംഭനിക്കുലാം.   റൂറല  കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട്  യൂണനിറട്ട്  ഒനനിനട്ട്  5000  രൂപ  വെതീതവലാം  മണ്ണനിര
കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട് യൂണനിറനിനട്ട് 7500 രൂപ വെതീതവലാം ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുലാം.
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നല്ലെ  കൃഷനി  മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചട്ട്  ക്ലസ്റ്റേറുകേളനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന
പചക്കറനികേളക്കട്ട്  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന്  സഹനിതലാം  പ്രകതലകേ  പഭാക്കനിലാംഗട്ട്
കലബലനിലാംകഗഭാടുകൂടനി റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട് അകസഭാസനികയഷനുകേളനില വെനിലപന നടത്തുനതനിനട്ട്
ഒരു ക്ലസ്റ്റേറനിനട്ട്  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം ആസകേ  18  ക്ലസ്റ്റേറുകേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം
നലകുന. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പദതനിയഭായ പരമ്പരഭാഗത കൃഷനിവെനികേഭാസട്ട് കയഭാജന
പദതനിയനില 50 ഏക്കര് വെതീതമുള 119 ക്ലസ്റ്റേറുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കഭാവെശലമഭായ
പരനിശതീലനവലാം അവെര്ക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം ഫണട്ട് കേനിട്ടുന മുറയ്ക്കട്ട് അനുവെദനിക്കുലാം.

(ബനി)  കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട അമനിത ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം ടജവെ
കേതീടനഭാശനിനനികേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  തഭാസഴപറയന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. അമനിത കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗത്തനിസന്റെ ദൂഷലഫലങ്ങള സലാംബന്ധനിചലാം
വെനിഷരഹനിതമഭായ ഭക്ഷല  ഉലപനങ്ങളുസട  ഉലപഭാദനലാം  സലാംബന്ധനിചലാം
കബഭാധവെലക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള,  പരനിശതീലനങ്ങള,  ശനിലപശഭാലകേള
എനനിവെയനിലൂസട കേര്ഷകേസര കബഭാധവെലക്കരനിക്കുനണട്ട്.

2. സലാംസഭാനത്തട്ട്  ടജവെ  കേഭാര്ഷനികേ  നയലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  16  ഇനലാം  കേതീട/കുമനിള/കേളനഭാശനിനനികേളുസട  സലാംഭരണലാം,
വെനിതരണലാം,  ഉപകയഭാഗലാം എനനിവെ സലാംസഭാനത്തട്ട് നനികരഭാധനിക്കുകേയലാം  7
ഇനങ്ങളുസട ഉപകയഭാഗലാം അതലഭാവെശലഘടങ്ങളനില കൃഷനി ഓഫതീസറുസട
കുറനിപടനിയസട  അടനിസഭാനത്തനില  മഭാത്രമഭായനി  പരനിമനിതസപടുത്തനിയലാം
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.  നനിയനണലാം  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കുനസണനട്ട്
ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട്  ഡനികപഭാ  പരനികശഭാധനകേള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഇന്സസക്ടനിടസഡട്ട് ഇന്സസക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. വെനിള ആകരഭാഗലപരനിപഭാലന പദതനിയനിന്കേതീഴനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുള പ്ലഭാന്റെട്ട്
സഹലത്തട്ട് ക്ലനിനനിക്കുകേള മുകഖന രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുസട ഉപകയഭാഗലാം
കേഴനിയനത്ര കുറചട്ട്  ടജവെനികേ നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  സലാംകയഭാജനിത
കേതീടനനിയനണവലാം  അവെലലാംബനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.

4. കൃഷനി വെകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന വെനിവെനിധ പദതനികേളനിലൂസട ടജവെ കേതീടകരഭാഗ
നനിയനകണഭാപഭാധനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചവെരുന.

5. മണ്ണുത്തനിയനിസല  സലാംസഭാന  ബകയഭാ  കേണ്കടഭാള  ലഭാബനിലനനിനലാം
സന്യൂകഡഭാകമഭാണഭാസട്ട്,  ടടകക്കഭാഡര്മ,  ടടകക്കഭാ കേഭാര്ഡ്സട്ട്,  ബന്യൂകവെറനിയ
മുതലഭായ  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനകണഭാപഭാധനികേള  ആവെശലമനുസരനിചട്ട്
ഉലപഭാദനിപനിചട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കനരനിട്ടുലാം കൃഷനിഭവെനുകേള,  അകഗ്രഭാ സര്വ്വതീസട്ട്
സസന്റെറുകേള എനനിവെ മുകഖനയലാം ലഭലമഭാക്കുന.
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6. കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആവെശലമഭായ  ടടകക്കഭാഡര്മ  (കരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനുള
ടജവെനികേ  മഭാര്ഗ്ഗലാം)  അവെരുസട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലത്തസന
ഉണഭാക്കുനതനിനുള സചേറനിയ  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം  വെനിവെനിധ  പദതനികേളനിലൂസട
ലഭലമഭാക്കുന.

7. പഭാരടസറട്ട്  ബതീഡനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേള  ശഭാക്തതീകേരനിചട്ട്  എതനിര്
പ്രഭാണനികേളുസട ഉലപഭാദനലാം  സമചസപടുത്തുനതനിനുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

8. മസങഭാമ്പട്ട് ആസഭാനമഭായള കേതീടനനിരതീക്ഷണ കകേന്ദ്രകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
ഒരു  pheromone-lures ഉലപഭാദന  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാസത  കേതീടനഭാശനിനനി  ഉലപഭാദന  കേമ്പനനികേള  കേര്ഷകേരുമഭായനി  കനരനിടട്ട്
കേതീടനഭാശനിനനി വെനിതരണകമഭാ ഫതീലഡട്ട് സഡകമഭാണ്കസഷകനഭാ സചേയഭാന് പഭാടുള തല്ലെ
എന  നനിര്കദ്ദേശവലാം  നലകേനി.  കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട  ഉപകയഭാഗലാം  കേര്ശനമഭായനി
നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം കബഭാധവെലക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിസപടുത്തുനതനിനുലാം
2016  ആഗസ്റ്റേട്ട്  29  മുതല  ഒകക്ടഭാബര്  7  വെസര  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  സലാംസഭാനതല
കേലഭാമ്പയനിന് നടത്തനിവെരുന.

ടജവെ പചക്കറനി ഉത്പനങ്ങളുസട സലാംഭരണലാം

5(966) ശതീ  .   സകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ടജവെ  പചക്കറനി  ഉത്പനങ്ങളുസട  സലാംഭരണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനസതനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കഹഭാര്ടനി  കകേഭാര്പട്ട്  മുകഖന സലാംഭരണലാം കനരനിടട്ട്  നടത്തനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
വെനിളകേള  സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാള  തസന  വെനില  നലകുനതനിനുള  ക്രമതീകേരണങ്ങള
നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേര്ഷകേരനിലനനിനള ടജവെ  പചക്കറനി  ഉലപനങ്ങള  സലാംഭരനിചട്ട്
വെനിപണനലാം നടത്തുനതനിനഭായനി 40 ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില 31
ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള പ്രവെര്ത്തന  സജമഭായനിട്ടുണട്ട്.  നല്ലെ കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിക്കുന
കേര്ഷകേ ക്ലസ്റ്റേറുകേളനിലനനിനലാം ജനി.എ.പനി.  സഭാക്ഷലപത്രകത്തഭാടുകൂടനിയ പചക്കറനികേള
കശഖരനിചട്ട്  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  വെഴനി  വെനിപണനലാം  സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി  18



80       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 30, 2016

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനികലയലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനികലയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  50
രൂപ,  100  രൂപ എനതീ നനിരക്കനില പചക്കറനി  കേനിറ്റുകേള വെനിലപന നടത്തുനതനിനട്ട്
ക്ലസ്റ്റേറുകേളക്കട്ട്  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത  കകേരളത്തനില  എവെനിസടയലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  ടജവെ  പചക്കറനികേള
കേര്ഷകേരനിലനനിനട്ട് കനരനിട്ടുലാം കൂടഭായ്മകേളവെഴനിയലാം ഏസറടുക്കണസമനട്ട് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വെനിളസവെടുപനിനുമുമ്പട്ട്  അറനിയനിക്കുകേയഭാസണങനില
തക്കസമയത്തുതസന അവെ  സലാംഭരനിക്കുവെഭാനുലാം  കൂടഭാസത  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.
വെഴനിയലാം കൃഷനിഭവെനുകേള വെഴനിയലാം സലാംഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംഭരണലാം  നടത്തുന  പചക്കറനികേളുസടയലാം  പഴങ്ങളുസടയലാം  വെനില  5
ദനിവെസത്തനിനുളനില  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നലകുവെഭാന്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില  ഒരു
റനികവെഭാളവെനിലാംഗട്ട് ഫണട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാന് നടപടനിസയടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

ടജവെ പചക്കറനി കൃഷനി

 6(967)  ശതീ  .    സകേ  .    ബഭാബു :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സനല്ലെനിയമ്പതനി  ഓറഞട്ട്  ഫഭാമനിസന്റെ  കേതീഴനില  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി
കേനിടക്കുന സലത്തട്ട് ടജവെ പചക്കറനി കൃഷനി നടത്തുന കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനില
ഉകണഭാ;

(ബനി) സനല്ലെനിയഭാമ്പതനിയനിസല ആദനിവെഭാസനി വെനിഭഭാഗക്കഭാരുസട സതഭാഴനില സഭാധലത
ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി  ടജവെ  പചക്കറനി  കൃഷനി  നടത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവെനില  എസനങനിലുലാം  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനികയഭാഗലമഭായതുലാം  ജലകസചേന  സഇൗകേരലമുളതുമഭായ  സലങ്ങളനില
ടജവെ പചക്കറനി കൃഷനി സചേയ്യുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  നനിലവെനില  90  സനിരലാം  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടയലാം  തകദ്ദേശതീയരഭായ
ആദനിവെഭാസനികേള  ഉളസപസട  86  കേഭാഷസല  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടയലാം  കസവെനലാം
ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി പചക്കറനി കൃഷനി സചേയ്യുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ടജവെ ടവെപനിന് പദതനി

7(968)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ടവെപനിന്  മണ്ഡലത്തനില  ടജവെ  ടവെപനിന്  പദതനിയസട  ഭഭാഗമഭായ
വെതീരന്പുഴ  ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗട്ട്  സലാംബന്ധനിച  തുടര്പ്രവ്രത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനസപട  മനനിയസട
കചേലാംബറനില കചേര്ന കയഭാഗത്തനിസന്റെ തതീരുമഭാനങ്ങള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനിസന്റെ മനിനനിട്സനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ടജവെ ടവെപനിന് പദതനിയസട ഭഭാഗമഭായ പ്രകൃതനിദത്തമഭായ സഡ്രെെയനികനജട്ട്
കേനഭാലുകേളുസട  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  13-3-2015-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
505/2015/എഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  36.9178  കകേഭാടനി  രൂപയസട  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിരുന.   വെതീരന്പുഴ  ഉളസപസട  പത്തട്ട്  കതഭാടുകേളുസട  എക്കല  നതീക്കലാം
സചേയ്യുനതനിനുള പ്രവൃത്തനികേള  സടണര്  വെനിളനിചട്ട്  9-2-2016-നട്ട്  എഗ്രനിസമന്റെട്ട്  വെചട്ട്
ആരലാംഭനിച.   എനഭാല  വെതീരന്പുഴയസട  എക്കല  നതീക്കലാം  സചേയ്യുന  പ്രവൃത്തനി
പരനിസനിതനിക്കട്ട് കദഭാഷലാം സചേയ്യുസമനള പരഭാതനിയസട അടനിസഭാനത്തനില കകേഭാസ്റ്റേല
കസഭാണ്  മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി  പ്രവൃത്തനികേള  തടഞ്ഞുസകേഭാണട്ട്  കേടമക്കുടനി
പഞഭായത്തട്ട്  സസക്രടറനിക്കട്ട്  കസ്റ്റേഭാപട്ട്  സമകമ്മേഭാ  നലകേനിയതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
പണനികേള  ഇകപഭാള  നനിര്ത്തനിവെചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   പ്രസ്തുത  കസ്റ്റേഭാപട്ട്  സമകമ്മേഭാ
പനിന്വെലനിചട്ട് പണനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനഭായനി അനുമതനി കതടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പദതനി അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനതനിനഭായനി സലലാം എലാം.എല.എ.-യസട
ആവെശലപ്രകേഭാരലാം  കചേര്ന  അനഇൗകദലഭാഗനികേ  കയഭാഗത്തനില  സഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗട്ട്
നനിര്ത്തനിവെചസകേഭാണ്ടുള കസ്റ്റേഭാപട്ട്  സമകമ്മേഭാ  നതീക്കലാം  സചേയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.   സഡ്രെെഡ്ജട്ട്  സചേയ്സതടുത്ത  മണ്ണട്ട്  നതീക്കലാം
സചേയ്യുനതനിനഭായനി  ടമനനിലാംഗട്ട്  &  ജനികയഭാളജനി  വെകുപനിസന്റെ  അനുമതനികയഭാസട
ഡലാംബനിലാംഗട്ട്  യഭാര്ഡനികലക്കട്ട്  തഭാലക്കഭാലനികേ  ബണട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം  ഡലാംബനിലാംഗട്ട്
യഭാര്ഡനിസന്റെ  സര്കവ്വ  മഭാപട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  അതനിരട്ട്  വെലക്തമഭാക്കനിസക്കഭാണ്ടുള
സഫന്സനിലാംഗട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനി.  കൂടഭാസത  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേളുസട  സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ നനിരതീക്ഷണ സമനിതനിസയ
നനിയമനിക്കഭാനുലാം  അതനിസന്റെ  കേണ്വെതീനറഭായനി  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  ഡയറക്ടസറ
ചുമതലസപടുത്തുവെഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിച.
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(സനി) അനഇൗകദലഭാഗനികേ കയഭാഗമഭായതനിനഭാല പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനിസന്റെ മനിനനിറട്ട്സട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ലെ. 

ടജവെ പചക്കറനി ഉലപഭാദനലാം

 8(969)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ടജവെ പചക്കറനി എന വെലഭാകജന കേതീടനഭാശനിനനി തളനിച പചക്കറനികേള
വെലഭാപകേമഭായനി  വെനിതരണലാം  സചേയവെരുന  സഭാഹചേരലത്തനിൽ  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ
അധതീനതയനിലുള  ഫഭാമുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ടജവെ  പചക്കറനികേള  ഉലഭാദനിപനിചട്ട്
കകേരളസത്ത  ടജവെ  പചക്കറനികേള  മഭാത്രമുള  സലാംസഭാനമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടതീല  വെസ്തുക്കളുലാം  വെളവലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നലകേനി  അവെര്  നലകുന
വെനിളകേളക്കട്ട്  തൂക്കലാം  കനഭാക്കനി  സബ്സനിഡനി  നലകേനിയലാം,  കബഭാണസട്ട്  നലകേനിയലാം
സമഗ്രവലാം സതലസന്ധവമഭായനി പദതനികേള ആസൂത്രണലാം സചേയ്യുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ  അധതീനതയനിലുള ഫഭാമുകേളനില  പ്രധഭാനമഭായലാം
വെനിത്തുകേളുസടയലാം  ടതകേളുസടയലാം  മറ്റു  നടതീല  വെസ്തുക്കളുകടയലാം  ഉലപഭാദനമഭാണട്ട്
നടനവെരുനതട്ട്.  കൃഷനി വെകുപനിസന്റെ അധതീനതയനിലുള പരമഭാവെധനി സലലാം ടജവെ
പചക്കറനി കൃഷനിക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിചവെരുന.

(ബനി)  നനിലവെനില ടജവെ പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  നടതീല വെസ്തുക്കളുലാം  വെളവലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില നലകേനിവെരുനണട്ട്.  ഉലപഭാദനത്തനിസന്റെ തൂക്കലാം
കനഭാക്കനി  സബ്സനിഡനി,  കബഭാണസട്ട്  എനനിവെ  നലകുന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.   പദതനി  ആസൂത്രണലാം  സമഗ്രവലാം  സതലസന്ധവമഭായഭാണട്ട്
സചേയവെരുനതട്ട്.

പഴലാം, പചക്കറനി ഉലപഭാദനത്തനില സസയലാംപരലഭാപ്തത

 9(970)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഴലാം-പചക്കറനി  ഉലഭാദനത്തനില  സസയലാംപരലഭാപ്തത  ടകേവെരനിക്കുനതനിനട്ട്
എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവെഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനി  ഭവെനുകേളനിസല  ജതീവെനക്കഭാര്  തകദ്ദേശതീയമഭായനി  എസനല്ലെഭാലാം
സഹഭായങ്ങളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുമഭാണട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നലകേനിവെരുനതട്ട് എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനി അഭനിവൃദനിസപടുത്തുനതനിനഭായനി കൃഷനി വെകുപട്ട് എസനല്ലെഭാലാം
നൂതന പദതനികേള ആണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വെരുനതട്ട്; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ആയതനിനട്ട് എത്ര തുകേയഭാണട്ട് വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പചക്കറനി  ഉലപഭാദനത്തനില  സസയലാംപരലഭാപ്തത  ടകേവെരനിക്കുനതനിനഭായനി
കൃഷനിവെകുപട്ട് സമഗ്ര പചക്കറനി വെനികേസന പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
അതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെതീട്ടുവെളപനിലുലാം  മട്ടുപഭാവെനിലുലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ, ജനില്ലെഭാ ക്ലസ്റ്റേര് വെനികേസനലാം, മനികേച കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
അവെഭാര്ഡട്ട് നലകേനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കല, സൂക്ഷ്മ മൂലകേങ്ങളുപകയഭാഗനിചള പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം,
കേനിഴങ്ങുവെര്ഗ്ഗ  വെനിളകേളുസട  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  കബഭാക്കുതല  സഫഡകററ ഡട്ട്
സമനിതനികേളുസടയലാം  നഴറനികേളുസടയലാം  വെനികേസനലാം,  മഴ  മറകേള  സഭാപനിക്കല,  സങര
വെനിത്തനിനങ്ങളുസട  വെനിതരണലാം,  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചേനലാം,  തരനിശുനനില  കൃഷനി,  കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട  'കസഫട്ട്  റ്റു ഈറട്ട്'  കപ്രഭാജക്ടട്ട്,  കൃഷനിക്കട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പരനിരക്ഷ  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുകേ,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന
വെനിളനഭാശത്തനിനട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുകേ,  നൂതന  സഭാകങതനികേ  വെനിദലകേള
വെലഭാപനിപനിക്കുകേ എനതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

(ബനി)  പഞഭായത്തുകേളകതഭാറുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേളുസട  ഉലപഭാദനവലാം
ഉലപഭാദനക്ഷമതയലാം  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുതകുന  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം അവെസയക്കുറനിചള വെനിവെരങ്ങള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കനരനിട്ടുലാം  കേര്ഷകേ
ഗ്രൂപ്പുകേള  മുകഖനയലാം  വെഭാര്ത്തഭാ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂസടയലാം  എത്തനിക്കുകേയലാം  സചേയ്യുന.
വെഭാര്ഡുതല ഗ്രഭാമസഭകേളുസട മതീറനിലാംഗനില പസങടുക്കുകേയലാം കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേസളപറനി
വെനിശദതീകേരണലാം  നലകുകേയലാം  കേര്ഷകേരനിലനനിനട്ട്  അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
സചേയ്യുന.  നൂതന  സഭാകങതനികേ  വെനിദലകേള  പകേര്നട്ട്  സകേഭാടുക്കുകേയലാം  പരനിശതീലനലാം
നലകുകേയലാം  സചേയ്യുന.  കരഭാഗ  കേതീടബഭാധ  കനരനിടുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേസള സലാംബന്ധനിചട്ട് ഉപകദശ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുന.  വെനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനികേള,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പദതനികേള  എനനിവെയസട
ആനുകൂലലങ്ങള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന.   മണ്ണട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവെശലമഭായ  വെളലാം  സചേയ്യുനതനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുന.
വെനിത്തട്ട്,  വെളപ്രകയഭാഗലാം  എനനിവെ  സലാംബന്ധനിച  വെനിവെരങ്ങള  നലകുന.  കേഭാര് ഷനികേ
യനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ  പരനിശതീലനങ്ങള  നലകുന.
ജലകസചേനലാം,  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേളുസട  സലാംസ്കരണലാം,  വെനിപണനലാം  എനനിവെയമഭായനി
ബന്ധസപട  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനുള സഹഭായങ്ങള
സചേയസകേഭാടുക്കുന.
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(സനി)  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനി  അഭനിവൃദനിസപടുത്തുനതനിനഭായനി  വെനിള  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലനലാം,  വെനിവെനിധ  വെനിളകേളക്കുള ധനസഹഭായലാം,  ടഹസടകേട്ട്  അഗ്രനിക്കളചര്
പദതനി,  അകഗ്രഭാ  സര്വ്വതീസട്ട്  സസന്റെറുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന,  ടജവെകൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  കേനിസഭാന്  കേഭാള  സസന്റെര്  എനതീ  നൂതന  പദതനികേളഭാണട്ട്
പ്രധഭാനമഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുനതട്ട്.

(ഡനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില വെനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലത്തനിനഭായനി
1690 ലക്ഷലാം രൂപയലാം ടഹസടകേട്ട് അഗ്രനിക്കളചര് പദതനിക്കട്ട് 1340 ലക്ഷലാം രൂപയലാം
അകഗ്രഭാ സര്വ്വതീസട്ട് സസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  3100  ലക്ഷലാം രൂപയലാം ടജവെകൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി 1000 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വെനിഷഭാലാംശലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുളള ലഭാബുകേള

10(971)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില നനിനട്ട് വെരുന പഴലാം,  പചക്കറനി എനനിവെയനിസല
വെനിഷഭാലാംശലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് കേസണത്തുനതനിനുള ലഭാകബഭാറടറനികേള എവെനിസടസയല്ലെഭാമഭാണട്ട്
ഉളസതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാരകേമഭായ  കതഭാതനില  വെനിഷഭാലാംശലാം  ഉസണനകേഭാരലലാം  കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്
പഴലാം/പചക്കറനികേളനിസല  വെനിഷഭാലാംശലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള  ലഭാബുകേള  പ്രധഭാന
സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലുലാം  എല്ലെഭാ  ജനില്ലെകേളനിലുലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  കൃഷനിവെകുപട്ട്
എസനങനിലുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവെനനപുരലാം സവെളളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിലുലാം ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ
വെകുപനിസന്റെ തനിരുവെനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ഇത്തരലാം
സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവെനിലുള സലാംവെനിധഭാനലാം  കൂടുതല  ശക്തനിസപടുത്തുനതനിനുലാം  കൂടുതല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില അത്തരലാം സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന.

കകേരള കേര്ഷകേസത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

11(972)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സതഭാഴനിലുലാം
എടകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള കേര്ഷകേ സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില അലാംഗമഭായനി  60
വെയസട്ട് കേഴനിഞ്ഞ അലാംഗത്തനിനട്ട് അതനിവെര്ഷഭാനുകൂലലലാം നലകുനതനില കേഭാലതഭാമസലാം
വെരുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എങനില  2016  ആഗസ്റ്റേട്ട്  31  വെസരയള അകപക്ഷകേളനില ഇനനി  എത്ര
അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാനുണട്ട്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവെനനപുരലാം ജനില്ലെയനില  1/P2/33/2226  എന അലാംഗ നമ്പരനിലുള
വെലക്തനി പ്രസ്തുത അതനിവെര്ഷഭാനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് അകപക്ഷ നലകേനിയനിരുകനഭാ;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  വെലക്തനിക്കട്ട്  ആനുകൂലലലാം
നലകേഭാന് എകപഭാള കേഴനിയലാം എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   കബഭാര്ഡനിസന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനികേഭാരണലാം  60  വെയസട്ട്
കേഴനിഞ്ഞ  കേര്ഷകേ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നലകുന  റനിടയര്സമന്റെട്ട്  ആനുകൂലലലാം
(അതനിവെര്ഷഭാനുകൂലലലാം)  യഥഭാസമയലാം  വെനിതരണലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്
സഭാധനിക്കുനനില്ലെ.   2010  മുതലുള റനിടയര്സമന്റെട്ട്  ആനുകൂലലലാം  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
നലകുനതനിനട്ട് കുടനിശനികേയഭായണട്ട്.

(ബനി) 264355 അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാന് കശഷനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  തനിരുവെനനപുരലാം ജനില്ലെയനിസല  1/P2/33/2226,  ശതീമതനി സസര്ണ്ണമ്മേഭാള
തടത്തരനികേത്തട്ട്  വെതീടട്ട്,  അങമഭാലനിക്കല,  ആനഭാടട്ട്.  പനി.ഒ.  എനയഭാള
അതനിവെര്ഷഭാനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  തനിരുവെനനപുരലാം
ഡനിവെനിഷണല ഓഫതീസനില 31-10-2012-ല അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഫണനിസന്റെ  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കക്ഷമഭാനുകൂലലങ്ങള
സമയബന്ധനിതമഭായനി സകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിചനിടനില്ലെ.  തനിരുവെനനപുരലാം ജനില്ലെയനില
15-3-2010  വെസര  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനിലഭാണട്ട്  ആനുകൂലലലാം  നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.
ലഭനിക്കുന  അകപക്ഷകേളുസട  മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനിലഭാണട്ട്  ആനുകൂലലലാം  നലകുനതട്ട്.
ഫണട്ട്  ലഭനിക്കുനമുറയ്ക്കട്ട്  31-10-2012-സല  അകപക്ഷകേളുസട  ക്രമലാം  എത്തുകമ്പഭാള
പ്രസ്തുത വെലക്തനിക്കട്ട് ആനുകൂലലലാം നലകുനതഭാണട്ട്.

ടജവെ പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

12(973) ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിനളവെ  അടക്കലാം  ഉയര്ന  കതഭാതനില
കേതീടനഭാശനിനനികേള ഉപകയഭാഗനിച പചക്കറനികേള സലാംസഭാനത്തട്ട് വെനിതരണലാം സചേയ്യുനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭാക്കുന  ഇത്തരലാം
പചക്കറനികേളുസട വെനിപണനലാം തടയനതനിനുലാം സസജവെ പചക്കറനി കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസജവെ  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനഭാസക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനസതനലാം നടനവെരുനസതനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  വെനിഷലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കൃഷനി  സചേയ  പചക്കറനികേള  തടയവെഭാന്
സലാംസഭാനത്തുതസന  നമുക്കഭാവെശലമഭായ  പചക്കറനികേള  നല്ലെ  കൃഷനിമുറ  പരനിപഭാലന
രതീതനിയനില സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ ആവെശലകേതയ്ക്കനുസരനിചട്ട് ഉലപഭാദനിപനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട്
ശഭാശസതമഭായ പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗലാം.  കൃഷനിവെകുപട്ട്,  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്
എനനിവെയസട കനതൃതസത്തനിലുലാം സലാംയക്ത ആഭനിമുഖലത്തനിലുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങസളയലാം
കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മകേസളയലാം  സസലഫട്ട്  സഹലപട്ട്  ഗ്രൂപ്പുകേസളയലാം  സലാംഘടനിപനിചട്ട്  നല്ലെ
കേഭാര്ഷനികേ മുറകേളനില അധനിഷനിതമഭായ ടജവെ പചക്കറനി  കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുളള
തതീവ്രപരനിപഭാടനികേള  നടപഭാക്കനിവെരുന.  പ്രസ്തുത  കൃഷനി  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനുലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി വെനിവെനിധതലങ്ങളനില അവെഭാര്ഡുകേള നലകേനിവെരുന.
കൂടഭാസത  വെനിവെനിധതലങ്ങളനില  കേതീടനഭാശനിനനിയസട  ദൂഷലവെശങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്
കബഭാധവെലക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം സസമനിനഭാറുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിചവെരുന.

ടജവെപചക്കറനി കൃഷനിയനികലര്സപടുന കേര്ഷകേ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നലകുനതനികലക്കഭായനി  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം  ആവെശലമഭായ  തുകേ
വെകേയനിരുത്തുകേയലാം  സചേയ.   ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷനുകവെണനി
സലാംസഭാനസത്തഭാടഭാസകേ 292 ക്ലസ്റ്റേറുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ടജവെവെളലാം ഉലപഭാദനത്തനിനുലാം
ഉലപനങ്ങളക്കട്ട് കലബലനിലാംഗട്ട്  നലകുനതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നലകേനിയലാം വെരുന.
ഇത്തരലാം ഉലപനങ്ങള ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുവെഴനി വെനിലപന നടത്തുനതനിനുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹന
തുകേ നലകുനതനിനുലാം പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിവെരുന. 

കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗനിച പചക്കറനികേളുസട നനിയനണലാം  

13(974) ശതീ  .   സകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാരകേമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കൃഷനി  സചേയ പചക്കറനികേളുസട
നനിയനണത്തനിനുലാം  അവെ  സചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനുലാം
എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് നനിലവെനില സസതീകേരനിചവെരുനതട്ട്; വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  സസതീകേരനിചവെരുന  നടപടനികേള  ഫലപ്രദമഭാസണനട്ട്
കേരുതുനകണഭാ; ഇസല്ലെങനില എന്തുസകേഭാണട്ട്;

(സനി)  ഇക്കഴനിഞ്ഞ ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  മഭാരകേ കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗനിചട്ട്  കൃഷനി
സചേയ പചക്കറനികേള കകേരളത്തനികലക്കട്ട് സകേഭാണ്ടുവെനതനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില എത്ര
കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് സചേയസപടനിട്ടുണട്ട്; വെനിശദവെനിവെനിരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനട്ട്  നനിലവെനില
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളനില്ലെ.  എനഭാല തനിരുവെനനപുരലാം സവെളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിലുലാം
ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വെകുപനിസന്റെ  തനിരുവെനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  വെനിഷഭാലാംശലാം  പരനികശഭാധനിച കേസണത്തുനതനിനുള സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.
ഇത്തരലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ശക്തനിസപടുത്തുനതനിനുലാം  കൂടുതല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.  കൂടഭാസത വെനിഷരഹനിത ടജവെ
പചക്കറനികേളുസട  വെലഭാപനത്തനിനഭായനി  ബൃഹത്തഭായ പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനിവെരുനതട്ട്.
ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് കബഭാധവെലക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.

(ബനി)  നടപഭാക്കനിവെരുന  പദതനികേളമൂലലാം  വെലനിയകതഭാതനിലുള അവെകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുലാം  ടജവെ  പചക്കറനി  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  വെനിഷലനിപ്ത
പചക്കറനി വെനിപണനവലാം ഉപകഭഭാഗവലാം ഒരു പരനിധനിവെസര തടയനതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേസളഭാനലാം റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയസപടനിടനില്ലെ. "ഓണലാം സമൃദനി"
സ്റ്റേഭാളുകേളവെഴനി  വെനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം കനരനിടട്ട്  കശഖരനിചട്ട്
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില ജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

അനലസലാംസഭാനങ്ങളനി ല നനിനമുള പചക്കറനികേള 

14(975)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിനലാം  സകേഭാണ്ടുവെരുന  പചക്കറനികേളനില
മഭാരകേമഭായ കേതീടനഭാശനിനനികേള പ്രകയഭാഗനിക്കുന വെനിവെരലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  വെചട്ട്  തസന  പചക്കറനികേളുസട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം മഭാരകേമഭായ കേതീടനഭാശനിനനിയസട  സഭാനനിധലമുളവെ തനിരനിസകേ
അയയ്ക്കുനതനിനുലാം എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച വെരുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല  സമഭാടബല  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില വെചതസന ഗുണനനിലവെഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ഇകപഭാള നനിലവെനിലനില്ലെ.  എനഭാല തനിരുവെനനപുരലാം സവെളഭായണനി
കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിലുലാം ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വെകുപനിസന്റെ തനിരുവെനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരലാം  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  നനിലവെനിലുള
സലാംവെനിധഭാനലാം കൂടുതല ശക്തനിസപടുത്തുനതനിനുലാം കൂടുതല കകേന്ദ്രങ്ങളനില പരനികശഭാധനഭാ
സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന.

(സനി) നനിലവെനില ഒരു സമഭാടബല ഫുഡട്ട് സടസ്റ്റേനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനി പ്രവെര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാംതസന  ഒനകൂടനി  പ്രവെര്ത്തന
സജമഭാക്കഭാനുള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന തസനികേകേള

15(976)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുകടയലാം,  കൃഷനി അസനിസ്റ്റേന്റുമഭാരുകടയലാം
തസനികേ ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നന്യൂ മഭാഹനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസല കൃഷനി ഭവെനനില കൃഷനി ഓഫതീസറഭായനി
നനിയമനലാം  ലഭനിചയഭാള  തനിരുവെനനപുരത്തട്ട്  വെര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്സമന്റെനില  കൃഷനി
ഓഫതീസറഭായനി കജഭാലനിസചേയ്യുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള  വെര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്സമന്റെട്ട്  കേഭാന്സല  സചേയട്ട്  കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാസര ലഭലമഭാക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  146  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുസട  തസനികേ  ഒഴനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുനണട്ട്.  വെകുപനിസല കൃഷനി അസനിസ്റ്റേന്റുമഭാരുസട ഒഴനിവകേള ജനില്ലെകേളനിലനനിനലാം
കശഖരനിചവെരുന.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്, തണ്ണതീര്ത്തട നനിയമങ്ങള

 16(977) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്, തണ്ണതീര്ത്തട നനിയമങ്ങളനില കഭദഗതനി വെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിയമങ്ങളുസട കേഭാര്ക്കശലലാംമൂലലാം സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ആളുകേള
കനരനിടുന പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; പഭാരമ്പരലമഭായനി കേനിടനിയ സസത്തനില
എകനഭാ  കൃഷനി  സചേയനിരുനതനിസന്റെ  കപരനില  സഭാധഭാരണക്കഭാരുസട  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ
അവെകേഭാശലാം നനികഷധനിക്കുനതട്ട് നതീതനിനനികഷധമഭാസണന അഭനിപ്രഭായലാം സര്ക്കഭാരനിനുകണഭാ;
ഈ  നനിയമലാംമൂലലാം  കകേവെലലാം  അഞ  സസന്റെനില  കപഭാലുലാം  വെതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്തവെര്ക്കട്ട് കവെണനി എനട്ട് സചേയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഡഭാറഭാബഭാങട്ട് തണ്ണതീര്ത്തട നനിയമലാംമൂലലാം വെതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത
എത്ര കുടുലാംബങ്ങള കകേരളത്തനില ഉണട്ട് എനട്ട്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ജനില്ലെ  തനിരനിചള
കേണക്കു നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2008-സല കകേരള സനലവെയല തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനില
17-11-2015-സല ജനി.ഒ.(പനി) 611/2015/ആര്.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം സസക്ഷന് 3 എ കഭദഗതനി
വെരുത്തനിയനിരുന.  എനഭാല പ്രസ്തുത കഭദഗതനി പനിന്വെലനിക്കുനതഭായനി  2016-17-സല
ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2008-സല കകേരള സനലവെയല തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം
വെതീടട്ട്  വെയ്ക്കുനതനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  ഭൂമനിയനില്ലെഭാത്ത സനലവെയലനിസന്റെ  ഉടമസര്ക്കട്ട്
വെതീടട്ട്  വെയ്ക്കുനതനിനഭായനി  പഞഭായത്തനില  പത്തുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനനില
അഞലാം  സസന്റെട്ട്  നനിലലാം  നനികേത്തുനതനിനഭായനി  പ്രഭാകദശനികേതല നനിരതീക്ഷണ സമനിതനി
മുമ്പഭാസകേ അകപക്ഷ നലകുവെഭാനുള വെലവെസ നനിലവെനിലുണട്ട്.  ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേളനില
നനിയമത്തനിസല വെലവെസകേളക്കനുസൃതമഭായനി ജനില്ലെഭാതല അധനികൃത സമനിതനി അനുമതനി
നലകേനിവെരുന.

(സനി) നനിയമപ്രകേഭാരലാം അര്ഹരഭായവെര്ക്കട്ട് വെതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് തടസങ്ങളനില്ലെ.

തരനിശട്ട് സനലപഭാടങ്ങളനില സനലകൃഷനി

 17(978)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഏസതഭാസക്ക ജനില്ലെകേളനില തരനിശനിട സനലപഭാടങ്ങളനില സനലകൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട്  11  ജനില്ലെകേളനിലഭായനി  2567.82  സഹക്ടര് സലത്തട്ട് സനലകൃഷനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള അവെസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്. സമത്രഭാന് കേഭായല,
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ആറന്മുള,  ചേനിത്തനിര  കേഭായല  തുടങ്ങനിയവെ  ഇതനില  ഉളസപടുലാം.  ജനില്ലെ  തനിരനിചള
കേണക്കുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*  പഭാലക്കഭാടട്ട്, ഇടുക്കനി, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
എനതീ ജനില്ലെകേളനില സനലകൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കേര്ഷകേ ഭവെന് 

18(979)  ശതീ  .    മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കൃഷനി വെകുപനിസന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന 'കേര്ഷകേ ഭവെന്'
കൃഷനിക്കഭാരുസട തഭാമസത്തനിനു വെഭാടകേയ്ക്കു നലകുനകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില  2011  കമയട്ട്  മുതല  2016  മഭാര്ചട്ട്  വെസര കേര്ഷകേ ഭവെന് എത്ര
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തഭാമസത്തനിനു  നലകേനിസയനലാം  ആയനിനത്തനില  എത്ര  രൂപ
വെരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുസണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) 2011 കമയട്ട് മുതല 2016 മഭാര്ചവെസര കേര്ഷകേ ഭവെന് 837 കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
തഭാമസത്തനിനട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈയനിനത്തനില  ആസകേ  54,900  രൂപ
(അന്പത്തനിനഭാലഭായനിരത്തനി സതഭാളഭായനിരലാം രൂപ) വെരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.

വെനിത്തുബഭാങട്ട്  

 19(980)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെനിത്തട്ട്  ബഭാങട്ട്  എന  ആശയലാം  സകേഭാണ്ടു  വെരുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള സവെളനിസപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏസതഭാസക്ക  സലത്തഭാണട്ട്  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ  വെനിത്തട്ട്  ഉത്പഭാദനവലാം
ഗകവെഷണവലാം  നടക്കുനതട്ട്;  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില  വെനിത്തട്ട്
വെനിതരണലാം മനിതമഭായ നനിരക്കനില നലകുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനി വെകുപനിസന്റെ കേതീഴനിലുള കേടുത്തുരുത്തനിയനിസല കകേഭാഴനി കൃഷനി ഫഭാലാം
ആധുനനികേവെത്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം ഇതനിസന്റെ കേതീഴനിലുള സലലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയ്ക്കട്ട്
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായനി തതീര്ക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാന  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ  കനതൃതസത്തനില
അനഭാരഭാഷ നനിലവെഭാരത്തനിലുള വെനിത്തുബഭാങട്ട് സഭാപനിക്കുവെഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
അനലലാംനനിനസകേഭാണനിരനിക്കുന സനലവെനിത്തുകേള,  മറ്റു കേഭാര്ഷനികേ വെനിളകേളുസട വെനിത്തുകേള
എനനിവെ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  അവെയസട  ഇനവെര്ദനവെട്ട്  വെരുത്തനി  കേര്ഷകേരനില
എത്തനിക്കുനതനിനുലാം പ്രചേരനിപനിക്കുനതനിനുലാം കൃഷനി വെകുപട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  വെനിത്തുലപഭാദന
ഗകവെഷണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയഭാണട്ട് നടത്തനിവെരുനതട്ട്.
കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട   വെനിവെനിധ  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഗകവെഷണ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുമഭായനി  28  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  വെനിത്തുലപഭാദനലാം  നടക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാസത
പടഭാമ്പനി പ്രഭാകദശനികേ കേഭാര്ഷനികേ ഗകവെഷണ കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം സവെളഭാനനിക്കര  (തൃശ്ശൂര്)
കഹഭാര്ടനികേളചറല കകേഭാകളജനിലുലാം വെനിത്തനിസന്റെ ഗകവെഷണ പദതനികേളുലാം നടനവെരുന.
കൂടഭാസത കൃഷനി വെകുപനിസന്റെ കേതീഴനിലുള 33  സലാംസഭാന വെനിത്തുലപഭാദന ഫഭാമുകേളനില
ഫഇൗകണഷന്  വെനിത്തുകേളുസട  ഉലപഭാദനലാം  നടത്തനിവെരുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഫഭാമുകേളുസട
വെനിവെരലാം ജനില്ലെ തനിരനിചട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*  കൂടഭാസത രജനികസ്റ്റേര്ഡട്ട് വെനിത്തുലപഭാദന
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  പഭാടകശഖര  സമനിതനി/കേര്ഷകേര്  മുകഖന  സര്ടനിടഫഡട്ട്
വെനിത്തുലപഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള നടപടനിയലാം  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ രതീതനിയനിലുലാം നലഭായമഭായ നനിരക്കനിലുലാം വെനിത്തുവെനിതരണലാം
സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  വെനിത്തുവെനികേസന  അകതഭാറനിറനിയലാം
വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.-യലാം  കൃഷനി  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.   കൃഷനി
വെകുപനിസന്റെ  വെനിവെനിധ  പദതനികേള മുകഖനയലാം  വെനിത്തനിനട്ട്  സബ്സനിഡനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.

(സനി) കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില കൃഷനി വെകുപനിസന്റെ കേതീഴനില ജനില്ലെഭാ
കൃഷനികത്തഭാടലാം  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുനണട്ട്.  പ്രസസ്തുത  കൃഷനികത്തഭാടലാം  ആധുനനികേവെലക്കരനിക്കുനതനിനഭായനി
ആര്.സകേ.വെനി.ടവെ. പദതനി സഹഭായകത്തഭാസട 50 ലക്ഷലാം രൂപയസട ഒരു കപ്രഭാജക്ടനിനട്ട്
2015-16 വെര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് അനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

കേര്ഷകേ സപന്ഷന്

20(981)  ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല്ലെ :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേര്ഷകേ  സപന്ഷന്  കുടനിശനികേയഭായനി  എത്ര  രൂപ
നലകേഭാനുസണനലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട് നലകേഭാനുസണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത സപന്ഷന് അടനിയനരമഭായനി വെനിതരണലാം സചേയഭാനുള നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭഭാവെനിയനില സപന്ഷന് തുകേ ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവെനിലുള മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില

എസനങനിലുലാം മഭാറലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനകണഭാസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  സസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  വെസര  3,56,663  കപര്ക്കട്ട്  സപന്ഷന്

ഇനത്തനില  191.51  കകേഭാടനി  രൂപ  കുടനിശനികേയഭായനി  നലകേഭാനുണട്ട്.   ഈ സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില വെനകശഷലാം 151.45 കകേഭാടനി രൂപ 2015 സസപ്റലാംബര് മുതല 2016

ജനുവെരനി മഭാസലാം വെസരയള കുടനിശനികേ തതീര്ത്തുനലകേനിയതനിനുകശഷമുള തുകേയഭാണനിതട്ട്.

(ബനി)  1-6-2016 മുതല  കേര്ഷകേ  സപന്ഷന്  600  രൂപയനിലനനിനലാം  1000

രൂപയഭായനി  വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം  ഒരുമഭാസസത്ത  തുകേ  നലകുനതനിനട്ട്

37.895 കകേഭാടനി രൂപ ഓണത്തനിനുമുമ്പുതസന അനുവെദനിചട്ട് ജനില്ലെകേളനികലക്കട്ട് ടകേമഭാറനി

ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സപന്ഷന്  അര്ഹരുസട  മഭാനദണ്ഡലാം  നനിശയനിക്കുന  ലനിസ്റ്റേട്ട്

തയഭാറഭാക്കുനതനില ധഭാരഭാളലാം അപഭാകേതകേള ഉളതഭായലാം നനിരവെധനി അനര്ഹരഭായവെര്

സപന്ഷന് വെഭാങ്ങുനതഭായലാം  ശദയനിലസപടതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  വെനിശദമഭായ

പരനികശഭാധന നടത്തുവെഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

നഭാടന് പചക്കറനി ഉലപഭാദനവലാം വെനിപണനവലാം

21(982)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല വ്രതകേഭാലത്തുലാം,  കവെനലക്കഭാലത്തുലാം നഭാടന് പചക്കറനികേളുസട

വെര്ദനിച  ആവെശലലാം  കനരനിടഭാന്  കേര്ഷകേസരസക്കഭാണട്ട്  നഭാടന്  പചക്കറനികേള

ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്, നനികയഭാജകേ മണ്ഡല അടനിസഭാനത്തനില കൃഷനി ആഫതീസര്മഭാസര

ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് ഓകരഭാ പ്രകദശത്തുലാം വെനിളയന പചക്കറനികേളുസട കൃഷനി ഇറക്കുനതനിനട്ട്

ആവെശലമഭായ സഹഭായലാം സചേയ്യുനതനിനുലാം,  പചക്കറനികേളുസട കശഖരണത്തനിനുലാം,  വെനിപണനത്തനിനുലാം

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന  അധനികേഭാരസപടുത്തുനതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി) ഉസണങനില നനികയഭാജകേ മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില കഹഭാര്ടനി കകേഭാര്പനിസന്റെ

പചക്കറനി കശഖരണ വെനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം സലാംസഭാന-ജനില്ലെഭാ

അടനിസഭാനത്തനില  അവെ  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനില ആവെശലമുള പചക്കറനിയസട സനിലാംഹഭഭാഗവലാം കകേരളത്തനില
ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഭവെനുകേള
മുകഖന  സമഗ്ര  പചക്കറനി  കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കകേരളത്തനിസല  കേര്ഷകേര്
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  മുഴുവെന്  പചക്കറനികേളുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുവെഴനി  സലാംഭരണലാം
നടത്തുകേയലാം വെനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനുമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ശബരനിമല
വ്രതകേഭാലത്തുലാം  കവെനലക്കഭാലത്തുലാം  ആവെശലഭാനുസരണലാം  പചക്കറനികേള  ലഭലമഭാക്കുവെഭാന്
കൃഷനിഭവെന്  വെസരയള കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ  ഓഫതീസുകേസളക്കൂടനി  ബന്ധസപടുത്തനി
സലാംഭരണലാം കൂടുതല ശക്തമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവെനില  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനട്ട്  150-ഓളലാം  വെനിപണന  സ്റ്റേഭാളുകേളുണട്ട്.
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന്റെ സ്റ്റേഭാളുകേളനില്ലെഭാത്ത കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  വെയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം  എനതീ
ജനില്ലെകേസളക്കൂടനി ഉളസപടുത്തനി സ്റ്റേഭാളുകേള ഒരു വെര്ഷത്തനിനുളനില   വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. അകപഭാള എല്ലെഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം സ്റ്റേഭാളുകേള ഉണഭാവലാം. 

മനിതമഭായ വെനിലയ്ക്കട്ട് പചക്കറനികേള

22(983)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഓണലാം-ബക്രതീദട്ട് കേഭാലത്തട്ട് കൃഷനി വെകുപനിസന്റെ ഓണ ചേനകേള മുകഖനയലാം,
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന്റെ ശഭാഖകേള വെഴനിയലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയസട പചക്കറനികേളഭാണട്ട്
വെനിലന നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി)  മുന് വെര്ഷങ്ങളനികലതു കപഭാസല ഓണക്കഭാലത്തട്ട് പചക്കറനികേളക്കട്ട് വെൻ
വെനിലവെർദനവെട്ട് ഉണഭായനില്ലെ എനതു സലാംബന്ധനിചട്ട് കൃഷനി വെകുപട്ട് വെനിലയനിരുത്തലുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഉത്സവെ  സതീസണുകേളനില  പചക്കറനി  വെനില  നനിയനണ
വെനികധയമഭാക്കുനതനിനട്ട് തുടര്നലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഏകേകദശലാം  10.06  കകേഭാടനി  രൂപയസട  പചക്കറനികേളഭാണട്ട്  വെനിലപന
നടത്തനിയതട്ട്.

(ബനി)  സപഭാതു വെനിപണനിയനിലുള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ സമകയഭാജനിത ഇടസപടലമൂലലാം
പഴലാം-പചക്കറനി  വെനില  കേഴനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലസത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  ഗണലമഭായനി
കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട് ഇത്തവെണ കേഴനിഞ്ഞു.

(സനി&ഡനി)  അസത.   ഈ  വെര്ഷസത്ത  ഓണക്കഭാലകത്തതുകപഭാസല  ഉത്സവെ
സതീസണുകേളനില  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  കനരനിടട്ട്  ഉലപനങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില വെനിപണനലാം സചേയ്യുനതനിനുമഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്. 

അരനിയസട ഉലപഭാദനത്തനില സസയലാംപരലഭാപ്തത

23(984) ശതീ  .   സകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അരനിയസട  ഉത്പഭാദനത്തനില  കകേരളസത്ത സസയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്
എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര നഭാളുകേളക്കുളനില സസയലാംപരലഭാപ്തതയനില എത്തനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്; വെനിശദ വെനിവെരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനലകൃഷനി  സചേയ്യുന  ഭൂമനിയസട  വെനിസ്തൃതനി  3  ലക്ഷലാം  സഹക്ടറഭായനി
വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.   കൂടഭാസത  കേരസനലകൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  തരനിശട്ട്  കേനിടക്കുന  പഭാടകശഖരങ്ങളനില  സനലകൃഷനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവെരുന.   കേരസനലകൃഷനി  ഈ
വെര്ഷലാം  2600  സഹക്ടര്  ആയനി  വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന.
ഇതനിനുപുറസമ  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  തരനിശട്ട്  ഭൂമനികേള  മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  കൃഷനി
സചേയ്യുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന. റഭാണനി കേഭായല, സമത്രഭാന് കേഭായല,
ആറന്മുള  കേഭായല  എനനിവെനിടങ്ങളനിസല  സനലകൃഷനിയലാം  കൂടഭാസത  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങള  മുഖഭാനരവലാം  സനലകൃഷനി  വെനികേസന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
അരനിയസട  ഉലപഭാദനത്തനില  കകേരളസത്ത  സസയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കുകേ  എന
ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സനലകൃഷനിയസട  വെനിസതീര്ണ്ണലാം,  ഉലപഭാദനലാം,
ഉലപഭാദനക്ഷമത എനനിവെ വെര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുന ചുവെസട കചേര്ക്കുന പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം സചേയ നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.
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1. സുസനിര സനലകൃഷനി വെനികേസനലാം

2. വെനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള ഫണട്ട്

3. പ്രകതലകേ സനല്ലെനിനങ്ങളുസട കൃഷനിക്കുളള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

4.  പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുസട പ്രവെര്ത്തനസചലവെനിനഭായളപദതനി

5. കേരസനലകൃഷനി വെനികേസനലാം

6. സനലകൃഷനി ഉലപഭാദന കബഭാണസട്ട് (കനഭാണ് പ്ലഭാന്)

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ടവെദതതനി പദതനി 

8. കദശതീയഭക്ഷല സുരക്ഷ പദതനി (എന്.എഫട്ട്.എസട്ട്.എലാം.)

2017  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കകേരളത്തനിസല  ജനങ്ങളക്കട്ട്  സലാംസഭാനത്തുതസന

ഉലപഭാദനിപനിച അരനി നലകുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാസട ഓകരഭാ ജനില്ലെയനിലുലാം സനലകൃഷനി

കമഖലയനില 100 പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെതീതലാം തുടങ്ങുവെഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

സ്കൂള ക്ലബ്ബുകേള, യവെജന ക്ലബ്ബുകേള, സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനകേള, പഞഭായത്തുകേള,

അകസഭാസനികയഷനുകേള,  വെനനിതഭാ  ഗ്രൂപ്പുകേള,  പഭാടകശഖര  സമനിതനികേള,  സസഭാശയ

സലാംഘങ്ങള  മുതലഭായവെ  മുകഖന  നനിലവെനിസല  സനലകൃഷനിയനിടങ്ങള  പരനിരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം

വെഭാണനിജലപരമഭായലാം  വെതീടുകേകളഭാടനുബന്ധനിചലാം  നഗരങ്ങളനിലുലാം  സനലകൃഷനി

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അതുവെഴനി  അധനികകേഭാലപഭാദനലാം  സഭാദലമഭാക്കുനതനിനുലാം

സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന.  സനലകൃഷനി  കമഖലയനില  പുതനിയ  ഉണര്വെട്ട്  സൃഷ്ടനിചട്ട്

ആഭലനരമഭായനി  ഉലപഭാദനിപനിച  അരനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  ഊനല  നലകേനിസക്കഭാണട്ട്

അനുബന്ധകമഖലകേസള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  2016  ഓണലാം  മുതല  2017

ഓണലാം വെസരയള കേഭാലയളവെട്ട്  സനലവെര്ഷമഭായനി ആചേരനിക്കുവെഭാന്  11-8-2016-സല

ഉത്തരവെട്ട് നമ്പര് 124/2016/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   കകേരളത്തനിസല ജനസലാംഖല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  40  ലക്ഷലാം

സമടനികേട്ട്  ടണ്  അരനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആവെശലമഭായണട്ട്.   എനഭാല  ആഭലനര

ഉലപഭാദനലാം  20  ശതമഭാനത്തനില  തഭാസഴയഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അരനി  ഉലപഭാദനത്തനില

സസയലാംപരലഭാപ്തത ടകേവെരനിക്കുനതനിനട്ട് കൃഷനിവെകുപട്ട് വെനിവെനിധ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

എനഭാല  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സലാംസഭാനസത്ത  സസയലാം  പരലഭാപ്തതയനികലസക്കത്തനിക്കുകേ

എനതട്ട് വെളസര ബുദനിമുടഭായ കേഭാരലമഭാണട്ട്. 
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കേയ്പഭാടട്ട് കൃഷനി 

  24(985)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നബഭാര്ഡനിസന്റെ ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട് XXI സ്കതീമനില ഉളസപടുത്തനി കേണ്ണൂര്
ജനില്ലെയനിസല  കേല്ലെലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിസല  ഏകഴഭാലാം,  പട്ടുവെലാം,  സചേറുകുനട്ട്,  കേണ്ണപുരലാം
എനതീ  പഞഭായത്തുകേളനിസല  കേയ്പഭാടട്ട്  കൃഷനി  അഭനിവൃദനിസപടുത്തുനതനിനുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  1023.51  ലക്ഷലാം  രൂപയസട  ഭരണഭാനുമതനി  10 -2-2016  നട്ട്
ലഭനിചനിരുനസവെങനിലുലാം  സടണര്  നടപടനികേള  ഇതുവെസര  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ലെ  എന
കേഭാരലലാം ശദയനിൽസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനി  എകപഭാള  തുടങ്ങഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സടണര്  നടപടനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  അടുത്ത
വെര്ക്കനിലാംഗട്ട് സതീസണനിലത്തസന പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട് 

സലാംകയഭാജനിത കൃഷനി പദതനി  

25(986)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റബര്  വെനിലത്തകേര്ചസയത്തുടര്നട്ട്  നനിരവെധനി  കതഭാടങ്ങളനിസല  റബര്
സവെടനിമഭാറനി  കേര്ഷകേര്  മറ്റു  കൃഷനിയനികലക്കട്ട്  തനിരനിയനതട്ട്  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇത്തരത്തനില സവെടനിമഭാറനിയ കതഭാടങ്ങളുസട കേണക്കട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ടകേവെശമുകണഭാ;
ഉസണങനില എത്ര സഹക്ടര് സലലാം ഇത്തരത്തനില മഭാറനിയനിട്ടുസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില റബര് സവെടനിമഭാറനിയ സലങ്ങളനില സലാംകയഭാജനിത കൃഷനി
പദതനി  എല്ലെഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒസനങനിലുലാം  ആവെനിഷ് കേരനിക്കഭാന്
പദതനിയകണഭാ; ഉസണങനില ഇതനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനസത്തപറനി വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില പദതനി ആകലഭാചേനിചനിടനിസല്ലെങനില  കകേരളത്തനിസല പഴലാം-
പചക്കറനി  കൃഷനി  വെനികേസനത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുസടയലാം
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുസടയലാം  സഹകേരണകത്തഭാസട  ഇവെനിടങ്ങളനില  കൃഷനിയലാം
കകേഭാഴനിവെളര്ത്തലുലാം ഉളസപസടയളവെ ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 97

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  എനഭാല ഇതുസലാംബന്ധനിച കേണക്കട്ട് തനിടസപടുത്തനിയനിടനില്ലെ.

(ബനി & സനി) സലാംകയഭാജനിത കൃഷനി വെലഭാപനമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നയപരനിപഭാടനി.
ഇതനിലധനിഷനിതമഭായ  പദതനികേളഭാണട്ട്  കൃഷനിവെകുപ്പു  മുകഖന  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപഭാക്കനിവെരുനതട്ട്.  ഇതുവെഴനി ഏസതങനിലുലാം ഒരു വെനിളയ്ക്കട്ട്  കനരനിടുന വെനിലത്തകേര്ച
കനരനിടഭാന് കേര്ഷകേനട്ട് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സഹകേരണ ബഭാങ്കുവെഴനി പലനിശരഹനിത
വെഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കനി  പചക്കറനി  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതനിനഭായനി  ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേളുസട സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവെരുനത്തുനതനിനട്ട് ശമനിചവെരനികേയമഭാണട്ട്.

കൃഷനി വെകുപനിനു കേതീഴനിലുള എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വെനിഭഭാഗലാം  

26(987)  ശതീ  .    സകേ  .    സകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലെയനില  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ  കേതീഴനിലുള  എന്ജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
വെനിഭഭാഗലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത എന്ജനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വെനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എസനല്ലെഭാസമനട്ട്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത എന്ജനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് ആവെശലമഭായ ഫണട്ട് ലഭലമഭാകണഭാ
എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  എന്ജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വെനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ  പ്രവെര്ത്തനത്തനില
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള സചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡത്തനിസല പദതനികേള എസനല്ലെഭാസമനട്ട്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി)  ജനില്ലെഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  ഏലപനിക്കുന  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം  മറട്ട്  കജഭാലനികേളുലാം
കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമവെകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  വെനിവെനിധ  സ്കതീമുമഭായനി
ബന്ധസപട പ്രവൃത്തനികേള, ഫഭാമുകേളനിസല അടനിസഭാന സഇൗകേരല വെനികേസന പ്രവൃത്തനികേള
(ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്., ആര്.സകേ.വെനി.ടവെ., അകഗ്രഭാ സര്വ്വതീസട്ട് സസന്റെര് തുടങ്ങനിയവെ)
അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എകനികേന്യൂടതീവെട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  കേസ്റ്റേലാം
ഹയറനിലാംഗട്ട്  സസന്റെറനിലനനിനലാം  യകനഭാപകേരണങ്ങള   വെഭാങ്ങുകേയലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
വെഭാടകേയ്ക്കട്ട് നലകുകേയലാം സചേയ്യുന പ്രവൃത്തനികേള എനനിവെയഭാണട്ട്.
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(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള ആയതനിനഭാല പണനി തതീരുനമുറയ്ക്കട്ട്

ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുനണട്ട്.

(ഡനി)  ആലപ്പുഴ ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തനിസന്റെ ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം

സചേങ്ങന്നൂര് മണ്ഡലത്തനില നടപനിലഭാക്കുന പ്രവൃത്തനികേള

മഭാനഭാര് ഡനിവെനിഷന് :

1. ബുധനൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  -  കകേഭായനിക്കലപടനി  പ്ലഭാക്കഭാത്തറ  പുത്തന്

കേത്തനിലപടനി ബണട്ട് സലാംരക്ഷണലാം.

2. മഭാനഭാര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  -  മുക്കലാം വെഭാലയനിന്പുറലാം ബണട്ട് മണ്ണനിടട്ട് ഉയര്ത്തനി

ബലസപടുത്തല

3. പുലനിയൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  തഭാമരചഭാല  പുനരുദരനിക്കല

ജലസലാംരക്ഷണലാം

സവെണ്മണനി ഡനിവെനിഷന് :

1. സവെണ്മണനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  മഭാമ്പ്ര പഭാടകശഖരലാം  കേരനികപഭാടനില ഷഭാപ്പുപടനി

കറഭാഡുകേളനില കേലുങട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. വെകരണനിക്കല പഭാടകശഖര സതകക്കക്കര കമഭാകടഭാര് തറ നനിര്മ്മേഭാണലാം

നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം

27(988) ശതീ  .   സകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണലാം  നനിര്ത്തനി  വെചതട്ട്  ശദയനില

സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം എകപഭാള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനികകേരത്തനിനട്ട്  തഭാങ്ങുവെനില  വെര്ദനിപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനസത്ത സതരസഞ്ഞടുത്ത കൃഷനി ഭവെനുകേളനിലൂസട നഭാളനികകേര
സലാംഭരണലാം തുടര്നവെരുന.
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(സനി)  കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  25  രൂപ എന കതഭാതനില കേകമ്പഭാളവെനിലകയക്കഭാള ഉയര്ന
നനിരക്കനിലഭാണട്ട് ഇകപഭാള നഭാളനികകേരലാം സലാംഭരനിക്കുനതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില
പ്രഖലഭാപനിചതുകപഭാസല പചകത്തങ്ങ കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  27  രൂപ നലകുനതനിനുള നടപടനി
സസതീകേരനിചവെരുന.

കകേരസഫഡട്ട് അഴനിമതനി

 28(989) ശതീ  .    സകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലയളവെനില  നടനതഭായനി  ആകക്ഷപമുള

കകേരസഫഡട്ട് അഴനിമതനി സലാംബന്ധനിച വെനിശദവെനിവെരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില കുറഭാകരഭാപനിതരഭായവെര്സക്കതനിസര സസതീകേരനിച നടപടനികേളുസട

വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയസട  നഷ്ടലാം

സലാംഭവെനിചനിട്ടുസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരസഫഡട്ട്  അഴനിമതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  വെനിജനിലന്സട്ട്

സസല നടത്തനിയ അകനസഷണ റനികപഭാര്ടനികന്മേല വെനിജനിലന്സട്ട് & ആന്റെനി കേറപ്ഷന്

ബന്യൂകറഭാ വെനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനിവെരനികേയഭാണട്ട്. വെനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണസത്ത

ബഭാധനിക്കുനതനിനഭാല വെനിശദവെനിവെരങ്ങള ഇകപഭാള ലഭലമഭാക്കുവെഭാന് നനിര്വ്വഭാഹമനില്ലെ.

സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട അഭഭാവെലാം 

29(990)  ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റബര്  വെനിലയനിടനിവമൂലലാം  കേഷ്ടത  അനുഭവെനിക്കുന  റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം

സതഭാഴനില നഷ്ടമഭാകുന ടഭാപനിലാംഗട്ട് സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം മറനുബന്ധ സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം

ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുള ആശസഭാസ നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സതഭാഴനില നഷ്ടമഭായകതഭാസട മറ്റുസതഭാഴനില കതടനി കപഭാകുനതുമൂലലാം റബര്

ടഭാപനിങ്ങനിനട്ട് മതനിയഭായ സതഭാഴനിലഭാളനികേസള ലഭനിക്കഭാത്ത അവെസ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉസണങനില ഈ കേഭാരലത്തനില സസതീകേരനിച നടപടനി വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി) റബര് ടഭാപനിലാംഗട്ട് കമഖലയസട ആധുനനികേവെലക്കരണത്തനിനുലാം പരനിശതീലനലാം

നലനി സതഭാഴനിലഭാളനികേസള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേൾ സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റബറനിസന്റെ  വെനിലസനിരത ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  തഭാങ്ങുവെനില  കേനികലഭാക്കട്ട്
150  രൂപയഭായനി നനിശയനിക്കുകേയലാം ഇതനിനഭായനി സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില വെനിതരണലാം
സചേയ്യുനതനിനഭായനി നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം  500  കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുമുണട്ട്.
സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട കജഭാലനിസനിരത ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി റബര് കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന
"ടഭാകപഴട്ട് ബഭാങട്ട്  "  എന പദതനി സസയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങളുസട സഹഭായകത്തഭാസട
ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിവെരുന.   റബറനിനട്ട്  വെനില  സനിരത  ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം
വെനിലയനിടനിവെനിലനനിനലാം റബര് കേര്ഷകേസര രക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം വെനിവെനിധ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അടങ്ങനിയ  പദതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കസപടുകേയലാം  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സസഭാഭഭാവെനികേ  ഉണക്ക  റബറനിസന്റെ  ഇറക്കുമതനി  ചുങലാം  25%-കമഭാ
അസല്ലെങനില കേനികലഭാക്കട്ട്  30  രൂപകയഭാ ഏതഭാകണഭാ കുറവെട്ട്  എന നനിലയ്ക്കട്ട്  ഉയര്ത്തനി
നനിശയനിക്കുകേയലാം  സചേയ.   കൂടഭാസത  റബര്  ഇറക്കുമതനി  രണ്ടു  തുറമുഖങ്ങളവെഴനി
മഭാത്രമഭായനി നനിജസപടുത്തനി.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  ചേര്ചയനില ഏര്സപടനിരനിക്കുന RCEP
കേരഭാര് നനിലവെനില വെനഭാല റബര് ഉളസപസടയള ഉലപനങ്ങളക്കട്ട് ഇറക്കുമതനിമൂലലാം
വെനിലത്തകേര്ച  ഉണഭാകുവെഭാന്  സഭാദലത  മുനനിലക്കണ്ടുസകേഭാണട്ട്  കേരഭാറനില  റബര്
ഉളസപസടയളവെയസട  സലാംരക്ഷണലാം  ആവെശലസപടട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനികവെദനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി-ഡനി)  വെനിദഗ്ദ്ധ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  അഭഭാവെലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  റബര്
കബഭാര്ഡുമുകഖന സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നലകുനതനിനുലാം കജഭാലനിസനിരത
ഉറപഭാക്കുനതനിനുമഭായനി 'ടഭാകപഴട്ട് ബഭാങട്ട് ' എന പദതനി നടപഭാക്കനിവെരുന. 

റബര് വെനിലയനിടനിവെട്ട്

 30(991)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റബര്  വെനിലയനിടനിവ്മൂലലാം  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ  റബര്  കേര്ഷകേസര
സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനഭാസക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റബര് വെനിലസനിരതഭാ ഫണട്ട് പുനനഃസഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; ഉസണങനില നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  റബറനിസന്റെ  വെനിലസനിരത  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  റബര്  സപ്രഭാഡക്ഷന്
ഇന്സസന്റെതീവെട്ട് പദതനി നടപഭാക്കനിവെരുന.  ആയതനിനട്ട് നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം
500  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  150/-
രൂപയഭാണട്ട്  തഭാങ്ങുവെനിലയഭായനി  നനിശയനിചനിട്ടുളതട്ട്.   റബറനിനട്ട്  വെനിലസനിരത
ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  വെനിവെനിധ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ  പദതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിക്കസപടുകേയലാം സസഭാഭഭാവെനികേ ഉണക്ക റബറനിസന്റെ ഇറക്കുമതനി ചുങലാം  25%-കമഭാ
അസല്ലെങനില  കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  30  രൂപകയഭാ  ഏതഭാകണഭാ  കുറവെട്ട്  എന  നനിലയ്ക്കട്ട്
നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാസത  രണട്ട്  തുറമുഖങ്ങളവെഴനി  മഭാത്രമഭായനി  ഇറക്കുമതനി
നനിജസപടുത്തനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ചേര്ചയനില  ഏര്സപടനിരനിക്കുന  RCEP  കേരഭാര്
നനിലവെനില  വെനഭാല  റബര്  ഉളസപസടയള ഉലപനങ്ങളക്കട്ട്  ഇറക്കുമതനിമൂലലാം
വെനിലത്തകേര്ച  ഉണഭാകുവെഭാന്  സഭാദലത  മുനനിലക്കണ്ടുസകേഭാണട്ട്  കേരഭാറനില  റബര്
ഉളസപസടയളവെയസട  സലാംരക്ഷണലാം  ആവെശലസപടട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനികവെദനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം സപ്രഭാഡക്ഷന് ഇന്സസന്റെതീവെട്ട് പദതനിക്കഭായനി
500 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

റബര് വെനിലത്തകേര്ച

31(992)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെരുകമ്പഭാള  റബര്  വെനില
എത്രയഭായനിരുന; ഇകപഭാഴസത്ത വെനില എത്രയഭാസണന പറയഭാകമഭാ;

(ബനി)  റബര് വെനില ഇടനിയഭാനുണഭായ കേഭാരണലാം എസനനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
വെനിലത്തകേര്ച  തടയഭാന്  എസനങനിലുലാം  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
എസനഭാസക്ക മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) റബര് വെനിലത്തകേര്ചയനില നനിനലാം കേര്ഷകേസര രക്ഷനിക്കഭാന് ഏര്സപടുത്തനിയ
സബ്സനിഡനി വെനിതരണലാം ഇകപഭാള നടക്കുനകണഭാസയന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെരുകമ്പഭാള  എത്ര  രൂപ  വെസര
സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വെനിതരണലാം  സചേയ;  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില
വെനതനിനുകശഷലാം ഇതുവെസര എത്ര രൂപ സബ്സനിഡനിയഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വെനിതരണലാം
സചേയ; സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഇതനിസന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്;

(ഇ) വെനിലയനിടനിവെനില നനിനലാം കേര്ഷകേസര രക്ഷനിക്കഭാന് പരമഭാവെധനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
സബ്സനിഡനി തുകേ കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാസത ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സസഭാഭഭാവെനികേ റബര് RSS 4 കഗ്രഡനിനട്ട് കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  127 രൂപ ആയനിരുന.

ഇകപഭാള അതട്ട് 122 രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി)  അനഭാരഭാഷ  വെനിലയമഭായനി  തഭാരതമലസപടുത്തനിയഭാണട്ട്  സസഭാഭഭാവെനികേ

റബറനിസന്റെ  രഭാജലത്തനിസല  വെനില  നനിശയനിക്കസപടുനതട്ട്.   ആകഗഭാള  സഭാമ്പത്തനികേ

മഭാനലലാം സസഭാഭഭാവെനികേ റബറനിസന സസഭാധതീനനിക്കുകേയലാം സസഭാഭഭാവെനികേ റബറനിസന്റെ കസ്റ്റേഭാക്കട്ട്

കൂടനിയതുലാം ലഭലതക്കൂടുതലുലാം വെനിലയനിടനിവെനിനു കേഭാരണമഭായനി.  ക്രൂഡട്ട് ഓയനിലനിസന്റെ വെനില

വെളസര  കുറഞ്ഞതുകേഭാരണലാം  സനിനറനിക്കട്ട്  റബറനിസന്റെ  വെനിലയനിടനിവെട്ട്  വെനിലത്തകേര്ചയ്ക്കട്ട്

കേഭാരണമഭായനി. വെനിലസനിരത ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി റബറനിനട്ട് തഭാങ്ങുവെനില നനിശയനിക്കുകേയലാം

സപ്രഭാഡക്ഷന്  ഇന്സസന്റെതീവെട്ട്  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  150  രൂപ  നനിരക്കനില

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സബ്സനിഡനി നലകുകേയലാം ഇതനിനഭായനി നടപ്പു വെര്ഷലാം 500 കകേഭാടനി രൂപ

വെകേയനിരുത്തുകേയമുണഭായനി.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില  സമ്മേര്ദ്ദേലാം

സചേലുത്തനിയതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  തതീരുവെ സചേറനിയകതഭാതനിസലങനിലുലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം

ചേനില  കേഭാലയളവെനില  ഇറക്കുമതനി  തടയനതനിനുലാം  ഇറക്കുമതനി  രണട്ട്  തുറമുഖലാംവെഴനി

മഭാത്രമഭായനി നനിജസപടുത്തുനതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  റബര് കൃഷനി ഇകപഭാള സലാംസഭാന

കൃഷനി  വെകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്  ടകേകേഭാരലലാം  സചേയ്യുന വെനിഷയമല്ലെ.   എനനിരുനഭാലുലാം  റബര്

സപ്രഭാഡക്ഷന് ഇന്സസന്റെതീവെട്ട് പദതനിപ്രകേഭാരലാം കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് നലകകേണ തുകേ കൃഷനി

വെകുപട്ട്  ധനകേഭാരല  വെകുപനിസന്റെ  അക്കഇൗണനില നനികക്ഷപനിക്കുകേയലാം റബര്  കബഭാര്ഡട്ട്

നലകുന  വെനിവെരലാം  അനുസരനിചട്ട്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ധനകേഭാരല  വെകുപട്ട്  സപ്രഭാഡക്ഷന്

ഇന്സസന്റെതീവെട്ട്  തുകേ നലകുകേയമഭാണനികപഭാള സചേയ്യുനതട്ട്.   റബറനിസന സലാംബന്ധനിച

വെനിഷയലാം റബര് കബഭാര്ഡഭാണട്ട് ടകേകേഭാരലലാം സചേയ്യുനതട്ട്. 

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെരുനതനിനുമുമ്പട്ട്  379.70  കകേഭാടനി

രൂപയലാം അധനികേഭാരത്തനില വെനതനിനുകശഷലാം 203.49  കകേഭാടനി രൂപയലാം സബ്സനിഡനി

ഇനത്തനില വെനിതരണലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.  2,98,295 കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഇതനിസന്റെ പ്രകയഭാജനലാം

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി  സബ്സനിഡനി  കേര്ഷകേരുസട

അക്കഇൗണനികലക്കട്ട്  കനരനിടഭാണട്ട്  ടകേമഭാറനിവെരുനതട്ട്.  രണഭാഴ്ചയനിസലഭാരനിക്കല  ഇപ്രകേഭാരലാം

ടകേമഭാറുനണട്ട്.
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അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കട്ട്

32(993) ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുനപനിളനി: തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സനലട്ട് ല്ല് ഉത്പഭാദനവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന്
കപഭാകുന അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്  അരനി  ഉത്പഭാദനത്തനിനട്ട്  പ്രശസനി  കകേട  സപരുമ്പഭാവൂര്
ഒക്കലനിസല  സലാംസഭാന  സനലട്ട് ല്ല്  ഉത്പഭാദന  കകേന്ദ്രത്തനില  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വെനിവെനിധ അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേളക്കഭായനി തനതു വെര്ഷലാം പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില
500  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കകേരളത്തനില  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴ,
എറണഭാകുളലാം  എനതീ  ജനില്ലെകേളനില  സനല്ലെനിസന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയള അകഗ്രഭാ
പഭാര്ക്കുകേള  തുടങ്ങഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.   ഏറവലാം  അനുകയഭാജലമഭായ
സലങ്ങള  കേസണത്തനി  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുവെഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിചവെരുന.

സചേറുകേനിട കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സപന്ഷന്

33(994)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  രണട്ട്  സഹക്ടര്  വെസര  ഭൂമനിയള  സചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
പ്രതനിമഭാസ സപന്ഷന് നലകേഭാറുകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉസണങനില സപന്ഷന് തുകേ എത്രയഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെനതനിനുകശഷലാം
സചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കുള പ്രതനിമഭാസ  സപന്ഷന്  നനിലവെനിസല  600
രൂപയനിലനനിനലാം 1-6-2016 പ്രഭാബലലത്തനില 1000 രൂപയഭാക്കനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാള നനിലങ്ങളനിസല ബണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

 34 (T  *995)  ശതീ  .    മുരളനി  സപരുസനല്ലെനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര്  കകേഭാളനനിലങ്ങളനില  കൃഷനി  നശനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  ഏനഭാമഭാവെട്ട്,
മുനയലാം,  ഇടനിയഞനിറ  തുടങ്ങനിയ  ചേനിറകേളനിൽ  യഥഭാസമയലാം  തഭാലക്കഭാലനികേ  ബണട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  കകേഭാള  ചേഭാലുകേളനിസല  ചേണനി,  കുളവെഭാഴ  എനനിവെ  നതീക്കലാം
സചേയ്യുനതനിനുമുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി അടനിയനരമഭായനി ഫണട്ട് അനുവെദനിക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി) ഇതുസലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തൃശ്ശൂര്  കകേഭാള  നനിലങ്ങളനില  ഉപ്പുസവെളലാം കേയറനി  കൃഷനി
നശനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  ഏനഭാമഭാവെട്ട്,  മുനയലാം,  ഇടനിയന്ചേനിറ  എനതീ  തഭാലക്കഭാലനികേ
ബണ്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  കകേഭാള  ചേഭാലുകേളനിസല  ചേണനി,  കുളവെഭാഴ  എനനിവെ
നതീക്കലാം  സചേയ്യുനതനിനുലാം  മറട്ട്  അനുബന്ധ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുമഭായനി  4.87  കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുള കേര്മ്മേ പദതനി  സമര്പനിചനിട്ടുസണങനിലുലാം  2.50  കകേഭാടനി  രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട്
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനിസല  ബഡ്ജറനില
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.

കൃഷനിക്കട്ട് പലനിശരഹനിത വെഭായ്പ

35(996)  ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട് പനി  . : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിക്കട്ട് പലനിശരഹനിത വെഭായ്പ  നലകേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില
എത്ര തുകേ വെസരസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏതുതരലാം പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനിലുള പലനിശരഹനിത വെഭായ്പ
നലകേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  വെഭായ്പ  ലഭനിക്കുനതനിനുള  മഭാനദണ്ഡലാം,  തനിരനിചടവെട്ട്  രതീതനി  എനനിവെ
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില  അലാംഗതസമനില്ലെഭാത്ത  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത
വെഭായ്പ ലഭലമഭാകുകമഭാ; ഇസല്ലെങനില എന്തുസകേഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളവെഴനി  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെസരയള
വെഭായ്പകേളക്കഭാണട്ട് ഈ ആനുകൂലലലാം നലകുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  എല്ലെഭാ  തരത്തനിലുമുള പചക്കറനി  കൃഷനിക്കുലാം  പലനിശരഹനിത  വെഭായ്പ
നലകേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വെഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള രണട്ട്  സഹക്ടര് വെസര ഭൂമനി  ടകേവെശമുളവെര്ക്കഭാണട്ട്  ഈ വെഭായ്പ
ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്.  ഹ്രസസകേഭാല വെഭായ്പ 12 മഭാസ കേഭാലഭാവെധനിക്കട്ട് തുലല ഗഡുക്കളഭായഭാണട്ട്
തനിരനിചടയ്കക്കണതട്ട്. 

(ഡനി)  ഇല്ലെ.   നനിലവെനിലുള ചേടങ്ങളപ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില
അലാംഗങ്ങളല്ലെഭാത്തവെര്ക്കട്ട് വെഭായ്പ അനുവെദനിക്കുവെഭാനഭാകേനില്ലെ.
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കൃഷനി ഓഫതീസുകേളനിസല തസനികേകേള

36(997)  ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വെഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില കൃഷനി വെകുപനിനു കേതീഴനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന
ഓഫതീസുകേളനില  എത്ര  തസനികേകേള  നനിലവെനിലുണട്ട്;  ഒഴനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുനവെസയത്ര;
കേഭാറഗറനി തനിരനിചട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില കൃഷനിവെകുപനിനു കേതീഴനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന
ഓഫതീസുകേളനില ആസകേ 39 തസനികേകേള നനിലവെനിലുണട്ട്.  അതനില കൃഷനി ഓഫതീസറുസട
ഒരു തസനികേ ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന.  കേഭാറഗറനി തനിരനിചള വെനിവെരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

പചക്കറനി വെനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള

37(998)  ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓണലാം,  ബക്രതീദട്ട്  ആകഘഭാഷ  കവെളയനില  ആവെശലമഭായ  പചക്കറനി
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  വെനിലക്കയറലാം  തടയനതനിനുലാം  എസനഭാസക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചസതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെയലാം  വെകുപനിസന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള  വെനിവെനിധ
ഏജന്സനികേളുസടയലാം  കമലകനഭാടത്തനില  എത്ര  വെനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രസ്തുത
സമയത്തട്ട് പ്രവെര്ത്തനിസചനലാം അതനിലൂസട എത്ര രൂപയസട വെനിറ്റുവെരവെട്ട് നടന എനലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഓണലാം, ബക്രതീദട്ട് ആകഘഭാഷകവെളയനില കേഭാര്ഷനികകേഭാലപനങ്ങളുസട
വെനിലക്കയറലാം തടയനതനികലക്കട്ട്  'ഓണസമൃദനി പദതനി'  പ്രകേഭാരലാം കൃഷനി വെകുപനിസന്റെ
കനതൃതസത്തനില  സസപ്റലാംബര്  മഭാസത്തനില  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  1350  പചക്കറനി
വെനിപണനികേള സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  അതഭാതട്ട്  ജനില്ലെകേളനികലക്കഭാവെശലമഭായ പചക്കറനികേള
ജനില്ലെയ്ക്കകേത്തുനനിനള കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  സമഭാത്തവെലഭാപഭാര  വെനിലകയക്കഭാള  പത്തട്ട്
ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  കൂടനിയ  വെനില  നലകേനി  പരമഭാവെധനി  സലാംഭരനിക്കുകേയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് 30% സബ്സനിഡനികയഭാസട വെനിലപന നടത്തുകേയലാം സചേയനിരുന.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.
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സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  പചക്കറനികേള  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  മുകഖന  കശഖരനിചട്ട്  വെനിതരണലാം  സചേയനിരുന.  ബന്ധസപട
ഉകദലഭാഗസരുലാം കേര്ഷകേരുലാം ഉളസപട കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട് സലാംഭരണ വെനിലയലാം വെനിലപന
വെനിലയലാം  നനിശയനിചതട്ട്.   ഈ  വെനിപണനികേള  മുകഖന  ഏകേകദശലാം  10.06  കകേഭാടനി
രൂപയസട വെനിറ്റുവെരവെട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുസണനഭാണട്ട് പ്രഭാഥമനികേമഭായനി വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.

സനലകൃഷനി വെനികേസനലാം

38 (999) ശതീ  .   സകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   സകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സനല  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന  പ്രതനിസന്ധനികേള
എസനല്ലെഭാസമനട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനലകൃഷനി വെനികേസനത്തനിനഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നൂതന
പദതനികേസളസനല്ലെഭാസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനല  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഉലഭാദന  കബഭാണസട്ട്  നലകുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വെനിള  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനുള  സഇൗകേരലലാം  സുതഭാരലമഭാക്കുന
തുളസപസടയള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രശ്നങ്ങള വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  1192  ചേനിങ്ങലാം  1  മുതല  1193  ചേനിങ്ങലാം  1  വെസര  ഒരു  വെര്ഷക്കഭാലലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സനല്ലെനിസന്റെ  വെര്ഷമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്  നൂറനിന  പദതനി
നടപഭാക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറസമ  സനലകൃഷനി  വെനികേസനത്തനിനഭായനി
ഈ  സര്ക്കഭാര്  തഭാസഴപറയന  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  സചേയട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

1. സുസനിര സനലകൃഷനി :

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷകത്തക്കഭായനി  സമഗ്ര  സനലകൃഷനി  വെനികേസന
പദതനി  (സുസനിര  സനലകൃഷനി  വെനികേസനലാം)  പ്രകേഭാരലാം  സഹക്ടസറഭാനനിനട്ട്
ഉലപഭാദകനഭാപഭാധനികേളുസട സചേലവെനിനഭായനി  1500  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില
180000  സഹക്ടര്  സലകത്തക്കട്ട്  2700  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
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2. വെനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള ഫണട്ട് :

സനലകൃഷനി അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനഭായനി
11  സനലകൃഷനി  വെനികേസന  ഏജന്സനികേളക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

3. പ്രകതലകേ സനല്ലെനിനങ്ങളുസട കൃഷനിക്കുള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം :

പ്രകതലകേ സനല്ലെനിനങ്ങളഭായ സപഭാക്കഭാളനി,  ഞവെര,  ജതീരകേശഭാല & ഗന്ധകേശഭാല,
രക്തശഭാലനി,  ബസ്മതനി  എനനിവെയസട  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി  സഹക്ടറനിനട്ട്
10,000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  1500  സഹക്ടറനിനട്ട്  (ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്,
എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വെയനഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്)  150  ലക്ഷലാം  രൂപ   വെകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുസട പ്രവെര്ത്തനസചലവെനിനഭായള പദതനി :

പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളുസട  സുഗമമഭായ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭായനി  സഹക്ടറനിനട്ട്
360 രൂപ ക്രമത്തനില 450 ലക്ഷലാം രൂപ 125000 സഹക്ടര് പ്രകദശകത്തക്കട്ട് പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

5. കേരസനലകൃഷനി വെനികേസനലാം :

സലാംസഭാനത്തട്ട് കേരസനലകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി 2560 സഹക്ടര്
സലത്തട്ട്  (സഹക്ടറനിനട്ട്  13600  രൂപ  സബ്സനിഡനി)  ആസകേ  348.16  ലക്ഷലാം  രൂപ
നലകേനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

6. സനലകൃഷനി ഉലപഭാദന കബഭാണസട്ട്   (  കനഭാണ് പ്ലഭാന്  ) :

സനല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഉലപഭാദന കബഭാണസഭായനി സഹക്ടറനിനട്ട്  1000  രൂപ ഒരു
സതീസണനില  എന  കേണക്കനിനട്ട്  നലകുനതനിനഭായനി  1243.44  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

7.  കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ടവെദതതനി പദതനി   (  കനഭാണ് പ്ലഭാന്  ) :

സനലകൃഷനിക്കട്ട് ഭൂപരനിധനിയനില്ലെഭാസതയലാം മറ്റു വെനിളകേളക്കട്ട് രണട്ട് സഹക്ടര് വെസരയലാം
ജലകസചേനത്തനിനഭായനി  സഇൗജനല ടവെദതതനി അനുവെദനിചവെരുന. 2016-17  വെര്ഷലാം
3443 ലക്ഷലാം രൂപ ഇതനികലക്കഭായനി അനുവെദനിക്കുകേയണഭായനി.   

8. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനി   (  എന്  .  എഫട്ട്  .  എസട്ട്  .  എലാം  .) :

കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാപദതനി പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലെയനില നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
243  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
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ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. റഭാണനി കേഭായല, സമത്രഭാന് കേഭായല, ആറന്മുള കേഭായല എനനിവെനിടങ്ങളനിസല
സനലകൃഷനി  പുനരുജതീവെനലാം,  ഇതനിനുലാംപുറസമ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
മുഖഭാനരവലാം  സനലകൃഷനി  വെനികേസന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.
സനലകൃഷനിയസട  വെനിസ്തൃതനി  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  സഹക്ടറഭായനി  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.   കേരസനലകൃഷനി  5  വെര്ഷലാംസകേഭാണട്ട്  ഒരു  ലക്ഷലാം
സഹക്ടറഭായനി  വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന.   ഇതനിനുപുറസമ
കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  തരനിശുഭൂമനികേള  മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  കൃഷനി  സചേയ്യുനതനിനുളള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവെനില  ഉലപഭാദന  കബഭാണസട്ട്  നലകേനിവെരുനണട്ട്.   2016-17-സല
ഉലപഭാദന  കബഭാണസട്ട്  ജനില്ലെഭാ  ഓഫതീസനിലനനിനലാം  കബഭാക്കുതല  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
ഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നനിലവെനില വെനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനുള സഇൗകേരലലാം സുതഭാരലമഭാണട്ട്.

കമഭാകഡണ് ടറസട്ട് മനില

39 (1000)  ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ആലത്തൂര് കമഭാകഡണ് ടറസട്ട് മനില്ലെനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്
നടപടനി ആരലാംഭനിചേനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കമഭാകഡണ്  ടറസട്ട്  മനില്ലെനിസല  യനഭഭാഗങ്ങള  അറകുറപണനി
സചേയ്യുനതനിനുള സടണര് ക്ഷണനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  യനങ്ങളുസട  അറകുറപണനിക്കുലാം  കസഭാര്ടകട്ട്  സമഷതീന്  വെഭാങ്ങുനതനിനുലാം
എത്ര തുകേയഭാണട്ട് വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനസതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായനിരുന ആലത്തൂര്  കമഭാകഡണ് ടറസട്ട്  മനില്ലെനിസന്റെ
പ്രവെര്ത്തനലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവെഭാന്  കകേരള  സലാംസഭാന  സവെയര്ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന് നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന.

(ബനി)  കമഭാകഡണ്  ടറസട്ട്  മനില്ലെനിസല  യനഭഭാഗങ്ങള  അറകുറപണനി
സചേയ്യുനതനിനുള സടണര്  കകേരള  സലാംസഭാന  സവെയര്ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്
ക്ഷണനിക്കുകേയലാം അതുപ്രകേഭാരലാം യനങ്ങളുസട അറകുറപണനികേള നടനവെരനികേയമഭാണട്ട്.

(സനി)  യനങ്ങളുസട  അറകുറപണനിക്കുലാം  കസഭാര്ടകട്ട്  സമഷതീന്  വെഭാങ്ങുനതനിനുലാം
സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിടനില്ലെ.
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കേഭാര്ഷനികേ  നഷ്ടലാം

40(1001)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനില്ലെയനിസല  സവെളഭായണനിക്കഭായല  പ്രകദശത്തട്ട്  ഇഇൗ

വെര്ഷസത്ത  ഇടവെപഭാതനി  മഴമൂലമുണഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  നഷ്ടത്തനിസന്റെ  കേണക്കട്ട്

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉസണങനില കേര്ഷകേര്ക്കുള നഷ്ട പരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  213  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  12,95,373  രൂപയസട  നഷ്ടലാം
ഉണഭായനിട്ടുളതഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  കസ്റ്റേറട്ട്  ഡനിസഭാസ്റ്റേര്
സറകസഭാണ്സട്ട്  ഫണനിലനനിനലാം  കേസണത്തനി  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.

ഉലപഭാദനകശഷനി വെര്ദനിപനിക്കല

41(1002)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏസറ  വെനിപണനസഭാധലതയള വെനിളകേളഭായ പചക്കറനി,
പൂക്കള,  പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങള  എനനിവെയസട  ഉലപഭാദനകശഷനി  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് എസനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി സടകകഭാളജനി സസന്റെര് സഭാപനിക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാസയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പചക്കറനി,  പൂക്കള,  പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങള  എനനിവെയസട
ഉലപഭാദനകശഷനി വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി മഴമറകേള, കപഭാളതീഹഇൗസുകേള  എനനിവെ
സഭാപനിചട്ട്  വെനിഷവെനിമുക്തമഭായ  പചക്കറനികേള  സലാംസഭാനത്തുതസന  ഉലപഭാദനിപനിചട്ട്
പചക്കറനി  ഉലപഭാദനത്തനില  സസയലാംപരലഭാപ്തതയനികലക്കട്ട്  എത്തുകേ  എന
ലക്ഷലകത്തഭാസട  സമഗ്ര  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
ഇതനിനഭായനി  ടജവെ  രതീതനിയനിലുള (പനി.ജനി.എസട്ട്.)  പചക്കറനി  കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കുകേയലാം  പചക്കറനികേളക്കട്ട്  ടജവെ  ഉലപഭാദന  കബഭാണസട്ട്  നലകുകേ,
ടഹബനിഡട്ട് പചക്കറനിടത്തകേള ഉലപഭാദനിപനിചട്ട് വെനിതരണലാം സചേയ്യുകേ, കേനിഴങ്ങുവെര്ഗ്ഗ
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വെനിളകേളുസട കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ, പചക്കറനി കൃഷനിക്കട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ
സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുകേ,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന വെനിളനഭാശത്തനിനട്ട്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുകേ,  നൂതന  സഭാകങതനികേവെനിദലകേള  വെലഭാപനിപനിക്കുകേ  എനതീ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.

(ബനി)  ഇന്കഡഭാ  ഡചട്ട്  ആക്ഷന്  പ്ലഭാനനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പചക്കറനി,  പൂക്കള
എനനിവെയസട  ടഹസടകേട്ട്  കൃഷനി  സഭാകങതനികേവെനിദല  പ്രചേരനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു
മനികേവെനിസന്റെ  കകേന്ദ്രലാം  (Centre  of  Excellence)  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായള നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സനലകൃഷനി വെനികേസനത്തനിനട്ട് നൂതന പദതനികേള

42(1003)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിസല  സനലക്കര്ഷകേര്  കനരനിടുന  പ്രതനിസന്ധനികേള
എസനല്ലെഭാസമനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില  റനികപഭാര്ടട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനലകൃഷനി  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  എസനല്ലെഭാലാം  നൂതന പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിരനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സനലകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഉലപഭാദന കബഭാണസട്ട് ഉളസപസട നലകുന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വെനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനുള സഇൗകേരലലാം സുതഭാരലമഭാക്കുനതുളസപസടയള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില  സനലകൃഷനി  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 1192 ചേനിങ്ങലാം 1 മുതല 1193 ചേനിങ്ങലാം 1 വെസര സലാംസഭാന സനല്ലുവെര്ഷമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചട്ട്  വെനിപുലമഭായ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.   'നമ്മുസട സനലട്ട് ല്ല്  നമ്മുസട
അനലാം'  എന  കേലഭാമ്പയനിന്  വെനിപുലമഭാക്കുലാം.  ഇതനിനുപുറസമ  സനലകൃഷനി
വെനികേസനത്തനിനഭായനി തഭാസഴപറയന പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിച നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

1. സുസനിര സനലകൃഷനി വെനികേസന പദതനി

2. വെനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുളധനസഹഭായലാം

3. പ്രകതലകേ സനല്ലെനിനങ്ങളുസട കൃഷനിക്കുളകപ്രഭാത്സഭാഹനലാം
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4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുസട പ്രവെര്ത്തനസചലവെനിനഭായളപദതനി

5. കേരസനലകൃഷനി വെനികേസനലാം

6. സനലകൃഷനി ഉലപഭാദന കബഭാണസട്ട് (കനഭാണ് പ്ലഭാന്)

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ടവെദതതനി പദതനി (കനഭാണ് പ്ലഭാന്)

8. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനി 

(സനി) നനിലവെനില സനലകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഉലപഭാദന കബഭാണസട്ട് നലകേനിവെരുനണട്ട്.

(ഡനി) നനിലവെനില വെനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനുളസഇൗകേരലലാം സുതഭാരലമഭാണട്ട്.

പചക്കറനി ഉലപഭാദനലാം

43(1004)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2015-16 കേഭാലയളവെനില പചക്കറനി ഉലപഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന് എസനഭാസക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയസതനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനി-പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങള  വെനിപണനിസയക്കഭാള  കുറഞ്ഞ  വെനിലയനില
ലഭലമഭാക്കഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എസനഭാസക്കസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16  കേഭാലയളവെനില സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന് പചക്കറനി
ഉലപഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം വെനിഷരഹനിത പചക്കറനി വെലഭാപനത്തനിനുമഭായള ഒരു
പദതനി ആര്.സകേ.വെനി.ടവെ. ധനസഹഭായകത്തഭാസട കകേരളത്തനിസല എല്ലെഭാ ജനില്ലെകേളനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കനി. പ്രസ്തുത പദതനി മുഖഭാനരലാം 4357.33 സഹക്ടറനില (സഹക്ടറനിനട്ട് 15,000
രൂപ  സബ്സനിഡനി)  653.6  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായകത്തഭാസട  പചക്കറനി  കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാന് കേഴനിഞ്ഞു.

(ബനി)  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  പചക്കറനികേള  വെനിപണനി  വെനിലകയക്കഭാള
കുറ ഞ്ഞ  വെനിലയനില  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കൃഷനി  വെകുപ്പുലാം
വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.-യലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുലാം കചേര്നട്ട്  1350  ചേനില്ലെറ വെനിലപനശഭാലകേള
നടത്തനി.  സുരക്ഷനിതമഭായ ഭകക്ഷലഭാലപനങ്ങള എന നനിലയ്ക്കട്ട്  'കസഫട്ട്  റ്റു  ഈറട്ട്'
നനിലവെഭാരത്തനിലുള പചക്കറനികേളുലാം പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങളുമഭാണട്ട് സലാംഭരനിചട്ട് വെനിതരണലാം സചേയതട്ട്.
കകേരളത്തനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  എല്ലെഭാ  പചക്കറനികേളക്കുലാം  30%  സബ്സനിഡനി
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ഏര്സപടുത്തുകേയലാം ഓണക്കഭാലത്തട്ട് കൃഷനി വെകുപട്ട്,  കുടുലാംബശതീ,  സഹകേരണ വെകുപട്ട്
എനതീ  വെകുപ്പുകേളുസട  സഹകേരണകത്തഭാസട  ആവെശലമഭായ  പചക്കറനികേള  മഭാര്ക്കറട്ട്
വെനിലകയക്കഭാള വെനില കുറചട്ട് നലകുകേയലാം സചേയ.  അതുസകേഭാണട്ട് സപഭാതു കേകമ്പഭാളത്തനിസല
വെനിലക്കയറലാം ഒഴനിവെഭാക്കുവെഭാനുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വെനിലക്കുറവെനില പഴലാം,പചക്കറനികേള
ലഭലമഭാക്കുവെഭാനുലാം സഭാധനിച. 

കൃഷനിഭൂമനിയസട വെനിസ്തൃതനി

44 (1005)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനിസല  കൃഷനിഭൂമനിയസട  വെനിസ്തൃതനി  തരലാം  തനിരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനിസല  കൃഷനി  ഭവെനുകേളനിസല  ഒഴനിവള  ഉകദലഭാഗസ
തസനികേകേളനില  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  എസനങനിലുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുസട  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേട്ട്  നനിലവെനിലനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി എലാംകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞമുകഖന ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

മറവെക്കഭാടട്ട് പഭാടകശഖരലാം

45(1006)  ശതീ  .    സകേ  .    സജ  .    മഭാകനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നബഭാര്ഡനിസന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ  സകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനിസല  സചേല്ലെഭാനലാം  പഞഭായത്തനില
മറവെക്കഭാടട്ട് പഭാടകശഖരത്തനിസല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിയസട പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തനിയതനിസന്റെ
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ലെ.

(ബനി) 2016 ആഗസ്റ്റേട്ട്  മഭാസലാം വെസരയള വെനിവെരങ്ങള പ്രകേഭാരലാം 750.60 മതീറര്

നതീളത്തനില പനി.ആര്. വെര്ക്കുകേളുലാം 750.60 മതീറര് നതീളത്തനില ആര്.ആര്. വെര്ക്കുകേളുലാം

സചേയ തതീര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.

തരനിശുഭൂമനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കല

46(1007) ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവെനിസല  തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന്  എസനങനിലുലാം  പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങസളയഭാകണഭാ

ഇതനിസന്റെ ചുമതല ഏലപനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തഭാന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിസല കേഭാര്ഷനികേകയഭാഗലമല്ലെഭാത്ത കൃഷനി

ഭൂമനി കൃഷനിക്കട്ട് കയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനട്ട് എസനങനിലുലാം പദതനി ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉസണങനില  നനിലവെനില  അവെനിസട  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  "കമഭാരലഭാകേഭാപട്ട്"

പഭാടകശഖര  സമനിതനിക്കട്ട്  വെനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി  ചുമതല  ഏലപനിക്കഭാന്

കേഴനിയകമഭാ; നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്.സകേ.വെനി.ടവെ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തരനിശുനനിലങ്ങളനില  കൃഷനി

സചേയ്യുനതനിനട്ട് സഹക്ടര് ഒനനിനട്ട്  7000  രൂപ ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുനതനിനുള

പദതനി  നടപ്പുവെര്ഷലാം  നനിലവെനിലുണട്ട്.  കൂടഭാസത  തരനിശുനനിലങ്ങളനില  സനലകൃഷനി

സചേയ്യുനതനികലക്കട്ട്  സഹക്ടര്  ഒനനിനട്ട്  30,000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കുന

പദതനി  പുതുതഭായനി  ആസൂത്രണലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസട

സഹകേരണകത്തഭാസട ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  തഭാനൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനികലക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  കൃഷനി  വെകുപട്ട്

പ്രകതലകേ പദതനികേസളഭാനലാം ആവെനിഷ്കരനിചനിടനില്ലെ.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

1055/2017
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വെനിലസനിരതഭാ ഫണട്ട്

47 (1008) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുനപനിളനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റബറനിനട്ട്  കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  150  രൂപ  ലഭനിക്കുനതനിനുകവെണനി  മുന്  സര്ക്കഭാര്
ആവെനിഷ്കരനിച  വെനിലസനിരതഭാ  ഫണനികലക്കട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവെദനിചസവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫണനില  നനിനലാം  റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  നഭാലട്ട്
മഭാസത്തനിനുളളനില എനട്ട് തുകേ അനുവെദനിച;

(സനി)  വെനിലസനിരതഭാ  പദതനിയനില  എത്ര  റബര്  കേര്ഷകേര്  രജനിസ്റ്റേര്
സചേയനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വെനിലയനിടനിവെനിലനനിനലാം  റബര്  കേര്ഷകേസര  രക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  സചേലുത്തുകമഭാ;  റബര്  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കുവെഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 500 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  203.49  കകേഭാടനി  രൂപ  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില  റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 3,66,606 കേര്ഷകേര്.

(ഡനി) റബറനിനട്ട് വെനിലസനിരത ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം വെനിലയനിടനിവെനിലനനിനലാം റബര്
കേര്ഷകേസര  രക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  വെനിവെനിധ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ  പദതനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിക്കസപടുകേയലാം അതനിന്പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സസഭാഭഭാവെനികേ
ഉണക്ക റബറനിസന്റെ ഇറക്കുമതനി ചുങലാം  25  ശതമഭാനകമഭാ അസല്ലെങനില കേനികലഭാക്കട്ട്  30
രൂപകയഭാ  ഏതഭാകണഭാ  കുറവെട്ട്  എന  നനിലയ്ക്കട്ട്  ഉയര്ത്തനി  നനിശയനിക്കുകേയലാം  സചേയ.
കൂടഭാസത റബര് ഇറക്കുമതനി രണ്ടു തുറമുഖങ്ങളവെഴനി മഭാത്രമഭായനി നനിജസപടുത്തനി.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് ചേര്ചയനില ഏര്സപടനിരനിക്കുന  RCEP  കേരഭാര് നനിലവെനില വെനഭാല റബര്
ഉളസപസടയള ഉലപനങ്ങളക്കട്ട്  ഇറക്കുമതനിമൂലലാം  വെനിലത്തകേര്ച  ഉണഭാകുവെഭാന്
സഭാദലത  മുനനിലക്കണ്ടുസകേഭാണട്ട്  കേരഭാറനില  റബര്  ഉളസപസടയളളവെയസട
സലാംരക്ഷണലാം  ആവെശലസപട്ടുസകേഭാണട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
നനികവെദനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കപഭാളനി ഹഇൗസനിനുകവെണനി സചേലവെഴനിച തുകേ

48(1009)  ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കസ്റ്റേറട്ട്  കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന് മുഖഭാനരലാം  കപഭാളനി  ഹഇൗസനിനു കവെണനി
2011-12 മുതല 2015-16 വെസര സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര തുകേ സചേലവെഴനിച;

(ബനി) ഈ കേഭാലയളവെനില എത്ര കപഭാളനി ഹഇൗസുകേളഭാണട്ട് അനുവെദനിചതട്ട്;

(സനി) അതനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവെ എത്രസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിസന്റെ വെനിജയപരഭാജയങ്ങള വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന്,  കകേരള  മുഖഭാനരലാം  കപഭാളനി
ഹഇൗസുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി 2011-12 മുതല 2015-16 വെസര 2608.34 ലക്ഷലാം
രൂപ  സചേലവെഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി  തനിരനിചള വെനിവെരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. *

(ബനി) ഈ കേഭാലയളവെനില 767 കപഭാളനി ഹഇൗസുകേള അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി
തനിരനിചള വെനിവെരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി) ഇതനില 721 കപഭാളനി ഹഇൗസുകേളനില നനിലവെനില കൃഷനി സചേയവെരുന.

(ഡനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന ടഹസടകേട്ട് കൃഷനി രതീതനിയസട
വെനിജയപരഭാജയങ്ങളുസട  വെനിലയനിരുത്തല  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട
കേര്ഷകേ സഭാനസനലാം ടതീലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നഭാളനിതുവെസര സലാംസഭാനത്തട്ട് ടഹസടകേട്ട്
ഫഭാമനിലാംഗട്ട് വെനിജയകേരമഭായനി സചേയ്യുന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മനികേച വെനിളവലാം അതനിലൂസട മനികേച
വെരുമഭാനവലാം കേസണത്തുവെഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

സനലവെര്ഷലാം 

49 (1010) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചേനിങ്ങലാം ഒനട്ട് മുതല ഒരു വെര്ഷകേഭാലലാം സനലവെര്ഷമഭായനി ആചേരനിക്കുവെഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) എങനില ഇതനിലൂസട ലക്ഷലമനിടുനതട്ട് എനഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  സഹക്ടര്  സലത്തഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  സനലകൃഷനി
ഉളതട്ട്എനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വെര്ഷത്തനിനകേലാം എത്ര കേര്ഷകേര് സനലകൃഷനി ഉകപക്ഷനിചസവെനട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; അതനിനുള മുഖല കേഭാരണങ്ങള കേസണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  സനല  കൃഷനി  ആദഭായകേരമഭാക്കുവെഭാന്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  വെനതനിനുകശഷലാം
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

    ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  2017  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കകേരളത്തനിസല  ജനങ്ങളക്കട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
തസന  ഉലപഭാദനിപനിച  അരനി  നലകുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാസട  ഓകരഭാ  ജനില്ലെയനിലുലാം
സനലകേ കൃഷനി  കമഖലയനില  100  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെതീതലാം  തുടങ്ങുവെഭാന്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. സ്കൂള ക്ലബ്ബുകേള, യവെജന ക്ലബ്ബുകേള, സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനകേള,
പഞഭായത്തുകേള, അകസഭാസനികയഷനുകേള, വെനനിതഭാ ഗ്രൂപ്പുകേള, പഭാടകശഖര സമനിതനികേള,
സസഭാശയ  സലാംഘങ്ങള  മുതലഭായവെ  മുകഖന  നനിലവെനിസല  സനലകേ കൃഷനിയനിടങ്ങള
പരനിരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  വെഭാണനിജലപരമഭായലാം  വെതീടുകേകളഭാടനുബന്ധനിചലാം  നഗരങ്ങളനിലുലാം
സനലകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അതുവെഴനി  അധനികകേഭാലപഭാദനലാം
സഭാധലമഭാക്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന.  ഇതനിനുപുറകമ കകേരളത്തനില കൃഷനി
സചേയവെനനിരുന  ടവെവെനിധലമഭാര്ന  നഭാടന്  സനല്ലെനിനങ്ങസള  വെതീണ്ടുലാം  കൃഷനി
സചേയ്യുനതനിനുലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അതുവെഴനി  സനല്ലെനിസന്റെ  ടവെവെനിധലസത്ത
തനിരനിചസകേഭാണ്ടുവെരഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  സനലക്കൃഷനി  കമഖലയനില  പുതനിയ ഉണര്വെട്ട്
സൃഷ്ടനിചട്ട്  ആഭലനരമഭായനി  ഉലപഭാദനിപനിച  അരനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  ഊനല
നലകേനിസക്കഭാണട്ട് അനുബന്ധ കമഖലകേസള കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  2016  ഓണലാം
മുതല  2017  ഓണലാം  വെസരയള കേഭാലയളവെട്ട്  സനലവെര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുവെഭാന്
11-8-2016-സല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട് നമ്പര് 124/2016/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇക്കകണഭാമനികട്ട്  &  സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികട്ട്  വെകുപനിസന്റെ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം

2015-2016 വെര്ഷലാം 1.94 ലക്ഷലാം സഹക്ടര് സലത്തഭാണട്ട് സനലകേ കൃഷനിയളതട്ട്.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട ലഭലതക്കുറവലാം മഴസയ ആശയനിചട്ട്

കൃഷനി  സചേയ്യുനതനിനഭാല ശരനിയഭായ സമയത്തുള മഴയസട  ലഭലതക്കുറവെട്ട്,  വെര്ദനിച

കൃഷനിസചലവെട്ട് എനനിവെയഭാണട്ട് മുഖല കേഭാരണങ്ങള.
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(ഇ) സനലകേ കൃഷനി ആദഭായകേരമഭാക്കുനതനിനഭായനി വെനിവെനിധ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം
സചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ആയതട്ട് ചുവെസട കചേര്ത്തുസകേഭാള്ളുന.

1. സുസനിര സനലകേ കൃഷനി :

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷകത്തക്കഭായനി സമഗ്ര സനലകേ കൃഷനി വെനികേസന പദതനി
(സുസനിര സനലകേ കൃഷനി വെനികേസനലാം)  പ്രകേഭാരലാം സഹക്ടസറഭാനനിനട്ട്  ഉലപഭാദകനഭാപഭാധനികേളുസട
സചേലവെനിനഭായനി 1500 രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില 180000 സഹക്ടര് സലകത്തക്കട്ട്
2,700 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

2. വെനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുളഫണട്ട് :

സനലകേ കൃഷനി അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനഭായനി
11  സനലകേ കൃഷനി വെനികേസന ഏജന്സനികേളക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

3. പ്രകതലകേ സനല്ലെനിനങ്ങളുസട കൃഷനിക്കുള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം :

പ്രകതലകേ സനല്ലെനിനങ്ങളുസട (സപഭാക്കഭാളനി, ഞവെര, ജതീരകേശഭാല & ഗന്ധകേശഭാല,
രക്തശഭാലനി,  ബസ്മതനി)  വെനികേസനത്തനിനഭായനി സഹക്ടറനിനട്ട്  10,000  രൂപ സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില 1500 സഹക്ടറനിനട്ട് (ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടട്ട്, വെയനഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര്) 150 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുസട പ്രവെര്ത്തനസചലവെനിനഭായള പദതനി :

പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുസട പ്രവെര്ത്തനസചലവെനിനഭായനി സഹക്ടറനിനട്ട്  360  രൂപ
ക്രമത്തനില  450  ലക്ഷലാം  രൂപ  125000  സഹക്ടര്  പ്രകദശകത്തക്കട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

5. കേരസനലകേ കൃഷനി വെനികേസനലാം :

സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേരസനലകേ കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  2560  സഹക്ടര്
സലത്തട്ട്  (സഹക്ടറനിനട്ട്  13,600  രൂപ സബ്സനിഡനി)  ആസകേ  348.16  ലക്ഷലാം രൂപ
നലകേനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

6. സനലകേ കൃഷനി ഉലപഭാദന കബഭാണസട്ട്   (  കനഭാണ് പ്ലഭാന്  ) :

സനല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഉലപഭാദന കബഭാണസഭായനി സഹക്ടറനിനട്ട്  1,000  രൂപ ഒരു
സതീസണനില എന കേണക്കനിനട്ട് നലകുനതനിനഭായനി 1243.44 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.
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7.  കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ടവെദതതനി പദതനി   (  കനഭാണ് പ്ലഭാന്  ) :

സനലകേ കൃഷനിക്കട്ട് ഭൂപരനിധനിയനില്ലെഭാസതയലാം മറ്റു വെനിളകേളക്കട്ട് രണട്ട് സഹക്ടര് വെസരയലാം
ജലകസചേനത്തനിനഭായനി  സഇൗജനല ടവെദതതനി അനുവെദനിചവെരുന. 2016-17  വെര്ഷലാം
3443 ലക്ഷലാം രൂപ ഇതനികലക്കഭായനി അനുവെദനിക്കുകേയണഭായനി.   

8. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനി   (  എന്  .  എഫട്ട്  .  എസട്ട്  .  എലാം  .) :

കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാപദതനി  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
243  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം

50(1011) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരസഫഡട്ട്  നടത്തനിവെരുന  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണലാം  സലാംഭനഭാവെസ
യനികലസക്കന വെഭാര്ത്ത ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമയട്ട്  മഭാസലാം  മുതല  സലാംഭരനിചവെന  കതങ്ങയസട  വെനില  വെനിതരണലാം
സചേയ്യുനതനിൽ തടസലാം കനരനിടതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കതങ്ങയസട സലാംഭരണ വെനില കൂട്ടുനതട്ട് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  കകേര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സലാംഭരണ  തുകേ  കൃതലസമയത്തട്ട്  നലകുനതനിനട്ട്
എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനസത്ത സതരസഞ്ഞടുക്കസപട കൃഷനി ഭവെനുകേളവെഴനി പചകത്തങ്ങ
സലാംഭരണലാം ഇകപഭാഴുലാം തുടര്നവെരുനണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. കകേരസഫഡനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില ആകക്ഷപലാം ശദയനിലസപടതനിസന
തുടര്നട്ട്  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  സസഷലല  വെനിജനിലന്സട്ട്  സസല  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം
ഗുരുതരമഭായ  ക്രമകക്കടുകേള  കേസണത്തുകേയലാം  വെനിശദമഭായ  അകനസഷണത്തനിനഭായനി
വെനിജനിലന്സട്ട് & ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബന്യൂകറഭാസയ ചുമതലസപടുത്തുകേയലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  ബഡ്ജറനില പ്രഖലഭാപനിച  27  രൂപ നനിരക്കനില പചകത്തങ്ങയസട
സലാംഭരണവെനില വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന.
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(ഡനി) ഫണനിസന്റെ ലഭലതയ്ക്കഭായനി സര്ക്കഭാര്തലത്തനില നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.
കൂടഭാസത ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനിലനനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനികയഭാസട വെഭായ്പസയടുക്കുനതനിനുലാം
കകേര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തുകേ യഥഭാസമയലാം  നലകുനതനിനുലാം കകേരസഫഡനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം

51(1012) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കൃഷനിഭവെനുകേള മുകഖന സലാംഭരനിച പചകത്തങ്ങയസട കുടനിശനികേ തുകേ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭായനില്ലെഭാസയനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില കേഭാലവെനിളലാംബലാം കൂടഭാസത
കുടനിശനികേ തുകേ വെനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  ഫണനിസന്റെ ലഭലതയ്ക്കഭായനി സര്ക്കഭാര്തലത്തനില നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.
കൂടഭാസത ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനിലനനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനികയഭാസട വെഭായ്പസയടുക്കുനതനിനുലാം
കകേരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തുകേ  യഥഭാസമയലാം  നലകുനതനിനുലാം  കകേരസഫഡനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഓണക്കഭാലസത്ത കേഭാര്ഷനികേ വെനിപണനലാം

52(1013)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  വെഴനി  എത്ര  രൂപയസട
സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് വെനിറഴനിചസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിപണനത്തനിനട്ട്  മകറസതല്ലെഭാലാം
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്സപടുത്തനിയനിരുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ ഓണക്കഭാലത്തട്ട് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില പചക്കറനി വെനിറ ഇനത്തനില
കൃഷനി  വെകുപനിനട്ട്  10.06  കകേഭാടനി  രൂപയസട  വെനിറ്റുവെരവണഭായനി  എനഭാണട്ട്
പ്രഭാഥമനികേമഭായനി വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(ബനി)  "ഓണസമൃദനി"  എന  കപരനില  സലാംസഭാനത്തട്ട്  1350
കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന വെനിപണനികേള സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  ഇതനില 980 എണ്ണലാം കൃഷനി
വെകുപനിസന്റെയലാം  190  എണ്ണലാം സവെജനിറബനിള ആന്റെട്ട് ഫ്രൂടട്ട്  സപ്രഭാകമഭാഷന് കേഇൗണ്സനില
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കകേരളത്തനിസന്റെയലാം 180 എണ്ണലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന്റെയലാം ആയനിരുന.  കകേരളത്തനിസല
എല്ലെഭാ  കൃഷനിഭവെനുകേളുസട  കനതൃതസത്തനിലുലാം  പഞഭായത്തുതല  വെനിപണനികേള
സലാംഘടനിപനിചനിരുന.   ഇതനിനുപുറസമ  വെനിവെനിധ  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലാം
സനദസലാംഘടനകേളുലാം  കുടുലാംബശതീ  കപഭാലുള സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന
വെനിപണനികേള നടത്തുകേയണഭായനി.   സടപ്ലകകേഭാ വെനിലപനശഭാലകേകളഭാടനുബന്ധനിചലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന്റെ പചക്കറനി സ്റ്റേഭാളുകേള ഏര്സപടുത്തനിയനിരുന. ഓണലാം വെനിപണന
സ്റ്റേഭാളുകേള  സസപ്റലാംബര്  9  മുതല  13  വെസര  സജതീവെമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിച.  ഈ
ദനിവെസങ്ങളനില  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപനങ്ങളക്കട്ട്  സപഭാതു  വെനിപണനിയനിസല വെനിലകയക്കഭാള
30%  വെസര ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സബ്സനിഡനിയലാം നലകേനിയനിരുന.

പചക്കറനി വെനില നനിയനണലാം

53(1014)  ശതീ  .    മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഓണക്കഭാലത്തട്ട് കൃഷനി വെകുപട്ട് പചക്കറനി വെനില നനിയനണവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട്
എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി എത്ര
കകേഭാടനി രൂപ സബ്സനിഡനിയഭായനി വെനിതരണലാം സചേയസവെനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കൃഷനി  വെകുപട്ട്,  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങള,  കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മകേള,  സസയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങള,  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള എനനിവെയസട സലാംയക്ത ആഭനിമുഖലത്തനില സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം "ഓണലാം
സമൃദനി"  പദതനിവെഴനി  കകേരളത്തനിസല  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  പചക്കറനി  കനരനിടട്ട്
കശഖരനിചട്ട്  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില ജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി
988.90  ലക്ഷലാം  രൂപ  കൃഷനി  വെകുപട്ട്,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.
എനനിവെയ്ക്കട്ട് അനുവെദനിചട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സതഭാഴനിലഭാളനി നനിയമനലാം

54 (1015)  ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പതീലനികക്കഭാടട്ട്  പ്രഭാകദശനികേ  ഗകവെഷണ  കകേന്ദ്രത്തനില  സതഭാഴനിലഭാളനികേസള
നനിയമനിക്കുനതനിനഭായനി കേഴനിഞ്ഞ എല.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കനിയ ലനിസ്റ്റേനില
നനിനട്ട് ഇതുവെസര എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം ലഭനിചനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; പ്രസ്തുത
ലനിസ്റ്റേനില നനിനട്ട് തസന പൂര്ണ്ണമഭായലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട  കേതീഴനിലുളളള പതീലനികക്കഭാടട്ട്
പ്രഭാകദശനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവെഷണ  കകേന്ദ്രത്തനില  2010-സല  വെനിജഭാപനപ്രകേഭാരലാം
16-5-2013-നട്ട്  പ്രഭാബലലത്തനിലവെന കേഭാഷസല സതഭാഴനിലഭാളനി  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനിലനനിനലാം
60 കപസര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് സര്വ്വകേലഭാശഭാല അനുമതനി നലകേനിയനിരുന.  എങനിലുലാം
53  കപരഭാണട്ട്  കജഭാലനിയനില  പ്രകവെശനിചതട്ട്.   ഈ  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനിസന്റെ  കേഭാലഭാവെധനി
15-5-2016  മുതല  ആറട്ട്  മഭാസകത്തക്കട്ട്  ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   അനുവെദനതീയമഭായ
അലാംഗബലത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനികല നനിലവെനിസല റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേനിലനനിനലാം നനിയമനലാം
നടത്തുവെഭാന് കേഴനിയൂ.

സസജവെപചക്കറനി കൃഷനി

55(1016)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെനതനിനുകശഷലാം  ടജവെപചക്കറനി
കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച  എനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പചക്കറനികേളുസട  ഉത്പഭാദനരലാംഗത്തട്ട്  സസയലാംപരലഭാപ്തത
ടകേവെരനിക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേമഭാകുന  എസനല്ലെഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില സസജവെ കൃഷനിയനികലര്സപടനിരനിക്കുന
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്/സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  നലകുനതനിനഭായനി  1000  ലക്ഷലാം  രൂപയസട
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനില  645.49  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കട്ട് തുടര് അനുമതനി
ലഭനിചതനില  നല്ലെ  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിചസകേഭാണട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായ  ഭക്ഷലവെസ്തുക്കള
ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷനുകവെണനി
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഒഴനിസകേയള 13 ജനില്ലെകേളനില ഒരു കബഭാക്കനില രണട്ട് ക്ലസ്റ്റേറുകേളവെതീതലാം
292  ക്ലസ്റ്റേറുകേള  രൂപതീകേരനിച.  കേര്ഷകേരുസട  കൃഷനിയനിടത്തനിലത്തസന  സസജവെവെളലാം
ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  1460  റൂറല  കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട്,  1460  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട്
എനനിവെ  നനിര്മ്മേനിക്കുന.  നല്ലെ  കൃഷനിമുറകേള  (ജനി.എ.പനി)  പഭാലനിചസകേഭാണട്ട്
ക്ലസ്റ്റേറുകേളനില ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  പചക്കറനികേളക്കട്ട്  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന്
സഹനിതലാം  പ്രകതലകേ  പഭാക്കനിലാംഗട്ട്,  കലബലനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്
അകസഭാസനികയഷനുകേളനില വെനിലന നടത്തുനതനിനട്ട്  18 ക്ലസ്റ്റേറുകേളക്കട്ട് 3 ലക്ഷലാം രൂപ
വെതീതലാം ധനസഹഭായലാം നലകുന.  സസജവെകൃഷനിയനില മനികേച പ്രവെര്ത്തനലാം നടത്തുന
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന്,  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള
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എനനിവെയ്ക്കട്ട് അവെഭാര്ഡട്ട് നലകുന.  കമല ഘടകേങ്ങള കൂടഭാസത  152  കബഭാക്കുകേളനില
ക്ലസ്റ്റേര്  രൂപതീകേരണവലാം  പുതനിയതഭായനി  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
അവെഭാര്ഡട്ട് തുകേ ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം നല്ലെ കൃഷനിമുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചട്ട്  കൃഷനി
സചേയ്യുനതട്ട്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ടനി  രതീതനിയനില  കൃഷനി  സചേയ്യുന
ഉലപനങ്ങള  കലബലുലാം  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുലാംകൂടനി  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപട്ട്  മുഖഭാനരലാം
വെനിലന നടത്തുനതനിനട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹന തുകേ (ഇന്സസന്റെതീവെട്ട്) നലകുനതനിനുലാം 261.31
ലക്ഷലാം രൂപയസട പദതനിക്കട്ട് നര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് കൃഷനി വെകുപ്പുമുകഖന പചക്കറനികേളുസട ഉലപഭാദനരലാംഗത്തട്ട്
സസയലാംപരലഭാപ്തത  സസകേവെരനിക്കുനതനിനട്ട്  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനിയനിന്കേതീഴനില
വെനിവെനിധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവെസട കചേര്ക്കുന:

1. വെതീട്ടുവെളപനില പചക്കറനികൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ

2. മട്ടുപഭാവെട്ട് കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

3. വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള വെഴനി പചക്കറനികൃഷനി

4. പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി പരനിശതീലനലാം, കബഭാധവെലക്കരണലാം, പ്രചേരണലാം

5. ജനില്ലെഭാ ക്ലസ്റ്റേര് വെനികേസനലാം

6. അവെഭാര്ഡട്ട് നലകേനി മനികേച കേര്ഷകേസര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കല

7. സൂക്ഷ്മ മൂലകേങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചള പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം

8. എ കഗ്രഡട്ട് ക്ലസ്റ്റേര് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

9. കേനിഴങ്ങുവെര്ഗ്ഗ വെനിളകേളുസട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

10. കബഭാക്കുതല സഫഡകററഡട്ട് സമനിതനികേള

11. കബഭാക്കുതല നഴറനികേളുസട വെനികേസനലാം

12. മഴമറകേള സഭാപനിക്കല

13. സങര വെനിത്തനിനങ്ങളുസട പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം

14. സൂക്ഷ്മ ജലകസചേനവലാം ജലകസചേനലാം വെഴനിയള വെളപ്രകയഭാഗവലാം

15. തരനിശുനനിലകൃഷനി, മഭാധലമങ്ങള വെഴനിയള വെനിത്തുവെനിതരണലാം

16.എന്.ജനി.ഒ.-കേള മുകഖന വെതീട്ടുവെളപനില കൃഷനി

17. കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട കസഫട്ട്-ടു-ഇഇൗറട്ട് കപ്രഭാജക്ടട്ട്
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കൂടഭാസത  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ  കനതൃതസത്തനില  കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മയസടയലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസടയലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുസടയലാം  കുടുലാംബശതീ
യൂണനിറ്റുകേളുസടയലാം സഹകേരണകത്തഭാസട സസജവെ പചക്കറനികൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി,  നല്ലെ കൃഷനിമുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  അവെലലാംബനിചള സസജവെ പചക്കറനി കൃഷനി
എനനിവെയലാം കകേരളത്തനില നടപനിലഭാക്കനി വെരുന. 

സസജവെകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

56(1017)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിസല  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില  കേതീടനഭാശനിനനിയസട  ഉപകയഭാഗലാംമൂലലാം
പ്രസ്തുത പ്രകദശസത്ത ജലലാം മലനിനമഭാകുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജതീവെജഭാലങ്ങളക്കട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനി  ഉപകയഭാഗലാം
കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  സസജവെ  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. പൂര്ണ്ണമഭായലാം സസജവെകൃഷനിയനികലക്കുള മഭാറലാം സപസടനട്ട്
സഭാധലമല്ലെ.  രഭാസവെസ്തുക്കളുസട  ഉപകയഭാഗലാം  പരമഭാവെധനി  കുറചലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം
ഉപകയഭാഗനിചസകേഭാണ്ടുള നല്ലെ കേഭാര്ഷനികേ മുറകേള  (Good Agricultural Practices),
സലാംകയഭാജനിത കേതീടകരഭാഗ നനിയനണലാം,  സസജവെനികേ നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എനനിവെ
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. ഹഭാനനികേരമഭായ കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുനതനിനുട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനവലാം  കബഭാധവെലക്കരണവലാം  നലകേനിവെരുന.  സസജവെകൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കേതീടനനിയനണത്തനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  ഉപഭാധനികേള
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വെനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കൃഷനിയനിടങ്ങളനില
മഭാരകേ കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട  ഉപകയഭാഗലാം  തടയനതനികലയ്ക്കട്ട്  സലാംസഭാനതല കേഭാമ്പയനിന്
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി  സലാംസഭാന ജനില്ലെഭാതല
സ്കസഭാഡുകേള പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന. 

സവെളനിയന്നൂര് ചേല്ലെനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കല

57(1018)  ശതീ  .    സകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേഭായനിലഭാണനി-കപരഭാമ്പ്ര മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി പരനകേനിടക്കുന സവെളനിയന്നൂര്
ചേല്ലെനി കൃഷനി കയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ മു മ്പനില കൃഷനി വെകുപട്ട് തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിചനിട്ടുള പദതനികേള എസനല്ലെഭാസമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില  ഈ  പ്രകദശത്തനിനട്ട്  വെലനിയ  സഭാധലതകേള
ഉസണനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില സവെളനിയന്നൂര് ചേല്ലെനി കേഭാര്ഷനികേ പ്രഭാധഭാനലമുള
വെനികേസന പദതനികേളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗസപടുത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസന്റെര് കഫഭാര്  വെഭാടര്  റനികസഭാഴസട്ട്  സഡവെലപ്സമന്റെട്ട്  &  മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട്
നടത്തനിയ പഠനത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കകേരള ലഭാന്റെട്ട് സഡവെലപ്സമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷനുലാം
സസന്റെര്  കഫഭാര്  വെഭാടര്  റനികസഭാഴസട്ട്  സഡവെലപ്സമന്റെട്ട്  &  മഭാകനജട്ട് സമന്റുലാം  കചേര്നട്ട്
790.991 ലക്ഷലാം രൂപയസട പദതനി 2014-15 വെര്ഷലാം RIDF (Rural Infrastructure
Develpment Fund)-ല സമര്പനിക്കസപടനിരുസനങനിലുലാം അനുമതനി ലഭനിചനില്ലെ. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  പ്രകദശസത്ത  75  ഏക്കര്  കൃഷനി
കയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കേതീഴട്ട് കപരൂര് വെഭാടര്സഷഡട്ട്

58(1019)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേനിളനിമഭാനൂര് കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിലുളസപട കേതീഴ് കപരൂര് വെഭാടര് സഷഡനിസന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  ഏതട്ട്  ഫണഭാണട്ട്  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനസതനലാം  എത്ര
തുകേയഭാണട്ട്  അനുവെദനിചനിട്ടുളസതനലാം  ഏസതല്ലെഭാലാം  തരത്തനിലുള പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
ഇതനില ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുളസതനലാം പ്രസ്തുത പദതനി  എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുസമനലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര്  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിസല  നഗരൂര്,  കേനിളനിമഭാനൂര്,  മടവൂര്
എനതീ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പ്രകദശങ്ങളനില  ഉളസപട  കേതീഴട്ട് കപരൂര്  വെഭാടര്  സഷഡട്ട്
പദതനി  7-6-2016-നട്ട് ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം പദതനി പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടനവെരനികേയലാം
സചേയ്യുന. 57.21  സഹക്ടര് പ്രകദശത്തട്ട്  23.46  ലക്ഷലാം രൂപ സചേലവെഴനിചട്ട്  17843.97
സ്കസയര് മതീറര് കേലട്ട് ല്ല് കേയഭാല നനിര്മ്മേഭാണമഭാണട്ട് നഭാളനിതുവെസര നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി)  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള  നബഭാര്ഡനിസന്റെ  ആര്.സഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  പദതനിയസട
21-ാം ഘടത്തനില ഉളസപടുത്തനി  245.7  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൃഷനി ഭൂമനിയനിസല പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭായ കേല്ലുകേയഭാല നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പുല്ലുവെചപനിടനിപനിക്കല,
റബറനിനട്ട്  തടലാം  ഒരുക്കല,  മണ്കേയഭാല,  മഴക്കുഴനികേള എനനിവെയലാം നതീര്ചഭാലുകേളുസട
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സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി,  സചേറുതടയണ,  സചേറുകുളങ്ങള,  റനിങട്ട്  കപഭാണ്ടുകേള,  റഭാമ്പുകേള,
കേര്ഷകേ പരനിശതീലനലാം എനതീ പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  പ്രസസ്തുത പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കഭാന് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഇഇൗ പദതനി മഭാര്ചട്ട് 2019-നുളനില
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഇ-കപസമന്റെട്ട്

59(1020)  ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനില്ലെയനില  2012-13  മുതല  2015-16 വെസരയള
കേഭാലയളവെനില  കബഭാക്കുതലത്തനില  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  ഡയറക്ടര്മഭാര്  മുഖഭാനരലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഇ  -  കപസമന്റെട്ട് മുകഖന നലകേനിയ ആനുകൂലലങ്ങളക്കഭായനി എത്ര രൂപ
സചേലവെഴനിച;

(ബനി)  അതനില എത്ര രൂപ ടകേപറഭാസത തനിരനിസകേ വെന;  തനിരനിസകേ വെരഭാന്
എനഭാണട്ട് കേഭാരണസമന സവെളനിസപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഏസതല്ലെഭാലാം  ബഭാങ്കുകേള മുകഖനയഭാണട്ട്  ഇ-കപസമന്റെട്ട്  നലകേനിയതട്ട്  എനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനില്ലെയനില  2012-13  മുതല  2015-16  വെസരയള
കേഭാലയളവെനില  കബഭാക്കുതലത്തനില  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  ഡയറക്ടര്മഭാര്  മുഖഭാനരലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഇ-കപസമന്റെട്ട് മുകഖന 50,44,79,869 രൂപ നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  86,06,183  രൂപ സസകേപറഭാസത തനിരനിസകേ വെന.  സതറഭായ അക്കഇൗണട്ട്
നമ്പര്,  കേര്ഷകേന്  മരണസപടുന  സഭാഹചേരലലാം,  അക്കഇൗണട്ട്  അവെസഭാനനിപനിക്കല
(closure of account by beneficiary),  നനിഷനിയ അക്കഇൗണ്ടുകേള മുതലഭായവെയഭാണട്ട്
തുകേ സസകേപറഭാസത തനിരനിസകേ വെരഭാനുള പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള

(സനി) ബഭാങ്കുകേളുസട വെനിവെരലാം ചുവെസട കചേര്ക്കുന: 

1. സഫഡറല ബഭാങട്ട്, കേഭാരകക്കഭാണലാം

2. സഇൗത്തട്ട് ഇനലന് ബഭാങട്ട്, പഭാറശഭാല

3. കകേരള ഗ്രഭാമതീണ് ബഭാങട്ട്, ഉദനിയന്കുളങ്ങര

4. സഫഡറല ബഭാങട്ട്, സചേമ്പൂര്

5. സഎ.സനി.സഎ.സനി.സഎ. ബഭാങട്ട്, കേഭാടഭാക്കട

6. സഫഡറല ബഭാങട്ട്, സനയഭാറനിന്കേര



126       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 30, 2016

7. സഇൗത്തട്ട് ഇനലന് ബഭാങട്ട്, ഉദനിയന്കുളങ്ങര

8. സഫഡറല ബഭാങട്ട്, ബഭാലരഭാമപുരലാം

9. എസട്ട്.ബനി.ടനി., വെഭാമനപുരലാം

10. സഇൗത്തട്ട് ഇനലന് ബഭാങട്ട്, സവെഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്

11. സഎ.സനി.സഎ.സനി.സഎ. ബഭാങട്ട്, കപഭാത്തന്കകേഭാടട്ട്

12. സഫഡറല ബഭാങട്ട്, സനടുമങ്ങഭാടട്ട്

13. സഇൗത്തട്ട് ഇനലന് ബഭാങട്ട്, കപരൂര്ക്കട

14. സഎ.സനി.സഎ.സനി.സഎ. ബഭാങട്ട്, സനടുമങ്ങഭാടട്ട്

15. സഫഡറല ബഭാങട്ട്, കേഭാടഭാക്കട

16. സഇൗത്തട്ട് ഇനലന് ബഭാങട്ട്, കേഴക്കൂടലാം

17. സഎ.സനി.സഎ.സനി.സഎ. ബഭാങട്ട്, കേഴക്കൂടലാം

18. സഫഡറല ബഭാങട്ട്, കേനിളനിമഭാനൂര്

19. സഇൗത്തട്ട് ഇനലന് ബഭാങട്ട്, കേനിളനിമഭാനൂര്

20. സഫഡറല ബഭാങട്ട്, ആറനിങ്ങല 

21. സഫഡറല ബഭാങട്ട്, വെര്ക്കല

വെനിലക്കുറവെനില പചക്കറനി വെനിതരണലാം

60(1021)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഓണക്കഭാലത്തട്ട് വെനിലക്കുറവെനില പചക്കറനി വെനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട് എസനല്ലെഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിസചനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എസനല്ലെഭാലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഏര്സപടുത്തനിയസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഓണക്കഭാലത്തട്ട് കേഭാര്ഷനികകേഭാലപനങ്ങളുസട വെനിലക്കയറലാം തടയനതനികലക്കട്ട്
'ഓണസമൃദനി  പദതനി'  പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ  കനതൃതസത്തനില  സസപ്റലാംബര്
മഭാസത്തനില സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  1350  പചക്കറനി  വെനിപണനികേള സലാംഘടനിപനിചനിരുന.
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ഇതനില 980 എണ്ണലാം കൃഷനി വെകുപട്ട് കനരനിട്ടുലാം 190 എണ്ണലാം വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.-യലാം
180 എണ്ണലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുമഭാണട്ട് സലാംഘടനിപനിചതട്ട്. അതഭാതട്ട് ജനില്ലെകേളനികലക്കഭാവെശലമഭായ
പചക്കറനികേള  ജനില്ലെയ്ക്കകേത്തുനനിനള  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  പത്തുശതമഭാനകത്തഭാളലാം
കൂടനിയ വെനില നലകേനി പരമഭാവെധനി സലാംഭരനിക്കുകേയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് 30 ശതമഭാനലാം
സബ്സനിഡനികയഭാസട വെനിലന നടത്തുകേയലാം സചേയനിരുന. സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഭലമഭാകേഭാത്ത
പചക്കറനികേള ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുമുകഖന കശഖരനിചട്ട്
വെനിതരണലാം  സചേയനിരുന.  ബന്ധസപട  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കേര്ഷകേരുലാം  ഉളസപട
കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട് സലാംഭരണ വെനിലയലാം വെനിലപന വെനിലയലാം നനിശയനിചതട്ട്.  ഇഇൗ വെനിലകേള
അതഭാതട്ട്  ദനിവെസലാം  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ   സവെബ്സസസറനില  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.
സലാംസഭാനസത്ത കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം 3042 ടകണ്ണഭാളലാം പചക്കറനികേള സലാംഭരനിചതുളസപസട
4800 ടണ് കേഭാര്ഷനികേഭാലപനങ്ങള വെനിപണനലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനുപുറകമ വെനിവെനിധ
സര്വെതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം സനദ സലാംഘടനകേളുലാം കുടുലാംബശതീ കപഭാലുള
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന  വെനിപണനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
സസസപ്ലകകേഭാ  വെനിലനശഭാലകേകളഭാടനുബന്ധനിചലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന്റെ  സ്റ്റേഭാളുകേള
ഏര്സപടുത്തനിയനിരുന.

കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട ഉപകയഭാഗലാം

61 (1022) ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    എന്  .   എ  .    സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനികരഭാധനിചനിട്ടുള  കേതീടനഭാശനിനനികേളനില  പലതുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
വെലഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കസപടുന എനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള കേതീടനഭാശനിനനി  ഉപകയഭാഗലാം  തടയനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എസനല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ലെ.  എനഭാല  അതനിര്ത്തനി  ജനില്ലെകേളനില  ചേനില  ഒറസപട  സലാംഭവെങ്ങള
റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  രണഭാഴ്ചയനിസലഭാരനിക്കല  എല്ലെഭാ  കേതീടനഭാശനിനനി
വെനിതരണ-വെനിലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  നനിര്ബന്ധമഭായലാം  പരനികശഭാധനിക്കുവെഭാനുലാം  നനികരഭാധനിത
കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട വെനിതരണവലാം വെനിലപനയലാം നടക്കുനനിസല്ലെനട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനുലാം
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനികരഭാധനിത കേതീടനഭാശനിനനികേള കേസണത്തുനപക്ഷലാം
ഇന്സസകനിസസസഡട്ട് ആക്ടുപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന ശനിക്ഷണ നടപടനികേള സസകേസക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്. 
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അതനിര്ത്തനി  ജനില്ലെകേളനികലക്കട്ട്  അയല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനള
കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട  വെരവെട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുവെഭാനുലാം  നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട
വെരവെട്ട്  തടയഭാനുലാം ജനില്ലെഭാതലത്തനില വെനിജനിലന്സട്ട് കേമ്മേനിറനികേളക്കുലാം  സലാംസഭാനതല
സ്കസഭാഡനിനുലാം രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. കേതീടനഭാശനിനനി നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലാം വെനിതരണക്കഭാരുലാം
കേര്ഷകേര്കക്കഭാ കേര്ഷകേ സമനിതനികേളകക്കഭാ കൃഷനി ഓഫതീസറുസട കുറനിപടനിയനില്ലെഭാസത
കനരനിടട്ട്  കേതീടനഭാശനിനനി  വെനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട്  കേര്ശന  നനിയനണലാം  ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ബന്ധസപട എല്ലെഭാവെര്ക്കുലാം കബഭാധവെലക്കരണവലാം നലകേനിവെരുന.
ഇതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  നനിലവെനിലുള  നനിയമങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്
കൃഷനി വെകുപട്ട് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുള സര്ക്കുലര് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

തരനിശുനനിലങ്ങള

 62(1023)  ശതീ  .    സകേ  .    സകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ആലപ്പുഴ ജനില്ലെയനിലുള തരനിശുനനിലങ്ങള ഏസതല്ലെഭാലാം; അവെ എത്ര സഹക്ടര്
എനട്ട് നനിജസപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനില  എത്ര  സഹക്ടര്  തരനിശുനനിലങ്ങളുസണനട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  തരനിശുനനിലങ്ങളനില  കൃഷനി  സചേയ്യുനതനിനുള  പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം സചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  തരനിശുനനിലങ്ങളനില  കൃഷനി  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  ബന്ധസപട  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
എസനല്ലെഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങള  കൃഷനി വെകുപനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുസമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലപ്പുഴ ജനില്ലെയനിസല തരനിശുനനിലങ്ങളുസട വെനിവെരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി)  സചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനില  50  സഹക്ടര്  തരനിശുനനിലങ്ങളുസണനട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  തരനിശുനനിലങ്ങളനില  സനലകൃഷനി  സചേയ്യുനതനികലക്കട്ട്  ഒരു  സഹക്ടറനിനട്ട്
30,000  രൂപ  നനിരക്കനില  സഹഭായധനലാം  അനുവെദനിക്കുനതനിനുള  പദതനി
ആസൂത്രണലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഒറത്തവെണ സഹഭായധനമഭായനി സഹക്ടറനിനട്ട്  30,000 രൂപ
നലകുനതഭാണട്ട്. 

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന തസനികേകേള

63(1024)  ശതീ  .    സകേ  .    ബഭാബു :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിസല  വെനിവെനിധ  കൃഷനിഭവെനുകേളനില
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന തസനികേകേള സലാംബന്ധനിച വെനിവെരലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏസതല്ലെഭാലാം  തസനികേകേളഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  കൃഷനിഭവെനുകേളനിലുലാം  ഒഴനിഞ്ഞട്ട്
കേനിടക്കുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന തസനികേകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  സനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിസല  അയനിലൂര്,  കമലഭാര്കകേഭാടട്ട്,
എലവെകഞരനി എനതീ കൃഷനി ഭവെനുകേളനില കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുസട ഒഴനിവണട്ട്. 

(സനി) കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുസട റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് ഇകപഭാള നനിലവെനിലനില്ലെ. റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട്
എത്രയലാംകവെഗലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് പനി.എസട്ട്.  സനി. -കയഭാടട്ട്  ആവെശലസപടനിട്ടുണട്ട്.
തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  എലാംകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്  എകകഞവെഴനി  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാസര
നനിയമനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.  

കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനി അഭനിവൃദനിസപടുത്തല 

64 (1025) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   സകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  പഴലാം,  പചക്കറനി ഉത്പഭാദനത്തനില സസയലാംപരലഭാപ്തത സസകേവെരനിക്കുനതനിനഭായനി

സസതീകേരനിക്കുവെഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എസനല്ലെഭാസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനി അഭനിവൃദനിസപടുത്തുനതനിനഭായനി കൃഷനി വെകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന നൂതന പദതനികേള എസനല്ലെഭാസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനിയമഭായനി  ബന്ധസപട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില  സലാംസഭാനസത്ത
കൃഷനിഭവെനുകേളുസട പങഭാളനിത്തവലാം പ്രവെര്ത്തനവലാം എപ്രകേഭാരമഭാസണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇക്കഭാരലത്തനില  കൃഷനിഭവെനുകേളുസട  പ്രവെര്ത്തനലാം  വെനിപുലതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

1055/2017
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ഉത്തരലാം

(എ)  പചക്കറനി  ഉലപഭാദനത്തനില സസയലാംപരലഭാപ്തത സസകേവെരനിക്കുനതനിനഭായനി

കൃഷനി വെകുപട്ട് സമഗ്ര പചക്കറനി വെനികേസന പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  അതനിസന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  വെതീട്ടുവെളപനിലുലാം  മട്ടുപഭാവെനിലുലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  പചക്കറനി

കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ,  ജനില്ലെഭാ  ക്ലസ്റ്റേര്  വെനികേസനലാം,  മനികേച  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

അവെഭാര്ഡട്ട്  നലകേനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കല,  സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങളുപകയഭാഗനിചള

പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം,  കേനിഴങ്ങുവെര്ഗ്ഗ  വെനിളകേളുസട  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  കബഭാക്കുതല

സഫഡകററഡട്ട്  സമനിതനികേളുസടയലാം  നഴട്ട് സറനികേളുസടയലാം  വെനികേസനലാം,  മഴമറകേള

സഭാപനിക്കല,  സങര  വെനിത്തനിനങ്ങളുസട  വെനിതരണലാം,  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചേനലാം,

തരനിശുനനിലകൃഷനി,  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട  കസഫട്ട്  റ്റു  ഇഇൗറട്ട്

കപ്രഭാജക്ടട്ട്, കൃഷനിക്കട്ട് ഇന്ഷുറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുകേ,

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന  വെനിളനഭാശത്തനിനട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുകേ,  നൂതന

സഭാകങതനികേ വെനിദലകേള വെലഭാപനിപനിക്കുകേ എനതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുന. 

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനി  അഭനിവൃദനിസപടുത്തുനതനിനഭായനി  വെനിള  ആകരഭാഗല

പരനിപഭാലനലാം,  വെനിവെനിധവെനിള  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനട്ട്  സസഹസടകേട്ട്  അഗ്രനികേളചര്

പദതനി,  അകഗ്രഭാസര്വ്വതീസട്ട്  സസന്റെറുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന,  സസജവെകൃഷനി

കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  കേനിസഭാന്  കകേഭാള  സസന്റെര്  എനതീ  നൂതന  പദതനികേളഭാണട്ട്

പ്രധഭാനമഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുനതട്ട്. 

(സനി)  കൃഷനിയമഭായനി  ബന്ധസപട  കേഭാരലങ്ങളനില  കൃഷനിഭവെനുകേളുസട

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  പങഭാളനിത്തവലാം  ജനില്ലെഭാതലത്തനില  പരനികശഭാധനിചവെരുനണട്ട്.

പ്രഭാകദശനികേമഭായ  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപഭാദനവമഭായനി  ബന്ധസപട  എല്ലെഭാ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം

പദതനി  നടത്തനിപനിലുലാം  കൃഷനിഭവെസന്റെ  പൂര്ണ്ണമഭായ  പങഭാളനിത്തമുണട്ട്.  കൃഷനിഭവെസന്റെ

പ്രവെര്ത്തനലാം  വെനിപുലസപടുത്തുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി  ഭവെനുകേളക്കട്ട്  കേമ്പന്യൂടര്,

ഇന്റെര്സനറട്ട്  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഏര്സപടുത്തനി.  കൂടഭാസത  കൃഷനി  ഉകദലഭാഗസരുസട

സഭാനനിദലലാം  കൃഷനിയനിടത്തനില  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  കൃഷനിക്കഭാവെശലമഭായ  നൂതന

സഭാകങതനികേവെനിദലകേള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പകേര്നനലകുനതനിനുലാം  കേര്ഷകേരുസട

ആനുകൂലലങ്ങള ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുവെഴനി വെനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനുമുള നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കൃഷനിഭവെനുകേള  സഭാപനിചതനിസന്റെ  മുപതഭാലാം

വെഭാര്ഷനികേലാം പ്രമഭാണനിചട്ട് 200 കൃഷനിഭവെനുകേസള ആധുനനികേവെലക്കരനിചട്ട് അകഗ്രഭാ പ്ലഭാന്റെട്ട്

സഹലത്തട്ട് ക്ലനിനനിക്കുകേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 
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പചക്കറനി വെനിപണനശഭാല

65(1026)  ശതീ  .    ഇ  .    സകേ  .    വെനിജയന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ ഓണക്കഭാലത്തട്ട് പചക്കറനിവെനില പനിടനിചനനിര്ത്തഭാന് സഹഭായകേരമഭായ
കൃഷനിവെകുപനിസന്റെ  പചക്കറനി  വെനിപണനശഭാല  പഞഭായത്തട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില
തുടര്നലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വെനിപണന  കകേന്ദ്രത്തനില  പചക്കറനികേള  എത്തനിക്കുന
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആകേര്ഷകേമഭായ ആനുകൂലലലാം നലകേഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് പദതനിയകണഭാ;

(സനി) ഇസല്ലെങനില ഇത്തരത്തനിലുള ഒരു പദതനി ആവെനിഷ്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  ആരലാംഭനിച  വെനിലപനശഭാലകേള
തുടര്നലാം  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുനതട്ട്  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.  എനഭാല
സതരസഞ്ഞടുക്കസപട  കൃഷനിഭവെനുകേളനില  ആരലാംഭനിച  എ  കഗ്രഡട്ട്  ക്ലസ്റ്റേര്  വെനിപണനി,
ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  എനനിവെ  മുകഖന  കേര്ഷകേര്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  പചക്കറനി
വെനിപണനത്തനിനട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  VFPCK, HORTICORP
എനനിവെയസട വെനിപണനികേളുലാം വെനിലനശഭാലകേളുലാം തുടര്നലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി&സനി) ആനുകൂലലലാം നലകുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ സജതീവെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

 കേഭാലഭാവെസഭാധനിഷനിത വെനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി

66(1027)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭാലഭാവെസഭാധനിഷനിത വെനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഏസതഭാസക്ക
വെനിളകേളക്കഭാണട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇന്ഷസറന്സട്ട് ആനുകൂലലലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട് ലഭനിസചനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സനലട്ട് ല്ല്, വെഭാഴ, കുരുമുളകേട്ട്, ഇഞനി, മഞ്ഞള, ഏലലാം, ജഭാതനി, കേരനിമ്പട്ട്, അടയ്ക്ക,
സസകേതചക്ക എനതീ വെനിളകേളക്കഭാണട്ട്  വെനിജഭാപനപ്രകേഭാരലാം ഒനഭാലാം വെനിള  (ഖഭാരനിഫട്ട്
സതീസണ്) ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  രണ്ടുസതീസണുകേളനിലഭായനി  33270
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആനുകൂലലലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   
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കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് വെനിതരണലാം സചേയ്യുന പചക്കറനികേള

67(1028) ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമഭാര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  വെനിതരണലാം സചേയ്യുന പചക്കറനികേളുസട സലാംഭരണരതീതനി
എപ്രകേഭാരസമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെനിഷരഹനിതസമന  വെലഭാകജന  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  ഉളസപസടയള
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലാം  സസകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുലാം  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില
നനിനലാം പചക്കറനികേള സലാംഭരനിച വെനിപണനലാം സചേയ്യുനതഭായ പരഭാതനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള  ചൂഷണലാം  തടയനതനിനഭായനി  പചക്കറനികേളനിസല
വെനിഷഭാലാംശപരനികശഭാധന ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട് എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചസവെനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അനല സലാംസഭാനങ്ങളനില നനിനലാം സകേഭാണ്ടുവെരുന പഴലാം, പചക്കറനികേളുസട
പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് എസനല്ലെഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് നലകേനിയനിട്ടുളസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  വെനിതരണലാം  സചേയ്യുന  പചക്കറനികേളുസട  സലാംഭരണലാം
പ്രധഭാനമഭായനി  രണട്ട്  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  നടത്തുനതട്ട്.  കകേരളത്തനിസല  കേര്ഷകേരുസട
ഉലപനങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായലാം കേര്ഷകേ സസഭാശയ വെനിപണനികേള ഒരുക്കുന സവെജനിറബനിള
ആന്റെട്ട് ഫ്രൂടട്ട് സപ്രഭാകമഭാഷന് കേഇൗണ്സനില ഒഭാഫട്ട് കകേരള (വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.) എന
സഭാപനത്തനിസന്റെ ശലാംഖലകേളവെഴനിയലാം  6  കേഭാര്ഷനികേ സമഭാത്തവെലഭാപഭാര വെനിപണനികേള
മുകഖന  കൃഷനി  ഭവെനുകേളവെഴനിയലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  സലാംഭരനിക്കുന.  കൂടഭാസത
സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാത്തതുലാം  ആവെശലത്തനിനട്ട്  തനികേയഭാത്തതുമഭായ ചേനിലയനിനലാം
പചക്കറനികേള  (സവെഭാള,  സചേറനിയ ഉളനി,  ബതീന്സട്ട്,  ബതീറട്ട്റൂടട്ട്   തുടങ്ങനിയവെ)  അയല
സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് സലാംഭരനിക്കുന. 

(ബനി)  വെനിഷലനിപ്തമഭായ  പചക്കറനികേളുസട  വെനിപണനവലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  കേഴനിയനത്ര
തടയനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  വെനിഷലനിപ്തമല്ലെഭാത്ത
പചക്കറനികേളഭാണട്ട് കേര്ഷകേരനിലനനിനട്ട് സലാംഭരനിക്കുനതുലാം വെനിപണനലാം സചേയ്യുനതുലാം . 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 133

(സനി) പചക്കറനികേളുസട വെനിഷഭാലാംശ പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് പ്രധഭാനമഭായലാം സവെളഭായണനി
കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിസല  കേതീടനഭാശനിനനി  അവെശനിഷ്ട  വെനിഷഭാലാംശ  പരനികശഭാധന
ലകബഭാറടറനിയഭാണട്ട് ഇതുവെസര ഉണഭായനിരുനതട്ട്. ഇത്തരത്തനിലുള രണട്ട് പരതീക്ഷണശഭാലകേള
കൂടനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലെയനിസല പടനക്കഭാടുലാം തൃശ്ശൂര് ജനില്ലെയനിസല സവെളഭാണനിക്കരയനിലുലാം
പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് തയഭാറഭായനി വെരുന. 

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് സലാംഭരനിക്കുന പചക്കറനികേളക്കട്ട് കകേരളത്തനില അവെയണഭാക്കുന
കൃഷനിയനിടലാം  വെനിഷമുള  രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  മറട്ട്  ഉലപഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്തതഭാസണനട്ട്  സലലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
നലകേനിയനിരനിക്കണസമനട്ട് നനിബന്ധന ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  സലാംസഭാനസത്ത  വെനിവെനിധ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലനനിനലാം  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം
പഴലാം,  പചക്കറനികേളുസട സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം അവെയസട
കേസണത്തലുകേള  പരസലസപടുത്തുനതനിനുലാം  കേതീടനഭാശനിനനി  അവെശനിഷ്ടലാം  പരമഭാവെധനി
കുറയ്ക്കുനതനിസന സലാംബന്ധനിച പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള തയഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട കേതീഴനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന കേതീടനഭാശനിനനി അവെശനിഷ്ട വെനിഷഭാലാംശ
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുമുകഖന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച
മഭാസപുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രനിന്സനിപല  ഇന്സവെസ്റ്റേനികഗറര്  കൃഷനി  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്
നലകുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  സവെബ്സസസറനില  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സനലകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം 

68 (1029)  ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സനലകേര്ഷകേര്  കൃഷനിയനിറക്കുനതനില  നനിനലാം  പനിന്മഭാകറണനി  വെരുന
സഭാഹചേരലങ്ങള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള,  പക്ഷനികേള  തുടങ്ങനിയവെയസട  ആക്രമണത്തനില  കൃഷനി
നശനിചട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ആവെശലസപടനിട്ടുള കേര്ഷകേരുസട പരഭാതനികേള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കൃഷനി  നഭാശലാം  വെന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുന  പുതനിയ
സ്കതീമുകേള കൃഷനി ഭവെനനിലൂസട നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  ലഭലതക്കുറവെട്ട്,  മഴസയ  ആശയനിചള  സനലകൃഷനി
സചേയ്യുനയനിടങ്ങളനില   ശരനിയഭായ  സമയത്തുള  മഴയസട  ലഭലതക്കുറവെട്ട്,  വെര്ദനിച
കൃഷനിസചലവെട്ട്  എനനിവെമൂലലാം  സനലകേര്ഷകേര്  സനലകൃഷനിയനിലനനിനലാം  പനിന്മഭാറുന
സഭാഹചേരലലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 



134       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 30, 2016

(ബനി)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.   കൃഷനി വെകുപനിസന്റെ സലാംസഭാന വെനിള  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇന്ഷസര്  സചേയ  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേള  വെനലമൃഗങ്ങളുസട
ആക്രമണലാംമൂലലാം നശനിചഭാല ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   ഇന്ഷസര്
സചേയഭാത്ത വെനിളകേളക്കട്ട് വെനലമൃഗങ്ങളുസട ആക്രമണലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവെനിചഭാല
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലകുനതട്ട് വെനലാം-വെനലജതീവെനി വെകുപഭാണട്ട്.

(സനി)  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവെനിച  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ   സലാംസഭാന  വെനിള  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി,
കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  സലാംയക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന
കേഭാലഭാവെസഭാധനിഷനിത വെനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി  മുതലഭായവെ കൃഷനിഭവെന്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കൂടഭാസത  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുനതനിനുള
അടനിയനര  നടപടനി  എന  നനിലയനില  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങളമൂലലാം  കൃഷനി  നശനിച
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വെതീണ്ടുലാം കൃഷനിയനിറക്കുനതനിനു സനലവെനിത്തട്ട് സഇൗജനലമഭായനി കൃഷനിഭവെന്
മുകഖന  നലകുന  പദതനിയലാം  നനിലവെനിലുണട്ട്.  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ  ദുരനിതഭാശസഭാസ
പദതനിയനില വെനിളനഭാശലാം സലാംഭവെനിച കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലകേനിവെരുന. 

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് പചക്കറനികേളക്കട്ട് അധനികേ വെനില

69 (1030) ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   വെനിന്സസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    ടഹബനി  ഈഡന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് നടത്തുന സഭാപനങ്ങള ഓണക്കഭാലത്തട്ട് പചക്കറനികേളക്കട്ട്
വെനിപണനി വെനിലകയക്കഭാള അധനികേതുകേ ചുമത്തനിസയന വെഭാര്ത്ത ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെനിപണനി  വെനിലകയക്കഭാള  അധനികേ  വെനില  ചുമത്തനിയതനിനുള  കേഭാരണലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഉയര്ന  വെനില  ഈടഭാക്കനിസയന  കേണ  സഭാപനങ്ങളുസട
ടലസന്സട്ട് റദ്ദു സചേയ്യുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ലെ.  വെനിപണനികയക്കഭാള  30  ശതമഭാനലാം  കുറഞ്ഞ  വെനിലയ്ക്കഭാണട്ട്
ഓണക്കഭാലത്തട്ട് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് പചക്കറനി വെനിലപന നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി) ബഭാധകേമല്ലെ.

(സനി)ബഭാധകേമല്ലെ. സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നയങ്ങളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശത്തനിനുലാം വെനിരുദമഭായനി
ഏസതങനിലുലാം വെനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങള വെനില കൂടുതല ഇഇൗടഭാക്കനിയനിട്ടുസണനട്ട് സതളനിഞ്ഞഭാല
അകനസഷനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന്റെ വെഭാഗഭാന ലലാംഘനലാം

70 (1031)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലകത്തക്കട്ട്  കേര്ഷകേര്  ഉലഭാദനിപനിച  പചക്കറനികേള  മുഴുവെന്
വെഭാങ്ങഭാസമന  വെഭാഗഭാനലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇസല്ലെങനിൽ
എന്തുസകേഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന്റെ വെഭാഗഭാന ലലാംഘനലാം നനിമനിത്തലാം കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായ
ദുരനിതലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനിൽ  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായ  നഷ്ടത്തനിനു  പരനിഹഭാരമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഓണക്കഭാലകത്തക്കട്ട്  കകേരളത്തനിസല  കേര്ഷകേര്  ഉലപഭാദനിപനിച
പചക്കറനികേള സലാംസഭാനസത്ത കേര്ഷകേ സലാംഘങ്ങള കേഭാര്ഷനികേ സമഭാത്ത വെലഭാപഭാര
വെനിപണനികേള,  സലാംഘസസമത്രനി,  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.  എനനിവെ മുകഖന വെനിപണനിവെനിലകയക്കഭാള
10  ശതമഭാനലാം  അധനികേലാം  നലകേനി  സലാംഭരനിചട്ട്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  വെനിപണനിയനില
എത്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  സപഭാതുവെനിപണനിയനിസല  വെനിലകയക്കഭാള  30  ശതമഭാനലാം  കുറഞ്ഞ
വെനിലയ്ക്കഭാണട്ട്  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  പചക്കറനി  വെനിലന  നടത്തനിയതട്ട്.
അതുകപഭാസല വെനിപണനത്തനിനട്ട് കവെണനിയള വെനിളവസണനട്ട് അറനിയനിപട്ട് കേനിടനിയ എല്ലെഭാ
സലത്തുനനിനലാം പചക്കറനികേള കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം സലാംഭരനിക്കുവെഭാന് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുന. 

(സനി) ബഭാധകേമല്ലെ.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം

71 (1032) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേരനില  നനിനട്ട്  കനരനിടട്ട്  സലാംഭരനിക്കുനസവെനട്ട്  കരഖയണഭാക്കനി
സമഭാത്തക്കചവെടക്കഭാരനില  നനിനട്ട്  വെഭാങ്ങുന  ഗുണകമന്മേയനില്ലെഭാത്ത  പചക്കറനികേള
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  വെനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങളനില  വെനിലക്കുനതഭായനി  വെനിവെരലാം  ലഭനിചതനിസന
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തുടര്നട്ട്  വെകുപ്പുമനനി  സലാംഭരണശഭാലയനില  നടത്തനിയ  മനിനല  പരനികശഭാധനയനില
കേസണത്തനിയ കേഭാരലങ്ങള എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേരനില നനിനലാം പചക്കറനി സലാംഭരനിച വെകേയനില കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നലകുവെഭാനുള തുകേ കുടനിശനികേ ഉകണഭാ; എങനില വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അഴനിമതനി  മറചവെയ്ക്കഭാന്  മുന്  എലാം.ഡനി.  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന്റെ  കപരട്ട്
ദുരുപകയഭാഗലാം സചേയട്ട് പത്രപരസലലാം നലകേനിയതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര എസനല്ലെഭാലാം ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഗുണകമന്മേയള വെനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള ജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഗുണപ്രദമഭാകുന തരത്തനില കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങസള
സമചസപടുത്തഭാനുലാം എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആനയറ കേഭാര്ഷനികേ സമഭാത്ത വെലഭാപഭാര വെനിപണനിയനിലുലാം കഹഭാര്ടനിക്കളചര്
സഡവെലപ്സമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷസന്റെ  (കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്)  സമഭാത്ത വെനിതരണ കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം
തമനിഴട്ട് നഭാടനിലനനിനലാം   ഗുണനനിലവെഭാരമനില്ലെഭാത്ത  പചക്കറനി  വെഭാങ്ങുനതുലാം  പ്രഭാകദശനികേ
കേര്ഷകേരുസട കേഭാര്ഷനികകേഭാലപനങ്ങള വെഭാങ്ങഭാതനിരനിക്കുകേയലാം  നനിരുത്സഭാഹസപടുത്തുകേയലാം
സചേയ്യുനതുമുളസപസട ഗുരുതരമഭായ പല ക്രമകക്കടുകേളുലാം കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  പചക്കറനി  സലാംഭരനിച  വെകേയനില  ലഭലമഭായ  എല്ലെഭാ
ബനില്ലുകേളക്കുലാം തുകേ നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ചേനില പചക്കറനി
സമഭാത്തക്കചവെടക്കഭാര്ക്കട്ട് കുടനിശനികേ നലകേഭാനുസണന പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനില ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി&ഡനി) ഉണട്ട്. മനിനല പരനികശഭാധനയസട അടനിസഭാനത്തനില കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്
മുന് മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടസറ  തലസഭാനത്തുനനിനലാം നതീക്കലാം  സചേയ്യുകേയലാം  റതീജനിയണല
മഭാകനജസര  അകനസഷണ  വെനികധയമഭായനി  സസസന്ഡട്ട്  സചേയ്യുകേയമുണഭായനി.
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിസല  ക്രമകക്കടുകേസളക്കുറനിചട്ട്  കൃഷനി  വെകുപനിസല  സസഷലല  വെനിജനിലന്സട്ട്
സസല്ലെനിസന്റെയലാം കപഭാലതീസനിസന്റെ വെനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബന്യൂകറഭായസടയലാം
അകനസഷണലാം നടനവെരുന. 

(ഇ)  സലാംസഭാനസത്ത കേര്ഷകേ സലാംഘങ്ങള,  വെനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.സകേ.  കേര്ഷകേ
കൂടഭായ്മ,  കേഭാര്ഷനികേ  സമഭാത്ത  വെലഭാപഭാര  വെനിപണനികേള  എനനിവെനിടങ്ങളനിലനനിസനല്ലെഭാലാം
ഗുണകമന്മേയള വെനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് സലാംഭരനിചട്ട് വെനിപണനലാം
നടത്തനിവെരുന. വെതീടഭാവെശലത്തനിനുള പചക്കറനികേള വെതീടനിലത്തസന നട്ടുണഭാക്കുനതട്ട്
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുവെഭാന് ഇത്തവെണ ഓണക്കഭാലത്തട്ട് പചക്കറനി സസതകേളുലാം  'നമുക്കുലാം
വെനിഷമനില്ലെഭാത്ത പചക്കറനികേള നട്ടുണഭാക്കഭാലാം'  എന സചേറുപുസകേവലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്
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വെനിതരണലാം സചേയനിരുന.  വെരുലാംനഭാളുകേളനില വെനിളക്രമതീകേരണത്തനിനഭായനി ഓകരഭാ പ്രകദശത്തുലാം
ഏതനിനലാം പചക്കറനി എത്ര വെനിസ്തൃതനിയനില എകപഭാള കൃഷനി സചേയണസമനലാം അതനിലനനിനട്ട്
എത്ര വെനിളവണഭാകുസമനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന പചക്കറനി  വെനിള-ആസൂത്രണ കേലണര്
തയഭാറഭാക്കഭാന് നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

അരനിയര് കവെതനലാം 

72(1033) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനില  TxD  കപഭാളനികനഷന്  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  ലഭനിക്കഭാനുള  കുടനിശനികേ  കവെതനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുള  നടപടനി
ഇകപഭാള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  തുകേ  എകപഭാള
ലഭലമഭാക്കഭാന് കേഴനിയസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

27-6-2012-സല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 156/2012/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം കൃഷനി വെകുപനിസല
ഫഭാലാം  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  അനുവെദനിച  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം  TxD  കപഭാളനികനഷന്
സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരുനനില്ലെ.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെട്ട്  TxD
കപഭാളനികനഷന്  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ബഭാധകേമഭാക്കുനതു  സലാംബന്ധനിച  വെനിഷയലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവെരുന. 

പ്രഭാകദശനികേ ഗകവെഷണ കകേന്ദ്രലാം

73 (*T1034)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലെയനിസല ചേതീകമനനിയനില സവെററനിനറനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട
പ്രഭാകദശനികേ  ഗകവെഷണകകേന്ദ്രലാം  അനുവെദനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനി ചേതീകമനനിയനിസല പ്ലഭാകന്റെഷനു
സമതീപലാം  സഇൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭായഭാല  ഗകവെഷണകകേന്ദ്രലാം  അനുവെദനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  അധനികേഭാരനികേള  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  സലലാം  സനര്ശനിചട്ട്
പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിരുന.  എനഭാല  പ്രസ്തുത  സലലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട
പ്രഭാകദശനികേ ഗകവെഷണ കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായനിരുനനില്ലെ.  ഉചേനിതമഭായ സലവലാം
ആവെശലമഭായ  ഫണ്ടുലാം  ബന്ധസപട  കേഇൗണ്സനിലനില  നനിനമുള  അലാംഗതീകേഭാരവലാം
ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയസട ഗകവെഷണകകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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ആസനി വെനികേസന ഫണട്ട്

74 (*T1035)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എലാം.എല.എ. -മഭാരുസട ആസനി വെനികേസന ഫണട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേളനില  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ഉളസപസടയള  പദതനികേള  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.
അധനികൃതസര സകേഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ഇതനിനഭാവെശലമഭായ തുകേ പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.
സഹഡുകേളനികലക്കട്ട്  സഡകപഭാസനിറട്ട്  സചേയ  സകേഭാടുക്കഭാന്  എല.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.
അധനികൃതര് തഭാമസലാം വെരുത്തുന വെനിവെരലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  തുകേ  സഡകപഭാസനിറട്ട്  സചേയ  നലകേഭാത്തതനിനഭാല,
സടണര് നടപടനി ഉളസപസടയള പ്രവൃത്തനികേള മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന്
സമയബന്ധനിത തതീരുമഭാനമുണഭാക്കഭാന് ടവെകുനതനിസന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ലെ.

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിസല ബഡ്ജറനില ആസകേ 150 കകേഭാടനി
രൂപ 4515-00-800-96 LAC-ADS എന ശതീര്ഷകേത്തനില  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കമയട്ട്  മഭാസത്തനില  ഇലക്ഷന്  പ്രഖലഭാപനിചതനിസന്റെ  കേഭാരണത്തഭാലുലാം  കവെഭാടട്ട്  ഓണ്
അക്കഇൗണട്ട് പഭാസഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ തുകേ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് പഭാടുള്ളു എന
നനിര്കദ്ദേശമുളതനിനഭാലുലാം തുകേ സഡകപഭാസനിറട്ട് സചേയ്യുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം വെനനിട്ടുണട്ട്.
എല.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.  അധനികൃതര് മനനഃപൂര്വ്വലാം കേഭാലതഭാമസലാം വെരുത്തനിയനിടനില്ലെ. നഭാളനിതുവെസര
ആസകേ 90 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേത്തനിലനനിനലാം അനുവെദനിചനലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആസനി വെനികേസന പദതനി

75(1036)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല.എ. -യസട  ആസനി  വെനികേസന  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി
മഭാകവെലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വെകുപട്ട് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വെനിഭഭാഗലാം
മുഖഭാനരലാം നഭാളനിതുവെസര നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേളുസട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളനില പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുളവെ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എലാം.എല.എ.  ആസനിവെനികേസന  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി
മഭാകവെലനിക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  തകദ്ദേശഭരണ  വെകുപട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
വെനിഭഭാഗലാം  നടപനിലഭാക്കുനതുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുസട  ലനിസ്റ്റേട്ട്
ഇകതഭാസടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

സസക്രടറനിമഭാരുസട ഒഴനിവകേള 

76(1037)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള,  കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തുകേള,  ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തുകേള
എനനിവെനിടങ്ങളനില  എത്ര  സസക്രടറനിമഭാരുസട  തസനികേകേള  ഓകരഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനിലുലാം
ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  നനിയമപരമഭായ  തടസലാം
എസനങനിലുലാം നനിലവെനിലുകണഭാ;

(സനി)  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തഭാളലാം  സതറ്റുനതു  കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്
സസക്രടറനിമഭാരുസട  ഒഴനിവെനികലക്കുള  തസനികേകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  ഊര്ജജനിത
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  178-ഉലാം  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളനില  44-ഉലാം
ജനില്ലെഭാ  പഞഭായത്തുകേളനില  8-ഉലാം  സസക്രടറനിമഭാരുസട  തസനികേകേള  ഒഴനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുനണട്ട്. 

(ബനി) പഞഭായത്തട്ട് വെകുപനിസല എല്ലെഭാ വെനിഭഭാഗത്തനിലുലാം ഉളസപട ജതീവെനക്കഭാരുസട
2010-ല പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന സതീനനികയഭാരനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള  2014-ല  റദ്ദേഭാക്കുകേയലാം
പുതനിയ  സതീനനികയഭാരനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  സചേയനിരുന.  ഇതട്ട്
സലാംബന്ധനിച  ബഹുമഭാനസപട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവെട്ട്  സസടബന്യൂണലനില  ഫയല
സചേയനിരുന  അകപക്ഷകേളനില  2010-സലയലാം  2014-സലയലാം  ലനിസ്റ്റുകേള
റദ്ദേഭാക്കനിയനിരുന.  തുടര്നട്ട് ഒ.പനി.  (120/2015),ഒ.പനി. (സകേ.എ.റനി.) 144/15, 145/15

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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നമ്പര്  ഹര്ജനികേളനില  ബഹുമഭാനസപട  സസഹകക്കഭാടതനിയസട  11-3-2016-സല
വെനിധനിനലഭായത്തനില  ബഹുമഭാനസപട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവെട്ട്  സസടബന്യൂണലനിസന്റെ
ഉത്തരവെട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചനിരുന.  ഇഇൗ  വെനിധനിനലഭായത്തനിസനതനിസര   ബഹുമഭാനസപട
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  മുമ്പഭാസകേ  ഫയല  സചേയസപട  13785-13786/2016  തുടങ്ങനിയ
എസട്ട്.എല.പനി.-കേളനിസല 13-5-2016-സല ഇടക്കഭാല ഉത്തരവെനില നനിലവെനിസല സനിതനി
തുടരുവെഭാന് ബഹുമഭാനസപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല
വെനിവെനിധ തസനികേകേളനിസല ഒഴനിവകേളനില സപ്രഭാകമഭാഷന് നടത്തഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സനിതനി
വെകുപനില നനിലനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്. കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് സസക്രടറനി തസനികേയനികലക്കുള
പനി.എസട്ട്.സനി. ലനിസ്റ്റേട്ട് നനിലവെനിലനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് കേഴനിയനനില്ലെ.
ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തുകേളനിസല സസക്രടറനിമഭാസര നനിയമനിക്കുനതനില നനിയമതടസമനില്ലെ.

(സനി)  പഞഭായത്തട്ട് വെകുപനിസല ജതീവെനക്കഭാരുസട നനിലവെനിലുണഭായനിരുന 2010,
2014 വെര്ഷങ്ങളനിസല സതീനനികയഭാരനിറനി ലനിസ്റ്റുകേള ബഹുമഭാനസപട കകേരള അഡനിനനികസറതീവെട്ട്
സസടബന്യൂണലുലാം  ബഹുമഭാനസപട  കകേരള  സസഹകക്കഭാടതനിയലാം  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്   ബഹുമഭാനസപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി മുമ്പഭാസകേയള എസട്ട്.എല.പനി.-കേളനില
13-5-2016-സല  ഉത്തരവെനിന്പ്രകേഭാരലാം  തലസനിതനി  തുടരുവെഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത  എസട്ട്.എല.പനി.-കേളനിസല  അനനിമവെനിധനിക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി  സസക്രടറനി
തസനികേകേളനിസല ഒഴനിവകേള തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി നനികേത്തുനതനിസന്റെ നനിയമവെശങ്ങള
പരനികശഭാധനിചവെരുന.  സസക്രടറനിമഭാരനില്ലെഭാത്ത കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തുകേളനില തഭാലക്കഭാലനികേ
സപ്രഭാകമഭാഷന്  നലകുനതനിനുള  സഭാദലത  പരനികശഭാധനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.  ജനില്ലെഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിസല സസക്രടറനി നനിയമനലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന. 

പകേല വെതീടട്ട് പദതനി

77(1038)  സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുറനിപ്പുറലാം  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന  'പകേല'വെതീടട്ട്'
പദതനിക്കട്ട് ആവെശലമഭായ തുകേ ബഡ്ജറനില ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് സചേലവെഴനിച  4,87,334  രൂപയ്ക്കട്ട് ഓഡനിറട്ട്  വെകുപട്ട്
ഉനയനിച  തടസവെഭാദലാം  നതീക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  തുടര്നലാം  നടത്തുവെഭാന്  ആവെശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിനട്ട് നലകുവെഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള നടത്തനിവെരുന  'പകേല വെതീടട്ട്'   പദതനിക്കട്ട്
സഭാമൂഹലനതീതനി  വെകുപനിലനനിനലാം  നലകേനിവെനനിരുന ഗ്രഭാന്റെട്ട്  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം മുതല നനിര്ത്തനിവെചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 2013-14 വെര്ഷലാം മുതലുള  ബഡ്ജറ്റുകേളനില
ഇതനിനഭായനി തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിടനില്ലെ.

(ബനി)  കുറനിപ്പുറലാം  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  4,87,334  രൂപ സചേലവെഴനിചതുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട്  സലാംസഭാന ഒഭാഡനിറട്ട്  വെകുപട്ട്  ഉനയനിച തടസലാം  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി
കുറനിപ്പുറലാം കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട് സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിചനിട്ടുള അകപക്ഷ
പരനികശഭാധനിചവെരുന. 

(സനി)  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന  വെനികേസന  ഫണനിസന്റെ  10
ശതമഭാനലാം  തുകേ  വൃദര്,  വെനികേലഭാലാംഗര്,  കുടനികേള  എനനിവെരുസട   കക്ഷമത്തനിനഭായനി
മഭാറനിവെയ്കക്കണതഭാസണനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  തുകേയനിലനനിനലാം   പകേല
വെതീടട്ട്  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  പഞഭായത്തനിനട്ട്  ഫണട്ട്  കേസണത്തഭാവനതഭാണട്ട്.
കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിനട്ട്  മറ്റു  തകദ്ദേശ  സര്ക്കഭാരുകേളനിലനനിനലാം  സഹഭായലാം
സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം തടസമനില്ലെ.

എല്ലെഭാവെര്ക്കുലാം വെതീടട്ട് പദതനി

78(1039) ശതീ  .   സകേ  .   ബഭാബു : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം
നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ജനകേതീയഭാസൂത്രണവലാം,  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഭവെന പദതനിയലാം തുടങ്ങുനതനിനട്ട്
എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  'എല്ലെഭാവെര്ക്കുലാം  വെതീടട്ട്'  എന  സസപ്നപദതനിയമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പ്രവെര്ത്തനങ്ങസള സലാംബന്ധനിചട്ട് വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനിയസട രണഭാലാംഘടമഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട് 13-ാം
പഞവെത്സര  പദതനിക്കട്ട്  തുടക്കലാം  കുറനിക്കുനതനിനട്ട്  തതസത്തനില  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുസലാംബന്ധനിച സലാംസഭാനതല അവെകലഭാകേന കയഭാഗലാം  26-8-2016-ല കൂടുകേയണഭായനി.
കൂടഭാസത  13-ാം പഞവെത്സര പദതനി രൂപതീകേരണത്തനിനട്ട് വെനിവെനിധ വെര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപ്പുകേള
രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഭവെന  പദതനിയസട  തുടര്ചയഭായനി
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പുതനിയ ഭവെന പദതനി ആവെനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം ഭൂരഹനിത-ഭവെനരഹനിത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള
കേസണത്തുനതനിനുമഭായനി  വെനിശദമഭായ  സര്കവ്വ  നടത്തുനതനിനട്ട്  5-8-2016-നട്ട്  ചേതീഫട്ട്
സസക്രടറനിയസട കചേമ്പറനിലവെചകചേര്ന ബന്ധസപട ഉകദലഭാഗസരുസട കയഭാഗത്തനില
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) വെനിശദമഭായ സര്കവ്വ നടത്തനി ഭൂരഹനിത-ഭവെന രഹനിത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള
കേസണത്തുനതനിനുള നടപടനി  സസതീകേരനിചവെരുന.  ഭവെന പദതനി രൂപതീകേരണത്തനിനുള
തുടര് ചേര്ചകേള നടനവെരുന. 

ഖരമഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം

79(1040)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഖര മഭാലനിനല സലാംസ്ക്കരണലാം ശരനിയഭായ രതീതനിയനില നടക്കുനനില്ലെ എനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  ഖര  മഭാലനിനല  സലാംസ് കേരണത്തനിസല  കപഭാരഭായ്മ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എസനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച;
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഖരമഭാലനിനലലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്
എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അറവശഭാലകേളനിസല  അവെശനിഷ്ടലാം,  മറട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  ഉളസപസടയള
ഖരമഭാലനിനലലാം  എനനിവെ  സപഭാതുവെഴനിയനില  തള്ളുനവെര്സക്കതനിസര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവെഭാന് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വെനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന കേഭാരലലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  അടനിയനര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസട  പദതനി
ആസൂത്രണവലാം  സബ്സനിഡനിയലാം  അനുബന്ധ  വെനിഷയവലാം  നടപനിലഭാക്കഭാവന
മഭാലനിനലസലാംസ്കരണ  പദതനികേള  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം  പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
മഭാലനിനലസലാംസ്കരണലാം ഒരു പ്രധഭാന വെനിഷയമഭായനി ഉളസപടുത്തനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള
വെനിവെനിധ പദതനികേള നടപഭാക്കനിവെരുനണട്ട്. ആധുനനികേ മഭാലനിനലസലാംസ്കരണ പ്ലഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില പരനിമനിതനിയസണനനിരനിസക്ക അനുകയഭാജലമഭായ
സഭാകങതനികേവെനിദലകേള  പ്രകയഭാജനസപടുത്തനി  സ്കൂളുകേള,  ചേനകേള,  അറവശഭാലകേള,
ആശുപത്രനികേള എനനിവെ കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പ്ലഭാന്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസട
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പദതനി  വെനിഹനിതത്തനിലനനിനലാം  10  ശതമഭാനലാം  തുകേ  മഭാലനിനലസലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി
വെകേയനിരുത്തണസമനട്ട്  30-6-2016-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)നമ്പര്.2037/2016/തസസഭവെ
പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാലനിനലസലാംസ്കരണത്തനിസല കപഭാരഭായ്മ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി നനിലവെനിലുള ഖരമഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പ്ലഭാന്റുകേളുസട നവെതീകേരണലാം,
വെനികകേന്ദ്രതീകൃത മഭാലനിനല പരനിപഭാലനലാം, സമറതീരനിയല റനിക്കവെറനി സഫസനിലനിറനി സഭാപനലാം,
അനുകയഭാജലമഭായ  വെനിവെര  വെനിജഭാന  വെലഭാപന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എനനിവെ
ശുചേനിതസമനിഷന് മുകഖന നടത്തനിവെരുന. 2016  നവെലാംബര്  1  മുതല ശുചേനിതസകകേരളലാം
എന ബൃഹതട്ട് പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

(ബനി)  ഖരമഭാലനിനലലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേള  ഉറവെനിട  മഭാലനിനലസലാംസ്കരണ  പദതനികേളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായലാം
നടപനിലഭാക്കനിവെരുനതട്ട്.  കകേന്ദ്രതീകൃത പ്ലഭാന്റുകേളനില എത്തസപടുന  മഭാലനിനലത്തനിസന്റെ
അളവെട്ട് കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി വെതീടുകേളകതഭാറുലാം ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പ്ലഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനികേള ശുചേനിതസ മനിഷസന്റെ
സഹഭായകത്തഭാസട ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
മഭാലനിനലങ്ങള അവെ ഉലപഭാദനിപനിക്കസപടുന സലത്തുതസന തരലാംതനിരനിസചടുക്കുനതനിനുലാം
സസജവെ മഭാലനിനലങ്ങള  സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനുലാം  സപഭാതുമഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പ്ലഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം സപഭാതുമഭാലനിനല പ്ലഭാന്റെട്ട്  ആധുനനികേവെനിലക്കരനിക്കുനതനിനുലാം അസസജവെ
മഭാലനിനലങ്ങള പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനട്ട് സസകേമഭാറുനതനിനുലാം  ആയതനികലക്കഭായനി  തരലാംതനിരനിചട്ട്
സലാംഭരനിക്കുനതനിനുമുള  സമറതീരനിയല  റനിക്കവെറനി  സഫസനിലനിറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
ദവെമഭാലനിനലലാം സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  സസപ്കറജട്ട് ടതീറട്ട്സമന്റെട്ട് പ്ലഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം  ഉറവെനിട  മഭാലനിനലസലാംസ്കരണ
പദതനിക്കുലാം  സപഭാതുമഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  പദതനിക്കുലാം  സപഭാതുമഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ
പ്ലഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  ആധുനനികേവെത്കേരനിക്കുനതനിനുലാം  സമറതീരനിയല
റനിക്കവെറനി  സഫസനിലനിറനിയലാം  സസപ്കറജട്ട്  ടതീറട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
കവെണ നടപടനികേള ആവെശലഭാനുസരണലാം അതഭാതട്ട് നഗരസഭകേള  സസതീകേരനിചവെരുനണട്ട്.
പദതനികേളുസട  നടത്തനിപട്ട്  വെകുപ്പുതലത്തനിലുലാം  ശുചേനിതസമനിഷന്  തലത്തനിലുലാം
വെനിലയനിരുത്തനിവെരുനണട്ട്. 

(സനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ. 

എലാം.എല.എ.-എ.ഡനി.എഫട്ട്. പദതനി

 80(1041) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല.എ.-എ.ഡനി.എഫട്ട്.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനത്തനിസന്റെ (പഞഭായത്തട്ട് കേമ്മേനിറനി)  അനുകൂല തതീരുമഭാനലാം
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ലഭലമഭായനിട്ടുള കറഭാഡുകേള,  ജനില്ലെഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം നനിര്വ്വഹണ ഏജന്സനിയഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവെനില  ഏസതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള  നനിയമ  തടസലാം
നനിലനനിലക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ജനില്ലെഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  ഉചേനിത  മഭാര്കഗ്ഗനയള  നടപടനിക്കഭായനി
അനുബന്ധ പഞഭായത്തുകേളനില സമര്പനിക്കുന ഇത്തരലാം കറഭാഡുകേളുസട ഡതീറയനിലഡട്ട്
കപ്രഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടനികന്മേലുള തുടര് നടപടനി സലാംബന്ധനിചട്ട് ഏസതങനിലുലാം തരത്തനിലുള
നനിര്കദ്ദേശലാം പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അനുബന്ധ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭലമഭായനിടനില്ലെ  എന  കേഭാരണലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി
ഇത്തരലാം  ഫയലുകേള  (എലാം.എല.എ.-എ.ഡനി.എഫട്ട്.)  ചേനില  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള വെച തഭാമസനിപനിക്കുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില ആയതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനില്ലെഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  നനിര്വ്വഹണ  ഏജന്സനിയഭായനി
വെലവെസഭാനുസരണലാം  പഞഭായത്തുകേളനില  തുടര്  നടപടനിക്കഭായനി  സമര്പനിക്കുന
എലാം.എല.എ.-എ.ഡനി.എഫട്ട്.  പഞഭായത്തട്ട്  പഭാതകേളുസട  ഡതീറയനിലഡട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  എല.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  എത്തുനതനിനട്ട്  മുന്പട്ട്
ഏസതല്ലെഭാലാം ഉകദലഭാഗസന്മേഭാരുസട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കണസമനള നടപടനിക്രമങ്ങളുസട
വെനിവെരലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്വ്വഹണ  ഏജന്സനിയഭായനി  നനിയമഭാനുസരണലാം  ജനില്ലെഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രസത്ത നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് തടസമനില്ലെ .

(ബനി) നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിടനില്ലെ.

(സനി) നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിസല എലാം.എല.എ.-മഭാരുസട നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണമഭാണട്ട്
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ആസനിവെനികേസനത്തനിനുള  എസ്റ്റേനികമറ്റുകേള  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്  മുകഖന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുനതട്ട്.  ഇഇൗ  വെനിഷയത്തനില
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് പ്രകതലകേ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകകേണതനില്ലെ. 

(ഡനി)  ബന്ധസപട അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര് സഭാക്ഷലസപടുത്തനിയ എസ്റ്റേനികമറട്ട്
ബന്ധസപട കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എകനികേന്യൂടതീവെട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്
സമര്പനികക്കണതുലാം ആയതട്ട് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് എകനികേന്യൂടതീവെട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര് സഭാക്ഷലസപടുത്തനി
ജനില്ലെഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  എകനികേന്യൂടതീവെട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്  അയയ്ക്കുകേയലാം  സചേയണലാം.
ആയതട്ട് എകനികേന്യൂടതീവെട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര് സഭാക്ഷലസപടുത്തനി ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്
നലകുന. 
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പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.സസവെ. പദതനി

 81(1042) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  2011-2016  വെര്ഷത്തനില  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിച;
അവെയസട കപരുവെനിവെരവലാം ടദര്ഘലവലാം സലാംബന്ധനിച ലനിസ്റ്റേട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന കറഭാഡുകേളുസട
പ്രകതലകേതകേള സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരമുള കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള കേരഭാര്
നനിബന്ധനകേള എസനല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സകേഭാല്ലെലാം  ജനില്ലെയനില  2016-17  വെര്ഷത്തനില
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  കറഭാഡുകേളുസട  ലനിസ്റ്റുലാം  വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.സസവെ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില 2011-2016 വെര്ഷത്തനില കറഭാഡുകേള ഒനലാംതസന നനിര്മ്മേനിചനിടനില്ലെ. 

(ബനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.സസവെ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ഏസറടുക്കുന  കറഭാഡുകേള
ഇന്ഡലന്  കറഭാഡട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  (സഎ.ആര്.സനി.)  നനിശയനിക്കുന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.  അതനുസരനിചട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  പദതനിയസട
വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
പ്രകതലകേലാം കസ്റ്റേറട്ട്  സടകനിക്കല ഏജന്സനികേസള  (എസട്ട്.ടനി.എ.)  ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്, തനിരുവെനനപുരലാം, നഭാഷണല ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട്
സടകകഭാളജനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ  സഭാപനങ്ങസളയഭാണട്ട്  എസട്ട്.ടനി.എ.-കേളഭായനി
സലാംസഭാനത്തട്ട് ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് തയഭാറഭാക്കുന പദതനി
രൂപകരഖ  എസട്ട്.ടനി.എ.-യസട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാസട  മഭാത്രകമ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിക്കുകേയള്ളു.   പദതനി പ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള കേരഭാര്
നലകുനതട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷമുള  5  വെര്ഷസത്ത  വെഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേള അടക്കമഭാണട്ട്  എനളതട്ട്  ഇഇൗ പദതനിയസട  പ്രകതലകേതയഭാണട്ട്.
പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  നഭാഷണല റൂറല കറഭാഡട്ട് സഡവെലപ്സമന്റെട്ട്
ഏജന്സനി  (എന്.ആര്.ഡനി.എ.)  നനിശയനിക്കുന  3  തലത്തനിലുള  ഗുണനനിലവെഭാര
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പരനികശഭാധനഭാ സലാംവെനിധഭാനത്തനിലഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  കറഭാഡുകേളുസട
ഗുണനനിലവെഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതന  ചുമതലയള   കസ്റ്റേറട്ട്  കേസഭാളനിറനി
കമഭാണനിറര്മഭാസര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  നഭാഷണല  കേസഭാളനിറനി  കമഭാണനിറര്മഭാസര
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. പദതനിയസട സമയഭാസമയങ്ങളനിസല ഭഇൗതനികേവലാം
സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ  പുകരഭാഗതനി  കനരനിടട്ട്  വെനിലയനിരുത്തുനതനിനുകവെണനി  വെനിവെര
സഭാകങതനികേ വെനിദലയനില അധനിഷനിതമഭായനി ഓണ്സസലന് മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
ആന്റെട്ട് അക്കഇൗണനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റേലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.സസവെ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഓണ്സസലന്  സടണര്
ക്ഷണനിക്കുനതുലാം  കേരഭാര്  ഉറപനിക്കുനതുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  നഭാഷണല  റൂറല
കറഭാഡട്ട്  സഡവെലപ്സമന്റെട്ട്   ഏജന്സനി  (എന്.ആര്.ആര്.ഡനി.എ.)  നനിശയനിചനിട്ടുള
സ്റ്റേഭാന്കഡര്ഡട്ട്  ബനിഡനിലാംഗട്ട്  കഡഭാകേതസമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.  കറഭാഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള  കേരഭാര്  ഉറപനിക്കുനതട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനു
കശഷമുള  5  വെര്ഷസത്ത  വെഭാര്ഷനികേ  അറകുറപണനികേള  അടക്കമുള  തുകേയ്ക്കഭാണട്ട്.
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്   5  വെര്ഷത്തനിനുളനില  നനിര്മ്മേഭാണ  സസവെകേലലലാംമൂലലാം
കറഭാഡനിനുണഭാകുന കകേടുപഭാടുകേള  കേരഭാറുകേഭാരന് സസനലാം  നനിലയ്ക്കട്ട്  സചേയതതീര്കക്കണതുലാം
ഇതനിനുകവെണ  സസകേന്യൂരനിറനിയഭായനി  കേരഭാര്  തുകേയസട  2.5%  സസകേന്യൂരനിറനിയഭായനി
കേരഭാറുകേഭാരനിലനനിനലാം ഇഇൗടഭാക്കുകേയലാം  ടനി തുകേ കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണവലാം  5  വെര്ഷസത്ത
സമയനിന്റെനന്സട്ട്  കേഭാലഭാവെധനിയലാം  തൃപ്തനികേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല  മഭാത്രകമ
കേഭാരഭാറുകേഭാരനട്ട്  തനിരനിചനലകുകേയള്ളു.

(ഡനി)  ഡനി.പനി.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  ലനിസ്റ്റേനില  നനിനലാം  പ്രകയഭാറനിറനി
മഭാര്ക്കനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില തയഭാറഭാക്കനി എസട്ട്.എല.സനി. അലാംഗതീകേരനിച 29.267
കേനി.മതീ. കറഭാഡനിസന്റെ  ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* 

ബനി.പനി. എല. ആനുകൂലലലാം

82(1043)  ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ബനി.പനി.എല.  പടനികേയനില  നനിനട്ട്  നഭാലട്ട്  ചേക്രവെഭാഹനലാം  സസനമഭായളവെസര
ഒഴനിവെഭാക്കനിയതനിനഭാല,  ഏകേവെരുമഭാനസമന നനിലയനില ടഭാകനിയഭായനി നഭാലട്ട് ചേക്രവെഭാഹനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന കുടുലാംബത്തനിസല അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള പനിടനിസപടുകമ്പഭാള
ബനി.പനി.എല.  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാകുനതനില  കനരനിടുന  തടസങ്ങള ഒഴനിവെഭാക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

27-4-2012-സല സ.ഉ.(സസകേ)നമ്പര്. 112/2012/ത.സസ.ഭ.വെ.  നമ്പര് ഉത്തരവെട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  ബനി.പനി.എല.  പടനികേയനിലനനിനട്ട്  നഭാലട്ട്  ചേക്ര  വെഭാഹനലാം  സസനമഭായനി
ഉളവെസര  ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിചവെരുലാം
ശയഭാവെലലാംബരുമഭായ കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള ഉസണങനില ആ കുടുലാംബസത്ത  ബനി.പനി.എല.
പടനികേയനില  ഉളസപടുകത്തണതഭാസണനട്ട്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെനില  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത നനിലവെനിലുള പടനികേയനില ഉളസപടഭാസതകപഭായ അര്ഹരഭായ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ബനി.പനി.എല.  സഭാക്ഷലപത്രലാം നലകേഭാന് കബഭാക്കട്ട് സഡവെലപ്സമന്റെട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാസര
ചുമതലസപടുത്തനി 30-9-2015-സല സ.ഉ.(സസകേ) നമ്പര്. 309/15/ത.സസ.ഭ.വെ പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്. 

ആസനി വെനികേസന പദതനി

83(1044)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില  എലാം.എല.എ.-യസട  ആസനി  വെനികേസന
പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  കേഭാമ്പനികശരനി  കേരുണഭാകേരന്
സമകമ്മേഭാറനിയല  സ്കൂള  സകേടനിടലാം,  മഭാക്രനിമട  കറഭാഡട്ട്,  നൂറനഭാടട്ട്  മുക്കഭാട്കതഭാടട്ട്  പഭാലലാം
എനനിവെയസട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് ടവെകുന കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  അടനിയനരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; നനിലവെനിസല സനിതനി വെനിവെരവലാം വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  കേഭാമ്പനികശരനി കേരുണഭാകേരന് സമകമ്മേഭാറനിയല സ്കൂള സകേടനിടത്തനിസന്റെ
മണ്ണട്ട്  പരനികശഭാധന,  സക്ചേറല  ഡനിസസസന്  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി   തനിരുവെനനപുരലാം
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനിനട്ട്  30-5-2016-ല  ഏലപനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.   പ്രസ്തുത
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകുന  മുറയ്ക്കട്ട്  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  മഭാക്രനിമട  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയസട  എസ്റ്റേനികമറനികന്മേല  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എഞനിനതീയറനിലനനിനലാം
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിചഭാലുടന്  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  സടണര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  മുക്കഭാടട്ട് കതഭാടട്ട്-പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിയസട  സക്ചേറല
ഡനിസസസന് അനുസരനിചട്ട് അധനികേമഭായനി ഒരു കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി ആവെശലമഭായതനിനഭാലഭാണട്ട് ടനി
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതട്ട്. 
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ഉറവെനിട മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പദതനി

84(1046) ശതീ  .   വെനി  .   സകേ  .    സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മഭാലനിനല പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എല്ലെഭാ വെതീടുകേളനിലുലാം ഉറവെനിട മഭാലനിനല
സലാംസ് കേരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സകേടനിടങ്ങള  പണനിയനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നലകുകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത
സലാംസ്കരണത്തനിനുള ക്രമതീകേരണലാം  കൂടനി  പ്ലഭാനനില  ഉളസപടുത്തുവെഭാനുള നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവെനിലുള  എല്ലെഭാ  സകേടനിടങ്ങളക്കുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഉറവെനിട
മഭാലനിനല സലാംസ് കേരണ പദതനി ബഭാധകേമഭാക്കുകമഭാ ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപനിലഭാക്കുലാം.  സസജവെ  മഭാലനിനലങ്ങള  കവെര്തനിരനിചട്ട്  കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗട്ട്/
ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പ്ലഭാന്റെട്ട് മുകഖന അവെനിസടത്തസന സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനുലാം ഇതനിലനനിനലാം
ലഭനിക്കുന  കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട്/സ്ലറനി  സസജവെ  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുമുള
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി)1999-സല മുനനിസനിപല സകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനില ചേടലാം 26-A യനില
ഇതനിനുള വെലവെസ ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള പഞഭായത്തട്ട് സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
ചേടങ്ങള  2011-സല  ചേടലാം  30  പ്രകേഭാരലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ  മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുകവെണനിയള  വെലവെസകേള  ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാസണനട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി) 1994-സല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആക്ടനിസന്റെ സസക്ഷന് 334(എ) കകേരള
പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219(വെനി)  എനനിവെ പ്രകേഭാരലാം നനിലവെനിലുള സകേടനിടങ്ങളനില
ഉറവെനിട  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന്  വെലവെസ  സചേയനിരനിക്കുന.
കൂടഭാസത  2016-സല  ഖരമഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ ചേടത്തനിലുലാം  ഇതനിനുള വെലവെസകേള
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കക്ഷമ സപന്ഷന് വെനിതരണലാം

85(1047)  ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹലകക്ഷമ സപന്ഷനുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് കുടുലാംബശതീ മുകഖന സര്കവ്വ

നടത്തുനതനിസന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവെനില  കക്ഷമസപന്ഷനുകേള  വെനിതരണലാം  സചേയ്യുനതട്ട്  ഏതു

വെനിധത്തനിലഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില  വെലതലഭാസലാം  വെരുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില,

അതനിനുള കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഏതു വെനിധത്തനിലുള മഭാറമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ഇ) നനിലവെനില വെനിവെനിധതരത്തനിലുള കക്ഷമ സപന്ഷന് ലഭനിക്കുനവെരുസട ജനില്ലെ

തനിരനിചള കേണക്കട്ട് സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സപന്ഷന് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വെതീടുകേളനില എത്തനിചനലകുന  പദതനിയസട

മുസനഭാരുക്കസമന  നനിലയനിലഭാണട്ട്  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  സര്കവ്വ  നടത്തനിയതട്ട്.

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  സലാംബന്ധനിച  വെനിവെരങ്ങളനിസല  സതറ്റുകേള   കേസണത്തുകേ,

ഡനി.ബനി.ടനി.  സലാംവെനിധഭാനത്തനില  സപന്ഷന്  നലകേനിത്തുടങ്ങനിയകശഷലാം  മരനിചകപഭായതുലാം

സലലാം  മഭാറനികപഭായതുമഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  വെനിവെരലാം  കശഖരനിക്കുകേ,  ബഭാങട്ട്

അക്കഇൗണട്ട്  മുകഖന  അസല്ലെങനില  കനരനിടട്ട്  വെതീടുകേളനില  സപന്ഷന്  ലഭനിക്കുനതട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  തഭാലപരലലാം  അറനിയനിക്കുനതനിനുള  അവെസരലാം

നലകുകേ തുടങ്ങനിയവെയഭാണട്ട് സര്കവ്വയസട ഉകദ്ദേശലലാം.

(ബനി)  ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണട്ട്

മുകഖനയലാം പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള മുകഖനയമഭാണട്ട് സപന്ഷന് വെനിതരണലാം

നടത്തനിയതട്ട്.

(സനി & ഡനി) ഓണക്കഭാലസത്ത സപന്ഷന് വെനിതരണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് അവെകലഭാകേനലാം

നടത്തനിയകശഷലാം  മഭാത്രകമ  തുടര്നട്ട്  വെനിതരണ  രതീതനിയനില  മഭാറലാം  ആവെശലമുകണഭാസയന

കേഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനലാം സസകേസക്കഭാള്ളുകേയള്ളു.

(ഇ) നനിലവെനില വെനിവെനിധതരത്തനിലുള കക്ഷമ സപന്ഷന് ലഭനിക്കുനവെരുസട ജനില്ലെ

തനിരനിചള കേണക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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കക്ഷമ സപന്ഷനുകേള

86 (*T1048) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷമ  സപന്ഷനുകേള  വെതീടുകേളനില  എത്തനിച  നലകുനതനിനഭായനി
ഏര്സപടുത്തനിയ  സജതീകേരണങ്ങള  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സപന്ഷന്  വെനിതരണലാം
തടയവെഭാനഭായനി ഏസതങനിലുലാം ഭഭാഗത്തു നനിന ശമമുണഭായനിരുകനഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയസട  പ്രകയഭാജനലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ലഭനിസചനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുടനിശനികേയളസപസടയള കക്ഷമ സപന്ഷനുകേള ഓണത്തനിനു മുമ്പഭായനി
വെനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനു എത്ര തുകേ കവെണനി വെന എനതട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സപന്ഷന്  വെനിതരണത്തനില  സുതഭാരലതയലാം  പക്ഷപഭാതരഭാഹനിതലവലാം
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കക്ഷമ സപന്ഷന് വെതീടുകേളനില എത്തനിചട്ട് നലകുനതനിനഭായനി  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങസളയഭാണട്ട്  ചുമതലസപടുത്തനിയതട്ട്.  സപന്ഷന്  വെതീടനില
ലഭനിക്കണസമനട്ട്   ആവെശലസപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭനികക്കണ സപന്ഷന് തുകേ
ജനില്ലെഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  മുകഖന  ഇതനികലക്കഭായനി  ചുമതലസപടുത്തനിയ  ഏജന്റെട്ട്
മുകഖന ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുന സലാംവെനിധഭാനമഭാണട്ട് ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.
സപന്ഷന് വെനിതരണലാം തടയനതനിനട്ട് ശമമുണഭായതഭായനി ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

(ബനി)  ഇഇൗ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2476430  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്   സപന്ഷന്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) 2415 കകേഭാടനി രൂപ.

(ഡനി) തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനതലത്തനിലുലാം തഭാലൂക്കട്ട്-ജനില്ലെഭാ-സലാംസഭാന തലങ്ങളനിലുലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം ബഭാങട്ട് പ്രതനിനനിധനികേളുലാം ഉളസപടുന കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിചട്ട് പദതനി നടത്തനിപട്ട് അവെകലഭാകേനലാം നടത്തുകേയലാം സപന്ഷന് വെനിതരണലാം
സലാംബന്ധനിച വെനിവെരങ്ങള സവെബ്സസസറനില ലഭലമഭാക്കുകേയലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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സതരുവനഭായ ശലലലാം

87 (1049) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    ടഹബനി  ഈഡന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത  രൂക്ഷമഭായ  സതരുവെട്ട്  നഭായ  ശലലലാം  പരനിഹരനിക്കുവെഭാന്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കസള വെന്ധലലാംകേരനിക്കുന പരനിപഭാടനി  നനിലവെനിലുകണഭാ;  ഈ
സര്ക്കഭാര് നനിലവെനില വെന കശഷലാം ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി  സലാംഘടനിപനിച കേലഭാമ്പുകേള
എത്രയഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങസള വെന്ധലലാംകേരനിക്കുനതനിനുള  'എന്ഡട്ട്'  പദതനി പ്രകേഭാരലാം
കേഴനിഞ്ഞ  നഭാലട്ട്  മഭാസത്തനിനകേലാം  എത്ര  നഭായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങസള  വെന്ധലലാംകേരനിചസവെനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുകവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതലത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1.  2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)ചേടങ്ങളനിസല  ചേടലാം  4  
അനുശഭാസനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരമുള  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
പദതനികേള പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/തനതട്ട് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3.  സതരുവനഭായ്ക്കസള നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ പനിടനികൂടനി  
സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന്  നടത്തുനതനിനുകവെണനി  അവെസയ  
നനിശനിത  ദനിവെസകത്തക്കട്ട്  പഭാര്പനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  152  
കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.
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4. പരനിചേയസമ്പനരഭായ  പടനിപനിടനിത്തക്കഭാസര  ഏര്പഭാടട്ട്  സചേയ്യുനതനി  
കലക്കഭായനി  അപ്രകേഭാരമുളവെര് ലഭലമഭാകേഭാത്ത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  
അവെരുസട  കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  
ഓഫതീസുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5.  സപഭാതുസലങ്ങളനില  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  
വെര്ദനവെനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുസമനതനിനഭാല  അത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള  
സചേയ്യുനവെര്സക്കതനിസര നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

27-8-2016-സല  45151/RC3/2014/തസസഭവെ.  നമ്പര് സര്ക്കുലറനിസല  (അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന)* നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന്  എല്ലെഭാ
ജനില്ലെഭാകേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തട്ട് ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ  വെകുപനിസന്റെ   സവെബ്സസസറനില
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  അവെകലഭാകേനലാം
സചേയ്യുനമുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച വെനിവെരലാം കശഖരനിചവെരുന. 

(സനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിചവെരുന.

സതരുവനഭായ ആക്രമണലാം

88 (1050) ശതീ  .    ഇ  .    സകേ  .    വെനിജയന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സതരുവെട്ട്  നഭായ  ആക്രമണവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര
കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് സചേയനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സതരുവെട്ട്  നഭായ  ആക്രമണലാം  തടയനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സതരുവെട്ട്  നഭായ  ആക്രമണലാം  മുകഖന  മരണകമഭാ  പരനികക്കഭാ
സലാംഭവെനിക്കുനവെര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുനതനിനട്ട്  സനിര  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഉകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സതരുവെട്ട്  നഭായ  ആക്രമണകമറവെര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്-സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനില സഇൗജനല ചേനികേനിത്സ നലകുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  വെനിവെരലാം കശഖരനിചവെരുന.

(ബനി) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുകവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതലത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. 2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)ചേടങ്ങളനിസല  ചേടലാം  4
അനുശഭാസനിക്കുലാംപ്രകേഭാരമുള  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
പദതനികേള പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/തനതട്ട് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ പനിടനികൂടനി
സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന് നടത്തുനതനിനുകവെണനി അവെസയ നനിശനിത
ദനിവെസകത്തക്കട്ട്  പഭാര്പനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  152  കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയ സമ്പനരഭായ പടനിപനിടുത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട്  സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി 
അപ്രകേഭാരമുളവെര് ലഭലമഭാകേഭാത്ത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില അവെരുസട 
കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ജനില്ലെഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് 
ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. സപഭാതുസലങ്ങളനില  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട
വെര്ദനവെനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുസമനതനിനഭാല  അത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള
സചേയ്യുനവെര്സക്കതനിസര നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

27-8-2016-സല 45151/RC3/2014/തസസഭവെ. നമ്പര്  സര്ക്കുലറനിസല (അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന)* നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തട്ട് ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ  വെകുപനിസന്റെ  സവെബ്സസസറനില
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  അവെകലഭാകേനലാം
സചേയ്യുനമുണട്ട്.

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  ബഹുമഭാനസപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  5-4-2016-ല  പുറസപടുവെനിച
വെനിധനിനലഭായത്തനിസല  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കസപട  ബഹുമഭാനസപട  റനിട.
ജസ്റ്റേനിസട്ട്  സനിരനിജഗന്  കേമ്മേനിറനിയസട  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട
ആക്രമണത്തനിനട്ട്  ഇരയഭായനിട്ടുളവെര്ക്കട്ട്   പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാസകേ   പരഭാതനികേള
കബഭാധനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
തുടര് നടപടനികേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില  സഇൗജനല  ചേനികേനിത്സ  നലകുനണട്ട്.
സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില  സഇൗജനല  ചേനികേനിത്സ  നലകുനതു  സലാംബന്ധനിച
നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവെനിലനില്ലെ. 

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട ഏകകേഭാപനലാം

89(1051)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങസള ഒറ വെകുപനിനുകേതീഴനില സകേഭാണ്ടുവെരുനതനിനുലാം
വെനിവെനിധ  സര്വ്വതീസുകേസള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  സപഭാതു  കകേഡര്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുളസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സപഭാതു കകേഡര് എകപഭാള പ്രഭാബലലത്തനില വെരുസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങസള ഒറ വെകുപനിനുകേതീഴനില സകേഭാണ്ടുവെരുനതനിനുലാം
വെനിവെനിധ  സര്വ്വതീസുകേസള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  സപഭാതു  സര്വെതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. ഇഇൗ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില
പ്രഭാരലാംഭ ചേര്ചകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

മഴസവെള സലാംഭരണനി

90(1052)  ശതീ  .    വെനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  സകേടനിടങ്ങളക്കുലാം  സകേടനിട  സമുചയങ്ങളക്കുലാം  അനുമതനി
നലകുകമ്പഭാള  ആ  സകേടനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്  ആവെശലമഭായ  ശുദജലലാം  സലാംഭരനിക്കുവെഭാന്
മഴസവെള സലാംഭരണനികേള കൂടനി പണനിയണലാം എനട്ട് ഇകപഭാള അനുശഭാസനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി) ഉസണങനില സകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള നനിയമലാം പഭാലനിക്കുന എനട്ട്
ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന് സലാംവെനിധഭാനമുകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വെലനിയ ഫഭാറ്റുകേളുലാം മറ്റുലാം ഭൂഗര്ഭ ജലലാം ക്രമഭാതതീതമഭായനി ഊറനിസയടുക്കുനതു
കേഭാരണലാം  ചുറ്റുമുള  പ്രകദശങ്ങളനില  കുടനിസവെള  ക്ഷഭാമലാം  ഉണഭാകുനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിസല ചേടലാം  11 (1), (2)  പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷകേന്
സമര്പനിക്കുന പ്ലഭാന്/കഡ്രെെഭായനിലാംഗുകേള/സസസനിഫനികക്കഷന് എനനിവെ സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
ചേടങ്ങള പഭാലനിക്കുനസണനട്ട് കബഭാദലസപടകശഷമഭാണട്ട് ടനി പ്ലഭാനുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകുനതുലാം സപര്മനിറട്ട് നലകുനതുലാം.  കൂടഭാസത  ഭൂവെനികേസനലാം/നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയകശഷലാം
കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിസല ചേടലാം 22 (2), (3)  പ്രകേഭാരവലാം
കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  സകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളനിസല  ചേടലാം  25(2),  (3)  എനനിവെ
പ്രകേഭാരവലാം ഡവെലപ്സമന്റെട്ട്/ഒകേതപന്സനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നലകുനതനിനുമുമ്പട്ട് ആയതട്ട്
സപര്മനിറനിനട്ട് അനുസൃതമഭാകണഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട് എനട്ട് ബന്ധസപട തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപന സസക്രടറനി ഉറപഭാക്കുനണട്ട്. 

(സനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

ധനസഹഭായലാം

91(1053)  ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സതരുവ  നഭായയസട  കേടനികയറട്ട്  മരണസപടുനവെരുസട  ആശനിതര്ക്കുലാം
പരനിക്കട്ട്  പറ്റുനവെര്ക്കുലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില നനിനട്ട്  എസനങനിലുലാം
ധനസഹഭായലാം ഇകപഭാള നലകുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇസല്ലെങനില  ഇവെര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നലകുനതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ലെ.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.
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സതരുവനഭായ ശലലത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം

 92 (1054) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജനങ്ങളുസട  ജതീവെനട്ട്  ഭതീഷണനി  ഉയര്ത്തുന  തരത്തനില  സതരുവെട്ട്  നഭായ
ആക്രമണലാം ഉണഭാകുന സഭാഹചേരലലാം വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില ആയതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചസവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭായകേസള  വെന്ധലലാംകേരണത്തനിനു  വെനികധയമഭാക്കുനതനിനഭായനി  എത്ര
യൂണനിറ്റുകേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവെനിലുസണനലാം  പ്രസ്തുത  യൂണനിറ്റുകേളുസട  എണ്ണലാം
കൂട്ടുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭായശലലലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  വെന്ധലലാംകേരണ  പ്രക്രനിയ  കൂടഭാസത
മസറസനങനിലുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവെഭാൻ ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സതരുവനഭായ  ശലലലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ശഭാസതീയവലാം
നനിയമപരവമഭായ മഭാര്ഗ്ഗലാം Animal Birth Control കപ്രഭാഗ്രഭാലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുകവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. 2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)ചേടങ്ങളനിസല ചേടലാം  4  
അനുശഭാസനിക്കുലാം പ്രകേഭാരമുള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2.  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  
പദതനികേള പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/തനതട്ട് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള  നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ
പനിടനികൂടനി സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന് നടത്തുനതനിനുകവെണനി
അവെസയ നനിശനിത ദനിവെസകത്തക്കട്ട് പഭാര്പനിചട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട് 
152  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനിലുലാം  കഡഭാഗട്ട്  സഷലടറുകേള 
സഭാപനിക്കുകേ.
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4. പരനിചേയസമ്പനരഭായ പടനിപനിടനിത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട് സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി 
അപ്രകേഭാരമുളവെര് ലഭലമഭാകേഭാത്ത  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില അവെരുസട 
കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസുമഭായനി 
ബന്ധസപടട്ട് ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. സപഭാതുസലങ്ങളനില  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല  
കകേരള പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആക്ടട്ട്  219  എ, 219  എന് വെകുപ്പുകേളുസട 
ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല  അത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള  സചേയ്യുനവെര്സക്കതനിസര 
നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ  സലാംഘഭാടകേര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  രജനിസ്റ്റേര്  
സചേയ്യുകേ.

ഇവെ കൂടഭാസത ഇഇൗ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല  കൂടനിയ  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
27-8-2016-ല 45151/RC3/2014/തസസഭവെ. നമ്പര്  സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
(അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന)* ആയതനിസല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാകേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തട്ട് ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ
വെകുപനിസന്റെ  സവെബ്സസസറനില  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനമുണട്ട്.

(ബനി) 51 മൃഗഭാശുപത്രനികേളനില Animal Birth Control കപ്രഭാഗ്രഭാമനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായ
യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.  ആയതനിസന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം
ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇല്ലെ. മറട്ട് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവെലലാംബനിക്കുനതനിനട്ട്  2001-സല Animal Birth
Control (Dog) Rules അനുവെദനിക്കുനനില്ലെ. 

സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനിക്കല അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് നനിയമനലാം

93(1055)   ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  എക്കകണഭാമനികട്ട്  ആന്ഡട്ട്
സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികട്ട് വെകുപനിലനനിനലാം സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനിക്കല അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് നനിയമനലാം നടത്തണസമനട്ട്
കഡഭാ. എലാം. എ. ഉമ്മേന് കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ സചേയനിരുകനഭാ;വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഇതനിന്കമല  ഏസതങനിലുലാം  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിരുകനഭാ;  എങനില,
എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഡഭാ.  എലാം.  എ.  ഉമ്മേന്  കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശയസട  അടനിസഭാനത്തനില
എക്കകണഭാമനികട്ട്  ആന്ഡട്ട്  സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികട്ട്  വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനിക്കല
അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് നനിയമനലാം നടത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുസട  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ഇവെഭാലതകവെഷനുലാം  കമഭാണനിടറനിലാംഗുലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്   2007-ല  നനിയമനിച  സപ്രഭാഫ.
എലാം.  എ.  ഉമ്മേന്  കേമ്മേനിറനി  നലകേനിയ  ശനിപഭാര്ശയസട  അടനിസഭാനത്തനില
പഞഭായത്തുകേളനില  സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികട്ട്  വെകുപട്ട്  ജതീവെനക്കഭാസര  നനിയമനിക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധസപട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ആസൂത്രണവലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കേഭാരലവലാം  വെകുപനില
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനികന്മേല ടനി വെകുപട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.
മുഖലമനനിയസട  സപഭാതുജന  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സസല്ലെഭായ  സുതഭാരല  കകേരളലാം  വെഴനി
ശതീമതനി  അതുലലഭാ  നഭായര്.  സകേ.  വെനി.-യലാം  വെനനിതകേളുസട  കക്ഷമത്തനിനുകവെണനിയള
നനിയമസഭഭാ സമനിതനിക്കട്ട് മുമ്പഭാസകേ റഭാങട്ട് കഹഭാളഡര് ശതീമതനി സഇൗമല സകേഭാചകുഞ്ഞുലാം
മുഖലമനനിയസട  ഓഫതീസട്ട്  വെഴനി  ശതീമതനി  ഫഭാത്തനിമഭാ  ബതീവെനിയലാം  മുന് എലാം.എല.എ.
ശതീ.  പനി.  എലാം.  ഉമ്മേര് മഭാസ്റ്റേര് മുഖഭാനരലാം ശതീ.  അഷ്റഫട്ട്  എലാം.-ഉലാം  (പ്രസനിഡണട്ട്,
സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനിക്കല ഇന്സവെസ്റ്റേനികഗറര് കഗ്രഡട്ട്-2 റഭാങട്ട് കഹഭാളകഡഴട്ട് അകസഭാസനികയഷന്)
പരഭാതനികേള  നലകേനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത  വെനിഷയത്തനികന്മേല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവെരുന. ഇഇൗ വെനിഷയലാം പ്രസ്തുത വെകുപനിസന്റെ പരനിധനിയനില വെരുനതഭാകേയഭാല
ടനി വെകുപ്പുതസന  ആയതനില തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം തതീരുമഭാനമഭായനിടനില്ലെ.  

സതരുവനഭായ്ക്കസള നനിയനനിക്കഭാന് നടപടനി

94(1056)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കളുസട  ആക്രമണലാംമൂലലാം  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ഒരു
വെര്ഷത്തനിനനിസട എത്ര കപര് മരനിചനിട്ടുണട്ട്; എത്ര കപര്ക്കട്ട് പരനികക്കറനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) മരണസപടവെര്ക്കുലാം പരനികക്കറവെര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉസണങനില ഓകരഭാനനിനുലാം എത്ര രൂപ വെതീതമഭാണട്ട്  നലകേനിയതട്ട്;  കേഴനിഞ്ഞ വെര്ഷലാം
എത്ര കപര്ക്കട്ട്  ഇത്തരത്തനില  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  എത്ര  രൂപ ഇത്തരത്തനില
വെനിതരണലാം സചേയ;
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(സനി) സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കസള നനിയനനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഇകതവെസര സസതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള  എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്;  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കസള  സകേഭാല്ലുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
എസനങനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാകരഭാ  മകറസതങനിലുലാം  ഏജന്സനികയഭാ
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില എസനഭാസക്ക നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ  നഭായ്ക്കസളയലാം  സതരുവെനില  അലഞ്ഞു  തനിരനിയന
നഭായ്ക്കകളയലാം പ്രകതലകേലാം കൂടനിലടചട്ട് ഇവെസയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം ഇവെയസട എണ്ണലാം
സപരുകുനതട്ട്  തടയഭാനുലാം  എസനങനിലുലാം  പദതനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ജനങ്ങളുസട  ടസസര  ജതീവെനിതത്തനിനട്ട്  എതനിരഭായനി  നനിലക്കുന  നഭായ്ക്കസള
ഉന്മൂലനലാം സചേയഭാന് സര്ക്കഭാര് എസനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിചവെരുന.

(സനി) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുകവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാസത  തഭാഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതലത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. 2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)  ചേടങ്ങളനിസല  ചേടലാം  4
അനുശഭാസനിക്കുലാംപ്രകേഭാരമുള  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  പദതനികേള
പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/തനതട്ട് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള  നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ  പനിടനികൂടനി
സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന് നടത്തുനതനിനുകവെണനി അവെസയ നനിശനിത
ദനിവെസകത്തക്കട്ട് പഭാര്പനിചട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട് 152 കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട്
തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയസമ്പനരഭായ പടനി പനിടനിത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട് സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി
അപ്രകേഭാരമുളവെര്  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  അവെരുസട
കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട് ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.
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5. സപഭാതുസലങ്ങളനില  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല  കകേരള
Animal  Birth  Control പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219  എ, 219  എന്
വെകുപ്പുകേളുസട  ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല  അത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള
സചേയ്യുനവെര്സക്കതനിസര നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ സലാംഘഭാടകേസര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില രജനിസ്റ്റേര് സചേയനിക്കുകേ.

ഇവെ കൂടഭാസത ഇഇൗ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല  കൂടനിയ  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
27-8-2016-ല 45151/RC3/2014/തസസഭവെ.  നമ്പര് സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
(അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന)* ആയതനിസല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തട്ട് ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ
വെകുപനിസന്റെ സവെബ്സസസറനില പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനമുണട്ട്.

(ഡനി)  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിലൂസട
ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായതുലാം  അലഞ്ഞുതനിരനിയനതുമഭായ  നഭായ്ക്കസള  നനിയനനിക്കുവെഭാന്
സഭാധനിക്കുന പദതനിയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതട്ട്

(ഇ) നഭായ്ക്കസള ഉന്മൂലനലാം സചേയ്യുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനസമടുത്തനിടനില്ലെ.
എനഭാല ജനങ്ങളുസട സസസസരജതീവെനിതസത്ത തടസസപടുത്തഭാതനിരനിക്കഭാന് വെന്ധലലാംകേരണലാം/
സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന്  തുടങ്ങനിയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സതരുവനഭായ  ശലലലാം
നനിയനനിക്കഭാന് കവെണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന. 

സതരുവനഭായ്ക്കസള നനിയനനിക്കല

95(1057)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കളുസട കേടനികയറട്ട് ആളുകേള മരണസപടുനതുലാം
കുടനികേളുളസപസടയളവെര്  ഗുരുതര  പരനിക്കട്ട്  പറനി  ചേനികേനിത്സയനില  കേഴനിയനതുലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കസള  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  ജനങ്ങസള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം

എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ഇതുവെസര സസതീകേരനിചനിട്ടുളസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി) പുതുതഭായനി എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളമൂലലാം സതരുവെട്ട് നഭായ ശലലലാം നനിയനണ വെനികധയമഭാക്കഭാന്

സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സസക്രകടറനിയറട്ട്,  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജട്ട്  മറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള

ഇവെനിസടസയല്ലെഭാലാം തമ്പടനിചനിട്ടുള സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കസള നനിയനനിക്കഭാന് എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള

സസതീകേരനിസചനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ

മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal Birth Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട്.

ആയതനിനുകവെണ  നനിര്കദ്ദേശലാം  എല്ലെഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതലത്തനില സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. 2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)ചേടങ്ങളനിസല  ചേടലാം  4

അനുശഭാസനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരമുള  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്

സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ

പദതനികേള പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/ തനതട്ട് ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള  നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ  പനിടനികൂടനി

സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന് നടത്തുനതനിനുകവെണനി അവെസയ നനിശനിത

ദനിവെസകത്തക്കട്ട്  പഭാര്പനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  152  കബഭാക്കട്ട്

പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയ സമ്പനരഭായ പടനിപനിടനിത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട് സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി

അപ്രകേഭാരമുളവെര്  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  അവെരുസട

കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസുമഭായനി

ബന്ധസപടട്ട് ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

1055/2017
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5. സപഭാതുസലങ്ങളനില മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല കകേരള
പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219  എ,  219  എന്  വെകുപ്പുകേളുസട
ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല  അത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള സചേയ്യുനവെര്സക്കതനിസര
നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ സലാംഘഭാടകേസര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില രജനിസ്റ്റേര് സചേയനിക്കുകേ.

ഇവെ കൂടഭാസത ഇഇൗ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല  കൂടനിയ  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
27-8-2016-ല 45151/RC3/2014/തസസഭവെ. നമ്പര്  സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
(അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന)* ആയതനിസല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാകേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തട്ട് ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ
വെകുപനിസന്റെ  സവെബ്സസസറനില  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനമുണട്ട്.

(സനി)  കേഭാരലക്ഷമതകയഭാടുലാം  കൃതലതകയഭാടുലാംകൂടനി  Animal  Birth  Control
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  നടത്തുനതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  കൂടഭാസത  ഇതട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി ഒരു മഭാതൃകേഭാ കപ്രഭാജക്ടട്ട് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  വെന്ധലലാംകേരണലാം/സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന് നടപനിലവെരുത്തനിയ തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ആക്രമണലാം  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള   മുന്
വെര്ഷങ്ങസള അകപക്ഷനിചട്ട് കുറവെഭാണട്ട്. 

(ഇ) 22-8-2016-സല 45151/RC3/14/തസസഭവെ നമ്പര് സര്ക്കുലറനിസല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അനുസരനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന. 

സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ശലലലാം

96(1058)  ശതീ  .    മുല്ലെക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സതരുവ  നഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  നനിയനനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്

എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട് എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

സതരുവനഭായ  ശലലലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ശഭാസതീയവലാം  നനിയമപരവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗലാം Animal Birth Control കപ്രഭാഗ്രഭാലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട്.
ആയതനിനുകവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. 2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)ചേടങ്ങളനിസല  ചേടലാം  4
അനുശഭാസനിക്കുലാംപ്രകേഭാരമുള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ശലലലാം ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേള
പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/ തനതട്ട് ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ പനിടനികൂടനി
സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന്  നടത്തുനതനിനുകവെണനി  അവെസയ
നനിശനിത  ദനിവെസകത്തക്കട്ട്  പഭാര്പനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  152
കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയ സമ്പനരഭായ പടനിപനിടുത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട് സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി
അപ്രകേഭാരമുളവെര്  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  അവെരുസട
കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ജനില്ലെഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട് ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. സപഭാതുസലങ്ങളനില മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല കകേരള
പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219  എ,  219  എന്  വെകുപ്പുകേളുസട
ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല  അത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള  സചേയ്യുനവെര്സക്കതനിസര
നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ സലാംഘഭാടകേര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില രജനിസ്റ്റേര് സചേയ്യുകേ.

ഇവെ കൂടഭാസത ഇഇൗ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല  കൂടനിയ  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
27-8-2016-ല 45151/RC3/2014/തസസഭവെ. നമ്പര്  സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്
(അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന)*.  ആയതനിസല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തട്ട് ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ
വെകുപനിസന്റെ  സവെബ്സസസറനില പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനമുണട്ട്.

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ആക്രമണലാം

97 (1059) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉടബദുള :
ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട് പനി  . :
ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സതരുവ നഭായ്ക്കളുസട  ആക്രമണലാം ഗ്രഭാമ  നഗരകഭദമനില്ലെഭാസത  ജനങ്ങളക്കട്ട്
ഗുരുതര ഭതീഷണനി ഉയര്ത്തുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനില വെനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സതരുവനഭായ ശലലലാം ഒഴനിവെഭാക്കഭാന് ഇകതവെസര സസതീകേരനിച നടപടനികേള
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഫലവെത്തഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില  കൂടുതല  ഫലപ്രദമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിസനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നനിയനനിക്കുനതനികലക്കഭായനി
27-8-2016-ല 45151/RC3/2014/തസസഭവെ. നമ്പരഭായനി സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി അവെകലഭാകേനലാം
സചേയവെരുന.  

സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ആക്രമണലാം

98(1060)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുസ്തുല്ലെ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കളുസട  ആക്രമണത്തനില  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്
അടുത്തനിസട ജതീവെഹഭാനനി സലാംഭവെനിചനിട്ടുണട്ട്; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കളുസട  ആക്രമണത്തനില  എസനല്ലെഭാലാം  കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങളഭാണട്ട്

വെനിവെനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില ഈയനിസട ഉണഭായനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി) ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കസള മരുന കുത്തനിസവെച സകേഭാല്ലെഭാന്

നനിയമമുകണഭാ;
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(ഡനി)  ഇതു  സലാംബന്ധമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില  നലകേനിയ
സതലവെഭാങ്മൂലത്തനിസല വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഇ) ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ സതരുവനഭായ്ക്കസള പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന് എസനഭാസക്ക
നടപടനികേള ടകേസക്കഭാള്ളുസമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിചവെരുന.

(സനി)  മഭാരകേമഭായനി  മുറനികവെറതുലാം  ചേനികേനിത്സനിചട്ട്  കഭദമഭാക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
അവെസയനിലുളതുമഭായ  നഭായ്ക്കസള  കേര്ശന  വെലവെസകേളുസട  അടനിസഭാനത്തനില
മരുന കുത്തനിവെചട്ട് ദയഭാവെധലാം നടത്തുനതനിനട്ട് നനിലവെനില വെലവെസയണട്ട്.

(ഡനി) ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച സതലവെഭാങ്മൂലലാം സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില സമര്പനിചനിടനില്ലെ.

(ഇ) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുകവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. 2001-സല Animal Birth Control(Dogs)ചേടങ്ങളനിസല ചേടലാം 4 അനുശഭാസനിക്കുലാം
പ്രകേഭാരമുള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ശലലലാം ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേള
പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/ തനതട്ട് ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള  നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ  പനിടനികൂടനി
സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന്  നടത്തുനതനിനുകവെണനി  അവെസയ  നനിശനിത
ദനിവെസകത്തക്കട്ട് പഭാര്പനിചട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട് 152 കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട്
തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയ സമ്പനരഭായ പടനിപനിടനിത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട്  സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി
അപ്രകേഭാരമുളവെര് ലഭലമഭാകേഭാത്ത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില അവെരുസട കസവെനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. സപഭാതുസലങ്ങളനില  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല  കകേരള
പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219  എ,  219  എന്  വെകുപ്പുകേളുസട
ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല അത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള സചേയ്യുനവെര്സക്കതനിസര
നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ സലാംഘഭാടകേസര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില രജനിസ്റ്റേര് സചേയനിക്കുകേ.
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ഇവെ കൂടഭാസത ഇഇൗ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല കൂടനിയ കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
27-8-2016-ല 45151/RC3/2014/തസസഭവെ. നമ്പര്  സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്
(അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന)*.  ആയതനിസല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാകേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റുമഭാര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ
വെകുപനിസന്റെ സവെബ്സസസറനില പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനമുണട്ട്.

സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ആക്രമണലാം

99(1061)  ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കളുസട ആക്രമണലാം വെര്ദനിച വെരുന കേഭാരലലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെനതനിനുകശഷലാം സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കളുസട
ആക്രമണലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എത്ര  കകേസുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുസണനലാം  എത്ര
കപര്ക്കട്ട് ജതീവെന് നഷ്ടസപടനിട്ടുസണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതു തടയനതനിനട്ട് എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനസതനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിചവെരുന.

(സനി) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുകവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. 2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)  ചേടങ്ങളനിസല  ചേടലാം  4
അനുശഭാസനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരമുള  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  പദതനികേള
പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/തനതട്ട് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള  നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ  പനിടനികൂടനി
സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന് നടത്തുനതനിനുകവെണനി അവെസയ നനിശനിത
ദനിവെസകത്തക്കട്ട്  പഭാര്പനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  152  കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയ സമ്പനരഭായ പടനിപനിടനിത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട് സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി
അപ്രകേഭാരമുളവെര്  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  അവെരുസട
കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ജനില്ലെഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട്
ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. സപഭാതുസലങ്ങളനില മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല കകേരള
പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആക്ടട്ട്  219 എ, 219 എന് വെകുപ്പുകേളുസട ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല
അത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള  സചേയ്യുനവെര്സക്കതനിസര  നനിയമപ്രകേഭാരമുള
കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ  സലാംഘഭാടകേസര  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  രജനിസ്റ്റേര്
സചേയനിക്കുകേ.

ഇവെ കൂടഭാസത ഇഇൗ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല  കൂടനിയ  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
27-8-2016-ല 45151/RC3/2014/തസസഭവെ. നമ്പര്  സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്
(അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന)*.  ആയതനിസല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാകേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തട്ട് ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ
വെകുപനിസന്റെ  സവെബ്സസസറനില പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനമുണട്ട്.

സതരുവനഭായ്ക്കളുസട നനിയനണലാം

100(1062)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സതരുവനഭായ്ക്കസള  വെന്ധലലാംകേരനിക്കുകേയല്ലെഭാസത  സകേഭാല്ലെരുസതന  കകേന്ദ്ര
മനനിയസട  നനിര്കദ്ദേശലാം  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശസത്ത
സലാംബന്ധനിച സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  നഭായ കപ്രമനികേളുസടയലാം കകേന്ദ്ര മനനിയസടയലാം നനിലപഭാടട്ട് മനുഷല ജതീവെനട്ട്
ഗുരുതര  ഭതീഷണനി  ഉയര്ത്തുന  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കളുസട
നനിയനണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  വെന്ധലലാംകേരണലാം/സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  Animal  Birth
Control കപ്രഭാഗ്രഭാലാം നടപനിലഭാക്കനി സതരുവനഭായ്ക്കസള വെന്ധലലാംകേരണത്തനിനട്ട്  വെനികധയമഭാക്കനി
അവെയസട  പ്രജനനലാം  നനിയനനിക്കുവെഭാന്  മതനിയഭായ  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.

(ബനി)  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട   നനിയനണലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്   22-8-2016-ല  45151/RC3/2014/തസസഭവെ. നമ്പരഭായനി സര്ക്കുലര്
പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം സചേയവെരുന.  

സതരുവനഭായ്ക്കളുസട നനിയനണലാം

101(1063) ശതീ  .   അന്വെര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനട്ട്  മഭാസത്തനിനുളനില  അക്രമകേഭാരനികേളഭായ
സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കളുസട കേടനികയറട്ട് ചേനികേനിത്സ കതടനിയവെര് എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി)  സതരുവെട്ട് നഭായകേളുസട നനിയനണത്തനിനുലാം,  സതരുവെട്ട് നഭായകേളനില നനിന
ജനങ്ങസള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  എസനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചസവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അക്രമകേഭാരനികേളഭായ സതരുവെട്ട് നഭായകേസള സകേഭാല്ലുനതനിനട്ട് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില  ഓകരഭാ  ജനില്ലെയനിലുലാം
എത്ര നഭായകേസള ഉന്മൂലനലാം സചേയസവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നഭായകേളുസട കേടനികയറട്ട് ചേനികേനിത്സയനില കേഴനിയനവെര്ക്കുലാം മരണസപടവെരുസട
ആശനിതര്ക്കുലാം മതനിയഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലകേനിയനിടനിസല്ലെന പരഭാതനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വെനിവെരലാം കശഖരനിചവെരുന.

(ബനി) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ

മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ

എനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുകവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. 2001-സല  Animal Birth Control (Dogs)  ചേടങ്ങളനിസല ചേടലാം  4  

അനുശഭാസനിക്കുലാം പ്രകേഭാരമുള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  

സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ

പദതനികേള പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/തനതട്ട് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അവെസയ പനിടനികൂടനി

സസ്റ്റേറനിസസലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന് നടത്തുനതനിനുകവെണനി അവെസയ 

നനിശനിത  ദനിവെസകത്തക്കട്ട്  പഭാര്പനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  152  

കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയ സമ്പനരഭായ പടനിപനിടനിത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട് സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി

അപ്രകേഭാരമുളവെര് ലഭലമഭാകേഭാത്ത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില അവെരുസട

കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ജനില്ലെഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസുമഭായനി  

ബന്ധസപടട്ട് ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. സപഭാതുസലങ്ങളനില  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല

 കകേരള പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആക്ടട്ട്  219  എ, 219  എന് വെകുപ്പുകേളുസട

 ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല അത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള സചേയ്യുനവെര്സക്കതനിസര 

നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ  സലാംഘഭാടകേസര  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  രജനിസ്റ്റേര്  

സചേയനിക്കുകേ.

ഇവെ കൂടഭാസത ഇഇൗ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല  കൂടനിയ  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
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27-8-2016-ല 45151/RC3/2014/തസസഭവെ. നമ്പര്  സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്
(അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന)*.  ആയതനിസല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാ പഞഭായത്തട്ട് ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ
വെകുപനിസന്റെ സവെബ്സസസറനില പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനമുണട്ട്.

(സനി) ഇല്ലെ. ബഭാധകേമല്ലെ.

(ഡനി) പരഭാതനി ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സതരുവനഭായ്ക്കളസക്കതനിരഭായ നടപടനികേള

 102(1064) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കളുസട നശതീകേരണത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച വെരുന
നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കളുസട  വെന്ധലലാംകേരണത്തനിനഭായനി  സപഭാതുജനങ്ങളുസടയലാം
എന്.ജനി.ഒ.-കേളുസടയലാം സഹകേരണകത്തഭാസട പദതനികേള രൂപതീകേരനിച നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കളുസട  ആക്രമണത്തനില  പ്രയഭാസങ്ങള  കനരനിടുനവെര്ക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര് എസനല്ലെഭാലാം സഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാക്കുസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1960-സല  മൃഗങ്ങളസക്കതനിസരയള  ക്രൂരത  തടയല  ആക്ടനിസല  13-ാം
വെകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  കപവെനിഷബഭാധകയറ  നഭായ്ക്കസള  സകേഭാല്ലുനതട്ട്  മഭാത്രലാം  അനുവെദനതീയമഭാണട്ട്.
അനനിമല  ബര്ത്തട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂള  2001-സല  റൂള  9  പ്രകേഭാരലാം  മഭാരകേമഭായനി
മുറനികവെറതുലാം കഭദമഭാകേഭാത്ത അസുഖമുളതുമഭായ നഭായ്ക്കസള മഭാത്രകമ സകേഭാല്ലുവെഭാന് നനിയമലാം
അനുവെദനിക്കുനള്ളു. 

(ബനി) നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ബഹുമഭാന സപ ട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  5-4-2016-ല  പുറസപടുവെനിച
വെനിധനിനലഭായത്തനിസല  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കസപട  ജസ്റ്റേനിസട്ട്  സനിരനിജഗന്
കേമ്മേനിറനിയസട ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ആക്രമണത്തനിനട്ട് ഇരയഭായനിട്ടുളവെര്ക്കട്ട്
പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനിമുമ്പഭാസകേ  പരഭാതനികേള  കബഭാധനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത
കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം സലാംബന്ധനിച തുടര്നടപടനികേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

* സസലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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മുക്കലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി

103(1065)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  മുക്കലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില  സസക്രടറനി
ഉളസപസടയള  ജതീവെനക്കഭാസര  നനിയമനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
തഭാളലാം സതറ്റുന കേഭാരലലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസക്രടറനി,  എഞനിനതീയര്മഭാര്  തുടങ്ങനിയവെസര  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ലെ.

(ബനി&സനി)  നനിലവെനിലുള ജതീവെനക്കഭാസര ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പദതനി പ്രവെര്ത്തനലാം
നടത്തനിവെരുന.  മുനനിസനിപല സസക്രടറനിസയ നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.  -യനികലക്കട്ട് ഒഴനിവെട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.  മുക്കലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില
അനുവെദനിച  ഒരു  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എഞനിനതീയറുസട  തസനികേ  നനികേത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറ്റുള
ജതീവെനക്കഭാസര  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടറുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയറുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന. 

ജനി. രത്തസന്റെ സര്വ്വതീസട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള

104(1066)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതീനചനില  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  സസക്രടറനിയഭായനിരനികക്ക  1996  മുതല
കേഭാണഭാതഭായ  ശതീ  ജനി.  രത്തസന്റെ  സര്വ്വതീസട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
മഭാതഭാവെട്ട് ശതീമതനി ജനി. ആനനവെല്ലെനി സമര്പനിച അകപക്ഷ പ്രകേഭാരലാം സസക്രകടറനിയറനില
ഉള  34/EPB2/2016/LSGD  എന  ഫയലനികന്മേല  എസനല്ലെഭാലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചസവെനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശതീമതനി  ജനി.  ആനനവെല്ലെനിക്കട്ട്  ടനിയഭാസന്റെ  സര്വ്വതീസട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള
എത്രയലാം സപസടനട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലെയനിസല  മതീനചനില  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  സസക്രടറനി
ആയനിരനികക്ക  1996  മുതല കേഭാണഭാതഭായ ശതീ.  ജനി.  രത്തസന്റെ കസവെനഭാനുകൂലലങ്ങള
നലണസമനകപക്ഷനിചട്ട്  ടനിയഭാസന്റെ  മഭാതഭാവെട്ട്  ശതീമതനി  ജനി.  ആനവെല്ലെനി  സമര്പനിച
അകപക്ഷയനികന്മേല  വെനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്  നലകേഭാന്  പഞഭായത്തട്ട് ഡയറക്ടകറഭാടട്ട്
ആവെശലസപടനിരുന.  പഞഭായത്തട്ട് ഡയറക്ടര് ലഭലമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടനില കപഭാലതീസട്ട്
അകനസഷണലാം സലാംബന്ധനിച വെനിവെരങ്ങസളഭാനലാം ലഭലമല്ലെഭാതനിരുനതനിനഭാല  ടനിയഭാസന്റെ
തനികരഭാധഭാനലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് നടന കപഭാലതീസട്ട് അകനസഷണത്തനിസന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാന് പഞഭായത്തട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലെയനിസല  മതീനചനില  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില
സസക്രടറനിയഭായനിരുന ശതീ. ജനി. രത്തസന 1996 മുതല അനധനികൃതമഭായനി ഓഫതീസനില
ഹഭാജരഭാകേഭാതനിരുനതനിസനത്തുടര്നട്ട്  9-7-1996-സല  ഡനി5-19253/1996  നമ്പര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  പഞഭായത്തട്ട്  ഡയറക്ടര്  സര്വെതീസനിലനനിനലാം   സസസന്ഡട്ട്
സചേയനിരുന.   തുടര്നട്ട്  ടനി  വെനിഷയത്തനില  കുറപത്രലാം  നലകേനി  അചടക്ക  നടപടനി
ആരലാംഭനിചട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ഡയറക്ടറുസട  18-4-2006-സല  ഡനി5/19253/1996  നമ്പര്
നടപടനിക്രമലാം  പ്രകേഭാരലാം  7-6-1996-ാം  തതീയതനി  പ്രഭാബലലത്തനില  ടനിയഭാസന
സര്വ്വതീസനിലനനിനലാം  നതീക്കലാം  സചേയട്ട്  ഉത്തരവെഭായനിരുന.   ഇഇൗ  ഉത്തരവെനിസനതനിസര
ശതീമതനി  ജനി.  ആനവെല്ലെനി  സര്ക്കഭാര്  മുമ്പഭാസകേ  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  പഞഭായത്തട്ട്
ഡയറക്ടറുസട  വെനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  ചേടപ്രകേഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
തതീര്പഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന. 

ക്ലതീന് കകേരള പദതനി

105 (1067) ശതീ  .   സജയനിലാംസട്ട് മഭാതത :
ശതീ  .   വെനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    മുരളനി  സപരുസനല്ലെനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ക്ലതീന് കകേരള പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില പ്രസ്തുത പദതനിയസട
ലക്ഷലങ്ങള എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  ലക്ഷലലാം
ടകേവെരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) ഉണട്ട്. നഗര-ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില ടജവെ-അടജവെ മഭാലനിനലലാം ശഭാസതീയമഭായനി
പരനിപഭാലനിചട്ട് മഭാലനിനലപ്രശ്നലാം പരമഭാവെധനി കുറയ്ക്കുകേസയന ലക്ഷലകത്തഭാസട സലാംസഭാന
പദതനിയസട  ഘടകേമഭായനി  ശുചേനിതസലാം  കകേരളലാം  പദതനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുസടയലാം
നഗരസഭകേളുസടയലാം  കനതൃതസത്തനില  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനണട്ട്.  പദതനിയസട
ഭഭാഗമഭായനി ചുവെസടപറയന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിചവെരുന.

1. ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില/നഗരസഭകേളനില  ആവെശലസമങനില  സപഭാതു
ഖരമഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  സലാംവെനിധഭാനലാം  സൃഷ്ടനിക്കുകേ,  നനിലവെനിലുള
സപഭാതു  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുസട  അറകുറപണനി  നടത്തനി  മഭാലനിനല
പരനിപഭാലനലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

2. കേമ്മേന്യൂണനിറനി തലത്തനിലുലാം സഭാപന തലങ്ങളനിലുലാം മഭാലനിനലസലാംസ്കരണ
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം നലകുകേ.

3. ഗഭാര്ഹനികേ  തലത്തനില  കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗട്ട്/ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലഭാന്റുകേള
സഭാപനിചട്ട്  പരമഭാവെധനി  അഴുകുന  മഭാലനിനലങ്ങള  ഉറവെനിടത്തനില
സലാംസ്കരനിക്കുകേ.  ഇതനിലൂസട  സപഭാതുസലസത്തത്തുന മഭാലനിനലത്തനിസന്റെ
അളവെട്ട് പരമഭാവെധനി കുറയ്ക്കുകേ.

4. ഗഭാര്ഹനികേ  കേക്കൂസട്ട്/കേമ്മേന്യൂണനിറനി  സഭാനനിടറനി  കകേഭാലാംപ്ളകട്ട്  നനിര്മ്മേനിച
നലകേഭാന് സഹഭായലാം നലകുകേ.

5. അറവശഭാല, ക്രനിമകറഭാറനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം അഥവെഭാ നവെതീകേരണലാം.

6. സഭാപനതലത്തനില മഭാതൃകേഭാ ദവെമഭാലനിനല പരനിപഭാലന പദതനി.

7. സമറതീരനിയല റനിക്കവെറനി സഫസനിലനിറനി സഭാപനിക്കുകേ.

8. വെനിവെര  വെനിജഭാന  വെലഭാപന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട  ജനങ്ങളനില
അനുകൂല മകനഭാഭഭാവെമഭാറവലാം ശതീലവെലക്കരണവലാം.

(ബനി) നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള പൂര്ണ്ണമഭായനി ലക്ഷലലാം ടകേവെരനിചനിടനില്ലെ.

ഓപണ് എയര് കസ്റ്റേഡനിയലാം

106(1068)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) അമ്പലപഭാറ ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനില എലാം.എല.    എ.-യസട ആസനി വെനികേസന
പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി  ഓപണ്  എയര്  കസ്റ്റേഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്
എവെനിസടയഭാണട്ട്; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എനഭാണട്ട് ആസനി വെനികേസന പദതനിയനില നനിനലാം ഇതനിനഭായനി ഫണട്ട്
അനുവെദനിചതട്ട്; എത്ര രൂപയഭാണട്ട് അനുവെദനിചതട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത കസ്റ്റേഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിസന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) ഇഇൗ വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ സജതീവെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

മഭാലനിനലനതീക്കലാം

107(1069) ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേഭാചനിന് കകേഭാര്പകറഷന് കേക്കൂസട്ട് മഭാലനിനലലാം നതീക്കലാം സചേയ്യുനതനിനഭായനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എസനല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് പഭാസട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉസണങനില എത്ര വെഭാഹനങ്ങളക്കഭാണട്ട് നനിലവെനില പഭാസട്ട് നലനിയനിട്ടുളസതനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാസട്ട്  നല്കുന  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  കേക്കൂസട്ട്  മഭാലനിനലലാം  നതീക്കലാം
സചേയ്യുനതനിനഭായനി കകേഭാര്പകറഷന് വെഭാര്ഡുകേള തനിരനിചട്ട്  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില
ഏസതല്ലെഭാലാം  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  ഏസതല്ലെഭാലാം  വെഭാര്ഡുകേളഭാണട്ട്  നലനിയനിട്ടുളസതനതനിസന്റെ
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മഭാലനിനലലാം  എവെനിസട  നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ഈ  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
അനുമതനി നലനിയനിട്ടുളസതന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സകേഭാചനി  മുനനിസനിപല  കകേഭാര്പകറഷനനില  ദനിവെകസന  100m3 കേക്കൂസട്ട്
മഭാലനിനലങ്ങള ശഭാസതീയമഭായനി സലാംസ്കരനിക്കുവെഭാന് ഉതകുന രതീതനിയനിലുള ഒരു പ്ലഭാന്റെട്ട്
സകേ.എസട്ട്.യ.ഡനി.പനി.-യസട  കനതൃതസത്തനില  ബഹ്മപുരത്തട്ട്  സഭാപനിച.  ഇഇൗ
പ്ലഭാന്റെനികലക്കട്ട് 100m3 (ഏകേകദശലാം ഇരുപതട്ട് ടഭാങര് കലഭാഡട്ട്) സസപ്കറജട്ട് സനിരമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  11-11-2015-സല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട് നമ്പര്.3310/2015/തസസഭവെ
അനുശഭാസനിക്കുന പ്രകേഭാരലാം ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനിസയ ചുമതലസപടുത്തുകേയലാം സചേയ് തു.
ഡനിസലാംബര് 2015 മുതല സനിരമഭായനി സസപ്കറജട്ട് ടനി പ്ലഭാന്റെനില എത്തനിക്കുന ചുമതല
ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി ലനിമനിറഡട്ട് നനിര്വ്വഹനിചവെരുന.
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(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) ഡനിസലാംബര് 2015 മുതല മൂനട്ട് മഭാസകത്തക്കട്ട് 20 ടഭാങറുകേളക്കുലാം തുടര്നട്ട്

2016  മഭാര്ചട്ട്  22  മുതല സകേഭാചനി മുനനിസനിപല കകേഭാര്പകറഷസന്റെ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം

പത്തട്ട്  മുതല  പനണട്ട്  ടഭാങറുകേളക്കുലാം  സസപ്കറജട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി

തഭാലക്കഭാലനികേ പഭാസ്സുകേള ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി ലനിമനിറഡട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) വെഭാര്ഡുകേള തനിരനിച നലകേനിയനിടനില്ലെ.

(ഇ)  ബഹ്മപുരത്തട്ട്  സഭാപനിചനിട്ടുള  സസപ്കറജട്ട്  ടതീറട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്റെനില

എത്തനിക്കുവെഭാനഭാണട്ട് ടഭാങറുകേളക്കട്ട് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.

മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം

108(1070) ശതീ  .   വെനി  .   സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :

ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ശശനി :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനലപ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനല്ലെഭാലാം  ശഭാസതീയ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

അവെലലാംബനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  എല്ലെഭാ  വെതീടുകേളനിലുലാം  ഉറവെനിട  മഭാലനിനല  സലാംസ്ക്കരണ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ ബഹുനനില സകേടനിടങ്ങളുലാം ഫഭാറ്റുകേളുലാം പണനിയനതനിനട്ട് അനുമതനി

നലകുകമ്പഭാള ഉറവെനിട  മഭാലനിനല  സലാംസ്ക്കരണത്തനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം  കൂടനി  പ്ലഭാനനില

ഉണഭാകേണസമന  ചേടലാം  നനിലവെനിലുകണഭാ;  ഇസല്ലെങനില  ആയതനിനുള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫഭാറ്റുകേളുലാം  കഹഭാടലുകേളുലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  അവെരുസട  സലത്തട്ട്  തസന

അവെരുസട സചേലവെനിൽ സലാംസ്ക്കരനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ;

(ഇ)  മഭാലനിനല  സലാംസ്ക്കരണത്തനില സപഭാതുജനങ്ങളുസട  ശക്തമഭായ പങഭാളനിത്തലാം

ഉറപ്പു വെരുത്തുനതനിനഭായനി എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാലനിനലപ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ചുവെസട  പറയന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
അവെലലാംബനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

1. ഉറവെനിട മഭാലനിനലസലാംസ്കരണ സലാംവെനിധഭാനലാം വെതീടുകേളനിലുലാം സപഭാതു-സസകേഭാരല
 സഭാപനങ്ങളനിലുലാം, കേമ്മേന്യൂണനിറനി തലത്തനിലുലാം ഉറപഭാക്കല.

2. അഴുകേഭാത്ത  മഭാലനിനലങ്ങള  സമഭാഹരനിക്കഭാനുലാം  സലാംസ്കരനിക്കഭാനുലാം
പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനട്ട് ടകേമഭാറുനതനിനുലാം നടപടനി ആരലാംഭനിക്കല.

3. സമറതീരനിയല റനിക്കവെറനി സഫസനിലനിറനി സഭാപനിക്കല.

4. തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനത്തനിസന്റെ  കറഭാഡുകേളുസട  ടഭാറനിലാംഗനിനട്ട്  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്
മഭാലനിനലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ. 

5. വെതീടുകേളനിലുലാം സഭാപനങ്ങളനിലുലാം അഴുകേഭാത്ത മഭാലനിനലങ്ങള തരലാംതനിരനിചട്ട്
വൃത്തനിയഭാക്കനി സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള പരനിശതീലനങ്ങള.

6. ബൃഹത്തഭായ 'ശുചേനിതസ കകേരളലാം ' കേലഭാമ്പയനിന്.

7. പുനരുപകയഭാഗ സഭാദലമഭായ സഭാധനങ്ങള പരമഭാവെധനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
കപ്രരനിപനിക്കുനതനിനുലാം പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ വെസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുമുള 
കേലഭാമ്പയനിന്, ബദല ഉലപനങ്ങള ലഭലമഭാക്കല, ബദല ഉലപന 
സലാംരലാംഭങ്ങള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കല.

8. ഗ്രതീന്  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ബഭാധകേമഭാക്കഭാനുള
നടപടനികേള,  പരനിശതീലനങ്ങള,  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കല,  
പരനികശഭാധനഭാ സലാംവെനിധഭാനലാം സൃഷ്ടനിക്കല.

9. എല്ലെഭാ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ശഇൗചേഭാലയ  സഇൗകേരലലാം  ഉറപഭാക്കല.
വൃത്തനിയള സ്കൂളുകേള, ആശുപത്രനികേള, സപഭാതു സഭാപനങ്ങള.

10. വൃത്തനിയലാം സവെടനിപ്പുമുള സപഭാതു കടഭായട്ട് സലറട്ട് ശലാംഖല.

11. ദവെമഭാലനിനല സലാംസ്കരണ രതീതനികേള ആവെനിഷ്കരനിക്കല.

12. കേനഭാലുകേള,  സപഭാതുജലഭാശയങ്ങള  എനനിവെനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്  മലനിനജലലാം 
ഒഴുകുനതട്ട് തടയനതനിനുള സഭാദലതകേള പഠനവലാം പരനിഹഭാര  
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കലുലാം.

13. സഭാപനങ്ങളനില  ഉറവെനിട  (onsite)  ദവെ  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  
സലാംവെനിധഭാനലാം,  വെനികകേന്ദ്രതീകൃത ദവെ മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന സൃഷ്ടനി  
(DWWATS).
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14. പഭാകക്കജട്ട് സസപ്കറജട്ട് ടതീറട്ട്സമന്റെട്ട് സലാംവെനിധഭാനങ്ങള സഭാപനിക്കുകേ.

15. സ്കളഭാടര്  ഹഇൗസട്ട്,  ക്രനിമകറഭാറനിയലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള

ആസൂത്രണവലാം നനിര്വ്വഹണവലാം.

16. അപകേടകേഭാരനികേളുലാം പുനരുപകയഭാഗ സഭാദലമല്ലെഭാത്തതുമഭായ മഭാലനിനലങ്ങള

സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം സൂക്ഷനിക്കഭാനുമുള സപഭാതുസലാംവെനിധഭാനങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കല.

17. സുസനിര  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനിനുള  സഭാകങതനികേ  പനിന്തുണ

നലകുനതനിനുള സഭാപന സലാംവെനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട് രൂപലാം നലകേല.

18. സമറതീരനിയല കപഭാളനിസനിക്കട്ട് രൂപലാം നലകേല.

19. അനനിവെഭാരലമഭായ നനിയമ കഭദഗതനികേള, നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള.

20. ഓകരഭാ  പങഭാളനികേളക്കുലാം  കവെണനി  സവെകവ്വസറ  കശഷതീവെനികേസന  

പരനിശതീലന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള.

(ബനി)  കകേരളത്തനിസല  എല്ലെഭാ  വെതീടുകേളനിലുലാം  ഉറവെനിട  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) സകേ.പനി.ബനി.ആര്. ചേടലാം 30 പ്രകേഭാരവലാം സകേ.എലാം.ബനി.ആര്. ചേടലാം 26(എ)

പ്രകേഭാരവലാം  ഇത്തരത്തനിലുള  സകേടനിടങ്ങള  പണനിയകമ്പഭാള  ഉറവെനിട  മഭാലനിനല

സലാംസ്കരണത്തനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം കവെണസമനട്ട് വെലവെസ സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) 1994 -സല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആക്ടനിസന്റെ സസക്ഷന്  334(എ)യനില

ഇക്കഭാരലലാം  വെലവെസ  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവെനില  എല്ലെഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം

ഇത്തരത്തനിലുള നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനി വെരുനമുണട്ട്.  കകേരള പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആക്ടട്ട്

219(വെനി) (എ), (ബനി)-യനിലുലാം ഇക്കഭാരലലാം വെലവെസ സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  സലാംസഭാനസത്ത  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഉറവെനിട  മഭാലനിനല
സലാംസ്കരണലാം,  മഭാലനിനല  കശഖരണലാം,  സലാംസ്കരണലാം എനതീ കേഭാരലങ്ങളനില സപഭാതുജന
പങഭാളനിത്തവലാം സഹകേരണവലാം ഉറപഭാക്കനി ശഭാസതീയമഭായ മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം ഒരു
പുതനിയ സലാംസ്കഭാരമഭായനി രൂപസപടുത്തുനതനിനട്ട് ശുചേനിതസ മനിഷന്, ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി
എനനിവെ  മുകഖന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാസത  സമഗ്ര  കകേരള
വെനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം
അടക്കമുള പദതനികേള ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാസട മനിഷന് മഭാതൃകേയനില നടപഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

1055/217
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അനധനികൃത നനിര്മ്മേനിതനി

109(1071)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരനിയനിസല  അതനിപുരഭാതനവലാം  അതതീവെ  സുരക്ഷഭാ
കമഖലയനിലുളതുമഭായ ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രലാം,  കക്ഷത്ര ടസ്റ്റേട്ട് എനനിവെയകടതഭായനിരുന
ഭൂമനിയനില കേഴനിഞ്ഞ 20 വെര്ഷത്തനിനകേലാം നടത്തനിയനിട്ടുള അനധനികൃത നനിര്മ്മേനിതനികേസളക്കുറനിചട്ട്
പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില പരനികശഭാധനഭാഫലലാം സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷത്രത്തനിനു  200  മതീറര്  ചുറളവെനില  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാസതയലാം  ആവെശലമഭായ  എല്ലെഭാ  അനുമതനികേളുലാം  കനടഭാസതയലാം  നടത്തനിയ
നനിര്മ്മേനിതനികേസളക്കുറനിചട്ട് വെനിശദമഭായ വെനിവെരകശഖരണലാം നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  പരനിധനിക്കുളനില  സസലസന്സനില്ലെഭാസത  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  എല്ലെഭാ
അനധനികൃത സഭാപനങ്ങളുലാം  അടച പൂടഭാനുലാം  അതനിസുരക്ഷഭാ കമഖലയഭായതനിനഭാല
പുതുതഭായനി ഒരു സസലസന്സുലാം അനുവെദനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണട്ട്. ശതീപതനഭാഭ സസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിസന്റെ സമതീപത്തട്ട് അതതീവെ
സുരക്ഷഭാകമഖലയനില അടുത്തകേഭാലത്തട്ട് ഒരു വെലഭാപഭാരസഭാപനത്തനിനട്ട് തതീ പനിടനിചതുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട്  ഫയര്  &  സറസ്കത  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുലാം  കപഭാലതീസുലാം  നഗരസഭയലാം കചേര്നട്ട്
പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുന. കക്ഷത്ര പരനിസരത്തട്ട് മതനിയഭായ സുരക്ഷഭാസലാംവെനിധഭാനങ്ങളനില്ലെഭാസത
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന എല്ലെഭാ സകേഭാകമഴലല/റസനിഡന്ഷലല സകേടനിടങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്  വെനിശദമഭായനി
പഠനിക്കുനതനിനുലാം നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ബന്ധസപട മൂനട്ട് വെകുപ്പുകുളുലാം
തതീരുമഭാനസമടുക്കുകേയലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരനികേയലാം സചേയ്യുന.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

സവെളനിയനിട വെനിസര്ജനമുക്ത സലാംസഭാനലാം

 110 (1072) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളസത്ത  സവെളനിയനിട  വെനിസര്ജനമുക്ത  സലാംസഭാനമഭാക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചള  പ്രഖലഭാപനലാം  എന  നടത്തുവെഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളസതനട്ട്  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനികനഭാടനുബന്ധമഭായനി  സചേയ തതീര്ക്കഭാനുള കേഭാരലങ്ങള എസനല്ലെഭാസമനട്ട്
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുവെസര ഇതനിനഭായനി എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസകേസക്കഭാണനിട്ടുസണനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളസത്ത സവെളനിയനിട വെനിസര്ജനമുക്ത സലാംസഭാനമഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ആദല ഘടത്തനില എല്ലെഭാ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിസലയലാം എല്ലെഭാ കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
കേക്കൂസട്ട്  സഇൗകേരലലാം  ഉറപഭാക്കനി  സപഭാതുസലസത്ത  മലവെനിസര്ജനലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനി
രഭാജലത്തനിനട്ട് മഭാതൃകേയഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളപനിറവെനി ദനിനമഭായ  2016  നവെലാംബര്  1-നട്ട് ഗ്രഭാമ പ്രകദശങ്ങളുസടയലാം
2017  മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്  നഗര  പ്രകദശങ്ങളുസടയലാം  പ്രഖലഭാപനലാം  നടത്തുവെഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി)  കബസട്ട് ടലന്  സര്കവ്വയനിലൂസട  ഗ്രഭാമപ്രകദശസത്ത  കേക്കൂസട്ട്  സഇൗകേരലലാം
ഇല്ലെഭാത്ത കുടുലാംബങ്ങസള കേസണത്തുകേയലാം അവെര്ക്കട്ട് കേക്കൂസട്ട് നനിര്മ്മേനിച നലകുനതനിനുള
പദതനി ഓകരഭാ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുലാം തയഭാറഭാക്കനി ഡനി.പനി.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടുകേ,
കേക്കൂസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ബുദനിമുട്ടുകേള  കനരനിടുന  പ്രകദശങ്ങള  കേസണത്തനി
കേക്കൂസട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  കൂടുതല  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കുകേ,  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന മുറയ്ക്കട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുകേ, 2016
ഒകക്ടഭാബര്  2-ാം തതീയതനികയഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനസത്ത എല്ലെഭാ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം
സപഭാതുസലസത്ത വെനിസര്ജനലാം ഒഴനിവെഭാക്കുകേയലാം നവെലാംബര്  1-നട്ട്  സലാംസഭാനസത്ത
ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങള  സപഭാതുസലസത്ത  വെനിസര്ജനലാം  ഒഴനിവെഭാക്കസപടതഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം സചേയ്യുന.

(ഡനി)  ഇതുവെസര  ഇതനിനഭായനി  ടകേസക്കഭാണനിട്ടുള  നടപടനികേള  ചുവെസട
സകേഭാടുക്കുന:

• വെലക്തനിഗത ഗഭാര്ഹനികേ ശഇൗചേഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
വെനിഹനിതമടക്കലാം  (സസചട്ട്  ഭഭാരതട്ട് മനിഷന്)  ആസകേ  15400  രൂപയഭാണട്ട്  
യൂണനിറട്ട് കകേഭാസ്റ്റേട്ട്.  സസചട്ട് ഭഭാരതട്ട് മനിഷന് (അര്ബന്) പദതനി പ്രകേഭാരമുള 
സഹഭായലാം 93 നഗരസഭകേളനിലഭായനി 42147 കടഭായട്ട് ലറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഗ്രഭാമ പ്രകദശങ്ങളനില കടഭായട്ട് ലറട്ട് പണനിയനതനിനുള 
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കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭലമഭാകുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം വെന സഭാഹചേരലത്തനില 
എല്ലെഭാ കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം ശഇൗചേഭാലയ സഇൗകേരലലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുള 
ധനലാം തങ്ങളുസട പ്ലഭാന് ഫണനിലനനിനലാം തുകേ വെകേയനിരുത്തനി വെലക്തനിഗത 
ഗഭാര്ഹനികേ ശഇൗചേഭാലയലാം പണനിയനതനിനുള അനുമതനി നലകേനിയതനിസന്റെ 
അടനിസഭാനത്തനില എല്ലെഭാ പഞഭായത്തുകേളുലാം കപ്രഭാജക്ടുവെചട്ട്  പദതനി  
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

• ദുര്ഘട  പ്രകദശങ്ങളനില  പണനികയണ്ടുന  39120  കടഭായട്ട് ലറ്റുകേളക്കട്ട്
അധനികേലാം ആവെശലമഭായനി വെരുന തുകേ പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  പ്രകതലകേ  സഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിചസകേഭാണ്ടുലാം
അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുവെഭാന്  അനുമതനി  നലകേനിയലാം
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

• 115 ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില ജലനനിധനി മുകഖന കപ്രഭാജക്ടട്ട് ഏസറടുത്തട്ട് 
ഗഭാര്ഹനികേ ശഇൗചേഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണ കപ്രഭാജക്ടട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

• എകസ്റ്റേറട്ട്  ലയങ്ങളനില  ഗഭാര്ഹനികേ  ശഇൗചേഭാലയങ്ങളുലാം  സഭാനനിടറനി
കകേഭാപ്ളകലാം പണനിയനതനിനുള സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

• സര്ക്കഭാര്-സസകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുസട സനി.എസട്ട്.ആര്.  ഫണനിലനനിനട്ട്
ബുദനിമുകടറനിയ പ്രകദശങ്ങളനില കടഭായട്ട് ലറട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് അധനികേ
തുകേ കേസണത്തുനതനിനുള ശമങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

• കുടുലാംബശതീ,  സകേഭാകമഴലല  ബഭാങ്കുകേള,  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള  മുകഖന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വെഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
പ്രഭാകദശനികേമഭായനി സഇൗകേരലങ്ങള ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

• കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനഭാ  സലാംവെനിധഭാനത്തനിസന്റെ  കസവെനവലാം  റനികസഭാഴട്ട്
കപഴണ്മഭാരുസട  കസവെനവലാം,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  സമഭാടബടലകസഷന്
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

• World Bank, UNICEF എനതീ സഭാപനങ്ങളുസട പനിന്തുണകയഭാടുകൂടനി
റനികസഭാഴട്ട് കപഴണ്മഭാര്ക്കുള പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
അനുകയഭാജലമഭായ സഭാകങതനികേ വെനിദലകേള കേസണത്തനി ജനില്ലെകേളക്കട്ട്  
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സചേലവെട്ട് പരനിമനിതസപടുത്തനിയ നനിര്മ്മേഭാണ സഭാകങതനികേ 
രതീതനികേളനില കമസണ് പരനിശതീലനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ജല ദഇൗര്ലഭല 
പ്രകദശങ്ങളനില  എകക്കഭാസഭാന്  കടഭായട്ട് ലറ്റുകേള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  
പരനിചേയസപടുത്തനി വെരുനണട്ട്.

• മഭാധലമങ്ങളനില  പരമഭാവെധനി  പ്രചേഭാരണലാം  കേനിട്ടുനതനിനുലാം  കേക്കൂസട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനങ്ങസള  പ്രകചേഭാദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ശമങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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• MSW,  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിസല  നഭാഷണല  സര്വ്വതീസട്ട്
സ്കതീലാം  കവെഭാളന്റെനികയഴനിസന്റെ  കസവെനലാം  കബഭാധവെലക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള,
കേക്കൂസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എനനിവെയ്ക്കഭായനി പ്രകയഭാജനപടുത്തനി
വെരുന.

• മുഖലമനനി,  വെകുപ്പുമനനി  തലങ്ങളനില  സലാംസഭാനതല  പുകരഭാഗതനി
അവെകലഭാകേനലാം  നടത്തനിവെരുന.  ഓകരഭാ  ജനില്ലെയനിസലയലാം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കമലകനഭാടലാം  വെഹനിക്കുനതനിനട്ട്  14  മനനിമഭാസര
ചുമതലസപടുത്തനി പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ചേനിടസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

• ചേതീഫട്ട്  സസക്രടറനിയലാം  പ്രനിന്സനിപല  സസക്രടറനിയലാം  ജനില്ലെഭാ
കേളക്ടര്മഭാരുമഭായള  പ്രതനിവെഭാര  വെതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്
സലാംഘടനിപനിചട്ട് പുകരഭാഗതനി അവെകലഭാകേനലാം സചേയവെരുനണട്ട്.

• ശുചേനിതസ മനിഷന് തലത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുലാം ടദനലാംദനിനമുള 
പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തലുലാം പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച വെരുനണട്ട്.

മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജന നടപടനി

111 (1073) ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  രഭാത്രനി സമയങ്ങളനില പഭാതകയഭാരങ്ങളനില മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഇതട്ട്  തടയനതനിനട്ട്  എസനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) ബഹുനനില സകേടനിടങ്ങള, കഹഭാടലുകേള, ആശുപത്രനികേള മുതലഭായവെയനില
മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭായലാം  ഒരുകക്കണ  സഇൗകേരലങ്ങള
എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  സജതീകേരണങ്ങള  ഒരുക്കഭാത്ത  ബഹുനനില  സകേടനിടങ്ങള,
കഹഭാടലുകേള,  ആശുപത്രനികേള എനനിവെയ്സക്കതനിസര നനിയമ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219  യ  പ്രകേഭാരലാം  മഭാലനിനലകമഭാ
വെനിസര്ജല  വെസ്തുക്കകളഭാ  സപഭാതുസലത്തനിലൂസടകയഭാ  സപഭാതുനനിരത്തനിലൂസടകയഭാ
കേടത്തനിസക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുനകതഭാ  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിചകശഷലാം  തനിരനിസകേ
കപഭാകുനകതഭാ ആസണനട്ട് നലഭായമഭായലാം സലാംശയനിക്കഭാവന വെഭാഹനസത്ത പഞഭായത്തട്ട്
സസക്രടറനികയഭാ സസക്രടറനി  ചുമതലസപടുത്തുന പഞഭായത്തനിസല ഒരു ഉകദലഭാഗസകനഭാ
സബട്ട്  ഇന്സസക്ടറുസട  പദവെനിയനില  കുറയഭാത്ത  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസകനഭാ
പനിടനിസചടുകക്കണതുലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കസപട പ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം
ആധനികേഭാരനികേതയള സബട്ട് ഡനിവെനിഷണല മജനികസറട്ട് മുമ്പഭാസകേ ഹഭാജരഭാക്കഭാവനതുലാം
വെഭാഹനലാം കേണ്ടുസകേട്ടുന സലാംഗതനിയനില അതട്ട് കലലലാം സചേയ്യുകേയലാം തുകേ പഞഭായത്തട്ട്
ഫണനില  മുതല  കൂട്ടുകേയലാം  സചേയഭാവനതഭാണട്ട്.  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടനിസന്റെ
സസക്ഷന് 340 പ്രകേഭാരലാം അത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേളസക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നഗരസഭകേളക്കുലാം അധനികേഭാരമുണട്ട്.

(സനി) 2011-സല സകേ.പനി.ബനി.ആര്.  അദലഭായലാം  10  എ സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത
വെന്കേനിട വെനികേസന പദതനികേളക്കട്ട് കവെണനിയള വെനികശഷഭാല വെലവെസകേളനിസല ചേടലാം
76  സനി(2)  പ്രകേഭാരലാം സസതീകവെജട്ട്  ടതീറട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്റുലാം ഖരമഭാലനിനല മഭാകനജുസമന്റെനിനുള
സലാംവെനിധഭാനവലാം  സഡവെലപര്  തസന്റെ  സസനലാം  സചേലവെനിലതസന  സഭാപനിചട്ട്
പരനിപഭാലനികക്കണതഭാസണനട്ട്  വെലവെസ  സചേയ്യുന.  കൂടഭാസത  അദലഭായലാം  19-സല
സപഭാക്കലാം കൂടനിയ സകേടനിടങ്ങളക്കുള സുരക്ഷഭാ വെലവെസകേളനില ചേടലാം 110 പ്രകേഭാരലാം ഒരു
സകേടനിടത്തനിസന്റെ  ഉളഭഭാഗത്തു  നനിനള  ഏസതഭാരു  ഓവചേഭാലനിസന്റെയലാം  തുറപ്പുകേള
യക്തമഭായ സഭാധനങ്ങള സകേഭാണട്ട് മൂകടണതഭാസണനട്ട് വെലവെസ സചേയ്യുനകതഭാസടഭാപലാം
ചേടലാം  116-സല  3  (വെനി)  പ്രകേഭാരലാം  ജതീര്ണ്ണഭാവെശനിഷ്ടങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേഭാണഭാനനര
നനിരുപകയഭാഗഭാവെശനിഷ്ടങ്ങളുലാം  പഭാഴ്വസ്തുക്കളുലാം  സുരക്ഷനിതമഭായലാം  വൃത്തനിയഭായലാം
കേസയഭാഴനിചനിട്ടുസണനലാം  സൂപര്ടവെസനിലാംഗട്ട്  സപ്രഭാഫഷണല  ഉറപ്പുവെരുകത്തണ
തഭാസണനലാം  വെലവെസ  സചേയ്യുന.  കൂടഭാസത  അദലഭായലാം  4-സല  ടസറനിസന്റെയലാം
സകേടനിടത്തനിസന്റെയലാം ആവെശലകേതകേള സലാംബന്ധനിച വെലവെസകേള ചേടലാം  30  പ്രകേഭാരലാം
മഭാലനിനലങ്ങളുസട  സുരക്ഷനിതമഭായ  കേസയഭാഴനിക്കലനിനഭാവെശലമഭായ  വെലവെസകേള
ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാസണനട്ട് വെലവെസ സചേയ്യുന. 1994-സല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി
ആക്ടനിസന്റെ സസക്ഷന് 334 (എ)-യനിലുലാം ഇക്കഭാരലങ്ങള പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി) 1994  -സല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആക്ടനിസന്റെ സസക്ഷന് 334 (എ) (2),
(3),  (4)  പ്രകേഭാരവലാം  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219  (വെനി)  (2),  (3),  (4)



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 183

പ്രകേഭാരവലാം  വെലവെസ  ലലാംഘനിക്കുനവെര്ക്കട്ട്  പനിഴ  ചുമത്തുനതനിനുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം
റദ്ദേഭാക്കുനതനിനുലാം  നനിയമനടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുമുള  അധനികേഭാരലാം  അതഭാതട്ട്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട സസക്രടറനിക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

 112(1074) ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സകേഭാചനി  നഗരത്തനിലുലാം  പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടക്കഭാത്തതനിനഭാല  ദനിനലാംപ്രതനി  രൂക്ഷമഭായനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന
സകേഭാതുകുശലലലാം  നനിയനനിക്കഭാന്  കകേഭാര്പകറഷന്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എസനല്ലെഭാസമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സകേഭാചനി  നഗരസഭ  പ്രകദശത്തട്ട്  സകേഭാതുകേട്ട്  നശതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
തഭാസഴപറയന പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനി വെരുന.

1. Temephose  എന  Bio-Larvicide  ഉപകയഭാഗനിചള  മരുനട്ട്
തളനിക്കല ആഴ്ചയനിസലഭാരനിക്കല ഒകര സലത്തട്ട് നടത്തുന.  വെനിവെനിധ
എ.എലാം.എലാം.  സതഭാഴനിലഭാളനികേസള  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനി
സചേയ്യുനതട്ട്.

2. ദനിവെസവലാം  രഭാവെനിസലയലാം  ടവെകേനിട്ടുലാം  വെനിവെനിധ  ഡനിവെനിഷനുകേളനില
കഫഭാഗനിലാംഗട്ട് നടത്തനിവെരുന.

3. കേഭാനകേളനില മലനിനജലലാം സകേടനിനനിലക്കുനതട്ട്  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി
നഗരസഭ  സതഭാഴനിലഭാളനികേസള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കേഭാനകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുകേയലാം
നതീസരഭാഴുക്കട്ട് സുഗമമഭാക്കുകേയലാം സചേയവെരുന.

4. മഭാലനിനലങ്ങള  കൂനകൂടനി  കേനിടക്കുനതട്ട്  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി
ഖരമഭാലനിനല കശഖരണവലാം സലാംസ്കരണവലാം കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭായനി 
നടത്തനി വെരുന.

5. നഗരസഭ  പ്രകദശത്തട്ട്  വെതീടുകേളനിസല  സസപ്റനികേട്ട്  ടഭാങ്കുകേള
സപഭാടനിയനിരനിക്കുനതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വെനിളലുകേള  അടയ്ക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ബന്ധസപട  സഹലത്തട്ട്
ഇന്സസക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.
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6. സസപ്റനികേട്ട് ടഭാങനിസന്റെ സവെന്റെട്ട് ടപപനില സകേട്ടുനതനിനുള സനറ്റുകേള  
നഗരസഭ വെനിതരണലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

7. സകേഭാതുകുകേളുസട  ഉറവെനിട  നശതീകേരണത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ആഴ്ചയനിസലഭാരനിക്കല  ടഡ്രെെ  കഡ  ആയനി  ആചേരനിക്കുനതനിനട്ട്
സഹലത്തട്ട് ഇന്സസക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

8. സകേഭാതുകുനശതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങസളക്കുറനിചള  കബഭാധവെലക്കരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുസട  ഭഭാഗമഭായനി  വെതീടുകേളനില  കനഭാടതീസട്ട്  വെനിതരണലാം
ഉളസപസടയള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന.

9. സകേഭാതുകേട്ട്  നശതീകേരണസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം  74
ഡനിവെനിഷനുകേളനികലക്കുലാം  രണട്ട്  സതഭാഴനിലഭാളനികേസള  വെതീതലാം  ദനിവെസ
കവെതനഭാടനിസഭാനത്തനില കേഴനിഞ്ഞ 5 വെര്ഷമഭായനി നനികയഭാഗനിചട്ട് സകേഭാതുകു
നശതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനലാം ഉഇൗര്ജനിതമഭായനി നടത്തനിവെരുന.

കേനിലയസട പ്രഭാകദശനികേ കകേന്ദ്രലാം

113(1075)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിസല  ഞതീഴൂരനില  കേനിലയസട
പ്രഭാകദശനികേ കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുനതനിനുകവെണനി ഞതീഴൂര് പഞഭായത്തട്ട് വെകേ 5 ഏക്കര് ഭൂമനി
അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട്  റവെനന്യൂ  വെകുപനില  നനിനലാം  വെനനിട്ടുള  24701/A1/Rev./16
ഫയലനികന്മേല കകേഭാടയലാം ജനില്ലെഭാ കേളക്ടറുലാം ടവെക്കലാം തഹസനിലദഭാരുലാം സസതീകേരനിച തുടര്
നടപടനികേള എസനല്ലെഭാസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടവെക്കലാം  തഹസതീലദഭാര്  കേനിലയ്ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടനിനുകവെണനി  ഫയല
അയചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  എനട്ട്  അയച  എനട്ട്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ബന്ധസപട
ഫയലനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കേനില റനികപഭാര്ടട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുസണങനില ആയതനിസന്റെ
കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇസല്ലെങനില കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിസല  ഞതീഴൂരനില  കേനിലയസട
പ്രഭാകദശനികേ കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുനതനിനുകവെണനി ഞതീഴൂര് പഞഭായത്തുവെകേ  5  ഏക്കര് ഭൂമനി
അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട്  റവെനത  വെകുപനില നനിനലാം അയച  24701/A1/Rev./16  നമ്പര്
കേത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കേനിലയസട  അധനികേഭാരനികേളനില നനിനലാം റനികേസസനിഷന്
കഫഭാലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ഭൂമനി  ടകേമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവെഭാന്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 185

കകേഭാടയലാം  ജനില്ലെഭാ  കേളക്ടര്  29-6-2016-സല  ഡനിസനിസകേടനിഎലാം/299/2016-ഇ 2
കേത്തുപ്രകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലനിയതനുസരനിചട്ട്  ടവെക്കലാം  തഹസനിലദഭാര്
10-8-2016-സല  സനി5-5547/16  നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം  റനികേസനിസനിഷന്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
കേനില അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് കേത്തട്ട് നലകുകേയണഭായനി.

(ബനി)  ടവെക്കലാം  തഹസനിലദഭാര്  10-8-2016-സല  സനി5-5547/16  നമ്പര്
കേത്തുപ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ടകേമഭാറത്തനിനുള റനികേസസനിഷന് കഫഭാലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേനില
അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയണഭായനി.  എനഭാല  നഭാളനിതുവെസര  കേനില
അധനികേഭാരനികേള റനികേസനിസനിഷന് കഫഭാലാം സമര്പനിക്കുകേയണഭായനില്ലെ.

കതഭാടുകേളുലാം ഓടകേളുലാം മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കല

114 (1076) ശതീ  .   സകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനസത്ത കതഭാടുകേളുലാം ഓടകേളുലാം പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട് മഭാലനിനലങ്ങള നനിറഞ്ഞട്ട്
ഒഴുക്കട്ട് തടസസപടനിരനിക്കുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഇവെ ശുചേതീകേരനിചട്ട് മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള എസനല്ലെഭാസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം സലങ്ങളനില മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിക്കുനവെസര കേസണത്തുനതനിനുലാം
ഇവെര്സക്കതനിസര  കേര്ശന  നടപടനിസയടുക്കുനതനിനുലാം  സസതീകേരനിക്കുവെഭാന്  സഭാധനിക്കുന
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എസനല്ലെഭാസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഉകപക്ഷനിക്കുന പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട് കേലഭാരനിബഭാഗുകേളഭാണട്ട് കൂടുതലഭായനി
ഇത്തരത്തനില  കതഭാടുകേളുസടയലാം  ഓടകേളുസടയലാം  ഒഴുക്കട്ട്  തടസസപടുത്തുനതട്ട്. നനിലവെനില
പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  ഉളസപസടയള അടജവെ മഭാലനിനലങ്ങള തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട
ചുമതലയനില  കശഖരനിചട്ട്  തരലാംതനിരനിചട്ട്  പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനട്ട്  ടകേമഭാറുന
സലാംവെനിധഭാനലാം  വെലഭാപകേമഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുകപഭാസല  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്
കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുസട  വെനിലപനയലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനുള  നനിയനണ
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നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്/നഗരസഭ/മുനനിസനിപല കകേഭാര്പകറഷന് സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശലാം  പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  വെരുലാം  വെര്ഷങ്ങളനില  ഇഇൗ  അവെസയ്ക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാനഭാകുസമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാസത  മഴക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചേതീകേരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുസട ഭഭാഗമഭായനി എല്ലെഭാ വെര്ഷവലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് കതഭാടുകേളുലാം ഓടകേളുലാം
ശുചേതീകേരനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനിവെരുനണട്ട്.  കൂടഭാസത മണ്ണട്ട്-ജല സലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനികേള, പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള, വെനവെലക്കരണ പ്രവൃത്തനികേള
എനനിവെ  നഗരസഭകേള  വെഴനി  നടപഭാക്കുന  അയങഭാളനി  നഗര  സതഭാഴനിലുറപട്ട്
പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  മുന്ഗണന  നലകേണസമനട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുസട  പദതനി  ആസൂത്രണവലാം  സബ്സനിഡനിയലാം അനുബന്ധ വെനിഷയങ്ങളുലാം
സലാംബന്ധനിച മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരള പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആക്ടട്ട്  സസക്ഷന്  219  എസട്ട്  -  മഭാലനിനലകമഭാ
വെനിസര്ജല  വെസ്തുക്കകളഭാ  ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം  ജല  കസഭാതസ്സുകേളനിലുലാം
നനികക്ഷപനിക്കുനതനിസനതനിസരയള  നനികരഭാധനലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഇപ്രകേഭാരമുള  കുറലാം
കകേഭാടഗ്നസനിബനിളുലാം  ജഭാമലമനില്ലെഭാത്തതുമഭായനിരനിക്കുകേയലാം  ഇഇൗ  കുറലാം  സചേയ്യുന
ഏസതഭാരഭാളുലാം  കുറസഭാപനത്തനിനുകമല  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില  കുറയഭാസതയലാം
ഇരുപത്തനി  അയഭായനിരലാം  രൂപയനില  കേഴനിയഭാസതയള  പനിഴയലാം  ആറട്ട്  മഭാസത്തനില
കുറയഭാസതയലാം ഒരു വെര്ഷത്തനില കേവെനിയഭാസതയമുള കേഭാലകത്തക്കട്ട് തടവലാം നലകേനി
ശനിക്ഷനിക്കസപടഭാവനതഭാണട്ട്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചവെരുന.
ജലകസഭാതസ്സുകേള,  കതഭാടുകേള,  കുളങ്ങള,  ജലനനിര്ഗ്ഗമന  ചേഭാലുകേള  എനനിവെ
മലനിനസപടുത്തുനതട്ട് തടയനതനിനട്ട് 1994-സല കകേരള മുനനിസനിപല ആക്ടനിസല 340(2)
വെകുപട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം  2016-സല  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  കവെസ്റ്റേട്ട്  മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  റൂളസട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വെകുപനിസന്റെ കേതീഴനിലുള സഭാപനങ്ങള

115(1077)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വെകുപനിസന്റെ
ചുമതലയനില ഏസതങനിലുലാം സഭാപനങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  പ്രസ്തുത സഭാപനലാം
എവെനിസടയഭാണട്ട് പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഭാപനലാം നടത്തുന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുസട വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിസല  ജതീവെനക്കഭാരുസട  എണ്ണലാം  എത്ര;  സനിരലാം
ജതീവെനക്കഭാരുസടയലാം തഭാലഭാലനികേ ജതീവെനക്കഭാരുസടയലാം എണ്ണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  സകേടനിടലാം  സനിതനി  സചേയ്യുന

സലവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  കകേസട്ട്  നനിലവെനിലുകണഭാ;  ആയതനിസന്റെ  വെനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കേരുനഭാഗപളനി,  ഇടക്കുളങ്ങരയനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന കകേഭാചനിലാംഗട്ട്

സസന്റെര് കഫഭാര് മുസ്ലതീലാം യൂത്തട്ട് (CCMY).

(ബനി)  സനിവെനില  സര്വ്വതീസട്ട്,  യ.പനി.എസട്ട്.സനി.,  പനി.എസട്ട്.സനി.,  ബഭാങനിങ്ങട്ട്

സര്വ്വതീസട്ട്,  എന്ടന്സട്ട് തുടങ്ങനിയ പരതീക്ഷകേളക്കുള ഹ്രസസകേഭാല പരനിശതീലനങ്ങള

നടത്തനിവെരുന.

(സനി) 5 എണ്ണലാം. എല്ലെഭാവെരുലാം തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവെനക്കഭാര്.

(ഡനി) ഇല്ലെ.

മുല്ലെകശരനി പഞഭായത്തനില ക്രനിമകറഭാറനിയലാം

116(1078)  ശതീ  .    മുരളനി  സപരുസനല്ലെനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലെയനിസല  മുല്ലെകശരനി  പഞഭായത്തനില  ക്രനിമകറഭാറനിയലാം

സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  (ഡനി.ബനി.)  വെകുപനിസന്റെ

പരനിഗണനയനിലുള 695824/16 നമ്പര് ഫയലനികന്മേല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഞഭായത്തട്ട് ഡയറക്ടറുസട J5-14365/16 നമ്പരഭായനി 1-7-2016-നട്ട് ലഭനിച

റനികപഭാര്ടനികന്മേല  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  (ഡനി.ബനി.)  വെകുപട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനി

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന.

(ബനി)  359/ഡനി.ബനി.3/2016/തസസഭവെ  എന  നമ്പര്  ഫയലനില  നടപടനി

സസതീകേരനിച  വെരുന.  ഇഇൗ  പദതനിയസട  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയലാം

സലാംബന്ധനിച കൂടുതല വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് പഞഭായത്തട്ട് ഡയറക്ടകറഭാടട്ട് ആവെശലസപടനിട്ടുണട്ട്.
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ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പ്ലഭാന്റുകേള

 117 (1079) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഗഭാര്ഹനികേ, കേമ്മേന്യൂണനിറനി തലങ്ങളനില സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി ബകയഭാഗലഭാസട്ട്
പ്ലഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  പദതനി  വെലഭാപകേമഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  വെനിജയകേരമഭായനി  ഏസതല്ലെഭാലാം  ജനില്ലെകേളനില
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയസട നടത്തനിപനിനട്ട് നലകേനിവെരുന സഹഭായങ്ങള എസനല്ലെഭാസമനലാം
സബ്സനിഡനി തുകേ വെര്ദനിപനിചസകേഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനി ജനകേതീയമഭാക്കഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാര്ഹനികേ,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി തലങ്ങളനില ശുചേനിതസമനിഷസന്റെയലാം തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുസടയലാം സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പ്ലഭാന്റുകേള സഭാപനിചവെരുന.
2016-17 വെര്ഷലാം മുതല 30-6-2016-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്.207/2016/ത.സസ.ഭ.വെ
പ്രകേഭാരലാം  പദതനി  വെനിഹനിതത്തനിസന്റെ  10%  തുകേ  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി
വെകേയനിരുകത്തണതഭാസണനട്ട് ഉത്തരവെഭായതനിനഭാല മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പദതനി ഇഇൗ
വെര്ഷലാം  മുതല  കൂടുതല  വെലഭാപകേമഭാക്കഭാന്  കേഴനിയസമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
സഭാമ്പത്തനികേ  കശഷനിയളവെര്  സബ്സനിഡനി  ഇല്ലെഭാസത  സസയലാം  കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗട്ട്,
ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  സഭാപനിക്കണസമനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കശഷനി
ഇല്ലെഭാത്തവെര്ക്കട്ട് നനിലവെനിസല സബ്സനിഡനി തുടരണസമനമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിസല എല്ലെഭാ ജനില്ലെകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനി വെരുന ഇഇൗ പദതനി
വെനിജയകേരമഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവെനില  ഗഭാര്ഹനികേഭാവെശലത്തനിനുള  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  യൂണനിറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റേനിസന്റെ  50%  പരമഭാവെധനി  5,000  രൂപ  വെസര
സബ്സനിഡനിയഭായനി  ശുചേനിതസ  മനിഷന്  നലകേനിവെരുനണട്ട്.  കൂടഭാസത  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനത്തനിലനനിനലാം  ശുചേനിതസ  മനിഷന്  സഹഭായത്തനിസന്റെ  50%  തുകേയലാം
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സബ്സനിഡനിയഭായനി  നലകേനിവെരുന.  കകേന്ദ്രതീകൃത  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലഭാന്റുകേള/സപഭാതു
ഖരമഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ പ്ലഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
പരമഭാവെധനി  35,00,000  രൂപ  അസല്ലെങനില  ആസകേ  സചേലവെഭായ  തുകേയസട  75
ശതമഭാനലാം  ഇതനില  ഏതഭാകണഭാ  കുറവെട്ട്  ആ  തുകേയലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
കകേഭാര്പകറഷനുകേള  എനനിവെയ്ക്കട്ട്  സചേലവെഭായ  മുഴുവെന്  തുകേയലാം  സബ്സനിഡനിയഭായനി
നലകേനിവെരുനണട്ട്. സബ്സനിഡനി തുകേ വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന് നനിലവെനില ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ലെ.
ഗഭാര്ഹനികേ  തലത്തനില  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിസനക്കുറനിചട്ട്
അവെകബഭാധ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി വെലഭാപകേമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

നഗരസഭകേളുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം

118(1080) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത  നഗരസഭകേളുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  "ചേവെറുകേള
ഇവെനിസട നനികക്ഷപനിക്കരുതട്ട്" എനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് വെചനിട്ടുളതുകപഭാസല ചേവെര്
നനികക്ഷപ കകേന്ദ്രങ്ങള സൂചേനിപനിച സകേഭാണ്ടുള കബഭാര്ഡുകേള കൂടനി സഭാപനിക്കഭാത്തതനിസന്റെ
കേഭാരണസമനഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജനകക്ഷമത്തനിനഭായള കസവെനലാം കൂടനി നലഭാന് ആവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുകമഭാസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ടജവെ  മഭാലനിനലങ്ങള  ഉറവെനിടത്തനില  തസന
സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനുലാം അടജവെ മഭാലനിനലങ്ങള കവെര്തനിരനിചട്ട് കശഖരനിചട്ട് പുനനഃചേലാംക്രമണലാം
ഉറപഭാക്കുനതനിനുമുള  പദതനികേളഭാണട്ട്  നനിലവെനില  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനതട്ട്.  ചേവെര്
നനികക്ഷപ കകേന്ദ്രങ്ങള എന കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനിചട്ട് മഭാലനിനലലാം  സസതീകേരനിചഭാല അവെ
സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനട്ട് സപഭാതു പ്ലഭാന്റുകേള ആവെശലമഭായനിവെരുലാം.  സലാംസഭാനത്തട്ട് സപഭാതു
മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പ്ലഭാന്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുനതനിസനതനിസര സപഭാതുജനകരഭാഷലാം
ഉയര്നവെരുനതനിനഭാല ചേവെര് നനികക്ഷപ കകേന്ദ്രങ്ങള എനട്ട്  സൂചേനിപനിചസകേഭാണ്ടുള
കബഭാര്ഡുവെചട്ട്  മഭാലനിനലലാം  കശഖരനിക്കുനതട്ട്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിയനില്ലെ.
അകതസമയലാം കേമ്മേന്യൂണനിറനിതല കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേള,  തരലാം തനിരനിച അടജവെ
മഭാലനിനല  കശഖരണ  കേനികയഭാസ്കുകേള  എനതീ  കകേന്ദ്രങ്ങള  പല  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലുമുണട്ട്.
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(ബനി)  ജനകക്ഷമത്തനിനഭായള  ധഭാരഭാളലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  പദതനികേളുലാം
ഇകപഭാള തസന തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന നലകേനിവെരുനണട്ട്. 1994-സല
കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടനിസന്റെ  പടനികേ-1-ല  നഗരസഭകേള  ഏസറടുത്തു
നടകത്തണതഭായ  കക്ഷമ/വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഏസതഭാസക്കയഭാസണനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

നനിര്മ്മേഭാണ കമഖല

119(1081)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയസട  അനുദനിനലാം  വെര്ദനിചവെരുന  പ്രഭാധഭാനലലാം
കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലസയ വെലവെസഭായമഭായനി അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില വെനില നനിയനണലാം സകേഭാണ്ടുവെരുനതനിനുലാം ഇഇൗ
രലാംഗസത്ത  ചൂഷണലാം  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനുലാം  കവെണനി  കേണ്സക്ഷന്  സമറതീരനിയലസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന് രൂപതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുസട  ഏകകേഭാപനലാം
സഭാധലമഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നയലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതു സലാംബന്ധനിചട്ട് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വെകുപട്ട്
എടുത്തനിടനില്ലെ.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല്ലെ.

പഞഭായത്തട്ട് കേരലാം

120(1082)  ശതീ  .    വെനി  .    സകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പഞഭായത്തുകേളനില സകേടനിട നനികുതനി വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില വെര്ദനവെനിസന്റെ കതഭാതട്ട്, ഘടന തുടങ്ങനിയവെ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തുകേള  സപഭാതുജനങ്ങളനില  നനിനട്ട്  പനിരനിസചടുക്കുന  മകറസതല്ലെഭാലാം
കേരങ്ങളഭാണട്ട് വെര്ദനിപനിക്കഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.
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പഞഭായത്തുസസക്രടറനി തസനികേ

121(1083)  ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സസക്രടറനി തസനികേ ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന എത്ര ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേളുസണനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേളനില നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള അടനിയനര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 178 ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില സസക്രടറനി തസനികേ ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  പഞഭായത്തട്ട് വെകുപനിസല ജതീവെനക്കഭാരുസട നനിലവെനിലുണഭായനിരുന  2010,
2014  വെര്ഷങ്ങളനിസല  സതീനനികയഭാരനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള  ബഹുമഭാനസപട  കകേരള
അഡനിനനികസറതീവെട്ട്  ടടബന്യൂണലുലാം  ബഹുമഭാനസപട  കകേരള  ടഹകക്കഭാടതനിയലാം
റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  മുമ്പഭാസകേയള
13785-13786/16  എസട്ട്.എല.പനി.-കേളനില  13-5-2016-സല  ഉത്തരവെനിന്  പ്രകേഭാരലാം
തലസനിതനി  തുടരുവെഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  എസട്ട്.എല.പനി.-കേളനിസല
അനനിമ  വെനിധനിക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി  സസക്രടറനി  തസനികേകേളനിസല  ഒഴനിവകേള
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി നനികേത്തുനതനിസന്റെ നനിയമവെശങ്ങള പരനികശഭാധനിച വെരുന.

ശഇൗചേഭാലയത്തനിസന്റെ കശഭാചേലഭാവെസ

122(1084)  ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേനിഴകക്കകകേഭാട ബസട്ട് സ്റ്റേഭാന്റെനികനഭാടട്ട് കചേര്നട്ട് നഗരസഭ അനധനികൃതമഭായനി
കലലലാം  സചേയ  നലകേനിയതഭായനി  ആകക്ഷപമുള  ശഇൗചേഭാലയത്തനിസന്റെ  കശഭാചേലഭാവെസ
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇക്കഭാരലത്തനില എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിസന്റെ പരനിസരത്തട്ട് കേഞഭാവെട്ട്, മയക്കുമരുനട്ട് എനനിവെയസട വെനിലനയലാം,
സഭാമൂഹല വെനിരുദ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം നടക്കുനതഭായ പരഭാതനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സവെളനിചക്കുറവലാം വൃത്തനിഹതീനവലാം അനഭാകരഭാഗലകേരവമഭായ സഭാഹചേരലവലാം
കേഭാരണലാം  സപഭാതുജനങ്ങള  അകങ്ങഭാടട്ട്  തനിരനിഞ്ഞു  കനഭാക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം
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ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി അധനികൃതരുസട ഒത്തഭാശകയഭാസടയഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം നനിയമവെനിരുദ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനസതന ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്  അടനിയനര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഗരസഭയസട  അധതീനതയനിലുള  ടനി  സലലാം  വെര്ഷങ്ങളഭായനി
നഗരസഭയനിലനനിനലാം  കലലലാം  സചേയട്ട്  നലകേനിവെരുന.  ടനി  ശഇൗചേഭാലയത്തനിസന്റെ
കശഭാചേനതീയഭാവെസ ശദയനിലസപട ഉടന്തസന ബന്ധസപട കസഭാണല ഓഫതീസനില
നനിനലാം  ഉകദലഭാഗസര്  സലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ബന്ധസപട  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്
ശഇൗചേഭാലയലാം വൃത്തനിയഭായനി സൂക്ഷനിക്കണസമനട്ട് കേര്ശനമഭായനി നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയലാം
സചേയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

(ബനി) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ടനി സലസത്ത ശുചേതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഉഇൗര്ജനിതസപടുത്തുനതനിനട്ട്
നഗരസഭഭാതലത്തനില നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

തഭാലക്കഭാലനികേ വെതീട്ടുനമ്പര്

123(1085)  സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ടവെദതതനി കേണക്ഷന്,  കുടനിസവെള കേണക്ഷന് എനനിവെ ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
തഭാലക്കഭാലനികേ വെതീടട്ട് നമ്പര് നലകേണസമന ഉത്തരവെട്ട് നനിലവെനിലുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില  പഞഭായത്തട്ട്  സസക്രടറനിമഭാര്  തഭാലക്കഭാലനികേ  നമ്പര്
നലകുനനിസല്ലെനള  പരഭാതനികേള  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
വെലക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം അധനികൃതര്ക്കട്ട് നലകുവെഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കുടനിസവെളലാം, ടവെദതതനി എനനിവെയ്ക്കുകവെണനി സമര്പനിക്കുന അകപക്ഷകേളനില
അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്  തഭാലക്കഭാലനികേ  വെതീട്ടു  നമ്പര്  നലകുവെഭാന്  കവെണ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  4-8-2012-സല  സ.  ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്.
211/2012/തസസഭവെ  നമ്പര്  ഉത്തരവെനില  4-6-2012  വെസര  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള  100
ചേതുരശ  മതീറര്  വെസരയള  വെഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട്  മഭാത്രലാം  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്
ആക്ടട്ട്  235(എഎ),  235  (ഡബത),  കകേരള മുനനിസനിപല ആക്ടട്ട്  242,  406  എനതീ
വെകുപ്പുകേള  അനുസരനിചള  നടപടനികേളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി  തഭാലക്കഭാലനികേ
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റസനിഡന്ഷലല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നലകുവെഭാന് അതഭാതട്ട് പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
കകേഭാര്പകറഷന്  അധനികൃതര്ക്കട്ട്  അധനികേഭാരലാം  നലകേനി  ഉത്തരവെട്ട്
പുറസപടുവെനിക്കുകേയണഭായനി.  തുടര്നട്ട്  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  9-12-2015-സല  സ.  ഉ.
(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്. 351/2015/തസസഭവെ ഉത്തരവെട്ട് പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത ആനുകൂലലലാം  
4-6-2012-നുകശഷലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ 100 ചേതുരശ മതീറര് വെസരയള
വെഭാസ ഗൃഹങ്ങളക്കുകൂടനി തഭാലക്കഭാലനികേ റസനിഡന്ഷലല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് അനുവെദനിചട്ട്
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇല്ലെ.  സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്  എല്ലെഭാ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്
സസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സര്ക്കഭാരനിസന്റെ 4-8-2012-സല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര്. 211/2012/തസസഭവെ
നമ്പര്  ഉത്തരവെട്ട്  11-10-2012-സല  38476/ആര്.എ 1/2012/തസസഭവെ  നമ്പര്
സര്ക്കുലര് എനനിവെയനില പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള നനിബന്ധനകേള പഭാലനിക്കുന വെതീടുകേളക്കട്ട്
അതഭാതട്ട്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  പ്രസസ്തുത  ഉത്തരവെനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
തഭാലക്കഭാലനികേ റസനിഡന്ഷലല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നലകേനിവെരുനണട്ട്.

വെതീടുകേളക്കട്ട് നമ്പര്

124(1086)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തനിസന്റെ അനുമതനികയഭാസട വെതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിചകശഷലാം,  കരഖകേളനില
വെസ്തു നനിലമഭായനി കേഭാണുന എന കേഭാരണത്തഭാല വെതീടനിനട്ട് നമ്പര് കേനിടഭാസത വെരുന
വെനിവെരലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഷയലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എസനങനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  വെതീടുകേളക്കട്ട്  തഭാലഭാലനികേമഭാസയങനിലുലാം  നമ്പര്  നലകേഭാനുള
നടപടനി സസകേസക്കഭാള്ളുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2008-സല  കകേരള  സനലവെയല  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  ആക്ടനിസല
വെലവെസകേളക്കട്ട്  വെനിരുദമഭായനി  പരനിവെര്ത്തനസപടുത്തുകേകയഭാ  രൂപഭാനരസപടുത്തുകേകയഭാ
സചേയനിട്ടുള  ഏസതങനിലുലാം  സനലവെയലനികലഭാ  തണ്ണതീര്ത്തടത്തനികലഭാ  ഏസതങനിലുലാം
പ്രവൃത്തനികയഭാ നനിര്മ്മേഭാണകമഭാ സചേയ്യുനതനിനുള യഭാസതഭാരു ടലസന്സുലാം യഭാസതഭാരു
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനവലാം നലകുവെഭാന് പഭാടുളതല്ലെ.

1055/2017
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(ബനി&സനി)  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  4-8-2012-സല  സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്.
211/2012/തസസഭവെ  നമ്പര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  100  ചേതുരശ  മതീറര്  വെസരയള
വെഭാസഗൃഹങ്ങളക്കു  മഭാത്രലാം  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  235(എഎ),  235
(ഡബത), കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആക്ടട്ട്  242, 406 എനതീ വെകുപ്പുകേള അനുശഭാസനിചനിട്ടുള
നടപടനികേളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി  തഭാലക്കഭാലനികേ  റസനിഡന്ഷലല  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
നലകുവെഭാന് ഉത്തരവെട്ട് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  9-12-2015-സല  സ.  ഉ.
(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  351/2015/തസസഭവെ  ഉത്തരവെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം
4-6-2012-നു കശഷലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ 100 ചേതുരശ മതീറര് വെസരയള
വെഭാസഗൃഹങ്ങളക്കുകൂടനി തഭാലക്കഭാലനികേ റസനിഡന്ഷലല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട്
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

തനിരുവെണ്ടൂര് കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാക്ടറനി

125(1087)  ശതീ  .    സകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിസല  തനിരുവെണ്ടൂര്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാക്ടറനി
സകേടനിടത്തനിനട്ട്  നമ്പര്  അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലനനിലക്കുന  തടസങ്ങള
എസനല്ലെഭാസമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചേതീഫട്ട്  ടഇൗണ്  പ്ലഭാനറുസട  ഓഫതീസനില  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവെനിൽ
സസതീകേരനിചട്ട്  വെരുന  നടപടനികേള  എസനഭാസക്കസയനട്ട്  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിചട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  സകേടനിടത്തനിനട്ട്  നമ്പര്  അനുവെദനിക്കഭാന്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011-സല കകേരള പഞഭായത്തട്ട് ബനിലഡനിലാംഗട്ട് റൂളസട്ട് ചേടങ്ങള 107, 108,
109 എനനിവെയസട ലലാംഘനങ്ങള (കകേഭാണനിപടനി, സുരക്ഷഭാ ടകേവെരനി, അഗ്നനിസുരക്ഷഭാ
കകേഭാണനിപടനി  എനനിവെയസട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിസല  ചേടലലാംഘനലാം)  ഉളതുകേഭാരണമഭാണട്ട്
കചേമകഞരനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസല കകേരള ഫതീഡ്സട്ട് ഫഭാക്ടറനി സകേടനിടത്തനിനട്ട് സകേടനിട
നമ്പര്  അനുവെദനിക്കഭാന്  തടസമഭായനിട്ടുളതട്ട്.  ആയതട്ട്  ഇതുവെസരയലാം  പരനിഹരനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  നലകേനിയനിടനില്ലെഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  സകേടനിട  നമ്പര്  അനുവെദനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാത്തതട്ട്.

(ബനി)  കചേമകഞരനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  ഉളസപട  സലസത്ത  കേഭാലനിത്തതീറ
വെലവെസഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറനിനട്ട്  ചേതീഫട്ട്  ടഇൗണ്  പ്ലഭാനറുസട  ഓഫതീസനില  നനിനലാം
കലഒഇൗടട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചേടലലാംഘനങ്ങള  പരനിഹരനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
നലകുന മുറയ്ക്കട്ട് സകേടനിട നമ്പര് അനുവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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126(1088) ശതീ  .   വെനി  .   സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ബഹുനനില സകേടനിടങ്ങളുലാം കഹഭാടലുകേളുലാം സസജവെഭാവെശനിഷ്ടലാം അവെരുസട സലത്തട്ട്
സസനലാം  സചേലവെനില  സലാംസ് കേരനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; ഇസല്ലെങനില ആയതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219  (വെനി)  (എ,ബനി),  2012-സല  കകേരള
മുനനിസനിപഭാലനിറനി കഭദഗതനി ആക്ടട്ട്  334 എ മുതല സനി വെസരയള വെകുപ്പുകേള എനനിവെ
പ്രകേഭാരലാം  വെലഭാപഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,  കഹഭാടലുകേള,  ചേനകേള,
അറവശഭാലകേള,  ചേനിക്കന്  സ്റ്റേഭാളുകേള,  ഫഭാറ്റുകേള,  കേല്ലെലഭാണ  മണ്ഡപങ്ങള
എനനിങ്ങസനയള  സഭാപനങ്ങളുസട  അസല്ലെങനില  സലങ്ങളുസട  നടത്തനികപഭാ
നനിയനണകമഭാ  ഉള  ആള  അത്തരലാം  സലങ്ങളനില  ഉണഭാകുന  മഭാലനിനലങ്ങള
നനിര്ണ്ണയനിക്കസപടഭാവന രതീതനിയനിലുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട ടബകലഭാകേളനില
അനുശഭാസനിക്കുന  പ്രകേഭാരവലാം  മഭാലനിനലങ്ങളുസട  ഉറവെനിട  സലത്തു  തസന  ടജ വെ
ടജകവെതര മഭാലനിനലങ്ങളഭായനി തരലാംതനിരനിചട്ട് സൂക്ഷനികക്കണതുലാം ഇതനിനഭായനി മതനിയഭായ
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഏര്സപടുകത്തണതുലാം  1986-സല  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണ
ആക്ടനികലയലാം  (1986-സല  29  കകേന്ദ്ര  ആക്ടട്ട്)  അതനിന്  കേതീഴനില  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള
വെലവെസകേളക്കട്ട് വെനികധയമഭായലാം ജലലാം,  വെഭായ,  ശബലാം എനനിവെയസട മലനിനതീകേരണലാം
ഉണഭാക്കഭാത്ത വെനിധത്തനിലുലാം അത്തരലാം മഭാലനിനലങ്ങളുസട ഉറവെനിട സലത്തട്ട് തസനകയഭാ
സസക്രടറനിയസട  കരഖഭാമൂലമുള  അനുവെഭാദകത്തഭാടുകൂടനി  അങ്ങസനയള  ആളുസട
ഉടമസതയനിലുള സമതീപ പ്രകദശത്തുള സലത്തു വെകചഭാ യക്തമഭായ രതീതനിയനില
സലാംസ്കരനിചട്ട് നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം സചേകയണതുമഭാസണനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

സകേഭാകമഴലല/റസനിഡന്ഷലല സകേടനിടങ്ങള

127(1089)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത  സസഹകവെ  കറഭാഡുകേളുസട  സസസഡുകേളനില  ഉളതുലാം
വെനികല്ലെജനിസല  ബനി.റനി.ആര്.  (Basic  Tax  Register)  പ്രകേഭാരലാം  ''നനിലലാം''  എനട്ട്
കരഖസപടുത്തനിയനിട്ടുളതുമഭായ പല സലങ്ങളനിലുലാം വെലനിയ സകേഭാകമഴലല/ റസനിഡന്ഷലല
സകേടനിടങ്ങള  പണനിതനിരനിക്കുനതട്ട്  എനട്ട്  മഭാനദണ്ഡത്തനിസന്റെ  (നനിയമത്തനിസന്റെ)
അടനിസഭാനത്തനിലഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏതട്ട് നനിയമപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഇങ്ങസന കകേഭാര്പകറഷന്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
പഞഭായത്തുകേള അനുമതനി നലകുനതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സസഹകവെ കറഭാഡട്ട് സസസഡനില നനിനലാം എത്ര മതീറര് ദൂരത്തനില കേനിടക്കുന
''നനിലലാം''  എനട്ട്  റവെനന്യൂ  ബനി.റനി.ആര്.-ല  കരഖസപടുത്തനിയനിരനിക്കുന  സലത്തഭാണട്ട്
സകേഭാകമഴലല/ഗഭാര്ഹനികേ സകേടനിടങ്ങള പണനിയഭാന് അനുവെദനിക്കുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  19-4-2016-സല  130/ആര്.എ.  1/16/തസസഭവെ  നമ്പര്  സര്ക്കുലറനിസല
നനിര്കദ്ദേശലാം  (3)  പ്രകേഭാരലാം  റവെനത  കരഖകേള/ബനി.റനി.ആര്.  എനനിവെയനില  "നനിലലാം”
എനട്ട്  കരഖസപടുത്തനിയനിട്ടുളതുലാം  എനഭാല  കേരടട്ട്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില  സനലവെയല,
നനിലലാം,  തണ്ണതീര്ത്തടലാം  എനനിങ്ങസന  കരഖസപടുത്തഭാത്തതുമഭായ  ഭൂമനിയനില  സകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുമതനി  നലകുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  കകേരള  ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  ഉത്തരവെട്ട്
പ്രകേഭാരമുള ജനില്ലെഭാ  കേളക്ടറുസട  അനുമതനികയഭാ  അസല്ലെങനില  2015-സല  സനലവെയല
തണ്ണതീര്ത്തട നനിയമലാം വെകുപട്ട്  3  എ പ്രകേഭാരമുള ജനില്ലെഭാ  കേളക്ടറുസട ക്രമവെലക്കരനിച
ഉത്തരകവെഭാ ഉകണഭാ എനട്ട് ഉറപ്പുവെരുത്തണസമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നഗരസഭകേസള സലാംബന്ധനിചട്ട്  1994-സല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആക്ടട്ട്,
1999-സല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  റൂള  എനതീ  നനിയമങ്ങള
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് അനുമതനി നലകുനതട്ട്.

(സനി)  ടഹകവെ  കറഭാഡട്ട്  ടസഡനില  നനിനലാം  3  മതീറര്  ദൂരത്തനില  മഭാത്രകമ
സകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് പഭാടുള്ളു.  എനഭാല സകേടനിടങ്ങളുസട ഏരനിയ,  ഉപകയഭാഗലാം
മുതലഭായവെ കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് ഇഇൗ മനിനനിമലാം ദൂരത്തനിനട്ട് വെലതലഭാസലാം വെരുനതഭാണട്ട്.

കക്ഷമസപന്ഷന്

128 (1090) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഏസതല്ലെഭാലാം  സപന്ഷന്  ഗുണകഭഭാക്തൃലനിസ്റ്റുകേളഭാണട്ട്  ഗ്രഭാമസഭകേളുസട
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാസട സതരസഞ്ഞടുത്തസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  വെലക്തനിക്കട്ട്  ഒകര  സമയലാം  ഒനനില  കൂടുതല  കക്ഷമസപന്ഷന്
അനുവെദനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  പുറസപടുവെനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില
വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കകേരളത്തനിസല  ഏസതങനിലുലാം  ഗ്രഭാമസഭകേള  സപന്ഷന്  സലാംബന്ധനിച
കേഭാരലങ്ങള ഗ്രഭാമസഭയനില അവെതരനിപനിക്കുനതനില വെതീഴ്ച വെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില
ഇത്തരലാം ഓകരഭാ ഗ്രഭാമസഭകേളുസടയലാം കപരനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള എസനല്ലെഭാലാം;

(ഡനി)  പഞഭായത്തട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളനില  അലാംഗതീകേരനിച  കശഷവലാം  ചേനില
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സപന്ഷന്  വെനിതരണലാം  സചേയനിടനില്ലെഭാസയന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇത്തരലാം പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് എതനിസര സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എസനല്ലെഭാസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പഞഭായത്തട്ട് കേമ്മേനിറനി സതരസഞ്ഞടുക്കഭാത്തവെര്ക്കട്ട് കക്ഷമ സപന്ഷനുകേള
വെനിതരണലാം സചേയതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില അതനികന്മേല സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. വെഭാര്ദകേലകേഭാല സപന്ഷന്

2. വെനിധവെഭാ സപന്ഷന്

3. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുള സപന്ഷന്

4. 50 വെയസട്ട് കേഴനിഞ്ഞ അവെനിവെഭാഹനിതരഭായ സതീകേളക്കുള സപന്ഷന്

5. കേര്ഷകേ സതഭാഴനിലഭാളനി സപന്ഷന്

(ബനി)  15-7-2016-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്.  282/2016/ധന  പ്രകേഭാരലാം
ഒനനിലധനികേലാം സപന്ഷന് ലഭനിക്കുനതനിനുള അര്ഹത അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുള സപന്ഷന്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  അര്ഹതഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി
പരനിമനിതസപടുത്തനി  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  15-8-2016-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
നമ്പര്  324/2016/ധന  പ്രകേഭാരലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില  വെനിശദമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതുപ്രകേഭാരലാം  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വെനിഹനിതത്തനില  നനിനട്ട്  സപന്ഷന്
അനുവെദനിക്കുന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് സപന്ഷന് ടകേപറ്റുന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ഒരു സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ സപന്ഷനുകൂടനി അര്ഹതയണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എനഭാല
ഇപ്രകേഭാരലാം അനുവെദനിക്കുന 3- ാാമസത്ത സപന്ഷന് കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം ഉളസപടുനതഭാസണങനില
കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം മഭാത്രകമ ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിനട്ട് ലഭനിക്കുകേയള്ളു.

(സനി) സലാംസഭാനസത്ത ചേനില തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള സപന്ഷന് ഗുണകഭഭാക്തൃ
ലനിസ്റ്റേട്ട്  ഗ്രഭാമസഭയനില  അവെതരനിപനിക്കുനതനില  വെതീഴ്ച  വെരുത്തനിയതഭായനി  ഓഡനിറനില
കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ബന്ധസപട ഉകദലഭാഗസരുസടയലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനത്തനിസന്റെയലാം
വെനിശദതീകേരണലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് നനിയമഭാനുസൃതലാം തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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(ഡനി) പഞഭായത്തട്ട് അലാംഗതീകേരനിച ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സപന്ഷന് വെനിതരണലാം
നടത്തഭാത്തതഭായനി ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

(ഇ) പഞഭായത്തട്ട് സതരസഞ്ഞടുക്കഭാത്തവെര്ക്കട്ട് സപന്ഷന് വെനിതരണലാം സചേയതഭായനി
ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം

129(1091) ശതീ  .   വെനി  .   സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത  സചേറുതുലാം  വെലുതുമഭായ  കഹഭാടലുകേളുലാം  ആശുപത്രനികേളുലാം
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  മഭാലനിനലങ്ങള  സലാംസ് കേരനിക്കുനതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവെനിലുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെ  സലാംസ് കേരനിക്കുവെഭാന്  കേരഭാസറടുക്കുനവെര്  സപഭാതു  സലങ്ങളനിലുലാം
പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലുലാം മഭാലനിനലലാം തള്ളുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതട്ട് തടയനതനിനട്ട് ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങള മഭാലനിനലലാം സലാംസ് കേരനിക്കുന
രതീതനി പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേഭാനുലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
അനുമതനി നലകുകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങസള കസഭാഷലല ഓഡനിറട്ട് ഉളസപസടയള പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്
വെനികധയമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആശുപത്രനികേളനിസല ഖരമഭാലനിനലങ്ങള സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനഭായനി  2016-സല
ബകയഭാസമഡനിക്കല കവെസ്റ്റേട്ട് മഭാകനജുസമന്റെട്ട് ചേടങ്ങള നനിലവെനിലുണട്ട്. സഎ.എലാം.എ.-യസട
ഭഭാഗമഭായ ഇകമജട്ട് എന സഭാപനലാം സഭാകങതനികേ മനികേവെട്ട് ഉറപഭാക്കനിയ ഇന്സനിനകറററനില
മഭാലനിനലലാം  സലാംസ്കരനിചവെരുന.  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  കഹഭാടലുകേളനിലുലാം  ഉണഭാകുന
മഭാലനിനലങ്ങള  ഉറവെനിട  സലത്തുവെചതസന  ടജവെ-ടജ കവെതര  മഭാലനിനലങ്ങളഭായനി
തരലാംതനിരനിചട്ട്  സൂക്ഷനികക്കണതുലാം  മതനിയഭായ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഏര്സപടുകത്തണതുമഭാണട്ട്.
തരലാംതനിരനിച  ടജവെ  മഭാലനിനലങ്ങള  മലനിനതീകേരണലാം  ഉണഭാകേഭാത്ത  വെനിധത്തനിലുലാം
അത്തരലാം മഭാലനിനലങ്ങളുസട ഉറവെനിട സലത്തുതസനകയഭാ സസക്രടറനിയസട കരഖഭാമൂലമുള
അനുവെഭാദകത്തഭാടുകൂടനി അങ്ങസനയള ആളുസട ഉടമസതയനിലുള സമതീപ പ്രകദശത്തുള
സലകത്തഭാ  ഉപകയഭാഗയക്തമഭായ  രതീതനിയനില  സലാംസ്കരനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
സചേകയണതുലാം  ഇഇൗ  ആവെശലത്തനിനഭായനി  സലപരനിമനിതനിയളപക്ഷലാം  അത്തരലാം
മഭാലനിനലസലാംസ്കരണലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  മുകഖനകയഭാ  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരമുള
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മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  ഏജന്സനികേള  മുകഖനകയഭാ  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി
മഭാലനിനലത്തനിസന്റെ  അളവെട്ട്,  തരലാം  എനനിവെയ്ക്കനുസൃതമഭായനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കസപടഭാവന
ഫതീസട്ട് നലകകേണതുമഭാണട്ട്. അടജവെ മഭാലനിനലങ്ങള തരലാംതനിരനിചട്ട് സൂക്ഷനികക്കണതുലാം
ഉലപഭാദകേരുമഭാകയഭാ  വെനിതരണക്കഭാരുമഭാകയഭാ  കേരഭാറനികലര്സപകടണതുമഭാണട്ട്.
അല്ലെഭാത്തപക്ഷലാം ഇതനികലക്കഭായനി നനിര്ണയനിക്കുന ഫതീസട്ട് ഒടുകക്കണനിവെരുലാം.

(ബനി) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  1994-സല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടട്ട്  സസക്ഷന്  344,  334
പ്രകേഭാരവലാം കകേരള പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആക്ടട്ട്  219 (എസട്ട് മുതല യ വെസര) പ്രകേഭാരവലാം
നനിലവെനില പരനികശഭാധന നടത്തുവെഭാനുലാം അവെര്സക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം
അധനികേഭാരമുണട്ട്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ സതരുവനഭായ്ക്കള

130(1092) ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുനപനിളനി:
ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലുനതനിനട്ട്  എസനഭാസക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി)  ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കസള  സകേഭാല്ലെഭാലാം  എന  സുപ്രതീലാം
കകേഭാടതനി  വെനിധനിയസട  അടനിസഭാനത്തനില  നഭാളനിതുവെസര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനട്ട്
കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കസള  സകേഭാല്ലുലാം  എനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തതസത്തനില  തതീരുമഭാനനിചതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവെസര  എത്ര നഭായ്ക്കസള  സകേഭാനനിട്ടുണട്ട്;
ജനില്ലെ തനിരനിചട്ട് കേണക്കട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സതരുവെട്ട്  നഭായ്ക്കളക്കട്ട്  വെന്ധതീകേരണവലാം  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനി  സവെയലാം
നടത്തനിയതനില നഭാളനിതുവെസര എത്ര രൂപ ചേനിലവെഭായനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലെഭാനുള തതീരുമഭാനത്തനില
നനിനലാം പനികനഭാക്കലാം കപഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  1960-സല  മൃഗങ്ങളസക്കതനിസരയള  ക്രൂരത  തടയല  ആക്ടനിസല  13-ാം
വെകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം കപവെനിഷബഭാധകയറ നഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലുനതുമഭാത്രലാം അനുവെദനതീയമഭാണട്ട്.
അനനിമല  സബര്ത്തട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂള  2001-സല  റൂള  9  പ്രകേഭാരലാം  മഭാരകേമഭായനി
മുറനികവെറതുലാം കഭദമഭാകേഭാത്ത അസുഖമുളതുമഭായ നഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലുവെഭാന് മഭാത്രകമ നനിയമലാം
അനുവെദനിക്കുനള്ളു.

(ബനി) അപ്രകേഭാരലാം ഒരു വെനിധനി പുറസപടുവെനിചതഭായനി ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

(സനി) സതരുവനഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനസമടുത്തനിടനില്ലെ.

(ഡനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിച വെരുന.

(ഇ) ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ സതരുവനഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലെഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ലെ.

ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ സതരുവനഭായ്ക്കള

131 (T1093) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   സനല്ലെനിക്കുനട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിസല ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലെണസമന
സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടനില  മഭാറമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  അതനിനുള  കേഭാരണലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കസള സകേഭാനഭാല കകേഭാടതനിയലക്ഷലത്തനിനട്ട് നടപടനിസയടുക്കുസമനട്ട്
കേഭാണനിചട്ട്  ഒരു അഭനിഭഭാഷകേന് മുഖലമനനിക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  അയചനിട്ടുസണന വെഭാര്ത്ത
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നനിലപഭാടുമഭാറത്തനിനു കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) അപകേടകേഭാരനികേളഭായ സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലുനതനിനട്ട് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
വെനിലക്കനിസല്ലെന കേഭാരലലാം ശരനിയഭാകണഭാ; എങനില അത്തരലാം നഭായ്ക്കസള ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സതരുവനഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനസമടുത്തനിടനില്ലെ.

(ബനി)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  സതരുവനഭായ്ക്കസള  സകേഭാല്ലുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനസമടുത്തനിടനില്ലെ.

T മഭാറനിവെച കചേഭാദലസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(സനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ. 1960-സല മൃഗങ്ങളസക്കതനിസരയള ക്രൂരത തടയല
ആക്ടനിസല  13-ാംവെകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  കപവെനിഷബഭാധകയറ  നഭായ്ക്കസള  മഭാത്രലാം  സകേഭാല്ലുനതട്ട്
അനുവെദനതീയമഭാണട്ട്.  2001-സല അനനിമല ബര്ത്തട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂള  9  പ്രകേഭാരലാം
മഭാരകേമഭായനി  മുറനികവെറതുലാം  കഭദമഭാകേഭാത്ത  അസുഖമുളതുമഭായ  നഭായ്ക്കസള  മഭാത്രകമ
സകേഭാല്ലുവെഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള്ളു.

ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ സതരുവനഭായ്ക്കള

132(1094) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ നഭായ്ക്കസള സകേഭാല്ലെഭാന് തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളനിസല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അത്തരലാം നഭായ്ക്കസള മരുനട്ട് കുത്തനിവെചട്ട് സകേഭാല്ലുനതനിനഭാകണഭാ നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി)  സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കളസക്കതനിസര നടപടനി എടുക്കുനവെസര മൃഗകദഭാഹനികേസളനട്ട്
മുദ  കുത്തനി  കകേസനിലസപടുത്തുവെഭാന്  മരുന  കലഭാബനി  ശമനിക്കുനതഭായള
ആകരഭാപണങ്ങള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സതരുവെട്ട്  നഭായ  നനിയനണത്തനിനട്ട്  സസനലാം  ഫണനില  പണമനില്ലെഭാത്ത
തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് പ്ലഭാന് ഫണനില നനിനട്ട് തുകേ സചേലവെഭാക്കുവെഭാന് അനുമതനി
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ലെ.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ലെ.

(സനി) ശദയനിലപടനിടനില്ലെ.

(ഡനി)  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  നനിയനണത്തനിനട്ട്  പ്ലഭാന്  ഫണനില  ആവെശലത്തനിനട്ട്
തുകേ  വെകേയനിരുത്തനി  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാവനതഭാസണനട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികനഭാക്കലാം നനിലക്കുന ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള

133(1095)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികനഭാക്കലാം നനിലക്കുന ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് കലഭാകേബഭാങട്ട്
സഹഭായകത്തഭാസട  ഫണട്ട്  അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
അതനികലക്കഭായനി  സതരസഞ്ഞടുക്കസപട  പഞഭായത്തുകേള,  അനുവെദനിക്കുന  തുകേ,
നടപഭാക്കഭാന്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള  പദതനികേള  ഇവെ  സലാംബന്ധനിച  വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികനഭാക്കലാം  നനിലക്കുന  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
കലഭാകേബഭാങട്ട്  സഹഭായകത്തഭാസട  ഫണട്ട്  അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  സതരസഞ്ഞടുക്കസപട  40  പനികനഭാക്ക ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള,  10  വെരുമഭാനലാം
കുറവള നഗരസഭകേള, 10  പടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങള ഉളസപട ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള
എനനിവെയസട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.  പനികനഭാക്ക ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
പരമഭാവെധനി 4 കകേഭാടനി രൂപയലാം പടനികേ വെര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങള ഉളസപട ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
പരമഭാവെധനി  2  കകേഭാടനി രൂപയലാം വെരുമഭാനലാം കുറവള നഗരസഭകേളക്കട്ട് പരമഭാവെധനി  4
കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട് അനുവെദനിക്കുനതട്ട്.  നഭാളനിതുവെസര  229  കേരടു പദതനി കരഖകേള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

പരസലനനിരക്കട്ട്

    134 (1096) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പരസലനനിരക്കട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കഭാനുള  അവെകേഭാശലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കഭാസണനനിരനിസക്ക പ്രസ്തുത അവെകേഭാശലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേള കലലലാം
സചേയ്യുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏസതല്ലെഭാലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേസളക്കുറനിചഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട് 
സലാംസഭാന ഓഡനിറട്ട് വെകുപനിസന്റെ പരഭാമര്ശലാം നനിലവെനിലുളതട്ട്;

(സനി)  പരസലനനിരക്കട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കഭാനുള  അവെകേഭാശലാം  കലലലാം  സചേയ്യുന
തതീരുമഭാനലാം സകേഭാണ്ടുണഭായ നഷ്ടലാം സലാംബന്ധനിചള സലാംസഭാന ഓഡനിറട്ട്  വെകുപനിസന്റെ
പരഭാമര്ശത്തനികന്മേൽ എനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച?

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സകേഭാചനി നഗരസഭസയക്കുറനിചട്ട്

(സനി)   ഓഡനിറട്ട്  പരഭാമര്ശത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സകേഭാചനി  നഗരസഭ
സസക്രടറനികയഭാടട്ട് ആയതനികന്മേലുള റനികപഭാര്ടട്ട് ആവെശലസപടനിട്ടുണട്ട്.

നതീസരഭാഴുക്കുകേള ശുചേതീകേരനിക്കല

 135  (1097)  ശതീ  .    വെനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടുകേളുലാം  ഓടകേളുലാം  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മഭാലനിനലലാം  നനിറഞ്ഞട്ട്  ഒഴുക്കട്ട്  നനിലചട്ട്
കേനിടക്കുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  നതീസരഭാഴുക്കുകേള  ശുചേതീകേരനിക്കുനതനിനുള  കേര്മ്മേപദതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സലങ്ങളനില  സനിരമഭായനി  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനവെസര
കേസണത്തനി നടപടനികേള എടുക്കുനതനിനട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളഭാണട്ട്  കൂടുതലഭായനി  ഇത്തരത്തനില
കതഭാടുകേളുസടയലാം  ഓടകേളുസടയലാം  ഒഴുക്കട്ട്  തടസസപടുത്തുനതട്ട്.  നനിലവെനില  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്
ഉളസപസടയള അടജവെ മഭാലനിനലങ്ങള തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട ചുമതലയനില
കശഖരനിചട്ട്  തരലാംതനിരനിചട്ട്  പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനട്ട്  ടകേമഭാറുന  സലാംവെനിധഭാനലാം
വെലഭാപകേമഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുകപഭാസല  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുസട
വെനിലപനയലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനുള  നനിയനണ  നടപടനികേളുലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്,  നഗരസഭ,  മുനനിസനിപല കകേഭാര്പകറഷന് സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശവലാം  പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  മഴക്കഭാല  പൂര്വ്വ  ശുചേതീകേരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുസട ഭഭാഗമഭായനി എല്ലെഭാ വെര്ഷവലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് കതഭാടുകേളുലാം ഓടകേളുലാം
ശുചേതീകേരനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തനിവെരുനണട്ട്.  മണ്ണട്ട്-ജല  സലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനികേള, പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള, വെനവെലക്കരണ പ്രവൃത്തനികേള
എനനിവെ  നഗരസഭകേളവെഴനി  നടപഭാക്കുന  അയങഭാളനി  നഗര  സതഭാഴനിലുറപട്ട്
പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനി സചേയ്യുനതനിനട്ട് മുന്ഗണന നലകേണസമനട്ട് തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുസട പദതനി ആസൂത്രണവലാം സബ്സനിഡനിയലാം അനുബന്ധ വെനിഷങ്ങളുലാം
സലാംബന്ധനിച മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്,  നഗരസഭ,  മുനനിസനിപല  കകേഭാര്പകറഷന്  എനതീ
സഭാപനങ്ങള ഇത്തരത്തനില മഭാലനിനലങ്ങള നനികക്ഷപനിക്കുനവെസര കേസണത്തനി പനിഴ
ചുമത്തുനതുളസപസടയള കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.  ജലകസഭാതസ്സുകേള,
കതഭാടുകേള,  കുളങ്ങള,  ജലനനിര്ഗ്ഗമന  ചേഭാലുകേള  എനനിവെ  മലനിനസപടുത്തുനതട്ട്
തടയനതനിനട്ട്  1994-സല കകേരള മുനനിസനിപല ആക്ടനിസല  340(2)  വെകുപ്പുപ്രകേഭാരവലാം
2016-സല  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  കവെസ്റ്റേട്ട്  മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  റൂളസട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കകേരള പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആക്ടട്ട്  സസക്ഷന്  219  എസട്ട്  -
മഭാലനിനലകമഭാ  വെനിസര്ജല  വെസ്തുക്കകളഭാ  ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം  ജല  കസഭാതസ്സുകേളനിലുലാം
നനികക്ഷപനിക്കുനതനിസനതനിസര നനികരഭാധനലാം-പ്രകേഭാരലാം ഇപ്രകേഭാരമുള കുറലാം സകേഭാടഗ്നസനിബനിളുലാം
ജഭാമലമനില്ലെഭാത്തതുമഭായനിരനിക്കുകേയലാം  ഇഇൗ  കുറലാം  സചേയ്യുന  ഏസതഭാരഭാളുലാം  കുറ
സഭാപനത്തനിനുകമല  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില  കുറയഭാസതയലാം  ഇരുപത്തനി
അയഭായനിരലാം  രൂപയനില കുറയഭാസതയള പനിഴയലാം  ആറട്ട്  മഭാസത്തനില കുറയഭാസതയലാം
ഒരു  വെര്ഷത്തനില  കേവെനിയഭാസതയമുള  കേഭാലകത്തക്കട്ട്  തടവലാം  നലകേനി
ശനിക്ഷനിക്കസപടഭാവനതഭാണട്ട്. ആയതുപ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിച വെരുന.

ആധുനനികേ ഗലഭാസട്ട് ശ്മശഭാനത്തനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

136(1098)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിസല സലക്കനിടനി  -കപരൂര്,  അമ്പലപഭാറ,
പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവെട്ട്  എനതീ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  സലാംയക്തമഭായനി  സലക്കനിടനിയനിസല
പല്ലെഭാര്മലാംഗലത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ആധുനനികേ  ഗലഭാസട്ട്  ശ്മശഭാനത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് തുറനസകേഭാടുത്തുകവെഭാ;  എങനില എനട്ട്;
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ശ്മശഭാനത്തനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി എത്ര തുകേ സചേലവെഴനിച;
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗലഭാസട്ട്  ശ്മശഭാനലാം  തുറന  സകേഭാടുത്തനിടനില്ലെ.  നനിലവെനില  ഗലഭാസട്ട്
ശ്മശഭാനത്തനിനുള സകേടനിടത്തനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി നടനസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി) കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് ഇതുവെസര തുകേസയഭാനലാം അനുവെദനിചനിടനില്ലെ.
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കക്ഷമസപന്ഷന്

137(1099)  ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷമസപന്ഷനുകേള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വെഴനി  കനരനിടട്ട്  വെനിതരണലാം
സചേയ്യുന നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഓണലാം വെസര എത്ര ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  വെഴനി  സപന്ഷന്  നലകേനിസയനലാം  തുകേ  എത്രസയനലാം
സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  ലനിസ്റ്റേട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കൃതലമഭായനി  നലകേഭാത്തതുമൂലലാം
ഓണലാം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  സപന്ഷന്  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ബഭാങട്ട്  വെഴനി  തസന
സപന്ഷന് നലകുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  കമലവെനിലഭാസലാം,  വെഭാര്ഡട്ട്  നമ്പര്  തുടങ്ങനിയ
വെനിവെരങ്ങള  കൃതലമല്ലെഭാത്തവെ  ഒഴനിസകേ  മുഴുവെന്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഓണത്തനിനട്ട്
മുന്പട്ട്  സപന്ഷന്  വെനിതരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  എണ്ണലാം  -
2476430. തുകേ - 1750 കകേഭാടനി രൂപ

(ബനി) ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട ലനിസ്റ്റേട്ട്, തുകേ എനനിവെ യഥഭാസമയലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലനിസ്റ്റേട്ട് ലഭലമല്ലെഭാത്തതനിസന്റെ കപരനില വെനിതരണലാം തടസസപടനിടനില്ലെ.

(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  തഭാലപരലപ്രകേഭാരലാം  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുവെഴനി
സപന്ഷന് അനുവെദനിക്കുനണട്ട്.

സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ശലലലാം

138 (1100)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനട്ട്  മഭാസത്തനിനുളനില  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട
കേടനികയറനിട്ടുസണനട്ട് ജനില്ലെ തനിരനിചളള കേണക്കട്ട് നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭായസട  കേടനികയറട്ട്  ആസരങനിലുലാം  മരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ചേനികേനിലസയ്ക്കു
ആശുപത്രനിയനിസലത്തനിയവെരുസട ജനില്ലെ തനിരനിചള കേണക്കട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  കപവെനിഷബഭാധകയറ മൃഗങ്ങള സലാംസഭാനത്തുകണഭാ;  വെളര്ത്തുകകേഭാഴനികേസളയലാം
മൃഗങ്ങസളയലാം നഭായ്ക്കള സകേഭാസനഭാടുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  നഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  കകേരളത്തനിസന്റെ  സഭാമൂഹനികേ  ജതീവെനിതത്തനില  വെലനിയ
ഭതീഷണനിയഭായനിത്തതീര്നനിട്ടുള സഭാഹചേരലത്തനില ഇതനിസനതനിസര സസതീകേരനിചതുലാം ഇനനി
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതുമഭായ നടപടനികേള എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിചവെരുന.

(ഡനി) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനട്ട് കവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. 2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)  ചേടങ്ങള  ചേടലാം  4
അനുശഭാസനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരമുള  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  തല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ശലലലാം ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേള
പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/തനതുഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള  നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ  പനിടനികൂടനി
 സസ്റ്റേറനിടലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന് നടത്തുനതനിനുകവെണനി അവെസയ  നനിശനിത
ദനിവെസകത്തക്കട്ട് പഭാര്പനിചട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട് 152    കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട്
തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയ സമ്പനരഭായ പടനിപനിടനിത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട് സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി
അപ്രകേഭാരമുളവെര് ലഭലമഭാകേഭാത്ത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില അവെരുസട കസവെനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. സപഭാതു സലങ്ങളനില മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല കകേരള
പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219  എ,  219  എന്  വെകുപ്പുകേളുസട
ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല ടനിയഭാളുകേളസക്കതനിസര നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ സലാംഘഭാടകേര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില രജനിസ്റ്റേര് സചേയ്യുകേ. 
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ഇവെ കൂടഭാസത ഇഇൗ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല  കൂടനിയ  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
27-8-2016-ല  45151/RC3/2014/തസസഭവെ നമ്പര് സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്
(അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.)  ആയതനിസല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന്  എല്ലെഭാ  ജനില്ലെഭാകേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  ജനില്ലെഭാപഞഭായത്തട്ട്  ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ
വെകുപനിസന്റെ  website-ല പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം  സചേയ്യുകേയലാം സചേയ്യുനണട്ട്.

സതരുവനഭായ്ക്കളുസട നനിയനണലാം

139 (1101) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെര്ദനിചവെരുന  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  നനിയനനികക്കണതട്ട്
അനനിവെഭാരലമഭായതനിനഭാല ആയതനിനട്ട് എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളസതനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സതരുവെട്ട് നഭായ്ക്കളുസട നനിയനണലാം, വെന്ധലലാംകേരണലാം, കപവെനിഷത്തനിസനതനിരഭായ
വെഭാകനികനഷന്  എനനിവെ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഏസതല്ലെഭാലാം  വെകുപ്പുകേളുസട  പ്രവെര്ത്തനമഭാണട്ട്
ഏകകേഭാപനിപനിചനിട്ടുളസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അനനിമല സവെലസഫയര് കബഭാര്ഡനിസന്റെയലാം സര്ക്കഭാര് ഇതര സലാംഘടനകേളുസടയലാം
സഹഭായകത്തഭാസട കപവെനിഷബഭാധയ്സക്കതനിരഭായ പ്രചേരണ പരനിപഭാടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുകവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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1. 2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)  ചേടങ്ങള  ചേടലാം  4
അനുശഭാസനിക്കുലാംപ്രകേഭാരമുള  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  ശലലലാം  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
പദതനികേള പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/തനതുഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ പനിടനികൂടനി
സസ്റ്റേറനിടലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന്  നടത്തുനതനിനുകവെണനി  നനിശനിത
ദനിവെസകത്തക്കട്ട് പഭാര്പനിചട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട് 152 കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട്
തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയസമ്പനരഭായ പടനിപനിടനിത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട് സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി
അപ്രകേഭാരമുളവെര്  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  അവെരുസട
കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  മൃഗ  സലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട് ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. സപഭാതു സലങ്ങളനില മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല കകേരള
പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219  എ,  219  എന്  വെകുപ്പുകേളുസട
ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല ടനിയഭാളുകേളസക്കതനിസര നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ സലാംഘഭാടകേര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില രജനിസ്റ്റേര് സചേയ്യുകേ. 

ഇവെ കൂടഭാസത ഇഇൗ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല കൂടനിയ കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
27-8-2016-ല  45151/RC3/2014/തസസഭവെ നമ്പര് സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിസല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന്  എല്ലെഭാ  ജനില്ലെഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലെഭാപഞഭായത്തട്ട്  ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ  വെകുപനിസന്റെ  website-ല
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  അവെകലഭാകേനലാം
സചേയ്യുകേയലാം സചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപ്പുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വെകുപ്പുലാം  കചേര്നഭാണട്ട്
സതരുവെട്ട് നഭായ്കളുസട നനിയനണലാം സലാംബന്ധനിചള പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ജനില്ലെഭാ
തലത്തനില പദതനികേളുസട നനിര്വ്വഹണലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതട്ട് ജനില്ലെഭാ കേളക്ടര്മഭാരഭാണട്ട്.

(സനി)  27-8-2016-സല  45151/ആര്.സനി3/16/തസസഭവെ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം  സനദരഭായ  മൃഗകക്ഷമ  സലാംഘടനകേളുസട  കസവെനലാം  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട
വെന്ധലലാംകേരണത്തനിനുലാം തുടര്നള പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം ഉപകയഭാഗസപടുത്തഭാവനതഭാസണനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ഭനിന കശഷനിക്കഭാര്

140(1102)  ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

എത്ര തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില ഭനിനകശഷനിക്കഭാരുസട വെനിവെരങ്ങള
കരഖസപടുത്തനിയ രജനിസ്റ്റേര് സൂക്ഷനിക്കുനസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;എല്ലെഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
അടനിയനരമഭായനി പ്രസ്തുത രജനിസ്റ്റേര് സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനസത്ത  86  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം,  25  നഗരസഭകേളനിലുലാം
ഭനിനകശഷനിക്കഭാരുസട വെനിവെരങ്ങള  കരഖസപടുത്തനിയ  രജനിസ്റ്റേര്  സൂക്ഷനിചവെരുന.
17-8-2016-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  2465/2016/തസസഭവെ  നമ്പര് ഉത്തരവെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
ഭനിനകശഷനിക്കഭാരുസട വെനിവെരങ്ങള കരഖപടുത്തനിയ രജനിസ്റ്റേര് നനിര്ബന്ധമഭായലാം എല്ലെഭാ
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  സൂക്ഷനിക്കഭാന്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വെകുപട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പഞഭായത്തട്ട് സഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര്
ആഫതീസുകേളനില  ഗ്രഭാമലക്ഷ്മനി  മുദഭാലയത്തനില  നനിനലാം  രജനിസ്റ്റേറുകേള  ലഭലമഭാക്കനി
പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് വെനിതരണലാം സചേയ്യുന നടപടനി നടനവെരുന. രജനിസ്റ്റേറുകേള ലഭനിച
പഞഭായത്തുകേള  വെനിവെരങ്ങള  കരഖസപടുത്തുന  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
രജനിസ്റ്റേറുകേള  സൂക്ഷനിക്കഭാത്ത  68  നഗരസഭകേളനില  ആയതട്ട്  അടനിയനരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന.

സതരുവനഭായ ശലലലാം

141(1103)  ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്സസന്റെട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുല്ലുവെനിളയനില  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട  കേടനികയറട്ട്  മരനിച  സനിലവെമ്മേയസട
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട് എന്തു തുകേ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം അനുവെദനിച;

(ബനി)  സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ശലലത്തനിലനനിനലാം സപഭാതുജനങ്ങസള രക്ഷനിക്കുവെഭാന്
എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് ടകേസക്കഭാളഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  നഭായ്ക്കസള  വെന്ധലലാംകേരനിക്കുന  പദതനി  ലക്ഷലലാം  ടകേവെരനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില ക്രനിയഭാതകേമഭായ നടപടനി ടകേസക്കഭാള്ളുകമഭാ?

1055/2017
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ വെകുപനിലനനിനലാം സഹഭായലാം അനുവെദനിചനിടനില്ലെ.

(ബനി) സതരുവനഭായ ശലലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയവലാം നനിയമപരവമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗലാം  Animal  Birth  Control  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുകവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം എല്ലെഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കുടഭാസത തഭാസഴപറയന നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. 2001-സല  Animal  Birth  Control  (Dogs)  ചേടങ്ങള  ചേടലാം  4
അനുശഭാസനിക്കുലാംപ്രകേഭാരമുള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. സതരുവനഭായ്ക്കളുസട ശലലലാം ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേള
പ്ലഭാന് ഫണട്ട്/തനതുഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. സതരുവനഭായ്ക്കസള  നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെസയ  പനിടനികൂടനി
സസ്റ്റേറനിടലകസഷന്/വെഭാകനികനഷന്  നടത്തുനതനിനുകവെണനി  നനിശനിത
ദനിവെസകത്തക്കട്ട് പഭാര്പനിചട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനികലക്കട്ട് 152 കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട്
തലത്തനിലുലാം കഡഭാഗട്ട് സഷലടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയസമ്പനരഭായ പടനിപനിടനിത്തക്കഭാസര ഏര്പഭാടട്ട്  സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി
അപ്രകേഭാരമുളവെര് ലഭലമഭാകേഭാത്ത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില അവെരുസട കസവെനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  മൃഗ സലാംരക്ഷണ ഓഫതീസുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. സപഭാതു സലങ്ങളനില മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  1994-സല കകേരള
പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  219  എ,  219  എന്  വെകുപ്പുകേളുസട
ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല ടനിയഭാളുകേളസക്കതനിസര നനിയമപ്രകേഭാരമുള കേര്ശന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണ സലാംഘഭാടകേര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില രജനിസ്റ്റേര് സചേയ്യുകേ. 

ഇവെ കൂടഭാസത ഇഇൗ വെനിഷയവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട
അദലക്ഷതയനില  22-8-2016-ല  കൂടനിയ  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
27-8-2016-ല 45151/RC3/2014/തസസഭവെഭ നമ്പര് സര്ക്കുലര് പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്
(അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*).  ആയതനിസല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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നടപനിലഭാക്കുവെഭാന്  എല്ലെഭാ  ജനില്ലെഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  ജനില്ലെഭാപഞഭായത്തട്ട്  ഭഭാരവെഭാഹനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വെനിവെരങ്ങള  ഇഇൗ
വെകുപനിസന്റെ  website-ല  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം സചേയ്യുകേയലാം സചേയ്യുനണട്ട്.

(സനി)  എ.ബനി.സനി.  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം കൃതലതകയഭാടുലാം എല്ലെഭാ
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഉഇൗര്ജനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

കക്ഷമസപന്ഷനുകേളുസട വെനിതരണലാം

142(1104)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണട്ട്,  കപഭാസ്റ്റേട്ട്
ഓഫതീസട്ട്  എനനിവെ  മുകഖന  നലനി  വെനനിരുന  കക്ഷമസപന്ഷനുകേളുസട  വെനിതരണ
രതീതനിയനില ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെനകശഷലാം മഭാറലാം വെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില ഏതു വെനിധത്തനിലുള മഭാറമഭാണട്ട്  വെരുത്തനിയസതനട്ട്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അതു
സലാംബന്ധനിചട്ട് പുറസപടുവെനിച ഉത്തരവെനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതുപ്രകേഭാരലാം  ഇകന  വെസര  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമഭാത്തലാം  എത്ര  തുകേ
സപന്ഷന് ഇനത്തനില വെനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് സമഭാത്തലാം എത്ര കക്ഷമ സപന്ഷന്കേഭാരുണട്ട്;

(ഡനി)  ഇവെരനില എത്ര കപര്ക്കട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെനകശഷലാം
കുടനിശനികേ സഹനിതലാം സപന്ഷന് നലനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  എനട്ട്  മുതലുള  തുകേയഭാണട്ട്  കുടനിശനികേയഭായനിരുനതട്ട്;  അനമുതലുള
ഓകരഭാ മഭാസവലാം,  സപന്ഷന് കുടനിശനികേയഭായവെരുസട  എണ്ണലാം എത്രയഭാസണനതനിസന്റെ
വെനിശദവെനിവെരലാം നലഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കക്ഷമസപന്ഷന്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കുടനിശനികേ
ഉളസപസടയലാം  ഒരു  മഭാസസത്ത  സപന്ഷന്  മുന്കൂറഭായലാം  വെതീടുകേളനില  എത്തനിചട്ട്
നലകുനതനിനുള  നടപടനിയസട  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാകസ്റ്റേഭാഫതീസട്ട്  കസവെനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്
അക്കഇൗണ്ടുകേള മുകഖനയലാം മണനി ഓര്ഡര് സലാംവെനിധഭാനലാം മുകഖനയമുള വെനിതരണലാം
ഒഴനിവെഭാക്കനി  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  മുകഖന  തുകേ  കനരനിടട്ട്
വെതീടനിസലത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച.  15-8-2016-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെട്ട്
സ.ഉ. (ടകേ)നമ്പര്.324/2016/ധന-യസട പകേര്പട്ട് ഉളടക്കലാം* സചേയ്യുന.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണട്ട് മുകഖന 665 കകേഭാടനി രുപയലാം പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള മുകഖന  1750  കകേഭാടനി രൂപയലാം ഉളസപസട ആസകേ  2415  കകേഭാടനി രൂപ
വെനിതരണലാം നടത്തനി.

(സനി) നനിലവെനില സലാംസഭാനത്തട്ട് 37,12,703 സപന്ഷന് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണുളതട്ട്.

(ഡനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെനകശഷലാം  11.72  ലക്ഷലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കുടനിശനികേ വെനിതരണലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  വെനിവെനിധ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  വെലതലസ  കേഭാലയളവെനിസല
കുടനിശനികേയഭാണട്ട് നലകേഭാനുണഭായനിരുനതട്ട്.  ഒകര തകദ്ദേശഭരണ സഭാപത്തനില തസന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വെലതലസ  കേഭാലയളവെനിസല  സപന്ഷന്  കുടനിശനികേയഭായനിരുന.
എനഭാല  സപഭാതുവെനില  2014  സസപ്റലാംബര്  മുതല  2015  ജനുവെരനി  വെസരയള
കേഭാലയളവെനിലഭാണട്ട്  കൂടുതല കുടനിശനികേയണഭായനിരുനതട്ട്.  ഒഭാകരഭാ  സപന്ഷന് ഇനത്തനിലുലാം
കുടനിശനികേ നലകേഭാനുണഭായനിരുന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട എണ്ണലാം ചുവെസട കചേര്ക്കുന.

1. കേര്ഷകേ സതഭാഴനിലഭാളനി സപന്ഷന് - 449701

2. വെഭാര്ദകേലകേഭാല സപന്ഷന് - 250312

3. വെനികേലഭാലാംഗ സപന്ഷന് - 82339

4. 50 വെയസനിനട്ട് കമല പ്രഭായമുള അവെനിവെഭാഹനിതകേളക്കുള സപന്ഷന് -2015

5. വെനിധവെഭാ സപന്ഷന് - 369274.

സപഭാതുശ്മശഭാനലാം

143(1105)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില സപഭാതുശ്മശഭാനലാം നനിലവെനിലനിസല്ലെന
വെനിവെരലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ആവെശലത്തനികലക്കഭായനി കേരുനഭാഗപളനി മുന്സനിപഭാലനിറനി സലലാം
കേസണത്തനിയതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സപഭാതു  ശ്മശഭാനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ  നനിബന്ധനകേള
എസനല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ആയതട്ട് സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവെനിസന്റെ പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേരുനഭാഗപളനിയനില  ആധുനനികേ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുള  സപഭാതുശ്മശഭാനലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  സപഭാലന്യൂഷന്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനില  നനിനള  എന്.ഒ.സനി.,
സമഡനിക്കല ഓഫതീസറുസട എന്.ഒ.സനി., ജനില്ലെഭാ ടഇൗണ് പ്ലഭാനറനില നനിനള അനുമതനി
എനതീ  കരഖകേള  സപഭാതുശ്മശഭാനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവെശലമഭാണട്ട്.  1994-സല
കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആക്ടനിസന്റെ സസക്ഷന് 483  മുതല  485  വെസരയള വെകുപ്പുകേളനിസല
നനിബന്ധനകേളക്കനുസൃതമഭായഭാണട്ട്  സപഭാതുശ്മശഭാനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.  ഇതു
സലാംബന്ധനിചട്ട് മറ്റു പ്രകതലകേ ഉത്തരവകേസളഭാനമനില്ലെ.

(ഡനി) സപഭാതുശ്മശഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് 2014-15-ല കേരുനഭാഗപളനി നഗരസഭയ്ക്കട്ട്
17.85 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിച നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മരണലാം ടവെകേനി രജനിസ്റ്റേര് സചേയല 

144(1106)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളനില മരണലാം ടവെകേനി രജനിസ്റ്റേര് സചേകയണനി വെരുന
സഭാഹചേരലത്തനില,  മരണസര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട് അകപക്ഷകേന് വെകുപട്ട്  13(2)  ചേടലാം  9(2)
പ്രകേഭാരലാം സതലവെഭാങ്മൂലലാം സമര്പനികക്കണതുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഇതനിനഭായനി അകപക്ഷകയഭാസടഭാപലാം സമര്പനികക്കണ കരഖകേളുസട
പകേര്പ്പുകേള  സസയലാം  സഭാക്ഷലസപടുത്തുനതട്ട്  അനുവെദനതീയമഭാകണഭാ;  ഇസല്ലെങനില
കേഭാരണസമസനനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) അനുവെദനതീയമഭാണട്ട്.

സനിറനി കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിസല ശഇൗചേഭാലയങ്ങള

145(1107)  ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സനിറനികകേഭാര്പകറഷനുകേളുസട  പരനിധനിക്കുളനില  ഓകരഭാനനിലുലാം  നഗരസഭ
തസന നനിര്മ്മേനിചട്ട് സഇൗജനലമഭായലാം/നനിരക്കതീടഭാക്കനിയലാം പരനിപഭാലനിക്കുന ശഇൗചേഭാലയങ്ങളുസട
വെനിശദമഭായ കസ്റ്റേറട്ട്സമന്റെട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇവെയനില നനിനള ശരഭാശരനി വെരുമഭാനലാം എത്രയഭാസണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുപകയഭാഗനിക്കുന  സപഭാതുജനങ്ങളനില  നനിനലാം  ഈടഭാക്കഭാന്
നനിശയനിചനിട്ടുള  ഫതീസനിസന്റെ  കുറഞ്ഞതുലാം  കൂടനിയതുമഭായ  നനിരക്കുകേൾ  എത്രസയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നഗരത്തനില  വെനകപഭാകുന  സപഭാതുജനങ്ങള,  വെനികനഭാദസഞഭാരനികേള,
തുടങ്ങനിയവെരുസട  ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട്  നനിലവെനിസല  ശഇൗചേഭാലയങ്ങള  പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ
എനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

കകേഭാര്പകറഷന്
സഇൗജനലമഭായനി
പരനിപഭാലനിക്കുന

ശഇൗചേഭാലയങ്ങളുസട എണ്ണലാം

നനിരക്കതീടഭാക്കനി
പരനിപഭാലനിക്കുന

ശഇൗചേഭാലയങ്ങളുസട എണ്ണലാം

തനിരുവെനനപുരലാം             ...             9

സകേഭാല്ലെലാം             ...             2

സകേഭാചനി             ...             3

തൃശ്ശൂര്             ...             8

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്             ...             17

കേണ്ണൂര്             ...             ...

(ബനി) 

കകേഭാര്പകറഷന് വെഭാര്ഷനികേ ശരഭാശരനി വെരുമഭാനലാം

തനിരുവെനനപുരലാം 4,15,000

സകേഭാല്ലെലാം 3,33,000

സകേഭാചനി 5,02,101

തൃശ്ശൂര് 53,56,160

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 26,61,000

കേണ്ണൂര് ഇല്ലെ
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(സനി) 

കകേഭാര്പകറഷന് കുറഞ്ഞ ഫതീസട്ട് കൂടനിയ ഫതീസട്ട്

തനിരുവെനനപുരലാം 1 രൂപ 10 രൂപ

സകേഭാല്ലെലാം 5 രൂപ 5 രൂപ

സകേഭാചനി 2 രൂപ 5 രൂപ

തൃശ്ശൂര് 1 രൂപ 5 രൂപ

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 1 രൂപ 5 രൂപ

കേണ്ണൂര് ഇല്ലെ ഇല്ലെ

(ഡനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് മുനനിസനിപല കകേഭാര്പകറഷനനില നനിലവെനില പരലഭാപ്തമഭായ
ശഇൗചേഭാലയങ്ങള  ഉസണനലാം  എനഭാല  മറ്റുള  അഞട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില
ശഇൗചേഭാലയങ്ങളുസട എണ്ണലാം അപരലഭാപ്തമഭാസണനലാം അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ. പദതനി

146 (1108) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേഭാടഭാരക്കര,  സവെടനിക്കവെല  കബഭാക്കുകേളനില  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ.
പദതനി പ്രകേഭാരമുള ഏസതല്ലെഭാലാം പ്രവൃത്തനികേള മുടങ്ങനിക്കനിടപ്പുണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സസതീകേരനിചവെരുന നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ആയതനില ഏസതങനിലുലാം പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയനിസല്ലെങനില
ആയതനിസന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  സടണര്  സചേയനിട്ടുസണങനില  അവെയസട
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ.  പ്രകേഭാരലാം  സകേഭാല്ലെലാം  ജനില്ലെയനിസല  സകേഭാടഭാരക്കര,
സവെടനിക്കവെല  കബഭാക്കുകേളനില  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളുസട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവെസട കചേര്ക്കുന:
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ക്രമ
നമ്പര്

കബഭാക്കട്ട് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് പ്രവൃത്തനിയസട കപരട്ട് നതീളലാം തുകേ
ലക്ഷലാം

1 സവെടനിക്കവെല ടമലലാം പുലമണ്-പ്ലഭാവെറകക്കഭാടട്ട്
ഭഭാഗലാം കറഭാഡട്ട്

0.79 Km 71.34

2 സവെടനിക്കവെല സവെടനിക്കവെല സദഭാനനപുരലാം-മഭാവെനിള-
സകേഭാചഭാലുലാംമൂടട്ട് കറഭാഡട്ട്

4.617 Km 283.5

3 സകേഭാടഭാരക്കര സവെളനിയലാം നഭാലക്കവെല-മതീയണ്ണൂര്-
കകേഭാളമത്തട്ട്-മുളമ്പഭാറ-
കുടവെട്ടൂര് കറഭാഡട്ട്

1.885 Km 74.40

4 സകേഭാടഭാരക്കര എഴുകകേഭാണ് ഇരുമ്പനങ്ങഭാടട്ട്-തുണനില
കകേഭാളനനി  കറഭാഡട്ട്

1.436 Km 110.659

5 സകേഭാടഭാരക്കര പൂയപളനി ഓട്ടുമല-ഓട്ടുമല
കകേഭാളനനി കറഭാഡട്ട്

0.888 Km 59.53

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിപ്രകേഭാരലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേസള
സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെസട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്.

കബഭാക്കട്ട് ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തട്ട്

പ്രവൃത്തനിയസട
കപരട്ട്

നതീളലാം

(Km)

തുകേ
ലക്ഷലാം

നനിലവെനിസല സനിതനി

1 സവെടനിക്കവെല ടമലലാം പുലമണ്-
പ്ലഭാവെറകക്കഭാടട്ട്
ഭഭാഗലാം കറഭാഡട്ട്

0.79
Km

71.34 കറഭാഡനിസന്റെ  അവെസഭാന
ഭഭാഗത്തട്ട്  സലലാം  വെനിട്ടു
കേനിട്ടുനതനിനഭായനി  ടമലലാം
പഞഭായത്തുമഭായനി  നനിരവെധനി
തവെണ ബന്ധസപടനിട്ടുലാം നഭാളനിതു
വെസരയഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.  അധനികേമഭായനി
വെരുന സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനിക്കട്ട്
എലാം.  ജനി.  എന്.  ആര്.
ഇ.ജനി.എസട്ട്.  പദതനിവെഴനി
പണലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിച വെരുന
സവെനട്ട്  അറനിയനിചനിരുന
സവെങനിലുലാം അതനികന്മേലുള
അറനിയനിപ്പുകേസളഭാനലാം നഭാളനി
തുവെസര  ലഭനിചനിടനില്ലെ.  ടനി
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പ്രവൃത്തനി പനി.എലാം.ജനി. എസട്ട്.
ടവെ പദതനിയനില നനിനലാം
കഡ്രെെഭാപട്ട് സചേയഭാന് നഭാഷണല
റൂറല കറഭാഡട്ട് ഡവെലപ്സമന്റെട്ട്
ഏജന്സനി  നനിര്കദ്ദേശനി
ചനിട്ടുണട്ട്.

2 സവെടനിക്കവെല സവെടനിക്കവെല സദഭാനനപുരലാം
-മഭാവെനിള
-സകേഭാചഭാലുലാംമൂടട്ട്
കറഭാഡട്ട്

4.617
Km

283.5 അഞര മതീറര് വെതീതനിയനില
ടഭാര്  സചേയണസമനഭാവെശല
സപടട്ട്  നഭാട്ടുകേഭാര്  ഹര്ജനി
നലകുകേയണഭായനി.  പനി.
എലാം.  ജനി.  എസട്ട്.  ടവെ.
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം
അഞരമതീറര് വെതീതനിയനില
ടഭാര് സചേയഭാന് സഭാധനിക്കഭാ
ത്തതനിനഭാല ടനി പ്രവൃത്തനി
പനി.  എലാം.  ജനി.  എസട്ട്.
ടവെ. പദതനിയനില നനിനലാം
കഡ്രെെഭാപട്ട് സചേയഭാന് നഭാഷണല
റൂറല കറഭാഡട്ട് ഡവെലപ്സമന്റെട്ട്
ഏജന്സനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

3 സകേഭാടഭാരക്കര സവെളനിയലാം നഭാലക്കവെല

-മതീയണ്ണൂര്-
കകേഭാളമത്തട്ട്-
മുളമ്പഭാറ-
കുടവെട്ടൂര്
കറഭാഡട്ട്

1.885
Km

74.40 കേരഭാറുകേഭാരസന്റെ നകഷ്ടഭാത്തര
വെഭാദനിതസത്തനില റതീ സടണര്
സചേയ. സടണര് എകസനിനട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുനതനി
നുള നടപടനികേള നടന
വെരുന. നഭാലട്ട് വെര്ഷത്തനില
കൂടുതലഭായനി മുടങ്ങനിക്കനിട
ക്കുന/പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാ
ത്ത  പ്രവൃത്തനികേള  31-3-
2016-നു  മുമ്പട്ട്  പൂര്ത്തതീ
കേരനിക്കഭാത്ത  പക്ഷലാം  ടനി
പദതനികേളുസട  മുഴുവെന്
തുകേയലാം അതഭാതട്ട് കസ്റ്റേറട്ട്
ഗവെണ്സമന്റുകേള വെഹനിക്ക
ണസമനട്ട് MORD നനിര്കദ്ദേശനി
ചനിട്ടുണട്ട്.

4 സകേഭാടഭാരക്കര എഴുകകേഭാണ് ഇരുമ്പനങ്ങഭാ
ടട്ട്-തുണനില
കകേഭാളനനി
കറഭാഡട്ട്

1.436
Km

110.65
9
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5 സകേഭാടഭാരക്കര പൂയപളനി ഓട്ടുമല-
ഓട്ടുമല
കകേഭാളനനി
കറഭാഡട്ട്

0.888
Km

59.53 എലാം.എല.എ.  ഫണനില
ടനി കറഭാഡനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള ഏസറടുത്തനിട്ടു
ളതനിനഭാല ടനി പ്രവൃത്തനി
പനി.എലാം.ജനി. എസട്ട്. ടവെ
പദതനിയനിലനനിനലാം കഡ്രെെഭാപട്ട്
സചേയഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നനിലവെനില പുതനിയ പ്രവൃത്തനികേസളഭാനലാം സടണര് സചേയനിടനില്ലെ.

പഭാടകശഖരങ്ങളനിസല കുളവെഭാഴ

 147(1109)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിസല  പഭാടകശഖരങ്ങളനില  കൃഷനിക്കട്ട്  കദഭാഷകേരമഭായനി  വെരുന
കുളവെഭാഴകേള സതഭാഴനിലുറപ്പു പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനി നതീക്കലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അല്ലെഭാത്തപക്ഷലാം  ബദല  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂസട  കുളവെഭാഴ  നതീക്കലാം
സചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനഭാടനിസല  ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലുലാം  നനിറഞ്ഞുനനിലക്കുന
കുളവെഭാഴകേള,  കപഭാളകേള  എനനിവെ  സലാംസ്കരനിച  വെളമഭാക്കുനതനിനുള  പദതനി
നനിലവെനിലുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  കുളവെഭാഴയനില  നനിനലാം
മൂലലവെര്ദനിത ഉലപനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി ആവെനിഷ് കേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ സതഭാഴനിലുറപട്ട് നനിയമത്തനിസന്റെ പടനികേ 1
ഖണ്ഡനികേ  4(3)  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകേടമല്ലെഭാത്തതുലാം അളന  തനിടസപടുത്തഭാന് കേഴനിയഭാത്തതുമഭായ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം പുലട്ട് ല്ല് നതീക്കലാം സചേയല, കേലട്ട് ല്ല് നതീക്കലാം സചേയല, കേഭാര്ഷനികേ പ്രവൃത്തനികേള
മുതലഭായ ആവെര്ത്തന സസഭഭാവെമുള പ്രവൃത്തനികേള ഇഇൗ പദതനിയനില ഏസറടുക്കഭാന്
പഭാടനില്ലെഭാസയനട്ട്  അനുശഭാസനിക്കുന.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലുലാം
ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം നനിനട്ട്  പഭായലുകേള  നതീക്കലാം  സചേയ്യുനതനിനുള  പ്രവൃത്തനികേള
ഏസറടുക്കുനതട്ട് നനിയമത്തനിസന്റെ പടനികേ 1  ഖണ്ഡനികേ 4(3)  പ്രകേഭാരലാം അനുവെദനതീയമല്ലെ.
ഫനിഷറതീസട്ട്  വെകുപനിസന്റെ  കേതീഴനിലുള  ഏജന്സനിയഭായ  ഫനിഷറതീസട്ട്  റനികസഭാഴട്ട്
മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് സസഭാടസറനി  (ഫനിര്മ)  കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജനില ഉളസപടുത്തനി ആലപ്പുഴ,
കകേഭാടയലാം  ജനില്ലെകേളനില  കപഭാള/പഭായല  ശലലലാം  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനട്ട്  പദതനി
ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലെകേളനിസല  കുടനഭാടട്ട്,  ടവെക്കലാം,
അമ്പലപ്പുഴ,  കേണയന്നൂര്,  കചേര്ത്തല  തഭാലൂക്കുകേളനിലസപട  കേഭായലുകേളനില  നനിനലാം
കുളവെഭാഴയലാം  മറ്റു  ജകലഭാപരനിതല  സസലങ്ങളുലാം  കപഭാളവെഭാരല  യനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
നതീക്കലാം സചേയ്യുനതനിനുലാം സലാംസ്കരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം  RKVY  പദതനിയനില ലഭനിച
21.29  കകേഭാടനി  രൂപ കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജനില ഉളസപടുത്തനി ഫനിര്മയസട കമലകനഭാടത്തനില
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കുളവെഭാഴ  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  സചേയ്യുന  പദതനിയനില  ചുവെസട
കചേര്ത്തനിട്ടുള 3 ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട് ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.

1. കുളവെഭാഴയസടയലാം  മറട്ട്  ജകലഭാപരനിതല  സസലങ്ങളുസടയലാം  യന
സഹഭായകത്തഭാസടയള നതീക്കലാം സചേയല.

2. കുളവെഭാഴ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. കുളവെഭാഴയനില നനിനള ബകയഭാഗലഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

ഇതുപ്രകേഭാരലാം  യനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചള  കപഭാള  വെഭാരനി  നതീക്കലാം  സചേയല
കജഭാലനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനട്ട്  സടണര്  ക്ഷണനിക്കുകേയലാം  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  തുകേ
കരഖസപടുത്തനിയ  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  സടണര്  ഉറപനിചട്ട്  കപഭാളവെഭാരല  കജഭാലനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയമുണഭായനി.  കകേഭാടയത്തട്ട് ഒരു ടജവെവെഭാതകേ പ്ലഭാന്റെട്ട് സഭാപനിക്കുകേയലാം
പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനി  കകേഭാടയലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കട്ട്  ടകേമഭാറുകേയലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.
പദതനിയസട ഭഭാഗമഭായനി 174 മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസ്റ്റേട്ട് യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുകേയണഭായനി.
209196.90  കേതബനികേട്ട്  മതീറര്  കപഭാള  2010-11,  2011-12,  2012-13  വെര്ഷങ്ങളനില
നതീക്കലാം  സചേയ്യുകേയലാം  62%  കപഭാള  2013-14-ല  നതീക്കലാം  സചേയ്യുകേയമുണഭായനി.
കപഭാളവെഭാരല  പദതനിയസട  കേഭാലഭാവെധനി  20-6-2014-നട്ട്  അവെസഭാനനിച.  കുടനഭാടട്ട്
പഭാകക്കജനില ഉളസപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനി ഇകപഭാള നനിലവെനിലനില്ലെ.

പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ.-2-ല ഉളസപടുത്തനിയ കറഭാഡുകേള

148(1110)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2011-16  കേഭാലയളവെനില  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ.-2-ല  ഉളസപടുത്തനി
എത്ര കേനി.മതീ കറഭാഡുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ.- 2  ല ഉളസപടുത്തനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില നനിനട്ട്
എത്ര ഫണട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്; അനുവെദനിച ഫണനില എത്ര തുകേ വെനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ. - 2-ല ഉളസപടുത്തനി  2016-17  വെര്ഷകത്തക്കട്ട്
കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനില  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  കറഭാഡുകേളുസട  മുന്ഗണനഭാ
പടനികേയ് ക്കട്ട് ജനില്ലെഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില
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ജനില്ലെഭാ  ആസൂത്രണ സമനിതനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയ കറഭാഡുകേളുസട  കപരുവെനിവെരവലാം
നതീളവലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കമല  പറഞ്ഞ  കറഭാഡുകേളുസട  വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചസതനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011-16  കേഭാലയളവെനില പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ.-2  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാംതസന ആരലാംഭനിചനിടനില്ലെ.

(ബനി)   പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ.-2  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  തുകേസയഭാനലാം
അനുവെദനിചനിടനില്ലെ.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില  സമര്പനിച  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  അനനിമമഭായ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ തുകേ അനുവെദനിക്കുകേയള്ളു.

(സനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ടവെ.-2  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  വെര്ഷകത്തക്കട്ട്  കേണ്ണൂര്
ജനില്ലെയനില  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന കറഭാഡുകേളുസട  മുന്ഗണനഭാ പടനികേയ്ക്കട്ട്
ജനില്ലെഭാ  ആസുത്രണ  സമനിതനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  ജനില്ലെഭാ  ആസൂത്രണ സമനിതനിയസട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  കമല പറഞ്ഞ
കറഭാഡുകേളുസട ലനിസ്റ്റേനിനട്ട് കസ്റ്റേറട്ട് സലവെല സ്റ്റേഭാന്ഡനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിയസട (എസട്ട്.എല.എസട്ട്.സനി.)
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സപഭാതു ശഇൗചേഭാലയങ്ങള

   149 (1111)  ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുസ്തുല്ലെ :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സപഭാതു ശഇൗചേഭാലയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നലകകേണ ഉത്തരവെഭാദനിതസലാം ഏതട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനിക്കഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  നനിലവെനിസല സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില
വെനതട്ട് മുതല എത്ര ശഇൗചേഭാലയങ്ങള സഇൗജനലമഭായനി എവെനിസടസയല്ലെഭാലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്;
ഇസല്ലെങനില അതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ശഇൗചേഭാലയങ്ങള  പണനിതട്ട്  നലകുനതനിസനഭാപലാം  അവെയസട
പരനിപഭാലനത്തനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകമഭാ;

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി) ഇത്തരലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരലലാം ഏര്സപടുത്തനി നലകുലാം വെസര, 'ഓപണ്
സഡഫനികക്കഷന് ഫതീ കസഭാണ് 'പ്രഖലഭാപനിക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സപഭാതുജനങ്ങളനില
നനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ആക്ടട്ട്  120  (k)  പ്രകേഭാരലാം  പനിഴ  ചുമത്തുനതനിനുള  തതീരുമഭാനലാം
നനിര്ത്തനിവെയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സപഭാതുശഇൗചേഭാലയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിച  നലകുകേ  എനതട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുസട  ഉത്തരവെഭാദനിതസമഭാണട്ട്.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെനകശഷലാം
സഇൗജനലമഭായനി നനിര്മ്മേനിച ശഇൗചേഭാലയങ്ങളുസട വെനിവെരങ്ങള കശഖരനിചവെരുന.

(ബനി)  സപഭാതുശഇൗചേഭാലയങ്ങള നനിര്മ്മേനിച നലകുനതനിനുലാം ആയതട്ട് ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുമുള  ചുമതല  അതഭാതട്ട്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
നഗരസഭകേളക്കുമഭാണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

അമൃതട്ട് പദതനി

150(1112)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര ആവെനിഷ്കൃത നഗരപരനിഷ്കരണ പദതനിയഭായ 'അമൃതട്ട്'-കലക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്
നലകേനിയ വെഭാര്ഷനികേ പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്ര അനുമതനി ലഭനികചഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനുമതനി  ലഭനിസചങനില  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയ്സക്കനലാം  ഏസതഭാസക്ക
നഗരങ്ങളനില എനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത നഗര പരനിഷ്കരണ പദതനിയഭായ 'അമൃതട്ട്'-കലക്കട്ട് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സമര്പനിച വെഭാര്ഷനികേ പദതനികേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി സലാംസഭാനസത്ത 9 നഗരങ്ങളക്കഭായനി  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനലാം സമര്പനിച  587.99
കകേഭാടനി  രൂപയസട  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  വെനിഹനിതമഭായനി  287.98  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനലാം സമര്പനിച
796.06 കകേഭാടനി രൂപയസട പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതമഭായ 386.40 കകേഭാടനി രൂപയലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്. പദതനി സചേലവെനിസന്റെ 20% അതഭാതട്ട് തകദ്ദേശ-നഗര സഭാപനങ്ങളുലാം
ബഭാക്കനി  വെരുന  തുകേ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുമഭാണട്ട്  വെഹനിക്കുനതട്ട്.  ഓകരഭാ
നഗരങ്ങളക്കുലാം അനുവെദനിച തുകേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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 സകേഭാല്ലെലാം മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാന്

151(1113)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേഭാല്ലെലാം  മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാനനിസന്റെ  കേരടട്ട്  പ്രസനിദനികേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഏസതല്ലെഭാലാം
പ്രകദശങ്ങസള ഉളസപടുത്തനിയഭാണട്ട് മഭാസ്റ്റേര്പ്ലഭാന് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി) കേരടട്ട് മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാനനിനു അലാംഗതീകേഭാരലാം നലഭാത്തതുമൂലലാം സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
മറ്റുലാം സപഭാതുജനങ്ങള കനരനിടുന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേരടട്ട്  പ്ലഭാനനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുനതനിനഭായനി  സസതീകേരനിചവെരുന
നടപടനികേള എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്;  നടപടനികേള  തസരനിതസപടുത്തനി  മഭാസ്റ്റേര്  പ്ലഭാനനിനട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. സകേഭാല്ലെലാം കകേഭാര്പകറഷന് ഉളസപടുന പ്രകദശങ്ങസളയലാം കകേഭാര്പകറഷന്
അതനിര്ത്തനികയഭാടട്ട്  കചേര്നട്ട്  വെരുന സകേഭാറലാംകേര,  നതീണകേര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുസട
ഭഭാഗങ്ങളുലാം ഉളസപടുത്തനിയഭാണട്ട് മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാന് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(ബനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

(സനി)  കേരടട്ട്  പ്ലഭാന് പ്രസനിദതീകേരനിചകശഷലാം സപഭാതുജനങ്ങളനില നനിനലാം ലഭനിച
ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  തതീരുമഭാനസമടുക്കുനതനിനഭായനി
കകേരള ടഇൗണ് പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  ആക്ടട്ട്,  2016-സല സസക്ഷന്  41  പ്രകേഭാരലാം ഒരു കജഭായനിന്റെട്ട്
പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചട്ട് ആയതനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുനതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള
തുടര്ന വെരനികേയഭാണട്ട്.

നഭാഷണല സഗയനിലാംസട്ട്

 152 (1114) ശതീ  .    വെനി  .    സകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇക്കഴനിഞ്ഞ നഭാഷണല സഗയനിലാംസനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  തനിരുവെനനപുരലാം
നഗരസഭയ്ക്കുളനില പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിചകതഭാ പുനര് നനിര്മ്മേനിചകതഭാ ആയ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  മുന്സനിപല  ആക്ടനിസല  വെലവെസപ്രകേഭാരമുള  അനുമതനി
നലനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇസല്ലെങനില  തഭാലഭാലനികേ  നനിര്മ്മേനിതനികേള  എല്ലെഭാലാം  സപഭാളനിചനതീക്കനി
യനിട്ടുകണഭാ എന കേഭാരലലാം ഉറപ്പുവെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സപഭാളനിചനതീക്കഭാസത നനിലനനിര്ത്തുകേയലാം ഉപകയഭാഗസപടുത്തുകേയലാം സചേയ്യുന
സകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് റനി.സനി. നമ്പര് നലനി ടഭാകട്ട് നനിശയനിചട്ട് നലനിയനിട്ടുകണഭാ; അതുപ്രകേഭാരലാം
ടഭാകട്ട്  അടചനിട്ടുകണഭാ;  ആ  ഇനത്തനില  എനട്ട്  തുകേ  ഇകതവെസര  ലഭനിചനിട്ടുസണനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല്ലെ.

ബഹുതല വെനികേസന പദതനി

153  (1115)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുസ്തുല്ലെ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം നന്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത കമഖലയനില
അടനിസഭാന വെനികേസന സഇൗകേരലത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാസട നടപഭാക്കുന
ബഹുതല വെനികേസന പദതനിയനില (എലാം.എസട്ട്.ഡനി.പനി.) എത്ര രൂപ കകേന്ദ്ര സഹഭായമഭായനി
ലഭനിചനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ തുകേ സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏസതഭാക്ക ജനില്ലെകേളനിലഭാണട്ട്  സചേലവെഴനിചനിട്ടുളതട്ട്;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഏസതഭാസക്ക  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്  ഈ  തുകേ  വെനിനനികയഭാഗനിചസതനട്ട്
വെലകേതമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നന്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രതീകൃത
കമഖലയനിസല അടനിസഭാന വെനികേസന സഇൗകേരലത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാസട
നടപഭാക്കുന ബഹുമുഖ വെനികേസന പദതനിക്കട്ട്  (എലാം.എസട്ട്.ഡനി.പനി.)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില
നനിനള ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിടനില്ലെ.

നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വെകുപട്ട്

154(1116)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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സലാംസഭാനസത്ത  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വെകുപട്ട്  എനഭാണട്ട്  രൂപതീകേരനിചതട്ട്;
വെകുപനിസന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്;  നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വെകുപ്പുവെഴനി
നടപഭാക്കുന  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്;  ഓകരഭാ  പദതനിയസടയലാം
വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അകപക്ഷകേളക്കുള മഭാതൃകേയലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

1-1-2011-സല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര്.2/2011/സപഭാ.ഭ.വെ. പ്രകേഭാരലാം നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ
വെകുപട്ട് രൂപതീകൃതമഭായനി. കകേരളത്തനിസല നന്യൂനപക്ഷ വെനിഭഭാഗത്തനിലസപട ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളുസട
സഭാമൂഹനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ-വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലകേളനിസല സമഗ്രമഭായ ഉനമനത്തനിനുകവെണനിയള
കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുമഭാണട്ട്
വെകുപട്ട്  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനതട്ട്.  നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുസട  സഭാമൂഹനികേ-
സഭാമ്പത്തനികേ-വെനിദലഭാഭലഭാസ  പനികനഭാക്കഭാവെസ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേള  നടത്തുന  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനങ്ങളുസട  ഏകകേഭാപനവലാം
കമലകനഭാടവലാം നന്യൂനപക്ഷ വെനിഭഭാഗങ്ങളുസട ശഭാക്തതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം പദതനികേളുലാം
ഏസറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേയമഭാണട്ട് വെകുപനിസന്റെ പ്രധഭാന ചുമതല/ലക്ഷലലാം.  വെകുപനിസന്റെ
പദതനികേസള സലാംബന്ധനിചള വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

നന്യൂനപക്ഷ വെനിഭഭാഗത്തനിസല അഭലസവെനിദലര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം

155(1117)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുസ്തുല്ലെ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗത്തനിസല
അഭലസവെനിദലര്ക്കട്ട്  മത്സര  പരതീക്ഷകേളനില  പരനിശതീലനലാം  നലകുന  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില ഏസതഭാസക്ക ജനില്ലെകേളനില എത്ര കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവെദനിച എനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുസട പ്രവെര്ത്തനസത്തക്കുറനിചള വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇകപഭാള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇത്തരലാം  എത്ര  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലെയനിസല  ഇഇൗരഭാറ്റുകപടയനില  ഒരു  ഉപകകേന്ദ്രലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  സനിവെനില  സര്വ്വതീസട്ട്,  യ.പനി.എസട്ട്.സനി.,  പനി.എസട്ട്.സനി.,  ബഭാങനിങ്ങട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട്,  എന്ടന്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ  പരതീക്ഷകേളക്കുള  ഹ്രസസകേഭാല
പരനിശതീലനങ്ങളഭാണട്ട് ഇഇൗ കകേന്ദ്രത്തനിലൂസട നലകേനിവെരുനതട്ട്.

(ഡനി)  16  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  20  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

നന്യൂനപക്ഷ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ഗ്രഭാന്റെട്ട്

156(1118)  ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ  സഭാപനങ്ങളുസട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വെനികേസനങ്ങളക്കഭായനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ഗ്രഭാകന്റെഭാടുകൂടനി  നടപഭാക്കനിവെരുന  ഐ.ഡനി.എലാം.ഐ.  ഗ്രഭാന്റെട്ട്
ഏതു വെര്ഷലാം വെസര സലാംസഭാനത്തട്ട് സകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇനനിയലാം എത്ര സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് എത്ര ഗഡു വെതീതലാം നലകുവെഭാനുണട്ട്;
കേണക്കുകേള സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  ഇഇൗ  വെര്ഷലാം  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുനകണഭാ;  അതനിനഭായനി
എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇതുവെസര വെനിവെനിധ വെര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  പ്രസ്തുത പദതനി
പ്രകേഭാരലാം എത്ര സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് എന്തു തുകേ ഗ്രഭാന്റെട്ട് അനുവെദനിച ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  Infrastructure  Development  for  Minority  Institutions  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം 2013-14 വെര്ഷലാം വെസര ഗ്രഭാന്റെട്ട് വെനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആദല  ഗഡു  അനുവെദനിച  137  സഭാപനങ്ങള  അനുവെദനിച  തുകേയ്ക്കുള
വെനിനനികയഭാഗ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നലകേഭാത്തതനിനഭാല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  രണഭാലാം  ഗഡു
അനുവെദനിചനിടനില്ലെ.

(സനി)  2016-17  വെര്ഷസത്ത  അകപക്ഷ  ജൂടലയനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചട്ട്  ലഭലമഭായ  സപ്രഭാകപഭാസലുകേള
ഡനി.പനി.സഎ. മഭാനവെ വെനിഭവെകശഷനി മനഭാലയത്തനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുമുണട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2010-11  വെര്ഷലാം മുതല  2013-14  വെര്ഷലാം വെസര  166
സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി 3089.179 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനലാം

157(1119)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഹജട്ട്  കേമ്മേനിറനി  മുഖഭാനരലാം  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനത്തനിനഭായനി
സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിനലാം ഇസക്കഭാല്ലെലാം കപഭായനിട്ടുള സതീകേള, പുരുഷന്മേഭാര് എനനിവെരുസട
എണ്ണലാം ജനില്ലെതനിരനിചട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടകേസര  തനിരസഞ്ഞടുക്കുന  മഭാനദണ്ഡലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് സചേയ സകേഭാടുത്ത സഹഭായങ്ങള
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി ഇസക്കഭാല്ലെലാം സചേലവെഴനിച തുകേ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പുണല ഹജട്ട് കേര്മ്മേത്തനിനട്ട് വെരുലാം നഭാളുകേളനില സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിനലാം
കൂടുതല  തതീര്തഭാടകേസര  അയയ്ക്കുനതനിനട്ട്  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  4858  പുരുഷന്മേഭാര്,  5410  സതീകേള,  (9  കുടനികേള)  എന  കേണക്കനില
ആസകേ  10268  തതീര്തഭാടകേരഭാണട്ട്  ഉണഭായനിരുനതട്ട്.  തതീര്തഭാടകേരുസട  എണ്ണലാം
സലാംബന്ധനിച ജനില്ലെ തനിരനിചള വെനിവെരലാം തഭാസഴ കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര്       ജനില്ലെ തതീര്തഭാടകേരുസട എണ്ണലാം

(1) (2)          (3)

1 തനിരുവെനനപുരലാം 184

2 സകേഭാല്ലെലാം 215

3 പത്തനലാംതനിട   38

4 കകേഭാടയലാം 203

5 ഇടുക്കനി   92

6 ആലപ്പുഴ 128

7 എറണഭാകുളലാം 766

8 തൃശ്ശൂര് 149
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(1) (2)          (3)

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 392

10 മലപ്പുറലാം 2391

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 3291

12 വെയനഭാടട്ട് 315

13 കേണ്ണൂര് 1216

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 888

                        ആസകേ 10268

സതീകേള,  പുരുഷന്മേഭാര്  എനനിവെരുസട  ജനില്ലെ  തനിരനിചള  എണ്ണലാം  സലാംബന്ധനിച

വെനിവെരലാം കശഖരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഹജട്ട് കേമ്മേനിറനി ഓഫട്ട് ഇനല പുറസപടുവെനിക്കുന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുസട

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് ഹഭാജനിമഭാസര സതരസഞ്ഞടുക്കുനതട്ട്. 70  വെയസട്ട് കേഴനിഞ്ഞവെസരയലാം

ഒരു സഹഭായനിസയയലാം പ്രഥമ പരനിഗണന നലകേനി സതരസഞ്ഞടുക്കുന. അഞ വെര്ഷലാം

തുടര്ചയഭായനി അകപക്ഷനിചവെര്ക്കഭാണട്ട് രണഭാമതഭായനി മുന്ഗണന നലകുനതട്ട്. ബഭാക്കനി

നഭാലഭാലാം വെര്ഷക്കഭാരുസട സവെയനിറനിലാംഗട്ട് ലനിസ്റ്റേനില നനലാം ക്രമനമ്പര് അടനിസഭാനത്തനില

സതരസഞ്ഞടുക്കുന.

(സനി)  ഹജട്ട് തതീര്തഭാടകേര്ക്കുള കുത്തനിസവെയ്പട്ട് സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം യഥഭാസമയലാം

നടത്തനി.  തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭാവെശലമഭായ പരനിശതീലനങ്ങളുലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 2016  ആഗസ്റ്റേട്ട്

22  മുതല സസപ്റലാംബര്  5  വെസര സനടുമ്പഭാകശരനിയനില ഹജട്ട് കേലഭാമ്പട്ട് പ്രവെര്ത്തനലാം

നടത്തനി. ഇവെനിസട ഹഭാജനിമഭാര്ക്കഭാവെശലമഭായ എല്ലെഭാ സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ഏര്സപടുത്തനിയനിരുന.

ഭക്ഷണലാം,  തഭാമസലാം,  പ്രഭാര്തനക്കഭാവെശലമഭായ  സലലാം,  മതനിയഭായ  കടഭായട്ട് സലറട്ട്

സഇൗകേരലങ്ങള, സമഡനിക്കല സഇൗകേരലങ്ങള എനനിവെ കേലഭാമ്പനില സലാംഘടനിപനിചനിരുന.

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഫണനില  നനിനട്ട്  കനരനിടട്ട്  പണലാം  സചേലവെഴനിചനിടനില്ലെ.  ഹജട്ട്

കേമ്മേനിറനിയസട  ഫണനില  നനിനഭാണട്ട്  സചേലവകേള  നനിര്വ്വഹനിചതട്ട്.  ഹജട്ട്  കേര്മ്മേലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  എല്ലെഭാ  ഹഭാജനിമഭാരുലാം  മടങ്ങനിസയത്തനിയകശഷകമ  സചേലവെഴനിച  തുകേ

കേണക്കഭാക്കഭാന് കേഴനിയ.
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(ഡനി) അടുത്ത വെര്ഷലാം കൂടുതല ഹജട്ട് സതീറ്റുകേള ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് സഭാദലമഭായ

എല്ലെഭാ ശമവലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.

ഹജട്ട് എലാംബഭാര്കക്കഷന് കപഭായനിന്റെട്ട്

158 (1120) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   സകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹജട്ട്  എലാംബഭാര്കക്കഷന്  കപഭായനിന്റെട്ട്  സനടുമ്പഭാകശരനിയനികലക്കട്ട്
മഭാറനിയതനിനഭാല കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ഹജട്ട്  ഹഇൗസട്ട്  പ്രകയഭാജനരഹനിതമഭായനി  കേനിടക്കുന
വെസ്തുത ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ഹജട്ട്  ഹഇൗസുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  സതീകേളക്കട്ട്  കവെണനി
പ്രകതലകേ സകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില ഇക്കഭാരലത്തനില
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹജട്ട്  എലാംബഭാര്കക്കഷന്  കപഭായനിന്റെട്ട്  സനടുമ്പഭാകശരനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറനിയതനിനഭാല
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് പുതനിയ സകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട് അഭനിലഷണതീയമഭാകണഭാസയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഹജട്ട്  എലാംബഭാര്കക്കഷന്  കപഭായനിന്റെട്ട് തനിരനിസകേ  കകേഭാഴനികക്കഭാകടക്കട്ട്
മഭാറ്റുനതനിനു സസതീകേരനിച വെരുന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015,  2016  വെര്ഷങ്ങളനില  ഹജട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി
സനടുമ്പഭാകശരനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറനിയതനിനഭാല  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ഹജട്ട്  ഹഇൗസട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്
പ്രവെര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചനിടനില്ലെ.  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടകേര്ക്കുള  പരനിശതീലനലാം,
സടയനിനര്മഭാരുസട  മതീറനിലാംഗുകേള  തുടങ്ങനിയ  ഹജട്ട്  സലാംബന്ധമഭായ  വെനിഷയങ്ങളക്കട്ട്
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ഹജട്ട് ഹഇൗസട്ട് തസനയഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  ഹജട്ട് ഹഇൗസനിനട്ട് ഒരു അഡതീഷണല കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള
സപ്രഭാകപഭാസല നനിലവെനിലുണട്ട്. ബനിലഡനിലാംഗട്ട് സപര്മനിറനിനട്ട് അകപക്ഷ നലകേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി) ഹജട്ട് എലാംബഭാര്കക്കഷന് കപഭായനിന്റെട്ട് സനടുമ്പഭാകശരനിയനികലക്കട്ട് മഭാറനിയതട്ട്
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനിടഭാണട്ട്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  വെനിമഭാനത്തഭാവെളലാം  വെലനിയ  വെനിമഭാനങ്ങള
ഇറങ്ങുനതനിനട്ട് സജമഭായഭാല ഹജട്ട് കേലഭാമ്പട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് തസന തുടരുനതഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  വെലനിയ  വെനിമഭാനങ്ങള  ഇറങ്ങുനതനിനട്ട്
സജമഭായഭാല എലാംബഭാര്കക്കഷന് കപഭായനിന്റെട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാകടക്കട്ട് തസന മഭാറ്റുനതഭാണട്ട്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ഹജട്ട് ഹഇൗസട്ട്

159(1121)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹജട്ട്  യഭാത്ര  സനടുമ്പഭാകശരനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറനിയതനിനഭാല  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
ഹജട്ട് ഹഇൗസട്ട് പ്രകയഭാജനരഹനിതമഭായനി കേനിടക്കുകേയഭാസണന വെസ്തുത സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവെനിസട  സതീകേളക്കട്ട്  കവെണനി  പ്രകതലകേ  സകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇക്കഭാരലത്തനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഹജട്ട് എലാംബഭാര്കക്കഷന് കപഭായനിന്റെട്ട് സനടുമ്പഭാകശരനിയനികലക്കട്ട് മഭാറനിയതനിനഭാല
ഇവെനിസട പുതനിയ സകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട് അഭനിലഷണതീയമഭാസണനട്ട് സര്ക്കഭാര്
കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഹജട്ട്  എലാംബഭാര്കക്കഷന്  കപഭായനിന്റെട്ട്  തനിരനിസകേ  കകേഭാഴനികക്കഭാകടക്കട്ട്
മഭാറ്റുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചവെരുന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ഹജട്ട് ഹഇൗസട്ട് കേലഭാമ്പട്ട് പ്രവെര്ത്തനത്തനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിചനിടനിസല്ലെങനിലുലാം
ഹജട്ട് തതീര്തഭാടകേര്ക്കുള ക്ലഭാസട്ട്, സടയനിനര്മഭാരുസട മതീറനിലാംഗുകേള തുടങ്ങനിയ ഹജട്ട്
സലാംബന്ധമഭായ  വെനിഷയങ്ങളക്കട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ഹജട്ട്  ഹഇൗസട്ട്  തസനയഭാണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  ഹജട്ട് ഹഇൗസനിനട്ട് ഒരു അഡതീഷണല കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള
സപ്രഭാകപഭാസല നനിലവെനിലുണട്ട്. ബനിലഡനിലാംഗട്ട് സപര്മനിറനിനട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി) ഹജട്ട് എലാംബഭാര്കക്കഷന് കപഭായനിന്റെട്ട് സനടുമ്പഭാകശരനിയനികലക്കട്ട് മഭാറനിയതട്ട്
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനിടഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  വെലനിയ  വെനിമഭാനങ്ങള  ഇറങ്ങുനതനിനട്ട്
സജമഭായഭാല എലാംബഭാര്കക്കഷന് കപഭായനിന്റെട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാകടക്കു തസന മഭാറ്റുനതഭാണട്ട്.

കേടവകേളനിസല മണല ഖനനലാം

160 (1122)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവലാം മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തുറമുഖ  വെകുപനിനു  കേതീഴനിലുള  കേടവകേളനിസല  മണല  ഖനനവലാം
വെനിൽപനയമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ഉയര്നവെന അഴനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങളുലാം അവെയസട
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നനിജസനിതനിയലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
നനിഗമനവലാം നനിലപഭാടുലാം എനഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തുറമുഖ  വെകുപനിനു  കേതീഴനിലുള  കേടവകേളനിസല  മണല  ഖനനത്തനിനുലാം
വെനിപണനത്തനിനുലാം പുതനിയ നയലാം രൂപവെലക്കരനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  തുറമുഖ വെകുപനിനു കൂടുതല വെരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുനതനിനുലാം അര്ഹരഭായവെര്ക്കു
യഥഭാസമയലാം മണല ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം ഇകപഭാഴുള വെലവെസകേള സുതഭാരലമഭാസണന
അഭനിപ്രഭായമുകണഭാ; ഇസല്ലെങനില ഇക്കഭാരലത്തനില എനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവെനില തുറമുഖ വെകുപനിസന്റെ അധതീനതയനിലുള കേടവകേളനില നനിനലാം
സഡ്രെെഡ്ജട്ട് സചേയ പദഭാര്തങ്ങള ഓണ്ടലന് ബുക്കനിലാംഗനിലൂസടയഭാണട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്.  വെനിതരണത്തനില  ലഭനിക്കുന  പരഭാതനികേള  ശദയനിലസപടുകമ്പഭാള
അവെ പരനിഹരനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുനതനിനട്ട് ഉപ ഓഫതീസുകേളക്കട്ട് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  മഭാനസല സഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗട്ട്  സലാംബന്ധനിച നയലാം രൂപവെലക്കരനിക്കല
നടപടനികയഭാടനുബന്ധമഭായനി  മഭാനസല  സഡ്രെെഡ്ജനിഗുമഭായനി  ബന്ധസപട  സഹകേരണ
സലാംഘലാം പ്രതനിനനിധനികേളുസട ഒരു ഹനിയറനിലാംഗട്ട്   23-9-2016-ല സര്ക്കഭാര്തലത്തനില
കൂടുകേയണഭായനി.

(സനി)  റവെനത  വെകുപനിസന്റെ  കേടവകേളനില  നനിനലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന
വെരുമഭാനകത്തക്കഭാള  കൂടുതലഭാണട്ട്  തുറമുഖ  വെകുപനിസന്റെ  കേടവകേളനില  നനിനലാം
ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാവെനിനട്ട് സഡ്രെെഡ്ജട്ട് സചേയ പദഭാര്തങ്ങള കുറമറ രതീതനിയനില
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഓണ്ടലന് ബുക്കനിലാംഗട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്.

സകേഭാചനി-അഴതീക്കല കേപല സര്വ്വതീസട്ട്

161 (1123) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സകേഭാചനി-അഴതീക്കല കേപല സര്വ്വതീസട്ട് തുടങ്ങുനതനിനട്ട് എസനല്ലെഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഗതഭാഗത സചേലവെനില ഗണലമഭായ ലഭാഭവലാം പഭാരനിസനിതനികേ കേഭാരലത്തനില
അനുകൂല ഫലവലാം എത്രമഭാത്രലാം ഉണഭാകുസമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  യഭാത്രഭാകേപല സര്വ്വതീസട്ട് എനമുതല തുടങ്ങഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സചേറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളനിലൂസടയള ചേരക്കുനതീക്കലാം വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
സമഗ്രമഭായ  തതീരകദശ  കേപല  ഗതഭാഗത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഇതുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട്  അഴതീക്കല  തുറമുഖകത്തക്കുള  കേസണയ്നര്  ചേരക്കു  നതീക്കത്തനിസന്റെ
ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  30-9-2014-ല  നടത്തുകേയണഭായനി.  അതനിനുകശഷലാം
തതീരകദശ കേപല ഗതഭാഗതലാംവെഴനി ഏകേകദശലാം  4241  ടണ് ചേരക്കുനതീക്കലാം അഴതീക്കല
തുറമുഖത്തട്ട് നടത്തുകേയണഭായനി. കേസണയ്നര് ടകേകേഭാരലലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ
വെനികദശ  നനിര്മ്മേനിത  ആധുനനികേ  Harbour  Mobile  Crane  സഭാപനിക്കുകേയലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്. നനിലവെനില 750 HP Tug, Container Rehandling Reach Stacker, 5
ton hydra crane, Cutter section dredger  തുടങ്ങനിയ ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാണട്ട്.
ചേരക്കുനതീക്കലാം വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.

(ബനി)  ഗതഭാഗതരലാംഗത്തട്ട്  കകേരളലാം  നനിലവെനില  കനരനിടുന  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  സചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളുസടയലാം  കകേരളത്തനിസന്റെ  മഭാരനിടടലാം
കമഖലയസടയലാം  സമഗ്ര  വെനികേസനലാം  ലക്ഷലലാം  വെചസകേഭാണഭാണട്ട്  തതീരകദശ  കേപല
ഗതഭാഗത  പദതനി  വെനിഭഭാവെനലാം  സചേയ  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനതട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗതലാം
നനിലവെനില  കനരനിടുന  വെഭാഹന  ബഭാഹുലലലാം  ഒരു  പരനിധനിവെസര  കുറയ്ക്കഭാന്  കേപല
ഗതഭാഗതലാം  വെഴനി  ചേരക്കു  നതീക്കലാം  നടത്തുനതു  സഹഭായനിക്കുലാം.  കറഭാഡട്ട്/സറയനില
ഗതഭാഗതസത്ത അകപക്ഷനിചട്ട്  മനികേച ഇന്ധനക്ഷമതയഭാണട്ട് കേപല ഗതഭാഗതത്തനിനുളതട്ട്.
കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട് 31.330 gm/ton-km-ഉലാം സറയനിലനിനട്ട്  8.911 gm/ton-km-ഉലാം
ഉളകപഭാള കേപല ഗതഭാഗതത്തനിസന്റെ ഇന്ധന ക്ഷമത  4.828 gm/ton-km  ആണട്ട്.
ഇതുമൂലലാം  ഗതഭാഗതസചലവെട്ട്  ഗണലമഭായനി  കുറയ്ക്കഭാനുലാം  സപഭാതുവെനിപണനിയനില  അവെശല
സഭാധനമടക്കമുള  വെസ്തുക്കളുസട  വെനില  കുറയവെഭാനുലാം  സഹഭായകേരമഭാകുലാം.  കലഭാകേലാം
കേഭാലഭാവെസഭാ വെലതനിയഭാനത്തനിസന്റെ ദുരനഫലങ്ങള അനുഭവെനിക്കുന അവെസരത്തനില
ഹരനിത ഗൃഹവെഭാതകേങ്ങളുസട കതഭാതട്ട് കുറയ്ക്കഭാനുലാം അതുവെഴനി ആകഗഭാള തഭാപനലാം പനിടനിച
നനിര്ത്തഭാനുലാം ഇന്ധനക്ഷമത കൂടുതലുള ജല ഗതഭാഗതലാം വെളസര സഹഭായകേരമഭാകുലാം.
(കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗതത്തനില  കേഭാര്ബണ്ടഡ  ഓടകഡട്ട്  emission-സന്റെ  കതഭാതട്ട്  64
gm/ton-km,  സറയനിലനില  28  gm/ton-km)  സറയനില  മുകഖനയള  ഗതഭാഗതസത്ത
അകപക്ഷനിചട്ട് കേപല ഗതഭാഗതലാം വെഴനി ഏകേകദശലാം  400 മുതല 1400 രൂപ വെസര ഒരു
ടണ് ചേരക്കനിനട്ട് ലഭാഭമുണഭാകുനതഭാസണനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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(സനി)  തതീരകദശ യഭാത്രഭാകേപല സര്വ്വതീസനിസന്റെ  ആദലഘടലാം  സകേഭാചനി-കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
കമഖലയനിലഭാണട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്.  പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി  M/s. Sage Boat Pvt
Ltd  എന  സസകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേരുമഭായനി  കേരഭാറനില  ഏര്സപടനിട്ടുണട്ട്.  സര്വ്വതീസട്ട്
നടത്തുനതനിനഭാവെശലമഭായ  വെനികദശ  നനിര്മ്മേനിത  ജലയഭാനങ്ങള  ഗ്രതീസനില  നനിനലാം
സകേഭാചനി തുറമുഖലാംവെഴനി ഇറക്കുമതനി സചേയനിട്ടുണട്ട്. DG Shipping, MMD,  IRS  തുടങ്ങനിയ
ഏജന്സനികേളുസട അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായള പരനികശഭാധനകേളുലാം നടപടനി
ക്രമങ്ങളുലാം  അവെസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  അവെ  തതീരുന  മുറയ്ക്കട്ട്  ഒരുമഭാസത്തനിനകേലാം
പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

തഭാനൂര് ഹഭാര്ബര്

162(1124)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  തഭാനൂര്  ഹഭാര്ബറനിസന്റെ  ഡ്രെെഡ്ജനിങട്ട്  കജഭാലനികേള  ചേനില  സഭാകങതനികേ
കേഭാരണങ്ങളഭാല മുടങ്ങനിയതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഇതു പരനിഹരനിചട്ട് മണ്ണട്ട് എടുക്കഭാനുള നടപടനികേള ഏതുവെസരയഭായനി;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  കവെഗത്തനില  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള
ടകേസക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കബക്കട്ട് വെഭാടര്  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിക്കുനതനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
സതക്കട്ട് ഭഭാഗത്തട്ട് കബക്കട്ട് വെഭാടറനികനഭാടട്ട് കചേര്നട്ട് അടനിഞ്ഞു കൂടുന മണ്ണട്ട് ഡ്രെെഡ്ജട്ട് സചേയട്ട്
നനികേത്തനിയതനിനുകശഷലാം  ഹഭാര്ബറനിസന്റെ  അനുബന്ധ  ഘടകേങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാ
നഭാണുകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്. ഇതട്ട് സലവെഭാസനികേള എതനിര്ത്തനിരുന. ഇഇൗ ഭഭാഗലാം ഡ്രെെഡ്ജട്ട്
സചേയഭാല സതക്കട്ട് ഭഭാഗസത്ത കേരഭഭാഗലാം വെതീണ്ടുലാം ഇടനിയസമനലാം കേനിണറുകേളനില ഉപ്പുരസലാം
നനിറയസമനലാം  അവെര്  അഭനിപ്രഭായസപടുന.  ഇവെരുസട  എതനിര്പനിസന  മറനികേടനട്ട്
പ്രവൃത്തനി  നടത്തുനതട്ട്  അഭനികേഭാമലമല്ലെ.  കബസനിനനില  നനിനലാം  ഡ്രെെഡ്ജട്ട്  സചേയട്ട്
നനികേത്തനി ഏടുക്കുനതനിനട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുണട്ട്. 120000 കേത.മതീറര് മണ്ണട്ട് ഇഇൗ
പ്രവൃത്തനിക്കുകവെണനി  ആവെശലമഭാണട്ട്.  കബസനിനകേത്തു  നനിനലാം  പരമഭാവെധനി  ഡ്രെെഡ്ജട്ട്
സചേയട്ട് എടുക്കുനകതഭാസടഭാപലാം  5  കേനി.  മതീറര് അകേസലയള പൂരപ്പുഴയസട അഴനിമുഖത്തട്ട്
അടനിഞ്ഞുകൂടുന മണ്ണട്ട്  എടുത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
ജനില്ലെഭാ ഭരണഭാധനികേഭാരനിയസടയലാം മറട്ട് ബന്ധസപട വെകുപ്പുകദലഭാഗസരുകടയലാം അനുമതനി
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ആവെശലമഭാണട്ട്.  ഇവെനിസട  നനിനലാം  ഏകേകദശലാം  30000  കേത.  മതീറര്  മഭാത്രകമ  മണ്ണട്ട്
എടുക്കഭാനഭാവൂ.  ബഭാക്കനി  ആവെശലമഭായവെ  കബസനിനനില  നനികനഭാ/കേടലനില  നനികനഭാ
ഡ്രെെഡ്ജട്ട്  സചേയട്ട്  നനികേത്തഭാന്  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേള കവെഗത്തനില പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച
വെരുന.

വെനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖലാം

163(T*1125)  ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുസ്തുല്ലെ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനിഴനിഞ്ഞലാം  രഭാജലഭാനര  തുറമുഖ  പദതനിക്കട്ട്  പരനിസനിതനി  അനുമതനി
നലകേനിയ  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിസന്റെ  തതീരുമഭാനലാം  കദശതീയ  ഹരനിത
ടനിബന്യൂണല അലാംഗതീകേരനിയ്ക്കുകേയണഭാകയഭാ;

(ബനി) പദതനി പ്രവെര്ത്തനലാം നനിരതീക്ഷനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് നലകുനതനിനട്ട് ടനിബന്യൂണല
ഒരു സമനിതനിക്കട്ട് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  തടസങ്ങള  ഉകണഭാ  ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) തടസങ്ങള ഇസല്ലെങനില പദതനി എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുസമനഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഏഴട്ട്  അലാംഗങ്ങളുള ഒരു വെനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിക്കഭാണട്ട് ടടബന്യൂണല
രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി) ഇല്ലെ.

(ഡനി) കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് അനുവെദനിചനിട്ടുള കേഭാലയളവെട്ട്
4  വെര്ഷമഭാണട്ട്  (1465  ദനിവെസലാം).  അതനുസരനിചട്ട്  2019  ഡനിസലാംബര്  4-ാം തതീയതനി
പദതനിയസട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുസമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  അനുവെദനിചനിട്ടുള
നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാലയളവെട്ട്  നഭാലട്ട്  വെര്ഷസമനനിരനിസക്ക  കേണ്സഷണയര്  പദതനിയസട
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി ഒരു ആയനിരലാംദനിന ഉത്സുകേകേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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വെനിഴനിഞ്ഞലാം രഭാജലഭാനര തുറമുഖ പദതനി

164 (1126) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവലാം

മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വെനിഴനിഞ്ഞലാം രഭാജലഭാനര തുറമുഖ പദതനിയസട നനിര്മ്മേഭാണലാം എനകത്തക്കട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തുറമുഖത്തനികനഭാടട്ട്  അനുബന്ധനിചട്ട്  ഇനലന്  കനവെനി,  കകേഭാസ്റ്റേട്ട്  ഗഭാര്ഡട്ട്
കസ്റ്റേഷനുകേള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് എസനങനിലുലാം അറനിവ
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആവെശലത്തനികലക്കട്ട്  കൂടുതല  ഭൂമനി  കേസണത്തനി  നലകകേണനി
വെരുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ പദതനി സചേലവെനിനത്തനില ഭൂമനിയസട വെനില അടക്കലാം എത്ര കകേഭാടനി
രൂപ സലാംസഭാനത്തനികന്റെതഭായനി  സചേലവെഴനിചനിട്ടുണട്ട്;  പ്രസ്തുത പദതനിയസട  നടത്തനിപനില
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പങട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങഭാന്
അനുവെദനിചനിട്ടുള  കേഭാലയളവെട്ട്  നഭാലട്ട്  വെര്ഷമഭാണട്ട്  (1465  ദനിവെസലാം).  അതനുസരനിചട്ട്
2019 ഡനിസലാംബര് 5-ാം തതീയതനി പദതനിയസട വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള പ്രവെര്ത്തനലാം
തുടങ്ങഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്.  അനുവെദനിചനിട്ടുള  നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാലയളവെട്ട്  നഭാലട്ട്
വെര്ഷസമനനിരനിസക്ക  കേണ്സഷണയര്  പദതനിയസട  വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള
പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭായനി  ഒരു  ആയനിരലാംദനിന  ഉത്സുകേകേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇനലന് കനവെനിയലാം കകേഭാസ്റ്റേട്ട് ഗഭാര്ഡുലാം വെനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
അവെര്ക്കഭാവെശലമഭായ സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനഭായനി തഭാലപരലലാം അറനിയനിചസകേഭാണട്ട്
പ്രഭാരലാംഭ  ചേര്ചകേള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  നടത്തനിയനിരുന.  എനഭാല  ഇതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് അനനിമ തതീരുമഭാനകമഭാ അനുമതനികയഭാ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നലകേനിയനില്ലെ.
ഇതനിസനത്തുടര്നട്ട് പദതനിയനിസല കേഭാലവെനിളലാംബലാം ഒഴനിവെഭാക്കഭാന് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
1-3-2014-സല  ഉത്തരവെട്ട്  നമ്പര്  GO(MS)21/2014/F&PD  പ്രകേഭാരലാം  ഇനലന്
കനവെനിയസടയലാം കകേഭാസ്റ്റേട്ട് ഗഭാര്ഡനിസന്റെയലാം പങഭാളനിത്തമനില്ലെഭാസത പദതനിയമഭായനി മുകനഭാടട്ട്
കപഭാകേഭാന് തതീരുമഭാനനിച.  തുടര്നട്ട് കനവെനി,  കകേഭാസ്റ്റേട്ട് ഗഭാര്ഡട്ട് എനനിവെര്ക്കട്ട് ആവെശലമഭായ
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സഇൗകേരലങ്ങളനില്ലെഭാസത പദതനി രൂപകേലന സചേയ്യുകേയലാം കേണ്സഷണയറുമഭായനി കേരഭാര്
ഒപ്പു വെയ്ക്കുകേയലാം സചേയ.  കേണ്സഷണയറുമഭായനി  കേരഭാര് ഒപ്പു വെചതനിനുകശഷലാം കനവെനി
അവെര്ക്കുകവെണ സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനഭായനി  വെതീണ്ടുലാം തഭാലപരലലാം പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഒരുകക്കണ സഇൗകേരലങ്ങള സലാംബന്ധനിചട്ട് ഒരു തതീരുമഭാനവലാം ടകേസക്കഭാണനിടനില്ലെ.
തതീരുമഭാനങ്ങള  എടുക്കുനതനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  ഭൂമനിയസട  ആവെശലകേത
നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

(ഡനി)  592.7  കകേഭാടനി  രൂപയഭായ  ഭൂമനിയസട  വെനിലയടക്കലാം  ഇതുവെസര  840.5
കകേഭാടനി രൂപ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വെനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖത്തനിനഭായനി സചേലവെഴനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത  പദതനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഡനി.ബനി.എഫട്ട്.ഒ.റനി.  മഭാതൃകേയനില
സതരസഞ്ഞടുക്കസപട  കേണ്സഷണയറഭായ  അദഭാനനി  വെനിഴനിഞ്ഞലാം  കപഭാര്ടട്ട്  ടപ്ര വെറട്ട്
ലനിമനിറഡട്ട് മുകഖന വെനികേസനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഫണഡട്ട് വെര്ക്കഭായ കബക്കട്ട് വെഭാടറനിസന്റെയലാം
മത്സലബന്ധന തുറമുഖത്തനിസന്റെയലാം സമഭാത്തലാം നനിര്മ്മേഭാണ തുകേയഭായ 1463 കകേഭാടനി രൂപ
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വെഹനിക്കുലാം. പനി.പനി. പനി. ഘടകേത്തനില സഹഭായധനമഭായ 717.8
കകേഭാടനി രൂപ നലകുലാം. കൂടഭാസത ബഭാഹലഭാടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളഭായ ഭൂമനി, ടവെദതതനി,
സവെളലാം,  സറയനില  കേണക്ടനിവെനിറനി  എനനിവെയസട  ചുമതലയലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനഭാണട്ട്.

വെനിഴനിഞ്ഞലാം അനഭാരഭാഷ തുറമുഖ പദതനി 

165 (1127) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   സകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   വെനി  .   സകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുസ്തുല്ലെ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കുളചല  തുറമുഖ  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭായഭാല  വെനിഴനിഞ്ഞലാം
അനഭാരഭാഷ  തുറമുഖ  പദതനിക്കട്ട്  ഉണഭാകേഭാവന  ഭതീഷണനികേസളക്കുറനിചട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ  ആശങകേളുലാം  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;  അതനിസന്റെ  പ്രതനികേരണലാം  എനഭാസണനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനിഴനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖ  പദതനി  എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്;  പ്രസ്തുത  കേഭാലപരനിധനിക്കുളനില  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പ്രവെര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  വെഴനിഞ്ഞലാം തതീരത്തട്ട് നനിനട്ട് കകേവെലലാം 30  കേനികലഭാ മതീറര്
ദൂരത്തുള  ഇനയലാം  തുറമുഖലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭായഭാല  തുറമുഖങ്ങള  തമ്മേനിലുള
മത്സരത്തനിനട്ട്  വെഴനിസയഭാരുക്കുലാം.  ഇതട്ട്  2  പദതനികേളുസടയലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായ
സഭാദലതകേസള  (Financial  viability)  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാനുലാം ഇടയണട്ട്.  2016
ജൂടല  5-ാംതതീയതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  പ്രസട്ട്  ഇന്ഫര്കമഷന്  ബന്യൂകറഭാ
പുറത്തനിറക്കനിയ  കകേന്ദ്രമനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനലാം  വെനിശദമഭാക്കനിയനിട്ടുള  കുറനിപ്പുപ്രകേഭാരലാം
കുളചലനിനട്ട്  അടുത്തുള  ഇനയലാം  തുറമുഖ  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  മനനിസഭയസട
തതസത്തനിലുള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതഭായനി മനസനിലഭാക്കുന.  പ്രസ്തുത കുറനിപ്പുപ്രകേഭാരലാം
ഇനയലാം തുറമുഖ പദതനിക്കഭായനി ഒരു പ്രകതലകേ ഉകദ്ദേശല കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കുസമനലാം
ആ കേമ്പനനിയനില കമജര് തുറമുഖങ്ങളഭായ സചേടന കപഭാര്ടട്ട് ടസ്റ്റേട്ട്, വെനി.ഒ.സനി. കപഭാര്ടട്ട്
ടസ്റ്റേട്ട്  (തൂത്തുക്കുടനി),  കേഭാമരഭാജര് കപഭാര്ടട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  (എണ്ണൂര്)  എനനിവെയസട ഓഹരനി
പങഭാളനിത്തലാം ഉണഭാകുസമനലാം സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കമലപറഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ സഭാദലതകേളനിസല ഇടനിവലാം സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ
ആശങകേളുലാം ചൂണനിക്കഭാടനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേത്തട്ട് അയചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനിയലാം   തുറമുഖ  വെകുപ്പുമനനിയലാം  ബഹുമഭാനസപട
പ്രധഭാനമനനിസയ കനരനില കേണട്ട് സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ ആശങ അറനിയനിച. വെനിഴനിഞ്ഞത്തനിനട്ട്
ആവെശലമഭായ എല്ലെഭാ സഹഭായങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുസമനട്ട് പ്രധഭാനമനനി അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് അനുവെദനിചനിട്ടുള കേഭാലയളവെട്ട്
4  വെര്ഷമഭാണട്ട്  (1465  ദനിവെസലാം) .അതനുസരനിചട്ട്  2019  ഡനിസലാംബര്  4-ാം തതീയതനി
പദതനിയസട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുസമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  അനുവെദനിചനിട്ടുള
നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാലയളവെട്ട്  നഭാലട്ട്  വെര്ഷസമനനിരനിസക്ക  കേണ്സഷണയര്  പദതനിയസട
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി ഒരു ആയനിരലാംദനിന ഉത്സുകേ കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

വെലനിയതുറ കേടലപഭാലലാം

166 (1128)  ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവലാം മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനില്ലെയനിസല  വെലനിയതുറ  കേടലപഭാലലാം  അപകേടഭാവെസ
യനിലഭാസണനളതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേടലപഭാലലാം  നവെതീകേരനിചട്ട്  വെനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കട്ട്  തുറന
സകേഭാടുക്കുനതനിനുള  പദതനി  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങനില  പദതനി  എത്രയലാം
കവെഗലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേടലപഭാലലാം നവെതീകേരനിചട്ട് വെനികനഭാദ സഞഭാരനികേളക്കട്ട് തുറനസകേഭാടുക്കുന
കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  ആയതനികലക്കഭായനി  കേടലപഭാലലാം  ബലസപടുത്തുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  പ്രകയഭാഗനിക്കഭാവന  സഭാകങതനികേവെനിദല  തതീരുമഭാനനിക്കുനതനിനഭായനി
ഇത്തരത്തനിലുള  പ്രവൃത്തനികേളനില  പരനിചേയസമ്പനരഭായ  ഏജന്സനികേളനിലനനിനലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം ആവെശലസപടനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലനനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന സമചസപട സഭാകങതനികേവെനിദല
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കമലപറഞ്ഞ പഭാലലാം ബലസപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സതയലാം മന്യൂസനിയലാം

167 (1129) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് തുറമുഖവലാം
മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനിസല  കേല്ലെലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിസല  കേടനപളനി -  പഭാണപ്പുഴ
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസല ചേനപ്പുരയനില പനി.ഡബത.ഡനി.-യസട അധതീനതയനിലുള മഭാങ്ങഭാട്സമഭാട
എന സലത്തട്ട്  സതയലാം  മന്യൂസനിയലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  സമര്പനിച  നനികവെദനത്തനികന്മേല
എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനിലസപട  കേല്ലെലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിസല  കേടനപളനി-പഭാണപ്പുഴ
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസല ചേനപ്പുരയനില സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വെകുപനിസന്റെ അധതീനതയനിലുളള
മഭാങ്ങഭാടട്ട്സമഭാട എന സലത്തട്ട് സതയലാം മന്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട് ബഹുമഭാനസപട കേലലഭാകശരനി എലാം.എല.എ. മുഖഭാനരലാം
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിച നനികവെദനത്തനികന്മേല മന്യൂസനിയലാം മൃഗശഭാല ഡയറക്ടര് 7-8-2016-നട്ട്
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  സലലാം  കനരനിടട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സതയലാം  മന്യൂസനിയലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭാസണനട്ട്  കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നട്ട്  തുറമുഖ  പുരഭാവെസ്തു  മന്യൂസനിയലാം
വെകുപ്പുമനനി  ബഹുമഭാനസപട  കേല്ലെലഭാകശരനി  എലാം.എല.എ,  ശതീ.  ടനി.  വെനി.  രഭാകജഷട്ട്,
കേടനപളനി  -പഭാണപ്പുഴ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  എനനിവെരുമഭായനി വെനിശദമഭായ
ചേര്ചകേള  നടത്തുകേയലാം  സചേയ.  ആയതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ടനി  1.25  ഏക്കര്
സലത്തനിസന്റെ കരഖകേള കേടനപളനി വെനികല്ലെജനില പരനികശഭാധനിചട്ട് മന്യൂസനിയലാം മൃഗശഭാലഭാ
വെകുപനിസന്റെ  ഉടമസതയനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കണസമനഭാവെശലസപടട്ട്  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്  16-8-2016-ല  കേത്തട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെഭാ  കേളക്ടര്  ടനി  സലലാം മന്യൂസനിയലാം-മൃഗശഭാലഭാ  വെകുപനിനട്ട്
ടകേമഭാറുന മുറയ്ക്കട്ട് ടനി വെനിഷയത്തനികന്മേല അനനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ചേരനിത്ര പ്രഭാധഭാനലമുള സകേടനിടലാം

168(1130)  കഡഭാ  .    എലാം  .    സകേ  .    മുനതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവലാം മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാനത്തട്ട് ഒബ്സര്കവെററനിക്കുകവെണനി രഭാജഭരണ കേഭാലത്തട്ട് നനിര്മ്മേനിച
ചേരനിത്ര പ്രഭാധഭാനലമുള സകേടനിടലാം നഭാശഭാവെസയനിലഭാസണന വെസ്തുത ആസരങനിലുലാം വെകുപനിസന്റെ
ശദയനിലസപടുത്തനിയനിരുകനഭാ; എങനില എനട്ട് എനവെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സകേടനിടലാം ഏസറടുത്തു സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്
എസനങനിലുലാം നടപടനി വെകുപട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇസല്ലെങനില അതനിനുള കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ.  വെനി.  കസഭാമകശഖരന് നഭാടഭാര്  12-2-2014-ല സമര്പനിച നനികവെദനത്തനില
ഒബ്സര്കവെററനി  സകേടനിടലാം  നഭാശഭാവെസയനിലഭാസണന  വെനിവെരലാം  വെകുപനിസന്റെ
ശദയനിലസപടുത്തനിയനിരുന.

(ബനി&സനി)  വെഭാനനനിരതീക്ഷണ  കകേന്ദ്രലാം  സനിതനി  സചേയ്യുന  സകേടനിടലാം  ഇനലന്
സമറനിരനികയഭാളജനിക്കല  വെകുപനിസന്റെ  അധതീനതയനിലഭായതനിനഭാല  ടനി  സകേടനിടത്തനിസന്റെ
സലാംരക്ഷണചമതല ആര്ക്കനികയഭാളജനിക്കല സര്കവ്വ ഓഫട്ട് ഇന്ഡലക്കഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത
സകേടനിടത്തനിസന്റെ  അടനിയനര  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേള  കകേന്ദ്ര  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വെകുപട്ട് മുകഖന കകേന്ദ്ര കേഭാലഭാവെസഭാ നനിരതീക്ഷണ വെകുപട്ട് സചേയവെരുനണട്ട്.

സചേമ്പന് സകേഭാലുമ്പന് സമഭാധനി

169(1131)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റേനിന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസലാം  വെകുപനിസന്റെ  ഫണട്ട്  വെനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപട്ട്  മുകഖന
നനിര്മ്മേനിക്കുന ഇടുക്കനി ആദനിവെഭാസനി കഗഭാത്രത്തലവെന് സചേമ്പന് സകേഭാലുമ്പസന്റെ സമഭാധനിസലലാം
നവെതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ഏതുഘടത്തനിലഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത പദതനിയസട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  എത്ര തുകേ അനുവെദനിസചനലാം
ആയതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതട്ട് എനഭാസണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയസട നനിര്മ്മേഭാണലാം എനട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയസമനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആദനിവെഭാസനി കഗഭാത്രത്തലവെന് സചേമ്പന് സകേഭാലുമ്പസന്റെ സമഭാധനി സലലാം
നവെതീകേരനിക്കുനതനിനുള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കുള സടണര് നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 1-10-2015-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര്. 493/15/ടൂറനിസലാം നമ്പര് ഉത്തരവെട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  70,00,000  (എഴുപതട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപഭാ  മഭാത്രലാം)  രൂപയസട  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചതനുസരനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  തുകേയസട  80%  ആയ  56  ലക്ഷലാം  രൂപ  പദതനി
നടത്തനിപനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  വെകുപനിലനനിനലാം  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിനട്ട്  19-12-2015-നട്ട്
ലഭനിക്കുകേയലാം സചേയ.

(സനി)  വെകുപനിസല  സലാംരക്ഷണ  നവെതീകേരണചമതലയള  കേണ്സര്കവെഷന്
എഞനിനതീയറുസട തസനികേ ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനതഭായലാം ആയതട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയനിട്ടുസണനലാം  കമല  ഒഴനിവെട്ട്  നനികേത്തുന  മുറയ്ക്കട്ട്  നവെതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാസണനലാം പുരഭാവെസ്തു വെകുപട്ട് ഡയറക്ടര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

കുഞ്ഞഭാലനി മരയ്ക്കഭാര് സ്മഭാരകേലാം

170(1132)  ശതീ  .    സകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  തുറമുഖവലാം
മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില ഉളസപടുന കുഞ്ഞഭാലനി മരയ്ക്കഭാര് സ്മഭാരകേത്തനിസന്റെ
സലാംരക്ഷണവലാം  വെനികേസന  സഭാധലതകേളുലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ചേരനിത്ര  പ്രസനിദമഭായ
ഈ സഭാപനത്തനിസന്റെ വെനികേസനത്തനിനഭായനി പുതനിയ പദതനികേള ആവെനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാസയനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുഞ്ഞഭാലനി മരയ്ക്കഭാര് സ്മഭാരകേലാം പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിസന്റെ സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമഭാണട്ട്.
കൂടഭാസത  ടനി  സ്മഭാരകേലാം  മന്യൂസനിയമഭായലാം  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.  ടനി  സഭാപനത്തനില
വെനിപുലമഭായ സലാംരക്ഷണ വെനികേസന പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച
വെനിഷയലാം പര നികശഭാധനിചവെരുന.

കകേഭാടതനി സകേടനിടലാം

171  (1133)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

1916-ല  നനിര്മ്മേനിച  കുനമലാംഗലലാം  കകേഭാടതനി  സകേടനിടലാം  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിനട്ട്
കേതീഴനില  സലാംരക്ഷനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശത്തനികന്മേല  സസതീകേരനിചവെരുന
നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കുനമലാംഗലലാം കകേഭാടതനി സകേടനിടലാം  1968-സല കകേരള പ്രഭാചേതീന സ്മഭാരകേ പുരഭാവെസ്തു
സകങത പുരഭാവെശനിഷ്ട ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമഭാകക്കണതുകണഭാസയന
വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവെരുന.

തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഹനില പഭാലസട്ട്

172(1134) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവലാം
മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃപ്പുണനിത്തുറ ഹനിലപഭാലസട്ട് നവെതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
എസനങനിലുലാം  പദതനികേള  ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ;  ഉസണങനില  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവെനിസട കൂടുതല വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി ഒരു സഭാലാംസ്കഭാരനികേ
സമുചയമഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിസന്റെ അധതീനതയനിലുള ഹനില പഭാലസട്ട് പുരഭാവെസ്തു
മന്യൂസനിയത്തനിസന്റെ വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നനിലവെനില setting up, promotion and
strengthening of regional and local Museums എന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പദതനി
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  പദതനി  തുകേയഭായ  6,91,62,000  (ആറട്ട്  കകേഭാടനി
സതഭാണ്ണൂറനി ഒനട്ട് ലക്ഷത്തനി അറുപത്തനി രണഭായനിരലാം) രൂപയനില പരമഭാവെധനി 5 കകേഭാടനി
രൂപ കകേന്ദ്രവലാം  ബഭാക്കനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുമഭാണട്ട്  വെഹനിക്കുനതട്ട്.  പദതനിയസട
നടത്തനിപനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ആദല ഗഡുവെഭായനി  2  കകേഭാടനി  50  ലക്ഷലാം രൂപയലാം
കകേരള  സര്ക്കഭാര്  62,50,000  (അറുപത്തനി  രണട്ട്  ലക്ഷത്തനി  അന്പതനിനഭായനിരലാം)
രൂപയലാം അനുവെദനിച. ഇതട്ട്  'കകേരളലാം മന്യൂസനിയലാം പദതനി' വെഴനിയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
കൂടഭാസത  ഹനില  പഭാലസനിസന  ഒരു  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  സമുചയമഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ  എന
ലക്ഷലകത്തഭാസട Wireless Communication System, Battery Operated Vehicle
എനനിവെയലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് വെകുപട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

പതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രലാം

173(1135)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാനസത്ത  പതനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്രവലാം  പരനിസരവലാം  പുരഭാവെസ്തു
നനിയമപ്രകേഭാരലാം കനഭാടനിസസഫ സചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില കക്ഷത്രസത്തയലാം പരനിസരത്തുള
എത്ര മതീറര് സലസത്തയലാം ഇതനിസന്റെ പരനിധനിയനിലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇകതവെസര  കനഭാടനിസസഫ  സചേയനിടനില്ലെഭാസയങനില  അതനിനുള  കേഭാരണലാം

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുരഭാതന  സസപതൃകേ  കകേന്ദ്രമഭായ  പതനഭാഭ  സസഭാമനി  കക്ഷത്രവലാം  250

മതീററനിനകേസത്ത നനിര്മ്മേനിതനികേളുലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം കനഭാടനിസസഫ

സചേയ്യുനതനിനുലാം അനധനികൃത നനിര്മ്മേനിതനികേളുലാം കേചവെട സഭാപനങ്ങളുലാം ഒഴനിപനിക്കുനതനിനുമുള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുരഭാവെസ്തു നനിയമപ്രകേഭാരലാം വെനിജഭാപനലാം സചേയനിടനില്ലെ.

(ബനി) 28-8-2002-സല ജനി.ഒ. (എലാംഎസട്ട്.) 27/02/സനിഎഡനി നമ്പര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം

പതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രവലാം അതനിനുചുറ്റുമുളള സകേഭാടഭാരങ്ങളുലാം ഉളസപടുത്തനി പുരഭാവെസ്തു

നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ വെനിജഭാപനലാം പുറസപടുവെനിചനിരുന.

പുരഭാവെസ്തു  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംരക്ഷനിത  സ്മഭാരകേമഭാക്കുനതനിസനതനിസര  ആകക്ഷപലാം

ഉനയനിക്കസപട സഭാഹചേരലത്തനില ടനി കക്ഷത്രസത്ത സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമഭാക്കുനതനില

നനിനലാം ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പതനഭാഭപുരലാം  കക്ഷത്രലാം ഉളസപടുന കകേഭാടയ്ക്കകേലാം  കമഖല സലാംസഭാന

ആര്ടട്ട് ആന്റെട്ട് സഹറനികറജട്ട് കേമ്മേതീഷന് ടപതൃകേ കമഖലയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളതനിനഭാല

പ്രസ്തുത കമഖലയ്ക്കുളനില നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കട്ട് നനിയനണലാം ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കുഞ്ഞനിഖഭാദര് സ്മഭാരകേലാം

174(1136)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മലബഭാര് ലഹളയ് ക്കട്ട് സ്മഭാരകേങ്ങളുലാം,  വെഭാഗണ് ടഭാജഡനി സ്മരണഭാര്തലാം ഹഭാളുലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല  ഇകത  പ്രഭാധഭാനലലാം  ലഭനികക്കണതഭായനി  കേരുതസപടുന
ഉസസമത്തഭാനകേത്തട്ട്  കുഞ്ഞനിഖഭാദര്ക്കട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  ഒരു  സ്മഭാരകേലാം  നഭാളനിതുവെസര
സഭാപനിചനിടനില്ലെ  എനതട്ട്  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;.  ഇതട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  സ്മഭാരകേലാം സഭാപനിക്കുനതു സലാംബന്ധനിചട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങസളഭാനലാം ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.
1055/2017
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സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേങ്ങള

175(1137)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന നഗരനിയനില വെളക്കടവെനിസല ചേരനിത്രപ്രഭാധഭാനലമുള കബഭാടട്ട്
പുരയലാം  കബഭാടട്ട്  കേവെഭാടവലാം  സലാംരക്ഷണമനില്ലെഭാസത  നശനിചസകേഭാണനിരനിക്കുന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിസന  സലാംരക്ഷനിതസ്മഭാരകേങ്ങളുസട  പടനികേയനിലസപടുത്തനിയനിട്ടുസണങനില
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസല്ലെങനില  അടനിയനരമഭായനി  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  വെനി ജഭാപനലാം
പുറസപടുവെനിചട്ട് പ്രസ്തുത ചേരനിത്രകശഷനിപനിസന സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  തനിരുവെനനപുരലാം വെളക്കടവെനിസല കബഭാടട്ട്  പുരയലാം കബഭാടട്ട്  കേവെഭാടവലാം
1968-സല  പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണ നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംരക്ഷനികക്കണതുകണഭാസയനട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം കബഭാടട്ട് പുരയസട ഭൂരനിഭഭാഗവലാം കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് നനിര്മ്മേനിതനിയഭായതനിനഭാലുലാം
TRIDA-യസട  ചുതലയനില  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയതനിനഭാലുലാം  കബഭാടട്ട്  പുര
സലാംരക്ഷനികക്കണതനില്ലെഭാസയനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാടട്ട് കേവെഭാടലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.

പുതനിയ ബസുകേളുലാം സര്വെതീസുകേളുലാം

176 (1138) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവെനിസല  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷലാം  സകേ.എസട്ട്.ആര്.റനി.സനി.
എത്ര പുതനിയ ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കനിസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തനിരുവെനനപുരലാം ജനില്ലെയനില എത്ര പുതനിയ സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചസവെനലാം
അവെ എവെനിസടസയഭാക്കയഭാസണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവെനിസല  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷലാം  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
387  പുതനിയ ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  13  ജന്റലാം   ബസുകേളുലാം
ഉളസപടുന.
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(ബനി) 10 പുതനിയ സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിച.

1. 1330 തനിരുവെനനപുരലാം-മൂകേഭാലാംബനികേ

2. 1400 തനിരുവെനനപുരലാം-മണനിപഭാല

3. 2130 തനിരുവെനനപുരലാം-കേണ്ണൂര്

4. 1600 പഭാറശഭാല-പനിറവെലാം

5. 0620 ആറനിങ്ങല-കുളത്തൂപ്പുഴ

6. 0550 ആറനിങ്ങല-പഭാകലഭാടട്ട്

7. 0730 വെനിതുര-കേരുനഭാഗപളനി

8.1225 കേണനിയഭാപുരലാം-പത്തനലാംതനിട

9. 0700 ആറനിങ്ങല-പഭാരനിപളനി-സകേഭാല്ലെലാം

10.  0610 പഭാകലഭാടട്ട്-കേനിളനിമഭാനൂര്

സനി.എന്.ജനി. ബസട്ട് സര്വെതീസട്ട്

177 (1139) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സകേ. എസട്ട്. ആര്. ടനി. സനി., സനി. എന്. ജനി ബസട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്
സകേഭാണ്ടുവെരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എവെനിസടസയഭാസക്കയഭാണട്ട് ഇത്തരലാം ബസ്സുകേള സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എസനല്ലെഭാലാം കകേന്ദ്ര സഹഭായമഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  2016-17-സല  ബഡ്ജറനില
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  1000  പുതനിയ സനി.എന്.ജനി  ബസുകേള ഇറക്കുനതനിനട്ട്
300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനിലനനിനലാം  വെഭായ്പയഭായനി
ലഭലമഭാക്കുനതഭാസണനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  നടപ്പു  വെര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.
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(ബനി) എറണഭാകുളലാം കകേന്ദ്രമഭാക്കനിയഭാണട്ട് തുടക്കത്തനില സനി.എന്.ജനി. ബസുകേള
സര്വെതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുകേ.  സനി.എന്.ജനി.  ഇന്ധനലാം  ലഭലമഭാകുന  മുറയ്ക്കട്ട്
തനിരുവെനനപുരലാം,  കേണ്ണൂര്,  സകേഭാല്ലെലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര്  എനനിവെനിടങ്ങളനിലക്കൂടനി
സര്വെതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) നനിലവെനില യഭാസതഭാരു സഹഭായവലാം ലഭലമല്ലെ.

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട പണമനിടപഭാടട്ട്

178 (1140) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യമഭായള പണമനിടപഭാടുകേളനില സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
ഇതുവെസരയണഭായനിട്ടുള ലഭാഭനഷ്ടങ്ങളുസട വെനിശദവെനിവെരലാം സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇരു  സഭാപനങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുള  പണമനിടപഭാടുകേളുസട  പലനിശനനിരക്കട്ട്
എത്രയഭാണട്ട്; പലനിശനനിരക്കട്ട് നനിശയനിക്കുനതനിസന്റെ മഭാനദണ്ഡസമനഭായനിരുന; കേരഭാര്
വെലവെസയസട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കലഭാണ്  അക്കഇൗണട്ട്  റതീവെര്ക്കട്ട്  സചേയകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;  ഇസല്ലെങനില
അതനിനുള തടസലാം എനഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ആയതട്ട് എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാവലാം
എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  ഈടഭാക്കനിയ പലനിശ കൂടുതലഭാസണന അക്കഇൗണന്റെട്ട്
ജനറലനിസന്റെ  കേസണത്തല  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഇസല്ലെങനില അതനിസന്റെ കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  എത്ര തുകേ അധനികേലാം നലനിസയനഭാണട്ട്
കേസണത്തനിയനിട്ടുളതട്ട് എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേണക്കഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  നനിലവെനിസല ചേഭാര്കടഡട്ട്  അക്കഇൗണന്റെട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്  സഭാക്ഷലസപടുത്തനി
നല കേനിയതനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില വെര്ഷലാംകതഭാറുമുള പലനിശനനിരക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.* പലനിശനനിരക്കട്ട് നനിശയനിക്കുനതനിസന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യസട
കകേഭാസ്റ്റേട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫണഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം  നനിലവെനില പലനിശനനിരക്കട്ട്
കകേഭാസ്റ്റേട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫണനിസന്റെ  0.5%  അധനികേമഭായനിടഭാണട്ട്  നനിശയനിചനിട്ടുളതട്ട്.
സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള  ദതീര്ഘകേഭാല
വെഭായ്പകേളുസട  കേരഭാര്  വെലവെസകേള  ഒരുകപഭാസലയളവെയഭാണട്ട്.  1-7-2016-ല
ലഭലമഭാക്കനിയ  ദതീര്ഘകേഭാല  വെഭായ്പയസട  (70 കകേഭാടനി  രൂപ)  കേരഭാര്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  കലഭാണ്  അക്കഇൗണട്ട്  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  റതീവെര്ക്കട്ട്  സചേയകേഴനിഞ്ഞു.
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില  റതീ-കേണ്സതീലനികയഷന്  പ്രക്രനിയ  സമയ
ബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനികേരനിക്കുവെഭാനുള ശമലാം നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി) അക്കഇൗണന്റെട്ട് ജനറലനിസന്റെ കേസണത്തല പരനികശഭാധനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.

ജനി.പനി.എസട്ട്. സലാംവെനിധഭാനലാം

 179(1141)  ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില  ജനി.പനി.എസട്ട്.  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  എത്ര  ബസ്സുകേളനില;  ഇതനിനഭായനി  ബസസഭാനനിനട്ട്
എത്ര തുകേ സചേലവെട്ട് വെരുലാം;

(ബനി)  ഇതനിസന്റെ  നനിയനണലാം എവെനിസട  നനിനഭാണട്ട്  നടത്തുനതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി
എത്ര ഉകദലഭാഗസസര ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില  ജനി.പനി.എസട്ട്.  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഏര്സപടുത്തഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലാം എനഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ബസ്സുകേളുസട അമനിത കവെഗത നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  കമഭാകടഭാര് സവെഹനിക്കനിളസട്ട്
ആക്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയ സതീഡട്ട് ഗവെര്ണര് എല്ലെഭാ സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളനിലുലാം ഘടനിപനിചട്ട് പ്രവെര്ത്തനിചട്ട് വെരുനകണഭാ;

(ഇ)  ഇസല്ലെങനില  നനിയമപരമഭായനി  അതട്ട്  ഘടനിപനിക്കുനതനില  നനിനലാം
ഒഴനിവെഭാക്കസപട  ബസ്സുകേസളത്ര;  അപ്രകേഭാരലാം  ഇവെയ്ക്കട്ട്  ഇളവെട്ട്  നലകേഭാനുള  കേഭാരണലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  നനിലവെനില   750  ബസുകേളനില  ജനി.പനി.എസട്ട്.  ഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
സവെഹനിക്കനിള മഇൗണട്ട്  യൂണനിറനിനട്ട്  5900  രൂപയലാം,  കസഭാഫട്ട് സവെയര്,  ഇന്സ്റ്റേകലഷന്
ചേഭാര്ജട്ട്,  മറതലഭാവെശല  ഹഭാര്ഡട്ട് സവെയര്  ഉപകേരണങ്ങള  ഉളസപസട  6521  രൂപയലാം
കചേര്ത്തട്ട് ആസകേ ബസസഭാനനിനട്ട് 12,421 (പനണഭായനിരത്തനി നഭാന്നൂറനി ഇരുപത്തനിസയഭാനട്ട്)
രൂപ സചേലവെട്ട് വെരുലാം.

(ബനി)  ടനി സലാംവെനിധഭാനത്തനിസന്റെ കേണ്കടഭാള റൂലാം സകേലകടഭാണനിസന്റെ ഓഫതീസനിലഭാണട്ട്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട കകേന്ദ്ര ഓഫതീസഭായ ചേതീഫട്ട് ഓഫതീസനിലുലാം
ടനി സലാംവെനിധഭാനത്തനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി നനിരതീക്ഷനിചവെരുന. ഇകപഭാള
പരതീക്ഷണഘടത്തനിലഭായതനിനഭാല ഇ.ഡനി.പനി. സസന്റെറനിസല നനിലവെനിലുളള ജതീവെനക്കഭാരഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത സലാംവെനിധഭാനലാം നനിരതീക്ഷനിച വെരുനതട്ട്.
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(സനി)  സഭാകങതനികേ  കമഖലയനിലുണഭായ  കേസണത്തലുകേള  സപഭാതുഗതഭാഗത
കമഖലയനിലുണഭാക്കനിയനിട്ടുള മഭാറങ്ങള ഉളസക്കഭാണ്ടുസകേഭാണട്ട് മുനറനിവെനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
പ്രവെര്ത്തനിക്കുവെഭാന്  കശഷനിയള  ഗതഭാഗത സലാംവെനിധഭാനലാം  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കുകേ  എന  പ്രഖലഭാപനിത  ലക്ഷലലാം  കനടുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്
ജനി.പനി.എസട്ട്.  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  ജനി.പനി.എസട്ട്
സഭാകങതനികേ വെനിദല നടപനിലഭാക്കുനതുവെഴനി ബസുകേളുസട കൃതലമഭായ സമയ വെനിവെരങ്ങള,
സഭാനലാം,  കവെഗത,  റൂടനില വെരുന വെലതനിയഭാനങ്ങള,  ബസട്ട് കസ്റ്റേഭാപനില നനിര്ത്തഭാസത
കപഭാകുന  വെനിവെരങ്ങള  എനനിവെ  മനസനിലഭാക്കുവെഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടുതല
വെനിവെരകശഖരണവലാം  പഠനവലാംവെഴനി  കകേഭാര്പകറഷസന്റെ  ബസട്ട്  സഷഡന്യൂളുകേളുസട
സമയപുനനഃക്രമതീകേരണത്തനിനുലാം  അതുവെഴനി  ബസുകേളുസട  നനിരനനിരയഭായ  വെരവലാം
കപഭാക്കുലാം ഒഴനിവെഭാക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി&ഇ) ഉണട്ട്.

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് സര്വെതീസട്ട്

180(1142)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവെഭാസനികകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കുകൂടനി  ഉകദ്ദേശനിചട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
എത്ര സര്വ്വതീസുകേള നടത്തുനസണനലാം അവെ എവെനിസടസയല്ലെഭാലാം എനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനില്ലെയനിസല  കേഭാഞനിനട,  കമഭാകടഭാറ്റുകേഭാല,  വെടപ്പുല,
സചേമ്പന്കകേഭാടട്ട്  എനനിവെനിടങ്ങളനിസല  നനിവെഭാസനികേസള  ഉകദ്ദേശനിചട്ട്  ഇകപഭാള  ബസട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുനകണഭാ;

(സനി)  നനിലവെനില സകേഭാചഭാലുലാംമൂടട്ട് വെസരയലാം,  കേല്ലെറ നനിനട്ട് ചേടയന്മുക്കട്ട് വെസരയമുള
സര്വ്വതീസുകേള  കമൽസൂചേനിപനിച  പ്രകദശവെഭാസനികേളക്കുകൂടനി  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാവലാം
വെനിധലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* 

(ബനി)  കേഭാഞനിനട  വെഴനി  നനിലവെനില സര്വെതീസട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.  കമഭാകടഭാറ്റുകേഭാല,
വെടപ്പുല, സചേമ്പന്കകേഭാടട്ട് എനനിവെനിടങ്ങളനില ഇകപഭാള സര്വെതീസട്ട് നടത്തുനനില്ലെ.

(സനി)  കമഭാകടഭാറ്റുകേഭാല,  വെടപ്പുല,  സചേമ്പന്കകേഭാടട്ട്  എനനിവെനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്
സര്വെതീസട്ട് നടത്തുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.
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വെഭാഹനങ്ങളനിസല ഇന്ധനസചലവെട്ട്

181(1143)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  കേതീഴനിലുള  പഭാസഞര്  വെഭാഹനങ്ങള
ഒഴനിസകേയളവെയനില  ഡതീസല  വെഭാഹനങ്ങള,  സപകടഭാള  വെഭാഹനങ്ങള  എനനിവെ
എത്രസയണ്ണമഭാസണനള വെനിവെരലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വെഭാഹനങ്ങളനില ഇന്ധനലാം നനിറയ്ക്കുനതനിനട്ട് രജനിസ്റ്റേറനില കരഖസപടുത്തുന
സലാംവെനിധഭാനലാം നനിലവെനിലുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെനകശഷലാം  പഭാസഞര്  വെഭാഹനങ്ങള
ഒഴനിസകേയള  വെഭാഹനങ്ങളനില  ഓകരഭാനനിലുലാം  ഇന്ധനലാം  സചേലവെഭായതനിസന്റെ  കേണക്കട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  ഇതനിനുകവെണനി  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ആസകേ  എനട്ട്  തുകേ
സചേലവെഭാക്കനിസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിസല പഭാസഞര് വെഭാഹനങ്ങള ഒഴനിസകേയളവെയനില
181  ഡതീസല  വെഭാഹനങ്ങളുലാം  (92  ഡനികപഭാ  വെഭാനുകേള,  67  ടലറട്ട്  കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹനങ്ങള,  ടഭാങര്  കലഭാറനികേള  അടക്കമുള  22  ഇതര  വെഭാഹനങ്ങള)  ഒരു
സപകടഭാള കമഭാകടഭാര് ടസക്കനിളുമഭാണുളതട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. ഓകരഭാ വെഭാഹനത്തനിനുലാം പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം കലഭാഗട്ട് ബുക്കുകേളുലാം
വെലവെസപ്രകേഭാരമുള കരഖകേളുലാം സൂക്ഷനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെനകശഷലാം 2016 ജൂണ് മഭാസലാം മുതല
ആഗസ്റ്റേട്ട് മഭാസലാം വെസര ഡതീസല വെഭാഹനങ്ങളനില 168012 ലനിറര് ഇന്ധനവലാം (ഡനികപഭാ
വെഭാനുകേളക്കട്ട് 92750 ലനിററുലാം ടലറട്ട് കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് 21890 ലനിററുലാം ടഭാങര്
കലഭാറനികേള  അടക്കമുള  ഇതരവെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  53372  ലനിററുലാം)  സപകടഭാള
വെഭാഹനത്തനില 15.7  ലനിറര് ഇന്ധനവലാം നനിറചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  93.4  ലക്ഷലാം രൂപ
(ഡനികപഭാ  വെഭാനുകേളക്കട്ട്  51.56  ലക്ഷവലാം ടലറട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  12.17
ലക്ഷവലാം ടഭാങര്   കലഭാറനികേള അടക്കമുള ഇതരവെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  29.67  ലക്ഷവലാം
സപകടഭാള വെഭാഹനത്തനിനട്ട് 1000 രൂപയലാം) സചേലവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ടഡ്രെെവെര് 

182  (1144)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  ഭവെന്  ഓഫതീസനിസല  ഔകദലഭാഗനികേ  വെഭാഹനങ്ങള
ഓടനിക്കുനതനിനട്ട്  ടഡ്രെെവെര്മഭാസര  സതരസഞ്ഞടുക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവെനിലുള  മഭാനദണ്ഡലാം
എനഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഔകദലഭാഗനികേ  വെഭാഹന  ടഡ്രെെവെര്മഭാരഭാകേഭാന്  കവെണ  കയഭാഗലതകേള
എസനല്ലെഭാലാം; നനിയമനരതീതനിയലാം നനിയമന കേഭാലപരനിധനിയലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് വെലവെസകേളുകണഭാ;
എങനില പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവെനിലുള  ടഡ്രെെവെര്മഭാര്  ഓകരഭാരുത്തരുലാം  എത്ര  വെര്ഷലാം  ഈ
തസനികേയനില കസവെനലാം അനുഷനിച എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  ഭവെന്  ആഫതീസനിസല  ഔകദലഭാഗനികേ  വെഭാഹനങ്ങള
ഓടനിക്കുനതട്ട്  KSRTC-യസട  ടഡ്രെെവെര്മഭാര്  തസനയഭായതനിനഭാല  മഭാനദണ്ഡങ്ങസളഭാനലാം
നനിലവെനിലനില്ലെ.

(ബനി) ഔകദലഭാഗനികേ വെഭാഹനങ്ങള ഒഭാടനിക്കുനതട്ട് KSRTC-യസട ടഡ്രെെവെര്മഭാരഭായതനിനഭാല
കവെണ കയഭാഗലതകേളുലാം നനിയമനരതീതനിയലാം നനിയമനകേഭാല പരനിധനിയലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് മറട്ട്
വെലവെസകേസളഭാനമനില്ലെ.

(സനി) നനിലവെനിലുള ടഡ്രെെവെര്മഭാര്.

  നമ്പര്         കപരട്ട് വെര്ഷലാം

   (1)          (2) (3)

    1 ശതീ. എല. കുമഭാര് 15

    2 ശതീ. മുരുകേന്. ആര്. 15

    3 ശതീ. ശശനികുമഭാര്. ഡനി. 6

    4 ശതീ. സുധഭാകേരന്. ബനി. 5

    5 ശതീ. ജതീവെഭാനനന്. ആര്. 3

    6 ശതീ. സകേ. അകശഭാകേന് 10

    7 ശതീ. എന്.സുകരഷട്ട് കുമഭാര് 9

    8 ശതീ. ബനികനഭാജട്ട്. വെനി. എസട്ട്. 7

    9 ശതീ. സജതീവെട്ട്. എ. 7

    10 ശതീ. ശശനി. ഇ. എസട്ട്. 7
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    11 ശതീ. സജു. എചട്ട്. 5

    12 ശതീ. പനി. എസട്ട്. പതകുമഭാര് 3

    13 ശതീ. ആലഫഡട്ട്. ഇ. കജഭാണ് 5

    14 ശതീ. കഗഭാപകുമഭാര്. എസട്ട്. ആര്. 4

    15 ശതീ. പതകുമഭാര്. എസട്ട്. എസട്ട്. 3

    16 ശതീ. സജ. ജയകുമഭാര് 6  മഭാസലാം

    17 ശതീ. കജഭാസഫട്ട്. വെനി. വെനി. 6   മഭാസലാം

    18 ശതീ. അകശഭാകേട്ട് കുമഭാര്. സകേ. 4

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-സയ ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി

183(1145)  ശതീ  .    സകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-സയ  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്

സസതീകേരനിക്കുവെഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേളുസട വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ
സര്ക്കഭാര്  ഒരു  രക്ഷഭാപഭാകക്കജട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  1000  പുതനിയ  സനി.എന്.ജനി
ബസുകേള ഇറക്കുനതനിനട്ട് 300 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനിലനനിനലാം
വെഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുസമനട്ട്  2016-17-സല  ബഡ്ജറനില  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
സനി.എന്.ജനി.  ഇന്ധനലാം ലഭലമഭാക്കുനകതഭാസട സകേഭാചനി നഗരത്തനില പ്രസ്തുത ഇന്ധനലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഓടനിക്കഭാവന 100 സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുലാം
കൂടഭാസത മറ്റു സലങ്ങളനില സനി.എന്.ജനി.  ഇന്ധനലാം ലഭലമഭാകുനകതഭാസട തനിരുവെനനപുരലാം,
സകേഭാല്ലെലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ  നഗരങ്ങളനില ഇത്തരലാം  ബസുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുലാം  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നടപ്പുവെര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് സചേലവെട്ട് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  കൂടഭാസത സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട
സമഗ്രമഭായ  പഠനത്തനിനഭായനി  24-9-2016-സല  GO(Rt)No.367/2016/Tran.  പ്രകേഭാരലാം
ഐ.ഐ.എലാം.-സല സപ്രഭാഫ.  സുശതീല ഖനസയ കേണ്സലടന്റെഭായനി നനിയമനിക്കുകേയലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്.
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സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-സയ സമചസപടുത്തഭാനുള നടപടനികേള

184 (1146) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :

ശതീ  .   സകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അന്വെര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-സയ ആധുനനികേവെത്ക്കരനിചട്ട് കസവെനലാം സമചസപടു
ത്തുവെഭാനഭായനി എസനഭാസക്ക കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി) ചേഭാര്ജട്ട് വെര്ദനിപനിക്കഭാസത നഷ്ടലാം നനികേത്തഭാന് എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  മഭാത്രലാം മനിനനിമലാം  ചേഭാര്ജട്ട്  കുറയ്ക്കഭാനനിടയഭാക്കനിയ
സഭാഹചേരലലാം എനഭായനിരുന; സസകേഭാരല ബസുകേസള ഒഴനിവെഭാക്കനി സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. -യനില
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് സഇൗജനല യഭാത്ര അനുവെദനിക്കഭാന് നനിശയനിചതട്ട് എത്ര വെരുമഭാന
നഷ്ടലാം ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുസണനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം തതീരുമഭാനങ്ങള പനിന്വെലനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  മഭാകനജ് സമന്റെനിസന്റെ കേഭാരലക്ഷമത വെര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം ജതീവെനക്കഭാരുസട പനിന്തുണ
കനടഭാനുലാം എസനഭാസക്ക പദതനികേളഭാണുളസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സകേ. എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര്  ഒരു  രക്ഷഭാപഭാകക്കജട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  1000  പുതനിയ  സനി.എന്.ജനി.
ബസുകേള ഇറക്കുനതനിനട്ട് 300 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനിലനനിനലാം
വെഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുസമനട്ട്  2016-17-സല  ബഡ്ജറനില  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
സനി.എന്.ജനി.  ഇന്ധനലാം ലഭലമഭാക്കുനകതഭാസട സകേഭാചനി നഗരത്തനില പ്രസ്തുത ഇന്ധനലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഓടനിക്കഭാവന 100 സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുലാം
കൂടഭാസത മറ്റു സലങ്ങളനില സനി.എന്.ജനി. ഇന്ധനലാം ലഭലമഭാകുനകതഭാസട തനിരുവെനനപുരലാം,
സകേഭാല്ലെലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ നഗരങ്ങളനില അത്തരലാം ബസുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുലാം  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നടപ്പുവെര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  കൂടഭാസത സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട
പ്രവെര്ത്തനലാം സമചസപടുത്തുനതനിനഭായനി  പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനു
കവെണനി സകേഭാലക്കത്ത  ഐ.ഐ.എലാം.-സല  സപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖനസയ
കേണ്സലടന്റെഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ലഭാഭകേരമല്ലെഭാത്ത റൂട്ടുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട് ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവെരുന.
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(സനി) ഡതീസല വെനിലയനിലുണഭായ കുറവെനിസനത്തുടര്നഭാണട്ട് സകേ.എസട്ട്.ആര്. ടനി.സനി.
ഓര്ഡനിനറനി ബസുകേളനിസല ടനിക്കറട്ട് നനിരക്കനില ഒരു രൂപ കുറവെട്ട് വെരുത്തഭാന് സര്ക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് സഇൗജനല യഭാത്ര
അനുവെദനിചതുമൂലലാം  പ്രതനിവെര്ഷലാം  ശരഭാശരനി  12  കകേഭാടനി  രൂപയസട  വെരുമഭാനനഷ്ടലാം
ഉണഭാകുനണട്ട്.  നനിലവെനില  ഈ  നടപടനികേള  പനിന്വെലനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
യഭാസതഭാരു തതീരുമഭാനവലാം എടുത്തനിടനില്ലെ.

(ഡനി) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായള രക്ഷഭാപഭാകക്കജനില
ഈ വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവെരുന.

ബസട്ട് സടര്മനിനല കേലാം വെഭാണനിജല സമുചയലാം

185 (1147) ശതീ  .   വെനി  .   സകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് സടര്മനിനല കേലാം വെഭാണനിജല
സമുചയലാം  എവെനിസടസയല്ലെഭാലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നനിലവെനില  വെരുമഭാനമുണഭാക്കനി  വെരുന;
ഓകരഭാനനിലുമുള സഭാപനങ്ങളുസട  എണ്ണവലാം  അവെയനിലനനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന  വെരുമഭാനവലാം
പടനികേ തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില സലാംസഭാനസത്തവെനിസടസയല്ലെഭാലാം ആധുനനികേ
രതീതനിയനിലുള ബസട്ട്  സടര്മനിനല  കേലാം  വെലഭാപഭാര  സമുചയലാം  നനിലവെനില പ്രവെര്ത്തനിചട്ട്
വെരുന;  ഓകരഭാനനിലുമുള സഭാപനങ്ങളുസട  എണ്ണവലാം  അവെയനിലനനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന
വെരുമഭാനവലാം പടനികേ തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില  ഇവെ  എവെനിസടസയല്ലെഭാലാം  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;  പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവെ പ്രവെര്ത്തന സജമഭാക്കഭാത്തതട്ട്
ഉസണങനില കേഭാരണസമനഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവെയനില  നനിനള വെരുമഭാനത്തനിസന്റ  എത്ര  ഭഭാഗമഭാണട്ട്
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്;  ലഭനിക്കുനനിസല്ലെങനില  അതനിസന്റ
കേഭാരണസമനഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  തുകേ  സചേലവെനിടട്ട്  നനിര്മ്മേനിച  ഇത്തരലാം  സമുചയങ്ങള
വെരുമഭാനലാം ലഭലമഭാകുന രതീതനിയനില പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയനര നടപടനി
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാടഭാക്കട,  സനയഭാറനിന്കേര,  സനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  പയന്നൂര്,  സകേഭാടഭാരക്കര,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേണ്ണൂര് എനതീ യൂണനിറ്റുകേളനിലഭാണട്ട്  വെലഭാപഭാര  സമുചയ പദതനികേള
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പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.  കേഭാടഭാക്കട വെഭാണനിജല സമുചയത്തനില കേടമുറനികേള 32-ഉലാം കഗഭാഡഇൗണ്
സസയ്സട്ട്  3  എണ്ണവലാം  ഓഫതീസട്ട്  സസയ്സട്ട്  2  എണ്ണവമുണട്ട്.  ഇതനില  ഓഫതീസട്ട്
കബഭാക്കട്ട്  1  ഒഴനിസകേ ബഭാക്കനി എല്ലെഭാത്തനിനുലാം ടലസന്സനികേസള കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പലനിശരഹനിത കേരുതല നനികക്ഷപമഭായനി 6,24,01,000 രൂപ വെഭാഗഭാനലാം നലകേനിയനിട്ടുളതുലാം
ടനി  ഇനത്തനില  6,10,21,000  രൂപ  പനിരനിഞ്ഞട്ട്  കേനിടനിയനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്.  പ്രതനിമഭാസ
ടലസന്സട്ട് തുകേയഭായനി 1,86,714 രൂപ പനിരനിഞ്ഞുകേനിട്ടുന. സനയഭാറനിന്കേര വെഭാണനിജല
സമുചയത്തനില  ആസകേ കേടമുറനികേള  40  എണ്ണവലാം  ഒരു  ഹഭാളുമഭാണുളളതട്ട്.  ഇതനില
ടലസന്സനികേസള കേസണത്തഭാനയതട്ട്  30  മുറനികേളക്കഭാണട്ട്.  പലനിശരഹനിത കേരുതല
നനികക്ഷപമഭായനി  4,45,47,000  രൂപ വെഭാഗഭാനലാം നലകേനിയതനില  3,44,08,950  രൂപ
പലനിശരഹനിത  കേരുതല  നനികക്ഷപയനിനത്തനില  പനിരനിഞ്ഞുകേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.  വെഭാണനിജല
സമുചയത്തനിസല  കേടമുറനികേള  തുറനപ്രവെര്ത്തനിചതുടങ്ങഭാത്തതനിനഭാല  ടലസന്സട്ട്
ഫതീ  ഇനത്തനില  പ്രതനിമഭാസ  തവെണകേള  ലഭനിചതുടങ്ങനിയനിടനില്ലെ.  സനടുമങ്ങഭാടട്ട്
യൂണനിറനില 53 കേടമുറനികേളനില 24 കേടമുറനികേളക്കട്ട് ടലസന്സനികേസള കേസണത്തുകേയലാം
പലനിശ  രഹനിത  കേരുതല  നനികക്ഷപമഭായനി  5,52,10,800  രൂപ  വെഭാഗഭാനമഭായനി
ലഭനിചതനില 4,97,45,930 രൂപ കേരുതല നനികക്ഷപയനിനത്തനില പനിരനിഞ്ഞു കേനിട്ടുകേയലാം
സചേയ. പ്രതനിമഭാസ ടലസന്സട്ട് ഫതീ ആയനി 69,669 രൂപ നനിലവെനില ലഭനിചവെരുന.

പയന്നൂര് യൂണനിറനില ആസകേ 40 കേടമുറനികേളനില 10 എണ്ണത്തനിനട്ട് ടലസന്സനികേസള
കേസണത്തുകേയലാം  പലനിശ  രഹനിത  കേരുതല  നനികക്ഷപമഭായനി  2,04,22,800  രൂപ
വെഭാഗഭാനലാം  ലഭനിചതനില  1,92,34,880  രൂപ  പനിരനിഞ്ഞു  കേനിട്ടുകേയലാം  സചേയ.  പയന്നൂര്
യൂണനിറനില  കേടകേള  തുറനട്ട്  പ്രവെര്ത്തനിചതുടങ്ങഭാത്തതനിനഭാല  വെഭാടകേയനിനത്തനില
നനിലവെനില തുകേകേള ലഭനിചതുടങ്ങനിയനിടനില്ലെ. കേണ്ണൂര് വെഭാണനിജല സമുചയത്തനില ആസകേ
46  മുറനികേളഭാണുളതട്ട്.  അതനില  37  കേടമുറനികേളനില ടലസന്സനികേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുകേയലാം
ബഭാക്കനിയള 9 മുറനികേള സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട ഓഫതീസഭായനി ഉപകയഭാഗനിചവെരനികേയലാം
സചേയ്യുന. പ്രതനിമഭാസ വെഭാടകേ ഇനത്തനില 1,48,000 രൂപ ലഭനിചവെരുന. സകേഭാടഭാരക്കര
വെഭാണനിജല സമുചയത്തനില ആസകേ കേടമുറനികേള  34  എണ്ണവലാം ഒരു ഹഭാളുമഭാണുളതട്ട്.
ഇതനില  34  കേടമുറനികേളക്കുലാം  ടലസന്സനികേസള  കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു
ഹഭാളുമഭാത്രമഭാണട്ട് അവെകശഷനിക്കുനതട്ട്.  പ്രതനിമഭാസ വെഭാടകേ ഇനത്തനില 3,11,846  രൂപ
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ലഭനിചവെരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വെഭാണനിജല  സമുചയത്തനില
ആസകേ 73  കേടമുറനികേളുണട്ട്.  ഇതനില ടലസന്സനിസയ കേസണത്തനിയതട്ട്  71  മുറനികേളക്കഭാണട്ട്.
പ്രതനിമഭാസ  ടലസന്സട്ട്  ഫതീസഭായനി  5,74,000  രൂപ  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
ലഭനിചവെരുന. 

(ബനി)  ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുനതട്ട്  അങമഭാലനി,
തനിരുവെനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  തനിരുവെല്ലെ എനനിവെയഭാണട്ട്.  ഇതനില കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 253

ഒഴനിസകേയളവെയനില  നനിനലാം  വെരുമഭാനലാം  ലഭനിചവെരുന.  സഭാപനങ്ങളുസട  എണ്ണവലാം
വെരുമഭാനവലാം സലാംബന്ധനിച വെനിവെരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവെ  അങമഭാലനി,
തനിരുവെനനപുരലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, തനിരുവെല്ലെ എനനിവെയഭാണട്ട്. ഇവെസയല്ലെഭാലാം പ്രവെര്ത്തനസജമഭായനി
വെനസകേഭാണനിരനിക്കുന.

(ഡനി) അങമഭാലനി, തനിരുവെല്ലെ, തനിരുവെനനപുരലാം (തമ്പഭാനൂര്) എനനിവെനിടങ്ങളനിസല
ബസട്ട്  സടര്മനിനല  കേലാം  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേലാംപ്ലകനിസന്റെ  നടത്തനിപനിസല  വെരുമഭാനത്തനില
നനിനലാം  കകേഭാലാംപ്ലകനിസന്റെ  ഓപകറഷന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  സമയനിന്റെനന്സട്ട്  ഇനത്തനില
സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി. -ക്കട്ട്  സചേലവെഭായ തുകേ കേനിഴനിചതനിനുകശഷമുള ലഭാഭവെനിഹനിതത്തനിസന്റെ
50%  തുകേയഭാണട്ട് സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് നലകകേണതട്ട്.  അങമഭാലനി കകേഭാലാംപ്ലകനില
നനിനലാം  1,41,00,000  രൂപ  അനതറനി  ഇനത്തനില  നഭാളനിതുവെസര  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
തനിരുവെല്ലെ,  തനിരുവെനനപുരലാം  (തമ്പഭാനൂര്)  കകേഭാലാംപ്ലകനില  നനിനലാം   ഓപകറഷന്സട്ട്
ആന്റെട്ട്  സമയനിന്റെനന്സട്ട്  ഇനത്തനില  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്   സചേലവെഭാകുന
തുകേകപഭാലുലാം  വെഭാടകേയഭായനി  ഇകപഭാള  ലഭനിച  തുടങ്ങനിയനിടനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് അനതറനി  ലഭനിചട്ട്  തുടങ്ങനിയനിടനില്ലെ.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
സടര്മനിനലനില  നനിനളള  വെരുമഭാനലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹുമഭാനസപട കകേരള
ടഹകക്കഭാടതനിയസട തതീര്പനിനുവെനികധയമഭായനി തതീരുമഭാനസമടുക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ) വെരുമഭാനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരുന.

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട വെനികേസനലാം

186 (1148) ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-സയ നഷ്ടത്തനില നനിനട്ട് കേര കേയറഭാന് എസനഭാസക്ക
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് പരനിഗണനയനിലുളസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കസ്റ്റേറട്ട് ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമന്റെനില നനിനലാം സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
ടകേമഭാറനിക്കനിടനിയ ആസനികേളക്കട്ട് പ്രതനിവെര്ഷലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് വെനിഹനിതലാം
നലകകേണതുകണഭാ; ഉസണങനില അതുസലാംബന്ധനിച വെനിവെരലാം സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പബനികേട്ട്  യൂടനിലനിറനി  സര്വ്വതീസട്ട്  എന നനിലയനില സര്ക്കഭാരനില നനിനലാം
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നലകുനകണഭാ;  ഉസണങനില  ഇതുവെസര
നലകേനിയ ധനസഹഭായത്തനിസന്റെ വെനിവെരലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്



254       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 30, 2016

ഉത്തരലാം

(എ) സകേ. എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര്  ഒരു  രക്ഷഭാപഭാകക്കജട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  1000  പുതനിയ  സനി.എന്.ജനി.
ബസുകേള ഇറക്കുനതനിനട്ട് 300 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനിലനനിനലാം
വെഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുസമനട്ട്  2016-17-സല  ബഡ്ജറനില  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
സനി.എന്.ജനി ഇന്ധനലാം ലഭലമഭാക്കുനകതഭാസട സകേഭാചനി നഗരത്തനില പ്രസ്തുത ഇന്ധനലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഓടനിക്കഭാവന 100 സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുലാം
കൂടഭാസത മറ്റു സലങ്ങളനില സനി.എന്.ജനി.  ഇന്ധനലാം ലഭലമഭാകുനകതഭാസട തനിരുവെനനപുരലാം,
സകേഭാല്ലെലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ  നഗരങ്ങളനില ഇത്തരലാം  ബസുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുലാം  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നടപ്പുവെര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് സചേലവെട്ട് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  കൂടഭാസത സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട
പ്രവെര്ത്തനലാം സമചസപടുത്തുനതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കഭാന് സകേഭാലക്കത്ത
ഐ.ഐ.എലാം.-സല സപ്രഭാഫ. സുശതീല ഖനസയ കേണ്സളടന്റെഭായലാം നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാരനിനട്ട് വെനിഹനിതലാം നലകകേണതനില്ലെ.

(സനി)  പബനികേട്ട്  യൂടനിലനിറനി  സര്വെതീസട്ട്  എന  നനിലയനില  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം
ധനസഹഭായലാം നലകുനനില്ലെ. എനഭാല പ്ലഭാന്, കനഭാണ് പ്ലഭാന്, ഇനങ്ങളനിലഭായനി വെഭായ്പ,
ഗ്രഭാന്റെട്ട്/സബ്സനിഡനി എനനിവെ സര്ക്കഭാര് സഹഭായമഭായനി നലകുനണട്ട്.

സചേലവെട്ട് നനിയനണലാം

187(1149)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില പഭാഴ് സചേലവെട്ട് എനട്ട് കേരുതനിയനിരുന എസനല്ലെഭാലാം
കേഭാരലങ്ങള  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വെനകശഷലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനി  എനതനിസന്റെ  വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ;

(ബനി) ഉനകതഭാകദലഭാഗസരുസട അധനികേ സചേലവെനിനങ്ങള ഒഴനിവെഭാക്കഭാന് എസനല്ലെഭാലാം
നടപടനി സസതീകേരനിച; വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) ചേഭായ സലക്കഭാര ഇനത്തനിലുലാം ടവെദതത ഉപകയഭാഗ ഇനത്തനിലുലാം അധനികേ
സചേലവെട്ട്  നനിയനനിക്കഭാന്  ഏസതഭാസക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച;  ഈ  നടപടനികേള
മുകഖന എത്ര തുകേ പ്രതനിമഭാസലാം ലഭാഭനിക്കഭാന് തുടങ്ങനി എനതനിസന്റെ കേണക്കട്ട് നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെനകശഷലാം  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില
പഭാഴട്ട് സചലവകേള പുതുതഭായനി ഒനലാം കേസണത്തനിയനിടനില്ലെ.
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(ബനി)  ഉനകതഭാകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി അര്ഹതസപട ആനുകൂലലങ്ങളല്ലെഭാസത
മസറഭാനലാം നലകുനനില്ലെ.

(സനി) ഉനകതഭാദലഭാഗസരുസട ചേഭായ സലക്കഭാരത്തനിനഭായനി നഭാമമഭാത്രമഭായ തുകേ
മഭാത്രകമ സചേലവെഴനിക്കുനളള. സവെളളലാം, ടവെദതതനി എനനിവെ ലഭാഭനിക്കുനതനിനട്ട് നനിരവെധനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

നഷ്ടലാം നനികേത്തഭാന് നടപടനി

188(1150)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ബസ്സുകേള നനിലവെനില സര്വ്വതീസട്ട്
നടത്തനിവെരുനസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒരു ദനിവെസലാം സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട ശരഭാശരനി വെരുമഭാനലാം എത്രയഭാസണനട്ട്
സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) നനിലവെനില സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട നഷ്ടലാം എത്രകകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്;
സടയനിന് ടനിക്കറട്ട് നനിരക്കനില വെരഭാന് കപഭാകുന വെര്ദനവെട്ട് കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് കൂടുതല
ദതീര്ഘദൂര  സര്വ്വതീസുകേള  നടത്തുനതനിനുലാം  അതനിലൂസട  വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശരഭാശരനി 4752 ബസുകേള സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. നനിലവെനില സര്വെതീസട്ട്
നടത്തനി വെരുനണട്ട് (ആഗസ്റ്റേട്ട് 2016 വെസര).

(ബനി)  ഒരു  ദനിവെസലാം  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  ശരഭാശരനി  വെരുമഭാനലാം
5.04  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  സകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യസട ശരഭാശരനി പ്രതനിദനിന കേളക്ഷനഭായ
0.46  കകേഭാടനി  രൂപകൂടനി ഉളസപടുത്തുകമ്പഭാള പ്രതനിദനിന വെരുമഭാനലാം  (ആഗസ്റ്റേട്ട്  2016)
5.50 കകേഭാടനി രൂപ.

(സനി) 2012-13 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിസല സനി.ആന്റെട്ട് എ.ജനി. ആഡനിറട്ട് സചേയ
കേണക്കനുസരനിചട്ട് നഷ്ടലാം (സഞനിത നഷ്ടലാം) 3,025.90 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  2015-16
വെസരയള തഭാലക്കഭാലനികേ  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  നഷ്ടലാം  (സഞനിത  നഷ്ടലാം)  4,844.21
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായള രക്ഷഭാപഭാകക്കജനില
ഈ വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവെരുന. 
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സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട വെലഭാപഭാര സമുചയലാം

189 (1151) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേഭാടഭാരക്കരയനില  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  അധതീനതയനിലുള
വെലഭാപഭാരസമുചയത്തനില എത്ര കേടമുറനികേള വെഭാടകേയ്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വെഭാടകേ ഇനത്തനില പ്രതനിമഭാസലാം എത്ര തുകേയഭാണട്ട് സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെലഭാപഭാരസമുചയത്തനില സലലാം അവെകശഷനിക്കുനസണങനില വെഭാടകേയ്ക്കട്ട്
നലകുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സകേഭാടഭാരക്കരയനിസല സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട അധതീനതയനിലുള വെലഭാപഭാര
സമുചയത്തനിസല എല്ലെഭാ മുറനികേളക്കുലാം ടലസന്സനിസയ കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രതനിമഭാസലാം വെഭാടകേയനിനത്തനില  3,11,846  രൂപ സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
ലഭനിചവെരുന.

(സനി)  നനിലവെനില ഓഫതീസട്ട് കയഭാഗങ്ങളക്കുകവെണനിയള ഒരു കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്
ഹഭാള മഭാത്രമഭാണട്ട് അവെകശഷനിക്കുനതട്ട്. ഓഫതീസട്ട് കയഭാഗങ്ങള ഇല്ലെഭാത്ത അവെസരത്തനില
ഈ ഹഭാള സപഭാതു ആവെശലങ്ങളക്കട്ട് ദനിവെസ വെഭാടകേ അടനിസഭാനത്തനില വെഭാടകേയ്ക്കട്ട്
നലകുനതഭാണട്ട്. 8 മണനിക്കൂറനിനട്ട് 2,000 രൂപ വെഭാടകേയലാം നനികുതനിയമഭാണട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുളതട്ട്.

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട വെസ്തുവെകേകേള

190(1152)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യമഭായള പണമനിടപഭാടുകേളുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്,
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി-യസട അധതീനതയനിലുണഭായനിരുന ഏസതഭാസക്ക വെസ്തുവെകേകേള
പണയസപടുത്തനിയനിട്ടുസണനതനിസന്റെ വെനിശദമഭായ കസ്റ്റേറട്ട്സമന്റെട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വെസ്തുവെകേകേള  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിലവെനില  വെനകശഷലാം
സമ്പഭാദനിചവെയഭാകണഭാ എനലാം അസല്ലെങനില അവെ ആരനില നനിനട്ട്,  ഏതട്ട് വെനിധത്തനില,
എനട്ട്, സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട ടകേവെശലാം വെനകചേര്ന എനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ വെസ്തുവെകേകേള പണയസപടുത്തഭാന് സര്ക്കഭാരനില നനിനലാം അനുമതനി
വെഭാങ്ങനിയനിരുകനഭാ; എങനില അനുമതനി പത്രത്തനിസന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവെനില  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യനില  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട
അധതീനതയനിലുള ഒരു  വെസ്തുവലാം  പണയത്തനിലനില്ലെ.  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യസട
വെഭായ്പയനില 1300 കകേഭാടനി രൂപ 31-12-2015-ല കേണ്കസഭാര്ഷലലാം ബഭാങ്കുകേളനില നനിനലാം
വെഭായ്പസയടുത്തട്ട് അടചതതീര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിനഭാല സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യനില നനിനള
വെഭായ്പയ്ക്കട്ട് ഗലഭാരന്റെനിയഭായനി പറഞ്ഞനിരുന വെസ്തുവെകേകേള കേണ്കസഭാര്ഷലലാം ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്
പണയസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല  സവെളനഭാടട്ട്  ഡനികപഭാ  തനിരുവെനനപുരലാം
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  കകേഭാര്പകററട്ട്  ബഭാഞനിലുലാം  എടപഭാള  റതീജതീയണല  വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട്
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെഭാ  സഹകേരണ ബഭാങനിലുലാം  പണയസപടുത്തുകേയലാം സതകക്കസത്തരുവെട്ട്
ടമതഭാനലാം അറഭാച്സമന്റെനിലഭാകുകേയലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലനിവെല സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  ടകേവെശമുളതുലാം  ടനി  സലങ്ങള
ഏതുവെനിധലാം  ലഭലമഭായനിസയനതുലാം  ഉളസപസടയള വെനിവെരങ്ങള കരഖസപടുത്തനിയനിട്ടുള
വെനിശദമഭായ കസ്റ്റേറട്ട്സമന്റെട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി) അനുമതനി വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. അനുമതനി പത്രത്തനിസന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

ജതീവെനക്കഭാരുസട പരഭാതനികേളക്കട്ട് ടകേപറട്ട് രസതീതട്ട്

191  (1153)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഭവെനനില  ജതീവെനക്കഭാരനില  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന
പരഭാതനികേളുലാം  അകപക്ഷകേളുലാം  കേമ്പന്യൂടറനികലഭാ  രജനിസ്റ്റേറനികലഭാ  കചേര്ത്തട്ട്  നമ്പരനിടട്ട്
ടകേപറട്ട് രസതീതട്ട് നലഭാറുകണഭാ;

(ബനി) എങനില 2016-ല അത്തരത്തനില ലഭനിച എത്ര അകപക്ഷകേള രജനിസ്റ്റേര്
സചേയനിട്ടുണട്ട്; വെനിശദവെനിവെരലാം നലഭാകമഭാ;

(സനി)  അത്തരത്തനില രജനിസ്റ്റേര് സചേയ്യുന രതീതനി നനിലവെനിലനിസല്ലെങനില ഓഫതീസട്ട്
മഭാനസല  വെലവെസകേളുലാം  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  (30-3-1985-സല
3461/A2/85  ഉ.ഭ.പ.വെ,  12-1-2009-സല  168/  AR  13(2)/9/ഉ.ഭ.പ.വെ.,  16-7-2015-സല
1433/AR13(2)  2015/ഉ.ഭ.പ.വെ.)  പുറസപടുവെനിക്കുന  സര്ക്കുലറുകേളനിസല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില പഭാലനിക്കസപടഭാതനിരനിക്കഭാനുള കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  ഭവെനനില ജതീവെനക്കഭാരനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളുലാം
അകപക്ഷകേളുലാം  രജനിസ്റ്റേറനില  കചേര്ത്തട്ട്  നമ്പരനിടട്ട്  ബന്ധസപട  സസക്ഷനുകേളനില

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്

1055/2017
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നലകുന.  ടകേപറട്ട്  രസതീതട്ട്  ആവെശലസപടഭാല ടനി  രസതീതട്ട്  നലകേഭാറുണട്ട്.  തപഭാല
വെനിഭഭാഗലാം കേമ്പന്യൂടര്വെലക്കരനിക്കുന നടപടനി തസരനിതഗതനിയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) 2016-ല ഇത്തരത്തനില 2344 അകപക്ഷകേള നമ്പരനിടട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതട്ട് സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യസട തപഭാല വെനിഭഭാഗത്തനില ലഭലമഭായ അകപക്ഷകേളുസട/
പരഭാതനികേളുസട  കേണക്കഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത  സചേയര്മഭാന്  &  മകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്ക്കുലാം
ജനറല മഭാകനജര്ക്കുലാം എകനികേന്യൂടതീവെട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കുലാം കനരനിടട്ട് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളുലാം/
അകപക്ഷകേളുലാം രജനിസ്റ്റേറനില കചേര്ത്തഭാണട്ട് വെനിവെനിധ വെനിഭഭാഗങ്ങളനില നലകുനതട്ട്.

(സനി) എ, ബനി പനിരനിവകേളുസട ഉത്തരത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല്ലെ.

സകേഭാല്ലെലാം ഡനികപഭായനില ബസുകേള

192(1154)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സകേഭാല്ലെലാം ഡനികപഭായനില നനിലവെനിലുള സര്വ്വതീസുകേള
ഓപകററട്ട്  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  എത്ര  ബസ്സുകേളഭാണട്ട്  ആവെശലസമനലാം  എത്ര  ബസ്സുകേളുസട
കുറവസണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുറവള  ബസ്സുകേള  അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയനര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സകേഭാല്ലെലാം  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില  12  എ.സനി.  2  കനഭാണ്
എ.സനി.  ജന്റലാം സഷഡന്യൂളുകേള ഉളസപസട  149 സഷഡന്യൂളുകേളഭാണുളതട്ട്.  ഇകപഭാള 12
ജന്റലാം ഉളസപസട  106  സഷഡന്യൂളുകേളഭാണട്ട്  കൃതലമഭായനി ഓപകററട്ട്  സചേയ്യുനതട്ട്.  മറ്റുള
സഷഡന്യൂളുകേള ലഭാഭകേരമല്ലെഭാത്തതുസകേഭാണഭാണട്ട് ഓപകററട്ട് സചേയഭാത്തതട്ട്.  ഇകപഭാള ഓപകററട്ട്
സചേയ്യുന സഷഡന്യൂളുകേള ഓപകററട്ട് സചേയ്യുനതനിനട്ട് സസയര് ഉളസപസട  117  ബസുകേളഭാണട്ട്
ആവെശലമഭായനിട്ടുളതട്ട്.  സകേഭാല്ലെലാം  ഡനികപഭായനില  നനിലവെനില  15  ജന്റലാം  ബസുകേള
ഉളസപസട 139 ബസുകേളഭാണുളതട്ട്.

(ബനി) എ പനിരനിവെനിസന്റെ മറുപടനിയസട അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല്ലെ.

ബകയഭാ ഡതീസല

193 (1155)  ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില ബകയഭാ ഡതീസല ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  ബകയഭാ  ഡതീസല  പമ്പുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനി
ക്കുനസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  സതഭാടനിലപഭാലലാം  ഡനികപഭായനില
9-9-2016 മുതല ബകയഭാ ഡതീസല ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് ബസുകേള ഓടുനതട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  തലകശരനി,  കേണ്ണൂര്,  പയന്നൂര്  എനതീ  ഡനികപഭാകേളനില
ബകയഭാ  ഡതീസല പമ്പുകേള സഭാപനിചട്ട്  ബസുകേള ഓടനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവെരുന.

വെര്ക്കനിലാംഗട്ട് അകറഞട്ട്സമന്റെട്ട്

194  (1156)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ആസഭാനത്തട്ട്  കേണക്ടര്,  ടഡ്രെെവെര്  എനതീ
തസനികേകേളനിലുള  എത്ര  ജതീവെനക്കഭാര്  വെര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്സമന്റെനില  കജഭാലനി
സചേയ്യുനസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത ജതീവെനക്കഭാസര ഡനികപഭാകേളനികലക്കട്ട് മഭാറനി നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ആസഭാനത്തട്ട് കേണക്ടര് തസനികേയനിലുള 33 ജതീവെനക്കഭാരുലാം
ടഡ്രെെവെര് തസനികേയനിലുള 2  ജതീവെനക്കഭാരുലാം  വെര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്സമന്റെനില കജഭാലനി
സചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സനി.എന്.ജനി.-യസട ഉപകയഭാഗലാം

195(1157)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട എത്ര ബസ്സുകേളനില സനി.എന്.ജനി. ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്; ഇസല്ലെങനില അതനിസന്റെ കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡതീസലനില നനിനട്ട് സനി.എന്.ജനി.-യനികലക്കട്ട് മഭാറുനതനിനുള തതീരുമഭാനലാം
ഏതു  കേഭാലയളവെനിലഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചതട്ട്;  അതട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട
ഇന്ധനസചലവെനിസന എത്ര കേണട്ട് ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാനഭാകുസമനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;



260       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 30, 2016

(സനി)  സനി.എന്.ജനി.-യനികലക്കട്ട് മഭാറുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവെണ്സമന്റെട്ട് എസനങനിലുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം വെഭാഗഭാനലാം സചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില എത്ര തുകേ;  എകപഭാൾ;
അപ്രകേഭാരലാം  നലകേനിയ  തുകേ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
പണലാം  സസതീകേരനിചകേഴനിഞ്ഞ  കശഷവലാം  പദതനി  നടപഭാക്കഭാത്തതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവെനില  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  ബസുകേളനില  സനി.എന്.ജനി
ഇന്ധനലാം ഉപകയഭാഗനിച തുടങ്ങനിയനിടനില്ലെ.  സനി.എന്.ജനി.  ഡനിസസന്സനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേള
നനിലവെനില കകേരളത്തനിസലവെനിസടയലാം സഭാപനിതമഭായനിടനില്ലെഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട് സനി.എന്.ജനി.
ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയഭാത്തതട്ട്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  2016-17-സല  ബഡ്ജറനിലഭാണട്ട്  ഡതീസലനിലനനിനട്ട്
സനി.എന്.ജനി.-യനികലക്കട്ട് മഭാറുനതനിനുള തതീരുമഭാനലാം ടകേസക്കഭാണനിട്ടുളതട്ട്. നനിലവെനില
സനി.എന്.ജനി.  ഉപകയഭാഗനിചള  ബസുകേള  കകേരളത്തനില  ഓടനിച  തുടങ്ങനിയനിടനില്ലെ.
ആയതനിനഭാല തഭാരതമലപഠനലാം നടത്തുവെഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.  സനി.എന്.ജനി.  ഇന്ധനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുമൂലലാം ഇന്ധനസചലവെനില ഗണലമഭായ കുറവെട്ട് വെരുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി) നനിലവെനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം യഭാസതഭാരു സഹഭായവലാം ലഭനിചനിടനില്ലെ.

ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

196 (1158) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവെനക്കഭാരുസട ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം സലാംബന്ധനിച
കേരഭാര് അവെസഭാനനിക്കുനസതനഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന  കശഷലാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ
ചേര്ചകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവെനക്കഭാരുസട ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം സലാംബന്ധനിച
കേരഭാര് 29-2-2016-നട്ട് അവെസഭാനനിച.

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെനകശഷലാം ശമ്പളപരനിഷ്കരണ ചേര്ചകേസളഭാനലാം
നടനനിടനില്ലെ.
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ഉകദലഭാഗസരുസട ഔകദലഭാഗനികേ വെഭാഹനങ്ങള

197(1159)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിസല ഏസതഭാസക്ക
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ഏസതഭാസക്ക  തരത്തനിലുള  എത്ര  വെഭാഹനങ്ങള  ഔകദലഭാഗനികേ
ആവെശലത്തനിനഭായനി വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനിനട്ട്  എനട്ട്  തുകേ  സചേലവെഭാസയനലാം  ആയതട്ട്  എവെനിസട  നനിനട്ട്
കേസണത്തനിസയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഔകദലഭാഗനികേ  വെഭാഹനലാം  അനുവെദനിക്കസപടനിട്ടുള ഉകദലഭാഗസര്സക്കല്ലെഭാലാം
അവെ  ലഭലമഭാകേഭാത്തതട്ട്  കേഭാരണമഭാകണഭാ  പുതനിയ  വെഭാഹനങ്ങള  അടനിയനരമഭായനി
വെഭാകങ്ങണനി വെനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. -യനില മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  സചേയര്മഭാന്
ആന്റെട്ട്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടറുസട  ഔകദലഭാഗനികേ  ആവെശലത്തനിനഭായനി  ടകയഭാട
കേമ്പനനിയസട ഒരു ഇകനഭാവെ കേഭാര് വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനികുതനികേള  ഉളസപസട  11,42,586  രൂപ  സചേലവെഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  തുകേ
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട റവെനന്യൂ അക്കഇൗണനില നനിനഭാണട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) നനിലവെനില ഉപകയഭാഗനിചസകേഭാണനിരനിക്കുന വെഭാഹനലാം 10 വെര്ഷത്തനിനുകമല
പഴക്കമുളതുസകേഭാണട്ട്  ദതീര്ഘദൂര  യഭാത്രയ്ക്കട്ട്  അനുകയഭാജലമല്ലെഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  ഈ
പുതനിയ വെഭാഹനലാം വെഭാങ്ങനിയതട്ട്.

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട കേടബഭാധലത

198 (1160) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട കേടബഭാധലത നനിലവെനില എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്;

(ബനി)  2016  ജൂണനിനുകശഷലാം  ശമ്പളവലാം  സപന്ഷനുലാം  നലകേഭാനഭായനി
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. എത്ര കകേഭാടനി രൂപ കേടലാം വെഭാങ്ങനി; എത്ര ശതമഭാനലാം പലനിശയഭാണട്ട്
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നലകകേണതട്ട്;  ഏസതഭാസക്ക  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില  നനിനമഭാണട്ട്  കേടലാം
വെഭാങ്ങനിയതട്ട്;

(സനി) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട പ്രതനിദനിന കേളക്ഷന് എത്രയഭാണട്ട്;

(ഡനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കനരനിടുന കേടുത്ത പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
എസനങനിലുലാം പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 31-8-2016-സല കേണക്കനുസരനിചട്ട് വെനിവെനിധ ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
2823.42 കകേഭാടനി രൂപയലാം സര്ക്കഭാര് വെഭായ്പഭായനിനത്തനില 548 കകേഭാടനി രൂപയലാം കചേര്നട്ട്
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട ആസകേ ബഭാധലത 3371.42 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി) 2016  ജൂണനിനുകശഷലാം 31-8-2016  വെസര വെനിവെനിധ സഭാപനങ്ങളനില നനിനലാം
ശമ്പളവലാം സപന്ഷനുലാം നലകേഭാനഭായനി കേടസമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

(സനി) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിസല പ്രതനിദനിന വെരുമഭാനലാം ശരഭാശരനി 5.04 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.  സകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യസട പ്രതനിദനിന വെരുമഭാനമഭായ  0.46  കകേഭാടനി രൂപ
ഉളസപടഭാസതയഭാണട്ട് ഇതട്ട്.

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  2016-17-സല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില
ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനി, സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
ഒരു രക്ഷഭാപകക്കജട്ട് സര്ക്കഭാരനില തയഭാറഭാക്കനി വെരനികേയഭാസണനട്ട് പ്രസഭാവെനിചനിരുന. ടനി
രക്ഷഭാപഭാകക്കജട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  വെരുന.  1000  പുതനിയ  സനി.എന്.ജനി.  ബസുകേള
ഇറക്കുനതനിനട്ട്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില  നനിനലാം
വെഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുസമനട്ട്  2016-17-സല  ബഡ്ജറനില  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
സനി.എന്.ജനി.  ഇന്ധനലാം ലഭലമഭാക്കുനകതഭാസട സകേഭാചനി നഗരത്തനില പ്രസ്തുത ഇന്ധനലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഓടനിക്കഭാവന  100  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുലാം  കൂടഭാസത  സനി.എന്.ജനി.  ഇന്ധനലാം  ലഭലമഭാകുനകതഭാസട
തനിരുവെനനപുരലാം,  സകേഭാല്ലെലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് എനതീ നഗരങ്ങളനില  50
ബസുകേള വെതീതലാം  നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുലാം  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നടപ്പുവെര്ഷലാം
50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് സചേലവെട്ട് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-സയ
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് വെനിശദപഠനലാം നടത്തഭാനഭായനി ഐ.ഐ.എലാം. സകേഭാലക്കത്തയനിസല
സപ്രഭാഫസറഭായ ശതീ. സുശതീല ഖനസയ 24-9-2016-സല G.O. (Rt) No. 367/16/Tran.
നമ്പര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം കേണ്സളടന്റെഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട ടകേവെശമുള ഭൂമനി

199  (1161)  ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് കനഭാടനിഫനികക്കഷന് നമ്പര് 4936/TC4/65/PW dated 12-3-1965
പ്രകേഭാരലാം  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ടകേമഭാറനിക്കനിടനിയ  സമഭാത്തലാം  ഭൂമനിയസട
വെനിസതീര്ണ്ണലാം എത്രയഭായനിരുന; അതനില എത്ര ഭൂമനി ഇകപഭാള സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട
ടകേവെശമുണട്ട് എനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സസകേഭാരല വെലക്തനികേള അനധനികൃതമഭായനി കേകയറനിയ സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട
ഭൂമനി  എവെനിസടസയല്ലെഭാമഭാസണനലാം  ഓകരഭാ  സലത്തുലാം  എത്ര  ഭൂമനി  കേകയറനിസയനലാം  ആ
സലത്തനിസന്റെ ചുമതലയള ഉകദലഭാഗസര് ആസരഭാസക്കസയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  സലസത്തയലാം  കേകയറലാം  ശദയനിലസപടതട്ട്  എനഭാസണനലാം
ഒഴനിപനിക്കല  നടപടനിക്കട്ട്  ജനില്ലെഭാ  ഭരണകൂടസത്ത  സമതീപനിചതട്ട്  എനഭാസണനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ; ജനില്ലെഭാകേളക്ടര്മഭാര്ക്കുള കേത്തുകേളുസട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 12-3-1965-സല സര്ക്കഭാര് കനഭാടനിഫനികക്കഷന് നമ്പര് 4936/TC4/65/PW-ല
ഏസതഭാസക്ക സലങ്ങളഭാണട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ടകേമഭാറനി കേനിടനിയസതനട്ട്
കരഖസപടുത്തനിയനിടനില്ലെ.  നനിലവെനില  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  ടകേവെശമുള
സലങ്ങളുസട വെനിവെരങ്ങള അടങ്ങനിയ കസ്റ്റേറട്ട്സമന്റെട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  തനിരുവെനനപുരലാം  ജനില്ലെയനിസല  പഭാചല്ലൂര്
(1.67  സസന്റെട്ട്),  ആറനിങ്ങല  (3.5  സസന്റെട്ട്),  ആലപ്പുഴ ജനില്ലെയനിസല  കതഭാടപളനി  (10
സസന്റെട്ട്), വെയനഭാടട്ട് ജനില്ലെയനിസല കേലപറ (36 സസന്റെട്ട്), ഇടുക്കനി ജനില്ലെയനിസല കദവെനികുളലാം
(20 സസന്റെട്ട്) എനനിവെനിടങ്ങളനില സസകേഭാരല വെലക്തനികേളുസട കേകയറലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ടകേമഭാറനി  കേനിട്ടുനതനിനട്ട്  മുന്പഭാണട്ട്  ഈ
സലങ്ങളനില കേകയറങ്ങള നടനനിരനിക്കുനസതനട്ട് അകനസഷണത്തനിലനനിനലാം അറനിയവെഭാന്
കേഴനിഞ്ഞു.  കേകയറങ്ങള  ശദയനിലസപട  കവെളകേളനില  തസന  അവെ  ഒഴനിപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേനിഴകക്കകക്കഭാട ബസട്ട് സ്റ്റേഭാന്ഡട്ട് ഉളസപടുന സലലാം
ഒഴനിപനിചട്ട്  കേനിട്ടുനതനിനഭായനി  ജനില്ലെഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്  കേത്തട്ട്  അയചനിട്ടുണട്ട്.  (പകേര്പട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന).*പഭാചല്ലൂര് സവെയനിറനിലാംഗട്ട് സഷഡനിരനിക്കുന സലത്തനിസന്റെ
അതനിര്ത്തനി  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  സര്കവെയറുസട  കസവെനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവെരുന.  ആറനിങ്ങല  യൂണനിറട്ട്  സനിതനി
സചേയ്യുന  സലലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  റതീസര്കവെ  കകേഭാറനികലഷന്/ബനി.ടനി.ആര്.  എനനിവെ
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവെരുന  (പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന).*

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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കതഭാടപളനി  സലസത്ത  അതനിരുകേള  ശരനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  തഹസതീലദഭാര്ക്കട്ട്
അകപക്ഷ നലകുകേയലാം എത്രയലാം സപസടനട്ട് മതനിലസകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുവെഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിചട്ട്  വെരനികേയമഭാണട്ട്.  കേലപറയനിസല  സലത്തനിസന്റെയലാം  കദവെനികുളസത്ത
സലത്തനിസന്റെയലാം  അതനിര്ത്തനികേള  തഭാലൂക്കട്ട്  സര്കവെയര്  മുഖഭാനരലാം  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്
മതനിലസകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. -യസട അധതീനതയനിസല ഭൂമനി

200 (1162) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല റസഭാക്കട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട അധതീനതയനിസല ഭൂമനിയനില, സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.
എത്ര  ബസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളുലാം  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലകകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുസണനതനിസന്റെ
വെനിശദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവെ ഓകരഭാനനിനുലാം എന്തു തുകേ വെതീതലാം സചേലവെഴനിചനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ തുകേയ്ക്കട്ട്, എഗ്രനിസമന്റെട്ട് പ്രകേഭാരലാം, കകേഭാസ്റ്റേട്ട് ഓഫട്ട് ഫണനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
എന്തു തുകേ പ്രതനിവെര്ഷ പലനിശയഭാകുസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ നനിര്മ്മേനിതനികേളനില നനിനട്ട് പ്രതനിവെര്ഷലാം ലഭനിക്കുന വെരുമഭാനത്തനിസന്റെ
വെനിശദവെനിവെരലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട അധതീനതയനിലുള അങമഭാലനി, തനിരുവെനനപുരലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  തനിരുവെല്ലെ  എനനിവെനിടങ്ങളനിസല  ഭൂമനിയനില  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.
ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില   ബസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളുലാം  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലകകേളുലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  സചേലവെഭായ  തുകേകേളുസട  ടഫനല  ബനില്ലുകേള  നലകേനിയനിടനില്ലെ.
നഭാളനിതുവെസര സചേലവെഭായ തുകേകേളുസട വെനിവെരലാം  (ടഫനല ആഡനിറട്ട് പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്
വെനികധയമഭായനി) ചുവെസട കചേര്ക്കുന:

1. സടര്മനിനല കേലാം വെഭാണനിജല സമുചയലാം  (തനിരുവെനനപുരലാം)-75.98 കകേഭാടനി

2.  സടര്മനിനല കേലാം വെഭാണനിജല സമുചയലാം   (അങമഭാലനി)-37.59 കകേഭാടനി

3.  സടര്മനിനല കേലാം വെഭാണനിജല സമുചയലാം  (തനിരുവെല്ലെ)-47.98 കകേഭാടനി

4.  സടര്മനിനല കേലാം വെഭാണനിജല സമുചയലാം  (കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്)- 68 കകേഭാടനി
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(സനി)  1. സടര്മനിനല കേലാം വെഭാണനിജല  സമുചയലാം  (കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്)  കകേഭാസ്റ്റേട്ട്
ഓഫട്ട് ഫണനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഡനിസലാംബര് 2015 വെസരയള 
പലനിശ 29.29 കകേഭാടനി രൂപ ആണട്ട്.

    2. മറ്റു കപ്രഭാജക്ടുകേളുസട നഭാളനിതുവെസരയള പലനിശത്തുകേ കേണക്കഭാക്കുനതനിനട്ട്
ചേഭാര്കടഡട്ട് അക്കഇൗണന്റെനിസന ഏലപനിചനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  സമുചയത്തനിലനനിനട്ട്  വെരുമഭാനലാം  ലഭനിചട്ട്  തുടങ്ങനിയനിടനില്ലെ.
മറ്റുളവെസയ സലാംബന്ധനിക്കുനവെ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കലഭാകഫഭാര് ബസുകേള

201(1163)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  -യസട  കലഭാകഫഭാര്  ബസുകേള
ഉളസപസടയളവെയസട  അറകുറപണനികേള  യഥഭാസമയലാം  സചേയഭാറനിസല്ലെന  പരഭാതനി
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ബസുകേള  യഥഭാസമയലാം  അറകുറപണനി  സചേയഭാത്തതുമൂലലാം
സര്വ്വതീസുകേള മുടങ്ങുന സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാകേഭാറുകണഭാ;

(സനി) ഇപ്രകേഭാരലാം സര്വ്വതീസുകേള മുടങ്ങുനതുമൂലമുണഭാകുന നഷ്ടലാം തനിടസപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉസണങനില ഈ നഷ്ടലാം ഏതുരതീതനിയനില നനികേത്തുനതനിനഭാണട്ട് സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുളതട്ട്;

(ഡനി) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട ബസുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി അറകുറപണനികേള
സചേയട്ട് മുടക്കമനില്ലെഭാസത സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് പത്രമഭാധലമങ്ങളനില വെന വെഭാര്ത്ത ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.  2016  ആഗസ്റ്റേനിസല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ജന്റലാം
പദതനിയനിലസപട  ഒരു  ബസട്ട്  ഓടഭാസത  വെരുകമ്പഭാള  ശരഭാശരനി  11,470  രൂപ
നഷ്ടമുണഭാകുനണട്ട്. അറകുറപണനിക്കഭായനി പനിടനിചനിട്ടുള 145 ബസുകേള അറകുറപണനി
തതീര്ത്തട്ട് നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന.

(ഡനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട പരസല വെരുമഭാനലാം

202(1164)  ശതീ  .    വെനി  .    സകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  വെസ്തുവെകേകേളനില  വെലനിയ  പരസല
കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം ബസ്സുകേളുസട ഇരുവെശങ്ങളനിലുലാം പുറത്തുലാം ഉളനിലുലാം
പരസലലാം പതനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനിക്രമലാം എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സസയ്സട്ട്  അകലഭാടട്ട്സമന്റെനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന  മഭാനദണ്ഡലാം
എനഭാണട്ട്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബസ്സുകേളനില  അനര്സലാംസഭാന  കേമ്പനനികേളുസടയലാം  അനഭാരഭാഷ
വെന്കേനിടക്കഭാരുസടയലാം പരസലങ്ങള കൂസടക്കൂസട പ്രതലക്ഷസപടുനതട്ട് നനിയമഭാനുസൃതമഭായനിടഭാകണഭാ
എനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരസല വെരുമഭാനലാം ഭതീമമഭാസണങനിലുലാം സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി-യസട കേണക്കനില
അതട്ട് കൃതലമഭായനി എത്തുനനിസല്ലെന ആകക്ഷപലാം ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഓകരഭാ  പരസലകത്തഭാടുസമഭാപലാം  അനുമതനി  പത്രത്തനിസന്റെ  നമ്പര്  കൂടനി
നനിര്ബന്ധമഭായലാം കരഖസപടുത്തഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  വെസ്തുവെകേകേളനിലുലാം  ബസുകേളനിലുലാം  പരസലലാം
പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എല്ലെഭാ  പ്രമുഖ  കദശതീയ  പത്രങ്ങളനിലുലാം  പരസലലാം  നലകേനി
കലലലാം/സടണര്  നടപടനികേളനിലൂസട  ടലസന്സനികേസള  കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
ടലസന്സനികേള മുകഖനയഭാണട്ട് പരസലലാം പതനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  ബസുകേളനില പരസലലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതട്ട്  1989-സല കകേരള കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹനചടങ്ങളനിസല വെലവെസകേള പഭാലനിചലാം കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുനതട്ട് സഭാപനത്തനിസന്റെ
പ്രവെര്ത്തനസത്ത ബഭാധനിക്കഭാത്ത രതീതനിയനിലുമഭാണട്ട്.  സപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
ബുദനിമുട്ടുണഭാകേഭാത്ത സലങ്ങളഭാണട്ട് കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി അനുവെദനിചനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില നനിയമഭാനുസൃതമല്ലെഭാത്ത  പരസലങ്ങള
സചേയ്യുനസണന പരഭാതനി ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

(ഡനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

(ഇ) ടലസന്സനികേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുനതഭാണട്ട്.
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മഭാകവെലനിക്കര ഡനികപഭായനിസല ടഡ്രെെവെര്മഭാര്

 203 (1165) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  മഭാകവെലനിക്കര  ഡനികപഭായനില  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമലക്കുകമ്പഭാഴുണഭായനിരുന  ടഡ്രെെവെര്മഭാരുസട  എണ്ണലാം  എത്രയഭായനിരുസനനലാം
നനിലവെനിലുള ടഡ്രെെവെര്മഭാരുസട എണ്ണലാം എത്രയഭാസണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  കൂടുതല
ടഡ്രെെവെര്മഭാസര ഡനികപഭായനികലക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കണലാം എന ആവെശലത്തനിനട്ട് അടനിയനര
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവെലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലക്കൂടനി കേടനകപഭാകുന കേഭായലാംകുളലാം-കകേഭാമല്ലൂര്-
നൂറനഭാടട്ട്-പനളലാം  സര്വ്വതീസട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമലക്കുകമ്പഭാള  മഭാകവെലനിക്കര  യൂണനിറനിലു
ണഭായനിരുനതട്ട് 85 സനിരലാം ടഡ്രെെവെര്മഭാരുലാം 13 എലാംപഭാനല ടഡ്രെെവെര്മഭാരുമഭായനിരുന.
നനിലവെനില  ടനി  യൂണനിറനില  83  സനിരലാം  ടഡ്രെെവെര്മഭാരുലാം  16  എലാംപഭാനല
ടഡ്രെെവെര്മഭാരുമഭാണുളതട്ട്. പനി.എസട്ട്.സനി. -യനില നനിനലാം പുതനിയ നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന
മുറയ്ക്കുലാം  സലലാംമഭാറലാം  ആവെശലസപടുനതനുസരനിചലാം  കൂടുതല  ടഡ്രെെവെര്മഭാസര
നനിയമനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം-കകേഭാമല്ലൂര്-നൂറനഭാടട്ട്-പനളലാം സര്വെതീസട്ട് വെരുമഭാനക്കുറവമൂലലാം
നനിനകപഭായതഭാണട്ട്.  ബസനിസന്റെ  ലഭലതയ്ക്കനുസരനിചട്ട്  ടനി  റൂടനില  പുതനിയ  സര്വെതീസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ടഡ്രെെവെര് തസനികേ

204 (1166) ശതീ  .   സകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .  നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില ടഡ്രെെവെര് തസനികേയനില നനിലവെനില എത്ര
ഒഴനിവകേളഭാണുളസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവെനിലുള പനി.എസട്ട്.സനി റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേനില നനിനലാം എത്ര കപസര പ്രസ്തുത
ഒഴനിവകേളനില നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്;
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(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  അടഡസസട്ട് സചേയ എത്രകപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നലകേഭാന്
ബഭാക്കനിയണട്ട്;

(ഡനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  അടഡസസട്ട്  സചേയ  മുഴുവെന്  കപര്ക്കുലാം  നനിയമനലാം
നലകേഭാന് എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ടഡ്രെെവെര്മഭാരുസട  മുഴുവെന്  ഒഴനിവകേളുലാം  നനികേത്തുനതനിനഭായനി  എസനല്ലെഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവെനില ഒഴനിവകേള ഒനലാം തസനയനില്ലെ.

(ബനി)  നനിലവെനിലുള പനി.എസട്ട്.സനി  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനിലനനിനലാം  സകേ.പനി.എസട്ട്.സനി.
അടഡസസട്ട്  നലകേനി  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ടകേമഭാറനിയനിട്ടുള അടഡസസട്ട്
ലനിസ്റ്റേനില ഉളസപടനിട്ടുള (KLR IV (1) 2455/10) 780  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില  685
കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ഉത്തരവെട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സകേ.പനി.എസട്ട്.സനി. അടഡസസട്ട് സചേയ 95 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നലകേഭാനുണട്ട്.

(ഡനി)  സകേ.പനി.എസട്ട്.സനി.  അടഡസസട്ട് സചേയ ബഭാക്കനി  95  കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം
നലകുന നടപടനി അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ഇ) ഒഴനിവകേളുണഭാകേരുന മുറയ്ക്കട്ട് കകേരള പനി.എസട്ട്.സനി.-സയ അറനിയനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി

205 (1167) ശതീ  .   വെനി  .   സകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുസ്തുല്ലെ :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
കഡഭാ  .    എലാം  .    സകേ  .    മുനതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  സഡവെലപ്സമന്റെട്ട്  ഫനിനഭാന്ഷലല  കകേഭാര്പകറഷന്
(സകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.) സഭാപനിചതനിസന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാര്പകറഷന് സഭാപനിതമഭായ കശഷലാം സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യമഭായനി
എസനഭാസക്ക  ഇടപഭാടുകേള  ഇകതവെസര  നടത്തനിയനിട്ടുസണനതനിസന്റെ  വെനിശദ  വെനിവെരലാം
നലകേഭാകമഭാ;

(സനി) കകേഭാര്പകറഷന് ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ പ്രവെര്ത്തനിക്കുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
എങനില  ലഭാഭത്തനിസന്റെ  കസഭാതസ്സുകേള  സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;  നഷ്ടത്തനിലഭാസണങനില
കേഭാരണലാം സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  രൂപതീകേരനിചതനിസന്റെ  പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കു നലകേനിയനിട്ടുളള വെഭായ്പകേളുസട
വെനിവെരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*  ഇതുകൂടഭാസത  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുകവെണനി ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില തനിരുവെനനപുരലാം,
തനിരുവെല്ലെ,  അങമഭാലനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവെനിടങ്ങളനില  ബസട്ട്  സടര്മനിനല  കേലാം
കഷഭാപനിലാംഗട്ട് കകേഭാലാംപ്ലകസ്തുകേള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലഭാഭത്തനിലഭാണട്ട്.  ലഭാഭത്തനിസന്റെ കസഭാതസട്ട് സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുലാം
മറട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം നലകേനിയ വെഭായ്പയസട പലനിശയനിനമഭാണട്ട്.

സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യസട രൂപതീകേരണലാം

206(1168)  കഡഭാ  .    എലാം  .    സകേ  .    മുനതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  രൂപതീകേരനിചസതനഭാസണനലാം രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള
അതനിസന്റെ പരമ പ്രധഭാനമഭായ ലക്ഷലസമനഭായനിരുനസവെനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് രൂപതീകൃതമഭായതുമുതല സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. വെനിവെനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി
സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യനില  നനിനട്ട്  എത്ര  തുകേ  കേടലാം  വെഭാങ്ങനിസയനലാം  ഓകരഭാ
തവെണയലാം  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  അതനിനട്ട്  ഈടഭാക്കനിയ  പലനിശ  നനിരക്കട്ട്എത്രസയനലാം
സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പലനിശയനിനത്തനില സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കൂടുതല തുകേ തനിരനിചടചതഭായനി
എ.ജനി.  കേസണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  അങ്ങസന  അടയ്ക്കഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരലലാം
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഉളസപസടയളവെര്ക്കട്ട്  ഇത്തരത്തനില  കലഭാണ്
നലകുനതനിനുള തുകേ സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി. എങ്ങസനയഭാണട്ട് സസരൂപനിക്കുനസതനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേമ്പനതീസട്ട് ആക്ടട്ട്, 1956 പ്രകേഭാരലാം 27-2-1991-ല സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.
ഒരു  സര്ക്കഭാര്  കേമ്പനനിയഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കസപട്ടു.  ടനി  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിചതനിസന്റെ
പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കു നലകേനിയനിട്ടുള വെഭായ്പകേളുസട

വെനിവെരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഉണട്ട്.  അക്കഇൗണന്റെട്ട് ജനറലനിസന്റെ കേസണത്തല സലാംബന്ധനിച വെനിഷയലാം

പരനികശഭാധനിചവെരുന.

(ഡനി)  സപഭാതുജനങ്ങളനിലനനിനലാം സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനികയഭാടുകൂടനി

ഫനികഡട്ട് സഡകപഭാസനിറ്റുകേള സസതീകേരനിചസകേഭാണഭാണട്ട് കലഭാണ് നലകുനതനിനുള തുകേ

പ്രധഭാനമഭായലാം സസരൂപനിചനിട്ടുളതട്ട്.  കൂടഭാസത കേലഭാഷട്ട് സക്രഡനിറട്ട് വെഭായ്പകേളുലാം കപ്രഭാഫനിറ്റുലാം

റനിസര്വകേളുലാം കേലഭാപനിറലുലാം സകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി. ബനിസനിനസനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.

സബട്ട് റതീജനിയണല ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസട്ട്

207  (1169)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേരളത്തനിസല  സബട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആസഭാനമഭായ  കുനമലാംഗലത്തട്ട്  ഒരു  സബട്ട്

റതീജനിയണല ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശത്തനിന്കമല

സസതീകേരനിചവെരുന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പുതനിയ സബട്ട് റതീജനിയണല ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള

നനിര്കദ്ദേശങ്ങസളഭാനലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗ ണനയനിലനില്ലെ.

ബസട്ട് സടര്മനിനല 

208 (1170) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാരുലാംമൂടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  ബസട്ട്  സടര്മനിനല  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

സസതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിസല സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസട്ട് ഡനികപഭാകേളുസട സകേടനിടങ്ങള

പ ഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി അധതീനതയനില നനിലക്കുന സലങ്ങളനില നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുകണഭാ;

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട കപരനില കപഭാക്കുവെരവെട്ട്  നടത്തനിയനിടനില്ലെഭാത്ത സലങ്ങളനില

സകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇത്തരലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടന

സലങ്ങളുസടയലാം സകേടനിടത്തനിസന്റെയലാം വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ചേഭാരുലാംമൂടനില സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് സസനമഭായനി ഭൂമനിയനില്ലെ. അതുസകേഭാണ്ടുതസന
ചേഭാരുലാംമൂടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  ബസട്ട്  സടര്മനിനല  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേസളഭാനലാം
സസതീകേരനിചനിടനില്ലെ.

(ബനി)  കസ്റ്റേറട്ട്സമന്റെനില അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന ലനിസ്റ്റേനില പ ഞഭായത്തട്ട്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ടകേമഭാറനിയ  സലങ്ങളുസട  വെനിവെരങ്ങള  കരഖസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേണനിയഭാപുരലാം,  പൂവെഭാര്,  ആറനിങ്ങല,  സവെഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്,  വെനിതുര,  സവെളറട,  വെനികേഭാസട്ട്
ഭവെന്,  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട,  ചേടയമലാംഗലലാം,  പത്തനഭാപുരലാം,  ആരലങഭാവെട്ട്,  പുനലൂര്,  ആയൂര്,
ഇടമണ്,  മഭാകവെലനിക്കര,  പനളലാം,  തനിരുവെല്ലെ,  കകേഭാനനി,  കേടപന,  മൂലമറലാം,  മൂവെഭാറ്റുപുഴ,
കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം,  മടഭാകഞരനി,  പുതുക്കഭാടട്ട്,  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട,  മഭാള,  സകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  തൃശ്ശൂര്,
പഭാവെങ്ങഭാടട്ട്,  സതഭാടനിലപഭാലലാം,  തനിരുവെമ്പഭാടനി,  കേലപറ,  സുലത്തഭാന്ബകത്തരനി എനതീ
സലങ്ങള  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  കപരനില  കപഭാക്കുവെരവെട്ട്  സചേയനിടനില്ലെ.
പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി ടകേമഭാറനിയതുലാം സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട കപരനില
കപഭാക്കുവെരവെട്ട്  സചേയനിടനില്ലെഭാത്തതുലാം  എനഭാല  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട
ടകേവെശത്തനിലനിരനിക്കുനതുമഭായ കേണനിയഭാപുരലാം,  പൂവെഭാര്,  ആറനിങ്ങല,  സവെഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്,
വെനിതുര,  സവെളറട,  വെനികേഭാസ്ഭവെന്,  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട,  ചേടയമലാംഗലലാം,  പത്തനഭാപുരലാം,
പുനലൂര്,  മഭാകവെലനിക്കര,  പനളലാം,  തനിരുവെല്ലെ,  കകേഭാനനി,  കേടപന,  മൂലമറലാം,  മൂവെഭാറ്റുപുഴ,
കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം,  പുതുക്കഭാടട്ട്,  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട,  മഭാള,  സകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാവെങ്ങഭാടട്ട്,
സതഭാടനിലപഭാലലാം,  തനിരുവെമ്പഭാടനി,  കേലപറ,  സുലത്തഭാന്ബകത്തരനി എനതീ സലങ്ങളനിലുലാം
പഭാടവെലവെസയനില  ലഭലമഭായ  ആനയറ,  പമ്പ,  എരുകമലനി,  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  എനതീ
സലങ്ങളനിലുലാം ബസട്ട് കസ്റ്റേഷന് സകേടനിടവലാം ഗലഭാകരജട്ട് നനിര്മ്മേഭാണവലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

അമനിത ശബലാം ഉണഭാക്കുന കഹഭാണുകേള

209(1171)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    അബ് ദു റബട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഉനത ഉകദലഭാഗസരുസടയലാം സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള മറട്ട് ഔകദലഭാഗനികേ
വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  അമനിത  ശബലാം  ഉണഭാക്കുന  കഹഭാണുകേള  ഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
എസനങനിലുലാം പ്രകതലകേഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

(ബനി) ഇസല്ലെങനില തതീവ്രതയള കഹഭാണുകേള ഉണഭാക്കുന ശബമലനിനതീകേരണലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  കറഭാഡട്ട്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഉണഭാക്കുന  ബുദനിമുടട്ട്  ഗഇൗരവെമഭായനി
കേഭാണുകമഭാ;

(സനി)  സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിസല  വെഭാഹനങ്ങളനില  തതീവ്ര  ശബമുള
കഹഭാണുകേള  നതീക്കലാം  സചേയഭാനുലാം  സസകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങളനില  ഇതു  സലാംബന്ധനിച
പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്



272       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 30, 2016

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രകതലകേഭാനുമതനി നലകേനിയനിടനില്ലെ.

(ബനി) ഗഇൗരവെമഭായനി കേഭാണുകേയലാം നനിയമവെനിരുദമഭായ കഹഭാണുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന
വെഭാഹനങ്ങളസക്കതനിസര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവെഭാന്  ബന്ധസപടവെര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് നനിലവെനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണട്ട്.

എല.എന്.ജനി. ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ബസട്ട് ഗതഭാഗതലാം

210(1172)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എല.എന്.ജനി.  ബസ്സുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഗതഭാഗതലാം
നടത്തുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട്  ആവെശലമഭായ
പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഏതട്ട്  തരത്തനിലുള  പഠനങ്ങളഭാണട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുളസതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനി ആവെനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട് ഏസതങനിലുലാം വെനികദശ രഭാജലങ്ങളുമഭായനി
സഹകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  എസനങനിലുലാം  തരത്തനിലുള
ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പഠനലാം നടനവെരുന.

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില ഈ പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭായനി  ജര്മ്മേന്
വെഭായ്പഭാ  ഏജന്സനിയഭായ സകേ.എഫട്ട്.ഡബത.-വെനിലനനിനട്ട്  വെഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കഭാനുള ഒരു
നനിര്കദ്ദേശലാം സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയ ബസുകേള

211(1173)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവെനില  വെനകശഷലാം  ആറനിങ്ങല,  കേനിളനിമഭാനൂര്
സകേ.എസ് .ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനികലക്കട്ട്  പുതനിയതഭായനി  എത്ര ബസ്സുകേള വെതീതലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ബസ്സുകേളുസട അപരലഭാപ്തതമൂലലാം ഈ ഡനികപഭാകേളനില ദനിനലാംപ്രതനി നനിരവെധനി
സര്വ്വതീസുകേളുലാം സഷഡന്യൂളുകേളുലാം സവെടനിക്കുറയ്ക്കുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കദശസഭാത്കൃത റൂട്ടുകേളനില സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുനതുലാം മനികേച കേളക്ഷനുകേള
ഉളതുമഭായ പ്രസ്തുത ഡനികപഭാകേളനികലക്കട്ട് പുതനിയതഭായനി ബസ്സുകേള അനുവെദനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവെനില വെനകശഷലാം ആറനിങ്ങല സകേ. എസട്ട്. ആര്. ടനി. സനി.
ഡനികപഭാക്കട്ട്  3  പുതനിയ ഫഭാസ്റ്റേട്ട് പഭാസ ഞര് ബസുകേളുലാം കേനിളനിമഭാനൂര് ഡനികപഭാക്കട്ട് ഒരു
പുതനിയ ഫഭാസ്റ്റേട്ട് പഭാസഞര് ബസുമഭാണട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുളതട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. ബസനിസന്റെ ലഭലതക്കുറവമൂലലാം വെരുമഭാനലാം കുറ ഞ്ഞ ചേനില സഷഡന്യൂളുകേള
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി റദ്ദേട്ട് സചേയഭാറുണട്ട്.

(സനി) പുതനിയ ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന മുറയ്ക്കട്ട് കുറവള ബസുകേള അനുവെദനിക്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഗതഭാഗതത്തനിരക്കട്ട് ഒഴനിവെഭാക്കല

212 (1174)  ശതീ  .    സകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഗരങ്ങളനിസല ഗതഭാഗതത്തനിരക്കട്ട് ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനുള കേര്മ്മേ പദതനി
ആവെനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട് ആരലാംഭനിച നടപടനികേളുസട പുകരഭാഗതനി വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില സകേഭായനിലഭാണനി നഗരസത്ത ഉളസപടുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഗരങ്ങളനിസല ഗതഭാഗതത്തനിരക്കട്ട് ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി ഗതഭാഗത വെകുപട്ട്
പ്രകതലകേലാം  കേര്മ്മേപദതനികേസളഭാനലാം  ആവെനിഷ്കരനിചനിടനില്ലെ.  എനഭാല  കദശതീയപഭാത
വെനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ  കേതീഴനില  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം  നടനസകേഭാണനിരനിക്കുനതുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുമഭായ ടബപഭാസുകേളുസട വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെസട കചേര്ക്കുന:

1. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ടബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്
തുറനസകേഭാടുത്തു.

2. തനിരുവെനനപുരലാം, സകേഭാല്ലെലാം, ആലപ്പുഴ ടബപഭാസുകേളുസടയലാം രഭാമനഭാട്ടുകേര, 
സതഭായഭാടട്ട് എനതീ ടഫ ഓവെറുകേളുസടയലാം പദതനികേള പുകരഭാഗമനിചവെരുന.

1055/2017
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3. തൃപ്പൂണനിത്തുറ,  തലകശരനി-മഭാഹനി,  മൂവെഭാറ്റുപുഴ,  കകേഭാതമലാംഗലലാം,
സുലത്തഭാന്ബകത്തരനി, തഭാമരകശരനി,  മണ്ണഭാര്കേഭാടട്ട്  എനതീ
ടബപഭാസുകേളുസടയലാം കുന്നൂര്, ടവെറനില, കേഞ്ഞനിക്കുഴനി എനതീ ടഫ 
ഓവെറുകേളുസടയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങുനതനിനുളള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവെരുന.

(ബനി) എന്.എചട്ട്.17-സന്റെ നഭാലുവെരനിപഭാതയസട നനിര്മ്മേഭാണത്തനില നനനി മുതല
സചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവെട്ട് വെസരയള ഭഭാഗത്തട്ട് ടബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനിയണട്ട്.
ഇതനിനുള ഡനി.പനി.ആര്.  നഭാഷണല  ടഹകവെ  ഓഫട്ട്  ഇനല  കേണ്സളടന്സനി
മുകഖന തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

പരസല കബഭാര്ഡുകേള

213(1175)  ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷസയ അപഭായസപടുത്തുന പരസല കബഭാര്ഡുകേള നതീക്കലാം
സചേയ്യുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് എസനങനിലുലാം മഭാര്ഗ്ഗ കരഖകേള പുറസപടുവെനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉസണങനില ആയതനിസന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കറഭാഡുകേളനിസല അനധനികൃത പരസലകബഭാര്ഡുകേള കറഭാഡപകേടങ്ങളക്കട്ട്
കേഭാരണമഭാകുനസണനലാം അവെ നതീക്കലാം സചേയണസമനലാം 21-2-2013-സല WP(C) 27011/12
നമ്പര്  കകേസനില  ബഹുമഭാനസപട  ടഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവെട്ട്  പുറസപടുവെനിചനിരുന.
കറഭാഡുകേളനിസല  അനധനികൃത  പരസല  കബഭാര്ഡുകേള  നതീക്കലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്
അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  പ്രനിന്സനിപല  സസക്രടറനി,  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വെകുപട്ട്,  സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവെനി,  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്,
നഗരകേഭാരല  വെകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്,  പഞഭായത്തട്ട്  ഡയറക്ടര്,  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്
(ആര്&ബനി)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വെകുപട്ട്,  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  (എന്.എചട്ട്.)
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വെകുപട്ട് എനതീ വെകുപ്പുകേളക്കുലാം ജനില്ലെഭാ കേളക്ടര്മഭാര്, ജനില്ലെഭാ കപഭാലതീസട്ട്
കമധഭാവെനികേള, സഡപന്യൂടനി ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്, റതീജനിയണല ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാര്  എനനിവെര്ക്കുലാം  അടനിയനര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അനധനികൃത പരസല കബഭാര്ഡുകേള,  ഫകകേള എനനിവെ
നതീക്കലാം സചേയ്യുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് കകേരളത്തനിസല പ്രമുഖ പത്രങ്ങളനിലൂസട അറനിയനിപ്പുലാം
നലകേനിയനിരുന.  വെലനിയ പരസല കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള സസതീകേരനികക്കണ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള,  അനുമതനി  നലകുവെഭാനുള അധനികേഭാരലാം  എനനിവെ  വെലവെസ
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സചേയ്യുനതനിനുള Out door Advertising Policy-ക്കട്ട് 2-2-2016-സല G.O (Rt) No.
06/2016/ഗതഭാ. ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത കപഭാളനിസനിസയ
സലാംബന്ധനിച  വെലഭാപകേമഭായ  പരഭാതനികേള  ഉയര്നതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനികലക്കുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.

കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ നനിയമങ്ങള

214 (1176) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   സകേ  .  എലാം  .  ഷഭാജനി :
ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട് പനി. :
ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡു സുരക്ഷഭാനനിയമങ്ങളസടയലാം അവെയസട നടപഭാക്കലനിസന്റെയലാം കേഭാരലത്തനില
ജനങ്ങളുസട  ജതീവെനുലാം,  സസത്തനിനുലാം  പരമഭാവെധനി  സലാംരക്ഷണലാം  ലഭനിക്കത്തക്കവെനിധത്തനിലുള
നയമഭാകണഭാ സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഹലസമറട്ട് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയലാം ഒരു വെനിഭഭാഗലാം വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് സതീഡട്ട്
ഗവെര്ണര്  നനിര്ബന്ധനിതമഭാക്കനിയലാം  കറഭാഡപകേടങ്ങള  നനിയനനിക്കഭാനഭാവസമനട്ട്
കേരുതുനകണഭാ:

(സനി) ഇസല്ലെങനില അപകേടങ്ങൾക്കട്ട് കേഭാരണമഭായ അമനിതകവെഗതയലാം അശദമഭായ
സസഡ്രെെവെനിലാംഗുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നനിയനനിക്കഭാന്  എന്തു  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനങ്ങളുസട ജതീവെനുലാം സസത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണലാം നലകുനതനിനട്ട് മുന്ഗണന
നലകേനിസക്കഭാണഭാണട്ട് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ നനിയമങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി വെരുനതട്ട്.

(ബനി)  സഹലസമറട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിസക്കഭാണ്ടുലാം  സതീഡട്ട്  ഗവെര്ണര്  ഘടനിപനിചതുസകേഭാണ്ടുലാം
കറഭാഡപകേടങ്ങളമൂലമുണഭാകുന മരണങ്ങളുലാം ഗുരുതര പരനിക്കുകേളുലാം ഒരു പരനിധനി വെസര
കുറയ്ക്കഭാന് കേഴനിയനതഭാണട്ട്.

(സനി)  അമനിതകവെഗത കറഭാഡപകേടങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുനതനില ഒരു പ്രധഭാന പങട്ട്
വെഹനിക്കുനസവെനട്ട്  മനസനിലഭാക്കനിസക്കഭാണട്ട്  വെഭാഹനങ്ങളുസട  അമനിത  കവെഗത
നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിരവെധനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കസ്റ്റേജട്ട്  കേഭാകരലജുകേളനിലുലാം സ്കൂള വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം ടനിപര് വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം
സതീഡട്ട്  ഗവെര്ണര്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീഡട്ട്  കടസറുകേള,  സമഭാടബല
എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  സ്കസഭാഡട്ട്  എനനിവെ ഉപകയഭാഗനിചള വെഭാഹന പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം
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ഓഫതീസട്ട്  തലങ്ങളനില  നടത്തുന  സചേക്കനിലാംഗുകേളനിലുലാം  അമനിത  കവെഗതയനികലഭാടുന
വെഭാഹനങ്ങളസക്കതനിസര  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാസത
കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനിസന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  ടഡ്രെെവെര്മഭാര്ക്കട്ട്  നലകേനിവെരുന
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില  അമനിതകവെഗതയ്സക്കതനിസര  അവെകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുനണട്ട്.  മദലപനിചലാം,  അശദമഭായലാം
വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുനവെരുസട  ടലസന്സട്ട്  കേണ്ടുസകേട്ടുകേ,  സസസന്ഷന്,  പനിഴ
ഈടഭാക്കല തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.

സകേ. എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. കസ്റ്റേഭാറനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം

215(1177)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേഭാല്ലെലാം  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കസ്റ്റേഭാറനില  ജതീവെനക്കഭാര്  കൃതലമഭായനി
കജഭാലനിക്കട്ട് ഹഭാജരഭാകുനനില്ലെ എന വെനിവെരലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉസണങനില ആയതനിസന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സകേഭാല്ലെലാം  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കസ്റ്റേഭാറനില  കലഭാക്കല  പര്കചസനിസന്റെ
നടപടനിക്രമങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കലഭാക്കല  പര്കചസനിസന്റെ  കേഭാരലത്തനില  അപഭാകേതയണഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സകേഭാല്ലെലാം  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കസ്റ്റേഭാറനിസല  അറന്റെന്സട്ട്  രജനിസ്റ്റേറനില
തനിരുത്തല വെരുത്തുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്) ഉസണങനില ആയതനിസന്റെ കരഖകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സകേഭാല്ലെലാം  കസ്റ്റേഭാറനിസല  ഒരു  ജതീവെനക്കഭാരന്
അനധനികൃതമഭായനി കജഭാലനിക്കട്ട് ഹഭാജരഭാകുനനില്ലെ.

(ബനി)  കമലപടനി കസ്റ്റേഭാറനിസല  ജതീവെനക്കഭാരനഭായ ശതീ.  എ.  ഷഭാജഹഭാന് അഞട്ട്
വെര്ഷകത്തക്കട്ട്  ദതീര്ഘനിപനിസചടുത്ത  ശൂനലകവെതനഭാവെധനി  9-1-2016-ല  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം
ഹഭാജരഭാകേഭാത്തതനിനഭാല ടനിയഭാസനതനിസര വെകുപ്പുതല നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ബഭാധകേമഭായ  കലഭാക്കല  പര്കചസനിസന്റെ
നടപടനിക്രമങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി) അപഭാകേതകേള ഉണഭായനിട്ടുളതഭായനി ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

(ഇ&എഫട്ട്)  കസ്റ്റേഭാറനിസല  അറന്റെന്സട്ട്  രജനിസ്റ്റേറനില  തനിരുത്തല  വെരുത്തുനതഭായനി

ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

ഓപകററനിലാംഗട്ട് സസന്റെര്

216  (1178)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) റഭാനനി സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഓപകററനിലാംഗട്ട് സസന്റെര് എനഭാണട്ട് പ്രവെര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിചതട്ട്;  എത്ര  സഷഡന്യൂളുകേളഭാണട്ട്  ഇവെനിസടയളതട്ട്;  ഈ  സഷഡന്യൂളുകേള

നടത്തുനതനിനഭായനി  എത്ര  ബസ്സുകേളഭാണട്ട്  ഇവെനിസടയളതട്ട്;  എത്ര  ജതീവെനക്കഭാരഭാണട്ട്

ഇവെനിസടയളതട്ട്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ജതീവെനക്കഭാരുസട  അഭഭാവെലാംമൂലലാം  സഷഡന്യൂളുകേള  മുടങ്ങുനതട്ട്  ശദയനില

സപടനിട്ടുകണഭാ;  സലാംസഭാനസത്ത വെനിവെനിധ ഡനികപഭാകേളനില കജഭാലനി കനഭാക്കനി വെരുനതുലാം

റഭാനനിയനികലക്കട്ട്  സലലാം  മഭാറലാം  ആവെശലസപടവെരുമഭായവെരുസട  ലനിസ്റ്റേട്ട്  എലാം.എല.എ.

നലകേനിയഭാല അവെസര റഭാനനിയനികലക്കട്ട് സലലാം മഭാറലാം നലകേഭാലാം എന ബഹുമഭാനസപട

മനനിയസട ഉറപനുസരനിചട്ട്  എത്ര കപസരയഭാണട്ട്  റഭാനനിയനികലക്കട്ട്  സലലാം മഭാറനിയതട്ട്;

സലലാം മഭാറലാം നലകേനിയനിസല്ലെങനില നലകേഭാതനിരുനതനിസന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഹുമഭാനസപട  മനനിയസട  സഭാനനിദലത്തനിസലടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം

നടപഭാക്കഭാതനിരുന ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര എന്തു വെകുപ്പുതല നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റഭാനനി ഓപകററനിലാംഗട്ട് സസന്റെര് 2013 സഫബ്രുവെരനി മഭാസലാം 15-ാം തതീയതനി

പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച. ടനി ഓപകററനിലാംഗട്ട് സസന്റെറനില 6 ഫഭാസ്റ്റേട്ട് പഭാസ ഞര് സര്വ്വതീസുലാം 2

കനഭാണ് എ.സനി.  കലഭാ കഫഭാര് സര്വെതീസുകേളുലാം ഉളസപസട  17  സഷഡന്യൂളുകേളഭാണുളതട്ട്.

ടനി സര്വെതീസുകേള ഓപകററട്ട് സചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി 22 ബസുകേളുണട്ട്.

നനിലവെനിസല ജതീവെനക്കഭാരുസട എണ്ണലാം ചുവെസട കചേര്ക്കുന:

ഇന്സസക്ടര് ഇന്ചേഭാര്ജട്ട് -  1

ചേഭാര്ജട്ട് മഭാന് - 1
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സമക്കഭാനനിക്കട്ട് - 11

കേണക്ടര് - 35 (17 സനിരലാം, 18 തഭാലക്കഭാലനികേലാം)

ടഡ്രെെവെര് - 38 (35 സനിരലാം, 3 തഭാലക്കഭാലനികേലാം)

മനിനനിസ്റ്റേതീരനിയല - 2 (1 സനിരലാം, 1 തഭാലക്കഭാലനികേലാം)

ആസകേ ജതീവെനക്കഭാര് - 88

(ബനി&സനി)  റഭാനനി  ഓപകററനിലാംഗട്ട്  സസന്റെറനികലക്കട്ട്  5  കേണക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  ഒരു
ടഡ്രെെവെര്ക്കുലാം  സലലാംമഭാറലാം  നലകേണസമനഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  എലാം.എല.എ.
ആവെശലസപടനിരനിക്കുനതട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേത്തനില  തനിരുവെല്ലെ  യൂണനിറനിസല  എലാംപഭാനല
കേണക്ടറഭായ  ശതീ.  സനി.  എ.  സജതീവെനിനട്ട്  റഭാനനി  ഓപകററനിലാംഗട്ട്  സസന്റെറനികലക്കട്ട്
സലലാംമഭാറലാം ആവെശലസപടനിരുന. എനഭാല നനിലവെനില ടനിയഭാന് റഭാനനി ഓപകററനിലാംഗട്ട്
സസന്റെറനില തസനയഭാണട്ട് കജഭാലനി സചേയവെരുനതട്ട്.  കശഷനിക്കുന 4 കേണക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം
റഭാനനിയനികലക്കട്ട് ബഹുമഭാനസപട എലാം.എല.എ.  ആവെശലസപട പ്രകേഭാരലാം സലലാംമഭാറലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  കേത്തനില   ആവെശലസപടതുപ്രകേഭാരലാം  ടഡ്രെെവെറഭായ
ശതീ. പനി. ജനി. സറജനിക്കട്ട്   റഭാനനി യൂണനിറനികലക്കട്ട് സലലാംമഭാറലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചേതീകമനനി സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

217(1179)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലെകേളനിസല മലകയഭാര കമഖലകേളനിസല യഭാത്രഭാകക്ലശലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ചേതീകമനനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഒരു സകേ. എസട്ട്. ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ
അനുവെദനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത മലകയഭാര കമഖലകേളനില സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന സകേ. എസട്ട്. ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളക്കട്ട്  ചേതീകമനനി  ഡനികപഭാ  ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാസണങനില ബസ്സുകേള സുഗമമഭായനി
ഓപകററട്ട്  സചേയ്യുവെഭാന് കേഴനിയസമനതനിനഭാല ഡനികപഭായസട  പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന്
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭാവെശലമഭായ ഭൂമനിയലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുലാം സഇൗജനലമഭായനി
ഏര്സപടുത്തനിയഭാല  ഡനികപഭാ  പ്രവെര്ത്തനലാം  ഉടന്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയകമഭാ;
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പയന്നൂര് സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനില നനിനലാം 17 കേനി. മതീ.
ദൂരലാം മഭാത്രമഭാണട്ട് ചേതീകമനനി എന പ്രകദശകത്തക്കുളതട്ട്. നനിലവെനില പയന്നൂര് ഡനികപഭായനില
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നനിനലാം  ആവെശലത്തനിനു  സര്വ്വതീസുകേള  ടനി  പ്രകദശകത്തക്കട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
നടത്തനിവെരുനണട്ട്.  ഒരു ഓപകററനിലാംഗട്ട്  സസന്റെര് തുടങ്ങുനതനിനഭാവെശലമഭായ  സലലാം,
സകേടനിടലാം,  മറ്റു അനുബന്ധ സഇൗകേരലങ്ങള ഇവെസയഭാസക്ക ബന്ധസപട ഗ്രഭാമപഞഭായകത്തഭാ,
നഗരസഭകയഭാ ഏര്സപടുത്തനിത്തനഭാലുലാം തുടര്പ്രവെര്ത്തന സചേലവകേളക്കട്ട് പ്രതനിവെര്ഷലാം
ശരഭാശരനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സചേലവെഭാകക്കണനി വെരുസമനഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട നനിലവെനിസല സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനിയനില  യഭാസതഭാരുവെനിധത്തനിലുമുള  പുതനിയ  ബഭാദലതകേളുലാം  ഏസറടുക്കുവെഭാന്
നനിര്വ്വഭാഹമനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല ചേതീകമനനിയനില ഡനികപഭാ  ആരലാംഭനിക്കണസമന ആവെശലലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയനനില്ലെ. 

അനധനികൃത കേകയറലാം

218(1180)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന നഗരനിയനിസല  കേനിഴകക്കകക്കഭാടയനില സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
യകടതഭായ  സലലാം  അനധനികൃതമഭായനി  കേകയറനിയനിട്ടുസണങനില  ഏത്ര  സലസമനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സലലാം ഒഴനിപനിക്കഭാന് ജനില്ലെഭാ കേളക്ടര്ക്കട്ട് അറനിയനിപ്പു നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ എനഭാണട്ട്; കേത്തനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അനധനികൃത  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുകമ്പഭാള  അവെര്ക്കട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-
യസട മകറസതങനിലുലാം സലത്തട്ട് സഇൗകേരലലാം സചേയ സകേഭാടുക്കഭാസമന ധഭാരണ ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങനില അതനിനുള സഭാഹചേരലലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേനിഴകക്കകക്കഭാടയനില അനധനികൃത കേകയറലാം  നടനതുലാം  കശഷനിക്കുനതുമഭായ
സലത്തനിസന്റെ കേകസ്റ്റേഭാഡനിയന് ആരഭാസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട 75.5 സസന്റെട്ട് സലത്തട്ട് ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ടകേമഭാറുനതനിനട്ട് മുന്പുതസന 16 കേടമുറനികേള അനധനികൃതമഭായനി
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനസവെനട്ട്  റവെനന്യൂ  അധനികേഭാരനികേള അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേകയറലാം  എത്രസയനട്ട്
അളനട്ട് തനിടസപടുത്തനിയനിടനില്ലെ.

(ബനി)  ജനില്ലെഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കേത്തട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേത്തനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ഉളടക്കലാം സചേയ്യുന.* 

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  4-8-2016-ല റവെനന്യൂ വെകുപ്പുനനിയസട അദലക്ഷതയനില
കയഭാഗലാം കൂടുകേയണഭായനി.  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി പുനരധനിവെഭാസ സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയകശഷലാം

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.
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സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട സലത്തുനനിനലാം ഒഴനിപനിക്കുവെഭാനഭായനി പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  ഉടമസതയനിലുള  വെസ്തു  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്
ഡയറക്ടറുസട കപരനിലഭാണട്ട്. 

സ്കഭാനനിയ ബസുകേള

219(1181) സപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുടസന് തങ്ങള : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയതഭായനി  അനുവെദനിച  സ്കഭാനനിയ  ബസ്സുകേളക്കട്ട്  കകേഭാടക്കല-
ചേങ്കുസവെടനിയനില ഒരു സഫയര്കസ്റ്റേജട്ട് അനുവെദനിക്കണസമന നനികവെദനത്തനികന്മേല അനുകൂല
നടപടനി സസതീകേരനികചഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇസല്ലെങനില, സഫയര്കസ്റ്റേജട്ട് അനുവെദനിക്കുവെഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കകേഭാടക്കല-ചേങ്കുസവെടനിയനില സ്കഭാനനിയ ബസുകേളക്കട്ട്  22-9-2016
മുതല സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സഫയര് കസ്റ്റേജട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ടഭാഫനികേട്ട് നനിയമ ലലാംഘനലാം

220  (1182)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നനിലവെനിസല സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതട്ട് മുതല സഹലസമറട്ട് ധരനിക്കഭാത്ത ടൂ
വെതീലര് യഭാത്രക്കഭാര് ഉളസപസടയള വെഭാഹന യഭാത്രക്കഭാരനില നനിനട്ട് വെനിവെനിധ ടഭാഫനികേട്ട്
നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങളക്കട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപട്ട്  എത്ര  തുകേ  പനിഴയനിനത്തനില
ഇഇൗടഭാക്കനിയനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മുന് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ആദല നൂറട്ട് ദനിവെസ കേഭാലയളവെനില പ്രസ്തുത വെനിഷയത്തനില
എത്ര തുകേ പനിരനിസചടുത്തനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറനിനുകശഷലാം 4,98,90,590 രൂപ പനിഴയനിനത്തനില
ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2,19,59,550 രൂപ പനിരനിസചടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 
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ടഭാഫനികേട്ട് നനിയമലാം ലലാംഘനിക്കുനവെര്ക്കട്ട് പനിഴ

221 (1183) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ടഭാഫനികേട്ട്  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുനവെര്ക്കുലാം  മതനിയഭായ  സുരക്ഷയനില്ലെഭാസത  യഭാത്ര
സചേയ്യുനവെര്ക്കുസമതനിസര ചുമത്തുന പനിഴ ഉയര്ത്തനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഓകരഭാ
ഇനത്തനിലുലാം ഈടഭാക്കഭാനഭാവന പരമഭാവെധനി പനിഴ എത്ര രൂപയഭാണട്ട് എനതട്ട് സലാംബന്ധനിച
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പനിഴയഭായനി ഒടുകക്കണ തുകേ ഉയര്ത്തനി നനിശയനിചനിടനില്ലെ.  എനഭാല  2016-ല
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അവെതരനിപനിച  2016-സല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമ  കഭദഗതനി
ബനില്ലെനില പനിഴത്തുകേ ഉയര്ത്തുനതനിനുള നനിര്കദ്ദേശമുണട്ട്. 

മലബഭാറനിസല യഭാത്രഭാ കക്ലശലാം 

222(1184)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാറനിസല യഭാത്രഭാ കക്ലശലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എസനങനിലുലാം സമഗ്ര
പദതനി സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) കേണ്ണൂര് - കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് റൂടനില ടഇൗണ് ടു ടഇൗണ് സര്വ്വതീസട്ട് 15 മനിനനിടനിനട്ട്
ഒനട്ട് എന രതീതനിയനില ക്രമതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. -യനില  കേണക്ടര്മഭാരുസട  എത്ര  ഒഴനിവകേളുണട്ട്;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലബഭാര്  കമഖലയനിസല  യഭാത്രഭാകക്ലശലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഇകപഭാള സചേയനിന് സര്വ്വതീസുകേള ഉളസപസട ആവെശലത്തനിനട്ട്
സര്വ്വതീസുകേള നടത്തനിവെരുനണട്ട്.  ബസനിസന്റെയലാം ജതീവെനക്കഭാരുസടയലാം ലഭലതയ്ക്കനുസൃതമഭായനി
കൂടുതല സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനികലക്കട്ട് ഒരു സമഗ്ര പദതനി ആവെനിഷ്കരനിക്കുന
കേഭാരലലാം സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ബസുലാം ജതീവെനക്കഭാരുലാം ലഭലമഭാകുന മുറയ്ക്കട്ട് കേണ്ണൂര്-കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് റൂടനിസല
ടഇൗണ് ടു ടഇൗണ് സര്വ്വതീസുകേളുസട ഗലഭാപട്ട് കുറയ്ക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  823 കേണക്ടര്മഭാരുസട കുറവണട്ട്.
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മലനിനതീകേരണ നനിയനണലാം

223 (1185) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേള എല.എന്.ജനി.  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഓടനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനല്ലെഭാലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലനിനതീകേരണത്തനിസന്റെ  കതഭാതട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതലഭായള  എറണഭാകുളലാം
നഗര പരനിസരങ്ങളനിലുലാം പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എല.എന്.ജനി.  ബസുകേള  ഓടനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇനലയനില  നനിലവെനില
അനുമതനിയനില്ലെ.  എല.എന്.ജനി.  ബസുകേള ഓടനിക്കുനതനിനുള അനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാന്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം അനുമതനി ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സതീറ്റുകേള തമ്മേനിലുള അകേലലാം

224(1186)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  വെഭാഹനങ്ങളനിസലന  കപഭാസല  സസകേഭാരല
ബസ്സുകേളനില  സതീറ്റുകേള  തമ്മേനിലുള  നനിശനിത  അകേലലാം  പഭാലനിക്കസപടുനനില്ലെ  എന
കേഭാരലലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ?

(ബനി) പ്രസ്തുത വെനിഷയത്തനില കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

(സനി) സസകേഭാരല ബസ്സുകേളനില സതീറ്റുകേള തമ്മേനില എത്ര അകേലമഭാണട്ട് പഭാലനികക്കണതട്ട്;

(ഡനി) ഇത്തരത്തനിലുള യഭാത്രഭാ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചട്ട് വെരുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ലെ.

(ബനി)   നനിയമവെനിരുദമഭായനി  സതീറ്റുകേള  തമ്മേനിലുള  അകേലലാം  കുറയ്ക്കുനതഭായനി
കേസണത്തനിയഭാല അത്തരലാം വെഭാഹനങ്ങളസക്കതനിസര ഫനിറട്ട്നസട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കേലഭാന്സല
സചേയ്യുനതുളസപസടയള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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(സനി)  68.5 സസന്റെതീമതീറര്. 

(ഡനി)  വെഭാഹന രജനികസഷന്, ഫനിറട്ട്നസട്ട് പരനികശഭാധനഭാ സമയങ്ങള, സഭാധഭാരണ
വെഭാഹന പരനികശഭാധനഭാകവെളകേള എനതീ സനര്ഭങ്ങളനില ഇത്തരത്തനിലുള നനിയമലലാംഘനങ്ങള
നടത്തുനകണഭാസയനട്ട് കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.

പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായ കേലഭാമറകേള

225(1187)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ടഭാഫനികേട്ട് സനിഗ്നലുകേളനില ഘടനിപനിചനിരനിക്കുന കേലഭാമറകേള
പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായനിരനിക്കുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉസണങനില പ്രസസ്തുത കേലഭാമറകേള ഏതട്ട് കേമ്പനനിയഭാണട്ട് നലകേനിയനിട്ടുളസതനലാം
അതനിസന്റെ വെലവെസകേള എസനല്ലെഭാമഭാസണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില  പ്രസ്തുത  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  എ.എലാം.സനി.വെലവെസ
സചേയനിട്ടുകണഭാ; അതട്ട് പഭാലനിക്കസപടുനകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കേലഭാമറകേള പ്രവെര്ത്തനസജമഭാക്കഭാന് എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിസന്റെ നനിയനണത്തനില സനിഗ്നല ജലാംഗ്ഷനുകേളനില
സഭാപനിചനിട്ടുള  കേലഭാമറകേളനില  എസനങനിലുലാം  തകേരഭാര്  ശദയനിലസപടുന
അവെസരത്തനിലതസന അവെയസട സര്വ്വതീസട്ട് സപ്രഭാടവെഡര്മഭാരുസട സഹഭായകത്തഭാസട
കകേടുപഭാടുകേള തതീര്ത്തട്ട് പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിനുകവെണനി കേലഭാമറ നനിരതീക്ഷണ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
സഭാപനിചനിരനിക്കുനതു  പ്രധഭാനമഭായലാം  സകേലകടഭാണ്  ആണട്ട്.  ഇവെയ്സക്കല്ലെഭാലാംതസന
സഭാപനിചതു മുതല മൂന വെര്ഷ വെഭാറന്റെനിയലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ സമയത്തുണഭാകുന
കകേടുപഭാടുകേള സകേലകടഭാണ് തസന തതീര്ക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത വെഭാറന്റെനി കേഭാലഭാവെധനി
തതീര്ന  കേലഭാമറകേളക്കട്ട്  ആനസല  സമയനിന്റെനന്സട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടുലാം  സകേലകടഭാണനിനു
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാസത എയര്സടല്ലെനിസന്റെ സഹകേരണകത്തഭാസട ഏഴു ജലാംഗ്ഷനുകേളനില
നനിരതീക്ഷണ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആയവെയസട പരനിപഭാലന ചുമതല
എയര്സടല്ലെനിനഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനിസന്റെ  നനിയനണത്തനില  സനിഗ്നല
ജലാംഗ്ഷനുകേളനില സഭാപനിചനിട്ടുള കേലഭാമറകേളനില എസനങനിലുലാം തകേരഭാര് ശദയനിലസപടുന
അവെസരത്തനില തസന അവെയസട സര്വ്വതീസട്ട്  സപ്രഭാടവെഡര്മഭാരുസട സഹഭായകത്തഭാസട
കകേടുപഭാടുകേള തതീര്ത്തട്ട് പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുനണട്ട്.
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സസകേഭാരല ബസുകേളുസട കസവെനലാം

226(1188)  ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിസല  കേനിഴക്കകഞരനി,  വെണഭാഴനി
പഞഭായത്തുകേളനിസല മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങളനികലക്കട്ട് കവെണത്ര ഗതഭാഗത സഇൗകേരലമനില്ലെഭാത്തതു
മൂലലാം ജനങ്ങള ബുദനിമുടനുഭവെനിക്കുനസയന പരഭാതനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പനികനഭാക്ക,  പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലുളസപടവെര് കൂടുതലഭായനി അധനിവെസനിക്കുന
പ്രസസ്തുത പ്രകദശങ്ങളനികലക്കട്ട് സസകേഭാരല ബസ്സുകേളുസട കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കമഖലയനിസല  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളനില യഭാത്രഭാ നനിരക്കനില ഇളവെട്ട് നലകുവെഭാന് കവെണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവെഭാന്
കേഴനിയകമഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) കേനിഴക്കകഞരനി-വെണഭാഴനി പഞഭായത്തുകേളനികലക്കട്ട് സകേ.എസട്ട്.  ആര്.ടനി.സനി.-യസട
ഒരു  ബസട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.   ടനി  റൂടനില  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുനതനിനഭായനി
സസകേഭാരല  ബസട്ട്  ഉടമകേള  അകപക്ഷ  നലകുനപക്ഷലാം  അവെ  പരനികശഭാധനിചട്ട്
നനിലവെനിസല നനിയമങ്ങളക്കട്ട് വെനികധയമഭായനി സപര്മനിറ്റുകേള നലകുനതനിനുള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വെകുപ്പുതല നടപടനികേള

227(1189)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദട്ട്  പനി.  :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി-യനിസല  വെനിവെനിധ സതഭാഴനിലഭാളനി  യൂണനിയനുകേള  17-12-2014-നട്ട്
തനിരുവെനനപുരലാം  ജനില്ലെയനില  മഭാത്രമഭായനി  നടത്തനിയ  ഹര്ത്തഭാലനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
രജനിസ്റ്റേര്  സചേയ  കകേസ്സുകേളനില  പ്രതനികേളഭായവെര്സക്കതനിസര സസതീകേരനിച  വെകുപ്പുതല
നടപടനികേള സലാംബന്ധനിചട്ട് വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഴനിഞ്ഞ 17-12-2014-നട്ട് തനിരുവെനനപുരലാം ജനില്ലെയനില നടത്തനിയ ഹര്ത്തഭാലുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട് എതനിസര കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര്
സചേയതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിടനില്ലെ.
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സപഭാതുഗതഭാഗത സലാംവെനിധഭാനങ്ങള

228(1190)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സപഭാതുഗതഭാഗത  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  കൂടുതലഭായനി
പ്രകയഭാജനസപടുത്തുനതനിനുലാം  അതനിലൂസട  മലനിനതീകേരണലാം,  ഇന്ധന  ഉപകയഭാഗലാം
എനനിവെയസട കതഭാതട്ട് കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന എനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധമഭായ  അവെകബഭാധലാം  ജനങ്ങളനില  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്
പ്രചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   1000  പുതനിയ  സനി.എന്.ജനി.  ബസുകേള  ഇറക്കുനതനിനട്ട്
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില
നനിനലാം വെഭായ്പയഭായനി ലഭലമഭാക്കുസമനട്ട്  2016-17-സല ബഡ്ജറനില പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
സനി.എന്.ജനി.  ഇന്ധനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുമൂലലാം മലനിനതീകേരണത്തനിലുലാം ഇന്ധനസചലവെനിലുലാം
ഗണലമഭായ കുറവെട്ട് വെരുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന,  നടപ്പുവെര്ഷലാം 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
സചേലവെട്ട്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  സപഭാതുഗതഭാഗതലാം വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം സപഭാതുയഭാത്രഭാ
വെഭാഹനങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുലാം  ഇത്തരലാം  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
സപര്മനിറട്ട് അകപക്ഷനിക്കുനമുറയ്ക്കട്ട് നലകേനിവെരുന.  ഇന്ധന ഉപകയഭാഗലാം,  മലനിനതീകേരണലാം
എനനിവെ  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവെനിലുള  ഇന്ധന  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലനനിനലാം  മഭാറനി
ബഭാററനി  വെഭാഹനങ്ങളുസട  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  പഠനിചവെരുന.  ഇതുകൂടഭാസത  സകേഭാചനി
നഗരത്തനിസല സപഭാതുഗതഭാഗത സഇൗകേരലലാം സമചസപടുത്തുനതനിനഭായനി സകേഭാചനി സമകടഭാ
സറയനില  പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗതനി  പ്രഭാപനിചവെരുന.   തനിരുവെനനപുരത്തുലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടുലാം  ടലറട്ട്  സമകടഭാ  സറയനില  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന്  നടപടനികേള
തസരനിതസപടുത്തുനണട്ട്.  സകേഭാചനിയനില ഒരു വെഭാടര് സമകടഭാ പദതനിയലാം രൂപകേലപന
സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ചേഭാലക്കുടനി- മലക്കപഭാറ-പഴനനി ബസട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്

229(1191) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അനര്  സലാംസഭാന-ടൂറനിസലാം  പഭാതയഭായ  ചേഭാലക്കുടനി-ആനമല  കറഭാഡനിലൂസട,
ചേഭാലക്കുടനിയനില നനിനലാം മലക്കപഭാറ വെഴനി പഴനനിയനികലക്കുലാം തനിരനിചലാം സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
സര്വ്വതീസുകേള അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

തമനിഴ് നഭാടട്ട് സര്ക്കഭാരുമഭായനി നനിലവെനിലുള അനര് സലാംസഭാന ഗതഭാഗത കേരഭാറനില 
ഈ റൂടട്ട് ഉളസക്കഭാളനിചനിടനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല ചേഭാലക്കുടനിയനില നനിനലാം മലക്കപഭാറ വെഴനി
പഴനനിക്കുലാം തനിരനിചലാം അനര് സലാംസഭാന സര്വെതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള
പരനിഗണനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയനില്ലെ.

ജതീവെനക്കഭാരുസട ഒഴനിവകേള

230(1192)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഡനികപഭായനില  സസഡ്രെെവെര്മഭാരുസടയലാം
കേണക്ടര്മഭാരുസടയലാം എത്ര തസനികേകേളുസണനലാം ഈ തസനികേകേളനില എത്ര ഒഴനിവകേളുസണനലാം
പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേള എത്രകേഭാലമഭായനി തുടരുനസവെനലാം അതട്ട് നനികേത്തസപടഭാത്തതനിസന്റെ
കേഭാരണസമനഭാസണനലാം  ഒഴനിവകേള  എകപഭാള  നനികേത്തഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനസതനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേണക്ടര്മഭാരുലാം  സസഡ്രെെവെര്മഭാരുലാം  അവെധനിസയടുത്തഭാല  ഏര്സപടുത്തുന
ബദല സലാംവെനിധഭാനലാം എനഭാസണനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സുളലയനില നനിനട്ട് പുലര്സച 5.15 -നു പുറസപടട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 6.45-നു
എകത്തണ കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഡനികപഭായനിസല ബസട്ട്,  കേണക്ടറുസട വെനിവെഭാഹലാംമൂലലാം രണട്ട്
ദനിവെസലാം ഓടനിയനിസല്ലെനള പത്രവെഭാര്ത്ത ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; വെഭാര്ത്ത വെസ്തുതഭാപരമഭാണട്ട്
എങനില ഇഇൗ സലാംഭവെത്തനില കൃതലവെനികലഭാപലാം  നടനനിട്ടുകണഭാ എനട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
എനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഡനികപഭായനില നനിനലാം നനിലവെനില എത്ര സര്വ്വതീസുകേളഭാണു
നടത്തുനതട്ട്;  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെനതനിനുകശഷലാം പുതനിയ ബസ്സുകേള
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഡനികപഭായനികലക്കു  അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  പ്രസ്തുത ബസ്സുകേള
ഏതട്ട് റൂടനിലഭാണു സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുനതട്ട്; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഡനികപഭായനില  245  വെതീതലാം  ടഡ്രെെവെര്മഭാരുസടയലാം
കേണക്ടര്മഭാരുസടയലാം തസനികേകേളുണട്ട്.   നനിലവെനില  220  കേണക്ടര്മഭാരുലാം  221
ടഡ്രെെവെര്മഭാരുമഭാണുളതട്ട്.   കേഴനിഞ്ഞ ഒരു മഭാസമഭായനി  25  കേണക്ടര്മഭാരുസടയലാം  24
ടഡ്രെെവെര്മഭാരുസടയലാം  കുറവണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില നനിനലാം ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുസട
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ പടനികേ ലഭലമഭാകുന മുറയ്ക്കട്ട് ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതഭാണട്ട്. 
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(ബനി)  കേണക്ടര്മഭാരുലാം  ടഡ്രെെവെര്മഭാരുലാം  അവെധനിസയടുത്തഭാല  ലഭലമഭായ
എലാംപഭാനല  ലനിസ്റ്റേനിലനനിനലാം  കേണക്ടര്മഭാസരയലാം  ടഡ്രെെവെര്മഭാസരയലാം  നനികയഭാഗനിക്കുലാം.
കൂടഭാസത പകേരലാം ജതീവെനക്കഭാരുസട അഭഭാവെത്തനില പ്രസ്തുത സര്വെതീസുകേള ഓവെര്ടടലാം
സചേയഭാന്  സനദരഭായ  ജതീവെനക്കഭാസര  നനികയഭാഗനിചഭാണട്ട്  സര്വെതീസട്ട്  ഓപകററട്ട്
സചേയവെരുനതട്ട്.   ഇങ്ങസന  ഓവെര്ടടലാം  സചേയഭാന്  ജതീവെനക്കഭാസര  ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില  കേളക്ഷനുലാം  റൂടനില  പ്രഭാധഭാനലവലാം  കേണക്കനിസലടുത്തു  മുന്ഗണന
ക്രമത്തനില സര്വെതീസുകേള ഓപകററട്ട് സചേയ വെരുന.

(സനി) ഉണട്ട്.  പ്രസ്തുത സഷഡന്യൂള കപഭാകുന കേണക്ടറുസട വെനിവെഭാഹകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
ടനിയഭാന്  15 ദനിവെസലാം അവെധനിയനിലഭായനിരുന.  പ്രസ്തുത ദനിവെസങ്ങളനില ഓണലാം അവെധനി
പ്രമഭാണനിചട്ട്  എറണഭാകുളകത്തക്കട്ട്  18.30-നട്ട്  ഒരു  സര്വ്വതീസട്ട്  ഓപകററട്ട്  സചേയ
വെനനിരുനതനിനഭാലുലാം  കമല  സഷഡന്യൂള  ഓവെര്ടടലാം  ആയനി  കപഭാകുവെഭാന്  മറ്റു
കേണക്ടര്മഭാര്  ആസരയലാം  കേനിടഭാത്തതനിനഭാലുമഭാണട്ട്  രണ്ടു  ദനിവെസലാം  പ്രസ്തുത  സഷഡന്യൂള
ഓപകററട്ട്  സചേയഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.   കമല  സലാംഭവെത്തനില  കൃതലവെനികലഭാപലാം
ഒനലാംതസന നടനനിടനില്ലെ.

(ഡനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. 89  സഷഡന്യൂളുകേള നടത്തുനതനിനട്ട് അനുവെഭാദലാം
നലകേനിയനിട്ടുസണങനിലുലാം  പ്രതനിദനിനലാം  ശരഭാശരനി  84  സഷഡന്യൂളുകേള  വെസര  മഭാത്രകമ
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഡനികപഭായനിലനനിനലാം  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുനള്ളൂ.   ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില  വെനതനിനുകശഷലാം  നനിലവെനിലുള  ഇന്റെര്  കസ്റ്റേറട്ട്  ബസുകേള
മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  6  പുതനിയ ഓര്ഡനിനറനി ബസുകേള അനുവെദനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-മലാംഗലഭാപുരലാം സസക്ടറനിസല ബസുകേള മഭാറ്റുനതനിനഭാണട്ട്
ഇവെ നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.

സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. കഷഭാപനിലാംഗട്ട് കകേഭാലാംപ്ലകട്ട്

231(1193) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില  എലാം.എല.എ.
ആസനി  വെനികേസന  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച  കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലകനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുസട  വെനിശദ  വെനിവെരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡനികപഭാ  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന  സലത്തനിസന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  പ്രസ്തുത
സലത്തനിസന്റെ ഉടമസതയമഭായനി ബന്ധസപട സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സടണര്  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പ്രവൃത്തനി  തുടങ്ങനിയ  സമയത്തട്ട്
മുന്സനിപഭാലനിറനിയനിലനനിനലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കസ്റ്റേ  ഓര്ഡര്  നലകേനിയതനിനഭാല
തുടര്നള പ്രവൃത്തനികേള തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവെചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി) മഭാകവെലനിക്കര തഭാലൂക്കനില, മഭാകവെലനിക്കര വെനികല്ലെജനില റതീ-സര്കവ്വ നമ്പര്.
65, 67, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 പ്രകേഭാരലാം 63.08 ആര് (1 ഏക്കര് 55 സസന്റെട്ട്)
സലത്തഭാണട്ട് മഭാകവെലനിക്കര ഡനികപഭാ പ്രവെര്ത്തനിചവെരുനതട്ട്. ടനി സലലാം നഭാളനിതുവെസര
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യസട  ഉടമസതയനില ആയനിടനില്ലെ.  ഉടമസതയനില ആക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെട്ട്
പുറസപടുവെനിചനിടനില്ലെ. 

ഒറപഭാലലാം നഗരത്തനിസല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്

 232 (1194) ശതീ  .    പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഒറപഭാലലാം നഗരത്തനിസല രൂക്ഷമഭായ ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് ശദയനിൽസപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനിൽ  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവെസര  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നടപടനികേള പരലഭാപ്തമസല്ലെന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് എസനല്ലെഭാലാം കമലനടപടനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ് കേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്
എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  

(ബനി&സനി)   ഒറപഭാലലാം  നഗരത്തനിസല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനട്ട്   പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുനതനിനഭായനി ഒറപഭാലത്തട്ട് ഒരു ടബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവെരുന.   ഇതനികലക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  സലലാം  ഏസറടുക്കുനതനിനുള
അനുമതനിയലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേനിഴകക്ക ഒറപഭാലലാം പഭാകലഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിവെഭാസനികേളുസട
എതനിര്പ്പുമൂലലാം സലലാം ഏസറടുപ്പു പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങുവെഭാന് സഭാധനിചനിടനില്ലെ.  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലെഭാ കേളക്ടര്,  ഒറപഭാലലാം മുന് എലാം.എല.എ. എനനിവെരുസട അദലക്ഷതയനില 6-11-2014-നട്ട്
ഒറപഭാലലാം റസ്റ്റേട്ട് ഹഇൗസനില കയഭാഗലാം കചേരുകേയണഭാസയങനിലുലാം സമനസയത്തനിസലത്തനിയനിടനില്ലെ.
ഒറപഭാലലാം   ടഇൗണനില  കപഭാലതീസട്ട്  ടഭാഫനികേട്ട്  നനിയനണലാം  നടത്തുനണട്ട്.  കറഭാഡനിനട്ട്
ഇരുവെശവമുള  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  റവെനന്യൂ  വെകുപട്ട്
ഓപകറഷന് അനന എന പരനിപഭാടനി നടത്തനി വെരുന.
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(ഡനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട് കുളപ്പുളനി കറഭാ ഡനില ഒറപഭാലത്തുള കേകയറങ്ങള അളനട്ട്

തനിടസപടുത്തനി സലലാം ഏസറടുത്തട്ട് പരമഭാവെധനി വെതീതനി കൂട്ടുന പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് നടപടനികേള

സസതീകേരനിചവെരുന. ഒറപഭാലലാം നഗരത്തനിസല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് ഒഴനിവെഭാക്കുനതനികലക്കട്ട്

ഒരു മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാന് തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനികശഭാധനിച വെരുന.

തതീവ്ര ശബമുള കഹഭാണുകേള

233(1195)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഔകദലഭാഗനികേ വെഭാഹനങ്ങളനിസല തതീവ്ര ശബമുള കഹഭാണുകേള നതീക്കലാം സചേയഭാനുലാം
സസകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങളനില  ഇതുസലാംബന്ധനിചള  പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കഭാനുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

നനിലവെനിലുള  ചേടങ്ങളക്കട്ട്  വെനിരുദമഭായനി  വെഭാഹനങ്ങളനില  കഹഭാണുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനവെര്സക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവെഭാന് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കനരകത്ത
തസന  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേളുലാം
നടത്തനിവെരുനണട്ട്. 

പുതനിയ ഓഫതീസട്ട് സകേടനിടലാം

 234  (1196)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങള സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓഫതീസട്ട് സകേടനിടത്തനിസന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവെസ
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആറനിങ്ങള  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില  പുതനിയ  ഓഫതീസട്ട്
സകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) പുതനിയ ഓഫതീസട്ട് സകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

തനിരുവെമ്പഭാടനി ഓപകററനിലാംഗട്ട് സസന്റെര്

235 (1197) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെമ്പഭാടനി  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓപകററനിലാംഗട്ട്  സസന്റെര്
കശഭാചേനതീയഭാവെസയനിലഭാസണനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

1055/2017
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(ബനി)  എങനില  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനസതന വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്

(ബനി) ഓപകററനിലാംഗട്ട് സസന്റെറനില ഗലഭാകരജട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 5-9-2016-സല
സ.ഉ. (സഭാ)  നമ്പര്. 353/16/ഗതഭാ.  പ്രകേഭാരലാം എലാം.എല.എ.-യസട ആസനി വെനികേസന
സ്കതീമനില  ഉളസപടുത്തനി  പനി.ഡബത.ഡനി.-സയ  നനിര്മ്മേഭാണചമതല  ഏലപനിചട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാസത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  81,45,463  രൂപ
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് "5055-00-190-95 Projects under LAC ADS' എന
സഹഡട്ട് ഓഫട്ട് അക്കഇൗണനില വെകേയനിരുത്തുകേയലാം ആയതട്ട് സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വെകുപനിസന്റെ
അക്കഇൗണനികലക്കട്ട് നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനട്ട് ഉത്തരവെട്ട് പുറസപടുവെനിക്കുകേയലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ജതീവെനക്കഭാരുസട അഭഭാവെലാം

236 (1198) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തനിരുവെമ്പഭാടനി സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഓപകററനിലാംഗട്ട് സസന്റെറനില ആവെശലത്തനിനട്ട്
കേണക്ടര്മഭാരുളസപസടയള  ജതീവെനക്കഭാരനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല  സര്വ്വതീസുകേള മുടങ്ങുനതുലാം
അതുമൂലലാം ജനങ്ങൾ യഭാത്രഭാകക്ലശലാം അനുഭവെനിക്കുനതുലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഇവെ പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്

(ബനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സകേഭാടഭാരക്കരയനില നനിനള സര്വെതീസുകേള

237 (1199) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേഭാടഭാരക്കര സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില നനിനലാം കേര്ണഭാടകേ
സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് ഏസതല്ലെഭാലാം സര്വ്വതീസുകേള നടത്തനിവെരുന;

(ബനി) പ്രസ്തുത സര്വ്വതീസുകേളുസട ശരഭാശരനി വെരുമഭാനലാം എത്ര രൂപയഭാണട്ട്;

(സനി) നനിലവെനില സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന ബസുകേളുസട കശഭാചേലഭാവെസയലാം കേഭാലപഴക്കവലാം
സര്വ്വതീസനിസന്റെ കേളക്ഷസന ബഭാധനിക്കുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തനിപനിനഭായനി  ആധുനനികേ  സഇൗകേരലങ്ങളുള
ബസുകേള ലഭലമഭാക്കഭാന് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   സകേഭാടഭാരക്കര  ഡനികപഭായനില  നനിനലാം  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്
രണട്ട് സര്വ്വതീസുകേളഭാണുളതട്ട്.

1. 14:30  സകേഭാടഭാരക്കര – ബഭാലാംഗ്ലൂര്

2.20:00 സകേഭാടഭാരക്കര - സകേഭാല്ലൂര്

(ബനി)  സകേഭാടഭാരക്കര-ബഭാലാംഗ്ലൂര് സര്വെതീസനിസന്റെ ശരഭാശരനി വെരുമഭാനലാം 40,000 രൂപയലാം
സകേഭാടഭാരക്കര-സകേഭാല്ലൂര് സര്വെതീസനിനട്ട് 30,000 രൂപയലാം ആണട്ട്.

(സനി)   സകേഭാടഭാരക്കര-ബഭാലാംഗ്ലൂര്   സര്വെതീസനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  RSC 676,
RSC  677  എനതീ  സൂപര്  ഡതീലകട്ട്  വെഭാഹനങ്ങള  യഥഭാക്രമലാം  10-9-2013,
11-9-2013  എനതീ  തതീയതനികേളനില  കേമ്മേതീഷന്  സചേയവെയഭാണട്ട്.  സൂപര്  ക്ലഭാസട്ട്
വെനിഭഭാഗത്തനിലസപടുന ബസുകേള കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമമനുസരനിചട്ട് 5 വെര്ഷലാം വെസര
ഓടനിക്കഭാവനവെയഭാണട്ട്.  കമലപറഞ്ഞ വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  3  വെര്ഷലാം മഭാത്രകമ പഴക്കമുള്ളൂ.
സകേഭാല്ലൂര്-മൂകേഭാലാംബനികേ  സര്വെതീസട്ട്  നടത്തനിയനിരുനതട്ട്  സൂപര്  എകട്ട്പ്രസട്ട്  ബസുകേള
ഉപകയഭാഗനിചഭായനിരുന. എനഭാല അഞവെര്ഷലാം കേഭാലഭാവെധനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിസനത്തുടര്നട്ട്
എകട്ട്പ്രസട്ട്  ബസുകേള പനിന്വെലനിചട്ട്  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  സൂപര് ഫഭാസ്റ്റേട്ട്  ബസുകേള
ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  സര്വെതീസട്ട്  നടത്തുനതട്ട്.  ഈ  സര്വെതീസുകേളക്കട്ട്  ഉടന്  തസന
പുതനിയ സൂപര് എകട്ട്പ്രസട്ട് ബസുകേള അനുവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)   കമലപറഞ്ഞ  രണ്ടു  സര്വെതീസുകേളക്കുലാം  എയര്  സസസന്ഷന്  ഉള
സൂപര് ഡതീലകട്ട് ബസുകേളുലാം സൂപര് എകട്ട്പ്രസട്ട് ബസുകേളുലാം ഉടസന അനുവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സഹലസമറട്ട് ഉപകയഭാഗലാം

238(1200)  ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇരുചേക്രവെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുനവെര്ക്കുലാം  സഹയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
സഹലസമറട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഏതു  നനിയമപ്രകേഭാരമഭാസണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന  കശഷലാം  സഹലസമറട്ട്
പരനികശഭാധനയനിലൂസട  എത്ര രൂപയസട  പനിഴ  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുസണനട്ട്,  ജനില്ലെ  തനിരനിചട്ട്,
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഹലസമറട്ട് ഉപകയഭാഗലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് എസനഭാസക്ക കബഭാധവെലക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളസതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  1988-സല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ആക്ടനിസന്റെ 129-ാം വെകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം
ഇരുചേക്രവെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുനയഭാളക്കുലാം  സഹയഭാത്രനികേനുലാം  സഹലസമറട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാണട്ട്.
എനഭാല പ്രസ്തുത വെകുപട്ട് അധനികേഭാരസപടുത്തുന പ്രകേഭാരലാം 1989-സല കകേരള കമഭാകടഭാര്
വെഭാഹന ചേടങ്ങളനിസല ചേടലാം 347 (എ) പ്രകേഭാരലാം കമഭാകടഭാര് ടസക്കനിളനിസല പനിന്സതീറട്ട്
യഭാത്രനികേസന  സഹലസമറട്ട്  ധരനിക്കുനതനില  നനിനലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പകേര്പട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെനകശഷലാം  34,97,800  രൂപ പനിഴ
ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ക്രമ നമ്പര്         ജനില്ലെ തുകേ

1 തനിരുവെനനപുരലാം 175400

2 സകേഭാല്ലെലാം 252000

3 ആലപ്പുഴ 114400

4 പത്തനലാംതനിട 205800

5 കകേഭാടയലാം 222200

6 ഇടുക്കനി 359900

7 എറണഭാകുളലാം 703300

8 തൃശ്ശൂര് 248500

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 149000

10 മലപ്പുറലാം 223300

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 337800

12 കേണ്ണൂര് 252400

13 വെയനഭാടട്ട് 42000

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 211800

(സനി) പ്രതീ കലകണഴട്ട് ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തുനണട്ട്.  സ്കൂളുകേളനിലുലാം വെഭാഹന പരനികശഭാധനഭാ
കവെളകേളനിലുലാം  ലഘുകലഖകേള  വെനിതരണലാം  സചേയഭാറുണട്ട്.  സ്കൂളുകേളനില  സുരക്ഷഭാദനിന
പ്രതനിജ ഇതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.
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സലാംസഭാനസത്ത വെഭാഹനങ്ങള

239(1201)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിസല കറഭാഡുകേളനില കൂടനി ഓടുന സമഭാത്തലാം വെഭാഹനങ്ങള എത്ര
എനള  കേണക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  പക്കലുകണഭാ;  ഉസണങനില  എത്രസയനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില ഇരുചേക്രവെഭാഹനങ്ങള എത്ര;

(സനി) ഇതനില ടലറട്ട് കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനങ്ങള (കേഭാര്, ജതീപട്ട്, മുതലഭായവെ) എത്ര;

(ഡനി) ഇതനില സഹവെനി കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനങ്ങള എത്ര;

(ഇ) മറ്റുള വെഭാഹനങ്ങള എത്ര?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  2016  ആഗസ്റ്റേട്ട്  മഭാസലാം  വെസര  കകേരളത്തനില  1,05,44,163
വെഭാഹനങ്ങള രജനിസ്റ്റേര് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  6693563.

(സനി)  2229453.

(ഡനി)  152448.

(ഇ)  1468699.

കേനിഴകക്കകക്കഭാട ബസട്ട് സ്റ്റേഭാന്റെട്ട്

240(1202)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാനസത്ത  കേനിഴകക്കകക്കഭാട  ബസട്ട്  സ്റ്റേഭാന്റെട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി
നലകേനിയ ഉത്തരവെനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടകയഭാടു  കചേര്നള പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനി  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. -ക്കട്ട്
അനുവെദനിചസകേഭാണള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  സലലാം  അനധനികൃതമഭായനി  ടകേവെശലാം  വെചനിട്ടുളവെര്ക്കട്ട്
ഒഴനിഞ്ഞുകപഭാകേഭാന്  കനഭാടതീസട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  അതനിസന്റെ  പകേര്പ്പുകേള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  മതനിയഭായ  സലലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തനി  ശഭാസതീയ  രതീതനിയനില  ബസട്ട്
സ്റ്റേഭാന്റെട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം കേഴനിഞ്ഞ അഞ വെര്ഷത്തനിനനിസട ഈ ഭഭാഗത്തുണഭായ
അപകേടങ്ങളനില  നനിരവെധനി  മനുഷല  ജതീവെനുകേള  നഷ്ടസപടഭാനനിടയഭാക്കനിയ
സഭാഹചേരലവലാം അതനിനട്ട്  ഉത്തരവെഭാദനികേളഭായവെസരയലാം കേസണത്തുനതനിനട്ട്  സമഗ്രമഭായ
അകനസഷണലാം നടത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ഭൂമനിയസട  ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം  13-8-2004-സല
സ.ഉ.  (ടകേ)  നമ്പര്.  263/2004/ആര്.ഡനി.  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ലഭനിചതട്ട്.   ആയതട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(സനി)  അനധനികൃതമഭായനി  ഭൂമനി  കേകയറനിയവെര്ക്കട്ട്  ഒഴനിഞ്ഞു  കപഭാകുവെഭാനുള
കനഭാടതീസട്ട്  നനിയമപരമഭായനി  നലകകേണതട്ട്  റവെനന്യൂ  അധനികേഭാരനികേളഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് ജനില്ലെഭാ കേളക്ടര്ക്കട്ട് കേത്തട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സചേയനിന് സര്വെതീസട്ട്

   241 (1203) ശതീ  .   സകേ  .   ദഭാസന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തഭാലൂക്കട്ട് ആസഭാനമഭായ സകേഭായനിലഭാണനി പടണത്തനില നനിനട്ട് കേനിഴക്കന്
ഉളനഭാടന്  മലകയഭാര  കമഖലകേളനികലക്കട്ട്  ആവെശലത്തനിനട്ട്  ഗതഭാഗത  സഇൗകേരലങ്ങള
ഇല്ലെഭാത്തതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  തഭാലൂക്കട്ട്  ആസഭാനത്തട്ട്  പലവെനിധ  ആവെശലങ്ങളക്കഭായനി
എകത്തണ്ടുന സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് സഹഭായകേരമഭായനി സകേഭായനിലഭാണനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സചേയനിന് സര്വ്വതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവെനില  സകേഭായനിലഭാണനി-തഭാമരകശരനി  റൂടനില  സചേയനിന്  സര്വെതീസട്ട്
നടത്തുനണട്ട്.  ബസനിസന്റെ ലഭലതയ്ക്കനുസരനിചട്ട് സകേഭായനിലഭാണനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് സചേയനിന്
സര്വ്വതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.
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സവെഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്, പഭാകലഭാടട്ട് ഡനികപഭാകേള

242(1204) ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സവെഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്, പഭാകലഭാടട്ട് . സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാകേളനില ബസുകേളുസടയലാം
ജതീവെനക്കഭാരുസടയലാം കുറവമൂലലാം സഷഡന്യൂളുകേള മുടങ്ങുന കേഭാരലലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഡനികപഭാകേളനിസല ജതീവെനക്കഭാരുസട ഒഴനിവകേളുസട വെനിവെരലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സഷഡന്യൂളുകേള മുടങ്ങഭാതനിരനിക്കുവെഭാന് എത്ര ബസുകേളുസട കുറവെഭാണുളസതനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജതീവെനക്കഭാരുസട കുറവമൂലലാം സഷഡന്യൂളുകേള മുടങ്ങുന കേഭാരലലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പഭാകലഭാടട്ട് ഡനികപഭായനില 17 ടഡ്രെെവെര്മഭാരുസടയലാം 17 കേണക്ടര്മഭാരുസടയലാം
കുറവണട്ട്.  സവെഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്  ഡനികപഭായനില  33  ടഡ്രെെവെര്മഭാരുസടയലാം  8  കേണക്ടര്മഭാരുസടയലാം
കുറവണട്ട്.

(സനി)  സവെഞ്ഞഭാറമൂടട്ട് സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനില 4 കനഭാണ് എ.സനി.
ജന്റലാം ഉളസപസട  67  സഷഡന്യൂളുകേളഭാണട്ട്  ഉളതട്ട്.  പ്രസ്തുത സഷഡന്യൂളുകേള ഓപകററട്ട്
സചേയ്യുനതനിനട്ട് സസയര് ഉളസപസട 74 ബസുകേളഭാണട്ട് ആവെശലമഭായനിട്ടുളതട്ട്.  ടനി ഡനികപഭായനില
നനിലവെനില 9  ജന്റലാം ബസുകേള ഉളസപസട 60 ബസുകേളഭാണുളതട്ട്.  14 ബസുകേളുസട
കുറവണട്ട്.

പഭാകലഭാടട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില  3  കനഭാണ് എ.  സനി.  ജന്റലാം
ഉളസപസട 40 സഷഡന്യൂളുകേളഭാണുളതട്ട്. പ്രസ്തുത സഷ ഡന്യൂളുകേള ഓപകററട്ട് സചേയ്യുനതനിനട്ട്
സസയര് ഉളസപസട 44 ബസുകേളഭാണട്ട് ആവെശലമഭായനിട്ടുളതട്ട്.

പഭാകലഭാടട്ട്  ഡനികപഭായനില  നനിലവെനില  3  ജന്റലാം  ബസുകേള  ഉളസപസട  41
ബസുകേളഭാണുളതട്ട്.  3 ബസുകേളുസട കുറവണട്ട്.

ചേഭാത്തന്നൂര് ഡനികപഭാ

243(1205)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  അവെസഭാന  മഭാസങ്ങളനില  ചേഭാത്തന്നൂര്
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില നനിനലാം എത്ര സഷഡന്യൂളുകേളഭാണട്ട് ഒരു ദനിവെസലാം
ശരഭാശരനി ഓപകററട്ട് സചേയനിരുനതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെനതനിനട്ട്  കശഷലാം  കൂടുതലഭായനി
സഷഡന്യൂളുകേള  ഓപകററട്ട്  സചേയ്യുനകണഭാ;  ഉസണങനില  ഏതട്ട്  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്
കൂടുതലഭായ സഷഡന്യൂളുകേള ഓപകററട്ട് സചേയഭാന് കേഴനിയനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില  എല്ലെഭാ  സഷഡന്യൂളുകേളുലാം  ഓപകററട്ട്  സചേയ്യുനതനികലക്കട്ട്
എസനല്ലെഭാലാം സഭാഹചേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുകക്കണസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ അവെസഭാന മഭാസങ്ങളനില ചേഭാത്തന്നൂര് സകേ.എസ് .
ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനിലനനിനലാം 3 ജന്റലാം സര്വ്വതീസുകേള ഉളസപസട ശരഭാശരനി 46
സഷഡന്യൂളുകേള ചേഭാത്തന്നൂര് യൂണനിറനില നനിനലാം ഓപകററട്ട് സചേയനിരുന. 

(ബനി) ഇല്ലെ.

(സനി) പൂര്ണ്ണമഭായലാം എല്ലെഭാ സഷഡന്യൂളുകേളുലാം ഓപകററട്ട് സചേയ്യുനതനിനട്ട് 65 ആര്.ടനി.സനി.
ബസുകേളുലാം  3  ജന്റലാം  ബസുകേളുലാം  ആവെശലമഭാണട്ട്.  നനിലവെനില  58  ആര്.ടനി.സനി.-യലാം
3 ജന്റലാം ബസുകേളുമടക്കലാം 61 ബസുകേളുസണങനിലുലാം 13 ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേള കഡഭാക്കനിലഭാണട്ട്. 

ചേഭാത്തന്നൂര് ഡനികപഭാ

244(1206)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില  നനിനട്ട്  വെനിവെനിധ
വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി എത്ര  സഷഡന്യൂളുകേളഭാണട്ട്  ഓപകററട്ട്  സചേയ്യുവെഭാന്  അനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുളസതനട്ട് പടനികേ തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഷഡന്യൂളുകേള ഓപകററട്ട് സചേയ്യുനതനിനട്ട് ആസകേ എത്ര ബസുകേളഭാണട്ട്
ആവെശലമഭായനിട്ടുളസതനലാം നനിലവെനിലുള ബസുകേളുസട എണ്ണവലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനുമതനി  നലനിയനിട്ടുള  സഷഡന്യൂളുകേള  ഓപകററട്ട്  സചേയ്യുനതനിനട്ട്
ഏസതഭാസക്ക വെനിഭഭാഗങ്ങളനിസല എത്ര ജതീവെനക്കഭാര് ആവെശലമുസണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  ഡനികപഭായനില  62  സര്വ്വതീസുകേളക്കഭാണട്ട്  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്. 

ഫഭാസ്റ്റേട്ട് പഭാസഞര് - 13

ഓര്ഡനിനറനി - 46

കലഭാ ഫ്കളഭാര് കനഭാണ് എ. സനി. - 3
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(ബനി)  പ്രസ്തുത സഷഡന്യൂളുകേള ഓപകററട്ട് സചേയ്യുനതനിനട്ട്  സസയര് ഉളസപസട 79
ബസുകേളഭാണട്ട് ആവെശലമഭായനിട്ടുളതട്ട്.  ചേഭാത്തന്നൂര് ഡനികപഭായനില നനിലവെനില 3 ജന്റലാം
ബസുകേള ഉളസപസട 61 ബസുകേളഭാണുളതട്ട്.

(സനി) ടഡ്രെെവെര് - 171

കേണക്ടര് - 171

സമക്കഭാനനികേട്ട് - 37

ഇന്സസക്ടര് - 4

കസ്റ്റേഷന് മഭാസ്റ്റേര് - 3

സഹലസമറനിസന്റെ ഉപകയഭാഗലാം

245(1207)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഇരുചേക്ര വെഭാഹന യഭാത്രക്കഭാര് സഹലസമറട്ട് ധരനിചനിരനിസക്ക അപകേടമുണഭായഭാല
ജതീവെഹഭാനനി ഒഴനിവെഭാക്കഭാനഭാകുസമന വെസ്തുത ശഭാസതീയമഭായനി സതളനിയനിക്കസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് 2015-ല സലാംഭവെനിച ഇരുചേക്ര വെഭാഹന അപകേട മരണങ്ങളനില
എത്രസയണ്ണത്തനില യഭാത്രക്കഭാര്  സഹലസമറട്ട് ധരനിചനിരുനസവെനലാം എത്രസയണ്ണത്തനില
ധരനിചനിട്ടുണഭായനിരുനനില്ലെ എനലാം സലാംബന്ധനിച വെനിശദമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സഹലസമറട്ട് ധരനിചനിരുനനിട്ടുലാം അപകേടത്തനില മരണലാം സലാംഭവെനിക്കുനതനിസന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വെനിശകേലനലാം സചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സഹലസമറനില്ലെഭാസത യഭാത്ര സചേയ്യുനവെസര ശനിക്ഷനിക്കുന രതീതനിക്കു പകേരലാം
സഹലമറനില്ലെഭാ യഭാത്രയ്സക്കതനിസര കബഭാധവെലക്കരണലാം എന നയലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുസലാംബന്ധനിചള പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിസന്റെ
പക്കല  സൂക്ഷനിചനിടനിസല്ലെങനിലുലാം  സഹലസമറട്ട്  ധരനിചഭാല  തലയ്ക്കട്ട്  പറ്റുന  ക്ഷതത്തനില
നനിനട്ട് രക്ഷസപടുനതനിനട്ട് സഭാദലമഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇത്തരത്തനില ഒരു കേണക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപട്ട് സൂക്ഷനിചനിടനില്ലെ.

(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചള പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിസന്റെ
പക്കല ലഭലമല്ലെ.

(ഡനി)  നനിയമത്തനില  അനുശഭാസനിക്കുന  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള  ഒഴനിവെഭാക്കഭാന്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അധനികേഭാരമനില്ലെ.  സഹലസമറട്ട് നനിര്ബന്ധമഭാക്കുനതനിനുള കബഭാധവെലക്കരണലാം
കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട് നടത്തുനണട്ട്.
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കേരുനഭാഗപളനി ഡനികപഭാ

246(1208)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില നനിനട്ട്  കേഭായലാംകുളലാം-
ഹരനിപഭാടട്ട് ഭഭാഗകത്തക്കട്ട് രഭാത്രനി പത്തട്ട് മണനിക്കുകശഷലാം ഓര്ഡനിനറനി,  ഫഭാസ്റ്റേട്ട് പഭാസഞര്
തുടങ്ങനിയ  ബസുകേള  കദശതീയപഭാതയനിലൂസട  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുനനിസല്ലെന  വെനിവെരലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുമൂലലാം  ഈ  ഭഭാഗകത്തക്കുള  യഭാത്രക്കഭാരുസട  ബുദനിമുടട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുനലൂര്-കേഭായലാംകുളലാം റൂടനില കദശതീയ പഭാത വെഴനി  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന
ഫഭാസ്റ്റേട്ട് പഭാസഞര് സര്വ്വതീസനിസല അവെസഭാന ടനിപട്ട് എത്ര മണനിക്കഭാണട്ട് കേരുനഭാഗപളനി
വെഴനി  കേടനകപഭാകുനതട്ട്;  ഇതട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  മുടക്കലാം  കൂടഭാസത  നടത്തുനകണഭാസയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രഭാത്രനി  പത്തട്ട്  മണനിക്കുകശഷലാം  കേരുനഭാഗപളനി  വെഴനി  കേടനകപഭാകുന
തരത്തനില സകേഭാല്ലെത്തുനനിനലാം കേഭായലാംകുളകത്തകക്കഭാ ഹരനിപഭാകടകക്കഭാ ഫഭാസ്റ്റേട്ട് പഭാസഞര്
ബസട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.   രഭാത്രനി  പത്തട്ട്  മണനിക്കുകശഷലാം  കദശതീയപഭാതയനില  ധഭാരഭാളലാം
സൂപര്ക്ലഭാസട്ട് സര്വെതീസുകേള ഓപകററട്ട് സചേയ്യുനണട്ട്.  ടനി സര്വ്വതീസുകേള യഭാത്രക്കഭാര്
പറയന  കസ്റ്റേഭാപ്പുകേളനില  നനിര്ത്തനിസക്കഭാടുക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
രഭാത്രനി  പത്തട്ട്  മണനിക്കുകശഷലാം  ഓര്ഡനിനറനി,  ഫഭാസ്റ്റേട്ട്  പഭാസഞര്  സര്വ്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിചഭാല ആയതട്ട് സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ആദഭായകേരമഭായനിരനിക്കനില്ലെ.

(ബനി)  പുനലൂര് യൂണനിറനില നനിനലാം ഈ സസക്ടറനികലക്കുള അവെസഭാന സര്വ്വതീസട്ട്
രഭാത്രനി  7.50-നട്ട്  കേരുനഭാഗപളനിയനില  നനിനലാം  പുറസപടുലാം.   ടനി  സര്വ്വതീസട്ട്  മുടക്കലാം
കൂടഭാസത ഓപകററട്ട് സചേയ്യുനണട്ട്.

(സനി)   രഭാത്രനി  പത്തട്ട്  മണനിക്കുകശഷലാം  ധഭാരഭാളലാം  സൂപര്ക്ലഭാസട്ട്  സര്വ്വതീസുകേള
കേരുനഭാഗപളനി  വെഴനി  കേടനകപഭാകുനണട്ട്.   രഭാത്രനി  പത്തട്ട്  മണനിക്കുകശഷലാം  ഫഭാസ്റ്റേട്ട്
പഭാസഞര് സര്വ്വതീസട്ട് ആരലാംഭനിചഭാല ആയതട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ആദഭായകേരമഭായനിരനിക്കനില്ലെ.
അതനിനഭാല അത്തരലാം ഒരു സര്വെതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നനിര്വ്വഭാഹമനില്ലെ.

കേരുനഭാഗപളനി സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

247(1209)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില  ഓര്ഡനിനറനി
ബസുകേളുസട കുറവമൂലലാം പല സഷഡന്യൂളുകേളുലാം മുടങ്ങുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത ഡനികപഭായ്ക്കട്ട്  ആസകേ എത്ര ബസുകേളഭാണട്ട്  അനുവെദനിചനിട്ടുളതട്ട്;
എത്ര എണ്ണലാം പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാസണനലാം എത്ര സഷഡന്യൂളുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനസവെനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യസട എത്ര കലഭാ കഫഭാര് ബസുകേള പ്രസ്തുത ഡനികപഭായ്ക്കട്ട്
അനുവെദനിചനിട്ടുസണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ ഡനികപഭായ്ക്കട്ട് കൂടുതല ഓര്ഡനിനറനി ബസുകേളുലാം കലഭാ കഫഭാര് കനഭാണ്
എ.സനി. ബസുകേളുലാം അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കേരുനഭാഗപളനി സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില  3  കനഭാണ് എ.  സനി.
ജന്റലാം  ഉളസപസട  95  സഷഡന്യൂളുകേളഭാണുളതട്ട്.   നനിലവെനില  3  ജന്റലാം  ബസുകേള
ഉളസപസട 85 ബസുകേളഭാണുളതട്ട്.  നനിലവെനില 3 ജന്റലാം സര്വ്വതീസുകേള ഉളസപസട 71
സര്വ്വതീസുകേള ശരഭാശരനി ഓപകററട്ട് സചേയ്യുനണട്ട്. 27-9-2016-സല കേണക്കനുസരനിചട്ട്
9  ബസുകേള  വെനിവെനിധ  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  പനിടനിചനിട്ടുണട്ട്.  76  ബസുകേള
പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.

(സനി)  കേരുനഭാഗപളനി സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാക്കട്ട്  3  കലഭാ ഫ്കളഭാര്
ബസുകേള അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)   കേരുനഭാഗപളനി ഡനികപഭായനില  75  ഓര്ഡനിനറനി  സഷഡന്യൂളുകേളക്കട്ട്  62
ബസുകേളഭാണട്ട്  നനിലവെനിലുളതട്ട്.  പുതനിയ  ബസുകേള  ഇറങ്ങുന  മുറയ്ക്കട്ട്  കുറവള
ബസുകേള അനുവെദനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. ജന്റലാം പദതനിപ്രകേഭാരലാം 5
കനഭാണ്  എ.സനി.  ബസുകേളഭാണട്ട്  കേരുനഭാഗപളനി  ഡനികപഭാക്കട്ട്  അനുവെദനിക്കസപടനിട്ടുളതട്ട്.
നനിലവെനില  3  ബസുകേള  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയള  2  ബസുകേള  കൂടുതല
ബസുകേള ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കട്ട് അനുവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കറഭാഡപകേടങ്ങളുസട കേഭാരണലാം

248(1210)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  രഭാജലത്തട്ട് കറഭാഡപകേടലാം ഏറവലാം കൂടുതല നടക്കുന സലാംസഭാനങ്ങളനില
ഒനഭാമതഭായനി നനിലക്കുനതട്ട് കകേരളമഭാസണനതട്ട് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാസത്തനില സചേറുതുലാം വെലുതുമഭായനി  4500-നുലാം  5000-നുമനിടയ്ക്കട്ട് കറഭാഡപകേടലാം
കകേരളത്തനില നടക്കുനസവെന വെസ്തുത മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  എങനില ഇതനിസനതനിസര എസനല്ലെഭാലാം കേഭാരലങ്ങള സചേയ്യുവെഭാന് കേഴനിയസമനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കകേരളത്തനിസല നനിരത്തുകേളനില ഏറവലാം കൂടുതല അപകേടലാം സലാംഭവെനിക്കുനതട്ട്
ഇരുചേക്രവെഭാഹനങ്ങളക്കഭാസണനതട്ട് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  വെഭാഹന  അപകേടങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമഭായലാം  കേഭാരണമഭാകുനതട്ട്  കമഭാശമഭായ
കറഭാഡുകേളുലാം, കറഭാഡനിസല കുഴനികേളുലാം, ടഡ്രെെവെറുസട അശദ, കറഭാഡനിസന്റെ വെതീതനി കുറവെട്ട്,
സനിഗ്നലുകേളുസട  അഭഭാവെലാം,  ടഭാഫനികേട്ട്  നനിയമങ്ങസളക്കുറനിചള  കബഭാധവെലക്കരണ
കുറവെട്ട്,  കറഭാഡനിസന്റെ  ഇരുവെശങ്ങളനിലഭായനി  സഭാപനിചനിരനിക്കുന  പരസലകബഭാര്ഡുകേള,
ഇലകനികേട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള  മുതലഭായവെ  ആയനിരനിസക്ക  ഇതനിസനതനിസര  എസനല്ലെഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയസമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-സല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
5-ാം സഭാനമഭാണുളതട്ട്.

(ബനി) എസട്ട്.സനി.ആര്.ബനി.-യസട കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം 2016 ആഗസ്റ്റേട്ട് മഭാസലാംവെസര
ശരഭാശരനി ഓകരഭാ മഭാസവലാം 3319 അപകേടങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അമനിത  കവെഗത  കറഭാഡപകേടങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനില  പ്രധഭാന  പങട്ട്
വെഹനിക്കുനസവെനട്ട് മനസനിലഭാക്കനിസക്കഭാണട്ട് അമനിത കവെഗത നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
കസ്റ്റേജട്ട്  കേലഭാകരലജുകേളനിലുലാം  സഹവെനി  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  ടനിപര്
വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം സതീഡട്ട് ഗകവെര്ണര് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീ ഡട്ട് കടസറുകേള,
സമഭാടബല  എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  സ്കസഭാഡട്ട്  എനനിവെ  ഉപകയഭാഗനിചള  വെഭാഹന
പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം  ഓഫതീസട്ട്  തലങ്ങളനില  നടത്തുന  സചേക്കനിലാംഗുകേളനിലുലാം  അമനിത
കവെഗതയനികലഭാടുന വെഭാഹനങ്ങളസക്കതനിസര കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില  അമനിത  കവെഗതയ്സക്കതനിസര  അവെകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുനണട്ട്.  മദലപനിചലാം അശദമഭായലാം
വെഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനവെരുസട  ടലസന്സട്ട്  കേണ്ടുസകേട്ടുകേ,  സസസന്ഷന്,  പനിഴ
ഈടഭാക്കല  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവെരുന.   വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുസട
സഭാന്ദ്രത  കൂടനിയ  ബഭാക്കട്ട്  കസഭാട്ടുകേള  കുറയ്ക്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച
വെരുന.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.

(ഇ)  അമനിതകവെഗതയഭാണട്ട്  കറഭാഡപകേടങ്ങള  ഉണഭാകുനതനിനുള  പ്രധഭാന
കേഭാരണലാം.  അമനിതകവെഗത നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി കസ്റ്റേജട്ട് കേലഭാകരജുകേളനിലുലാം സഹവെനി
വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂള വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  ടനിപര് വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സതീഡട്ട്  ഗവെര്ണര്
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നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീ ഡട്ട് കടസറുകേള, സമഭാടബല എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് സ്കസഭാഡട്ട്
എനനിവെ  ഉപകയഭാഗനിചള  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം  ഓഫതീസട്ട്  തലങ്ങളനില
നടത്തുന  സചേക്കനിലാംഗുകേളനിലുലാം  അമനിത  കവെഗതയനികലഭാടുന  വെഭാഹനങ്ങളസക്കതനിസര
കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.   പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില  അമനിത
കവെഗതയ്സക്കതനിസര അവെകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുനണട്ട്.
മദലപനിചലാം അശദമഭായലാം വെഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനവെരുസട ടലസന്സട്ട് കേണ്ടുസകേട്ടുകേ,
സസസന്ഷന്,  പനിഴ  ഈടഭാക്കല  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവെരുന.
ഇതുകൂടഭാസത കറഭാഡനിസന്റെ കശഭാചേലഭാവെസയലാം സനിഗ്നലുകേളുസട അഭഭാവെവലാം കറഭാഡനിസന്റെ
വെശങ്ങളനില  സഭാപനിചനിട്ടുള  പരസല  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  കറഭാഡനികനഭാടട്ട്  കചേര്നട്ട്
നനിലക്കുന  ഇലകനികേട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുസമഭാസക്ക  അപകേടങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.
അവെ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേളുലാം  ഏജന്സനികേളുലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭാണട്ട്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനികക്കണതട്ട്.
ഇക്കഭാരലത്തനില പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയന നടപടനികേള എടുക്കഭാന്
കറഭാഡട്ട് കസഫനി കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മനനിമഭാരുസട വെഭാഹനങ്ങള

249 (T* 1211) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മുഖലമനനിയസടയലാം  മനനിമഭാരുസടയലാം  വെഭാഹനങ്ങളനില
രജനികസഷന് നമ്പര് പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില എനട്ട്
മുതല നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതട്ട്; വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനനിമഭാരുസട വെഭാഹനത്തനില സഞരനിക്കുന മനനിസയ വെലക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്
വെകുപനിസന്റെ കപരട്ട്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇസല്ലെങനില കേഭാരണലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  1989-സല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ചേടലാം 50, 51 എനനിവെ പ്രകേഭാരലാം
നനിരത്തനികലഭാടുന എല്ലെഭാ വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം രജനികസഷന് മഭാര്ക്കട്ട് പ്രദര്ശനിപനിചനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.
സലാംസഭാന രൂപതീകേരണലാം മുതല മനനിമഭാരുലാം തത്തുലല പദവെനിയളവെരുലാം അവെരുസട
ഔകദലഭാഗനികേ  വെഭാഹനങ്ങളനില  രജനികസഷന്  നമ്പര്  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാറനില്ലെ.  പ്രസ്തുത
കേതീഴ് വെഴക്കത്തനിസന്റെ ആനുകൂലലലാം കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമത്തനിസല വെലവെസകേളക്കട്ട്
വെനിഘഭാതലാം വെരഭാത്ത രതീതനിയനില സലാംസഭാനത്തട്ട് മുഖലമനനിയസടയലാം മനനിമഭാരുസടയലാം
വെഭാഹനങ്ങളനില  രജനികസഷന്  നമ്പര്  ഉളസപസട  പുതനിയ  രതീതനിയനിലുള  കബഭാര്ഡട്ട്
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വെരനികേയഭാണട്ട്.

* 'T' മഭാറനിവെച കചേഭാദലസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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അലാംഗപരനിമനിതരുസട വെഭാഹനങ്ങള

 250(1212)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) അലാംഗപരനിമനിതരുസട  വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള നനികുതനി  ഇളവകേളുസട
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  വെഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കഭാനുള  പ്രശ്നങ്ങള
അതനിജതീവെനിക്കുനതനിനഭായനി ഓകടഭാമഭാറനികേട്ട്  ടഭാന്സ്മനിഷന്  ഉള  വെഭാഹനങ്ങള
പ്രകയഭാജനസപടുലാം എനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) അഞലക്ഷത്തനിനട്ട് മുകേളനില വെനിലയഭാകുന വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് കറഭാഡട്ട് ടഭാകട്ട്
നലകേണസമന  വെലവെസ  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള  പ്രയഭാസലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംഗപരനിമനിതരുസട കപരനില രജനിസ്റ്റേര് സചേയനിട്ടുള 5 ലക്ഷലാം രൂപ വെസര
വെനിലയള വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് നനികുതനി ഇളവെട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  31-3-1998-സല 16/98/ഗതഭാഗതലാം (എസട്ട്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 30-98) എന
ഉത്തരവെനിലൂസട  അലാംഗപരനിമനിതരുസട  കപരനില രജനിസ്റ്റേര് സചേയനിട്ടുള വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
നനികുതനി ഇളവെട്ട് അനുവെദനിചനിരുന.  എനഭാല അലാംഗപരനിമനിതരുസട കപരനില ലക്ഷസറനി
വെഭാഹനങ്ങള രജനിസ്റ്റേര് സചേയട്ട് ടഭാകട്ട് ഇളവെട്ട് കനടനി ഈ നനിയമലാം ദുരുപകയഭാഗലാം സചേയ്യുന
സലാംഭവെങ്ങള ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് കഭദഗതനി സചേയട്ട് ഉത്തരവെഭായതട്ട്.

യഭാത്രഭാകക്ലശലാം

 251 (1213) ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം, കകേഭാടയ്ക്കല-തഭാനൂര് ഭഭാഗസത്ത യഭാത്രഭാകക്ലശലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് മലപ്പുറലാം-കകേഭാടയ്ക്കല-ടവെലത്തൂര് തഭാനഭാളര്-വെടത്തഭാണനി
വെഴനി തഭാനൂര്ക്കട്ട് ബസട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഉണട്ട്.   മലപ്പുറലാം,  കകേഭാടയ്ക്കല-തഭാനൂര്  ഭഭാഗസത്ത  യഭാത്രഭാകക്ലശലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  അഞട്ട്  സസകേഭാരല  ബസുകേളക്കട്ട്  സപര്മനിറട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
തുടര്നലാം അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കട്ട് നനിയമസഭാധുത പരനികശഭാധനിചട്ട് സപര്മനിറട്ട് അനുവെദനിക്കുന
കേഭാരലലാം മലപ്പുറലാം റതീജനിയണല ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് അകതഭാറനിറനി പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 303

അമനിത ശബത്തനില കഹഭാണ്

252  (1214)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) അമനിതശബത്തനില കഹഭാണ്മുഴക്കനി അലക്ഷലമഭായനി വെഭാഹനകമഭാടനിചതനിനട്ട്

22-8-2016-ല കേനിഴകക്കകക്കഭാടയനില ഒരു സസകേഭാരലബസനിസന കമഭാകടഭാര്വെഭാഹന വെകുപട്ട്

കേസ്റ്റേഡനിയനില എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത ബസനിസന്റെ  ടഡ്രെെവെസറ  കേസ്റ്റേഡനിയനിസലടുത്തട്ട്  മദലപനിചനിട്ടുകണഭാ

എന പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുകനഭാ; എങനില പരനികശഭാധനഭാഫലലാം എനഭായനിരുന;

(സനി) ബസട്ട് ഉടമയ്ക്കട്ട് വെനിട്ടുസകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില എനട്ട്; ഏസതഭാസക്ക വെകുപ്പുകേള

പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കകേസട്ട് എടുത്തനിട്ടുളതട്ട്;

(ഡനി) കഹഭാണനിസന്റെ  ശബകശഷനി  എത്രയഭായനിരുന  എന  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സസകേഭാരല ബസട്ട്, കലഭാറനി എനനിവെയസട കഹഭാണ് ഘടലാംഘടമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട്

നനിയമലലാംഘകേര്സക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേസ്റ്റേഡനിയനില എടുത്തനിടനില്ലെ.  സകേ. എല. 01/എഎലാം1551 എന വെഭാഹനലാം

പരനികശഭാധനിചട്ട്  മനുഷലജതീവെനട്ട്  ഭതീഷണനിയഭാകുന  തരത്തനില  വെഭാഹനകമഭാടനിക്കല,

മറ്റുളവെര്ക്കട്ട്  ബുദനിമുട്ടുണഭാകുന  തരത്തനില  കഹഭാണ്  മുഴക്കനി  വെഭാഹനകമഭാടനിക്കല,

വെഭാഹനത്തനിസന്റെ  പനിറകേനിലഭായനി  രണട്ട്  ഏണനികേള  ഫനിറട്ട്  സചേയനിരനിക്കുനതനിനഭാല

വെഭാഹനത്തനിസന്റെ രജനികസഷന് നമ്പര് കേഭാണഭാന് സഭാധനിക്കുനനില്ലെ എനതീ കുറങ്ങളക്കട്ട്

കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമപ്രകേഭാരമുള  സചേക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച വെരുന.

(ബനി)  ഇല്ലെ.

(സനി)  ബസട്ട് കേസ്റ്റേഡനിയനില എടുത്തനിടനില്ലെ.  സസക്ഷന് 184, 190(2), 39 എനതീ

വെകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം സചേക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇല്ലെ.

(ഇ)  ഇതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച വെരുന.
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നമ്പര് കപ്ലറട്ട് പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാത്ത വെഭാഹനങ്ങള

 253 (1215) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  പനി.  :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നനിയമത്തനില വെലവെസ സചേയ്യുന പ്രകേഭാരലാം വെഭാഹനങ്ങളുസട രജനികസഷന്
നമ്പര് വെഭാഹനത്തനില പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനില നനിനലാം നനിയമലാം മുകഖന ഒഴനിവെഭാക്കസപടനിട്ടുളതട്ട്
ഏസതല്ലെഭാലാം വെഭാഹനങ്ങസളയഭാസണതനിസന്റെ വെനിശദവെനിവെരലാം നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഒഴനിവെഭാക്കസപടനിട്ടുളതല്ലെഭാത്ത വെഭാഹനങ്ങള യഥഭാവെനിധനിയള
നമ്പര്കപ്ലറട്ട്  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാസത  നനിരത്തനികലഭാടുനതട്ട്  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
അവെ  ഏസതഭാസക്ക  വെകുപ്പുകേളുസടയലാം  ഉകദലഭാഗസരുസടയമഭാസണനതനിസന്റെ  വെനിശദവെനിവെരലാം
സവെളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന വെഭാഹനങ്ങളുസട ടഡ്രെെവെര്മഭാരുസട
കപരനില മഭാത്രമഭാകണഭാ നടപടനിക്കട്ട് നനിയമമുളസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അത്തരലാം നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന വെഭാഹന ഉടമ/വെഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന
ഉകദലഭാഗസന് എനനിവെര്സക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമങ്ങളുലാം  ചേടങ്ങളുലാം  പ്രകേഭാരലാം  വെഭാഹനങ്ങളുസട
രജനികസഷന്  നമ്പര്  വെഭാഹനങ്ങളനില  പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനില  നനിനലാം  ഒരു
വെഭാഹനസത്തയലാം ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിടനില്ലെ.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേളുസടയലാം  അതനിസന്റെ  ഉകദലഭാഗസരുസടയലാം  വെഭാഹനങ്ങള
നമ്പര് കപ്ലറട്ട് പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാസത നനിരത്തനില ഓടുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

(സനി)  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന  വെഭാഹനങ്ങളുസട  ഉടമസര്സക്കതനിസരയലാം
ചേടപ്രകേഭാരമുള നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇതനിസന്റെ വെനിവെനിധ വെശങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മതീറര് ബനില്ലെനിലാംഗട്ട്

 254 (1216) കഡഭാ  .    എലാം  .    സകേ  .    മുനതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന എല്ലെഭാ ഓകടഭാറനിക്ഷകേളനിലുലാം  മതീറര്
ബനില്ലെനിലാംഗട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്സപടുത്തുന കേഭാരലത്തനില സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വെനിവെനിധ രതീതനിയനില ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ ഈ സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്സപടുത്തു
നതനിനുള ബുദനിമുട്ടുകേള എസനഭാസക്കസയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വെരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)   ആവെശലത്തനിനുള ബനില്ലെനിലാംഗട്ട്  സമഷതീനുകേളുസട അഭഭാവെലാം,  നനിലവെനിലുള
വെഭാഹനങ്ങളനില  ടനി  സമഷതീനുകേള  സഭാപനിക്കുനതനില  ഈ  രലാംഗസത്ത
സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുണഭാകുന അധനികേ ബഭാദലത എനതീ ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാകുസമനഭാണട്ട്
കേരുതുനതട്ട്.

ടഭാഫനികേട്ട് ലലാംഘനങ്ങള

255  (1217)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തലസഭാന നഗരനിയനിസല കേനിഴകക്കകക്കഭാട ബസട്ട് സ്റ്റേഭാന്റെനിലുലാം പരനിസരത്തുലാം
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി./സസകേഭാരല ബസ്സുകേള അനധനികൃത,  ദതീര്ഘകനര പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്
നടത്തുനതനിസനതനിസര നടപടനി പ്രഖലഭാപനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി) എങനില ഇഇൗ ഭഭാഗത്തട്ട് നടുകറഭാഡനില വെഭാഹനലാം നനിര്ത്തനി ആസള കേയറല,
ഉചത്തനിലുള കഹഭാണ് പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കല, മത്സര ഓടലാം,  സമയലാം സതറനിചള ടനിപ്പുകേള,
കേനിഴകക്കകകേഭാടയനില ടനിപട്ട് അവെസഭാനനിപനിക്കല തുടങ്ങനിയവെ ഉളസപസടയള ടഭാഫനികേട്ട്
ലലാംഘനങ്ങളക്കഭായനി  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെനകശഷലാം  എത്ര
വെഭാഹനങ്ങളസക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എനലാം എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട് എനതനിസന്റെ വെനിശദവെനിവെരവലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  അനുവെദനിക്കസപട  റൂടനില  യഭാത്രക്കഭാര്  കുറവെഭാസണങനില  ടനിപ്പു  മുടക്കനി,
അതനില കേയറനിയ യഭാത്രക്കഭാസര ഇറക്കനി വെനിടുന എത്ര സസകേഭാരല ബസുകേളസക്കതനിസര
ഇഇൗ കേഭാലയളവെനില നടപടനി സസതീകേരനിച; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന. സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യലാം കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപ്പുലാം
കപഭാലതീസട്ട് വെകുപ്പുലാം സലാംയക്തമഭായനി പരനികശഭാധന നടത്തുനണട്ട്.

(ബനി)  കചേഭാദലത്തനില സൂചേനിപനിച ടഭാഫനികേട്ട് ലലാംഘനലാം കേസണത്തനിയതനിസന ത്തുടര്നട്ട്
8 സസകേഭാരല  ബസുകേളസക്കതനിസര  പനിഴ  ഈടഭാക്കുവെഭാന്  കനഭാടതീസട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
തുടര്നലാം അത്തരലാം ലലാംഘനങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുവെഭാന് എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് സ്കസഭാഡനിനട്ട്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള പരഭാതനികേസളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല നടപടനികേസളഭാനലാം
സസതീകേരനിചനിടനില്ലെ.

1055/2017
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വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കേണ്സഷന്

256(1218)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിസല  ആദനിവെഭാസനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന  കുടമ്പുഴ,
ഇടമലയഭാര്,  വെടഭാട്ടുപഭാറ,  മഭാമലക്കണലാം  പ്രകദശങ്ങളനികലക്കട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കേണ്സസഷന്
അനുവെദനിക്കുനനില്ലെ എനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  നലകേനിയ നനികവെദനത്തനികന്മേല എന്തു  നടപടനി
സസതീകേരനിചസവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ റൂടനില വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കേണ്സസഷന് സകേഭാടുക്കുനതനില എനഭാണട്ട്
തടസസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആദനിവെഭാസനികേളുലാം എസ് .സനി.  വെനിഭഭാഗലാം കുടനികേളുലാം തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന ഈ
കമഖലയനില  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കേണ്സസഷന്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവെണ
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ആവെശലത്തനിനട്ട്  സര്വ്വതീസുകേള ഇല്ലെഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  കേണ് സസഷന്
നലകേഭാതനിരുനതട്ട്.  എനനിരുനഭാലുലാം  കേണ്സസഷന്  അനുവെദനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിചട്ട് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സനി.ആന്റെട്ട് എ.ജനി. റനികപഭാര്ടട്ട്

257(1219)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2015-സല  സനി.ആന്റെട്ട്  എ.ജനി.  റനികപഭാര്ടനില,  ഏറവലാം  അധനികേലാം
നഷ്ടമുണഭാകുന സപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനലാം  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യഭാസണനട്ട്
ചൂണനിക്കഭാടനിയനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജതീവെനക്കഭാരുസട അവെകേഭാശങ്ങള കേവെര്സനടുക്കഭാസത തസന കേഴനിഞ്ഞ രണട്ട്
വെര്ഷത്തനില പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിസന്റെ സചേലവെനിനത്തനില എന്തു കുറവെട്ട് വെരുത്തഭാനഭായനി;
വെനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസസ്തുത  സഭാപനത്തനികലക്കട്ട്  സഡപന്യൂകടഷനനില  വെരുനവെരുസട
കവെതനനനിരക്കനികലതനിനട്ട്  തുലലമഭായ  കസവെനലാം  ലഭനിക്കുനസണനട്ട്  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) സകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യനില നനിനലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില എടുത്തനിരുന 1,300 കകേഭാടനി
രൂപയസട വെഭായ്പ വെഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളുസട ഒരു കേണ്കസഭാര്ഷലലാം രൂപതീകേരനിചട്ട് തഭാരതകമലന
കുറഞ്ഞ പലനിശ  നനിരക്കനിലുലാം  കൂടനിയ  കേഭാലഭാവെധനിയനിലുമഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിചതുമൂലലാം
പ്രതനിമഭാസലാം ഏകേകദശലാം 36 കകേഭാടനി രൂപ വെഭായ്പഭാ തനിരനിചടവെനില കുറവലാം പലനിശയനില
ഉണഭായ കുറവമൂലലാം പ്രതനിവെര്ഷലാം 37 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ ലഭാഭനിക്കുവെഭാനുലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  സഡപന്യൂകടഷനനില വെരുനവെസര സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിസല നനിലവെനിലുള
ഒരു ലഭാവെണത്തനിലഭാണട്ട് നനികയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  ടനി ലഭാവെണത്തനില അവെര് അവെരുസട കജഭാലനി
നനിര്വ്വഹനിചനില്ലെഭാസയങനില ബന്ധസപട കമലധനികേഭാരനി ടനി വെനിവെരലാം റനികപഭാര്ടട്ട് സചേകയണതഭാണട്ട്.
അത്തരത്തനില റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഒനലാം ലഭനിചനിടനില്ലെ.  നനിലവെനില സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിസല
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിചവെരുന കവെതനവലാം  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  മറ്റുള സഭാപനങ്ങകളക്കഭാള
പ്രകതലകേനിചട്ട് ഗവെണ്സമന്റെട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുകേസളക്കഭാള കുറവെഭായതനിനഭാല സഡപന്യൂകടഷനനില
വെരുനവെരുസട കസവെന കവെതന നനിരക്കട്ട് തഭാരതമലലാം സചേയഭാന് കേഴനിയന തരത്തനിലല്ലെ.

സഹലസമറട്ട് കബഭാധവെലക്കരണലാം

258 (1220) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   അന്വെര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    സകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇരുചേക്രവെഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനവെര്ക്കട്ട്  സഹലസമറട്ട്
ധരനിക്കുനതനിനട്ട് കബഭാധവെത്ക്കരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില എസനല്ലെഭാലാം കബഭാധവെത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി) സഹലസമറട്ട്  ധരനിക്കഭാത്തവെര്ക്കട്ട്  പമ്പുകേളനില  നനിനലാം  ഇന്ധനലാം
സകേഭാടുകക്കണതനിസല്ലെന തതീരുമഭാനലാം ഇതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനിരുകനഭാ; ഇതുമഭായനി പമ്പനിസന്റെ
ഉടമസര് സഹകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇഇൗ പരനിപഭാടനിയസട ഫലപ്രഭാപ്തനിസയക്കുറനിചട്ട്  അവെകലഭാകേനലാം  സചേയനിട്ടുകണഭാ;
ഉസണങനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എസനല്ലെഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  'സഹലസമറട്ട്  ധരനിക്കൂ,  ജതീവെന് രക്ഷനിക്കൂ'  തുടങ്ങനിയ കബഭാധവെലക്കരണ
ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം കഡഭാകേതസമന്റെറനി പ്രദര്ശനങ്ങളുലാം സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.
സസപ്റലാംബര്  19-നട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് സഹലസമറട്ട്  ധരനിക്കുനതനിനഭായനി അവെകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സുരക്ഷഭാദനിന പ്രതനിജ സ്കൂളുകേളനില സലാംഘടനിപനിചനിരുന.

(സനി&ഡനി) കബഭാധവെലക്കരണത്തനിലൂസട സഹലസമറട്ട് ഉപകയഭാഗലാം വെര്ദനിപനിക്കുന
തനിനഭായഭാണട്ട് ഈ  പദതനി  ആരലാംഭനിചതട്ട്.  എല്ലെഭാ  സപകടഭാളനിയലാം  കേമ്പനനികേകളഭാടുലാം
പമ്പുകേകളഭാടുലാം  സഹകേരണലാം  അഭലര്തനിചനിരുന.  സഹലസമറട്ട്  ധരനിക്കഭാത്തവെര്ക്കട്ട്
ഇന്ധനലാം സകേഭാടുകക്കണതനിസല്ലെന പ്രഖലഭാപനലാം നടപനില വെരുത്തനിയനിടനില്ലെ.  എങനിലുലാം
സഹലസമറട്ട് ധഭാരണത്തനിനുള കബഭാധവെലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി വെരുനണട്ട്.

ഔകദലഭാഗനികേ വെഭാഹനങ്ങള

259 (T  *1221)  കഡഭാ  .    എലാം  .    സകേ  .    മുനതീര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഉനത  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസരുസട  ഔകദലഭാഗനികേ  വെഭാഹനങ്ങളനില
കേര്ടന്, സണ്ഫനിലനിലാം തുടങ്ങനിയ മറകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് മറചട്ട് യഭാത്ര സചേയ്യുനതനിസന്റെ
സുരക്ഷനിത നനിയമ പ്രശ്നലാം, സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി ചൂണനിക്കഭാടനിയതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കൂടുതല കപര് വെഭാഹനങ്ങളനില മറകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് യഭാത്ര സചേയ്യുനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് വെഭാഹനങ്ങള വെനികധയമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാസയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഇത്തരത്തനില വെഭാഹകനഭാപകയഭാഗലാം നടത്തുനവെര്സക്കതനിസര നടപടനികേള
എടുക്കുനതനിനുകവെണനിയള പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി വെരുനണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് വെഭാഹനങ്ങളനിസല പുകേ പരനികശഭാധന

260(1222)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പല സര്ക്കഭാര് വെഭാഹനങ്ങളുലാം അനുവെദനിക്കസപട അളവെനികനക്കഭാള കൂടുതല
പുകേ പുറനള്ളുനവെയഭാസണന കേഭാരലലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

* 'T' മഭാറനി വെച കചേഭാദലസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഉളസപസട എല്ലെഭാ സര്ക്കഭാര് വെഭാഹനങ്ങളുലാം യഥഭാസമയലാം
പുകേ പരനികശഭാധന നടത്തുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില  പ്രസ്തുത  വെഭാഹനങ്ങളനില  പുകേ  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയ
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് സൂക്ഷനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ഡനി)  നനിലവെനിസല സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെനകശഷലാം പ്രസ്തുത സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
സൂക്ഷനിക്കഭാത്തതു  കേഭാരണവലാം  യഥഭാസമയലാം  പുകേ പരനികശഭാധന നടത്തഭാത്തതുകേഭാരണവലാം
എത്ര സര്ക്കഭാര് വെഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് പനിഴ ചുമത്തനിയനിട്ടുസണന വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)   സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില  എല്ലെഭാ  വെഭാഹനങ്ങളുസടയലാം  പുകേ
പരനികശഭാധന യഥഭാസമയലാം സചേയവെരുന.  ഒരു വെര്ഷത്തനികലസറ പഴക്കമുള എല്ലെഭാ
വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  ആറു  മഭാസത്തനിസലഭാരനിക്കല  പുകേ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് സൂക്ഷനികക്കണതഭാണട്ട്.

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് വെഭാഹനങ്ങളനിലനനിനലാം ഇത്തരത്തനിലുള പനിഴ ഈടഭാക്കനിയനിടനില്ലെ. 

ജന്റലാം പദതനി

261(1223)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ജന്റലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം വെഭാങ്ങനിയ എത്ര കലഭാഫ്കളഭാര് ബസ്സുകേള ഓടനിക്കഭാസത
സവെറുസത ഇടനിരനിക്കുന എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഇതനിസന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ ബസ്സുകേള നനഭാക്കനി നനിരത്തനില ഇറക്കുനതനിനട്ട് സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതുമൂലലാം വെരുമഭാനത്തനില
എത്ര  കുറവെഭാണട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ഉണഭായനിരനിക്കുനസതനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
എത്ര കലഭാകഫഭാര് ബസ്സുകേള വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളനില കേനിടക്കുന എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  615  ബസുകേള  ഉളതനില  428  ബസുകേള
23-9-2016-ല സര്വെതീസട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സര്വെതീസനിനട്ട് കയഭാഗലമഭായ 42 ബസുകേള
ടഡ്രെെവെര്,  കേണക്ടര്  എനനിവെരുസട  അഭഭാവെലാംമൂലലാം  ഓടനിക്കുവെഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.
കൂടഭാസത 145 ബസുകേളഭാണട്ട് അറകുറപണനികേളക്കഭായനി പനിടനിചനിടനിട്ടുളതട്ട്.  അപകേടങ്ങളമൂലലാം
കബഭാഡനി  തകേരഭാര്  സലാംഭവെനിചതുലാം  ഗഭാസട്ട്  സപഭാടനിയതുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായ
അറകുറപണനികേളക്കഭായലാം ഫനിറട്ട്നസട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കനടുനതനിനുള അറകുറപണനികേളക്കുമഭായലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവെരുന.
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(ബനി)   ഈ  ബസുകേള  എത്രയലാം  സപസടനട്ട്  അറകുറപണനികേള  തതീര്ത്തട്ട്
നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുള നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവെരുന.  2016  ആഗസ്റ്റേനിസല
കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ജന്റലാം  പദതനിയനിലസപട  ഒരു  ബസട്ട്  ഓടഭാസത  വെരുകമ്പഭാള
ശരഭാശരനി 11470 രൂപ വെരുമഭാനത്തനില കുറവെട്ട് ഉണഭാകുനണട്ട്. 30 എ.സനി. ബസുകേളുലാം
115  കനഭാണ്  എ.സനി.  ബസുകേളുലാം  ഉളസപസട  23-9-2016-ല  145  ബസുകേളഭാണട്ട്
വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളനില അറകുറപണനികേളക്കഭായനി കേനിടക്കുനതട്ട്. 

ടഭാകനി വെഭാഹനങ്ങള

262(1224)  ശതീ  .    സകേ  .    ബഭാബു :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്  സചേയനിട്ടുള  ടഭാകനി  വെഭാഹനങ്ങളുസട  എണ്ണവലാം
വെഭാഹനങ്ങളുസട തരലാംതനിരനിചള കേണക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ടഭാകനി സപര്മനിറനില്ലെഭാത്ത വെഭാഹനങ്ങള ടഭാകനിയഭായനി ഓടുനതട്ട് തടയനതനിനുള
എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചവെരുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1549085.

വെഭാഹനങ്ങളുസട തരലാംതനിരനിചള കേണക്കട്ട് ചുവെസട കചേര്ക്കുന:

ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് വെഭാഹനങ്ങള :

ക്രമ
നമ്പര്

വെഭാഹന വെനിഭഭാഗലാം എണ്ണലാം

  (1)                            (2)    (3)

1 മുചക്ര വെഭാഹനലാം (ഓകടഭാറനിക്ഷ) 643769

2 മുചക്ര വെഭാഹനലാം (ഗുഡ്സട്ട്) 145260

3 ഗുഡ്സട്ട് ടക്കുകേള (ടലറട്ട് കമഭാകടഭാര് സവെഹനിക്കനിള) 244769

4 ഗുഡ്സട്ട് ടക്കുകേള (മതീഡനിയലാം കമഭാകടഭാര് സവെഹനിക്കനിള) 25296

5 ഗുഡ്സട്ട് ടക്കുകേള (സഹവെനി കമഭാകടഭാര് സവെഹനിക്കനിള) 41250

6 മളടനി ആകനില വെഭാഹനങ്ങള 1391

7 ആര്ടനിക്കുകലറഡട്ട് വെഭാഹനങ്ങള 62543

8 ടപ്രവെറട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് വെഭാഹനങ്ങള 5480

9 കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  കേലഭാകരലജട്ട്  (എഡന്യൂകക്കഷണല ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂഷന്
ബസുകേള)

26539
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  (1)                            (2)    (3)

10 കസ്റ്റേജട്ട് കേഭാകരലജുകേള 44055

11 കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട് കേലഭാകരലജട്ട് 42276

12 ആള ഇനലഭാ ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് ടഭാകനി 10247

13 എകട്ട്കേകവെറര് 168

14 ഗുഡ്സട്ട് കേലഭാരനിയര് ടഭാങര് 2697

15 വെഭാടര് ടഭാങര് 780

16 ഓയനില ടഭാങര് 234

17 ഗലഭാസട്ട് ടഭാങര് 47

18 ഹസഭാര്ഡ്സട്ട് ഗുഡ്സട്ട് ടഭാങര് 838

19 കമഭാകടഭാര് കേഭാബട്ട് 106220

20 ടഭാക്ടര്/ടയനിലര് 2618

21 ടയനിലര് 755

22 ടനിപര് 65003

23 ആലാംബുലന്സട്ട് 5494

25 കറഭാഡട്ട് കറഭാളറുകേള 124

25 മറട്ട് തരലാം വെഭാഹനങ്ങള 71232

(ബനി)   വെകുപ്പുതല പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകമ്പഭാള ഇത്തരലാം വെഭാഹനങ്ങസള
കേസണത്തുവെഭാനഭായനി വെനിശദ പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
സചേയവെരുന. 

കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിസല അഴനിമതനി

263(1225)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനില അഴനിമതനി തടയനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവെനിസല സര്ക്കഭാര് വെനതനിനുകശഷലാം ഇത്തരത്തനില എത്ര അഴനിമതനി

കകേസ്സുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന വെകുപനിസന്റെ ഓഫതീസുകേള അഴനിമതനി വെനിമുക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്

വെകുപട്ട് നനിരവെധനി പദതനികേള രൂപകേലപന സചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഏജന്റുമഭാസരയലാം

ഇടനനിലക്കഭാസരയലാം  ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനുകവെണനി  വെകുപനിസന്റെ  പൂര്ണ്ണമഭായ

കേമ്പന്യൂടര്വെലക്കരണലാം എല്ലെഭാ സര്വ്വതീസുലാം എല്ലെഭാ കേഇൗണറനിലുലാം  ലഭലമഭാക്കല,  സവെബട്ട്

ടസറട്ട്,  സതീഡട്ട്  കപഭാസ്റ്റേട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം,  കകേഭാള സസന്റെര്,  ഫഭാസ്റ്റേട്ട്  ടഭാക്കട്ട്  കേഇൗണര്

സലാംവെനിധഭാനലാം, സമഭാടബല ഗകവെണന്സട്ട്, ഓണ്ടലന് ആപ്ലനികക്കഷന്, ഇ-കപസമന്റെട്ട്

മുതലഭായ പദതനികേള ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇടനനിലക്കഭാസര ഒഴനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി

വെകുപ്പുതലത്തനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സര്ക്കുലറുകേളുലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാസത കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിസന്റെ ഓഫതീസുകേളനില വെനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി

കേറപ്ഷന് ബന്യൂകറഭാ അടനിക്കടനി പരനികശഭാധന നടത്തനി ലഭലമഭാക്കുന റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസട

അടനിസഭാനത്തനില  ക്രമകക്കടുകേള  കേഭാട്ടുന  ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര  അചടക്ക

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം സചേയ്യുനണട്ട്. കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിസന്റെ 25 ഇനലാം

കസവെനങ്ങളക്കുള ഫതീസട്ട് ഇകപഭാള ഓണ്ടലനഭായനി അടയ്ക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത

പുതനിയ സസകേഭാരല വെഭാഹനങ്ങളുസട നനികുതനിയലാം ഓണ്ടലനഭായനി അടയ്ക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ടഡ്രെെവെനിലാംഗട്ട്  സടസ്റ്റേനിനുള  തതീയതനി  അകപക്ഷകേനട്ട്  ഓണ്ടലനഭായനി  സതരസഞ്ഞടുക്കഭാനുള

സഇൗകേരലലാം ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

പഭാറശഭാല,  കചേവെഭായൂര്,  ഇളവെഭായൂര്  എനനിവെനിടങ്ങളനില കേമ്പന്യൂടടറസ്ഡട്ട്  വെഭാഹന
പരനികശഭാധനഭാ കകേന്ദ്രവലാം ടഡ്രെെവെനിലാംഗട്ട്  സടസ്റ്റേനിലാംഗട്ട്  ടഭാക്കുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത
മുടത്തറ,  കമഭാനനിപളനി,  ആരക്കുഴ  എനനിവെനിടങ്ങളനില  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള  പണനികേള  പുകരഭാഗമനിചവെരുന.  റതീജനിയണല  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്
ഓഫതീസുമഭായനി  ബന്ധസപട പരഭാതനികേളുലാം ഇടനനിലക്കഭാര് ബന്ധസപട അഴനിമതനികേളുലാം
അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട്  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  കേമ്മേതീഷണകററനില  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സസല
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാസത വെകുപനില ഇകന്റെണല ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട് വെനിജനിലന്സുലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാനസത്ത  എല്ലെഭാ  റതീജനിയണല  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  സബട്ട്  റതീജനിയണല  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  19  സചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളനിലുലാം  സനി.സനി.ടനി.വെനി.  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  സകേലകടഭാണ്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനില
രൂപതീകേരനിച സഭാകങതനികേ സമനിതനിയസട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  സഭാകങതനികേ സമനിതനിയസട
അനുമതനി ലഭലമഭാക്കനി പദതനി ഉടന്തസന നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെനതനിനുകശഷലാം വെനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട്
ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബന്യൂകറഭാ 4 കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

കജഭായനിന്റെട്ട് ആര്.ടനി. ഓഫതീസട്ട്

264(1226)  ശതീ  .    മുല്ലെക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചേടയമലാംഗലത്തട്ട്  ഒരു  കജഭായനിന്റെട്ട്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസട്ട്  അനുവെദനിക്കുനകേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പുതനിയ സബട്ട് റതീജനിയണല ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങസളഭാനലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട് അഴനിമതനിമുക്തമഭാക്കല 

265 (1227) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനവെകുപട്ട് അഴനിമതനിമുക്തമഭാക്കഭാന് എസനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
ടകേസക്കഭാണനിട്ടുളതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എസനല്ലെഭാലാം ഉഇൗര്ജനിത ഇ-ഗകവെണന്സട്ട് സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
വെകുപനില ഒരുക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സലാംവെനിധഭാനങ്ങള വെഴനി എസനല്ലെഭാലാം കസവെനങ്ങളഭാണട്ട് സപഭാതുജനങ്ങളക്കയനി
ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്? വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഏജന്റുമഭാരുസടയലാം  മദലവെര്ത്തനികേളുസടയലാം  പനിടനിയനില നനിനലാം റതീജനിയണല
ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസുകേസള വെനിമുക്തമഭാക്കുകേ,  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് കനരനിടട്ട്  ഓഫതീസനില
ഹഭാജരഭായനി  വെനിവെനിധ  കസവെനങ്ങള  സുഗമമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുകേ  എനതീ  ലക്ഷലങ്ങള
ടകേവെരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില വെനിവെനിധ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അടങ്ങനിയ
സര്ക്കുലറുകേള  പുറസപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  വെനിവെനിധ  കസവെനങ്ങള
പ്രകയഭാജനസപടുത്തുനതനിനഭായനി വെകുപട്ട് ഇ-കപസമന്റെട്ട് സലാംവെനിധഭാനവലാം ഏര്സപടുത്തനിക്കഴനിഞ്ഞു.
മഭാത്രമല്ലെ  സപഭാതുജനങ്ങളക്കുകവെണ  മുനറനിയനിപ്പുകേള  നലകുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ
കബഭാര്ഡുകേളുലാം എല്ലെഭാ ഓഫതീസുകേളനിലുലാം വെലക്തമഭായനി പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനവെകുപനില 25-ഓളലാം കസവെനങ്ങളക്കട്ട് ഓണ്ടലനഭായനി
അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുനതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില
20 കസവെനങ്ങളക്കട്ട്  ഓണ്ടലനഭായനി  പണമടയ്ക്കുനതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനവമുണട്ട്.
കൂടഭാസത  പുതുതഭായനി  രജനിസ്റ്റേര്  സചേയ്യുന  കനഭാണ്  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  വെഭാഹനങ്ങളുസട
നനികുതനിയലാം ഓണ്ടലനഭായനി അടയ്ക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  എല്ലെഭാത്തരലാം വെഭാഹനങ്ങളുസടയലാം
നനികുതനി ഓണ്ടലനഭായനി  അടയ്ക്കുനതനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്സപടുത്തുനതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിചവെരുന.  നഭാഷണല ഇന്സഫഭാര്മഭാറനികട്ട് സസന്റെറഭാണട്ട് ഇതുമഭായനി
ബന്ധസപട കസഭാഫട്ട് സവെയര് തയഭാറഭാക്കുനതട്ട്.  എസട്ട്.ബനി.ടനി./എസട്ട്.ബനി.ഐ. എനതീ
ബഭാങ്കുകേള ഉളസപടുന ഓണ്ടലന് കപസമന്റെട്ട് സലാംവെനിധഭാനമഭാണട്ട് നനിലവെനില വെകുപനില
നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഈ  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഇ-ടഷറനി  സലാംവെനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്
മഭാറ്റുനതനിലുള നടപടനികേള നടനവെരുന.  ഇ-ടഷറനി സലാംവെനിധഭാനത്തനില നനിലവെനില
9-ഓളലാം കസവെനങ്ങള ലഭലമഭാണട്ട്.   കൂടഭാസത ടഡ്രെെവെനിലാംഗട്ട്  സടസ്റ്റേനിനഭായള തതീയതനി
അകപക്ഷകേനട്ട്  തനനിസയ  സതരസഞ്ഞടുക്കഭാനുള  സഇൗകേരലവലാം  ഓണ്ടലനഭായനി
ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വെനിവെനിധ  കസവെനങ്ങളക്കട്ട്  ഓണ്ടലനഭായനി  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുനതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്  വെകുപനിസന്റെ  വെരുമഭാന
വെര്ദന എനതനിലുപരനി ഇടനനിലക്കഭാസര ഒഴനിവെഭാക്കനി സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് സമചസപട
കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്. 

ഓണ്ടലന് ടഭാകനികേള

266(1228)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  ഏസതഭാസക്ക  ഓണ്ടലന്  ടഭാകനികേള  നനിലവെനിലുസണനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഓണ്ടലന് ടഭാകനി കേമ്പനനികേളക്കട്ട് കകേരള സര്ക്കഭാര് ഏസതങനിലുലാം
വെനിധത്തനിലുള ടലസന്സുകേള നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിസല ടഭാകനികേസളക്കഭാളുലാം വെളസര കുറഞ്ഞനനിരക്കനിലഭാണട്ട് ഓണ്ടലന്
ടഭാകനികേള  ഇകപഭാള  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുനസതന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇകപഭാള  നനിരക്കട്ട്  കുറചട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്  ജനങ്ങളുസടയലാം  സര്ക്കഭാരനിസന്റെയലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിയനിടട്ട്,  പനിനതീടട്ട്  ജനങ്ങസള  അമനിത  ടഭാകനി  ചേഭാര്ജട്ട്  വെഭാങ്ങനി
ബുദനിമുടനിക്കഭാനഭാണട്ട് ടനി കേമ്പനനികേള ശമനിക്കുനസതന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേരളത്തനിസല ജനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനകേരമഭായ വെനിധത്തനില,  ചേഭാര്ജട്ട്
കുറചവെഭാങ്ങനിയഭാണട്ട്  ടനി  കേമ്പനനികേള  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുനസതങനില  ഇതനിസന
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം  കകേരളത്തനില  ആകേമഭാനലാം  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കഭാനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ഓണ്ടലന്  ടഭാകനി  എന  രതീതനിയനില  വെഭാഹനങ്ങള  രജനിസ്റ്റേര്
സചേയനിടനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല ഇവെയസട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ലെ.

(ബനി)  ഇല്ലെ.

(സനി&ഡനി)   ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  വെനിവെനിധ അഭനിപ്രഭായങ്ങള ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.
ടഭാകനി,  കേഭാര്  സതഭാഴനില  കമഖലയനില  കജഭാലനി  സചേയ്യുനവെരുസട  അഭനിപ്രഭായലാംകൂടനി
സസരൂപനിചട്ട് വെകുപ്പുതലത്തനില പഠനലാം നടത്തനി ഇതുമഭായനി ബന്ധസപട ഒരു തതീരുമഭാനലാം
ടകേസക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  ഒരു അഗ്രകഗറര്  കപഭാളനിസനി  നടപനില  വെരുത്തുനതനിനുള
ഒരു കേരടട്ട് സ്കതീലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.

കമഭാകടഭാര് സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി

 267 (1229) ശതീ  .   സകേ  .   ബഭാബു : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴനിലുലാം
എടകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവെനില  കമഭാകടഭാര്  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില  രജനിസ്റ്റേര്  സചേയ
സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട എണ്ണസമത്ര എനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സതഭാഴനിലഭാളനി ഉടമസ വെനിഹനിതമഭായനി എത്ര രൂപ പനിരനിസചടുത്തു എനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവെനില  എസനല്ലെഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
നലകുനസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നലകേനിയ  ആനുകൂലലങ്ങസള
സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവെനില കമഭാകടഭാര് സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയനില 2016 ജൂടല മഭാസലാം
വെസരയള കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം 7,85,933 സതഭാഴനിലഭാളനികേള രജനിസ്റ്റേര് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സതഭാഴനിലഭാളനി ഉടമസ വെനിഹനിതമഭായനി  2016  ജൂടല മഭാസലാം വെസരയള
കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  961,46,29,306  (സതഭാളഭായനിരത്തനി  അറുപത്തനിസയഭാനട്ട്  കകേഭാടനി
നഭാലപത്തനിയഭാറട്ട് ലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തനിസയഭാന്പതനിനഭായനിരത്തനി മുന്നൂറനി ആറട്ട്)  രൂപ
കമഭാകടഭാര് സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നനിലവെനില  നലകേനിവെരുന  ആനുകൂലലങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ടലബറനിയനില വെചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നലകേനിയ ആനുകൂലലങ്ങസള സലാംബന്ധനിച
വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* 

സഹലസമറട്ട് ധരനിക്കഭാത്തവെരുസട ചേനിത്രലാം

268(1230)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട് സഹലസമറട്ട് ധരനിക്കഭാസത യഭാത്ര
സചേയ്യുനവെര്ക്കുള  കബഭാധവെലക്കരണ  പരനിപഭാടനി  എന  നനിലയനില  സഹലസമറട്ട്
ധരനിക്കഭാത്ത പത്തട്ട് കപരുസട ചേനിത്രലാം കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന വെകുപനിസന്റെ ടസറനികലക്കട്ട്
അയയ് ക്കണസമന നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില ഈ നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപഭാക്കനിയതട്ട്  ഏതട്ട്  ഉത്തരവെനിലൂസടയഭാണട്ട്;
അതനിനട്ട് ആധഭാരമഭായ ചേടലാം ഏസതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കകേസ്സുകേളനില  കഫഭാകടഭാ  എടുക്കുനതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ
ഉപകേരണലാം കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപട്ട് നലകുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഉത്തരവെനിസന്റെ  അപ്രഭാകയഭാഗനികേത  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനവെകുപട്ട് ഇത്തരസമഭാരു നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിടനില്ലെ.

സര്വ്വതീസുകേള നനിര്ത്തനിവെയ്ക്കല

269(1231)  സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസട്ട്  ജതീവെനക്കഭാരുലാം  യഭാത്രക്കഭാരുലാം  തമ്മേനികലഭാ
മറട്ട്  വെഭാഹന  യഭാത്രക്കഭാരുമഭാകയഭാ,  പരനികശഭാധന  നടത്തുന  കപഭാലതീസട്ട്,  കമഭാകടഭാര്
സവെഹനിക്കനിളസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുമഭാകയഭാ സലാംഘര്ഷമുണഭായഭാല ഒരു മുനറനിയനിപ്പുമനില്ലെഭാസത
സര്വ്വതീസുകേള നനിര്ത്തനിവെയ്ക്കുനതുമൂലലാം യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുണഭാക്കുന ദുരനിതലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സലാംഘര്ഷ സലാംഭവെങ്ങളുണഭായഭാല നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് വെലവെസഭാപനിത
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുളകപഭാള ഇത്തരലാം പ്രവെണതകേൾസക്കതനിസര എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) വെലവെസഭാപനിത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള പ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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സസകേഭാരല ബസുകേള

270(1232)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനസത്ത സസകേഭാരലബസുകേള സമയക്രമലാം പഭാലനിക്കുനകണഭാസയനതട്ട്

പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ; ഉസണങനില പരനികശഭാധനഭാ രതീതനിയലാം ഇതനിനഭായനി ആസരയഭാണട്ട്

ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുളസതനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സമയക്രമലാം പഭാലനിക്കഭാസതയലാം അമനിത കവെഗതയനിലുലാം ഓടനിക്കുന സസകേഭാരല

ബസുകേളസക്കതനിസര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങനില  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചവെരുനതട്ട്; അവെര്സക്കതനിസര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അലക്ഷലമഭായലാം  അമനിത  കവെഗതയനിലുലാം  സസകേഭാരല  ബസട്ട്  ഓടനിക്കുന

ടഡ്രെെവെര്മഭാര്സക്കതനിസര  ഏസതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ;

വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചള പരഭാതനികേളുലാം ബസുകേളുസട സമയപടനികേയലാം

കനഭാക്കനിയഭാണട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തുനതട്ട്. ഇതനിനഭായനി കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിസല

എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് വെനിഭഭാഗസത്തയഭാണട്ട് ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  പനിഴ ഈടഭാക്കുകേയലാം തുടര്ചയഭായനി ലലാംഘനലാം നടത്തുനവെരുസട

സപര്മനിറട്ട് റദ്ദേഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം സചേയ്യുനണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില വെഭാഹനകമഭാടനിക്കുന ടഡ്രെെവെര്മഭാരുസട ടലസന്സട്ട്

സസസന്ഡട്ട് സചേയഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഉത്തരവെനില മഭാറലാം

271 (1233) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമപ്രകേഭാരലാം മുൻ സർക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഇറക്കനിയ
ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്. 74/2015/ടഭാൻസട്ട് 19-11-2015-സല ഉത്തരവെനില മഭാറലാം വെരുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഏതട്ട് തരത്തനിലുള മഭാറമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
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(സനി) പ്രസസ്തുത ഉത്തരവെട്ട് പരനിഷ് കേരനിചട്ട് സസക്രകടറനിയറനിനട്ട് പുറത്തുള ഏസതല്ലെഭാലാം
വെകുപട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കൂടനി ഇതനിസന്റെ ആനുകൂലലലാം നലകേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസവെനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

1CC1 മുതല 1CC6 വെസരയള രജനിസ്റ്റേര് നമ്പരുകേള

272(1234)  സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തഭാസഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തലസഭാനത്തട്ട് നതീലനനിറത്തനില സവെള ലനിപനിയനില 1CC1 മുതല 1CC6
വെസരയള  നമ്പരുകേള  കരഖസപടുത്തനിയ  വെഭാഹനങ്ങള  സവെഭാരനി  നടത്തുനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനനനിയമത്തനിസല ഏതട്ട് വെലവെസ പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
ഈ വെഭാഹനങ്ങള രജനിസ്റ്റേര് സചേയട്ട് നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്;  പ്രസ്തുത രജനികസഷന് നലകേനിയതട്ട്
എസനഭാസക്കയഭാസണനലാം ആര്സക്കഭാസക്കയഭാണട്ട് നലയനിട്ടുളസതനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വെലവെസ  പ്രകേഭാരലാം  മറട്ട്  ഏസതല്ലെഭാലാം  ഇനത്തനിലസപടുന
വെഭാഹനങ്ങളക്കുലാം/വെലക്തനികേളക്കുലാം  ഇനനി  മുതല  ഇത്തരലാം  രജനികസഷന്  നമ്പര്
നലകേഭാനഭാകുസമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന ചേടങ്ങള, 1989, ചേടലാം 76(7) പ്രകേഭാരലാം, ശതീലങന്
കകേഭാണ്സുകലറനിസന്റെ വെഭാഹനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  1CC1  മുതല 1CC6  വെസരയള ഡനികപ്ലഭാമഭാറനികേട്ട്
നമ്പര് നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി)  വെനികദശ രഭാജലങ്ങളനിസല നയതന പ്രതനിനനിധനിമഭാര്ക്കട്ട് ഡനികപ്ലഭാമഭാറനികേട്ട്
നമ്പര് നലകേനി വെരുന.

(നക്ഷത്ര ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  1045-ാം നമ്പര് കചേഭാദലത്തനിസന്റെ  ഉത്തരലാം എഡനിറനിലാംഗട്ട്
ബഭാഞനില ലഭലമല്ലെ.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു) 
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9.30 AM]

II അറനിയനിപട്ട്

ഇനലന് ടസനലത്തനിനട്ട് അഭനിനനനലാം

മനി  .   സതീക്കര് : അടുത്ത നടപടനിക്രമങ്ങളനികലക്കട്ട് കേടക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട് ഒരു കേഭാരലലാം

സഭസയ അറനിയനിക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  രഭാജലത്തനിസന്റെ അതനിര്ത്തനിയനില ഇനലന്

ടസനലലാം  രൂക്ഷമഭായ  ആക്രമണസത്ത  കനരനിട്ടുസകേഭാണനിരനിക്കുന.  തലഭാഗനനിര്ഭരവലാം

രക്തരൂക്ഷനിതവമഭായ  കപഭാരഭാടത്തനികലര്സപടനിരനിക്കുന  ടസനനികേ  സമൂഹസത്ത  ഈ

സഭയസട വെനികേഭാരവലാം അഭനിനനനവലാം അറനിയനിക്കുനതനിനഭായനി ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി

ഒരു പ്രകമയലാം അവെതരനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന്  ) :  സര്,  'ഇനല-പഭാകേനിസഭാന്

അതനിര്ത്തനിക്കപ്പുറത്തുനനിനള ഭതീകേരഭാക്രമണങ്ങസള സചേറുക്കഭാന് ഇനലന് ടസനലലാം

കേഴനിഞ്ഞ ദനിവെസലാം ടകേസക്കഭാണ നടപടനികേളക്കട്ട് ഈ നനിയമസഭ സര്വ്വവെനിധ പനിന്തുണയലാം

പ്രഖലഭാപനിക്കുന. നഭാടനിസനയലാം ജനങ്ങസളയലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് ടകേസക്കഭാണ നടപടനികേള

മുന്നനിര്ത്തനി ഈ സഭ ഇനലന് ടസനലസത്ത അഭനിനനനിക്കുന.  സലാംഘര്ഷഭാനരതീക്ഷലാം

കൂടുതല രൂക്ഷമഭാകുനതട്ട് ഒഴനിവെഭാക്കുലാംവെനിധലാം നയതനതലത്തനിലുലാം രഭാഷതീയ തലത്തനിലുമുള

പ്രശ്നപരനിഹഭാര ശമങ്ങള മുകനഭാട്ടുസകേഭാണ്ടുകപഭാകകേണതുണട്ട്. പഠഭാന്കകേഭാട്ടുലാം ഉറനിയനിലുമുണഭായ

സലാംഭവെങ്ങള  ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  ജഭാഗ്രതഭാപൂര്വ്വമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്

ടകേസക്കഭാള്ളുകമ്പഭാളത്തസന പ്രശ്നപരനിഹഭാര ശമങ്ങളക്കഭായള നയതന നതീക്കങ്ങള

തുടരുകേയലാം  സചേകയണതുസണനട്ട്  ഈ  സഭ  ഒനടങലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്

അഭലര്തനിക്കുന' എന പ്രകമയലാം അവെതരനിപനിക്കുന.  

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവെട്ട്  (  ശതീ  .    രകമശട്ട്  സചേനനിത്തല  ) :  സര്,  രഭാജലസുരക്ഷയ്ക്കട്ട്

ഭതീഷണനിയഭായ  ഭതീകേരവെഭാദത്തനിസനതനിസര  ഇനല  നലകേനിയ  മറുപടനി  തനികേചലാം

അഭനിനനനതീയമഭാണട്ട്.  Pakistan is exporting terrorism to India for a long time.

ഇനലയനില നനിരനരമഭായനി ഭതീകേര പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന പഭാകേനിസഭാനുള

ശക്തമഭായ നടപടനിയഭാണട്ട് ഇനലന് ടസനലലാം ഇനസല നലകേനിയതട്ട്.  I salute the

brave  Indian  Army  for  their  excellent  performance.  അതനിസഭാഹസനികേവലാം

അതനിവെനിദഗ്ദ്ധവമഭായ  ഒരു  ഓപകറഷനഭാണട്ട്  ഇനലന്  ടസനലലാം  നടത്തനിയതട്ട്.

ഇനലന്  ടസനലത്തനിനട്ട് ഒരു  പരനിക്കുകപഭാലുലാം  ഉണഭാകേഭാത്തതരത്തനിലുള

ഓപകറഷന് നടത്തനിയ  ടസനലസത്ത  ഞഭാന്  ഹഭാര്ദ്ദേമഭായനി  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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തുടര്ചയഭായനി പഭാകേനിസഭാന് ഇനലയ്ക്കുകനസര നടത്തനിയ ഭതീകേരഭാക്രമണങ്ങള ഇനലയസട

മനനഃസഭാക്ഷനിസയ കവെദനനിപനിചനിരുന.  ഇനല കേഭാടനിയ ആതസലാംയമനലാം ഇനലയസട

ബലഹതീനതയഭായനിടഭാണട്ട് പഭാകേനിസഭാന് കേണക്കഭാക്കനിയതട്ട്.  അതല്ലെഭാസയനട്ട് സതളനിയനിചസകേഭാണട്ട്

രഭാജലത്തനിസന്റെ അഭനിമഭാനവലാം ശക്തനിയലാം സതളനിയനിക്കുന നടപടനിയഭാണട്ട് ഇനസലയണഭായതട്ട്.

പുതനിയ  അക്രമങ്ങളക്കട്ട്  കകേഭാപ്പുകൂടനിസക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട് മുന്കൂടനി  കേണ്ടുസകേഭാണട്ട്

ഭതീകേരത്തഭാവെളങ്ങളനികലക്കട്ട്  ഇനല നടത്തനിയ മൂന്കൂടനിയള സചേറുത്തുനനിലപഭായനിരുന

ഇനസല  നടനതട്ട്.  ഈ  ടസനനികേ  നടപടനിയസട  ഉത്തരവെഭാദനിതസലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം

പഭാകേനിസഭാനട്ട് തസനയഭാണുളതട്ട്.  പഞഭാബനിസല പഠഭാന്കകേഭാട്ടുലാം കേഭാശ്മതീരനിസല ഉറനിയനിലുലാം

നടന ഭതീകേരഭാക്രമണത്തനില  എത്രകയഭാ  ധതീരകദശഭാഭനിമഭാനനികേളഭായ  ടസനനികേസരയഭാണട്ട്

നമുക്കട്ട്  നഷ്ടസപടതട്ട്.   ഭതീകേര  കേലഭാമ്പുകേള  അടചപൂടഭാനുള  പഭാകേനിസഭാന്  നടപടനി

ഇനനിസയങനിലുലാം ടവെകേനിക്കരുസതനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുളതട്ട്.  സഭാര്ക്കട്ട്  ഉചകകേഭാടനി

തസന അപകേടത്തനിലഭായനിരനിക്കുന.  ഇനലയസട നനിലപഭാടനിസന അലാംഗതീകേരനിചസകേഭാണട്ട്

ഭൂടഭാന്, അഫ്ഗഭാനനിസഭാന്, ബലാംഗഭാകദശട്ട് എനതീ രഭാജലങ്ങള സഭാര്ക്കട്ട് ഉചകകേഭാടനിയനിലനനിനട്ട്

വെനിട്ടുനനിലക്കുസമനട്ട്  പറയന.  പഭാകേനിസഭാനനിലഭാണട്ട്  മനുഷലഭാവെകേഭാശ  ലലാംഘനങ്ങള

നടക്കുനതട്ട്.  Pak occupied Kashmir, Balochistan, Gilgit-Baltistan എനനിവെനിടങ്ങളനില

നടക്കുന  കേടുത്ത  മനുഷലഭാവെകേഭാശ  ലലാംഘനങ്ങളസക്കതനിസര  കലഭാകേ  മനനഃസഭാക്ഷനി

ഉണര്നവെനനിട്ടുണട്ട്. ബഹുമഭാനലനഭായ മുഖലമനനി ഇവെനിസട ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാസല

കലഭാകേനയതന  രലാംഗത്തട്ട്  പഭാകേനിസഭാന്  ഒറസപട്ടുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഭതീകേരതയ്സക്കതനിസരയള സഹഭായലാം ഗഇൗരവെതരമഭായനി ഇനല കേഭാണുനസവെന സകനശലാം

പഭാകേനിസഭാനട്ട്  നലകേനിയ  ഇനലന്  ആര്മനിസയ  ഒരനിക്കലകൂടനി  അഭനിനനനിചസകേഭാണട്ട്

സഭഭാകനതഭാവെട്ട് പ്രകേടനിപനിച  വെനികേഭാരകത്തഭാടട്ട്  ഞഭാന് പൂര്ണ്ണമഭായനി കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല : സര്, ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയലാം  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവലാം

പ്രകേടനിപനിച വെനികേഭാരകത്തഭാടട്ട്  ഞഭാന് പൂര്ണ്ണമഭായലാം കയഭാജനിക്കുന.  ഇനലഭാ ഗവെണ്സമന്റുലാം

നമ്മുസട ധതീരജവെഭാന്മേഭാരുലാം സസകേസക്കഭാണ നനിലപഭാടട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായലാം ജനങ്ങളുസട പനിന്തുണ

അര്ഹനിക്കുനതഭാണട്ട്. അവെസര അനുകമഭാദനിക്കഭാന് ഞഭാന്  ഇഇൗ അവെസരലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

എല്ലെഭാവെര്ക്കുലാം നനനി. 

മനി  .    സതീക്കര്:  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  അവെതരനിപനിച  പ്രകമയലാം  സഭ

ഐകേകേകണ്ഠലന പഭാസഭാക്കനിയതഭായനി അറനിയനിക്കുന.
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സസഭാശയ സമഡനിക്കല പ്രകവെശനലാം

മനി  .   സതീക്കര് : സസഭാശയ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനിസല അഡനിഷന് നടപടനികേള
അവെസഭാനഘടത്തനിസലത്തനി നനിലക്കുകമ്പഭാള  പല കകേഭാകളജുകേളുലാം  ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ
പനിന്തുണകയഭാസട   തലവെരനിപണലാം  ഇഇൗടഭാക്കുനതഭായനി   വെലഭാപകേമഭായ  പരഭാതനികേള
ഉയരുനതുമൂലവലാം  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വെനിധനിപ്രകേഭാരലാം  അഡനിഷന് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത
സതീറ്റുകേളനില കകേന്ദ്രതീകൃത കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട് ഏര്സപടുത്തഭാന് തയഭാറഭാകേഭാസത സസകേഭാരല
മഭാകനജുസമന്റെനിനട്ട്  വെനിദലഭാഭലഭാസസക്കഭാള  നടത്തഭാന്  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  കൂട്ടുനനിലക്കുനതുമൂലവലാം
സസഭാശയ വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില ഉളവെഭായനിട്ടുളതഭായനി പറയസപടുന ഗുരുതരമഭായ
സനിതനിവെനികശഷസത്തക്കുറനിചട്ട്  ഇനസത്ത  സഭഭാനടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവെചട്ട്  ചേര്ച
സചേയണസമനഭാവെശലസപടട്ട് സര്വ്വശതീ വെനി.  ടനി.  ബലറഭാലാം,  പനി.  ബനി അബ്ദുല റസഭാക്കട്ട്
എനതീ അലാംഗങ്ങള  റൂള 50 പ്രകേഭാരലാം കനഭാടതീസട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    സസശലജ
ടതീചര്)  :  സര്,  രണ്ടുമൂനട്ട്  തവെണ  സഭയനില  ഇകത  വെനിഷയസത്തക്കുറനിചട്ട്
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  അഭനിപ്രഭായവലാം  നനിലപഭാടുലാം  വെലക്തമഭാക്കനിയതഭാണട്ട്.  20  സസഭാശയ
സമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേസള സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനില സകേഭാണ്ടുവെരനികേയലാം അവെര്
സര്ക്കഭാരുമഭായനി  എഗ്രനിസമന്റെട്ട്  വെചസകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ   നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്
വെനികധയമഭായനി  അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്  നടത്തുനതനിനുലാം  സമരനിറട്ട്  സതീറട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
വെനിട്ടുതരുനതനിനുലാം  അവെസരമുണഭാക്കനി  എനളതുമഭാണട്ട്  ഇത്തവെണസത്ത  സസഭാശയ
എഗ്രനിസമന്റെനിസന്റെ  പ്രധഭാനസപട സവെനികശഷത. കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവെസലാം പറഞ്ഞതുകപഭാസല
കൂടുതല സമരനിറട്ട്  സതീറ്റുകേള   സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അസല്ലെങനില ജനങ്ങളക്കട്ട് അനുകൂലമഭായനി
കേനിടനിസയനളതുലാം  പ്രകതലകേനിചട്ട്  അടനിവെരയനിടട്ട്  സൂചേനിപനികക്കണ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.
ഇത്തവെണസത്ത  അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള കനരസത്ത
വെലക്തമഭാക്കനിയതുസകേഭാണട്ട് അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള കൂടുതലഭായനി പറയനനില്ലെ. എങ്ങസനയഭാണട്ട്
അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട് നടക്കുനസതനട്ട് പ്രതനിപക്ഷത്തനിനുലാം അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാരുമഭായനി
ഒപനിട  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  അകലഭാടട്ട്സമന്റെനിനഭായനി  അനുവെദനിച  ദനിവെസലാം  28-ാം
തതീയതനികയഭാടുകൂടനി  അവെസഭാനനിച.  ബഹുമഭാനസപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയസട  പുതനിയ
വെനിധനിയനുസരനിചട്ട്,  ഇനനി ഏസതങനിലുലാം സതീറ്റുകേള ഒഴനിവസണങനില,  ആ കവെക്കന്സനിയനില
സര്ക്കഭാര്തസന അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട് നടത്തുനതഭാണട്ട്. അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭായനി
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അവെര്ക്കട്ട് നനിശയനിചസകേഭാടുത്ത തതീയതനിക്കുകശഷലാം വെരുന എല്ലെഭാ അകലഭാടട്ട്സമന്റുകേളുലാം
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഏകേതീകൃത അകലഭാടട്ട്സമന്റെനിലൂസട നടത്തഭാവനതഭാസണനഭാണട്ട് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
പറഞ്ഞനിട്ടുളതട്ട്.  മുഴുവെന് അകലഭാടട്ട്സമന്റുകേളുലാം  സര്ക്കഭാര് നടത്തുസമനതഭാണട്ട്  കകേരള
ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ നനിലപഭാടട്ട്.   

സസകേഭാരല-സസഭാശയ മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേള  സസഹകക്കഭാടതനിയനില  കപഭായനി  സമ്പഭാദനിച
വെനിധനിയസട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  50  ശതമഭാനലാം സതീറ്റുകേളനില അവെര്ക്കട്ട് അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്
നടത്തഭാസമന അവെസ വെനതട്ട്.  അക്കഭാരലവലാം ഞഭാന് കൂടുതല വെനിശദതീകേരനിക്കുനനില്ലെ.
സര്ക്കഭാര് ഏസറടുത്തനിട്ടുള 50 ശതമഭാനലാം സമരനിറട്ട് സതീറ്റുലാം  സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളുസട
അകലഭാടട്ട്സമന്റുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  സസപ്റലാംബര്  30  വെസരയഭാണട്ട്  സമയലാം
നനിശയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്  നടപടനി  ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.
സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേള  28-ാം  തതീയതനിക്കുകശഷലാം  ഏസതങനിലുലാം  സതീറ്റുകേളനില
അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്  നടത്തഭാസത  ബഭാക്കനി  വെയ്ക്കുകേയഭാസണങനില  അതുലാംകൂടനി  സര്ക്കഭാര്
അകലഭാടട്ട്സമന്റെഭായനി  എടുക്കുലാം.  എന്ടന്സട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  അകലഭാടട്ട്സമന്റെനിസന്റെ  ലനിസ്റ്റേട്ട്
ആവെശലസപടനിട്ടുണട്ട്.  ആദലദനിവെസലാം തസന എടട്ട് കകേഭാകളജുകേള ലനിസ്റ്റേട്ട്   നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനില കവെക്കന്സനിസയഭാനലാം ഉണഭായനിരുനനില്ലെ. ബഭാക്കനിയള ലനിസ്റ്റേട്ട് കശഖരനിചവെരുനണട്ട്.
കവെക്കന്സനിയസണങനില അതട്ട് മഭാകനജ് സമന്റെനിനട്ട് നലകുനതല്ലെ.  മൂനട്ട് കകേഭാകളജുകേളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരുമഭായനി എഗ്രനിസമന്റെട്ട് വെയ്ക്കഭാസത അവെര്ക്കട്ട് കതഭാനനിയ രതീതനിയനില അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്
നടത്തഭാന് തയഭാറഭായതട്ട്.  അവെര് ടഹകക്കഭാടതനിയനില കപഭാകുകേയലാം ഉയര്ന ഫതീസട്ട്
വെഭാങ്ങനി അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട് നടത്തഭാനുള വെനിധനി  ടഹകക്കഭാടതനി അവെര്ക്കട്ട് നലകുകേയലാം
സചേയ്സതനളതഭാണട്ട് കഖദകേരമഭായ വെസ്തുത. പത്തട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ ഫതീസട്ട് വെഭാങ്ങനിസക്കഭാണട്ട്
അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്  നടത്തഭാനഭാണട്ട്  ടഹകക്കഭാടതനി  അവെര്ക്കട്ട്  അനുവെഭാദലാം  നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.
ഫതീസട്ട് സറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി  പനിനതീടതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കണസമനള  കക്ലഭാസുകൂടനി
അതനിലുണട്ട്.  അവെരുസട അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട് സുതഭാരലമല്ലെ.  സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനിലുള
സഭാപനങ്ങളനികലതു കപഭാസലയസല്ലെനട്ട് മനസനിലഭായതുസകേഭാണട്ട്  ഈ രണട്ട് കകേഭാകളജുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുള  അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അതനിസല  അപഭാകേത  മനസനിലഭാക്കനി
അതട്ട് റദ്ദേഭാക്കഭാന് കേഴനിയകമഭാ എനഭാണട്ട് കനഭാക്കുനതട്ട്.  ഇനസല കചേര്ന സജയനിലാംസട്ട്
കേമ്മേനിറനി കയഭാഗത്തനില അടനിയനരമഭായനി ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കണസമനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനി. അങ്ങസന മഭാലപ്രഭാക്ടതീസട്ട് നടനതഭായനി കബഭാദലലാം വെനഭാല  പ്രസ്തുത
അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്  റദ്ദേഭാക്കനിസക്കഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഏകേതീകൃത  അകലഭാടട്ട്സമന്റുതസന  ഈ
പ്രസ്തുത കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം നടത്തഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  
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സകേ.എലാം.സനി.ടനി. സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതട്ട് അവെസഭാനമഭാണട്ട്.

അവെര് കകേഭാടതനിയനില കപഭായഭാണട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിയതട്ട്. പത്തട്ട് ലക്ഷലാം രൂപവെതീതലാം

ഫതീസട്ട് വെഭാങ്ങനി അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട് നടത്തഭാനഭാണട്ട് ടഹകക്കഭാടതനി അവെര്ക്കട്ട് അനുവെഭാദലാം

നലകേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിസനതനിസര സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിസയ സമതീപനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിസനക്കുറനിചട്ട് ഇനസലത്തസന

ചേര്ച സചേയട്ട്   തതീരുമഭാനത്തനിസലത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. എങ്ങസനയഭാണട്ട് ഇവെസര വെരുതനിയനില

സകേഭാണ്ടുവെരനികേ, മഭാലപ്രഭാക്ടതീസട്ട് അവെസഭാനനിപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള സലാംബന്ധനിചട്ട്

ലതീഗല  അടഡസസട്ട്  കനടനിസക്കഭാണട്ട്  ഇനസല  രഭാത്രനി  10.30  വെസര  കചേര്ന

കയഭാഗത്തനില  സജയനിലാംസട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ചേര്ച  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  സുപ്രതീലാം

കകേഭാടതനിയനില  പരഭാതനി  നലകേഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി

അകലഭാടട്ട്സമന്റെനിസന്റെ കേഭാരലലാം മഭാത്രമഭാണട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്;  ഫതീസനിസന്റെ കേഭാരലലാം ചേര്ച

സചേയനിരുനനില്ലെ. മദലപ്രകദശട്ട്, മഹഭാരഭാഷ തുടങ്ങനിയ സലാംസഭാനങ്ങളുസടസയല്ലെഭാലാം അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്

മഭാത്രമഭാണട്ട് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയസട പര്വെന്യൂവെനില വെനനിട്ടുളതട്ട്.  സര്ക്കഭാരുമഭായനി എഗ്രനിസമന്റെനില

ഒപ്പുവെച  കകേഭാകളജുകേളനില  നനിശയനിചനിട്ടുള  ഫതീസട്ട്  തുകേയനില  കേവെനിഞ്ഞട്ട് ഫതീസട്ട്

ഇഇൗടഭാക്കഭാന് ഈ എഗ്രനിസമന്റെനില ഒപനിടഭാത്ത കകേഭാകളജുകേള തയഭാറഭാകുനസവെനള

കേഭാരലലാംകൂടനി സൂചേനിപനിചസകേഭാണട്ട് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിസയ സമതീപനിക്കുലാം. ഫതീസനിസന്റെ കേഭാരലലാംകൂടനി

സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയസട  ശദയനില  സകേഭാണ്ടുവെരഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇനട്ട് അതുസലാംബന്ധനിച നനിയമ നടപടനിയനികലക്കട്ട്  നതീങ്ങുകേയഭാണട്ട്. 

ഇവെനിസട  പ്രതനിപക്ഷത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  വെലനിയ   ആകക്ഷപമഭാണുണഭായതട്ട്.
റതീഫണബനിള  സഡകപഭാസനിറട്ട്,  ബഭാങട്ട്  ഗലഭാരന്റെനി  എനനിവെ  വെഭാങ്ങുന   എനഭാണട്ട്
അടനിയനരപ്രകമയഭാവെതരണത്തനിനട്ട്  നലനിയ  കനഭാടതീസനില  പറയനതട്ട്.   കൂടഭാസത
തലവെരനിപണലാം വെഭാങ്ങുന കേഭാരലവലാം  പറയനണട്ട്.   തലവെരനിപണലാം വെഭാങ്ങനിയതഭായനി
വെലക്തമഭായ  സതളനിവെട്ട്  കേനിടനിയഭാല  ഇഇൗ   സര്ക്കഭാര്  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുസമനളതനില  യഭാസതഭാരു  സലാംശയവമനില്ലെ.   തലവെരനിപണലാം  അവെനിസട
വെഭാങ്ങുന,  ഇവെനിസട വെഭാങ്ങുന എനല്ലെ പറകയണതട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയലാം
വെളസര വെലക്തമഭായനി  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഉറപ്പു  നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേലഭാപനികറഷന്  ഫതീസട്ട്
അനുവെദനിക്കനില്ലെ;  അതു  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ഒപ്പുവെച  കകേഭാകളജഭായഭാലുലാം  ഒപ്പുവെയ്ക്കഭാത്ത
കകേഭാകളജഭായഭാലുലാം തലവെരനിപണലാം വെഭാങ്ങുനസവെനട്ട് പരഭാതനി  ലഭനിചഭാല അതനിസനപറനി
വെലക്തമഭായനി  അകനസഷണലാം   നടത്തുകേതസന സചേയ്യുലാം.  സജയനിലാംസട്ട്  കേമ്മേനിറനിയസട
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മുമ്പഭാസകേ വെരുന എല്ലെഭാ പരഭാതനികേളുലാം അകനസഷനിക്കുലാം. അതനിനട്ട് യഭാസതഭാരു സലാംശയവലാം
കവെണ.  അങ്ങസന തലവെരനിപണലാം  വെഭാങ്ങനിസയനട്ട് സതളനിഞ്ഞഭാല  വെളസര  ശക്തമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുസമനള  കേഭാരലത്തനില വെതീണ്ടുലാം ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര് ഉറപ്പുനലകുകേയഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  നനിരവെധനിതവെണ  ഇതട്ട്   സഭഭാതലത്തനിലുലാം   പുറത്തുലാം
വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  മസറഭാരു കേഭാരലലാം കനഭാടതീസനില സൂചേനിപനിചനിട്ടുളളതട്ട് ബഭാങട്ട്
ഗലഭാരന്റെനിസയക്കുറനിചഭാണട്ട്.  ബഭാങട്ട്  ഗലഭാരന്റെനി  വെഭാങ്ങഭാവനതഭാസണനട്ട്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയസട
ഓര്ഡറനിലുളതഭാണട്ട്,  സര്ക്കഭാരനിനതട്ട്  മഭാറഭാന് സഭാധനിക്കനില്ലെ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്
ഒപ്പുവെച എഗ്രനിസമന്റെനിലുലാം  റതീഫണബനിള സഡകപഭാസനിറ്റുലാം  അതുകപഭാസലതസന ബഭാങട്ട്
ഗലഭാരന്റെനിയലാം ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞതവെണ ഒപ്പുവെച കേരഭാര് പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള
വെഭായനിചകനഭാക്കണലാം.  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനട്ട്  മറട്ട്  വെനിഷയസമഭാനമനില്ലെഭാതനിരനിക്കുകമ്പഭാള,
ഇത്രയലാം നസല്ലെഭാരു കേരഭാര് ഒപനിടതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനിനുപകേരലാം,  എല്ലെഭാ ദനിവെസവലാം
ഇകത കേഭാരലലാം  പറഞ്ഞട്ട്   ബഹളമുണഭാക്കുനതനിസന വെനിഷയദഭാരനിദലലാം  എനമഭാത്രകമ
പറയഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ.  ഇത്രയലാം ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ ഒരു കേരഭാര് ഒപനിടതനിനട്ട്
ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിസന അഭനിനനനിക്കുനതനിനുപകേരലാം തുടര്ചയഭായനി ബഹളമുണഭാക്കുനതട്ട്
ജനങ്ങള കേഭാണുനണട്ട്. ഇഇൗ കേഭാരലങ്ങസളല്ലെഭാലാം അവെര് തതീരുമഭാനനിക്കുലാം.  എനമഭാത്രകമ
എനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുള്ളൂ.  തലവെരനിപണലാം  വെഭാങ്ങുനനിസല്ലെനട്ട്  ഞങ്ങള  പറയനനില്ലെ;
വെഭാങ്ങുനതഭായനി   സര്ക്കഭാരനിനട്ട് മുനനില സതളനിഞ്ഞഭാല ശക്തമഭായ നടപടനിസയടുക്കുലാം.
തലവെരനിപണലാം വെഭാങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഇഇൗ കേരഭാര് ഒപ്പുവെചനിട്ടുളതട്ട്.  

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസ്കഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ബഭാലന്  ): സര്,  ഞഭാന് ഒരു
കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര് ഉനയനിക്കുന.

മനി  .   സതീക്കര് : എനഭാണട്ട് കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര്?

ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  അഞദനിവെസമഭായനി  ഒകര  വെനിഷയലാം  ഇഇൗ
സഭയനില ചേര്ച സചേയസപടുകേയഭാണട്ട്.   ........ (ബഹളലാം)......

മനി  .   സതീക്കര്: കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡറഭാണട്ട്. അകദ്ദേഹലാം പറയസട.

ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ഇനസല  ബഹുമഭാനസപട  സതീക്കര്
ഇകതവെനിഷയവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  ഒരു  തരത്തനിലുലാം ഇനനി  ചേര്ച  സചേയഭാന്
അനുവെദനിക്കനിസല്ലെനട്ട് റൂളനിലാംഗട്ട്  നലകേനിയതഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനസപട സതീക്കറുസട റൂളനിലാംഗനിനട്ട്
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എതനിരഭായനിടഭാണട്ട് പ്രതനിപക്ഷത്തനിസന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട് ഇഇൗ പ്രകമയലാം വെനനിട്ടുളതട്ട്.  ആ
കേഭാരലലാംകൂടനി ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് ശദനിക്കണലാം.  ഇത്രകയ എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളൂ.
അസല്ലെങനില  എല്ലെഭാ  ദനിവെസവലാം  ഒകര  വെനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിച  അടനിയനര
പ്രകമയമഭായനിരനിക്കുലാം  വെരുനതട്ട്.  അങ്ങസന  ഒരു  സഭ   മുകനഭാട്ടു  സകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്
കേഴനിയകമഭാ?  ........(ബഹളലാം).......

മനി  .   സതീക്കര് :  ഒരു സഭഭാസകമ്മേളനത്തനില ഒകര വെനിഷയലാം തസന തുടര്ചയഭായനി

അടനിയനരപ്രകമയമഭായനി  സകേഭാണ്ടുവെരുനതട്ട്  ശരനിയസല്ലെനട്ട്  ഇനസല  റൂളനിലാംഗട്ട്

നലകേനിയനിരുനസവെനതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  എനഭാല  ഇനസത്ത  അടനിയനര

പ്രകമയഭാവെതരണത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള  കനഭാടതീസനില  തലവെരനിപണവമഭായനി

ബന്ധസപട്ടുള കേഭാരലലാംകൂടനി വെനനിട്ടുളതുസകേഭാണഭാണട്ട്  അനുവെദനിചതട്ട്.

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  സര്,  അടനിയനരപ്രകമയത്തനിനട്ട് അവെതരണഭാനുമതനി

കതടനിസക്കഭാണട്ട് നലകേനിയ കനഭാടതീസനിസല  പ്രധഭാനസപട ഒരു ആകരഭാപണലാം ബഹുമഭാനലയഭായ

ആകരഭാഗല  വെകുപ്പുമനനി  ഇഇൗ  സഭയനില  അലപലാം  മുമ്പട്ട്  സമ്മേതനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

അതുതസനയഭാണട്ട് ഇഇൗ അടനിയനരപ്രകമയത്തനിസന്റെ സഭാലാംഗതലവലാം.  ബഹുമഭാനലയഭായ

മനനി അലപലാം മുമ്പട്ട് ഇവെനിസട പറഞ്ഞു, ഇഇൗ നഭാടനില കേലഭാപനികറഷന് ഫതീസട്ട് വെഭാങ്ങുനനിസല്ലെനട്ട്

ഞങ്ങളക്കട്ട് പറയഭാന് സഭാധനിക്കനില്ലെഭാസയനട്ട്. അതു വെഭാങ്ങുനസണനട്ട് ബഹുമഭാനലയഭായ

മനനി  ഇവെനിസട  അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.  സസഭാശയ  കേരഭാറനില  ഒപനിടുനതനിസന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര് മുകനഭാട്ടുവെചനിരുന പ്രധഭാനസപട ഒരു വെഭാദഗതനി എനഭാണട്ട്?

ഞങ്ങളനിതഭാ  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില സതീറട്ട് കൂട്ടുന. ........(ബഹളലാം)....... എനഭാണനിതട്ട്.......

ഞഭാന് ആരലാംഭനിചനിടട്ട് 50 സസക്കന്റെട്ട് കപഭാലുമഭായനിടനില്ലെ.  ........(ബഹളലാം).......

മനി  .   സതീക്കര് :  അങ്ങട്ട് സലാംസഭാരനിക്കൂ ........പ്ലതീസട്ട്....പ്ലതീസട്ട്........  ശതീ. ബലറഭാലാം

സലാംസഭാരനിക്കൂ.

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  സര്,   ഇഇൗ  ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ   ഏറവലാം  വെലനിയ
അവെകേഭാശവെഭാദലാം,   സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില  സതീറ്റു  കൂടുന;  പഭാവെസപട  കുടനികേളക്കട്ട്
ചുരുങ്ങനിയ  ഫതീസനില  പഠനിക്കഭാനുള  സതീറ്റുകേളുസട  എണ്ണലാം  വെര്ദനിക്കുന;  അതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഒരലപലാം  ഫതീസട്ട്  കൂടനിയഭാലുലാം  കുഴപമനില്ലെഭാസയനളതഭാണട്ട്.  മഭാകനജുസമന്റുകേളുസട
പുറലാംവെരവെട്ട് ഞങ്ങളനിതഭാ ഇല്ലെഭാതഭാക്കനിയനിരനിക്കുനസവെനലാം പഭാവെസപട മഭാകനജുസമന്റുകേളക്കട്ട്
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ഇനനി കേഞ്ഞനികുടനിക്കഭാന് നനിവൃത്തനിയനില്ലെഭാസത ബനി.പനി.എല.  കേഭാര്ഡനികലക്കട്ട് മഭാകറണ
സഭാഹചേരലമുണഭാകുകേയഭാസണനലാം   അതുസകേഭാണട്ട്  ഞങ്ങളനിതഭാ അവെസര  സഹഭായനിക്കഭാന്
കേടനവെരനികേയഭാസണനലാം ബഹുമഭാനലനഭായ മുഖലമനനി പറയന. എ ല്ല്ലഭാവെസരയലാം സഹഭായനിക്കുന
എല്ലെഭാ  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  പരനിഹരനിക്കുന  ആളുകേളഭാണകല്ലെഭാ.  മഭാകനജുസമന്റുകേളുസട  പ്രശ്നലാം
ഞങ്ങളനിതഭാ  പരനിഹരനിക്കഭാന്  വെരുന;  അവെര്ക്കട്ട്  ഫതീസട്ട്  കൂടനിസക്കഭാടുക്കുന
എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ വെഭാദഗതനി. എങ്ങസനയഭാണട്ട് ഇവെനിസട ഗവെണ്സമന്റെട്ട്
കമഖലയനില  കുറസചങനിലുലാം  സതീറട്ട്  കൂടനിയനിട്ടുളതട്ട്?  ഇവെനിസട  പുതനിയ  കകേഭാകളജുകേള
വെരുന.   പുതനിയ കകേഭാകളജുകേള വെരുനതനില   സര്ക്കഭാരനിനട്ട് എസനങനിലുലാം കറഭാള
ഉകണഭാ?  ........(ബഹളലാം).......

മനി  .   സതീക്കര് :  ..........പ്ലതീസട്ട്...... .......പ്ലതീസട്ട്......ഇരനിക്കൂ

ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം : സര്, നനിലവെനിലുള കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് Medical Council
of  India  സതീറട്ട്  കൂടനിസക്കഭാടുക്കുന.   അതനില   സര്ക്കഭാരനിനട്ട് വെല്ലെ  കറഭാളുമുകണഭാ?
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ഇടസപടലമൂലലാം എനപറയഭാവന ഏകേകേഭാരലലാം  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  പുതനിയ
ചേനില കകേഭാകളജുകേസളക്കൂടനി കേരഭാറനികലക്കട്ട് സകേഭാണ്ടുവെരുനസവെനതഭാണട്ട്. ഞങ്ങള അതട്ട്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  .......(ബഹളലാം).......  അതനിലുളസപട  പല  കകേഭാകളജുകേളുലാം
ഇനട്ട്  കേരഭാറനില  നനിനട്ട്  പുറകകേഭാട്ടു  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   അങ്ങസന  വെരുകമ്പഭാള  ഇഇൗ
ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ  കേരഭാറുമഭായനി  ബന്ധസപട  ഏകേ അവെകേഭാശവെഭാദലാംകപഭാലുലാം  ഇവെനിസട
സപഭാളനിഞ്ഞുവെതീഴുകേയഭാണട്ട്.  സതീറനിസന്റെ  വെര്ദനവെട്ട്   സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ഇടസപടലനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനിട്ടുണഭായനി.  'സമരനിറട്ട് സതീറനില'  എനപറയന ഏകേ അവെകേഭാശവെഭാദലാംകപഭാലുലാം
ഇവെനിസട ഇല്ലെഭാതഭാവകേയഭാണട്ട്.  ഇവെനിസട കേലഭാപനികറഷന് ഫതീസട്ട് എനളതട്ട് പചയഭായ
ഒരു യഭാഥഭാര്തലമഭായനി ഇന മഭാധലമങ്ങള സവെളനിചത്തു സകേഭാണ്ടുവെരനികേയഭാണട്ട്.  ........
(ബഹളലാം)....... ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി പറയനതുകപഭാസല ഇസതഭാരു കതഭാനലല്ലെ.

മനി  .   സതീക്കര് :  പ്ലതീസട്ട്... പ്ലതീസട്ട്.. ഇരനിക്കൂ...... ഇരനിക്കൂ...   ........(ബഹളലാം)....... 

ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :  സര്,  ഇങ്ങസന തടസസപടുത്തുകേയഭാകണഭാ, എനനിക്കട്ട്
കേഭാരലങ്ങള വെനിശദതീകേരനിക്കഭാന് അവെസരലാം തരകണ; ഇത്ര അസസസത കേഭാണനികക്കണ
കേഭാരലമുകണഭാ? ........(ബഹളലാം).......

മനി  .    സതീക്കര് :  .......പ്ലതീസട്ട്...  പ്ലതീസട്ട്........  അകങ്ങക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  ടമക്കട്ട്
അനുവെദനിചനിട്ടുള്ളൂ.  അങ്ങട്ട്  പറകഞ്ഞഭാള.  ........(ബഹളലാം).......  സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള
കേമന്റെട്ട് പറയന സസഭഭാവെലാം ഇരുപക്ഷത്തുമുണട്ട്.  അതട്ട് നനിര്ഭഭാഗലകേരമഭാണട്ട്.  
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ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം : സര്,  ഇങ്ങസന ഡനിസ്റ്റേര്ബഭായഭാല സഭ  ഓര്ഡറനിലഭാക്കകണ;

നമുക്കട്ട്  ശദകയഭാസട  സലാംസഭാരനിക്കഭാന്  കേഴനിയകണ:   സസഭാശയ  മുതലഭാളനിമഭാസര

വെനിമര്ശനിക്കഭാന് തുടങ്ങനിയകപഭാകഴക്കുലാം ഇത്ര അസസസതസപടഭാന് കേഭാരലലാം എനഭാണട്ട്?

കേലഭാപനികറഷന് ഫതീസട്ട് വെഭാങ്ങുനസവെനലാം അതട്ട് നനിയനനിക്കണസമനലാം ഞഭാന് പറഞ്ഞു

തുടങ്ങുകമ്പഭാകഴക്കുലാം ഇത്രമഭാത്രലാം ബഹളമുണഭാകക്കണ കേഭാരലസമനഭാണട്ട്; അതനില ഇത്ര

അസസസത എനഭാണട്ട്? ........(ബഹളലാം) .......

മനി  .   സതീക്കര് :    ........പ്ലതീസട്ട്..... പ്ലതീസട്ട്......

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  സര്,  കേലഭാപനികറഷന്  ഫതീസട്ട്  വെഭാങ്ങുനസവെനട്ട്

സര്ക്കഭാരനിനുകപഭാലുലാം അലാംഗതീകേരനികക്കണ സഭാഹചേരലലാം വെനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം

അതുസലാംബന്ധനിച വെഭാര്ത്തകേള മഭാധലമങ്ങള പുറത്തു വെനിടുകേയഭാണട്ട്...  (ബഹളലാം)....

ഇവെനിസട അവെസഭാന ദനിവെസസത്ത അഡനിഷസനക്കുറനിചട്ട് പറഞ്ഞു. ..... (ബഹളലാം)....

മനി  .   സതീക്കര് :  അങ്ങട്ട് സലാംസഭാരനിക്കൂ....

ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :  സര്, അപ്പുറത്തുള യവെജന കനതഭാക്കന്മേഭാര്ക്കട്ട് എനഭാണട്ട്

സലാംഭവെനിചസതനട്ട് എനനിക്കട്ട് മനസനിലഭാകുനനില്ലെ. സസഭാശയ മഭാകനജുസമന്റെനിസന വെനിമര്ശനിക്കഭാന്

തുടങ്ങുകമ്പഭാകഴക്കുലാം ഇത്രയലാം  അസഹനിഷ്ണുത കേഭാണനികക്കണ കേഭാരലമുകണഭാ?  നനിങ്ങള

ആര്ക്കുകവെണനിയഭാണട്ട് വെഭാദനിക്കുനതട്ട്. ...(… ബഹളലാം)..... 

മനി  .    സതീക്കര് :  പ്ലതീസട്ട്...  പ്ലതീസട്ട്...  ഇരനിക്കൂ,  ഇരനിക്കൂ,...  ബഹുമഭാനസപട മനനി

മറുപടനി പറയലാം.

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :   സര്,  ഒരു  പ്രശ്നമുസണങനില  അസതനഭാസണനട്ട്
മനസനിലഭാക്കഭാനുള  ക്ഷമ  കവെകണ? ...(ബഹളലാം)......  ബഹുമഭാനസപട  ആകരഭാഗല
വെകുപ്പുമനനി സമ്മേതനിച കേഭാരലങ്ങളുസട ഡതീസറയനിലഭാണട്ട് ഞഭാന് പറയഭാന് കപഭാകുനതട്ട്.
ബഹുമഭാനസപട ആകരഭാഗല വെകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  നടപടനിസയടുക്കഭാനവെശലമഭായ കേഭാരലങ്ങള
സമര്പനിക്കഭാന്  ഞഭാന്  തയഭാറഭാകുകമ്പഭാള  ഇവെസരനനിനഭാണട്ട്  ഇഇൗ കകേഭാലഭാഹലലാം
ഉണഭാക്കുനതട്ട്;  ഇവെര്  ആരുസട  ആളുകേളഭാണട്ട്?  കകേരളത്തനിസല  പ്രധഭാനസപട  ഒരു
പത്രത്തനില ഇനട്ട് വെന വെഭാര്ത്തയഭാണട്ട്.  (പത്രലാം ഉയര്ത്തനിക്കഭാടനി)  ഇനസല നന്യൂസട്ട്
ചേഭാനലനിലുലാം  ഇക്കഭാരലലാം  വെനിശദമഭായനി  കകേളക്കുകേയണഭായനി.  ....(ബഹളലാം)  ...…
വെയനഭാടനിസല സസഭാശയ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില പ്രകവെശനലാം അവെസഭാനനിക്കുനതനിസന്റെ
അവെസഭാനദനിവെസലാം,   (…… ബഹളലാം).......  ഏതുകകേഭാകളജഭാസണനട്ട്  എല്ലെഭാവെര്ക്കുലാം
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അറനിയഭാലാം, .....(ബഹളലാം).......   മൂനട്ട് മണനിക്കൂറനിനുളനില  31  ലക്ഷലാം   രൂപയമഭായനി
വെനഭാല പ്രകവെശനലാം   ലഭനിക്കുസമനട്ട് പറഞ്ഞു.  അതനില  11  ലക്ഷലാം രൂപ ഫതീസഭായലാം
20 ലക്ഷലാം രൂപ കകേഭാഴയഭായനിട്ടുമഭാണട്ട് ആവെശലസപടുനസതനഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഒരു മഭാധലമലാം വെളസര ഉത്തരവെഭാദനിതസകത്തഭാടുകൂടനി ഈ ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ,  സമൂഹത്തനിസന്റെ
മുന്പഭാസകേ വെഭാര്ത്ത പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള അതട്ട് നനികഷധനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിസന്റെ
ശബകരഖയലാം  പുറത്തുവെനനിട്ടുണട്ട്.   സസഭാശയ  മഭാകനജുസമന്റുകേളക്കുകവെണനി  പണലാം
പനിരനിചട്ട്  നലകേഭാനുള ഏജന്സനി എടുത്തുസകേഭാണട്ട് ചേനില ആളുകേള കേടനവെരനികേയഭാണട്ട്.
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിസല  സചേര്പ്പുളകശരനിയനില  ഈ  വെര്ഷലാം  പുതനിയതഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന സസഭാശയ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില കചേരുനതനിനട്ട്  10 ലക്ഷലാം രൂപ
തലവെരനിപണലാം  വെഭാങ്ങുനസവെനലാം  വെഭാര്ത്തയനില  പറയനണട്ട്.   ഇതനിസനഭാസക്ക
ഇടവെരുത്തനിയതട്ട്  എനഭാണട്ട്?  ഇത്തരത്തനിലുള  എല്ലെഭാ  പരഭാതനികേസളയലാം  അതനിസന്റെ
ആദലഘടത്തനില തസന ഈ  സര്ക്കഭാര് നനികഷധനിക്കുകേയകല്ലെ സചേയ്യുനതട്ട്?  ഈ
സഭയനില ബഹുമഭാനലയഭായ മനനി പറഞ്ഞതട്ട് പ്രകവെശനസത്തക്കുറനിചട്ട് ഒരു പരഭാതനിയലാം
ഉയര്നവെനനിടനില്ലെ  എനഭാണട്ട്.  1500-കലസറ  പരഭാതനികേള  സജയനിലാംസട്ട്  കേമ്മേനിറനി
മുന്പഭാസകേ വെനകപഭാള ബഹുമഭാനസപട വെകുപ്പുമനനി മഭാറനിപറയകേയഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാരുലാം
മഭാകനജുസമന്റുലാം  തമ്മേനില  ഒപ്പുവെച  കേരഭാറനിസനക്കുറനിചട്ട്  ഒരു  പരഭാതനിയമനിസല്ലെനഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  പറയനതട്ട്.  അതട്ട്  സജയനിലാംസട്ട്  കേമ്മേനിറനിയസട
മഭാന്കഡററനിയനിലസപടുന കേഭാരലമല്ലെ.  മഭാകനജുസമന്റുലാം സര്ക്കഭാരുലാം തമ്മേനില ഏര്സപടുന
കേരഭാറുകേസള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരഭാതനി  പറയഭാന്  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  അവെകേഭാശമനില്ലെ.
അഡനിഷന് കപ്രഭാസസനിസന അടനിമറനിക്കുനസവെന പരഭാതനിയഭാണട്ട് അവെര് പറയനതട്ട്.
സസഭാശയപ്രശ്നലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉയര്നവെനതനിനുകശഷലാം ആദലമഭായനിടഭാണട്ട് നതീറനില
നനിനമഭാത്രകമ  പ്രകവെശനലാം  നടത്തഭാന്  പഭാടുള്ളൂസവെന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അനുകൂലമഭായ
അനരതീക്ഷലാം  ഉണഭായതട്ട്. ആ  അനരതീക്ഷസത്തയകല്ലെ  മഭാകനജുസമന്റുകേളക്കുകവെണനി
സര്ക്കഭാര് ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതട്ട്?  വെരച വെരയനില മഭാകനജുസമന്റുകേസള വെരുത്തഭാന് കേഴനിയന
അവെസരലാം  ചേരനിത്രത്തനില  ആദലമഭായനി  ടകേവെനനിടട്ട്  നനിങ്ങള  എന്തുനടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്?    സജയനിലാംസട്ട് കേമ്മേനിറനിസയസക്കഭാണട്ട്  ഏസതങനിലുലാം ഒരു കകേസനില
നടപടനി  എടുപനികചഭാ?  ഇകപഭാഴുലാം പ്രഖലഭാപനകമയള്ളൂ;  സജയനിലാംസട്ട് കേമ്മേനിറനിസയത്തസന
പനിരനിചവെനിടുനസവെനള വെഭാര്ത്തകേള പുറത്തുവെനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേമ്മേനിറനി  സചേയര്മഭാനുകപഭാലുലാം  തഭാലപരലലാം  നഷ്ടസപട്ടുകപഭാകുന  സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്
കേഭാണുനതട്ട്.   ഒരു  പരഭാതനിയനിലുലാം  ആക്ഷന്  ഉണഭാകുനനില്ലെ.  ഈ  വെനിഷയങ്ങള
ഉയര്ത്തനിപനിടനിചസകേഭാണട്ട്  എത്ര ദനിവെസമഭായനി  ഈ നഭാടനില സമരങ്ങള നടത്തുന.
ആ സമരങ്ങകളഭാടട്ട് ആകക്ഷപമഭാണട്ട്.... (ബഹളലാം).  …
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ഭതീകേരഭാക്രമണത്തനിനുകശഷലാം  ഇനല  നടത്തനിയ  പ്രതലഭാക്രമണസത്തക്കുറനിചട്ട്
ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി പ്രകമയലാം അവെതരനിപനിച.  എല്ലെഭാവെരുലാം   ഐകേകേകണ്ഠലന
അതട്ട് അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഭതീകേരഭാക്രമണത്തനിനുകശഷലാം അതനിര്ത്തനി കേടനട്ട്
ഭതീകേര കകേന്ദ്രങ്ങള ഇനല ആക്രമനിച.  നമ്മേസളല്ലെഭാവെരുലാം അതനില അഭനിമഭാനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഈസയഭാരു തതീരുമഭാനലാം കകേന്ദ്രഗവെണ്സമന്റെട്ട്  എടുക്കുനതനിനുമുന്പട്ട് പ്രധഭാനസപട ചേനില
ആളുകേളുമഭായനി  ആശയവെനിനനിമയലാം  നടത്തനിയനിരുനസവെനട്ട്  പത്രങ്ങളനില  റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യുന.  ഇനലയസട  ഉപരഭാഷപതനി  കഡഭാ.  ഹമതീദട്ട്  അന്സഭാരനി,  മുന്പ്രധഭാനമനനി
കഡഭാ.  മന്കമഭാഹന്   സനിലാംഗട്ട്  എനനിവെരുമഭായനി ആശയവെനിനനിമയലാം  നടത്തനിയനിരുന.
അസതഭാരു ജനഭാധനിപതല മരലഭാദയസട ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി കേഭാണനിച ആ
ജനഭാധനിപതല  മരലഭാദയസട  പത്തനിസലഭാസനങനിലുലാം  കകേരളത്തനിസന്റെ  മുഖലമനനി  ശതീ.
പനിണറഭായനി  വെനിജയന്  കേഭാണനിക്കുനകണഭാ?  ഈ  സഭയനിസല  5  അലാംഗങ്ങള
സമരത്തനിലഭാണട്ട്.  ഈ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് ഇനസല
ഒരു  മതീറനിലാംഗട്ട്  വെനിളനിച.  ആ  മതീറനിലാംഗനില  ബഹുമഭാനസപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവലാം
മുന്മുഖലമനനി ശതീ.  ഉമ്മേന്ചേഭാണനിയലാം പസങടുത്തു.  സതഭാടടുത്ത മുറനിയനിലുണഭായനിരുന
കകേരളത്തനിസന്റെ ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി  അതനില  പസങടുക്കഭാനുള മരലഭാദകപഭാലുലാം
കേഭാണനിചനില്ലെ.   ഇനട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  പ്രകമയലാം  അവെതരനിപനിചകപഭാള  ഞഭാനഭാസകേ
കകേഭാരനിത്തരനിച.  പ്രശ്നപരനിഹഭാരങ്ങളക്കുള  നയതന  നതീക്കങ്ങള  തുടരുസമനഭാണട്ട്
പ്രകമയലാം  അവെതരനിപനിചട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞതട്ട്.  ഈ  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനുകവെണനി
ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം എസനങനിലുലാം  ഒരു നതീക്കലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ?  .....
(ബഹളലാം).... 

മനി  .    സതീക്കര് :  പ്ലതീസട്ട് ശദനിക്കൂ. പ്ലതീസട്ട്..  അങ്ങട്ട് വെസ്തുതഭാപരമഭായ പനിശകുകേള

പറയരുതട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  സതീക്കറുസട  കചേമ്പറനില  വെരനികേയലാം

ആശയവെനിനനിമയലാം  നടത്തുകേയലാം  സചേയതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തസനയഭാണട്ട്

മതീറനിലാംഗട്ട് നടത്തനിയതട്ട്. 

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  സര്,  അങ്ങട്ട്  അകദ്ദേഹസത്ത  നലഭായതീകേരനിക്കഭാന്

ശമനിക്കുനതട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനനഭാലു  ദനിവെസമഭായനി  ഞങ്ങള  കേണ്ടുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

കകേരളത്തനിസന്റെ  മുഖലമനനി  സസയലാം  എകനഭാ  ആസണനട്ട്  ഭഭാവെനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് മഭാത്രമഭായ ചേനില കതഭാനലുകേളുണട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര് :  വെനിഷയത്തനില ഒതുങ്ങനിനനിനട്ട് സലാംസഭാരനിക്കണലാം.   
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ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം : സര്, അകദ്ദേഹസത്ത കസ്നേഹബുദനികയഭാസട ഉപകദശനിക്കഭാന്
ആര്ജവെമുള ഒരഭാളുകപഭാലുലാം കേലഭാബനിനറനിലുലാം പഭാര്ടനിയനിലുമനിസല്ലെനള അവെസയഭാണട്ട്.
... (ബഹളലാം).....

മനി  .    സതീക്കര് :   ഉനതരഭായ  കനതഭാക്കളകപഭാലുലാം  പത്തു  മനിനനിട്ടുസകേഭാണഭാണട്ട്
അടനിയനരപ്രകമയലാം അവെതരനിപനിചതട്ട്.  പ്ലതീസട്ട്... അവെസഭാനനിപനിക്കൂ...

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  സര്,  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു
കസസചഭാധനിപതനിസയകപഭാസല  കകേരളത്തനിസല  മുഖലമനനി  മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനലനഭായ വെനി.  എസട്ട്.  അചതഭാനനന്  സമരലാം സചേയ്യുന എലാം.എല.എ.-മഭാസര
സനര്ശനിച.   .....(ബഹളലാം).....  ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് എത്രകയഭാ തവെണ അവെസര
സനര്ശനിച.   പസക്ഷ  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനുള  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശവലാം  മുകനഭാട്ടുവെയ്ക്കഭാന്
ബഹുമഭാനലനഭായ മുഖലമനനി തയഭാറഭാകുനനില്ലെ.

മനി  .   സതീക്കര് :  പ്ലതീസട്ട്  കേണ്കഡട്ട്…. പ്ലതീസട്ട്.....

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :   സര്,  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  കനരനിടട്ട്  ഈ

സമരസത്ത ആകക്ഷപനിക്കുനതട്ട് ജനഭാധനിപതലവെനിരുദമഭായ പ്രവെണതയഭാണട്ട്. ഞങ്ങസള

കുടനിപടഭാളസമനട്ട് വെനിളനിചഭാണട്ട് ആകക്ഷപനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങസന ആകക്ഷപനിക്കുനതുസകേഭാണട്ട്

നമുക്കട്ട് വെനികരഭാധമനില്ലെ.  അവെസര ഏലപനിചനിരനിക്കുന പണനിയഭാണനിതട്ട്.  ഞങ്ങള എനട്ട്

പണനിയഭാണട്ട്  സചേകയണസതനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  പണനിസയടുക്കഭാനല്ലെ  കകേരളത്തനിസല

ജനങ്ങള  ഞങ്ങസള സതരസഞ്ഞടുത്തട്ട് ഇകങ്ങഭാടയചനിരനിക്കുനസതന ഉത്തമകബഭാദലകത്തഭാടു

കൂടനിയഭാണട്ട് ഈ സസഭാശയസകേഭാളസക്കതനിസര ഞങ്ങള പ്രതനികേരനിക്കുനതട്ട്.  

മനി  .   സതീക്കര് :   സമയബന്ധനിതമഭായനി അവെസഭാനനിപനിക്കണലാം.

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  സര്,  ഈസയഭാരു  കേഭാരലലാംകൂടനി  പറഞ്ഞട്ട്

അവെസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഈ കേരഭാര്സകേഭാണട്ട് ഏറവലാം കൂടുതല സഭാമ്പത്തനികേ ലഭാഭലാം

ഉണഭാകുനതട്ട് സനി.പനി.ഐ. (എലാം)-സന്റെ നനിയനണത്തനിലുള പരനിയഭാരലാം സമഡനിക്കല

കകേഭാകളജനിനഭാണട്ട്.   പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസന്റെ  ചേരനിത്രലാം  നമുക്കറനിയഭാലാം.

സര്ക്കഭാര് നലകേനിയ ഭൂമനിയനിലഭാണട്ട് ആ കകേഭാകളജട്ട് പടുത്തുയര്ത്തസപടനിരനിക്കുനതട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര്:  ഒകര  കേഭാരലലാംതസന  സഭയനില  പലപ്രഭാവെശലലാം
പറഞ്ഞുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കേനിട്ടുന സമയലാം ഫലപ്രദമഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിക്കണലാം.
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ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :   സര്,  മറ്റു  സസഭാശയ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേസള
അകപക്ഷനിചട്ട്  പരനിയഭാരലാം   സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  സചേലവെട്ട്  വെളസര  കുറവെഭാണട്ട്.
പരനിയഭാരലാം സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിലകപഭാലുലാം 1.89 കകേഭാടനി രൂപയസട അധനികേ  ഫതീസട്ട്
ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം  ഈടഭാക്കഭാന്കവെണനിയഭാണട്ട് ഈ കേരഭാറനിലൂസട മുകനഭാട്ടു വെനനിരനിക്കുനതട്ട്.
അതനില ഒരു രൂപ കപഭാലുലാം കുറയ്ക്കഭാന് തയഭാറല്ലെഭാസയനട്ട്  സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിക്കുകമ്പഭാള
ആകരഭാടഭാണട്ട് ഈ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പ്രതനിബദത; ആര്ക്കുകവെണനിയഭാണട്ട് ഗവെണ്സമന്റെട്ട്
ഈ കേടുലാംപനിടുത്തവമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതട്ട്? .... (ബഹളലാം).... 

മനി  .    സതീക്കര് :   നനിങ്ങള  ഇങ്ങസന  തടസസപടുത്തുകമ്പഭാഴഭാണട്ട്  സഭ  നതീണ്ടു
കപഭാകുനതട്ട്. ബഹുമഭാനസപട മനനി മറുപടനി പറഞ്ഞുസകേഭാള്ളുലാം.  .. (ബഹളലാം).... 

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  സര്,  ഞഭാന്  ഉത്തരവെഭാദനിതസകത്തഭാടുകൂടനി
ഉനയനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  ഓകരഭാ  സസഭാശയ  മഭാകനജുസമന്റെനിനുലാം  ഏതഭാണട്ട്  ഒനരകക്കഭാടനി
രൂപയസട  അധനികേ  വെരുമഭാനലാം  ഉണഭാക്കനിസകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  20  സസഭാശയ
സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളുസട  കേണസക്കടുത്തഭാല  ഏതഭാണട്ട്  30  കകേഭാടനി  രൂപയസട
അഴനിമതനിയഭാണട്ട് ഇവെനിസട നടനനിരനിക്കുനതട്ട്... (ബഹളലാം).... 

മനി  .   സതീക്കര് :  പ്ലതീസട്ട്…. കേണ്കഡട്ട് സചേയ. പ്ലതീസട്ട്... ടമക്കട്ട് ഓഫട്ട് സചേയ്യുലാം.

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  സര്,  ഇതനിസന്റെസയഭാസക്ക എത്ര വെനിഹനിതലാം സലാംസഭാനലാം
ഭരനിക്കുനവെര്ക്കട്ട്  ലഭനിചസവെനതട്ട് വെരുലാംനഭാളുകേളനില പുറത്തുവെരഭാന് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ഈ നടപടനി തനിരുത്തനിയനിസല്ലെങനില,  ഈ കേരഭാര് പനിന്വെലനിചനിസല്ലെങനില,
അധനികേ  ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കുന  സസഭാശയ  മഭാകനജുസമന്റുകേളസക്കതനിസര  നടപടനി
എടുത്തനിസല്ലെങനില,  സമരലാം  സചേയ്യുന  പ്രതനിപക്ഷസത്ത  ആകക്ഷപനിക്കുന  പ്രവെണത
അവെസഭാനനിപനിചനിസല്ലെങനില, സമരലാം സചേയ്യുന എലാം.എല.എ.-മഭാരുസട ജതീവെന്വെചസകേഭാണഭാണട്ട്
ഈ സര്ക്കഭാര് മുകനഭാട്ടു കപഭാകേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതങനില ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിതസന
പറഞ്ഞതുകപഭാസല ഗ്രകനഡനിസന്റെ  കേഭാറട്ട്  മഭാത്രമല്ലെ  ഈ  കേഭാറട്ട്  വെനിതചട്ട്  സകേഭാടുങഭാറട്ട്
സകേഭായ്യുന ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയസട പ്രവെര്ത്തന സസശലനിസക്കതനിസര കകേരളത്തനിസന്റെ
ജനമനസട്ട് അറനിഞ്ഞുസകേഭാണ്ടുള സമരലാം  ഇനനിയലാം മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലാം. ഇത്രയലാം അടനിയനര
പ്രഭാധഭാനലമുള ഈ വെനിഷയലാം,  കേലഭാപനികറഷന് ഫതീസട്ട്  വെഭാങ്ങുനസവെനതട്ട് പചയഭായ
യഭാഥഭാര്തലമഭായനി  മഭാധലമങ്ങള കബഭാദലസപടുത്തനിയ  സഭാഹചേരലത്തനില,  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
കേരഭാറനില  നനിനലാം  മഭാകനജുസമന്റുകേളുലാം  കകേഭാകളജുകേളുലാം  പുറകകേഭാടട്ട്  കപഭാകുന
സഭാഹചേരലത്തനില,  സസഭാശയ  കമഖല  മുഴുവെന്  കകേഭാഴയസട  കൂത്തരങ്ങഭായനി
മഭാറനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന സഭാഹചേരലത്തനില, ജനപ്രതനിനനിധനികേള സമരലാം സചേയ്യുന  ഇഇൗ
അടനിയനര  സഭാഹചേരലത്തനില മസറല്ലെഭാ   നടപടനികേളുലാം  നനിര്ത്തനിവെചട്ട്  ഈ  പ്രശ്നലാം
അതതീവെ ഗഇൗരവെകത്തഭാടുകൂടനി സഭ ചേര്ച സചേയണസമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് ആവെശലസപടഭാനുളതട്ട്.
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    സസശലജ
ടതീചര്  ) :  സര്,  ഇഇൗ  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  20  കകേഭാകളജുകേളുമഭായനി  കേരഭാര്  ഒപനിടതട്ട്
കേലഭാപനികറഷന് ഫതീസട്ട് അവെസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുകവെണനിയഭാണട്ട്.  അതുസലാംബന്ധനിചട്ട്
കേര്ശനമഭായ നനിര്കദ്ദേശവലാം സര്ക്കഭാര് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുനതനിലപ്പുറലാം
എസനങനിലുലാം സലാംഭവെനിചഭാല കേര്ശനമഭായ നടപടനിയണഭാകുലാം.  ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി
പറഞ്ഞതട്ട്  20  കകേഭാകളജുകേള  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കേരഭാര്  ഒപനിടതനിസന്റെ  ഫലമഭായനി
കേലഭാപനികറഷന്  ഫതീസട്ട്  വെഭാങ്ങഭാനുള  അവെസരലാം  സര്ക്കഭാര്  നനികഷധനിചസവെനഭാണട്ട്.
കേലഭാപനികറഷന് ഫതീസട്ട് വെഭാങ്ങനിസയനട്ട് ഞഭാന് പറഞ്ഞനിടനില്ലെ. എനഭാല കേലഭാപനികറഷന്
ഫതീസട്ട്  ആസരങനിലുലാം  എവെനിസടസയങനിലുലാം  കചേഭാദനിചനിട്ടുകണഭാ,  വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്
പരനികശഭാധനിചവെരനികേയഭാണട്ട്. ഞങ്ങളുസട മുനനില കേലഭാപനികറഷന് ഫതീസട്ട് വെഭാങ്ങനിയതഭായള
പരഭാതനിയനില്ലെ.  സമരനിറനുസരനിചട്ട്  അഡനിഷന് ലഭനിക്കുനനില്ലെ,  അകപക്ഷയനിസല സചേറനിയ
കപഭാരഭായ്മകേഭാരണലാം അവെസരലാം നനികഷധനിചസവെസനഭാസക്കയള പരഭാതനിയഭാണട്ട്  സജയനിലാംസട്ട്
കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാസകേ  ലഭനിചതട്ട്.  കേലഭാപനികറഷന്  ഫതീസട്ട്  വെഭാങ്ങനിയതനിസന്റെ  സതളനിവെട്ട്
ശതീ.  വെനി.  ടനി.  ബലറഭാമനിസന്റെയലാം ചേനില മഭാധലമങ്ങളുസടയലാം സസകേവെശമുസണനട്ട് ഇവെനിസട
പറഞ്ഞു.  മഭാധലമങ്ങളക്കട്ട് ധഭാര്മ്മേനികേതയസണങനില ആ പരഭാതനിയലാം  സതളനിവകേളുലാം
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സസകേമഭാറണസമനട്ട് ഞങ്ങള ആവെശലസപടുകേയഭാണട്ട്.  ശതീ. വെനി. ടനി. ബലറഭാമനിസന്റെ
സസകേവെശമുള  സതളനിവകേളുലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സസകേമഭാറണലാം.  സര്ക്കഭാര്   അതനികന്മേല
കേര്ശനമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലാം.  അവെനിസട  കേലഭാപനികറഷന്  ഫതീസട്ട്,  ഇവെനിസട
കേലഭാപനികറഷന് ഫതീസട്ട്, 300 കകേഭാടനി എസനഭാസക്ക വെളസര  അവെലക്തമഭായനി പറയനതട്ട്
ആളുകേസള  സതറനിദരനിപനിക്കഭാന്  കവെണനിയഭാസണനട്ട്  ഇഇൗ  നനിയമസഭയനില  ഞഭാന്
പറയകേയഭാണട്ട്.  ബന്ധസപട  മഭാധലമവലാം  ശതീ.  വെനി.  ടനി.  ബലറഭാമുലാം  യ.ഡനി.എഫട്ട്-ഉലാം
ഇനതസന ആ സതളനിവകേള സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സസകേമഭാറനിയഭാല  കേര്ശനമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.   

പുതനിയ  സതീറ്റുകേള  ധഭാരഭാളമഭായനി  വെനതനില  ഞങ്ങളസക്കഭാരു  കറഭാളുസണനട്ട്
ഇവെനിസട പറഞ്ഞു.  ശരനിയഭാണട്ട്, പുതനിയ സതീറട്ട്  അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കഭാര് പുതനിയതഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള,  സമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില വെരുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന സതീറട്ട്
ഇല്ലെഭാതഭായനികല്ലെ  എനതഭാണട്ട്  കചേഭാദലലാം.  കലഭാധഭാ  കേമ്മേനിറനിയസട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇനസത്ത
ദനിനപത്രങ്ങളനിലുണട്ട്.  അതട്ട് വെഭായനിക്കൂ. ആവെശലമഭായ സഇൗകേരലസമഭാരുക്കഭാത്തതനിനഭാല
പുതനിയ  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളസക്കതനിസര  എലാം.സനി.സഎ.  കേര്ശനമഭായ
നടപടനിസയടുക്കണസമനലാം അവെയസട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  റദ്ദേഭാക്കണസമനമഭാണട്ട്  കലഭാധഭാ
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കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനില പറഞ്ഞനിട്ടുളതട്ട്.  എനനിടട്ട്  ആ കകേഭാകളജട്ട് ഇത്തവെണ എലാം.സനി.സഎ.
അലാംഗതീകേരനിചനിരുനസവെങനില  ഇത്ര  സതീറട്ട്  കേനിട്ടുമഭായനിരുന,  ഞങ്ങള  പ്രഖലഭാപനിച
കകേഭാകളജഭാണട്ട്,  അതുസകേഭാണട്ട്  അത്രയലാം  സതീറട്ട്  നഷ്ടസപട്ടുകപഭായനികല്ലെസയനട്ട്  സസപ്നലാം
കേഭാണുകേയഭാണട്ട്. എനഭാണട്ട് ഇതനിനടനിസഭാനലാം? ഞങ്ങള ആ  കകേഭാകളജനിസന സലാംബന്ധനിചലാം
പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  ഞഭാന്  അതനിസന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലക്കട്ട്  കേടക്കുനനില്ലെ.  കേഴനിഞ്ഞ
തവെണ ആറട്ട് സസഭാശയ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേള  സര്ക്കഭാരുമഭായനി കേരഭാറുണഭാക്കഭാസത
സതക്കുവെടക്കട്ട് നടന.  അവെര്ക്കട്ട് കതഭാനനിയ ഫതീസുലാം വെഭാങ്ങനി.  സതീറനിനട്ട് ഒരു കകേഭാടനി
രൂപ വെതീതലാം വെഭാങ്ങനിസയനഭാണട്ട് പറയനതട്ട്.  ശതീ.  വെനി.  ടനി.  ബലറഭാലാം   പറഞ്ഞതുകപഭാസല
കേഴനിഞ്ഞ തവെണ  600  സതീറനില  600  കകേഭാടനിരൂപ വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുസണങനില അതഭാണട്ട്
വെഭാങ്ങനിട്ടുളസതനട്ട്  ഞങ്ങളുലാം പറയന. എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച? അനട്ട് സജയനിലാംസട്ട്
കേമ്മേനിറനിയണഭായനിരുനനികല്ലെ?  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  അവെര്   സസതീകേരനിചതട്ട്?   അതട്ട്
ഇവെനിസട  വെലക്തമഭാകക്കണ  കേഭാരലമഭാണട്ട്. ആറട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  അവെരുസട  100
സതീറ്റുകേളനില  വെതീതലാം  600  സതീറനില  അവെര്ക്കട്ട്  കതഭാനനിയ  കേലഭാപനികറഷന്  ഫതീസട്ട്
വെഭാങ്ങനി  കേഭാശുണഭാക്കനി.  ആര്ക്കഭാണട്ട്  ഇതനിസന്റെ  കേമ്മേതീഷന്  കേനിടനിയതട്ട്?  അകപഭാള
എവെനിസടയഭായനിരുന സജയനിലാംസട്ട് കേമ്മേനിറനി; സജയനിലാംസട്ട് കേമ്മേനിറനി സചേറുവെനിരലനക്കനികയഭാ?
ഞങ്ങള ഇനസല രഭാത്രനിവെസര സജയനിലാംസട്ട് കേമ്മേനിറനികയഭാടട്ട് കയഭാഗലാം കചേരഭാന് പറഞ്ഞതട്ട്
ഇനസല  വെസര  നടന  അഡനിഷനകേത്തട്ട്  എസനങനിലുലാം  ക്രമകക്കടുകണഭാസയനട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭാണട്ട്. മൂനട്ട് കകേഭാകളജുകേള സര്ക്കഭാരുമഭായനി കേരഭാറുണഭാക്കഭാസത മഭാറനി
നനിനകപഭാള  ആ   കകേഭാകളജുകേള  അവെര്ക്കനിഷ്ടമുളതുകപഭാസല  കപഭാകേസട,  അവെര്
കേലഭാപനികറഷന്  ഫതീസട്ട്  വെഭാങ്ങനികക്കഭാസട  എനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കഭാസത  ആ  മൂനട്ട്
കകേഭാകളജുകേകളയലാം പനിടനികൂടഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  കേലഭാപനികറഷന് ഫതീസട്ട്  വെഭാങ്ങുനതട്ട്
തടസസപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  ഇത്രയലാം വെലക്തമഭായ നടപടനിസയടുത്തട്ട്  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതനില നനിങ്ങളക്കട്ട് നല്ലെ കബജഭാറുണട്ട്. കേഭാരണലാം നനിങ്ങള
മഭാകനജുസമന്റെനിസന്റെ  ആളഭായനിടഭാണട്ട്  സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്.  ആ  മഭാകനജുസമന്റെനിനുകവെണനി
വെക്കഭാലത്തുപറയഭാനഭാണട്ട്   ഈ  പുകേമറ  സൃഷ്ടനിചസകേഭാണട്ട്  ഇവെനിസട  വെരുനസതനട്ട്
നനഭായനി  ഇഇൗ  നഭാടനിസല  ജനങ്ങളക്കറനിയഭാലാം.  മഭാകനജുസമന്റെനിസന  വെരചവെരയനില
നനിര്ത്തണലാം.  ആരഭാണട്ട്  മഭാകനജുസമന്റെനിസന  വെരചവെരയനില  നനിര്ത്തനിയതട്ട്?  20
കകേഭാകളജുകേസള വെരചവെരയനില നനിര്ത്തനിയതട്ട് ഇഇൗ സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്. മൂനട്ട് കകേഭാകളജുകേള
ഞങ്ങള വെരചവെരയനില നനിലക്കഭാത്തതനിസന്റെ കപരനിലഭാണട്ട് എന്ടന്സട്ട് കേമ്മേതീഷണറുലാം
സജയനിലാംസട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലാം  ഇടസപടട്ട്  അവെര്സക്കതനിസര  എനട്ട്  നനിയമനടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയസമനട്ട്  പരനികശഭാധനിചതട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില  ഞങ്ങള
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സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിവെസര കപഭാകേഭാന് തയഭാറഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇത്രയലാം വെലക്തമഭായ ഒരു
തതീരുമഭാനലാം ഇഇൗ ഗവെണ്സമന്റെട്ട് എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. തലവെരനിപണലാം വെഭാങ്ങഭാനുള അവെസരലാം
ഇല്ലെഭാതഭാക്കുകേയലാം   സമരനിറട്ട്  സതീറനിസന്റെ  എണ്ണലാം  വെര്ദനിപനിക്കുകേയലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഒരലകങഭാലവമനില്ലെഭാസത  സസപ്റലാംബര്  30-ാം  തതീയതനി  അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്  കപ്രഭാസസട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അകലഭാടട്ട്സമന്റെനിസന്റെ  കേഭാരലത്തനില  ഇതുവെസരയനില്ലെഭാത്ത
സമഭാധഭാനവലാം  കൃതലതയലാം  ഇഇൗ  വെര്ഷലാം   സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിസയനളതനില
ജനങ്ങള   അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ജനങ്ങളുസട  പനിന്തുണയനില്ലെഭാത്ത  ഒരു  സമരവലാം
നനിലനനിലക്കനില്ലെ.  സമരലാം  തുടങ്ങുകമ്പഭാള  ആകലഭാചേനിക്കണമഭായനിരുന.
അടനിസഭാനമനില്ലെഭാത്ത  ഒരു  പ്രശ്നവമഭായനി  സമരത്തനിനട്ട്  പുറസപടഭാല  ആ  സമരലാം
അവെസഭാനനിപനിക്കഭാന് വെളസര ബുദനിമുടഭായനിരനിക്കുലാം.  അതനിനട്ട്  ഞങ്ങസള  പഴനിചനിടട്ട്
കേഭാരലമനില്ലെ.  ഞങ്ങളുസട  നനിലപഭാടട്ട്  നനിയമസഭയനിലുലാം  വെലക്തമഭാണട്ട്.  ഞങ്ങള
ബഹുജനങ്ങകളഭാടട്ട്   പറയനതുലാം വെലക്തമഭാണട്ട്.  ഏറവലാം  നല്ലെ കേരഭാറഭാണട്ട് സസഭാശയ
മഭാകനജുസമന്റുമഭായനി  എല.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്   ഉണഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
കേഴനിഞ്ഞ  വെര്ഷകത്തക്കഭാള  350 കുടനികേളക്കുകൂടനി  സമരനിറട്ട്  ആനുകൂലലകത്തഭാടുകൂടനി
അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട് ലഭനിചട്ട് പഠനിക്കഭാന് തയഭാറഭായനി നനിലക്കുകമ്പഭാള,  സസപ്തലാംബര് 30-ാം
തതീയതനി  അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്രക്രനിയ  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  വെതീണ്ടുലാം  ഇത്തരലാം
അലകങഭാലങ്ങളുമഭായനി  ഇറങ്ങുനതട്ട്  ആസര  സഹഭായനിക്കഭാനഭാസണനട്ട്  അവെര് തസന
പരനികശഭാധനിചഭാല  മതനി.  ഇഇൗ  വെനിഷയലാം  നനിരവെധനി  തവെണ  സഭയനില
വെനിശദതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  ഇനലാം  കചേഭാദനിച  എല്ലെഭാ  കചേഭാദലങ്ങളക്കുലാം  മറുപടനി
പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്   ഇഇൗ വെനിഷയലാം സഭ നനിര്ത്തനിവെചട്ട്  ചേര്ച സചേകയണ
യഭാസതഭാരഭാവെശലകേതയമനില്ലെ.

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന്  ) :  സര്,  ഇനട്ട്  രഭാവെനിസല   പത്രലാം

വെഭായനിചകപഭാഴഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഇനസലസയഭാരു   കയഭാഗലാം  വെനിളനിചസവെനട്ട്  അറനിഞ്ഞതട്ട്.

ഏതട്ട് കയഭാഗമഭാസണനട്ട് എനനിക്കട്ട് യഭാസതഭാരു  അറനിവമനില്ലെ.  .....(ബഹളലാം)............

മനി  .    സതീക്കര് :  .......പ്ലതീസട്ട്......നനിങ്ങള  നനിശബരഭായനിരനിക്കൂ.  അകദ്ദേഹലാം

സലാംസഭാരനിക്കസട  ......(ബഹളലാം)............  അങ്ങട്ട്  സലാംസഭാരനിചകപഭാള  കേമന്റെട്ട്

പറഞ്ഞതനിനട്ട്  ധഭാര്മ്മേനികേകരഭാഷലാം  സകേഭാണതഭാണകല്ലെഭാ?  ആ  ധഭാര്മ്മേനികേതസയഭാസക്ക

ഇകപഭാള കപഭാകയഭാ? നനിമനിഷങ്ങളക്കകേലാം നനിലപഭാടട്ട് മഭാറുനതട്ട് ശരനിയല്ലെ. .......പ്ലതീസട്ട്......

sit down.
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ശതീ  .   പനിണറഭായനി വെനിജയന് : സര്, ഇനസല അങ്ങട്ട് സഭ നനിര്ത്തനിവെചതനിനുകശഷലാം
ഞഭാന്  കുറചസമയലാം  ഇവെനിസടത്തസനയനിരുന.  പനിനതീടട്ട്  ഇവെനിസടത്തസനയള
മുഖലമനനിയസട  ഓഫതീസനില  ഇരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  സബല്ലെടനിചകശഷമഭാണട്ട്  ഇവെനികടക്കട്ട്
ഞഭാന്   വെതീണ്ടുലാം  വെനതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ഒരു  കയഭാഗവലാം  വെനിളനിചനിടനില്ലെ.   കയഭാഗത്തനിസന്റെ
എസനങനിലുലാം വെനിവെരലാം എസന അറനിയനിചനിട്ടുമനില്ലെ. ......(ബഹളലാം)............ 

മനി  .    സതീക്കര് :  .......പ്ലതീസട്ട്......  സചേയര്  വെലക്തമഭാക്കഭാനുളതട്ട്  സചേയര്
വെലക്തമഭാക്കനിസക്കഭാളഭാലാം.  നനിങ്ങള  ഇരനിക്കൂ.  മുഖലമനനി  പറഞ്ഞുകേഴനിയസട.
അക്കഭാരലത്തനില നനിങ്ങള ആശങസപകടണ. നനിങ്ങള അവെനിസട ഇരനിക്കൂ. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വെനിജയന് :  സര്,  പല കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം കകേരളത്തനില ചേനില
മഭാധലമങ്ങള ബുദനി ഉപകദശനിച നലകേഭാറുസണനളതട്ട് നമ്മേളസക്കല്ലെഭാവെര്ക്കുമറനിയഭാലാം. അതുലാം
ഏസറടുത്തട്ട്  വെനതനിസന്റെ പരനിഹഭാസലത സസയലാം കബഭാദലസപടഭാല   നനഭായനിരനിക്കുലാം.
ബഹുമഭാനസപട  സതീക്കര്  അങ്ങസനസയഭാരു  കയഭാഗലാം  വെനിളനിചനിടനില്ലെ.  കയഭാഗത്തനില
പസങടുക്കഭാന്  മുഖലമനനി  എന  നനിലയനില  എകനഭാടട്ട്  ആവെശലസപടനിട്ടുമനില്ലെ.  അതട്ട്
മനസനിലഭാക്കനിയഭാല നല്ലെതട്ട്. ......(ബഹളലാം)............ 

മനി  .    സതീക്കര് :  സചേയര്  വെലക്തമഭാകക്കണതട്ട്  വെലക്തമഭാക്കനിസക്കഭാള്ളുലാം.  നനിങ്ങള
അവെനിസട ഇരനിക്കൂ. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന് :  ഏകതഭാ  മഭാധലമസമഴുതനിയതട്ട്  അതുകപഭാസല
സസതീകേരനിചട്ട് പറഞ്ഞതനിസന്റെ അബദമഭാണട്ട് ഇകപഭാള  സലാംഭവെനിചതട്ട്. ബഹുമഭാനലനഭായ
അലാംഗലാം ഇവെനിസട ചൂണനിക്കഭാണനിച ഒരു കേഭാരലലാം, ഇനട്ട് ഒരു പത്രത്തനില  തലവെരനിപണലാം
വെഭാങ്ങനിസയന വെഭാര്ത്തയസണനഭാണട്ട്.  അത്തരലാം ഒരു വെഭാര്ത്തയസണനളതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.
ആ  വെഭാര്ത്തയനില  പറയന  കേഭാരലങ്ങളനില  എസനങനിലുലാം  വെസ്തുതയകണഭാസയനട്ട്
വെനിജനിലന്സനിസനസക്കഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനിപനിക്കഭാലാം.  എനനിക്കട്ട്  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങകളഭാടട്ട്
സപഭാതുവെഭായനി അഭലര്തനിക്കഭാനുളതട്ട്, എവെനിസടസയങനിലുലാം തലവെരനിപണലാം വെഭാങ്ങനിസയനള
പരഭാതനി  നനിങ്ങളുസട  കേയനിലുസണങനില  അതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സസകേമഭാറണലാം.  അതുലാം
വെനിജനിലന്സനിനട്ട്  ടകേമഭാറഭാന് സര്ക്കഭാര് സനദമഭാണട്ട്.  തലവെരനിപണലാം വെഭാങ്ങുനതട്ട്
നനിയമവെനിരുദമഭായ നടപടനിയഭാണട്ട്.  അതനിസനതനിസര കേര്ക്കശ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.
പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസന  സര്ക്കഭാര്  ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്  നനിങ്ങള
കനരകത്ത തുടക്കലാം കുറനിചതഭാണട്ട്. പകക്ഷ അതനിസന്റെ  നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിരുനനില്ലെ.
അതനിനട്ട് ഇനനി വെലനിയ തഭാമസമനില്ലെ.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജട്ട് ഏസറടുക്കഭാന്തസന
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  ഏസറടുക്കുനകതഭാസട  അവെനിടസത്ത  ഫതീസട്ട്  നനിരക്കുലാം
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മറ്റുകേഭാരലങ്ങളുസമല്ലെഭാലാം മഭാറുലാം.  അസതഭാരു സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജഭായനി മഭാറുലാം. അക്കഭാരലത്തനില
പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകക്കണ കേഭാരലമനിസല്ലെനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കതഭാനനതട്ട്.   സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയസട
വെനിധനി വെനകേഴനിഞ്ഞ സഭാഹചേരലത്തനില അതനിലനനിനലാം വെലതലസമഭായ എസനങനിലുലാം
നനിലപഭാടട്ട് ഏസതങനിലുലാം സസഭാശയ കകേഭാകളജട്ട് സസതീകേരനിചഭാല ആ കകേഭാകളജനിസനതനിസര
ശക്തമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  ആകരഭാഗല  വെകുപ്പുമനനി
വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകത  നനിലതസനയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  അടനിയനരപ്രകമയ
കനഭാടതീസനില   "സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വെനിധനിപ്രകേഭാരലാം  അഡനിഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
സതീറ്റുകേളനില കകേന്ദ്രതീകൃത കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട് നടത്തഭാന് കേഴനിയഭാസത.........”എനപറയന.
കകേന്ദ്രതീകൃത  കേഇൗണ്സനിലനിലാംസഗഭാനലാം  ഇനനിയനില്ലെ.  ഒഴനിവെട്ട്  വെരുന  സതീറനികലക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്തസന  പ്രകവെശനലാം  നടത്തുകേയകല്ലെ  കവെണതട്ട്?  അങ്ങസനതസന
വെലക്തമഭാക്കുനതഭാണട്ട്  നല്ലെതട്ട്.  ഒരു  തരത്തനിലുമുള  ആശങയലാം  കവെണ.  നമ്മുസട
കുടനികേളുസടയലാം  നഭാടനിസന്റെയലാം  ഭഭാവെനി  സലാംരക്ഷനിക്കത്തക്ക  നനിലപഭാടട്ട്  തസനയഭാണട്ട്
ഇക്കഭാരലത്തനില സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്. അതുസകേഭാണ്ടുതസന ഇതട്ട്  പ്രകതലകേനിചട്ട്
ചേര്ച സചേകയണ ഒരു കേഭാരലവമനില്ലെ.   

ശതീ  .   ഉമ്മേന് ചേഭാണനി :  സര്, പരനിയഭാരലാം സമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട് ഏസറടുക്കുസമനട്ട്
പറഞ്ഞതട്ട് വെളസര നല്ലെ കേഭാരലമഭാണട്ട്. അതട്ട് കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചതഭാണട്ട്.
അതനിസന്റെ  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിരുനനില്ലെ;  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലാം.  ഈ
വെര്ഷസത്ത  അകലഭാടട്ട്സമന്റെനിസന്റെ  ഫതീസഭാണട്ട്  നനിശയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ
എല.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തുലാം യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഴനിഞ്ഞ
അഞവെര്ഷക്കഭാലത്തുലാം   ഇവെനിടസത്ത  സസകേഭാരല  സസഭാശയ  കകേഭാകളജനില  നനിനട്ട്
വെലതലസമഭായ  ഒരു  ഫതീസട്ട്  സക്ചേറഭായനിരുന  പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല
കകേഭാകളജനിനുണഭായനിരുനതട്ട്.  അതഭായനിരുന  എല്ലെഭാക്കഭാലത്തുലാം  ഉണഭായനിരുനതട്ട്.
അതട്ട് പുതനിയ സനിസ്റ്റേമല്ലെ. ഇപ്രഭാവെശലവലാം എന്.ആര്.സഎ., മഭാകന ജുസമന്റെട്ട് സതീറ്റുകേളനില
പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  കുറഞ്ഞ  ഫതീസഭാണട്ട്.  സസപ്രവെറട്ട്  സസഭാശയ
കകേഭാകളജനിസനക്കഭാള   ഒഭാകരഭാ  ലക്ഷലാം  കുറവെഭാണട്ട്  നനിശയനിചനിരുനതട്ട്.   സര്ക്കഭാര്
സമരനിറട്ട് സതീറനില ഒരുലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്  വെര്ദനിപനിചതട്ട്.   കേഴനിഞ്ഞ എല.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തുലാം യ.ഡനി.എഫട്ട്.   സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഴനിഞ്ഞ അഞവെര്ഷവലാം
പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസന്റെ  മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  കൂടനി  കയഭാഗലാംകചേര്നട്ട് എഗ്രനി
സചേയസകേഭാണട്ട് കുറഞ്ഞ ഫതീസഭാണട്ട് മുകനഭാട്ടുവെചതട്ട്. ഇപ്രഭാവെശലലാം ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  സമരനിറട്ട്
സതീറനില ഒനരലക്ഷലാം രൂപ എനളതട്ട് രണര ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി.  അടുത്ത സകേഭാല്ലെലാം
ഏസറടുത്തഭാല  വെളസര  നല്ലെതട്ട്.  ഈ വെര്ഷലാം  കചേരുന കുടനികേളക്കട്ട്  അഞവെര്ഷവലാം
ഇകപഭാള  കൂടനിയ  ഫതീസട്ട്   നലകേണലാം.  അതട്ട്  ശരനിയഭാകണഭാ;  അസതഭാനട്ട്
തനിരുത്തനിക്കൂകട?
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ശതീ  .   പനിണറഭായനി വെനിജയന് : സര്, സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജട്ട് വെനഭാല അവെനിടസത്ത
ഫതീസട്ട്  നനിരക്കട്ട്  എങ്ങസനയഭായനിരനിക്കുസമനതട്ട്  നമുസക്കല്ലെഭാവെര്ക്കുമറനിയഭാമകല്ലെഭാ;
സര്ക്കഭാര്   കകേഭാകളജനിസന്റെ  ഫതീസട്ട്  നനിരക്കട്ട്  തസനയഭാണട്ട്  ബഭാധകേമഭാകുനതട്ട്.
സമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏസറടുക്കുനകതഭാസട അവെനിസട സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജട്ട്
സലാംവെനിധഭാനമഭായനി  മഭാറുലാം.   ഏസറടുക്കല  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകേസട.   എനനിടട്ട്
നമുക്കട്ട് എനഭാസണനളതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ഏസറടുക്കല നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായഭാല
ആ കകേഭാകളജട്ട് സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജഭായനി മഭാറുകേയഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജനിനകേത്തട്ട്
മസറഭാരു സലാംവെനിധഭാനലാം  പഭാടനില്ലെ. 

ശതീ  .   ഉമ്മേന് ചേഭാണനി :  സര്, പകക്ഷ ഒരു ആശയക്കുഴപമുളതട്ട് ഈ വെര്ഷസത്ത
അകലഭാടട്ട്സമന്റെനിനട്ട്  ആരുവെനിചേഭാരനിചഭാലുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഫതീസട്ട്   നലകേഭാന്  കേഴനിയനില്ലെ;
കേഭാരണലാം സകേഭാചനി സഹകേരണ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട് ഏസറടുത്തകപഭാള ഇകത പ്രശ്നലാം
അനസത്ത സര്ക്കഭാര് അഭനിമുഖതീകേരനിചതഭാണട്ട്.   കൂടനിയ ഫതീസഭാണട്ട്   എനതനിനഭാല
അകപക്ഷനിക്കഭാതനിരുന വെളസരയധനികേലാം വെനിദലഭാര്തനികേളുണട്ട്. സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജഭാകുകമ്പഭാള
ഒരു  സകേഭാല്ലെലാം  25000  രൂപ  ഫതീസട്ട്   നലകേനി പഠനിക്കഭാലാം.   പകക്ഷ  നമ്മേള  ഇനട്ട്
വെചനിരനിക്കുന  ഫതീസട്ട്  വെളസര  കൂടനിയതഭാണട്ട്,  അതുസകേഭാണട്ട്  അസസപ്ല  സചേയഭാത്ത
വെനിദലഭാര്തനികേളുമുണട്ട്.  അകനകേലാം  വെനിദലഭാര്തനികേള പുറത്തുനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്. 25,000
രൂപയഭാണട്ട്  ഫതീസഭായനിരുസനങനില  അസസപ്ല  സചേയ്യുമഭായനിരുന;  എസന്റെ അവെസരമഭാണട്ട്
നനികഷധനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;  എസന  കേബളനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്  എനട്ട്  അവെര്
പരഭാതനിസപടുകേയഭാണട്ട്. ഈ  വെര്ഷലാം    സര്ക്കഭാര് ഏസറടുത്തഭാലുലാം  നമുക്കട്ട്  ഒനലാം
സചേയഭാന് കേഴനിയനില്ലെ; കൂടനിയ ഫതീസട്ട് തസന നലകകേണനിവെരുലാം. അതുസകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
സമരനിറട്ട്  സതീറനിസല ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയസട   വെര്ദനസവെനട്ട് പറയനതട്ട് അമനിതമഭായ
വെര്ദനവെഭാണട്ട്. സസകേഭാരല സസഭാശയ കകേഭാകളജനില 65,000 രൂപയഭാണട്ട്  വെര്ദനിപനിചനിട്ടുളതട്ട്.
ഇവെനിസട ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വെര്ദനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന് :  സര്,  പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജട്ട്
സഹകേരണ അടനിസഭാനത്തനില നടത്തുന ഒരു കകേഭാകളജട്ട് എന നനിലയ്ക്കട്ട്  എനഭാകണഭാ
നമ്മേള  നനിശയനിക്കുനതട്ട്  അതട്ട്  മഭാത്രകമ  നടപനിലഭാക്കൂ.  പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല
കകേഭാകളജനിസന്റെ അവെസ ഇകപഭാള എനഭാസണനട്ട് നനിങ്ങളസക്കല്ലെഭാവെര്ക്കുമറനിയഭാലാം. കേഭാരണലാം,
സമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട്   ഏസറടുക്കുകമ്പഭാള  അതനിസന്റെ   ബഭാദലത  എത്രയഭാസണനട്ട്
നനിങ്ങള കനരകത്ത  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണഭാകുലാം.  എല്ലെഭാവെര്ക്കുലാം  അതറനിയഭാലാം.  നമ്മുസട
നനിലപഭാടനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിനട്ട്  കൂടുതല ബഭാദലത
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വെരഭാനുള നടപടനികേള  മഭാത്രകമ  കനരകത്ത  ഉണഭായനിട്ടുള്ളൂ.  കനസരമറനിചട്ട്  മസറഭാരു
കകേഭാകളജഭാകുകമ്പഭാള  അവെര്  പല  വെഴനികേളനിലൂസട  കേഭാരലങ്ങള ശരനിയഭാക്കനിയനിരനിക്കുലാം.
അതുസകേഭാണഭാണട്ട് ഞഭാന് കനരസത്ത പുറലാംവെരവെട്ട് എനട്ട് പറഞ്ഞതനിസന ആകക്ഷപനിക്കഭാന്
ചേനിലര്  തയഭാറഭായതട്ട്.  അതട്ട്  നമ്മുസട  നഭാടനില നനിലനനിനനിരുന  ഒരു വെസ്തുതയഭാണട്ട്.
അതഭാണട്ട് ഇത്തവെണ പൂര്ണ്ണമഭായനി   ഒഴനിവെഭാക്കനിയതട്ട്.   അതട്ട് കവെസറഭാരു ഭഭാഗലാം.  ആ
ഭഭാഗമല്ലെ നമ്മേള ഇകപഭാള ചേര്ച സചേയ്യുനതട്ട്.  പകക്ഷ നമ്മേള കേഭാകണണ കേഭാരലലാം,
സഹകേരണ  സഭാപനമല്ലെഭാത്ത  ഒരു  സഭാപനമഭാകുകമ്പഭാള  അവെരുസട  ലഭാഭലാം
വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുകവെണനിയള  മറട്ട്  നടപടനികേള  അവെര്  സസതീകേരനിക്കുമഭായനിരുന.
പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിനട്ട്  അങ്ങസന  യഭാസതഭാരു  വെഴനിയമനില്ലെ.  കകേഭാകളജട്ട്
നടത്തനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  അവെസയനികലക്കട്ട്  എത്തനിനനിലക്കുന.
കനരകത്ത  എടുത്ത തതീരുമഭാനങ്ങള സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയതുസകേഭാണ്ടുലാം സഹകേരണ
സഭാപനലാം എന  നനിലയ്ക്കുലാം അതനിനട്ട് അവെര് വെഴനിസപടട്ട് നനിനനിട്ടുണട്ട്. പകക്ഷ കേഭാരലങ്ങസളല്ലെഭാലാം
മനസനിലഭാക്കുന ഒരു സര്ക്കഭാര് എന നനിലയ്ക്കട്ട് അവെകരഭാടട്ട് മഭാത്രലാം 'നനിങ്ങളുസട ഫതീസട്ട്
കുറയ്ക്കണ'സമനട്ട്  ആവെശലസപടഭാന്   കേഴനിയഭാത്ത  സനിതനിയഭാണുളതട്ട്.  അകപഭാള
നഭാടനില നനിലനനിലക്കുന ഫതീസട്ട്   സമ്പ്രദഭായലാം   അവെനിസട   തുടരുലാം. അകതസമയലാം
എത്രയലാംസപസടനട്ട് ആ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഏസറടുക്കുകേയലാം  സചേയ്യുലാം.
അകതഭാസട  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുന്മുഖലമനനി  ഉനയനിക്കുന  തരത്തനിലുള  ഒരു
പ്രശ്നവമനില്ലെഭാസത വെരനികേയലാം സചേയ്യുലാം.  മറട്ട് സഭാകങതനികേ പ്രശ്നങ്ങള എനഭാസണനളതട്ട്
നമുക്കട്ട് കൂടഭായനി ചേര്ച സചേയട്ട് പരനിഹരനിക്കുകേയലാം സചേയഭാലാം.  അതഭാണട്ട് നല്ലെതട്ട്.

ശതീ  .    ഉമ്മേന് ചേഭാണനി :  സര്,   ഇഇൗ പുറലാംവെരസവെഭാക്ക നനിര്ത്തനിയനിടട്ട്  സസഭാശയ

കകേഭാകളജുകേളനില  നനിങ്ങള  ഫതീസട്ട്  വെര്ദനിപനിചസകേഭാടുത്തു.  ഒനഭാമതഭായനി,  ആ

വെര്ദനവെനിസനക്കഭാള  കൂടുതല  പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിനട്ട്  നലകുനതട്ട്

ശരനിയഭാകണഭാ?  രണഭാമതഭായനി,  മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  സതീറനിലുലാം  എന്.ആര്.സഎ.  സതീറനിലുലാം

നനിങ്ങള  ആ  കുറവെട്ട്  വെരുത്തനി.   മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  സതീറനില  സസകേഭാരല  സസഭാശയ

കകേഭാകളജനില 11 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിചകപഭാള പരനിയഭാരലാം സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില

10 ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രകമ അനുവെദനിചള്ളൂ.  എന്.ആര്.സഎ.  സതീറനില 15  ലക്ഷലാം രൂപ

അനുവെദനിചസകേഭാടുത്തകപഭാള പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില  14  ലക്ഷലാം രൂപ

മഭാത്രകമ അനുവെദനിചള്ളൂ.  സസഭാശയ കകേഭാകളജനില  65,000  രൂപ അനുവെദനിചകപഭാള

പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  സമരനിറട്ട്  സതീറനില  വെകരണ

കുടനികേളക്കട്ട്  1,00,000  രൂപയഭാണട്ട്  ഫതീസട്ട്. ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജട്ട്
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കേഴനിഞ്ഞഭാല എല്ലെഭാവെരുലാം ആഗ്രഹനിക്കുന അടുത്ത കകേഭാകളജട്ട് പരനിയഭാരലാം സമഡനിക്കല

കകേഭാകളജഭാണട്ട്.  അവെനിസട ഗവെണ്സമന്റെട്ട് സമരനിറനില 1,00,000  രൂപ വെര്ദനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഇഇൗ കേഭാരലങ്ങസളല്ലെഭാലാം കേണക്കനിസലടുത്തുസകേഭാണട്ട് സസകേഭാരല  സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്

65,000  രൂപയഭാണട്ട്  വെര്ദനിപനിചസകേഭാടുത്തതട്ട്.  അതനിസനഭാരു   നലഭായതീകേരണവമനിസല്ലെനഭാണട്ട്

എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുളതട്ട്.

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വെനിജയന് : സര്, സര്ക്കഭാര് പ്രകവെശനിപനിക്കുന 50 ശതമഭാനലാം

സതീറനിസന്റെ കേഭാരലമഭാണകല്ലെഭാ പറയനതട്ട്.  ആ  50  ശതമഭാനലാം സതീറനിസന്റെ കേഭാരലത്തനില

പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില പഠനിക്കുന കുടനികേളുലാം  പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല

കകേഭാകളജനിനട്ട്  പുറത്തുള സസഭാശയ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില പഠനിക്കുന കുടനികേളുലാം

തമ്മേനില ഫതീസട്ട് നനിരക്കനില  വെലതലഭാസമനില്ലെ; ഇതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച നടപടനി.

ഒരു വെലതലഭാസവമനില്ലെ. ആദലകത്തതട്ട് 25,000 രൂപ നനിരക്കട്ട്.  പനിനതീടുളതട്ട് 1,85,000

രൂപ  എനളതട്ട്  രണര  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനി  വെര്ദനിപനിച.   ആ  രണര  ലക്ഷലാം

രൂപയഭാണട്ട് എല്ലെഭായനിടത്തുലാം നനിലനനിര്ത്തനിയതട്ട്. ഇതഭാണട്ട് ഇകപഭാഴുള ഫതീസട്ട് നനിരക്കട്ട്.

അതനിസനഭാരു  വെലതലഭാസവമനില്ലെ.  അതഭായതട്ട്  മറട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിസലല്ലെഭാമുള  നനിരക്കട്ട്

എത്രയഭാകണഭാ  അകത  നനിരക്കനിലത്തസന  പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില

പഠനിക്കുന കുടനിയലാം പഠനിക്കുലാം.  ഇതഭാണട്ട് വെസ്തുത.

ശതീ  .    ഉമ്മേന്  ചേഭാണനി :   സര്,  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനിസലഭാസക്ക  65,000
രൂപയഭാണട്ട് ഫതീസട്ട് വെര്ദനിപനിചതട്ട്. പരനിയഭാരത്തട്ട് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വെര്ദനിപനിച. കേഴനിഞ്ഞ
പ്രഭാവെശലലാം  ഫതീസട്ട്  ഒനര  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനിരുന. കേഴനിഞ്ഞ  എല.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ഭരണകേഭാലത്തുലാം  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്
വെര്ഷക്കഭാലത്തുലാം ഉണഭായനിരുനതനിലനനിനലാം  വെലതലസമഭാണട്ട് ഇകപഭാള നനിശയനിചനിരനിക്കുന
ഫതീസട്ട്.   ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  ഇകപഭാള കകേഭാകളജട്ട്  ഏസറടുക്കുന;  അടുത്ത വെര്ഷലാം മുതല
ഇവെനിസട സൂചേനിപനിച ഫതീസട്ട് ആസണങനില,  ഇഇൗസയഭാരു വെര്ഷകത്തക്കട്ട് മഭാത്രലാം  ഇങ്ങസന
സചേയ്യുനതട്ട് എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട്?  എന്തുസകേഭാണട്ട് എന്.ആര്.സഎ.,  മഭാകനജുസമന്റെട്ട് സതീറ്റുകേളനില
ഫതീസട്ട്  വെര്ദനിപനിചനില്ലെ?   അവെനിസടയലാം  തുലലത  ഉണഭാകേണലാം.  തുലലതയഭാസണങനില
എന്.ആര്.സഎ.  കേസഭാടയനിലുലാം മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  കേസഭാടയനിലുലാം എനനിനഭാണട്ട് ഓകരഭാ ലക്ഷലാം
രൂപ കുറചസകേഭാടുത്തതട്ട്?  സമരനിറനില വെരുന പഭാവെസപട കുടനികേളക്കുമഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇഇൗ
കവെര്തനിരനിവെട്ട് വെരുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. അതട്ട് ശരനിയല്ലെ എനഭാണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്.
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വെലവെസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്  ) :  സര്,
ബഹുമഭാനസപട മുന് മുഖലമനനി,  ഇഇൗ കകേഭാകളജനിസന എല.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്
ഏസറടുത്തട്ട് ഗവെണ്സമന്റെട്ട് കകേഭാകളജഭാക്കനി മഭാറനിയതഭാണട്ട്.  നനിങ്ങളഭാണട്ട് ആ കകേഭാകളജനിസന
തനിരനിചസകേഭാടുത്തതട്ട്.  അനട്ട്   ഏസറടുത്തനിരുനതട്ട്   സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജഭായനിരുനസവെങനില
ഇഇൗ   പ്രശ്നമുണഭാകുമഭായനിരുകനഭാ?  നനിങ്ങള വെരുത്തനിവെച വെനിനയഭാണനിതട്ട്.  അതനിനട്ട്
ഉത്തരവെഭാദനി നനിങ്ങളഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന് :  സര്,  മറട്ട്  കുടനികേളക്കട്ട്   ഫതീസനില കുറവണട്ട്
എനളളതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്. അതുസകേഭാണട്ട്  50 ശതമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര് സതീറനില പ്രകവെശനിപനിച
കുടനികേളനില  ഒരു  വെലതലഭാസലാം  വെരുത്തണസമനട്ട്  ഗവെണ്സമന്റെട്ട് ഇകപഭാള  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ലെ.
അതനിനട്ട്  ഒരു  അടനിസഭാനവമനില്ലെ.  കേഭാരണലാം  ആ  കകേഭാകളജനിസന്റെ  പരനിതഭാപകേരമഭായ
കേഴനിഞ്ഞ കേഭാലസത്ത അവെസ വെചട്ട് അവെര്ക്കട്ട് നടത്തനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് വെനിഷമമുണട്ട്
എനളതുസകേഭാണ്ടുതസന ആ കുറവെട്ട് ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കഭാന് നനിര്വ്വഭാഹമനില്ലെ. 

മനി  .    സതീക്കര് :  ബഹുമഭാനസപട  വെകുപ്പുമനനിയസടയലാം  മുഖലമനനിയസടയലാം
വെനിശദതീകേരണത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  അടനിയനരപ്രകമയഭാവെതരണത്തനിനട്ട്
അനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

       (അടനിയനരപ്രകമയഭാവെതരണത്തനിനട്ട് അനുമതനി നനികഷധനിച.)

മനി  .   സതീക്കര് : സഭസയ സതറനിദരനിപനിക്കുന  നനിലയനിലുള മഭാധലമ വെഭാര്ത്തകേളുസട
അടനിസഭാനത്തനില ചേനില അലാംഗങ്ങള ചേനില പരഭാമര്ശങ്ങള ഇവെനിസട നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിയമസഭഭാ  കേവെഭാടത്തനില  ബഹുമഭാനസപട  സഭാമഭാജനികേരുസട  സമരലാം  നടക്കുന
പശഭാത്തലത്തനില  അതട്ട്  അവെസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുലാം  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനുലാം  സചേയറനിസന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്  കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേള  നടനനിട്ടുണട്ട്.  ഇരുവെനിഭഭാഗവമഭായനി  നടന
കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേളനില  സമവെഭായലാം  സഭാദലമഭായനിസല്ലെനട്ട്  സഭസയ  അറനിയനിക്കുകേയലാം
സചേയ.  അതനിനപ്പുറലാം ഇനസല കേക്ഷനികനതഭാക്കളുസട കയഭാഗലാം വെനിളനിക്കുകേകയഭാ ബഹുമഭാനസപട
മുഖലമനനിസയ  അതനികലക്കട്ട്  ക്ഷണനിക്കുകേകയഭാ  ഉണഭായനിടനില്ലെ.  അതട്ട്  എല്ലെഭാ
കേക്ഷനികനതഭാക്കളക്കുലാം അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.  

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവെട്ട് (  ശതീ  .   രകമശട്ട് സചേനനിത്തല  ) : സര്, സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില
ബഹുമഭാനസപട  സതീക്കര്  ഒരു  കയഭാഗലാം  വെനിളനിചഭാല  അതനില  കേക്ഷനികനതഭാക്കസളയലാം
പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവെനിസനയലാം ബന്ധസപടവെസരയമഭാണട്ട് വെനിളനിക്കഭാറുളതട്ട്.  അങ്ങട്ട് അങ്ങസന
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വെനിളനിചനില്ലെഭാസയനളതട്ട് ഇകപഭാഴഭാണട്ട് അറനിയനതട്ട്.  അങ്ങട്ട് ഒരു കയഭാഗലാം വെനിളനിചഭാല
ഞങ്ങള ഏതഭായഭാലുലാം വെരുലാം.  അക്കഭാരലത്തനില സലാംശയലാം കവെണ.  പ്രതനിപക്ഷസത്ത
വെനിളനിചഭാല  ഞങ്ങള  വെരുലാം.  ഭരണകേക്ഷനി  വെരുകമഭാ  ഇല്ലെകയഭാസയനളതട്ട്  അങ്ങട്ട്
തതീരുമഭാനനികക്കണ കേഭാരലമഭാണട്ട്.  

വെലവെസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്  ) :  സര്,
ബഹുമഭാനസപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവെട്ട്  അതട്ട്  പ്രകതലകേലാം  പറകയണ  കേഭാരലമുകണഭാ;
ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് വെനിളനിചഭാല സഭാധഭാരണ കേക്ഷനികനതഭാക്കള, അപ്പുറവലാം ഇപ്പുറവലാം
ഇരനിക്കുനവെസരഭാസക്ക  കപഭാകേഭാറനികല്ലെ;  അതട്ട്  എനനിനഭാണട്ട്  നനിങ്ങള  പ്രകതലകേനിചട്ട്
പറയനതട്ട്.  

മനി  .   സതീക്കര് : വെനിളനിചവെസരല്ലെഭാലാം വെനനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    രകമശട്ട്  സചേനനിത്തല :  സര്,  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന്
സമചസപട്ടുവെരുനതനില എനനിക്കട്ട്  സകനഭാഷമുണട്ട്.  ഞങ്ങള  അടനിയനരപ്രകമയലാം
അവെതരനിപനിചതട്ട് സതറഭായനികപഭാസയനട്ട് ഇവെനിസട നമ്മുസട ബഹുമഭാനലനഭായ  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസ്കഭാരനികേവലാം പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വെകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞു.  കസഭാളഭാര് വെനിഷയത്തനില ശതീ.  എ.  സകേ.  ബഭാലന് തസന മൂനട്ട്
തവെണ ഇവെനിസട അടനിയനരപ്രകമയലാം അവെതരനിപനിചനിട്ടുണട്ട് എനഭാണട്ട് എസന്റെ ഓര്മ്മേ. 

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസ്കഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ബഭാലന്  ) :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ
സഭയനില  കസഭാളഭാര്  വെനിഷയത്തനില  ഒസരഭാറ  അടനിയനരപ്രകമയവലാം  ഞഭാന്
അവെതരനിപനിചനിടനില്ലെ.  

ശതീ  .   രകമശട്ട് സചേനനിത്തല : സര്, അങ്ങട്ട് അവെതരനിപനിചഭാലുലാം ഇസല്ലെങനിലുലാം ഏകഴഭാ

എകടഭാ തവെണ ആ വെനിഷയത്തനില ഇവെനിസട അടനിയനരപ്രകമയലാം  അവെതരനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഏസതഭാസക്ക തതീയതനികേളനിലഭായനിരുന എനളതനിനട്ട് സതളനിവെട്ട് ഞഭാന് തരഭാലാം. അകപഭാള

ഇസതഭാരു പുതനിയ കേഭാരലമസല്ലെനഭാണട്ട് ഞഭാന് പറഞ്ഞതട്ട്.   സസഭാശയ വെനിഷയവമഭായനി

ബന്ധസപട ഈ സമരലാം  ഇത്രയലാം ദനിവെസലാം പനിനനിടനിട്ടുലാം ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയലാം

ആകരഭാഗല  വെകുപ്പുമനനിയലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  സസതീകേരനിക്കുന നനിലപഭാടട്ട്  തനികേചലാം

നനികഷധഭാതകേമഭാണട്ട്.  ഇവെര് നഭാടനില നടക്കുന കേഭാരലങ്ങള അറനിയനനിസല്ലെനതഭാണട്ട്

യഭാഥഭാര്തലലാം.   ഈ  സമരത്തനിനട്ട്  ജനങ്ങളുസട  പനിന്തുണ  ഉസണനതഭാണട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ
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നഭാലഞട്ട്  ദനിവെസങ്ങളനിസല  സമരത്തനിസന്റെ  ഗതനി  പരനികശഭാധനിചഭാല  നമുക്കട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന്

കേഴനിയനതട്ട്.  സസഭാശയ  പ്രശ്നത്തനില  ഒരു  തരത്തനിലുമുള  പ്രശ്നവമനിസല്ലെനഭാണട്ട്

ബഹുമഭാനസപട ആകരഭാഗല  വെകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞതട്ട്.   ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനിയലാം

അതഭാണട്ട്  ആവെര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  ഞങ്ങള  100  ശതമഭാനലാം  സതീറട്ട്  ഏസറടുത്തു,

മഭാകനജുസമന്റെട്ട് ടഹകക്കഭാടതനിയനില കകേസനിനട്ട് കപഭായനി,  മഭാകനജുസമന്റെട്ട് കകേസട്ട് ജയനിച

എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്  ഇവെനിസട  കനരസത്ത  പറഞ്ഞതട്ട്.  എന്തുസകേഭാണട്ട്  അപതീല

സകേഭാടുത്തനിസല്ലെനഭാണട്ട് ഞങ്ങള കചേഭാദനിചതട്ട്. ഞങ്ങള വെനിദലഭാര്തനികേളുസട ഭഭാവെനിസയക്കരുതനി

അപതീലനിനട്ട് കപഭാകുനനിസല്ലെനഭാണട്ട് ബഹുമഭാനസപട ആകരഭാഗല വെകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതട്ട്.

പ്രകവെശന നടപടനികേള സസപ്റലാംബര്  30-നട്ട് അവെസഭാനനിപനിക്കണസമനളതുസകേഭാണട്ട്

സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില  കപഭായനില്ലെ  എനപറഞ്ഞു.  ഇകപഭാള   സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില

കപഭാകേഭാന്  കപഭാകുകേയകല്ലെ;  ഇകപഭാള  നനിങ്ങള  എനനിനഭാണട്ട്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില

കപഭാകുനതട്ട്?

ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ബഭാലന് :  സര്, P.  A.  Inamdar and Others Vs. State  of

Maharashtra  കകേസനിസന്റെ വെനിധനി നനിലവെനിലുളനിടകത്തഭാളലാംകേഭാലലാം സസഭാശയ കമഖലയനിസല

100  ശതമഭാനലാം സതീറ്റുലാം മഭാകനജുസമന്റെനിനുളതകല്ലെ;  അതനിസന മറനികേടക്കഭാന് ശതീ.  എലാം.

എ.  കബബനി  ഇവെനിസട  ഒരു  നനിയമലാം  സകേഭാണ്ടുവെനകല്ലെഭാ;  ആ നനിയമലാം  ഇകപഭാഴുകണഭാ;

അക്കഭാരലലാം  ബഹുമഭാനസപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെനിനട്ട്  അറനിയഭാമകല്ലെഭാ?  സസഭാശയ

കമഖലയനിസല ഒസരഭാറ സതീറ്റുലാം മഭാകനജുസമന്റെനിനല്ലെഭാസത  സര്ക്കഭാരനിനനില്ലെ.  

ശതീ  .    രകമശട്ട് സചേനനിത്തല :  സര്,  ശതീ.  എലാം.  എ.  കബബനിയസട കേഭാലത്തുണഭാക്കനിയ

വെന്കതഭാതനിലുള  കുഴപലാം  പരനിഹരനിചതട്ട്   ഉമ്മേന്  ചേഭാണനി  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  അതട്ട്

മനസനിലഭാക്കണലാം.  നനിങ്ങളഭാണട്ട്  കുഴപമുണഭാക്കനിയതട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട  ആകരഭാഗല

വെകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞസതനഭാണട്ട്?  സസപ്റലാംബര്  30  വെസര  മഭാത്രകമ  ഞങ്ങളക്കട്ട്

സമയമുള്ളൂ,  അതനിനഭാല  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില  നനിനട്ട്  സമയലാം  നതീടനി  കചേഭാദനിക്കഭാന്

കപഭാവകേയഭാസണനഭാണട്ട്.   എനനിനഭാണട്ട്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില  നനിനട്ട്  സമയലാം  നതീടനി

കചേഭാദനിക്കഭാന് കപഭാകുനതട്ട്; നതീറട്ട് സമരനിറട്ട് സതീറനിസല അഡനിഷന് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ?

പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ലെ.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി മഹഭാരഭാഷ ഗവെണ്സമന്റെനിനട്ട്  സമയലാം നതീടനിസക്കഭാടുത്തു.

ഈ  ഗവെണ്സമന്റെനിനട്ട്   പ്രകവെശന  നടപടനികേളുസട  കേഭാരലത്തനില  ഓകരഭാ  ഘടത്തനിലുലാം
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അവെലക്തതയഭാണുളതട്ട്. സര്ക്കഭാര് കവെണ  ഗൃഹപഭാഠലാം  സചേയ്യുനനില്ലെ. സര്ക്കഭാര്

ആശയക്കുഴപമുണഭാക്കുന.  നനിങ്ങള സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില കപഭായനിരുസനങനില ഇനട്ട്

കകേരളത്തനിനട്ട് അനുകൂലമഭായ വെനിധനിയണഭാകുമഭായനിരുന.  ആ വെനിധനി   സമ്പഭാദനിക്കഭാന്

തയഭാറഭാകേഭാത്തതട്ട് സസകേഭാരല  മഭാകനജുസമന്റുകേളുമഭായനി  നനിങ്ങള  നടത്തനിയ

കൂട്ടുകേചവെടമഭാസണനള കേഭാരലത്തനില യഭാസതഭാരു സലാംശയവമനില്ലെ.  ഇകപഭാള എനഭാണട്ട്

നടക്കുനതട്ട്? പല കകേഭാകളജുകേളുലാം കസഭാടട്ട് അഡനിഷന് നടത്തുന.  ആരട്ട് നനിയനനിക്കുലാം?

സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വെനിധനിപ്രകേഭാരലാം  സസപ്റലാംബര്  28-നകേലാം അഡനിഷന്

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിസല്ലെങനില  ബഭാക്കനി  സതീറ്റുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയണസമനഭാണട്ട്.

ആസരങനിലുലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുകണഭാ?  ക്രനിസലന് മഭാകനജട്ട് സമന്റെനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള  മൂനട്ട്

കകേഭാകളജുകേള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയതട്ട്.    മൂനട്ട്  സതീറഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

ലഭനിചതട്ട്.  പ്രകവെശനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാസയനള  കരഖകേള  നലകേനിസക്കഭാണട്ട്  മറ്റു

മഭാകനജുസമന്റുകേള   സര്ക്കഭാരനിസന സവെല്ലുവെനിളനിക്കുന;  മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  സജയനിലാംസട്ട്

കേമ്മേനിറനിസയ  സവെല്ലുവെനിളനിക്കുന;  മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  എന്ടന്സട്ട്  കേമ്മേതീഷണസറ

സവെല്ലുവെനിളനിക്കുന.   ഞഭാന്  ഇനസല  എന്ടന്സട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുമഭായനി  സലാംസഭാരനിച.

സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയസട  വെനിധനികപഭാലുലാം  ഇതുവെസര   ലഭനിചനിടനിസല്ലെനഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം

പറഞ്ഞതട്ട്.   അഞ മണനിവെസര  ഞഭാന്  കചേഭാദനിചകപഭാഴുലാം  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞതട്ട്

സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയസട   വെനിധനിപകേര്പട്ട് കേനിടനിയനിസല്ലെനഭാണട്ട്.   എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട് അതട്ട്

ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്? 

ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    ടശലജ

ടതീചര്  ) : സര് ,   അങ്ങകയഭാടട്ട് എനഭാണട്ട് എന്ടന്സട്ട് കേമ്മേതീഷണര് സലാംസഭാരനിചസതനട്ട്

എനനിക്കറനിയനില്ലെ.   ഇനസല  ഞഭാനുലാം  എന്ടന്സട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുലാം  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി

വെനിധനിയസട  പകേര്പ്പുവെചഭാണട്ട്  സലാംസഭാരനിചതട്ട്.   അകങ്ങക്കട്ട്  എന്തുസകേഭാണട്ട്  അതട്ട്

കേനിടനിയനില്ലെ?   അകങ്ങക്കട്ട് കവെണസമങനില   ഇന്റെര്സനറനിലനനിനലാം  വെനിധനിയസട  പകേര്പട്ട്

എടുക്കഭാലാം.   സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി   വെനിധനിയസട  പകേര്പട്ട്   ലഭനിക്കഭാന് കവെസറ  എസനല്ലെഭാലാം

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുണട്ട്.

ശതീ  .    രകമശട്ട്  സചേനനിത്തല :  സര്,  ശതീ.  ബനി.  എസട്ട്.  മഭാകവെഭാജനിയമഭായനി ഞഭാന്

അഞമണനിവെസര  സലാംസഭാരനിച.  
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ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന് : സര്,   ഇന്റെര്സനറനിലനനിനലാം വെനിധനിയസട പകേര്സപടുക്കഭാന്

പഭാടനില്ലെഭായനിരുകനഭാ?

ശതീ  .    രകമശട്ട്  സചേനനിത്തല :  സര്,   ഇന്റെര്സനറനിലനനിനലാം ലഭനിചനില്ലെ.

സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില നനിനട്ട് കേനിടനിയനിസല്ലെനഭാണട്ട് എന്ടന്സട്ട് കേമ്മേതീഷണര് പറഞ്ഞതട്ട്.

അതനിനുകശഷലാം   ലഭനിചകേഭാണുലാം,  എനനിക്കറനിയനില്ലെ.   ഏതഭായഭാലുലാം ഈ കേഭാരലത്തനില

കവെണത്ര  അവെധഭാനത   സര്ക്കഭാര് കേഭാടനിയനിടനില്ലെ  എനളതഭാണട്ട്  ഇതനിലനനിനലാം

വെലക്തമഭാകുനതട്ട്.  സസഭാശയ  മഭാകനജുസമന്റുകേളക്കട്ട് മൂക്കുകേയറനിടഭാന് എന്തുസകേഭാണട്ട് ഈ

സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനനില്ലെ;   അതനിനട്ട്  കേനിടനിയ  അവെസരലാം  എന്തുസകേഭാണട്ട്  പഭാഴഭാക്കനി?

ഓകരഭാ  കേഭാലഘടത്തനിലുലാം  കേനിടനിയ  അവെസരങ്ങള  പഭാഴഭാക്കനി  വെതീണ്ടുലാം  സമയലാം

കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവെനിസട അഡനിഷന് പൂര്ത്തനിയഭാസയനട്ട് ബഹുമഭാനസപട ആകരഭാഗല

വെകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞു.   എവെനിസടയഭാണട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായതട്ട്?   മഭാത്രമല്ലെ,  സജയനിലാംസട്ട്

കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  1300  പരഭാതനികേള ലഭനിച.   ഈ  പരഭാതനികേസളഭാസക്ക  കപ്രഭാസസട്ട്

സചേയ്യുകേയഭാസണനട്ട് ബഹുമഭാനസപട ആകരഭാഗല വെകുപ്പുമനനി ഇകപഭാള ഇവെനിസട പറഞ്ഞു.

36  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  പരഭാതനി  പരനിഹരനിചസകേഭാടുത്തനിടട്ട്  എത്ര  കകേഭാകളജുകേള  അതട്ട്

പഭാലനിച?  ഈ സലാംസഭാനസത്ത സസകേഭാരല മഭാകനജുസമന്റുകേളക്കട്ട് സകേഭാളയടനിക്കഭാനുള

ഏറവലാം  നല്ലെ  അവെസരമഭാണട്ട്   നലകേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.   ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി

പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസന്റെ കേഭാരലലാം  ഇവെനിസട  പറഞ്ഞു.   പരനിയഭാരലാം

സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിനഭാണട്ട് വെമ്പനിച ലഭാഭമുണഭാകുനതട്ട്.  Charity begins at home.

ആദലലാം  നമ്മേള  മഭാതൃകേ  കേഭാണനിക്കണലാം.   നമ്മേള  മഭാതൃകേ  കേഭാണനിചഭാല  മറ്റുളവെരുലാം

മഭാതൃകേ കേഭാണനിക്കുലാം.  ഇവെനിസട സസകേഭാരല സസഭാശയ മഭാകനജുസമന്റുകേളക്കട്ട് അമനിതലഭാഭലാം

ഉണഭാക്കനിസക്കഭാടുക്കഭാന്  കവെണനി  ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനലനഭായ  മുന്മുഖലമനനി

ഇവെനിസട  പറഞ്ഞതട്ട്  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  പറഞ്ഞ

ഫതീസട്ട്  പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചനിരുനസവെനഭാണട്ട്.

കേഭാരണലാം  അതട്ട്  റതീസണബനിളഭായനിരുന.   അതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചസകേഭാണട്ട്  അവെര്

മുകനഭാട്ടുകപഭായനി.  ഇകപഭാള ഏറവലാം കൂടുതല ലഭാഭലാം കേനിട്ടുനതട്ട് പരനിയഭാരലാം സഹകേരണ

സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിനഭാണട്ട്. 2015-ല  ലഭനിചതനിസനക്കഭാള 1.79 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
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ഫതീസനിനത്തനില  പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിനട്ട്   ലഭനിക്കുനതട്ട്.   പരനിയഭാരലാം

സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജട്ട്  ഏസറടുക്കഭാനുള  തതീരുമഭാനലാം  കേഴനിഞ്ഞ   സര്ക്കഭാര്

എടുത്തതഭാണട്ട്.   അവെനിസട  വെലനിയ  കതഭാതനിലുള  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടമുസണനട്ട്

ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി  പറഞ്ഞു.   ആ സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടമുണഭാക്കനിയതനിസന്റെ

മുഴുവെന്  ഉത്തരവെഭാദനിതസവലാം അവെനിടസത്ത  ഗകവെണനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിക്കുളതഭാണട്ട്.

അനഭാവെശലമഭായനി  ആളുകേസള തനിരുകേനിക്കയറനിയലാം  കപഭാസ്റ്റേനിലാംഗുകേള നടത്തനിയലാം  വെലനിയ

നഷ്ടമുണഭാക്കനിയതനിസന്റെ ഉത്തരവെഭാദനിതസലാം അവെനിടസത്ത ഗകവെണനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിക്കഭാണട്ട്. ആ

ഉത്തരവെഭാദനിതസലാം  പഭാവെസപട  വെനിദലഭാര്തനികേളുസട  തലയനില  വെയ്ക്കരുതട്ട്.  നനിങ്ങള

ഏസറടുക്കുകമ്പഭാള  നനിങ്ങളക്കതട്ട്  മനസനിലഭാകുലാം.  അവെനിസട   24  പനി.ആര്.ഒ. -മഭാസര

നനിയമനിചസവെനഭാണട്ട്   അറനിയഭാന് കേഴനിഞ്ഞതട്ട്;   ശരനിയഭാകണഭാ എസനനനിക്കറനിയനില്ലെ.

അങ്ങസന   ജതീവെനക്കഭാസര നനികയഭാഗനിചതനിസന്റെ  ഫലമഭായനിടഭാണട്ട്  ഇത്രയലാം  നഷ്ടലാം

പരനിയഭാരലാം സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിനുണഭായതട്ട്. 

ഇവെനിസട  തലവെരനിപണമനിസല്ലെനട്ട്   ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി  ഇനസല

പത്രസകമ്മേളനത്തനില പറഞ്ഞു. ഇനലാം അകദ്ദേഹമതട്ട് ആവെര്ത്തനിച. ഇനസല മലയഭാള

മകനഭാരമ  ചേഭാനലനിലുലാം  18-ാംതതീയതനി  മുതല  21-ാം  തതീയതനിവെസര  മഭാതൃഭൂമനിയസട

ചേഭാനലനിലുലാം രണട്ട് വെഭാര്ത്തഭാ പരമ്പര   ഇക്കഭാരലങ്ങള പുറത്തുസകേഭാണ്ടുവെന. സസഭാശയ

മഭാകനജുസമന്റുകേള  വെന്കതഭാതനിലുള  സകേഭാള  നടത്തനി  തലവെരനിപണലാം

വെഭാങ്ങുനസവെനഭാണട്ട് ആ വെഭാര്ത്തഭാ പരമ്പരയനില പറയനതട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ആ വെസ്തുത

പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  അതുസലാംബന്ധനിചള  സനി.ഡനി.  ഞഭാനനിവെനിസട  കമശപ്പുറത്തു

വെയ്ക്കഭാലാം.   ശതീ.  ആര്.  രഭാകജഷട്ട്  ഉളസപസടയളവെര്ക്കട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  നനിങ്ങള

സതളനിവകേള  കചേഭാദനിചകല്ലെഭാ,  ഇതഭാണട്ട്  ആ  സതളനിവെട്ട്.  ഈ  സതളനിവള  സനി.ഡനി.

അങ്ങയസട  അനുവെഭാദകത്തഭാടുകൂടനി  ഞഭാന്  കമശപ്പുറത്തു  വെയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  (സനി.ഡനി.

കമശപ്പുറത്തു വെച). ഈ സനി.ഡനി. പരനികശഭാധനിക്കണലാം. മകനഭാരമ ചേഭാനലനിലുലാം മഭാതൃഭൂമനി

ചേഭാനലനിലുലാം  രണ്ടുമൂന  ദനിവെസമഭായനി  വെന  ശബകരഖകേളഭാണട്ട്.  ശബകരഖയ്ക്കുകവെണനി

എന്തു  ബഹളമുണഭാക്കനിയ  ആളുകേളഭാണട്ട്  നനിങ്ങള.  ശതീ.  എ.  സകേ.  ബഭാലന്,

ശബകരഖകയഭാടട്ട് എന്തുമഭാത്രലാം കപ്രമലാം കേഭാണനിച ആളുകേളഭാണട്ട് നനിങ്ങള. നനിങ്ങള ഈ
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ശബകരഖ  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  പരനികശഭാധനിചഭാല  നനിങ്ങളക്കട്ട്  കബഭാദലസപടുലാം.

കേലഭാപനികറഷന്  ഫതീസട്ട്  വെഭാങ്ങുനനിസല്ലെനട്ട്  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി  പറഞ്ഞു.

അകദ്ദേഹലാം ഏതട്ട് ഗ്രഹത്തനിലഭാണട്ട് ജതീവെനിക്കുനസതനട്ട് എനനിക്കറനിയനില്ലെ.  കേലഭാപനികറഷന്

ഫതീസട്ട്  വെഭാങ്ങനിക്കുനതനിസന്റെ  ശബകരഖ  പുറത്തുവെരുകമ്പഭാള  എനഭാണട്ട്  നനിങ്ങളക്കു

പറയഭാനുളളതട്ട്?  തലവെരനിപണലാം വെഭാങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഫതീസട്ട്   വെര്ദനിപനിചസതനട്ട്

പറഞ്ഞു.  തലവെരനിപണവലാം  വെഭാങ്ങുന,  ഫതീസുലാം  കൂട്ടുന,  മസറല്ലെഭാ  വെനിധത്തനിലുമുള

കകേഭാഴയലാം  വെഭാങ്ങുന.  ഒരു സമഡനിക്കല സതീറനിനട്ട്  1.10  കകേഭാടനി  രൂപ വെസര ഫതീസട്ട്

നലകകേണ ദുനഃസനിതനി കകേരളത്തനില  സലാംജഭാതമഭായനിരനിക്കുന. അതഭാണട്ട് ഇവെനിടസത്ത

ഏറവലാം  വെലനിയ  പ്രശ്നലാം.  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലലാംഘനിക്കുന,  കസഭാടട്ട്  അഡനിഷന്

നടക്കുന.   സര്ക്കഭാരനിനട്ട് എനട്ട്  നനിയനണമഭാണുളതട്ട്;   ഇതട്ട് തടയഭാന്

ഗവെണ്സമന്റെനിനട്ട്  എന്തു സചേയഭാന് സഭാധനിക്കുലാം? 

സപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്  ) :  സര്,

കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര്.  ബഹുമഭാനസപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവെട്ട് സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്

സഭ വെളസര ആദരകവെഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് കകേട്ടുസകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങട്ട് ഈ കേഴനിഞ്ഞ

നഭാലഞ ദനിവെസവലാം  അങ്ങയസട  സഭാധഭാരണഗതനിയനിലുള  സപരുമഭാറലാം  മഭാറനി  വെചനിടട്ട്

സഭയനില  മുഖലമനനിസയപറനി  പറയഭാന്  പഭാടനില്ലെഭാത്ത  പലതുലാം  പറഞ്ഞു.

ഇകപഭാസഴനഭാണട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്,   "ഏതട്ട്  ഗ്രഹത്തനിലഭാണട്ട്  മുഖലമനനി  ജതീവെനിക്കുനതട്ട്"

എനഭാണട്ട്.  കലഭാകേത്തട്ട്  എവെനിസടസയങനിലുലാം  ഒരു  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെട്ട്  സഭയനില

അങ്ങസന  പറയകമഭാ;  നനിങ്ങള  പറകഞ്ഞഭാള.  അങ്ങസന  പറയന  പ്രതനിപക്ഷ

കനതഭാവെനികനഭാടട്ട്  ഏതട്ട് നരകേത്തനിലഭാണട്ട് നനിങ്ങള ജതീവെനിക്കുനസതനട്ട് ഞഭാന് കചേഭാദനിചഭാല

ഓര്ഡറനിലഭാകുകമഭാ.  അങ്ങസന പറയഭാന് പഭാടനില്ലെ.  അതട്ട്  സസയലാം പനിന്വെലനിക്കണലാം.

അങ്ങസന പറയഭാന് പഭാടനില്ലെ ;  ഞഭാനങ്ങസന കചേഭാദനിക്കഭാന് പഭാടനിസല്ലെനമഭാണട്ട്  ഞഭാന്

പറഞ്ഞതട്ട്.

ശതീ  .    രകമശട്ട്  സചേനനിത്തല :  സര്,  ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരന്  പലതുലാം  പറയലാം.

അതനിസനഭാനലാം  മറുപടനി  പറയഭാന്  ഞഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ലെ.  അകദ്ദേഹലാം  മറുപടനിക്കട്ട്

അര്ഹനല്ലെ. ...(ബഹളലാം)....
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ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി:  സര്,  നരകേത്തനില  കവെണ.  ശുദതീകേരണ

സലസത്തങനിലുലാം ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി കേനിടക്കണലാം.

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്: സര്, സഭയനില മറുപടനി പറയഭാന് പഭാടനിസല്ലെനട്ട് പറയഭാന്

ഇകദ്ദേഹലാം ആരഭാണട്ട്?

ശതീ  .   രകമശട്ട് സചേനനിത്തല   : സര്, അങ്ങട്ട് എനനിക്കട്ട് സമയലാം  അനുവെദനിചതഭാണട്ട്,

ഞഭാനഭാണട്ട്  സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്.  I  am  on  my  legs.  പഭാവെസപട  കുടനികേളക്കട്ട്

കകേരളത്തനില പഠനിക്കഭാന്  അവെസരമനില്ലെഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണഭാകുന.

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വെകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    സസശലജ

ടതീചര്  ) : സര്, കസഭാടട്ട് അഡനിഷന് സസഭാശയ മഭാകനജുസമന്റുകേളക്കട്ട് അനുവെദനിചസവെന

പറയനതട്ട്  ശരനിയല്ലെ.  സസഭാശയ  മഭാകനജുസമന്റുകേളുസട  അകലഭാടട്ട്സമന്റെട്ട്  28-ാം

തതീയതനികയഭാടുകൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  അവെര്ക്കട്ട്  കസഭാടട്ട്  അഡനിഷന്  നടത്തഭാനുള

അനുവെഭാദലാം നലകേനിയനിടനില്ലെ. 

ശതീ  .    രകമശട്ട്  സചേനനിത്തല    : സര്,  ഇവെനിസട  പഭാവെസപട കുടനികേളക്കട്ട് കുറഞ്ഞ

സചേലവെനില പഠനിക്കഭാനുള  സഭാഹചേരലലാം നഷ്ടസപടുകേയഭാണട്ട്. പരനിയഭാരലാം സഹകേരണ

സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിസല  വെമ്പനിച ഫതീസട്ട്  വെര്ദനവെട്ട്  സസഭാശയ  കമഖലയനിലുളവെര്ക്കട്ട്

അവെരുസട സകേഭാളയ്സക്കഭാരു പ്രകചേഭാദനലാം നലകേനി എനളതഭാണട്ട് നമുക്കട്ട് കേഭാണഭാന്

സഭാധനിക്കുനതട്ട്.  ഈ രതീതനിയനിലുള  നടപടനിയഭാണട്ട്   സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം

ഉണഭാകുനതട്ട്.  അതനിസന  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന്  നനിവൃത്തനിയനില്ലെ.  ഇവെനിസട  യ.ഡനി.എഫട്ട്.

എലാം.എല.എ.-മഭാര് നനിരഭാഹഭാരലാം കേനിടക്കുന. നനിരഭാഹഭാര  സമരകത്തഭാടുള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ

സമതീപനസമനഭാണട്ട്?  ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി വെന കേഭാണണസമസനഭാനലാം ഞഭാന്

പറയനനില്ലെ.  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുന്  മുഖലമനനി  ശതീ.  വെനി.  എസട്ട്.  അചതഭാനനന്

അവെസരകപഭായനി  കേണ്ടു.  ഇക്കഭാരലത്തനില സര്ക്കഭാരനിസന്റെ   നനികഷധഭാതകേമഭായ നനിലപഭാടട്ട്

അവെസഭാനനിപനിക്കണലാം. കകേരളത്തനിസല യ.ഡനി.എഫട്ട്. ഒറസക്കടഭായനി ഈ സമര രലാംഗത്തട്ട്

നനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.   സര്ക്കഭാരനിസന്റെ   പനിടനിവെഭാശനി  അവെസഭാനനിപനിക്കുനനിസല്ലെങനില ശക്തമഭായ

സമര പരനിപഭാടനികേളുമഭായനി  മുകനഭാട്ടു  കപഭാകുസമനട്ട്  പറയഭാന് ഞഭാന് ഈ അവെസരലാം
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വെനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ  പ്രശ്നത്തനിസലടുത്ത  നനിലപഭാടുകേള  തനികേചലാം

ജനവെനിരുദമഭാണട്ട്,  പഭാവെസപട  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വെനിരുദമഭാണട്ട്.  സസകേഭാരല

മഭാകനജുസമന്റുകേളക്കട്ട് കകേരളസത്ത സകേഭാളയടനിക്കഭാനുള അവെസരലാം നലകേനിയ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ

നടപടനി ഒരു കേഭാരണവെശഭാലുലാം അലാംഗതീകേരനിക്കനിസല്ലെനട്ട് പറയഭാന് ഞഭാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഞങ്ങള സഭയനില വെഭാക്കഇൗടട്ട് നടത്തുനനില്ലെ.  ഈ സഭയനിലത്തസന ഇരുനസകേഭാണട്ട്

പ്രതനികഷധനിക്കഭാന് ഈ സമയലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട് .

(ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ  നനിലപഭാടനില  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  അലാംഗങ്ങള

ബഹുമഭാനസപട  സതീക്കറുസട  ഡയസനിനട്ട്  സമതീപലാം  വെനനനിനട്ട്  ബഭാനറുകേളുലാം

പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുലാം  ഉയര്ത്തനിപനിടനിചട്ട്  മുദഭാവെഭാകേലലാം  വെനിളനിക്കുകേയലാം  സഭഭാനടപടനികേള

തടസസപടുത്തുകേയലാം സചേയസകേഭാണനിരുന.)

ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  സര്,   സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നനിലപഭാടനില  വെലനിസയഭാരു

സസവെരുദലമുണട്ട്.  സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില   തലവെരനിപണലാം വെഭാങ്ങുനസവെനളതട്ട്

യഭാഥഭാര്തലമഭാസണനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഒരുപകക്ഷ  സമ്മേതനിക്കുലാം.  കവെസറഭാരുവെശലാം,

ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി പറയനതട്ട് 'ശദയനിലസപടുത്തനിയഭാല നടപടനിസയടുക്കഭാലാം'

എനഭാണട്ട്. ഇക്കഭാരലലാം പറഞ്ഞട്ട്  സ്റ്റേഭാസമ്പഭാടനിചട്ട് ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ പുറകകേ നടക്കകണഭാ.

ഇതട്ട് ഗവെണ്സമന്റെനിനട്ട്  സസയലാം അറനിയഭാവന കേഭാരലമഭാണട്ട്. ഏസതങനിലുസമഭാരു കകേഭാകളജനിസനതനിസര

ഇതനികനഭാടകേലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;  ഗവെണ്സമന്റെനിസനഭാരു സമഷതീനറനിയനികല്ലെ?

ആ സമഷതീനറനിയപകയഭാഗനിചസകേഭാണട്ട് ഒരു നടപടനിസയടുക്കഭാന് ഇതുവെസര കേഴനിയഭാസത

സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുസടയലാം  മഭാകനജുസമന്റുകേളുസടയലാം  മുന്പനില  നനിസലാംഗരഭായനി

നനിലക്കുന  സര്ക്കഭാരനിസനക്കുറനിചട്ട് ഒനലാം പറയഭാനനില്ലെ. ഈ സതറഭായ, ആകക്ഷപകേരമഭായ

നനിലപഭാടനില പ്രതനികഷധനിചസകേഭാണട്ട്,  ഫതീസട്ട് വെര്ദനയ്ക്കട്ട് അനുകൂലമഭായനി നനിലക്കുന

ഈ ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ നനിലപഭാടനില പ്രതനികഷധനിചസകേഭാണട്ട് ഞഭാനുലാം എസന്റെ പഭാര്ടനിയലാം

വെഭാക്കഇൗടട്ട് നടത്തുന.

(ഗവെണ്സമന്റെനിസന്റെ  നനിലപഭാടനില  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  ശതീ.  സകേ.  എലാം.  മഭാണനിയലാം

അകദ്ദേഹത്തനിസന്റെ പഭാര്ടനിയനിലസപട അലാംഗങ്ങളുലാം സഭവെനിടട്ട് പുറത്തുകപഭായനി.) 
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ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില കജഭാലനി സചേയ്യുന കകേരളതീയരുസട പ്രശ്നങ്ങള

ശതീ  .    സകേ  .    വെനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  സര്,  നമ്മുസട  നഭാടനിസന്റെ  വെനികേസനത്തനില
വെലനിയ  പങട്ട്  വെഹനിചവെരഭാണട്ട്  പ്രവെഭാസനികേളുലാം  മറുനഭാടന്  മലയഭാളനികേളുലാം.  മുലാംസസബ,
ദനില്ലെനി,  സചേസസന,  ബഭാലാംഗ്ളര്,  സകേഭാലക്കത്ത,  സസഹദഭാബഭാദട്ട്,  അഹമ്മേദഭാബഭാദട്ട്
തുടങ്ങനിയ നനിരവെധനി നഗരങ്ങളനില തഭാമസനിക്കുന മറുനഭാടന് മലയഭാളനികേള കനരനിടുന
പ്രധഭാന സവെല്ലുവെനിളനി യഭാത്രഭാപ്രശ്നമഭാണട്ട്.  പലകപഭാഴുലാം സടയനിനനില  സുരക്ഷയനില്ലെ.
സടയനിനനില മതനിയഭായ സുരക്ഷ ഒരുക്കഭാന് സറയനിലകവെകയഭാടട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ആവെശലസപടണസമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്    ആദലമഭായനി  ഉനയനിക്കഭാനുളതട്ട്.  മസറഭാനട്ട്,
മുലാംസസബ ഉളസപസടയള നഗരങ്ങളനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന കനഭാര്ക്കയസട പ്രവെര്ത്തനലാം
കുകറക്കൂടനി   സമചസപടുത്തഭാന് കേഴനിയണലാം.  ഇകപഭാള  കനഭാര്ക്കയസട  പ്രവെര്ത്തനലാം
വെളസര ദുര്ബലമഭാണട്ട്. ഇവെനിസടനനിനട്ട് ടഭാന്സ്ഫര് സചേയ്യുന ചേനില ഉകദലഭാഗസര് അവെനിസട
ചേഭാര്സജടുത്തതനിനുകശഷലാം  ലതീസവെടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  കനഭാര്ക്കയസട  പ്രവെര്ത്തനലാം
ഫലപ്രദമഭായനി നടത്തഭാന് അവെരുസട ആവെശലമുണട്ട്. അതതട്ട് നഗരത്തനിലുള മറുനഭാടന്
മലയഭാളനികേളനിലനനിനട്ട്  അവെനികടക്കഭാവെശലമഭായ  ആളുകേസള  റനിക്രൂടട്ട്  സചേയഭാനുള
തതീരുമഭാനലാം ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കണലാം. അതനിനഭാവെശലമഭായ നനിയമ കഭദഗതനിയളസപസട
സകേഭാണ്ടുവെരണസമന  ആവെശലമഭാണട്ട് മുകനഭാട്ടു വെയ്ക്കുനതട്ട്.

പ്രവെഭാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനില മറുനഭാടന്  മലയഭാളനികേളക്കുലാം കചേരഭാവനതഭാണട്ട്.
എനഭാല ഈ കക്ഷമനനിധനിയനില ഒകടസറ മഭാറങ്ങള വെരുകത്തണതുണട്ട്; ആനുകൂലലങ്ങള
വെര്ദനിപനികക്കണതുണട്ട്. അതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അകതഭാസടഭാപലാം  പ്രവെഭാസനി കക്ഷമനനിധനിയനില  അലാംഗമഭാകുനതനിനട്ട് വെന് നഗരങ്ങളനിസല
കനഭാര്ക്ക  ഓഫതീസുകേളനില   സലാംവെനിധഭാനസമഭാരുക്കണസമനട്ട്  അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
മറുനഭാടന്  മലയഭാളനികേളക്കഭായനി ഒരു  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കണസമനട്ട്
അവെര് ആവെശലസപടുനണട്ട്. അക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.
മുലാംടബയനിസല  കകേരള ഹഇൗസനിസല  ഹഭാള അവെനിസടയള മലയഭാളനി സലാംഘടനകേളക്കട്ട്
ചുരുങ്ങനിയ സചേലവെനില വെഭാടകേയ്ക്കട്ട് നലകുനനില്ലെ എസനഭാരു പരഭാതനിയണട്ട്.  സതഭാടടുത്തുള
ഒറതീസ ഹഇൗസനിലഭാണട്ട് പലകപഭാഴുലാം മലയഭാളനി സലാംഘടനകേള പരനിപഭാടനി നടത്തുനതട്ട്.
കകേരള  ഹഇൗസനില  ചുരുങ്ങനിയ  സചേലവെനില  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തഭാന്  മലയഭാളനി
സലാംഘടനകേളക്കട്ട്  അവെസരലാം  നലകേണസമനട്ട്   ഞഭാന്  അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
മുലാംസസബയനിലുലാം  ഡലഹനിയനിലുസമഭാസക്ക  ജതീവെനിക്കുന  മലയഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളനിസല
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കുടനികേസള മലയഭാളലാം പഠനിപനിക്കഭാനുസളഭാരു സലാംവെനിധഭാനലാം അവെനിസടയണട്ട്.    അവെനിസടയള
മലയഭാളനി  സലാംഘടനകേള  ഇതട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.  ശതീ.  വെനി.  എസട്ട്.  അചതഭാനനന്
മുഖലമനനിയഭായനിരുന ഘടത്തനില മലയഭാളലാം മനിഷനട്ട് സഹഭായധനലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയണഭായനി.
പകക്ഷ  അതനില  തുടര്നടപടനി  ഉണഭായനില്ലെ.  സചേറനിയ  കതഭാതനിലുള  സഹഭായലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര് സലാംവെനിധഭാനങ്ങളവെഴനി  നലകേനിയഭാല  മലയഭാള  പഠനലാം
സുഗമമഭായനി നടത്തഭാന് കേഴനിയലാം. അതുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കണസമന കേഭാരലലാം ഞഭാന് ഈ
സഭയസട ശദയനിലസപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വെനിജയന്  ) : സര്,  സതഭാഴനിലസുരക്ഷ, ജതീവെനിതസുരക്ഷ,
മരണമടയന  കകേരളതീയരുസട  മൃതശരതീരലാം   നഭാടനിസലത്തനിക്കുനതനിനുള ധനസഹഭായലാം,
സതഭാഴനില  പ്രശ്നങ്ങളക്കഭായനി  നനിയമസഹഭായ സസല്ലെനിസന്റെ രൂപതീകേരണലാം,  സഎ.ടനി.
കമഖലയനില  പ്രധഭാനമഭായലാം  ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  സസഹദഭാബഭാദട്ട്  എനനിവെനിടങ്ങളനില  കജഭാലനി
സചേയ്യുനവെരുസട  പ്രശ്നങ്ങള,  കനഭാര്ക്ക  റൂടട്ട്സനിസന്റെ  ഓഫതീസുകേളുസട  വെനിപുലതീകേരണലാം,
മലയഭാള  മനിഷസന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  ഊര്ജസസലമഭാക്കല,  കകേരളത്തനികലക്കുള
യഭാത്രഭാസഇൗകേരലലാം  ഇവെസയഭാസക്കയഭാണട്ട്  രഭാജലസത്ത  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനില
സതഭാഴനിസലടുക്കുന കകേരളതീയര് കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങള.  ഇക്കഭാരലത്തനില കകേരളത്തനിനു
പുറത്തുള  കകേരളലാം  എന  ദതീര്ഘവെതീക്ഷണകത്തഭാസട  കേഭാരലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില  മരണമടയന
മലയഭാളനികേളുസട  മൃതശരതീരലാം  നഭാടനിസലത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  ആശസഭാസ  സഹഭായമഭായനി
നനിലവെനില 15,000 രൂപ അനുവെദനിചവെരുനണട്ട്. കൂടഭാസത സഭാനസന പദതനിപ്രകേഭാരലാം
ചേനികേനിത്സഭാധനസഹഭായവലാം മരണഭാനനര ധനസഹഭായവലാം പ്രവെഭാസനികക്ഷമ കബഭാര്ഡനില
അലാംഗങ്ങളഭായവെര്ക്കട്ട് അനുവെദനതീയമഭായ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നലകേനിവെരുന.  പ്രവെഭാസനി
തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  കേഭാര്ഡുമഭായനി  ബന്ധനിപനിചനിട്ടുളതനിനഭാല
ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷയലാം  ലഭനിക്കുനണട്ട്.  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുണഭാകുന
സവെളസപഭാക്കലാം,  പ്രകക്ഷഭാഭലാം  ഇവെയനിസലല്ലെഭാലാം  അകേസപട്ടുകപഭാകുന  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്
കനഭാര്ക്ക വെകുപ്പുലാം ഡലഹനിയനിസല കകേരളഭാ ഹഇൗസുലാം കകേരള ഡനിസഭാസ്റ്റേര് മഭാകനജുസമന്റെട്ട്
അകതഭാറനിറനിയലാം  ആവെശലമഭായ രക്ഷഭാ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേയലാം സഹഭായങ്ങള
നലകുകേയലാം  സചേയ്യുനണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ശദയനിലസപടുന  അനലസലാംസഭാന
മലയഭാളനികേളക്കട്ട്  ഉണഭാകുന  ഏതുതരലാം  പ്രശ്നങ്ങളക്കുലാം  അതതു  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  അടനിയനര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവെരുന.
കകേരളത്തനികലക്കുള  സടയനിന്,  വെനിമഭാന ഗതഭാഗത സഇൗകേരലലാം  അപരലഭാപ്തമഭാസണനളതട്ട്
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വെസ്തുതയഭാണട്ട്. ഇക്കഭാരലലാം കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ശദയനിലസപടുത്തുകേയലാം
യഥഭാസമയലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം സചേയ്യുനണട്ട്.   ഇനലക്കട്ട് പുറത്തട്ട്  കജഭാലനി
സചേയ്യുനവെരുസട  സതഭാഴനില,  ജതീവെനിതസുരക്ഷ എനനിവെ ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം അവെരുസട
കൃതലമഭായ വെനിവെരങ്ങള മനസനിലഭാക്കുനതനിനുലാംകവെണനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിസന്റെ  സഹഭായകത്തഭാസട
പഭാകസഭാര്ടട്ട്  ലനിങട്ട്ഡട്ട്  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഇവെനിസട  ബഹുമഭാനസപട
അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിച  ചേനില  പ്രകതലകേ  പ്രശ്നങ്ങസള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ആവെശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഇടസപകടണ
കേഭാരലങ്ങള കകേന്ദ്ര   സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടുത്തുകേതസന സചേയ്യുലാം.  മുലാംടബ,
ഡലഹനി, സകേഭാലക്കത്ത, സചേസസന, ബഭാലാംഗ്ലൂര് എനനിവെനിടങ്ങളനിസലല്ലെഭാലാം കനഭാര്ക്കയസട
പ്രവെര്ത്തനലാം  ഏതു  തരത്തനില  വെനിപുലതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുസമനളതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. അകതഭാസടഭാപലാം  മുലാംസസബ  കകേരള  ഹഇൗസനിസന്റെ
സഇൗകേരലസത്തക്കുറനിചട്ട്  ഇവെനിസട  പറയകേയണഭായനി.  അവെനിടസത്ത  സഇൗകേരലങ്ങള
പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവെശലമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. മലയഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളനിസല
കുടനികേസള  മലയഭാളലാം  പഠനിപനിക്കുനതനിനട്ട്   ആവെശലമഭായ  സഹഭായങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
നലകുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   സകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : സര്,   ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനിസല കനഭാര്ക്കയസട
ഓഫതീസനികലക്കട്ട്  കകേരളത്തനിലനനിനലാം  ടഭാന്സ്ഫര്  സചേയ്യുന  ജതീവെനക്കഭാര്  കജഭായനിന്
സചേയകശഷലാം  ലതീവെട്ട്  എടുക്കുകേയഭാണട്ട്  സചേയ്യുനതട്ട്.  ഇവെനിസടയള  ജതീവെനക്കഭാര്
മുലാംടബയനികലഭാ  ഡലഹനിയനികലഭാ  കപഭായനി  കജഭാലനി  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  കുടുലാംബപരമഭായ
പ്രശ്നങ്ങളുമുണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്  അവെനിസടയള  മലയഭാളനികേളനിലനനിനട്ട്  റനിക്രൂടട്ട്
സചേയഭാനുള നനിയമകഭദഗതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

(അദലക്ഷകവെദനിയനില മനി. സഡപന്യൂടനി സതീക്കര്)

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന് : സര്,  അതട്ട്  റനിക്രൂടട്ട് സമന്റുമഭായനി  ബന്ധസപട
നയത്തനിസന്റെ കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില പ്രഭാകദശനികേമഭായ റനിക്രൂടട്ട് സമന്റെട്ട് സഭാധഭാരണ
ഇല്ലെഭാത്ത  ഒരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്  അതു  പ്രയഭാസമുണഭാക്കുസമനഭാണട്ട്
കതഭാനനതട്ട്. 

(കനഭാടതീസട്ട്  നലകേനിയ  അലാംഗലാം  സതീറനില  ഇല്ലെഭാതനിരുനതനിനഭാല  രണഭാമസത്ത
ശദ  ക്ഷണനിക്കല  അവെതരനിപനിക്കസപടനില്ലെ.  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  അലാംഗങ്ങള
നടുത്തളത്തനിലനിരുനട്ട് സഭഭാനടപടനികേള തടസസപടുത്തനിസക്കഭാണനിരുന.)
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V സബ്മനിഷന്

(1)  പറമ്പനിക്കുളലാം - ആളനിയഭാര് നദതീജല കേരഭാര്

ശതീ  .    ബനി  .  ഡനി  .    കദവെസനി :  സര്,   പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  നദതീജല  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരലാം  2016  സഫബ്രുവെരനി  1,  സസപ്റലാംബര്  1  എനതീ  തതീയതനികേളനില  കകേരള
കഷഭാളയഭാര് ഡഭാലാം നനിറയ്ക്കുനതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ സവെളലാം തമനിഴ് നഭാടട്ട്  വെനിട്ടുതകരണതഭാണട്ട്.
എനഭാല ഇതു പഭാലനിക്കഭാസത തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്  കേരഭാര് ലലാംഘനമഭാണട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.
ഇതനിനുമുന്പുലാം തമനിഴ് നഭാടട്ട് കേരഭാര് ലലാംഘനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  1971-ല നടപനിലവെന
കേരഭാറനിസന്റെ  കേഭാലഭാവെധനി  25  വെര്ഷമഭാണട്ട്.  കേഭാലഭാവെധനി  കേഴനിഞ്ഞട്ട്  ഏസറ  വെര്ഷങ്ങള
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം കേരഭാര് കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി പുതുക്കനിയനിടനില്ലെ. കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന സവെളലാം
ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് കഷഭാളയഭാര്,  സപരനിങ്ങലകുത്തട്ട്  ജലസസവെദതത  പദതനികേളനില
സസവെദതകതഭാലപഭാദനലാം  നടത്തുനതട്ട്.  ഇവെനിസടനനിനലാം  സസവെദതതനി  ഉലപഭാദനത്തനിനുകശഷലാം
പുറത്തു വെനിടുന സവെളമഭാണട്ട്    ചേഭാലക്കുടനിപുഴയസട  നതീസരഭാഴുക്കനിനുലാം വെഭാഴചഭാലനിസന്റെ
മകനഭാഹഭാരനിതയ്ക്കുലാം ആതനിരപനിളനി സവെളചഭാടത്തനിനുലാം എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലെകേളനിസല
അഞ മണ്ഡലങ്ങളനിസല കുടനിസവെള പദതനികേളക്കുലാം ജലകസചേനത്തനിനുലാം ഉതകുന
തുമ്പൂര്മുഴനി റനിവെര് സസഡകവെര്ഷന് സ്കതീമനിസന്റെ പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുലാം ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയസട
ഇരുകേരകേളനിലുമുള  നനിരവെധനി  കുടനിസവെള-ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന്  പദതനികേളുസട
പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുലാം ഓരുസവെളലാം തടയനതനിനുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്. അതനിനഭാല
പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള സവെളലാം തമനിഴ് നഭാടനില നനിനട്ട് വെനിട്ടുകേനിട്ടുനതനിനുലാം
കേഭാലഭാവെധനി  കേഴനിഞ്ഞ  കേരഭാര്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പുതുക്കനി  നനിശയനിക്കുനതനിനുലാം
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട്  അഭലര്തനിക്കുന.

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന്  ) :  സര്,  9-11-1958  മുതല
പ്രഭാബലലകത്തഭാസട  29-5-1970-ല  കകേരളവലാം  തമനിഴ് നഭാടുലാം  ഒപ്പുവെച  പറമ്പനിക്കുളലാം-
ആളനിയഭാര്  പദതനിയഭാണട്ട്  പനി.എ.പനി  എനട്ട്   അറനിയസപടുനതട്ട്.  ആ   കേരഭാറനിസന്റെ
വെലവെസയനുസരനിചട്ട്  ഉഭയകേക്ഷനി   സമ്മേതപ്രകേഭാരമുള വെലവെസകേള  ഓകരഭാ  30
വെര്ഷസത്തയലാം അനുഭവെത്തനിസന്റെ സവെളനിചത്തനില പുനരവെകലഭാകേനലാം സചേയഭാലാം.  കേരഭാറനിസന്റെ
കേഭാലഭാവെധനിസയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഇതനില  പരഭാമര്ശമനില്ലെ.  കേരഭാര്  പുനരവെകലഭാകേനലാം
സചേയ്യുന നടപടനികേള കകേരളലാം  1988-ല തസന ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട്  1988-2011  വെസരയള  കേഭാലഘടത്തനില  ഉകദലഭാഗസ  തലത്തനിലുലാം
മുഖലമനനി തലത്തനിലുലാം മനനി തലത്തനിലുലാം നനിരവെധനി ചേര്ചകേള നടസനങനിലുലാം അധനികേജല
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ലഭലത  പങ്കുവെയ്ക്കുനതുളസപസടയള  വെനിഷയങ്ങളനില  കകേരളത്തനിനുലാം  തമനിഴ് നഭാടനിനുലാം
പരസര  ധഭാരണയനിസലത്തനികചരഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനില്ലെ.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ചേഭാലക്കുടനി
നദതീതടത്തനില നനിനലാം ഓകരഭാ ജലവെര്ഷവലാം  12.3  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം കകേരളത്തനിനട്ട്
അവെകേഭാശസപടതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്  പവെര്  ഹഇൗസനില  അളനട്ട്
പുറത്തുവെനികടണതഭാണട്ട്.  കകേരള കഷഭാളയഭാറനിസല ജലവെനിതഭാനലാം ഒരു ജലവെര്ഷത്തനില
നനിശനിത  തതീയതനികേളനില  2663  അടനിയനില  നനിര്കത്തണതഭാണട്ട്.  നടപ്പു
ജലവെര്ഷത്തനിസന്റെ  തുടക്കലാം  മുതല  സര്ക്കഭാരുലാം  ജലകസചേന  വെകുപ്പുലാം  സലാംസഭാന
സസവെദതതനി കബഭാര്ഡുലാം കേരഭാര് വെലവെസകേള  പഭാലനിക്കണസമനട്ട് ആവെശലസപട്ടുസകേഭാണട്ട്
തമനിഴട്ട് നഭാടുമഭായനി  ബന്ധസപടനിരുനസവെങനിലുലാം 2016  സസപ്റലാംബര്  1-നട്ട്  ജലവെനിതഭാനലാം
2651.4 അടനിയനിസലത്തനിക്കുവെഭാകന തമനിഴട്ട് നഭാടനിനട്ട് സഭാധനിചള്ളൂ . പൂര്ണ്ണ ജലനനിരപഭായ
2663  അടനിയനില  എത്തനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില  തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്  കഷഭാളയഭാര്
പവെര്ഹഇൗസട്ട്-2  തുടര്ചയഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കണസമനലാം  തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്  കഷഭാളയഭാര്
പവെര്ഹഇൗസട്ട് 1-സന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  നനിയനനിചട്ട്  പരമഭാവെധനി  ജലലാം  കകേരള
കഷഭാളയഭാറനിസലത്തനിചട്ട്,  ജലനനിരപട്ട്  കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള   അളവെനില എത്തനിക്കണസമനലാം
ആവെശലസപടനിട്ടുണട്ട്.  കശഷനിക്കുന കേഭാലയളവെനിലുലാം കേരഭാര് വെലവെസകേള നനിര്ബന്ധമഭായലാം
പഭാലനിക്കണസമനട്ട്  ആവെശലസപടനിട്ടുണട്ട്.  കേരഭാര്  വെലവെസകേളപ്രകേഭാരലാം  ജലലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  കകേരളലാം  സസതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  അനര്
സലാംസഭാന  നദതീജല  കേരഭാറുകേളുമഭായനി  ബന്ധസപട  വെനിഷയങ്ങളനില  കകേരളത്തനിസന്റെ
തഭാലപരലങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ഊനല  നലകേനിസക്കഭാണട്ട്
അയല  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി  തുടര്ചേര്ചകേള  നടത്തനി  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനുള
സഭാദലതകേളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനലാം ആരഭായനതട്ട്.  ഇഇൗ  നനിലപഭാടനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാറനിസന്റെ  പുനരവെകലഭാകേനവമഭായനി  ബന്ധസപട
ചേര്ചകേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് അനഇൗപചേഭാരനികേ ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്
സര്ക്കഭാര് അനുകൂലമഭായനി പ്രതനികേരനിക്കുസമനഭാണട്ട് അറനിയഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുളതട്ട്.  

(2) മുന്സനിഫട്ട് മജനികസറട്ട് കകേഭാടതനി

ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് : സര്, കകേരളത്തനില മുന്സനിഫട്ട് കകേഭാടതനിയനില്ലെഭാത്ത ഏകേ
തഭാലൂക്കഭാണട്ട്  തഭാമരകശരനി.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  തഭാമരകശരനി
ജുഡതീഷലല  ഫസ്റ്റേട്ട്  ക്ലഭാസട്ട്  മജനികസറട്ട്  കകേഭാടതനി  II-സന  മുന്സനിഫട്ട്  മജനികസറട്ട്
കകേഭാടതനിയഭായനി  കേണ്സവെര്ടട്ട്  സചേയഭാന്  തതീരുമഭാനസമടുക്കുകേയലാം  എടട്ട്  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുകേയലാം  സചേയനിരുന.  എനഭാല  ഒരു  മുന്സനിഫട്ട്  മജനികസറട്ട്  കകേഭാടതനി
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ മൂനനിസലഭാനട്ട് ഉ കദലഭാഗസരുസട തസനികേകേളകപഭാലുലാം
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സൃഷ്ടനിക്കസപടഭാത്തതനിനഭാല നഭാളനിതുവെസരയലാം പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില്ലെ.
തനിരുവെമ്പഭാടനി,  കകേഭാടകഞരനി ഉളസപസടയള  മലകയഭാര   കമഖലകേളനിലുളവെര് 75
കേനികലഭാമതീററനിലധനികേലാം   അകേസലയള  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കകേഭാടതനിസയയഭാണട്ട്  വെനിവെനിധ
സനിവെനില വെലവെഹഭാരങ്ങളക്കഭായനി സമതീപനിക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട് സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് വെലനിയ
പ്രയഭാസങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭാല  ആവെശലമഭായ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിചട്ട്
തഭാമരകശരനിയനില മുന്സനിഫട്ട് മജനികസറട്ട് കകേഭാടതനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട് ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂസട ഞഭാന് തഭാലപരലസപടുന.

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന്)  :  സര്,  പുതുതഭായനി  കകേഭാടതനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള  ലനിസ്റ്റേനില  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിസല  തഭാമരകശരനിയനില  ഒരു
മുന്സനിഫട്ട്  മജനികസറട്ട്  കകേഭാടതനി  ഉളസപടുത്തനിയതട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  എല.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  ഇഇൗ   കകേഭാടതനി പ്രവെര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി പുതനിയ തസനികേകേള
അനുവെദനിക്കുകേയഭായനിരുന കവെണനിയനിരുനതട്ട്.  അതനിനുപകേരലാം നനിലവെനിലുണഭായനിരുന
പതനിനഞട്ട് തസനികേകേള നനിലനനിര്ത്തനിസക്കഭാണട്ട് അധനികേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുകേയനിസല്ലെന
വെലവെസയനില തഭാമരകശരനി ജുഡതീഷലല മജനികസറട്ട്  കകേഭാടതനി  II-സന മഭാറനിസക്കഭാണട്ട്
30-1-2012-ല ഒരു സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെട്ട് പുറസപടുവെനിചനിരുന. എനഭാല കകേഭാടതനിയസട
പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് 27 തസനികേകേസളങനിലുലാം കൂടുതലഭായനി അനുവെദനിക്കണസമനട്ട്
സസഹകക്കഭാടതനി  രജനിസഭാര് നനിരവെധനി  തവെണ ആവെശലസപട്ടുസവെങനിലുലാം  12-11-2013-ലഭാണട്ട്
എടട്ട് തസനികേകേള  അനുവെദനിചസകേഭാണ്ടുള ഉത്തരവെട്ട് പുറസപടുവെനിചതട്ട്.  കകേഭാടതനിയസട
സുഗമമഭായ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുലാം  കകേസുകേള  സകേടനിക്കനിടക്കുന  അവെസ
ഒഴനിവെഭാക്കഭാനുമഭായനി അവെകശഷനിക്കുന പസത്തഭാന്പതട്ട് തസനികേകേളകൂടനി സൃഷ്ടനിക്കണസമന
26-8-2016-ല ലഭനിച സസഹകക്കഭാടതനി രജനിസഭാറുസട  ശനിപഭാര്ശയ്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് സജതീവെ
പരനിഗണന  നലകേനി  പരനികശഭാധനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.   തഭാമരകശരനിയനില മുന്സനിഫട്ട്
മജനികസറട്ട്  കകേഭാടതനി  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ  മുന്ഗണന  സര്ക്കഭാര്
നലകുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 

(3) വെയല കേമ്മേനിറനി പുനനഃസഭാപനിക്കല

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്: സര്, സനലവെയല തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനില

കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  സകേഭാണ്ടുവെന  കഭദഗതനി  വെന്കേനിടക്കഭാര്ക്കട്ട്  മഭാത്രലാം

സഹഭായകേരമഭാകുനതഭായനിരുന.   സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം ലഭനിചട്ട് വെതീടുവെയ്ക്കുനതനിനട്ട്

മൂനലാം അഞലാം സസന്റുട്ട് സലലാം വെളസര കേഷ്ടസപടട്ട്  വെഭാങ്ങനിയവെരുമുണട്ട്.  2008-നുമുമ്പട്ട്
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അനുമതനിയനില്ലെഭാസത  പരനിവെര്ത്തനസപടുത്തനിയതട്ട്  സറഗുലസസറസട്ട്  സചേയ്യുനതനിനട്ട്

സഫയര്  വെഭാലതവെനിസന്റെ  25  ശതമഭാനലാം  പനിഴയഭായനി  ഒടുക്കണസമന  വെലവെസ

സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികനഭാക്കലാം  നനിലക്കുനവെസര സലാംബന്ധനിചട്ട്  വെളസര

പ്രയഭാസമുണഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത കനരസത്തയണഭായനിരുന പഴയ വെതീടട്ട് സപഭാളനിചട്ട്

പുതനിയതട്ട്  പണനിയനവെര്ക്കുലാം  ഒനഭാലാം  നനില  പണനിയനവെര്ക്കുലാം  ഇഇൗ  കഭദഗതനി

പ്രയഭാസങ്ങള ഉണഭാക്കുനണട്ട്.  അതനിനഭാല സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം ലഭനിചട്ട് വെതീടട്ട്

വെയ്ക്കുനവെര്ക്കുലാം  കനരസത്തയണഭായനിരുന പഴയ  വെതീടട്ട്  സപഭാളനിചട്ട്   പുതനിയ  വെതീടട്ട്

പണനിയനവെര്ക്കുലാം  ഒനഭാലാം  നനില  പണനിയനവെര്ക്കുലാം  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്

അനുമതനി നലകുനതനിനട്ട്  കനരസത്ത തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില ഉണഭായനിരുന

വെയല  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട്  ഇഇൗ

സബ്മനിഷനനിലൂസട ഞഭാന് അഭലര്തനിക്കുന.

റവെനന്യൂവലാം  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
1967-സല  കകേരള  ഭൂവെനിനനികയഭാഗ  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  അകപക്ഷകേനട്ട്  ഗൃഹ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  മറട്ട്  ഭൂമനി  ലഭലമല്ലെഭാസയനട്ട്  കബഭാദലസപടുനപക്ഷലാം  റവെനത
കരഖകേളനില നനിലസമനട്ട് കരഖസപടുത്തനിയനിട്ടുള ഭൂമനിയനില സചേറനിയ വെനിസതീര്ണ്ണത്തനിലുളതട്ട്
നനികേത്തുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  കേളക്ടര്  അനുമതനി  നലകേനിയനിരുന.  2008-ല  കകേരള
സനലവെയല തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ ആക്ടട്ട്  നനിലവെനില വെനതനിനുകശഷലാം ഡഭാറഭാ
ബഭാങനില  ഉളസപട  സനലവെയല  ഉടമസര്ക്കട്ട്  വെതീടട്ട്  വെയ്ക്കുനതനിനുകവെണനി
രൂപഭാനരസപടുത്തുനതനിനട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ഏരനിയയനില  പത്തട്ട്  സസന്റുലാം
മുനനിസനിപല/കകേഭാര്പകറഷന് ഏരനിയഭായനില അഞട്ട് സസന്റുലാം പ്രഭാകദശനികേ നനിരതീക്ഷണ
സമനിതനിയസട ശനിപഭാര്ശയസട അടനിസഭാനത്തനില അനുമതനി നലകുവെഭാന് ജനില്ലെഭാതല
അധനികൃത  സമനിതനിക്കട്ട്  അധനികേഭാരലാം  ഉണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എനഭാല  ഇത്തരലാം
അനുമതനി നലകുനതട്ട്  ആക്ടനിസല  വെലവെസകേളക്കനുസൃതമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള
ഡഭാറഭാ  ബഭാങനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.   2008-സല  കകേരളഭാ  സനലവെയല
തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലത്തസന  പഞഭായത്തട്ട്  ഏരനിയയനില  പത്തട്ട്
സസന്റുലാം  കകേഭാര്പകറഷന്/മുനനിസനിപല  ഏരനിയഭായനില  അഞട്ട്  സസന്റുലാം  ഭൂമനി  വെതീടട്ട്
വെയ്ക്കുനതനിനഭായനി  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  തടസമനില്ലെ.  എനഭാല പ്രസ്തുത ആക്ടട്ട്  നനിലവെനില
വെരുനതനിനുമുമ്പട്ട്  നനികേനകതഭാ  നനികേത്തസപടകതഭാ  ആയ  സനലവെയലുകേള
സറഗുലസസറസട്ട്  സചേയ്യുനതനിനഭാണട്ട്  3(A)   കഭദഗതനിക്കട്ട് മുന്   സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം
നലകേനിയതട്ട്.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെനതനിനുകശഷലാം  3(A)  കഭദഗതനി
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പനിന്വെലനിക്കുനതഭായനി ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില പറഞ്ഞതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
ആയതട്ട്  പനിന്വെലനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  അനനിമ  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനസപട  എലാം.എല.എ.  ഇവെനിസട  ഉനയനിചനിട്ടുളതട്ട്  ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
അനുമതനി  നലകുനതനിനഭായനി  വെയല കേമ്മേനിറനികേള  പുനനഃസഭാപനിക്കണസമനതഭാണട്ട്.
3(A)  കഭദഗതനി  പനിന്വെലനിക്കുനകതഭാടുകൂടനി  ഇത്തരലാം  അകപക്ഷകേളക്കട്ട്  പ്രഭാകദശനികേ
കേമ്മേനിറനികേളുസട  ശനിപഭാര്ശയസട  അടനിസഭാനത്തനില  ജനില്ലെഭാകേളക്ടര്ക്കട്ട്  അനുമതനി
നലകുവെഭാന്  കേഴനിയലാം.  സനലവെയലുകേളുലാം  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി  പുറസപടുവെനിചനിട്ടുള  പ്രസസ്തുത  നനിയമത്തനില  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന  രതീതനിയനില  എസനങനിലുലാം  വെലവെസകേളുളപക്ഷലാം  ആയതട്ട്
വെനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവെശലമഭായ കഭദഗതനികേള വെരുത്തുനതഭാണട്ട്.

(4) കേടല ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :  സര്,  നഭാടനികേ,  കേയ്പമലാംഗലലാം മണ്ഡലങ്ങളനില കേടല
കക്ഷഭാഭലാം  അതനിരൂക്ഷമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്  ഞഭാന്  ഈ  സബ്മനിഷന്
അവെതരനിപനിക്കുനതട്ട്.  നഭാടനികേ  മണ്ഡലത്തനില  ചേനിലങ  ബതീചട്ട്  മുതല  തമ്പഭാന്കേടവെട്ട്
വെസരയലാം  കേയ്പമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  അഴതീകക്കഭാടട്ട്  മുതല  കേയ്പമലാംഗലലാം  വെസരയലാം
കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.  ഇഇൗ പ്രകദശങ്ങളനിസല  ഏക്കര്കേണക്കനിനട്ട്
സലങ്ങള കേടസലടുത്തു. വെന്മരങ്ങളക്കുലാം സതങ്ങുകേളക്കുലാം വെതീടുകേളക്കുകപഭാലുലാം വെന്
ഭതീഷണനി കനരനിടുകേയഭാണട്ട്. അതുസകേഭാണട്ട്  മത്സലബന്ധന സതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം കുടുലാംബങ്ങളുലാം
തഭാമസനിക്കുന ഏസറ അപകേടകേരമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില  അടനിയനരമഭായനി കേടലഭനിത്തനി
സകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  വെകുപ്പുമനനി  സതസര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണസമനഭാണട്ട് ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂസട ഞഭാന്  ആവെശലസപടുനതട്ട്.  ഇഇൗ
രണട്ട് മണ്ഡലങ്ങളുലാം ഒകര തതീരപ്രകദശമഭായതുസകേഭാണഭാണട്ട് കേയ്പമലാംഗലലാം മണ്ഡലലാംകൂടനി
ഇഇൗ സബ്മനിഷനനില  ഉളസപടുത്തനിയതട്ട്.

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) : സര്, നഭാടനികേയനില ചേനിലങ
ബതീചമുതല  തമ്പഭാന്  കേടവവെസര  നനിലവെനില  കേടലഭനിത്തനി  ഇല്ലെഭാത്തതനിനഭാല  1800
മതീറര് നതീളത്തനില കേടലഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി പൂനയനിസല സസന്ടല വെഭാടര്
ആന്റെട്ട് പവെര് റനിസര്ചട്ട് കസ്റ്റേഷസന്റെ ഡനിസസസന് അനുസരനിചട്ട്  ടഡ്രെെ കസഭാഫറട്ട് സവെയര്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അഴതീകക്കഭാടട്ട്  മുതല
കേയ്പമലാംഗലലാം  വെസരയള  തതീരപ്രകദശത്തട്ട്  210  മതീറര്  നതീളത്തനില  കേടല  ഭനിത്തനി
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  നഭാലട്ട്
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പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിസചങനിലുലാം
കേരഭാറുകേഭാരുസട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  തൃപ്തനികേരമഭായ  പ്രതനികേരണലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല
സടണര് റദ്ദേട്ട്  സചേയട്ട്  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  പുനനഃസമര്പണലാം സചേയ്യുകേയലാം  സടണര് നടപടനികേള
നടനവെരനികേയലാം സചേയ്യുന.  കൂടഭാസത  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിസല ബഡ്ജറനില
ആസകേ  20  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കട്ട് പതനിമൂനട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി കടഭാക്കണ് സപ്രഭാവെനിഷന്
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ടനി പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായലാം എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വെരനികേയഭാണട്ട്.

(5) നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം

ശതീ  .    സകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  സര്,  കകേരളത്തനിസല മുപത്തനിയഞട്ട് ലക്ഷകത്തഭാളലാം
വെരുന  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന  ഗുരുതരമഭായ  പ്രശ്നമഭാണട്ട്  ഈ  സഭയസട
മുമ്പഭാസകേ സകേഭാണ്ടുവെരുനതട്ട്.   കകേരളത്തനിസല നഭാളനികകേര കേര്ഷകേര് ഉലപഭാദനിപനിച
നഭാളനികകേരലാം  വെഭാങ്ങഭാന്  ആളനില്ലെഭാത്ത  ഗുരുതരമഭായ  പ്രതനിസന്ധനിയഭാണട്ട്  ഇനട്ട്
നനിലനനിലക്കുനതട്ട്.   ഒരു നഭാളനികകേരത്തനിനട്ട് അഞട്ട് രൂപ കപഭാലുലാം ലഭനിക്കുനനില്ലെ എനതഭാണട്ട്
പ്രധഭാന വെസ്തുത.   കൃഷനിഭവെനുകേളവെഴനി നഭാളനികകേരലാം സലാംഭരനിക്കുന പരനിപഭാടനി കകേരള
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചവെരനികേയഭായനിരുന.  എനഭാല  കുകറക്കഭാലമഭായനി  നഭാളനികകേര
സലാംഭരണലാം  നനിര്ത്തനിവെചനിരനിക്കുനതനിസന്റെ  ഫലമഭായനി  നഭാളനികകേരലാം  വെനിലക്കഭാന്
കേഴനിയഭാസത,  വെഭാങ്ങഭാന് ആളനില്ലെഭാസത കേര്ഷകേര്  വെലനിയ ബുദനിമുടട്ട്  അനുഭവെനിക്കുന
അവെസയഭാണട്ട്  നനിലനനിലക്കുനതട്ട്.  ഇതനിസനഭാരു പരനിഹഭാരലാം കേഭാണണസമനതഭാണട്ട്
ഈ സബ്മനിഷനനിലക്കൂടനി ആവെശലസപടുനതട്ട്.   കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിച  വെകേയനില  മൂനട്ട്  കകേഭാടനി  എഴുപതട്ട്  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  രൂപ
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലെയനിസല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നലകേഭാനുണട്ട്.  ഈ  തുകേ അടനിയനരമഭായനി
സകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുനതനിനുള  നടപടനി  ബഹുമഭാനസപട  കൃഷനി  വെകുപമനനി  ഇടസപടട്ട്
സസതീകേരനിക്കണസമന  അഭലര്തനയഭാണട്ട്  എനനിക്കുളതട്ട്.   നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിചട്ട്
സലാംസ്കരനിക്കഭാനുള  സലാംവെനിധഭാനലാം  കകേരളത്തനില  ഇസല്ലെനതഭാണട്ട്  പ്രധഭാന  വെസ്തുത.
കകേരസഫഡനിസന്റെ  കകേഭാഴനികക്കഭാടുലാം  സകേഭാല്ലെത്തുമുള രണട്ട്  ഫഭാക്ടറനികേളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായലാം
നഭാളനികകേരലാം സലാംസ്കരനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല ഈ രണട്ട്  ഫഭാക്ടറനികേളനിലുലാം സലാംസ്കരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്ത  വെനിധത്തനില,  ഉളസക്കഭാളഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  വെനിധത്തനില  നഭാളനികകേരലാം
വെരുനസവെനതഭാണട്ട് പ്രധഭാന വെസ്തുത.  ആയതനിനഭാല സകേഭാപ്ര സലാംഭരനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികൂടനി   സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചഭാല  അതട്ട്  നഭാടനിസല  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
വെലനിസയഭാരു ആശസഭാസമഭായനിരനിക്കുലാം.    അസതഭാസടഭാപലാം  സലാംഭരനിച  നഭാളനികകേരത്തനിനട്ട്
വെനില  നലകേഭാന്  അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണസമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
അഭലര്തനിക്കഭാനുളതട്ട്.
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കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില കുമഭാര്) :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട

അലാംഗലാം ഇവെനിസട സൂചേനിപനിച കേഭാരലങ്ങള വെസ്തുതഭാപരമഭാണട്ട്. പകക്ഷ നഭാളനികകേരത്തനിസന്റെ

സലാംഭരണലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തനിവെചനിടനില്ലെ.  നനിലവെനില സലാംസഭാനസത്ത സതരസഞ്ഞടുക്കസപട

380  കൃഷനിഭവെനുകേളനിലൂസട  കകേരസഫഡനിസന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  പച

നഭാളനികകേര  സലാംഭരണ പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനതട്ട്.   എനഭാല  ഇത്തരത്തനില

സലാംഭരനിക്കുന  പചകത്തങ്ങ  സസയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങളവെഴനി  സകേഭാപ്രയഭാക്കനി

സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ആയതട്ട്  കകേരസഫഡട്ട്  സലാംസ്കരനിചട്ട്  സവെളനിസചണ്ണയഭാക്കുനതനിനുലാം

നനിലവെനിലുള  സലാംഭരണകശഷനിയനിലുലാം  ഉലപഭാദനകശഷനിയനിലുലാം  വെളസര പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.

എനഭാല  പരനിമനിതനികേളക്കുളനില  നനിനസകേഭാണട്ട്  കേഴനിയനത്ര  പചകത്തങ്ങ

സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം  സകേഭാപ്രയഭാക്കുനതനിനുലാം  സവെളനിസചണ്ണയഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനുമുള

ശമമഭാണട്ട്  കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ  കനതൃതസത്തനില  നടനവെരുനതട്ട്.  പചകത്തങ്ങ

സലാംഭരണവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന്റെ സഹഭായലാം അഭലര്തനിചനിരുന.

ഇതനിസനത്തുടര്നട്ട് നഭാസഫഡനിസന്റെ സലാംഭരണകശഷനി കൂടനി ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി സകേഭാപ്ര

സലാംഭരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആവെശലസമങനില സവെയര് ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്

കകേഭാര്പകറഷസന്റെ  കഗഭാഡഇൗണുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  പദതനി

ഊര്ജനിതമഭാക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കബഭാര്ഡനിസന്റെ

കേതീഴനിലവെരുന നഭാളനികകേര ഉലപഭാദന കേമ്പനനികേസളക്കൂടനി നഭാളനികകേര സലാംഭരണത്തനിനട്ട്

ചുമതലസപടുത്തുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിചവെരനികേയഭാണട്ട്.   ഇപ്രകേഭാരലാം

മഭാര്ക്കറട്ട്  സഫഡട്ട്,  കകേരസഫഡട്ട്,  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദന  കേമ്പനനികേള  തുടങ്ങനിയവെ

മുകഖന  സലാംഭരനിക്കുന  നഭാളനികകേരലാം  സകേഭാപ്രയഭാക്കനി  മൂലലവെര്ദനിത  ഉലപനങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുകേകയഭാ  നഭാസഫഡനിനട്ട്  ടകേമഭാറുകേകയഭാ  സചേയട്ട്  സലാംഭരണലാം  കൂടുതല

ഊര്ജനിതസപടുത്തഭാനുള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിചവെരുന.   കകേരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

സകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള  തുകേ  തനിടസപടുത്തനി  ആയതനിനഭാവെശലമഭായ  ഫണട്ട്

ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  ഇകതഭാസടഭാപലാം  സസതീകേരനിചവെരുന.   എനഭാല

കകേരസഫഡനിസന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില  ആകക്ഷപലാം  ശദയനിലസപടതനിസനത്തുടര്നട്ട്

കൃഷനി  വെകുപനിസന്റെ  സസഷലല  വെനിജനിലന്സട്ട്   സസല  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയലാം

പരനികശഭാധനയനില  ഗുരുതരമഭായ ക്രമകക്കടുകേള കേസണത്തുകേയലാം അതനിസനത്തുടര്നട്ട്

വെനിശദമഭായ  അകനസഷണത്തനിനഭായനി  വെനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്

ബന്യൂകറഭാസയ ചുമതലസപടുത്തുകേയലാം അകനസഷണലാം നടനവെരനികേയമഭാണട്ട്.   കുടനിശനികേ



സബ്മനിഷന് 359

തുകേ   നലകുന കേഭാരലത്തനില ചേനില സഭാകങതനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള വെനനിട്ടുള കേഭാരലലാം

സഭയസട ശദയനിലസപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.  എങനിലുലാം ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില നനിനട്ട്

സര്ക്കഭാര്  ഗലഭാരണനികയഭാസട  വെഭായ്പ  എടുക്കുനതനിനട്ട്  കകേരസഫഡനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവെനിലുള  കുടനിശനികേ  സകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുനതനിനഭാണട്ട്  മുനനിയ

പരനിഗണന നലകേനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഈ ഗവെണ്സമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില വെനതനിനുകശഷലാം

56 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശനികേയനിനത്തനില നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല ഇകപഭാള  കകേരസഫഡനിസന്റെ

കേണക്കുകേളപ്രകേഭാരലാം  77.81  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  കുടനിശനികേയഭായനി  നലകേഭാനുളതട്ട്.

ഈ കുടനിശനികേ തതീര്ക്കുനതനിനുകവെണനി  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ വെനിഹനിതമഭായ 49 കകേഭാടനി രൂപ

കകേരസഫഡനിനട്ട് കലഭാസണടുക്കുനതനിനഭായനി ഗവെണ്സമന്റെട്ട് ഗലഭാരണനി നനിലക്കുന കേഭാരലലാം

ഉറപ്പുനലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ ദനിവെസലാം വെസരയള കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം 12185 സമടനികേട്ട് ടണ്

പചകത്തങ്ങ കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട് സസന്റെറുകേളനിലുലാം കൃഷനിഭവെനുകേളനിലുലാം കസ്റ്റേഭാക്കനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഇതട്ട് മഭാറഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലനനിലക്കുനതനിനഭാല പലസലങ്ങളനിലുലാം

നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിക്കുനതനിലുണഭാകുന  പഭാകേപനിഴകേള  അതഭാതട്ട്  സമയലാം

പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  

(അദലക്ഷകവെദനിയനില മനി. സതീക്കര്)

(6) അദലഭാപകേ നനിയമനലാം

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : സര്, എസന്റെ മണ്ഡലത്തനിസല നൂറട്ട് വെര്ഷത്തനിലധനികേലാം

പഴക്കമുള ഏറവലാം  ഉയര്ന  അക്കഭാദമനികേട്ട്  നനിലവെഭാരലാം  പുലര്ത്തുന  സ്കൂളഭാണട്ട്

കേരുനഭാഗപളനി ഹയര് സസക്കണറനി  ആന്റെട്ട്  സവെഭാകക്കഷണല ഹയര് സസക്കണറനി

സ്കൂള.   കേഴനി ഞ്ഞ  അദലയന  വെര്ഷത്തനില  നൂറട്ട്  ശതമഭാനലാം  വെനിജയലാം  ടകേവെരനിച

സ്കൂളഭാണനിതട്ട്. ബഹുമഭാനസപട വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി  ഈ സ്കൂള  സനര്ശനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഈ  സ്കൂളനില  മുവെഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  വെനിദലഭാര്തനികേള  പഠനിക്കുനണട്ട്.  അദലഭാപകേ

ബഭാങനില നനിനട്ട്  നനിയമനിചനിരുന ഒന്പതട്ട് അദലഭാപകേസര ഇത്തവെണ പനിന്വെലനിച.

ഇതനില ആറട്ട് കപസര തനിരനിസകേ പ്രകവെശനിപനിച.  ആറട്ട് അദലഭാപകേര് കുറവള സമയത്തഭാണട്ട്

ഒന്പതട്ട് അദലഭാപകേസര പനിന്വെലനിക്കുനതട്ട്.  ഈ സ്കൂളനില അദലഭാപകേരുസട   കുറവെട്ട്

ഇകപഭാഴുലാം  നനിലനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല  അദലഭാപകേരുസട  കുറവെട്ട് എത്രയലാംകവെഗലാം

പരനിഹരനിചട്ട്  സ്കൂളനിസന്റെ  അദലയന  നനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കഭാന് ആവെശലമഭായ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കസമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുന. 
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വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (സപ്രഭാഫ  .   സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :  സര്,  2011-12 മുതല
2015-16  വെസരയള അഞട്ട് വെര്ഷങ്ങളനില സലാംസഭാനസത്ത സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളനില  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തുനതനികനഭാ  കുടനികേളുസട  എണ്ണത്തനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില അദലഭാപകേസര നനിയമനിക്കുനതനികനഭാ കേഴനിഞ്ഞനിരുനനില്ലെ. 29-1-2016-സല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കമലപറഞ്ഞ വെര്ഷങ്ങളനിസല തസനികേ
നനിര്ണ്ണയലാം  2016  ഏപ്രനില,  കമയട്ട്  മഭാസങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.   പ്രസ്തുത
കേഭാലയളവെനില  കേരുനഭാഗപളനി  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  ഹയര്  സസക്കണറനി  സ്കൂളനില  എല്ലെഭാ
വെര്ഷവലാം കുടനികേളുസട എണ്ണത്തനില കേഭാരലമഭായ വെര്ദനവെട്ട് ഉണഭാസയങനിലുലാം  തസനികേ
നനിര്ണ്ണയലാം  നടക്കഭാതനിരുനതനിനഭാല  വെര്ദനിചവെരുന  കുടനികേളുസട  എണ്ണത്തനിനട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി അദലഭാപകേരുസട തസനികേകേള അനുവെദനിചട്ട് നനിയമനലാം നടത്തഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിരുനനില്ലെ.   തുടര്നട്ട്  പഠനഭാവെശലങ്ങള  നനിറകവെറ്റുനതനിനഭായനി  2015-16-ല
എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില നനിനള  15  സലാംരക്ഷനിത അദലഭാപകേസര പുനര്വെനിനലസനിചട്ട്
പ്രസ്തുത സ്കൂളനിസല അദലഭാപകേ ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിച.  2016-17-ല സലാംരക്ഷനിത അദലഭാപകേരുസട
പുനര്വെനിനലഭാസ  നടപടനികേളുസട  ഭഭാഗമഭായനി  അദലഭാപകേസര  സതീനനികയഭാറനിറനിയസട
അടനിസഭാനത്തനില പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം സലലാംമഭാറത്തനിനട്ട് അകപക്ഷനിചനിരുനവെര്ക്കട്ട്
നനിയമനലാം  നലകുനതനിനുലാം  കവെണനിയഭാണട്ട്  കേരുനഭാഗപളളനി  ഗവെണ്സമന്റെട്ട്  ഹയര്
സസക്കണറനി  സ്കൂളനിസല  ടഹസ്കൂള  വെനിഭഭാഗത്തനില  വെനിനലസനിചനിരുന  15  അദലഭാപകേസര
മഭാറനിയതട്ട്.  ഇതനിനുപകേരമഭായനി  പ്രസ്തുത  വെനിദലഭാലയത്തനികലക്കട്ട്  8 അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്
സലലാം  മഭാറലാം  നലകേനിയലാം  രണട്ട്  സലാംരക്ഷനിത  അദലഭാപകേസര  നനിയമനിചലാം  പത്തട്ട്
ഒഴനിവകേള നനികേത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത സ്കൂളനില ഇകപഭാള 15 ഒഴനിവകേള നനിലനനിലക്കുനനില്ലെ.
അവെകശഷനിക്കുന ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട് അടനിയനരമഭായനി അദലഭാപകേസര നനിയമനിക്കഭാന്
സകേഭാല്ലെലാം വെനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

VI കമശപ്പുറത്തുവെച കേടലഭാസ്സുകേള  

ചേടലാം   47(2)   അനുസരനിചള കേടലഭാസ്സുകേള

1.  കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില  കുമഭാര്):  സര്,  ഞഭാന്
തഭാസഴപറയന കേടലഭാസുകേള കമശപ്പുറത്തട്ട് വെയ്ക്കുന.

പതനിമൂനഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയസട  പതനിനഞഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിസല  1662,
പതനിനഭാറഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിസല  1578,  1590  എനതീ  നമ്പരുകേളനിലുള
നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദലങ്ങളുസട  മറുപടനിയലാം  അവെയ്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  മറുപടനി
നലകുവെഭാന് സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതനിനുള കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല കസ്റ്റേറട്ട്സമന്റുകേളുലാം. 
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2. തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല):  സര്,  ഞഭാന് തഭാസഴപറയന കേടലഭാസുകേള

കമശപ്പുറത്തട്ട് വെയ്ക്കുന.

പതനിമൂനഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയസട  പതനിസനഭാനഭാലാം സകമ്മേളനത്തനിസല 6092,

പതനിനഞഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിസല  3217  എനതീ  നമ്പരുകേളനിലുള  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത

കചേഭാദലങ്ങളുസട  മറുപടനികേളുലാം  അവെയ്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  മറുപടനി  നലകുവെഭാന്

സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതനിനുള കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല കസ്റ്റേറട്ട്സമന്റുകേളുലാം. 

മനി  .   സതീക്കര് :  ഇനസത്ത  കേഭാരലവെനിവെരപടനികേയനിസല അനഇൗകദലഭാഗനികേഭാലാംഗങ്ങളുസട

കേഭാരലലാം റദ്ദേട്ട് സചേയ്യുന. 

(സഭഭാനടപടനികേള  തടസസപടുത്തുലാംവെനിധലാം  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  (എലാം),  ബനി.സജ.പനി.

എനനിവെസയഭാഴനിസകേയള പ്രതനിപക്ഷ അലാംഗങ്ങള മുദഭാവെഭാകേലലാം വെനിളനിചസകേഭാണനിരുനതനിനഭാല

കേഭാരലവെനിവെരപടനികേയനിസല അനഇൗകദലഭാഗനികേഭാലാംഗങ്ങളുസട കേഭാരലലാം റദ്ദേട്ട് സചേയ.)

ഓര്ഡര്..... ഓര്ഡര്, സഭ ഇകപഭാള പനിരനിയനതുലാം തനിങളഭാഴ്ച രഭാവെനിസല 8.30-നട്ട്

വെതീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുനതുമഭാണട്ട്. 

(2016  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസലാം  3-ാംതതീയതനി  രഭാവെനിസല  8.30-നട്ട്  വെതീണ്ടുലാം

സകമ്മേളനിക്കുനതനിനഭായനി സഭ രഭാവെനിസല 11.09-നട്ട് പനിരനിഞ്ഞു.)
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