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2016 നവലബര് 7,  തനിങ്കള

വഭാലലല 163]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                          [നമ്പര് 24

നനിയമസഭ  2016  നവലബര് മഭാസല  7-ാം തതീയതനി തനിങ്കളഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നട്ട്

ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ

ഹഭാളനില് കയഭാഗല കചേര്ന.

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയട്ട് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
മനി  .   സതീക്കര് :  ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്.... കചേഭാദലല നമ്പര് *721

II ക്രമപ്രശല

*721-ാം നമ്പര് കചേഭാദലല പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട് സലബനനിചട്ട്

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  (  ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേന്നനിത്തല) :  സര്,  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട

കചേഭാദലല നമ്പര് 721-ലന സലബനനിചഭാണട്ട്. സഭയനില് സമര്പനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞ ഓഡനിറട്ട്

റനികപഭാര്ടനിലനക്കുറനിചട്ട്  പനി.എ.സനി.  പരനിഗണനിചകശഷല  മഭാത്രകമ  സഭാധഭാരണ

ഗതനിയനില്  കചേഭാദലല  അനുവദനിക്കഭാറുള.  *721-ാം  നമ്പര്  കചേഭാദലത്തനിനഭാധഭാരമഭായ

റനികപഭാര്ടട്ട് ഇതുവലര സഭയനില് വചനിടനില. 2017  മഭാര്ചട്ട് മഭാസത്തനില് മഭാത്രകമ അതട്ട്

സഭയനില്  വയ്ക്കുകേയുള.  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലലഭായനി  ഡഭാഫട്ട്

പഭാരയഭാണട്ട്   അയച്ചു  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സഭയനില്

കചേഭാദലല ഉന്നയനിക്കുന്നതട്ട് ക്രമവനിരുദമഭാണട്ട്.  ശക്ധര് ആന്റെട്ട് കേകൗളനില് കപജട്ട് 524-ല്

ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട് വളലര വലക്തമഭായനി പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  Normally no question on

the Audit Report is permitted to be raised in the House until the Public
1196/2017.
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Accounts Committee has considered the report. However, questions based

on the Audit Report relating to matters which  are yet to come up before

the  Public Accounts Committee may be admitted by the Speaker if they

relate to grave  instances of fraud or defalcation of public funds. പനി.എ.സനി.

consider   ലചേയഭാത്ത  ഒരു  റനികപഭാര്ടനിലന  സലബനനിചട്ട്  സഭയനില്  കചേഭാദലമഭായനി

വരുന്നതട്ട്  സഭഭാ  കേതീഴട്ട് വഴക്കങ്ങളുലടയുല  ചേടങ്ങളുലടയുല  ലലഘനമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്

ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് എ.ജനി.  ലകേഭാടുക്കുന്ന ഒരു ഓഡനിറട്ട്  പഭാരയഭാണട്ട്.  ആ ഓഡനിറട്ട്  പഭാരഭാ

strictly confidential  ആണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിചകശഷല ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിനല

റനിപപ്ലൈ  ലകേഭാടുത്തട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുവന്നട്ട്  പനി.എ.സനി.  പരനിഗണനിചകശഷല മഭാത്രകമ  അതട്ട്

സഭയുലട  ഭഭാഗമഭാകുനള.  അങ്ങലന  ഒരു  സഭാഹചേരലത്തനില്  മഭാത്രകമ  ഇത്തരല

കചേഭാദലങ്ങള ഉന്നയനിക്കഭാന് പഭാടുള.  അലഭാലതയുള്ളതട്ട് സഭഭാചേടങ്ങളക്കുല കേതീഴ്വഴക്കങ്ങളക്കുല

വനിരുദമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ലതറഭായ  കേതീഴട്ട് വഴക്കല  ഉണഭാകുലമന്നതുലകേഭാണട്ട്  ഇകൗ

കചേഭാദലല disallow ലചേയണലമന്നട്ട് ഞഭാന് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

റൂളനിലഗട്ട്

മനി  .    സതീക്കര്:  ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് ഇനരഭാവനിലല ഒരു കേത്തട്ട്

നല്കേനിയനിരുന.  കേത്തട്ട്  ലചേയര്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.  ബഹുമഭാനലപട

അലഗങ്ങളുലട കചേഭാദലല സഭാമഭാനലമഭായ ഒരു കചേഭാദലമഭാണട്ട്. സനി.&എ.ജനി.-യുലട റനികപഭാര്ടട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയനല അതുമഭായനി ബനലപട ഉപകചേഭാദലങ്ങളുമഭാണട്ട്.  റനികപഭാര്ടനിലന

സലബനനിച കചേഭാദലമല  എന്നഭാണട്ട് ലചേയര് മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുല

മഭാധലമ  വഭാര്ത്തയുലടകയഭാ  ലപഭാതുവനില്  കേനിടനിയ  വനിവരത്തനിലന്റെകയഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്

ഇത്തരലമഭാരു റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് സഭാമഭാനലമഭായനി

ആരഭായുകേയഭാണട്ട് കചേഭാദലകേര്ത്തഭാവട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളലതന്നഭാണട്ട് ലചേയറനിനട്ട് മനസനിലഭാക്കഭാന്

സഭാധനിചതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് ഇകൗ കചേഭാദലല അനുവദനതീയമഭാണട്ട്.  മനനിയുലട ഉത്തരവല

അതുമഭായനി ബനലപടതഭായനിരനിക്കുല.  സനി.&എ.ജനി.  റനികപഭാര്ടനിലന സലബനനിച്ചുള്ള

കചേഭാദലകമഭാ ചേര്ചകയഭാ അല ഇവനിലട നടക്കഭാന് കപഭാകുന്നതട്ട്.  മനനിയുലട ഉത്തരവല

അതുമഭായനി ബനലപടതഭായനിരനിക്കുലമന്നഭാണട്ട് ലചേയര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.   
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വനിഴനിഞ്ഞല കേരഭാറുമഭായനി ബനലപട സനി.&എ.ജനി.യുലട ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

1(*721) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : 
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :   തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിഴനിഞ്ഞല  കേരഭാറുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സനി.&എ.ജനി.-യുലട  ഓഡനിറട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇകൗ  റനികപഭാര്ടനില്  കേരഭാര്  ലകേഭാണട്ട്
സലസഭാനത്തനികനഭാ ലപഭാതുജനങ്ങളകക്കഭാ കനടമനിലലന്നട്ട് പരഭാമര്ശമുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  വനിഴനിഞ്ഞല പദതനിലചലവനിലന്റെ  67 ശതമഭാനല  മുടക്കുന്ന കകേരളത്തനിനട്ട്
13948  കകേഭാടനി  രൂപയുല  33  ശതമഭാനല  മുടക്കുന്ന അദഭാനനി  ഗ്രൂപനിനട്ട്  ഒന്നര  ലക്ഷല
കകേഭാടനി  രൂപയുല  ലഭാഭല  വരുലമന്നട്ട്  സനി.&എ.ജനി.  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനു മുന്പട്ട്  സനി.&എ.ജനി.  കചേഭാദനിച
കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  വലക്തമഭായ  മറുപടനി  നല്കേഭാന്  മുന്സര്ക്കഭാരനികനഭാ  തുറമുഖ
കേമ്പനനികക്കഭാ കേഴനിഞ്ഞനിലലന്ന റനികപഭാര്ടനിലല കുറലപടുത്തല് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിലല  മലറലനഭാലക്ക  ക്രമകക്കടുകേളുല  പഭാഴട്ട്
ലചേലവകേളുമഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടനില് ചൂണനിക്കഭാട്ടുന്നലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ?

തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി) : സര്, 

(എ)  വനിഴനിഞ്ഞല കേരഭാറുമഭായനി ബനലപടട്ട് സനി.&എ.ജനി.  ഓഡനിറനിലന്റെ അനനിമ
റനികപഭാര്ടട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാരനികനഭാ തുറമുഖ കേമ്പനനികക്കഭാ ലഭനിചനിടനില. 

വനിഴനിഞ്ഞല തുറമുഖ പദതനിയുലട നടത്തനിപട്ട് സലബനനിചട്ട് വനിഴനിഞ്ഞല തുറമുഖ
കേമ്പനനിയനിലല  തുറമുഖ  വകുപനിലല  എ.ജനി.  ഓഫതീസട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തുകേയുണഭായനി.
ഓഡനിറനിലല  നനിരതീക്ഷണങ്ങള  കേരടു  റനികപഭാര്ടട്ട്  രൂപത്തനില്  പനി.എ.ജനി
(ഇ.ആര്.എസട്ട്.എ.)  നല്കുകേയുണഭായനി.  കേരടട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  രഹസല  സസഭഭാവല
സൂക്ഷനിക്കണലമന്നട്ട്  എ.ജനി.  ആവശലലപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല  നനിരതീക്ഷണങ്ങള
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അനനിമമലലനല കേമ്പനനിയുല തുറമുഖ വകുപ്പുല തരുന്ന മറുപടനികേളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി
നനിരതീക്ഷണങ്ങള മഭാറഭാവന്നതഭാലണനല എ.ജനി.  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടനിന്
കമല് തുറമുഖ വകുപട്ട് നടപടനി പകേലക്കഭാളകേയുല എ.ജനി.-ക്കട്ട് മറുപടനി അയയ്ക്കുകേയുല
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.    ഇതുസലബനനിചട്ട്  2016  ആഗസട്ട്  18-ാം തതീയതനി  തുറമുഖ  വകുപട്ട്
പ്രനിന്സനിപല് ലസക്രടറനി,  വനിഴനിഞ്ഞല കേമ്പനനി മഭാകനജനിലഗട്ട്  ഡയറക്ടര്,  വനിഴനിഞ്ഞല
കേമ്പനനിയനിലല ബനലപട ഉകദലഭാഗസര്,  ലഡപമ്യൂടനി എ.ജനി.,  എ.ജനി.  ഓഫതീസനിലല
ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്  എന്നനിവര്  എ.ജനി.-യുലട  ഓഫതീസനില്  വചട്ട്  എകനിറട്ട്
മതീറനിലഗട്ട് നടത്തുകേയുണഭായനി. അന്നലത്ത മതീറനിലഗനില് എലഭാ വനിഷയങ്ങളുല പൂര്ണ്ണമഭായനി
ചേര്ച  ലചേയനിടനില.  അതനിനഭാല്  ഒരു  മതീറനിലഗട്ട്  കൂടനി  നടത്തുലമന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്. അതനിനുകശഷകമ റനികപഭാര്ടട്ട് അനനിമമഭാകുകേയുള. 

(ബനി)  കേരടട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ രഹസലസസഭഭാവല സൂക്ഷനിക്കണലമനല നനിരതീക്ഷണങ്ങള
അനനിമമലലനല കേമ്പനനിയുല തുറമുഖ വകുപ്പുല തരുന്ന മറുപടനികേളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി
നനിരതീക്ഷണങ്ങള  മഭാറഭാവന്നതഭാലണനല  എ.ജനി.  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലല
കചേഭാദലത്തനില് സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള സലബനനിച്ചുള്ള വനിശദ വനിവരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മുതല്മുടക്കട്ട്  67 ശതമഭാനല  അല.
ഇതനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിഹനിതമഭായ  ഏതഭാണട്ട്
11 ശതമഭാനല വരുന്ന വനി.ജനി.എഫല ഉളലപടുല. അതനിനഭാല് അതട്ട്
56 ശതമഭാനല മഭാത്രമഭാണട്ട്.

2. പദതനിയുലട ഉപഘടകേമഭായ കപഭാര്ടട്ട് എകസറനില് കേരഭാര് കേമ്പനനി
നടത്തുന്ന മുതല്മുടക്കു കൂടനി പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള പദതനിലചലവട്ട്
11000  കകേഭാടനി  രൂപയുല  കേരഭാര്  കേമ്പനനിയുലട  വനിഹനിതല
50 ശതമഭാനത്തനിനട്ട് മുകേളനില് ആവകേയുല ലചേയല.

3. രണഭാല  ഘടത്തനിലല  മൂന്നഭാല  ഘടത്തനിലല  നടത്തുന്ന  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനത്തനിനു  കവണനിവരുന്ന  ലമഭാത്തല  തുകേ  ലചേലവഴനികക്കണതട്ട്
കേരഭാര്  കേമ്പനനിയഭാണട്ട്.  അതുകൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തഭാല്  കേരഭാര്
കേമ്പനനിയുലട ശതമഭാന വനിഹനിതല വളലര കൂടുതലഭാവല.

4. കേരഭാര് കേമ്പനനി പദതനിയുലട ആദലഘടല  പൂര്ത്തനിയഭായനി  15-ാം
വര്ഷല മുതല് പദതനിയുലട ലമഭാത്തല വരുമഭാനത്തനിലന്റെ വനിഹനിതമഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.  കശഷനിച  വരുമഭാനത്തനില്നനിന്നട്ട്
കേമ്പനനിക്കട്ട്  ലചേലവകേള  നടകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  കമല്  പറഞ്ഞ
നനിരതീക്ഷണത്തനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ലഭാഭമല,  മറനിചട്ട്
ലചേലവനിനുമുമ്പുള്ള ലമഭാത്തവരുമഭാനമഭാലണന്നഭാണട്ട്.
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5. ധനതതസശഭാസ്ത്രപരമഭായനി  നതീതതീകേരനിക്കത്തക്കതുല  (Economically
Justified)  എന്നഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാധലത  (Financial
Viability)  തഭാഴ് ന്നതുമഭായ  അടനിസഭാന  സകൗകേരലവനികേസന
പദതനികേളനില്  സഭാമ്പത്തനികേ  കനടല  (Financial  Benefits)
മഭാത്രല  പരനിഗണനിക്കഭാലത  സഭാമൂഹനികേ  കനടങ്ങള  (Social  and
Economical  Benefits)  മഭാത്രല  പരനിഗണനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
മുതല്മുടക്കുന്നതട്ട് സഭാധഭാരണമഭാണട്ട്.  പ്രകതലകേനിച്ചുല ബഭാഹലഭാടനിസഭാന
സകൗകേരലങ്ങളഭായ  ഭൂമനി,  പവദദ്യുതനി,  ലറയനില്  കേണകനിവനിറനി
എന്നനിവയനില്.

(സനി) ഓഡനിറനിലന്റെ അനനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില.  മുന് നനിരതീക്ഷണങ്ങളക്കുല
കേരടട്ട് റനികപഭാര്ടനിലല നനിരതീക്ഷണങ്ങളക്കുല മറുപടനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കേരടട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  രഹസല  സസഭഭാവല  സൂക്ഷനിക്കണലമന്നട്ട്  എ.ജനി.
ആവശലലപടുകേയുല നനിരതീക്ഷണങ്ങള അനനിമമലലനല കേമ്പനനിയുല തുറമുഖ വകുപ്പുല
തരുന്ന  മറുപടനികേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  നനിരതീക്ഷണങ്ങള  മഭാറഭാവന്നതഭാലണനല
എ.ജനി. വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിനഭാല് മറ്റു നനിരതീക്ഷണങ്ങള അനനിമ റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിചതനിനുകശഷല ബഹുമഭാനലപട സഭലയ അറനിയനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീമതനി ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള :  സര്,  കകേരള സലസഭാനല  5071  കകേഭാടനി
രൂപ  വന്പലനിശയട്ട്  കേടലമടുത്തഭാണട്ട്  വനിഴനിഞ്ഞല  പദതനിയനില്  തുകേ  മുടക്കുന്നതട്ട്.
20  വര്ഷകേഭാലകത്തയട്ട്  അഞ്ചു  പപസ  കപഭാലല  തനിരനിചടയഭാന്  യഭാലതഭാരു
മഭാര്ഗ്ഗവമനില.  പലനിശയനിനത്തനില്ത്തലന്ന  സര്ക്കഭാര്  വലനിയ  ബഭാധലത  വനിഴനിഞ്ഞല
പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട് വഹനികക്കണ ഒരു സഭാഹചേരലവല ഉണഭാകുനണട്ട്.  

എലന്റെ കചേഭാദലല,  വനിഴനിഞ്ഞല പദതനിയനില് കകേരളത്തനിലന്റെ നനികക്ഷപത്തനികന്മേല്
അദഭാനനി  ഗ്രൂപനിനട്ട്  പത്തട്ട്  വര്ഷകത്തയഭാണട്ട്  ലമഭാറകടഭാറനിയല  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നതട്ട്.
അതട്ട് 20 വര്ഷമഭായനി നതീടനിയതനിലന്റെ സഭാഹചേരലലമനഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  ലമഭാത്തല  7525  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്
ഇതനിനഭായനി  നതീക്കനിവചതട്ട്.  കകേരള സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  4059 കകേഭാടനിരൂപ, 2454  കകേഭാടനി
രൂപ  ഗഭാന്റെട്ട്  ആണട്ട്.  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കനരലത്ത  ഉണഭാക്കനിയ  കേരഭാര്
അനുസരനിചട്ട്  സലസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇതനിനകേല  826  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അനുബന വനിഷയങ്ങളുമഭായനി ബനലപടട്ട്  അവര് ലചേകയണ
ചേനില കേഭാരലങ്ങളകൂടനി ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് കനരനിടട്ട് നമുക്കട്ട് ബഭാധലത
വരുന്ന കേഭാരലമല.  അതുലകൂടനി നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞഭാല് മഭാത്രകമ ലപഭാതുകവ എത്ര
ശതമഭാനല  ലഭാഭകേരമഭായഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നട്ട്  നനിശ്ചയനിക്കഭാന്  കേഴനിയ,
എനമഭാത്രമല ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചതട്ട് ലഭാഭവനിഹനിതമല, ലചേലവകേളുലട ഭഭാഗമഭാണട്ട്.
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ശതീമതനി ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള :  സര്,  അദഭാനനി ഗ്രൂപനിനട്ട്  10  വര്ഷകത്തയട്ട്
നല്കേനിയനിരുന്ന ലമഭാറകടഭാറനിയല  20  വര്ഷമഭായനി നതീടനി നല്കേനിയതനിലന്റെ സഭാഹചേരലല
എനഭാലണനള്ളതഭായനിരുന ആദലലത്ത കചേഭാദലല. 

രണഭാമലത്ത  കചേഭാദലല,  കേണ്സഷണല്  പതീരനിഡുമഭായനി  ബനലപട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
കേണ്സഷണല്  പതീരനിഡട്ട്  പ്രഥമ  എഗനിലമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരല  25  വര്ഷലമനള്ളതട്ട്
യഭാലതഭാരുവനിധ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുമനിലഭാലത  ഒറയടനിക്കട്ട് 15 വര്ഷല കൂടനി 40 വര്ഷമഭായനി
നതീടനി  നല്കേനിയതട്ട്  ഏലതങ്കനിലല  കഡറഭാ  കബസനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ;
അതഭായതട്ട്,  യസര്  ഫതീ  പനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പതീരനിയഡട്ട്  നതീടനി  നല്കേനിയതുവഴനി
അദഭാനനി  ഗ്രൂപനിനട്ട്  ഏകേകദശല  4600  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളല  15  വര്ഷല  ലകേഭാണട്ട്
ലഭാഭമുണഭാകുല എനള്ളതഭാണട്ട് വനിലയനിരുത്തല്. അതുലകേഭാണട്ട്  15 വര്ഷല കൂടനി നതീടനി
നല്കേഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലമലനന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി :  സര്,   ലമഭാറകടഭാറനിയല  നതീടനി  നല്കേനിയനിടനില
എന്നതഭാണട്ട് വസ്തുത.  ആദലലതലന്ന 20 വര്ഷമഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    ചേനിറയല  കഗഭാപകുമഭാര് :  സര്,  വനിഴനിഞ്ഞല  തുറമുഖവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
വനിവനിധ  വഭാര്ത്തകേളഭാണട്ട്  പുറത്തു  വരുന്നതട്ട്.  അതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  കേടല്
ഭനിത്തനിയുലടയുല  മതലബനന  തുറമുഖത്തനിലന്റെയുല  നനിര്മ്മേഭാണല  പനി.പനി.പനി.
വലവസയനുസരനിചട്ട്   നടത്തണലമന്നഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  1463  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളല
സലസഭാന  ഖജനഭാവനില്  നനിന്നട്ട്  ലചേലവഴനിച്ചു  എന്നഭാണട്ട്  അറനിയഭാന്  കേഴനിയുന്നതട്ട്.
ഇതട്ട്  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുല  കേരഭാര്  വലവസകേളുലട  ലലഘനമഭാണട്ട്.  ഇതനിലന
സലബനനിചട്ട് സലസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നയലമനഭാണട്ട്, നടപടനിലയനഭാണട്ട് ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  ഇതുസലബനനിചട്ട്  ശതീ.  പനിണറഭായനി
വനിജയലന്റെ  കനതൃതസത്തനിലള്ള  പുതനിയ  സലസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നനിലപഭാടട്ട്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കണലമനള്ളതഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട എല.എല്.എ. ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല, സലസഭാന തഭാല്പരലത്തനിനട്ട്
വനിരുദമഭായ എലനങ്കനിലല നതീക്കങ്ങളുലണങ്കനില് അതട്ട് യഥഭാസമയല പരനികശഭാധനിചട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  സര്,  സസകേഭാരല  കേണ്സളടന്സനി  തയഭാറഭാക്കനി
നല്കേനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ,  സഭാകങ്കതനികേ  നനിര്വ്വഹണലചലവട്ട്  സൂക്ഷ്മമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പദതനിയുലട  ലമഭാത്ത  ലചേലവനില്  വലനിയ  വര്ദനവട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനിടഭാണട്ട്  കേഭാണഭാന് കേഴനിയുന്നതട്ട്.   തുറമുഖ വനികേസന പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  കഹഭാടലകേളുല  തനികയററുകേളുല  പഭാര്ക്കുകേളുല  ഉളലപലട  മറട്ട്  വനികനഭാദ
സകൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുകവണനി  1973  കകേഭാടനി  രൂപ  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ലചേലവഴനിക്കുനണട്ട്. ഇതനില്നനിനല ലഭനിക്കുന്ന ആദഭായത്തനിലന്റെ പങ്കട്ട് ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്
ലഭലമഭാകുകമഭാ എന്നതഭാണട്ട് എലന്റെ കചേഭാദലല ? 
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ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി : സര്, ഗവണ്ലമന്റുമഭായനി ഉണഭാക്കനിയ കേരഭാറനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  നല്കകേണ  സഹഭായങ്ങളഭായ  പുനരധനിവഭാസല,
അര്ഹരഭായ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  തുടങ്ങനി  എലഭാ  ഘടകേങ്ങളക്കുല
സര്ക്കഭാര് നല്കകേണ സഹഭായല ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങള ഇകൗ പദതനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

ശതീ.  ഇ.  ലകേ.  വനിജയനുകവണനി  (ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര്  ) :  സര്,
വനിഴനിഞ്ഞല  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരല  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേഭാന്  സസതന  എഞനിനതീയലറ  നനിയമനിക്കണലമന്നട്ട്  കേരഭാറനില്
വലവസ ലചേയനിരുന.  മൂന മഭാസത്തനിനകേല ലചേകയണതഭായനിരുന. അതുണഭായനില.
കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞട്ട്  ഒന്നര  മഭാസല  പനിന്നനിടനിട്ടുല  അതുമഭായനി  ബനലപട
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.  വലവസകേളക്കട്ട്  വനിപരതീതമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച
കേമ്പനനിയുലട കപരനില് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി :  സര്,   കനരലത്ത വലക്തമഭാക്കനിയതുകപഭാലല,
സലസഭാന  തഭാല്പരലങ്ങളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായ  നടപടനികേള  എലനങ്കനിലല
ഉണഭായനിട്ടുലണങ്കനില് അതട്ട് പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. ഉത്തരവഭാദനിതസല നനിര്വ്വഹനി
ക്കുന്നതനിനട്ട്  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായഭാണട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്.  അതട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതു
സലബനനിച  നടപടനിക്രമങ്ങളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുല.  സനി.&എ.ജനി.-യുലട  അനനിമ
റനികപഭാര്ടട്ട് വന്നതനിനുകശഷല അതനില് പറയുന്ന കേഭാരലങ്ങളകൂടനി പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് പനിന്നതീടട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  വനിഴനിഞ്ഞല പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട് ആ
കേഭാലഘടത്തനില്  കകേരളത്തനില്  ഉയര്നവന്ന  ഒരു  മുദഭാവഭാകേലല  'ചേനിങ്ങല  ഒന്നട്ട്,
വനിഴനിഞ്ഞല  വനില്പനദനിനല'  എന്ന  ഒരു  പ്രചേരണമഭായനിരുന.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ആരലഭനിച വനിഴനിഞ്ഞല തുറമുഖ പദതനി തുടരുലമന്നട്ട് പുതനിയ
മുഖലമനനിയുലട പ്രസഭാവന വരനികേയുണഭായനി.   ഇതുസലബനനിച ഒരു കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മറുപടനിയഭായനി  ഇതനിലന്റെ  രഹസല  സസഭഭാവല  സൂക്ഷനിക്കണലമന്നട്ട്  സനി.&എ.ജനി.
ആവശലലപടനിട്ടുലണന്നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  പറയുകേയുണഭായനി.  എലന്റെ കചേഭാദലല,
സനി.&എ.ജനി.  നല്കേനിയ  ഡഭാഫട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  പഭാരഗഭാഫനിലന്റെ  രഹസലസസഭഭാവല
നഷ്ടലപടനിടനില  എന്നട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  വനിശസഭാസമുകണഭാ;  ഒരു  ഉദഭാഹരണല
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില് കലഭാക്കല് ഫണട്ട് ഓഡനിറട്ട് ആയഭാലല സനി.&എ.ജനി.
ഓഡനിറട്ട്  ആയഭാലല  ഒഭാഡനിറനിനട്ട്  കപഭാകുന്ന  ടതീമനിലല  അലഗങ്ങള  പത്രസകമ്മേളനല
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നടത്തുന  അലലങ്കനില്  കേലണത്തുന്ന  കേഭാരലങ്ങള  പുറത്തുവനിടുന  എലന്നഭാലക്ക
പറഞ്ഞുള്ള ചേനില പരഭാതനികേള വലഭാപകേമഭായനി  വരുനണട്ട്.  ഇകൗ പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  രഹസല  സസഭഭാവല  നഷ്ടലപടതനിലന്റെ  ഒരു  സൂചേനയഭാണട്ട്
കചേഭാദലത്തനില്  നനിന്നട്ട്  ഉയര്നവരുന്നതട്ട്.  അങ്ങലന  ഉലണങ്കനില്  അതനിലന
സലബനനിചട്ട് അകനസഷണല നടത്തുകമഭാ; എനഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സമതീപനല?

ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി : സര്, ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാന് കേഴനിയുന്ന
കേഭാരലങ്ങള  സഭയനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   രഹസലമഭായനി  സൂക്ഷനികക്കണ  കേഭാരലങ്ങള
നനിബനനകേകളഭാടു കൂടനി സനി.&എ.ജനി.  പറഞ്ഞനിട്ടുമുണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് ആ റനികപഭാര്ടട്ട്
വന്നതനിനുകശഷല  മഭാത്രകമ  ബഹുമഭാനലപട  അലഗല  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലള്ള
കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട് വലക്തമഭായനി മറുപടനി പറയഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : സര്, സനി.&എ.ജനി.-യുലട ഓഡനിറട്ട്
പഭാരഭാ പുറത്തുവരുന്നതട്ട് ഇതട്ട് ആദലലത്ത സലഭവലമഭാനമല.  എത്രകയഭാ സലഭവങ്ങള
ഇങ്ങലന പുറത്തുവന്നനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനട്ട് ഇരയഭായ ഒരഭാളഭാണട്ട് ഞഭാന്.  അക്കഭാലലത്തഭാനല
ഇകതപറനി  ഒരു  അകനസഷണത്തനിനുല  ആരുല  പുറലപടനിടനില.  അതുലകേഭാണട്ട്
ഇക്കഭാരലങ്ങള പുറത്തു വരുന്നതട്ട് പുതനിയ സലഭവമല. 

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : സര്, നമുക്കട്ട് എലഭാവര്ക്കുല രഹസലമഭാണട്ട് ആവശലല.
കകേരളല വനിറട്ട് തുലയ്ക്കുന്നതട്ട് എനനിനഭാണട്ട് രഹസലമഭാക്കുന്നതട്ട്; ഇതട്ട് പുറത്തുവരുന്നതനിനട്ട്
ആര്ക്കഭാണട്ട്  ഇത്ര  വനിഷമല?  ലമഭാറകടഭാറനിയല  പത്തുവര്ഷല  എനള്ളതട്ട്  ഇരുപതട്ട്
വര്ഷമഭായനി;  കേണ്സഷണല് പതീരനിഡട്ട് നഭാല്പതട്ട് ലകേഭാലകത്തക്കട്ട്;  കുളചല് പദതനി
വരഭാന് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്;  ഇകൗ പദതനി ലഭാഭകേരമഭാകേനില.  കകേരളത്തനിലല മൂന്നരകക്കഭാടനി
ജനങ്ങലള  വനിറ  കേചവടമഭാണട്ട്  ഇലതന്നഭാണട്ട്  എലന്റെ  അഭനിപ്രഭായല.  മൂന്നരകക്കഭാടനി
ജനങ്ങലള  വനിറനിരനിക്കുന്ന  ഇകൗ  കേരഭാര്  സലബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  ധവളപത്രല
പുറലപടുവനിക്കഭാന്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലഗല
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല,  കുളചലനില്  പുതനിയ  തുറമുഖല  വരുന്നതു  സലബനനിചട്ട്
കകേരളത്തനിലല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ചേനില  പ്രഖലഭാപനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതു
സലബനനിച  കകേരളത്തനിലന്റെ  ആശങ്ക  അതഭാതുസമയങ്ങളനില്  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി  കകേന്ദ്ര  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേലള  അറനിയനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  അതനിനുകശഷവല
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട കനതൃതസത്തനില് ഞങ്ങലളലഭാവരുല കൂടനി ഡല്ഹനിയനില്
ലചേന്നട്ട്,  കുളചല്  പദതനി  വന്നഭാല്  ഉണഭാകേഭാവന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേളുല  ആശങ്കകേളുല
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ബഹുമഭാനലപട പ്രധഭാനമനനിലയ കേണട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന
സലബനനിചനിടകത്തഭാളല  ഇകൗ  പദതനി  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന
നടപടനികേളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടു  കപഭാകേണലമനല  അതനിനട്ട്  എലഭാവനിധ  സഹഭായങ്ങളുല
നല്കുലമനമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
അലഗല പറഞ്ഞതുകപഭാലല,  ഇകൗ കേഭാരലങ്ങളനിലലഭാലക്കത്തലന്ന വളലര സുതഭാരലമഭായ
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  മതരഭാധനിഷനിത  ലടണര്  വഴനിയഭാണട്ട്  കേരഭാറുകേഭാലര
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്. അതുലകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് പ്രകതലകേല നഷ്ടല വരുന്ന ഒന്നല.
ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  ഇന്ഡനിലപന്ഡന്റെട്ട്  ഇന്ഷസറലറ  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ക്രമതീകേരണങ്ങളുല  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ലചേകയണ കേഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക അനുബനമഭായനി  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
മറ്റുകേഭാരലങ്ങലള  സലബനനിചട്ട്  ഞഭാന്  കനരലത്ത  വലക്തമഭാക്കനിയതുകപഭാലല,
സനി.&എ.ജനി.-യുലട  അനനിമ  റനികപഭാര്ട്ടുകൂടനി  വനകേഴനിഞ്ഞട്ട്  അതനില്  ചൂണനി
കേഭാണനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  തതീര്ചയഭായുല  അവതരനിപനിക്കഭാനുല  ചേര്ച  നടത്തഭാനുമുള്ള
അവസരമുലണന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    ഉമ്മേന്  ചേഭാണനി :  സര്,  വനിഴനിഞ്ഞല  സലബനനിച  ഏതുവനിധത്തനിലള്ള
ചേര്ചയുല  ഞങ്ങള സസഭാഗതല ലചേയകേയഭാണട്ട്.   സനി.&എ.ജനി.-യുലട ഡഭാഫട്ട് പഭാരഭാ
രഹസലമഭായനിരനിക്കണലമന്നട്ട്  എ.ജനി.  തലന്ന  പറയുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  അതട്ട്
നനിയമസഭയനില്  ഒകൗകദലഭാഗനികേമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയന്നതട്ട്  ശരനിയഭാകണഭാ  എനള്ള
നനിയമപരമഭാലയഭാരു  പ്രശമഭാണട്ട്  ഇവനിലട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  ഉന്നയനിചതട്ട്.
പലകപഭാഴല ഡഭാഫട്ട് പഭാരഭാ ചേര്ചഭാ വനിഷയല ആയനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ ഒകൗകദലഭാഗനികേമഭായനി
നനിയമസഭയനില്  ചേര്ച  ലചേയനിടനില  എന്നഭാണട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.  ചേര്ച  ലചേയന്നതനിനട്ട്
തടസലമഭാനമനില.  എലന്റെ കചേഭാദലല,  2005-ലഭാണട്ട്  വനിഴനിഞ്ഞല തുറമുഖ പദതനിയുലട
ലടണര് ആദലമഭായനി  നടത്തനിയതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ കേരഭാര്  ഉറപനിചതട്ട്  2015-ലഭാണട്ട്.  ഇകൗ
പത്തുവര്ഷത്തനിനനിടയനില്  പലപ്രഭാവശലല  നമ്മേള  ലടണര്  ക്ഷണനിക്കുകേയുണഭായനി.
അലന്നഭാനല  വയബനിളഭായനിട്ടുള്ള  ലടണര്  ഉണഭായനില.   ഏറവല  ഒടുവനിലകത്തതട്ട്
സനിലഗനിള ലടണര് ആണട്ട്.  ഇത്രയധനികേല ലഭാഭവല കകേരളലത്ത മുഴവന് വനിറ്റുലകേഭാണ
കപഭാകേഭാനുള്ള  വമ്പനിച  കസഭാതസ്സുമുലണങ്കനില് എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്  വയബനിളഭായ
ലടണറുകേലളഭാനല  വരഭാതനിരുന്നതട്ട്;  ഏറവല  ഒടുവനിലകത്തതട്ട്   സനിലഗനിള  ലടണര്
മഭാത്രമഭായനി എന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനികയഭാടുള്ള എലന്റെ
കചേഭാദലല,  വനിഴനിഞ്ഞല  പദതനി  ആയനിരല  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമന്നട്ട്
പറഞ്ഞഭാണട്ട്  ആരലഭനിചതട്ട്.  വനിഴനിഞ്ഞല  തുറമുഖ  പദതനിയുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്
തലന്നയഭാകണഭാ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

1196/2017.
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ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  വനിഴനിഞ്ഞല പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
തലന്നയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  തതീരുമഭാനല.  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തുടങ്ങഭാന്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാലയളവട്ട്  നഭാലട്ട്  വര്ഷമഭാണട്ട്:  1465  ദനിവസല.
അതനുസരനിചഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  അലഗല  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  ഡനിസലബര്
5-നട്ട്  ഒത്തുതതീര്പ്പുണഭായതട്ട്.  എന്നഭാല്  ആ  കേഭാലയളവട്ട്  നഭാല  വര്ഷലമന്നനിരനിലക്ക
കേണ്സഷണര്  പദതനിയുലട  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനല
ആരലഭനിക്കഭാന്  ആയനിരല  ദനിന  ഉത്സുകേ കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി   തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആ
പരനിപഭാടനിയുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  മതരഭാധനിഷനിത  ലടണര്  വഴനി  തലന്നയഭാണട്ട്
കേരഭാറുകേഭാലര ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിനട്ട് മറട്ട് നടപടനിക്രമങ്ങളുല  ഉണഭായനിരുന.
ആയനിരല ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള കേര്കമ്മേഭാത്സുകേമഭായ പരനിപഭാടനി കേരഭാര്
കേമ്പനനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേരഭാര്  അനുസരനിചട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ  തതീയതനി
ഡനിസലബര്  2019-നഭാലണങ്കനിലല  2018-ല് ഇതനിലന്റെ ആദലഘടല പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
കേഴനിയുലമന്നഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):  സര്,  വനിഴനിഞ്ഞവമഭായനി ബനലപടട്ട്
നനിലവനില്  വന്ന  കേരഭാറനിലനക്കുറനിചട്ട്  കകേരളത്തനില്  ഒകടലറ  ആശങ്കകേള  ഉയര്ന
വന്നതഭാണട്ട്.  പകക്ഷ കേരഭാര് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഒപനിടതഭായനിരുന.
കേരഭാര് ഒപനിടകതഭാലട അതട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേ മഭാത്രകമ മഭാര്ഗ്ഗമുള. അതനിലള്ള കുറവകേള
പറഞ്ഞട്ട്  തര്ക്കനിച്ചു  നനിന്നതുലകേഭാണട്ട്  ഇനനി  പ്രകതലകേ  ഗുണലമഭാനല  കേനിടഭാനനില.
കുറവകേള  കുറവകേളഭായനി  തലന്ന  കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  വനിഴനിഞ്ഞല  പദതനി  നടപഭാകകേണതട്ട്
ആവശലമഭാണട്ട്.  ആദലല  ആശങ്കലപടതു  കപഭാലള്ള  പ്രശങ്ങള  അതനില്  അടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആ പ്രശങ്ങള ഇലഭാലതയല ഇകപഭാള കേരഭാര് നനിലനനില്ക്കുന്നതട്ട്.  പകക്ഷ കകേരളത്തനിലന്റെ
ലമഭാത്തല  തഭാല്പരലലമടുക്കുകമ്പഭാള  വനിഴനിഞ്ഞല  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാവണല
എന്നതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാഴഭാലണങ്കനില് ലതഭാടടുത്തട്ട്  കുളചല് പദതനിയുമഭായനി  ബനലപട
പ്രശങ്ങളുല ഉയര്നവന്നനിട്ടുണട്ട്.  സമയബനനിതമഭായനി  ഇകൗ കേരഭാര് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ
എന്നതനില് തലന്നയഭാണട്ട് സലസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിനുല സലസഭാനത്തനിനഭാലകേയുമുള്ള
തഭാല്പരലല. അവനിലടത്തലന്നയഭാണട്ട് സലസഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നനില്ക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    എല  .    വനിന്ലസന്റെട്ട്  :  സര്,  നനിരവധനി പ്രതനിസനനികേലള അതനിജതീവനിചഭാണട്ട്
വനിഴനിഞ്ഞല  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭായതട്ട്.  ഇകൗ  പദതനിലക്കതനിരഭായനി  അനഭാരഭാഷ
തുറമുഖ  കലഭാബനികേളുല  റനികസഭാര്ടട്ട്  കലഭാബനികേളുല  പലതവണ  പല  കകേഭാടതനികേളനില്
കപഭാലയങ്കനിലല  അവനിലടലയലഭാല  പരഭാജയലപട  അവര്  വതീണല  ഇകൗ  പദതനിലയ
ഏലതങ്കനിലല  തരത്തനില്  തടസലപടുത്തഭാനുള്ള  ശമങ്ങള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാകണഭാ  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ആകക്ഷപങ്ങള  ഉയര്നവരുന്ന
ലതനള്ളതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  തുറമുഖനനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  വതീടുല
സലവല നഷ്ടലപടുന്നവര്ക്കട്ട് പുനരധനിവഭാസല നല്കുന്നതനിലന സലബനനിചട്ട് വളലര
സുതഭാരലമഭായ  നടപടനികേള  എത്രയുലകവഗല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  അവരുലട  പുനരധനിവഭാസ
പഭാകക്കജുകേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  ഇതുസലബനനിചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി വലക്തമഭായനി നയല പ്രഖലഭാപനിചനിരുന. 2010-ല് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല
മുന്നണനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  നടപടനികയഭാടുകൂടനി  ആരലഭനിചനിട്ടുള്ള  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇന്നട്ട്  ഇകൗ  ഘടത്തനില്  എത്തനികചര്ന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിലട
സൂചേനിപനിച  പുനരധനിവഭാസ  പ്രക്രനിയയഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഭൂമനി  നല്കകേണവര്ക്കട്ട്
ഇതനിനകേല തലന്ന ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. അതുകപഭാലല പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള
ഉണഭാകേഭാവന്ന മറട്ട്  ജതീവനിത പ്രയഭാസങ്ങള കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ചേനിപനിലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള
ഉളലപലടയുള്ള  മതലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള,  റനികസഭാര്ടട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്  എന്നനിവരുലട
കേഭാരലങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  അലതലഭാല  പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലഭാ മറട്ട് തലങ്ങളനികലഭാ ഉണഭാകേഭാവന്ന ഭതീഷണനി എലഭാ
കേഭാലങ്ങളനിലല ഉണഭായനിട്ടുണഭാകുല. ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി വലക്തമഭാക്കനിയതുകപഭാലല
നനിലവനിലള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില്   ഇതുസലബനനിച  ആശങ്കയുല  ഉത്കേണ്ഠയുലമഭാലക്ക
ഉണഭാകേഭാല.  കുളചല് തുറമുഖല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കവഗത്തനില് സഭാധലമലലങ്കനില്കപഭാലല
30  കേനികലഭാമതീറര്  മഭാത്രല  അകേലത്തനില്  ഒരു  അനര്കദ്ദേശതീയ  തുറമുഖമുണഭാകുന്നതട്ട്
ഇതനിലന്റെ വഭാണനിജലപരമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുമഭായനിരനിക്കുല.  അതനിനുമുമ്പു
തലന്ന നമ്മുലട തുറമുഖ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞഭാല്,  കനരലത്ത
ചൂണനിക്കഭാണനിച  ആശങ്കകേള  കേഭാരണല  കകേരളത്തനിനട്ട്   ബുദനിമുട്ടുണഭാവകേയനില എന്നഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട്. 

ലചേറുകേനിട തുറമുഖങ്ങള

2 (*722) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലസതീര് :
ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനില്  എത്ര  ലചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളതട്ട്;
എലനലഭാല വലവസഭായ വഭാണനിജല ഇടപഭാടുകേളഭാണട്ട്  ഇവയനിലൂലട  നടനവരുന്നതട്ട്;
വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകൗ  തുറമുഖങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  ചേരക്കുഗതഭാഗതല  വര്ദനിപനിചട്ട്
കറഭാഡനില്  നനിലവനിലള്ള  അമനിതഭഭാരല  കുറയഭാന്  പദതനിയുലണങ്കനില്  അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചേരക്കുനതീക്കകത്തഭാലടഭാപല  യഭാത്രഭാക്കപലകേള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  
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തുറമുഖവല മമ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്
കേടന്നപള്ളനി): സര്,

(എ)  കകേരളത്തനില്  വനിഴനിഞ്ഞല,  വലനിയതുറ,  നതീണകേര/ലകേഭാലല,  ആലപ്പുഴ,
കകേഭാടയല,  കേഭായലകുളല,  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്/ലപഭാന്നഭാനനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്/കബപ്പൂര്,  വടകേര,
നതീകലശസരല/മകഞശസരല,  തലകശ്ശേരനി,  കേണ്ണൂര്,  അഴതീക്കല്,  മുനമ്പല,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
എന്നതീ  കനഭാണ്  കമജര്  തുറമുഖങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളതട്ട്.  ഇവയനില്  വനിഴനിഞ്ഞല,
ലകേഭാലല,  കബപ്പൂര്,  അഴതീക്കല്  (കേണ്ണൂര്)  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മഭാലനിയനികലയ്ക്കുള്ള  ചേരക്കുകേളുല  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗതല
വഴനിയുള്ള  ചേരക്കുകേളുല  വനിഴനിഞ്ഞത്തട്ട്  ലലകേകേഭാരലല  ലചേയന.  കൂടഭാലത
വനികദശ  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേലള  ലകേഭാണവരുന്ന  യഭാത്രഭാക്കപലകേളുല
വനിഴനിഞ്ഞത്തട്ട് വരുനണട്ട്. ലകേഭാലല തുറമുഖത്തട്ട് ഇതുവലര തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലലടല്സുല  മണലല  കേശുവണനിയുല  ലമഷനിനറനികേളുമഭാണട്ട്
വന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കബപ്പൂര്  തുറമുഖല  പ്രധഭാനമഭായുല  ലക്ഷദസതീപനികലയ്ക്കുള്ള  ചേരക്കട്ട്
യഭാത്രഭാക്കപലകേലളയഭാണട്ട്  ലലകേകേഭാരലല  ലചേയന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത  തതീരകദശ  കേപല്
ഗതഭാഗത  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  ചേരക്കുകേപലകേളുല  കബപ്പൂരനിലലത്തുനണട്ട്.
അഴതീക്കല്  തുറമുഖത്തട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുല  തടനി/ലലപ്ലൈവഡട്ട്  ചേരക്കഭാണട്ട്  ലലകേകേഭാരലല
ലചേയന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത  ലക്ഷദസതീപനികലയ്ക്കുള്ള  ചേരക്കുല  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത
പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായുള്ള ചേരക്കുല ലലകേകേഭാരലല ലചേയനണട്ട്. 

(ബനി)  തതീരകദശ വനികേസനല ലക്ഷലല വച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാര്
തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതട്ട്.  നനിലവനില്
കറഭാഡട്ട്/ലറയനില്  മഭാര്ഗ്ഗല  നതീങ്ങുന്ന  ചേരക്കുകേലളയുല  യഭാത്രക്കഭാലരയുല  തഭാരതകമലന
ലചേലവകുറഞ്ഞതുല പരനിസനിതനി  സകൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭായ ജലഗതഭാഗത കമഖലയനികലയട്ട്
ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  പദതനിയുലട  ലക്ഷലല.  നനിലവനില്  കറഭാഡട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗല
ലലകേകേഭാരലല ലചേയന്ന ചേരക്കനിലന്റെ 40% 2020 ഓടുകൂടനിയുല 50% 2030 ഓടുകൂടനിയുല
തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനിയനിലൂലട സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(സനി)  കകേരള  തതീരത്തട്ട്  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
യഭാത്രഭാക്കപലകേള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  സഭാധലത  Deloitte  പഠനവനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലകേഭാചനി-തനിരുവനനപുരല,  ലകേഭാചനി-കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ കമഖലകേലള ബനനിപനിചട്ട്
സസകേഭാരല  കമഖലയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  അതനികവഗ  യഭാത്രഭാക്കപല്  സര്വ്വതീസട്ട്
നടത്തഭാന്  പദതനിയനിടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  ആദലഘടലമന്ന  നനിലയട്ട്  ലകേഭാചനി-കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
കമഖലയനില് സര്വ്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള ജലയഭാനങ്ങളുലട പരനികശഭാധനകേളുല
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  സര്,  അങ്ങട്ട്  നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില്  കനഭാണ്  കമജര്

തുറമുഖങ്ങളുലട  എണ്ണല  15  ആണട്ട്.  അതനില്  4  തുറമുഖങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തന

സജ്ജമഭായനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി  11  തുറമുഖങ്ങളുലട  കേഭാരലലത്ത

സലബനനിചട്ട്  എനഭാണട്ട്  സനിതനി  എനള്ളതുല  സലസഭാനലത്ത  വനിശഭാലമഭായ

കേടല്ത്തതീരവല  അതനികനഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  തുറമുഖങ്ങളുല  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനട്ട്

മുതല്ക്കൂടഭാകുന്നവനിധല  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാല  പദതനികേളഭാണട്ട്

സര്ക്കഭാര് ആസൂത്രണല ലചേയനിട്ടുള്ളലതനല കൂടനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി : സര്, ബഹുമഭാനലപട അലഗല ചൂണനിക്കഭാണനിചതു

കപഭാലല ഇവനിലട പ്രഖലഭാപനിച പ്രവര്ത്തന പരനിപഭാടനികേള അനനിമഘടത്തനിലലത്തനിയ

നഭാലട്ട്  എണ്ണത്തനിനട്ട്  തുറമുഖങ്ങളുലട  വനികേസനല  അടനിയനര  പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാലട

നടപഭാക്കഭാനുല  അതനിനട്ട്  രൂപകേല്പന  ലചേയഭാനുല  തലന്നയഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

വഭാണനിജലകമഖലയനിലല യഭാത്രഭാസലബനമഭായ കമഖലകേളനിലല ഇകൗ തുറമുഖങ്ങളുമഭായനി

ബനലപട്ടുലകേഭാണട്ട് ഉത്തരവഭാദലപട കഫഭാറത്തനില് ചേര്ച ലചേയകേയുല കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്-

ലകേഭാചനി കമഖലയനില് ആദലമഭായനി  ആരലഭനിക്കുന്ന യഭാത്രഭാക്കപലകേളുമഭായനി  ബനലപട്ടു

ലകേഭാണട്ട്  മറട്ട്  ചേര്ചകേളുല  തുടര്നവരനികേയുമഭാണട്ട്.  മറട്ട്  തുറമുഖങ്ങലള അവഗണനിക്കുന്ന

പ്രശമനില.  ക്രമഭാനുഗതമഭായനി  അത്തരല  തുറമുഖങ്ങളുലട  കൂടനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സലസഭാനത്തട്ട്  പ്രകയഭാജനലപടുന്ന  നനിലയനില്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  രൂപല

നല്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : സര്, പൂവഭാറനിലല കേപല് നനിര്മ്മേഭാണശഭാലയുലട പ്രവര്ത്തനല

കേഴനിഞ്ഞ  വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനന്ദന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  തുടങ്ങനിവചതഭാണട്ട്.

എന്നഭാല് കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷല  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  യഭാലതഭാരു പ്രവര്ത്തനവല

ഉണഭായനിടനില.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസങ്ങളനില്  കകേരളകേകൗമുദനി  പത്രല  ഇതട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയനിരുന.  പൂവഭാര്  കേപല്  നനിര്മ്മേഭാണശഭാലയുമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരലങ്ങളനില്

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എലനങ്കനിലല നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുനകണഭാ? 

ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി : സര്, ലചേറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളുലട വനികേസനത്തനില്

വഭാണനിജല കേപലകേളുലട കൂടനി പ്രവര്ത്തനല ആവശലമഭായതുലകേഭാണട്ട് കേപല് നനിര്മ്മേഭാണ

പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട് കനരലത്തയുണഭായനിരുന്ന ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പരനിപഭാടനികേള

ഏതട്ട് നനിലയനില് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്നട്ട് തതീര്ചയഭായുല ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 



14      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ :  സര്,  കകേരളത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  വനികേസനത്തനില്
തനപരമഭായ  പ്രഭാധഭാനലമഭാണട്ട്  തുറമുഖത്തനിനുള്ളതട്ട്.  ഇവനിലട  ഇകപഭാള
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  പ്രധഭാന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  ഉത്തരമഭായനി
ബഹുമഭാനലപട മനനി വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനില് കറഭാഡുകേളുലട പരനിമനിതനിയുല
പഭാരനിസനിതനികേമഭായ  പ്രശങ്ങളുല  വഭാഹനങ്ങളുലട  എണ്ണവല  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില്  കേരമഭാര്ഗ്ഗമുള്ള  ചേരക്കുനതീക്കല  പ്രയഭാസകേരമഭായനിത്തതീരുകേയഭാണട്ട്.
കേടല്മഭാര്ഗ്ഗല  ഏറവല  ലചേലവ  കുറഞ്ഞ  രതീതനിയനില്  ചേരക്കുഗതഭാഗതല  നടത്തഭാനുല
സഭാധനിക്കുല.  ഇകൗ  പ്രശങ്ങള  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ലചേലവകുറചട്ട്  പരനിസനിതനി
സകൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായനി ചേരക്കുഗതഭാഗതല നടത്തുന്നതനിനട്ട്  തുറമുഖ വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഒരു
മഭാസര് പ്ലൈഭാന് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് മുന്കേലയടുക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  എല.എല്.എ.
ചൂണനിക്കഭാണനിച വനിഷയല അകദ്ദേഹല ചേനില ചേര്ചകേളനില് ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ള കേഭാരലമഭാണട്ട്.
അകദ്ദേഹല  പ്രതനിനനിധഭാനല  ലചേയന്നതുതലന്ന  തുറമുഖ  നഗരല  കൂടനിയഭായ  ലകേഭാചനി
കമഖലലയയഭാണട്ട്.  ഇകൗ  പറഞ്ഞ  കേഭാരലങ്ങള  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണഭാണട്ട്  കറഭാഡട്ട്
മഭാര്ഗ്ഗല  ലലകേകേഭാരലല  ലചേയന്ന  ചേരക്കനിലന്റെ  പ്രധഭാനലപട  വര്ദനവട്ട്  2020-ഓലട
40 ശതമഭാനവല 2030-ഓലട 50 ശതമഭാനവല വര്ദനിപനിക്കത്തക്ക നനിലയനിലള്ള കേപല്
ഗതഭാഗത  പദതനി  ഇകപഭാള  ആസൂത്രണല  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടുതല്  കേഭാരലങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട് സലബനനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  സര്,  നമ്മുലട  സര്ക്കഭാര്  ഉളനഭാടന്
ജലഗതഭാഗതമുളലപലട  നല  രതീതനിയനില്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന  സമതീപനമഭാണട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അത്തരല നതീക്കലത്ത അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  ഇനനി  ചേരക്കുഗതഭാഗതല  പൂര്ണ്ണമഭായുല
കേടല്മഭാര്ഗ്ഗമഭാകക്കണനിവരുല.  അതുകപഭാലല കേടല്മഭാര്ഗ്ഗമുള്ള യഭാത്രകൂടനി  കപ്രഭാതഭാഹനി
പനികക്കണതുണട്ട്.  തലകശ്ശേരനി  ഒരു  കകേഭാസല്  പടണമഭാണട്ട്.  ബനിടതീഷട്ട്  ഭരണകേഭാലത്തു
തലന്ന വളലരയധനികേല പ്രഭാധഭാനലമുള്ള ഒരു നഗരമഭായനിരുന. ഇകപഭാഴല തലകശ്ശേരനിയനില്
കേടല്പഭാലങ്ങളുളലപലടയുണട്ട്. ഇ. ലകേ. നഭായനഭാരുലട ഭരണകേഭാലത്തട്ട് തലകശ്ശേരനിയനില്
ഒരു തുറമുഖല വളലര ആകഘഭാഷപൂര്വല ശനിലഭാസഭാപനല നടത്തനിലയങ്കനിലല അതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാഴല  ഒചനിഴയുന്ന കവഗതയനിലഭാണട്ട്  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  അഴതീക്കല്,  തലകശ്ശേരനി  തുറമുഖങ്ങളുലട  ഇകപഭാഴലത്ത
സനിതനിലയനഭാണട്ട്;  കേടല്മഭാര്ഗ്ഗമുള്ള യഭാത്രലയ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
തലകശ്ശേരനി  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
ഇനനി എത്ര സമയലമടുക്കുല തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 
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ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,   ബഹുമഭാനലപട  അലഗല
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല ഒരു കേഭാലത്തട്ട് പ്രധഭാനലപട ഒരു തുറമുഖ കകേന്ദ്രമഭായനിരുന
തലകശ്ശേരനിലയങ്കനിലല  പനിന്നതീടട്ട്  അതനിനട്ട്  ചേനില  പ്രയഭാസങ്ങളുണഭായനി.  യഭാത്രഭായഭാനല
കകേഭാഴനികക്കഭാടുനനിന്നട്ട് ലകേഭാചനിയനികലയഭാണട്ട് യഭാത്ര ആരലഭനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതങ്കനിലല
അതട്ട്  പരതീക്ഷണ  ഓടല  നനിര്വ്വഹനിചതനിനുകശഷല  കേണ്ണൂരനില്നനിന്നട്ട്  ആരലഭനിക്കഭാനുല
തുടര്ന്നട്ട്  ബനലപടഭാന്  കേഴനിയുന്ന  തുറമുഖങ്ങളനിലൂലട  ലകേഭാണകപഭാകേഭാനുമഭാണട്ട്
ആഗഹനിക്കുന്നതട്ട്.  അഴതീക്കല്  തുറമുഖത്തനിനഭായനി  ഇകൗ  ബഡ്ജറനില്  500  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കേഭാലവനിളലബമുണഭാകുന്നതനിനട്ട് പരനിഹഭാരല
കേഭാണഭാന് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട സഭാന്നനിദലത്തനില് തുറമുഖ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി
ബനലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  കയഭാഗല  കചേരഭാനുല  അടനിയനരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തസരനിതലപടുത്തഭാനുമുള്ള നടപടനികേളക്കട്ട് രൂപല നല്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ.  വനി.  ലകേ.  സനി.  മമ്മേതട്ട്  കകേഭായയ്ക്കുകവണനി  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
സര്,  വനിസ്മയകേരമഭായ  പുകരഭാഗതനി  പകേവരനിക്കഭാന്  ഇകൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടത്തുന്ന
പ്രഭാഥമനികേ  ഇടലപടല്  വളലര  ശകദയമഭാണട്ട്.  കബപ്പൂര്  തുറമുഖത്തട്ട്   ലക്ഷദസതീപട്ട്
അഡനിനനികസ്ട്രേഷനുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  എലനഭാലക്ക വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
ഇകൗ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  കബപ്പൂര്   പരമ്പരഭാഗതമഭായനിത്തലന്ന
കേപല്  ഗതഭാഗതവമഭായനി  ബനമുള്ള  പ്രകദശമഭാലണന്നട്ട്  നമുക്കറനിയഭാല.  ആ
തുറമുഖവമഭായനി  വലഭാവസഭായനികേ  ബനമുള്ള  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഞഭാന്  കനരലത്ത
വലക്തമഭാക്കനിയതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുല ലക്ഷദസതീപുമഭായുള്ള വലഭാപഭാര ബനങ്ങളക്കട്ട് പ്രധഭാനലപട
കകേന്ദ്രമഭായനി  കബപ്പൂര്  തുറമുഖലത്ത  മഭാറനിലയടുക്കുകേയഭാണട്ട്  തുറമുഖ  വകുപനിലന്റെ
ഉകദ്ദേശലല.

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  സര്,  2020-ഓലട  40  ശതമഭാനവല
2030-ഓലട  50  ശതമഭാനവല  ചേരക്കുഗതഭാഗതല  തുറമുഖങ്ങള  വഴനിയഭാകുലമന്നഭാണട്ട്
അങ്ങയുലട മറുപടനിയനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പല ലചേറുകേനിട രഭാഷങ്ങളനിലല ജലഗതഭാഗതലമൂലല
ഓയനില്  സനിലനിലഗട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഇവനിലടപറഞ്ഞ  ലക്ഷലത്തനില്  എത്തുകേയഭാലണങ്കനിലള്ള  എന്വകയഭാണ്ലമന്റെല്
ഇലപഭാക്ടട്ട് സര്ക്കഭാര് പഠനിചനിട്ടുകണഭാ?
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ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി  :  സര്,  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശങ്ങള
കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണ മഭാത്രകമ  പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.
അതുകൂടനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതുല പരനിഗണനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  സര്,  ഒരു കേഭാലത്തട്ട്  കേനിഴക്കനിലന്റെ ലവനതീലസന്നട്ട്
അറനിയലപടനിരുന്ന  ആലപ്പുഴ  തുറമുഖല  വഴനിയഭായനിരുന  ചേരക്കുഗതഭാഗതല  നല
നനിലയനില് നടന്നനിരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല് ലകേഭാചനി തുറമുഖല വനികേസനിചകതഭാലട ആലപ്പുഴ
തുറമുഖത്തനിലന്റെ പ്രതഭാപലമലഭാല നഷ്ടലപട്ടു. 2006-ലല എല്.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
"ആലപ്പുഴ കപഭാര്ടട്ട്,  മറതീന കപഭാര്ടട്ട് കേല ബതീചട്ട്"  എന്ന  പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുലമന്നട്ട്
പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുല കേഴനിഞ്ഞ  10 വര്ഷമഭായനി കപ്രഭാജക്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുല മറ്റുമഭായനി
ബഡ്ജറനില് നഭാമമഭാത്രമഭായ വനിഹനിതല വകേയനിരുത്തുകേയുല ലചേയഭാറുണട്ട്. ഇത്തവണലത്ത
ബഡ്ജറനിലല 10 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 10 വര്ഷമഭായനി കകേളക്കുന്നതലഭാലത
പദതനി ഒരനിടത്തുലമത്തുന്നനില.  കപ്രഭാജക്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കഭാന് ഏലതങ്കനിലല ഏജന്സനിലയ
ഏല്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഇകപഭാള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
എലനങ്കനിലല നടപടനി  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ? 

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  എല.എല്.എ.
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല,  ഒരുകേഭാലത്തട്ട്  തുറമുഖ  കമഖലയനിലല  പ്രധഭാനലപട
കകേന്ദ്രമഭായനിരുന  ആലപ്പുഴ.  "മറതീന  കപഭാര്ടട്ട്  കേല  ബതീചട്ട്"  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലഭ  നടപടനികേള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്   സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആലപ്പുഴയുലട നഷ്ടലപട്ടുകപഭായ പ്രതഭാപല വതീലണടുക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനികേള ഇതനിനകേലതലന്ന സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതനിനട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുളലപലട  ബനലപട  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ചേര്ചകേള
നടത്തനിയനിട്ടുമുണട്ട്. അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അടനിയനരമഭായനി ആരലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട്:  സര്,   ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട  14
തുറമുഖങ്ങളുലട  കേഭാരലല  പറയുകേയുണഭായനി.  എലഭാലകൂടനി  ഒരുകപഭാലല  നടത്തഭാന്
സഭാധനിക്കനില.  അതനിനട്ട്  മുന്ഗണന  ആവശലമഭാണട്ട്.  അഴതീക്കല്  തുറമുഖ
വനികേസനത്തനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  കകേന്ദ്ര സഹഭായല വഭാങ്ങഭാന്
ശമനിച്ചുലവങ്കനിലല  അതട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായനിടനില.  500  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറയുകേയുണഭായനി.  ഇകപഭാള  അവനിലട
മണ്ണടനിഞ്ഞട്ട് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമലഭാതഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് പ്രധഭാനലപട
ലചേറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകയഭാറനിറനി ലകേഭാടുത്തട്ട് കമഭാണനിറര് ലചേയഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ;
അലലങ്കനില് സമയബനനിതമഭായനി പണനി തതീര്ക്കഭാന് കേഴനിയനില.  അഴതീക്കല് തുറമുഖത്തനിനട്ട്
മുന്ഗണന  ലകേഭാടുക്കുകമഭാ;  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല
വഭാങ്ങഭാനുള്ള  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫട്ട്
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല, അഴതീക്കല് തുറമുഖത്തനിലന്റെ വനികേസനവമഭായനി ബനലപട
പ്രവൃത്തനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ലഡഡ്ജനിലഗട്ട് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
പപപട്ട്  ലലലന് സലവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഏതഭാനുല ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില്
അതനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേളുല ആരലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. എലഭാ തുറമുഖങ്ങളുല ഒരുകപഭാലലയല,
പ്രകയഭാറനിറനി അനുസരനിച്ചു തലന്നയഭാണട്ട് ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട എല.എല്.എ.
സൂചേനിപനിച  അഴതീക്കല്  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  വളലര  കവഗതയനില്
നടക്കുനണട്ട്.  അടുത്ത  കേഭാലത്തട്ട്  കേണ്ണൂര്  എയര്കപഭാര്ടനിനഭാവശലമഭായ  പടുകൂറന്
ലക്രയനിനുകേള  ലകേഭാണവന്നകപഭാള  അതട്ട്  ഇറക്കഭാനുള്ള  സകൗകേരലല  തുറമുഖ
ത്തുണഭായനിരുന. പ്രകൃതനിദത്തമഭായനി കൂടുതല് സകൗകേരലമുള്ള ഒരു തുറമുഖല കൂടനിയഭാണട്ട്
അഴതീക്കല്  തുറമുഖലമനള്ളതുലകേഭാണട്ട്  അഴതീക്കല്  തുറമുഖവനികേസനല  പ്രധഭാനലപടതഭാണട്ട്.
അതനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  ഉടന്  ആരലഭനിക്കുല.  ഇനകേഭാണുന്ന  മന്ദഗതനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുല  അഴതീക്കല്  ഉളലപലടയുള്ള  തുറമുഖങ്ങളുലട  പ്രവൃത്തനികേള
ദ്രുതഗതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുല  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട  സഭാന്നനിദലത്തനില്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി : സര്,  കചേഭാദനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിച കചേഭാദലല,  ശതീ.  എ. എല.
ആരനിഫട്ട്,  എല.എല്.എ.  കചേഭാദനിചതുലകേഭാണട്ട്  അതനിനനുബനമഭായനി  കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്,
ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്തട്ട് നഷ്ടസസപ്നമഭായനി നനില്ക്കുന്ന കേടല്പഭാലമുണട്ട്.  ഏതുനനിമനിഷവല
അതട്ട്  തകേര്നവതീഴഭാല.  ആലപ്പുഴക്കഭാര്  മഭാത്രമല,  എലഭാവരുല  ഇഷ്ടകത്തഭാലട
വനകേഭാണുന്ന സലല  കൂടനിയഭായതുലകേഭാണട്ട്  അതട്ട്  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് അടനിയനരമഭായനി
ഇടലപടുകമഭാ? 

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  എല.എല്.എ.
ചൂണനിക്കഭാണനിച  ആലപ്പുഴ  കേടല്പഭാലത്തനിലന്റെ  കശഭാചേലഭാവസയട്ട്  പരനിഹഭാരല
കേഭാണഭാനുള്ള നടപടനി  ആരലഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.

ശതീ  .   ലകേ  .   എല  .   ഷഭാജനി : സര്, അനനസഭാദലതകേളുള്ള കപഭാര്ടഭാണട്ട് അഴതീക്കല്
കപഭാര്ടട്ട്. അങ്ങയുലട സഭാന്നനിദലത്തനില് അതനിലനക്കുറനിചട്ട് നമ്മേള ചേര്ച ലചേയതഭാണട്ട്.
അവനിലട  രണമൂന്നട്ട്  പ്രശങ്ങളുലണങ്കനിലല  ഏറവല  പ്രധഭാനലപട  കബക്കട്ട്  വഭാടറനിലന്റെ
പ്രശല ആദലല മുതല് പറയുന്നതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലമന്നട്ട്  പറഞ്ഞനിരുന.
രണഭാമകത്തതട്ട്,  ഒരു  കേപല്  ലതീസനിലനടുത്തട്ട്  റനികടണ്  കേഭാര്കഗഭായട്ട് അഷസര്
ലചേയകേലയനള്ളതുല  ചേര്ച  ലചേയനിരുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എലനങ്കനിലല  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുനകണഭാ? 

1196/2017.
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ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി : സര്, ബഹുമഭാനലപട എല.എല്.എ. പറഞ്ഞതു
കപഭാലല,  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ കൂടനി സഭാന്നനിദലത്തനില് അഴതീക്കല് തുറമുഖ ആഫതീസനില്
കയഭാഗല  കചേരുകേയുണഭായനി.  ഇവനിലട  പറഞ്ഞ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തുറമുഖ  വകുപട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  സര്,  ചേരക്കുനതീക്കങ്ങളക്കട്ട്  ഏറവല
അനുകയഭാജലമഭായ  പഭാതയഭാണട്ട്  കേകനഭാലനി  കേനഭാല്.  കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിലന
ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനഭായനി മലബഭാറനിലല തുറമുഖങ്ങളുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലള്ള
എലനങ്കനിലല  കേഭാരലങ്ങള  അങ്ങയുലട  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  അകതഭാലടഭാപല
ടൂറനിസല കമഖലയ്ക്കുല ഇകൗ കേനഭാല് പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന് കേഴനിയുന്നതഭാണട്ട്.  കേകനഭാലനി
കേനഭാലനിലൂലടയുള്ള ചേരക്കുനതീക്കലത്തക്കുറനിചട്ട് അങ്ങയുലട അഭനിപ്രഭായലമനഭാണട്ട്? 

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  ശതീ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമഭാന് പറഞ്ഞതു
കപഭാലല അത്തരല ഗതഭാഗത കേഭാരലങ്ങളകൂടനി പരനിഗണനികക്കണതഭാണട്ട്.  ഏതഭായഭാലല
തുറമുഖ  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപട  പ്രവൃത്തനികേള  തസരനിതലപടുത്തുന്നതനില്
തതീര്ചയഭായുല  കേകനഭാലനി  കേനഭാല്കൂടനി  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  മുനനിയ  പരനിഗണന
നല്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല,
ചേരക്കുഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്  ഏറവല  ലചേലവകുറഞ്ഞ  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണനിതട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ
വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഏറവല  സഭാദലതയുള്ള  കമഖലയുമഭാണട്ട്.  ടൂറനിസല  കപഭാലല
പ്രഭാധഭാനലല  ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണട്ട്  ജലപഭാതകേളക്കുല  ചേരക്കുഗതഭാഗതത്തനിനുല  കവണനി
കപ്രഭാജക്ടുണഭാക്കനി  വനിശദമഭായ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;  നമ്മുലട  ബഡ്ജറട്ട്
മതനിയഭാകേഭാലത  വരുലമന്നതനിനഭാല്  വനിശദമഭായ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് സമര്പനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  തതീര്ചയഭായുല  ഇകൗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  ടൂറനിസല വകുപ്പുമഭായനി ബനലപടട്ട്  കേപല് ഗതഭാഗത ശലഖലയട്ട്
കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമഭായ പരനികവഷല ചേഭാര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  പരനിപഭാടനികേലളക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര് :  സര്,  യഭാത്രഭാക്കപലകേലളക്കുറനിച്ചുള്ള
കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  അങ്ങട്ട് മറുപടനി  പറഞ്ഞു.  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള യഭാത്രഭാക്കപല്
ആളുകേളക്കട്ട് ലഭാഭകേരമലലന്നതനിനഭാല് നടന്നനില. ധഭാരഭാളല ടൂറനിസട്ട് കേപലകേള ശതീലങ്ക
കപഭാലള്ള  സമതീപരഭാജലങ്ങളനികലയട്ട്  കപഭാകുനണട്ട്.  അത്തരല  സലവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;  ടൂറനിസല വനികേസന രലഗത്തട്ട് ഇത്തരല കേപലകേലള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
തുറമുഖങ്ങളനില് നനിനള്ള  സര്വ്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പരനിഗണന
നല്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  എല.എല്.എ.
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല,  മറട്ട്  രഭാജലങ്ങളുമഭായനി കചേര്നള്ള ടൂറനിസല വനികേസനലത്ത
പറനി ഇകപഭാള ആകലഭാചേനിചനിടനില.  സലസഭാനത്തനിനകേത്തുതലന്നയുള്ള ടൂറനിസല കമഖലയുലട
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  തുറമുഖ  വകുപനിലന്റെ  കേഭാരലമഭാണട്ട്
ആദലമഭായനി പരനിഗണനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേരളത്തനിലല ടൂറനിസല വനികേസനത്തനിലന്റെ
അനന  സഭാദലതകേള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  അയല്  രഭാജലങ്ങളുമഭായുള്ള  ബനല
ശക്തനിലപടുത്തഭാനുല ലമചലപടുത്തഭാനുല കേഴനിയുകമഭാലയന്നട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുപസന് തങ്ങള :  സര്,  മതലബനന തുറുമുഖങ്ങളുലട
സനിതനിവനിവര  കേണക്കുകേളുല  ഉളനഭാടന്  ജലഗതഭാഗതത്തനിലന്റെ  സഭാദലതകേളുല
അറനിയുന്നതനിനുകവണനിയഭാണട്ട് പഹകഡഭാഗഭാഫനികേട്ട് സര്കവ്വകേള  തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനില്  നടക്കുന്നതട്ട്.  അത്തരല  സര്കവ്വകേള  ഫലപ്രദമഭായനി  നടക്കുനകണഭാ;
ജലഗതഭാഗതല  കകേരളത്തനില്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി : സര്, ഗതഭാഗത സകൗകേരലങ്ങളുല  തുറമുഖത്തനിലന്റെ
മറ്റുകേഭാരലങ്ങളുല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാകങ്കതനികേ സലവനിധഭാനമഭാണട്ട് പഹകഡഭാ
ഗഭാഫനികേട്ട്  സര്കവ്വ.  അതനില്  എലനങ്കനിലല  കപഭാരഭായ്മകേളുലണങ്കനില്   തതീര്ചയഭായുല
പരനിഹരനിക്കുല.  എങ്കനില്  മഭാത്രലമ  ജലഗതഭാഗതവമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരലങ്ങളനില്
ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള. 

ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  സര്,  ലകേഭാചനിയനില്നനിന്നട്ട്
കേഭാസര്കകേഭാകടയ്ക്കുള്ള  യഭാത്ര  വളലര  ദനഃസഹമഭാണട്ട്.  തൃശ്ശൂര്  വലര  കുഴപമനില,
അതുകേഴനിഞ്ഞഭാല്  കേഭാറനില്  യഭാത്ര  ലചേയകേ  എനപറഞ്ഞഭാല്  ഒരഭാളുലട  ജതീവനിതത്തനിലല
ഏറവല  കേഷ്ടകേഭാലമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ലകേഭാചനിയനില്  നനിന്നട്ട്  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്
ഭഭാഗകത്തയട്ട്  കപഭാര്ട്ടുകേലള  തമ്മേനില്  ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്,  ഒരു  പഹ  സതീഡട്ട്
പഭാസഞര് കബഭാടട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് തുടങ്ങഭാന് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;  അതനിനഭായനി വലനിയ  തുകേ
ലചേലവഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേഴനിയനിലലങ്കനില് സസകേഭാരല വലക്തനികേലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  എല.എല്.എ.
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല   ആദലഘടലമന്ന  നനിലയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്-
ലകേഭാചനി ഗതഭാഗത സര്വ്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  അതുകേഴനിഞ്ഞട്ട്  സലസഭാനത്തനിലന്റെ
ഒരറല  മുതല്  മകറ  അറല  വലര  ഇകൗ  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കഭാനുല
ലമചലപടുത്തഭാനുമഭാണട്ട്  ആകലഭാചേനയുള്ളതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുല  ബഹുമഭാനലപട  എല.എല്.എ.
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  വടക്കന്  കമഖലയനികലയ്ക്കുളള  യഭാത്രഭാസകൗകേരലല
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല നനിലവനിലള്ള തുറമുഖത്തനിലന്റെ സഭാധലതകേളുല സഭാഹചേരലങ്ങളുല
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി ഒരു പരതീക്ഷണല ആരലഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞഭാല് തുടര്ന്നട്ട്  അതനിലന്റെ
വനിപുലതീകൃതമഭായ  സലവനിധഭാനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദലങ്ങളുല ഉത്തരങ്ങളുല വളലര ബതീഫഭായനിരുന.  മനനിലയ
അക്കഭാരലത്തനില്  പ്രകതലകേല  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഉപകചേഭാദലല  കചേഭാദനിക്കഭാന്
എലഭാവര്ക്കുല അവസരല കേനിടനി. 

കറഭാഡട്ട് കസഫനി കകേഭാര്പസട്ട്

3 (*723) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴക്കഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപട്ട്  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  കകേഭാര്പസട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് സ്കൂള കുടനികേലള പരനിശതീലനിപനിക്കു
ന്നതനിനട്ട് എലനലഭാല കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാല  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനല നടത്തുന്ന
ലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്) : സര്, 

(എ) കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് സ്കൂളുകേളനില് കറഭാഡട്ട് കസഫനി
കകേഭാര്പസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ആശയല  മുകന്നഭാട്ടുവചനിരുന.  എന്നഭാല്
സ്കൂളുകേളനില്  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്
നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല്  സമഭാനമഭായ  മലറഭാരു  സലവനിധഭാനല  അനനിവഭാരലമഭാകണഭാ
എനള്ള വനിഷയല കൂടനി  ഉയര്ന വന്നനിട്ടുണട്ട്.  അതുല ചേര്ചഭാവനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  രൂപതീകേരണവമഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്  ഇതുവലര
മുകന്നഭാട്ടുകപഭായനിടനില. 

കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  നനിയമല  നനിലവനില്  വന്നകതഭാലടഭാപല  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപട്ട്  സലസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലമഭായനി  146  സ്കൂളുകേളനില് കറഭാഡട്ട്  കസഫനി
ക്ലബബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നട്ട് വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി 570 ക്ലഭാസ്സുകേളനിലൂലട
സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കുല അദലഭാപകേര്ക്കുല കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ കബഭാധവല്ക്കരണ
ക്ലഭാസ്സുകേള  നടത്തുകേയുമുണഭായനി.  2015-ല്  തനിരുവനനപുരല  മുതല്  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്
വലര  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  സ്കൂളുകേളനില്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ഒഭാടന്  തുള്ളല്
സലഘടനിപനിച്ചു.  ലകേഭാലല ജനിലയനില്  'കുടനി  കേരുതല്'  എന്ന കപരനില് കറഭാഡട്ട്  നനിയമ
കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  നടത്തനിവരുന.  വനിദലഭാര്തനികേലള  ഉളലപടുത്തനി
'ഗനിഫനി  ലചേക്കനിലഗട്ട്'  എന്ന  കപരനില്  കറഭാഡട്ട്  ലചേക്കനിലഗുകേള  നടത്തുകേയുല
പഡവര്മഭാര്ക്കട്ട് സമ്മേഭാനങ്ങളുല ബുക്കട്ട് ലലറ്റുകേളുല നല്കേനിവരനികേയുല ലചേയന.
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(ബനി) കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് സ്കൂള കുടനികേലള പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനു
കവണനിയഭാണട്ട്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി
കകേഭാര്പസട്ട്   രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  സ്കൂള കുടനികേളനില് കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ
അവകബഭാധല  വളര്ത്തുകേയുല  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  അവലര
പങ്കഭാളനികേളഭാക്കുകേയുമഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ രൂപതീകേരണല ലകേഭാണകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  

(സനി)  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്
നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല്  വതീണലമഭാരു  സലഘടനയുലട  ആവശലകേതയുല  പ്രഭാകയഭാഗനികേതയുല
ചേര്ചഭാവനികധയമഭാക്കനിയ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  കകേഭാര്പസട്ട്
രൂപതീകേരണത്തനിലന്റെ മറട്ട് നടപടനികേളനികലയട്ട് കേടന്നനിടനില. 

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല   :  സര്,  ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖലഭാപനത്തനില് പറഞ്ഞ
കേഭാരലമഭായനിരുന കറഭാഡട്ട്  കസഫനി കകേഭാര്പസട്ട്   രൂപതീകേരനിക്കുലമനള്ളതട്ട്.   പലക്ഷ,
സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല്  മലറഭാരു  സലവനിധഭാനലത്ത
കുറനിചട്ട്  തല്ക്കഭാലല  ഇവനിലട  ആകലഭാചേനിക്കുന്നനിലലന്നട്ട്  തഭാങ്കളുലട  മറുപടനിയനില്
പറഞ്ഞു.  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  സലവനിധഭാനലതലന്ന  ഒരു  സലഭനഭാവ
സയനികലയട്ട്  നതീങ്ങുകേയഭാണട്ട്  എന്ന  കേഭാരലല  തഭാങ്കളുലടയുല  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിയുലടയുല ശദയനിലണഭാകേണലമന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് അഭലര്തനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.
ഇതട്ട്  നല  രതീതനിയനില്  നടനകപഭാന്നനിരുന്ന  ഒരു  സലവനിധഭാനമഭാണട്ട്.  വനികദശ
രഭാജലങ്ങളവലര  ഇതട്ട്  മഭാതൃകേയഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  കേടനവന്നതഭാണട്ട്.  പ്ലൈഭാനനിലഗട്ട്
കബഭാര്ഡുല സതീ-മഭാറ്റുല അതുകപഭാലല ലകേ.പനി.എല.ജനി.  അടക്കല ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട് നല
റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയതഭാണട്ട്.  ഇകൗ  അധലയനവര്ഷല  ഏതഭാണട്ട്  നഭാന്നൂകറഭാളല
സ്കൂളുകേളനികലയട്ട്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  വനിപുലലപടുത്തനിലയങ്കനിലല  ഒരു
രൂപകപഭാലല കൂടുതലഭായനി അതനിനുകവണനി അനുവദനിചനിട്ടുണഭായനിരുന്നനില.  ഇത്തവണ
10.7 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിരുനലവങ്കനിലല അധലയനവര്ഷല തുടങ്ങനി അഞ്ചുമഭാസല
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുല ഒരു രൂപകപഭാലല ഇതുവലര സ്കൂളുകേളനികലയട്ട്  എത്തനിയനിടനില.  കൃതലമഭായ
ഒരു ആക്ടനിവനിറനി  കേലണറനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  എസട്ട്.പനി.സനി.  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
കപഭാന്നനിരുന്നതട്ട്.   ഇകൗ വര്ഷല  ആക്ടനിവനിറനി  കേലണറനിലല എസട്ട്.പനി.സനി.  കഡയുല
എസട്ട്.പനി.സനി.  കേസനിസ്സുല  അടക്കമുള്ള  ഒരു  പ്രവര്ത്തനവല  നടന്നനിടനില.  അതു
കപഭാലലതലന്ന  ഇതനിലന്റെ  സലഘടനഭാ  സലവനിധഭാനല  സലസഭാനതലത്തനില്
അഴനിച്ചുപണനികേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനിരനിക്കുനലവന്നഭാണട്ട്  അറനിയഭാന്  സഭാധനിചതട്ട്.
കനലരത്ത  ശതീ.  വനിജയന്,  ലഎ.പനി.എസട്ട്.  ആയനിരുന  അതനിലന്റെ  ചുമതല
വഹനിചനിരുന്നതട്ട്. അതനിനുകശഷല മഭാസല കതഭാറുമുള്ള വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറന്സനിലഗട്ട്
സമ്പ്രദഭായമടക്കല ഒരു വനിലയനിരുത്തലല   നടക്കുന്നനില.  ഒരു ഭഭാഗത്തട്ട് തഭാങ്കള കറഭാഡട്ട്
കസഫനി  കകേഭാര്പസട്ട്  രൂപതീകേരണല  മഭാറനിവയ്ക്കുന്നൂലവന്നട്ട്  പറയുകമ്പഭാള  നനിലവനിലള്ള
സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്  സലവനിധഭാനലത്ത മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി ശക്തനിലപടുത്തനി
മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണകപഭാകേഭാന്  തഭാങ്കളുല  ആ  വകുപനിലന്റെ  ചുമതല  വഹനിക്കുന്ന
മുഖലമനനിയുമടക്കല  ആകലഭാചേനിചട്ട്  കൃതലമഭായ  ഒരു  ഇടലപടല്  അടനിയനരമഭായനി
ഉണഭാകുകമഭാ എന്നതഭാണട്ട് എലന്റെ കചേഭാദലല.
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  സര്,  അങ്ങട്ട് ഉന്നയനിചതട്ട് സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട്

കകേഡറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  സലബനനിചഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലലത്ത  സലബനനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. രണഭാമതഭായനി പറഞ്ഞ കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷയുമഭായനി ബനലപട

പ്രശങ്ങളനില്  വനിദലഭാര്തനികേലള  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  നനിലവനിലള്ള

സലവനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട്  കപഭാരഭായ്മകേള  എലനങ്കനിലമുലണങ്കനില്  തതീര്ചയഭായുല  അതട്ട്

പരനിഹരനിക്കുകേ  എന്നതുകൂടനിയഭായനിരുന്നകലഭാ  ഇതനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലല,  അത്തരല

നടപടനികേളുമഭായനി സര്ക്കഭാര് ശദഭാപൂര്വ്വല മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല : സര്, മറുപടനിയനില്ത്തലന്ന എസട്ട്.പനി.സനി.-ലയക്കുറനിചട്ട്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതു ലകേഭാണഭാണട്ട് അലതങ്കനിലല ഫലപ്രദമഭായനി നടക്കണലമന്നട്ട് ആദലകമ
സൂചേനിപനിചതട്ട്.  അപകേടല കുറയ്ക്കുകേ എനപറയുകമ്പഭാള,  എല്.പനി.  സ്കൂളുകേളടക്കല നമ്മുലട
പല സ്കൂളുകേളുല പഹകവകേളുലടയുല വലനിയ തനിരക്കുള്ള നനിരത്തുകേളുലടയുല ഓരത്തഭാണട്ട്
സനിതനിലചേയന്നതട്ട്.  അതുലകേഭാണതലന്ന സ്കൂള വനിടുന്ന സമയത്തട്ട് ഇകൗ കുടനികേലളലഭാല
ആര്ത്തലചട്ട്  കനലര പുറകത്തയട്ട് കഗറട്ട്  കേടനവരുകമ്പഭാള കറഭാഡനികലയട്ട്  കേടക്കഭാനുല
അപകേടങ്ങള ഉണഭാകേഭാനുമുള്ള സഭാധലതകേള നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
സ്കൂളുകേളനില്  പ്രകതലകേനിച്ചുല  എല്.പനി.  സ്കൂളുകേളനിലലയുലമഭാലക്ക  കഗറനിനുപുറത്തട്ട്
പകേവരനികേളുള്ള ഫട്പഭാത്തുണഭാക്കനി കുടനികേളക്കട്ട് അവനിലട കേമ്യൂവഭായനി നനില്ക്കഭാനുള്ള
സലവനിധഭാനല  ഒരുക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  കഗറട്ട്  കേടന്നട്ട്  കനലര  കുടനികേള  കറഭാഡനികലയട്ട്
ഓടനിലയത്തുന്ന സഭാഹചേരലല ഒഴനിവഭാക്കനി അപകേടല കുറയഭാന് സഭാധനിക്കുല.  ഗതഭാഗത
വകുപനിലന്റെ ചുമതല വഹനിക്കുന്ന മനനി  എന്ന നനിലയനില് ഇത്തരത്തനിലള്ള കറഭാഡട്ട്
കസഫനി  മഭാനദണ്ഡല  എലഭാ  സ്കൂളുകേളക്കുല  നനിര്ബനമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന്:   സര്,  അങ്ങനിവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്  വളലര

വനിലകയറനിയ  നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  സസഭാഗതഭാര്ഹവമഭാണട്ട്.  ഇകൗ  കേഭാരലത്തനില്

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്,  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്,  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  അകതഭാറനിറനി

എന്നനിവയുലട കൂടഭായ ആകലഭാചേനയനിലൂലട പരനിഹഭാരല  കേഭാണഭാന് ശമനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

അതഭാതട്ട്  പ്രകദശലത്ത  എല.എല്.എ.-മഭാര്കൂടനി  മുന്കേലയടുത്തട്ട്  കുടനികേളുലട  കേഭാരലത്തനില്

കേഭാണനിക്കുന്ന  ഇകൗ  തഭാല്പരലല  പ്രഭാകദശനികേതലത്തനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലല

കേഭാണനിക്കഭാനനിടയഭായഭാല്  നമുക്കട്ട്  ഇകൗ  യജല  വളലര  നലനനിലയനില്  മുകന്നഭാട്ടു

ലകേഭാണകപഭാകേഭാന് കേഴനിയുല.
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ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേളുലട

അപരലഭാപ്തതമൂലല  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലട  എണ്ണല  വര്ദനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഇകൗ  അപകേടങ്ങളനില്  മരണലപടുന്നവരുലട  കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കുല  ഗുരുതരമഭായനി

പരനികക്കല്ക്കുന്നവര്ക്കുല നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളനില്

വലനിയ  കേഭാലതഭാമസല  ഉണഭാകുനണട്ട്.  എല.എ.സനി.റനി.  കകേഭാടതനികേളനിലഭാലണങ്കനില്

ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  കകേസ്സുകേള  ലപന്റെനിലഗനിലഭാണട്ട്.  കകേസ്സുകേളനില്  വനിധനിയുണഭായഭാലല

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഉളലപലടയുള്ള  എതനിര്കേക്ഷനികേള  പണമടയഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്

വനിധനി നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നനില.  ഗുരുതരമഭായനി പരനിക്കുപറ്റുന്ന നനിരവധനികപര്

ആശുപത്രനിയനിലഭാണട്ട്.  ഹനിറട്ട് ആന്റെട്ട് റണ് കകേസ്സുകേളുമുണട്ട്,  അവര്ക്കുല നഷ്ടപരനിഹഭാരല

നല്കേഭാന്  പലകപഭാഴല  സഭാധനിക്കുന്നനില.  ഇന്റെറനില  കകേഭാമ്പന്കസഷനുണട്ട്,  ആ

നടപടനികേളുല  ഫലപ്രദമല.  അതട്ട്  ഫലപ്രദമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നനിയമകഭദഗതനികേള

ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേലളക്കുറനിചട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് : സര്, ബഹുമഭാനലപട അലഗല ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതട്ട്

ശരനിയഭായ ഒരു കേഭാരലമഭാണട്ട്.   പട്രൈബമ്യൂണലകേളഭാണട്ട്  ഇകൗ കേഭാരലത്തനില് ആദലമഭായനി

ഇടലപടുന്നതട്ട്.  അതട്ട് കകേഭാടതനിയനിലലത്തുകമ്പഭാള കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുനണട്ട്.  കേഭാല

തഭാമസമുണഭാകുന്നതനിനട്ട്  നനിരവധനി  കേഭാരലങ്ങളുണട്ട്  എന്നട്ട്  എകന്നക്കഭാള  നന്നഭായനി

ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്ക്കട്ട്  കബഭാധലമുള്ളതഭാണട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലല  കകേസ്സുകേള

ലപലടന്നട്ട്  തതീര്പഭാക്കഭാനുല  അപകേടത്തനില്ലപടുന്നവര്ക്കുല  മരണമടയുന്നവരുലട

ബന്ധുക്കളക്കുല ആശസഭാസ നടപടനികേള കവഗത്തനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനുല  സഭാധലമഭായ

എലഭാകേഭാരലങ്ങളുല ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനല ഉണഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   അനനില് അക്കര :  സര്, കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷനിതതസല  സലസഭാനലത്ത എലഭാ

വകുപ്പുകേളുല  കചേര്ന്നട്ട്  ഒരുമനിചട്ട്  നടകത്തണ  വലനിയ  ദകൗതലമഭാണട്ട്.  ഇവനിടലത്ത  ഒരു

പ്രധഭാനലപട വനിഷയല സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് വന്നതനിനുകശഷല അവരുലട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള വളലര മഭാതൃകേഭാപരമഭായനിടഭാണട്ട്    നടക്കുന്നതട്ട്  എന്നതഭാണട്ട്.  ഇകൗ

വനിഷയത്തനില്  മലറഭാരു  ഏജന്സനികപഭാലല  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്  കഹഭാല  ഗഭാര്ഡുകേളഭാണട്ട്.

രഭാജലത്തനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനി  കേഭാക്കഭാന്കവണനി  ജതീവന്വലര  പണയല  വയഭാന്

ശമനിചവരഭാണട്ട്  കഹഭാല  ഗഭാര്ഡുകേള.  ഇന്നട്ട്  പല സലങ്ങളനിലല  കപഭാലതീസുകേഭാരുലട
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ഏജന്റുമഭാലരകപഭാലല വഭാഹനങ്ങളുലട പഡവര്മഭാരനില്നനിനല ഇവര് അനധനികൃതമഭായനി

പണല  വഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  കഹഭാല

ഗഭാര്ഡുകേളുലട  ഇത്തരത്തനിലള്ള  അഴനിമതനി  നനിയനനിക്കഭാന്  എലനങ്കനിലല  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലഗല ഇവനിലട ഉന്നയനിച

വനിഷയല എലന്റെ വകുപ്പുമഭായനി കനരനിടട്ട് ബഭാധനിക്കുന്നതലഭാത്തതുലകേഭാണട്ട് പ്രകതലകേമഭായനി

ശദയനില്ലപടനിടനില.   ഏതഭായഭാലല  അലഗല  ഇവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിച  സനിതനിക്കട്ട്

ഇക്കഭാരലല  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട  ശദയനില്ലപടുത്തുന്നതുല ആവശലമഭായ

പരനിഹഭാരല കേഭാണഭാന് ശമനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  സര്,  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്

രൂപതീകേരനിചതട്ട്  2005-ലല  ലകേ.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  ലറക്കലമകന്റെഷലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.  2006  മുതല്  പ്രസ്തുത  സനിസല  കകേരളത്തനില്

നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  അങ്ങലന  പത്തുലകേഭാലക്കഭാലല  പ്രവര്ത്തനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട്

ഇപ്രഭാവശലലത്ത ബഡ്ജറനിനകേത്തട്ട് കറഭാഡട്ട് കസഫനി കകേഭാര്പസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുല എന്നട്ട്

പറഞ്ഞതട്ട്.  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  എന്ന  ആ  പഴയ  സനിസമല  ഈ

വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറട്ട്  സതീചനിനകേത്തട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  Entirely  different  ആണട്ട്

എന്നഭാണട്ട് മനസനിലഭാകുന്നതട്ട്. സ്കൂളുകേള തുറന കേഴനിഞ്ഞഭാല് ധഭാരഭാളല ആകനിഡന്റുകേള

ഉണഭാകുകേയഭാണട്ട്. സ്കൂള ബസ്സുകേളുലട ലസകേമ്യൂരനിറനിതലന്ന പ്രശമഭാണട്ട്. സതീഡ്ഗവര്ണര്

കപഭാലമനിലഭാത്ത  ധഭാരഭാളല  ബസ്സുകേളുലണന്നഭാണട്ട്  പറയുന്നതട്ട്.  പഡവര്മഭാര്ക്കട്ട്

കപ്രഭാപര്  ലട്രൈയനിനനിലഗട്ട്  ഇല.  ഇലതലഭാലകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  പുതനിയ  തലമുറയട്ട്  ഒരു

അവയര്ലനസട്ട്  ഉണഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുന്നതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ഇതട്ട്  ഗകൗരവമഭായനി

ആകലഭാചേനിക്കണല.  ഈ സനിസല സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറനിലന ഓവര്പറഡട്ട്

ലചേയ്തുകപഭാകുന്നതട്ട് അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് എലനങ്കനിലല നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് : സര്, ബഹുമഭാനലപട അലഗല സതീരനിയസട്ട് അലഭാത്ത

ഒരു  കേഭാരലവല  സഭയനില്  പറയഭാറനില.  പറയുന്നതുല  സതീരനിയസഭായനികട  പറയഭാറുള.

അതുലകേഭാണട്ട് അതട്ട് മുഖവനിലയ്ക്കു തലന്നയഭാണട്ട് സഭ എടുക്കുന്നതട്ട്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 25

സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനല,  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.ലന്റെ
പ്രവര്ത്തനല,  ലറഡ്കക്രഭാസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനല തുടങ്ങനി നനിരവധനി സലവനിധഭാനങ്ങള
ഇകപഭാള സ്കൂളുകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇവലയലഭാല നനിലവനിലള്ള സഭാഹചേരലത്തനില്
ഒരു  പ്രകതലകേ  സലവനിധഭാനലത്ത  എങ്ങലന  സമരസലപടുത്തനി  ഫലപ്രദമഭായനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാല  എന്ന  ആകലഭാചേനയനില്  നനിന്നഭാണട്ട്  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി
കകേഭാര്പസട്ട് വനിദലഭാര്തനികേളുമഭായനി ബനലപടുത്തനി രൂപതീകേരനിക്കഭാകമഭാ എന്ന ആശയല
വന്നതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ആശങ്കലപടുന്നതുകപഭാലല  ഈ  ആശയല  നനിര്ത്തനിവയഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിടനില. കുറച്ചുകൂടനി വനിശദഭാലശങ്ങള ആവശലമുള്ളതുലകേഭാണല പ്രകയഭാജനക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുത്തനി അതട്ട് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കണലമനള്ളതുലകേഭാണല ചേര്ചയട്ട് വനിഷയമഭായനി
ഇകപഭാഴല  നനില്ക്കുനലവന  മഭാത്രകമയുള.  സതീഡട്ട്  ഗവര്ണ്ണര്  കപഭാലള്ള
കേഭാരലങ്ങളനില്  എലന്നക്കഭാള  അറനിവട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്ക്കുലണന്നഭാണട്ട്  ഞഭാന്
മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  സതീഡ് ഗവര്ണര്  സഭാപനിക്കണലമനതലന്നയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമത്തനിലല വലവസകേള ഗവണ്ലമന്റെനിലന കബഭാധലലപടുത്തുന്നതട്ട്.
ആ വലവസകേള ലലഘനിക്കഭാനുള്ള ഒരു നനിലപഭാടുല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുകേയനില.
എന്നഭാല് ചേനില ഘടങ്ങളനില് ചേനില പ്രഭാകയഭാഗനികേ പ്രയഭാസങ്ങളുണഭാകുനണട്ട്.  അതട്ട്
പരമഭാവധനി പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ആ നനിയമല നടപനിലഭാക്കഭാന്തലന്നയഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആഗഹനിക്കുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട് :  സര്,  സലസഭാനത്തട്ട്  ചേനില  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ഗതഭാഗത
പരനിഷ്കഭാരല  നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  യഭാലതഭാരുവനിധ  കൂടനിയഭാകലഭാചേനയുല
കൂടഭാലത  ഏകേപക്ഷതീയമഭായഭാണട്ട്  ഗതഭാഗത  പരനിഷ്കഭാരലമന്ന  കപരനില്  ഇത്തരല
കേഭാരലങ്ങള നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  എറണഭാകുളല ജനിലയനില്ത്തലന്ന അങ്ങലന പരനിഷ്കഭാരല
നടപഭാക്കനിയ  സലത്തട്ട്  സതീബഭാ  പലനനിലൂലട  കറഭാഡട്ട്  മുറനിച്ചുകേടന്ന  ഒരു  സ്ത്രതീ
അടുത്തകേഭാലത്തട്ട്  അപകേടത്തനില്  മരണലപടനിരുന.  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്
ഇത്തരത്തനിലലഭാരു പരനിഷ്കഭാരല അശഭാസ്ത്രതീയമഭാലണന്നട്ട് ഉയര്ത്തനിക്കഭാടനി എലഭാ രഭാഷതീയ
സലഘടനകേളുല  സമരരലഗത്തട്ട്  വരനികേയുണഭായനി.  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളുമഭാകയഭാ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭാകയഭാ ഈ രലഗലത്ത വനിദഗ്ദ്ധന്മേഭാരുമഭാകയഭാ  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിക്കഭാലതയഭാണട്ട്
ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി  ഇത്തരല  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനില്  മഭാറല
വരുത്തഭാന്  ആവശലലപടഭാലല  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്  പലയനിടത്തുല  വളലര
നനികഷധഭാത്മകേമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുന എന്ന പരഭാതനിയുണട്ട്. ഇതട്ട് അങ്ങയുലട
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനിലള്ള  കേഭാരലങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

1196/2017.
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  സര്,  ഇത്തരല പരനിഷ്കഭാരങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്

വനിവനിധ വകുപ്പുകേള കചേര്ന്നഭാണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്,  തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങള,

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്  എന്നനിവര്  സലയുക്തമഭായനി

കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  ഇത്തരല  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  നടപനിലഭാക്കണലമന്നഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ള

നനിര്കദ്ദേശല.   പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  അത്തരല  കേഭാരലങ്ങള  ലചേയകമ്പഭാള  സലല

എല.എല്.എ.-മഭാരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  ലചേകയണതഭാണട്ട്  എന്ന  നനിയമമനില.

എന്നഭാലല ചേനില സലലത്തഭാലക്ക ഫലപ്രദമഭായ രതീതനിയനിലല ഇത്തരല കേഭാരലങ്ങള

ലചേയന്നതട്ട് എന്ന ആകക്ഷപല ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ആ ആകക്ഷപല പരനിഹരനിക്കഭാനുല

ഇത്തരല  കേഭാരലങ്ങളനില്  എല.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുകൂടനി  അഭനിപ്രഭായല  അറനിയനിക്കഭാനുല

ആവശലമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കഭാനുമുള്ള  സകൗകേരലല  ഉണഭാക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഗകൗരവമഭായനി ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  സര്,  സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേലള കബഭാധവത്ക്കരനിക്കുന്ന

തനികനഭാലടഭാപലതലന്ന  ഏറവല  പ്രധഭാനമഭായനി  കവണതട്ട്  സസകേഭാരല  ബസ്സുകേളുലട

മതരകയഭാടല  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതഭാണട്ട് പലകപഭാഴല കറഭാഡപകേടങ്ങള

ഉണഭാക്കുന്നതട്ട്.  അങ്ങയുലട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലന്റെ  ലഹര്ടട്ട്കേസഭാര്കടഴനിലൂലട,

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്-കേണ്ണൂര്  റൂടനിലഭാണട്ട്  ഏറവല  കൂടുതല്  സസകേഭാരല  ബസ്സുകേളുലട

മതരകയഭാടല  നടക്കുന്നതട്ട്. ഇതഭാണട്ട് പല കുടനികേളുലടയുല ജതീവന് അപഹരനിക്കുന്നതട്ട്.

അതുലകേഭാണട്ട്  സസകേഭാരല  ബസുകേളുലട  മതരകയഭാടല  നനിയനനിക്കഭാന്  ശക്തമഭായ

നടപടനികേള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലഗല ഇവനിലട പറഞ്ഞതട്ട്

ഇകപഭാള നനിലനനില്ക്കുന്ന ഒരു യഭാഥഭാര്തലമഭാണട്ട്. ഈ യഭാഥഭാര്തലലത്ത ശരനിയഭായ

അര്തത്തനില് കനഭാക്കനികേഭാണഭാനുല മതരകയഭാടങ്ങള അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുല  ആവശലമഭായ

കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട് ബനലപട ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അത്തരല  പരനികശഭാധനകേള  നടന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

കേഴനിഞ്ഞ ഒരഭാഴ്ചയകേല ധഭാരഭാളല കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയകേയുല പനിഴ ഈടഭാക്കുകേയുല

ലചേയനിട്ടുണട്ട്. കൃ തലമഭായ കേണക്കട്ട് ഇകപഭാള എലന്റെ പകേവശമനില. 
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കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന നയല

4(*724) ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :

ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴകേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതലലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുല

കേര്ഷകേലര കേടലക്കണനിയനില്നനിന്നട്ട് രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല കകേരള സലസഭാന കേഭാര്ഷനികേ

വനികേസന നയത്തനിലല എലനഭാലക്ക നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കകേരള സലസഭാന കേഭാര്ഷനികേ നയത്തനിലന്റെ

കേരടട്ട്  കരഖയനില്  ഉണഭായനിരുന്ന  എലനഭാലക്ക  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്  കേലഭാബനിനറട്ട്

ഒഴനിവഭാക്കനിയതട്ട്;  വനിശദഭാലശല  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഒഴനിവഭാക്കനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്

ഏലതങ്കനിലല  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭാര്ഷനികേ നയല സലബനനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിന്നട്ട് എലനങ്കനിലല

നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ  അഭനിപ്രഭായങ്ങകളഭാ  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

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

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  ഉത്പഭാദനല  വര്ദനിപനിച്ചുല  കേഭാര്ഷനികേ
വനിളകേളുലട  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  അനന  സഭാധലതകേള  പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയുല കേര്ഷകേ ആത്മഹതല പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുല കേര്ഷകേലന
കേടലക്കണനിയനില്നനിന്നട്ട് രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല സഹഭായകേരമഭായ വനിവനിധ പദതനികേളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  കേര്ഷകേനട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട്
നലഭായമഭായ വനില ലഭനിക്കുലമന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില് നനിലവനിലളള
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ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനികേള  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചട്ട്,  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭാകുന്ന
നഷ്ടങ്ങളക്കട്ട്  ശരനിയഭായ  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  ലഭനിക്കുലമനറപഭാക്കുകേ,  കേര്ഷകേ
കക്ഷമനനിധനി  ഏര്ലപടുത്തുകേ,  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനിലല  പലനിശരഹനിത
നനിരക്കനിലല  കലഭാണുകേള  ലഭലമഭാക്കുകേവഴനി  കേര്ഷകേലര  കേടലക്കണനിയനില്നനിനല
രക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി) മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കകേരള സലസഭാന കേഭാര്ഷനികേ നയത്തനിലന്റെ
കേരടട്ട്  കരഖയനില്നനിനല  തഭാലഴപറയുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്  11-3-2015-ല് കചേര്ന്ന
മനനിസഭഭാകയഭാഗല ഒഴനിവഭാക്കനിയതട്ട്.  

1.   നതീര്മറനി വനികേസനവമഭായനി ബനലപട നയങ്ങള   :

നയല  35  -  സലസഭാന  കേഭാര്ഷനികേ  ആസൂത്രണ  വനികേസന
പദതനികേലളലഭാല നതീര്മറനിലയ അടനിസഭാനലപടുത്തനിയഭാകേണല

നയല  36-ജലപരനിപഭാലനത്തനിനുല/ജലക്ഷഭാമത്തനിനുല ഉത്തരവഭാദനിതസല
സലസഭാനത്തനിനഭാണട്ട്.

നയല  37  -  നതീര്മറനി  വനികേസന  പദതനികേള  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്
ജനങ്ങളുലട കൂടഭായ്മകേലള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുളള സമതീപനങ്ങളനിലൂലട
ഗഭാമതീണ ജതീവനമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ലമചലപടുത്തഭാനുല ദഭാരനിദലല കുറയഭാനുമഭാണട്ട്.

2. വരുമഭാനല ഉറപഭാക്കല്

നയല 100-ഖണ്ഡനികേ 20.7.2-സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ഉല്പന്നങ്ങളുലട
വനില ഉറപഭാക്കുന്നതനിലൂലട വനിലയനിടനിവട്ട് അനുഭവലപടഭാന് സഭാധലതയനില
എന്നതുലകേഭാണ  തലന്ന  ഇതട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആത്മവനിശസഭാസവല
പ്രതലഭാശയുല  പകേര്ന  നല്കുല.  ഉത്പന്നങ്ങളുലട  കേകമ്പഭാളവനില,
കുറഞ്ഞ തഭാങ്ങുവനിലയനിലല തഭാകഴയട്ട് കപഭാകുന്ന പക്ഷല, വനിലനനിര്ണ്ണയ
അകതഭാറനിറനിയുലട തതീരുമഭാനമനുസരനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഇകൗ ഉത്പന്നങ്ങള
നനിശ്ചനിത സലഭരണ വനിലയനില്ത്തലന്ന കശഖരനിക്കഭാന് കേഴനിയുല.  ഇകൗ
വനില  തതീര്ചയഭായുല  തഭാങ്ങുവനിലകയക്കഭാളുല  ഉയര്ന്നതഭായനിരനിക്കുല
എന്നതുലകേഭാണ  തലന്ന  ഇകൗ  സലവനിധഭാനല  വഴനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
നഷ്ടലമഭാഴനിവഭാക്കുകേയുല  കുറഞ്ഞ  ലഭാഭലമങ്കനിലല  ഉറപഭാക്കുകേയുല
ലചേയഭാല.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 29

3. ക്ഷതീരവനികേസനല സലബനനിച നയങ്ങള   :

നയല  214-പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പുനര്നനിര്വ്വചേനിക്കണല.

നയല  216-സലസഭാനലത്ത  എലഭാ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലരയുല  ഒരു
സലഘടനിത സലവനിധഭാനത്തനിന് കേതീഴനില് ലകേഭാണവരണല.

നയല  218-ക്ഷതീര  സലഘത്തനില്  പഭാല്  എത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ
കേര്ഷകേര്ക്കുല  തുടക്കത്തനില്  നഭാമമഭാത്ര  അലഗതസല  നല്കുകേയുല
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  അവലര  സനിര  അലഗങ്ങളഭായനി
ഉയര്ത്തുകേയുല കവണല.

4. ഉളനഭാടന് മതല വനികേസന നയങ്ങള   :

നയല  274,  275,  276,  277,  278-എന്നനിവയഭാണട്ട്
ഒഴനിവഭാക്കനിയതട്ട്. (അനുബനല -1 കേണഭാലല)*

സലസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  ലലജവകേഭാര്ഷനികേ  നയല  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേനയല  സലബനനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നട്ട്  ലഭനിച
പരഭാമര്ശല അനുബനല  II  ആയനി കചേര്ക്കുന.*  ഇതുസലബനനിചട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല
അഭനിപ്രഭായങ്ങളുല സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിടനില.

ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന് :  സര്,  പനി.എല.ലകേ.എസട്ട്.പവ.  പ്രകേഭാരല
കകേരളത്തനിലല  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  കേരഭൂമനി  ഉളലപലട  കൃഷനി  ലചേയന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ ക്രമതീകേരണല ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട് ഇറനികഗഷന് പ്ലൈഭാന്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഓകരഭാ  ജനിലയ്ക്കുല  പത്തുലക്ഷല  രൂപ  വതീതല  അകലഭാടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്ത  സലബനനിചട്ട്  കകേരളത്തനിലല
കേര്ഷകേര്ലക്കഭാനല ഇതുവലര വലക്തത ലഭനിചനിടനില.  ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  ഇറനികഗഷന് പ്ലൈഭാനനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനല  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  ഇറനികഗഷന്  പ്ലൈഭാന്
തയഭാറഭാക്കനിയതനിലല  അപഭാകേത  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിരുന.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിനല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  ലഭനിക്കണലമങ്കനില്  അപഭാകേതയനിലഭാത്ത
വളലര  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ആവശലമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഏകകേഭാപനിപനിച്ചു  നടകത്തണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്ന  നനിലയനില്  നടക്കഭാത്തതനിലന
തുടര്ന്നട്ട് മുഖലമനനി  കേളക്ടര്മഭാരുലട  കയഭാഗല  വനിളനിച്ചു  കൂടനിയ  സന്ദര്ഭത്തനില്
ഇറനികഗഷന്  പ്ലൈഭാന്  സമയബനനിതമഭായുല  വളലര  വലക്തകയഭാടു  കൂടനിയുല
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :  സര്,  സലസഭാനത്തട്ട് ഒരുപൂ കൃഷനി കേഴനിഞ്ഞഭാല്

കബഭാക്കട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലല പഭാടകശഖര സമനിതനികേളനിലമുള്ള   ലകേഭായട്ട് യനവല ലമതനി

യനവല  ട്രൈഭാക്ടറുകേളുല  അടുത്ത  കൃഷനിവലര  നശനിച്ചുകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ധഭാരഭാളല

കമഖലയനില് ഇങ്ങലന  കേഭാണഭാറുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ ലപഭാതു ആവശലമഭാണട്ട് ഞഭാന്

ഉന്നയനിക്കുന്നതട്ട്.  തകേര്നകേനിടക്കുന്ന  ഇത്തരല  ഉപകേരണങ്ങള  നന്നഭാക്കനിലയടുത്തട്ട്

അടുത്ത കൃഷനിക്കുകവണനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

അകഗഭാ സര്വ്വതീസട്ട് ലസഭാപസറനികേളക്കട്ട് അതനിനുള്ള അനുമതനി ലകേഭാടുക്കുകമഭാ? ഓകരഭാ

കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനിലല  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസഭാപസറനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തണലമന്നതഭാണട്ട് എലന്റെ ആവശലല. 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലഗല പറഞ്ഞതട്ട്

വളലര  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലല

തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കേതീഴനിലല  അകഗഭാ  ഇന്ഡസ്ട്രേതീസനിലന്റെ

കേതീഴനിലലമലഭാല  ധഭാരഭാളല  യകനഭാപകേരണങ്ങളുലണങ്കനിലല  പലതുല  നഭാമഭാവ

കശഷമഭായതുല പ്രവര്ത്തനരഹനിതവമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ള  അകഗഭാ

സര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെറുകേലളയുല കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  കസനകേലളയുല  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്

പ്രകതലകേമഭാലയഭാരു സലവനിധഭാനമഭാക്കനിലക്കഭാണവരഭാന്  ഒരു കനഭാഡല് ഓഫതീസലറ

നനിയമനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില് സലസഭാനത്തട്ട്

നനിലവനിലള്ള  എലഭാ  യനങ്ങളുല,  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലല  സലസഭാനഭാടനി

സഭാനത്തനിലല ഓകരഭാ രജനിസറുണഭാക്കനി ഏലതഭാലക്ക യനങ്ങളഭാണട്ട് ശരനിയഭാലവണ്ണല

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുല  അലഭാത്തതുലമനള്ള  വലക്തമഭായ  ലനിസട്ട്  തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശല  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസല  ബഹുമഭാനലപട  കകേന്ദ്ര

ഗഭാമവനികേസന വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി നടത്തനിയ ചേര്ചയനില് ഇങ്ങലനയുള്ള യനങ്ങള

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  പരനിശതീലനല  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായല  കകേന്ദ്ര  ഗവലണ്മെന്റെട്ട്  നല്കേഭാലമന്നട്ട്  ഉറപ്പു  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആ
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സഭാഹചേരലത്തനില്  അതുകൂടനി  ബനലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  ഈ  യനങ്ങലളലഭാല

കൃഷനിക്കഭാര്ക്കഭാവശലമഭായ നനിലയനില് ലഭലമഭാക്കഭാന് കേഴനിയുന്ന രതീതനിയനില്  സലസഭാന

തലത്തനില്ത്തലന്ന  ഒരു  കഫഭാഴട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  അങ്ങലന   ഈ

യനങ്ങലളലഭാല  കേഭാര് ഷനികേ  കേര്മ്മേ  കസനയുല  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെര്

മുഖഭാനരവല  പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചുട്ട്  കൃ ഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലമചമുണഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി  :  സര്,  ഇതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള,

അതഭായതട്ട്  ഫഭാര്കമഴട്ട്  ഇന്കേല  ഗലഭാരന്റെനി  ആക്ടട്ട്,  വനില  നനിര്ണ്ണയ  അകതഭാറനിറനി

എന്നനിവലയഭാലക്ക  നടപഭാക്കണലമങ്കനില്  കുകറകയലറ  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള

കവണനിവരുല.   അതനിനുള്ള പ്രഭാരലഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,  സലസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പല

പരനിപഭാടനികേളുല നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നയപരമഭായ അഭനിപ്രഭായ വലതലഭാസമുള്ള  നനിലയട്ട്

ആ  രതീതനിയനില്  മഭാത്രകമ  കപഭാകേഭാന്  കേഴനിയുകേയുള.  നയപരമഭായനി  അഭനിപ്രഭായ

വലതലഭാസമനിലഭാത്ത  കേഭാരലങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാവന്ന  നനിയമങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അലഗതീകേരനിച പല കേഭാര്ഷനികേ നയങ്ങളനില് എലഭാ നയങ്ങളുല

ഈ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അലഗതീകേരനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലകേഭാണ

വന്ന പല നയങ്ങളുല നടപഭാക്കുന്നതട്ട് ഈ ഗവണ്ലമന്റെഭാണട്ട്.  കേഭാരണല,  കനരലത്ത

പറഞ്ഞതുകപഭാലല  തരനിശ് രഹനിതമഭായ  ഒരു  സലസഭാനലമന്ന  നനിലയനില്

പറഞ്ഞനിരുലന്നങ്കനിലല ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വന്നതനിനുകശഷല  5967  ലഹക്ടര്  തരനിശട്ട്

ഭൂമനിയനില്  പുതുതഭായനി  കൃഷനി  ലചേയഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ലകേഭാണവന്ന കേഭാര്ഷനികേ നയലത്ത അപഭാലട തള്ളനിക്കളയുകേയല,  ഉളലക്കഭാള്ളഭാന്

കേഴനിയുന്ന കേഭാരലങ്ങലളലഭാല  ഉളലക്കഭാളകേയുല അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാറല

വരുത്തുകേയുല ലചേയല.

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്...., ഓര്ഡര്...., കചേഭാകദലഭാത്തരകവള അവസഭാനനിച്ചു. 

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയല കേഴനിഞ്ഞു.) 
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2. കരഖഭാമൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

 കുടുലബശതീ വഴനി കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് സസയലപരലഭാപ്തത

5 (*725) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് സസയലപരലഭാപ്തത കനടഭാനഭായനി കുടുലബശതീ വഴനി
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടുലബശതീ  വഴനിയുള്ള  സലഘകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനഭായനി  നലനി
വരുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സലഘങ്ങള  വഴനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളുല,  പഴങ്ങളുല
വനിപണനല  ലചേയന്നതനിനട്ട്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലവനിധഭാനല  എനഭാണട്ട്;
ഇടനനിലക്കഭാരുലട  ചൂഷണല  ഒഴനിവഭാക്കനി  സലഘങ്ങളക്കുല  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനുല
പ്രകയഭാജനല  ലഭനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്  കുടുലബശതീക്കട്ട്  പഴല-പചക്കറനി  സഭാളുകേള
ആരലഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്  കുടുലബശതീ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേളുല
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. സലഘകൃഷനി  :  കുടുലബശതീ  വഴനി  ഭക്ഷല  സസയലപരലഭാപ്തത
കനടഭാനഭായനി  2006  മുതല്  സലഘകൃഷനി  ഗ്രൂപ്പുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല  പഭാടത്തനിനഭായനി  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തട്ട്  കൃഷനി
ലചേയകേയുല ലചേയന.

2. ലപഭാലനിവട്ട് :  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിഷവനിമുക്ത  പചക്കറനികേളുല
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുല ലഭലമഭാക്കഭാന് ഉതകുന്ന പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി
കുടുലബശതീയുലട  അയല്ക്കൂടങ്ങള  അവരുലട  പ്രകദശത്തട്ട്
ആവശലമുള്ള പചക്കറനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  "ലപഭാലനിവട്ട്"
എന്ന കപരനില്  സലഘകൃഷനി  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  2016
ജൂലലല 3 മുതല് നടപഭാക്കനി വരുന.
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3. വനനിതഭാമഭാസര്  കേര്ഷകേരുലട  സഹഭായല :  കേഭാര്ഷനികേ

കമഖലയനില്  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള  സലഘകൃഷനി

ഗ്രൂപ്പുകേളനിലലത്തനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലബശതീയനില്

നനിനല  വനനിതഭാ  മഭാസര്  കേര്ഷകേലര  ലതരലഞ്ഞടുത്തട്ട്

പരനിശതീലനല  നല്കുകേയുല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പരനിശതീലനല  ലഭനിച

മഭാസര്  കേര്ഷകേര്  അവര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭായ  അറനിവട്ട്  സലഘകൃഷനി

ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട് ഫഭാര്മര് ഫതീല്ഡട്ട് സ്കൂളുകേള വഴനി പകേര്നനല്കുന.

4. വനിത്തട്ട്  ബഭാങ്കട്ട് :  പരമ്പരഭാഗത  വനിത്തനിനങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കു

ന്നതനിലന്റെയുല ലലജവലലവവനിധലല നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിലന്റെയുല ഭഭാഗമഭായനി

ലനലനിലന്റെ  വനിത്തുബഭാങ്കുകേള  കുടുലബശതീ  ഗ്രൂപ്പുകേള  നടപഭാക്കനി

വരുന.  പ്രധഭാനമഭായുല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  വയനഭാടട്ട്  ജനിലകേള

കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  അവ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ

വനിത്തുകേള  കൃഷനിലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുന്ന  വനിത്തുബഭാങ്കുകേള  മറട്ട്

ജനിലകേളനിലല പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

5. ബകയഭാഫഭാര്മസനി :  വനിഷരഹനിത  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദനരതീതനികേളക്കട്ട്

ആവശലമഭായ  ലലജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുല  ലലജവവളവല

ബകയഭാഫഭാര്മസനികേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുല  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

വനില്ക്കുകേയുല ലചേയന.

6. നഴ് സറനി  :  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് സലരലഭത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

നഴ് സറനികേള  കുടുലബശതീ  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രഭാകദശനികേ

ആവശലമനുസരനിചട്ട്  കൃഷനിക്കനുകയഭാജലമഭായ  വനിത്തുകേള,  ലലതകേള,

കഗഭാബഭാഗുകേള എന്നനിവ ഇകൗ നഴ് സറനികേളനിലൂലട ലഭലമഭാക്കനി വരുന.

7. കേഭാര്ഷനികേ കലബര് ഗ്രൂപ്പുകേള:-  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില്  ഉല്പഭാദന

വര്ദനവനിനഭായുള്ള  പദതനികേളക്കുപുറകമ  കസവനകമഖലയനില്

കേഭാര്ഷനികേ കലബര് ഗ്രൂപ്പുകേള ഭൂവടമകേളുലട ആവശലഭാനുസരണല

കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ ലതഭാഴനിലകേള ലചേയന്നതനിനുള്ള ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള

കൂടനി ലഭലമഭാക്കുന.

1196/2017.
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(ബനി)  സലഘകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കജഭായനിന്റെട്ട്  ലയബനിലനിറനി

ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  പലനിശരഹനിത  വഭായ്പ  നല്കേനി  വരുന.  ഇകൗ  വര്ഷല  351  കകേഭാടനി

രൂപയുലട വഭായ്പ ബഭാങ്കനില് നനിനല ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത വനിളവനുസരനിചട്ട്

കേഭാര്ഷനികേ  ഇന്ലസന്റെതീവല  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  സഭാകങ്കതനികേ  വനിവരങ്ങള

നല്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പരനിശതീലനങ്ങള നല്കേനി വരുനണട്ട്.

(സനി)  കുടുലബശതീ വനിപണനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പഞഭായത്തുകേളനില്

ആഴ്ച ചേനയുല മഭാസചേനയുല സലഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ ഉതവചേനകേള

നടത്തഭാറുണട്ട്.  പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  കുടുലബശതീ  സനിര  വനിപണന

കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ ഇകൗ വര്ഷല മുതല് ഓകരഭാ ജനിലയനിലല

ഓകരഭാ പചക്കറനി ഒകൗട ട്ട് ലലറട്ട് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ഇതനിലൂലട സലഘങ്ങള വഴനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേളുല പഴങ്ങളുല വനിപണനല

ലചേയന്നതനിനുല ഇടനനിലക്കഭാരുലട ചൂഷണല ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുല കേഴനിയുല.

വനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി 

6 (*726) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :

ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :

ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലള്ള  വനിള  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലശല

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഏലതലഭാല  വനിളകേളക്കഭാണട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന

ലതനല ലഭനിക്കുന്ന പരമഭാവധനി തുകേലയത്രലയനല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രകൃതനി കക്ഷഭാഭല മൂലമുള്ള കൃഷനിനഭാശമലഭാലത ഏലതങ്കനിലല തരത്തനിലള്ള

കൃഷനി നഭാശത്തനിനട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷയുകണഭാ; വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനലമൃഗങ്ങള വരുത്തനിവയ്ക്കുന്ന കൃഷനിനഭാശത്തനിനുല  കേതീടബഭാധലകേഭാണല

പവറസട്ട്  ബഭാധലകേഭാണല  ഉണഭാകുന്ന  വനിളനഭാശത്തനിനുല  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ

ഏര്ലപടുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്): 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി

കൃഷനി  വകുപട്ട്  സലസഭാന  വനിള  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയുല  കകേന്ദ്ര  സലസഭാന

സര്ക്കഭാരുകേള  സലയുക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  വനിള

ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയുല  കകേരവൃക്ഷ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയുല  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന.  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  വനിള

ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരല സലസഭാനലത്ത 25 കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളഭായ ലതങ്ങട്ട്,

വഭാഴ,  കേമുകേട്ട്,  കുരുമുളകേട്ട്,  റബര്,  ഏലല,  കേശുമഭാവട്ട്,  ലലകേതചക്ക,  ഇഞനി,  മഞ്ഞള,

മരനിചതീനനി,  ലകേഭാകക്കഭാ,  നനിലക്കടല,  കേഭാപനി,  കതയനില,  എള്ളട്ട്,  പചക്കറനി,  ജഭാതനി,

ലവറനില,  പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള,  കേനിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള,  കേരനിമ്പട്ട്,  പുകേയനില,  ഗഭാമ്പു,  ലനലട്ട് ല

എന്നനിവയട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ  നല്കുന.  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  വനിള

ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനിപ്രകേഭാരല വനിളകേളക്കട്ട് കദഭാഷകേരമഭായനി ഭവനിക്കുന്ന അനരതീക്ഷ

തഭാപനനിലയനില് ഉണഭാകുന്ന വലതനിയഭാനങ്ങള,  അധനിവൃഷ്ടനി,  അനഭാവൃഷ്ടനി,  ശക്തമഭായ

കേഭാറട്ട്,  തുടര്ദനിവസങ്ങളനില്  ഉണഭാകുന്ന  ശക്തമഭായ  മഴ,  വരളച,  കരഭാഗ

കേതീടഭാക്രമണത്തനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ കേഭാലഭാവസഭാ സഭാഹചേരലങ്ങള എന്നനിവയഭാണട്ട്

ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ഓകരഭാ  വനിജഭാപനിത  പ്രകദശങ്ങളനിലല

സഭാപനിചനിട്ടുള്ള ഓകടഭാമഭാറനികേട്ട്   ലവതര് കസഷനുകേളനില് കരഖലപടുത്തുന്ന നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട

കേഭാലഭാവസഭാഘടകേങ്ങളുലട  കതഭാതനിലന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  പദതനിയനില്

ഇന്ഷസര് ലചേയ വനിളകേളക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരല തനിടലപടുത്തുന്നതട്ട്. 

കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത വനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനിപ്രകേഭാരല തനിരുവനനപുരല,

ലകേഭാലല,  കകേഭാടയല,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളല,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറല,

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  ലനലട്ട് ല,

കേവങ്ങട്ട്,  കേരനിമ്പട്ട്,  കുരുമുളകേട്ട്,  ഇഞനി,  മഞ്ഞള,  ഏലല,  ലലകേതചക്ക,  വഭാഴ,  ജഭാതനി

എന്നതീ  പത്തട്ട്  വനിളകേളക്കഭാണട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേരവൃക്ഷ

ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിപ്രകേഭാരല  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലമൂലല  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുള്ള

ലതങ്ങുകേള  നശനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  കേര്ഷകേനട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  സലരക്ഷണല

ലഭനിക്കുന.  സലസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലല കകേരവൃക്ഷ ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി

നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 
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കകേരവൃക്ഷ ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിപ്രകേഭാരല ലതലങ്ങഭാന്നനിനട്ട്  15  വര്ഷല വലര
പ്രഭായമുള്ളവയട്ട്  900  രൂപയുല  16  മുതല്  60  വര്ഷല  വലര  പ്രഭായമുള്ളവയട്ട്  1750
രൂപയുല  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  നല്കുന്നതഭാണട്ട്.  സലസഭാന  വനിള  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനിപ്രകേഭാരല  പരഭാമഭാവധനി  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേയുലട  വനിശദഭാലശല  അനുബനല-I
കേണഭാലല*.  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത വനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനിപ്രകേഭാരല പരമഭാവധനി
ലഭനിക്കുന്ന  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേയുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള  ഇകതഭാലടഭാപല
അനുബനല -II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി&സനി) സലസഭാന വനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരല പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭല
മൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശല  കൂടഭാലത  വനലമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണല  ലകേഭാണട്ട്  ഉണഭാകുന്ന
കൃഷനിനഭാശത്തനിനട്ട്  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപട  25  വനിളകേളക്കുല ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  സലസഭാന  വനിള  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരല
വനലമൃഗങ്ങള  വരുത്തനിവയ്ക്കുന്ന  കൃഷനിനഭാശത്തനിനുല  ലലവറസട്ട്  ബഭാധലകേഭാണല
കേതീടകരഭാഗബഭാധ  ലകേഭാണല  ഉണഭാകുന്ന  ലനല്കൃഷനിനഭാശത്തനിനുല  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കകേരവൃക്ഷ ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി പ്രകേഭാരല ലലവറസട്ട്
ബഭാധലകേഭാണല  കേതീടകരഭാഗബഭാധ  ലകേഭാണല  ഉണഭാകുന്ന  കൃഷനി  നഭാശത്തനിനുല
ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണല

7 (*727) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര്  :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    എന്  .    ഷലസുദ്ദേതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കു കവണനി ബസട്ട് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിലവനിലള്ള സലവനിധഭാനങ്ങളുലട വനിശദവനിവരല ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  ഭഭാരതട്ട്  കസജട്ട്  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരല,
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. വഭാഹനങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗനികക്കണ എന്ജനിലന്റെ കേഭാരലത്തനില്
എലനങ്കനിലല നനിയനണല വരുനകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  കേഷ്ട  നഷ്ടങ്ങള  ഉണഭാകേഭാ
നനിടയുകണഭാ; എങ്കനില് അതു സലബനനിച വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്  ) : 

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  പഭാപനലകകേഭാടുള്ള
ലസന്ട്രൈല്  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപനിലല  റതീജനിയണല്  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളഭായ  എടപഭാള,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മഭാകവലനിക്കര,  ആലവ  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ബസട്ട്  കബഭാഡനി
നനിര്മ്മേഭാണല  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ലസന്ട്രൈല്  വര്ക്കട്ട്സനിലല  കബഭാഡനി
ബനില്ഡനിലഗട്ട്  യണനിറനിനട്ട്  'B'  class  അക്രഡനികറഷന്  പദവനി  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.
അതുകപഭാലലതലന്ന  മറട്ട്  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളക്കുല  അക്രഡനികറഷന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സജ്ജമഭാക്കനി  വരുന.  എലഭാ  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളനിലല  കൂടനി  പ്രതനിമഭാസല  ശരഭാശരനി
57 വഭാഹനങ്ങള കബഭാഡനി ലചേയട്ട് നനിരത്തനിലനിറക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  2016  മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്  മുമ്പഭായനി  വഭാഹന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  നനിര്മ്മേനിച
ഷഭാസനികേളക്കട്ട്  ഇതട്ട്  ബഭാധകേമല.  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള
ഷഭാസനികേലളലഭാല 2016 മഭാര്ചട്ട് 31-നട്ട് മുമ്പഭായനി നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. 

(സനി)   ഇതുമൂലല ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് നഷ്ടല ഉണഭാകേഭാനനിടയനില.

അമൃതട്ട് പദതനി

8  (*728) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : 
ശതീ  .  എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : 
ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി : 
ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട്  കുറുപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനലത്ത നഗരവനികേസനത്തനിനഭായനി എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഗരവനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ് കൃത  പദതനിയഭായ  'അമ മൃതട്ട്'
പ്രകേഭാരല  ഏലതഭാലക്ക  നഗരങ്ങളനിലല  പടണങ്ങളനിലല  എലനഭാലക്ക  വനികേസന
പദതനികേളഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി അവകലഭാകേനല ലചേയനിട്ടുലണങ്കനില് വനിശദഭാലശല
നല്കുകമഭാ;  പദതനി  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ)  തനിരുവനനപുരല,  ലകേഭാലല,  ലകേഭാചനി,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ
നഗരസഭകേളനിലല സമഗപശ്ചഭാത്തല വനികേസനല,  ദഭാരനിദല ലഘൂകേരണല,  നഗരദരനിദ
വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ഉപജതീവനല  ലമചലപടുത്തല്,  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനികേള,
സസതീവകറജട്ട്-സഭാനനികറഷന്  പദതനികേള,  കസഭാല  വഭാടര്  ലഡയനികനജട്ട്  പദതനികേള,
കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണ പദതനികേള,  സഭാമൂഹലപശ്ചഭാത്തല വനികേസന പദതനികേള
തുടങ്ങനിയ  അടനിസഭാന  സകൗകേരലവനികേസന  പദതനികേള  ലകേ.എസട്ട്.യു.ഡനി.പനി.
മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

ഇതുകൂടഭാലത ലകേ.എസട്ട്.യു.ഡനി.പനി.  കനഭാഡല് ഏജന്സനിയഭായ ജവഹര്ലഭാല്
ലനഹ്റു  കദശതീയ  നഗര  പുനരുദഭാരണ  പദതനി  (JnNURM)യുലട  രണട്ട്
ഉപപദതനികേളഭാണട്ട്  (1)  നഗരപശ്ചഭാത്തല  വനികേസനവല  ഭരണവല  (Urban
Infrastructure  Development  &  e-Governance)  (2)  ലചേറുതുല  ഇടത്തരവമഭായ
പടണങ്ങളുലട  പശ്ചഭാത്തല  സകൗകേരല  വനികേസന  പദതനി  (Urban  Infrastructure
Development Scheme for Small and Medium Towns) എന്നനിവ. 

നഗരങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സകൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണട്ട് അമൃതട്ട് പദതനി.  അടനിസഭാന ഭകൗതനികേ
സകൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തല്,  ലമചലപട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരല  ഉറപ്പുവരുത്തല്,
ശുദവല  സുസനിരവമഭായ  പരനിസനിതനി  രൂപലപടുത്തല്,  ആധുനനികേ  വനിവര
സഭാകങ്കതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  സ്മഭാര്ടട്ട്  ലസഭാലമ്യൂഷന്സട്ട്  ഏര്ലപടുത്തല്,
കൂടുതല്  സ്മഭാര്ടട്ട്  സനിറനികേള  രൂപലപടുത്തഭാനുള്ള  കപ്രരകേമഭാകേല്  എന്നതീ
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങകളഭാലട ആവനിഷ്കരനിച പദതനിയഭാണട്ട് സ്മഭാര്ടട്ട് സനിറനി മനിഷന്. 

അടനിസഭാനസകൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സഭാകങ്കതനികേക്ഷമതയുള്ള  വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാകങ്കതനികേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല
നഗരസഭകേളക്കട്ട് നല്കുന്നതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിച പദതനിയഭാണട്ട് അര്ബര് 2020. 

നഗരങ്ങളനില്  നനിലവനിലള്ള  ലതരുവവനിളക്കുകേള  മഭാറനി  എല്.ഇ.ഡനി.
വനിളക്കുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുല  പരനിപഭാലനിക്കുകേയുല  ലചേയന്നതനിനുള്ള  പദതനിയഭാണട്ട്
നഗരകജലഭാതനി  പദതനി.  ഇകതഭാലടഭാപല  തലസഭാന  നഗര  വനികേസന  പദതനിയുല
നടപഭാക്കുനണട്ട്.
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(ബനി)  നഗരങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സകൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണട്ട് അമൃതട്ട് പദതനി. സലസഭാനലത്ത ആറട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലല  ആലപ്പുഴ,  ഗുരുവഭായര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ
നഗരസഭകേളനിലമഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്. 

1. കുടനിലവള്ള പദതനികേള 

2. സസനിവകറജട്ട് ആന്റെട്ട് ലസപ്കറജട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് 

3. കസഭാല വഭാടര് ലഡയനികനജട്ട് 

4.  അര്ബര്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  (കനഭാണ്  കമഭാകടഭാര്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  പദതനികേള,
നടപഭാതകേള, ഫടട്ട്ഓവര് ബനിഡ്ജട്ട്, സബട്ട് കവ തുടങ്ങനിയ പദതനികേള) 

5.  തുറസഭായ  സലങ്ങളുലടയുല  പഭാര്ക്കുകേളുലടയുല  നവതീകേരണല  എന്നതീ
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  വനിവനിധ നഗരസഭകേളനിലഭായനി  221
പദതനികേളഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  18-10-2016-ല്  ലകേഭാചനിയനില്  വചട്ട്  കകേന്ദ്ര  നഗര  വനികേസന  വകുപട്ട്
മനനിയുല  കകേന്ദ്ര  നഗരവനികേസന  വകുപട്ട്  ലസക്രടറനിയുല  സലസഭാന  തകദ്ദേശ
സസയലഭരണ  വകുപ്പുമനനിയുലട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  നനിര്വ്വഹണ  ഉകദലഭാഗസരുലട
അവകലഭാകേന കയഭാഗല  കചേരുകേയുല പദതനി പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുകേയുല ലചേയ്തു.
പദതനി കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട കുറവട്ട്

9 (*729) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലസതീര് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എല  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശ

സസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനലത്ത തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് വനിവനിധ പദതനികേളുലട
നടത്തനിപനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  എഞനിനതീയര്മഭാര്  ഇലഭാത്തതു  കേഭാരണല  ബുദനിമുടട്ട്
അനുഭവനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  ഒഴനിവകേളുലട  എണ്ണല  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ള 91 അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട
ഒഴനിവകേള  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനില്  വന്നഭാല്  ഉടന്  തലന്ന  നനികേത്തുന്നതഭാണട്ട്.
അസനിസന്റെട്ട് എകനികേമ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട ലപ്രഭാകമഭാഷന് സലബനനിചട്ട് സുപ്രതീല
കകേഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രസ്തുത  തസനികേയനി
കലയ്ക്കുള്ള ഒഴനിവട്ട് നനികേത്തഭാന് സഭാധനിക്കുന്നനില. ലപ്രഭാവനിഷണല് ലപ്രഭാകമഭാഷന് ലഭനിച
അസനിസന്റെട്ട്  എകനികേമ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര് മഭാത്രകമ നനിലവനിലള എന്നതനിനഭാല്
എകനികേമ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട ഒഴനിവല നനികേത്തഭാന് കേഴനിയുന്നനില. 

സൂപ്രണനിലഗട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  നനിലവനിലള്ള  ഒരു  ഒഴനിവനികലക്കുല  രണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവനികലക്കുല  മൂന്നട്ട്  കപലരയുല  എകനികേമ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്
തസനികേയനികലക്കുള്ള  സഭാനക്കയറത്തനിനട്ട്  ഒരഭാലളയുല  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്
ഡനി.പനി.സനി.(ഹയര്)  കൂടനി  ലസലക്ടട്ട്  ലനിസട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയറുലട  തസനികേയനിലല  ഒരു  ഒഴനിവട്ട്  നനികേത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര് - 1

സൂപ്രണനിലഗട്ട് എഞനിനതീയര് - 1

എകനികേമ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് - 7

അസനിസന്റെട്ട് എകനികേമ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് - 37

അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് - 91

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ കേടലക്കണനിയനില്നനിനല രക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി

10 (*730) ശതീ  .   ലജയനിലസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കൂടുതല്  കേടലമടുത്തട്ട്  ലപന്ഷനുല  ശമ്പളവല
നല്കകേണനി  വരുന്ന  സനിതനിക്കട്ട്  മഭാറമുണഭാക്കഭാന്  എന്തു  പദതനിയഭാണുള്ളലതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേടലക്കണനിയനില് നനിന  സഭാപനലത്ത  രക്ഷനിക്കഭാനുല  അതുവഴനി  ശമ്പളവല

ലപന്ഷനുല  മുടങ്ങഭാതനിരനിക്കുവഭാനുമഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അനര് സലസഭാന റൂട്ടുകേളനില് സസകേഭാരല ലക്ഷസറനി ബസുകേളുലട സമഭാനര

സര്വ്വതീസട്ട് നനിയമഭാനുസൃതമഭാകണഭാ; ഇതട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  കദശസഭാല്കൃത  റൂട്ടുകേളനിലല  അനര്  സലസഭാന  റൂട്ടുകേളനിലല  കൂടുതല്

ലക്ഷസറനി  ബസട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  ആരലഭനിചട്ട്  സമഭാനര  സര്വ്വതീസുകേലള  നനിരുതഭാഹ

ലപടുത്തഭാന് നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്): 

(എ&ബനി)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ നവതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനല ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ഒകടലറ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. പ്രതനിദനിന വരുമഭാനല
ഏഴട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി  പദതനികേള
ആസൂത്രണല ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുനലണങ്കനിലല, ചുരുക്കല ചേനില ദനിവസങ്ങളനിലല
യഭാത്രക്കഭാര് കൂടുതല് വരുന്ന ചേനില ഉതവദനിനങ്ങളനിലല മഭാത്രമഭാണട്ട് ദനിവസ വരുമഭാനല
ഏഴട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപയഭാകുന്നതട്ട്.  ആഗസട്ട്  2016-ലല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  ആലകേയുള്ള
5840  ലഷഡമ്യൂളുകേളനില്  3,012  എണ്ണല  10,000  രൂപയട്ട്  തഭാലഴ  വരുമഭാനല
ലഭലമഭാക്കുന്നവയഭാണട്ട്.  ഇതനില്  2,866  എണ്ണല  ഓര്ഡനിനറനി  വനിഭഭാഗത്തനില്
ലപടുന്നവയഭാണട്ട്. 10,000  രൂപയനില് കുറഞ്ഞ ലഷഡമ്യൂളുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട് രണട്ട്
മഭാസത്തനിനുള്ളനില് ലഭാഭകേരമഭാക്കുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അതഭാതട്ട് യണനിറധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള  ഡമ്യൂടനി  പഭാകറണ്  സനിസല  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  മഭാന്പവര്
യടനിലലലകസഷന്  കൂട്ടുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുല  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്,
കേര്ണ്ണഭാടകേ എന്നതീ സലസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള അനര് സലസഭാന സര്വ്വതീസുകേളുലട
എണ്ണല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  പുതനിയ  അനര്  സലസഭാന  കേരഭാറുകേളനില്
എത്തനികചരുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുല  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  അനര്  സലസഭാന
സര്വ്വതീസുകേളനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  യഭാത്രക്കഭാലര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
തനിരക്കനിലഭാത്ത ദനിവസങ്ങളനില് യഥഭാര്ത നനിരക്കനില് നനിനല  15  ശതമഭാനല ഇളവട്ട്
ഇകപഭാള  അനുവദനിചട്ട്  വരുനണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപല  ലറയനില്ലവ  മഭാതൃകേയനില്

1075/2017.
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തല്ക്കഭാല്  സലവനിധഭാനവല  കേഴനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലല  മുതല്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ഏര്ലപടുത്തനി  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില്
ജനി.പനി.എസട്ട്./ലവഹനിക്കനിള  ട്രൈഭാക്കനിലഗട്ട്  സനിസല  (VTS)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് ഇന്റെര്ലനറട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനു  കവണനി
ലലവലലഫ  സലവനിധഭാനല  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  എറണഭാകുളല-ബഭാലഗ്ലൂര് സര്വ്വതീസട്ട്
നടത്തുന്ന രണട്ട് മളടനി ആകനില് കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേളനിലല ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട
രണട്ട്  കലഭാ  കഫഭാര്  എ.സനി.  കവഭാളകവഭാ  ബസ്സുകേളനിലല  ഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി
സലവനിധഭാനല  മറട്ട്  പ്രധഭാന  സൂപര്ക്ലഭാസട്ട്  സര്വ്വതീസുകേളനിലല  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ടനിക്കറട്ട്  വരുമഭാനത്തനിനു  പുറകമ  ബസട്ട്
കസഷനുകേളനിലല സഭാളുകേള,  കേലഭാന്റെതീന്,  കഷഭാപനിലഗട്ട് കകേഭാലപ്ലൈകനിലല  മുറനികേള എന്നനിവ
കലലല/ലടണര് മുകഖന വഭാടകേയട്ട് നല്കേനിയുല ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളനിലല ബസട്ട്
കസഷനുകേളനിലല  പരസലല  പതനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലടണര്  മുകഖന  ലലലസന്സനിലയ
കേലണത്തനി  നല്കേനിയതട്ട്  വഴനിയുല,  കകേഭാഫതീ  ലവന്ഡനിലഗട്ട്  ലമഷതീന്,  എ.ടനി.എല.
എന്നനിവ സഭാപനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന് സലല വഭാടകേയട്ട്  നല്കുന്നതനിലൂലടയുല
ലകേഭാറനിയര് സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തനിയുല ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ടനിക്കകറതര വരുമഭാനല
ലഭനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലല  ഇനനല  കേലപ്രസ്ഡട്ട്
നഭാചേസറല് ഗലഭാസട്ട്  (CNG)-കലയട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  ബഡ്ജറനില്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  1000  പുതനിയ
സനി.എന്.ജനി.  ബസ്സുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനട്ട്  300  കകേഭാടനിരൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില് നനിനല വഭായ്പയഭായനി ലഭലമഭാക്കുലമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  നടപ്പുവര്ഷല
50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  ലചേലവട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  സനി.എന്.ജനി.  ബസനികലക്കട്ട്
മഭാറുകമ്പഭാള  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  ലചേലവട്ട്  കുറയ്ക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  അഞ്ചുവര്ഷല  ലകേഭാണട്ട്  ഭൂരനിഭഭാഗല  ബസ്സുകേളുല  സനി.എന്.ജനി.
ഇനനത്തനികലയട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.

കൂടഭാലത ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട സമഗമഭായ പഠനത്തനിനുല പുനനഃസലഘടനയ്ക്കുമഭായനി
24-9-2016-ലല  G.O.(RT)  No.  367/2016/Tran  പ്രകേഭാരല  ലകേഭാല്ക്കത്ത
ലഎ.ലഎ.എല.-ലല ലപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നലയ കേണ്സളടന്റെട്ട്  ആയനി  നനിയമനിക്കുകേയുല
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ബസട്ട് സഭാന്ഡുകേലള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുല വരുമഭാന ദഭായകേമഭാക്കുകേയുല
ലചേയന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ലലമകലജട്ട്,  ലമയനിന്റെനന്സട്ട് തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനില് ഉത്പഭാദനക്ഷമത ഉണഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കബക്കട്ട്ഡകൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള
എന്നനിവ കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല സമയബനനിത കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(സനി)  അനര്  സലസഭാന  റൂട്ടുകേളനില്  സസകേഭാരല  ലക്ഷസറനി  സര്വ്വതീസുകേള
നടത്തുന്നതട്ട് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമല ലസക്ഷന് 88(8), 88(9)  എന്നനിവ പ്രകേഭാരല
കേരസമഭാക്കുന്ന ലപര്മനിറ്റുകേളുലട പനിന്ബലത്തനിലഭാണട്ട്. 

ഇത്തരത്തനിലള്ള  കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടട്ട് കേഭാരലജട്ട്  വഭാഹനങ്ങള  കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടനില്
ഉളലപടഭാത്ത  ആളക്കഭാലര  വഴനിയനില്  നനിനല  കേയറഭാകനഭാ  ഇറക്കഭാകനഭാ
പഭാടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  വലക്തനികേളനില്  നനിനല  ഒറലക്കഭാറയഭായനി  ചേഭാര്ജല
വഭാങ്ങഭാനഭാവനില.  എന്നഭാല്  നനിയമത്തനിലല  പഴതുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ധഭാരഭാളല
സസകേഭാരല അനര് സലസഭാന ലക്ഷസറനി  ബസ്സുകേള സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തനിവരുന്നതഭായുള്ള
പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

ഇതട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്
ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ  എന്നതീ  സലസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള  അനര്
സലസഭാന  സര്വ്വതീസുകേളുലട  എണ്ണല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  പുതനിയ  അനര്
സലസഭാന കേരഭാറുകേളനില് എത്തനികചരുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.
അനര്  സലസഭാന  സര്വ്വതീസുകേളനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  യഭാത്രക്കഭാലര  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന
തനികലയഭായനി  തനിരക്കനിലഭാത്ത  ദനിവസങ്ങളനില്  യഥഭാര്ത  നനിരക്കനില്  നനിന്നട്ട്
15  ശതമഭാനല  ഇളവട്ട്  ഇകപഭാള  അനുവദനിചട്ട്  വരുനണട്ട്.  നവതീകേരണ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള
18  സഭാനനിയ  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇവ  പ്രധഭാനമഭായുല  അനര്
സലസഭാന-കദശസഭാല്കൃത ദതീര്ഘദൂര റൂട്ടുകേളനിലഭാണട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തനി വരുന്നതട്ട്.
കൂടഭാലത  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലമചലപട  കസവനങ്ങള  നല്കുന്നതനിനഭായനി  എയര്
സലസന്ഷകനഭാടുകൂടനിയ പുതനിയതരല സൂപര് ഡതീലകട്ട്,  സൂപര് എകട്ട്പ്രസട്ട് ബസ്സുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കനി  സര്വ്വതീസട്ട്  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവഴനി  നനിയമപരമലഭാലത
സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്ന  സമഭാനര  സര്വ്വതീസുകേലള  നനിരുതഭാഹലപടുത്തുന്നതനിനഭാണട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ശമനിച്ചുവരുന്നതട്ട്. 

കൂടഭാലത  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില് ജനി.പനി.എസട്ട്./ലവഹനിക്കനിള
ട്രൈഭാക്കനിലഗട്ട്  സനിസല  (VTS)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലലവലലഫ സലവനിധഭാനല
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  എറണഭാകുളല-ബഭാലഗ്ലൂര്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്ന  രണട്ട്
മളടനി  ആകനില്  കവഭാളകവഭാ  ബസ്സുകേളനിലല  ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  രണട്ട്  കലഭാ
കഫഭാര് എ.സനി.  കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേളനിലല ഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  സലവനിധഭാനല
മറട്ട് പ്രധഭാന സൂപര് ക്ലഭാസട്ട് സര്വ്വതീസുകേളനിലല നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ബകയഭാലമട്രൈനികേട്ട് പഞനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനല

11 (*731) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഹഭാജര്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന് നനിലവനില് എനട്ട് സലവനിധഭാനമഭാണുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ലസക്രകടറനിയറട്ട്,  പനി.എസട്ട്.സനി.  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളനില്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തരല  ബകയഭാലമട്രൈനികേട്ട്  പഞനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല
തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സലവനിധഭാനല ഏര്ലപടുത്തുന്നതനില് എലനങ്കനിലല തടസമുകണഭാ;

(ഡനി)  ബകയഭാലമട്രൈനികേട്ട്  പഞനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  എന്നകത്തക്കട്ട്  നടപനില്
വരുത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഹഭാജര്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാപനങ്ങളനിലല  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുല,  പഞഭായത്തട്ട്
പ്രസനിഡന്റെട്ട്/നഗരസഭ ലചേയര്മഭാന്/കകേഭാര്പകറഷന് കമയര് എന്നനിവര്ക്കുല അധനികേഭാരമുണട്ട്.
ഗഭാമവനികേസന  കേമ്മേതീഷണകററനിലല  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനിലല  മലപ്പുറല,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ നഗരസഭകേളനിലല  ബകയഭാ ലമട്രൈനികേട്ട്  പഞനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല
നനിലവനിലണട്ട്.  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്  ഹഭാജര്  പുസകേല,  ആകേസ്മനികേഭാവധനി  രജനിസര്
എന്നനിവയനിലഭാണട്ട് ഹഭാജര്/അവധനി സലബനനിച വനിവരങ്ങള കരഖലപടുത്തുന്നതട്ട്.

(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ബകയഭാ  ലമട്രൈനികേട്ട്  പഞനിലഗട്ട്
സലവനിധഭാനല ഏര്ലപടുത്തുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) തടസമനില.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 45

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനട്ട് മുപത്തഞനിന കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി

12 (*732) ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുലട  സുഗമവല  സുസനിരവമഭായ
വനികേസനത്തനിനട്ട് മുപത്തഞനിന കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി  നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണട്ട്  പദതനിയനില്  മുന്ഗണന  നല്കുന്ന
ലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇവ  നടപനിലഭാക്കഭാന്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.  35  ഇന  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനിയനില്  കൃഷനിയുമഭായനി  ബനലപട
തഭാലഴപറയുന്ന പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്:

1.  മൂലലവര്ദനിത വലവസഭായങ്ങള

2. കേഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന ഉറപട്ട് പദതനി

3. ജലസുരക്ഷഭാ കേലഭാമ്പയനിന്

4. ഭക്ഷലസുരക്ഷ

5. ശുചേനിതസ കകേരളല

6. സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ ലപന്ഷന്.

(ബനി) 

1. മൂലലവര്ദനിത  വലവസഭായങ്ങള:  കൃഷനിക്കഭാരുലട  ലപ്രഭാഡമ്യൂസര്
കേമ്പനനികേളുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നഭാളനികകേരല,  റബര്,
സുഗനദവലങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിഭവങ്ങളുലട
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന വലവസഭായ ശലഖലയട്ട്
രൂപല നല്കുകേ.



46      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

2. കേഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാന  ഉറപട്ട്  പദതനി:  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മനിനനിമല
വരുമഭാനല  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  പദതനി  ആരലഭനിക്കുകേ,  എലഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലല  കലബര്  ബഭാങ്കട്ട്  സൃഷ്ടനിക്കുകേ,  കേര്ഷകേ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ആധുനനികേ കൃഷനി  രതീതനിയനില്  പരനിശതീലനല
നല്കുകേ.

3. ജലസുരക്ഷഭാ  കേലഭാമ്പയനിന്:  ജലസുരക്ഷയ്ക്കുകവണനി  ഒരു  ബൃഹതട്ട്
കേലഭാമ്പയനിന്,   സമഗമഭായ  മണ്ണട്ട്  ജലസലരക്ഷണല  എന്നനിവ
നടപഭാക്കുകേ. 

4. ഭക്ഷലസുരക്ഷ:  പചക്കറനി,  പഭാല്,  മുട  എന്നനിവയനില്  സസയല
പരലഭാപ്തത ലലകേവരനിക്കുകേ.

5. ശുചേനിതസകകേരളല : ഉറവനിട മഭാലനിനല സലസരണല സഭാദലമഭാക്കുകേ.

6. സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ  ലപന്ഷന്:  2016  ജൂണ്  1  മുതല്  എലഭാ
ലപന്ഷനുകേളുല1000 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി.

(സനി)  

1. മൂലലവര്ദനിത വലവസഭായങ്ങള :

കകേരളത്തനിലന്റെ  പ്രമുഖ  വനിളകേളഭായ  ലനലട്ട് ല,  ലതങ്ങട്ട്,  പചക്കറനി,
വഭാഴ,  സുഗനവലഞ്ജനങ്ങള,  റബര്,  ചേക്ക,  കതന് എന്നനിവയുലട
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദനല,  വനിപണനല എന്നനിവ
സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് 15 അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

2. കേഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനല ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പദതനി :

കൃഷനി,  മൃഗസലരക്ഷണല,  കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്,  മതലകൃഷനി,
കതനതീച  കൃഷനി  തുടങ്ങനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  അനുബന  കമഖലകേലള
പരസര  പൂരകേങ്ങളഭായനി  സമനസയനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  കേര്ഷകേരുലട
വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  സലകയഭാജനിത  കൃഷനി
മഭാതൃകേകേള നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
യനസഹഭായകത്തഭാലട സമയബനനിതമഭായനി നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  അടങ്ങുന്ന  അകഗഭാസര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെറുകേള,
കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേള എന്നനിവ ഫലപ്രദമഭായ രതീതനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ആധുനനികേ യനങ്ങളുലട അറകുറപണനികേള
ലചേയന്നതനിനഭായനി  ഇവരനില്  നനിനല  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നവര്ക്കട്ട്
വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനല  നല്കുന്നതുല  അതട്ട്  ഉളലപടുത്തനി
അകഗഭാലമഷനിനറനി സര്വ്വതീസട്ട് ലസന്റെറുകേള ആരലഭനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.
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3. ജലസുരക്ഷഭാ കേലഭാമ്പയനിന് :

കൃഷനി,  ജലകസചേനല,  മണ്ണട്ട്  ജല-സലരക്ഷണല,  സലസഭാന
കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുലട  സലയുക്തഭാ
ഭനിമുഖലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന  "പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി
കയഭാജന  പദതനി”  പ്രകേഭാരല  ജലഭാശയങ്ങളുലട  സലരക്ഷണല,
മണ്ണട്ട്  ജലസലരക്ഷണല,  മഴക്കുഴനികേള  തയഭാറഭാക്കല്   തുടങ്ങനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജനിലഭാ  ജലകസചേന  പ്ലൈഭാന്റെനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

4. ഭക്ഷലസുരക്ഷ :

പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സസയലപരലഭാപ്തത  ലലകേവരനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി വതീട്ടുവളപനിലല പചക്കറനി കൃഷനി, സ്കൂള പചക്കറനി കൃഷനി,
കേര്ഷകേ ഗ്രൂപ്പുകേള മുകഖനയുള്ള വലഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്
പചക്കറനി കൃഷനി എന്നനിവ സുരക്ഷനിത കേഭാര്ഷനികേമുറകേള പഭാലനിചട്ട്
സമൂഹത്തനിലല  എലഭാത്തടനിലലയുല  ജനങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി
ജനകേതീയ  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

5. ശുചേനിതസ കകേരളല:

മഭാലനിനലങ്ങലള  ഉറവനിടത്തനില്ത്തലന്ന  സലസരനിചട്ട്  ലലജവവളമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസട്ട്  യണനിറട്ട്,  റൂറല്  കേകമ്പഭാസട്ട്
യണനിറട്ട്,  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലൈഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കല്  എന്നനിവയട്ട്
ധനസഹഭായല  നല്കുന.  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസട്ട്  യണനിറനിനട്ട്  75
ശതമഭാനല  എന്ന  കതഭാതനില്  7500  രൂപ  വലരയുല  റൂറല്
കേകമ്പഭാസട്ട്  യണനിറനിനട്ട്  75  ശതമഭാനല  എന്ന  കതഭാതനില്  5000
രൂപയുല  ലലജവകൃഷനി  പദതനിപ്രകേഭാരല  ധനസഹഭായല
നല്കേനിവരുന.

കദശതീയ ബകയഭാഗലഭാസട്ട് വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരല ദതീനബന്ധു
കമഭാഡല്  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലൈഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  1M3

കശഷനിയുള്ള  യണനിറനിനട്ട്  8000  രൂപയുല  2M3  കശഷനിയുള്ള
യണനിറനിനട്ട് 9000 രൂപയുല ധനസഹഭായല നല്കുന.

6. സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ ലപന്ഷന് :

കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപട്ട്  മുഖഭാനനിരല
പ്രതനിമഭാസല  600  രൂപ നനിരക്കനില് വനിതരണല ലചേയ്തുവന്നനിരുന്ന
കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്  2016  ജൂണ്  മഭാസല  മുതല്  പ്രതനിമഭാസല
1000 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 
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കക്ഷമവനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് കവഗതയുല ഫലപ്രഭാപ്തനിയുല
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള

13 (*733) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :    തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനിലള്ള  കക്ഷമവനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  കവഗതയുല
ഫലപ്രഭാപ്തനിയുല  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
പകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള എലനലഭാല;

(സനി)  എലനലഭാല  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേളുലട  സഭാദലതകേളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ&ബനി)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേള
യഥഭാസമയല രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില് സമയക്രമല നനിശ്ചയനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  പദതനി  നനിര്വ്വഹണല,  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുല  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുല  പദതനി
മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുന്ന  കക്ഷമവനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കവഗത്തനില്
നടത്തുന്നതനിനുല  ആയതട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമല
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  വകുപനില്  നനിനല  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനികക്കണ
കസവനങ്ങളുല  ആയതട്ട്  എത്ര  സമയത്തനിനുള്ളനില്  നല്കേണലമനല  വലവസ
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനല  ലപഭാതു
ജനങ്ങളക്കട്ട്  കവഗത്തനില്  കസവനല  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനന  മരണ  വനിവഭാഹ
രജനികസ്ട്രേഷന്,  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപന്ഷന്  എന്നനിവ  സലബനനിച  കജഭാലനികേള
പൂര്ണ്ണമഭായുല  കേമ്പമ്യൂടലലറസട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുജനങ്ങള  നല്കുന്ന  അകപക്ഷ
കൃതലമഭായനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല കസവനല പ്രദഭാനല ലചേയന്ന തതീയതനി കരഖലപടുത്തനി
എലഭാ  അകപക്ഷകേളക്കുല  രസതീതട്ട്  നല്കുന്നതനിനുല  എലഭാ  തകദ്ദേശസസയലഭരണ
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സഭാപനങ്ങളനില്  ഫ്രണട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ  എനല
കരഖകേള കൃതലമഭായനി സൂക്ഷനിക്കുനകണഭാലയനല ലപര്കഫഭാമന്സട്ട് ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗല
പതീരനികയഭാഡനിക്കല് പരനികശഭാധന നടത്തനി വതീഴ്ചകേള പരനിഹരനിച്ചുവരുനണട്ട്. വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കവഗത്തനില് പദതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല
കമഭാണനിറര്  ലചേയന്നതനിനുല  ലഎ.ലകേ.എല.  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കസഭാഫട്ട് ലവയര്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  ഏലറടുത്ത വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി
നനിര്വ്വഹണല നടത്തുനകണഭാലയന്നട്ട് കമഭാണനിറര് ലചേയന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട്
പ്രസനിഡന്റെട്ട്  അദലക്ഷനഭായുല  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  കേണ്വതീനറഭായുല  ഉള്ള  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാസത്തനില്  ഒരു  തവണ  കബഭാക്കട്ട്തലത്തനിലല  അവകലഭാകേനല
നടത്തുന്നതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  തുടങ്ങുന്നതനിനു
മുമ്പുതലന്ന  പദതനികേള  രൂപവല്ക്കരനിക്കുകേയുല  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലന്റെ
തുടക്കത്തനില്ത്തലന്ന  പദതനി  നനിര്വ്വഹണല  ആരലഭനിക്കുകേയുല  ലചേയന്നതനിനുള്ള
കേര്മ്മേ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സമയബനനിതമഭായനി  പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ജനിലഭാതലത്തനിലല  സലസഭാനതലത്തനിലല  റനിവമ്യൂ
നടത്തഭാറുണട്ട്. കൂടഭാലത ഇ-ലടണറനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനല നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുല  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ലനറട്ട്
കേണക്ടനിവനിറനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലഎ.ലകേ.എല.-ലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  പദതനി
രൂപതീകേരണല,  അലഗതീകേഭാരല,  നനിര്വ്വഹണല എന്നനിവയഭായനി സുകലഖ കസഭാഫട്ട് ലവയര്
പ്രകേഭാരല പദതനി രൂപതീകേരണല,  അലഗതീകേഭാരല ലഭലമഭാക്കല്,  നനിര്വ്വഹണല,  ലചേലവട്ട്
പുകരഭാഗതനി  തുടങ്ങനിയവ  ഓണ്ലലലനഭായനി  അതതട്ട്  സമയല  പരനികശഭാധനഭാ
വനികധയമഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  അക്കകൗണനിലഗട്ട്,  ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗല  എന്നനിവ
കരഖലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സഭാലഖലഭാ  കസഭാഫട്ട് ലവയര്,  ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാപന  കസഭാഫട്ട് ലവയര്,  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങള
കരഖലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സകേര്മ്മേ  കസഭാഫട്ട് ലവയര്,  ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായ
വനിവരങ്ങളക്കഭായനി സചേനിത്ര കസഭാഫട്ട് ലവയര് തുടങ്ങനിയവ ഉപകയഭാഗനിക്കുന. കൂടഭാലത
ഇ -ലടണറനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  ഉപയുക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മരഭാമത്തട്ട്  കജഭാലനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  പദതനി  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ലലപ്രസട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  വഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേള  സലബനനിച  വനിവരങ്ങളുല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  അക്കകൗണനികലക്കട്ട്
സഹഭായധനല  ലലകേമഭാറുന്ന  വനിവരങ്ങളുല  അതഭാതട്ട്  പദതനികേളുലട
ലവബ്ലലസറനികലക്കട്ട് ഓണ്ലലലനഭായനി കരഖലപടുത്തുന.

1196/2017.
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തലസഭാന നഗരനിയുലട സുസനിര വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനി

14 (*734) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്

തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരനിയുലട  സുസനിര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്മഭാര്ടട്ട് സനിറനി പദതനിയനില് തലസഭാന നഗരനിലയ ഉളലപടുത്തഭാനഭായനി

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തു  നനിനള്ള  ഉദലമങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;  വനിശദമഭായ

പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനില്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പങ്കട്ട്  എനഭാലണന്നട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്മഭാര്ടട്ട് സനിറനി പദതനിയുലട ലക്ഷലല എലനനല വനികേസന കമഖലകേള

ഏലതഭാലക്കലയനല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ)  ഉണട്ട്.  തലസഭാന  നഗര  വനികേസന  പദതനിയുലട  ആദലഘടത്തനില്

കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമല അനുഭവനിക്കുന്ന സലങ്ങളനില് കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനഭായുള്ള

പദതനികേള, പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളുലട വനികേസനല, ഇകൗഞക്കലനില് അനര് സലസഭാന

ബസട്ട്  ലടര്മനിനല്  നനിര്മ്മേഭാണല  എന്നനിവയഭാണട്ട്  ഉളലപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത

12-ാം  പഞവതര  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ആസൂത്രണല  ലചേയനിട്ടുള്ള  കമജര്

ഇന്ഫ്രഭാസ്ട്രേക്ചര് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട കൂടത്തനില്ലപടുത്തനി രണഭാലഘട

സനി.ആര്.ഡനി.പനി.  പദതനിയനില്  പഭാര്ക്കനിലഗട്ട്  ഇന്ഫ്രഭാസ്ട്രേക്ചര്,  ലപഡസ്ട്രേനിയല്

കസഫനി ഇന്ഫ്രഭാസ്ട്രേക്ചര്,  സനിറനി കറഭാഡുകേള,  ഒകൗടര് റനിലഗട്ട് കറഭാഡുകേള,  ജലങ്ഷന്

എന്നനിവയുലട  വനികേസനല  എന്നനിവയഭാണട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  പദതനി  എലപകവര്ഡട്ട്

കേമ്മേനിറനി മുകഖനയഭാണട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.
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(ബനി)  തനിരുവനനപുരല  സ്മഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനി  ലഭലമഭാകുന്നതനിനഭായനി
ഉകദലഭാഗസ തലത്തനിലല ഭരണതലത്തനിലല ക്രനിയഭാത്മകേ ഇടലപടലകേള സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിവരുനണട്ട്.  സ്മഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനികേളക്കഭായനി  സലസഭാനതല  ഉന്നതഭാധനികേഭാര
സനിയറനിലഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇകൗ
കേമ്മേനിറനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണല  കസറട്ട്  മനിഷന്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  യണനിറഭാണട്ട്
തനിരുവനനപുരല കകേഭാര്പകറഷലന സ്മഭാര്ടട്ട് സനിറനി പദതനി നനിര്കദ്ദേശല തയഭാറഭാക്കഭാന്
സഹഭായനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  കേണ്സളടന്സനിലയ  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പദതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു സ്മഭാര്ടട്ട്  സനിറനി ലപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനികക്കണതഭായുണട്ട്.  അഖനികലനലഭാ  തലത്തനില്  വനിലയനിരുത്തലപടുന്ന  ഇകൗ
ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് പദതനി അനുവദനിക്കലപടുകേ.

(സനി)  സ്മഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനിക്കഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന  നഗരങ്ങളനില്
അടനിസഭാന  ഭകൗതനികേ  സകൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തല്,  ലമചലപട  ജതീവനിത
നനിലവഭാരല  ഉറപഭാക്കുകേ,  ശുദവല  സുസനിരവമഭായ  പരനിസനിതനി,  ആധുനനികേ
വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  സ്മഭാര്ടട്ട്  ലസഭാലമ്യൂഷന്സട്ട്-
കസവനങ്ങളക്കുല ഭകൗതനികേ സകൗകേരലങ്ങളക്കുല സ്മഭാര്ടട്ട്സനിറനിക്കട്ട് അകേത്തുല പുറത്തുല
അനുകേരനിക്കഭാവന്ന  മഭാതൃകേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേ,  കൂടുതല്  സ്മഭാര്ടട്ട്  സനിറനികേള
രൂപലപടുത്തഭാനുള്ള  കപ്രരകേമഭാക്കല്  എന്നനിവയഭാണട്ട്  പദതനിയുലട  പ്രഖലഭാപനിത
ലക്ഷലങ്ങള.  മനിഷന് ലലഗഡട്ട് ലലലനനില് അനുശഭാസനിക്കുന്ന രതീതനിക്കട്ട്  അനുസരനിചട്ട്
ലതരലഞ്ഞടുത്ത  നഗരത്തനിലല  ഏലതങ്കനിലല  ഒരു  പ്രകദശലത്ത  സമഗമഭായ  (24
സ്മഭാര്ടട്ട് സനിറനി സൂചേകേങ്ങള ഉളലപടുത്തനി) വനികേസനിപനിക്കുകേകയഭാ പരനിഷ്കരനിക്കുകേകയഭാ
ലചേയകേയുല  കൂടഭാലത  ലപഭാതുവഭായനി  നഗരത്തനിലന്റെ  കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  അടനിസഭാന
കസവന  കമഖലലയങ്കനിലല  സ്മഭാര്ടട്ട്  ലടകകഭാളജനി  ലസഭാലമ്യൂഷന്സട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുകേയുല ലചേയന്നതഭാണട്ട്.

 നഭാളനികകേരത്തനിലന്റെ വനിലയനിടനിവട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി

15 (*735) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാളനികകേരത്തനിലന്റെ  വനിലയനിടനിവമൂലല  നഭാല്പതട്ട്  ലക്ഷത്തനിലധനികേല  വരുന്ന
കകേര  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായനിട്ടുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി
സതസര  ഇടലപടലണഭാകുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനല
സഹഭായല കനടനിലയടുക്കഭാന് ശമമുണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്  ഇകൗ  വര്ഷല  തലന്ന  സഭാപനിക്കുലമന
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  നഭാളനികകേര  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  നഭാളനികകേരത്തനില്  നനിനല
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ലക്ഷലമനിടുനകണഭാ;

(സനി) ഇവയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) : 

(എ)  നഭാളനികകേരത്തനിലന്റെ  വനിലസനിരത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തഭാങ്ങുവനില
നനിശ്ചയനിചട്ട് പചകത്തങ്ങ സലസഭാനലത്ത ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട 388 കൃഷനി ഭവനുകേള
മുകഖന  കേനികലഭായട്ട്  25  രൂപ  നനിരക്കനില്  കകേരലഫഡനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
കേര്ഷകേരനില് നനിന്നട്ട് കനരനിടട്ട് സലഭരനിച്ചു വരുന. 27  രൂപയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ലകേഭാപ്ര സലഭരണല സലബനനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിര്കദ്ദേശല
സമര്പനിക്കുകേയുല  ലകേഭാപ്ര  നഭാലഫഡട്ട്  വഴനി  സലഭരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അലഗതീകേഭാരല
ലഭനിക്കുകേയുല  ഉണഭായനി.  ഇതനിനഭായനി  സലസഭാനതല  ഏജന്സനികേളഭായനി  കകേര
ലഫഡനികനയുല മഭാര്ക്കറട്ട് ലഫഡനികനയുല നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  മൂലല  വര്ദനിത  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള  അകഗഭാ
പഭാര്ക്കുകേളുലട ശലഖല സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.  നടപ്പുവര്ഷല തലന്ന
പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതുസലബനനിച
പ്രഭാരലഭ ചേര്ചകേള നടനവരുന.

കൃഷനിക്കുപയുക്തമഭായ ഭൂമനിയുലട വനിനനികയഭാഗല

16 (*736) ശതീ  .   പനി  .   ഉപബദള്ള : 
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുപസന് തങ്ങള : 
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : 
കഡഭാ  .   എല  .   ലകേ  .   മുനതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിക്കുപയുക്തമഭായ ഭൂമനിയുലട  പരമഭാവധനി  വനിനനികയഭാഗല  ഉറപഭാക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില് കൃഷനി ഭവനുകേള വഹനിക്കുന്ന പങ്കട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്നകതഭാ,  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാത്തകതഭാ
ആയ ഭൂമനി കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് ഏലറടുത്തു കൃഷനി ലചേയന്നതനിനുള്ള പദതനി കൃഷനി
ഭവന്  തലത്തനില്  നടപഭാക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  അത്തരല  ഭൂമനിലയ  സലബനനിച
വനിവരകശഖരണല പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  അത്തരത്തനിലള്ള  എത്ര  ഭൂമനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;
ഇകൗ  പദതനിയനിന്കേതീഴനില്  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തട്ട്  കൃഷനി
ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?
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കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്): 

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനി  മഭാപനിലഗനിലൂലട  കേലണത്തനി
തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കൃഷനി  ഭവന്  തലത്തനില്
പരമഭാവധനി  വനിനനികയഭാഗല  ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കട്ട്  വനിവനിധതരല  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന.  പദതനികേള  സലബനനിച  വനിശദവനിവരങ്ങള
അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  കൂടഭാലത  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരല
സലസഭാനത്തട്ട്  കൃഷനി  കയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനി  കൃഷനി  ഭവന്  തലത്തനില്  കേലണത്തനി
പരമഭാവധനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുല ലചേയന.

(ബനി)  സലസഭാനലത്ത കൃഷനി കയഭാഗലമഭായ ഭൂമനികേള മഭാപനിലഗട്ട് നടത്തനി കൃഷനി
ലചേയന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട്  വരുന. 2008-ലല കകേരള ലനല്വയല്
തണ്ണതീര്ത്തട  സലരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ഡഭാറഭാബഭാങ്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുല
തരനിശുനനിലങ്ങള  മഭാപനിലഗട്ട്  നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ഇ.സനി.-യുലട
സഹകേരണകത്തഭാലടയുള്ള പദതനിക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 2016-17  വര്ഷല
ഇതനികലക്കഭായനി  50  ലക്ഷല രൂപയഭാണട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ
തരനിശട്ട് കേനിടക്കുന്ന നനിലങ്ങളനില് ലനല്കൃഷനി പുനരഭാരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുല
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  തരനിശുനനിലല  കൃഷനി  കയഭാഗലമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്
പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനിയനിന്കേതീഴനില് പദതനി രൂപതീകേരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിപ്രകേഭാരല  തരനിശുനനിലത്തനില്  കൃഷനി
ലചേയന്നതനിനട്ട് ലഹക്ടറനിനട്ട് 30000 രൂപയഭാണട്ട് ധനസഹഭായല നല്കുന്നതട്ട്. ഭൂമനി കൃഷനി
ലചേയഭാനഭായനി വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന്ന ഉടമസനട്ട് ലഹക്ടറനിനട്ട് 5000 രൂപയുല കൃഷനി ലചേയന്ന
കേര്ഷകേനട്ട്  കൃഷനി  ലചേലവകേളക്കഭായനി  25000  രൂപയുമഭാണട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.  കൃഷനി
ലചേയഭാലത തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന ഭൂമനി കൃഷനി കയഭാഗലമഭാക്കനി മഭാറനി അതുവഴനി കൂടുതല്
തരനിശുഭൂമനി കൃഷനി കയഭാഗലമഭാക്കുവഭാനുല പഞഭായത്തുകേലള തരനിശുരഹനിത പഞഭായത്തുകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുകേയുല ലചേയകേ എന്നതഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലല. 

(സനി) 2016-17  വര്ഷല തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന ലനല്വയലകേളനില് പരമഭാവധനി
ലനല്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഭവന്  തലത്തനില്  നടപടനികേള
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  1054.77  ലഹക്ടര്  സലത്തട്ട്  തരനിശുകൃഷനി
ആരലഭനിക്കുകേയുല  1321.17  ലഹക്ടര് സലത്തട്ട് തരനിശട്ട്  ലനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഇകൗ വര്ഷല തലന്ന കൃഷനി ആരലഭനിക്കുന്നവനിധല സസതീകേരനിച്ചു വരുകേയുല
ലചേയനണട്ട്.  നനിലവനില്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തട്ട്  ലനല്കൃഷനി
ആരലഭനിചനിടനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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മമ്യൂസനിയങ്ങളുലട നവതീകേരണല

17 (*737) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .     വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മമ്യൂസനിയങ്ങളുലട നവതീകേരണത്തനിനുല അറകുറപണനികേളക്കുല എലനലഭാല
നടപടനികേള പകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ  മമ്യൂസനിയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലല
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാല  പ്രഭാരലഭ  നടപടനികേള  പകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്;
വനിശമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തുസലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്
കേടന്നപള്ളനി) : 

(എ)  മമ്യൂസനിയങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുല  അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി
തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള പകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്:

1. തനിരുവനനപുരല  മമ്യൂസനിയല  മൃഗശഭാലഭാ  വകുപനിലല  കനപനിയര്
മമ്യൂസനിയല ലകേടനിടല അറകുറപണനികേള നടത്തനി നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇകൗ വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയുലട
കനതൃതസത്തനില്  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  പ്രഭാരലഭ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. തനിരുവനനപുരല  നഭാചേദ്യുറല്  ഹനിസറനി  മമ്യൂസനിയല  നവതീകേരനി
ക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാചേദ്യുറല്  ഹനിസറനി  മമ്യൂസനിയത്തനിലല
പ്രദര്ശന വസ്തുക്കള മറട്ട് വനികദശരഭാജലങ്ങളനില് പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുള്ള
3 ഡനി  അനനികമഷന്  രതീതനിയനില്  പ്രദര്ശനിപനിചട്ട്  ലപഭാതു
ജനങ്ങളക്കുല  കുടനികേളക്കുല  കേണട്ട്  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുല
ആസസദനിക്കുന്നതനിനുല  അവ  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  ആവശലമഭായ
ലലഡകമഭാറ ഡനികസ്പ്ലേ ആര്ടട്ട് വര്ക്കനിനട്ട് 1,94,65,441/- (ഒരു കകേഭാടനി
ലതഭാണ്ണൂറനിനഭാലട്ട്  ലക്ഷത്തനി അറുപത്തനി അയഭായനിരത്തനി  നഭാന്നൂറനി
നഭാല്പലത്തഭാന്നട്ട്  രൂപ)  രൂപയ്ക്കുല ടനി  മമ്യൂസനിയത്തനില് കേലഭാധനിഷനിത
രൂപത്തനിലല വഭാസ്തുലലശലനിയനിലല തതീര്ത്ത മകനഭാഹരമഭായ വനിധത്തനില്
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വഡട്ട്  പഭാനലനിലഗട്ട്,  ഡനികസ്പ്ലേ  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കല്,
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  ഡനിലലസന്  മഭാറ്റുന്നതനിനുല  ബഭാരനികക്കഡുകേള മറട്ട്
അനുബന രതീതനിയനിലള്ള സനിവനില് വര്ക്കുകേള എന്നനിവയ്ക്കുമഭായനി
2,37,06,339 (രണകകേഭാടനി  മുപത്തനികയഴട്ട്  ലക്ഷത്തനി ആറഭായനിരത്തനി
മുന്നൂറനി  മുപത്തനിലയഭാന്പതട്ട്  രൂപ)  രൂപയ്ക്കുല  8-9-2016
തതീയതനിയനിലല  G.O.(Rt)  No.301/2016/CAD  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരല ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. പുരഭാവസ്തു  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്
കകേഭായനിക്കല് ലകേഭാടഭാരല മമ്യൂസനിയല,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഹനില്പഭാലസട്ട്,
പുരഭാവസ്തു  മമ്യൂസനിയല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  പഴശ്ശേനിരഭാജ  മമ്യൂസനിയല
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട
"Setting up, promotion and  strengthening of Regional and
Local  Museums”എന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  13,79,02,000
(പതനിമൂന്നട്ട്  കകേഭാടനി  എഴപത്തനിലയഭാമ്പതട്ട്  ലക്ഷത്തനി  രണഭായനിരല
രൂപ)  രൂപയുലട  നവതീകേരണ അടനിസഭാന  സകൗകേരല  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. പദതനി ലചേലവനിലന്റെ പരമഭാവധനി
80  ശതമഭാനല  കകേന്ദ്രവല  ബഭാക്കനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുമഭാണട്ട്
വഹനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  മമ്യൂസനിയല  മൃഗശഭാല,  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പുതനിയ
മമ്യൂസനിയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  മഭാനനവഭാടനി
തഭാലൂക്കനില് കുങ്കനിചനിറ  കദശത്തട്ട് പുതനിയ ലഹറനികറജട്ട്  മമ്യൂസനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല
പുകരഭാഗമനിചട്ട്  വരുന.  കൂടഭാലത  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കേടന്നപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴ
പഞഭായത്തനിലല ചേനപ്പുരയനില് ഒരു പുതനിയ ലതയല മമ്യൂസനിയല സഭാപനിക്കുന്നതനിനുല
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല കേയ്യൂരനില് സസഭാതനലസമര
കസനഭാനനികേളുലട  സ്മരണകേള  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ചേരനിത്ര  മമ്യൂസനിയല
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. എലഭാ ജനിലകേളനിലല ജനിലഭാതല പുരഭാവസ്തു ലലപതൃകേ മമ്യൂസനിയല സഭാപനിക്കുകേ
എന്ന  പദതനിപ്രകേഭാരല  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  മമ്യൂസനിയങ്ങളുലട
സജ്ജതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനനപുരല,
പത്തനലതനിട, എറണഭാകുളല, ഇടുക്കനി, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, വയനഭാടട്ട്, മലപ്പുറല, എന്നതീ
എടട്ട്  ജനിലകേളനില്  മമ്യൂസനിയങ്ങള  സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മലപ്പുറല  ജനിലഭാ  പുരഭാവസ്തു ലലപതൃകേ മമ്യൂസനിയല  ഒഴനിച്ചുള്ള ഏഴട്ട്  ജനിലഭാ
പുരഭാവസ്തു  ലലപതൃകേ  മമ്യൂസനിയങ്ങളുലടയുല  സജ്ജതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭാര്ഷനികേകമഖലയുലട നവതീകേരണത്തനിനട്ട് കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള

18 (*738) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് : 
ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന് : 
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുലട നവതീകേരണത്തനിനട്ട് എലനലഭാല കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആലരലയഭാലക്കയഭാണട്ട് ഇതനിനു കവണനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാല  മഭാറങ്ങളുല  നവതീകേരണങ്ങളുമഭാണട്ട്  വരുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുലട  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  'ഹരനിതകകേരളല'  എന്ന കപരനില്
ഒരു  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനി  വകുപ്പുല  മറനുബന  വകുപ്പുകേളുല
കചേര്ന്നട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനിയുലട  പ്രധഭാന  ഘടകേങ്ങള  ശുചേനിതസല,
മഭാലനിനല  സലസരണല,  കൃഷനി  വനികേസനല,  ജലസലരക്ഷണല  എന്നനിവയഭാണട്ട്.
'ഹരനിതകകേരളല'  പദതനി  പ്രകേഭാരല  കൃഷനി  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
'സുജലല സുഫലല'  എന്ന കപരനില് അയല്ക്കൂടല തലത്തനില് തയഭാറഭാക്കുന്ന പദതനി
വനിവനിധ  ഉയര്ന്ന  തലങ്ങളനില്  കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  ജനിലഭാതല  പ്ലൈഭാന്  തയഭാറഭാക്കനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  മനിഷന്  മഭാതൃകേയനില്  നടപഭാക്കുന്ന
പദതനിയനില് ഓകരഭാ  വനിളയ്ക്കുല  അനുകയഭാജലമഭായ  പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുലട
രൂപതീകേരണല, ശഭാസ്ത്രതീയ കൃഷനി രതീതനിയനിലൂലടയുല ലമചലപട വനിപണന മൂലല വര്ദന
സകൗകേരലങ്ങളനിലൂലട  വര്ദനിപനിച  ഉല്പഭാദനവല  കേര്ഷകേനട്ട്  മനികേച  വരുമഭാനവല
ലലജവകൃഷനിയനിലൂലടയുല നല കേഭാര്ഷനികേ മുറയനിലൂലടയുല സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട
ഉല്പഭാദനല, കൃഷനിക്കഭായുള്ള ജലകസചേന സകൗകേരലല ലമചലപടുത്തല്, യനവത്കേരണത്തനിലന്റെ
വലഭാപനല,  ഗഭാര്ഹനികേ മഭാലനിനലങ്ങളുലട പുനനഃ ചേലക്രമണത്തനിലൂലട കൃഷനിക്കുപകയഭാഗനിക്കല്,
കേഭാര്ഷനികേ വനിപണനത്തനിനട്ട് പ്രകതലകേ കപഭാര്ടല് രൂപല നല്കേല് എന്നനിവ പ്രധഭാന
ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്.  'സുജലല  സുഫലല'  പദതനിയനില്  വനിഭഭാവനല  ലചേയന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തഭാലഴകചേര്ക്കുന:
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1. മഭാലനിനലസലസരണല

2. നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത വനികേസനല

3. ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട സലരക്ഷണവല പുനരുജ്ജതീവനവല

4. ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ ജലസലരക്ഷണ, ഭൂസലരക്ഷണ പദതനികേള നടപഭാക്കുകേ

5. ലനല്കൃഷനി വനികേസനല

6. ലലജവ പചക്കറനി വനികേസനല

7. ലതങ്ങുകൃഷനി

8. പൂകൃഷനി

9. യനവല്ക്കരണല

10. സലകയഭാജനിത കൃഷനി

11. ആധുനനികേ കൃഷനി രതീതനി കപ്രഭാതഭാഹനല

12. പടനികേവര്ഗ്ഗ ഉകൗരുകേളനില് കൃഷനി

13.  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനല വനിപണനല

14. വനിപണനല

15. അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേളുല അഗനി ബനിസനിനസട്ട് കേമ്പനനിയുല.

കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേള  കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കനി കേര്ഷകേലന
കേഭാര്ഷനികേ  സലരലഭകേനഭായനി  ഉയര്ത്തനി  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

(ബനി)  അയല്ക്കൂടങ്ങള,  വഭാര്ഡട്ട്  തലല  മുതല്  ജനിലഭാ  തലല  വലരയുള്ള
ജനപ്രതനിനനിധനികേള, കൃഷനി അനുബന കമഖലകേളനില് നനിനല വനിരമനിച സഭാകങ്കതനികേ
ഉകദലഭാഗസര്,  മനികേച  കേര്ഷകേര്,  വനിദലഭാര്തനികേള,  യുവജനങ്ങള,  സന്നദ
പ്രവര്ത്തകേര്,  കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേള എന്നനിങ്ങലന സമൂഹത്തനിലല എലഭാത്തടനിലമുള്ള
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട കസവനല പദതനിക്കഭായനി സലകയഭാജനിപനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  ഹരനിത കകേരളല പദതനിക്കട്ട്  കനതൃതസല  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സലസഭാന
തലത്തനില്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായുള്ള  ഹരനിതകകേരളല  മനിഷന്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനുപുറകമ ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട് അദലക്ഷനഭായുള്ള
ജനിലഭാ കൃഷനി മനിഷനുല രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1196/2017.
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട യഭാത്രഭാ നനിരക്കുകേളനില് വര്ദനവട്ട്

19 (*739) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട യഭാത്രഭാ നനിരക്കുകേളനില് വര്ദനവ വരുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് നനിരക്കു വര്ദന അനനിവഭാരലമഭാക്കുന്ന സഭാഹചേരലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിരക്കുകേള വര്ദനിപനിക്കുന്നതു മുകഖന ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ ലഭാഭവല
നഷ്ടവമനിലഭാത്ത സനിതനിയനിലലങ്കനിലല  എത്തനിക്കഭാനഭാവലമന  കേരുതുനകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്) : 

(എ) ഇകപഭാള ഇകൗ കേഭാരലത്തനില് ഒരു തതീരുമഭാനവല എടുത്തനിടനില. 

(ബനി) ഇകൗ സഭാഹചേരലത്തനില് വനിശദഭാലശല പരനികശഭാധനിചനിടനില.

തുറമുഖങ്ങളുലട ലറയനില് കറഭാഡട്ട് കേണക്ടനിവനിറനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനികേള

20 (*740) ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന്  : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  : 
ശതീ  .   എല  .   വനിന്ലസന്റെട്ട്  : 
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുറമുഖങ്ങളുലട  ലറയനില്  കറഭാഡട്ട്  കേണകനിവനിറനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനലഭാല കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തുറമുഖങ്ങളനില് നനിനല കദശതീയപഭാതയനികലക്കുല ലറയനില്കവ കസഷനു
കേളനികലക്കുല കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല നടപടനികേള പകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എലനലഭാല കകേന്ദ്ര സഹഭായമഭാണട്ട് ലഭനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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തുറമുഖവല മമ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തുസലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന്
കേടന്നപള്ളനി) : 

(എ)  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  കപഭാര്ടനിലന്റെ  കദശതീയപഭാത  17 കലക്കുള്ള  കേണകനിവനിറനി,
വനിഴനിഞ്ഞല  തുറമുഖകത്തയ്ക്കുള്ള  കറഭാഡനിലന്റെ  വതീതനി  കൂട്ടുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  എന്നനിവ
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കബപ്പൂര്,  അഴതീക്കല്  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങലള  കദശതീയപഭാത  17-മഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  വകുപട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാന്നഭാനനി കപഭാര്ടനിലന കദശതീയ പഭാതയുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേര്മ്മേ  കറഭാഡട്ട്  പനി.ഡബമ്യൂ.ഡനി.  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാലല  തുറമുഖകത്തക്കുള്ള
കറഭാഡനിലന്റെ വതീതനി കൂടല് പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി)  നനിലവനില്  കകേന്ദ്രസഹഭായല  ഒനല  തലന്ന  ലഭനിചനിടനില.  അഴതീക്കല്
കപഭാര്ടനികലക്കുള്ള  കറഭാഡട്ട്  സഭാഗര്മഭാല  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുലമന്നട്ട്
അറനിവഭായനിട്ടുണട്ട്. എന്നഭാല് ഇതുവലര ഇതുസലബനനിച ഉത്തരവട്ട് ലഭനിചനിടനില.

 ലലഹ ബതീല മഭാഗനിഫയനിലഗട്ട് എല്.ഇ.ഡനി. ലഹഡട്ട് ലലലറ്റുകേള

21 (*741) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇകപഭാള നനിരത്തനിലനിറങ്ങുന്ന പുതനിയതരല വഭാഹനങ്ങളനില് പഹ ബതീല
മഭാഗനിഫയനിലഗട്ട്  എല്.ഇ.ഡനി.  ലഹഡട്ട്  പലറ്റുകേള  സഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരല  ലഹഡട്ട്  പലറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനിയമത്തനില് വലവസയുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമത്തനില് അനുവദനിക്കുന്നനിലഭാലയങ്കനില് അത്തരല
പലറ്റുകേള നതീക്കല ലചേയവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പലറ്റുകേളുലട  ശക്തമഭായ  ലവളനിചല  എതനികര  വരുന്ന  വഭാഹനത്തനിലന്റെ
പഡവറുലട  കേണ്ണനില് പതനിചട്ട്  അപകേട സഭാധലത കൂടുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  പഠനല
നടത്തുകമഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വഭാഹനങ്ങളുലട  ലഹഡട്ട്  പലറ്റുകേളുലട  അനുവദനതീയമഭായ  തതീവ്രത
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് നനിജലപടുത്തുകമഭാ; തതീവ്രത പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്
നനിലവനില് സലവനിധഭാനമുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് ഏര്ലപടുത്തുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്): 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വലവസയനില.

(സനി)  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്.

(ഡനി)  ലലലറ്റുകേളുലട  ശക്തമഭായ  ലവളനിചല  എതനിലര  വരുന്ന വഭാഹനത്തനിലന്റെ
ലലഡവറുലട  കേണ്ണനില്  പതനിക്കുന്നതട്ട്  അപകേടസഭാധലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ആയതുലകേഭാണട്ട്  തലന്ന  ഇകൗ  വനിഷയത്തനില്  പഠനത്തനിലന്റെ
ആവശലമുലണന്നട്ട് കതഭാനന്നനില.

(ഇ) 1989-ലല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചേടല 138(5) പ്രകേഭാരല ലഹഡട്ട് ലലലറനില്
ഉപകയഭാഗനികക്കണ  ഹഭാലജന്  ബളബുകേള  എങ്ങലനയഭായനിരനിക്കണലമന്നട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  തതീവ്രത  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലലകനിമതീറര്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കള, വനിത്തുകേള എന്നനിവയുലട ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് നടപടനി

22 (*742) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് : 
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന് : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദന  രലഗലത്ത  ഏറവല  അതലനഭാകപക്ഷനിതവല
അടനിസഭാനപരവമഭായ  ഘടകേങ്ങളഭായ  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  നടതീല്  വസ്തുക്കള,
വനിത്തുകേള  തുടങ്ങനിയവയുലട  വനിപണനിയനിലള്ള  അപരലഭാപ്തത  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയട്ട്
ലവല്ലുവനിളനി ഉയര്ത്തുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇവയുലട  ലഭലത
വനിപണനിയനില്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എലനലഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനി  ഫഭാമുകേള  നവതീകേരനിചട്ട്  പഹലടകേട്ട്  ഫഭാമനിലഗനിനഭായുള്ള  നൂതന
കേഭാര്ഷനികേ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളുലട പ്രചേഭാരണ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുകമഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനലത്ത  കൃഷനി  ഫഭാമുകേളനില്  ഗതീന്ഹകൗസട്ട്,  ജലകസചേന
സകൗകേരലങ്ങള,  ടനിഷമ്യൂകേളചര്  യണനിറട്ട്,  വനിത്തട്ട്  കശഖരണല,  വനിത്തട്ട്  സലസരണല
തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തു
കമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) : 

(എ)  ഇല.  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  ഫഭാമുകേള  വഴനി  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  നടതീല്

വസ്തുക്കളുല  വനിത്തുകേളുല  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ്തുവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത

ലവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  കേകൗണ്സനില്  കകേരളല  (VFPCK),  കകേരള

സലസഭാന വനിത്തട്ട് വനികേസന അകതഭാറനിറനി (KSSDA) എന്നതീ സഭാപനങ്ങള വഴനിയുല

കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല, കകേന്ദ്ര കതഭാടവനിള ഗകവഷണ കകേന്ദ്രല (CPCRI)

കകേന്ദ്ര  കേനിഴങ്ങുവനിള  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്ര  (CTCRI)  മുതലഭായ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

സഭാപനങ്ങള വഴനിയുല ഗുണകമന്മേയുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വനിതരണല

ലചേയ്തുവരുന.

(ബനി) ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കളുലട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി

20 കകേഭാടനിയുലട പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് 2016-17 വര്ഷത്തനില് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഫഭാമുകേളനിലല അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തനി ജലകസചേന സകൗകേരലങ്ങള

ലമചലപടുത്തല്,  ടനിഷമ്യൂ കേളചര് ലഭാബുകേള,  ടനിഷമ്യൂകേളചര് ഹഭാര്ഡനനിലഗട്ട്,  കപഭാളനി

ഹകൗസുകേള,  മറട്ട്  ലലഹലടകേട്ട്  ഫഭാമനിലഗട്ട്  ലടകനിക്കുകേള വഴനി  ഗുണകമന്മേയുള്ള നടതീല്

വസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ്തു  വരുന.  കൂടഭാലത  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ

സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കകേഭാകളജുകേളനിലല  വനിത്തട്ട്  നടതീല്

വസ്തുക്കളുലട ഉല്പഭാദനല വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കൃഷനി  വകുപനിലല  സഭാധലമഭായ  ഫഭാമുകേളനില്  ലലഹലടകേട്ട്

ഫഭാമനിലഗനിനഭായുള്ള നൂതന കേഭാര്ഷനികേ സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള പ്രചേരനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലല

പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  ലതരലഞ്ഞടുത്ത

കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  (ലവള്ളഭാനനിക്കര,  മണ്ണുത്തനി,  തവനൂര്,  ആനക്കയല,  അമ്പലവയല്)

ലലഹലടകേട്ട്  ഫഭാമനിലഗനിനഭായുള്ള  നൂതന  കേഭാര്ഷനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേളുലട

ഗകവഷണവല പ്രചേരണവല നടത്തനിവരുനണട്ട്.

(ഡനി)  സലസഭാനലത്ത  കൃഷനി  ഫഭാമുകേളനില്  ഗതീന്  ഹകൗസട്ട്,  ജലകസചേന

സകൗകേരലങ്ങള,  ടനിഷമ്യൂ  കേളചര് യണനിറട്ട്,  വനിത്തു കശഖരണല,  വനിത്തു സലസരണല

എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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നഭാഷണല് റൂറല് ലലലവനിലനിഹുഡട്ട് മനിഷന്

23 (*743) ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്
തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാവര്ക്കുല പഭാര്പനിടല  എന്ന ലക്ഷലല  കനടനിലയടുക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് ലചേയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാഷണല്  റൂറല്  പലവനിലനിഹുഡട്ട്  മനിഷന്  (എന്.ആര്.എല്.എല.)
പദതനി  പ്രകേഭാരല  എലനഭാലക്ക  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്
എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല  നഗരസഭകേളനിലല  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലല
മഭാലനിനല സലസരണല ശരനിയഭായ രതീതനിയനിലഭാലണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ)  എലഭാവര്ക്കുല ഭവനല നല്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട
പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത അഞട്ട് വര്ഷല ലകേഭാണട്ട് സലസഭാനലത്ത എലഭാ
വനിഭഭാഗല  ജനങ്ങളക്കുല  ഉയര്ന്ന  ജതീവനിത  സകൗകേരലവല  ജതീവകനഭാപഭാധനിയുല
ഉറപഭാക്കുന്നതഭാണട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട പദതനി.

പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള നഭാലട്ട് തരത്തനിലഭാണട്ട് കേലണത്തുന്നതട്ട്.

(എ) ഭൂമനിയുള്ള ഭവന രഹനിതര് 

(ബനി) ഭഭാഗനികേമഭായനി  ഭവനല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്/തഭാമസ കയഭാഗലമലഭാത്ത
ഭവനമുള്ളവര്

(സനി) പുറകമ്പഭാക്കട്ട്,  തതീരകദശ  കമഖല,  കതഭാടല  കമഖല
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഭവനമുള്ളവര് 

(ഡനി) ഭൂമനിയനിലഭാത്ത ഭവനരഹനിതര്
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പ്ലൈഭാനനിലഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  2015-ലല  റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  ആലകേ

4.32  ലക്ഷല  ഭവന  രഹനിതര്  ഉള്ളതഭായനി  കേഭാണുന.  ഇതനില്  1.58  ലക്ഷല  കപര്

ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിതരഭാണട്ട്.  64 തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട് ഏറവല

കൂടുതല്  ഭവന  രഹനിതര്(50  ശതമഭാനല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള)  (5  കകേഭാര്പകറഷന്,

16 മുനനിസനിപഭാലനിറനി, 43 പഞഭായത്തട്ട്) ഉള്ളതഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്. 87000 ഭവനല

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നല്കേഭാനഭായഭാല്  533  പഞഭായത്തട്ട്,  7  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എന്നനിവ

ഭവന  രഹനിതരനിലഭാത്ത  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളഭായനി  മഭാറുന്നതഭാണട്ട്.

നനിലവനിലള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേലള  സലകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭായ  പ്രധഭാനമനനി

ആവഭാസട്ട് കയഭാജന  (നഗരല),  പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസട്ട് കയഭാജന  (ഗഭാമല),  വനിവനിധ

വകുപ്പുകേളഭായ  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപട്ട്,  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്,  നമ്യൂനപക്ഷ

കക്ഷമ വകുപട്ട് എന്നനിവ നടപഭാക്കുന്ന വനിവനിധ ഭവന പദതനികേലള ഇകൗ പദതനിയുലട

കേതീഴനില്  ലകേഭാണവരുന്നതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  സലകയഭാജനത്തനില്  കൂടനി

നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത അധനികേ ആവശലകേതയട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് അധനികേ

ധനസഹഭായല  നല്കേനി  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ബഹുമഭാനലപട കകേരള മുഖലമനനി സലസഭാനതല പഭാര്പനിട മനിഷന് അദലക്ഷനഭായുല

ബഹുമഭാനലപട  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്,  ജനിലഭാതല  പഭാര്പനിട  മനിഷന്

അദലക്ഷനഭായുല  ഉള്ള സമനിതനിയഭാണട്ട്  പദതനിയുലട  കമല്കനഭാട  ചുമതല.  കൂടഭാലത

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  /  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള/  കുടുലബശതീ/സന്നദ

സലഘടനകേള/സഭാകങ്കതനികേ  സഭാപനങ്ങള   എന്നനിവകയയുല  ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്

പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  കനഭാഡല്  ഏജന്സനിയഭാണട്ട്

കുടുലബശതീ. ദരനിദരഭായ ഗഭാമതീണ ജനതലയ സഭാമൂഹലഭാധനിഷനിത സലവനിധഭാനത്തനിലൂലട

സലഘടനിപനിചട്ട്  (അയല്ക്കൂടങ്ങളുല  ഏരനിയഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ലസഭാലലസറനികേളുല

കേമ്മേമ്യൂണനിറനി ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ലസഭാലലസറനികേളുല) ദരനിദരഭായ കുടുലബങ്ങളുലട വരുമഭാന

വര്ദവനവട്ട്  ലക്ഷലല  വച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഉപജതീവന  മഭാര്ഗങ്ങളുല  സഭാമ്പത്തനികേ
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സഭാഹചേരലങ്ങളുല  നല്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  എന്.ആര്.എല്.എല.-ലന്റെ  ലക്ഷലല.

സ്ത്രതീകേലള  സലഘടനിപനിചട്ട്  അയല്ക്കൂടങ്ങള  സഭാപനിക്കുകേ,  അവര്ക്കഭാവശലമഭായ

പരനിശതീലനല  നല്കുകേ,  സഭാമ്പത്തനികേമഭായുല  സഭാമൂഹനികേമഭായുല  പനികന്നഭാക്കല

നനില്ക്കുന്നവലര ലലകേപനിടനിച്ചുയര്ത്തുകേ, ഉപജതീവന ഉപഭാധനികേളക്കഭായനി സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായവല  പരനിശതീലനവല  നല്കുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്  എന്.ആര്.എല്.എല.-ലന്റെ

പ്രധഭാന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള.  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില്  എന്.ആര്.എല്.എല.

പദതനികേളക്കഭായനി 11.48 കകേഭാടനി രൂപയുല ലലപലറട്ട് പദതനികേളക്കഭായനി 8.00 കകേഭാടനി

രൂപയുമഭാണട്ട്  കുടുലബശതീക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനല  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

എന്.ആര്.എല്.എല.-ലന്റെ  കേതീഴനില്  ഉപമനിഷനഭായ  എല.ലകേ.എസട്ട്.പനി.  മുകഖന

34.05  കകേഭാടനി  രൂപയുല,  ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ലകേ.ലലവ.  മുകഖന  60.00  കകേഭാടനി

രൂപയുല  കുടുലബശതീക്കട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്.ആര്.എല്.എല.-ലന്റെ  ഉപമനിഷനഭായ

എല.ലകേ.എസട്ട്.പനി.-യനിലൂലട കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  ഉപജതീവനല

ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്  ലക്ഷലല  വയ്ക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിലൂലട  കുടുലബശതീയനിലള്ള  1,50,000

സ്ത്രതീകേളക്കട്ട് 30,000 സലഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് സഹഭായല നല്കുവഭാനഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

(സനി)  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല  നഗരസഭകേളനിലല  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലല

മഭാലനിനലസലസരണല  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനിലഭാലണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുല  കകേരളലത്ത

സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചേനിതസ  സലസഭാനമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുല ബൃഹത്തഭായ  "ഹരനിതകകേരളല'

പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇകൗ  പദതനി  മനിഷന്

മഭാതൃകേയനില്  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനില്  ബഹുജന

പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ഏലറടുത്തട്ട്  ഒരു  ജനകേതീയ  പ്രസഭാനമഭാക്കനി  മഭാറഭാനുല

അനുകൂലമകനഭാഭഭാവവല  ജതീവനിതരതീതനിയുല  ഓകരഭാ  വലക്തനിയനിലല  കുടുലബത്തനിലല

സഭാപനത്തനിലല സഭാമൂഹനികേ ജതീവനിതത്തനിലല ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

കകേന്ദ്രതീകൃത പ്ലൈഭാന്റുകേളനില് എത്തലപടുന്ന മഭാലനിനലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി

വതീടുകേള  കതഭാറുല  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലൈഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുല  കേകമ്പഭാസനിലഗട്ട്

യണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  ശുചേനിതസ  മനിഷലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുല ലക്ഷലമനിടുന.
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കേഭാര്ഷനികേ ലതഭാഴനില്കമഖല ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കേര്മ്മേ പദതനി

24 (*744) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  ലതഭാഴനില്കമഖല  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല

കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണല ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അകഗഭാലസന്റെറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനല

ഇതനിനുകവണനി എങ്ങലന പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എന്തു  തുകേ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി) കേഭാര്ഷനികേ ലതഭാഴനില് കമഖല കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

കേര്മ്മേപദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

അകഗഭാ സര്വ്വതീസട്ട് ലസന്റെറുകേളുലട സഭാപനല:

കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനലയ  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ

കസനകേലളയുല  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെറുകേലളയുല  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  ആധുനനികേ

കൃഷനിരതീതനിയനിലല  കേഭാര്ഷനികേ  യനസലവനിധഭാനത്തനിലല  പരനിശതീലനല  സനിദനിച

കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനലയ  സലസഭാന  വലഭാപകേമഭാക്കുകേ.  മൂലലവര്ദനിത

ഉല്പന്നങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കല്

എന്നനിവയഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)   നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  അകഗഭാസര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെറുകേളക്കഭായനി

31  കകേഭാടനി  രൂപയുല  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനകേളക്കട്ട്  ധനസഹഭായമഭായനി  4  കകേഭാടനി

രൂപയുല വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

1196/2017.



66      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

സൂപര്ക്ലഭാസട്ട് റൂട്ടുകേളനില് സസകേഭാരല ബസ്സുകേളക്കട്ട് ലപര്മനിറട്ട്

25 (*745) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാല :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സൂപര്  ക്ലഭാസട്ട്  റൂട്ടുകേളനില്  സസകേഭാരല  ബസുകേളക്കട്ട്  ലപര്മനിറട്ട്
അനുവദനികക്കണതനില  എന്നട്ട്  ബഹു.  പഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവനിടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
എന്നഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുകശഷല  ഇത്തരല  റൂട്ടുകേളനില്  സസകേഭാരല  ബസുകേളക്കട്ട്  ലപര്മനിറട്ട്
പുതുക്കനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് സസകേഭാരല ബസുകേളക്കട്ട് സൂപര്ക്ലഭാസട്ട് ലപര്മനിറനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിചഭാല്  അതട്ട്  പുതുക്കനി  നല്കകേണതനിലലന്നട്ട്  പഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി
നനിലനനില്കക്ക അപ്രകേഭാരല ലചേയതട്ട് എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സസകേഭാരല  ബസുകേളക്കട്ട്  ലപര്മനിറട്ട്  പുതുക്കനി  നല്കേനിയ  റൂട്ടുകേളനില്
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ബസട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുനകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇപ്രകേഭാരല സസകേഭാരല ബസുകേളക്കട്ട് ലപര്മനിറട്ട് പുതുക്കനി നല്കേനിയ നടപടനി
റദ്ദേഭാക്കുവഭാനുല  ഈ  റൂട്ടുകേളനില്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  സര്വ്വതീസുകേള
ആരലഭനിക്കുവഭാനുല എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്) : 

(എ&ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമത്തനികലഭാ  ചേടത്തനികലഭാ  സൂപര്ക്ലഭാസട്ട്
റൂട്ടുകേള എന്നട്ട് വനിവക്ഷയനില.  എന്നഭാല് ഫഭാസട്ട്  പഭാസഞര്,  സൂപര് ഫഭാസട്ട്,  സൂപര്
എകട്ട്പ്രസട്ട്  എന്നതീ  സര്വ്വതീസുകേള  സൂപര്ക്ലഭാസട്ട്  സര്വ്വതീസുകേള  എന്ന  നനിലയനില്
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  നനിജലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  സ.ഉ.(പനി)
നമ്പര്  73/2013/ഗതഭാ  നമ്പരഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.
അതനിലനതനിലര  സസകേഭാരല  ബസ്സുടമകേള  ഫയല്  ലചേയ  WP(c)  No.21722/13
തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  റനിടട്ട്  ലപറതീഷനുകേളനിലല  17-3-2014-ല്  പുറലപടുവനിച
വനിധനിനലഭായപ്രകേഭാരല  ടനി  ഉത്തരവട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി
ശരനിവയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല്  20-8-2015-ലല സ.ഉ.(പനി)  45/2015/ഗതഭാ നമ്പര്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കമല്പറഞ്ഞ  സര്വ്വതീസുകേള
നടത്തനിവന്നനിരുന്ന  സസകേഭാരല  ബസ്സുകേള  ലനിമനിറഡട്ട്  കസഭാപട്ട്  ഓര്ഡനിനറനി
സര്വ്വതീസുകേളഭായനി തുടരുവഭാന് അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.
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(സനി)  സസകേഭാരല  ബസ്സുകേളക്കട്ട്  സൂപര്ക്ലഭാസട്ട്  ലപര്മനിറ്റുകേള  പുതുക്കനി
നല്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  20-8-2015  ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  സ.ഉ.
(എലഎസട്ട്.)നമ്പര്  45/2015/ഗതഭാ  പ്രകേഭാരല  സസകേഭാരല  ബസ്സുകേളുലട  സൂപര് ക്ലഭാസട്ട്
ലപര്മനിറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന്ന മുറയട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  കസഭാപട്ട്  ഓര്ഡനിനറനി
സര്വ്വതീസനിനുള്ള ലപര്മനിറഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  നനിരവധനി സസകേഭാരല സൂപര് ക്ലഭാസട്ട്
സര്വ്വതീസുകേള  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഏലറടുത്തകതഭാലട  ടനി  കമഖലയനിലല
ജതീവനക്കഭാര്  പലരുല  ലതഭാഴനില്രഹനിതരുല  ബസട്ട്  ഉടമകേള  വലനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാദലതയനിലമഭായനി. കൂടഭാലത ചേനില പ്രകദശങ്ങളനില് ഉണഭായനിരുന്ന യഭാത്രഭാസകൗകേരലല
ഇലഭാതഭായതട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനലവനല  ശദയനില്ലപട
സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഇത്തരല തതീരുമഭാനല എടുത്തതട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.

(ഇ) സസകേഭാരല ബസ്സുകേളക്കട്ട് സൂപര്ക്ലഭാസട്ട് ലപര്മനിറ്റുകേള പുതുക്കനി നല്കുന്നനില.

മഭാലനിനലല കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല പ്രകൃതനി സകൗഹൃദ സഭാമഗനികേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുല കേര്മ്മേപദതനി

26 (*746) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  കുന്നപനിള്ളനി : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : 
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനലല  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല  പ്രകൃതനി  സകൗഹൃദ  സഭാമഗനികേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുല  പ്രചേഭാരല  നല്കേഭാന്  എലനലഭാല  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഗതീന്  ഇവന്റുകേള  സലഘടനിപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഗതീന് ഇവന്റുകേള ആരഭാണട്ട് സലഘടനിപനിക്കുന്നതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആരുലടലയലഭാല  പങ്കഭാളനിത്തമഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ) മഭാലനിനല ഉത്പഭാദനത്തനിലന്റെ കതഭാതട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ശുചേനിതസ

മനിഷലന്റെ പനിന്തുണകയഭാലട നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണട്ട്  "ഗതീന് കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള”

പ്ലൈഭാസനിക്കുല  കപപറുല  ഉളപലടയുള്ള ഡനികസഭാസനിബനിള  സഭാമഗനികേളുലട  ഉപകയഭാഗല

കേര്ശനമഭായനി  തടയുകേയുല  പകേരല  പ്രകൃതനി  സകൗഹൃദ  സഭാമഗനികേള

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ജനങ്ങലള  കബഭാധവത്കേരനിക്കുകേയുല  ലചേയകേ

എന്നതഭാണട്ട്  കേഭാമ്പയനിനനിലന്റെ  ലക്ഷലല.  സലസഭാനലത്ത പ്രധഭാന  ആകഘഭാഷങ്ങളുല

ഉതവങ്ങളുല സര്ക്കഭാര്-സര്ക്കഭാരനിതര പരനിപഭാടനികേളുല  (ഉദഭാ.  ആറ്റുകേഭാല് ലപഭാങ്കഭാല,

സലസഭാന  സ്കൂള  യുവജകനഭാതവല,  കദശതീയ  ലഗയനിലസട്ട്  2015,  കദശതീയ  സ്കൂള

കേഭായനികേകമള  തുടങ്ങനിയവ)  ഇത്തരത്തനില്  വനിജയകേരമഭായനി  ഗതീന്  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള

നടപഭാക്കനി  വനിജയല  കേണനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ലലജവമഭാലനിനലല  ഉറവനിടത്തനില്ത്തലന്ന

കേകമ്പഭാസട്ട്  ലചേയന്നതനിനുല  അലലജവമഭാലനിനലല  തരല  തനിരനിചട്ട്  വൃത്തനിയഭാക്കനി

പുനനഃചേലക്രമണത്തനിനഭായനി  ലലകേമഭാറുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  തകദ്ദേശസസയലഭരണ

സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  മഭാലനിനലല  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല  പ്രകൃതനി

സകൗഹൃദവസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  വനിവര  വനിജഭാന  വലഭാപന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശുചേനിതസ മനിഷന് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  മുകേളനില്  സൂചേനിപനിചപ്രകേഭാരല  തുടര്നല  ഇത്തരല  ഗതീന്  ഇവന്റുകേള

നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  ശുചേനിതസ മനിഷലന്റെ സഭാകങ്കതനികേമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി

അതതട്ട് സഭാപനങ്ങള തലന്നയഭാണട്ട് ഗതീന് ഇവന്റുകേള സലഘടനിപനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  വനിവനിധ  സന്നദസലഘടനകേളുലടയുല  സര്ക്കഭാര്-സര്ക്കഭാരനിതര

സഭാപനങ്ങളുലടയുല  സ്കൂള,  കകേഭാകളജുതല  സലഘടനകേളഭായ  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.,

എന്.സനി.സനി.,  എസട്ട്.പനി.സനി.,  ഭഭാരതട്ട്  സകൗടട്ട്  &  ലലഗഡ്സട്ട്,  ലനഹ്റു യുവകകേന്ദ്ര,

യത്തട്ട്  ലവല്ലഫയര്  കബഭാര്ഡട്ട്  തുടങ്ങനിയ  സലഘടനകേളുലടയുല  സഹകേരണവല

പങ്കഭാളനിത്തവല പ്രകയഭാജനലപടുത്തുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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കുടുലബശതീ അയല്ക്കൂടങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനല ഡനിജനിറലലലസട്ട് ലചേയന്നതനിനട്ട്
പദതനി

27 (*747) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : 
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള : 
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാല : 
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കുടുലബശതീ അയല്ക്കൂടങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനല ഡനിജനിറലലലസട്ട്
ലചേയന്നതനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അയല്ക്കൂടങ്ങളുലട  നനികക്ഷപ-വഭായ്പഭാ  വനിവരങ്ങള  ഡനിജനിറലലലസട്ട്
ലചേയന്നതനിലന്റെ കനടങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി ഏതട്ട് ഏജന്സനി മുകഖനയഭാണട്ട് നടപഭാക്കുന്നതട്ട്; പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ)  കുടുലബശതീ  അയല്ക്കൂടങ്ങളുലട  മുഴവന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഡനിജനിറലലലസട്ട്
ലചേയന്നതനിനുള്ള  പദതനി  കുടുലബശതീ  ഇനനിയുല  രൂപതീകേരനിചനിടനില.  എന്നഭാല്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് നബഭാര്ഡുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് അയല്ക്കൂടങ്ങളുലട ബഭാങ്കട്ട്
അക്കകൗണട്ട് വനിവരങ്ങള,  സമ്പഭാദലല,  വഭായ്പ,  അലഗങ്ങളുലട  വലക്തനിഗത വനിവരങ്ങള
തുടങ്ങനിയ  വനിവരങ്ങള  ഡനിജനിറലലലസട്ട്  ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.  ഇതനിലൂലട  അയല്
ക്കൂടങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുല  സുതഭാരലമഭാക്കഭാനുല
ലമചലപടുത്തഭാനുമഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത  അയല്ക്കൂടങ്ങളുല  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളുല  തമ്മേനിലള്ള  ബനല  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുല  ബഭാങ്കുകേളുലട
കസവനങ്ങള തടസമനിലഭാലത ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല ഇതനിലൂലട സഭാധലമഭാകുന. 

(ബനി)   അയല്ക്കൂടങ്ങളനിലല  നനികക്ഷപ-വഭായ്പ  വനിവരങ്ങള  ഡനിജനിറലലലസട്ട്
ലചേയന്നതനിലൂലട  മഭാനസല്  ബുക്കട്ട്  കേതീപനിലഗനിലള്ള  ലതറ്റുകേള  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനുല
അയല്ക്കൂടത്തനിനട്ട് കഗഡനിലഗട്ട് പ്രക്രനിയ ലളനിതമഭാക്കഭാനുല സഹഭായനിക്കുല. ബഭാങ്കുകേളുലട
കസവനങ്ങള തടസമനിലഭാലത ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല  ഇതനിലൂലട സഭാധലമഭാകുന.

(സനി)  കദശതീയ കേഭാര്ഷനികേ ഗഭാമ വനികേസന ബഭാങ്കനിലന്റെ  (നബഭാര്ഡട്ട്)  ലലമകക്രഭാ
ലക്രഡനിറട്ട്  & ഇന്നകവഷന് വനിഭഭാഗല മുകഖനയഭാണട്ട്  ഇകൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
ഇനലയനില്  ലമഭാത്തല  22  ജനിലകേളനിലല  അയല്ക്കൂടങ്ങള  ഡനിജനിറലലലസട്ട്
ലചേയന്നതനില് ഒന്നട്ട് കകേരളത്തനിലല കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയഭാണട്ട്. 
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കേലഫര്ടട്ട് കസഷനുകേള

28 (*748) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന് :
ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   പടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലചേറനിയ  തുകേ  നല്കേനി  പ്രഭാഥമനികേ  കൃതലങ്ങള  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാനുതകുന്ന,
കൃതലമഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കലപടുന്ന  കേലഫര്ടട്ട്  കസഷനുകേള  നഗരങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുല  അവ  എവനിലടലയഭാലക്കയുലണന്നട്ട്  അറനിയനിക്കുന്ന  സൂചേനഭാ
കബഭാര്ഡുകേള പ്രധഭാന സലങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുല നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

ലചേറനിയ  തുകേ  നല്കേനി  പ്രഭാഥമനികേ  കൃതലങ്ങള  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാനുതകുന്ന,
കൃതലമഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കലപടുന്ന  കേലഫര്ടട്ട്  കസഷനുകേള  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങളനില്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നഗരസഭഭാതലത്തനില്  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേലഫര്ടട്ട്
കസഷനുകേകളഭാടനുബനനിചട്ട്  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  കേലഫര്ടട്ട്
കസഷനുകേള  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്  അറനിയുന്ന  സൂചേനഭാ  കബഭാര്ഡുകേള  പ്രധഭാന
സലങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലല  ബനലപട  നഗരസഭഭാ  കേകൗണ്സനിലകേളക്കട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ആസനിയഭാന് കേരഭാര്മൂലല കേഭാര്ഷനികേകമഖലയട്ട് വന്ന തനിരനിചടനികേലളക്കുറനിചട്ട് പഠനല

29 (*749) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എല  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആസനിയഭാന് കേരഭാര്മൂലല കകേരളത്തനിലല നഭാണലവനിളകേളക്കുല ലപഭാതുലവ
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയ്ക്കുല  വന  കചേര്ന്നനിട്ടുള്ള  തനിരനിചടനികേലളക്കുറനിചട്ട്  പഠനല
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില് കകേരളത്തനിലന്റെ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുലട പ്രശങ്ങള തനിരനിചറനിഞ്ഞട്ട്
ഇടലപടുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സമഗമഭായ  പഠനല  സമയ
ബനനിതമഭായനി നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) :

(എ&ബനി)  ആസനിയഭാന് കേരഭാര് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലലയ എങ്ങലന ബഭാധനിക്കുല

എന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട് ലസന്റെര് കഫഭാര് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് സഡതീസുമഭായനി (സനി.ഡനി.എസട്ട്.)

സഹകേരനിചട്ട്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  ഡബമ്യൂ.റനി.ഒ.  ലസല്  ഒരു  പഠനല

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആസനിയഭാന്  രഭാജലങ്ങളനിലല  കകേരളത്തനിലല  സമഭാനമഭായ  ഭൂപ്രകൃതനിയുല

കേഭാലഭാവസയുല കൃഷനിരതീതനികേളുല  ഉള്ളതനിനഭാല് നമ്മുലട നഭാണലവനിളകേളനില് പലതുല

ഇകൗ രഭാജലങ്ങളനിലല കൃഷനി ലചേയ്തുവരുന.  ഇകൗ വനിളകേളുലട ഉത്പഭാദനല കകേരളലത്ത

അകപക്ഷനിചട്ട് ആസനിയഭാന് രഭാജലങ്ങളനില് കൂടുതലഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത ഉത്പഭാദനലചലവല

ഉപകഭഭാഗവല കുറവമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത കേരഭാറുകേള  കേഭാരണല ആസനിയഭാന് രഭാജലങ്ങളനില്

നനിനല ഇനലയനികലക്കട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങള കുറഞ്ഞ തതീരുവയനില് ഇറക്കുമതനി

ലചേയലപടുന.  അങ്ങലനയുള്ള ഇറക്കുമതനി റബര് ഉളലപലടയുള്ള നഭാണലവനിളകേലള

കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന.  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി

കചേര്ക്കുന*.

തുറമുഖങ്ങളനില് വലനിയ ചേരക്കുകേപലകേള വരഭാനുള്ള സകൗകേരലല

30 (*750) ശതീ  .   എല  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുറമുഖങ്ങളനില്  വലനിയ  ചേരക്കു  കേപലകേള  വരഭാനുള്ള  സകൗകേരലല

ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട് എലനലഭാല നടപടനികേള പകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  തുറമുഖങ്ങളുലട  ആഴല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല

കേഭാരലങ്ങള ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  എലനലഭാല  കകേന്ദ്ര  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



72      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

തുറമുഖവല മമ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തുസലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന്

കേടന്നപള്ളനി): 

(എ)  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലചേറുകേനിട

തുറമുഖങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന. അഴതീക്കല്, കബപ്പൂര്, ലകേഭാലല, വനിഴനിഞ്ഞല എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളനില്

അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങളഭായ  ചേഭാനല്,  കബസനിന്,  വഭാര്ഫട്ട്  എന്നനിവ  ലഭലമഭാണട്ട്.

തുറമുഖങ്ങളനിലല ചേഭാനലനിലന്റെയുല കബസനിലന്റെയുല ആഴല കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി

രൂപ  മുതല്മുടക്കനില്  കേടര്  സക്ഷന്  ഡഡ്ജര്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  വലനിയ  ചേരക്കട്ട്

കേപലകേളക്കട്ട്  സകൗകേരലല  ഒരുക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തുറമുഖങ്ങളനില്  ആഴല

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  ലപഭാന്നഭാനനി

തുറമുഖല ഒരു ആഴക്കടല് തുറമുഖമഭായഭാണട്ട്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  13.7  മതീറര്  വലര

ആഴമുള്ള കേപലകേള  അടുക്കുന്നതരത്തനിലഭാണട്ട്  തുറമുഖല  വനിഭഭാവനല  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

നനിലവനിലള്ള വനിഴനിഞ്ഞല തുറമുഖത്തട്ട് ചേരക്കുനതീക്കല സുഗമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

റതീചട്ട്  സഭാക്കര്,  20  ടണ് ലക്രയനിന്,  ലവയനിലഗട്ട്  ലമഷതീന് തുടങ്ങനിയ സകൗകേരലങ്ങള

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാലല  തുറമുഖത്തട്ട്  40  അടനി  കേലണയ്നര്  ഹഭാന്ഡ ലനിലഗട്ട്

ലക്രയനിന്, റതീചട്ട് സഭാക്കര്, 20 ടണ് ലക്രയനിന്, കഫഭാര്ക്കട്ട് ലനിഫട്ട്, ലവയനിലഗട്ട് ലമഷതീന്,

ലവസല് ട്രൈഭാഫനികേട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് സനിസല മുതലഭായ ഉപകേരണങ്ങളുല എല.ടനി. മലബഭാര്

എന്ന  ടഗല  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കബപ്പൂര്  തുറമുഖത്തട്ട്  40  അടനി  കേലണയ്നര്

ഹഭാന്ഡലനിലഗട്ട്  ലക്രയനിന്,  റതീചട്ട്  സഭാക്കര്,  20  ടണ്  ലക്രയനിന്,  നഭാലട്ട്  ഫനികഡട്ട്

ലക്രയനിനുകേള,  ലവയനിലഗട്ട്  ലമഷതീന്,  വനി.ടനി.എല.എസട്ട്.  തുടങ്ങനിയ  സകൗകേരലങ്ങളുല

എല.ടനി.  കകേരള,  എല.ടനി.  ചേഭാലനിയഭാര്,  എല.ടനി.  സഭാമൂതനിരനി  മുതലഭായ  ടഗകേളുലട

സകൗകേരലവല  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അഴതീക്കല്  തുറമുഖത്തട്ട്  40  അടനി  കേലണയ്നര്

ഹഭാന്സനിലഗട്ട്  ലക്രയനിന്,  റതീചട്ട്  സഭാക്കര്,  വനി.ടനി.എല.എസട്ട്.,  ലവയനിലഗട്ട്  ലമഷതീന്

തുടങ്ങനിയ  സകൗകേരലങ്ങളക്കുപുറകമ  എല.ടനി.  അഴതീക്കല്  എന്ന  ടഗ്ഗനിലന്റെ  സകൗകേരലല

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാലല,  അഴതീക്കല്,  കബപ്പൂര്  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനില്

കേലണയ്നറുകേള  പകേകേഭാരലല  ലചേയന്നതനിനഭായനി  ലക്രയനിന്,  റതീചട്ട്  സഭാക്കര് എന്നനിവ

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാലല  തുറമുഖത്തട്ട്  കേസലസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനട്ട്  ഇ.ഡനി.ലഎ.
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സകൗകേരലല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  വനിഴനിഞ്ഞല  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  സതീകവഡട്ട്

വഭാര്ഫനിലന്റെ  നതീളല  കൂടല്,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖലത്ത  ബര്ത്തനിലന്റെ  നതീളല  കൂടല്,

ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖത്തനിലന്റെ വനികേസനല എന്നനിവ വനിവനിധ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. കകേഭാടയല

ജനിലയനിലല നഭാടകേല തുറമുഖല സസകേഭാരല തുറമുഖമഭായഭാണട്ട് വനികേസനിപനിചതട്ട്. 46 കകേഭാടനി

രൂപ മുതല്മുടക്കനില് ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖല വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

നടനവരുന.  മലബഭാര്  കപഭാര്ടട്ട്സട്ട്  ലലപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  പദതനി

അനുസരനിചട്ട്  763  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവനില് ലപഭാന്നഭാനനിയനില് തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണല

ആരലഭനിച്ചു.  അഴതീക്കല് തുറമുഖ വനികേസനത്തനിനഭായനി  496 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി

രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  തുറമുഖങ്ങളുലട ആഴല കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കനില്

കേടര്സക്ഷന്  ഡഡ്ജര്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  അഴതീക്കല്  തുറമുഖലത്ത  ആഴല

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനിരനിക്കുല  ഇകൗ  ഡഡ്ജര്  ആദലല  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.

ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  ഡഡ്ജനിലഗനിനഭായുള്ള  ലടണര്  നടപടനികേള  കകേരളഭാ

കസറട്ട്  മഭാരനിപടല  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തുറമുഖങ്ങളനിലല  ആഴല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  മണ്ണുമഭാനനി  കേപല്

വഭാങ്ങനി പ്രവര്ത്തന സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ലകേഭാലല, അഴതീക്കല്, കബപ്പൂര്, വനിഴനിഞ്ഞല

എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ലമക്കഭാനനിക്കല് ഡഡ്ജനിലഗട്ട് നടത്തുന്നതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനികേള

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനില്  ലകേഭാലല,  കബപ്പൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഒന്നഭാലഘട

ഡഡ്ജനിലഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  മറട്ട്  തുറമുഖങ്ങളനില്  ഡഡ്ജട്ട്  ലചേയന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  തുറമുഖങ്ങളനിലല ഡഡ്ജനിലഗട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  200

കേദ്യുബനികേട്ട്  മതീറര് പ്രതനി മണനിക്കൂര് കശഷനിയുള്ള ഡഡ്ജര് നവലബര് പകുതനികയഭാലട

കേമ്മേതീഷന് ലചേയഭാന് കേഴനിയുലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  ആലപ്പുഴ,  അഴതീക്കല്  തുറമുഖവനികേസനല  സലബനനിച  പദതനികേള

കകേന്ദ്രസഹഭായത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  തുറമുഖങ്ങളനിലല  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള കകേന്ദ്രസഹഭായല സലബനനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

കേണ്സളടന്റെനിലന നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

1196/2017.
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

 കൃഷനിപഭാഠല പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാന് നടപടനി

1 (6075) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുപസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'കൃഷനിപഭാഠല'  പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തണലമന്നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
മനനി  പ്രഖലഭാപനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലനങ്കനിലല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  ആയതട്ട്  പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തഭാന്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  കയഭാജനിചട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി)  കൃഷനി  അടുത്ത  അധലഭായ  വര്ഷല  മുതല്  പഭാഠലപദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് കേത്തട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനുസരനിചട്ട് സനിലബസ്സുല കേരനിക്കുലവല
തയഭാറഭാക്കുന്ന  നടപടനികേള  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  തുടര്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

എസട്ട്.എചട്ട്.എല. പദതനിപ്രകേഭാരല മഭാവനിന്ലലത വനിതരണല

2  (6076)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എസട്ട്.എചട്ട്.എല. പദതനി പ്രകേഭാരല 2010 മുതല് മഭാവനിന്പത വനിതരണല
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപനില്  മഭാവനിന്  പതകേള  വഭാങ്ങനിയതട്ട്  ഏലതലഭാല
ഏജന്സനികേള വഴനിയഭാലണനല ഒരു പതയട്ട് എത്ര രൂപഭാ വതീതല ലചേലവഭായനി എനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷവല  ഈയനിനത്തനിലണഭായ  ലചേലവട്ട്  വര്ഷല  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരല
മഭാവനിന്പത വഭാങ്ങനിയതനിനട്ട് ഒരു പതയട്ട് എത്ര രൂപ വതീതല ലചേലവഭായനി?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വനിതരണല
ലചേയന്നതനിനഭായനി മഭാവനിന്ലലതകേള വഭാങ്ങനിയനിടനില.
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കൃഷനി വകുപട്ട് മുകഖന ഗതീന് ഹകൗസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല

3 (6077)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കൃഷനി  വകുപട്ട്  മുകഖന  ഗതീന്  ഹകൗസുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി  ഇകപഭാള

നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

കൃഷനി  വകുപട്ട്  മുകഖന  75  ശതമഭാനല  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കപഭാളനി

ഹകൗസുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനി  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലണട്ട്.  2012-13

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത സലസഭാന ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  ലലഹലടകേട്ട്  കൃഷനി

പദതനിപ്രകേഭാരല 400 മുതല് 4000 ചേ.മതീറര് വലര വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള കപഭാളനിഹകൗസുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള ലചേലവഭായ ചേ.മതീററനിനട്ട്  935

രൂപയുലട  75  ശതമഭാനല തുകേയഭായ  701.25  രൂപ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായമഭായനി

നല്കുന.  ഇതനില്  50  ശതമഭാനല  കദശതീയ  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന്  പദതനി

വനിഹനിതവല  25  ശതമഭാനല സലസഭാന വനിഹനിതവമഭായഭാണട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.  2014-15

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതുക്കനിയ  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരല

സമതലപ്രകദശങ്ങളനിലല  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടട്ട്  ജനിലകേള  ഉളലപടുന്ന  മലകയഭാര

പ്രകദശങ്ങളനിലല  വലതലസമഭായ  നനിരക്കുകേളനില്  ധനസഹഭായല  അനുവദനിച്ചുവരുന.

സമതല പ്രകദശങ്ങളനില്  400-500  ചേ.മതീറര്,  501-1008  ചേ.മതീ,  1009-2080  ചേ.മതീ

2081-4000  ചേ.മതീ.  എന്നതീ  വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള  കപഭാളനിഹകൗസുകേളക്കട്ട്  യഥഭാക്രമല

ചേ.മതീററനിനട്ട്  1060  രൂപ,  935 രൂപ,  890  രൂപ,  844  രൂപ  എന്ന  നനിരക്കനില്

നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവട്ട്  കേണക്കഭാക്കനി  ലചേലവനിലന്റെ  75  ശതമഭാനല  ധനസഹഭായല

നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനില്  400-500  ചേ.മതീ,  201-1008

ചേ.മതീ,  1009-2080  ചേ.മതീ.  2081-4000  ചേ.മതീ.  എന്നതീ  വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള

കപഭാളനിഹകൗസുകേളക്കട്ട് യഥഭാക്രമല ചേ.മതീററനിനട്ട്  1219 രൂപ, 1075.25  രൂപ, 1023.50

രൂപ, 970  രൂപ എന്ന നനിരക്കനില് നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവട്ട് കേണക്കഭാക്കനി ലചേലവനിലന്റെ

75 ശതമഭാനല ധനസഹഭായല നല്കേനിവരുന.
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കൃഷനി വകുപനിലല ഒഴനിവകേള

4  (6078)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാള  കൃഷനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്
നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന ഒഴനിവകേള എത്രലയനല മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് മറട്ട്
വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട്  ലഡപമ്യൂകടഷനനില്  കപഭായവര്  എത്രലയനല  തസനികേ  തനിരനിച്ചു
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  വന്നകശഷല  നനിലവനിലള്ള  ഒഴനിവകേള,  നല്കേനിയ
ലഡപമ്യൂകടഷനുകേള എന്നനിവ എത്രയഭാലണന്നട്ട് തസനികേ തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനി  ആഫതീസര്  തുടങ്ങനി  ഡയറക്ടര്  വലര  എത്ര  തസനികേകേളനില്
ഒഴനിവലണനല  ഇകൗ  തസനികേകേളനില്  എകപഭാള  നനിയമനല  നടത്തുലമനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകുപനില്  ലഡപമ്യൂകടഷനട്ട്  അനുവദനതീയമഭായ  കേഭാലഭാവധനി  നനിലവനില്
എത്രലയനല  10  വര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  കേഭാലല  ലഡപമ്യൂകടഷനനില്  തുടരുന്നവര്
എത്രലയനല  ചേടങ്ങള  മറനികേടന്നട്ട്  ലഡപമ്യൂകടഷന്  നല്കേഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലല
എനഭായനിരുനലവനല  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇത്തരല  നനിയമ  വനിരുദ  നടപടനി
പരനികശഭാധനിചട്ട്,  ലഡപമ്യൂകടഷന് കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുല മറട്ട് വകുപ്പുകേളനില് തുടരുന്ന
ഉകദലഭാഗസലര മഭാതൃവകുപനില് തനിരനിലകേ ലകേഭാണവരഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ-സനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന.

കൃഷനി ഭവനുകേളനില് ആരലഭനിച ഓണ മഭാര്ക്കറട്ട് തുടരുവഭാന് നടപടനി

5  (6079)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുപസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ആയനിരത്തനി  ഒരുന്നൂകറഭാളല  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില്  ഈ
ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  ആരലഭനിച  ഓണ മഭാര്ക്കറട്ട്  തുടരുവഭാന് എലനങ്കനിലല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കൃഷനിയട്ട് ആവശലമഭായ വനിത്തുകേളുല മറട്ട് പതകേളുല ലഭലമഭാക്കുന്ന ഇത്തരല
മഭാര്ക്കറ്റുകേള എലഭാ കൃഷനി ഭവനുകേളനിലല ആരലഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനി ഭവനുകേളനിലല ഈ മഭാര്ക്കറ്റുകേള ഒരു സനിരല സലവനിധഭാനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 77

ഉത്തരല 

(എ-സനി)  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ആരലഭനിച  വനില്പനശഭാലകേള
തുടര്നല  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല്
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട കൃഷനി ഭവനുകേളനില് ആരലഭനിച എ കഗഡട്ട്   ക്ലസര് വനിപണനി,
എകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  എന്നനിവ  മുകഖന  കേര്ഷകേര്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനി
വനിപണത്തനിനട്ട്  സലവനിധഭാനല  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  VFPCK,  HORTICORP
എന്നനിവയുലട വനിപണനികേളുല വനില്പനശഭാലകേളുല തുടര്നല പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

കൃഷനി വകുപനില് കസഭാക്കട്ട് ആന്റെട്ട് കസഭാഴ ട്ട് പരനികശഭാധന

6 (6080) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാല : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൃഷനി വകുപനില് കസഭാക്കട്ട് ആന്റെട്ട് കസഭാഴട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  കസഭാക്കട്ട്  ആന്റെട്ട്  കസഭാഴട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിലന്റെ
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പരനികശഭാധന  കൃതലമഭായനി  നടത്തഭാത്ത  ഓഫതീസുകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയവര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര് നനിബനനകേള പഭാലനിക്കലപടുനലണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തല്,  വഭാങ്ങുന്ന  സഭാധനങ്ങള  കൃതലമഭായനി  കസഭാക്കട്ട്  രജനിസറനില്
കരഖലപടുത്തുനലണനല  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനലണനല  ഉറപ്പുവരുത്തല്  എന്നനിവയഭാണട്ട്
പരനികശഭാധനയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള. 

(സനി&ഡനി)  സമയബനനിതമഭായനി  കസഭാക്കട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുണട്ട്.
എന്നഭാല്  പ്രസ്തുത  പരനികശഭാധനയനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയതഭായനി  കബഭാദലലപടഭാല്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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കൃഷനി ആദഭായകേരമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
7 (6081) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : 

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : 
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   പടസണ് മഭാസര് : 
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കൃഷനി ആദഭായകേരമലഭാതഭായനി തതീര്ന്നതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇടനനിലക്കഭാലര  ഒഴനിവഭാക്കനി  കൃഷനിയനില്  നനിനള്ള  ലഭാഭല  കേര്ഷകേനട്ട്
കനരനിടട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനിയനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  ജനവനിഭഭാഗങ്ങലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുല,
കൃഷനിലയ  അനസ്സുള്ള  ലതഭാഴനില്  കമഖലയഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുല  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേര്ഷകേരുലട  കക്ഷമല  ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  കൃഷനി  ആദഭായകേരമലഭാതഭായനി  തതീര്ന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള പ്രധഭാനമഭായുല തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണട്ട്:

1. കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  വനിത്തു മുതല് വനിവനിധ  വസ്തുക്കളുലട  വനില  
വര്ദന.

2. കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളുലട വനിലയനിടനിവട്ട്.

3. വനിവനിധ കേതീടകരഭാഗബഭാധകേള,  മറട്ട്  കേഭാരണങ്ങളഭാല് ഉണഭാകുന്ന  
ഉത്പഭാദന കുറവട്ട്.

4. കേര്ഷകേ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വര്ദനിച  കൂലനിയുല  രൂക്ഷമഭായ  
ലതഭാഴനിലഭാളനി ക്ഷഭാമവല.

5. ശഭാസ്ത്രതീയ കൃഷനി മുറകേള പഭാലനിക്കുന്നതനിലള്ള വതീഴ്ച
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6. വനിവനിധ  അനഭാരഭാഷകേരഭാറുകേളമൂലല  മറട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില്  
നനിനമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുലട  ഇറക്കുമതനി  കേഭാരണല ഉണഭാകുന്ന  
വനിലയനിടനിവട്ട്.

7. കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില് മൂലലവര്ദനിത സലരലഭങ്ങളുലട കുറവട്ട്.

8. പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭല മൂലമുള്ള വനിളനഷ്ടല.

(ബനി)  വനിലയനിടനിവട്ട്  സലഭവനിചനിട്ടുള്ള  വനിളകേളക്കട്ട്  തഭാങ്ങുവനില  നനിശ്ചയനിചട്ട്
കേര്ഷകേരനില് നനിനല കനരനിടട്ട് സലഭരനിചട്ട് നലഭായമഭായ വനില കേര്ഷകേനട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാന്
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഓണല  കപഭാലള്ള  ഉതവഭാവസരങ്ങളനില്
സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനികേള വനിപണനിയനില് ഇടലപടട്ട്  കേര്ഷകേരനില് നനിനല പചക്കറനി
കപഭാലള്ള  ഉത്പന്നങ്ങള  കനരനിടട്ട്  മനികേച  വനില  നല്കേനി  സലഭരനിചട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  മനിതമഭായ  വനിലയ്ക്കു  നല്കേനി  വരുന.  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള
ആരലഭനിക്കുന്നകതഭാലട കേര്ഷകേരുലട ഇകൗ പ്രശല പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനികലക്കട്ട് കൂടുതല് ജനവനിഭഭാഗങ്ങലള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കൃഷനിയനില്  നനിനല  കൂടുതല്  വരുമഭാനല  ലഭലമഭാകുന്നതരത്തനില്  ലലഹലടകേട്ട്  കൃഷനി
പദതനികേള,  മൂലലവര്ദനവട്ട്,  യനവത്കേരണല  എന്നനിവ  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കപഭാളനിഹകൗസട്ട്,  സൂക്ഷ്മ-ജലകസചേന  കൃഷനി  രതീതനി,  കൃതലതഭാകൃഷനി
രതീതനികേള  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇവയട്ട്  പുറകമ  കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാന
വനിളകേളുലട  മൂലലവര്ദന യണനിറ്റുകേള ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്
വനിള  അധനിഷനിതമഭായ  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള  ആരലഭനിക്കുവഭാനുല  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
കേഭാര്ഷനികേ  യനവത്കേരണല  വലഭാപകേമഭാക്കുവഭാന്  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെര്,
കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന  എന്നനിവയനിലൂലട  കൃഷനിപണനികേള  യനങ്ങളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  ശഭാസ്ത്രതീയ  കൃഷനി  രതീതനിയനില്  സമയബനനിതമഭായനി  വനിദഗ്ദ്ധ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  ലചേയ്തു  ലകേഭാടുക്കുന.  60  വയസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
പ്രതനിമഭാസല 1000 രൂപ നനിരക്കനില് കേര്ഷകേ ലപന്ഷന് നല്കേനിവരുന.

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില്  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന:

1. പഭാടകശഖരങ്ങളുലട അടനിസഭാനസകൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി
ധനസഹഭായല നല്കേനിവരുന.
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2. രഭാസവളല/ലലജവവളല,  കേതീടനഭാശനിനനികേള  എന്നനിവയുലട
ഗുണനനിലവഭാരല  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലഭാബുകേള,  മണ്ണട്ട്
പരനികശഭാധനഭാലഭാബുകേള,  അഗഭാര്ക്കട്ട്  ലഭാബുകേള,  വനിത്തട്ട്
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേള  ലലജവനികേ  നനിയനകണഭാപഭാധനികേള
(കട്രൈഭാകക്കഭാഡര്മ്മേ,  സമ്യൂകഡഭാകമഭാണസട്ട്,  ലലട്രൈകക്കഭാക്കഭാര്ഡട്ട്)
മുതലഭായവ ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന സലസഭാന ബകയഭാകേണ്കട്രൈഭാള
ലഭാബട്ട് തുടങ്ങനി കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനിലള്ള  44  ലഭാബുകേളുലട  അടനിസഭാന  സകൗകേരലല
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവല  
പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കേനി വരുന.

3. കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള
6  കേഭാര്ഷനികേ ലമഭാത്ത വലഭാപഭാര വനിപണനികേള, 5  പ്രഭാകദശനികേ  
വനിപണനികേള  എന്നനിവയുലട  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള  
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  'വനിപണനി  വനികേസനല'  പദതനിയനിന്
കേതീഴനില് ധനസഹഭായല നല്കേനിവരുന.

4. കൃഷനി ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല കേര്ഷകേര്ക്കുല കേഭാര്ഷനികേ വനിഷയങ്ങളനില്
പരനിശതീലനല  നല്കേനി,  മഭാനവകശഷനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വകുപനിന് കേതീഴനിലള്ള 7 പരനിശതീലന കകേന്ദ്രത്തനിലല  അടനിസഭാന
സകൗകേരലങ്ങള  'കേഭാര്ഷനികേ  വനിഞ്ജഭാനവലഭാപനല  പദതനി'യനിന്
കേതീഴനിലള്ള ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതല  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  നടത്തുന.

5. കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുലട  മൂലലവര്ദനവനിനട്ട്  ഇതനിനഭായുള്ള  
സലസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുല  SFAC (Small  
Farmers Agri Business Consortium) മുകഖനയുല ലചേറുകേനിട 
ഇടത്തരല  യണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില് ധനസഹഭായല നല്കേനിവരുന.

6. രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസട്ട്  കയഭാജന  (RKVY)  Rural
Infrastructure  Development  Fund  (RIDF)  പദതനികേള
പ്രകേഭാരല  പ്രധഭാനമഭായുല  കൃഷനി,  ജലകസചേനല  എന്നനിവയട്ട്
അടനിസഭാന സകൗകേരലല വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള 
നടപനിലഭാക്കുന.

(ഇ)  തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കേര്ഷകേകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തതസത്തനില്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  വനിശദഭാലശങ്ങളനില്
തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 
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 കകേരള അഗനിക്കളചര് മഭാര്ക്കറട്ട് കപ്രഭാജക്ടട്ട് 

8 (6082) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .   എല  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : 
ശതീ  .    അനനില് അക്കര :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കകേരള അഗനിക്കളചര് മഭാര്ക്കറട്ട് കപ്രഭാജക്ടട്ട് ആരലഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാല  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  പകേവരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
ലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനുള്ള സമഗ ഇടലപടലനിനട്ട്
ഇതട്ട് എത്രമഭാത്രല ഗുണകേരമഭാകുലമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജക്ടനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  കകേരള അഗനിക്കളചര് മഭാര്ക്കറട്ട് കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ ലക്ഷലങ്ങള
തഭാലഴപറയുല പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് :

(1) കേഭാര്ഷനികേ വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുകേ.

(2) തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
കലലമഭാര്ക്കറ്റുകേള സജ്ജമഭാക്കുകേ.

(3) സര്ടനിഫനികക്കഷന്,  കഗഡനിലഗട്ട് ഓണ് ലലലന് വനിപണനല,  ഫഭാല
ലഫ്രഷട്ട്  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനിപണനല  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  മനികേച
സലവനിധഭാനല സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

(4) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള ലമഭാത്ത വലഭാപഭാര വനിപണനികേള
പുനരുദരനിക്കുകേ.

(5) സലഘലലമത്രനികേളുലട പ്രവര്ത്തനല ലമചലപടുത്തുകേ.

(6) വനിപണനത്തനിനഭാവശലമഭായ  മറട്ട്  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

(7) വനിപണനി നനിരതീക്ഷണ സലവനിധഭാനല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ.

1196/2017.
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(8) മഭാനവകശഷനി  സഹഭായകത്തഭാലട  മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട്  വനിഭഭാഗല
ശക്തനിലപടുത്തുകേ.

(9) മഭാര്ക്കറട്ട് കഡറഭാ കബസട്ട് വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ.

(10)നല  കൃഷനി  സമ്പ്രദഭായങ്ങളുല  പനി.ജനി.എസട്ട്.  സര്ടനിഫനികക്കഷനുല
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

(11) കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ആവശലമുള്ള മുഴവന് കേഭാരലങ്ങളുല ഒരു കുടക്കതീഴനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപല  മുഴവന്  ഉല്പന്നങ്ങളുല  വനില്ക്കുവഭാനുല
കേഴനിയുന്ന സലവനിധഭാനല ഒരുക്കല്.

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട് മനികേച
വനിപണന  സകൗകേരലല  ലഭലമഭാക്കുന്നതുവഴനി  ഇടനനിലക്കഭാരുലട  ചൂഷണല  ഒഴനിവഭാക്കനി
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  വരുമഭാനല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായമഭാകുല.  കൂടഭാലത
വനിപണനിയുലട ആവശലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി ഉല്പഭാദനപ്രക്രനിയ ക്രമലപടുത്തനി കൃഷനി
ആദഭായകേരമഭായ ഒരു വൃത്തനിയഭാക്കനി മഭാറ്റുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജക്ടനിനട്ട്  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  കടഭാക്കണ്
ലപ്രഭാവനിഷന്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  തുകേ  എസട്ട്.ഡനി.ജനി.
(Supplementary Demand for Grant) വഴനി കേലണത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്.

കവളല, കുറലഭാടനി പഞഭായത്തുകേളനിലല പഭാടകശഖരങ്ങളുലട അടനിസഭാന
സകൗകേരല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള

9 (6083)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കവളല,  കുറലഭാടനി  പഞഭായത്തുകേളനിലല
പഭാടകശഖരങ്ങളുലട അടനിസഭാന സകൗകേരല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള ഇകപഭാള ഏതു
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) എത്ര ലഹക്ടര് സലത്തഭാണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുന്നലതനല പദതനിയുലട
എസനികമറട്ട് തുകേ എത്രയഭാലണനല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലട മണ്ഡലത്തനിലല ലനല്കൃഷനി കമഖലയനില്
ലലകേവരനിക്കഭാനഭാവന്ന കനടങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏതട്ട്  ഏജന്സനിയുലട  സഹഭായകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കുന്ന
ലതനല പദതനി എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ) കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കവളല, കുറലഭാടനി പഞഭായത്തുകേളനിലല
പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സകൗകേരലവനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള  സലബനനിച
വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലചേറനിയഭാണനി കുനമ്മേല്  ,   കേഭാക്കുനനി പഭാടകശഖരല   - 99.45   ലക്ഷല

പമ്പട്ട് ഹകൗസനിനുല ടനിലര് ബണനിനുല ആവശലമഭായ സലല വനിട്ടു
കേനിടഭാത്തതട്ട് കേഭാരണല പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങഭാന് സഭാധനിചനിടനില.

2. കുറനിചകേല  ,   പഭാവള്ളഭാട്ടുവയല്  ,   കുഴനിവയല് പഭാടകശഖരല   99.9   ലക്ഷല

കുറനിചകേല, കുഴനിവയല് പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല 90 ശതമഭാനല പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാവള്ളഭാട്ടുവയല്  കേഭാപട്ട്  (കുളല)
നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  സലല  ഉടമസതഭാ  തര്ക്കല  നനിലനനില്ക്കു
ന്നതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനി  തുടങ്ങഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.  പ്രവൃത്തനിയുലട
പഭാര്ടട്ട്  ബനില്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  50.00  ലക്ഷല  രൂപ
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

3. നഭാരഭായണനി നട  ,   വചഭാല് നട  ,   തതീക്കുനനി പഭാടകശഖരല   152.28   ലക്ഷല

പ്രവൃത്തനി  സലത്തട്ട്  ലവള്ളലക്കടട്ട്  ഒനിവഭാക്കഭാനഭാകേഭാത്ത
അവസയഭാണട്ട്.  മഴക്കഭാലത്തട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  ലവള്ളലക്കട്ടുല
കവനല്ക്കഭാലല കുറലഭാടനി കേനഭാല് തുറക്കുന്നതുല കേഭാരണല ലവള്ളല
കേയറുകേയുല  ലചേയന.  ആയതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനി  തുടങ്ങഭാന്
സഭാധനിചനിടനില.  ജനുവരനി മഭാസല ആരലഭനിചട്ട് കമയട്ട്  മഭാസകത്തഭാലട
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാവന്ന  രതീതനിയനില്  പ്രവൃത്തനി  നടത്തുന്നതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

4.  ലപരുവയല് പഭാടകശഖരല   - 160.8   ലക്ഷല

പമ്പട്ട്  ഹകൗസുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സലല
വനിട്ടുകേനിടനിയനിടനില.  കതഭാട്ടുകകേഭാവമ്മേല്  -മൂഴനിക്കല്  കതഭാടനിലന്റെ
അതനിര്ത്തനി  തര്ക്കവമഭായനി  കകേഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്  നനില
നനില്ക്കുനണട്ട്.  പഞഭായത്തട്ട് ഭഭാരവഭാഹനികേളുലട മധലസതയനില്
പ്രശ പരനിഹഭാരല ഉണഭാക്കനിയകപഭാകഴക്കുല മഴക്കഭാലല തുടങ്ങനിയതട്ട്
കേഭാരണല  പ്രവൃത്തനി  തുടങ്ങഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.  നവലബര്
അവസഭാനകത്തഭാലട  പ്രവൃത്തനി  പുനരഭാരലഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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5. ലതയഭാട്ടുതഭാലഴ  ,   ശഭാനനിനഗര്  ,   ലചേറുകുന്നട്ട് പഭാടകശഖരല   - 132.5   ലക്ഷല

ശഭാനനിനഗര്  ലചേറുകുന്നട്ട്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ണ്ണമഭായുല  ലതയഭാട്ടുതഭാലഴ
പഭാടകശഖര പ്രവൃത്തനി 85 ശതമഭാനവല പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു
പഭാര്ടട്ട്  ബനില്  അനുവദനിക്കുകേയുല  രണഭാമലത്ത  പഭാര്ടട്ട്  ബനില്
നല്കുന്നതനിനഭായനി  45.00  ലക്ഷല  രൂപ  ആവശലലപടുകേയുല
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

6. ഊരത്തട്ട് വടയല പഭാടകശഖരല   (  കുറലഭാടനി പഞഭായത്തട്ട്  ) - 196.73   ലക്ഷല

പ്രവൃത്തനി  ആരലഭനിചകപഭാളത്തലന്ന  ഒരു  വനിഭഭാഗല  നഭാട്ടുകേഭാര്
പ്രവൃത്തനി  തടയുകേയുല  തുടര്ന്നട്ട്  പ്രവൃത്തനി  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയുല
ലചേയ്തു.  പഞഭായത്തനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  നനിരവധനി  തവണ
കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേള  നടത്തനിലയങ്കനിലല  പ്രവൃത്തനി  പുനരഭാരലഭനിക്കഭാന്
സഭാധനിചനിടനില.  കേരഭാറുടമ്പടനി  വചട്ട്  16  മഭാസമഭായനിട്ടുല  സലല
വനിട്ടുകേനിടഭാത്തതനിനഭാലല  കേരഭാറുടമ്പടനി  തതീരഭാന്  ഇനനി  രണമഭാസല
മഭാത്രകമ  ഉള  എന്നതനിനഭാലല  പ്രവൃത്തനി  ഇനനി  ഏലറടുത്തു
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കനിലലന്നട്ട് കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 378  ലഹക്ടര് സലത്തഭാണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  എസനികമറട്ട്  തുകേ
841.66 ലക്ഷല.

(സനി)  പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലട
നനിലവനില് ലനല്കൃഷനി ലചേയഭാന് കേഴനിയഭാത്ത നനിലങ്ങള കൃഷനിക്കുപയുക്തമഭാക്കഭാനുല
ഒരുപ്പുകൃഷനി  നനിലങ്ങള  ഇരുപ്പു  ആക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുല  സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ജലവനിനനികയഭാഗല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേയുല  യനവല്ക്കരണല
ഉളലപലട  ശഭാസ്ത്രതീയ  മുറകേള  അനുവര്ത്തനിക്കുകേയുല  ലചേയകേവഴനി  ഇകൗ  പ്രകദശത്തട്ട്
ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കുല.  ഏകേകദശല  640  ലഹക്ടര്
സലത്തട്ട്  ലനല്കൃഷനി  ലചേയഭാന്  കേഴനിയുന്നകതഭാലടഭാപല  ലതങ്ങട്ട്,  പചക്കറനി,  വഭാഴ
തുടങ്ങനിയ  വനിളകേളക്കുല  ഇകൗ  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജനല  ലഭനിക്കുല  കൂടഭാലത
മൃഗസലരക്ഷണ-ക്ഷതീര  കമഖലയനിലല  ഉണര്വണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇകൗ  പദതനി
സഹഭായകേരമഭായനിരനിക്കുല.

(ഡനി)  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  (ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.)  കൃഷനി
വകുപട്ട്  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  വനിഭഭാഗമഭാണട്ട്  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  2017  കമയട്ട്
മഭാസകത്തഭാലട പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.
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എന്.പനി. ലൂസനിയുലട റതീ-ഇലകബഴ ട്ട്ലമന്റെട്ട് അകപക്ഷ

10 (6084) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാലടനി കൃഷനി ഓഫതീസനില് നനിനല 2013-ല് അസനിസന്റെട്ട് അഗനികേളചറല്
ഓഫതീസറഭായനി  വനിരമനിച  എന്.പനി.  ലൂസനി  ടനിയഭാളുലട  ഭര്ത്തഭാവട്ട്  കജക്കബനിലന്റെ
കേനിഡ്നനി  ഓപകറഷനട്ട്  ലചേലവഭായ  തുകേയുലട  റതീ-ഇലകബഴട്ട്ലമന്റെനിനഭായനി  2012-ല്
സമര്പനിച  അകപക്ഷയനില്  നഭാളനിതുവലര  തുകേ  ലഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണല
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ എന്നകത്തക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി)  ശതീമതനി  എന്.  പനി.  ലൂസനിയുലട ഭര്ത്തഭാവട്ട്  ലകേ.  വനി  കജക്കബനിനട്ട്
4-5-2013  മുതല്  31-5-2013  വലര  കേനിഡ്നനി  സലബനമഭായ  ചേനികേനിതയട്ട്
എറണഭാകുളല  ലൂര്ദ്ദേട്ട്  ആശുപത്രനിയനില് ലചേലവഭായ തുകേ റതീ-ഇലകബഴട്ട്  ലചേയന്നതനിനട്ട്
സമര്പനിച  അകപക്ഷ  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമവകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുലട
ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനി  22-7-2014-ലല  AAII(3)17245/14  നമ്പര്  കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരല
11-8-2014-ലഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായതട്ട്.  പ്രസ്തുത അകപക്ഷ അപൂര്ണ്ണമഭായനിരുന.
റതീ-ഇലകബഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ  കരഖകേള  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്
ആവശലലപടുകേയുല പ്രസ്തുത കരഖകേള 18-10-2016-ല് കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ
കക്ഷമവകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്  ലഭലമഭാക്കുകേയുല  ലചേയ്തു.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  ഇകപഭാള
ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

മുഞ്ഞ ബഭാധ കേഭാരണമുള്ള ലനല്കൃഷനി നഭാശല 

11 (6085)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  മുഞ്ഞ  ബഭാധനിചട്ട്  ലഹക്ടര്  കേണക്കനിനട്ട്  ലനല്കൃഷനി
നശനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  കുടനഭാടനില്  ഏകേകദശല  400  ലഹക്ടര്  ലനല്കൃഷനി  മുഞ്ഞ
ബഭാധയനില് നശനിച കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലനല്കൃഷനിലയ  ഇപ്രകേഭാരല  മുഞ്ഞ  ബഭാധനിക്കഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരലല
എലനന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  മുഞ്ഞബഭാധലയ  തടഞ്ഞട്ട്  ലനല്കൃഷനിലയ  സലരക്ഷനിക്കഭാന്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള പകേലക്കഭാളലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.   കുടനഭാടനില് രണഭാല കൃഷനി ഇറക്കനിയ പഭാടകശഖരങ്ങളനില്
ഏകേകദശല  395  ലഹക്ടര് സലലത്ത  ലനല്കൃഷനി മുഞ്ഞ ബഭാധനിചട്ട്  നശനിചതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   കൃഷനി  നഷ്ടമുണഭായ  വനിസ്തൃതനി  കൃതലമഭായനി  കേണക്കഭാക്കഭാന്
മുഞ്ഞ  ബഭാധനിച  എലഭാ  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല  ഏരനിയല്  സര്കവ്വ  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുവഴനിയുള്ള വനിവര കശഖരണല അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  കേഭാലഭാവസഭാ ഘടകേങ്ങളനിലല വലതനിയഭാനല മുഞ്ഞബഭാധ വലഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായതഭാണട്ട്  മുഞ്ഞബഭാധ  വര്ദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായലതന്നഭാണട്ട്
മലങ്കഭാമ്പട്ട്  കേതീടനനിരതീക്ഷണ കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനല റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ആഗസട്ട്
അവസഭാനല ലസപ്റലബര് ആദലല അനുഭവലപടഭാറുള്ള മഴ കുറഞ്ഞതുല പകേല്-രഭാത്രനി
തഭാപനനിലകേള തമ്മേനിലള്ള കൂടനിയ വലതനിയഭാനവല തുടര് നല നനിലനനിന്നതട്ട് കേതീടബഭാധ
വര്ദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനി.   ഇതനികനഭാലടഭാപല  മുഞ്ഞയുലട  സസഭാഭഭാവനികേ
നനിയനണല  സഭാധലമഭാക്കുന്ന  മനിത്രകേതീടങ്ങളുലട  എണ്ണല  ഗണലമഭായനി  കുറ ഞ്ഞതുല
മുഞ്ഞയുലട ഏകേപക്ഷതീയമഭായ വലശവര്ദനവനിനട്ട് ഇടയഭാക്കനി.  എങ്കനിലല കൃതലമഭായ
കൃഷനിയനിട  സര്കവ്വയനിലൂലട  കേതീടസഭാന്നനിധലല  മുന്കൂടനി  തനിരനിചറനിഞ്ഞതനിനഭാല്
കൂടുതലനിടങ്ങളനികലക്കട്ട് കേതീടബഭാധ വലഭാപനിപനിക്കഭാലത നനിയനനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  കൃതലമഭായ കൃഷനിയനിട നനിരതീക്ഷണത്തനിലൂലട കേതീടകരഭാഗ സഭാന്നനിധലങ്ങള
ആദലകമ  നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേ,  അനഭാവശലമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗത്തനില്നനിനല
കേര്ഷകേലര  പനിനനിരനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സമഗമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ
പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേ,  പജവകേതീടകരഭാഗ  നനിയനണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളക്കട്ട്
മുന്തൂക്കല ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണള്ള 'നല കൃഷനി മുറകേള' നടപനിലഭാക്കുകേ, മറട്ട് പരനിസനിതനി
സകൗഹൃദ കേതീടകരഭാഗ നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേ എന്നനിവ
വഴനി  കേതീടബഭാധ  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുല  വനിളനഷ്ടല  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടരുന്നതഭാണട്ട്. 

നനിറവട്ട് പദതനി 

12 (6086) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന  നനിറവട്ട്  പദതനിയുലട
കേഭായലകുളല മണ്ഡലത്തനിലല പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

2016-17 -ലല വഭാര്ഷനികേ പദതനി കരഖയനില് 'നനിറവട്ട്'  പദതനി ഉളലപടനിടനില.
എന്നഭാല്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  സലസഭാനഭാവനിഷ്കൃതവല  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതവമഭായ
പദതനികേള ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ  കൃഷനി ഓഫതീസര് മുകഖന കേഭായലകുളല മണ്ഡലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 
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 അകഗഭാ പഭാര്ക്കട്ട്  

13 (6087) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്
ഉളലപടുത്തനി  എത്ര  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേളഭാണട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നലതനല  ആയതട്ട്
ഏലതഭാലക്ക  വനിളകേലള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട്  ആരലഭനിക്കുന്ന
ലതനമുള്ള വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  പ്രധഭാന  കൃഷനിയഭായ  അടയ  ഉല്പഭാദനവമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ഒരു  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്  ജനിലയനില്  അനുവദനിക്കുന്ന  വനിഷയല
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഏഴട്ട്  വനിളകേലള  അടനിസഭാനലപടുത്തനി  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
15 അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള വരുല വര്ഷങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്:

1. നഭാളനികകേര  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള  -  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറല,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, തനിരുവനനപുരല ജനിലകേളനില്

2. ലനലനിലന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  -
പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴ, എറണഭാകുളല ജനിലകേള

3. കതനുല വഭാഴപഴവല ആസദമഭാക്കനിയ അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട് - തൃശ്ശൂര് ജനില

4. പസസസട്ട് പഭാര്ക്കുകേള - ഇടുക്കനി, വയനഭാടട്ട് ജനിലകേളനില്

5. റബര് അധനിഷനിത വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള - കകേഭാടയല, പത്തനലതനിട
ജനിലകേളനില്

6. ചേക്കയ്ക്കുട്ട്  കവണനിയുള്ള  അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട്  -  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  മഭാള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്

7. പചക്കറനി മൂലലവര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങളുലട അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട്  -  ഇടുക്കനി
ജനിലയനിലല കേഭാനല്ലൂരനില്

8. പഭാലക്കഭാടട്ട് മുതലമടയനില് മഭാലകഗഭാ അധനിഷനിത അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട് :

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള 

14  (6088)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പുതുതഭായനി  ആരലഭനിക്കുന്ന  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കുകേള  വഴനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  കസവനങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പപനഭാപനിള കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുല ഉപകയഭാഗല വര്ദനിപനി
ക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു  പപനഭാപനിള  അധനിഷനിത  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്  മൂവഭാറ്റുപുഴ
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)

1. നഭാളനികകേര  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള  -  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറല,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, തനിരുവനനപുരല ജനിലകേളനില്

2. ലനലനിലന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  -
പഭാലക്കഭാടട്ട്, ആലപ്പുഴ, എറണഭാകുളല ജനിലകേള

3. കതനുല വഭാഴപഴവല ആസദമഭാക്കനിയ അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട് - തൃശ്ശൂര് ജനില

4. പസസസട്ട് പഭാര്ക്കുകേള - ഇടുക്കനി, വയനഭാടട്ട് ജനിലകേളനില്

5. റബര് അധനിഷനിത വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള - കകേഭാടയല, പത്തനലതനിട
ജനിലകേളനില്

6. ചേക്കയ്ക്കുട്ട്  കവണനിയുള്ള  അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട്  -  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  മഭാള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്

7. പചക്കറനി മൂലലവര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങളുലട അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട്  -  ഇടുക്കനി
ജനിലയനിലല കേഭാനല്ലൂരനില്

8. ഇതനിനു പുറകമ മഭാങ്ങ അധനിഷനിതമഭായ അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട് മുതലമടയനില്
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(ബനി) കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേള, സസകേഭാരല സലരലഭകേര്, സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേള
മുതലഭായവരുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ  മൂലലവര്ദനിത  വലവസഭായങ്ങള  
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളനില്
ലഭലമഭാകുല.  2 തരത്തനിലള്ള കസവനങ്ങളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുല ഇവനിലട ലഭലമഭാകുകേ. 

(a) സലരലഭകേര്ക്കട്ട്  അവര്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  വലവസഭായലത്തക്കുറനിചട്ട്
പ്രഭാകയഭാഗനികേ പരനിശതീലനല കനടുന്നതനിനുള്ള സകൗകേരലല. 

(b) കേഭാര്ഷനികേ ഉത്പന്നങ്ങള അകഗഭാപഭാര്ക്കനിലല അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി മൂലലവര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരല യണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള സകൗകേരലല. 

(സനി)  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ഇത്തരലമഭാരു  സഭാപനല  ഇകപഭാളതലന്ന
ഇവനിലട പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന്നതനിനഭാല് ആദല ഘടത്തനില് ഇക്കഭാരലല പരനിഗണനയനിലനില. 

ലകേഭാപ്ര സലഭരണല 

15  (6089)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  ഭവന് മുകഖന നഭാളനികകേര കേര്ഷകേരനില്നനിന്നട്ട്  2016-17  വര്ഷല
ഇതുവലരയഭായനി എത്ര ടണ് ലകേഭാപ്ര സലഭരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാപ്ര സലഭരണത്തനിലൂലട കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് എത്ര രൂപ ഇതുവലരയഭായനി
നലനിയനിട്ടുലണനല ബഭാക്കനി എത്ര രൂപ നലഭാനുലണനല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇകൗ തുകേ എന്നട്ട് നലഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) തുടര്നല ലകേഭാപ്ര സലഭരണല നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  കൃഷനി ഭവന്  വഴനി ലകേഭാപ്ര സലഭരണല നടത്തുന്നനില.  എന്നഭാല് കൃഷനി
ഭവന്  മുകഖന  കേര്ഷകേരനില്നനിന്നട്ട്  നഭാളനികകേരമഭാണട്ട്  സലഭരനിക്കുന്നതട്ട്.   2016-17
വര്ഷത്തനില് ഇതുവലര 54580 ടണ് നഭാളനികകേരല സലഭരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  2016-17  വര്ഷല  നഭാളനികകേരല  സലഭരനിചയനിനത്തനില്
ഇതുവലരയഭായനി  58.90  കകേഭാടനി  രൂപ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി
നല്കേഭാനുള്ള തുകേ 77.55 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. കുടനിശ്ശേനികേ ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനുള്ള
വനിവനിധ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഫണട്ട്
ലഭലമഭാക്കനി  കുടനിശ്ശേനികേ ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. 

(ഡനി)  നഭാളനികകേര സലഭരണല ഇകപഭാഴല തുടര്നവരുന. 

1196/2017.
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കേര്ഷകേ ലപന്ഷന് 

16  (6090)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  കപര്ക്കഭാണട്ട്  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്  ലകേഭാടുക്കുന്ന
ലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്  കുടനിശ്ശേനികേയുകണഭാ;  എങ്കനില്  എത്ര
മഭാസലത്ത  കുടനിശ്ശേനികേയഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്  എനല,  ആയതട്ട്  എന്നട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാന്
കേഴനിയുലമനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  356663 കേര്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്
ലകേഭാടുത്തുവരുന്നതട്ട്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരല      12224

ലകേഭാലല      24323

ആലപ്പുഴ      21681

കകേഭാടയല      28232

പത്തനലതനിട      17583

ഇടുക്കനി      14460

എറണഭാകുളല      25322

തൃശ്ശൂര്       31112

പഭാലക്കഭാടട്ട്      26792

മലപ്പുറല      30646

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്      40708

വയനഭാടട്ട്       12461

കേണ്ണൂര്       37846

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്       33273

ആലകേ     356663
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(ബനി)  കുടനിശ്ശേനികേയുണട്ട്.  കേര്ഷകേ  ലപന് ഷന്  ഇനത്തനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര് 
അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ  ഉടന്തലന്ന  113.52  കകേഭാടനി  രൂപയുല  തുടര്ന്നട്ട്
ഓണക്കഭാലത്തട്ട് 37.895  കകേഭാടനി രൂപയുല കചേര്ത്തട്ട് ലമഭാത്തല 151.415  കകേഭാടനി  രൂപ
വനിതരണല ലചേയനിട്ടുണട്ട്. തനിരുവനനപുരല ജനിലലയഭാഴനിലകേ മലറലഭാ ജനിലകേളനിലല 2016
ലഫബ്രുവരനി മുതല് നവലബര് വലര (ജൂണ് ഒഴനിലകേ) ഒന്പതട്ട് മഭാസലത്ത കുടനിശ്ശേനികേയുല
തനിരുവനനപുരല ജനിലയനില് 2015 ഡനിസലബര് മുതല് 2016 നവലബര് വലര  (ജൂണ്
ഒഴനിലകേ)  പതനിലനഭാന്നട്ട്  മഭാസലത്ത  കുടനിശ്ശേനികേയുല  നല്കേഭാനുണട്ട്.  അനര്ഹരഭായ
വലക്തനികേലള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  വലക്തമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള തയഭാറഭാക്കനിയ കശഷല
കുടനിശ്ശേനികേ ലപന്ഷന് ലകേഭാടുക്കുവഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കേര്ഷകേ ലപന്ഷന് വനിതരണല 

17 (6091) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനിയ  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്  വനിതരണല
ലചേയന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില്  കേഭാലതഭാമസല  വന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
എത്ര മഭാസലത്ത കുടനിശ്ശേനികേ നല്കേഭാനുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്,  കുടനിശ്ശേനികേ  സഹനിതല  വനിതരണല  ലചേയന്നതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഉണട്ട്.  മറട്ട്  കക്ഷമ  ലപന്ഷനുകേളനില്നനിന്നട്ട്  വലതലസമഭായനി  2  ലഹക്ടര്
ഭൂമനിയുല  60  വയസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാവകേയുല ലചേയ മുഴവന് കേര്ഷകേര്ക്കുല ഖജനഭാവനില്
നനിനല കനരനിടഭാണട്ട്  ലപന്ഷന് നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.  ഈ ലനിസനില് അനര്ഹരഭായ നനിരവധനി
ആളുകേള കേര്ഷകേ ലപന്ഷന് വഭാങ്ങുന്നതഭായനി ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ആയതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  തനിരുവനനപുരല   ജനിലലയഭാഴനിലകേ  മലറലഭാ  ജനിലകേളനിലല
2016  ലഫബ്രുവരനി  മുതല്  നവലബര്  വലര  (ജൂണ്  ഒഴനിലകേ)  ഒന്പതട്ട്  മഭാസലത്ത
കുടനിശ്ശേനികേയുല തനിരുവനനപുരല ജനിലയനില് 2015 ഡനിസലബര് മുതല് 2016 നവലബര്
വലര (ജൂണ് ഒഴനിലകേ) പതനിലനഭാന്നട്ട് മഭാസലത്ത കുടനിശ്ശേനികേയുല നല്കേഭാനുണട്ട്. 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  2015  ആഗസട്ട്  മുതല്
കുടനിശ്ശേനികേയുണഭായനിരുന്നതുല  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  2016  ജനുവരനി  മഭാസല
വലരയുള്ള ലപന്ഷന് കുടനിശ്ശേനികേയഭായ  113.52  കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണല ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനുപുറലമ  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്  തുകേ  1000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള
ഉത്തരവട്ട് നല്കുകേയുല  37.895  കകേഭാടനി  രൂപ ലപന്ഷനഭായനി വനിതരണല ലചേയതുളലപലട
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  ലമഭാത്തല  151.415  കകേഭാടനി  രൂപ
ലപന്ഷന്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി  വനിതരണല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അനര്ഹരഭായ  വലക്തനികേലള
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് വലക്തമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള തയഭാറഭാക്കനിയതനിനു കശഷല കുടനിശ്ശേനികേ
വനിതരണല ലചേയന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല കൃഷനി സലരക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി 

18  (6092)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വരളച  രൂക്ഷമഭായകതഭാടുകൂടനി  തൃശൂര്  ജനിലയനിലല  കകേഭാളചേഭാലകേളനില്
ജലനനിരപട്ട്  തഭാഴനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല് ചേഭാലനില് ലകേടനികേനിടക്കുന്ന ചേണനിയുല കുളവഭാഴയുല
ചേതീഞ്ഞട്ട്  നശനിചട്ട്  ഉപ്പുരസല  വമനിക്കഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരലല  ഉള്ളതനിനഭാല്
വന്കതഭാതനില് കൃഷനിനഭാശല സലഭവനിക്കഭാനുള്ള സഭാധലത പരനിഗണനിചട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില്
അടനിയനര പരനിഹഭാര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  കകേഭാള  നനിലങ്ങളനിലല  കേനഭാലകേളനിലല  നതീലരഭാഴക്കനിനട്ട്
തടസമഭായനി  നനില്ക്കുന്ന കുളവഭാഴയുല  ചേണനിയുല  നതീക്കല  ലചേയന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  2.50  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരു
ത്തനിയനിരുന.  ഈ  കജഭാലനികേളക്കഭായനി  ഇതുവലര  2.32  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  പ്രസബ്ബുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  അതലഭാവശലല  ഉളലക്കഭാണതലന്ന  അടനിയനരമഭായനി
പ്രവൃത്തനികേള നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലതങ്ങട്ട് സലരക്ഷണത്തനിനട്ട് സമഗ പദതനി

19 (6093)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011 മുതല് 2016  വലരയുള്ള വര്ഷങ്ങളനിലല കകേരളത്തനിലല നഭാളനികകേര
ഉത്പഭാദനല എത്രയഭായനിരുനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലതങ്ങുകൃഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  2011-2016  കേഭാലയളവനില്
സര്ക്കഭാര്  നഴറനികേളനില്  എത്ര  ലതങ്ങനിന്  പതകേള  ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണല
ലചേയ്തുലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതങ്ങുകേളക്കുണഭാകുന്ന  കേതീടബഭാധകേള  എലനലഭാലമനല  അതനിലന
നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  നടപടനികേള  എലനലഭാലമനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലതങ്ങുകേകളയുല കകേരകേര്ഷകേകനയുല സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല നഭാളനികകേര
ഉത്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല  കവണനി  സമഗ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ) 2011-2016 വര്ഷങ്ങളനിലല നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദനല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷല ഉത്പഭാദനല   (  ദശലക്ഷല നഭാളനികകേരത്തനില്  )

2010-11 5287

2011-12 5941

2012-13 5799

2013-14 5921

2014-15 5947

2015-16 വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ലതങ്ങുകൃഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  2011-2016  കേഭാലയളവനില്
സര്ക്കഭാര് നഴറനികേളനില് ഉത്പഭാദനിപനിച ലതങ്ങനിന് പതകേളുലട കേണക്കട്ട് തഭാലഴപറയുല
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് :

2011-12 – 5,98,642

2012-13 - 7,35,719

2013-14 - 6,35,733

2014-15 - 2,12,298

2015-16 – 4,64,089

(സനി)   ലകേഭാമ്പന് ലചേലനി,  ലചേമ്പന് ലചേലനി,  ലതകങ്ങഭാലപ്പുഴ,  മണ്ഡരനി,  പൂങ്കുല
ചേഭാഴനി എന്നനിവയഭാണട്ട് ലതങ്ങുകേലള ബഭാധനിക്കുന്ന പ്രധഭാന കേതീടങ്ങള.  

1. കേതീട  നനിയനണത്തനിനുല  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുമുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സലബനനിച നനിര്കദ്ദേശല കൃഷനി ഭവന് വഴനിയുല ലപസട്ട് ബുള്ളറനിനുകേള
വഴനിയുല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

2. ലതകങ്ങഭാലപ്പുഴവനിലന്റെ  ആക്രമണല  രൂക്ഷമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്
കേതീടനനിയനണത്തനിനഭായനി  പരഭാദപ്രഭാണനികേലള  കൃഷനി  വകുപനിനട്ട്
കേതീഴനിലള്ള പഭാരപസറട്ട് ബതീ ഡനിലഗട്ട് കസഷനുകേള വഴനി സകൗജനലമഭായനി
ലഭലമഭാക്കനി വരുന.
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3. അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി ലപഭാടനിപ്പുറലപടുന്ന രൂക്ഷമഭായ കേതീടകരഭാഗ ബഭാധ
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുല  വലഭാപനല  തടയുന്നതനിനുമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലലയുല  മറട്ട്  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലയുല
വനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങുന്ന  ടതീല  (Multi  Disciplinary  Diagnostic  Team)
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുല  പ്രസ്തുത  ടതീമനിലന്റെ  ശുപഭാര്ശയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  ഉടനടനിയുള്ള  നനിയനണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
അവലലബനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കേണനിജന്സനി  പദതനി  പ്രകേഭാരല
മരുന്നനിലന്റെ  വനിലയുല  ആയതട്ട്  പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലചേലവല
ആവശലമനുസരനിചട്ട് അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) സമഗ നഭാളനികകേര കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി ക്ലസര് അടനിസഭാനത്തനില്
കകേരഗഭാമല  എന്ന  സലസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  2016-17  വര്ഷല  സലസഭാനത്തട്ട്
എലഭാ  ജനിലകേളനിലല  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  500  ലഹക്ടര്  വതീതല  കകേരകൃഷനി
വനിസ്തൃതനിയുള്ള  30  കകേരഗഭാമങ്ങള,  54  ഗഭാമ  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രകദശങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   സലകയഭാജനിത  വനിള  പരനിപഭാലന  മുറകേള  സസതീകേരനിചട്ട്
നഭാളനികകേര  കൃഷനി  സലരക്ഷണവല  അഭനിവൃദനിലപടുത്തലമഭാണട്ട്  പദതനിയനിലൂലട
ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.   4,500  ലക്ഷല  രൂപയഭാണട്ട്  ബഡ്ജറനില്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല
പദതനിക്കഭായനി  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  സമഗ  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള
ഘടകേങ്ങള എലഭാലതലന്ന ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

വനിഷരഹനിത പചക്കറനി കൃഷനിയുലടയുല ലനല്കൃഷനിയുലടയുല വലഭാപനല  

20 (6094) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  കൃഷനിയുല  ലനല്കൃഷനിയുല
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കുലമന്നട്ട് പ്രസഭാവനിച പ്രകതലകേ
പദതനി ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനല സഹകേരണ സലഘങ്ങളനില് നനിനല മറട്ട്  ഇതര ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിനല  കുറഞ്ഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്  കൂടുതല്  തുകേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പയഭായനി
ലഭലമഭാക്കുവഭാന് പുതനിയ ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിക്കഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) വനിഷരഹനിതമഭായ പഴല, പചക്കറനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 10 കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പജവകൃഷനി  വലഭാപന  പദതനി   നടപനിലഭാക്കുന.  അതനിന്പ്രകേഭാരല
നല  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  വനിഷരഹനിതമഭായ  പഴല,  പചക്കറനികേള
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  25  ലഹക്ടര്  വതീതമുള്ള  292  ക്ലസറുകേളനില്  കൃഷനിക്കുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലഭനിച്ചു.  പുതനിയ  152  ജനി.എ.പനി.  ക്ലസറുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല നല കൃഷനി മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചട്ട് കൃഷനി ലചേയന്നതട്ട്
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുല  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  തലന്ന
പജവവളല  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കബഭാക്കനില്  10  റൂറല്  കേകമ്പഭാസട്ട്,
10  മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസട്ട് എന്നതീ ക്രമത്തനില് 2920 പജവവള നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറ്റുകേള
75%  സബ്സനിഡനി നല്കേനി ആരലഭനിച്ചു.  റൂറല് കേകമ്പഭാസട്ട് യണനിറട്ട്  ഒന്നനിനട്ട്  5000
രൂപ   വതീതവല  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസട്ട്  യണനിറട്ട്  ഒന്നനിനട്ട്  7500  രൂപ  വതീതവമഭാണട്ട്
ധനസഹഭായല.  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ആയതനിലന്റെ വനിപണനത്തനിനഭായനി  45  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിച്ചു.
പജവകൃഷനി വലഭാപനത്തനിനഭായനി  പജവകൃഷനിയനില് മനികേച പ്രവര്ത്തനല നടത്തുന്ന
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലല,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന്  എന്നനിവയട്ട്  നനിലവനില്
അവഭാര്ഡട്ട് നല്കേനിവരുന. 

നല കൃഷനി മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചട്ട്   ക്ലസറുകേളനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
പചക്കറനികേളക്കട്ട്  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന്  സഹനിതല  പ്രകതലകേ  പഭാക്കനിലഗട്ട്,
കലബലനിലഗട്ട്  നടത്തനി  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേളനില്  വനില്പന  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ക്ലസറുകേളക്കട്ട് ധനസഹഭായല നല്കുന.  സലസഭാനത്തട്ട് വനിഷരഹനിത  ലനല് കൃഷനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആദലഘടല  എന്ന  നനിലയനില്  കേരലനല്കൃഷനി
വനികേസനല,  പ്രകതലകേ  ലനലനിനങ്ങളഭായ  ലപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര,  ജതീരകേശഭാല,
ഗനകേശഭാല,  രക്തശഭാലനി,  ബസ്മതനി  എന്നതീ  ലനലനിനങ്ങളുലട  വനികേസനല  എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  പജവകൃഷനി  രതീതനിയനിലൂലട  ലനല്കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുല സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനല  സഹകേരണ
സലഘങ്ങളനില്നനിനല  മറട്ട്  ഇതര  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  വഭായ്പ  കുറഞ്ഞ  പലനിശ
നനിരക്കനിലല  സഹകേരണ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  പലനിശ  രഹനിത  വഭായ്പയുല
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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 കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി വലഭാപനത്തനിനട്ട് പദതനി 

21 (6095)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലസഭാനത്തട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വലഭാപനത്തനിനട്ട് എലനങ്കനിലല
പദതനി  കൃഷനി  വകുപട്ട്  മുകഖന  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

മനിഷന് കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  പദതനി
പ്രകേഭാരല  സലസഭാന  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷലന്റെ  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര് ഷത്തനിലല വഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ പദതനിയനില്  100  ലഹക്ടര് സലത്തട്ട്  കേശുമഭാവട്ട്
കൃഷനി വലഭാപനത്തനിനഭായനി അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനിയുലട
സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  26.9367  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  'Sustainable
Development  of  Cashew  Cultivation  in  Kerala  to  enhance  the  export
earnings  of India'   എന്ന പദതനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിവരുന. ഗുണകമന്മേയുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കളുലട ഉത്പഭാദനല, 5500 ലഹക്ടര്
സലത്തട്ട് കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വലഭാപനല,  പ്രഭായഭാധനികേലല ലചേന്നതുല ഉത്പഭാദന ക്ഷമത
കുറഞ്ഞതുമഭായ  5000  ലഹക്ടറനില്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  പുനരുദഭാരണല,  യനവത്കേരണല,
മഭാനവവനിഭവകശഷനി  വനികേസനല,  വനിളലവടുപനിനട്ട്  കശഷമുള്ള  പരനിപഭാലനല  എന്നതീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്
കേശുവണനിയുലട  ആവശലകേതയനുസരനിചട്ട്  ഉത്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുലടയുല  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ചുമതലയുള്ള
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപ്പുമനനിയുലടയുല  കനതൃതസത്തനില്  ബനലപട  വകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസരുലട കയഭാഗല കചേര്ന്നട്ട് പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് 

22  (6096)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് കൃഷനി  ഭവന് മുകഖന സലഭരനിച ലകേഭാപ്രകേള എങ്ങലന
സലസരണല നടത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനലത്ത  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  നനിലവനിലല
അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാപനല  തുറന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ)  കകേരലഫഡട്ട്,  കൃഷനി  ഭവനുകേള  മുകഖന  സലഭരനിക്കുന്ന  നഭാളനികകേരല
ലകേഭാപ്രയഭാക്കനി  മഭാറനി  കശഖരനിക്കുകേയുല  തുടര്ന്നട്ട്  ലവളനിലചണ്ണ  ഉളലപലടയുള്ള
ഉത്പന്നങ്ങളഭാക്കനി സലസരണല നടത്തുകേയുല ലചേയ്തുവരുന. 

(ബനി&സനി)  1999-ല്  ലനികേസനികഡറട്ട്  ലചേയഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കലപട  കേമ്പനനി,
ലനികേസനികഡഷന് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാലത വരനികേയുല  2014-ല്
പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  സഭാപനല  പുനരുജ്ജതീവനിപനി
ക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  RKVY-ല്  ഉളലപടുത്തനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  പദതനി
നനിര്കദ്ദേശല സമര്പനിക്കുകേയുല അലഗതീകേഭാരല ലഭനിക്കുകേയുല ഉണഭായനി.  ടനി പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി സഭാപനത്തനിലന്റെ കേതീഴനില് മഭാമത്തുള്ള പ്ലൈഭാന്റെട്ട് സഭാപനിക്കുകേയുല Trial-Run
നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  വലര  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുല  ഉണഭായനി.  സഭാപനത്തനിലന്റെ
ആസനികേളുല  കശഷനികേളുല  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനുല  പ്രവര്ത്തനല
സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുല  വലനിയ  കതഭാതനിലള്ള  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനല  ആവശലമഭാണട്ട്.
ഇതട്ട് കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ആലപ്പുഴ ജനിലലയ വനിള ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിധനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാന് നടപടനി 

23 (6097)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  ലനല്കൃഷനിക്കട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  കേവകറജട്ട്
ഇലഭാത്തതുമൂലല  കൃഷനിവഭായ്പ  തനിരനിചടക്കഭാനഭാകേഭാലത  കേര്ഷകേര്  ബുദനിമുട്ടുന്ന
സഭാഹചേരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇന്ഷസറന്സനിനട്ട്  പകേരമഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരല
നല്കുന്നതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഭഭാവനിയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കൃഷനിനഭാശമുണഭാകുകമ്പഭാള  നഷ്ടപരനിഹഭാരല
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആലപ്പുഴ  ജനിലലയ  വനിള  ഇന്ഷസറന്സനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്
ഉളലപടുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ-സനി)  ഇല.  സലസഭാന  വനിള  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയുലട  പരനിരക്ഷ
ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലല ലനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  ലഹക്ടറനിനട്ട്
12,500  രൂപ  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   ഇന്ഷസറന്സട്ട്  തുകേ  ഉളലപലട
കേഴനിഞ്ഞ  മഭാസങ്ങളനില്  മുഞ്ഞ  ബഭാധമൂലവല  ഇലപ്പുള്ളനി  കരഭാഗബഭാധമൂലവല  കൃഷനി
നഭാശല  കനരനിട  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഹക്ടലറഭാന്നനിനട്ട്  30,000  രൂപ  ധനസഹഭായല
നല്കേഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരല വനിള നഷ്ടമുണഭായനിട്ടുള്ള കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
നഷ്ടപരനിഹഭാരല നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന. 

1196/2017.
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 ആനക്കയല കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനിലല അകഗഭാ-ടൂറനിസല പദതനി 

24 (6098)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആനക്കയല  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനില്  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന
അകഗഭാ-ടൂറനിസല പദതനി ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  പ്രസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി ഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഒന്നഭാലഘട പദതനി എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  രണഭാലഘട പരനിപഭാടനിയനില് കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിക്കുവഭാനുല പുതനിയ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കുവഭാനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ആനക്കയല  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
അകഗഭാ ടൂറനിസല പദതനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  ലസപ്റലബര്
2016-ല് ആദല ഘടത്തനികലയഭായനി 16,10,884 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഒന്നഭാലഘട  പദതനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി   ആലകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  40,00,000
രൂപയനില്  ഒന്നഭാലഘടത്തനില്  അനുവദനിച  16,10,884  രൂപ  കേഴനിച്ചുള്ള  സലഖല
ലഭലമഭാക്കനി പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സര്വ്വകേലഭാശഭാല
തലത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

അരനിയുലട ആഭലനര ഉത്പഭാദനല 

25 (6099) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ആവശലമുള്ള  അരനിയുലട  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണട്ട്
ആഭലനരമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  അടുത്ത വര്ഷലത്ത ഓണത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ അരനിയുലട ഭൂരനിഭഭാഗവല
സലസഭാനത്തട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കത്തക്ക  തരത്തനില്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലസഭാനത്തട്ട് നടനവരുന്ന കേരലനല്കൃഷനിയുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ജനസലഖല  കേണക്കുപ്രകേഭാരല  ഏകേകദശല  40  ലക്ഷല
ലമ.ടണ് അരനി സലസഭാനത്തട്ട് ആവശലമഭായുണട്ട്.  എന്നഭാല്  ആഭലനര ഉത്പഭാദനല
ഇതനിലന്റെ 20 ശതമഭാനത്തനില് തഭാലഴയഭാണട്ട്. 

(ബനി) 5  വര്ഷല ലകേഭാണട്ട് ലനല്കൃഷനി നടത്തുന്ന ഭൂമനിയുലട വനിസ്തൃതനി 3  ലക്ഷല
ലഹക്ടറഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

2017  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങളക്കട്ട്,  സലസഭാനത്തട്ട്  തലന്ന
ഉത്പഭാദനിപനിച  അരനി  നല്കുന്നതനിനുല  സ്കൂള  ക്ലബ്ബുകേള,  യുവജന  ക്ലബ്ബുകേള,
സര് ക്കഭാരനിതര സലഘടനകേള,  പഞഭായത്തുകേള,  അകസഭാസനികയഷനുകേള,  വനനിതഭാ
ഗ്രൂപ്പുകേള,  പഭാടകശഖര  സമനിതനികേള,  സസഭാശയ  സലഘങ്ങള  മുതലഭായവ  മുകഖന
നനിലവനിലല  ലനല്കൃഷനിയനിടങ്ങള  പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  വഭാണനിജലപരമഭായുല
വതീടുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുല  നഗരങ്ങളനിലല  ലനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുല
അതുവഴനി  അധനികകേഭാത്പഭാദനല  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുല  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന.
ലനല്കൃഷനി കമഖലയനില് പുതനിയ ഉണര്വട്ട്  സൃഷ്ടനിചട്ട് ആഭലനരമഭായനി ഉത്പഭാദനിപനിച
അരനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഊന്നല്  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  അനുബന  കമഖലകേലള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  2016  ഓണല  മുതല്  2017  ഓണല  വലരയുള്ള
കേഭാലയളവട്ട്  ലനല്വര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്
124/2016/കൃഷനി തതീയതനി 11-8-2016 പ്രകേഭാരല ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

ലനല്ലുല്പഭാദന വളര്ച ലക്ഷലമഭാക്കനി സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന
ലനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനികേള ആസൂത്രണലലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. സുസനിര ലനല്കൃഷനി വനികേസനല

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള്ള ഫണട്ട്

3. പവവനിധലമഭാര്ന്ന പരമ്പരഭാഗത ലനലനിനങ്ങളുലട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാതഭാഹനല

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുലട പ്രവര്ത്തന ലചേലവനിനഭായുള്ള പദതനി 

5. കേരലനല്കൃഷനി വനികേസനല

6. ലനല്കൃഷനി ഉത്പഭാദന കബഭാണസട്ട് (കനഭാണ് പ്ലൈഭാന്) 



100      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

7. കേഭാര്ഷനികേ സകൗജനല പവദദ്യുതനി പദതനി (കനഭാണ് പ്ലൈഭാന്)

8. കദശതീയഭക്ഷല സുരക്ഷ പദതനി (NFSM)

9. ആര്.ലകേ.വനി.പവ. പദതനി

10. തരനിശട്ട് നനിലങ്ങളനില് ലനല്കൃഷനി.

(സനി) സലസഭാനത്തട്ട് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല കേരലനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നതനിനഭായനി 2560 ലഹക്ടര് സലത്തട്ട് (ലഹക്ടറനിനട്ട് 13600 രൂപ സബ്സനിഡനി)
348.16  ലക്ഷല  രൂപ  നല്കേനി   പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2560  ലഹക്ടര്
സലത്തഭാണട്ട്  ഈ  വര്ഷല  പദതനിക്കഭായനി  ലക്ഷലമനിടനിരുന്നലതങ്കനിലല  2663.16
ലഹക്ടര് സലത്തട്ട് പദതനി ഇതനിനകേല നടപനിലഭാക്കനി കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. 

റബര് വനിലയനിടനിവട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനികേള

26 (6100) ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റബറനിലന്റെ  വനിലയനിടനിവമൂലല  കേര്ഷകേര്  അനുഭവനിക്കുന്ന  വനിഷമതകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിലയനിടനിവട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് പുതനിയ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല
കേര്ഷകേരുലട  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുല  എലനഭാലക്ക  നയപരനിപഭാടനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി)  റബറനിലന്റെ  വനിലസനിരത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  റബര്   ലപ്രഭാ ഡക്ഷന്
ഇന്ലസന്റെതീവട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ആയതനിനട്ട് നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല
500  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  റബര്
വനിലസനിരതഭാ  ഫണനില്നനിനല  285  കകേഭാടനി  രൂപ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഇതനിനകേല
നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.  പദതനി പ്രകേഭാരല കേനികലഭായട്ട്  150  രൂപയഭാണട്ട്  തഭാങ്ങുവനിലയഭായനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  റബറനിനട്ട്  വനിലസനിരത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ  പദതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കലപടുകേയുല
സസഭാഭഭാവനികേ  ഉണക്ക  റബറനിലന്റെ  ഇറക്കുമതനി  ചുങ്കല  25  ശതമഭാനകമഭാ  അലലങ്കനില്
കേനികലഭായട്ട് 30 രൂപകയഭാ ഏതഭാകണഭാ കുറവട്ട് എന്ന നനിലയട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
രണട്ട്  തുറമുഖങ്ങളവഴനി  മഭാത്രമഭായനി  ഇറക്കുമതനി  നനിജലപടുത്തനി.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ചേര്ചയനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന  RCEP  കേരഭാര്  നനിലവനില്  വന്നഭാല്  റബര്
ഉളലപലടയുള്ള  ഉത്പന്നങ്ങളക്കട്ട്  ഇറക്കുമതനിമൂലല  വനിലത്തകേര്ച  ഉണഭാകേഭാന്
സഭാധലത മുന്നനില്കേണലകേഭാണട്ട് കേരഭാറനില് റബര് ഉള ലപലടയുള്ളവയുലട സലരക്ഷണല
ആവശലലപടട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനികവദനല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കേരനിമ്പട്ട് കൃഷനിക്കഭാരുലട വനിവനിധ ആവശലങ്ങള 

27  (6101)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തുള്ള  കേരനിമ്പട്ട്  കൃഷനിക്കഭാരുലട  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങള
സലബനനിചട്ട് ലചേങ്ങന്നൂര് എല.എല്.എ. മുഖഭാനരല സമര്പനിച നനികവദനത്തനികന്മേല്
എലനലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  പഭാണനഭാടട്ട്,  തനിരുവന്വണ്ടൂര്  ഭഭാഗങ്ങളനിലല
കേരനിമ്പുകൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  എലനലഭാല  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാന്  കേഴനിയുലമന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരനിമ്പട്ട്  കൃഷനിലയ  സലബനനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള  കൃഷനിവകുപനിലന്റെ
ഔകദലഭാഗനികേ  ലവബ്പസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  കേഭാലതഭാമസല
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  കേരനിമ്പട്ട്  കൃഷനിക്കഭാരുലട  ആവശലങ്ങള  സലബനനിചട്ട്  ലചേങ്ങന്നൂര്
എല.എല്.എ. മുഖഭാനരല സമര്പനിച നനികവദനല പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  നനിലവനില്  കേരനിമ്പട്ട്  കൃഷനിക്കഭായനി  സലസഭാന/കകേന്ദ്ര  പദതനികേള
ഒനലതലന്ന  കകേരളത്തനില്  നടപഭാക്കുന്നനില.   നനിലവനില്  കേരനിമ്പട്ട്  കൃഷനിക്കഭായുള്ള
കപ്രഭാജക്ടുകേലളഭാനല  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  ലഭലമഭായനിടനില.
കേരനിമ്പട്ട്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  ആത്മ  പദതനിയനില്  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  ലസസനിഫനികേട്ട്
ആക്ടനിവനിറനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കപ്രഭാജക്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി) സലസഭാന കൃഷനി വകുപനിലന്റെ ലവബ്പസറഭായ www.kerala.agriculture.gov.in
എന്ന  കഹഭാല  കപജനില്നനിനല  കേരനിമ്പ`  കൃഷനിലയപറനിയുള്ള  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ലനിങ്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില് തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന്ന ലനല്കൃഷനി ഭൂമനി 

28 (6102)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില് എത്ര ഏക്കര് ലനല്കൃഷനിഭൂമനി കൃഷനി ലചേയഭാലത
തരനിശഭായനി കേനിടക്കുനണട്ട് എന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഇവയുലട പഞഭായത്തട്ട്
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തരനിശു  നനിലങ്ങളനില്  കൃഷനി  ഇറക്കുന്നതനിനട്ട്  കേര്ഷകേലര
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന് എലനലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  വനിശദഭാലശല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  തരനിശഭായനി   കേനിടക്കുന്ന  ലനല് വയലകേളുലട

വനിസ്തൃതനി സലബനനിചട്ട് പ ഞഭായത്തുതല വനിവരല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കചേലക്കര

കബഭാക്കട്ട് 
കൃഷനി ഭവന് 

തരനിശുനനിലല

(ലഹക്ടര്) 
ആലകേ 

പഴയന്നൂര് 

കചേലക്കര   24.05

209.01

ലകേഭാണഭാഴനി   15

പഭാഞ്ഞഭാള   25

പഴയന്നൂര്   74.96

തനിരുവനിലസഭാമല   20

വള്ളകത്തഭാള നഗര്   50

വടക്കഭാകഞരനി 

കദശമലഗലല   44     

   75.2മുളര്ക്കര   08

വരവൂര്   23.2 

ആലകേ  284.21

(ബനി)  തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  കേര് ഷകേലര  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ആര്.ലകേ.വനി.പവ. പദതനി പ്രകേഭാരല ലഹക്ടറനിനട്ട് 7,500 രൂപ ധനസഹഭായല നല്കേനി

പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.   ഇതനിനുപുറകമ  ലഹക്ടറനിനട്ട്  30,000  രൂപ

ധനസഹഭായല  നല്കേനി  തരനിശുനനില  ലനല്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായുല  പദതനി

ആസൂത്രണല ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴനിയുല

തരനിശുനനിലല ലനല്കൃഷനി കയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള നനിലവനിലണട്ട്. 
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ലചേറുകേനിട കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് സകൗജനല പവദദ്യുതനി 

29  (6103)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  30  ലസന്റെട്ട്  വലരയുള്ള  ലചേറുകേനിട  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  പവദദ്യുതനി  സകൗജനലമഭായനി

നല്കുന്ന സലവനിധഭാനല നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  പജവ  പചക്കറനി  കൃഷനിലയ  സര്ക്കഭാര്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  10  ലസന്റെട്ട്  വസ്തുവനില്  പജവകൃഷനി  (പജവ  പചക്കറനി)  ലചേയന്ന

കൃഷനിക്കഭാര്ക്കു  കൂടനി  പവദദ്യുതനി  സകൗജനലമഭായനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  സലസഭാനലത്ത കേഭാര്ഷനികേ കമഖല ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയ സകൗജനല പവദദ്യുതനി പദതനി പ്രകേഭാരല  1-8-1995  മുതല്

ലനല്കൃഷനിക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായനി ഭൂപരനിധനിയനിലഭാലതയുല 1-4-1997 മുതല് രണട്ട് ലഹക്ടര്

വലരയുള്ള  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുല  പവദദ്യുതനി  സകൗജനലമഭായനി  നല്കുന്ന

പദതനി  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലണട്ട്.   കേഭാര്ഷനികേ  പവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്

നല്കുന്നതനിനട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. പഭാലനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഇപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്. 

(I) 30  ലസന്റെനില് കുറയഭാലത കൃഷനിഭൂമനി പകേവശമുള്ളവരുല അതനില് 75 -ല്

കുറയഭാലത വനിളകേള കൃഷനി ലചേയനിട്ടുള്ള കേര്ഷകേര്  

(ii) 10 ലസന്റെനില് കുറയഭാലത പചക്കറനി കൃഷനി ലചേയന്ന കേര്ഷകേര് 

(iii) 5 ലസന്റെനില് കുറയഭാലത ലവറനില കൃഷനി ലചേയന്ന കേര്ഷകേര്

കേഭാര്ഷനികേ  പവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  കേര്ഷകേര്  കൃഷനി

ഭവനനില് പവദദ്യുതനി സകൗജനല പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്

അകപക്ഷ നല്കുന്ന മുറയട്ട് പദതനി ആനുകൂലലല നല്കേനിവരുന.  

(ബനി) നനിലവനില് സകൗജനല പവദദ്യുതനി പദതനിയുലട ആനുകൂലലല 10 ലസന്റെനില്

പചക്കറനി കൃഷനി ലചേയന്ന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുനണട്ട്. 
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വനിളകേളുലട കേതീടകരഭാഗ നനിരതീക്ഷണവല ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനവല

30 (6104) ശതീ  .   ലജയനിലസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിളകേളുലട കേതീടകരഭാഗ നനിരതീക്ഷണത്തനിനുല ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി
എലനലഭാല പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേതീടകരഭാഗ  നനിരതീക്ഷണ  ഉപകദശകേ  പദതനി  ഇതനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേതീടനനിരതീക്ഷണത്തനിലല വനിളയുലട ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനത്തനിലല
കൃതലമഭായ  ഉപകദശങ്ങള  നല്കേഭാന്  എലനലഭാല  സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  കേതീടനനിരതീക്ഷണ  സലവനിധഭാനങ്ങളുല  ഉപകദശകേ  സലവനിധഭാനങ്ങളുല
അനുകയഭാജലമഭായ എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലല നടപനിലഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി)  വനിളകേളുലട  കേതീടകരഭാഗ  നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനിള  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ഈ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള   നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  ഉപകദശങ്ങളുല  നല്കേനിവരുന.  സലസഭാനത്തട്ട്
കൃഷനി  ഭവനുകേളനില്  പരനിശതീലനല  ലഭനിച  കേതീടകരഭാഗ  നനിരതീക്ഷണ  കസനകേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  ലനലട്ട് ല, ലതങ്ങട്ട്, വഭാഴ, പചക്കറനി, കുരുമുളകേട്ട് തുടങ്ങനിയ മുഴവന് വനിളകേളുല
കേതീടകരഭാഗ  നനിരതീക്ഷണത്തനിനുള്ള  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലപസട്ട്
സകൗട്ടുകേള  കശഖരനിക്കുന്ന  വനിവരങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കേതീടകരഭാഗ  ബഭാധ
നനിയനനികക്കണതനിനുതകുന്ന  ശഭാസ്ത്രതീയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സലബനനിചട്ട്  യഥഭാസമയല
നനിര് കദ്ദേശല  നല്കുനണട്ട്.  സലസഭാനലത്ത  118  ഓളല  പ്ലൈഭാന്റെട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  ക്ലനിനനിക്കുകേളനിലൂലട
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേതീടകരഭാഗ  നനിര്ണ്ണയത്തനിനുല  മണ്ണട്ട്  പരനികശഭാധനയ്ക്കുമുള്ള  സകൗകേരലല
ലഭലമഭാക്കുന.  ഇത്തരല  34  ക്ലനിനനിക്കുകേള കൂടനി ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേതീടകരഭാഗബഭാധ  ലക്ഷണങ്ങള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ലസസനിമനുകേള,  കഫഭാകടഭാഗഭാഫകേള,  ചേഭാര്ട്ടുകേള എന്നനിവയുല കൃഷനി സലബനമഭായ
വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ലഘുകലഖകേള,  പുസകേങ്ങള,  മഭാഗസനിനുകേള,
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സനി.ഡനി.-കേള  എന്നനിവ  അടങ്ങുന്ന  ലചേറു  പലബറനിയുല  ഈ  ക്ലനിനനിക്കുകേളനില്
സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലപസട്ട് ബുള്ളറനിനുകേള ലഭലമഭാക്കുകേയുല
വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനല  ലഭനിച  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  പജവ
കേതീട/കരഭാഗ  നനിയനകണഭാപഭാധനികേളുലട  ഉത്പഭാദനല,  പരനിസനിതനി  സകൗഹൃദ
കേതീടനനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എന്നനിവയുല നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ഡനി) എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലല നനിലവനില് സലവനിധഭാനങ്ങളുണട്ട്. 

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസഭാസ കേമ്മേതീഷന് 

31  (6105)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷന്  ഓകരഭാ  വര്ഷവല  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷന്  ഓകരഭാ  വര്ഷവല  പ്രഖലഭാപനിച
കേടഭാശസഭാസത്തനിലന്റെ കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര് 

വര്ഷല 
തതീര്പഭാക്കനിയ
അകപക്ഷകേള 

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള 
ശനിപഭാര്ശ ലചേയ
കേടഭാശസഭാസ തുകേ 

1 2007-08     5421     4139  158889555

2 2008-09   37730   38976  238872711

3 2009-10   68607   15654 242026927

4 2010-11   59649   15255  257130064

5 2011-12   97297    9604  240283380

6 2012-13   64992   13032  257303450

7 2013-14   30041   13946  261776825

8 2014-15   23837   7905  186003254

9 2015-16   19008   5207   134066194

1196/2017.
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(ബനി)  18-1-2007-നട്ട്  മുന്പഭായനി  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല
വഭായ്പലയടുത്തനിരുന്ന കേര്ഷകേരുലട കേടങ്ങളനില്  (കേചവട വഭായ്പകേള ഒഴനിലകേ)  കകേരള
കേര്ഷകേ  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷന്  ചേടങ്ങളക്കുല  നനിയമങ്ങളക്കുല  വനികധയമഭായനി
കേടഭാശസഭാസ ശനിപഭാര്ശ നടത്തനിവരുന.  വയനഭാടട്ട് ജനിലലയ കേഭാര്ഷനികേ പ്രതനിസനനി
ബഭാധനിച  ജനിലയഭായനി  2011  ഡനിസലബറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഈ
ജനിലയട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  2011  ഒകക്ടഭാബര് മഭാസല  31-ാം തതീയതനി വലരയുള്ള കേഭാര്ഷനികേ
കേടങ്ങള കേടഭാശസഭാസത്തനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് വനിജഭാപനല പുറലപടു
വനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേടഭാശസഭാസ ശനിപഭാര്ശ നടത്തുകേയുല ഒരു കേര്ഷകേനട്ട്
50,000  രൂപവലരയുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേയട്ട്  75%  വലര  കേടഭാശസഭാസവല  50,000
രൂപയട്ട്  മുകേളനിലള്ള കുടനിശ്ശേനികേ തുകേയട്ട്  50%  വലര  കേടഭാശസഭാസവല പരമഭാവധനി ഒരു
ലക്ഷല രൂപ വലര കേടഭാശസഭാസത്തനിനഭായനി ശനിപഭാര്ശ നല്കുകേയുല ലചേയന.

ആസനിയഭാന്  ഡബദ്യു.ടനി.ഒ. കേരഭാറുകേളമൂലല കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളക്കുണഭായ
വനിലയനിടനിവട്ട് 

32 (6106) ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാല :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആസനിയഭാന് കേരഭാര്,  ഡബമ്യൂ.ടനി.ഒ.  കേരഭാര് എന്നനിവ മൂലല കകേരളത്തനിലല
കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളക്കട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  വനിലയനിടനിവട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേരഭാറുകേളുലട ഭഭാഗമഭായുള്ള അനനിയനനിതമഭായ ഇറക്കുമതനിമൂലല
പ്രതനിസനനിയനിലഭായ കേര്ഷകേലര സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആസനിയഭാന്  കേരഭാറുല   ഡബദ്യു.ടനി.ഒ.  കേരഭാറുല  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലലയ
എങ്ങലന  ബഭാധനിക്കുല  എന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
സഡതീസുമഭായനി  (സനി.ഡനി.എസട്ട്.)  സഹകേരനിചട്ട്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള
 ഡബദ്യു.ടനി.ഒ.  ലസല്  ഒരു  പഠനല  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആസനിയഭാന്  രഭാജലങ്ങളനിലല
കകേരളത്തനിലല  സമഭാനമഭായ  ഭൂപ്രകൃതനിയുല  കേഭാലഭാവസയുല  കൃഷനി  രതീതനികേളുല
ഉള്ളതനിനഭാല്  നമ്മുലട  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളനില്  പലതുല  ഈ  രഭാജലങ്ങളനിലല  കൃഷനി
ലചേയ്തുവരുന.  ഈ വനിളകേളുലട ഉത്പഭാദനല കകേരളലത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് ആസനിയഭാന് 
രഭാജലങ്ങളനില് കൂടുതലഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത ഉത്പഭാദന ലചേലവല ഉപകഭഭാഗവല കുറവമഭാണട്ട്.
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പ്രസ്തുത കേരഭാറുകേള കേഭാരണല ആസനിയഭാന് രഭാജലങ്ങളനില്നനിനല ഇനലയനികലക്കട്ട് ചേനില
കേഭാര്ഷനികേ  ഉത്പന്നങ്ങള  കുറഞ്ഞ  തതീരുവയനില്  ഇറക്കുമതനി  ലചേയലപടുന.
ആയതനിനഭാല്  ആസനിയഭാന്  കേരഭാറുല  ഡബദ്യു.ടനി.ഒ.  കേരഭാറുലമൂലല  കകേരളത്തനിലല
കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളക്കട്ട് വനിലയനിടനിവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ആസനിയഭാന്,   ഡബദ്യു.ടനി.ഒ.  കേരഭാറുകേളമൂലല  പ്രതനിസനനിയനിലഭായ
കേര്ഷകേലര  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ
വനികേസന  പദതനികേള,  വനിള  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി,  വനില  സനിരതയ്ക്കുകവണനി
വനിപണനി ഇടലപടല് പദതനി എന്നനിവ നടപഭാക്കനിവരുന.  സലസഭാനലത്ത പ്രധഭാന
കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളഭായ ലനലനിനുല നഭാളനികകേരത്തനിനുല നലഭായവനില ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സലഭരണ  നടപടനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  സസഭാഭഭാവനികേ
റബറനിലന്റെ വനില തഭാഴ  സഭാഹചേരലത്തനില് റബര് സലഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത വനിലയനിടനിവമൂലല പ്രതനിസനനിയനിലഭായ റബര് കേര്ഷകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  റബര്  ലപ്രഭാഡക്ഷന്  ഇന്ലസന്റെതീവട്ട്  പദതനിയുല
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  പ്രസ്തുത  കേരഭാറുമൂലല  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ
രലഗത്തുണഭായനിട്ടുള്ള  ഗുരുതരമഭായ  വനിഷയങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്
ലപടുത്തുകേയുല അവ പരനിഹരനിക്കണലമന്നട്ട് ആവശലലപടുകേയുല ലചേയനിട്ടുണട്ട് 

കേമുകേനിലന്റെ മഞ്ഞളനിപട്ട് കരഭാഗബഭാധ തടയുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

33 (6107)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേമുകേനിലന്റെ മഞ്ഞളനിപട്ട് കരഭാഗബഭാധ തടയുന്നതനിനഭായനി വകുപട്ട് നടത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എനഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കരഭാഗബഭാധമൂലല പഭാലട നശനിച കേമുകുകേള മുറനിച്ചു മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരല
ഏര്ലപടുത്തുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് ഇതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  കേമുകേനിലന്റെ പരനിചേരണ മുറകേള സലബനനിച  ശഭാസ്ത്രതീയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കൃഷനി  ഭവന്  മുകഖന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  കരഭാഗബഭാധ  രൂക്ഷമഭായ
പ്രകദശങ്ങളനില്  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല/ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങള   എന്നനിവയനിലല
വനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങുന്ന ടതീല ഫതീല്ഡ്തല സന്ദര്ശനല നടത്തനി ആവശലമഭായ പ്രതനിവനിധനികേള
ശുപഭാര്ശ  ലചേയന്നതനിനുല,  മരുന്നട്ട്  തളനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മരുന്നനിലന്റെ  വനിലയുല  ലചേലവല
നല്കുന്നതനിനുമുള്ള സലവനിധഭാനവല നനിലവനിലണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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പചക്കറനി പത വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങള 

34 (6108)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പചക്കറനികേളുലട നലയനിനല ലലതകേള വനിതരണല ലചേയന്നതനിനട്ട് എലനലഭാല

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നതട്ട്;

(ബനി) ജനില തനിരനിച്ചുളള ലലത വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  നലയനിനല  ലലതകേള  ജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില്

എലനലഭാല മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നതട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  എറണഭാകുളത്തട്ട് കേഭാക്കനഭാടുള്ള കേകൗണ്സനില്  ആസഭാനല,  തനിരുവനനപുരല,

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  'കൃഷനി  ബനിസനിനസട്ട്  കകേന്ദ്ര'ങ്ങള,  പഭാലക്കഭാടട്ട്

ജനിലയനിലല  ആലത്തൂരനില്  സതീഡട്ട്  കപ്രഭാസസനിലഗട്ട്  പ്ലൈഭാന്റെട്ട്,  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുല

സസഭാശയ  സലഘങ്ങള  എന്നനിവ  മുകഖന  ഗുണകമന്മേയുള്ള  പചക്കറനി  പതകേള

ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണല  ലചേയനണട്ട്.  ഗുണകമന്മേയുള്ള  പചക്കറനി  പതകേളുലട

ആവശലല  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇവ  ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണല

ലചേയന്നതനിനഭായനി  ഒരു  പഹലടകേട്ട്  നഴറനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

എറണഭാകുളല  ജനിലയനിലല  നടൂക്കരയനില്  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  പ്രതനിവര്ഷല

2 കകേഭാടനി പതകേള ഈ കകേന്ദ്രത്തനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള പത വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള തഭാലഴ

കചേര്ക്കുന:

1. ആലത്തൂര് സതീഡട്ട് കപ്രഭാസസനിലഗട്ട് പ്ലൈഭാന്റെട്ട്

2. ലകേ.ബനി.ലകേ., കേഭാക്കനഭാടട്ട്, എറണഭാകുളല

3. ലകേ.ബനി.ലകേ., കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

4. ലകേ.ബനി.ലകേ., തനിരുവനനപുരല
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കൂടഭാലത  തഭാലഴ  പറയുന്ന  ജനിലഭാ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴനിയുല

ആവശലഭാനുസരണല പത വനിതരണല ലചേയനണട്ട് :

1. തനിരുവനനപുരല

2. ലകേഭാലല

3. കകേഭാടയല

4. പത്തനലതനിട

5. ആലപ്പുഴ

6. ഇടുക്കനി

7. എറണഭാകുളല

8. തൃശ്ശൂര്

9. പഭാലക്കഭാടട്ട്

10. മലപ്പുറല

11. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 

12. വയനഭാടട്ട്

13. കേണ്ണൂര്

14. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്.

(സനി)   സലസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷലന്റെ  ലവജനിറബനിള  ഇനനികഷലറതീവട്ട്

കഫഭാര്  അര്ബന്  ക്ലകസഴട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരല  പത  ഉത്പഭാദന  യണനിറ്റുകേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലവജനിറബനിള ആന്റെട്ട് ഫ്രൂടട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷന് കേകൗണ്സനില് കകേരളയട്ട്

(വനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.ലകേ.)  ധനസഹഭായല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  തക്കഭാളനി,  വഴതന,  മുളകേട്ട്,

പഭാവല്,  പടവലല,  ലവണ,   കേലഭാകബജട്ട്,  കകേഭാളനിഫവര്,  കേലഭാപനിക്കല  തുടങ്ങനിയ

പചക്കറനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  പതകേളുല  ദതീര്ഘകേഭാല  വനിളകേളഭായ

കേറനികവപനില,  കകേഭാവല്,  മുരനിങ്ങ  തുടങ്ങനിയവയുലട  നടതീല്  വസ്തുക്കളുല

വനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.ലകേ. വഴനി ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് വനിതരണല ലചേയ്തുവരുനണട്ട്. 
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കകേരലഫ ഡനിലല വനിവനിധ ക്രമകക്കടുകേള

35  (6109)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരലഫഡനിലല വനിവനിധ  ക്രമകക്കടുകേള സലബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  

5-1-15-ലല  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരല  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമവകുപട്ട്

ഡയറക്ടകററനിലല ലസഷലല് വനിജനിലന്സട്ട് വനിഭഭാഗല അകനസഷണല നടത്തനിയനിരുനകവഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസബ്ബുത  അകനസഷണലത്ത  തുടര്ന്നട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ  റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) റനികപഭാര്ടനിലല പ്രധഭാന ശനിപഭാര്ശകേള എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ഇ)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഏലതങ്കനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട  കപരനില്  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അകനസഷണല നടത്തനിയനിരുന. 

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി&ഡനി)  കകേരലഫ ഡനിലല  അഴനിമതനി  സലബനനിചട്ട്  കൃഷനി  വകുപട്ട്

വനിജനിലന്സട്ട്   ലസല്  നടത്തനിയ  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനികന്മേല്  വനിജനിലന്സട്ട്  &

ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്യൂകറഭാ  വനിശദമഭായ  അകനസഷണല  നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.

വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണലത്ത ബഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാല് വനിശദ വനിവരങ്ങള ഇകപഭാള

ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നനിര് വ്വഭാഹമനില. 

(ഇ)  കൃഷനി  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടലറ  തല്സഭാനത്തുനനിനല  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനിജനിലന്സട്ട്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്യൂകറഭാ  വനിശദമഭായനി  അകനസഷണല

നടത്തുകേയഭാണട്ട്.   റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിച കശഷല കുറക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര

കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജട്ട് 

36 (6110)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  എലനലഭാല  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പഭാകക്കജട്ട് പ്രകേഭാരല പൂര്ത്തതീകേരനിച നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനഭാടനിനു പുറകമ മറ്റു പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസബ്ബുത  പഭാകക്കജട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  വനിവനിധ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷല കുടനഭാടനിലല ലനല്ലുല്പഭാദനത്തനില് വര്ദന പകേവരനിക്കുവഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) കുടനഭാടനിലന്റെ സവനികശഷമഭായ പരനിസനിതനി, പജവപവവനിധലല എന്നനിവ
പരനിരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ടനി കമഖലയനിലല കേഭാര്ഷനികേ അനുബന കമഖലകേളുലട സമഗ
വനികേസനല ലക്ഷലമഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണട്ട് കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന്നതട്ട്. 

(ബനി) വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

(സനി)  കൃഷനി വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പദതനികേള
കുടനഭാടനിനട്ട്  പുറകമ ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലല മറട്ട് കമഖലകേള,  പത്തനലതനിട,  കകേഭാടയല
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജട്ട്  പ്രകേഭാരല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
യനവത്കേരണല,  ലനല്കൃഷനി വനികേസനല,  എള കൃഷനി വനികേസനല,  വനിത്തുത്പഭാദനല-
വനിതരണല,  ലതങ്ങു  കൃഷനി  വനികേസനല,  തരനിശുനനില  കൃഷനി,  സലകയഭാജനിത  വള
പ്രകയഭാഗല,  മണ്ണനിലന്റെ  ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനത്തനിനട്ട്  കസഭായനില് ലഹല്ത്തട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്
വനിതരണല,  ഓണഭാട്ടുകേര  കമഖലയനില്  ലനലട്ട് ല,  എള്ളട്ട്  എന്നതീ  കൃഷനികേളുലട
കപ്രഭാതഭാഹനല,  സതീഡട്ട്  കഗഭാ ഡകൗണ്  നനിര്മ്മേഭാണല  എന്നതീ  പദതനികേളഭാണട്ട്
സലസഭാന  ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിച്ചുല  ആര്.ലകേ.വനി.പവ.,  ആത്മ,  വനിത്തുവനികലജട്ട്,
സനി.ഡനി.ബനി.  പദതനിയഭായ  ലചേറുകേനിട  ലതങ്ങനിന്  കതഭാടങ്ങളനിലല  സമഗ  കൃഷനി
വനികേസനല എന്നതീ പദതനികേളനിലല ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിച്ചുമഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി)  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതുതഭായനി  ലനല്കൃഷനിയനില്
410  ലഹക്ടര്  പ്രകദശല  തരനിശുനനിലല  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുകേയുല  (റഭാണനി  ചേനിത്തനിര
കേഭായലകേള) 2014-15-ല്  443.913  ലമട്രൈനികേട്ട്  ടണ്ണുല  2015-16-ല്  1067.4  ലമട്രൈനികേട്ട്
ടണ്ണുല ഉത്പഭാദനല ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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പചക്കറനി കൃഷനിയനില്  സസയലപരലഭാപ്തത 

37 (6111)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് പചക്കറനി കൃഷനിയനില് സസയല പരലഭാപ്തത പകേവരനിക്കുന്നതനിനുല
മറട്ട്  കൃഷനി രതീതനികേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുല പദതനികേളുകണഭാ;  എങ്കനില് ഇതട്ട്
സലബനനിച പൂര്ണ്ണമഭായ വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തരനിശു  ഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല  പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  പചക്കറനി  ഉത്പഭാദനത്തനില് സസയലപരലഭാപ്തത പകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കൃഷനി വകുപട്ട് സമഗ പചക്കറനി വനികേസന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വതീട്ടുവളപനിലല  മട്ടുപഭാവനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല
പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  ജനിലഭാ  ക്ലസര്  വനികേസനല,  മനികേച
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്,  സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങളുപ
കയഭാഗനിച്ചുള്ള പ്രദര്ശനകത്തഭാടല,  കേനിഴങ്ങട്ട് വര്ഗ്ഗ വനിളകേളുലട കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനല,
കബഭാക്കട്ട്തല  ലഫഡകററഡട്ട്  സമനിതനികേളുലടയുല  നഴറനികേളുലടയുല  വനികേസനല,  മഴ
മറകേള  സഭാപനിക്കല്,  സങ്കര  വനിത്തനിനങ്ങളുലട  വനിതരണല,  സൂക്ഷ്മജലകസചേനല,
തരനിശുനനില  കൃഷനി,  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  കസഫട്ട്  റ്റു  ഈറട്ട്
കപ്രഭാജക്ടട്ട്, കൃഷനിക്കട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കുകേ,
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭല മൂലമുണഭാകുന്ന വനിളനഭാശത്തനിനട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരല നല്കുകേ,  നൂതന
സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേള വലഭാപനിപനിക്കുകേ എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി) സലസഭാനത്തട്ട് തരനിശുനനിലല കൃഷനി കയഭാഗലമഭാക്കനിമഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് പചക്കറനി
കൃഷനി  വനികേസന  പദതനിയനിന്കേതീഴനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  കൃഷനി  ലചേയന്നതനിനട്ട്  ലഹക്ടറനിനട്ട്  30000
രൂപ  ധനസഹഭായല  നല്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  പുതുതഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
പചക്കറനി കൃഷനിക്കട്ട് ഒരു ലഹക്ടറനില് ഭൂഉടമയട്ട് 5000 രൂപയുല കൃഷനി ലചേയന്ന ആളനിനട്ട്
25000  രൂപയുല  കചേര്ത്തട്ട്  ആലകേ  30000  രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കുന.
തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുല  ഉത്പഭാദനല
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല  പഞഭായത്തുകേലള  തരനിശുരഹനിത  പഞഭായത്തുകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുമുള്ള പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്. 
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പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല കേര്ഷകേരുലട പ്രശങ്ങള

38 (6112)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കേരനിമ്പട്ട്  കേര്ഷകേരുലട  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനങ്കനിലല  നനികവദനങ്ങകളഭാ  പരഭാതനികേകളഭാ
സമര്പനിക്കലപടതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ആയതനികന്മേല്
എലനങ്കനിലല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേരനിമ്പട്ട്  കേര്ഷകേരുലട  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  എലനഭാലക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയുലട  കേനിഴക്കന്  കമഖലകേളനിലല  ലതങ്ങുകേളക്കട്ട്
വന്കതഭാതനില്  കേഭാറ്റുവതീഴ്ച  കരഭാഗല  ബഭാധനിക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേലളലനന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാറ്റുവതീഴ്ച  കരഭാഗലമൂലല  പൂര്ണ്ണമഭായുല  വരുമഭാനല  നനിലച  കേനിഴക്കന്
കമഖലയനിലല  കകേര  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  പദതനികേള  എലനങ്കനിലല
നടപനിലഭാക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഉണട്ട്.  നനികവദനല വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കൃഷനി വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി  പഭാലക്കഭാടട്ട്  സന്ദര്ശനിച  കവളയനില്  കേരനിമ്പു  കേര്ഷകേരുലട  പ്രകതലകേ
കയഭാഗല കചേര്ന്നട്ട് പ്രശങ്ങള ചേര്ച ലചേയകേയുണഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ആത്മയുലട ജനിലഭാ കപ്രഭാജക്ടട്ട് ഡയറക്ടര് മുകഖന കേരനിമ്പട്ട് കേര്ഷകേരുലട
പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ആത്മ  പദതനിയുലട
ജനിലഭാതലത്തനിലല   ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  ലസസനിഫനികേട്ട്  ആകനിവനിറനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
പരനിഹഭാരല കേഭാണഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാറ്റുവതീഴ്ചയുലട പ്രശങ്ങളുല പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുല
സലബനനിചട്ട്  കേഭാര് ഷനികേ   സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ
വകുപട്ട്  എന്നനിവയുലട  സലയുക്ത  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നനിരവധനി  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള 2006 മുതല് നടത്തനിവരുന. 

(ഡനി)  പ്രകതലകേ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  ഈ  വര്ഷല
മുതല്  ചേനിറ്റൂര്  കൃഷനി  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറക്ടറുലട  കേതീഴനിലള്ള  ലപരുമഭാടനി,
ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനില് കകേരഗഭാമല പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല നല്കുനണട്ട്. 

1196/2017.
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കേതീടനഭാശനിനനി ഉപകയഭാഗനിച പചക്കറനിയുമഭായനി ബനലപട കകേസ്സുകേള 

39 (6113)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലസഭാനങ്ങളനില്  നനിനല  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  വരുന്ന  പചക്കറനികേളനിൽ
മഭാരകേമഭായ  കേതീടനഭാശതീനനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കൃഷനി  ലചേയ്തു  വരുന്ന  പചക്കറനി
തടയുന്നതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കൃഷനി  വകുപട്ട്  എത്ര  കകേസുകേള  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ കശഷല റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇത്തരല കകേസുകേളനില് എലനലഭാല ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതട്ട്?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി) ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങളനിലല കേതീടനഭാശനിനനികേള ഉളലപലടയുള്ളവയുലട
സഭാന്നനിധലല  കേലണത്തനി  കകേസുകേള  രജനിസര്  ലചേകയണതട്ട്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
വകുപഭാണട്ട്.  കൃഷനി  വകുപട്ട്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  പചക്കറനികേള  95%-നട്ട്
മുകേളനില്  സുരക്ഷനിത  പചക്കറനികേളഭാണട്ട്.  കകേസുകേലളഭാനല  തലന്ന  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയലപടനിടനില. 

കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജനിനട്ട് പുത്തന് ഉണര്വട്ട് 

40 (6114)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

24-06-2016-ല്  ബഹു.  ഗവര്ണ്ണര്  നനിയമസഭയനില്  പ്രഖലഭാപനിച  പ്രകേഭാരല
കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജനിനട്ട് പുത്തന് ഉണര്വട്ട് നല്കുന്നതനിനഭായനി നഭാളനിതുവലര സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്  പ്രകേഭാരല  ആരലഭനിച  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  മുനനിയ
പരനിഗണന  നല്കുന്നതട്ട്.   അതനിനഭായനി  പദതനി  പ്രവര്ത്തനവമഭായനി  ബനലപട
വനിവനിധ  സമനിതനികേളുലട  കയഭാഗല  ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്  വനിളനിച്ചു
കചേര്ത്തട്ട്  പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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പചക്കറനി ഉത്പഭാദനത്തനില് സസയലപരലഭാപ്തത

41 (6115)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാല :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇതര സലസഭാനങ്ങളനില് നനിനല വനിഷമയമഭായ പചക്കറനികേള കകേരളത്തനികലക്കട്ട്
എത്തുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏലതഭാലക്ക സലസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നഭാണട്ട് പചക്കറനികേള കകേരളത്തനില്
എത്തുന്നലതനല  അവയുലട  ഗുണനനിലവഭാരല  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  എലനഭാലക്ക
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിനട്ട്  ആവശലമുള്ള പചക്കറനികേള സലസഭാനത്തനിനട്ട്  അകേത്തു
തലന്ന ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്  എന്നകത്തക്കട്ട്  സസയലപരലഭാപ്തത  ലലകേവരനിക്കഭാന്
കേഴനിയുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഉണട്ട്.   ഇതര  സലസഭാനങ്ങളനില്നനിനല  വരുന്ന  പുതനിന,  മലനിയനില,
കേറനികവപനില,  കേഭാകബജട്ട്,  കകേഭാളനിഫവര്,  പചമുളകേട്ട്  എന്നനിവയുലട  ചേനില
സഭാമ്പനിളുകേളനില്  അനുവദനതീയമഭായതനില്  അധനികേല  കേതീടനഭാശനിനനി  വനിഷഭാലശല
അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ സലസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നഭാണട്ട്  പചക്കറനികേള
കൂടുതലഭായനി  എത്തുന്നതട്ട്.  കേകമ്പഭാളങ്ങളനില്  നനിനല  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്നനിനല
കശഖരനിക്കുന്ന  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള  ലവള്ളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിലല
കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ്ട  പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി വനിവരല
പരസലലപടുത്തുനണട്ട്. 

(സനി&ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര് ഷകേ കക്ഷമ വകുപനിലന്റെ സമഗ പചക്കറനി

പദതനിയനിന് കേതീഴനില്  വതീട്ടുവളപനില് പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  മട്ടുപഭാവട്ട്

കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനല, വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള വഴനി പചക്കറനി കൃഷനി, പചക്കറനി

കൃഷനിക്കഭായനി പരനിശതീലനല കബഭാധവത്കേരണല, പ്രചേരണല, ജനിലഭാ ക്ലസര് വനികേസനല,

നഗര പ്രകദശങ്ങളനില് ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള മട്ടുപഭാവട്ട് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്,
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അവഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനി മനികേച കേര്ഷകേലര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്,  സൂക്ഷ്മ മൂലകേങ്ങളുലട

പ്രദര്ശനല,  എ  കഗഡട്ട്  ക്ലസര്  കപ്രഭാതഭാഹനല,  കബഭാക്കട്ട്  തല  ലഫ ഡകററഡട്ട്

സമനിതനികേള,  കബഭാക്കട്ട്  തല നഴറനികേളുലട  വനികേസനല,   മഴ  മറകേള സഭാപനിക്കല്,

സങ്കര  വനിത്തനിനങ്ങളുലട  പ്രദര്ശനകത്തഭാടല,  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചേനവല  ജലകസചേനല

വഴനിയുള്ള  വള  പ്രകയഭാഗവല,  തരനിശുനനില  കൃഷനി,  മഭാധലമങ്ങള  വഴനിയുള്ള

വനിത്തുവനിതരണല,  എന്.ജനി.ഒ.-കേള മുകഖന വതീട്ടുവളപനില് കൃഷനി,  കസഫട്ട്  ടു  ഈറട്ട്

കപ്രഭാജക്ടട്ട്,  സഭാകഗഡട്ട്  ക്ലസര്  വനികേസനല  എന്നനിങ്ങലനയുള്ള  പദതനി  ഘടകേങ്ങള

നടപനിലഭാക്കനിവരുന. കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന  കേര്ഷകേ കക്ഷമ വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന

പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂലട  പചക്കറനി

ഉത്പഭാദനത്തനില് കകേരളല സസയല പരലഭാപ്തതയുലട പഭാതയനിലഭാണട്ട്. 

കുരുമുളകേട്ട് ഉളലപലടയുള്ള സുഗനവലഞ്ജനങ്ങളുലട ഉത്പഭാദനല

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

42 (6116) ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി :

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് :

ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സുഗനവലഞ്ജനങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുറഞ്ഞ  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുല  ഗുണനനിലവഭാരക്കുറവല  കരഭാഗങ്ങളുല

ക്ഷുദകേതീടങ്ങളുല  മൂലമുള്ള  കൃഷനി  നഷ്ടവല  വനിലയനിലള്ള  ഏറക്കുറചനിലകേളുല

സുഗനവലഞ്ജന കൃഷനിലയ സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുനലവന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഇവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാല  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  കുരുമുളകേട്ട്  പുനരുജ്ജതീവന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;

എങ്കനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ)  സുഗനവല  ഞ്ജന  വനിളയഭായ  കുരുമുളകേട്ട്,  ഇഞനി,  മഞ്ഞള  ഉത്പഭാദന
വര്ദനവനിനഭായനി  വനിളവനിസ്തൃതനി  വലഭാപനത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായല  നല്കുന.
നനിലവനിലള്ള കുരുമുളകേട്ട് കതഭാടങ്ങളുലട പരനിപഭാലനത്തനിനട്ട് ഉത്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളക്കട്ട്
ധനസഹഭായല,  നലയനിനല  കുരുമുളകേട്ട്  വള്ളനികേളുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്
വനികകേന്ദ്രതീകൃത നഴറനികേള,  സലകയഭാജനിത കേതീടകരഭാഗ നനിയനണല,  ഇടുക്കനി-വയനഭാടട്ട്
ജനിലകേളനില്  സമഗ  കുരുമുളകേട്ട്  കൃഷനി  വനികേസനല  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന.
ജഭാതനിയുലട  ഉത്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  500  ലഹക്ടറനില്  ഇടവനിളയഭായനി
ജഭാതനികൃഷനി  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലഹക്ടറനിനട്ട്  20,000  രൂപ  (50%)  ധനസഹഭായല
ആര്.ലകേ.വനി.പവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരല  നല്കുന.  ഗഭാമ്പു,  ജഭാതനി,  കേറുവപട  എന്നതീ
സുഗനവൃക്ഷ വനിളകേളുലട കമല്ത്തരല നടതീല്വസ്തുക്കള കൃഷനി വകുപട്ട് ഫഭാമുകേള വഴനി
ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണല  ലചേയന്നതനിനുല  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത  സുഗന
വല  ഞ്ജനങ്ങളുലട  ഉത്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലല മനിഷന് കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കഹഭാര്ടനിക്കളചര്
പദതനി പ്രകേഭാരല കേനിഴങ്ങട്ട് സുഗനവല ഞ്ജന വനിളകേളഭായ ഇഞനി, മഞ്ഞള, ദതീര്ഘകേഭാല
സുഗനവലഞ്ജന  വനിളകേളഭായ  കുരുമുളകേട്ട്,  ജഭാതനി  എന്നനിവയുലട  വനിളവനിസ്തൃതനി
വലഭാപനത്തനിനുല  പ്രഭായഭാധനികേലല  ലചേന്നതുല  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  കുറഞ്ഞതുമഭായ  500
ലഹക്ടര് കുരുമുളകേട്ട്  കതഭാടങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുല  ധനസഹഭായല  നല്കുന.
ഈ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചതുപ്രകേഭാരല  ആരലഭനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളനിലലഭാന്നട്ട് സുഗനവനിളകേലള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ളതഭാണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി)  കേതീടകരഭാഗങ്ങളമൂലല സുഗനവലഞ്ജന  വനിളകേളക്കട്ട് ഉണഭാകുന്ന നഷ്ടല
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല  ഉത്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സലകയഭാജനിത  കേതീട
നനിയനണല,  പജവനികേ  കരഭാഗ  നനിയനകണഭാപഭാധനിയഭായ  പട്രൈകക്കഭാഡര്മ
കേര്ഷകേരുലട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്തലന്ന  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ
സഹഭായല,  നല  കേഭാര്ഷനികേ  മുറകേള  (Good  Agricultural  Practices)  എന്നനിവ
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിച്ചുവരുന.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  വണന്കമടനിലല  തമനിഴട്ട് നഭാടനിലല
കബഭാ   ഡനിനഭായന്നൂരനിലല   പസസസട്ട്   കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ഇ-ഓക്ഷന്  (e-
auction)  ലസന്റെറുകേള മുകഖന ഏലത്തനിനട്ട്  ലമചലപട  വനില കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സഭാധനിക്കുന.  കൂടഭാലത ഏലല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വനില വലതനിയഭാനങ്ങളനില്
നനിനല സലരക്ഷണല നല്കുന്നതനിനട്ട് ഒരു റവനദ്യു ഇന്ഷസറന് സട്ട് പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലഗതീകേഭാരല ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ഡനി)  കൂടഭാലത   പസസസട്ട്  ലപ്രഭാഡമ്യൂകസഴട്ട്  ലസഭാപസറനികേള രൂപതീകേരനിചട്ട്
കനരനിട്ടുള്ള വനിപണനവല മൂലലവര്ദനവനിനുള്ള അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങളുല നല്കേനി
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലമചലപട  വനില  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പസസസട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
കപ്രഭാതഭാഹനല  നല്കുനണട്ട്.  വയനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വയനഭാടട്ട്
ജനിലയനില് കുരുമുളകേട്ട് പുനരുജ്ജതീവന  പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള
കുരുമുളകേട്ട്  കതഭാടങ്ങള  പജവകൃഷനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി  ആദലലത്ത  രണട്ട്
വര്ഷല  ലഹക്ടറനിനട്ട്  10,000  രൂപ  നനിരക്കനിലല  മൂന്നഭാല  വര് ഷല  5,000  രൂപ
നനിരക്കനിലല  പജവ  ഉത്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളക്കട്ട്  ധനസഹഭായല,  പുതനിയ
തഭാങ്ങുമരങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  മരത്തനിനട്ട്  10  രൂപ  നനിരക്കനില്
ധനസഹഭായല,  കുരുമുളകേനിലന്റെ  ദ്രുതവഭാട  കരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനുള്ള  സലകയഭാജനിത
കരഭാഗ  നനിയനണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലബനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലഹക്ടറനിനട്ട്  10,000  രൂപ
നനിരക്കനില് ധനസഹഭായല എന്നനിവയഭാണട്ട് പദതനി ഘടകേങ്ങള. 

2005-06  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  മുതല്  നഭാളനിതുവലര  സലസഭാന
കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷന്-കകേരള  മുഖഭാനരല  മനിഷന്  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡട്ട്
ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  58380.94
ലഹക്ടര് കുരുമുളകേട്ട്  കതഭാടങ്ങള പുനരുദഭാരണല നടത്തുകേയുല ഇതനിനഭായനി  8231.88
ലക്ഷല രൂപ ലചേലവഴനിക്കുകേയുല ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

പചക്കറനി സസയലപരലഭാപ്തതയട്ട്     ജനകേതീയ കേഭാമ്പയനിന് 

43 (6117) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പചക്കറനി  സസയലപരലഭാപ്തതക്കുകവണനി  ജനകേതീയ
കേഭാമ്പയനിന് ആരലഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  കേഭാമ്പയനിനനില്  ആലരലയഭാലക്കയഭാണട്ട്  പങ്കഭാളനികേളഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക ഭൂമനിയഭാണട്ട്  പചക്കറനി കൃഷനി ലചേയഭാന് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള
ലതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പചക്കറനി  സസയലപരലഭാപ്തതയ്ക്കുകവണനി  നനിലവനില്

ലപഭാതുജന  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി

വരനികേയഭാണട്ട്.  ഈ വര്ഷല  74.3  കകേഭാടനി  രൂപയുലട പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന്നതട്ട്.  ആയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലല  ജനകേതീയ  കൂടഭായ്മകേളുല

കേര്ഷകേ ക്ലസറുകേളുല  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  കേഭാനല്ലൂര്,

വടവട പ്രകദശല ശതീതകേഭാല പചക്കറനികേളുലട ലസഷലല് അഗനിക്കളചര് കസഭാണഭായുല

ഇടുക്കനി ജനിലലയ പചക്കറനി ഹബഭായുല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ജനപ്രതനിനനിധനികേള, കേര്ഷകേര്, ഉകദലഭാഗസര്, സന്നദ സലഘടനകേള,

സര്ക്കഭാര്-സര്ക്കഭാരനിതര സഭാപനങ്ങള,  വനിദലഭാലയങ്ങള,  കുടുലബശതീ,  വതീടമ്മേമഭാര്

തുടങ്ങനി  പചക്കറനി  കൃഷനിയനില്  തഭാത്പരലമുള്ള  എലഭാവരുല  പങ്കഭാളനികേളഭായനിരനിക്കുല.

കദവനികുളല  കബഭാക്കനിലല  വടവട,  കേഭാനല്ലൂര്  പഞഭായത്തുകേളനിലല  മറട്ട്

പഞഭായത്തുകേളനിലല കജഭായനിന്റെട്ട്  ലയബനിലനിറനി ഗ്രൂപ്പുകേള രൂപതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്. 

(സനി)  ശതീതകേഭാല  പചക്കറനികേളക്കട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുല  ഇടുക്കനി  ജനില  (കേഭാനല്ലൂര്,

വടവട)-യുല മറട്ട് പചക്കറനികേളക്കട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുല മലപ്പുറല,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴ,

വയനഭാടട്ട്,  തനിരുവനനപുരല,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളുല  കൂടഭാലത  മറട്ട്  ജനിലകേളനിലല

അനുകയഭാജലമഭായ പ്രകദശങ്ങളുല നനിലവനില് തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളുമഭാണട്ട്

പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ലനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ലതഭാഴനില്കസനകേളുലട സഹഭായല 

44 (6118) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലകുഴനി അലനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനല്കൃഷനി  വലഭാപനല  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണങ്കനില്  ഏലതലഭാല  ലതഭാഴനില്

കസനകേളുലട സഹഭായമഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി) കേരലനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനങ്കനിലല പദതനി ആസൂത്രണല

ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  കേരലനല്കൃഷനി  ലചേയന്നവര്ക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  ആനുകൂലലല ലഭലമഭാകണഭാ;

ഇലലങ്കനില് ഇത്തരല കേര്ഷകേലര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എനട്ട് സഹഭായമഭാണട്ട്

നല്കേനി വരുന്നതട്ട്?
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ഉത്തരല 

(എ)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലഭലതയുല  യനവത്കേരണവല  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
തനികലക്കഭായനി  സലസഭാന  തലത്തനില്  64  അകഗഭാസര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെറുകേള
പ്രവര് ത്തനിച്ചുവരുന.  ഈ  ലസന്റെറുകേളനിലൂലട  മനിതമഭായ  വഭാടകേയട്ട്  യനങ്ങള
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  പഞഭായത്തുതലത്തനില്  200  കേര്മ്മേകസനകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല  അതനില്  100  കേര്മ്മേകസനകേളക്കട്ട്  9  ലക്ഷല  രൂപയ്ക്കുള്ള
യകനഭാപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേയുല  100  കേര്മ്മേകസനകേളക്കട്ട്  പരനിശതീലനല
നല്കുകേയുല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  കേര്മ്മേ  കസനകേളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
പരനിശതീലനവല  യകനഭാപകേരണങ്ങളുല  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ഓകരഭാ  പ ഞഭായത്തനികലയുല
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  സഭാധലതകേള  ഉളലക്കഭാണലകേഭാണട്ട്  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  നനിലലമഭാരുക്കല്,  വനിത്തട്ട്  വനിതയല്,
കേളനനിയനണല, തടല തുറക്കല്, വനിളലവടുപട്ട്, പഭാഴട്ട് മരങ്ങള മുറനിക്കല്, തരനിശുനനിലല
കൃഷനി  കയഭാഗലമഭാക്കല്,  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണല  തുടങ്ങനി  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല
എലഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  കസനകേള  നടത്തനിവരുന.
ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള, പചക്കറനി ചേന, പജവവള-കേതീടനഭാശനിനനി ഉത്പഭാദനല തുടങ്ങനിയ
നൂതന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല കേര്മ്മേ കസനകേള വഴനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ
കസനകേളുലടയുല  അകഗഭാസര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെറുകേളുലടയുല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്
സലസഭാന  തലത്തനില്  വലഭാപകേമഭായനി  പരനിശതീലനല  സനിദനിച  കേര്മ്മേ
കസനകേളുണഭാക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി സലസഭാന തലത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു കനഭാഡല് ഓഫതീസലറ നനിയമനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി) കേരലനല്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലഹക്ടറനിനട്ട് 13600 രൂപ
ധനസഹഭായല  നല്കേനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.  ഇതനികലയഭായനി  (2560  ലഹക്ടര്)
348.16  ലക്ഷല  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേരലനല്കൃഷനി  ലചേയന്നവര്ക്കട്ട്
സബ്സനിഡനി ആനുകൂലലല ലഭലമഭാണട്ട്. 

കനരലമലഗലല ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടല

45 (6119)  ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാതമലഗലല മണ്ഡലത്തനില് കനരലമലഗലല ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടത്തനിലന്റെ
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പുതനിയ പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏക്കര് കേണക്കനിനട്ട് ഭൂമനി,  കൃഷനികത്തഭാടത്തനില് തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടത്തനില്  മതനിയഭായ  ജതീവനക്കഭാലരയുല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയുല
നനിയമനിചട്ട് കൂടുതല് നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകമഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ആയതനിനഭായനി  നനിലവനില്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  കനരലമലഗലല ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടത്തനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി പുതനിയ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഫഭാമനിലല  വനിവനിധ  വനിളകേളക്കുല
പചക്കറനി കൃഷനിക്കുല ആവശലമഭായ പട്രൈകക്കഭാ ഡര്മ,  വഭാല,  ജതീവഭാമൃതല,  പഞഗവലല
എന്നനിവ  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  യണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു.
കപഭാസട്ട്  ഗഭാകജസറട്ട്  ഡനികപ്ലൈഭാമ  ഇന് പ്ലൈഭാന്റെട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജക്ടുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  ഉളലപലട,  പജവ
ഉത്പന്നങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറട്ട്,  ബകയഭാഫഭാര്മസനി,  ഇകക്കഭാകഷഭാപട്ട്  എന്നനിവ
ഉളലപടുന്ന  5  ലക്ഷല  രൂപയുലട  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  ഈ  വര്ഷല  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.
2016-17  വര്ഷത്തനില്  ഫഭാമനിലന്റെ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പദതനികേള  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  10.5  ലക്ഷല  രൂപയുലട വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട പദതനി ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കനരലമലഗലല  ഫഭാമനിലല  കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  79.4  ലഹക്ടര്
സലമഭാണട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില്  11.3  ലഹക്ടര്  സലല  പഭാരനിസനിതനികേ
പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  വനഭുമനിയുല  9.4  ലഹക്ടര്  സലത്തട്ട്  മറട്ട്  ലകേടനിടങ്ങളുല  ഫഭാല
കറഭാഡുകേളുമഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനി  വരുന്ന  58.7  ലഹക്ടര്  സലമഭാണട്ട്  ഫഭാമനില്  കൃഷനി
കയഭാഗലമഭായുള്ളതട്ട്.  ആയതനില്  ലതങ്ങട്ട്,  കേമുകേട്ട്,  ലകേഭാകക്കഭാ,  കേശുമഭാവട്ട്,  കുരുമുളകേട്ട്,
കുടലപുളനി,  സകപഭാട,  നഭാരകേല തുടങ്ങനിയ ദതീര്ഘകേഭാല വനിളകേളക്കഭായനി 46.3  ലഹക്ടര്
സലല  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന.  ബഭാക്കനി  സലത്തട്ട്  പജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി,
ഫലവൃക്ഷങ്ങളുലട  മഭാതൃവൃക്ഷകത്തഭാടങ്ങള,  ലതങ്ങനിന്പത  നഴറനി,  പഹലടകേട്ട്
കപഭാളനിഹകൗസട്ട്  എന്നനിവയഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുന.  ഭൂമനി കൂടുതല് ഫലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

1196/2017.
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(സനി&ഡനി) കനരലമലഗലല ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടത്തനില് നനിലവനില് ഫഭാല സൂപ്രണട്ട്

1  (ഒന്നട്ട്),  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  2  (രണട്ട്),  കൃഷനി  അസനിസന്റെട്ട്  3  (മൂന്നട്ട്),  പഡവര്

1 (ഒന്നട്ട്), വഭാചട്ട്മഭാന് 3 (മൂന്നട്ട്), ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 1(ഒന്നട്ട്) എന്ന രതീതനിയനില് ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്.

അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തസനികേകേളനില് ഒരു ലഹഡട്ട് ക്ലഭാര്ക്കനിലന്റെയുല രണട്ട് ക്ലഭാര്ക്കനിലന്റെയുല

തസനികേ ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത 94 സനിരല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുല ഒഴനിവട്ട്

നനികേത്തഭാനുണട്ട്.   നനിലവനിലള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  കനരലമലഗലല

ജനിലഭാ  ഫഭാമനില്  ദനിവസ  കവതന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയഭാണട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കഭാന്

സഭാധനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  നനിലവനില്  297  ദനിവസകവതന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള

നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവലര  ലറഭാകടഷന്  അനുസരനിചട്ട്  നനികയഭാഗനിചട്ട്  ഫഭാമനിലല

സമയബനനിതമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് കൃഷനി നശനിചവര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരല

46 (6120) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കേഭാലവര്ഷലക്കടുതനിയനിലല  മറ്റുല  കൃഷനി

നശനിചവര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  നല്കുന്നതനിനുള്ള  തുകേ  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കനില് എത്ര തുകേ ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാനുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിശ്ശേനികേ നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലശങ്ങള

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഉണട്ട്.   ആലകേ  2,32,90,788  രൂപ  (ആലകേ രണകകേഭാടനി  മുപത്തനിരണ

ലക്ഷത്തനി  ലതഭാണ്ണൂറഭായനിരത്തനി  എഴന്നൂറനി  എണ്പത്തനിലയടട്ട്  രൂപ  മഭാത്രല)  2013

മുതല് 2015 വലരയുള്ള നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കട്ട് ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുണട്ട്. 

(ബനി)  ദരനനനിവഭാരണ ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  കുടനിശ്ശേനികേ നല്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 
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ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല എതനിര്പ്രഭാണനി വളര്ത്തുകകേന്ദ്രല 

47  (6121)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല തനികക്കഭാടനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എതനിര്
പ്രഭാണനി വളര്ത്തട്ട് കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ ഇന്നലത്ത സനിതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജതീര്ണഭാവസയനിലഭായ  ഈ  ഓഫതീസനിലന്റെ  ലകേടനിടല  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനികവദനല  നല്കേനിലയങ്കനിലല  ഒരു  നടപടനിയുല
ഉണഭായനില എന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഏലറ  കസവനങ്ങള  നല്കുന്ന  ഈ  സഭാപനത്തനിലന്റെ
കേഭാരലത്തനില് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ-സനി)  തനികക്കഭാടനിയനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന എതനിര്പ്രഭാണനി വളര്ത്തു
കകേന്ദ്രല  പുനരുദരനിക്കഭാന്  പറഭാത്തവനിധല  ജതീര്ണ്ണഭാവസയനില്  ആയതനിനഭാല്  ടനി
സഭാപനല  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കവകങ്ങരനി
മഭാര്ക്കറനില് കേര്ഷകേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രല ലകേടനിടത്തനിനട്ട്  മുകേളനിലഭായനി  പഭാരപസറട്ട്
ബതീഡനിലഗട്ട്  കസഷന്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേഭാസട്ട്  കഫഭാര്ഡനിലന  ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനുസരനിചട്ട്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  പുകരഭാഗമനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കേഴനിയുന്നത്ര കവഗത്തനില് പഭാരപസറട്ട് ബതീഡനിലഗട്ട് കസഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനല തുടങ്ങുന്നതഭാണട്ട്. 

ലചേന്നനിത്തല പഭാടകശഖരത്തനിലന്റെ വനിസതീര്ണ്ണല 

48  (6122)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേന്നനിത്തല  പഭാടകശഖരത്തനിലന്റെ
ആലകേ വനിസതീര്ണ്ണല എത്രലയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പഭാടകശഖരത്തനില് എത്ര കബഭാക്കുകേള ഉണട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത കബഭാക്കുകേളനില് കൃഷനി നടക്കുന്ന കബഭാക്കുകേള ഏലതലഭാലമന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  VIII-ാം  നമ്പർ  കബഭാക്കനിൽ  കൃഷനി  ലചേയന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല
ആനുകൂലലങ്ങള  ഉലണനല  ആയതട്ട്  എത്ര  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിച്ചുലവനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



124      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

ഉത്തരല 

(എ) 1090 ലഹക്ടര്. 

(ബനി) 15 കബഭാക്കുകേള. 

(സനി)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 എന്നതീ കബഭാക്കുകേളനില്  കൃഷനി
നടക്കുനണട്ട്. 

(ഡനി)  2013-14  വര്ഷത്തനില്  കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടട്ട്  ഫഭാമനിലഗട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരല
60  ലഹക്ടറനിനട്ട്  25,000/-  രൂപ പ്രകേഭാരല  32  കേര്ഷകേര്ക്കുല  5,000  രൂപ പ്രകേഭാരല
46  ഉടമസര്ക്കുല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   2014-15  വര്ഷത്തനില് സുസനിര ലനല്കൃഷനി
വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരല 1,31,928 രൂപയുല ആര്.ലകേ.വനി.പവ. പ്രകേഭാരല 2,19,880
രൂപയുല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2015-16 വര്ഷത്തനില് ഇവനിലട കൃഷനി ലചേയനിടനില. 

ചേടങ്ങള പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിലല കേഭാലതഭാമസല 

49 (6123)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിലന  സലബനനിച  ചേടങ്ങള  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിലല
കേഭാലതഭാമസല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനി  വകുപട്ട്  പുറലപടുവനിക്കഭാനുള്ള  ചേടങ്ങളുലടയുല  ചേടങ്ങളുലട
കഭദഗതനികേളുലടയുല വനിവരല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപന്റെനിലഗനിലള്ള  ചേടങ്ങള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  വനിജഭാപനല
ലചേയന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനി വകുപനിലല വനിവനിധ ഗസറഡട്ട്/കനഭാണ്
ഗസറഡട്ട് തസനികേകേളനികലക്കുള്ള കയഭാഗലതയുല നനിയമനരതീതനിയുല പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നതട്ട്
സലബനനിച  കസറട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്/കസറട്ട്  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വ്വതീസുകേളക്കഭായുള്ള
ലസഷലല് റൂളുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ന ടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(സനി)  ലപന്ഡനിലഗനിലള്ള  രണട്ട്  ചേടങ്ങളുല  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
വനി   ജഭാപനല ലചേയന്നതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  കൃഷനി
വകുപനിലല വനിവനിധ ഗസറഡട്ട് തസനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള കയഭാഗലതയുല നനിയമനരതീതനിയുല
പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നതട്ട് സലബനനിച അഗനികേളചര് കസറട്ട് സര്വ്വതീസനിനഭായുള്ള ലസഷലല്
റൂള രൂപതീകേരണല അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കനഭാണ് ഗസറഡട്ട് തസനികേകേളനികലക്കുള്ള
കയഭാഗലതയുല  നനിയമനരതീതനിയുല  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിച  അഗനികേളചര്
കസറട്ട് സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വ്വതീസനിനഭായുള്ള ലസഷലല് റൂള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കേഭാര്ഷനികേവനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപട്ട്
ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ആറനിങ്ങല് കൃഷനി  അസനിസന്റെട്ട് ഡയറക്ടര് ഓഫതീസട്ട് 

50  (6124)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  ആറനിങ്ങല്  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറക്ടര്  ഓഫതീസട്ട്
പുതനിയതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  സനിവനില്  കസഷനനികലക്കട്ട്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അനുമതനി നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട് ഓഫതീസട്ട് മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാത്തതട്ട്;

(സനി)  ഓഫതീസട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസല വരുത്തനിയവര്ലക്കതനിലര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഓഫതീസട്ട്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കൃഷനി  ഡയറക്ടര്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന. 

(ബനി)  ആറനിങ്ങല്  കൃഷനി  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറക്ടര്  ആഫതീസട്ട്  നനിലവനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്  ആറനിങ്ങല് മുനനിസനിപല് ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട്.  പവദദ്യുതനി,  വഭാടര്
ചേഭാര്ജട്ട്  എന്നനിവ  മുന് സനിപഭാലനിറനിയഭാണട്ട്  അടച്ചുവരുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത  സനിവനില്
കസഷനനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  മുറനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  പവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന് 
ലഭലമഭാകക്കണതുണട്ട്. 

(സനി)  പവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

പചകത്തങ്ങ സലഭരണല

51 (6125)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  പചകത്തങ്ങ  സലഭരനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  കേനികലഭായട്ട്  എത്ര
രൂപയഭാണട്ട്  നല്കേനി  വരുന്നതട്ട്;  ആയതട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലഭരനിച  പചകത്തങ്ങയുലട  വനില  മുഴവനുല  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ)  നനിലവനില് ഒരു കേനികലഭായട്ട്  25  രൂപയഭാണട്ട് നല്കേനി വരുന്നതട്ട്. 2016-17

ബഡ്ജറനില്  കതങ്ങയുലട  സലഭരണ  വനില  കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്  27  രൂപയഭായനി

പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഇല.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നകശഷല  നഭാളനികകേരല  സലഭരനിചയനിനത്തനില്

58.90 കകേഭാടനി രൂപ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഇതുവലര നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേഭാന്

ഇകപഭാള ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്ന കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ 77.55 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  സലഭരണ

വനിലയനിലള്ള  കൂടുതല്  കേഭാരണല  ഉണഭായ  നഷ്ടല  നനിജലപടുത്തുന്നതനിനുല  കുടനിശ്ശേനികേ

ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനുമുള്ള  വനിവനിധ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  പരനികശഭാധനിചട്ട്

വരനികേയഭാണട്ട്.  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  കുടനിശ്ശേനികേ  ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്

ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. 

തനിരൂരങ്ങഭാടനി തഭാലൂക്കനില് കപഭാളനിക്ലനിനനികേട്ട്

52 (6126)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരൂരങ്ങഭാടനി തഭാലൂക്കനില് അകഗഭാ കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കനികനഭാലടഭാപല  നനിലവനില്  വന്ന  തഭാലൂക്കുകേളനില്

അകഗഭാ കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേള നനിലവനിലനിലഭാത്തവ ഏലതലഭാല തഭാലൂക്കുകേളനിലഭാലണന

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കട്ട്  നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷല  നനിലവനില്  വന്ന

തഭാലൂക്കുകേളനില്  അകഗഭാ  കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേള  ആരലഭനിചതട്ട്  ഏലതലഭാല  തഭാലൂക്കുകേളനി ല്

ആലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ-സനി)  കൃഷനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില് നനിലവനില്  അകഗഭാ  കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേള

നനിലവനിലനില. 
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കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖന പചകത്തങ്ങ സലഭരണല 

53 (6127)  ശതീ  .    ലജയനിലസട്ട് മഭാതദ്യു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തഭാലകേ എത്ര കൃഷനി ഭവനുകേളനില് പചകത്തങ്ങ സലഭരനിക്കുനണട്ട്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുഴവന് കൃഷനി ഭവനുകേള മുകഖന പചകത്തങ്ങ സലഭരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പചകത്തങ്ങ സലഭരനിച വകേയനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള ആലകേ
തുകേ എത്രയഭാണട്ട്; കൃഷനി ഭവന് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് 388 കൃഷനി ഭവനുകേള വഴനിയഭാണട്ട് ഇകപഭാള പചകത്തങ്ങ
സലഭരനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  പചകത്തങ്ങ  സലഭരണല  ഘടലഘടമഭായനി   വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. 

(സനി)  പചകത്തങ്ങ  സലഭരനിച  വകേയനിനത്തനില്  ഇകപഭാള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  77.55  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.   വനിശദഭാലശല
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

പ്ലൈഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള ഭൂമനി 

54 (6128)   ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പ്ലൈഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  അധതീനതയനില്  എത്ര
ഭൂമനിയുലണന്നട്ട് ജനിലതനിരനിച്ചു വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ഭൂമനിയനില് കൂടനി എത്ര കറഭാഡുകേള കപഭാകുനലണന്നട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിചതഭാരഭാലണനല  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി
വരുന്നതഭാരഭാലണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്ലൈഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്  സലത്തട്ട്  കൂടനി  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
ഇകപഭാള അനുമതനി നല്കേഭാറുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉത്തരല 

(എ) 

ക്രമ
നമ്പര്

എകസറട്ട് ഏരനിയ  (എചട്ട്.എ.) ജനില 

1 ലകേഭാടുമണ് ഗ്രൂപട്ട്   2866.6880 പത്തനലതനിട

2 കേഭാലടനി ഗ്രൂപട്ട്   3776.4993 എറണഭാകുളല & തൃശ്ശൂര് 

3 തണ്ണനികത്തഭാടട്ട് എകസറട്ട്     699.3500 പത്തനലതനിട 

4 കപരഭാമ്പ്ര എകസറട്ട്     943.0000 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 

5 രഭാജപുരല എകസറട്ട്    1522.9100 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 

6 മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് എകസറട്ട്      513.0300 പഭാലക്കഭാടട്ട് 

7 നനിലമ്പൂര് എകസറട്ട്      435.9380 മലപ്പുറല 

8 ചേതീകമനനി എകസറട്ട്     924.0000 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്&കേണ്ണൂര്

9 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എകസറട്ട്   2965.0000 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷനനിലല കതഭാടങ്ങളനില് പ്രധഭാന കറഭാഡുകേള കൂടഭാലത കൃഷനി
ആവശലത്തനിനു മഭാത്രല അതഭാതട്ട് സമയങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേനികലഭാമതീററുകേകളഭാളല
കറഭാഡുകേളുണട്ട്.  എടട്ട്  ജനിലകേളനിലഭായനി  പരന  കേനിടക്കുന്ന  കതഭാടങ്ങളനിലല  എലഭാ
കറഭാഡുകേളുല കൃതലമഭായനി സര്കവ്വ ലചേയട്ട് കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിചനിടനില.  കറഭാഡട്ട് ടഭാറനിലഗട്ട്,
മറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവ  നടത്തുകമ്പഭാള  അതനിനഭാവശലമഭായ
അളവകേള മഭാത്രകമ എടുക്കഭാറുള. 

(സനി)  സഭാധഭാരണയഭായനി  കറഭാഡുകേളുലട  അറകുറപണനികേള  പ്ലൈഭാകന്റെഷന്
കകേഭാര്പകറഷനഭാണട്ട്  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാറുള്ളതട്ട്.  എന്നഭാല്  ചേനില  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്
പ  ഞഭായത്തട്ട്/ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുകേളുലട  അകപക്ഷ  പ്രകേഭാരല  ഈ  കജഭാലനികേള
നനിര്വ്വഹനിക്കുവഭാന് അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്. 

(ഡനി)  പഞഭായത്തുകേള  കരഖഭാമൂലല  കറഭാഡുകേളക്കുകവണനി  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള,  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല,  അനുവദനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്ന
തഭാലണങ്കനില്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  കറഭാഡനിനട്ട്  'എന്.ഒ.സനി.'
നല്കുകേയുല ലചേയ്തുവരുന. 
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കൃഷനി വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് നടപഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള 

55  (6129)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കൃഷനിവകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  കകേന്ദ്ര/
സലസഭാന കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേള ഏലതലഭാലമനല ഇവയട്ട് ഓകരഭാന്നനിനുല ലഭലമഭായ
കകേന്ദ്രസഹഭായവല സലസഭാന ഫണല എത്രലയനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സലസഭാനത്തട്ട് എത്ര കൃഷനി വകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസലര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുലണനല എത്ര കപര് തഭാല്ക്കഭാലനികേ / ദനിവസ കവതന
അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ലചേയനലണനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരനില് 5 വര്ഷത്തനില് കൂടുതലഭായനി കജഭാലനിലചേയന്ന തഭാല്ക്കഭാലനികേ /
ദനിവസകവതന ജതീവനക്കഭാര് എത്ര കപരുലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് കൃഷനി വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് പ്ലൈഭാന് പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  കകേന്ദ്ര  പദതനികേളുലടയുല  സലസഭാന
പദതനികേളുലടയുല  കനഭാണ്പ്ലൈഭാന്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  മറട്ട്
കക്ഷമ  പദതനികേളുലടയുല  വനിശദഭാലശല  അനുബനല  1  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.
സലസഭാന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുല  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേയഭാണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുല
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതല  അനുബനല  2  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.
എന്നഭാല്  കകേന്ദ്ര പദതനികേളക്കട്ട്  ബഡ്ജറനില്   തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണങ്കനിലല
ഓകരഭാ  പദതനിക്കുല  കകേന്ദ്ര  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സലസഭാന
വനിഹനിതങ്ങള  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട്.
നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല കകേന്ദ്ര പദതനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭായ സഹഭായവല സലസഭാന
ഫണല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കൃഷനി ഉന്നതനി കയഭാജന   (  അലബല സതീല  ) 60%   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതല   -   ആത്മ പദതനി  :

ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള സലസഭാന വനിഹനിതല- 2000 ലക്ഷല രൂപ 

കകേന്ദ്ര വനിഹനിതല - 3000 ലക്ഷല രൂപ 

ലഭലമഭായ കകേന്ദ്ര സഹഭായല - 503.74 ലക്ഷല രൂപ

സലസഭാന സഹഭായല - 335.82 ലക്ഷല രൂപ

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 

1196/2017.
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2.  കൃഷനി  ഉന്നതനികയഭാജന    (  അലബല  സതീല  )  60%    കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതല    -    മറട്ട്

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള :

• വൃഷ്ടനി പ്രകദശ വനികേസനല 

• മണ്ണട്ട് ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനല 

• കസഭായനില് ലഹല്ത്തട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് 

• കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ മനിഷന് 

• നഭാഷണല് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന് 

• കേഭാര്ഷനികേ യനവത്ക്കരണല 

• വനിത്തുല നടതീല് വസ്തുക്കളുലടയുല ഉപമനിഷന് 

• ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്  ഫഭാമനിലഗട്ട്  (പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി  വനികേഭാസട്ട്  കയഭാജന  

(പനി.ലകേ.വനി.പവ.)

•  പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന (പനി.എല.ലകേ.എസട്ട്.പവ.) 

• നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡട്ട്  പദതനി-പ്രഭാകദശനികേ  ലതങ്ങനിന്പത  

നഴറനികേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല 

• രഭാ ഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസട്ട് കയഭാജന പദതനി 

• നഭാഷണല് ഇ-ഗകവണന്സട്ട് പദതനി (എന്.ഇ.ജനി.പനി.എ.) 

• കദശതീയ ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പദതനി. 

പ്രസ്തുത  പദതനികേളനില്  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന്,  ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്  ഫഭാമനിലഗട്ട്

പനി.ലകേ.വനി.പവ.,  എന്.ഇ.ജനി.പനി.എ.  എന്നതീ  പദതനികേളക്കട്ട്  2015-16  കേഭാലയളവനില്

ലഭലമഭായ തുകേയഭാണട്ട്  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.   2016-17  -ല്

കേഭാര്ഷനികേ  യനവത്ക്കരണല,  നഭാഷണല്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷന്,

ആര്.ലകേ.വനി.പവ.  എന്നതീ  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായല  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇതുസലബനനിച വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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പദതനി കകേന്ദ്ര വനിഹനിതല 
(രൂപ ലക്ഷത്തനില്)

സലസഭാന വനിഹനിതല
(രൂപ ലക്ഷത്തനില്) 

ആര്.ലകേ.വനി.പവ. 78.86 52.57

കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ മനിഷന് 101.25 24.6

നഭാഷണല് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന് 1000 666.67

ഓര്ഗഭാനനികേട്ട് ഫഭാമനിലഗട്ട് (പനി.ലകേ.വനി.പവ.) 382.22 254.813

കേഭാര്ഷനികേ യനവത്ക്കരണല 100 66.67

എന്.ഇ.ജനി.പനി.എ. 231.176 116.93

നഭാഷണല്  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പദതനി  റതീ-ഇകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  സതീല  ആയതനിനഭാല്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേയഭാണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.
2016-17-ല് പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 385 ലക്ഷല രൂപയഭാണട്ട്. 

(ബനി) കൃഷനി വകുപനില് ജനിലഭാ തലത്തനില് 28 കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറക്ടര്മഭാരുല കൂടഭാലത
ലഡപമ്യൂടനി ഡയറക്ടര് - 112, അസനിസന്റെട്ട് ഡയറക്ടര് - 210, കൃഷനി ഓഫതീസര് - 1171,
കൃഷനി  അസനിസന്റെട്ട്  -  3071  എന്നനിങ്ങലന  അനുവദനതീയമഭായ  തസനികേകേളനില്
ഉകദലഭാഗസര്  ഉണട്ട്.  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്  വനിവനിധ
പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി 1393 കപര് ഈ വകുപനില് കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന. 

(സനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന. 

കൃഷനി ഭവനുകേളുലട പ്രവര്ത്തനല ലമചമഭാക്കഭാന് നടപടനി 

56 (6130)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  കൃഷനി  ഭവനുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനല  ഈ  സര്ക്കഭാര്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാള പ്രവര്ത്തനല
നനിലചമടനിലല  മന്ദതീഭവനിചതുമഭായനിട്ടുണഭായനിരുന്ന  കൃഷനിഭവനുകേള  ഏലതലഭാലമനല
ഇവലയ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന് ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനികേള നഭാളനിതുവലര
സസതീകേരനിച്ചു എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്
കൃഷനി  വകുപനില്  നനിനല  എത്ര  ശതമഭാനല  ജതീവനക്കഭാലര  തകദ്ദേശസസയലഭരണ
വകുപനികലക്കട്ട് പുനര് വനിനലസനിച്ചു എനല ഇതട്ട്  കൃഷനി വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലത്ത
ബഭാധനിച്ചുകവഭാ എനല എങ്കനില് എന്തുമഭാത്രലമനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിലന്റെ  രണഭാലഘടത്തനില്  ഭക്ഷലവനിളകേളുലട
ഉല്പഭാദനല  തുടങ്ങനി  എലനലഭാല  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്
എനല  ആയതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഭവന്  പ്രവര്ത്തനല  ലമചമഭാക്കഭാന്  എന്തുനടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലമനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഉണട്ട്.  കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനില്  കൃഷനി  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറക്ടര്മഭാരുലട
പ്രതനിമഭാസ കയഭാഗങ്ങളനിലല, ജനിലഭാതലത്തനില്  പ്രനിന്സനിപല് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുല,
കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായ  കൃഷനി  ലഡപമ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്മഭാരുല  കൃഷനി  ഭവലന്റെ
പ്രവര്ത്തനവല പദതനി നനിര്വ്വഹണവല വനിലയനിരുത്തഭാറുണട്ട്. 

(ബനി)  കൃഷനി ഭവനുകേളുലട പ്രവര്ത്തനല പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് നനിലയ്ക്കുകേകയഭാ,
മന്ദതീഭവനിക്കുകേകയഭാ ലചേയനിടനില.  എന്നഭാല് പദതനി രൂപതീകേരണത്തനിലല നടത്തനിപനിലല
പഭാകേപനിഴകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനി  ഭവലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  ഒഴനിവള്ള  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില്
എലകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖനയുല  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖനയുല  നനിയമനല
നടത്തനിവരുന.  കൃഷനി  ഭവനുകേള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന്  അടനിസഭാന
സകൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുല  വനിജഭാന  വലഭാപനത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
സകൗകേരലങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുല  വഭാഹന  സകൗകേരലങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി വകുപനില്നനിനല
197  ക്ലറനിക്കല്  വനിഭഭാഗല  ജതീവനക്കഭാലര  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  വകുപനികലക്കട്ട്
പുനര്വനിനലസനിക്കുകേയുണഭായനി.  ക്ലറനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുലട  പുനര്വനിനലഭാസല  കൃഷനി
വകുപനിലല പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി വനിഷയല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന. 

(ഡനി)  പ്രധഭാന  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളഭായ  ലനലട്ട് ല,  ലതങ്ങട്ട്,  പചക്കറനികേള,
പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  മറട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേള  എന്നനിവയുലട
ഉത്പഭാദനവല  ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുല  വര്ദനിപനിചട്ട്  ലമചലപട  വനിപണന
സകൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനി  കേര്ഷകേനട്ട്  പരമഭാവധനി  വരുമഭാനല  കനടനിലക്കഭാടുത്തട്ട്
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  ആദഭായകേരവല  ആകേര്ഷകേവമഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട്  കൃഷനി  വകുപട്ട്
ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  യനവത്ക്കരണല,  പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ വനിളകേളുലട കൃഷനി ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തല്, വനിപണനിക്കനുസൃതമഭായ
ലപ്രഭാഡക്ഷന് പ്ലൈഭാനനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഉത്പഭാദനല  ക്രമലപടുത്തനി കേഭാര്ഷനികേ
ഉത്പന്നങ്ങളക്കട്ട് ശക്തമഭായ വനിപണന സകൗകേരലല  പരമ്പരഭാഗത വനിത്തനിനങ്ങളുലട
സലരക്ഷണവല കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കലല  തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്  കൃഷനി  വകുപട്ട്
ഊന്നല്  നല്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഈ  പരനിപഭാടനികേളനില്  എലഭാലതലന്ന
തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട സഭാമ്പത്തനികേ പങ്കഭാളനിത്തവല പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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കൃഷനി ഭവനുകേളുലട ആധുനനികേവത്കേരണല 

57 (6131) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനില : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല കൃഷനി ഭവനുകേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണല പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  കേണക്ടനിവനിറനി  തുടങ്ങനിയവ  എലഭാ  കൃഷനി  ഭവനുകേളനിലല

ലഭലമഭാകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല സകൗകേരലങ്ങള ലഭലമലഭാത്ത കൃഷനി ഭവനുകേളുലട എണ്ണല ജനില

തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി ഭവനുകേളനില് നടത്തഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  എലഭാ  കൃഷനി  ഭവനുകേളനിലല

ഇന്റെര്ലനറട്ട്  കേണക്ടനിവനിറനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള  പകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിനഭായനി കൃഷനി വകുപനിനുകവണനി BSNL- ലന്റെ ഒരു ലസഷലല് പ്ലൈഭാന് (BBG ULD

Combo 945) നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഇതനിനു സഭാധനിക്കഭാത്ത സലങ്ങളനില് WiMAX

Plan under BUW1850/WLL  കേണക്ഷന് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്റെര്ലനറട്ട് സകൗകേരലല

ഓകരഭാ  ലകേഭാലവല  പുതുക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല  ഉകദലഭാഗസര്  ആവശലലപടുന്ന

മുറയട്ട് ഫണല നല്കേനിവരുന. 

(ഡനി)  2012-13  കേഭാലഘടല  മുതല്  ആരലഭനിച  കേര്ഷകേ  രജനികസ്ട്രേഷന് 

പദതനിയനില്  ഇതനിനകേല  18.70  ലക്ഷല കേര്ഷകേരുലട  അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

www.kisan.gov.in  എന്ന കേര്ഷകേ  കഡറഭാകബസനില്  കേര്ഷകേരുലട  ഓണ്പലന്

 കഡറഭാ എന്ട്രൈനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വരുന. കേര്ഷകേ രജനികസ്ട്രേഷനുല ഇ-കപലമന്റുല എന്ന

പദതനി  പ്രകേഭാരല  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  അവരുലട  ബഭാങ്കട്ട്

അക്കകൗണകേളനില് കനരനിടട്ട് നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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ലമഭാപബല് കഫഭാണ് ഉള്ള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സബ്സനിഡനി തുകേ അക്കകൗണനികലക്കട്ട്

പകേമഭാറനിയ  അലലങ്കനില്  തനിരസരനിക്കലപട  വനിവരല  എസട്ട്.എല.എസട്ട്.  ആയനി

അറനിയനിക്കുവഭാനുള്ള  സലവനിധഭാനവല  നനിലവനിലണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരല,  തുകേ

ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസല  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ലമഭാത്തല

സബ്സനിഡനി തുകേ കകേഭാര് ബഭാങ്കനിലഗട്ട് അക്കകൗണനികലക്കട്ട് നല്കേനിയതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള

www.ebt.kerala.gov.in  എന്നട്ട്  ലവബ്പസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുവരുന.

ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിലന്റെ   ഭഭാഗമഭായനി  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  സലരലഭങ്ങളനിലൂലട

ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  വനിജഭാന  വലഭാപനല  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി

ഭവനുകേലള  സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  "കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കസഭാഷലല്

മതീഡനിയയുലട  സമനസയല"  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

പകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. 

കൃഷനി വകുപനില് മഭാനദണ്ഡല പഭാലനിക്കഭാലത നനിയമനല 

58 (6132)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കൃഷനി  വകുപനിലല മഭാനദണ്ഡല പഭാലനിക്കഭാലതയുള്ള നനിയമനല അകനസഷനിക്കുലമന്ന

13-10-2016-ലല പത്ര പ്രസഭാവനലയ തുടര്ന്നട്ട് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു

എനല  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനല

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല  

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്

തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനിച  ജതീവനക്കഭാലര  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന

മുറയ്ക്കുല ദനിവസകവതനക്കഭാലര അടനിയനരമഭായുല പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുല ആവശലമഭാലണങ്കനില്

വലഭാപകേമഭായ  പരസലല  നല്കേനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള

ലതരലഞ്ഞടുത്തട്ട്  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  No  CA  77/DA/2016  നമ്പര്  സര്ക്കുലര് 

പ്രകേഭാരല  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമവകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്  നനിര്കദ്ദേശല

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ഇന്ഫര്കമഷന് കേനികയഭാസ്കുകേള 

59  (6133)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2010-നു  കശഷല  എന്.ഇ.ജനി.പനി.  പ്രകേഭാരല  കൃഷനി  വകുപനിനട്ട്  എത്ര
ഇന്ഫര്കമഷന് കേനികയഭാസ്കുകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്; വര്ഷല തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേനികയഭാസ്കുകേള ഇനനിയുല സഭാപനിക്കഭാത്ത സലങ്ങള ഏലതഭാലക്കലയന്നട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എത്ര രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരല 

(എ)  2010,  2011,  2012  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  എന്.ഇ.ജനി.പനി.  പദതനി
പ്രകേഭാരല  കൃഷനി  വകുപനിനട്ട്  ഇന് ഫര്കമഷന്  കേനികയഭാസ്കുകേള  ലഭനിചനിടനില.  2013-ല്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് 76 കേനികയഭാസ്കുകേള  കൃഷനി വകുപനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കനി. 

(ബനി) 2013-ല് ലഭനിച 76 കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു. 

(സനി)  നഭാഷണല് ഇ-ഗകവണന്സട്ട് പ്ലൈഭാന്-അഗനികേളചര്  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ കേമ്പമ്യൂടറുകേള,  പ്രനിന്റെറുകേള,  യു.പനി.എസട്ട്.,  കേനികയഭാസട്ട്സട്ട്
എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടട്ട്  തുകേ
ലചേലവഴനിക്കുകേയഭാണുണഭായതട്ട്. 

എന്കഡഭാസളഫഭാന് ബഭാധനിതര്ക്കട്ട് പ്ലൈഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനല
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല 

60 (6134)  ശതീ  .    സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  കരഭാഗ  ബഭാധയ്ക്കു
കേഭാരണമഭായ ലകേമനിക്കല്സട്ട് പ്ലൈഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷന് ഏതു കേഭാലഘടത്തനിലഭാണട്ട്
'കസ്പ്രേ ' ലചേയലതന അറനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏലതലഭാല പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണട്ട് ലഹലനികകേഭാപ്റര് മുകഖന ലകേമനിക്കല്സട്ട്
'കസ്പ്രേ ' ലചേയലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലഘടത്തനില്  പ്ലൈഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ലചേയര്മഭാനുല
എല.ഡനി.-യുല ആലരലഭാമഭായനിരുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;



136      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

(ഡനി)  പ്ലൈഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിനല  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  കരഭാഗ
ബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  എലനങ്കനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകമഭാ  നഷ്ടപരനിഹഭാരകമഭാ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  1983  മുതല്  2000-01  വലരയഭാണട്ട്  എന് കഡഭാസളഫഭാന്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കതഭാടങ്ങളനില് കസ്പ്രേ ലചേയതട്ട്. 

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  രഭാജപുരല,  ചേതീകമനനി,  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്
എന്നതീ  എകസറ്റുകേളനിലഭാണട്ട്  ലഹലനികകേഭാപ്റര്  മുകഖന  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  കസ്പ്രേ
ലചേയതട്ട്. 

(സനി)  മഭാകനജനിലഗട്ട് ഡയറകക്ടഴട്ട് 

ശതീ. റനി. എസട്ട്. നഭായര് 18-5-1981 - 18-5-1984

ശതീ. എന്. ലകേ. കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന് 18-5-1984 - 28-2-1988

ശതീ. എല. എസട്ട്. കജഭാസഫട്ട് IAS 28-2-1988 - 2-5-1988

ശതീ. കുരുവനിള കജഭാണ് IAS 2-5-1988 - 19-7-1989

ശതീ. ലകേ. ശനിവപ്രസഭാദട്ട് 19-7-1989 - 18-4-1990

ശതീ. ഇ. ലകേ. ഭരതട്ട് ഭൂഷന് IAS 18-4-1990 - 28-11-1990

ശതീ. വനികനഭാദട്ട് റഭായട്ട് IAS 29-11-1990 - 19-12-1990

ശതീ. എന്. വനിജയകുമഭാര് 20-12-1990 - 24-9-1991

ശതീ. എ. രഭാമചേന്ദ്രന് 24-9-1991 - 10-10-1991

കഡഭാ. കജക്കബട്ട് കതഭാമസട്ട് IPS 11-10-1991 - 25-8-1992

കമജ. ജന. പനി. എല. കമകനഭാന് 26-8-1992 - 18-8-1995

 കഡഭാ. കജക്കബട്ട് കതഭാമസട്ട്   IPS 18-8-1995 - 20-12-1995 

ശതീ. അമര്നഭാഥട്ട് ലഷടനി IFS 20-12-1995 - 3-4-1996

ശതീ. ലകേ. ലകേ. ശതീവഭാസവ IFS 3-4-1996 - 8-4-1997

 ശതീ. സനി. എസട്ട്. സചേനിതട്ട് 8-4-1997 - 24-11-1997

ശതീ. ലകേ. പനി. ഔകസഫട്ട് IFS 24-11-1997 - 6-6-2001 

ശതീ. എന്. കമഭാഹന് കുമഭാര് (i/c) 6-6-2001 - 12-11-2001 
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ലചേയര്മഭാന് 

CAV.T.U. കുരുവനിള 10-11-1982 - 18-4-1987

ശതീ. എല. എസട്ട്. കജഭാസഫട്ട് IAS 18-4-1987 - 27-10-1987

ശതീ. വനി. റനി. കതഭാമസട്ട് 27-10-1987 - 23-11-1990

ശതീ. വനികനഭാദട്ട് റഭായട്ട് IAS 23-11-1990 - 13-12-1990

ശതീ. ലകേ. പനി. പ്രഭഭാകേരന് 13-12-1990 - 30-6-1991

ശതീ. എല. എസട്ട്. കജഭാസഫട്ട് IAS 1-7-1991 - 3-9-1992

കമജ. ജന. പനി.എല. കമകനഭാന് 4-9-1992 - 17-10-1993

ശതീ. എന്. പനി. ലമഭായതീന് 18-10-1993 - 6-6-1996

ശതീ. വനി. കൃഷ്ണമൂര്ത്തനി IAS 6-6-1996 - 30-10-1996

അഡസ. പനി. ലകേ. ചേനിത്രഭഭാനു 30-10-1996 - 6-6-2001 

ശതീ. പനി. ലകേ. ലമഭാഹനനി IAS 6-6-2001 - 7-7-2001 

ശതീമതനി ലകേ. ബനി. വതലകുമഭാരനി IAS 7-7-2001 - 21-8-2001 

(ഡനി)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  കരഭാഗ  ബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  നല്കേഭാനഭായനി
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട് പ്ലൈഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷന്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലഭാ
കേളക്ടറുലട  ബഭാങ്കട്ട്  അക്കകൗണനികലക്കട്ട്  ഒന്നഭാല  ഗഡുവഭായനി  27.0425  കകേഭാടനി  രൂപ
4-6-2012-ലല രണഭാല ഗഡുവഭായനി 26.0625 കകേഭാടനി രൂപ 20-2-2014-ലല  (ആലകേ
53.105 കകേഭാടനി രൂപ) നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

തനിരൂരങ്ങഭാടനിയനിലല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഗുണകമന്മേയുള്ള ലനല്വനിത്തുകേള 

61 (6135) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറല ജനിലയനിലല ലനലറ എന്നട്ട് അറനിയലപടുന്ന തനിരൂരങ്ങഭാടനിയനിലല
വനിവനിധ  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഗുണകമന്മേയുളള  ലനല്വനിത്തുകേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വളങ്ങള  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിടുലത്ത  കേര്ഷകേരനില്  നനിനല  സലഭരനിക്കുന്ന  ലനലനിലന്റെ  വനില
കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലത നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

1075/2017.
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ഉത്തരല 

(എ)  ഗുണകമന്മേയുള്ള  ലനല്വനിത്തുകേള  സലസഭാന  വനിത്തു  വനികേസന
അകതഭാറനിറനി, നഭാഷണല് സതീഡട്ട് കകേഭാര്പകറഷന്, കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല
എന്നതീ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  വരുനണട്ട്  കൂടഭാലത
ലനല്വനിത്തനിനട്ട്  സബ്സനിഡനി തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല പദതനികേള
മുകഖന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കേനി  വരുനമുണട്ട്.  കേരലനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന
തനിനഭായുള്ള കൃഷനി വകുപനിലല പദതനി മുകഖന ലഹക്ടറനിനട്ട്  3,600  രൂപ നനിരക്കനില്
ലനല്വനിത്തനിനട്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കേനി  വരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലനല്വനിത്തട്ട്
ഉളലപലടയുള്ള  ഉത്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളക്കട്ട്  ലഹക്ടറനിനട്ട്  1,500  രൂപ  നനിരക്കനില്
സബ്സനിഡനി  സുസനിര  ലനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനിയനിലൂലട  കൃഷനി  വകുപട്ട്
നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

(ബനി)  സുസനിര  ലനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വളല
ഉളലപലടയുള്ള  ഉത്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  ഇ-കപലമന്റെട്ട്  ആയനി
കേര്ഷകേരുലട ബഭാങ്കട്ട് അക്കകൗണനികലക്കട്ട് നല്കേനി വരുനണട്ട്. 

(സനി) ലനലട്ട് ല സലഭരണത്തനിനഭായനി 2016-17-ലല ബഡ്ജറനില് 600 കകേഭാടനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. സമയബനനിതമഭായനി ലനല്വനില നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

പജവവളങ്ങളുലടയുല കേതീടനഭാശനിനനികേളുലടയുല ഗുണകമന്മേ 

62 (6136) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  വനില്ക്കലപടുന്ന  പജവ  വളങ്ങളുകടയുല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുകടയുല
ഗുണകമന്മേ  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല  സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗുണകമന്മേയനിലഭാത്ത പജവ വളങ്ങളുല കേതീടനഭാശനിനനികേളുല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
വനില്പന  നടത്തനി  അവലര  വഞനിതരഭാക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പജവകൃഷനി  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനങ്കനിലല  പഭാകക്കജട്ട്
ഓഫട്ട് പ്രഭാക്ടതീസട്ട് കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ലനലട്ട് ല,  വഭാഴ,  പചക്കറനി,  കുരുമുളകേട്ട്,  ഏലല എന്നതീ വനിളകേളനില് പജവ
കൃഷനി ലഭാഭകേരമഭാലണന്നട്ട് ലതളനിയനിക്കഭാന് കൃഷനി വകുകപഭാ കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലകയഭാ
പരതീക്ഷണങ്ങകളഭാ  പഠനങ്ങകളഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വളല  ഉത്പഭാദനല,  വനിതരണല,  വനില്പന  എന്നനിവ
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഫര്ടനിപലസര്  കേണ്കട്രൈഭാള  ഓര്ഡര്  (FCO)  1985
പ്രകേഭാരവല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  ഉത്പഭാദനല,  വനിതരണല,  വനില്പന  എന്നനിവ
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇന്ലസക്ടനിപസഡ്സട്ട്  ആക്ടട്ട്  1968  പ്രകേഭാരവല   കൃഷനി
വകുപട്ട്  പലസന്സനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനവല  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  രഭാസവളങ്ങളുലട
ഗുണകമന്മേ  പരനികശഭാധനയഭായനി  രണട്ട്  പരനികശഭാധനഭാശഭാലകേളുല  രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുലട
പരനികശഭാധനയഭായനി ഒരു പരനികശഭാധനഭാശഭാലയുല കൃഷനി വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനില്
സലസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന. ലഫര്ടനിപലസര് കേണ്കട്രൈഭാള ഓര്ഡര്  (FCO)
1985-ല് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന പജവവളങ്ങളക്കുല ഇന്ലസക്ടനിപസഡ്സട്ട് ആക്ടട്ട്
1968  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്ന  പജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേളക്കുമഭാണട്ട്  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനഭാ  സലവനിധഭാനവല  പലസന്സനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനവല  നനിലവനിലള്ളതട്ട്.
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിയനണത്തനില് ബഭാലഗ്ലൂര് ആസഭാനമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
റതീജനിയണല്  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്  ഫഭാമനിലഗട്ട്  (RCOF)  എന്ന
സഭാപനലത്തയഭാണട്ട്  പജവ  വളങ്ങളുലടയുല  പജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുലടയുല  ഗുണ
നനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  ആശയനിക്കുന്നതട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല
പടഭാമ്പനിയനില്  ഒരു  പജവ/ജതീവഭാണുവള  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാശഭാല
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  പജവ  കൃഷനിക്കട്ട്  പ്രചേഭാരകമറനിയകതഭാലട  പജവ
വളങ്ങളുലടയുല  പജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുലടയുല  ആവശലകേത  ക്രമമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയുല
നനിരവധനി ഉത്പന്നങ്ങള വനിപണനിയനില് വനില്പനയട്ട് എത്തുകേയുല ലചേയനണട്ട്.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലഫര്ടനിപലസര്  കേണ്കട്രൈഭാള  ഓര്ഡര്  (FCO)  1985-ല്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ചുരുക്കല  ചേനില  പജവവളങ്ങളുലട  സഭാമ്പനിളുകേള  മഭാത്രമഭാണട്ട്
ബഭാലഗ്ലൂരനിലല റതീജനിയണല് ലസന്റെര് കഫഭാര് ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്  ഫഭാമനിലഗട്ട്  (RCOF) -ലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  ഇകപഭാള  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇത്തരല
പരനികശഭാധനകേളനില്നനിനല  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  പജവവളങ്ങള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയലപടനിടനില.   പജവ  ജതീവഭാണു  വളങ്ങളക്കട്ട്  ലഫര്ടനിപലസര്  കേണ്കട്രൈഭാള
ഓര്ഡര്  (FCO)  1985  പ്രകേഭാരല  ഉത്പഭാദന  വനിതരണ  വനില്പന  പലസന്സട്ട്
കവണലമന്ന  നനിബനന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നതീക്കല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പജവ
കേതീടനഭാശനിനനികേളനില്  ജതീവഭാണു  കേതീടനഭാശനിനനികേള  ഒഴനിലകേയുള്ള  മനിക്ക  സസലജനല
കേതീടനഭാശനിനനികേളുല ഇന്ലസക്ടനിപസഡട്ട് ആക്ടട്ട്  1968  പ്രകേഭാരല രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ള
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തലഭാത്തതനിനഭാല്  അത്തരല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  വനിതരണവല  വനില്പനയുല
നനിയനനിക്കുവഭാനുല  ഗുണപരനികശഭാധന  ഉറപഭാക്കഭാനുല  നനിലവനില്  സലവനിധഭാനമനില.
എന്നഭാല് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല സലസഭാനത്തട്ട് സുരക്ഷനിത
ഭക്ഷല  ഉത്പഭാദനത്തനിനട്ട്  സമഗമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കുവഭാനഭായനി
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ. (എലഎസട്ട്.) നമ്പര് 110/16 അഗനി, തതീയതനി 24-6-2016
പ്രകേഭാരല രൂപതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുള്ള ഉന്നതതല സമനിതനി ഇക്കഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  ഇതനിന്പ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിറഴനിക്കുന്ന  സസലജനല  പജവ
കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  വനിവരകശഖരല  നടത്തുന്നതനിനുല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുള്ള
അലഗതീകൃത  ലകബഭാറടറനികേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഇവയുലട  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ഉണട്ട്. 

(ഡനി)  കൃഷനി  വകുപട്ട്  പരതീക്ഷണങ്ങകളഭാ  പഠനങ്ങകളഭാ  നടത്തനിയനിട നില.  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ലനല്കൃഷനിക്കുള്ള പമ്പനിലഗട്ട് സബ്സനിഡനി കുടനിശ്ശേനികേ 

63  (6137)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല  ജനിലയനില്  ലനല്കേ മൃഷനിക്കുള്ള  പമ്പനിലഗട്ട്  സബ്സനിഡനി
ഇനത്തനില് ഇനനിയുല ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാന് തുകേയുകണഭാലയന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഈ ഇനത്തനില് ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാന് അവകശഷനിക്കുന്ന തുകേ
അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  കകേഭാടയല  ജനിലയനില്  ലനല്കൃഷനിക്കുള്ള  പമ്പനിലഗട്ട്  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില്
ഇതുവലര  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  1  കകേഭാടനി  78  ലക്ഷല  രൂപ
ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുവഭാനുണട്ട്. 

(ബനി)  റവനദ്യു  വകുപട്ട്  മുഖഭാനരമഭാണട്ട്  ഈ  തുകേ  നല്കകേണതട്ട്.  പമ്പനിലഗട്ട്
സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില്  ഇനനിയുല  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാന്  അവകശഷനിക്കുന്ന  തുകേ
ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുന്നതനിനുള്ള ന ടപടനി ലഭാന്റെട്ട് റവനദ്യു കേമ്മേതീഷണറുമഭായനി ബനലപടട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് വഴനി പചക്കറനി വനിതരണല 

64 (6138) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  വഴനി
കേര്ഷകേരനില്  നനിനല  വനിപണനി  വനിലയട്ട്  തുലലമഭായ  വനില  നല്കേനി  സലഭരനിചട്ട്
നലഭായമഭായ നനിരക്കനില് വനിതരണല നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തുടനതീളല  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  വനിപണന  ശഭാലകേള
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശല ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) സലസഭാനലത്ത കേര്ഷകേര്, കേര്ഷകേ സലഘങ്ങള, കേഭാര് ഷനികേ  ലമഭാത്തവലഭാപഭാര
വനിപണനികേള,  വനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.ലകേ.,  കൃഷനി  ഭവനുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനല
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നലഭായവനില  നല്കേനി  പരമഭാവധനി  ഉത്പന്നങ്ങള  ഇടത്തട്ടുകേഭാലര
ഒഴനിവഭാക്കനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  കനരനിടട്ട്  സലഭരനിച്ചുവരുന.  ഈ  കേഴനിഞ്ഞ
ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള  10%  വനില  കൂടനി  നല്കേനിയഭാണട്ട്
കേര്ഷകേരനില്നനിനല പഴല പചക്കറനികേള സലഭരനിചതട്ട്. ഇപ്രകേഭാരല സലഭരനിച പചക്കറനി
മഭാര്ക്കറട്ട് വനിലകയക്കഭാള 30%  കുറഞ്ഞ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വനിറഴനിചതട്ട്.
ഇതുമൂലല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നലഭായവനില ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുല ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് മനിതമഭായ
നനിരക്കനില് പഴല പചക്കറനികേള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനട്ട് സഭാധനിച്ചു. 

(ബനി)  വനിപണനശഭാലകേള വനിപൂലതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ   ഭഭാഗമഭായനി   സലഭരണ
വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഇലഭാത്ത  മലപ്പുറല,  വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ
ജനിലകേളനില്  അവ  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുല  ഔടട്ട് ലലറ്റുകേളുലട  എണ്ണല  വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  നനിലവനിലള്ള  149  വനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങള  വരുന്ന  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
500  എണ്ണമഭാക്കനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.
ഇകതഭാലട സലസഭാനലത്ത എലഭാ നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലല കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ
വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള ഉണഭാകുല. 
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കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന് ഇടപഭാടുകേളനിലല സുതഭാരലത

65  (6139)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷലന്റെ  എത്ര  സഭാപനങ്ങള  ഓകരഭാ
ജനിലയനിലല പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാപനത്തനികലക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  പഴങ്ങളുല-പചക്കറനികേളുല  എവനിലട
നനിലന്നഭാലക്കയഭാണട്ട് കശഖരനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  ഇടപഭാടുകേള  സുതഭാരലമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
എലനലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന്  കകേരളയട്ട്  ജനിലകേളനില്  സഭാപനങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലല  കൃഷനി  ലഡപമ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്
(കഹഭാര്ടനികേളചര്)-ലന്റെ  കനതൃതസത്തനിലള്ള  ഒരു  ടതീല  സലസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്
മനിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അതതട്ട് ജനിലഭാ കൃഷനി ഓഫതീസനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  സലസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന് കകേരള പഴങ്ങളുല പചക്കറനികേളുല
കശഖരനിക്കുന്നനില.

കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനല വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

66 (6140) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനല  വര്ദനിപനികക്കണതനിലന്റെ
ആവശലകേത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനല വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണട്ട് പകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദന  വർദനവനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  സലസഭാനല
പകേവരനിച പുകരഭാഗതനി ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  മുഴവന്  സലങ്ങളുല  കേലണത്തനി  കൃഷനിയനിറ

ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  പലനിശരഹനിത  വഭായ്പയടക്കല

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനല വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്

ഭക്ഷലവനിളകേളക്കട്ട് കൂടുതല്  ഉകൗന്നല്  നല്കേനി.  സലകയഭാജനിത  കൃഷനി  രതീതനി

സഭാര്വ്വത്രനികേമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  അടുത്ത  5  വര്ഷല ലകേഭാണട്ട് ലനല്കൃഷനി

നനിലവനിലല 2 ലക്ഷല ലഹക്ടറനില് നനിനല 3 ലക്ഷല ലഹക്ടറഭായനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുല

പജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി  50000  ലഹക്ടര്  സലത്തട്ട്  അധനികേമഭായനി

വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുല  ലക്ഷലമനിടുന.  വനിത്തു  മുതല്  വനിപണനി  വലരയുള്ള  എലഭാ

സലവനിധഭാനങ്ങളുല  സമനസയനിപനിചട്ട്  പരമഭാവധനി  ഉല്പഭാദനല  പകേവരനിക്കുവഭാനുല

ലമചലപട വനിപണന സലവനിധഭാനല ലകേഭാണവന്നട്ട് കേര്ഷകേനട്ട് പരമഭാവധനി വരുമഭാനല

ലഭലമഭാക്കനി  കൃഷനി  ലഭാഭകേരമഭായ  ഒരു സലരലഭമഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാനുല  കേര്ഷകേലന  "ഒരു

കേഭാര്ഷനികേ സലരലഭകേനഭായനി” ഉയര്ത്തുവഭാനുല ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  ഏത്തവഭാഴ,  മറട്ട്  വഭാഴയനിനങ്ങള,  കുരുമുളകേട്ട്,  പപനഭാപനിള,  പപഭായ,

മരചതീനനി,  അടയ,  എള്ളട്ട്,  ലകേഭാകക്കഭാ,  ജഭാതനിക്ക  എന്നതീ  വനിളകേളനില്  ഗണലമഭായ

ഉല്പഭാദന വര്ദനവട്ട് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുകേളനിലൂലട വനിതരണല ലചേയ്തുവരുന്ന പചക്കറനികേള/പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള

67  (6141)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുകേളനിലൂലട  വനിതരണല  ലചേയ്തുവരുന്ന

പചക്കറനികേള/പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള  ഏലതഭാലക്ക  സലസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നഭാണട്ട്  ലകേഭാണ

വരുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  സലസഭാനത്തനിനകേത്തുനനിനല  വഭാങ്ങനി  വനില്പന  നടത്തുന്നതട്ട്

എത്ര ശതമഭാനല വരുലമനല ഇത്തരല വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട വനിതരണല ലചേയന്ന

പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുല  പചക്കറനികേളുല  പജവതീകേമഭായവയഭാകണഭാ  എന്നട്ട്  കബഭാദലലപടനിട്ടു

കണഭാലയനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനില്  കേര്ഷകേരനില്നനിനല  ലഭലമലഭാത്തതുല  ആവശലമുള്ളത്ര
അളവനില് ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ പചക്കറനികേള അയല് സലസഭാനങ്ങളഭായ തമനിഴഭാടട്ട്,
കേര്ണ്ണഭാടകേ എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിനല സലഭരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  സലസഭാനത്തനിനകേത്തുനനിനല ഏകേകദശല നഭാല്പതട്ട്  ശതമഭാനകത്തഭാളല
പഴങ്ങളുല  പചക്കറനികേളുമഭാണട്ട്  സലഭരനിചട്ട്  വനിപണനല  ലചേയന്നതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരല
സലഭരനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളുലട  സഭാമ്പനിളുകേള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലല
കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ്ട പരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനിയനില് ഇടയനിലട പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല
അവ വനിഷരഹനിതമഭാലണന്നട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തുകേയുല ലചേയന.

കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള ലകബഭാറടറനികേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണല

68 (6142) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .   എല  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദനലത്തയുല  ഉല്പഭാദനക്ഷമതലയയുല  വളലരയധനികേല
ബഭാധനിക്കുന്ന പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങളഭായ മണ്ണട്ട്  പരനികശഭാധനയുല വള പരനികശഭാധനയുല
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനില്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല  സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
നനിലവനിലള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണ്ണട്ട്,  വളല,  കേതീടനഭാശനിനനി,  വനിത്തട്ട്  എന്നനിവയുലട  സഭാമ്പനിളുകേള
പരനികശഭാധനിക്കുന്ന കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള ലകബഭാറടറനികേള വര്ഷങ്ങളക്കട്ട് മുമ്പട്ട്
സഭാപനിചതഭാലണന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലഭാബുകേളനില് ലഭലമഭായ മനിക്ക സഭാമഗനികേളുല  വളലര പഴയതുല
കേഭാലപഴക്കലമൂലല  ഗുണകമന്മേ  കുറഞ്ഞതുമഭായതനിനഭാല്  കൃതലമഭായ  പരനികശഭാധനഭാ
ഫലങ്ങള കവഗത്തനില് നല്കേഭാന് പരലഭാപ്തമല എന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഇത്തരല  ലകബഭാറടറനികേലള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുല
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുല  എലനലഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ) മണ്ണു പരനികശഭാധന ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ രതീതനിയനില് നടത്തുന്നതനിനട്ട് സലസഭാനത്തട്ട്
14  ജനിലഭാ  മണ്ണു  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളുല  9  സഞരനിക്കുന്ന മണ്ണട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ
ലഭാബുകേളുല കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. സലസഭാനത്തട്ട്
വനില്പന  നടത്തുന്ന  വളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് വളല  ഉല്പഭാദനല,
വനിതരണല,  വനില്പന  എന്നനിവയഭായനി  ലഫര്ടനിപലസര്  കേണ്കട്രൈഭാള  ഓര്ഡര്  1985
പ്രകേഭാരല  പലസന്സനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്
ഉല്പഭാദനല/വനിതരണല/വനില്പന  നടത്തുന്ന  രഭാസവളങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  രണട്ട്  രഭാസവള  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനഭാശഭാലകേള  തനിരുവനനപുരല  ജനിലയനിലല  പഭാകറഭാട്ടുകകേഭാണത്തുല പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിലല  പടഭാമ്പനിയനിലല ആയനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  മണ്ണട്ട്  പരനികശഭാധനഭാലഭാബുകേള  വര്ഷങ്ങളക്കട്ട്  മുമ്പട്ട്  സഭാപനിചവ
യഭാലണങ്കനിലല  "Modernization  of  Departmental  Laboratories”എന്ന
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  എലഭാ  മണ്ണു  പരനികശഭാധനഭാ
ലഭാബുകേളനിലല  രഭാസവള പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേളനിലല  കേതീടനഭാശനിനനി  പരനികശഭാധനഭാ
ലഭാബുകേളനിലല  വനിത്തട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളനിലല  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സൂക്ഷ്മ
മൂലകേങ്ങളടക്കല  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള ആധുനനികേ  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഇകപഭാള
ലഭാബുകേളനില്  നനിലവനിലണട്ട്.  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലഭാബുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുള്ള
പദതനി പ്രകേഭാരല ഓകരഭാ വര്ഷവല പുതനിയ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുകേയുല നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല അടനിസഭാന സകൗകേരല വനികേസനവല നടത്തനി വരനികേയുല ലചേയന.

(സനി)  ഇല.  കേഭാലപഴക്കലമൂലല  ഗുണകമന്മേ  കുറഞ്ഞ  ഉപകേരണങ്ങള  മഭാറനി
ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ലകബഭാറടറനികേളുലട  നവതീകേരണ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലങ്ങള
കൃതലമഭായനി തലന്ന തഭാമസമനിലഭാലത നല്കേനി വരുന.

(ഡനി)  മണ്ണട്ട്  പരനികശഭാധന  ലകബഭാറടറനികേലള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുല
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേന്ദ്ര സലസഭാന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  National Mission on Sustainable Agriculture-
ലല Soil Health Management എന്ന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി മണ്ണട്ട് പരനികശഭാധനഭാ
ലഭാബുകേളുലട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനട്ട്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മണ്ണട്ട്,  വളല,
കേതീടനഭാശനിനനി,  വനിത്തട്ട് എന്നനിവയുലട ഗുണനനിലവഭാരല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കൃഷനി
വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലള്ള  എലഭാ  പരനികശഭാധനഭാ  ശഭാലകേളുലടയുല  നവതീകേരണത്തനിനുല
നടത്തനിപനിനുല  അടനിസഭാന  സകൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുല  നൂതന  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നതനിനുല  'കമഭാഡപണകസഷന്  ഓഫട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെല്  ലകബഭാറടറതീസട്ട്'
എന്ന  കപരനില്  തുടര്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേ
ഓകരഭാ വര്ഷവല വകേയനിരുത്തുനണട്ട്.

1196/2017.
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മണ്ണട്ട് സലരക്ഷണ പദതനി

69 (6143) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :

ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :

ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  കസഭായനില്  സര്കവ്വ  &  കസഭായനില്  കേണ്സര്കവഷന്

വകുപട്ട് മണ്ണു സലരക്ഷണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട ഇവഭാലകവഷന് നടത്തഭാറുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിലയനിരുത്തല് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രധഭാന ചുമതലകേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലഭാ ജനിലകേളനിലല മണ്ണു സലരക്ഷണ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  1963-ല് പ്രകൃതനി വനിഭവ സലരക്ഷണത്തനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനലല  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്

സലസഭാനത്തട്ട് മണ്ണട്ട്  സലരക്ഷണ വകുപട്ട്  നനിലവനില് വന.  തുടര്ന്നട്ട്  1969  മുതല്

കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില്  കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷന് യണനിറഭായനി പ്രവര്ത്തനിചട്ട്

മണ്ണു  ജല  സലരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സലസഭാനത്തട്ട്

പ്രകൃതനി  വനിഭവ  സലരക്ഷണവല  പരനിപഭാലനവല  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  വനികേസനവല

മുന്ഗണന നല്കകേണ വനിഷയങ്ങളഭാലണന്നട്ട് മനസനിലഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട് മണ്ണു  പരലകവഷണ

സലരക്ഷണ  വകുപട്ട്  രൂപതീകൃതമഭായനി.  സലസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലല  മണ്ണു

പരലകവക്ഷണ  മണ്ണു  സലരക്ഷണ  വകുപട്ട്  മുകഖന  പ്രകൃതനി  വനിഭവ  സലരക്ഷണ,

പരനിപഭാലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  മണ്ണു  സലരക്ഷണവമഭായനി

ബനലപടട്ട്  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  പ്രധഭാന  പദതനികേള  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  വനിലയനിരുത്തല്  വകുപട്ട്

തലത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലല  കൃതലമഭായനി  നടത്തഭാറുണട്ട്.  സലസഭാന

ഇക്കകണഭാമനികട്ട് ആന്റെട്ട് സഭാറനിസനികട്ട് വകുപട്ട് വര്ഷലകതഭാറുല മണ്ണു പരലകവക്ഷണ  മണ്ണു

സലരക്ഷണ  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഇവഭാലമ്യൂകവഷന്

നടത്തഭാറുണട്ട്.  ഇതട്ട് കൂടഭാത ബഭാഹല ഏജന്സനികേളഭായ അഗനികേളചറല് ഫനിനഭാന്സട്ട്

കകേഭാര്പകറഷന്,  കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  കകേന്ദ്ര കതഭാടവനിള ഗകവഷണ

കകേന്ദ്രല,  റനി.ഇ.ആര്.ലഎ.  എന്നതീ ഏജന്സനികേളുല വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ മണ്ണു ജല

സലരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  വനിലയനിരുത്തല്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.

2-ാം  ഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  9  ജനിലകേളനിലഭായനി  വകുപട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിയ 26  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  പദതനികേള അഗനികേളചറല് ഫനിനഭാന്സട്ട്

കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  ജൂലഭായട്ട്  2003  മുതല്  മൂലലനനിര്ണ്ണയല  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത  2006-ല് സര്ക്കഭാര് അഗനികേളചറല് ഫനിനഭാന്സട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന

ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  9,  10  ഘടങ്ങളനില്  ഉളലപടനിരുന്ന  9  പദതനികേളുലട

അവകലഭാകേനവല  ഭകൗതനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വനിലയനിരുത്തലല  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  8,  9

പഞവതര  പദതനി  കേഭാലയളവനില്  കദശതീയ  നതീര്ത്തട  വനികേസന  പദതനിയനില്

വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുല  അഗനികേളചറല് ഫനിനഭാന്സട്ട് കകേഭാര്പകറഷന്

മുകഖന  2007-ല്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷങ്ങളനില് സലസഭാന ബഡ്ജറനില് ബഭാഹല ഏജന്സനികേള  മുകഖന വകുപനിലന്റെ

പദതനികേളുലട  വനിലയനിരുത്തലനിനഭായനി  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വകുപട്ട്

നടപനിലഭാക്കുന്ന  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.,  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്,  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാല  പദതനി

എന്നനിവയുലട  ഇവഭാലകവഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കകേന്ദ്ര  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ

കകേന്ദ്രല, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  വകുപനിനട്ട് ഇവഭാലകവഷനട്ട് മഭാത്രമഭായനി പ്രകതലകേ വനിഭഭാഗല നനിലവനിലനില.
എങ്കനിലല  ജനിലഭാതലത്തനിലല  സലസഭാനതലത്തനിലല  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  എലഭാ
പദതനികേളുലടയുല  അവകലഭാകേനവല  വനിലയനിരുത്തലല  സനിരമഭായനി  നടത്തഭാറുണട്ട്.
കൂടഭാലത ബഭാഹല ഏജന്സനികേള മുകഖനയുല വനിലയനിരുത്തല് നടത്തഭാറുണട്ട്.

(ഡനി)  മണ്ണു  പരലകവക്ഷണ  മണ്ണു  സലരക്ഷണ  വകുപനില്  നനിലവനില്
സലസഭാനത്തുടനതീളല  മണ്ണു  പരലകവഷണ  സലരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. തുടര്നല പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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വളങ്ങളുലടയുല കേതീടനഭാശനിനനികേളുലടയുല ഗുണനനിലവഭാരല

70 (6144)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിതരണല  ലചേയലപടുകേയുല  വനില്പന  നടത്തലപടുകേയുല
ലചേയന്ന വളങ്ങള, കേതീടനഭാശനിനനികേള എന്നനിവ സര്ക്കഭാര് സലവനിധഭാനല ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരനികശഭാധനയനില് തുടര് കൃഷനിക്കുല മണ്ണനിനുല കദഭാഷകേരമഭായ വളങ്ങളുല
കേതീടനഭാശനിനനികേളുല  വനിതരണല  ലചേയലപടുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഉലണങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  വനില്പന  നടത്തുന്ന  വളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  വളല  ഉല്പഭാദനല,  വനിതരണല,  വനില്പന  എന്നനിവയഭായനി
ലഫര്ടനിപലസര് കേണ്കട്രൈഭാള ഓര്ഡര് 1985 പ്രകേഭാരല പലസന്സനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനല
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിതരണവല  വനില്പനയുല  നടത്തുന്ന
രഭാസവളങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില്
രണട്ട് രഭാസവള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാശഭാലകേള തനിരുവനനപുരല ജനിലയനിലല
പഭാകറഭാട്ടുകകേഭാണത്തുല  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  പടഭാമ്പനിയനിലല  ആയനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.

സലസഭാനത്തട്ട്  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  വനിതരണവല  വനില്പനയുല  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ഇന്ലസകനിപസഡട്ട്  ആക്ടട്ട്  1968  പ്രകേഭാരല  പലസന്സനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  വനിതരണവല  വനില്പനയുല  നടത്തുന്ന
കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയഭായനി തനിരുവനനപുരല ജനിലയനിലല
പഭാകറഭാട്ടുകകേഭാണത്തട്ട്  ഒരു കേതീടനഭാശനിനനി  പരനികശഭാധനഭാശഭാല   പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ഓകരഭാ വര്ഷവല ലകബഭാറടറനികേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തഭാനഭായനി കശഖരനികക്കണതഭായ
വളങ്ങളുലടയുല കേതീടനഭാശനിനനികേളുലടയുല സഭാമ്പനിളുകേളുലട എണ്ണല എലഭാ ജനിലകേളക്കുല
കൃഷനി  ഡയറക്ടര്  നനിശ്ചയനിചട്ട്  നല്കുകേയുല  അതഭാതട്ട്  ജനിലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കൃഷനി  ആഫതീസര്മഭാര്  ലഫര്ടനിപലസര്  ഇന്ലസക്ടര്/  ഇന്ലസക്ടനിപസഡട്ട്
ഇന്ലസക്ടര്  എന്ന  നനിലയനില്  തങ്ങളുലട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന
ഡനികപഭാകേളനില്  നനിനല  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  ലഭാബുകേളനികലക്കട്ട്  അയചട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുല ലചേയനണട്ട്.
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(ബനി&സനി) സലസഭാനത്തട്ട് വനിറഴനിക്കലപടുന്ന രഭാസവളങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരല
സലബനനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള  FCO  1985  പ്രകേഭാരല വലക്തമഭായനി  നനിര്വ്വചേനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിശ്ചനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പുലര്ത്തഭാത്ത  രഭാസവള  ഉല്പഭാദന/  വനിതരണ/
വനില്പനക്കഭാര്ലക്കതനിലര   FCO  1985  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേളുല
സസതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്.

ഇന്ലസക്ടനിപസഡട്ട് ആക്ടട്ട് 1968 പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട ഗുണകമന്മേ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇപ്രകേഭാരല നനിശ്ചനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാത്ത
കേതീടനഭാശനിനനി  ഉല്പഭാദന/വനിതരണ/വനില്പനക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ഇന്ലസക്ടനിപസഡ്സട്ട്
ആക്ടട്ട്  1968  പ്രകേഭാരവല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുനണട്ട്.  അലഗതീകൃത
രഭാസവളങ്ങളുലടയുല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലടയുല  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  ഉപകയഭാഗല  മണ്ണനിനുല
തുടര്കൃഷനിക്കുല കദഭാഷകേരമലലങ്കനിലല  ഇവയുലട തുടര്ചയഭായ ഉപകയഭാഗല മണ്ണനിലന്റെ
ഘടനയ്ക്കുല  ഭകൗതനികേ സസഭഭാവങ്ങളക്കുല സഭാരമഭായ വലതനിയഭാനല സൃഷ്ടനിക്കുകേയുല  അതട്ട്
മണ്ണനിനുല  തുടര്കൃഷനിക്കുല  കദഭാഷകേരമഭായനി  മഭാറുകേയുല  ലചേയലമന്നട്ട്  ലപഭാതു
വനിലയനിരുത്തല് നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്. ഇതുകൂടനി കേണക്കനിലലടുത്തഭാണട്ട് സലസഭാനത്തട്ട്
മഭാരകേങ്ങളഭായ  17  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  വനിതരണവല  വനില്പനയുല  ഉപകയഭാഗവല
നനികരഭാധനിക്കുകേയുല  വനിഷവതീരലല  കൂടനിയ  7  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  ഉപകയഭാഗല
നനിയനണ വനികധയമഭാക്കുകേയുല ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ലനയഭാറനിന്കേര നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിലല മണ്ണട്ട് സലരക്ഷണല

71 (6145)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2011  മുതല്  2016  മഭാര്ചട്ട്  വലര  ലനയഭാറനിന്കേര നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്
മണ്ണട്ട്  സലരക്ഷണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എലനഭാലക്ക  കജഭാലനികേള  ലചേയ്തു  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

2011  മുതല്  2016  മഭാര്ചട്ട്  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  ലനയഭാറനിന്കേര  നനിയമസഭഭാ
മണ്ഡലത്തനില്  മണ്ണു പരലകവഷണ മണ്ണു സലരക്ഷണ വകുപട്ട് മുകഖന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
പദതനിയഭായ കദശതീയ നതീര്മറനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  അതനിയന്നൂര്
സബട്ട് വഭാടര്ലഷഡട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലനയഭാറനിന്കേര മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
അതനിയന്നൂര്,  തനിരുപ്പുറല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ഉളലപട  ലകേഭാടങ്ങഭാവനിള,  അതനിയന്നൂര്,
ഓലത്തഭാന്നനി  പമകക്രഭാ  വഭാടര്ലഷഡട്ട്  പ്രകദശത്തഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.
2014-15  കേഭാലയളവനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച പ്രസ്തുത പദതനിയനില്  55.09  ലക്ഷല രൂപ
ലചേലവഴനിചട്ട്  മണ്കേയഭാല,  കേല്ലുകേയഭാല,  മഴക്കുഴനികേള,  ലതങ്ങനിന്തടല  എടുക്കല്,  കേനിണര്
പുനരുദഭാരണല,  കേനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണല,  പകേകത്തഭാടുകേളുലട  പഭാര്ശസസലരക്ഷണല,
കേനകേഭാലനിലത്തഭാഴത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണല,  വനിവനിധ  വനിളകേളുലട  പ്രദര്ശനകത്തഭാടല,
ഉപകഭഭാക സലഘങ്ങള,  സസയല സഹഭായ സലഘങ്ങള എന്നനിവയുലട രൂപതീകേരണല,
റനികവഭാളവനിലഗട്ട്  ഫണട്ട്  വനിതരണല എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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മണ്ണുപരലകവക്ഷണ വകുപനില് ഫതീല്ഡട്ട് അസനിസന്റെട്ട് തസനികേയനികലക്കുള്ള
ലപ്രഭാകമഭാഷന്

72 (6146)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണ്ണു പരലകവക്ഷണ വകുപനില് കയഭാഗലതയുള്ള ലഭാബട്ട് അറന്ഡര്മഭാര്ക്കട്ട്
ഫതീല്ഡട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേയനികലക്കട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  നലഭാന്  നനിലവനില്
വലവസയുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഉത്തരവട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള ഈ വകുപനില് എത്ര ഫതീല്ഡട്ട് അസനിസന്റെട്ട് ഒഴനിവകേള ഉണട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  വകുപനിലല  തഭാഴ് ന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്
നല്കുന്നതനിനഭായനി ലസഷലല് റൂള നനിലവനിലകണഭാ; ഇലലങ്കനില് ലസഷലല് റൂളനിനഭായുള്ള
നടപടനികേള എത്രകത്തഭാളമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലസഷലല്  റൂള  നനിലവനില്  വന്നതനിനട്ട്  കശഷകമ  കമലനില്  ഇത്തരല
ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള  നടത്തുകേയുള  എന്ന  ഉത്തരവട്ട്  ഏലതങ്കനിലല  നനിലവനിലകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലസക്രടറനിയുലട 2-7-2016 ലല 488714/ഇബനി1/2016/കൃഷനി
നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  ഇകപഭാഴല  നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;  നനിലനനില്ക്കുന്നനിലലങ്കനില്  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവട്ട് പനിന്വലനിച്ചു ലകേഭാണള്ള ഉത്തരവട്ട് ഏലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മണ്ണു  പരലകവക്ഷണ  വകുപനില്  ലഭാബട്ട്  അറന്റെര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഫതീല്ഡട്ട്
അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേയനികലക്കട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില്  പ്രകതലകേ
ഉത്തരവകേലളഭാനല  ഇല.  എന്നഭാല്  6-5-1971-ലല  G.O.(Ms)  No.  134/71/Agri
നമ്പര് ഉത്തരവനിലല വലവസകേള പ്രകേഭാരല ലഭാബട്ട് അറന്ഡര്മഭാര് ഉളലപലടയുള്ള
തഭാഴ  കഗഡനിലള്ള  എലഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുല  കയഭാഗലതയുലടയുല  സതീനനികയഭാറനിറനിയുലടയുല
അടനിസഭാനത്തനില് തസനികേമഭാറത്തനിനട്ട് അര്ഹതയുണട്ട്.

(ബനി) 5 ഒഴനിവകേള.

(സനി)  ഫതീല്ഡട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേയനികലക്കട്ട്  ലസഷലല് റൂള നനിലവനിലനില.
എന്നഭാല്  6-5-1971-ലല  G.O.(Ms)  No.  134/71/Agri  നമ്പര്  എകനികേമ്യൂടതീവട്ട്
ഉത്തരവനിലല വലവസകേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് നനിയമനല നടത്തുന്നതട്ട്. കകേരളഭാ കസഭായനില്
സര്കവ്വ ആന്റെട്ട് കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷന് സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് ലസഷലല്
റൂള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) ഉണട്ട്.
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കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലല ഒഴനിവകേള

73 (6147)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലല  അസനിസന്റെട്ട്,  അഗനികേളചറല്

അസനിസന്റെട്ട് കഗഡട്ട് - II തസനികേകേളനികലക്കട്ട് എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലണട്ട് ; ഇതുവലര

എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള നനിയമനിച്ചു; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലണഭായനിട്ടുല  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുല  പനി.എസട്ട്.സനി.-ലയ

യഥഭാസമയല അറനിയനിക്കുന്നതനില് വതീഴ്ച വരുത്തുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര ഒഴനിവഭാക്കനി പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില്

ഉളലപടനിട്ടുള്ള കൂടുതല് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് നനിയമനല നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്  നനിലവനില്  അസനിസന്റെട്ട്

തസനികേയനില് 205 ഒഴനിവകേളുണട്ട്. ഇതനില് 103 ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയനിട്ടുണട്ട്. പനി.എസട്ട്.സനി. അപഡസസട്ട് ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് നനിലവനിലള്ള റഭാങ്കട്ട്

ലനിസനില് നനിനല ഇതുവലര ആലരയുല നനിയമനിചനിടനില.  അഗനികേളചറല് അസനിസന്റെട്ട്

കഗഡട്ട് II എന്ന തസനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില് നനിലവനിലനില.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  വനിഭജനലത്ത  തുടര്ന്നട്ട്  നനിലവനില്

കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലല  തസനികേകേളനിലല  കജഭാലനിഭഭാരല  നനിര്ണ്ണയനിച

കശഷല ഭരണസമനിതനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ബഭാക്കനിയുള്ള ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയന്ന

കേഭാരലല  തതീരുമഭാനനിക്കുല  എന്നട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ജനറല്  കേകൗണ്സനില്

തതീരുമഭാനനിചതനിന്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  മുഴവന്  ഒഴനിവകേളുല  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയവഭാന്

കേഴനിയഭാത്തതട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനില് വതീഴ്ച ഉണഭായനിടനില. 

(സനി)  'ബനി'  പനിരനിവനിലല  ഉത്തരത്തനില്  വലക്തമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രകേഭാരല

സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ഭരണസമനിതനി  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരല  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തുടര്നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് ഫ്രതീകസഭാണ്

74  (6148)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  ലചേറുകതഭാണനിയനില്  ഡഭാമനിലന്റെ  ഷടറുകേള  തുറന

വനിടഭാല്  ടകൗണ്  ലവള്ളത്തനിനടനിയനിലഭാകുല  എന്ന  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട

റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലചേറുകതഭാണനി  ടകൗണനിലന  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്

ഫ്രതീകസഭാണഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ഇതട്ട് സലബനനിച ഉത്തരവനിലന്റെ

പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരല  വഭാഴകത്തഭാപട്ട്  പഞഭായത്തനില്,  ലചേറുകതഭാണനി  ടകൗണനില്

കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  ഫ്രതീകസഭാണനിനുള്ളനില്  വരുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഇതുവലര

അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളവരുലട  വനിശദഭാലശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരല  ലചേറുകതഭാണനി  ടകൗണനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ

നനികരഭാധനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഏലതലഭാല

തതീയതനികേളനില്,  എത്ര ചേര്ചകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  ഫയല്

നമ്പറുകേളുല  ചേര്ചകേളുലട  വനിശദഭാലശങ്ങളുല  എടുത്ത തതീരുമഭാനങ്ങളുലട  പകേര്പ്പുകേളുല

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലബനനിച  ഉത്തരവട്ട്  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ഇതു സലബനനിച വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചു വരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 153

കുടുലബശതീ മുകഖന ലപഭാലനിവട്ട്

75 (6149) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കുടുലബശതീ  മുകഖന  'ലപഭാലനിവട്ട്'  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനകണഭാ;

(ബനി)  കുടുലബശതീയുലട കനതൃതസത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേളുല മറട്ട്
ഉല്പന്നങ്ങളുല  അതതട്ട്  പ്രകദശത്തട്ട്  തലന്ന  വനിപണന  കമളകേള  സലഘടനിപനിചട്ട്
വനിപണനല നടത്തുവഭാന് എലനലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനിലയ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുല  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല
തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളുലട പനിന്തുണകയഭാലട കേഭാര്ഷനികേ കമളകേളുല കേഭാര്ഷനികകേഭാതവങ്ങളുല
സലഘടനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  കുടുലബശതീ വനിപണനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പഞഭായത്തുകേളനില്
ആഴ്ച ചേനയുല മഭാസചേനയുല സലഘടനിപനിക്കുന.  ഇതനിനു പുറകമ ഉതവ ചേനകേള
നടത്തഭാറുണട്ട്.  ഇകൗ വര്ഷല മുതല് ഓകരഭാ ജനിലയനിലല ഓകരഭാ പചക്കറനി ഒകൗടട്ട് ലലറട്ട്
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി) പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് സനിരവനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനില്  കുടുലബശതീ  സലഘകൃഷനി  ഗ്രൂപ്പുകേള  പഞഭായത്തട്ട്,  കൃഷനി  ഓഫതീസട്ട്,
വനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.ലകേ. (ലവജനിറബനിള ആന്റെട്ട് ഫ്രൂടട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷന് കേകൗണ്സനില് ഓഫട്ട്
കകേരള) എന്നനിവരുമഭായനി സഹകേരനിചഭാണട്ട് വനിപണനി കേലണത്തുന്നതട്ട്.  ഇതനിനു പുറകമ
കേഭാര്ഷനികേ  ഉതവങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേഭായട്ട്  ഉതവല,  വനിത്തട്ട്  പഭാകേല്  ഉതവല,
ഓണല-റലസഭാന്,  വനിഷ,  ക്രനിസ്തുമസട്ട്  ചേനകേള എന്നനിവ പഞഭായത്തട്ട് തലങ്ങളനിലല
ജനിലഭാ തലങ്ങളനിലല സലഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.

1196/2017.
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കുടുലബശതീ പങ്കഭാളനിത്തമുള്ള പദതനികേള

 76 (6150)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഏലതലഭാല  പദതനികേളനിലഭാണട്ട്  കുടുലബശതീയുലട

പങ്കഭാളനിത്തമുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഏലതലഭാല  തരത്തനിലള്ള  കേണലക്കടുപ്പുകേളക്കഭായഭാണട്ട്  കുടുലബശതീ

പ്രവര്ത്തകേലര ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  കുടുലബശതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  തുകേ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇതട്ട്  ഏലതലഭാല  തരത്തനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്

കേഴനിയുലമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഫണപകയഭാഗനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന ആശയ,

ബഡ്സട്ട്,  ബഭാലസഭ,  ലജന്റെര്,  പട്രൈബല്,  യുവശതീ,  സമഗ,  സലഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേള

എന്നതീ  പ്രധഭാന  പദതനികേളക്കു  പുറകമ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന

പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  (പനി.എല.എ.പവ.),  രഭാജതീവട്ട്  ആവഭാസട്ട്

കയഭാജന(ആര്.എ.പവ.),  സലകയഭാജനിത  പഭാര്പനിട  കചേരനി  വനികേസന  പദതനി

(ലഎ.എചട്ട്.എസട്ട്.ഡനി.),  കബസനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കഫഭാര്  അര്ബന്  പുവര്

(ബനി.എസട്ട്.യു.പനി.),  കദശതീയ  നഗര  ഉപജതീവന  മനിഷന്  (എന്.യു.എല്.എല.),

കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ഉപജതീവന  മനിഷന്  (എന്.ആര്.എല്.എല),  ദതീന്  ദയഭാല്

ഉപഭാദലഭായ  ഗഭാമതീണ  കേകൗശലല  കയഭാജന  (ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ലകേ.പവ.),  മഹനിള

കേനിസഭാന്  സശഭാക്തതീകേരണ്  പരനികയഭാജന  (എല.ലകേ.എസട്ട്.പനി.)  മുതലഭായ  ദഭാരനിദല

നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  പദതനികേളുലടയുല  കനഭാഡല്  ഏജന്സനിയഭായനി  കുടുലബശതീ

പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള നടപനിലഭാക്കുന്ന ദഭാരനിദല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന

പദതനികേള  സലകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട

സഹകേരണകത്തഭാലട  കുടുലബശതീ  മുകഖന  പദതനികേള  സലസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ

നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.
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(ബനി)  ബനി.പനി.എല്.  സര്കവ്വ,  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപന്ഷന്  പദതനിയുലട

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുമഭായുള്ള  ഒരു  അഭനിപ്രഭായ  സര്കവ്വ,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ

പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  (PMAY)  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള

കേലണത്തുന്നതനിനട്ട്  നഗരസഭകേളനില്  നടത്തനിയ  സര്കവ്വ  എന്നനിവ  കുടുലബശതീ

പ്രവര്ത്തകേലര  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ

സഭാപനങ്ങളുലട വനിവനിധ സര്കവ്വകേള,  മറ്റു വകുപ്പുകേളുലട വനിവനിധ കേണലക്കടുപ്പുകേള

തുടങ്ങനിയവയുല  കുടുലബശതീ  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേണലക്കടുപനിലന്റെ  വലഭാപ്തനിയുല  മറ്റു

ഘടകേങ്ങളുല  പരനിഗണനിചട്ട്,  കേണലക്കടുപ്പുകേള  നടത്തുകമ്പഭാള  കുടുലബശതീലയ

പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  എലഭാവര്ക്കുല  ഭവനല  എന്ന  സസപ്നല  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കു

ന്നതനിനഭായുള്ള  മനിഷന്  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള

ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്കവ്വയുല  കുടുലബശതീലയ  ചുമതലലപടുത്തഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി) 2016-17  വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് കുടുലബശതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
130  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്
പ്രസലഗത്തനില്  ആശയ പദതനിയുലട  വനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ
കുടുലബശതീയട്ട് അധനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തുന്നതഭായുല പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത തുകേ
സലഘടന,  സഭാമൂഹല  വനികേസനല,  പ്രഭാകദശനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനല  എന്നതീ
പദതനികേളക്കഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

പലകബറനിയന്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

77  (6151)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പലബറനികേളനില്
പലകബറനിയന്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് വലവസയുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരല  പലബറനികേളനില്  പലകബറനിയന്മഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനലഭാല; എങ്ങലനലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  തകദ്ദേശ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  സനിര  നനിയമനല  കനടനിയ
പലകബറനിയന്മഭാരുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എവനിലടലയലഭാലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) വലവസയുണട്ട്. 

(ബനി) 1994-ലല കകേരള പഞഭായത്തട്ട് സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് ചേടങ്ങള
പ്രകേഭാരല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല  പലബറനികേളനില്  പലകബറനിയന്മേഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കയഭാഗലരഭായ  (എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി./തത്തുലലല,  പബനികേട്ട്
എകഭാമനികനഷന്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പലബറനി  സയന്സട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്/കകേരള
ഗന്ഥശഭാല  സലഘത്തനിലന്റെ  പലബറനി  സയന്സട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്)
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില്  നനിനല  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  മുകഖനകയഭാ  അലലങ്കനില്  4  വര്ഷല
സര്വ്വതീസുള്ള  കയഭാഗലരഭായ  ഫളപടല  കേണനിജന്റെട്ട്  ജതീവനക്കഭാരനില്  നനിനല
തസനികേമഭാറല മുകഖനകയഭാ ഇവരുലട അഭഭാവത്തനില് കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനല മുകഖനകയഭാ
നനിയമനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വ്വതീസനില്  37  പലകബറനിയന്മേഭാരഭാണുള്ളതട്ട്.
പലകബറനിയന്മേഭാരുലട  തസനികേ  നനിലവനിലള്ള  നഗരസഭകേളുലട  വനിവരല
അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.   പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനിലന  സലബനനിച  വനിവരല
കശഖരനിചട്ട് നല്കുന്നതഭാണട്ട്.*

പനി.എല.ജനി.എസട്ട്.പവ. പദതനിയനില്ലപടുത്തനി നനിര്മ്മേനിച കറഭാഡുകേളുലട കേരഭാര്
തുകേ

78 (6153) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എല.ജനി.എസട്ട്.പവ.  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി നനിര്മ്മേനിച കറഭാഡുകേളുലട
കേരഭാര്  തുകേ  നല്കുന്നതനിനട്ട്  KSSRA  ലമമ്പര്  ലസക്രടറനിയുലട  അക്കകൗണനില്
ഇകപഭാള എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ബഭാലന്സുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരഭാറുകേഭാരുലട  എത്ര രൂപയുലട  അഡനിറട്ട്  ലചേയ ബനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാനുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അക്കകൗണനിലള്ള  തുകേ കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്
കേഭാരണല മുന്ഗണനഭാക്രമല ലതറനിചട്ട് പണല നല്കേനിയതഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേഭാടുത്തട്ട്  തതീര്ക്കഭാനുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  എന്നകത്തക്കട്ട്  ലകേഭാടുത്തട്ട്
തതീര്ക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ) 52.12 കകേഭാടനി രൂപ.

(ബനി) 58.43 കകേഭാടനി രൂപയുലട ബനില്ലുകേള.

(സനി) അല.

(ഡനി)  ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കുവഭാനുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
എത്രയുല കവഗല ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ബനി.പനി.എല്. സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

79  (6154)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില് ബനി.പനി.എല്.  പടനികേയനില് ഉളലപടനിടനിലഭാത്തതുല  എന്നഭാല്
ഉളലപടഭാന് അര്ഹരഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് ബനി.പനി.എല്.  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ബനി.ഡനി.ഒ.-ലയ
കൂടഭാലത  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിക്കട്ട്  ബനി.പനി.എല്.  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുന്നതനിനട്ട്
അനുവഭാദല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതു  സലബനനിചട്ട്  ഇറങ്ങനിയ  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്,  അദലഭാപകേര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്,  ആദഭായ  നനികുതനി  ഒടുക്കുന്നവര്,  സസനമഭായനി  ഒകരക്കറനിനുകമല്
ഭൂമനിയുള്ളവര്,  സസനമഭായനി ആയനിരല ചേതുരശ അടനിക്കുകമല് വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള വതീകടഭാ
ഫഭാകറഭാ ഉള്ളവര്,  നഭാലട്ട് ചേക്ര വഭാഹനല സസനമഭായനി ഉള്ളവര് എന്നതീ വനിഭഭാഗക്കഭാലര
ഒഴനിവഭാക്കനി  നനിലവനില്  ബനി.പനി.എല്.  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ആശയ പദതനിയനില് അലഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളവര്

2. മഭാനസനികേവല ശഭാരതീരനികേമഭായുല  പവകേലലമുള്ളവര്

3. ഓടനിസല ബഭാധനിചവര്

4. ഭര്ത്തഭാവട്ട് മരണമടഞ്ഞ സ്ത്രതീകേള

5. എയ്ഡ്സട്ട്, കേഭാന്സര് കരഭാഗനികേള, ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട് വനികധയരഭാകുന്നവര്

6. പരസഹഭായമനിലഭാലത  ജതീവനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയഭാത്തവരുല  ശരതീരല
തളര്ന്ന ശയഭാവലലബരഭായവരുല.
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കബഭാക്കട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫതീസര്  കൂടഭാലത  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിക്കുല
ബനി.പനി.എല്. സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നല്കുന്നതനിനട്ട് അനുവഭാദല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പനിഴ ഇകൗടഭാക്കനി അനധനികൃത ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല  ക്രമവല്ക്കരനിക്കുവഭാന് നടപടനി

80  (6155)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അനധനികൃതമഭായനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണല (വഭാസഗൃഹല/കകേഭാകമഴലല് ലകേടനിടങ്ങള)
നടത്തനിയവര്ക്കട്ട്  പനിഴ  ഈടഭാക്കനിലകേഭാണട്ട്  ലകേടനിട  നമ്പര്  നലഭാലമനള്ളതനിനട്ട്
എലനങ്കനിലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ഇതനിലന്റെ കകേഭാപനി
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് എനമുതലഭാണട്ട് ഈ ഉത്തരവനിനട്ട് പ്രഭാബലലല; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എനമുതല് നനിര്മ്മേനിച അനധനികൃത ലകേടനിടങ്ങളക്കഭാണട്ട് ഈ ഉത്തരവട്ട്
ബഭാധകേമഭാകുന്നതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വഭാസഗൃഹല അനധനികൃതമഭായനി  നനിര്മ്മേനിചവര്ക്കുല ലകേഭാകമഴലല് ലകേടനിടങ്ങള
നനിര്മ്മേനിചവര്ക്കുല  നനിയമഭാനുസരണല  പനിഴ  ഈടഭാക്കനി  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണല
ക്രമവല്ക്കരനിചട്ട് ലകേഭാടുക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചഭാല് അതട്ട് വളലര ആളക്കഭാര്ക്കട്ട്
പ്രകയഭാജനല ലഭനിക്കുലമന്നതട്ട് മനസനിലഭാക്കനി അനുകൂല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  ജനി.ഒ.(എലഎസട്ട്.)39/14/തസസഭവ  തതീയതനി  14-2-2014,  ജനി.ഒ.
(പനി) 108/15/തസസഭവ തതീയതനി  26-3-2015,  ജനി.ഒ.(എല.എസട്ട്.)  150/14/തസസഭവ
തതീയതനി  21-8-2014,  ജനി.ഒ.(പനി.)  285/15/തസസഭവ തതീയതനി  14-9-2015   എന്നതീ
ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കല ലചേയന.

(ബനി)  2014-ലല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ലകേടനിട  (അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
ക്രമവല്ക്കരണല)  ചേടങ്ങള  17  ലഫബ്രുവരനി  2014-ലല  (ഗസറനില്  വനിജഭാപനല
പ്രസനിദതീകേരനിച  തതീയതനി),  2014-ലല  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  ലകേടനിട  (അനധനികൃത
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ക്രമവല്ക്കരണല)  ചേടങ്ങള  27  ആഗസട്ട്  2014-ലല  (ഗസറനില്
വനിജഭാപനല പ്രസനിദതീകേരനിച തതീയതനി) പ്രഭാബലലത്തനില് വന്നനിരുന. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഇകൗ  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരവല  2013  മഭാര്ചട്ട്  31-ാം  തതീയതനി  വലര
നടത്തനിയനിട്ടുള്ള അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള ക്രമവത്കേരണത്തനിനട്ട് പരനിഗണനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.
ടനി  ചേടങ്ങളനില്  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരമുള്ള  വലവസകേള  പഭാലനിക്കുന്ന
ലകേടനിടങ്ങളുലട  ക്രമവത്കേരണത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷ  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ
സഭാപനത്തനിലന്റെ ലസക്രടറനി,  ജനിലഭാ ടകൗണ് പ്ലൈഭാനര്,  ചേതീഫട്ട് ടകൗണ് പ്ലൈഭാനര് മുകഖന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതല  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുല,  തുടര്ന്നട്ട്  ക്രമവത്ക്കരണത്തനിനട്ട്
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുമഭാണട്ട് വലവസ ലചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ഡനി) ഇകൗ നനിര്കദ്ദേശല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കറഭാഡട്ട് കേകയറല

81(6156)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മതനില്  ലകേടനിയുല,  ലകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിച്ചുല  കറഭാഡട്ട്
പകേകയറുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരല  പകേകയറക്കഭാരുലട  കമല്  സസതീകേരനിചട്ട്  വരുന്ന  നനിയമ
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) 2011-ലല കകേരള പഞഭായത്തട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടപ്രകേഭാരവല കകേരള
പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആക്ടനിലല വകുപട്ട് പ്രകേഭാരവല ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേള അനധനികൃത
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. ലകേഭാലല ജനിലയനില് ഏതഭാനുല
പഞഭായത്തുകേളനില്  കറഭാഡട്ട്  കേകയറല  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയതനിലന  തുടര്ന്നട്ട്  ഇത്തരല
കേകയറക്കഭാര്ലക്കതനിലര പ്രഭാഥമനികേ കനഭാടതീസട്ട്,  കസഭാപട്ട് ലമകമ്മേഭാ എന്നനിവ നല്കേനി ടനി
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനികേള  ബനലപട  കേക്ഷനിയുലട  ലചേലവനില്  ലപഭാളനിച്ചു
നതീക്കുകേയഭാണട്ട്  ലചേയ്തുവരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്  ചേനില  കേകയറങ്ങളനില്  കേക്ഷനികേള  ടനി
നടപടനികേളലക്കതനിരഭായനി  കകേഭാടതനിലയ  സമതീപനിക്കുകേയുല  കകേസട്ട്  നടത്തനിവരുകേയുല
ലചേയന.
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പത്തനലതനിട  ജനിലയനില്  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളലക്കതനിലര

ലകേ.പനി.ബനി.ആര്.  ചേടപ്രകേഭാരല  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുകേയുല  ചേനില  കകേസുകേളനില്

അതനിര്ത്തനി പുനര്നനിര്ണ്ണനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  സര്കവ്വയര്ക്കട്ട്  കേത്തട്ട്  നല്കുകേയുല

ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളലക്കതനിലര 1994-ലല

പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  254-ാം  വകുപട്ട്  (2)-ാം  ഉപവകുപട്ട്  29-ാം  ഖണ്ഡ

പ്രകേഭാരവല  1996-ലല  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  (പകേകയറല  നതീക്കല  ലചേയലല

അനധനികൃതമഭായനി പകേവശല വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് പനിഴ ചുമത്തലല ഇകൗടഭാക്കലല)  ചേടങ്ങള

പ്രകേഭാരവമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേഭാടയല  ജനിലയനില് ഭരണങ്ങഭാനല,

കേടനഭാടട്ട്,  പഭായനിപഭാടട്ട്,  പഭാറകത്തഭാടട്ട്,  രഭാമപുരല,  ടനി.വനി.  പുരല,  ഉഴവൂര്,  വഭാഴപള്ളനി,

ലവളര്  എന്നതീ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില്  കറഭാഡട്ട്  കേകയറല  ശദയനില്ലപടുകേയുല

പഭായനിപഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിനട്ട്  പഹകക്കഭാടതനിയനിലല  ലവളര്  രഭാമപുരല

പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  മുന്സനിഫട്ട്  കകേഭാടതനികേളനിലല  കകേസട്ട്  നനിലവനിലള്ളതുല  മറ്റു

പഞഭായത്തുകേള  കേകയറല  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുല

നനിര്മ്മേഭാണല ലപഭാളനിച്ചുനതീക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുകേയുല ലചേയന.

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില്  28  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേള കേകയറല റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയതനിലന

തുടര്ന്നട്ട് റവനമ്യൂ അധനികേഭാരനികേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട കേകയറല അളന്നട്ട് തനിടലപടുത്തനി

കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുകേയുല  കേകയറല  ഒഴനിപനിക്കുകേയുല  എന്നനിങ്ങലന  നനിയമപരമഭായനി

നടപനിലഭാകക്കണ  നടപടനികേള  വനിവനിധ  കകേസുകേളനിലഭായനി  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ആനക്കര,  എരനിമയര്,  കേപ്പൂര്,  കകേഭാകടഭാപഭാടല,  മഭാത്തൂര്,

ലപരനികങ്ങഭാട്ടുകുറനിശ്ശേനി,  തനിരുമനിറകക്കഭാടട്ട്,  വഭാണനിയലകുളല  എന്നതീ  8  ഗഭാമ

പഞഭായത്തുകേളനില് ലകേടനിടല ലകേടനിയുല കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചുല കറഭാഡട്ട് കേകയറുന്നതഭായനി

ശദയനില്ലപടുകേയുല ഇത്തരല കേകയറങ്ങളുലട  കൃതലത റവനമ്യൂ അധനികൃതരുലടയുല

സര്കവ്വയര്മഭാരുലടയുല  സഹഭായകത്തഭാലട  ക്ലനിപ്തലപടുത്തനി  നനിയമഭാനുസൃതല

ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല് കകേഭാകടഭാപഭാടല ഗഭാമ

പഞഭായത്തനില് ആയതട്ട് സലബനനിചട്ട് ബഹു. പഹകക്കഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ ഒരു കകേസട്ട്

നനിലവനിലള്ളതഭാണട്ട്. 
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മലപ്പുറല  ജനിലയനിലല  കേരുവഭാരക്കുണട്ട്,  കചേകലമ്പ്ര,  വഭാഴയര്,  തൃക്കലകങ്ങഭാടട്ട്,
മൂര്ക്കനഭാടട്ട്,  എ.ആര്.  നഗര്,  എടരനികക്കഭാടട്ട്,  തലക്കഭാടട്ട്,  തനിരുനഭാവഭായ,  തൃപ്രകങ്ങഭാടട്ട്,
ലവടല എന്നതീ  11  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില്  കറഭാഡട്ട് കേകയറല ശദയനില്ലപടുകേയുല
കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  235(X)  പ്രകേഭാരല  ഇത്തരല  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുകേയുല  തൃപ്രകങ്ങഭാടട്ട്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനില്
കറഭാഡട്ട് കേകയറനി നനിര്മ്മേനിച മതനില് ലപഭാളനിച്ചു നതീക്കുകേയുല ലവടല ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
ഇതു സലബനനിചട്ട് ബഹു. പഹകക്കഭാടതനിയനില് കകേസട്ട് നനിലനനില്ക്കുകേയുല ലചേയന.
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  അകത്തഭാളനി,  കേഭാരകശ്ശേരനി,  കുന്ദമലഗലല,  കമപയര്,
നഭാദഭാപുരല,  ലനഭാചഭാടട്ട്,  ലപരുമണ്ണ എന്നതീ ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില് കറഭാഡട്ട് കേകയറല
ശദയനില്ലപടുകേയുല അകത്തഭാളനി ഗഭാമ പഞഭായത്തനില്  കേകയറല ലപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുകേയുല
കുന്ദമലഗലല  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനില്  കേകയറല  നടന്നതുമഭായനി  ബനലപട  കകേസട്ട്
കകേഭാടതനിയനില് വനിചേഭാരണ നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേകയറല നടന്ന മറ്റു ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേള  എലഭാലതലന്ന  കേകയറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്
പ്രകേഭാരമുള്ള കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. വയനഭാടട്ട് ജനിലയനില് ലവള്ളമുണ,
ലവങ്ങപള്ളനി,  എടവകേ,  പുല്പള്ളനി  എന്നതീ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേള  അനധനികൃത
നനിര്മ്മേഭാണല  നടത്തനി  കറഭാഡട്ട്  കേകയറുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടതനിലന  തുടര്ന്നട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണല  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുകേയുല  2011-ലല  കകേരള
പഞഭായത്തട്ട്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള്ള  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  അജഭാനൂര്,  ലചേമ്മേനഭാടട്ട്,  ലചേങ്കള,  കേള്ളഭാര്
എന്നതീ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേള  കറഭാഡട്ട്  കേകയറനിയുള്ള  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണല
ലപഭാളനിച്ചു മഭാറഭാന് കനഭാടതീസട്ട് നല്കുകേയുല കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി ഗഭാമ പഞഭായത്തട്ട് ഇത്തരല
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള ലപഭാളനിച്ചു മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

ശതീ. ലകേ. കശഖരലന്റെ പ്രമഭാണവല മറ്റു കരഖകേളുല തനിരനിലകേ നല്കേഭാന് നടപടനി

82  (6157)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗഭാമവനികേസന വകുപനില് ഉകദലഭാഗസനഭായനിരുന്ന ലകേ.കശഖരന് ഹകൗസട്ട്
ബനില്ഡനിലഗട്ട് അഡസഭാന്സട്ട് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് അനുവദനിച വര്ഷല,  തുകേ
എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

1196/2017.
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(ബനി)  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  വഭായ്പ  അനുവദനിച്ചു  ലകേഭാണള്ള ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത വഭായ്പ അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് അകദ്ദേഹത്തനില് നനിനല വഭാങ്ങനിയ

കരഖകേള ഏലതലഭാലമനല തനിരനിചടച മുതലല പലനിശയുല സലബനനിച വനിവരങ്ങളുല

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  10  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട്  മരണലപട്ടുകപഭായ  ലകേ.കശഖരന്  ഏകേകദശല

30 വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട് എടുത്ത പ്രസ്തുത വഭായ്പയട്ട് ഈടഭായനി നലനിയനിരുന്ന പ്രമഭാണവല

അനുബനകരഖകേളുല  തനിരനിലകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്,  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  വനിധവ

ശതീമതനി.  എല്.  വനിലഭാസനിനനി,  തനിരുവനനപുരല ഗഭാമവനികേസന കേമ്മേതീഷണകററനില്

സമര്പനിച അകപക്ഷയനില് സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസബ്ബുത  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപട  ഫയല്  നമ്പര്,  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാന്  ബഭാദലസരഭായ  ഉകദലഭാഗസരുലട  കപരട്ട്,  തസനികേ  എന്നനിവ

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  മരണലപടുന്നതനിനുമുമ്പുതലന്ന വഭായ്പഭാതുകേയുല പലനിശയുല കൃതലമഭായനി

അടച്ചുതതീര്ത്തനിട്ടുല അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ അവകേഭാശനിക്കട്ട് പ്രമഭാണവല അനുബന കരഖകേളുല

മടക്കനി നലഭാലത പകേവശല വചനിരനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  സസതീകേരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) പ്രമഭാണവല മറ്റു കരഖകേളുല തനിരനിലകേ ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇനനി എലനലഭാല

കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ലചേകയണലതനല  അവ  എന്നകത്തക്കട്ട്  തനിരനിലകേ  നലഭാന്

കേഴനിയുലമനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഇകൗ വകുപനില് വനിവരല ലഭലമല.

(സനി)  ശതീമതനി  എല്.  വനിലഭാസനിനനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  പരനികശഭാധനിചതു

പ്രകേഭാരല  അക്കകൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രല  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്

തനിരുവനനപുരല  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്  ആയതനിനഭാല്  തുടര്  നടപടനികേളക്കട്ട്  ജനിലഭാ

കേളക്ടലറ  സമതീപനിക്കഭാവന്നതഭാലണന്നട്ട്  അറനിയനിചട്ട്  അകപക്ഷകേയട്ട്  മറുപടനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി&ഇ) ബഭാധകേമല.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 163

എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി. എഞനിനതീയറനിലഗട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളനിലല ഒഴനിവകേള

83  (6158)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനിലല പഞഭായത്തു വകുപനില് വനിവനിധ തസനികേകേളനിലല നനിലവനിലള്ള ഒഴനിവട്ട്
എത്രലയന്നട്ട് സഭാപനല തനിരനിച്ചുല തസനികേ തനിരനിച്ചുല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തഭാന്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനിലല ഒഴനിവകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട്

എകനികേമ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് - 1

അസനിസന്റെട്ട് എകനികേമ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് - 4

അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര് - 18

ഫസട്ട് കഗഡട്ട് ഓവര്സതീയര് - 16

ലസക്കന്റെട്ട് കഗഡട്ട് ഓവര്സതീയര് - 8

കതര്ഡട്ട് കഗഡട്ട് ഓവര്സതീയര് - 2

ഡനിവനിഷണല് അക്കകൗണന്റെട്ട് - 1

പനി  .  ലഎ  .  യു  .   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

എകനികേമ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് - 1

അസനിസന്റെട്ട് എകനികേമ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് - 1

ഫസട്ട് കഗഡട്ട് ഓവര്സതീയര് - 1

നതീകലശസരല മുനനിസനിപഭാലനിറനി

ഒഴനിവകേള ഒനലതലന്ന നനിലവനിലനില.
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനി

അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര് - 1

ഫസട്ട് കഗഡട്ട് ഓവര്സതീയര് - 2

കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനി

ഫസട്ട് കഗഡട്ട് ഓവര്സതീയര് - 1

ലസക്കന്റെട്ട് കഗഡട്ട് ഓവര്സതീയര് - 1

പഞഭായത്തട്ട് വകുപനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് നനിലവനിലള്ള ഒഴനിവട്ട് തസനികേ
തനിരനിചട്ട് ചുടലട കചേര്ക്കുന:

പഞഭായത്തട്ട് ലഡപമ്യൂടനി ഡയറക്ടര് - 1

പഞഭായത്തട്ട് അസനിസന്റെട്ട് ഡയറക്ടര് - 1

ലസക്രടറനി - 11

അസനിസന്റെട്ട് ലസക്രടറനി - 7

ജൂനനിയര് സൂപ്രണട്ട് - 3

ലഹഡട്ട് ക്ലര്ക്കട്ട് - 3

അക്കകൗണന്റെട്ട് - 1

സതീനനിയര് ക്ലര്ക്കട്ട് - 1

ക്ലര്ക്കട്ട് - 8

(ബനി)  അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്,  ഓവര്സതീയര്  തസനികേകേളനിലല  ഒഴനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനില് വന്ന ഉടന്തലന്ന
നനിയമനല  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  എലകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖനകയഭാ  ദനിവസകവതനഭാടനി
സഭാനത്തനികലഭാ  കേരഭാര് വലവസയനികലഭാ  നനിയമനല നടത്തുവഭാന് അതഭാതട്ട്  തകദ്ദേശ
സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എകനികേമ്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്,  അസനിസന്റെട്ട്  എകനികേമ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്  എന്നതീ  തസനികേകേളനിലല
ഒഴനിവകേള ലപ്രഭാകമഭാഷന് വഴനി  നനികേത്തുന്നതഭാണട്ട്.  പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിലല ക്ലര്ക്കട്ട്
തസനികേയനിലല  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലസക്രടറനി
തസനികേ  വലരയുള്ള  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  വനിവനിധ
തസനികേകേളനിലല ഗകഡഷന് ലനിസ്റ്റുകേള അനനിമമഭാക്കുന്ന പ്രക്രനിയ നടനവരുന.
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ആസനി വനികേസന പദതനി

84  (6159)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
ആസനി വനികേസന പദതനിക്കട്ട്  കേതീഴനില് തകദ്ദേശ സസയലഭരണ വകുപട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയ പദതനികേള ഏലതഭാലക്ക;

(ബനി) പദതനിയുലട കപരട്ട്, എസനികമറട്ട് തുകേ എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുല തകദ്ദേശ സസയലഭരണ വകുപട്ട്
ഇനനിയുല  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവട്ട്  നല്കേഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേള  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് ഉകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ) ഈ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് എന്നകത്തക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാനഭാകുല ?

ഉത്തരല

(എ) അനുബനല - 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) അനുബനല -2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) അനുബനല - 3 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി&ഇ) ഇല.

അമൃതട്ട് പദതനി

85 (6160)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  നഗര  പരനിഷ്ക്കരണ  പദതനിയഭായ  'അമൃതട്ട്'  പ്രകേഭാരല
2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലകേഭാചനി  നഗരത്തനിനട്ട്  അനുവദനിച
തുകേ എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ എലനലഭാല പദതനികേളക്കഭായഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിജസനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  ഇടലക്കഭാചനി  പഷ്ണനികത്തഭാടട്ട്  പഭാലത്തനിനട്ട്  സമതീപലത്ത  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തുകേ എത്രയഭാണട്ട്;  എലനലഭാല
പ്രവര്ത്തനികേളഭാണട്ട് ഇതനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഇ)  ഇകൗ  പ്രവൃത്തനി  ആരലഭനിക്കുന്നതനിലല  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്  കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കഭായനി  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
എവനിലടലയലഭാമഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2015-16  അമൃതട്ട്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ലകേഭാചനി  നഗരത്തനിനട്ട്
75.91  കകേഭാടനി  രൂപയുല  2016-17  അമൃതട്ട്  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില്  123.57  കകേഭാടനി
രൂപയുല അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  അമൃതട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  5  ലസക്ടറു
കേളനിലലയുല പദതനികേളക്കഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(1) കുടനിലവള്ള പദതനികേള,

(2) സസതീവകറജട്ട് ആന്റെട്ട് ലസപ്കറജട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്,

(3) കസഭാല വഭാടര് ലഡയനികനജട്ട്,

(4) അര്ബന്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  (കനഭാണ്  കമഭാകടഭാര്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്
പദതനികേള;  നടപഭാതകേള,  ഫടട്ട്  ഓവര്  ബനിഡ്ജട്ട്,  സബട്ട്  കവ
തുടങ്ങനിയ പദതനികേള),

(5) തുറസഭായ  സലങ്ങളുലടയുല  പഭാര്ക്കുകേളുലടയുല  നവതീകേരണല
എന്നതീ  അഞ്ചു  ലസക്ടറുകേളനിലഭായനി  27  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്
2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  ലകേഭാചനി  നഗരസഭയട്ട്
അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) 2015-16 വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള അമൃതട്ട് പദതനിയനില്
നനിനല  4  കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലഭായനി  5.72  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയുല
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇകൗ  പദതനികേള   ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിര്വ്വഹണ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  2015-16,  2016-17-ല് അലഗതീകേഭാരല
ലഭനിചനിട്ടുള്ള  കസഭാല  വഭാടര്  ലഡയനികനജട്ട്,  അര്ബന്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്,  പഭാര്ക്കുകേളുലട
നവതീകേരണല  തുടങ്ങനിയ  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുവഭാന്  ലകേഭാചനി
നഗരസഭഭാ ലസക്രടറനികയഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  ഇടലക്കഭാചനി  പഴശനിനനി  കതഭാടട്ട്  പഭാലത്തനിനട്ട്  സമതീപലത്ത  കതഭാടട്ട്
(പഴശനിനനി കതഭാടട്ട്) പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  അമൃതട്ട് പദതനിയനില്  2 കകേഭാടനി
രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയുല  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുല  നല്കേനി.  പദതനി  ലകേഭാചനി
നഗരസഭ  ലടണര്  ലചേയട്ട്  വര്ക്കട്ട്  നടനവരുന.  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജക്ടുകേളനില്
കതഭാടുകേളനിലല  ലചേളനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുല  പഭാര്ശസഭനിത്തനി  ലകേട്ടുന്നതനിനുമുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഇ)  പ്രവൃത്തനി  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്   ഇ-ലടണര്  നടപടനി  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ലടണര്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രവൃത്തനി  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസല
ഉണഭായനിടനില.

(എഫട്ട്) കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനഭായനി 2015-16 വര്ഷത്തനില് 3 കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി
7.98  കകേഭാടനി  രൂപയുലടയുല  2016-17  വര്ഷത്തനില്  11  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി
63.04  കകേഭാടനി  രൂപയുലടയുല  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  അലഗതീകേഭാരല  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ലകേഭാചനി നഗരത്തനില് രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമല അനുഭവനിക്കുന്ന പശ്ചനിമ ലകേഭാചനി
പ്രകദശത്തഭാണട്ട് പ്രസബ്ബുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗഭാമതീണ കേകൗശലല കയഭാജന

86 (6161) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ദരനിദ  കുടുലബങ്ങളനിലല  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കഭായനി
കുടുലബശതീ മുകഖന കദശതീയ ഗഭാമതീണ ഉപജതീവന മനിഷലന്റെ കേതീഴനില് ദതീന് ദയഭാല്
ഉപഭാദലഭായ  ഗഭാമതീണ  കേകൗശലല  കയഭാജന  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  മുകഖന  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ലകേ.പവ.-യനിലൂലട ഗഭാമതീണ കമഖലയനിലല ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
കേലണത്തനി  പനപുണല  പരനിശതീലനല  നല്കുന്നതനിലൂലട  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്
നല്കേഭാലമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി  എത്ര പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിച്ചു

വരുനലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ദരനിദ കുടുലബങ്ങളനിലല യുവതതീ യുവഭാക്കളക്കട്ട് കവണനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ

ഉപജതീവന  മനിഷന്  (എന്.ആര്.എല്.എല.)  ആജതീവനികേയുലട  കേതീഴനില്  കുടുലബശതീ

മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണട്ട് ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗഭാമതീണ കേകൗശലല

കയഭാജന. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് അവരുലട വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയ്ക്കുല അഭനിരുചേനിക്കുല

ഉതകുന്ന പരനിശതീലനല നല്കേനി അവര്ക്കട്ട് അര്ഹമഭായ ലതഭാഴനില് ഇകൗ പദതനിയനിലൂലട

വനിഭഭാവനല  ലചേയന.  സലസഭാനലത്ത  വനിദഗ്ദ്ധ   പരനിശതീലന  സഭാപനങ്ങളുലട

സഹഭായകത്തഭാലട  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  ഉടമകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചഭാണട്ട്  ഇകൗ പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല 8000 കപര്ക്കട്ട് പനപുണല പരനിശതീലനല

നല്കേനി  5000  കപര്ക്കട്ട്  വലവസഭാപനിത  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  ലഭലമഭാക്കുല.

ശഭാരതീരനികേ ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്നവര്,  അതനിക്രമങ്ങളക്കട്ട് ഇരയഭായവര്,  ആശയ

കുടുലബഭാലഗങ്ങള,  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള,  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങള

എന്നനിവലര  പരമഭാവധനി  പദതനിയനിലളലപടുത്തഭാനുള്ള  കേര്മ്മേ  പദതനികേള

ആസൂത്രണല  ലചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകേ,  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  സുഗമമഭായ

നടത്തനിപനിനുല മറ്റു പനിന്തുണഭാ സഹഭായങ്ങളക്കുമഭായനി എറണഭാകുളല ആസഭാനമഭായനി

പമകഗഷന്  സകപഭാര്ടട്ട്  ലസന്റെര്  ആരലഭനിക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്  ഇകൗ  വര്ഷല

നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന മറ്റു പദതനികേള. 

(സനി) 2016-19 കേഭാലയളവനികലക്കഭായനി അലഗതീകേരനിച പദതനി പ്രകേഭാരല 51200

ഗഭാമതീണ  യുവതതീ  യുവഭാക്കളക്കട്ട്  പനപുണല  പരനിശതീലനല  നല്കേഭാനുല  അവരനില്

35,000  കപര്ലക്കങ്കനിലല  വലവസഭാപനിത  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്

ലഭലമഭാക്കഭാനുല കേഴനിയുലമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  35  ഏജന്സനികേളുലട  56  പരനിശതീലന

കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.
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കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴനിലറപട്ട് പദതനി

87  (6162)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാള  കദശതീയ

ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിയനില്  പങ്കഭാളനികേളഭായനി  എത്ര  കപര്  ഉണഭായനിരുന

എനല പനിന്നതീടട്ട് വന്ന യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ആയതട്ട് എത്രലയനല

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണ  കേഭാലയളവനില്  ഇവര്  നനിര്വ്വഹനിചനിരുന്ന

പ്രവൃത്തനികേള എലനലഭാല,  എത്ര ദനിവസല ഇവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില് ലഭനിച്ചു,  അന്നലത്ത

കവതനല  എത്ര,  കശഷല  വന്ന  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണകേഭാലയളവനില്  ഇവ

എപ്രകേഭാരമഭായനിരുന എന്നനിവ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മുന് സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ഇതനിനഭായനി ലഭനിച കകേന്ദ്ര സഹഭായല എത്ര,

സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ  മറട്ട്  സഹഭായങ്ങള  എലനലഭാല  എന്നനിവ

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനിലല  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപനില്

അഴനിമതനി  ഉളലപലടയുള്ള  പരഭാതനികേള,  ലഭലമഭായ  കകേന്ദ്ര  ഫണട്ട്  യഥഭാവനിധല

ലചേലവഭാക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  മറ്റു  ക്രമകക്കടുകേള  എന്നനിവ  സലബനനിച  വനിശദഭാലശല

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത സര്ക്കഭാര് ഇവയനില് എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവനല

ഇവ സലബനനിച വനിശദമഭായ അകനസഷണല നടത്തഭാന് നനിലവനിലല സര്ക്കഭാര് എന്തു

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിയനില്  മുന്

എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 2010-11 വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് 2915798 കപരുല

പനിന്നതീടട്ട്  വന്ന  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2015-16  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്

3191330  കപരുല  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിയനില്

പങ്കഭാളനികേളഭായനിരുന.
1196/2017.
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(ബനി) 2010-11  വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ

ലതഭാഴനിലറപട്ട് പദതനിയനില് നനിര്വ്വഹനിചനിരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള, ഗഭാമതീണ ശുചേനിതസവമഭായനി ബനലപട പ്രവൃത്തനികേള

2. ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണവല ലവള്ളലപഭാക്ക നനിവഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളുല

3. ജലസലരക്ഷണവല ജലലകേഭായട്ട് പ്രവൃത്തനികേളുല

4. വരളചഭാ നനിവഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള

5. സൂക്ഷ്മ, ലചേറുകേനിട ജലകസചേനല

6. ഭൂവനികേസനവമഭായനി ബനലപട ജലകസചേന സകൗകേരലല

7. പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട പുനരുദഭാരണല

8. ഭൂവനികേസനല.

2011-12  മുതല് നഭാളനിതുവലരയുള്ള കേഭാലയളവനില്  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ

ഗഭാമതീണ ലതഭാഴനിലറപട്ട് പദതനിയനില് നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  അങ്കണവഭാടനി/കേനിണര്,  കേക്കൂസട്ട്,  കറഭാഡട്ട്,  കേളനിസലങ്ങള കപഭാലലയുള്ള  

ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങള

2. ഭഭാരതട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ് രഭാജതീവട്ട് ഗഭാനനി കസവഭാകകേന്ദ്രല

3. വരളചഭാ നനിവഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള

4. ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണവല ലവള്ളലപഭാക്ക നനിവഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളുല

5. മണ്ണു-ജല സലരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള

6. സൂക്ഷ്മ, ലചേറുകേനിട ജലകസചേനല

7. വലക്തനിഗത ആസനികേള (ഒന്നഭാല പടനികേ ഖണ്ഡനികേ V-ല് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള 
കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കട്ട്).
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2006-07   മുതല്   2010-2012   വലര കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനിയ 
ശരഭാശരനി ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ശരഭാശരനി ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള അവനിദഗ്ദ്ധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള
കവതനല

2006-07 20.67 125

2007-08 32.79 125

2008-09 22.22 125

2009-10 35.57 125

2010-11 41.56 125

2011-12    മുതല്   2015-16   വലര കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനിയ 
ശരഭാശരനി ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള

2011-12 44.70 150

2012-13 54.89 164

2013-14 56.83 180

2014-15 42.65 212

2015-16 49.26 229

2016-17 24.36 240

(സനി)  2011-12  മുതല്  2015-16  വലര  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ
ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  645326.11  ലക്ഷല  രൂപയുല  സലസഭാന
വനിഹനിതമഭായനി 12625.52 ലക്ഷല രൂപയുല ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി. മറട്ട് സഹഭായങ്ങളഭായനി
2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  100  ദനിവസല  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച  സ്ത്രതീ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  1000  രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി  (പുതനിയ  അദലയന
വര്ഷത്തനില്  അവരുലട  കുടനികേളക്കട്ട്  സ്കൂള  യണനികഫഭാമുല  പുസകേങ്ങളുല
വഭാങ്ങുന്നതനികലക്കഭായനി സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 1533/12/തസസഭവ ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരല)
നല്കുകേയുണഭായനി.  2013-14  കേഭാലയളവനില്  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2156/13/
തസസഭവ  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  100  ദനിവസല  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച  സ്ത്രതീ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് 400 രൂപയനില് അധനികേരനിക്കഭാത്ത ഓണകക്കഭാടനിയുല വനിതരണല
ലചേയകേയുണഭായനി.
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(ഡനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിക്കഭായനി
ലഭലമഭായ  കകേന്ദ്ര  ഫണട്ട്  യഥഭാസമയല  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി  നടത്തനിപനിലല
പരഭാതനികേളുല  ക്രമകക്കടുകേളുല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനില്  സലസഭാനല,  ജനിലഭാ,  കബഭാക്കട്ട്,
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  എന്നതീ  തലങ്ങളനില്  നനിലവനിലള്ള  ഉകദലഭാഗസ  സലവനിധഭാനല
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി വരുന.  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് അകനസഷണല നടത്തനി നടപടനി
സസതീകേരനികക്കണ പരഭാതനികേള ഇതുവലര ശദയനില്ലപടനിടനില. 

കദശതീയ ലതഭാഴനിലറപട്ട് പദതനി

88 (6163) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എല  .   നകൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനി സലസഭാനത്തട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി നടക്കുനകണഭാ
എന്ന കേഭാരലല അവകലഭാകേനല ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ വര്ഷല എത്ര ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്ന
ലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;  എത്ര കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജനല ലഭനിക്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴനില്  കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭനിക്കുന്നവര്ലക്കലഭാല  100  ദനിവസല  ലതഭാഴനില്
നല്കേഭാന്  പരലഭാപ്തമഭായ  ഫണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിന്നട്ട്  ലഭനിക്കുനകണഭാ;
15  ദനിവസത്തനിനകേല  കൂലനി  നല്കേനിയനിരനിക്കണലമന്ന  വലവസ  പഭാലനിക്കഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ലതഭാഴനില് നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് ലതഭാഴനില്
ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേഭാറുകണഭാ; വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴനിലറപട്ട് പദതനി സലസഭാനത്തട്ട്
ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനലവന്നട്ട് ഉറപ്പു വരുത്തഭാന് തുടര്ചയഭായ അവകലഭാകേന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന. ഇതനിനുപുറകമ മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ
ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനി  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
സലഭഭാവനകേള  വനിലയനിരുത്തല്  പഠനങ്ങളക്കഭായനി  ചുവലട  പറയുന്ന  ഗകവഷണ
സഭാപനങ്ങലള ചുമതലലപടുത്തുകേയുണഭായനി:
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ക്രമ നമ്പര് റനിസര്ചട്ട് നടത്തനിയ സഭാപനങ്ങള

1 ടഭാറ ഇന്സനിറമ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് കസഭാഷലല് സയന്സസട്ട്

2 കകേരള  യണനികവഴനിറനി  ഓഫട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  &  ഓഷലന്  സഡതീസട്ട്,
ലകേഭാചനി

3 ഗഭാനനിഗഭാല റൂറല് ഇന്സനിറമ്യൂടട്ട്, ഡനിണനിഗല്, മധുര

4 കകേരള അഗനികേളചറല് യണനികവഴനിറനി, തൃശ്ശൂര്

5 ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ലപഭാളനിറനിക്കല് സയന്സട്ട്, യണനികവഴനിറനി ഓഫട്ട്
കകേരള

6 സ്കൂള  ഓഫട്ട്  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  റനികലഷന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലപഭാളനിറനികട്ട്,
മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി യണനികവഴനിറനി, കകേഭാടയല.

കമല്  സഭാപനങ്ങള  പഠനല  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത

റനികപഭാര്ട്ടുകേലളലഭാല തലന്ന ഗഭാമതീണ കമഖലയനില് ഇകൗ പദതനി ഗണലമഭായ മഭാറങ്ങള

വരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇകൗ  വര്ഷല  603.11  ലക്ഷല  ലതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കലബര് ബഡ്ജറട്ട്

പരനികശഭാധനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ലതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള  അലഗതീകേരനിചട്ട്

നല്കുന്നതട്ട്.  കലബര്  ബഡ്ജറനില്  കുടുലബങ്ങളുലട  എണ്ണല  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നനില.

എന്നഭാല് സലസഭാനത്തട്ട് ഇകൗ പദതനിയനില് ലതഭാഴനില് ലചേയന്ന  1960000  സജതീവ

കുടുലബങ്ങള  ഉണട്ട്.  ടനി  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലഭാധനിഷനിതമഭായനി  ലതഭാഴനിലനിലന്റെ

പ്രകയഭാജനല ലഭനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനി  ഒരു

ആവശലഭാധനിഷനിത  പദതനിയഭാണട്ട്.  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  അനുവദനിക്കുന്ന  ലതഭാഴനില്

ദനിനങ്ങളക്കട്ട്  അധനിഷനിതമഭായഭാണട്ട്  ലതഭാഴനില്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  ലതഭാഴനില്

ആവശലലപടുന്ന  ഓകരഭാ  കുടുലബത്തനിനുല  100  ദനിവസങ്ങളവലര  ലതഭാഴനില്

നല്കുവഭാനുള്ള ഫണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആവശലലപടുന്നവര്ക്കട്ട്

ലതഭാഴനില് നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലല ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.
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പരസലകബഭാര്ഡുകേളുല ഡനികസ്പ്ലേകേളുല സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള പഭാലനികക്കണ
മുന്കേരുതലകേള

89 (T6164)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കറഭാഡുകേകളഭാടട്ട്  കചേര്ന്നട്ട്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പരസല
കബഭാര്ഡുകേളുല  ഡനികസ്പ്ലേകേളുല  മറനിഞ്ഞട്ട്  വതീണട്ട്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുല ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുല
അപകേടങ്ങള ഉണഭാകുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  ഇരുവശവല  പരസലകബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  ദൂരപരനിധനി  എത്രയഭാണട്ട്;  ഇകൗ  പരനിധനി  കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കുനകണഭാലയന്നതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഇകൗ  ദൂരപരനിധനി  കുറയ്ക്കുന്നതു
സലബനനിചട്ട്  ഏലതങ്കനിലല  തരത്തനിലള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലല  ദൂരപരനിധനി  കുറയ്ക്കുന്നതട്ട്  അപകേടങ്ങള  വര്ദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഇടയഭാക്കുലമന്ന സഭാഹചേരലല വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയഭാവശലമഭായ  എലഭാ  മുന്കേരുതലകേളുല  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
പ്രകതലകേ ശദ നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള പഭാസഭാക്കുന്ന പരസലനനികുതനി പബലഭായനില്
ലപഭാതുവഭായ  ലകേടനിടനനിലയനില്  നനിന്നട്ട്  100  ലസ.മതീ.  കേവനിഞ്ഞട്ട്  ലപഭാതു
നനിരത്തുകേളനികലക്കട്ട്  പരസല  സലവനിധഭാനല  ഉനനി  നനില്ക്കഭാന്  പഭാടനിലലനല
പഞഭായത്തട്ട് വകേ പുറകമ്പഭാക്കട്ട് സലങ്ങളനികലഭാ പഞഭായത്തട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ വശങ്ങളനികലഭാ
പരസലകബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കണലമങ്കനില്  ഇകൗ  ആവശലത്തനികലയഭായനി
പഞഭായത്തനിലന്റെ അനുവഭാദല മുന്കൂടനി വഭാങ്ങനിയനിരനികക്കണതഭാലണനല കദശതീയപഭാത,
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  കറഭാഡട്ട്  എന്നനിവയുലട  പസഡനില്
സഭാപനിക്കുന്ന  പരസലങ്ങളക്കട്ട്  ബനലപട  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി
വഭാങ്ങനിയനിരനികക്കണതഭാലണനല വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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1999-ലല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  (ലപഭാതു  ലതരുവകേളനിലല  ലപഭാതു
സലങ്ങളനിലല   കേമഭാനങ്ങളുല  പരസലകബഭാര്ഡുകേളുല  സഭാപനിക്കല്)   ചേടങ്ങള
പ്രകേഭാരല  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  ഇരുവശവല  പരസല  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിശ്ചനിത  ദൂരപരനിധനി  നനിഷ്കര്ഷനിചനിടനില.  എന്നഭാല്,  കമല്  പരഭാമര്ശനിത  ചേടത്തനിലല
ചേടല  (4)  പ്രകേഭാരല  പരസല  കബഭാര്ഡുകേകളഭാ  കേമഭാനങ്ങകളഭാ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അനുവഭാദല നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങളനിലല  ഉപചേടങ്ങളനില് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
നനിബനനകേളക്കുല  വലവസകേളക്കുല  വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട്  നഗരസഭകേള
പലസന്സട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.  കകേരളത്തനില്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷ  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
ലപഭാതുനനിരത്തുകേളനില്  പരസലങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുല  കബഭാര്ഡുകേള,
കഹഭാര്ഡനിലഗുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  നയല
വലക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  Kerala  Road  Safety  Act,  2007-ലന അടനിസഭാനമഭാക്കനി
കകേരള  കസറട്ട്  കപഭാളനിസനി  ഓണ്  ഒകൗടട്ട്  കഡഭാര്  അഡസര്പടസനിലഗട്ട്   കപഭാളനിസനി
അലഗതീകേരനിചട്ട്  2-2-2016 ലല GO (MS) No. 06-2016/Trans നമ്പരഭായനി ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരല  പുറലപടുവനിക്കലപട  കപഭാളനിസനി  4.3-ല്
അഡസര്പടലസ്മന്റെട്ട്  സഭാപനികക്കണ  സലങ്ങളുല  അവയ്ക്കുള്ള  നനിബനനകേളുല
വലക്തമഭാക്കുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത  നയത്തനിനനുസരണമഭായനി  തുടര്നടപടനികേള
പകേലക്കഭാളന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശല  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  4-3-2016-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി)  നമ്പര്  133/2016/ട്രൈഭാന്.
നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  ഒകൗടട്ട്  കഡഭാര്  അഡസര്പടസനിലഗട്ട്  കപഭാളനിസനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  പഠനിചട്ട്  ശനിപഭാര്ശകേള
നല്കുന്നതനികലക്കഭായനി  6  അലഗങ്ങള ഉളലക്കഭാളന്ന ഒരു ഉകദലഭാഗസ സമനിതനിയുല
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരള പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  2009  സനി വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരല
അനധനികൃതമഭായ  പരസലങ്ങള  നതീക്കല  ലചേയന്നതനിനട്ട്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
അധനികേഭാരല  നല്കുനണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയട്ട്  ഭതീഷണനിയഭായനി  തതീര്ന്നനിട്ടുള്ള
കഹഭാര്ഡനിലഗ്സട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള  പരസല  കബഭാര്ഡുകേള  നതീക്കല  ലചേയന്നതനിനട്ട്
2005-ലല  ദരന  നനിവഭാരണ  നനിയമല  വകുപട്ട്  21(1)  പ്രകേഭാരമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശല
29-6-2015-ലല ജനി.ഒ.(എലഎസട്ട്.)  നമ്പര് 271/2015/ഡനി.എല.ഡനി.  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരല  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്ഡലന്  കറഭാഡ്സട്ട്  കകേഭാണ്ഗസനിലന്റെ  നനിലവനിലല
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചട്ട് സുഗമമഭായ കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗതലത്ത സഹഭായനിക്കുന്ന ട്രൈഭാഫനികേട്ട്
ചേനിഹ്നങ്ങളുല മഭാര്ക്കനിലഗുകേളുലമഭാഴനിലകേ മറ്റു കബഭാര്ഡുകേലളഭാനല തലന്ന കറഭാഡുകേളനില്
അനുവദനതീയമല.  ആയതനിനഭാല്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
കറഭാഡുകേളുലട വശങ്ങളനില് പരസല കബഭാര്ഡുകേള പൂര്ണ്ണമഭായുല ഒഴനിവഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയഭാവശലമഭായ  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള
പകേലക്കഭാകള്ളണ  എലഭാ  മുന്കേരുതലകേളുല  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  ശദ
നല്കേനി വരുനണട്ട്.
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90 (6165) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   പടസണ് മഭാസര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനല മടക്കനിയ കക്ഷമ
ലപന്ഷനുകേളുലട ലചേക്കുകേള യഥഭാര്ത ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് തനിരനിലകേ നല്കുന്നതനിനട്ട്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി) സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ കക്ഷമ ലപന്ഷനുകേള നനിലവനില് ഏതു മഭാസല വലര
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നറനിയഭാന് കവണനി എലനങ്കനിലല സലവനിധഭാനല ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ലപന്ഷന്കേഭാര് വര്ഷഭാവര്ഷല പലഫട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നല്കേണലമന്നതനിനട്ട്
പകേരമഭായനി  അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള വഴനി  ബകയഭാലമട്രൈനികേട്ട്  മസറനിലഗട്ട്  ഏര്ലപടുത്തുന്ന
കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിവനിധ  തകദ്ദേശസസയല  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനല  മടക്കനിയ
കക്ഷമലപന്ഷനുകേളുലട ലചേക്കുകേള ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് വതീണല തനിരനിലകേ നല്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നതല.  ടനി  ലചേക്കുകേള  മഭാറനിയനിടനിലഭാത്തപക്ഷല  ബഭാങ്കട്ട്  റതീകേണ്സനിലനികയഷന്
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ലചേക്കട്ട്  തുകേ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  അവര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
വനിതരണ മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂലട നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ കക്ഷമ ലപന്ഷനുകേള നനിലവനില് ഏതു മഭാസല വലര
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്  എനള്ളതട്ട്  അറനിയുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനല  welfarepension.isgkerala.gov.in  എന്ന  ലവബട്ട് പസറനില്
നനിനല ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് വനിവരല ലഭലമഭാണട്ട്.

(സനി) ഇല.

പഴകേനിയ ഭക്ഷലവസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളുലട കപരുവനിവരല

91  (6166)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല ആകരഭാഗലവനിഭഭാഗല പരനികശഭാധന
നടത്തനി  പഴകേനിയ  ഭക്ഷണല  പനിടനിലചടുത്തഭാല്  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളുലട  കപരുവനിവരല
ലവളനിലപടുത്തരുലതന്ന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുജന തഭാത്പരലഭാര്തല കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില് പരനികശഭാധന
നടത്തുന്നതനിനുല  പഴകേനിയ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  കേലണത്തുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട
കപരുവനിവരല പ്രസനിദലപടുത്തുന്നതനിനുല നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) അത്തരല ഒരു സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലനില.

(ബനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുല ഗുരുതരമഭായ
വതീഴ്ചകേള  കേലണത്തുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട  കപരട്ട്  വനിവരല  പ്രസനിദലപടുത്തുകേയുല
ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.

കനവൽ ആലഡട്ട് ഡനികപഭാക്കട്ട് ചുറ്റുപഭാടുല ഭൂമനിയുള്ളവർക്കട്ട് വതീടട്ട്
നനിർമ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള തടസല

92 (6167) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളല  ജനിലയനിലല  എടത്തല  പഞഭായത്തനില്  പ്രതനികരഭാധ
വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലള്ള കനവല് ആലഡട്ട്  ഡനികപഭായട്ട്  ചുറ്റുപഭാടുല  ഭൂമനിയുള്ളവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് തടസമുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ തടസല ഒഴനിവഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) കനവൽ ആലഡട്ട് ഡനികപഭായുലട ലമയനിൻ കഗറനിലന്റെ  ചുറ്റുമതനിലനിൽ നനിനല
100  മതീറർ  പരനിധനിയനിൽ  യഭാലതഭാരു  കേഭാരണവശഭാലല  ബനിൽഡനിലഗട്ട്  ലപർമനിറട്ട്
നൽകേരുലതന്നട്ട്   കനവൽ  ആലഡട്ട്  ഡനികപഭാ  കരഖഭാമൂലല  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിൽ  2007-നട്ട് കശഷല ആർക്കുല ലപർമനിറട്ട് നൽകേനിയനിടനില.  ലപർമനിറട്ട്
കേനിടഭാത്ത  ചേനില  വലക്തനികേൾ  ബഹുമഭാനലപട  പഹകക്കഭാടതനിയനിൽ  കകേസട്ട്  ഫയൽ
ലചേയതനിനട്ട്   അനുമതനി  നൽകുകേകയഭാ   അലലങ്കനിൽ  ടനി  സലല  കനവൽ  ആലഡട്ട്
ഡനികപഭാ ഏലറടുത്തട്ട്  ടനി സലത്തട്ട് തഭാമസനിക്കുന്ന ആളുകേൾക്കട്ട് കകേഭാലപൻകസഷൻ
നൽകുന്നതനികനഭാ കവണ നടപടനികേൾ സസതീകേരനിക്കുവഭാൻ ഉത്തരവഭായനി. തുടർന്നട്ട് ബഹു.
എല.പനി.,  എല.എൽ.എ.,  കേളക്ടർ,  പഞഭായത്തട്ട് പ്രതനിനനിധനികേൾ  എന്നനിവർ  കനവൽ
ആലഡട്ട്  ഡനികപഭാ  അധനികൃതരുമഭായനി  കൂടനികേഭാഴ്ച  നടത്തുകേയുല  സലല  അളന്നട്ട്
തനിടലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  കനവൽ  ആലഡട്ട്  ഡനികപഭായുലട  ഹയർ  അകതഭാറനിറനികേളനിൽ
നനിനല അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസല കനരനിടുല  എന്നട്ട്  അറനിയനിചതനിലന
തുടർന്നട്ട്  ടനി  സലല  പഞഭായത്തട്ട്  തലന്ന  അളന്നട്ട്  തനിടലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
ധഭാരണയഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അളന്നട്ട് തനിടലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് പ്രതനിനനിധനിലയ നനികയഭാഗനിക്കഭാൻ
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

1196/2017.



178      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള സർകവ്വ

93  (6168)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള  സര്കവ  നടപടനികേള  കുറമറതഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പുതനിയതഭായനി
എലനഭാലക്ക നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതു സലബനനിച വനിശദഭാലശല
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷനട്ട് ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇകൗ പുതനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചട്ട് ഏലതഭാലക്ക പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്
സര്കവ നടപടനി ആരലഭനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി  സർകവ്വ  സമയബനനിതമഭായനി  കുറമറ  രതീതനിയനിൽ
സലഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ചുവലട  കചേർക്കുന്ന  നനിർകദ്ദേശങ്ങൾക്കട്ട്  അനുമതനി  നൽകേനി
21-10-2016-ലല  സർക്കഭാർ  ഉത്തരവട്ട്  (ആർടനി.)  നമ്പര്  2924/2016/തസസഭവ
പ്രകേഭാരല ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട് :

1. സർകവ്വ വനിവരങ്ങൾ കരഖലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ഫഭാറല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്

2. സർകവ്വ  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  കുടുലബശതീ/അലഗൻവഭാടനി  വർക്കർ
എന്നനിവർക്കട്ട് വതീലടഭാന്നനിനട്ട്  20  രൂപയുല വനിവരങ്ങൾ ഡഭാറഭാ എൻട്രൈനി
നടത്തുന്നതനിനട്ട് ലടകനിക്കൽ അസനിസന്റുമഭാർക്കട്ട് 5 രൂപ പ്രതനിഫലവല
പ്ലൈഭാൻ ഫണട്ട്/തനതട്ട് ഫണനിൽ നനിനല നൽകുന്നതനിനട്ട്.

3. ക്രമനമ്പരനിട  ഫഭാറങ്ങൾ  അചടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണനി  വരുന്ന  തുകേ
തനതട്ട് ഫണട്ട്/പ്ലൈഭാൻ ഫണനിൽ നനിനല ലചേലവട്ട് ലചേയന്നതനിനട്ട്.

4. പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  സർകവ്വ  സലബനനിചട്ട്  വനിപുലമഭായ  പ്രചേഭാരണ
പരനിപഭാടനികേൾ സലഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് പ്ലൈഭാൻ ഫണട്ട്/തനതട്ട് ഫണനിൽ
നനിനല ലചേലവട്ട് ലചേയന്നതനിനട്ട്.

5. സർകവ്വക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള  ലവബട്ട്  അധനിഷനിത  കസഭാഫട്ട്  ലവയർ,
ലമഭാപബൽ ആപ്ലൈനികക്കഷൻ എന്നനിവ വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്.
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(ബനി)  സർകവ്വക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള  ലവബട്ട്  അധനിഷനിത  കസഭാഫട്ട് ലവയർ,
ലമഭാപബൽ ആപ്ലൈനികക്കഷൻ എന്നനിവ വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഇൻഫർകമഷൻ കകേരള
മനിഷലന ചുമതലലപടുത്തനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തനിരുവനനപുരല  ജനിലയനിലല  അമ്പൂരനി,  പൂവഭാർ,  കേരകുളല  എന്നതീ
പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട് പപലറട്ട് സർകവ്വ നടപടനികേൾ ആരലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ആയതനിനട്ട്
21-10-2016-ലല  സർക്കഭാർ  ഉത്തരവട്ട്  (ആർടനി.)  നമ്പര്  2924/2016/തസസഭവ
പ്രകേഭാരല അനുമതനി നൽകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പഭാകലഭാളനി കേമ്മേനിറനി റനികപഭാർടനിലല ശനിപഭാർശകേൾ

94  (6169)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാകലഭാളനി  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  വഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  ശക്തനിലപടുത്തുവഭാന്  എലനലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഖഫട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനില്വരുന്ന തസനികേയനികലക്കുള്ള  നനിയമനല
പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട് വനിടുവഭാന് നടപടനിയുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  സഭാമൂഹനികേ  -  സഭാമ്പത്തനികേ –ആകരഭാഗല  –വനിദലഭാഭലഭാസ  -
കുടനിലവള്ളവല  ഉൾലപലടയുള്ള  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിൽ  പനിന്നഭാക്കല  നനിൽക്കുന്ന
നമ്യൂനപക്ഷ  മതവനിഭഭാഗങ്ങലള  സമൂഹത്തനിലന്റെ  മുഖലധഭാരയനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്
പഭാകലഭാളനി  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാർടനിലല   ശനിപഭാർശ  അനുസരനിചട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേൾ
വകുപട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  വനിശദഭാലശല
ചുവലട കചേർക്കുന:

1. സനി.  എചട്ട്.  മുഹമ്മേദട്ട്  കകേഭായ  മുസതീല  കഗൾസട്ട്  കസഭാളർഷനിപട്ട്/
കഹഭാസൽ പസപന്റെട്ട് പദതനി.

2. നമ്യൂനപക്ഷ മതവനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  കുടനികേൾക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള സനി.എ./
ഐ.സനി.ഡബമ്യൂ.എ./സനി.എസട്ട്. കസഭാളർഷനിപട്ട്

3. നനിർദനരഭായ നമ്യൂനപക്ഷ മതവനിഭഭാഗത്തനിലല വനിധവകേൾക്കുള്ള ഭവന
നനിർമ്മേഭാണ പദതനി.
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4. നമ്യൂനപക്ഷ  മതവനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  കുടനികേൾക്കുകവണനിയുള്ള  കേരനിയർ
പഗഡൻസട്ട് കപ്രഭാഗഭാല.

5. നമ്യൂനപക്ഷ  മതവനിഭഭാഗങ്ങളനിൽലപടുന്ന  അലഗതീകേഭാരമുള്ള  പപ്രവറട്ട്
ഐ.റനി.ഐ.-കേളനിൽ  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേൾക്കുള്ള  ഫതീ-റതീഇലകബഴട്ട്ലമന്റെട്ട്
സതീല.

6. നമ്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത പ്രകദശങ്ങളനിൽ കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനി

7. നമ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനിലല   സമർതരഭായ  വനിദലഭാർതനികേൾക്കുള്ള
കസഭാളർഷനിപട്ട് അവഭാർഡട്ട്.

8. ബഹുമുഖ വനികേസന പദതനി (എല.എസട്ട്.ഡനി.പനി.)

9. ഉറുദ  ഒന്നഭാല ഭഭാഷയഭായനി പഠനിചട്ട്  എലഭാ വനിഷയങ്ങൾക്കുല എ പ്ലൈസട്ട്
കഗഡട്ട് കനടനിയ വനിദലഭാർതനികേൾക്കട്ട് കേലഭാഷട്ട് അവഭാർഡട്ട്.

10. എസട്ട്.എസട്ട്.എൽ.സനി., പ്ലൈസട്ട് ടൂ പരതീക്ഷകേളനിൽ എലഭാ വനിഷയങ്ങളനിലല
എ  പ്ലൈസട്ട്  ലഭനിച  മദസഭാദലഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനി  അലഗങ്ങളുലട
മക്കൾക്കട്ട് കേലഭാഷട്ട് അവഭാർഡട്ട്.

11. മദസഭാദലഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനിയനിൽ  രണട്ട്  വർഷലത്ത  അലഗതസ
കേഭാലഭാവധനി  പൂർത്തനിയഭാക്കനി  അലഗതസല  നനിലനനിർത്തുന്ന
മദസഭാദലഭാപകേരുലട  ലപൺമക്കളുലട  വനിവഭാഹത്തനിനുല  സസനല
വനിവഭാഹത്തനിനുല ധനസഹഭായല നൽകുന്ന പദതനി.

12. മദസഭാദലഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനിയനിലല  അലഗങ്ങൾക്കുള്ള  ലപൻഷൻ
പദതനി.

13. നമ്യൂനപക്ഷ  ധനകേഭാരല  വനികേസന  കകേഭാർപകറഷൻ  മുകഖന
മദസഭാദലപകേർക്കട്ട് ഭവന പദതനി.

(ബനി) വഖഫട്ട് കബഭാർഡനിലന സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ബഹു.
ധനകേഭാരല  വകുപ്പു മനനിയുലട  ബഡ്ജറട്ട്  മറുപടനി  പ്രസലഗത്തനിൽ   2  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തുലമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ആയതു സലബനനിച വനിഷയല ധനകേഭാരല
വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  വഖഫട്ട് സലബനനിച വനിഷയങ്ങൾ  ചേർച ലചേയഭാനഭായനി ബഹു.  തകദ്ദേശ
സസയലഭരണല, നമ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമല, വഖഫട്ട് ഹജ്ജട്ട് തതീർതഭാടനവല വകുപ്പുമനനിയുലട
അദലക്ഷതയനിൽ  19-7-2016-ൽ കചേർന്ന കയഭാഗത്തനിൽ വഖഫട്ട് കബഭാർഡനികലക്കുള്ള
നനിയമനങ്ങൾ പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖന നടത്തഭാൻ തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
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ഭവനശതീ വഭായ്പ പദതനി 

95 (6170) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര മണ്ഡലത്തനില്ലപട ഉമ്മേന്നൂര് ഗഭാമ പഞഭായത്തനില് കുടുലബശതീ
മുകഖന ഉമ്മേന്നൂര് കകേഭാര്പകറഷന് ബഭാങ്കനില് നനിനല ഭവനശതീ വഭായ്പ പദതനി പ്രകേഭാരല
വഭായ്പ എടുത്തവരുലട വഭായ്പ എഴതനിതള്ളനിയനിരുകന്നഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ബഭാങ്കട്ട്  മുകഖന  വഭായ്പ  എടുത്ത  എത്ര
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിലകേ ലഭനിക്കഭാനുലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രമഭാണങ്ങള  തനിരനിച്ചു  കേനിടഭാലത  വനിഷമതകേള  കനരനിടുന്ന  പ്രസ്തുത
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിലകേ ലഭലമഭാക്കഭാന് എലനലഭാല നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിൽലപട  ഉമ്മേന്നൂർ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനിൽ  കുടുലബശതീ  മുകഖന,  ഉമ്മേന്നൂർ  കകേഭാർപകറഷൻ  ബഭാങ്കനിൽ  നനിനല
ഭവനശതീ വഭായ്പ എടുത്തവരുലട വഭായ്പകേൾ എഴതനിത്തള്ളനിയനിടനില. ഭവനശതീ വഭായ്പകേൾ
ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  കുടുലബശതീ സമർപനിച ലപ്രഭാകപഭാസൽ സർക്കഭാർ പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

കചേലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലല ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്

96  (6171)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലല ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്  2015-16-ല്
ഉളലപടുത്തനി  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  എത്ര  പ്രവൃത്തനികേള
വടക്കഭാകഞരനി കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് പരനിധനി പ്രകദശത്തുണട്ട്;

(ബനി) അവയുലട കപരുവനിവരവല ഭരണഭാനുമതനി തുകേയുല പ്രകതലകേല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനില് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട് ഏലതലഭാമഭാണട്ട്;

(ഡനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയുലടയുല ഇകപഭാഴലത്ത അവസ
എനഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) പ്രവൃത്തനികേള കേഴനിവതുല കവഗത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) മൂന്നട്ട് പ്രവര്ത്തനികേള.

(ബനി) 

ക്രമ

നമ്പര്

പ്രവൃത്തനിയുലട കപരട്ട് ഭരണഭാനുമതനി തുകേ

1 കേണ്ണലപഭാറ അലഗനവഭാടനി മുചനിക്കല് കറഭാഡട്ട് 

(മുളര്ക്കര പഞഭായത്തട്ട്)

30 ലക്ഷല

2 വനിരുടഭാണല അമ്പലല കറഭാഡട്ട് (വരവൂര് പഞഭായത്തട്ട്) 15.5 ലക്ഷല

3 തനിച്ചൂര് നടുവടല പഭാറപ്പുറല തളനി കറഭാഡട്ട് (വരവൂര് 

പഞഭായത്തട്ട്)

30 ലക്ഷല

(സനി) ഒനല പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

(ഡനി&ഇ) 

ക്രമ

നമ്പര്

പ്രവൃത്തനിയുലട കപരട്ട് ഇകപഭാഴലത്ത അവസ

1 കേണ്ണലപഭാറ  കറഭാഡട്ട്  (മുളര്ക്കര

പഞഭായത്തട്ട്)

അലഗനവഭാടനി മുചനിക്കല് സഭാകങ്കതനികേഭാനു

മതനിക്കുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

2 വനിരുടഭാണല അമ്പലല കറഭാഡട്ട്

(വരവൂര് പഞഭായത്തട്ട്)

ഭൂമനി  വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനുള്ള തര്ക്കല നനില

നനില്ക്കുന.  പഭാടത്തനിനട്ട്  നടുവനിലൂലടയുള്ള

കറഭാഡനിനട്ട് റവനമ്യൂ വകുപനിലന്റെ നനിരഭാകക്ഷപ

സഭാക്ഷല പത്രല ലഭലമഭായനിടനില.

3 തനിച്ചൂര്  നടുവടല  പഭാറപ്പുറല  തളനി

കറഭാഡട്ട് (വരവൂര് പഞഭായത്തട്ട്)

എസനികമറനിനട്ട്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി

ക്കുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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കചേലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ആസനി വനികേസന ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേള

97  (6172)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കചേലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്  2015-16-ല്
ഉളലപടുത്തനി എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.-ക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ എത്ര പ്രവര്ത്തനികേള
പഴയന്നൂര് കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് പരനിധനി പ്രകദശത്തട്ട് ഉലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഓകരഭാ പ്രവര്ത്തനിയുലട കപരുല, ഭരണഭാനുമതനി തുകേയുല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച പ്രവര്ത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത ഓകരഭാ പ്രവര്ത്തനിയുലടയുല ഇകപഭാഴലത്ത അവസ
എനഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനി  കേഴനിവതുല  കവഗത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കചേലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പഴയന്നൂര് കബഭാക്കട്ട് എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.
അസനിസന്റെട്ട്  എകനികേമ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്  കനരനിടട്ട്  നനിര്വ്വഹണല  നടത്തുന്ന  ആസനി
വനികേസന ഫണട്ട് പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ക്രമ നല. പ്രവൃത്തനിയുലട കപരട്ട് ഭരണഭാനുമതനി തുകേ

1 പരക്കഭാടട്ട്  ലമതുകേ  കറഭാഡട്ട്  (കചേലക്കര
പഞഭായത്തട്ട്)

25  ലക്ഷല

2 നഭാടലന്ചേനിറ  കമലഭാലകകേഭാലട്ട്  കറഭാഡട്ട്
(കചേലക്കര പഞഭായത്തട്ട്)

10 ലക്ഷല

3 പ്ലൈഭാകന്റെഷന് വഭാഴഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്  (ലകേഭാണഭാഴനി
പഞഭായത്തട്ട്)

20 ലക്ഷല

4 ചേതീരക്കനിഴനി  കേനഭാല്  കുറുലകേ  മഭാന്കുളല
കേലകേണത്തൂര്  പഭാലല  നനിര്മ്മേഭാണല
(ലകേഭാണഭാഴനി   പഞഭായത്തട്ട്)

10 ലക്ഷല

5 മണ്ണഭാത്തനിപഭാറ ആലനിക്കത്തറ (കചേലക്കര
പഞഭായത്തട്ട്)

10 ലക്ഷല

6 പുളകചഭാടട്ട്  മലമ്പഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്  (കചേലക്കര
പഞഭായത്തട്ട്)

10 ലക്ഷല

7 വട്ടുള്ളനി  നഭായഭാടനിക്കുന്നട്ട്  കറഭാഡട്ട്
(കചേലക്കര പഞഭായത്തട്ട്)

10 ലക്ഷല

8 മങ്ങഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പുനരുദഭാരണല
(കചേലക്കര പഞഭായത്തട്ട്)

15 ലക്ഷല

9 പഭാറപ്പുറല  കേനഭാല്  റനിലഗട്ട്  കറഭാഡട്ട്
(കചേലക്കര പഞഭായത്തട്ട്)

20 ലക്ഷല



184      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

(ബനി)  പരക്കഭാടട്ട്  ലമതുകേട്ട്  കറഭാഡട്ട്,  നഭാടനിന്ചേനിറ  കമലഭാകകേഭാലട്ട്  കറഭാഡട്ട്  എന്നതീ

പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി അനനിമ ബനിലട്ട് ല സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ

നമ്പര്

പ്രവൃത്തനിയുലട കപരട്ട് ഇകപഭാഴലത്ത അവസ

1 പഭാകന്റെഷന്  വഭാഴഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്

(ലകേഭാണഭാഴനി  പഞഭായത്തട്ട്)

പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

2 ചേതീരക്കനിഴനി  കേനഭാല്  കുറുലകേ  മഭാന്കുളല

കേലകേണത്തൂര്  പഭാലല  നനിര്മ്മേഭാണല

(ലകേഭാണഭാഴനി   പഞഭായത്തട്ട്)

ഇറനികഗഷന്  വകുപനിലന്റെ  നനിരഭാകക്ഷപ

സഭാക്ഷലപത്രല ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

3 മണ്ണഭാത്തനിപഭാറ  ആലനിക്കത്തറ

(കചേലക്കര പഞഭായത്തട്ട്)

ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

4 പുളകചഭാടട്ട്  മലമ്പഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്

(കചേലക്കര പഞഭായത്തട്ട്)

എസനികമറട്ട് തയഭാറഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.
5 വട്ടുള്ളനി  നഭായഭാടനിക്കുന്നട്ട്  കറഭാഡട്ട്

(കചേലക്കര പഞഭായത്തട്ട്)

6 മങ്ങഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പുനരുദഭാരണല

(കചേലക്കര പഞഭായത്തട്ട്)

7 പഭാറപ്പുറല  കേനഭാല്  റനിലഗട്ട്  കറഭാഡട്ട്

(കചേലക്കര പഞഭായത്തട്ട്)

ഇറനികഗഷന്  വകുപനിലന്റെ  നനിരഭാകക്ഷപ

സഭാക്ഷലപത്രല ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  എത്രയുലലപലടന്നട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു

വരുന.
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ലനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പനി.എല.ജനി.എസട്ട്.പവ. പദതനിയനില്
ഉളലപട കറഭാഡുകേള 

98  (6173)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എല.ജനി.എസട്ട്.പവ.  പദതനിയനില്  ലനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല
ഏലതലഭാല കറഭാഡുകേലളയഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളക്കട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുവഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  2010  മുതല് ലനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  ഈ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി പണനി നടത്തനിയ കറഭാഡുകേലള സലബനനിച വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പ്രധഭാനമനനി  ഗഭാമ  സഡകേട്ട്  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ലനന്മേഭാറ
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള കറഭാഡുകേളുലട വനിശദഭാലശല ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

പഭാകക്കജട്ട് നമ്പര് കറഭാഡനിലന്റെ കപരട്ട് നതീളല (കേനി.മതീ)

ലകേ.ആര്.10-03(എ) കേഭാമ്പ്രത്തട്ട് ചേള്ള കമചനിറ കറഭാഡട്ട് 4.025

ലകേ.ആര്.10-16(ബനി) പഭാളനിയമലഗലല മൂക്കന്ചേനിറ കറഭാഡട്ട് 3.075

ലകേ.ആര്.10-30 അകേലപഭാടല  ചേഭാടനികയഭാടട്ട്  ആലവഭാകശ്ശേരനി
കറഭാഡട്ട്

1.875

ലകേ.ആര്.10-29 കേണനിമലഗലല കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് 2.15

ലകേ.ആര്.10-31 എന്.എസട്ട്.എസട്ട്. കകേഭാകളജട്ട് പപറഭാന്കുന്നട്ട് 3.03

ലകേ.ആര്.10-22 പഭാപഭാന്ചേള്ള ലചേമ്മേണലകതഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് 6.30

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കകേഭാകളജട്ട് പപറഭാന്കുന്നട്ട്
എന്ന  പ്രവൃത്തനി  പനി.എല.ജനി.എസട്ട്.പവ.  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ  വതീതനി
ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനി  ആരലഭനിചനിടനില.  മറട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  അനുവദനിച
തുകേയുലട വനിശദഭാലശല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1196/2017.
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ക്രമ
നമ്പര്

കറഭാഡനിലന്റെ കപരട്ട്
ഇതുവലര  നല്കേനിയ
തുകേ

1 കേഭാമ്പ്രത്തട്ട് ചേള്ള കമചനിറ കറഭാഡട്ട് 11058717/-

2 പഭാളനിയമലഗലല മൂക്കന്ചേനിറ കറഭാഡട്ട് 15448018/-

3 അകേലപഭാടല ചേഭാടനികയഭാടട്ട് ആലവഭാകശ്ശേരനി കറഭാഡട്ട് 7960607/-

4 കേണനിമലഗലല കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് 4831056/-

5 പഭാപഭാന്ചേള്ള ലചേമ്മേണലകതഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് 18841990/-

(സനി) വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കറഭാഡനിലന്റെ കപരട്ട് നനിലവനിലള്ള സനിതനി

1 കേഭാമ്പ്രത്തട്ട് ചേള്ള കമചനിറ കറഭാഡട്ട് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.

2 പഭാളനിയമലഗലല മൂക്കന്ചേനിറ കറഭാഡട്ട് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.

3 അകേലപഭാടല ചേഭാടനികയഭാടട്ട് ആലവഭാകശ്ശേരനി കറഭാഡട്ട് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.

4 കേണനിമലഗലല കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് കഗഡട്ട്  3  ലമറലനിലഗട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

5 പഭാപഭാന്ചേള്ള ലചേമ്മേണലകതഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് കഗഡട്ട്  2  ലമറലനിലഗട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

മഭാലനിനല സലസരണല

99  (6174)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനല  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കഭാനഭായനി  മുന്സര്ക്കഭാര്  (2011-2016)  എനട്ട്
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചതട്ട്;  എത്ര  തുകേ  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ലചേലവഴനിച്ചു;
വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് മഭാലനിനല സലസരണത്തനിനഭായനി ശുചേനിതസ മനിഷലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില്  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  എത്ര  തുകേ
ഓകരഭാ വര്ഷവല ലചേലവഴനിച്ചു;  ഓകരഭാ തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനത്തനിനുല എത്ര
തുകേ  വതീതല  നല്കേനി;  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുല  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഴനിച്ചു; വനിശദമഭായനി ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് മഭാലനിനല സലസരണ പദതനികേള ഫലപ്രദമഭായനി
നടപഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്ത  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണസഭാപനങ്ങള  ഏലതലഭാല  എന്നതട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) മഭാലനിനല സലസരണല ഉറപഭാക്കനി സലസഭാനല മഭാലനിനല മുക്തമഭാക്കുവഭാന്
ഈ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിച കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള എലനലഭാല?

ഉത്തരല

(എ) 2011-2016  വര്ഷങ്ങളനില് ശുചേനിതസ  കകേരളല  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  മഭാലനിനല  സലസരണ  സലവനിധഭാനങ്ങള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലപഭാതുമഭാലനിനല  സലസരണ  പ്ലൈഭാന്റുകേള,
നനിലവനിലള്ള  പ്ലൈഭാന്റുകേളുലട  അറകുറപണനി,  ഗഭാര്ഹനികേതലത്തനില്  കേകമ്പഭാസനിലഗട്ട്
പ്ലൈഭാന്റുകേള/ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലൈഭാന്റുകേള,  കേമ്മേമ്യൂണനിറനിതല  മഭാലനിനല  സലസരണ
സലവനിധഭാനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്ന  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവല  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിരുന.  കൂടഭാലത അറവ ശഭാല നനിര്മ്മേഭാണല അഥവഭാ നവതീകേരണത്തനിനുല
ക്രനിമനികറഭാറനിയല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  കപ്രഭാതഭാഹനല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാകക്കജട്ട്
ലസപ്കറജട്ട് ട്രൈതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് പ്ലൈഭാന്റെട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുല ലകേഭാചനിയനില് കവസട്ട് ടു എനര്ജനി
കപ്രഭാജക്ടട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിരുന.  കൂടഭാലത  തകദ്ദേശ
സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സസനലനനിലയനിലല  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
ശുചേനിതസ മനിഷന് മുകഖന  2011  മുതല്  2016  വലര  580  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളക്കുല
64  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുമഭായനി  90.53  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
(വനിശദവനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.*)  കൂടഭാലത  344  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേള കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ സസചട്ട്ഭഭാരതട്ട് മനിഷന് (ഗഭാമതീണ്) വഴനി
14.35  കകേഭാടനി  രൂപ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതുകപഭാലല
ജനങ്ങളനില് അനുകൂല മകനഭാഭഭാവവല ശതീലവല സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിവരവനിജഭാന
വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  സലഘടനിപനിചനിരുന.  ഇതനികലക്കഭായനി  146.74  ലക്ഷല
രൂപ ലചേലവഴനിക്കുകേയുണഭായനി.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  2011-12  മുതല് തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന ശുചേനിതസ
മനിഷലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന വനിവനിധ പദതനികേള സലബനനിച
വനിവരല ചുവലട നല്കുന:

1. തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കലപടുന്ന
മഭാലനിനലങ്ങള  ഉറവനിടത്തനില്തലന്ന  സലസരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
മഭാലനിനല  സലസരണ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  (ഗഭാര്ഹനികേല,  സഭാപനല,
കേമ്മേമ്യൂണനിറനിതലല).

2. സലസഭാനലത്ത  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലല  കമജര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലല
ഖരമഭാലനിനല  സലസരണ  പ്ലൈഭാന്റുകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കപ്രഭാജക്ടുകേള.

3. മണ്സൂണ്  കേഭാലത്തട്ട്  കകേരളത്തനില്  പകേര്ചവലഭാധനികേള  പടര്ന്നട്ട്
വലഭാപനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് പ്രതീ-മണ്സൂണ് ക്ലതീനനിലഗട്ട്.

4. 33  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  പ്ലൈഭാസനികേട്ട്  ലഷ്രെഡട്ട്
ലചേയഭാനുള്ള ലഷ്രെഡനിലഗട്ട് യണനിറ്റുകേള.

5. കൂടഭാലത അറവശഭാല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  24  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുല
18  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുല  സഭാകങ്കതനികേ  അലഗതീകേഭാരല
നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

(സനി)  ലപഭാതുകമഭാണനിടറനിലഗട്ട്  നടത്തനിവരുന.  പ്രകതലകേ  വനിലയനിരുത്തല്
നടത്തനിയനിടനില.

(ഡനി) ശുചേനിതസല -  മഭാലനിനല സലസരണല, കൃഷനി വനികേസനല, ജലസലരക്ഷണല
എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  കമഖലയനില്  ഉകൗന്നല്  നല്കുന്ന  ഹരനിതകകേരളല  പദതനി
ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  മനിഷന്  മഭാതൃകേയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  പ്രഭാമുഖലല
നല്കുന്നതട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ സമഗവനികേസനത്തനിനുകവണനി ഹരനിതകകേരളല പദതനി
അഞ്ചുവര്ഷല ലകേഭാണട്ട് ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട മനിഷന് മഭാതൃകേയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന്
സ.ഉ.(പനി) നല. 41/2016/ആ.സ.വ. തതീയതനി 28-9-2016 പ്രകേഭാരല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിലല ഇളവകേള

100 (6175) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള പഭാലനിക്കഭാലത നനിര്മ്മേനിച,  നനിരവധനി  വര്ഷങ്ങള
പഴക്കമുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  എലനങ്കനിലല  ഇളവകേള
നനിലവനിലകണഭാ;
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(ബനി)  തഭാരതകമലന  ലഘുവഭായ  ചേടലലഘനല  ഉള്ള  നനിര്മ്മേനിതനികേള  ക്രമതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരലല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില്, ആയതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി) ഇല.

അറവശഭാല മഭാലനിനലങ്ങളുല വതീട്ടുമഭാലനിനലങ്ങളുല ലപഭാതുനനിരത്തുകേളനില്
ഉകപക്ഷനിക്കുന്നതഭായ പരഭാതനികേള

101  (6176)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  അറവശഭാല മഭാലനിനലങ്ങളുല  വതീട്ടുമഭാലനിനലങ്ങളുല  ലപഭാതു
നനിരത്തുകേളനില് ഉകപക്ഷനിക്കുന്നതഭായ പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ഇവ  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലപഭാതുനനിരത്തുകേളനില്  മഭാലനിനലല  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിലനതനിലര  നടപടനികേള

സസതീകേരനികക്കണതട്ട്  അതഭാതട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  തലന്നയഭാണട്ട്.

1994-ലല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടനിലന്റെ  ലസക്ഷന്  340  പ്രകേഭാരല  അത്തരല

പ്രവര്ത്തനികേളലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണ

സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അധനികേഭാരമുണട്ട്.  ടനി  ലസക്ഷന്  പ്രകേഭാരല  ചേവകറഭാ  മഭാലനിനലകമഭാ

ലപഭാതുസലങ്ങളനില് ഇടുകേകയഭാ ഇടുവനിക്കുകേകയഭാ ലചേയന്നവര്ലക്കതനിലര തല്സമയല

തലന്ന  250  രൂപയനില്  കേവനിയഭാത്ത തുകേ പനിഴ  ശനിക്ഷയഭായനി  ചുമത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്.

അപ്രകേഭാരല  ചുമത്തനിയ  പനിഴ  തുകേ  15  ദനിവസത്തനിനകേല  മുനനിസനിപല്  ഫണനില്

അടയഭാത്ത പക്ഷല അയഭാളുലട കമല് കപ്രഭാസതീകേമ്യൂഷന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതുമഭാണട്ട്.

അനധനികൃതമഭായനി മഭാലനിനലല നനികക്ഷപനിക്കുന്നവലര കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി നഗരസഭഭാ

തലത്തനില്  ആകരഭാഗല  വനിഭഭാഗല   ജതീവനക്കഭാരുലട  സസഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്



190      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലല  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  1994-ലല  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്

ആക്ടട്ട്  219(യു)  പ്രകേഭാരല  മഭാലനിനലകമഭാ  വനിസര്ജ്ജല  വസ്തുക്കകളഭാ

ലപഭാതുസലത്തനിലൂലടകയഭാ  ലപഭാതുനനിരത്തനിലൂലടകയഭാ  കേടത്തനിലക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുന്നകതഭാ

മഭാലനിനലല  നനികക്ഷപനിച കശഷല  തനിരനിലകേ  കപഭാകുന്നകതഭാ  ആലണന്നട്ട്  നലഭായമഭായുല

സലശയനിക്കഭാവന്ന  വഭാഹനലത്ത  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനികക്കഭാ,  ലസക്രടറനി

ചുമതലലപടുത്തനിയ  പഞഭായത്തനിലല  ഒരു ഉകദലഭാഗസകനഭാ  സബട്ട്  ഇന്ലസക്ടറുലട

പദവനില്  കുറയഭാത്ത  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസകനഭാ  പനിടനിലചടുകക്കണതുല

നനിര്ണ്ണയനിക്കലപട  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച  കശഷല  ആധനികേഭാരനികേതയുള്ള

സബട്ട് ഡനിവനിഷന് മജനികസ്ട്രേറട്ട് മുമ്പഭാലകേ ഹഭാജരഭാക്കഭാവന്നതുല വഭാഹനല കേണട്ട് ലകേട്ടുന്ന

സലഗതനിയനില് അതട്ട് കലലല ലചേയകേയുല തുകേ പഞഭായത്തട്ട് ഫണനില് മുതല്കൂട്ടുകേയുല

ലചേയഭാവന്നതഭാണട്ട്. അപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

കേഭാഥനികേന് ലകേ. ലകേ. കതഭാമസട്ട് ലമകമ്മേഭാറനിയല് എന്കഡഭാവ്ലമന്റെട്ട്

102  (6177)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഥനികേന്  ലകേ.  ലകേ.  കതഭാമസട്ട്  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  എന്കഡഭാവ്ലമന്റെട്ട്

സലബനനിച്ചുള്ള  അവലക്തത  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ശതീമതനി  കമരനി  എല.  ടനി.

ബഹു.  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  നല്കേനിയ  6-9-2016  -ലല

839183/2016/LSGD  പ്രകേഭാരമുള്ള  പരഭാതനിയനില്  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന്ന  നടപടനികേള

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉഴവൂര്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനില്  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  എന്കഡഭാവ്ലമന്റെട്ട്

വനിതരണല  ലചേയന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  കേഭാലതഭാമസല

എലനന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) പരഭാതനിയനികന്മേല് അകനസഷണല നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാന്

പഞഭായത്തട്ട് ഡയറക്ടലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട്

അടനിയനരമഭായനി ലഭലമഭാക്കനി ഇക്കഭാരലത്തനില് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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കേടപന ഫനിഷട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട്

103  (6178)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ആസനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി,

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ഇടുക്കനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കേടപന ഫനിഷട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ലചേറുകതഭാണനി ടകൗണ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് ഫ്രതീകസഭാണനിനട്ട് ലവളനിയനിലള്ള അനധനികൃത

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

104  (6179)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇടുക്കനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വഭാഴകത്തഭാപട്ട് ഗഭാമ പഞഭായത്തനില്ലപട

ലചേറുകതഭാണനി  ടകൗണ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  ഫ്രതീകസഭാണനിനട്ട്  ലവളനിയനില്  അനധനികൃത

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്

ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഉണട്ട്.  ഇടുക്കനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വഭാഴകത്തഭാപട്ട് ഗഭാമ പഞഭായത്തനില്ലപട

ലചേറുകതഭാണനി  ടകൗണ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  ഫ്രതീകസഭാണനിനട്ട്  ലവളനിയനില്  31  അനധനികൃത

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ടനി ലകേടനിടങ്ങള ലപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്

നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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വനിഴനിഞ്ഞല, പടഭാണനി കകേഭാളനനിക്കഭാര്ക്കുള്ള ഫഭാറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല

105  (6180)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കചേരനിവനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനനപുരല വനിഴനിഞ്ഞല പടഭാണനി
കകേഭാളനനിയനില്  നനിന്നട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി  മഭാറനിത്തഭാമസനിപനിക്കലപട
150 ഓളല വരുന്ന കുടുലബങ്ങള അനുഭവനിക്കുന്ന വനിവനിധ തരത്തനിലള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കുടുലബങ്ങളക്കഭായുള്ള  ഫഭാറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  ഇഴഞ്ഞു
നതീങ്ങുന്നതനിനഭാല്  ലഷഡനില്  കേഴനിയുന്നവരുലട  കേഭാരലല  ദരനിതപൂര്ണ്ണമഭായനി
മഭാറുനലവന്നതട്ട് സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അടനിയനരമഭായനി  ഫഭാറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കുടനി
ലയഭാഴനിപനിക്കലപടവര്ക്കട്ട് നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഫഭാറ്റുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.  ചേനില  ഫഭാറട്ട്
നനിര്മ്മേനികക്കണ  സലത്തട്ട്  നനിലവനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  4  കുടുലബങ്ങള
മഭാറഭാത്തതുമൂലമഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസല  വരുന്നതട്ട്.  നഗരസഭയുലട
ഭഭാഗത്തുനനിനല  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനല  ടനിയഭാളുകേലള  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നനിരനര ശമങ്ങള നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്. 

കേഭാര്ഷനികേ മൃഗസലരക്ഷണ രലഗലത്ത കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കുടുലബശതീയുലട പദതനികേള

106 (6181) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  മൃഗസലരക്ഷണ  രലഗലത്ത  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കുടുലബശതീയുലട ആഭനിമുഖലത്തനില് പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത രലഗത്തട്ട് എലനലഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് പദതനിയുലട കേതീഴനില്
കുടുലബശതീ നടത്തനിയതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  എലനലഭാല കപ്രഭാതഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട് ഈ രലഗത്തട്ട് പദതനിയനുസരനിചട്ട്
നല്കുന്നലതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  –  മൃഗസലരക്ഷണ  കമഖലയനില്  കുടുലബശതീ  നനിലവനില്
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. സലഘകൃഷനി :- കുടുലബശതീ. വഴനി ഭക്ഷലസസയലപരലഭാപ്തത കനടഭാനഭായനി
2006  മുതല്  സലഘകൃഷനി  ഗ്രൂപ്പുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല
പഭാടത്തനിനഭായനി ഭൂമനി ഏലറടുത്തട്ട് കൃഷനി ലചേയകേയുല ലചേയന.

2. ലപഭാലനിവട്ട്  : -  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിഷവനിമുക്തമഭായ  പചക്കറനികേളുല
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുല  ലഭലമഭാക്കഭാന്  ഉതകുന്ന  പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
കുടുലബശതീയുലട  അയല്ക്കൂടങ്ങള  അവരുലട  പ്രകദശത്തട്ട്
ആവശലമുള്ള പചക്കറനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 2016 ജൂലഭായട്ട് 3
മുതല്  ലപഭാലനിവട്ട്  എന്ന  കപരനില്  സലഘകൃഷനി  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. അയല്ക്കൂടങ്ങള വഴനി ചുരുങ്ങനിയതട്ട് 3
ലസന്റെനില് 152000 ഗ്രൂപ്പുകേള ഇതനിലൂലട കൃഷനി ലചേയകേയുല ലചേയ്തു.

3. വനനിതഭാ മഭാസര് കേര്ഷകേരുലട സഹഭായല :-  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്
നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള  ഏറവല  കൂടുതല്
ഗ്രൂപ്പുകേളനിലലത്തനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലബശതീയനില്  നനിനല
വനനിതഭാ  മഭാസര്  കേര്ഷകേലര  ലതരലഞ്ഞടുത്തട്ട്  പരനിശതീലനല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പരനിശതീലനല  ലഭനിച  മഭാസര്  കേര്ഷകേര്  അവര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭായ  പരനിശതീലനങ്ങള  സലഘകൃഷനി  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  ഫഭാര്മര്
ഫതീല്ഡട്ട് സ്കൂളുകേള വഴനി പകേര്ന നല്കുന.

4. വനിത്തട്ട്  ബഭാങ്കട്ട് :  -  പരമ്പരഭാഗത  വനിത്തനിനങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല
പരനിശതീലനല  ലഭനിച  മഭാസര്  കേര്ഷകേര്  അവര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭായ
പരനിശതീലനങ്ങള സലഘകൃഷനി ഗഭാപ്പുകേളക്കട്ട്  ഫഭാര്മര് ഫതീല്ഡട്ട് സ്കൂളുകേള
വഴനി പകേര്ന്നട്ട് നല്കുന. പജവപവവനിധലല നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിലന്റെയുല
ഭഭാഗമഭായനി  ലനലനിലന്റെ  വനിത്തുബഭാങ്കുകേള  കുടുലബശതീ  ഗ്രൂപ്പുകേള
നടപഭാക്കനി വരുന. പ്രധഭാനമഭായുല കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, വയനഭാടട്ട് ജനിലകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  വനിത്തുകേള
കൃഷനി  ലചേയ്തു  ലകേഭാടുക്കുന്ന  വനിത്തുബഭാങ്കുകേള  മറട്ട്  ജനിലകേളനിലല
പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന. 

5. ബകയഭാഫഭാര്മസനി  :  -  വനിഷരഹനിത  കേഭാര്ഷനികേ  ഉത്പഭാദന
രതീതനികേളക്കഭാവശലമഭായ  പജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുല  പജവവളവല
ബകയഭാഫഭാര്മസനികേളനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകേയുല  മറട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
വനില്ക്കുന്നതനിലൂലട അവരുലട ഉപജതീവനല നടത്തുകേയുല ലചേയന.
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6. നഴറനി :  -  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  സലരലഭത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നഴറനികേള  കുടുലബശതീ  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രഭാകദശനികേ  ആവശലമനുസരനിചട്ട്
കൃഷനിക്കനുകയഭാജലമഭായ വനിത്തുകേളുല പതകേളുല കഗഭാബഭാഗുകേളുല ഇകൗ
നഴറനികേളനിലൂലട ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

7. കേഭാര്ഷനികേ  കലബര്  ഗ്രൂപ്പുകേള  :  -  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്
ഉല്പഭാദനത്തനിനട്ട്  പുറലമ  കസവനകമഖലയനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കലബര്
ഗ്രൂപ്പുകേള  ഭൂവടമകേളുലട  ആവശലഭാനുസരണല  കൃഷനിയഭാവശലമഭായ
ലതഭാഴനിലകേള  ലചേയന്നതനിനുള്ള  ആളക്കഭാലര  ലഭലമഭാക്കുന.
പ്രധഭാനമഭായുല ലനലട്ട് ല,  റബര് കമഖലകേളനിലഭാണട്ട് നനിലവനില് കേഭാര്ഷനികേ
കലബര് ഗ്രൂപ്പുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

8. ആടുഗഭാമല  പദതനി  : -  ഒകര  വഭാര്ഡനികലകയഭാ  ലതഭാടടുത്ത
വഭാര്ഡുകേളനിലലകയഭാ  അഞട്ട്  കുടുലബശതീ  അലഗങ്ങള  കചേര്ന്നട്ട്  20
ആടനിലന വളര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്  ആടുഗഭാമല പദതനിയുലട ഒരു യണനിറട്ട്.
അലഗങ്ങള  തങ്ങളുലട  വതീടുകേളനില്  4  ആടുകേലള  വതീതല
വളര്കത്തണതഭാണട്ട്.  ആടുഗഭാമല  പദതനിയനില്  കുറഞ്ഞതട്ട്  5
യണനിലറങ്കനിലല(25 ഗുണകഭഭാക്തക്കള) കവണല.

9. ക്ഷതീരസഭാഗരല  പദതനി :  -  ഒകര  വഭാര്ഡനികലകയഭാ  ലതഭാടടുത്ത
വഭാര്ഡുകേളനിലലകയഭാ അഞട്ട് കുടുലബശതീ വനനിതഭാ അലഗങ്ങള കചേര്ന്നട്ട്
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  ലതഭാഴത്തുകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  10  പശുക്കലള
വളര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്  ക്ഷതീരസഭാഗരല  യണനിറട്ട്.  കുറഞ്ഞതട്ട് രണട്ട്  വതീതല
പശുക്കലള സസനല വതീടുകേളനില് വളര്ത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്. ക്ഷതീരസഭാഗരല
പദതനിയനില്   കുറഞ്ഞതട്ട്  രണട്ട്  പശുവളര്ത്തല്  യണനിറട്ട്  (10
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള,  20  പശുക്കള)  ആവശലമഭാണട്ട്.  പശുവഭാങ്ങല്,
വനിപണനല,  സഭാകങ്കതനികേ  പനിന്തുണ,  ഉത്പന്ന  പവവനിധലവല്ക്കരണല
എന്നനിവയനില്  കൂടഭായ  പ്രവര്ത്തനല  ഇകൗ  സമഗ  പദതനികേളുലട
ലക്ഷലസഭാക്ഷഭാത്ക്കഭാരത്തനിനട്ട് അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.

10. സമഗ  മഭാലകസഭാത്പഭാദന  പദതനി  : -  ഒകര  വഭാര്ഡനികലകയഭാ
ലതഭാടടുത്ത  വഭാര്ഡുകേളനിലലകയഭാ  അഞട്ട്  കുടുലബശതീ  വനനിതഭാ
അലഗങ്ങള  കചേര്ന്നട്ട്  4  മുതല്  5  മഭാസല  വലര  പ്രഭായമുള്ള
10  കപഭാത്തുകുടനികേലള  (10  ആണ്) അലലങ്കനില്  15  മൂരനിക്കനിടഭാവകേലള
(കേഭാളക്കുടനികേലള)  വളര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്  സമഗ  മഭാലകസഭാത്പഭാദന
പദതനിയുലട  ഒരു  യണനിറട്ട്.  അലഗങ്ങള  തങ്ങളുലട  വതീടുകേളനില്
2  കപഭാത്തുകുടനികേലള  അലലങ്കനില്  3  മൂരനിക്കനിടഭാവകേലള  വതീതല
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വളര്കത്തണതഭാണട്ട്.  ഉരുക്കലള വഭാങ്ങല്,  വനിപണനല,  സഭാകങ്കതനികേ
പനിന്തുണ,  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  എടുക്കല്  എന്നനിവയനില്  കൂടഭായ
പ്രവര്ത്തനല  മഭാലകസഭാത്പഭാദന  സമഗ  പദതനിയുലട  ലക്ഷലല
പകേവരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  കപഭാത്തുകുടനികേലള  അലലങ്കനില്
മൂരനിക്കനിടഭാവകേലള  വളര്ത്തനി  ഇറചനിയഭായനി  വനില്ക്കുന്ന  മുറയട്ട്
പുതനിയവലയ വഭാങ്ങനി വളര്ത്തനി പദതനിയനില് തുടകരണതഭാണട്ട്.

11. സമഗ  അടുക്കളകത്തഭാട  മുടകകേഭാഴനി  പരനിപഭാലനല :  -  ഒകര
വഭാര്ഡനികലകയഭാ ലതഭാടടുത്ത വഭാര്ഡുകേളനിലലകയഭാ അഞട്ട് കുടുലബശതീ
വനനിതഭാ  അലഗങ്ങള കചേര്ന്നട്ട്  100  കകേഭാഴനികേലള  വളര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്
കകേഭാഴനിഗഭാമല  പദതനിയുലട  ഒരു യണനിറട്ട്.  5  അലഗങ്ങളുല തങ്ങളുലട
വതീടുകേളനില്  സങ്കരയനിനല  കകേഭാഴനികേലളയഭാണട്ട്  വളര്കത്തണതട്ട്.
കകേഭാഴനിഗഭാമല  പദതനിയനില്  കുറഞ്ഞതട്ട്  20  യണനിലറങ്കനിലല  (100
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള)  കവണല.  എന്നഭാല്  ഒരു  പഞഭായത്തനില്  40
യണനിറ്റുകേളനില്  (200  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള)  അധനികേരനിക്കഭാന് പഭാടനില.
വനിപണനല,  സഭാകങ്കതനികേ  പനിന്തുണ,  കകേഭാഴനിവഭാങ്ങല്,
സലകയഭാജനിതതതീറ  സലഭരണല,  ഉത്പന്ന  പവവനിധലവല്ക്കരണല
എന്നനിവയനില് കൂടഭായ പ്രവര്ത്തനല കകേഭാഴനിഗഭാമല സമഗപദതനിയുലട
ലക്ഷലല  പകേവരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത
കകേഭാഴനികേളുലട  മുട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കുറയുകമ്പഭാള  ഇവലയ
ഇറചനിക്കഭായനി  വനില്ക്കുകേയുല  അകതഭാലടഭാപല  തലന്ന  പുതനിയ
കകേഭാഴനികുഞ്ഞുങ്ങലള വഭാങ്ങനി പദതനിയനില് തുടകരണതുമഭാണട്ട്.

12. തഭാറഭാവ വളര്ത്തല് പദതനി :  -  ഒകര വഭാര്ഡനികലകയഭാ  ലതഭാടടുത്ത
വഭാര്ഡുകേളനിലലകയഭാ  അഞട്ട്  കുടുലബശതീ  വനനിതകേള  കചേര്ന്നട്ട്
4  മഭാസല  പ്രഭായമുള്ള  250  തഭാറഭാവകേലള  മുട  ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി
വളര്ത്തുന്നതഭാണട്ട് തഭാറഭാവ വളര്ത്തല്  പദതനിയുലട ഒരു യണനിറട്ട്.
അലഗങ്ങള  തങ്ങളുലട  വതീടുകേളനില്   30  തഭാറഭാവകേലള  വതീതല
വളര്കത്തണതഭാണട്ട്.  തഭാറഭാവ  വളര്ത്തല്  പദതനിയനില്  കുറഞ്ഞതട്ട്
5  യണനിലറങ്കനിലല  (25  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള)  കവണല.  മുട,  മഭാലസല
എന്നനിവയുലട  വനിപണനല, സഭാകങ്കതനികേ പനിന്തുണ, തഭാറഭാവവഭാങ്ങല്,
തതീറ സലഭരനിക്കല് എന്നനിവയനില് കൂടഭായ പ്രവര്ത്തനല സമഗ തഭാറഭാവ
വളര്ത്തല് പദതനിയുലട ലക്ഷലല പകേവരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.
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13. പശുസഖനി  : -  കുടുലബശതീയനില്  നനിലവനിലള്ള  റൂറല്  പമകക്രഭാ
സലരലഭങ്ങളനില്  പകുതനികയഭാളല  മൃഗസലരക്ഷണ  കമഖലയനില്
ഉള്ളവയഭായതനിനഭാല്  ഇകൗ  കമഖലയനിലല  പമകക്രഭാ  സലരലഭങ്ങലള
കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തുവഭാനുല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുല  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുല ഏജന്സനികേളുമഭായുള്ള സലകയഭാജന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
വഴനികേഭാടനി  ആകുന്നതനിനുല  പശുസഖനി  എന്നട്ട്  അറനിയലപടുന്ന
കേമ്മേമ്യൂണനിറനി  റനികസഭാഴട്ട്  കപഴണ്മഭാലര/കേമ്മേമ്യൂണനിറനി  കകേഡര്മഭാലര
നനികയഭാഗനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുത്ത  കുടുലബശതീ  അലഗങ്ങളക്കട്ട്  മൃഗസലരക്ഷണ
കമഖലയനില് വനിദഗദ പരനിശതീലനല നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) സലഘകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലജ.എല്.ജനി.  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്
പലനിശരഹനിത വഭായ്പ  നല്കേനി  വരുന.  ഇകൗ വര്ഷല  351  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വഭായ്പ
ബഭാങ്കനില്  നനിനല  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  വനിളവനുസരനിചട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ
ഇന്ലസന്റെതീവല  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  സഭാകങ്കതനികേ  വനിവരങ്ങള  നല്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പരനിശതീലനങ്ങള നല്കേനിവരുനണട്ട്.  സമഗ മൃഗസലരക്ഷണ കമഖലയനില്
2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16,  2016-17  കേഭാലഘടങ്ങളനില് ആടുഗഭാമല,
ക്ഷതീരസഭാഗരല, സമഗ മഭാലകസഭാത്പഭാദന പദതനി, സമഗ അടുക്കളകത്തഭാട മുടകകേഭാഴനി
പരനിപഭാലനല  പദതനികേളക്കഭായനി  22,37,38,750  രൂപ  കുടുലബശതീയട്ട്  ലഭലമഭായ
സലസഭാന  വനിഹനിതത്തനില്  പ്രഭാകദശനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസന  ശതീര്ഷകേത്തനില്
നനിനല അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ജനിലഭാ മനിഷനുകേള വഴനി ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന സലരലഭകേര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനല
നല്കുകേയുല  അവലര  ഉളലപടുത്തനി  5  കപര്  അടങ്ങുന്ന  കജഭായനിന്റെട്ട്  ലയബനിലനിറനി
ഗ്രൂപ്പുകേള  (ലജ.എല്.ജനി.)  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല  ഇകൗ  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  മൃഗസലരക്ഷണ
കമഖലഭാ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല സബ്സനിഡനി നല്കുകേയുല ലചേയനണട്ട്.  നനിലവനില്
5  കപര്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  ഗ്രൂപനിനട്ട്  ആടുഗഭാമല  പദതനി   വഴനി  50,000  രൂപയുല
ക്ഷതീരസഭാഗരല  പദതനി  വഴനി  218750  രൂപയുല  മഭാലസ  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി 50,000 രൂപയുല അടുക്കളകത്തഭാട -മുടകക്കഭാഴനി പരനിപഭാലനല പദതനി വഴനി
25,000  രൂപയുല  തഭാറഭാവട്ട്  വളര്ത്തല്  പദതനിക്കഭായനി  20,000  രൂപയുല
സബ്സനിഡനിയഭായനി  നല്കുനണട്ട്.  പശുസഖനി പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേമ്മേമ്യൂണനിറനി
റനികസഭാഴട്ട്/കേമ്മേമ്യൂണനിറനി  കകേഡര്മഭാലര  ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുല  ലവററനിനറനി
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  10  ദനിവസലത്ത പവദഗ്ദ്ധല പരനിശതീലനല
നല്കുവഭാനുല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. ആദലഘടത്തനില് ലതരലഞ്ഞടുത്ത 50 കപര്ക്കഭാണട്ട്
പവദഗ്ദ്ധല  പരനിശതീലനല  നല്കുന്നതട്ട്.  സലഘകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലജ.എല്.ജനി.  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  പലനിശരഹനിത  വഭായ്പ  നല്കേനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത
വനിളവനുസരനിചട്ട് കേഭാര്ഷനികേ ഇന്ലസന്റെതീവല അനുവദനിക്കുനണട്ട്.
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മലപ്പുറല ജനിലയനില് വനികലജട്ട് എകട്ട്റന്ഷന് ഓഫതീസര്മഭാരുലട നനിയമനല

107 (6182) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷല വനികലജട്ട് എകറന്ഷന് ഓഫതീസര്മഭാലര
നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മലപ്പുറല ജനിലയനില് വനികലജട്ട് എകറന്ഷന് ഓഫതീസര്മഭാരുലട ഒഴനിവകേള
സലബനനിചട്ട് കേണലക്കടുപട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനികലജട്ട്  എകറന്ഷന്  ഓഫതീസര്മഭാര്  ഇലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്
അവലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  അപഡസസട്ട്  ലചേയ
100 കപരനില് 98 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 41 കപര് കജഭാലനിയനില്
പ്രകവശനിചനിട്ടുണട്ട്. 5  കപര്ക്കട്ട് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലഭാവധനി നതീടനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 52 കപര് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചനിടനില.

പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലല കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലല
ഉളലപട ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള

108  (6183)  ശതീ  .    ലകേ  .    എല  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലല
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലല  ഉളലപട  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ഏലതഭാലക്കലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസബ്ബുത  ഗഭാമ  പ ഞഭായത്തുകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാലര  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്
തലന്ന നനിലനനിര്ത്തുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില് ഏലതലഭാല തസനികേകേളഭാണട്ട്
അനുവദനിചലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലല കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലല

ഉളലപട ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളുലട ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) നഗരസഭഭാ ലസക്രടറനി - 28

സൂപ്രണട്ട്  - 28

ലഹഡട്ട് ക്ലഭാര്ക്കട്ട്/റവനമ്യൂ ഇന്ലസക്ടര് - 28

സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കട്ട് - 140

എല്.ഡനി. ക്ലഭാര്ക്കട്ട്/ബനില് കേളക്ടര് - 140

പടപനിസട്ട് - 28

ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട്  - 112

എല്.എല.വനി. പഡവര് - 28

എചട്ട്.ഡനി.വനി. പഡവര് - 1

ഒന്നഭാല കഗഡട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് ഇന്ലസക്ടര് - 28

ഒന്നഭാല കഗഡട്ട് ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തട്ട് ഇന്ലസക്ടര് - 28

രണഭാല കഗഡട്ട് ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തട്ട് ഇന്ലസക്ടര് - 56

ജൂനനിയര് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് നഴട്ട് - 28

കേണനിജന്റെട്ട് വര്ക്കര് - 420

സഭാനനികടഷന് വര്ക്കര് - 224

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പഭാര്ടട്ട് പടല സസതീപര്മഭാരുലട സലലമഭാറല

109 (6184) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  നഗരസഭകേകളഭാടട്ട്  കൂടനികചേര്ത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്
പഭാര്ടട്ട്  പടല  സസതീപര്മഭാരഭായനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയനിരുന്നവര്  സലല  മഭാറത്തനിനട്ട്
അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുല  മറട്ട്  പഞഭായത്തുകേളനികലക്കട്ട് സലലമഭാറല നല്കേഭാതനിരനിക്കുകേയുല,
അതുമൂലല  ഫളപടല  സസതീപര്മഭാരഭായുള്ള ലപ്രഭാകമഭാഷനട്ട്  സതീനനികയഭാറനിറനി  നഷ്ടലപടുകേയുല
ലചേയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരല ജതീവനക്കഭാരുലട സതീനനികയഭാറനിറനി പുനര്സഭാപനിചട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്
നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ഇക്കഭാരലല ശദയനില്ലപടഭാല് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ചേഭാലക്കുടനി സനിതഭാര നഗറനില് ഫഭാറട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി

110  (6185)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല  സനിതഭാര  നഗറനില്  കചേരനി
പുനരധനിവഭാസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാലട്ട്  വതീട്ടുകേഭാര്ക്കട്ട്  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നല്കുന്നതനിനഭായനി  ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷയനികന്മേല്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില് കേഭാലതഭാമസല ഒഴനിവഭാക്കനി,  ഇതനിലന്റെ അനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാ
നഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി,  സനിതഭാര  നഗറനില്  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  വനിഷയല
26-10-2016-ലല കകേഭാര്ഡനികനഷന് കേമ്മേനിറനി പരനിഗണനിക്കുകേയുല സനിതഭാര നഗറനില്
കചേരനിയനിലല  ഭവനങ്ങളുലട  യണനിറട്ട്  കകേഭാസനിലല  വര്ദനവട്ട്  സലബനനിച
വനിശദവനിവരങ്ങള ആവശലലപടുവഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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ചേഭാലക്കുടനി ലവടനിക്കുഴനി കേപകത്തഭാടനില് തടയണ നനിര്മ്മേഭാണല

111 (6186) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിലല  ലവടനിക്കുഴനി  കകേഭാടഭാമല  ഭഭാഗത്തട്ട്
കേപകത്തഭാടനില് തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഹനില് ഏരലഭാ ഡലപ്ലമന്റെട്ട് ഏജന്സനി
(HADA)  മുകഖന  സമര്പനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പദതനിക്കട്ട്,  റനിപവസ്ഡട്ട്
നനിരക്കനിലള്ള  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയതുമൂലല,  വതീണല  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷയനില് സര്ക്കഭാര് അടനിയനര അനുമതനി
നല്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

നബഭാര്ഡട്ട്  അലഗതീകേരനിചട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവര്ത്തനിക്കട്ട്  പുതുക്കനിയ
ഭരണഭാനുമതനി നല്കകേണതട്ട് നബഭാര്ഡട്ട് ആയതനിനഭാല് ചേഭാലക്കുടനി കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിലല
ലവടനിക്കുഴനി കകേഭാടമല ഭഭാഗത്തട്ട്  കേപകത്തഭാടനില് തടയണ പ്രവൃത്തനിയുലട പുതുക്കനിയ
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി അകപക്ഷ  നബഭാര്ഡനികലക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സനിരമഭായനി ആളതഭാമസമനിലഭാലത കേനിടപ്പുള്ള വതീടുകേളുലടയുല ഫഭാറ്റുകേളുലടയുല
വനിവരകശഖരണല

112 (6187) ശതീ  .   ലകേ  .     എല  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനില :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനില കുഞ്ഞട്ട് :
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുപസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്
തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരങ്ങളനില്  സനിരമഭായനി  ആളതഭാമസമനിലഭാലത  കേനിടപ്പുള്ള  വതീടുകേളുലടയുല,
ഫഭാറ്റുകേളുലടയുല വനിവര കശഖരണല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  സലസഭാനത്തഭാലകേ  അത്തരത്തനില്  എത്ര  വതീടുകേളുല
ഫഭാറ്റുകേളുമുലണന്നതനിലന്റെ വനിശദവനിവരല നലഭാകമഭാ;

(സനി) വതീടുകേള ഇത്തരത്തനില് പൂടനിക്കനിടക്കഭാനുള്ള കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.
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വഴനിക്കടവട്ട്, ചുങ്കത്തറ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള വനിഭജനിക്കഭാന് നടപടനി

113  (6188)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ജനസലഖല ലകേഭാണല ഭൂവനിസ്തൃതനി
ലകേഭാണല  വലനിയ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളഭായ  വഴനിക്കടവട്ട്,  ചുങ്കത്തറ  എന്നതീ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേള വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലല
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലട മഭാതൃകേയനില് സലസഭാനലത്ത നഗരസഭകേളുലട
ഔകദലഭാഗനികേ  മുദ  ഏകേതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  62  m2-ല്  തഭാലഴയുള്ള  വതീടുകേളക്കട്ട്  നനികുതനി  ഒഴനിവഭാക്കനിയ
സഭാഹചേരലത്തനില്  നഗരങ്ങളനിലലയുല  മറ്റുല  ഫഭാറ്റുകേള  ഈ  അവസരല
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  നനികുതനിയനില്  നനിനല  ഒഴനിവഭായനി  കപഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ഫ്ളഭാറ്റുകേലള ഈ നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില്
നനിന്നട്ട് ഒഴനിവഭാക്കനി ഫ്ളഭാറ്റുകേളക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി പ്രകതലകേ നനികുതനി ചുമത്തുന്ന തരത്തനില്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ഇറക്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

കുടുലബശതീ - എന്.ആര്.എല്.എല. സതീല

114 (6189)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സതീമഭായ  "എന്.ആര്.എല്.എല."  കുടുലബശതീലയ
ഏല്പനിചതനിനുകശഷമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  സതീല
കുടുലബശതീ  മനിഷന്  കവണവനിധല  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നനില  എന്ന  പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

1196/2017.
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(ബനി) എന്.ആര്.എല്.എല.-കലക്കുല ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനിയനികലക്കുല കുടുലബശതീ
വനനിതകേളക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനല  നല്കുന്നതനിനട്ട്  രൂപല  ലകേഭാടുത്ത  സഭാപനങ്ങലള
(എസട്ട്.റനി.ഐ.)  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.ഐ.ലകേ.എല.  ലവബട്ട് പസറട്ട് സുകലഖഭാ കസഭാഫട്ട് ലവയറനില്
കുടുലബശതീ മനിഷനനില് ഉളലപടുത്തനി പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലതഭാഴനില് പരനിശതീലന സഭാപനങ്ങളുല പരനിശതീലനല നല്കുന്ന
കമഖലകേളുല അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള പരനിശതീലന ഫതീസുല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയഭായ  എന്.ആര്.എല്.എല.  കുടുലബശതീലയ
ഏല്പനിചതനിനുകശഷല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുല കുടുലബശതീയുല സമയബനനിതമഭായനി പദതനിയുലട
റനിവമ്യൂ  നടത്തഭാറുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  സതീല  കവണ  വനിധല  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനിലഭാലയന്ന
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിടനില.  കദശതീയതലത്തനില് എന്.ആര്.എല്.എല.  കപഭാലലയുള്ള
ഒരു  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചതട്ട്  തലന്ന  കുടുലബശതീലയ  മഭാതൃകേയഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണട്ട്.
എന്.ആര്.എല്.എല.  പദതനിയുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കുടുലബശതീ  ഇന്നട്ട്  2.58
ലക്ഷല അയല്ക്കൂടങ്ങളുല  40  ലക്ഷകത്തഭാളല അലഗങ്ങളുമുള്ള ഒരു മഹഭാപ്രസഭാനമഭായനി
മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാത്രമല,  ഇന്നട്ട് കുടുലബശതീലയ  10  സലസഭാനങ്ങളനില്  (രഭാജസഭാന്,
ഗുജറഭാത്തട്ട്,  മഹഭാരഭാഷ,  കേര്ണ്ണഭാടകേ,  ഒഡതീസ,  ജഭാര്ഖണ്ഡട്ട്,  ആസഭാല,  സനിക്കനില,
ബതീഹഭാര്,  കഗഭാവ)  സ്ത്രതീകേളുലട സമഭാന സഭാമൂഹലഭാധനിഷനിത സലഘടനഭാ സലവനിധഭാനവല
സൂക്ഷ്മ സലരലഭങ്ങളുല  ലകേടനിപടുക്കുവഭാന് എന്.ആര്.എല്.എല.-ലന്റെ  കേതീഴനില്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന.  കദശനിയ ഗഭാമതീണ ഉപജതീവന  (എന്.ആര്.എല്.എല.)
മനിഷലന്റെ  ഉപപദതനികേളഭായ  മഹനിള  കേനിസഭാന്  സശഭാക്തതീകേരണ്  പരനികയഭാജന
(എല.ലകേ.എസട്ട്.പനി.)-യനിലൂലട  2,85,871  മഹനിളഭാ കേര്ഷകേര്  43375  ലഹക്ടര് സലത്തട്ട്
വനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.  മലറഭാരു മനിഷനഭായ ദതീന്ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ
ഗഭാമതീണ കേകൗശലല കയഭാജന  (ഡനിഡനിയുജനിലകേലലവ)-യുലട കേതീഴനില്  15579  യുവതതീ
യുവഭാക്കളക്കട്ട് ലലനപുണലപരനിശതീലനല ആരലഭനിക്കുവഭാനുല ഇതനില്  11447  കപരുലട
പരനിശതീലനല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുല പരനിശതീലനല പൂര്ത്തതീകേരനിചവരനില് 6096 കപര്ക്കട്ട്
ലതഭാഴനില് ലഭലമഭാക്കഭാനുല സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. എന്നഭാല് 7-10-2016-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര്
2891/2016/തസസഭവ  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  7-9-2016-ലല
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന്  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനമനുസരനിചട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണ
സഭാപനങ്ങള നടത്തുന്ന പരനിശതീലനങ്ങളക്കട്ട് സനില് ലട്രൈയനിനനിലഗട്ട് ഏജന്സനിയഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന  കുടുലബശതീ  യണനിറ്റുകേളുലട  കയഭാഗലത  കുടുലബശതീ  എകനികേമ്യൂടതീവട്ട്
ഡയറക്ടര് വനിലയനിരുകത്തണതുല ഏതനിനല പരനിശതീലനല നല്കുന്നതനിനഭാണട്ട് കയഭാഗലതലയന്നട്ട്
നനിശ്ചയനികക്കണതുമഭാലണന്ന വലവസകയഭാലട ഇത്തരല പരനിശതീലനല തകദ്ദേശസസയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനുല ആയവ സുകലഖ കസഭാഫട്ട് ലവയറനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുല അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പരനിശതീലന  സഭാപനങ്ങളുല  പരനിശതീലനല  നല്കുന്ന  കമഖലകേളുല
അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള പരനിശതീലന ഫതീസുല അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 203

കുടുലബശതീ മനിഷന് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്

115  (6190)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളല  ജനിലയനിലല  കുടുലബശതീ  മനിഷനനില്  നനിലവനില്  എത്ര

കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുലട തസനികേയുണട്ട്;

(ബനി) അവരുലട ചുമതലയുല കവതനഘടനയുല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ജനിലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുലട ഒഴനിവട്ട് നനിലവനിലകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  നനിയമനല  നടത്തുന്നതനിനുകവണ  നടപടനിക്രമല  എവനിടല

വലരയഭായനി എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ജനിലഭാ മനിഷന് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനററുലട ഒരു തസനികേയുല അസനിസന്റെട്ട് ജനിലഭാ

മനിഷന് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനററുലട 4 തസനികേകേളുമുണട്ട്.

(ബനി)  കുടുലബശതീയുലട  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭകൗതനികേ

ലക്ഷലങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പദതനിയുലട  ലക്ഷലപ്രഭാപ്തനിക്കുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടപനിലഭാക്കുകേയുല ജനിലകേളനിലല കുടുലബശതീ സലഘടനഭാ സലവനിധഭാന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട

ഏകകേഭാപനവമഭാണട്ട് ജനിലഭാ മനിഷന് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുലട പ്രധഭാന ചുമതലകേള.

ടനി  തസനികേകേളനില്  ലഡപമ്യൂകടഷന്  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  നനിയമനല  നടത്തുന്നതട്ട്

എന്നതനിനഭാല് ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ കവതന ഘടന നനിലവനിലനില.

(സനി)  എറണഭാകുളല ജനിലഭാ മനിഷനനില് ജനിലഭാ മനിഷന് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനററുലട ഒഴനിവനില.

അസനിസന്റെട്ട് ജനിലഭാ മനിഷന് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനററുലട 3 ഒഴനിവകേള നനിലവനിലണട്ട്.

(ഡനി)  അനുകയഭാജലരഭായവലര  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  എഴത്തുപരതീക്ഷയുല

അഭനിമുഖവല  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  പ്രകൃനിയ  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്

നനിയമനല നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.
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ലകേഭാചനിയനിലല മഭാലനിനല സലസരണത്തനിനട്ട് സസകേഭാരല കേമ്പനനിയുമഭായനി കേരഭാര്

 116 (6191) ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലകേഭാചനിയനിലല മഭാലനിനല
സലസരണത്തനിനട്ട്  സസകേഭാരല  കേമ്പനനിയുമഭായനി  കേരഭാര്  ഒപനിടതട്ട്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് പ്രസ്തുത കേരഭാറനിലല വലവസകേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനുല,  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  രതീതനികേളക്കുല
ഊന്നല്  നല്കുകമ്പഭാള  375  കകേഭാടനികയഭാളല  രൂപ  മുതല്  മുടക്കട്ട്  കവണനിവരുന്ന
മഭാലനിനലസലസരണ പ്ലൈഭാന്റെട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസകേഭാരല കേമ്പനനിയുമഭായനി കേരഭാറനില്
ഒപനിട സഭാഹചേരലലമനഭാലണന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേരഭാര്  ഒപനിട  ജനി.ഐ.  ഇകക്കഭാപവര്  കേമ്പനനി  ചേനില  വലവസഭായ
പ്രമുഖകരഭാടട്ട്  പദതനിയനില്  പങ്കഭാളനികേളഭാകുന്നതനിനഭായനി  പണല  വഭാങ്ങനിയതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കേമ്പനനിയുലട  കകേരളത്തനിലല  കമല്വനിലഭാസല  ഏതഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഏതട്ട് സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്;
പ്രസ്തുത സഭാകങ്കതനികേ വനിദല  ഇനലയനില്  എവനിലടലയങ്കനിലല  ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാചനിയനിലല  മഭാലനിനലസലസരണത്തനിനട്ട്  പബനികേട്ട്-
ലലപ്രവറട്ട് പഭാര്ട്ണര്ഷനിപട്ട് വലവസയനില്  GJ ECO POWER PVT. LTD  എന്ന
കേമ്പനനിയുമഭായനി  17-2-2016-നട്ട് കേരഭാര് ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത കേരഭാറനിലല വലവസകേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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പബനികേട്ട്  ലലപ്രവറട്ട്  പഭാര്ട്ണര്ഷനിപട്ട്  പ്രകേഭാരല  20  വര്ഷകത്തക്കഭാണട്ട്  കേരഭാര്
ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനില്  ഒന്നര  വര്ഷല  പ്ലൈഭാന്റെട്ട്  പണനിയുവഭാനുല  പതനിലനടര
വര്ഷല  നടത്തനിപനിനുമുള്ളതഭാണട്ട്.  കേരഭാറുകേഭാരന് മഭാലനിനലത്തനില് നനിനല  ലലവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  ടണ്ണനില്  നനിനല  250  Kwh  (യണനിറട്ട്)  വലരയുള്ള
ലലവദദ്യുതനിക്കട്ട് യണനിറനിനട്ട് 15 രൂപ നനിരക്കനില് ലകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷന് കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്
നല്കേണല. 250 യണനിറനിനു മുകേളനിലള്ള ലലവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനല ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ആര്.സനി.
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  വനിലയട്ട്  കവണലമങ്കനില്  ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  ലകേഭാടുക്കുവഭാനുല
സഭാധനിക്കുല.  ഇങ്ങലന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുന്ന  അധനികേല  ലലവദദ്യുതനിയനില്  നനിനല
ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  20  ശതമഭാനല  കേരഭാറുകേഭാരന് ലകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷനു
നല്കകേണതഭാണട്ട്.  കേരഭാറനില്  ലകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുല  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെയുല
ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങലളയുല അവകേഭാശങ്ങലളയുല പറനി വനിശദമഭായനി പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഒരു ദനിവസല ശരഭാശരനി 300 ടണ് മഭാലനിനലല ബഹ്മപുരല പ്ലൈഭാന്റെനില് നഗരസഭ എത്തനിച്ചു
ലകേഭാടുകക്കണതഭാണട്ട്.  പ്ലൈഭാന്റെട്ട് പണനിയഭാന് ആവശലമുള്ള 8 ലഹക്ടര് കേവനിയഭാലതയുള്ള
സലല ലകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷന് നല്കകേണതഭാണട്ട്.  ടനി  8  ലഹക്ടറനില് ലലടപട്ട്  എ,
ലലടപട്ട്  ബനി  എന്നനിങ്ങലന  തരലതനിരനിച്ചുള്ള  ഭൂമനിയുലട  സലവഭാടകേ  കേരഭാറനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതുകപഭാലല  കേരഭാറുകേഭാരന്  ലകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  നല്കകേണതഭാണട്ട്.
കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനിക്കുകശഷവല പ്ലൈഭാന്റുല സലവല അനുബന സകൗകേരലങ്ങളുല യഭാലതഭാരു
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലതയുമനിലഭാലത കകേഭാര്പകറഷനട്ട് കേരഭാറുകേഭാരന് ലലകേമഭാകറണതഭാണട്ട്.
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട ദര്ഘഭാസുകേഭാരന് ദര്ഘഭാസനില് പറഞ്ഞ നനിബനന പ്രകേഭാരല
GJ  ECO  POWER  PVT.  LTD  എന്ന  കപരനിലള്ള  എസട്ട്.പനി.വനി.  (ഇനലന്
കേമ്പനതീസട്ട് ആക്ടട്ട് അനുസരനിചട്ട്) ഉണഭാക്കനിയഭാണട്ട് കേരഭാറനികലര്ലപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   

(ബനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  പ്രകേഭാരല  295  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കല്  വരുന്ന
പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  ജനസഭാന്ദ്രത കൂടനിയ ലകേഭാചനി നഗരത്തനില് പല സലങ്ങളനിലഭായനി
മഭാലനിനല സലസരണ യണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുവഭാനഭാവശലമഭായ സലല ലഭലമലഭാത്തതുല ചുറ്റുല
തഭാമസനിക്കുന്ന  ജനങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്  ഉയര്നവരഭാന്  സഭാദലതയുള്ള  പ്രതനികരഭാധവല
വനികകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനുള്ള  പരനിമനിതനികേളഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
കകേന്ദ്രതീകൃത മഭാലനിനല സലസരണ പ്ലൈഭാന്റുകേള ആവശലമഭാണട്ട്.

(സനി) പത്രവഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) GJ ECO POWER PVT. LTD, Door No. X/63, 3rd Floor, Sarayu
Complex, Near Civil Station, Seaport Airport Road, Kakkanad, Ernakulam.

(ഇ)  ഗലഭാസനിഫനികക്കഷന്  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  ഇനലയനില്  മലറവനിലടലയങ്കനിലല
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായ വനിവരല ശദയനില്ലപടനിടനില. 



206      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

കുടുലബശതീ മനിഷനനില് കബഭാക്കട്ട് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്

117  (6192)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലബശതീ  മനിഷനനില്  എറണഭാകുളല  ജനിലയനില്  കബഭാക്കട്ട്
കകേഭാ - ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുലട എത്ര തസനികേകേളഭാണുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഏലതലഭാല പദതനികേളക്കു കവണനിയഭാണട്ട് ഇവലര നനിയമനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത്ര കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാലര  ഏലതലഭാല  കപ്രഭാഗഭാമുകേളക്കട്ട്  കവണനി
നനിയമനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് കപ്രഭാഗഭാമുകേള തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇവരുലട നനിയമനകേഭാലഭാവധനി എനവലരയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പുതനിയ  കബഭാക്കട്ട്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനങ്കനിലല
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 27 തസനികേകേള.

(ബനി) സമഗ, ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗഭാമതീണ് കേകൗശലല കയഭാജന, മഹനിളഭാ
കേനിസഭാന്  സശഭാക്തതീകേരണ്  പകരലഭാജന,  എല്കഡര്ലനി  എന്നതീ  പദതനികേളുലട
കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണട്ട് ഇവലര നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലട  വനിവരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പദതനി കകേഭാ  -  ഓര്ഡനികനറര് മഭാരുലട
എണ്ണല

സമഗ 4

ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗഭാമതീണ് കേകൗശലല കയഭാജന
(DDUGKY)

9

മഹനിളഭാ കേനിസഭാന് സശഭാക്തതീ കേരണ് പകരലഭാജന (MKSP) 13

എല്കഡര്ലനി 1

(ഡനി) 31-10-2016.

(ഇ) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
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പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിലല സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട്, അസനിസന്റെട്ട് ലസക്രടറനി തസനികേകേള

118  (6193)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിലല ജനിലഭാതല ഓഫതീസുകേളഭായ ലഡപമ്യൂടനി ഡയറക്ടര്,
ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് എന്നതീ ഓഫതീസുകേളനില് സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട് തസനികേ ഇലലന്ന
കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സതീനനിയര്  സൂപ്രണട്ട്  തസനികേ  ഇലഭാത്തതട്ട്  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസുകേളുലട
സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് തടസമഭാകുനലവന്ന കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസുകേളനിലല  കജഭാലനിഭഭാരല  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മുന്
സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന്ന  തസനികേകേള  ഏലതലഭാലമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതു സലബനനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട് ഇറങ്ങഭാത്തതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ
കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലസഭാനലത്ത  113  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില്  അസനിസന്റെട്ട്  ലസക്രടറനി
തസനികേ  ഇലഭാത്തതട്ട്  എസട്ട്.സനി.പനി,  കുടുലബശതീ  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ബുദനിമുടട്ട്  അനുഭവലപടുന്നതനിനഭാല്  അസനിസന്റെട്ട്  ലസക്രടറനി
തസനികേ അടനിയനരമഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അസനിസന്റെട്ട് ലസക്രടറനി തസനികേകേളുല ക്ലറനിക്കല് തസനികേകേളുമഭാണട്ട്.

(ഡനി) ഇതുസലബനനിചട്ട് 7-2-2014-നട്ട് സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 51/13/തസസഭവ
നമ്പര് ആയനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  അസനിസന്റെട്ട്  ലസക്രടറനി  തസനികേ ഇലഭാത്ത ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില് ടനി
തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട് സലബനനിച പഞഭായത്തട്ട് ഡയറക്ടറുലട ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 
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പഞഭായത്തട്ട് വകുപനില് ഹയര് കഗഡട്ട്

119  (6194)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനില്  സതീനനിയര്  സൂപ്രണട്ട്/ലസഷലല്  കഗഡട്ട്
തസനികേയനില്  25  ശതമഭാനല  ഹയര്  കഗഡട്ട്  അനുവദനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനില്  2007-08  മുതല്  കജഭാലനി  കനഭാക്കനി  വരുന്ന
സതീനനിയര്  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട്  ഹയര്  കഗഡട്ട്  നല്കേഭാലത,  2009-ല്  ടനി
തസനികേയനികലക്കട്ട് ഉകദലഭാഗക്കയറല വഴനി വന്നവര്ക്കട്ട് ഹയര് കഗഡട്ട് നല്കേനിയതഭായുള്ള
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് എത്ര സതീനനിയര് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ഹയര്
കഗഡട്ട് നനികഷധനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  അപഭാകേത  പരനിഹരനിചട്ട്  ഒകര  തസനികേയനില്  സതീനനിയര്മഭാരഭായ
പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട്  ഹയര്  കഗഡട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി  കനരനിടട്ട്  നനിയമനല  കനടനിയ  കലഭാവര്  കഗഡട്ട്
ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട്,  2010-ലല  ലനിസട്ട്  പ്രകേഭാരല  ലതറഭായ  സതീനനികയഭാറനിറനി
നല്കേനിയതഭായ ആകക്ഷപല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് പ്രസ്തുത അകനഭാമലനി
അടനിയനരമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് പരനിഹരനിയഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല 

(എ)  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനില്  ലസക്രടറനി/സതീനനിയര്  സൂപ്രണട്ട്  തസനികേയുള്ളതനില്
25% കപര്ക്കട്ട് കറകഷലഭാ ലപ്രഭാകമഭാഷന് അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് വലവസയുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനിലല  സതീനനികയഭാറനിറനി  സലബനനിചട്ട്  ബഹു.
സുപ്രതീല  കകേഭാടതനിയനില്  ഹര്ജനി  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  കറകഷലഭാ  ലപ്രഭാകമഭാഷന്
നല്കുന്നതനിനട്ട് ഇകപഭാള തടസല നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്. സതീനനികയഭാറനിറനി സലബനനിചട്ട്
ബഹു.  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്  വരുന്ന  മുറയട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  സതീനനികയഭാറനിറനി സലബനനിചട്ട് നനിലനനില്ക്കുന്ന ഹര്ജനിയനികന്മേല് ബഹു.
സുപ്രതീലകകേഭാടതനി വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  2010-ലല  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി  കനരനിടട്ട്
നനിയമനല  ലഭനിച ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട്  സതീനനികയഭാറനിറനി  നല്കേനിയതനില് അപഭാകേതയുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില. 
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പഞഭായത്തട്ട് വകുപനില് ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്ന തസനികേകേള

 120 (6195)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഞഭായത്തട്ട് വകുപനില് നനിലവനില് ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്ന തസനികേകേള ഇനല
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  11-7-2014-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട
സതീനനികയഭാറനിറനിപടനികേ  കകേഭാടതനി  റദ്ദേട്ട്  ലചേയ്കതഭാ;  എങ്കനില്  9-11-2010-ലല
സതീനനികയഭാറനിറനിപടനികേയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്
നല്കുന്നതനിനട്ട് എലനങ്കനിലല തടസങ്ങള നനിലവനിലകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഞഭായത്തട്ട് വകുപനില്  1-4-2013  നട്ട്  മുന്പട്ട്  സര്വ്വതീസനില് പ്രകവശനിച
കേണനിജന്റെട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഭാറമ്യൂടറനി  ലപന്ഷന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എനട്ട്
തടസമഭാണുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) പഞഭായത്തട്ട് വകുപനില് നനിലവനില് ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്ന തസനികേകേള ഇനല
തനിരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1 പഞഭായത്തട്ട് ലഡപമ്യൂടനി ഡയറക്ടര് 14

2 പഞഭായത്തട്ട് അസനിസന്റെട്ട് ഡയറക്ടര് 10

3 ലസക്രടറനി 184

4 അസനിസന്റെട്ട് ലസക്രടറനി 46

5 ജൂനനിയര് സൂപ്രണട്ട് 24

6 അക്കകൗണന്റെട്ട് 2

7 ലഹഡട്ട് ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 27

8 സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 7

9 ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 183

10 ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട് 73

11 ലലഡവര് 47

1196/2017.
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(ബനി)  പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന  2010,
2014  വര്ഷങ്ങളനിലല സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള ബഹു.  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
ലലട്രൈബമ്യൂണലല ബഹു. കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയുല റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലബനനിചട്ട്
ബഹു.  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേയുള്ള  എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനില്  13-5-2016
തതീയതനിയനിലല  ഉത്തരവനിന്  പ്രകേഭാരല  തല്സനിതനി  തുടരുവഭാന്  ബഹു.  സുപ്രതീല
കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനിലല  അനനിമ  വനിധനിക്കു
വനികധയമഭായനി  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനിലല  ഒഴനിവകേള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനികേത്തുന്നതനിലന്റെ നനിയമ വശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

(സനി)  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനില്  1-4-2013-നു  മുമ്പട്ട്  സര്വ്വതീസനില്  പ്രകവശനിചട്ട്
കേണനിജന്റെട്ട്  സര്വ്വതീസനില്  തുടരുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഭാറമ്യൂടറനി  ലപന്ഷന്
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് തടസങ്ങള ഒനല നനിലവനിലനില. 

പഞഭായത്തട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട രഭാപകേല് നനിരഭാഹഭാര സമരല

121  (6196)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഞഭായത്തട്ട് ജതീവനക്കഭാര് ലസക്രകടറനിയറട്ട് നടയനില് നടത്തുന്ന രഭാപകേല്
നനിരഭാഹഭാര  സമരല  സലബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിച  കനഭാടതീസട്ട്  പ്രകേഭാരല
ഡനിമഭാന്റുകേള അലഗതീകേരനിക്കഭാന് എലനങ്കനിലല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ  ലപഭാതു  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണല  സലബനനിച  കേരടട്ട്
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചട്ട് ജതീവനക്കഭാരുമഭായനി ചേര്ച ലചേയകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) തകദ്ദേശഭരണ ലപഭാതു സര്വ്വതീസട്ട് രൂപതീകേരണല എകപഭാള നടത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരല 

(എ) പഞഭായത്തട്ട് ജതീവനക്കഭാര് ലസക്രകടറനിയറട്ട് നടയനില് നടത്തനിയ രഭാപകേല്
നനിരഭാഹഭാര സമരല സലബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിച കനഭാടതീസനില് പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന
ആവശലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഞഭായത്തട്ട്
ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(ബനി) ലപഭാതു സര്വ്വതീസട്ട് നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള വനിവനിധ വനിഭഭാഗല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ഉണഭാകേഭാന് സഭാധലതയുള്ള പ്രഭാകയഭാഗനികേ പ്രശങ്ങള,  ഓകരഭാ വനിഭഭാഗകത്തയുല എങ്ങലന
ബഭാധനിക്കുല തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള പരനിഗണനിചട്ട്, സര്വ്വതീസട്ട് സലഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്, കേരടട്ട് ലസഷലല് റൂള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  ലപഭാതു  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണല  സലബനനിച  നടപടനികേള  പ്രഭാരലഭ
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

ഇടമലക്കുടനി പഞഭായത്തനിലല പദതനികേള

122 (6197)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-2016 വലര ഇടമലക്കുടനി പഞഭായത്തനിനട്ട് നല്കേനിയ പദതനി വനിഹനിതങ്ങളുലട
(പ്ലൈഭാന് & കനഭാണ് പ്ലൈഭാന്)-യുല എകട്ട്ലപന്ഡനിചറനികന്റെയുല വനിശദവനിവരല നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) ടനി പഞഭായത്തട്ട് രൂപതീകേരണല മുതല് നഭാളനിതുവലര പഞഭായത്തട്ട് മുകഖന
എലനലഭാല പദതനികേളഭാണട്ട് ഇവനിലട നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഞഭായത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) 

വര്ഷല നല്കേനിയ തുകേ ലചേലവഴനിച തുകേ

2011-12 11253025 3050000

2012 -13 14183431 6678549

2013-14 17470963 12464702

2014-15 18117453 3782649

2015-16 26537804 5896556

(ബനി)  കുടനികേളനില്  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുല  കബഭാധവല്ക്കരണവല  ലനല്കൃഷനി
വലഭാപനല,  കുരുനപുലട്ട് ല  കൃഷനി  വലഭാപനല,  വനനിത  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  പചക്കറനി  കൃഷനി
വലഭാപനല,  കേകൗമഭാരക്കഭാരഭായ ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട് കപഭാഷകേഭാഹഭാരല,  ശനിശുക്കളക്കുളള
കപഭാഷകേഭാഹഭാര  പരനിപഭാടനി,  അലഗന്വഭാടനി  അനുപൂരകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരല,  പുതുക്കുടനി
കുടനിലവള്ള പദതനി, പചക്കറനി വനിത്തട്ട് വനിതരണല, കസഭാളഭാര് വനിളക്കുകേള വനിതരണല,
ഗൃകഹഭാപകേരണല,  കേടനില്  വനിതരണല,  മതീന്  കുത്തനിക്കുടനി  അലഗന്വഭാടനി  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണല,  മുളകുതറക്കുടനി  അലഗന്വഭാടനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണല,  ഇരനിപ്പുകേല്ക്കുടനി
അലഗന്വഭാടനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണല,  പുതുക്കുടനി  അലഗന്വഭാടനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണല,
ലഷഡ്ഡുകുടനി അലഗന്വഭാടനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല,  വൃദര്ക്കട്ട് പകേല്വതീടട്ട്,  അമ്പലപടനി-
ലസഭാലലസറനിക്കുടനി  കറഭാഡട്ട്  കേലങ്കട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണല,  പഭാലനികയറതീവട്ട്  ലകേയര്,
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അലഗന്വഭാടനിയനില് ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങള സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഫഡട്ട് കേലണയനിനര്
വഭാങ്ങല്,  അലഗന്വഭാടനിയനില്  പഭാത്രങ്ങള  വഭാങ്ങല്,  ഗവ.  എല്.പനി.എസട്ട്.-നട്ട്
അടനിസഭാന സകൗകേരലല ലമചലപടുത്തല്,  അലഗന്വഭാടനി കപഭാഷകേഭാഹഭാര പരനിപഭാടനി,
അലഗന്വഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അധനികേ കവതനല,  ഗഭാമ  പഞഭായത്തട്ട്  ഓഫതീസനില്
കടഭായട്ട് ലലറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല, കുടുലബകക്ഷമ കകേന്ദ്രല അറകുറപണനി, ഇഡലനിപഭാറ കേനിണര്
അറകുറപണനി,  പഞഭായത്തഭാഫതീസട്ട്  പശ്ചഭാത്തല  സകൗകേരലല  ലമചലപടുത്തല്,
ഇഡലനിപഭാറ അലഗന്വഭാടനി ലമയനിന്റെനന്സട്ട്,  കുടനികേളനില് വനനിതകേളക്കഭായനി പനമ്പട്ട്,
ലനയട്ട്ശഭാല  നനിര്മ്മേനിക്കല്,  മതീന്കുത്തനിപഭാലല  നനിര്മ്മേഭാണല,  ഇഡലനിപഭാറ  ചേപഭാത്തട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണല തുടങ്ങനിയ പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി)  2016-17-ല്  പഞഭായത്തട്ട്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

• കുടുലബശതീക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിടവല പലഹഭാര നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറ്റുല
• ആയുര്കവദ ആശുപത്രനിക്കട്ട് ഭകൗതനികേ സഭാഹചേരലല സൃഷ്ടനിക്കല് 
• ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലലട്രൈബല് എല്.പനി.എസട്ട്.-നട്ട് വഭാടര് കേണക്ഷന്
• ലസലലസറനിക്കുടനിയനില് അക്ഷയലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല 
• നൂറടനിക്കുടനി ലലലബറനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല
• മുളകുതറക്കുടനി അലഗന്വഭാടനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല
• ലഷഡ്ഡുകുടനി അലഗന്വഭാടനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല 
• ലനന്മണല്കുടനി ലലലബറനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല 
• കേതീഴട്ട് പത്തഭാലകുടനിയനില് കേമ്മേമ്യൂണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണല 
• ആണവന്കുടനി അലഗന്വഭാടനി  നനിര്മ്മേഭാണല
• ലലവക്കഭാടട്ട് പഭാലല നനിര്മ്മേഭാണല
• പരപയഭാര് പഭാലല നനിര്മ്മേഭാണല 
• ലനന്മണല്ക്കുടനി നടപഭാലല നനിര്മ്മേഭാണല
• ലപരുങ്കഭാവകുടനി നടപഭാലല നനിര്മ്മേഭാണല
• പുതുക്കുടനി അലഗന്വഭാടനി എകട്ട്റന്ഷന്
• പനി.എചട്ട്.സനി. ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല 
• അലഗന്വഭാടനി പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് അധനികേ കവതനല 
• അലഗന്വഭാടനി കപഭാഷകേഭാഹഭാര പരനിപഭാടനി, ലവള്ളക്കരകുടനി അലഗന്വഭാടനി നനിര്മ്മേഭാണല
• ഇരനിപ്പുകേല്കുടനി ലലലബറനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല 
• കേലണത്തനിക്കുടനി അലഗന്വഭാടനി നനിര്മ്മേഭാണല
• ലസഭാലലസറനിക്കുടനി-ആണവന്കുടനി കേലങ്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല
• ലതങ്ങനിന്ലലത വനിതരണല
• ജഭാതനി ലലത വനിതരണല (ബഡട്ട് ജഭാതനി) 
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• ഒളക്കയല ഏകേഭാദലഭാപകേ വനിദലഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണല 
• പചമരുന്നട്ട് വഭാങ്ങല് (ഇടമലക്കുടനി)
• തയല് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി
• ലലട്രൈബല് എല്.പനി.എസട്ട്.-നട്ട് സ്മഭാര്ടട്ട് ക്ലഭാസട്ട് റൂല
• ലമഴകുതനിരനി നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറട്ട് 
• കസഭാപട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറട്ട്
• ലതരുവട്ട് നഭായളുലട ജനന നനിയനണ പദതനി
• ലഎ.എസട്ട്.ഒ. പദതനി 
• കുരുമുളകേട്ട് കൃഷനി വനികേസനല 
• പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനല 
• സമ്പൂര്ണ്ണ ശകൗചേഭാലയ പദതനി.

പഞഭായത്തട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട സലലമഭാറല

123 (6198) ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  26-07-2005-ലല  G.O.(Ms)  215/2005/തകദ്ദേശ സസയലഭരണ വകുപട്ട്
നമ്പര്  ഉത്തരവഭാകണഭാ  4-4-2007-ലല  G.O.(Ms)No.105/2007/LSGD  നമ്പര്
ഉത്തരവഭാകണഭാ പഞഭായത്തട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട സലലമഭാറ മഭാനദണ്ഡമഭായനി സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ബനി)  2016-ലല  ലപഭാതു  സലലമഭാറത്തനിനട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനില്  ലഭനിച
അകപക്ഷകേളുലട ജനില തനിരനിച്ചുല തസനികേ തനിരനിച്ചുമുള്ള കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
2016-ലല ലപഭാതു സലലമഭാറല എകപഭാള നടത്തുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  "ഭരണപരമഭായനി
സകൗകേരലല"  എന്ന  കുറനികപഭാടുകൂടനി  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനില്  ഡനി.ഡനി.പനി.-മഭാരുല
പഞഭായത്തട്ട്  ഡയറക്ടകററ്റുല  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവകേള  തസനികേ  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; അവയുലട പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) 04-04-2007-ലല  G.O. (Ms) 105/2007/LSGD  നമ്പര് ഉത്തരവഭാണട്ട്
നനിലവനില്  പഞഭായത്തട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുലട  സലല  മഭാറത്തനിനട്ട്  മഭാനദണ്ഡമഭായനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്. 

(ബനി)  2016-ലല  ലപഭാതുസലല  മഭാറത്തനിനട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനില്  ലഭനിച
അകപക്ഷകേളുലട ജനില തനിരനിച്ചുല തസനികേ തനിരനിച്ചുമുള്ള കേണക്കുകേള അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സതീനനികയഭാറനിറനി സലബനനിചട്ട് ബഹു. കകേഭാടതനി വലവഹഭാരങ്ങള നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്
വകുപനിലല  സഭാനക്കയറങ്ങള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  തടസലപടനിരനിക്കുന്നതുമൂലല
ലപഭാതു സലലമഭാറല സലബനനിച വലക്തമഭായ തതീരുമഭാനല ലലകേലക്കഭാള്ളഭാനഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചേരലമഭാണുളളതട്ട്.  ബഹു. കകേഭാടതനി വലവഹഭാരങ്ങളുലട തതീര്പനിനട്ട് വനികധയമഭായനി
2016-ലല ലപഭാതു സലലമഭാറല നടത്തുന്ന കേഭാരലല സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ഉത്തരവകേള കശഖരനിചട്ട് നല്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ഇടമലക്കുടനി പഞഭായത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന സകൗകേരല വനികേസനല

124 (6199)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് ഇടമലക്കുടനിക്കു പുറകമ പുതനിയതഭായനി  എത്ര പടനികേവര്ഗ്ഗ
പഞഭായത്തുകേളഭാണട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇടമലക്കുടനി  പഞഭായത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് ഇടമലക്കുടനിയനികലക്കട്ട് കറഭാഡട്ട് ഇലലനള്ള വനിവരല ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് കറഭാ ഡുളലപലട,  പഞഭായത്തനിനട്ട് സസനമഭായനി ഓഫതീസുല മറട്ട്
അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങളുല സമയബനനിതമഭായനി  ഒരുക്കനി നല്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി&സനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചു വരുന.

ഗഭാമസഭകേള

125  (6200)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഗഭാമസഭകേള  യഥഭാസമയല  കചേരുനകണഭാ  എന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്
എലനഭാലക്ക സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  ലസക്ഷന്  3  പ്രകേഭാരല  ഗഭാമസഭ  കുറഞ്ഞ
പക്ഷല മൂനമഭാസത്തനില് ഒരനിക്കലലങ്കനിലല കചേകരണതഭാലണന്നട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണട്ട്.
നനിലവനില് ലപര്കഫഭാമന്സട്ട് ഓഡനിറട്ട് യണനിറട്ട് സൂപര്ലലവസര്മഭാര് ഗഭാമസഭ യഥഭാസമയല
കചേരുന്നതട്ട് സലബനനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തുനണട്ട്. കൂടഭാലത വഭാര്ഷനികേ ആഡനിറനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കകേരള സലസഭാന ആഡനിറട്ട് വകുപ്പുല പരനികശഭാധന നടത്തുനണട്ട്. 
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സമ്പൂര്ണ്ണ തുറസ്സുവനിസര്ജ്ജന വനിമുക്ത പദതനി

126  (6201)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സമ്പൂര്ണ്ണ തുറസ്സുവനിസര്ജ്ജനവനിമുക്ത പദതനി സലസഭാനത്തട്ട് എന്നഭാണട്ട്
ആരലഭനിചതട്ട്;  ഇതട്ട്  എന്നകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുല;  ആയതനിലന്റെ  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനില് തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളുലടയുല ശുചേനിതസ
മനിഷകന്റെയുല  ചുമതലകേള  എനഭാലണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി എന്നഭാണട്ട് പരനികശഭാധനിചതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  വകുപ്പുല  ശുചേനിതസ  മനിഷനുല  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധന
പ്രകേഭാരല മുന്സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാള സലസഭാനത്തട്ട്  ശകൗചേഭാലയങ്ങള
ഇലഭാത്ത  വതീടുകേള  എത്രയഭായനിരുനലവനല,  അതനിനുകശഷല  എത്ര  വതീടുകേളനില്
ശകൗചേഭാലയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസബ്ബുത  പദതനിക്കഭായനി  സസച  ഭഭാരതട്ട്  മനിഷന്  നല്കുന്ന  തുകേയുല
കകേന്ദ്രവല  സലസഭാനങ്ങളുല  നല്കുന്ന  തുകേയുല  എത്ര  വതീതലമനല
തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഹനിക്കുന്ന  മറ്റുസഹഭായങ്ങള
എലനഭാലക്കലയനമുള്ളതനിലന്റെ വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  27-5-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1773/2016/
തസസഭവ  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുല  31-5-2016
തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1815/2016/തസസഭവ  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനുകേളുല  സമ്പൂര്ണ്ണ  തുറസ്സു
വനിസര്ജ്ജന വനിമുക്ത പദതനി ആരലഭനിച്ചു. 2016 ഒകക്ടഭാബര് 31-നട്ട് ഗഭാമപ്രകദശങ്ങള
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു.  2017  മഭാര്ചട്ട്  31-ഓടുകൂടനി  നഗരപ്രകദശങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുമഭാണട്ട്  നനിലവനില് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനില്,  തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങള നനിര്വ്വഹണവല

ശുചേനിതസ മനിഷനുല സസചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്  മനിഷനുല ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുകേയുല കമഭാണനിററനിലഗട്ട്

ചുമതല വഹനിക്കുകേയുല ലചേയന. പുകരഭാഗതനി ലലദനലദനിനല പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) മുന് സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാള സലസഭാനത്തട്ട് ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്

ശകൗചേഭാലയമനിലഭാത്ത  175399  വതീടുകേളുല  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  34578  വതീടുകേളുല

ഉണഭായനിരുന.  അതനിനുകശഷല ശുചേനിതസസകൗകേരലല ലഭലമലഭാത്ത എലഭാ വതീടുകേളനിലല

ശകൗചേഭാലയല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്/ലപഭാതുശകൗചേഭാലയ  സകൗകേരലല  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.

(ഡനി)  സസചട്ട്  ഭഭാരതട്ട്  മനിഷന്  പദതനി  പ്രകേഭാരല  വലക്തനിഗത  ഗഭാര്ഹനികേ

കടഭായട്ട് ലലറനിലന്റെ യണനിറട്ട് കകേഭാസട്ട്  15400 രൂപയഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതല,  സലസഭാന

വനിഹനിതല,  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപന  വനിഹനിതല  എന്നനിവ  തഭാലഴപറയുല

പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്:

(തുകേ രൂപയനില്)

കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതല

സലസഭാന

വനിഹനിതല

തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപന വനിഹനിതല

ആലകേ

ഗഭാമല 7200 4800 3400 15400

നഗരല 4000 2667 8733 15400

കകേന്ദ്ര സലസഭാന വനിഹനിതവല തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപന വനിഹനിതവല ഉളലപലട

15400  രൂപയഭാണട്ട്  യണനിറട്ട്  കകേഭാസട്ട്  എങ്കനിലല  ദര്ഘട  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഇതനില്

കൂടുതല്  തുകേ  ക്രമപ്രകേഭാരല  നല്കുന്നതനിനുല  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  ലപഭാതുശകൗചേഭാലയത്തനിനട്ട്  യണനിറട്ട്  കകേഭാസട്ട്  രണട്ട്  ലക്ഷല

രൂപയുല  (കകേന്ദ്ര വനിഹനിതല  1,20,000  രൂപ,  സലസഭാന വനിഹനിതല  60,000  രൂപ,

തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപന  വനിഹനിതല  20,000  രൂപ)  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്

യണനിറട്ട്  കകേഭാസട്ട്  ഒരു സതീറട്ട്  കേണക്കനില്  98,000  രൂപയുമഭാണട്ട്  (കകേന്ദ്ര വനിഹനിതല

39200  രൂപ,  സലസഭാന വനിഹനിതല  26134  രൂപ,  തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപന

വനിഹനിതല 32666 രൂപ).
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ലതഭാഴനിലറപട്ട് പദതനി

127  (6202)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല സലസഭാനത്തട്ട്  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി എലനലഭാല പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വര്ഷല  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്
കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനല അനുവദനിചതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്ത്രതീ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  എലനങ്കനിലല  പ്രകതലകേ  പദതനി  ലതഭാഴനിലറപട്ട്
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പുതനിയ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പദതനിയനില് ഏലതലഭാല ലതഭാഴനിലകേളഭാണട്ട്
കൂടുതലഭായനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഇ)  കകേരളത്തനിനട്ട്  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായതുല  പ്രതദ്യുല്പഭാദനപരമഭായതുമഭായ
കമഖലകേള കൂടനി  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതട്ട്  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  സലസഭാനത്തട്ട്  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ചുവലട പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട് :

1. മണ്ണട്ട്-ജല സലരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള

2. രഭാജതീവട്ട് ഗഭാനനി കസവഭാഘര്

3. ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സകൗകേരല വനികേസന പദതനികേള- കേനിണര്,
കേക്കൂസട്ട്,  അങ്കണവഭാടനി,  കറഭാഡട്ട്,  കേളനിസലങ്ങള എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണല

4. ലവളളലപഭാക്ക നനിയനണ – നനിവഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള

5. ലചേറുകേനിട ജലകസചേന പ്രവൃത്തനികേള.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വര്ഷല  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  152633.93  ലക്ഷല
രൂപയഭാണട്ട് കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനല അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

1196/2017.
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(സനി)  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  നനിയമല  രണഭാല  പടനികേ  ലസക്ഷന്  (6)  പ്രകേഭാരല
ലതഭാഴനിലറപട്ട് പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില് 1/3 നനിര്ബനമഭായുല സ്ത്രതീകേളഭായനിരനി
ക്കണലമന്നട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്. വലക്തനിഗത ആസനികേള സൃഷ്ടനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട
മുന്ഗണന  തതീരുമഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  സ്ത്രതീകേള  ഗൃഹനഭാഥകേളഭായ  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്
മുന്ഗണന  നല്കേനി  വരുന.  കൂടഭാലത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സ്ത്രതീ-പുരുഷ
വലതലഭാസമനിലഭാലത തുലലകവതനമഭാണട്ട് നല്കേനി വരുന്നതട്ട്.  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ
ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിയനില്  അഞട്ട്  കേനികലഭാമതീററനിനുള്ളനില്  ലതഭാഴനില്,
കുടനികേളുലട  എണ്ണല  അഞനില്  കൂടുതല്  ഉലണങ്കനില്  ആയലയ  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള
സകൗകേരലല  എന്നനിവയുല  കമല്  പദതനിയനില്  സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  ഗുണപ്രദമഭായ
ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  പുതനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പദതനിയനില്  ജല  സലരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനികേള,  വതീടട്ട്  കപഭാലലയുള്ള  വലക്തനിഗത  ആസനികേളുലട  സൃഷ്ടനി,  കൃഷനി,
അനുബന  കമഖലകേളനിലല  പ്രവൃത്തനികേള,  ലപഭാതു  സലങ്ങളുലട  ഭൂവനികേസന
പരനിപഭാടനികേള,  ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന  സലവനിധഭാനങ്ങള,  വരളചഭാ  നനിവഭാരണല,
ഗഭാമതീണ ശുചേനിതസല എന്നനിവയട്ട് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  കകേരളത്തനിനട്ട്  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായതുല  പ്രതദ്യുല്പഭാദനപരമഭായതുമഭായ
കമഖലകേളകൂടനി ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതട്ട്  പരനിഗണനയനിലണട്ട്.
ഭൂമനി,  ജലല,  മരങ്ങള  എന്നനിവയുലട  സലരക്ഷണത്തനിലൂലട  ഉത്പഭാദനക്ഷമത
ഉയര്ത്തുന്ന  നടപടനികേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  നല്കുനണട്ട്.   ആയതനിന്
പ്രകേഭാരല  വലക്തനിഗത  കേക്കൂസുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല,  വളക്കുഴനി  നനിര്മ്മേഭാണല,  കുളല
നനിര്മ്മേഭാണല,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജ്ജട്ട്,  കറഭാഡനിലന്റെ  വശങ്ങളനില്  മരങ്ങള
നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്നതട്ട് എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള കൂടുതലഭായനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല പനി.എല.ജനി.എസട്ട്.ലലവ. പ്രവൃത്തനികേള

128 (6203) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എല  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്
പനി.എല.ജനി.എസട്ട്.പവ.  പദതനിപ്രകേഭാരല  നടത്തനിയ  പ്രവ മൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലള്ള അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പുതനിയതഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലശങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ) 

ക്രമ
നമ്പര്

കറഭാഡനിലന്റെ
കപരട്ട്

നതീളല
(കേനി.മതീ.)

കഫസട്ട്/
പഭാകക്കജട്ട്
നമ്പര്

കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട്
അടങ്കല് തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

1 കേക്കുണട്ട്-
ചേവലപഭാറ

1.685 KR-08-19B ലകേഭാടുവള്ളനി തനിരുവമ്പഭാടനി 131.05

2 വഴനിക്കടവട്ട്-
ലപരുമ്പൂള

3.400 KR-08-19D ലകേഭാടുവള്ളനി കൂടരഞ്ഞനി 253.37

3 മലപ്പുറല-
വകണക്കുലചേഭാല്

1.375 KR-08-35 ലകേഭാടുവള്ളനി പുതുപഭാടനി 105.70

4 ഇകൗങ്ങഭാപ്പുഴ-
ലതയഭാപഭാറ

4.260 KR-08-41 ലകേഭാടുവള്ളനി
കകേഭാടകഞരനി
പുതുപഭാടനി

335.90

5 വടചനിറ-
നതീരഭാട്ടുകുന്നട്ട്

2.340 KR-08-55 ലകേഭാടുവള്ളനി കകേഭാടകഞരനി 231.66

6 ആനയമഭാടമ്പനി 1.470 KR-08-56 കുന്നമലഗലല കേഭാരകശ്ശേരനി 117.85

(ബനി) പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലള്ള അവസ ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ക്രമ നമ്പര് കറഭാഡനിലന്റെ കപരട്ട് കബഭാക്കട്ട് ഇകപഭാഴലത്ത അവസ

1 കേക്കുണട്ട്-ചേവലപഭാറ ലകേഭാടുവള്ളനി
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  മൂന്നഭാല വര്ഷ
ലമയനിന്റെനന്സട്ട് പുകരഭാഗമനിക്കുന.

2 വഴനിക്കടവട്ട്-ലപരുമ്പൂള ലകേഭാടുവള്ളനി
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  മൂന്നഭാല വര്ഷ
ലമയനിന്റെനന്സട്ട് പുകരഭാഗമനിക്കുന.

3 മലപ്പുറല-വകണക്കുലചേഭാല് ലകേഭാടുവള്ളനി
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. രണഭാല വര്ഷ
ലമയനിന്റെനന്സട്ട് പുകരഭാഗമനിക്കുന.

4 ഇകൗങ്ങഭാപ്പുഴ-ലതയഭാപഭാറ ലകേഭാടുവള്ളനി പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

5 വടചനിറ-നതീരഭാട്ടുകുന്നട്ട് ലകേഭാടുവള്ളനി പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

6 ആനയമഭാടമ്പനി കുന്നമലഗലല പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. 
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(സനി)  പനി.എല.ജനി.എസട്ട്.ലലവ.  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരല തയഭാറഭാക്കനിയ മുന്ഗണനഭാ
പടനികേയനില് ഉളലപട പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള തഭാലഴകചര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

CUCPL
മുന്ഗണനഭാ ക്രമല

കറഭാഡനിലന്റെ കപരട്ട്
നതീളല
(കേനി.മതീ.)

പഞഭായത്തട്ട് കബഭാക്കട്ട്

1 3
പളളനിപടനി  കതഭാട്ടുമുഴനി
കറഭാഡട്ട്

5.07 കകേഭാടകഞരനി ലകേഭാടുവളളനി

2 12 മതീമുടനി പരപറ കറഭാഡട്ട് 3.20 കകേഭാടകഞരനി ലകേഭാടുവളളനി

3 16
കേകണ്ണഭാത്തട്ട്  കുരനിശുമല
ചൂരമുണ കറഭാഡട്ട്

3.50 കകേഭാടകഞരനി ലകേഭാടുവളളനി

തഭാമസകയഭാഗലമഭായ വതീടുകേളക്കട്ട് വതീട്ടുനമ്പര്

129  (6204)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതീടട്ട്  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കകയഭാ,  തഭാമസകയഭാഗലമഭായനി  തതീര്ന്നവകയഭാ
ആയ  വതീടുകേളക്കട്ട്  പവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കഭാന്  കവണനി  മഭാത്രല  വതീട്ടുനമ്പര്
നല്കേഭാന്  തകദ്ദേശസസയല  ഭരണ  വകുപട്ട്  നഭാളനിതുവലര  എന്തു  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആയതട്ട് സലബനനിച ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉത്തരവട്ട്  നല്കേനി  എങ്കനിലല  പല  തകദ്ദേശ  ഭരണ സഭാപനങ്ങളുകടയുല
ലസക്രടറനിമഭാര്  ഉളലപലടയുള്ള ഉകദലഭാഗസര് സമ്പൂര്ണ്ണ പവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി
അടനിമറനിക്കഭാന്  ശമനിക്കുന്നതഭായ  ആകക്ഷപല  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ഇത്തരല  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തുന്ന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാരുല  തകദ്ദേശഭരണ  വകുപ്പുല
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില് എന്തു പരനിഹഭാരമഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവനില്  നല്കേനിവരുന്ന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നമ്പര്  പ്രകേഭാരല  ഇവര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  അവകേഭാശങ്ങള/കനടങ്ങള  എലനലഭാല  എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ)  4-8-2012-ലല  സ.ഉ.  (എലഎസട്ട്.)നമ്പര്  211/2012/തസസഭവ  നമ്പര്
ഉത്തരവനില്  100  ചേ.മതീ.  വലരയുള്ള വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രല കകേരള പഞഭായത്തട്ട്
രഭാജട്ട്  ആക്ടട്ട്  235  (എഎ),  235  (ഡബദ്യു),  കകേരള  മുനനിസനിപല്  ആക്ടട്ട്
242,  406  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള  അനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനികേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
തഭാല്ക്കഭാലനികേ റസനിഡന്ഷലല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നല്കുവഭാന് അതഭാതട്ട് പഞഭായത്തട്ട്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന്  അധനികൃതര്ക്കട്ട്  അധനികേഭാരല  നല്കേനി  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.  തുടര്ന്നട്ട്  9-12-2015-ലല  സ.ഉ.  (എലഎസട്ട്.)
നമ്പര്  351/2015/തസസഭവ  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  4-6-2012-നുകശഷല  നനിര്മ്മേഭാണല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  100  ചേ.മതീ.  വലരയുള്ള  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കുകൂടനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
റസനിഡന്ഷലല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് അനുവദനിക്കഭാന് അനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

(ഇ) നനിലവനില് അനുവദനിക്കുന്ന തഭാല്ക്കഭാലനികേ റസനിഡന്ഷലല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,
കറഷന്കേഭാര്ഡട്ട്,  ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന്,  കുടനിലവളള കേണക്ഷന്,  കവഭാടര്പടനികേയനില്
കപരട്ട്  കചേര്ക്കല്  എന്നതീ  കസവനങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

ഗഭാമകജലഭാതനി ലലലറനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനല

130 (6205) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്
തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് ഗഭാമകജലഭാതനി ലലലറനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല നനിലവനിലകണഭാ;
ആയതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എപ്രകേഭാരമഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.ആര്.ഇ.ഡബദ്യു.എസട്ട്.  (കകേരള  റൂറല്  എലപ്കളഭായ്ലമന്റെട്ട്  ലവല്ഫയര്
ലസഭാപസറനി)എന്ന സഭാപനല  എന്നഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിചലതനല  അതനിലന്റെ
ഘടന എനഭാലണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) പ്രസബ്ബുത സഭാപനത്തനിനട്ട് സസനമഭായനി ഉല്പഭാദന യണനിറട്ട് ഉകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതട്ട് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിചകശഷമുള്ള ബഭാലന്സട്ട് ഷതീറനിലന്റെ കകേഭാപനി
ലഭലമഭാകണഭാ;

(ഇ)  ഇകൗ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ലഭാഭവനിഹനിതല  എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  വനിഭജനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഉണട്ട്.  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനിലല ലതരുവട്ട് വനിളക്കുകേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ
ബളബുകേളുലടയുല  അനുബന  ഇലകനികേട്ട്  ഉപകേരണങ്ങളുലടയുല  നനിര്മ്മേഭാണല,
അസലബനിങട്ട്,  മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട്  എന്നനിവയഭായനി  ക്രൂസനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  പബനികേട്ട്
ലലപ്രവറട്ട്  പഭാര്ടട്ട്ണര്ഷനിപട്ട്  (പനി.പനി.പനി.)  വലവസയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കേനിന്ഫ്രഭാ
പഭാര്ക്കനില് ആരലഭനിച സഭാപനമഭാണട്ട് കകേരള ഗഭാമകജലഭാതനി ലലലറനിലഗട്ട്.   ഇതനിലന്റെ
51% ഓഹരനികേള ക്രൂസനിനഭാണട്ട്. 

(ബനി)  18-9-1986-ലഭാണട്ട്  ക്രൂസട്ട്  രജനിസര്  ലചേയട്ട്  പ്രവര്ത്തനല
ആരലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില്  സഭാപനങ്ങള  (ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള),  വലക്തനികേള
എന്നതീ  രണട്ട്  തരത്തനിലളള  അലഗങ്ങളുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ലലദനലദനിന  ഭരണല
നനിയനനിക്കുന്നതട്ട്  15  അലഗങ്ങള  ഉളലപട  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡുല  ലപഭാതുവഭായ
ഭരണല നനിയനനിക്കുന്നതട്ട് ജനറല് കേകൗണ്സനിലല ആണട്ട്.  ലചേയര്മഭാലനയുല ലലവസട്ട്
ലചേയര്മഭാലനയുല  സര്ക്കഭാര്  നഭാമനനിര്കദ്ദേശല  ലചേയന.  പഞഭായത്തട്ട്  ഡയറക്ടര്
തലന്നയഭാണട്ട് ക്രൂസനിലന്റെ മഭാകനജനിലഗട്ട് ഡയറക്ടര്.  പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിലല കജഭായനിന്റെട്ട്
ഡയറക്ടറുലട കകേഡറനിലളള ഒരു ഉകദലഭാഗസലനയഭാണട്ട് ലസക്രടറനിയഭായനി നനിയമനിചട്ട്
വരുന്നതട്ട്.

(സനി)  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അചടനി സഭാധനങ്ങള വനിതരണല
ലചേയന്നതനിനഭായനി  രണട്ട്  ഓഫട്ട് ലസറട്ട്  പ്രസ്സുകേളുല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സതീതഭാലകഗഭാളനി
കേനിന്ഫ്രഭാ  പഭാര്ക്കനില്  ലസഭാലലസറനി  വകേ സലത്തട്ട്  ക്രൂസനിനട്ട്  51%  ലഷയര്  ഉള്ള
കകേരള ഗഭാമകജലഭാതനി ലലലറനിലഗട്ട് എന്ന സഭാപനവല പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(ഡനി)  ക്രൂസനിലന്റെ  2015-16  വലരയുള്ള  ആഡനിറട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
2015-16-ലല ആഡനിറട്ട് ലചേയ ബഭാലന്സട്ട് ഷതീറനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കല ലചേയന*.

(ഇ)  ക്രൂസനിലന്റെ  ആര്ടനിക്കനിളസട്ട്  ഓഫട്ട്  അകസഭാസനികയഷന്  ആര്ടനിക്കനിള
1  (1)  പ്രകേഭാരല  ചേഭാരനിറബനിള സഭാപനമഭായതനിനഭാല് അലഗങ്ങളക്കട്ട്  ലഭാഭവനിഹനിതല
നല്കേഭാന്  കേഴനിയുകേയനില.  സഭാപനത്തനിലന്റെ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുകവണനി
മഭാത്രമഭാണട്ട് ലഭാഭല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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തനിരുവനനപുരല നഗരസഭ പരനിധനിയനില് എല.പനി. ഫണട്ട് മുകഖന ലലഹമഭാസട്ട്
ലലലറട്ട് 

131  (6206)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരല നഗരസഭ പരനിധനിയനില് എല.പനി.  ഫണട്ട് മുകഖന എത്ര
ലലഹമഭാസട്ട്  ലലലറട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല സഭാപനിച്ചു എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഇകൗ  പദതനിയുലട  നടത്തനിപട്ട്  ചുമതല  ആര്ക്കഭാണട്ട്;  ഇതനിലന്റെ  ലലവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജട്ട്
ഓകരഭാ  ലലഹമഭാസനിനുല  എത്രയഭാലണന്നട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇകൗ  ചേഭാര്ജട്ട്
വഹനിക്കുന്നതനിലൂലട  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  പ്രതനിവര്ഷല  എത്ര രൂപ  ചേനിലവഭാകുനലവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  എല.പനി  മഭാര്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  എത്ര  പദതനികേളക്കട്ട്  നഗരസഭ  അലഗതീകേഭാരല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇനനി  നല്കേഭാനുളളതട്ട്  ഏലതഭാലക്ക  എന്നട്ട്  വഭാര്ഡട്ട്  തനിരനിചട്ട്
പദതനിയുലട വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇനനി പ്രസ്തുത പലറ്റുകേള സഭാപനിക്കഭാനുളളതട്ട് ഏലതഭാലക്ക സലത്തഭാലണനല
ഇവയട്ട് എത്രയുല കവഗല അനുമതനി നല്കുന്നതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എല.പനി.  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
12 ലലഹമഭാസട്ട് ലലലറ്റുകേള സഭാപനിചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  ടനി പദതനി ജനിലഭാ കേളക്ടര് മുകഖന
ലകേല്കട്രൈഭാണ്,  ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഇ.  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുളളതട്ട്.
പുതനിയതഭായനി സഭാപനിക്കുന്ന ഒരു എല്.ഇ.ഡനി.  ലലഹമഭാസട്ട്  ലലലറനിനട്ട്  പ്രതനിമഭാസല
ശരഭാശരനി  2,000  രൂപകയഭാളല  ലലവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജട്ട്  ഒടുക്കനിവരുന.   അപ്രകേഭാരല
12  ലലഹമഭാസട്ട്  ലലലറ്റുകേളക്കട്ട്  പ്രതനിവര്ഷല  2,88,000  രൂപ  ലലവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജട്ട്
ഒടുകക്കണതഭായനി വരുന. 

(ബനി&സനി) 2016-17  വര്ഷത്തനില് സഭാപനിച  12  ലലഹമഭാസട്ട്  ലലലറ്റുകേളക്കു
പുറകമ 13 ലലഹമഭാസട്ട് ലലലറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നഗരസഭയനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.  2016-17  വര്ഷത്തനില്  2016  ഒകക്ടഭാബര് മഭാസല  ലഭനിച  13
ലലഹമഭാസട്ട്  ലലലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ
പരനിഗണനയട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതുപ്രകേഭാരല  തനിരുവനനപുരല  നഗരസഭയനിലല
ഇടവകക്കഭാടട്ട്,  പടല,  ലപരുനഭാന്നനി,  ലനടയല,  തുരുത്തുലമൂല,  കേഴക്കൂടല,  തനിരുമല  (2),
പഭാകങ്ങഭാടട്ട്,  ലചേടനിവനിളഭാകേല  (2),  പകൗഡനികക്കഭാണല  (2)  എന്നതീ  വഭാര്ഡുകേളനിലഭായനി
13 ലലഹമഭാസട്ട് ലലലറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്വ്വഹണ ഏജന്സനികേളനില് നനിനല
ലഭനിചനിട്ടുള്ള കേത്തട്ട് നഗരസഭഭാ കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 
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ശതീകൃഷ്ണപുരല കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിലല ലസക്രടറനി തസനികേ

132  (6207)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലല നനികയഭാജകേ മണ്ഡ ലത്തനിലല ശതീകൃഷ്ണപുരല കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനില്
ലസക്രടറനി  തസനികേ  ഒഴനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുകേയഭാലണന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില്  ലസക്രടറനി  തസനികേ  ഉളലപലട  ഒഴനിവള്ള  മുഴവന്  തസനികേകേളുല
നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനില്  എല.ജനി.എന്.ആര്.ഇ.ജനി.എസട്ട്.
കബഭാക്കട്ട് കപ്രഭാഗഭാല ഓഫതീസര് തസനികേ മഭാസങ്ങളഭായനി ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുകേയഭാലണന്ന
കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് അടനിയനരമഭായനി ഒഴനിവ നനികേത്തുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലസക്രടറനി  തസനികേ  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഗഭാമവനികേസന  കേമ്മേതീഷണറുലട  9-6-2016-ലല  194/എസഭാ.ബനി
1/2016/സനിആര്ഡനി  നമ്പര്  പ്രകേഭാരല  ശതീകൃഷ്ണപുരല  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനില്
കബഭാക്കട്ട് കപ്രഭാഗഭാല ഓഫതീസലറ നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

തനിരുവനനപുരല നഗരത്തനില് വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് പഭാര്ക്കനിലഗട്ട് ഫതീസട്ട്

133 (6208)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരല  നഗരത്തനില്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
കറഭാഡനിനരുകേനില് വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് പഭാര്ക്കനിങ്ങട്ട് ഫതീസട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് ഫതീസട്ട് ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് മുനനിസനിപല് നനിയമത്തനില്
വലവസയുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  വനിവനിധ  വഭാഹനങ്ങളുലട  നനിരക്കട്ട്  എത്രലയന്നട്ട്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാഹന  പഭാര്ക്കനിങ്ങട്ട്  ഫതീസട്ട്  പനിന്വലനിക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്
സര്ക്കഭാരനില്  നനികവദനല  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  മുനനിസനിപല്  ആക്ടട്ട്  472-ാം  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരല  വലവസ
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവനനപുരല  നഗരസഭ  11-11-2015  മുതല്  ഇകൗടഭാക്കനിവരുന്ന
പഭാര്ക്കനിലഗട്ട്  ഫതീസട്ട്  ടു  വതീലര്,  ത്രതീ  വതീലര്,  കഫഭാര്  വതീലര്  എന്നനിവയട്ട്  യഥഭാക്രമല
2 രൂപ, 5 രൂപ, 10 രൂപ എന്നതീ നനിരക്കനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ഇല. 

തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല ആഡനിറട്ട്

134 (6209) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  വരവട്ട്  ലചേലവകേള  പൂര്ണ്ണമഭായനി
ആഡനിറട്ട്  ലചേയഭാലത  10  മുതല്  20  ശതമഭാനല വലര പരനികശഭാധനിചഭാല് മതനിലയന്ന
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആഡനിറനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനല  ഏലതങ്കനിലല  വനിഭഭാഗലത്ത  പൂര്ണ്ണമഭായുല
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇത്തരല  തതീരുമഭാനല  എടുത്ത  സഭാഹചേരലല
എനഭാണട്ട് ;

(സനി)  സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പദതനി വനിഹനിതത്തനില് 40 %  തുകേ തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങള വഴനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് കമല്പറഞ്ഞ നനിര്കദ്ദേശല
വലഭാപകേമഭായ  ക്രമകക്കടുകേളക്കട്ട്  കേഭാരണമഭാകുലമന്ന  കേഭാരലല  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) ഇല. എന്നഭാല് 7-10-2016-ലല കസറട്ട് ഓഡനിറട്ട് ഡയറക്ടറുലട 11/2016-ാം
നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരല  ആഡനിറട്ട്  വകുപട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളുലട  ആഡനിറട്ട്  സലബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുളളതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഒരു വനിഭഭാഗലത്തയുല ഒഴനിവഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി) ഓഡനിറനിലന്റെ പരനിധനിയനില് നനിന്നട്ട് ഒരു വനിഭഭാഗലത്തയുല ഒഴനിവഭാക്കനിയനിടനില.
ക്രമകക്കടുകേളക്കുള്ള സഭാദലതകേള കേഭാണുന്നനിടത്തട്ട് സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന ഉറപഭാക്കനി
കമല്കനഭാട ചുമതലകേള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

1196/2017.
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അമമ്യൂസട്ട് ലമന്റെട്ട് പഭാര്ക്കുകേളുലട പ്രവര്ത്തനല

135  (6210)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് സനിരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന അമമ്യൂലസ്മന്റെട്ട് പഭാര്ക്കുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനവല  അതനിലല  ഉപകേരണങ്ങളുലട  കേഭാരലക്ഷമതയുല  സുരക്ഷനിതതസവല
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പഭാര്ക്കുകേളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരല
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഈ ജലത്തനിലൂലട പകേര്ചവലഭാധനികേള പനിടനിലപടുന്നതനിനുള്ള
സഭാദലതകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കുകേളനിലല  പ്രകവശന  നനിരക്കുകേള,  കേചവടല  ലചേയന്ന
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  നനിരക്കുകേള  ഇവ  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  അമനിതവനില
ഈടഭാക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  സനിരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അമമ്യൂസട്ട് ലമന്റെട്ട്  പഭാര്ക്കുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനവല  അതനിലല  ഉപകേരണങ്ങളുലട  കേഭാരലക്ഷമതയുല  സുരക്ഷനിതതസവല
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് ഫയര് & കസഫനി ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ടട്ട്,
ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഇന്ലസക്ടകററനിലന്റെ  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടട്ട്,  സ്ട്രേക്ചേറല്
എഞനിനതീയറുലട റനികപഭാര്ടട്ട് എന്നനിവ പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  അമമ്യൂസട്ട് ലമന്റെട്ട്  പഭാര്ക്കുകേളനിലല  പ്രകവശന  നനിരക്കുകേള,  കേചവടല  ലചേയന്ന
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  നനിരക്കുകേള  എന്നനിവ  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  അമനിതവനില
ഇകൗടഭാക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില. 

ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള

136 (6211) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരളഭാ മനിഷലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനല  ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനില്

ഇന്ഫര്കമഷന്  കകേരളഭാ  മനിഷന്  വഹനിച  പങ്കട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇന്ഫര്കമഷന്  കകേരളഭാ  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമ

മഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) സലസഭാനലത്ത മുഴവന് തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങലളയുല കേമ്പമ്യൂടര്വല്ക്കരനിചട്ട്

ഇ-ഗകവണന്സട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുകേലയന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട  രൂപതീകേരനിച സഭാപനമഭാണട്ട്

ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷന്  (ലഎ.ലകേ.എല.).  കേമ്പമ്യൂടലലറകസഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

ഓകരഭാ തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനത്തനിലല കേമ്പമ്യൂടറുല അനുബന ഉപകേരണങ്ങളുല ലനറട്ട്

വര്ക്കട്ട്  സലവനിധഭാനങ്ങളുല  സഭാപനിക്കുകേ,  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി

കസഭാഫട്ട് ലവയര്  ആപ്ലൈനികക്കഷനുകേള  രൂപകേല്പന  ലചേയട്ട്  വനിനലസനിക്കുകേ,

ജതീവനക്കഭാലര  പരനിശതീലനിപനിക്കുകേ,  ആവശലമഭായ  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്  ഇന്ഫര്കമഷന്  കകേരള  മനിഷനനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായ

പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള. 

(ബനി) ഉണട്ട്. തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സുതഭാരലവല  കേഭാരലക്ഷമവമഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്

നടപഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷനനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭായ പ്രധഭാന

പ്രവര്ത്തനല.  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ഇലകകഭാണനിക്കഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതുല  അതുവഴനി  സുതഭാരലവല  കേഭാരലക്ഷമവമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതുല  ഇന്ഫര്കമഷന്  കകേരള  മനിഷന്  വനികേസനിപനിചട്ട്  വനിനലസനിപനിച

വനിവനിധ കസഭാഫട്ട് ലവയറുകേള മുകഖനയഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇന്ഫര്കമഷന്  കകേരള  മനിഷന്  വനികേസനിപനിചട്ട്  വനിനലസനിചനിട്ടുള്ള

കസഭാഫട്ട് ലവയറുകേള ലലകേകേഭാരലല ലചേയന്നതനില് തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങള

കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസനനികേള  പരനിഹരനിചട്ട്  കുറമറ  രതീതനിയനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനല

ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്  അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഇന്ഫര്കമഷന്  കകേരള

മനിഷന് എകനികേദ്യുടതീവട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ലവബട്ട് അധനിഷനിത പരഭാതനി പരനിഹഭാരല

137 (6212) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്   കുന്നപനിള്ളനി:
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലവബട്ട്  അധനിഷനിത  പരഭാതനി
പരനിഹഭാര സലവനിധഭാനല ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  പ്രകതലകേതകേളുല  പ്രവര്ത്തനരതീതനികേളുല
വനിവരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരഭാതനി  നല്കേഭാനുല  അവയ്ക്കുള്ള  പരനിഹഭാരല  കേഭാണഭാനുല  എലനലഭാല
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  സലവനിധഭാനത്തനില്  ഉള്ളലതന്നട്ട്  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ലവബട്ട്  അധനിഷനിത
പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലവനിധഭാനല ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനള്ള കസവനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

138  (6213) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്
തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  കസവനങ്ങള  കേഭാരല
ക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് പകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കസവനങ്ങളക്കട്ട്  ഓണ്പലന്  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തുന്ന
കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇതനിനുകവണനി കസഭാഫട്ട് ലവയറുകേള വനികേസനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല
എലനലഭാല;

(ഡനി) കസഭാഫട്ട് ലവയറുകേള സലകയഭാജനിപനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനട്ട്
എലനലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  കസവനല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമല  നനിലവനിലണട്ട്.  കസവനല  യഥഭാസമയല  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്
സലബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  നനിനല  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനികന്മേല്
അകനസഷണല നടത്തനി ഉത്തരവഭാദനികേളലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല ലഭലമഭാകുന്ന കസവനങ്ങളനില് അതൃപ്തനി
ഉലണങ്കനില് അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള ഒരു Online Public Grievance
Redressal Module സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ ഒഭാണ്ലലലന് കസവനല നല്കുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള കേമ്പമ്യൂടര് കസഭാഫട്ട് ലവയറുല ലമഭാലലബല് ആപ്ലൈനികക്കഷനുല വനികേസനിപനിചട്ട്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ജനന-മരണ  രജനികസ്ട്രേഷന്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  1970-നട്ട്
കശഷമുള്ളവ  ഓണ്ലലലനഭായനി  ലഭനിക്കുനണട്ട്.  1970-നട്ട്  മുമ്പുള്ളവയുലട  ഡഭാറഭാ
എന്ട്രൈനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  വനിവഭാഹല  ഓണ്ലലലനഭായനി
രജനിസര്  ലചേയതനിനുകശഷല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  നനിനല  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
ലഭനിക്കുനണട്ട്.  രജനിസര്  ലചേയ  വനിവഭാഹങ്ങളുലട  ഓണ്ലലലന്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ഡഭാറഭാ  എന്ട്രൈനി  നടത്തനിയ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില്  നനിനല  ലഭനിക്കുന.
കശഷനിക്കുന്നവയുലട ഡഭാറഭാ എന്ട്രൈനി നടനവരുന.  വസ്തു നനികുതനി ഓണ്ലലലനഭായനി
അടയഭാനുല  ഉടമസഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  പ്രനിന്റു  ലചേയഭാനുമുള്ള  സകൗകേരലല
കുകറകയലറ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
ലപര്മനിറനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  ഓണ്ലലലനഭായനി  നല്കേഭാനുള്ള  നടപടനികേള
തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു.  എലഭാ ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനിലല ഉടന്തലന്ന ഇകൗ സലവനിധഭാനല
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.   സഭാമൂഹല  കക്ഷമ  ലപന്ഷനുകേളുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ലപന്ഷന് വനിതരണല സലബനനിച വനിവരങ്ങള ലവബ്ലലസറനില് ലഭലമഭാണട്ട്.  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലല  കസവനങ്ങള  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  ഓണ്ലലലന്  വഴനി
ലഭലമഭാക്കുവഭാന് സമയബനനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  കകേരള മുനനിസനിപല് ആക്ടുല  പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട്  ആക്ടുല പ്രകേഭാരല
തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  ചുമതലകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  16  കസഭാഫട്ട് ലവയറുകേള  ലഎ.ലകേ.എല.  വനികേസനിപനിക്കുകേയുല  വനിനലസനിക്കുകേയുല
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ ഓണ്ലലലന് കസവനല നല്കുന്നതനിനു
കവണനി  സുകരഖ  എന്ന  ലവബട്ട്  അധനിഷനിത  ആപ്ലൈനികക്കഷനുല  സമഗ  എന്ന
ലമഭാലലബല് ആപ്ലൈനികക്കഷനുല വനികേസനിപനിചട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വരുനണട്ട്. 
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തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവട്ട്

139  (6214)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറല ജനിലയനിലല തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ആവശലമഭായ
ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവമൂലല പദനലദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവതഭാളത്തനിലഭായനിരനിക്കു
കേയഭാലണന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ജനിലയനിലല നഗരസഭകേള, കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തുകേള, ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല ലസക്രടറനിമഭാരുലട ഒഴനിവകേളുലട വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ലസക്രടറനിമഭാരുളലപലട  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കഭാന്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  മലപ്പുറല ജനിലയനില് നനിലവനിലള്ള ഒഴനിവകേള സലബനനിച വനിവരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നഗരസഭഭാ ലസക്രടറനി - 2

(പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കലപട  തഭാനൂര്,  പരപനങ്ങഭാടനി,  വളഭാകഞരനി,
ലകേഭാകണഭാടനി, തനിരൂരങ്ങഭാടനി എന്നതീ നഗരസഭകേളനില് പഞഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനിമഭാരഭാണട്ട്
നഗരസഭഭാ ലസക്രടറനിയഭായനി കസവനമനുഷനിക്കുന്നതട്ട്.)

കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനി - 7

ഗഭാമ പഞഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനി - 25

(സനി)  പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച നഗരസഭകേളനില് നഗരസഭഭാ ലസക്രടറനിമഭാരുലട
28  തസനികേകേള ഉളലപലട ആവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  വനികലജട്ട്  എകട്ട്റന്ഷന് ഓഫതീസര് തസനികേയനില്
98  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമന  ഉത്തരവകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  41  കപര്  കജഭാലനിയനില്
പ്രകവശനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന
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സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റുകേള  ബഹു.  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ട്രൈനിബമ്യൂണല്
റദ്ദേഭാക്കുകേയുണഭായനി. ഇതട്ട് ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനി അലഗതീകേരനിക്കുകേയുല അതനിലനതനിലര
അപതീല് ബഹു. സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനിലമഭാണട്ട്. അതനിനഭാല് വകുപനിലല
സനിരമഭായ  സഭാനക്കയറങ്ങള  കമല്  അപതീലനിലല  (SLP  No.  13785-86/2016)
അനനിമ  വനിധനിക്കനുസൃതമഭായനി  മഭാത്രകമ  നടത്തുവഭാന്  കേഴനിയുകേയുള.  പഞഭായത്തട്ട്
ലസക്രടറനി  മുതല്  തഭാകഴഭാട്ടുള്ള  തസനികേകേളനില്,  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സഭാനക്കയറങ്ങള
നടത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

പഞഭായത്തുകേളനിലല നനിയമനല

140 (6215) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഞഭായത്തു വകുപനില് നനിലവനില് ഏലതഭാലക്ക ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില്
ലസക്രടറനി,  അസനിസന്റട്ട്  ലസക്രടറനി,  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണട്ട്,  ലഹഡട്ട്  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്,
അക്കകൗണന്റട്ട്,  സതീനനിയര്  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്,  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  എന്നതീ  തസനികേകേളനില്  ഒഴനിവണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാരുലട  തസനികേയനികലക്കട്ട്  അവസഭാനമഭായനി
ലപ്രഭാകമഭാഷന്  നടന്നതട്ട്  എന്നഭാണട്ട്;  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  മുകഖന  നനിയമനല  നല്കുന്നതനിനഭായനി
എത്ര തസനികേകേളഭാണട്ട് ഒഴനിചനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴനിവള്ള  തസനികേകേളനില്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  തടസല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതഭാലക്ക ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  ലസക്രടറനി  തസനികേ
ഇലഭാത്തതട്ട്, അവനിലട പ്രസ്തുത തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിലല വനിവനിധ തസനികേകേളനിലല ഒഴനിവട്ട് വനിവരല ചുവലട
കചേര്ക്കുന:
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ലസക്രടറനി 184

അസനിസന്റെട്ട് ലസക്രടറനി 49

ജൂനനിയര് സൂപ്രണട്ട് 21

ലഹഡട്ട് ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 28

അക്കകൗണന്റെട്ട് 1

സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 19

ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 125

(ബനി)  പഞഭായത്തട്ട്  ഡയറക്ടറുലട  5-8-2015-ലല  ഇ 1-01/2015(2)  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാരുലട  തസനികേയനികലക്കട്ട്
അവസഭാനമഭായനി  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  നടന്നതട്ട്.   നനിലവനില് ഒഴനിവള്ള എലഭാ  ലസക്രടറനി
തസനികേകേളനിലല സഭാനക്കയറല മുകഖനയഭാണട്ട് നനിയമനല നല്കുന്നതട്ട്. 

(സനി) പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിലല എലഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലല ഉളലപട ജതീവനക്കഭാരുലട
2010-ല്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന്ന  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള  2014-ല്  റദ്ദേഭാക്കുകേയുല
പുതനിയ  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള  പ്രസനിദനികേരനിക്കുകേയുല  ലചേയനിരുന.
ഇതുസലബനനിച  ബഹു.  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ലലട്രൈബമ്യൂണലനില്  ഫയല്
ലചേയനിരുന്ന  അകപക്ഷകേളനില്  2010-ലലയുല  2014-ലലയുല  ലനിസ്റ്റുകേള  റദ്ദേഭാക്കനിയനിരുന.
തുടര്ന്നട്ട്  ഒ.പനി.  120/2015,  ഒ.പനി.(ലകേഎറനി)  144/2015,  145/2015  നമ്പര്
ഹര്ജനികേളനില്  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  11-3-2016-ലല  വനിധനി  നലഭായത്തനില്
ബഹു.  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ലലട്രൈബമ്യൂണലനിലന്റെ ഉത്തരവട്ട്  അലഗതീകേരനിചനിരുന.
ഇകൗ വനിധനി നലഭായത്തനിലനതനിലര ബഹു. സുപ്രതീലകകേഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ ഫയല് ലചേയലപട
13785-13786/2016  തുടങ്ങനിയ  എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനിലല  13-5-2016  തതീയതനിയനിലല
ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവനില്  നനിലവനിലല  സനിതനി  തുടരുവഭാന്  ബഹു.  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ആയതനിനഭാല് വനിവനിധ  തസനികേകേളനിലല  ഒഴനിവകേളനില്
ലപ്രഭാകമഭാഷന് നടത്തഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സനിതനി വകുപനില് നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  113  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  അസനിസന്റെട്ട്  ലസക്രടറനി  തസനികേ  നനിലവനിലനില.
അസനിസന്റെട്ട് ലസക്രടറനി തസനികേ നനിലവനിലനിലഭാത്ത ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള പഞഭായത്തട്ട് ഡയറക്ടറുലട ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.
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അസനിസന്റെട്ട്  ലസക്രടറനി  തസനികേ  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലട
വനിവരല ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

ക്രമ നമ്പര് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്

1 അമ്പൂരനി

2 അരുവനിക്കര

3 ആരലന്കകേഭാടട്ട്

4 ചേനിറയനിന്കേതീഴട്ട്

5 കേള്ളനിക്കഭാടട്ട്

6 കേഭാഞ്ഞനിരലകുളല

7 കേരുലകുളല

8 കേനിളനിമഭാനൂര്

9 കുറനിചല്

10 മടവൂര്

11 നന്നനികയഭാടട്ട്

12 ഒറകശഖരമലഗലല

13 പനവൂര്

14 ലപരുങ്കടവനിള

15 പൂവഭാര്

16 തനിരുപുറല

17 ലതഭാളനികക്കഭാടട്ട്

18 മഭാന്കട്രൈഭാതുരുത്തട്ട്

19 പടഭാഴനി വടകക്കക്കര

20 തൃക്കരുവ

21 കപരയല

1196/2017.
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22 അണനിക്കഭാടട്ട്

23 നഭാരങ്ങഭാനല

24 ലനടുമ്പ്രല

25 പനളല ലതകക്കക്കര

26 റഭാന്നനി അങ്ങഭാടനി

27 കതഭാടപ്പുഴകശ്ശേരനി

28 തുമ്പമണ്

29 ഹരനിപഭാടട്ട്

30 കേടകേരപള്ളനി

31 കകേഭാടലതുരുത്തട്ട്

32 മുതുകുളല

33 മുടഭാര്

34 പഭാലകമല്

35 പഭാണനഭാടട്ട്

36 പടണക്കഭാടട്ട്

37 ലപരുമ്പളല

38 പുന്നപ്ര ലതക്കട്ട്

39 തകേഴനി

40 വതീയപുരല

41 ലവളനിയനഭാടട്ട്

42 കകേഭാരുകത്തഭാടട്ട്

43 ലകേഭാഴവനഭാല്

44 മറവന്തുരുത്തട്ട്
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45 മതീനടല

46 കമലകേഭാവട്ട്

47 മൂന്നനിലഭാവട്ട്

48 പൂഞ്ഞഭാര്

49 ടനി.വനി.പുരല

50 തതീകക്കഭായട്ട്

51 തലനഭാടട്ട്

52 തലപഭാലല

53 തലയഭാഴല

54 ലവളനിയന്നൂര്

55 ആലകക്കഭാടട്ട്

56 അയപന്കകേഭാവനില്

57 ലലബസന്വഭാലനി

58 എടലവടനി

59 ഇരടയഭാര്

60 കേഭാനളര്

61 കേരനിങ്കുന്നല

62 ലകേഭാടനികുളല

63 ലകേഭാക്കയഭാര്

64 കുടയത്തൂര്

65 കുമഭാരമലഗലല

66 മണക്കഭാടട്ട്

67 മഭാങ്കുളല
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68 മരനിയഭാപുരല

69 മുടല

70 പുറപ്പുഴ

71 ശഭാനന്പഭാറ

72 ലവള്ളനിയമറല

73 അയവഭാണ

74 ആകവഭാലനി

75 ഇടക്കഭാട്ടുവയല്

76 കുഴനിപളളനി

77 വരഭാലപടനി

78 ഒരുമനയര്

79 ലപഭായ

80 കുഴൂര്

81 വലചനിറ

82 പൂമലഗലല

83 കേഭാരളല

84 ഇലവകഞരനി

85 എരുത്തന്പത്തനി

86 മലമ്പുഴ

87 ലനന്മേഭാറ

88 പരുത്തൂര്

89 പടകഞരനി

90 ലപഭാല്പ്പുള്ളനി
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91 പുതുകക്കഭാടട്ട്

92 വടകേരപത്തനി

93 വലപ്പുഴ

94 ലവള്ളനികനഴനി

95 ഇടക്കര

96 തുവൂര്

97 ലതന്നല

98 ലപഭാന്മുണല

99 ലപരുമണ്ണക്ലഭാരനി

100 ലപരുമ്പടപട്ട്

101 കേഭാലടനി

102 അരനിക്കുളല

103 കൂത്തഭാളനി

104 കകേഭാടത്തറ

105 ലവങ്ങഭാപള്ളനി

106 തരനികയഭാടട്ട് 

107 ലപഭാഴതന

108 ലതഭാണര്നഭാടട്ട്

109 ലബല്ലൂര്

110 ലമഭാഗഭാല് പുത്തൂര്

111 പനത്തടനി

112 വലനിയപറമ്പ

113 കുമ്പടലജ
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ഗഭാമ പഞഭായത്തട്ട് ആഫതീസുകേളുലട കേഭാരലക്ഷമത

141  (6216)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനലത്ത ഗഭാമ പഞഭായത്തട്ട് ആഫതീസുകേളുലട പ്രവര്ത്തനല സലബനനിചട്ട്
വലഭാപകേമഭായ പരഭാതനി നനിലവനിലള്ളതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുല  ഓഫതീസുകേളുലട  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല  എലനങ്കനിലല  നടപടനികേള  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  അവ
എലനഭാക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് സമയബനനിതമഭായനി കസവനല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമല  നനിലവനിലണട്ട്.  കസവനല  യഥഭാസമയല  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്
സലബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  നനിനല  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനികന്മേല്  അകനസഷണല
നടത്തനി  ഉത്തരവഭാദനികേളലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  തകദ്ദേശ
സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല  ലഭലമഭാകുന്ന  കസവനങ്ങളനില്  അതൃപ്തനി
ഉലണങ്കനില് അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കവണനിയുള്ള ഒരു Online Public Grievance
Redressal Module സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

പഞഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനിമഭാരുലട ഡനി.പനി.സനി. ലനിസട്ട്

142  (6218)  ശതീ  .    എല  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാരുലട  നനിലവനിലള്ള  ഒഴനിവകേള  മുഴവന്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തു  ലസക്രടറനിമഭാരുലട  ഡനി.പനി.സനി.  അലഗതീകേരനിച  ലനിസട്ട്
നനിലവനിലകണഭാ; എങ്കനില് അതനില് എത്ര കപരുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഞഭായത്തുകേളനിലല ഭരണസലഭനല ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന് പ്രസ്തുത ലനിസനില്
ഉളലപടവലര തഭാലഭാലനികേമഭായനി  ലപ്രഭാകമഭാടട്ട്  ലചേയട്ട്  പഞഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനിമഭാരഭായനി
നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ)  നനിലവനില് സഭാക്കയറല മുകഖന നനിയമനല നടകത്തണ  184  ലസക്രടറനി
തസനികേകേള  ഒഴനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  സലബനനിച  വനിവരല
ജനിലകേളനില് നനിനല പഞഭായത്തട്ട് ഡയറക്ടകററനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 4-2-2016-ല് കൂടനിയ വകുപ്പുതല ലപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേനിറനിയനില് (ജൂനനിയര്)
44  കപരുലട  പടനികേ  അലഗതീകേരനിചനിരുനലവങ്കനിലല  ബഹു.  സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയുലട
13-5-2016-ലല  13785-13786/2016  ലസഷലല്  ലതീവട്ട്  ലപറതീഷനനികന്മേല്
തല്സനിതനി  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുളള  സഭാഹചേരലത്തനിലല  തുടര്നവന്ന
വലവഹഭാരങ്ങലളത്തുടര്നല പ്രസ്തുത ലനിസനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിടനില.

(സനി) ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിലന്റെ രണഭാല ഘടല

143   (6219)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് അധനികേഭാരവനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിലന്റെ
രണഭാല ഘടല ആരലഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഇതനില് ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്  ഉളലപടുത്തുന്നലതനല
മറ്റുള്ള വനിവരങ്ങളുല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  രണഭാല ഘടല ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
തതസത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനികലക്കഭായനി വനിവനിധ വനിഷയ കമഖലകേളനിലല
വനിദഗ്ദ്ധലര  ഉളലപടുത്തനി  സലസഭാന  പ്ലൈഭാനനിലഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  വര്ക്കനിലഗട്ട്  ഗ്രൂപ്പുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  പ്രകൃതനി  വനിഭവ  പരനിപഭാലനല,  സമ്പൂര്ണ്ണ
ശുചേനിതസല,  ലലജവ പചക്കറനി തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളക്കട്ട് രണഭാല ഘടത്തനില് ഉയര്ന്ന
പരനിഗണന നല്കേനി ഉളലപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ടനി വര്ക്കനിലഗട്ട് ഗ്രൂപ്പുകേള നല്കുന്ന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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തുറസ്സുവനിസര്ജ്ജന വനിമുക്ത പദതനി പ്രഖലഭാപനല

144   (6220)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുസലങ്ങളനിലലയുല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി  ഡനികപഭാകേളനിലലയുല
ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമലഭാത്ത ശകൗചേഭാലയങ്ങള ഉണഭാക്കുന്ന ആകരഭാഗല പ്രശങ്ങലളപറനി
തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരല വൃത്തനിഹതീനമഭായ ശകൗചേഭാലയങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് തുകേ
ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ  വകുപനിലന്റെയുല  ശുചേനിതസ  മനിഷലന്റെയുല  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളപനിറവനി  ദനിനത്തനില്  തുറസ്സുവനിസര്ജ്ജനവനിമുക്ത  പദതനിയുലട
പ്രഖലഭാപനല  നടത്തുകമ്പഭാള  ഇത്തരല  ലപഭാതുവനിസര്ജ്ജനകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണല
കൂടനി ഉളലപടുത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ലപഭാതുസലങ്ങളനികലയുല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സഭാന്റുകേളനികലയുല
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ ശകൗചേഭാലയങ്ങള ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങള ഉണഭാക്കുനകണഭാലയന്നതട്ട്
സലബനനിചട്ട്  ചേനില  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ആകരഭാഗലവകുപനിലല  ലഹല്ത്തട്ട്
ഇന്ലസക്ടര്മഭാര്  മുകഖന  പരനികശഭാധന  നടത്തുനണട്ട്.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലട
ഉടമസതയനിലള്ള അത്തരല ശകൗചേഭാലയങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  ലപഭാതുശകൗചേഭാലയങ്ങള  കപ  &  യസട്ട്  വലവസ  പ്രകേഭാരല  നടത്തനി
വരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിച്ചു തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സ.ഉ. (സഭാധഭാ) 2465/2016/തസസഭവ നമ്പര് ഉത്തരവനിലല വലവസകേള

145  (6221)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  17-8-2016-ലല  സ.ഉ  (സഭാധഭാ)  2465/2016/ത.സസ.ഭ.വ  നമ്പര്
ഉത്തരവനിലല  വലവസകേള  എലനലഭാല;  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പ്പു  സഹനിതല
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസബ്ബുത ഉത്തരവനിലല വലവസകേള പഭാലനിചട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല
ഏലതലഭാല തകദ്ദേശസസയല ഭരണ സഭാപനങ്ങള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ തകദ്ദേശസസയല ഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
എത്ര ഭനിന്ന കശഷനിക്കഭാര് ഇപ്രകേഭാരല രജനിസര് ലചേയലപട്ടു;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസസയല  ഭരണ  സഭാപനത്തനിലലയുല  സനിതനി  വനിവരല
പ്രകതലകേല വഭാര്ഡട്ട്/ഡനിവനിഷന് എന്നനിവ തനിരനിചട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവരുലട കപരു
വനിവരപടനികേ വനിലഭാസല സഹനിതല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  17-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  2465/2016/തസസഭവ  നമ്പര്
ഉത്തരവനിലല വലവസകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ഗഭാമ  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രകദശത്തുള്ള  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  എലഭാ
വലക്തനികേളുലടയുല  വനിശദവനിവരങ്ങള  ഉളലക്കഭാളന്ന  ഒരു  രജനിസര്  എലഭാ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലല നനിര്ബനമഭായുല സൂക്ഷനികക്കണതഭാണട്ട്/ നനിലനനിര്കത്തണതഭാണട്ട്.

2. ഗഭാമ  പഞഭായത്തനില് ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട  വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകുകമ്പഭാള
അവ  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  (കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്)  യഥഭാസമയല  രജനിസറനില്
കരഖലപടുത്തനി വയ്കക്കണതഭാണട്ട്. 

3. രജനിസറനില്  വനിവരങ്ങള  കരഖലപടുത്തുകേ  എന്ന  ഉത്തരവഭാദനിത്തല
ബനലപട ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളുലട ചുമതലയഭാണട്ട്.

4. ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  വലക്തനികേളക്കുള്ള  കകേന്ദ്ര/സലസഭാനവനിഷ്കൃത
പദതനികേളനില്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇകൗ  രജനിസറനില്
കരഖലപടുത്തനിയ വനിവരങ്ങള ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാണട്ട്. 

5. ഗഭാമ  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രകദശത്തട്ട്  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  വലക്തനികേലള
സലബനനിച വനിവരല കശഖരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ശനിപഭാര്ശ ലചേയന്ന
രതീതനിയനിലള്ള സര്കവ്വകേകളഭാ/കേലഭാമ്പുകേകളഭാ ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേള സലഘടനിപനികക്കണതുല
അപ്രകേഭാരല  ലഭലമഭാകുന്ന  വനിവരങ്ങള  രജനിസറനില്  അപ്കഡറട്ട്  ലചേയന്നതനിനട്ട്
ഉപകയഭാഗനികക്കണതുമഭാണട്ട്.

6. ഇത്തരല  രജനിസര്  തയഭാറഭാക്കനിയകശഷല  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള
സലഘടനിപനിചട്ട്  ഡനിസട്ട്എബനിലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  സലവനിധഭാനല
ഏര്ലപടുകത്തണതഭാണട്ട്.  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനല 1  ആയനി കചേര്ക്കുന*.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1196/2017.
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(ബനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല അകത്തഭാളനി ഗഭാമ പഞഭായത്തട്ട്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
നഗരസഭ എന്നനിവ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട് ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേള,
നഗരസഭകേള എന്നനിവയനില് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമുളള നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില്ലപട ലചേകങ്ങഭാടട്ട്കേഭാവട്ട് ഗഭാമ പഞഭായത്തനില്
50  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില്
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട  വനിവരങ്ങള  രജനിസര്  ലചേയന്ന  നടപടനികേള  പ്രഭാരലഭ
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലകേഭായനിലഭാണനി,  പകയഭാളനി
നഗരസഭകേളനില് ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര് ഇപ്രകേഭാരല രജനിസര് ലചേയനിടനില. 

(ഡനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്ലപട  ലചേകങ്ങഭാടട്ട്കേഭാവട്ട്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനില്
രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുളള  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബനല  2  ആയനി
കചേര്ക്കുന*.  മറട്ട്  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  രജനിസര്  ലചേയന്ന
നടപടനികേള പ്രഭാരലഭ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

നഭാഷണല് റര്ബന് മനിഷന്

146  (6222)ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാഷണല് റര്ബന് മനിഷന് (എന്.ആര്.യു.എല.)  അനുസരനിചട്ട് സലസഭാനത്തട്ട്
എത്ര  ക്ലസറുകേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനില്  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  ഏലതഭാലക്ക  ക്ലസറുകേളഭാണട്ട്
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടനിട്ടുളളലതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  ക്ലസറുകേളനില്  എത്ര
അടങ്കലനിലള്ള പദതനിയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്; ഇതനില് കകേന്ദ്ര സഹഭായമഭായനി എത്ര
തുകേയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  ക്ലസറുകേള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്
നനിര്കദ്ദേശല സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  നഭാഷണല്  റര്ബന്  മനിഷന്  (എന്.ആര്.യു.എല.)  അനുസരനിചട്ട്
സലസഭാനത്തട്ട്  നഭാലട്ട്  ജനിലകേളനിലല  നഭാലട്ട്  ഉപജനിലകേളനില്  നനിന്നഭായനി  എടട്ട്  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേള ഉളലപടുന്ന നഭാലട്ട് ക്ലസറുകേളക്കട്ട് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട് 
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(ബനി)  നഭാഷണല്  റര്ബന്  മനിഷനനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല
മങ്ങഭാടനിടല,  കകേഭാടയല  (മലബഭാര്)  എന്നതീ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേള  ഉളലപടുന്ന
മങ്ങഭാടനിടല ക്ലസറഭാണട്ട് ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടനിട്ടുളളതട്ട്. പ്രസ്തുത ക്ലസ്ടറനിനട്ട് 118.18 കകേഭാടനി
രൂപയുലട പദതനികേളക്കഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സഹഭായമഭായനി
30 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  പുതുതഭായനി  ക്ലസറുകേള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്
ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിടനില.

ജനി.സനി.ഡനി.എ. ഭവന പദതനികേള

 147 (6223) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജനി.സനി.ഡനി.എ. ഭവന പദതനികേള എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
ലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസബ്ബുത  പദതനികേള  പ്രകേഭാരല  എത്ര  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടുകേള
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്;  വതീടുകേള  വനിതരണല  ലചേയഭാലത  ഒഴനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് ഇതട്ട്  എവനിലടലയലഭാമഭാലണനല വതീടുകേള അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്
ലകേഭാടുക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണല എലനനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ടനി  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  തനിരലഞ്ഞടുക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡല
എലനന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ജനി.സനി.ഡനി.എ.  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതുല  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതുമഭായ  കറഭാഡുകേള
ഏലതലഭാലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) ജനി.സനി.ഡനി.എ.-യുലട ഭവന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. Elamkulam West Scheme
2. Elamkulam West Extension
3. Thrikakkara Scheme Area
4. Kadavanthra West
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5. Elamkulam South Commercial Centre
6. Alwaye Housing Scheme
7. T.P. Cananl Scheme
8. Rameswaram West
9. North Paravur
10. Koovappadam Housing Scheme
11. Vaduthala Housing Scheme
12. Edathala Housing Scheme
13. Marine Dive Scheme
14. Elamkulam North Scheme
15. Fort Kochi Colony
16. Elamkulam Road Scheme
17. Thammanam Slum
18. Mamangalam Housing Scheme.

(ബനി&സനി) 3453 കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് വതീടുകേള ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതുല എലഭാ വതീടുകേളുല
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതട്ട്  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
മഭാനദണ്ഡമഭാക്കനിയഭാണട്ട്.

(ഇ) 
1. കേലൂര് കേടവന കറഭാഡട്ട് (പരനിപഭാലനല മഭാത്രല)
2. കേലൂര് മഭാര്ക്കറട്ട് കറഭാഡട്ട്
3. ലജഎന്ലഎഎസട്ട് കസഡനിയല റനിലഗട്ട് കറഭാഡട്ട്
4. ലകേഭാകടക്കനഭാല് കറഭാഡട്ട്
5. വനി.ലഎ.പനി. കറഭാഡട്ട്
6. എന്ട്രൈന്സട്ട് കറഭാഡട്ട്
7. ശനിഹഭാബട്ട് തങ്ങള കറഭാഡട്ട്
8. അലകബദ്കേര് മഭാര്ഗട്ട്
9. അലകബദ്കേര് കറഭാഡട്ട്  South side road widening (250 mtr

approximate)
10. ജസനിസട്ട് കൃഷ്ണയര് കറഭാഡട്ട്.
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ജനി.സനി.ഡനി.എ.-യുലട വസ്തുവകേകേള

148 (6224) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.സനി.ഡനി.എ.-യുലട  കപരനിലള്ള  ലകേടനിട  സമുചയങ്ങള,  കഷഭാപനിലഗട്ട്
കകേഭാലപ്ലൈക്സുകേള,  കസഡനിയല,  ഭൂമനികേള  തുടങ്ങനിയവ  എത്രലയനല  ഇതട്ട്
എവനിലടലയലഭാമഭാലണനമുള്ള  വനിശദഭാലശങ്ങള  സര്ലവ്വ  നമ്പര്  ഉളലപലട
വനികലജടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വസ്തുവകേകേള  എലനലഭാല  ആവശലങ്ങളക്കഭായഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില് നനിനല ജനി.സനി.ഡനി.എ.-യട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനല എത്രലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ-സനി)  വനിവരല കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനിയനില് നനിനള്ള വഭായ്പ

149  (6225)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയനില്
നനിനല  വഭായ്പ  എടുത്ത  ലചേമ്മേനഭാടട്ട്,  ഉദമ,  മുളനിയഭാര്  പഞഭായത്തുകേളനിലല
തഭാമസക്കഭാരഭായ  എത്രകപര്ക്കട്ട്  ആധഭാരങ്ങള  മടക്കനി  നല്കേഭാനുലണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് വഭായ്പ എടുത്തവര്ക്കട്ട് എലനങ്കനിലല ഇളവട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭായ്പ  കൃതലമഭായനി  അടചവര്ക്കട്ട്  പനിന്നതീടട്ട്  തുകേ  എവനിലടയഭാണട്ട്
അടയ്കക്കണലതന്ന  കൃതലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്  വന്നനിട്ടുള്ള
പലനിശയുല  പനിഴ  പലനിശയുല  ഒഴനിവഭാക്കനി  മുതല്തുകേ  ഈടഭാക്കനി  ആധഭാരല  തനിരനിച്ചു
ലകേഭാടുക്കുന്നനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?



246      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

ഉത്തരല 

(എ) ലചേമ്മേനഭാടട്ട് ഗഭാമ പഞഭായത്തനില് 13 കപര്ക്കുല മുളനിയഭാര് ഗഭാമ പഞഭായത്തനില്
10 കപര്ക്കുല ആധഭാരല മടക്കനി നല്കേഭാനുണട്ട്.  ഉദമ ഗഭാമ പഞഭായത്തനില് നനിനമുളള
വനിവരല കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇളവട്ട് അനുവദനിചനിടനില.

(സനി)  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  പ്രകേഭാരല  പനിഴപലനിശ  ഒഴനിവഭാക്കനി
നല്കുനണട്ട്.  വഭായ്പയുലട  പലനിശയുല പനിഴപലനിശയുല ഒഴനിവഭാക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിച
വനിഷയല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി

150  (6226) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി  (കേഭാഡ)  നനിലവനില്
വന്നലതകപഭാഴഭാലണനല പനിരനിച്ചുവനിടലതകപഭാഴഭാലണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 'കേഭാഡ'-യുലട  സലസഭാപന  ഉകദ്ദേശലങ്ങളുല  ലക്ഷലങ്ങളുല  എലനഭാലക്ക
യഭായനിരുന;  പ്രസ്തുത  ലക്ഷലങ്ങളുല  ഉകദ്ദേശലങ്ങളുല  ലലകേവരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  'കേഭാഡ'  നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന  കേഭാലത്തട്ട്  ലചേയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  'കേഭാഡ'  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  കേഭാലയളവനില്  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  വഭായ്പ
അനുവദനിചനിരുന;  വഭായ്പ  എടുത്തവരുലട  കപരുവനിവരല  പഞഭായത്തുട്ട്  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  വഭായ്പ  എടുത്തവരനില്  എത്ര  കപര്  തനിരനിചടച്ചു.  വഭായ്പ  തനിരനിചടയഭാന്
ബഭാക്കനിയുള്ളവരുലട കപരുവനിവരല പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില് നല്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  സസതീകേരനിച  ജഭാമല  വലവസകേള
എനഭായനിരുന; സസത്തട്ട് പ്രമഭാണല ഗലഭാരണനിയഭായനി സസതീകേരനിചനിരുനകവഭാ;

(ജനി)  എങ്കനില്  'കേഭാഡ'നനിലവനിലനിലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് സസത്തട്ട്  പ്രമഭാണല
ജഭാമലമഭായനി  നല്കേനി  വഭായ്പ  എടുക്കുകേയുല  എന്നഭാല്  ഇതുവലര  തനിരനിചടയ്ക്കുകേയുല
ലചേയഭാത്തവരുലട സസത്തട്ട് പ്രമഭാണങ്ങള ഇകപഭാള എവനിലടയഭാണട്ട് സൂക്ഷനിചനിട്ടുളളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പഞഭായത്തട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലഭാലണങ്കനില്  ഏലതലഭാല
പഞഭായത്തുകേളനില്  ആരുലടലയലഭാല  പ്രമഭാണങ്ങള  ഉലണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
വഭായ്പകേള  എഴതനിത്തള്ളനി  ഇകൗ  പ്രമഭാണങ്ങള  തനിരനിച്ചു  നല്കേഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ) 1994-ല് നനിലവനില് വന, 2000-ല് പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കേഭാഡയ്ക്കു  കേതീഴനില്  വരുന്ന  പ്രകദശങ്ങളുലട

ആസൂത്രനിത  വനികേസനല  ലക്ഷലമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്

അകതഭാറനിറനി  (കേഭാഡ)  രൂപതീകേരനിചതട്ട്.  ഉകദ്ദേശനിച  ലക്ഷലങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായുല

സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കഭാന്  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  സഭാധനിക്കുല

എന്നതനിനഭാല്  കേഭാഡ  ഉളലപലടയുള്ള  ചേനില  വനികേസന  അകതഭാറനിറനികേള

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാകുന. 

(സനി -ഇ) വനിവരല കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(എഫട്ട്) സസത്തട്ട് പ്രമഭാണല ഗലഭാരണനിയഭായനി/ജഭാമലമഭായനി സസതീകേരനിചനിരുന.

(ജനി)  പ്രമഭാണങ്ങളുല  മറട്ട്  അനുബന  കരഖകേളുല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വനികേസന

അകതഭാറനിറനിയുലട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലണഭായനിരുന്ന ബനലപട പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്

സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രമഭാണങ്ങള  ഇരനിക്കുന്നവരുലട  പടനികേ  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്  (അനുബനല-1)*.  ലചേങ്കള  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനിലന  സലബനനിച

വനിവരങ്ങള  കശഖരനിച്ചു  നല്കുന്നതഭാണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കല

നനില്ക്കുന്ന  ആളുകേളുലട  വഭായ്പകേള  എഴതനിത്തളന്ന  വനിഷയത്തനില്  സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില. 

മദസഭാ അദലഭാപകേ കക്ഷമനനിധനി

151  (6227)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മദസഭാ  അദലഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലഗങ്ങളഭായവര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്ന

ആനുകൂലലങ്ങളുല അവ ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല 

1. മദസഭാദലഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില്  രണട്ട്  വര്ഷലത്ത  അലഗതസ

കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി അലഗതസല നനിലനനിര്ത്തുന്ന മദസഭാദലഭാപകേരുലട

രണട്ട്  ലപണ്മക്കളുലട  വനിവഭാഹത്തനിനുല  സസനല  വനിവഭാഹത്തനിനുല

ധനസഹഭായമഭായനി  10,000  രൂപ  വതീതല  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

വനിവഭാഹ  തതീയതനിക്കട്ട്  ഒരു  മഭാസല  മുമ്പട്ട്  മുതല്  അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  വനിവഭാഹല  കേഴനിഞ്ഞട്ട്  പരമഭാവധനി  മൂന

മഭാസത്തനിനകേല  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിരനിക്കണല.  അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ലതഭാട്ടുമുമ്പുളള  മഭാസല  വലര  അലശദഭായല

ഒടുക്കനിയനിരനികക്കണതഭാണട്ട്. 

2. എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.,  പ്ലൈസട്ട്  ടു  പരതീക്ഷകേളനില്  എലഭാ

വനിഷയങ്ങളക്കുല  എ+  കനടനിയ  മദസഭാദലഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനി

അലഗങ്ങളുലട  മക്കളക്കട്ട്  2000  രൂപ  കേലഭാഷട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനി

വരുന. 

3. അഞട്ട്  വര്ഷത്തനില്  കുറയഭാത്ത  കേഭാലല  അലശദഭായല  അടചട്ട്

65  വയസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതുവലര  അലഗതസല  നനിലനനിര്ത്തുന്ന

മദസഭാ  കക്ഷമനനിധനി  അലഗങ്ങളക്കട്ട്  അലഗതസ  കേഭാലയളവനിനട്ട്

ആനുപഭാതനികേമഭായനി  മനിനനിമല  800  രൂപ  മുതല്  പ്രതനിമഭാസ

ലപന്ഷന്  ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  20  വര്ഷത്തനില്  കുറയഭാത്ത  കേഭാലല

അലശദഭായമടചട്ട്  കക്ഷമനനിധനി  അലഗതസല  നനിലനനിര്ത്തനി  വരുന്ന

ഒരലഗല  മദസഭാദലഭാപകേ  പ്രവൃത്തനിയനില്നനിനല  സസയല

വനിരമനിക്കുന്ന  പക്ഷല  പ്രസ്തുത  അലഗത്തനിനട്ട്  മനിനനിമല  ലപന്ഷനട്ട്

അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

4. കകേരള മദസഭാ  കക്ഷമനനിധനിയനിലല അലഗങ്ങളഭായ മദസഭാദലഭാപകേര്ക്കുളള

ഭവന വഭായ്പഭാ പദതനി  200  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  2.5  ലക്ഷല രൂപ

വതീതല വഭായ്പ നല്കുന്ന 5  കകേഭാടനി രൂപയുലട പ്രസ്തുത പദതനി കകേരള

സലസഭാന  നമ്യൂനപക്ഷ  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന

നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 
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നമ്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിലവളള പദതനികേള

152  (6228)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപട്ട് മുകഖന നമ്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത പ്രകദശങ്ങളനില്
കുടനിലവള്ള പദതനികേള അനുവദനിക്കുന്ന പദതനി നനിലവനിലകണഭാ;  എങ്കനില് ആയതട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള അര്ഹതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ഏലതലഭാല പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് എത്ര തുകേ വതീതല അനുവദനിച്ചു
എന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തട്ട്  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഉണട്ട്.  പദതനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള അര്ഹതഭാ  മഭാനദണ്ഡല ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. നമ്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രതീകൃത  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പദതനി
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.

2. നമ്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത പ്രകദശങ്ങള എന്നട്ട് തകദ്ദേശ സസയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഉണഭാകേണല.

3. കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി അധനികേഭാരനികേളുലട കമലലഭാകപഭാടുകൂടനിയ
വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സഹനിതമഭാണട്ട്  പദതനി  
നനിര്കദ്ദേശമഭായനി സമര്പനികക്കണതട്ട്.

4. പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് ഏലറടുത്തട്ട് പരനിപഭാലനിച്ചു ലകേഭാള്ളഭാലമനളള
ബനലപട  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
സമ്മേതപത്രവല സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള,  സലബനനിച  വനിശദഭാലശല  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1196/2017.
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള സഭാപനങ്ങള

153  (6229)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്
ഏലതങ്കനിലല  സഭാപനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏലതഭാലക്ക
സലങ്ങളനില് ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്  വനിശദഭാലശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനങ്ങള  എലനഭാലക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ സഭാപനങ്ങളനില് ആലകേ എത്ര ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ലചേയനണട്ട്;
ഇതനില് സനിരല ജതീവനക്കഭാര് എത്ര; തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര് എത്ര; പ്രകതലകേല
പ്രകതലകേല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഉണട്ട്.  വകുപനിനുകേതീഴനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കചേര്ക്കളയനില്
മുസതീല യുവജനതയഭായുള്ള പരനിശതീലന കകേന്ദ്രല പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  നമ്യൂനപക്ഷ  സമുദഭായങ്ങളനില്ലപട  യുവജനങ്ങളക്കഭായനി  യു.പനി.എസട്ട്.സനി.,
പനി.എസട്ട്.സനി.,  ബഭാങ്കനിലഗട്ട്,  ലറയനില്കവ  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനിലല  വനിവനിധ  മതര  പരതീക്ഷകേളക്കുള്ള  പരനിശതീലനല  ടനി  സഭാപനല
മുകഖന നല്കേനി വരുന.

(സനി) ടനി സഭാപനത്തനില് ആലകേ മൂന്നട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരഭാണുള്ളതട്ട്. 

ഹജ്ജ ട്ട് തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി പുതനിയ കസവനങ്ങള

154  (6230)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല സലസഭാനലത്ത ഹജ്ജട്ട്
തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി ഏലതലഭാല തരത്തനിലള്ള പുതനിയ കസവനങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഹജ്ജട്ട്കേസഭാട വര്ദനിപനിച്ചു കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് എലനങ്കനിലല
ഇടലപടല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ)  2016-ലല  ഹജ്ജട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങള  ആരലഭനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞതനിനു

കശഷമഭാണട്ട് ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതട്ട്. മുന്വര്ഷങ്ങലള അകപക്ഷനിചട്ട്

വളലര കൂടുതല് (പതനിനഭായനിരത്തനികലലറ) ഹഭാജനിമഭാലര ലകേഭാചനിയനിലല അല്ക്കഭാലനികേ

ഹജ്ജട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്  വഴനി  യഭാത്രയഭാക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞു.  അടുത്ത  വര്ഷലത്ത  ഹജ്ജട്ട്

നടപടനിക്രമങ്ങള അടുത്ത മഭാസകത്തഭാലട ആരലഭനിക്കുല.  അതനിനഭായനി ഹജജട്ട് മഭാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലല നടപടനി ക്രമങ്ങളനിലല ആവശലമഭായ മഭാറങ്ങള  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി

കകേന്ദ്ര ഹജ്ജട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുമഭായുല  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായുല  ബനലപടട്ട്  വരനികേയഭാണട്ട്.

കൂടഭാലത  ഹജ്ജട്ട്  എമ്പഭാര്കക്കഷന്  കപഭായനിന്റെട്ട്  തനിരനിചട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലക്കട്ട് തലന്ന മഭാറ്റുന്നതനിനഭായുള്ള ശമങ്ങളുല ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഹജ്ജട്ട്  കേസഭാട  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര ഹജ്ജട്ട്

കേമ്മേനിറനിയുല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാറുമഭായനി ബനലപടട്ട് ശമല നടത്തനി വരുന. 

സലസഭാന ഹജ്ജ ട്ട് കേമ്മേനിറനി ഓഫതീസനില് കജഭാലനി ലചേയന്നവരുലട വനിവരങ്ങള

155  (6231)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  ഹജ്ജട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ഓഫതീസനില്  സനിരല,  ലഡപമ്യൂകടഷന്,

തഭാല്ക്കഭാലനികേല  അടനിസഭാനത്തനില്  എത്ര കപരഭാണട്ട്  കജഭാലനി  ലചേയന്നതട്ട്  എന്നതട്ട്

സലബനനിച വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലഡപമ്യൂകടഷന്  വലവസയനില്  കജഭാലനി  ലചേയന്നവരുലട  കപരു

വനിവരങ്ങളുല  അവരുലട  മഭാതൃവകുപട്ട്,  കേഭാലഭാവധനി  എന്നനിവ സലബനനിച്ചുള്ള വനിശദ

വനിവരങ്ങളുല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  കകേരള  സലസഭാന  ഹജ്ജട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ഓഫതീസനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട

വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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വനിഭഭാഗല എണ്ണല

സനിരല ജതീവനക്കഭാര് 2

ലഡപമ്യൂകടഷന് സഭാഫട്ട് 5

ദനിവസകവതന ജതീവനക്കഭാര് 4

ഓണകററനിയല അടനിസഭാനത്തനില് 1

(ബനി) ലഡപമ്യൂകടഷന് വലവസയനില് കജഭാലനി ലചേയന്നവരുലട വനിശദഭാലശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

തുറമുഖങ്ങളനിലല മണലലടുപട്ട്

156 (6232)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  തുറമുഖങ്ങളനിലല  മണലലടുപട്ട്  സസകേഭാരല/
സഹകേരണ  ഏജന്സനികേലള  ഒഴനിവഭാക്കനി  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  പ്രഖലഭാപനിച  കപഭാലല
സര്ക്കഭാര് കമല്കനഭാടത്തനില് ആക്കുവഭാൻ നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാഫനിയഭാവല്ക്കരണല  നടക്കുന്ന  മണലലടുപട്ട്മൂലല  പരനിസരവഭാസനികേളക്കുല,
കപഭാലതീസട്ട്  റവനമ്യൂ  ഉകദലഭാഗസന്മേഭാര്ക്കുല  ഉണഭായ  ആക്രമങ്ങള  മുന്നനിര്ത്തനി
സുതഭാരലമഭായ രതീതനിയനില് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനില് സലരക്ഷനിച്ചുല ഇടനനിലക്കഭാലര
ഒഴനിവഭാക്കനിയുല പദതനി ആസൂത്രണല ലചേയകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  തുറമുഖ വകുപനിനു  കേതീഴനിലല  എലഭാ  തുറമുഖങ്ങളനികലയുല
മഭാനസല്  ഡഡ്ജനിലഗട്ട്  പ്രവൃത്തനി  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുഖഭാനനിരല
നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഒരു  നയല  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്,  മഭാനസല്  ഡഡ്ജനിലഗട്ട്
നയത്തനിലന്റെ  കേരടട്ട്  രൂപല  2016  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസല  16-ാം  തതീയതനി  തുറമുഖ
വകുപനിലന്റെ ലവബ്ലലസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  നയല  നടപനിലഭാക്കനി  മഭാനസല്  ഡഡ്ജനിലഗട്ട്  നടത്തുകമ്പഭാള
ഇടനനിലക്കഭാലര  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുല  സര്ക്കഭാരനിനുള്ള  വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  നല്കേനി സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനുല സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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യഭാത്രഭാ കേപല് സര്വ്വതീസട്ട്

157(6233)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്  കകേരളത്തനികലക്കു  മുമ്പട്ട്  യഭാത്രഭാ  കേപല്
സര്വ്വതീസട്ട് ഉണഭായനിരുകന്നഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  എകപഭാഴഭാണട്ട്  ഉണഭായനിരുന്നലതനല  ഏതട്ട്  രഭാജലത്തട്ട്  നനിന്നട്ട്
കകേരളത്തനിലല  ഏതട്ട്  തുറമുഖത്തനികലക്കഭായനിരുന  സര്വ്വതീസട്ട്  ഉണഭായനിരുന്നലതനല
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇകപഭാള ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങളനില് നനിന്നട്ട് കകേരളത്തനികലക്കട്ട് യഭാത്രഭാ കേപല്
സര്വ്വതീസനിനട്ട് കൂടുതല് സഭാധലതകേളുലണന്നട്ട് കബഭാധലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് വനിമഭാനടനിക്കറനിലന്റെ അമനിത ചേഭാര്ജനിനഭാല് ഗളഫട്ട് മലയഭാളനികേള
ദരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  സഭാധഭാരണക്കഭാരനട്ട്  തഭാങ്ങഭാനഭാവന്ന
യഭാത്രഭാക്കപല്  സര്വ്വതീസട്ട്  ആരലഭനിക്കഭാന്  എനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല 

(എ&ബനി)  ഗളഫട്ട് നഭാടുകേളനില്നനിനല യഭാത്രഭാക്കപലകേള ലകേഭാചനി തുറമുഖത്തഭാണട്ട്
വന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതട്ട്  സലബനനിച്ചുള്ള  കരഖകേലളഭാനല  തുറമുഖ  വകുപനികലഭാ
ലകേഭാചനിന് കപഭാര്ടട്ട് ട്രൈസനികലഭാ നനിലവനില് ലഭലമല.

(സനി&ഡനി)  ലചേറനിയ  യഭാത്രക്കപല്  വരുന്നതനിനുളള  സലവനിധഭാനമഭാണട്ട്
സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേതീഴനിലള്ള  തുറമുഖങ്ങളനിലള്ളതട്ട്.  അത്തരത്തനിലള്ള
കേപലകേള ഗളഫട്ട്  നഭാടുകേളനികലക്കട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്  ലഭാഭകേരമഭായനിരനിക്കനില.
വനിമഭാന  യഭാത്രകയക്കഭാള  ലചേലവകുറഞ്ഞ  രതീതനിയനില്  ഗളഫട്ട്  നഭാടുകേളനില്നനിനല
ലകേഭാചനി  കപഭാലള്ള  കമജര്  തുറമുഖങ്ങളനികലക്കട്ട്  യഭാത്രഭാക്കപല്  സര്വ്വതീസട്ട്
നടത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  വലനിയ  യഭാത്രഭാക്കപല്  കവണനിവരുല.
വനിമഭാനയഭാത്രയട്ട്  4,  5  മണനിക്കൂറുകേള  മഭാത്രല  മതനിയഭാകുകമ്പഭാള  കേപല്  യഭാത്രയട്ട്
4,  5  ദനിവസങ്ങള  കവണനി  വരുല.  ഇകൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്  പരനിമനിതമഭായനി
അവധനിയുമഭായനി  നഭാടനികലക്കട്ട്  വരുന്ന  പ്രവഭാസനികേള  കേപല്  യഭാത്രലയ
ആശയനിക്കഭാലത  വരനികേയുല  യഭാത്രഭാക്കപല്  സര്വ്വതീസട്ട്  നഷ്ടത്തനിലഭാവന്നതനിനട്ട്
കേഭാരണമഭാവകേയുല  ലചേയല.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല്  യഭാത്രഭാക്കപല്  സര്വ്വതീസട്ട്  ഗളഫട്ട്
നഭാടുകേളനികലക്കട്ട് നടത്തുന്നതട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനിരനിക്കനില. 
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അതനികവഗ കേപല് സര്വ്വതീസട്ട്

158(6234) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവല
മമ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരല  -  ലകേഭാചനി  -  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  നഗരങ്ങലള
ബനലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട് അതനികവഗ കേപല് സര്വ്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സര്വ്വതീസനിലന്റെ  ഒരു  കപഭാര്ടട്ട്  ലലവപനിന്  മണ്ഡലത്തനിലല
മുനമ്പത്തട്ട് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുനമ്പലത്ത  പുലനിമൂടനിനട്ട്  സമതീപല  കേപല്  അടുപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ ആഴമുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) കകേഭാസല് ഷനിപനിലഗട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തതീരകദശ യഭാത്രഭാക്കപല്
സര്വ്വതീസട്ട്  ആരലഭനിക്കുവഭാന് പദതനിയനിടനിട്ടുണട്ട്.   ആദലമഭായനി ലകേഭാചനി-കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
കമഖലയനിലല പനിന്നതീടട്ട്  ഇതട്ട് ലകേഭാചനി-തനിരുവനനപുരല കമഖലയനിലല വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  കകേഭാസല് ഷനിപനിലഗനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി യഭാത്രഭാക്കപല് സര്വ്വതീസട്ട് ലകേഭാചനി
തുറമുഖത്തട്ട് അടുക്കുന്നതനിനഭാല് മുനമ്പല തുറമുഖത്തുകൂടനി അടുക്കുന്നതട്ട് യഭാത്രഭാസമയല
വര്ദനിപനിക്കുല എന്നതനിനഭാല് പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.

(സനി)  മുനമ്പലത്ത പുലനിമുടനിനട്ട്  സമതീപല  കേപല്  അടുപനിക്കുവഭാന്  ആഴമുലണങ്കനിലല
വഭാര്ഫനിലന്റെ  സകൗകേരലമനില.  മുനമ്പല/ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖത്തട്ട്  വഭാര്ഫട്ട്  ഉളലപലട
46  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്. 

തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ കേടവകേളനില്നനിന്നട്ട് മണല് വനിതരണല

159  (6235)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുറമുഖ വകുപനിനട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് എത്ര കേടവകേള ഉലണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  ഓകരഭാ  കേടവനില്  നനിനല  എത്ര  കലഭാഡട്ട്  മണലഭാണട്ട്  ദനിവകസന
നല്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് മണല് ബുക്കട്ട് ലചേയന്നതനിനുള്ള സലവനിധഭാനല എനഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നട്ട്  മഭാസത്തനിനനിലട  മണല് ബുക്കട്ട് ലചേയട്ട്  മണല് ലകേഭാണ
കപഭായവരുലട ലനിസട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സഭാധഭാരണക്കഭാരനട്ട്  മണല് കേനിട്ടുന്നനിലലന്ന  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) ജനിലയനില് പുഴ മണല് കേനിടഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ
കേടവകേളനില്  നനിന്നട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാരനട്ട്  മണല്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  തുറമുഖ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  മകഞശസരല,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, ലചേറുവത്തൂര് എന്നനിവടങ്ങളനിലഭായനി 12 കേടവകേളനില് മണല് ഖനനവല
വനില്പനയുല നടത്തുനണട്ട്.

(ബനി)  ഓകരഭാ  കേടവനില്നനിനല  ദനിവകസന  നല്കുന്ന  മണല്  സലബനനിച
വനിവരല അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ ഓണ്ലലലന് ലലസറഭായ  www.portinfo.cdit.org
എന്ന ലലസറട്ട് മുകഖനയഭാണട്ട് മണല് ബുക്കട്ട് ലചേകയണതട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് തുറമുഖത്തട്ട്
മഭാസത്തനില് രണ തവണയഭായനി  പത്ര പരസലല നല്കേനി ലപര്മനിറട്ട്  നല്കേനിവരുന.
ലപര്മനിറട്ട്  അനുവദനിചഭാല്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ഓണ്ലലലന്  വഴനി  മണല്   ബുക്കട്ട്
ലചേയഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  മണല് ബുക്കട്ട്  ലചേയട്ട്  ലകേഭാണകപഭായവരുലട  ലനിസട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി
സൂക്ഷനിക്കുന്നനില.  ഓണ്ലലലന്  മുഖഭാനനിരല  ബുക്കട്ട്  ലചേയന്നവരുലട  അകപക്ഷ
പരനികശഭാധനിചട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  നല്കുകേയഭാണട്ട്  ലചേയന്നതട്ട്.  തുടര്ന്നട്ട്  ബനലപട
ലസഭാലലസറനി മണല് വനിതരണല ലചേയന.  തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ ഓണ്ലലലന് ലലസറട്ട്
ലലകേകേഭാരലല  ലചേയന്ന  C-DIT-മഭായനി  ബനലപടട്ട്  മൂനമഭാസലത്ത  ലനിസട്ട്
ലഭലമഭാകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ) സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട് മണല് കേനിട്ടുന്നതനിനുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള മനസനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  മണല്  ബുക്കനിലഗുല  വനിതരണവല  ഓണ്ലലലന്  സമ്പ്രദഭായ
ത്തനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയകശഷല  ഏലതഭാരു  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനുല  ഇന്റെര്ലനറട്ട്
സകൗകേരലമുള്ള കേമ്പമ്യൂടറനില് നനികന്നഭാ ലമഭാലലബല് കഫഭാണനില്നനികന്നഭാ മണല് ബുക്കട്ട്
ലചേയഭാവന്നതഭാണട്ട്. നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട പ്രമഭാണങ്ങള സഹനിതല ഓണ്ലലലനഭായനി ബുക്കട്ട് ലചേയട്ട്
കയഭാഗലരഭായ ഏലതഭാരഭാളക്കുല നനിലവനില് മണല് ലഭനിക്കുനണട്ട്.

(എഫട്ട്)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട പ്രമഭാണങ്ങള സഹനിതല ഓണ്ലലലനഭായനി ബുക്കട്ട് ലചേയന്ന
ഏലതഭാരു ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനുല അര്ഹതയുള്ള പക്ഷല നനിലവനില് തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള കേടവകേളനില്നനിനല മണല് ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്. 

കേഭാഴ്ചബലഗഭാവട്ട്

160 (6236) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് തുറമുഖവല
മമ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  വര്ഷങ്ങളഭായനി  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ  വഡട്ട്
ഇന്ഡസ്ട്രേതീസനിലന്റെ  ഭകൗതനികേ  സകൗകേരലങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ലകേഭാണട്ട്  (കേകനഭാലനി
കപ്ലൈഭാടനിനടുത്തട്ട്)  കേഭാഴ്ചബലഗഭാവട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

നനിലവനില് ഇതുസലബനനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനിഗണനയനിലനില.

ലലപതൃകേ സ്മഭാരകേമഭായനി സലരക്ഷനിക്കലപടുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

161(6237) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പപതൃകേ  സ്മഭാരകേമഭായനി  സലരക്ഷനിക്കലപടുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  സഭാപനല
ലതരലഞ്ഞടുക്കുവഭാന് പ്രകതലകേ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുരഭാവസ്തു  വകുപട്ട്  ഏലറടുക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട  സലരക്ഷണത്തനിനട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല 

(എ)  1968-ലല  കകേരള  പ്രഭാചേതീന  സ്മഭാരകേ  പുരഭാവസ്തു  സകങ്കത  പുരഭാവശനിഷ്ട
ആക്ടനിലല വലവസകേളനുസരനിചഭാണട്ട് ഒരു സ്മഭാരകേലത്ത പുരഭാവസ്തു വകുപട്ട് സലരക്ഷനിത
സ്മഭാരകേമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചട്ട് സലരക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരല കദശതീയ പ്രഭാധഭാനലമുള്ള-
വയലഭാത്തതുല  ഒരു  ശതഭാബ്ദത്തനില്  കുറയഭാലത  നനിലനനിന്നനിട്ടുള്ളതുമഭായ  പ്രഭാചേതീന
സ്മഭാരകേങ്ങളുല  പുരഭാവസ്തു  സകങ്കതങ്ങളുല  പുരഭാവശനിഷ്ടങ്ങളുല  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിലല
പുരഭാവസ്തു  ശഭാസ്ത്ര  സലബനമഭായ  ഉത്ഖനനങ്ങള  ക്രമലപടുത്തുന്നതനിനുല
ശനില്പകവലകേള,  ലകേഭാത്തുപണനികേള,  അവലയകപഭാലള്ള  മറ്റു  വസ്തുക്കള  എന്നനിവ
കേഭാത്തു സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  1968-ലല ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരല  ഒരു
സ്മഭാരകേല  സലരക്ഷണ  കയഭാഗലമഭാലണന്നട്ട്  കബഭാധലലപടതനിനുകശഷല  സര്ക്കഭാര്  ടനി
സ്മഭാരകേവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  റവനമ്യൂ  വനിശദവനിവരല  ലഭലമഭാക്കനി  പ്രഭാഥമനികേ
വനിജഭാപനവല  തുടര്ന്നട്ട്  ഇതുസലബനനിചട്ട്  രണട്ട്  മഭാസത്തനിനകേല  ആകക്ഷപല
ഒനലതലന്ന  ലഭനിക്കഭാത്തപക്ഷല  പ്രസ്തുത  സ്മഭാരകേലത്ത  സലരക്ഷനിത  സ്മഭാരകേമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിച്ചു ലകേഭാണട്ട് അനനിമ വനിജഭാപനവല പുറലപടുവനിക്കുന.

(ബനി)  സലരക്ഷനിത  സ്മഭാരകേമഭാക്കുന്ന  സ്മഭാരകേങ്ങളുലട  ഘടനഭാ  സലരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  രഭാസ  സലരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.
നനിലവനിലള്ള  ജതീര്ണ്ണഭാവസകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഘടനഭാ  സലരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  കൂടുതല്  കകേടുപഭാടുകേള  ഉണഭാകുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനട്ട്
രഭാസസലരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.

കവലത്തമ്പനി ദളവയുലട സ്മഭാരകേല

162(6238) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവല

മമ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ധതീരകദശഭാഭനിമഭാനനി  കവലത്തമ്പനി  ദളവയുലട  ജന്മേനഭാടനിലല  സ്മഭാരകേത്തനിലന്റെയുല
കേനലഭാകുമഭാരനി  ജനിലയനിലല  തക്കല-തലക്കുളത്തുള്ള  ഒന്നര  നൂറഭാണനികലലറ
പഴക്കമുള്ളതുമഭായ വലനിയ വതീടനിലന്റെയുല ഇന്നലത്ത അവസ പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

1196/2017.



258      കകേരള നനിയമസഭ                       നവലബര് 7, 2016

(ബനി) നനിലവനില് പ്രസ്തുത സ്മഭാരകേല ആരുലട ഉടമസതയനിലല നനിയനണത്തനിലമഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതനല എലനലഭാല സല-ലകേടനിട സകൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് അവനിലടയുള്ള
ലതനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്മഭാരകേത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഫണട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് അതുപകയഭാഗനിചട്ട് എലനലഭാല പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നടത്തനിയലതനല ഇതനിലന്റെ
ചുമതല ആര്ക്കഭായനിരുനലവനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാവളത്തനിനുല  കേനലഭാകുമഭാരനിക്കുമനിടയനില്  വലനിയ  ടൂറനിസല  സഭാധലതകേളുള്ള
പ്രസ്തുത സ്മഭാരകേല സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല സകൗകേരലങ്ങള വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ധതീരകദശഭാഭനിമഭാനനി  കവലത്തമ്പനി  ദളവയുലട  ജന്മേനഭാടഭായ  കേനലഭാകുമഭാരനി
ജനിലയനിലല തക്കലയനിലല തലക്കുളത്തുള്ള സ്മഭാരകേത്തനിലന്റെയുല വതീടനിലന്റെയുല അവസ
പുരഭാവസ്തു വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(ബനി) തമനിഴട്ട് നഭാടനില് സനിതനി ലചേയന്ന പ്രസ്തുത സ്മഭാരകേല പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള സലരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമലഭാത്തതനിനഭാല് ആയതനിലന്റെ ഉടമസതയുല
നനിയനണവല സലബനനിച വനിവരല ലഭലമല.

(സനി)  പ്രസ്തുത സ്മഭാരകേല പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ സലരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമലഭാത്തതനിനഭാല്
കകേന്ദ്ര ഫലണഭാനല തലന്ന ലഭലമഭായനിടനില.

(ഡനി)  പ്രസബ്ബുത സ്മഭാരകേല  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില് സലരക്ഷനിത
സ്മഭാരകേമഭാക്കുവഭാന് കേഴനിയുകമഭാലയന്ന വനിഷയല പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

ചേരനിത്ര കരഖകേളുലടയുല മതനിലകേല കരഖകേളുലടയുല സലരക്ഷണത്തനിനട്ട് പദതനി

 163(6239) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവല  മമ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ചേരനിത്രകരഖകേളുലടയുല  മതനിലകേല  കരഖകേളുലടയുല
സലരക്ഷണത്തനിനട്ട് എലനലഭാല നടപടനികേള പകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നടനവരുന്ന  ഡനിജനിറപലകസഷന്  പദതനി  പ്രകയഭാജന
ലപടുത്തുകമഭാലയന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാല
നടപടനികേള പകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) സലസഭാനലത്ത മതനിലകേല കരഖകേളഭായ തഭാളനികയഭാലകേള ഉളലപലടയുള്ള
ചേരനിത്ര  കരഖകേള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ലകേമനിക്കല്
കേണ്സര്കവഷന്,  ഡനിജനിറലലലകസഷന്  എന്നതീ  പദതനികേള  നടത്തനിവരുന.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചേരനിത്രകരഖകേളനിലല മതനിലകേല കരഖകേളഭായ തഭാളനികയഭാലകേളനിലല
അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  കേതീടങ്ങലളയുല  മറ്റുല  നശനിപനിചകശഷല  ഇവലയ  അമ്ലന
ശതീകേരണത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേയുല  തുടര്ന്നട്ട്  ലമന്റെനിലഗട്ട്,  ലഭാമനികനഷന്,
ഫളകപസനിലഗട്ട്,  ടനിഷദ്യു  റനിപയര്,  ഗഭാര്ഡട്ട്  ലകേഭാടുക്കല്,  ബയന്റെനിലഗട്ട്  തുടങ്ങനിയ
പ്രക്രനിയകേളക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയന്നതട്ട്.  ഇതനികലക്കഭായനി വകുപനില് ഒരു
കേണ്സര്കവഷന് വനിഭഭാഗല പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.  ഇതുകൂടഭാലത പ്രസ്തുത കരഖകേളുലട
കേണ്സര്കവഷനുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  Natural
Research  Laboratory  for  Cultural  Properties  (NRLC),  കകേരള  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ  Centre  for  Heritage  Studies,  Thrippunithura  (CHS)  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് ശഭാസ്ത്രതീയ സലരക്ഷണ പ്രക്രനിയകേള പുരഭാകരഖഭാ വകുപട്ട്
നടത്തനിവരുന. 

(ബനി)  മതനിലകേല  കരഖകേള ഉളലപലടയുള്ള  ചേരനിത്രകരഖകേള ഡനിജനിലലറകസഷനു
വനികധയമഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  ഇവ  ഗകവഷകേര്ക്കുല  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുല  ഏലറ
പ്രകയഭാജനലപട്ടുവരുന. 

(സനി)  ചേരനിത്ര കരഖകേളുലടയുല മതനിലകേല കരഖകേളുലടയുല സലരക്ഷണത്തനിനഭാവശലമഭായ
വനിവനിധ  പദതനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  വകുപട്ട്  തലത്തനില്
ആര്ലലക്കവ്സട്ട് അലലഡസസറനി കേമ്മേനിറനി,  ലടകനിക്കല് അലലഡസസറനി കേമ്മേനിറനി,  കസറട്ട്
ലലവല് സതീനനിലഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി എന്നതീ കേമ്മേനിറനികേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത
പുരഭാകരഖഭാ  വകുപട്ട്  അദലക്ഷലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  വകുപനിലല  സൂപര്ലലവസറനി
ജതീവനക്കഭാരുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  പ്രസ്തുത  കരഖകേളുലട  സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി
വനിവനിധ പദതനികേളുല നടത്തനിവരുനണട്ട്. 
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ലകേഭാറനിയര് സര്വ്വതീസട്ട്

164  (6240)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ലകേഭാറനിയര് സര്വ്വതീസട്ട് ആരലഭനിചനിടട്ട് എത്ര
നഭാളഭായനി; ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലകേഭാറനിയര്  സര്വ്വതീസട്ട്  വഴനി  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന
അധനികേ വരുമഭാനത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) 2015  നവലബര് മഭാസല മുതല് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ലകേഭാറനിയര്
സര്വ്വതീസട്ട്  പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.   Trackon  Private  Ltd   എന്ന
കേമ്പനനിയുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് ലഭാഭല പങ്കട്ട് വയല് വലവസയനിലഭാണട്ട് ലകേഭാറനിയര് സര്വ്വതീസട്ട്
നടത്തുന്നതട്ട്.  ലകേഭാറനിയര്  സര്വ്വതീസനിലൂലട  ലഭനിക്കുന്ന  വരുമഭാനത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  വനിഹനിതല  ലഭനിക്കുല.  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള ഏറവല കുറഞ്ഞ
വനിഹനിതല പ്രതനിമഭാസല രണട്ട് ലക്ഷല രൂപയഭാണട്ട്.  

വരുമഭാന വനിഭജന ക്രമല

25 ലക്ഷല രൂപ വലര 22%
50 ലക്ഷല രൂപ വലര 27%
75 ലക്ഷല രൂപ വലര 32%
ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വലര 35%
ഒരു കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുകമല് 40%

(ബനി)  ലകേഭാറനിയര് കസവനല ആരലഭനിച  2015  നവലബര് മഭാസല മുതല്  2016
ഏപ്രനില് മഭാസല വലര പ്രതനിമഭാസല രണട്ട്  ലക്ഷല രൂപ വതീതല  ലഭനിചനിരുന.  കമയട്ട്
മഭാസല മുതല് കൂടുതല് തുകേ ലഭനിച്ചുവരുന.

2016 കമയട്ട് - 2,00,211 രൂപ

2016 ജൂണ് - 2,09,087 രൂപ

2016 ജൂലഭായട്ട് - 2,42,908 രൂപ 

2016 ആഗസട്ട് - 2,97,464 രൂപ 

2016 ലസപ്റലബര് - 2,51,762  രൂപ എന്നതീ ക്രമത്തനില്  
വരുമഭാനല ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി. 
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസട്ട് റതീ-ലഷഡമ്യൂള ലചേയണലമന്ന ആവശലല

165  (6241)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ത മൃശൂരനില് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനില് നനിനല വടക്കഭാകഞരനി,
കുണന്നൂര്, തലകശ്ശേരനി, ആറലകകേഭാട്ടുകേര വഴനി പടഭാമ്പനിയനികലക്കട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട
ഓര്ഡനിനറനി ബസട്ട് റതീ ലഷഡമ്യൂള ലചേയ്തു പുനസഭാപനിക്കണല എന്ന എല.എല്.എ  .യുലട
19-7-2016,  29-9-2016  തതീയതനികേളനിലല  കേത്തുകേളനില്  എന്തു  തുടര്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വലനിയ യഭാത്രഭാകക്ലശല അനുഭവനിക്കുന്ന ഈ റൂടനില് കേഴനിവതുല കവഗത്തനില്
ബസട്ട്  റൂടട്ട്  റതീ  ലഷഡമ്യൂള  ലചേയ്തു  പുനനഃസഭാപനിയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) സസതീകേരനിയ്ക്കുലമങ്കനില് വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ഇതുസലബനനിച സഭാധലതഭാപഠനത്തനിനഭായനി തൃശ്ശൂര് കമഖലഭാ അധനികേഭാരനിലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ടനി  സഭാധലതഭാ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

പഭാകലഭാടട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട പഴയ ബസട്ട് സഭാന്ഡനിലല ലകേടനിടല

166  (6242)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാകലഭാട്ടുള്ള  ലകേ.എസട്ട്.ആർ.ടനി.സനി.-യുലട  പഴയ  ബസട്ട്  സഭാന്ഡനില്
ഗഭാമ പഞഭായത്തട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനിയനിരുന്ന ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത അവസ
എനഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടല  നവതീകേരനിചട്ട്  വഭാണനിജലപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്
നല്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ)  ടനി ലകേടനിടങ്ങള കേഭാലപഴക്കല കേഭാരണല കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലഭായതനിനഭാല്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനില.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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ആധുനനികേ ബസട്ട് ലടര്മനിനലകേള സഭാപനിക്കല്

167 (6243) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലല  പൂകത്തഭാട,  ഇടലക്കഭാചനി

എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ആധുനനികേ ബസട്ട് ലടര്മനിനലകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്

ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില്  പ്രസബ്ബുത  ബസട്ട്  ലടര്മനിനലകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി)  തൃപ്പുണനിത്തുറ  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്ലപട  പൂകത്തഭാട,  ഇടലക്കഭാചനി

എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ഡനികപഭാകയഭാ സസനമഭായനി സലകമഭാ

ഇലഭാത്തതനിനഭാല് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ആധുനനികേ ബസട്ട് ലടര്മനിനലകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്

കേഴനിയുകേയനില.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട കേടല

168 (6244)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുന് സര്ക്കഭാര് ലകേ. എസട്ട്. ആര്. ടനി. സനി.-ക്കട്ട് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് കേടല

വരുത്തനിലവചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അതഭായതട്ട്  2011  മുതല്  2016  വലര

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട പ്രവര്ത്തന ലചേലവകേള നനിറകവറലപടുവഭാന് എടുത്ത

വഭായ്പകേളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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വഭായ്പ നല്കേനിയ സഭാപനങ്ങള വഭായ്പ തുകേ (കകേഭാടനി രൂപയനില്)

ലകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി 1979

ഹഡ്കകേഭാ 314.70

കേണ്കസഭാര്ഷലല ബഭാങ്കുകേള 1300

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട് 200

കകേരള കസറട്ട് ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട് വര്കക്കഴട്ട് ലസഭാലലസറനി 10

സര്ക്കഭാര് വഭായ്പ 1220.81

ആലകേ 5024.51

കമല്പറഞ്ഞതനില് കേണ്കസഭാര്ഷലല ബഭാങ്കുകേളനില് നനിന്നട്ട് വഭായ്പയഭായനി കേനിടനിയ

1300  കകേഭാടനി  രൂപ  2011-നട്ട്  മുന്പുളള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്

എടുത്തതുളലപലടയുള്ള  ലകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യുലട  കലഭാണ്  തുകേയനില്

തനിരനിചടചതഭായനി വരവവചനിട്ടുണട്ട്.

സനി.സനി.ടനി.വനി. കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

169 (6245) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  മനിചല്  ജലഗ്ഷന്,  തടഭാരമ്പലല  ജലഗ്ഷന്,

ചേഭാരുലമൂടട്ട്  ജലഗ്ഷന്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ട്രൈഭാഫനിക്കട്ട്  സനിഗല്  ലലലറ്റുകേളനില്

സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലമറകേളകൂടനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് ഓപകററനിലഗട്ട് ലസന്റെര്

170  (6246)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലത്തട്ട്  കുടമ്പുഴയനില്  ലകേ.എസട്ട്.ആർ.ടനി.സനി.  ബസട്ട്  ഓപകററനിങട്ട്
ലസന്റെര് ആരലഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) കുടമ്പുഴയനിലല പനിണവൂര്ക്കുടനിയനില് നനിനല അമൃത ആശുപത്രനിയനികലക്കട്ട്
ഉണഭായനിരുന്ന ലകേ.എസട്ട്.ആർ.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസട്ട് നനിര്ത്തനിവച കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സർവതീസട്ട് പുനരഭാരലഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല 

(എ) ഇകപഭാള ഓപകററനിലഗട്ട് ലസന്റെര് ആരലഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

(ബനി) ഉണട്ട്.  പനിണവൂര്ക്കുടനിയനില് കസ ലചേയട്ട് രഭാവനിലല അമൃത ആശുപത്രനിയനികലക്കട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തനിയനിരുന്ന  ബസനിലല  ജതീവനക്കഭാലര  സഭാമൂഹലവനിരുദര്
ആക്രമനിചതനിലന തുടര്ന്നട്ട് ടനി സര്വ്വതീസട്ട് പനിണവൂര്ക്കുടനിക്കട്ട് രണട്ട് കേനികലഭാമതീറര് മുമ്പട്ട്
ഉരുളന്ത്തണ്ണനി വലര സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന.

(സനി) പുനരഭാരലഭനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനിലയടുക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട അനര് സലസഭാന ബസട്ട് സര്വ്വതീസുകേള

171  (6247)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളല അനര് സലസഭാന ബസട്ട്  സര്വ്വതീസുമഭായനി ബനലപടട്ട്  ഏലതഭാലക്ക
സലസഭാനങ്ങളുമഭായഭാണട്ട് കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്; ഓകരഭാ സലസഭാനവമഭായനി
എത്ര കേരഭാര് ഉലണനല അവ ഏലതഭാലക്കലയനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനര്  സലസഭാന  കേരഭാറനിലല  വലവസകേള  എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;
ലകേ.എസട്ട്.ആർ.ടനി.സനി.-യുലട  എത്ര  ഓര്ഡനിനറനി  ലനിമനിറഡട്ട്  കസഭാപട്ട്,  ഫഭാസട്ട്
പഭാസഞര്,  സൂപര്  ഫഭാസട്ട്,  എകട്ട്പ്രസട്ട്,  കലഭാകഫഭാര്  ബസുകേള  ഇത്തരത്തനില്
സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുനണട്ട് എന പറയഭാകമഭാ;
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(സനി)  കേരഭാറനുസരനിചട്ട്  അനലസലസഭാനലത്ത എത്ര ബസുകേള കകേരളത്തനികലക്കട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുനലണന്നട്ട് സലസഭാനല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനലസലസഭാനത്തട്ട് നനിരവധനി ആളക്കഭാര് കജഭാലനി കതടനി കപഭാവകേയുല
അനലസലസഭാനങ്ങളനില്  നനിനല  നനിരവധനി  കപര്  കജഭാലനിക്കഭായനി  എത്തുകേയുല
ലചേയന്ന റഭാന്നനിയുലട കേതീഴനിലള്ള ലകേ.എസട്ട്.ആർ.ടനി.സനി. സബട്ട് ഡനികപഭായനില് നനിനല
അനലസലസഭാന  സര്വ്വതീസുകേള  ആരലഭനിക്കഭാന്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തമനിഴ് നഭാടട്ട്,  കേര്ണ്ണഭാടകേല,  കപഭാണനികചരനി  എന്നതീ സലസഭാനങ്ങളുമഭായനി
അനര്  സലസഭാന  സര്വ്വതീസുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേരളല  ഗതഭാഗത  കേരഭാറനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്. സലസഭാനങ്ങളുല, കേരഭാറനികലര്ലപട വര്ഷങ്ങളുല തഭാലഴലക്കഭാടുക്കുന:

തമനിഴ് നഭാടട്ട് : 1976, 1979, 1984, 1995, 1998, 2008

കേര്ണ്ണഭാടകേല : 1976, 1992, 2005, 2009

കപഭാണനികചരനി : 1984

(ബനി) അനര് സലസഭാന കേരഭാറനില് ഇരു സലസഭാനങ്ങളുല തമ്മേനില് സര്വ്വതീസട്ട്
നടത്തുന്ന റൂടട്ട്,  ദൂരല,  കേനികലഭാമതീറര്,  ട്രൈനിപ്പുകേളുലട  ലലദര്ഘലല  എന്നനിവ സലബനനിച
വലവസകേള  ഉണഭായനിരനിക്കുല.  ടനി  വലവസകേളക്കട്ട്  അനുസരനിചഭാണട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി  അനര്  സലസഭാന  സര്വ്വതീസുകേള  നടത്തനി  വരുന്നതട്ട്.
ബസ്സുകേളുലട തരല സലബനനിചട്ട് അനര്സലസഭാന കേരഭാറനില് വലവസ ലചേയനിടനില.

(സനി)  തമനിഴ് നഭാടട്ട്,  കേര്ണ്ണഭാടകേല,  കപഭാണനികചരനി  എന്നതീ  സലസഭാനങ്ങളനില്
നനിനമഭാണട്ട്  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  ബസട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില്
111  റൂട്ടുകേളനിലഭായനി  279  ബസട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  കേര്ണ്ണഭാടകേയ്ക്കുല,
139  റൂട്ടുകേളനിലഭായനി  224  ബസട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  തമനിഴ് നഭാടനിനുല,
2  റൂട്ടുകേളനിലഭായനി  2  ബസട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന്നതനിനട്ട് പുതുകചരനിയ്ക്കുല  (കപഭാണനികചരനി)
നനിലവനിലളള അനര് സലസഭാന കേരഭാര് പ്രകേഭാരല അനുവഭാദല ഉണട്ട്.

(ഡനി)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. അനര് സലസഭാന വലവസകേളക്കട്ട് അനുസരനിചഭാണട്ട്
അനര്  സലസഭാന  സര്വ്വതീസുകേള  നടത്തനി  വരുന്നതട്ട്.  നനിലവനില്  തമനിഴ് നഭാടട്ട്,
കേര്ണ്ണഭാടകേല,  കപഭാണനികചരനി  എന്നതീ  സലസഭാനങ്ങളുമഭായുണഭാക്കനിയ  അനര്
സലസഭാന കേരഭാറുകേളനില് വലവസ ഇലഭാത്തതനിനഭാല് റഭാന്നനിയനില് നനിന്നട്ട് അനര്സലസഭാന
സര്വ്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുന്ന കേഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

1196/2017.
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട മലപ്പുറല യണനിറനില് ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവട്ട്

172  (6248)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി-യുലട  മലപ്പുറല  യണനിറനില്  സര്വ്വതീസുകേള

കൃതലമഭായനി  നടത്തനിലക്കഭാണകപഭാകേഭാന്  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവള്ള

കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  ഡനികപഭായനില്  നനിലവനിലള്ള  ലഷഡമ്യൂളുകേളക്കട്ട്  എത്ര

ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട്  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇകപഭാള നനിലവനില് പഡവര്,  കേണക്ടര്,

ലമക്കഭാനനിക്കട്ട്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  എണ്ണവല,  മനിനനിമല

ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണവല ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറല  യണനിറനില്  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാലര  എണ്ണത്തനില്

കൂടുതലള്ള  മറ്റു  ഡനികപഭാകേളനില്  നനിന്നട്ട്  പുനര്  വനിനലഭാസല  വഴനി  നനിയമനിക്കുവഭാനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഡനികപഭായനില്  നനിലവനിലള്ള  59  ലഷഡമ്യൂളുകേളക്കട്ട്

448  ജതീവനക്കഭാര്  ആവശലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള  നനിലവനിലള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട

എണ്ണല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തസനികേ നനിലവനിലള്ള എണ്ണല മനിനനിമല ആവശലമുള്ളതട്ട്

കേണക്ടര് 145 163

ലലഡവര് 161 163

ലമക്കഭാനനിക്കട്ട് 35 41

(സനി) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് മനിനനിസതീരനിയല് വനിഭഭാഗത്തനിലല ഒഴനിവകേള

173 (6249)  ശതീമതനി  .    പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  മനിനനിസതീരനിയല്  വനിഭഭാഗത്തനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അടനിസഭാനത്തനിലല,വര്ക്കനിലഗട്ട്  അകറഞട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരവല  എത്ര  കപര്  കജഭാലനി
കനഭാക്കനി വരുന;

(ബനി) ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്,  അസനിസന്റെട്ട്  കഗഡട്ട്  തസനികേകേളനില്
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  എത്ര  ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലണട്ട്;  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.- ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  മനിനനിസതീരനിയല്  വനിഭഭാഗത്തനില്
തഭാത്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  444  കപരുല  വര്ക്കനിലഗട്ട്  അകറഞട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരല
119 കപരുല കജഭാലനി കനഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേയനിലല  ഒഴനിവകേള  കശഖരനിച്ചു  വരുന.
17.12.2015-നട്ട്  കശഷമുള്ള  ലപ്രഭാകമഭാഷന്,  റനിടയര്ലമന്റെട്ട്,  കജഭാലനി  വനിട്ടുകപഭാകേല്
തുടങ്ങനിയ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേയനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള
ഒഴനിവകേളുലട  വനിവരല  കശഖരനിച്ചു  വരുന.  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയന്നതഭാണട്ട്.  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേയനില്  9  വര്ഷല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുല,  മഭാനുവല്  ഓഫട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ലപ്രഭാസതീജലര്,  അക്കകൗണട്ട്  ലടസട്ട്
മുതലഭായവ  പഭാസഭാവകേയുല  ലചേയന്ന  ജതീവനക്കഭാലര  സഭാനക്കയറല  നല്കേനി
നനിയമനിക്കുന്ന തസനികേയഭാണട്ട് അസനിസന്റെട്ട് കഗഡട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ടഭാകനി ഇനത്തനിലള്ള ലചേലവട്ട്

174  (6250)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒകൗകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുല  ടഭാകനി  കേഭാറുകേളക്കഭായനി
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബഭാലഗ്ലൂരനില്  ഭതീമമഭായ  തുകേ  ലചേലവഴനിച  കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില്  എനനിനഭാണട്ട്  ഇകൗ  വനിധല  ടഭാകനി  കേഭാറുകേള  വഭാടകേയ്ലക്കടു
ക്കുന്നലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് ബലഗ്ലൂരനില് ടഭാകനി
വഭാടകേ  ഇനത്തനില്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ലചേലവഴനിച  തുകേ  എത്രലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലല  ബഭാലഗ്ലൂരനില്  ടഭാകനി
ഇനത്തനിലള്ള  ലചേലവകേള  ചുരുക്കഭാന്  കകേഭാര്പകറഷന്  തയഭാറഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചേരലലമലനന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  വനിവനിധ  ഒകൗകദലഭാഗനികേഭാവശലങ്ങളക്കട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  വഭാഹനല
ലഭലമഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്  ബഭാലഗ്ലൂരനില്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി
ലചേയര്മഭാന് ആന്റെട്ട് മഭാകനജനിലഗട്ട് ഡയറക്ടര് ടഭാകനി കേഭാറുകേള വഭാടകേയട്ട് എടുത്തനിട്ടുളളതട്ട്.
ടനി കേഭാറുകേളുലട വഭാടകേ ആഡനിറനിനു വനികധയമഭായനി സുല്ത്തഭാന് ബകത്തരനി യണനിറനില്
നനിനമഭാണട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.   ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ബഭാലഗ്ലൂരനില്  TATA-യുലട
ഒരു  ഇന്ഡനിക്ക  കേഭാര്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഉളളതട്ട്.  ഇകൗ  വഭാഹനല  ബഭാലഗ്ലൂരനിലല
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി  ഒഭാഫതീസനിലല  ലലദനലദനിന  കേഭാരലങ്ങളക്കുല  മറട്ട്
അതലഭാവശലങ്ങളക്കുമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില് മഭാത്രമഭാണട്ട്  പുറകമ  നനിന്നട്ട്
വഭാഹനങ്ങള വഭാടകേയട്ട് എടുകക്കണനി വരുന്നതട്ട്. ടഭാകനി വഭാടകേയനിനത്തനില് 17-3-2015
മുതല് 23-8-2016 വലര 1,53,152 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ലവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട് ഡനികപഭായനില് ഡതീസല് പമ്പട്ട്

175 (6251) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ലവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട് ഡനികപഭായനില് ഡതീസല് പമ്പട്ട്
സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പമ്പട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ  നനിലവനിലല
സനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ലവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട് ഡനികപഭായനില് ഡതീസല് പമ്പട്ട് പരനിഗണനയനിലനില.
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് വഭാടകേയനിനത്തനില് ലഭനിക്കുന്ന തുകേ

176  (6252)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ഡനികപഭാകേളനിലല ലകേടനിട വഭാടകേയനിനത്തനില്

പ്രതനിമഭാസല എത്ര തുകേ ലഭനിക്കുനലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡനികപഭാകേളനില് ലകേടനിടങ്ങള വഭാടകേക്കഭാരനിലഭാലത ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടപ്പുകണഭാ

എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; എങ്കനില് അവ എവനിലടലയഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരല

(എ) ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ഉടമസതയനിലള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില് നനിനല

വഭാടകേയനിനത്തനില് പ്രതനിമഭാസല  63,96,180 (അറുപത്തനി മൂന്നട്ട് ലക്ഷത്തനി ലതഭാണ്ണൂറനി

ആറഭായനിരത്തനി ഒരുനൂറനി എന്പതട്ട്) രൂപ ലഭനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഡനികപഭാകേളനില് വഭാടകേക്കഭാരനിലഭാലത ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന ലകേടനിടങ്ങളുലട

വനിശദഭാലശങ്ങള ഇപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

കേഭാടഭാക്കട യണനിറനില് ആലകേ കേടമുറനികേള  32-ഉല  കഗഭാഡകൗണ് ലസയ്സട്ട്  3

എണ്ണവല ഓഫതീസട്ട് ലസയ്സട്ട്  2  എണ്ണവല ഉള്ളതനില് ഓഫതീസട്ട് കബഭാക്കട്ട്  1  ഒഴനിലകേ

ബഭാക്കനി എലഭാത്തനിനുല ലലലസന്സനികേലള കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ലനയഭാറനിന്കേര

വഭാണനിജല സമുചയത്തനില് ആലകേ കേടമുറനികേള  40  എണ്ണവല ഒരു ഹഭാളുമഭാണുള്ളതട്ട്.

ഇതനില്  30  മുറനികേളക്കട്ട്  ലലലസന്സനിലയ  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്

യണനിറനില്  53  കേടമുറനികേള  ഉള്ളതനില്  24  കേടമുറനികേളക്കട്ട്  ലലലസന്സനികേലള

കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  പയന്നൂര് യണനിറനില് ആലകേ  40  കേടമുറനികേള ഉളളതനില്

17  എണ്ണത്തനിനട്ട്  ലലലസന്സനികേലള  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  കേണ്ണൂര്  വഭാണനിജല

സമുചയത്തനില്  ആലകേ  46  മുറനികേളഭാണട്ട്  ഉളളതട്ട്.  അതനില്  37  കേടമുറനികേളക്കട്ട്

ലലലസന്സനിലയ കേലണത്തുകേയുല ബഭാക്കനിയുള്ള 9 മുറനികേള ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട

ഓഫതീസഭായനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വരനികേയുമഭാണട്ട്. 
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ലകേഭാടഭാരക്കര  വഭാണനിജല  സമുചയത്തനില്  ആലകേ  കേടമുറനികേള  34  എണ്ണവല

ഒരു  ഹഭാളുമഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്.  ഇതനില്  34  കേടമുറനികേളക്കുല  ലലലസന്സനിലയ

കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു  ഹഭാളുമഭാത്രമഭാണട്ട്  അവകശഷനിക്കുന്നതട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

യണനിറനില്  ആലകേ  കേടമുറനികേള  73  എണ്ണല  ഉളളതനില്  71  മുറനികേളക്കട്ട്

ലലലസന്സനികേലള  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറ്റു  യണനിറ്റുകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന്ന

കേടമുറനികേള  ഒഴനിവട്ട്  വരുന്ന  മുറയട്ട്  കലലല/ലടണര്  നടപടനികേളനിലൂലട  പുതനിയ

ലലലസന്സനിലയ കേലണത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുല ലചേയനണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേളുലട അപകേടല

177 (6253)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016  ജനുവരനി  മുതല്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേള  എത്ര
അപകേടങ്ങള ഉണഭാക്കനി;  പ്രസബ്ബുത അപകേടങ്ങളമൂലല എത്ര കപര്ക്കട്ട് പരനിക്കട്ട് പറനി;
എത്രകപര്ക്കട്ട് ജതീവഹഭാനനി സലഭവനിച്ചു ;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേള  നനിരനരല  ട്രൈഭാഫനികേട്ട്  നനിയമങ്ങള
ലലഘനിക്കുന്നതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ഈ കേഭാലയളവനില് ലഭനിച
പരഭാതനികേലളത്രയഭാലണനല  അതനികന്മേല്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2015-ല് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേള എത്ര അപകേടല ഉണഭാക്കനി;
ഇതനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് പരനിക്കട്ട് പറനി; ജതീവഹഭാനനി എത്ര;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  അപകേടങ്ങളമൂലല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ഉണഭാകുന്ന
അധനികേ ബഭാധലത എത്ര; വനിശദവനിവരല അടങ്ങനിയ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അപകേട കേഭാരണങ്ങള വനിശകേലനല  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് അപകേടങ്ങള കുറയഭാന് ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  അപകേടല  സലഭവനിക്കുന്ന ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളുലട  തുടര്
നടപടനികേളുല,  നഭാശനഷ്ടവല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  തലന്ന  ഏലറടുക്കുന്നതട്ട്
പഡവര്ക്കട്ട്  ആശസഭാസല  നല്കുന്നതഭാകേയഭാല്  അപകേടല  വര്ദനിക്കുന്നതട്ട്  അതതീവ
ഗകൗരവമഭായനി കേഭാണുകമഭാ: എങ്കനിൽ നഭാശനഷ്ടങ്ങൾക്കു ഉത്തരവഭാദനിത്തല പഡവറനിൽ
ആകരഭാപനിച്ചു  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  ശമ്പളത്തനിൽ  നനിനല  ഈടഭാക്കുവഭാൻ  നടപടനി
ഉണഭാകുകമഭാ: വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  2016  ജനുവരനി  മുതല്  ഒകക്ടഭാബര്  31  വലര  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

ബസുകേളക്കട്ട്  1106  അപകേടങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില് ഗുരുതരമഭായനി  പരനിക്കട്ട്

പറനിയവര്  310-ഉല,  നനിസഭാര പരനിക്കട്ട്  പറനിയവര്  1526-ഉല  കചേര്ന്നട്ട്  ആലകേ  1836.

ജതീവഹഭാനനി സലഭവനിചവര് 136.

(ബനി)  ട്രൈഭാഫനികേട്ട്  നനിയമലലഘനങ്ങള  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ഭഭാഗത്തട്ട്

നനിനല ഉണഭാകുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരല ലലഘനങ്ങളുലട ലമകമ്മേഭാകേള

ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ബനലപട യണനിറ്റുകേളനികലക്കുല നല്കേഭാറുണട്ട്.  നനിയമലലഘനങ്ങള

വരുത്തുന്നവരനില്  നനിനല  നനിയമപരമഭായ  പനിഴ  ഒടുക്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശല

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ട്രൈഭാഫനികേട്ട്  നനിയമങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായുല  അനുസരനിചട്ട്  ലലഡവനിലഗട്ട്

നടത്തുവഭാന് എലഭാ ലലഡവര്മഭാര്ക്കുല കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല തുടര് പരനിശതീലനവല

നല്കേഭാറുണട്ട്.

(സനി)  2015-ല്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളക്കട്ട്  1379  അപകേടങ്ങള

ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് ഗുരുതരമഭായനി പരനിക്കട്ട് പറനിയവര് 519-ഉല, നനിസഭാര പരനിക്കട്ട്

പറനിയവര് 2009-ഉല കചേര്ന്നട്ട് ആലകേ 2528.  ജതീവഹഭാനനി സലഭവനിചവര് 208.

(ഡനി)  അപകേടങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  രണട്ട്  തരത്തനിലള്ള  ബഭാദലതയഭാണട്ട്

ഉണഭാകുന്നതട്ട്.

1. വഭാഹനത്തനില് ഉണഭാകുന്ന കകേടുപഭാടുകേള.

2. കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നഷ്ടപരനിഹഭാര  കകേഭാടതനിയനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാരല

സലബനനിച വലവഹഭാരത്തനില് ഉണഭാകുന്ന ബഭാദലത.

ഇതനില്  ആദല  ഭഭാഗത്തുള്ളതട്ട്  ലലഡവറുലട  ഭഭാഗത്തഭാണട്ട്  വതീഴ്ചലയങ്കനില്  ടനിയഭാനനില്

നനിനല  ഇകൗടഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  സലബനനിച  വലവഹഭാരത്തനില്

കകേഭാടതനി  വനിധനിക്കുന്ന  തുകേ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  ഉള്ളതനില്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  കേമ്പനനിയുല,

ഇന്ഷസറന്സട്ട്  ഇലഭാത്തതട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുമഭാണട്ട്  വഹനിക്കുകേ.   ഇതു  സലബനനിച

വലവഹഭാരങ്ങള  കകേഭാടതനിയനില്  വനിധനി  ആയഭാല്  മഭാത്രകമ  തുകേ  കേണക്കഭാക്കുവഭാന്

കേഴനിയുകേയുള.
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(ഇ)  ഉണട്ട്.  ഗുരുതരമഭായ  അപകേടത്തനില്ലപടുന്ന  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളനിലല  ലലഡവര്മഭാര്ക്കട്ട്  കേറക്ടതീവട്ട്  പരനിശതീലനല  നല്കേനിയതനിനട്ട്  കശഷല
മഭാത്രമഭാണട്ട്  തനിരനിലകേ  കജഭാലനിക്കട്ട്  പ്രകവശനിപനിചട്ട്  വരുന്നതട്ട്.  പുറകമ  മുഴവന്
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ലലഡവര്മഭാര്ക്കുല അപകേടങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
നനിരനരമഭായ പരനിശതീലനവല ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. നല്കേനി വരുനണട്ട്.  സര്വ്വതീസട്ട്
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പഭായനി  ലലഡവര്മഭാര്ക്കട്ട്  സൂപര്ലലവസറനി  ഉകദലഭാഗസര്
കേകൗണ്സനിലനിലഗട്ട്  നടത്തണലമന്ന  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശവല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്. ബസുകേളുലട അമനിതകവഗത നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് സതീഡട്ട് ഗവര്ണര്
എലഭാ  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനിലല  ഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷന് വഴനി നനിയമനല കനടനിയ മുഴവന് ലലഡവര്മഭാര്ക്കുല പരനിശതീലനല നല്കേനിയ
കശഷല  മഭാത്രമഭാണട്ട്  വഭാഹനല  ഓടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.  സഭാനനിയ,
കവഭാളകവഭാ  തുടങ്ങനിയ  ആധുനനികേ  ബസുകേളനില്  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  ലലഡവര്മഭാര്ക്കട്ട്
പ്രസ്തുത  വഭാഹന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലട  ലലഡവര്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വചട്ട്
പരനിശതീലനല നല്കേനിയ കശഷമഭാണട്ട് നനികയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.  അകശഭാകേട്ട് ലലലലഭാന്റെട്ട്, ടഭാറഭാ
കമഭാകടഴട്ട്,  വനി.ഇ.  കകേഭാകമഴലല്  ലവഹനിക്കനിളസട്ട്  എന്നതീ  വഭാഹന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുല
ലലഡവര്മഭാര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനല നല്കേനി വരുന.  കൂടഭാലത ലപകട്രൈഭാളനിയല കേണ്സര്കവഷന്
റനിസര്ചട്ട് അകസഭാസനികയഷനുമഭായനി ധഭാരണഭാ പത്രല ഒപട്ട് വചട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല
ലലഡവര്മഭാര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനല നല്കേനി വരുന.  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്, കപഭാലതീസട്ട്
എന്നതീ  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസരുല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല
ലലഡവര്മഭാര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനല  നല്കുനണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  പരനിശതീലനങ്ങള
വളലരയധനികേല  നല്കുനലണങ്കനിലല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല  ലലഡവര്മഭാര്
ട്രൈഭാഫനികേട്ട്  നനിയമങ്ങള  ലലഘനിക്കുന്നതുല  ചുവപട്ട്  സനിഗല്  ലലഘനിക്കുന്നതുല  അമനിത
കവഗതയനില് വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുന്നതുമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള കപഭാലതീസട്ട്,  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനല  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്  വര്ദനിച്ചു  വരനികേയഭാണട്ട്.
ഇത്തരല  നനിയമലലഘനങ്ങളക്കു  കനലര  കേര്ശനമഭായനി  അചടക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്)  ലലഡവറുലട  കുറലലകേഭാണട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളക്കട്ട്
നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സലഭവനിചഭാല്  അതനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണ  ഉത്തരവഭാദനിത്തല  ലലഡവറനില്
നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.  നനിലവനിലളള  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി  ബസുകേള  ഇന്ഷസര്
ലചേയ്തുവരുന. കകേഭാമ്പ്രനിലഹന്സതീവട്ട് പരനിരക്ഷയുളള വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് അപകേടല മൂലല
ഉണഭാകുന്ന  കകേടുപഭാടുകേളക്കട്ട്  ഡനിപ്രതീസനികയഷന്  കേഴനിച്ചുള്ള  തുകേ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
കേമ്പനനി  നലനി  വരുന.  അപകേടത്തനിനട്ട്  ലലഡവര്  കുറക്കഭാരനഭാലണന
കേലണത്തനിയഭാല് ടനി തുകേ ലലഡവര്മഭാരനില് നനിനല ഇകൗടഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാകേള

178 (6254) ശതീ  .   എന്   .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  എത്ര ഡനികപഭാകേളുണട്ട്;  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ ഡനികപഭായനില്നനിനല നടത്തുന്ന സര്വ്വതീസുകേളുലട എണ്ണല എത്രയഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  ഡനികപഭായനിലല  ഒരു  ദനിവസല  ലഭനിക്കുന്ന  കേളക്ഷന്  എത്രയഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കൂടുതല്  കേളക്ഷന്  ഉള്ള  ഡനികപഭാകേളക്കു  കൂടുതല്  സര്വ്വതീസുകേള
അനുവദനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഓപകററനിലഗട്ട് ലസന്റെറുകേള ഉളലപലട 93 ഡനികപഭാകേളുണട്ട്.  വനിശദവനിവരല
അനുബന 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി&സനി) അനുബനല II ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസുകേള

179 (6255)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് എത്ര KSRTC ബസുകേള സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുനണട്ട്;

(ബനി) എലഭാ സര്വ്വതീസുല ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ നടത്തുന്നതട്ട്;

(സനി) നഷ്ടത്തനികലഭാടുന്ന ബസുകേള എത്ര; ലഭാഭത്തനികലഭാടുന്ന ബസുകേള എത്ര ;
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിവരല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സര്വ്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുകേയുല ലഭാഭത്തനിലല എന്ന കേഭാരണത്തഭാല് മുടങ്ങനി
കപഭായതുമഭായ സര്വ്വതീസുകേള സലബനനിച കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1196/2017.
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(ഇ) മുടങ്ങനികപഭായ സര്വ്വതീസുകേള പുനരഭാരലഭനിക്കുന്നതട്ട് സലബനനിച സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നയല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  മുടങ്ങനികപഭായ  സര്വ്വതീസുകേള  പുനരഭാരലഭനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസലത്ത  കേണക്കട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  423  ജന്റല
ലഷഡമ്യൂളുകേള ഉളലപലട  5688  ലഷഡമ്യൂളുകേള നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
അനുവഭാദല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  4477  ആര്.ടനി.സനി.-യുല,  389  ജന്റല
സര്വ്വതീസുകേളുല  ഉളലപലട  4866  ലഷഡമ്യൂളുകേള  പ്രതനിദനിനല  ശരഭാശരനി  സര്വ്വതീസട്ട്
നടത്തുനണട്ട്.

(ബനി) അല.

(സനി) ശരഭാശരനി 10,000 രൂപ എങ്കനിലല പ്രതനിദനിന വരുമഭാനല ലഭലമലലങ്കനില് ടനി
സര്വ്വതീസുകേള  തതീര്ത്തുല  നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട്.  അങ്ങലന  ഉള്ള  3210  ലഷഡമ്യൂളുകേള
നനിലവനിലണട്ട്.  (2016 ലസപ്റലബര് മഭാസലത്ത കേണക്കട്ട് അനുസരനിചട്ട്) വനിശദവനിവരല
അനുബനല ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  സര്വ്വതീസട്ട്  ആരലഭനിക്കുകേയുല  എന്നഭാല്  ഒരു  തരത്തനിലല  നടത്തനി
ലകേഭാണകപഭാകുവഭാന് കേഴനിയഭാലത വന്ന കേഭാരണത്തഭാല് മുടങ്ങനികപഭായ സര്വ്വതീസുകേള
2016 ലസപ്റലബര് മഭാസത്തനിലല കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരല 809 ലഷഡമ്യൂളുകേളഭാണട്ട്.

(ഇ&എഫട്ട്) കേടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിയനില് കൂടനിയഭാണട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
കേടന കപഭാകുന്നതട്ട്.  പുനരുദഭാരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
10000  രൂപയനില് കുറവട്ട്  പ്രതനിദനിന വരുമഭാനല ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന സര്വ്വതീസുകേള
പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തനി വരനികേയഭാണട്ട്.  അഅ്രപകേഭാരല പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുല
10000  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വരുമഭാനല  ലഭനിക്കുന്നനിലഭാലയങ്കനില്  അത്തരല
സര്വ്വതീസുകേള  റദ്ദേട്ട്  ലചേയന്നതനിനഭായനി  നര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കമല്
സഭാഹചേരലത്തനില്  വരുമഭാനക്കുറവട്ട്  മൂലല  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലളലപലട
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  സര്വ്വതീസുകേള  പുനരഭാരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഇകപഭാള
ആകലഭാചേനയനിലനില. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് പുതനിയ വഭായ്പഭാ മഭാര്ഗങ്ങള

180 (6256) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.,  ഹഡ്കകേഭാ  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്
നനിലവനില്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായ്പ  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദവനിവരല  നല്കുകമഭാ;  ഈ  സഭാപനങ്ങള  ഈടഭാക്കുന്ന  പലനിശ  നനിരക്കട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരല  എടുത്തനിട്ടുള്ള  വഭായ്പഭായനിനത്തനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ
പലനിശയനിനത്തനില് ഓകരഭാ വര്ഷവല ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഈ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
നല്കുനണട്ട്;

(സനി) ഈ സഭാപനങ്ങള അമനിത പലനിശ ഈടഭാക്കുന്നതട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ
കൂടുതല്  പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാല്  പകേരല  കുറഞ്ഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്
ലഭലമഭാകുന്ന  വഭായ്പഭാ  മഭാര്ഗ്ഗല  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  അതനിനുള്ള  തടസങ്ങള
എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യനില്  നനിനല  4364.04  കകേഭാടനി  രൂപയുല
HUDCO-യനില്  നനിനല  415.64  കകേഭാടനി  രൂപയുല  വഭായ്പ  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  ഇകൗടഭാക്കുന്ന  പലനിശ  നനിരക്കുകേള  7.75%  മുതല്
16.25%  വലര ഹഡ്കകേഭാ ഇകൗടഭാക്കുന്ന പലനിശ നനിരക്കട്ട് 10.75%  മുതല് 12%  വലര.
(ഫ്കളഭാടനിലഗട്ട് നനിരക്കനില്) വനിശദ വനിവരല ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ലകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യനില്  നനിനല  നഭാളനിതുവലര  എടുത്തനിട്ടുളള  വഭായ്പ
തുകേയഭായ  4364.04  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  ദനിവകസനയുള്ള  തനിരനിചടവനിനു  കശഷവല
31-12-2015-ല്  കേണ്കസഭാര്ഷലല  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിന്നട്ട്  1300  കകേഭാടനി  രൂപ
വഭായ്പലയടുത്തട്ട് തനിരനിചടചതനിനു കശഷവല ബഭാക്കനിയഭായനി ലകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.യുലട
കേണക്കു പ്രകേഭാരല 745.63 കകേഭാടനി രൂപ തനിരനിചടയഭാനുണട്ട്.

അതുകപഭാലല  തലന്ന  ഹഡ്കകേഭായനില്  നനിനല  നഭാളനിതുവലര  എടുത്തനിട്ടുള്ള
415.64  കകേഭാടനി  രൂപയനില് ദനിവകസനയുള്ള തനിരനിചടവനിനു കശഷല  31-8-2016-ലല
കേണക്കു പ്രകേഭാരല 302.39 കകേഭാടനി രൂപ തനിരനിചടയഭാനുണട്ട്. 
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(ബനി) ഓകരഭാ  വര്ഷവല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  പലനിശയനിനത്തനില്
ലകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  ശരഭാശരനി  350  കകേഭാടനി  രൂപയുല  ഹഡ്കകേഭായട്ട്  ശരഭാശരനി
70 കകേഭാടനി രൂപയുല നല്കുനണട്ട്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുറഞ്ഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്  വഭായ്പ  ലഭനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനലപടട്ട് വനിവനിധ ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ചേര്ചകേള നടത്തനി വരുന.

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട പുതനിയ ബസുകേള

181  (6257)  ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ്ഞ 10  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് (2006  മുതല്) ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
എത്ര പുതനിയ ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കനിലയന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഡനികപഭാകേളക്കട്ട് ബസട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  10  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  (2006  മുതല്)  പവക്കല
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായട്ട്  അനുവദനിച  പുതനിയ  ബസുകേളുലട  എണ്ണല
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസബ്ബുത  ഡനികപഭായനില്  നനിന്നട്ട്  ഓപകററ്റു  ലചേയന്ന  ലഷഡമ്യൂളുകേളുലട
വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഈ ഡനികപഭായനില് 2016 ലസപ്തലബര് മഭാസലത്ത ഓകരഭാ ലഷഡമ്യൂളനികന്റെയുല
ശരഭാശരനി കേളക്ഷന് എത്രയഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2006  ഏപ്രനില് മുതല്  2016  ഒകക്ടഭാബര് വലര  616  ജന്റല ബസുകേള
ഉളലപലട 5626 പുതനിയ ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഒരു  ഡനികപഭായനില്  നനിലവനിലളള  ലവഹനിക്കനിള  ലഷഡമ്യൂളുകേളക്കട്ട്
അത്രയുല  ബസുകേളുല  കൂടഭാലത  ആലകേ  ബസുകേളുലട  10%  ലസയര്  ബസുകേളുല
അനുവദനിക്കുകേ എനളളതഭാണട്ട് മഭാനദണ്ഡല.  എന്നഭാല് ബസുകേളുലട അഭഭാവല നനിമനിത്തല
ഇപ്രകേഭാരല ബസുകേള അനുവദനിക്കുന്നതട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന് കേഴനിയഭാറനില.

(സനി) 33 ബസുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി&ഇ)  ഓപകററ്റു  ലചേയന്ന  ലഷഡമ്യൂളുകേളുലടയുല,  കേളക്ഷലന്റെയുല  വനിവരല
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ഉടമസതയനിലളള ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ സലങ്ങള

182 (6259) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ഉടമസതയനിലള്ളതുല
നനിലവനില്  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുന്നതുമഭായ  സലങ്ങലള  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്
വരുമഭാനല  ലഭനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  പ്രകയഭാജനകേരമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുലണങ്കനില് അവയുലട വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കനില് ഇതനികലക്കഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) അത്തരല സലങ്ങള വരുമഭാന വര്ദനവനിനട്ട് കവണനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ടനിക്കകറതര വരുമഭാനല
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വഭാണനിജലപരമഭായനി  സഭാധലതയുള്ള തനിരലഞ്ഞടുത്ത ബസട്ട്
കസഷനുകേളനില് പലനിശ രഹനിത നനികക്ഷപ പദതനി പ്രകേഭാരല ബസട്ട് ലടര്മനിനല് കേല
കഷഭാപനിലഗട്ട് കകേഭാലപ്ലൈക്സുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു വരുന. ഇവയനില് നനിന്നട്ട് ടനിക്കറനിതര വരുമഭാനല
ലഭനിചട്ട് തടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  അങ്കമഭാലനി,  തമ്പഭാനൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  തനിരുവല  എന്നതീ
സലങ്ങളനില് ലകേ.ടനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  BOT  പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേഴനിഞ്ഞു.
ലകേഭാടഭാരക്കര,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേഭാടഭാക്കട,  ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  ലനയഭാറനിന്കേര,  പയന്നൂര്
എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കനരനിടട്ട്  ബസട്ട്  ലടര്മനിനല്  കേല
കഷഭാപനിലഗട്ട് കകേഭാലപ്ലൈക്സുകേള നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനല നടന വരുന.
ലതഭാടുപുഴ,  ഹരനിപഭാടട്ട്,  നനിലമ്പൂര്,  മൂവഭാറ്റുപ്പുഴ,  പത്തനലതനിട,  പഭാലഭാ,  മലപ്പുറല എന്നതീ
സലങ്ങളനിലല കകേഭാലപ്ലൈക്സുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.
കൂടഭാലത  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാടയല,  എറണഭാകുളല  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേഭാണല
നടത്തുന്നതനിനട്ട്  പ്രഭാരലഭ  പ്രവൃത്തനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട
ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട്  ആവലശമനിലഭാത്ത  സലങ്ങള  ബസട്ട്  കസഷലന്റെകയഭാ,
വര്ക്കട്ട്കഷഭാപനിലന്റെകയഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ബഭാധനിക്കഭാത്ത  വനിധത്തനില്  സഭാളുകേള
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുല,  കപ  &  പഭാര്ക്കട്ട്  എന്നനിവയ്ക്കുമഭായനി  തറ  വഭാടകേയട്ട്  നല്കേനി
വരുമഭാനല ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് എല പഭാനല് ലലഡവര്മഭാരുല കേണക്ടര്മഭാരുല

183 (6260) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  എല  പഭാനല്  വലവസയനില്  എത്ര
പഡവര്മഭാരുല കേണക്ടര്മഭാരുല കജഭാലനി കനഭാക്കുനണട്ട്;

(ബനി) എല  പഭാനല്  വലവസയനില്  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിച  പഡവര്മഭാലരയുല,
കേണക്ടര്മഭാലരയുല  കജഭാലനിയനില്  സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  എട്ടുവര്ഷല  കസവന  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പഡവര്മഭാലരയുല,
കേണക്ടര്മഭാലരയുല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  സനിരലപടുത്തഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  നനിലവനില്  എലപഭാനല്  വലവസയനില്
1569 ലലഡവര്മഭാരുല 4301 കേണക്ടര്മഭാരുല കജഭാലനി കനഭാക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  G.O.(MS)  No.78/2011/Trans  തതീയതനി
22-12-2011  പ്രകേഭാരല  21-12-2011-ല്  10  വര്ഷല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കസവനല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കേണക്ടര്, ലലഡവര്, ലമക്കഭാനനികേട്ട് തസനികേയനിലള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാലര സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില.

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിയമന നനികരഭാധനല

184  (6261)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് 17-12-2015-നട്ട് കശഷമുള്ള ലപ്രഭാകമഭാഷന്,
റനിടയര്ലമന്റെട്ട്, കജഭാലനി വനിട്ടുകപഭാകേല് തുടങ്ങനിയ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ജൂനനിയര് അസനിസന്റെട്ട്
തസനികേയനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ള ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനിയമന  നനികരഭാധനല  നനിലവനിലനിലഭാലയന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അവകേഭാശ
ലപടുകമ്പഭാഴല,  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേയനില്
നനിലവനിലള്ള  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാത്തതട്ട്  നനിയമന
നനികരഭാധനല  ആലണനള്ള  വസ്തുത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത
ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേയനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ഒഴനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  നനിയമന  നനികരഭാധനമനില.  388  എന്.ലജ.ഡനി
ഒഴനിവകേളനില് നനിയമനല നല്കുന്ന നടപടനി അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

 ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ടയര് വഭാങ്ങനിയതനില് വന്ന ലചേലവട്ട്

185 (6263)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ടയര്
വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിച്ചു  എനല,  ഏതട്ട്  കേമ്പനനിയുലട  ടയറഭാണട്ട്
വഭാങ്ങനിയലതനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  എലഭാ  നനികുതനികേളുല
ഉളലപലട 28,92,33,826 രൂപയുലട ടയര്, ടമ്യൂബട്ട്, ഫ്ളഭാപട്ട് എന്നനിവ വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  26,88,83,888  രൂപയഭാണട്ട്  ടയര്
കേമ്പനനികേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. M/s Michelin India Pvt Ltd, M/s JK Tyre &
Industries  Ltd,  M/s  Birla  Tyres  എന്നതീ കേമ്പനനികേളനില് നനിനമഭാണട്ട്  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ടയര്, ടമ്യൂബട്ട്, ഫ്ളഭാപട്ട് എന്നനിവ വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

വഭാഹന പുകേപരനികശഭാധന

186 (6264) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനിലള്ള വഭാഹന പുകേപരനികശഭാധന സലവനിധഭാനത്തനിലല പനിഴവകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  ആവശലപ്രകേഭാരല  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാലത
അനുകയഭാജലമഭായ രതീതനിയനില് പുകേ പരനികശഭാധനഭാ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നല്കുന്ന കേഭാരലല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില് ഓകരഭാ വഭാഹന പുകേ പരനികശഭാധനഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളുല അവരവരുലട

ലമഷതീനുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുന്നതനിനഭാലഭാണട്ട്

ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  ആവശലപ്രകേഭാരല  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാലത  അനുകയഭാജലമഭായ

രതീതനിയനില്  പുകേ  പരനികശഭാധനഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുന്ന  പ്രവണതകേള

വര്ദനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേലപമ്യൂടര്വല്കൃത  ലടസനിങട്ട്

കസഷനുകേള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഇതനില്

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ പൂര്ണ്ണനനിയനണത്തനിലള്ള ഒരു ലസര്വര് സഭാപനിചട്ട്

കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  പുകേ  പരനികശഭാധനഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങലളയുല  ഇകൗ  ലസര്വറുമഭായനി

ബനനിപനിചട്ട്  വഭാഹന പുകേ പരനികശഭാധന സമയത്തട്ട്  വഭാഹന പുകേ പരനികശഭാധനഭാ

കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിനല ലഭനിക്കുന്ന കഡറകേള ഇകൗ ലസര്വറനില് എത്തനി വനിശകേലനല

ലചേയട്ട് വഭാഹനങ്ങള ജയനിച/കതഭാറ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നല്കേഭാന് കേഴനിയുല.  വഭാഹന പുകേ

പരനികശഭാധന കകേന്ദ്രങ്ങളുലട കജഭാലനി വഭാഹന പരനികശഭാധന മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുല.  കഡറ

വനിശകേലനല  ലചേയട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലന്റെ

നനിയനണത്തനിലഭായനിരനിക്കുല.  ഇപ്രകേഭാരല വഭാഹന പുകേ പരനികശഭാധനഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

ലവബട്ട് അധനിഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള തതീരുമഭാനല സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ഉതവ സതീസണുകേളനില് കകേരളത്തനിനു പുറകത്തക്കുള്ള പഭാരലല് സര്വ്വതീസട്ട്

187 (6266) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : 

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് : 

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : 

ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉതവ  സതീസണുകേളനില്  കകേരളത്തനിനു  പുറകത്തക്കുള്ള  നനിരവധനി

പഭാരലല്  സര്വ്വതീസട്ട്  ബസുകേള  ടനിക്കറട്ട്  നനിരക്കട്ട്  കതഭാനന്നതുകപഭാലല

വഭാങ്ങനിയ്ക്കുന്നതഭായ  ആകക്ഷപല  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതട്ട്

ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല നലഭായമഭായ നനിരക്കട്ട് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുല നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇപ്രകേഭാരല  ബസുകേളക്കട്ട്  പഭാരലല്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
നനിയമമുകണഭാ;  എങ്കനില്  എനട്ട്  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ബസുകേള
സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇത്തരല കമഖലയനില് കൂടുതല് സര്വ്വതീസുകേള
തുടങ്ങുന്നതനിനുല, അവ കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തുന്നതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത്ത ഇത്തരല സര്വ്വതീസുകേള ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി-യുലട
വരുമഭാനല  കേവര്ലന്നടുക്കുന്നതനിനഭാല്  ആയതട്ട്  തടയുന്നതനിനുല  അനലഭായമഭായ
ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  വഭാങ്ങുന്നതനിലനതനിലരയുല  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഇതട്ട് തുടരുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇല.  1988-ലല കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന നനിയമല ലസക്ഷന്  88(8),(9)  പ്രകേഭാരല
കനടുന്ന  കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടട്ട്  കേഭാകരലഭാജട്ട്  ലപര്മനിറ്റുകേളുലട  പനിന്ബലത്തനിലഭാണട്ട്  ഇത്തരല
സര്വ്വതീസുകേള നടത്തുന്നതട്ട്.

(സനി)  കേര്ണ്ണഭാടകേ,  തമനിഴ് നഭാടട്ട്  എന്നതീ സലസഭാനങ്ങളുമഭായനി  പുതനിയ അനര്
സലസഭാന കേരഭാറുകേളനില് ഏര്ലപടുന്നകതഭാടുകൂടനി ബഭാലഗ്ലൂര്, ലചേലലന്ന, കകേഭായമ്പത്തൂര്,
ലലമസൂര്,  എന്നതീ പ്രധഭാന സലങ്ങളനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  സര്വ്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുവഭാനുല,
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തുവഭാനുല ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യട്ട് കേഴനിയുന്നതഭാണട്ട്.

കഗഭാബല് ലപഭാസനിഷനനിലഗട്ട് ട്രൈഭാക്കനിലഗട്ട് സനിസല

188 (6267) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനലത്ത ലപഭാതുഗതഭാഗത കസവനങ്ങളനില് കഗഭാബൽ ലപഭാസനിഷനനിലഗട്ട്
ട്രൈഭാക്കനിലഗട്ട് സനിസല സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലമചലപട കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷയുല സ്ത്രതീ സുരക്ഷയുല ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള
എലനലഭാല  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഏലതലഭാല വകുപ്പുകേളഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനവമഭായനി സഹകേരനിക്കുന്ന
ലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

1196/2017.
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനലത്ത  മുഴവന്  പബനികേട്ട്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളനിലല
ജനി.പനി.എസട്ട്.  അധനിഷ്ടനിത  നനിരതീക്ഷണ  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആദല ഘടമഭായനി  സലസഭാനലത്ത മുഴവന് ലലപ്രവറട്ട്
ബസുകേളനിലല  ഇകൗ  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാനത്തട്ട്  17  സബട്ട്  കേണ്കട്രൈഭാള  റൂമുകേളുല  ഒരു  മഭാസര്
കേണ്കട്രൈഭാള  റൂമുല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുല  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  അനുബന കസഭാഫട്ട്
ലവയര് സലവനിധഭാനല തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
ഇകൗ  പദതനിയുലട  സഭാകങ്കതനികേ  ഉപകദഷ്ടഭാവല  സര്വ്വതീസട്ട്  ലപ്രഭാലലവഡറുല
സനിഡഭാക്കഭാണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില്  ജനി.പനി.എസട്ട്./ലവഹനിക്കനിള
ട്രൈഭാക്കനിലഗട്ട്  സനിസല  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസനികേരനിച്ചു  വരുന.
നനിലവനില് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട 750 ബസുകേളനില് ജനി.പനി.എസട്ട്. ഘടനിപനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനല നനിരതീക്ഷനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ടനി  സലവനിധഭാനല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഓടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ബസുകേളുലട
സഭാനല,  ഓകരഭാ ബസട്ട് കസഷനനിലല ബസട്ട് എത്തുന്ന സമയല ബസനിലന്റെ കവഗത,
റൂടനില്  വരുന്ന  വലതലഭാസല,  ബസുകേളുലട  ഓവര്  സതീഡനിലഗട്ട്  നനിശ്ചനിത  സമയക്രമല
പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എനല  കസഭാപ്പുകേളനില്  നനിര്ത്തഭാലത  കപഭാകുന്നതട്ട്  തുടങ്ങനിയ
വനിവരങ്ങള അറനിയഭാന് സഭാധനിക്കുന.  വഭാഹനത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല ലപഭാസനിഷന്,
കവഗത നനിയനണ ലലഘനല, നനിര്ദനിഷ്ട പഭാതയനില് നനിനള്ള വലതനിചേലനല എന്നനിവ
കേണ്കട്രൈഭാള റൂമനിലനിരുന്നട്ട് നനിരനിക്ഷനിക്കഭാന് കേഴനിയുന.  അടനിയനര സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
സ്ത്രതീകേളുല,  കുടനികേളുമഭായ യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് സഹഭായല അഭലര്തനിച്ചുലകേഭാണള്ള പഭാനനികേട്ട്
ബടണ്  സലവനിധഭാനവല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.
ഇതുവഴനി അടനിയനര സഭാഹചേരലങ്ങളനില് സമതീപലത്ത എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് വഭാഹനങ്ങളനില്
നനിനല സഹഭായല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല സഭാധനിക്കുന.

(സനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപഭാണട്ട്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
കപഭാലതീസട്ട്, ആകരഭാഗലല, ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേലളക്കൂടനി ഉളലപടുത്തുന്ന
കേഭാരലല  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  സലസഭാന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ
ലകേല്കട്രൈഭാണനിലന്റെ സഹഭായത്തഭാലഭാണട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ടനി സലവനിധഭാനല
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്. 
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തൃശ്ശൂര് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനില് നനിനള്ള ഓര്ഡനിനറനി ബസട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട് പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി

189  (6268)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  നനിനല  ആരലഭനിചട്ട്
വടക്കഭാകഞരനി  -  മുളര്ക്കര,  ഇരുനനിലലകകേഭാടട്ട്  വഴനി  ആറലകകേഭാട്ടുകേരയനികലക്കട്ട്
ഓടനിലകേഭാണനിരുന്ന  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ഓര്ഡനിനറനി  ബസട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്
നനിറുത്തനിവചതട്ട്  റതീലഷഡമ്യൂള  ലചേയ്തു  പുനസഭാപനിക്കണലമന്ന  എല.എല്.എ.-യുലട
19-7-2016, 29-9-2016  എന്നതീ തതീയതനികേളനിലല കേത്തുകേളനില് എന്തു തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വലനിയ കതഭാതനില് യഭാത്രഭാകക്ലശല അനുഭവനിക്കുന്ന ഇകൗ റൂടനില് ബസട്ട് റൂടട്ട്
റതീലഷഡമ്യൂള  ലചേയ്തു പുനസഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
സസതീകേരനിക്കുലമങ്കനില് വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇതുസലബനനിച  സഭാധലതഭാ  പഠനത്തനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര്  കമഖലഭാ
അധനികേഭാരനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാധലതഭാപഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

മലപ്പുറല ഡനികപഭായനില് നനിന്നട്ട് അനര് സലസഭാന സര്വ്വതീസുകേള

190  (6269)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറല  ജനിലഭാ  ആസഭാനലത്ത ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്
നനിന്നട്ട് നനിലവനിലള്ള അനര് സലസഭാന സര്വ്വതീസുകേള ഏലതലഭാമഭാണട്ട്;  പുതനിയതട്ട്
ആരലഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഡനികപഭാ  നവതീകേരണ  ശനിലഭാസഭാപന  ചേടങ്ങനില്  മനനി  പ്രഖലഭാപനിച
ബഭാലഗ്ലൂര്  ഡതീലകട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  ഇതുവലര  ആരലഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  സര്വ്വതീസട്ട്  എന്നകത്തക്കട്ട്  തുടങ്ങഭാന്  സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഏര്വഭാടനി,  ഗൂഡല്ലൂര്,  പറശ്ശേനിനനിക്കടവട്ട് റൂട്ടുകേളനില് പുതനിയ സര്വ്വതീസുകേള
ആരലഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  മലപ്പുറല  യണനിറനില്  നനിനല  ഒരു  ഉകൗടനി  സര്വ്വതീസുല,  ഒരു  ബഭാലഗ്ലൂര്
സര്വ്വതീസുല നനിലവനിലണട്ട്. എന്നഭാല് ബഭാലഗ്ലൂര് സര്വ്വതീസട്ട് ആദഭായകേരമഭായനി നടത്തഭാന്
കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല് ടനി സര്വ്വതീസട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനി വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കകേരളവല കേര്ണ്ണഭാടകേ, തമനിഴഭാടട്ട് എന്നതീ സലസഭാനങ്ങളുമഭായുള്ള അനര് സലസഭാന
കേരഭാറനില് വലവസ ലചേയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് മലപ്പുറല ഡനികപഭായനില് നനിനല കൂടുതല്
അനര് സലസഭാന സര്വ്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയനില. 

(ബനി)  മലപ്പുറത്തട്ട്  നനിനല  നടത്തനി  വന്നനിരുന്ന  ബഭാലഗ്ലൂര്  സര്വ്വതീസട്ട്
വരുമഭാനക്കുറവ്മൂലല തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനി വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനിലവനില്
ഡതീലകട്ട്  ബസുകേള  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  ഇതുവലരയുല  സര്വ്വതീസട്ട്
പുനരഭാരലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്.

(സനി)  ഏര്വഭാടനി,  ഗുഡല്ലൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തണലമങ്കനില്  അനര്  സലസഭാന  കേരഭാറനില്  ഇകൗ  റൂട്ടുകേള
ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കണല.  നനിലവനിലള്ള അനര് സലസഭാന കേരഭാറുകേളനില് ടനി റൂട്ടുകേള
ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇകപഭാള  ആരലഭനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയുകേയനില.
പറശ്ശേനിനനിക്കടവട്ട്  തുടങ്ങനി  സലസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  ആരലഭനിക്കഭാനുള്ള  സര്വ്വതീസുകേള
സലബനനിചട്ട്  സഭാധലതഭാപഠനല  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ബസുകേളുലടയുല  ജതീവനക്കഭാരുലടയുല  ലഭലതക്കനുസരനിചട്ട്  ആരലഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സൂപര് ക്ലഭാസട്ട് റൂട്ടുകേളനില് ലപര്മനിറട്ട്

191  (6270)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് ആലകേ എത്ര സൂപര് ക്ലഭാസട്ട് ലപര്മനിറ്റുകേളഭാണട്ട് ഉള്ളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സസകേഭാരല ബസുകേളക്കട്ട് സൂപര് ക്ലഭാസട്ട് റൂട്ടുകേളനില് ലപര്മനിറട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് എത്ര ബസുകേളലക്കന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സൂപര് ക്ലഭാസട്ട്  റൂട്ടുകേളനില് സസകേഭാരല  ബസുകേളക്കട്ട്  ലപര്മനിറട്ട്  അനുവദനി
കക്കണതനിലലന്നട്ട്  ബഹു.  പഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവനിടതനിനുകശഷല,  എത്ര  സസകേഭാരല
ബസുകേളക്കട്ട്  സൂപര്  ക്ലഭാസട്ട്  ലപര്മനിറ്റുകേള  പുതുക്കനി  നല്കേനിയനിട്ടുലണനല  അവ
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഫഭാസട്ട് പഭാസഞര് ഉളലപലട കകേരളത്തനില് ആലകേ 1575 സൂപര് ക്ലഭാസട്ട്
ലപര്മനിറ്റുകേളഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്.   ഇതനില്  1540  എണ്ണല ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുകടതുല
ബഭാക്കനി 35 എണ്ണല സസകേഭാരല കമഖലയനിലമഭാണട്ട്.

(ബനി)  റൂട്ടുകേള സൂപര്ക്ലഭാസട്ട് എന്ന നനിലയനില് വര്ഗ്ഗതീകേരനിചനിടനില.  16-7-2013-ലല
സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 73/2013/ഗതഭാ നമ്പര് ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്, സസകേഭാരല
കമഖലയനില്  സൂപര്  ക്ലഭാസട്ട്  സര്വ്വതീസുകേള  നടത്തനിലക്കഭാണനിരുന്ന  ബസുകേളക്കട്ട്
ലപര്മനിറട്ട്  പുതുക്കനി  നലഭാനഭാവനില.  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി  ടനി  ഉത്തരവട്ട്
ശരനിവചതനിനഭാല്  സൂപര്ക്ലഭാസട്ട്  സര്വ്വതീസുകേള  നടത്തുന്ന  ബസുകേളക്കട്ട്  ലപര്മനിറട്ട്
കേഭാലഭാവധനി തതീരുന്ന മുറയട്ട് ഓര്ഡനിനറനി ലനിമനിറഡട്ട് കസഭാപട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് ലപര്മനിറ്റുകേള
പുതുക്കനി  നല്കുനണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  കനരലത്ത  നല്കേനിയ  ലപര്മനിറനിലന്റെ
പനിന്ബലത്തനില് നനിലവനില് സൂപര്ക്ലഭാസട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന്ന 35  സസകേഭാരല ബസട്ട്
സര്വതീസുകേളഭാണട്ട് സലസഭാനത്തട്ട് ഉള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  സസകേഭാരല  ബസനിനുല  സൂപര്ക്ലഭാസട്ട്  ലപര്മനിറ്റുകേള
പുതുക്കനി നല്കേനിയനിടനില.

മഭാകവലനിക്കര ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി ഡനികപഭായനില് നനിന്നട്ട് പുതനിയ സര്വ്വതീസുകേള

192 (6271) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  നനിനല  കേണ്ണൂര്
പറശ്ശേനിനനിക്കടവനികലക്കുല  കതക്കടനിയനികലക്കുല  രണട്ട്  പുതനിയ  ബസട്ട്  സര്വ്വതീസുകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് എല.എല്.എ. നലനിയ കേത്തട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസബ്ബുത കേത്തനികന്മേല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സര്വ്വതീസുകേളക്കട്ട്  ജന്റല  ബസുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടനി കേത്തട്ട് സഭാധലതഭാപഠനത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കനി.  അകനസഷണത്തനില്
ആദഭായകേരമഭായനി  ടനി  റൂടനില്  സര്വ്വതീസട്ട്  ആരലഭനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയുലമന്നട്ട്
മനസനിലഭാക്കുന.  പുതനിയ  ബസുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ടനി  റൂടനില്  പുതനിയ
സര്വ്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) സര്വ്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുന്ന ഘടത്തനില് ഇകൗ കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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സഭാപട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേള

193 (6272)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  പയന്നൂര്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

ഡനികപഭാകേളനില്  നനിനല  സഭാപട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  എത്ര  ബസുകേള

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയട്ട്  പകേരല  പുതനിയ  എത്ര  ബസുകേള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  പുതുതഭായനി  ഏര്ലപടുത്തനിയ

ലഷഡമ്യൂളുകേള ഏലതഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  1-6-2011-നട്ട്  കശഷല  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  പയന്നൂര്

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില് യഥഭാക്രമല  20,  26,  21  ബസുകേള സഭാപട്ട്

അടനിസഭാനത്തനില് നനിരത്തനില് നനിനല ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  1-6-2011-നു  കശഷല  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  പയന്നൂര്

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില്  യഥഭാക്രമല  18  എണ്ണല,  63  എണ്ണല,

24 എണ്ണല പുതനിയ ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേളുല കൂടഭാലത യഥഭാക്രമല 5 എണ്ണല, 4 എണ്ണല,

4 എണ്ണല പുതനിയ ജന്റല ബസുകേളുല അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് യണനിറനില്

നനിനല  1510  മണനി  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  -  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  -  പയന്നൂര്  -  ചേനിറഭാരനിക്കല്,

0600  മണനി  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  -  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  (ജന്റല)  സര്വ്വതീസുല,  പയന്നൂര്

യണനിറനില് നനിനല 0625 മണനി പയന്നൂര് - കേണ്ണൂര് (ജന്റല), 0735 മണനി പയന്നൂര് -

മഭാകലഭാല എന്നതീ സര്വ്വതീസുകേള ആരലഭനിച്ചു.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 287

വഭാഹനങ്ങളുലട ലലലറ്റുകേള, കഹഭാണുകേള എന്നനിവയുലട തതീവ്രതയളക്കുന്നതനിനട്ട്
സലവനിധഭാനല

194 (6273) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  വഭാഹനങ്ങളുലട  ലഹഡട്ട്  പലറനില്  നനിന  വരുന്ന
അമനിത പ്രകേഭാശവല അവ ഡനില ലചേയന്നതനിലള്ള പഡവര്മഭാരുലട അശദയുലമൂലല
ധഭാരഭാളല അപകേടല നടക്കുന്നതട്ട്  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) വഭാഹനങ്ങളുലട പലറ്റുകേള, കഹഭാണുകേള എന്നനിവയുലട തതീവ്രതയളക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനങ്കനിലല  സലവനിധഭാനമുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനില് തതീവ്രതയളന്നട്ട്  നനിയമലലഘകേലര
കേലണത്തനി പനിഴയതീടഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  അമനിതപ്രകേഭാശമുള്ളതുല  നനിയമവനിരുദവല  വനിവനിധ
നനിറങ്ങളനിലള്ളതുമഭായ ബളബുകേള വഭാഹന ഉടമകേള കൂടുതല് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്
തടയുന്നതനിനട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപട്ട്  എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കഹഭാണുകേളുലട  തതീവ്രത  അളക്കുന്നതനിനഭായനി  സകൗണട്ട്  ലലവല്  മതീറര്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാറുണട്ട്.   ലലലറ്റുകേളുലട  തതീവ്രത അളക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകനി  മതീറര്
വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ  ഉപകേരണങ്ങളുലട
അഭഭാവല  ഉലണങ്കനില്  കപഭാലല  അനധനികൃത  ലലലറ്റുകേളുലടയുല  കഹഭാണുകേളുലടയുല
ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്  കേര്ശനപരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുല  പനിഴ  ഇകൗടഭാക്കുകേയുല  ലചേയനണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഇത്തരത്തനിലള്ള
ലലലറ്റുകേളുല  കഹഭാണുകേളുല  ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  എടുത്തു  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശവല
നല്കേഭാറുണട്ട്.

(സനി)  അമനിതപ്രകേഭാശമുള്ളതുല നനിയമവനിരുദവമഭായ ലലലറ്റുകേളുലട ഉപകയഭാഗല
തടയുന്നതനിനട്ട്  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്  രഭാത്രനികേഭാല ലചേക്കനിലഗുകേള നടത്തഭാറുണട്ട്.
ഇതു കൂടഭാലത വഭാഹനല രജനിസ്ടര് ലചേയന്ന സമയത്തുല സനി.എഫട്ട്. ലടസട്ട് സമയത്തുല
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള ലലലറ്റുകേളഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.
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കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് പുതനിയ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

195 (T 6274)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ട്രൈഭാഫനികേട്ട്  സനിഗലകേള  സഭാപനിചനിട്ടുല  സലസഭാനലത്ത  കദശതീയപഭാതകേളനില്
പലയനിടത്തുല  കറഭാഡപകേടങ്ങളുലട  എണ്ണത്തനില്  കേഭാരലമഭായ  കുറവനിലഭാത്തതട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഗതഭാഗത  നനിയമങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത്തവലര  പനിടനികൂടഭാന്
സനിഗലകേളക്കട്ട് സമതീപല കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ലതരുവവനിളക്കനിലഭാത്ത ഭഭാഗങ്ങളനില് കറഭാഡട്ട് മുറനിച്ചുകേടക്കുന്ന യഭാത്രക്കഭാര്
ലവളനിചക്കുറവമൂലല അപകേടത്തനില്ലപടുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില് കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പുതനിയ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരല നനിയമലലഘകേലര കേലണത്തുന്നതനിനട്ട് കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്
ഘടലഘടമഭായനി നടപനില്വരുത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  

(സനി)  ഇത്തരല  കമഖലകേളനില്  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  കേമ്മേനിറനികേളുലട  ശുപഭാര്ശ
പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട് വരുന.

(ഡനി)  അപകേടസഭാധലത കൂടനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില് വഭാഹനങ്ങലള നനിരതീക്ഷനിക്കു
ന്നതനികലക്കഭായനി  കേലഭാമറ  സലവനിധഭാനങ്ങളുല,  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയഭായനി  പുതനിയ
ഇന്റെര്ലസപ്ററുകേളുല  മദലപനിച്ചു  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നവലര  കേണപനിടനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
ആളകക്കഭാമതീററുകേളുല വഭാങ്ങുന്നതനികലക്കുള്ള നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണ വരുന. എലഭാ
ആര്.ടനി.ഒ./കജഭായനിന്റെട്ട് ആര്.ടനി.ഒ ഓഫതീസട്ട് പരനിധനിയനിലല കേമ്പമ്യൂടലലറസ്ഡട്ട് വഭാഹന
പരനികശഭാധനയുല  ലലഡവനിലഗട്ട്  ലടസനിലഗട്ട്  ട്രൈഭാക്കുല,  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനനുസരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചു  വരുന.  എലഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലമുള്ള  ജനങ്ങളക്കട്ട്
സുരക്ഷനിതമഭായ ലലഡവനിലഗട്ട്/യഭാത്ര ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കട്ട് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
വലഭാപനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ ലഫയര് കസജട്ട് സലവനിധഭാനല

196  (6275)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുപസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട്  അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  ലഫയര്കസജട്ട്  സലവനിധഭാനല
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്  ആലരലയങ്കനിലല  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവരുലട
റനികപഭാര്ടട്ട് കേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ദതീര്ഘദൂര  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ബുദനിമുടട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  തരത്തനിലള്ള
ലഫയര്കസജട്ട്  സലവനിധഭാനല  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  ആവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശല ലകേ.എസട്ട്.ആർ.ടനി.സനി. മഭാകനജനിലഗട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നല്കുകമഭാ; വനിശദമഭായ
വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ലഫയര്കസജട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  രതീതനി  എലനന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനലത്ത ലഫയര് കസജട്ട് നനിര്ണ്ണയല സലബനനിച പരഭാതനികേള
സലബനനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്  റനിടകയര്ഡട്ട്  ജസനിസട്ട്  രഭാമചേന്ദ്രന്
അദലക്ഷനഭായനിട്ടുള്ള  ലഫയര്  റനിവനിഷന്  കേമ്മേനിറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.
റനികപഭാര്ടട്ട് കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇകൗ  വനിഷയല  സലബനനിച  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുല  അതതട്ട്  റതീജനിയണല്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനികേളുല
അതനികന്മേല്  വനിശദമഭായ  അകനസഷണല  നടത്തനി  ഉചേനിതമഭായ  തതീരുമഭാനല  എടുക്കഭാറുണട്ട്.
പ്രകതലകേ നനിര്കദ്ദേശല ആവശലമുകണഭാലയന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  1988-ലല  കകേന്ദ്ര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമത്തനിലല  ലസക്ഷന്
67  പ്രകേഭാരല  കസജട്ട്  കേഭാകരലജുകേളനിലല  ലഫയറുല  ലലഫ്രറ്റുല  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
അതതട്ട്  റതീജനിയണല്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനികേളക്കഭാണട്ട്  അധനികേഭാരല
നലനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  1989-ലല കകേരള കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചേടങ്ങളനിലല ചേടല 133 പ്രകേഭാരല
ലഫയര്  കടബനിള  അലഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല  റതീജനിയണല്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്
അകതഭാറനിറനികേളക്കട്ട് അധനികേഭാരമുണട്ട്.  ചേടല  211  പ്രകേഭാരല രണട്ട് ലഫയര് കസജുകേള
തമ്മേനിലള്ള  ദൂരല  6.5  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടഭാന്  പഭാടനില.   ലഫയര്  റനിവനിഷന്
സലബനനിച  ഉത്തരവകേളനില്  രണട്ട്  ലഫയര്  കസജുകേള  തമ്മേനിലള്ള  ദൂരല  രണര
കേനികലഭാമതീററഭായനി  സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രധഭാനമഭായുല  ദൂരല  മഭാത്രമല,  മറനിചട്ട്
ആരഭാധനഭാലയങ്ങള,  വനിദലഭാലയങ്ങള,  പ്രധഭാന  ജലഗ്ഷനുകേള  എന്നനിവയുല
യഭാത്രഭാക്കഭാരുലട  സകൗകേരലവല  കൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തഭാണട്ട്  ലഫയര്  കസജുകേള
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ഇകൗ ചേടങ്ങളനില് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലഗതീകേഭാരകത്തഭാടു
കൂടനിയഭാണട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ലഫയര് കസജുകേള നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതട്ട്.

1196/2017.
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തനിരുവനനപുരലത്ത ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് സര്വ്വതീസുകേള

197  (6276)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപയഭാടട്ട് ജലഗ്ഷനനില് അനുഭവലപടുന്ന ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുല,
വനിളവൂര്ക്കല്  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രകദശമഭായ  മങ്കഭാടട്ട്കേടവട്ട്  കമഖലയനിലല  ജനങ്ങളുലട
യഭാത്രഭാസകൗകേരലല  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി,  കേഭാടഭാക്കട തഭാലൂക്കനിലല കേഭാടഭാക്കട,  ലവള്ളറട
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില്  നനിന്നട്ട്  തനിരുവനപുരകത്തക്കുള്ള  ലഷഡമ്യൂളുകേളനില്
25  ശതമഭാനല  തകചഭാടട്ട്കേഭാവട്ട്  -  മങ്കഭാടട്ട്കേടവട്ട്  വഴനി  തനിരുമല  എത്തുന്നതനിനുല
തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  നനിന്നട്ട്  മടക്കയഭാത്രയനില്  തനിരുമല  നനിനല  മങ്കഭാടട്ട്  കേടവട്ട്  -
തകചഭാടട്ട്കേഭാവട്ട് വഴനി സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന്നതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഗര  സകൗകേരലങ്ങള  ഗഭാമങ്ങളനില്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  ദകൗതലത്തനിലന്റെ
നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  ആറനിങ്ങല്,  കേണനിയഭാപുരല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ഡനികപഭാകേളനില് നനിന്നട്ട് തനിരുവനനപുരത്തട്ട് തമ്പഭാനൂരനില് യഭാത്ര അവസഭാനനിപനിക്കുന്ന
ബസട്ട് സര്വ്വതീസുകേള കേഭാഞ്ഞനിരലകുളല, പൂവഭാര് - ഊരമ്പട്ട് വലര ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതുകപഭാലല കേനിളനിമഭാനൂര്,  ലവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ഡനികപഭാകേളനില്  നനിന്നട്ട്  തമ്പഭാനൂരനില്  യഭാത്ര  അവസഭാനനിപനിക്കുന്ന  സര്വ്വതീസുകേള
വനിഴനിഞ്ഞല  -  പൂവഭാര്  -  ലപഭാഴനിയര്  വലര  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പൂവഭാര്,  പഭാറശ്ശേഭാല,  വനിഴനിഞ്ഞല  ഡനികപഭാകേളനില്  നനിന്നട്ട്  തമ്പഭാനൂരനില്
യഭാത്ര  അവസഭാനനിപനിക്കുന്ന  ബസട്ട്  സര്വ്വതീസുകേള  തനിരുവനനപുരല  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്,  കുടപനക്കുന്നട്ട്,  സനിവനില്  കസഷന്  കമഖലകേളനികലക്കട്ട്  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്
തമ്പഭാനൂരനിലല ഗതഭാഗത തനിരക്കട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പഭാപനലകകേഭാടട്ട് ഡനികപഭായനില് നനിന്നട്ട് ലവള്ളഭായണനി കക്ഷത്രല - കേഭാര്ഷനികേ
കകേഭാകളജട്ട്  -  പഭാലപ്പൂരട്ട്  വഴനി  തനിരുവനനപുരല  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനികലക്കട്ട്
യഭാത്രഭാസകൗകേരലല ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കപരൂര്ക്കട സനിറനി ഡനികപഭായനില് നനിന്നട്ട് പഭാളയല  -  കേനിഴകക്കകകേഭാട വഴനി
തനിരുവലല - പഭാലപ്പൂരട്ട് - കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജട്ട് ലഷഡമ്യൂള ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ആറനിങ്ങല്,  കേണനിയഭാപുരല  ഡനികപഭാകേളനില്  നനിന്നട്ട്  തനിരുവനനപുരല

തമ്പഭാനൂരനില്  അവസഭാനനിക്കുന്ന  സര്വ്വതീസുകേള  കേഭാഞ്ഞനിരലകുളല,  പൂവഭാര്,  ഊരമ്പട്ട്

ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കട്ട് ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതട്ട് ലനയഭാറനിന്കേര,  പൂവഭാര്,  വനിഴനിഞ്ഞല,  ലവള്ളറട,

പഭാറശ്ശേഭാല ഡനികപഭാകേളനില് നനിനള്ള സര്വ്വതീസുകേളുലട കേളക്ഷലനയുല, ലഷഡമ്യൂളുകേലളയുല

കേഭാരലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമനള്ളതനിനഭാല്  ഇത്തരല  സര്വ്വതീസുകേള  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്

നല്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയനില.  ഇതുകപഭാലല  തലന്ന  കേനിളനിമഭാനൂര്,  ലവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി  ഡനികപഭാകേളനില്  നനിന്നട്ട്  തമ്പഭാനൂരനില്  അവസഭാനനിക്കുന്ന

സര്വ്വതീസുകേള  വനിഴനിഞ്ഞല  -  പൂവഭാര്  -  ലപഭാഴനിയര്  വലര  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നത് മൂലല

വനിഴനിഞ്ഞല, പൂവ്വഭാര്, പഭാറശ്ശേഭാല, ലനയഭാറനിന്കേര, ലവള്ളറട തുടങ്ങനിയ ഡനികപഭാകേളനിലല

ലഷഡമ്യൂളുകേളുലട  കേളക്ഷലന  കേഭാരലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമനള്ളതനിനഭാല്  ഇത്തരല

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനില.

(സനി)  ഗഭാതഗതകുരുക്കട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  പൂവഭാര്,  പഭാറശ്ശേഭാല,  വനിഴനിഞ്ഞല

ഡനികപഭാകേളനില് നനിനല തമ്പഭാനൂരനില് അവസഭാനനിക്കുന്ന സര്വ്വതീസുകേള ലമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജട്ട്-കുടപനക്കുന്നട്ട്  സനിവനില്കസഷന്  ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കട്ട്  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്

നല്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയനില.  നനിലവനില്  തമ്പഭാനൂര്,  തനിരുവനനപുരല

ഡനികപഭാകേളനില്  നനിനല  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനികലക്കുല  കുടപനക്കുന്നനികലക്കുല

സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുനണട്ട്.

(ഡനി) ബസുകേളുലട ലഭലതക്കനുസൃതമഭായനി യഭാത്രഭാ സകൗകേരലല ലമചലപടുത്തുവഭാനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ)  നനിലവനില്  തനിരുവനനപുരല  സനിറനി  ഡനികപഭായനില്  നനിനല  പ്രസ്തുത

ലഷഡമ്യൂള  ഓപകററട്ട്  ലചേയനണട്ട്.  പുതനിയ  ബസുകേളുലട  ലഭലതക്കനുസൃതമഭായനി

മഭാത്രകമ  കപരൂര്ക്കടയനില്  നനിനല  ലഷഡമ്യൂള  ആരലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേഴനിയുകേയുള.
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ലനയഭാറനിന്കേര ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിനല അനര് സലസഭാന
സര്വ്വതീസുകേള

198  (6277)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലനയഭാറനിന്കേര  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  നനിനല  റദ്ദേട്ട്  ലചേയ
അനര് സലസഭാന സര്വ്വതീസുകേള ആയ തൃപരപട്ട്,  അരുമന,  കപചനിപഭാറ,  കുളചല്,
മന്കഡ  മഭാര്ക്കറട്ട്  എന്നതീ  ബസട്ട്  സര്വ്വതീസുകേള  പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

തമനിഴ് നഭാടുമഭായുള്ള  പുതനിയ  അനര്സലസഭാന  കേരഭാര്  പ്രഭാബലലത്തനില്
വരുന്നകതഭാടു കൂടനി ടനി സര്വ്വതീസുകേള പുനനഃരഭാരലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലകേഭാകണഭാടനിയനില് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സബട്ട് ഡനികപഭാ

199  (6278)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മലപ്പുറല ജനിലയനിലല ലകേഭാകണഭാടനിയനില് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സബട്ട് ഡനികപഭാ
ആരലഭനികക്കണതനിലന്റെ  ആവശലകേത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇതനിനട്ട്
കവണനി ലചേയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  പുതനിയതഭായനി
സബട്ട് ഡനികപഭാ ആരലഭനിക്കുന്ന കേഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മഭാമലക്കണകത്തക്കട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസട്ട്

200  (6279)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലല  മണ്ഡലത്തനിലല  കുടമ്പുഴ  പഞഭായത്തനിലല  ആദനിവഭാസനി
കകേഭാളനനികേള  ഉളലപലട  4000-കത്തഭാളല  ജനങ്ങള  തഭാമസനിക്കുന്ന  പ്രകദശമഭായ
മഭാമലക്കണകത്തക്കട്ട്  പപ്രവറട്ട്  ബസുകേള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്
എന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രകദശകത്തക്കട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതനിനഭായനി  കകേഭാതമലഗലല  ഡനികപഭായനികലക്കട്ട്  പുതുതഭായനി  ബസുകേള
അനുവദനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. അവനിലട കകേഭാതമലഗലത്തട്ട് നനിനല ലലവകുകന്നരല
5.30-നട്ട്  ആരലഭനിചട്ട്  മഭാമലക്കണത്തട്ട്  കസ  ലചേയട്ട്  രഭാവനിലല  6.00  മണനിക്കട്ട്
കകേഭാതമലഗലകത്തക്കട്ട്  പുറലപടുന്ന  രതീതനിയനില്  KSRTC  ഒരു  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തനി
വരുനണട്ട്.  കൂടുതല്  സര്വ്വതീസട്ട്  ആരലഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലല  ബസനിലന്റെയുല
ജതീവനക്കഭാരുലടയുല ലഭലതക്കനുസരനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  പുതനിയ  ലഷഡമ്യൂളുകേള  അനുവദനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  പ്രസ്തുത  ഡനികപഭായനില്
ബസനിലന്റെ അഭഭാവമുലണങ്കനില് ബസട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുല ഭഭാരതട്ട് കസജട്ട് 4 മഭാനദണ്ഡവല

201  (6280)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭഭാരതട്ട്  കസജട്ട്  4  മഭാനദണ്ഡല നവലബര് മുതല് നനിര്ബനമഭാക്കുകമ്പഭാള
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  അധനികേ  ബഭാധലത  വരുത്തുകമഭാ  ;  ഉലണങ്കനില്
എത്രലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത മഭാനദണ്ഡല കേഭാരണല, വഭാങ്ങനിയ ഷഭാസനികേള കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിചട്ട്
നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത സനിതനിയുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില് അവ എത്രലയനല, ഏതട്ട് കേഭാലയളവനില് വഭാങ്ങനിയലതനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഭഭാരതട്ട് കസജട്ട് 4 മഭാനദണ്ഡത്തനിലള്ള ഷഭാസനികേള ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ഇതുവലര  വഭാങ്ങനിയനിടനില.  ആയതനിനഭാല്  ഒരു  തഭാരതമല  പഠനല  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.

(ബനി&സനി)  ഇല.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  ഭഭാരതട്ട്  കസജട്ട്
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരല  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  മഭാത്രകമ  BS  III  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള
വഭാഹനങ്ങള  വനില്ക്കുന്നതനിനട്ട്  വഭാഹനനനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള  അനുവദനിചനിരുനള.
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  വഭാങ്ങനിയ  ഷഭാസനികേലളലഭാല  തലന്ന  2016  മഭാര്ചട്ട്  31-നു
മുമ്പഭായനി നനിര്മ്മേനിചവയഭാണട്ട്. ഇവ നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനട്ട് നനിയനണമനില.
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പൂവമ്പഭാറ പഭാലത്തനിലല ആത്മഹതല സലബനനിച ജനിലഭാ കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷ
കേകൗണ്സനില് റനികപഭാര്ടട്ട്

202 (6281) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയപഭാതയനില്  ആറനിങ്ങല്  പൂവമ്പഭാറ  പഭാലത്തനില്  നനിനല  തഭാലഴ
വഭാമനപുരല നദനിയനികലക്കട്ട് ചേഭാടനി ആത്മഹതല ലചേയന്നവരുലട എണ്ണല വര്ദനിക്കുന്നതട്ട്
തടയഭാന്  ഇതുസലബനനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  തനിരുവനനപുരല  ജനിലഭാ
കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷ  കേകൗണ്സനില്  ലചേയര്മഭാകനഭാടട്ട്  ആവശലലപട  പ്രകേഭാരല  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് റനികപഭാര്ടനികന്മേല് എന്തു നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുലവനല റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
പകേര്പട്ട് ഉളലപലട ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബനലപട  ഫയല്  ഇകപഭാള  എവനിലടയഭാലണന്നട്ട്  ഫയല്  നമ്പര്
ഉളലപലട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കുവഭാന് തനിരുവനനപുരല ജനിലഭാ
കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  കേകൗണ്സനില്  ലചേയര്മഭാനട്ട്  (ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്)  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയനില്
733/എ 2/ലകേ.ആര്.എസട്ട്.എ./2016 എന്ന നമ്പറനില് ഫയല് നനിലവനിലണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല ഒഴനിവകേള

203(6283)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല റനിസര്വട്ട് കേണക്ടര്,  റനിസര്വട്ട്  പഡവര്,
ലപയനിന്റെര്  കഗഡട്ട്-2  തസനികേകേളനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനിലകണഭാ
എനല ഇവയുലട കേഭാലഭാവധനി എകപഭാള അവസഭാനനിക്കുലമനല അറനിയഭാകമഭാ; എങ്കനിൽ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനല  എത്ര  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്
നനിയമനല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  പുതുതഭായനി  എത്ര  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി) തഭാലഭാലനികേമഭായനി കജഭാലനി ലചേയന്നവലര ഒഴനിവഭാക്കനി പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട്
ലനിസനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള കൂടുതല് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നനിയമനല  നല്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല റനിസര്വട്ട് കേണക്ടര്,  റനിസര്വട്ട് ലലഡവര്,
ലപയനിന്റെര്  എന്നതീ  തസനികേകേളനിലള്ള  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനിലണട്ട്.
റനിസര്വട്ട്  കേണക്ടര്,  റനിസര്വട്ട്  ലലഡവര് റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  31-12-2016-നുല,
ലപയനിന്റെര് കഗഡട്ട് 2 റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി 24-3-2017-നുല അവസഭാനനിക്കുല.

(ബനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  തഭാത്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലര  സനിരലപടുത്തുന്നതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
നനിരവധനി കകേസുകേള ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് ഇത്തരല
കകേസുകേളനികന്മേലള്ള  അനനിമ  വനിധനിക്കട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുല
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കുവഭാന് കേഴനിയുന്നതട്ട്.

ആര്.ടനി. ഓഫതീസുകേളനിലല തനിരക്കട്ട്

204 (6284) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേളനില്  തനിരക്കട്ട്  കേഭാരണല  ലപഭാതു
ജനങ്ങളക്കട്ട് ഒകടലറ പ്രയഭാസങ്ങള അനുഭവലപടുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രയഭാസങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  പ്രയഭാസങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  നടപടനി
ക്രമങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല ഓണ്പലന് കസവനങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പ്രയഭാസങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി നനിലവനില്
26  കസവനങ്ങളക്കട്ട്  ഓണ്ലലലനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുല  പണല
അടയ്ക്കുന്നതനിനുല  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  കേലഭാമറ
നനിരതീക്ഷണ  സലവനിധഭാനങ്ങള  വഴനി  നല്കുന്ന  കനഭാടതീസുകേളക്കട്ട്  പനിഴ  ഓണ്ലലലനഭായനി
അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  സലവനിധഭാനവല  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയതഭായനി  രജനിസര്
ലചേയന്ന  വഭാഹനങ്ങളലക്കലഭാല  ലടമ്പററനി  രജനികസ്ട്രേഷന്  നല്കുന്ന  സലവനിധഭാനല
പൂര്ണ്ണമഭായുല ഓണ്ലലലനഭാക്കനി.  ഇതുമൂലല ഇകൗ ആവശലത്തനിനഭായനി അകപക്ഷകേന്
ആഫതീസനില് വകരണ ആവശലമനില. ലലഡവനിലഗട്ട് ലടസനിനുള്ള തതീയതനി ലതരലഞ്ഞടു
ക്കുന്നതനിനുള്ള സലവനിധഭാനവല ഓണ്ലലലനഭായനി ലചേയഭാവന്നതഭാണട്ട്.  എലഭാ പുതനിയ
കനഭാണ് ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട് വഭാഹനങ്ങളുലടയുല ടഭാകട്ട് ഓണ്ലലലനനിലൂലടയഭാക്കുകേയുല എലഭാ
ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളക്കുല  ഓണ്ലലലനഭായനി  ടഭാകട്ട്  അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  സലവനിധഭാനല
ഉടന് തലന്ന നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭാണട്ട്. 
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ആര്.സനി. ബുക്കുകേളുലട ആധുനനികേവത്കേരണല

205 (6285) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  രജനിസര്  ലചേയന്ന  പുതനിയ  വഭാഹനങ്ങളുലട  ആര്.സനി.
ബുക്കുകേൾ ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിലള്ളതുകപഭാലല  വഭാഹനത്തനില്  തലന്ന  ആര്.സനി.
ബുക്കനിലല  വനിവരങ്ങള  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നതട്ട് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  വഭാഹന  കരഖകേളുലട  പരനികശഭാധന  കവഗത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
ഇത്തരത്തനിലള്ള  ആധുനനികേ  സലവനിധഭാനങ്ങള  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  നനിലവനില് വഭാഹനങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള ഓണ്ലലലനനില് ലഭലമഭാണട്ട്.
പ്രസ്തുത  വനിവരല  ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  ആപ്ലൈനികക്കഷന്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  എലഭാ
എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. സ്മഭാര്ടട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് രൂപത്തനിലഭാകുകമ്പഭാള
കൂടുതല്  കവഗത്തനില്  പരനികശഭാധന  നടക്കുന്നതഭാണട്ട്.  സ്മഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

വലഭാജ ലലലസന്സുകേള

206  (6286)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വഭാഹനല  ഓടനിക്കഭാനറനിയഭാത്തവര്ക്കട്ട്  പഡവനിങ്ങട്ട്
പലസന്സട്ട് ലഭലമഭാകുന്നതഭായുള്ള ആകരഭാപണല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഫഭാകടഭാ,  ആധഭാര്കേഭാര്ഡട്ട്,  ആവശലമഭായ തുകേ എന്നനിവ നല്കേനിയഭാല്
മണനിപ്പൂരനില്  നനിന്നട്ട്  വലഭാജ  പലസന്സുകേള  സലസഭാനകത്തലക്കത്തുലമന്ന
ആകക്ഷപല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് വലഭാജ പലസന്സുകേള കേലണത്തഭാന് ഇതനിനകേല എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള പകേലക്കഭാണ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വലഭാജ പലസന്സുകേള കേലണത്തനിയഭാല് ലഭനിക്കുന്ന പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ
എനഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 297

ഉത്തരല

(എ)  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ആകരഭാപണങ്ങള  മഭാധലമങ്ങളനില്  വന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇത്തരല കേഭാരലങ്ങള ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  സമയത്തട്ട്  ലലലസന്സട്ട്  പരനികശഭാധന
കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  അനലസലസഭാനത്തു നനിനല  ലഭനിച  ലലലസന്സുകേള
കമല്വനിലഭാസല  മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി  ഹഭാജരഭാക്കുകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  ലലലസന്സുകേളുലട
സഭാധുത ആരഭാഞ്ഞതനിനട്ട് കശഷല മഭാത്രകമ കമല്വനിലഭാസല മഭാറനി നല്കേഭാറുള.

(ഡനി)  ഇത്തരല  കകേസുകേളനില്  ലഎ.പനി.സനി.  466  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്. ബഹുമഭാനലപട കകേഭാടതനിയഭാണട്ട് ശനിക്ഷ വനിധനിക്കുന്നതട്ട്.

മഭാതൃകേഭാ പുകേ പരനികശഭാധന കകേന്ദ്രങ്ങള

207 (6287) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകടഭാലമഭാപബലകേളമൂലമുണഭാകുന്ന  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതല  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്
മഭാതൃകേഭാ  പുകേ  പരനികശഭാധന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലഭനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുകേ പരനികശഭാധനഭാ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുമഭായനി ബനലപടട്ട്  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാവന്ന  എലനലഭാല  സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
സജ്ജമഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലഭനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള എലനലഭാല ?

ഉത്തരല

(എ)  മഭാതൃകേഭാ പുകേ പരനികശഭാധന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നടപടനികേള ഒനല തുടങ്ങനിയനിടനില.

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള പുകേ പരനികശഭാധന കകേന്ദ്രങ്ങലള ലവബട്ട് അധനിഷനിത പുകേ
പരനികശഭാധന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി സജ്ജമഭാക്കുവഭാനുള്ള പ്രഭാരലഭ നടപടനികേള ആരലഭനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) (എ) - പനിരനിവനിലന്റെ ഉത്തരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.
1196/2017.
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ട്രൈഭാഫനികേട്ട് നനിയമ ലലഘനല

208 (6288)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ട്രൈഭാഫനികേട്ട്  നനിയമ  ലലഘനല  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിച്ചു

വരുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗുരുതരമഭായ ട്രൈഭാഫനികേട്ട് നനിയമ ലലഘനങ്ങള നടത്തുന്നവരുലട വഭാഹനങ്ങള

നനിശ്ചനിത കേഭാലകത്തക്കട്ട് കേണലകേട്ടുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലല നനിയമത്തനില് പരനിഷ്കഭാരല

വരുത്തുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സസകേഭാരല ബസുകേളുലട അനധനികൃത ദതീര്ഘദൂര സര്വ്വതീസട്ട്

209  (6289)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസകേഭാരല ബസുകേള കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടട്ട് കേഭാകരലജട്ട് എന്ന കപരനില് ലപര്മനിറനിലഭാലത

ദതീര്ഘദൂര സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന്നതഭായുല അതുമൂലല ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് നഷ്ടല

വരുന്നതഭായുല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പഭാലക്കഭാടട്ട് - മലപ്പുറല - കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് റൂടനിലല ഇത്തരല സര്വ്വതീസുകേളുലട

വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  സര്വ്വതീസുകേള  കേഭാരണല  മലപ്പുറല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

ഡനികപഭായ്ക്കുണഭാകുന്ന വരുമഭാന നഷ്ടത്തനിലന്റെ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകണഭാ;  വനിശദഭാലശല

നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ ശക്തമഭായ ഇടലപടലകേളനിലൂലട ഇത്തരല

സര്വ്വതീസുകേലള നനിയനനിചട്ട് പ്രസ്തുത ഡനികപഭായുലട വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കഭാന് സതസര

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  വരുമഭാനല  കേവര്ലന്നടുക്കുന്ന  രതീതനിയനില്
സസകേഭാരല  കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടട്ട്  കേഭാകരലജുകേള  ടനിക്കറട്ട്  നനിരക്കട്ട്  ഇകൗടഭാക്കനി  ദതീര്ഘദൂര
സര്വ്വതീസുകേള  നടത്തുനലണന്ന  വനിവരല  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  അവ
സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്  കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടട്ട്  കേഭാകരലജട്ട്  ലപര്മനിറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.
ലപര്മനിറനിലഭാലത ദതീര്ഘദൂര സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഇത്തരല  സര്വ്വതീസുകേള  സലബനനിചട്ട്  പരഭാതനികേള  ഒനല  ഇതുവലര
ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ഇത്തരല  സര്വ്വതീസുകേള  സലബനനിചട്ട്  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ഇതു സലബനനിചട്ട് നടപടനിലയഭാനല സസതീകേരനിചനിടനില.

(ഡനി)  ഇത്തരല  സര്വ്വതീസുകേള  സലബനനിചട്ട്  പരഭാതനികേള  ഒനല  ഇതുവലര
ലഭനിചനിടനില.  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുന്ന  പക്ഷല  1988-ലല  കകേന്ദ്ര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനിയമത്തനിലല വലവസകേള പ്രകേഭാരല ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സസകേഭാരല ബസുകേളുലട അനധനികൃത ദതീര്ഘദൂര സര്വ്വതീസട്ട്

210  (6290)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  ചേനില  സസകേഭാരല
ബസുകേള  വലഭാജ  ലപര്മനിറനില്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ഏലതഭാലക്ക  സലങ്ങളനില്  നനിന്നഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  സര്വ്വതീസട്ട്
നടത്തുന്നലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  ഇത്തരത്തനില്
അനധനികൃത സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തനിയ എത്ര ബസുകേളലക്കതനിലര നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില്  അനധനികൃത  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നവര്ക്കട്ട്  എന്തു
ശനിക്ഷയഭാണട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്;  അനധനികൃത  സര്വ്വതീസട്ട്  കേലണത്തഭാന്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനര് സലസഭാന സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തഭാന് എത്ര സസകേഭാരല ബസുകേളക്കഭാണട്ട്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  വലഭാജ  ലപര്മനിറനില്  ബസുകേള  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നതഭായനി  പരഭാതനി

ലഭനിചനിടനില.

(ബനി) (എ) -യുലട ഉത്തരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

(സനി)  അനധനികൃത  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്നതഭായനി  കേലണത്തനിയഭാല്  അത്തരല

വഭാഹനങ്ങളുലട ലപര്മനിറട്ട്  റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുല ഉടമകേളനില് നനിനല പനിഴ ഇകൗടഭാക്കുന്നതനിനുല

അതതട്ട്  റതീജനിയണല്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനികേളക്കട്ട്  അധനികേഭാരല  ഉണട്ട്.

അനധനികൃത സര്വതീസട്ട് കേലണത്തഭാന് ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് കേര്ശന പരനികശഭാധന

നടത്തുകേയുല പനിഴ ഇകൗടഭാക്കുകേയുല ലചേയനണട്ട്.

(ഡനി) 43 എണ്ണല.

ട്രൈഭാഫനികേട്ട് നനിയമങ്ങള ലലഘനിചതനിലന്റെ പനിഴ

211  (6291)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ട്രൈഭാഫനികേട്ട് നനിയമങ്ങള ലലഘനിചതനിലന്റെ കപരനില് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്

2016-17 കേഭാലയളവനില് ഇതുവലര എത്ര കകേസുകേള എടുത്തു; ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്

വനിശദഭാലശല  നല്കേഭാകമഭാ;  ഈ  കേഭാലയളവനില്  എത്ര  രൂപ  പനിഴയഭായനി  ഈടഭാക്കനി

എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അമനിത  കവഗല  കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിചകശഷല

എന്തു തുകേ പനിഴയഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ട്രൈഭാഫനികേട്ട് നനിയമങ്ങള ലലഘനിചതനിലന്റെ കപരനില് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്

2016-17 കേഭാലയളവനില് 2,90,230 കകേസുകേലളടുക്കുകേയുല 27,63,59,708 രൂപ പനിഴ

ഇനത്തനില് ഇകൗടഭാക്കുകേയുല ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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ക്രമ നമ്പര് ജനില കകേസുകേള പനിഴയനിനല (തുകേ)

1 തനിരുവനനപുരല 22796 25692860

2 ലകേഭാലല 17560 1048050

3 പത്തനലതനിട 26176 19858860

4 ആലപ്പുഴ 23049 25228840

5 കകേഭാടയല 23520 19602257

6 ഇടുക്കനി 10768 566530

7 എറണഭാകുളല 44348 58479900

8 തൃശ്ശൂര് 27736 28429485

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 19521 23182340

10 മലപ്പുറല 21569 39727286

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 14386 11070340

12 വയനഭാടട്ട് 2322 2648460

13 കേണ്ണൂര് 8156 8762450

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 28323 12062050

(ബനി)  അമനിതകവഗല  കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിചകശഷല
13,85,33,600 രൂപ പനിഴയഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സസകേഭാരല ബസുകേളനില് അലഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് ഉണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള

212  (6292)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുപസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  സസകേഭാരല  ബസുകേളനിലല യഭാത്രയനിടയനില് നനിരവധനി
ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാകുന്ന കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് ഉണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനിലയ
അറനിയനിചനിട്ടുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നനിലലന്ന കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  ബസുകേളനില്  നനിനല  ഇവര്ക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേളക്കട്ട്
പരനിഹഭാരല കേഭാണുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടുന്ന കേഭാരലങ്ങളനില് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരല  അലഗപരനിമനിതരഭായ  വലക്തനികേളക്കട്ട്
സസകേഭാരല ബസുകേളനില് അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള യഭാത്രഭാ സകൗജനലല, ആ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
തലന്ന ലഭനിക്കുനലണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തണലമന്നട്ട് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലല എലഭാ
എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല നനിര്കദ്ദേശല നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര് പരനികശഭാധനകേളനിലൂലട
അതട്ട് ഉറപട്ട്  വരുത്തുകേയുല,  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമങ്ങളുല ചേടങ്ങളുല അനുസരനിചട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല ലചേയ്തുവരുന.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസുകേളനിലല ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല
സനി.സനി.ടനി.വനി. കേലഭാമറകേള

213 (6293) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് : 
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസുകേളനിലല ലചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല സനി.സനി.ടനി.വനി.-കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏലതലഭാല  ഓഫതീസുകേളനിലല  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലമഭാണട്ട്  ഇവ
സഭാപനിക്കുന്നതട്ട് ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനലത്ത  മുഴവന്  ആര്.റനി.ഒ./സബട്ട്  ആര്.റനി.  ഓഫതീസുകേളനിലല
നഭാലട്ട്  കമജര്  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  കേലഭാമറ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
M/s  ലകേല്കട്രൈഭാണ്  ലനിമനിറഡട്ട്  സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപനിലന്റെ  കേമ്പമ്യൂടലലറകസഷനഭായുള്ള  ഫഭാസട്ട്  കമഭാണനിടറനിങട്ട്  കേമ്മേനിറനി
അലഗതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  സഭാകങ്കതനികേ കേമ്മേനിറനിയുലട അലഗതീകേഭാരത്തനിനു വനികധയമഭായനി
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയതട്ട്.  2.31  കകേഭാടനി  രൂപ
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ലചേലവനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിച  പദതനി  സഭാകങ്കതനികേ  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാലകേ
സമര്പനിക്കുകേയുല  ലചേയ്തു.  സഭാകങ്കതനികേ  കേമ്മേനിറനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണല
പുതുക്കുകേയുല സലസഭാനലത്ത മുഴവന് ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല കേലഭാമറ നനിരതീക്ഷണ
സലവനിധഭാനല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനു  പുതുക്കനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലകേല്കട്രൈഭാണ്
സമര്പനിക്കുകേയുല ലചേയകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത ലപ്രഭാകപഭാസല് സഭാകങ്കതനികേ കേമ്മേനിറനി
അലഗതീകേരനിക്കുകേയുല  ലചേയ്തു.   എന്നഭാല്  സഭാകങ്കതനികേ  കേമ്മേനിറനിയനില്  പലങ്കടുത്ത
ലടകനിക്കല്  എകഭാമനിനര്  (ലലഫനഭാന്സട്ട്)-ലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണല  പദതനിക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശല പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി) സലസഭാനലത്ത മുഴവന് ആര്.ടനി.ഒ./സബട്ട് ആര്.ടനി.ഒ. ഓഫതീസുകേളനിലല,
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  എലഭാ  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  ഇകൗ
സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) സലസഭാനലത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള എലഭാ ലചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  ഓഫതീസുകേളനിലല  ഇകൗ  സലവനിധഭാനല  നടപനിലഭാക്കുകേ  വഴനി  ലചേക്കട്ട്
കപഭാസനിലലയുല,  ഓഫതീസനിലലയുല പ്രവര്ത്തനങ്ങള സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനുല ആയതു
വഴനി അഴനിമതനി നടത്തഭാനുള്ള സഭാധലത ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുല ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ലലഡവനിലഗട്ട് ലടസനിലഗട്ട്, ടഭാകനി ലവഹനിക്കനിള ലടസനിലഗട്ട് കസഷനുകേള

214(6294) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  : 
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്  : 
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് പഡവനിലഗട്ട്  ലടസനിലഗട്ട്,  ടഭാകനി  ലവഹനിക്കനിള ലടസനിലഗട്ട്
കസഷനുകേള സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങൾ എലനലഭാലമന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട്  ഇവ  സഭാപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനുള്ള  പണല  കേലണത്തുന്നലതങ്ങലനയഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലശങ്ങള
എലനലഭാല?
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ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  വഭാഹനപരനികശഭാധനയുല  ലലഡവനിലഗട്ട്  ലടസ്റ്റുല,  കുറമറതുല
സുതഭാരലവമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനില്  എലഭാ  ആര്.ടനി.ഒ./കജഭായനിന്റെട്ട്
ആര്.ടനി.ഒ.-കേളുലട കേതീഴനിലല കേമ്പമ്യൂടലലറസ്ഡട്ട് ലവഹനിക്കനിള ലടസനിലഗട്ട് കസഷനുകേളുല
ലലഡവനിലഗട്ട് ലടസനിലഗട്ട് ട്രൈഭാക്കുകേളുല നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കകേരളത്തനില് കേണ്ണൂര്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാറശ്ശേഭാല എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ലവഹനിക്കനിള ലടസനിലഗട്ട് കസഷനുകേളുല
ലലഡവനിലഗട്ട് ലടസനിലഗട്ട് ട്രൈഭാക്കുകേളുല വനിജയകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.  കൂടഭാലത
മുടത്തറ  (തനിരുവനനപുരല),  കമഭാനനിപള്ളനി  (കകേഭാടയല),  മൂവ്വഭാറ്റുപുഴ  (എറണഭാകുളല)
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ഇവയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ ഭൂമനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് കകേരളത്തനിലല എലഭാ
ആര്.ടനി.ഒ./കജഭായനിന്റെട്ട് ആര്.ടനി.ഒ.-കേളുലട കേതീഴനിലല സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഡനി)  പ്ലൈഭാന്  ഫണനില്  നനിനല  തുകേ  കേലണത്തുന.   നനിലവനില്  ഭൂമനി
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  പ്ലൈഭാനനിലഗട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് നനിര്കദ്ദേശല മുകന്നഭാടട്ട് വചനിട്ടുണട്ട്.

ലഭാമനികനറട്ട് ലചേയ ലലഡവനിങ്ങട്ട് ലലലസന്സുകേള

215  (6295) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഭാമനികനറട്ട്  ലചേയ  പഡവനിങ്ങട്ട്  പലസന്സുകേളക്കട്ട്  ആധനികേഭാരനികേ
സസഭഭാവല ഇലഭാലയന്ന കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബഭാര്കകേഭാ ഡനിങ്ങട്ട് സലവനിധഭാനകത്തഭാലടയുല പലസന്സട്ട് കഹഭാളഡറുലട
കൂടുതല് സമഗമഭായ വനിവരങ്ങള കരഖലപടുത്തനിലക്കഭാണല പഡവനിങ്ങട്ട് പലസന്സട്ട്
നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇത്തരല  ലലലസന്സുകേളക്കട്ട്  രഭാജലഭാനര  നനിലവഭാരല  ലഭനിക്കുന്നനില.
എന്ന അഭനിപ്രഭായല ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സ്മഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  രൂപത്തനിലള്ള ലലലസന്സട്ട്  നല്കുവഭാനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
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കസഭാര്ട്സട്ട് ലലബക്കുകേള

216 (6296) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് 'കസഭാര്ട്സട്ട് പബക്കട്ട് ' ഗണത്തനില്ലപട വഭാഹനങ്ങളുലട
രജനികസ്ട്രേഷന്  നടക്കുനകണഭാ;  കസഭാര്ട്സട്ട്  പബക്കനിലന്റെ  നനിര്വചേനല  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
നനിലവനില്  ഏലതഭാലക്ക  ഇനല  വഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  ഗണത്തനില്  ലപടുന്നലതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസഭാര്ട്സട്ട് പബക്കുകേള ലപഭാതുനനിരത്തുകേളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഏലതങ്കനിലല തരത്തനിലള്ള നനിയനണല ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസഭാര്ട്സട്ട്  പബക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവര്  പഭാലനികക്കണ  സുരക്ഷഭാ
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിലവനിലള്ള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമങ്ങളനികലഭാ,  ചേടങ്ങളനികലഭാ
കസഭാര്ട്സട്ട്  ലലബക്കനിനട്ട്  നനിര്വചേനല  നല്കേനിയനിടനില.  ഇത്തരല  ഗണത്തനില്
ഉളലപടുത്തനി വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് രജനികസ്ട്രേഷന് നല്കേനിയനിടനില.  കമഭാകടഭാര് ലലസക്കനിള
വനിത്തട്ട്  ഗനിയര്,  കമഭാകടഭാര്  ലലസക്കനിള  വനിത്തകൗടട്ട്  ഗനിയര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്
ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട് ഇരുചേക്രവഭാഹനങ്ങള രജനിസര് ലചേയന്നതട്ട്.

(ബനി&സനി) കസഭാര്ട്സട്ട്  ലലബക്കട്ട്  എന്ന  ഗണത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി
വഭാഹനങ്ങലളഭാനല തലന്ന രജനിസര് ലചേയഭാത്തതനിനഭാല് ഇത്തരല വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
പ്രകതലകേ നനിയനണങ്ങളുല, സുരക്ഷഭാ നടപടനികേളുല നനിഷ്കര്ഷനിചനിടനില.

രജനികസ്ട്രേഷനു കശഷല വഭാഹനങ്ങളനില് വരുത്തുന്ന ഘടനഭാപരമഭായ മഭാറങ്ങള

217 (6297) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് രജനികസ്ട്രേഷന് നല്കുകമ്പഭാള വഭാഹനല സലബനനിച
ഏലതഭാലക്ക  പരനികശഭാധനകേളഭാണട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്  നടത്തുന്നലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) രജനികസ്ട്രേഷനു കശഷല വഭാഹനങ്ങളുലട രൂപഭഭാവങ്ങളനില് ഘടനഭാപരമഭായ
മഭാറങ്ങള വരുത്തുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി വഭാകങ്ങണതുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രജനികസ്ട്രേഷനു കശഷല ഘടനഭാപരമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തുന്നനിലഭാലയന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്?

1196/2017.
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ഉത്തരല

(എ) പുതനിയ വഭാഹനങ്ങള രജനിസ്ട്രേഷനഭായനി ഹഭാജരഭാക്കുകമ്പഭാള സമര്പനിക്കുന്ന
കരഖകേളനില് വഭാഹനത്തനിലന്റെ കചേസനിസട്ട് നമ്പരനിലല എഞനിന് നമ്പരനിലല എലനങ്കനിലല
വലതലഭാസമുകണഭാ എനള്ള കേഭാരലല  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.
വഭാഹനത്തനിനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  approval  certificate-നട്ട്  വനിരുദമഭായനി  എലനങ്കനിലല
രൂപമഭാറല  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  കവഗപ്പൂടട്ട്  ഘടനിപനികക്കണ
വഭാഹമഭാലണങ്കനില്  ഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ  എനല  ആയതട്ട്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാ
എനല  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  നനിലവനിലളള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനിയമങ്ങളക്കുല,  ചേടങ്ങളക്കുല  അനുസൃതമഭായനി  എലഭാ  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല
പഭാലനിക്കുനലണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള വഭാഹനപരനികശഭാധനയുല നടത്തുനണട്ട്.

(ബനി) രജനികസ്ട്രേഷനട്ട് കശഷല വഭാഹനങ്ങളുലട രൂപഭഭാവങ്ങളനില് ഘടനഭാപരമഭായ
മഭാറങ്ങള വരുത്തുന്നതട്ട് 1988 -ലല കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമത്തനിലല 52-ാം വകുപനിനട്ട്
വനിരുദമഭാണട്ട്.  ഘടനഭാപരമഭായ മഭാറങ്ങളലലങ്കനില് കപഭാലല ബനലപട രജനിസറനിലഗട്ട്
അകതഭാറനിറനിയുലട/അഡതീഷണല് രജനിസറനിലഗട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുലട മുന്കൂര് അനുവഭാദല
വഭാങ്ങനിയതനിനുകശഷല മഭാത്രകമ രൂപമഭാറല വരുത്തഭാവൂ. 

(സനി) ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനമഭാലണങ്കനില്  വഭാര്ഷനികേമഭായനിട്ടുള്ള  ഫനിറട്ട്നസട്ട്
പരനികശഭാധനയനില് വഭാഹനത്തനില് എലനങ്കനിലല രൂപമഭാറല വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തുകമ്പഭാള  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്
വഭാഹനങ്ങളനിലല,  കനഭാണ്-ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളനിലല  എലനങ്കനിലല  രൂപമഭാറല
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  കൂടലത  രൂപമഭാറല  വരുത്തനിയതട്ട്
സലബനനിചട്ട്  എലനങ്കനിലല  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  പരഭാതനിയുലട
നനിജസനിതനി മനസനിലഭാക്കനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

അസനിസന്റെട്ട് കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിള ഇന്ലസക്ടര്മഭാരുലട നനിയമനല

218 (6298)  ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  551/14  പ്രകേഭാരമുള്ള  അസനിസന്റെട്ട്  കകമഭാകടഭാര്
ലവഹനിക്കനിള ഇന്ലസക്ടര്മഭാരുലട റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ഇതനിനകേല എത്ര കപലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  പഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  തസനികേയനില്
എത്രകപര്ക്കട്ട് നനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 551/14  കേഭാറഗറനി  നമ്പരഭായനി  വനിജഭാപനല പുറലപടുവനിച  അസനിസന്റെട്ട്
കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിള ഇന്ലസക്ടര് തസനികേയുലട റഭാങ്കട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  ലലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്
ആര്ക്കുല നനിയമനല നലനിയനിടനില.
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കബഭാടട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് ടൂറനിസല

219 (6299) ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന് : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : 
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കബഭാടട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് ടൂറനിസല പരനികപഭാഷനിപനിക്കുവഭാന് ജലഗതഭാഗത വകുപട്ട്
എലനലഭാല കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ജലഗതഭാഗത വകുപനിലന്റെ കബഭാടട്ട്  സര്വ്വതീസുകേലള
എങ്ങലന പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ ലക്ഷലല പകേവരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനലഭാല അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്
കബഭാട്ടുലജടനികേളനില് ഒരുകക്കണലതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കബഭാടട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  ടൂറനിസല  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുല  അതുവഴനി
വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനകമഖല വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   നനിലവനില് അപര് ലഡക്കട്ട്  സലവനിധഭാനമുള്ള രണട്ട്  ലക്ഷസറനി
കബഭാട്ടുകേള  ആലപ്പുഴ  –ലകേഭാലല,  ലകേഭാലല  -  ആലപ്പുഴ  റൂട്ടുകേളനില്  സര്വ്വതീസുകേള
നടത്തനിവരുന.  90  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കു  സഞരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്ന  ആധുനനികേ
സകൗകേരലങ്ങകളഭാടു  കൂടനിയ  രണട്ട്  പഭാസഞര്-കേല-ടൂറനിസട്ട്  കബഭാട്ടുകേള  സതീ  കുടനഭാടട്ട്
എന്ന കപരനില് സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തനിവരുന. സസകദശനികേളുല വനികദശനികേളുമഭായ വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  ടൂറനിസല  രലഗത്തട്ട്  കൂടുതല്  ശദ
പതനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലലവക്കല-എറണഭാകുളല,  ആലപ്പുഴ-കുമരകേല-
കകേഭാടയല  എന്നതീ  രണട്ട്  റൂട്ടുകേളനില്  കൂടനി  പുതുതഭായനി  അതനികവഗ  എ.സനി.  കബഭാടട്ട്
സര്വ്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) നനിലവനിലള്ള ആലപ്പുഴ-ലകേഭാലല, ലകേഭാലല-ആലപ്പുഴ, സതീ കുടനഭാടട്ട് എന്നതീ
ടൂറനിസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട്  പുറകമ  പുതനിയ  രണട്ട്  അതലഭാധുനനികേ  എ.സനി.  ലലഹസതീഡട്ട്
കേറഭാമലലറന്  കബഭാട്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ആലപ്പുഴ-കുമരകേല-കകേഭാടയല,  ലലവക്കല-
എറണഭാകുളല എന്നനിങ്ങലന രണട്ട് റൂട്ടുകേളനില് കൂടനി സര്വ്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു.  അതലഭാധുനനികേ  സകൗകേരലങ്ങള  ഉള്ളതുല  കൂടുതല്
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സുരക്ഷനിതതസവമുള്ള  കബഭാട്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനികനഭാദ  സഞഭാരത്തനിനട്ട്  കൂടുതല്
ഉകൗന്നല്  നല്കുന്ന  സര്വ്വതീസുകേള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുല,  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ലമചലപടതുല
ലചേലവട്ട്  കുറഞ്ഞതുല  പരനിസനിതനികയഭാടട്ട്  കചേര്ന്നട്ട്  നനില്കുന്നതുല  മലനിനതീകേരണങ്ങള
ഇലഭാത്തതുമഭായ  യഭാത്ര  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുല  സര്വ്വതീസുകേള  സഹഭായനിക്കുന.
മലനിനതീകേരണമനിലഭാത്ത സകൗകരഭാര്ജ്ജല ലകേഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു യഭാത്രഭാകബഭാടട്ട്
ഇനലയനില്  ആദലമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വരുന.  കബഭാട്ടുകേളനില്
വതീഡനികയഭാ  സതീന്  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ജലമലനിനതീകേരണല,  ലലലഫട്ട്  ജഭാക്കറ്റുകേളുലട  ഉപകയഭാഗല  എന്നനിവ സലബനനിച്ചുള്ള
അവകബഭാധല  യഭാത്രഭാക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഉണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇതുമൂലല  സഭാധനിക്കുന.  യഭാത്രഭാ
കബഭാട്ടുകേളനില്  അപര്  ലഡക്കട്ട്  സലവനിധഭാനല  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  നനിലവനിലല
സതീ  കുടനഭാടട്ട്  സര്വ്വതീസനിനു  സമഭാനമഭായനി  ടൂറനിസല  സഭാധലതകേള  കൂടനി  പ്രകയഭാജന
ലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ള സതീ അഷ്ടമുടനി കപഭാലള്ള സര്വ്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുന്ന കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കബഭാട്ടുലജടനികേളുലട  നനിലവനിലല  സകൗകേരലങ്ങളനില്  നനിനലകേഭാണട്ട്
ലമചലപട കബഭാടട്ട്  സര്വ്വതീസുകേള നടത്തനി വരുന.  വനികനഭാദ സഞഭാരകമഖലയനികലക്കട്ട്
പ്രവര്ത്തനല വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുല കൂടുതല് ടൂറനിസല സര്വ്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
കബഭാട്ടുലജടനികേളുലട  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങളുല  നനിലവഭാരവല  ഉയര്കത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനില് കകേഭാടയല കകേഭാടനിമഭാതയനിലല വഭാടര് ഹബനില് യഭാത്രക്കഭാര്ക്കു വനിശമനിക്കുന്ന
തനിനുളള  സകൗകേരലങ്ങളുല,  കകേഭാഫനികഷഭാപട്ട്,  കുടനികേളുലട  പഭാര്ക്കട്ട്  തുടങ്ങനിയവയുല
ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ടൂറനിസല  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നള്ള  നടപടനി  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന.  എറണഭാകുളല,  ആലപ്പുഴ  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  ലമഭാബനിലനിറനി  ഹബനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഇത്തരത്തനിലള്ള  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചു  ലകേഭാണട്ട്
കബഭാട്ടുലജടനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

യഭാത്രഭാകബഭാട്ടുകേളുലട അറകുറപണനി

220 (6300) ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലഗതഭാഗത വകുപനിലന്റെ യഭാത്രഭാ കബഭാട്ടുകേള അറകുറപണനികേളക്കഭായനി
കേഭാത്തുകേനിടകക്കണനി  വരുന്നതനിനഭാൽ  സര്വതീസുകേള  മനിക്കകപഭാഴല  മുടങ്ങുന്ന  കേഭാരലല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അറകുറപണനികേള  യഥഭാസമയല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സര്വതീസുകേള
മുടങ്ങഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  അറകുറപണനി  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനികയഭാ  പകേരല  സലവനിധഭാനല
ഏര്ലപടുത്തനികയഭാ  ,മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  ലകേഭാലല  -  സഭാലബഭാണനികക്കഭാടനി  സര്വതീസട്ട്
അടനിയനരമഭായനി പുനനഃരഭാരലഭനിക്കുന്നതനിനു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കബഭാട്ടുകേളുലട  അറകുറപണനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
പരലഭാപ്തമഭായ യഭാര്ഡുകേളുല അനുബന സകൗകേരലങ്ങളുല ഇലഭാലയന്നതഭായനിരുന മുന്
കേഭാലങ്ങളനില്  കനരനിടനിരുന്ന  പ്രധഭാന  ലവല്ലുവനിളനി.  ഇതുമൂലല  കബഭാട്ടുകേള  അറകുറ
പണനികേളക്കഭായനി കേഭാത്തുകേനിടകക്കണനി വരുകേയുല ചേനില സന്ദര്ഭങ്ങളനില് സര്വ്വതീസുകേള
മുടങ്ങുകേയുല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലള്ള  പ്രശങ്ങള/പരഭാതനികേള  എന്നനിവ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആലപ്പുഴയനിലല കപഭാഞ്ഞനിക്കരയനില് 4  കബഭാട്ടുകേള
ഒകരസമയല  കമജര്  റനിപയര്  ലചേയഭാവന്ന  വനിധത്തനിലള്ള  ലലഡ  കഡഭാക്കുല  നഭാലട്ട്
കബഭാട്ടുകേള  കേയറഭാവന്ന  സനിപട്ട്  കവയുല  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  യഭാര്ഡുകേളനില്
നനിലവനില്  കബഭാട്ടുകേളുലട  അറകുറപണനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തനിവരുന.
നനിലവനിലള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കു പുറകമ റനിപയര് വനിഭഭാഗത്തനില് സര്ക്കഭാര് പുതുതഭായനി
അനുവദനിച  20  തസനികേകേള  കൂടനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  കബഭാട്ടുകേളുലട  പരനികശഭാധനകേളുല
അറകുറപണനികേളുല കൃതലമഭായനി നടത്തനി കേഭാരലക്ഷമമഭായ സര്വ്വതീസട്ട് നല്കേനി വരുന.
എറണഭാകുളല  കമഖലയനിലല  കബഭാട്ടുകേളുലട  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  എറണഭാകുളല
കതവരയനിലല  ലലമനര്  റനിപയര്  യഭാര്ഡനിലന്റെ  കസവനവല  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പയന്നൂര് കമഖലയനിലല കബഭാട്ടുകേളുലട അറകുറപണനികേള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സസനമഭായനി  ഒരു  സനിപട്ട്  കവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സസനല നനിലയനില് കബഭാട്ടുകേളുലട അറകുറപണനികേള നടത്തുവഭാന്
പ്രഭാപ്തമഭായകതഭാലട കബഭാട്ടുകേള യഥഭാസമയല കേഭാരലക്ഷമമഭായനി റനിപയര് ലചേയന്നതനിനുല
പരഭാതനികേള പരനിഹരനിചട്ട് കൃതലമഭായനി സര്വ്വതീസട്ട് നടത്തുന്നതനിനുല സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലകേഭാലല  -  സഭാലബഭാണനികക്കഭാടനി  സര്വ്വതീസട്ട്  നനിലവനില്  പൂര്ണ്ണമഭായുല
പുനരഭാരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  6152,  6217,  6258,  6262,  6265,  6282  എന്നതീ
നമ്പര് കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു.)
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II അടനിയന്തരപ്രകമയവം

നനിയമവനിരുദ്ധമമായ പപെയര് കടമാളനിവംഗഗ

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  നനിയമവനിരുദ്ധമമായനി  നടത്തുന്ന പപെയര് കടമാളനിവംഗവം പചെറുമസ്പീനുകേപള
പെനിടനിക്കുന്നതുസവംബനനിച്ച  തര്ക്കവവം  തസ്പീരകദേശപത്തെ  സവംഘര്ഷ  കകേന്ദ്രമമാക്കനി
മമാറ്റുന്നതുവം കേടല് വറുതനിപയത്തുടര്ന്നഗ മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുപട കൂട്ട ആത്മഹതത്സ്യയഗ
കകേരളവം സമാകനിയമാകുന്നതുവം മൂലവം ഉളവമായനിട്ടുള്ളതമായനി  പെറയപപ്പെടുന്ന സനിതനിവനികശഷവം
സഭമാനടപെടനികേള്  നനിര്ത്തെനിവച്ചഗ  ചെര്ച്ച  പചെയ്യണപമന്നമാവശത്സ്യപപ്പെട്ടഗ  സര്വ്വശസ്പീ
പപഹബനി  ഇഇൗഡന,   വനി.  പകേ.  ഇബമാഹനിവം  കുഞഗ,  അനൂപെഗ  കജേക്കബഗ  എന്നസ്പീ
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട അവംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേമാരവം കനമാട്ടസ്പീസഗ നല്കേനിയനിട്ടുണഗ. 

മതത്സ്യബനനവവം  ഹമാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിവംഗവം  കേമാഷഷ്യൂ  വത്സ്യവസമായവവം
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  പജേ  .    കമഴഗ സനിക്കുട്ടനി  അമ):  സര്,  ഫനിഷറസ്പീസഗ  വകുപ്പെനിപല
Real  Craft  Registration  പ്രകേമാരവം  കകേരളത്തെനില്  36744  യമാനങ്ങളമാണുള്ളതഗ.
ഇതനില് കമമാകട്ടമാര് ഘടനിപ്പെനിച്ചവ  29225  എണ്ണവവം യനവല്കൃത കബമാട്ടുകേള്  5025
എണ്ണവവം  പെരമ്പരമാഗത  വള്ളങ്ങള്  2494  എണ്ണവമമാണഗ.  മതത്സ്യകമഖലയനിപല
രൂകമമായ  മതരവവം,  അനമാകരമാഗത്സ്യകേരമമായ  മസ്പീനപെനിടുത്തെ  രസ്പീതനികേളുവംമൂലവം  മതത്സ്യവനിഭവ
കശമാഷണവം  സവംഭവനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുന്നുപവന്നതഗ  വസ്തുതയമാണഗ.  യനവത്കൃത
യമാനങ്ങള്  പചെലുത്തുന്ന  അനമാകരമാഗത്സ്യകേരമമായ  മതരത്തെനില്നനിന്നുവം  പെരമ്പരമാഗത
മസ്പീനപെനിടനിത്തെക്കമാരുപട  സമാമൂഹത്സ്യ  സമാമ്പത്തെനികേ  തമാല്പരത്സ്യങ്ങള്  സവംരകനികക്കണതഗ
പ്രധമാനപപ്പെട്ട കേമാരത്സ്യമമാണഗ.

വരുമമാനവം  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുവം  പ്രകതത്സ്യകേ  സമാഹചെരത്സ്യങ്ങള്  തരണവം
പചെയ്യുന്നതനിനുമമായനി  മസ്പീനപെനിടനിത്തെക്കമാര്  അവരുപെകയമാഗനിക്കുന്ന  വള്ളത്തെനിപന്റെയവം
വലയപടയവം  രൂപെകേല്പനയനില്  മമാറ്റങ്ങള്  വരുത്തെമാറുണഗ.  വള്ളത്തെനിപന്റെയവം
വലയപടയവം  വലനിപ്പെവം  കൂട്ടല്,  മസ്പീനപെനിടനിത്തെത്തെനിപല  സമാകങ്കേതനികേ  കമത
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കല്,  ഒഇൗട്ടഗ കബമാര്ഡഗ കമമാകട്ടമാറുകേളുപട കുതനിരശകനിയനിലുവം എണ്ണത്തെനിലുവം
വര്ദ്ധന, വലനിയ വള്ളങ്ങളനില് ഇനകബമാര്ഡഗ യനങ്ങള് പെനിടനിപ്പെനിക്കല് ഇവപയലമാവം
സമുദ്രവനിഭവങ്ങപള പ്രതനികൂലമമായനി ബമാധനിക്കുന്നുണഗ. അതുപകേമാണഗ മതത്സ്യബനകനമാ
പെകേരണങ്ങളുപട  എണ്ണവം,  വലനിപ്പെവം,  കമത,  വള്ളങ്ങളുപട  സവംഭരണകശഷനി,
റനിവംഗ്സസ്പീന  വലകേള്,  ഗനില്പനറ്റഗ  വലകേള്  തുടങ്ങനിയ  എലമാത്തെരവം  വലകേളുപടയവം
കേണ്ണനിവലനിപ്പെവം എന്നനിവയനില് നനിയനണങ്ങള് പകേമാണ്ടുവകരണതഗ അതത്സ്യമാവശത്സ്യമമാണഗ.
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പപെലമാജേനികേഗ  കടമാള്  വലകേള്  സമുദ്രത്തെനിപന്റെ  ഉപെരനിതലത്തെനില്  ബമാഗഗ
രൂപെത്തെനില്  ഒകന്നമാ  രകണമാ  കബമാട്ടുകേള്  കചെര്ന്നഗ  വലനിക്കുന്ന  തരത്തെനിലുള്ള
വലകേളമാണഗ.  രണഗ  കബമാട്ടുകേള് കചെര്ന്നഗ  മതത്സ്യബനനവം നടത്തുന്നതനിപന പപെയര്
കടമാളനിവംഗഗ  എന്നുവനിളനിക്കുന്നു.  സവംസമാനത്തെഗ  പപെലമാജേനികേഗ  കടമാള്  വലകേള്
ഉപെകയമാഗനിച്ചുള്ള  മതത്സ്യബനനവം  നടത്തുന്നതുമൂലവം  മതത്സ്യസമ്പത്തെനിനഗ  നമാശവം
സവംഭവനിക്കുന്നതമായനി  ശദ്ധയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണഗ.  പപെലമാജേനികേഗ  കടമാള് പനറ്റുകേള് ഉപെകയമാഗനിച്ചുള്ള
പപെലമാജേനികേഗ കടമാളനിവംഗഗ നനികരമാധനിച്ചനിട്ടുണഗ.

29-11-1980-പല  144/80/മ.തു.വ.  നമ്പര് ഉത്തെരവഗ പ്രകേമാരവം പപെലമാജേനികേഗ  &
മനിഡഗ - വമാട്ടര് കടമാള് പനറ്റുകേള് ഉപെകയമാഗനിച്ചുള്ള മതത്സ്യബനനവം നനികരമാധനിച്ചനിട്ടുണഗ.

കടമാള്വലയപട  കേമാരത്സ്യത്തെനിപലമാഴനിപകേ  മപറ്റമാരു  വലയപട  കേമാരത്സ്യത്തെനിലുവം
കേണ്ണനിവലനിപ്പെവം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കപപ്പെട്ടനിട്ടനിലമാത്തെതനിനമാല്  പചെറുമസ്പീനുകേള്  ധമാരമാളമമായനി
പെനിടനിക്കപപ്പെടുന്ന  അവസയമാണുള്ളതഗ.  പചെറുമതത്സ്യങ്ങപള  പെനിടനിപച്ചടുക്കുന്നതഗ
മതത്സ്യസമ്പത്തെനിപന പ്രതനികൂലമമായനി ബമാധനിക്കുപമന്ന കേമാരത്സ്യവം ശദ്ധയനില്പപ്പെട്ടതനിപനത്തുടര്ന്നഗ
14  ഇനവം  മതത്സ്യങ്ങളുപട  പചെറുമതത്സ്യങ്ങപള  പെനിടനിക്കുന്നതഗ  നനികരമാധനിച്ചുപകേമാണഗ
24-7-2015-പല 40/15/മ.തു.വ. നമ്പരമായനി സര്ക്കമാര് ഉത്തെരവഗ പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണഗ.
കൂടുതല്  ഇനവം  മതത്സ്യങ്ങപള  ഇഇൗ  പെട്ടനികേയനില്  ഉള്പപ്പെടുത്തെമാന  നടപെടനി
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണഗ.  നനിരവധനി  മതത്സ്യ  കുഞ്ഞുങ്ങപള  കകേമാഴനിത്തെസ്പീറ്റ,
പചെമസ്പീനത്തെസ്പീറ്റ,  കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റ,  വളവം  എന്നനിവയപട  നനിര്മമാണത്തെനിനമായനി
അനത്സ്യസവംസമാനങ്ങളനികലക്കഗ കേടത്തുന്നതഗ ശദ്ധയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണഗ.  പചെറുമതത്സ്യങ്ങപള
പെനിടനിക്കുന്നതഗ  മതത്സ്യസമ്പത്തെനിപന  പ്രതനികൂലമമായനി  ബമാധനിക്കുന്നുപവന്നഗ  മതത്സ്യ
പതമാഴനിലമാളനികേളനില് അവകബമാധമുണമാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപെടനികേളുവം സസസ്പീകേരനിച്ചവരനികേയമാണഗ.
മതത്സ്യസമ്പത്തെനിനഗ  ഹമാനനികേരമമാകുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  വളര്ച്ചപയത്തെമാത്തെ  മതത്സ്യങ്ങപള
പെനിടനിക്കുന്നതഗ തടയമാന കകേമാസ്റ്റല് കപെമാലസ്പീസഗ, മപപറന എനകഫമാ ഴഗ സഗ പമന്റെഗ കകേമാസ്റ്റഗ
ഗമാര്ഡഗ  എന്നസ്പീ  ഏജേനസനികേള്ക്കഗ  നനിര്കദ്ദേശവം  നല്കേനിയനിട്ടുണഗ.  ഇതനിപന്റെ
അടനിസമാനത്തെനില്  പചെറുമതത്സ്യങ്ങപള  പെനിടനിക്കുന്ന  മതത്സ്യബനന  യമാനങ്ങപള
വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില്  പെനിടനികൂടുകേയവം  പെനിഴ  ഇഇൗടമാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനികേള്
എടുത്തുവരനികേയവം പചെയ്യുന്നു. സവംസമാനത്തെഗ ഇതുവപരയമായനി ഇത്തെരവം 64 കകേസുകേള്
പെനിടനികൂടുകേയവം  20.66  ലകവം  രൂപെ  പെനിഴ  ഇഇൗടമാക്കുകേയവം  പചെയനിട്ടുണഗ.
നനിയമലവംഘനവം നടത്തെനിയ ഇത്തെരവം കബമാട്ടുകേളനിപല മതത്സ്യവം കലലവം പചെയതനിലൂപട
14.32 ലകവം രൂപെ ഖജേനമാവനികലക്കഗ അടച്ചനിട്ടുണഗ.
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ഉത്തെരവമാദേനിതസ  മതത്സ്യബനന  പപെരുമമാറ്റച്ചട്ടത്തെനിപന്റെ  പവളനിച്ചത്തെനില്,
ഹമാനനികേരമമായ  മതത്സ്യബനന  രസ്പീതനികേള്,  ആവശത്സ്യത്തെനിനഗ  വളര്ച്ചപയത്തെമാത്തെ
മസ്പീനുകേളുപട  പെനിടനിത്തെവം,  വനിപെണനവം,  വനിഭവസവംരകണവം  തുടങ്ങനിയ  കേമാരത്സ്യങ്ങള്
അവകലമാകേനവം  പചെയഗ  സമുദ്ര  മതത്സ്യബനന  കമഖലയനില്  സുസനിര  വനികേസനവം
ലകത്സ്യമനിട്ടുപകേമാണഗ  കകേരള  മപപറന  ഫനിഷറസ്പീസഗ  പറഗകലഷന  ആകഗ
കേമാകലമാചെനിതമമായനി  പെരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനഗ  ഫനിഷറസ്പീസഗ  ഡയറകര്  പചെയര്മമാനമായവം
ഫനിഷറസ്പീസഗ വകുപ്പെനിപല ഉയര്ന്ന പടകനിക്കല് വനിഭമാഗവം ഉകദേത്സ്യമാഗസര്,  എകനികേഷ്യൂട്ടസ്പീവഗ
ഡയറകര്  ഫനിര്മ,  CIFT,  CMFRI  എന്നനിവനിടങ്ങളനിപല  പ്രതനിനനിധനികേളുവം
ഉള്പക്കമാള്ളുന്ന ഒരു കേമനിറ്റനി  3-8-2016-ല്  രൂപെസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണഗ.   പ്രസ്തുത  കേമനിറ്റനി
മതത്സ്യബനന  വലകേളുപട  dimension,  വലക്കണ്ണനിയപട  size,  shape
എന്നനിവയനികന്മേലുള്ള  നനിയനണവം,  മതത്സ്യബനന  യമാനങ്ങളുപട  വലനിപ്പെത്തെനിനനുസരനിച്ചഗ
എഞനിന കശഷനി നനിയനനിക്കല്,  ബുള് കടമാളനിവംഗഗ/പപെയര് കടമാളനിവംഗഗ എന്നനിവയപട
നനിയനണവം,  കൂടുതല്  മതത്സ്യങ്ങളുപട  MLS  നനിജേപപ്പെടുത്തെല്,  അനത്സ്യസവംസമാന
യമാനങ്ങളനികന്മേലുള്ള  നനിയനണവം,  ഓവര്  കേപ്പെമാസനിറ്റനിയപട  അടനിസമാനത്തെനില്
മതത്സ്യബനന  യമാനങ്ങള്ക്കഗ  രജേനികസ്ട്രേഷനുവം  പപലസനസുവം  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നനിയനണവം,  പെരനിസനിതനി  സഇൗഹമാര്ദ്ദേ  പെങ്കേമാളനിത്തെ  co-management
ഏര്പപ്പെടുത്തെല്  ഇത്തെരവം  കേമാരത്സ്യങ്ങപളക്കുറനിച്ചഗ  ശനിപെമാര്ശ  നല്കുന്നതനിനമാണഗ  ഇഇൗ
കേമനിറ്റനി രൂപെസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതഗ.  എന്നുമമാത്രമല, ഇകപ്പെമാള് എഞനിന പപഡ്രെെവര്, സമാങ്കേഗ,
Deck  hand  എന്നനിവര്ക്കഗ  നനിര്ബനനിത  പെരനിശസ്പീലനവം  നല്കേമാനുവം
തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണഗ.   ഇഇൗ  ശനിപെമാര്ശ  കേനിട്ടുന്ന  മുറയഗ  KMFR   Act-ല്  കഭദേഗതനി
വരുത്തെമാനമാണഗ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഗ.  ഇടക്കമാലയളവനില്  ഇഇൗ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കഗ പെരനിഹമാരവം
കേമാണുന്നതനിനുവം  പതമാഴനിലമാളനികേളനില്  അവകബമാധമുണമാക്കുന്നതനിനുവം  കവണനി
 17-11-2016-നഗ പകേമാച്ചനിയനില് വച്ചഗ എലമാ കടഡഗ യൂണനിയന പ്രതനിനനിധനികേളുപടയവം
കബമാട്ടുടമകേളുപടയവം  സവംയകമമായ  ഒരു  മസ്പീറ്റനിവംഗഗ  വനിളനിക്കമാന  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണഗ.
അതുപകേമാണഗ  ഇഇൗ  പ്രശ്നവം  ശദ്ധയനിലുണഗ,  അതനിനുള്ള  എലമാ  നടപെടനികേളുവം
എടുത്തുവരുന്നു.  ഇഇൗ  സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില്  സഭ  നനിര്ത്തെനിവച്ചഗ  ചെര്ച്ച  പചെകയ്യണ
ആവശത്സ്യമനില.  

ശസ്പീ  .    പപഹബനി ഇഇൗഡന : സര്, തസ്പീരകദേശത്തെഗ അധനിവസനിക്കുന്ന ഒരു വലനിയ
സമൂഹത്തെനിപന്റെ,  മതത്സ്യബനനവം നടത്തുന്ന മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുപട പപദേനവംദേനിന
ജേസ്പീവനിതവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടഗ  പുറവംകേടലനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  വലനിയ  സവംഘര്ഷമാവസ
സവംബനനിച്ചഗ  സഭമാനടപെടനികേള്  നനിറുത്തെനിവച്ചഗ  ചെര്ച്ച  പചെയ്യണപമന്നമാണഗ  ഇഇൗ



 അടനിയന്തരപ്രകമയവം 313

സഭകയമാടഗ  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നതഗ.   നനിയമസഭയനിപല  53  നനിയമസഭമാ  മണ്ഡലങ്ങള്
തസ്പീരകദേശവമമായനി ബനപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതമാണഗ.  സമാധമാരണ ഇതുകപെമാപലമാരു അടനിയന്തര
പ്രകമയവം  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന  കവളയനില്  വളപരയധനികേവം  ശദ്ധകയമാടുകൂടനി  സഭ
അതനിപന  കനമാക്കനിക്കമാണമാറുണഗ.  അടനിസമാന  വര്ഗ്ഗത്തെനിപന്റെ  വനിഷയവം  ചെര്ച്ച
പചെയ്യുന്നതഗ  ഗഇൗരവകത്തെമാടുകൂടനി  കേമാണണവം.  590  കേനി.മസ്പീ.  കേടല്ത്തെസ്പീരമുള്ള
കകേരളത്തെനിപന്റെ  മതത്സ്യസമ്പത്തെഗ  കുറഞ്ഞുകപെമാകുന്ന  ഒരു  സമാഹചെരത്സ്യമമാണുള്ളതഗ.
പപെലമാജേനികേഗ  പപെയര് കടമാളനിവംഗകേളനിലൂപട പചെറുമതത്സ്യങ്ങപള പെനിടനിക്കുന്നതു കേമാരണവം
തസ്പീരകമഖലയനില് ഉയര്ന്നനിട്ടുള്ള  ആശങ്കേയവം  ഇതരസവംസമാനങ്ങളനില് നനിന്നുവരുന്ന
മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുവം  കകേരളത്തെനിപല  പെരമ്പരമാഗത  മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുവം
തമനിലുള്ള  സവംഘര്ഷമാവസയവം  ഗവണ്പമന്റെഗ  ഇടപപെട്ടഗ  അടനിയന്തരമമായനി
നനിയനനികക്കണതുണഗ.  നമുക്കറനിയമാവന്നതുകപെമാപല   കകേരളത്തെനില്  ഒരു  കേടല്
ഹര്ത്തെമാല്  നടക്കുകേയണമായനി.  എലമാ  മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുവം  കേടല്  ഹര്ത്തെമാലനിപന
വനിജേയനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേമാഴ്ച നമുക്കഗ കേമാണമാന സമാധനിച്ചു.  ഇപതലമാവം സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ
തസ്പീരകദേശത്തുണമാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കഗ  ഗവണ്പമന്റെഗ  പകേമാടുകക്കണ  വലനിയ
പ്രമാധമാനത്സ്യപത്തെക്കുറനിച്ചമാണഗ.   കകേരളത്തെനിപല പെരമ്പരമാഗത മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുവം
അനത്സ്യസവംസമാന  കബമാട്ടുകേള്വഴനി  കകേരളതസ്പീരത്തെഗ  മതത്സ്യബനനവം  നടത്തുന്നവരുവം
തമനില്  ഇഇൗ അടുത്തെ കേമാലത്തുണമായ നനിരന്തരമമായ സവംഘര്ഷമാവസ.  2012-ല്
കകേരളത്തെനിപന്റെ സമുദ്ര മകതത്സ്യമാല്പമാദേനവം  8.3  ലകവം ടണ്ണമായനിരുന്നു. 2015-ഓടു കൂടനി
അതഗ  4.84  ലകവം  ടണ്ണമായനി  കുറഞനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  ഇപതമാരു  ആകഗമാള
പ്രതനിഭമാസമമാണഗ.  കകേരളത്തെനിപന്റെ  സമ്പദ്ഘടനപയ  ബമാധനിക്കുന്ന  തരത്തെനികലക്കഗ
ഇതഗ  വളര്ന്നുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  ഇതനിപന  ശമാസസ്പീയമമായനി  കനരനിടമാന
സമാധനിക്കണവം.   മതത്സ്യവരള്ച്ചപയന്ന  (Fish  famine)  പ്രതനിഭമാസവം  കകേരളത്തെനിപലമ്പമാടുവം
രൂപെസ്പീകൃതമമായനിട്ടുണഗ.  കലമാകേത്തെഗ മതത്സ്യവരള്ച്ചപയന്ന പ്രതനിഭമാസവം വത്സ്യമാപെകേമമായകപ്പെമാള്
അതമാതഗ ഗവണ്പമന്റുകേള് കേമാകലമാചെനിതമമായനി അതനില് ഇടപപെട്ടനിട്ടുണഗ.  അകമരനിക്കയനിപല
അലമാസ്ക കപെമാലുള്ള സലങ്ങളനില്  ശമാസസ്പീയമമായ പെഠനത്തെനിപന്റെ അടനിസമാനത്തെനില്
അവനിപട  നഷ്ടപപ്പെട്ട  സമാല്മണ്  എന്നുപെറയന്ന  പ്രകതത്സ്യകേതരവം  മതത്സ്യപത്തെ
സവംരകനിക്കമാനകവണനി 840 ദേശലകവം കഡമാളറമാണഗ (5850 കകേമാടനി ഇന്തത്സ്യന രൂപെ)
ആശസമാസ നടപെടനിയമായനി  പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ചതഗ.  ഇവനിപട  സനി.എവം.എഫഗ.ആര്.പഎ. കപെമാലുള്ള
സമാപെനങ്ങള്  ഇതനില്  ഗകവഷണവവം  പെഠനവവം  നടത്തുന്നുണഗ.  അവരുപട
കേണക്കനുസരനിച്ചഗ  ഏകേകദേശവം  10,000  കകേമാടനി  രൂപെയപട  നഷ്ടമമാണഗ  ഇഇൗ
കമഖലയനില്  കേഴനിഞ മൂന്നഗ വര്ഷമമായനി ഉണമായനിട്ടുള്ളതഗ. 165  പതമാഴനില്ദേനിനങ്ങള്
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പ്രതനിവര്ഷവം ഉണമായനിരുന്ന മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേള്ക്കഗ ഏകേകദേശവം 80 ദേനിവസമമായനി
ചുരുങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  ഇഇൗ  വര്ഷവം  ഒകകമാബര്  മമാസത്തെനില്  മമാത്രമമാണഗ
കൃതത്സ്യമമായനി  മതത്സ്യബനനവം  നടത്തെമാന  ഇഇൗ  കമഖലയനിലുള്ളവര്ക്കഗ  സമാധനിച്ചതഗ.
2008 -09-പല കേണക്കുപ്രകേമാരവം പെതനിപനമാന്നര ലകവം മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളമാണഗ
സവംസമാനത്തുള്ളതഗ.  കേഴനിഞ  വര്ഷവം  മത്തെനി  എന്നറനിയപപ്പെടുന്ന  ചെമാള
വനിഭമാഗത്തെനില്പപ്പെടുന്ന മതത്സ്യത്തെനിപന്റെ ഗണത്സ്യമമായ കുറവമൂലവം  150  കകേമാടനി രൂപെയപട
സമാമ്പത്തെനികേ നഷ്ടവം ഉണമായതമായമാണഗ സനി.എവം.എഫഗ.ആര്.പഎ.-യപട പെഠനത്തെനില്
സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ.  ഇതുമൂലവം 28.2 ശതമമാനവം പതമാഴനില് കുറഞതമായവം വനിലയനില് 60
ശതമമാനവം  വര്ദ്ധനവണമായതമായവം സനി.എവം.എഫഗ.ആര്.പഎ.-യപട  സയന്റെനിസ്റ്റുകേള്
ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്നുണഗ.  2012-ല്  3.99  ലകവം ടണ് മതത്സ്യവം പെനിടനിച്ച സമാനത്തെഗ
2015-ല്  നമുക്കഗ  കകേവലവം  68,500  ടണ്ണമായനി  കുറയന്ന  സമാഹചെരത്സ്യമുണമായനി.  65
ശതമമാനവം  മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുവം     മതത്സ്യവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടഗ  ഉപെജേസ്പീവനവം
നടത്തുന്ന  അനുബനപത്തെമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുവം ഇപതമാരു പ്രധമാന പ്രതനിസനനിയമാണഗ. ഇതഗ
മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുപട  ജേസ്പീവനിതപത്തെ സമാരമമായനി  ബമാധനിച്ചനിട്ടുണഗ.  കകേരളത്തെനിപന്റെ
പതമാഴനില്,  ആകരമാഗത്സ്യവം,  ഭകത്സ്യവം,  സമാമ്പത്തെനികേവം  എന്നസ്പീ  സുരകമാകമഖലകേളനില്
നനിര്ണ്ണമായകേമമായ  സമാനമമാണഗ  ചെമാള  മതത്സ്യത്തെനിനുള്ളതഗ.  കേടലനില്  ചൂടഗ
വര്ദ്ധനിക്കുന്നതഗ,  ഉപ്പെനിപന്റെ അവംശവം,  അനനിയനനിതമമായ മതത്സ്യബനനവം,  പ്രജേനന
സമയത്തെനിലുള്ള  മമാറ്റവം  ഇപതലമാവം  വലനിയ  രസ്പീതനിയനില്  ഇതനിപന  ബമാധനിക്കുന്നുണഗ.
അതനികനക്കമാളുപെരനി  കേടല്  കകേന്ദ്രസ്പീകൃതമമായനി  പചെറുമതത്സ്യങ്ങപള  പെനിടനിച്ചുപകേമാണ്ടു
കപെമാകുന്ന  വലനിയ  കലമാബനി  സവംസമാനത്തെഗ  പ്രവര്ത്തെനിച്ചു  പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
പചെറുമതത്സ്യങ്ങപള  മറ്റഗ  സവംസമാനങ്ങളനിലുവം  ഹമാര്ബറുകേളനിലുവം  പകേമാണ്ടുകപെമായനി
കകേമാഴനിത്തെസ്പീറ്റയമായവം  പചെമസ്പീനുകേള്ക്കുള്ള തസ്പീറ്റയമായവം പകേമാടുക്കുന്ന സമാഹചെരത്സ്യമുണഗ.
കേടലനില് നനിന്നഗ പെനിടനിക്കുന്ന മതത്സ്യവം, 15 മണനിക്കൂര് കബമാട്ടനില് സഞരനിച്ചഗ തൂത്തുക്കുടനി
ഹമാര്ബറനില്  എത്തെനിക്കുകേയവം  40  മണനിക്കൂറനിനുകശഷവം  മവംഗലമാപുരകത്തെയവം
തൂത്തുക്കുടനിയനിപലയവം  വനിപെണനിയനില്നനിന്നുവം  അകമമാണനിയ  കേലര്ന്ന  മതത്സ്യമമായനി
തനിരനിച്ചുവരനികേയവം  അതഗ  ഉയര്ന്നവനിലയഗ  വമാങ്ങനി  കേഴനികക്കണ  സനിതനിയമമാണഗ
സവംസമാനത്തെഗ നനിലവനിലുള്ളതഗ. ഇതഗ ഗഇൗരവകത്തെമാടുകൂടനി കേമാകണണ വനിഷയമമാണഗ.
മതത്സ്യകമഖലയനിലുള്ള  ഗഇൗരവതരമമായ  വനിഷയങ്ങപള  സവംബനനിച്ചഗ  രമാഷസ്പീയ
വത്സ്യതത്സ്യമാസമനിലമാപത  മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനി  യൂണനിയനുകേള്  സവംയകമമായനി
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖത്സ്യമനനിക്കുവം  ഫനിഷറസ്പീസഗ  വകുപ്പുമനനിക്കുവം  നനികവദേനവം
പകേമാടുത്തെനിട്ടുണഗ.  ശമാസസ്പീയമമായ  പെനിന്തുണയപട  അടനിസമാനത്തെനില്  ഇതഗ  തടഞ്ഞു
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നനിര്ത്തെമാനുള്ള  കേമാരത്സ്യങ്ങള്  പചെയ്യണപമന്നമാണഗ  അവര്  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നതഗ.
എന്തുപകേമാണമാണഗ  നമ്മുപട  മതത്സ്യ  സമ്പത്തെഗ  കുറയന്നതഗ;  ജുവപപനല്  ഫനിഷനിവംഗഗ
വലനിയ കേമാരത്സ്യവം തപന്നയമാണഗ.  അതുകപെമാപല  എലമാ കേമാലഘട്ടത്തെനിലുവം  നമ്മുപട പെല
യമാനങ്ങള്ക്കുവം ഏര്പപ്പെടുകത്തെണ നനിയനണങ്ങള്, അതഗ കടമാളനിവംഗഗ ആപണങ്കേനിലുവം
മറ്റഗ  വനിഷയങ്ങള് ആപണങ്കേനിലുവം,  അതനിപന അതനിജേസ്പീവനിച്ചഗ  കേടലനികലക്കഗ കപെമാകുന്ന
സനിതനിവനികശഷമുണഗ.  അതഗ  ഗവണ്പമന്റെഗ  ഇടപപെട്ടഗ  തടകയണതുണഗ.  ഇവനിപട
മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേള്  സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  നനികവദേനത്തെനില്  ചെനില  കേമാരത്സ്യങ്ങള്
ഉള്പപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുണഗ.  അതു  ശമാസസ്പീയമമായ  പെനിനബലത്തെനിപന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില്
തപന്നയമാണഗ.  മതത്സ്യവറുതനി  പെമാകക്കജേഗ  പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കണപമന്നുള്ളതമാണഗ   സവംഘടനകേള്
മുകന്നമാട്ടുവയ്ക്കുന്ന  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  കേമാരത്സ്യവം.  ഇതഗ  തടഞ്ഞുനനിര്ത്തെമാന  ഒരുപെമാടഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് വയ്ക്കുന്നുണഗ.  അതനില് പ്രധമാനമമായവം പെരമ്പരമാഗത മതത്സ്യബനനവം
നടത്തുന്ന  കുടുവംബങ്ങള്ക്കഗ  സഇൗജേനത്സ്യ  കറഷന  അനുവദേനിക്കുന്ന  കേമാരത്സ്യമമാണഗ.
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പകേ.  ദേമാസന  പമമ്പര്  ഇവനിപട  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപെമാപല  മുഴുവന
മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേപളയവം  ബനി.പെനി.എല്.  ലനിസ്റ്റനില്പപ്പെടുത്തെനി സഇൗജേനത്സ്യ കറഷന
അനുവദേനികക്കണതഗ  ആവശത്സ്യമമാണഗ.  കേടമാശസമാസ  കേമസ്പീഷപന്റെ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
പെരനിമനിതമമായതനിനമാല്  ഗവണ്പമന്റെഗ  കനരനിട്ടഗ  ഇടപപെട്ടഗ  കേടബമാധത്സ്യതര്ക്കഗ
പമമാറകട്ടമാറനിയവം  പ്രഖത്സ്യമാപെനികക്കണതുണഗ.  മതത്സ്യപെരനിപെമാലന  കേമനിറ്റനികേള്
പുനനഃസവംഘടനിപ്പെനിച്ചുപകേമാണഗ  കേമാരത്സ്യകമമമായനി  ഇതനില്  ഇടപപെകടണതുണഗ.
സനി.എവം.എഫഗ.ആര്.പഎ.  പ്രനിപപസ്ക്രെെബഗ  പചെയ്യുന്ന  54  ഇനവം  മതത്സ്യങ്ങളനില്
14  എണ്ണത്തെനിനഗ  മനിനനിമവം  ലസ്പീഗല്  പപസസനിനഗ  ഗവണ്പമന്റെഗ  ഉത്തെരവഗ
പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണഗ.   ബമാക്കനിയള്ള  ഇനങ്ങള്ക്കുകൂടനി  മനിനനിമവം  ലസ്പീഗല്  പപസസഗ
പ്രനിപപസ്ക്രെെബഗ  പചെയ്തുപകേമാണ്ടുള്ള  ഉത്തെരവഗ  ഉടനടനി  ഗവണ്പമന്റെഗ  പുറപപ്പെടുവനിക്കണവം.
ഇഇൗ  കമഖലയനില്   ഒരു  നനിശനിത  വലനിപ്പെമുള്ള  മതത്സ്യങ്ങപള മമാത്രകമ  പെനിടനിക്കമാന
സമാധനിക്കൂകേയള്ളൂ  എന്ന  നനിയമപെരമമായ  സമാഹചെരത്സ്യവം  കകേരളത്തെനിലുണമാകേണവം.
പപെയര്  പപെലമാജേനികേഗ  കടമാളനിവംഗഗ  നടക്കുന്ന  സന്ദര്ഭത്തെനില്,  ഞമാന  കനരകത്തെ
സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപെമാപല,  നമ്മുപട  മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേള്  കുകറയധനികേവം  നനിയനണങ്ങള്
പെമാലനിക്കുന്നുപണങ്കേനിലുവം  അനത്സ്യ  സവംസമാനങ്ങളനില്നനിന്നുവം  വരുന്ന  കലമാബനികേള്
വലകേള്  ഉപെകയമാഗനിച്ചഗ  മതത്സ്യസമ്പത്തെനിപന  മുഴുവന  നശനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു
സമാഹചെരത്സ്യമുണഗ.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മനനി  ഒരു  കേമനിറ്റനി  പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ചു.  അതനില്
സനി.എവം.എഫഗ.ആര്.പഎ.-യനിപല   ശമാസജ്ഞന്മേമാര്  അടക്കമുള്ള  ആളുകേളുണഗ.
അതനിപന  സവംബനനിച്ചുള്ള  പെഠനങ്ങള്  നടന്നുവരനികേയമാണഗ.  അതനിപന  സസമാഗതവം
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പചെയ്യുന്നു. അതഗ നടക്കുന്നതനികനമാപടമാപ്പെവംതപന്ന ഞമാന കനരപത്തെ സൂചെനിപ്പെനിച്ച മതത്സ്യ
വറുതനി പെമാകക്കജേഗ അടനിയന്തരമമായനി പ്രഖത്സ്യമാപെനികക്കണതുണഗ.  എത്രയവം കവഗത്തെനില്
പെഴുതുകേളടച്ചുള്ള  കേര്ശനമമായ  ഇടപപെടലുകേള്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിന്നഗ
ഉണമാകേണവം. തസ്പീരകദേശ കമഖലയനില് ഒരു കകേമാഡഗ ഓഫഗ കകേമാണകഗ  ആവശത്സ്യമുണഗ.
അനത്സ്യ  സവംസമാന  കബമാട്ടുകേള്  തസ്പീരകദേശമതത്സ്യബനനവം  നടത്തുകമ്പമാള്
കബമാട്ടുകേളുപട  രജേനികസ്ട്രേഷന,  പപലസനസഗ  സവംബനമമായ  കരഖകേള്  എന്നനിവ
വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചകൂടമാപത കേര്ശനമമായനി പെരനികശമാധനിക്കമാനുള്ള സവംവനിധമാനവം  ഏര്പപ്പെടുകത്തെണതുണഗ.
ഇടത്തെട്ടുകേമാരുപട ചൂഷണവം കേര്ശനമമായനി നനിയനനിക്കമാനുള്ള നനിയമവം  നടപ്പെമാകക്കണതുണഗ.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  അങ്ങഗ ശകദ്ധയമമായ കേമാരത്സ്യങ്ങള് തപന്നയമാണഗ പെറയന്നതഗ.

എങ്കേനിലുവം സമയവം10 മനിനനിറ്റഗ കേഴനിഞ്ഞു. 

ശസ്പീ  .    പപഹബനി  ഇഇൗഡന :  സര്,  ഞമാന  ദേസ്പീര്ഘമമായനി  സവംസമാരനിക്കുന്നനില.

ഇഇൗ  വനിഷയവം  എത്രകത്തെമാളവം  ഗഇൗരവമമാപണന്നുള്ളതഗ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്ക്കുകൂടനി

കബമാദ്ധത്സ്യമുള്ളതമാണഗ.  മതത്സ്യകമഖലയനില്  വരമാന  കപെമാകുന്ന  കേറുത്തെ  ദേനിനങ്ങളുപട

തുടക്കമമായനി കേണ്ടുപകേമാണഗ നനിയമപെരമമായവം ശമാസസ്പീയമമായവം ഇതനിപന കനരനിടമാനുള്ള

നടപെടനികേള്  ഗവണ്പമന്റെഗ  സസസ്പീകേരനിക്കണവം.  ഇഇൗ  വനിഷയവം  സഭമാനടപെടനികേള്

നനിര്ത്തെനിവച്ചഗ ചെര്ച്ച പചെയ്യണപമന്നഗ അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നു. 

മതത്സ്യബനനവവം  ഹമാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിവംഗവം  കേമാഷഷ്യൂ  വത്സ്യവസമായവവം
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  പജേ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ):   സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പപഹബനി
ഇഇൗഡന  ഇവനിപട  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപെമാപല,  കുകറ  കേമാരത്സ്യങ്ങള്  നമള്  വളപര
ഗഇൗരവതരമമായനി  കേമാകണണതമാണഗ.  അതഗ  ആ  അര്തത്തെനില്  തപന്നയമാണഗ
ഗവണ്പമന്റെഗ  കേമാണുന്നതുവം.  കേമാലമാവസമാ  വത്സ്യതനിയമാനവം  മതത്സ്യസമ്പത്തെനിപന്റെ  കേമാരത്സ്യത്തെനില്
വളപര  വലനിയ  ഭസ്പീഷണനിയമാണഗ  ഉയര്ത്തുന്നതഗ.  പപെസഫനികേഗ  സമുദ്രത്തെനിലുണമാകുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള്കപെമാലുവം സവംസമാനപത്തെ കേടലനിപന ബമാധനിക്കുപമന്നതമാണഗ  പ്രധമാന വനിഷയവം.
ഇതുപകേമാണമാണഗ  ഫനിഷറസ്പീസഗ  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റെഗ  ഇത്തെരവം  പ്രശ്നങ്ങപള  ഗഇൗരവമമായനി
കേണ്ടുപകേമാണഗ  കേമനിറ്റനി  രൂപെസ്പീകേരനിക്കുകേയവം  അടനിയന്തരമമായനി  ഇടപപെടമാന
തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയവം  പചെയതഗ.  14  ഇനവം  പചെറുമസ്പീനുകേപള  പെനിടനിക്കുന്നതഗ
നനികരമാധനിച്ചനിട്ടുണഗ.  CMFRI  (Central  Marine  Fisheries  Research  Institute)
58  ഇനവം  പചെറുമസ്പീനുകേപളക്കൂടനി  ഇഇൗയനിനത്തെനില്   ശനിപെമാര്ശ  പചെയനിട്ടുണഗ.  സഭ
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കേഴനിഞമാലുടനതപന്ന  ആ  മതത്സ്യ  ഇനങ്ങപള  നനികരമാധനിക്കുന്നതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട
ഉത്തെരവനികലക്കഗ  വരുവം.  ഓര്ഡനിനനസഗ  ഇറക്കനി  കേമാരത്സ്യങ്ങള്  മുകന്നമാട്ടഗ  പകേമാണ്ടു
കപെമാകേമാനമാണഗ ഗവണ്പമന്റെഗ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഗ.  മതത്സ്യസമ്പത്തെനിപന്റെ സുരകപയന്നതഗ
വളപര പ്രധമാന ഇഷഷ്യുവമായനിത്തെപന്നയമാണഗ കേമാണുന്നതഗ. കബമാട്ടുകേള്ക്കഗ രജേനികസ്ട്രേഷന,
യമാര്ഡുകേള്ക്കഗ  പപലസനസഗ  തുടങ്ങനിയ  യമാപതമാന്നനിനുവം  നനിര്ഭമാഗത്സ്യവശമാല്  ഇന്നഗ
നനിയനണമനില. കബമാട്ടഗ യമാര്ഡുകേള്ക്കുവം  കൃതത്സ്യമമായ പപലസനസുവം   രജേനികസ്ട്രേഷനുവം
കവണപമന്നുള്ള  കഭദേഗതനി  ആകനില്  വരുത്തെമാന  ഗവണ്പമന്റെഗ  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയമാണഗ.
ഇഇൗ വനിഷയങ്ങള് വളപര ഗഇൗരവതരമമായനി തപന്നയമാണഗ ഗവണ്പമന്റെഗ കേമാണുന്നതഗ.
പുറവംകേടലനില് ഇതനിപന്റെ കപെരനില് സവംഘര്ഷമാവസ ഉപണന്നു പെറയന്നതഗ ശരനിയല.
കടഡഗ  യൂണനിയനുകേളുമമായനി  നനിരന്തരമമായനി  ബനപപ്പെട്ടുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  ഇഇൗ
ഗവണ്പമന്റെഗ  വന്നതനിനുകശഷവം രണഗ  പ്രമാവശത്സ്യവം  കടഡഗ  യൂണനിയനുകേളുപട  കയമാഗവം
കചെര്ന്നു.  പചെറുമസ്പീനുകേപള  പെനിടനിക്കുന്നതഗ  ഗഇൗരവതരമമായ  പ്രശ്നമമായതുപകേമാണഗ
മപപറന  എനകഫമാഴഗപമന്റെമാണഗ  ഇകപ്പെമാള്  ആ  കജേമാലനി  പചെയ്യുന്നതഗ.  കലമാറനിയനില്
കേടത്തെനിപക്കമാണ്ടു  കപെമായമാല്  കലമാറനി  പെനിടനിപച്ചടുക്കമാന  നമുക്കഗ  കേഴനിയണവം.
നനിയമവനിരുദ്ധമമായ പ്രവൃത്തെനി  പചെയ്യുകമ്പമാള്  കപെമാലസ്പീസഗ  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റെനിനഗ  അതഗ
പെനിടനിപച്ചടുക്കമാന  കേഴനിയണവം.  ഇക്കമാരത്സ്യവം  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖത്സ്യമനനിയപട
ശദ്ധയനില്പപ്പെടുത്തെനി ഒരു ചെര്ച്ച നടത്തെമാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയമാണഗ.  തസ്പീര്ച്ചയമായവം ഇഇൗ
പ്രശ്നങ്ങള്   ഗഇൗരവമമായനി  ഗവണ്പമന്റെഗ  കേമാണുന്നുപവന്നുള്ളതുപകേമാണമാണഗ  17-ാ
തസ്പീയതനി  ചെര്ച്ച  വച്ചനിരനിക്കുന്നതഗ.  അതുപകേമാണ്ടുതപന്ന  സഭ  നനിര്ത്തെനിവച്ചഗ  ചെര്ച്ച
പചെകയ്യണ ആവശത്സ്യമനില.     

ശസ്പീ  .    പപഹബനി  ഇഇൗഡന :  സര്,  കുട്ടനമാടഗ  പെമാകക്കജേഗ  പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കുന്നുണഗ.
വയനമാടഗ,  ഇടുക്കനി ജേനിലകേള്ക്കുകവണനി പ്രകതത്സ്യകേവം  പെമാകക്കജുവം പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കമാറുണഗ.
തസ്പീരകദേശത്തെഗ അധനിവസനിക്കുന്ന മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേപള സവംബനനിച്ചഗ  അവരുപട
ജേസ്പീവനിതവം  സവംരകനിക്കുന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഇപതമാരു  പ്രകതത്സ്യകേ  സമാഹചെരത്സ്യമമായനി
കേണക്കനിപലടുത്തെഗ  മതത്സ്യവറുതനി  പെമാകക്കജേഗ  പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കണപമന്നമാണഗ  എപന്റെ
അഭത്സ്യര്തന.   അതനിനുള്ള ശമവം ഗവണ്പമന്റെഗ  ഭമാഗത്തുനനിന്നുണമാകുകമമാ?

ശസ്പീമതനി  പജേ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ :  സര്,  ജൂണ്-ജൂപപല  മമാസങ്ങളനില്
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അവംഗവം  പെറഞതുകപെമാലുള്ള  പ്രശ്നമുണമായനിരുന്നു.  ഒകകമാബര്-
നവവംബര് മമാസങ്ങളനില്  മതത്സ്യസമ്പത്തെഗ അല്പ്പെവം  പമച്ചമമാണഗ,  കേത്സ്യമാച്ചഗ ഇകപ്പെമാള്
കൂടുതലമാണഗ,  നന്നമായനി  മതത്സ്യവം ലഭനിക്കുന്നുണഗ.  എന്നുമമാത്രമല, ഭകത്സ്യസുരകയപട
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ഭമാഗമമായനി ഇകപ്പെമാള് മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേള് രണ്ടു രൂപെയപട അരനിയനിലുവം കുകറകപ്പെര്
സഇൗജേനത്സ്യ അരനിയനിലുവം ഉള്പപ്പെടുവം. 42 ലകകത്തെമാളവം കപെപര അധനികേമമായനി ഉള്പപ്പെടുത്തെമാന
തസ്പീരുമമാനനിച്ചതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേപളലമാവം  ഭകത്സ്യസുരകമാ
പെദ്ധതനിയനില് വരുന്നതമാണഗ.  ഒകകമാബര്,  നവവംബര് മമാസങ്ങള് ആശസമാസകേരമമാണഗ,
കേത്സ്യമാച്ചഗ കുറച്ചുകൂടനി  വര്ദ്ധനിച്ചു വരുന്നതമായനിട്ടമാണഗ കേണക്കഗ സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ. അതുപകേമാണഗ
ഇകപ്പെമാള് ഒരു വറുതനി പെമാകക്കജേഗ പ്രഖത്സ്യമാപെനികക്കണതനില എന്നമാണഗ  കതമാന്നുന്നതഗ.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മനനിയപട വനിശദേസ്പീകേരണത്തെനിപന്റെ അടനിസമാനത്തെനില്
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനിനഗ അവതരണമാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയമാവതരണത്തെനിനഗ അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപെകകനതമാവഗ  (ശസ്പീ  .    രകമശഗ  പചെന്നനിത്തെല  ) :  സര്,  വളപര
ഗഇൗരവതരമമായ ഒരു വനിഷയമമാണഗ ശസ്പീ.  ഹഹബനി ഈഡന ഇവനിപട ഉന്നയനിച്ചതഗ.
കകേരളത്തെനിപല പെരമ്പരമാഗത മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേള്  വലനിയ കതമാതനില് ഭസ്പീഷണനി
കനരനിടുകേയമാണഗ.  തസ്പീരവം മമാത്രമല മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേള് ക്കഗ കേടലുവം നഷ്ടപപ്പെടുപമന്നുള്ള
സനിതനിയനികലക്കമാണഗ  കേമാരത്സ്യങ്ങള്  കപെമാകുന്നതഗ.  നമ്മുപട  കേടലുകേള്
ചെമാവകേടലുകേളമായനി മമാറുകേയമാണഗ.  വനകേനിട കടമാളറുകേളുവം ആധുനനികേ ഉപെകേരണങ്ങളുവം
ഉപെകയമാഗനിച്ചഗ  മതത്സ്യബനനവം  നടത്തുകമ്പമാള്  അതഗ  പെമാവപപ്പെട്ട  പെരമ്പരമാഗത
മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുപട  ഭമാവനികയയവം  ജേസ്പീവനിതപത്തെയമമാണഗ  ബമാധനിക്കുന്നതഗ.
Fish  famine  എന്നുള്ളതഗ  കകേരളത്തെനില്  മമാത്രമല  വനിവനിധ  രമാജേത്സ്യങ്ങളനില്
വന്നുപകേമാണനിരനിക്കുന്ന ഒരു പുതനിയ പ്രതനിഭമാസമമാണഗ.   കേമാലമാവസയനിലുണമാകുന്ന
വത്സ്യതനിയമാനവം,  കേടലനില്   രൂപെപപ്പെടുന്ന  പ്രകതത്സ്യകേ  സമാഹചെരത്സ്യങ്ങള്  ഇപതലമാവം
കേണക്കനിപലടുക്കുകമ്പമാള് മതത്സ്യസമ്പത്തെഗ കുറയന്നു എന്നുള്ളതഗ അതസ്പീവ ഗരുതരമമായ
ഒരു  പ്രശ്നമമാണഗ.  കലമാകേ  രമാജേത്സ്യങ്ങളനില്  ഈ  പ്രതനിഭമാസമുണമായകപ്പെമാള്
അവനിപടപയലമാവം  അവപര  സവംരകനിക്കമാനമാവശത്സ്യമമായ  നടപെടനികേള്  ഹകേപക്കമാണ്ടു
വരമാറുണഗ.  ബഹുമമാനത്സ്യനമായ പമമ്പര് ഇവനിപട ചൂണനിക്കമാണനിച്ചതു കപെമാപല അകമരനിക്കയനില്
ഈ സവംഭവമുണമായകപ്പെമാള് അവനിടപത്തെ ഗവണ്പമന്റെഗ അവര്ക്കഗ പ്രകതത്സ്യകേ പെമാകക്കജേഗ
പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കുകേയണമായനി.  ഇന്നഗ  തസ്പീരകദേശത്തെഗ  സവംഘര്ഷങ്ങളനിലമാപയന്നഗ
ബഹുമമാനത്സ്യയമായ  മനനി  ഇവനിപട  പെറഞ്ഞു.  അടുത്തെ  കേമാലത്തെഗ  പകേമാലത്തുണമായ
സവംഘര്ഷവം  അതനിനുദേമാഹരണമമാണഗ.  പെരമ്പരമാഗത  മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുവം  മറ്റഗ
സലങ്ങളനില്നനിന്നഗ  മതത്സ്യവം  പെനിടനിച്ചുപകേമാണ്ടുവരുന്നവരുവം  തമനിലുള്ള  സവംഘര്ഷവം
രൂകമമാണഗ.  പെകക  അതനിപനമാന്നുവം  രമാഷസ്പീയമമായ  നനിറവം  ആരുവം കേലര്ത്തെമാറനില.
സമമാധമാന  ശമങ്ങളനിലൂപട  ഇത്തെരവം  പ്രശ്നങ്ങള്  തസ്പീര്ക്കുകേയമാണഗ  പചെയ്യമാറുള്ളതഗ.
കേടലനില് ഇത്തെരവം സവംഘര്ഷങ്ങള് വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്നു. പതമാഴനിലമാളനികേളമാണഗ ഇതനിപന്റെ
ഏറ്റവവം വലനിയ ഇര.  പുലനി വരുകന്ന,  പുലനി വരുകന്ന എന്നഗ പെറഞ്ഞുകകേട്ടനികട്ടയള്ളൂ.
ഇകപ്പെമാള് യഥമാര്ത പുലനി വന്നനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  
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മതത്സ്യസമ്പത്തെഗ കുറയന്നതനിപന്റെ ഫലമമായനി  പ്രതനിസനനി രൂപെപപ്പെടുകേയമാണഗ.
മത്തെനിയമാണഗ   കകേരളത്തെനിപല  ഏറ്റവവം  നല  മസ്പീനമായനി   കേണക്കമാക്കപപ്പെട്ടനിരുന്നതഗ.
എന്നമാല് ഒമമാനനില് നനിന്നുള്ള  രുചെനിയനിലമാത്തെ മത്തെനിയമാണഗ  ഇകപ്പെമാള് വരുന്നതഗ.
കകേരളതസ്പീരത്തെഗ ചൂടഗ വര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിപന്റെ ഫലമമായനി  മത്തെനി  മദ്രമാസഗ കമഖലയനികലക്കഗ
കപെമാകുന്നു  എന്ന വമാര്ത്തെ അടുത്തെ സമയത്തെഗ വമായനിച്ചതഗ  ഞമാകനമാര്ക്കുകേയമാണഗ.
കേഴനിഞ  മൂന്നു  വര്ഷമമായനി  ചെമാളയപട  എണ്ണവം  വലനിയ  കതമാതനില്  കുറഞ്ഞു
പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ. സമാധമാരണക്കമാരുപട മതത്സ്യമമാണനിതഗ.  ഗഡഗ പകേമാളകസ്ട്രേമാളുള്ള ഒരു
മതത്സ്യമമായനിട്ടമാണഗ  ഇതറനിയപപ്പെടുന്നതഗ.  തസ്പീരകദേശത്തെഗ  ഉണമായനിപക്കമാണനിരനിക്കുന്ന
ഇത്തെരവം  പ്രതനിസനനികേപള  മറനികേടക്കമാനമാവശത്സ്യമമായ  നടപെടനികേളുണമാകേണവം.  ഈ
മതത്സ്യവം കേനിട്ടമാനനിലമാത്തെതുപകേമാണഗ  146  കകേമാടനി  രൂപെയപട നഷ്ടമമാണഗ   ഉണമായനിരനി
ക്കുന്നപതന്നമാണഗ 2014-15  വര്ഷപത്തെ കേണക്കുകേള് സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ.  കേടലനിപല
മലനിനസ്പീകേരണവം, അനനിയനനിതമമായ മതത്സ്യബനനവം, കേമാലമാവസയനിലുണമായ മമാറ്റവം
ഇപതലമാമമാണഗ  ഈ  പ്രതനിസനനിക്കഗ  പ്രധമാന  കേമാരണവം.  പപെലമാജേനികേഗ വല
ഉപെകയമാഗനിച്ചുപകേമാണ്ടുള്ള  മതത്സ്യബനനവം  വളപരകയപറ  പ്രതനിസനനി  സൃഷ്ടനിച്ചു
പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പമമ്പര്  ശസ്പീ.  ഹഹബനി  ഈഡന
ചൂണനിക്കമാണനിച്ചതു  കപെമാപല  ഈ  കമഖലയനിലമാകേമമാനവം  വലനിയ  പ്രതനിസനനി
കനരനിടുകേയമാണഗ.  ബഹുമമാനത്സ്യയമായ  മനനി  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതു  കപെമാപലയല  കേമാരത്സ്യങ്ങള്
നസ്പീങ്ങുന്നതഗ.  കേടമാശസമാസ  കേമസ്പീഷപന്റെ  പ്രവര്ത്തെനവം  ശകനിപപ്പെടുത്തെണവം.
മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേള് എടുത്തെ കേടങ്ങള് തനിരനിച്ചടയമാന കേഴനിയന്നനില.  കേടമാശസമാസ
കേമസ്പീഷപന്റെ  ഡനികനി  വന്നതനിനുകശഷവവം  അതനിനുകവണ  പെണവം  പകേമാടുക്കമാത്തെതു
പകേമാണ്ടുണമാകുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്,  മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുപട യകനമാപെകേരണങ്ങള്,
CRZ  തുടങ്ങനിയവമൂലവം  അവര്  ഏപറ   പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയമാണഗ.  നമ്പര്
ലഭനിക്കമാത്തെതുമൂലവം  അവര്ക്കഗ  വസ്പീടുകേള്  വയമാകനമാ   വത്സ്യമാപെമാര-വത്സ്യവസമായങ്ങള്
നടത്തെമാകനമാ കേഴനിയന്നനില.   മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേള്ക്കഗ  മതത്സ്യപഫഡനില് നനികന്നമാ
മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനി  കകമനനിധനി  കകേമാര്പ്പെകറഷന  ഉള്പപ്പെപടയള്ളവയനില്നനികന്നമാ
ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള്  കേനിട്ടമാത്തെ  അവസയണഗ.  ഈ  കമഖലയനിലമാകേമമാനവം  ഒരു
അസസസത നനിലനനില്ക്കുന്നുണഗ.   ബഹുമമാനത്സ്യയമായ മനനി  ഇതനിപനമാരു കേമനിറ്റനി
രൂപെസ്പീകേരനിക്കുപമന്നു  പെറഞതഗ  സസമാഗതമാര്ഹമമാണഗ.  ഇഇൗ  പ്രശ്നവം  കുകറക്കൂടനി
ഗഇൗരവത്തെനില്  എടുത്തുപകേമാണഗ  ഇതഗ  പെരനിഹരനിക്കമാനുള്ള  അടനിയന്തര  നടപെടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണപമന്നമാണഗ സര്ക്കമാരനികനമാടഗ എനനിക്കമാവശത്സ്യപപ്പെടമാനുള്ളതഗ. 
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IV ശദ്ധകണനിക്കല്

(1) മദേത്സ്യവര്ജ്ജന നയവം

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദേനിവമാകേരന :  സര്,  കകേരളത്തെനിപല  ജേനങ്ങപള  സമാരമമായനി
ബമാധനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിഷയമമാണനിതഗ.  ഭരണമമാറ്റങ്ങള്ക്കഗ  കനതൃതസവം  പകേമാടുത്തെതുവം
ഇതുകപെമാലുള്ള വനിഷയങ്ങളമാണഗ. മദേത്സ്യത്തെനികന്റെയവം മയക്കുമരുന്നനികന്റെയവം സസമാധസ്പീനത്തെനില്
നനിന്നഗ  കകേരളപത്തെ  കമമാചെനിപ്പെനിക്കമാന  പ്രതനിജ്ഞമാബദ്ധമമാണഗ ഈ  ഗവണ്പമന്റെഗ.
അതനിനഗ  പ്രകേടന പെത്രനികേയനില്തപന്ന  നമാവം  ജേനങ്ങള്ക്കഗ  വമാഗമാനവം  നല്കേനിയനിട്ടുണഗ.
ഇതനിനമായനി സമാകരതമാ പ്രസമാനത്തെനിപന്റെ മമാതൃകേയനില് അതനിവനിപുലമമായ ജേനകേസ്പീയ
കബമാധവത്കേരണ  പ്രസമാനത്തെനിനഗ  രൂപെവം  നല്കേണവം.  മദേത്സ്യവംകപെമാപല  കേഞമാവവം
സമാമൂഹത്സ്യ  ഭസ്പീഷണനിയമായനി   വത്സ്യമാപെകേമമാവകേയമാണഗ.  ഇതനിപനതനിപര  കേര്ശനമമായ
നടപെടനികേള് സസസ്പീകേരനികക്കണതുണഗ.  

"മദേത്സ്യനയത്തെനിപനതനിപര  കബമാധവല്ക്കരണത്തെനിനമായനി  ആവനിഷ്കരനിച്ച  സുകബമാധവം
പെദ്ധതനി  പൂര്ണ്ണമമായവം  നടപ്പെനിലമാക്കനിയനിട്ടനില.  അതനിനമാല്  മദേത്സ്യ  ഉപെകയമാഗത്തെനില്
നനിന്നുവം  വനിട്ടുനനില്ക്കമാനുവം  മയക്കുമരുന്നുവനിരുദ്ധ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുവം  കബമാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുവം  ശകനിപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുവം  ഒരു  കബമാധവല്ക്കരണ  മനിഷന
രൂപെസ്പീകേരനിക്കമാന  സര്ക്കമാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നു.  അതനിലൂപട  കുടുവംബശസ്പീ,  റസനിഡന്റെഗസഗ
അകസമാസനികയഷന,  നമാഷണല് സര്വ്വസ്പീസഗ സ്കസ്പീവം,  സ്റ്റുഡന്റെഗസഗ കപെമാലസ്പീസഗ കകേഡറ്റഗ,
സവംസമാന  ഹലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  മദേത്സ്യവര്ജ്ജന  സമനിതനി  എന്നനിവയമമായനി
കചെര്ന്നഗ  വനിദേത്സ്യമാര്തനി  യവജേന  സവംഘടനകേള്,  വനിവനിധ  എന.ജേനി.ഒ.-കേള്
എന്നനിവരുപട കൂട്ടമായ്മ നടപ്പെനിലമാക്കമാനമാണഗ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഗ"  എന്നഗ ബഹുമമാനപപ്പെട്ട
മനനി  ഒരു  കചെമാദേത്സ്യത്തെനിനഗ  ഉത്തെരമമായനി  കേഴനിഞ  ദേനിവസവം  സഭയനില്
പെറയകേയണമായനി.  ഇക്കമാരത്സ്യത്തെനില് കുകറക്കൂടനി വനിപുലമമായ ഒരു സമനിതനി ശകമമായനി
സമൂഹത്തെനില്  ഇടപപെകടണതുണഗ.  മദേത്സ്യവം  മമാത്രമല  മയക്കുമരുന്നഗ  പുതനിയ
രൂപെത്തെനിലമാണഗ  ഇകപ്പെമാള്  കേകമ്പമാളത്തെനില്   ഇറങ്ങുന്നതഗ.  കചെമാകക്ലേറ്റഗ,  ചെഷ്യൂയനിവംഗവം,
കുമനിള്,  കസ്പ്രേ  എന്നനിങ്ങപന  വനിദേത്സ്യമാര്തനികേപള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനിലമാണഗ
ഒട്ടുമനിക്ക  വനിദേത്സ്യമാലയങ്ങളുപടയവം  കകേമാകളജുകേളുപടയവം  പെരനിസരങ്ങളനില്  മയക്കുമരുന്നുകേള്
പ്രതത്സ്യകപപ്പെടുന്നതഗ. ഇതനിപന്റെ പെനിന്നനില് വലനിപയമാരു റമാക്കറ്റുണഗ.  കകേമാടനിക്കണക്കനിനു
രൂപെയപട  കേച്ചവടമമാണഗ  നടക്കുന്നതഗ.  അനത്സ്യസവംസമാനങ്ങളനില്  നനിന്നഗ  കേഞമാവഗ
വത്സ്യമാപെകേമമായനി  കകേരളത്തെനിപലത്തുന്നുണഗ.  
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10.00 AM]

(അദ്ധത്സ്യകകവദേനിയനില് പെമാനല് ഓഫഗ പചെയര്മമാന, ശസ്പീ. ചെനിറ്റയവം കഗമാപെകുമമാര്)

എപന്റെ നനികയമാജേകേ മണ്ഡലത്തെനില് ഒരു വസ്പീട്ടനിപല വനിദേത്സ്യമാര്തനികേള്  പവള്ളപമമാഴനിച്ചഗ
കേഞമാവപചെടനികേള് വളര്ത്തെനി.  കുട്ടനികേളുപട അമ ഇഇൗ പചെടനിപയക്കുറനിച്ചഗ അകനസഷനിച്ചകപ്പെമാള്
ഇതഗ  ഒന്നമാന്തരവം പചെടനിയമാപണന്നുവം ഇതനില് നല പൂക്കള് വനിടരുപമന്നുവം വസ്പീട്ടനിനകേത്തെഗ
നല  സഇൗരഭത്സ്യവം  ഉണമാകുപമന്നുവം  കുട്ടനികേള്  മറുപെടനി  പെറഞ്ഞു.  സവംശയവം  കതമാന്നനിയ
അയല്വമാസനികേള്  ഇഇൗ  വനിവരവം  കപെമാലസ്പീസനിപന  അറനിയനിച്ചു.  തുടര്ന്നഗ  കഫമാറസ്റ്റഗ
ഡനിപ്പെമാര്ട്ടഗപമന്റെഗ  ഉകദേത്സ്യമാഗസര്  പെരനികശമാധന  നടത്തെനിയകപ്പെമാഴമാണഗ  ഇതഗ  കേഞമാവഗ
പചെടനിയമാപണന്നറനിയന്നതഗ.  അതഗ  തഴച്ചുവളര്ന്നഗ  വസ്പീടനിപന്റെ  പസ്റ്റയര്പകേയ്കസമാളവം
എത്തെനിയനിരുന്നു. ഇത്രയവം ലമാഘവകത്തെമാടുകൂടനിയമാണഗ ആളുകേള് ഇതനിപന കേമാണുന്നതഗ.
കകേരളത്തെനിപന്റെ ഏറ്റവവം വലനിയ ശമാപെമമാണഗ  മയക്കുമരുന്നഗ.  മദേത്സ്യത്തെനിപന്റെ ഉപെകഭമാഗവം
ഘട്ടവംഘട്ടമമായനി  കുറയണപമന്നു  പെറയന്നതഗ  ശരനിയമാണഗ.   അതനിനഗ  നമള്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതഗ  18  വയസനില്നനിന്നഗ  23  വയസമാക്കമാവം;  17  ലനിറ്ററനില്നനിന്നഗ
5  ലനിറ്ററമാക്കമാവം എപന്നമാപക്കയമാണഗ.  ഇങ്ങപനയള്ള പചെറനിയ നടപെടനികേള് പകേമാപണമാന്നുവം
ഘട്ടവംഘട്ടമമായനി  മദേത്സ്യഉപെകഭമാഗവം  കുറയമാന  സമാദ്ധത്സ്യമല.  കേര്ക്കശമമായ  നടപെടനികേളുവം
പറയ്ഡുകേളുവം  നടത്തുകേയമാണഗ  കവണതഗ.  ഇകപ്പെമാള്  വത്സ്യമാജേമദേത്സ്യ  ഉല്പമാദേനവം
പെലയനിടത്തുവം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണഗ.  ബഡ്ജേറ്റനില്  മദേത്സ്യവര്ജ്ജന  കേത്സ്യമാമ്പയനിനനിവംഗനിനഗ
വകേയനിരുത്തെനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  അപെരത്സ്യമാപ്തമമാണഗ.  ബനിവകറജേസഗ  കകേമാര്പ്പെകറഷനഗ
പ്രതനിവര്ഷവം 4000 കകേമാടനിയനില്പ്പെരവം രൂപെ  വരുമമാനമുണഗ.  ഇതനില് സര്ക്കമാരനിപന്റെ
നനികകപെമനില.  ഇതഗ  മദേത്സ്യപെമാനനികേളുപട  പെണമമാണഗ.  ഇഇൗ  കേമാശനിപന്റെ  ഒരു  ഭമാഗവം
മദേത്സ്യവര്ജ്ജനത്തെനിനുകവണനി  വനിനനികയമാഗനികക്കണതുണഗ.  ഇഇൗ  രവംഗത്തെഗ  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന
കുറ്റവമാളനികേപളയവം  പെനിടനികേനിട്ടമാപ്പുള്ളനികേപളയവം  പുറത്തുപകേമാണ്ടുവരമാന  എഹകസഗ
ഹകവം റനിക്കമാര്ഡ്സഗ ബഷ്യൂകറമാ ഇകപ്പെമാള് എഹകസഗ വകുപ്പെനില് പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നനില.
ഞമാന  അവരുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടകപ്പെമാള്  ലഭത്സ്യമമായ  കേണക്കനുസരനിച്ചഗ  2015-ല്
കേഞമാവഗ ബസ്പീഡനി സവംബനനിച്ചഗ തനിരുവനന്തപുരവം ജേനിലയനില്മമാത്രവം  365  കകേസുകേളുവം
ഒരു  കേനികലമാഗമാമനില്  കൂടുതല്  കേഞമാവഗ  കേച്ചവടവം  പചെയ  37  കപെര്പക്കതനിപര
കകേപസ്സുെടുത്തെനിട്ടുമുണഗ.  ഇഇൗ  കകേസ്സുെകേള്  നസ്പീണ്ടുകപെമാകുകേയമാണഗ.  2016  വപര  285
കേഞമാവഗ ബസ്പീഡനി കകേസുകേപളടുത്തെനിട്ടുണഗ.   ഇതുകൂടമാപത പകേമനിക്കല്സഗ അടങ്ങുന്ന മറ്റഗ
മയക്കുമരുന്നുകേള്  ഉപെകയമാഗനിക്കുന്നതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടുവം  കകേസുകേപളടുത്തെനിട്ടുണഗ.
ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള  കകേസുകേളുവം  കേണക്കുകേളുപമലമാവം  വര്ദ്ധനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
ഇതഗ നനിയനനിക്കുന്നതനിനഗ എഹകസഗ ഡനിപ്പെമാര്ട്ടഗപമന്റെനിനഗ ധമാരമാളവം പെരനിമനിതനികേളുണഗ.

1196/2017.
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ആധുനനികേമമായ  ഇഇൗ  വനിപെത്തെഗ  കനരനിടമാന  എഹകസഗ  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടഗപമന്റെഗ  സജ്ജമല.
എഹകസഗ  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റെനിപന  ശകമമാക്കണവം,  അകതമാപടമാപ്പെവംതപന്ന  ജേനകേസ്പീയ
പ്രസമാനമുണമാകേണവം.  ആത്മമാര്തമമായമാണഗ  മദേത്സ്യവര്ജ്ജനവം  നടപ്പെനിലമാക്കമാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നപതങ്കേനില്,  ഗവണ്പമന്റെഗ  ഇതഗ  ഗഇൗരവമമായനിട്ടമാണഗ  എടുക്കുന്നപതന്നഗ
ജേനങ്ങള്ക്കഗ കതമാന്നണവം. ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മുഖത്സ്യമനനി അദ്ധത്സ്യകനമായനി സനിനനിമമാതമാരങ്ങള്,
വനിദേത്സ്യമാര്തനികേള്,  എഴുത്തുകേമാര്,  ഗമാനനിസമാരകേ  പ്രതനിനനിധനികേള്,  രമാഷസ്പീയ
പെമാര്ട്ടനികേളുപടയവം യവജേനങ്ങളുപടയവം പ്രതനിനനിധനികേള് എന്നനിവരടങ്ങുന്ന ഒരു സമനിതനി
രൂപെസ്പീകേരനിക്കണവം.  രണ്ടു വനിഷയങ്ങളമാണഗ  ഞമാന ഉന്നയനിക്കുന്നതഗ.  ഒന്നഗ,  ഇതനിപന്റെ
ഫലമമായനി കകേരളത്തെനിപല യവതലമുറയപട ആകരമാഗത്സ്യവം തകേരുകേയമാണഗ.  എപന്തലമാവം
സഇൗജേനത്സ്യമമായനി  പകേമാടുത്തെമാലുവം  നമാട്ടനിനപുറപത്തെ  ഒരു  വനിഭമാഗവം  കുടുവംബങ്ങളുപട
ജേസ്പീവനിതവം തമാറുമമാറമാകുകേയമാണഗ.  കുടുവംബകേലഹങ്ങള്,  ആത്മഹതത്സ്യ,  പകേമാലപെമാതകേവം,
പെനിടനിച്ചുപെറനി ഇവയപടപയലമാവം അടനിസമാനകേമാരണവം അനനിയനനിതമമായ മദേത്സ്യത്തെനിപന്റെയവം
മയക്കുമരുന്നനിപന്റെയവം  വത്സ്യമാപെനമമാണഗ.  അതുപകേമാണഗ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ഗവണ്പമന്റെഗ
മദേത്സ്യവര്ജ്ജനവം  ഒരു  മുദ്രമാവമാകേത്സ്യമമായനി  ഏപറ്റടുത്തുപകേമാണഗ  വസ്പീടുവം  ഭൂമനിയവം
മറ്റമാനുകൂലത്സ്യങ്ങളുവം  പകേമാടുക്കുന്നകതമാപടമാപ്പെവംതപന്ന  ആ  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങപളലമാവം
സവംരകനിക്കമാനുള്ള  ഒരു  സമൂഹവംകൂടനി  നമുക്കുണമാകേണപമന്നതമാണഗ  ഇഇൗ  സഭയപട
ശദ്ധയനില്  ഞമാന  പകേമാണ്ടുവരുന്നതഗ.  വനിദേത്സ്യമാലയങ്ങളുപട  പെരനിസരങ്ങളനില്
നനിരന്തരമമായ  പെരനികശമാധനയണമാകേണവം.  ഇഇൗ  വനിഷയങ്ങളമാണഗ  ഞമാന  സഭയനില്
ശദ്ധകണനിക്കലമായനി  പകേമാണ്ടുവരുന്നതഗ.   ഗവണ്പമന്റെഗ  ഇതനിപനമാരു  പ്രതനിവനിധനി
കേമാണുപമന്നഗ ഞമാന വനിശസസനിക്കുന്നു.  

പതമാഴനിലുവം എഹകസുവം വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .    റ്റനി  .    പെനി  .    രമാമകൃഷ്ണന) :  സര്,  ഇഇൗ
ശദ്ധ  കണനിക്കല്  കനമാട്ടസ്പീസനില്  പ്രധമാനമമായവം  പ്രതനിപെമാദേനിച്ചനിരനിക്കുന്നതഗ
ലഹരനിവര്ജ്ജനപത്തെ സവംബനനിച്ചമാണഗ.    ഇടതുപെക  ജേനമാധനിപെതത്സ്യമുന്നണനിയപട
പതരപഞടുപ്പെഗ  വനിജ്ഞമാപെനത്തെനില്  ലഹരനി  വര്ജ്ജനത്തെനില്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന
നനിലപെമാടഗ  വത്സ്യകമമാക്കനിയനിട്ടുണഗ.    അതനിനനുസൃതമമായ  സമസ്പീപെനവം  തപന്നയമാണഗ
ഗവണ്പമന്റെഗ ഇഇൗ പ്രശ്നത്തെനില് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതഗ. എലമാതലങ്ങളനിലുമുള്ള നനിയമവനിരുദ്ധ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങപള  തടയമാന  എഹകസഗ  വകുപ്പെഗ  സജ്ജമമാണഗ.  ആവശത്സ്യമമായ
സന്ദര്ഭങ്ങളനിപലലമാവം  കപെമാലസ്പീസനിപന്റെയവം  മറ്റു  വകുപ്പുകേളുപടയവം  സഹകേരണവം  കതടനി
മദേത്സ്യവര്ജ്ജനപത്തെ ലകത്സ്യവം വച്ചഗ നനിയമവനിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തെനങ്ങപള തടയന്നതനിനുള്ള
കേര്ശനമമായ  നടപെടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നുണഗ.  മദേത്സ്യവര്ജ്ജനത്തെനിനഗ  ഉഇൗന്നല്  നല്കേനി
മയക്കുമരുന്നുകേളുപടയവം  മറ്റഗ  ലഹരനിവസ്തുക്കളുപടയവം ഉപെകഭമാഗവം  ഇലമാതമാക്കമാന
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ലകത്സ്യമനിട്ടഗ കകേരള സവംസമാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷനഗ വനിമുകനി പെദ്ധതനി സര്ക്കമാര്
രൂപെവം നല്കേനിയനിട്ടുണഗ. മദേത്സ്യവം, മയക്കുമരുന്നഗ, പുകേയനില എന്നനിവയപട ഉപെകയമാഗത്തെനിപനതനിപര
അതനിശകമമായ  പ്രചെരണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  സവംഘടനിപ്പെനിക്കമാനുവം  നനിയമവനിരുദ്ധ
ലഹരനിവസ്തുക്കളുപട  ദുരുപെകയമാഗവം  ഇലമായ്മ  പചെയ്യുന്നതനിനുമമാണഗ  ഇഇൗ  മനിഷന
രൂപെസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതഗ.  സ്റ്റുഡന്റെഗസഗ  കപെമാലസ്പീസഗ  കകേഡറ്റഗ,  ഹഹസ്കൂള്/കകേമാകളജേഗ  തല
ലഹരനി  വനിരുദ്ധ ക്ലേബ്ബുകേള്,  നമാഷണല്  സര്വ്വസ്പീസഗ  സ്കസ്പീവം,  കുടുവംബശസ്പീ,  സവംസമാന
ഹലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  മദേത്സ്യവര്ജ്ജന സമനിതനികേള്,  വനിദേത്സ്യമാര്തനി/യവജേന/മഹനിളമാ
സവംഘടനകേള് തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ പ്രസമാനങ്ങളുപട പെങ്കേമാളനിത്തെകത്തെമാപടയമാണഗ 'വനിമുകനി'
പെദ്ധതനിയനിലൂപട  കബമാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് നടപ്പെനിലമാക്കമാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഗ.
പെദ്ധതനിയപട നടത്തെനിപ്പെനിനമായനി ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മുഖത്സ്യമനനി പചെയര്മമാനമായനി സവംസമാന
ഗകവണനിവംഗഗ  കബമാഡനിയവം  എഹകസഗ  വകുപ്പുമനനി  പചെയര്മമാനമായനി  എകനികേഷ്യൂട്ടസ്പീവഗ
കേമനിറ്റനിയവം  രൂപെസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണഗ.  കൂടമാപത  ജേനിലമാതല  എകനികേഷ്യൂട്ടസ്പീവഗ  കേമനിറ്റനി,
തകദ്ദേശസസയവംഭരണ  സമാപെനതല  കേമനിറ്റനി,  വമാര്ഡുതല  കേമനിറ്റനി  എന്നനിവയവംകൂടനി
രൂപെസ്പീകേരനിച്ചമാണഗ  കമല്പെദ്ധതനി  നടപ്പെനിലമാക്കുന്നതഗ.  ഇതനിപന്റെ  സവംഘടനമാ
പ്രവര്ത്തെനത്തെനിനുള്ള  എലമാ  നടപെടനികേളുവം  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണഗ.  പകേ.എസഗ.ബനി.സനി.
വനില്പന നടത്തുന്ന മദേത്സ്യത്തെനികന്മേല് ഏര്പപ്പെടുത്തെനിയ അഞ്ചു  ശതമമാനവം  പുനരധനിവമാസ
പസസഗ  ഇനത്തെനില്  സമമാഹരനിക്കുന്ന  തുകേയനില്  നനിന്നുമമാണഗ  പെദ്ധതനിയപട
നടത്തെനിപ്പെനിനുള്ള പചെലവഗ  കേപണത്തുന്നതഗ.  നനിലവനില് എഹകസഗ വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനില്
1735  സ്കൂളുകേളനിലുവം  258  കകേമാകളജുകേളനിലുവം  ലഹരനിവനിരുദ്ധ  ക്ലേബ്ബുകേള്  രൂപെസ്പീകേരനിച്ചഗ
വനിദേത്സ്യമാര്തനികേള്ക്കനിടയനില് ലഹരനിവനിരുദ്ധ കബമാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തെനവം നടത്തെനി
വരുന്നുണഗ.  കശഷനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളനിലുവം കകേമാകളജുകേളനിലുവം മറ്റഗ  സമാധത്സ്യമമായ സമാപെനങ്ങളനിലുവം
ലഹരനിവനിരുദ്ധ ക്ലേബ്ബുകേള് രൂപെസ്പീകേരനിച്ചഗ കബമാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തെനവം ശകനിപപ്പെടുത്തെമാനമാണഗ
ഗവണ്പമന്റെഗ  ശമനിച്ചു  വരുന്നതഗ.  ലഹരനിവസ്തുക്കളുപട  ഉപെകയമാഗത്തെനിപനതനിപര
വനിദേത്സ്യമാര്തനികേള്ക്കുവം  രകനിതമാക്കള്ക്കുവം  കപെരുവനിവരങ്ങള്  പവളനിപപ്പെടുത്തെമാപത
പെരമാതനി  നല്കുന്നതനിനുവം  അധനികൃതപര  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുമമായനി  ആയനിരത്തെനിലധനികേവം
സ്കൂളുകേളനില്  പെരമാതനിപപ്പെട്ടനികേള് സമാപെനിച്ചനിട്ടുണഗ.  സ്റ്റുഡന്റെഗസഗ  കപെമാലസ്പീസഗ  കകേഡറ്റഗ,
നമാഷണല്  സര്വ്വസ്പീസഗ  സ്കസ്പീവം,  കുടുവംബശസ്പീ,  പറസനിഡന്റെഗസഗ  അകസമാസനികയഷനുകേള്
എന്നനിവയപട  സഹകേരണകത്തെമാപട ലഹരനിപക്കതനിപര  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുള്ള
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ഇകപ്പെമാള്  തപന്ന  നടപ്പെനിലമാക്കനിവരുന്നുണഗ.  ഇതഗ  പൂര്ണ്ണമമായവം
പ്രമാവര്ത്തെനികേമമാക്കുന്നതനിനുള്ള  പെദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  കേഴനിഞനിട്ടുണഗ.  അതഗ
നടപ്പെനിലമാക്കുന്നതനിനമാവശത്സ്യമമായ നടപെടനികേളമാണഗ ഗവണ്പമന്റെഗ സസസ്പീകേരനിച്ചു വരുന്നതഗ.

1075/2017.
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ശസ്പീ  .    സനി  .    ദേനിവമാകേരന : സര്,  ഞമാന ഉന്നയനിച്ചതഗ,  ഇഇൗ രവംഗത്തെഗ  habitual
criminals  ഉപണന്നമാണഗ.  അവരുപട  സമ്പൂര്ണ്ണ  വനിവരങ്ങള്  അടങ്ങുന്നതമാണഗ
എഹകസഗ ഹകവം റനിക്കമാര്ഡ്സഗ ബഷ്യൂകറമാ.  അതനികപ്പെമാള് പ്രവര്ത്തെനകമമല.  ഇതഗ
പുനനഃസവംഘടനിപ്പെനിച്ചഗ  പ്രവര്ത്തെനിപ്പെനിക്കണവം.  അതുവഴനി  മമാത്രകമ  ആരമാണഗ  കുറ്റവമാളനികേപളന്നഗ
പപെമാതുജേനങ്ങള്ക്കഗ  കബമാധത്സ്യമുണമാകുകേയള്ളൂ. 

ശസ്പീ  .    റ്റനി  .    പെനി  .    രമാമകൃഷ്ണന : സര്, ഇപതമാരു പ്രകതത്സ്യകേ പ്രശ്നമമാണഗ.  എഹകസഗ
ഹകവം  റനിക്കമാര്ഡ്സഗ  ബഷ്യൂകറമാ  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നുണഗ.   അതനിപന്റെ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
പെരനികശമാധനിച്ചഗ  അപെരത്സ്യമാപ്തതകേള്  പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമാവശത്സ്യമമായ  നടപെടനികേള്
ഗവണ്പമന്റെഗ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണഗ.  ഒരു  കേമാരത്സ്യവംകൂടനി  ഞമാന  വത്സ്യകമമാക്കമാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നു. ലഹരനി വര്ജ്ജന കേത്സ്യമാമ്പയനിനനിപന്റെ സവംസമാനതല ഉദ്ഘമാടനവം നവവംബര്
20-നഗ  തനിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചഗ  നടത്തെമാന  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  കനിക്കറ്റഗ
ഇതനിഹമാസമമായ  ശസ്പീ.  സച്ചനിന  പടനഡുല്ക്കര്  ഇഇൗ  കബമാധവല്ക്കരണത്തെനിപന്റെ
ബമാനഡഗ  അവംബമാസനിഡറമായനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കമാപമന്നഗ  ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുണഗ.
അകദ്ദേഹത്തെനിപന്റെ  കസവനവം  പൂര്ണ്ണമമായനി  ഉപെകയമാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശമങ്ങള്
ഗവണ്പമന്റെഗ  നടത്തെനിവരനികേയമാണഗ.  നവവംബര്  20-നഗ  നടത്തുന്ന  ഉദ്ഘമാടന
പെരനിപെമാടനിയനില് ശസ്പീ.  സച്ചനിന പടനഡുല്ക്കര് പെപങ്കേടുക്കുന്നതമാപണന്നുള്ള വനിവരവവം
ഇഇൗ സഭപയ അറനിയനിക്കമാന ഞമാന ആഗഹനിക്കുകേയമാണഗ.  

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദേനിവമാകേരന :  സര്,  ജേനിലമാതലത്തെനില് കേളകര്മമാരുപടയവം മണ്ഡലങ്ങളനില്
എവം.എല്.എ.-മമാരുപടയവം  പെഞമായത്തുകേളനില്  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുപടയവം  കനതൃതസത്തെനില്
കബമാധവല്ക്കരണ പെരനിപെമാടനികേള് നടത്തുന്നുകണമാ?

ശസ്പീ  .   റ്റനി  .   പെനി  .   രമാമകൃഷ്ണന :  സര്,  ജേനപ്രതനിനനിധനികേള്, പ്രമാകദേശനികേ തലത്തെനിലുള്ള
ഭരണ  സവംവനിധമാനങ്ങള്,  കേളകര്,  പെഞമായത്തെഗ  പസകട്ടറനിമമാര്,   തുടങ്ങനി  എലമാ
വനിഭമാഗവം  ആളുകേപളയവം പെങ്കേമാളനികേളമാക്കനിപക്കമാണ്ടുള്ള വളപര വനിപുലമമായ കബമാധവല്ക്കരണ
പെരനിപെമാടനികേളമാണഗ  'വനിമുകനി'  പെദ്ധതനിയനിലൂപട  ലകത്സ്യമനിടുന്നതഗ.  അതഗ
പ്രമാവര്ത്തെനികേമമാക്കമാനുള്ള നടപെടനികേള് ആരവംഭനിച്ചു കേഴനിഞനിട്ടുണഗ. 

(2)  പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേളനിപല പ്രതനിസനനി

ശസ്പീ  .   എവം  .   ഉമര് :  സര്,  പുതനിയതമായനി രൂപെനികൃതമമായ, പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചഗ മകഞരനി,
ഇടുക്കനി,  പെമാലക്കമാടഗ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേളുപട  എവം.സനി.ഐ.-യമമായനി
ബനപപ്പെട്ട  ചെനില  പ്രശ്നങ്ങള്  സൂചെനിപ്പെനിക്കമാനമാണഗ  ഞമാന  ശമനിക്കുന്നതഗ.
32  വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷമമാണഗ  ഗവണ്പമന്റെഗ  ഉടമസതയനില്  പുതനിയ  പമഡനിക്കല് 
കകേമാകളജുകേള്  വന്നനിട്ടുള്ളതഗ.  അതഗ നടപ്പെനിലമാക്കുകമ്പമാള് ഉണമാകുന്ന പ്രയമാസങ്ങള്
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മനസനിലമാക്കനിയമായനിരനിക്കണവം  ഗവണ്പമന്റുകേള്  അക്കമാരത്സ്യത്തെനില്  കൂടുതല്
ശദ്ധനിക്കമാതനിരുന്നതഗ.   പെകക പ്രയമാസങ്ങള് എത്രതപന്ന ഉണമായനിരുന്നമാലുവം,  ഈ
പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേള് സമൂഹത്തെനിനഗ ആവശത്സ്യമമാപണന്ന കേമാരത്സ്യത്തെനില് യമാപതമാരു
തര്ക്കവമനില.  പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചഗ  മകഞരനി  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേഗ.  മലബമാറനിനമാപകേ
ഗവണ്പമന്റെഗ  കമഖലയനിലുണമായനിരുന്ന  ഒരു  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേഗ  കകേമാഴനികക്കമാടഗ
പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേമാണഗ.  കകേമാഴനികക്കമാടഗ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനില്  സമാധമാരണക്കമാരമായ
കരമാഗനികേള്ക്കുവം  വനിദേത്സ്യമാര്തനികേള്ക്കുമുള്ള  സഇൗകേരത്സ്യങ്ങള്  വളപര  പെരനിമനിതമമാണഗ.
മലപ്പുറവം  ജേനിലയനില്  മമാത്രവം  42  ലകകത്തെമാളവം   ജേനങ്ങളുണഗ.  അതനിനമാല്
മകഞരനിയനില്  ഒരു  പുതനിയ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേഗ  വരനികേപയന്നഗ  പെറയകമ്പമാള്
കകേമാഴനികക്കമാടഗ പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേനിപന്റെ ഭമാരവം കുറയകേയവം മനിടുക്കന്മേമാരുവം മനിടുക്കനികേളുമമായ
വനിദേത്സ്യമാര്തനികേള്ക്കഗ  പെഠനിക്കമാനുള്ള  അവസരവം  ലഭനിക്കുകേയമമാണഗ  പചെയനിട്ടുള്ളതഗ.
മകഞരനി  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേഗ  യമാഥമാര്തത്സ്യമമായനിട്ടഗ  ഇകപ്പെമാള്  അഞമാവം
വര്ഷത്തെനികലക്കഗ  കേടക്കുകേയമാണഗ.  400  കുട്ടനികേള്ക്കഗ  അഡനിഷന  കേനിട്ടനിയനിട്ടുണഗ.
അടുത്തെ  വര്ഷവം  പുതനിപയമാരു  ബമാച്ചഗ  കൂടനി  വന്നമാല്  പൂര്ണ്ണമമായവം  അപതമാരു
പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേമായനി  ഉയരുകേയമാണഗ.  അതനിനനിടയഗ  എവം.സനി.ഐ.-യപട
കനമാവംസുമമായനി ബനപപ്പെട്ടഗ  നമള് പചെയ്തുതസ്പീര്കക്കണ ധമാരമാളവം പ്രശ്നങ്ങള് ബമാക്കനി
നനില്ക്കുകേയമാണഗ.  പ്രധമാനമമായനി  ടസ്പീച്ചനിവംഗഗ-കനമാണ്  ടസ്പീച്ചനിവംഗഗ  സ്റ്റമാഫുകേളുപട
നനിയമനവമമായനി  ബനപപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങളമാണഗ.  അവനിടപത്തെ  ഫമാക്കല്റ്റനിയനിപല  111
കനികയറ്റഡഗ  കപെമാസ്റ്റുകേളനില്,  Professor-4,  Associate  Professor-17,  Tutor-11
ഒഴനിവകേളുണഗ.  പുതനിയതമായനി  കനികയറ്റഗ  പചെകയ്യണ  കപെമാസ്റ്റുകേള്  -  Professer-1,
Associate Prefessor-5  ആണഗ.  പറസനിഡന്റെഗ കഡമാകര്മമാരുപട കനികയറ്റഡഗ കപെമാസ്റ്റഗ
108  എണ്ണമമാണഗ.  അതനില്  കവക്കനസനിയളളതഗ  68  എണ്ണമമാണഗ.  എവം.സനി.ഐ.
കനമാവംസഗ അനുസരനിച്ചഗ കനമാണ് ടസ്പീച്ചനിവംഗഗ സ്റ്റമാഫുകേളുപട എണ്ണവം 745 ആണഗ. ഇകപ്പെമാള്
ഡനി.എച്ചഗ.  പപസഡനില് 330-ഉവം  ഔട്ടഗ  കസമാഴനില്നനിന്നുവം  കനികയറ്റഗ  പചെയ  23-ഉവം
അടക്കവം കപെമാസ്റ്റഗ  പചെയ്തുകേഴനിഞമാല്  415  കനമാണ് ടസ്പീച്ചനിവംഗഗ  സ്റ്റമാഫുകേളുപട  കപെമാസ്റ്റഗ
വസ്പീണ്ടുവം  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയമാണഗ.  ആണ്കുട്ടനികേള്ക്കുവം  പപെണ്കുട്ടനികേള്ക്കുമമായനി
75  കകേമാടനികയമാളവം  രൂപെ  ഉപെകയമാഗനിച്ചഗ  നനിര്മനിക്കുന്ന  കഹമാസ്റ്റല്  പകേട്ടനിടത്തെനിനഗ
എ.എസഗ. ലഭനിക്കുകേയവം പടണര് പചെയ്യുകേയവം പചെയ്പതങ്കേനിലുവം എകസഗ എമഇൗണ്ടുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടുള്ള  തര്ക്കത്തെനില്  ഇകപ്പെമാഴുവം  പടണര്  പ്രമാവര്ത്തെനികേമമാക്കമാന
കേഴനിഞനിട്ടനില.  ആശുപെത്രനിയനിപല  അതത്സ്യമാവശത്സ്യവം  സഇൗകേരത്സ്യമുള്ള  രണ്ടുവം  മൂന്നുവം
നനിലകേളനില്  കഹമാസ്റ്റല്  പ്രവര്ത്തെനിച്ചഗ  400-ഓളവം  കുട്ടനികേള്  പെഠനിച്ചു
പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  പ്രസ്പീ-ഫമാബഗ  പചെയനിട്ടുള്ള സലങ്ങള്കൂടനി  കുട്ടനികേള്  occupy
പചെയ്തുകപെമാകുന്നുണഗ.  ഇത്തെരവം  അസഇൗകേരത്സ്യങ്ങള്ക്കനിടയനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന
മകഞരനി  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനിപല  400-ഓളവം  വനിദേത്സ്യമാര്തനികേളനില്  ഒരു
വനിദേത്സ്യമാര്തനികപെമാലുവം  ഇതുവപര  അടനിസമാനസഇൗകേരത്സ്യ  പ്രശ്നങ്ങപളക്കുറനികച്ചമാ
പ്രയമാസങ്ങപളക്കുറനികച്ചമാ  അപെശബവം  ഉണമാക്കുകേകയമാ  സമരവം  പചെയ്യുകേകയമാ
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പചെയനിട്ടനില. അവര് നന്നമായനി പെഠനിച്ചു പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ. ഒരു പുതനിയ പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേമാണഗ  എന്നുള്ളതു  പകേമാണ്ടുതപന്ന  ഗവണ്പമന്റെനിനഗ  സമാവകേമാശവം  കവണ
പമന്നുള്ളതഗ  അവനിടപത്തെ രകനിതമാക്കളുവം  കുട്ടനികേളുവം  ഉള്പക്കമാണനിട്ടുണഗ  എന്നതമാണഗ
അതനിനുകേമാരണവം.  ഈ കപെമാരമായ്മകേള്ക്കുള്ളനിലുവം മകഞരനി പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേനിപന
സവംബനനിച്ചഗ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മനനി  മനസനിലമാക്കണവം.  കകേരളത്തെനില്  ധമാരമാളവം
സഇൗകേരത്സ്യങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന 24-ഓളവം പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേളുവം 50 വര്ഷവം
പെനിന്നനിട്ട  തനിരുവനന്തപുരവം,  കകേമാഴനികക്കമാടഗ,  തൃശ്ശൂര്,  കകേമാട്ടയവം  പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജുകേളുവം ഉണമായനിട്ടുവം ഈ പെരനിമനിതനികേള് ക്കുള്ളനില് നനിന്നുപകേമാണഗ ആദേത്സ്യ ബമാച്ചഗ
എവം.ബനി.ബനി.എസഗ.-പന്റെ  ഒന്നമാവം  വര്ഷ  പെരസ്പീകയനില്  അക്കമാഡമനികേ  നനിലവമാരവം
പുലര്ത്തെനി  ഏറ്റവവം  കൂടുതല്  കപെര്  പെമാസമായതഗ  മകഞരനി  പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേനിലമാപണന്നഗ സമാന്ദര്ഭനികേമമായനി പെറയമാന ഞമാനമാഗഹനിക്കുകേയമാണഗ. മകഞരനി
പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനിനഗ  ഇഇൗ  പെറഞ  പെരനിമനിതനികേപളമാപക്കയപണങ്കേനിലുവം
മനിടുക്കന്മേമാരുവം  മനിടുക്കനികേളുമമായ  വനിദേത്സ്യമാര്തനികേള്  അതനിപനപയലമാവം  അതനിജേസ്പീവനിച്ചഗ
പെഠനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ. 

പെട്ടനികേജേമാതനി  വനിഭമാഗത്തെനിനുകവണനി  മമാത്രമമായനി  രമാജേത്സ്യത്തെമാദേത്സ്യമമായനി  നനിലവനില്
വന്ന കകേമാകളജേമാണഗ പെമാലക്കമാടഗ പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേഗ.  അതുസവംബനനിച്ചഗ ഇവനിപട
പെറഞതുപകേമാണഗ ഞമാന അക്കമാരത്സ്യവം ആവര്ത്തെനിക്കുന്നനില.  പെട്ടനികേജേമാതനി വനിഭമാഗത്തെനില്പപ്പെട്ട
പെമാവപപ്പെട്ട  70  കുട്ടനികേള്  ഇകപ്പെമാള്  അവനിപട  പെഠനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
അതത്സ്യമാവശത്സ്യ  കേമാരത്സ്യങ്ങളനില്  പ്രയമാസങ്ങളുവം  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളുവം  ഉപണങ്കേനിലുവം
അതനിപന  അതനിജേസ്പീവനിച്ചഗ  മുകന്നമാട്ടു  പപെമായ്പക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെഗ
വന്നതനിനുകശഷവം  ടസ്പീച്ചനിവംഗഗ  കമഖലയനില്  പുതനിയ  നനിയമനങ്ങള്  നടന്നനിട്ടനില.
അവനിപടയവം  എവം.സനി.ഐ.-യപട  കനമാവംസഗ  അനുസരനിച്ചുള്ള  കപെമാസ്റ്റനിവംഗഗ
നടകത്തെണതുണഗ. 

ഇടുക്കനി  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനില്  ഒന്നമാവം  വര്ഷവം  അ ഡനിഷന  പകേമാടുക്കമാന
കേഴനിയമാപതവന്നു.  അടനിസമാന സഇൗകേരത്സ്യങ്ങളുപട പ്രശ്നങ്ങളുണഗ.  അതുകപെമാപലതപന്ന
അവനിപട  നനിയമനിച്ചനിട്ടുള്ള  അദ്ധത്സ്യമാപെകേപര  മറ്റഗ  കകേമാകളജുകേളനികലക്കഗ  മമാറ്റനി
നനിയമനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  

ഓകരമാ  വര്ഷവവം  മകഞരനി  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനിപല  വനിദേത്സ്യമാര്തനികേളുമമായനി
ഇന്റെറമാകഗ  പചെയ്യമാന  അവനിടപത്തെ  ജേനപ്രതനിനനിധനിപയന്ന  നനിലയനില്  എപന്നയവം
വനിളനിക്കമാറുണഗ.  വളപര  പെമാവപപ്പെട്ട  കുട്ടനികേളമാണഗ  പമരനിറ്റഗ  സസ്പീറ്റനില്  വരുന്നതഗ.
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മുഖത്സ്യമനനിയപട മണ്ഡലമമായ ധര്മടത്തുനനിന്നഗ ഒരു കുട്ടനി വരുന്നുണഗ.
വളപര  പെമാവപപ്പെട്ട  കുട്ടനിയമാണഗ,  അമ  മറ്റുള്ളവരുപട  അടുക്കളയനിപല  പെമാത്രവം
കേഴുകേനിയമാണഗ  ആ  കുട്ടനിപയ  പെഠനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ.  ഓകട്ടമാറനിക  ഓടനിക്കുന്നവരുപടയവം
ചുമട്ടുപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുപടയവം  മതത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുപടയവം  മക്കള്  ഇവനിപട
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പെഠനിക്കുന്നുണഗ.  സവംസമാനത്തെനിപന്റെ വനിവനിധ ഭമാഗങ്ങളനില്നനിന്നുവം വളപര മനിടുക്കനികേളുവം
മനിടുക്കന്മേമാരുമമായ  കുട്ടനികേള്  ഇവനിപട  പെഠനിക്കുന്നുണഗ.  'ദേമാരനിദ്രത്സ്യ  ശുഷ്കമമാവം
പെമാഴ്ക്കുടനിലനിപലമാന്നനിലമാണസ്പീ  രുചെനിരമാവംഗനി  ജേനനിച്ചതകത്ര'  എന്നുപെറഞതുകപെമാപല
ദേമാരനിദ്രത്സ്യത്തെമാല്  ശുഷ്കമമായ  കുടനിലുകേളനില്  നനിന്നുമമാണഗ  ഇകപ്പെമാള്  മനിടുക്കന്മേമാരുവം
മനിടുക്കനികേളുവം വന്നുപക്കമാണനിരനിക്കുന്നതഗ എന്നതഗ സകന്തമാഷകേരമമാണഗ.  മകഞരനി പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേടക്കവം  എവം.സനി.ഐ.  കനമാവംസഗ  അനുസരനിച്ചഗ  മുകന്നമാട്ടുകപെമാകേമാന
കേഴനിഞനിലമാപയങ്കേനില്,  അവസമാന  വര്ഷത്തെനികലക്കഗ  കേടക്കുകമ്പമാള്  അതനിപന്റെ
അവംഗസ്പീകേമാരവം  നഷ്ടപപ്പെടമാന  ഇടയമാകുപമന്നഗ   ഭയക്കുകേയമാണഗ.  ഓകരമാ  ദേനിവസവവം
പെത്രങ്ങളനില്  വമാര്ത്തെകേള്  വന്നുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെഗ
അധനികേമാരകമറ്റകശഷവം,  ഈ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനിപന്റെ  കേമാരത്സ്യവം  പെറയമാനകവണനി
ഞമാന  ആദേത്സ്യമമായനി  ഒരു  മനനിപയ  കേമാണമാന  വരുന്നതഗ  അങ്ങപയയമാണഗ.
പെമാരമാവമാരമമായനി  കേനിടക്കുന്ന  അങ്ങയപട  വകുപ്പെനില്  ധമാരമാളവം  പ്രശ്നങ്ങളുണഗ,  ഞമാന
അവംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  പെപക പുതനിയതമായനി ആരവംഭനിച്ച പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേളുപട
പ്രശ്നങ്ങള്  അങ്ങഗ  കനരനിട്ടഗ  മനസനിലമാക്കമാന,  പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചഗ  മകഞരനി  പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേഗ  സന്ദര്ശനിക്കണപമന്നഗ  ഞമാന അകപെകനിച്ചനിരുന്നു.  അങ്ങഗ  കനരനില് വന്നുകേണഗ
കേമാരത്സ്യങ്ങള് പെഠനിക്കണവം.  ഡനി.എച്ചഗ.എസഗ,  ഡനി.എവം.ഇ.  എന്നസ്പീ രണഗ  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റുകേള്
ഒരുമനിച്ചമാണഗ  പ്രവര്ത്തെനവം  ആരവംഭനിച്ചതഗ.  അതഗ  പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇഇൗ
പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേഗ  രൂപെസ്പീകൃതമമായകപ്പെമാള്തപന്ന ഒരു ധമാരണ ഉണമാക്കനിയനിരുന്നു.
മകഞരനിയനില്നനിന്നുവം രണ്ടുമൂന്നു കേനികലമാമസ്പീറ്റര് മമാറനി പചെരണനി എന്ന  സലത്തെഗ അഞഗ
ഏക്കറനിലധനികേവം  ഭൂമനി  പഹല്ത്തെഗ  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റെനിപന്റെ  കേസ്പീഴനിലുണഗ.  അവനിപടപയമാരു
ജേനറല്  ആശുപെത്രനി  സമാപെനിക്കമാപമന്നതമായനിരുന്നു  ധമാരണ.  ഒരു  കൂട്ടനില്
രണ്ടു റമാണനിമമാര് എന്നതുകപെമാപലയള്ള പ്രശ്നവം ഇനനി കൂടുതല് കേമാലവം തുടരമാനമാകേനില.
അതുപകേമാണഗ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനിപന  സസതനമമാക്കനി  പചെരണനിയനില്  ജേനറല്
ആശുപെത്രനി ആരവംഭനിക്കണപമന്നഗ  ആഗഹനിക്കുകേയവം കേഴനിഞ സര്ക്കമാര് അതനിപന്റെ
തുടക്കപമന്ന നനിലയഗ 10 കകേമാടനി രൂപെ ബഡ്ജേറ്റനില് പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കുകേയവം പചെയ്തു. ഞമാന
അകങ്ങക്കഗ ആദേത്സ്യവംതന്ന നനികവദേനവം നല്കേനിയതഗ അതുസവംബനനിച്ചമായനിരുന്നു. പെപക
എനനിക്കഗ  ലഭനിച്ച  മറുപെടനി  നനിര്ഭമാഗത്സ്യകേരമമാണഗ.  പചെരണനിയനില്  പ്രകതത്സ്യകേമമായനി  ഒരു
ജേനറല്  ആശുപെത്രനി  ആരവംഭനിക്കമാന  സമാമ്പത്തെനികേമമായ  ബുദ്ധനിമുട്ടഗ
അനുവദേനിക്കുന്നനിപലന്നമാണഗ  ലഭത്സ്യമമായ മറുപെടനി.  അതഗ മുനപുണമായനിരുന്ന ധമാരണയഗ
വളപരയധനികേവം  പ്രയമാസങ്ങളുണമാക്കുവം.  നനിലവനിലുള്ള  സമ്പ്രദേമായമനുസരനിച്ചഗ
മുകന്നമാട്ടുകപെമാകുന്നതനിനഗ  പ്രയമാസമുണമാക്കുവം.  അതുപകേമാണഗ  ജേനറല്  ആശുപെത്രനി
പചെരണനിയനികലക്കഗ   മമാറ്റനി  സമാപെനിക്കമാനുവം  മകഞരനി  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനിപന്റെ
അടനിസമാന സഇൗകേരത്സ്യങ്ങള് വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാനുവം   ഇടുക്കനിയനിപലയവം പെമാലക്കമാപട്ടയവം
പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേളുപട ബമാക്കനിയള്ള കേമാരത്സ്യങ്ങള് പചെയ്യുന്നതനിനുവംകവണനി അങ്ങഗ
അടനിയന്തരമമായനി  ഇടപപെടുകേയവം പ്രകതത്സ്യകേമമായനി  മസ്പീറ്റനിവംഗഗ  വനിളനിച്ചുകൂട്ടുകേയവം കവണവം.
പഹല്ത്തെഗ  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റെനിപന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കനിടയനില്  പുതുതമായനി  ആരവംഭനിച്ച
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പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേളനില്  സമാധമാരണക്കമാരനഗ  സൂപ്പെര്  പസഷത്സ്യമാലനിറ്റനി
സഇൗകേരത്സ്യകത്തെമാടുകൂടനിയള്ള  ചെനികേനിതമാ  സഇൗകേരത്സ്യവം  ലഭത്സ്യമമാക്കമാനമാവശത്സ്യമമായ  നടപെടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണവം.   മലബമാറനില്  നനിന്നുവം  ധമാരമാളവം  കേത്സ്യമാനസര്  കരമാഗനികേള്
ചെനികേനിതയമായനി തനിരുവനന്തപുരകത്തെക്കഗ വരുന്നുണഗ.  കേണ്ണൂര് എകഗപ്രസനിലമായമാലുവം
അമൃത  എകഗപ്രസനിലമായമാലുവം  കേത്സ്യമാനസര്  കരമാഗനികേളുപട  ഒരു  നസ്പീണനനിരതപന്ന
വരുന്നതമായനി കേമാണമാവം.  അതുപകേമാണഗ മകഞരനി പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേനില് കേത്സ്യമാനസര്,
കേനിഡ്നനി  മമാറ്റനിവയ്ക്കുല്  കപെമാലുള്ള   ചെനികേനിതകേള്ക്കമായനി   സൂപ്പെര്  പസഷത്സ്യമാലനിറ്റനി
സഇൗകേരത്സ്യമുണമാക്കണവം.  കേനിഫ്ബനി  വന്നകപ്പെമാള്  വലനിയ  പ്രതസ്പീകയണമായനിരുന്നു.
കേനിഫ്ബനിയനിലൂപട  പ്രകതത്സ്യകേ  കപ്രമാജേക്ടുകേള് പകേമാടുത്തെഗ പുതനിയ പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേളനിപല
അടനിസമാന സഇൗകേരത്സ്യങ്ങള് വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാന  ശമനിക്കണവം.  പെമാവപപ്പെട്ട,  സമാധമാരണക്കമാരമായ
ആളുകേളുപട മക്കള്, പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചഗ പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേനില് പെഠനിക്കുന്ന മനിടുക്കന്മേമാരുവം
മനിടുക്കനികേളുമമായനിട്ടുള്ള    കുട്ടനികേള്  ഒരനിക്കലുവം  വഴനിയമാധമാരമമാകേമാതനിരനിക്കമാന  അങ്ങഗ
പ്രകതത്സ്യകേവം തമാല്പ്പെരത്സ്യപമടുക്കണപമന്നഗ പെറയകേയമാണഗ. 

ആകരമാഗത്സ്യവവം സമാമൂഹത്സ്യനസ്പീതനിയവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി പകേ  .    പകേ  .    പപശലജേ ടസ്പീച്ചര്):
സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  എവം.എല്.എ.  ചൂണനിക്കമാണനിച്ച  വനിഷയങ്ങള്  സര്ക്കമാര്
ഗഇൗരവമമായനി  പെരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുണഗ.  പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേളുപട  പ്രധമാന ഉകദ്ദേശത്സ്യവം
പെഠനവവം  ഗകവഷണവമമാണഗ.  നനിലവനിലുള്ള സര്ക്കമാര്  പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേപള
നല നനിലവമാരത്തെനികലക്കഗ  ഉയര്കത്തെണതമായനിട്ടുണഗ.  35  വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷമമാണഗ
പുതനിയ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേള്  പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ചപതന്നഗ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പമമ്പര്
പെറഞ്ഞു.  നനിലവനിലുള്ള  അഞഗ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേളുപട  അവസ  തപന്ന
ഒരുപെമാടഗ  പമച്ചപപ്പെടുകത്തെണതമായനിട്ടുണഗ.  അന്തമാരമാഷ  റമാങ്കേനിവംഗനിപലമാന്നുവം  നമ്മുപട
പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേള്ക്കഗ  ഇടവംപെനിടനിക്കമാന  കേഴനിഞനിട്ടനില.  അതനിപന്റെ  അക്കമാദേമനികേ
നനിലവമാരവവം  പെശമാത്തെല  സഇൗകേരത്സ്യവവം  സമാകങ്കേതനികേ  സഇൗകേരത്സ്യങ്ങളുപമലമാവം
വര്ദ്ധനിപ്പെനികക്കണതമായനിട്ടുണഗ.  അതഗ  ഭമാരനിച്ച  ഉത്തെരവമാദേനിത്തെവവം,  അത്രതപന്ന
പെണപച്ചലവമുള്ള കേമാരത്സ്യമമായനിരനിക്കുവം.  അതനിനഗ  സര്ക്കമാര് മുനഗണന നല്കുന്നുണഗ.
കേഴനിഞ  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേമാലത്തെഗ  പുതനിയതമായനി  പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ച  കുകറ
പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേളുണഗ.   ഇഇൗ  പകേമാച്ചു  കകേരളത്തെനിനഗ  ഒരുമനിച്ചഗ  തമാങ്ങമാന
കേഴനിയമാവന്ന  രസ്പീതനിയനിലല  ഇഇൗ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേള്  ഒന്നനിച്ചഗ  പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്ക
പപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതഗ.  ഓകരമാ  പ്രകദേശത്തുവം  പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേള്
പെനിനവലനിക്കമാന  സമാധനിക്കമാത്തെവനിധവം,  അതഗ  നനിലനനിര്കത്തെണതമായനി  വരുന്നു.
പപപ്രമറനി, പസക്കണറനി, പടര്ഷത്സ്യറനി കമഖലകേപള ഒരുകപെമാപല സമ്പുഷ്ടമമാക്കനിപക്കമാണഗ
സമാധമാരണക്കമാര്ക്കഗ  സഇൗജേനത്സ്യമമായനി  ഏറ്റവവം  നല  ചെനികേനിത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ
എന്നതമാണഗ  സര്ക്കമാര്  ലകത്സ്യമനിടുന്നതഗ.  അതനിപന്റെ വനിശദേസ്പീകേരണവം ഞമാന ഇവനിപട
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നല്കുന്നനില.  പപപ്രമറനി  പഹല്ത്തെഗ  പസന്റെര്  മുതല്  ജേനിലമാ  ആശുപെത്രനിവപരയവം
പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേളുവം എലമാവം  ഒകര സമയത്തെഗ ശദ്ധനികക്കണ വസ്തുതകേളമാണഗ.
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മുഖത്സ്യമനനി പെറഞനിട്ടുള്ളതുകപെമാപല  ജേനിലമാ ആശുപെത്രനികേളനിപലമാപക്ക
സൂപ്പെര്  പസഷത്സ്യമാലനിറ്റനി  സഇൗകേരത്സ്യങ്ങള്  വരുന്ന  സമയത്തെഗ  സമാധമാരണക്കമാരനഗ
ആധുനനികേ  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ചെനികേനിത  ലഭത്സ്യമമാക്കമാന  സമാധനിക്കുവം.  ഇനനി  ഞമാന
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പമമ്പര് പെറഞ കേമാരത്സ്യത്തെനികലക്കുതപന്ന  വരമാവം,  മകഞരനി   പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേഗ  2013-ലമാണഗ  പ്രവര്ത്തെനമമാരവംഭനിച്ചതഗ.  ഇഇൗ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേഗ
പ്രവര്ത്തെനവം ആരവംഭനിക്കുകമ്പമാള്, പുതുതമായനി പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കപപ്പെട്ട മപറ്റലമാ പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജുകേപളയവംകപെമാപല  പൂര്ണ്ണമമായ സഇൗകേരത്സ്യങ്ങപളമാന്നുവം അവനിപട  ഉണമായനിരുന്നനില.
എലമാ  സഇൗകേരത്സ്യങ്ങളുവം  പൂര്ണ്ണമമായനി  ഉണമാക്കനിയനിട്ടമാകണമാ  പുതനിയ  പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേഗ  പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കുകേ എന്നഗ  കേഴനിഞ തവണ ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അവംഗങ്ങളനില്
ആകരമാ  കചെമാദേനിച്ചനിരുന്നു.  എവം.സനി.പഎ.  കനമാവംസഗ  അനുസരനിച്ചുള്ള   സഇൗകേരത്സ്യങ്ങള്
പെരനിമനിതമമായനിപട്ടങ്കേനിലുമുപണങ്കേനില്  മമാത്രകമ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേഗ  പ്രവര്ത്തെനിപ്പെനിക്കമാന
സമാധനിക്കുകേയള്ളൂ.    പെത്തുവം  അനപെതുവം   ഏക്കര്  സലവം  ഏപറ്റടുത്തെഗ   പെകത്തെമാ
അനപെകതമാ  കകേമാടനി  രൂപെ  നബമാര്ഡനിപന്റെ  സ്കസ്പീമനില്  വകേയനിരുത്തെനിപക്കമാണഗ  ഒകര
സമയവം ധമാരമാളവം പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേള് ആരവംഭനിക്കുകേയമാണഗ പചെയതഗ.  അതനിപന്റെ
പ്രവര്ത്തെനവം  പൂര്ണ്ണ  രസ്പീതനിയനില്  വരണപമങ്കേനില്  ഇനനിയവം  കകേമാടനിക്കണക്കനിനഗ രൂപെ
പചെലവഴനിക്കണവം.  അതുകപെമാപലതപന്ന,  ഫമാക്കല്റ്റനി  ലഭത്സ്യമമാക്കുകേ  എന്നതഗ  വളപര
പ്രധമാനപപ്പെട്ട  വനിഷയമമാണഗ.  നനിലവനിലുള്ള  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  അഞഗ  പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജുകേളനികലക്കഗ ആവശത്സ്യമമായ ഫമാക്കല്റ്റനിപയ കേനിട്ടമാത്തെ അവസയണഗ. കപെമാസ്റ്റഗ
കനികയറ്റഗ  പചെയമാലുവം  ഗവണ്പമന്റെഗ  കമഖലയനികലക്കഗ  വരമാന  തമാല്പ്പെരത്സ്യമുള്ള
വനിദേഗ്ദ്ധരമായ  ആളുകേപള  കേനിട്ടമാത്തെ  സനിതനിയണഗ.  അതഗ  പെരനിഹരനിക്കമാന  നല
പെരനിശമവം  നടത്തുകേയമാണഗ.  അകതമാപടമാപ്പെവം,  പുതുതമായനി  പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കപപ്പെട്ട
പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേളനില്  ആവശത്സ്യമമായ തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുകേയവം ഫമാക്കല്റ്റനിപയ
നനിശയനിക്കുകേയവം  പചെയ്യണവം.  ഇതഗ  പെറയന്നതുകപെമാപല  എളുപ്പെമുള്ള  കേമാരത്സ്യമല.
സര്ക്കമാര്   അതനിനഗ  പെരനിശമനിക്കുകേയമാണഗ.  മകഞരനി  ജേനറല്  ആശുപെത്രനിപയ
പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേമാക്കനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കുപമന്നഗ  പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കുന്നതനികനമാപടമാപ്പെവം
നമാമമമാത്രമമായ,  ചുരുക്കവം  തസനികേകേളമാണഗ  അന്നഗ  സര്ക്കമാര്  സൃഷ്ടനിച്ചതഗ.
ആപകേ  211  അദ്ധത്സ്യമാപെകേ  തസനികേകേളുവം  50  അനദ്ധത്സ്യമാപെകേ  തസനികേകേളുമമാണഗ
സൃഷ്ടനിക്കപപ്പെട്ടതഗ.  ഇതനിപന്റെ ഇരട്ടനിയനികലപറ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കപപ്പെട്ടമാല് മമാത്രകമ
എവം.സനി.പഎ.-യപട  അവംഗസ്പീകേമാരകത്തെമാടുകൂടനി  പൂര്ണ്ണരസ്പീതനിയനില്  ഇഇൗ  പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേനിനഗ  പ്രവര്ത്തെനിക്കമാന സമാധനിക്കുകേയള്ളൂ.  പമഡനിക്കല് കേഇൗണ്സനില് ഓഫഗ
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ഇന്തത്സ്യ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന പെശമാത്തെല സഇൗകേരത്സ്യങ്ങപളലമാവം ഇനനിയവം ഒരുകക്കണതമായനിട്ടുണഗ.
75  കകേമാടനി  രൂപെയപട  ഭരണമാനുമതനി  ലഭനിച്ച  കഹമാസ്റ്റലനിപന്റെയവം  പറസനിഡന്റെഗ
കേസമാര്കട്ടഴ്സുകേളുപടയവം നനിര്മമാണപ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ആരവംഭനിക്കമാന നടപെടനി സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണഗ.
59  കകേമാടനി  രൂപെയപട  നനിര്മമാണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുള്ള  പപ്രമാകപ്പെമാസല്
സര്ക്കമാരനിപന്റെ  മുന്നനിലുണഗ.  അതഗ  പെരനികശമാധനിച്ചുവരനികേയമാണഗ.  എവം.സനി.പഎ.
അധനികൃതര്  ഇനപസകനഗ  വരുപമന്നുള്ള  ധമാരണയനില്  അവനിപട  അതത്സ്യമാവശത്സ്യ
സഇൗകേരത്സ്യങ്ങപളമാരുക്കമാന ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെഗ വന്നതനിനുകശഷവം ശദ്ധനിച്ചനിട്ടുണഗ.  ഇഇൗ
സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരത്തെനില്  വന്നതനിനുകശഷവം  പ്രനിനസനിപ്പെമാളനികനയവം  വനിവനിധ
ഡനിപ്പെമാര്ട്ടഗപമന്റുകേള്ക്കമാവശത്സ്യമമായ ഫമാക്കല്റ്റനികയയവം  ടമാനസ്ഫര് ആന്റെഗ  കപെമാസ്റ്റനിവംഗഗ
വഴനിയവം  വര്ക്കനിവംഗഗ  അകറഞഗപമ ന്റെഗ  വഴനിയവം  മകഞരനിയനില്  നനിയമനിച്ചനിട്ടുണഗ.
പപലബറനി,  ഫമാര്മകക്കമാളജേനി,  കഫമാറനസനികേഗ  പമഡനിസനിന  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ
ഡനിപ്പെമാര്ട്ടഗപമന്റുകേള്, കേസമാര്കട്ടഴ്സുകേള്, കഹമാസ്റ്റലുകേള് തുടങ്ങനിയവപയലമാവം പൂര്ത്തെനിയമാക്കനിയമാല്
മമാത്രകമ  പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേനിപന്റെ പൂര്ണ്ണമമായ പ്രവര്ത്തെനവം  സമാധത്സ്യമമാകുകേയള്ളൂ.
കനരപത്തെ എവം.സനി.പഎ.-യഗ ചെനില അഷസറനസുകേള് പകേമാടുത്തെമാല് കുട്ടനികേപള അഡനിറ്റഗ
പചെയ്യമാന അനുവമാദേവം  പകേമാടുക്കുന്നതമായനിട്ടമാണഗ   കേണനിരുന്നതഗ.  എന്നമാല് ഇകപ്പെമാള്
ഇനപസകന കുറച്ചുകൂടനി  കേടുത്തെതമാക്കനി മമാറ്റനിയനിട്ടുണഗ.  ഇഇൗ പെറഞ രസ്പീതനിയനിലുളള
പഫസനിലനിറ്റസ്പീപസമാപക്ക ഉപണങ്കേനില് മമാത്രകമ എവം.സനി.പഎ.  അവംഗസ്പീകേമാരവം നല്കുകേയള്ളൂ.
അതഗ  മകഞരനിയനില്  ഉണമാക്കനിപയടുക്കണവം.  മകഞരനിപയ  ഉകപെകനിക്കുന്നനില.
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പമമ്പര് പെറഞതുകപെമാപല, ആകരമാഗത്സ്യ വകുപ്പുമനനി എന്ന നനിലയനില്
മകഞരനി പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേഗ സന്ദര്ശനിച്ചഗ കപെമാരമായ്മകേള് പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമാവശത്സ്യമമായ
നടപെടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുവം. കൂട്ടമായ നടപെടനിയനിലൂപട മകഞരനി പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേനിപന്റെ
ഇന്നപത്തെ അവസ മമാറ്റനിപയടുത്തെഗ  നപലമാരു പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേമാക്കനി മമാറ്റമാനുള്ള
പെരനിശമവം നടത്തെമാവം. 

ഇടുക്കനിയനില്  പുതുതമായനി  തുടങ്ങനിയ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനിപന്റെ  സനിതനിയവം
ഇപതമാപക്കത്തെപന്നയമാണഗ.  ഇടുക്കനി,  പപപെനമാവനിപല  ജേനിലമാ  ആശുപെത്രനിപയ
300  കേനിടക്കകേളുള്ള  ആശുപെത്രനിയമായനി  ഉയര്ത്തുപമന്നഗ  പെറഞ്ഞുപകേമാണമാണഗ
പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേമായനി  അന്നഗ  പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ചതഗ.  ആ  അവസരത്തെനില്  അവനിപട
ആവശത്സ്യമമായ  യമാപതമാരു  സജ്ജസ്പീകേരണങ്ങളുമുണമായനിരുന്നനില. പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ച  ഉടന
തപന്ന  ഇഇൗ  സജേസ്പീകേരണങ്ങപളമാപക്കയണമാക്കമാന  ആവശത്സ്യമമായ  പെണവം
വകേയനിരുത്തെനിയനിരുന്നനില,  ഇതനിനമാവശത്സ്യമമായ  മമാസ്റ്റര്  പമാന  പൂര്ണ്ണമമായനി
അവംഗസ്പീകേരനിക്കപപ്പെട്ടനിട്ടനില,  പെകക  ജേനിലമാ  ആശുപെത്രനി  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേമായനി



ശദ്ധകണനിക്കല് 331

പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ചു. തല്ക്കമാലവം ചെനില സഇൗകേരത്സ്യങ്ങള്  ഏര്പപ്പെടുത്തെനി. 2014-ലുവം  2015-ലുവം
എവം.സനി.പഎ.  ഇനപസകന വരുന്ന സമയത്തെഗ കഹമാസ്റ്റലുവം കേസമാര്കട്ടഴ്സുവം ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റുകേളുവം
ക്ലേനിനനിക്കല്  സഇൗകേരത്സ്യങ്ങളുമുണമാക്കമാപമന്നുവം  ഇത്രയവം  കേനിടക്കകേളുള്ള  ആശുപെത്രനിയമായനി
അപ്കഗഡഗ  പചെയ്യമാപമന്നുപമമാപക്കയളള  അഷസറനസഗ  പകേമാടുത്തെനിരുന്നു.  അതഗ
അഷസറനസഗ   മമാത്രമമായനിരുന്നു.  2014-ലുവം  2015-ലുവം  ഇഇൗ  അഷസറനസനികന്മേല്
എവം.സനി.പഎ.  അവംഗസ്പീകേമാരവം പകേമാടുത്തു.  എന്നമാല് 2016  ആദേത്സ്യവം,  ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെഗ
അധനികേമാരത്തെനില് വരുന്നതനിനുമുമ്പഗ   ഇനപസകന നടന്നകപ്പെമാള് മുനവര്ഷങ്ങളനില്
നല്കേനിയ  അഷസറനസുകേപളമാന്നുവം  പെമാലനിക്കപപ്പെടമാത്തെതുപകേമാണഗ  മൂന്നമാമപത്തെ
ബമാച്ചനിപന എടുക്കമാനുള്ള അവംഗസ്പീകേമാരവം എവം.സനി.പഎ. നല്കേനിയനില. അതമാണഗ ഇടുക്കനി
പപപെനമാവനിലുള്ള  ആശുപെത്രനിയപട  സനിതനി.  2014-15  വര്ഷങ്ങളനില്   സജ്ജസ്പീകേരണങ്ങള്
ഒരുക്കമാപമന്ന ഉറപ്പെനിലമാണഗ  50  വസ്പീതവം വനിദേത്സ്യമാര്തനികേപള അവനിപട പ്രകവശനിപ്പെനിച്ചതഗ.
2016-17  വര്ഷകത്തെക്കുള്ള പ്രകവശനത്തെനിനഗ എവം.സനി.പഎ.-യപട അവംഗസ്പീകേമാരവം ലഭനിച്ചനില.
രണമാവം  വര്ഷവം  എവം.ബനി.ബനി.എസഗ.  വനിദേത്സ്യമാര്തനികേളുപട  പെഠനത്തെനിനമാവശത്സ്യമമായ
ക്ലേനിനനിക്കല്  സഇൗകേരത്സ്യങ്ങപളമാന്നുമനിലമാത്തെതനിനമാല്  കുട്ടനികേളുപട  ഭമാവനി  പെരനിഗണനിച്ചഗ
രണമാവം  വര്ഷ  എവം.ബനി.ബനി.എസഗ.  വനിദേത്സ്യമാര്തനികേപള  തമാല്ക്കമാലനികേമമായനി  മറ്റഗ
കകേമാകളജുകേളനികലക്കഗ മമാറ്റനി, അവരുപട വനിദേത്സ്യമാഭത്സ്യമാസവം ഉറപ്പുവരുത്തെനിയനിട്ടുണഗ. 'ഞങ്ങള്
ലക്ച്ചര്  പമകത്തെഡനില്  എങ്ങപനയമാണഗ  എവം.ബനി.ബനി.എസഗ.  പെഠനിക്കുന്നതഗ,
ക്ലേനിനനിക്കല്  സഇൗകേരത്സ്യങ്ങപളമാന്നുമനില,  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റുകേപളമാന്നുവം  സജ്ജസ്പീകൃതമല.
ഞങ്ങപള വത്സ്യമാജേകഡമാകര്മമാരമാക്കനി  മമാറ്റരുതഗ,  ദേയവമായനി  ഞങ്ങപള ഇഇൗ സഇൗകേരത്സ്യങ്ങളുള്ള
ഒരനിടകത്തെക്കഗ  മമാറ്റനിത്തെരുകമമാ'  എന്നഗ   കുട്ടനികേളുവം  രകകേര്ത്തെമാക്കളുവം  എപന്റെയടുത്തെഗ
പെരമാതനിപപ്പെട്ടനിരുന്നു.  അങ്ങപന  പസക്കന്റെഗ  ഇയറനിപല  വനിദേത്സ്യമാര്തനികേപള  കുകറപശ്ശെയമായനി
സഇൗകേരത്സ്യമുള്ള  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേളനികലക്കഗ  വനിനത്സ്യസനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
അതമാണഗ  ഇടുക്കനി  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനിപന്റെ  അവസപയന്നമാണഗ  പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചഗ
പെറയമാനുള്ളതഗ.  അവനിപട  ഞമാന  തപന്ന  പെപങ്കേടുത്തെഗ  മസ്പീറ്റനിവംഗഗ  നടത്തെനിയനിരുന്നു.
ഭമാവനിയനില്  ഇതനിപന പൂര്ണ്ണകതമാതനില്  പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേമാക്കനി  മമാറ്റനിപയടുക്കുന്നതനിനഗ
എപന്തമാപക്ക കവണപമന്നുവം മമാസ്റ്റര് പമാന തയ്യമാറമാക്കുന്നതു സവംബനനിച്ചുവം നനിലവനില്
അനുവദേനിച്ചനിട്ടുള്ള  10  കകേമാടനി  രൂപെയകടയവം  48  കകേമാടനി  രൂപെയപടയവം  പകേട്ടനിടങ്ങള്
പൂര്ത്തെനിയമാക്കുന്നതു  സവംബനനിച്ചുവം  മറ്റഗ  സഇൗകേരത്സ്യങ്ങളുണമാക്കുന്നതു  സവംബനനിച്ചുവം
അവനിടപത്തെ  എവം.പെനി.,  എവം.എല്.എ.-മമാരമായ  ശസ്പീ  കറമാഷനി  അഗസ്റ്റനിന,
ശസ്പീ. എവം. എവം. മണനി ഉള്പപ്പെപടയള്ളവരുമമായനി  വളപര വനിശദേമമായ ചെര്ച്ച  നടത്തെനി.
നപലമാരു  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേമാക്കനി  മമാറ്റുന്നതനിനുള്ള   പെരനിശമവം  നടക്കുന്നുണഗ.
പുതനിയ അക്കമാദേമനികേഗ  കബമാക്കഗ,  പുതനിയ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേഗ  ആശുപെത്രനി  300
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കേനിടക്കകേളുള്ള  വമാര്ഡുകേള്  ഓപ്പെകറഷന  തനികയറ്റര്  എന്നനിവയപട  നനിര്മമാണവം
നടന്നുവരനികേയമാണഗ.  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനിനമാവശത്സ്യമമായ  തസനികേകേള്
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പപ്രമാകപ്പെമാസല്  തയ്യമാറമാക്കനി  വരുന്നു.  ധമാരമാളവം  തസനികേകേള്
കനികയറ്റഗ പചെയമാല് മമാത്രകമ ഒരു പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേമായനി മമാറുകേയള്ളൂപവന്നതമാണഗ
വസ്തുത. 

പെമാലക്കമാടഗ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേഗ  യഥമാര്തത്തെനില്  എസഗ.സനി./എസഗ.ടനി.
വകുപ്പെനിപന്റെ  കേസ്പീഴനിലമാണഗ  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതഗ,  ആകരമാഗത്സ്യ  വകുപ്പെനിപന്റെ  കേസ്പീഴനിലുള്ള
സമാപെനമല.  പെട്ടനികേജേമാതനി/പെട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  കകമ  വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനില്  2014  മുതലമാണഗ
ഇതഗ പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേമായനി മമാറനിയതഗ.  അവനിപട എവം.സനി.പഎ.  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേമാരമുള്ള
സ്റ്റമാഫഗ  പെമാകറ്റണുവം പെഠന സഇൗകേരത്സ്യങ്ങളുവം  ഇനനിയവം  ഉറപ്പെമാകക്കണതമായനിട്ടുണഗ.  100
വസ്പീതവം  കുട്ടനികേള്ക്കഗ  പ്രകവശനവം  ലഭനിച്ചനിട്ടുണഗ.  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  കേമാരത്സ്യങ്ങള്
അവനിപട   ഒരുകക്കണതമായനിട്ടുണഗ.  അവനികടയവം  എവം.സനി.പഎ.  ചെനില  കപെമാരമായ്മകേള്
ചൂണനിക്കമാണനിച്ചനിട്ടുണഗ.  ആ കപെമാരമായ്മകേള് പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഗ എസഗ.സനി./എസഗ.ടനി.
വകുപ്പുതപന്ന  മുനകേപയ്യടുത്തെഗ  പ്രവര്ത്തെനവം  നടത്തുന്നുണഗ.  എന്നമാല്  അവനിപടയവം
ആവശത്സ്യമമായ തസനികേകേള് കനികയറ്റഗ പചെയ്യുന്നതനിനഗ മുനകേപയ്യടുകക്കണതഗ ആകരമാഗത്സ്യ
വകുപ്പുവം ഗവണ്പമന്റുമമാണഗ.  അതനിനമാവശത്സ്യമമായ നടപെടനികേള് എടുത്തുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
ആശുപെത്രനി  പകേട്ടനിടത്തെനിപന്റെയവം  അനുബന  പകേട്ടനിടങ്ങളുപടയവം പെണനികേള്  നടന്നു
പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  നനിര്മമാണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  പൂര്ത്തെനിയമാകുന്നതുവപര
പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനിപല  ക്ലേനിനനിക്കല് കഡമാകര്മമാര്  ജേനിലമാ  ആശുപെത്രനിയനിപല  ഒഇൗട്ടഗ
കപെഷത്സ്യന്റെഗ  വനിഭമാഗത്തെനില്  വച്ചഗ  കരമാഗനികേപള  പെരനികശമാധനിച്ചു  പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
കകേമാകളജേഗ പെരനിസരത്തുതപന്ന ആശുപെത്രനി പകേട്ടനിടവം  പൂര്ത്തെനിയമാകുന്ന മുറയഗ  ചെനികേനിതമാ
സഇൗകേരത്സ്യങ്ങള്  അതമാതനിടങ്ങളനികലക്കഗ  മമാറ്റുന്നതനിനുവം ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റുകേളുപട  പ്രവര്ത്തെനവം
ആരവംഭനിക്കുന്നതനിനുവം  സമാധനിക്കുവം.  എവം.സനി.പഎ.  മമാനദേണ്ഡവം  അനുസരനിച്ചുള്ള
കേമാരത്സ്യങ്ങപളലമാവം അവനിപട പചെയ്തുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ. 

മൂന്നഗ  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേപളക്കുറനിച്ചമാണഗ  പ്രധമാനമമായനി  കചെമാദേനിച്ചതഗ.
മറ്റുകേമാരത്സ്യങ്ങള്  ഞമാന  ഇകപ്പെമാള്  പെറയന്നനില.  ഇ.എസഗ.പഎ.  പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേഗ  കേഴനിഞ  സര്ക്കമാര്  ഏപറ്റടുത്തെതമാണഗ.   ഇ.എസഗ.പഎ.  പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേനിനഗ   ഇ.എസഗ.പഎ.  കകേമാര്പ്പെകറഷന  മകനമാഹരമമായ  പകേട്ടനിടമുണമാക്കനി
പകേമാടുത്തെനിരുന്നു.  അതഗ  ഏപറ്റടുക്കുന്നതനിനഗ   വലനിപയമാരു   പ്രകനിയ  തപന്ന
പൂര്ത്തെനിയമാക്കണമമായനിരുന്നു.  അപതമാന്നുവം  പൂര്ത്തെനിയമാക്കമാപതയമാണഗ   പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേമായനി  പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ചതഗ.  ഏതമായമാലുവം  ഇഇൗ  സര്ക്കമാര്  വന്നതനിനുകശഷവം
അവനിപട  പ്രനിനസനിപ്പെമാളനികനയവം സൂപ്രണനികനയവം നനിയമനിച്ചഗ  കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനിനുവം
എവം.സനി.പഎ.-യ്ക്കുവം  കേത്തെയയ്ക്കുകേയവം  എല്.ഒ.പെനി.  നല്കുന്നതനിനമാവശത്സ്യമമായ  നടപെടനി
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സസസ്പീകേരനിക്കണപമന്നഗ  പെറയകേയവം  പചെയ്തു.  തസനികേ  ഇപലന്നഗ  പെറഞകപ്പെമാള്,
അദ്ധത്സ്യമാപെകേ വനിഭമാഗത്തെനിലുവം അനദ്ധത്സ്യമാപെകേ വനിഭമാഗത്തെനിലുമമായനി 390 തസനികേകേളമാണഗ
ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെഗ  വന്നഗ  അഞ്ചുമമാസത്തെനിനുള്ളനില്  പെമാരനിപ്പെള്ളനി  പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേനിനുകവണനി  മമാത്രമമായനി  സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുള്ളതഗ.  ആകരമാഗത്സ്യ  കമഖലയനികലയ്ക്കുവം
ആയഷഗ കമഖലയനികലക്കുമമായനി ആയനിരത്തെനികലപറ തസനികേകേള് ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെനിനഗ
സൃഷ്ടനികക്കണനിവന്നു.  ആയനിരപമന്നഗ  പെറയന്നതനില് അര്തമനില.  ആയനിരക്കണക്കനിനഗ
തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിച്ചമാകല  കകേരളത്തെനിപല  ആകരമാഗത്സ്യ  കമഖലയനില്  ചെനികേനിത  ഉറപ്പു
വരുത്തെമാന  സമാധനിക്കുകേയള്ളൂ,  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേള്  യമാഥമാര്തത്സ്യമമാക്കമാന
സമാധനിക്കുകേയള്ളൂ.  ഇത്രയവം  ഭമാരനിച്ച  ഉത്തെരവമാദേനിത്തെമമാണഗ  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെഗ
ഏപറ്റടുക്കുന്നപതന്നഗ  കേമാണമാന  പ്രതനിപെകവം  തയ്യമാറമാകേണപമന്നമാണഗ  എനനിക്കഗ
പെറയമാനുള്ളതഗ.  ഒറ്റയടനിക്കഗ  എലമാവം  നടപ്പെനിലമാക്കമാന  സമാധനിക്കുന്ന  അവസയല
സര്ക്കമാരനികന്റെതഗ.  അതതഗ ഘട്ടങ്ങളനില് പചെകയ്യണ ഉത്തെരവമാദേനിത്തെങ്ങള് പചെയ്യമാപത  ഭമാരവം
മുഴുവന ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെനിനുകമല്  വന്നനിരനിക്കുകേയമാണഗ. എങ്കേനിലുവം ഇവനിപട ഉന്നയനിച്ച
മൂന്നഗ  കകേമാകളജുകേളുപട  കേമാരത്സ്യത്തെനിലുവം  സര്ക്കമാര്  ശദ്ധകയമാടുകൂടനി  നടപെടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുവം,  മകഞരനി  പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേനില് അടുത്തുതപന്ന ഒരു സന്ദര്ശനവം
നടത്തെനി അവനിടപത്തെ ബമാക്കനി കേമാരത്സ്യങ്ങളുവം പെരനികശമാധനിക്കുന്നതമാണഗ.

ശസ്പീ  .    എവം  .    ഉമര് : സര്, ജൂനനിയര് റസനിഡന്റെഗ കഡമാകര്മമാരുപട നനിയമനമമാണഗ
വലനിയ  പ്രയമാസമമായനി  വരുന്നതഗ.  സസകേമാരത്സ്യ  ആശുപെത്രനികേളനില്  കഡമാകര്മമാര്ക്കഗ
60000-70000 രൂപെ ശമ്പളവം പകേമാടുക്കുകമ്പമാള് ജൂനനിയര് റസനിഡന്റെഗ കഡമാകര്മമാര്ക്കഗ
സര്ക്കമാര്  പകേമാടുക്കുന്നതഗ  പവറുവം  35000  രൂപെയമാണഗ.  35000  രൂപെയഗ
എവം.ബനി.ബനി.എസഗ.  കഡമാകര്മമാപര ലഭനിക്കുകേ എന്നുള്ളതഗ വളപര പ്രയമാസകേരമമായ
കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  ഇതമാണഗ നമ്മുപട ഏറ്റവവം വലനിയ പവല്ലുവനിളനി.  കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫഗ.
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേമാലത്തെഗ  ചെര്ച്ച  പചെയഗ  ധമാരണയമായതഗ  50000  രൂപെ
പകേമാടുക്കമാപമന്നമായനിരുന്നു.  പെകക  അതഗ  നടപ്പെമായനില.  മനിനനിട്ടഗസഗ  ഉണഗ.
ഈ  ഗവണ്പമന്റെഗ  വന്നതനിനുകശഷവം  ജൂനനിയര്  റസനിഡന്റെഗ  കഡമാകര്മമാരുപട
ശമ്പളവം  കൂട്ടനിപക്കമാടുക്കമാപമന്നഗ  ധമാരണ  ഉണമായനിട്ടുണഗ.  അക്കമാരത്സ്യവം  ഉടനതപന്ന
പ്രമാബലത്സ്യത്തെനിലമാക്കനി  ശമ്പളവം  പകേമാടുക്കുകേയമാപണങ്കേനില് ജൂനനിയര്  റസനിഡന്റെഗ
കഡമാകര്മമാരുപട  പ്രശ്നവം  പെരനിഹരനിക്കമാന  സമാധനിക്കുവം.  ആശുപെത്രനികേപള
സവംബനനിച്ചനിടകത്തെമാളവം  കേമാഷസമാലനിറ്റനിയനില്  കഡമാകര്മമാരനിലമാത്തെ  അവസ,
പെരനിഹരനിക്കപപ്പെടണപമങ്കേനില്  ജൂനനിയര്  കഡമാകര്മമാപര  നനിയമനിക്കണവം.  അതുപകേമാണഗ
കഡമാകര്മമാരുപട  ശമ്പളവം  35000  രൂപെയനില്നനിന്നുവം  50000  രൂപെയമായനി
ഉയര്ത്തെമാപമന്നഗ  തതസത്തെനില്  അവംഗസ്പീകേരനിച്ചതഗ  കവഗത്തെനില്  നടപ്പെനിലമാക്കമാന
ഗവണ്പമന്റെഗ ശമനിക്കുകമമാ എന്നമാണഗ കചെമാദേനിക്കമാനുള്ളതഗ.
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ശസ്പീമതനി  പകേ  .    പകേ  .    പപശലജേ  ടസ്പീച്ചര് :  സര്,  ജൂനനിയര്  റസനിഡന്റെഗ
കഡമാകര്മമാരുപട  ശമ്പളപത്തെക്കുറനിച്ചഗ  പെരനികശമാധനികക്കണതമാണഗ.  കേഴനിഞ
ഗവണ്പമന്റെഗ  50000  രൂപെ  പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ചുപവന്നഗ  പെറഞ്ഞു.  വളപര  രസകേരമമായനി
കതമാന്നുന്ന  ഒരു  കേമാരത്സ്യവം,   എലമാ  പ്രഖത്സ്യമാപെനങ്ങളുവം  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെഗ
നടത്തെനിയനിട്ടുണഗ;   ഇനനി ഒന്നുവം പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കമാന ബമാക്കനിയനില.  ശമ്പളവം ഉയര്ത്തെമാവം,
പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേഗ  ആരവംഭനിക്കമാവം.  ഞമാന  കുറ്റപപ്പെടുത്തെനി  പെറയന്നതല.
പ്രഖത്സ്യമാപെനിക്കമാന   ഇനനിപയമാന്നുവം  ബമാക്കനിയനില.  പെകക  ഒന്നുവം  നടപ്പെമാക്കനിയനിട്ടനില
എന്നുള്ളതമാണഗ  സങ്കേടവം.  പ്രഖത്സ്യമാപെനങ്ങപളമാപക്ക  നടപ്പെമാക്കമാനുള്ള  സമാമ്പത്തെനികേ
ബമാദ്ധത്സ്യത ഈ സര്ക്കമാര് ഏപറ്റടുക്കണപമന്നമാണഗ.  കഡമാകര്മമാരുപട ശമ്പളത്തെനിപന്റെ
കേമാരത്സ്യവം ചെര്ച്ച പചെയഗ  പെരനിഹരനിക്കുന്നതമാണഗ. 

പെട്ടനികേജേമാതനി-പെട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പെനികന്നമാക്കസമുദേമായകകമവവം  നനിയമവവം  സമാവംസ്കമാരനികേവവം
പെമാര്ലപമന്റെറനികേമാരത്സ്യവവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബമാലന):   സര്,  പെമാലക്കമാടഗ
എസഗ.സനി.-എസഗ.ടനി.  പമഡനിക്കല് കകേമാകളജേനിനഗ ഈ ഗവണ്പമന്റെഗ വന്നതനിനുകശഷവം
പുതനിയ  പകേട്ടനിടത്തെനിനുകവണനി  350  കകേമാടനി  രൂപെയപട  എ.എസഗ.  പകേമാടുത്തെനിട്ടുണഗ.
സ്റ്റമാഫനിപന്റെ   പ്രശ്നമമാണുള്ളതഗ.  ഇന്തത്സ്യന  പമഡനിക്കല്  കേഇൗണ്സനില്  അവനിപട
പെരനികശമാധനയമായനി വന്നു. അവനിപട സനിരവം സ്റ്റമാഫനില. അതനിപന്റെ ഭമാഗമമായണമാകുന്ന
സമാകങ്കേതനികേവവം  നനിയമപെരവമമായ  പ്രശ്നങ്ങളുണഗ.  അതഗ  പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപെടനി  ഗവണ്പമന്റെഗ  സസസ്പീകേരനിക്കുവം.  പെനിന്നസ്പീടുള്ളതഗ  ജൂനനിയര്  റസനിഡന്റെഗ
കഡമാകര്മമാരുപട  പ്രശ്നമമാണഗ.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പമമ്പര്  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതഗ  കേറകമാണഗ.
പുതുതമായനി  ഒരു  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേഗ  തുടങ്ങുകമ്പമാള്  ജൂനനിയര്  റസനിഡന്റെഗ
കഡമാകര്മമാപര കേനിട്ടനില. എത്ര കേമാശഗ പകേമാടുത്തെമാലുവം കേനിട്ടമാന  ബുദ്ധനിമുട്ടമാണഗ.  ആ ഒരു
പ്രശ്നവം പുതുതമായനി തുടങ്ങനിയ എലമാ പമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേളനിലുമുണഗ. 

v സബ്മനിഷന

(1) പപകേത്തെറനി സഹകേരണ സവംഘങ്ങള്

ശസ്പീമതനി പെനി  .   അയനിഷമാ കപെമാറ്റനി : സര്, പകേമാട്ടമാരക്കര നനികയമാജേകേ മണ്ഡലത്തെനിപല
പവളനിയത്തുവം  പപമലവം  പെഞമായത്തെനിപല  കകേമാട്ടമാത്തെലയനിലുവം  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന
പപകേത്തെറനി സഹകേരണ സവംഘങ്ങളുപട കശമാചെത്സ്യമാവസപയ സവംബനനിച്ചമാണഗ ഞമാന
ഈ  സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിക്കുന്നതഗ.  അവനിപട  പ്രവര്ത്തെനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുന്ന
സഹകേരണ സവംഘങ്ങള്  ഇന്നഗ  മൂലധനത്തെനിപന്റെ  അപെരത്സ്യമാപ്തതയവം  അവഗണനയവം
മൂലവം  ഏപറ    നഷ്ടത്തെനിലമായനി    ഭമാരനിച്ച    കേടബമാദ്ധത്സ്യതയനിപലത്തെനിനനില്ക്കുകേയമാണഗ.
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നനിരവധനി  തറനികേള്  പവറുപത  കേനിടക്കുകേയമാണഗ.  പപഡ  ഹഇൗസഗ  ഉള്പപ്പെപട
ഒരുപെമാടഗ  പകേട്ടനിടങ്ങള്  പമയനിന്റെനനസഗ  ഇലമാതനിരനിക്കുന്നതുപകേമാണഗ  നശനിക്കുകേയവം
പതമാഴനിലമാളനികേള് പെനിരനിഞ്ഞുകപെമാകുകേയവം  പചെയ്തു.  ഈ  അവസയനില്നനിന്നുവം
ഇവപയ  പുനരുദ്ധരനിക്കണവം.  മൂലധന  സഹമായവം  നല്കേനിയവം  കേടബമാദ്ധത്സ്യതകേളനില്
ഇളവഗ  നല്കേനിപക്കമാണ്ടുവം  കുറഞ  പെലനിശയഗ  കേടവം  കേനിട്ടമാനുള്ള  സമാദ്ധത്സ്യത
ഉണമാക്കനിപക്കമാടുത്തുവം  (ഇകപ്പെമാള്  14  ശതമമാനവം  പെലനിശയമാണഗ,  അതഗ
6  ശതമമാനമമാക്കനി  കുറയണവം)   ഇവരുപട  റനികബറ്റഗ /കുടനിശ്ശെനികേ  പകേമാടുത്തുപകേമാണ്ടുവം
കൂടുതല്  ആളുകേള്ക്കഗ  പെരനിശസ്പീലനവം  പകേമാടുക്കമാന  കവണനിയള്ള  സവംവനിധമാനവം
ഉണമാക്കനിയവം  ഒഇൗട്ടഗ പലറ്റഗ  പകേമാടുത്തുപകേമാണ്ടുമുള്ള  ആശസമാസ  നടപെടനി  ഉണമായമാല്
ഇവപയ  മനികേച്ചനനിലയനില്  പകേമാണ്ടുവരമാന  കേഴനിയവം.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെഗ
അധനികേമാരത്തെനില് വന്നയടനതപന്ന ഈ സവംഘങ്ങള്ക്കഗ യൂണനികഫമാവം തുണനിക്കുള്ള
ഓര്ഡര്  നല്കേമാപമന്നഗ  പെറഞ്ഞു.  അതഗ  അവര്ക്കഗ  വലനിയ  ആശസമാസവം
ഉണമാക്കനിയനിട്ടുണഗ.  പെകക  നനിലവനിലുള്ള സവംവനിധമാനവം  അപെരത്സ്യമാപ്തമമാണഗ. മതനിയമായ
സഹമായവം  ഉണമായമാല്   ആധുനനികേ  കേമാലഘട്ടത്തെനിപന്റെ  അഭനിരുചെനിക്കനുസരനിച്ചഗ
പപകേത്തെറനി  സവംഘങ്ങളുപട  പ്രവര്ത്തെനപത്തെ  മമാറ്റനിപയടുക്കമാന   കേഴനിയവം.  ഭമാരനിച്ച
ബമാദ്ധത്സ്യതയമാണഗ  ഗവണ്പമന്റെനിനുള്ളതഗ.  എങ്കേനിലുവം  ഈ  കമഖലപയ  പുനരുദ്ധരനിക്കമാനുള്ള
മതനിയമായ  സഹമായവം  ഉണമാകേണപമന്നമാണഗ  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂപട  ഞമാന
ഉന്നയനിക്കുന്നതഗ. 

മുഖത്സ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പെനിണറമായനി  വനിജേയന  ) :  സര്,  പപകേത്തെറനി  കമഖലപയക്കുറനിച്ചഗ
പെലകപ്പെമാഴുവം  സഭ ചെര്ച്ച പചെയനിട്ടുള്ളതമാണഗ.    ചെനില പ്രകദേശപത്തെ  സവംഘങ്ങളുപട
കേമാരത്സ്യമമാണഗ  ബഹുമമാനത്സ്യയമായ  അവംഗവം  പ്രകതത്സ്യകേമമായനി   ചൂണനിക്കമാണനിച്ചനിട്ടുള്ളതഗ.
ഓകരമാ  സവംഘത്തെനിനുവം  ഒമാകരമാ  തരത്തെനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളമായനിരനിക്കുമുള്ളതഗ.  ആ
പ്രശ്നങ്ങളനികലക്കഗ  വനിശദേമമായനി  കപെമാകേമാന  സസമാഭമാവനികേമമായവം  പ്രയമാസമുണമാകുവം.
പകേമാട്ടമാരക്കര  മണ്ഡലത്തെനിപല  പനടുവത്തൂര്,  പവളനിയവം  ഗമാമ  പെഞമായത്തുകേളനില്
കേട്ടയനില്,  പവളനിയവം,  കുടവട്ടൂര്,  പവളനിയവം  പെടനിഞമാറ്റനിനകേര,  കകേമാട്ടമാത്തെല,
പതക്കുവംപുറവം  എന്നസ്പീ  പപകേത്തെറനി  പനയ്ത്തുസഹകേരണ  സവംഘങ്ങളമാണുള്ളതഗ.  ഈ
സവംഘങ്ങളനില്  പവളനിയവം  പെടനിഞമാറ്റനിനകേര,  പതക്കുവംപുറവം  എന്നസ്പീ  സവംഘങ്ങളുപട
മുഴുവന കേടബമാദ്ധത്സ്യതകേളുവം  റനിപപവവല്,  റനികഫമാവം ആന്റെഗ റസ്പീസ്ട്രേക്ച്ചറനിവംഗഗ പെമാകക്കജേഗ
പെദ്ധതനി  പ്രകേമാരവം    സര്ക്കമാര്  ഫണ്ടുപെകയമാഗനിച്ചഗ  തസ്പീര്ത്തെനിട്ടുണഗ.  നനിലവനില്  ഈ
സവംഘങ്ങള്  ഹമാപന്റെകനില്നനിന്നഗ  ലഭനിച്ച  കുടനിശ്ശെനികേത്തുകേയവം  മറ്റഗ  സര്ക്കമാര്
ആനുകൂലത്സ്യങ്ങളുവം റനികബറ്റഗ തുകേയവം ഉപെകയമാഗനിച്ചഗ  പ്രവര്ത്തെനിച്ചു വരുന്നുണഗ.  മൂലധനവം



336 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 7, 2016

കേപണത്തെനിയമാല്  കൂടുതല്  പമച്ചപപ്പെട്ട  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്   കേമാഴ്ചവയമാന  കേഴനിയവം.
വര്ദ്ധനിച്ച  കേടബമാദ്ധത്സ്യതകേള്,  പ്രവര്ത്തെന  മൂലധനത്തെനിപന്റെ  അഭമാവവം,  വനിരമനിച്ച
ജേസ്പീവനക്കമാര്ക്കഗ  നല്കകേണ  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള്  സവംബനനിച്ച  കകേമാടതനി  വത്സ്യവഹമാരങ്ങള്
എന്നനിവമൂലവം  ആര്.ആര്.ആര്.  (റനിപപവവല്,  റനികഫമാവം,  റസ്പീസ്ട്രേക്ചെറനിവംഗഗ)  പെമാകക്കജേനില്
ഉള്പപ്പെടമാത്തെ തട്ടയനില്,  കുടവട്ടൂര്,  പവളനിയവം,  കകേമാട്ടമാത്തെല എന്നസ്പീ നമാലഗ സവംഘങ്ങള്ക്കഗ
ഭമാഗനികേമമായനി  മമാത്രകമ  പ്രവര്ത്തെനിക്കമാന  കേഴനിയന്നുള്ളൂ.  ആര്.ആര്.ആര്.  പെമാകക്കജേഗ
അര്ഹതമാ  മമാനദേണ്ഡപ്രകേമാരവം  കയമാഗത്സ്യമലമാത്തെതനിനമാല്  ഈ  സവംഘങ്ങള്ക്കഗ
ആനുകൂലത്സ്യവം  ലഭനിച്ചനിട്ടനില.   തട്ടയനില്,  പവളനിയവം,  കുടവട്ടൂര്,  പവളനിയവം  പെടനിഞമാറ്റനിനകേര
എന്നസ്പീ സവംഘങ്ങള്ക്കഗ എകനിബനിഷന ഗമാന്റെഗ,  റനികബറ്റഗ എന്നനിവയവം വമാലഷ്യു ആഡഡഗ
പടയനിനനിവംഗഗ,  വര്ക്കഗ  പഷഡഗ  പമയനിന്റെനനസഗ  തുടങ്ങനിയ   പെദ്ധതനികേള്  പ്രകേമാരവവം
കേഴനിഞ രണ്ടുവര്ഷത്തെനിനുള്ളനില് ഏകേകദേശവം  20  ലകകത്തെമാളവം രൂപെ അനുവദേനിച്ചനിട്ടുണഗ.
ഈ  കമഖലയനിപല  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തെനിലൂപട  പപകേത്തെറനി  സവംഘങ്ങള്ക്കഗ
കൂടുതല് പമച്ചപപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടത്തുവമാന കേഴനിയപമന്നമാണഗ കേരുതുന്നതഗ.

(2) പകേല്കടമാണ് മൂടമാടനി യൂണനിറ്റഗ

ശസ്പീ  .    പകേ  .    ദേമാസന :  സര്,  പകേല്കടമാണനിപന  രമാജേത്സ്യപത്തെ   നവരത
വത്സ്യവസമായങ്ങളനില് ഒന്നമാക്കനി മമാറ്റുകേ എന്നതമാണഗ പ്രഖത്സ്യമാപെനിത ലകത്സ്യവം. ഈ ലകത്സ്യവം
പപകേവരനിക്കമാന  മനികേച്ച  ഗണകമന്മേയള്ള  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്,  പമച്ചപപ്പെട്ട  ഭഇൗതനികേ
സമാഹചെരത്സ്യവം, ഗകവഷണ വനികേസന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്, അനുഭവ സമ്പത്തുവം പ്രമാപ്തനിയവം
പെരനിചെയവമുള്ള  ജേസ്പീവനക്കമാര്  എന്നനിവ  പകേല്കടമാണ്  ഉപെകയമാഗപപ്പെടുത്തുപമന്നഗ
ഗവണ്പമന്റെഗ  വത്സ്യകമമാക്കനിയനിട്ടുണഗ.  പകേല്കടമാണനികന്റെതമായനി  ആറഗ  നനിര്മമാണ
യൂണനിറ്റുകേളുവം   രണഗ  സബ്സനിഡനിയറനി  ഫമാകറനികേളുവം  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നുണഗ.  അതനില്
ഒന്നഗ പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതഗ   എപന്റെ നനികയമാജേ മണ്ഡലമമായ പകേമായനിലമാണനിയനിലമാണഗ.
11,000  സ്കസയര്  ഫസ്പീറ്റനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  പപലറ്റനിവംഗഗ  ഡനിവനിഷനമാണഗ
അവനിപടയള്ളതഗ.  എല്.ഇ.ഡനി.   പപലറ്റുകേളമാണഗ  മുഖത്സ്യ  ഉല്പ്പെന്നവം.  നല നനിലയനില്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  യൂണനിറ്റമാണനിതഗ.  എന്നമാല്  പെതനിമൂന്നര  ഏക്കര്  വനിസ്തൃതനിയനില്
പെരന്നുകേനിടക്കുന്ന മൂടമാടനിയനിപല പകേല്കടമാണ് നനിര്മമാണ യൂണനിറ്റനിപന്റെ  സലവനിസ്തൃതനിയപട
പചെറനിയ  അവംശവം  മമാത്രമമാണഗ  ഇകപ്പെമാള്  വനിനനികയമാഗനിക്കുന്നതഗ.  ബമാക്കനിഭമാഗവം
ഉപെകയമാഗശുനത്സ്യമമായനിക്കനിടക്കുകേയമാണഗ.  പകേല്കടമാണ്  യൂണനിറ്റഗ  ആരവംഭനിക്കുന്ന
ഘട്ടത്തെനില് വലനിയ പ്രതസ്പീകയമാണഗ മൂടമാടനി  പെഞമായത്തെനിപലയവം പകേമായനിലമാണനിയനിപലയവം
ജേനങ്ങള്  വച്ചുപുലര്ത്തെനിയനിരുന്നതഗ.  സലവം  വനിട്ടുനല്കുകമ്പമാഴുവം  യൂണനിറ്റഗ  സമാപെനിക്കുകമ്പമാഴുവം
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പകേമായനിലമാണനിക്കമാര്ക്കഗ  ഒരു സസപ്നമുണമായനിരുന്നു.  തങ്ങളുപട നമാട്ടനില് വലനിപയമാരു
വത്സ്യവസമായ സവംരവംഭവം കേടന്നുവരുന്നു എന്ന സസപ്നവം.  പപെമാതുകമഖലയനില് വരുന്ന ഈ
സമാപെനവം  നമാടനിപന്റെ  വനികേസന  സസപ്നങ്ങളനില്  പുതനിയ  നനിറച്ചമാര്ത്തെമാകുവം  എന്നു
കേരുതനിയനിരുന്നു. എന്നമാല് വര്ഷങ്ങള് പെലതഗ പെനിന്നനിട്ടനിട്ടുവം ഇഇൗ പ്രതസ്പീകയ്പക്കമാത്തുയരമാന
പ്രസ്തുത   കകേന്ദ്രത്തെനിനമായനിട്ടനില.  സമാപെനത്തെനിപന്റെ  വളര്ച്ചയനില്  കേണവംനട്ടനിരുന്ന
ജേനത്തെനിനഗ  നനിരമാശ  മമാത്രമമാണഗ  കേനിട്ടനിയതഗ.  വലനിയ  വനികേസന  കുതനിപ്പെനിനഗ  നല
സമാദ്ധത്സ്യതയള്ള  യൂണനിറ്റമാണനിതഗ.  അടനിയന്തരമമായനി   ഇക്കമാരത്സ്യത്തെനില്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
ശദ്ധ  പെതനിയണപമന്നഗ  ഞമാന  അഭത്സ്യര്തനിക്കുകേയമാണഗ.  കസമാളമാര്  പെമാനലനിപന്റെ
നനിര്മമാണ യൂണനിറ്റഗ സമാപെനിക്കമാന മൂടമാടനി യൂണനിറ്റനിപന പെരനിഗണനിക്കണവം.  അതുവഴനി
നനിരവധനി പചെറുപ്പെക്കമാര്ക്കഗ  പതമാഴനില്  ഉറപ്പെമാക്കമാനുവം  ഈ  സമാപെനപത്തെ
പമച്ചപപ്പെടുത്തെമാനുമമാകുവം. ഒപ്പെവം  കസമാളമാര്  പെമാനലുകേള്  നനിര്മനിച്ചഗ  പപവദേഷ്യുതനി
ഉല്പ്പെമാദേനിപ്പെനിച്ചഗ  പമയനിന  ഗനിഡനികലക്കഗ  പകേമാടുക്കുന്ന  പെദ്ധതനിയവം  ആകലമാചെനിക്കമാവന്നതമാണഗ.
മുനസര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേമാലത്തെഗ  ഈ  ആവശത്സ്യങ്ങള്  ചൂണനിക്കമാണനിച്ചഗ  ഞമാന
നനിയമസഭയനില്  സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിച്ചനിരുന്നു.  പുതനിയ  പെദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിച്ചഗ
10  കകേമാടനി  രൂപെ  അനുവദേനിക്കമാപമന്നഗ  പെറഞനിരുന്നു.  അതഗ  പ്രഖത്സ്യമാപെനത്തെനില്
ഒതുങ്ങുകേയമാണുണമായതഗ.  ഈ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരത്തെനില്  വന്നതനിനു
കശഷവം  ഈ  ആവശത്സ്യങ്ങള്പക്കലമാവം  നല  പെരനിഗണന  ലഭനിച്ചനിട്ടുണഗ.  മുന
വത്സ്യവസമായ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  ഇ.  പെനി.  ജേയരമാജേന  സലവം  സന്ദര്ശനിക്കമാന
നനിശയനിച്ചനിരുന്നതമാണഗ.  ചെനില  സമാകങ്കേതനികേ  കേമാരണങ്ങളമാല്  സന്ദര്ശനവം
നടക്കമാപത കപെമായനി.  ഇക്കമാരത്സ്യവം പെരനിഗണനിച്ചഗ അടനിയന്തര നടപെടനിയണമാകേണപമന്നഗ
അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നു.  സമാപെനത്തെനിപന്റെ  വനികേസനത്തെനിലുവം   ഗണകമന്മേ ഉറപ്പെമാക്കുന്നതനിലുവം
പെരമപ്രധമാനമമാണഗ  ജേസ്പീവനക്കമാരുപട സഹകേരണവം.  അതനിനഗ  അവര്ക്കഗ  അര്ഹമമായ
ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള്  സമയബനനിതമമായനി അനുവദേനിക്കുകേയവം  സനിരവം  നനിയമനവം
ഉറപ്പെമാക്കുകേയവം  കവണവം.  ഇകപ്പെമാള്  ജേസ്പീവനക്കമാരനില്  ഭൂരനിഭമാഗവവം  അസസസരമാണഗ.
അസസസത സമാപെനത്തെനിപന്റെ ഗണപെരമമായ മുകന്നറ്റത്തെനിനഗ തടസമമാകുവം.  പകേല്കടമാണ്
യൂണനിറ്റനിപന്റെ  വനികേസനത്തെനിനഗ ആധുനനികേ  യനസമാമഗനികേള്  നല്കുന്നതനിനുവം
മമാകനജ് പമന്റെഗ  തലത്തെനില്  പപ്രമാഫഷണലുകേളുപട  കസവനവം  ലഭത്സ്യമമാക്കുന്നതനിനുവം
ആധുനനികേ  സമാകങ്കേതനികേവനിദേത്സ്യ  സസമായത്തെമമാക്കനി  പുതനിയ  കമഖലയനില്  ഉല്പ്പെമാദേനവം
നടത്തെമാന  കേഴനിയന്ന  രസ്പീതനിയനില്  ഇതനിനഗ  പ്രകതത്സ്യകേ  പെരനിഗണന  നല്കേണപമന്നുവം
ആവശത്സ്യപപ്പെടുകേയമാണഗ. 

1196/2017.
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മുഖത്സ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പെനിണറമായനി  വനിജേയന  ) :  സര്,  സവംസമാനവം  ഏപറ
പ്രതസ്പീകകയമാപട  കനമാക്കനിക്കമാണുന്ന  ഒരു സമാപെനമമാണഗ  പകേല്കടമാണ്.  എന്നമാല്
ആ  പ്രതസ്പീകയനുസരനിച്ചമാണഗ  പകേല്കടമാണ്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നപതന്നഗ  പെറയമാന
കേഴനിയനില.  അതുപകേമാണമാണഗ മൂടമാടനിയനിപലമാപക്ക ഇത്തെരത്തെനില് പ്രതസ്പീകയനുസരനിച്ചഗ
പകേല്കടമാണ് ഉയര്ന്നനിലമാപയന്നഗ പെറകയണനിവരുന്നതഗ.  ഉത്പെന്നങ്ങള് ഉണമാക്കുന്നതനിലമാണഗ
ഒരു  സമാപെനവം  ശദ്ധനികക്കണതഗ.  കേഴനിഞ  കേമാലപത്തെ  അനുഭവവം  കനമാക്കനിയമാല്
ഇപതമാരു  കേമസ്പീഷന  ഏജേന്റെമായനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  നനിലയനികലക്കഗ  അധനഃപെതനിച്ചു
കപെമായനിട്ടുള്ളതമായനി  കേമാണമാവം.  അതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായമാണഗ  ഈ തകേര്ച്ച  വന്നനിട്ടുള്ളതഗ.
ഞമാന 2 ദേനിവസവം മുമ്പഗ കേമാസര്കഗമാഡഗ ഒരു പെരനിപെമാടനിക്കഗ കപെമായനിരുന്നു. അവനിടപത്തെ
എസഗ.പെനി.  എകന്നമാടഗ  ഒരു  കേമാരത്സ്യവം  പെറഞ്ഞു.  അവനിപട  സനി.സനി.ടനി.വനി.
സമാപെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ലകക്കണക്കനിനഗ രൂപെയപട ഓര്ഡറമാണഗ പപെമാതുകമഖലമാ
സമാപെനമമായ  പകേല്കടമാണനിനഗ  പകേമാടുത്തെതഗ എന്നഗ.  അവനിപട സമാപെനിച്ച  50  ശതമമാനവം
സനി.സനി.ടനി.വനി.യവം ഇകപ്പെമാള് കകേടമാണഗ.  ഗണനനിലവമാരമനിലമാത്തെ സനി.സനി.ടനി.വനി.-യമാണഗ
സമാപെനിച്ചതഗ.  ഇതനിപലമാപക്ക  കവപറ  തമാല്പ്പെരത്സ്യങ്ങളമാണുള്ളതഗ.  ഇതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായമാണഗ  തകേര്ച്ച  സവംഭവനിക്കുന്നതഗ.  ഇതനിപനലമാവം  മമാറ്റവം  വകരണതമായനിട്ടുണഗ.
പകേല്കടമാണനിപനകപ്പെമാലുള്ള ചെനില  പപെമാതുകമഖലമാ  സമാപെനങ്ങള്  കകേരളത്തെനില്
പ്രവര്ത്തെനിച്ചുവരുന്നുണഗ.   ഒരു  മനികേച്ച  സമാപെനവം  എന്ന  നനിലയഗ   എന്തമാകണമാ
പചെകയ്യണതഗ,  ആ  കേമാരത്സ്യങ്ങളനികലയഗ  പ്രവര്ത്തെനവം  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികക്കണതമായനിട്ടുണഗ.
അങ്ങപന വന്നമാല് മമാത്രകമ മൂടമാടനിയനിലടക്കവം പമച്ചപപ്പെട്ട കതമാതനില് വനികേസനമുണമാകൂ.
അതനിനമാവശത്സ്യമമായ നടപെടനികേള് സര്ക്കമാര് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണഗ.

(3) ബനിനമാനനി സനിങ്കേഗ ലനിമനിറ്റഡഗ

ശസ്പീ  .    വനി  .    പകേ  .    ഇബമാഹനിവം  കുഞഗ :  സര്,  1967-ല്  എടയമാര്  വത്സ്യവസമായ
കമഖലയനില്  ഉത്പെമാദേനവം  ആരവംഭനിച്ച  വനകേനിട  വത്സ്യവസമായ  സമാപെനമമാണഗ
ബനിനമാനനി സനിങ്കേഗ  ലനിമനിറ്റഡഗ.  ഒന്നര വര്ഷമമായനി  അതഗ  അടച്ചുപൂട്ടനിയനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
2015  കമയഗ  1  മുതല്  stay  at  home  പെദ്ധതനി  പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
350  പതമാഴനിലമാളനികേള് അകനകേ മമാസങ്ങളമായനി ശമ്പളകമമാ മറ്റഗ  കകേമാമ്പനകസഷകനമാ
ഇലമാപത  കേഷ്ടപപ്പെടുകേയമാണഗ.  ബനിനമാനനി  ഗ്രൂപ്പെഗ ഇന്തത്സ്യയനിപല  ഇതര
സവംസമാനങ്ങളനിലുവം  വനികദേശത്തുവം  വത്സ്യവസമായങ്ങള്  പകേട്ടനിപ്പെടുക്കമാന  കേമ്പനനിയപട
കസമാതസഗ  ഉപെകയമാഗനിച്ചതമാണഗ  ഏറ്റവവം  ഒടുവനില്  സവംഭവനിച്ച  ഈ  പെതനത്തെനിനഗ
കേമാരണവം.  ഇന്റെര്  കകേമാര്പ്പെകററ്റഗ  പഡകപ്പെമാസനിറ്റഗ  എന്ന  കപെരനില്  64  കകേമാടനി  രൂപെ
ബനിനമാനനി  ഇന ഡസ്ട്രേസ്പീസഗ  വകേമമാറ്റനിയകതമാടു  കൂടനിയമാണഗ  കേമ്പനനി  അടച്ചുപൂകട്ടണ
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സനിതനിയനികലക്കഗ വന്നതഗ.  സനിങഗ  സള്ഫഷ്യൂരനികേഗ ആസനിഡഗ എന്നനിവയമാണഗ അവനിപട
ഉത്പെമാദേനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ.  അതനിനഗ  സമാധത്സ്യതയനിപലങ്കേനില്  മമാര്ക്കറ്റനില് നല ഡനിമമാന്റുള്ള
സനിമന്റെഗ  ഉത്പെമാദേനിപ്പെനിക്കുവമാന  അവനിടപത്തെ  സവംവനിധമാനങ്ങള്ക്കഗ  സമാധനിക്കുവം.
മമാത്രമല,  അക്കമാലത്തെഗ  കകേരള  ഗവണ്പമന്റെഗ  നൂറുകേണക്കനിനഗ  ഏക്കര്  ഭൂമനി
സഇൗജേനത്സ്യമമായവം   ഹവദേഷ്യുതനി  തമാരനിഫനില്  വലനിയ  കേണ്സഷന  നല്കേനിയമമാണഗ
ബനിനമാനനി  ഗ്രൂപ്പെനിപന  കകേരളത്തെനികലക്കഗ  പകേമാണ്ടുവന്നതഗ.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖത്സ്യമനനി
അടനിയന്തരമമായനി  ഇക്കമാരത്സ്യത്തെനില്  ഇടപപെട്ടഗ  കേമ്പനനി  പചെയര്മമാപന  വനിളനിച്ചുവരുത്തെനി
ഇതനിപനമാരു പെരനിഹമാരമുണമാക്കമാനുള്ള നടപെടനി സസസ്പീകേരനിക്കണവം.

മുഖത്സ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പെനിണറമായനി  വനിജേയന  ) :  സര്,  എടയമാര്  വത്സ്യവസമായ
വനികേസന കമഖലയനില്  1967-ല് പ്രവര്ത്തെനവം ആരവംഭനിച്ചതമാണഗ  ബനിനമാനനി  സനിങ്കേഗ
ലനിമനിറ്റഡഗ  കേമ്പനനി  സനിങ്കേഗ,  കേമാഡനിയവം,  സള്ഫഷ്യൂരനികേഗ  ആസനിഡഗ  എന്നനിവയപട
നനിര്മമാണമമാണഗ  ഈ  സമാപെനത്തെനില്  നടത്തെനിവരുന്നതഗ.  38,000  ടണ്
ഉത്പെമാദേനകശഷനിയള്ള കേമ്പനനി ആയതനിപന്റെ  90  ശതമമാനവം ഉത്പെമാദേനകശഷനിയനില്
പ്രവര്ത്തെനിച്ചുവന്നനിരുന്നു.  സനിങ്കേഗ  സള്ഹഫഡനില്നനിന്നുവം  സനിങ്കേഗ  പമറ്റല്  കവര്
തനിരനിപച്ചടുക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തെനവം  വളപരയധനികേവം  ഹവദേഷ്യുതനി  കവണനിവരുന്നതമാണഗ.
2011-13  കേമാലഘട്ടത്തെനില് ഹവദേഷ്യുതനി തമാരനിഫനില് വന്ന വര്ദ്ധനവമാണഗ യൂണനിറ്റനിപന്റെ
നനിലവനിപല  സമാമ്പത്തെനികേ  പ്രതനിസനനിക്കഗ  പ്രധമാന  കേമാരണവം.  ഹവദേഷ്യുതനി  നനിരക്കഗ
വര്ദ്ധനമൂലവം  ഉത്പെമാദേനപച്ചലവഗ കൂടുകേയവം  സനിങ്കേഗ  പമറ്റലനിപന്റെ  വനില  കുറഞതുമൂലവം
കേമ്പനനിയപട വരുമമാനത്തെനില് കുറവഗ സവംഭവനിക്കുകേയവം പചെയ്തു. അകതമാപട 2014 മമാര്ച്ചഗ
27  മുതല്  കേമ്പനനി  ഉത്പെമാദേനവം  നനിര്ത്തെനിവച്ചു.  പടകനിക്കല്,  മമാകനജേര്
തലങ്ങളനില് ഏകേകദേശവം 80 ജേസ്പീവനക്കമാരുവം മറ്റഗ സനിരവം ജേസ്പീവനക്കമാരമായനി ഏകേകദേശവം
250  ജേസ്പീവനക്കമാരുവം  പ്രസ്തുത  കേമ്പനനിയനില്  പ്രവര്ത്തെനിച്ചുവന്നനിരുന്നു.  ആയതനില്
പടകനിക്കല്,  മമാകനജേര് തലങ്ങളനിലുള്ളവപര കേമ്പനനി ഒഴനിവമാക്കനിയനിട്ടുള്ളതമാണഗ.   മറ്റഗ
സനിരവം  ജേസ്പീവനക്കമാപര  പെനിരനിച്ചുവനിട്ടനിട്ടനില.  എങ്കേനിലുവം  അവര്ക്കഗ  2015  ജൂണ്
വപര  മമാത്രകമ  ശമ്പളവം  പകേമാടുത്തെനിട്ടുള്ളൂ.  കേമ്പനനിയപട  സമാമ്പത്തെനികേ  സനിതനി
പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനമായനി ബനി.ഐ.എഫഗ.ആര്.  മുമ്പമാപകേ  2014-ല് ആപനികക്കഷന
ഫയല്  പചെയ്യുകേയവം  ഒരു  റനിഹമാബനിലനികറ്റഷന  പെദ്ധതനി  സമര്പ്പെനിക്കുകേയവം
പചെയനിരുപന്നങ്കേനിലുവം നമാളനിതുവപര നടപെടനികേള് ഒന്നുവം ഉണമായനിട്ടനില.  നനിലവനില് സനിങ്കേഗ
നനിര്മമാണത്തെനിനു പമാന്റെഗ പ്രവര്ത്തെനിപ്പെനിക്കുവമാന കേമ്പനനിക്കഗ കേഴനിയനില.  ആയതനിനമാല്
മറ്റു  പുനരുദ്ധമാരണ  പെദ്ധതനികേള്ക്കമായനി  കേമ്പനനി  ഒരു  പടകകമാ-എക്കകണമാമനികേഗ
ഫസ്പീസനിബനിലനിറ്റനി  സ്റ്റഡനി  മുവംഹബ  ഓഫസ്പീസഗ  മുഖമാന്തരവം  നടത്തെനിവരുന്നു.  ഈ
പെഠനവം  പൂ ര്ത്തെനിയമായമാലുടന  സര്ക്കമാര്  അനുമതനികയമാപട  ആയതഗ  നടപ്പെനിലമാക്കമാന
കേമ്പനനി ശമനിക്കുപമന്നഗ അറനിയനിച്ചനിട്ടുണഗ.

1075/2017.
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(4) ഉപ്പുപവള്ളവം കേയറനി കൃഷനിനമാശവം

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമാമചെന്ദ്രന :  സര്,  കകേരളത്തെനിപല  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലപയ
ശകനിപപ്പെടുത്തെമാന   കേ കൃഷനി  കൂടുതല്  പ്രകദേശങ്ങളനികലക്കഗ   വത്സ്യമാപെനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള
പെദ്ധതനികേള്  യദ്ധകേമാലമാടനിസമാനത്തെനില്  നടപ്പെനിലമാക്കുന്ന  ഗവണ്പമന്റെഗ  സമസ്പീപെനവം
പ്രശവംസനസ്പീയമമാണഗ.  എപന്റെ  മണ്ഡലത്തെനിപല  12  ചെതുരശ  കേനികലമാമസ്പീറ്റര്
പ്രകദേശത്തുനനിന്നഗ മുപ്പെതനിലധനികേവം കതമാടുകേള് ടനി.  എസഗ.  കേനമാലനികലയഗ  ഒഴുകുന്നുണഗ.
ടനി.എസഗ. കേനമാല് ഇന്നഗ കദേശസ്പീയ ജേല പെമാതയപട ഭമാഗമമാണഗ. കവലനികയറ്റ സമയത്തെഗ
ടനി.  എസഗ.  കേനമാലനിപല ഉപ്പുപവള്ളവം കേരയനികലക്കഗ കേയറമാറുണഗ.  പഹകറുകേണക്കനിനഗ
പനല് വയലുകേളുവം പുരയനിടങ്ങളുവം കൃഷനിക്കനുകയമാജേത്സ്യമലമാതമായനി മമാറനിയനിട്ടഗ വര്ഷങ്ങള്
ഏറപയയമായനി.  മുനകേമാലങ്ങളനില്  ഈ  കതമാടുകേളനില്  ചെസ്പീപ്പുകേള്  നനിര്മനിച്ചഗ
ഓരുപവള്ളപത്തെ തടയന്ന ഒരു പ്രവണതയണമായനിരുന്നു.  അന്നഗ ഈ ഭൂമനി മുഴുവന
കൃഷനി പചെയ്യുന്ന സനിതനിയമുണമായനിരുന്നു.  എന്നമാല് ആ ചെസ്പീപ്പുകേപളലമാവം  കേമാലപ്പെഴക്കവം
പകേമാണഗ നശനിച്ചഗ  നമാമമാവകശഷമമായനി.  പെകേരവം  സവംവനിധമാനവം ഉണമാക്കനിയനിട്ടനില.
ഈ  സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില്  കൃഷനി  വകുപ്പുവം  ജേലകസചെന  വകുപ്പുവം  സവംയകമമായനി
കതമാടുകേളനില്  ചെസ്പീപ്പുകേള്  നനിര്മനിക്കമാനുവം  ഷട്ടറുകേള്  സമാപെനിക്കമാനുവം  തയ്യമാറമായമാല്
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഉകദ്ദേശത്സ്യലകത്സ്യങ്ങള്  സമാകമാത്കേരനിക്കമാന  കേഴനിയന്ന  രസ്പീതനിയനില്
നനിരവധനി   കമഖലകേളനില്   പുതുതമായനി  കൃഷനി  ആരവംഭനിക്കമാനമാകുവം.  അതഗ  ആ
പ്രകദേശപത്തെ  കുടനിപവള്ള  കമാമവം  പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുവം  സഹമായകേരമമായനിത്തെസ്പീരുവം.
അടനിയന്തര  ശദ്ധ  ഈ  വനിഷയത്തെനില്  ഉണമാകേണപമന്നുള്ളതമാണഗ  എപന്റെ
സബ്മനിഷന.

മുഖത്സ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പെനിണറമായനി വനിജേയന  ) :  സര്,  കേരുനമാഗപ്പെള്ളനി നനികയമാജേകേ
മണ്ഡലത്തെനിപല  കേരുനമാഗപ്പെള്ളനി  മുനനിസനിപ്പെമാലനിറ്റനിയനിപലയവം  കുലകശഖരപുരവം,
ആലപ്പെമാടഗ,  ക്ലേമാപ്പെന എന്നസ്പീ ഗമാമ പെഞമായത്തുകേളനിപലയവം ടനി.എസഗ.  കേനമാലനികനമാടഗ
കചെര്ന്നുകേനിടക്കുന്ന  പ്രകദേശങ്ങളനില്  കവലനികയറ്റ  സമയത്തുവം  മഴക്കമാലത്തുവം
ഉപ്പുപവള്ളവം  കേയറുന്നതുമൂലവം  കൃഷനിനമാശവം  സവംഭവനിക്കുന്നുണഗ.  കേമാലമാകേമാലങ്ങളമായനി
പവള്ളവം  പകേട്ടനിക്കനിടന്നഗ  ഈ  പ്രകദേശങ്ങളനിപല  10  പഹകകറമാളവം  വരുന്ന സലവം
ഉപെകയമാഗശൂനത്സ്യമമായ  അവസയനിലമാണഗ.  ക്ലേമാപ്പെന  പെഞമായത്തെനിലൂപടയമാണഗ
ടനി.എസഗ.  കേനമാല്  പ്രധമാനമമായവം  കേടന്നുകപെമാകുന്നതഗ.  കേനമാല്  ഹകേവഴനികേളനില്
പെല ഭമാഗങ്ങളനിലമായനി ഷട്ടര് നനിര്മനിച്ചനിട്ടുപണങ്കേനിലുവം നനിര്മമാണത്തെനിലുള്ള  അപെമാകേത
മൂലവം  പെല  സലങ്ങളനിലുവം  ഉപ്പുപവള്ളവം  കേയറനി  കൃഷനിനമാശവം  സവംഭവനിക്കുന്നുണഗ.
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കേനമാലനില്നനിന്നുവം  പവള്ളവം  കേയറുന്ന  പ്രകദേശങ്ങളനില്  ഷട്ടര്  സമാപെനിച്ചമാല്
ഉപ്പുപവള്ളവം  കേയറുന്നതഗ  ഒരളവവപര  പ്രതനികരമാധനിക്കമാന  സമാധനിക്കുവം.  ജേലവനിഭവ
വകുപ്പെമാണഗ കേനമാലനിനഗ കുറുപകേ ഷട്ടര് നനിര്മനികക്കണതഗ.  ശമാസസ്പീയമമായ രസ്പീതനിയനില്
ഷട്ടര്  നനിര്മമാണവം  പൂര്ത്തെനിയമാക്കുന്നപെകവം  10  പഹകര്  സലത്തെഗ  കൃഷനി
പചെയ്യമാനമാവന്നതമാണഗ.  ഫണനിപന്റെ  ലഭത്സ്യതയനുസരനിച്ചഗ  ജേലവനിഭവ  വകുപ്പുമമായനി
സഹകേരനിച്ചഗ ഷട്ടര് നനിര്മമാണവം പൂര്ത്തെനിയമാക്കുന്നതമാണഗ.

(5) കസമാര്ട്സഗ തമാരത്തെനിപന്റെ ആത്മഹതത്സ്യ

ശസ്പീ  .    പെനി  .    സനി  .    കജേമാര്ജേഗ :  സര്,  ഇന്നഗ മലയമാള മകനമാരമ പെത്രത്തെനിപന്റെ ആദേത്സ്യ

കപെജേനില്  വന്ന  വമാര്ത്തെയമാണഗ.  'കജേമാലനി  ലഭനിച്ചനില,  കദേശസ്പീയ  ഗസനി  തമാരവം

ജേസ്പീവപനമാടുക്കനിയ  നനിലയനില്'.  എലമാ  പെത്രങ്ങളനിലുവം  പ്രമാധമാനത്സ്യകത്തെമാപട  വന്ന

വമാര്ത്തെയമാണഗ.  എപന്റെ  നനികയമാജേകേ  മണ്ഡലത്തെനില്,  എപന്റെ  വസ്പീട്ടനില്നനിന്നഗ

2  കേനികലമാമസ്പീറ്റര്  മമാത്രവം  അകേപലയള്ള പെനി.  എസഗ.  സുകമഷഗ  എന്ന പചെറുപ്പെക്കമാരന

തൂങ്ങനി മരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. അകദ്ദേഹത്തെനിനഗ ഭമാരത്സ്യയവം ഒരു കുഞ്ഞുമുണഗ.  സവംസമാന സ്കൂള്

കേമായനികേ കമളയനില്  5  വര്ഷവവം അടുപ്പെനിച്ചഗ സസര്ണ്ണപമഡല് കനടനിയ ആളമാണഗ ഈ

പചെറുപ്പെക്കമാരന.  മമാത്രമല,  കദേശസ്പീയ  പഗയനിവംസനിലുവം  പെപങ്കേടുത്തെനിട്ടുണഗ.  ഒരു

കജേമാലനിക്കുകവണനി  മുട്ടമാത്തെ  വമാതനിലുകേളനില.  മമാറനിമമാറനി  വരുന്ന  സര്ക്കമാരുകേള്

കസമാര്ട്സഗ തമാരങ്ങള്ക്കഗ പകേമാടുക്കുന്ന വമാക്കുകേപളമാന്നുവം പെമാലനിക്കമാറനില.  നമാഷണല്

പഗയനിവംസനില്  പെപങ്കേടുക്കുന്നവര്ക്കഗ  കജേമാലനി  പകേമാടുക്കുപമന്നഗ  ഇവനിപട  പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ചനിരുന്നു.

പെകക  ഒരമാള്ക്കുവം  കജേമാലനി  പകേമാടുത്തെനിട്ടനില.  പസകകട്ടറനിയറ്റനില്  50  കസമാര്ട്സഗ

തമാരങ്ങള്ക്കഗ  കജേമാലനിപകേമാടുക്കുപമന്നു  പെറഞ്ഞു.  5  വര്ഷമമായനി  ഒരമാള്ക്കു  കപെമാലുവം

കജേമാലനി പകേമാടുത്തെനിട്ടനില.

1996-ല്  10 -ാ  നമ്പര്  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനിയനില്  ഇക്കമാരത്സ്യവം  ചെര്ച്ചയ്ക്കുവന്നു.
വളപര  ശകമമായ  നനിലപെമാടഗ  സസസ്പീകേരനിക്കുപമന്നഗ   അന്നഗ  കസമാര്ട്സഗ  വകുപ്പുമനനി
പെറഞ്ഞു.  അങ്ങപന ആ സമയത്തെഗ  കുറച്ചഗ  കസമാര്ട്സഗ തമാരങ്ങപള നനിയമനിക്കമാന
കേഴനിഞ്ഞു.  അതനിനുകശഷവം  ഒരു  നനിയമനവവം  നടന്നനില.  മരനിച്ച  പെനി.  എസഗ.  സുകമഷനിപന്റെ
പ്രകതത്സ്യകേത,  അകദ്ദേഹത്തെനിപന്റെ  4  സകഹമാദേരങ്ങളുവം  ഇതുകപെമാപല  കസമാര്ട്സഗ
തമാരങ്ങളമാണഗ.  എലമാവരുവം  കജേമാലനിയനിലമാപത  വനിഷമനിക്കുകേയമാണഗ.  കസമാര്ട്സഗ
തമാരങ്ങപള  എന്തുപകേമാണനിങ്ങപന  ആത്മഹതത്സ്യയനികലക്കഗ  പെറഞയയ്ക്കുന്നു.  ഈ
സര്ക്കമാപരങ്കേനിലുവം ഇക്കമാരത്സ്യത്തെനില് ശകമമായ നടപെടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകമമാ;  പസകകട്ടറനിയറ്റനിപല
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നനിയമനത്തെനില്  സര്ക്കമാരനിനഗ  പചെയ്യമാന  കേഴനിയന്ന  കേമാരത്സ്യങ്ങള്  പചെയ്യമാകമമാ;
നമാഷണല് പഗയനിവംസനില് കനട്ടവം  പപകേവരനിച്ചമാല് കജേമാലനിപകേമാടുക്കുപമന്നഗ   പെറഞ്ഞു.
ഇതുവകരയവം  കജേമാലനി  പകേമാടുത്തെനിട്ടനില.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖത്സ്യമനനി  ഇക്കമാരത്സ്യത്തെനില്
ദേയവമായനി  ഇടപപെടുകമമാ;  ആത്മഹതത്സ്യ  പചെയ  പെനി.  എസഗ.  സുകമഷഗ എന്ന
പചെറുപ്പെക്കമാരപന്റെ  ഭമാരത്സ്യ  രശനിക്കുവം  ഏകേമകേള്  നനിയയ്ക്കുവം  ആശസമാസമമായനി  10  ലകവം
രൂപെപയങ്കേനിലുവം  പകേമാടുക്കമാനുള്ള  സന്മേനസഗ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖത്സ്യമനനി
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകമമാ  എന്നമാണഗ  അറനികയണതഗ.  ഇനനിയവം  കകേരളത്തെനില്  ഇതുകപെമാലുള്ള
ആത്മഹതത്സ്യകേള്  നടക്കരുതഗ.  പെനിണറമായനി  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേമാലപത്തെങ്കേനിലുവം
ആത്മഹതത്സ്യകേള്  നടക്കനിപലന്നഗ  ഉറപ്പുവരുത്തെമാന  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖത്സ്യമനനിക്കഗ
കേഴനിയകമമാ എന്നതമാണഗ എപന്റെ കചെമാദേത്സ്യവം.

മുഖത്സ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പെനിണറമായനി  വനിജേയന  ) : സര്,  ബഹുമമാനത്സ്യനമായ  അവംഗവം
ചൂണനിക്കമാണനിച്ചതുകപെമാപല ഇന്നപത്തെ പെത്രവമാര്ത്തെ  ആരനിലുവം  വലനിയ  മമാനസനികേ
പ്രയമാസമുണമാക്കുന്ന  ഒന്നമാണഗ.  പൂഞമാര് നടുഭമാഗവം  വനികലജേനില് പുത്തെനപെറമ്പനില്
വസ്പീട്ടനില്  പെനി.  എസഗ.  സുകമഷഗ  എന്ന  ഗസനിതമാരപത്തെ  6-11-2016-നഗ  ഉച്ചയഗ  ഒരു
മണനികയമാപട കേനിടപ്പുമുറനിയനില് തൂങ്ങനിമരനിച്ച നനിലയനില് കേപണത്തുകേയമായനിരുന്നു.  ഈ
സവംഭവത്തെനില്  കപെമാലസ്പീസഗ  കകേസഗ  രജേനിസ്റ്റര്  പചെയഗ  അകനസഷണവം  നടത്തെനിവരനികേയമാണഗ.
ആത്മഹതത്സ്യയനികലക്കഗ  നയനിക്കപപ്പെട്ട  കേമാരത്സ്യങ്ങള്കൂടനി  കപെമാലസ്പീസഗ  പെരനികശമാധനിക്കുവം.
പെനി.  എസഗ.  സുകമഷഗ  5  വര്ഷവം തുടര്ച്ചയമായനി സ്കൂള് കേമായനികേ കമളയനില് ഗസനിയനില്
സസര്ണ്ണ  പമഡല്  കനടനിയനിട്ടുണഗ.  ബഹുമമാനത്സ്യനമായ  അവംഗവം  ഇവനിപട  ചൂണനിക്കമാണനിച്ചതു
കപെമാപല  3  വര്ഷവം  എവം.ജേനി  യൂണനികവഴനിറ്റനിയനില്  ഗസനി  ചെമാമ്പത്സ്യനഷനിപ്പെനില്  സസര്ണ്ണ
പമഡല്  കേരസമമാക്കനിയനിട്ടുണഗ.  മനിശ  വനിവമാഹനിതനമാണഗ.  രണഗ  വയസ്സുെള്ള  ഒരു
പപെണ്കുട്ടനിയണഗ.  ടനിയമാപന്റെ  കജേമാലനി  അകപെക  സവംബനനിച്ച  കേമാരത്സ്യങ്ങളനില്
ബനപപ്പെട്ട  കരഖകേള്  പെരനികശമാധനിച്ചു  മമാത്രകമ  വനിവരങ്ങള്  നല്കുവമാന  കേഴനിയകേയള്ളൂ.
എന്നമാല്  ബഹുമമാനത്സ്യനമായ  അവംഗവം  പെറഞ  ഒരുകേമാരത്സ്യവം  വസ്തുതയമാണഗ.  കജേമാലനി
ലഭനിക്കുപമന്നഗ ധരനിച്ചുനനില്ക്കുന്ന ഒകട്ടപറ പ്രശസരമായ കേമായനികേ തമാരങ്ങളുണഗ.  അവര്
പെലകപ്പെമാഴുവം കജേമാലനി കേനിട്ടമാപത നനിരമാശപപ്പെടുന്ന അവസയണഗ. ചെനിലര് സര്ക്കമാരനിപന്റെ
മുന്നനില് നനികവദേനവമമായനി വന്നനിരുന്നു. ചെനില കേമാരത്സ്യങ്ങള് ചെര്ച്ച പചെയനിട്ടുണഗ. അവര്ക്കഗ
എങ്ങപന  കജേമാലനി  പകേമാടുക്കമാന  കേഴനിയപമന്ന  കേമാരത്സ്യവം  തസരനിതപപ്പെടുത്തെണപമന്നഗ
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുമുണഗ.  പെനി.  എസഗ.  സുകമഷനിപന്റെ  കുടുവംബത്തെനിനഗ  സമാമ്പത്തെനികേ
സഹമായവം  അനുവദേനിക്കുന്ന  കേമാരത്സ്യവം  സര്ക്കമാര്  അനുഭമാവപൂര്വ്വവം  പെരനിഗണനിക്കുന്നതമാണഗ.
കുടുവംബത്തെനിപന്റെ  സമാഹചെരത്സ്യവം  കേണക്കനിപലടുത്തു  ഉചെനിതമമായ  തസ്പീരുമമാനവം
ഇക്കമാരത്സ്യത്തെനില് പപകേപക്കമാള്ളുന്നതമാണഗ.
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(6) ഒ. ബനി. സനി. സവംവരണവം പുനനഃസമാപെനിക്കല്

ശസ്പീ  .    ഷമാഫനി പെറമ്പനില് : സര്,  പപശവ പവള്ളമാള സമുദേമായത്തെനിനുവം അതനിപന്റെ
അവമാന്തര വനിഭമാഗത്തെനില്പപ്പെട്ട ജേമാതനികേള്ക്കുവം 1965-പല പകേ.പെനി.സനി.ആര്. പ്രകേമാരവം
നഷ്ടപപ്പെട്ട  ഒ.ബനി.സനി.  സവംവരണമാനുകൂലത്സ്യവം  പുനനഃസമാപെനിച്ചു  കേനിട്ടുവമാനുള്ള  ഒരു
സബ്മനിഷനമാണഗ  ഇതഗ.  പഎകേത്സ്യ കകേരളവം  നനിലവനില് വന്നതനിനുകശഷവം  1965  വപര
പപശവ  പവള്ളമാള  സമുദേമായത്തെനിനഗ  സര്ക്കമാര്  ഒ.ബനി.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്  ഉള്പപ്പെടുത്തെനി
കജേമാലനി  സവംവരണവവം  വനിദേത്സ്യമാഭത്സ്യമാസ  സവംവരണവവം  നല്കേനിവന്നനിരുന്നു.  എന്നമാല്
1965-ല്  ജേസ്റ്റനിസഗ  ജേനി.  കുമമാരപെനിള്ള  കേമസ്പീഷന  ഈ  സമുദേമായപത്തെ  ഒ.ബനി.സനി.
ലനിസ്റ്റനില്നനിന്നുവം  എടുത്തുമമാറ്റനി  വനിദേത്സ്യമാഭത്സ്യമാസ സവംവരണവം മമാത്രവം  അര്ഹരമായവരുപട
ലനിസ്റ്റനില് ഉള്പപ്പെടുത്തെനിയനിരുന്നു. പെകക ഇകപ്പെമാള് ആ ആനുകൂലത്സ്യവവം നനികഷധനിക്കപപ്പെട്ടു
പകേമാണനിരനിക്കുന്നു.  മമാത്രമല  വനികലജേഗ  ഓഫസ്പീസുകേളനില്നനിന്നഗ  ജേമാതനി  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റനിനഗ
അകപെകനിക്കുകമ്പമാള്  പപശവ  പവള്ളമാള  എന്ന  ജേമാതനിക്കുവം  അതനിപന്റെ  അവമാന്തര
വനിഭമാഗത്തെനില്പപ്പെട്ട  ജേമാതനിക്കുവം  വനിദേത്സ്യമാഭത്സ്യമാസ  ആനുകൂലത്സ്യത്തെനിനുമമാത്രവം  അര്ഹമമായ
ജേമാതനിയമാണഗ  എന്ന  കേമാരത്സ്യവം  കപെമാലുവം  കരഖപപ്പെടുത്തെനിപക്കമാടുക്കുന്നനില എന്നതഗ  ആ
സമുദേമായപത്തെ  സവംബനനിച്ചഗ  വളപര  സങ്കേടകേരമമായ  അവസ  ഉണമാക്കുന്നു.
അങ്ങുതപന്ന ഉദ്ഘമാടകേനമായനി പെപങ്കേടുത്തെ അവരുപട സവംസമാന സകമളനത്തെനില്
ഇക്കമാരത്സ്യപത്തെ സവംബനനിച്ചഗ അവര് പ്രകമയമമായനി അങ്ങകയമാടഗ അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരുന്നതമാണഗ.
മലബമാര്  കമഖലയനില്  പെനിള്ള എന്ന കപെരനിലമാണഗ  ഈ സമുദേമായത്തെനില്പപ്പെടുന്നവര്
അറനിയപപ്പെടുന്നതഗ.  ഇതനിപന്റെ  അവമാന്തര  വനിഭമാഗത്തെനില്പപ്പെട്ട  ജേമാതനികേളമാണഗ
പെനിപപള്ള,  ഹനിന്ദു  പെനിപപള്ള,  പവള്ളമാള  പെനിപപള്ള,  തമനിഴഗ  പെനിപപള്ള,  പെമാണനിയ
പവള്ളമാള,  കചെമാഴനിയ  പവള്ളമാള  എന്നസ്പീ  ജേമാതനികേള്.  വനിദേത്സ്യമാര്തനികേളുപട  സ്കൂള്
സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനിലുവം ഈ കപെരനിലമാണഗ ജേമാതനി കരഖപപ്പെടുത്തെനിയനിരുന്നതഗ.  എന്നമാല്
കമല്പ്പെറഞവ  എലമാവംതപന്ന  പപശവ  പവള്ളമാള  എന്ന  ജേമാതനിയപട  അവമാന്തര
വനിഭമാഗത്തെനില്പപ്പെട്ടവയമാണഗ എന്ന കേമാരത്സ്യവവം അവപയലമാവം തമനിഴഗ നമാട്ടനില് ഒ.ബനി.സനി.
ലനിസ്റ്റനില്  ഉള്പപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുണഗ  എന്നുള്ള  കേമാരത്സ്യവവം  അകങ്ങയഗ  അറനിയമാവന്നതമാണഗ.
സമാമൂഹത്സ്യപെരവവം  സമാമ്പത്തെനികേപെരവവം  വനിദേത്സ്യമാഭത്സ്യമാസപെരവമമായനി വളപര  പെനികന്നമാക്കവം
നനില്ക്കുന്ന  സമുദേമായമമാപണന്നഗ  പെമാലക്കമാടുള്ളവര്ക്കഗ,  പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചഗ  നമുക്കഗ
കബമാധത്സ്യമുള്ളതമാണഗ.  ഇവര്ക്കഗ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  നല്കേനിവരുന്ന  പ്രസ്പീപമടനികേഗ,
കപെമാസ്റ്റഗ  പമടനികേഗ  കസ്കമാളര്ഷനിപ്പുകേള്കപെമാലുവം  ഇകപ്പെമാള്  നനികഷധനിക്കപപ്പെടുപന്നമാരു
സമാഹചെരത്സ്യമമാണഗ.  ആയതനിനമാല്  ഈ  സമുദേമായത്തെനിപന്റെയവം  അതനിപന്റെ  അവമാന്തര
വനിഭമാഗത്തെനില്പപ്പെട്ടവര്ക്കുവം  പപശവ  പവള്ളമാള  എന്ന  ജേമാതനി  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റഗ
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ലഭനിക്കുവമാനുവം  അവപര  ഒ.ബനി.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്  ഉള്പപ്പെടുത്തുവമാനുമുള്ള  നടപെടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കണപമന്നഗ  സര്ക്കമാരനികനമാടഗ  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നു.  ഇത്തെരവം  കേമാരത്സ്യങ്ങള്
വരുകമ്പമാള്  നടപെടനികമങ്ങളനിലുണമാകുന്ന അനന്തമമായ കേമാലതമാമസവം അര്ഹരമായ
മറ്റു  പെലര്ക്കുവം  പ്രയമാസങ്ങള്  ഉണമാക്കുന്നുണഗ.  ഇതഗ  അടനിയന്തരമമായനി
പെരനിഹരനിക്കമാനുവം  ഇത്തെരവം  പ്രശ്നങ്ങളനില്  മറ്റഗ  സമുദേമായങ്ങളുവം  സമര്പ്പെനിച്ച
അകപെകകേളനില്  തസ്പീര്പ്പെഗ  കേല്പ്പെനിക്കമാനുവം  നടപെടനി  എടുക്കണപമന്നഗ  അങ്ങകയമാടഗ
അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നു.

പെട്ടനികേജേമാതനി  പെട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പെനികന്നമാക്കസമുദേമായകകമവവം  നനിയമവവം
സമാവംസ്കമാരനികേവവം  പെമാര്ലപമന്റെറനികേമാരത്സ്യവവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബമാലന)  :
സര്,  ഇതഗ  ഒരു  വനിഭമാഗപത്തെ  സവംബനനിച്ചനിടകത്തെമാളവം  വളപര  പ്രധമാനപപ്പെട്ട
പ്രശ്നമമാണഗ.  ശസ്പീ.  ഷമാഫനി  പെറമ്പനില്  എവം.എല്.എ.  21-10-2016-നഗ  കനമാട്ടസ്പീസഗ
തന്നതമായനിരുന്നു.  അന്നഗ  അകദ്ദേഹവം  ഉണമായനിരുന്നനില  എന്നുകതമാന്നുന്നു.  പപശവ
പവള്ളമാള സമുദേമായവം  മറ്റു  പെനികന്നമാക്ക സമുദേമായങ്ങളുപട പെട്ടനികേയനില് ഉള്പപ്പെടുന്നനില.
1998-ല് കകേരള പവള്ളമാള മഹമാസഭ എലമാ പവള്ളമാള വനിഭമാഗകത്തെയവം പെനികന്നമാക്ക
വനിഭമാഗ  ലനിസ്റ്റനിലുള്ള പചെട്ടനി  സമുദേമായകത്തെമാപടമാപ്പെവം  ഉള്പപ്പെടുത്തെണപമന്നമാവശത്സ്യപപ്പെട്ടഗ
നല്കേനിയ നനികവദേനവം കകേരള സവംസമാന പെനികന്നമാക്ക വനിഭമാഗ കേമസ്പീഷന വനിശദേമമായനി
പെഠനിക്കുകേയവം  പതളനിപവടുപ്പെഗ  നടത്തുകേയവം  പചെയതനിപന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില്
ഭരണഘടന,  ആര്ട്ടനിക്കനിള്  16 (4)  പ്രകേമാരവം പ്രസസ്തുത വനിഭമാഗപത്തെ ഉള്പപ്പെടുത്തെമാന
നനിര്വമാഹമനില  എന്നഗ  കേമസ്പീഷന  കേപണത്തെനിയനിരുന്നു.  ആയതനിപന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില്
സര്ക്കമാര് ഉത്തെരവഗ ജേനി.ഒ. (എവംഎസഗ.)  നമ്പര് 9/98 എസഗ.സനി.  എസഗ.ടനി.  ഡനി.ഡനി.
തസ്പീയതനി  12-2-1998  പ്രകേമാരവം  ഈ  വനിഭമാഗപത്തെ  പെനിന്നമാക്ക  വനിഭമാഗവം  ലനിസ്റ്റനില്
ഉള്പപ്പെടുകത്തെണതനില എന്നുതസ്പീരുമമാനനിച്ചു.  അതനിനുകശഷവവം പപശവ പവള്ളമാള സമുദേമായപത്തെ
ഒ.ബനി.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്  ഉള്പപ്പെടുത്തെണപമന്ന  ആവശത്സ്യവം  ഉന്നയനിച്ചുപകേമാണഗ  നനിരവധനി
നനികവദേനങ്ങള്  സവംസമാന  പെനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗ  കേമസ്പീഷനഗ  ലഭനിച്ചുപകേമാണനിരുന്നു.
പ്രസ്തുത  ആവശത്സ്യപത്തെ  സവംബനനിച്ച`  പെഠനവം  നടത്തെനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ  സമര്പ്പെനിക്കമാന
2-11-2011 തസ്പീയതനി 1412/സനി/2008 കകേരള കസ്റ്ററ്റഗ ബമാക്കഗ കവര്ഡഗ കേമസ്പീഷന നമ്പര്
കേത്തുപ്രകേമാരവം  കേമസ്പീഷന  കേനിര്ത്തെമാഡ്സനിപന  ചുമതലപപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുണഗ.
കേനിര്ത്തെമാഡ്സനിപന്റെ റനികപ്പെമാര്ട്ടുവം കേമസ്പീഷപന്റെ ശനിപെമാര്ശയവം ലഭനിക്കുന്ന മുറയഗ മമാത്രകമ
ഇക്കമാരത്സ്യത്തെനില്  ഒരു  തസ്പീരുമമാനപമടുക്കമാന  സര്ക്കമാരനിനഗ  കേഴനിയകേയള്ളൂ.
പകേ.പെനി.സനി.ആര്. പ്രകേമാരമുള്ള ആനുകൂലത്സ്യവവം ഒ.ബനി.സനി. സവംവരണമാനുകൂലത്സ്യവവം ഈ
വനിഭമാഗത്തെനിനഗ  ലഭനിക്കണപമങ്കേനില്  പെനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗ  കേമസ്പീഷപന്റെ  റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ
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അനനിവമാരത്സ്യമമാണഗ.  ഈ സമൂഹപത്തെ സവംബനനിച്ചഗ എനനിക്കുവം കനരനിട്ടഗ അറനിയമാവന്ന
കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  എവം.എല്.എ.-യവം  ഞമാനുവം  ഒരു  ചെടങ്ങനില്
പെപങ്കേടുക്കുകേയവം  പചെയതമാണഗ.  ഇതഗ  അര്ഹതപപ്പെട്ടതമാണഗ.  പെകക  കേനിര്ത്തെമാഡ്സഗ
നരവവംശ ശമാസവമമായനി  ബനപപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റമാറ്റഷ്യൂട്ടറനി  കബമാഡനിയമാണഗ.  അതുകപെമാപല
പെനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗ  കേമസ്പീഷനുവം  ഒരു  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  സ്റ്റമാറ്റഷ്യൂട്ടറനി  കബമാഡനിയമാണഗ.
അതനില് സര്ക്കമാരനിനഗ  കനരനിട്ടഗ  ഇടപപെട്ടഗ  ഒരു ശനിപെമാര്ശ പകേമാടുത്തെഗ  പപഫന്റെനിവംഗ്സഗ
വമാങ്ങമാന പെറ്റുന്നതല.  പെകക ഇതഗ വളപര ജേനഷ്യുവനിന ആയനിട്ടുള്ളതമാണഗ.  ഇക്കമാരത്സ്യവം
പെനികന്നമാക്കവനിഭമാഗ കേമസ്പീഷന പെരനികശമാധനിക്കണപമന്നഗ ഈ സബ്മനിഷപന്റെ ഭമാഗമമായനി
നനിര്കദ്ദേശവം  പകേമാടുക്കുന്നതമായനിരനിക്കുവം. കേനിര്ത്തെമാഡ്സനിപന്റെ റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ  കേനിട്ടുന്ന മുറയഗ
ഈ പ്രശ്നവം  പെരനിഹരനിക്കമാന കേഴനിയപമന്നമാണഗ  കതമാന്നുന്നതഗ.  ഇകത രൂപെത്തെനിലുള്ള
പ്രശ്നവം പെമാലക്കമാപട്ട തണമാനമമാര്ക്കുവം ഉണമായനിരുന്നു. അതഗ  പെരനിഹരനിച്ചതമാണഗ. ഇതഗ
പെരനിഹരനിക്കമാന  സമാധനിക്കമാത്തെ   പ്രശ്നമമായനി  എനനിക്കഗ   കതമാന്നുന്നനില.    രണഗ
റനികപ്പെമാര്ട്ടുവം  അനുകൂലമമായനി  വന്നമാല്  ഈ വനിഭമാഗത്തെനിനഗ  ഗണവം പചെയ്യമാന നമുക്കഗ
സമാധനിക്കുവം.

11.00 AM]

(7) ശശമാന ഭൂമനിക്കഗ സവംരകണവം

ശസ്പീമതനി സനി  .    പകേ  .    ആശ : സര്,  കകേരള സവംസമാനവം രൂപെസ്പീകൃതമമാകുന്നതനിനു
മുനപെഗ  പെട്ടനികേജേമാതനി  വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കഗ  തല  ചെമായമാനകപെമാലുവം  ഇടമനിലമാതനിരുന്ന
അവസരത്തെനില്  ഇഇൗ  വനിഭമാഗത്തെനില്പപ്പെടുന്ന  ഒരമാള്  മരണമടഞമാല്  ശവശരസ്പീരവം
മറവ  പചെയ്യമാന  സമാധനിക്കമാപത,  അതഗ  കേമാക്കയ്ക്കുവം  കേഴുകേനുവം   കേടലനിപലറനിഞഗ
മല്സത്സ്യങ്ങള്ക്കുവം  ഭകണമമായനി  പകേമാടുത്തെനിരുന്ന  സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില്,  രമാജേമാവഗ
കേല്പ്പെനിച്ചഗ  ഇഇൗ വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കമായനി ശശമാനഭൂമനി പെതനിച്ചുനല്കേനിയതമായനി കരഖകേള്
ഉണഗ.  അതനിനുകശഷവം  സവംസമാനവം  രൂപെസ്പീകൃതമമായകപ്പെമാള്  ഇഇൗ  ഭൂമനി  സര്ക്കമാര്
ഏപറ്റടുത്തെഗ  പെട്ടനികേജേമാതനി-പെട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാരുപട  മരണമാനന്തര  ചെടങ്ങുകേള്
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനമായനി പെട്ടനികേജേമാതനി വകുപ്പെനിപന ഏല്പ്പെനിച്ചു.  എന്നമാല് ഇന്നഗ ഇഇൗ
ഭൂമനി  പെലസലങ്ങളനിലുവം  അനത്സ്യമാധസ്പീനപപ്പെട്ടു  കപെമാകുകേയവം  തകദ്ദേശസസയവംഭരണ
സമാപെനങ്ങള് പെനിടനിപച്ചടുത്തെഗ ആധുനനികേരസ്പീതനിയനിലുള്ള പപെമാതുശശമാനവം നനിര്മനിക്കുന്നതനിനമായനി
ശമവം  നടത്തുകേയവം  പചെയ്യുന്നതഗ  അങ്ങയപട  ശദ്ധയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുപണന്നഗ  വനിശസസനിക്കുന്നു.
ഉദേമാഹരണത്തെനിനഗ  ഏറ്റുമമാനൂര്  വനികലജേനില്  കപെരൂരനില്  സനിതനി  പചെയ്യുന്ന
പെട്ടനികേജേമാതനിക്കമാരുപട  ശശമാനഭൂമനി  ഏറ്റുമമാനൂര്  മുനനിസനിപ്പെമാലനിറ്റനി  പെനിടനിപച്ചടുത്തെഗ
ആധുനനികേ  ശശമാനവം  സമാപെനിക്കുന്നതനിനഗ  ഉത്തെരവഗ  പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണഗ.   ഇത്തെരപമമാരു
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സമാഹചെരത്സ്യവം  ഉണമായമാല്  ആധുനനികേ  ശശമാനത്തെനില്  ശവസവംസ്കമാര  ചെടങ്ങനിനമാവശത്സ്യമമായ
ഫസ്പീസഗ പെമാവപപ്പെട്ട പെട്ടനികേജേമാതനിക്കമാരന നല്കകേണനിവരുവം.  അതപലങ്കേനില് കുടനികേനിടപ്പെഗ
അവകേമാശത്തെനിലൂപട  ലഭനിച്ച  ഭൂമനിയനിലുവം  കകേമാളനനികേളനിലുവം  ലകവംവസ്പീടുകേളനിലുവം
തമാമസനിക്കുന്ന  പെട്ടനികേജേമാതനി  വനിഭമാഗത്തെനിനഗ  സസന്തവം  അടുക്കള  കതമാണനി  ശവവം
മറവപചെകയ്യണ  അവസ  സവംജേമാതമമാകുവം.  ആയതനിനമാല്  സര്ക്കമാര്  അടനിയന്തരമമായനി
ഇടപപെട്ടഗ  ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള  ശശമാനഭൂമനികേള്  ആ  വനിഭമാഗത്തെനിനഗ  മമാത്രമമായനി
നല്കുകേയവം,  റസ്പീ  സര്കവ്വ  നടത്തെനി  ഭൂമനി  തനിട്ടപപ്പെടുത്തെനി  ചുറ്റുമതനില്  പകേട്ടനി
സവംരകനിക്കുന്നതനിനമാവശത്സ്യമമായ  നടപെടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയവം  പചെയ്യണപമന്നഗ
ആവശത്സ്യപപ്പെടുന്നു.

പെട്ടനികേജേമാതനി-പെട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പെനികന്നമാക്കസമുദേമായകകമവവം നനിയമവവം സമാവംസ്കമാരനികേവവം
പെമാര്ലപമന്റെറനികേമാരത്സ്യവവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബമാലന)  :  സര്,  ഇതഗ
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പമമ്പര്  4-11-2016-നഗ  ഉന്നയനിച്ച  കേമാരത്സ്യമമാണഗ,  അന്നഗ  പമമ്പര്
സഭയനില്  ഉണമായനിരുന്നനില.  പെട്ടനികേ  വനിഭമാഗക്കമാരുപട  ശവസവംസ്കമാരവം  നടത്തുന്നതനിനമായനി
സര്ക്കമാര് അനുവദേനിച്ച ഭൂമനി അനത്സ്യമാധസ്പീനപപ്പെട്ടു കപെമാകുന്ന സമാഹചെരത്സ്യമുപണന്നുവം അവ
സവംരകനിക്കമാന  നടപെടനി  കവണപമന്നുമമാണഗ  സബ്മനിഷനനിലൂപട  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട
പമമ്പര്  ആവശത്സ്യപപ്പെടുന്നതഗ.  പെട്ടനികേവനിഭമാഗക്കമാര്  പെരമ്പരമാഗതമമായനി  ശവവം  മറവപചെയ്യുന്ന
ശശമാനങ്ങള് കകേരളത്തെനില് എലമാ പ്രകദേശങ്ങളനിലുമുണഗ.  ചെനിലതഗ സര്ക്കമാര് ഭൂമനിയവം
ചെനിലതഗ  പുറകമ്പമാക്കഗ  ഭൂമനിയവം  അപൂര്വ്വവം  ചെനിലതഗ  സമാമുദേമായനികേ  സവംഘടനകേളുപട
ഉടമസതയനില് ഉള്ളവയമമാണഗ.  പപെമാതുകവ  കുറച്ചുമമാത്രവം പപകേവശഭൂമനി ഉള്ള  ഇഇൗ
വനിഭമാഗവം ജേനങ്ങള്ക്കഗ ശവവം മറവ പചെയ്യമാന  പപെമാതുശശമാനങ്ങള് പൂര്ണ്ണകതമാതനില്
നനിലനനിര്കത്തെണതഗ  ആവശത്സ്യമമാണഗ.   ആ  നനിലയനില്  ഇഇൗ  സബ്മനിഷന  വളപര
ഗഇൗരവത്തെനില്  ഗവണ്പമന്റെഗ  പെരനികശമാധനിക്കുവം.  പെഞമായത്തെസ്പീ രമാജേഗ,  നഗരപെമാലനികേമാ
നനിയമങ്ങള്  പ്രമാബലത്സ്യത്തെനില്  വന്നകതമാപട  ശശമാനങ്ങളുപട  സവംരകണവം  ഗമാമ
പെഞമായത്തുകേളുകടയവം  നഗരസഭകേളുകടയവം  അനനിവമാരത്സ്യ  ചുമതലയനില്പപ്പെട്ടതമാണഗ.
എസഗ.സനി.പെനി.-യപട  45  ശതമമാനവവം  ടനി.എസഗ.പെനി.-യപട  25  ശതമമാനവവം  ഫണഗ
തകദ്ദേശസസയവംഭരണ  സമാപെനങ്ങള്ക്കമാണഗ  നല്കുന്നതഗ.  എന്നമാല്  ചെനില  ഗമാമ
പെഞമായത്തുകേള്ക്കഗ  ഇത്തെരവം ശശമാനങ്ങള് സവംരകനിക്കുന്നതനിനഗ  മതനിയമായ ഫണഗ
ലഭത്സ്യമപലന്നഗ അറനിയനിച്ച സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില് കപ്രമാജേകഗ അടനിസമാനത്തെനില് കകേമാര്പ്പെസഗ
ഫണനില്നനിന്നഗ  10  ലകവം  രൂപെവപര  അനുവദേനിച്ചനിട്ടുണഗ.  ആ  തുകേ  ഇനനിയവം
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണപമങ്കേനില്   വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാവം.  ഇത്തെരവം  ശശമാനങ്ങളുപട  കേകയ്യറ്റവം
ശദ്ധയനില്പപ്പെടുത്തെനിയമാല് സര്ക്കമാര് കേര്ശന നടപെടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമായനിരനിക്കുവം.
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(8) പെട്ടയവനിതരണവം 

ശസ്പീ  .    പകേ  .    പജേ  .    മമാകനി :  സര്,  കഫമാര്ട്ടുപകേമാച്ചനി  പസന്റെഗ  കജേമാണ് പെമാട്ടവം  മനിനനി
കകേമാളനനി  നനിവമാസനികേള്ക്കഗ  അടനിയന്തരമമായനി  പെട്ടയവം  വനിതരണവം  പചെയ്യണപമന്ന
സബ്മനിഷനമാണഗ  ഞമാന  ഇവനിപട  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ.  പകേമാച്ചനി  നനികയമാജേകേ
മണ്ഡലത്തെനിപല  കഫമാര്ട്ടുപകേമാച്ചനി  വനികലജേനില്  പസന്റെഗ  കജേമാണ്  പെമാട്ടവം  പ്രകദേശത്തെഗ
അറബനിക്കടലനികനമാടു കചെര്ന്ന പ്രകദേശത്തെഗ മനിനനി കകേമാളനനിയനില് മല്സത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേളുള്പപ്പെപട
64  കുടുവംബങ്ങള്  കേഴനിഞ  50  വര്ഷത്തെനികലപറയമായനി  തമാമസനിച്ചുവരനികേയമാണഗ.
ഏകേകദേശവം  20  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുനപെഗ  ഇവനിടപത്തെ  പപകേവശക്കമാര്ക്കഗ കകേമാളനനി
പെണനിയന്നതനിനഗ  തറക്കലനിടുകേയവം  തുടര്ന്നഗ  പകേമാച്ചനി  നഗരസഭയകടയവം
ജേനിലമാഭരണകൂടത്തെനികന്റെയവം  സസകേമാരസവത്സ്യകനിയകടയവം ധന  സഹമായകത്തെമാടുകൂടനി
കകേമാളനനി  പെണനിതുനല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുവം  വസ്പീടുകേള്ക്കഗ  കകേമാര്പ്പെകറഷന  നമ്പരനിട്ടഗ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമമാണഗ.  ഉകദ്ദേശവം  46.80 ആര് കേടല്പവച്ച പുതുവല് ഭൂമനി ഉള്പപ്പെടുന്ന
പ്രസ്തുത  കകേമാളനനി  നനിവമാസനികേള്ക്കഗ  പെട്ടയവം  ഇലമാത്തെതുപകേമാണ്ടുതപന്ന വസ്പീടുനനിര്മമാണ
വമായ്പകയമാ  മല്സത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുവം  മറ്റഗ  ഇതര  വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കുമുള്ള
ആനുകൂലത്സ്യങ്ങകളമാ  ലഭനിക്കുന്നനില.  പെട്ടയവം  ലഭനിക്കുന്നതനിനമായനി  പ്രകദേശവമാസനികേള്
നനിരവധനി   തവണ  ബനപപ്പെട്ട  തഹസസ്പീല്ദേമാര്  വഴനി  കേളകര്  മുഖമാന്തനിരവം
സര്ക്കമാരനികലയഗ  അകപെക  സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ളതമാണഗ.  പ്രസ്തുത  പ്രകദേശവം  സര്കവ്വ
പചെയനിട്ടനിലമാത്തെതുവം റവനഷ്യൂ റനിക്കമാര്ഡുകേളനില് കചെര്ത്തെനിട്ടനിലമാത്തെതുമമായ  കേടല്പവപ്പെഗ
പുറകമ്പമാക്കഗ  ഭൂമനിയമായതുപകേമാണഗ  സര്കവ്വ  പചെയഗ  റനിക്കമാര്ഡുകേള്  തയ്യമാറമാക്കുന്ന
നടപെടനികേള്  പൂര്ത്തെനിയമാകക്കണതുണഗ.  എന്നമാല്  ഇഇൗ  കേമാരത്സ്യത്തെനില്  ദേസ്പീര്ഘമമായ
കേമാലതമാമസമമാണഗ  ഉണമായനിപക്കമാണനിരനിക്കുന്നതഗ.  ഒരു  പ്രകദേശപത്തെ  മുഴുവന
ജേനവനിഭമാഗകത്തെയവം  പ്രതനികൂലമമായനി  ബമാധനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  പ്രശ്നത്തെനിനഗ
അടനിയന്തര പെരനിഹമാരവം ഉണമാകേണപമന്നഗ അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നു.

റവനഷ്യൂവവം  ഭവനനനിര്മമാണവവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
പകേമാച്ചനി  തമാലൂക്കനിപല  കഫമാര്ട്ടുപകേമാച്ചനി  വനികലജേനില്  ഇത്തെരവം  ഒരു  കകേമാളനനിയവം
വസ്പീടുകേളുവം ഉള്ളതഗ ശരനിയമാണഗ.   പെകക റവനഷ്യൂ വകുപ്പെനിപന സവംബനനിച്ചനിടകത്തെമാളവം
ആ ഭൂമനിക്കഗ പെട്ടയകമമാ പപകേവശകരഖകയമാ നല്കുന്നതനിനഗ നനിയമപെരമമായനി യമാപതമാരു
സമാധത്സ്യതയമനിലമാത്തെതമാണഗ.  പകേമാച്ചനി തമാലൂക്കനില് കഫമാര്ട്ടുപകേമാച്ചനി വനികലജേനില് പസന്റെഗ
കജേമാണ്  പെമാട്ടവം  പ്രകദേശത്തെഗ  അറബനിക്കടലനിപന്റെ  തസ്പീരകത്തെമാടു  കചെര്ന്ന  ഭമാഗത്തെഗ
കേടല്പവപ്പെഗ  ഭൂമനിയനില്  ഉകദ്ദേശവം  50  വര്ഷത്തെനിലധനികേമമായനി  64  കുടുവംബങ്ങള്

1075/2017.
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തമാമസനിച്ചു വരുന്നു. ഏകേകദേശവം 20 വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുനപെഗ പപകേവശക്കമാര്ക്കഗ കകേമാളനനി
പെണനിതുനല്കുന്നതനിനഗ തറക്കലനിടുകേയവം പകേമാച്ചനി കകേമാര്പ്പെകറഷന കകേമാളനനി പെണനിതഗ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമമാണഗ.  വസ്പീടുകേള്ക്കഗ  കകേമാര്പ്പെകറഷന  നമ്പരനിട്ടഗ  നല്കേനിയനിട്ടുണഗ.
പ്രസ്തുത  കകേമാളനനി  സലവം  ഉകദ്ദേശവം  46.82  ആര്  ഭൂമനി  കേടല്പവച്ച  പുതുവല്
ഭൂമനിയവം  ആയതഗ  സര്കവ്വ  പചെയനിട്ടനിലമാത്തെതുവം  റവനഷ്യൂ  റനിക്കമാര്ഡുകേളനില്
കചെര്ത്തെനിട്ടനിലമാത്തെതുമമാണഗ.  ഇഇൗ സലവം കേടല്ഭനിത്തെനിയനില്നനിന്നഗ 7 മുതല് 44 മസ്പീറ്റര്
വപര  അകേലത്തെനില്  സനിതനി  പചെയ്യുന്നതുവം  രൂകമമായ  കേടല്കകമാഭത്തെനിനഗ
ഇരയമാകുന്നതുവം  തസ്പീരകദേശ  പെരനിപെമാലന  നനിയമത്തെനിപന്റെ  പെരനിധനിയനില്  വരുന്നതുവം
26-11-2006-പല ഷനിപ്പെനിവംഗഗ  മനമാലയത്തെനിപന്റെ കനമാട്ടനിഫനികക്കഷന പ്രകേമാരവം പകേമാച്ചനിന
കപെമാര്ട്ടഗ  ടസ്റ്റനിപന്റെ അധസ്പീനതയനില് വരുന്ന സലവമമാണഗ.  ഇഇൗ സലത്തെഗ സര്കവ്വ
നടപെടനികേള്  നടത്തെണപമങ്കേനില്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  അനുമതനി  ആവശത്സ്യമമാണഗ.
മമാത്രമല കേടല്പവപ്പെഗ ഭൂമനി എന്നതഗ കേഡസ്ട്രേല് സര്കവ്വ പ്രകേമാരമുള്ള കകേരളത്തെനിപന്റെ
വനിസസ്പീര്ണ്ണത്തെനിനഗ പുറത്തുള്ള വനിസസ്പീര്ണ്ണവമമാണഗ.  ഇഇൗ സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില് പകേമാച്ചനിന
കപെമാര്ട്ടഗ ടസ്റ്റനിപന്റെ അധസ്പീനതയനിലുള്ള ഭൂമനിയനില് പെട്ടയകമമാ പപകേവശകരഖകയമാ നല്കേമാന
റവനഷ്യൂ വകുപ്പെനിനഗ അധനികേമാരമനില.

(9) തമാനൂര് സനി.എച്ചഗ.സനി. 

ശസ്പീ  .   വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന : സര്, തമാനൂര് തസ്പീരകദേശത്തെഗ പെതനിനമായനിരകത്തെമാളവം
മല്സത്സ്യപത്തെമാഴനിലമാളനി കുടുവംബങ്ങളമാണുള്ളതഗ.  കൂടമാപത  25000-കത്തെമാളവം വരുന്ന മറ്റു
വനിഭമാഗത്തെനിപല  ആളുകേളുവം  അവനിപട  തമാമസനിക്കുന്നുണഗ.  തമാനൂര്  സനി.എച്ചഗ.സനി.
യമാപതമാരു  സഇൗകേരത്സ്യവമനിലമാത്തെ  ഒരു  ആശുപെത്രനിയമായനി  നനിലനനില്ക്കുകേയമാണഗ.
അവനിടപത്തെ  പ്രസവവമാര്ഡുകേള്  ഏകേകദേശവം  രണ്ടുവര്ഷമമായനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നനില.
കേഴനിഞ  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേമാലത്തു  നല്കേനിയ  വമാഗമാനങ്ങള്  പെമാലനിക്കമാകനമാ
നടപ്പെനിലമാക്കമാകനമാ കേഴനിഞനിട്ടനില.  തമാനൂര് കേമഷ്യൂണനിറ്റനി പഹല്ത്തെഗ പസന്റെര്, തമാലൂക്കഗ
ആശുപെത്രനിയമായനി  ഉയര്ത്തെമാന  സമാദ്ധത്സ്യത  ഏപറയള്ള  ഒരു  കകേന്ദ്രമമാണഗ.
ആവശത്സ്യമാനുസരണവം ഭൂമനി  സസന്തമമായനി ഉള്ള ഒരു കകേന്ദ്രവം കൂടനിയമാണനിതഗ.   വനിവനിധ
പ്രകദേശങ്ങളനില്  നനിന്നുവം  കരമാഗനികേള്ക്കഗ  എളുപ്പെത്തെനില്  എത്തെനികച്ചരമാനുള്ള
സഇൗകേരത്സ്യവവം  ഇവനിപടയണഗ.  ജേനങ്ങള്ക്കഗ  ഇഇൗ  കകേന്ദ്രമലമാപത  മപറ്റമാരു
ആശയമനില. തസ്പീരകദേശത്തെഗ ആകരമാഗത്സ്യ പ്രശ്നങ്ങള്, പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചഗ പെകേര്ച്ചവത്സ്യമാധനികേകളമാ
മഴക്കമാല  കരമാഗങ്ങകളമാ  വത്സ്യമാപെനിക്കുകമ്പമാള്  എളുപ്പെത്തെനിലുവം  ഫലപ്രദേമമായവം  അവപയ
കനരനിടമാന  പെരത്സ്യമാപ്തമമായ  ഒരു  കകേന്ദ്രമമാക്കനി  ഇതനിപന  മമാകറ്റണതുണഗ.  തമാനൂര്
കേമഷ്യൂണനിറ്റനി  പഹല്ത്തെഗ  പസന്റെറനിനഗ  കേനിടത്തെനിച്ചനികേനിതയഗ  ആവശത്സ്യമമായ
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വമാര്ഡനിനമായനി പകേട്ടനിടവം നനിര്മനിക്കമാനുള്ള അനുവമാദേവം തസ്പീരകദേശ കകേമാര്പ്പെകറഷനനില്
നനിന്നുവം  കേനിട്ടനിയനിട്ടുണഗ.  അതനിനമാവശത്സ്യമമായ  തുകേ  വകേയനിരുത്തെനിയതമായനിട്ടമാണഗ
അറനിയമാന കേഴനിഞതഗ.  ആയതനിനമാല് തമാനൂര് കേമഷ്യൂണനിറ്റനി പഹല്ത്തെഗ പസന്റെറനിപന
ആവശത്സ്യമമായ  സ്റ്റമാഫുകേളുവം  ബഡഗ  ബമാങമുള്ള  തമാലൂക്കഗ  ആശുപെത്രനിയമായനി
ഉയര്ത്തെണപമന്നതമാണഗ എപന്റെ ആവശത്സ്യവം.

ആകരമാഗത്സ്യവവം സമാമൂഹത്സ്യനസ്പീതനിയവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി പകേ  .    പകേ  .    പപശലജേ ടസ്പീച്ചര്):
സര്, 1999-പല ഒരു ഉത്തെരവപ്രകേമാരമമാണഗ തമാനൂര് പെനി.എച്ചഗ.സനി.-പയ സമാമൂഹത്സ്യമാകരമാഗത്സ്യ
കകേന്ദ്രമമായനി  ഉയര്ത്തെനിയതഗ.  ആശുപെത്രനിയനിപല  കേനിടക്കകേളുപട  എണ്ണവം  42-ഉവം,
പ്രതനിദേനിന  ഒ.പെനി.  ശരമാശരനി  500-ഉവം,  പഎ.പെനി.  20-ഉവം  ആണഗ.  നനിലവനില്
5 അസനിസ്റ്റന്റെഗ സര്ജേനമമാരുപട കസവനമമാണഗ ഇഇൗ ആശുപെത്രനിയനില് ലഭത്സ്യമമായനിട്ടുള്ളതഗ.
ആശുപെത്രനിയപട  20  കേനികലമാമസ്പീറ്റര്  ചുറ്റളവനിലമായനി  തനിരൂര്  ജേനിലമാ  ആശുപെത്രനി,
തനിരൂരങ്ങമാടനി തമാലൂക്കഗ ആശുപെത്രനി,  വളവന്നൂര് സമാമൂഹനികേമാകരമാഗത്സ്യ കകേന്ദ്രവം,  പവട്ടവം
സമാമൂഹനികേമാകരമാഗത്സ്യ  കകേന്ദ്രവം  എന്നനിവ  സനിതനി  പചെയ്യുന്നുണഗ.  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെഗ
പകേമാണ്ടുവന്ന  സ്റ്റമാനകഡപപഡകസഷന  അനുസരനിച്ചഗ  ഒരു  പെഞമായത്തെനില്  ഒരു
പപപ്രമറനി പഹല്ത്തെഗ പസന്റെര്, ഒരു വനികേസന കബമാക്കനില് ഒരു സനി.എച്ചഗ.സനി., റവനഷ്യൂ
തമാലൂക്കനില്  ഒരു  തമാലൂക്കഗ  ആശുപെത്രനി,  ജേനിലയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ഡനിസ്ട്രേനികഗ
കഹമാസനിറ്റലുവം  ജേനറല്  കഹമാസനിറ്റലുവം  എന്ന  രസ്പീതനിയനിലമാണഗ  കമസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതഗ.
അതഗ  പമച്ചപപ്പെടുത്തെനി ഏറ്റവവം ആധുനനികേമമായ രസ്പീതനിയനില് ചെനികേനിതമാ സഇൗകേരത്സ്യങ്ങള്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എന്ന സമസ്പീപെനമമാണഗ  സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുളളതഗ.  സമാപെനങ്ങളുപട പെദേവനി
ഉയര്ത്തുകേ എന്ന സമസ്പീപെനവം പപെമാതുകവ സര്ക്കമാര് അവംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  എന്നമാല്
പുതുതമായനി രൂപെവംപകേമാണ ചെനില തമാലൂക്കുകേളനില് തമാലൂക്കഗ ആശുപെത്രനി ഇല എന്നതഗ
ശദ്ധയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണഗ.  തമാനൂര്  ഉള്പക്കമാള്ളുന്ന  റവനഷ്യൂ  തമാലൂക്കനില്  മറ്റു  തമാലൂക്കഗ
ആശുപെത്രനികേള് ഇല എന്നുള്ള കരഖകേള് ലഭത്സ്യമമാകുന്നകതമാപടപ്പെവം ആ തമാലൂക്കനില് ഒരു
തമാലൂക്കഗ ആശുപെത്രനി കവണവം എന്നുള്ള പെരനിഗണനയനില് തമാനൂര് ആശുപെത്രനിപയ തമാലൂക്കഗ
ആശുപെത്രനിയമായനി  ഉയര്ത്തുന്ന  കേമാരത്സ്യവം  പെരനിഗണനിക്കുന്നതമാണഗ.  നനിലവനിലുള്ള  സ്റ്റമാഫഗ
പെമാകറ്റണ് അനുസരനിച്ചഗ ഇവനിപട ഒഴനിവള്ള കപെമാസ്റ്റഗ നനികേത്തെമാന അടനിയന്തര നടപെടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുവം. പുതനിയ കപെമാസ്റ്റഗ കനികയഷന നടന്നുകേഴനിഞമാല് മമാത്രകമ ബമാക്കനിയള്ള
കേമാരത്സ്യവം ആകലമാചെനിക്കമാന സമാധനിക്കുകേയള്ളൂ.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പമമ്പര് ചൂണനിക്കമാണനിച്ച
പ്രകതത്സ്യകേതകേള് എലമാവം  ഇഇൗ ആശുപെത്രനിക്കുണഗ.  അതുപകേമാണഗ ആശുപെത്രനിക്കമാവശത്സ്യമമായ
തസനികേകേള് കനികയറ്റഗ പചെയ്യുന്നതനിനുള്ള സമമാഹൃത പപ്രമാകപ്പെമാസലനിപന്റെ കൂപട തമാനൂര്
ആശുപെത്രനിപയക്കൂടനി ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതമാണഗ.
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(10) നനിയമവനിരുദ്ധ ചെനികേനിതമാ കകേന്ദ്രങ്ങള്

ശസ്പീ  .    പെനി  .    പകേ  .    അബ്ദു  റബഗ :  സര്,  പ്രകൃതനി ചെനികേനിത,  പെമാരമ്പരത്സ്യ ചെനികേനിത,
നമാട്ടുചെനികേനിത  എന്നസ്പീ  കപെരുകേളനില്  നനിയമമാനുസൃതമലമാപതയള്ള  സമാപെനങ്ങളുവം
നമ്മുപട  സവംസമാനത്തെഗ  വര്ദ്ധനിച്ചു  വരനികേയമാണഗ.  ഇത്തെരവം  വത്സ്യമാജേ  ചെനികേനിതമാ
കകേന്ദ്രങ്ങള്പക്കതനിപര  നനിരവധനി  പെരമാതനികേള്  ദേനിനവംപ്രതനി  ഉയരുന്നുപണങ്കേനിലുവം
യമാപതമാരു നനിയമനടപെടനിയവം ഉണമാകേമാത്തെതു പകേമാണമാണഗ ഇത്തെരവം സമാപെനങ്ങള്
വര്ദ്ധനിക്കുന്നതഗ.  നനിരവധനി മരണങ്ങള് ഇത്തെരവം സമാപെനങ്ങളനില്നനിന്നുവം റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ
പചെയ്യപപ്പെടുന്നുണഗ.  ഇതനിപനതനിപര  കേര്ശന  നടപെടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണപമന്നമാവശത്സ്യപപ്പെട്ടു
പകേമാണമാണഗ  ഇഇൗ  സബ്മനിഷന  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ.  നമാട്ടുഹവദേത്സ്യപമന്നുവം  പെമാരമ്പരത്സ്യ
ചെനികേനിതപയന്നുമുള്ള ചെനില കബമാര്ഡുകേള് വച്ചഗ  അകലമാപ്പെതനിയവം  കഹമാമനികയമാപ്പെതനിയവം
ആയര്കവ്വദേവവം  ചെനികേനിതനിക്കുന്ന  ചെനില  സമാപെനങ്ങളുണഗ.  കേട്ടപ്പെന  നനിര്മലമാ
സനിറ്റനിയനില്  പടല്മമാ കഹമാമനികയമാ ക്ലേനിനനിപക്കന്ന കപെരനില് ചെനികേനിത നടത്തെനിയനിരുന്ന
സമാപെനപത്തെ പ്പെറ്റനിയള്ള വമാര്ത്തെ പെത്രമമാധത്സ്യമങ്ങളനില് റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ പചെയ്യപപ്പെട്ടതമാണഗ.
ആല്പ്പെമാറ കുന്നുവംപുറത്തെഗ  ടനി.  സനി.  സകന്തമാഷഗ  എന്ന  ഒരു  കയമാഗത്സ്യതയമനിലമാത്തെ
വത്സ്യകനി  ഇഇൗ  സമാപെനത്തെനില്  അകലമാപ്പെതനിയനിലുവം  കഹമാമനികയമാപ്പെതനിയനിലുവം
ആയര്കവ്വദേത്തെനിലുവം ചെനികേനിത നടത്തുന്നുപവന്ന വമാര്ത്തെയമാണഗ റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ പചെയ്യപപ്പെട്ടതഗ.
അപതമാരു  ഉദേമാഹരണമമാണഗ.  അതുകപെമാപല  ആയര്കവ്വദേ  മരുന്നുകേപളന്നു
പെറഞ്ഞുപകേമാണഗ  മമാര്ക്കറ്റനില്  എത്തുന്ന  പെല  മരുന്നുകേളുവം  മമാരകേമമായ  കതമാതനില്
മയക്കുമരുന്നുകേളടങ്ങനിയതമാണഗ.  പെല  വത്സ്യമാജേ  സമാപെനങ്ങളനിലുവം  ഇത്തെരവം  മരുന്നുകേള്
ധമാരമാളമമായനി ഉപെകയമാഗനിക്കുന്നുണഗ. ആയര്കവ്വദേ മരുന്നുകേള് ലഭനിക്കമാന കഡമാകര്മമാരുപട
പ്രനിസ്ക്രെെനിപ്ഷന ആവശത്സ്യമനിപലന്നമാണഗ പെറയന്നതഗ.  പകേമാച്ചനി ആസമാനമമായ 'പപമസൂര്
ശങ്കേര് ആയര്കവ്വദേ ഫമാര്മസനി'  എന്ന സമാപെനവം മമാരകേമമായ കതമാതനില് സനിന്തറ്റനികേഗ
സ്റ്റനികറമായനിഡഗ  അടക്കവം  മയക്കുമരുന്നുകേള്  അടങ്ങനിയ  ആയര്കവ്വദേ  മരുന്നുകേള്
ഉല്പ്പെമാദേനിപ്പെനിക്കുന്നതമായനി  കേപണത്തുകേയവം  പെത്രങ്ങളനില്  വമാര്ത്തെ  വരനികേയവം
പചെയതമാണഗ.  കേഴനിഞ മമാസവം എപന്റെ നനികയമാജേകേമണ്ഡലത്തെനിപല ഒരു അനധനികൃത
സമാപെനത്തെനിപനതനിപരയള്ള  വമാര്ത്തെ  കദേശസ്പീയ  മമാധത്സ്യമങ്ങള്വപര  റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ
പചെയതമാണഗ.  ഓപ്പെകറഷകനമാ  കവദേനകയമാ ഇലമാപത  പ്രസവനിക്കമാപമന്ന  കപെരനില്
പെരസത്സ്യവം നല്കേനി ഹമാബനിര് പപഹദേര് എന്ന വത്സ്യകനി മൂന്നഗ വര്ഷമമായനി ഒരു സമാപെനവം
നടത്തുന്നുണഗ.  ഇകദ്ദേഹത്തെനിനഗ  ആപകേയള്ള  കയമാഗത്സ്യത  കയമാഗയനിലുള്ള  ഒരു
സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുവം  കേര്ണ്ണമാടകേയനിലുള്ള  ഒരു  സമാപെനത്തെനില്  നമാല്പ്പെതഗ  ദേനിവസവം
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പ്രസവവം  നനിരസ്പീകനിക്കുകേയവം  പചെയ്തുപവന്നതമാണഗ.  അവനിപട  ഒരു  പ്രസവത്തെനിനഗ
അനപെതനിനമായനിരവം രൂപെ മുതല് അറുപെത്തെനി അയ്യമായനിരവം രൂപെ വപരയമാണഗ പചെലവഗ.
2016-ല്  മമാത്രവം  ഇഇൗ  സമാപെനത്തെനില്  മൂന്നഗ  മരണങ്ങള്  സവംഭവനിച്ചനിട്ടുപണന്നമാണഗ
ഇകപ്പെമാള്  പുറത്തു  വന്നനിട്ടുള്ളതഗ.  പ്രസവത്തെനിനമായനി  വരുന്നവപര  പവള്ളത്തെനില്
കേനിടത്തെനിയമാണഗ  പ്രസവനിപ്പെനിക്കുന്നപതന്നമാണഗ  പെറയന്നതഗ.  2016  ഒകകമാബര്  18-നഗ
എപന്റെ  മണ്ഡലത്തെനിപല  ഹസസ്പീനപയന്ന  യവതനി  പ്രസവത്തെനിനനിപട  വളപര
അതത്സ്യമാസന്ന  നനിലയനിലമാകുകേയവം  കുട്ടനി  മരനിക്കുകേയവം  പചെയ്തു.  ഇഇൗ  യവതനിയപട
ഭര്തൃപെനിതമാവഗ  കകേമാട്ടയല്  കപെമാലസ്പീസഗ  കസ്റ്റഷനനില്  നല്കേനിയ  പെരമാതനിയപട
അടനിസമാനത്തെനിലമാണഗ  സവംഭവവം  പുറവംകലമാകേവം  അറനിയന്നതഗ.  ഇഇൗ  സമാപെനവം
പപലസനസനിനുകവണനി  പെഞമായത്തെനിപന  സമസ്പീപെനിച്ചകപ്പെമാള്ത്തെപന്ന  ടമാവനകൂര്
പമഡനിക്കല്  കേഇൗണ്സനിലനിനഗ  പെഞമായത്തെഗ  കേത്തെയപച്ചങ്കേനിലുവം  മറുപെടനി
ലഭനിക്കമാത്തെതനിനമാല്  പപലസനസഗ  അനുവദേനിച്ചനില.  ഇഇൗ  സമാപെനപത്തെപ്പെറ്റനി
ബനപപ്പെട്ട  ഉകദേത്സ്യമാഗസപര  അറനിയനിപച്ചങ്കേനിലുവം  ഒരു  നടപെടനിയമുണമായനിപലന്നഗ
പെഞമായത്തെഗ  സമാകത്സ്യപപ്പെടുത്തുന്നു.  ഹസസ്പീനപയന്ന  യവതനി  കകേമാഴനികക്കമാടഗ  മനിവംസഗ
ആശുപെത്രനിയനില് ഇകപ്പെമാഴുവം വളപര ഗരുതരമാവസയനില് ചെനികേനിതയനിലമാണഗ. മലപ്പുറവം
ഡനി.എവം.ഒ.-യവം  പപചെല്ഡഗ  പഹല്ത്തെഗ  ഓഫസ്പീസറുവം  ഇഇൗ  സമാപെനത്തെനിപനതനിപര
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ജേനിലമാ കേളകര്ക്കഗ പെരമാതനി നല്കേനിപയങ്കേനിലുവം തുടര്നടപെടനികേപളമാന്നുവം
ഇതുവപര ഉണമായനിട്ടനില. കകേമാട്ടയല് കപെമാലസ്പീസഗ കസ്റ്റഷനനില് നല്കേനിയ പെരമാതനിയനില്,
കുട്ടനി  മരനിച്ചതനിനഗ  അസസമാഭമാവനികേ  മരണത്തെനിനഗ  എഫഗ.പഎ.ആര്.  രജേനിസ്റ്റര്
പചെയതലമാപത ഒരു നടപെടനിയവം സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടനില. നമാട്ടുകേമാരുപട പ്രതനികഷധവം കേമാരണവം
ആ  സമാപെനവം  ഇകപ്പെമാള്  പൂട്ടനിക്കനിടക്കുകേയമാണഗ.  ഇതഗ  ഒന്നുരണ്ടു  ഉദേമാഹരണങ്ങള്
മമാത്രമമാണഗ.  ഇതുകപെമാപല  ധമാരമാളവം  സമാപെനങ്ങള്  നമ്മുപട  നമാട്ടനിലുണഗ.  അതഗ
പെരനികശമാധനിക്കുന്നതനിനുവം  വത്സ്യമാജേ  സമാപെനങ്ങള്പക്കതനിര  കേര്ശന  നടപെടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുവം  കരമാഗനികേപള ചെനികേനിതനിക്കുന്നനിപലന്നഗ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമുള്ള
നടപെടനി സസസ്പീകേരനിക്കണപമന്നമാണഗ എനനിക്കഗ അഭത്സ്യര്തനിക്കമാനുള്ളതഗ.  

ആകരമാഗത്സ്യവവം സമാമൂഹത്സ്യനസ്പീതനിയവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി പകേ  .    പകേ  .    പപശലജേ

ടസ്പീച്ചര്): സര്, വളപര പ്രധമാനപപ്പെട്ട ഒരു വനിഷയമമാണഗ ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പമമ്പര് ഇവനിപട

ഉന്നയനിച്ചനിട്ടുള്ളതഗ.  നമ്മുപട  നമാട്ടനില്  പ്രകൃതനി  ചെനികേനിത,  പെമാരമ്പരത്സ്യ  ചെനികേനിത,

നമാട്ടുചെനികേനിത തുടങ്ങനിയ കപെരുകേളനില്  നനിയമമാനുസൃതമലമാപത നടത്തുന്ന ധമാരമാളവം

ചെനികേനിതമാ  രസ്പീതനികേളുവം  അനവനിശസമാസ  ജേഡനിലമമായനിട്ടുള്ള  പ്രചെരണങ്ങളുവം
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നടന്നുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  പെരമാതനികേള്  കേനിട്ടുന്ന  മുറയമാണഗ  ഇത്തെരവം  വത്സ്യമാജേ

ചെനികേനിതമാ  കകേന്ദ്രങ്ങള്പക്കതനിപര  അകനസഷണവം  നടത്തുന്നതഗ.  അത്തെരത്തെനിലുള്ള

ചെനില  കേമാരത്സ്യങ്ങള്  അകനസഷനിക്കുകേയവം  ചെനിലതനിപനതനിപര  നടപെടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയവം

പചെയനിട്ടുണഗ.  മതനിയമായ കയമാഗത്സ്യതയവം പമഡനിക്കല് കേഇൗണ്സനിലനിപന്റെ രജേനികസ്ട്രേഷനുമനിലമാപത

ചെനികേനിത നടത്തുന്ന ചെനില സവംഭവങ്ങള്  ശദ്ധയനില്പപ്പെട്ടതനിനമാല് ഇതുസവംബനനിച്ചഗ

അകനസഷനിക്കുന്നതനിനഗ  തനിരുവനന്തപുരവം,  പകേമാലവം,  കകേമാഴനികക്കമാടഗ  തുടങ്ങനിയ

ജേനിലകേളനിപല ഓഫസ്പീസുകേളനില് പറയ്ഡഗ  നടത്തുന്നതനിനഗ  ഡ്രെെഗ്സഗ ഇനപസകര്മമാപര

ചുമതലപപ്പെടുത്തുകേയവം  ആവശത്സ്യമമായ  നടപെടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയവം  പചെയനിരുന്നു.

പെമാരമ്പരത്സ്യ പപവദേത്സ്യന്മേമാര് ചെനികേനിതയല ലമാപത വനില്പ്പെനയ്ക്കുകവണനി ആയര്കവ്വദേ ഒഇൗഷധങ്ങള്

നനിര്മനിക്കുന്നുപണന്നഗ കബമാധത്സ്യപപ്പെട്ടമാല് ഡ്രെെഗ്സഗ ആന്റെഗ കകേമാപസറ്റനികഗ ആകഗ പ്രകേമാരവം

നടപെടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നുണഗ.  മതനിയമായ  കയമാഗത്സ്യതയനിലമാപത  പപെമാതുജേനങ്ങപള

വഞനിച്ചഗ  ചൂഷണവം  പചെയ്യുന്നവര്പക്കതനിപര  ടമാവനകൂര്-പകേമാച്ചനിന  പമഡനിക്കല്

പ്രമാകസ്പീഷകണഴഗ  ആകഗ,  1953  പ്രകേമാരമമാണഗ  ഇകപ്പെമാള്  കകേസഗ  രജേനിസ്റ്റര്  പചെയ്യമാന

സമാധനിക്കുന്നതഗ.  ഇവനിപട  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതഗ  വളപര  അപെകേടകേരമമായ  ഒരു കേമാരത്സ്യമമാണഗ.

കവദേനയനിലമാത്തെ  പ്രസവപമപന്നലമാവം  പെറഞ്ഞുപകേമാണഗ  തനികേച്ചുവം  പ്രമാകൃതമമായനിട്ടുള്ള

ചെനികേനിതമാരസ്പീതനികേള് ചെനിലര് നടത്തുന്നു.  ഇതഗ  വളപര ഗരുതരമമായ ഒരു പ്രശ്നമമാണഗ.

ഇതുമൂലവം  ഒരു  കുഞ്ഞുതപന്ന  മരനിക്കമാന  കേമാരണമമായനി.  പവള്ളത്തെനില്

പ്രസവനിക്കുന്നതനിലൂപട  ഒരു  കുഞഗ  ശസമാസവംമുട്ടനി  മരനികക്കണനി  വരുന്നതഗ  ഒരു

പെരനിഷ്കൃത സമൂഹത്തെനിനഗ കചെര്ന്ന സവംഭവമല. അതുകപെമാപലമാരു സവംഭവവം കകേമാഴനികക്കമാടഗ

പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനിലുമുണമായനി.  ഒരു  വനിശസമാസത്തെനിപന്റെ  കപെരനില്  പ്രസവനിച്ചയടന

കുഞനിനഗ മുലപ്പെമാല് പകേമാടുക്കരുപതന്നമാണഗ ഒരമാള് കേല്പ്പെനിച്ചതഗ.  പ്രസവനിച്ച കുഞനിനഗ

ആദേത്സ്യ ദേനിവസവം മുലപ്പെമാല് പകേമാടുക്കമാന പെമാടനിപലന്നഗ ഒരു മതവവം അനുശമാസനിക്കുന്നനില.

പ്രസവനിച്ചയടന  കുഞനിനഗ  പകേമാടുകക്കണതഗ  മുലപ്പെമാലമാപണന്നഗ  ശമാസസ്പീയമമായനി

പതളനിയനിക്കപപ്പെട്ട  കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  അതനിലൂപടയമാണഗ  ആ  കുഞഗ  കരമാഗപ്രതനികരമാധകശഷനി

ആര്ജ്ജനിക്കുന്നതഗ. അതുകപെമാലുവം  വനിലക്കുകേയമാണഗ.  ചെനില  വത്സ്യമാജേ  ചെനികേനിതയപട

ഭമാഗമമായനി  ആളുകേള്  മരനിക്കമാനനിടയമായ  സവംഭവങ്ങളുമുണഗ.  പൂജേമാകേര്മങ്ങള്

പചെയഗ  ഗര്ഭനിണനിയമായ  ഒരു  സസ്പീപയ  ചെനികേനിതനിച്ചതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ആ  സസ്പീ

മരനിക്കമാനനിടയമായനിട്ടുണഗ.  വളപര  പ്രമാകൃതമമായനിട്ടമാണഗ   പകേമാലത്തെഗ  മുപമ്പമാരു  വത്സ്യമാജേ

സനിദ്ധന ഒരു യവതനിപയ ചെനികേനിതനിച്ചതഗ. അവരുപട ശരസ്പീരത്തെനില് ജേനികന്നമാ ഭൂതകപ്രത
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പെനിശമാകചെമാ കേയറനിയനിട്ടുപണന്നു പെറഞഗ ഇരു ഭമാഗത്തുമമായനി രണ്ടുകപെര് നനിന്നഗ വളപര

പപപെശമാചെനികേമമായനി ആ സസ്പീയപട ശരസ്പീരപത്തെ പെസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുകേയമായനിരുന്നു.  എന്നനിട്ടഗ ഭൂതവം

ഒഴനിഞ്ഞുകപെമാകുകമ്പമാള് പെനിടനിക്കമാനമായനി ഒരു കുപ്പെനിയമമായനി മുന്നനില് ഒരമാള് നനില്ക്കുകേയമായനിരുന്നു.

മൂക്കനില്നനിന്നുവം  ശസമാസവം  വരുകമ്പമാള്  പെനിടനിപച്ചടുത്തെഗ  കുപ്പെനിയനിലടയമാനകവണനി.

പ്രമാണവമായവമാണഗ  പുറകത്തെക്കഗ  കപെമായതഗ.  ആ  സസ്പീ  മരനിച്ചു  കപെമായനി.  പെരനിഷ്കൃത

കകേരളത്തെനില് ഇഇൗ രസ്പീതനിയനിലുള്ള പ്രമാകൃത നടപെടനികേള് നടക്കുന്നുപവന്നതഗ നമുക്കമാര്ക്കുവം

അവംഗസ്പീകേരനിക്കമാന  കേഴനിയന്ന  ഒന്നല.   ബഹുമമാനപപ്പെട്ട നനിയമ  വകുപ്പുമനനി   പെറഞതു

കപെമാപല ഇതനിപനതനിപര ആവശത്സ്യമമായ നനിയമനനിര്മമാണവം തപന്ന നടകത്തെണനിയനിരനിക്കുന്നു.

അതനിപനപ്പെറ്റനി സര്ക്കമാര് ഗഇൗരവമായനി ആകലമാചെനിച്ചഗ ഉചെനിതമമായ നടപെടനി സസസ്പീകേരനിക്കുവം.

ആകരമാഗത്സ്യത്തെനിനുവം ജേസ്പീവനുവം ഹമാനനികേരമമായ വത്സ്യമാജേ ചെനികേനിതയവം അനവനിശസമാസ പ്രചെരണങ്ങളുവം

നടത്തുന്നതനിപനതനിപര  കേര്ശന  നടപെടനി ആകരമാഗത്സ്യ  വകുപ്പെഗ  സസസ്പീകേരനിക്കുപമന്നമാണഗ

എനനിക്കഗ  അറനിയനിക്കമാനുള്ളതഗ.  ഇഇൗ വനിഷയവം  ഉന്നയനിച്ചതനിനഗ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പമമ്പര്ക്കഗ

നന്ദനിയണഗ.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പമമ്പര്  സൂചെനിപ്പെനിച്ച  സമാപെനപത്തെക്കുറനിച്ചഗ  അടനിയന്തരമമായനി

റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ ആവശത്സ്യപപ്പെടുന്നതുവം കേര്ശന നടപെടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതുമമാണഗ.  

(11) കസ്പീര കേര്ഷകേരുപട പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കമമാനസഗ  കജേമാസഫഗ :  സര്,  കകേരളത്തെനിപല  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലയപട
നപട്ടലമായ  കസ്പീര  കേര്ഷകേരുപട  പ്രശ്നങ്ങള്  സഭയപട  ശദ്ധയനില്  പകേമാണ്ടു
വരുന്നതനിനമാണഗ ഇഇൗ സബ്മനിഷന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ. കകേരളത്തെനിപല കസ്പീര കേര്ഷകേര്
ഗരുതരമമായ  പ്രതനിസനനിയനികലക്കഗ  വരമാനുണമായ  സമാഹചെരത്സ്യവം  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട
മനനിയപട  ശദ്ധയനില്പപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുണഗ.  അകദ്ദേഹത്തെനിനഗ  കസ്പീര  കേര്ഷകേരുപട  ഒരു
നനികവദേനവവം നല്കേനിയനിട്ടുണഗ.  അതനിനുള്ള പെരനിഹമാര നടപെടനികേള്ക്കു കവണനിയമാണഗ
ഇഇൗ സബ്മനിഷന ഉന്നയനിക്കുന്നതഗ.  ഏറ്റവവം  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  വനിഷയവം  കസ്പീര കേര്ഷകേര്ക്കഗ
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  നല്കേനിയനിരുന്ന  കേമാലത്തെസ്പീറ്റ  രണഗ  മമാസമമായനി
മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  ഇതനിനുകവണനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചനിരുന്ന  പെദ്ധതനികേള്  ഇകപ്പെമാള്
നനിര്ത്തെലമാക്കനിയതുപകേമാണഗ  കസ്പീര കേര്ഷകേര് ബുദ്ധനിമുട്ടനിലമായനിരനിക്കുകേയമാണഗ.   ഇഇൗ
സബ്സനിഡനി  പുനനഃസമാപെനിക്കമാനുവം  കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റ  കുറഞ  നനിരക്കനില്  പകേമാടുക്കമാനുമുള്ള
സമാഹചെരത്സ്യമുണമാകേണവം.  പെച്ചപ്പുലനിപന്റെ  ദേഇൗര്ലഭത്സ്യവംമൂലവം  കേര്ഷകേര്  പ്രയമാസപപ്പെടുന്ന
സമയമമാണഗ.  അതുപകേമാണഗ  ആപകേ  ആശയനിക്കുന്നതഗ  കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റപയയമാണഗ.
കകേരളമാ  ഫസ്പീഡ്സഗ  വഴനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  പകേമാടുത്തുപകേമാണനിരുന്ന
കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റക്കഗ    ഇകപ്പെമാള്  ഇരട്ടനിവനിലയമാണഗ.  മറ്റഗ  സസകേമാരത്സ്യ  ഏജേനസനികേപളലമാവം
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കൂടനിയ വനിലയമാണഗ കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റ പകേമാടുക്കുന്നതഗ. കസ്പീര കേര്ഷകേര്ക്കഗ ഒരു തരത്തെനിലുവം
പെനിടനിച്ചുനനില്ക്കമാന  കേഴനിയമാത്തെ അവസയണമായനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  അതഗ  പെരനിഹരനിക്കമാന
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റ  പകേമാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനിയണമാകേണവം.
അതുകപെമാപലതപന്ന  പെമാല്  വനിലയപട  ഇനപസന്റെസ്പീവഗ  പെത്തെഗ  രൂപെയമായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ
എന്ന ആവശത്സ്യവം.  കവനല്ക്കമാലത്തെഗ കസ്പീര കേര്ഷകേര്ക്കഗ ഒരു ലനിറ്റര് പെമാലനിനഗ  രണഗ
രൂപെ  എന്ന  നനിരക്കനില്  ഇനപസന്റെസ്പീവഗ  നല്കേനിയനിരുന്നതഗ  ഇപ്രമാവശത്സ്യവം  പകേമാടുത്തെനിട്ടനില.
ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങപളലമാവം പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സമാഹചെരത്സ്യവം ഗവണ്പമന്റെഗ
ഉണമാക്കണപമന്നഗ  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നു.  കസ്പീര  കേര്ഷകേരുപട  പപെനഷന  ആയനിരവം
രൂപെയമായനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നുപവന്ന പ്രഖത്സ്യമാപെനവം സസമാഗതമാര്ഹമമാണഗ.  മറ്റുള്ളവര്പക്കലമാവം
ആയനിരവം  രൂപെയമായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  കസ്പീര  കേര്ഷകേര്ക്കുമമാത്രവം  500
രൂപെയമാണഗ പപെനഷന കേനിട്ടനിപക്കമാണനിരനിക്കുന്നതഗ.  കേഴനിഞ സര്ക്കമാരനിപന്റെ കേമാലത്തെഗ
ശസ്പീ.  പകേ.  എവം.  മമാണനി  അതഗ  750  രൂപെയമായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിരുന്നു. അതഗ  ഇകപ്പെമാള്
ആയനിരവം രൂപെയമായനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചതഗ നല കേമാരത്സ്യമമാണഗ. ഇഇൗ തുകേ എത്രയവം പപെപട്ടന്നഗ
പകേമാടുക്കമാനുള്ള  നടപെടനിയണമാകേണവം.  അതുകപെമാപല  കസ്പീര  കേര്ഷകേര്ക്കഗ  ഗണ
നനിലവമാരമനിലമാത്തെ  പസമന  പകേമാടുക്കുന്നതഗ  ഒഴനിവമാക്കനി  പ്രതഷ്യുല്പ്പെദേമാനകശഷനി
കൂടുതലുള്ള  പസമന  പകേമാടുത്തുപകേമാണഗ  ഇഇൗ  രവംഗത്തെഗ  കൂടുതല്  കേമാലനി  വര്ദ്ധന
വണമാക്കുന്നതനിനുള്ള  സമാഹചെരത്സ്യമുണമാക്കണവം.  കേന്നുകുട്ടനി  പെരനിപെമാലന  പെദ്ധതനി,
കഗമാവര്ദ്ധന  പെദ്ധതനി  തുടങ്ങനിയവപയലമാവം  ഇകപ്പെമാള്  നനിര്ത്തെനി  വച്ചനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
കൃഷനിക്കമാര്  ഏറ്റവവം  കൂടുതല്  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകമ്പമാള്  കസ്പീര  കമഖലയനികലക്കഗ
കൂടുതല്  ആളുകേള്  കേടന്നുവരനികേയമാണഗ.  ഗമാമപ്രകദേശങ്ങളനിപല  ജേനങ്ങളുപട
ജേസ്പീവനിതമമാര്ഗ്ഗമമായനി  കസ്പീര  കമഖല  മമാറനിയനിരനിക്കുന്ന  സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില്  അവപര
സവംരകനിക്കമാന കേഴനിയന്ന നടപെടനികേള് ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഭമാഗത്തു നനിന്നുണമാകേണവം.
ഇഇൗ  രവംഗപത്തെ  പ്രശ്നങ്ങള്  പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഗ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മനനി  എടുക്കുന്ന
പ്രകതത്സ്യകേ തമാല്പെരത്സ്യപത്തെ ഞമാന നന്ദനികയമാപട ഓര്ക്കുന്നു.  അതുപകേമാണഗ അവരുപട
പ്രശ്നങ്ങള് പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഗ നടപെടനി സസസ്പീകേരനിക്കണ പമന്നഗ  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നു.

വനവവം മൃഗസവംരകണവവം മൃഗശമാലകേളുവം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പകേ  .   രമാജു): സര്,
കസ്പീര  കമഖലയനില്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പമമ്പര്  ചൂണനിക്കമാണനിച്ചതുകപെമാപല  നനിരവധനി
പ്രശ്നങ്ങള്  നനിലനനില്ക്കുന്നുണഗ.  അവ  പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സജേസ്പീവമമായ
ഇടപപെടലമാണഗ  ഗവണ്പമന്റെഗ  നടത്തെനിപക്കമാണനിരനിക്കുന്നതഗ.  കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റയപട
വനിലവര്ദ്ധനവഗ  ഉല്പ്പെമാദേനപച്ചലവഗ  ഗണത്സ്യമമായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നു  എന്ന  കേമാരത്സ്യവം
ശദ്ധയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണഗ.  നനിലവനില്  കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റയഗ  നല്കുന്ന  സബ്സനിഡനി തുകേ
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വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേമാരത്സ്യവം  ഫണനിപന്റെ  ലഭത്സ്യതയനുസരനിച്ചഗ  പെരനിഗണനിക്കുന്നതമാണഗ.
കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റയഗ  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്ന  സ്കസ്പീവം  നനിര്ത്തെലമാക്കനിയനിട്ടനില.  സസകേമാരത്സ്യ
കമഖലയനില്  ഇതനിപന്റെ  വനില  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണഗ.  എന്നമാല്  കകേരളമാ  ഫസ്പീഡ്സുവം
മനില്മയവം  നല്കുന്ന കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റയഗ  കേഴനി ഞ  നമാലഗ  വര്ഷമമായനി   വനിലവര്ദ്ധനവഗ
ഉണമായനിട്ടനില എന്നതമാണഗ സതത്സ്യവം.  ആയതനിനമാല് പപെമാതുകമഖലയനില് കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റ
ഉല്പ്പെമാദേനിപ്പെനിക്കുന്ന  കകേരളമാ  ഫസ്പീഡ്സുവം  മനില്മയവം  ഇകപ്പെമാള്  നഷ്ടത്തെനിലമാണഗ
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതഗ. കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റ സബ്സനിഡനി പൂര്ണ്ണകതമാതനില് നല്കുന്നതനിനമാവശത്സ്യമമായ
നടപെടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണഗ.  വരുന്ന  ഒകന്നമാ  രകണമാ  മമാസങ്ങള്ക്കുള്ളനില്
മൃഗസവംരകണ  കമഖലയമമായനി  ബനപപ്പെടുത്തെനിപക്കമാണഗ  കകേരളത്തെനിപല  മുഴുവന
പെശുക്കപളയവം  ഇനഷസര്  പചെയ്യുന്ന  പെദ്ധതനി  നടപ്പെനിലമാക്കമാനമാണഗ  ഗവണ്പമന്റെഗ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഗ. കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റുവം സവംസമാന ഗവണ്പമന്റുവം  തകദ്ദേശസസയവംഭരണ
സമാപെനവവം  ഈ ഇനഷസറനസഗ  പെദ്ധതനിക്കഗ  കവണനിവരുന്ന തുകേ നല്കുന്നതനില്
പെങ്കേഗ  വഹനിക്കുന്നതമാണഗ.  ഒരു  ലകവം  പെശുക്കപള  ഇനഷസര്  പചെയ്യുന്നതനിനഗ
കവണനിവരുന്ന  തുകേയപട  25  ശതമമാനവം  പെഞമായത്തെഗ  വഹനിക്കുപമന്നഗ  കേമാണനിച്ചു
പകേമാണ്ടുള്ള തകദ്ദേശസസയവംഭരണ വകുപ്പെനിപന്റെ ഉത്തെരവഗ 5-11-2016-ല് ഇറക്കനിയനിട്ടുണഗ.
അതനുസരനിച്ചഗ  സവംസമാന കകേമാ-ഓര്ഡനികനഷന കേമനിറ്റനി  ഇക്കമാരത്സ്യവം  പെരനിഗണനിക്കുകേയവം
കകേന്ദ്ര-സവംസമാന  സര്ക്കമാരുകേള്  വഹനിച്ച  തുകേയ്ക്കുകശഷവം  ബമാക്കനിവരുന്ന
50 ശതമമാനവം പ്രസ്പീമനിയവം തുകേയനില് 25 ശതമമാനവം തകദ്ദേശസസയവംഭരണ സമാപെനങ്ങളുവം
25  ശതമമാനവം  ഗണകഭമാകമാക്കളുവം  വഹനിക്കുന്നതനിനഗ  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയണമായനി.
അതനിനമാവശത്സ്യമമായ ഉത്തെരവഗ പുറത്തെനിറങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു. പമമാത്തെവം പെശുക്കപളയവം  വരുന്ന രണഗ
മമാസത്തെനിനുള്ളനില്ത്തെപന്ന  ഇനഷസര്  പചെയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപെടനി   സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണഗ.
ഇനഷസറനസഗ  കേമ്പനനികേളുമമായനി  ഡയറകര്  തലത്തെനില്  ആവശത്സ്യമമായ  ചെര്ച്ചകേള്
ഇതനികനമാടകേവംതപന്ന  നടത്തെനിക്കഴനിഞ്ഞു.  അടുത്തെ  രണഗ  മമാസത്തെനിനുള്ളനില്  ഈ
പെദ്ധതനി  നടപ്പെനിലമാക്കമാന  സമാധനിക്കുവം.  അതഗ  കസ്പീര  കേര്ഷകേര്ക്കഗ  വളപര
പ്രകയമാജേനകേരമമായനിത്തെസ്പീരുപമന്ന കേമാരത്സ്യത്തെനില് സവംശയമനില.  രമാത്രനികേമാല മൃഗചെനികേനിതമാ
കസവനവം  ലഭത്സ്യമമാക്കുന്നതനിനുകവണനി  65  കബമാക്കുകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചുള്ള  ചെനികേനിതമാ
സഇൗകേരത്സ്യവം  ഇകപ്പെമാള്  ഏര്പപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുണഗ.  ഇതുവഴനി  രമാത്രനികേമാലങ്ങളനില്  കസ്പീര
കേര്ഷകേര്ക്കഗ  ഇത്തെരവം  കബമാക്കുകേളനില്  നനിന്നഗ  മൃഗസവംരകണത്തെനിനമാവശത്സ്യമമായ
ചെനികേനിത  ലഭനിക്കുവം.  ബമാക്കനിയള്ള  കബമാക്കുകേളനിലുവം  അതഗ  ലഭത്സ്യമമാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപെടനികേള് ഭമാവനിയനില് ഗവണ്പമന്റെഗ സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണഗ. കുളമ്പുകരമാഗ പ്രതനികരമാധ
കുത്തെനിവയ്പ്പെഗ  6  മമാസക്കമാലയളവനില് നടത്തെനി ആ കരമാഗവം പ്രതനികരമാധനിക്കുന്നതനിനഗ
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ആവശത്സ്യമമായ  നടപെടനികേള്  ഗവണ്പമന്റെഗ  ഏപറ്റടുത്തെഗ  നടപ്പെനിലമാക്കനിവരുന്നുണഗ.
അതുകപെമാപലതപന്ന  മൃഗമാശുപെത്രനി  വഴനി  നല്കുന്ന  പസമണനിപന്റെ  ഗണനനിലവമാരവം
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുവം  പ്രജേനന  നയത്തെനില്  കവണ  മമാറ്റങ്ങള്  വരുത്തുന്നതനിനുവം
സര്ക്കമാര്  ആകലമാചെനിച്ചു  വരനികേയമാണഗ.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  കകേന്ദ്ര മനനിക്കഗ  ഇതുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടഗ  നനികവദേനവം  നല്കേനിയനിട്ടുണഗ.  കസ്പീരകേര്ഷകേ  കകമനനിധനി  വനിഭമാവനവം
പചെയ  പപെനഷപന്റെ  കേമാരത്സ്യവവം  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പമമ്പര്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണമായനി.
പപെനഷന  തുകേ  750  രൂപെയമായനി  മുന  ഗവണ്പമന്റെഗ  തസ്പീരുമമാനനിച്ചു  എന്നമാണഗ
പെറഞതഗ. എന്നമാല് അതഗ കസ്പീര കേര്ഷകേര്ക്കഗ നല്കേനിയനില. 500 രൂപെയമാണഗ അവര്ക്കഗ
ഇകപ്പെമാഴുവം  ലഭനിച്ചു  പകേമാണനിരനിക്കുന്നതഗ.  രണഗ  ദേനിവസങ്ങള്ക്കുമുമ്പഗ  ഇവനിപട  നടന്ന
ചെര്ച്ചയനില് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ധനകേമാരത്സ്യ വകുപ്പുമനനി കസ്പീരകേര്ഷകേരുപട പപെനഷന തുകേ
1000  രൂപെയമായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുപമന്നഗ ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുണഗ.  അതനിപന്റെ
അടനിസമാനത്തെനില്  ആവശത്സ്യമമായ  നടപെടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുവം.  കസ്പീരസവംഘവം
ജേസ്പീവനക്കമാര്ക്കഗ  ലഭനിക്കുന്ന  സസമാശയ പപെനഷന  പെദ്ധതനിയനില്  യഥമാര്തത്തെനില്
മുഴുവന  ജേസ്പീവനക്കമാരുവം  അവംഗങ്ങളമായനി  കചെര്ന്നനിട്ടനില.  സനിരവം  ജേസ്പീവനക്കമാരുപട
അഭമാവവവം  കസ്പീരസവംഘങ്ങളുപട  കമമാശമമായ  സമാമ്പത്തെനികേ  സനിതനിയമമാണഗ
കസ്പീരസവംഘവം  ജേസ്പീവനക്കമാരുപട  സസമാശയ പപെനഷന  പെദ്ധതനി  കവണത്ര
ഫലപ്രദേമമായനി  നടപ്പെനിലമാക്കമാന  കേഴനിയമാപത  കപെമായതഗ.  ആ  പ്രശ്നങ്ങള്
പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമാവശത്സ്യമമായ  നടപെടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണഗ.  കസ്പീര
കേര്ഷകേരുപട  ഹവദേഷ്യുതനി  ചെമാര്ജേഗ  കുറയ്ക്കുന്ന  കേമാരത്സ്യവം  എങ്ങപന  നടപ്പെനിലമാക്കമാവം
എന്നതുസവംബനനിച്ചഗ ബനപപ്പെട്ട വകുപ്പുമമായനി ചെര്ച്ചപചെയഗ ആവശത്സ്യമമായ നടപെടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണഗ.  കസ്പീരകേര്ഷകേ  കകമനനിധനിവഴനി  നനിലവനില്  അപെകേടമരണവം,
സമായനിയമായ  അവംഗഹവകേലത്സ്യവം,  മമാരകേ  കരമാഗങ്ങള്,  സമാവംകമനികേ  കരമാഗങ്ങള്,
ജേന്തുജേനത്സ്യ  കരമാഗങ്ങള്,  പെമാമ്പുകേടനി,  കപെ  വനിഷബമാധ,  കസ്പീരവൃത്തെനിയമമായനി
ബനപപ്പെട്ടുള്ള  മമാരകേ പെരനിക്കുകേള് എന്നനിവയ്ക്കുള്ള ധനസഹമായവം ഇകപ്പെമാള് നല്കേനി
വരുന്നുണഗ.  അതഗ  വനിപുലസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമാവശത്സ്യമമായ  നടപെടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണഗ.
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ഹഹകക്കമാടതനിയപട ഉത്തെരവപ്രകേമാരവം പെമാല്വനില വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അധനികേമാരവം മനില്മയമാണഗ.  ഗവണ്പമന്റെനിനഗ പെമാല്വനില വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനമാവശത്സ്യമമായ
നടപെടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കമാന കേഴനിയമാത്തെ സമാഹചെരത്സ്യമമാണുള്ളതഗ.  അങ്ങഗ എഴുതനിത്തെന്ന
സബ്മനിഷനനില്  28  ആവശത്സ്യങ്ങളമാണഗ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതഗ.  കസ്പീര  കേര്ഷകേര്ക്കഗ
സഇൗജേനത്സ്യ  കറഷന  നല്കുന്ന  കേമാരത്സ്യവം  ഉള്പപ്പെപട  അങ്ങഗ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിരുന്നു.
അത്തെരപമമാരു   കേമാരത്സ്യവം   ഇകപ്പെമാള്   പെരനിഗണനയനില്   ഇലമാപയന്നതഗ     അങ്ങപയ
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അറനിയനിക്കുകേയമാണഗ.  പെശുക്കള്ക്കഗ  മമാത്രമല,  മുഴുവന  കേന്നുകുട്ടനികേള്ക്കുവം
ആവശത്സ്യമമായ  കേമാലനിത്തെസ്പീറ്റ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  നല്കുന്നതനിനുവം  പപെമാതുവനില്
കസ്പീര  കേര്ഷകേര്ക്കഗ  എലമാവനിധ  സഇൗകേരത്സ്യവവം  പചെയ്തുപകേമാടുക്കുന്നതനിനുമമാവശത്സ്യമമായ
നടപെടനികേള് ഗവണ്പമന്റെഗ സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണഗ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ശസ്പീ. കമമാനസഗ കജേമാസഫഗ, ഇത്തെരത്തെനില് 28 ആവശത്സ്യങ്ങള് ഒരു

സബ്മനിഷനനില്  ഉന്നയനിക്കരുതഗ.  അടനിയന്തര  പ്രമാധമാനത്സ്യമുള്ള  ഒരു  പ്രശ്നവം

ഉപെകകപെമമായനി പകേമാണ്ടുവരമാനുള്ളതമാണഗ സബ്മനിഷന.  

VI കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലമാസുകേള്

ചെട്ടവം   47(2)   പ്രകേമാരവം

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസഗ  .    സുനനില്  കുമമാര്  ) :  സര്,  ഞമാന

തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

പെതനിനമാലമാവം  കകേരള  നനിയമസഭയപട  ഒന്നമാവം  സകമളനത്തെനിപല  2377-ാ

നമ്പര്  നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്തെ  കചെമാദേത്സ്യത്തെനിപന്റെ  മറുപെടനിയവം  അതനിനഗ  യഥമാസമയവം

മറുപെടനി നല്കുവമാന സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേമാരണവം കേമാണനിക്കല് കസ്റ്ററ്റഗപമന്റുവം. 

തകദ്ദേശസസയവംഭരണവവം  നഷ്യൂനപെകകകമവവം  വഖഫഗ  ഹജ്ജഗ  തസ്പീര്തമാടനവവം

വകുപ്പുമനനി  (കഡമാ  .    പകേ  .    ടനി  .    ജേലസ്പീല്):  സര്,  ഞമാന തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസ്സുെകേള്

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

പെതനിനമാലമാവം  കകേരള  നനിയമസഭയപട  ഒന്നമാവം  സകമളനത്തെനിപല  2378-ാ

നമ്പര്  നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്തെ  കചെമാദേത്സ്യത്തെനിപന്റെ  മറുപെടനിയവം  അതനിനഗ  യഥമാസമയവം

മറുപെടനി നല്കുവമാന സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേമാരണവം കേമാണനിക്കല് കസ്റ്ററ്റഗപമന്റുവം.

തുറമുഖവവം  മഷ്യൂസനിയവവം  പുരമാവസ്തു  സവംരകണവവം  വകുപ്പുമനനി

(ശസ്പീ  .    രമാമചെന്ദ്രന  കേടന്നപ്പെള്ളനി):  സര്,  ഞമാന  തമാപഴപ്പെറയന്ന  കേടലമാസ്സുെകേള്

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

പെതനിനമാലമാവം  കകേരള  നനിയമസഭയപട  ഒന്നമാവം  സകമളനത്തെനിപല  1170-ാ

നമ്പര്  നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്തെ  കചെമാദേത്സ്യത്തെനിപന്റെ  മറുപെടനിയവം  അതനിനഗ  യഥമാസമയവം

മറുപെടനി നല്കുവമാന സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേമാരണവം കേമാണനിക്കല് കസ്റ്ററ്റഗപമന്റുവം.
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 VII റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ  സമര്പ്പെണവം

ആകരമാഗത്സ്യവവം കുടുവംബകകമവവം സവംബനനിച്ച    XII-  ാനമ്പര് വനിഷയനനിര്ണ്ണയ

സമനിതനിയപട റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ

ആകരമാഗത്സ്യവവം സമാമൂഹത്സ്യനസ്പീതനിയവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ഹശലജേ

ടസ്പീച്ചര്):  സര്,  കേമാരത്സ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  വരുത്തെനിയ  കഭദേഗതനികയമാപട  ആകരമാഗത്സ്യവവം

കുടുവംബകകമവവം സവംബനനിച്ച  സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനി  XII-പന്റെ  2015-16  സമാമ്പത്തെനികേ

വര്ഷപത്തെ  ധനമാഭത്സ്യര്തനകേളുപട  പെരനികശമാധന  സവംബനനിച്ച  അഞമാമതഗ

റനികപ്പെമാര്ട്ടനിപല  ശനിപെമാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  ആകന  കടക്കണ്  റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ  സമനിതനി

അദ്ധത്സ്യകയമായ ഞമാന  സമര്പ്പെനിക്കുന്നു. 

ആഭത്സ്യന്തര കേമാരത്സ്യങ്ങള് സവംബനനിച്ച   XIV-  ാനമ്പര് വനിഷയനനിര്ണ്ണയ സമനിതനിയപട

റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ

മുഖത്സ്യമനനിക്കുകവണനി പെട്ടനികേജേമാതനി-പെട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പെനികന്നമാക്ക സമുദേമായകകമവവം

നനിയമവവം  സമാവംസ്കമാരനികേവവം  പെമാര്ലപമന്റെറനികേമാരത്സ്യവവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .

ബമാലന):  സര്,  ആഭത്സ്യന്തര  കേമാരത്സ്യങ്ങള്  സവംബനനിച്ച  XIV-ാ വനിഷയനനിര്ണ്ണയ

സമനിതനിയപട 2015-16 സമാമ്പത്തെനികേ വര്ഷപത്തെ ധനമാഭത്സ്യര്തനകേളുപട പെരനികശമാധന

സവംബനനിച്ച അഞമാമതഗ റനികപ്പെമാര്ട്ടനിപല ശനിപെമാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആകന കടക്കണ്

റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ  സമനിതനി അദ്ധത്സ്യകനമായ മുഖത്സ്യമനനിക്കുകവണനി ഞമാന സമര്പ്പെനിക്കുന്നു.

സകബമാര്ഡനികനറ്റഗ പലജേനികസ്ലേഷന സമനിതനിയപട ഒന്നഗ മുതല് മൂന്നഗ വപരയള്ള

റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള്

ശസ്പീ  .    മുരളനി  പപെരുപനലനി :  സര്,  സകബമാര്ഡനികനറ്റഗ  പലജേനികസ്ലേഷന

സമനിതനിയപട  അദ്ധത്സ്യകനമായ  ഞമാന  സമനിതനിയപട  ഒന്നഗ  മുതല്  മൂന്നഗ  വപരയള്ള

റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെനിക്കുന്നു. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെനിക്കപപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നു.
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2016-  പല കകേരള ചെനിറ്റഗ ഫണഗസഗ   (  അപമന്റെഗപമന്റെഗ  )   റൂള്സനിനഗ  നല്കേനിയ
കഭദേഗതനികേളുപട പെരനിഗണന

ശസ്പീ  .   മഞളമാവംകുഴനി അലനി : സര്, 2016  ജൂണ്  7-ാ തസ്പീയതനിയനിപല സ.ഉ.(അച്ചടനി)
നമ്പര്  63/2016/റ്റനി.ഡനി.(എസഗ.  ആര്.ഒ.  നമ്പര്  432/2016)  മുകഖന പുറപപ്പെടുവനിച്ച
2016-പല കകേരള ചെനിറ്റഗ ഫണഗസഗ (കഭദേഗതനി) ചെട്ടങ്ങള്ക്കുള്ള കഭദേഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

1. In rule 64 (1) of the Kerala Chit Funds  Rules, 2012, amended by
rule 2(1), after the word “person”, the symbol “/” and the
word “firm”shall be added.

2. In rule 65(3), inserted in the Principal Rules by rule 2(2), for the
words “the Assistant Registrar of Chits under whose jurisdiction
in  which  such  contravention  took  place”,  the  words  “the
Compounding Authority” shall be substituted.

3. In rule 65(5), inserted in the Principal Rules by rule 2(2), the two
sentences after the word “Appendix  III”  shall  be substituted
with the sentence “If the contravention comes under sub-section
(1) and (3) of section 76, compounding order shall be passed only
after  obtaining  the  remarks/recommendations  of  Assistant
Registrar  of  Chits  under  whose  jurisdiction  in  which  such
contravention took place.”

4. In the first table of Appendix III, inserted in the Principal Rules
by  rule 2(4),  after  Serial  No.  4 the following entries  shall  be
inserted and remaining entries shall be re-numbered accordingly:

“5 Commencement  or  conducting  of  Chits
which exceeds the amounts  specified  in
section 13 of the Act

5000"

“6  Utilization  of  funds  collected  in  the
business  other  than  for  the  purposes
specified in sub-section (1) of section 14
of the Act

5000"
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5. In the first table of Appendix III, inserted in the Principal Rules
by  rule  2(4),  after  Serial  No.  8 the  following entries  shall  be
inserted and remaining entries shall be re-numbered accordingly:

“9 Failure  on  the  part
Foreman for  securing
sufficient  security
prized 

5000  (In  Chits  in  which
balance  exceeds 5000,  from
otherwise  the  remaining
subscriber amount.)”

 6. In the second table of   Appendix  III,  inserted in the Principal
Rules by rule 2(4), in column 2 against Serial No. 2 the symbol
and words “,for each such records” shall be deleted.

7. In Form I (Application for compounding) after Serial No. 8, the
following entries shall be inserted and remaining entries shall be
re-numbered accordingly:

“9 Details  of  offences compounded previously,  if  any
(maximum  offences  compoundable  are  limited  to
three, under section 66 of the Act).” 

2016-പല കകേരള ചെനിറ്റഗ ഫണഗസഗ (അപമന്റെഗപമന്റെഗ) റൂള്സനിനഗ ഏഴഗ കഭദേഗതനികേള്

ഞമാന അവതരനിപ്പെനിച്ചതനില് ഒന്നമാമകത്തെതഗ 64 (1)  റൂള് പ്രകേമാരവം കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗനിനഗ

അകപെക  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനഗ  വത്സ്യകനിക്കഗ  മമാത്രമല  കഫമാമനിനുവം  അധനികേമാരമുണഗ

എന്നതമാണഗ.  അതുകൂടനി ഉള്പപ്പെടുത്തെണപമന്നമാണഗ എപന്റെ ആദേത്സ്യപത്തെ അപമന്റെഗപമന്റെഗ. 

65(3)-ലുള്ള  അപമന്റെഗപമന്റെഗ  അസനിസ്റ്റന്റെഗ  രജേനിസ്ട്രേമാര്  ഓഫഗ  ചെനിറ്റഗസനിപന

കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ  അകതമാറനിറ്റനിയമായനി  ഇതുവപരയവം  പഡസനികഗ്നേറ്റഗ  പചെയനിട്ടനില.

പഹഡഗ  കേസമാര്കട്ടഴഗ  പഡപെഷ്യൂട്ടനി  രജേനിസ്ട്രേമാര്  ഓഫഗ  ചെനിറ്റഗസുവം  ജേനിലകേളനിപല  പഡപെഷ്യൂട്ടനി

രജേനിസ്ട്രേമാര്  ഓഫഗ  ചെനിറ്റഗസുവം  ആണഗ  കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ  അകതമാറനിറ്റനി.  പെരമാതനികേള്

അസനിസ്റ്റന്റെഗ  രജേനിസ്ട്രേമാര്  മുകഖന  സമര്പ്പെനിക്കമാപമന്നമാണഗ  റൂള്സനില്  പെറയന്നതഗ.

ഇതഗ ഉചെനിതമല. കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ പചെയ്യമാനുള്ള എലമാ അകപെകകേളനികന്മേലുവം തസ്പീരുമമാനവം

ഹകേപക്കമാള്ളുന്നതനിനഗ  കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ  അകതമാറനിറ്റനിക്കമായനിരനിക്കണവം  സമര്പ്പെനികക്കണതഗ.
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അസനിസ്റ്റന്റെഗ  രജേനിസ്ട്രേമാര്  ഓഫഗ  ചെനിറ്റഗസഗ  മുകഖന  സമര്പ്പെനിക്കണപമന്ന  ചെട്ടവം

ഉള്പപ്പെടുത്തെനിയമാല് പ്രഥമദൃഷ്ടത്സ്യമാ  നനിരസനിക്കപപ്പെടുന്ന അകപെകകേള്കൂടനി അസനിസ്റ്റന്റെഗ

രജേനിസ്ട്രേമാര്  സസസ്പീകേരനിച്ചഗ  കപ്രമാസസഗ  പചെകയ്യണ  സനിതനിവനികശഷമുണമാകുവം.

കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ  അകതമാറനിറ്റനി  അകപെക  സസസ്പീകേരനിച്ചകശഷവം ആവശത്സ്യമമാപണങ്കേനില്

അസനിസ്റ്റന്റെഗ രജേനിസ്ട്രേമാറുപട പറക്കപമകന്റെഷന  ആരമായമാവന്നതമാണഗ. ഇതമാണഗ രണമാമപത്തെ

കഭദേഗതനി.  ഇഇൗ  കഭദേഗതനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയമാപണങ്കേനില്  മൂന്നമാമതഗ  പെറയന്ന

രസ്പീതനിയനിലുള്ള അപമന്റെഗപമന്റെഗ കവണനിവരുവം.   

നമാലമാമതമായനി  ആകനിപല  റൂള്  76-ല്  പെനിഴകയമാടുകൂടനി  കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ
പചെയ്യമാനുള്ള ഒഫനസനിപന്റെ കൂട്ടത്തെനില് റൂള്  13, 14  എന്നനിവ പ്രകേമാരമുള്ള ഒഫനസഗ
ഉള്പപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുണഗ. എന്നമാല്  പെനിഴത്തുകേ  നനിര്ണ്ണയനിച്ചനിട്ടുള്ള  പെട്ടനികേ  അപപ്പെന്റെനികഗ
3  (1)-ല്  ഇഇൗ  മൂന്നഗ  ഒഫനസുകേളുവം  ഇഇൗടമാക്കമാവന്ന  പെനിഴത്തുകേയവം
ഉള്പപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടനില.  ഇവ  കൂടനി  ഉള്പപ്പെടുത്തെണപമന്നമാണഗ  എപന്റെ  നമാലമാമപത്തെ
അപമന്റെഗപമന്റെഗ.

അഞമാമതമായനി  അപപ്പെന്റെനികഗ  3-ല്  ഹപ്രസ്ഡഗ  സബ്ഹസ്ക്രെെബറനില്നനിന്നുവം
കഫമാര്മമാന  സഫനിഷത്സ്യന്റെഗ  പസകേഷ്യൂരനിറ്റനി  വമാങ്ങനിയ  കശഷമമായനിരനിക്കണവം  ഹപ്രസഗ
എമഇൗണഗ നല്കകേണതഗ എന്നുപെറയന്നുണഗ.  ഇതനില് വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന്നതഗ  ആകനിപല
റൂള്  76  പ്രകേമാരവം  പെനിഴകയമാടുകൂടനി  കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ  പചെയ്യമാവന്ന  ഒഫനസമാപണന്നഗ
കരഖപപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുണഗ.  എന്നമാല്  അപപ്പെന്റെനികഗ  3  (1)-ല്  ഇഇൗ  ഒഫനസുവം
ഇഇൗടമാക്കമാവന്ന പെനിഴത്തുകേയവം ഉള്പപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടനില. ഇതുകൂടനി ഉള്പപ്പെടുത്തെണവം. 

ആറമാമതമായനി  ആകനിപല  റൂള്  23-ല്  ബുകഗ,  പറകക്കമാര്ഡ്സഗ,  രജേനിസ്റ്റര്,
പലഡ്ജേര് എന്നനിവ കപ്രമാപ്പെറമായനി പമയനിപന്റെയനിന പചെകയ്യണ കേമാരത്സ്യമമാണഗ പെറയന്നതഗ.
റൂള് 76 പ്രകേമാരവം ഇതഗ ലവംഘനിക്കുന്ന ഒഫനസനിനഗ പെരമമാവധനി മൂവമായനിരവം രൂപെയമാണഗ
ഇഇൗടമാക്കമാന  വത്സ്യവസ  പചെയനിട്ടുള്ളതഗ.  പെപക  പെനിഴത്തുകേ  നനിര്ണ്ണയനിച്ചനിട്ടുള്ള
അപപ്പെന്റെനികഗ  3  (2)-ല് ഓകരമാ രജേനിസ്റ്ററുവം,  ബുക്കുവം സൂകനിക്കമാത്തെതനിനഗ  രണമായനിരവം
രൂപെ  വസ്പീതവം  ഇഇൗടമാക്കണപമന്നമാണഗ  പെറയന്നതഗ.  ഓകരമാ  ബുക്കുവം  രജേനിസ്റ്ററുവം
സൂകനിക്കമാത്തെതഗ  പ്രകതത്സ്യകേവം  ഒഫനസമായനി  കേമാണമാന  കേഴനിയനില.  റൂള്
23-പന്റെ  ലവംഘനവം  ഒറ്റ  ഒഫനസമായനി  കേണക്കമാക്കനി  പെരമമാവധനി   മൂവമായനിരവം  രൂപെ
ഇഇൗടമാക്കമാകന  വത്സ്യവസയള്ളു. അലമാപയങ്കേനില്  ആകനിപന്റെ ലവംഘനമമാകുവം. അതമാണഗ
ആറമാമപത്തെ  അപമന്റെഗപമന്റെഗ  പകേമാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതഗ.  റൂള്  66-ല്  കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ
അകതമാറനിറ്റനിക്കഗ പെരമമാവധനി മൂന്നഗ ഒഫനസഗ കകേമാമ്പഇൗണഗ പചെയ്യമാപമന്നു പെറയന്നുണഗ.
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ഇഇൗ സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില് കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ അകതമാറനിറ്റനിക്കഗ സമര്പ്പെനിക്കുന്ന അകപെകമാ
കഫമാറത്തെനില്,  കഫമാറവം  1-ല്  അതനിനുമുനപെഗ  കകേമാമ്പഇൗണഗ  പചെയ  ഒഫനസഗ
ഏപതങ്കേനിലുമുപണങ്കേനില്  അതനിപന  സവംബനനിക്കുന്ന  വനിവരവംകൂടനി  ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതഗ
ഉചെനിതമമായനിരനിക്കുവം. ഇകപ്പെമാള് ആ കഫമാമനില് ഒന്നുമനില. ഇതമാണഗ എപന്റെ ഏഴമാമപത്തെ
അപമന്റെഗപമന്റെഗ.   ഞമാപനപന്റെ കഭദേഗതനികേള് മൂവഗ പചെയ്യുന്നു.

ധനകേമാരത്സ്യവവം  കേയറുവം  വകുപ്പുമനനി  (കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ  പഎസകേഗ):
സര്,  2-9-2014-ാ  തസ്പീയതനിയനിപല  WP(C)  No.22642/14  കകേസനിപല
വനിധനിനത്സ്യമായത്തെനില്  കകേരള  ഹഹകക്കമാടതനി  1982-പല  കകേന്ദ്ര ചെനിട്ടനി  നനിയമത്തെനിപല
81-ാ  വകുപ്പെനുസരനിച്ചഗ  കുറ്റവം  മമാപ്പെമാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിശനിത  കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ
ഫസ്പീസഗ   നമാലഗ  ആഴ്ചക്കകേവം  നനിശയനിക്കമാന  സര്ക്കമാരനികനമാടഗ  ഉത്തെരവമായനിരുന്നു.
ആയതനിപന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില്  1982-പല  കകേന്ദ്ര  ചെനിട്ടനി  നനിയമത്തെനിപല
81,  89   വകുപ്പുകേള്  പ്രകേമാരവം  വനിവനിധ  കുറ്റങ്ങള്  മമാപ്പെമാക്കനി  നല്കുന്നതനിനഗ
നനിശനിതഫസ്പീസഗ തസ്പീരുമമാനനിച്ചു പകേമാണഗ ഭമാരതസ്പീയ റനിസര്വഗ ബമാങ്കേഗ,  നനിയമ  വകുപ്പെഗ
എന്നനിവരുമമായനി  ആകലമാചെനിച്ചഗ   2012-പല  കകേരള    ചെനിട്ടനി    ഫണഗസഗ   റൂള്സഗ
കഭദേഗതനി    വരുത്തെനി  7-6-2016-പല  SRO  No.  432/2016  ആയനി കകേരള ചെനിറ്റഗ
ഫണഗസഗ അപമന്റെഗപമന്റെഗ റൂള്സഗ  2016  പുറപപ്പെടുവനിക്കുകേയണമായനി.  പ്രസ്തുത ചെട്ടങ്ങള്
നനിയമസഭമാ  വനിഷയ  നനിര്ണ്ണയ  സമനിതനിയപട  സമാധൂകേരണത്തെനിനഗ  സമര്പ്പെനിക്കമാന
നടപെടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചു വരനികേയമാണഗ.  കകേന്ദ്ര നനിയമമമായ 1982 -പല ചെനിറ്റഗ ഫണഗസഗ
ആകഗ   പസകന  89-പല  അധനികേമാരവം  വനിനനികയമാഗനിച്ചുപകേമാണഗ  പുറപപ്പെടുവനിച്ച
കകേരള ചെനിറ്റഗ ഫണഗസഗ അപമന്റെഗപമന്റെഗ റൂള്സഗ 2016-ല് കനരപത്തെ  പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുള്ള
കകേരള  ചെനിറ്റഗ  ഫണഗസഗ  റൂള്സഗ 2012-പന്റെ  റൂള് 64-ല് ആവശത്സ്യമമായ കഭദേഗതനികേള്
വരുത്തുകേയവം  65,  66  എന്നസ്പീ റൂളുകേള് കൂട്ടനികച്ചര്ക്കുകേയവം പചെയനിട്ടുണഗ.  റൂള്  66-ല്
കചെര്ത്തെനിട്ടുള്ള അപപ്പെന്റെനികഗ  3-പല കകേമാമ്പഇൗണഗ പചെയ്യമാവന്ന വനിവനിധ  കുറ്റകൃതത്സ്യങ്ങള്
വനിശദേസ്പീകേരനിക്കുകേയവം  അവയപട  കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ  ഫസ്പീ  നനിശയനിക്കുകേയവം പചെയനിട്ടുണഗ.
കഫമാവം  1-ല്  കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗനിനുള്ള  അകപെകമാ  കഫമാറവവം  കഫമാവം  2-ല്
അകപെകകയമാപടമാപ്പെവം സമര്പ്പെനികക്കണ അണര്കടക്കനിവംഗഗ ഘടനയവം നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
നനിയമപ്രകേമാരവം  ഉത്തെമ  ലകത്സ്യങ്ങകളമാപട  ചെനിട്ടനി  നടത്തുന്ന  സമാപെനങ്ങളുകടയവം
ചെനിട്ടനി  ബനിസനിനസ്സുെമമായനി  ബനപപ്പെടുന്ന  പപെമാതുജേനങ്ങളുപടയവം  തമാല്പരത്സ്യങ്ങള്
ഒരുകപെമാപല  സവംരകനിക്കുകേ  എന്ന  അടനിസമാന  ലകത്സ്യകത്തെമാപടയമാണഗ  ചെട്ടങ്ങള്
രൂപെസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതഗ.  ഇഇൗ   നനിയമത്തെനിപല  ചെട്ടങ്ങളുപട  അന്തസത്തെയവം  കേമാരത്സ്യകമതയവം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഗ പ്രകതത്സ്യകേ നനിയനണങ്ങകളമാപടയമാണഗ കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ ഫസ്പീസഗ
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വത്സ്യവസ പചെയനിട്ടുള്ളതഗ. SRO No. 432/2016  സമാധൂകേരണത്തെനിനഗ നനിയമസഭയപട
സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനി  മുമ്പമാപകേ  സമര്പ്പെനിക്കുന്ന  സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില്  ഇകപ്പെമാള്
ശസ്പീ.  മഞളമാവംകുഴനി  അലനി  എവം.എല്.എ. നനിയമസഭയനില്  കനമാട്ടസ്പീസഗ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ഇഇൗ  കഭദേഗതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  അവംഗസ്പീകേരനികക്കണതുപണന്നഗ
കതമാന്നുന്നനില.  വനിശദേമമായ  അങ്ങയപട  ഓകരമാ  നനിര്കദ്ദേശത്തെനിനുമുള്ള  പ്രതനികേരണവം
തയ്യമാറമാക്കനിയനിട്ടുണഗ.  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനിയനില്  ചെര്ച്ച  പചെയഗ  ചെനില  കേമാരത്സ്യങ്ങള്
സസസ്പീകേരനിക്കമാന  സമാധനിക്കുവം.  കഭദേഗതനി  നനിര്കദ്ദേശവം  1  -  ഇഇൗ  ശനിപെമാര്ശ
ആവശത്സ്യമമാപണന്നഗ  കേരുതുന്നനില.  2  -  ഇഇൗ ശനിപെമാര്ശ കഭദേഗതനികേകളമാടുകൂടനി  മമാത്രവം
അവംഗസ്പീകേരനിക്കമാവം. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ഓകരമാന്നമായനി വമായനികക്കണതുകണമാ?

ശസ്പീ  .   മഞളമാവംകുഴനി അലനി : സര്, കവണപമന്നനില.

കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ  പഎസകേഗ :  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനിയനില്  ചെര്ച്ച പചെയഗ
തസ്പീരുമമാനനിക്കമാവം. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  മഞളമാവംകുഴനി  അലനി  അങ്ങയപട  കഭദേഗതനി  പ്രസഗ
പചെയ്യുന്നുകണമാ?

ശസ്പീ  .   മഞളമാവംകുഴനി അലനി : സര്, ഞമാന പ്രസഗ പചെയ്യുന്നനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

IX നനിയമനനിര്മമാണകേമാരത്സ്യവം

സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനി റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ പചെയ പ്രകേമാരമുള്ള   2016-  പല കകേരള ധനകേമാരത്സ്യ ബനില്
പെരനിഗണനയ്പക്കടുക്കണപമന്ന പ്രകമയവവം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുവം         

ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ പഎസകേഗ): സര്,
സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനി റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ പചെയ പ്രകേമാരമുള്ള  2016-പല കകേരള ധനകേമാരത്സ്യ ബനില്
പെരനിഗണനയ്പക്കടുക്കണപമന്ന പ്രകമയവം അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

സഹകേരണവവം വനികനമാദേസഞമാരവവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .    പമമായസ്പീന):
സര്, പ്രകമയപത്തെ പെനിന്തമാങ്ങുന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടനികന്മേല്  വനികയമാജേനക്കുറനിപ്പെഗ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  അവംഗങ്ങള്ക്കഗ  സവംസമാരനിക്കമാവന്നതമാണഗ.  ഒനപെതഗ  കപെരമാണഗ
സവംസമാരനിക്കമാനുള്ളതഗ.  സമയത്തെനില് ഇടപപെടമാന പചെയറനിനഗ  അധനികേമാരമനിപലങ്കേനിലുവം
പെത്തെഗ പെതനിനഞഗ മനിനനിട്ടനില് ഒതുങ്ങനിനനിന്നഗ സവംസമാരനിക്കുന്നതമായനിരനിക്കുവം ഉചെനിതപമന്നഗ
ഓര്മപപ്പെടുത്തുന്നു. 

1075/2017.
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കഡമാ  .    എന  .    ജേയരമാജേഗ :  സര്,  പചെയറനിപന്റെ  വമാക്കുകേള്  പൂര്ണ്ണമമായ
അര്തത്തെനില്  ഉള്പക്കമാണ്ടുപകേമാണഗ  വളപര  പപെപട്ടന്നഗ  അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാവം.
ധനകേമാരത്സ്യ  ബനിലനിപന്റെ  വനികയമാജേനക്കുറനിപ്പെനില്  ഞമാന  മുനകപെമാട്ടുവച്ച  വളപര
പ്രധമാനപപ്പെട്ട  ഒരു  കേമാരത്സ്യവം  കുടുവംബമാവംഗങ്ങള്  തമനിലുള്ള  ഇഷ്ടദേമാനവം,  ഭമാഗപെത്രവം,
ധനനനിശയമാധമാരവം  തുടങ്ങനിയവയഗ  ബഡ്ജേറ്റനിപല  നനിര്കദ്ദേശത്തെനിപനതനിപരയള്ള
ആശയമമായനിരുന്നു.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ധനകേമാരത്സ്യ വകുപ്പുമനനി സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനിയനില്
അതഗ അവംഗസ്പീകേരനിച്ചുപകേമാണഗ ആവശത്സ്യമമായ കഭദേഗതനികേള് വരുത്തെനിയനിട്ടുണഗ.  മപറ്റമാരു
കേമാരത്സ്യവം പെറയമാനുള്ളതഗ,  ഭൂമനി  5  ഏക്കറമായനി നനിജേപപ്പെടുത്തുകമ്പമാഴുള്ള  പ്രമാകയമാഗനികേ
ബുദ്ധനിമുട്ടനിപനക്കുറനിച്ചമാണഗ.  ഒരു കുടുവംബത്തെനില്  15  ഏക്കര് സലമുപണങ്കേനില് അതഗ
ഏഴുവം  എട്ടുവം  മക്കളുള്ളവര്ക്കഗ  വസ്പീതവംവച്ചു  പകേമാടുക്കുകമ്പമാള്  സസമാഭമാവനികേമമായവം
5 ഏക്കറനിനഗ മുകേളനിലുള്ള ഭൂമനിയമായതുപകേമാണഗ പെഴയനനില തുടരുപമന്നതമാണഗ. അതനില്
എനനിക്കഗ മുകന്നമാട്ടുവയമാനുള്ള ഒരു നനിര്കദ്ദേശവം, 5 ഏക്കര് എന്നുള്ളതഗ, ഭമാഗപെത്രത്തെനില്
ഒരമാള്ക്കഗ  5  ഏക്കറനില് കൂടുതല് കേനിട്ടുകേയമാപണങ്കേനില്  പെഴയ നനിരക്കനില് തുടരുകേയവം
അതനില്  കുറവമാപണങ്കേനില്  നനികുതനിയനില്നനിന്നഗ  ഒഴനിവമാക്കുകേയവം പചെയ്യണവം  എന്നമാണഗ.
കേമാരണവം കൂട്ടുകുടുവംബ വത്സ്യവസയനിലമാണഗ ഇപതലമാവം നടക്കുന്നതഗ. എട്ടുവം പെത്തുവം മക്കളുള്ള
കുടുവംബങ്ങള്,   ഇഇൗ  പെറയന്ന  ഭൂമനി  വസ്പീതവംവച്ചു  കേഴനിയകമ്പമാള്  സസമാഭമാവനികേമമായവം
ഒകരമാരുത്തെര്ക്കുവം  കേനിട്ടുന്നതഗ  ഒകന്നമാ  ഒന്നരകയമാ  ഏക്കറമായനിരനിക്കുവം.  എന്നമാല്
വലനിപയമാരു  തുകേ  നനികുതനിയമായനി അവര് അടയ്കക്കണനിയവം വരുവം. അതുപകേമാണഗ വസ്പീതവം
വയ്ക്കുകമ്പമാള് ഭമാഗപെത്രവം വഴനി ലഭനിക്കുന്ന ഭൂമനി അകഞക്കറനില് കൂടുതലമാപണങ്കേനില് പെഴയ
നനികുതനി  തുടരമാനുവം  അപലങ്കേനില്  അതനില്  കഭദേഗതനി  പകേമാണ്ടുവരണപമന്നുമമാണഗ
ഇതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടഗ  പെറയമാനുള്ളതഗ.  ഏതമായമാലുവം  ഭമാഗനികേമമായനി  അതഗ
അനുവദേനിച്ചതനിനഗ അങ്ങപയ ഞമാന അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണഗ. 

ശസ്പീ  .   പെനി  .   സനി  .   കജേമാര്ജേഗ : സര്, പെമാര്ട്ടനിയനില്  ഇക്കമാരത്സ്യവം കനരപത്തെ സവംസമാരനിച്ചഗ
ബഡ്ജേറ്റനില്  വരുത്തെനിയനിരുപന്നങ്കേനില്  ഇതുകപെമാപല  തര്ക്കവം  ഉണമാകുമമായനിരുകന്നമാ
എന്നമാണഗ  ഞമാന  കചെമാദേനിക്കുന്നതഗ.   ഇവനിപട  ഇതുപെറഞനിട്ടഗ  എപന്തങ്കേനിലുവം
കേമാരത്സ്യമുകണമാ;  സസന്തവം കനതമാവനികനമാടഗ ഇഇൗ കേമാരത്സ്യവം പെറഞമാല് കപെമാരമായനിരുകന്നമാ;
എങ്കേനില്  ഇഇൗ അബദ്ധവം ഉണമാകേനിലമായനിരുന്നു.

കഡമാ  .    എന  .    ജേയരമാജേഗ :  സര്,  എനനിക്കഗ  ശസ്പീ.  പെനി.  സനി.  കജേമാര്ജേഗ
പെറഞപതമാന്നുവം  മനസനിലമായനില.  ഞമാന  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പചെയറനികനമാടമാണഗ
സവംസമാരനിക്കുന്നതഗ.   ബഹുമമാനത്സ്യനമായ  ധനകേമാരത്സ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇതനിനഗ   മറുപെടനി
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പെറയവം.  ഏതഗ  പെമാര്ട്ടനി  കനതമാവനിപന്റെ  കേമാരത്സ്യമമാണഗ  ശസ്പീ.  പെനി.  സനി.  കജേമാര്ജേഗ
പെറഞപതന്നഗ എനനിക്കഗ മനസനിലമായനില.   കജേമാര്കജ്ജട്ടനഗ ഇകപ്പെമാള് സസന്തമമായനി ഒരു
പെമാര്ട്ടനി  ഇലമാത്തെതുപകേമാണഗ  അകദ്ദേഹവം  തപന്നയമാണഗ  അതനിപന്റെ  കനതമാപവന്നുള്ളതു
പകേമാണഗ  പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചഗ  ആകരമാടുവം  കചെമാദേനികക്കണ  കേമാരത്സ്യമനില.  എപന്ന
സവംബനനിച്ചനിടകത്തെമാളവം  ഇഇൗ  കേമാരത്സ്യത്തെനില്  മറുപെടനി  പെറകയണതഗ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട
ധനകേമാരത്സ്യ വകുപ്പുമനനിയമാണഗ.

ശസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബമാഹനിവം :  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ധനകേമാരത്സ്യ  വകുപ്പുമനനി

സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ളതഗ കുടുവംബസസത്തെഗ ഓഹരനി വയ്ക്കുകമ്പമാള് 5  ഏക്കറനില് അധനികേമമാപണങ്കേനില്

മമാത്രവം വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ച ഫസ്പീസഗ അടച്ചമാല് മതനിപയന്നമാണഗ.  പെകക, 5 ഏക്കര് ഭൂമനി  ഒരു

കുടുവംബത്തെനില് രണ്ടു കുടുവംബമാവംഗങ്ങള്ക്കുകവണനി ഓഹരനി വയ്ക്കുകമ്പമാള് രണര ഏക്കര്

കേനിട്ടുന്നു എന്നു വനിചെമാരനിക്കുകേ.  അകതസമയവം 6 ഏക്കര് ഭൂമനി 8 മക്കള്ക്കമായനി ഓഹരനി

വയ്ക്കുകമ്പമാള് ഒരമാളനിനഗ കേനിട്ടുന്നതഗ ഏകേകദേശവം 75 പസന്റെമായനിരനിക്കുവം. 75 പസന്റെഗ സലവം

ലഭനിക്കുന്ന ആള്  കൂടുതല് ഫസ്പീസഗ അടയ്കക്കണനിവരുവം.  രണര ഏക്കര് ലഭനിക്കുന്ന

ആളനിനഗ അത്രയവം തുകേ കവണനി വരുന്നനില.    ഇഇൗ കേമാരത്സ്യവം ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മനനിയപട

ശദ്ധയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ? 

കഡമാ  .    എന  .    ജേയരമാജേഗ :  സര്,  അകദ്ദേഹവം  പെറഞ  ആശയവം  തപന്നയമാണഗ

ഞമാന  ഇവനിപട  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതഗ.  ഇതനിനഗ  പ്രമാകയമാഗനികേമമായ  ബുദ്ധനിമുട്ടഗ  ഭമാവനിയനില്

ഉണമാകുകേയവം  വസ്പീണ്ടുവം  അപമന്റെഗപമന്റെഗ  പകേമാണ്ടുവകരണനി  വരനികേയവം  പചെയ്യുവം.

ജേനങ്ങള്ക്കഗ  ഇഇൗ  തസ്പീരുമമാനവം  വളപര  ബുദ്ധനിമുട്ടുണമാക്കുവം.  5  ഏക്കര്  എന്നഗ

നനിജേപപ്പെടുത്തെനിയ  ഒരു  കക്ലേമാസഗ  മമാത്രവം  പെനിനവലനിക്കണപമന്നമാണഗ  എനനിക്കഗ

സൂചെനിപ്പെനിക്കുവമാനുള്ളതഗ.  

(അദ്ധത്സ്യകകവദേനിയനില് പെമാനല് ഓഫഗ പചെയര്മമാന, ശസ്പീ. എ. പ്രദേസ്പീപ്കുമമാര്)

ശസ്പീ  .    പെനി  .    പകേ  .    ബഷസ്പീര് :  സര്,  5  ഏക്കറമാണഗ  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനി  ശനിപെമാര്ശ

പചെയ ഇഇൗ ബനിലനില് സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള ഭമാഗപെത്രത്തെനിപന്റെ നനിയനണവം.  10  ഏക്കര്

ഭൂമനി  ആദേനിവമാസനികേളുപട  ഭമാഗപെത്രത്തെനിലുപണങ്കേനില്  അവര്ക്കഗ  ഇളവഗ  പകേമാടുക്കമാന

കേഴനിയകമമാ?  പെമാവപപ്പെട്ട  ആദേനിവമാസനികേള്ക്കഗ  10  ഏക്കകറമാ  15  ഏക്കകറമാ  ഭൂമനി

ഹകേവശമുണമായനിരനിക്കുവം.  അവര്ക്കഗ  ഇളവഗ  നല്കേമാന  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മനനി

ശമനിക്കുകമമാ? 
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കഡമാ  .    എന  .    ജേയരമാജേഗ :  സര്,  അടുത്തെ വനിഷയവം ആട്ട,  ഹമദേ,  പവളനിപച്ചണ്ണ
തുടങ്ങനിയ  നമ്മുപട  നനികതത്സ്യമാപെകയമാഗ  സമാധനങ്ങളുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട  കേമാരത്സ്യമമാണഗ.
അതനിനകേത്തെഗ  5  ശതമമാനവം  നനികുതനിയമാണഗ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്നതഗ.  കേഴനിഞ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ സമയത്തെഗ ഒഴനിവമാക്കനിയതമാണഗ.  നനികുതനി നഷ്ടമുണമായനി എന്നമാണഗ
അങ്ങഗ ഇതുമമായനി ബനപപ്പെട്ടഗ സൂചെനിപ്പെനിച്ചതഗ. ഇതഗ കേകമ്പമാളത്തെനില് വനിലവര്ദ്ധനവനിനഗ
ഇടയമാക്കുപമന്നുള്ള  കേമാരത്സ്യത്തെനില്  യമാപതമാരു  സവംശയവമനില.  പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചഗ
നനികതത്സ്യമാപെകയമാഗ  സമാധനങ്ങളുപട  വനില  കമമാതസ്പീതമമായനി  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന
സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില്,  സമാധമാരണക്കമാപര  സവംബനനിച്ചനിടകത്തെമാളവം  ഏപറ  ദുഷ്കരമമാകുവം
എന്നുള്ള  കേമാരത്സ്യത്തെനില്  യമാപതമാരു  സവംശയവമനില.  നമാളനികകേര  കമഖല  വലനിയ
പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന്ന  ഇഇൗ  കേമാലഘട്ടത്തെനില്  നനികുതനി  ഭമാരത്തെനില്
നനിന്നുവം  പവളനിപച്ചണ്ണ  ഉള്പപ്പെപടയള്ള  നനികതത്സ്യമാപെകയമാഗ  സമാധനങ്ങപള
ഒഴനിവമാക്കണപമന്നുള്ളതമാണഗ എനനിക്കഗ മുകന്നമാട്ടുവയമാനുള്ള പ്രധമാനപപ്പെട്ട നനിര്കദ്ദേശവം.

ഹകേത്തെറനിയമമായനി   ബനപപ്പെട്ടഗ   ഇവനിപട   പെറയന്ന  കേമാരത്സ്യവം  ശരനിയമാണഗ.
സഭയനിലുള്ള ബഹുമമാനപപ്പെട്ട അവംഗവം ശസ്പീ. എവം. മുകകേഷഗ ഉള്പപ്പെപട സനിനനിമമാരവംഗത്തെഗ
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നവപര വച്ചുപകേമാണ്ടുള്ള വലനിയ തുണനിക്കടകേളുപട പെരസത്സ്യങ്ങള് നമള്
കേമാണമാറുണഗ.  തനിരുവനന്തപുരവം  ജേനിലയനില്  പനയ്യമാറ്റനിനകേര  തമാലൂക്കനില്  മമാത്രവം
ഏതമാണഗ 25000-ഓളവം തറനികേളുണഗ. ഇവനിപട പ്രമാകദേശനികേമമായനി ഉല്പമാദേനിപ്പെനിക്കപപ്പെടുന്ന
ഹകേത്തെറനിയണഗ.  ഹകേത്തെറനി  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  ആളുകേള്ക്കഗ
കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭരണകേമാലത്തെഗ  ഒരു  ശതമമാനമമായനിരുന്ന  നനികുതനി
ഇകപ്പെമാള്  2  ശതമമാനമമായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചതഗ  വലനിയ  ബുദ്ധനിമുട്ടുണമാക്കുവം.
തമനിഴ് നമാടുകപെമാലുള്ള  മറ്റു  സവംസമാനങ്ങളനില്നനിന്നുവം  ഹകേത്തെറനി  ഉല്പന്നങ്ങള്
കകേരളത്തെനില്  പകേമാണ്ടുവന്നഗ   പ്രമാകദേശനികേമമായനി  വനില്പന  നടത്തുകേയവം  അങ്ങപന
സര്ക്കമാരനിനഗ  നഷ്ടമുണമാകുകേയവം  പചെയ്യുന്നു  എന്നുള്ളതമാണഗ  ഇതനിനഗ  ഉകപെമാല്ബലകേമമായനി
അങ്ങഗ  പെറയന്ന  കേമാരണവം  എന്നമാണഗ   ഞമാന  മനസനിലമാക്കുന്നതഗ.  തസ്പീര്ച്ചയമായവം
അതുണമാകുന്നുണഗ.  അതഗ  തടയമാനുള്ള  നടപെടനികേപളടുക്കണവം.  പ്രമാകദേശനികേമമായനി
ഉല്പമാദേനിപ്പെനിക്കപപ്പെടുന്ന  ഹകേത്തെറനി  സവംഘങ്ങളുണഗ.  ഇവനിപട  തനിരുവനന്തപുരവം
ജേനിലയനിലുണഗ.  മലബമാറനില്  സഹകേരണ  സവംഘങ്ങളമായനിട്ടമാണഗ  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതഗ.
പ്രമാകദേശനികേമമായനി  ഉല്പമാദേനിപ്പെനിക്കപപ്പെടുന്ന,  ഹകേത്തെറനി  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന
ആളുകേള്ക്കഗ  പുതനിയ  നനികുതനി  വര്ദ്ധനവഗ  ഏപറ  ബുദ്ധനിമുട്ടുണമാക്കുന്ന
സമാഹചെരത്സ്യമുണമാക്കുവം.  അതുപകേമാണഗ  പചെറുകേനിട  തറനികേളനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന
ആളുകേളുപട  ഏറ്റവവം  വലനിയ  ജേസ്പീവനിത  ഉപെമാധനിപയന്നുള്ള  നനിലയനില്  നനികുതനി
2 ശതമമാനപമന്നുള്ളതഗ കുറയണപമന്നമാണഗ എനനിക്കഗ നനിര്കദ്ദേശനിക്കമാനുള്ളതഗ.  അപലങ്കേനില്
ഇഇൗ  പുതനിയ  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശത്തെനിലൂപട  ആ  കമഖല  ഭമാവനിയനില്  വലനിപയമാരു
പ്രതനിസനനി കനരനികടണനിവരുവം. 
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ബമാന്റെഡഗ  പറകസ്റ്റമാറന്റുകേളനിപല ബര്ഗര്, പെനിസ എന്നനിവയ്ക്കുള്ള ഫമാറ്റഗ ടമാകഗ  നല
ഒരു  ആശയമമാണഗ.  പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചഗ  കകേരളത്തെനില്  ജേസ്പീവനിതഹശലസ്പീ  കരമാഗങ്ങള്
വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന കേമാലഘട്ടത്തെനില്.  കകേവലമമായ കേണക്കുകേള്ക്കപ്പുറത്തെഗ  വര്ത്തെമമാന
കേമാലത്തെനിപന്റെ പവല്ലുവനിളനികേപള കനരനിടമാന കേഴനിയന്ന ഒരു ഉപെകേരണമമാക്കനി ബഡ്ജേറ്റനിപന
മമാറ്റുന്നതനിനുള്ള  ശമവം  ഇതനില്  ഉണമായനിട്ടുപണന്നുള്ളതഗ  ശകദ്ധയമമാണഗ.  ഗസ്പീന
ടമാകനിപന്റെ കേമാരത്സ്യത്തെനിലുവം ഫമാറ്റഗ ടമാകനിപന്റെ കേമാരത്സ്യത്തെനിലുവം ധനകേമാരത്സ്യ വകുപ്പുമനനിപയന്നുള്ള
നനിലയനില് അപങ്ങടുത്തെ നനിലപെമാടഗ ധസ്പീരമമാപണന്ന കേമാരത്സ്യത്തെനില് സവംശയമനില.  

ശസ്പീ  .   പകേ  .   കൃഷ്ണന കുട്ടനി : സര്,  അതുകപെമാപല ഷുഗര് ഉപെകയമാഗനിച്ചഗ ഉണമാക്കുന്ന
പകേമാക്കകകേമാള,  പപെപനി,  ഫ്രൂട്ടനി  തുടങ്ങനിയ  പെമാനസ്പീയങ്ങള്  ആകരമാഗത്സ്യത്തെനിനഗ
ഹമാനനികേരമമാപണന്നുള്ളതുപകേമാണഗ  അതനിനുവം  കൂടനി  ടമാകഗ  പകേമാണ്ടുവരണവം  എന്നുള്ള
അഭനിപ്രമായകത്തെമാടഗ അങ്ങയപട അഭനിപ്രമായപമന്തമാണഗ?  

കഡമാ  .    എന  .    ജേയരമാജേഗ :  സര്,  പകേമാക്കകകേമാളയനില് ഒരു പെപലടുത്തെഗ  ഇട്ടമാല്
രണ്ടു ദേനിവസമമാകുകമ്പമാള് പെലഗ ല  അപ്രതത്സ്യകമമാകുവം.  അത്രമമാത്രവം അപെകേടകേമാരനിയമാപണന്നഗ
ഞമാന എവനിപടകയമാ വമായനിച്ചനിട്ടുണഗ.  ഇത്തെരവം പെമാനസ്പീയങ്ങപളലമാവം തപന്ന കേത്സ്യമാനസര്
കപെമാലുള്ള  കരമാഗങ്ങളുണമാക്കുന്ന   അപെകേടകേരമമായ  സമാധനങ്ങളമാണഗ.  കേത്സ്യമാനസര്
കരമാഗവം  കകേരളത്തെനില്  വത്സ്യമാപെകേമമായനി  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന  സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില്
കേത്സ്യമാനസറസഗ  ആയ  വസ്തുക്കള്  കചെര്ക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കഗ  എവനിപട  നനികുതനി
ഏര്പപ്പെടുത്തെനിയമാലുവം അതഗ പതറ്റമാപണന്നഗ എനനിക്കഗ കതമാന്നുന്നനില.   ഫമാറ്റഗ ടമാകഗ എന്ന
ആശയവം നലതമാണഗ.  എന്നമാല്  ബമാന്റെഡഗ  പറകസ്റ്റമാറന്റെഗ  എന്നുള്ളതഗ   കൃതത്സ്യമമായനി
നനിര്വ്വചെനിച്ചനിട്ടനിലമാത്തെ  സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില്   ഉകദേത്സ്യമാഗസരുപട  ഭമാഗത്തുനനിന്നുവം  മറ്റുവം
ഭമാവനിയനില് ബുദ്ധനിമുട്ടുണമാകേമാനുള്ള സമാഹചെരത്സ്യമുണമാകുവം.  അതുപകേമാണഗ  നനിര്വ്വചെനവം
എന്നതഗ   പ്രധമാനപപ്പെട്ട  കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  ആ  കേമാരത്സ്യത്തെനില്  തസ്പീര്ച്ചയമായവം  കൃതത്സ്യത
ഉണമാകേണവം.  

ശസ്പീ  .    പെമാറക്കല്  അബ്ദുല :  സര്,  ഏതമാണഗ  ബമാന്റെഡഗ  എന്നുള്ളതനിനഗ  ഒരു
നനിര്വ്വചെനവം വരണവം.  നന്നമായനി നടക്കുന്ന ഒരു പറകസ്റ്റമാറന്റെനികലമാ കബക്കറനിയനികലമാ
ഉണമാക്കുന്ന പെമാക്കഗഡഗ/കുക്കഗഡഗ ആയനിട്ടുള്ള സമാധനങ്ങള്പക്കലമാവം  14.5  ശതമമാനവം
ടമാകഗ ചുമത്തെനിയമാല് ആ രവംഗവം ധമാരമാളവം പ്രതനിസനനികേള് കനരനികടണനിവരുവം.  ഇതനിനഗ
കൃതത്സ്യമമായനിട്ടുള്ള  ഒരു  നനിര്വ്വചെനവം  ആവശത്സ്യമമാണഗ.  പകേ.എഫഗ.സനി.  കപെമാലുള്ള
ബമാന്റെഡഗ  സമാധനങ്ങള്  ഉണമാക്കുന്നവര്ക്കുവം  പചെറുകേനിട  പറകസ്റ്റമാറന്റുകേള്ക്കുവം  അതഗ
ബമാധകേമമാകുപമന്ന രൂപെത്തെനിലമാണഗ ഇകപ്പെമാള് ഉള്ളതഗ.  ഇഇൗ രവംഗത്തെഗ ഉദേത്സ്യമാഗസരുപട
കേടന്നുകേയറ്റവം ഉണമാകേമാനുള്ള സമാദ്ധത്സ്യതയണഗ.   
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കഡമാ  .    എന  .    ജേയരമാജേഗ :  സര്,  അങ്ങഗ പെറഞ ആശയമമാണഗ ഞമാന ഇവനിപട
സൂചെനിപ്പെനിച്ചതഗ.  ആ  ഒരു  ആശങ്കേ  സസമാഭമാവനികേമമായവം  ഭമാവനിയനില്  ഇഇൗ  കമഖലയനില്
ഉണമാകേമാനുള്ള  സമാധത്സ്യതയണഗ.  അപതമാഴനിവമാക്കമാനുള്ള  ഒരു  ശമവം  കൂടനി  ഇഇൗ
കേമാരത്സ്യത്തെനിലുണമാകേണവം  എന്നഗ  സൂചെനിപ്പെനിക്കമാന ഞമാന ആഗഹനിക്കുകേയമാണഗ.   

കമമാകട്ടമാര്  ടമാക്സുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടഗ  ഗസ്പീന  ടമാകഗ  എന്നുള്ള  ആശയവം  നല
കേമാരത്സ്യമമാണഗ. വസ്പീടുവച്ചു കേഴനിഞമാല്  മുറ്റവം മുഴുവന ഹടല്സഗ പെതനിച്ചഗ  നനികേത്തുന്ന ഒരു
പ്രവണത  നമ്മുപട  നമാട്ടനില്  കേണ്ടുവരുന്നുണഗ.  കുടനിപവള്ളത്തെനിനു  കവണനി  കകേരളവം
പനകട്ടമാട്ടകമമാടുന്ന  സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില്  ഇതഗ  നനിയനനികക്കണതഗ  അതത്സ്യമാവശത്സ്യമമാണഗ.
ഏതു കകേമാമ്പഇൗണഗ പെരനികശമാധനിച്ചമാലുവം അവനിപട മുഴുവന ഇകപ്പെമാള് ഹടല്സഗ പകേമാണഗ
കബമാക്കഗ  പചെയനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  സവംസമാനത്തെഗ  ഏതമാണഗ  40  ശതമമാനവം
വസ്പീടുകേളനിലുവം  പകേട്ടനിടങ്ങളനിലുവം  ഇതുകപെമാപല  കബമാക്കുപചെയ്തുവം  ടമാര്  പചെയ്തുവം   പവള്ളവം
തമാകഴക്കുകപെമാകേമാനുള്ള  സമാഹചെരത്സ്യവം  ഇലമാതമാക്കുന്നുണഗ.  അതഗ  പെമാരനിസനിതനികേ
ആഘമാതവം  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  സമാഹചെരത്സ്യമുണമാക്കുന്നു.  അങ്ങഗ  അതഗ  ഗഇൗരവമമായനി
കേമാണണവം.  ഗസ്പീന  ടമാകഗ  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതുമായനി  ബനപപ്പെട്ടഗ  ടമാനകസമാര്ട്ടഗ
വമാഹനങ്ങളുപട  കേമാലപ്പെഴക്കവം  നനിര്ണ്ണയനിക്കുകമ്പമാള്,  കനമാണ്  ടമാനകസമാര്ട്ടഗ
വമാഹനങ്ങള്ക്കഗ 15 വര്ഷവം പൂര്ത്തെനിയമാകുകമ്പമാഴുവം മറ്റഗ  വമാഹനങ്ങള്ക്കഗ  10 വര്ഷവം
പൂര്ത്തെനിയമാകുകമ്പമാഴുവം  എന്ന  നനിബനനയനില്  ഒരു   അപെമാകേതയണഗ.  പഹവനി
ടമാനകസമാര്ട്ടഗ വമാഹനങ്ങള്ക്കുകൂടനി  15  വര്ഷമമായനി  പെരനിഗണനിക്കണപമന്നുള്ളതമാണഗ
മുകന്നമാട്ടുവയ്ക്കുന്ന  പ്രധമാന  നനിര്കദ്ദേശവം. 

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അവംഗവം  പകേ.  കൃഷ്ണനകുട്ടനി  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപെമാപല,  നമ്മുപട
നമാട്ടനില് ജേവംഗഗ ഫുഡഗ കപെമാലുള്ള  കബക്കറനി ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്,  കുട്ടനികേള്ക്കനിടയനില് വളപര
അപെകേടകേരമമായ  കരമാഗങ്ങള്  ഉണമാക്കുന്നവയമാണഗ.  ഇതഗ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  ഒരു
കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  ഒരു  ഭമാഗത്തെഗ  ഫമാറ്റഗ  ഫുഡഗ  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശമവം
നടത്തുന്നകതമാപടമാപ്പെവം  ഇത്തെരവം  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  നനിയനനികക്കണ സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില്
നനികുതനിയനിളവഗ നല്കകേണതമാകണമാ എന്നുള്ളതഗ ചെനിന്തനികക്കണ കേമാരത്സ്യമമാണഗ.

ധനകേമാരത്സ്യ  ബനില്ലുമമായനി   ബനപപ്പെട്ട  വനിഷയമപലങ്കേനിലുവം  ഒരു  കേമാരത്സ്യവം  കൂടനി
സൂചെനിപ്പെനിക്കമാന  ആഗഹനിക്കുന്നു.  കകേരളത്തെനിപല  സസര്ണ്ണമാഭരണ  വനില്പ്പെന  കമഖലയനില്
വനിലപയമാരു പ്രതനിസനനി നനിലനനില്ക്കുന്നുണഗ.  1-4-2013  മുതല് സസര്ണ്ണവത്സ്യമാപെമാരനികേപള
സവംബനനിച്ചഗ,  പെഴയ  സസര്ണ്ണമാഭരണങ്ങള്  വനില്പ്പെന  നടത്തുകമ്പമാഴുള്ള
പെര്കച്ചസഗ  ടമാകഗ  സവംബനനിച്ചഗ  പചെറനിപയമാരു  അപെമാകേത  നനിലനനില ക്കുന്നുണഗ.
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വനില്പ്പെനയനികന്മേലുള്ള  നനികുതനിക്കുപെകേരവം  എന്ന  വമാക്കഗ  കേഴനിഞ  ബഡ്ജേറ്റനില്
കേടന്നുവന്നതമാണഗ. അപതമാരു എറര്   ആയനി സവംഭവനിച്ചതമാണഗ, സനി &എ.ജേനി. അതഗ
കേപണത്തുകേയവം  പചെയ്തു.  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നവര്  ഇന്നഗ   ഏതമാണഗ
2600 കകേമാടനി രൂപെകയമാളവം നല്കകേണനി വരുന്ന  സമാഹചെരത്സ്യവം  ഗഇൗരമമായനി കേമാണണവം.
യഥമാര്തത്തെനില് കേളകഗ പചെയ്യമാത്തെതനിനഗ നനികുതനി പകേമാടുകക്കണനിവരുന്ന സമാഹചെരത്സ്യവം
സവംസമാനത്തെഗ സവംജേമാതമമാകുകേയമാണഗ. 5 ശതമമാനവം പെര്കച്ചസഗ ടമാകഗ എന്ന  വലനിയ
ഒരു  തുകേ  അവര്  അടയ്കക്കണനിവരുന്നു.  യഥമാര്തത്തെനില്  അതഗ  കേളകഗ  പചെയ
തുകേയല.  അതഗ  ഒഴനിവമാക്കമാന കേഴനിയകമമാ എന്നു  പെരനികശമാധനിക്കണവം. 

ശസ്പീ  .   പകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടനി : സര്, സസര്ണ്ണത്തെനിപന്റെ കേമാരത്സ്യത്തെനില് ഒരു ലകവം കകേമാടനി

രൂപെയപട ബനിസനിനസമാണഗ കകേരളത്തെനില് നടക്കുന്നതഗ.  ടമാകഗ ഇനമമായനി ലഭനിക്കുന്നതഗ

പവറുവം മുന്നൂറഗ കകേമാടനി രൂപെയമാണഗ.  നമാലഗ ശതമമാനവം ടമാകഗ ചുമത്തെനിയമാല് ഏകേകദേശവം

25,000  കകേമാടനി രൂപെ ഇതനില് നനിന്നുവം ലഭനിക്കുവം.  പെമാവപപ്പെട്ട എലമാ ആളുകേളുവം  ടമാകഗ

അടയ്ക്കുന്നുണഗ.  കകേരളത്തെനില്  ഇത്ര  വലനിപയമാരു  ബനിസനിനസഗ  നനികുതനിയനിലമാപത

നടത്തുന്നതഗ അങ്ങയപട ശദ്ധയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ; നനികുതനിപ്പെണവം വന്നമാല് മമാത്രമകല

കകേരളത്തെനില് എപന്തങ്കേനിലുവം വനികേസനവം നടത്തെമാന സമാധനിക്കുകേയള്ളൂ. 

കഡമാ  .   എന  .   ജേയരമാജേഗ : സര്, ഓള്ഡഗ പെര്കച്ചസുമമായനി ബനപപ്പെട്ട കേമാരത്സ്യമമാണഗ

ഞമാന  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതഗ.  ഇഇൗ  വനിഷയവം  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ധനകേമാരത്സ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കഗ

അറനിയമാവന്നതമാണഗ.  ഇഇൗ  വനിഷയവം  സഭ  പെരനിഗണനിച്ചനിപലങ്കേനില്  ആ  കമഖലയനില്

വലനിപയമാരു  പ്രതനിസനനി  ഉണമാകുപമന്നമാണഗ  എനനിക്കഗ  സൂചെനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതഗ.  ഞമാന

എപന്റെ വമാക്കുകേള് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണഗ.  ബഡ്ജേറ്റനികന്മേലുള്ള ചെര്ച്ച ഏതമാണഗ

അവസമാന കസ്റ്റജേനിലമാണഗ.  കേഴനിഞ ദേനിവസവം സഭ പഎകേകേകണത്സ്യനയമാണഗ കേനിഫ്ബനി

നനിയമവം പെമാസമാക്കനിയതഗ.  അവനിപടയവം  ഒരു ആശങ്കേ അങ്ങകയമാപടമാപ്പെവം നനില്പ്പുണഗ.

ഏതമായമാലുവം  അതഗ  നല  ദേനിശയനില്  കപെമാകേപട്ട  എന്നഗ  ആശവംസനിക്കുന്നു.

ധനക്കമനിയനിലുവം  റവനഷ്യൂ  കേമനിയനിലുപമമാപക്ക  ഉണമാകുന്ന  അന്തരവം  കുറയമാന

കബമാധപൂര്വ്വമമായ ഇടപപെടല് ഉണമാകേണവം. എലമാ പെഴുതുകേളുവം അടച്ചുപകേമാണഗ നമ്മുപട

സവംസമാനത്തെനിപന്റെ  നനികുതനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഇഇൗ  ബനിലനിലൂപട

ഉണമാകേണവം.  പചെക്കഗ  കപെമാസ്റ്റുകേള്  ശകനിപപ്പെടുത്തെമാന  നടപെടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണപമന്ന

ഭത്സ്യര്തനിച്ചുപകേമാണഗ  എപന്റെ  വനികയമാജേനിപ്പെഗ  ഒരനിക്കല്കൂടനി കരഖപപ്പെടുത്തെനിപക്കമാണഗ

വമാക്കുകേള്  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന്നു. 
1196/2017.
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ശസ്പീ  .    റ്റനി  .    എ  .    അഹമദേഗ  കേബസ്പീര് :  സര്,  ഞമാന എപന്റെ വനികയമാജേനക്കുറനിപ്പെഗ
കരഖപപ്പെടുത്തുകേയമാണഗ.  ധനകേമാരത്സ്യ  ബനിലനികന്മേല്  നടന്ന  ചെര്ച്ചയനില്  ഉന്നയനിച്ച
കേമാരത്സ്യങ്ങള്  ആവര്ത്തെനിക്കമാന  ആഗഹനിക്കുന്നനില.  ധനകേമാരത്സ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഒരു
കേമാരത്സ്യത്തെനില്  കയമാജേനിക്കുപമന്നുള്ളതുപകേമാണഗ  രണ്ടുമൂന്നഗ  പചെറനിയ  കേമാരത്സ്യങ്ങള്
മമാത്രകമ  ഞമാന  പെറയമാന  ആഗഹനിക്കുന്നുള്ളു.  വനിഭവങ്ങളുവം  അവസരങ്ങളുവം
സമാധമാരണക്കമാരമായ  ജേനങ്ങള്ക്കഗ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുപകേമാടുത്തെഗ  അവപര  ശമാകനികേരനിക്കമാനുള്ള
സനിരമമായ  ഒരു  ഏര്പ്പെമാടഗ  ഏതഗ  ധനകേമാരത്സ്യ  ചെര്ച്ചയനിലുവം  ഉരുത്തെനിരനിഞ്ഞുവകരണ
കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  ഉദേമാഹരണത്തെനിനഗ  സ്റ്റമാമ്പഗ  ഡഷ്യൂട്ടനി  ആകഗ,  പ്രകേമാരവം  ആധമാരങ്ങളുപട
രജേനികസ്ട്രേഷന  ഫസ്പീസഗ  ആറനില്നനിന്നുവം  എട്ടഗ  ശതമമാനമമായനിആയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചതഗ.
രണ്ടുവം  മൂന്നുവം  പസന്റെഗ  സലവം  വമാങ്ങുന്നവപരകപ്പെമാലുവം  ബമാധനിക്കുവം.  അവപര
പെരനിഗണനിക്കമാന  കേഴനിയണവം.  പമമാത്തെത്തെനിലമാണഗ ഇതഗ പെറഞനിരനിക്കുന്നതഗ.  

അതുകപെമാപല കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനിയപട കേമാരത്സ്യവം മുമ്പഗ സൂചെനിപ്പെനിച്ചതമാണഗ.
സസന്തമമായനി  ഒരുപെമാടഗ  വമാഹനങ്ങളുള്ള  പ്രമമാണനിമമാരുണഗ.  ഒകന്നമാ  രകണമാ
വമാഹനങ്ങള്  വമാങ്ങനി  ഒരു  സസയവംപതമാഴനില്  എന്ന  നനിലയനില്  നടത്തുന്ന
സമാധമാരണക്കമാരുവം ഉണഗ.  അവരുവം ഇഇൗ ഫസ്പീസഗ അടയ്കക്കണനിവരുന്നതഗ തമാങ്കേളുപട
തപന്ന  മമാനസനികേമാവസയഗ  കയമാജേനിക്കുപമന്നഗ  കേരുതുന്നനില.  മപറ്റമാന്നഗ,  ടമാകഗ
നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിപന്റെ  അളവഗ  സവംബനനിച്ചമാണഗ.  ആകനിപല  കക്ലേ ലമാസഗ  VI-പന്റെ
വനിശദേസ്പീകേരണവം ഒഴനിവമാക്കുന്നതമാണഗ നലതഗ.  നനികുതനി വരുമമാനവം വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകമ്പമാള്
സമാധമാരണക്കമാപര ബമാധനിക്കമാനുവം പെമാടനില,  നനികുതനി  പവട്ടനിപ്പെനിനഗ  ഇടവംപകേമാടുക്കമാനുവം
പെമാടനില.  അഴനിമതനി  ഉണമാകേമാനനിട  വരുകേയവം  പചെയ്യരുതഗ.  ഹഡ്രെെവറുപട  കേത്സ്യമാബനിന
ഒഴനിവമാക്കനിപക്കമാണഗ  ബമാക്കനിയള്ള  സലത്തെനിപന്റെ  അളവനിനഗ  നനികുതനി
ചുമത്തുന്നതമായനിരനിക്കുവം നലതഗ എന്നമാണഗ എനനിക്കഗ കതമാന്നുന്നതഗ. 

ജേനി.എസഗ.ടനി.  ബനില്ലുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടഗ  തമാങ്കേള്  വളപര  പ്രമാമമാണനികേമമായനി
കേമാരത്സ്യങ്ങള്  നസ്പീക്കുന്നുണഗ  എന്നറനിയമാവം.  കേഴനിഞ  കയമാഗവം  വളപര  തൃപ്തനികേരമമായനിരുന്നു.
ജേനി.എസഗ.ടനി.-യമമായനി  ബനപപ്പെട്ടഗ  തമാങ്കേള്  ഒറ്റയഗ  കഹമാവംവര്ക്കഗ   നടത്തുന്നതനിനു
പെകേരവം, സഭ പമമാത്തെത്തെനില് നപലമാരു കഹമാവംവര്ക്കഗ നടത്തെനിയനിരുന്നുപവങ്കേനില് കൂടുതല്
നന്നമാകുമമായനിരുന്നു,   ഭമാവനിയനിലുണമാകേമാവന്ന   പ്രശ്നങ്ങപള   കുറച്ചുപകേമാണ്ടുവരമാന നമാവം
പെരനിശമനികക്കണതമായനിരുന്നു എന്നുകൂടനി പെറഞ്ഞുപകേമാണഗ ഞമാന എപന്റെ വനികയമാജേനവം
കരഖപപ്പെടുത്തുന്നു.  
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ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന :   സര്,  ഞമാന എപന്റെ വനികയമാജേനക്കുറനിപ്പെഗ

കരഖപപ്പെടുത്തുകേയമാണഗ.  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനിയനില്  വച്ചഗ  ഭമാഗപെത്ര  രജേനികസ്ട്രേഷന

ഫസ്പീസഗ  വര്ദ്ധനവനില്  ഇളവവരുത്തെനിയതനിനഗ  ഞമാന  അങ്ങകയമാടഗ  നന്ദനി

കരഖപപ്പെടുത്തുകേയമാണഗ. ആ ഭമാഗവം കേറകമായനി.  ആ കേണ്പസപനിപനക്കുറനിച്ചഗ എനനിക്കഗ

ഒരു  വനികയമാജേനിപ്പുണഗ.  നമുക്കഗ  Right  to  inherit  ഉണഗ.  പെനിതൃസസത്തെഗ  മക്കള്ക്കഗ

ലഭനിക്കണപമന്നുള്ളതഗ  നമ്മുപട അവകേമാശമമാണഗ.  അതഗ  അവരുപട ദേമായകമത്തെനിപന്റെ

സനിസ്റ്റമമാണഗ.  അതഗ  ഒരു  പകേമാകമഴത്സ്യല്  ടമാനസമാകന  അല.  പകേമാകമഴത്സ്യല്

ടമാനസമാകന  അലമാത്തെനിടകത്തെമാളവം  കേമാലവം  അതഗ  ടമാകബനിള്  പഎറ്റമമായനി

എടുക്കുന്നതഗ ശരനിയല എന്നുള്ളതമാണഗ എപന്റെ പെകവം.  അങ്ങഗ ചെനിലതനില്  ആയനിരവം

രൂപെ എന്നുപെറഞഗ കേമാരത്സ്യങ്ങള് പറസ്ട്രേനികഗ പചെയ്യുകേയണമായനി.  കഡമാ.  എന. ജേയരമാജേഗ

പെറഞതുകപെമാപല  ഭൂവനിസ കൃതനിയപട  അടനിസമാനത്തെനില്  വത്സ്യതത്സ്യമാസപപ്പെടുത്തു

കേയണമായനി.  അതനില് പെട്ടനികേജേമാതനി/പെട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാര്ക്കഗ  എകവംപ്ഷന നല്കേണവം.

പെട്ടനികേജേമാതനി/പെട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാരുപട  കേയ്യനിലനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  അഞഗ  ഏക്കറനില്

കൂടുതലമാപണങ്കേനില്  കപെമാലുവം  നനികുതനിയനില്നനിന്നുവം  ഇളവഗ  അനുവദേനിക്കണവം.  ഹറ റ്റഗ

ടു  ഇനപഹറനിറ്റഗ  എന്നതഗ  കകേമാണ്സ്റ്റനിറ്റഷ്യൂഷണല്  ഹററ്റമാണഗ.  പകേമാകമഴത്സ്യല്

ടമാനസമാകന അലമാത്തെനിടകത്തെമാളവം കേമാലവം അതഗ ടമാകബനിള് പഎറ്റമല. ഒരു കേച്ചവട

പെസ്പീടനികേ  നടത്തുന്നതുകപെമാപലകയമാ,  വത്സ്യവസമായവം  നടത്തുന്നതുകപെമാപലകയമാ  അല

പെനിതൃസസത്തെഗ  മക്കള്ക്കഗ  പകേമാടുക്കുന്നതഗ.  അതനില്  പെമാവപപ്പെട്ടവരുവം  സമ്പന്നരുവം

ഉണമാകുവം.  Its  a  question  of  principle.  അതനില്  അനസ്പീതനിപെരമമായനി  ഒന്നുമനില.

നത്സ്യമായവനിരുദ്ധമമായനി  പചെയ്യമാന  പെറ്റനിയ  ഒന്നല.  കേമാരണവം  ആ  ഭൂമനി  അവരുപട

പെനിതൃസസത്തെമായനി  വരുന്നതമാണഗ.  അങ്ങഗ  എലമാത്തെനിപനക്കുറനിച്ചുവം  പുനര്ചെനിന്തനവം

നടത്തുന്ന കൂട്ടത്തെനില് ഭമാവനിയനിലമാപണങ്കേനിലുവം ഇതനിപനക്കുറനിച്ചഗ ആകലമാചെനിക്കണവം. ഇഇൗ

തതസവം അങ്ങയപട മനസനില് ഉണമാകേണപമന്നമാണഗ എനനിക്കഗ അഭത്സ്യര്തനിക്കമാനുള്ളതഗ.

വമാഹനങ്ങള്ക്കഗ ഗസ്പീന ടമാകഗ  ഏര്പപ്പെടുത്തെനിയതഗ  വളപര സകന്തമാഷകേരമമായനിട്ടുള്ള
കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  ഗസ്പീന  ടമാകഗ  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതുപകേമാണ്ടുള്ള  consequences  കനരപത്തെ
ഞമാന സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിരുന്നു. ഇതഗ പപെമാതുകമഖലമാ സമാപെനപത്തെയമാണഗ  ബമാധനിക്കുന്നതഗ.
പപെമാതുകമഖലമാ സമാപെനങ്ങപള ഗസ്പീന ടമാകനില്നനിന്നഗ ഒഴനിവമാക്കുപമന്നഗ അങ്ങഗ കേഴനിഞ
ചെര്ച്ചയനില് പെറഞതഗ  വളപര  സകന്തമാഷകേരമമാണഗ.  എന്നമാല്  അതനിപന്റെ   sufferer
ഗവണ്പമന്റെഗ  തപന്നയമാണഗ.  കപെമാലസ്പീസഗ  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടഗ പമന്റെനില്  15  വര്ഷവംത്തെനികലപറ

1075/2017.
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പെഴക്കമുള്ള  ധമാരമാളവം  വമാഹനങ്ങളുണഗ.  അങ്ങഗ  ലനിസ്റ്റഗ  പെരനികശമാധനിക്കണവം.
കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെഗ  കുറച്ചഗ  തുകേ  അനുവദേനിച്ചതനിനമാല്  കുപറ  വമാഹനങ്ങള്
റസ്പീകപസഗ  പചെയനിട്ടുണഗ.  ഞമാന  മനസനിലമാക്കനിയനിടകത്തെമാളവം  ഇനനിയവം  ആയനിരവം
വമാഹനങ്ങപളങ്കേനിലുവം  റസ്പീകപസഗ  പചെയ്യമാനുണമാകുവം.  പെരനികശമാധനയനില്  റവനഷ്യൂ
ഡനിപ്പെമാര്ട്ടഗ പമന്റെനില്  ആര്.ഡനി.ഒ.-മമാര്  ഉപെകയമാഗനിക്കുന്ന  വമാഹനങ്ങപളലമാവം  15-18
വര്ഷവം  കേഴനിഞവയമാപണന്നു  കേമാണമാവം.  അവപയലമാവം  റസ്പീകപസഗ   പചെയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപെടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണവം.  ഇഇൗ വമാഹനങ്ങളുപട ഗസ്പീന ടമാകമായനി  ഗവണ്പമന്റെനിനഗ  ഒരു
രൂപെകപെമാലുവം ലഭനിക്കുകേയനില.  പപപ്രവറ്റഗ വത്സ്യകനികേളുപട വമാഹനപത്തെ ലകത്സ്യവം വച്ചമാണഗ
ഇഇൗ  നനിയമപത്തെക്കുറനിച്ചഗ  പെറയന്നതഗ.  പെകക  ഗവണ്പമന്റെഗ  പപകേകേമാരത്സ്യവം  പചെയ്യുന്ന
വമാഹനങ്ങളനില്ത്തെപന്ന പപലഫഗ എകസ്പീഡഗ പചെയ വമാഹനങ്ങളുമുണഗ. ആ വമാഹനങ്ങള്
റസ്പീകപസഗ  പചെയ്യുന്നതനിനഗ  ഗവണ്പമന്റെനിനഗ  നടപെടനി  സസസ്പീകേരനിക്കമാവന്നതമാണഗ.
വമാഹനങ്ങളുപട  ടമാകഗ  സവംബനനിച്ചഗ  റമാഷണപപലകസഷനുണമാകേണവം.  കകേരളത്തെനിലുള്ള
കുട്ടനികേള്  പെഠനിക്കമാനമായനി കേര്ണ്ണമാടകേയനില്  കപെമാകുന്നുണഗ.  നനിയമവം  അവംഗസ്പീകേരനിക്കമാത്തെ
കേമാരത്സ്യമമാണഗ  കേര്ണ്ണമാടകേയനിപല പപെകടമാള്  പെമ്പുകേളനില്  കമസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നതഗ.
അവനിടപത്തെ  പപെകടമാള്  പെമ്പുകേളനില്  സനിരമമായനി  പപെകടമാളടനിക്കുന്ന  വണനികേളുപട
നമ്പപരടുത്തെഗ  ആ വമാഹനങ്ങള്ക്കഗ  12  വര്ഷപത്തെ ടമാകഗ  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നു.  അത്രയവം
ക്രൂരമമായനി പചെയ്യണപമന്നഗ ഞമാന പെറയന്നനില. അക്കമാരത്സ്യത്തെനില് കേഴനിയപമങ്കേനില് നമ്മുപട
ആളുകേള്ക്കഗ  പപ്രമാട്ടകന  പകേമാടുക്കമാന  നടപെടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണവം.  അകതമാപടമാപ്പെവം
നമള് റമാഷണപപലകസഷനുവം ഏര്പപ്പെടുത്തെണവം. 

ശബരനിമല തസ്പീര്തമാടനവം കപെമാലുള്ള സസ്പീസണുകേളനില് തമനിഴഗ നമാടഗ,  കേര്ണ്ണമാടകേ,
ആനമാപ്രകദേശഗ  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനില്നനിന്നഗ  ധമാരമാളവം  വമാഹനങ്ങള്  ഇവനികടയ്ക്കു
വരുന്നുണഗ.  ഒരു സസ്പീറ്റനിനഗ  എത്ര രൂപെ വച്ചമാണഗ  വമാങ്ങുന്നപതന്നഗ പെരനികശമാധനിക്കണവം.
എകവംപ്ഷന  വരുന്നവരുകടതുവം  പെരനികശമാധനിക്കണവം.  ജേനി.എസഗ.ടനി.  വരുകമ്പമാള്
ഇക്കമാരത്സ്യങ്ങളനിപലമാപക്ക മമാറ്റങ്ങളുണമാകുപമന്നമാണഗ എനനിക്കഗ കതമാന്നുന്നതഗ.  അങ്ങപന
മമാറനിയമാല് നലതഗ. അപലങ്കേനിലുവം ജേനി.എസഗ.ടനി.  ചെര്ച്ചയനില് വമാഹന നനികുതനിപയക്കുറനിച്ചഗ
കടക്കപെഗ  പചെയഗ  കകേരളത്തെനിപന്റെ  ഇന്റെറസ്റ്റഗ  പപ്രമാട്ടകഗ  പചെയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണവം. 

പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റുകേപളക്കുറനിച്ചഗ  ഇവനിപട  പെറഞ്ഞു.  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനി  പലവലനിലുവം
പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റുകേപളക്കുറനിച്ചഗ  സവംസമാരനിച്ചനിരുന്നു.  അങ്ങഗ ഏകേസ്പീകൃത പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റുകേപള
ക്കുറനിച്ചഗ  പെറഞ്ഞു.  ഇകപ്പെമാള്  ഒരു  പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റനില്  ആകറമാളവം  വകുപ്പുകേളുപട
പചെക്കനിവംഗമാണഗ  നടക്കുന്നതഗ.  അവനിപടപയലമാവം  വലനിയ  പ്രശ്നങ്ങളുണഗ.  പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റുകേളനില്
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നസ്പീണ  കേഷ്യൂവമാണഗ  കേമാണപപ്പെടുന്നതഗ.  കേഷ്യൂ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഗ  ഗവണ്പമന്റെഗ  നടപെടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകേതപന്ന  കവണവം.  ഒരു  വമാഹനവം  വന്നമാല്  സ്കമാന  പചെയഗ  ഫസ്പീയമായനി
കേടന്നുകപെമാകേമാന  കേഴനിയണവം.  വമാഹനത്തെനില്  എപന്തമാപക്ക  സമാധനങ്ങളമാണുള്ളതഗ,
ടമാകബനിള്/കനമാണ്  ടമാകബനിള്  പഎറ്റവം  ഏപതമാപക്കയമാണുള്ളതഗ  എന്നഗ  മനസനിലമാക്കമാന
കേഴനിയന്ന പുതനിയ രൂപെത്തെനിലുള്ള പടകകമാളജേനിക്കല് ആപനികക്കഷന നമുക്കഗ  കവണവം.
ഏകേസ്പീകൃത  പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റഗ  സമ്പ്രദേമായവം  നടപ്പെനില്  വരുത്തെമാന  കേഴനിയണവം.
പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റുകേളുള്ളതഗ  പപഹകവകേളനിലമാണഗ.  ചെനില  സലങ്ങളനില്  കകേരളത്തെനിപന്റെയവം
കേര്ണ്ണമാടകേത്തെനിപന്റെയവം അതനിര്ത്തെനി തനിരനിച്ചനിട്ടനില. പ്രശ്നവം,  പപഹകവയനില് നനിയനണവം
വരുത്തെനിയമാലുവം  മറ്റഗ  ഭമാഗങ്ങളനില്  നനിയനണ  ലവംഘനവം  നടക്കുവം  എന്നതമാണഗ.
അക്കമാരണത്തെമാല് നമുക്കഗ ലഭനിക്കുന്ന വരുമമാനത്തെനില് വളപര കുറവണമാകുവം.  പമയനിന
കറമാഡുവഴനി വരുന്നതഗ മരത്സ്യമാദേക്കമാര് മമാത്രമമാണഗ.  വമാഹനവം പചെക്കഗ പചെയ്യപട്ട,  ഇതുവഴനി
തപന്ന  കപെമാകേമാവം  എന്നഗ  വനിചെമാരനിക്കുന്നവര്  സമാമമാനത്സ്യവം  നല  കേച്ചവടവം  നടത്തുന്നവരമാണഗ.
മറ്റുള്ളവര് ഉഇൗടുവഴനികേളനിലൂപടയമാണഗ  കപെമാകുന്നതഗ.  അതഗ തടയമാന കേഴനിയമാത്തെനിടകത്തെമാളവം
കേമാലവം  നമുക്കഗ  വരുമമാന കചെമാര്ച്ചയണമാകുവം.  അതഗ  തടയന്നതനിനുകവണനി അടനിയന്തര
നടപെടനി സസസ്പീകേരനിക്കമാന  നനിര്കദ്ദേശവം നല്കേണവം.  കേണ്കസണ്ഡഗ ഡനിപ്പെമാര്ട്ടഗ പമന്റെനിപന
കൂടനി  ഇതുമമായനി  അകസമാസനികയറ്റഗ  പചെയ്യനിപ്പെനിക്കുകേയവം  കകേരളത്തെനിപന്റെ  അതനിര്ത്തെനി
നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേയവം കവണവം.  കഗമാപെമാലപുരപത്തെ ചെനില കേമാരത്സ്യങ്ങള് എപന്റെ ഓര്മയനില്
വരുന്നുണഗ.  എപന്നക്കമാള്  കൂടുതലമായനി  അക്കമാരത്സ്യവം  അകങ്ങക്കഗ  അറനിയമാവന്നതമാണഗ.
സമയമനിലമാത്തെതനിനമാല് ഞമാന അതനികലക്കഗ കേടക്കുന്നനില.  കകേരളത്തെനിപന്റെ അതനിര്ത്തെനി
കൃതത്സ്യമമായനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപെടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണവം.  അങ്ങപന  പചെയനിപലങ്കേനില്
നനികുതനി കചെമാര്ച്ച ഉണമായനിപക്കമാണനിരനിക്കുവം. 

പപകേത്തെറനി  കമഖലയനിപല  ടമാകഗ  സവംബനനിച്ചഗ  പെറഞനിരുന്നു.  കേള്ളത്തെരവം
ആരുപട ഭമാഗത്തുനനിന്നുണമായമാലുവം വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനിലമാപത  നടപെടനി സസസ്പീകേരനിക്കണവം എന്ന
പെകക്കമാരനമാണഗ  ഞമാന.  പപകേത്തെറനി  കമഖലയനില്  അത്തെരവം  പ്രശ്നങ്ങളുപണങ്കേനില്
നടപെടനി സസസ്പീകേരനിക്കണവം.  നനിയമപെരമമായനി അര്ഹനിക്കുന്ന ആളുകേള്ക്കഗ ആവശത്സ്യമമായ
പപ്രമാട്ടകന  ഗവണ്പമന്റെഗ  പകേമാടുക്കണവം.  ചെനിലയമാളുകേള്  കേള്ളത്തെരവം  കേമാണനിക്കുന്നു
എന്നതുപകേമാണഗ  എലമാവപരയവം ആ രൂപെത്തെനില് പപകേകേമാരത്സ്യവം പചെയ്യുന്നതഗ ശരനിയല.
പപകേത്തെറനി  കമഖലയനില്  കജേമാലനി  പചെയ്യുന്നതഗ  ബനി.പെനി.എല്.  വനിഭമാഗത്തെനില്പപ്പെട്ട
സസ്പീകേളമാണഗ. അവര്ക്കഗ ലഭനിക്കുന്ന കൂലനി വളപര തുച്ഛമമാണഗ. ഖമാദേനി കമഖലയനില് കജേമാലനി
പചെയ്യുന്നവര്ക്കുവം  കേമാരത്സ്യമമായനി  ഒന്നുവം  ലഭനിക്കുന്നനില.  അവര്ക്കഗ  മറ്റഗ  വരുമമാന
മമാര്ഗ്ഗപമമാന്നുവം ഇലമാത്തെതുപകേമാണഗ ഇഇൗ കമഖലയനില് കജേമാലനി പചെയ്യുന്നു. എന്നമാല് ഇതഗ
ദുരുപെകയമാഗവം  പചെയ്യുന്ന  ആളുകേളനില  എന്നഗ  ഞമാന  പെറയന്നനില.  ഇഇൗ  കമഖലയനില്
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അര്ഹരമായ  ആളുകേള്ക്കഗ  പപ്രമാട്ടകന  പകേമാടുക്കത്തെക്ക  വനിധത്തെനില്  ഘടനയനില്
മമാറ്റവം വരുത്തെണപമന്നഗ ആവശത്സ്യപപ്പെടുകേയമാണഗ.  മറ്റഗ കേമാരത്സ്യങ്ങപളക്കുറനിപച്ചമാന്നുവം ഞമാന
പെറയന്നനില.  ഇഇൗ  മൂന്നുനമാലഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്കൂടനി  അങ്ങഗ  വളപര  ഗഇൗരവതരമമായനി
ആകലമാചെനിക്കണപമന്നഗ ഞമാന ഓര്മപപ്പെടുത്തുന്നു. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന :  സര്,  ഞമാന  വനികയമാജേനിപ്പെഗ  കരഖപപ്പെടുത്തുന്നു.
ഭമാഗമാധമാരത്തെനിപന്റെ  കേമാരത്സ്യത്തെനില്  അടനിസമാനപെരമമായ  വലനിപയമാരു  മമാറ്റവം  സബ്ജകഗ
കേമനിറ്റനി  അവംഗസ്പീകേരനിച്ചതനിപന  ഞമാന  സസമാഗതവം  പചെയ്യുകേയമാണഗ.  അക്കമാരത്സ്യത്തെനില്
സസസ്പീകേരനിച്ച നനിലപെമാടനിപന ഞമാന അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു. 

കേണ്കവയനസഗ  6  ശതമമാനവം  എന്നതഗ  8  ശതമമാനമമാക്കനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചകപ്പെമാള്
എട്ടുവം  രണ്ടുവം കൂടനി  10  ശതമമാനമമായനി.  സവംസമാനത്തെഗ കേച്ചവടങ്ങള് നടക്കമാന ഇതഗ
സഹമായകേരമമാകണമാ,  രജേനികസ്ട്രേഷന  ഫസ്പീസഗ  വര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിനഗ  ഇതഗ  സഹമായകേരമമാകണമാ
എന്നഗ പെരനികശമാധനിക്കപപ്പെകടണ വസ്തുത തപന്നയമാണഗ. കേമാസഗ കകേഡനിവംഗഗ ഇഫകഗ വരുന്ന
ധമാരമാളവം  ടമാകകഷന  നമ്മുപട  ഇഇൗ  സനിസ്റ്റത്തെനിലുപണന്നഗ  കേഴനിഞ  ബനില്
ഇനപടമാഡഷ്യൂസഗ  പചെയ  സമയത്തുതപന്ന  സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിരുന്നു.  പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചഗ  ഫമാറ്റുകേളുപട
നനിര്മമാണകേമാരത്സ്യത്തെനിപലമാപക്ക സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിരുന്നു. അങ്ങഗ മറുപെടനി പ്രസവംഗത്തെനില് അതഗ
സമതനിക്കുകേയവം  പചെയ്തു.  അതഗ  റസ്പീസ്ട്രേക്ചെര്  പചെയ്യുന്ന  കേമാരത്സ്യത്തെനില്  ഒരു  സമസ്പീപെനവം
സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടനില, സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനിയനില് അതഗ സവംബനനിച്ചഗ തസ്പീരുമമാനവം എടുത്തെനിട്ടനില.
സ്റ്റമാമ്പഗ ഡഷ്യൂട്ടനി അകവമായ്ഡഗ പചെയ്യുന്നതനിനുകവണനി ആളുകേപള കപ്രരനിപ്പെനിക്കുന്ന തരത്തെനില്
കേമാരത്സ്യങ്ങള് നസ്പീങ്ങുപമന്നഗ ഞമാന സവംശയനിക്കുന്നു. ഇകപ്പെമാള് പെവര് ഓഫഗ അകറ്റമാര്ണനിയവം
കജേമായനിന്റെഗ  പെമാര്ട്ടനി  എഗനിപമന്റുവം  ആരുവം  വയ്ക്കുന്നനില.  പെവര്  ഓഫഗ  അകറ്റമാര്ണനി
വയ്ക്കുന്നതനിനുവം  കജേമായനിന്റെഗ  പെമാര്ട്ടനി  എഗനിപമന്റെഗ  വയ്ക്കുന്നതനിനുവം  കേണ്കവയനസനിനഗ
തുലത്സ്യമമായനി  ഇതഗ  കൂട്ടുന്നതനിനുമുമ്പുണമായനിരുന്ന  തുകേകപെമാലുവം  ഇകപ്പെമാള്  സവംസമാന
ഖജേനമാവനികലക്കഗ  വരുന്നനില  എന്നതമാണഗ  യമാഥമാര്തത്സ്യവം.  അങ്ങഗ  നനികുതനി
ശമാസപത്തെക്കുറനിച്ചുവം നനികുതനി ചെരനിത്രപത്തെക്കുറനിച്ചുവം നന്നമായനി അറനിയമാവന്ന ആളമാണഗ.
നനികുതനി ഏതമായമാലുവം ഉയര്ന്ന നനികുതനി ഇഇൗടമാക്കുന്നതഗ ശമാസസ്പീയമമായ സമസ്പീപെനമല.
അമനിതമമായ  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശവം  ടമാകഗ  പവട്ടനിപ്പെനിനഗ  ആളുകേപള  കപ്രരനിപ്പെനിക്കുന്ന
ഒന്നമാണഗ.  പുതനിയതുവം  ശമാസസ്പീയവമമായ  നനികുതനി  സമ്പ്രദേമായവം  തപന്ന  മനിതമമായ
കതമാതനില് നനികുതനി ചുമത്തുകേ എന്നുള്ളതമാണഗ.  അതഗ  ആളുകേപള നനികുതനി അടയമാന
കപ്രരനിപ്പെനിക്കുവം.  അമനിതമമായ  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശവം  എകപ്പെമാഴുവം  ടമാകഗ  അകവമായ്ഡഗ
പചെയ്യുന്നതനിനുവം  ടമാകഗ  പവട്ടനിപ്പുകേമാരമാക്കനി  മമാറ്റുന്നതനിനുവം  കപ്രരനിപ്പെനിക്കുകേയമാണഗ
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പചെയ്യുന്നതഗ.  ഭമാരനിച്ച  നനികുതനി  പകേമാടുക്കമാന  കേഴനിയമാപത  വരുകമ്പമാള്  എങ്ങപന
ഇതനില്നനിന്നുവം  ഒഴനിഞ്ഞുകപെമാകേമാപമന്നമാണഗ  ആളുകേള്  ആകലമാചെനിക്കുന്നതഗ.  മറനിച്ചഗ,
മനിതമമായ നനിരക്കനിലുള്ള ടമാകമാപണങ്കേനില് എന്തനിനമാണഗ സര്ക്കമാരനിപന കേബളനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ,
എന്തനിനമാണഗ  നനിയമലവംഘനവം നടത്തുന്നതഗ  എന്ന കതമാന്നല് ഉളവമാകുവം.  അകപ്പെമാള്
നനികുതനി അടയമാപമന്നഗ ചെനിന്തനിക്കുവം.  ഒരു ബനിസനിനസഗ മരത്സ്യമാദേയഗ നടത്തെമാന  ആളുകേപള
കപ്രരനിപ്പെനിക്കുന്ന തരത്തെനിലമായനിരനിക്കണവം നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശവം.  മറനിച്ചഗ ഇത്രയവം വലനിയ
തുകേ  നനികുതനി  പകേമാടുത്തെമാല്  ബനിസനിനസഗ  ലമാഭമുണമാക്കമാന  കേഴനിയനിപലന്നഗ
കതമാന്നനിയമാല്  അതഗ  നനികുതനി  പവട്ടനിപ്പെനിനഗ  കപ്രരണയണമാക്കുവം.  പെണത്തെനിപന്റെ
ആവശത്സ്യത്തെനിനഗ അനുസരനിച്ചല നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശവം നല്കകേണതഗ.  പെരമ്പരമാഗതമമായ
നമ്മുപട  രസ്പീതനി  അതമാണഗ.  100  കകേമാടനി  രൂപെയപട  ആവശത്സ്യമുപണങ്കേനില്  ഒരു
പഷഡഷ്യൂളനില്നനിന്നഗ രണമാമകത്തെതനികലക്കഗ മമാറ്റുവം, 2  എന്നുള്ള നനികുതനി  5  ആക്കുകേയവം
5  എന്നുള്ളതഗ  12.5  ആക്കുകേയവം  പചെയ്യുവം.  അപലങ്കേനില്  പഷഡഷ്യൂളനില്നനിന്നഗ
പുറത്തുപകേമാണ്ടുകപെമായനി  വലനിയ  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശവം  വരുത്തുവം.  അതനില്  നനിന്നഗ
50-100  കകേമാടനി  രൂപെ  ലഭനിക്കുപമന്നഗ  പെറയവം.  നമ്മുപട  പെണത്തെനിപന്റെ  ആവശത്സ്യവം
നനികേത്തെമാവം  എന്ന  പെരമ്പരമാഗത  രസ്പീതനിയമാണതഗ.  ഏതഗ  ഇനഡസ്ട്രേനിയമാപണങ്കേനിലുവം  ഏതഗ
പസകറമാപണങ്കേനിലുവം വനിശദേമമായ പെഠനങ്ങള്ക്കുകശഷവം മമാത്രകമ നനികുതനി പകേമാണ്ടുവരമാന
പെമാടുള്ളൂ. ചെനില കമഖലകേളനില് കൂടനിയ നനികുതനി ഇഇൗടമാക്കുകമ്പമാള്  പെഴയ നനികുതനിയനില്
കേനിട്ടനിയനിരുന്ന തുകേകപെമാലുവം  കേനിട്ടമാത്തെ അവസ പെലകപ്പെമാഴുവം  ഉണമാകേമാറുണഗ.  നമുക്കഗ
ധമാരമാളവം  അനുഭവങ്ങളുള്ളതമാണഗ.  അതുപകേമാണഗ  അമനിതമമായ  നനികുതനി
നനിര്കദ്ദേശപമന്നുള്ള  നനിലപെമാടനികലക്കഗ  കപെമാകേരുതഗ.  ജേനി.എസഗ.ടനി.-പയക്കുറനിച്ചുവം
സസ്പീലനിവംഗനിപനക്കുറനിച്ചുവം ചെര്ച്ച നടക്കുന്ന സമയമമാണനിതഗ.  അങ്ങഗ സര്വ്വകേകനികയമാഗവം
വനിളനിച്ചഗ  അതുസവംബനനിച്ചഗ  ഗഇൗരവമമായനി  സവംസമാരനിക്കമാപമന്നു  പെറഞതുപകേമാണഗ
ഞമാന  അതനികലക്കഗ  കപെമാകുന്നനില.  പെകക  ജേനി.എസഗ.ടനി.  വന്നമാലുവം  അമനിതമമായനി
നനികുതനി ഇഇൗടമാക്കുന്നതഗ  ആളുകേപള ടമാകഗ  പവട്ടനിപ്പെനിനഗ  കപ്രരനിപ്പെനിക്കുപമന്ന കേമാരത്സ്യത്തെനില്
യമാപതമാരു സവംശയവമനില. ഫമാറ്റുകേപള സവംബനനിച്ചുവം കകേരളത്തെനില് ഭവനരഹനിതരമായ
ആളുകേള്ക്കഗ  വസ്പീടുകേള്  ഉണമാക്കനിപക്കമാടുക്കുന്നതഗ  സവംബനനിച്ചുപമമാപക്ക  ഇവനിപട
പെറയകേയണമായനി.  പെല  സമയത്തുവം  കദേശസ്പീയ  ശരമാശരനിപയക്കമാള്  സമാമ്പത്തെനികേ  വളര്ച്ച
കകേരളത്തെനിലുണമായനിട്ടുണഗ. ശദ്ധനികക്കണതഗ  അപന്നലമാവം  ഏറ്റവവം കൂടുതല്  വളര്ച്ച നമ്മുപട
ഹപ്രമറനി പസകറനില് അപലന്നുള്ളതമാണഗ.  കേമാര്ഷനികേ കമഖലയനിലുണമായ  വളര്ച്ചയപട
ഭമാഗമമായനി സമാമ്പത്തെനികേ വളര്ച്ചയണമായതല,  പസക്കണറനി പസകറമായ വത്സ്യമാവസമായനികേ
രവംഗത്തുണമായ വളര്ച്ചയപട ഭമാഗമമായനി സമാമ്പത്തെനികേ വളര്ച്ചയണമായതല.  കദേശസ്പീയ
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ശരമാശരനിപയക്കമാള്  സമാമ്പത്തെനികേ  വളര്ച്ച  ഉണമായ  എലമാ  വര്ഷവവം  എടുത്തു
പെരനികശമാധനിച്ചമാല്  നമുക്കഗ മനസനിലമാക്കമാന കേഴനിയന്നതഗ,  കേണ്സ്ട്രേഷന ഇനഡസ്ട്രേനിയനിലുണമായ
കഗമാത്തെമാണഗ  കകേരളത്തെനിപന്റെ  സമാമ്പത്തെനികേ  വളര്ച്ചയനില്   കേമാണനിച്ചനിരനിക്കുന്നപതന്നമാണഗ.
അതനിനഗ വലനിയ ഇഫക്ടുണഗ. 100  കകേമാടനി രൂപെ മുടക്കനി ഒരു പകേട്ടനിടവം നനിര്മനിച്ചമാല്
അതനില് 40 കകേമാടനി രൂപെ സമാധമാരണക്കമാരപന്റെ വസ്പീടുകേളനികലക്കഗ കലബര് ചെമാര്ജ്ജമായനി
കപെമാവകേയമാണഗ.  അകങ്ങക്കഗ ഇതുസവംബനനിച്ചഗ ഒരു പ്രനിനസനിപ്പെനിള് തപന്നയണകലമാ.
ഇത്തെരവം ഘട്ടങ്ങളനില് സര്ക്കമാര് ഇനസ്പീകഷത്സ്യറ്റസ്പീവഗ നടത്തുകേ, അതനിനഗ കേറകസമാണനിവംഗമായനി
ഹപ്രവറ്റഗ പസകറനിലുവം ഇനസ്പീകഷത്സ്യറ്റസ്പീവഗ ഉണമാകുവം. അതനിപന്റെ ഗണഫലവം പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചുവം
സമാമ്പത്തെനികേ പ്രയമാസവം  അനുവനിക്കുന്ന  കേമാലത്തുവം  സമാമ്പത്തെനികേ മമാന്ദത്സ്യമുണമാകുന്ന
കേമാലത്തുവം  സമാധമാരണക്കമാരപന്റെ  പെര്കച്ചസനിവംഗഗ  പെവര്  കൂട്ടമാന  നമള്  നടത്തുന്ന
ശമങ്ങളുപട ഭമാഗമമായനിട്ടമാണഗ. അത്തെരവം ഇനഡസ്ട്രേനികേപള പ്രകതത്സ്യകേമമായനി കനമാക്കണവം.
ഫമാറ്റഗ  ഇനഡസ്ട്രേനിക്കുകവണനി ഒരു ജേനപ്രതനിനനിധനി നനിയമസഭയനില് സവംസമാരനിക്കുകമ്പമാള്
ഫമാറ്റുകേമാപര  സഹമായനിക്കമാന  കവണനിയമാപണന്നുവം  സസര്ണ്ണ  നനികുതനിപയക്കുറനിച്ചഗ
സവംസമാരനിച്ചമാല്  സസര്ണ്ണക്കടക്കമാപര  സഹമായനിക്കമാന  കവണനിയമാപണന്നുവം  പെറയവം.
അങ്ങപനയലമാപതയവം  സവംസമാരനിക്കമാവം.  ഫമാറ്റഗ  ഇനഡസ്ട്രേനിയമാപണങ്കേനിലുവം  സസര്ണ്ണ
മമാപണങ്കേനിലുവം ഓകരമാ ഇനഡസ്ട്രേനിയവം ഡയറകമായവം ഇനഡയറകമായവം നമുക്കുണമാക്കുന്ന
വരുമമാനപത്തെയവം പതമാഴനില് സമാധത്സ്യതപയയവം സവംബനനിച്ചഗ  പെഠനവം നടത്തെനിയതനിനു
കശഷവം മമാത്രകമ ആ രവംഗത്തെഗ ടമാകഗ ചുമത്തെമാന പെമാടുള്ളൂ. നല lucrative ബനിസനിനസഗ
ആണഗ നടക്കുന്നപതന്നുള്ള മുനവനിധനികയമാടുകൂടനി ഓകരമാ ഇനഡസ്ട്രേനിപയയവം സമസ്പീപെനിച്ചഗ
അവനിപട  അമനിതമമായ  ടമാകഗ  വര്ദ്ധനവഗ  ഉണമാക്കുന്നതഗ  ഗണപത്തെക്കമാള്  ഏപറ
കദേമാഷവം പചെയ്യുവം, പതമാഴനില് സമാധത്സ്യതകേള് ഇലമാതമാകുവം, അവസരങ്ങള് നഷ്ടപപ്പെടുകേയവം
പചെയ്യുവം.  2000-01  കേമാലഘട്ടത്തെനില്  ഇനഡസ്ട്രേനി  മുഴുവന തകേര്ന്നഗ  തരനിപ്പെണമമായനി.
യഥമാര്തത്തെനില് അതഗ  കകേരളത്തെനിപല പകേട്ടനിട  നനിര്മമാണ പതമാഴനിലമാളനികേപളവപര
ബമാധനിച്ചു.  സമാമൂഹത്സ്യവനിരുദ്ധ  ബനിസനിനസ്സുെകേപള  നമള്  അവംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.
ഗവണ്പമന്റെഗ  അപ്രൂവഗ  പചെയതുവം  നനികുതനി  വമാങ്ങുന്നതുമമായ എലമാ  ബനിസനിനസ്സുെകേളുവം
ശരനിയമായ  ബനിസനിനസ്സുെകേളമാണഗ.  അതനില്  പഷയ്ഡനി  ബനിസനിനപസന്നുവം
അലമാത്തെപതന്നുവം  രണമായനി  തരവംതനിരനികക്കണ യമാപതമാരമാവശത്സ്യവമനില.  ഗവണ്പമന്റെഗ
നനികുതനി  വമാങ്ങുന്നുപണങ്കേനില്  അതഗ  നനിയമപെരമമായ,  നനിയമവനികധയമമായ
ഇനഡസ്ട്രേനിയമാണഗ. അതനിപന ആ അര്തത്തെനില് കേമാണുകേയവം ഓകരമാ പസകറുവം ഞമാന
കനരപത്തെ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപെമാല  പ്രതത്സ്യകമമായവം  പെകരമാകമമായവം  വരുമമാനവം
നല്കുകേയവം  പതമാഴനില്  സമാധത്സ്യതകേള്  നല്കുകേയവം  നമ്മുപട  സമ്പദേഗ  ഘടനപയ
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പെനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുകേയവം  പചെയ്യുന്നതമാണഗ.  ആ  ഒരു  സമസ്പീപെനവം  തസ്പീര്ച്ചയമായവം
നമുക്കുണമാകേണവം.  അതനിപനമാരു  ഉദേമാഹരണവം  മമാത്രമമാണഗ  ഞമാന  പെറഞതഗ.
മമാത്രമല,  നനികുതനി  തതസങ്ങളുപട  അടനിസമാനപെരമമായ  ലവംഘനവം  കൂടനിയമാണഗ
cascading effect ഉണമാക്കുന്നതഗ. ഡബനിള് ടമാകകഷന ഉണമാക്കുകേപയന്നു പെറയന്നതഗ
അടനിസമാനപെരമമായനി  ഭരണഘടനമാ  വനിരുദ്ധവം  കൂടനിയമാണഗ.  ഒരു  കേമാരണവശമാലുവം
അമനിതമമായ  ടമാകകഷന  ഒരമാളുപടകമലുവം  അടനികച്ചല്പ്പെനിക്കമാന  പെമാടനില.  ഞമാന
അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണഗ.  ഇവനിപട  പ്രനിസവംപ്റ്റസ്പീവഗ  ടമാകനിപനക്കുറനിച്ചഗ  (അനുമമാന
നനികുതനി)  പെറഞ്ഞു.  ആലപ്പുഴയനില്  ഒരമാള് ആത്മഹതത്സ്യ പചെയതമായനി അങ്ങുതപന്ന
പെറയകേയണമായനി. ഞമാന കകേമാട്ടപ്പുറവം, കേടുങ്ങല്ലൂര്, പെറവൂര് എന്നനിവനിടങ്ങളനിപല കകേസഗ
പെറഞതമാണഗ.  കേഴനിഞ  ദേനിവസവം  കകേമാട്ടയത്തുകേമാരനമായ  ഒരു  ഫര്ണനിച്ചര്
കേടക്കമാരന വന്നു, അയമാള് 25 ലകവം  രൂപെയപട ബനിസനിനസഗ കപെമാലുവം നടത്തുന്നനില.
പെകക,  അയമാളുപട കപെരനില് ചെനില ആളുകേള് ബനില് പകേമാടുക്കുകേയമാണഗ.  അയമാളുപട
കേടയപട  അകത  കപെരനിലുവം  നമ്പരനിലുവം  ടമാനസമാകന  നടത്തുകേയണഗ.
എവനിപടപയങ്കേനിലുവം വച്ചഗ പസയനില്സഗ ടമാകഗ പെനിടനിക്കുകമ്പമാള് ഇയമാളുപട തലയനിലമാകുവം.
അയമാളുവം  ആത്മഹതത്സ്യയനികലക്കഗ  കപെമാവകേയമാണഗ.  ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള  ധമാരമാളവം
ആളുകേളുണഗ.  വലനിയ മര്ച്ചന്റെഗ  സവംഘടനകേപളമാപക്കയപണങ്കേനിലുവം  അവരമാരുവം  കടണ്
ഓവര്  20  ലകവം  രൂപെയ്ക്കുവം  60  ലകവം  രൂപെയ്ക്കുമനിടയനില്  വരുന്ന  പചെറുകേനിട
കേച്ചവടക്കമാര്ക്കുകവണനി  ഇതുവപര  ഒരു  പറപ്രസകന്റെഷനുവം  നടത്തെനിയനിട്ടനില.
മനനഃപൂര്വ്വമമായനി  60  ലകവം  രൂപെപയന്നുള്ളതഗ  എകസ്പീഡഗ  പചെയനിട്ടുവം   ടമാകഗ  പവട്ടനിപ്പെഗ
നടത്തെമാനകവണനി  അതഗ  മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന   ആളുകേളുണഗ.  അവര്പക്കതനിരമായനി  എന്തു
നടപെടനി കവണപമങ്കേനിലുവം സസസ്പീകേരനിക്കമാവം.  പെകക,  അക്കഇൗണഗ ഫയല് പചെയ്യുന്നതനില്
അബദ്ധവം  പെറ്റനിയവരുപട  കേമാരത്സ്യത്തെനിലുവം   കവപറ   ആളുകേള്  തങ്ങളുപട  കപെരനില്
കേള്ളക്കച്ചവടവം  നടത്തെനിയതനിപന്റെ  കപെരനിലുവം  ശനികനിക്കപപ്പെടുന്ന  അവസയണഗ.
ധമാരമാളവം ആളുകേള്  അനുമമാന നനികുതനിയപട കപെരനില് ഇന്നഗ വലനിയ അസസഗ പമന്റെഗ
പകേമാടുത്തെനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  വലനിയ  പവല്ലുവനിളനിയമാണഗ,  അവപര  സവംബനനിച്ചനിടകത്തെമാളവം
ജേസ്പീവനിതവം വഴനിമുട്ടനി  നനില്ക്കുകേയമാണഗ.   ആത്മഹതത്സ്യയലമാപത ഒരു മമാര്ഗ്ഗവമനിലമാപത
നനില്ക്കുന്ന  ധമാരമാളവം  ആളുകേളുണഗ.   അതുപകേമാണഗ  കുറച്ചുകൂടനി  മനുഷത്സ്യതസപെരമമായ
സമസ്പീപെനവം  അക്കമാരത്സ്യത്തെനില്  കവണപമന്നഗ  ഞമാന  അങ്ങകയമാടഗ  അഭത്സ്യര്തനിക്കുകേയമാണഗ.
അതുകപെമാപല  ജേനി.എസഗ.ടനി.  വരുകമ്പമാള്  എന്റെയര്  സനിസ്റ്റത്തെനില്  പചെയ്ഞഗ  വരമാന
കപെമാവകേയമാണഗ.  ഇപതലമാവം  വസ്പീണ്ടുവം  കേത്സ്യമാരനികഫമാര്കവര്ഡഗ  പചെയഗ  ഇകപ്പെമാഴുള്ളതഗ
മുഴുവന  പകേമാണ്ടുകപെമാകുന്നതനിനുമുമ്പഗ  പെരമമാവധനി  ഒ.ടനി.എസഗ.  ഏര്പപ്പെടുത്തെനിയവം
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ആവംപനസ്റ്റനി സ്കസ്പീമുകേള് പകേമാണ്ടുവന്നുവം എലമാ പസകറനില്നനിന്നുവം പെരമമാവധനി കേനിട്ടമാവന്ന
നനികുതനി  കശഖരനിക്കണവം.  അങ്ങഗ  നയപെരമമായനി  അതനിപനതനിരമായനിട്ടുള്ള  ആളുമല.
ധമാരമാളവം  ആവംപനസ്റ്റനി  സ്കസ്പീമുകേളുവം   സകസ്ഫുളളമായ  ഒ.ടനി.എസഗ.  സ്കസ്പീമുകേളുവം
പകേമാണ്ടുവന്നഗ,  കകേമാടതനികേളനിലുവം  ഹടബഷ്യൂണലുകേളനിലുവം   കേനിടക്കുന്ന  കകേസ്സുെകേപളലമാവം
പസറ്റനില്  പചെയ്യണപമന്നഗ  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നു.  അതുകപെമാപല  കഗമാള്ഡനിപന്റെ
കേമാരത്സ്യത്തെനില്,  കഗമാള്ഡനില്നനിന്നഗ  കേനിട്ടുന്ന  നനികുതനിയനില്   ശരമാശരനി  വര്ദ്ധനവഗ
എലമാവര്ഷവവം  ഉണമായനിപക്കമാണനിരനിക്കുവം.   25  ശതമമാനവം  വര്ദ്ധനവഗ,  അതമായതഗ
കേഴനിഞ വര്ഷവം  400  കകേമാടനി  രൂപെയമായനിരുന്നുപവങ്കേനില് ഇഇൗ വര്ഷവം അതഗ  500
കകേമാടനി  രൂപെതപന്നയമായനിരനിക്കണവം.   അക്കമാരത്സ്യത്തെനില്  യമാപതമാരു  സവംശയവമനില.
അവര് ടമാകഗ അടയമാതനിരുന്ന കേമാലത്തെമാണഗ കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ സനിസ്റ്റവം പകേമാണ്ടുവന്നതഗ.
അതനികനമാടഗ  ഞമാന  കയമാജേനിക്കുകേയമാണഗ.   കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റുവം  ആ
കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ സനിസ്റ്റവം തുടര്ന്നു. പെപക, കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ സനിസ്റ്റത്തെനില് ആളുകേപള
പെനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുകേ  എന്നുള്ളതഗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെകൂടനി  ഉത്തെരവമാദേനിതസമമാണഗ.
കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ  സനിസ്റ്റത്തെനില്നനിന്നഗ  ആളുകേള്  പുറകത്തെക്കഗ  കപെമാകേമാതനിരനിക്കണവം.
കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ  സനിസ്റ്റവം  അനുസരനിച്ചഗ  125  ശതമമാനവം  നനികുതനി  അടച്ചു
പകേമാണനിരനിക്കുന്ന ആളുകേപള ഗഇൗരവതരമമായനി ബമാധനിക്കുന്ന ചെനില പ്രശ്നങ്ങളുണഗ എന്നു
കേരുതനിയമാണഗ  മമാണനി  സമാര്  ധനകേമാരത്സ്യ  വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന  സമയത്തെഗ,
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മനനിയവം  ഞമാനുപമലമാവം  ഉള്പപ്പെട്ട  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനിയനില്  ചെനില
മമാറ്റങ്ങള്  വരുത്തെനിയതഗ.   ചെനില  ഘടനമാപെരമമായ  മമാറ്റങ്ങള്  വരുത്തെനിയനിട്ടുണഗ.
വലനിയ  വത്സ്യതത്സ്യമാസപമമാന്നുവം  വരുത്തെനിയനിപലങ്കേനിലുവം  ചെനില  ഇളവകേള്  നമള്
നല്കേനിയനിരുന്നു.  ഇകപ്പെമാള് നഗരത്തെനില് ആരവംഭനിക്കുന്ന ഒരു ബമാഞഗ കപെമാപലതപന്ന
ഗമാമപ്രകദേശത്തെഗ ഒരു ബമാഞഗ ആരവംഭനിക്കുകമ്പമാള്,  അവര്ക്കുള്ള ടമാകഗ  സനിസ്റ്റത്തെനിനഗ
വത്സ്യതത്സ്യമാസവം വരുത്തെമാപമന്നഗ  നനിയമസഭയനില്തപന്ന ഒരു പ്രസമാവന നടത്തെനിയനിട്ടുണഗ.
ആ  കേമാരത്സ്യവം  ഇതനിനകേത്തെഗ  വന്നനിട്ടനില.  പെരമമാവധനി  ആളുകേപള  കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ
സനിസ്റ്റത്തെനികലക്കഗ  പകേമാണ്ടുവരനികേയവം  നനിലവനില്  കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗഗ  സനിസ്റ്റത്തെനിലുള്ള
ആളുകേള്  പുറത്തുകപെമാകേമാപതയവം  കനമാക്കനിപക്കമാണഗ  നമളമാഗഹനിക്കുന്നതുവം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുമമായ തരത്തെനില്  നമ്മുപട  ബഡ്ജേറ്റഗ  എസ്റ്റനികമറ്റഗ  അനുസരനിച്ചുള്ള
കൃതത്സ്യമമായ  നനികുതനി  ആ  പസകറനില്നനിന്നഗ  ഉറപ്പുവരുത്തെമാനമാവശത്സ്യമമായ
മനിനുക്കുപെണനികേള്കൂടനി അക്കമാരത്സ്യത്തെനില് പചെയ്യണപമന്നഗ അഭത്സ്യര്തനിച്ചുപകേമാണഗ ഞമാന
വനികയമാജേനിപ്പെഗ കരഖപപ്പെടുത്തുന്നു.
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ശസ്പീ  .    എന  .    ഷവംസുദ്ദേസ്പീന :  സര്,  ഞമാന എപന്റെ വനികയമാജേനിപ്പെഗ കരഖപപ്പെടുത്തുകേയമാണഗ.
നമ്മുപട  ബഡ്ജേറ്റനിനനുസൃതമമായ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളമാരവംഭനിച്ചനിട്ടഗ  ഏതമാനുവം  മമാസങ്ങളമായനി.
5  വര്ഷവം  വനിലക്കയറ്റമുണമാകേനില  എന്നതമാണഗ  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  വമാഗമാനവം.
പുതനിയ  ബഡ്ജേറ്റഗ  വന്നു.   അതനിനനുസൃതമമായനി  ഇവനിപട  വനിലക്കയറ്റമുണമായനികല
എന്നഗ പെരനികശമാധന നടകത്തെണ ഒരു സന്ദര്ഭമമാണനിതഗ.  വനിലക്കയറ്റവം പെനിടനിച്ചുനനിര്ത്തെമാനുള്ള
ഒരു പമക്കമാനനിസവവം ഇവനിടനില എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണഗ.  പുതനിയ ചെനില നനികുതനികേള്
കേമാരണവം  വനിലക്കയറ്റമുണമായനിട്ടുണഗ  എന്നുള്ളതുതപന്നയമാണഗ  അനുഭവവം.  ഇതുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടഗ  എലമാ  കേമാരത്സ്യങ്ങളുവം  നമള്  വനിലയനിരുത്തെണമകലമാ.  കേമാരുണത്സ്യ
പബനവലന്റെഗ ഫണഗ, ദുരനിതമാശസമാസ വനിതരണവം, കകേമാക്ലേനിയര് ഇവംപമാകന്റെഷന കപെമാലുള്ള
ചെനില കകമപെദ്ധതനികേള്   വളപര വലനിയ കനട്ടങ്ങള് ഹകേവരനിച്ചവയമാണഗ.   അതനിപന
സവംബനനിപച്ചമാപക്ക  ചെനില  പെരമാതനികേള്  വന്നു.  ഞമാന  കൃതത്സ്യമമായ  ഒരമാകരമാപെണവം
പെറയന്നനില.  കകേമാക്ലേനിയര്  ഇവംപമാകന്റെഷന മുടങ്ങനിയനിട്ടുണഗ,   പെല  കകമപെദ്ധതനികേളുവം
കേനിട്ടുന്നനില  എന്നുള്ളതുകൂടനി  ഇഇൗ  ബഡ്ജേറ്റനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനിത്തെപന്ന
വനിലയനിരുകത്തെണതമാണഗ എന്നഗ സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയമാണഗ.  പുതനിയ നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്പകേമാണഗ
പെമാവപപ്പെട്ടവപര ബുദ്ധനിമുട്ടനിലമാക്കമാന പെമാടനില എന്നമാണഗ പെറയമാനുള്ളതഗ. 

ഇവനിപട  ഭമാഗപെത്രത്തെനിപന്റെ  കേമാരത്സ്യവം  പെറഞ്ഞു.  ഭമാഗപെത്രവം  എന്നതനില്  ഒരു
കപ്രമാപ്പെര്ട്ടനി വമാങ്ങുകേകയമാ വനില്ക്കുകേകയമാ ഒന്നുവംതപന്ന പചെയ്യുന്നനില.    അച്ഛനമമമാര്ക്കഗ
ഹപെ തൃകേമമായനി  കേനിട്ടനിയതഗ  അവര്  കുട്ടനികേള്ക്കഗ  പകേമാടുക്കുകമ്പമാള്  അതനിനഗ
പ്രകതത്സ്യകേമമായനി  വലനിപയമാരു  ഫസ്പീസഗ ചുമകത്തെണതനില എന്ന നത്സ്യമായമമാണഗ കേഴനിഞ
ഗവണ്പമന്റെഗ  സസസ്പീകേരനിച്ചതഗ.  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെഗ  വന്നകപ്പെമാള്  ആ  രസ്പീതനി  മമാറ്റുകേയവം
3  ശതമമാനവം നനികുതനി ഏര്പപ്പെടുത്തുകേയവം പചെയ്തു.  ഇതുസവംബനനിച്ചഗ നമപളലമാവരുവം
ചെര്ച്ചപചെയ്യുകേയവം  മമാധത്സ്യമങ്ങളുപട  ഭമാഗത്തുനനിന്നഗ  വലനിയ  വനിമര്ശനങ്ങളുണമാകുകേയവം
പചെയതനിപനത്തുടര്ന്നഗ  ഇകപ്പെമാള്  5  ഏക്കര്  വപരയള്ള  ഭൂമനിയപട  ഭമാഗപെത്രവം
നടത്തുകമ്പമാള്  3  ശതമമാനവം  നനികുതനിപയന്നുള്ളതഗ  ഇലമാതമായനി.  5  ഏക്കറനിനഗ
മുകേളനിലുള്ളതനിനഗ  മമാത്രമമാണഗ  നനികുതനി  ഏര്പപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുള്ളതഗ.  ഇവനിപട  നമള്
കേമാകണണ ഒരു കേമാരത്സ്യവം,  ഒരു കുടുവംബത്തെനിനഗ  5  ഏക്കറനില് കൂടുതല് ഭൂമനിയപണന്നഗ
വയ്ക്കുകേ, അതമായതഗ 6 ഏക്കര് ഭൂമനിയണഗ 8 മക്കളുമുണഗ. വസ്പീതവം വയ്ക്കുകമ്പമാള് ഒരമാള്ക്കഗ
5  ഏക്കര് ഭൂമനി  ലഭനിക്കുന്നനില.  ഒരമാള്ക്കഗ  ഒകരക്കകറമാ  അതനില്  തമാപഴകയമാ  ആണഗ
കേനിട്ടുന്നതഗ.  എന്നമാല് സമാകങ്കേതനികേമമായനി 5  ഏക്കറനിനുമുകേളനിലുള്ള ഭൂമനി  എന്നുള്ളതുപകേമാണഗ
ഇകപ്പെമാഴുണമായനിട്ടുള്ള ഇഇൗ നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശവം  വലനിയ കതമാതനില് പ്രയമാസങ്ങളുണമാക്കുവം.
ഇവനിപടപയമാരു  പെത്രവമാര്ത്തെ  കൂടനിയണഗ.  'വരുമമാനവം  കൂട്ടമാന  ഇറങ്ങനി,  ഉണമായതഗ
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വനനഷ്ടവം'.  ഇതനില്   രജേനികസ്ട്രേഷനുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടഗ  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
കേമാലത്തെഗ  ഓകരമാ  മമാസത്തെനിലുവം  നടന്ന  രജേനികസ്ട്രേഷപന്റെ  കേണക്കുവം  പെറയന്നുണഗ.
നനികുതനി ഏര്പപ്പെടുത്തെമാന കപെമാകുന്നതനിനുമുമ്പഗ ആളുകേള് വത്സ്യമാപെകേമമായനി ഭൂമനി രജേനിസ്റ്റര്
പചെയകപ്പെമാഴുണമായ  വലനിയ  നനികുതനി  വരവനിപനക്കുറനിച്ചുവം  പെറയന്നുണഗ.   പെനിന്നസ്പീടതഗ
കുത്തെപന  തമാഴ്ന്നുവരനികേയമാണഗ  പചെയനിരനിക്കുന്നതഗ.  അതമായതഗ  ഇകപ്പെമാഴുണമായ  ഇഇൗ
വര്ദ്ധനവഗ  കപെടനിച്ചഗ  പെലരുവം  രജേനികസ്ട്രേഷപനമാപക്ക  നനിര്ത്തെനിവച്ചനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
അപലങ്കേനില്  പെണമനിലമാത്തെതുപകേമാണഗ  തല്ക്കമാലവം  ഭമാഗവം  പചെകയ്യണതനില  എന്ന
സനിതനിയവം. 28-10-2016-പല മമാതൃഭൂമനി പെത്രത്തെനില് അതനിപന്റെ കൃതത്സ്യമമായ ഒരു ഗമാഫഗ
കേമാണനിക്കുന്നുണഗ,  അതുപ്രകേമാരവം  വരുമമാനവം  കുത്തെപന  ഇടനിഞതമായനി  കേമാണമാവം.
ജൂഹല മമാസത്തെനില് 265 കകേമാടനി രൂപെയമായനിരുന്ന വരുമമാനവം ആഗസ്റ്റഗ-പസപ്റ്റവംബര്
ആയകപ്പെമാകഴക്കുവം  206  കകേമാടനി  രൂപെയമായനി  കുറഞനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  വരുമമാനവം
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാനനിറങ്ങനിയ നടപെടനി പകേമാണഗ സവംസമാന ഖജേനമാവനിനഗ വരുമമാനക്കുറവഗ
വരുന്നതമായമാണഗ ഇതഗ കേമാണനിക്കുന്നതഗ. 

അതുകപെമാപലതപന്ന ഇവനിപട പെറഞനിട്ടുള്ള കവപറമാരു കേമാരത്സ്യവം കകേമാര്ട്ടഗ ഫസ്പീപയ
സവംബനനിച്ചമാണഗ.  കകേമാര്ട്ടഗ  ഫസ്പീ  എന്നുപെറയന്നതുതപന്ന  സതത്സ്യത്തെനില്  നത്സ്യമായമല.
ഇപതമാരു ജേനമാധനിപെതത്സ്യ രമാജേത്സ്യമമാണഗ. ഒരമാള് ഒരു സമാമ്പത്തെനികേ പ്രശ്നവം പെരനിഹരനിക്കമാന
കകേമാടതനി  മുമ്പമാപകേ വരുകമ്പമാള് അയമാള് കകേമാടതനിയനില് വലനിയ കതമാതനില് പെണവം
പകേട്ടനിവയണവം.  അതനിപന്റെ  ഒരു  വനിഹനിതവം,  അനത്സ്യമായത്തെനിപന്റെ  ഒരു  വനിഹനിതവം
പകേട്ടനിവയണവം.  നത്സ്യമായമലമാത്തെതുപകേമാണമായനിരനിക്കമാവം  'അനത്സ്യമായവം'  എന്നഗ  കപെരഗ
വന്നനിരനിക്കുന്നതഗ,  ആദേത്സ്യവം  അതനിപന്റെ  ഒരു വനിഹനിതവം  പകേട്ടനിവയണപമന്നതനില്തപന്ന
ഒരു അനത്സ്യമായമുണഗ.  

ഇകപ്പെമാള്  കകേരള  ലസ്പീഗല്  പബനനിഫനിറ്റഗ  ഫണനില്  വന്ന  കഭദേഗതനിയനില്
കകേമാര്ട്സഗ,  ഹടബഷ്യൂണല്സഗ  ആന്റെഗ  അപ്പെകലറ്റഗ  അകതമാറനിറ്റസ്പീസഗ  എന്നുപെറയന്നതു
പകേമാണഗ അതനില് കമമാകട്ടമാര് ആകനിഡന്റെഗ പക്ലേയനിവം ഹടബഷ്യൂണലുവം ഉള്പപ്പെടുന്നുണഗ. ഒരു
ആകനിഡന്റെനില്  ഗരുതരമമായ  പെരനിക്കുപെറ്റനി  അവംഗവനികച്ഛദേവം  സവംഭവനിച്ച  ഒരമാള്ക്കഗ,
ആ  സമയത്തെഗ  അയമാളുപട  ചെനികേനിതതപന്ന  വലനിയ  പ്രയമാസമമായനിരനിക്കുവം,
ഇഇൗ  ഹടബഷ്യൂണലനിപന്റെ  വനിധനി  വരുന്നതഗ  വര്ഷങ്ങള്  കേഴനിഞനിട്ടമാണഗ.  അയമാള്  എത്ര
രൂപെയമാകണമാ  പക്ലേയനിവം  പചെയ്യുന്നതഗ  അതനിപന്റെ  ഒരു  ശതമമാനവം  തുകേ  ഫസ്പീസമായനി
പകേമാടുകക്കണ  സനിതനി  വന്നനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  അതുപകേമാണഗ  ഹടബഷ്യൂണലുകേള്
എന്നുപെറഞതനില്നനിന്നുവം  ഏറ്റവവം  ചുരുങ്ങനിയപെകവം  ഒരു  ജേനപെക
കഭദേഗതനി  എന്നുള്ള  നനിലയഗ  കമമാകട്ടമാര്  ആകനിഡന്റെഗ  പക്ലേയനിവം  ഹടബഷ്യൂണലുകേപള
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ഒഴനിവമാക്കുകേകയമാ  അപലങ്കേനില്  പപെറ്റസ്പീഷന  പകേമാടുക്കുന്ന  സമയത്തെഗ  തുകേ
അടയണപമന്നുള്ള  നനിബനന  മമാറ്റനി,  പക്ലേയനിവം  പചെയ  തുകേ  കേനിട്ടുകമ്പമാള്  അതനില്
നനിപന്നടുക്കമാനുള്ള നടപെടനിയണമാകുകേകയമാ കവണവം.  അവമാര്ഡഗ പെമാസമാക്കനിയതനിനുകശഷവം
അതനില്നനിന്നുവം  തുകേ  പെനിടനിക്കണവം.  അലമാപതയള്ളതഗ  മനുഷത്സ്യതസമനിലമാത്തെ
കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  അതുപകേമാണ്ടുതപന്ന  കമമാകട്ടമാര്  പവഹനിക്കനിള്  ആകനിഡന്റെഗ
ഹടബഷ്യൂണലുകേപള  ഇകപ്പെമാഴുണമായനിട്ടുള്ള  ലസ്പീഗല്  പബനനിഫനിറ്റനിപന്റെ  ഒരു  ശതമമാന
വര്ദ്ധനവനില് നനിന്നഗ ഒഴനിവമാക്കണപമന്ന ഒരു ജേനപെക കഭദേഗതനി കൂടനി ഞമാനനിവനിപട
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയമാണഗ.  ഉദേമാഹരണത്തെനിനഗ  5  ലകവം  രൂപെയഗ  ഒരു  കകേസഗ
നടത്തുകമ്പമാള്ത്തെപന്ന  ഇഇൗ  പെണവം  അടയണവം.  ഇഇൗ  5  ലകവം  രൂപെ  പെനിന്നസ്പീടഗ
എകപ്പെമാപഴങ്കേനിലുമമായനിരനിക്കുവം റനിക്കവര് പചെയ്യുന്നതഗ.  അതുകപെമാപല റനിക്കവര് പചെയ്യമാന
പചെല്ലുകമ്പമാള്  ചെനിലകപ്പെമാള്  തകരണ  ആള്,  'no  means  is  the  plea'  അയമാള്ക്കഗ
പെണവം  പകേട്ടമാനനില,  പെമാപ്പെരമാണഗ  എന്നുപെറഞമാല്  ഇയമാള്  നടത്തെനിയ  കകേസഗ
പവറുപതയമാകുവം.  ഇപതമാപക്കയമാണഗ  സനിവനില്  കകേസ്സുെകേളുപട  സനിതനി.  അതുപകേമാണഗ
കകേമാര്ട്ടഗ  ഫസ്പീ  എന്നുപെറയന്നതുതപന്ന  അനത്സ്യമായമമാണഗ.  അതനില്  ഇകപ്പെമാള്  ഒരു
ശതമമാനവം  വര്ദ്ധനവണമാക്കനിയതഗ   തനികേഞ  അനത്സ്യമായമമാണഗ.  സവംസമാന
ഖജേനമാവനികലക്കഗ  വരുമമാനത്തെനിപന്റെ  ചെനില  കമഖലകേള്  കേപണത്തുന്നതനിനമായനിരനിക്കുവം
നനിങ്ങളനിതുവംകൂടനി  ഉള്പപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുള്ളതഗ.  അപെകേടങ്ങളനില്  പെരനിക്കുപെറ്റനി
ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നവപര  എങ്കേനിലുവം  ഇതനിപന്റെ  പെരനിധനിയനില്നനിന്നഗ  ഒഴനിവമാക്കണവം,
ഇപതമാരു ജേസ്പീവകേമാരുണത്സ്യ വനിഷയമമായനി സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയമാണഗ. 

ചെരക്കുവമാഹന  നനികുതനിയനില്  10  ശതമമാനത്തെനിപന്റെ  വര്ദ്ധനവണഗ.   അതഗ
പെനിനവലനിക്കണപമന്നമാണഗ  എപന്റെ  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശവം.  നനികതത്സ്യമാപെകയമാഗ  സമാധനങ്ങള്ക്കഗ
അതുവഴനി വനില വര്ദ്ധനിക്കുവം എന്നുള്ള കേമാരത്സ്യത്തെനില് തര്ക്കമനില.  കസ്റ്റജേഗ കേമാകരജുകേളുപട
ഹത്രമമാസ  നനികുതനി,  എലമാവരുവം  ചൂണനിക്കമാണനിച്ചതുകപെമാപല  ഇകപ്പെമാള് സസ്പീറ്റുകേളുപട
എണ്ണത്തെനിനുപെകേരവം  തറവനിസസ്പീര്ണ്ണവം  കേണക്കമാക്കനിയമാണഗ  നനികുതനി  ഏര്പപ്പെടുത്തെനി
യനിരനിക്കുന്നതഗ.  ഉപെകയമാഗനിക്കുന്ന  സസ്പീറ്റുകേളുപട  എണ്ണമനുസരനിച്ചഗ  അതഗ  മമാറ്റണവം
എന്നുള്ളതമാണഗ എപന്റെ നനിര്കദ്ദേശവം. 

അതുകപെമാപലതപന്ന  ഗസ്പീന  ടമാകനിപന്റെ  കേമാരത്സ്യവം,  ഇവനിപട  പെത്തുപകേമാലവവം
15  പകേമാലവവം  ആയ  ഡസ്പീസല്  വമാഹനങ്ങള്  മമാറ്റണപമന്നുപെറയന്നുണഗ.  എലമാവം
15  വര്ഷവം  എന്നമാക്കണപമന്നുള്ള  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശവം  വയ്ക്കുകേയമാണഗ.  മപറ്റമാരു
ഗരുതരമമായ  പ്രശ്നമുള്ളതഗ  10  പകേമാലമമായ  ഡസ്പീസല്  വമാഹനങ്ങപളമാപക്ക
മമാറ്റണപമന്നു പെറയകമ്പമാള്  പകേ.എസഗ.ആര്.ടനി.സനി. പൂകട്ടണനിവരുവം. ഇകപ്പെമാള്ത്തെപന്ന
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പകേ.എസഗ.ആര്.ടനി.സനി.  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയനിലമാണഗ.  അതുപകേമാണഗ  ആ
കേമാരത്സ്യത്തെനിപലമാരു  മമാറ്റമുണമായമാല്  നന്നഗ.  കകേരളത്തെനില്  രജേനിസ്റ്റര്  പചെയ
അന്തര്സവംസമാന  സര്വ്വസ്പീസഗ  നടത്തുന്ന  വമാഹനങ്ങള്ക്കഗ  പെമാസഞര്  ഒന്നനിനഗ
1540  രൂപെ  എന്നുള്ളതഗ  2050  രൂപെയമാക്കനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  ഇതഗ
സമാധമാരണക്കമാരപന്റെ യമാത്രപയ ബമാധനിക്കുന്ന ഒരു വനിഷയമമാണഗ. 

സസര്ണ്ണക്കച്ചവടവമമായനി ബനപപ്പെട്ടഗ വളപര പ്രധമാനപപ്പെട്ട ഒരു സവംഗതനിയണഗ.
അതഗ  കേമാണമാപത കപെമാകേരുതഗ.  പെഴയ സസര്ണ്ണമാഭരണങ്ങള് വമാങ്ങുകമ്പമാള് പുതുതമായനി
പെര്കച്ചസഗ  ടമാകഗ  ഏര്പപ്പെടുത്തെനിയനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  അതഗ  വരമാനനിടയമായ സമാഹചെരത്സ്യവം
ഇവനിപട  പെറഞകലമാ,  ഒരു  അപമന്റെഗപമന്റെനില്  വന്ന  പെമാളനിച്ചയമാണഗ.  കടണ്  ഓവര്
എന്നഗ  കചെര്കക്കണനിടത്തെഗ  (കടണ്  ഓവര്  ആകുകമ്പമാള്  അതനില്  പെര്കച്ചസുവം
പസയനില്സുവം  വരുവം)  പസയനില്സഗ  എന്നഗ  കചെര്ത്തു.  പസയനില്സഗ  എന്നഗ
കചെര്ക്കുകമ്പമാള് ഒരു ഒബ്ജകന  വന്നതഗ  പസയനില്  മമാത്രകമ  വന്നനിട്ടുള്ളൂ,  പെര്കച്ചസഗ
വന്നനിട്ടനില  എന്നമാണഗ.  നമള്  എപന്തമാപക്ക  പെറഞമാലുവം  വനിവമാഹ  കേമാരത്സ്യങ്ങള്ക്കഗ
സസര്ണ്ണവം  ഒരമാവശത്സ്യമമായനിത്തെപന്ന തുടരുന്ന കേമാലത്തെഗ,  അമയപട  പെഴയ സസര്ണ്ണവം
പകേമാടുത്തെനിട്ടമാണഗ  മകേളുപട  കേലത്സ്യമാണവം  നടത്തുന്നതഗ.  വസ്പീട്ടനിലുള്ള  പെഴയ  സസര്ണ്ണവം
പകേമാടുത്തെനിട്ടഗ പുതനിയ സസര്ണ്ണവം വമാങ്ങുവം.  പെഴയ സസര്ണ്ണവം പകേമാടുക്കുന്നതനിനഗ ഇകപ്പെമാള്
5  ശതമമാനവം  ടമാകഗ  ഏര്പപ്പെടുത്തെനിയനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  ഇതഗ  ജുവലറനിക്കമാപര
സഹമായനിക്കമാനകല;  ഈ  5%  ശതമമാനവം  ടമാകഗ  അള്ട്ടനികമറ്റമായനി
സമാധമാരണക്കമാരപനയമാണഗ ബമാധനിക്കമാന കപെമാകുന്നതഗ.  നമള് എന്തഗ പുകരമാഗമനവം
പെറഞമാലുവം  വനിവമാഹത്തെനിനഗ  സസര്ണ്ണവം  ഒഴനിവമാക്കമാന  കേഴനിയമാപത്തെമാരു  സവംഗതനി
തപന്നയമാണഗ. സസര്ണ്ണമനിലമാപത  ഒരു  പെമാവപപ്പെട്ട  കുട്ടനിയപട  കേലത്സ്യമാണവം  കപെമാലുവം
കേഴനിയന്നനില  എന്നതഗ  വസ്തുതയമാണഗ.  അഞഗ  പെവകനമാ,  പെത്തുപെവകനമാ,
കവരനികയഷനുണമാകുമമായനിരനിക്കുവം. പെര്കച്ചസഗ ടമാകഗ, ഒരു  പെനിശകേനിലൂപട സവംഭവനിച്ച ഇഇൗ
സവംഗതനി,  തനിരുത്തെമാന  ഗവണ്പമന്റെഗ  തയ്യമാറമാകേണവം.  കടണ്  ഓവറനിനുപെകേരവം
വന്നതുപകേമാണഗ സവംഭവനിച്ചതമാണഗ. അതഗ  തനിരുത്തെമാന തയ്യമാറമാകേണവം. 

പചെക്കഗ കപെമാസ്റ്റുകേളുപട കേമാരത്സ്യവം  പെറഞ്ഞു.  എപന്റെ മണ്ഡലത്തെനില് ഒരു പചെക്കഗ
കപെമാസ്റ്റനിപന്റെ പ്രശ്നമുണഗ.  കചെമാകദേത്സ്യമാത്തെരകവളയനിലുവം   സബ്മനിഷനമായവം   പെലതവണ
ഞമാന  ഉന്നയനിച്ചതമാണഗ.  സവംസമാന  അതനിര്ത്തെനികേളനിലമാണഗ  സമാധമാരണ   പചെക്കഗ
കപെമാസ്റ്റഗ ഉണമാവകേ.  എപന്റെ മണ്ഡലത്തെനില് അതനിര്ത്തെനിവനിട്ടഗ  50  കേനി.മസ്പീറ്റര് കേഴനിഞഗ
ഒരു  പചെക്കഗ  കപെമാസ്റ്റുണഗ.  തമനിഴഗ നമാടഗ-കകേരള  കബമാര്ഡര്,  അട്ടപ്പെമാടനിയനിപല  ആനക്കട്ടനിയനി
ലമാണഗ പചെക്കഗ കപെമാസ്റ്റഗ കവണതഗ.  പെപക അതനിനനിടയനില് ഊടുവഴനികേപളമാപക്കയണഗ
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എന്നുപെറഞ്ഞു പകേമാണഗ അട്ടപ്പെമാടനി ചുരവവം കേഴനിഞഗ തമാഴത്തെഗ മണ്ണമാര്ക്കമാടമാണഗ ഈ
പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റഗ  സമാപെനിച്ചനിരനിക്കുന്നതഗ.  അട്ടപ്പെമാടനിക്കമാര്  അവരുപട  കേമാര്ഷനികകേമാത്പെന്നങ്ങളുമമായനി
മണ്ണമാര്ക്കമാടഗ  അങ്ങമാടനിയനികലകക്കമാ  പെമാലക്കമാകട്ടകക്കമാ  കപെമാകേണപമങ്കേനില്  ഈ
പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റനിപന്റെ  പചെക്കനിവംഗനിനഗ  വനികധയരമാകേണവം.  നമാട്ടുകേമാര്  നമ്മുപട
പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റനില്തപന്ന  50  കേനി.  മസ്പീറ്റര്  യമാത്ര  പചെയനിട്ടഗ  വസ്പീണ്ടുവം  പചെക്കനിവംഗനിനഗ
വനികധയരമാകുകേപയന്നതഗ  അനത്സ്യമായമമാണഗ.  അതുമമാറ്റമാന  ആവശത്സ്യപ്പെട്ടകപ്പെമാപഴമാപക്ക
നമ്മുപട ഉകദേത്സ്യമാഗസര് പെറഞതഗ ഉഇൗടുവഴനികേളനിലൂപട ആളുകേള് രകപപ്പെടുവം,  ടമാകഗ
നഷ്ടമുണമാകുവം  എന്നമാണഗ.  ഊടുവഴനികേളനിലൂപട  രകപപ്പെടുന്നുപണങ്കേനില്  അതഗ
തടയമാനുള്ള സവംവനിധമാനങ്ങളു ണമാകേണവം.  കകേരളസ്പീയപര നമ്മുപട പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റനിലനിട്ടുതപന്ന
വട്ടവംകേറക്കുന്ന ഈ സവംവനിധമാനത്തെനിനഗ ഒരു പെരനിഹമാരമുണമാക്കമാന അങ്ങഗ കനതൃതസവം
പകേമാടുത്തെമാല്  അകങ്ങക്കഗ  പുണത്സ്യവം  കേനിട്ടുപമന്നഗ  അട്ടപ്പെമാടനിക്കമാര്ക്കുകവണനി  ഈ
സന്ദര്ഭത്തെനില്  ഒരനിക്കല്കൂടനി  പെറയമാന  ആഗഹനിക്കുകേയമാണഗ.  ഇത്രയവം  കേമാരത്സ്യങ്ങളമാണഗ
ഫനിനമാനസഗ  ബനില്ലുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടഗ  ഇവനിപട  സൂചെനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതഗ.  വനികയമാജേനിപ്പെഗ
കരഖപപ്പെടുത്തെനിപക്കമാണഗ ഞമാന എപന്റെ വമാക്കുകേള് ഉപെസവംഹരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  ചെനിറ്റയവം  കഗമാപെകുമമാറനിനുകവണനി  (ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതമാകേരന  ) :  സര്,
സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനി റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ പചെയ പ്രകേമാരമുള്ള  2016-പല കകേരള ധനകേമാരത്സ്യ ബനില്
പപെമാതുജേനമാഭനിപ്രമായവം കനടുന്നതനിനമായനി സര്ക്കുകലറ്റഗ  പചെയ്യണപമന്ന  1 (എ)  നമ്പര്
കഭദേഗതനി  ഞമാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

ഭരണകേകനിയവം  പ്രതനിപെകവവം  പപെമാതുവമായ  കയമാജേനിപ്പെഗ  പ്രകേടനിപ്പെനിച്ച  ഒരു
ബനിലമാണനിതഗ.  ഇന്നഗ  ഒകകമാബര്  കലമാകേത്തെഗ  ഇരുപെതമാവം  നൂറ്റമാണനിപന്റെ  പുലര്കേമാല
കവളയനില്  അന്നപത്തെ  കലമാകേപത്തെ  മുഴുവന  മമാറ്റനിമറനിച്ച  ആദേത്സ്യപത്തെ  വനിജേയ
സവംഭവമമാണഗ  ഒകകമാബര്  കസമാഷ ത്സ്യലനിസ്റ്റഗ  വനിപവത്തെനിപന്റെ  വനിജേയവം.  തസ്പീര്ച്ചയമായവം
അതഗ  ഇന്തത്സ്യ  ഉള്പപ്പെപടയള്ള  രമാജേത്സ്യങ്ങളുപട  സസമാതനത്സ്യകബമാധപത്തെയവം
സസമാതനത്സ്യപത്തെയവം സസമാധസ്പീനനിച്ചു. 1957-ല് കകേരളത്തെനില്  ആദേത്സ്യപതരപഞടുപ്പെനിലൂപട
ഒരു  കേമഷ്യൂണനിസ്റ്റഗ  ഗവണ്പമന്റെഗ  രൂപെസ്പീകേരനിക്കപപ്പെട്ടതനിലുവം  ഇതനിപന്റെ  സസമാധസ്പീനമുണഗ.
ഇന്തത്സ്യയപട  ആദേത്സ്യ  പ്രധമാനമനനിയമായ ജേവഹര്ലമാല്  പനഹ്റുവനിപന  ഒരുപെമാടഗ
സസമാധസ്പീനനിച്ചതുവം  ഓകകമാബര്  കസമാഷത്സ്യലനിസ്റ്റഗ  വനിപവമമാണഗ.  അകദ്ദേഹവം  തപന്റെ
മകേള്ക്കയച്ച  കേത്തുകേളനില്  "ആ  വനിപവവം  വനിജേയവം  പകേമാണ  വര്ഷമമാണഗ  നസ്പീ
ജേനനിച്ചപതന്നുവം  നനിപന്റെ  ജേന്മേത്തെനിപന്റെ  മഹതസവം  സമാകത്സ്യപപ്പെടുത്തുന്നു." എന്നുവം
കരഖപപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുണഗ.  ഈ  ബനില്  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനിയനിപലത്തെനിയകപ്പെമാള്
പ്രതനിപെകവവം  ഭരണ  കേകനിയനിലുള്ളവരുപമലമാവം  സവംസമാരനിച്ചഗ  ചെനില  കേമാരത്സ്യങ്ങളനില്
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തസ്പീരുമമാനങ്ങളുണമായനിട്ടുണഗ.  പപെമാതുകവ  നമ്മുപട  സമൂഹത്തെനില്  ധമാരമാളവം  വനിഷമതകേള്
നനിറഞ  ഘട്ടത്തെനിലമാണഗ  ഇടതുപെക  ജേനമാധനിപെതത്സ്യമുന്നണനി  ഗവണ്പമന്റെഗ
അധനികേമാരത്തെനില്  വന്നതഗ.  കലമാകേ  സമാഹചെരത്സ്യങ്ങള്,  ഇന്തത്സ്യമാ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
നയവം  -  അതമായതഗ  റബറനിപന്റെ  വനിലയനിടനിവള്പപ്പെപട  കകേരളത്തെനിപല  മനുഷത്സ്യപന്റെ
വമാങ്ങല്കശഷനി  നഷ്ടമമായതുവം  കകേരളത്തെനിപല  കേകമ്പമാളങ്ങള്  ഇന്തത്സ്യയനിപല  പപെമാതു
കേകമ്പമാളങ്ങപളകപ്പെമാപലതപന്ന സജേസ്പീവമലമാതമായതുവം സമാധമാരണക്കമാരപന്റെ കേയ്യനികലക്കു വരുന്ന
കേമാശനിപന്റെ അളവഗ കുറഞതുവം  പ്രതനിസനനി സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണഗ.  സസമാഭമാവനികേമമായവം  ഒട്ടുവം
കചെമാര്ച്ചയനിലമാപത കേനിട്ടമാവന്നപതലമാവം പെനിരനിപച്ചടുകത്തെ മതനിയമാകൂ. പെരമമാവധനി പചെലവ് 
കുറകച്ച  മതനിയമാകൂ.  അതനില്നനിന്നഗ  ബമാക്കനി  വരുന്ന  പെണവം  പചെലവനിനഗ
നനിവ കൃത്തെനിയനിലമാത്തെ മനുഷത്സ്യപന്റെ  ഹകേകേളനിപലത്തെനികച്ച  മതനിയമാകൂ.  അപതലമാവം  ഈ
ബഡ്ജേറ്റനില് പ്രകേടമമാണഗ. ഈ ബഡ്ജേറ്റഗ തപന്ന ആരുകടതമാണഗ എപന്നമാരു   തര്ക്കവം
കവണപമങ്കേനില്  ഉന്നയനിക്കമാവം. രണ്ടുകൂട്ടര്ക്കുവം കൂടനിയള്ളതമാണഗ. ഈ ബഡ്ജേറ്റഗ ആദേത്സ്യവം
അവതരനിപ്പെനിച്ചതഗ  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  അവസമാന  കേമാലത്തെമാണഗ.  അതനിപലമാരു
കൂട്ടനികച്ചര്ക്കല്  നടത്തെനിയനിട്ടുണഗ.  സതത്സ്യത്തെനില്  ഇടതുപെക  ജേനമാധനിപെതത്സ്യമുന്നണനിയപട
ഒരു നയവംകൂടനി  കചെര്ത്തെഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച ബഡ്ജേറ്റമാണഗ  ധനകേമാരത്സ്യ വകുപ്പുമനനിയപട
ബഡ്ജേറ്റഗ.  അതുപകേമാണ്ടുതപന്ന  ഇതഗ  രണ്ടുകപെര്ക്കുവം  കൂടനിയള്ള  ബഡ്ജേറ്റമാണഗ.
കകേരളത്തെനിപന്റെ  പമമാത്തെവംഭമാരവം  രണ്ടുകൂട്ടരുവംകൂടനി  ഏപറ്റടുക്കുകമ്പമാഴുവം  പപെമാക്കമാന
പ്രയമാസമുള്ള ഒരു ഭമാരവം  കകേരളത്തെനിലുപണന്ന അര്തത്തെനിലമാണഗ  ഈ  ബഡ്ജേറ്റനില്
ധനകേമാരത്സ്യവകുപ്പുമനനി  കേനിഫ്ബനി  എന്ന  നനിര്കദ്ദേശവം  പകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതഗ.
ജേനങ്ങളനില്നനിന്നഗ  പെനിരനിപച്ചടുക്കുന്ന  കേരവം,   സവംഭമാവനകേള് തുടങ്ങനിയവ പകേമാണ്ടുമമാത്രവം
ഇവനിടപത്തെ  ആവശത്സ്യങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനിക്കമാന  സമാധനിക്കുകേയനില.  പുതനിപയമാരു
ധനസമമാഹരണ സവംവനിധമാനവവം അതനിപന്റെ അടനിസമാനത്തെനില് നമ്മുപട കമമാഹങ്ങള്
പൂര്ത്തെനിയമാക്കമാനുള്ള   പുതനിയ  വനികേസന  സമ്പ്രദേമായവവം  പകേമാണ്ടുവരണപമന്നുള്ള
ആഗഹത്തെനിലമാണഗ  അതഗ  കൂട്ടനികച്ചര്ത്തെതഗ.  കേര്ഷകേപര  സഹമായനികക്കണതുണഗ.
തസ്പീര്ച്ചയമായവം  കകേരളത്തെനിപല  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലയപട  വളര്ച്ച  ഹമനസമാണഗ.
ഹമനസനില്നനിന്നഗ പസനികലക്കഗ വന്നമാലലമാപത അടനിസമാന കമഖലയനില്, കേമാര്ഷനികേ
കമഖലയനില്  തൃപ്തനികേരമമായ  അന്തരസ്പീകവം  കേര്ഷകേനുണമാകേനില.  തനിരുവള്ളുവരുപട
വളപര  പ്രസനിദ്ധമമായ  ഒരു  വമാചെകേവം  അകദ്ദേഹത്തെനിപന്റെ  കൃതനിയനിലുണഗ.  എലമാ
പ്രശ്നങ്ങപളയവം സമഗമമായനി  സസമാവംശസ്പീകേരനിച്ചഗ  ദേര്ശനപെരമമായനി  ഉന്നയനിച്ചനിട്ടുള്ളതമാണഗ
തനിരുക്കുറല്.  ആ  തനിരുക്കുറലനില്  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലപയക്കുറനിച്ചഗ  പെറഞനിട്ടുള്ളതഗ
ഒകരപയമാരു വമാചെകേമമാണഗ.  അതഗ  രണ്ടുവരനിയമാണഗ. അതനിങ്ങപനയമാണഗ;
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ഉഴുതുണഗ വമാഴഗ കവമാകര വമാഴഗ കവമാര്

മപറ്റകലമാരുവം  പതമാഴുതുണഗ പെനിനപചെല്കവമാര്

നനിര്ഭമാഗത്സ്യവശമാല്  കകേരളത്തെനില്  മനിക്കവമാറുവംകപെരുവം  പതമാഴുതുണഗ
പെനിനപചെല്കവമാരമാണഗ.  ഉഴുതുണഗ  വമാഴഗ കവമാര്  കുറവമാണഗ.  ഇവനിപട  ഉഴുതുണഗ
വമാഴ് കവമാരുണമാകുന്ന ഒരു കേമാലമുണമാകേണവം.  അങ്ങപനപയമാരു കേമാലമുണമായനിരുന്നു.
അങ്ങപനയമാണഗ  കുട്ടനമാടുണമായതഗ.  കുട്ടനമാടനിപനക്കുറനിച്ചഗ  ധമാരമാളവം  ഐതസ്പീഹത്സ്യങ്ങളുപണങ്കേനിലുവം
കുട്ടനമാടനിപനക്കുറനിച്ചഗ പെറയന്നതഗ,  പചെളനി കുത്തെനിപയടുത്തെഗ ഉണമായ നമാടമാപണന്നമാണഗ.
അങ്ങപനയമാണഗ  കുട്ടനമാട്ടനില്    വയലുകേളുവം  കേമായലുകേളുമുണമായതഗ.  1834-ലമാണഗ
കുട്ടനമാട്ടനില് ആദേത്സ്യപത്തെ വയലുണമാകുന്നതഗ.  അപതമാരു തര്ക്കത്തെനിപന്റെ  പുറത്തെമാണഗ.
ആറ്റനില്  മുട്ടുകുത്തെനി  അവനിപടനനിന്നഗ  പചെളനിപയടുത്തെഗ  വയലുണമാക്കനിയതുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടഗ തര്ക്കമുണമായനി,  രമാജേമാവനിപന്റെയടുപത്തെത്തെനിയകപ്പെമാള് പചെളനിപയടുത്തെവപന
ശനികനിക്കമാന അകദ്ദേഹവം ദൂതകനമാടു ആജ്ഞമാപെനിച്ചു.  അവനിപട പചെന്നുകനമാക്കനിയകപ്പെമാള്
മനുഷത്സ്യര്ക്കമാവശത്സ്യമമായ   പനല്ലുവം   കേന്നുകേമാലനികേള്ക്കു  കവണനിയള്ള  വയ്കക്കമാലുവം
ഉത്പെമാദേനിപ്പെനിക്കമാനമാണഗ  വയലുണമാക്കനിയപതന്നഗ  മനസനിലമാക്കനിയ  ദൂതന  അതഗ
പചെയവനഗ  സമമാനവം  പകേമാടുത്തെനിട്ടമാണഗ  തനിരനിച്ചുവന്നതഗ.   അങ്ങപനയമാണഗ  ഒരുപെമാടഗ
കേമായലുകേളുണമായതഗ.  പെനിന്നസ്പീടഗ  മുരനിക്കപന്റെ  റമാണനി,  ചെനിത്തെനിര,  മമാര്ത്തെമാണ്ഡവം
കേമായലുകേപളമാപക്ക  ഉണമായനി.  അവസമാനമുണമാക്കനിയ  കേമായലമാണഗ  മതനികേമായല്.
അകതമാടുകൂടനി  മതനിയമാക്കനി  എന്നതുപകേമാണമാണഗ  മതനികേമായല്  എന്നഗ  കപെരനിട്ടതഗ.
അതുകപെമാപല  കേര്ഷകേരുപട   അദ്ധസമാനത്തെനിപന്റെ  സവംഭമാവനയമാണഗ  മലപ്പുറവം  ജേനിലയനിപല
ഒരുപെമാടഗ  നനിലങ്ങള്.  മലകേള്ക്കനിടയനില്  നനിലങ്ങള്  ഉണമാക്കനിപയടുത്തെതമാണഗ,
അവനിപട  നനിലങ്ങള്  ഉണമായനിരുന്നതല.  നനിലവം  ഉണമാക്കനിപയടുത്തെഗ  കൃഷനി  പചെയഗ
ഏതമാണഗ  സമ്പന്നമമായ  രസ്പീതനിയനില്  ജേസ്പീവനിച്ച,  അതനിപന്റെ  ആകഘമാഷങ്ങപളലമാവം
പകേമാണ്ടുനടന്ന ഒരു നമാട്ടനില് നനിലങ്ങളനിലമാതമാക്കുന്ന കജേമാലനി 1971 മുതല് ഈ വര്ഷവം
വപര നമള് നടത്തെനിപക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ. അതനിപനതനിരമായനിട്ടമാണഗ കകേരളത്തെനില്
പനല്വയല്  തണ്ണസ്പീര്ത്തെട സവംരകണ നനിയമവം വന്നതഗ.  പനല്വയല്  തണ്ണസ്പീര്ത്തെട
സവംരകണ നനിയമവം  വപന്നങ്കേനിലുവം കകേരളത്തെനില്  1971  മുതല്  2014-15  വപരയള്ള
കേമാലയളപവടുക്കുകമ്പമാള്,  ഒറ്റ  വര്ഷവം  അതമായതഗ  2008-09-ലമാണഗ  നനിലത്തെനിപന്റെ
അളവഗ  കൂടനിയതഗ.   പനല്വയല്  തണ്ണസ്പീര്ത്തെട സവംരകണ  നനിയമവം  വന്ന
വര്ഷമമാണതഗ.  ബമാക്കനി  എലമാ  വര്ഷങ്ങളനിലുവം  നനിലത്തെനിപന്റെ  അളവഗ  കുറഞ്ഞു
പകേമാണനിരനിക്കുകേയമായനിരുന്നു.  നനിലത്തെനിപന്റെ അളവഗ കൂട്ടണവം.  തനിരുവള്ളുവര്  പെറഞതു
കപെമാപല  ഉഴുതുണഗ  വമാഴഗ കവമാരുപട  എണ്ണവം  കൂട്ടണവം.  കൃഷനിയനില്  ഒരദ്ധസമാനവമനിലമാപത മറ്റഗ

1196/2017.
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അദ്ധസമാനവം  നടത്തെനി  പെണമുപണങ്കേനില്  ജേസ്പീവനിക്കമാവം  എന്നുപെറയന്ന  അവസയനില്നനിന്നഗ
കകേരളവം  മമാറണവം.  അതനിപനമാരു പെദ്ധതനി  കകേരളത്തെനിപല  ഇടതുപെക ജേനമാധനിപെതത്സ്യ
മുന്നണനി  ഗവണ്പമന്റെഗ  മുകന്നമാട്ടുവച്ചനിട്ടുണഗ.  ഇപതലമാവരുവംകൂടനി  കചെര്ന്നുനടകത്തെണതമാണഗ.
ഇതനിനഗ  ഭരണ-പ്രതനിപെക  വത്സ്യതത്സ്യമാസമനില.  എലമാവരുവം  കചെര്ന്നഗ  പചെകയ്യണ
ഉത്തെരവമാദേനിതസമുണഗ.  

ജേനി.എസഗ.ടനി.  നടപ്പെനിലമാക്കനിത്തുടങ്ങനിയതഗ നഷ്യൂസനിലമാന്റെനിലമാപണങ്കേനിലുവം കലമാകേത്തെനിപല
വനികേസനിത രമാജേത്സ്യങ്ങളനിപലലമാവം നടപ്പെനിലമാക്കനി വരുന്നതുപകേമാണഗ നമുക്കഗ മമാറനി നനില്ക്കമാന
സമാധനിക്കുകേയനില.  ഇകപ്പെമാള്  അതനിനഗ  കേഇൗണ്സനിലുണമായനി.  2018-ഓടുകൂടനി ജേനി.എസഗ.ടനി.
നടപ്പെമാക്കുന്ന  ഒരു  അന്തരസ്പീകമുണമാകുപമന്നമാണഗ  ഞമാന  മനസനിലമാക്കുന്നതഗ.
കകേരളത്തെനില് ജേനി.എസഗ.ടനി.  വരുകമ്പമാള് ഇവനിപട കനരപത്തെ പ്രസവംഗനിച്ചവര് പെറഞതുകപെമാപല
തസ്പീര്ച്ചയമായവം നമള് ചെനില കേമാരത്സ്യങ്ങളനില്  മുനകേരുതലുകേപളടുക്കണവം.  പെനിരനിവനിപന്റെ
ഘടന  മമാറ്റണവം;  പെല  തരത്തെനിലുള്ള  പടകകമാളജേനി  പകേമാണ്ടുവരണവം;  മുഴുവന
പചെക്കഗകപെമാസ്റ്റുകേളുവം  ആധുനനികേവത്ക്കരനിക്കണവം.  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന
പെറഞതു കപെമാപല വമാഹനങ്ങപള തടഞ്ഞുനനിര്ത്തെനി കേഷ്യൂ പ്രതനിസനനിയണമാക്കമാപത,
ആ സനിസ്റ്റത്തെനില് നനിന്നുവം മമാറനി ആധുനനികേ പടകകമാളജേനി  ഉപെകയമാഗപപ്പെടുത്തെനികവണവം
പെരനികശമാധനിക്കമാന.   എലമാവം  പചെയ്യണവം.   ഇപതലമാവം  പചെയ്യുകമ്പമാള്  കകേരളത്തെനില്
പപെമാതുവമായനി  ചെനില പവല്ലുവനിളനികേള് നമള് കനരനിടുന്നുണഗ.  നമ്മുപട  മമാനവനികേതയവം
നകവമാതമാനവവം  കനരനിടുന്ന  ചെനില  പവല്ലുവനിളനികേളുണഗ.  കകേരളത്തെനിപല  മകതതരതസ
ജേനമാധനിപെതത്സ്യ  ഇടതുപെക  പ്രസമാനങ്ങളുപടയവം  സമാവംസ്കമാരനികേ  മണ്ഡലത്തെനിപന്റെയവം
കേലമാകേമാരന്മേമാരുപടയവം  ബുദ്ധനിജേസ്പീവനികേളുപടയപമമാപക്ക  സഹമായകത്തെമാടുകൂടനി  ആ
പവല്ലുവനിളനികേപള നമുക്കഗ  കനരനികടണതുണഗ.   കലമാകേത്തെഗ ചെനില പെരനികശമാധനകേളുണഗ;
ചെനില  ചെരനിത്രസവംഭവങ്ങളുണഗ.  ശസ്പീ.  എവം.  ഉമറനിനുവം  ശസ്പീ.  റ്റനി.  എ.  അഹമദേഗ
കേബസ്പീറനിനുപമമാപക്ക ഉദേമാഹരണങ്ങള് പെരനിചെയമുണമായനിരനിക്കുവം. 

നനിയമങ്ങപളലമാമുണമാക്കുന്നതഗ  മനുഷത്സ്യനമാണഗ.  നമളുണമാക്കുന്ന  നനിയമങ്ങളുവം
പ്രകൃതനിയണമാക്കുന്ന  നനിയമങ്ങളുമുണഗ.  പ്രകൃതനിയണമാക്കുന്ന  നനിയമത്തെനിനനുസരനിച്ചമാണഗ
മഴ  പപെയ്യുന്നതഗ.  നമ്മുപട  നനിയമത്തെനിനനുസരനിച്ചഗ  മഴ  പപെയ്യുകേയനില.  ഇകപ്പെമാള്
ഡല്ഹനിക്കമാര്  ആഗഹനിക്കുന്നതഗ  മഴ  പപെയ്യമാനമാണഗ.  ഇവനിപട  ഗസ്പീന  ടമാകനിപന
ക്കുറനിപച്ചമാപക്ക  പെറഞകപ്പെമാഴമാണഗ,  അക്കമാരത്സ്യകമമാര്ത്തെതഗ.  മൂന്നു  ദേനിവസമമായനി
ഡല്ഹനിയനില്  സ്കൂളുകേള്  തുറക്കുന്നനില,   ഇന്നഗ  ഓഫസ്പീസുകേളുവം  തുറന്നനിട്ടനിപലന്നമാണഗ
ഞമാന  മനസനിലമാക്കുന്നതഗ.  ഡല്ഹനിയനില്  വമാഹനങ്ങള്  ഓടുന്നനില;  ആകേമാശവം
മുഴുവന പുകേ നനിറഞഗ മഞ്ഞുകേട്ട കേനിടക്കുന്നതുകപെമാപല നനില്ക്കുകേയമാണഗ  ഡല്ഹനി.
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ഇതനിപന്റെ  ഒരു  കേമാരണമമായനി  പെറയന്നതഗ  ഗസ്പീന  ടമാകനിലമാത്തെതമാണഗ.  ഗസ്പീന
ടമാകനിപനക്കുറനിച്ചഗ  മമാത്രമല,  ഗസ്പീന സനിസ്റ്റപത്തെക്കുറനിച്ചഗ  നമ്മുപട അറനിവനിലമായ്മയമാണഗ.
കകേരളത്തെനിലുവം നമാപള ഇപതമാപക്ക സവംഭവനിച്ചുകൂപടന്നനില.  ചെനിലര് ഇവനിപട പെറഞതഗ
ശരനിയമാണഗ,   ഗസ്പീന  ടമാകഗ  വന്നു.  15  വര്ഷകത്തെക്കുള്ള  വമാഹനങ്ങള്   മമാറ്റനിയമാല്
പകേ.എസഗ.ആര്.ടനി.സനി.-യപട സനിതനിപയന്തമാകുവം;  മറ്റു വമാഹനങ്ങളുപട സനിതനിപയന്തമാകുവം;
പപെമാതുവമാഹന  സനിസ്റ്റത്തെനിപന്റെ,  റവനഷ്യൂ  കപെമാലസ്പീസഗ  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേളനിപല
വമാഹനങ്ങളുപട  സനിതനിപയന്തമാകുവം  എപന്നമാപക്ക  കചെമാദേനിച്ചു.  ഡല്ഹനിയനിലുണമായ
ഭസ്പീഷണനി  നമാപള  നമ്മുപട  മുമ്പനിലുമുണഗ.  അതുപകേമാണഗ  അതനിപനപയലമാവം
സവംരകനിക്കമാനുള്ള  സവംവനിധമാനമുണമാകേണവം.  ഡല്ഹനിയനിപല  സനിതനിപയ  നമുക്കഗ
ഇവനിപട വരകവല്ക്കമാന സമാധനിക്കുകേയനില. ഇന്നഗ ഡല്ഹനിയനില് സവംഭവനിച്ചതഗ നമാപള
കകേരളത്തെനില് ഉണമാകേമാതനിരനിക്കമാനുള്ള ഉത്തെരവമാദേനിതസവം  അപ്പുറത്തുവം ഇപ്പുറത്തുമുള്ളവര്
എടുകത്തെ  മതനിയമാകൂ.  അതനിനഗ  ഇത്തെരവം  സവംവനിധമാനങ്ങള് ആവശത്സ്യമമാണഗ.  ഒപ്പെവം
മുകന്നമാട്ടുകപെമാകുന്നതനിനുകവണ  ധമാരണകേളുവം നമുക്കമാവശത്സ്യമമാണഗ. 

കേഅഗബ  എന്നുപെറയന്നതഗ  മക്കയനിപല  ഏറ്റവവം  വലനിയ  മുസ്ലേസ്പീവം  തസ്പീര്തമാടന
കകേന്ദ്രമമാണഗ.  അവനിപട പ്രവമാചെകേനമായ മുഹമദേഗ ജേസ്പീവനിക്കുന്ന കേമാലത്തെഗ;  അന്തത്സ്യപ്രവമാചെകേന
പചെറുപ്പെക്കമാരമാപണങ്കേനില് അകദ്ദേഹത്തെനിപന്റെ അന്നപത്തെ കപെരഗ അല്-അമസ്പീന എന്നമാണഗ.
സതത്സ്യത്തെനില്  കകേരളത്തെനില്  പെണഗ  അല്-അമസ്പീനമമാര്  ധമാരമാളമുണമായനിരുന്നു.  ഇകപ്പെമാള്
അല്-അമസ്പീനമമാര്  കുറച്ചുകപെമാലുമനില എന്നതഗ ഒരു പ്രതനിസനനിയമാണഗ.  അല്-അമസ്പീന
ആയനി; സതത്സ്യസനനമായനി അകദ്ദേഹവം നനില്ക്കുന്ന കേമാലത്തെഗ, പവള്ളപപ്പെമാക്ക സമയത്തെഗ
ആ പകേട്ടനിടത്തെനിനഗ കകേടുപെറ്റനി.  അതഗ നന്നമാക്കനിപയടുക്കുന്ന സമയത്തെഗ അതനിനകേപത്തെ
ശത്സ്യമാമശനില,  ഹജ്ര്-അല്-അസഗ വദേഗ  (Hajar  al-Aswad)  എന്നമാണഗ  അതനിപന്റെ
അറബനി  കപെരഗ,  അപതടുത്തെഗ  മമാറ്റനിവയന്ന  പ്രശ്നവം  വന്നു.  അതഗ  എടുത്തുവയമാനുള്ള
അവകേമാശത്തെനിനമായനി  ഓകരമാ  കഗമാത്ര  തലവന്മേമാരുവം   അവരുപട   തര്ക്കമുന്നയനിച്ചു.
ഇങ്ങപന  തര്ക്കമുന്നയനിക്കുകമ്പമാള്  തര്ക്കത്തെനിലനിടപപെടമാന  ആരുമനിലമാപത
വന്നമാല്  കഗമാത്രത്തെലവന്മേമാര്  പെരസരവം  പവട്ടനിമരനിക്കുകേയലമാപത  കവപറ മമാര്ഗ്ഗമനില.
ആ  സമയത്തെഗ  തര്ക്കത്തെനിലനിടപപെടമാന  ആരുമനിലമാപത  വന്നകപ്പെമാള്,
കവപറ  മമാര്ഗ്ഗമനിലമാപത  പവട്ടനിമരനിക്കമാന  തയ്യമാറമായനിനനിന്ന  കനരത്തെഗ,  ആരുവം
അവകേമാശത്തെനില്  നനിന്നഗ  പെനിന്മേമാറമാത്തെ  കനരത്തെഗ,  അവനിടപത്തെ  പ്രമായമമായവര്
അവസമാനവം   ആരുവം  മരനിക്കരുതഗ   എന്നുകേരുതനി  പകേട്ടനിടത്തെനിപന്റെ   കേനിഴകക്ക
വമാതനിലനിലൂപട  ആദേത്സ്യവം  കേടന്നുവരുന്നതമാകരമാ  അയമാപള  മധത്സ്യസനമാക്കമാന  തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.
കേനിഴകക്ക  വമാതനിലനിലൂപട  ആദേത്സ്യവം  കേടന്നുവന്നതഗ  അല്-അമസ്പീന  എന്ന  കപെരനിലറനിയപപ്പെടുന്ന
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അന്തത്സ്യപ്രവമാചെകേനമായനിരുന്ന  മുഹമദേഗ  ആയനിരുന്നു.   അന്തത്സ്യപ്രവമാചെകേന   പചെറുപ്പെമമാണഗ.
ഇവപരമാപക്കക്കൂടനി   തലയനില്  വച്ചുപകേമാടുത്തെ കുരനിശഗ  -  നസ്പീയമാണഗ മധത്സ്യസന,  നസ്പീ
വന്നതഗ  നന്നമായനി,  നസ്പീ  വനിശസസനമാണഗ,  അതുപകേമാണഗ  നസ്പീ  ഇതനിപനമാരു പെരനിഹമാരവം
കേമാണണപമന്നമാണഗ.    സമാധമാരണഗതനിയനില് ഏതഗ  വനിധനിയണമായമാലുവം  ആ വനിധനി
ഒരമാള്ക്കഗ സകന്തമാഷവവം മകറ്റയമാള്ക്കഗ ദുനഃഖവമമായനിരനിക്കുവം;  ഒരമാള്ക്കഗ അഹങ്കേമാരവവം
മകറ്റയമാള്ക്കഗ  സമാമമാനത്സ്യവം  തലയനില്  ചുമടുമമായനിരനിക്കുവം.  കലമാകേത്തെനിലുള്ള  എലമാ
വനിധനിയപടയവം  മനിക്കവമാറുവം  കേമാരത്സ്യമനിതമാണഗ.  അതനിനപ്പുറവം അപൂര്വ്വവം വനിധനികേകളയണമായനിട്ടുള്ളൂ.
അകരമാഭത്സ്യമാസമനിലമാത്തെ,  സ്കൂളനില്  കപെമായനിട്ടനിലമാത്തെ,  സതത്സ്യസനനമായ,  അച്ഛനുവം
അമയവം പെകണ നഷ്ടപപ്പെട്ട അനമാഥനമായ ഇകദ്ദേഹത്തെനിപന്റെ മുമ്പനില് ഇങ്ങപനപയമാരു
പ്രശ്നവം വന്നകപ്പെമാള് അകദ്ദേഹവം പചെയതഗ,   വലനിപയമാരു ഷസ്പീറ്റഗ  എടുത്തുപകേമാണ്ടുവരമാന
ആവശത്സ്യപപ്പെട്ടു.  നമാലഗ കഗമാത്ര തലവന്മേമാരുവം ആ ഷസ്പീറ്റനിപന്റെ  ഓകരമാ തുമ്പഗ പെനിടനിക്കമാന
ആവശത്സ്യപപ്പെട്ടു.  എന്നനിട്ടഗ   തുമ്പഗ  പെനിടനിച്ചഗ  ആ ഷസ്പീറ്റഗ  നനിലത്തെഗ  വനിരനിക്കമാന പെറഞ്ഞു.
അതനിനുകശഷവം നമാലു മൂലയനിലുമമായനി  പെരസരവം കനമാക്കനി നനില്ക്കമാന ആവശത്സ്യപപ്പെട്ടു.
എലമാവരുവം  അങ്ങപന  കനമാക്കനിനനിന്നു.  അകദ്ദേഹവം  ഇഇൗ  ശത്സ്യമാമശനിലപയടുത്തെഗ  ആ
ഷസ്പീറ്റനിപന്റെ ഒത്തെനടുവനില് തപന്ന വച്ചു.  എന്നനിട്ടഗ  നമാലുകപെകരമാടുവം  പെറഞ്ഞു,  ഒരുമനികച്ച
ഉയര്ത്തെമാവൂ  എന്നഗ.  പപബക്കഗ ഓടനിച്ചഗ പചെറുപ്പെക്കമാര് ഇടത്തുകൂടനി ഓവര്കടക്കഗ പചെയഗ
അവസമാനവം  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേനില്  എത്തുന്നതുവം  കേലമാപെമുണമാക്കുന്നതുവം
കമയനിലമാത്തെതുപകേമാണമാണഗ.  ഒരു ഭമാരവം  കേയ്യനിലുപണങ്കേനില് തമാകന കമയണമാകുവം.
പെള്ളനിക്കൂടത്തെനില്  കപെമാകേമാത്തെ  അകദ്ദേഹത്തെനിനഗ  ഇതഗ  അകന്ന  അറനിയമാമമായനിരുന്നു.
എന്നനിട്ടഗ അകദ്ദേഹവം നമാലുകപെകരമാടുവം ഷസ്പീറ്റഗ   ഉയര്ത്തെമാന പെറഞ്ഞു.  പപെമാക്കനിപപ്പെമാക്കനി
അരയ്പക്കത്തെനിയകപ്പെമാള്  അകദ്ദേഹവം  നനിര്ത്തെമാന  പെറഞ്ഞു.  നനിര്ത്തെനി.  അകപ്പെമാള്
നമാലുകപെര്ക്കുവം  ഇതഗ  എടുത്തെമാല്  മതനിപയന്നമായനി.  കേമാരണവം  പെനിടനിച്ചുപകേമാണ്ടുനനില്ക്കമാന
പെമാടമാണഗ.  നമാലുകപെരുവം  ആ  ഭമാരപമടുത്തെഗ  തൃപ്തരമായനി.  കഗമാത്ര  തര്ക്കങ്ങള്  മറന്നഗ
സസന്തവം അദ്ധസമാനത്തെനിപന്റെ ഭമാരകമപറ്റടുത്തെഗ നനില്ക്കുന്ന സമയത്തെഗ ഇഇൗ ശത്സ്യമാമശനിലപയടുത്തെഗ
യഥമാര്ത സമാനത്തുവച്ചു.  സതത്സ്യത്തെനില് ഭരണകേകനിയവം പ്രതനിപെകവവം കകേരളത്തെനിപല
പ്രതനിസനനിപയന്ന ഇഇൗ പ്രശ്നവം നമാലു മൂലയഗ നനിന്നുപെനിടനിച്ചഗ ഒരുമനിച്ചഗ പപെമാക്കനിപയടുത്തെഗ
യഥമാര്ത  സമാനത്തുവച്ചഗ  കകേരളത്തെനിപന്റെ  ഭമാവനി  സുരകനിതമമാക്കമാവം  എന്നമാണഗ
കഡമാ. ടനി.  എവം. കതമാമസഗ പഎസകേഗ  പെറയന്നതഗ.   ഇതഗ നമള് ഒരുമനിപച്ചടുക്കണവം.
ഇവനിപട ചെനില അവംഗങ്ങളുപട  പ്രസവംഗവം കകേട്ടകപ്പെമാള് എനനിക്കഗ കതമാന്നനിയ ഒരു കേമാരത്സ്യവം,
കേമാര്ഷനികേ  കമഖലപയ  പമച്ചപപ്പെടുത്തെനികയ  പെറ,  പെരമ്പരമാഗത  കമഖലപയ
പുനനഃസൃഷ്ടനികച്ച  പെറ,  കകേരളത്തെനിപന്റെ  പപെമാതുആവശത്സ്യങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനികച്ച  പെറ,
കകേരളത്തെനിപന്റെ  പെശമാത്തെല  വനികേസനവം  ഉറപ്പെമാക്കനികയ  പെറ,  എന്നമാകല   നമുക്കഗ



നനിയമനനിര്മമാണകേമാരത്സ്യവം 389

കലമാകേകത്തെമാപടമാപ്പെവം  കചെര്ന്നുനനില്ക്കമാന  പെറ.  പെകക  കകേരളവം  കചെര്ന്നുനനില്ക്കുകമ്പമാഴുവം
മനസ്സുെപകേമാണഗ  മമാറനിനനില്ക്കുവം.  മനസ്സുെപകേമാണഗ  മമാറനിനനില്ക്കമാന  തക്ക  ഒരു
പെരനിതസനിതനി കകേരളത്തെനിലുണമാക്കനിപക്കമാണ്ടു വന്നതഗ നമളല,  അതഗ നകവമാതമാന
നമായകേന്മേമാരുവം കകേരളത്തെനിപല ഇരുപെതമാവം നൂറ്റമാണനിപന്റെ പെമാതയനിലൂപട സഞരനിക്കമാന
ശമനിച്ച കകേരളത്തെനിപല വലനിയ മനുഷത്സ്യരുമമാണഗ.  ആ ഓകരമാ മനുഷത്സ്യകരമാടുവം   നമുക്കഗ
കേടപ്പെമാടുണഗ.  

ഇഇൗ ആകഗമാളവത്കേരണ കേമാലത്തെഗ നമുക്കഗ ചെനില കേമാരത്സ്യങ്ങളനില് കലമാകേകത്തെമാടഗ
കചെര്ന്നുനനില്കക്കണനിവരുവം.  അതനിപന്റെ ദുരനിതങ്ങളുവം ദുനഃഖങ്ങളുപമമാപക്ക അനുഭവനികക്കണനിവരുവം.
ശരസ്പീരവം  പകേമാണഗ  കചെര്ന്നുനനില്ക്കുകമ്പമാഴുവം  മമാനവസ്പീയമമായനി,  നകവമാതമാനമമായനി
കകേരളവം  മമാറനിനനില്ക്കണവം.  ഇന്തത്സ്യകയമാപടമാപ്പെവവം  കചെര്ന്നുനനിന്നഗ  മമാറനിനനില്ക്കമാന
കേഴനിയന്ന ഒരു ബഡ്ജേറ്റമാണഗ ഇവനിപട അവതരനിപ്പെനിച്ചതഗ.  അത്തെരവം  ഒരു ധനകേമാരത്സ്യ
ബനിലമാണനിതഗ.   അതനിനഗ  എലമാ അര്തത്തെനിലുമുള്ള ആശവംസകേള് കനര്ന്നുപകേമാണഗ,
ഇതഗ  വനിജേയനിക്കണപമന്ന  പപെമാതുപ്രമാര്തനയനില്  പെങ്കേഗ  കചെര്ന്നുപകേമാണഗ,  ഞമാന
അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന്നു.  

(അദ്ധത്സ്യകകവദേനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  പകേ.  മുരളസ്പീധരന  ചുമതലപപ്പെടുത്തെനിയ  പ്രകേമാരവം
ശസ്പീ.  പകേ.  സനി.  കജേമാസഫഗ,  അകങ്ങക്കഗ ബനില് വസ്പീണ്ടുവം അകത സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനിയപട
പെരനിഗണനയഗ  അയയണപമന്ന  2  (ബനി)  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  അവതരനിപ്പെനിച്ചഗ
സവംസമാരനിക്കമാവന്നതമാണഗ.

ശസ്പീ.  പകേ.  മുരളസ്പീധരനുകവണനി  (ശസ്പീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജേമാസഫഗ  ) : സര്,  സബ്ജകഗ

കേമനിറ്റനി റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ  പചെയ പ്രകേമാരമുളള  2016-പല കകേരള ധനകേമാരത്സ്യ ബനില് വസ്പീണ്ടുവം

അകത സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനിയപട പെരനിഗണനയഗ അയയണപമന്ന 2(ബനി) നമ്പര് കഭദേഗതനി

ഞമാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  മുലക്കര  രതമാകേരന ചൂണനിക്കമാണനിച്ചതുകപെമാപല,  കകേരളപത്തെ രകപപ്പെടുത്തെമാന

കവണനി ആ ശത്സ്യമാമശനിലയപട രണഗ  മൂലയ്ക്കുവം പെനിടനിച്ചഗ  പപെമാക്കമാന ഞങ്ങള് തയ്യമാറമാണഗ.

ധനകേമാരത്സ്യ ബനിലനിപന സവംബനനിച്ചുള്ള ധനകേമാരത്സ്യ വകുപ്പുമനനിയപട സമസ്പീപെനവം പപെമാതുകവ

സസമാഗതമാര്ഹമമാണഗ.  കനരകത്തെ  ബഡ്ജേറ്റനിപല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  ചെനില  മമാറ്റങ്ങള്

വരുത്തെനി,  ആ  മമാറ്റങ്ങകളമാടഗ  വനികയമാജേനിപ്പെഗ  കരഖപപ്പെടുത്തെനിപക്കമാണഗ  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.

സതസ്പീശനുവം ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണനുവം ഇവനിപട സവംസമാരനിക്കുകേയണമായനി.
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കുടുവംബമാവംഗങ്ങള് തമനിലുള്ള ഇഷ്ടദേമാനവം, ഭമാഗപെത്രവം, ധനനനിശയവം എന്നനിവയഗ
പെരമമാവധനി ആയനിരവം രൂപെപയന്ന കേഴനിഞ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ധനകേമാരത്സ്യ ബനിലനിപല
നനിര്കദ്ദേശത്തെനില് മമാറ്റവം വരുത്തെനി, ഇകപ്പെമാള് മൂന്നഗ ശതമമാനവം ആക്കനിയനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
ഇന്നപത്തെ  നനില  വച്ചുകനമാക്കുകമ്പമാള്  യഥമാര്തത്തെനില്  മൂന്നഗ  ശതമമാനത്തെനിപന്റെ
ആവശത്സ്യമനില.  ഇതഗ  പെഴയ  നനിലയനികലക്കഗ  മടങ്ങനികപ്പെമാകുന്നതമാണഗ നലതഗ.  'വരുമമാനവം
കൂട്ടമാന  ഇറങ്ങനി,  ഉണമായതഗ  വന  നഷ്ടവം'  ഒകകമാബര്  28-ാ  തസ്പീയതനി  മമാതൃഭൂമനി
പെത്രത്തെനില്   വന്ന  തലപക്കട്ടമാണഗ.  2015  ജൂപപലയനില്  80,824  രജേനികസ്ട്രേഷന
നടന്നതനില്  205  കകേമാടനി  രൂപെയവം.  2016  ജൂപപലയനില്  91,174  രജേനികസ്ട്രേഷന
നടന്നതനില്  വരുമമാനവം  265  കകേമാടനി  രൂപെയവം  വരുമമാനവം  ലഭനിച്ചു  2016
പസപ്റ്റവംബറനില്  രജേനികസ്ട്രേഷപന്റെ  എണ്ണവം  96,000-ല്  നനിന്നുവം  54,000  ആയവം
വരുമമാനവം 265 കകേമാടനി രൂപെയനില് നനിന്നഗ 206 കകേമാടനി രൂപെയമായവം കുറഞ്ഞു. നനികുതനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചതുമൂലവം  അധനികേ  വരുമമാനവം  ഉണമാകുന്നനിലമാപയന്നുള്ളതമാണഗ  ഇതഗ
ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്നതഗ.  നനികുതനിഭമാരവം  അമനിതമമായമാല് സസമാഭമാവനികേമമായവം  ജേനങ്ങള്
ഒഴനിഞ്ഞുമമാറമാന  കനമാക്കുവം,  നനികുതനി  പവട്ടനിപ്പെനിനഗ  സമാഹചെരത്സ്യമുണമാകുവം.  നനികുതനി
ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതഗ ഫലപ്രദേമമായനിരനിക്കണവം,  റസ്പീസണബനിളമായനിരനിക്കണവം.  അപലങ്കേനില്
നനികുതനി  ഒഴനിവമാക്കമാനുളള  തനങ്ങള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുപമന്നുള്ളതുപകേമാണഗ  ധനകേമാരത്സ്യ
വകുപ്പുമനനിക്കഗ  ഇക്കമാരത്സ്യത്തെനില്  വസ്പീണ്ടുവനിചെമാരമുണമാകേണവം.  അതുപകേമാണഗ  പെഴയനനില
പുനനഃസമാപെനിക്കണപമന്നമാണഗ എപന്റെ നനിര്കദ്ദേശവം.

വനിലയമാധമാരങ്ങള്ക്കുള്ള  മുദ്രപ്പെത്രവനില  6 ശതമമാനത്തെനില്  നനിന്നഗ  8
ശതമമാനമമായനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  നനിയമപ്രകേമാരവം സര്ക്കമാര് നനിശയനിച്ച നത്സ്യമായവനിലയപട
50  ശതമമാനവം  കൂട്ടനി  മമാത്രകമ  ആധമാരവം  രജേനിസ്റ്റര്  പചെയ്യമാന  സമാധനിക്കുകേയള്ളൂ.
കനരപത്തെ  അങ്ങപനയമായനിരുന്നനില,   സര്ക്കമാര്  നനിശയനിക്കുന്ന  നത്സ്യമായവനിലയപട
50  ശതമമാനവം  കൂട്ടനിയമാണഗ  ആധമാരവം  രജേനിസ്റ്റര്  പചെയ്യുന്നതഗ.  അങ്ങപന  വരുകമ്പമാള്
മുദ്രപ്പെത്രവനില വര്ദ്ധനവനിപന്റെ ആവശത്സ്യമനില, അതഗ എട്ടഗ ശതമമാനമമാകക്കണ കേമാരത്സ്യമനില,
ആറഗ ശതമമാനമമാക്കനി പുനനഃസമാപെനിക്കണവം. 

42(2)  11-ാ  പെട്ടനികേയനില്  പഹല്ത്തെഗ  ടമാകഗ,  ഇനകേവം  ടമാകഗ  കകേസ്സുെകേളനില്
അപ്പെകലറ്റഗ  ടനിബഷ്യൂണലനിപന്റെ  വനിധനിപക്കതനിപര  അപ്പെസ്പീല്  നല്കേമാന  കവണനിവരുന്ന
ഫസ്പീസഗ വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചതഗ പെനിനവലനിക്കണവം.  കകേരള ടമാകഗ ഓണ് ലകസറസ്പീസഗ ആകനില്,
ടൂറനിസവം  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനിക്കമാനകവണനി  400  രൂപെ  വപരയള്ള  മുറനികേള്ക്കഗ  ടമാകഗ
ഒഴനിവമാക്കനി. ഇന്നഗ ഏതഗ മുറനിയമാണഗ 400 രൂപെയഗ കേനിട്ടുന്നതഗ.  400  -1000 രൂപെ വപര
6 ശതമമാനവം,  1000  രൂപെയഗ   മുകേളനില്  10  ശതമമാനവം  എന്നനിങ്ങപനയമാണഗ.  400
രൂപെയഗ  മുറനി  ഒരനിടത്തുവം  ലഭനിക്കനില.  എകവംപ്ഷന  പകേമാടുക്കുന്ന  മുറനിയപട  വമാടകേ
400  രൂപെപയന്നുള്ളതഗ  1000  രൂപെയമായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണവം.  അതമായനിരനിക്കുവം
സമാധമാരണഗതനിയനില് ടൂറനിസത്തെനിനഗ സഹമായകേരമമാകുന്നതഗ. 
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വമാലഷ്യൂ ആഡഡഗ ടമാകനില്, after serial no.24, സവംസമാനത്തെഗ ഉല്പമാദേനിപ്പെനിക്കുന്ന
പവളനിപച്ചണ്ണയഗ  നനികുതനി  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതഗ  കകേര  കേര്ഷകേപര  കദേമാഷകേരമമായനി
ബമാധനിക്കുവം.  അതുപകേമാണഗ  അനത്സ്യസവംസമാനത്തുനനിന്നഗ  ഇറക്കുമതനി  പചെയ്യുന്ന
പവളനിപച്ചണ്ണയ്ക്കുമമാത്രമമായനി  ആ നനികുതനി  പെരനിമനിതപപ്പെടുത്തെണവം.   അപലങ്കേനില്  അതഗ
കകേരളത്തെനിപല കൃഷനിക്കമാര്ക്കഗ കദേമാഷകേരമമായനിരനിക്കുവം.  അതുകപെമാപല, കസമാപ്പെഗ,  ബമാര്
കസമാപ്പെഗ,  കസമാപ്പുകേട്ട  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  നനികുതനി  1  ശതമമാനത്തെനില്  നനിന്നഗ
5  ശതമമാനമമാക്കനി ഉയര്ത്തെനി.  ഇവനിപട  ധമാരമാളവം  പചെറുകേനിട  വത്സ്യവസമായങ്ങളുവം  ഖമാദേനി
ഗമാമ  വത്സ്യവസമായങ്ങളുമുണഗ.  അവരുപടപയലമാവം  പചെറനിയ  ഉത്പെന്നങ്ങളമാണഗ  ബമാര്
കസമാപ്പുകേളുവം നമാടന കസമാപ്പുകേളുവം.  അതനിനഗ നനികുതനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ ഗണകേരമല,
അതഗ ആ വത്സ്യവസമായങ്ങപള മുരടനിപ്പെനിക്കുവം. അതനിലൂപട അധനികേ  വരുമമാനമുണമാകേമാനുവം
കപെമാകുന്നനില.    ദേയവമായനി ആ വര്ദ്ധനവഗ പെനിനവലനിക്കണവം. 

അങ്ങയപട  ഫമാറ്റഗ  ടമാകഗ  വളപരകയപറ  സസമാഗതമാര്ഹമമാണഗ,  എലമാവരുപടയവം
പ്രശവംസ  പെനിടനിച്ചുപെറ്റനിയ  കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  കേഴനിഞ  അകപ്രമാപ്രനികയഷന  ബനിലനിപന്റെ
സമയത്തെഗ  ജേനി.എസഗ.ടനി.-യപട  കേമാരത്സ്യവം  ഞമാന  പെറഞ്ഞു.   ജേനി.എസഗ.ടനി.-യപട
ചെര്ച്ചകേളനില്  അങ്ങഗ  പെപങ്കേടുത്തെനിരുന്നു.  അങ്ങയപട  പ്രതനികേരണവം  ഞമാന
കേമാണമാനനിടയമായനി. അങ്ങഗ വളപരകയപറ തൃപ്തനമായനി കേമാണപപ്പെട്ടു.    സവംസമാനങ്ങള്ക്കുള്ള
വനിഹനിതവംകൂടനി  നമുക്കഗ  അനുകൂലമമായനി  വന്നു  കേഴനിഞമാല്  സമാമ്പത്തെനികേമമായനി
പമച്ചപപ്പെട്ട അവസയണമാക്കമാന ജേനി.എസഗ.ടനി.  സഹമായകേരമമാകുവം.  സവംസമാനങ്ങള്ക്കുള്ള
പഷയര്  ഫനികഗ  പചെയഗ  മമാനദേണ്ഡങ്ങള്  അനുകൂലമമാക്കമാന  അങ്ങഗ  ശമനിക്കുന്നുണഗ.
കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേമാലയളവനില്,  ഇന്തത്സ്യയനിപല  സവംസമാനങ്ങളനില്
കകേരളവവം  ബവംഗമാളുവം  പെഞമാബുവം  ഉള്പപ്പെപടയളള  മൂന്നഗ  സവംസമാനങ്ങള്
കേടപക്കണനിയനിലമായനിരുന്നു.  കേടപക്കണനിയനിലമായ  ഇഇൗ  സവംസമാനങ്ങള്ക്കഗ  പ്രകതത്സ്യകേ
ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി  അന്നപത്തെ  മുഖത്സ്യമനനിയവം  ധനകേമാരത്സ്യ  വകുപ്പുമനനി
ശസ്പീ. പകേ. എവം. മമാണനിയവം വളപരകയപറ ശമനിച്ചു. യ.പെനി.എ. ഗവണ്പമന്റെമായനിരുന്നനിട്ടുവം
അന്നഗ സഹമായവം ലഭനിച്ചനില.  ഇന്നനിതഗ  അകങ്ങയ്ക്കുള്ള സഇൗഭമാഗത്സ്യമമാണഗ,  ജേനി.എസഗ.ടനി.
ബനില്  ധനകേമാരത്സ്യ  വകുപ്പുമനനിയമായ  അകങ്ങക്കുവം  കകേരളത്തെനിനുവം  വളപരകയപറ
സഹമായകേരമമാകുവം, ഒന്നമാവം വര്ഷവം മുതല് തപന്ന പമച്ചപപ്പെട്ട അവസയണമാകുവം, ഇഇൗ
കേടപക്കണനി മറനികേടക്കമാന സഹമായകേരമമാകുവം.

നമ്മുപട വരുമമാനത്തെനിപല പ്രധമാനപപ്പെട്ട മമാര്ഗ്ഗമമാണഗ കലമാട്ടറനി.  നവവംബര് 6-ാ
തസ്പീയതനി  ഞമായറമാഴ്ചപത്തെ  മലയമാള  മകനമാരമ  പെത്രത്തെനില്   കലമാട്ടറനിപയപ്പെറ്റനി   ഒരു
വമാര്ത്തെ വമായനിക്കമാനനിടയമായനി. 'സമമാനമാര്ഹമമായ കലമാട്ടറനി ടനിക്കറ്റുകേള്ക്കഗ വത്സ്യമാജേന -
അകനസഷണമമായനി, മനനി കഡമാ. ടനി. എവം. കതമാമസഗ പഎസകേഗ ഡനി.ജേനി.പെനി.-ക്കഗ കേത്തെഗ
നല്കേനി'.  ഇവനിപട  പെറയന്നതഗ,  'തനിരുവനന്തപുരവം:  സമമാനമാര്ഹമമായ  കലമാട്ടറനി
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ടനിക്കറ്റുകേള്  വത്സ്യമാജേമമായനി  നനിര്മനിച്ചഗ  പെണവം  തട്ടനിപയടുക്കുന്നതുസവംബനനിച്ചഗ
വനിശദേമമായനി  അകനസഷണവം  നടത്തെണപമന്നഗ  ധനമനനി  കഡമാ.  ടനി.  എവം.  കതമാമസഗ
പഎസകേഗ  ഡനി.ജേനി.പെനി.-കയമാടഗ  ആവശത്സ്യപപ്പെട്ടു.  വന  കലമാബനി  ഇതനിനഗ  പെനിന്നനില്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നുപണന്ന  മലയമാള  മകനമാരമ  വമാര്ത്തെയപട  അടനിസമാനത്തെനിലമാണഗ
മനനി  കേത്തെഗ  നല്കേനിയതഗ.'  ഒരു പെത്രവമാര്ത്തെയലമാപത,   റവനഷ്യൂ  ഇന്റെലനിജേനസനിനഗ
സവംവനിധമാനപമമാന്നുമനികല;  കകേരളത്തെനില്  വത്സ്യമാപെകേമമായനി  കലമാട്ടറനി  തട്ടനിപ്പെഗ
അരകങ്ങറുകേയമാണഗ.   കകേരള  കലമാട്ടറനിക്കഗ  സമമാനമമായ  മറ്റഗ  കലമാട്ടറനി  ടനിക്കറ്റുകേള്
വരുന്നു.  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന, എഴുത്തുകലമാട്ടറനിയപട കേമാരത്സ്യവം ഇവനിപട പെറഞ്ഞു.
വത്സ്യമാജേ  കലമാട്ടറനി  അരങ്ങഗ  തകേര്ക്കുകമ്പമാള്  പെത്രവമാര്ത്തെയലമാപത  ഇതറനിയമാന
കലമാട്ടറനിക്കഗ ഇന്റെലനിജേനസുകണമാ;  റവനഷ്യൂ ഇന്റെലനിജേനസുകണമാ;  ഒരു സവംവനിധമാനവമനികല?
അങ്ങഗ  ഇക്കമാരത്സ്യവം  പെത്രവം  വമായനിച്ചനിട്ടമാകണമാ  അറനിയന്നതഗ?  2010-11-ല്  ഞങ്ങളുപട
ഗവണ്പമന്റെഗ അധനികേമാരകമല്ക്കുകമ്പമാള് കലമാട്ടറനി വരുമമാനവം 571 കകേമാടനി രൂപെയമാണഗ.
അങ്ങഗ  അധനികേമാരവം  ഒഴനിയകമ്പമാള്  ഉള്ള  സനിതനിയമാണനിതഗ.  പെനിന്നസ്പീടഗ  വരുമമാനവം
വര്ദ്ധനിച്ചു.  2011-12-ല്  1,283  കകേമാടനി  രൂപെയവം.  2012-13-ല്  2,674  കകേമാടനി
രൂപെയവം  2013-14-ല്  3,796  കകേമാടനി രൂപെയവം  2014-15-ല്  5,449  കകേമാടനി രൂപെയവം
2015 -16-ല്  6,800  കകേമാടനി  രൂപെയമമാണഗ  വരുമമാനവം  ലഭനിച്ചതഗ.  571  കകേമാടനി
രൂപെയനില്നനിന്നഗ  6,800  കകേമാടനി  രൂപെയപട  വരുമമാന  വര്ദ്ധനവമാണുണമായതഗ.
കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫഗ.-പന്റെ  കേമാലത്തെഗ  കകേരളത്തെനില്  റമാകേനിപ്പെറന്ന  കലമാട്ടറനി
മമാഫനിയമാസവംഘങ്ങള്  ഇകപ്പെമാള്  വസ്പീണ്ടുവം  പ്രതത്സ്യകപപ്പെടുന്നു.  എഴുത്തുകലമാട്ടറനി
യമാപണങ്കേനിലുവം  കലമാട്ടറനി  തട്ടനിപ്പെമാപണങ്കേനിലുവം  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്നതഗ  വളപരകയപറ
ആശങ്കേമാജേനകേമമായ  കേമാരത്സ്യങ്ങളമാണഗ.  ദേയവമായനി  കകേരള  കലമാട്ടറനിപയ  തകേര്ക്കമാന
ആപരയവം അനുവദേനിക്കരുതഗ. അങ്ങയപട ആത്മമാര്തതപയ ഞമാന ബഹുമമാനനിക്കുന്നു,
അകങ്ങയഗ ഉകദ്ദേശത്സ്യശുദ്ധനിയണഗ.  പെപക,  എന്തുപകേമാണമാണഗ അഞ്ചുപകേമാലവം കേഴനിഞഗ
ഇടതുപെകവം അധനികേമാരത്തെനികലറനിയകപ്പെമാള് മമാത്രവം സമാന്റെനിയമാകഗമാ മമാര്ട്ടനിപനകപ്പെമാലുളള
കലമാട്ടറനി  മമാഫനിയമാ  സവംഘവം  കകേരളത്തെനികലയഗ  വസ്പീണ്ടുവം  വരുന്നതഗ;  അതനിപന്റെ
പെശമാത്തെലവം എന്തമാണഗ;  അവരുപട പെനിന്നനില് ആരമാണഗ;  അവപര സഹമായനിക്കുന്നതഗ
ആരമാണഗ? കലമാട്ടറനി തട്ടനിപ്പെഗ തടയണവം, കകേരള കലമാട്ടറനിപയ രകപപ്പെടുത്തെണവം. 

ഇത്തെവണപത്തെ  അസവംബനി  സകമളനത്തെനില്  ഇനനി  രമാഷസ്പീയവം  പെറയമാന
കവദേനിപയമാന്നുമനില.  നവവംബര് മമാസവം പുറത്തെനിറങ്ങനിയ ഇന്തത്സ്യമാ ടുകഡ എന്ന  മമാസനികേ
അങ്ങഗ കേണ്ടുകേമാണുവം. 'Kerala the Best State' - 2014-15 കേമാലഘട്ടത്തെനിപലയമാണഗ
പെറയന്നതഗ.
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'Kerala  topped  three  categories  -  Law  and  Order,  Health  and
Environment.' 

It found place among top five States in five out of 10 categories. Life
in Kerala reflects its Overall Best Big State crown: it's the safest, healthiest,
most  environment-friendly  and  only  second  best  in  education  and
agriculture.  The State  has  shown improvements  in  all  categories  except
inclusive development, in which it slipped three ranks. Infant mortality in
Kerala was the lowest (12 per thousand live births) in 2013 against the all-
India average of 30.  .........Violent crime in the State is one of the lowest: 4
percent.  Spending on education increased by 25 percent from 2013-14 to
2014-15, 4 percentage points higher than All-India mark.  അങ്ങഗ ഇപതമാന്നഗ
വമായനിച്ചുകനമാക്കണവം.  ഇതഗ  ഒരു  മമാധത്സ്യമത്തെനിപന്റെ  സര്കവ്വയമാണഗ.  കേഴനിഞ
യ.ഡനി.എഫഗ.  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേമാലത്തെഗ  കകേരളത്തെനിലുണമായ  പമച്ചപപ്പെട്ട  സമാമൂഹനികേ
അന്തരസ്പീകമമാണഗ  ഇതഗ  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്നതഗ.  ഇഇൗ  സഭ  ആരവംഭനിച്ചതനിനുകശഷവം
കേഴനിഞ  ദേനിവസവം  വപരയണമായ  ചെര്ച്ചകേളനില്  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  വനിഷയവം  ലമാ ആന്റെഗ
ഓര്ഡറമാണഗ.  കുറ്റകൃതത്സ്യങ്ങള് കമമാതസ്പീതമമായനി  വര്ദ്ധനിക്കുന്നു,  വയലനസുവം പപകമുവം
വര്ദ്ധനിക്കുന്നു,  തട്ടനിപ്പു സവംഘങ്ങളുവം  കേസകട്ടഷന സവംഘങ്ങളുവം അരങ്ങഗ  തകേര്ക്കുന്നു,
സസ്പീകേള്പക്കതനിപരയളള അകമങ്ങള് വര്ദ്ധനിക്കുന്നു,  ഇതഗ  ഗണകേരമമായ കപെമാക്കല.
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  പ്രമാഥമനികേ  ചുമതല,  പെഇൗരന്മേമാരുപട  ജേസ്പീവനുവം  സസത്തുവം
സവംരകനിക്കലമാണഗ.   കേഴനിഞ അഞഗ മമാസക്കമാലവം അതനില് നനിങ്ങള് എത്രമമാത്രവം
മുകമ്പമാട്ടഗ  കപെമായനി  എന്നുള്ളതഗ  ആകലമാചെനിക്കണവം.  നനിയമവമാഴ്ച  പുന:സമാപെനിക്കമാന
സമാധനിക്കണവം.  തട്ടനിപ്പു  സവംഘങ്ങളുവം  കേസകട്ടഷന  സവംഘങ്ങളുവം  അഴനിഞമാടുന്ന
അവസയഗ  പെരനിഹമാരമുണമാക്കണപമന്നഗ  ചൂണനിക്കമാണനിച്ചുപകേമാണഗ  ഞമാന  എപന്റെ
കഭദേഗതനി മൂവഗ പചെയ്യുകേയമാണഗ.

1.00 PM]

ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ ഐസകേഗ  ) : സര്,
നനിങ്ങളനില് പെലരുവം സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപെമാപല ഈ ഫനിനമാനസഗ ബനിലനില് സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനി
ഗഇൗരവമമായനിട്ടുള്ള  പെല  കഭദേഗതനികേളുവം  വരുത്തെനി.   ഇതഗ  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  തുറന്ന
മനസമാണഗ കേമാണനിക്കുന്നതഗ.  അതനില് വലനിയ അഭനിപ്രമായ വത്സ്യതത്സ്യമാസങ്ങപളമാന്നുമനില.
സസമാഭമാവനികേമമായവം  ഇനനിയവം  ചെനില  കഭദേഗതനികേള്  നനിങ്ങള്ക്കഗ  അവതരനിപ്പെനിക്കമാനുണമാകുവം.
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എന്നമാലുവം   പപെമാതുവമായ ഒരു അഭനിപ്രമായ സമനസയവം  ഉണമാക്കമാന കേഴനിഞനിട്ടുണഗ.
ഏറ്റവവം പ്രധമാനപപ്പെട്ട മമാറ്റങ്ങള് വന്നതഗ സ്റ്റമാമ്പഗ ഡഷ്യൂട്ടനിയനിലമാണഗ. ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പകേ.
സനി.  കജേമാസഫഗ  ചെനിന്തനിക്കുന്നതുകപെമാപലയല,  ഭമാഗപെത്രങ്ങള്ക്കുള്ള  നനികുതനി  പെഴയ
നനിലയനികലക്കുതപന്ന  കപെമായനി.  അഞഗ  ഏക്കറനിനഗ  മുകേളനിലമാപണങ്കേനില്  ആയനിരവം
രൂപെയപട ലനിമനിറ്റനില.  അതനിപനതനിരമായനി കഡമാ.  എന.  ജേയരമാജുവം ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്
രമാധമാകൃഷ്ണനുവം മറ്റഗ പമമ്പര്മമാരുവം  ചെനില വനിമര്ശനങ്ങള് പെറഞ്ഞു.  ഇതനിപന്റെ നനിരക്കഗ
കൂട്ടുകേയവം കുറയ്ക്കുകേയവം പചെയതനിപനക്കുറനിച്ചല  ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണപന്റെ വമാദേവം.
അങ്ങപനപയമാരു നനികുതനി വയ്ക്കുന്നതുതപന്ന ഹസദ്ധമാന്തനികേമമായനി  പതറ്റമാപണന്നമാണഗ
അകദ്ദേഹവം വമാദേനിക്കമാന ശമനിച്ചതഗ.  നനിങ്ങള് പെറഞ നനിര്കദ്ദേശവം സസസ്പീകേരനിക്കുകമ്പമാഴുവം
എപന്റെ നനിലപെമാടഗ അതനിനഗ വനിപെരസ്പീതമമാണഗ.  അസമതസത്തെനിപന്റെ ഏറ്റവവം പ്രധമാനപപ്പെട്ട
കേമാരണവം  inheritance  ആപണന്നമാണഗ എപന്റെ വമാദേവം.  നനിയമത്തെനില്  inheritance-നഗ
പെല  നത്സ്യമായങ്ങള്  കേമാലമാകേമാലങ്ങളനില്  പെറഞനിട്ടുണഗ.  പെകക  അസമതസത്തെനിപന്റെ
ഏറ്റവവം  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  കപ്രരകേ  ഘടകേവം  inheritance  തപന്നയമാണഗ.  ഉകട്ടമാപെത്സ്യന
കസമാഷത്സ്യലനിസ്റ്റുകേള് മുതല് ഇന്നുവപരയള്ള എലമാ കസമാഷത്സ്യലനിസ്റ്റുകേളുവം inheritance-നഗ
എതനിരമായനി ശകമമായ നനിലപെമാപടടുത്തെനിട്ടുണഗ.  ഇങ്ങപന കപെമാവകേയമാപണങ്കേനില് അടുത്തെ
കേമാല് നൂറ്റമാണ്ടുപകേമാണഗ കലമാകേത്തെനിപല സസത്തെനിപന്റെ 60-70  ശതമമാനവം പെനിതൃസസത്തെമായനി
മമാറനിയനിരനിക്കുവം എന്നുപെറയപപ്പെടുന്നു.  കലമാകേപത്തെ ഏറ്റവവം പ്രധമാനപപ്പെട്ട സമാമ്പത്തെനികേ
പ്രതനിഭമാസവം എന്നതഗ അസമതസത്തെനിപന്റെ വര്ദ്ധനവമാണഗ.  അതനിപന ഏറ്റവവം കൂടുതല്
സസമാധസ്പീനനിക്കുന്ന  ഘടകേവം  inheritance  ആണഗ.  അതുപകേമാണമാണഗ  inheritance-നു
മുകേളനില് നനികുതനി കവണപമന്നഗ പുകരമാഗമന വമാദേനികേപളമാപക്ക വമാദേനിക്കുന്നതഗ.  പെകക
കകേരളത്തെനിപലമാരു  വത്സ്യതത്സ്യമാസമുണഗ.  ഇവനിപട  ഭൂപെരനിഷ്കരണത്തെനിപന്റെ  ഫലമമായനി
എലമാവര്ക്കുവം  കുറച്ചഗ  ഭൂമനിപയമാപക്കയണഗ.  അതനികനയവം  പെരമ്പരമാഗതമമായനി
ഭൂമനിയനിലമാതമായ അസമതസകത്തെയവം ഒരുകപെമാപല കേമാണമാന പെമാടനില.  അഞഗ ഏക്കര്
വപര  പെഴയ  നനിലയനിലമാണഗ.  അതനിനുമുകേളനില്  വര്ദ്ധനവനില,  ഒരു  ശതമമാനവം
നനികുതനികയയള്ളൂ.  പെകക അണ് ലനിമനിറ്റഡമാണഗ.  ഇതമാണഗ  ഇകപ്പെമാള് എടുത്തെനിട്ടുള്ള
സമസ്പീപെനവം.  ഇതനില്   അഭനിപ്രമായ  വത്സ്യതത്സ്യമാസമുണമാകേമാവം.  ഞമാന  എപന്റെ  സമസ്പീപെനവം
പെറഞതമാണഗ.   

രണമാമകത്തെതഗ,  ഇതഗ  ആരുവം  പെരമാമര്ശനിച്ചുകകേട്ടനില.  കേമ്പനനികേളുണമാക്കനി
amalgamate  പചെയ്യുകമ്പമാള്  കേണ്കവയനസുപണന്നുള്ളതമാണഗ  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനി
വരുത്തെനിയ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  മമാറ്റങ്ങളനിപലമാന്നഗ.  പെകക  അതനിനഗ  സ്റ്റമാമ്പഗ  ഡഷ്യൂട്ടനി
പകേമാടുക്കണ. അങ്ങപന വത്സ്യമാപെകേമമായനി land speculators ഇത്തെരത്തെനില് കേമ്പനനികേള്
രൂപെസ്പീകേരനിച്ചഗ  ഭൂമനി  ഹകേമമാറുന്നു എന്നുള്ള വനിമര്ശനവം സഭയനില് വന്നനിരുന്നു.  അതഗ
സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനി പെരനികശമാധനിച്ചു. അങ്ങപന amalgamation വരുകമ്പമാള് conveyance
കററ്റഗ  അഞഗ ശതമമാനമമാണഗ.  
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന :  സര്,  ബഡ്ജേറ്റുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട  ചെര്ച്ചയനില്
പകേമാച്ചനി  നഗരത്തെനില്  നടന്ന  400  കകേമാടനി  രൂപെയപട  ഒരു  ബനിസനിനസനിപന്റെ
ടമാനസമാകന ചൂണനിക്കമാണനിച്ചുപകേമാണഗ കേമ്പനനി ആകനിപല പപ്രമാവനിഷന അനുസരനിച്ചഗ
സ്റ്റമാമ്പഗ  ഡഷ്യൂട്ടനി  പകേമാടുക്കമാപത  തട്ടനിപ്പെഗ  നടത്തുന്നുപവന്ന  കേമാരത്സ്യവം  ഞമാനമാണഗ  ഈ
സഭയപട ശദ്ധയനില്പപ്പെടുത്തെനിയതഗ.  അതനിപനത്തുടര്ന്നഗ  സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനിയനില് വന്ന
കേമാരത്സ്യങ്ങളനില്  ഒന്നഗ,  നമാഷണല്  കേമ്പനനി  ഹടബഷ്യൂണലനില്  നനിന്നുവരുന്ന
ഓര്ഡറനിപന്റെ  ബലത്തെനിലുവം  അതുകപെമാപല  ബമാങ്കേനിവംഗഗ  റഗകലഷന  ആക്ടുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടുമമാണഗ 5 ശതമമാനവം ടമാകഗ തസ്പീരുമമാനനിച്ചതഗ. എന്തമായമാലുവം ഈ തുടക്കപത്തെ
ഞമാന  അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു.  അകതമാപടമാപ്പെമുള്ള  ഒരു  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  പ്രശ്നവം,
amalgamation  വഴനി  മമാത്രമല  ഈ  ടമാനസമാകന  നടക്കുന്നതഗ.  രണ്ടുകപെര്
ഒരുകപെമാപല കേമ്പനനികേള് രൂപെസ്പീകേരനിച്ചഗ  (അതമായതഗ  seller-ഉവം  buyer-ഉവം)  അവരുപട
പഷയര് കൂടനി ടമാനസ്ഫര് പചെയ്യുന്നുണഗ.  Amalgamation-നുകവണനി 5 ശതമമാനവം ടമാകഗ
പകേമാടുക്കമാനുള്ള ഈ പപ്രമാവനിഷന വരുകമ്പമാള്  അവര് ഇനനി  മറ്റഗ  മമാര്ഗ്ഗവം  കതടുവം.
ഒരകനസഷണവം  നടത്തെനി  അതനിപന്റെ  സമാദ്ധത്സ്യതകേള്കൂടനി  പെരനികശമാധനിക്കണവം.  പഷയര്
ടമാനസ്ഫര് പചെയ്യുകമ്പമാള് അതനില് ടമാകഗ ഇവംകപെമാസഗ പചെയ്യമാന  കുറച്ചഗ ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളുണഗ.
എപന്തങ്കേനിലുവം  വഴനി കേണ്ടുപെനിടനിച്ചഗ ആ മമാര്ഗ്ഗവം അടച്ചനിപലങ്കേനില് വലനിയ കതമാതനിലുള്ള
നനികുതനി കചെമാര്ച്ച ഉണമാകേമാനുള്ള സമാദ്ധത്സ്യതയണഗ.  അതഗ അങ്ങഗ പെരനികശമാധനിക്കുകമമാ?

കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ  ഐസകേഗ :  സര്,  അതഗ  നമുക്കഗ  കൂട്ടമായനി
പെരനികശമാധനിക്കമാവന്നതമാണഗ. കേമാരണവം ഇതഗ land speculators ആണഗ.  കകേരളത്തെനില്
അവര്  ഭൂമനി  വമാങ്ങനിയനിട്ടനിരനിക്കുന്നതഗ  പെല  കേമ്പനനികേളുപട  കപെരനിലമാണഗ.  പമത്രമാന
കേമായല്  ആയമാലുവം  ആറന്മുള  ആയമാലുവം  എലമാവം  ഏതമാണഗ  ഒരുകപെമാപലയമാണഗ.
അതനിനഗ  എന്തമാണഗ  പചെകയ്യണപതന്നുള്ളതനിപനക്കുറനിച്ചഗ  നമുക്കഗ  കൂട്ടമായനി
ആകലമാചെനിക്കമാവം. 

സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനിയപട  ചെര്ച്ചയനില്  കമമാട്ടമാര്  പവഹനിക്കനിള്സഗ  ടമാകനിലമാണഗ
മപറ്റമാരു  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  മമാറ്റവം  പകേമാണ്ടുവന്നതഗ.  ടനിപ്പെര്  കലമാറനികേള്,  20,000
കേനികലമാഗമാമനില്  കൂടുതല്  കഗമാസഗ  പവയനിറ്റുള്ള  ചെരക്കഗ  വമാഹനങ്ങള്
എന്നനിവപയമാഴനിപകേയള്ള  ചെരക്കഗ  വമാഹനങ്ങള്ക്കഗ  9  വര്ഷമമായനി  നനികുതനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിട്ടനില. അതമാണഗ 10 ശതമമാനമമായനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ.  19  വര്ഷത്തെനിനനിടയനില്
ഒരു  പ്രമാവശത്സ്യകമ  വര്ദ്ധനവണമായനിട്ടുള്ളൂ.  അതുപകേമാണഗ  10  ശതമമാനവം  വര്ദ്ധനവഗ
നത്സ്യമായസ്പീകേരനിക്കമാവന്ന തമാപണന്നമാണഗ കേരുതുന്നതഗ. സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനിയനില് അതഗ കുറവഗ
പചെയ്യമാന  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനില.  പെല  പ്രമാവശത്സ്യവം  ബസഗ  ചെമാര്ജേഗ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുവം  കസ്റ്റജേഗ
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കേത്സ്യമാകരജുകേളുപട  നനികുതനിയനില്  15  വര്ഷമമായനി  ഒരു  വര്ദ്ധനവവം  വരുത്തെനിയനിട്ടനില.
അതുപകേമാണമാണഗ തറ വനിസസ്പീര്ണ്ണത്തെനിപന്റെ അടനിസമാനത്തെനില് സ്കസയര് മസ്പീറ്ററനിനഗ ഇത്ര
രൂപെ എന്നുള്ള രസ്പീതനിയനില് നനിശയനിച്ചതഗ.  അതനിപന്റെ യകനിയവം നനിങ്ങള്ക്കറനിയമാവം.
ഇകപ്പെമാള്  സസ്പീറ്റുകേളുപട  എണ്ണവം  കുറഞ്ഞുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.   അകപ്പെമാള്
സര്ക്കമാരനിപന്റെ നനികുതനി ഗണത്സ്യമമായനി  കുറയവം.   എന്നനിട്ടുകപെമാലുവം  1360  രൂപെ എന്ന
നനിരക്കഗ  1100  ആയനി  കുറച്ചനിട്ടുണഗ.   ഗസ്പീന  ടമാകഗ   ടമാനകസമാര്ട്ടനിപന  എങ്ങപന
ബമാധനിക്കുപമന്നഗ  പെലരുവം  ആശങ്കേപപ്പെടുകേയണമായനി.  ഒരു  കനമാട്ടനിഫനികക്കഷകനമാപട
പകേ.എസഗ.ആര്.ടനി.സനി. -പയ  അതനില്നനിന്നഗ ഒഴനിവമാക്കമാന ഡനിപ്പെമാര്ട്ടഗപമന്റെനിനഗ അവകേമാശമുണഗ.
അവര് അതഗ പചെയ്യുവം.  അതുപകേമാണഗ ഇതഗ പകേ.എസഗ.ആര്.ടനി.സനി.-പയ ബമാധനിക്കുകേയനില.
ഗസ്പീന ടമാകനിപന്റെ വരുമമാനവം ആപകേ ഒരു കകേമാടനി രൂപെകയയള്ളൂ.  പചെറനിയ നനിരക്കമാണഗ.
അതനിപനമാരു ചെര്ച്ച ഉണമാകേണവം.  ഫമാറ്റഗ ടമാകഗ കൂടനിവന്നമാല് ആകറമാ ഏകഴമാ കകേമാടനി
രൂപെകയയള്ളൂ.  W.H.O.-പന്റെ  സകമളനത്തെനില്  ഇതഗ  അനുകേരണസ്പീയമമായനിട്ടുള്ള
പ്രമാകസ്പീസമായനി  പറക്കമന്റെഗ  പചെയ്തു.   ഇതഗ  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയമമായനിത്തെപന്ന ചെര്ച്ച പചെയ്തു.
ഗസ്പീന ടമാകഗ  എന്നുപെറഞഗ ടമാകഗ  ചുമത്തെമാറനില.  ഇതുസവംബനനിച്ചഗ  നമാട്ടനില് വലനിയ
ചെര്ച്ചയണമാകുപമന്നഗ  പ്രതസ്പീകനിച്ചുപകേമാണമാണഗ  പചെറനിപയമാരു  നനിരക്കഗ  വയ്ക്കുന്നതഗ.
ഇതനിപന്റെ  ഭമാരവം  പകേമാണഗ  എപന്തങ്കേനിലുവം  സവംഭവനിക്കുപമന്നഗ  ആര്ക്കുവം  പതറ്റനിദ്ധമാരണ
കവണ.  

കകേരളത്തെനില് രജേനിസ്റ്റര് പചെയ അന്തര് സവംസമാന ഓര്ഡനിനറനി സസ്പീറ്റുള്ള ഇന്റെര്
കസ്റ്ററ്റഗ  കകേമാണ്ടമാകഗ  കേത്സ്യമാകരജുകേളുപട  നനികുതനി  1540-ല് നനിന്നഗ  2250  രൂപെയമായനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.   ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള 20-ല് തമാപഴ വമാഹനങ്ങള് മമാത്രകമ കകേരളത്തെനില്
സര്വ്വസ്പീസഗ  നടത്തുന്നുള്ളൂ.  എന്നമാല്  അനത്സ്യ  സവംസമാനങ്ങളനില്  രജേനിസ്റ്റര്  പചെയ
നൂറുകേണക്കനിനഗ  വമാഹനങ്ങളമാണഗ  കകേരളത്തെനികലക്കഗ  സര്വ്വസ്പീസഗ  നടത്തുന്നതഗ.
കകേരളത്തെനില് രജേനിസ്റ്റര് പചെയ വമാഹനങ്ങള്ക്കുവം അനത്സ്യസവംസമാനങ്ങളനില് രജേനിസ്റ്റര് പചെയ
വമാഹനങ്ങള്ക്കുവം  ഒകര  നനിരക്കനില്  മമാത്രകമ  നനികുതനി  പെമാടുള്ളൂപവന്നഗ  കകേമാടതനി
വനിധനിയണഗ. കകേരളത്തെനിപല വമാഹനങ്ങള് എണ്ണത്തെനില് വളപര കുറവമായതുപകേമാണഗ  ഇതനിപന്റെ
നനികുതനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  

ശസ്പീ  .   എന  .   ഷവംസുദ്ദേസ്പീന : സര്,   വമാഹനമാപെകേടങ്ങളനില് പെരനിക്കുപെറ്റനി കമമാകട്ടമാര്
ആകനിഡന്റെഗ  ഹടബഷ്യൂണലനില് നഷ്ടപെരനിഹമാരത്തെനിനുകവണനി ഹര്ജേനി  പകേമാടുക്കുന്നവരുണഗ.
കകേമാര്ട്ടഗ  ഫസ്പീസനിപന്റെ കേമാരത്സ്യവം പെറഞതുകപെമാപല വമാഹനമാപെകേടങ്ങളനില് പെരനിക്കുപെറ്റനിയവര്ക്കുവം
ഒരു ശതമമാനവം  നനികുതനി ആദേത്സ്യവം അടയ്കക്കണ സനിതനിയണഗ.  അതഗ  ഒഴനിവമാക്കനി
പകേമാടുത്തുകൂകട?
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കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ പഎസകേഗ :  സര്, ഞമാന ഇതനില് പ്രകതത്സ്യകേനിപച്ചമാന്നുവം
കൂട്ടനികച്ചര്ത്തെനിട്ടനില.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ഉമന ചെമാണനി  ഇഇൗ നനിയമസഭയനില് അവതരനിപ്പെനിച്ച
ബഡ്ജേറ്റനിലുള്ളതഗ  അങ്ങപനതപന്ന  എടുത്തുവച്ചനികട്ടയള്ളൂ.  ഞമാന  എപന്തങ്കേനിലുവം
ഏര്പപ്പെടുത്തെനിപയന്നഗ ആരുവം പെറയരുതഗ.  

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന : സര്,  ഇതനില്  ഡബനിള്  ടമാകഗ
വരുന്നുപവന്നുള്ളതമാണഗ  പ്രശ്നവം.  അതമായതഗ  മലബമാര്  പ്രകദേശത്തുള്ള  ആളുകേള്
ബമാവംഗ്ലൂരനില്  അപലങ്കേനില്  മവംഗലമാപുരത്തെഗ  തമാമസനിക്കുകേയമാണഗ.  മവംഗലമാപുരവം
എന്നുപെറയന്നതഗ ഒരു കബമാര്ഡര് പപയ്സമാണഗ.  ഇവനിപടനനിന്നഗ ഒരു വണനി അവനിപട
പകേമാണനിടുകമ്പമാള്  ഇവനിടപത്തെ പുതനിയ വണനിയപട മുഴുവന ടമാകഗ അടച്ചമാലുവം അവനിപട
അവര്  വസ്പീണ്ടുവം  12  വര്ഷക്കമാലപത്തെ  ടമാകഗ  ഇഇൗടമാക്കുകേയമാണഗ.   കുട്ടനികേളുപട
വനിദേത്സ്യമാഭത്സ്യമാസത്തെനിനുവം മറ്റഗ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട ആവശത്സ്യങ്ങള്ക്കുമമായനി കകേരളത്തെനില്നനിന്നുവം
അവനിപട  തമാമസനിക്കുന്ന  ധമാരമാളവം  ആളുകേളുണഗ.  ഇതഗ  കടക്കപ്പെഗ  പചെയനിപലങ്കേനില്
അത്തെരത്തെനിലുള്ളവര്ക്കഗ  ബുദ്ധനിമുട്ടുണമാക്കുവം.  അതുപകേമാണഗ  അതുകൂടനി  കടക്കപ്പെഗ
പചെയ്യമാന ഗവണ്പമന്റെഗ ശമനിക്കുകമമാ?

കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ  പഎസകേഗ :   സര്,  നനിശയമമായവം അതഗ  കടക്കപ്പെഗ
പചെകയ്യണതു തപന്നയമാണഗ.  അതഗ ഗഇൗരവത്തെനില് ഹകേകേമാരത്സ്യവം പചെയ്യമാവം.  കകേമാര്ട്ടഗ ഫസ്പീ
സവംബനനിച്ചഗ,  1959-പല  കകേമാര്ട്ടഗ  ഫസ്പീസുവം   വത്സ്യവഹമാരസലയവം  ആകനിപന്റെ  76  (1)
പ്രകേമാരമുള്ള കഭദേഗതനിയനില്, സനിവനില് കകേമാടതനിയനിപല ഒറനിജേനിനല് വത്സ്യവഹമാരങ്ങള്ക്കു കൂടനി
അധനികേ കകേമാടതനി ഫസ്പീസഗ ചുമത്തുകേയമാണഗ പചെയനിട്ടുള്ളതഗ.  ഒറനിജേനിനല് കകേസ്സുെകേളുപട
കകേമാര്ട്ടഗ ഫസ്പീസഗ,  ചെനില വനികയമാജേനക്കുറനിപ്പെനില് പെറയന്നതുകപെമാപല  25  ശതമമാനമമായനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിട്ടനില. ഇതഗ കേഴനിഞവര്ഷവം അവതരനിപ്പെനിച്ച ബനിലനിലുള്ള വത്സ്യവസയമാണഗ.
1959-പല  കമല്പ്പെറഞ ആദേമായനനികുതനി  ആകഗ  പ്രകേമാരമുള്ള അപ്പെകലറ്റഗ  ഹടബഷ്യൂണലനിപന്റെ
ഉത്തെരവനില്നനിന്നുവം ഹഹകക്കമാടതനി അപ്പെസ്പീലനിനുള്ള ഫസ്പീസഗ അഞ്ചു ശതമമാനത്തെനികലയഗ
ഉയര്ത്തെനിയതഗ  കകേമാടതനി  വനിധനിയപട  അടനിസമാനത്തെനിലമാണഗ.  ഇകപ്പെമാള്  കഫമാറനില്
വച്ചഗ ഞങ്ങള് നനികുതനി സവംബനനിച്ചഗ കേണ്സനിഡര് പചെയ്യമാത്തെ ഒരുകേമാരത്സ്യവം,  'ഓഫഗ
ഹമാനഡഗ' ആയനിട്ടുപെറയന്നനില. VAT-പന സവംബനനിച്ചഗ ഭയങ്കേരമമായ നനികുതനി വരുന്നു,
പബസ്റ്റഗ  ജേഡ്ജുപമന്റെമാപണപന്നമാപക്ക  നനിങ്ങപളലമാവരുവം  പെറഞ്ഞു.  കരഖയനിപലങ്കേനിലുവം
പബസ്റ്റഗ  ജേഡ്ജുപമന്റെനിപന്റെ  തുകേ  വയ്ക്കുവം.  അതനിനുപുറത്തെഗ  മൂന്നുമടങ്ങഗ  പപെനമാല്റ്റനി
വരുവം.  കകേമാടതനിയനില്  അപ്പെസ്പീലനിനഗ  കപെമായനി  വമാങ്ങനികക്കമാ  എന്നുപെറയകമ്പമാള്
ഉകദേത്സ്യമാഗസന  വളപര  പസയ്ഫമായനി.  അകദ്ദേഹപത്തെ  ഒരുകേമാലത്തുവം  പെനിടനിക്കമാന
പെറ്റനില. അപ്പെസ്പീലനിനഗ  കപെമായനി  എടുത്തുപകേമാള്ളമാന  പെറയവം.  യഥമാര്തത്തെനില്
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ഞമാനനികപ്പെമാള്  പചെയ്യമാന  കപെമാകുന്നതഗ,  ഇങ്ങപന  കേനിട്ടുന്ന  കകേമാര്ട്ടഗഫസ്പീയപട  എത്ര
ശതമമാനവം വമാണനിജേത്സ്യ നനികുതനിദേമായകേരനില് നനിന്നമാപണന്നഗ കനമാക്കമാന കപെമാകുകേയമാണഗ.
ഏറ്റവവം  ഗണത്സ്യമമായനിട്ടുള്ള ഭമാഗവം  വരമാന  കപെമാകുന്നതഗ  അവനിപടനനിന്നമാണഗ.  കേമാരണവം
തുകേ  പെലകപ്പെമാഴുവം  അത്ര  അധനികേമമാണഗ.   ഇങ്ങപനയള്ള  ചെനില  പ്രശ്നങ്ങളുണഗ.
അതുസവംബനനിച്ചഗ ബനപപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളുമമായനി ചെര്ച്ച പചെയ കശഷകമ നമുക്കഗ ഒരു
തസ്പീരുമമാനത്തെനില് എത്തെമാന കേഴനിയൂ.  ഇവനിപട  ഫമാറ്റഗ  ടമാകനിപനക്കുറനിച്ചഗ  പെറഞകപ്പെമാള്
കൃതത്സ്യമമായനി  നനിര്വ്വചെനിക്കണപമന്നഗ  പെറയകേയണമായനി.   അവത്സ്യകതയണമാക്കനിയനിരുന്ന
'and cooked food'  എടുത്തുകേളഞ്ഞു.  അകതമാടുകൂടനി  പ്രശ്നവം തസ്പീര്ന്നു.  കൃതത്സ്യമമായനിട്ടഗ
നമാലനിനങ്ങള് മമാത്രകമ  പെറഞനിട്ടുള്ളൂ.  ഇകപ്പെമാള് ക്ലേമാരനിറ്റനി വന്നനിട്ടുണഗ.  

കഡമാ  .    എന  .    ജേയരമാജേഗ :  സര്,  ബമാന്റെഡഗ പറകസ്റ്റമാറന്റെഗ എന്നുപെറഞനിരനിക്കുന്ന
ഒരു ഭമാഗമുണകലമാ; അതനിനഗ പ്രശ്നവം വരനികേയനികല?

കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ  പഎസകേഗ :  സര്,  അതനില്ത്തെപന്ന  ഇഇൗ
നമാലനിനങ്ങള്കക്ക  പെറഞനിട്ടുള്ളൂ.  അതനിനുകശഷവം  വരുന്ന  സബ്കക്ലേമാസഗ  'and
cooked  food'  വന്നതമാണഗ  ഇഇൗ  ആശങ്കേകേള്ക്കഗ  കേമാരണവം.  പ്രശസമമായ
പറകസ്റ്റമാറന്റെമാപണങ്കേനില് മുഴുവന ഭകണത്തെനിനുവം നനികുതനി പകേമാടുകക്കണനിവരുപമന്നുളള
ആശങ്കേയണഗ.  യഥമാര്തത്തെനില് ബമാന്റെഡഗ ഉല്പന്നങ്ങള് എകന്ന അര്തമുള്ളൂ, കവപറ
ഉല്പന്നത്തെനിപനമാന്നുവം  ബമാധകേമല.  കബക്കറനിക്കമാപണങ്കേനില്  മുനകേമാല  പ്രമാബലത്സ്യകത്തെമാപട
പകേമാടുക്കുന്നതനിനഗ  പെത്തുവട്ടവം  ആകലമാചെനിക്കണവം.  കനരപത്തെ ഇവനിപടയള്ള ബനിലനില്
വത്സ്യവസ  പചെയനിരുന്ന  അകത  ആനുകൂലത്സ്യമമാണഗ  പെറഞനിരനിക്കുന്നതഗ.  അവരുപട
പെലനിശ, പെനിഴപ്പെലനിശ തുടങ്ങനിയവ ഒഴനിവമാക്കനി പെനിരനിച്ചുപവന്നു പെറയന്ന നനികുതനി മമാത്രവം
അടച്ചമാല് മതനി.   ഒരു ആനുകൂലത്സ്യവം  കൂടനി  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനിയപട  ചെര്ച്ചയനില് വന്നു.
രണ്ടുവര്ഷപത്തെ  കേമാലയനിളവഗ  നല്കേനി  8  തവണയമായനി  പെനിരനിച്ചമാല്  മതനി  എന്നഗ.
ഇങ്ങപന പെനിരനിച്ചനിപലങ്കേനിലുവം  നനികുതനി  തകരണനിവരുന്നു. 'It  can  spread  over  two
years'.  അത്രയവം  പചെയനിട്ടുണഗ.  അതനിനപ്പുറകത്തെക്കഗ  ഇകപ്പെമാള്  കപെമാകേമാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില. കേഴനിഞ ബനിലനിലുണമായനിരുന്നതഗ അകതപ്പെടനി നനിലനനിര്ത്തെനിയനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  

ശസ്പീ  .    സനി  .    എഫഗ  .    കതമാമസഗ :  സര്,  വത്സ്യമാപെകേമമായനി  ഉയര്ന്നു  വന്നനിട്ടുള്ള
അഭനിപ്രമായപത്തെ  മമാനനിച്ചുപകേമാണഗ   ഭമാഗ  ഉടമ്പടനിയപട  കേമാരത്സ്യത്തെനില്  പകേമാണ്ടുവന്ന
പപ്രമാകപ്പെമാസല് അങ്ങഗ  കുറച്ചതഗ  ആശസമാസകേരമമാണഗ. അതഗ സകന്തമാഷകേരവം തപന്ന.
പവളനിപച്ചണ്ണ,  പെഞസമാര,  കഗമാതമ്പഗ  കപെമാലുള്ള  നനികതത്സ്യമാപെകയമാഗ  സമാധനങ്ങളുപട
കേമാരത്സ്യത്തെനില്  പകേമാണ്ടുവന്ന  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  യഥമാര്തത്തെനില്  വനില
കൂട്ടുകേയമാണഗ  പചെയതഗ.  പവളനിപച്ചണ്ണയഗ  15  രൂപെയപട  വത്സ്യതത്സ്യമാസവം  വന്നനിരനിക്കുന്നു.
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കഹമാട്ടലുകേളനില്  കഗമാതമ്പുല്പന്നങ്ങള് പകേമാണ്ടുണമാക്കുന്ന സമാധനങ്ങളുപട വനില കൂടനി.
അങ്ങഗ  ഇകപ്പെമാള്  പെനിനവലനിക്കമാപമന്നഗ  പെറഞമാല്കപ്പെമാലുവം  മമാര്ക്കറ്റനിപല  ഉയര്ന്ന
വനിലപയമാന്നുവം ഇനനി കുറയനില.  പുതനിയ നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പകേമാണ്ടുവരുകമ്പമാള്,
നനിയമസഭയനില്  ഫനിനമാനസഗ  ബനില്,  ബഡ്ജേറ്റഗ,  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനി  ഇതനിപലമാപക്ക
പകേമാണ്ടുവരുകേയവം  ചെര്ച്ച പചെയ്യുകേയവം പചെയ്യുവം.  പെനിനവലനിക്കണപമന്നു വനിചെമാരനിച്ചമാല്
ഇതനിപന്റെപയമാപക്ക  ഗണവം കേനിട്ടുകമമാ? നനികുതനി പകേമാണ്ടുവരുകമ്പമാള് മുകന്നമാട്ടുള്ള കേമാരത്സ്യവം
ശരനിക്കഗ ആകലമാചെനിച്ചഗ സമാധമാരണക്കമാപര അഫകഗ പചെയ്യുന്ന പവളനിപച്ചണ്ണ, പെഞസമാര,
കഗമാതമ്പഗ തുടങ്ങനിയ ഉല്പന്നങ്ങളുപട പപ്രമാകപ്പെമാസല്സഗ പകേമാണ്ടുവരമാതനിരനിക്കമാന ശമനിച്ചുകൂകട?

കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ  പഎസകേഗ :  സര്,   ഇഇൗ  കചെമാദേനിച്ചതനില്  രണഗ
നത്സ്യമായങ്ങളുണഗ.  ഒന്നഗ,  ഇപതലമാവം  പെമാക്കഗ  പചെയഗ  എവം.ആര്.പെനി.  ഹപ്രസനിനഗ
വനില്ക്കുന്നനിടത്തു  മമാത്രകമ  നനികുതനി  ബമാധകേമമാകുകേയള്ളൂ.  എവം.ആര്.പെനി.  എന്നഗ
പെറഞമാല്, VAT-പന്റെ 5 ശതമമാനവം നനികുതനികൂടനി ഉള്പപ്പെട്ട വനിലയമാണഗ. ആ വനിലയഗ
വനില്ക്കുകമ്പമാള്  അവര്ക്കഗ  നനികുതനി  കേനിട്ടുന്നുണഗ.  ഞമാന  കചെമാദേനിക്കുന്ന  ലളനിതമമായ
കചെമാദേത്സ്യവം,  എവം.ആര്.പെനി.  എടുക്കുകമ്പമാള്  സര്ക്കമാരനിനകല  നനികുതനി  കേനികട്ടണതഗ?
ഇതമാപണപന്റെ  നത്സ്യമായവം.  രണമാമകത്തെതഗ,  ജേനി.എസഗ.റ്റനി.  നനികുതനി  വരുന്നുണഗ.
ജേനി.എസഗ.റ്റനി.-യനില് ഇതനിപനമാന്നുവം ഒപരമാഴനിവമനിലമാപത  5  ശതമമാനവം നനികുതനിയമാണഗ.
ലൂസമായനി കേനിട്ടുന്ന ധമാനത്സ്യത്തെനിനഗ  നനികുതനി കുറവമാണഗ.  ബമാക്കനി ഉല്പന്നങ്ങള്പക്കമാപക്ക
5  ശതമമാനവം  നനികുതനിയമാണഗ.  Edible  Oils-നുവം  നനികുതനി  5  ശതമമാനമമാണഗ.
മൂന്നമാമകത്തെതഗ,   നമള് ഉപെകയമാഗനിക്കുന്ന പവളനിപച്ചണ്ണയപട 25 ശതമമാനവം മമാത്രകമ
ഇന്നഗ കകേരളത്തെനില് പകേമാപ്ര ആട്ടനി ഉണമാക്കുന്നുള്ളൂ.  75 ശതമമാനവം പുറത്തുനനിന്നമാണഗ
വരുന്നതഗ.  ഇഇൗ  നനികുതനിയനിളവനിപന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില്  പവളനിപച്ചണ്ണ  'ബമാന്റെഗ
ഓയനില്'  എന്നുപെറഞമാണഗ  കേടന്നുവരുന്നതഗ.  നനികുതനിയമായനി   കേനിട്ടുന്ന   ഇത്രയവം
കകേമാടനി  രൂപെ  കകേര  കൃഷനിക്കമാര്ക്കഗ  കനരനിട്ടഗ  പകേമാടുക്കമാവം;  നമള്
കൃഷനിക്കമാര്ക്കുകവണനിയമാണഗ വമാദേനിക്കുന്നതഗ; അതനിനമാല് ഇതഗ തനിരനിച്ചഗ കൃഷനിക്കമാര്ക്കു
തപന്ന  പകേമാടുകത്തെക്കമാവം. ഹകേത്തെറനി  രണ്ടുശതമമാനവം  കവപണന്നു  വച്ചമാല്
ഹകേത്തെറനിക്കമാര്ക്കഗ ഗണമനിലമാതമാകുവം.  ഇവനിപട വനില്ക്കുന്നതഗ മുഴുവനുവം തമനിഴമാട്ടനിപല
ഹകേത്തെറനിയമാണഗ.  'പെവര്ലൂവം'  ആണഗ  ഹകേത്തെറനിപയന്നു  പെറഞഗ  വനില്ക്കുന്നതഗ.
കേടകേളനില് ബനില് പചെയ്യുകമ്പമാള് അതഗ ഹകേത്തെറനിയപട കപെരനിലമാക്കനി മമാറ്റുവം. അകപ്പെമാള്
അതഗ നനിര്ത്തുകമ്പമാള് ഹകേത്തെറനിക്കമാര്ക്കഗ നഷ്ടവം വരമാന പെമാടനില.  രണ്ടു ശതമമാനവം
നനികുതനി  ആയതനിനമാല്  ഉല്പമാദേകേര്ക്കഗ  5  ശതമമാനവം  സബ്സനിഡനി  പകേമാടുക്കമാവം.
ഇകപ്പെമാള്  യൂണനികഫമാവം  വമാങ്ങമാനമായനി  300  കകേമാടനി  രൂപെയമാണഗ  അധനികേപച്ചലവഗ
വരമാന കപെമാകുന്നതഗ.  ഇങ്ങപന വനിശമാലമമായ കേമാഴ്ചപ്പെമാടനില് തപന്നയമാണഗ പെരമമാവധനി
കേമാരത്സ്യങ്ങള് പചെയ്യമാന ശമനിച്ചനിട്ടുള്ളതഗ.  



400 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 7, 2016

ശസ്പീ  .   പകേ  .   സനി  .   കജേമാസഫഗ :  സര്, കകേമാക്കനട്ടഗ ഓയനിലനിപന്റെ 25 ശതമമാനമമാണഗ
കകേരളത്തെനില്  ഉല്പ്പെമാദേനിപ്പെനിക്കുന്നപതന്നുവം  ബമാക്കനി  ഇവംകപെമാര്ട്ടഗ  പചെയ്യുന്നതമാപണന്നുവം
അങ്ങഗ പെറഞ്ഞു. Coconut  oil  imported  from other  states  എന്നഗ കേ കൃതത്സ്യമമായനി
പെറഞ്ഞുകൂപട?  അപലങ്കേനില്  കകേരളത്തെനിപല പവളനിപച്ചണ്ണപയ ഇതഗ ബമാധനിക്കുവം. 

കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ ഐസകേഗ :  സര്, പുറത്തുള്ളവര്കക്ക  നനികുതനിയള്ളൂ,
നമുക്കനില.  അങ്ങപന  പചെയ്യുന്നതഗ  നനിയമവനിരുദ്ധമമാണഗ.  മുനപെഗ  എനടനി  ടമാകഗ
ഉണമായനിരുന്നകപ്പെമാള്  നമുക്കതഗ  പചെയ്യമാമമായനിരുന്നു.  ഇനനിയനികപ്പെമാള്  അങ്ങപന
പചെയ്യമാനമായനി നനിയമവം അനുവദേനിക്കുന്നനില.  അതുപകേമാണഗ നൂറ്റനി ചെനിലസമാനവം കകേമാടനി രൂപെ
കേനിട്ടുന്നതഗ  നമാളനികകേര  കൃഷനിക്കമാര്ക്കു  കവണനി  അഡസ്പീഷണല്  വനിലയമായനികട്ടമാ
പെനിന്തുണയമായനികട്ടമാ നല് കേമാനുള്ള ഒരു ഏര്പ്പെമാടഗ ഉണമാക്കമാനമാണഗ ശമനിക്കുന്നതഗ.

കഡമാ  .    എന  .    ജേയരമാജേഗ :  സര്,  ഹകേത്തെറനി  സവംഘങ്ങള്ക്കഗ  നല്കുന്ന
സബ്സനിഡനിയപട  കേമാരത്സ്യവം  പെറഞ്ഞു.  തനിരുവനന്തപുരവം  ജേനിലയനില്  സസന്തമമായനി
നടത്തുന്ന ഒരുപെമാടഗ  തറനികേളുണഗ.   അവര്ക്കഗ സബ്സനിഡനി കേനിട്ടമാനുള്ള സമാഹചെരത്സ്യവം
ഉണമാക്കണവം. പസമാഹസറ്റനികേള്ക്കമാപണങ്കേനില് സബ്സനിഡനിയ്ക്കുള്ള സമാഹചെരത്സ്യവം ഉണഗ.
സസന്തമമായനി  നടത്തുന്നവര്ക്കഗ  ഇതഗ  പ്രമാകയമാഗനികേമമായനി  വളപര  ബുദ്ധനിമുട്ടമാകുവം.
പനയ്യമാറ്റനിനകേര  തമാലൂക്കനില്  ഇരുപെത്തെനി  അയ്യമായനിരകത്തെമാളവം  സസകേമാരത്സ്യത്തെറനികേള്
വര്ക്കഗ  പചെയ്യുന്നുണഗ.  ഈപയമാരു  പുതനിയ  സവംവനിധമാനവം  വരുകമ്പമാള്  അവപരലമാവം
വലനിയ  ബുദ്ധനിമുട്ടനികലക്കഗ  കപെമാകുവം.  അതുപകേമാണഗ  അതഗ  പുന:പെരനികശമാധനിക്കണപമന്നമാണഗ
സൂചെനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതഗ.  സസര്ണ്ണത്തെനിപന്റെ  കേമാരത്സ്യത്തെനില്  ഞമാന  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതഗ,
നത്സ്യമായമമായ കേമാരത്സ്യമമാണഗ. സഭയനിലുവം സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനിയനിലുവം അതഗ ചെര്ച്ച പചെയതമാണഗ.
അക്കമാരത്സ്യത്തെനില്ക്കൂടനി നനിലപെമാടഗ വത്സ്യകമമാക്കണപമന്നഗ സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയമാണഗ.

കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ ഐസകേഗ :   സര്,   അതനിനുവം തുറന്ന മനസമാണഗ
എനനിക്കുള്ളതഗ.   സഭയനില്  അക്കമാരത്സ്യപത്തെ സവംബനനിച്ചഗ സബ്മനിഷന വന്നകപ്പെമാള്
ഇതഗ നത്സ്യമായമല,   എഴുതനിയകപ്പെമാള് പതറ്റനികപ്പെമായതമാപണന്നമാണഗ ഞമാന  പെറഞതഗ.
കേമാരണവം കകേമാമ്പഇൗണനിവംഗനികലക്കഗ വന്നകപ്പെമാള്  നനിങ്ങള് ഈ നനികുതനി തന്നമാല് മതനി
കവപറമാരു  ഏര്പ്പെമാടനിലുവം  നനിങ്ങള് ക്കഗ  പ്രശ്നമനിപലന്നമാണഗ  അവകരമാടഗ  പെറഞതഗ.
ശസ്പീ. എന. ഷവംസുദ്ദേസ്പീന പെറഞതുകപെമാപല 'കടണ് ഓവറനിനഗ' പെകേരവം 'പസയനില്' എന്നഗ
എഴുതനിയകപ്പെമാള് വന്ന പ്രശ്നമമാണഗ.  പെപക കേമാരത്സ്യവം ലളനിതമല.  കേമാരണവം 2013 മുതല്
മുനകേമാല  പ്രമാബലത്സ്യകത്തെമാടുകൂടനി  കവപണന്നഗ  വയണവം.  2000  കകേമാടനി  രൂപെയമാണഗ.
സഭയനില്  ശസ്പീ.  പെനി.  പകേ.  കുഞമാലനിക്കുട്ടനി സമാഹനിബഗ അലമാപത കവപറ ആരമാണഗ
ഇതഗ കപെമാസനിറ്റസ്പീവമായനി കവണപമന്നു പെറഞതഗ.  അങ്ങപന ഇതഗ എപന്റെ തലയനില്
പകേട്ടനിവയമാന കനമാക്കണ. 
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ശസ്പീ  .    പെനി  .    പകേ  .    കുഞമാലനിക്കുട്ടനി : സര്,  നമള്  ചെനില  കേമാരത്സ്യങ്ങളനില്
കബമാള്ഡമായനിരനിക്കണവം.   മടനിയനില്  കേനമനിപലങ്കേനില്  സവംശയനികക്കണ  കേമാരത്സ്യമനില.
എനനിക്കഗ അക്കമാരത്സ്യത്തെനില് നല കബമാധത്സ്യമുണഗ.   മനികസ്റ്റക്കമാപണന്നഗ നൂറഗ  ശതമമാനവം
തസ്പീര്ച്ചയള്ളതുപകേമാണമാണഗ ഞമാന പെറഞതഗ. എന്നനിട്ടഗ ആര്ക്കുവം തമാങ്ങമാന വയ്യമാത്തെ
ഒരു  നനികുതനി  നമാലുപകേമാലമമായനി  ഇങ്ങപന  തട്ടനിക്കളനിക്കുകേയമാണഗ.  സബ്ജകഗ
കേമനിറ്റനിയനികലമാ  മകറ്റമാ  വച്ചഗ  ഇതനിപന്റെ  പമറനിറ്റഗ  ഡനിസ്കസഗ  പചെയ്യണവം.  അപലങ്കേനില്
പനഗറ്റസ്പീവമായനി കപെമാകുവം,  ടമാകഗ കേനിട്ടുകേയനില.  നമാലുപകേമാലമമായനി, ഒരു പപപെസകപെമാലുവം
കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.  പകേ.  എവം.   മമാണനി  സമാറനിനഗ  ഒരു മനികസ്റ്റക്കഗ  പെറ്റനി.   അകദ്ദേഹത്തെനിനഗ
പെറ്റനിയതഗ  മനികസ്റ്റക്കമാപണന്നുപണങ്കേനില്  എലമാവരുവം  കൂടനി  കേറകഗ  പചെയ്യുന്നതനില്
എന്തമാണഗ കുഴപ്പെവം.  ഞങ്ങള് അതഗ കബമാള്ഡമായനിട്ടഗ പെറഞകലമാ.  അപലങ്കേനില് ഈ
മനികസ്റ്റക്കഗ  ലസ്പീഗഹലസഗ  പചെയഗ  അതഗ  കേളകഗ  പചെയ്യമാന  കേഴനിയണവം.  അതഗ
സമാധനിക്കുന്നുമനില.  നനിയമസഭയനില്  പതറ്റമാപണന്നഗ  കബമാധത്സ്യമുള്ള  ടമാക്സുകേളുപട
കേമാരത്സ്യത്തെനില്  കപെടനിപകേമാണഗ  ഒന്നുവം  പചെയ്യമാതനിരനിക്കുന്നതഗ  ശരനിയല.  സബ്ജകഗ
കേമനിറ്റനിയനില് ഡനിസ്കസഗ  പചെയഗ  അതഗ  പചെയ്യണവം.  പകേ.  എവം.  മമാണനി  സമാറനിനഗ  ഒരു
മനികസ്റ്റക്കഗ പെറ്റനിയതമാപണങ്കേനില് തുറന്നഗ പെറഞ്ഞു കൂപട?

ശസ്പീ  .   പകേ  .   എവം  .   മമാണനി :  സര്, അങ്ങപന കപ്രരനിപ്പെനിച്ചഗ പകേമാണ്ടുവരണ.  ഞമാന
ഉള്ളതഗ കനപര പെറയമാവം.  അങ്ങഗ പെരനികശമാധനിച്ചഗ നനികുതനി ഘടനയനില് എപന്തങ്കേനിലുവം
അപെമാകേത  കേടന്നുകൂടനിയനിട്ടുപണങ്കേനില്  തനിരുത്തുന്നതനില്  എനനിക്കഗ  യമാപതമാരു
ഒബ്ജകനുമനില.

കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ ഐസകേഗ :  സര്,  അങ്ങപനപയമാരു കേണസ്പീഷണല്
അപ്പെസ്പീല് ഞമാന പചെവനി പകേമാള്ളനില.  കേമാരണവം,  ഈ പതറ്റഗ കേണ്ടുപെനിടനിച്ചതനിനുകശഷവം
രണ്ടു വര്ഷവം അങ്ങഗ  മനനിയമായനിരുന്നു. പടമ്പററനി കസ്റ്റ പകേമാടുത്തു  പെനിരനിക്കണമാപയന്നഗ
അങ്ങഗ പെറഞ്ഞു.  അതകല ഉണമായതഗ.  പതറ്റഗ  കേണ്ടുപെനിടനിച്ചനിട്ടഗ   തനിരുത്തെമാമമായനിരുന്നു.
എന്നനിട്ടുവം തനിരുത്തെനിയനില.  അതനിപന്റെ ഫലമമായനി എ.ജേനി. കേണ്ടുപെനിടനിച്ചു.

പ്രതനിപെക കനതമാവഗ (ശസ്പീ  .   രകമശഗ പചെന്നനിത്തെല  ) : സര്, ഫനിനമാനസഗ മനിനനിസ്റ്റര്
അന്നഗ  നനികുതനി  പെനിരനിച്ചനിട്ടനില.  പകേ.  എവം.  മമാണനി  സമാര്  തപന്ന  വമാക്കമാല്
പെനിരനിക്കണമാപയന്നഗ  പെറഞ്ഞു.  ഇകപ്പെമാള്  എ.ജേനി.  കേണ്ടുപെനിടനിച്ചകപ്പെമാഴമാണഗ  ഈ
പ്രശ്നവം  ഉണമായനിരനിക്കുന്നതഗ.  പതറ്റമാപണങ്കേനില്,  പെനിരനിച്ചനിട്ടനിലമാപയങ്കേനില്,  പെനിരനിക്കമാന
കേഴനിയനിപലങ്കേനില്, എന്തുപകേമാണഗ ഗവണ്പമന്റെനിനഗ പുനനഃപെരനികശമാധനിച്ചുകൂടമാ?  
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കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ ഐസകേഗ :   സര്,  അങ്ങപനയല.  ഏതമായമാലുവം
നമുക്കനിതഗ ഇകപ്പെമാള് ചെര്ച്ച പചെയ്യണ.  എത്ര തര്ക്കനിച്ചമാലുവം ഈ ബനിലനില് ഇകപ്പെമാള്
കചെര്ക്കമാന  കേഴനിയനില.  ഇവനിപടയള്ള  കേകനികനതമാക്കന്മേമാപരലമാവം,  നനിയമസഭയപട
കഫമാറനില്  പെബനിക്കമായനി   ഇതഗ  ശരനിയല,  ഇതഗ  തനിരുത്തെണപമന്നഗ  അപ്പെസ്പീല്
പചെയ്യുകേയമാപണങ്കേനില് അടുത്തെ ബനിലനില് നമുക്കഗ കനമാക്കമാവം. 

ശസ്പീ  .    പെനി  .    പകേ  .    കുഞമാലനിക്കുട്ടനി :  സര്,  കകേമാടതനി കസ്റ്റ പചെയ്തുതുപകേമാണഗ  ഇനനി
പെനിരനിക്കമാന കേഴനിയനില. സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനിയനില് ചെര്ച്ച പചെയഗ അടുത്തെ നനിയമസഭയനില്
പകേമാണ്ടുവന്നമാല് മതനിയകലമാ.

കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ  ഐസകേഗ :   സര്,  അകപ്പെമാള്  ആകലമാചെനിക്കമാവം.
ഇകപ്പെമാള്  കകേമാടതനി  കസ്റ്റ  പചെയനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  കലമാട്ടറനിപയ  സവംബനനിച്ചഗ
ശസ്പീ. പകേ. സനി. കജേമാസഫഗ പെറഞതഗ വളപര ഗഇൗരവമമായ കേമാരത്സ്യങ്ങളമാണഗ.  എങ്കേനിലുവം
കകേരള കലമാട്ടറനി പെനിറകകേമാട്ടുകപെമായനി എന്നഗ  ധരനിക്കണ.  കേഴനിഞ വര്ഷവം ജൂണനില്
476  കകേമാടനിയമായനിരുപന്നങ്കേനില് ഇകപ്പെമാള്  591  കകേമാടനി  രൂപെയണഗ.   25  ശതമമാനവം
വര്ദ്ധനവമാണഗ.   ജൂഹലയനില്  523  കകേമാടനി  രൂപെയനില്  നനിന്നുവം  666 കകേമാടനി
രൂപെയമായനി  വര്ദ്ധനിച്ചു.   ആഗസ്റ്റനില്  480  കകേമാടനി  രൂപെയനില്നനിന്നുവം  735 കകേമാടനി
രൂപെയമായനി വര്ദ്ധനിച്ചു.  53 ശതമമാനവം വര്ദ്ധനവമാണഗ. പസപ്റ്റവംബറനില്  558 കകേമാടനി
രൂപെയനില് നനിന്നുവം 732 കകേമാടനി രൂപെയമായനി വര്ദ്ധനിച്ചു.  31 ശതമമാനവം വര്ദ്ധനവമാണഗ.
ഒകകമാബറനില്  556 കകേമാടനി രൂപെയനില്നനിന്നുവം 735 കകേമാടനി രൂപെയമായനി വര്ദ്ധനിച്ചു.   32
ശതമമാനവം വര്ദ്ധനവമാണഗ.  കകേരള കലമാട്ടറനിയനില് ഒറ്റ നമ്പര് വമാതുവയ്പ്പെഗ, ചെനില വത്സ്യമാജേ
കലമാട്ടറനി നമ്മുകടതുതപന്ന അച്ചടനിച്ചു പകേമാണ്ടുവന്നതമായനി കേണ്ടുപെനിടനിച്ചനിട്ടുണഗ.  നനിങ്ങള്
പെറഞ  ഈ  പ്രശ്നങ്ങപളമാന്നുവം  ഞമാന  നനികഷധനിക്കുന്നനില.   അതനികനമാപടമാപക്ക
കേര്ശനമമായ  നനിലപെമാടഗ  സസസ്പീകേരനിക്കുവം.   ഇന്നപത്തെ  പെത്ര  റനികപ്പെമാര്ട്ടമാണഗ  ഞമാന
കേണതഗ,   കപെമാലസ്പീസനില്നനിന്നുവം  റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ  ആവശത്സ്യപപ്പെടുകേയമാണഗ.  ഒറ്റ  നമ്പര്
വമാതുവയ്പ്പെനില്  നമാലുകപെപര  അറസ്റ്റഗ  പചെയനിട്ടുണഗ.   സഭയനില്  പെരമാമര്ശത്തെനിനഗ
വനികധയമമായ മഞ്ജു  കലമാട്ടറനിയപട ഹലസനസഗ കേത്സ്യമാനസല് പചെയ്യുന്നതനിപനക്കുറനിച്ചഗ
സര്ക്കമാര്  ആകലമാചെനിക്കുകേയമാണഗ.  ലവകലശവം  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ച  ഇവര്ക്കുണമാകേനില.
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പകേ.  സനി.  കജേമാസഫഗ  പെറഞതുകപെമാപല  കേര്ശനമമായനിട്ടുള്ള
നനിലപെമാടുതപന്ന  ഇക്കമാരത്സ്യത്തെനില്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിന്നുവം  ഉണമാകുപമന്നഗ
ഞമാന ഉറപ്പുനല്കുകേയമാണഗ.
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന :  സര്,  presumptive tax-പനക്കുറനിച്ചഗ എന്തമാണഗ
പെറയമാനുള്ളതഗ?

കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ ഐസകേഗ :  സര്,  അതഗ സ്കസ്പീവം അനഇൗണ്സഗ പചെയഗ
നടപ്പെനിലമാക്കനി.   എപന്തമാപക്ക  ഇളവമാണഗ  പകേമാടുത്തെതഗ.  മൂന്നുമടങ്ങഗ  പപെനമാല്റ്റനിയവം
പെലനിശയവം  എടുത്തുകേളഞ്ഞു.  അവരുപട  കടണ്  ഓവറനില്  അവര്  ഡനിക്ലേയര്
പചെയനിട്ടുപണങ്കേനില്  input  tax  credit  പകേമാടുക്കുവം.  ഇതഗ  എലമാ  വത്സ്യമാപെമാരനി
സവംഘടനകേളുമമായനി   ചെര്ച്ച  പചെയഗ  അവരുവം  കൂടനി  അവംഗസ്പീകേരനിച്ചതമാണഗ.  ഇവനിപട
ഉണമായ  പ്രശ്നപമന്തമാണഗ?  ഒരു  പെമാവത്തെനിപന്റെ  കപെരനില്   കവപറമാരമാള്  ചെരക്കഗ
കേടത്തെനിപക്കമാണ്ടു കപെമാകുകേയമാപണന്നഗ ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  പെറയന്നു.  നമ്മുപട
കേണക്കനില് ഇയമാളുപട അക്കഇൗണനിലമാണഗ ഈ പകേമാണ്ടുകപെമാകുന്ന ചെരപക്കലമാവം കേനിടക്കുന്നതഗ.
കേണക്കുകേള് കനമാക്കുകമ്പമാള് ഭയങ്കേരമമായ തുകേ ഇയമാള് പകേമാടുകക്കണനിവരുവം.  അതഗ
പസപ്പെകററ്റമായനി  പെരനികശമാധനികക്കണ  കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  കനിമനിനല്  ആകനിവനിറ്റനി  ആകരമാ
ഇനകവമാള്വഗ പചെയനിരനിക്കുന്നു. അതഗ പെരനികശമാധനിക്കമാവം. 

ശസ്പീ  .    രകമശഗ  പചെന്നനിത്തെല :  സര്,  റൂളനില്  ഉള്ളനിടകത്തെമാളവം  കേമാലവം
ഉകദേത്സ്യമാഗസനഗ  കബമാദ്ധത്സ്യപപ്പെട്ടമാല്കപെമാലുവം  ഇതഗ  മമാറ്റമാന  കേഴനിയന്നനില  എന്നതമാണഗ
ഇതനിപല  പ്രശ്നവം.  അമ്പലപ്പുഴയനില്  ഉണമായ  ആത്മഹതത്സ്യ,  സതത്സ്യത്തെനില്   വലമാപത്തെമാരു
ദുരന്തമമായനിരുന്നു.  ആ  വസ്പീട്ടനില്  ഞമാന  കപെമായതമാണഗ.  ഉകദേത്സ്യമാഗസന്മേമാകരമാടഗ
കചെമാദേനിക്കുകമ്പമാള് ഞങ്ങള്ക്കഗ ഇതനിനപ്പുറത്തെഗ ഒന്നുമറനിയനില എന്നമാണഗ പെറയന്നതഗ.
presumptive  tax-പന  സവംബനനിച്ചഗ   വത്സ്യകമമായ  ധമാരണ  നനിയമപെരമമായനി
നനിലനനില്ക്കുന്നനിടകത്തെമാളവം  ഒന്നുവം  പചെയ്യമാന  സമാധനിക്കുകേയനില.  അതഗ  അവര്ക്കറനിയമാവം.
അതനിനഗ എന്തഗ പചെയ്യമാന സമാധനിക്കുപമന്നുള്ളതമാണഗ പ്രശ്നവം.

കഡമാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതമാമസഗ  ഐസകേഗ :  സര്,  കനരപത്തെ  ഉണമായനിരുന്ന
ഭമാരത്തെനിപന്റെ  ശരമാശരനി  എടുത്തെമാല്  പെത്തുശതമമാനവം  ഭമാരവം  കപെമാലുവം  ഇകപ്പെമാള്
presumptive  tax-നഗ  വരുകേയനില.  അതുപകേമാണഗ  വത്സ്യമാപെമാരനികേള്  പമമാത്തെത്തെനില്
സകന്തമാഷത്തെനിലമാണഗ.  ഇങ്ങപനയള്ള  ചെനില  കകേസ്സുെകേള്  വന്നനിട്ടുണഗ.  അതഗ
exceptional  കകേസമായനി സര്ക്കമാര് പ്രകതത്സ്യകേവം പെരനികശമാധനിക്കണവം.  സഭയനില് വന്ന
ചെര്ച്ചകേളുപട  അടനിസമാനത്തെനില്  അതുസവംബനനിച്ചുള്ള  talking  notes-പന്റെ
അടനിസമാനത്തെനില്  ചെനിലകപ്പെമാള്  തസ്പീരുമമാനപമടുകക്കണനിവരുവം.  അകത  സമയവം,
ഇങ്ങപന വന്നുകേഴനിഞമാല്,  അതമായതഗ  കവപറമാരമാള് അയച്ചതമാണഗ അതുപകേമാണഗ
അതനിനഗ ടമാകഗ കവപണന്നഗ എലമാവരുവം പെറഞമാകലമാ? അതഗ നമുക്കഗ കഫമാറനില് ചെര്ച്ച
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പചെയഗ  തസ്പീരുമമാനനിക്കമാന പെറ്റുന്ന കേമാരത്സ്യമല.  So it  is  not  an  easy  thing.  പെപക
കഫമാറനില്  വന്ന  വനികേമാരവം,  ഇങ്ങപനയള്ള  ചെനില  കകേസ്സുെകേളുണഗ,  അതനില്  ഒരു
exceptional  നനിലപെമാടഗ  സസസ്പീകേരനിക്കണപമന്നുള്ളതഗ  പൂര്ണ്ണമമായവം  സര്ക്കമാരനിനഗ
സസസ്പീകേമാരത്സ്യമമാണഗ.  കക്ലേമാസഗ ഹബ കക്ലേമാസഗ കേനിഫ്ബനി  കപെമാപല എടുക്കമാന കേഴനിയനില.
നനികുതനി കൂട്ടണപമന്നുവം കുറയണപമന്നുവം എലമാവരുവം പെറയകമ്പമാള്  accept  പചെയ്യമാന
കേഴനിയനിലമാപയന്ന കേമാരത്സ്യവം മനസനിലമാക്കുപമന്നഗ പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നു. 

കമപ്രശ്നവം

കഭദേഗതനികേള് മലയമാളത്തെനില് നല്കേല്

ശസ്പീ  .    എവം  .    ഉമര് :  സര്,  ബനില് ഇവംഗസ്പീഷനിലമാപണങ്കേനില് അതഗ മലയമാളത്തെനില്
ടമാനസനികലറ്റഗ  പചെയ്തുപകേമാടുക്കണപമന്നുള്ളതഗ  ചെട്ടത്തെനിലുണഗ.  ബനില്  സബ്ജകഗ
കേമനിറ്റനിയനില്  വന്നകപ്പെമാള്  ധമാരമാളവം  കഭദേഗതനികേള്  വരുത്തെനിയനിട്ടുണഗ.  സബ്ജകഗ
കേമനിറ്റനിയപട കഭദേഗതനിക്കനുസരനിച്ചഗ  കഭദേഗതനികേള് പകേമാടുക്കണപമങ്കേനില് അവംഗങ്ങള്
ഇഇൗ  കഭദേഗതനികേള്  മനസനിലമാക്കണവം.  അതമാണഗ  ഇഇൗ  കഭദേഗതനികേള്
പകേമാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതഗ.  അതുമമാത്രമല  ഫനിനമാനസഗ  ബനില്  കപെമാപല  പടകനിക്കലമായ
ബനില്ലുകേളമാകുകമ്പമാള്  അതഗ  നന്നമായനി  മനസനിലമാക്കമാന  വളപര  പ്രയമാസമമാണഗ.
ഇകപ്പെമാള്  പ്രമാകയമാഗനികേമപലങ്കേനിലുവം  ഇനനിപയങ്കേനിലുവം  ഇതുകപെമാപല  സബ്ജകഗ
കേമനിറ്റനിയനില് കപെമായനി വരുന്ന ബനില്ലുകേള്ക്കഗ മുഴുവനുവം പെരനിഭമാഷയനിപലങ്കേനിലുവം സബ്ജകഗ
കേമനിറ്റനിയനില് വരുത്തുന്ന കഭദേഗതനികേള്പക്കങ്കേനിലുവം  മലയമാളത്തെനില് ടമാനസനികലഷന
പകേമാടുക്കണപമന്നഗ അങ്ങഗ റൂളനിവംഗഗ നല്കേണവം. ഇതനിനഗ മലയമാളവം പെതനിപ്പുകണമാപയന്നഗ ഞമാന
പസകനനില്  കചെമാദേനിച്ചകപ്പെമാള്  അതനിനഗ  പപ്രമാവനിഷനനില  എന്നമാണഗ  പെറഞതഗ.
അവംഗങ്ങളുപട ആവശത്സ്യത്തെനിനുവം ബനില് പെഠനിക്കമാനുവം മനസനിലമാക്കമാനുവം കവണനിയമാണഗ
ഇതഗ  മലയമാളത്തെനിലമാക്കുന്നതഗ.  ഇനനിവരുന്ന  ബനില്ലുകേളനില്  സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനിയനില്
കപെമായനി  വന്നതനിനുകശഷമുള്ള കഭദേഗതനികേള്പക്കങ്കേനിലുവം  മലയമാളവം   ടമാനസനികലഷന
പകേമാടുക്കണപമന്നുള്ള റൂളനിവംഗഗ അങ്ങഗ നല്കേണപമന്നമാണഗ എനനിക്കഗ പെറയമാനുള്ളതഗ. 

റൂളനിവംഗഗ

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  വളപര  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  ഒരു   കേമാരത്സ്യമമാണഗ  അങ്ങഗ
ചൂണനിക്കമാണനിച്ചനിരനിക്കുന്നതഗ.   സഭയനില്  വരുന്ന  ബനില്ലുകേളുപട  മലയമാളവം  കകേമാപ്പെനി
ലഭത്സ്യമമാക്കണപമന്നഗ  പചെയര്  റൂള്  നല ഗ കേനിയനിട്ടുള്ളതമാണഗ.  ഏതമായമാലുവം  അങ്ങഗ
ശദ്ധയനില്പപ്പെടുത്തെനിയ കേമാരത്സ്യവം ഗഇൗരവകത്തെമാടുകൂടനി പെരനികശമാധനിക്കമാവം. 
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ശസ്പീ.  മുലക്കര  രതമാകേരന,  അങ്ങയപട  1(എ)  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  പ്രസഗ
പചെയ്യുന്നുകണമാ?

ശസ്പീ  .   മുലക്കര രതമാകേരന : സര്, ഞമാന പ്രസഗ പചെയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  മുലക്കര  രതമാകേരന  അവതരനിപ്പെനിച്ച   1  (എ)  നമ്പര്
കഭദേഗതനി സഭയപട അനുമതനികയമാപട പെനിനവലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകേ.  സനി.  കജേമാസഫഗ,  അങ്ങയപട  2  (ബനി)  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  പ്രസഗ
പചെയ്യുന്നുകണമാ?

ശസ്പീ  .   പകേ  .   സനി  .   കജേമാസഫഗ : സര്, ഞമാന പ്രസഗ പചെയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :   ശസ്പീ.  പകേ.  സനി.  കജേമാസഫഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  2(ബനി)  നമ്പര്
കഭദേഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

സബ്ജകഗ കേമനിറ്റനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ  പചെയ പ്രകേമാരമുള്ള  2016-പല കകേരള ധനകേമാരത്സ്യ
ബനില് പെരനിഗണനയ്പക്കടുക്കണപമന്ന പ്രകമയപത്തെ 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്............

സബ്ജകഗ  കേമനിറ്റനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടഗ  പചെയ പ്രകേമാരമുള്ള 2016-പല കകേരള ധനകേമാരത്സ്യ
ബനില് പെരനിഗണനയ്പക്കടുക്കണപമന്ന പ്രകമയവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ബനില് പെരനിഗണനയ്പക്കടുക്കുന്നു.    

രണമാവം വകുപ്പെഗ

Shri. V. S. Sivakumar : Sir, I move the following amendment:

109. In  section  3(1AA)  proposed  to  be  inserted  in  the  Kerala  
Surcharge  on  Taxes  Act,  1957  by  clause  2(a),  delete  the  
word and symbol “water,”.

Shri. I. C. Balakrishnan : Sir, I move the following amendments:

114. In  section  3(1AA)  proposed  to  be  inserted  in  the  Kerala
Surcharge  on  Taxes  Act,  1957  by  clause  2(a),  delete  the
words and symbol “water, soda,”

121. In Section 3 (1AA) proposed to be inserted by clause 2(a) in
the Kerala Surcharge on Taxes Act, 1957, substitute the word
“five” with the word “four”.
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Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment:

115. In  section  3(1AA)  proposed  to  be  inserted  in  the  Kerala
Surcharge  on  Taxes  Act,  1957  by  clause  2(a),  the  word
“water”  shall  be substituted  with  the  words   “drinking
water”.

Shri. Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

116. In  section  3(1AA)  proposed  to  be  inserted  in  the  Kerala
Surcharge  on  Taxes  Act,  1957  by  clause  2(a),  before  the
words “fruit juices” add the word “flavoured”.

Flavoured  juice-നഗ ടമാകഗ ഇഇൗടമാക്കമാവം, എന്നമാല് നമാചെസറല് ജേഷ്യൂസഗ  ടമാകനില്
നനിന്നുവം  ഒഴനിവമാക്കണപമന്നമാണഗ   പെറയന്നതഗ.  കൂടമാപത  പവള്ളത്തെനിനുള്ള  ടമാകഗ
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതു  കേമാരണവം  കുടനിപവള്ളവം  മുട്ടനിച്ച  മനനി  എന്നുള്ള  കപെരഗ
വരമാതനിരനിക്കമാനുള്ളതമാണഗ 110-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  110-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  9-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിക്കഗ
തുലത്സ്യമമായതനിനമാല് അകങ്ങക്കഗ അവതരനിപ്പെനിക്കമാന കേഴനിയനില. 

Shri. Abdul Hameed P. : Sir, I move the following amendment:

117. In  section  3(1AA)  proposed  to  be  inserted  in  the  Keral
a  Surcharge  on Taxes  Act,  1957 by  clause  2(a),  after  the
words  ''fruit  juices''  add  the  symbol  and  words
'', flavoured juices''.

Shri. A. P. Anil Kumar : Sir, I move the following amendment:

119. In Section 3 (1AA) proposed to be inserted  in the Kerala
Surcharge on Taxes Act, 1957 by clause 2(a), substitute the
figure ''20'' with the figure ''10''.

Shri. V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments:

122. In Section 3 (1AA) proposed to be inserted by clause 2(a) in
the Kerala Surcharge on Taxes Act, 1957, substitute the word
''five'' by ''three''.
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123. In Sub Section (1AA) of Section 3 of the Kerala Surcharge
on Taxes Act, 1957,  proposed to be inserted by clause 2(a)
the words ''the same shall be paid over to the Government
and'' shall be deleted. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :   110,  111,  112,  113  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദേഗതനികേള്  109-ാ  നമ്പര്
കഭദേഗതനിക്കുവം 120-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  121-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിക്കുവം
തുലത്സ്യമമായതനിനമാല്  അവ അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.

ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ പഎസകേഗ): സര്,
ഇവനിപട അവതരനിപ്പെനിച്ച കഭദേഗതനികേപളമാന്നുവം സസസ്പീകേമാരത്സ്യമല.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട അവംഗവം
ശസ്പീ. മഞളമാവംകുഴനി അലനി പവള്ളവംകുടനി മുട്ടനിച്ച മനനി എന്നഗ പെറയകേയണമായനി. ഉമന
ചെമാണനി സമാര്  കനരപത്തെ അവതരനിപ്പെനിച്ച  ബനിലനിലുള്ള വത്സ്യവസ തപന്നയമാണഗ  ഇഇൗ
ബനിലനിലുമുള്ളതഗ.  പമാസ്റ്റനികേഗ  കബമാട്ടനിലുകേളുപട  ഉപെകയമാഗപത്തെ  നനിയനനിക്കുകേയമാണഗ
ഇതനിപന്റെ  ലകത്സ്യവം.  എന്നമാല്  20  ലനിറ്ററനില്  കൂടുതല്  പവള്ളവം  ജേമാറുകേളനില്
പകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനഗ നനിര്കദ്ദേശവം പകേമാടുത്തെനിട്ടുണഗ.  ആയതനിനമാല് ഇഇൗ കഭദേഗതനിയനില്
തപന്ന  നനില്ക്കമാപമന്നമാണഗ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഗ.  അതുപകേമാണഗ   കഭദേഗതനികേപളമാന്നുവം
സസസ്പീകേമാരത്സ്യമല. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  വനി.  എസഗ.  ശനിവകുമമാര് അവതരനിപ്പെനിച്ച  109-ാ നമ്പര്
കഭദേഗതനി  സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.   പഎ.  സനി.  ബമാലകൃഷ്ണന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  114,  121  എന്നസ്പീ  നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

പപ്രമാഫ. ആബനിദേഗ ഹുപപസന തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച്ച 115-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  മഞളമാവംകുഴനി  അലനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  116-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദേഗ  പെനി.  അവതരനിപ്പെനിച്ച  117-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എ.  പെനി.  അനനില് കുമമാര്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  119-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ. വനി. പെനി. സജേസ്പീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച്ച 122, 123 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

രണമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന പ്രശ്നപത്തെ

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.....

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.....

രണമാവം  വകുപ്പെഗ  ബനിലനിപന്റെ  ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന  പ്രശ്നവം  സഭ
അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

രണമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന്നു. 

മൂന്നമാവം വകുപ്പെഗ

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendments:

124. In section 2 (l)  (viii)  proposed to be inserted  in the Kerala
Stamp Act, 1959 by clause 3 (1) (b), the word ''banks'' shall be
substituted with the word ''bank''.

128. In section 28 B(i) proposed to be inserted in the Kerala Stamp
Act, 1959 by Clause 3(2) the word “Government” shall be
substituted with the words ''Government of Kerala''

147. In column 3(3)(e) for the words ''fifty rupees'' add the words
''thirty rupees''

159. In the entry in column (3) against item (a)(i) in serial No. 31 of
the schedule  to the  Kerala Stamp Act,  1959 proposed to be
substituted  by  Clause  3(3)  (f),  the  word  ''Two''  shall
be substituted by the word   ''One''.

163. In the entry in column (3) against item a(ii), in serial number 31
of the Schedule to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to be
substituted  by  clause  3(3)(f)  the  word  ''Two''  shall  be
substituted by the word ''One''.
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168. In the entry in column (3) in serial number 39 of the Schedule
to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to be substituted by
clause 3(3)(g), the words ''One hundred'' shall be substituted by
the word ''Sixty''.

Shri. Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments:

125. In  section 2  (l)  (viii)  proposed  to  be inserted  in  the  Keral
a Stamp Act, 1959 by clause 3 (1) (b), after the word ''banks''
insert the symbol and words ''excluding co- operative banks''.  

132. In section 28 B(ii) of the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to
be  inserted  by   Clause  3(2)   the  words  ''value  of  such
flat/apartment set forth in the instrument is not less than'' shall
be substituted with the words ''duty charged is in accordance
with''.

158. In the entry in column (2) against item (a)(i) in serial No. 31 of
the schedule  to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to be
substituted by Clause 3(3) (f), the words ''five acres or less''
shall  be substituted with the words ''between five cents and
five acres''.

185. In the entry in column (2) against item (a) in serial number 48
of the Schedule to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to be
substituted by clause 3(3)(i) delete the words ''or legal heirs of
the deceased children''.

186. In the entry in column (2) against item a(i) of serial number 48
of the Schedule to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to be
substituted by clause 3(3)(i) for the words ''five acres or less''
substitute the words ''between five cents and five acres''.

198. In the entry in column (2) against item (a) (i) in serial number
51 of the schedule to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to
be substituted by clause 3 (3) (j) the words ''five acres or less''
shall  be substituted with the words ''between five cents and
five acres''.  
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125-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിയനില്  കകേമാ-ഓപ്പെകററ്റനിവഗ  ബമാങകേള്  എ.ടനി.എവം.
പമഷസ്പീന വയ്ക്കുകമ്പമാള് അവര്ക്കഗ ചെമാര്ജ്ജഗ ഇഇൗടമാക്കമാപമന്നുള്ളതമാണഗ. എന്നമാല് കകേമാ-
ഓപ്പെകററ്റസ്പീവഗ ബമാങകേപള അതനില്നനിന്നുവം ഒഴനിവമാക്കണപമന്നമാണഗ എപന്റെ അകപെക.
അതുകപെമാപല  ഫമാറ്റഗ/അപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റുകേളുപട  ലമാന്റെഗ  രജേനികസ്ട്രേഷനുമുനപെഗ  ഫമാറ്റഗ/
അപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റെഗ,  ഗവണ്പമന്റെഗ  കനമാട്ടനിപപഫ  പചെയ  ഒരു  കകേമാമ്പനിറ്റന്റെഗ
അകതമാറനിറ്റനിപയപക്കമാണഗ  വമാലഷ്യൂ  പചെയ്യനിക്കണപമന്നഗ  പെറയന്നു.  അതനിനുകശഷവം
രജേനികസ്ട്രേഷന  സമയത്തെഗ  രജേനിസ്റ്ററനിവംഗഗ  ഓഫസ്പീസര്  ഇതഗ  ശരനിയമാപണന്നഗ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനമായനി  പെരനികശമാധന  നടത്തെണപമന്നമാണഗ.  ഒരു  കകേമാമ്പനിറ്റന്റെഗ
അകതമാറനിറ്റനി  പെരനികശമാധന നടത്തെനിയതനിനുകശഷവം മപറ്റമാരു രജേനിസ്റ്ററനിവംഗഗ ഓഫസ്പീസര്
പെരനികശമാധനിക്കുന്നതഗ  പ്രമാകനിക്കലല.   അതഗ  വലനിയ പ്രശ്നമുണമാക്കുവം.  ആയതനിനമാല്
അതഗ ഒഴനിവമാക്കണവം. 

Shri. C. Mammutty : Sir, I move the following amendments:

126. In section 28 B (i) proposed to be inserted in the Kerala Stamp
Act, 1959 by clause 3 (2) the words ''criteria approved
by the Central Public Works Department for determining value
of  flat/apartments,  issued  by  a  competent  authority,  to  be
authorized by the Government, by notification in the Official
Gazette,  to  perform such  functions  as  may  be  specified  by
Government  in  that  behalf,''  shall  be  substituted  with  the
following words. 

''existing fair value of land of respective survey number,
together with the construction cost as per then existing
standard scheduled rate from an engineer of Public Works
Department  (Buildings)  not  below  the  rank  of  an
Assistant Executive Engineer''. 

153. In the entry in column(2) against item(a) in serial number 31,
of the schedule to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to be
substituted  by  clause  3(3)(f),  after  the  word ''grandchildren''
insert the words ''or adopted children''



നനിയമനനിര്മമാണകേമാരത്സ്യവം 411

Shri. N. A. Nellikkunnu :Sir, I move the following amendment:

127. In section 28 B (i) proposed to be inserted in the Kerala Stamp
Act, 1959 clause 3 (2) the words ''by a competent authority, to
be  authorized  by  the  Government,  by  notification  in  the
Official  Gazette,  to  perform  such  functions   as  may  be
specified by  Government in that behalf''  shall be substituted
with the words, ''by an engineer of Public Works Department
(Buildings) not below the rank of Assistant Executive
Engineer''.

Shri. M. Ummer : Sir, I move the following amendment :

129. After section 28 B(i) proposed to be inserted in the Kerala
Stamp Act, 1959 by Clause 3(2) insert the following Proviso.
''provided that the valuation certificate under section 28 B(i)
shall valid for a period of five years''

ഇഇൗ കഭദേഗതനി വളപര പ്രധമാനപപ്പെട്ടതമാപണന്നഗ ഞമാന വനിചെമാരനിക്കുന്നു. ഇതനില്
ഫമാറ്റഗ/അപ്പെമാര്ട്ടഗപമന്റെഗ   എന്നനിവ  വനില്പ്പെന  നടത്തെണപമങ്കേനില്  പസനടല്  പെബനികേഗ
വര്ക്കഗസഗ  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടഗപമന്റെഗ ഫമാറ്റഗ നനിര്മനിച്ചതനിനുകശഷമുള്ള വമാലഷ്യൂ പവരനിപപഫ പചെയഗ
ഗസറ്റനില് പെബനിഷഗ പചെയതനിനുകശഷവം എന്നുപെറയന്നുണഗ.  ഒരു ഫമാറ്റഗ/അപ്പെമാര്ട്ടഗപമന്റെഗ
ഒരമാള്  എടുത്തുകേഴനിഞമാല്,  അതഗ  ടഇൗണനില്   ആപണങ്കേനില്   അതനിപന്റെ
ടമാനസമാകന  നടത്തെണപമന്നുപണങ്കേനില്,  അതഗ  മറനിച്ചുവനില്ക്കണപമങ്കേനില്  ആ
കപ്രമാസസഗ ഒരനിക്കല് കൂടനി നടത്തെണവം. രണമാമതുവം വമാലഷ്യുകവഷന നടത്തെണവം. എപന്റെ
കഭദേഗതനി ഇങ്ങപന സുചെനിന്തനിതമമായനി ഗവണ്പമന്റെഗ കനമാട്ടനിഫനികക്കഷകനമാടു കൂടനി ഒരു
അകതമാറനിറ്റനി വമാലഷ്യൂ നനിശയനിച്ചുകേഴനിഞമാല് അതനിനഗ  provided that the valuation
certificate under section 28(b)(i) shall be valued for a period of 5 years
എന്നതമാണഗ.  അതമായതഗ  അഞ്ചു  വര്ഷക്കമാലകത്തെക്കഗ  ആ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റനിനഗ
വമാലനിഡനിറ്റനി  പകേമാടുക്കണവം  എന്നമാണഗ.  ഇകപ്പെമാള്  പഫയര്  വമാലഷ്യൂ  നനിശയനിച്ചമാല്
അതനിനഗ  5  വര്ഷപത്തെ വമാലനിഡനിറ്റനിയമാണഗ.  ഒരനിക്കല് വനില നനിശയനിച്ചു കേഴനിഞമാല്
ഓകരമാ ടമാനസമാകനുവം മമാറനിമമാറനി നമ്മുപട ഉകദേത്സ്യമാഗസപര കേണഗ വനില നനിശയനിച്ചു
പകേമാണ്ടുവരുകമ്പമാള്  സസമാഭമാവനികേമമായവം  ടമാനസമാകന  നടക്കനില.  ടമാനസമാകന
കൂടുതല്  നടക്കുകേയമാപണങ്കേനില്  ഗവണ്പമന്റെനിനഗ  കൂടുതല്  വരുമമാനവം  ലഭനിക്കമാനുള്ള
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സമാദ്ധത്സ്യതയണഗ.  അതുപകേമാണഗ ഇതുപെരനികശമാധനിക്കണവം.  ഇതഗ  നല കഭദേഗതനിയമാണഗ,
ആവശത്സ്യമുള്ളതുമമാണഗ.  പെട്ടണത്തെനിലുള്ള ഒരു ഫമാറ്റഗ/റൂവം  വനില്പ്പെന നടത്തെണപമങ്കേനില്
വസ്പീണ്ടുവം  വമാലഷ്യുകവഷന  നടത്തെണവം  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റഗ  വമാങ്ങണവം,  ഗസറ്റനില്
വനിജ്ഞമാപെനവം  പചെയ്യണവം.  അതുപകേമാണഗ  ഒരനിക്കല്  വനില  നനിശയനിച്ചു  കേഴനിഞമാല്
അതനിനഗ  അഞ്ചുവര്ഷക്കമാലപത്തെ  കേമാലമാവധനിയണഗ  എന്ന  കക്ലേമാസഗ  കചെര്ത്തെമാല്
നന്നമായനിരനിക്കുപമന്നമാണഗ എനനിക്കഗ പെറയമാനുള്ളതഗ.  

Shri.  K. C. Joseph : Sir, I move the following amendments:

130. In section 28 B(ii) of the Kerala Stamp Act, 1959  proposed to
be  inserted  by  Clause  3(2)  after  the  words  ''the  registering
officer” the words ''or authority” shall be  inserted.

151. Delete clause 3(3)(f)

166. Delete clause 3(3)(g).

170. Delete clause 3 (3) (h).

179. Delete Clause 3(3)(i)

193. Delete clause 3 (3) (j).

Shri. V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendment:

131. In section 28 B(ii) of the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to
be inserted by  Clause 3(2) after the words ''and ensure”the
words ''within time as may be prescribed” shall be added.

Shri. Abdul Hameed P. : Sir, I move the following amendment:

133. In section 28 B(ii) of the Kerala Stamp Act, 1959 propsed to be
inserted  by  Clause 3(2),   the  words  ''such flat/apartment  set
forth” shall be substituted with the word ''land”

152. In the entry in column (2) against item (a) in serial number 31
of the schedule to the Kerala Stamp Act, 1959, proposed to be
substituted  by  clause  3(3)(f),  add  the  symbol  and  words
 ''adopted son or daughter” after the word ''sister”.
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181. In the entry in column (2) in serial number 48 of the Schedule

to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to be substituted by

clause 3(3)(i), after the words ''another person or” insert the

words ''upon any legal person or”.

Shri. Roji M. John : Sir, I move the following amendment:

134. In the entry in column (3) of  serial number 4 of the schedule

to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to be substituted by

clause 3(3)(a)  for the word ''fifty ”  substitute  the word “

thirty”

175. In  the  entry  in  column(2)  against  item(a)(ii)  in  the  serial

number  42 of  the  schedule  to  the  Kerala  Stamp Act,  1959

proposed to be substituted by  clause 3(3)(h),   substitute the

word ''five” with the word ''eight”

201. In the entry in column (2) against item (a) (ii) in the  serial

number  51  of  the  schedule  to  the  Kerala  Stamp Act,  1959

proposed to be substituted  by  clause   3(3)(j)  for   the word

'' five ” substitute  the word “ eight”

Shri. M. Vincent : Sir, I move the following amendment:

135. In the entry in column (3) against   serial number 4 of the

schedule  to  the  Kerala  Stamp  Act,  1959  proposed  to  be

substituted by clause 3(3)(a)  for the word  ''fifty”  substitute

the words ''thirty five ”

177.  In  the  entry  in  column(2)  against  item(a)(ii)  in  the  serial

number 42 of the schedule to the Kerala Stamp Act, 1959

proposed to be substituted by clause 3(3)(h),  substitute the

word ''five”  with the word ''ten”
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Shri. Anil Akkara : Sir, I move the following amendments:

136. In the entry in column (3) of  serial number 4 of the schedule
to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed to be substituted by
clause  3(3)(a)  for  the  word  ''fifty”substitute  the
words  ''forty five”

190. In the entry in Column (2) against item a(ii) of serial number
48 of the schedule to the Kerala Stamp Act 1959, proposed to
be substituted  by  clause  3(3)(i)  for  the  words  ''above five
acres” substitute the words “above eight acres”

Shri. Hibi Eden: Sir, I move the following amendments:

137. In the entry in column (3) against   serial number 4 of the
schedule  to  the  Kerala  Stamp  Act,  1959  proposed  to  be
substituted  by  clause  3(3)(a)   for  the  word  “  Fifty  ”
substitute  the word “ Forty”

172. In the entry in column (2) against them (a) (i) in  serial no.
42  of the schedule to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed
to  be substituted  by  clause  3 (3)  (h),  substitute  the  word
“five” with the word “six”.

202. In the entry in column (2) against item (a) (ii) in the  serial
number 51 of the schedule to the Kerala Stamp Act, 1959
proposed to be substituted by clause 3(3)(j)  for the word “
five ”  substitute  the word “ ten”

Shri. V. S. Sivakumar : Sir, I move the following amendment:

139. In the entry in column (3) against item (i) in serial number
21  of the Schedule to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed
to be substituted by clause 3(3)(c) for the word “Eight”
substitute the word “Six”.
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Shri. Shafi Parambil : Sir, I move the following amendments:

140. In the entry in column (3) against item (i) in serial number

21  of the Schedule to the Kerala Stamp Act, 1959 proposed

to be substituted by clause 3(3)(c) for the word “Eight”

substitute the word “Seven”.

192. In  the  entry  in  Column  (2)  against  item  a(ii)  of  serial

number 48 of the schedule to the Kerala Stamp Act 1959,

proposed to be substituted by  clause 3(3)(i) for the words

“above  five  acres”  substitute  the  words  “above  ten

acres”

Shri. P. K. Abdu Rabb : Sir, I move the following amendment:

141. In item (i) of serial number 21, after the entry in column (2)

in  the  Schedule  of  the  Kerala  Stamp  Act,  1959  the

following Proviso shall be inserted.

“Provided that if the extent of land involved is below 3

cents and the transfer is for the dwelling purpose of a

family below poverty line shall be the same duty as in

serial number 31 need be levied”.

Shri. K. S. Sabarinadhan : Sir, I move the following amendments:

142. In  clause  3(3)(d)  for  the  word  “Eight”  substitute  the

word “Five”.

188. In  the  entry  in  Column  (2)  against  item  a(i)  of  serial

number 48 of the schedule to the Kerala Stamp Act 1959,

proposed to be substituted by clause 3(3)(i) for the words

''five acres or  less” substitute the words ''eight  acres or

less”
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Shri. Eldhose Kunnappilly : Sir, I move the following amendments:

143. In clause 3(3)(d) for the words “Eight rupees” substitute
the words “Six rupees”.

155. In  the  entry  in  column(2)  against  item(a)(i)  in  serial
number 31, of the schedule to the Kerala Stamp Act, 1959
proposed to be substituted  by  clause  3(3)(f),   the word
''five” shall  be  substituted with the word ''six”

187. In  the  entry  in  Column  (2)  against  item  a(i)  of  serial
number 48 of the schedule to the Kerala Stamp Act 1959,
proposed to be substituted by clause 3(3)(i) for the words
“five acres or less” substitute the words “six acres or
less”

Shri. V. D. Satheesan : Sir, I move the following amendments:

156. In  the  entry  in  column(2)  against  item(a)(i)  in  serial
number 31, of the schedule to the Kerala Stamp Act, 1959
proposed to be  substituted by clause 3(3)(f),  the word
''five” shall be  substituted with the word  ''eight”

184. Delete clause 3(3)(i).

200. In  the  entry  in  column (2)  against  item (a)  (ii)  in  the
serial number 51 of the schedule to the Kerala Stamp Act,
1959 proposed to be substituted by clause 3(3)(j)  for the
word ''five ”  substitute  the word ''six”

Shri.  Thiruvanchoor  Radhakrishnan:  Sir,  I  move  the  following
amendment:

157. In  the  entry  in  column(2)  against  item(a)(i)  in  serial
number 31,  of  the  schedule  to  the  Kerala  Stamp Act,
1959 proposed to be substituted by clause 3(3)(f),   the
word ''five” shall be substituted with the word ''ten”
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Shri. Sunny Joseph : Sir, I move the following amendments:

161. In the entry in column (2) against item (a)(ii) in serial
No. 31 of the schedule to the Kerala Stamp Act, 1959
proposed to be substituted by Clause 3(3) (f),  the word
“five” shall  be substituted with the words “ eight”.

196. In the entry in column (2) against item (a) (i) in serial
number 51  of  the  schedule  to  the  Kerala  Stamp  Act,
1959  proposed to be substituted by clause 3 (3) (j) for
the word “five” substitute the word “ten”.

Shri. P. T. Thomas : Sir, I move the following amendments:

162. In the entry in column (2) against item (a)(ii) in serial
No. 31 of the schedule to the Kerala Stamp Act, 1959
proposed to be substituted by Clause 3(3) (f),  the word
“ five” shall be substituted with the word “ ten”.

191. In the entry  in Column (2) against item a(ii) of  serial
number 48  of  the  schedule  to  the  Kerala  Stamp  Act
1959, proposed to be substituted by clause 3(3)(i) for the
words “above five acres”substitute the words “above
six acres”

Shri. Parakkal Abdulla : Sir, I move the following amendment:

164. Item(b) in serial number 31 of the Schedule to the Kerala
Stamp Act, 1959 proposed to be substituted by

Clause 3(3)(f) shall be deleted.

Shri. P. K. Basheer : Sir, I move the following amendment:

182. In  the  entry  in  column (2)  against  item (a)  in  serial
number 48 of the Schedule to the Kerala Stamp Act,
1959 proposed to be substituted by clause 3(3)(i), after
the word “sister” insert the words “adopted son or
daughter”.

1196/2017.
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Shri. T. V. Ibrahim : Sir, I move the following amendment:

195. In  the  entry  in  column (2)  against  item (a)  in  serial
number 51  of the schedule to the Kerala Stamp Act,
1959 proposed to  be substituted by clause 3 (3) (j) after
the word “grandchildren”  the  symbol  and
words “adopted children” shall be inserted.

Shri V.T. Balram : Sir, I move the following amendment:

199. In the entry in column (2) against item (a) (i) in the
serial number 51 of the schedule to the Kerala Stamp
Act, 1959 proposed to be substituted by clause 3(3)(j)
for the word “five ”  substitute  the word “ six”

Shri. Anwar Sadath: Sir, I move the following amendments:

160. In the entry in column (2) against item (a)(ii) in serial
No. 31 of the schedule to the Kerala Stamp Act, 1959
proposed to  be substituted by Clause 3(3) (f), the word
“ five” shall be  substituted with the word “ six”.

197. In the entry in column (2) against item (a) (i) in serial
number 51 of the schedule to the Kerala Stamp Act,
1959 proposed to be substituted by clause 3 (3) (j)
for the word  “five” substitute the word “eight”.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  146-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  147-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിക്കുവം
149, 150  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള് 151-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കുവം 153-ാ നമ്പര്
കഭദേഗതനി  154-ാ  നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കുവം  165-ാ  നമ്പര് കഭദേഗതനി  166-ാ  നമ്പര്
കഭദേഗതനിക്കുവം  169, 171  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള്  170-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കുവം
172-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി  173-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കുവം  174-ാ  നമ്പര് കഭദേഗതനി
175-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കുവം 176-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി 177-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കുവം
178, 180 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള് 179-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കുവം 182-ാ നമ്പര്
കഭദേഗതനി  183-ാ  നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കുവം  193-ാ  നമ്പര് കഭദേഗതനി  194-ാ  നമ്പര്
കഭദേഗതനിക്കുവം തുലത്സ്യമമായതനിനമാല് അവ അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില. 
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ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ പഎസകേഗ): സര്,
ഇതനിപല ഭൂരനിപെകവം കഭദേഗതനികേളുവം ഇഷ്ടദേമാനവം, ഭമാഗമാധമാരവം തുടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങപള
സവംബനനിച്ചുള്ളതമാണഗ. അതുസവംബനനിച്ച നനിലപെമാടഗ വളപര വത്സ്യകമമായനി പെറഞ്ഞു കേഴനിഞ്ഞു.
അതുപകേമാണഗ  അതുസവംബനനിച്ച  കഭദേഗതനികേള്  ഒന്നുവം  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  മറ്റഗ
കഭദേഗതനികേള്  ഫമാറ്റനിപന്റെ  രജേനികസ്ട്രേഷന  സവംബനനിച്ചുള്ളതമാണഗ,  ഫമാറ്റുകേള്
വനില്ക്കുകമ്പമാള്  ഓകരമാ  പ്രമാവശത്സ്യവവം  നടപെടനികമങ്ങള്  ആവര്ത്തെനിക്കുന്നതനിപന്റെ
ബുദ്ധനിമുട്ടഗ  ശസ്പീ.  എവം.  ഉമര്  പെറഞ്ഞു.  അതഗ  ലഘൂകേരനിക്കമാന  ഇകപ്പെമാള്
എടുത്തെനിരനിക്കുന്ന  നനിലപെമാടഗ  കകേമാമ്പനിറ്റന്റെഗ  അകതമാറനിറ്റനി  കനമാട്ടനിപപഫ  പചെയ്യണപമന്നഗ
പെറഞകലമാ?  ആ  കകേമാമ്പനിറ്റന്റെഗ  അകതമാറനിറ്റനി  എന്നതഗ  എല്.എസഗ.ജേനി.ഡനി.
എഞനിനസ്പീയര്മമാര്,  പെനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.  എഞനിനസ്പീയര്മമാര്  എന്നല,  ഏതഗ  സസകേമാരത്സ്യ
എഞനിനസ്പീയറുമമാകേമാവം.  ബമാങ്കേനിപന്റെ  അപ്രൂവലുമമാകേമാവം.  അകതമാടുകൂടനി  ആ  പ്രശ്നവം
തസ്പീര്ന്നുപവന്നമാണഗ  ഞമാന  കേരുതുന്നതഗ.  അഞ്ചുവര്ഷപമന്നു  പെറയകമ്പമാള്  ആ
ഫമാറ്റനിപന്റെ ഹനികസ്റ്റമാറനിക്കല് വമാലഷ്യൂ  അല കനമാക്കുന്നതഗ.  ഇന്നഗ  അതഗ  പെണനികയണനി
വരനികേയമാപണങ്കേനില്  അതനിനഗ  എന്തഗ  പകേമാടുക്കണപമന്നമാണഗ.  അതഗ  അഞ്ചുവര്ഷവം
വയ്ക്കുന്നതഗ ഉചെനിതമമായനിരനിക്കുപമന്നഗ കതമാന്നുന്നനില.  അതുകപെമാപല  കകേമാമ്പനിറ്റന്റെഗ ആയ
ആളമാകണമാ  അതഗ  പചെയപതന്നുമമാത്രകമ  രജേനിസ്ട്രേമാര്  കനമാകക്കണതുള്ളൂ.  രജേനിസ്ട്രേമാര്
രണമാമതഗ കപെമാകേണപമന്നനില.   മറ്റഗ കഭദേഗതനികേപളമാന്നുവം സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  പപ്രമാഫ.  ആബനിദേഗ  ഹുപപസന  തങ്ങള്   അവതരനിപ്പെനിച്ച
124,  128,  147,  159,  163,  168  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദേഗതനികേള്  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  മഞളമാവംകുഴനി  അലനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  125,  132,  156,  185,  186,  198
എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനി അവതരനിപ്പെനിച്ച 126, 153  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള് സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എന.  എ.  പനലനിക്കുന്നഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  127-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എവം.  ഉമര്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  129-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകേ.  സനി.  കജേമാസഫഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  130,  151,  166,  170,  179,  193
എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  വനി.  പെനി.  സജേസ്പീന്ദ്രന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  131-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദേഗ.  പെനി.  അവതരനിപ്പെനിച്ച  133,  152,  181  എന്നസ്പീ  നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  കറമാജേനി  എവം.  കജേമാണ്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  134,  175,  201  എന്നസ്പീ  നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എവം.  വനിനപസന്റെഗ അവതരനിപ്പെനിച്ച  135, 177  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അനനില് അക്കര അവതരനിപ്പെനിച്ച  136, 190  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പപഹബനി  ഇഇൗഡന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  137,  172,  202  എന്നസ്പീ  നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വനി.  എസഗ.  ശനിവകുമമാര്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  139-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. ഷമാഫനി പെറമ്പനില് അവതരനിപ്പെനിച്ച 140, 192 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.   പെനി.  പകേ.  അബ്ദു  റബഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  141-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.   പകേ.  എസഗ.  ശബരസ്പീനമാഥന അവതരനിപ്പെനിച്ച  142,  188  എന്നസ്പീ നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. എല്കദേമാസഗ   കുന്നപ്പെനിള്ളനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച 143, 155, 187 എന്നസ്പീ നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  156,  184,  200  എന്നസ്പീ  നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന അവതരനിപ്പെനിച്ച  157-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  സണ്ണനി കജേമാസഫഗ അവതരനിപ്പെനിച്ച 161, 196  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പെനി.  ടനി.  കതമാമസഗ അവതരനിപ്പെനിച്ച 162, 191  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പെമാറക്കല്  അബ്ദുല  അവതരനിപ്പെനിച്ച  164-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പെനി.  പകേ.  ബഷസ്പീര്   അവതരനിപ്പെനിച്ച  182-ാനമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  ടനി.  വനി.  ഇബമാഹനിവം  അവതരനിപ്പെനിച്ച  195-ാനമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വനി.  റ്റനി.  ബല്റമാവം  അവതരനിപ്പെനിച്ച   199-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. അനവര് സമാദേത്തെഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച 160, 197 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

മൂന്നമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന പ്രശ്നപത്തെ

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്............

മൂന്നമാവം  വകുപ്പെഗ  ബനിലനിപന്റെ  ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന  പ്രശ്നവം  സഭ
അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

മൂന്നമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന്നു.

നമാലമാവം വകുപ്പെഗ

Shri. P. K. Abdu Rabb : Sir,  I move the following amendment:

203. In clause 4 (1) the words ''in sub section (1) of section 76,-''
shall  be substituted with the words ''for sub  section (1)  of
section 76,  the  following  sub  section shall  be substituted,
namely,-''.
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Shri. K. C. Joseph : Sir,  I move the following amendment:

204. In the Schedule II in item (iii) of Article 3, of the Kerala

Court  Fees and Suits Valuation Act, 1959  proposed to be

substituted by clause 4 (2) the words ''one per cent'' shall be

substituted with ''half per cent''.

Shri. P. K. Basheer: Sir,  I move the following amendment:

205. In  section  76  (1)  of  the  Kerala  Court  Fees  and  Suits

Valuation Act,  1959 proposed to be substituted  by  clause

4 (1) after the words ''amount involved in the dispute'' the

following words shall be inserted ''subject to a maximum of

rupees one  thousand''.

Shri. P. T. Thomas: Sir,  I move the following amendment:

206. In  section  76  (1)  of  the  Kerala  Court  Fees  and  Suits

Valuation Act, 1959 proposed to be substituted by clause 4

(1), the following  Proviso  shall  be  added  before  the

explanation.

''Provided  that  the  additional  court  fee  of  one  percent

need to be paid only by litigation successful''.

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir,  I move the following amendment:

207. In  clause  4(2)  (a),  the  words   ''five  percent''  shall  be

substituted with  the words ''two percent''.

Shri. N. A. Nellikkunnu: Sir,  I move the following amendment:

210. In  clause  4(2)  (a),  after   the  words   ''sought  for''   the

following words shall be inserted   ''subject to a maximum

of rupees Ten Thousand''.
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Shri. C. Mammutty: Sir,  I move the following amendment:

211. In  clause  4(2)  (b),  after   the  words   ''  sought  for''   the
following words shall be added,   ''subject to a maximum of
rupees Ten Thousand''.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  208,  209  എന്നസ്പീ കഭദേഗതനികേള്  207-ാ നമ്പര് കഭഗതനിക്കഗ
തുലത്സ്യമമായതനിനമാല് അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില. 

ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ പഎസകേഗ): സര്,
ശസ്പീ. പെനി. പകേ. അബ്ദു റബഗ അവതരനിപ്പെനിച്ച 203-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നു.
അച്ചടനിച്ചകപ്പെമാള്  രണ്ടുവമാക്കഗ  വനിട്ടുകപെമായതമാണഗ.  ഏതഗ  നനിയമജ്ഞനമാണഗ  ആ
രണ്ടുവമാക്കുകേള്  കേണ്ടുപെനിടനിച്ചതഗ;  അതഗ  കേണ്ടുപെനിടനിച്ചതനില്  അഭനിനന്ദനമുണഗ.   മറ്റഗ
കഭദേഗതനികേപളമാന്നുവം സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :   ശസ്പീ.  പെനി.  പകേ.  അബ്ദു  റബഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  203-ാ നമ്പര്
കഭദേഗതനി സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

ശസ്പീ.  പകേ.  സനി.  കജേമാസഫഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  204-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  പെനി.  പകേ.  ബഷസ്പീര്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  205-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.. 

ശസ്പീ.  പെനി.  ടനി.  കതമാമസഗ   അവതരനിപ്പെനിച്ച  206-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

പപ്രമാഫ.  ആബനിദേഗ  ഹുപപസന  തങ്ങള്   അവതരനിപ്പെനിച്ച  207-ാ  നമ്പര്
കഭദേഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.. 

ശസ്പീ.  എന.  എ.  പനലനിക്കുന്നഗ അവതരനിപ്പെനിച്ച  210-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.. 

ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  211-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

കഭദേഗതനി  പചെയ പ്രകേമാരമുള്ള നമാലമാവം  വകുപ്പെഗ  ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന
പ്രശ്നപത്തെ

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.....

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.....
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കഭദേഗതനി  പചെയ പ്രകേമാരമുള്ള നമാലമാവം  വകുപ്പെഗ  ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന
പ്രശ്നവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

കഭദേഗതനി പചെയ പ്രകേമാരമുള്ള നമാലമാവം  വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന്നു. 

അഞമാവം വകുപ്പെഗ

Shri.  P. Ubaidulla: Sir,  I move the following amendment:

212. In section 23 B (1) of the Kerala General Sales Tax Act, 1963
proposed  to  be  substituted  by  Clause  5  (a)  after  the  words
''settling the arrears'' the words ''one time'' shall be inserted.

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir,  I move the following amendment:

213. In section 23 B (1) of the Kerala General Sales Tax Act, 1963
proposed to be substituted by Clause 5 (a)  the word ''interest''
shall be deleted.

Shri. T. V. Ibrahim: Sir,  I move the following amendment:

215. In Clause 5 (c) the figure and word ''28th February''  shall be
substituted with ''31st March''.

ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ പഎസകേഗ): സര്,
കഭദേഗതനികേള് ഒന്നുവം സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ. പെനി. ഉപപബദുള്ള അവതരനിപ്പെനിച്ച 212-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

പപ്രമാഫ. ആബനിദേഗ ഹുപപസന തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച്ച 213-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  ടനി.  വനി.  ഇബമാഹനിവം  അവതരനിപ്പെനിച്ച  215-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

അഞമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന പ്രശ്നപത്തെ,

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.....

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.....

അഞമാവം  വകുപ്പെഗ  ബനിലനിപന്റെ  ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന  പ്രശ്നവം  സഭ
അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

അഞമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന്നു. 
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ആറമാവം വകുപ്പെഗ

Shri. N. A. Nellikkunnu : Sir,  I move the following amendment:

216. Section 2 (ac) of the Kerala Motor Vehicles Taxation Act,
1976 proposed to be inserted by clause 6 (1) the following
shall  be recast  and the explanation to the  clause shall  be
deleted.

''(ac) floor area of a motor vehicle means the area of the
Vehicle obtained by amplifying  the overall inside
length with the overall inside width of the vehicle
excluding  driver  cabin  space  and  for  a  double
decked bus  it  shall  be twice  the  floor   area  plus
driver cabin space exempted for first deck''.

Shri. K. S. Sabarinadhan: Sir,  I move the following amendments:

217. In item (i) of the proviso to section 3 (5) of  The Kerala
Motor Vehicle  Taxation  Act,  1976  proposed  to  be
Substituted by clause 6(2) (b) for the words 'Seven days'
Substitute the words  ''ten days''

238. In the entry in column (3) against item (c) in the serial no.
3(i) of the Schedule to the KMVT Act 1976 proposed to be
amended by clause 6(8)(a) for the figure ''470'' substitute
the figure '450'.

248. In the entry  in column (3) against  item (e)(iii)   of  serial
number 7  of  the  schedule  to  the  Kerala  Motor  Vehicles
Taxation Act, 1976  proposed to be inserted by clause 6(8)
(b)(i)(a),  for the figures ''4000''  substitute with ''3500''

Shri. K. Muraleedharan : Sir,  I move the following amendment:

218. In item (ii)  of  the proviso to section 3(5)  of the Kerala
Motor Vehicle  Taxation  Act,  1976.   Proposed  to  be
Substituted by  clause 6 (2) (b) for the words 'One third'
Substitute  'One fourth'.
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Shri. N. Samsudheen: Sir,  I move the following amendments:

219. In Section 3 A of the Kerala Motor Vehicles Taxation Act,
1976 proposed to be inserted by clause 6(3) after the word
''air'' insert the words ''and environment''.

228. In  the  entry  against  Sl.  No.  4  in  column 2 of  table  to
section 3  A of  the  Kerala  Motor  Vehicle  Taxation Act,
1976, proposed to be inserted by clause 6 (3) after the word
''registration''  the  words  ''except  stage  carriage  vehicles
under KSRTC'' shall  be inserted.

235. In the proviso to section 4(1) of KMVT Act 1976 proposed
to  be inserted by clause 6 4(a)(i) after the words ''in the
case of transport  vehicles''  the  words  ''except  Stage
Carriage Vehicles under KSRTC'' shall be added.

Shri. Anwar Sadath: Sir,  I move the following amendment:

220. In the  entry  against  to serial  No 2 in column 2 of the
Table  to  Section  3  A  of  the  Kerala  Motor  Vehicle
Taxation Act, 1976, proposed to be Substituted by clause
6(3) for the figure and words ''10 years'' Substitute figure
and words ''15 years''.

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir,  I move the following amendments:

222. In the entry against serial No. 3 in column 2 of the Table
to section 3 A of the Kerala Motor Vehicle Taxation Act,
1976, proposed to be substituted by  the Clause 6 (3)
for the figure and word ''10 years'' substitute figure and
word ''15 years''. 

227. In the entry  against Sl.  No.  4 in column 2 of table  to
section 3 A of the Kerala Motor Vehicle Taxation Act,
1976, proposed to be substituted by clause 6 (3) for the
figure and word ''10 years'' substitute the figure and word
''15 years''.  
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245. In the entry in column 3 against item (i) in Serial No. 7
of the schedule to the Kerala Motor Vehicles Taxation
Act, 1976, proposed to be amended by clause 6 (8) (b) (i)
(a) for the  figures ''2250'' the figures ''2000'' shall be
substituted.

247. In the entry in column (3) against item (e)(ii)  of serial
number 7 of the schedule to the Kerala Motor Vehicles
Taxation Act, 1976  proposed to be inserted by clause
6(8)(b)(i)(a),   the  figures ''3000''   may  be substituted
with ''2600''

249. In the entry in column (3) against item (e)(iii) of serial
number 7 of the schedule to the Kerala Motor Vehicles
Taxation Act,  1976 proposed to  be  inserted  by  clause
6(8)(b)(i)(a), the figures ''4000''  may be substituted with
''3900''

250. In the entry in column (3) against item (f)(i)  of serial
number 7  of the schedule to the Kerala Motor Vehicles
Taxation Act,  1976  proposed to be inserted by clause
6(8)(b)(i)(b), the figures ''2250''  may be substituted with
''2000''

 251. In the entry in column (3) against item (f)(ii)  of serial
number 7 of  the schedule to the Kerala Motor Vehicles
Taxation Act, 1976  proposed to be inserted by clause
6(8)(b)(i)(b), the figures ''3000'' may be substituted with
''2000''

252. In the entry in column (3) against item (f)(iii) of serial
number 7 of the Schedule to the Kerala Motor Vehicles
Taxation Act,  1976 proposed to  be  inserted  by  clause
6(8)(b)(i)(b) the figures ''4000''  may  be  substituted
with ''3900''.
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Shri. V. K. Ebrahim Kunju: Sir,  I move the following amendment:

224. In the entry against serial No. 4 in column 2 of the Table
to  section 3 A of the Kerala Motor Vehicle Taxation
Act, 1976,  proposed to be amended by   Clause 6 (3)
after the words  ''Heavy  Transport Vehicles''  insert  the
following words ''except  stage carriage vehicles  owned
by Kerala Transport Corporation''

Shri.  Thiruvanchoor  Radhakrishnan :  Sir,   I  move  the  following
amendment:

225. In the entry against serial No. 4 in column 2 of the Table
to section 3 A of the Kerala Motor Vehicle Taxation Act,
1976, proposed to be inserted by  Clause 6 (3) after the
words  ''Heavy Transport Vehicle''  the words ''except the
vehicles  owned  by  KSRTC  and  KURTC''  shall  be
inserted.

Shri. V. P. Sajeendran: Sir,  I move the following amendments:

229. The  first  proviso  to  section 3  A of  the  Kerala  Motor
Vehicles  Taxation Act, 1976, proposed to be inserted by
clause 6 (3) shall be recast as follows:

''Provided  that  no  additional  fax,  fine,  superfine  as
interest shall be levied for belated payments of Green
Tax and no Green Tax shall be levied from transport
vehicles of KSRTC''.  

239. In  the  entry  in  column  (3)  against  item  (a)  in  serial
number 3(ii)  of the Schedule to the KMVT Act 1976
proposed to be amended by clause 6(8)(a) for the figure
'190' substitute the  figure '180'.  
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240. In  the  entry  in  column  (3)  against  item  (b)  in  serial
number  3(ii)  of  the  Schedule  to the KMVT Act  1976
proposed to be amended by clause 6(8)(a) for the figure
'310' substitute the figure  '295'.  

241. In  the entry in column 3 against item (c) in Sl.No. 3 (ii)
of the schedule to the Kerala Motor Vehicles Taxation
Act, 1976,  proposed to be amended by clause 6 (8) (a)
for the figure ''590'' substitute the figure  ''550''. 

Shri. Manjalamkuzhi Ali: Sir,  I move the following amendments:

230. After  the  third  proviso  to  section  3  A of  the  Kerala
Motor Vehicles  Taxation Act,  1976,  proposed  to  be
inserted by clause 6 (3) the following proviso shall be
inserted.

''Provided  further  that  not  withstanding  anything
contained  in  any  Act  or  any  other  law  for  the
time  being in  force  it  shall  be competent  for  the
Government to utilize the Green Tax for the purpose
of implementation of various measures to control air
pollution as specified in Section 3 A''.

257. In the entry in Column (2)  of serial number 12 of the
Schedule to the Kerala Motor Vehicles Taxation Act,
1976 proposed to  be substituted by clause 6(8)(d) after
the  words  ''specially  designed  vehicles''  the  words
''other  than  the  vehicles  designed  for  physically
handicapped persons'' shall be inserted.

230-ാനമ്പര്  കഭദേഗതനി ഗസ്പീന ടമാകനിപനപ്പെറ്റനിയള്ളതമാണഗ. ഗസ്പീന ടമാകനിപനപ്പെറ്റനി
നമാഷണല്  ഡനിസ്കഷനുവം  ഇന്റെര്നമാഷണല്  ഡനിസ്കഷനുവം  കവണപമന്നഗ  അങ്ങഗ
ഇകപ്പെമാഴുവം പെറഞ്ഞു. വമായ മലനിനസ്പീകേരണപത്തെപ്പെറ്റനി എലമാവരുവം കബമാധവമാന്മേമാരമാകകേണതമാണഗ.
പെകക  അങ്ങഗ  കേനിഫ്ബനിയപട  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിച്ചു.  അതനില്  ഓകരമാ  വര്ഷവവം
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കമമാകട്ടമാര് പവഹനിക്കനിള് ടമാകനിപന്റെ 10 ശതമമാനവം വച്ചഗ വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചഗ, 5 വര്ഷവംപകേമാണഗ
50  ശതമമാനവം  തുകേ  കേനിഫ്ബനിയപട  നനിധനിയനികലയഗ  ടമാനസ്ഫര്  പചെയ്യുപമന്നഗ
പെറഞനിരുന്നു.  വമായമലനിനസ്പീകേരണവം തടയമാപനന്ന കപെരനില്  പെനിരനിക്കുന്ന ഈ ടമാകഗ
ഇത്തെരത്തെനില്  വകേമമാറ്റുന്നതഗ  ശരനിയല.  അങ്ങഗ  പെറഞതഗ  സസ്പീരനിയസമാകേണ
പമന്നുപണങ്കേനില് ഇഇൗ കഭദേഗതനി സസസ്പീകേരനിക്കണപമന്നമാണഗ എനനിക്കഗ പെറയമാനുള്ളതഗ. 

Shri. C. F. Thomas : Sir,  I move the following amendment:

231. In the proviso to section4(1) of the Kerala Motor Vehicles
Taxation  Act,  1976  proposed  to  be  inserted  by  clause
6(4)(a)(i) the figure and word ''10 years'' shall be substituted
with the figure and word ''15 years''.

10  വര്ഷവം  പൂര്ത്തെനിയമാക്കനിയ  ടമാനകസമാര്ട്ടഗ  പവഹനിക്കനിള്സനില്നനിന്നുവം
15 വര്ഷവം പൂര്ത്തെനിയമാക്കനിയ  കനമാണ് ടമാനകസമാര്ട്ടഗ പവഹനിക്കനിള്സനില്നനിന്നുവം ഗസ്പീന
ടമാകഗ   ഇഇൗടമാക്കുന്നതു  സവംബനനിച്ചഗ  പെറഞനിട്ടുണഗ.  എന്തുപകേമാണമാണഗ  ഒന്നനിനഗ
10  വര്ഷവവം  മപറ്റമാന്നനിനഗ  15  വര്ഷവമമായനി  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നപതന്നഗ
വനിശദേസ്പീകേരനിക്കണവം.  അതനിനമാല്  രണനിനുവം  15  വര്ഷമമാക്കുന്നതനിനുള്ള  കഭദേഗതനിയമാണഗ
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതഗ. 

Shri. M. Vincent: Sir,  I move the following amendments:

236. Delete clause 6(8)(a)

255. In the entry in column (3) against item (c) of serial number 7
of  the Schedule to the Kerala Motor Vehicles Taxation Act,
1976 proposed to  be inserted  by  clause  6(8)(b)(iii)  for  the
figures ''1400''  substitute with ''1250''.

Shri. Hibi Eden: Sir,  I move the following amendment:

242. In  the entry in column 3 against item (a) in Sl.No. 4 of the
schedule to the Kerala Motor Vehicles Taxation Act, 1976,
proposed to be amended by clause 6 (8) (a) for the figure
''180''  substitute the figure ''160''. 
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Shri. Eldhose Kunnappilly : Sir,  I move the following amendments:

243. Clause 6 (8) (b) shall be deleted.

254. In the entry in column (3) against item (b) of serial number
7 of  the Schedule to the Kerala Motor Vehicles Taxation
Act, 1976 proposed to be inserted by clause 6(8)(b)(iii) for
the figures  ''1100''  substitute with ''1000''.

Shri. V. S. Sivakumar : Sir,  I move the following amendment:

244. In  the entry in column 3 against item (i) in Sl.No. 7 of the
schedule to the Kerala Motor Vehicles Taxation Act, 1976,
proposed to be amended by clause 6 (8)(b) (i) (a)  the figure
''2250'' shall be substituted as ''1800''. 

Shri. Anil Akkara: Sir,  I move the following amendment:

253. In the entry in column (3) against item (a) of serial number
7 of  the Schedule to the Kerala Motor Vehicles Taxation
Act, 1976  proposed to be inserted by clause 6(8)(b)(iii) for
the figures ''1300''  substitute with ''1100''.

Shri. Shafi Parambil: Sir,  I move the following amendment:

256. Delete Clause 6(8)(c).

Shri. Abdul Hameed P. : Sir,  I move the following amendment:

258. In  the  entry  in  column (2)   of  serial  number  12 of  the
Schedule to the Kerala Motor Vehicles Taxation Act, 1976
proposed to be inserted by clause 6(8)(d) after the words
''cash  van''  the  words  ''except  public  service  vehicles
specially  used  for  weaker  sections  of  society''  shall  be
inserted.

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  221-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി  220-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കഗ തുലത്സ്യവവം
223-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി  222-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കഗ  തുലത്സ്യവവം  226-ാ നമ്പര്
കഭദേഗതനി  227-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിക്കഗ   തുലത്സ്യവവം   232,  233,  234   എന്നസ്പീ
കഭദേഗതനികേള്   231-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിക്കഗ   തുലത്സ്യവവം   258-ാനമ്പര് കഭദേഗതനി
259-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കഗ തുലത്സ്യവമമായതനിനമാല് അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.
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ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ പഎസകേഗ): സര്,
ഭൂരനിപെകവം  കഭദേഗതനികേളനിലുവം  പകേ.എസഗ.ആര്.ടനി.സനി.-പയ  ഒഴനിവമാക്കണപമന്നമാണഗ
പെറയന്നതഗ.  ഞമാന  കനരകത്തെ  പെറഞതുകപെമാപല  ഇതഗ  കനമാട്ടനിഫനികക്കഷനനിലൂപട
പചെയ്യമാവന്നതമാണഗ  എന്നല സര്ക്കമാര് പചെയ്യുന്നതമാണഗ. ഗസ്പീന ടമാകനിപന്റെ കേമാരത്സ്യത്തെനില്
ടമാനകസമാര്ട്ടഗ വമാഹനങ്ങള്ക്കഗ 10 വര്ഷവവം കനമാണ് ടമാനകസമാര്ട്ടഗ വമാഹനങ്ങള്ക്കഗ
15  വര്ഷവവം  വച്ചനിരനിക്കുന്നതഗ  എന്തുപകേമാണമാണഗ  എപന്നമാരു  സവംശയവം  ഇവനിപട
ഉന്നയനിച്ചു.  ടമാനകസമാര്ട്ടഗ  വമാഹനങ്ങളമാണഗ  കൂടുതല്  ഓടുന്നതഗ.  സസകേമാരത്സ്യ
വമാഹനങ്ങള്  അധനികേവം  ഓടുകേയനില.  അതുമമാത്രമല,  കൂടുതല്  വമാഹനങ്ങളനിലുവം
ഡസ്പീസല്  എഞനിനമാണുള്ളതഗ.  കൂടുതല്  കവഗത്തെനില്  ടമാനകസമാര്ട്ടഗ  വമാഹനത്തെനിനഗ
കേമാലപ്പെഴക്കവം  വരുവം  എന്നുള്ള  അനുമമാനമമാണഗ  ഇത്തെരത്തെനില്  തസ്പീരുമമാനനിക്കമാനുളള
കേമാരണവം.  കേര്ണ്ണമാടകേയവം  ടമാനകസമാര്ട്ടഗ  വമാഹനത്തെനിനഗ  ഗസ്പീന  ടമാകഗ
ഏര്പപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുണഗ.  ഗസ്പീന  ടമാകനിപല  പെണവം  മപറ്റമാന്നനിനുവം  ഉപെകയമാഗനിക്കരുതഗ
എന്നുപെറഞ്ഞു.  നനികുതനിയമാണഗ,  നനിരുല്സമാഹപപ്പെടുത്തുന്നതഗ.  ഇന്ന  കേമാരത്സ്യത്തെനിനഗ
ഉപെകയമാഗനിക്കമാന  കവണനിയമാണഗ  നനികുതനി  ചുമത്തുന്നതഗ  എന്നുപെറയമാറുണഗ.
ഉദേമാഹരണത്തെനിനഗ,  കേല്ക്കരനിയപടകമല് ടണ്ണനിനഗ  400  രൂപെ വച്ചഗ പെനിരനിക്കുന്നതമാണഗ
ഇന്തത്സ്യമാ ഗവണ്പമന്റെഗ ചുമത്തെനിയനിരനിക്കുന്ന ഏറ്റവവം വലനിയ നനികുതനി എന്നുപെറയന്നതഗ.
വലനിയ തുകേയമാണഗ.  ഇരുപെതനിനമായനിരവം കകേമാടനി രൂപെ വപര  നനികുതനി പെനിരനിക്കുന്നുണഗ.
അതഗ  ഇന്തത്സ്യമാ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഫണനികലക്കഗ  കപെമാകുവം.  പെകക  കേല്ക്കരനിയപട
ഉപെകയമാഗവം  കുറയ്ക്കുകേ  എന്നുള്ള  ലകത്സ്യമമാണതനിനുള്ളതഗ.  അതുകപെമാപല  പെഴക്കമുള്ള
എഞനിന  ഉപെകയമാഗനിക്കുന്നതഗ  തടസപപ്പെടുത്തുകേ  എന്നുള്ളതമാണഗ  ഇവനിടപത്തെ
ഉകദ്ദേശത്സ്യവം.  അതഗ  ഇയര്മമാര്ക്കഗ  പചെയ്യമാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടനില.  ഇതനിലുവം  പെലമടങ്ങഗ  തുകേ
വമായമലനിനസ്പീകേരണവം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  പപെമാലഷ്യൂഷന  കേണ്കടമാള്  കബമാര്ഡനിനഗ
സര്ക്കമാര്  പചെലവമാക്കനിപക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  ഈ  സന്ദര്ഭത്തെനില്  പ്രസ്തുത
കഭദേഗതനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  ശസ്പീ.  മഞളമാവംകുഴനി  അലനി  257-ാ  കഭദേഗതനിയനില്
വനികേലമാവംഗരുപട  കേമാരത്സ്യവം  പെറഞനിരനിക്കുന്നതഗ  നലതമാണഗ.  അപതമാപക്ക  ഇകപ്പെമാള്
തപന്ന  ഒഴനിവമാക്കനിപക്കമാടുത്തെനിട്ടുണഗ.  വമാണനിജേത്സ്യമാടനിസമാനപെരമമായ  ആവശത്സ്യത്തെനിനഗ
രൂപെമമാറ്റവം  വരുത്തുന്ന  വമാഹനങ്ങള്ക്കു  മമാത്രകമ  അധനികേ  നനികുതനി  വരുന്നുള്ളൂ.
വനികേലമാവംഗരുപട  പവഹനിക്കനിള്സനിനഗ  നനികുതനി  വരനികേയനില.  കഭദേഗതനികേപളമാന്നുവം
സസസ്പീകേമാരത്സ്യമല. 

ശസ്പീ  .    മഞളമാവംകുഴനി അലനി:  സര്,  എപന്റെ  230-ാനമ്പര് കഭദേഗതനിക്കഗ  ഞമാന
കപെമാള് ആവശത്സ്യപപ്പെടുന്നു. 
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(സഭമാവംഗങ്ങള് തമാപഴപ്പെറയവം പ്രകേമാരവം കവമാട്ടഗ കരഖപപ്പെടുത്തെനി.)

അനു  കൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദേഗ പെനി.

2. ശസ്പീ. പെനി. പകേ. അബ്ദു റബഗ 

3. പപ്രമാഫ. ആബനിദേഗ ഹുഹസന തങ്ങള്

4. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദേഗ കേബസ്പീര് 

5. ശസ്പീ. മഞളമാവംകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

7. ശസ്പീ. എ. പെനി. അനനില് കുമമാര് 

8. ശസ്പീ. അനൂപെഗ കജേക്കബഗ 

9. ശസ്പീ. അനവര് സമാദേത്തെഗ 

10. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റമാവം

11. ശസ്പീ. പെനി. പകേ. ബഷസ്പീര്

12. ശസ്പീ. വനി. പകേ. ഇബമാഹനിവം കുഞഗ 

13. ശസ്പീ. എല്കദേമാസഗ  കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

14. ശസ്പീ. ഹഹബനി ഈഡന  

15. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബമാഹനിവം 

16. കഡമാ. എന. ജേയരമാജേഗ 

17. ശസ്പീ. പകേ. സനി. കജേമാസഫഗ 

18. ശസ്പീ. പെനി. പകേ. കുഞമാലനിക്കുട്ടനി 

19. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

20. ശസ്പീ. പകേ. എവം. മമാണനി

21. ശസ്പീ. കമമാനസഗ കജേമാസഫഗ 

22. ശസ്പീ. പകേ. മുരളസ്പീധരന  

23. ശസ്പീ. എന. എ. പനലനിക്കുന്നഗ 

1196/2017.
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24. ശസ്പീ. ഉമന ചെമാണനി 

25. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന 

26. ശസ്പീ. രകമശഗ പചെന്നനിത്തെല

27. ശസ്പീ. കറമാജേനി എവം. കജേമാണ്

28. ശസ്പീ. കറമാഷനി അഗസ്റ്റനിന

29. ശസ്പീ. പകേ. എസഗ. ശബരസ്പീനമാഥന

30. ശസ്പീ. വനി. പെനി. സജേസ്പീന്ദ്രന 

31. ശസ്പീ. എന. ഷവംസുദ്ദേസ്പീന 

32. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന 

33. ശസ്പീ. ഷമാഫനി പെറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. വനി. എസഗ. ശനിവകുമമാര്

35. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജേമാസഫഗ 

36. ശസ്പീ. സനി. എഫഗ. കതമാമസഗ 

37. ശസ്പീ. പെനി. ടനി. കതമാമസഗ

38. ശസ്പീ. പെനി. ഉഹബദുള്ള

39. ശസ്പീ. എവം. ഉമര് 

40. ശസ്പീ. എവം. വനിനപസന്റെഗ 

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ  പകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദേര്

2. ശസ്പീ. പെമാറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമാന 

4. ശസ്പീമതനി പെനി. അയനിഷമാ കപെമാറ്റനി 

5. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജേമാണ് 

6. ശസ്പീ. പെനി. വനി. അനവര് 
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7. ശസ്പീ. എ. എവം. ആരനിഫഗ 

8. പപ്രമാഫ. പകേ. യ. അരുണന 

9. ശസ്പീമതനി സനി. പകേ. ആശ 

10.  ശസ്പീ. പകേ. ബമാബു 

11. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബമാലന 

12. ശസ്പീമതനി ഇ. എസഗ. ബനിജേനികമമാള് 

13. ശസ്പീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന  

14. ശസ്പീ. പകേ. ദേമാസന 

15. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദേവസനി 

16. ശസ്പീ. എല്കദേമാ എബഹമാവം 

17. ശസ്പീ. കജേമാര്ജേഗ എവം. കതമാമസഗ 

18. ശസ്പീ. ചെനിറ്റയവം കഗമാപെകുമമാര് 

19. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന 

20. കഡമാ. പകേ. ടനി. ജേലസ്പീല് 

21. ശസ്പീ. പജേയനിവംസഗ മമാതഷ്യു 

22. ശസ്പീ. ജേനി. എസഗ. ജേയലമാല് 

23. ശസ്പീ. ഇ. പെനി. ജേയരമാജേന 

24. ശസ്പീ. കജേമാണ് പഫര്ണമാണസഗ

25. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു

26. ശസ്പീ. പകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

27. ശസ്പീ. പകേ. കുഞനിരമാമന 

28. ശസ്പീ. കകേമാവൂര് കുഞ്ഞുകമമാന 

29. ശസ്പീ. വനി. പകേ. സനി. മമതഗ കകേമായ
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30. ശസ്പീ. എവം. എവം. മണനി 

31. ശസ്പീ. മമാതഷ്യു ടനി. കതമാമസഗ 

32. ശസ്പീ. പകേ. പജേ. മമാകനി 
33. ശസ്പീമതനി പജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ 

34. ശസ്പീ. എ. സനി. പമമായസ്പീന 

35. ശസ്പീ. മുഹമദേഗ മുഹസനിന പെനി.

36. ശസ്പീ. എവം. മുകകേഷഗ 

37. ശസ്പീ. ഡനി. പകേ. മുരളനി  

38. ശസ്പീ. സനി. പകേ. നമാണു 

39. ശസ്പീ. എവം. നഇൗഷമാദേഗ

40. ശസ്പീ. യ. ആര്. പ്രദേസ്പീപെഗ 

41. ശസ്പീ. എ. പ്രദേസ്പീപെഗ കുമമാര് 

42. ശസ്പീ. പകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

43. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

44. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലുണനി 

45. ശസ്പീ. പെനി. ടനി. എ. റഹസ്പീവം 

46. ശസ്പീ. എവം. രമാജേകഗമാപെമാലന

47. ശസ്പീ. പകേ. രമാജേന 

48. ശസ്പീ. എസഗ. രമാകജേന്ദ്രന

49. ശസ്പീ. ആര്. രമാകജേഷഗ

50. ശസ്പീ. റ്റനി. വനി. രമാകജേഷഗ

51. ശസ്പീ. രമാജു എബഹമാവം

52. ശസ്പീ. ആര്. രമാമചെന്ദ്രന 
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53. ശസ്പീ. രമാമചെന്ദ്രന കേടന്നപ്പെള്ളനി  

54. ശസ്പീ. പകേ. പകേ. രമാമചെന്ദ്രന നമായര് 

55. ശസ്പീ. റ്റനി. പെനി. രമാമകൃഷ്ണന 

56. ശസ്പീ. മുലക്കര രതമാകേരന 

57. പപ്രമാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനമാഥഗ 

58. ശസ്പീ. എസഗ. ശര്മ  

59. ശസ്പീ. എ. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

60. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

61. ശസ്പീ. പെനി. പകേ. ശശനി

62. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷഗ 

63. ശസ്പീ. എ. എന. ഷവംസസ്പീര്  

64. ശസ്പീമതനി പകേ. പകേ. ഹശലജേ ടസ്പീച്ചര് 

65. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമമാര് 

66. ശസ്പീ. വനി. എസഗ. സുനനില് കുമമാര്

67. ശസ്പീ. കേടകേവംപെള്ളനി സുകരന്ദ്രന 

68. ശസ്പീ. പകേ. സുകരഷഗ കുറുപ്പെഗ

69. ശസ്പീ. എവം. സസരമാജേഗ

70. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മമാസ്റ്റര്

71. ശസ്പീ. പെനി. തനികലമാത്തെമന 

72. കഡമാ. ടനി. എവം. കതമാമസഗ ഐസകേഗ 

73. ശസ്പീ. പെനി. ഉണ്ണനി

74. ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജേയന

75. ശസ്പീ. എന. വനിജേയന പെനിള്ള

                നനിഷ്പകത പെമാലനിക്കുന്നവര് : ഇല.
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 40

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് - 75

നനിഷ്പകത പെമാലനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില. 

ശസ്പീ.  മഞളമാവംകുഴനി  അലനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  230 -ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി
40-പനതനിപര 75 കവമാട്ടുകേകളമാപട സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  

ശസ്പീ.  മഞളമാവംകുഴനി  അലനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  257-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എന.  എ.  പനലനിക്കുന്നഗ അവതരനിപ്പെനിച്ച  216-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകേ.  എസഗ.  ശബരസ്പീനമാഥന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  217,  238,  248  എന്നസ്പീ
നമ്പര് കഭദേഗതനികേള്  സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകേ.  മുരളസ്പീധരന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  218-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എന.  ഷവംസുദ്ദേസ്പീന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  219,  228,  235  എന്നസ്പീ  നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അനവര്  സമാദേത്തെഗ   അവതരനിപ്പെനിച്ച  220-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

പപ്രമാഫ. ആബനിദേഗ ഹുപപസന തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച്ച 222, 227, 245, 247,
249, 250, 251, 252  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വനി.  പകേ.  ഇബമാഹനിവംകുഞഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  224-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന അവതരനിപ്പെനിച്ച  225-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. വനി. പെനി. സജേസ്പീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച്ച 229, 239, 240, 241 എന്നസ്പീ നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  സനി.  എഫഗ.  കതമാമസഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  231-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ. എവം. വനിനപസന്റെഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച 236, 255 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദേഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പപഹബനി  ഈഡന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  242-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എല്കദേമാസഗ   കുന്നപ്പെനിളളനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  243,  254  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വനി.  എസഗ.  ശനിവകുമമാര് അവതരനിപ്പെനിച്ച  244-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അനനില്  അക്കര  അവതരനിപ്പെനിച്ച  253-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  ഷമാഫനി  പെറമ്പനില്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  256-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദേഗ  .പെനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  258-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ആറമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന പ്രശ്നപത്തെ,

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.....

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.....

ആറമാവം  വകുപ്പെഗ  ബനിലനിപന്റെ  ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന  പ്രശ്നവം  സഭ
അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ആറമാവം  വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന്നു.

ഏഴമാവം വകുപ്പെഗ

Shri. Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments: 

260. In the second proviso to section 4(1) of the Kerala Tax on
Luxuries Act, 1976  proposed to be inserted by clause 7(a),
after  the words ''educational institutions''  the symbol and
words '', Sports agencies'' shall be inserted.
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276. In Section 10 AB of the Kerala Tax on Luxuries  Act 1976

proposed to  be inserted  by  clause  7 (c)  after  the  words

''every person'' the words ''except the deceased'' shall be

inserted. 

ഏപതങ്കേനിലുവം  പപപ്രവറ്റഗ  കേമ്പനനികേള്   ലകസറനി  ടമാകനിനത്തെനില്  കുടനിശ്ശെനികേ

വരുത്തെനിയനിട്ടുപണങ്കേനില്,  ആ കുടനിശ്ശെനികേ  ആ കേമാലത്തെഗ ഡയറകര്  സമാനത്തെനിരുന്ന

വത്സ്യകനികേളനില്നനിന്നുവം  കപെഴണല്  ലയബനിലനിറ്റനി  ആയനി  ഈടമാക്കമാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുപവന്നഗ  ഇവനിപട  പെറയന്നു.  എന്നമാല്  മരണപപ്പെട്ടുകപെമായവപര

ഒഴനിവമാക്കണപമന്നമാണഗ  ഞമാന  276-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിയനില്  പെറയന്നതഗ.

ഡയറകര്മമാര്  ഉണമായനിരുന്നു, പെഴയകേമാലത്തെഗ കുടനിശ്ശെനികേ വന്നനിരുന്നു, പെകക അവര്

മരനിച്ചുകപെമായനി.  മരനിച്ചുകപെമായനിട്ടുപണങ്കേനില്  അതനില്നനിന്നുവം  ഒഴനിവമാക്കണപമന്നമാണഗ

പെറയന്നതഗ. 

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendments: 

262. In  section 4(2)(a)(i)  of  the  Kerala  Tax  on Luxuries  Act,

1976 proposed to be substituted by  clause 7(b)(i) for  the

word ''six'' the word ''five'' shall be substituted.

267. In section 4(2)(a)(i) & (ii) of the Kerala Tax on Luxuries

Act, 1976 proposed to be substituted by clause 7(b)(i) the

words ''per cent'' shall be replaced with ''percent''.

272. In Section 4(2) (a) (ii) of the Kerala Tax on Luxuries  Act

1976  proposed to be substituted by clause 7 (b) (i) for the

words ''ten''  Substitute the word ''five''.

Shri. Anil Akkara : Sir, I move the following amendment: 

263. In section 4(2)(a)(i) of the Kerala Tax  on Luxuries Act,

1976  proposed to be substituted by clause 7(b)(i) for the

word  ''six'' shall be replaced with ''three''.
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Shri. P. T. Thomas : Sir, I move the following amendment: 

264. In section 4(2)(a)(i) of the Kerala Tax  on Luxuries Act,
1976 proposed to be substituted by clause 7(b)(i) for the
word  ''six'' substitute the word ''four''.

Shri. P. K. Kunhalikutty: Sir, I move the following amendment: 

266. In section 4(2)(a)(i) of the Kerala Tax  on Luxuries Act,
1976 proposed to be substituted by clause 7(b)(i) 

(1) for the word ''six'' substitute the word ''five''.

(2) after the words ''one thousand'' insert the words ''five
hundred''.

Shri. V. D. Satheesan: Sir, I move the following amendment: 

268. In section 4(2)(a)(i) of the Kerala Tax on Luxuries Act,
1976  proposed to be substituted by clause 7(b)(i) for the
word  ''four'' substitute the word ''six''.

Shri. K. C. Joseph: Sir, I move the following amendment: 

269. In section 4(2)(a)(i) of the Kerala Tax on Luxuries Act,
1976 proposed to be substituted by clause 7(b)(i) for the
word  ''four'' substitute the word ''seven''.

Shri. A. P. Anil Kumar: Sir, I move the following amendment: 

270. In section 4(2)(a)(i) of the Kerala Tax on Luxuries Act,
1976  proposed to be substituted by clause 7(b)(i) for the
word ''four'' substitute the word ''eight''.

Shri. K. Muraleedharan: Sir, I move the following amendment: 

271. In Section 4 (2) a (i) of the Kerala Tax on Luxuries  Act
1976  proposed to be substituted by clause 7 (b) (i) for
the words  ''one thousand rupees''  Substitute the words
''one thousand and five hundred rupees''.
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Shri.  Thiruvanchoor  Radhakrishnan:  Sir,  I  move  the  following
amendment: 

273. In Section 4(2) (a) (ii) of the Kerala Tax on Luxuries  Act
1976 proposed to be substituted by clause 7 (b) (i) for the
words  ''ten”  Substitute the word "six”.

Shri.  K. M. Shaji:  Sir, I move the following amendment: 

274. In Section 4(2) (a) (ii) of the Kerala Tax on Luxuries  Act
1976 proposed to be substituted by clause 7 (b) (i) 

(1)   for  the  word  ''ten''   the  word  ''Seven''  shall  be
substituted''

(2)  after the words ''one thousand'' insert the words ''five
hundred''

Shri. V. T. Balram : Sir, I move the following amendment: 

275. In Section 4(2) (a) (ii) of the Kerala Tax on Luxuries  Act
1976 proposed to be substituted by clause 7 (b) (i) for the
words ''one thousand” Substitute the words ''one thousand
and five hundred”.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  265-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  262-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിക്കഗ
തുലത്സ്യമമായതനിനമാല് അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.  

ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ പഎസകേഗ): സര്,

കഭദേഗതനികേപളമാന്നുവം സസസ്പീകേമാരത്സ്യമല. ശസ്പീ. മഞളമാവംകുഴനി അലനി പെറഞ വമാദേവം,
ഇതുവപര  നമള്  ചെര്ച്ച  പചെയ്തുപകേമാണനിരുന്നതഗ  inheritance-പനക്കുറനിച്ചമാണഗ.
അസറ്റഗസഗ  ഇനപഹറനിറ്റഗ  പചെയ്തുപവങ്കേനില്  ലയബനിലനിറ്റസ്പീസുവം  ഇനപഹറനിറ്റഗ  പചെയ്യുവം.
ഏകേപെകസ്പീയമമായനി എടുക്കുന്നതഗ ശരനിയമാകുകേയനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  മഞളമാവംകുഴനി അവതരനിപ്പെനിച്ച  260, 276  എന്നസ്പീ നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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പപ്രമാഫ. ആബനിദേഗ ഹുപപസന തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച്ച 262, 267, 272 എന്നസ്പീ
നമ്പര് കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അനനില്  അക്കര  അവതരനിപ്പെനിച്ച  263-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പെനി.  ടനി.  കതമാമസഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  264-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പെനി.  പകേ.  കുഞമാലനിക്കുട്ടനി അവതരനിപ്പെനിച്ച 266-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  268-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകേ.  സനി.  കജേമാസഫഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  269-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എ.  പെനി.  അനനില് കുമമാര് അവതരനിപ്പെനിച്ച  270-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകേ.  മുരളസ്പീധരന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  271-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന അവതരനിപ്പെനിച്ച  273-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകേ.  എവം.  ഷമാജേനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  274-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റമാവം  അവതരനിപ്പെനിച്ച  275-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ഏഴമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന പ്രശ്നപത്തെ,

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.....

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.....

ഏഴമാവം  വകുപ്പെഗ  ബനിലനിപന്റെ  ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന  പ്രശ്നവം  സഭ
അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ഏഴമാവം  വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന്നു. 
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എട്ടമാവം വകുപ്പെഗ

Shri. Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

278. Clause 8(a) and (b) shall be recast as follows- 

''(a) in  item  3,  after  the  words  ''domestic  company''  the
words ''or foreign company'' shall be inserted. 

(b) item 4 shall be omitted''.

കഫമാറനിന കേമ്പനനികേള്ക്കഗ കേമാര്ഷനികേമാദേമായ നനികുതനി  80  ശതമമാനപമന്നുള്ളതഗ
കുറച്ചഗ  30  ശതമമാനമമാക്കനിയതഗ  വളപര  നലതമാണഗ.  ഹപ്രവറ്റഗ  പെമാര്ട്ടനികേളുപട
പഡമാമസ്റ്റനികേഗ കേമ്പനനികേള്ക്കഗ  50  ശതമമാനപമന്നുള്ളതഗ  30  ശതമമാനമമാക്കനി.  പെപക
നമ്മുപട സഹകേരണ സവംഘങ്ങള്ക്കഗ ഇകപ്പെമാഴുവം  35 ശതമമാനവം മുതല് 50  ശതമമാനവം
വപരപയന്നുള്ളതഗ അകത രസ്പീതനിയനില് നനില്ക്കുകേയമാണഗ.  ബനിലനില് വളപര കൃതത്സ്യമമായനി
പെറഞനിട്ടുണഗ. അതനില് മമാറ്റവം വരുത്തെനിയനിട്ടനില. അതഗ 30 ശതമമാനമമാക്കണപമന്നമാണഗ
എനനിക്കഗ പെറയമാനുള്ളതഗ. സഹകേരണ സവംഘങ്ങള്ക്കഗ പകേമാടുക്കമാത്തെ നനികുതനിയനിളവഗ
കഫമാറനിന കേമ്പനനികേള്ക്കഗ നല്കേരുപതന്നമാണഗ എനനിക്കഗ പെറയമാനുള്ളതഗ.

Shri. V. P. Sajeendran: Sir, I move the following amendment:

279. In Item (4) of schedule of the Kerala Agricultural Income
Tax Act, 1991 proposed to be substituted by clause 8(b) for
the words ''thirty'' the word ''fifty'' shall be substituted.

Shri.  Thiruvanchoor  Radhakrishnan: Sir,  I  move  the  following
amendment:

281. In  Item  (4)  in  the  schedule  of  the  Kerala  Agricultural
Income Tax Act, 1991 proposed to be substituted by clause
8(b) shall be recast as follows- 

''(4) In the case of domestic company ten per cent and in
the case of foreign company twenty per cent of the
total Agricultural Income''.
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Shri. V. D. Satheesan: Sir, I move the following amendment:

282. In Item (4) of schedule of the Kerala Agricultural Income Tax
Act, 1991 proposed to be substituted by clause 8(b) shall be
recast as follows- 

''(4) In the case of domestic company fifteen per cent and in
the case of foreign company twenty five per cent of the
total Agricultural Income''.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  280-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  279-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിക്കഗ
തുലത്സ്യമമായതനിനമാല് അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.

ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (  കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ ഐസകേഗ  ): സര്,
കഭദേഗതനികേപളമാന്നുവം സസസ്പീകേമാരത്സ്യമല.  യഥമാര്തത്തെനില് ഒരു മമാറ്റവവം വരുത്തെനിയനിട്ടനില.
ശസ്പീ. ഉമന ചെമാണനി അവതരനിപ്പെനിച്ച അകത കേമാരത്സ്യങ്ങള് തപന്നയമാണഗ ഇതനിലുമുള്ളതഗ.
സഹകേരണ  സവംഘങ്ങള്ക്കഗ  കേമാര്ഷനികേമാദേമായ  നനികുതനിയനിലമാത്തെതുപകേമാണമാണഗ
അക്കമാരത്സ്യവം പെറയമാത്തെതഗ.  

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  മഞളമാവംകുഴനി  അലനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  278-ാ  നമ്പര്
കഭദേഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വനി.  പെനി.  സജേസ്പീന്ദ്രന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  279-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന അവതരനിപ്പെനിച്ച  281-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  282-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

എട്ടമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന പ്രശ്നപത്തെ

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്............

എട്ടമാവം  വകുപ്പെഗ  ബനിലനിപന്റെ  ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന  പ്രശ്നവം  സഭ
അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

എട്ടമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന്നു.
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ഒമ്പതമാവം വകുപ്പെഗ

Shri. Roshy Augustine: Sir, I move the following amendments:

283. In the entry in Column (4) against serial number 8 in the
table of section 6(1)(a) of the Kerala Value Added Tax Act,
2003 proposed to be inserted by clause 9(1)(a)(i)(c) for the
figure  and  symbol  ''2%''  substitute  with  the  figure  and
symbol ''0%''.

290. In the entry in Column (4) against serial number 9 in the
table of  section 6(1)(a)  of Kerala Value Added Tax  Act
2003, proposed to be inserted by clause 9(1)(a)(i)(c) for the
figure  and  symbol  ''2%''  substitute  with  the  figure  and
symbol ''0%''.

297. In the entry in the column (4) against sl. no. 11 in the table
of Section 6 (1) (a) of Kerala Value Added Tax Act, 2003,
proposed to be inserted by clause 9 (1) (a) (i) (c) for the
figure and symbol ''2%''  substitute the figure and symbol
''0%''.

310. In Clause 9(2) (b), the following sub clause shall be added
and the existing clause shall be renumbered.

''(i) In sub clause (i), the words 'on their sale in the
State' shall be deleted''.

Shri. Abdul Hameed P. : Sir, I move the following amendments:

287. Serial number 9 in the table of section 6(1)(a) of the Kerala
Value Added Tax  Act,  2003 proposed to be inserted by
clause  9(1)(a)(i)(c)  shall  be  deleted  and  rearrange
accordingly.

302. In clause 9 (1) (a) (ii), after the first proviso, the following
proviso shall be added.

''Provided  also  that  any  food  item  cooked  or
manufactured  and  sold  by  any  registered  orphanages
shall be exempted from paying tax''.  
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Dr. N. Jayaraj: Sir, I move the following amendment:

292. In the entry in Column (4) against serial number 10 in the
table of section 6(1)(a) of Kerala Value Added Tax  Act
2003, proposed to be inserted by clause 9(1)(a)(i)(c), the
figure  and  symbol  ''2%''  shall  be  substituted  with  the
figure and symbol ''0%''.

Shri. V. T. Balram: Sir, I move the following amendment:

299. In the 17th proviso to section 6 (1) of the Kerala Value
Added Tax Act, 2003 proposed to be inserted by clause 9
(1) (a) (ii) after the words ''cooked food''  add the word
''sweets''.  

Shri. Sunny Joseph: Sir, I move the following amendment:

300. In the 17th proviso to section 6 (1) of the Kerala Value
Added Tax Act, 2003 proposed to be inserted by clause
9 (1) (a) (ii) after the words ''cooked food'' add the words
''and fruit juices''.  

Shri. Shafi Parambil: Sir, I move the following amendment:

301. In the 17th proviso to section 6 (1) of the Kerala Value
Added Tax Act, 2003 proposed to be inserted by clause
9 (1) (a) (ii) after the words ''cooked food'' add the word
''beverages''.

Shri. M. Ummer: Sir, I move the following amendment:

303. The third proviso to clause 9(1)(a) shall be deleted.

Shri. Anwar Sadath: Sir, I move the following amendment:

304. In  the  19th proviso  to  subsection(1)  of  section  6
proposed to be inserted in the Kerala Value Added Tax
Act, 2003 by clause 9(1)(a)(ii) for the words ''at five
per cent'' substitute the words ''at four per cent''.
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Shri. Manjalamkuzhi Ali: Sir, I move the following amendments:

306. In section 8 (a) (i) of the Kerala Value Added Tax Act, 2003
proposed to be inserted by Clause 9 (2)(a) (i) for  the word
''plant''  substitute with the words ''except biogas plant''.

307. In  the  proviso  to  section  8  (a)  (i)  of  the  Kerala  Value
Added Tax Act, 2003 proposed to be substituted by Clause
9  (2)(a)  (i)  for   the  words  ''Kerala  Water  Authority''
substitute the words ''Public Undertaking Companies''.

308. In the second proviso to section 8(a)(ii) of the Kerala Value
Added Tax Act, 2003 proposed to be substituted by  Clause
9 (2) (a) (ii) (a) for the words ''Kerala Water Authority”
substitute the words ''Public Undertaking Companies''.

309. In the third proviso to section 8 (a) (ii)  of the  Kerala Value
Added Tax Act,, 2003 proposed to be sustituted by  Clause
9 (2 ) (a) (ii) (b)  the words ''Kerala Water Authority'' shall
be  substituted  with  the  words  ''Public  Undertaking
Companies''.

319. In Section 25 E(1)(c) of the Kerala Value Added Tax Act,
2003 proposed to be inserted by clause 9(6) for the words
''financial  years''   substitute  the  words  ''previous  financial
years''.

Shri. P. Ubaidulla: Sir, I move the following amendment:

314. In  Section  8(f)(i)  of  the  Kerala  Value  Added  Tax  Act,
2003- 

(i) the words ''on their sale in the State'' shall be deleted.

(ii) The following note shall be added

''note:-this shall be deemed to have come into force on
and from 1st day of April 2013''.
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Shri. Parakkal Abdulla: Sir, I move the following amendment:

315. In Section 8(f)(i) of the Kerala Value Added Tax Act, 2003
new proviso shall be added as follows ''provided that dealers
whose annual turn over is below  rupees fifty  lakhs, shall  be
exempted  from paying  tax  under  the  above  subsection  with
effect from 1st April 2013.'' 

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendments:

316. In Section 25(D) of the Kerala Value Added Tax Act, 2003
proposed to be inserted by clause 9(6) the words ''two years''
shall be substituted with the words ''one  year''. 

318. In Section 25 E(1) proposed to be inserted in the Kerala Value
Added Tax  Act,  2003  by  clause  9(6)  the  symbol  and the
words '', all penalities'' shall be deleted. 

325. In section 58 A(1) of the Kerala Value Added Tax Act, 2003
proposed to  be inserted  by  clause  9(13)  the words  ''Deputy
Commisioner (Appeals) or'' shall be deleted. 

327. In  section  58A(2)(a)  of  the  Kerala  Value  Added  Tax  Act,
2003 proposed to be inserted by clause 9(13) the words ''High
Court'' shall be substituted with the words ''Honourable High
Court''.

Shri. Roji M. John: Sir, I move the following amendment:

317. In Section 25 E(1) of the Kerala Value Added Tax Act, 2003
proposed  to  be  inserted  by  clause  9(6)  for  the  figure  and
symbol ''5%''  substitute the figure and symbol ''3%''.

Shri. K. C. Joseph: Sir, I move the following amendment:

320. In section 25E(4) of the Kerala Value Added Tax Act, 2003
proposed  to  be  substituted  by  clause  9(6)  for  the  words
''Thirty per cent'' shall be substitute with the words ''Twenty
five per cent''.

1196/2017.
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Shri. V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments: 

321. In  section  46(3)(f)  of  the  Kerala  Value  Added  Tax  Act,
2003 proposed to be inserted by clause 9(9) for the words
''coastal cargo'' substitute the words ''coastal shipping''. 

324. In the second proviso to sub-section (4) of section 55 of the
Kerala Value Added Tax Act, 2003 proposed to be inserted
by  clause  9(12)  for  the  words  ''disputed  amount  of  tax''
substitute the words ''tax assessed''. 

326. In section 58 A(1) of the Kerala Value Added Tax Act, 2003
proposed to be inserted by clause 9(13) for the words ''as he
deems  fit''  substitute  the  words  ''within  the  period  as
prescribed''.

Shri. K. Muraleedharan: Sir, I move the following amendment: 

322. In section 48(1) of the Kerala Value Added Tax Act, 2003
proposed to  be substituted  by  clause  9(11)  for  the  words
''two hundred and fifty rupees''  substitute the words ''two
hundred rupees''.

Shri. M. Vincent: Sir, I move the following amendment:

323. In the second proviso to sub-section (4) of section 55 of
the Kerala  Value Added Tax  Act,  2003 proposed to be
substituted by clause 9(12) the figure and symbol ''20%''
shall be substituted with figure and symbol ''10%''.

Shri. V. D. Satheesan: Sir, I move the following amendment: 

328. In section 58 A(4) of the Kerala Value Added Tax  Act,
2003 proposed to be added by clause 9(13) the words ''in
person or the person authorised by him'' shall be added at
the end.
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മനി  .    സസ്പീക്കര് :  284,  285,  286  എന്നസ്പീ   കഭദേഗതനികേള്  283-ാ  നമ്പര്
കഭദേഗതനിക്കുവം  288, 289, 291  എന്നസ്പീ  കഭദേഗതനികേള്  290-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കുവം
293,  294  എന്നസ്പീ  കഭദേഗതനികേള്  292-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കുവം  295,  296,  298
എന്നസ്പീ   കഭദേഗതനികേള്  297-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിക്കുവം  311,  312,  313  എന്നസ്പീ
കഭദേഗതനികേള് 310-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിക്കുവം തുലത്സ്യമമായതനിനമാല് അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.

ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (  കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ ഐസകേഗ  ): സര്,

283  മുതല്  298  വപരയള്ള  കഭദേഗതനികേള്  ഹകേത്തെറനിപയ  എകവംപ്റ്റഗ  പചെയ്യമാന

കവണനിയള്ളതമാണഗ. അതനിനഗ നത്സ്യമായവം ഞമാന പെറഞ്ഞു. ഒറ്റത്തെറനിക്കമാര് തുടങ്ങനിയവപര

എങ്ങപനയമാണഗ  സഹമായനിക്കമാന  പെറ്റുകേപയന്നഗ  കൂട്ടമായനി  ആകലമാചെനിക്കമാവം.

ജേനി.എസഗ.ടനി. വന്നമാല് ഇകത പെറ.  അവര്ക്കഗ പെനിരനിക്കുന്ന നനികുതനി തനിരനിച്ചുപകേമാടുക്കമാവം,

നനികുതനിയനില്നനിന്നുവം ഒഴനിവപകേമാടുക്കമാന പെറ്റത്തെനില.  അതുപകേമാണഗ ഉടപന ഒരു മമാറ്റവം

വരുകത്തെണ കേമാരത്സ്യമനില. 299 മുതല് 301 വപരയള്ളതഗ ജേയനിലനില് ഉത്പെമാദേനിപ്പെനിക്കുന്ന

ചെപ്പെമാത്തെനിയപടകമലുള്ള  നനികുതനി  ഒഴനിവമാക്കുന്നതമാണഗ.  ശസ്പീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റമാവം

അവതരനിപ്പെനിച്ച  299-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിയനില്  സസസ്പീറ്റഗസുവംകൂടനി  കചെര്ക്കണപമന്നു

പെറഞനിട്ടുണഗ. അതഗ സസസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  

ശസ്പീ. സണ്ണനി കജേമാസഫഗ അവതരനിപ്പെനിച്ച 300-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനിയനില് ഫ്രൂട്ടഗസഗ

ജേഷ്യൂസുകേപളയവം ഉള്പപ്പെടുത്തെണപമന്നു പെറയന്നുണഗ.  അതുവം  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  

ശസ്പീ.  ഷമാഫനി  പെറമ്പനില്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  301-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനിയനില്
ബനിവകറജേസനിപന  ഉള്പപ്പെടുത്തെണപമന്നഗ  പെറഞതുവം  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  ഇവപയലമാവം
അവനിപട ഉത്പെമാദേനിപ്പെനിക്കുന്നതമാണഗ,  കേച്ചവടവം പചെയ്യുന്നതനിനഗ പകേമാടുക്കമാന കേഴനിയനില.
സസര്ണ്ണത്തെനിപന്റെ കേമാരത്സ്യവം നമള് ചെര്ച്ച പചെയ്തുകേഴനിഞ്ഞു.  ശസ്പീ. എന. ഷവംസുദ്ദേസ്പീനുവം മറ്റുവം
അവതരനിപ്പെനിച്ച  കഭദേഗതനികേളനില്  പെറയന്നതഗ  ഇനനി  മുതകല  കേനിട്ടുകേയള്ളൂ.  മുനകേമാല
പ്രമാബലത്സ്യമനില.  അതുപകേമാണഗ അതഗ സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടഗ കേമാരത്സ്യമനില.  

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റമാവം  അവതരനിപ്പെനിച്ച  299,  ശസ്പീ.  സണ്ണനി
കജേമാസഫഗ അവതരനിപ്പെനിച്ച  300,  ശസ്പീ.  ഷമാഫനി പെറമ്പനില് അവതരനിപ്പെനിച്ച  301  എന്നസ്പീ
നമ്പര് കഭദേഗതനികേള് സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  കറമാഷനി അഗസ്റ്റനിന അവതരനിപ്പെനിച്ച  283, 290, 297, 310  എന്നസ്പീ നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദേഗ  പെനി.  അവതരനിപ്പെനിച്ച  287,  302  എന്നസ്പീ  നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

കഡമാ.  എന.  ജേയരമാജേഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  292-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എവം.  ഉമര്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  303-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അനവര്  സമാദേത്തെഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  304-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എ.  പെനി.  അനനില് കുമമാര് അവതരനിപ്പെനിച്ച  305-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. മഞളമാവംകുഴനി അലനി അവതരനിപ്പെനിച്ച 306, 307, 308, 309, 319 എന്നസ്പീ
നമ്പര്  കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പെനി.  ഉഹബദുള്ള  അവതരനിപ്പെനിച്ച  314-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പെമാറക്കല്  അബ്ദുല  അവതരനിപ്പെനിച്ച  315-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

പപ്രമാഫ. ആബനിദേഗ ഹുഹസന തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച്ച 316, 318, 325, 327
എന്നസ്പീ  നമ്പര് കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  കറമാജേനി  എവം.  കജേമാണ്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  317-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകേ.  സനി.  കജേമാസഫഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  320-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വനി.  പെനി.  സജേസ്പീന്ദ്രന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  321,  324,  326  എന്നസ്പീ  നമ്പര്
കഭദേഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകേ.  മുരളസ്പീധരന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  322-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  എവം.  വനിനപസന്റെഗ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  323-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ

നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  328-ാ  നമ്പര്  കഭദേഗതനി  സഭ

നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

കഭദേഗതനി പചെയ പ്രകേമാരമുള്ള ഒമ്പതമാവം വകുപ്പെഗ  ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന

പ്രശ്നപത്തെ

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്............

കഭദേഗതനി പചെയ പ്രകേമാരമുള്ള ഒമ്പതമാവം വകുപ്പെഗ  ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന

പ്രശ്നവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

കഭദേഗതനി പചെയ പ്രകേമാരമുള്ള ഒമ്പതമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന്നു.

പെത്തെമാവം വകുപ്പെഗ

(കഭദേഗതനി ഇല)

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പെത്തെമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന പ്രശ്നപത്തെ

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്............

പെത്തെമാവം  വകുപ്പെഗ  ബനിലനിപന്റെ  ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന  പ്രശ്നവം  സഭ

അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

പെത്തെമാവം വകുപ്പെഗ ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന്നു.

ഒന്നമാവം വകുപ്പുവം പെസ്പീഠനികേയവം കപെരുവം

Shri. V. K. Ebrahim Kunju: Sir, I move the following amendment;

107. The effective dates of clauses inserted together in clause 1(2)

shall be inserted as the beginning of respective Acts.
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Shri. T. A. Ahammed Kabeer: Sir, I move the following amendment:

108. At the beginning of clause 1(2)(v)  add the words and symbol
''sub-clause (2) of section 6,''.

ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (  കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ ഐസകേഗ  ): സര്,
കഭദേഗതനികേപളമാന്നുവം സസസ്പീകേമാരത്സ്യമല.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ. വനി. പകേ. ഇബമാഹനിവം കുഞഗ അവതരനിപ്പെനിച്ച 107-ാ നമ്പര്
കഭദേഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. ടനി.  എ. അഹമദേഗ കേബസ്പീര് അവതരനിപ്പെനിച്ച 108-ാ നമ്പര് കഭദേഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ഒന്നമാവം വകുപ്പുവം പെസ്പീഠനികേയവം കപെരുവം ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന പ്രശ്നപത്തെ

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്............

ഒന്നമാവം വകുപ്പുവം പെസ്പീഠനികേയവം കപെരുവം ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമാക്കണപമന്ന പ്രശ്നവം സഭ
അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ഒന്നമാവം വകുപ്പുവം പെസ്പീഠനികേയവം കപെരുവം ബനിലനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന്നു.

ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (  കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ ഐസകേഗ  ): സര്,
2016-പല  കകേരള  ധനകേമാരത്സ്യ  ബനില്  പെമാസമാക്കണപമന്ന  പ്രകമയവം  ഞമാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസഗ  .    സുനനില്  കുമമാര്  ): സര്,   ഞമാന
പ്രകമയപത്തെ പെനിന്തമാങ്ങുന്നു.

ശസ്പീ  .    പെനി  .    പകേ  .    കുഞമാലനിക്കുട്ടനി  : സര്,  അധനികേപമമാന്നുവം പെറയന്നനില.  പുതനിയ
ബഡ്ജേറ്റഗ  ചെര്ച്ചയപട  സമമാപെനമമാണകലമാ  ഇകപ്പെമാള്  നടക്കുന്നതഗ.   അതനില്
കേമാരത്സ്യമമായ നനികുതനി വരുമമാനവം ഉണമായനിട്ടനില. 805 കകേമാടനി രൂപെയപട അധനികേ നനികുതനി
വരുമമാനമമാണുള്ളതഗ.  കലമാണമായനി ഒരു വലനിയ തുകേപയടുത്തെമാല് അതനിപന്റെ ഇന്റെറസ്റ്റഗ
പകേമാടുക്കമാനകപെമാലുവം  തനികേയനില.  അത്രയഗ  കുറഞ  വരുമമാനമമാണഗ.  അധനികേ
നനികുതനിഭമാരവം  അടനികച്ചല്പ്പെനിച്ചുപവന്നുള്ള  നനിലയനില്   നമപളമാപക്ക  പെറഞനിട്ടുണഗ.
എന്നമാല്  നനികുതനി  ഭമാരമമാണുതമാനുവം.  ഈ  സമാഹചെരത്സ്യത്തെനില്  പുതനിയ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
ഡവലപ്പെഗപമന്റെഗ  കപ്രമാഗമാമനിപന  പമമാത്തെത്തെനില്  റനിവഷ്യൂ  പചെയ്യുകേയമാപണന്നുപണങ്കേനില്
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ഒരു ടമാക്കനികലക്കഗ ഇകപ്പെമാഴുവം വന്നനിട്ടനില. ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഹണനിമൂണ് പെനിരസ്പീപഡമാപക്ക
കേഴനിഞ്ഞു.  ഡവലപ്പമന്റെനിപന്റെ കഫസുവം ജേനകകമ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുപട കഫസുപമന്നഗ
എടുത്തുപെറയമാന  എന്തമാണഗ  ഉണമായതഗ;  അങ്ങപനപയമാരു  ഹഹസസ്പീഡനികലക്കഗ
തുടക്കവം  കപെമാകുന്നുപവന്നുപെറയത്തെക്ക  കേമാരത്സ്യങ്ങള്  ഒന്നുവം  ഉണമായനിട്ടനില.   കേഴനിഞ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കുറ്റവവം കുറവവം കപെമാരമായ്മയപമമാപക്ക കനമാക്കനി കുറച്ചുകേമാലവം കപെമാകേമാവം.
പെപക എത്ര കേമാലവം അങ്ങപന കപെമാകുവം?  നനിങ്ങളുകടതമായ കേമാരത്സ്യങ്ങളനികലപക്കമാപക്ക
കേടക്കമാന  സമയമമായനി.  അങ്ങപന  വരുകമ്പമാള്  കേമാശുവം  വരുമമാനവപമമാപക്ക
കവണനിവരുവം.  കലമാപണടുത്തെഗ  നടത്തെമാപമന്നുള്ളതനിപനക്കുറനിപച്ചമാപക്ക  നമള്  ചെര്ച്ച
പചെയതമാണഗ.  അതനികലക്കഗ  കേടക്കുന്നനില.  ഒരു  ഹററ്റഗ  സനിരനിറ്റനിലമാണഗ  ഇവനിപട
ധനകേമാരത്സ്യ ബനിലനിപന്റെ ചെര്ച്ച നടന്നതഗ.  പ്രതനിപെകത്തു നനിന്നുവന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്
ചെനിലതഗ  സസസ്പീകേരനിച്ചു.  ഞങ്ങളുവം  കേണ്സ്ട്രേകസ്പീവമായമാണഗ  ചെര്ച്ചയനില്  പെപങ്കേടുത്തെതഗ.
ചെര്ച്ചയനില്  വനിമര്ശനിക്കമാനുള്ളതഗ  വനിമര്ശനിക്കുകേയവം  ബഹനിഷ്കരനിക്കമാനുള്ളതഗ
ബഹനിഷ്കരനിക്കുകേയവം സമരവം പചെയ്യമാനുള്ളതഗ സമരവം പചെയ്യുകേയവം പചെയ്തു.  സവംസമാനവം
കനരനിടുന്ന  വളപര  ഗരുതരമമായ  പ്രശ്നങ്ങളനികലക്കഗ  ഗവണ്പമന്റെഗ  കേടക്കണവം.  മൂന്നമാവം
വമായനയനില്  അധനികേവം  സവംസമാരനികക്കണ  കേമാരത്സ്യമനിലമാത്തെതുപകേമാണഗ  ഞമാന  വളപര
ചുരുക്കുകേയമാണഗ.  ടമാകനിപന്റെ  കകേമാണ്പടകഗറ്റനില് നനിന്നഗ  പെറയകേയമാപണങ്കേനില്,  ചെനില
കേമാരത്സ്യങ്ങപള  നനിരുതമാഹപപ്പെടുത്തെമാന  കവണനി  ടമാകഗ  പകേമാണ്ടുവരമാപമന്നഗ  കനരപത്തെ
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ധനകേമാരത്സ്യ വകുപ്പുമനനി ഗസ്പീന ടമാകനിപന്റെ കേമാരത്സ്യത്തെനില് പെറഞ്ഞു.  ആ
നനിലയനില്  ചെനിന്തനിക്കുന്നതഗ  വളപര  നലതമാണഗ.  വരുമമാനവം  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാന
അതുകപെമാപല എത്രകയമാ കേമാരത്സ്യങ്ങളുണഗ. ദുബമായഗ കറമാഡഗ റൂള്സഗ (ഗതമാഗത നനിയമവം)
ലവംഘനിക്കുന്നവരനില്  നനിന്നുള്ള  ഹഫനനില്നനിന്നഗ  അവര്ക്കഗ  കേനിട്ടുന്ന  വരുമമാനവം
എത്രയമാപണന്നഗ  അറനിയമാകമമാ;  അതനിപന്റെ  ഫലമമായനി  കറമാഡഗ  നനിയമങ്ങള്
കേര്ശനമമായനി  പെമാലനിക്കപപ്പെടുന്നു.  നനിയമവം  ലവംഘനിച്ചമാല്  അകപ്പെമാള്  ഹഫന
ഈടമാക്കുവം.  മറ്റു  കേമാരത്സ്യങ്ങപളമാന്നുവം  ഇല.  ബഹുമമാനപൂര്വ്വവം  തപന്നയമാണഗ  ഹഫന
ഈടമാക്കുന്നതഗ.  അതഗ  വലനിപയമാരു  വരുമമാനമമാണഗ.   അതുകപെമാപല,  കപെമാലസ്പീസഗ
കസ്റ്റഷനുകേളുപട  മുമ്പനില്  കേമാടുപെനിടനിച്ചഗ,  പെമാമ്പഗ  കേയറനിക്കനിടക്കുന്ന  വമാഹനങ്ങള്
ഒരപെമമാനമമാണഗ.  മറ്റുള്ള  സലങ്ങളനിപല  കപെമാലസ്പീസഗ  കസ്റ്റഷനുവം  അതനിപന്റെ
കകേമാമ്പഇൗണ്ടുവം  അവനിടപത്തെ  ഫകവഴ്സുപമമാപക്ക  കേണനിട്ടഗ   നമ്മുപട  കപെമാലസ്പീസഗ
കസ്റ്റഷനുമുന്നനിലൂപട  കപെമാകുകമ്പമാള്  പപെമാതുരവംഗത്തെഗ  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  നമുക്കഗ
നമകളമാടുതപന്ന  അപെമമാനവം  കതമാന്നുവം.  കറമാഡനിലൂപട  കപെമാകുകമ്പമാള്
അടുപത്തെവനിപടപയങ്കേനിലുവം  കപെമാലസ്പീസഗ  കസ്റ്റഷന  ഉകണമാപയന്നഗ  അറനിയണപമങ്കേനില്
വമാഹനങ്ങള്  കൂട്ടനിയനിട്ടനിരനിക്കുന്നതഗ  കനമാക്കനിയമാല്  മതനി.  വമാഹനങ്ങള്
കൂട്ടനിയനിട്ടനിരനിക്കുന്നതഗ  കേണമാല്  അവനിപട  ഒരു  കപെമാലസ്പീസഗ  കസ്റ്റഷന  ഉപണന്നുള്ളതഗ
ഉറപ്പെമാണഗ.   എന്തഗ  നനിയമമമാണഗ  ഇവനിപടയള്ളതഗ?   ഒരു നനിയമവം  പകേമാണ്ടുവരണവം.
ഞങ്ങള് കുപറ ശമനിച്ചതമാണഗ.  ഞങ്ങള്ക്കഗ കേഴനിഞനിപലന്നതഗ സമതനിക്കുന്നു.  ഇനനി
നനിങ്ങള്  ഒരു  നനിയമവം  പകേമാണ്ടുവരണവം.  എന്നനിട്ടഗ  ഇപതലമാവംകൂടനി  കലലവം
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പചെയ്തു വനില്ക്കണവം.  എലമാത്തെനിനുവം ഒരു കപെമാവംവഴനിയനികല;  ഇപലങ്കേനില് കേമാലമാകേമാലവം
അതവനിപട  അങ്ങപന  കേനിടക്കുവം.   കകേമാഴനി  കവസ്റ്റുകേളുവം  മറ്റുവം   പെമാലത്തെനില്നനിന്നുവം
തമാകഴമാട്ടഗ  വലനിപച്ചറനിയകേയമാണഗ.   നദേനികേള്  മുഴുവന  അധനികേവം  പപവകേമാപതത്തെപന്ന
മലനിനമമാകുവം.  കുടനിക്കമാന  പവള്ളമുണമാവനില.  ഡല്ഹനിയനിപല സനിതനി  അനതനിവനിദൂര
ഭമാവനിയനില്  ഇവനിപടയവം   വരുവം.  നമ്മുപട  നനിയമങ്ങള്  കേര്ശനമമാക്കണവം.  പപഫന
ചുമത്തെണവം.  വലനിയ  വരുമമാനവം  അതനില്നനിന്നുണമാക്കമാവം.  ഇങ്ങപന
എടുത്തുകനമാക്കനിയമാല്  എപന്തലമാവം  കേമാരത്സ്യങ്ങള്ക്കഗ  നമുക്കഗ  പപഫന  ഇഇൗടമാക്കമാവം.
ഗസ്പീനടമാകഗ,  അറ്റഗകമമാസ്ഫനിയര് ടമാകഗ എപന്നമാപക്ക പെറഞ്ഞുപകേമാണഗ ഇനനി അധനികേനമാള്
ഇരനിക്കമാന  സമാധനിക്കുകേയനില. ഇന്നഗ  രമാവനിപല  എണസ്പീറ്റഗ  പുറത്തെനിറങ്ങനി
കനമാക്കനിയകപ്പെമാള് വലനിയ മഞ്ഞുണഗ.  ഡല്ഹനി ഇകങ്ങമാട്ടുപമത്തെനികയമാ  എന്നു ഞമാന
വനിചെമാരനിച്ചുകപെമായനി.  എത്തുകേയനില എപന്നമാന്നുമനില.  എലമാവരുവം ഡല്ഹനിയനികലക്കുള്ള
യമാത്ര തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു.  ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള ഒരുപെമാടഗ പനഗറ്റസ്പീവഗ ടമാക്സുകേള് നമുക്കുണഗ.
അങ്ങഗ  അപതമാന്നഗ  പെരനികശമാധനിക്കണവം.  കറമാഡഗ  റൂള്സഗ,  പെഴയ  വമാഹനങ്ങള്,
പപെമാലഷ്യൂഷന, കവസ്റ്റഗ മുതലമായ കേമാരത്സ്യങ്ങള് പചെയ്യുന്നതനിപനമാപക്ക പപഫന ഇഇൗടമാക്കണവം.
അനധനികൃത  കേസമാറനിയനിവംഗഗ,  ഡസ്പീ-കഫമാറകസ്റ്റഷന   തുടങ്ങനി  ധമാരമാളവം  കേമാരത്സ്യങ്ങളുണഗ.
ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള കേമാരത്സ്യങ്ങള് അടുത്തെ ബഡ്ജേറ്റനില്  ഫനിഗര് പചെയ്യണവം.  അലമാപത
എലമാവം കലമാപണടുത്തെഗ നടത്തെമാവം എന്നുള്ള ചെനിന്ത കവണ. ഞമാനനിതഗ സമാന്ദര്ഭനികേമമായനി
പെറഞ്ഞുപവകന്നയള്ളൂ.  മൂന്നമാവം  വമായനയനില്  വനിസരനിച്ചുപെറയന്നതഗ  ശരനിയല.
പെരനിഷ്കമാരങ്ങളനികലക്കഗ കേടക്കണവം.  ഈ സര്ക്കമാരനികന്റെതമായ കേമാരത്സ്യങ്ങള് ജേനങ്ങകളമാടഗ
പെറയമാന  സമയമമായനി.  ഇതുവപര  അതുണമായനിട്ടനില.  ഞങ്ങളുപട  കുറ്റവം  മമാത്രവം
പെറഞനിരുന്നമാല്  മുകന്നമാട്ടുകപെമാകേമാനമാവനില  എന്നുപെറഞ്ഞുപകേമാണഗ  ഞമാപനപന്റെ
വമാക്കുകേള് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

പ്രതനിപെകകനതമാവഗ  (  ശസ്പീ  .    രകമശഗ  പചെന്നനിത്തെല  ):  സര്,  ഈ  ബഡ്ജേറ്റഗ
അവതരനിപ്പെനിച്ചകപ്പെമാള്ത്തെപന്ന,  805  കകേമാടനി  രൂപെയപട  അധനികേ നനികുതനി  വരുമമാനവം
അടനികച്ചല്പ്പെനിക്കുവമാനുള്ള യമാഥമാര്തത്സ്യവമമായനി പപെമാരുത്തെപപ്പെടുന്നതപലന്നുവം പ്രമാകനിക്കലപലന്നുവം
ഇതഗ നനിങ്ങള്ക്കഗ പെനിരനിപച്ചടുക്കമാന കേഴനിയനിപലന്നുവം ഞങ്ങള് പെറഞതമാണഗ. ഏതമായമാലുവം
വളപര സകന്തമാഷമുണഗ,  കഡമാ. ടനി.  എവം.  കതമാമസഗ പഎസകേഗ ഭമാഗപെത്ര ഉടമ്പടനിയനില്
വരുത്തെനിയ  മമാറ്റവം  വളപര  സസമാഗതമാര്ഹമമാണഗ.  ഭമാഗപെത്രത്തെനിലുണമായനിരുന്ന
മമാറ്റത്തെനിനനുസൃതമമായനി  ഭമാഗപെത്ര  രജേനികസ്ട്രേഷന  കുത്തെപന  ഇടനിഞനിരുന്നു.
ജൂപപലയനില്  29  ശതമമാനമമായനിരുന്നതഗ  ആഗസ്റ്റനില്  പനഗറ്റസ്പീവഗ  1.69,
പസപ്റ്റവംബറനില്  പനഗറ്റസ്പീവഗ  7.22  എന്നനിങ്ങപനയമായനി.  പവളുക്കമാന  കതച്ചതഗ
പെമാണമാവകേയമാണുണമായതഗ.  അങ്ങഗ  അതഗ  മനസനിലമാക്കനിയതനില്  സകന്തമാഷമുണഗ.
കകേരളത്തെനിപല  യ.ഡനി.എഫഗ.  അതനിപനതനിപര  വളപര  ശകമമായനി  പ്രകകമാഭവം
നടത്തെനിയതമാണഗ.  ഈ  ജേനകേസ്പീയ  സമര്ദ്ദേവം  മൂലമമാണഗ  ഭമാഗപെത്ര  രജേനികസ്ട്രേഷനനില്
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പുതുതമായനി  ഉണമാക്കനിയ  ആ  വര്ദ്ധനവഗ  പെനിനവലനിക്കമാന  തയ്യമാറമായതഗ.
ഞമാനതനിപന തസ്പീര്ച്ചയമായവം സസമാഗതവം പചെയ്യുകേയമാണഗ.  നമുക്കറനിയമാവം,  കകേരളത്തെനില്
അങ്ങപനയമാര്ക്കുവം  കേനത്തെ നനികുതനിഭമാരവം  അടനികച്ചല്പ്പെനിക്കമാന  കേഴനിയനില.  കകേരളവം
നനികുതനിയപട കേമാരത്സ്യത്തെനില് ഒരു  saturation point-ലമാണഗ. We have to find out
new  avenues  and  we  have  to  bring  more  people  into  the  tax  net.
അപതലമാവം  കദേശസ്പീയ  തലത്തെനില്ത്തെപന്ന  ചെനിന്തനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുന്ന  കേമാരത്സ്യങ്ങളമാണഗ.
ഇവനിപട  രണ്ടുമൂന്നു  കേമാരത്സ്യങ്ങളമാണഗ  എനനിക്കഗ  പെറയവമാനുള്ളതഗ.  സനിഗരറ്റനിനഗ
ചുമത്തെനിയനിരനിക്കുന്ന നനികുതനിപയ  സവംബനനിച്ചഗ  വത്സ്യമാപെകേമമായ  പെരമാതനിയമാണുള്ളതഗ.
അങ്ങഗ  ശദ്ധനികക്കണ  കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  ഇവനിപട  ടമാകഗ  വര്ദ്ധനിച്ചതനിപന്റെ  ഫലമമായനി
കേര്ണ്ണമാടകേത്തെനില്നനിന്നഗ വത്സ്യമാപെകേമമായനി സനിഗരറ്റഗ കേള്ളക്കടത്തെഗ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള
ആകകപെവം  ഉയര്ന്നുവരുന്നുണഗ.  അതഗ  അങ്ങഗ  പെരനികശമാധനികക്കണതമാണഗ.  രണഗ,
കലമാട്ടറനി  വകുപ്പെനില്  നടന്നുപകേമാണനിരനിക്കുന്ന  കേമാരത്സ്യങ്ങപള  സവംബനനിച്ചഗ  ഓകരമാ
വമാര്ത്തെകേള്  പുറത്തുവരനികേയമാണഗ.  കേഴനിഞ  5  വര്ഷക്കമാലവം  കലമാട്ടറനിപയപ്പെറ്റനി
യമാപതമാരു ആശങ്കേയമനിലമായനിരുന്നു.  ഇകപ്പെമാള് സമാന്റെനിയമാകഗമാ മമാര്ട്ടനിപന്റെ ഇടപപെടല്
വസ്പീണ്ടുവം  ഉണമാകുന്നു  എന്നുള്ള  പെരമാതനിയണഗ.  അങ്ങഗ  അക്കമാരത്സ്യത്തെനില്
ശദ്ധനിക്കുന്നുപണന്നഗ  എനനിക്കറനിയമാവം.  കലമാട്ടറനിയപട  സമമാനത്തെനില്  വരുത്തെനിയനിരനിക്കുന്ന
മമാറ്റപത്തെ  സവംബനനിച്ചുള്ള  പെരമാതനികേള്  അതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട  സവംഘടനകേള്
ഉയര്ത്തുന്നുണഗ. വലനിയ സമമാനങ്ങളുപട തുകേ കുറയന്നതമായനി പെരമാതനി ഉയരുന്നുണഗ.
സവംസമാന  സര്ക്കമാരനിനഗ   ഏറ്റവവം  വലനിയ   വരുമമാനമമാണഗ  കലമാട്ടറനിയനില്നനിന്നുവം
ലഭനിക്കുന്നതഗ.  ആ  രവംഗത്തെഗ  ഉണമാകുന്ന  പതറ്റമായ  നസ്പീക്കങ്ങള്  നമ്മുപട  റവനഷ്യൂ
കേളകപന ബമാധനിക്കുവം എന്നുള്ളതുപകേമാണഗ അക്കമാരത്സ്യത്തെനില് അങ്ങഗ കുകറക്കൂടനി ശദ്ധ
കേമാണനിക്കണവം എന്നമാണഗ പെറയമാനുള്ളതഗ. 

പവളനിപച്ചണ്ണയപട  5  ശതമമാനവം  നനികുതനിപയ  സവംബനനിച്ചഗ  കനരപത്തെ
നമപളലമാവരുവം പെറഞതമാണഗ.  ഇനനിയതഗ  പെറഞനിട്ടഗ  കേമാരത്സ്യമനില.  എങ്കേനിലുവം  അതഗ
സമാധമാരണക്കമാപര  ബമാധനിക്കുന്ന  ഒരു  കേമാരത്സ്യമമാണഗ.  പകേമാകമഴത്സ്യല്  ടമാകനിപന്റെ
കേമാരത്സ്യത്തെനില് അങ്ങഗ 25 ശതമമാനമമാണഗ പെനിരനിക്കുപമന്നു പെറഞതഗ. ആദേത്സ്യഘട്ടത്തെനില്
വലനിയ  ആകവശവം  പ്രകേടനിപ്പെനിപച്ചങ്കേനിലുവം  പെനിന്നസ്പീടതഗ  പെനിരനിക്കമാന  കേഴനിഞനിപലന്നഗ
അകങ്ങക്കുതപന്ന കബമാധത്സ്യമമായനി. പകേമാകമഴത്സ്യല് ടമാകഗ കേളകപന്റെ കേമാരത്സ്യത്തെനില് കൂടുതല്
ജേമാഗത പെമാലനിക്കണവം എന്നമാണഗ എനനിക്കഗ ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനുള്ളതഗ.

സര്ക്കമാരനിപന്റെ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  മന്ദഗതനിയനിലമാണഗ  മുകന്നമാട്ടു
കപെമാകുന്നതഗ. പുതനിയ ഗവണ്പമന്റെമാണഗ എന്നുള്ളതഗ ഞമാന അവംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നു. പെകക
വനികേസന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുപട  കേമാരത്സ്യത്തെനില്  കുകറക്കൂടനി  ശദ്ധനിക്കണവം.  പെദ്ധതനി
വനിഹനിതത്തെനിപന്റെ  വനിനനികയമാഗവം  16  ശതമമാനവം  മമാത്രമമാണഗ.  24,000  കകേമാടനി
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രൂപെയപട പെദ്ധതനിയനില്  3,291  കകേമാടനി രൂപെ മമാത്രമമാണഗ പചെലവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതഗ.  ഇനനി
അഞ്ചുമമാസവം  മമാത്രമമാണഗ  ബമാക്കനിയള്ളതഗ.  പെദ്ധതനി  പചെലവനിപന്റെ  കേമാരത്സ്യത്തെനിലുവം
പെദ്ധതനി  നടത്തെനിപ്പെനിപന്റെ  കേമാരത്സ്യത്തെനിലുവം  സര്ക്കമാര്  കൂടുതല്  ജേമാഗത  കേമാണനിക്കണവം
എന്നുള്ള  ചെനിത്രമമാണഗ  ഇകപ്പെമാഴപത്തെ  സനിതനി  വച്ചുകനമാക്കനിയമാല്  മനസനിലമാക്കമാന
കേഴനിയന്നതഗ.  പെകക,  when  there  is  a  new  Government,  there  are  so
many  difficulties.  അതഗ  ഞങ്ങള്ക്കഗ  മനസനിലമാക്കമാന  കേഴനിയവം.  പെകക
അകതമാപടമാപ്പെവംതപന്ന  ഇക്കമാരത്സ്യത്തെനില്  കുകറക്കൂടനി  ശകമമായനി,  പെദ്ധതനി
നടത്തെനിപ്പെനിപന്റെ കേമാരത്സ്യത്തെനിലുവം  തുകേ പചെലവഴനിക്കുന്നതനിപന്റെ കേമാരത്സ്യത്തെനിലുവം  കുകറക്കൂടനി
ജേമാഗത  ധനകേമാരത്സ്യ  വകുപ്പുവം  മനനിയവം  കേമാണനിക്കണവം  എന്നുള്ള  നനിര്കദ്ദേശമമാണഗ
എനനിക്കുള്ളതഗ.  അകതമാപടമാപ്പെവംതപന്ന  തകദ്ദേശ  സസയവംഭരണ  സമാപെനങ്ങളുപട
പെദ്ധതനി വനിഹനിതവം പചെലവഴനിക്കുന്ന കേമാരത്സ്യത്തെനിലുവം കുകറക്കൂടനി ജേമാഗത ഉണമാകേണവം.
വനികേസന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  കൂടുതല്  ഓഗ്മന്റെഗ  പചെയ്തു  പകേമാണ്ടുള്ള  speedy
implementation ആണഗ ഏറ്റവവം പ്രധമാനപപ്പെട്ട  കേമാരത്സ്യവം.  പെദ്ധതനികേള് കവഗത്തെനില്
പൂര്ത്തെസ്പീകേരനിക്കുകേയവം  ധനകേമാരത്സ്യ  വകുപ്പെനില്  കേമാരത്സ്യങ്ങള്ക്കഗ  കൂടുതല്  കവഗത്തെനില്
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയവം  പചെയമാല്  മമാത്രകമ  പെദ്ധതനി  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ഇവംപനിപമന്റെഗ
പചെയ്യമാന  കേഴനിയകേയള്ളൂ.  അക്കമാരത്സ്യത്തെനില്ക്കൂടനി  ധനകേമാരത്സ്യ  വകുപ്പുമനനി  മുനപപകേ
എടുക്കണപമന്നഗ  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നു.  ഏതമായമാലുവം  ഞങ്ങള്  പെറഞ  കേമാരത്സ്യവം
ശരനിയമാപണന്നുവന്നനിരനിക്കുന്നു.  805  കകേമാടനി  രൂപെയനില്  നനിന്നഗ  300  കകേമാടനി  രൂപെ
കേളയമാന  ഇകപ്പെമാള്  അങ്ങഗ  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  അങ്ങഗ  ഈ  ബഡ്ജേറ്റഗ
അവതരനിപ്പെനിച്ചകപ്പെമാള്  പ്രതനിപെകവം  ചൂണനിക്കമാണനിച്ച  വസ്തുതകേള്  ശരനിയമാപണന്നു
വന്നതനില്  സകന്തമാഷമുണഗ.  അങ്ങപയ  ഞമാന  അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു.  ഞമാപനപന്റെ
വമാക്കുകേള് നനിര്ത്തുന്നു.

ധനകേമാരത്സ്യവവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതമാമസഗ പഎസകേഗ): സര്,

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അവംഗവം  ശസ്പീ.  പെനി.  പകേ.  കുഞമാലനിക്കുട്ടനി  പെറഞതഗ  നനിങ്ങള്

പ്രവര്ത്തെനിച്ചുതുടങ്ങനിപയന്നഗ കതമാന്നുന്നനില എന്നമാണഗ.  ബുദ്ധനിമുപട്ടമാപക്ക ഉപണങ്കേനിലുവം

3,200  കകേമാടനി  രൂപെയപട  കകമ  പപെനഷനുകേള്  അവരവരുപട  വസ്പീടുകേളനില്

പകേമാപണത്തെനിക്കന കേഴനിഞ്ഞു.  കനരപത്തെ ഉണമായനിരുന്നതനികനക്കമാള്  50  ശതമമാനവം

ആളുകേള്ക്കഗ  കൂടനി  സഇൗജേനത്സ്യ  കറഷന  പകേമാടുക്കമാന  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയണമായനി.

കേയര്,  കേശുവണനി  ഫമാകറനികേള്  തുറന്നു.  കേയര്,  പപകേത്തെറനി  രവംഗങ്ങളനിലുവം

പതമാഴനിലുറപ്പെഗ  പെദ്ധതനി  നടപ്പെമാക്കുകേയമാണഗ.  200  ദേനിവസപത്തെ  പെണനി

പകേമാടുക്കുപമന്നമാണഗ പെറയന്നതഗ.  സര്ക്കമാര് കേയറുല്പന്നങ്ങള് വമാങ്ങനി സവംഭരനിക്കുന്നു.
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കകേരളപത്തെ  ഒ.ഡനി.എഫഗ.   സവംസമാനമമായനി  പ്രഖത്സ്യമാപെനിച്ചു.  ഇന്നഗ  കേനിഫ്ബനിയപട

കയമാഗവം കചെര്ന്നഗ  4,004  കകേമാടനി രൂപെയപട കപ്രമാജേക്ടുകേള്ക്കഗ അവംഗസ്പീകേമാരവം നല്കേനി.

അടുത്തെ  കയമാഗവം  ജേനുവരനിയനില്  കചെരമാന  കപെമാവകേയമാണഗ.  മനിനനിമവം  6,000  കകേമാടനി

രൂപെയകടതനിപനങ്കേനിലുവം അന്നഗ അവംഗസ്പീകേമാരവം നല്കേമാന സമാധനിക്കുപമന്നഗ പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നു.

ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഭരണപെരമമായ പ്രവര്ത്തെനങ്ങപളപ്പെറ്റനിയള്ള ആശങ്കേയഗ  അടനിസമാനമനില.

നമള്  നന്നമായനി  ഭരനിക്കമാന  തപന്നയമാണഗ  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതഗ.  കലമാട്ടറനിപയ

സവംബനനിച്ചഗ  അപ്പുറത്തുവം  ഇപ്പുറത്തുമനിരുന്നഗ  വര്ത്തെമമാനവം  പെറകയണ,  വരമാന

കപെമാകുന്ന സമാഹചെരത്സ്യങ്ങപള കൂട്ടമായനി എങ്ങപന കനരനിടണപമന്നതനിപനക്കുറനിച്ചഗ ചെര്ച്ച

പചെകയ്യണനിവരുവം. കലമാട്ടറനിപയ സവംബനനിച്ചഗ ജേനി.എസഗ.ടനി.-യപട കേടന്നുവരവഗ പുതനിയ

പ്രശ്നങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കുവം.  ഏതമായമാലുവം  സര്ക്കമാര്   പ്രശ്നങ്ങപളമാപക്ക  ഗഇൗരവമമായനി

ഹകേകേമാരത്സ്യവം പചെയ്യുന്നുപണന്നഗ സഭയഗ ഉറപ്പുനല്കുകേയമാണഗ.  എഴുത്തുകലമാട്ടറനിപയക്കുറനിച്ചഗ

അകനസഷനിക്കമാന  എസഗ.പഎ.റ്റനി.  രൂപെസ്പീകേരനിച്ചു,  5  കപെര്  ഇകപ്പെമാള്  റനിമമാന്റെനിലമാണഗ.

മഞ്ജു കലമാട്ടറനിയപട ഏജേനസനി സപസനഡഗ പചെയ്യുപമന്നഗ ഞമാന പെറഞ്ഞു കേഴനിഞ്ഞു. 

അച്ചടനി സവംബനനിച്ചഗ പെരമാതനി വന്ന അടനിസമാനത്തെനില് 8.5 കകേമാടനി രൂപെയപട
പുതനിയ  പമഷസ്പീന  പകേ.ബനി.പെനി.എസഗ.-ല്  വയമാന  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണഗ.
കൂടുതല്  പസകേഷ്യൂരനിറ്റനി  ഫസ്പീകച്ചഴഗ  പകേമാണ്ടുവരുന്നതനിപനക്കുറനിച്ചഗ  ആകലമാചെനിച്ചു
പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണഗ.  അതുപകേമാണഗ ഒരു ലമാഘവതസവവം നമ്മുപട ഭമാഗത്തുനനിന്നുവം
ഉണമാകുകേയനില, വളപര ഗഇൗരവത്തെനിപലടുക്കുവം.  

അവസമാനമമായനി  പകേമാകമഴത്സ്യല്  ടമാകഗ  കേമാരത്സ്യകമമമായനി  പെനിരനിക്കുന്നതനിപനക്കുറനിച്ചഗ
പെറഞ്ഞു,  പകേമാകമഴത്സ്യല് ടമാകനിപന്റെ  60  ശതമമാനത്തെനികലപറ  എറണമാകുളവം  ജേനിലയനില്
നനിന്നമാണഗ.  ഡനിസവംബര്  ആദേത്സ്യവം  മുതല്  'മനിഷന  എറണമാകുളവം'  എന്നുപെറഞഗ
ഒരു  ഊര്ജ്ജനിത  നനികുതനിപെനിരനിവ  പെരനിപെമാടനി  ആരവംഭനിക്കുകേയമാണഗ.  അതുപ്രകേമാരവം
ഇകപ്പെമാള്  അവനിപട  രണ്ടു  ഡനി.സനി.-കയയള്ളൂ,  മൂന്നഗ  ഡനി.സനി.-യമായനിട്ടഗ  വരുവം.
നനികുതനിക്കഗ  ആനുപെമാതനികേമമായനി  ജേസ്പീവനക്കമാര്  അവനിപടയനില.  അവനിപട
ജേസ്പീവനക്കമാപര  കൂടുതല്  പുനര്വനിനത്സ്യസനിപ്പെനിക്കുവം.  20  ശതമമാനവം  വച്ചഗ  നനികുതനി
വര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിനഗ  ഏപതമാപക്ക  അസപസന്റെമാണഗ  അവനിപട  തസ്പീരമാത്തെതഗ
അതഗ  അസസഗ  പചെയ്യണവം,  ഏപതമാപക്ക  റസ്പീ-അസപസന്റെഗ  കവണവം,  പപകവം
ഫയല് കനമാക്കണവം, ഇതു സവംബനനിച്ചഗ ഓകരമാ ഉകദേത്സ്യമാഗസനുവം അവരുകടതമായനിട്ടുള്ള
സമയബനനിത  പെരനിപെമാടനി  നടപ്പെനിലമാക്കനി  20  ശതമമാനവം  നനികുതനി  അവനിപട
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണവം.  ആ  രസ്പീതനിയനില്  വലനിപയമാരു  ഇനനികഷത്സ്യറ്റസ്പീവഗ  എറണമാകുളത്തെഗ
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എടുക്കമാന  കപെമാകുകേയമാണഗ.  നനികുതനി  വരുമമാനവം  ഇഇൗ  വര്ഷവം  അവസമാനനിക്കു
കമ്പമാകഴക്കുവം  പൂര്വ്വസനിതനിയനികലക്കഗ  എത്തെനിക്കമാന  കേഴനിയപമന്നുള്ള  ശുഭമാപ്തനി
വനിശസമാസവം  ഉണഗ.  ഇവനിപട  പെലരുവം  ചൂണനിക്കമാണനിച്ചതുകപെമാപല  ജേനി.എസഗ.ടനി.
വരുകമ്പമാള്  നമള്  കകേമാമ്പനകസഷനുകവണനി  കേമാത്തുനനില്ക്കമാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.
പെരമമാവധനി  വരുമമാനവം  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാന  ഉതകുന്ന  നടപെടനികേളമാണഗ  സസസ്പീകേരനിക്കമാന
കപെമാകുന്നതഗ.  ഏതമായമാലുവം  ഫനിനമാനസഗ  ബനിലനിപനക്കുറനിച്ചഗ   വളപര  ഫലപ്രദേമമായനിട്ടുള്ള
ചെര്ച്ചകേള്  തപന്ന   നടന്നു.   നനിങ്ങള്  പെറഞതുകപെമാപല  വനിമര്ശനങ്ങള്  പെലതുവം
ഉള്പക്കമാള്ളമാന തയ്യമാറമായനിട്ടുണഗ. അതനിപന്റെ അടനിസമാനത്തെനില് ഏകേകേണമമായനി ഇതഗ
പെമാസമാക്കനിത്തെരണപമന്നഗ ഞമാന അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നു.

മനി  .  സസ്പീക്കര്  : 2016-പല  കകേരള  ധനകേമാരത്സ്യ  ബനില്  പെമാസമാക്കണപമന്ന

പ്രകമയപത്തെ 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്..................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..................

ശസ്പീ  .   പകേ  .   സനി  .   കജേമാസഫഗ: സര്, ഞമാന കപെമാള് ആവശത്സ്യപപ്പെടുന്നു.

(സഭമാവംഗങ്ങള് തമാപഴപ്പെറയവംപ്രകേമാരവം കവമാട്ടഗ കരഖപപ്പെടുത്തെനി.)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ  പകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദേര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമാന 

3. ശസ്പീമതനി പെനി. അയനിഷമാ കപെമാറ്റനി 

4. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജേമാണ് 

5. ശസ്പീ. പെനി. വനി. അനവര് 

6. ശസ്പീ. എ. എവം. ആരനിഫഗ 

7. പപ്രമാഫ. പകേ. യ. അരുണന 

8. ശസ്പീമതനി സനി. പകേ. ആശ 

9. ശസ്പീ. പകേ. ബമാബു 
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10. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബമാലന 

11. ശസ്പീമതനി ഇ. എസഗ. ബനിജേനികമമാള് 

12. ശസ്പീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന  

13. ശസ്പീ. പകേ. ദേമാസന 

14. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദേവസനി 

15. ശസ്പീ. എല്കദേമാ എബഹമാവം 

16. ശസ്പീ. കജേമാര്ജേഗ എവം. കതമാമസഗ 

17. ശസ്പീ. ചെനിറ്റയവം കഗമാപെകുമമാര് 

18. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന 

19. കഡമാ. പകേ. ടനി. ജേലസ്പീല് 

20. ശസ്പീ. പജേയനിവംസഗ മമാതഷ്യു 

21. ശസ്പീ. ജേനി. എസഗ. ജേയലമാല് 

22. ശസ്പീ. ഇ. പെനി. ജേയരമാജേന 

23. ശസ്പീ. വനി. കജേമായനി 

24. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

25. ശസ്പീ. പകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

26.  ശസ്പീ. പകേ. കുഞനിരമാമന 

27. ശസ്പീ. കകേമാവൂര് കുഞ്ഞുകമമാന 

28.  ശസ്പീ. വനി. പകേ. സനി. മമതഗ കകേമായ

29.  ശസ്പീ. എവം. എവം. മണനി 

30. ശസ്പീ. മമാതഷ്യു ടനി. കതമാമസഗ 

31. ശസ്പീ. പകേ. പജേ. മമാകനി 

32. ശസ്പീമതനി പജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ 



462 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 7, 2016

33. ശസ്പീ. എ. സനി. പമമായസ്പീന 

34. ശസ്പീ. മുഹമദേഗ മുഹസനിന പെനി.

35. ശസ്പീ. എവം. മുകകേഷഗ 

36. ശസ്പീ. ഡനി. പകേ. മുരളനി  

37. ശസ്പീ. മുരളനി പപെരുപനലനി 

38. ശസ്പീ. സനി. പകേ. നമാണു 

39. ശസ്പീ. എവം. നഇൗഷമാദേഗ

40. ശസ്പീ. യ. ആര്. പ്രദേസ്പീപെഗ 

41. ശസ്പീ. എ. പ്രദേസ്പീപെഗ കുമമാര് 

42. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലുണനി 

44. ശസ്പീ. പെനി. ടനി. എ. റഹസ്പീവം 

45. ശസ്പീ. എവം. രമാജേകഗമാപെമാലന

46. ശസ്പീ. പകേ. രമാജേന 

47. ശസ്പീ. എസഗ. രമാകജേന്ദ്രന

48. ശസ്പീ. ആര്. രമാകജേഷഗ

49. ശസ്പീ. റ്റനി. വനി. രമാകജേഷഗ 

50. ശസ്പീ. രമാജു എബഹമാവം 

51. ശസ്പീ. ആര്. രമാമചെന്ദ്രന 

52. ശസ്പീ. രമാമചെന്ദ്രന കേടന്നപ്പെള്ളനി  

53. ശസ്പീ. പകേ. പകേ. രമാമചെന്ദ്രന നമായര് 

54. ശസ്പീ. റ്റനി. പെനി. രമാമകൃഷ്ണന 

55. ശസ്പീ. മുലക്കര രതമാകേരന 
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56. പപ്രമാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനമാഥഗ 

57. ശസ്പീ. എസഗ. ശര്മ  

58. ശസ്പീ. എ. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

59. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

60. ശസ്പീ. പെനി. പകേ. ശശനി

61. ശസ്പീ. എ. എന. ഷവംസസ്പീര്  

62. ശസ്പീമതനി പകേ. പകേ. ഹശലജേ ടസ്പീച്ചര് 

63. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമമാര് 

64. ശസ്പീ. വനി. എസഗ. സുനനില് കുമമാര്

65. ശസ്പീ. കേടകേവംപെള്ളനി സുകരന്ദ്രന 

66. ശസ്പീ. പകേ. സുകരഷഗ കുറുപ്പെഗ

67. ശസ്പീ. എവം. സസരമാജേഗ

68. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മമാസ്റ്റര്

69. ശസ്പീ. പെനി. തനികലമാത്തെമന 

70. കഡമാ. ടനി. എവം. കതമാമസഗ ഐസകേഗ 

71. ശസ്പീ. പെനി. ഉണ്ണനി

72. ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജേയന

73. ശസ്പീ. പെനിണറമായനി വനിജേയന

74. ശസ്പീ. എന. വനിജേയന പെനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദേഗ പെനി.

2. ശസ്പീ. പെമാറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പെനി. പകേ. അബ്ദു റബഗ 

4. പപ്രമാഫ. ആബനിദേഗ ഹുഹസന തങ്ങള്

5. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദേഗ കേബസ്പീര് 

6. ശസ്പീ. മഞളമാവംകുഴനി അലനി 
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7. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

8. ശസ്പീ. എ. പെനി. അനനില് കുമമാര് 

9. ശസ്പീ. അനൂപെഗ കജേക്കബഗ 

10. ശസ്പീ. അനവര് സമാദേത്തെഗ 

11. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബമാലകൃഷ്ണന

12. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റമാവം

13. ശസ്പീ. പെനി. പകേ. ബഷസ്പീര്

14. ശസ്പീ. വനി. പകേ. ഇബമാഹനിവം കുഞഗ 

15. ശസ്പീ. എല്കദേമാസഗ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. ഹഹബനി ഈഡന  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബമാഹനിവം 

18. കഡമാ. എന. ജേയരമാജേഗ 

19. ശസ്പീ. പകേ. സനി. കജേമാസഫഗ 

20. ശസ്പീ. പെനി. പകേ. കുഞമാലനിക്കുട്ടനി 

21. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

22. ശസ്പീ. പകേ. എവം. മമാണനി

23. ശസ്പീ. കമമാനസഗ കജേമാസഫഗ 

24. ശസ്പീ. പകേ. മുരളസ്പീധരന  

25. ശസ്പീ. എന. എ. പനലനിക്കുന്നഗ 

26.  ശസ്പീ. ഉമന ചെമാണനി 

27. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന 

28. ശസ്പീ. രകമശഗ പചെന്നനിത്തെല

29. ശസ്പീ. കറമാജേനി എവം. കജേമാണ്
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30. ശസ്പീ. കറമാഷനി അഗസ്റ്റനിന

31. ശസ്പീ. പകേ. എസഗ. ശബരസ്പീനമാഥന

32. ശസ്പീ. വനി. പെനി. സജേസ്പീന്ദ്രന 

33. ശസ്പീ. എന. ഷവംസുദ്ദേസ്പീന 

34. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന 

35. ശസ്പീ. ഷമാഫനി പെറമ്പനില് 

36. ശസ്പീ. വനി. എസഗ. ശനിവകുമമാര്

37. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജേമാസഫഗ 

38. ശസ്പീ. സനി. എഫഗ. കതമാമസഗ 

39. ശസ്പീ. പെനി. ടനി. കതമാമസഗ

40. ശസ്പീ. പെനി. ഉഹബദുള്ള

41. ശസ്പീ. എവം. ഉമര് 

42. ശസ്പീ. എവം. വനിനപസന്റെഗ.

             നനിഷ്പകതപെമാലനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 74

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് - 42

നനിഷ്പകതപെമാലനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

പ്രകമയവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു, ബനില് പെമാസമായനിരനിക്കുന്നു.

ധനകേമാരത്സ്യബനിലനികന്മേലുള്ള ചെര്ച്ചയമായനിരുന്നുപവങ്കേനിലുവം, പചെയറനിപന്റെ അഭത്സ്യര്തന
മമാനനിച്ചഗ  സമയകമവം  പെമാലനിക്കമാന  മുനകേപയ്യടുത്തെ  എലമാ  അവംഗങ്ങകളയവം
അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു.  പചെയറനിപന്റെ  സന്തുഷ്ടനി  അറനിയനിക്കുന്നു.  സമയബനനിതമമായനി ചെര്ച്ച
തസ്പീര്ക്കമാന നമുക്കഗ കേഴനിഞനിരനിക്കുന്നു.   

സഭ  ഇകപ്പെമാള്  പെനിരനിയന്നതുവം  നമാപള  രമാവനിപല  8.30 നഗ  വസ്പീണ്ടുവം
സകമളനിക്കുന്നതുമമാണഗ.

(2016  നവവംബര് മമാസവം  8-ാതസ്പീയതനി പചെമാവ്വമാഴ്ച രമാവനിപല  8.30-നഗ  വസ്പീണ്ടുവം
സകമളനിക്കുന്നതനിനമായനി സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷവം 2.14-നഗ പെനിരനിഞ്ഞു.)

1196/2017.
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