
കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള

പതനിനഭാലഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാന്റിം സകമ്മേളനന്റിം

2017 മഭാര്ചറ 6, തനിങ്കള

ഔകദദഭാഗനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ

വഭാലദന്റിം 165 - നമ്പര് 7

വനില : ₹ 50

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം



കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
 

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 മഭാര്ചച്ച് 6, തനിങ്കള

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന

ഡഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ. വനി . ശശനി

ഡസക്രടറനി 

ശസ്പീ. വനി. ഡകേ. ബഭാബുപ്രകേഭാശച്ച്

ചസ്പീഫച്ച് എഡെനിറ്റര്

 ശസ്പീമതനി ഡകേ. ചഭാനച്ച്നനി റഭാണനി

എഡെനിറ്റനിലാംഗച്ച് ബഭാഞച്ച്
കകേരള നനിയമസഭഭാ ഡസക്രകടറനിയറ്റച്ച്

തനിരുവനന്തപുരലാം

800/2019



മനനിസഭഭാലാംഗങ്ങള

മുഖഖ്യമനനി : ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വനിജയന

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക
സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാര്ലഡമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന

റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം 
വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ഡകേ. ടനി. ജലസ്പീല

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസച്ച്

മതഖ്യബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം 
കേശുവണനി വഖ്യവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ഡജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ

വഖ്യവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരഖ്യവലാം
വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. സനി. ഡമഭായസ്പീന
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം 
വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജ ജ
തുറമുഖവലാം മപ്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു 
സലാംരക്ഷേണവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളളനി

ഡതഭാഴനിലലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന

വനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസ വകുപ്പുമനനി : ഡപ്രഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന

ആകരഭാഗഖ്യവലാം സഭാമൂഹഖ്യനസ്പീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ഡകേ. ഡകേ. വശലജ ടസ്പീചര്

ഡപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. വനി. എസച്ച്. സനനില കുമഭാര്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം 
കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന

ഭക്ഷേഖ്യവലാം സനിവനില സവപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന

ധനകേഭാരഖ്യവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസച്ച് ഐസകേച്ച്



ഉളളടക്കലാം
കപജച്ച്

I കചഭാകദഖ്യഭാത്തരങ്ങള

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള ....1
2. കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള ....31

(i) നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദഖ്യങ്ങളഡട ഉത്തരങ്ങള ....31
(ii) നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദഖ്യങ്ങളഡട ഉത്തരങ്ങള ....73

II തനിരുത്തനിയ ഉത്തരലാം 

നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത 1189-ാം നമ്പര് കചഭാദഖ്യത്തനിഡന്റ 

തനിരുത്തനിയ ഉത്തരലാം ―     ....418

III ഗവര്ണറഡട സകനശലാം 418…

IV അടനിയന്തരപ്രകമയലാം 

ബജറ്റച്ച് കചഭാര്ച (അവതരണഭാനമതനി നനികഷധനിച) 418…

V ശദ്ധ ക്ഷേണനിക്കല

(1) നനികവദനിത പനി. ഹരന റനികപ്പഭാര്ടച്ച്

―ശസ്പീ. എസച്ച്. രഭാകജന്ദ്രന ...435

(2) വനിമഭാന സര്വസ്പീസച്ച് പുനരഭാരലാംഭനിക്കല

―ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബലറഭാലാം ...439

VI സബ്മനിഷന

1. മനിഠഭായനി ഡതരുവനിഡല തസ്പീപനിടനിത്തലാം

―കഡെഭാ. എലാം. ഡകേ. മുനസ്പീര് 444…

2. ധനസഹഭായലാം

―ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. അബ്ദുറബച്ച് ....445



3. പുനരധനിവഭാസലാം

―ശസ്പീ. വനി. ഡകേ. സനി. മമ്മേത്കകേഭായ ....447

4. ഏനഭാത്തച്ച് പഭാലത്തനിഡന്റ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

―ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറ്റനി 448…

5. ഡചര്ക്കഭാരലാം പഭാലത്തനിഡന്റ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

―ശസ്പീ. ബനി. സതഖ്യന 450…

6. പ്രഭാകദശനികേ-ആസനി വനികേസന ഫണ്ടുകേള

―ശസ്പീ. ഡകേ. വനി. വനിജയദഭാസച്ച് 451…

7. ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

―ശസ്പീമതനി ഇ. എസച്ച്. ബനിജനികമഭാള 453…

8. നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

―ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന 454…

9. ആഴക്കടല മണല ഖനനലാം

―ശസ്പീ. വഹബനി ഈഡെന 455…

10. കേരനിങ്കല ഖനനലാം

―ശസ്പീ. വനി. ഡെനി. സതസ്പീശന 456…

VII കമശപ്പുറതവച കേടലഭാസകേള 458 …

VIII പ്രകമയലാം

മുഖഖ്യമനനിക്കച്ച് മധഖ്യപ്രകദശനില നനിന്നുണഭായ വധഭസ്പീഷണനി 458 …

IX ക്രമപ്രശലാം

ബജറ്റനികനഭാഡടഭാപ്പലാം കരഖകേള സമര്പ്പനിക്കഭാത്തതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് 460 …

vi



     റൂളനിലാംഗച്ച് 464…

X  ധനകേഭാരഖ്യലാം

2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറ്റനിഡന 

സലാംബന്ധനിച ഡപഭാതുചര്ച 464 …

XI അറനിയനിപ്പച്ച്

വജ്രജൂബനിലനി ആകഘഭാഷങ്ങളഡട ഭഭാഗമഭായുള്ള പ്രഭഭാഷണ പരമ്പര 533 …

vii



കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 മഭാര്ചച്ച്  6,  തനിങ്കള

വഭാലലലാം 165]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                        [നമ്പര് 7

നനിയമസഭ  2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം  6-ാം തതീയതനി  തനിങ്കളഭാഴ്ച്ച രഭാവനിലല  8.30-നച്ച്

ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ

ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയച്ച് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  ആരലാംഭനിചകപഭാളത്തലന്നെ  ബജറനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

വഭാര്ത്തഭാമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  കചേഭാര്ന്നെതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള

മുദഭാവഭാകേലലാം വനിളനിചച്ച് ബഹളലാം വച്ചുലകേഭാണനിരുന.)

മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *121

രണഭാലാംഘട ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി

  1  (*121) ശതീ  .   എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന  :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച്  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :

ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രണഭാലാംഘട  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിയനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങലള സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ആസൂത്രണ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് പ്രസസ്തുത സമനിതനികേളനില് ആലരലയലഭാമഭാണച്ച് ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നെതച്ച്;

800/2019



2 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

(സനി)  ആസൂത്രണത്തനിനുലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനുലാം  കവണ  പഠനലാം,
വനിവരകശഖരണലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഇഇൗ  സമനിതനികേള  എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്
പ്രകയഭാജനലപടുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പുതുതലമുറയുലട  പങ്കഭാളനിത്തലാം
ഉറപഭാക്കഭാന കസഭാഷലല് മതീഡനിയ ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): സര്,

(എ)  രണഭാലാംഘട  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിയനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങലള  സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആസൂത്രണ  സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ....(ബഹളലാം)....

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവച്ച് (  ശതീ  .   രകമശച്ച് ലചേന്നെനിത്തല): സര്, വളലര ഗഇൗരവതരമഭായ
സനിതനിവനികശഷമഭാണച്ച്  ഇന്നെലല ബജറച്ച് അവതരണത്തനിലൂലട ഉണഭായനിരനിക്കുന്നെതച്ച്....
(ബഹളലാം)..  ബജറച്ച്  കചേഭാര്ന്നെതഭാണച്ച്   വനിഷയലാം.    ഞഭാനുലാം  പ്രതനിപക്ഷകേക്ഷനി
കനതഭാക്കളുലാം  അങ്ങലയ വന്നെച്ച്  കേണച്ച്  ഇക്കഭാരലലാം   എഴുതനിത്തരുകേയുലാം ഗവര്ണര്ക്കച്ച്
കേത്തച്ച്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   വളലര  അസഭാധഭാരണമഭായ  ഒരു  സഭാഹചേരലലാം
കകേരളത്തനിലുണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുലട കേയനില്നനിനതലന്നെ
ബജറച്ച്  കചേഭാര്ന്നെനിരനിക്കുന.  അതുലകേഭാണച്ച്  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  സലസന്റുലചേയച്ച്
അടനിയന്തരപ്രകമയലാം  ചേര്ച ലചേയഭാനുള്ള അവസരമുണഭാക്കണലമന്നെച്ച്  വനിനതീതമഭായനി
അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

മനി  .   സതീക്കര് : അങ്ങച്ച് ഉന്നെയനിച അകത വനിഷയലാം തലന്നെയഭാണച്ച് അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനച്ച്

കനഭാടതീസഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതച്ച്  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിലന്റെ  സമയത്തച്ച്

പരനിഗണനിക്കഭാലാം. കചേഭാകദലഭാത്തരകവള സലസന്റെച്ച് ലചേയഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില.

കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, 

(ബനി)  അതഭാതച്ച് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനത്തനിലന്റെ പ്രസനിഡന്റെച്ച് അദലക്ഷനഭായുലാം

ആസൂത്രണ പ്രകനിയയനില് സഹഭായനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്നെ ഒരു വനിദഗ്ദ്ധന ഉപഭാദലക്ഷനഭായുലാം

സഭാനഡനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനി  അദലക്ഷനഭാര്,  സന്നെദകസവകേരഭായ  വനിദഗ്ദ്ധര്  എന്നെനിവര്

അലാംഗങ്ങളഭായുലാം  ലസകടറനി  കേണ്വതീനറഭായുമുള്ള  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനതല

ആസൂത്രണ സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 
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(സനി)  പദതനി  ആസൂത്രണലാം-നനിര്വ്വഹണലാം  എന്നെതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങലള  സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  കവണ  ഉപകദശങ്ങള
നല്കുകേ,  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഭരണസമനിതനിലയ
സഹഭായനിക്കുകേ,  പ്രഭാകദശനികേഭാസൂത്രണത്തനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  പഠനലാം  നടത്തുകേ,
പ്രഭാകദശനികേഭാസൂത്രണത്തനിനഭാവശലമഭായ  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തുകേ  തുടങ്ങനിയ
കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സപഭാനങ്ങളക്കച്ച്  ആസൂത്രണ  സമനിതനിലയ
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാവന്നെതഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പുതുതലമുറയുലട  പങ്കഭാളനിത്തലാം
ഉറപഭാക്കഭാന  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  പദതനിയുണച്ച്.
അതതച്ച്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഭാധലതയനുസരനിചച്ച്  പുതുതലമുറയുലട
പങ്കഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുന്നെതനികലയച്ച് കസഭാഷലല് മതീഡനിയ ഉളലപലടയുള്ള നവമഭാധലമങ്ങളുലട
കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആസൂത്രണലാം ലചേയഭാവന്നെതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന:  സര്,  സഖഭാവച്ച്  ഇ.എലാം.എസച്ച്.,  നഭായനഭാര്
എന്നെനിവരുളലപലടയുള്ളവരുലട  ആശയവലാം  പ്രവൃത്തനിയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട ലകേഭാണ്ടുവന്നെനിട്ടുള്ള ഒരു പദതനിയഭാണനിതച്ച്.   ഇനഡലയനിലല
മറച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിലന്നെഭാലക്ക ഇഇൗ പദതനിലയ സലാംബനനിചച്ച് പഠനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
ഇകപഭാഴുലാം  ആളുകേള  ഇവനിലട  എത്തുനണച്ച്.   ഇകപഭാള  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ
പദതനിയനില്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  വലതലഭാസമനിലലനള്ളതച്ച്  ഒരു  വസ്തുതയഭാണച്ച്.
എന്നെഭാല്  ഫണച്ച്  വനിനനികയഭാഗവലാം  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിലാംഗലാം  ഭരണസമനിതനിയുലാം
ലസകടറനിയുമഭായുള്ള  ഇടലപടലുകേളുലട  പ്രശലാംലകേഭാണ്ടുലാം  ചേനില  പദതനികേള  ചേനില
സലങ്ങളനികലയ്ലക്കത്തുന്നെനില.  തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെ കേഭാരലത്തനിലുലാം പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നെ  കേഭാരലത്തനിലുലാം  ഒടനവധനി  പ്രയഭാസങ്ങള  നനിലവനിലുലണനള്ളതച്ച്
അങ്ങയുലട  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനികനല്  എന്തച്ച്  നനിലപഭാടഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്?

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മഭാനലലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.    ഏപ്രനില്-കമയച്ച്-ജൂണ്
മഭാസങ്ങളനില്  ഒരു  രൂപകപഭാലുലാം  പദതനിയനിനത്തനില്  ലചേലവഴെനിക്കഭാന  സഭാധനിചനില
എന്നെതഭാണച്ച്  ഇതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം.  മൂന്നെച്ച്  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേള  നടന്നെതനിലന്റെകൂടനി
പശഭാത്തലത്തനിലഭായനിരനിക്കണലാം  അങ്ങലന  സലാംഭവനിചതച്ച്.  എന്നെഭാല്കപഭാലുലാം
ലഫബ്രുവരനി  28  വലര  2015-16  വര്ഷവലാം  2016-17  വര്ഷവലാം തഭാരതമലലാം ലചേയഭാല്
സലാംസഭാനതലത്തനില് ലമഭാത്തലാം പദതനി ലചേലവച്ച് 8.27 ശതമഭാനലാം കുറഞ്ഞെതഭായഭാണച്ച്
കേഭാണുന്നെതച്ച്.  ഇതച്ച്  ലമചലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനച്ച്  തതീവ്രപരനിശമങ്ങള തകദ്ദേശ
സഭാപനഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  അധനികേഭാരവനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം
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ജനങ്ങളക്കച്ച്  അനുഭവകവദലമഭാക്കുന്നെതനില്  സുപ്രധഭാന  പങ്കുവഹനിച  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം
അതനിലന്റെ  രണഭാലാംഘടത്തനികലയച്ച്  പ്രകവശനിചതനിലൂലട  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
തതീര്ചയഭായുലാം  ഇഇൗ  പ്രശങ്ങലള  വനിജയകേരമഭായനി  തരണലാംലചേയഭാന
സഭാധനിക്കുലമനതലന്നെയഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെതച്ച്.

ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന:  സര്,  ഞഭാന  കനരലത്ത  ചൂണനിക്കഭാണനിച
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിലാംഗനിലന്റെ  കേഭാരലലാം  ഗഇൗരവതരമഭായനി  കേഭാകണണതഭാണച്ച്.
പഞഭായത്തുകേളനില്   മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം  കപഭാലലതലന്നെ  കുടനിലവള്ളവലാം  വളലര
പ്രധഭാനലപടതഭാണച്ച്. 'ജലനനിധനി'  ഉളലപലട ധഭാരഭാളലാം പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
പഞഭായത്തുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  എലന്തങ്കനിലുലാം  പദതനി  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
മുന്നെനിലുകണഭാ; അതനിനച്ച്  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  ഒരു  പ്രകതലകേ  എന്റെനിറനിയഭായനിടഭാണച്ച്  ഇകപഭാള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെതച്ച്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഭരണസമനിതനികേളകക്കഭാ
പ്രസനിഡന്റെനികനഭാ  എഞനിനതീയര്മഭാരുലടകമല്  ഒരു  നനിയനണവമനില.  ഇതച്ച്
ശഭാശസ്വതമഭായനി പരനിഹരനികക്കണതുണച്ച്.  അതനിലന്റെ ആദലപടനിയഭായനി  ബഹുമഭാനലനഭായ
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച  ബജറനില്  'എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങളനിലൂലടയഭാകുലാം ഇനനി ശമ്പളലാം നല്കുകേ'  എന്നെച്ച് പറഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.   തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  നല്കകേണ  പഭാന  ഫണനില്നനിന്നെച്ച്  പണലാം  പനിടനിച്ചുവചഭാണച്ച്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കച്ച് പണലാം നല്കേനിവന്നെനിരുന്നെതച്ച്.  അതച്ച് മഭാറനി
തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളക്കുതലന്നെ  പ്രസ്തുത  പണലാം  കകേമഭാറനി  അവര്  കനരനിടച്ച്
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെ സനിതനിയുണഭായഭാല് തതീര്ചയഭായുലാം തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങളുലട  സമനിതനികേളക്കച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലടകമല്  വലക്തമഭായ
നനിയനണമുണഭാകുലമനതലന്നെയഭാണച്ച് കേരുതുന്നെതച്ച്.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച്:  സര്,   ജനങ്ങളക്കുകൂടനി  ആസൂത്രണത്തനില്
പങ്കഭാളനിത്തലാം  നല്കുകേ  എന്നെതഭാണച്ച്  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാംലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്.
ആസൂത്രണ  കവദഗ്ദ്ധലമുള്ള വലക്തനികേളുലട  കേഴെനിവലാം  അവരുലട അനുഭവങ്ങളുലമലഭാലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നെതച്ച് വളലര വലനിലയഭാരു കേഭാരലമഭാണച്ച്.  എന്നെഭാല് ഉപകദശങ്ങളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കവദഗ്ദ്ധലങ്ങളുലാം കകേമഭാറുന്നെ ഇത്തരലാം  സമനിതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പലകപഭാഴുലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാക്കുനലവന്നെ  ചേനില
അനുഭവങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലമഭാലക്ക  മുനകേഭാലങ്ങളനിലുണഭായനിട്ടുണച്ച്.  ആസൂത്രണ
കവദഗ്ദ്ധലവലാം  ഉപകദശങ്ങളുലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ  സനര്ഭങ്ങളനിലലലഭാലാം
കേഭാലതഭാമസമുണഭാകേഭാലത  കനഭാക്കുകേ  എന്നെതഭാണച്ച്  അതനിപ്രധഭാനലാം.  പരനിപഭാടനികേള
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പഭാന  ലചേയ്തുകേഴെനിയുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനതല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനികൂടനി
ഇടയനിടയച്ച്  ചേനില  ഉത്തരവകേള  പുറലപടുവനിക്കുലാം.  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസമഭാണച്ച്  പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ  അവസഭാനഘടലാം.  വളലര  ധൃതനിയനില്  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുലാം
പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാണച്ച്,  ഉദഭാഹരണമഭായനി  ടഭാര്
എടുക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഒരു  ഉത്തരവനിറങ്ങുകേയഭാണച്ച്.  കനരലത്ത
കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്മഭാരുലാം  കേണ്വതീനര്മഭാരുലാം  വര്ക്കച്ച്  ലചേയ്യുന്നെവരുലാം  സനിഡ്കകേഭാ
മുകഖനയഭാണച്ച് ടഭാര് എടുത്തുലകേഭാണനിരുന്നെതച്ച്.   ലപലടന്നെച്ച്  അതച്ച് മഭാറനി  ലസകടറനിയുലാം
എ.ഇ.-യുലാം  കചേര്നള്ള  സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  മഭാത്രകമ  ടഭാര്  എടുക്കഭാവൂ  എനള്ള
ഉത്തരവവന.  ആ ഉത്തരവച്ച്  തലന്നെ പനിന്നെതീടച്ച്  മഭാറനി.  11-ാംതതീയതനിയനിലല  കേമ്മേനിറനി
തതീരുമഭാനനിചതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ ടഭാര് എടുക്കഭാന പഭാടുള്ളൂലവനലാം  അതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രകമ പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം നടക്കുകേയുള്ളൂലവനലാം ഇകപഭാള പറയുന.

മനി  .   സതീക്കര്  : ശതീ. എ. എലാം. ആരനിഫച്ച്, പതീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച്:  സര്,  ഇതച്ച്   എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
നനിലനനില്ക്കുന്നെ  ഒരു  പ്രശമഭാണച്ച്.   ഇതുകേഭാരണലാം  തുറവൂര്  പഞഭായത്തനില്  കറഭാഡച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഒരു  രൂപകപഭാലുലാം  ലചേലവഴെനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നെതച്ച്  ശദയനില്ലപടുത്തുകേയഭാണച്ച്.   അതുലകേഭാണച്ച്
ഇത്തരലാം  ഉത്തരവകേള  കനരകത്ത  ഇറക്കണലാം.   മഭാറലാം  വരുത്തുന്നെതച്ച്  കനരകത്ത
ആകേണലാം.  അവസഭാനഘടത്തനില്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  തടസ്സലപടുത്തുന്നെ
തരത്തനിലുള്ള  ഉത്തരവകേള  സലാംസഭാനതല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന
കേമ്മേനിറനിയനില്നനിനണഭാകുനണച്ച്.  ആസൂത്രണത്തനില്  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  ഉപകദശലാം
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെകതഭാലടഭാപലാംതലന്നെ കവഗത്തനിലഭാക്കുകേ എന്നെ രതീതനിക്കച്ച് തടസ്സലാം വരുന്നെ
ഇത്തരലാം  ഉത്തരവകേള  കമതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  വകുപ്പുതലത്തനിലുള്ള  ശദയുലാം
ഇടലപടലുലാം ഉണഭാകുകമഭാ എന്നെഭാണച്ച് അറനികയണതച്ച്.

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  തതീര്ത്തുലാം സദുകദ്ദേശപരമഭായ അനുഭവങ്ങളുലട
പശഭാത്തലത്തനില്കൂടനിയഭാണച്ച്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഒരു  തതീരുമഭാനലമടുത്തതുലാം  തകദ്ദേശ
സഭാപനലാം ബനലപടവര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയതുലാം.  ഏലതങ്കനിലുലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ സഭാധനങ്ങള മഭാത്രകമ  തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങകളഭാ  മറച്ച്
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങകളഭാ  വഭാങ്ങഭാവൂ  എന്നെച്ച്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റുതലന്നെ  ഒരു
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ഏജന്റെച്ച് പണനി എടുക്കുന്നെതച്ച് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന പഭാടനില.
ഇതനിലന്റെകൂടനി  പശഭാത്തലത്തനിലഭാണച്ച്  ടഭാര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാത്ത
സനിഡ്കകേഭായനില്നനിന്നെച്ച്  ടഭാര്  എടുക്കുന്നെതച്ച്  തടഞ്ഞുലകേഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചതച്ച്.   ഇതച്ച്   നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ  ഏജനസനിയനില്നനിന്നെച്ച്  കനരനിടച്ച്
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ലസകടറനികക്കഭാ,  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്കക്കഭാ,  എ.ഇ.-യ്കക്കഭാ  എടുക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.
കേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്നെ  ലകേടുകേഭാരലസത  തുടര്നകപഭാകേഭാന
അനുവദനിക്കുകേയനില  എന്നെ  ഒരു  സദുകദ്ദേശപരമഭായനിട്ടുള്ള  നനിലപഭാടഭാണച്ച്  ഇതനിലന്റെ
പനിന്നെനിലുള്ളതച്ച്.  ഇകപഭാള  പല  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളുലാം  ലഎ.ഒ.സനി.-യനില്  നനിന്നെച്ച്
കനരനിടച്ച്  ടഭാര്  വഭാങ്ങനി  പ്രശങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേണ്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
സനിഡ്കകേഭാ  ആതകറസ്ഡച്ച്  ഡതീലര്ഷനിപച്ച്   എടുക്കുന്നെ  മുറയച്ച്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
ഇതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം അവര് ഒരുക്കനിയഭാല്,  വരുലാം വര്ഷങ്ങളനില് മഭാല്പ്രഭാക്ടതീസച്ച്
ഒഴെനിവഭാക്കനി ഇതനിനച്ച് കേഴെനിയുകമഭാ എനള്ള കേഭാരലവലാം ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുലാം.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:  സര് ,  അങ്ങച്ച്,  എഞനിനതീയര്മഭാര്  പ്രഭാകദശനികേ
സര്ക്കഭാരുകേളുലട നനിയനണത്തനിലുലാം കമല്കനഭാടത്തനിലുമഭായനിരനിക്കുലമനലാം എഞനിനതീയര്മഭാരുലട
ലഡസനികഗ്നേഷന  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ബനലപടുത്തനിയഭായനിരനിക്കുലമനലമഭാലക്ക
ഇവനിലട  പരഭാമര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി.  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പ്രസഭാനലാം  ഉണഭാക്കനിയകപഭാള
പനി.എചച്ച്.സനി.-യുലാം സനി.എചച്ച്.സനി.-യുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസുലമഭാലക്ക
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലഭാലണന്നെഭാണച്ച്  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതച്ച്.
പകക്ഷ ഇകപഭാള എഞനിനതീയര്മഭാലര മഭാത്രമഭാണച്ച്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
കേതീഴെനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ആസനിവനികേസന  ഫണഭാലണങ്കനിലുലാം
പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണഭാലണങ്കനിലുലാം  ലവളളലപഭാക്ക  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസത്തനിനുളള
ഫണഭാലണങ്കനിലുലാം  അതുപകയഭാഗനിചച്ച്  ഈ  പ്രവൃത്തനികേലളഭാലക്ക  ലചേയ്യുന്നെതച്ച്
എല്.എസച്ച്.ജനി.ഡനി.  ഉകദലഭാഗസരഭാണച്ച്.   ഇതച്ച്  മുഴുവന  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ അധതീനതയനിലഭാക്കനിയഭാല് എലാം.എല്.എ.-മഭാരഭായ ഞങ്ങളുലട കേഭാരലലാം
എന്തഭാകുലമനള്ളതനിലനക്കുറനിചച്ച് അങ്ങച്ച് ശദനിചനിട്ടുകണഭാ?

കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .    ജലതീല് : സര്, അങ്ങലനലയഭാരു ആശങ്ക എലാം.എല്.എ. മഭാലര
സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  ഉണഭാകകേണ  കേഭാരലമനില.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങലളനപറഞ്ഞെഭാല്  നമ്മേലളകപഭാലലയുള്ള  ജനപ്രതനിനനിധനികേളതലന്നെ
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടച്ച്  വന്നെനിട്ടുലള്ളഭാരു  സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച്.  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളുലട
കേതീഴെനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസര്  വരുനലവനള്ളതച്ച്  എലാം.എല്.എ.-മഭാകരഭാ
എലാം.പനി.-മഭാകരഭാ ആശങ്കകയഭാടുകൂടനി കേഭാകണണതനില. അതനിലന ജനഭാധനിപതലപരമഭായ
നടപടനികമത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേണഭാല് മതനിയഭാകുലാം.  

ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  സര്,  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കുളങ്ങളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  നദനികേളുലാം
ഉളലപടുന്നെ  അമൂലലമഭായ  ജലസമ്പത്തച്ച്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  വരുലാംതലമുറകേളക്കഭായനി
അവ  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  രണഭാലാംഘട  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനി  മുകഖന
എലന്തലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതനലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നെ
പശഭാത്തലത്തനില്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  നനിര്കദ്ദേശനിചതുകപഭാലല  കുളങ്ങള
നന്നെഭാക്കുകേ,  ജലകസഭാതസ്സുകേള  നവതീകേരനിക്കുകേ,  ലവല്  റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്  തുടങ്ങനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പഭാന  ഫണ്ടുലാം  ജനറല്  ഫണ്ടുലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം    കദശതീയ
ലതഭാഴെനിലുറപ്പുപദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയുലാം  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
പദതനികേള  രണഭാലാം  ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില്തലന്നെ
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അത്തരത്തനിലുള്ള  പദതനികേളക്കച്ച്  പ്രഭാമുഖലലാം
നല്കേനിലക്കഭാണഭാകുലാം  രണഭാലാംഘട  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം  അതനിലന്റെ  ആവനിഷ്കരണ
നടപടനികേളനികലയച്ച്  നതീങ്ങുകേലയനള്ള  കേഭാരലലാം  ഞഭാന  ഈ  സഭലയ
അറനിയനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  ജനപ്രതനിനനിധനികേള
ഉളലക്കഭാള്ളുന്നെ പഞഭായത്തച്ച് സമനിതനി തയഭാറഭാക്കുന്നെ ലപ്രഭാകപഭാസലനികനല് പനിന്നെതീടച്ച്
ആസൂത്രണ സമനിതനിയുലട അഭനിപ്രഭായലാം ലകേഭാണ്ടുവന്നെച്ച് ഇതനില് തനിരുത്തല് വരുത്തുന
എന്നെതഭാണച്ച്  ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിലന്റെ ഒന്നെഭാലാം ഘടത്തനിലുണഭായ ഒരു പ്രധഭാനലപട
വനിമര്ശനലാം.  അതുലകേഭാണഭാണച്ച് ആസൂത്രണ സമനിതനികേള പഞഭായത്തുകേലള കേണ്കടഭാള
ലചേയ്യുനലവന്നെ  നനിലയനിലുള്ള  ലപഭാതുവനിമര്ശനമുണഭായതച്ച്.  ജനങ്ങകളഭാടച്ച്
പ്രതനിബദതയുളളതച്ച്  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  പഞഭായത്തച്ച്  സമനിതനിയനിലുള്ള
ആളുകേളക്കഭാണച്ച്.  എന്നെഭാല് നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം ലചേയ്തുവരുന്നെ മറഭാളുകേളക്കച്ച് ജനങ്ങകളഭാടച്ച്
പ്രതനിബനത  ഉണഭാകേണലമന്നെനില.  അതനിനഭാല്  പഞഭായത്തുകേലള  ലപ്രഭാടക്ടച്ച്
ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള എലന്തങ്കനിലുലാം മഭാര്ഗലാം അങ്ങച്ച് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം ആരലാംഭനിച ഘടത്തനില്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനികേളക്കച്ച് സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കുന്നെതുളലപലടയുള്ള
അധനികേഭാരങ്ങളുണഭായനിരുന.  അതുമൂലലാം  ചേനില  പ്രശങ്ങളുണഭായനി  എന്നെതച്ച്   സസ്വയലാം
വനിമര്ശനലമനള്ള നനിലയനില്  നമ്മേകളഭാകരഭാരുത്തരുലാം കേണക്കനിലലടുകക്കണതഭാണച്ച്.
അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  ഇപ്രഭാവശലലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  സനിമനിതനികേള
ഉണഭാക്കനിയകപഭാള  അത്തരത്തനിലുള്ള  അധനികേഭാരങ്ങള  നല്കേഭാലത  ഉപകദശകേ
സമനിതനിയുലട  കറഭാളനില്   പ്രവര്ത്തനിക്കണലമന്നെച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  തതീരുമഭാനനിചതച്ച്.
ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കച്ച്  എലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം  കവദഗ്ദ്ധലലാം  ഉണഭാകേണലമന്നെനില.
വനിവനിധ കമഖലകേളനില് നല കപ്രഭാജക്ടുകേള വരുന്നെനില എനള്ളതച്ച് സമതീപകേഭാലലത്ത
അനുഭവമഭാണച്ച്. അതനിലന്റെകൂടനി പശഭാത്തലത്തനില് കവദഗ്ദ്ധലമുള്ള ആളുകേളുലട കൂടഭായ
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഉണഭാക്കനി  അവരനില്നനിന്നെച്ച്  അഭനിപ്രഭായങ്ങള
സസ്വരൂപനിചച്ച്  ബനലപട ഭരണസമനിതനികേളക്കച്ച് പഭാനുകേളുണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം അവയുലട
നനിര്വ്വഹണലാം മുകന്നെഭാട്ടുലകേഭാണ്ടു കപഭാകുന്നെതനിനുലാം സഭാധനിക്കുലമന്നെ വനിശസ്വഭാസത്തനിലഭാണച്ച്
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ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സമനിതനികേലള  ഒരു  ഉപകദശകേ  സമനിതനിയുലട  കറഭാളനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനച്ച് ഗവണ്ലമന്റെനിലന കപ്രരനിപനിചതച്ച്. 

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:  സര്,   ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പ്രസഭാനത്തനിനച്ച്
കകേരളത്തനില്  പ്രസക്തനിയുണച്ച്.  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കച്ച്
അവരവരുലട വഭാര്ഡനില് അവരര്ഹനിക്കുന്നെ പഭാന ഫണച്ച് ഒരുകപഭാലല ലകേഭാടുക്കുന്നെതഭാണകലഭാ
ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനി.  പകക്ഷ  ഞഭാന  പ്രതനിനനിധഭാനലാം  ലചേയ്യുന്നെ  നഭാടനികേ
മണ്ഡലത്തനിലല  നഭാടനികേ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  പഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനി   നഭാലച്ച്
പ്രതനിപക്ഷ  ലമമ്പര്മഭാരുലട  പഭാന  ഫണ്ടുകപഭാലുലാം  നനികഷധനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  അവനിടലത്ത
നനിര്വ്വഹണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം മുകന്നെഭാട്ടുലകേഭാണ്ടു കപഭാവകേയഭാണച്ച്.
ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി എലഭാകപര്ക്കുലാം അര്ഹതലപടതഭാണച്ച്.  പഞഭായത്തുകേളനില്
അത്തരലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  എലഭാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം
സഇൗകേരലമുണഭാകേണലാം. ഇത്തരലമഭാരു നനിലപഭാടച്ച് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ ലസകടറനിലക്കതനിലര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,   ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതച്ച്

ജനതഭാല്പരലപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പഭാന  ഫണച്ച്  ശരനിയഭാലാംവനിധലാം

വനിനനികയഭാഗനിക്കണലമനള്ള  സദുകദ്ദേശത്തനിലഭാണച്ച്.  ഒരു  പ്രകദശത്തനിനുലാം  അത്തരത്തനിലുള്ള

വനികേസന  ഫണ്ടുകേള  നനികഷധനിക്കഭാന  പഭാടനില.  മതകമഭാ  ജഭാതനികയഭാ  രഭാഷതീയകമഭാ

പദതനി നനിര്വ്വഹണ ഘടത്തനികലയച്ച്  കേടനവന്നെഭാല് ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിലന്റെയുലാം

ജനഭാധനിപതലത്തനിലന്റെയുലാം  അന്തന്തഃസത്തതലന്നെ  കചേഭാര്നകപഭാകുലാം.  ബഹുമഭാനലപട

ലമമ്പര്  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിച  കേഭാരലലത്ത  സലാംബനനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഉചേനിതമഭായ

നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  എലഭാ  വനിഭഭാഗമഭാളുകേളക്കുലാം  എലഭാ  പ്രകദശക്കഭാര്ക്കുലാം

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പഭാന  ഫണനിലന്റെ   ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനച്ച്

ശമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. 

ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള:  സര്,  2017-2018-ലല

ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനിയുമഭായനി ബനലപടച്ച് മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം 31-ാം തതീയതനിക്കകേലാം

പദതനികേള  സമര്പനിചച്ച്  അനുവഭാദലാം  വഭാങ്ങണലമന്നെച്ച്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനച്ച്

ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള കൃതലമഭായുലാം നല്കേഭാറുണച്ച്.

എന്നെഭാല്   ഇകപഭാള  പകുതനികയഭാളലാം  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ബഭാക്കനി

പനിന്നെതീടച്ച് നല്കുലമനപറഞ്ഞുലകേഭാണ്ടുള്ള ഒരു കരഖയുമഭാണച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. മഭാര്ചച്ച്

31-നുച്ച്  ഇനനി  ഒരു  മഭാസലാം  മഭാത്രകമ  ബഭാക്കനിയുള്ളൂ.   ബഭാക്കനി   കഗഡച്ച് കലന

നല്കേഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  ഒമ്പതച്ച് മഭാസലാം പദതനി രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം
മൂനമഭാസലാം പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനുലാം എന്നെതഭായനിരുന കേഴെനിഞ്ഞെ കേഭാലങ്ങളനിലുണഭായനിരുന്നെ
ഏറവലാം  വലനിലയഭാരു  പ്രശലാം.  അതഭാണച്ച്  പലകപഭാഴുലാം  എകച്ച്ലപനഡനിചര്  അവസഭാന
നനിമനിഷത്തനികലയച്ച് നതീങ്ങുന്നെതനിനച്ച് കേഭാരണമഭായനിരുന്നെതച്ച്.  പകക്ഷ വരുലാം വര്ഷങ്ങളനില്
അതച്ച്  അവസഭാനനിപനിക്കണലമനള്ള  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണച്ച്  മൂനമഭാസലാം  പദതനി
രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം ഒമ്പതച്ച് മഭാസലാം പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനുലാം എനള്ള  പുതനിയ
കേഭാഴ്ചപഭാടനികലയച്ച്  നമ്മേള  വന്നെതച്ച്.  അതനിനഭാവശലമഭായ  മഭാര്ഗകരഖകേള
ഉണഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞു.   ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ബനലപടവര്ക്കച്ച്  നല്കേനിവരുന.  മുനവര്ഷലാം
ലഭനിച തുകേകയക്കഭാള പത്തച്ച് ശതമഭാനലാം അധനികേരനിചച്ച് ലഭനിക്കുലമനള്ള പ്രതതീക്ഷയനില്
ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  അവരവരുലട  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനനുകയഭാജലമഭായ കപ്രഭാജക്ടുകേള തയഭാറഭാക്കണലമന്നെച്ച്
കനരകത്തതലന്നെ   നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   അതച്ച്  ദ്രുതഗതനിയനില്
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കേഭാലങ്ങളഭായനി  നടനവരുന്നെ  ഒരുകേഭാരലലാം  ലപലടന്നെച്ച്
മഭാറുകമ്പഭാള  ഉണഭാകുന്നെ  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായനിട്ടുള്ള  പ്രശലാം  ഇതനിലുമുണഭാകുലാം.  പകക്ഷ
അതനിലന വനിജയകേരമഭായനി തരണലാം ലചേയഭാന കേഴെനിയുലമനതലന്നെയഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
കേരുതുന്നെതച്ച്. 

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന  :  സര്,  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി കലഭാകേപ്രശസമഭായനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം  കേനിടനിയ  ഒന്നെഭാണച്ച്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ധഭാരഭാളലാം  മഭാറങ്ങള
രഭാജലത്തഭാലകേ  ഉണഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.   സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡച്ച്
സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില് പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുനണച്ച്.  എന്നെഭാല് ജനിലയ്ലക്കഭാരു
പഭാന  ആവശലമഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള  കുടനിലവള്ളത്തനിനുകവണനി  ജനങ്ങള
പരക്കലാംപഭായുകേയഭാണച്ച്.  എത്രകയഭാ  പദതനികേള  നമ്മുലട  നഭാടനില്  നടപനിലഭാക്കുന.
പകക്ഷ  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  കസഭാതസ്സുകേലള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുലള്ളഭാരു  ആസൂത്രണലാം  എന്തുലകേഭാണച്ച്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടപഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുന്നെനില.   കമജര്  ഇറനികഗഷന,  കമനര്  ഇറനികഗഷന  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റുകേലള
കയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്,  അതഭാതച്ച്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാടുകൂടനി  കുടനിലവള്ളപ്രശലാം  സഭായനിയഭായനി
പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്നെ  നനിലയനില്   ജനപ്രതനിനനിധനികേലള   ഉളലപലട
പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് ഒരു പ്രകതലകേ ഗഭാമസഭഭാകയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കഭാനുള്ള സമഗ
ആസൂത്രണത്തനിനച്ച് അങ്ങച്ച് കനതൃതസ്വലാം നല്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തലന്റെ  ഏറവലാം  വലനിയ
കനടലമനപറഞ്ഞെനിരുന്നെതച്ച് സലാംകയഭാജനിത വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള വലഭാപകേമഭായനി
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നടന്നെനിരുന  എനള്ളതഭാണച്ച്.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള,   കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേള,
ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേള,  വനിവനിധ  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റുകേള  എന്നെനിവലയ
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  നല  രതീതനിയനിലുള്ള  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കബഭാക്കച്ച്  അടനിസഭാനത്തനിലുലമഭാലക്ക  നടന്നെനിരുന.  പകക്ഷ
കേഴെനിഞ്ഞെ  കുറചച്ച്   വര്ഷങ്ങളഭായനി  അത്തരത്തനിലുള്ള  സലാംകയഭാജനിത  പദതനികേള
നടക്കുന്നെനിലലനള്ളതച്ച്  പ്രധഭാനലപട  ഒരു  പ്രശലാം  തലന്നെയഭാണച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പര് ഇവനിലട  സൂചേനിപനിച കേഭാരലലാം   ശരനിയഭാണച്ച്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്നെ പലകപഭാഴുലാം
കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കഭാറനില. പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച് വളലര കുറചച്ച് ഫണച്ച് മഭാത്രകമ ഉണഭാകൂ. കബഭാക്കച്ച്
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിനുലാം    ഈ കമഖലയനില് ലചേലവഴെനിക്കഭാന
ഫണ്ടുണച്ച്.  എന്നെഭാല് ഈ മൂന്നെച്ച് ഫണ്ടുകേളുലാം സലാംകയഭാജനിപനിചഭാല്  കമഭാശമലഭാത്ത ഒരു
കുടനിലവള്ള  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം  ലസപകററഭായനി  പദതനികേള   എടുക്കുന്നെതുലകേഭാണച്ച്  പലകപഭാഴുലാം
ലക്ഷലപ്രഭാപനിയനികലയച്ച്  നതീങ്ങുന്നെതനിനച്ച്  തടസ്സലാം  വരഭാറുണച്ച്.  അത്തരത്തനിലുള്ള
സഭാഹചേരലങ്ങള  തതീര്ചയഭായുലാം  പതനിമൂന്നെഭാലാം  പഞവതര  പദതനി  കേഭാലത്തച്ച്
പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുലമനതലന്നെയഭാണച്ച് കേരുതുന്നെതച്ച്.

ശതീ  .   ലഎ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : സര്, ജനങ്ങള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുന്നെ പദതനി
ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്,  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തച്ച്,  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്,  വനികേസന
സമനിതനികേള  എന്നെനിവലയഭാലക്ക  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  ഡനി.പനി.സനി.-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
വഭാങ്ങനി  പദതനി  ഇലാംപനിലമന്റെനിലാംഗച്ച്  കസജനില്  എത്തുകമ്പഭാള  ചേനില  തടസ്സങ്ങള
കനരനിടുകേയഭാണച്ച്.  ജനിലഭാതലങ്ങളനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സമനിതനി  അലാംഗങ്ങലള
വനിളനിചച്ച്  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള,  പദതനികേള  തയഭാറഭായനിട്ടുലണനലാം
പഴെയതുകപഭാലല  മഭാര്ചച്ച്  31-നുമുമ്പച്ച്   ഫണച്ച്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയനിലലനമുളള
അഭനിപ്രഭായങ്ങളഭാണച്ച്  ഉയര്നവരുന്നെതച്ച്.  ഗഭാമ/കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനില്
ആവശലമഭായ  സഭാഫച്ച്  ഇലഭാത്തതുലാം  ലമറതീരനിയല്സച്ച്  കേനിടഭാനനിലഭാത്തതുമഭാണച്ച്
കേഭാരണമഭായനി അവര് പറയുന്നെതച്ച്. ഇക്കഭാരലങ്ങള അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
അതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്
ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്ത പ്രശലാം നനിലനനിന്നെനിരുന.  കേഭാരണലാം,  കേഴെനിഞ്ഞെ രണച്ച് വര്ഷമഭായനി
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  പ്രകതലകേനിചച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  തലങ്ങളനില്
ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേലളഭാനലാം  നടന്നെനിരുന്നെനില.  ഏതഭാണച്ച്  184  പഞഭായത്തച്ച്
ലസകടറനിമഭാരുലട  ഒഴെനിവകേളുണഭായനിരുന.  അലതലഭാലാം  സമയബനനിതമഭായനി
ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കേനി  നനികേത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള
ലസകടറനിമഭാരുലട  ഒഴെനിവച്ച്  കകേവലലാം  പലത്തണലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്.  ജൂനനിയര്
സൂപ്രണസ്തുമഭാരുലട  ഒഴെനിവനികലയച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നടക്കഭാത്തതുലകേഭാണച്ച്  നനിരവധനി
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കപഭാസ്റ്റുകേള  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടന്നെനിരുന.  അവനിലട  ഒമ്പതച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേള  മഭാത്രമഭാണച്ച്
ഇകപഭാള ഒഴെനിവളളതച്ച്. ഇങ്ങലന തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ലപ്രഭാകമഭാഷന
നടത്തനി  ഒഴെനിവകേള  മുഴുവന  നനികേത്തുകേയുലാം  എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കുമഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുന്നെതനിനച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇനനി
കമലനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പദതനി  നനിര്വ്വഹണവമഭായനി
ബനലപടച്ച് എകച്ച്ലപന്റെനിചര് ആകേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം സഭാഫനിലന്റെ കുറവഭാലണനളള
പരഭാതനി  ഉണഭാകേനില.  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ശക്തമഭായ
നടപടനികേലളടുത്തച്ച് മുകന്നെഭാടച്ച് കപഭാവകേയഭാണച്ച്. 

ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര്,  ടഭാറനിനുള്ള  തുകേ  സഭാധഭാരണ  മഭാറുന്നെതച്ച്
പഞഭായത്തനിലല ഇലാംപനിലമന്റെനിലാംഗച്ച് ഓഫതീസറഭായ എ.ഇ. ആലണന്നെച്ച് ബഹുമഭാനലയഭായ
അലാംഗലാം  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതഭാണച്ച്.  എന്നെഭാല്  ഇകപഭാള  ലസകടറനിയുലട
അക്കഇൗണനികലയഭാണച്ച്  എ.ഇ.  അതച്ച്  നനികക്ഷപനിക്കുന്നെതച്ച്.   ആ  പണമുപകയഭാഗനിചച്ച്
ലസകടറനിയഭാണച്ച്  ബനി.പനി.സനി.എല്.  കപഭാലുളള  കേമ്പനനികേളനില്  നനിന്നെച്ച്  ടഭാറനിനച്ച്
ഓര്ഡര് ലകേഭാടുക്കുന്നെതച്ച്.  ആ സമയത്തച്ച് ബനി.പനി.സനി.എല്.-ലന്റെ കററച്ച് എ.ഇ.  പണലാം
നനികക്ഷപനിച  സമയത്തുള്ളതനികനക്കഭാള  കൂടഭാറുണച്ച്.  അതച്ച്  പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്
വലനിലയഭാരു  ബുദനിമുടഭായനി വരുനണച്ച്.  അക്കഭാരലലാം അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
കററനിലന്റെ കവരനികയഷന പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള ഇടലപടല് നടത്തുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  പഞഭായത്തച്ച് ലസകടറനിക്കുലാം അതുകപഭാലലതലന്നെ
എ.ഇ.-ക്കുലാം  ബനലപട  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കുലാം  ടഭാര്  വഭാങ്ങഭാവന്നെതഭാണച്ച്.  ഓകരഭാ
ഘടത്തനിലുലാം ഇതനിനുളള അധനികേഭാരങ്ങള നല്കേനിയനിരുന.  എന്നെഭാല് കവരനികയഷലനക്കുറനിചച്ച്
പഠനിക്കുകേയുലാം അതനിലന സലാംബനനിചച്ച് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനിട്ടുളള നനിര്കദ്ദേശലാം ബനലപടവര്ക്കച്ച്
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലമന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുന.

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്,  സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  പ്രധഭാനലപട ചേനില
മനിഷനുകേള  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  മനിഷനുകേളനില്  ബഹുഭൂരനിപക്ഷവലാം
നടപഭാക്കലപടുന്നെതച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനിലൂലടയഭാലണന്നെച്ച്  പറയലപടുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.
അക്കഭാരലത്തനില്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ബഡ്ജററനി  സകപഭാര്ടച്ച്  കനരനിടച്ച്  പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്
ലലകേമഭാറഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  പദതനിയഭായതനിനഭാല്  പഞഭായത്തുകേള
ഫണച്ച്  ലഭനിക്കുലമന്നെ  പ്രതതീക്ഷയനിലഭാണച്ച്.  അക്കഭാരലലത്തക്കുറനിചച്ച്  വലക്തതയനില.
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണച്ച്  ഇതച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെലതങ്കനില്
അക്കഭാരലത്തനില്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  അടക്കമുളള  ആളുകേളക്കച്ച്
ഇഇൗ  പദതനികേള  റനിവന്യൂ  ലചേയഭാനുലാം  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേഭാനുമുളള
കനതൃതസ്വപരമഭായ  പങ്കച്ച്  വഹനിക്കഭാനുളള  സഭാഹചേരലലാം  ഒരുക്കുകമഭാ?  എലന്റെ
മണ്ഡലത്തനിലല  തൃത്തഭാല  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്   പഞഭായത്തച്ച്  പ്രസനിഡന്റുലാം
ലസകടറനിയുലാം  ഒകര  മുറനിയനിലഭാണച്ച്  ഇരനിക്കുന്നെതച്ച്.  പഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനികയഭാടച്ച്
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ഒഇൗകദലഭാഗനികേമഭായനി ഒരു കേഭാരലലാം പറയഭാന കപഭാലുലാം കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണച്ച്. ഇതച്ച്
കകേരളത്തനിലന്റെ  പല  സലങ്ങളനിലുമുണഭാകുലാം.  കനരകത്ത  ഇവനിലട  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
അലാംഗലാം പറഞ്ഞെ രഭാഷതീയ വനികവചേനലാം ഇഇൗ രതീതനിയനിലലഭാലക്ക ഉണഭാകുനണച്ച്.  അതച്ച്
മറനികേടക്കുന്നെതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്  നല്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്
സുതഭാരലത  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നെതനിനുകവണനി  ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്  അവരുലട
കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനില്   തടസ്സമുണഭാകേഭാത്ത  തരത്തനിലുളള  സഭാഹചേരലലാം
സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല് : സര്, അകദ്ദേഹലാം രഭാഷതീയ വനികവചേനലാം ആരലാംഭനിച്ചുലവന്നെച്ച്
പറയുന്നെതുതലന്നെ കേഴെനിഞ്ഞെ ഒമ്പതച്ച്  മഭാസങ്ങളക്കനിപ്പുറമഭാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  അഞച്ച്
വര്ഷലാം  രഭാഷതീയമഭായനി  ഒരു  വനികവചേനവലാം  ഉണഭായനിരുന്നെനിലകലഭാ.  ആ  കേഭാലത്തച്ച്
അലതലഭാലാം  പരനിഹരനിക്കഭാമഭായനിരുന.   എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  സസ്വന്തമഭായനി
ലകേടനിടങ്ങള  ഉണഭാകേണലമനളളതച്ച്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയമഭാണച്ച്.  കബഭാക്കച്ച്
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  പുതനിയ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങള   നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവനിലട  മനിഷനുകേളുലട  പ്രഖലഭാപനലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  അതനിലന്റെ
നനിര്വ്വഹണലത്തക്കുറനിച്ചുമുളള  ആശങ്കകേള  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  മുകന്നെഭാടച്ച്
വയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഏലതഭാരു  പദതനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം
അതനിനച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
വനിഹനിതമുണഭാകുലാം.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട തലയനില് മുഴുവന ഭഭാരവലാം
ലകേടനിവചച്ച്  ഇത്തരത്തനിലുളള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കണലമനളളതല
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലവലാം  ലക്ഷലവലാം.  അതനിനഭാവശലമഭായ  എലഭാ  സഹഭായവലാം
സകപഭാര്ട്ടുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുലാം. ഇഇൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അതച്ച്  തങ്ങളുലട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കമഭാണനിറര്
ലചേയ്യുന്നെതനിനുമുളള അവസരലാം എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കച്ച് നല്കുകേ തലന്നെ ലചേയ്യുലാം.

അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെര്

 2 (*122) ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതത : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി  

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനികലയച്ച് യുവഭാക്കലള ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി,  കൃഷനി
ആദഭായകേരമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പദതനിയുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേള സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; ഈ
ലസന്റെറുകേള  വഴെനി  ലക്ഷലമഭാക്കനിയനിരുന്നെ  കനടലമന്തഭായനിരുനലവനലാം  അവ
കനടുന്നെതനിനഭായനി എത്രമഭാത്രലാം സഭാധനിചനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗണകമനയുള്ള  നടതീല്  വസ്തുക്കളുലാം  വളവലാം  യഥഭാസമയലാം  മനിതമഭായ
വനിലയച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള  വഭാടകേയച്ച്
നല്കുന്നെതനിനുലാം എലന്തലഭാലാം സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച് നനിലവനിലുള്ളതച്ച്;

(ഡനി)  ഈ  കമഖലയനില്  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
എത്രമഭാത്രലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  ഇടലപടഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുലണന്നെച്ച്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനികലയച്ച്  യുവജനങ്ങലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ലതഭാഴെനില്രഹനിത  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴെനില്
നല്കുന്നെതനിനുലാം  കൃഷനി  വകുപച്ച്  മുഖല  പരനിഗണനയഭാണച്ച്  നല്കുന്നെതച്ച്.  കൃഷനി
ആദഭായകേരമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ലലജവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  നൂതന  പദതനികേള  കൃഷനി  വകുപച്ച്  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൃഷനിയനിലല  ലലവവനിദലവല്ക്കരണലാം,  മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  സലാംസ്കരണവലാം  വനിപണനവലാം  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
മുന്തനിയ  പരനിഗണനയഭാണച്ച്  നല്കുന്നെതച്ച്.  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വരുമഭാന  വര്ദനവച്ച്  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ആധുനനികേ
രതീതനിയനിലുള്ള  യനവല്ക്കരണലാം  അതലന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലടയുലാം മറച്ച് സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ഗകവഷണ ഫലങ്ങള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയുലാം  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  'ആത'  ഉളലപലടയുള്ള
പദതനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലാം  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കജഭാലനിഭഭാരലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഈ  ലതഭാഴെനില്  കമഖല  അന്തസ്സുറതഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  അകഗഭാ
സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേളക്കച്ച്  നനിര്ണഭായകേ  പങ്കച്ച്  വഹനിക്കഭാനുണച്ച്.  കൃഷനിയുമഭായനി
ബനലപട  ലതഭാഴെനിലുകേളക്കച്ച്  മഭാനലത  കുറവഭാലണന്നെ  ചേനിന്തഭാഗതനി  സമൂഹത്തനില്
നനിലനനില്ക്കുന്നെതുലകേഭാണഭാണച്ച്  യുവഭാക്കള  ഈ  രലാംഗകത്തയച്ച്  കേടനവരഭാത്തതച്ച്.
കജഭാലനിയുലട കേഭാഠനിനലവലാം വനിരസതയുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി, അഭനിമഭാനകത്തഭാടുലാം അന്തകസ്സഭാടുലാം കൂടനി
ഏര്ലപടഭാവന്നെ,  സഭാമൂഹല  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വമുള്ള  ലതഭാഴെനിലഭായനി  കൃഷനിലയ
മഭാറനിലയടുക്കുവഭാനുള്ള  തതീവ്ര  പരനിശമത്തനിലഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്.  കേഭാരലക്ഷമവലാം
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കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  തഭാങ്ങഭാവന്നെതുമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനയുലട  കസവനലാം
കകേരളത്തനിലഭാലകേ ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് ഇതുവഴെനി സഭാധനിക്കുലാം.

(ബനി) ഉണച്ച്. സലാംസഭാനത്തച്ച് നഭാളനിതുവലര 64 അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  2016-17-ല് അനുവദനിച  20  ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ഘടലാംഘടമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന കബഭാക്കുകേളനിലുലാം
അകഗഭാ  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖല  കനരനിടുന്നെ  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴെനിലഭാളനിക്ഷഭാമത്തനിനച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേലണത്തുകേ,
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  യകനഭാപകേരണങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  വലഭാപനിപനിക്കുകേ,
വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം കസവനങ്ങളുലാം  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയച്ച്  ആവശലമഭായ  സഹഭായങ്ങള,
കസവനങ്ങള എന്നെനിവയഭാണച്ച് അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേള വഴെനി ലക്ഷലമഭാക്കുന്നെ
പ്രധഭാന  കനടങ്ങള.  ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട  പദതനിയുലട  ലക്ഷലങ്ങള
പൂര്ണമഭായുലാം കനടുന്നെതനിനച്ച് സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  പുറകമ
കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസനത്തനിനഭാവശലമഭായ  ഗണകമനയുള്ള  നടതീല്  വസ്തുക്കള,
ലലജവവളലാം തുടങ്ങനിയവയുലട ഉല്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  കൃഷനിപണനിക്കളക്കഭാവശലമഭായ
കേഭാര്ഷനികേ ഉപകേരണങ്ങളുലാം, യനങ്ങളുലാം മനിതമഭായ നനിരക്കനില് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് വഭാടകേയച്ച്
നല്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങള  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേള  മുകഖന
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കേനിവരുന.

(ഡനി)  ഉണച്ച്.  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറനിലല  അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  വനിവനിധ
കേഭാര്ഷനികേ  യനങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം,  സര്വ്വതീസച്ച്  എന്നെനിവ  സലാംബനനിചച്ച്  കൃഷനി
പരനിപഭാലന മുറകേള, ആധുനനികേ കൃഷനി രതീതനികേള എന്നെതീ വനിഷയങ്ങളനില് വനിശദമഭായ
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നെതനിനച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുകടയുലാം  മറച്ച്  ഗകവഷണ
സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം കസവനലാം ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

ശതീ.  കജഭാര്ജച്ച്  എലാം.  കതഭാമസനിനുകവണനി  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നെച്ച്  വരുന്നെ  പഴെങ്ങലളയുലാം  പചക്കറനികേലളയുലാം  വനകതഭാതനില്
ആശയനികക്കണ  സനിതനിയഭാണച്ച്  ഇനളളതച്ച്.  എന്നെഭാല്  അങ്ങലന  വരുന്നെ
പഴെങ്ങളനിലുലാം പചക്കറനികേളനിലുലാം  മഭാരകേമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനികേള  ഉലണനലാം  അതച്ച്
ഗരുതരമഭായ  ആകരഭാഗലപ്രശങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നെതഭാലണനമുളള  വഭാര്ത്തകേള
ആലരയുലാം ഉത്കേണ്ഠലപടുത്തുന്നെതഭാണച്ച്.  ഇതച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം ആകരഭാഗലസുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  കേഴെനിയുന്നെ വനിധത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ നടപടനികേള
എലന്തലഭാമഭാണച്ച്?
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ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം
വരുന്നെ പചക്കറനികേളനില് മഭാരകേമഭായ കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട സഭാന്നെനിദലമുലണനളളതച്ച്
കേണ്ടുപനിടനിക്കുകേയുലാം  അതനിലനക്കുറനിചച്ച്  വലഭാപകേമഭായനി  ജനങ്ങളനില്  അവകബഭാധലാം
ഉണഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയതച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  നടന്നെ
ഗകവഷണ  പരതീക്ഷണങ്ങളുലട   അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്.  അവനിലട  നനിനവരുന്നെ
പചക്കറനികേളനില്  കേതീടനഭാശനിനനികേളുകണഭാലയനളളതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  പരനികശഭാധന
നടത്തനി  അതനിലന്റെ റനിസളടച്ച്  കേനിടഭാന വലനിയ  കേഭാലതഭാമസലാം  വരനികേയഭാണച്ച്.  കവഗലാം
കകേടുവരുന്നെ  ഉത്പന്നെങ്ങളഭാണച്ച്  വനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  നമുക്കച്ച്  ലകബഭാറടറനിയുലട
സഇൗകേരലലാം  വളലര  കുറവഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള  മൂന്നെച്ച്  ലകബഭാറടറനികേള  മഭാത്രമഭാണച്ച്
ആലകേയുളളതച്ച്.  കൂടുതല്  ലകബഭാറടറനികേള  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാനുളള
തതീരുമഭാനലാം  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  എടുത്തുകേഴെനിഞ്ഞു.   ഫുഡച്ച്  കസഫനി  കേമ്മേതീഷണറുലട
കനതൃതസ്വത്തനില്  ആകരഭാഗലവകുപ്പുകൂടനി  സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണഭാണച്ച്  ഇക്കഭാരലങ്ങലളലഭാലാം
ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനവരുന്നെ  വനിഷലാം  തതീണനിയ
പചക്കറനികേള തടയുന്നെതനികനക്കഭാള ഉപരനിയഭായനി ഇവനിലടത്തലന്നെ നമുക്കഭാവശലമഭായ
ലലജവ  പചക്കറനികേള  ഉത്പഭാദനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  സസ്വയലാം  പരലഭാപതയനികലയച്ച്
വരനികേലയനള്ള ശഭാശസ്വത പരനിഹഭാരമഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ലക്ഷലലാം വയ്ക്കുന്നെതച്ച്.

ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശര്മ്മേ: സര്, ലലജവ പചക്കറനികേള ആവശലത്തനിനച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുന്നെ വനിധത്തനില് ലലജവകൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഒരു
സലാംസ്കഭാരമഭായനി  കകേരളത്തനില്  വളര്നവരുനണച്ച്.  ഇന്നെലല  ലലവപനിന
മണ്ഡലത്തനിലല  മുളവകേഭാടച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന  വളപച്ച്  ഒരു  ഹരനിത  കപഭാലതീസച്ച്
കസഷനഭായനി.  അവനിടലത്ത  കസനഭാലാംഗങ്ങള  കൂടഭായനിനടത്തനിയ  പരനിശമത്തനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  പചക്കറനികേളുലാം  പഴെവര്ഗങ്ങളുലാം  വനകതഭാതനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി ആ ചേടങ്ങച്ച് ഇന്നെലല ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
മണനിലന   കസ്നേഹനിക്കഭാനുളള  മനുഷലലന്റെ  ഏറവലാം  ശകദയമഭായ  ഇടലപടലനിലന്റെ
ദൃഷഭാന്തമഭായനി ഈ കേഭാലഘടലാം രൂപലപടുകേയഭാണച്ച്.  എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം, കുടുലാംബശതീ,
റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച്  അകസഭാസനികയഷന,  ജനകേതീയ  സഭാപനങ്ങള,  വനിദലഭാലയങ്ങള,
സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള ഉളലപലട എലഭായനിടങ്ങളനിലുലാം  മനിനനി കപഭാളനി ഹഇൗസുകേള
സഭാപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  ലലജവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സമഗമഭായ
ശഭാസതീയമഭായ പദതനിയച്ച് രൂപലാം ലകേഭാടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  അഞച്ച് വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച്   പചക്കറനി
കൃഷനിയനില്    സലാംസഭാനലത്ത   സസ്വയലാം  പരലഭാപമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഉഇൗര്ജനിത
ശമങ്ങള  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു  പകക്ഷ
ചേരനിത്രത്തനിലഭാദലമഭായനി  പചക്കറനി  കൃഷനിയച്ച്   ഇത്രയുലാം  തുകേ  മഭാറനിവചതച്ച്  ഇഇൗ
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ബജറനിലഭാണച്ച്.  85  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  ഇതനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.
ലലജവ പചക്കറനി കൃഷനിലയ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി സമഗമഭായ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണച്ച്.   കേഴെനിഞ്ഞെ  എല്.  ഡനി.  എഫച്ച്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്
ആരലാംഭനിച   ലലജവ  കേഭാര്ഷനികേ  നയലത്ത  പനിനതുടര്ന്നെച്ച്  ഇന്നെച്ച്  ലഭലമഭായനിരനിക്കുന്നെ
ആധുനനികേ ശഭാസസഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേലളക്കൂടനി സമനസ്വയനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  പുതനിലയഭാരു
ലലജവകേഭാര്ഷനികേ  നയലാം    രൂപലപടുത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ഇഇൗ  വര്ഷലാം
10000  ലഹക്ടര് പ്രകദശത്തച്ച് ലലജവ പചക്കറനി ഉല്പഭാദന  പ്രകതലകേ പദതനി  446
കസറുകേള  വഴെനി  ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  തലന്നെ  'കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്'  എന്നെ കപരനില് ഒരു ബഭാന്റെനിനച്ച്  തുടക്കലാം
കുറനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  പചക്കറനികേള  വനിഷരഹനിതമഭാലണന്നെച്ച്  പൂര്ണമഭായനി
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെ ഗഡച്ച് അഗനിക്കളചര് പ്രഭാക്ടതീസച്ച്  (GAP)  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുകൂടനി
446  കസറുകേളനിലൂലട  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  കൂടനി
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായനിട്ടുണച്ച്. 

ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതത:  സര്, അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേള എന്നെ കേഭാഴ്ചപഭാടച്ച്
വളലര  ഫലപ്രദമഭാണച്ച്.  അവ  വലഭാപകേമഭാകുന്നെതച്ച്  സസ്വഭാഗതലാം  ലചേയ്യുകേയഭാണച്ച്.
അനുഭവത്തനിന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു കേഭാരലലാം അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടുത്തഭാന
ആഗഹനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  മനികേച  നനിലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്
ലസന്റെറുകേളുണച്ച്.  കേഭാലഭാവസയനുസൃതമഭായനി  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നെ  സലാംസഭാനത്തച്ച്
കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങളക്കച്ച്  ദഇൗര്ലഭലലാം  കനരനിടുകേയഭാണച്ച്.  അതനിനനുസൃതമഭായനി
കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള  അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേളനില് ലഭലമല.   ഒകന്നെഭാ
രകണഭാ ടഭാക്ടര്,  പവര്  ടനിലര്  തുടങ്ങനിയ യനസഭാമഗനികേള മഭാത്രമഭാണുള്ളതച്ച്.  ഒരു
പ്രകദശത്തുള്ള  മുഴുവന  ആളുകേളക്കുലാം  ഒകര  സമയത്തഭാണച്ച്  ഇത്തരലാം  യനങ്ങള
ആവശലലാം  വരുന്നെതച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച്  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേള
വലഭാപകേമഭാക്കുന്നെകതഭാലടഭാപലാം  ഇത്തരലാം  ലസന്റെറുകേളക്കച്ച്  ആവശലമഭായത്ര
യനസഭാമഗനികേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ?  അങ്ങലന വനിതരണലാം
ലചേയഭാല്  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറനിലന  ആശയനിക്കഭാലമന്നെ  തരത്തനില്
കൃഷനിക്കഭാര്  എത്തനികചരുലാം.  ഇകപഭാള  ബുക്കച്ച്  ലചേയഭാല്  സമയത്തനിനച്ച്  യനങ്ങള
ആര്ക്കുലാം ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണച്ച്.  ഇതനിലനഭാരു പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:    സര്,  ഇകപഭാള   അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്
ലസന്റെറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച് 32 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണച്ച് നല്കുന്നെതച്ച്.  ഒരു നനിശനിത
പ്രകദശത്തച്ച്  ആവശലമഭായനി  വരുന്നെ  യനസഭാമഗനികേള  അവര്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നെതനിനനുസരനിചഭാണച്ച്  വഭാങ്ങുന്നെതച്ച്.  അതനിനുപുറകമ 20 ലക്ഷലാം രൂപ മറച്ച്
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അനുബന ഘടകേങ്ങളക്കഭായുലാം നല്കുനണച്ച്.  എന്നെഭാല് എലഭാ അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച്
ലസന്റെറുകേളുലാം  ഒകര  രൂപത്തനിലല  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെതച്ച്.   ചേനില  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്
ലസന്റെറുകേള  വര്ഷത്തനില്  ഒകന്നെഭാ  രകണഭാ  കകേഭാടനി  രൂപയനിലധനികേലാം  കടകണഭാവര്
ഉണഭാക്കുനണച്ച്.  നമ്മുലട ലക്ഷലലാം എലഭാ അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേകളയുലാം ആ
രതീതനിയനികലയച്ച്  മഭാറ്റുകേ  എന്നെതഭാണച്ച്.   അവനിലടനനിന്നെച്ച്  ലഭനിക്കുന്നെ വരുമഭാനലാംലകേഭാണച്ച്
ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങഭാന  കേഴെനിയുലാം.  കൂടഭാലത  മനികേച  നനിലയനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിലച്ചുകപഭാകേഭാനനിടയഭാകേഭാത്തവനിധത്തനില്  അവര്ക്കഭാവശലമഭായ  എലഭാ  കപ്രഭാതഭാഹനവലാം
കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് നല്കുലാം. എലഭാ യനസഭാമഗനികേളുലാം കകേരള അകഗഭാ
ഇനഡസതീസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി അവര്ക്കച്ച് വനിതരണലാം ലചേയഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന:   സര്,  ശഭാസതീയ  വനിള  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം
മണനിലന്റെയുലാം സസലങ്ങളുലടയുലാം കപഭാഷണ പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി   കൃഷനി ഭവനുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  എത്ര പഭാന്റെച്ച്  ലഹല്ത്തച്ച് കനിനനിക്കുകേളഭാണച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുകേ?
ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എത്രമഭാത്രലാം ഫലപ്രദമഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  പഭാന്റെച്ച്  ലഹല്ത്തച്ച്  കനിനനിക്കുകേള

കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്   ആവശലമുള്ള  എലഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം  നല്കുലാം.   വനിളയച്ച്  വരുന്നെ

കരഭാഗങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം അതുമഭായനി ബനലപട ഏതച്ച്  കേഭാരലലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  ഉപകദശലാം

നല്കേഭാനുലാം   ആശുപത്രനിയനില്  കപഭായഭാല്  ലഭനിക്കുന്നെതുകപഭാലല

സസലജഭാലങ്ങളക്കുണഭാകുന്നെ  കരഭാഗങ്ങലളപറനി  പഠനിക്കഭാനുലാം  ലടസ്റ്റുകേള

നടത്തഭാനുമുള്ള എലഭാ സഇൗകേരലങ്ങളുലാം അവനിലട നല്കുകേയഭാണച്ച്.  നഭാഷണല് പഭാന്റെച്ച്

ലഹല്ത്തച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  കകേഭാഴച്ച്   പഭാസ്സഭായനിട്ടുള്ള  അറുപകതഭാളലാം  കൃഷനി

ആഫതീസര്മഭാലരയഭാണച്ച്  അകഗഭാ  പഭാന്റെച്ച്  ലഹല്ത്തച്ച്  കനിനനിക്കുകേളനില്

നനിയമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  200 ലധനികേലാം  പഭാന്റെച്ച്  ലഹല്ത്തച്ച്  കനിനനിക്കുകേള

പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിക്കഭാന കപഭാവകേയഭാണച്ച്.  കൃഷനി ആഫതീസുകേള കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്

സബ്സനിഡനി  മഭാത്രലാം  നല്കുന്നെ  ലസന്റെറുകേളഭായനി  മഭാറുന്നെതനിനച്ച്  പകേരലാം  കേഭാര്ഷനികേ

കമഖലയുമഭായനി  ബനലപട സര്വ്വ കസവനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാകുന്നെ കേഭാര്ഷനികേ കസവന

ഭവനുകേളഭായനി  മഭാറഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി

ഇത്തരലാം  കൃഷനി  ഭവനുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സലാംബനമഭായ

അറനിവകേള  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുമുള്ള  സഇൗകേരലലാം  എലഭാ  പഭാന്റെച്ച്

ലഹ ല്ത്തച്ച് കനിനനിക്കുകേളനിലുലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.
800/2019



18 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച്  :  സര്, എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല പഴെയന്നൂര് കബഭാക്കനിലന
പചക്കറനി ലസഷലല് ഇക്കകണഭാമനികേച്ച് കസഭാണഭായനി ഈ ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
അതച്ച്  കേര്ഷകേര്  വലനിയ  സകന്തഭാഷകത്തഭാലട  സസ്വഭാഗതലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ
പദതനിയനിലൂലട കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് എലന്തലഭാലാം സഹഭായലാം ലഭനിക്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ഇങ്ങലന  കസഭാണുകേളഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്  പഴെയന്നൂര്  മഭാത്രമല.   പഴെയന്നൂരനിലന  ലസഷലല്
കസഭാണഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന  കേഭാരണലാം  കേഭാലങ്ങളഭായനി  ധഭാരഭാളലാം  പചക്കറനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ കേര്ഷകേര് അവനിലടയുണച്ച് എന്നെതുലകേഭാണഭാണച്ച്.  ഏറവലാം കൂടുതല്
ലപ്രഭാഡക്ഷന  ലസന്റെറുകേളഭാലണന്നെച്ച്  കേലണത്തനിയ  സലങ്ങളഭാണച്ച്  ലസഷലല്
കസഭാണഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   വടവട-കേഭാന്തല്ലൂര്  ഉളലപടുന്നെ  പ്രകദശലത്ത
ലസഷലല്  അഗനികേളചര്  കസഭാണഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  വനിശനിഷമഭായ
ലനലനിനങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ വയനഭാടനിലന ലനല്ലുമഭായനി  ബനലപട കസഭാണഭായുലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുകപഭാലല പ്രഖലഭാപനിക്കലപടനിരനിക്കുന്നെ എലഭാ  കസഭാണുകേളനിലുലാം
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  വനിത്തച്ച്  മുതല്  വനിപണനി  വലരയുള്ള  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം
ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം  ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കഭാനുലാം  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം
ഉല്പന്നെങ്ങളക്കച്ച് നലഭായ വനില ലഭലമഭാകുലമന്നെച്ച് ഉറപഭാക്കഭാനുലാം നഭാശമഭായനി കപഭാകേഭാലത
മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ആവശലമഭായനി  വന്നെഭാല്  മറ്റു
സലാംസഭാനങ്ങളനികലയച്ച്  മഭാത്രമല  മറച്ച്  രഭാജലങ്ങളനികലയ്ക്കുച്ച്  കപഭാലുലാം   കേയറ്റുമതനി
ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള  പഭാക്കനിലാംഗച്ച്  ഹഇൗസച്ച്  ഉളലപലടയുള്ള   സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  ഇത്തരലാം കസഭാണുകേളുമഭായനി
ബനലപടച്ച് വനിശദമഭായ കപ്രഭാഗഭാമുകേള  കൃഷനി വകുപച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  സര്,  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനികലയച്ച്  യുവഭാക്കലള
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  അങ്ങച്ച്  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  നമ്മേള
ഒരുപഭാടച്ച്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  നല്കുനണച്ച്.  ഇവലര
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  യങ്ങച്ച്  എന്റെര്പ്രണര്   സമ്മേനിറച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്,
സലാംരലാംഭകേതസ്വ  മനിഷന  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്,  അവര്ക്കച്ച്  പലനിശരഹനിത  വഭായ
നല്കുനണച്ച്.  അകതഭാലടഭാപലാം കഗസച്ച്  മഭാര്ക്കുലാം നല്കുനണച്ച്.  അതുകപഭാലല യുവ
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പ്രകതലകേ കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുന്നെ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുകമഭാ?  അവര്ക്കച്ച്  പലനിശരഹനിത  വഭായ  ലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ?
സഭാകങ്കതനികേവനിദല  വനിജയകേരമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയ  യുവകേര്ഷകേലര
സര്ക്കഭാര്  തലന്നെ  മുനലലകേലയടുത്തച്ച്  സനര്ശനിചച്ച്  ലടകകഭാളജനി   ഗലഭാപനിലഭാത്ത
തരത്തനില്   പ്രഭാപരഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  സ്ക്കൂള കുടനികേളക്കച്ച് ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങളനില് കഗസച്ച്  മഭാര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നെതുകപഭാലല കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് തരനിശു
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നനിലങ്ങള  കേലണത്തനി  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നെ  കകേഭാകളജച്ച്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  അവരുലട
അഗനികേളചര് കബ്ബുകേളക്കുലാം കഗസച്ച്  മഭാര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നെതുളലപലടയുള്ള സമഗമഭായ
കപ്രഭാതഭാഹനങ്ങള  നല്കേഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലന്തലഭാലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച് ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  കഗസച്ച്  മഭാര്ക്കുമഭായനി  ബനലപട
വനിഷയലാം   വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചച്ച്  ലചേകയണതഭാണച്ച്.    ആ
രതീതനിയനിലുള്ള ചേര്ച ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. കൃഷനി പഭാഠലപദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി മഭാറഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനലാം  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി
അതനിനുള്ള   പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കഗസച്ച്  മഭാര്ക്കച്ച്
കവണകമഭാ എന്നെതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
മറുപടനി  പറയഭാന  സഭാധനിക്കനില.    യുവഭാക്കലള  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനികലയച്ച്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിലന്റെ   ഭഭാഗമഭായഭാണച്ച്  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  കമഖലയനില്
അവര്ക്കച്ച്  അവസരലാം  നല്കുന്നെതച്ച്.  നഭാളനികകേരവലാം   മറച്ച്  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങളുലാം
5 ശതമഭാനലാം  കപഭാലുലാം    മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറഭാത്ത സലാംസഭാനമഭാണച്ച്
കകേരളലാം.  എന്നെഭാല്  മറച്ച്  പല  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  അവരുലട  ഉല്പന്നെങ്ങള  20-25
ശതമഭാനലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനണച്ച്.   മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെ
കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതച്ച്  കൃഷനിക്കഭാരല.  ആ  കമഖലയനിലഭാണച്ച്
സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  യങ്ങച്ച്  എന്റെര്പ്രകണഴനിലന  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി
'ലലവഗ'  എന്നെ  കപരനില്  5   ദനിവസലത്ത  ഒരു  അന്തഭാരഭാഷ  വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്
നടത്തനിയതച്ച്.   അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അടുത്ത വര്ഷലാം മൂലലവര്ദനിത ഉല്പഭാദന
കമഖലയനില്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്   അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നെ  14  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേളനില്
ആവശലമഭായ  എലഭാ  ലഫസനിലനിറനിയുലാം  ലകേഭാടുക്കുലാം.     അതനിലന്റെ  ഒരു  നനിശനിത
ശതമഭാനത്തനില്  യുവ  എന്റെര്പ്രകണഴനിനച്ച്  മുഖലപരനിഗണന  നല്കേഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനികലയച്ച് യുവഭാക്കലള ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
സമഗമഭായ  പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണച്ച്  ഇഇൗ  പരനിപഭാടനികേലളലഭാലാം
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര്:  സര്,  ചേനില പ്രകതലകേ സലങ്ങളനില്  ചേനില
വനിളകേള  നല  രതീതനിയനിലുണഭാകുനണച്ച്.  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കേയമലാംഗലലാം  കമഖലയനിലല
പ്രകതലകേ വനിളകേളഭാണച്ച് കുടലാംപുളനി,  കേടചക്ക, ചേക്ക എന്നെനിവ. ചേഭാവക്കഭാടച്ച്,  ലപഭാന്നെഭാനനി
കമഖലയനില്  മുരനിങ്ങക്ക,  കൂര്ക്ക,  കേര്മ്മൂസച്ച്  അഥവഭാ  പപഭായ  എന്നെനിവയുലാം
പ്രകതലകേമഭായനി  വനിളയനിക്കുനണച്ച്.  ഇത്തരലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങള  പ്രകതലകേമഭായനി
വനിളയനിക്കുന്നെതനിനുലാം   മഭാര്ക്കറച്ച്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇതുവലര
തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  അതുലകേഭാണച്ച് നന്നെഭായനി വനിളവണഭാകുന്നെ സലങ്ങളനില്കപഭാലുലാം
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അലതഭാലക്ക  കൃഷനി  ലചേയഭാന  കൃഷനിക്കഭാര്  തയഭാറഭാകുന്നെനില.   ഇതനിനച്ച്  പ്രകതലകേ
കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുന്നെതനിനച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ഇതച്ച്  വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഒരു
കചേഭാദലമഭാണച്ച്.   കേഭാരണലാം  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തനിലന്റെയുലാം  പ്രകതലകേമഭായ  ഉല്പന്നെങ്ങള
സലാംസഭാനത്തച്ച് കൃഷനി ലചേയ്യുനണച്ച്.  നഭാടനികേ ഫര്ക്ക കമഖലയനിലുണഭാകുന്നെ കുടലാംപുളനി
നല കേസ്വഭാളനിറനിയുള്ളതഭാണച്ച്.  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് കമഖലയനിലുണഭാകുന്നെ ലപഭാട്ടുലവള്ളരനി  ഒരു
പ്രകതലകേ  ഇനത്തനില്ലപടതഭാണച്ച്.  മറയൂര്  പ്രകദശത്തുണഭാകുന്നെ  കേരനിമ്പനില്നനിനലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  ശര്ക്കരയച്ച്  മറച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  ശര്ക്കരയനില്നനിനലാം വലതലസമഭായ
ഗണമഭാണുള്ളതച്ച്.  അതുകപഭാലല  ഓണഭാട്ടുകേരയനിലുണഭാക്കുന്നെ  എലള്ളണയ്ക്കുലാം
പ്രകതലകേതയുണച്ച്.  അങ്ങലന  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തുമുള്ള
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങലള  സനികഗ്നേചര്  കപ്രഭാഡക്ടുകേളഭാക്കനി  മഭാറനിലക്കഭാണച്ച്  അതനിനച്ച്
ജനികയഭാഗഫനിക്കല് ഇനഡനികക്കഷന  ഉളലപലടയുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനി  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   മറയൂര്
ശര്ക്കരയുലട  കേഭാരലത്തനിലുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
തനിരൂര്  ലവറനില  പ്രകതലകേ  ഒരുല്പന്നെമഭാണച്ച്.  അതനിലന്റെ  നടപടനികേളുലാം
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അങ്ങലന കകേരളത്തനിലന്റെ വനിശനിഷങ്ങളഭായ കേഭാര്ഷനികേ
വനിഭവങ്ങളക്കച്ച് പ്രകതലകേ രതീതനിയനിലുള്ള മഭാര്ക്കറച്ച് കേലണത്തഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കൃഷനി വകുപച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച്:  സര്,  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ
പചക്കറനികേളനിലുലാം  പഴെവര്ഗങ്ങളനിലുലാം  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനവരുന്നെ
ഉല്പന്നെങ്ങളനിലുലാം  വനിഷഭാലാംശലാം  കേലര്ത്തുന്നെതുലകേഭാണ്ടുള്ള  പ്രശങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
ബഹുമഭാനലപട  മനനിയുലട  മറുപടനിയനില്  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഇതച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം കകേരളത്തനില് കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്
മഭാത്രമഭാലണന്നെഭാണച്ച് മനസ്സനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്.  ഏതഭാനുലാം സലത്തുകൂടനി ആരലാംഭനിക്കുലമനലാം
അങ്ങച്ച്  പറയുകേയുണഭായനി.   മലയഭാളനികേളതലന്നെ  ലഡവലപച്ച്  ലചേയ്ലതടുത്ത
വനിഷഭാലാംശലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചച്ച്  ഒമഭാനനിലടക്കമുള്ള
വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്  മലയഭാളനികേളുലട  സലാംഗമലാം  നടന്നെ  അവസരത്തനില്   അവര്
ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചു.  ഇവനിലട വനിഷഭാലാംശലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന ലകേഭാടുത്തഭാല് ഒരഭാഴ്ചകയഭാ
രണഭാഴ്ചകയഭാ  കേഴെനിഞ്ഞെഭാല്കപഭാലുലാം  റനിസളടച്ച്  കേനിട്ടുകേയനില.   ചേനിലകപഭാള  ഒരു
മഭാസലമടുക്കുലാം.   അകപഭാകഴെയ്ക്കുലാം  ആ പഴെങ്ങള ചേതീഞ്ഞുകപഭാകുകേയുലാം വതീണ്ടുലാം അടുത്ത
ഐറലാം  വരനികേയുമഭാണച്ച്.   ഒരു  മണനിക്കൂറനിനകേലാം  റനിസളടച്ച്  കേനിട്ടുന്നെ,   വനികദശ
മലയഭാളനികേള  വനികേസനിപനിലചടുത്ത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇന്നെച്ച്  മറച്ച്  രഭാജലങ്ങള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകേയഭാണച്ച്.  ആ  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  കകേരളത്തനിനച്ച്
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ഇതുവലര  കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.   കേഴെനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമന്റെനിനുലാം  അകങ്ങയ്ക്കുലാം ലറപ്രസകന്റെഷന
നല്കേനിയതഭായനി  അവര്  പറയുന.  പനി.പനി.പനി.  അടനിസഭാനത്തനിലഭാലണങ്കനിലുലാം  ഒരു
മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില്  വനിഷഭാലാംശലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  കകേരളത്തനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് മുകന്നെഭാട്ടുവരഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?  

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്,  ഒരു മലയഭാളനി ഇതുകപഭാലലയുള്ള ഒരു
സലാംരലാംഭലാം  നടത്തുന്നെതഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ഒരു
ലപ്രഭാകപഭാസലുണഭായനിരുന.   ഒരു  മണനിക്കൂര്ലകേഭാണച്ച്  50  സഭാമ്പനിളുകേള
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്നെ  ലടകകഭാളജനിയഭാണച്ച്.  ലകബഭാറടറനിക്കച്ച്  കവണനിവരുന്നെ
ലചേലവച്ച്  13  കകേഭാടനി  രൂപയഭാകുലമന്നെഭാണച്ച്  അവര്  പറയുന്നെതച്ച്.  അതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല്  ഗവണ്ലമന്റെനിനുമുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിചതച്ച്  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
ഇതുകപഭാലലയുള്ള  ലകബഭാറടറനികേള  സഭാപനിക്കഭാന  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്
കേഴെനിയുകമഭാലയന്നെ  കേഭാരലലത്തപറനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ഗഇൗരവമഭായനിതലന്നെ  അക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനണച്ച്.   കേഴെനിയുലമങ്കനില്  അതച്ച്
ഇവനിലട സഭാപനിക്കുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  കൃഷനിക്കഭാരുലട  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ
എനള്ളതഭായനിരനിക്കണലാം  കൃഷനി  വകുപനികന്റെയുലാം  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറനികന്റെയുലാം
ലക്ഷലലാം.   അലലങ്കനില്  കൃഷനിയനില്നനിന്നെച്ച്  ആളുകേള  ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാകുലാം.   കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് അഗനികേളചര് ലപ്രഭാഡന്യൂസര് കേമ്പനനികേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  പകക്ഷ ഈ
കേമ്പനനികേള തുടങ്ങനിയതനിലന്റെ അപകേടലാം എന്തഭാലണനവചഭാല്, പകത്തഭാ ഇരുപകതഭാ
ആളുകേള  കചേര്ന്നെച്ച്  ഓകരഭാ  കേമ്പനനികേളുണഭാക്കുകേയഭാണച്ച്.  അതനിനുപകേരലാം   ഒരു
ജനിലയനില് ഒരു കൃഷനിയച്ച് ഒരു കേമ്പനനി (മഭാവച്ച് ആലണങ്കനില് മഭാവനിനച്ച് ഒരു കേമ്പനനി ലനലച്ച് ല
ആലണങ്കനില്  ലനലനിനച്ച്  ഒരു  കേമ്പനനി)  എനള്ള  നനിലയനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നെഭാല്
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  അതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം   മഭാര്ക്കറനില്  ഇടലപടഭാന
കേഴെനിയുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  അതുകപഭാലല എ.പനി.എലാം.സനി.  (അഗനികേളചറല് ലപ്രഭാഡന്യൂസച്ച്
മഭാര്ക്കറച്ച്  കേമ്മേനിറതീസച്ച്)  ആക്ടച്ച്  നടപഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ  എനള്ളതുലാം
പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  ഇതച്ച്  നടപഭാക്കനിയ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ധഭാരഭാളലാം സഹഭായങ്ങള ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുനണച്ച്.  കകേരളലാം അതച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.
കൃഷനിക്കഭാരുലട   കുടുലാംബത്തനിനച്ച്  ജതീവനിക്കഭാന  ഒരു  മഭാസലാം  മനിനനിമലാം  20000
രൂപലയങ്കനിലുലാം  വരുമഭാനലാം  ഉറപനിക്കുന്നെ രതീതനിയനില്  പഭാന ലചേയ്തുലകേഭാടുത്തനിലലങ്കനില്
കൃഷനിയനില്  ആരുലാം  നനില്ക്കഭാന  കപഭാകുന്നെനില.   ആ  രതീതനിയനിലുള്ള  ഒരു  പഭാന
തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേലള ആ രതീതനിയനില് മഭാറനിലയടുക്കഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുകമഭാ?  ഇതനിനച്ച്  ഒരു  പ്രകതലകേ  ചേര്ചതലന്നെ കവണലമനള്ളതഭാണച്ച്  എലന്റെ
അഭനിപ്രഭായലാം.  
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ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  എ.പനി.എലാം.സനി.  ആക്ടച്ച്  ഇവനിലട
നടപഭാക്കുന്നെതച്ച് നയപരമഭായ കേഭാരലമഭാണച്ച്.  അതനികപഭാള എനനിക്കച്ച് പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന
കേഴെനിയനില.  കൃഷനി വളലര കമഭാശലപട ഒരു കേഭാരലമഭാലണനലാം ഇതനില് വരുന്നെവലരഭാലക്ക
നശനിച്ചുകപഭാകുലമനമുള്ള  കേലഭാമ്പയനിന  ആദലലാം  നനിര്ത്തണലമന്നെഭാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
പറയഭാനുള്ളതച്ച്.  കൃഷനിയുലട  ലഭാഭലാം  കപഭാക്കറനികലയ്ക്കുവരുന്നെ  പണലാം  മഭാത്രമല,
സമൂഹത്തനിനച്ച് കേനിട്ടുന്നെ ലഭാഭലാംകൂടനി കേണക്കഭാക്കഭാന  സമൂഹലാം ബഭാദലസരഭാണച്ച്.  ആ
ബഭാദലത  നഭാലാം  ഏലറടുകക്കണതുണച്ച്.   അതഭാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞെ  കപഭായനിലന്റെന്നെച്ച്
എനനിക്കച്ച്  മനസ്സനിലഭാകുന.   ഏതഭായഭാലുലാം  കൃഷനി  ലഭാഭകേരമഭാക്കുകേ,   ഞഭാലനഭാരു
കൃഷനിക്കഭാരനഭാലണന്നെച്ച്  ആതവനിശസ്വഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  തല  ഉയര്ത്തനിപനിടനിചച്ച്
പറയഭാനുള്ള  അന്തസ്സച്ച്  കൃഷനിക്കഭാരനുണഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുകേ  എനള്ളതഭാണച്ച്  ഈ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ലക്ഷലലാം.   ആ  ലക്ഷലത്തനികലയച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  എത്തനികചരുലാം.
അതനിനുള്ള കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതച്ച്.  

ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെച്ച്:  സര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലലയ  കജവകൃഷനി
ജനിലയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് അതനിനനുസൃതമഭായ
ഏലതലഭാലാം പദതനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണച്ച്  നടക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?  

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമന്റെഭാണച്ച്
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലലയ  കജവകൃഷനി  ജനിലയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചതച്ച്.   അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങളക്കച്ച്  പ്രകതലകേ  കചേഭാദലലാം  തരനികേയഭാലണങ്കനില്  വനിശദമഭായ  മറുപടനി
നല്കുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല്:  സര്,  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേളനിലല
കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങളുലട  അപരലഭാപതലയ  സലാംബനനിചഭാണച്ച്  സഭ  ചേര്ച
ലചേയ്യുന്നെതച്ച്.   കൃഷനി  വകുപനിലന്റെയുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
കനതൃതസ്വത്തനില്  വഭാങ്ങനി  നല്കേനിയ  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയുലട  കൃഷനി
ഉപകേരണങ്ങള പല തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം കൃഷനി ഓഫതീസുകേളനിലുലാം
തുരുലമ്പടുത്തച്ച് നശനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇങ്ങലനയുള്ള കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള
ലചേറനിയ  ലമയനിന്റെനനസുകേള  നടത്തനി  നന്നെഭാക്കനിലയടുക്കഭാന  കേഴെനിയുന്നെതഭാണച്ച്.
ഉകദലഭാഗസരുലട അശദലകേഭാണഭാണച്ച് ഇതനിങ്ങലന കേനിടക്കുന്നെലതന്നെച്ച് മനസ്സനിലഭാക്കനി
ഇങ്ങലനയുള്ള  കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങളക്കച്ച്  അപഭാകേത  വന്നെഭാല്   നനിശനിത
സമയത്തനിനുള്ളനില് ബനലപട അധനികേഭാരനികേളുലട ശദയനില്ലപടുത്തനി പ്രവര്ത്തന
കയഭാഗലമഭാക്കണലമനള്ള ശക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് നല്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞെതച്ച് വളലര പ്രധഭാനലപട

കേഭാരലമഭാണച്ച്.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
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കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  കൃഷനി വകുപനിലുലാം കകേരള

അകഗഭാ  ഇനഡസതീസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനനിലുലാം  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്

വനിഭഭാഗത്തനിലുലമലഭാലാം  പല  സ്കതീമുകേളനിലഭായനി  നനിരവധനി  യനങ്ങളഭാണുള്ളതച്ച്.   ഈ

യനങ്ങലളഭാലക്ക  ആരച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  എങ്ങലന  ഉപകയഭാഗനിക്കുന

എന്നെതുസലാംബനനിചച്ച്  യഭാലതഭാരു  ചേടങ്ങളുലാം  നനിലവനിലനില.   അതുലകേഭാണച്ച്  ഓകരഭാ

ജനിലയനിലുലാം  ഏലതഭാലക്ക  സഭാപനങ്ങളുലട  കേതീഴെനില്  ഏലതഭാലക്ക

യനങ്ങളുലണനള്ളതനിലന്റെ ഒരു രജനിസര്  സമയബനനിതമഭായനി  തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശലാം ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ലകേഭാടുത്തുകേഴെനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ഈ യനങ്ങലളലഭാലാം

അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേളനില്  ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  കസവനലാം  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്

ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനിലയടുക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണച്ച്  ഈ

ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്  കകേരളത്തനിലലമ്പഭാടുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന

ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനലയ  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേളുമഭായനി

ബനനിപനിക്കഭാനുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലഭലമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെ എലഭാ യനസഭാമഗനികേളുലാം

ഇതുമഭായനി  ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനുമുള്ള  നയലാം  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  എടുത്തുകേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതച്ച്.

ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇലതലഭാലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  മുകന്നെഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നെതനിനുലാം

കവണനി  ഒരു  കനഭാഡല്  ഓഫതീസലറ  നനികയഭാഗനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്

തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  

വനിഴെനിഞ്ഞെലാം തുറമുഖ പദതനി

3 (*123)ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച്  :

ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര്  :

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :

ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന  : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  തുറമുഖ  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന  എലന്തലഭാലാം

കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണച്ച് ഈ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതച്ച് ഘടലാംവലരയഭാലയന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനനി  എലന്തലഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അനുബന

പ്രവൃത്തനികേളുലാം നടക്കഭാനുണച്ച്;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നെപള്ളനി  ): സര്, 

(എ)   അദഭാനനി  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം തുറമുഖ  കേമ്പനനിയുമഭായനി  (AVPPL)  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  2015  ആഗസച്ച്  മഭാസലാം  17-നച്ച്  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  തുറമുഖ  പദതനിയുലട
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള കേരഭാറനില് ഏര്ലപടുകേയുലാം 2015 ഡനിസലാംബര് 5-നച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  ടനി കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം
1460  ദനിവസലാംലകേഭാണച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃ ത്തനി കേരഭാറനില്
നനിഷ്കര്ഷനിച  കേഭാലയളവനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  എലഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അദഭാനനി വനിഴെനിഞ്ഞെലാം തുറമുഖ കേമ്പനനിക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കനിവരുനണച്ച്.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പദതനിയുലട  സുഗമമഭായ
നടത്തനിപനിനുകവണ  തതീരുമഭാനങ്ങള  കകേലക്കഭാള്ളുന്നെതനിനച്ച്  ചേതീഫച്ച്  ലസകടറനി
അദലക്ഷനഭായ എലാംപകവര് ഡച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലാം കപ്രഭാജക്ടച്ച് ഇലാംപനിലമകന്റെഷന കേമ്മേനിറനിയുലാം
രൂപതീകേരനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ലപഭാതു സസ്വകേഭാരല പങ്കഭാളനിത്ത മഭാതൃകേയനില്  DBFOT (Design, Build,
Finance, Operate, Transfer)  വലവസയനിലഭാണച്ച് പദതനി രൂപലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്.
2015 ഡനിസലാംബര്  5 -നച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണമഭാരലാംഭനിച  പ്രവൃത്തനി  1460  ദനിവസലാംലകേഭാണച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലാം.  നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാലയളവനിലന  നഭാലച്ച്  ഘടമഭായനി  തനിരനിചനിട്ടുണച്ച്.
നനിലവനില് പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായ മണച്ച് പരനികശഭാധന,  സര്കവ്വ,  കബക്കച്ച് വഭാടറുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്നെ കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നെനിവ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്. പദതനിയുലട
പ്രധഭാന ഘടകേമഭായ 3100 മതീറര് നതീളമുളള കബക്കച്ച് വഭാടറനിലന്റെ (പുലനിമുടച്ച്) 538 മതീറര്
ഭഭാഗലത്ത  കകേഭാര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കേടല്  നനികേത്തനിലയടുകക്കണ  53

ലഹക്ടറനില്  15  ലഹക്ടര്  നനികേത്തുകേയുലാം  800  മതീറര്  നതീളമുളള  ലബര്ത്തച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  പഭാറലകേഭാണ്ടുളള  ബണച്ച്  160  മതീറര്
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കശഷനിക്കുന്നെ കബക്കച്ച് വഭാടറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലബര്ത്തച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം,

യഭാര്ഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലകയനിനുകേളുലട  ഉറപനിക്കല്  എന്നെനിവയഭാണച്ച്  തുറമുഖ
പദതനിയുലട കശഷനിക്കുന്നെ കജഭാലനികേള.

ഫനിഷനിലാംഗച്ച്  ഹഭാര്ബറനിനഭായുളള  കബക്കച്ച്  വഭാടര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മതലബനന
ലബര്ത്തച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അനുബന  ലകേടനിടങ്ങള  എന്നെനിവയഭാണച്ച്  മതലബനന
തുറമുഖവമഭായനി ബനലപട കശഷനിക്കുന്നെ കജഭാലനികേള.
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അനുബന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  ജലലാം  ലവളളഭായണനി  കേഭായലനില്  നനിനലാം  പദതനി
പ്രകദശത്തനിനടുത്തച്ച്  സഭാപനിചനിട്ടുളള  3  ദശലക്ഷലാം  കേന്യൂബനികേച്ച്  മതീറര്
കശഷനിയുളള ശുദതീകേരണ ശഭാലയനില് എത്തനിചച്ച്  ശുദതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

2. പദതനിപ്രകദശലത്ത കദശതീയ പഭാതയുലട ലലബപഭാസ്സുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്നെ
2  കേനി.മതീ.  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അദഭാനനി  തുറമുഖ  കേമ്പനനിയുലട
കേരഭാറനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തുന്നെതഭാണച്ച്.

3. പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണ  ആവശലത്തനിനഭായുളള  11 ലകേ.  വനി.-യുലട  രണച്ച്
ലലവദതതനി  കകേബനിളുകേള  പൂവഭാര്  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനനില്  നനിനലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  തുറമുഖ  പ്രവര്ത്തനഭാവശലത്തനിനുളള  220  ലകേ.വനി.
ലലവദതതനി  ലലലനനിലന്റെ  (കേഭാടഭാക്കട-ബഭാലരഭാമപുരലാം-വനിഴെനിഞ്ഞെലാം)

നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.

4. തനിരുവനന്തപുരലാം  -  നഭാഗര്കകേഭാവനില്  ലറയനില്  പഭാതലയ  തുറമുഖവമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്നെ 12 കേനി.മതീ. നതീളമുളള ലറയനില്പഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  ലറയനില്  വനികേഭാസച്ച്  നനിഗലാം
ലനിമനിറഡുമഭായനി  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപ്പുവചനിട്ടുണച്ച്.  ലറയനില്  വനികേഭാസച്ച്  നനിഗലാം
ലനിമനിറഡച്ച് പദതനിക്കഭായുളള വനിശദ പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനി ലറയനില്
മനഭാലയത്തനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നെ  മുറയച്ച്  ഭൂമനികയലറടുക്കല്  നടപടനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാഗര്മഭാല  സ്കതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം കനടനിലയടുക്കഭാനുളള നടപടനികമങ്ങളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

പദതനിക്കഭാവശലമഭായ സലത്തനിലന്റെ 92.62 ശതമഭാനലാം   ഏലറടുത്തുകേഴെനിഞ്ഞു.
കശഷനിക്കുന്നെ  7.38  ശതമഭാനലാം  (12  ലഹക്ടര്)  സലലാം ഏലറടുക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച്: സര്, വനിഴെനിഞ്ഞെലാം പദതനിയുലട പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
നല്കുന്നെതനിനുള്ള പ്രധഭാന   നനിബനന    അവനിലട  സഭാപനികക്കണ   സതീ-ഫുഡച്ച്
പഭാര്ക്കുമഭായനി  ബനലപടഭാണച്ച്.   സതീ-ഫുഡച്ച്  പഭാര്ക്കനിനഭായനി  5  ഏക്കര്  സലലാം
ഏലറടുത്തു  കേഴെനിഞ്ഞു.   വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  പദതനികയഭാലടഭാപലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതഭാണച്ച്
സതീ-ഫുഡച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്.  ഇതച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമൂഹല പ്രതനിബദതയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
നടപനിലഭാകക്കണതഭാണച്ച്.   ഇതനിനുകവണനിയുള്ള കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി
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കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനികക്കണതുണച്ച്.   എന്നെഭാല്
ഇതുവലര കപ്രഭാജക്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയതഭായുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭായുലാം  കേഭാണുന്നെനില.  ഇഇൗ  ബജറനിലുലാം  അതനിനുകവണനി  കടഭാക്കണ്
ലപ്രഭാവനിഷന ഉളലപടുത്തനിയതഭായനി കേഭാണുന്നെനില.  അടനിയന്തരമഭായനി ഇഇൗ കപ്രഭാജക്ടച്ച്
തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  അപ്രൂവലനിനച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ഇതനിനഭായനി
പ്രകതലകേമഭായ  എസച്ച്.പനി.വനി.  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേകയണതുണച്ച്.   അതനിനുള്ള
നടപടനി അടനിയന്തരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നെപള്ളനി:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.  പറഞ്ഞെ
കേഭാരലലാം  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്
സമര്പനികക്കണ  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.   അതനിനുമുനപച്ച്  ലചേകയണ
കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച് പ്രഭാധഭാനലലാം ലകേഭാടുത്തനിരുന.   അടനിയന്തരമഭായുലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട
കേഭാരലങ്ങള  സലാംബനനിചച്ച്  ആവശലമഭായ  ചേര്ചകേള  നടത്തുന്നെതുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതുമഭാണച്ച്.

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച്:   സര്,  ഇഇൗ  പദതനി  ആരലാംഭനിചതുമുതല്  ലതഭാഴെനില്
നഷലപട  ചേനില  വനിഭഭാഗങ്ങള  അവനിലടയുണച്ച്.   അവരുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനച്ച്
കേഴെനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  എങ്ങുലമത്തഭാലത
നനില്ക്കുകേയഭാണച്ച്.   ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണര്   അവരുലട   പുനരധനിവഭാസലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്  എന്നെ  രൂപത്തനിലഭാണച്ച്  നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില്
പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അവനിടലത്ത  ചേനിപനിലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  കേമ്പനി  വലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം
അതുകപഭാലല  നനിരവധനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  ഇനനിയുലാം  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനുണച്ച്.   മഭാത്രമല,  ആ  പ്രകദശലത്ത  തകദ്ദേശവഭാസനികേളഭായ
ജനങ്ങള  വളലരയധനികേലാം  പ്രതനികഷധത്തനിലഭാണച്ച്.  ഒരു  ദനിവസലാം  'വനിസനില്'-
കേമ്പനനിയുലട   ലഹകഡഭാഫതീസനില് അവര് നടത്തനിയ സമരലത്തത്തുടര്ന്നെച്ച്  കേമ്പനനിയുലട
എലാം.ഡനി.  തലന്നെ  45  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാള്ളഭാലമന്നെച്ച്
എഴുതനിലക്കഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.   ആ  45  ദനിവസവലാം  കേഴെനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
അവരുലട  വലനിയ  പ്രതനികഷധലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  തടസ്സലപടുന്നെ
തരത്തനികലയച്ച്  മഭാറുകമഭാലയനള്ള  കസഭാടനഭാതകേമഭായ  സനിതനിവനികശഷലാം  ആ
തതീരകദശത്തുണച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച്  അടനിയന്തരമഭായനി  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  എത്ര
ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് പൂര്ണമഭായുലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെച്ച് സര്ക്കഭാര്
വലക്തമഭാക്കണലാം.

ശതീ  .    രഭാമ ചേന്ദ്രന  കേടന്നെപള്ളനി:  സര്,  ജതീവകനഭാപഭാധനി  നഷപരനിഹഭാരലാം
സലാംബനനിചച്ച്  ഒന്നെഭാലാംഘട  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
രണഭാലാംഘട  വനിതരണത്തനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങളുലാം  ഏതഭാണച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.
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അതച്ച് നല്കുന്നെതനിനുള്ള  കമതീകേരണങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  ഒന്നെഭാലാംഘടത്തനില്
തലന്നെ  കേടമരലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  6  കകേഭാടനി  രൂപ,  കേടമരലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ ലപനഷണര്മഭാര്ക്കച്ച്  8  കകേഭാടനി രൂപ,  ചേനിപനിലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
10 കകേഭാടനി രൂപ, കേരമടനി ഉടമസര്ക്കച്ച് 1 കകേഭാടനി രൂപ, കേരമടനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് 2
കകേഭാടനി രൂപ, റനികസഭാര്ടച്ച് വര്കക്കഴനിനച്ച് 6 കകേഭാടനി 10 ലക്ഷലാം രൂപ ഇങ്ങലന വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഓകരഭാന്നെനിലന്റെയുലാം   കേണക്കുകേള  കൃതലമഭായനിട്ടുണച്ച്.  55  കേടമര
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  119  കവലറ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള,   കേരമടനി  ഉടമസര്-കേരമടനി
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  53,  കേരമടനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  ലപനഷണര്  31,  റനികസഭാര്ടച്ച്
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  എന്നെനിങ്ങലനയഭാണച്ച്.  രണഭാലാംഘടലാം  തുകേ  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ കമതീകേരണങ്ങളുലാം ചേര്ചകേളുലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. അതുലാം
കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത നല്കുന്നെതഭാണച്ച്.  

ശതീ.  വനി.  എസച്ച്.  ശനിവകുമഭാറനിനുകവണനി  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച്:  സര്,
വനിഴെനിഞ്ഞെലാം പദതനി കേരഭാര് അനുസരനിചച്ച്  2018  ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനിനച്ച്  മുമ്പച്ച് ഇഇൗ
കപ്രഭാജക്ടച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമന്നെഭാണച്ച്  നനിശയനിക്കലപടനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട
മനനി  ചൂണനിക്കഭാണനിച ഓകരഭാ ഘടങ്ങളനിലുമുള്ള പുകരഭാഗതനി പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള,
2018  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  ഇതച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുലമന്നെച്ച്
വനിശസ്വസനിക്കുനകണഭാ;  അതലലങ്കനില്  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
എലന്തലഭാലാം മുനകേരുതലുകേളഭാണച്ച് എടുക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നെപള്ളനി:  സര്,  1460  ദനിവസലാം  ലകേഭാണച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലമന്നെതഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശലാം.  അതനിനഭാവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തസ്വരനിതഗതനിയനില് നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന  :  സര്,   വളലര  പ്രയഭാസലപടച്ച്  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  പദതനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന്നെ  ഏറവലാം വലനിയ പ്രയഭാസലമന പറയുന്നെതച്ച് കുളചല്

തുറമുഖ പദതനിയഭാണച്ച്.     വനിഴെനിഞ്ഞെലാം പദതനിയുലട  വര്ക്കച്ച്   തുടങ്ങനിയകപഭാഴെഭാണച്ച്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കുളചല് പദതനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നെതച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി

അതച്ച് പ്രധഭാനമനനിയുലട ശദയനില്ലപടുത്തുലമന്നെച്ച് ഇഇൗ സഭയനില് സൂചേനിപനിചനിരുന.

അതുസലാംബനനിച എലന്തങ്കനിലുലാം  നനിലപഭാടച്ച്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

എന്തുപറഞ്ഞെഭാലുലാം ശരനി, കുളചല് തുറമുഖലാം വനകേഴെനിഞ്ഞെഭാല് ഇത്രയുലാം പ്രയഭാസലപടച്ച്

വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  തുറമുഖലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതുലകേഭാണച്ച്  ഒരു  ലമചവലാം

സലാംസഭാനത്തനിനുണഭാകേഭാന  കപഭാകുന്നെനില.   സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഇതച്ച്  വളലര

ഗഇൗരവത്തനില് എടുത്തച്ച് ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നെപള്ളനി:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലാം
വകുപ്പുമനനിയുലാം   പ്രധഭാനമനനി  ഉളലപലടയുള്ളവലര  കേണച്ച് ഇക്കഭാരലലാം  കബഭാധലലപടുത്തുകേയുണഭായനി.
കുളചല് തുറമുഖലാം അശഭാസതീയമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്. കനരകത്ത ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
തതീരുമഭാനനിചതുകപഭാലല,  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  തുറമുഖവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  അകേലങ്ങള
പരനിപഭാലനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇലതഭാലക്കയഭാലണങ്കനിലുലാം മലറഭാരു സലാംസഭാനത്തച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന
കപഭാകുന്നെ  തുറമുഖലാം   സലാംബനനിചച്ച്  നനികഷധഭാതകേമഭായ   നനിലപഭാടച്ച്  സലാംസഭാന
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സസ്വതീകേരനിചനിടനില.   വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ എലഭാ
സഹഭായങ്ങളുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അടനിയന്തരമഭായനി നല്കേണലാം എനലാം തലന്നെയഭാണച്ച്
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട  സനര്ശനകവളയനില്  അകദ്ദേഹലാം  ശക്തമഭായനി
ആവശലലപടതച്ച്.  മറച്ച്  പ്രതനിബനങ്ങളനിലഭാലത  അതച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുകേ,  എലഭാ
സഹഭായങ്ങളുലാം  നല്കുലാം  എന്നെഭാണച്ച്  അന്നെച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി
ഉളലപലടയുള്ളവര്ക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള മറുപടനി.  

ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന: സര്,  കേരഭാറനില് 1460 ദനിവസങ്ങള ലകേഭാണച്ച്
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നെഭാണച്ച്  പറഞ്ഞെനിരുന്നെതച്ച്.   കേരഭാര്  ഒപ്പുവച  ദനിവസലാം
ദര്ബഭാര് ഹഭാളനില് വചച്ച് അന്നെലത്ത മുഖലമനനി ശതീ.  ഉമ്മേന ചേഭാണനി  അഭലര്തനിച
പ്രകേഭാരലാം  1000  ദനിവസലാം ലകേഭാണച്ച്  ഇതച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലമലന്നെഭാരു വഭാക്കച്ച്  കേമ്പനനി
നല്കേനിയതഭാണച്ച്.  1000 ദനിവസലാം എനപറയുന്നെ ഇഇൗ വഭാക്കച്ച് നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;
അകതഭാ  കേരഭാലറടുത്ത  കേമ്പനനിക്കഭാര്  1460  ദനിവസലാം  ആക്കനിയതഭാകണഭാ;  സര്ക്കഭാര്
ഇതനിലലടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  1000  ദനിവസലാം  ആകണഭാ   1460  ദനിവസലാം  ആകണഭാ
എനള്ളതനിനച്ച് വലക്തത നല്കേണലാം.  

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നെപള്ളനി:  സര്,  കനരകത്ത  തതീരുമഭാനനിചതനുസരനിച്ചുള്ള
കരഖഭാപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച്  ഞഭാനനിവനിലട  കരഖലപടുത്തനിയതച്ച്.    കേഭാലതഭാമസലാം
കൂടഭാലത  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പ്രതനിബദത  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അതഭാതച്ച്
സനര്ഭങ്ങളനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്, സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്    : സര്,  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  1460  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നെച്ച്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്,  അതച്ച് ശരനിയുമഭാണച്ച്.  അതനിനുമുനപച്ച് ലറയനില്
കേണക്ടനിവനിറനി  വന്നെഭാല് മഭാത്രകമ  കപഭാര്ടനില്  വരുന്നെ കേലണയ്നറുകേള കസറനിലന്റെ  മറ്റു
ഭഭാഗങ്ങളനില്  എത്തനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.   അതച്ച്  ഇകപഭാള  ചേര്ച  ലചേയച്ച്
അയയ്ക്കുന്നെകതയുള്ളൂ.  ഞഭാന അറനിയഭാന ആഗഹനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം,  ഇഇൗ കേണക്ടനിവനിറനി
ഏതച്ച്  കസഷനുമഭായനിടഭാണച്ച്  ബനലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്?    ബഭാലരഭാമപുരമഭാകണഭാ,
കനമമഭാകണഭാ എനള്ളതച്ച് വലക്തമഭാക്കണലാം.  
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ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നെപള്ളനി:  സര്,  ആദലഘടത്തനില്  ഉകദ്ദേശനിചതച്ച്
ബഭാലരഭാമപുരത്തഭാണച്ച്.   ഏറവലാം  അടുത്തുള്ള  കസഷലനന്നെ  നനിലയച്ച്  അതനിലന്റെ
സഭാകങ്കതനികേ  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണ്ടുള്ള  സര്കവ്വയഭാണച്ച്
നടന്നെനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതുസലാംബനനിചച്ച്  ലറയനില്കവ  അധനികൃതരുമഭായനി  ചേര്ച
നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  അതനിനഭാവശലമഭായ  അനുവഭാദലാം  ലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞെഭാല്
മറ്റുകേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  

മനി  .    സതീക്കര്  : വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  പദതനിലയക്കുറനിചച്ച്  സഭയച്ച്  ലപഭാതുകവ  നല
വലക്തതയുലണന്നെച്ച് കതഭാനന.  അതുലകേഭാണച്ച് ഉപകചേഭാദലങ്ങലളഭാനമനില.  

നഭാളനികകേര കമഖലയുലട സലാംരക്ഷണലാം

4 (*124) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച് :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷച്ച്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നഭാളനികകേര  കൃഷനിയുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള എലന്തലഭാലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം  കതങ്ങ ഉല്പഭാദനത്തനില് കുറവണഭായതുലാം
ഉത്പഭാദനലചലവച്ച്,  കൂലനി  എന്നെനിവ  വര്ദനിചതുമൂലലാം  കതങ്ങയച്ച്  ലഭനിക്കുന്നെ  വനില
അപരലഭാപമഭായതുലാം  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേലര  പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്;

(സനി)  ലവളനിലചണയച്ച് ഉപകഭഭാക്തഭാവച്ച് നനിലവനില് ഉയര്ന്നെ വനില നല്കുകമ്പഭാഴുലാം
നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേനച്ച്  നലഭായമഭായ  വനില  ലഭനിക്കഭാലത  കപഭാകുന്നെതനിലന്റെ  മറ്റു
കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നഭാളനികകേരത്തനില്  നനിന്നെച്ച്  കൂടുതല്  മൂലലവര്ദനിത  ഉത്പന്നെങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനച്ച് പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ:

(ഇ)  കൃഷനി  ഭവനുകേള  മുകഖനയുള്ള  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണലാം
ഉഇൗര്ജനിതമഭാക്കുന്നെകതഭാലടഭാപലാം  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണത്തനിനച്ച്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങലള ചുമതലലപടുത്തുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ): സര്, 

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സമഗ  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കസര്
അടനിസഭാനത്തനില് കകേരഗഭാമലാം എന്നെ സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി 2016-17 വര്ഷലാം
എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   500  ലഹക്ടര്  വതീതലാം  കകേരകൃഷനി
വനിസ്തൃതനിയുള്ള  30  കകേരഗഭാമങ്ങള,  പുതനിയതഭായനി  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  59
ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  പ്രകദശങ്ങളനിലഭായഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്.   സലാംകയഭാജനിത  വനിള
പരനിപഭാലന  മുറകേള  സസ്വതീകേരനിചച്ച്  നഭാളനികകേരകൃഷനി  സലാംരക്ഷണവലാം
അഭനിവൃദനിലപടുത്തലുമഭാണച്ച്  പദതനിയനിലൂലട  ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.   4,500  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണച്ച് ബജറനില് ഇഇൗ ലകേഭാലലാം പദതനിയഭായനി നതീക്കനി വചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  സമഗ
നഭാളനികകേര വനികേസനത്തനിനഭായനി ഉള്ള ഘടകേങ്ങള എലഭാലാംതലന്നെ ഇഇൗ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  നഭാളനികകേരത്തനിനച്ച്  ഇകപഭാള വനിലയനിടനിവച്ച്  ഉള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.
വനിലയനിടനിവച്ച്  കനരനിട  സമയത്തച്ച്   സര്ക്കഭാര്  വനിപണനി  ഇടലപടലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ലവളനിലചണ വനിലലയ അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണച്ച് നഭാളനികകേരത്തനിലന്റെ വനില
സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിശയനിക്കലപടുന്നെതച്ച്.  നഭാളനികകേരത്തനിനച്ച് നലഭായമഭായ വനില ഇകപഭാള
ലഭലമഭാകുനണച്ച്.   നഭാളനികകേരത്തനിലൂലട  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
വനിപണനലാം  നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നെതനിലൂലട മഭാത്രകമ ഉയര്ന്നെ വനില ഉറപഭാക്കഭാനഭാകൂ.

(ഡനി)  കകേരലഫഡച്ച്,  കകേരള സലാംസഭാന നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന
എന്നെതീ  സഭാപനങ്ങള  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള  ഉണഭാക്കുനണച്ച്.   നഭാളനികകേരലാം
ഉളലപലടയുള്ള  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നെങ്ങളനില്  നനിനലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള
ഉണഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദന  വനിപണന  സഭാധലതകേള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  ഒരു അന്തഭാരഭാഷ ശനില്പശഭാല  'കവഗ-2016'  എന്നെ
കപരനില്  തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച്  വചച്ച്  2016   ഡനിസലാംബര്  1  മുതല്  5  വലര
നടത്തുകേയുണഭായനി.  

(ഇ)  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  കൃഷനിഭവനുകേള  മുകഖനയഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  നഭാളനികകേര
സലാംഭരണലാം   കകേരലഫഡച്ച്  നടത്തുന്നെതച്ച്.   നഭാളനികകേര  സലാംഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
കേര്ഷകേ  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുകേയുലാം  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള സലാംഭരണത്തനിനച്ച് ചുമതലലപടുത്തുന്നെ
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയുമഭാണച്ച്. 
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ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര്:  സര്,  കകേരളലാം  ലനല്കൃഷനിയുലട
വനിസ്തൃതനിയനില്  ഒന്നെഭാലാം  സഭാനത്തഭാലണങ്കനിലുലാം  ഉത്പഭാദനത്തനില്  മൂന്നെഭാലാം
സഭാനത്തഭാണച്ച്  നനില്ക്കുന്നെതച്ച്.   ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വളലര
കവഗത്തനില്  കേഭായ്ക്കുന്നെതുലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധകശഷനിയുള്ളതുലാം  ഉത്പഭാദനലാം
കൂടുതലുള്ളതുമഭായ ലചേറനിയ ഇനലാം സങ്കരവര്ഗ ലതങ്ങനിനകതകേള കൂടുതലഭായനി കൃഷനി
ഭവനനിലൂലട വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   സുനനില് കുമഭാര്  : സര്,  ഇതച്ച് വളലര ഗഇൗരവമഭായ കേഭാരലമഭാണച്ച്.
നമ്മുലട  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  വളലര  കുറവഭാണച്ച്.   ലതങ്ങനിലന്റെ  എണലാം  വളലര
കൂടുതലുലണങ്കനിലുലാം  തമനിഴഭാടനികനക്കഭാളുലാം കേര്ണഭാടകേത്തനികനക്കഭാളുലാം ഉത്പഭാദനക്ഷമത
കകേരളത്തനില് കുറവഭാലണന്നെച്ച്  മനസ്സനിലഭാക്കനി ഉത്പഭാദനക്ഷമത കൂടുതലുള്ള ലതങ്ങനിലന്റെ
ഇനങ്ങള  വനികേസനിപനിലചടുക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല
നടത്തുകേയുണഭായനി. അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കുറനിയ  ഇനലാം ലതങ്ങനിനകതകേള
വലഭാപകേമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.  

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു) 

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

  വരളച ബഭാധനിതമഭായ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയച്ച് സഹഭായലാം

5 (*125) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളച  കകേരളത്തനിലല  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലലയ
എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച് ബഭാധനിചലതന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) എത്രകകേഭാടനി രൂപയുലട നഷമഭാണച്ച് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയച്ച് ഉണഭായനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആശസ്വഭാസലാം  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി കകേന്ദ്രസഹഭായലാം അഭലര്തനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എത്ര 
തുകേയഭാണച്ച് കകേന്ദ്രസഹഭായമഭായനി ലഭനിചലതന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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 കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .  എസച്ച്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ) :  

(എ)  ലതക്കു  പടനിഞ്ഞെഭാറന  ഇടവപഭാതനിയനിലുലാം  വടക്കു  കേനിഴെക്കന
തുലഭാവര്ഷത്തനിലുലാം  കവനല്  മഴെയനിലുലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  വര്ദനിച  കതഭാതനിലുള്ള  കുറവ
കേഭാരണലാം കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുലട ഉല്പഭാദനലാം കുറയുകേയുലാം വരളച ബഭാധനിചച്ച്  കൃഷനി
നശനിച്ചു കപഭാവകേയുലാം  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഉല്പഭാദനലാം കുറയുന്നെതനിനഭാല് കേര്ഷകേലരയുലാം
അതുമൂലമുണഭാകുന്നെ  രൂക്ഷമഭായ  വനിലക്കയറലാം  ലപഭാതുജനങ്ങലളയുലാം
ദുരനിതത്തനിലഭാഴ് ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

മഴെക്കുറവമൂലലാം  മണനിലന്റെ  അമഭാലാംശലാംകൂടനി  ലനല്കൃഷനിലയ  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന.  കൂടഭാലത കേള കൂടുതല് വളരുന്നെതച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധല
വരുത്തുന്നെതഭാണച്ച്.   ഹ്രസസ്വകേഭാല വനിളകേളക്കച്ച്  30  ശതമഭാനലാം  മുതല്  50  ശതമഭാനലാം
വലരയുലാം  ദതീര്ഘകേഭാല  വനിളകേളക്കച്ച്  20  ശതമഭാനകത്തഭാളവലാം  വനിളവച്ച്  കുറയുലമന
കേണക്കഭാക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് വരളചമൂലലാം ഏകേകദശലാം  31358  കേര്ഷകേരുലട  30353

ലഹക്ടര് കൃഷനി നശനിചതഭായുലാം ഏറവലാം കുറഞ്ഞെതച്ച് 300 കകേഭാടനി രൂപയുലട കൃഷനിനഭാശലാം
ഉണഭായതഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായഭാണച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   എന്നെഭാല് വനിശദമഭായ കേണലക്കടുപച്ച്  കേഴെനിയുകമ്പഭാള നഷലാം
വനകതഭാതനിലുണഭാകുലമന്നെഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കുന്നെതച്ച്.

(സനി)  വരളചമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ലനല്കേര്ഷകേര് മൂപ്പു കുറഞ്ഞെ വനിത്തനിനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കേ കൃഷനി ലചേയഭാനുലാം എലഭാ
കേര്ഷകേരുലാം  വനിള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   മഴെയനിലഭാലത  വനിത്തച്ച്  മുളയഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  വതീണ്ടുലാം
വനിതയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിത്തനിലന്റെ  കേരുതല്  കശഖരലാം  സലാംസഭാന  വനിത്തു  വനികേസന
അകതഭാറനിറനിയനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

ജലകസചേനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കതഭാടുകേളുലാം  ചേഭാലുകേളുലാം  ആഴെലാം
കൂട്ടുന്നെതനിനുലാം  മണലാം  ലചേളനിയുലാം  നനിറഞ്ഞെവ  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  മറ്റുലാം
മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
ജലലഭലത  ഉറപ്പു  വതുത്തുന്നെ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന.   വരളചയുലട
ആഘഭാതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  വനിവനിധ  മഭാര്ഗങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം സഭാകങ്കതനികേ ഉപകദശലാം എന്നെനിവ നല്കേനി വരുന.

വരളചമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസത്തനിനുള്ള  സഹഭായലാം  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിവഴെനി
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  അധനികേ  തുകേയഭായനി  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയ്ക്കു
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മഭാത്രമഭായനി  27  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മറ്റു  ജനിലകേളക്കഭായനി  25  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നൂതന  ലടകകഭാളജനിയഭായ  PPFM  (Pink  Pigmented

Facultative  Methylotrophic  Bacteria)  VAM  (Vesicular  Arbuscular

Mycorrhiza) എന്നെനിവ ലഭലമഭാക്കനി വനിളകേളനില് പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  140.625  ലക്ഷലാം  രൂപ
അടങ്കല് തുകേയുള്ള പദതനിയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസലാം  സലാംബനനിചച്ച്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സര്വ്വകേക്ഷനി  സലാംഘലാം  കകേന്ദ്ര  മനനിമഭാലര  കനരനില്കേണച്ച്
നനികവദനലാം സമര്പനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനവലാം തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനവലാം

6 (*126) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല്  തതീരുമഭാനലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലത്ത എത്രകത്തഭാളലാം ബഭാധനിച്ചുലവന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങലള കനഭാടച്ച്

നനികരഭാധനലാം കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങൾ  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനികേളനിൽ  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം

ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കകേന്ദ്രതീകൃത  പദതനികേള  ആയതനിനഭാല്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്

യഥഭാസമയലാം  കൂലനി  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്നെതച്ച്  പ്രസ്തുത  പദതനി

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനിയച്ച് വനിഘഭാതലാം സൃഷനികചഭാലയന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ലകേ  .  ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല് തതീരുമഭാനലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട

കദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. പണമനിലഭാത്തതനിനഭാല് വസ്തു നനികുതനി,
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കലസനസച്ച് ഫതീസച്ച്  തുടങ്ങനിയ നനികുതനികേള പഞഭായത്തഭാഫതീസനില് ഒടുക്കുന്നെതനിനച്ച്

ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച് കേഴെനിയഭാലത വന്നെതച്ച് പഞഭായത്തുകേളുലട വരുമഭാനലത്ത ബഭാധനിച്ചു.

ഒരു  അക്കഇൗണനില്  നനിന്നെച്ച്  ഒരു  ആഴ്ചയനില്  പനിനവലനിക്കഭാവന്നെ  തുകേ  24000

രൂപയഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിരുന്നെതനിനഭാല്  ശമ്പളലാം  കൃതലമഭായനി  ലകേഭാടുക്കുന്നെതനിനച്ച്

കേഴെനിഞ്ഞെനിരുന്നെനില.   വനിവനിധ  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  യഥഭാസമയലാം  തുകേ  നല്കേഭാന

കേഴെനിയഭാലത  വന്നെതനിനഭാല് പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുക്കുന്നെതനിനച്ച് ആരുലാം തയഭാറഭാകേഭാത്തതച്ച്

അടനിയന്തനിര  പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാലട  ലചേകയണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിര്വ്വഹണലത്ത

ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   ടഷറനികേള,  ബഭാങ്കുകേള,  എന്നെനിവയുലട  ഇടപഭാടുകേളനില്  റനിസര്വച്ച്

ബഭാങ്കച്ച് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയതനിലന തുടര്ന്നെച്ച് ആവശലമഭായ തുകേ യഥഭാസമയലാം

പനിനവലനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്  നഗരസഭകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലത്തയുലാം  പദതനി,

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങകളയുലാം  സലാംഭനഭാവസയനിലഭാക്കനി.   സലാംസഭാനലത്ത

നഗരങ്ങലള  O.D.F.  ആയനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേലണത്തനിയ

ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ഫണച്ച്  കകേമഭാറുന്നെതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസമുണഭായനി.   ടഷറനികേള

വഴെനി കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേളുലട  പണമനിടപഭാടച്ച്  വളലരയധനികേലാം ബുദനിമുട്ടുള്ളതഭായനി

തതീരുകേയുലാം  ലടണര്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത  വരനികേയുലാം

ആയതനിലന്റെ ഫലമഭായനി പദതനി ലചേലവച്ച് വളലര കുറയുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(ബനി)  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല്  തതീരുമഭാനലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളുലട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു അക്കഇൗണനില് നനിന്നെച്ച് ഒരു സമയലാം പനിനവലനിക്കഭാവന്നെ തുകേയച്ച്

നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയതച്ച്  കേഭാരണലാം  ടഷറനികേളനില്   സമര്പനിച  ബനില്ലുകേള

മഭാറഭാന കേഴെനിയഭാതനിരുന്നെതച്ച്  പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങലള സഭാരമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.   ഇതച്ച്

പദതനി ലചേലവച്ച് പുകരഭാഗതനികയയുലാം ബഭാധനിച്ചു.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്

വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാതനിരുന്നെതച്ച്

ജനങ്ങളക്കച്ച് സമയബനനിതമഭായനി കസവനലാം നല്കുന്നെതനിനച്ച് തടസ്സലാം സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ലചേയ്യുന്നെ കറഭാ ഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലമയനിന്റെനനസച്ച്,  തുടങ്ങനിയ വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കൃതലമഭായനി  ശമ്പളലാം
നല്കേഭാന  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കച്ച്  കേഴെനിയഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലറടുക്കുന്നെതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാസമലാം  കനരനിടുകേയുലാം  ലചേയതനിനഭാല്  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാം കേഭാരലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനലത്ത
നഗരസഭകേളനില്   നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പ്രധഭാനലപട  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കകേന്ദ്രതീകൃത  പദതനി
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അയങ്കഭാളനി നഗരലതഭാഴെനിലുറപച്ച് പദതനിയഭാണച്ച്.  ടഷറനി ബഭാങ്കനിലാംഗച്ച് നനിയനണങ്ങള ടനി
പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനലത്തയുലാം ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

പഴെലാം-പചക്കറനി ഉല്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാംപരലഭാപത

7 (*127) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച്  :
ശതീ  .  സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഴെലാം-പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപത  കനടഭാനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ
ഇടലപടല് ഏലതഭാലക്ക തരത്തനിലഭാലണന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല്
ഫലപ്രദമഭാക്കഭാന ശമമുണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

മനിഷലന്റെ  ലക്ഷലങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;  ഏലതലഭാലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളഭാണച്ച് കനടനിലയടുക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പചക്കറനി  കൃഷനിയനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപത
കകേവരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  പുരയനിടങ്ങളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,

അര്ബന  കസര്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം,  വനിദലഭാര്തനികേലള  പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള വഴെനി  പചക്കറനി  കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനലാം,  ജനിലഭാ  കസര്
വനികേസനലാം,   തരനിശുനനില കൃഷനി,  മഭാധലമങ്ങള വഴെനിയുലാം എന.ജനി.ഒ.കേള മുകഖനയുലാം
വനിത്തച്ച്,  നടതീല് വസ്തുക്കളുലട  വനിതരണലാം,  'എ'  കഗഡച്ച്  കസറുകേളക്കുള്ള വനികേസന
സഹഭായലാം,  സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങളുലട  പ്രദര്ശനലാം,  കബഭാക്കുതല  ലഫഡകററഡച്ച്
സമനിതനികേളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേല്,  കേനിഴെങ്ങു  വര്ഗ   വനിളകേളുലട  വനികേസനലാം,

നഴറനികേളുലട സഭാപനലാം,  മഴെ  മറകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം നല്കേല്,

സങ്കര  വര്ഗ  വനിളകേളുലട  പരതീക്ഷണകത്തഭാടങ്ങളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേല്,

സൂക്ഷമ ജലകസചേനവലാം ജലകസചേനലാം വഴെനിയുള്ള വള പ്രകയഭാഗവലാം നടത്തുന്നെതനിനച്ച്
ധനസഹഭായലാം  നല്കേല്,  പചക്കറനിയുലട  ഗണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം
വനിഷരഹനിതമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിച  പചക്കറനി  കേകമ്പഭാളത്തനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി
പദതനികേള  കൃഷനി  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന.   വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  മുകഖന
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പഭാര്ടനിസനികപററനി ഗലഭാരന്റെനി സനിസലാം മുകഖനയുള്ള കജവ പചക്കറനി കൃഷനി രതീതനികേള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുകേയുലാം  കൂടുതല്  സലങ്ങളനികലയച്ച്
വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു വരുന.   നഭാടന പചക്കറനി കൃഷനി വലഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ഗണകമനയുള്ള  പചക്കറനികത്തകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്തു വരുന.   പചക്കറനി,  വഭാഴെ
എന്നെനിവയ്ക്കുള്ള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പരനിരക്ഷ  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം  മൂലമുണഭാകുന്നെ   വനിളനഭാശത്തനിനച്ച്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.   വഭായഭാ  തനിരനിചടവച്ച്  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  2%  പലനിശ  സബ്സനിഡനി
അനുവദനിക്കുന.   പചക്കറനി  കൃഷനിയനില്  വനിജഭാന  വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
സഭാകങ്കതനികേവനിദലഭാ വനികേസനവലാം വലഭാപനവലാം നടപനിലഭാക്കുന.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല കേര്ഷകേര്,  കേര്ഷകേ കൂടഭായകേള,  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ,

സലാംഘ കമത്രനി, കേഭാര്ഷനികേ ലമഭാത്ത വലഭാപഭാര വനിപണനികേള എന്നെനിവനിടങ്ങളനില് നനിന്നെച്ച്
കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ പചക്കറനികേളക്കച്ച് കേകമ്പഭാളവനിലകയക്കഭാള ഉയര്ന്നെ വനില
നല്കേനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  സലാംഭരനിച്ചുവരുന.  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇക്കഴെനിഞ്ഞെ  നവലാംബര്  മഭാസത്തനില്
വയനഭാടച്ച് ജനിലയനില് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  ജനിലഭാ സലാംഭരണ വനിതരണ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.   മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  സലാംഭരണ  വനിതരണ  കകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ലസന്റെര് കഫഭാര്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
(സനി.എലാം.ഡനി.),  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  ആസഭാനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ഇനസനിറന്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്
കസഭാഷലല്  ആന്റെച്ച്  എക്കകണഭാമനികേച്ച്  ലചേയ്ഞച്ച്  (ഐ.എസച്ച്.ഇ.സനി.)  എന്നെതീ
സഭാപനങ്ങള  മുകഖനയുലാം  കൂടഭാലത  വര്ഷഭാവര്ഷലാം  അക്കഇൗണന്റെച്ച്  ജനറലനിലന്റെ
ആഡനിറച്ച്,  ചേഭാര്കടര്ഡച്ച്  അക്കഇൗണനിലന്റെ  ഇകന്റെണല്  ആഡനിറച്ച്,  കേലാംകപപഭാളര്  ആന്റെച്ച്
ആഡനിറര് ജനറലനിലന്റെ ലപര്കഫഭാര്മനസച്ച് ആഡനിറച്ച്,  കകേന്ദ്ര കൃഷനി മനഭാലയത്തനിലന്റെ
ധനകേഭാരല  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ലസഷലല്  ആഡനിറച്ച്  എന്നെനിവ വഴെനിയുലാം  വനിലയനിരുത്തല്
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതുകൂടഭാലത  എലഭാ  മഭാസവലാം  കൃഷനി  വകുപച്ച്  മനനി  മനിഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന.   കഹഭാര്ടനികേളചര്  കമഖലയനിലല
ഗകവഷണലാം, സഭാകങ്കതനികേ വനിദല കപ്രഭാതഭാഹനലാം, വനിജഭാന വലഭാപനലാം, സലാംസ്കരണലാം,

ഉത്പഭാദനവലാം അവയുലട  മൂലലവലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ, വനിപണനലാം എന്നെനിവയനിലൂന്നെതീ ഈ
രലാംഗത്തുള്ള സമഗവലാം സലാംകയഭാജനിതവമഭായ വനികേസനമഭാണച്ച് മനിഷന ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.

മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്
(എലാം.ഐ.ഡനി.എചച്ച്.),  കദശതീയ  ഔഷധ  സസലമനിഷന  (എന.എലാം.എലാം.പനി.),
പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജന  (പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ.)എന്നെതീ
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കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന  കകേരള  മുഖഭാന്തരമഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്.

കുടുലാംബശതീ ശഭാക്തതീകേരണലാം

8  (*128) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദച്ച്: തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയതനിനുകശഷലാം  കുടുലാംബശതീയുലട
ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  ലചേയ  കേഭാരലങ്ങള  എലന്തലഭാമഭാലണന്നെച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസലാം,  കേഭാററനിലാംഗച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കസവന  കമഖലകേളനികലയച്ച്
കുടുലാംബശതീയുലട പ്രവര്ത്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) റബ്ബര് ടഭാപനിലാംഗച്ച് ഉളലപലട കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗത്തച്ച് കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേലള
ഏല്പനിയ്ക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  പുതനിയ  കമഖലകേള  ഏലതലഭാമഭാലണന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ലകേ  .  ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  കുടുലാംബശതീയുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള തഭാലഴെപറയുന്നെവയഭാണച്ച്.

1. സലാംഘടനഭാ ശഭാക്തതീകേരണലാം

• സലാംഘടനഭാസലാംവനിധഭാനലത്ത  സമയബനനിതമഭായനി  നവതീകേരനിക്കുകേഭാലയന്നെ
ലക്ഷലകത്തഭാലട  'ദനിശ'  കേലഭാലമ്പയനിനച്ച്  തുടക്കലാം  കുറനിക്കുകേയുലാം  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പുതുതഭായനി 7125 അയല്ക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

• അയല്ക്കൂട  സസ്വയലാംവനിലയനിരുത്തല്  പ്രകനിയയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
കകേരളത്തനിലല  232272  അയല്ക്കൂടങ്ങള  പ്രകതലകേ  അയല്ക്കൂട
കയഭാഗങ്ങള  കചേര്ന്നെച്ച്  ഭഭാവനിപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയുലാം
സസ്വയലാംവനിലയനിരുത്തല്  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്തു.   മുഖലമനനി,  മനനിമഭാര്,
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എലാം.എല്.എ.-മഭാര്,  എലാം.പനി.-മഭാര്  എന്നെനിവര്  വനിവനിധ  അയല്ക്കൂട
കയഭാഗങ്ങളനില് പലങ്കടുക്കുകേയുണഭായനി.

• വകയഭാജനങ്ങള,  ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്നെവര്,
എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി.,  നന്യൂനപക്ഷലാം,  തതീരകദശലാം,  ടഭാനസ്ലജനഡര്,
അനലസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  വനിധവകേള  എന്നെനിവര്ക്കഭായനി
പുതുതഭായനി 3956 പ്രകതലകേ അയല്ക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിച്ചു.

• സനി.ഡനി.എസച്ച്.  ലചേയര്കപഴണ്മഭാര്,  കവസച്ച്  ലചേയര്കപഴണ്മഭാര്,
സബ്കേമ്മേനിറനി  കേണ്വതീനര്മഭാര്  എന്നെനിവര്ക്കഭായനി  കനതൃതസ്വപഭാടവ
സലാംഘടനഭാ  ശഭാക്തതീകേരണ  പരനിശതീലനലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു.   എ.  ഡനി.എസച്ച്.
ലചേയര്കപഴണ്, ലസകടറനി എന്നെനിവര്ക്കുള്ള പരനിശതീലനലാം ജനിലഭാതലത്തനില്
നടന വരനികേയഭാണച്ച്.

• കുടുലാംബശതീ സലാംഘടനഭാ സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ ശഭാക്തതീകേരണവലാം പഞശതീല
(ശുദജലലാം,  മഭാലനിനലസലാംസ്കരണലാം,  വൃത്തനിയുള്ള  പരനിസരലാം,  നല ജതീവനിത
കശലനി,  നല ആകരഭാഗലലാം)  കേഭാര്ഷനികേ ആകരഭാഗല സലാംസ്കഭാരലാം കുടുലാംബശതീ
അയല്ക്കൂടങ്ങളനില് വളര്ത്തുകേഭാലയന്നെ ലക്ഷലവലാം മുനനനിര്ത്തനി,  ലപഭാലനിവച്ച്
കേഭാര്ഷനികേ  പുനരഭാവനിഷ്കരണ  കേലഭാലമ്പയനിന  സലാംഘടനിപനിച്ചു.   181112
അയല്ക്കൂടങ്ങള ലപഭാലനിവച്ച്  കേലഭാലമ്പയനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  7198  ഏക്കറനില്
കൃഷനി ലചേയ്തു.

2.  കമകകഭാ സലാംരലാംഭലാം  ,   മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്

• സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച് പലനിശ സബ്സനിഡനി (4%) സ്കതീലാം നടപനില് വരുത്തനി.

• ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  മുലാംകബയനില്  ഭഭാരതച്ച്  പര്വച്ച്  ലഫസച്ച്
സലാംഘടനിപനിച്ചു.  2 കേകഫ യൂണനിറ്റുകേള ഇതനില് പലങ്കടുത്തു.

• ശബരനിമല തതീര്തഭാടനവമഭായനി ബനലപടച്ച് ശബരനിമല പഭാതകയഭാരത്തച്ച് 7
കേകഫ കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിച്ചു.

• സകതണ് ലറയനില്കവയുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് ലചേങ്ങന്നൂര് ലറയനില്കവ 
കസഷനനില് 'ലജന ആഹഭാര്' ലവജനികററനിയന ഭക്ഷണശഭാല ആരലാംഭനിച്ചു.

• കകേരളത്തനിലല  248   നന്യൂടനിമനികച്ച്  യൂണനിറ്റുകേലള  കററനിലാംഗച്ച്  ലസ്കയനിലനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കഗഡനിലാംഗച്ച് നടത്തുന്നെതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിച്ചു.

• എസച്ച്.വനി.ഇ.പനി.  (  Start  up  Village  Entrepreneurship  Programme)
പദതനി എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല വടുവകക്കഭാടച്ച് കബഭാക്കനിലുലാം പത്തനലാംതനിട
ജനിലയനിലല  പറകക്കഭാടച്ച്  കബഭാക്കനിലുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  വനിശദമഭായ
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കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിന്നെച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം
വഭാങ്ങനി.

• കുടുലാംബശതീക്കച്ച് കേതീഴെനിലുള്ള വനിവനിധ അപഭാരല്/ലചേറുകേനിട യൂണനിറ്റുകേളക്കച്ച് മറച്ച്
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നെച്ച്  തയല്  സലാംബനമഭായ  വര്ക്കുകേള  ലടണര്
നടപടനികേള കൂടഭാലത കനരനിടച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

• കൂടുലാംബശതീയുലാം  ലകേഭാചനി ലമകടഭാ  ലറയനില് ലനിമനിറഡുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  ഒരു
ലഫസനിലനിറനി  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെര്  ലകേഭാചനിയനില്   ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
തുടക്കലാം കുറനിച്ചു.  ആദലഘടത്തനില് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെ 11 ലമകടഭാ
കസഷനുകേളനികലയ്ക്കുലാം  മുടലാം  ഡനികപഭായനികലയ് ക്കുമഭായനി  ഏകേകദശലാം  690
വനനിതകേലള ലതഭാഴെനിലനിനഭായനി കുടുലാംബശതീ വഴെനി കേലണത്തുന്നെതഭാണച്ച്.

• വയനഭാടച്ച്  ജനില  ഒഴെനിലകേയുള്ള  മറച്ച്  ജനിലകേളനിലല  കുടുലാംബശതീ  നനിര്മ്മേഭാണ
യൂണനിറ്റുകേളക്കച്ച് ആദലഘട പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുണഭായനി.

• ലതരുവനഭായ നനിയനണ പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനതലത്തനില്
389 കപര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് നല്കേനി.

3.  സഭാമൂഹല വനികേസനലാം

• വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  പടനികേവര്ഗ  കമഖലയനിലല
സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി 6 ജനിലകേളനില്  "ഊരനില് ഒരു ദനിനലാം" പരനിപഭാടനി
സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• ആദനിവഭാസനി യുവജനങ്ങളക്കുകവണനി പനി.എസച്ച്.സനി. കകേഭാചനിലാംഗച്ച് ആരലാംഭനിച്ചു.

• ആദനിവഭാസനി  കേലഭാഗ്രൂപച്ച്  രൂപതീകേരണവലാം  ആദനിവഭാസനി  കേലഭാകമളയുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• പത്തഭാലാംകഭാസ്സനിനച്ച്  മുകേളനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുള്ള  പടനികേവര്ഗ
കമഖലയനിലല  225  ആളുകേലള കേമ്മേന്യൂണനിറനി ആര്.പനി.മഭാരഭായനി നനികയഭാഗനിചച്ച്
ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

• ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലല  കേഇൗമഭാരക്കഭാര്ക്കുകവണനിയുള്ള  44  കേഇൗമഭാര
കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിച്ചു.

• കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജനിലകേളനികലയുലാം  ബഡ്സച്ച്  സ്കൂളുകേളനിലല
വനിദലഭാര്തനികേളുലട  സര്ഗവഭാസന  പ്രകേടമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
സലാംസഭാനതലത്തനില് കുടുലാംബശതീ ബഡ്സച്ച് ലഫസച്ച് സലാംഘടനിപനിച്ചു.
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• വളണറബനിലനിറനി  മഭാപനിലാംഗച്ച്  : ഒരു  പ്രകദശലത്ത  പ്രധഭാന  കകശ
ഘടകേങ്ങകളയുലാം  മനുഷലകരയുലാം  പ്രകൃതനികയയുലാം  പ്രതലക്ഷമഭാകയഭാ
പകരഭാക്ഷമഭാകയഭാ ബഭാധനിക്കുന്നെ പ്രശങ്ങകളയുലാം കരഖലപടുത്തുന്നെ ഒരു പഠന
പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  (വളണറബനിലനിറനി  മഭാപനിലാംഗച്ച്)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം കുടുലാംബശതീയുലാം സലാംയുക്തമഭായനി തുടക്കമനിടുന.

• കേമ്മേന്യൂണനിറനി തതീകയറര്  -  രലാംഗശതീ  : കുടുലാംബശതീ വനനിതകേലള നഭാടകേഭാവതരണലാം,

തനിരക്കഥഭാ രൂപതീകേരണലാം,  കകേഭാസന്യൂലാം കപ്രഭാപര്ടനി നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയവ
പരനിശതീലനിപനിചച്ച് മഭാസര് പരനിശതീലകേരഭാക്കനി മഭാറനി.

• പഠനയഭാത്ര  : പതനിനഭാലച്ച്  ജനിലകേളനികലയുലാം  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങള
ജനിലയനിലല  ചേരനിത്രപ്രഭാധഭാനലവലാം  പ്രകൃതനികയയുലാം  തനിരനിചറനിയുന്നെതനിനഭായനി
അതതച്ച് ജനിലയനിലല ഇടങ്ങളനികലയച്ച് യഭാത്ര നടത്തുന.

• ആര്ടച്ച്  കേലഭാമ്പച്ച്  : “വരയുലട ലപണ്മ  "  എന്നെ കപരനില് ലകേഭാചനി  മുസതീരനിസച്ച്
ബനിനഭാകലയുകടയുലാം കുടുലാംബശതീയുകടയുലാം സലാംയുക്ത ആഭനിമുഖലത്തനില് ആര്ടച്ച്
ലഫസനിവലുലാം പരനിശതീലനക്കളരനിയുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗച്ച്  : കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗച്ച്  രലാംഗലത്ത  വനിദഗ്ദ്ധര്
ഉളലപടുന്നെ ടതീലാം നഭാലച്ച് ദനിവസലാം കുടുലാംബശതീ അലാംഗങ്ങളുലാം കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗച്ച്
കമഖലയനില്  മുന  പരനിചേയമുള്ളവരുമഭായ  വനനിതകേളക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി  320  കപര് ഉളലപടുന്നെ കുടുലാംബശതീ കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കേഇൗണ്സനികലഴച്ച്
ടതീലാം രൂപതീകേരനിച്ചു.

4. എന  .  യു  .  എല്  .  എലാം  .

• 14 നഗരസഭകേളനില് ആരലാംഭനിച എന.യു.എല്.എലാം. പദതനി കകേരളത്തനിലല
എലഭാ നഗരസഭകേളനികലയ്ക്കുലാം വലഭാപനിപനിച്ചു.

• 93  നഗരസഭകേളനിലല  9535  അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കച്ച്  10,000  രൂപ വതീതവലാം
950  എ.ഡനി.എസുകേളക്കച്ച്  50,000  രൂപ വതീതവലാം റനികവഭാളവനിലാംഗച്ച്  ഫണച്ച്
നല്കേനി.

• പനി.എലാം.എ.കവ.  പദതനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  നഗരസഭകേളനികലയ്ക്കുലാം
വലഭാപനിപനിച്ചു.

• കനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയ  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ഒരു  സലാംഘലാം
രൂപതീകേരനിചച്ച്  തനിരുവനന്തപുരലാം  ആര്.സനി.സനി.യനില്  ഫ്രണച്ച്  ഓഫതീസച്ച്
മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് കസവനങ്ങള നല്കേനി വരുന.
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5. ഡനി  .  ഡനി  .  യു  .  ജനി  .  ലകേ  .  കവ :

• ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.കകേ.കവ.  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  7433  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്
കനപുണല പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം അതനില് 5680  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(ബനി)  ഉണച്ച്.   നനിലവനില്  കേഭാററനിലാംഗച്ച്  കമഖലയനില്  നനിറസഭാന്നെനിധലമഭായ
കുടുലാംബശതീ  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ ആദലഘടലമന്നെ
നനിലയനില്  ടൂറനിസലാം   ഡയറക്ടകററനിലുലാം  കേനകേക്കുന്നെനിലുലാം  കുടുലാംബശതീ  കേലഭാന്റെതീന
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാടച്ച്  അനുബനനിചച്ച്  കേഭാററനിലാംഗച്ച്
യൂണനിറ്റുകേളുലട  സഭാധലതകേലളപറനി  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നെച്ച്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

(സനി)  റബ്ബര് കബഭാര്ഡുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  റബ്ബര് ടഭാപനിലാംഗച്ച്  രലാംഗത്തച്ച് വനനിതഭാ
റബ്ബര് ടഭാകപഴനിനച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നെതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല പദതനി തുകേ വനിനനികയഭാഗലാം

9 (*129) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച് :
ശതീ  .     ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പദതനി  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനില്
കവണത്ര പുകരഭാഗതനി  കകേവരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് മുഴുവന തുകേയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുലാം പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില്
വതീഴ്ച  വരുത്തഭാനനിടയഭാക്കനിയതച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നെതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  ഏതച്ച്  തരത്തനിലുള്ള  ഇടലപടല്
സഭാധലമഭാലണന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില്  ഈ  പ്രതനിസനനി  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി   (  കഡഭാ  .   ലകേ  .  ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  വഭാര്ഷനികേ പദതനികേള സമയബനനിതമഭായനി തയഭാറഭാക്കനി അലാംഗതീകേഭാരലാം
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുണഭായ കേഭാലതഭാമസലാം പദതനി തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനില് കവണത്ര
പുകരഭാഗതനി  കകേവരനി ക്കുന്നെതനിനച്ച്  തടസ്സമഭായനിട്ടുണച്ച്.   നനിയമസഭഭാ  ലതരലഞ്ഞെടുപച്ച്
ലപരുമഭാറചടലാം  കേഭാരണലാം  പദതനി  ആസൂത്രണ  നടപടനികേള  കവകുന്നെതനിനച്ച്
കേഭാരണമഭായനി.   കൂടഭാലത  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  ഉണഭായ  പണ  ദഇൗര്ലഭലലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവ കൃത്തനികേള തടസ്സലപടുന്നെതനിനനിടയഭാക്കനി   മഭാത്രമല പൂര്ത്തതീകേരനിച
പ്രവൃത്തനികേളുലട  ബനില്ലുകേള ടഷറനിയനില്  നനിന്നെച്ച്  മഭാറനി  നല്കേഭാന കേഴെനിയഭാതനിരുന്നെതച്ച്
പദതനി തുകേയുലട ലചേലവച്ച് ശതമഭാനത്തനില് കുറവണഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

2016-17  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മനിക്കവഭാറുലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  2016  കമയച്ച്  മഭാസലത്ത  നനിയമസഭഭാ
ലതരലഞ്ഞെടുപനിനുകശഷമഭാണച്ച് ആരലാംഭനിചതച്ച്.  2016 ലസപ്റലാംബര് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണച്ച്
പദതനികേളക്കച്ച്  ഡനി.പനി.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിലയടുക്കുവഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
കൂടഭാലത പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച നഗരസഭകേളനില് നനിര്വ്വഹണ ഉകദലഭാഗസരുകടയുലാം
മറ്റു  ജതീവനക്കഭാരുകടയുലാം  അഭഭാവലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനലത്ത  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഐ.എ.കവ.  പദതനി  പനി.എലാം.എ.കവ.  പദതനിയഭായനി  മഭാറനിയതുമൂലലാം
എഗനിലമന്റെച്ച്  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിട്ടു.  കനഭാടച്ച് അസഭാധുവഭാക്കലനിലന്റെ ഫലമഭായനി കനഭാണ് ബഭാങ്കനിലാംഗച്ച്
ടഷറനികേളനില്  ബനിലച്ച് ല  മഭാറുന്നെതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിട്ടു.   ഈ  വര്ഷലാം  മുതല്
കപ്രസച്ച്  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  മുകഖന  എസനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  എന്നെതുലാം
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകക്കണനി  വന്നെതുലാം  കൂടഭാലത  പുതനിയ  കററ്റുകേള
കഫനകലസച്ച്  ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതുലാം  പദതനി  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകേഭാന  കേഭാരണമഭായനി.  കൂടഭാലത  ജല
ദഇൗര്ലഭലലാം  കേഭാരണലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  ആവശല കപ്രഭാജക്ടുകേള കസഭാഫച്ച് ലവയറനിലല
പ്രശലാംമൂലലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാന  തഭാമസനിചതുലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലത്ത
ബഭാധനിച്ചു.

(ബനി) പദതനികേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം വഭാങ്ങനി നനിര്വ്വഹണ നടപടനികേള തുടങ്ങുന്നെതനിനച്ച്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം ആയതച്ച് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ബഭാധനിചനിടനില.

സലാംസഭാനലത്ത തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഫണച്ച്  വനിനനികയഭാഗലാം
എലഭാ ദനിവസവലാം കമഭാണനിറര് ലചേയ്തു വരുന.
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കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  കഭദഗതനിയച്ച്  സമയലാം  അനുവദനിച്ചുലാം  വരളച  കനരനിടുന്നെതനിനച്ച്
സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുലാം പദതനി നനിര്വ്വഹണ പുകരഭാഗതനി നനിരന്തരലാം കമഭാണനിറര്
ലചേയ്തുലാം ലക്ഷലലാം കകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.

(സനി) 2017-2022 കേഭാലയളവനില് പതനിമൂന്നെഭാലാം പഞവതര പദതനിയുലാം 2017-18

വഭാര്ഷനികേ പദതനിയുലാം തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  9-1-2017-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്
11/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  2017-18

വഭാര്ഷനികേ പദതനിയച്ച്  31-3-2017-നച്ച് മുമ്പച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനി ഏപ്രനില് ഒന്നെച്ച് മുതല്
നനിര്വ്വഹണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയണലമനലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനില്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.   ഇതനുസരനിചച്ച്  2017-18-ലല  പദതനി  രൂപതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന

10(*130) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള  :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നെച്ച്  :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കച്ച് : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷന  ആനുകൂലലലാം  ഏലറ  ആവശലമുള്ള

സമൂഹത്തനിലല  അവശ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുന്നെ  ഏകേകദശലാം  പതനിന ഞച്ച്

ശതമഭാനകത്തഭാളലാം കപര് ഇകപഭാഴുലാം ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടനിടനിലലന്നെ കേലാംപ് കടഭാളര്

ആനറച്ച്  ഓഡനിറര്  ജനറലനിലന്റെ  നനിരതീക്ഷണലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനില്

വന്നെനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് അവലരക്കൂടനി പദതനിയനിനകേതീഴെനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള

മഭാര്ഗകരഖകേളനിലല  സങ്കതീര്ണതയുലാം,  നടപടനികമങ്ങളനിലല  സുതഭാരലതയനിലഭായയുലാംമൂലലാം

ലപനഷനുകവണനി  ഓഫതീസുകേള  കേയറനിയനിറങ്ങുന്നെ  നനിരഭാലലാംബരുലട  കേഷപഭാടുകേള

പരനിഹരനിക്കഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെ കശഷലാം എലന്തലഭാലാം പുതനിയ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി (   കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .    ജലതീല്  ) : 

(എ) കേലാംകപപഭാളര് ആന്റെച്ച് ഓഡനിറര് ജനറലനിലന്റെ 2016 വര്ഷലത്ത 6-ാം നമ്പര്

റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം,  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  നഗരസഭകേളനിലുലാം

നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമതഭാ  ഓഡനിറനില്  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  2880  കുടുലാംബങ്ങളനില്

നനിന്നെച്ച്   കശഖരനിച വനിവരങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  15   ശതമഭാനലാം  അര്ഹരഭായ

ജനസമൂഹലാം സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന പദതനികേളനില്നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കലപടനിരനിക്കഭാലമന്നെ

നനിഗമനത്തനില് എത്തനികചര്ന്നെനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കേലാംകപപഭാളര്  ആന്റെച്ച്  ഓഡനിറര്  ജനറലനിലന്റെ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  അര്ഹരഭായ  എലഭാ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങലളയുലാം  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ

ലപനഷന പദതനിയുലട ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്

എലഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

സലാംസഭാനലത്ത  60  വയസ്സച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞെ  മുഴുവന  സഭാധഭാരണക്കഭാലരയുലാം  ലപനഷന

പദതനിയച്ച്  കേതീഴെനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനഭായനി  യൂണനികവഴല്  ലപനഷന  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയതച്ച്  നടപനില്

വരുത്തുന്നെതനിനഭായനി ലകേഭാലലാം, കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനില് കുടുലാംബശതീ മുകഖന 60 വയസ്സനിനുലാം

കമല്  പ്രഭായമുള്ള  വലക്തനികേളക്കച്ച്  നനിലവനില്  ലഭനിക്കുന്നെ  ലപനഷനുകേളുലട  വനിവരലാം

കശഖരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.   വനികേലഭാലാംഗ  ലപനഷന

ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  മലറഭാരുലാം  ലപനഷനുലാംകൂടനി  പൂര്ണകതഭാതനില്  നല്കുന്നെതനിനുലാം

മുനപച്ച്  രണച്ച്  ലപനഷന  ലഭനിച്ചൂലകേഭാണനിരുന്നെ  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  അതനിലലഭാരു

ലപനഷന 600 രൂപഭാ നനിരക്കനില് തുടര്നലാം നല്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ആധഭാര്  ലഭലമലഭാത്ത  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ഇലക്ട്രല്  ഐഡന്റെനിറനി

കേഭാര്ഡച്ച്, കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് എന്നെനിവയനികലലതങ്കനിലുലാം ഒരു കരഖയുലാം സതലപ്രസഭാവനയുലാം

ഹഭാജരഭാക്കനി  ലപനഷന  കകേപറ്റുന്നെതനിനച്ച്  സ.ഉ.നമ്പര്  67/2017/ഫനിന.  തതീയതനി

6-2-2017  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.   ഇ.എലാം.ഒ.  മുകഖന ലപനഷന വനിതരണലാം

നടത്തഭാന  കേഴെനിയഭാതനിരുന്നെ   സഭാഹചേരലത്തനില്  കേനിടപ്പു  കരഭാഗനികേളക്കുലാം

പ്രഭായകമറനിയവര്ക്കുലാം  ലപനഷന  വതീടനില്  ലഭലമഭാക്കണലമന്നെച്ച്  സര്കവ്വയനില്

ആവശലലപടവര്ക്കുലാം പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളവഴെനി ലപനഷന വതീടുകേളനില്

ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട വഭായഭാ ബഭാധലത

11(*131) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച് നനിലവനില് എത്ര കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വഭായഭാ
ബഭാധലതയുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.റനി.ഡനി.എഫച്ച്.സനി.  യനില്  നനിന്നെച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.എടുത്ത
വഭായകേള എഴുതനിത്തള്ളുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  നഷമുണഭാക്കുന്നെ  തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കുന്നെ
ഉന്നെത  ഉകദലഭാഗസരനില്നനിന്നെച്ച്  കേഭാരണലാം  കേഭാണനിക്കലുലാം  നഷപരനിഹഭാരവലാം
ആവശലലപടുന്നെതനിനച്ച് കകേഭാര്പകറഷന നനിയമങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തുകമഭാ?

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

(എ)  31-12-2016  വലരയുള്ള  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ആലകേ  വഭായഭാ  ബഭാധലത
2595.20 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.  വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുള്ള പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന.

വഭായ നല്കേനിയ സഭാപനത്തനിലന്റെ കപരച്ച് വഭായയനില് ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്നെ
തുകേ (കകേഭാടനി രൂപയനില്) 

31-12-2016 പ്രകേഭാരലാം

                   (1) (2)

കേണ്കസഭാര്ഷലലാം ബഭാങ്കച്ച് വഭായ 1277.62

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കച്ച്, പഭാലക്കഭാടച്ച് 209.75

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കച്ച്, എറണഭാകുളലാം 132.4

കകേരളഭാ  കസറച്ച്  പവര്  &  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്
ഫനിനഭാനസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന

39.51

ഹ ഡ്കകേഭാ 285.83
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                   (1) (2)

ലകേ.റനി.ഡനി.എഫച്ച്.സനി. 451.92

എല്.ഐ.സനി. 65

ലകേ.എസച്ച്.റനി. വര്കക്കഴച്ച് ലസഭാകസറനി, T-133 5.9

കസറച്ച് ബഭാങ്കച്ച് ഓഫച്ച് ടഭാവനകൂര് (അഡതീഷണല്) 127.27

ആലകേ                2595.20

ഇതുകൂടഭാലത  501.44  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായഭാ  തുകേ  റതീ-വര്ക്കച്ച്  ലചേയ പ്രകേഭാരലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  ലകേ.റനി.ഡനി.എഫച്ച്.സനി.യനില്  നനിനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്
സലാംബനനിച  റതീകേണ്സനിലനികയഷന  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷകമ
ലകേ.റനി.ഡനി.എഫച്ച്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  എടുത്ത  വഭായഭാ
തുകേയുലട കൃതലമഭായ കേണക്കച്ച് ലഭനിക്കുകേയുള്ളൂ.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  അപ്രകേഭാരമുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  അചടക്ക  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതച്ച് 1958-ലല കകേരള കസറച്ച് & സകബഭാര്ഡനികനറച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് ചേടങ്ങള
പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്.  ആയതനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി ആവശലമനില.

പരമ്പരഭാഗത ലനല് കൃഷനി സലാംരക്ഷണലാം

12 (*132) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പരമ്പരഭാഗത  ലനല്ക്കൃഷനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെതച്ച്  എന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി
വരുനലണങ്കനില് അതച്ച് സലാംബനനിച കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഏതച്ച് ജനിലയനിലഭാണച്ച് ഏറവലാം കൂടുതലഭായനി പരമ്പരഭാഗത
രതീതനിയനില് ലനല്ക്കൃഷനി ലചേയ്തുവരുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  ലനല്ക്കൃഷനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
മുന്നെനിടനിറങ്ങണലമന്നെഭാവശലലപടച്ച്  ഏലതങ്കനിലുലാം  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
അതനികനല് എന്തച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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 കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .  എസച്ച്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ) :

(എ)  കകേരളത്തനില് അനലലാം നനിനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ പരമ്പരഭാഗത ലനല്ക്കൃഷനി
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ആയതനിലന്റെ  വനിസതീര്ണലാം  പരമഭാവധനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  ഉല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേഭാലയന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  "പ്രകതലകേ
ലനലനിനങ്ങളുലട വനികേസനലാം" എന്നെ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പ്രകതലകേ ലനലനിനങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി ഈ വര്ഷലാം 150 ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനി 1500 ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് ഈ കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ലഹക്ടറനിനച്ച്
10,000 രൂപഭാലയന്നെ നനിരക്കനിലഭാണച്ച് സബ്സനിഡനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഈ പദതനി
6  ജനിലകേളനിലഭായഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെതച്ച്.   (ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,
പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടച്ച്)  ഞവര,  ലപഭാക്കഭാളനി,  ജതീരകേശഭാല,  ഗനകേശഭാല,
രക്തശഭാലനി  എന്നെതീ  ഇനങ്ങളഭാണച്ച്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നെതച്ച്.   വയനഭാടച്ച്
ജനിലയനിലല ആദനിവഭാസനികേളുലട പരമ്പരഭാഗത ലനല്ക്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
പരമ്പരഭാഗത  വനിത്തനിനങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കുലാം.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് എറണഭാകുളലാം,  വയനഭാടച്ച് എന്നെതീ ജനിലകേളനിലഭാണച്ച് ഏറവലാം
കൂടുതലഭായനി പരമ്പരഭാഗത രതീതനിയനില് ലനല്ക്കൃഷനി ലചേയ്തു വരുന്നെതച്ച്.   എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനില്  ലപഭാക്കഭാളനി  കൃഷനിയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെതച്ച്.   ഈ  ജനിലകേളനിലല
തതീരപ്രകദശങ്ങളനില്  100%  കജവരതീതനിയനിലഭാണച്ച് കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്.   ജൂണ്
മഭാസലാം മുതല് ഒകക്ടഭാബര് മഭാസലാം വലരയഭാണച്ച് ഇതനിലന്റെ സതീസണ്.  2016-17 വര്ഷലാം
എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില്  400  ലഹക്ടര് ലപഭാക്കഭാളനി  കൃഷനി ലചേയ്തുവരുന.   വയനഭാടച്ച്
ജനിലയനില് 340 ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് ജതീരകേശഭാല, ഗനകേശഭാല, ഞവര എന്നെനിവ കൃഷനി
ലചേയ്തുവരുന.

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  ലനല്ക്കൃഷനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പരമ്പരഭാഗത
ലനലനിനങ്ങളുലട   വനിത്തച്ച്  ബഭാങ്കച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  300  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഒരു
പദതനിയച്ച്  G.O.  (Rt)  No.  163/2017  /  Agri.  Dated  17-2-2017,   പ്രകേഭാരലാം
2016-17  വര്ഷലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   അഞച്ച് വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്  നനിലവനിലല
ലനല്ക്കൃഷനിയുലട  വനിസ്തൃതനി  200000  ലഹക്ടറനില്  നനിനലാം  300000  ലഹക്ടറഭായനി
വര്ദനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.   2017-2018  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനില്  ലസഷലല്  അഗനികേളചറല്  കസഭാണനില്  പ്രകതലകേ  ലനലനിനങ്ങളുലട
വനികേസന  പദതനിയുളലപടുത്തനി  കുടനഭാടച്ച്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാളകമഖല,  വയനഭാടച്ച്
എന്നെതീ ജനിലകേളനില് പദതനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിയ്ക്കുന്നെ മുറയച്ച് കൃഷനി ഭവന തലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
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തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗതലാം

13 (*133) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .     എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണച്ച്  ഇതുവഴെനി  കകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തലഭാലാം;

(സനി) പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തുന്നെ കേപലുകേളക്കച്ച് എലന്തലഭാലാം
ഇനലസന്റെതീവകേളഭാണച്ച് നല്കുന്നെതച്ച്;

(ഡനി)  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ. രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നെപള്ളനി) :

(എ)  തതീരകദശ  കേപല്ഗതഭാഗത  പദതനിയുലട  സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം
9-11-2013-നച്ച് ലകേഭാലലാം തുറമുഖത്തച്ച് നടത്തുകേയുണഭായനി.  ആദലഘടത്തനില് ലകേഭാലലാം,

വനിഴെനിഞ്ഞെലാം,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്,  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് എന്നെതീ തുറമുഖങ്ങള വനികേസനിപനിചച്ച്
ഈ പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭാണച്ച് മുനഗണന നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  ഈ പദതനി
വടക്കന കകേരളത്തനികലയച്ച് വലഭാപനിപനിക്കുന്നെ കേഭാരലവലാം പരനിഗണനയനിലുണച്ച്.

(ബനി)  കറഭാഡച്ച്  മഭാര്ഗവലാം  ലറയനില് മഭാര്ഗവമുള്ള ചേരക്കുനതീക്കലാം കകേരളത്തനിലല
ലചേറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളവഴെനി കേടല്മഭാര്ഗലാം തനിരനിചച്ച് വനിടുന്നെതനിനുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായ ഒരു
ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനമഭായനി  ഇതച്ച്  വനികേസനിപനിക്കുകേവഴെനി  ചേരക്കച്ച്  കകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം  യഭാത്രക്കഭാലര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കമഖലലയ  പരലഭാപമഭാക്കുകേലയന്നെതഭാണച്ച്
ഈ പദതനിയനിലൂലട വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്നെതച്ച്.  2020-ഓലട ചേരക്കു ഗതഭാഗതത്തനിലന്റെ
40%വലാം 2030 ഓടുകൂടനി 50%വലാം തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗതലാംവഴെനി ആക്കുന്നെതനിനഭാണച്ച്
പ്രസ്തുത പദതനി ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.  ഈ പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി ഡനികലഭായനിറച്ച്
എന്നെ കേണ്സളടനസനി തയഭാറഭാക്കനിയ കേര്മ്മേ പദതനി സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗതലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഒരു
ലമടനികേച്ച് ടണ് ചേരക്കനിനച്ച് ഒരു കേനികലഭാമതീറര് ദൂരത്തനികലയച്ച് ഒരു രൂപ എന്നെ നനിരക്കനിലുലാം
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഒരു  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  സഞരനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  രൂപ  നനിരക്കനിലുലാം
ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നല്കേനി  വരുനണച്ച്.   കൂടഭാലത  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലുള്ള
ലചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനില്  ചേരക്കുകേള  കകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്  ഈടഭാക്കുന്നെ
ഹഭാനഡച്ച് ലനിലാംഗച്ച് ചേഭാര്ജനില് 50% ഇളവലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം,  ലകേഭാലലാം,  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര്  എന്നെതീ
തുറമുഖങ്ങളഭാണച്ച് തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനിക്കഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
കനരനിടച്ച്  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതച്ച്.   ലകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  ഒന്നെഭാലാം  ഘടവനികേസനലാം
ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  രണഭാലാം  ഘടത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  മളടനി
പര്പസച്ച്  ലബര്ത്തനിലന്റെ  പണനിയുലാം  ചേഭാനലനിലന്റെ  ആഴെലാം  10  മതീററഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടന  വരുന.   കൂടഭാലത  ഇവനിലട
കേസലാംസച്ച് കനിയറനസച്ച് സലാംവനിധഭാനവലാം സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖങ്ങളനില്  ചേരക്കച്ച്  കകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള
യന സഭാമഗനികേലളലഭാലാം സജമഭായനിട്ടുണച്ച്.   ആഴെലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം കേസലാംസച്ച്
കനിയറനസച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കവണ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.   ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂരനില്  പുതനിയതഭായനി  ഒരു വഭാര്ഫച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ആഴെലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടന വരുന.

കകേഭാസല് ഷനിപനിലാംഗച്ച് പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാവളലാം-കേനലഭാകുമഭാരനി, ലകേഭാചനി-
തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നെതീ  കമഖലകേലള  ബനനിപനിചച്ച്
അതനികവഗ  യഭാത്രഭാകേപല്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനില്
ലകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  കമഖലയനില്  സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  കവണനിയുള്ള
സസ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേര്  വഭാങ്ങനിയ  വനികദശ  നനിര്മ്മേനിത  ജലയഭാനങ്ങളുലട
പരനികശഭാധനകേള അന്തനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

496 കകേഭാടനി മുതല് മുടക്കനില് അഴെതീക്കല് തുറമുഖലാം വനികേസനിപനിക്കഭാന സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രകതലകേ  വനികേസന  പദതനിയഭായ  KIIFB  മുഖഭാന്തരലാം  ഫണച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന.   തതീരകദശ  യഭാത്രഭാക്കപല്
സര്വ്വതീസനിനഭായനി  ആലപ്പുഴെയനില്  പഭാസഞര്  ലടര്മനിനല്  സഭാപനിക്കഭാന  2016-17
ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖഭാപനിച  50  കകേഭാടനി  രൂപ  KIIFB-ല്  നനിനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.   കൂടഭാലത  സഭാഗര്മഭാല
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനച്ച്  ഫണച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  3491  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
800/2019
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ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട കേടബഭാദലത

14 (*134) ശതീ  .  രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .,   ലകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന: തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട നനിലവനിലല സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിലയക്കുറനിചച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ശമ്പളവലാം ലപനഷനുലാം ലലവകുന്നെതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി നടത്തുന്നെ
ശമങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  സൂപര്  കഭാസ്സച്ച്  റൂടച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നെ  കേഭാരലത്തനിലുലാം
വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  ഉളലപലട  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങൾക്കച്ച്  സഇൗജനല  യഭാത്ര
അനുവദനിക്കുന്നെതനിലുലാം  ഓര്ഡനിനറനി  ബസ്സുകേളുലട  ടനിക്കറച്ച്  നനിരക്കച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നെ
കേഭാരലത്തനിലുലാം  സസ്വകേഭാരല  കമഖലലയ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെ  നയലാം  സസ്വതീകേരനിചതച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.ലയ എത്രമഭാത്രലാം ബഭാധനിലചന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപനഷന  ബഭാദലതകയക്കഭാള  കൂടുതല്  തുകേ  പലനിശയഭായനി
നതീക്കനിവയ്കക്കണനി  വരുന്നെതച്ച്  കേണക്കനിലലടുത്തുലാം  സഭാമൂഹല  കസവനങ്ങളക്കഭായനി
ഏലറടുക്കുന്നെ  ബഭാദലതയുലാം  ഡതീസലനിനകമലുള്ള  നനികുതനി  വരുമഭാനവലാം  പരനിഗണനിചച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  കേടബഭാദലത  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കുന്നെതച്ച്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  വരുമഭാനവലാം  ലചേലവലാം  തമ്മേനില്
ലപഭാരുത്തലപടഭാനഭാവഭാത്ത അന്തരമുണച്ച്.   ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  കദനലാംദനിന
വരുമഭാനത്തനില്  നനിന്നെച്ച്  വഭായകേളക്കുള്ള  തനിരനിചടവലാം  ഭഭാഗതീകേമഭായനി  ഡതീസലനിലന്റെ
ലചേലവലാം മഭാത്രകമ നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുനള്ളൂ.  ലചേലവകേള  വരുമഭാനലത്തക്കഭാള
കൂടുതല്  ആയതനിനഭാലുലാം  പ്രതനിദനിന  ടനിക്കറച്ച്  വരുമഭാനത്തനില്  കുറവച്ച്
ഉണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെതനിനഭാലുലാം  പുതനിയ  വഭായകേള  എടുക്കഭാലത  ശമ്പളലാം
നല്കേഭാനഭാവഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലുണച്ച്.   ശമ്പളവലാം  ലപനഷനുലാം മുടങ്ങുന്നെതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനി വരുനണച്ച്.

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്  സൂപര്കഭാസച്ച്  റൂട്ടുകേള
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഏലറടുക്കുകേയുലാം  സസ്വകേഭാരലകമഖലയനില്  ഓടനിലക്കഭാണനിരുന്നെ
വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ലപര്മനിറച്ച്  നല്കേനി  ലനിമനിറഡച്ച്  കസഭാപച്ച്
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ഓര്ഡനിനറനിയഭായനി  ഓടുവഭാന  അനുവഭാദലാം  ലകേഭാടുത്തതുമൂലലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളുലട വരുമഭാനത്തനില് ഗണലമഭായ കുറവച്ച് ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്
സഇൗജനലയഭാത്ര  അനുവദനിചതുമൂലലാം  ഒരു  വര്ഷലാം  ഏകേകദശലാം  64  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട ടനിക്കറച്ച്  നനിരക്കനില് ഒരു രൂപ കുറവച്ച് വരുത്തനിയതുമൂലലാം
പ്രതനിമഭാസലാം  ശരഭാശരനി  എടച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നഷവലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കച്ച്
ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

കൃഷനി വകുപച്ച് നടത്തനിയ അന്തഭാരഭാഷ ശനില്പശഭാല 

15(*135) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .     ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച് വചച്ച് നടന്നെ അന്തഭാരഭാഷ ശനില്പപശഭാലയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
എലന്തലഭാമഭായനിരുന;

(ബനി)  ഈ ശനില്പശഭാലയനില് ഉരുത്തനിരനിഞ്ഞെ ആശയങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെച്ച്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ശനില്പശഭാലയുലട  തുടര്ചയഭായനി  എലന്തലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്;  ഇത്തരലാം  ശനില്പശഭാലകേള  തുടര്ന്നെച്ച്
നടത്തുന്നെതനിനച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ  ഉത്പഭാദകേരഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നലഭായമഭായ
വരുമഭാനലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെ
സലാംസ്കരണത്തനിനുലാം  മൂലല  വര്ദന  പ്രകനിയയ്ക്കുലാം  നനിര്ണഭായകേ  പങ്കുണച്ച്  എന്നെതനിലന്റെ
പശഭാതലത്തനിലഭാണച്ച്  അന്തഭാരഭാഷ  ശനില്പശഭാലയുലാം  പ്രദര്ശനവലാം  (കവഗ  -2016)

കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കക്ഷമ വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് 2016 ഡനിസലാംബര് 1 മുതല്
5  വലര  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായതച്ച്.   ഈ സലാംരലാംഭത്തനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങള
തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന.
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ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള

1. സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  മൂലലവര്ദന  രലാംഗത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തുവഭാനുലാം ഇവരനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നെ സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലകേള,  കസവനങ്ങള  എന്നെനിവലയക്കുറനിചച്ച്  മനസ്സനിലഭാക്കുവഭാനുലാം
സലാംസഭാന,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുകേള  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  കമഖലയനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനികേള,  ലഭനിക്കുന്നെ  ആനുകൂലലങ്ങള  എന്നെനിവ
മനസ്സനിലഭാക്കുവഭാനുലാം ഒരു കവദനി ഒരുക്കുകേ.

2. കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനവലാം സലാംരലാംഭകേതസ്വവലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്,  കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങള,
അഗനി ബനിസനിനസ്സച്ച് ലസന്റെര്,  സര്ക്കഭാകരതര സലാംഘടനകേള മുതലഭായവയുമഭായനി
ബനനിപനിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ.

3. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് നവസലാംരലാംഭകേലര സൃഷനിക്കുകേ.

4. കൃഷനിയുലട  വലഭാപനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  ഉല്പഭാദനവലാം  ഉല്പഭാദന  ക്ഷമതയുലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേവഴെനി കൂടുതല് വരുമഭാനവലാം ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം സൃഷനിക്കുകേ.

5. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ധനഭാഗമനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ.

6. ലതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായ  യുവജനങ്ങള,  പുതനിയ  തലമുറയനിലല  യുവഭാക്കള
ഗളഫച്ച്  രഭാജലങ്ങളനില് നനിന്നെച്ച്  മടങ്ങനിലയത്തനിയവര്,  എകച്ച്  സര്വ്വതീസുകേഭാര്,
ഐ.റനി.  ലപ്രഭാഫഷണലുകേള  തുടങ്ങനിയവലര  കൃഷനിയനികലയച്ച്  ആകേര്ഷനിചച്ച്
നനിലനനിര്ത്തുകേ.

7. നൂതന  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുലാം  യനസഭാമഗനികേളുലാം  പരനിചേയലപടുകേ,
ശഭാസജര്,  സഭാകങ്കതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര് എന്നെനിവരുമഭായനി  ആശയ വനിനനിമയലാം
നടത്തുകേ എന്നെനിവയഭായനിരുന്നെ ശനില്പശഭാലയുലട ഉകദ്ദേശ ലക്ഷലങ്ങള.

(ബനി&സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം  സലാംസ്കരണത്തനിലുലാം
നനിലവനിലുള്ള  ലടകകഭാളജനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം  അവ  വനികേസനിപനിലചടുത്ത  കദശതീയ
സലാംസഭാനതല ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  3  ദനിവസലാം മുതല്  3
മഭാസലാം വലര നതീണ്ടു നനില്ക്കുന്നെ വനിവനിധ പരനിശതീലനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ഭക്ഷല
സലാംസ്കരണവലാം മൂലലവര്ദനവലാം വനിപണനവലാം സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് സലാംസഭാനതലത്തനില്
ലവബച്ച്  കപഭാര്ടല്  വനികേസനിപനിക്കുകേ,  സലാംരലാംഭകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി
കപ്രഭാജക്ടച്ച്  കനിനനിക്കുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള,  വഭായ  എന്നെനിവ
പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  പ്രസ്തുത  കനിനനിക്കുകേളവഴെനി  ലഭലമഭാക്കുകേ.   കൃഷനി  വകുപച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നെ  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  ഭക്ഷലസലാംസ്കരണ
മൂലലവര്ദന സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നെതനിനുലാം  പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കുകേ,
സലാംരലാംഭകേലര  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന  വനിവനിധ  കദശതീയ  അന്തര്കദ്ദേശതീയ
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സഭാപനങ്ങളുലട കസവനങ്ങളുലാം സഇൗകേരലങ്ങളുലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകേ,  ഗകവഷണ
സഭാപനങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  പുതനിയ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  രജനികസഷന,  കലസനസുകേള,  ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  സമയബനനിതമഭായനി  വലവസഭായ  വകുപനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേളവഴെനി  ലഭലമഭാക്കുകേ,   ജനിലഭാതലത്തനില്
അഗനി  ബനിസനിനസ്സച്ച്  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  നനിലവനിലുള്ള
ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കസവനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  ഭക്ഷല
സലാംസ്കരണ  കമഖലയനില്  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  നവതീന
ആശയങ്ങളുമഭായനി എത്തുന്നെ സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച് ആവശലമഭായ ലടകകഭാളജനി, പരനിശതീലനലാം
എന്നെനിവയ്ക്കുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുകേ,  എലഭാ  വര്ഷവലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്
ലചേറുകേനിട  വലഭാവസഭായനികേ  സലാംരലാംഭകേലര  പുതനിയതഭായനി  കേലണത്തുന്നെതനിനഭായനി
ജനിലഭാതലത്തനില്  കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ജനിലകേളനില്
സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളനില്  ലപഭാതുസഹഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങള
(കകേഭാമണ്  ലഫസനിലനിറനി  ലസന്റെര്)   സഭാപനിക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുലടയുലാം
ഉല്പന്നെങ്ങളുലടയുലാം  ഉകപഭാല്പന്നെങ്ങളുലടയുലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനികലയ്ക്കുള്ള  സലാംരലാംഭങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിവനിധ
ജനിലകേളനില്  കേര്ഷകേ  ഗ്രൂപ്പുകേള,  ഫഭാര്മര്  ലപ്രഭാഡന്യൂസര്  ഓര്ഗകനകസഷനസച്ച്,
ഫഭാര്മര്  ലപ്രഭാഡന്യൂകസഴച്ച്  കേമ്പനതീസച്ച്  എന്നെനിവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  വനിപണനി  മൂലലലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെ തരത്തനില് ആകേര്ഷകേമഭായ പഭാക്കനിലാംഗച്ച്, ബഭാര്കകേഭാഡച്ച്, ബഭാനഡനിലാംഗച്ച്
എന്നെതീ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കുകേ,  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ഭക്ഷല  സലാംസ്കരണ
മൂലലവര്ദനവനിലന അടനിസഭാനമഭാക്കനി ഗ്രൂപ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  സഭാള ഫഭാര്കമഴച്ച്
അഗനി  ബനിസനിനസ്സച്ച്  കേണ്കസഭാര്ഷലലാം,  സകമതനി,  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്
വനിഭഭാഗലാം  എന്നെനിവ  പുനന്തഃകമതീകേരനിചച്ച്  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  അഗനി  ബനിസനിനസ്സച്ച്
കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേ എന്നെനിവയഭായനിരുന  ഈ ശനില്പശഭാലയനില്  ഉരുത്തനിരനിഞ്ഞെ
ആശയങ്ങള.  എലഭാ വര്ഷവലാം ഇത്തരത്തനിലുള്ള ശനില്പശഭാലകേള നടത്തുന്നെ കേഭാരലലാം
ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല ആസൂത്രണ സമനിതനികേള

16 (*136) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
,,   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
,,   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
,,    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ആസൂത്രണ സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത സമനിതനികേളുലട ചുമതലകേള എലന്തഭാലക്കലയന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അവസഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  പദതനികേള  സമര്പനിചച്ച്

പണലാം തടനിലയടുക്കുന്നെ ചേനില തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങലള നനിയനനിക്കുവഭാന

കമല്പറഞ്ഞെ സമനിതനികേളുലട രൂപതീകേരണലാം ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകുലമന്നെച്ച് കേരുതുനകണഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ലകേ  .  ടനി  .   ജലതീല്  ) :

(എ)  ഉണച്ച്.  9-1-2017-ലല  G.O (MS) No. 10/2017/LSGD, G.O. (MS)

No.  11/2017/LSGD  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനിലല  പദതനി

ആസൂത്രണലാം,  നനിര്വ്വഹണലാം,  വനിലയനിരുത്തല് എന്നെതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ,

ആസൂത്രണ  നനിര്വ്വഹണ  പ്രകനിയയനിലല  ജനപങ്കഭാളനിത്തലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഭരണ

സമനിതനിലയ സഹഭായനിക്കുകേഭാലയന്നെതഭാണച്ച് ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലാം.

(ബനി) ആസൂത്രണ സമനിതനിയുലട ചുമതലകേള

1. പ്രകദശത്തനിലന്റെ വനികേസനലാം സലാംബനനിചച്ച് ആകരഭാഗലകേരമഭായ സലാംവഭാദങ്ങള

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

2. തകദ്ദേശ ഭരണ പ്രകദശത്തനിലന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല വനികേസന പരനികപ്രക്ഷലത്തനിനച്ച്

രൂപലാം  നല്കുന്നെതനില്  ഭരണ  സമനിതനികയയുലാം  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകേലളയുലാം

സഹഭായനിക്കുകേ.

3. തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനത്തനിലന്റെ പതനിമൂന്നെഭാലാം പഞവതര പദതനിയുലാം

(2017-2022)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുലാം  (2017-18)  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്

സഹഭായലാം നല്കുകേ.

4. കപ്രഭാജക്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കച്ച്  സഹഭായലാം

നല്കുകേ.

5. അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണ സഭാദലതകേള കേലണത്തുന്നെതനിനച്ച് സഹഭായനിക്കുകേ.

6. ആസൂത്രണ  സമയവനിവര  പടനികേ  അനുസരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

കമതീകേരനിക്കുന്നെതനില് ഏകകേഭാപനലാം ഉറപ്പു വരുത്തുകേ.

7. വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഭരണ

സമനിതനിലയ സഹഭായനിക്കുകേ.
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8. പ്രഭാകദശനികേഭാസൂത്രണവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെ  ആകലഭാചേനഭാകയഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  കുറനിപ്പുകേള
തയഭാറഭാക്കുകേ.

9. പദതനി ആസൂത്രണത്തനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ പഠനങ്ങള നടത്തനി ഭരണ
സമനിതനിയച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കുകേ.

10. കസക്കച്ച് കഹഭാളഡര്മഭാരുമഭായുള്ള കൂടനിയഭാകലഭാചേന,  ബഭാങ്കുകേളുലാം സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായുള്ള  ചേര്ച എന്നെനിവയച്ച് സഹഭായലാം നല്കുകേ.

11. തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രഭാകദശനികേഭാസൂത്രണത്തനില് സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
വനിദഗ്ദ്ധര്, സന്നെദ പ്രവര്ത്തകേര് എന്നെനിവലരയുലാം അക്കഭാദമനികേച്ച് സഭാകങ്കതനികേ
സഭാപനങ്ങലളയുലാം കേലണത്തുന്നെതനിനച്ച് സഹഭായനിക്കുകേ.

(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പണലാം  തടനിലയടുക്കുന്നൂലയന്നെ
അഭനിപ്രഭായകത്തഭാടച്ച് കയഭാജനിക്കുന്നെനില.  അടുത്ത വര്ഷലത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനി (2017-

18), 2017 മഭാര്ചച്ച് 31-നച്ച് മുമ്പച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനി ഏപ്രനില് ഒന്നെച്ച് മുതല് നനിര്വ്വഹണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുമഭാണച്ച്  ആസൂത്രണ
സമനിതനി ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുവഭാന പദതനി

17 (*137) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച്  : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  കേടലക്കണനിയനില്  നനിന്നെച്ച്  കേരകേയറനി
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുവഭാന പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സുശതീല്ഖന്നെ കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ പ്രസ്തുത
പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നെതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് മുമ്പച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യനിലല
അലാംഗതീകൃത  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  അതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങുന്നെ  പദതനി  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;
ഇതനിനുള്ള തുകേ കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നെച്ച് ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനകേലാം എത്ര തുകേ
ലഭലമഭാക്കനി;
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(ഇ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  കേമ്പന്യൂടര്
വല്ക്കരണത്തനിനുമുള്ള  ബഭാധലത  സര്ക്കഭാര്  വഹനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  പുനരുദഭാരണലാം  സലാംബനനിചച്ച്  പഠനലാം
നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  ലകേഭാല്ക്കത്ത ഐ.ഐ.എമ്മേനിലല ലപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നെലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അകതഭാലടഭാപലാം പുതനിയ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.ലയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം
ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  1000  ബസ്സുകേള  300  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്
അടുത്ത  5  വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.   പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള  ആദല  ഗഡുവഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ ലചേലവച്ച്.

1. അഞ്ചു  വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസ്സുകേളുലാം  സനി.എന.ജനി/LNG
ഇനനത്തനികലയച്ച് മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച് ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.

2. കേടഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  ധനകേഭാരല  പുനന്തഃസലാംഘടന  ഉണഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
ബസച്ച്  സഭാനഡുകേലള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം  വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.

3. കമകലജച്ച്,  ലമയനിന്റെനനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദനക്ഷമത
ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കബക്കച്ച്  ഡഇൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള  എന്നെനിവ
കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം സമയബനനിത കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

4. ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ
ലകേ.എലാം.പനി.എല്.   ലഭനിക്കുന്നെ  കഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  100  രൂപ  പ്രതനിദനിന
ഇനലസന്റെതീവച്ച് നല്കുനണച്ച്.

5. ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില്  നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല്  സമയലാം
പനിനവലനിക്കുന്നെതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നഷലാം  സലാംഭവനിച്ചു  വരുന്നെതഭായനി
കേഭാണുകേയുലാം  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാത്തരലാം  റനിപയറുകേളുലാം
ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണച്ച് നടത്തനി വരുന്നെതച്ച്.

(ബനി) അല.

(സനി) അലാംഗതീകൃത സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തുന്നെതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  1000
ബസ്സുകേള  300  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
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പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.   ടനി തുകേ കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി. സനി.  കേലാംപ്രസ്ഡച്ച്  നഭാചേസ്വറല്  ഗലഭാസച്ച്  (CNG)-കലക്കച്ച്
മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   നനിലവനില്  സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം
ലകേഭാചനിയനില്  ലഭലമഭാണച്ച്.   എന്നെഭാല്  ഇവ  വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിറയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച്
ആവശലമഭായ  ഡനിലസനസനിലാംഗച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള  നനിലവനില്  കകേരളത്തനില്
സഭാപനിതമഭായനിടനില.  ഇന്തലന ഓയനില് കകേഭാര്പകറഷന ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട
ആലുവ  റതീജനിയണല്  വര്ക്കച്ച്കഷഭാപനിലുലാം  ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  ആസഭാനമഭായ
കതവരയനിലുലാം തനിരുവനന്തപുരലാം ആനയറയനിലുലാം ലകേഭാലലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  തലകശ്ശേരനി
എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലുലാം സനി.എന.ജനി. ഡനിലസനസനിലാംഗച്ച് യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിചച്ച് ഇനനലാം
വനിതരണലാം നടത്തുന്നെതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള തുടങ്ങനി കേഴെനിഞ്ഞു.

നനിലവനില് ടനി പദതനിക്കഭായനി കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം തുകേ ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.

(ഇ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  വര്ക്കച്ച് കഷഭാപച്ച് നവതീകേരണത്തനിനുലാം വനികേസനത്തനിനുമഭായനി
2016-17  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില്  9  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്
കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിനഭായനി 11 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

വഭാഹനങ്ങളമൂലമുള്ള പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണലാം

18(*138) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാഹനങ്ങളമൂലമുള്ള പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് ഹരനിത നനികുതനി എന്നെച്ച് മുതലഭാണച്ച് ഏര്ലപടുത്തുന്നെലതന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  മലനിനതീകേരണലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഇതച്ച്  എപ്രകേഭാരലമലഭാലാം
സഹഭായനിക്കുലമന്നെച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മര്ദ്ദേനിത  പ്രകൃതനി  വഭാതകേവലാം  ദവതീകൃത  വഭാതകേവലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
കൂടുതല് വഭാഹനങ്ങള നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എല്.എന.ജനി.,  സനി.എന.ജനി.  എന്നെനിവ  സസ്വകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്
ബഭാധകേമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നെച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന) :

(എ) 1. 1-4-2016  മുതല്  നഭാഷണല്  ലപര്മനിറച്ച്,  അന്തര്  സലാംസഭാന
 വഭാഹനങ്ങള  എന്നെനിവലയഭാഴെനിലകേയുള്ള  സലാംസഭാനത്തച്ച്  രജനിസര്
 ലചേയ്യുന്നെ വഭാഹനങ്ങള BS IV നനിലവഭാരലാം ഉള്ളവയഭായനിരനിയണലമന്നെ

 നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

2. രജനിസര്  ലചേയച്ച്  ഒരു  ലകേഭാലലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  എലഭാ  വഭാഹനങ്ങളുലാം
 മലനിനതീകേരണ നനിയനണ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  സൂക്ഷനിചനിരനിയണലമന്നെ

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഈ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി
 പഭാലനിക്കുനലണന്നെച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നെതഭാണച്ച്.

3. പത്തുവര്ഷത്തനിലധനികേലാം  പഴെക്കമുള്ള  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം
15  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം  പഴെക്കമുള്ള  കനഭാണ്-ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  ഹരനിത  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തനി  വനിജഭാപനലാം

 പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  പരനിസനിത മലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
 ഇതച്ച് സഹഭായനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

4. ഡതീസല്  വഭാഹനങ്ങളനില്  ഡതീസല്  ഇനനലാം,  സനി.എന.ജനി.,
എല്.എന.ജനി., കസഭാളഭാര്, ഇലക്ട്രനികേച്ച് എന്നെതീ പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദ
ഇനനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള
നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കസഭാളഭാര്  കബഭാടച്ച്
സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇലക്ട്രനികേച്ച്  ഓകടഭാറനിക്ഷയുലാം  ധഭാരഭാളമഭായനി
നനിരത്തനിലനിറങ്ങുലമന്നെച്ച് സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  1-1-2017  മുതലഭാണച്ച്  ഹരനിത  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തനിയതച്ച്.   കമല്
തതീയതനിയനില് പകത്തഭാ അതനിലധനികേകമഭാ വര്ഷലാം പഴെക്കമുള്ള നഭാലുലാം അതനില് കൂടുതല്
ചേകങ്ങള  ഉള്ളതുമഭായ  ലപഭാതു  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  പതനിനകഞഭാ  അതനില്  കൂടുതല്
വര്ഷലാം  പഴെക്കമുള്ള  സസ്വകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളക്കുമഭാണച്ച്  ഈ  നനികുതനി
ഏര്ലപടുത്തനിയതച്ച്.  പഴെയ വഭാഹനങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗലാം പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുകേഭാലയന്നെ
ഉകദ്ദേശകത്തഭാലടയഭാണച്ച് ഈ നനികുതനി ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി &ഡനി)  അന്തരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം കുറവള്ള CNG, LNG വഭാഹനങ്ങള
നനിരത്തനിലനിറക്കുകേ,  കവദതതനി,  സഇൗകരഭാര്ജലാം  എന്നെനിവ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  വഭാഹനങ്ങള
ഉപകയഭാഗത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുവരനികേ  എന്നെനിവ  വഴെനി  അന്തരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം
പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുവഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്.   ആവശലമഭായ  ഫനിലനിലാംഗച്ച്
കസഷനുകേള സഭാപനിയ്ക്കുന്നെ മുറയച്ച് സസ്വകേഭാരല വഭാഹനങ്ങളനിലുലാം പ്രസ്തുത ഇനനങ്ങള
ബഭാധകേമഭാക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിയഭാവന്നെതഭാണച്ച്.
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ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി. സനി. ലഷഡന്യൂളുകേള

19(*139) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :

ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലഷഡന്യൂളുകേള  ലവടനിക്കുറയഭാന

ഇടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം ലഷഡന്യൂളുകേള ലവടനിക്കുറയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  നനിശയനിച മഭാനദണ്ഡലാം

എന്തഭാണച്ച്;  ശരഭാശരനി  വരുമഭാനലാം  കേണക്കഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഏതച്ച്  കേഭാലയളവനിലുള്ള

വരുമഭാനമഭാണച്ച് പരനിഗണനിക്കുകേ; ഈ കേഭാലയളവച്ച് ഒരു മഭാസലാം എന്നെച്ച് നനിശയനിക്കുവഭാന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലഷഡന്യൂളുകേള ലവടനിക്കുറയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള

മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  ബഭാഹലമഭായ  ഇടലപടല്  ഉണഭായനിടനിലലനറപഭാക്കഭാന  എന്തച്ച്

മുനകേരുതലഭാണച്ച് എടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  ലഷഡതളുകേളനില്  ഒരു

വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി  ഓപകററച്ച്  ലചേയഭാതനിരുന്നെതുലാം  നനിശനിത  വരുമഭാനത്തനില്

കുറഞ്ഞെതുമഭായ സര്വ്വതീസുകേളഭാണച്ച് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതച്ച്.

(ബനി)  യഭാത്രക്കഭാരുലടയുലാം  വരുമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  കുറവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

ഒരു  വര്ഷക്കഭാലത്തനിനച്ച്  മുകേളനില്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തഭാതനിരുന്നെ  ലഷഡന്യൂളുകേളഭാണച്ച്

ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചതച്ച്.   തുടര്ചയഭായ  മൂന്നെച്ച്  മഭാസക്കഭാലലത്ത

വരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച് ലഷഡതളുകേളുലട പുനന്തഃകമതീകേരണലാം നടത്തനി

വരുന്നെതച്ച്.  കേഭാലയളവച്ച് സലാംബനനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള മഭാറ്റുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചച്ച്

തതീരുമഭാനനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി)  നനിശയനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്  വനിരുദമഭായനി  ലഷഡന്യൂളുകേള

ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെനിലഭാലയന്നെച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണച്ച് നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതച്ച്.
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ലചേറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളുലട വനികേസനലാം

20 (*140) ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കുഗതഭാഗതത്തനിലന്റെ  ഇരുപതച്ച്  ശതമഭാനലാം  തതീരക്കടലനിലൂലടയുലാം
കേനഭാലുകേളനിലൂലടയുമഭാക്കനി  മഭാറ്റുലമന്നെ  പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലചേയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  മഭാരനികടലാം  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  വഴെനി
നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തഭാലക്കലയന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച് എന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നെപള്ളനി) :

(എ)  ലചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിലല ചേരക്കച്ച്  ഗതഭാഗതലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം,  ലകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്  മുതലഭായ  തുറമുഖങ്ങളനില്
ചേരക്കുകേള  കകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  ആധുനനികേ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസസ്തുത തുറമുഖങ്ങളനില് കേലണയ്നറുകേള നതീക്കലാം
ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി റതീചച്ച് സഭാക്കറുകേള, ലകയനിനുകേള, കഫഭാര്ക്കച്ച് ലനിഫ്റ്റുകേള മുതലഭായവ
സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   കേപല്  ഗതഭാഗതലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേഭാലലാം,

അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങളനില്  വനി.ടനി.എലാം.എസച്ച്.  സഇൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   തുറമുഖങ്ങളനിലല ആഴെലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  10  മതീറര്
ആഴെത്തനില് വലര ഡ്രൈഡ്ജച്ച് ലചേയഭാന കശഷനിയുള്ള ഡ്രൈഡ്ജര് വഭാങ്ങനി പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   കേപലുകേള തുറമുഖങ്ങളനികലയച്ച് അടുപനിക്കുവഭാന കശഷനിയുള്ള രണച്ച്
ടഗ്ഗുകേള  വഭാങ്ങനി  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി   ലകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്,  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം,  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്
എന്നെതീ  5  തുറമുഖങ്ങളഭാണച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  മുനഗണനഭാകമത്തനില്
വനികേസനിപനിചച്ച് വരുന്നെതച്ച്.  ലകേഭാലലാം തുഖമുഖത്തച്ച് ഒന്നെഭാലാം ഘട വനികേസനലാം ഏകേകദശലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.   രണഭാലാം  ഘടത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു മളടനിപര്പസച്ച്  ബര്ത്തനിലന്റെ
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പണനിയുലാം  ആഴെലാം  10  മതീററഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടന
വരുന.  കൂടഭാലത  ഇവനിലട   ഇ.ഡനി.ഐ.  സലാംവനിധഭാനവലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂരനില്  പുതുതഭായനി  ഒരു  വഭാര്ഫച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ആഴെലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടന വരുന.

(ബനി)  തുറമുഖങ്ങളനിലല  ആഴെലാം  കൂട്ടുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന
മഭാരനികടലാം വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് ഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

സഭാഗര്മഭാല,  ഭഭാരതച്ച് മഭാല,  കകേരള ഇനഫ്രഭാ  സക്ചേര് ഇനലവസ്റ്റുലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്
കബഭാര്ഡച്ച്  എന്നെനിവ  വഴെനിയുള്ള  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നെതനിനു
കവണനിയുള്ള ലസഷലല് പര്പസച്ച് ലവഹനിക്കനിള ആയനി കകേരള സലാംസഭാന മഭാരനികടലാം
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കകേഭാര്പകറഷലന സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസഭാന  മഭാരനികടലാം  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുഖഭാന്തനിരലാം  ഗജറഭാത്തച്ച്-
ലകേഭാലലാം കമഖലയനില് എലാം.വനി. സൂരലമുഖനി എന്നെ കേപല് ചേഭാര്ടച്ച് ലചേയച്ച് ചേരക്കച്ച് നതീക്കലാം
നടത്തുകേയുണഭായനി.

തങ്കകശ്ശേരനി  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  ചേഭാനല്,  കബസനിന  എന്നെനിവയുലട  ആഴെലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  5.77  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പ്രവൃത്തനികേള
ലകേ.എസച്ച്.എലാം.ഡനി.സനി. മുഖഭാന്തനിരലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തച്ച് നനിന്നെച്ച് ഹഭാര്ഡച്ച് ലഭാറകററച്ച്,  ലമക്കഭാനനിക്കല് ഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗച്ച്
മുഖഭാന്തനിരലാം  നതീക്കുന്നെതനിനുള്ള  2.36  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കപ്രഭാജക്ടച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.എലാം.ഡനി.സനി.എല്. നടപഭാക്കനി വരുന.

ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖലത്ത ലമക്കഭാനനിക്കല് ലഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗനിനഭായുള്ള നഭാല്കകേഭാടനി
രൂപയുലട  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  2014-ല്  ലകേ.എസച്ച്.എലാം.ഡനി.സനി.എല്.  ഏലറടുത്തച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(സനി)  ലചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളുലട  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ചേരക്കച്ച്  ഗതഭാഗതലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം,  ലകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്
മുതലഭായ  തുറമുഖങ്ങളനില്  ചേരക്കുകേള  കകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  ആധുനനികേ
സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത തുറമുഖങ്ങളനില്
കേലണയ്നറുകേള  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  റതീചച്ച്  സഭാക്കറുകേള,  ലകയനിനുകേള,

കഫഭാര്ക്കച്ച് ലനിഫ്റ്റുകേള മുതലഭായവ സഭാപനിചച്ച് ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുന.  തുറമുഖങ്ങളനിലല
ആഴെലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  10  മതീറര്  ആഴെത്തനില്  വലര  ഡ്രൈഡ്ജച്ച്
ലചേയഭാന കശഷനിയുള്ള ഡ്രൈഡ്ജര് വഭാങ്ങനി പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേപലുകേള
തുറമുഖങ്ങളനികലയച്ച് അടുപനിക്കുവഭാന കശഷനിയുള്ള രണച്ച് ടഗ്ഗുകേള വഭാങ്ങനി പ്രവര്ത്തനലാം
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ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.    വനിഴെനിഞ്ഞെലാം,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങളനികലയഭായനി  2000  എചച്ച്.പനി.
കശഷനിയുള്ള രണച്ച് ടഗ്ഗുകേള വഭാങ്ങുന്നെതനിനുലാം കബപ്പൂര് തുറമുഖലത്ത ചേരക്കച്ച് ഗതഭാഗതലാം
സുഗമമഭായനി നടക്കുന്നെതനിനഭായനി  14  ടണ് കശഷനിയുള്ള രണച്ച് നമ്പര് പനികേച്ച്  &  കേലഭാരനി
ലകയനിനുകേളുലാം  3  ടണ്  കശഷനിയുള്ള  ഒരു  കഫഭാര്ക്കച്ച്  ലനിഫ്റ്റുലാം  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

നഭാളനികകേര കേര്ഷകേരുലട പ്രശങ്ങള

21(*141) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവളനിലചണ  വനില  വര്ദനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  നഭാളനികകേരത്തനിനച്ച്  നലഭായവനില
ലഭനിക്കഭാത്ത കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടക്കുനകണഭാ;

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  യഥഭാസമയലാം  പണലാം  നല്കേഭാന  സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങലള കൂടനി ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച് നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാനലത്ത
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ആശസ്വഭാസലാം നല്കുന്നെ രതീതനിയനിലലലന്നെ പരഭാതനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി ( ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   സുനനില് കുമഭാര്)              

(എ&ബനി)  ലവളനിലചണ വനില വര്ദനിക്കുന്നെതനികനഭാലടഭാപലാം നഭാളനികകേരത്തനിലന്റെയുലാം
വനില വര്ദനിക്കുനണച്ച്.  പചകത്തങ്ങയുലട മഭാര്ക്കറച്ച് വനില സലാംഭരണ വനിലകയക്കഭാള
ഉയര്ന്നെ  നനിരക്കനിലഭായതനിനഭാല്  ഇകപഭാള  കതങ്ങ  മഭാര്ക്കറനില്  വനില്ക്കഭാനഭാണച്ച്
കേര്ഷകേര് തഭാല്പരലലപടുന്നെതച്ച്.   പചകത്തങ്ങ സലാംഭരനിച ഇനത്തനില് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്നെ  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  ഇതനിനകേലാം  പൂര്ണമഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമവലാം ആവശലമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തുന്നെ വനിഷയവലാം
ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  കേര്ഷകേ  സലാംഘടനകേളുലട  ഒരു  കയഭാഗലാം  വനിളനിചച്ച്
കചേര്ത്തനിരുന.   ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരനിക്കുന്നെതനില്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങകളയുലാം  കൂടനി  പലങ്കടുപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.
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(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

സമഭാന്തര സര്വ്വതീസച്ച് നനിയനനിക്കുവഭാന നടപടനി

22(*142) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമഭാന്തര സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തുന്നെ വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലരയുള്ള പരനികശഭാധനകേള
കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സമഭാന്തര വഭാഹന മഭാഫനിയയ്ലക്കതനിലര പരനികശഭാധന ശക്തമഭാക്കനിയകപഭാള
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട വരുമഭാനത്തനില് വര്ദനവണഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സമഭാന്തര  സര്വ്വതീസുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കൂടുതല്
ബസ്സുകേള ഓടനിക്കഭാന ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അന്തര്  സലാംസഭാന  പഭാതകേളനില്  ലപര്മനിറനിലഭാലത  ഓടുന്നെ  സസ്വകേഭാരല
ആഡലാംബര ബസ്സുകേലള നനിയനനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഇത്തരലാം  സര്വ്വതീസുകേളലക്കതനിലര  കേര്ശനമഭായനി  നടപടനികേള  എടുത്തു
വരുനണച്ച്.   അടുത്ത കേഭാലത്തഭായനി ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  അധനികൃതരനില് നനിനലാം
ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള വലഭാപകേമഭായനി ലഭനിചതനിലനത്തുടര്ന്നെച്ച് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപച്ച്
തനിരുവനന്തപുരത്തുലാം  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനി  വരുന.   സമതീപ  ജനിലകേളനില്  നനിനലാം  ജതീവനക്കഭാലര  ഇകത
ആവശലത്തനിനഭായനി  പ്രകതലകേലാം  നനികയഭാഗനിച്ചുലാം  കപഭാലതീസനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലടയുലാം
സമഭാന്തര  സര്വ്വതീസുകേളലക്കതനിലര  ഫലപ്രദവലാം  ശക്തവമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  നനിലവനില്  ആവശലത്തനിനച്ച്  സര്വ്വതീസുകേള  നടത്തുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  2017-ല് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനകേളനില്
146  വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  46  വഭാഹനങ്ങള
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പനിടനിലചടുക്കുകേയുലാം  വലനിയ  അളവനില്  പനിഴെ  ഈടഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   ആ
നടപടനികേള തുടരുന്നെതുമഭാണച്ച്.

യൂകറഭാപലന യൂണനിയനനികലയ്ക്കുള്ള പചക്കറനി കേയറ്റുമതനി

23 (*143) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നെച്ച് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യൂകറഭാപലന  യൂണനിയനനികലയച്ച്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നനിനള്ള  പചക്കറനി
കേയറ്റുമതനിയനില് മൂന്നെച്ച് വര്ഷലാം മുമ്പച്ച് ഏര്ലപടുത്തനിയ നനികരഭാധനലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയച്ച്
ഉണഭാക്കനിയ ആഘഭാതലാം പഠന വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനികരഭാധനത്തനിനനിടയഭാക്കനിയ കേഭാരണങ്ങള അപഗഥനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  നനികരഭാധനത്തനില്  അയവവരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരലലാം
പരമഭാവധനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുലാം  ഭഭാവനിയനില്  നനികരഭാധന  സഭാഹചേരലലാം
ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ. വനി. എസച്ച്. സുനനില് കുമഭാര്) 

(എ)  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിടനില.   എന്നെഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭക്ഷല
കേയറ്റുമതനി  വനികേസന  ഏജനസനിയഭായ  APEDA യുമഭായനി  പ്രശ  പരനിഹഭാരത്തനിനച്ച്
ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇനഡലയനില് നനിനലാം ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന്നെ ചേനില പഴെലാം, പചക്കറനികേളക്കച്ച്
യൂകറഭാപലന  യൂണനിയന  2014  May  1  മുതല്  വനിലകക്കര്ലപടുത്തനിയനിരുന.

ഇനഡലയനില്  നനിനലാം  കേയറനി  അയച  ഏതഭാനുലാം  ചേനില  കേണ്ലസയനിനലമന്റുകേളനില്
പുഴുക്കളുലട സഭാന്നെനിദലലാം കേണതനിലഭാണച്ച് ഇപ്രകേഭാരലാം നനികരഭാധനലാം വന്നെതച്ച്.  ഇകപഭാള
നനികരഭാധനലാം പനിനവലനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇനഡലയനില്  നനിനലാം  കേയറനി  അയക്കുന്നെ  പഴെലാം  പചക്കറനികേള
കേതീടരഹനിതമഭാലണന്നെച്ച്  ഉറപ്പു  വരുത്തുകേലയന്നെ  നടപടനിയഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  ഭഭാരത
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം  APEDA അലാംഗതീകേരനിച പഭാക്കച്ച്
ഹഇൗസുകേള വഴെനിയഭാണച്ച്  കേയറ്റുമതനി അനുവദനിക്കുന്നെതച്ച്.  ഈ പഭാക്കച്ച് ഹഇൗസുകേളനില്
വചച്ച് നഭാഷണല് പഭാന്റെച്ച്  ലപ്രഭാടക്ഷന ഓര്ഗകനകസഷന ഉകദലഭാഗസര് കേയറ്റുമതനി
സഭാമ്പനിള  കശഖരനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ഗണനനിലവഭാരലാം  ഉലണന്നെച്ച്  ഉറപഭായഭാല്
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സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.   ഈ  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്
കേയറ്റുമതനി ലചേയ്യുന്നെതച്ച്.   സലാംസഭാന കൃഷനി  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള മൂവഭാറ്റുപുഴെയനിലല
വഭാഴെക്കുളലാം  അകഗഭാ  ഫ്രൂടച്ച്  കപ്രഭാസസനിലാംഗച്ച്  കേമ്പനനിയുലട  ഫഭാക്ടറനിക്കച്ച്  ഇപ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേഭാരമുണച്ച്.   APEDA  യുലട സഹഭായകത്തഭാലട  VFPCK  വയനഭാടനില് പഭാക്കച്ച്
ഹഇൗസച്ച്  പ്രവര്ത്തന  സജമഭാക്കനി  2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  ഉദ്ഘഭാടനലാം
നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുണച്ച്.   തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അന്തനിമ  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.
പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉടലന ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

ലചേറുകേനിട കേചവട കലസനസച്ച് ചേടങ്ങള

24(*144) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
,,   അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .   പനി  . :
,,   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെച്ച് :
,,    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലചേറുകേനിട കേചവടക്കഭാര്ക്കച്ച് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം
ലലലസനസച്ച്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  ചേടങ്ങളനിലല  നടപടനികമത്തനിലുള്ള
സങ്കതീര്ണത അഴെനിമതനിയ്ക്കുലാം മറ്റുലാം കേഭാരണമഭാകുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലചേറുകേനിട  കേചവടക്കഭാര്ക്കുലാം  വതീടനിലന്റെ  ഒരു  ഭഭാഗലാം  വഭാണനിജലപരമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിതലവൃത്തനി  കേഴെനിയുന്നെവര്ക്കുലാം  ഉപകേരനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ലലലസനസനിലാംഗച്ച്  ചേടങ്ങളുലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ചേടങ്ങളുലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം
കേഭാലത്തനിനനുസരനിചച്ച്  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഒരു കേമ്മേനിറനിലയ നനിയമനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (   കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ) :

(എ) ഇല.

(ബനി)  ലചേറുകേനിട കേചവടക്കഭാര്ക്കച്ച് വതീടനിലന്റെ നനിശനിത ഭഭാഗലാം വഭാണനിജലപരമഭായ
ആവശലങ്ങളക്കച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നനിലവനിലല  ചേടപ്രകേഭാരലാം  തലന്നെ
കലസനസച്ച് അനുവദനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.
800/2019
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(സനി)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ചേടങ്ങളുലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിച്ചു  വരുനണച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ
നനികയഭാഗനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേരലനല് കൃഷനി

25 (*145) ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി. :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീമതനി സനി  .  ലകേ  .   ആശ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരലനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം തരനിശഭായനി കേനിടന്നെ
എത്ര ഏക്കര് സലത്തച്ച് ലനല്ക്കൃഷനി ലചേയനിട്ടുണച്ച് എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തരനിശുകേനിടന്നെ  റഭാണനിക്കഭായലനിലുലാം  ആറന്മുളയനിലുലാം
ലമത്രഭാന കേഭായലനിലുലാം കൃഷനി ഇറക്കനിയതച്ച് എന്നെകത്തയച്ച് വനിളലവടുക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നെച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേരലനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  കേരലനല്ക്കൃഷനി വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.   ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനിഭവന  തലത്തനില്  കേരലനല്ക്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായുള്ള
കേര്ഷകേലര ലതരലഞ്ഞെടുത്തച്ച് അവര്ക്കച്ച് സമയബനനിതമഭായനി പരനിശതീലനലാം നല്കേനി,
പരമഭാവധനി കേതീടനഭാശനിനനി-കേളനഭാശനിനനി എന്നെനിവയുലട  ഉപകയഭാഗലാം കുറചച്ച്, മറച്ച് കജവ
മഭാര്ഗങ്ങളുലാം  അവലലാംബനിചച്ച്  2752.092  ലഹക്ടര്   കേരപ്രകദശത്തച്ച്  ലനല്ക്കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  374.28  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
കേരലനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിത്തനിനച്ച്  3600  രൂപയുലാം
മറ്റുല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലട  ലചേലവച്ച്,  ഉഴെവച്ച്,  കൂലനി  എന്നെനിവയഭായനി  ലഹക്ടറനിനച്ച്
10000  രൂപയുലാം ഉളലപലട ആലകേ  13,600  രൂപ ഒരു ലഹക്ടറനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനണച്ച്. 2016-17 വര്ഷലാം 2560 ലഹക്ടറനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനിടഭാണച്ച്
ലക്ഷലമനിടനിരുന്നെതച്ച്.
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(ബനി)  ലനല്ക്കൃഷനിയച്ച്  ഉപയുക്തമഭായ  ഭൂമനിയുലട  പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗലാം
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഭവന  തലത്തനില്  ലഭലമഭായ  തരനിശുനനിലങ്ങളുലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ലനല്ക്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
2900.31  ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്  തരനിശുകൃഷനി  ആരലാംഭനിച്ചു  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.
ആയതനികലയഭായനി   ഒരു  ലഹക്ടറനിനച്ച്  30,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  (ഭൂമനി  കൃഷനി
ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന്നെ  ഉടമസനച്ച്  ലഹക്ടറനിനച്ച്  5000  രൂപയുലാം  കൃഷനി
ലചേയ്യുന്നെ  കേര്ഷകേനച്ച്  കൃഷനി  ലചേലവകേളക്കഭായനി  25000  രൂപഭാലയന്നെ  കേണക്കനിനച്ച്)
സഹഭായധനലാം നല്കുന്നെതഭാണച്ച്.   5  വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് നനിലവനിലല ലനല്ക്കൃഷനിയുലട
വനിസ്തൃതനി  2  ലക്ഷലാം  ലഹക്ടറനില്   നനിന്നെച്ച്  3  ലക്ഷലാം  ലഹക്ടറഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.   2017-18  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ലസഷലല്
അഗനികേളചറല്  കസഭാണനില്  (പ്രകതലകേ  ലനലനിനങ്ങളുലട  വനികേസന  പദതനി)
ഉളലപടുത്തനി കുടനഭാടച്ച്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാള കമഖല,  വയനഭാടച്ച് എന്നെതീ കമഖലകേളനില്
പദതനി രൂപതീകേരനിചച്ച് കൃഷനി ഭവന  തലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  തരനിശുനനിലലാം
പഭാടത്തനിലനടുത്തച്ച്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നെതച്ച്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത
കൃഷനികയഭാഗലമഭായ ഭൂമനികേള മഭാപനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി കൃഷനി ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന.   2008-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  തരനിശു  നനിലങ്ങള
മഭാപനിലാംഗ് നടത്തുന്നെതനിനുമഭായനി  കകേരള  കസറച്ച്  റനികമഭാടച്ച്  ലസനസനിലാംഗച്ച്  &
എനവകയഭാണ്ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെര്  (ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ഇ.സനി.)-ലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലടയുള്ള
പദതനിയച്ച് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   2016-17  വര്ഷലാം ഇതനികലയഭായനി
50 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തരനിശു  കേനിടന്നെ  ആറന്മുള  പഭാടകശഖരത്തനില്  56

ലഹക്ടറനില്  ലനല്ക്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  153.76  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
പദതനിയഭാണച്ച് കൃഷനി വകുപച്ച് 2016-17-ല് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  എന്നെഭാല് 2016-17

വര്ഷലാം  101  ലഹക്ടറനില് ആറന്മുള തരനിശുനനിലങ്ങളനില് കൃഷനി പുനന്തഃരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  10.2  ലഹക്ടര്  പ്രകദശലത്ത  വനിളലവടുപച്ച്  20-2-2017-ല്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  ലമത്രഭാന  കേഭായല്  പഭാടകശഖരത്തനിലല  കേര്ഷകേരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  10  ലഹക്ടര് ഉളലപലട  120  ലഹക്ടര് പ്രകദശത്തച്ച് ലനല്ക്കൃഷനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന  2016-17  വര്ഷലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   ലമത്രഭാന  കേഭായല്
പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല ലനല്ക്കൃഷനി 2017 മഭാര്ചച്ച് 11-നച്ച് വനിളലവടുക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
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ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് കേഴെനിഞ്ഞെ 26 വര്ഷങ്ങളഭായനി തരനിശഭായനി കേനിടന്നെനിരുന്നെ 201

ലഹക്ടര് വനിസതീര്ണമുള്ള റഭാണനി കേഭായല് പഭാടകശഖരത്തനില് 2016  നവലാംബര് 20-നച്ച്
വനിതയ്ക്കുകേയുലാം 2017 ലഫബ്രുവരനി 21 മുതല് വനിളലവടുപച്ച് ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. 180

ലഹക്ടറനില് അധനികേലാം പ്രകദശത്തച്ച് കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

കജവ മഭാലനിനലത്തനില് നനിനലാം കവദതതനി

26 (* 146) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച് :
ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് കജവമഭാലനിനലത്തനില് നനിന്നെച്ച് കവദതതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തലഭാലാം ഉകദ്ദേശ ലക്ഷലങ്ങളഭാണച്ച് ഇതുവഴെനി കകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തലഭാലാം; 

(സനി) ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല ആര്ക്കഭാണച്ച്;

(ഡനി)  എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി ജലതീല്  ) :

(എ)  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.    2  പഭാന്റുകേള
(ലകേഭാചനി മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനനിലുലാം സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനി നഗരസഭയനിലുലാം)

അതഭാതച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനലാം  മുകഖന  പനി.പനി.പനി./ബനി.ഒ.റനി.
അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത
ലകേഭാടകേര,  നരനിക്കുനനി,  വഭാണനികമല്,  ആമ്പല്ലൂര്,  കപഭാത്തഭാനനിക്കഭാടച്ച്,  കേഭാലടനി,
ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി,  ഉദയലാംകപരൂര് മുതലഭായ പഞഭായത്തുകേളനില് കജവ മഭാലനിനലത്തനില്
നനിനലാം ലചേറനിയ കതഭാതനില് കവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച് മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം അതനികനഭാടച്ച്
കചേര്ന്നെ  ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലുലാം  ലതരുവച്ച്  വനിളക്കുകേള  പ്രകേഭാശനിപനിക്കുന്നെ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി) 1) M/s G.J.  Nature Care Consortium (G.J.  Nature Care &
Energy  Pvt  Ltd.,  Ernakulam  (Lead  Member),  Biomass
Power  Ltd.,  UK,  London  Investment  Ltd.,  UK)  എന്നെതീ
ഏജനസനികേളുലട പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട ലതര്മല് ലടകേകനഭാളജനിയനില്
അധനിഷനിതമഭായ  ഗലഭാസനിഫനികക്കഷന  പ്രകനിയ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
മഭാലനിനലത്തനില് നനിനലാം കവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്നെ
തരത്തനിലുള്ള പഭാന്റെച്ച്  ലകേഭാചനി  ബഹ്മപുരത്തച്ച് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
നടപടനി എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

2) ഡനിഡഭാസ്കച്ച് ബകയഭാ-എനര്ജനി കപ്രവറച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് എന്നെ സഭാപനത്തനിലന്റെ
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ബകയഭാ  ലമഥകനഷന എന്നെ സഭാകങ്കതനികേ
വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  സുല്ത്തഭാന  ബകത്തരനി  നഗരസഭയനില്
പഭാന്റെച്ച് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

3) പഞഭായത്തുകേളനില് ബകയഭാലടകേച്ച് റനിനന്യൂവബനിള എനര്ജനി കപ്രവറച്ച് 
ലനിമനിറഡച്ച് എന്നെ ഏജനസനിയഭാണച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്.

(സനി) 1) പനി.പനി.പനി.  മഭാതൃകേയനില് ബഹ്മപുരത്തച്ച് സഭാപനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കലപടുന്നെ 
മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പഭാന്റെനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല M/s. G.J.  
Nature Care Consortium (G.J. Nature Care & Energy Pvt 
Ltd., Ernakulam (Lead Member),  Biomass Power Ltd.,  
UK, London Investment Ltd., UK) എന്നെ സഭാപനത്തനിനഭാണച്ച്.

2) BOT  അടനിസഭാനത്തനില് സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനി നഗരസഭയനില് 
സഭാപനിക്കുന്നെ മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പഭാന്റെനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല 
ഡനിഡഭാസ്കച്ച്  ബകയഭാ-എനര്ജനി  കപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  എന്നെ
 സഭാപനത്തനിനഭാണച്ച്.

(ഡനി)  കപലറച്ച്  പദതനികേളഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  ടനി  2  പദതനികേളുലടയുലാം
വനിജയലത്ത അടനിസഭാനലപടുത്തനി മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാന കേഴെനിയൂ.

റബ്ബര് കബഭാര്ഡുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുള്ള പദതനികേള

27 (*147) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം  പദതനികേള
ആവനിഷ് കേരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  കൃഷനിവകുപച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഈ
വനിഷയത്തനില് ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ഇടവനിളയഭായനി  പഴെലാം,  പചക്കറനി
എന്നെനിവ  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ് കേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ
പുകരഭാഗതനി ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  റബ്ബര്  ടഭാപനിലാംഗച്ച്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ലമചലപട  കൃഷനി  രതീതനികേള
പരനിചേയലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  എലന്തലഭാലാം
പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  ഉണച്ച്.   റബ്ബര്  കബഭാര്ഡുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  പുതുക്കൃഷനി/
ആവര്ത്തനക്കൃഷനി ലചേയ റബ്ബര് കതഭാടങ്ങളനില് ആദലലത്ത മൂന്നെച്ച് വര്ഷക്കഭാലയളവനില്
ലഭലമഭായ  സലവലാം  സൂരലപ്രകേഭാശവലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  ഇടവനിളയഭായനി  വഭാഴെ,

പചക്കറനി  വനിളകേള  തുടങ്ങനിയവയുലട  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  ഇതു സലാംബനനിചച്ച് 12-1-2017-ല്
കകേഭാടയലത്ത  ഭഭാരതതീയ  റബ്ബര്  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനില്  വചച്ച്  കൃഷനി
ഉകദലഭാഗസകരയുലാം  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡച്ച്  ഉകദലഭാഗസകരയുലാം  പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  ഒരു
ഏകേദനിന  ശനില്പശഭാല  നടത്തുകേയുലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  മൂന്നെച്ച്  ചേര്ചകേള
നടത്തുകേയുമുണഭായനി.

കൂടഭാലത  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡച്ച്  വനികേസനിപനിലചടുത്ത  റബ്ബര്  കസഭായനില്
ഇനഫര്കമഷന  സനിസലാം  (RUBSIS)  മറ്റു  വനിളകേളുലട  കേഭാരലത്തനില്കൂടനി
വനികേസനിപനിലചടുക്കുന്നെതനിനച്ച് സഹകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനപുണല  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  ഫണച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  15  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവനില് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുവഭാനുള്ള ശനിപഭാര്ശകേള

28(*148) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ പ്രതനിസനനിയനില് നനിനലാം കേരകേയറ്റുവഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേള സമര്പനിക്കുവഭാന നനിയുക്തമഭായ സുശതീല്ഖന്നെ കേമ്മേനിറനിയുലട റനികപഭാര്ടച്ച്
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലല പ്രധഭാന ശനിപഭാര്ശകേള എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.ലയ  ലഭാഭകേരമഭാക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനികനലുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  ബനലപട
യൂണനിയനുകേളുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയച്ച്  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  അടനിയന്തര
നടപടനി കകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

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

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി ലപ്രഭാഫ.  സുശതീല്
ഖന്നെ തയഭാറഭാക്കനി വരുന്നെ സമഗ പഭാകക്കജനിലന്റെ അന്തനിമ രൂപമഭായനിടനില.   പഠനലാം
സലാംബനനിച  പ്രഭാഥമനികേമഭായ  നനിഗമനങ്ങള  ബനലപട  മനനിമഭാരുലടയുലാം
ഉകദലഭാഗസനഭാരുകടയുലാം മുമ്പഭാലകേ അവതരനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) 'എ' യുലട ഉത്തരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

(സനി) ഇക്കഭാരലങ്ങള യൂണനിയനുമഭായനി ചേര്ച ലചേയതനിനുകശഷലാം നടപഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ ചേടലാം

29 (*149) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് : 
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് : 
ശതീ  .    എല്കദഭാസച്ച് കുന്നെപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  നഗരസഭകേളക്കുലാം
കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം  ലവകവ്വലറ  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  ചേടലാം  ലകേഭാണ്ടു  വരുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  അകപക്ഷകേളനിലല  നടപടനികമങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന എന്തച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്;

(സനി)  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  അകപക്ഷകേള ഓണ്കലനഭായനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളുലട  ലലാംഘനങ്ങള  കേലണത്തുന്നെതനിനുലാം
തടയുന്നെതനിനുലാം  നനിലവനിലുളള  സലാംവനിധഭാനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച്  എന്തച്ച്
നടപടനിയഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .  ടനി  .   ജലതീല്  ) :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളനികലയുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനികലയുലാം
പഞഭായത്തുകേളനികലയുലാം സനിതനി വനികശഷലാം വലതലസങ്ങളഭായതനിനഭാല് ഓകരഭാന്നെനിനുലാം
പ്രകതലകേലാം ചേടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതച്ച് സലാംബനനിച്ചുള്ള കേരടച്ച് ചേടങ്ങള തയഭാറഭാക്കനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

(ബനി&സനി)  ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേളനിലല നടപടനികമങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നഗരസഭകേളനില്  ഓണ്കലന  ആയനി  അകപക്ഷ
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  'സകങ്കതലാം'  എന്നെ  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  IKM  മുകഖന
വനികേസനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.   ആയതച്ച് പഞഭായത്തുകേളനികലയച്ച്  കൂടനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി) 2011-ലല കകേരള പഞഭായത്തച്ച് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള ചേടലാം  148

പ്രകേഭാരവലാം 1999-ലല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള ചേടലാം 157

പ്രകേഭാരവലാം   നനിയമവനിരുദമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നെതനിനുലാം
തടയുന്നെതനിനുലാം  അവ  സലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടച്ച്   നല്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ഓകരഭാ
ജനിലയനിലുലാം  ഒരു  വനിജനിലനസച്ച്  സ്കസ്വഭാഡച്ച്  ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാലണന്നെച്ച്  വലവസ
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   അപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുള്ള  സ്കസ്വഭാഡച്ച്  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേലണത്തനി  തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന.   കൂടഭാലത
സലാംസഭാനതലത്തനില് ഇത്തരത്തനിലുള്ള ലലാംഘനങ്ങള ശദയനില്ലപടഭാല് ആയതച്ച്
ചേതീഫച്ച്  ടഇൗണ്  പഭാനര്  (വനിജനിലനസച്ച്)  മുകഖന  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  തുടര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

 കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ പുതനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള

30 (*150) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്   :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി   :
ശതീ  .    ബനി  .   സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളുലട  അമനിതകവഗവലാം  വഴെനിമഭാറനികയഭാടവലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  ഇ-ടഭാക്കനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലനറ  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  നനിരതീക്ഷണ

കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  രജനികസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്  ലലലസനസുലാം  സഭാര്ടച്ച്

കേഭാര്ഡഭായനി നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ജനി.പനി.എസച്ച്.  അധനിഷനിതമഭായ നനിരതീക്ഷണ സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ

അവസഭാന  നടപടനികേള  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖല  സഭാപനമഭായ  സനി- ഡഭാക്കുമഭായനി

കചേര്ന്നെച്ച് നടത്തനി വരുന.

(ബനി) പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

(സനി)  ഉണച്ച്.   രജനികസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  കഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്  കലസനസുലാം

സഭാര്ടച്ച്  കേഭാര്ഡഭായനി നല്കുന്നെതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് നൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേള കൂടനി

ഉളലപ്പുടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള പുതനിയ ദര്ഘഭാസച്ച് ക്ഷണനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

മരണ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി

1 (1449)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുലാം,  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി

അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനിലല  തവളക്കുഴെനിപഭാറ  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനിയനില്

ലനല്ക്കൃഷനിയനിറക്കുന്നെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനനിടയനില്  ടഭാക്ടര്  മറനിഞ്ഞെച്ച്  മരണമടഞ്ഞെ,

അകഗഭാസര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെര്,  കകേഭാടകശ്ശേരനി  കഹപവര്  കേമ്മേനിറനിയലാംഗലാം

ശതീ.കജഭാസഫനിലന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനഭായുള്ള

അകപക്ഷയനില്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  അടനിയന്തര  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കൃഷനിവകുപച്ച്  മനനിക്കച്ച്  ലഭനിച  അകപക്ഷ നടപടനികേളക്കഭായനി  ബഹുമഭാനലപട

മുഖലമനനിക്കച്ച് കകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.
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 വനിപണനലാം നടത്തുന്നെ കജവ പചക്കറനിയുലട ഗണകമന

2 (1450)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലലജവ പചക്കറനി എന്നെ കപരനില് മഭാര്ക്കറനില് വനില്ക്കുന്നെ പചക്കറനികേള
എലഭാലാം  ശുദമഭായ  ലലജവ  പചക്കറനിയഭാലണന്നെച്ച്  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നെതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തലഭാലാം;

(ബനി)  ലലജവ  പചക്കറനിക്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എലന്തലഭാലാം;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേള  വഴെനി  ലലജവ  പചക്കറനി  വനിപണനലാം
നടത്തുന്നെതനിനച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കജവ  പചക്കറനി  എന്നെ  കപരനില്  മഭാര്ക്കറനില്  വനില്ക്കുന്നെ

പചക്കറനികേളനില്  ഒരു  മഭാസത്തനില്  നൂറച്ച്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്  ലവള്ളഭായണനി

കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിലല  ലഭാബനില്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഫലലാം  പരസലലപടുത്തുന.

കൂടഭാലത ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപ്പുലാം സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് വരുന.

(ബനി)  കജവ  പചക്കറനിക്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  കകേരളത്തനിലല  14

ജനിലകേളനില്  നല  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  സുരക്ഷനിതമഭായ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  405  കസറുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഒരു കസറനില്  15

മുതല്  25  ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് നല കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച് കൃഷനി വകുപനിലന്റെ

കേര്ശന കമല്കനഭാടത്തനില് കൃഷനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  14 ജനിലകേളനില് 146

കബഭാക്കുകേളനിലുലാം കസര് രൂപതീകേരനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു കസറനിനച്ച്

75,000  രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു.  കൃഷനി വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്

"കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്"  എന്നെ  ബഭാന്റെനില്  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്  പചക്കറനി  ഈ  വനിഷുവനിനച്ച്

സര്ക്കഭാര് വനിപണനിയനില് ഇറക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

കേര്ഷകേരുലട കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തലന്നെ കജവവളലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

ഒരു കബഭാക്കനില് 10 റൂറല് കേകമ്പഭാസച്ച് 10 മണനിര കേകമ്പഭാസച്ച് എന്നെതീ കമത്തനില് 2920

കജവ  വള  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  (1460  റൂറല്  കേകമ്പഭാസച്ച്  +  1460  മണനിര

കേകമ്പഭാസച്ച്)  ആരലാംഭനിച്ചു.   റൂറല്  കേകമ്പഭാസച്ച്  യൂണനിറച്ച്  ഒന്നെനിനച്ച്  5000  രൂപ  വതീതവലാം

മണനിര കേകമ്പഭാസച്ച് യൂണനിറച്ച് ഒന്നെനിനച്ച് 7,500 രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു.   
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നല  കൃഷനി  മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചച്ച്  കസറുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ
പചക്കറനികേളക്കച്ച്  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  സഹനിതലാം  പ്രകതലകേ  പഭാക്കനിലാംഗച്ച്
കലബലനിലാംകഗഭാടുകൂടനി റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച് അകസഭാസനികയഷനുകേളനില് വനില്പന നടത്തുന്നെതനിനച്ച്
ഒരു  കസറനിനച്ച്  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ആലകേ  18  കസറുകേളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി.  പചക്കറനിയനില് കജവ കൃഷനിക്കച്ച് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കേനി വരുന.

കൂടഭാലത  കജവ  കൃഷനിയനില്  മനികേച  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന,  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേള
എന്നെനിവയച്ച് അവഭാര്ഡച്ച് നല്കുന്നെതനിനഭായനി 123 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കജവ പചക്കറനി വനിപണനലാം നടത്തുന്നെതനിനഭായനി കകേരളത്തനിലല എലഭാ
ജനിലകേളനികലയുലാം 60 ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള വഴെനി ജനി.എ.പനി.  പഭാലനിക്കുന്നെ കസറുകേളനിലല
കജവ  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങള  കശഖരനിചച്ച്  വനില്പന  നടത്തനി
വരുന.   കൂടഭാലത  കജവ  കൃഷനി  നടത്തുന്നെ  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  പചക്കറനികേള
സലാംഭരനിചച്ച്  കഗഡനിലാംഗച്ച്,  പഭാക്കനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി  റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച്  അകസഭാസനികയഷനനില്
വനില്പന  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  18  കസറുകേളക്കച്ച്  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന.   കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  എന്നെനിവയുലാം  കേര്ഷകേരനില്
നനിനലാം  കജവ  പചക്കറനി  സലാംഭരനിച്ചു  വനിപണനലാം  നടത്തുനണച്ച്.   എന്നെഭാല്  ഇതച്ച്
കൂടുതല്  വനിപുലലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.
ഇതനിനഭായനി കൃഷനി വകുപച്ച് കനരനിടച്ച് ഇറക്കുന്നെ 'കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് '  എന്നെ ബഭാന്റെനിലുലാം
VFPCK  'തളനിര്'  എന്നെ  ബഭാന്റെനിലുലാം  ശുദമഭായ  കജവ  പചക്കറനികേള
വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

കേശുമഭാവച്ച് കൃഷനി

3(T*1451)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഉയരലാം  കുറഞ്ഞെ  കേശുമഭാവച്ച്  കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  ഉയരലാം  കുറഞ്ഞെ  കേശുമഭാവച്ച്  കൃഷനി  ലഭാഭകേരമഭായ
പ്രകദശങ്ങള ഏലതലഭാലാം;

(സനി)  ഉയരലാം  കുറഞ്ഞെ കേശുമഭാവച്ച്  കൃഷനി  ലഭാഭകേരമഭാലണന്നെ പഠന റനികപഭാർടച്ച്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  റനികപഭാർടനികനൽ  സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാലമന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.   കേശുമഭാവനിലന്റെ  ഒട്ടുകതകേള,  വനിത്തനില്നനിനള്ള  കതകേലള
അകപക്ഷനിചച്ച്  ലപഭാക്കലാം  കുറഞ്ഞെതുലാം  ഒതുക്കമുള്ളതുമഭായതനിനഭാല്  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലാം കൃഷനി വകുപ്പുലാം കേശുമഭാവനിലന്റെ ഒട്ടുകതകേള കൃഷനി ലചേയ്യുവഭാനഭാണച്ച്
ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്നെതച്ച്.   കൂടഭാലത മഭാടക്കത്തറ കേശുമഭാവച്ച്  ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനില്
ഒട്ടുകതകേള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  അധനികേസഭാന്ദ്രത  കൃഷനി  സമ്പ്രദഭായലാം
പഠനവനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   സഭാധഭാരണയഭായനി  8  മതീ.  x   8  മതീറര് അകേലത്തനില്
ഏക്കറനിനച്ച്   60-65  മരങ്ങള  മഭാത്രലാം  നടഭാന  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  അധനികേസഭാന്ദ്രതഭാ
സമ്പ്രദഭായത്തനില്  5 x4  മതീ.  എന്നെ അകേലത്തനില് ഏക്കറനില്  200  ഓളലാം കേശുമഭാവച്ച്
മരങ്ങള നടഭാന കേഴെനിയുലാം.   ഇതുവഴെനി  വനിളവച്ച്  ശരഭാശരനി  രണച്ച്  മുതല് രണര ഇരടനി
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം കേഴെനിയുലമന്നെച്ച് പഠനങ്ങള വലക്തമഭാക്കുന.

എന്നെഭാല്  ലപഭാക്കലാം  കുറഞ്ഞെച്ച്  തതീലര  കുറനിയ  ആകൃതനിയനില്  വളരുന്നെ  തഭായച്ച്
(കവരു)  ലചേടനികേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള ഗകവഷണലാം കവണത്ര പുകരഭാഗമനിചനിടനില.  PLD

57  എന്നെ  കുറനിയ  ഇനലാം,  പതീലനികക്കഭാടച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രലാം
കേലണത്തനിലയങ്കനിലുലാം  (20  വര്ഷലമത്തനിയ  ലചേടനിയുലട  ഉയരലാം  1.6  മതീറര്  മഭാത്രലാം)

ഉല്പഭാദനലാം വളലര കുറവഭാണച്ച്.  ഈ ദനിശയനിലുള്ള ഗകവഷണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി&സനി) ഇതുസലാംബനനിചച്ച് പ്രകതലകേനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

ജലദഇൗര്ലഭലലാം കേഭാരണമുണഭായ ലനല് കൃഷനിനഭാശലാം

4  (1452)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് രണഭാലാംവനിള ലനല്ക്കൃഷനി ജലദഇൗര്ലഭലലാം കേഭാരണലാം

ഉണങ്ങനികപഭായതഭായുലാം, മുഞ്ഞെകരഭാഗലാം ബഭാധനിചച്ച് നശനിചതഭായുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിളനഷലാം  വന്നെ  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  എലന്തലഭാലാം  പരനിഹഭാരനടപടനികേളഭാണച്ച്

സസ്വതീകേരനിചതച്ച് എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എത്ര ലഹക്ടര് ലനല്ക്കൃഷനിയഭാണച്ച് നശനിചതച്ച് എന്നെച്ച് വനിവരലാം കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ജനിലയനിലല  കൃഷനിഭവന  ജതീവനക്കഭാര്  കേര്ഷകേലര  കനരനില്കേണച്ച്

എലന്തലഭാലാം സഇൗകേരലങ്ങളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുമഭാണച്ച് നല്കേനിയതച്ച് എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  വകുപനില്  നനിനലാം  സമകയഭാചേനിതമഭായ  സഹഭായങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനിയനിലഭാ

എന്നെ പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(എഫച്ച്)  കൃഷനിവകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലാം,  കേര്ഷകേരുലാം,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം,

പരനിസനിതനി  പ്രവര്ത്തകേരുലാം  ഉളലപടുന്നെ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് ജലദഇൗര്ലഭലലാം കേഭാരണലാം രണഭാലാംവനിള ലനല്ക്കൃഷനി
ഉണങ്ങനികപഭായനിട്ടുണച്ച്.  മുഞ്ഞെകരഭാഗലാം ബഭാധനിചനിടനില.

(ബനി)  വനിളനഷലാം വന്നെ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് വനിളനഭാശത്തനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച
നനിരക്കനില്  ലഹക്ടലറഭാന്നെനിനച്ച്  13,500  രൂപ  വതീതലാം  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി
നല്കുന്നെതഭാണച്ച്.   ഇനഷസ്വര് ലചേയ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  ലഹക്ടറനിനച്ച്
12,500 രൂപയുലാം നല്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി)  പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് രണഭാലാം വനിള ലചേയ 14158 ലഹക്ടര് ലനല്ക്കൃഷനി
ഉണങ്ങനി നഷലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ജനിലയനിലല  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  അകഡ സ്വസറനി  കേമ്മേനിറനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
മുണകേന  കൃഷനിയനിറകക്കണലയന്നെച്ച്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ആയതച്ച്  കേര്ഷകേലര
അറനിയനിക്കുകേയുലാം കൃഷനി ലചേയഭാല് തലന്നെ മൂപ്പുകുറഞ്ഞെ ഇനങ്ങള കൃഷനി ലചേയണലമന്നെച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.   കൃഷനിയനിറക്കനിയ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  യഥഭാസമയലാം  വനിള
ഇനഷസ്വറനസച്ച് പദതനിയനില് അലാംഗതസ്വലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(എഫച്ച്)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുലട  അഭനിവൃദനിയഭായനി  കൃഷനി  ഭവന,

മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനതലലാം,  ജനിലഭാതലലാം,  സലാംസഭാനതലലാം  എന്നെനിങ്ങലന
കൃഷനി  വകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാര്,  കേര്ഷകേര്,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  എന്നെനിവര്
ഉളലപടുന്നെ  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷന ഭൂമനിയനിലല കൃഷനി

5 (1453)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള
കേശുമഭാവനിന കതഭാടങ്ങളനിലല കേശുവണനി വര്ഷങ്ങളഭായനി വനില്പന നടത്തുന്നെതച്ച് ഏതച്ച്
വനിധത്തനിലഭാലണന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പഭാകന്റെഷന  കതഭാടത്തനിലല  കേശുവണനി,  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലളലക്കഭാണ്ടുതലന്നെ

കശഖരനിചച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേളക്കച്ച്  നല്കുന്നെതനിനച്ച്

നനിലവനില് എലന്തങ്കനിലുലാം തടസ്സമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇടനനിലക്കഭാലര ഒഴെനിവഭാക്കനി കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേളനില് തലന്നെ പഭാകന്റെഷന

കകേഭാര്പകറഷനനിലല  കേശുവണനി  എത്തനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഉടമസതയനില്

എത്ര ഏക്കര് സലമുലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  സലത്തച്ച്  മുഴുവന  ഇകപഭാള  കൃഷനി  ഇറക്കുനകണഭാ;  കൃഷനി

ലചേയഭാന  ഉപയുക്തമഭായ  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനിയഭാണച്ച്  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്നെതച്ച്  ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ

അധതീനതയനിലുള്ള  കേശുമഭാവനിന  കതഭാടങ്ങളനിലല  കേശുവണനി  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്

ദര്ഘഭാസച്ച് കലല വലവസകേള പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് വനില്പന നടത്തനിയനിരുന്നെതച്ച്.  ഈ വര്ഷലാം

മുതല്  വലവസഭായ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള  കകേരള  കേശുവണനി  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാലപകലാം ആണച്ച് കേശുവണനി സലാംഭരനിക്കുന്നെതച്ച്.

(ബനി)  ലമഭാത്തലാം  കതഭാടത്തനിലലയുലാം  കേശുവണനി  കനരനിടച്ച്  ലപറുക്കുന്നെതനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനലാം പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷനച്ച് ഇല.

(സനി)  ഇലക്കഭാലലാം  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  കേഭാസര്കഗഭാ ഡച്ച്,  കേണ്ണൂര്

ജനിലകേളനില്  ഇടനനിലക്കഭാലര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  വലവസഭായ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള  കകേരള

കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷകനയുലാം കേഭാലപകനികനയുലാം കേശുവണനി സലാംഭരനിചച്ച്

ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നെതനിനച്ച് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാ ഡച്ച് ജനിലയനില് പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കകേവശമുള്ള

സലങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1. ചേതീകമനനി എകസറച്ച്  - 924 ലഹക്ടര്

2. രഭാജപുരലാം എകസറച്ച്  - 1522.91 ലഹക്ടര്

3. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് എകസറച്ച് - 2065.03 ലഹക്ടര്

ആലകേ - 4511.94 ലഹക്ടര്

(ഇ) പ്രസ്തുത സലലത്ത കൃഷനി സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

എകസറച്ച് ആലകേ സലലാം

(Hr.)

റബ്ബര് കൃഷനി

(Hr.)

കേശുമഭാവച്ച് കൃഷനി
(Hr.)

തരനിശച്ച് സലലാം

      (Hr)

ചേതീകമനനി 924.00 125.00 799.00 ഇല

രഭാജപുരലാം 1522.91 ഇല 1522.68 0.23

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 2065.03 565.50 1499.53 ഇല

ഒറപഭാലലത്ത അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേള

6  (1454)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്ലപട  വനിവനിധ കൃഷനിഭവനുകേളനിലല
പരനിധനിയനില്ലപടുന്നെ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  1-4-2016  മുതല്  31-1-2017  വലര  വനിള
ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  നല്കുകേയുണഭായനി;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല അതനിര്ത്തനിയനില് എത്ര അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേള സഭാപനിച്ചു;

എത്ര തുകേ അതനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിള  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനിലല  ഒറപഭാലലാം  കൃഷനിഭവനനില്  നനിനലാം  40,000  രൂപയുലാം  കേരനിമ്പുഴെ

കൃഷനിഭവനനില്  നനിനലാം  15,000  രൂപയുലാം  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  കൃഷനിഭവനനില്  നനിനലാം
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40,000 രൂപയുലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സര്കവ്വയനിലനസച്ച് യൂണനിറ്റുകേളക്കുള്ള

ധനസഹഭായലാം,  എലനി  നശതീകേരണ  കേലഭാമ്പയനിന  എന്നെനിവയഭാണച്ച്  തുകേ

വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   കൂടഭാലത  ഒറപഭാലലാം,  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില്

കബഭാക്കുതല  വനിള  ആകരഭാഗല  കനിനനികേച്ച്  തുടങ്ങുന്നെതനിനഭായനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം

ലചേലവഴെനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)   ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനിലല അതനിര്ത്തനിയനില് അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേള സഭാപനിചനിടനില.

കറസച്ച് പഭാര്ക്കച്ച് 

7 (1455) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറസച്ച്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതച്ച്

എനമുതല് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുവഭാനഭാകുലാം; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) കറസച്ച് പഭാര്ക്കനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന പരനിപഭാടനിയച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കറസച്ച്  പഭാര്ക്കച്ച്  എവനിലടയഭാണച്ച്  സഭാപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്;

വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ജനിലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  ഫഭാമുകേളുലടയുലാം  മറച്ച്  ലഭലമഭായ

സലങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  മൂലലവര്ദനിത  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നെങ്ങളക്കച്ച്

കവണനിയുള്ള ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേളുലട  ശലാംഖല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപകേ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  മൂലധനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.   ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം

സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  എലഭാ  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  ഒരു  കുടകേതീഴെനില്

ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണച്ച്  ഇതുലകേഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്.   പഭാലക്കഭാടച്ച്,  ആലപ്പുഴെ,

എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനിലഭാണച്ച്  കറസച്ച്  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്.  സലലാം സലാംബനനിച അന്തനിമ തതീരുമഭാനലാം ആയനിടനില.
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ഹരനിതലാം ഹരനിപഭാടച്ച് കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പദതനി

8 (1456)  ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'ഹരനിതലാം  ഹരനിപഭാടച്ച്'  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പ്രകതലകേ  ഗകവണനിലാംഗച്ച്
കബഭാഡനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണച്ച്.  ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ.

9  (1457)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ.  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച തുകേ എത്രലയന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ജനിലഭാ ഇറനികഗഷന പഭാന തയഭാറഭാക്കുവഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച
തുകേ പൂര്ണമഭായുലാം ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാ ഇറനികഗഷന പഭാനുലാം സലാംസഭാന ഇറനികഗഷന പഭാനുലാം കൃതലമഭായനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് എന്നെച്ച് സമര്പനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ.  പദതനിയനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാന കൃഷനി വകുപനിനച്ച്  23  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ഗഭാമവനികേസന
വകുപനിനച്ച് 11 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  ഇല.   ജനിലകേള ജനിലഭാ ഇറനികഗഷന പഭാന തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുന്നെ
മുറയച്ച് ആവശലഭാനുസരണലാം തുകേ ലചേലവഴെനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി)  9  ജതീലകേള  ജനിലഭാതല  ഇറനികഗഷന  പഭാനുകേളക്കച്ച്  അന്തനിമ  രൂപലാം
നല്കുകേയുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ബനലപട  ലവബ്കസറനില്  അപച്ച് കലഭാഡച്ച്
ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  മറച്ച് ജനിലകേള മഭാര്ചച്ച് രണഭാലാം വഭാരകത്തഭാടുകൂടനി അപച്ച് കലഭാഡച്ച്
ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.   സലാംസഭാനലത്ത  14  ജനിലകേളുലാം
ജനിലഭാതല ഇറനികഗഷന പഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം ടനി പഭാനുകേള
എസച്ച്.എല്.എസച്ച്.സനി. അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നെ മുറയച്ച് സലാംസഭാന ഇറനികഗഷന
പഭാന തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  മനനി
തലത്തനില് കയഭാഗങ്ങള കചേര്ന്നെനിട്ടുണച്ച്.
800/2019
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പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ. പദതനി

10 (1458) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : 
ശതീ സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു : 
ശതീകകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന : 
ശതീ  ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷച്ച്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  ജനിലകേളുലട
ഇറനികഗഷന പഭാന പൂര്ണമഭായുലാം തയഭാറഭായനിട്ടുണച്ച് എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2015-ല് പ്രഖലഭാപനിച പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ.  പദതനി സലാംസഭാനത്തച്ച്
നടപനിലഭാക്കഭാന കവകുന്നെതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാ  ഇറനികഗഷന  പഭാന  തയഭാറഭാക്കുവഭാന  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  9  ജനിലകേളനില് ജനിലഭാ  ഇറനികഗഷന പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   മറ്റുള്ള
ജനിലകേളനിലല  ജനിലഭാ  ഇറനികഗഷന  പഭാന  മഭാര്ചച്ച്  2-ാം  വഭാരകത്തഭാടുകൂടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ലഭലമഭായ  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായലാം
വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.   2016-17
വര്ഷത്തനിലല കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാകുന്നെ മുറയച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

പഴെലാം, പചക്കറനി എന്നെനിവയുലട ഉത്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാം പരലഭാപത

11(1459) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദച്ച് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പഴെലാം ,പചക്കറനി എന്നെനിവയുലട ഉത്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാം
പരലഭാപത  ലലകേവരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളലതന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നെങ്ങളുലട  സലാംഭരണലാം,  വനിപണനലാം,  കഗഡനിലാംഗച്ച്

എന്നെനിവയഭായനി  എലന്തലഭാലാം  പശഭാത്തല  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണച്ച്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളളലതന്നെച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പചക്കറനി  കൃഷനിയച്ച്  പലനിശ രഹനിത വഭായ നല്കുന്നെതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനികേളുലട  സലാംഭരണത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുലാം

കഹഭാര്ടനികേളചർ  കകേഭാര്പകറഷലനറ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലമഭാക്കുവഭാന  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാംപരലഭാപത കകേവരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കൃഷനി  വകുപച്ച്  സമഗ  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ഇതനിനഭായനി  74.3  കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനികേളഭാണച്ച് നടപഭാക്കനി വരുന്നെതച്ച്.
ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  വടവട,  കേഭാന്തല്ലൂര്  കമഖല  ഒരു  പചക്കറനി  ഹബച്ച്
ആക്കുന്നെതനിനഭായനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   വടവട,

കേഭാന്തല്ലൂര്  കമഖലയനിലല  കേര്ഷകേരുലട  ആവശലങ്ങള  പരനിഗണനിചച്ച്  ഗഭാമതീണ്
ബഭാങ്കനിലന്റെ ഒരു ശഭാഖ വടവടയനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  പുരയനിടങ്ങളനിലുലാം വതീട്ടുവളപനിലുലാം
മട്ടുപഭാവനിലുലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,

അര്ബന കസര് കപ്രഭാതഭാഹനലാം,  കപ്രഭാജക്ടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാരനിതര
സഭാപനങ്ങളുലട  വളപ്പുകേളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  ജനിലഭാ
കസറുകേളുലട വനികേസനലാം,  തരനിശുനനില കൃഷനി,  മഭാധലമങ്ങള വഴെനിയുലാം  എന.ജനി.ഒ.കേള
മുകഖനയുലാം  വനിത്തച്ച്,  നടതീല്  വസ്തുക്കള  എന്നെനിവയുലട  വനിതരണലാം,  'എ'  കഗഡച്ച്
കസറുകേളക്കുള്ള വനികേസന സഹഭായലാം,  സൂക്ഷമ മൂലകേങ്ങളുലട പ്രദര്ശനലാം,  കബഭാക്കച്ച്
തല  ലഫഡകററഡച്ച്  സമനിതനികേളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേല്,  കേനിഴെങ്ങു  വര്ഗ
വനിളകേളുലട  വനികേസനലാം,  നഴറനികേളുലട  സഭാപനലാം,  മഴെ  മറകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
ധനസഹഭായലാം,  സങ്കര വര്ഗ വനിളകേളുലട പരതീക്ഷണകത്തഭാടങ്ങളക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം
നല്കേല്,  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചേനവലാം  ജലകസചേനലാം  വഴെനിയുള്ള  വളപ്രകയഭാഗവലാം
നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേല്,  പചക്കറനിയുലട  ഗണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം  വനിഷരഹനിതമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിച  പചക്കറനി  കേകമ്പഭാളത്തനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കസഫച്ച്-ടു-ഈറച്ച് പദതനിയുലാം വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  മുകഖന
പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി  600  ലക്ഷലാം രൂപയുലട വനിവനിധ പദതനികേളുലാം
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നടപനിലഭാക്കനി വരുന.   സലാംസഭാന കൃഷനി വകുപനിലന്റെ സസ്വന്തലാം ബഭാന്റെഭായനി  '  കകേരള
ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് '  എന്നെ കപരനില് ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് പചക്കറനിയുലട വനിപണനലാം ഈ വര്ഷലാം
വനിഷുവനിനച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നെങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനച്ച്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴെനിലുള്ള  ആറച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  ലമഭാത്ത  വലഭാപഭാര  വനിപണനികേളനിലുലാം  അഞച്ച്  ജനിലഭാ
സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.യുലട  274  സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ
സമനിതനികേളനിലുലാം സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.   കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് തങ്ങളുലട
ഉത്പന്നെങ്ങള  വനിപണനികേളനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നെച്ച്  തരലാം  തനിരനിചച്ച്  കലലലാം  ലചേയച്ച്
വനില്ക്കുവഭാന  സഭാധനിയ്ക്കുലാം.   അപ്രകേഭാരലാം  കലലത്തനിലൂലട  ഉത്പന്നെങ്ങള  വനില്ക്കുന്നെ
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  സബ്സനിഡനിയുലാം  നല്കേനി  വരുന.   മനിഷന  കഫഭാര്
ഇന്റെകഗറഡച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ഓഫച്ച് കഹഭാര്ടനികേളചര് പദതനി പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന
കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷനുലാം സലാംഭരണലാം, വനിപണനലാം, കഗഡനിലാംഗച്ച് എന്നെനിവയഭായനി പഭായച്ച്
ഹഇൗസുകേളകപഭാലുള്ള അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കകേരള  ഗഭാമതീണ്  ബഭാങ്കുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  4%  പലനിശ
നനിരക്കനില്  പചക്കറനി  കൃഷനിയച്ച്  കലഭാണ്  അനുവദനിക്കുന്നെ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണച്ച്.   സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  പലനിശ  രഹനിത  വഭായ
നല്കുന്നെ വനിവരലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചച്ച് വരനികേയഭാണച്ച്.

( ഡനി)  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  പചക്കറനികേളക്കച്ച്  നലഭായവനില  നല്കേനി
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  സലാംഭരനിചച്ച്  വരുന.   കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഇക്കഴെനിഞ്ഞെ നവലാംബര് മഭാസത്തനില് വയനഭാടച്ച്
ജനിലയനില്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ  വനിതരണ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  സലാംഭരണ  വനിതരണ  കകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ മറച്ച്
കമഖലകേളനില്കൂടനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  വനിപണന  ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

കജവ പചക്കറനി കൃഷനി

12 (1460) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പദതനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കഹലടകേച്ച് കപഭാളനി ഹഇൗസനിനച്ച് നനിലവനില് നല്കേനി വരുന്നെ സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായങ്ങൾ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഹലടകേച്ച്  കപഭാളനി  ഹഇൗസനിനച്ച്  നലനി  വരുന്നെ  സബ്സനിഡനി  എത്ര
ശതമഭാനമഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(എ)  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പചക്കറനി
വനികേസന  പദതനി  കജവ  കൃഷനിയച്ച്  ഊന്നെല്  നല്കേനിയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്.
പ്രസസ്തുത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി പുരയനിടങ്ങളനില് പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനലാം,

അര്ബന  കസര്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം,  വനിദലഭാര്തനികേലള  പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
സഭാപനങ്ങളവഴെനി പചക്കറനി കൃഷനി, കപ്രഭാജക്ടനിസഭാനത്തനില് പചക്കറനി കൃഷനി, ജനിലഭാ
കസര്  വനികേസനലാം,  തരനിശു  നനില  കൃഷനി,  മഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  വനിത്തച്ച്  വനിതരണലാം,

സഭാകഗര്ഡച്ച്  കസറുകേളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം,  എന.ജനി.ഒ.കേള  മുകഖന  വനിത്തച്ച്
വനിതരണലാം,  'എ'  കഗഡച്ച്  കസറുകേളക്കുള്ള  വനികേസന  സഹഭായലാം,  സൂക്ഷ്മ
മൂലകേങ്ങളുപകയഭാഗനിച്ചുളള പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം,  കേനിഴെങ്ങു വര്ഗ വനിളകേളുലട വനികേസനലാം,

കബഭാക്കുതല ലഫഡകററഡച്ച്  സമനിതനികേളുലട രൂപതീകേരണലാം,  നഴറനികേളുലട സഭാപനലാം,

മഴെ  മറകേള  സഭാപനിക്കല്,  സങ്കര  വര്ഗ  വനിളകേളുലട  പരതീക്ഷണകത്തഭാടങ്ങള,

സൂക്ഷ്മജലകസചേനവലാം ജലകസചേനലാം വഴെനിയുള്ള വള പ്രകയഭാഗത്തനിനുലാം ധനസഹഭായലാം,

കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  കസഫച്ച്-ടു-ഈറച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്,
വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  മുഖഭാന്തനിരലാം  പചക്കറനി  വനികേസനലാം  എന്നെതീ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  പചക്കറനി  കസറുകേള  മുകഖന
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ പചക്കറനിയച്ച്  GAP (Good Agricultural Practices) അലലങ്കനില്
PGS  (Participatory Guarantee System)  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ഉറപഭാക്കനി ഈ വരുന്നെ
വനിഷുക്കഭാലത്തച്ച്, 'കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്' എന്നെ ബഭാന്റെച്ച് നഭാമത്തനില് വനിപണനലാം നടത്തുലാം
കൂടഭാലത  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  മുകഖന  'തളനിര്'  എന്നെ  ബഭാന്റെച്ച്  നഭാമത്തനില്
കജവപചക്കറനി ഉത്പഭാദനത്തനിനുലാം വനിപണനത്തനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പുതുക്കനിയ

മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം സമതല പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം ഇടുക്കനി, വയനഭാടച്ച് ജനിലകേള ഉളലപടുന്നെ

മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  വലതലസമഭായ നനിരക്കുകേളനില് ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

സമതല പ്രകദശങ്ങളനില് 400-500 ചേ.മതീ, 501-1008 ചേ.മതീ, 1009-2080 ചേ.മതീ, 2081-

4000 ചേ.മതീ  എന്നെതീ  വനിസതീര്ണമുള്ള  കപഭാളതീഹഇൗസുകേളക്കച്ച്  യഥഭാകമലാം  ചേ.മതീററനിനച്ച്

1060 രൂപ, 935 രൂപ, 890 രൂപ, 844 രൂപ എന്നെ നനിരക്കനില് നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവച്ച്

കേണക്കഭാക്കനി ലചേലവനിലന്റെ 60% ധനസഹഭായവലാം മലകയഭാരപ്രകദശങ്ങളനില് 400-500

ചേ.മതീ, 501-1008 ചേ.മതീ, 1009-2080 ചേ.മതീ, 2081-4000 ചേ.മതീ എന്നെതീ വനിസതീര്ണമുള്ള
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കപഭാളനി ഹഇൗസുകേളക്കച്ച് യഥഭാകമലാം ചേ.മതീററനിനച്ച് 1219 രൂപ, 1075.25 രൂപ, 1023.50

രൂപ,  970  രൂപ എന്നെ നനിരക്കനില് നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവച്ച്  കേണക്കഭാക്കനി ലചേലവനിലന്റെ

60% ധനസഹഭായവലാം നല്കേനി വരുന.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കഹലടകേച്ച്  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി

കപഭാളനിഹഇൗസുകേളുലട  അറകുറ  പണനികേളക്കുലാം  ലമചലപട  കൃഷനി  സഇൗകേരലലാം,  കൃഷനി

രതീതനികേള  ഒരുക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  80  ലക്ഷലാം  രൂപ  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി

വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

പദതനിയുലട ഘടകേങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ

നമ്പര്
ഘടകേലാം

പദതനി

ലചേലവച്ച്

(രൂപ/ചേ.മതീറര്)

ധനസഹഭായലാം

(50%)

(രൂപ/

ചേ.മതീറര്)

ഭഇൗതനികേ

ലക്ഷലലാം

(ചേ.മതീറര്)

സഭാമ്പത്തനികേ

ലക്ഷലലാം

(ലക്ഷലാം

രൂപ)

1. കപഭാളതീഹഇൗസനിലല

കപഭാളനിത്തതീന  റൂഫച്ച്

ഷതീറച്ച് മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച്

164 82 35000 28.7

2. കപഭാളതീഹഇൗസുകേളുലട

അറകുറപണനികേള

100 50 35000 17.5

3. കപഭാളതീഹഇൗസുകേളുലട

സഇൗകേരലലാം

ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച്

100 50 25000 12.5

4. കൃത്രനിമ  മഭാധലമലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനച്ച്

130 65 32750 21.31

ആലകേ 12,7750    80

(സനി)  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  2014-15  വലര  ആലകേ
ലചേലവനിലന്റെ  75  ശതമഭാനമഭാണച്ച്  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കേനിയനിരുന്നെതച്ച്.   എന്നെഭാല്
പുതുക്കനിയ  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  ആലകേ  ലചേലവനിലന്റെ  60  ശതമഭാനമഭാണച്ച്
ധനസഹഭായമഭായനി നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 87

കജവ കവപനിന പദതനി

13  (1461)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കജവ  കവപനിന  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായ  വതീരന  പുഴെയനിലല  ലചേളനി

നതീക്കലാം  ലചേയല്  പ്രവൃത്തനികേള  തടസ്സലപട്ടു  കേനിടക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനിൽ  പ്രവൃത്തനി  നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച

തുടര് നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രവൃത്തനി എന്നെകത്തയച്ച് പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   കേനിറച്ച്കകേഭായുലട  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  കജവ  കവപനിന  പ്രകദശത്തുള്ള  10  കതഭാടുകേളുലട  ആഴെലാം

വര്ദനിപനിക്കല്  പ്രവൃത്തനികേള  ലകേ.എല്.ഡനി.സനി.  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്

നബഭാര്ഡനിലന്റെ  RIDF  XX  സ്കതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി   36.9178  കകേഭാടനി  രൂപയുലട

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി പ്രവൃത്തനി 10 പ്രവൃത്തനികേളഭായനി തനിരനിചച്ച് ലടനഡര്

ലചേയതനില്  7  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലടനഡര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   കകേരള

കകേഭാസല് കസഭാണ് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനിയുലട കസ പ്രകേഭാരലാം ടനി പ്രവ ര്ത്തനികേള

ആരലാംഭനിച  ഘടത്തനില്  തലന്നെ  കേടമക്കുടനി  പഞഭായത്തച്ച്  മുകഖന

തടഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   കൂടഭാലത  ടനി  വര്ക്കച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  ബഹു.

കഹകക്കഭാടതനിയനില്  രണച്ച്  കകേസ്സുകേള  നനിലനനില്ക്കുന.   കഫഭാര്ടച്ച്  ലകേഭാചനി

സബ്കേളക്ടറുലട  കസഭാപച്ച്  ലമകമ്മേഭായുലാം  നനിലവനിലുണച്ച്.   ടനി  ഉത്തരവകേളനികനല്  ഒരു

തതീരുമഭാനലാം  ഉണഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  കജവ  കവപനിന  പ്രകദശലത്ത  ലചേളനി  നതീക്കലാം

ലചേയല് പ്രവ കൃത്തനികേള തുടരുവഭാനഭാകൂ.  കകേഭാസല് കസഭാണ് മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന്റെ  കസ

പനിനവലനിക്കഭാനുള്ള അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) കകേഭാസല് കസഭാണ് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനിയുലടയുലാം കഫഭാര്ടച്ച് ലകേഭാചനി

സബ്കേളക്ടറുകടയുലാം  കസ  ഉത്തരവച്ച്  പനിനവലനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  ടനി  പ്രവൃത്തനി

പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  ഈ  പദതനികേളുലട  സുഗമമഭായ

നടത്തനിപനിലനപറനി  ആകലഭാചേനിക്കുവഭാന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  എലാം.എല്.എ.മഭാര്,

ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  അടക്കലാം  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്  എന്നെനിവരുലട  ഒരു  കയഭാഗലാം

മനനിതലത്തനില് വനിളനിച്ചു കചേര്ക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
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കതഭാടച്ച് ആഴെലാംലവയല് പ്രവൃത്തനികേള

14  (1462)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കജവ കവപനിന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായ കതഭാടച്ച് ആഴെലാംലവയല് പ്രവൃത്തനികേളുലട
പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കുന്നെതനില് ഏലതങ്കനിലുലാം
തരത്തനിലുള്ള തടസ്സങ്ങളുലണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രവൃത്തനി എന്നെകത്തയച്ച് പൂർത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കജവ കവപനിന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായ കതഭാടച്ച് ആഴെലാംലവയല് പ്രവൃത്തനി
10  പ്രവൃത്തനികേളഭായനി  തനിരനിചച്ച്  ലടനഡര്  ലചേയതനില്  7  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലടനഡര്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ്
മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനിയുലട കസ കേഭാരണലാം ആരലാംഭഘടത്തനില് തലന്നെ കേടമക്കുടനി
പഞഭായത്തച്ച്  മുകഖന  തടഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   കൂടഭാലത  ടനി  വര്ക്കച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനിയനില് രണച്ച്  കകേസ്സുകേള നനിലനനില്ക്കുന.   കഫഭാര്ടച്ച്  ലകേഭാചനി
സബച്ച് കേളക്ടറുലട കസഭാപച്ച് ലമകമ്മേഭായുലാം  നനിലവനിലുണച്ച്.   ടനി ഉത്തരവകേളനികനല് ഒരു
തതീരുമഭാനലാം  ഉണഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  കജവ  കവപനിന  പ്രകദശലത്ത  ലചേളനി  നതീക്കലാം
ലചേയല്  പ്രവൃത്തനികേള  തുടരുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.   കകേഭാസല്  കസഭാണ്
മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന്റെ കസ പനിനവലനിക്കഭാനുള്ള അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ടനി  പ്രവൃത്തനിയുലട  നബഭാര്ഡച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പൂര്ത്തതീകേരണ
കേഭാലഭാവധനി  2018  മഭാര്ചഭാണച്ച്.   എന്നെഭാല്  കകേഭാസല്  കസഭാണ്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്
അകതഭാറനിറനിയുലടയുലാം  കഫഭാര്ടച്ച്  ലകേഭാചനി  സബ്കേളക്ടറുലടയുലാം  കസ  ഉത്തരവച്ച്
പനിനവലനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  ടനി  പ്രവൃത്തനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

ഇതുസലാംബനനിചച്ച് മനനി തലത്തനില് ബനലപടവരുലട ഒരു കയഭാഗലാം ഉടലന വനിളനിച്ചു
കചേര്ക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

ആത പദതനി

15 (1463)  ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി വകുപനിലല ആത പദതനി തുടങ്ങനിയനിടച്ച് എത്ര വര്ഷമഭായനി എന്നെച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ആത  പദതനിയനില്  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം എണലാം എത്രവതീതമഭാണച്ച്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നല്കുന്നെ  തുകേ  ഏലതലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണച്ച് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതച്ച്;

(ഡനി)  ആതയുമഭായനി  ബനലപട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആറുമഭാസമഭായനി  ശമ്പളലാം
ലഭനിക്കുന്നെനില എന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) നനിലവനില് ശമ്പള കുടനിശ്ശേനികേ ഉലണങ്കനില് അതച്ച് ഏതച്ച് തതീയതനിയ് ക്കച്ച് മുനപച്ച്
നല്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2005-06  കേഭാലഘടത്തനില്  ആരലാംഭനിച  ആത  പദതനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്
തുടങ്ങനിയനിടച്ച് 12 വര്ഷമഭായനി.

(ബനി) ജനുവരനി 2017-ലല കേണക്കനുസരനിചച്ച്,  ആത പദതനിയനില് 58 സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാരുലാം  229  തഭാലഭാലനികേ  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലാം  നനിലവനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്തു
വരുന.

(സനി) 60:40 (കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന) അനുപഭാതത്തനില് അനുവദനിയലപടുന്നെ ഫണച്ച്
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള, പഠന യഭാത്രകേള, പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള, ഫഭാലാം സ്കൂളുകേള,
അവഭാര്ഡുകേള,  കേര്ഷകേ  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുള്ള  സതീഡച്ച്  മണനി,  കമളകേള,  ആത
ആഫതീസുകേളക്കുള്ള  പ്രവര്ത്തന  ഫണച്ച്,  ജനിലഭാതലത്തനില്  കേര്ഷകേരുലടയുലാം
ശഭാസജരുലടയുലാം സമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി, ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം തുടങ്ങനിയവയഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന.

(ഡനി&ഇ)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  6  മഭാസമഭായനി  ശമ്പളലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം  ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.   കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനില് നനിനലാം
ലഭനികക്കണ  ഫണനിലന്റെ  അപരലഭാപത  മൂലമഭാണച്ച്  ശമ്പളലാം  നല്കേഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭായതച്ച്.   പ്രതനിമഭാസലാം  112  ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിരക്കനില്  ആത  ജതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പളലാം മഭാറുന്നെതനിനുള്ള അനുമതനി സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  2017  മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം
രണഭാലാം  വഭാരത്തനില്  ശമ്പള  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്ക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുമുണച്ച്.

കൃഷനി ഓഫതീസര് തസനികേകേള

16 (1464)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ കൃഷനി ഭവനുകേളനില് കേഭാലങ്ങളഭായനി കൃഷനി
ഓഫതീസര് തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
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സനിരലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)   കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗലത്ത  യനവത്കേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപച്ച്
വഭാങ്ങനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  യനങ്ങള  കകേടു  വന്നെതച്ച്  ലകേഭാകണഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ
നൂലഭാമഭാലകേൾ  കേഭാരണകമഭാ  കേര്ഷകേനച്ച്  ഉപയുക്തമഭാകുന്നെനിലഭാ  എന്നെതു
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  യനങ്ങൾ  കേര്ഷകേനച്ച്  ആവശലഭാനുസരണലാം
ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്  എന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   ടനി ഒഴെനിവനികലയച്ച് സനിരലാം കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാലര
നനിയമനിക്കുവഭാന  പനി.എസച്ച്.സനി.യനില്  റഭാങ്കച്ച്  ലനിസച്ച്  നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചേഞച്ച്  വഴെനിയുലാം  കകേഭാണ്ടഭാക്ടച്ച്  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാലര നനിയമനിച്ചു വരുന.   പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങ്കച്ച്  ലനിസച്ച് നനിലവനില് വരുന്നെ
മുറയച്ച് സനിരലാം കൃഷനി ഓഫതീസലറ നനിയമനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  റഭാങ്കച്ച് ലനിസച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിചച്ച്
നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള പനി.എസച്ച്.സനി. വഴെനി ധൃതഗതനിയനില് നടന
വരുന.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത ലമഷനിനറനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
കവണത്ര വനിദഗ്ദ്ധര് ഇലഭാത്തതനിനഭാല് ഈ ലമഷനിനറനികേളക്കച്ച് ലപലടന്നെച്ച് കകേടുപഭാടുകേള
സലാംഭവനിക്കുനണച്ച്.   കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴെനില്  കവദഗ്ദ്ധല
പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലതഭാഴെനില് കനപുണല വകുപച്ച് മുമ്പഭാലകേ
ഒരു  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   ആയതച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  തതസ്വത്തനില്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   അറകുറപണനികേളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  തുകേ  കേലണത്തനി
കകേടുപഭാടുകേള  പരനിഹരനിചച്ച്  യഥഭാസമയലാം  യനങ്ങള  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ഈ  പ്രശങ്ങലളലഭാലാം  പരനിഹരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് ഫഭാലാം ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര് എന്നെ പദതനി വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

കൃഷനി ഓഫതീസര്, കൃഷനി അസനിസന്റെച്ച് നനിയമനലാം

17 (1465) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലചേഭാകനി,  നന്യൂ  മഭാഹനി  കൃഷനി
ഭവനുകേളനില് നനിലവനില് എത്ര കൃഷനി ഓഫതീസര്,  കൃഷനി അസനിസന്റെച്ച് തസനികേകേളുണച്ച്;
ഇവയനില് എത്ര തസനികേകേളനില് ഉകദലഭാഗസരനില;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിലവനില് എത്ര കൃഷനി ഓഫതീസര്,  കൃഷനി അസനിസന്റെച്ച്
തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനണച്ച്;

(സനി)  അഗനികേളചറല്  ഓഫതീസര്,  അഗനികേളചറല്  അസനിസന്റെച്ച്  എന്നെതീ
തസനികേകേളനികലക്കുള്ള നനിയമനത്തനിനച്ച് പനി. എസച്ച്. സനി റഭാങ്കച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലുകണഭാലയന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലചേഭാകനി,  നന്യൂ  മഭാഹനി  കൃഷനി
ഭവനുകേളനില് ഓകരഭാ കൃഷനി ഓഫതീസര് തസനികേകേള വതീതലാം നനിലവനിലുണച്ച്.  നന്യൂ മഭാഹനി
കൃഷനി  ഓഫതീസര്  ഡബത.റനി.ഒ.  ലസലനില്  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  അകറഞ്ചുലമന്റെനില്
കജഭാലനികനഭാക്കനി വരനികേയഭായനിരുന.  കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞെതനിലന തുടര്ന്നെച്ച് ഇവലര നന്യൂ
മഭാഹനിയനികലയച്ച്  മടക്കനി  അയച്ചുലവങ്കനിലുലാം  ഇകപഭാള  അവധനിയച്ച്
അകപക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ലചേഭാകനി  കൃഷനി  ഭവനനില് നനിലവനില് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
മുഖഭാന്തരലാം നനിയമനിതനഭായ കൃഷനി ഓഫതീസര് കസവനമനുഷനിക്കുന.   ലചേഭാകനി കൃഷനി
ഭവനനില് മൂനലാം, നന്യൂ മഭാഹനി കൃഷനി ഭവനനില് രണ്ടുലാം കൃഷനി അസനിസന്റെച്ച് തസനികേകേളുണച്ച്.
കൃഷനി അസനിസന്റെച്ച് തസനികേകേലളഭാനലാം ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്നെനില.

(ബനി) കൃഷനി ഓഫതീസര് തസനികേയനില് 172-ഉലാം കൃഷനി അസനിസന്റെച്ച് തസനികേയനില്
ഒരു ഒഴെനിവലാം ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനണച്ച്.

(സനി)  അഗനികേളചര്  ഓഫതീസര്,  അഗനികേളചര്  അസനിസന്റെച്ച്  തസനികേകേളനില്
പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങ്കച്ച്  ലനിസച്ച്  നനിലവനിലനില.   എന്നെഭാല്  പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയതനുസരനിച്ചുള്ള 172 ഒഴെനിവകേളനികലയ് ക്കുലാം നനിയമനലാം നടത്തുവഭാനുള്ള റഭാങ്കച്ച് ലനിസച്ച്
തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പനി.എസച്ച്.സനി.യനില്  ധൃതഗതനിയനില്  നടന
വരനികേയഭാണച്ച്.  ഇതച്ച് ഉടലന പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നെച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   പൂര്ത്തനിയഭായഭാലുടലന
ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതഭാണച്ച്.

കൃഷനി വകുപനിലല കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണലാം

18  (1466)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനില്  നടപഭാക്കനിയ  കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണലാം  ലകേഭാണച്ച്
സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  എലന്തഭാലക്ക  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുനലണന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) (1) കേര്ഷകേരുലാം  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  തമ്മേനില്  കവഗത്തനില്  ആശയ  വനിനനിമയലാം
 നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഹഭായനിക്കുന.

(2) കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കൃഷനി  സലാംബനമഭായ  വനിവരങ്ങള  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.
 ആയനി ലഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച് കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണലാം സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുണച്ച്.

(3) കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  സബ്സനിഡനി  അവരുലട  ബഭാങ്കച്ച്  അക്കഇൗണനികലയച്ച്
നല്കുന്നെതനിനുലാം പ്രസ്തുത വനിവരലാം എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  ആയനി അറനിയനിക്കുവഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുന.  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നെ സുതഭാരലത  ഉറപ്പു  വരുത്തുവഭാന
കേഴെനിയുന.  ഈ വനിവരലാം  www.ebt.kerala.gov.in  എന്നെ കപഭാര്ടലനില്

 ലഭലമഭാണച്ച്.

(4) കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേളുമഭായനി  ഇ-ലമയനില്  വഴെനിയുലാം
 ഡനിജനിറല് സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേള വഴെനിയുലാം ആശയവനിനനിമയലാം കവഗത്തനിലഭാക്കനി
 കേര്ഷകേനച്ച് ലമചലപട കസവനലാം ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് സഹഭായനിക്കുന.

(5) ഇന്തലയനിലല  ആദലലത്ത  കേര്ഷകേ  കഡറഭാകബസച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
 കേമ്പന്യൂടകറകസഷനമൂലലാം സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. (www.kissan.gov.in)

(6) കൃഷനി വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കപപര്രഹനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
 കസഭാഫച്ച് ലവയര്  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  കേമ്പന്യൂടകറകസഷന  പനിനബലലാം
 നല്കുന.  ഇതുവഴെനി  കൃഷനി  ഭവന ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  കജഭാലനി
 കുറയുന്നെകതഭാലട  കേര്ഷകേരുമഭായനി  കൂടുതല് സമ്പര്ക്കലാം പുലര്ത്തുന്നെതനിനുലാം 

സഭാകങ്കതനികേ വനിജഭാനവലഭാപനത്തനിനുലാം കൂടുതല് സമയലാം ലഭനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(7) കേഭാര്ഷനികേ  വനിവരസകങ്കതലാം  (www.krishi.info)  വഴെനി  കേര്ഷകേനച്ച്
 ഓണ്കലനഭായനി  വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം  കൃഷനി  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി
 ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.

(8) കേര്ഷകേരുലട  മണച്ച്  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനയഭായനി  കേമ്പന്യൂടര്
അധനിഷനിതമഭായനി  രജനിസര്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം  പരനികശഭാധനയുലട  വനിവനിധ
ഘടങ്ങള,  മണച്ച്  പരനികപഭാഷണ  കേഭാര്ഡച്ച്  ഇവയുലട  വനിവരങ്ങള
അറനിയുന്നെതനിനുലാം  മണച്ച്  പരനികപഭാഷണ  കേഭാര്ഡച്ച്  പ്രനിന്റെച്ച്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം

 സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഏലറ പ്രകയഭാജനകേരമഭായ
ഈ പദതനി കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണലാം ലകേഭാണച്ച് സഭാധലമഭായതഭാണച്ച്.

http://www.ebt.kerala.gov.in/
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(ബനി) "കകേരള കേര്ഷകേന"  മുകഖനയുലാം മറ്റു മഭാധലമങ്ങള വഴെനിയുലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടുതല്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടകത്തണതനിലന്റെ
ആവശലകേത കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

 മഭാമലാം വനിര്ജനിന കകേഭാക്കനടച്ച് ഓയനില് ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രലാം

19(1467)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാളനികകേര  വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ മഭാമലാം
നഭാളനികകേര  കകേഭാലാംപകനിലല  വനിര്ജനിന  കകേഭാക്കനടച്ച്  ഓയനില്  ഉല്പഭാദന  കകേന്ദ്രലാം
പ്രവര്ത്തന  രഹനിതമഭാണച്ച്  എന്നെ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  കേഭാരണലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എലന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  നടത്തനിയതച്ച്;  പ്രവര്ത്തന
ചുമതല  ഏതച്ച്  ഏജനസനിക്കഭാണച്ച്;  ഇതച്ച്  തുറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മൂലലഭാധനിഷനിത  നഭാളനികകേര  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം
വനിപണനത്തനിനുമഭായനി ആറനിങ്ങല് മഭാമലാം കദശതീയ പഭാതകയഭാരത്തച്ച് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ
കകേഭാക്കനടച്ച്  മഭാള പദതനിയുലട അവസ എന്തഭാണച്ച്;  പദതനി യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.    കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തഭാണച്ച്  വനിര്ജനിന  കകേഭാക്കനടച്ച്
ഓയനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള പഭാന്റെച്ച് സഭാപനിചതച്ച്.   എന്നെഭാല് കേഭാലഹരണലപട
യനസഭാമഗനിയഭാണച്ച്  മഭാമത്തച്ച്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   കേരഭാര്  ഏലറടുത്ത  ഏജനസനി
ടയല്  റണ്  നടത്തനിയകപഭാളതലന്നെ  പഭാന്റെച്ച്  തകേരഭാറനിലഭായനി.  ആറനിങ്ങല്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  നനിനലാം  കലസനസച്ച്  ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം  പഭാന്റെച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതനിനച്ച്  കേഭാരണമഭാണച്ച്.  വനിര്ജനിന  കകേഭാക്കനടച്ച്  ഓയനില്  ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുന്നെതനിനുള്ള പദതനിയഭാണച്ച് പ്രധഭാനമഭായുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നെതച്ച്.   ഇതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തന ചുമതല കകേരള സലാംസഭാന നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനഭാണച്ച്.
ഇതച്ച് തുറന്നെച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  പഭാന്റെനിലന്റെ തകേരഭാറുകേള പരനിഹരനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനഭാണച്ച്
ആദല പരനിഗണന നല്കുന്നെതച്ച്.  പദതനിയനില് ആദലപടനിയഭായനി വനിര്ജനിന കകേഭാക്കനടച്ച്
ഓയനില് ഉല്പഭാദനമഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.
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 കൃഷനി വകുപനിലന്റെ ധനസഹഭായ പദതനികേള

20  (1468) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി വകുപച്ച് മുകഖന വനിവനിധ ഫഭാമുകേള (കൃഷനി,  ലഡയറനി,  പന്നെനി,  ആടച്ച്,
തഭാറഭാവച്ച്,  കകേഭാഴെനി  മുതലഭായ  ഫഭാമുകേള)  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  നല്കുന്നെ  ധനസഹഭായ
പദതനികേള എലന്തലഭാമഭാലണനലാം സബ്സനിഡനികേള എലന്തലഭാലമനലാം വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേളുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള/മഭാര്ഗകരഖകേള  എലന്തലഭാലമനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കൃഷനി വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ വനിജഭാന വലഭാപന പദതനിയഭായ
ആത  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി,  ലഡയറനി,  പന്നെനി,  ആടച്ച്,  തഭാറഭാവച്ച്,  കകേഭാഴെനി
മുതലഭായവ ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള സലാംകയഭാജനിത കൃഷനി സമ്പ്രദഭായ  മഭാതൃകേകേള
(Integrated  Farming  System  Models)  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി  വരുന.  ഇതനിനഭായനി  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതച്ച്
തഭാലഴെ പറയുന്നെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണച്ച്.

• കൃഷനി  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  കേനകേഭാലനി  വളര്ത്തല്  ഉളലപലട  കുറഞ്ഞെതച്ച്
മൂന്നെച്ച് അനുബന കമഖലകേളനിലല പ്രവര്ത്തനലാം ഫഭാമനിലുണഭാകേണലാം.

• ഫഭാമനിനച്ച് കുറഞ്ഞെതച്ച് 50 ലസന്റെച്ച് വനിസതീര്ണലാം അഭനികേഭാമലലാം.

• ഫഭാലാം കുറഞ്ഞെതച്ച് 3 വര്ഷകത്തയച്ച് പ്രദര്ശനകത്തഭാടമഭായനി നനിലനനിര്ത്തണലാം.

• ഫഭാമനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കരഖലപടുത്തുന്നെ ഒരു ഡയറനി
കേര്ഷകേന സൂക്ഷനിക്കണലാം.

• ഫഭാലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഒരു ഫഭാലാം പഭാന തയഭാറഭാക്കണലാം.  ഇതനില്
കേണക്കഭാക്കുന്നെ ആലകേ  ലചേലവനിലന്റെ  75  ശതമഭാനലാം  പരമഭാവധനി  40,000

രൂപ  (നഭാല്പതനിനഭായനിരലാം   രൂപ  മഭാത്രലാം)  ആണച്ച്  ധനസഹഭായമഭായനി
നല്കുന്നെതച്ച്.

• ഫഭാലാം  വനികേസനത്തനിനുള്ള  സഭാധലതകേള  കൂടഭാലത  പുതനിയ  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലകേള  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുകേ,  പ്രദര്ശനകത്തഭാടമഭായനി  കുറഞ്ഞെതച്ച്  3
വര്ഷകത്തയച്ച് നനിലനനിര്ത്തുകേ,  പ്രവര്ത്തന കരഖകേള തയഭാറഭാക്കനി സൂക്ഷനിക്കുകേ
എന്നെനിവയനില്  കേര്ഷകേനുള്ള  തഭാത്പരലത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം
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ഗണകഭഭാക്തഭാവനിലന  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതച്ച്.   നനിലവനില്  കൃഷനി  വകുപച്ച്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിജഭാന  വലഭാപന  പദതനികേളനില്
കേര്ഷകേലന്റെ പങ്കഭാളനിത്തവലാം  (ഉദഭാ.  കേഭാര്ഷനികേ പരനിശതീലനലാം,  പഠനയഭാത്രകേള
എന്നെനിവയനിലല  പങ്കഭാളനിത്തലാം,  ഫഭാലാം  സ്കൂളുകേളുലട  നടത്തനിപച്ച്)  എന്നെനിവയുലാം
ഗണകഭഭാക്തൃ ലതരലഞ്ഞെടുപനിലല മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണച്ച്.

നഭാളതീകകേര  വനികേസന  പദതനി  (കകേരഗഭാമലാം)യുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കമല്ത്തരലാം
ലതങ്ങനിന  കതകേള  ഉത്പഭാദനിപനിചച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെ  നഴറനികേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ആലകേ  ലചേലവനിലന്റെ  25%  പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ
(അനപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കുന.   25  ലസന്റെനില്
നനിനലാം  6250  ഗണനനിലവഭാരമുള്ള  ലതങ്ങനിന  കതകേള ഉത്പഭാദനിപനിചച്ച്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നെവര്ക്കച്ച്  (ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒന്നെച്ച്  എന്നെ  കതഭാതനില്)  ഓകരഭാ
കകേരഗഭാമത്തനിലുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

അതുകപഭാലല  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കുറഞ്ഞെതച്ച്  500

സ്കസ്വയര് മതീറര് വനിസതീര്ണമുള്ള കഹ-ലടകേച്ച് നഴറനികേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  5  ലക്ഷലാം
രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.   കബഭാക്കച്ച്  തലത്തനിലഭാണച്ച്  ഇത്തരലാം  നഴറനികേള
സഭാപനിക്കുന്നെതച്ച്.   കസര്  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ
ഗണനനിലവഭാരമുള്ള  നടതീല്  വസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേലയന്നെതഭാണച്ച്
ഇതനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലലാം.  സലാംരലാംഭകേതസ്വമുള്ള  മനികേച  കേര്ഷകേലരയഭാണച്ച്  ഇതനിനഭായനി
ലതര ലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതച്ച്.

കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് കകേന്ദ്ര പദതനികേള

21(1469)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞച്ച്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
കകേന്ദ്രപദതനികേള  ഉളലപലട  എലന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്
എന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് കകേന്ദ്ര പദതനികേളക്കഭായനി ലഭനിചതുലാം ലചേലവഭാക്കനിയതുമഭായ തുകേ
വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2017-18-ലല  കകേന്ദ്ര  ബജറനില്  കൃഷനിക്കുലാം  മറച്ച്  അനുബന
കമഖലകേളക്കുമഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്  നതീക്കനി  വചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്  എന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില്  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  എത്ര  തുകേ  ഏലതലഭാലാം  ഇനത്തനില്
ലഭലമഭാകുലമന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ  സലാംസഭാന  പദതനികേളുലാം  കകേന്ദ്ര  പദതനികേളുലാം  സലാംബനനിചച്ച്
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം-1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷക്കഭാലയളവനില് കകേന്ദ്ര പദതനികേളക്കഭായനി ലഭനിചതുലാം
ലചേലവഴെനിചതുമഭായ  തുകേ  (വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്)  അനുബനലാം-2  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  കകേരള സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് വനിവനിധ പദതനികേളനിലഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള
കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തുടക്കത്തനില്  തലന്നെ  അറനിയനിക്കുന്നെ  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ
പദതനിയ്ക്കുലാം  ആനസ്വല്  ആക്ഷന  പഭാന  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നെ  നടപടനികമങ്ങളഭാണച്ച്  നനിലവനില്  അനുവര്ത്തനിച്ചു  വരുന്നെതച്ച്.
ആയതനിനഭാല്  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാകുന്നെ
കകേന്ദ്രവനിഹനിതത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നനിലവനില് കൃഷനി വകുപനില് ലഭലമല.  2017-18
ബജറനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയച്ച്  നതീക്കനി  വചനിരനിക്കുന്നെ  തുകേയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

• കകേന്ദ്ര വനിള ഇനഷസ്വറനസച്ച് പദതനിയഭായ ഫസല് ഭതീമ കയഭാജന  (PFBY)
പദതനിയുലട  കേവകറജച്ച്  2016-17-ല്  ലമഭാത്തലാം  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നെ
വനിസ്തൃതനിയുലട 30% എന്നെതച്ച് 2017-18-ല് 40% ആയുലാം 2018-19-ല് 50%
ആയുലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ഇതനിനഭായനി  9000  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

• കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയ്ക്കുള്ള വഭായ 2017-18-ല് 10  ലക്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപയഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

• ഹ്രസസ്വകേഭാല  വഭായകേളക്കച്ച്  പലനിശ  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നെതനിനച്ച്  15000
കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

• വനിപണനി  ഇടലപടല്,  കപ്രസച്ച്  സകപഭാര്ടച്ച്  എന്നെതീ  പദതനികേളക്കഭായനി
199.30 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

സലാംസഭാനങ്ങളക്കഭായനി  /യൂണനിയന ലടറനിടറനികേളക്കഭായനി പ്രകതലകേ സ്കതീമുകേളനിലഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേ ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. പ്രധഭാന മനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന - 3400 കകേഭാടനി രൂപ

2.  ഹരനിത വനിപവ പദതനികേള
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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       പദതനി      തുകേ (രൂപ കകേഭാടനി)

(1) (2)

രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസച്ച് കയഭാജന (റവനന്യൂ) 4750.00

കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനി (റവനന്യൂ) 1720.00

നഭാഷണല്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ഓണ്  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്
ഫഭാമനിലാംഗച്ച് (കേലഭാപനിറല്)

1.00

ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്  വഭാലത ലചേയനിന ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
-വടക്കു കേനിഴെക്കന കമഖലകേളനില് (റവനന്യൂ)

100.00

നഭാഷണല്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ഓണ്  കസഭായനില്
ലഹല്ത്തച്ച്   &  ലഫര്ടനിലനിറനി (റവനന്യൂ)

 450.00

(കേലഭാപനിറല്)   2.00

ലറയനിനലഫഡച്ച്  ഏരനിയ ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  &
കകമറച്ച് ലചേയ്ഞച്ച് (റവനന്യൂ)

223.00

പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി  വനികേഭാസച്ച്  കയഭാജന  
( റവനന്യൂ)

350.00

നഭാഷണല്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ഓണ്  അകഗഭാ
കഫഭാറസനി (റവനന്യൂ)

100.00

നഭാഷണല് മനിഷന ഓണ് ഓയനില് സതീഡച്ച്
& ഓയനില് പഭാലാം (റവനന്യൂ)

403.00

നഭാഷണല് മനിഷന ഓണ് കഹഭാര്ടനികേളചര്
മനിഷന (റവനന്യൂ)

2316

(കേലഭാപനിറല്) 4.00

സബ്മനിഷന ഓണ് സതീഡ്സച്ച്  &  പഭാന്റെനിലാംഗച്ച്
ലമറതീരനിയല് (റവനന്യൂ)

185.00

(കേലഭാപനിറല്) 15.00

800/2019
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(1) (2)

സബ്മനിഷന  ഓണ്  പഭാന്റെച്ച്  ലപ്രഭാടക്ഷന  &
പഭാന്റെച്ച് കേസ്വഭാറകന്റെന (റവനന്യൂ)

44.00

(കേലഭാപനിറല്) 6.00

സബ്മനിഷന  ഓണ്  അഗനികേളചര്
എകച്ച്റനഷന (റവനന്യൂ)

912.00

ഇനഫര്കമഷന ലടകകഭാളജനി (റവനന്യൂ) 65.00

സബ്മനിഷന  ഓണ്  അഗനികേളചര്
ലമക്കകനകസഷന (റവനന്യൂ)

525.00

( കേലഭാപനിറല്) 25.00

ഇന്റെകഗറഡച്ച്  സ്കതീലാം  ഓണ്  അഗനികേളചര്
ലസനസസച്ച് & സഭാറനിസനികച്ച് (റവനന്യൂ)

225.00

ഇന്റെകഗറഡച്ച്  സ്കതീലാം  ഓണ്  അഗനിക്കളചര്
കകേഭാ-ഓപകറഷനറവനന്യൂ)

130.00

ഇന്റെകഗറഡച്ച്  സ്കതീലാം  ഓണ്  അഗനികേളചര്
മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച് (റവനന്യൂ)

1189.00

 (കേലഭാപനിറല്) 1.00

സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച്/യൂണനിയന
ലടറനിടറനികേളക്കഭായനി  നതീക്കനിലവച
തുകേ
ഹരനിതവനിപവ  പദതനികേളക്കച്ച്
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ
റവനന്യൂ - 13687.00 കകേഭാടനി രൂപ
കേലഭാപനിറല് - 54.00   കകേഭാടനി രൂപ
 ---------------------------       
ആലകേ  13741.00 കകേഭാടനി രൂപ

പ്രധഭാനമനനി 
കൃഷനി സനിഞഭായനി 

കയഭാജന  -   3400.00  കകേഭാടനി  രൂപ
(റവനന്യൂ)
 ------------------------------
ആലകേ - 17141.00  കകേഭാടനി രൂപ
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കൃഷനിമനനിയുലട സനര്ശനലാം

22  (1470)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  കവകങ്ങരനി  അഗനികേളചറല്  മഭാര്ക്കറനില്  ബഹു.  കൃഷനി

മനനിയുലട  സനര്ശനത്തനില് ശദയനില്ലപട  അപഭാകേതകേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  എലന്തലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചലതന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കവകങ്ങരനി  അഗനികേളചറല്  അര്ബന  മഭാര്ക്കറനിലന്റെ  പല  സഭാളുകേളുലാം

കേഭാര്ഷനികകേതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതഭായനി  കേഭാണലപട്ടു.

മഭാര്ക്കറനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  ഉല്പന്നെങ്ങള

വഭാങ്ങുന്നെതനിനച്ച്  പുറകമ  സമതീപലത്ത കഹഭാളലസയനില് ഡതീലറുലട  അടുക്കല് നനിനലാം

ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  പചക്കറനികേള  സുതഭാരലമലഭാത്ത  രതീതനിയനില്

വഭാങ്ങുന്നെതഭായനി കേഭാണലപട്ടു.

(ബനി)   മഭാര്ക്കറനിലല  കേഭാര്ഷനികകേതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ

സഭാളുകേള  ഒഴെനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാളഡച്ച്  കസഭാകറജച്ച്

സസ്വകേഭാരല  വലക്തനിയനില്  നനിനലാം  തനിരനിലചടുത്തച്ച്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന ഏല്പനിക്കുവഭാനുലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   മഭാര്ക്കറനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലഭലമഭായ  സലലാം

കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഉപയുക്തമഭാക്കുന്നെ  രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഒരു

സമഗമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കുവഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുലട ഒഴെനിവച്ച്

23  (1471)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുലട എത്ര ഒഴെനിവകേൾ നനിലവനിലുണച്ച് ;

ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുലട പനി.എസച്ച്.സനി. റഭാങ്കച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലുകണഭാ;
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുലട  172  ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണച്ച്.
ജനില തനിരനിച്ചുളള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

തനിരുവനന്തപുരലാം - 1

ലകേഭാലലാം - 1

പത്തനലാംതനിട - 1

ആലപ്പുഴെ - 2

കകേഭാടയലാം - 9

ഇടുക്കനി - 11

 എറണഭാകുളലാം - 1

തൃശ്ശൂര് - 10

 പഭാലക്കഭാടച്ച് - 34

മലപ്പുറലാം - 29

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് - 19

വയനഭാടച്ച് - 5

 കേണ്ണൂര് - 33

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് - 16

     ആലകേ    172

(ബനി)  ഇല.  എന്നെഭാല് ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നെതനിനച്ച്  കൃഷനി വകുപച്ച്  ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയതനുസരനിചച്ച് റഭാങ്കച്ച് ലനിസച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിചച്ച് നനിയമനലാം നടത്തുവഭാനുളള
നടപടനികേള ധൃതഗതനിയനില് പനി.എസച്ച്.സനി. നടത്തനിവരുനണച്ച്.

 കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള

24  (1472)  ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  തരനിശുപഭാടങ്ങള  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം 548.61 കകേഭാടനി രൂപ
വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം പുതനിയതഭായനി
2900  ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്  തരനിശ്ശുനനിലത്തനില്  കൃഷനി  ഇറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  2752.09
ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്  കേരലനല്  കൃഷനി  പുതനിയതഭായനി  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  94
ലഹക്ടറനില്  ഒരുപ്പൂനനിലലാം  ഇരുപ്പൂനനില  കൃഷനിയുലാം  അധനികേമഭായനി  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ലനലച്ച് ല,
പചക്കറനി,  ലതങ്ങച്ച്  തുടങ്ങനിയ  പ്രധഭാന  വനിളകേളുലട  വനികേസനലാം,  ഗണകമനമയുളള
നടതീല്  വസ്തുക്കളുലട  ഉല്പഭാദനലാം,  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുളള  ലഭാബുകേള,  മഭാര്ക്കറ്റുകേള
എന്നെനിവയുലട  വനികേസനലാം,  വനിള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്,  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെര്,
കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസന,  വനിള ആകരഭാഗല കനിനനിക്കുകേള എന്നെനിവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം,
വനിപണനിയനിലനിടലപടച്ച്  ഉല്പന്നെ  സലാംഭരണലാം,  വനിതരണലാം,  മൂലലവര്ദനവച്ച്
തുടങ്ങനിയവയുമഭായനി  ബനലപട  പദതനികേള  പ്രസ്തുത  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ലനലച്ച് ല,  പചക്കറനി കമഖലകേളനില് കൃഷനിയുലട വലഭാപനലാം,  ഉല്പഭാദന വര്ദനവച്ച്
എന്നെനിവയഭാണച്ച് പ്രധഭാനമഭായുലാം ഊന്നെല് നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്.

1)  ലനല്ക്കൃഷനി:  അടുത്ത അഞ്ചുവര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്  കകേരളത്തനിലല ലനല്ക്കൃഷനിയുലട

വനിസതീര്ണലാം  3  ലക്ഷലാം  ലഹക്ടറഭായനി  ഉയര്ത്തുകേലയന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലടയുളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2016  ഓണലാം

മുതല്  2017  ഓണലാം  വലരയുളള  കേഭാലയളവച്ച്  ലനല്ക്കൃഷനി  വര്ഷമഭായനി

ആചേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി

100 കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള ഉളലക്കഭാളളനിച്ചുലകേഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണച്ച്.

വര്ഷങ്ങളഭായനി  തരനിശ്ശേഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്നെതുലാം  കേഭാര്ഷനികകേതര  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി

മഭാറനിവചനിരുന്നെതുമഭായ  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിലല  ആറനമുള,  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല

ലമത്രഭാന  കേഭായല്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  ലനല്ക്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു.  ആറനമുളയനില്

101  ലഹക്ടറനില്  ലനല്ക്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  153.76  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട

പദതനിയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ടനി പ്രകദശത്തച്ച് ലനല്ക്കൃഷനി വനിജയകേരമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.
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കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  ലമത്രഭാന  കേഭായലനില്  120  ലഹക്ടറനില്  ലനല്ക്കൃഷനി

പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു.  പദതനി  പ്രകദശത്തച്ച്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി

ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  80  ലക്ഷലാം  രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനി.

2752.09  ലഹക്ടറനില് കേരലനല്ക്കൃഷനിക്കച്ച് പ്രകതലകേ പദതനി വനിജയകേരമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനി.  ലഹക്ടറനിനച്ച്  13,600  രൂപ  നനിരക്കനില്  374.28  ലക്ഷലാം  രൂപ

പദതനിക്കഭായനി അനുവദനിച്ചു.

2)  പചക്കറനി മനിഷന:  അടുത്ത അഞ്ചുവര്ഷലാംലകേഭാണച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് 50,000

ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്  അധനികേമഭായനി  പചക്കറനി  കൃഷനി  ആരലാംഭനിചച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത

സസ്വയലാംപരലഭാപതയനില് എത്തനിക്കുകേലയന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാലട പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

3) ഓണസമൃദനി: 2016 ഓണക്കഭാലത്തച്ച് കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ

വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  1350  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളനില്  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്,  സലാംസഭാന

കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന എന്നെതീ ഏജനസനികേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട  9-9-2016

മുതല് 13-9-2016  വലര കകേന്ദ്രങ്ങള സലാംഘടനിപനിചച്ച് കേര്ഷകേരുലട ഉല്പന്നെങ്ങളക്കച്ച്

മനികേച  വനിലയുലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  മനിതമഭായ  വനിലയച്ച്  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി

ഉല്പഭാദനിപനിച സുരക്ഷനിത കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങളുലട ലഭലതയുലാം ഉറപഭാക്കനി.

4)  ലലവഗഭാ    2016:  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങളുലട

മൂലലവര്ദനവനിനുളള  സഭാദലതകേളുലാം  അതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനമുളള

സഹഭായങ്ങളുലാം കേര്ഷകേരുലടയുലാം സലാംരലാംഭകേരുലടയുലാം മുന്നെനില് അവതരനിപനിചച്ച് ലലവഗഭാ

2016  എന്നെ  കപരനില്  തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച്  2016  ഡനിസലാംബര്  1  മുതല്  5  വലര

വര്ക്കച്ച്കഷഭാപ്പുലാം ലസമനിനഭാറുലാം പ്രദര്ശനവലാം നടത്തനി. ഇതുവഴെനി ഇഇൗ കമഖലലയക്കുറനിചച്ച്

പുത്തനറനിവലാം നൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിജഭാനവലാം അവകബഭാധവലാം പ്രതനിനനിധനികേളക്കച്ച്

സസ്വഭായത്തമഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞു.

(ബനി)  തരനിശ്ശുപഭാടങ്ങളനില്  ലനല്ക്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഒരുപ്പൂ

നനിലങ്ങള ഇരുപ്പൂ  നനിലങ്ങളഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  879.40  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഒരു പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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25 (1473)  ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കജവ കൃഷനി രതീതനി വര്ദനിച്ചു വരുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില് സലാംസഭാനത്തച്ച്
വനിറഴെനിക്കുന്നെ  മനിക്ക  കേമ്പനനികേളുലടയുലാം  കജവ  വളത്തനിനച്ച്  ഗണനനിലവഭാരലാം
ഇലഭാലയന്നെതച്ച്  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഏലതലഭാലാം കേമ്പനനികേളുലട കജവ
വളങ്ങൾക്കഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് നനിഷ്കർഷനിക്കുന്നെ ഗണനനിലവഭാരമുള്ളലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കജവവളലമന്നെ  കപരനില്  വലഭാജ  വളങ്ങളുലാം  ഗണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞെ
വളങ്ങളുലാം  വനിറഴെനിചതനിലന്റെ  കപരനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം  കേമ്പനനികേൾലക്കതനിലര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കജവ വളങ്ങളുലട ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കജവ  വളങ്ങള  പരനികശഭാധനിച്ചു  ഗണനനിലവരലാം  നനിശയനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതച്ച്  ഏതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിലയയഭാലണന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുളള  ലഫര്ടനിലലലസര്  കേണ്കടഭാള

ഓര്ഡര്  1985  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  ലലജവവളങ്ങളുലട  ഗണനനിലവഭാര  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  സനിറനി  കേകമ്പഭാസച്ച്,  ലവര്മനി  കേകമ്പഭാസച്ച്,

ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് മനുവര്, കഫഭാലലസറച്ച് റനിചച്ച് ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് മനുവര്, ബകയഭാ എനറനിചച്ച്ഡച്ച്

ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് മനുവര്  (ജതീവഭാണു സമ്പുഷ ലലജവവളലാം),  എല്ലുലപഭാടനി  (അസലാംസ്കൃതലാം),

എല്ലുലപഭാടനി  (നതീരഭാവനിയനില്  സലാംസ്കരനിചതച്ച്)  എന്നെനിങ്ങലന   ഏഴെനിനലാം  ലലജവവളങ്ങളക്കച്ച്

മഭാത്രമഭാണച്ച് നനിലവനില് ഗണനനിലവഭാര നനിയനണ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിക്കലപടനിട്ടുളളതച്ച്.

ഇത്തരത്തനിലുളള ലലജവവളങ്ങള ഗണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

അലാംഗതീകൃത  ലലജവവളങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നനിലവനില്  67

ഏജനസനികേളക്കച്ച് സലാംസഭാന കൃഷനി വകുപച്ച് രജനികസഷന നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത

ഏജനസനികേള  ലഫര്ടനിലലലസര്  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഡര്  1985  അനുശഭാസനിക്കുന്നെ

പ്രകേഭാരലാം  ഗണനനിലവഭാരമുളള  ലലജവവളങ്ങളഭാണച്ച്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതച്ച്.  ഇഇൗ

ഏജനസനികേളുലട കപരച്ച് വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ഇല.  എന്നെഭാല് കൃഷനി വകുപനിലന്റെ രജനികസഷന വഭാങ്ങനി ലലജവവളവലാം
ലലജവ  കേതീടനഭാശനിനനിയുലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  ഏജനസനികേളുലട  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട
ഗണനനിലവഭാരലാം കേര്ശന പരനികശഭാധനയച്ച് വനികധയമഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി)  ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള
കൃഷനി വകുപച്ച് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലഫര്ടനിലലലസര്  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഡര്  1985
പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുളള  അലാംഗതീകൃത  ലലജവവളങ്ങളുലട  ഗണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനുളള  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല് ബഭാലാംഗ്ലൂര്  ആസഭാനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ റതീജനിയണല്
ലസന്റെര് കഫഭാര്  ഒഭാര്ഗഭാനനികേച്ച്  ഫഭാമനിലാംഗച്ച്  എന്നെ സഭാപനലത്തയഭാണച്ച്  നഭാളനിതുവലര
ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  ആശയനിച്ചുവരുന്നെതച്ച്.  ആയതനിനഭാല്,
സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിറഴെനിക്കുന്നെ  ലലജവവളങ്ങളുലട  ഗണപരനികശഭാധന  വലഭാപകേമഭായ
കതഭാതനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് സഭാധനിചനിടനില.

പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  പടഭാമ്പനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെ  രഭാസവള
ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാശഭാലകയഭാടച്ച്  കചേര്ന്നെച്ച്  ബകയഭാ ലഫര്ടനിലലലസര് ആന്റെച്ച്
ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് മനുവര് കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലകബഭാറടറനി  (BOQCL)  എന്നെ കപരനില്
ഒരു  ലലജവവള  ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാശഭാലയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങുന്നെതനിനഭായനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാംതലന്നെ  പരനികശഭാധനഭാശഭാല  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

 സമഗ കേഭാര്ഷനികേ നയലാം

26 (1474) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .     അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് സമഗ കേഭാര്ഷനികേ നയലാം ലകേഭാണ്ടു വരുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നയത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ  അഭനിവൃദനിയച്ച്  ഉതകുന്നെ  എലന്തലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച് ഉളലപടുത്തുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തലഭാലാം;

(സനി)  ഈ നയലാം  എന്നെകത്തയച്ച്  പ്രഖലഭാപനിക്കുവഭാനഭാകുലമന്നെഭാണച്ച്  കേരുതുന്നെലതന്നെച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണ  കേഭാലത്തച്ച്  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിചച്ച് അലാംഗതീകേരനിച ലലജവ കേഭാര്ഷനികേ നയലാം തലന്നെയഭാണച്ച് ഇഇൗ സര്ക്കഭാരുലാം
പനിന്തുടരുന്നെതച്ച്.  എന്നെഭാല്  ലലജവ  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തച്ച്  കദശതീയ  തലത്തനിലുലാം
അന്തഭാരഭാഷ തലത്തനിലുമുണഭായനിട്ടുളള നൂതന മഭാറങ്ങളകൂടനി ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുളള
പുതുക്കനിയ ലലജവ കേഭാര്ഷനികേ നയലാം രൂപതീകേരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കുവഭാനുളള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

 കദശതീയ ബകയഭാഗലഭാസച്ച് വനികേസന പദതനി

27  (1475)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില്
എത്ര ഫഭാമനിലനി കടപച്ച് ബകയഭാഗലഭാസച്ച് പഭാന്റുകേള സഭാപനിചനിട്ടുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാന്റുകേള ഫലപ്രദമഭാകണഭാ എന്നെച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  പഭാന്റുകേള  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  വകുപച്ച്  തലത്തനില്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  2014-15  വര്ഷലാം  111  പഭാന്റുകേളുലാം  2015-16 വര്ഷലാം
109 പഭാന്റുകേളുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   2016-17 വര്ഷലാം  നഭാളനിതുവലര  46 പഭാന്റുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ കദശതീയ ബകയഭാഗലഭാസച്ച് പദതനി പ്രകേഭാരലാം
സഭാപനിചനിട്ടുളള  എലഭാ  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  പഭാന്റുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമവലാം
പരഭാതനികേലളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്
സനര്ശനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണച്ച്.  കൃഷനി  അസനിസന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്,
കൃഷനി  ലഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  തുടങ്ങനിയ  ഉകദലഭാഗസരുലാം  പഭാന്റുകേള
ഫലപ്രദമഭാകണഭാലയന്നെച്ച് വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനച്ച് ഇനലസക്ഷന നടത്തഭാറുണച്ച്. കൂടഭാലത
കകേന്ദ്രസലാംഘലാം,  ഓഡനിറച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  എന്നെനിവരുലാം ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  പഭാന്റുകേള ഇടയനിലട
പരനികശഭാധന നടത്തനി പ്രവര്ത്തനക്ഷമത വനിലയനിരുത്തഭാറുമുണച്ച്.

(സനി)  കദശതീയ  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  പഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  സബ്സനിഡനി  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള തഭാലഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്.
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പഭാന്റെനിലന്റെ വലനിപലാം സബ്സനിഡനി (രൂപ)

1 m3

ജനറല് എസച്ച്.സനി.

5500 7000 

2m3-6m3 9000 11000 

ടനി  സബ്സനിഡനി  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  നല്കേനിവരുന.  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്
പഭാന്റുകേള  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  പദതനി
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ലതീഫച്ച്  ലലറ്റുകേള  എലഭാ  കൃഷനി  ഭവനുകേള  വഴെനിയുലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  കപഭാസറുകേള  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില്
പതനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി പദതനി കൂടുതല് വലഭാപകേമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഫഭാലാം ഇനഫര്കമഷന
ബന്യൂകറഭാ  മുകഖന  'കകേരള  കേര്ഷകേന'  മഭാസനികേയുലട  കേവര്  കപജനില്  വനിവരങ്ങള
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്. മറച്ച് പത്ര, ശവണ, ദൃശല മഭാധലമങ്ങള വഴെനിയുലാം ആവശലമഭായ
പ്രചേഭാരണലാം  നടത്തുനണച്ച്.  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  കടണ്കേതീ  ഏജനസനിഷനിപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
പരമഭാവധനി  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 തരനിശച്ച് നനിലങ്ങളനിലല കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കഭാന നടപടനി

28  (1476)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം തരനിശ്ശേഭായനി കേനിടന്നെ
എത്രകത്തഭാളലാം സലങ്ങളനില് ലനല്ക്കൃഷനി, പചക്കറനിക്കൃഷനി എന്നെനിവ നടത്തനിലയന്നെച്ച്
ലവകവ്വലറ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതുവഴെനി എന്തുമഭാത്രലാം ഉത്പഭാദനലാം നടത്തനിലയനലാം എത്ര ഉത്പഭാദനലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  വലഭാപനിപനിക്കഭാകമഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലനലച്ച് ല:  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം 2016-2017
വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ആലകേ  2900  ലഹക്ടര്  തരനിശ്ശുനനിലത്തനില്  ലനല്ക്കൃഷനി
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  2752  ലഹക്ടറനില് കേരലനല്ക്കൃഷനിയുലാം  94  ലഹക്ടറനില് ഒരുപ്പൂ
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നനിലലാം  ഇരുപ്പൂനനില  കൃഷനിയുലാം  അധനികേമഭായനി  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  മനിക്ക  സലങ്ങളനിലുലാം
ലകേഭായച്ച് ആരലാംഭനിചച്ച് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.

പചക്കറനി:  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം ഇതുവലര 477
ലഹക്ടര്  തരനിശ്ശുനനിലങ്ങളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനിയനിറക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനി
സലത്തച്ച് കൃഷനിയനിറക്കഭാനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  മനിക്ക  സലങ്ങളനിലുലാം  ലനല്ക്കൃഷനിയുലട  ലകേഭായച്ച്  ആരലാംഭനിചച്ച്
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  പൂര്ണമഭായുലാം  ലകേഭായച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞെഭാല്  മഭാത്രകമ  ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ
കേണക്കച്ച് വലക്തമഭാകുകേയുളള. ലനല്ക്കൃഷനിയനില്നനിനലാം 14500 ലമ. ടണ് ഉല്പഭാദനലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണച്ച്.  ഇതുവലര  9542  ടണ്  പചക്കറനി  ഇഇൗ  പദതനിവഴെനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിച്ചു. 15400 ടണ് പചക്കറനി ഉല്പഭാദനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  ഇഇൗ  പ്രവര്ത്തനലാം  അടുത്ത  വര്ഷലാം  കൂടുതല്  വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.  തരനിശ്ശുനനില ലനല്ക്കൃഷനി  3633  ലഹക്ടറനില് ലഹക്ടറനിനച്ച്
30000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കേനി നടപനിലഭാക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന.

2017-18-ല്  1000  ലഹക്ടര്  തരനിശ്ശുനനിലത്തച്ച്  പചക്കറനിക്കൃഷനിയനിറക്കഭാനഭാണച്ച്
പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതച്ച്. ഇതച്ച് കൂടഭാലത റബ്ബര് കബഭാര്ഡുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച്
റബ്ബര്  പഭാകന്റെഷനുകേളനില്  ഇടവനിളയഭായനി  പചക്കറനിക്കൃഷനിയുലാം  വഭാഴെക്കൃഷനിയുലാം
ലചേയ്യുന്നെതനിനുളള ഒരു പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

 കകേഭാള നനിലങ്ങളനില് ലനല്ക്കൃഷനി

29 (1477) ശതീ  .    മുരളനി ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് ആലകേ
എത്ര ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് അധനികേമഭായനി ലനല്ക്കൃഷനി ഇറക്കുകേയുണഭായനി;

(ബനി)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല കകേഭാള നനിലങ്ങളനില് ലനല്ക്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാലാം;

(സനി)  അടുത്ത  സതീസണനില്  കൂടുതല്  പ്രകദശങ്ങളനില്  കൃഷനി  ഇറക്കഭാന
എലന്തങ്കനിലുലാം പദതനി കൃഷനി വകുപച്ച് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  2900
ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് തരനിശ്ശുനനില കൃഷനിയുലാം 2752.092 ലഹക്ടറനില് കേരലനല്ക്കൃഷനിയുലാം
94 ലഹക്ടറനില് ഒരുപ്പൂ നനിലലാം ഇരുപ്പൂനനില കൃഷനിയുലാം അധനികേമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല കകേഭാള നനിലങ്ങളനില് സമഗ കകേഭാളനനില വനികേസന
പദതനി പ്രകേഭാരലാം 628 ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് ലലജവ ലനല്ക്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
പുറക്കരപടവനില് 94 ലഹക്ടര് ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ലചേയനിരുന്നെ സലലാം ഇരുപ്പൂ കൃഷനിയഭാക്കനി
മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  അടുത്ത  സതീസണനില്  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  ലനല്ക്കൃഷനി
വനികേസന പദതനികേളക്കുപരനിയഭായനി  1500  ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരനിപ്പൂ
കൃഷനിയഭാക്കഭാനുലാം  3633  ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്  (കകേഭാണ്ടഭാക്ടച്ച്  ഫഭാമനിലാംഗച്ച്)  തരനിശ്ശുനനില
ലനല്ക്കൃഷനിയുലാം  1200  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുളള  കബഭാക്കുതല  പദതനികേളക്കഭായുളള
സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  ലനല്വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിച്ചുളള  പുതനിയ
പദതനികേളക്കച്ച്  262  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കപ്രഭാജക്ടടനിസഭാനത്തനില്  ലനല്ക്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
100 ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുളള പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന.

 കേര്ഷകേ ആതഹതല

30  (1478)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേര്ഷകേ  ആതഹതലലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം
കേര്ഷകേലന കേടലക്കണനിയനില് നനിനലാം രക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം മുനസര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേളനില് നനിനലാം എലന്തലഭാലാം വലതനിയഭാനങ്ങളഭാണച്ച് ഇകപഭാള സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാര്ഷനികേ നയത്തനിലല സുപ്രധഭാന വലവസകേള
ഒഴെനിവഭാക്കനിയതച്ച്  മൂലമുണഭായ  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനച്ച്
വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) (1) 2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതല്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
 പ്രതനിമഭാസലാം 1000 രൂപ കേര്ഷകേ ലപനഷന അനുവദനിച്ചു.

(2) പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം  മൂലമുളള  കൃഷനിനഭാശത്തനിനച്ച്  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയച്ച്
 മഭാത്രമഭായനി 27 കകേഭാടനി രൂപയുലാം മറച്ച് ജനിലകേളക്കച്ച് 25 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കൃഷനി 

വകുപച്ച് അനുവദനിച്ചു.

(3) പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര് നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്നെ കുടനിശ്ശേനികേയഭായ  116.53
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 കകേഭാടനി  രൂപയനില്  77.09  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനിനകേലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
 നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(4) വനിപണനി  ഇടലപടലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനികശഷഭാവസരങ്ങളനില്
 കേര്ഷകേരുലട  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കച്ച്  മനികേച  വനില  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
 പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ഉല്പന്നെങ്ങള  കനരനിടച്ച്  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം
 കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  വഴെനി  നലഭായവനിലയച്ച്  വനിപണനലാം  നടത്തുകേയുലാം
 ലചേയ്തുവരുന.

(5) ലനലനിലന്റെ സലാംഭരണ വനില 22.50 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി നനിശയനിച്ചു.

(6) കേഭാര്ഷനികേ വഭായകേളക്കച്ച് തനിരനിചടവനിനച്ച് കമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിച്ചു.

(7) പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണത്തനിനച്ച്  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉണഭായനിരുന്നെ  മുഴുവന
 തുകേയുലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കേനി. ഇതനിനഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപ സര്ക്കഭാര്
 കകേരലഫഡനിനച്ച് നല്കേനി.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയ കേഭാര്ഷനികേ നയത്തനിലല
സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നെതുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഗണമുളളതുമഭായ  എലഭാ  ഘടകേങ്ങളുലാം  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിനച്ച്  അനുസൃതലാം  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  തനതച്ച്  കൃഷനി  രതീതനികേള
ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  തനതച്ച്  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കച്ച് കൂടുതല് വനിപണനി കേലണത്തുന്നെതനിനുലാം
അത്തരത്തനില്  സലാംകയഭാജനിതമഭായ  കൃഷനിവലഭാപനവലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെ
ലലവവനിദലവല്ക്കരണവലാം അടനിസഭാനലപടുത്തനിയുളള സമഗ കേഭാര്ഷനികേ നയമഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതച്ച്.

കേര്ഷകേ ലപനഷന

31 (1479) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേര്ഷകേ ലപനഷന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനില് കേഭാലതഭാമസലാം വന്നെനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് എത്ര മഭാസലത്ത ലപനഷന കുടനിശ്ശേനികേയുണച്ച് എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കുടനിശ്ശേനികേയുലണങ്കനില് വനിതരണലാം ലചേയഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) വനിവനിധ ജനിലകേളനില് 8 മുതല് 15 മഭാസലാംവലര കുടനിശ്ശേനികേയുണച്ച്.
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(സനി)  പുതുക്കനിയ  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചച്ച്  കുടനിശ്ശേനികേ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസകത്തഭാലട  കുടനിശ്ശേനികേ  ലപനഷന  തുകേ
വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.

 കേര്ഷകേ ലപനഷന വനിതരണലാം

32 (1480) ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഒരു വര്ഷമഭായനി  ലപനഷന വനിതരണലാം
ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
ബജറനില് എത്ര രൂപയഭാണച്ച് കേര്ഷകേ ലപനഷനച്ച് കവണനി നതീക്കനി വചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  ഈ
തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലപനഷന പദതനിയനില് നനിനലാം അര്ഹരഭായ കേര്ഷകേലര ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതഭായുള്ള
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2015-16  കേഭാലഘടത്തനില്  എത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കഭാണച്ച്  ലപനഷന
ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നെതച്ച്;  ഇതനിനഭായനി എത്ര രൂപയഭാണച്ച് ലചേലവഭാക്കനിയതച്ച്; 2016-17-ല്
എത്ര  കേര്ഷകേരഭാണച്ച്  ഈ  ലപനഷന  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളലതന്നെച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപനഷന  അര്ഹരുലട  മഭാനദണ്ഡലാം  നനിശയനിക്കുന്നെ  ലനിസച്ച്
തയഭാറഭാക്കുന്നെതനില്  ധഭാരഭാളലാം  അപഭാകേതകേള  ഉണഭായനിരുന്നെതനിനഭാല്  കേര്ഷകേ
ലപനഷന ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നെവരുലട ലനിസനില്നനിനലാം അനര്ഹലര ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
മഭാനദണ്ഡലാം പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നെതനിനുമഭായുളള  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവന്നെനിരുന്നെതനിനഭാലഭാണച്ച്
ലപനഷന മുടങ്ങനിയതച്ച്.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പുനര്നനിര്ണയനിചച്ച്  3-3-2017-ല് ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  113.5  കകേഭാടനി  രൂപ ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെയുടന  ഇഇൗ  തുകേ
പൂര്ണമഭായുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശഷലാം  മുന  സര്ക്കഭാര്  നല്കേഭാന  കുടനിശ്ശേനികേ  ആക്കനിയനിരുന്നെതുളലപലട
151.41 കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനകേലാം നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  2015-16  കേഭാലഘടത്തനില്  348672  കപര്ക്കഭാണച്ച്  ലപനഷന
ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നെതച്ച്.  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില്  356663  കേര്ഷകേരഭാണച്ച്
ലനിസനിലുളളതച്ച്. ആലകേ  448.15 കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനഭായനി ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 111

 വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിലല ലനല്ക്കൃഷനി

33 (1481) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  ലനല്ക്കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നെ  വയലുകേളുലട  വനിസ്തൃതനി
മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് ലനല്ക്കൃഷനി വനിസ്തൃതനിയനില് വര്ദനവച്ച്
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; ആയതച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലനല്ക്കൃഷനി പുനന്തഃസഭാപനത്തനിനഭായനി കേഴെനിഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
എത്ര തുകേ വയനഭാടച്ച് ജനിലയനില് ലചേലവഴെനിച്ചു എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1) കേല്പറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം - 1237 ലഹ.

2) ബകത്തരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം - 3883 ലഹ.

3) മഭാനന്തവഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം - 3045 ലഹ.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുളളനില്  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  ലനല്ക്കൃഷനി
വനിസ്തൃതനിയനില് വര്ദനവച്ച് ഉണഭായനിടനില.

(സനി)  ലനല്ക്കൃഷനി  വനികേസന പദതനിയഭായനി  287.04  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.
ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ. പദതനിയനില് 358.3 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.

 കഡറഭാ ബഭാങ്കനില് തനിരുത്തലുകേള വരുത്തുവഭാന നടപടനി

34  (1482)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2008-ലല  തണതീര്ത്തട  നനിയമത്തനിനച്ച്  മുനപച്ച്  നനികേത്തനിയതുലാം  വതീടച്ച്
ഉളലപലട  സനിതനിലചേയ്യുന്നെ  സലങ്ങളുലാം  ലതറഭായനി  കഡറഭാ  ബഭാങ്കനില്  നനിലമഭായനി
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലതറഭായനി  ഉളലപടനിട്ടുള്ള സലങ്ങലള സലാംബനനിചച്ച്  കഡറഭാ  ബഭാങ്കനില്
തനിരുത്തലുകേള വരുത്തുന്നെതനിനച്ച് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.
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(ബനി)  ആകക്ഷപമുളള  കകേസ്സുകേളനില്  ഉപഗഹ  ചേനിത്രത്തനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
2008-ലല  സനിതനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  പരഭാതനി  തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിലുളള  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലുണച്ച്.

 കേയഭാടച്ച് കൃഷനി

35 (1483)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫച്ച്.  XXI  സ്കതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിലല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏകഴെഭാലാം,  പട്ടുവലാം,  ലചേറുകുന്നെച്ച്,  കേണപുരലാം
എന്നെതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലല  കേയഭാടച്ച്  കൃഷനി  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണപുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്.  XXI  സ്കതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിലല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏകഴെഭാലാം,  പട്ടുവലാം,  ലചേറുകുന്നെച്ച്,  കേണപുരലാം
എന്നെതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലല  കേയഭാടച്ച്  കൃഷനി  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  1023.51  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം
ആയതനിലന്റെ ലടണര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളനില്
ഏകഴെഭാലാം,  കേണപുരലാം എന്നെതീ പഞഭായത്തുകേളനിലല പ്രവൃത്തനികേളുലട എഗനിലമന്റെച്ച് ലവചച്ച്
പണനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനുളള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനി  രണച്ച്
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ആദല  ലടണറനില്  പ്രതനികേരണങ്ങലളഭാനലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
റതീ-ലടണര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കകേരലഫഡച്ച് മുകഖന പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം

36 (1484) ശതീ  .  എ  .  എലാം  .   ആരനിഫച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .     മുരളനി ലപരുലനലനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് കകേരലഫഡച്ച് മുകഖന പചകത്തങ്ങ സലാംഭരനിച ഇനത്തനില്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലകേഭാടുത്തച്ച് തതീര്ക്കഭാനുള്ള തുകേ എത്രലയന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേ ലകേഭാടുത്തച്ച് തതീര്ക്കുന്നെതനിനഭായനി ഇകപഭാള എത്ര കകേഭാടനി
രൂപയഭാണച്ച് അനുവദനിചതച്ച്;
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(സനി)  ഏതച്ച്  തതീയതനി  വലരയുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേയഭാണച്ച്  ഈ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
ലകേഭാടുത്തച്ച് തതീര്ക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നെതച്ച്;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  മുഴുവന  കുടനിശ്ശേനികേയുലാം  ഏതച്ച്  തതീയതനിയകേലാം  ലകേഭാടുത്തച്ച്
തതീര്ക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരനിച  വകേയനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കുവഭാനുണഭായനിരുന്നെ മുഴുവന തുകേയുലാം ലകേഭാടുത്തച്ച് തതീര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

 നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന

37 (1485) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  എത്ര
ഫഭാക്ടറനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്;  ഇവ  ഏലതലഭാലമനലാം  എത്രലയണലാം  അടഞ്ഞു
കേനിടക്കുനലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടയല്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണ  സഭാപനലാം
തുടങ്ങുവഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം
ലപ്രഭാകപഭാസല് കൃഷനി വകുപനില് ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ഏലതങ്കനിലുലാം
ഫഭാക്ടറനികേള നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന്നെ സഭാപനങ്ങള തുറന്നെച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ആലകേ  എത്ര  കകേഭാടനിയുലട  ആസനിയഭാണച്ച്  നഭാളനികകേര  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുളളതച്ച്;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  2014-ല്
പുനരുജതീവന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചതനിലനത്തുടര്ന്നെച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനിലല  എലത്തൂരനില്  പ്രതനിദനിനലാം  300  ലനിറര്  ഉല്പഭാദനകശഷനിയുളള  നതീരഭാ
പഭാന്റുലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിലല  ആറനിങ്ങല്  മഭാമത്തുളള  നഭാളനികകേര
കകേഭാലാംപകനില് പ്രതനിദനിനലാം  1160  ലനിറര് ഉല്പഭാദനകശഷനിയുളള വനിര്ജനിന കകേഭാക്കനടച്ച്
ഓയനില്  പഭാന്റുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില്  രണച്ച്  പഭാന്റുകേളുലാം  അടഞ്ഞെച്ച്
കേനിടക്കുകേയഭാണച്ച്.  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ആരലാംഭനിച  ഇഇൗ  പഭാന്റെനില്
800/2019
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സഭാപനിചനിട്ടുളളതച്ച്  ഗണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  യനസഭാമഗനികേളഭാണച്ച്.  ടയല്റണ്
നടത്തനിയകപഭാളത്തലന്നെ  യനത്തകേരഭാറുമൂലലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലച്ചുകപഭാകുകേയഭാണുണഭായതച്ച്.
ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് വനിജനിലനസച്ച് അകനസ്വഷണലാം നടത്തുന്നെതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേഭാടയല്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണ  സഭാപനലാം  തുടങ്ങുന്നെ
വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ഇല. 

(ഡനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(ഇ)  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  ലഭലമഭാക്കനിയ  വനിവരമനുസരനിചച്ച്
നനിലവനില് കേമ്പനനിയുലട ആസനി 287.96 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.

നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം

38 (1486)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കകേരകേര്ഷകേരനില്  നനിന്നെച്ച്  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരനിക്കന്നെ
പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരലഫഡച്ച്  കൃഷനിഭവന  മുകഖന  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണലാം  നടത്തനിയ
വകേയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  തുകേ  നല്കുന്നെതനില്  കുടനിശ്ശേനികേവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നെതച്ച് എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേകമ്പഭാള  വനില  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിച  തഭാങ്ങുവനിലകയക്കഭാള  കൂടുതല്
ആകേയഭാല്  ഇകപഭാള  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്  ഉല്പന്നെലാം  ലപഭാതുകേകമ്പഭാളത്തനില്
വനിറഴെനിക്കഭാനഭാണച്ച് തഭാല്പരലലപടുന്നെതച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിച  വകേയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്നെ കുടനിശ്ശേനികേ പൂര്ണമഭായുലാം നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.

(സനി) പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി കേര്ഷകേ സലാംഘടന
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി കൃഷനി വകുപ്പുമനനി നടത്തനിയ ചേര്ചയനില് സലാംഭരണത്തനിനഭായനി
കൃഷനി  ഭവനുകേള  കൂടഭാലത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങകളയുലാം  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദന
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കേമ്പനനികേകളയുലാം  ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉയര്നവരനികേയുണഭായനി.
നഭാളനികകേര  സലാംഭരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതുലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതുമഭായ  വനിഷയങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

നതീരയുലട ഉല്പഭാദനലാം

39 (1487)  ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് നതീരയുലട ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം വനിപണനി
വലഭാപകേമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കമഖലയനിൽ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നെതനിനഭായനി
കൂടുതല് കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് നതീരയുലട ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട കനതൃതസ്വത്തനില് ലതങ്ങനില്നനിനലാം നതീരയുലാം
ലതങ്ങനിന  പൂങ്കുലയനില്നനിനലാം  കകേര  ചേക്കരയുലട  ഉല്പഭാദനലാം  സലാംബനനിചച്ച്
ലഡകമഭാണ്കസഷനുലാം പരനിശതീലനത്തനിനുമഭായനി ഒരു ലലപലറച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച് നതീകലശസ്വരലാം
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ആരലാംഭനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  നതീരയുലട  ലലപലറച്ച്  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ
ലചേലവകേളക്കഭായനി 130 ലക്ഷലാം രൂപ കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയച്ച് നല്കേനിയനിരുന.
ലലപലറച്ച്  കപ്രഭാജക്ടനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ നതീരയുലട വനിപണന ചുമതല നഭാളനികകേര
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനഭായനിരുന.  ഇതനിനഭായനി  180  ലക്ഷലാം രൂപ കകേഭാര്പകറഷനച്ച്
നല്കേനിയനിരുന.  തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച്  ലസകകടറനിയറനില്  സഭാപനിചനിട്ടുളള
ലവനഡനിലാംഗച്ച്  ലമഷതീനനിലൂലടയുലാം  നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ എലത്തൂര്,
ഇടപളളനി  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലുളള  വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലടയുലാം  നതീര  വനിപണനലാം
നടത്തനിവരുന. 

സലാംസഭാനത്തച്ച്  നതീര  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം
കബഭാണലലഫഡച്ച്  ജഭാഗറനി  ഉല്പഭാദകേര്  കകേരള  കസറച്ച്  ബനിവകറജച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന,
കകേഭാക്കനടച്ച്  ലപ്രഭാഡന്യൂസര്  ലസഭാലലസറനി/  സമനിതനി,  കകേഭാക്കനടച്ച്  ലപ്രഭാഡന്യൂസര്
ലഫഡകറഷന,  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  കകേരള  അകഗഭാഇനഡസതീസച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന,  കകേഭാക്കനടച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നെനിവര്ക്കച്ച്
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നതീര  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ  ലസഭാലലസറനികേള  ലഫഡകറഷനുകേളക്കച്ച്  ലകേടനിട
യനസഭാമഗനികേളക്കച്ച്  പരമഭാവധനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കഭാന
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വലവസയുണച്ച്.  അതുപ്രകേഭാരലാം  ലലകേപ്പുഴെ  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ  കേമ്പനനിക്കുലാം
കുറനിയഭാടനി  കകേഭാക്കനടച്ച്  ഫഭാര്കമഴച്ച്  ലപ്രഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനിക്കുലാം  കേരപ്പുറലാം  കകേഭാക്കനടച്ച്
ലപ്രഭാഡന്യൂകസഴച്ച് കേമ്പനനിക്കുലാം 50 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡച്ച്
മുകഖന നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  2016-17-ല് വടകേര കകേഭാക്കനടച്ച്  ഫഭാര്കമഴച്ച്  ലപ്രഭാഡന്യൂസര്
കേമ്പനനിക്കച്ച് നതീര ഉല്പഭാദന യൂണനിറനിനഭായനി 44.16 ലക്ഷലാം രൂപ നഭാളനികകേര വനികേസന
കബഭാര്ഡച്ച് മുകഖന നല്കുന്നെതനിനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നതീര  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നതീര  ലടകതീഷലന പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനി  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡച്ച്,
കകേന്ദ്ര കതഭാടവനിള ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം എന്നെനിവ മുകഖന നല്കുന്നെതഭാണച്ച്.

കൃഷനി വകുപനിലന്റെ നതീര ലടകതീഷലന പരനിശതീലന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2016-17-ല്
കകേരള സലാംസഭാന നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനച്ച് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി 75 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ലതഭാഴെനില്  ലലവദഗ്ദ്ധലലാം
ലഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  35  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഒരു കപ്രഭാജക്ടച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലതഭാഴെനില് ലലനപുണല വകുപനിനച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനച്ച് ഉടനടനി അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുലമന്നെച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. ഇഇൗ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നതീര കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നെതഭാണച്ച്.

ആനക്കയലാം കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം

40 (1488)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിലല ആനക്കയലാം കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനില്
കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്  ആരലാംഭനിച  'അകഗഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി'  ഇകപഭാള
ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  പ്രസ്തുത
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനിയഭായനി  ഏലതങ്കനിലുലാം  പുതനിയ  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  ആനക്കയലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രത്തനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ടനി  പ്രവൃത്തനികേളുലട
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ഭഭാഗമഭായനി  വന്യൂ  കപഭായനിന്റെച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ജലസലാംഭരണനിയനില്  ലലനകലഭാണ്  ഷതീറച്ച്
ലകേഭാണ്ടുളള ആവരണലാം, കുളത്തനിനച്ച് ചുറ്റുലാം നടപഭാത നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നെനിവ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  സര്വ്വകേലഭാശഭാലഭാ
തലത്തനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനിഷരഹനിത പചക്കറനി

41  (1489)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളക്കച്ച് കേഭാരണമഭാകുന്നെ വനിഷലാം കേലര്ന്നെ പഴെങ്ങളുലാം,  പചക്കറനികേളുലാം
അനനിയനനിതമഭായനി  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനികലയച്ച്  കേടത്തുന്നെ
കേഭാരലലാം ശദയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  വനിഷരഹനിതവലാം,  കജവവളലാം മഭാത്രലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതുമഭായ
പഴെങ്ങളുലാം  പചക്കറനികേളുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഴെങ്ങളനിലുലാം,  പചക്കറനികേളനിലുലാം  ഉള്ള  വനിഷഭാലാംശത്തനിലന്റെ  കതഭാതച്ച്
നനിര്ണയനിക്കുന്നെതനിനുലാം,  വനിഷഭാലാംശലാം  കൂടുതലുള്ള  പചക്കറനികേളുലാം,  പഴെങ്ങളുലാം
പനിടനിലചടുത്തച്ച് നശനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം അടനിയന്തര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലലജവകൃഷനിയുലട  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്.  നല  കൃഷനി  മുറകേള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
വനിഷവനിമുക്തമഭായ  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  സലാംസഭാനലത്ത  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ധനസഹഭായവലാം  നല്കുനണച്ച്.  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലൂലട  ലലജവകൃഷനി
വലഭാപനത്തനിനഭായനി  നല  കൃഷനി  മുറകേള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട
ഉല്പഭാദനലാം മുനനനിര്ത്തനി എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം കസറുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലവര്മനി
കേകമ്പഭാസച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  ലലജവകൃഷനിയുലട  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് ഫഭാലാം സ്കൂള സഭാപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. കസറുകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ
ലലജവപചക്കറനികേള സലാംഭരനിചച്ച്  വനിപണനലാം നടത്തുന്നെതനിനഭായനി ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കസറുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  പചക്കറനികേളക്കച്ച്  ജനി.എ.പനി.
സര്ടനിഫനികക്കഷന  സഹനിതലാം  പ്രകതലകേ  പഭാക്കനിലാംഗച്ച്  ഉളലപലട  വനില്പന
നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണച്ച്.  വടവട,  കേഭാന്തല്ലൂര്  കമഖല  ഒരു
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പ്രകതലകേ പചക്കറനി ഉല്പഭാദകേ കസഭാണഭായനി പ്രഖലഭാപനിചച്ച് ഗണകമനമയുളള പചക്കറനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇവ  കകേരളത്തനിലല  മറച്ച്
ജനിലകേളനില്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  സഭാളുകേള  വഴെനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുവരുന.
ലലജവകൃഷനിയനില്  മനികേച  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നെ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങള,
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  പഞഭായത്തുകേള എന്നെനിവയച്ച് അവഭാര്ഡച്ച്
നല്കുന.  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്തലന്നെ ലലജവവളലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച് ലലജവവള
നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന പദതനിയുണച്ച്.

(സനി)  14  ഓളലാം  മഭാരകേ  രഭാസ  കേതീടനഭാശനിനനികേള  സലാംസഭാനത്തച്ച്
നനികരഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നെച്ച്  വരുന്നെ  പഴെലാം-പചക്കറനികേളുലട
സഭാമ്പനിളുകേള  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  നനിനളലപലട  കശഖരനിചച്ച്  കേതീടനഭാശനിനനി
അവശനിഷ  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബനിലുലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുളള
ലഭാബുകേളനിലുലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  പരസലലപടുത്തുനണച്ച്.  അമനിതമഭായ
കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗത്തനിലനതനിലര  അയല്സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  കേര്ഷകേരനില്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  പഴെലാം,  പചക്കറനികേളനിലല  വനിഷഭാലാംശ
പരനികശഭാധനയഭായനി  ലവളളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനില്  സഭാപനിചനിട്ടുളള
അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരമുളള  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ  വനിഷഭാലാംശ  പരനികശഭാധനഭാ
ലഭാബനിലല ഫലങ്ങള പരസലലപടുത്തഭാറുണച്ച്.

ആറനമുള വനിമഭാനത്തഭാവള പദതനി പ്രകദശത്തച്ച് കൃഷനി

42 (1490) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറന്മുള  വനിമഭാനത്തഭാവള  പദതനി  പ്രകദശത്തച്ച്  കൃഷനി  ഇറക്കുന്നെതച്ച്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില് എത്ര സലലത്തന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കൃഷനി  ഇറക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പ്രഭാരലാംഭ  ഘട  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണങ്കനില്  അതനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസ  എലന്തന്നെച്ച്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലത്തച്ച്  നനിന്നെച്ച്  എത്ര  അളവനില്  ലനലഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തരനിശ്ശേഭായനി കേനിടന്നെ ആറനമുള വനിമഭാനത്തഭാവള പദതനി
പ്രകദശത്തച്ച്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  കൃഷനി
പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആദലഘടലാം  എന്നെ  നനിലയനില്  56  ലഹക്ടറനില്  ലനല്ക്കൃഷനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടനിരുന്നെലതങ്കനിലുലാം  ഇകതവലര  101  ലഹക്ടറനില്
കൃഷനി ഇറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. വനിളലവടുപച്ച് ആരലാംഭനിചച്ച് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ആറനമുള  പ്രകദശലത്ത  പുന്നെയഭാടച്ച്,  കേഭാഞ്ഞെനിരകവലനി,  ആറനമുള,
നതീര്വനിളഭാകേലാം  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുകേയുലാം
കതഭാടുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കനി  നനിലലമഭാരുക്കനി  വനിത  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.
പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല  ജല  നനിയനണത്തനിനഭായനി  ലലവദതതനി  കേണക്ഷനുകേളുലാം
സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 2016  നവലാംബര് ആദലലാം വനിത പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  10  ലഹക്ടര്
പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  20-2-2017-ല്  വനിളലവടുക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത
സലത്തുനനിന്നെച്ച്  ലഭനിച  ലനലച്ച് ല  "ആറനമുള  ലനലച്ച് ല''  എന്നെ  ബഭാന്റെനില്  വനിപണനലാം
നടത്തുവഭാനഭാണച്ച് കൃഷനി വകുപച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്.

(സനി)  ഉമ,  ചുവന്നെ  ത്രനികവണനി  ലനലനിനങ്ങളഭാണച്ച്  ആറനമുള  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്
കൃഷനി  ലചേയനിട്ടുളളതച്ച്.  ലഹക്ടറനിനച്ച്  5  ടണനിനച്ച്  മുകേളനില്  വനിളവച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുലണന്നെഭാണച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്.

കൃഷനി വനിള ഇനഷസ്വറനസച്ച്

43 (1491)  ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത വരളച കനരനിടുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില് കൃഷനിവനിള ഇനഷസ്വറനസുമഭായനി
ബനലപടച്ച് എലന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് കൃഷനിവകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെതച്ച്;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളഭാണച്ച് ഇനഷസ്വറനസച്ച് പരനിധനിയനില് വരുന്നെതച്ച്;

(സനി) വനിള ഇനഷസ്വറനസച്ച് ലഭനിക്കുന്നെതനിനു കവണ മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനി  വകുപച്ച്  മുകഖന  സലാംസഭാന  വനിള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനിയുലാം
കകേന്ദ്രവലാം സലാംസഭാനവലാം സലാംകയഭാജനിതമഭായനി പ്രധഭാനമനനി ഫസല് ബതീമഭാ കയഭാജന,
കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത വനിള ഇനഷസ്വറനസച്ച് പദതനിയുലാം കകേരവൃക്ഷ വനിള ഇനഷസ്വറനസച്ച്
പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  സലാംസഭാന  വനിള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിലല
പ്രധഭാനലപട  25  കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളഭായ ലതങ്ങച്ച്,  വഭാഴെ,  റബ്ബര്,  കുരുമുളകേച്ച്,  കേമുകേച്ച്,
ഏലലാം,  കേശുമഭാവച്ച്,  ലലകേതചക്ക,  കേഭാപനി,  ഇഞനി,  കതയനില,  മരചതീനനി,  മഞ്ഞെള,
ലകേഭാകക്കഭാ, നനിലക്കടല, എളളച്ച്, പചക്കറനി, ജഭാതനി, ഗഭാമ്പു, ലവറനില, പയര്വര്ഗങ്ങള,
കേനിഴെങ്ങുവര്ഗങ്ങള, കേരനിമ്പച്ച്, പുകേയനില, ലനലച്ച് ല എന്നെനിവയച്ച് സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന.
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പ്രധഭാനമനനി  ഫസല്  ബതീമഭാ  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  റഭാബനി

സതീസണനില് ലനലച്ച് ല, വഭാഴെ, മരചതീനനി എന്നെതീ വനിളകേളക്കുലാം കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത വനിള

ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനി  2016-17  ഖഭാരനിഫച്ച്  സതീസണനില്  ലനലച്ച് ല,  വഭാഴെ,  കുരുമുളകേച്ച്,

ലതങ്ങച്ച്,  കേമുകേച്ച്,  ഇഞനി,  മഞ്ഞെള,  ഏലലാം,  ലലപനഭാപനിള,  കേരനിമ്പച്ച്  എന്നെതീ  10

വനിളകേളക്കുലാം റഭാബനി സതീസണനില് ലനലച്ച് ല, വഭാഴെ, കേശുമഭാവച്ച്, കേരനിമ്പച്ച്, മഭാവച്ച്, ശതീതകേഭാല

പചക്കറനികേള എന്നെതീ വനിളകേളക്കുലാം ഇനഷസ്വറനസച്ച് സലാംരക്ഷണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാന  വനിള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനിയനില്  കചേരുന്നെ  കേര്ഷകേര്

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നനിശയനിക്കുന്നെ പ്രതീമനിയലാം തുകേ അടചനിരനികക്കണതഭാണച്ച്. പ്രതീമനിയലാം

തുകേ  അടച  ദനിവസലാം  മുതല്  ഏഴെച്ച്  ദനിവസങ്ങളക്കുകശഷലാം  മഭാത്രകമ

നഷപരനിഹഭാരത്തനിനച്ച് അര്ഹതയുളള.  അതലഭാഹനിതലാം സലാംഭവനിക്കുകമ്പഭാള നഭാശനഷലാം

പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച് സഭാദലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കണലാം.

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിക്കുന്നെ  നനിരക്കനിലുലാം  നനിബനനകേളക്കുലാം

വനികധയമഭായനി  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  നല്കുന്നെതഭാണച്ച്.  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങള  മൂലവലാം

വനലമൃഗങ്ങളുലട  ആകമണലാംലകേഭാണ്ടുലാം  ഉണഭാകുന്നെ നഭാശനഷങ്ങളക്കച്ച്  പദതനിയുലട

സലാംരക്ഷണലാം ലഭനിക്കുലാം.

പ്രധഭാനമനനി  ഫസല്  ബതീമഭാ  കയഭാജന  വനിള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനിയനില്

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങള,  കരഭാഗകേതീടങ്ങളുലട ആകമണങ്ങള എന്നെനിവമൂലലാം  പ്രഖലഭാപനിത

വനിളകേളക്കച്ച്  അവയുലട  വനിജഭാപനിത  പ്രകദശങ്ങളനിലുണഭാകുന്നെ  ഉല്പഭാദന

നഷത്തനിനച്ച് ഇനഷസ്വറനസച്ച് പരനിരക്ഷ നല്കുന. 

കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  വനിള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനിളകേളക്കച്ച്

കദഭാഷമഭായനി  ഭവനിക്കുന്നെ  അന്തരതീക്ഷ  തഭാപനനിലയനിലുണഭാകുന്നെ  വലതനിയഭാനങ്ങള,

അധനിവൃഷനി,  അനഭാവൃഷനി,  ശക്തമഭായ കേഭാറച്ച്,  തുടര് ദനിവസങ്ങളനിലുണഭാകുന്നെ ശക്തമഭായ

മഴെ,  വരളച,  കരഭാഗകേതീടഭാകമണത്തനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  കേഭാലഭാവസഭാ

സഭാഹചേരലങ്ങള  എന്നെനിവയഭാണച്ച്  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പരനിരക്ഷ  നല്കുന്നെതച്ച്.  ഓകരഭാ

വനിജഭാപനിത  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുളള  കേഭാലഭാവസഭാ  നനിലയങ്ങളനില്

കരഖലപടുത്തുന്നെ  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കേഭാലഭാവസഭാ  ഘടകേങ്ങളുലട  കതഭാതനിലന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണച്ച്

പദതനിയനില് ഇനഷസ്വര് ലചേയ വനിളകേളക്കച്ച് നഷപരനിഹഭാരലാം തനിടലപടുത്തുന്നെതച്ച്.

കകേരവൃക്ഷ  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുളള

ലതങ്ങുകേള നശനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില് കേര്ഷകേനച്ച് ഇനഷസ്വറനസച്ച് സലാംരക്ഷണലാം ലഭനിക്കുന. 
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റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കുളള ആശസ്വഭാസ പദതനി

44 (1492) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :

ശതീ  .    സനി  .   എഫച്ച്  .  കതഭാമസച്ച് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് വനിലവലതനിയഭാനത്തനില് ആശങ്കലപടുന്നെ റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

ആശസ്വഭാസലാം  നല്കുന്നെതനിനച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം

ഗണപരമഭായ എന്തച്ച് പദതനിയഭാണച്ച് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റബ്ബര് കൃഷനിയുലട തുടക്കത്തനില് വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത കേഭാലയളവനില്

കേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കഭാന  ഇടവനിള  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം

സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനിന്തുണ  നല്കുന്നെതനിനുലാം  ഉതകുന്നെവനിധത്തനില്  സബ്സനിഡനി

നല്കേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെ റബ്ബര് ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവച്ച് സ്കതീലാം കൂടുതല്

ഉഇൗര്ജനിതലപടുത്തനി  വനിപണനി  വനിലയുലാം  തഭാങ്ങുവനിലയുലാം  തമ്മേനിലുളള  വലതലഭാസലാം

രണഭാഴ്ചയനിലലഭാരനിക്കല്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കനരനിടച്ച്  ലലകേമഭാറനിവരുന.  പദതനിയനില്

രജനിസര്  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  15-10-2016  മുതല്

30-11-2016  വലര രജനിസര് ലചേയ്യുന്നെതനിനുളള അനുമതനി നല്കുകേയുമുണഭായനി.  റബ്ബര്

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവച്ച് കബഭാണസച്ച് ഇനത്തനില്  647.39  കകേഭാടനി

രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പുതു കൃഷനി/ആവര്ത്തന കൃഷനി ലചേയ റബ്ബര്കത്തഭാടങ്ങളനില് ആദലലത്ത

മൂന്നെച്ച്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ലഭലമഭായ  സലവലാം  സൂരലപ്രകേഭാശവലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി

ഇടവനിളയഭായനി  വഭാഴെ,  പചക്കക്കറനി  വനിളകേള  തുടങ്ങനിയവയുലട  കൃഷനി  2017-18

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി

നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിടുന.  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  റബ്ബര്

കബഭാര്ഡച്ച്  അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി  മൂനതവണ ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം ഒരു ശനില്പശഭാല

സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ആദലവര്ഷങ്ങളനില് ഉണഭാകുന്നെ

വരുമഭാന നഷലാം ഒരളവച്ച് വലര പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം എന്നെഭാണച്ച് കേരുതുന്നെതച്ച്.
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കേഭാര്ഷനികേ വനിള സലാംഭരണലാം

45  (1493)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര ലഹക്ടര് ലനല്ക്കൃഷനി നശനിചനിട്ടുണച്ച്; എവനിലടലയലഭാമഭാണച്ച്
കൃഷനി നഭാശലാം വന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിളയനിച ലനലച്ച് ല വനിവനിധ ഏജനസനികേള സലാംഭരനിക്കഭാലത നശനിച കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പചക്കറനി  കൃഷനി  ഇത്തരത്തനില്  നശനിച  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് സമഭാന രതീതനിയനില് പചക്കറനി  വനിളയനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
സലാംഭരനിക്കുവഭാന സലാംവനിധഭാനമനിലഭാലത നശനിചതനിനച്ച്  നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുവഭാനുളള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ലനലച്ച് ല, പചക്കറനികേള ഇവ വനിളയനിച കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം
കശഖരനിചച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന  എലന്തങ്കനിലുലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിളയുന്നെ  പചക്കറനി  ലനലച്ച് ല,  കതങ്ങ  മറച്ച്  വനിളകേള
ഇവയുലട അളവച്ച് സലാംബനനിച വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഥമ വനിവര റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തച്ച്  26535.82  ലഹക്ടര്
ലനല്ക്കൃഷനി  നശനിചതഭായഭാണച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
ലനല്ക്കൃഷനി  നഭാശലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടുതല്  ലനല്ക്കൃഷനി  നഭാശലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയനിരനിക്കുന്നെതച്ച്  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനില്നനിന്നെഭാണച്ച്.  എന്നെഭാല്
മഭാര്ചച്ച്, ഏപ്രനില് മഭാസകത്തഭാലട ഇഇൗ കേണക്കനില് വര്ദനവണഭാകുലാം.

(ബനി)  ഇല.  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  കേര്ഷകേര്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ ലനലച്ച് ല സലാംസഭാന സനിവനില് സലലപസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന വഴെനിയുലാം
ഓയനില് പഭാലാംവഴെനിയുലാം സലാംഭരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഉണച്ച്. പ്രഥമവനിവര റനികപഭാര്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം 882.68 ലഹക്ടര് പചക്കറനി കൃഷനി
നശനിചതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ പചക്കറനികേള സലാംഭരനിചച്ച്
വനിപണനലാം  നടത്തുന്നെതനിനുളള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കൃഷനി  വകുപച്ച്  മുകഖനയുലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്,  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  എന്നെതീ  ഏജനസനികേള  മുകഖനയുലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനണച്ച്.  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  6  ലമഭാത്തവലഭാപഭാര  വനിപണനികേള,  5
ജനിലഭാ  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ഫഭാര്മര്  കസര്  വനിപണനികേള,  ബനി.എല്.എഫച്ച്.ഒ.
വനിപണനികേള  എന്നെനിവ  മുഖഭാന്തരലാം  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചച്ച്
വനിപണനലാം നടത്തുന്നെതനിനച്ച് സലാംവനിധഭാനമുണച്ച്. കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച് കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം
കനരനിട്ടുലാം  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  സസ്വഭാശയ  വനിപണനികേളനിലൂലടയുലാം  പചക്കറനികേള
സലാംഭരണലാം  നടത്തുന്നെതനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുമുളള  സഭാഹചേരലലമഭാരുക്കുനണച്ച്.
ഇതനിനച്ച്  പുറകമ  ഇക്കഴെനിഞ്ഞെ  ഓണക്കഭാലത്തച്ച്  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുലാം
വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.-യുലാം സലാംയുക്തമഭായനി ഓണസമൃദനി എന്നെ കപരനില് 1350 ഓണ
വനിപണനികേള  സലാംഘടനിപനിചച്ച്  കേര്ഷരനില്നനിനളള  പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചച്ച്
വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. പ്രധഭാന ഉതവ സതീസണുകേളനില് തുടര്നലാം വനിപണനികേള
നടത്തുന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

(ഇ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ
ലനലച്ച് ല സനിവനില് സലലപസച്ച് കകേഭാര്പകറഷനനിലൂലട സലാംഭരനിച്ചുവരുന. കൃഷനി വകുപനിനച്ച്
കേതീഴെനിലുളള  6  ലമഭാത്തവലഭാപഭാര  വനിപണനികേള,  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ  വനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങള,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്,  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.,  പചക്കറനി  കസര്
വനിപണനികേള  എന്നെനിവയനിലൂലട  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  അവരുലട  ഉല്പന്നെങ്ങള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണച്ച്.

(എഫച്ച്) 

നമ്പര്          ഇനലാം ടണ്

(1) (2) (3)

1 ലനലച്ച് ല- എ) വനിരനിപച്ച്

 ബനി) മുണകേന

സനി) പുഞ

160894

243675

144706

2 കചേഭാളലാം 74

3 കൂവരകേച്ച് 76

4 കജഭാവര് (കേഭാലനിത്തതീറ ഉളലപലട) 132

5 തനിന (ചേഭാമ) 10

6 കഗഭാതമ്പച്ച് 3
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    (1) (2) (3)

7 പയര്വര്ഗങ്ങള 2420

8 തുവരപരനിപച്ച് (ലറഡച്ച് ഗഭാലാം) 1845

9 കേരനിമ്പച്ച് 13812.510

10 കുരുമുളകേച്ച് 42132

11 ഇഞനി 22044

12 മഞ്ഞെള 7112

13 ഏലലാം (സലാംസ്കരനിചതച്ച്) 19500

14 അടയ 132453

15 വഭാളനപുളനി 39732

16 ജഭാതനി 14902

17 ലവളുത്തുളളനി 375 

18 ഗഭാമ്പു (ഉണങ്ങനിയതച്ച്) 78

19 മഭാങ്ങ 414544 

20 കനനന 536155

21 വഭാഴെപഴെലാം 411626

22 ലലകേതചക്ക 65482

23 പപഭായ 113075

24 കേശുവണനി 24733

25 മരചതീനനി 2662610

26 മധുരക്കനിഴെങ്ങച്ച് 3922

27 മുരനിങ്ങയ 16295
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    (1) (2) (3)

28 പചമുളകേച്ച് 1602

29 ഉരുളക്കനിഴെങ്ങച്ച് 6581

30 നനിലക്കടല 619

31 എളളച്ച് 47.7

32 കസഭായഭാബതീനസച്ച് 1

33 ലവറനില 12657

34 പുകേയനില 15

35 കതയനില 57898

36 കേഭാപനി 69230

37 റബ്ബര് 438630

38 ലകേഭാകക്കഭാ 15349

39 കതങ്ങ (ദശലക്ഷലാം എണലാം) 5873

40 ചേക്ക (ദശലക്ഷലാം എണലാം) 285

കഗഭാബഭാഗച്ച് കൃഷനി രതീതനി

46 (1494)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഗഭാബഭാഗച്ച്  കൃഷനിരതീതനി  പൂര്ണമഭായുലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നെച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണ്ചേടനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  കൃഷനിരതീതനിയച്ച്  ആവശലമഭായ  ലചേലവനിനുള്ള
തുകേ എങ്ങലന കേലണത്തഭാനഭാണച്ച് കൃഷനിവകുപച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ല് പചക്കറനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം തുടങ്ങനിയ കഗഭാബഭാഗച്ച്
മുകഖന പചക്കറനി കൃഷനിയ്ക്കുളള സഹഭായലാം ഇകപഭാഴുലാം തുടര്നവരുനണച്ച്. 2016-17-ല്
40000  കഗഭാബഭാഗച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള  (25  കഗഭാബഭാഗകേള  അടങ്ങനിയ)  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
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നല്കേഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.  കേഴെനിഞ്ഞെ  വര്ഷങ്ങളനില്  നല്കേനിയ  കഗഭാബഭാഗകേളനില്
ആവര്ത്തന കൃഷനി ലചേയ്യുവഭാനുലാം സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

കൂടഭാലത ലവജനിറബനിള &  ഫ്രൂടച്ച് ലപ്രഭാകമഭാഷന കേഇൗണ്സനില് നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  'ഹരനിത നഗരനി'  എന്നെ പദതനിയനിനകേതീഴെനില് ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ജനുവരനി വലര 7467 വതീടുകേളനില് കഗഭാബഭാഗച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കൃഷനി  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിയനില്
കഗഭാബഭാഗനിനച്ച്  പകേരലാം  മണ്ചേടനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  ഇതുവലര
ആരലാംഭനിചനിടനില.

വരളചമൂലലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഉണഭായനിട്ടുളള ആഘഭാതലാം

47 (1495) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളചമൂലലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിൽ  ഉണഭായനിട്ടുളള  ആഘഭാതലാം
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം പ്രകതലകേലാം സഹഭായലാം അഭലര്തനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വരളചഭാ  ലകേടുതനിമൂലലാം  ഉണഭായ  വനിളനഭാശലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേലാം സഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്നനിന്നെച്ച്  വരളചയച്ച്  അധനികേ
സഹഭായലാം  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണച്ച്  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  നല്കുവഭാന  22-2-2017-ല്
കചേര്ന്നെ  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  991  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  അധനികേ
സഹഭായമഭായനി  ആവശലലപടുന്നെതച്ച്.  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസലാം  സലാംബനനിചച്ച്  കകേന്ദ്ര
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി സര്വ്വകേക്ഷനി സലാംഘലാം കകേന്ദ്ര മനനിമഭാലര കനരനില്
കേണച്ച് നനികവദനലാം സമര്പനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പദതനികേള

48 (1496) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  രഭാജലത്തഭാലകേ  കേര്ഷകേ
ആതഹതലകേള  വര്ദനിച്ചുവരുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്,  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മുന
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സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്  സലാംഭവനിചതുകപഭാലല  കേര്ഷകേ  ആതഹതലകേള
ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന,  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തച്ച്  വനികേസന  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം
ലചേയനിട്ടുലണങ്കനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  ഉളലപലടയുളള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയങ്ങളലകേഭാണച്ച്
കേടലക്കണനിയനിലഭായ  കേര്ഷകേരുലട  വഭായഭാ  പലനിശ  ഇളവ  ലചേയ്യുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലല വരുമഭാനലാം ഉറപഭാക്കല്,  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന
നയത്തനില് ഉളലപടുത്തനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേര്ഷകേ  ആതഹതലകേള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാനുലാം
കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നെ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആതവനിശസ്വഭാസലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  കൃഷനി
ലഭാഭകേരമഭായനി  നടത്തുവഭാനുമുളള  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിചച്ച്
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  മുന  കേഭാലങ്ങളനില്നനിനലാം  വലതലസമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനില്  വളലര  മുന്തനിയ  പരനിഗണനയഭാണച്ച്  പുതനിയ  ബജറനില്  സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്.

1. 2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതല്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
പ്രതനിമഭാസലാം 1000 രൂപ കേര്ഷകേ ലപനഷന അനുവദനിച്ചു.

2. പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം മൂലമുളള കൃഷനിനഭാശത്തനിനച്ച്  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയച്ച്  മഭാത്രമഭായനി
27  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം മറച്ച്  ജനിലകേളക്കച്ച്  25  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം കൃഷനി വകുപച്ച്
അനുവദനിച്ചു.

3. പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞെ
സര്ക്കഭാര്  2012-2016  വലര  കുടനിശ്ശേനികേ  ആക്കനിയനിരുന്നെ  116.53  കകേഭാടനി
രൂപയനില് 77.09 കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനകേലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

4. വനിപണനി ഇടലപടലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനികശഷഭാവസരങ്ങളനില് കേര്ഷകേരുലട
ഉല്പന്നെങ്ങളക്കച്ച് മനികേച വനില ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില്
ഉല്പന്നെങ്ങള  കനരനിടച്ച്  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  വഴെനി
നലഭായവനിലയച്ച് വനിപണനലാം നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.

5. ലനലനിലന്റെ സലാംഭരണ വനില 22.50 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി നനിശയനിച്ചു.

6. കേഭാര്ഷനികേ വഭായകേളക്കച്ച് തനിരനിചടവനിനച്ച് ലമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിച്ചു.
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7. പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണത്തനിനച്ച്  കുടനിശ്ശേനികേയുണഭായനിരുന്നെ  മുഴുവന  തുകേയുലാം
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കേനി.  ഇതനിനഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്
കകേരലഫഡനിനച്ച് നല്കേനി.

8. അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  ഓകരഭാ  തനതച്ച്  വനിളകേലളയുലാം
അടനിസഭാനലപടുത്തനി  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കസഭാണഭായനി  കമതീകേരനിചച്ച്
വനിത്തച്ച്  മുതല്  വനിപണനി  വലരയുളള  സഇൗകേരലങ്ങള  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
തനതച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നെങ്ങള  പ്രകതലകേ  ബഭാന്റെഭായനി  കദശതീയ
അന്തര്കദ്ദേശതീയ വനിപണനികേളനില് എത്തനിക്കുവഭാനുലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.
ഇകതഭാലടഭാപലാം  പഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനില്  ലലജവ  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട
വനിപണനത്തനിനഭായനി  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം
ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.

(ബനി)  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നെഭാല്  നവലാംബര്-ഡനിസലാംബര്
മഭാസങ്ങളനില് കേര്ഷകേരുലട കലഭാണുകേളക്കച്ച് ലമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  സമഗ  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനിയനിട്ടുളള
നയമഭാണച്ച്  അലാംഗതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുളളതച്ച്.  പ്രസ്തുത നയത്തനില് കേര്ഷകേരുലട വരുമഭാന
വര്ദനവച്ച് ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുളള വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ലനലനിനച്ച് തഭാങ്ങുവനില

49 (1497)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  .:  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേര്ഷകേന സസ്വയലാം ഉത്പഭാദനിപനിചച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ ലനലനിനച്ച് തഭാങ്ങുവനില
ലഭനിക്കുന്നെതച്ച്  ലനല്ലുല്പഭാദനരലാംഗത്തച്ച്  വലനിയ  മഭാറങ്ങള  ഉണഭാക്കുലാം  എന്നെതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  പടഭാമ്പനിയനില് തരനിശ്ശു കേനിടക്കുന്നെ ലനല്ക്കൃഷനിക്കച്ച് അനുകയഭാജലമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം
മറ്റു  പചക്കറനി  കൃഷനികേള  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ  കൃഷനി
ഭൂമനികേളുലട തരലാംതനിരനിച്ചുള്ള വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ ലനലനിനച്ച് നലഭായമഭായവനില ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
സലാംസഭാന സനിവനില് സലലപസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി ലനലച്ച് ല സലാംഭരനിച്ചുവരുന. കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ലനലച്ച് ല  സലാംഭരണ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണച്ച്
സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലനലച്ച് ല  സലാംഭരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ലനലനിനച്ച്
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പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളള  തഭാങ്ങുവനില  (കേനികലഭായച്ച്  14.70)  കകേരളത്തനിലല  ഉല്പഭാദന
ലചലവമഭായനി  തഭാരതമലലപടുത്തുകമ്പഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതലാം  കൂടനി  നല്കേനി  കകേന്ദ്ര  നനിരക്കനികനക്കഭാള  ഉയര്ന്നെ  വനിലയഭാണച്ച്  ലനലച്ച് ല
സലാംഭരനിക്കുന്നെതച്ച്.  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  ലനലനിലന്റെ
സലാംഭരണവനില കേനികലഭായച്ച് 22.50 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

സനിവനില്  സലലപസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനനിലൂലടയുളള  ലനലച്ച് ല  സലാംഭരണ  പദതനിയുലട
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുളള  സലാംഭരണവനില
ലഭനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(ബനി)  പടഭാമ്പനിയനില്  ലനല്ക്കൃഷനിക്കച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായനിട്ടുളള  319  ലഹക്ടറുലാം
പചക്കറനി കൃഷനിക്കച്ച് അനുകയഭാജലമഭായനിട്ടുളള  (മൂന്നെഭാലാം വനിള) 80  ലഹക്ടറുലാം തരനിശ്ശുഭൂമനി
നനിലവനിലുലണന്നെഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്.

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലലയ അഭനിവൃദനിലപടുത്തല് 

50 (1498) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലലയ അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം നനിലവനിലുള്ള പ്രതനിസനനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം പുതനിയ വനികേസന നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  അവയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(സനി) കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങളക്കച്ച് നലഭായവനില ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെകതഭാലടഭാപലാം അവ
കകേടഭാകേഭാലത  സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അവയുലട  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുലാം എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  ലലജവകൃഷനിക്കുലാം  നല  കേഭാര്ഷനികേ
പരനിചേരണ  മുറകേളക്കുലാം  (Good  Agricultural  Practices)  പ്രഭാധഭാനലലാം
നല്കേനിലക്കഭാണച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിനഭായനി  ഒരു  ലലജവ  കേഭാര്ഷനികേ  നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.

(ബനി)  അകഗഭാസര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  അധനികേ
കസവനങ്ങളഭായ  ബകയഭാഫഭാര്മസനി,  നഴറനി,  ത്രതീ  വതീലര്  വഭാഹനങ്ങള  എന്നെനിവ
ലതരലഞ്ഞെടുത്ത ലസന്റെറുകേളക്കച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

800/2019



130 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

(സനി)  സലാംസഭാന  കൃഷനി  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുളള  ആറച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ
ലമഭാത്തവലഭാപഭാര  വനിപണനികേളനിലൂലടയുലാം  അഞച്ച്  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ  വനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലടയുലാം  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  ഉല്പന്നെങ്ങള  ഇടനനിലക്കഭാലര
ഒഴെനിവഭാക്കനി  കനരനിടച്ച്  കലലലാം  ലചേയച്ച്  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം  നലഭായവനില
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുമുളള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലുണച്ച്.  കൂടഭാലത  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്
കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കനരനിടച്ച്  പഴെലാം-പചക്കറനികേള  നലഭായവനില  നല്കേനി  സലാംഭരനിചച്ച്
റതീലടയനില്  ഒഇൗടച്ച് ലലറ്റുകേളനിലൂലട  നലഭായമഭായ  വനിലയച്ച്  വനില്പന  നടത്തുന.
വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.-യുലട  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ
വനിപണനികേളനില്  കേര്ഷകേരുലട  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കച്ച്  നലഭായവനില  ഉറപഭാക്കുന.  വനില
സനിരതയ്ക്കുകവണനി  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപനിലന്റെ  വനിപണനി
ഇടലപടല്  പദതനിയനിലൂലട  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങളക്കച്ച്  നലഭായവനില
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇക്കഴെനിഞ്ഞെ  ഓണക്കഭാലത്തച്ച്
'ഓണസമൃദനി' എന്നെ കപരനില് കൃഷനി വകുപച്ച് വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ., കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്
എന്നെതീ ഏജനസനികേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ പഞഭായത്തച്ച്,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലഭായനി  1350  ഓണവനിപണനികേള
സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  ഇതനിലൂലട  കേര്ഷകേരുലട  പഴെലാം,  പചക്കറനികേള  പരമഭാവധനി
സലാംഭരനിക്കുന്നെതനിനുലാം നലഭായമഭായ വനില ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങള  കകേടഭാകേഭാലത  സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത
ആറച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  ലമഭാത്തവലഭാപഭാര  വനിപണനികേളനിലുലാം  കകേഭാളഡച്ച്  കസഭാകറജച്ച്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള സജതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തച്ച്  ജനിലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  ഫഭാമുകേളുലട  സലലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
മൂലലവര്ദനിത  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങളക്കച്ച്  കവണനിയുളള  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേളുലട  ശലാംഖല  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപനനിധനിയനില്നനിനലാം  ഫണച്ച്
ലഭലമഭാക്കനി  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം കേഴെനിഞ്ഞെ ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിചതച്ച് പ്രകേഭാരലാം
എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം അതഭാതച്ച് ജനിലകേളനിലല കേഭാര്ഷനികേ വനിഭവ സഭാദലതയനുസരനിച്ചുളള
അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുളള  നടപടനികേള  നടനവരുന.  കേഭാര്ഷനികേ
വനിഭവങ്ങളുലട മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങള അന്തഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനിലുളള ശഭാസ
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം  വനിപണനിയനില്
എത്തനിക്കഭാനുമുളള  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണച്ച്  ഇഇൗ  പഭാര്ക്കുകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഒരുക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  ഇക്കഴെനിഞ്ഞെ  ഡനിസലാംബറനില്  അഞച്ച്
ദനിവസലാം നതീണ്ടുനനിന്നെ അന്തഭാരഭാഷ ശനില്പശഭാല 'ലലവഗ-2017' എന്നെ കപരനില് കൃഷനി
വകുപച്ച്  സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുളള  തുടര്നടപടനികേള
നടനവരുന.
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വരളചമൂലമുളള കൃഷനി നഷലാം

51 (1499)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളചമൂലലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  മൂന  വർഷങ്ങളനിൽ  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലനലച്ച് ല,
നഭാളനികകേരലാം,  കുരുമുളകേച്ച്,  വഭാഴെ,  കേമുകേച്ച്,  പചക്കറനി,  സുഗനവലഞ്ജനങ്ങൾ  തുടങ്ങനിയ
കൃഷനികേളക്കു  സലാംഭവനിചനിട്ടുളള  നഭാശത്തനിലനറ  കേണക്കച്ച്  കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കൃഷനി  നഷലപട  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  എലന്തലഭാലാം  ആശസ്വഭാസ
നടപടനികേളഭാണച്ച് നല്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതുച്ച് ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ
നമ്പര്

വനിള 2013-14
(ലഹക്ടര്)

2014-15
(ലഹക്ടര്)

2015-16
(ലഹക്ടര്)

ആലകേ

(ലഹക്ടര്)

1 ലനലച്ച് ല 368 625 3940 4933

2 നഭാളനികകേരലാം 1600 2060 1728 5388

3 കുരുമുളകേച്ച് 990 1190 1060 3240

4 വഭാഴെ 3560 3100 2048 8708

5 പചക്കറനി 140 155 210 505

6 കേമുകേച്ച് 4315 3780 3248 11343

7 സുഗന
വലഞ്ജനങ്ങള

780 560 1224 2564

എന്നെഭാല് ഇഇൗ വര്ഷലത്ത കേടുത്ത വരളച മൂലമുണഭായനിട്ടുളള നഭാശനഷത്തനിലന്റെ
വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ലനല്കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  മൂപ്പുകുറഞ്ഞെ  വനിത്തനിനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കൃഷനി
ലചേയഭാനുലാം  എലഭാ  കേര്ഷകേലരയുലാം  വനിള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനിയുലട
പരനിധനിയനില്ലപടുത്തുവഭാനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രതനികൂല
പരനിതസനിതനികേള തരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി വനിത്തനിലന്റെ കേരുതല് കശഖരലാം വനിത്തച്ച്
വനികേസന അകതഭാറനിറനിയനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

ജലകസചേന  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേനിണര്  കുഴെനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പമ്പുലസറച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നതീര്ചഭാലുകേളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ലഭലമഭായ  ജലലാം  പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനിവരുന.

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിന്നെലാം  പരമഭാവധനി  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  കൂടുതല്  വനിഹനിതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  വരളചലയ
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നൂതന  ലടകകഭാളജനികേളുലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
നടപഭാക്കനിവരുന.

വരളച കേഭാരണമുളള ലനല്ക്കൃഷനി നഭാശലാം

52 (1500) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളച രൂക്ഷമഭാകുന്നെകതഭാലട സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ രണഭാലാംവനിള ലനല്ക്കൃഷനി
പൂര്ണമഭായുലാം നഭാശത്തനികലക്കച്ച് നതീങ്ങുന്നെതഭായ സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വരളച കേഭാരണലാം അറുപതച്ച് ശതമഭാനലാം ലനല്ക്കൃഷനി നഭാശലാം ഇത്തവണ
ഇതനിനകേലാം സലാംഭവനിചതഭായനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രധഭാനലപട  ലനല്ലുല്പഭാദനകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിന്നെച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞെ  വര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചച്ച്  ലനലച്ച് ല  സലാംഭരണലാം വളലര  കുറവഭാലണന്നെ കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വരളച  കൂടുന്നെതുലാം  ലനലച്ച് ല  ഉല്പഭാദനലാം  കുറയുന്നെതുലാം  അരനിവനില
കുതനിച്ചുയരുന്നെതനിനച്ച് കേഭാരണമഭാകുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ജനിലകേളനില്നനിന്നെച്ച് ലഭനിച പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കച്ച് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തച്ച്
വരളചമൂലലാം 40 ശതമഭാനലാം ലനല്ക്കൃഷനി നശനിചതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി) കേഴെനിഞ്ഞെ വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചച്ച് 2016-17 ഒന്നെഭാലാം സതീസണനില് ലനലച്ച് ല
സലാംഭരണത്തനില്  കുറവണഭായനിടനില.  2016-17  രണഭാലാം  സതീസണനിലല  ലനലച്ച് ല
സലാംഭരണലാം  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതനിനഭാല്  ആയതച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  മഭാത്രകമ
സലാംഭരനിച ലനലനിലന്റെ കേണക്കച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളള.

(ഡനി)  വരളച  കൂടുന്നെതുലാം  ലനല്ലുല്പഭാദനലാം  കുറയുന്നെതുലാം  അരനിവനില
കുതനിച്ചുയരുന്നെതനിനച്ച് കേഭാരണമഭാകുനണച്ച്. സലാംസഭാനത്തച്ച് വരളചമൂലലാം 66340 ഏക്കര്
ലനല്ക്കൃഷനി നഭാശലാം  (ഞഭാറടനി  ഉളലപലട)  ഉണഭായതഭായനിടഭാണച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ വനിവരലാം.
ഇതുമൂലലാം  ഉല്പഭാദനത്തനില്  119412  ടണനിലന്റെ  കുറവച്ച്  വരുലമന്നെഭാണച്ച്
കേണക്കഭാക്കുന്നെതച്ച്.

വരളച കനരനിടഭാന നടപടനികേള

53 (1501) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വരളച കനരനിടഭാന കൃഷനി വകുപച്ച് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട ഒരു ദതീര്ഘകേഭാല പദതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ
ഇതച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്;

(സനി)  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  പങ്കഭാളനിത്തലാം  ജലസലാംരക്ഷണ  ജലകസചേന
പരനിപഭാടനികേളനില് വര്ദനിപനിക്കഭാന ഏലതങ്കനിലുലാം കേര്മ്മേ പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ എന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വരളചലയ  കനരനിടുന്നെതനിനച്ച്  വനിവനിധ  തലത്തനിലുളള  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെതച്ച്.  ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ജലപുനരുപകയഭാഗലാം,  മൂപ്പുകുറഞ്ഞെ
വനിത്തനിനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ,  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  ലഭലമഭായ  ജലലാം
പരമഭാവധനി  യുക്തനിസഹമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടുകേ  എന്നെനിവ  അടനിസഭാനലപടുത്തനിയുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  നടനവരുന്നെതച്ച്.  കൂടഭാലത  വരളച  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം
കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ
ഉപഭാധനികേളഭായ PPFM (Pink Pigmented Facultative Methylotrophic Bacteria),
VAM  (Vesicular  Arbuscular  Mycorrhiza)  എന്നെനിവ  ലഭലമഭാക്കനി  വനിളകേളനില്
പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  140.625  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങ്കല്  തുകേയുളള  പദതനിക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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അടുത്ത സതീസണനില് കൃഷനിയനിറക്കുന്നെതനിനുളള വനിത്തച്ച്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാനുലാം
കശഖരനിച്ചുവചച്ച്  യഥഭാസമയലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുലമന്നെച്ച്  ഉറപഭാക്കുവഭാനുമുളള
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  കസറച്ച്  സതീഡച്ച്  അകതഭാറനിറനിയുലാം  നഭാഷണല്
സതീഡ്സച്ച് കകേഭാര്പകറഷനുലാം കചേര്ന്നെച്ച് സലാംയുക്ത കേരഭാര് ഉണഭാക്കനി കേഴെനിഞ്ഞു. 

കൂടഭാലത പരമഭാവധനി കേര്ഷകേലര ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പരനിരക്ഷയുലട പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുളള ശമങ്ങളുലാം നടനവരുന.

(ബനി) അലത.

(സനി)  ഉണച്ച്.  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല കേഭാര്ഷനികേ കബ്ബുകേള വഴെനി ഇതുസലാംബനനിചച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണവലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരനിചേയവലാം  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  ഇഇൗ  വരുന്നെ
വര്ഷലാം ഇഇൗ കേലഭാമ്പയനിന വനിപുലതീകേരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കുലാം.

കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസന

54 (1502)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കൃഷനി  ഭവനുകേളക്കച്ച്  കേതീഴെനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏലതലഭാലാം  കൃഷനി  ഭവനുകേളക്കച്ച്  കേതീഴെനിലഭാണച്ച്
കേര്മ്മേകസന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  കേര്മ്മേകസന രൂപതീകേരനിക്കഭാത്ത കൃഷനിഭവനുകേളനിലുലാം ആയതച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേര്മ്മേകസനയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തലഭാമഭാണച്ച്;

(ഡനി)  കേര്മ്മേകസനയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേ,  സര്ക്കഭാര്  ആനുകൂലലലാം  കകേപറനിയ  കേര്മ്മേകസനകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തുകേ എന്നെനിവയച്ച് ആലരയഭാണച്ച് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണച്ച്.  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള  കൃഷനി  ഭവനുകേളുലട
ലനിസച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി) പരനിശതീലനലാം ലഭനിച അചടക്കമുളള ഒരു ലതഭാഴെനില്കസന രൂപതീകേരനിക്കുകേ,
ആവശലത്തനിനച്ച്  തുടര്ചയഭായനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള നലഭായമഭായ കൂലനിക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകേ,
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കേഭാര്ഷനികേ  വൃത്തനിക്കഭാവശലമഭായ  പലാംബര്,  ഇലക്ട്രതീഷലന,  ലമക്കഭാനനിക്കച്ച്  എന്നെനിവലര
നലഭായമഭായ കൂലനിക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഇവരുലട ഒരു സര്വ്വതീസച്ച് ബഭാങ്കച്ച്  തുടങ്ങുകേ,
ഒരു  ലഭാഭകേരമഭായ  സലാംരലാംഭമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിലയ  ഉയര്ത്തുകേ,
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം കേര്ഷകേര്ക്കുമുളള സഭാമൂഹല നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ,  ഗഭാമതീണ
ലതഭാഴെനില്  ശക്തനിലയ  ഒരു  പ്രകതലകേ  ചേടക്കൂടനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നെച്ച്  ലതഭാഴെനിലഭാളനിക്കുലാം
കൃഷനിക്കഭാരനുലാം  ഫലവത്തഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  അവസരമുണഭാക്കുകേ
എന്നെനിവയഭാണച്ച് കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

(ഡനി) 1.  അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടര്  ഓഫച്ച്  അഗനികേളചര്  (എകച്ച്റനഷന)  -
സലാംസഭാനതലലാം

2. കപ്രഭാജക്ടച്ച് ഡയറക്ടര്, ആത – ജനിലഭാതലലാം

3.  അസനിസന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്  ഓഫച്ച്  അഗനികേളചര്  -  കബഭാക്കച്ച്  തലലാം
എന്നെനിവലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഇതനിനച്ച്  പുറലമ  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാന
വലഭാപകേമഭായനി  ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട  നടത്തുവഭാനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേകസനകേള  വലഭാപകേമഭാക്കുവഭാനുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനില്  ഒരു  കനഭാഡല്
ഓഫതീസലറ നനിയമനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന. 

കേഭാമഭാക്ഷനി കൃഷനിഭവനനില് കൃഷനി ഓഫതീസര്

55 (1503) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇടുക്കനി  കേഭാമഭാക്ഷനി  കൃഷനി  ഭവനനില്  കൃഷനി  ഓഫതീസറുലട
തസനികേയനില് ഒഴെനിവച്ച് ഉണഭായതച്ച് ഏതച്ച് കേഭാലയളവച്ച് മുതലഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കൃഷനിഭവനനില്  നനിലവനില്  കൃഷനി  ഓഫതീസറുലട  ചേഭാര്ജച്ച്
ആര്ക്കഭാണച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി) കൃഷനി ഓഫതീസറുലട കസവനലാം യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം കേര്ഷകേ
ലപനഷന,  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  പദതനികേള,  പശനിമഘട  വനികേസന
പദതനികേള,  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  നനിര്വ്വഹണ  ഉകദലഭാഗസനഭായനി  നടത്തലപടുന്നെ
വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേള  അടക്കമുള്ള  പല  പദതനികേളുലാം  അവതഭാളത്തനിലഭാലണന്നെ
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാമഭാക്ഷനി  കൃഷനി  ഓഫതീസനില്  അടനിയന്തനിരമഭായനി  കൃഷനി  ഓഫതീസലറ
നനിയമനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



136 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

ഉത്തരലാം

(എ) ഇടുക്കനി കേഭാമഭാക്ഷനി കൃഷനി ഭവനനില് 22-9-2016  മുതല് കൃഷനി ഓഫതീസര്
തസനികേയനില് ഒഴെനിവണച്ച്.

(ബനി)  25-11-16  മുതല്  അറക്കളലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  ശതീമതനി  ആഷച്ച് ലനി
മറനിയഭാമ്മേ കജഭാര്ജനിനഭാണച്ച് ചേഭാര്ജച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങ്കച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
എകച്ച്കചേഞച്ച്  വഴെനി  കൃഷനി  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനലാം  നല്കേനിലയങ്കനിലുലാം  ടനിയഭാന
കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുകേയുണഭായനില.  അടനിയന്തരമഭായനി  കൃഷനി  ഓഫതീസലറ
നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

 ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം

56  (1504)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  കൃഷനിഭവനുകേളനിലഭാണച്ച്
പചകത്തങ്ങ സലാംഭരനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരനിച  ഇനത്തനില്  പ്രസ്തുത  കൃഷനിഭവനുകേളനില്  എത്ര
രൂപ കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കേഭാനുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ ഇനത്തനില് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കേഭാനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേ അടനിയന്തരമഭായനി
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പചകതങ്ങ  സലാംഭരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;എങ്കനില് ആയതച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൂര്ക്കകഞരനി,  മഭാടക്കത്തറ,  ഒല്ലൂര് പഭാണകഞരനി,  പുത്തൂര് എന്നെതീ കൃഷനി
ഭവനുകേള.

(ബനി&സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പചകത്തങ്ങ സലാംഭരനിച വകേയനില് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്നെ മുഴുവന തുകേയുലാം പൂര്ണമഭായുലാം ലകേഭാടുത്തച്ച് കേഴെനിഞ്ഞു.

(ഡനി)  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  കേര്ഷകേ
സലാംഘടനഭാപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  നടത്തനിയ  ചേര്ചയനില്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 137

സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  കൃഷനി  ഭവനുകേള  കൂടഭാലത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങകളയുലാം
നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദന  കേമ്പനനികേകളയുലാം  ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം
ഉയര്നവരനികേയുണഭായനി.  നഭാളതീകകേര  സലാംഭരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുമുളള നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

 കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പചക്കറനി മഭാര്ക്കറച്ച്

57 (1505)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പചക്കറനി മഭാര്ക്കറച്ച് സഭാപനിക്കഭാന
എലന്തങ്കനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് എന്തച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്;

(സനി) ഇലലങ്കനില് ആവശലമഭായ നടപടനി ഉടന സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വടവട  പഞഭായത്തനിലല
ഉഇൗര്ക്കഭാടച്ച്  എന്നെ സലത്തച്ച് ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കസറച്ച്
കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന 260 ലക്ഷലാം രൂപയുലട അഗനികേളചറല് മഭാര്ക്കറച്ച് കകേഭാലാംപകച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

 കൃഷനിഭൂമനി കേഭാര്ഷനികേ കയഭാഗലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് പദതനി 

58 (1506) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേകയഭാഗലമലഭാലത  തഭാനൂര്-തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി
കേനിടക്കുന്നെ  1300 ഓളലാം ഏക്കര് വരുന്നെ കൃഷനി ഭൂമനി കൃഷനിക്കച്ച് അനുകയഭാജലമഭാക്കണലാം
എനളള കേഭാലങ്ങളഭായുളള ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഭൂമനി  കേഭാര്ഷനികേകയഭാഗലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എലന്തഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണച്ച്  ഇവനിലട  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്;
വനിശദമഭായ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  കമഭാതലഭാകേഭാപച്ച്  പഭാടകശഖരസമനിതനി  സമര്പനിച  നനികവദനത്തനില്
എലന്തങ്കനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  തഭാനൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  തരനിശ്ശുരഹനിതമഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലനല്ക്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള ഘടലാംഘടമഭായനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.

(സനി) ലനല്ക്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായുളള ആനുകൂലലലാം വര്ദനിപനിചച്ച് നല്കുകേ,
റഗകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജച്ച്,  പൂരപ്പുഴെ  പഭാറയനില്  റഗകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജച്ച്,  പൂരപ്പുഴെ
പഭാറയനില് കമഭാരലകേഭാപച്ച് കേനഭാലനില് (ലപരുകന്തഭാടച്ച്) റനികകമഷന സനിസലാം, കേഭാപച്ച് ആഴെലാം
കൂടനി  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പൂരപ്പുഴെ  മുതല്  കമഭാരലകേഭാപച്ച്  വലരയുളള  കേനഭാല്
നവതീകേരണലാം,  കേനഭാല് തടയണകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ടഭാക്ടര്  പഭാത്തച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
വനി.സനി.ബനി.,  കതഭാടച്ച്  വതീതനി  കൂടനി  ലലസഡച്ച്  ലകേട്ടുകേ  എന്നെതീ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്
ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്.

(ഡനി) പഭാടകശഖര സമനിതനിയുലട ആവശലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചച്ച് വരനികേയഭാണച്ച്.

 ലനല്ക്കൃഷനി

59 (1507) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .     ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലനല്ക്കൃഷനി  കുറഞ്ഞു  വരുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്
ലനല്ക്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്;

(ബനി)  ലനല്ക്കൃഷനി കനരനിടുന്നെ പ്രധഭാന പ്രശങ്ങള ഉയര്ന്നെ ഉല്പഭാദന ലചേലവലാം
കുറഞ്ഞെ വനിലയുമഭായതനിനഭാല് ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ വര്ഷലാം ലനല്ക്കൃഷനി എത്ര ലഹക്ടറനികലക്കച്ച്  വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്;

(ഡനി) ലനല്ക്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി കൃഷനിഭവനുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലനല്ക്കൃഷനി  കുറഞ്ഞുവരുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്
ലനല്ക്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
തഭാലഴെപറയുന്നെ ലനല്ക്കൃഷനി വനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. സുസനിര ലനല്ക്കൃഷനി വനികേസനലാം 

ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലഹക്ടലറഭാന്നെനിനച്ച്  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലട
ലചേലവനിനഭായനി 1500/- രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 180000 ലഹക്ടര് സലകത്തയച്ച്
2700  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിനുലാം  പുറലമ
ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഹക്ടറനിനച്ച്  4500/-  രൂപ നനിരക്കനില് 180000
ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് 8100 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുളള ഫണച്ച് 

ലനല്ക്കൃഷനി അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ പ്രശങ്ങളക്കച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നെതനിനഭായനി
11  ലനല്ക്കൃഷനി വനികേസന ഏജനസനികേളക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

3. പ്രകതലകേ ലനലനിനങ്ങളുലട കൃഷനിക്കുളള കപ്രഭാല്സഭാഹനലാം 

പ്രകതലകേ ലനലനിനങ്ങളുലട (ലപഭാക്കഭാളനി, ഞവര, ജതീരകേശഭാല &  ഗനകേശഭാല,
രക്തശഭാലനി,  ബസതനി)  കൃഷനിക്കുളള കപ്രഭാല്സഭാഹനത്തനിനഭായനി ലഹക്ടറനിനച്ച്  10,000/-
രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്  1500  ലഹക്ടറനിനച്ച്  (ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,
പഭാലക്കഭാടച്ച്,  വയനഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്)  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുലട പ്രവര്ത്തന ലചേലവനിനഭായുളള പദതനി 

പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുലട പ്രവര്ത്തന ലചേലവനിനഭായനി ലഹക്ടറനിനച്ച്  360 രൂപ
കമത്തനില്  450  ലക്ഷലാം  രൂപ  125000  ലഹക്ടര്  പ്രകദശകത്തയച്ച്  വകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

5. കേരലനല്ക്കൃഷനി വനികേസനലാം

സലാംസഭാനത്തച്ച് കേരലനല്ക്കൃഷനി കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  2752.092
ലഹക്ടര് സലത്തച്ച്  (ലഹക്ടറനിനച്ച്  13600/-  രൂപ സബ്സനിഡനി) 374.28  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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തരനിശ്ശുനനിലങ്ങളനില് ലനല്ക്കൃഷനി ലചേയ്യുന്നെതനികലയച്ച്  ഒരു ലഹക്ടറനിനച്ച്  30,000
രൂപ  നനിരക്കനില്  2900  ലഹക്ടറനിനച്ച്  870  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി ഇരുപ്പൂ  കൃഷനി ആക്കുന്നെതനികലയഭായനി ലഹക്ടറനിനച്ച്
10,000/-  രൂപ  ധനസഹഭായ  നനിരക്കനില്  94  ലഹക്ടറനിനച്ച്  9.4  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

6.   ലനല്ക്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസച്ച്   (  കനഭാണ് പഭാന  ) 

ലനല് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഉല്പഭാദന കബഭാണസ്സഭായനി ലഹക്ടറനിനച്ച്  1,000  രൂപ ഒരു
സതീസണനില്  എന്നെ  കേണക്കനിനച്ച്  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  1243.44  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ലലവദതതനി പദതനി-

ലനല്ക്കൃഷനിക്കച്ച്  ഭൂപരനിധനിയനിലഭാലതയുലാം  മറച്ച്  വനിളകേളക്കച്ച്  2  ലഹക്ടര്വലരയുലാം
ജലകസചേനത്തനിനഭായനി  സഇൗജനല ലലവദതതനി  അനുവദനിച്ചുവരുന. 2016-17  വര്ഷലാം
3443  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതനികലയഭായനി  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  57.37  ലക്ഷലാം  രൂപ
അഡതീഷണല്  ആതലലറകസഷന  മുകഖന  നടപ്പുവര്ഷലാം  അധനികേമഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

8. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനി   (  എന  .  എഫച്ച്  .  എസച്ച്  .  എലാം  .) 

കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  (NFSM)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  243  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനിക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)   ഏറവലാം  കൂടുതല്  ഉല്പഭാദന  ലചേലവച്ച്  വഹനികക്കണനിവരുന്നെ  ഒരു
കൃഷനിയഭാണച്ച്  ലനല്ക്കൃഷനി.  ഇതച്ച്  ഒരു  പരനിധനിവലര  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  ലനല്ക്കൃഷനി
ഗ്രൂപടനിസഭാനത്തനില്  പഭാടകശഖരങ്ങള  മുഖഭാന്തരലാം  നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
ലമഭാത്തലാം  ഉല്പഭാദനലചലവനിലന്റെ  20  മുതല്  30  ശതമഭാനലാംവലര  കുറയഭാന
സഭാധനിക്കുനണച്ച്.  ഇഇൗ വര്ഷലാം ഗ്രൂപച്ച് ഫഭാമനിലാംഗച്ച്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  180000  ലഹക്ടര്
സലത്തച്ച്  ലനല്ക്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  കേഭാര്ഷനികേ  യനവല്ക്കരണത്തനിലൂലടയുലാം
മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിലൂലടയുലാം  ഉല്പന്നെത്തനിലന്റെ
ലചേലവനിനച്ച് അനുസൃതമഭായ തുകേ ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ലനല്ക്കൃഷനി  225000  ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്
വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്.
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(ഡനി)  കൃഷനി  ഭവന  തലത്തനില്  കൃഷനി  ഉകദലഭാഗസര്  കേര്ഷകേരുലട  കൃഷനി
സലത്തച്ച്  കപഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള
പകേര്നനല്കുന്നെകതഭാലടഭാപലാം കൃഷനിക്കച്ച് മുകന്നെഭാടനിയഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ആവശലമഭായ
പരനിശതീലന  കഭാസ്സുകേള  പഭാടകശഖരഭാടനിസഭാനത്തനില്  നല്കേനിവരനികേയുലാം
കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ഗണകമനമയുളള  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേള  കൃതലസമയത്തച്ച്
കേര്ഷകേനച്ച് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

 പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനികേള

60 (1508) ശതീമതനി ഇ  .  എസച്ച്  .  ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .     ലകേ  .    രഭാജന : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  പചക്കറനി  കൃഷനി
വനികേസനത്തനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;
ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നല്കുന്നെ  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വടവട-കേഭാന്തല്ലൂര്  കമഖലയനിലല  പചക്കറനി  കേര്ഷകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഒരു പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  പചക്കറനി  കൃഷനി
വനികേസനത്തനിനഭായനി  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പുരയനിടങ്ങളനില് പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  അര്ബന കസര്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം, വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള വഴെനി പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനലാം,
ജനിലഭാ കസര് വനികേസനലാം,  തരനിശ്ശുനനില കൃഷനി,  മഭാധലമങ്ങളവഴെനിയുലാം എന.ജനി.ഒ.-കേള
മുകഖനയുലാം  വനിത്തച്ച്,  നടതീല്  വസ്തുക്കള  എന്നെനിവയുലട  വനിതരണലാം,  'എ'  കഗഡച്ച്
കസറുകേളക്കുളള  വനികേസന  സഹഭായലാം,  സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള
പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള,  കബഭാക്കുതല ലഫഡകററഡച്ച്  സമനിതനികേളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേല്, കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ വനിളകേളുലട വനികേസനലാം, നഴറനികേളുലട സഭാപനലാം, മഴെ മറകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം,  സങ്കരവര്ഗ  വനിളകേളുലട  പരതീക്ഷണകത്തഭാടങ്ങളക്കച്ച്
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ധനസഹഭായലാം  നല്കേല്,  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചേനവലാം  ജലകസചേനലാം  വഴെനിയുളള
വളപ്രകയഭാഗവലാം  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേല്,  പചക്കറനിയുലട
ഗണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം വനിഷരഹനിതമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിച പചക്കറനി
കേകമ്പഭാളത്തനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കസഫച്ച്-ടു-ഇഇൗറച്ച്  പദതനിയുലാം
വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  (മുകഖന പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  600  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  വനിവനിധ പദതനികേളുലാം)  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇടുക്കനി,  കേഭാന്തല്ലൂര്,  വടവട
ഏരനിയലയ  പ്രകതലകേ  കസഭാണഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചച്ച്  പചക്കറനിയുലട  ഉല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) പചക്കറനി കൃഷനി ലചേയ്യുന്നെ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലഹക്ടര് ഒന്നെനിനച്ച് 15,000/- രൂപ
നനിരക്കനില്  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണച്ച്.  ലലജവകൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് PGS സര്ടനിഫനികക്കഷനുലാം
ലലജവകൃഷനി  ഉല്പഭാദനവലാം  എന്നെ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1000  ടണ്  സലാംരക്ഷനിത
പചക്കറനി  കേനികലഭായച്ച്  2.50  രൂപ  നനിരക്കനില്  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  വഴെനി
ലലജവപചക്കറനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  വടവട-
കേഭാന്തല്ലൂര്  കമഖലയനില്  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  സമനിതനികേളനില്  ഉല്പന്നെലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കേനികലഭായച്ച്  രണ്ടുരൂപ എന്നെ നനിരക്കനില് ലപ്രഭാഡക്ഷന
കബഭാണസ്സുലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി)  വടവട-കേഭാന്തല്ലൂര് കമഖലയനിലല പചക്കറനി കേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കദവനികുളലാം  കബഭാക്കച്ച്  ആസഭാനമഭാക്കനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള  പദതനിക്കച്ച്  2017-18  വര്ഷത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിത്തച്ച് മുതല് വനിപണനിവലരയുലാം തുടര്ന്നെച്ച് ഉല്പന്നെങ്ങള
സലാംഭരനിചച്ച്  സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  മൂലലവര്ദനവച്ച്  നടത്തനി  വനില്പന  നടത്തുന്നെതനിനുലാം
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പലനിശരഹനിത  വഭായ  നല്കുന്നെതനിനുലാം  പദതനിയനില്  പരനിഗണന
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൃഷനി വകുപനിലന്റെ ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയുമഭായുലാം അകഗഭാപഭാര്ക്കച്ച്
പദതനിയുമഭായുലാം ബനലപടുത്തനിയഭാണച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്.

പചക്കറനി വനിപണലാം 

61 (1509) ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .     കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്/വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  മുകഖന വനിപണനലാം നടത്തുന്നെ
പചക്കറനികേളുലട വനില കമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിക്കുനലവന്നെ വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളക്കച്ച്  വനിലവര്ദന  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുവഭാന
സഭാധനിക്കഭാലത വരുന്നെതനിനുളള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനച്ച് കേഭാരണക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വരളച  മൂലമുളള  വനിളനഭാശവലാം  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുണഭായ
വനിളനഭാശവലാം മൂലലാം പചക്കറനികേളുലട ലമഭാത്തവനിലയുലാം ചേനിലറ വനിലയുലാം മുനവര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചച്ച്   ഇഇൗ  വര്ഷലാം  കൂടനിയനിട്ടുണച്ച്.  എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം  കേകമ്പഭാളവനിലകയക്കഭാള
കുറഞ്ഞെ നനിരക്കനിലഭാണച്ച് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച് പഴെലാം-പചക്കറനി വനിപണനലാം നടത്തുന്നെതച്ച്.

(ബനി)  കമഭാതതീതമഭായ  വനില  വര്ദനവണഭാകുന്നെ  അവസരങ്ങളനില്  വനിപണനി
വനിലകയക്കഭാള  30%  കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കനില്  അവശല  പചക്കറനികേള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്നെ പ്രശങ്ങള

62 (1510) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :
ശതീ  .     കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായനിട്ടുള്ള
നഷങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  കവണനിയുള്ള  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള,
ആനുകൂലലങ്ങള,  സഹഭായങ്ങള  എന്നെനിവലയക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള  ലമഭാകബല്
ആപനിലൂലട  നല്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  വനിവരങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷലത്ത
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്നെ  പ്രശങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  പഠനിക്കുവഭാന  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിലയ ചുമതലലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) ആധനികേഭാരനികേമഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വനിവര  സകങ്കതലാം  ഒരു  വനിരല്ത്തുമ്പനില്  പദതനിയുലട

ഭഭാഗമഭായനി  'കേഭാര്ഷനികേ  വനിവര  സകങ്കതലാം',  'ഇ-വനിപണനി'  എന്നെതീ  ലമഭാലലബല്

ആപനികക്കഷനുകേള  www.krishi.info,  Google  playstore  എന്നെനിവയനിലൂലട

നല്കുനണച്ച്.  ഇതുവഴെനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വനിവനിധ  തരത്തനിലുളള  കേഭാര്ഷനികേ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള, ആനുകൂലലങ്ങള, സഹഭായങ്ങള എന്നെനിവലയക്കുറനിച്ചുളള വനിവരങ്ങളുലാം

നല്കേനിവരുന.  'ഇ-വനിപണനി'  ലമഭാലലബല്  ആപനികക്കഷനവഴെനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

വനില്ക്കുവഭാനുളള  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  കേര്ഷകേലര  അറനിയനിക്കുവഭാനുലാം

പരസരലാം  കപഭാസച്ച്  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന.  എന്നെഭാല്  ഇത്തരലാം  സഇൗകേരലങ്ങള

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  കതഭാതനില്  കേര്ഷകേരനില്  എത്തനിക്കുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.  ഇതനിനുളള

ഉഇൗര്ജനിത പരനിശമലാം നടനവരുന.

(സനി)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴെനിലുളള  22  ഗകവഷണ

കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച് ആവശലമഭായ സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായങ്ങളുലാം പരനിശതീലന

പരനിപഭാടനികേളുലാം  മറച്ച്  വനിജഭാന  വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുനണച്ച്.

വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കനരലമലാംഗലലാം ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടത്തനിലന്റെ വനികേസനലാം

63 (1511)  ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലത്ത കനരലമലാംഗലലാം ജനിലഭാകൃഷനികത്തഭാടത്തനിലനറ വനികേസനത്തനിനച്ച്

എലന്തലഭാലാം പദതനികേള നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുനണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫഭാമനിലനറ  വനികേസന  പദതനികേളക്കഭായനി  ജനിലഭാപഞഭായത്തനിലനറ

എലന്തങ്കനിലുലാം പദതനികേള നനിലവനിലുകണഭാ; ആയതനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പുതനിയ  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(എ)  കനരലമലാംഗലലാം  ജനിലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
തഭാലഴെപറയുന്നെ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന: 

1. 2016-17  കകേരസമൃദനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ലതങ്ങച്ച്  കൃഷനി
ജലകസചേനത്തനിനഭായനി  ഡ്രൈനിപച്ച്  സഭാപനിക്കല്  -  2.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
പദതനി

2. പചക്കറനി വനിത്തുല്പഭാദനലാം 2016-17- 5 ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് തുകേ –  1.75
ലക്ഷലാം രൂപ

3. കകഭാപച്ച് ലഹല്ത്തച്ച് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  2016-17 തുകേ – 1.75 ലക്ഷലാം രൂപ

4. കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  WAPCOS-ലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
ഫഭാമനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  കനരലമലാംഗലലാം  ഫഭാമനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലന്റെ
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കുരുമുളകേച്ച്  കതഭാടലാം പുനരുദഭാരണലാം  - 2  ഏക്കറനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
കേഴെനിഞ്ഞു.

2. കുരുമുളകേച്ച്  മഭാതൃസസലകത്തഭാടലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  -  (1  ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്)
നടപനിലഭാക്കനി കേഴെനിഞ്ഞു.

3. ലതങ്ങച്ച്  2500 എണലാം, ജഭാതനി കതഭാടങ്ങളുലട പരനിചേരണത്തനിനുളള പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.

4. പചക്കറനിലലത്തകേളുലട  ഉല്പഭാദനലാം  -  5  ലക്ഷലാം  എണലാം  ലലതകേള  -
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  3  ലക്ഷലാം  ലലതകേള ഇതനിനകേലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്തുകേഴെനിഞ്ഞു.

5. തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നഗരസഭ  –  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനി  പചക്കറനി,
കഗഭാബഭാഗച്ച്  വനിതരണലാം  (1000  യൂണനിറ്റുകേള)   ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച്  വനിതരണലാം
നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

6. വഭാഴെക്കൃഷനി - 2 ലഹക്ടറനില് നനിലലമഭാരുക്കല് ആരലാംഭനിച്ചു.

7. മറച്ച്  നടതീല്  വസ്തുക്കളഭായ  മഭാവച്ച്,  പഭാവച്ച്,  കപര  എന്നെനിവയുലട  ഗഭാഫ്റ്റുകേള,
കേറനികവപച്ച്,  പപഭായ,  മുരനിങ്ങലലത്തകേള,  അലങ്കഭാര  സസലലലത്തകേള
എന്നെനിവയുലട ഉല്പഭാദനലാം നടനവരുന.

8. കചേന, മഞ്ഞെള തുടങ്ങനിയ ഇടവനിള കൃഷനി - നടതീല് നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

800/2019



146 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

(സനി)  ഫഭാമനിലന്റെ സമഗ വനികേസനത്തനിനുലാം ഫഭാലാം ടൂറനിസത്തനിനുലാം കവണനിയുളള
ഒരു കപ്രഭാജക്ടച്ച് ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

ലമഡനിക്കല് റതീ-ഇലാംകബഴച്ച്ലമന്റെച്ച് തുകേ

64 (1512)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാലടനി കൃഷനി ഓഫതീസനില് നനിനലാം 2013-ല് അസനിസന്റെച്ച് അഗനികേളചറല്
ഓഫതീസറഭായനി  വനിരമനിച  ശതീമതനി  എന.  പനി.  ലൂസനി,  ടനിയഭാളുലട  ഭര്ത്തഭാവച്ച്
കജക്കബനിലന്റെ കേനിഡ്നനി ഓപകറഷനച്ച് ലചേലവഭായ തുകേയുലട റതീ-ഇലാംകബഴച്ച്ലമന്റെനിനഭായനി
2012-ല് സമര്പനിച അകപക്ഷയനില് നഭാളനിതുവലര തുകേ ലഭനിക്കഭാത്തതനിനച്ച് കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ എന്നെകത്തക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  14-02-2017-ലല  സര്ക്കര്  ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ)  നലാം.
146/2017/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം  റനിടകയര്ഡച്ച്  കൃഷനി  അസനിസന്റെഭായ ശതീമതനി  എന.  പനി.
ലൂസനിയുലട ഭര്ത്തഭാവനിലന്റെ ചേനികേനിതയച്ച് ലചേലവഭായ തുകേ പ്രതനിപൂരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്
അനുമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പച്ച്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

വനിലസനിരതഭാ ഫണച്ച്

65 (1513)  ശതീ  .    എല്കദഭാസച്ച് കുന്നെപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  പ്രഖലഭാപനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ
വനിലസനിരതഭാ  ഫണനില്  നനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഇതുവലര  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിച്ചുലവന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റബ്ബര്  വനില  150  രൂപ  എത്തനിയ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആയതച്ച്  200
രൂപയഭാക്കനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആശസ്വഭാസലാം  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിലസനിരതഭാ
ഫണച്ച്പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 647.39 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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മുതലമടയനിലല മഭാങ്ങ കേര്ഷകേര്

66  (1514)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുതലമടയനിലല  മഭാങ്ങ  കേര്ഷകേര്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  മഭാമ്പഴെലാം  കകേടു
കൂടഭാലത  സലാംസ്കരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നെതനിനുലാം  കേര്ഷകേരുലട
ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  മുതലമട  പഞഭായത്തനില്  മഭാലാംകഗഭാ  ഹബ്ബച്ച്
തുടങ്ങുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തങ്കനിലുലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുതലമടയനിലല  മഭാങ്ങഭാ  കൃഷനിയുലട  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം
സലാംസ്കരണത്തനിനുമുളള  ഒരു  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുകേയുലാം
അതച്ച് പരനികശഭാധനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പ്രസ്തുത പദതനി കകേന്ദ്ര പദതനിയഭായ
എലാം.ലഎ.ഡനി.എചച്ച്.-ല്  ഉളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  പുതുക്കനിയ  നനിര്കദ്ദേശലാം
സമര്പനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷകനഭാടച്ച്  ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
സലാംസഭാനത്തച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെ  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേളനിലലഭാന്നെച്ച്  മുതലമടയനില്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.  എന്നെഭാല്  കേര്ഷകേലരയുലാം  ഉകദലഭാഗസലരയുലാം
ഉളലപടുത്തനി വനിശദമഭായ ഒരു ശനില്പശഭാല നടത്തുകേയുണഭായനി.

ലചേടനിപഭാടലാം പഭാടകശഖരലാം

67 (1515)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ഇടലക്കഭാചനി  വനികലജനില്ലപടതുലാം
വര്ഷങ്ങളഭായനി കൃഷനി ലചേയനിരുന്നെതുലാം ഇകപഭാള ഇകപഭാള തരനിശഭായനി ലവള്ളലാം കേയറനി
ഇടനിരനിക്കുന്നെതുമഭായ  ഏക്കറച്ച്  കേണക്കനിനുള്ള  ലചേടനിപഭാടലാം  പഭാടകശഖരലാം
കൃഷനിയനുകയഭാജലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനുള്ള കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാടകശഖര  ഭൂമനിയുലട  യഥഭാര്ത  അവകേഭാശനികേള
ആലരലഭാമഭാലണന്നെ വനിവരലാം കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രകദശലത്ത കേര്ഷകേ സലാംഘടനകേളുലടയുലാം കൃഷനിഭൂമനി കകേവശക്കഭാരുലടയുലാം
കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തച്ച് കൃഷനി ഇറക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) എങ്കനില് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ നടപടനികേള എലന്തലഭാലമന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലട  അഭഭാവലാംമൂലലാം  കേര്ഷകേര്  കൃഷനി
ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് തയഭാറഭാകേഭാത്തതച്ച് മൂലമഭാണച്ച് ഇടലക്കഭാചനി വനികലജനില്ലപട ലചേടനിപഭാടലാം
പഭാടകശഖരലാം  കൃഷനിക്കനുകയഭാജലമഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്.  ഉപ്പുലവളളലാം  കേയറനിയനിറങ്ങുന്നെതച്ച്
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുളള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.

(ബനി)  പഭാടകശഖര  സമനിതനി  നല്കേനിയ  ലനിസച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ഷകേരുലട
വനിവരങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി&ഡനി)  2017  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  ആദലയഭാഴ്ച  കേര്ഷകേരുലട  കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തച്ച്  ആവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന  പദതനിയുലട
ലപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നെ മുറയച്ച്  25  ലഹക്ടര് ലപഭാക്കഭാളനി
ലനല്ക്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  തരനിശ്ശുനനിലങ്ങള  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുന്നെ
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇഇൗ  പഭാടകശഖരങ്ങളുലാം  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനികേള കൃഷനി വകുപച്ച് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

 ലനലനിലന്റെ ഉല്പഭാദനലാം

68 (1516)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2007-08-ല് സലാംസഭാനത്തച്ച് ലനല്കൃഷനിയുലട ആലകേ വനിസതീര്ണലാം എത്ര
ലഹക്ടറഭായനിരുന;

(ബനി) ആയതച്ച് 2015-16 ആയകപഭാള എത്രയഭായനി ചുരുങ്ങനി;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  ഒത്തഭാശകയഭാലട  ലനല്വയലുകേള
വലഭാപകേമഭായനി  നനികേത്തനിയതനിലന്റെ  ഫലമകല  ഇത്തരത്തനില്  ലനല്ക്കൃഷനിയുലട
വനിസതീര്ണലാം കുറയുവഭാന കേഭാരണലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016-17 ലല  ലഭലമഭായ  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത
ലനല്ക്കൃഷനിയുലട  ആലകേ  വനിസതീര്ണലാം  എത്ര;  2015-16  കനക്കഭാള  എത്ര
കേണ്ടുവര്ദനിച്ചു ; നനിലവനില് ലനലനിലന്റെ ഉല്പഭാദനലാം എത്ര ടണ് എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവലര എത്ര ഏക്കര്
സലത്തച്ച് പുതുതഭായനി കൃഷനിയനിറക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞു; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 149

(എഫച്ച്)  കേഴെനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  ഒത്തഭാശകയഭാലട  നനികേത്തനിയ
ലനല്വയലുകേള തനിരനിചച്ച്  പനിടനിചച്ച്  അവനിടങ്ങളനില് ലനല്ക്കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന
ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2007-08-ല്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലനല്ക്കൃഷനിയുലട  ആലകേ  വനിസതീര്ണലാം
228938 ലഹക്ടര് ആയനിരുന.

(ബനി) 2015-16 ആയകപഭാള 196870 ലഹക്ടറഭായനി ചുരുങ്ങുകേയുണഭായനി.

(സനി)  തരനിശ്ശേഭായനി  കേനിടക്കുന്നെ  ലനല്വയലുകേള  മറഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി
പരനിവര്ത്തനലാം ലചേയലപടതഭാണച്ച് ലനല്ക്കൃഷനിയുലട വനിസതീര്ണലാം കുറയുവഭാന പ്രധഭാന
കേഭാരണലാം.  കൂടഭാലത  തരനിശ്ശേഭായനി  കേനിടക്കുന്നെ  ലനല്വയലുകേള  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
ആവശലമഭായനി  വരുന്നെ  പ്രഭാരലാംഭ  ലചേലവകേള  വളലര  വലുതഭായതനിനഭാല്  കേര്ഷകേര്
ലനല്വയലുകേളനില്  കൃഷനിയനിറക്കുവഭാന  ലലവമനസലലാം  കേഭാണനിക്കുനമുണച്ച്.
തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെതനില് കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര് കവണ
ശുഷ്കഭാന്തനി കേഭാണനിചനിടനില.

(ഡനി)  2016-17-ലല  ലനല്ക്കൃഷനിയുലട  ആലകേ  വനിസതീര്ണവലാം  ലനലച്ച് ല
ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ  കേണക്കുലാം  ഇക്കകണഭാമനികച്ച്  &  സഭാറനിസനികച്ച്  വകുപച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില. 2015-16-ലല ഉല്പഭാദനലാം 549275 ലമ. ടണ് ആണച്ച്.

(ഇ)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവലര  7250
ഏക്കറനില്  (2900  ലഹ.)  തരനിശ്ശുനനില  ലനല്ക്കൃഷനിയുലാം  6880.23  ഏക്കറനില്
(2752.092  ലഹ.)  കേരലനല്ക്കൃഷനിയുലാം  94  ലഹക്ടറനില് ഒരുപ്പൂ  നനിലലാം,  ഇരുപ്പൂ  നനില
കൃഷനിയുലാം അധനികേമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(എഫച്ച്)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തരനിശ്ശേച്ച്  കേനിടക്കുന്നെ  ആറനമുള  പഭാടകശഖരത്തനില്
2016-17  വര്ഷലാം  101  ലഹക്ടറനില്  കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.
20/02/2017-ല്  വനിളലവടുപച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  ലമത്രഭാന
കേഭായല് പഭാടകശഖരത്തനിലല കേര്ഷകേരുലട ഉടമസതയനിലുളള 10 ലഹക്ടര് ഉളലപലട
120  ലഹക്ടര്  പ്രകദശത്തച്ച്  ലനല്ക്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന  2016-17  വര്ഷലാം
സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലമത്രഭാന കേഭായല് പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല ലനല്ക്കൃഷനി  2017  മഭാര്ചച്ച്
11-ാം തതീയതനി  വനിളലവടുക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  റഭാണനി കേഭായലനില്  190  ലഹക്ടര് സലത്തച്ച്
കൃഷനി  ഇറക്കുന്നെതനിനച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  റഭാണനി  കേഭായലനില്  ഇതനിനകേലാം  വനിളലവടുപച്ച്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
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കേര്ഷകേലന്റെ വഭാര്ഷനികേ അറഭാദഭായലാം

69  (1517)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  5  ഏക്കര് ലനല്ക്കൃഷനിയുള്ള ഒരു കേര്ഷകേലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ അറഭാദഭായലാം
എത്ര രൂപയഭായനിടഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി) ലനല്ക്കൃഷനിയച്ച് മുനവര്ഷകത്തതതനില് നനിനലാം വലതലസമഭായനി ഏലതലഭാലാം
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണച്ച് ഈ വര്ഷലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് എന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലനല്ക്കൃഷനി ഉല്പഭാദനലചലവച്ച് സലാംസഭാന സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിവനിവര
വകുപനിലന്റെ 2013-14-ലല റനികപഭാര്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം വനിരനിപ്പൂ, മുണകേന, പുഞ സതീസണനിലല
ലനല്ക്കൃഷനി  ഉല്പഭാദനലചലവലാം  അറഭാദഭായലാം  സലാംബനനിച  വനിവരവലാം
ഇപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്.

വനിരനിപ്പൂ സതീസണ്   (2.5   ഏക്കറനിനച്ച്  )   രൂപ 

ലചേലവച്ച്  - 53,142.00   ഉല്പന്നെ വനില –67,218.00

അറഭാദഭായലാം- 14,076  രൂപ 

5 ഏക്കറനിനച്ച് അറഭാദഭായലാം - 28,152 രൂപ 

മുണകേന സതീസണ്   (2.5   ഏക്കറനിനച്ച്  )   രൂപ 

ലചേലവച്ച്  - 50,166.00   ഉല്പന്നെ വനില –68643.00

അറഭാദഭായലാം- 18,477 രൂപ 

5 ഏക്കറനിനച്ച് അറഭാദഭായലാം - 36,954 രൂപ 

പുഞ സതീസണ്   (2.5   ഏക്കറനിനച്ച്  )   രൂപ 

ലചേലവച്ച്  - 50,674.00   ഉല്പന്നെ വനില –70,550.00

അറഭാദഭായലാം- 19,876  രൂപ 

5 ഏക്കറനിനച്ച് അറഭാദഭായലാം - 39,752 രൂപ 

(ബനി)  ലനല്ക്കൃഷനിക്കച്ച് മുനവര്ഷകത്തതനില്നനിനലാം വലതലസമഭായനി ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം ലഹക്ടറനിനച്ച്  30,000  രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കേനി 2900
ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്  തരനിശ്ശുനനില  ലനല്ക്കൃഷനിയുലാം  ലഹക്ടറനിനച്ച്  13,600  രൂപ
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സബ്സനിഡനി നല്കേനി 2752.092 ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് കേരലനല്ക്കൃഷനിയുലാം ലഹക്ടറനിനച്ച്
10,000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നനിരക്കനില്  94  ലഹക്ടര്  ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി  ഇരുപ്പൂ
കൃഷനിയഭാക്കനി  ലചേയ്യുന്നെതനിനുമുളള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്.  പുതനിയ
ബഡ്ജറച്ച്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നെകതഭാലട  ലനല്ക്കര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കൂടുതല്  സഹഭായങ്ങള
നല്കേഭാനഭാകുലാം.  മുനവര്ഷകത്തതനികനക്കഭാള  ഇരടനികയഭാളലാം  തുകേ  ഇഇൗ  വര്ഷലത്ത
ബജറനില് ലനല്ക്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേള 

70  (1518)   ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപച്ച്  2016-17  വര്ഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെ പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ജനിലയനിലല  വനിവനിധ മണ്ഡലങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേള ഏലതലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1.  ലകേഭായനിലഭാണനി  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലല  അകേലഭാപ്പുഴെ  കകേഭാള
പഭാടകശഖരത്തനിനച്ച്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന  പദതനി.-(നബഭാര്ഡച്ച്)  1.50
കകേഭാടനി.

2.  കുറലഭാടനി  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലല  കുറലഭാടനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
നരനിക്കൂട്ടുലാംചേഭാല്-ലനലനിക്കണനി ഫഭാമുകേള നനിര്മ്മേഭാണലാം-(നബഭാര്ഡച്ച്) 39 ലക്ഷലാം. 

(ബനി) 1. നടതീല് വസ്തുക്കളുലട ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം

2. ലനല്ക്കൃഷനി വനികേസന പദതനി

3. പചക്കറനി വനികേസന പദതനി

4. കകേര വനികേസന പദതനി

5. കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പദതനി

6. ആധുനനികേ ലഭാബച്ച് സഭാപനിക്കല് 

7. മഭാനവ വനിഭവകശഷനി വനികേസനലാം

8. സുഗനവലഞ്ജന വനിളയുലട വനികേസനലാം

9. ലലജവകൃഷനി ഉല്പഭാദനലാം

10. അകഗഭാസര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെര് & സര്വ്വതീസച്ച് ലഡലനിവറനി



152 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

11. കസഭായനില് ലഹല്ത്തച്ച് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് & ലപ്രഭാഡക്ടനിവനിറനി ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെച്ച്

12. കകഭാപച്ച് ലഹല്ത്തച്ച് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്

13. മഭാര്ക്കറച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്

14. റൂറല് ഇനഫ്രഭാസക്ചേര് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്

15. മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച് ഇന്റെര്ലവനഷന കഫഭാര് ലലപ്രസച്ച് ലസബനിലലലകസഷന

16. നഭാഷണല് ബകയഭാഗലഭാസച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്

17. കസഭായനില് ലഹല്ത്തച്ച് കേഭാര്ഡച്ച് (എന.ഡബത.എസച്ച്.എ.)

18. നഭാഷണല് ഇ-ഗകവണനസച്ച് ഇന അഗനികേളചര്

19. പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസച്ച് കയഭാജന

20. പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.ലലവ.

21. ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.

22. ഹരനിത കകേരളലാം

23. എസച്ച്.എചച്ച്.എലാം. പദതനികേള

24. വളലാം കേതീടനഭാശനിനനി ഗണനനിയനണലാം

25. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ലലവദതതനി

26. ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്. (കേഭാര്ഷനികേ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്)

27. അഗഭാര്ക്കച്ച് കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള

28. വനിള ഇനഷസ്വറനസച്ച്

29. കേര്ഷകേ ലപനഷന

30. പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ സഹഭായലാം

നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് കൃഷനി വകുപനിലല ഒഴെനിവകേള

71 (1519)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  മുകണരനി  ഫഭാമനില്  കേഭാഷസ്വല്  കലബര്

തസനികേയനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേളനില്  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മൂന്നെച്ച് വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി ഒകര ഓഫതീസനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നെവരുലട

കസവനലാം മറച്ച് കൃഷനി ഓഫതീസുകേളനികലക്കച്ച് നല്കുന്നെതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കൃഷനി ഓഫതീസുകേളനില് ഏലതഭാലക്ക തസനികേകേളനിലഭാണച്ച്
ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്തതച്ച്;  ജതീവനക്കഭാരുലട  അഭഭാവലാം  നനികേത്തുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുകണരനി  ഫഭാമനികലയച്ച്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചേഞച്ച്  നല്കേനിയ
ലനിസനില്നനിനലാം  189  കപലര  ഇതനിനകേലാം  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിവനിധ  സലാംവരണ
കേഭാറഗറനികേളനില്  മതനിയഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  സലാംവരണ
വനിഭഭാഗത്തനിലല  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട  നനിയമനലാം  പൂര്ണമഭായനിടനില.  ഇഇൗ
വനിഷയത്തനില്  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ  ഒരു  കകേസച്ച്  നനിലവനിലുണച്ച്.
ആയതനിലന്റെ  അന്തനിമ  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  തുടര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുളള.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപനില് ലപഭാതുസലമഭാറത്തനിനുളള
അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) കേരുളഭായനി കൃഷനി ഭവനനിലല കൃഷനി ഓഫതീസറുലട ഒരു ഒഴെനിവച്ച് നനിലവനിലുണച്ച്.

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടത്തനിലല ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്.
പ്രവൃത്തനി

72 (1520)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് സനിതനി ലചേയ്യുന്നെ ജനിലഭാ കൃഷനി കതഭാടത്തനില്
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫച്ച്.21-ല്  ഉളലപടുത്തനി  അനുവദനിച  പ്രവൃത്തനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  കമല്കനഭാടലാം  ചുമതലലപടുത്തനിയ
ഏജനസനിയുലട/എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)-(സനി)  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്.  XXI-ല്  ഉളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള
ആലപ്പുഴെ കൃഷനി  അസനിസന്റെച്ച്  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണച്ച്
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നടത്തനിവരുന്നെതച്ച്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  350  ലക്ഷലാം  രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസസ്തുത കപ്രഭാജക്ടനില് സനിരലാം പന്തലനിലന്റെയുലാം ഫഭാലാം കറഭാഡനിലന്റെയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  ഭഭാഗലാം-1  ആയ
ലപര്മനന്റെച്ച്  പന്തലനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  ഉളലപടുന്നെതച്ച്  കനിയറനിലാംഗച്ച്
ജലാംഗനിള, എര്ത്തച്ച് വര്ക്കച്ച് എസ്കകവഷന, സനി.സനി. വര്ക്കച്ച്സച്ച്, ലസന്റെറനിലാംഗച്ച്, ഷടറനിലാംഗച്ച്,
റതീ-ഇനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് കഫഭാര് ആര്.സനി.സനി.  വര്ക്കച്ച്,  സലലപയനിലാംഗച്ച്  ലപ്രഭാലലവഡനിലാംഗച്ച്
ബനി  കഭാസച്ച്  ജനി.ലഎ.  ലലപപച്ച്,  ലപ്രഭാലലവഡനിലാംഗച്ച്  ഗഡച്ച്  കേസ്വഭാളനിറനി  ജനി.ലഎ.  വയര്
മുതലഭായവ.  ഭഭാഗലാം-2-ല് കേണ്സക്ഷന ഓഫച്ച് ഫഭാലാം കറഭാഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനില്
കനിയറനിലാംഗച്ച്  ഗഭാസച്ച്  &  റനിമൂവല്  ഓഫച്ച്  റബ്ബനിഷച്ച്,  സലലപയനിലാംഗച്ച്  &  ഫനിലനിലാംഗച്ച്
ലസ്പ്രെഡനിലാംഗച്ച്, &  ലലവലനിലാംഗച്ച് ഗഭാവല്, ലസ്പ്രെഡനിലാംഗച്ച് എലാം. സഭാന്റെച്ച്, പ്രഭാലലവഡനിലാംഗച്ച് ഗഡച്ച്
കേസ്വഭാളനിറനി  ഗഭാര്ഡന  ലലടല്സച്ച്,  സനി.സനി.  വര്ക്കച്ച്സച്ച്  മുതലഭായവയഭാണച്ച്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  എസനികമറച്ച്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  പകേര്പച്ച്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം

73 (1521)  ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണത്തനിലന്റെ  വനിലയഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
ഏതു  കേഭാലയളവ  വലരയുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  നല്കേനിലയനലാം  ഇനനിലയത്ര
നല്കേഭാനുലണനലാം കൃഷനിഭവന തനിരനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ അനുവദനിക്കുന്നെതനിനച്ച് അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരനിച  വകേയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്നെ  മുഴുവന
തുകേയുലാം ലകേഭാടുത്തച്ച് തതീര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

ലനടുമങ്ങഭാടച്ച് കവളഡച്ച് മഭാര്ക്കറച്ച്

74 (1522)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുളള  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്  കവളഡച്ച്  മഭാര്ക്കറച്ച്
സലാംബനനിച അഴെനിമതനിലയക്കുറനിച്ചുളള അകനസ്വഷണലാം ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി) അഴെനിമതനി കേലണത്തഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അകനസ്വഷണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന. അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിക്കുന്നെ
മുറയച്ച് മഭാത്രകമ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാകുകേയുളള.

ലവളനിലചണ വനിലവര്ദന

75 (1523)  ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവളനിലചണ  വനില  അമനിതമഭായനി  ഉയരുന്നെതച്ച്  ജനങ്ങളനില്  ആശങ്ക
ഉളവഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;എന്നെഭാല് ഈ ഉയര്ച നഭാളനികകേരത്തനിലന്റെ
വനിലയനില് പ്രതനിഫലനിക്കുന്നെനില എന്നെതച്ച് ശദയനില് വന്നെനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നഭാളനികകേര കേര്ഷകേലന രക്ഷനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച് എന്തച്ച് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലവളനിലചണ വനില ഉയരുന്നെതനികനഭാലടഭാപലാം  നഭാളനികകേരത്തനിലന്റെ വനിലയുലാം
ഉയരുനണച്ച്.  നഭാളതീകകേര  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഇകപഭാള  നലഭായവനില  ലഭനിക്കുനണച്ച്.
സലാംഭരണ വനിലകയക്കഭാള ഉയര്ന്നെ വനില ലപഭാതുവനിപണനിയനില് നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി)  ലപഭാതുവനിപണനിയനില് നഭാളനികകേര വനില വളലര തഭാഴ്ന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
നലഭായമഭായ തഭാങ്ങുവനില പ്രഖലഭാപനിചച്ച് പചകത്തങ്ങ സലാംസഭാനലത്ത 388 കൃഷനി ഭവന
മുകഖന  സലാംഭരനിക്കുകേയുണഭായനി.  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണ  ഇനത്തനില്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കേഭാനുളള  മുഴുവന  കുടനിശ്ശേനികേയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില്  കേകമ്പഭാള  വനില
ഉയര്ന്നെച്ച്  നനില്ക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  വനിപണനി  ഇടലപടല്  പ്രസക്തമല.
എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം കൂടുതല് കുറമറതുലാം നൂതനവമഭായ രതീതനിയനില്
നടപഭാക്കുന്നെതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  കേര്ഷകേ  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  കൃഷനി  മനനി  ചേര്ച
നടത്തുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  ചേര്ചയനില്  ഉയര്നവന്നെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സജതീവമഭായനി
പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയുമഭാണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തച്ച്  സമഗ  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കസര്
അടനിസഭാനത്തനില് 'കകേരഗഭാമലാം' എന്നെ സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി 2016-17 വര്ഷലാം
എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  500  ലഹക്ടര്  വതീതലാം  കകേരകൃഷനി
വനിസ്തൃതനിയുളള 30 കകേര ഗഭാമങ്ങള, പുതുതഭായനി ലതരലഞ്ഞെടുത്ത 59 ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്.  സലാംകയഭാജനിത  വനിള  പരനിപഭാലന  മുറകേള
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സസ്വതീകേരനിചച്ച്  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  സലാംരക്ഷണവലാം  അഭനിവൃദനിലപടുത്തലുമഭാണച്ച്
പദതനിയനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്. 4500 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണച്ച് ബഡ്ജറനില് ഇഇൗ ലകേഭാലലാം
പദതനിക്കഭായനി  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  ഘടലാംഘടമഭായനി  കകേരഗഭാമലാം  പദതനി  എലഭാ
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനികലയ്ക്കുലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.

കൃഷനിക്കുളള ജലദഇൗര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

76 (1524)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  വരളച  കനരനിടുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  കൃഷനിലയ
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനിക്കുള്ള ജലദഇൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) മണനില് ജലഭാലാംശലാം നനിലനനിര്ത്തഭാന ബഭാക്ടതീരനിയ ഉപകയഭാഗനിക്കുന എന്നെ
പത്രവഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വരളചലയ  കനരനിടുന്നെതനിനച്ച്  വനിവനിധ  തലത്തനിലുളള  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെതച്ച്.  ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ജലപുനരുപകയഭാഗലാം,  മൂപ്പുകുറഞ്ഞെ  വനിത്തനിനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ,  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  ലഭലമഭായ  ജലലാം  പരമഭാവധനി
യുക്തനിസഹമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടുകേ  എന്നെനിവ  അടനിസഭാനലപടുത്തനിയുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  നടനവരുന്നെതച്ച്.  കൂടഭാലത  വരളച  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം
കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ
ഉപഭാധനികേളഭായ PPFM (Pink Pigmented Facultative Methylotrophic Bacteria),
VAM  (Vesicular  Arbuscular  Mycorrhiza)  എന്നെനിവ  ലഭലമഭാക്കനി  വനിളകേളനില്
പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  140.625  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങ്കല്  തുകേയുളള  പദതനിക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

വനിളനഭാശത്തനിനച്ച്  അര്ഹമഭായ  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  ഉടനടനി  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.  സലാംസഭാന  വനിള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ ഉടനടനി  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ലനല്ക്കൃഷനിക്കച്ച്  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസമഭായനി  ഒരു  ലഹക്ടറനിനച്ച്  13,500/-  രൂപയുലാം
വനിള ഇനഷസ്വറനസച്ച് പദതനി പ്രകേഭാരലാം 12500/- രൂപയുലാം ലഭനിക്കുലാം.
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കൂടഭാലത പരമഭാവധനി കേര്ഷകേലര ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പരനിരക്ഷയുലട പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുളള ശമങ്ങളുലാം നടനവരുന. 

(ബനി) ഉണച്ച്. വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ പദതനികേള ഉളലപടുത്തനി കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനഭായനി
കേനിണര് കുഴെനിക്കുന്നെതനിനുലാം പമ്പുലസറച്ച് വഭാങ്ങുന്നെതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.
മറച്ച്  വകുപ്പുകേളുലട  സഹഭായ  സഹകേരണകത്തഭാലട  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
തടയണകേള നനിര്മ്മേനിചച്ച് ജലകസചേന സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  പഭാടകശഖരങ്ങളക്കച്ച്
പ്രകതലകേമഭായനി ജലകസചേനത്തനിനുളള പദതനികേളുലാം നടപഭാക്കനിവരുനണച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.  വരളച  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ  ഉപഭാധനികേളഭായ  PPFM  (Pink
Pigmented  Facultative  Methylotrophic  Bacteria),  VAM  (Vesicular
Arbuscular  Mycorrhiza)  എന്നെനിവ  ലഭലമഭാക്കനി  വനിളകേളനില്  പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനികേള പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  140.625  ലക്ഷലാം
രൂപ  അടങ്കല്  തുകേയുളള  പദതനിക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  നടപഭാക്കനിവരുന.
തമനിഴഭാടച്ച്  അഗനിയൂണനികവഴനിറനി  വനികേസനിപനിച ഇഇൗ സഭാകങ്കതനികേ വനിദല  കകേരളത്തനില്
പരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം വനിജയമഭാലണന്നെച്ച് കേലണത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

കൃഷനി വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

77 (1525)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-2017  വര്ഷത്തനില്  കൃഷനി  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള
ഏലതലഭാമഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ പദതനിയുലടയുലാം ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങളുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ
കക്ഷമ  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള,  അവയുലട  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള,
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ എന്നെനിവ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ഗണകമനമയുളള  നടതീല്  വസ്തുക്കളുലട  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  :
കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുളള ഫഭാമുകേളനിലൂലട
ഗണകമനമയുളള  നടതീല്  വസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച്  കനരനിട്ടുലാം  കൃഷനി
വകുപനിനു  കേതീഴെനിലുളള  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളവഴെനിയുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേലയന്നെതഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശലലാം.  ഫഭാമുകേളുലട  അടനിസഭാന
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സഇൗകേരല വനികേസനവലാം പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭാണച്ച്. 20  കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്
പദതനിക്കഭായനി 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്.

2. ലനല്ക്കൃഷനി  വനികേസനലാം :  സലാംഘകൃഷനി,  തരനിശ്ശുനനില  കൃഷനി,  കേരലനല്
കൃഷനി,  ലനല്  വനികേസന  ഏജനസനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം,  പ്രകതലകേ  ഇനലാം
വനിത്തനിനങ്ങളുലട കൃഷനി  തുടങ്ങനിയ  ഘടകേങ്ങളനിലൂലട  ലനല്ക്കൃഷനി
വലഭാപനവലാം ഉല്പഭാദന വര്ദനവമഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.  വകേയനിരുത്തനിയ
തുകേ 35 കകേഭാടനി രൂപ.

3. പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസനലാം :   പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനിക്കഭാര്  മുതല്
വനിദലഭാര്തനികേളുലാം  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളുലാം  വതീടമ്മേമഭാരുലാം  വലരയുളള
സമൂഹത്തനിലല  എലഭാ  തുറകേളനികലയുലാം  ആളക്കഭാലര  പചക്കറനി  കൃഷനി
കമഖലയനികലയച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവന്നെച്ച്  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപത
കനടുകേയഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.  ലവജനിറബനിള  ആന്റെച്ച്  ഫ്രൂടച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന
കേഇൗണ്സനില്  കകേരള  മുകഖനയുലാം  പചക്കറനി  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.-വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 74.30 കകേഭാടനി രൂപ

4. നഭാളനികകേര  വനികേസനലാം : ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  30  കകേരഗഭാമങ്ങളനില്  (500
ലഹക്ടര് കകേരക്കൃഷനിയുളള യൂണനിറച്ച്)  ലലത ഉല്പഭാദനലാം മുതല് ഉല്പഭാദന
സലാംസ്കരണവലാം മൂലലവര്ദനവലാം വലരയുളള പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദനലാം  ലമചലപടുത്തഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.-
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 45 കകേഭാടനി രൂപ. 

5. കേഭാര്ഷനികേ  വനിജഭാന  വലഭാപനലാം  ശക്തനിലപടുത്തല് : കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
പരനിശതീലനലാം,  ലസമനിനഭാര്,  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലുലാം  ഗകവഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം
പഠനയഭാത്ര,  ദൃശല/ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  വനിജഭാന  വലഭാപനലാം,
ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളുലട  (ലമഭാലലബല് കഫഭാണ്,  ഇന്റെര്ലനറച്ച്)
ഉപകയഭാഗലാം തുടങ്ങനിയ ഘടകേങ്ങളനിലൂലട കേഭാര്ഷനികേ വനിജഭാന വലഭാപനലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 40.00 കകേഭാടനി രൂപ. 

6. ഫഭാലാം  ഇനഫര്കമഷന  &  കേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന :  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന
കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുളള  ഫഭാലാം  ഇനഫര്കമഷന ബന്യൂകറഭായുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  ടനി  പദതനിയനിലൂലട  ലഭലമഭാകുന.  വകേയനിരുത്തനിയ
തുകേ 4 കകേഭാടനി രൂപ. 

7. മഭാനവകശഷനി വനികേസനലാം : കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപനിലല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം കേര്ഷകേര്ക്കുലാം സഭാകങ്കതനികേ മനികേവച്ച്  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള
പരനിശതീലനലാം,  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയച്ച്  പഠനയഭാത്ര  തുടങ്ങനിയവ
ഇതനില് ഉളലപടുന. വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 3 കകേഭാടനി രൂപ 
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8. പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസത്തനിനുളള കേണനിജനസനി ഫണച്ച് : പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം
മൂലമുണഭാകുന്നെ  കൃഷനിനഭാശത്തനിനച്ച്  വതീണ്ടുലാം  കൃഷനിയനിറക്കുന്നെതനിനച്ച്
സഇൗജനലമഭായനി  വനിത്തച്ച്,  മടവതീഴ്ച  സലാംഭവനിച  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  ബണച്ച്
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേതീടകരഭാഗബഭാധ  ലപഭാടനിപ്പുറലപടുന്നെ  അവസരങ്ങളനില്
കൃഷനി വനിദഗ്ദ്ധരുലട ഫതീല്ഡച്ച് സനര്ശനവലാം അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അടനിയന്തര  നനിയനണ  മഭാര്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിക്കലുലാം  പദതനിയുലട
ഘടകേങ്ങളഭാണച്ച്. വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 3 കകേഭാടനി രൂപ. 

9. വനിള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനി :  കകേരളത്തനിലല   25  പ്രധഭാന  വനിളകേലള
കുറഞ്ഞെ  പ്രതീമനിയലാം  നനിരക്കനില്  ഇനഷസ്വര്  ലചേയച്ച്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം
മൂലമുണഭാകുന്നെ നഭാശനഷങ്ങളക്കച്ച് നഷപരനിഹഭാരലാം പദതനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്
വനികധയമഭായനി നല്കുന. വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 12.50 കകേഭാടനി രൂപ. 

10. കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപനിനകേതീഴെനിലുളള  ലകബഭാറടറനികേളുലട
നവതീകേരണലാം : ആവശലമഭായ  രഭാസവസ്തുക്കള,  യനങ്ങള,  ഫര്ണനിചര്
വഭാങ്ങല്  എന്നെനിവ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം  (ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം/ലമയനിന്റെനനസച്ച്  ഉളലപലട)  തുടങ്ങനിയവ  നടപഭാക്കനി
രഭാസവളലാം,  കേതീടനഭാശനിനനി,  വനിത്തച്ച്,  ലലജവവളലാം,  മണച്ച്  തുടങ്ങനിയവയുലട
ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നെ  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന
കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപനിന  കേതീഴെനിലുളള  ലഭാബുകേലള  സജതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.-
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 6 കകേഭാടനി രൂപ. 

11. സുഗനവനിളകേളുലട  വനികേസനലാം : സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പ്രധഭാന  സുഗന
വനിളയഭായ  കുരുമുളകേനിലന്റെ  കൃഷനി  വലഭാപനലാം,  ലലതകേളുലട  ഉല്പഭാദനലാം,
നനിലവനിലുളള  കതഭാടങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണലാം  തുടങ്ങനിയവ  നടപനിലഭാക്കനി.
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 10 കകേഭാടനി രൂപ. 

12. ലലജവകൃഷനിയുലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ  ഭക്ഷണത്തനിലന്റെ  ഉല്പഭാദനവലാം :
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  കസര്  അടനിസഭാനത്തനില്  നല
കേഭാര്ഷനികേ  മുറകേളുലാം  ലലജവകൃഷനിയുലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,
ലലജവസര്ടനിഫനികക്കഷന  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളനിലൂലട  സുരക്ഷനിത  കേഭാര്ഷനികേ
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  വനിപണനലാം  തുടങ്ങനിവ  ഇതനില്  ഉളലപടുന.-
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 10 കകേഭാടനി രൂപ. 

13.  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുലാം  കസവനവലാം : നനിലവനിലുളള  അകഗഭാ
സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേളുലട ശക്തനിലപടുത്തലുലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കലുലാം വഴെനി
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  യനങ്ങളുലടയുലാം  കസവനലാം
പദതനി  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനകേളുലട  ശഭാക്തതീകേരണവലാം
പദതനിയനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുന. വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 31 കകേഭാടനി രൂപ. 
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14. മണനിലന്റെ ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനവലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനവലാം :  മണച്ച്
പരനികശഭാധന  കേഭാമ്പയനിന,  കുമ്മേഭായലാം  തുടങ്ങനിയ  പരനികപഭാഷണ  വസ്തുക്കള
കചേര്ക്കുന്നെതനിലൂലട മണനിലന്റെ  അമതസ്വമനിലഭാതഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനകശഷനി
ലമചലപടുത്തുന.  കസഭായനില്  ലഹല്ത്തച്ച്  കേഭാര്ഡനിലന്റെ  വനിതരണലാം
തുടങ്ങനിയവയച്ച് പദതനിയനിലൂലട ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  വകേയനിരുത്തനിയ
തുകേ 26.26 കകേഭാടനി രൂപ. 

15. ലലഹ  -  ലടകേച്ച്  അഗനികേളചര് : നനിലവനിലുളള  കപഭാളതീ  ഹഇൗസുകേളുലട
ലമയനിന്റെനനസച്ച്,  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന  മുകഖന  സൂക്ഷ്മ
ജലകസചേന  പദതനികേളക്കുളള  ധനസഹഭായലാം,  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാല മുകഖന കുറഞ്ഞെ ലചേലവനിലുളള കപഭാളതീ ഹഇൗസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
ഗകവഷണവലാം  പരനിശതീലനവലാം  എന്നെനിവയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്.
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 2.90 കകേഭാടനി രൂപ. 

16. വനിള  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനലാം : ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  പഞഭായത്തച്ച്  ജനിലഭാ
തലങ്ങളനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുളള വനിള ആകരഭാഗല കനിനനിക്കുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം,
കേതീട  കരഭാഗബഭാധ  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം,  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  എന്നെനിവ
നടപഭാക്കനി  കേതീടകരഭാഗ നനിരതീക്ഷണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുളള  പ്രകൃതനി
സഇൗഹൃദ  സസലസലാംരക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കനി.  വകേയനിരുത്തനിയ
തുകേ 16.90 കകേഭാടനി രൂപ. 

17. കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണനി  വനികേസനലാം : കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ
വകുപനിന  കേതീഴെനിലുളള  കേഭാര്ഷനികേ  ലമഭാത്ത  വലഭാപഭാര  വനിപണനികേളുലട
വനികേസനലാം,  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വനിപണനികേളനില് ഉല്പന്നെങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവ  നടപനിലഭാക്കനി.
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 9.75 കകേഭാടനി രൂപ. 

18.  വനില സനിരതയഭായനി വനിപണനിയനിടലപടല്  : ഓണലാം, കനിസ്തുമസച്ച് കപഭാലുളള
വനികശഷഭാവസരങ്ങളനില്  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങളുലട  അധനികകേഭാല്പഭാദനവലാം
വനിപണനിയനികലയ്ക്കുളള  വരവലാം  കേഭാരണമുളള  വനിലയനിടനിവച്ച്  തടയുന്നെതനിനഭായനി
വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ., കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച് തുടങ്ങനിയ സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേള
മുഖഭാന്തരവലാം  കൃഷനി  വകുപച്ച്  സഭാളുകേള  സജമഭാക്കുകേയുലാം  ഉല്പന്നെ
സലാംഭരണവലാം  വനിതരണവലാം  നടത്തനി  വനില  സനിരത  ഉറപഭാക്കുകേയഭാണച്ച്.
പദതനിയനിലൂലട  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയതച്ച്.  നഭാളനികകേരത്തനിലന്റെ  വനിപണനിവനില
പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി  കകേരലഫഡച്ച്  മുഖഭാന്തരലാം  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണവലാം
നടപനിലഭാക്കനി.-വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 15 കകേഭാടനി രൂപ. 
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19. മൂലലവര്ദനവച്ച് : നതീര ഉല്പഭാദന-സലാംസ്കരണ യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കല്,
പഴെലാം-പചക്കറനി ഉല്പന്നെങ്ങളുലട മൂലലവര്ദനവനിനുളള യൂണനിറച്ച് സഭാപനിക്കല്,
പരനിശതീലനലാം  എന്നെനിവയച്ച്  ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.-വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 5 കകേഭാടനി രൂപ. 

20. വയനഭാടച്ച്  പഭാകക്കജച്ച്  പദതനി  :  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  സലാംകയഭാജനിത
കുരുമുളകേച്ച്  കൃഷനി വനികേസനലാം,  മണനില്  കുമ്മേഭായ  പ്രകയഭാഗലാം
തുടങ്ങനിയവയഭായനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നടപനില്വരുത്തനി.  വകേയനിരുത്തനിയ
തുകേ 19 കകേഭാടനി രൂപ. 

21. ആര്  .  ലഎ  .  ഡനി  .  എഫച്ച്  .    പദതനികേള :  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയഭായനി  നബഭാര്ഡച്ച്
അലാംഗതീകേരനിച  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്.  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 7  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  പദതനിക്കഭായനി
നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള

2016-17-ല്  കൃഷനി  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  കകേന്ദ്ര  പദതനികേലള  4
വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന. 

1. അലാംബല സ്കതീലാം  - കൃഷനി ഉന്നെതനികയഭാജന 60% മറച്ച് കകേന്ദ്രപദതനി ശതീര്ഷകേലാം
2401-00-109-65  (പനി)  നഭാഷണല്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന,  കദശതീയ  ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ  മനിഷന,  കസഭായനില്  ലഹല്ത്തച്ച്  കേഭാര്ഡച്ച്,  സബ്മനിഷന  ഓണ്  സതീഡ്സച്ച്
പഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  ലമറതീരനിയല്  (SMSP),  സബ്മനിഷന  ഓണ്  അഗനികേളചര്
ലമക്കലലനകസഷന  (SMAM),  നഭാഷണല്  മനിഷന  ഓണ്  ഓയനില്  സതീഡച്ച്  &
ഓയനില്  പഭാലാം,  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജന,  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി
വനികേഭാസച്ച് കയഭാജന, ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ., വൃഷനി പ്രകദശ വനികേസനലാം.

2. അലാംബല സ്കതീലാം ഓണ് കൃഷനി ഉന്നെതനികയഭാജന 60% മറച്ച് കകേന്ദ്ര പദതനികേള.
ശതീര്ഷകേലാം: 2401-00-109-64(പനി) ഉളലപടുന്നെ ആത പദതനി.

3. 50%    കകേന്ദ്ര  പദതനികേള പ്രഭാകദശനികേ  ലതങ്ങനിനകതകേള  നഴറനികേള
സഭാപനിക്കല്.

4. കദശതീയ ബകയഭാഗലഭാസച്ച് പദതനി 

പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

അലാംബല  സ്കതീലാം :   കസറച്ച്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മുഖഭാന്തരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പദതനിയനില്  ഫലവൃക്ഷ  വനികേസനലാം,  സുഗനവനിള  കതഭാടവനിള  വനികേസനലാം,
800/2019
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ലലജവകൃഷനി,  ജലകസചേന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം  വനിപണനത്തനിനുളള  അടനിസഭാന
സഇൗകേരല വനികേസനലാം, കേഭാര്ഷനികേ യനവല്ക്കരണലാം, കതനതീച വളര്ത്തല്, കൂണ് കൃഷനി
പരനിശതീലനങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  ഘടകേങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിലൂലട  കഹഭാര്ടനികേളചര്
കമഖലയുലട സമഗ വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടുന.

കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ മനിഷന :   പ്രദര്ശന കപഭാട്ടുകേള,  വനിത്തുല്പഭാദനലാം,
മണച്ച്  പരനികപഭാഷണലാം,  സലാംകയഭാജനിത കേതീട  നനിയനണലാം,  സമതീകൃത വളപ്രകയഭാഗലാം,
യനവല്ക്കരണലാം,  ലലജവകൃഷനി,  ജലകസചേന  സഇൗകേരലലാം  ലമചലപടുത്തല്,
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  പദതനി  ഘടകേങ്ങളനിലൂലട  പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജനിലയുലട ലനല്ക്കൃഷനി കമഖലയുലട സമഗവനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടുന.

കസഭായനില്  ലഹല്ത്തച്ച്  കേഭാര്ഡച്ച് :   ജനി.പനി.എസച്ച്.  അടനിസഭാനത്തനില്
കേര്ഷകേരുലട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  മണച്ച്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്  മണനിലന്റെ
കപഭാഷകേനനിലവഭാരലാം  വനിശകേലനലാം  ലചേയച്ച്  അവശലലാംകവണ  കപഭാഷകേമൂലകേങ്ങളുലട
ശനിപഭാര്ശകേള കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കസഭായനില് ലഹല്ത്തച്ച് കേഭാര്ഡനിലൂലട ലഭലമഭാക്കുന.

സബ്മനിഷന  ഓണ്  സതീഡ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  പഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  ലമറതീരനിയല് :   50%
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഗണകമനമയുളള  വനിത്തുകേള  (ലനലച്ച് ല)  ലഭലമഭാക്കനിയുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയുലാം കേര്ഷകേലര ഗണകമനമയുളള വനിത്തുകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
കേര്ഷകേലര സസ്വയലാംപരലഭാപരഭാക്കുന്നെ കകേരള സതീഡച്ച് വനികലജച്ച് പദതനി കകേരള സതീഡച്ച്
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കുന.

സബ്മനിഷന  ഓണ്  അഗനി  ലമക്കലലനകസഷന :   നൂതന  കേഭാര്ഷനികേ
യനങ്ങള/ഉപകേരണങ്ങള  ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേര്ഷകേരുലട  ഇടയനില്
പ്രചേരനിപനിക്കുകേ,  ഇവയുലട  ഉപകയഭാഗവമഭായനി  ബനലപട  പരനിശതീലനലാം  നടത്തുകേ,
കേസലാം ഹനിയറനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുകേ,  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് കേഭാര്ഷനികേ
യനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  ഘടകേങ്ങളനിലൂലട  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്
യനവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ അനനല സഭാധലത പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകേ.

നഭാഷണല് മനിഷന ഓണ് ഓയനില് സതീഡച്ച് ആന്റെച്ച് ഓയനില് പഭാലാം :  എണപന
കൃഷനി  വലഭാപനലാം,  യനവല്ക്കരണലാം,  ജലകസചേന  സഇൗകേരലലാം  ലമചലപടുത്തല്,
പരനിശതീലനലാം എന്നെനിവയനിലൂലട എണപന കൃഷനി സഭാധലമഭാക്കുന. 

പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന :  എലഭാ കൃഷനിയനിടങ്ങളക്കുലാം ജലലാം
എന്നെ ലക്ഷലലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാന കൃഷനി,  ജലകസചേനലാം,  മണച്ച് പരലകവഷണ-
സലാംരക്ഷണലാം,  ബനി.ആര്.ഡനി.എ.  തുടങ്ങനിയവരുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  വനിവനിധ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കുന. പദതനിയുലട സുപ്രധഭാനമഭായ ഘടകേമഭായനി
ജനിലഭാതല ഇറനികഗഷന പഭാനുകേളുലാം സലാംസഭാനതല ഇറനികഗഷന പഭാനുകേളുലാം തയഭാറഭാക്കനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിക്കുകേയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  പദതനിക്കുളള സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.
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പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  വനികേഭാസച്ച്  കയഭാജന :  കസര്  അടനിസഭാനത്തനില്
ലലജവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനലാം, പനി.ജനി.എസച്ച്. സര്ടനിഫനികക്കഷന പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കല്.

ആര്  .  ലകേ  .  വനി  .  ലലവ.  :  ഉല്പഭാദന കമഖലയുലട സമഗവനികേസനലാം,  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലലാം  എന്നെനിവ  സഭാധലമഭാക്കനി  12-ാം  പഞവതര  പദതനി  കേഭാലയളവനില്
ജനി.ഡനി.പനി.-യനില്  4%  വര്ദനവച്ച്  ഉറപഭാക്കുകേലയന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കൃഷനി
അനുബന  കമഖലകേളനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കൃഷനി ഉന്നെതനി കയഭാജന- അലാംബല സ്കതീലാം

1. 2401-00-109-65-ശതീര്ഷകേത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി
30,500 ലക്ഷലാം രൂപ.

2. 2401-00-109-64-ശതീര്ഷകേത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി
5,000 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ബകയഭാഗലഭാസച്ച് പദതനിക്കഭായനി 385 ലക്ഷലാം രൂപ.

ലലജവ ലലവപനിന പദതനി

78 (1526) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കജവകവപനിന പദതനിയനിലുളലപട പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഇനനിയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവ
ഏലതഭാലക്കലയന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തടസ്സലപട്ടുകേനിടക്കുന്നെ  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  നടപഭാക്കുന്നെതനിലല
കേഭാലതഭാമസലാം എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  പ്രവൃത്തനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തഭാലക്കലയന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  RIDF  20  സ്കതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  ലലജവ
ലലവപനിന പദതനിയനിലുളലപട പ്രവൃത്തനികേള തഭാലഴെപറയുന്നെവയഭാണച്ച്:
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കമ
നമ്പര്

പദതനിയുലട കപരച്ച്

1 എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  കുഴെനിപനിളളനി  പളളനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തുകേളനിലല
പുത്തനപഭാടത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള

2 എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  എടവനക്കഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിലല  വടക്കുലാംഭഭാഗലാം
പഭാടകശഖരലാം,  ലകേഭാചടപച്ച് പഭാടകശഖരലാം-  അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന
പ്രവൃത്തനികേള

3 എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല വലനിയ കേടമക്കുടനി,  കേടമക്കുടനി ബണച്ച്,  കകേഭാലടനി
എന്നെതീ പഭാടകശഖരങ്ങളുലട അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള

4 എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  കുഴെനിപനിളളനി  പഞഭായത്തനിലല  അരങ്ങനില്
അയമ്പനിളളനി  പഭാടകശഖരത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന
പ്രവൃത്തനികേള

5 കേടമക്കുടനി  പഞഭായത്തനിലല  ലചേറനിയ  കേടമക്കുടനി,  പുളനികകേപ്പുറലാം,
മുറനികക്കക്കര  ലപഭാക്കഭാളനി  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള

6 നഭായരമ്പലലാം  പഞഭായത്തനിലല  ലവസച്ച്  ലനടുങ്ങഭാടച്ച്  പഭാടകശഖരത്തനിലന്റെ

അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള

7 നഭായരമ്പലലാം  പഞഭായത്തനിലല  ലസനടല്  ലനടുങ്ങഭാടച്ച്  ലപഭാക്കഭാളനി

പഭാടകശഖരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള

8 നഭായരമ്പലലാം  പഞഭായത്തനിലല  ഇഇൗസച്ച്  ലനടുങ്ങഭാടച്ച്  ലപഭാക്കഭാളനി

പഭാടകശഖരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള

9 നഭായരമ്പലലാം  പഞഭായത്തനിലല  ചേക്കരചഭാല്  ലപഭാക്കഭാളനി  പഭാടകശഖര

ത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള

10 ലലജവ ലലവപനിന കമഖലയനിലല കേനഭാലുകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  (10  എണലാം)  ആലകേ  ഭരണഭാനുമതനി  തുകേ
5659.28 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണച്ച്.

(സനി)  ഇതനില്  9  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാലണങ്കനിലുലാം  കമല്
പ്രവൃത്തനികേളനില് 3, 5 പ്രവൃത്തനികേളുലട കുലറ ഭഭാഗങ്ങളുലാം പത്തഭാമലത്ത പ്രവൃത്തനിയഭായ
കേനഭാലുകേളുലട പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളുലാം കകേരള കകേഭാസല് കസഭാണ് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
അകതഭാറനിറനിയുലടയുലാം  കഫഭാര്ടച്ച്  ലകേഭാചനി സബ്കേളക്ടറുലടയുലാം  കസ ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇതച്ച്  കൂടഭാലത ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഇതുമഭായനി
ബനലപടച്ച് രണച്ച് കകേസ്സുകേളുലാം നനിലവനിലുണച്ച്.

(ഡനി)  കകേരള കകേഭാസല് കസഭാണ് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനിയുലടയുലാം കഫഭാര്ടച്ച്
ലകേഭാചനി  സബ്കേളക്ടറുലടയുലാം  കസ  ഉത്തരവച്ച്  നനിലനനില്ക്കുന്നെതനിനഭാലഭാണച്ച്  ടനി
പ്രവൃത്തനികേളനില് കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നെതച്ച്.

(ഇ)  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേരള കകേഭാസല് കസഭാണ്
മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനിയുലട നനികരഭാധന ഉത്തരവച്ച് പനിനവലനിക്കുന്നെതനിനച്ച് അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ പദതനിയുലട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി ബനലപടവരുലട
കയഭാഗലാം മനനിതലത്തനില് ഉടലന വനിളനിചച്ച് കചേര്ക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

 കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് വരളചയുലട അനന്തരഫലങ്ങള

79 (1527) ശതീമതനി ഇ  .  എസച്ച്  .  ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളച
സലാംസഭാനലത്ത  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലലയ  ഏതച്ച്  തരത്തനിലഭാണച്ച്  ബഭാധനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വരളച മൂലലാം ഇതുവലര എത്രമഭാത്രലാം കൃഷനി നശനിചനിട്ടുലണനലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
എത്ര രൂപയുലട നഷലാം ഉണഭാലയനലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വരളചലയ പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  കൃഷനിവകുപച്ച്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് വരളചമൂലലാം ഏകേകദശലാം  31358  കേര്ഷകേരുലട  30353
ലഹക്ടര്  കൃഷനി  നശനിചതഭായുലാം  ഏറവലാം  ചുരുങ്ങനിയതച്ച്  300  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
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കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭായതഭായനിട്ടുളളതുമഭായഭാണച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവരലാം.  അന്തനിമ
കേണലക്കടുപച്ച് കേഴെനിയുകമ്പഭാള മഭാത്രകമ യഥഭാര്ത നഷലാം കേണക്കഭാക്കഭാനഭാവൂ.

(സനി)  വരളചലയ  കനരനിടുന്നെതനിനച്ച്  വനിവനിധ  തലത്തനിലുളള  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെതച്ച്.  ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ജലപുനരുപകയഭാഗലാം,  മൂപ്പുകുറഞ്ഞെ  വനിത്തനിനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ,  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  ലഭലമഭായ  ജലലാം  പരമഭാവധനി
യുക്തനിസഹമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടുകേ  എന്നെനിവ  അടനിസഭാനലപടുത്തനിയുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  നടനവരുന്നെതച്ച്.  കൂടഭാലത  വരളച  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം
കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ
ഉപഭാധനികേളഭായ PPFM (Pink Pigmented Facultative Methylotrophic Bacteria),
VAM  (Vesicular  Arbuscular  Mycorrhiza)  എന്നെനിവ  ലഭലമഭാക്കനി  വനിളകേളനില്
പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  140.625  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങ്കല്  തുകേയുളള  പദതനിക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കൂടഭാലത പരമഭാവധനി കേര്ഷകേലര ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പരനിരക്ഷയുലട പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുളള ശമങ്ങളുലാം നടനവരുന.

ലനലനിയഭാമ്പതനി ഓറഞച്ച് ലവജനിറബനിള ഫഭാലാം

80  (1528)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനലനിയഭാമ്പതനി  ഓറഞച്ച്  &  ലവജനിറബനിള  ഫഭാമനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
വനികേസന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുമഭായനി ബനലപടച്ച് നഭാളനിതുവലര നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനികേസന  പദതനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനച്ച്  കേഭാലഭാവധനി
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാലട ഓറഞച്ച് &  ലവജനിറബനിള
ഫഭാമനില് ഉണഭാകേഭാവന്നെ പുകരഭാഗതനി സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലനലനിയഭാമ്പതനി ഓറഞച്ച് &  ലവജനിറബനിള ഫഭാമനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെ
വനികേസന  പദതനികേളുലടയുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നഭാളനിതുവലര
നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) ഉണച്ച്. 31-3-2017-നകേലാം പദതനികേള പൂര്ത്തനികേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി)  പ്രസസ്തുത പദതനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാലട ഫഭാമനിലന വനലജതീവനികേളനില്നനിനലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലലാം,  ജലകസചേന  സഇൗകേരലലാം  എന്നെനിവ
ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  പുതനിയ  ആന്തൂറനിയലാം  ലചേടനികേള,  ഓറഞച്ച്
ലചേടനികേള,  പഭാഷനഫ്രൂടച്ച്  ലചേടനികേള എന്നെനിവ നടുന്നെതുവഴെനി  ഫഭാമനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുലാം വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

ആറനമുളയനിലുലാം ലമത്രഭാന കേഭായലനിലുലാം കൃഷനി

81 (1529) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനമുളയനിലുലാം  ലമത്രഭാന കേഭായലനിലുലാം  പുതനിയതഭായനി  കൃഷനിയനിറക്കുന്നെതനിനു
കവണനി കൃഷനി വകുപച്ച് മുനകകേലയടുത്തച്ച് നടത്തനിയ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചുലവന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനമുളയനിലുലാം  ലമത്രഭാന കേഭായലനിലുലാം  പുതനിയതഭായനി  കൃഷനിയനിറക്കുന്നെതനിനു
കവണനി  കൃഷനി  വകുപച്ച്  മുനകേലയടുത്തച്ച്  നടത്തനിയ  നടപടനികേള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.* ഇതനിനച്ച് പുറലമ ആറനമുള പ്രകദശത്തച്ച് ഉല്പഭാദനിപനിച ലനലച്ച് ല കുത്തനി
അരനിയഭാക്കനി  'ആറനമുള  ലലറസച്ച്'  എന്നെ  ബഭാന്റെനിലുലാം  ലമത്രഭാന  കേഭായലനില്നനിന്നെച്ച്
ഉല്പഭാദനിപനിച  ലനലനില്നനിനളള  അരനി    'ലമത്രഭാന  ലലറസച്ച്'   എന്നെ  കപരനിലുലാം
വനിപണനലാം നടത്തുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ആറനമുള  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  56  ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്  ലനല്ക്കൃഷനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നെതനിനുലാം  കൃഷനി
ലചേയ്യുന്നെതനിനുമഭായനി കൃഷനി വകുപച്ച് സമര്പനിച  153.76  ലക്ഷലാം രൂപയുലട പദതനിക്കച്ച്
2016-17  വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  101  ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്
കൃഷനിയനിറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇതനികലയച്ച് ആദലഗഡുവഭായനി 51.16 ലക്ഷലാം രൂപ കൃഷനി വകുപച്ച്
അനുവദനിക്കുകേയുലാം നഭാളനിതുവലര 50.55 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴെനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

ലമത്രഭാന കേഭായല് പഭാടകശഖരത്തനില് ലനല്ക്കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
പഭാടകശഖരത്തനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നെതനിനച്ച്  ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.
പദതനിയനില്  80  ലക്ഷലാം  രൂപ  2016-17  വര്ഷലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  നഭാളനിതുവലര
26.14 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് സഹഭായങ്ങള 

82 (1530) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഴെ  ലഭനിക്കഭാത്തതനിലനത്തുടര്ന്നെച്ച്  കൃഷനി  നടത്തഭാന ബുദനിമുട്ടുന്നെ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
എലന്തലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വരളചമൂലലാം ഉണഭായനിട്ടുളള പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ലനല്കേര്ഷകേര്
മൂപച്ച് കുറഞ്ഞെ വനിത്തനിനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കൃഷനി ലചേയഭാനുലാം എലഭാ കേര്ഷകേരുലാം വനിള
ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
മഴെയനിലഭാലത  വനിത്തച്ച്  മുളയഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  വതീണ്ടുലാം  വനിതയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി
വനിത്തനിലന്റെ  കേരുതല്  കശഖരലാം  സലാംസഭാന  വനിത്തച്ച്  വനികേസന  അകതഭാറനിറനിയനില്
സൂക്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

ജലകസചേനലാം സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കതഭാടുകേളുലാം ചേഭാലുകേളുലാം ആഴെലാം കൂട്ടുന്നെതനിനുലാം
മണലാം  ലചേളനിയുലാം  നനിറഞ്ഞെവ വൃത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  മറ്റുലാം  മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ
ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലുറപച്ച് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  വരളചയുലട  ആഘഭാതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള
വനിവനിധ  മഭാര്ഗങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണ ലാം,  സഭാകങ്കതനികേ
ഉപകദശലാം എന്നെനിവ നല്കേനിവരുന. 

വരളചമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസത്തനിനുളള
സഹഭായലാം ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിവഴെനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ഇതനിനഭാവശലമഭായ
അധനികേ  തുകേയഭായനി  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  27  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മറച്ച്
ജനിലകേളക്കഭായനി 25 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലനല്ക്കൃഷനിക്കച്ച്  നഭാശനഷലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഹക്ടര്  ഒന്നെനിനച്ച്
13,500/-  രൂപ നനിരക്കനില് നഭാശനഷലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുനണച്ച്.
കൂടഭാലത വനിള ഇനഷസ്വറനസച്ച്  ലചേയനിട്ടുളള കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലഹക്ടര് ഒന്നെനിനച്ച്  12,500/-
രൂപ കൂടനി ലഭനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

വരളച  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി
നൂതന ലടകകഭാളജനിയഭായ PPFM (Pink Pigmented Facultative Methylotrophic
Bacteria),  VAM  (Vesicular  Arbuscular  Mycorrhiza)  എന്നെനിവ  ലഭലമഭാക്കനി
വനിളകേളനില്  പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  140.625  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങ്കല്  തുകേയുളള  പദതനിക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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ഗഭാമസഭകേളനില് പലങ്കടുത്ത കൃഷനി ഭവന ജതീവനക്കഭാര്

83  (1531)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുലട ഉത്പഭാദനവലാം ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
പഞഭായത്തച്ച് കൃഷനിഭവനുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാര് ഗഭാമസഭകേളനില് പലങ്കടുക്കണലാം എന്നെച്ച്
നനിര്കദശനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;  അപ്രകേഭാരലാം  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല
ഏലതലഭാലാം  ഗഭാമസഭകേളനിലഭാണച്ച്  കൃഷനിഭവനുകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്  പലങ്കടുത്തച്ച്
കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേലളപറനി വനിശദതീകേരണലാം നല്കേനിയതച്ച് എന്നെതനിലനറ വനിശദഭാലാംശലാം
കൃഷനിഭവന അടനിസഭാനത്തനില് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) കൃഷനിഭവനുകേളുലട കനതൃതസ്വത്തനില് ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിലല
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനു  കശഷലാം  എത്ര പരനിശതീലന്നെ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചു;  സലാംഘടനിപനിചനിലലങ്കനില്
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം,
പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവച്ച്,  കേരനിമ്പുഴെ,  കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം  എന്നെതീ  കൃഷനി  ഭവനുകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്
തഭാലഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം ഗഭാമസഭകേളനില് പലങ്കടുത്തനിട്ടുണച്ച്:

ശതീകൃഷ്ണപുരലാം പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവച്ച് കേരനിമ്പുഴെ കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം

14
വഭാര്ഡുതല
ഗഭാമസഭകേള

12
വഭാര്ഡുതല
ഗഭാമസഭകേള

18
വഭാര്ഡുതല
ഗഭാമസഭകേള

16
വഭാര്ഡുതല
ഗഭാമസഭകേള

(ബനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി
മണ്ഡലത്തനിലല  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം
കബഭാക്കച്ച് പരനിധനിയനില്  58-ഉലാം ലഷഭാര്ണ്ണൂര് കബഭാക്കച്ച് പരനിധനിയനില്  25-ഉലാം ഉളലപലട
ആലകേ 83 പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നഷപരനിഹഭാരലാം

84 (1532)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  മൂന്നെച്ച്  വര്ഷക്കഭാലമഭായനി  കൃഷനിനശനിച കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഭാളനിതുവലര
ഒരു  നഷപരനിഹഭാരവലാം  നല്കേനിയനിടനിലലനള്ള  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നെതനിനച്ച്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണച്ച്.  കേഴെനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  2012  മുതല്  2016
വലരയുളള നഭാലുവര്ഷ കേഭാലലത്ത 116.53 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശ്ശേനികേ ഉണഭായനിരുന. ഇഇൗ
തുകേയനില്  ഒനലാംതലന്നെ  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണഭായനിരുന്നെനില.
എന്നെഭാല് ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം കുടനിശ്ശേനികേ ഇനത്തനില്
77.09  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനികനഭാടകേലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
ബഭാക്കനിയുളള തുകേ ഉടനടനി വനിതരണലാം നടത്തുവഭാനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലനല്ക്കൃഷനിയുലട വലഭാപനത്തനിനഭായനി പദതനി

85 (1533)  ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനല്കൃഷനിയുലട  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില്
എലന്തഭാലക്ക പദതനികേളഭാണച്ച് നനിലവനിലുള്ളലതന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനില് ലനല്കൃഷനി പ്രകദശങ്ങള എത്രയഭാലണന്നെച്ച് പഞഭായത്തച്ച്
തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനല്ക്കൃഷനിയുലട  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  പഞഭായത്തച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്
തഭാലഴെപറയുന്നെ പദതനികേളഭാണച്ച് നനിലവനിലുളളതച്ച്.

1. സുസനിര ലനല്ക്കൃഷനി വനികേസനലാം 

ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലഹക്ടലറഭാന്നെനിനച്ച്  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലട
ലചേലവനിനഭായനി 1,500 രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 180000 ലഹക്ടര് സലകത്തയച്ച്
2,700  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിനുലാം പുറകമ
ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഹക്ടറനിനച്ച്  4,500  രൂപ നനിരക്കനില് 180000
ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് 8,100 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുളള ഫണച്ച് 

ലനല്ക്കൃഷനി അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ പ്രശങ്ങളക്കച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നെതനിനഭായനി 11
ലനല്ക്കൃഷനി  വനികേസന  ഏജനസനികേളക്കഭായനി   150  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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3. പ്രകതലകേ ലനലനിനങ്ങളുലട കൃഷനിക്കുളള കപ്രഭാതഭാഹനലാം 

പ്രകതലകേ ലനലനിനങ്ങളഭായ ലപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര,  ജതീരകേശഭാല &  ഗനകേശഭാല,
രക്തശഭാലനി,  ബസതനി  എന്നെനിവയുലട  കൃഷനിക്കുളള  കപ്രഭാല്സഭാഹനത്തനിനഭായനി
ലഹക്ടറനിനച്ച്  10,000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  1500  ലഹക്ടറനിനച്ച്  (ആലപ്പുഴെ,
തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടച്ച്, വയനഭാടച്ച്, കേണ്ണൂര്) 150 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുലട പ്രവര്ത്തന ലചേലവനിനഭായുളള പദതനി  

പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുലട പ്രവര്ത്തന ലചേലവനിനഭായനി ലഹക്ടറനിനച്ച്  360 രൂപ
കമത്തനില്  450  ലക്ഷലാം  രൂപ  125000  ലഹക്ടര്  പ്രകദശകത്തക്കച്ച്  വകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

5. കേരലനല്ക്കൃഷനി വനികേസനലാം 

സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേരലനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
2752.092  ലഹക്ടര് സലത്തച്ച്  (ലഹക്ടറനിനച്ച്  13,600  രൂപ സബ്സനിഡനി)  374.28
ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

തരനിശ്ശുനനിലങ്ങളനില്  ലനല്ക്കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നെതനികലയച്ച്  ഒരു  ലഹക്ടറനിനച്ച്
30,000 രൂപ നനിരക്കനില് 2900 ലഹക്ടറനിനച്ച് 870 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി ഇരുപ്പൂ  കൃഷനി ആക്കുന്നെതനികലയഭായനി ലഹക്ടറനിനച്ച്
10,000/-  രൂപ  ധനസഹഭായ  നനിരക്കനില്  94  ലഹക്ടറനിനച്ച്  9.4  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

6. ലനല്ക്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസച്ച്   (  കനഭാണ് പഭാന  ) 

ലനല് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഉല്പഭാദന കബഭാണസ്സഭായനി ലഹക്ടറനിനച്ച്  1,000  രൂപ
ഒരു  സതീസണനില്  എന്നെ  കേണക്കനിനച്ച്  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  1243.44  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ലലവദതതനി പദതനി 

ലനല്ക്കൃഷനിക്കച്ച് ഭൂപരനിധനിയനിലഭാലതയുലാം മറച്ച് വനിളകേളക്കച്ച് 2 ലഹക്ടര്വലരയുലാം
ജലകസചേനത്തനിനഭായനി  സഇൗജനല ലലവദതതനി  അനുവദനിച്ചുവരുന. 2016-17  വര്ഷലാം
3443  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതനികലയഭായനി  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  57.37  ലക്ഷലാം  രൂപ
അഡതീഷണല് ആതലലറകസഷന മുകഖന നടപ്പുവര്ഷലാം അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുമുണച്ച്.
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8. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനി   (  എന  .  എഫച്ച്  .  എസച്ച്  .  എലാം  .) 

കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  (NFSM)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  243  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനിക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

9.  ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഹക്ടറനിനച്ച്  7,500  രൂപ നനിരക്കനില്
ധനസഹഭായലാം നല്കേനി  2000  ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
150 ലക്ഷലാം രൂപയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മലയനിനകേതീഴെച്ച് കേരലനല്ക്കൃഷനിയുളലപലട  4  ലഹക്ടര്  ലനല്ക്കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

വനിളപനില്  കേരലനല്ക്കൃഷനിയുളലപലട 2.5 ലഹക്ടര് ലനല്ക്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കേഭാടഭാക്കട കേരലനല്ക്കൃഷനിയുളലപലട 5.2 ലഹക്ടര് ലനല്ക്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പചക്കറനിയുലട ഉല്പഭാദനത്തനിലല കുറവച്ച്

86 (1534)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേടുത്ത  വരളച  കനരനിടുന്നെതുമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
പചക്കറനികേള  കൃഷനി  ലചേയഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വന്നെതുകേഭാരണലാം  ഇഇൗ  വര്ഷലാം
ഉത്പഭാദനത്തനില് എത്ര ടണനിലന്റെ കുറവ വരുലമന്നെഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച് പചക്കറനിയുലട  ലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തനി വനിലക്കയറലാം
തടയുന്നെതനിനച്ച്  എന്തു  നടപടനികേളഭാണച്ച്  കഹഭാര്ടനി  കകേഭാര്പച്ച്  മുകഖന  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേടുത്ത  വരളച  കനരനിടുന്നെതുമൂലലാം  ഇഇൗ  വര്ഷലാം
ഉല്പഭാദനത്തനില്  ഏകേകദശലാം  8900  ടണനിലന്റെ  കുറവണഭാകുലമന്നെഭാണച്ച്  ഇകപഭാള
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്.

(ബനി)   പചക്കറനിയുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തനി  വനിലക്കയറലാം  തടയുന്നെതനിനച്ച്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച് വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള കുറഞ്ഞെ നനിരക്കനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
പചക്കറനി  ലഭലമഭാക്കുനണച്ച്.  പചക്കറനിയുലട  വനില  കമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുന്നെ
അവസരങ്ങളനില്  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  30%  വലര
കുറഞ്ഞെ നനിരക്കനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് അവശല പചക്കറനികേള ലഭലമഭാക്കുനണച്ച്.
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തടയുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി

87  (1535)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  പചക്കറനികേളനിലല
വനിഷഭാലാംശലാം തടയുന്നെതനിനച്ച് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനികേളനിലലയുലാം  ധഭാനലവര്ഗങ്ങളനിലലയുലാം  അമനിതമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനി
ഉപകയഭാഗലാം  ഉത്പഭാദന  സലത്തു  തലന്നെ  തടയുന്നെതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നല  കൃഷനി  മുറകേള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  സുരക്ഷനിതമഭായനി
ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ധനസഹഭായലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തലന്നെ  ലലജവവളലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കബഭാക്കച്ച്  തലത്തനില്  2920  ലലജവവള  നനിര്മ്മേഭാണ
യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  കസറുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  പചക്കറനികേളക്കച്ച്
ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  സഹനിതലാം  പ്രകതലകേ  പഭാക്കനിലാംഗച്ച്  കലബലനിലാംകഗഭാലട
വനില്പന നടത്തുന്നെതനിനച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുനണച്ച്. പരമ്പരഭാഗത കൃഷനിവനികേഭാസച്ച്
കയഭാജന പദതനിയനില് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനവലാം ധനസഹഭായവലാം നല്കുനണച്ച്.
ലലജവകൃഷനിയനില്  മനികേച  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നെ  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്,  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന എന്നെനിവയച്ച്  അവഭാര്ഡച്ച്  നല്കേനിവരുന.
കൂടഭാലത  മഭാര്ക്കറനില്നനിനലാം  കശഖരനിക്കുന്നെ  പഴെലാം  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള
കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ  പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനിയനില്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  വനിവരലാം
പരസലലപടുത്തുനണച്ച്.  നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ലലലസനസനിലഭാലത  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  വനിപണനലാം
നടത്തുന്നെതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശഷലാം  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൃഷനി  വകുപച്ച്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട അറനിവനിലഭാലത കേതീടനഭാശനിനനി കേമ്പനനികേള കനരനിടച്ച് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്
കേതീടനഭാശനിനനി  നല്കുന്നെതുലാം  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  demonstration  നല്കുന്നെതുലാം
പരസലങ്ങള  നല്കേനി  കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗത്തനിനച്ച്  കൃഷനിക്കഭാലര
നനിര്ബനനിക്കുന്നെതനിനുലാം കൃഷനി വകുപച്ച് നനികരഭാധനലാം ഏര്ലപടുത്തനി.
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(ബനി) പചക്കറനികേളനിലലയുലാം ധഭാനലവര്ഗങ്ങളനിലലയുലാം അമനിതമഭായ കേതീടനഭാശനിന
പ്രകയഭാഗലാം  ഉല്പഭാദന  സലത്തുതലന്നെ  തടയുന്നെതനിനച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നല്കേനി  ലലജവ  കൃഷനിരതീതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണച്ച്.  സലാംകയഭാജനിത  കേതീടനനിയനണ  മഭാര്ഗങ്ങള,  ലലജവ
കേതീടനഭാശനിനനി/കുമനിളനഭാശനിനനി എന്നെനിവയുലട ഉപകയഭാഗലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനണച്ച്.

 വരളച ബഭാധനിതരഭായ കേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കഭാന നടപടനി

88  (1536)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത  വരളചയുലാം  ജലദഇൗര്ലഭലവമുളള  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞെ
ഒകക്ടഭാബര് (2016)  മുതല് നഭാളനിതുവലര എത്ര തുകേയുലട കൃഷനി നഷമുണഭായനി എന
സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനികയഭാ, എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  എത്ര  ലഹക്ടര്  ഭൂമനിയനിലുളള  കൃഷനിക്കഭാണച്ച്  വരളച
കനരനിടലതനലാം പ്രധഭാന വനിളകേളഭായ ലനല്കൃഷനി,  ലതങ്ങച്ച്,  അടയ,  വഭാഴെ,  കുരുമുളകേച്ച്,
പചക്കറനി,  കേഭാപനി,  റബ്ബര്  (ലവട്ടുന്നെതുലാം  അലഭാത്തതുലാം)  ലനലച്ച് ല  ഇവ  ഓകരഭാന്നെനിലുലാം
കേര്ഷകേലര എത്തരത്തനില് ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത വരളച കനരനിടഭാന സലാംസഭാനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് എത്ര
തുകേയുലട സഹഭായലാം ആവശലലപട്ടു എനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എത്ര തുകേ നലനി എനലാം,
ഇതച്ച്  പരലഭാപമല  എങ്കനില്  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനികേള  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരുണത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത കേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കഭാന എന്തു
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വരളചമൂലലാം  ഏകേകദശലാം
31358 കേര്ഷകേരുലട 30353 ലഹക്ടര് കൃഷനി നശനിചതഭായുലാം ഏറവലാം ചുരുങ്ങനിയതച്ച് 300
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭായതഭായനിട്ടുളളതുമഭായഭാണച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവരലാം.
അന്തനിമ  കേണലക്കടുപച്ച്  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  മഭാത്രകമ  ഓകരഭാ  വനിളകേളക്കുലാം  സലാംഭവനിച
യഥഭാര്ത  നഷലാം  കേണക്കഭാക്കഭാനഭാവൂ.  വനിശദവനിവരലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കകേന്ദ്ര  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്നനിന്നെച്ച്  വരളചയച്ച്  അധനികേ
സഹഭായലാം  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണച്ച്  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  നല്കുവഭാന  22-02-2017-ല്
കചേര്ന്നെ  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  991  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  അധനികേ
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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സഹഭായമഭായനി  ആവശലലപടുന്നെതച്ച്.  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസലാം  സലാംബനനിചച്ച്  കകേന്ദ്ര
സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സര്വ്വകേക്ഷനി  സലാംഘലാം  കകേന്ദ്ര  മനനിമഭാലര
കനരനില്ക്കണച്ച് നനികവദനലാം സമര്പനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  വരളചമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുളള  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ലനല്ക്കര്ഷകേര് മൂപച്ച് കുറഞ്ഞെ വനിത്തനിനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കൃഷനി ലചേയഭാനുലാം എലഭാ
കേര്ഷകേരുലാം  വനിള  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  മഴെയനിലഭാലത  വനിത്തച്ച്  മുളയഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  വതീണ്ടുലാം
വനിതയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിത്തനിലന്റെ  കേരുതല്  കശഖരലാം  സലാംസഭാന  വനിത്തച്ച്  വനികേസന
അകതഭാറനിറനിയനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

ജലകസചേനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കതഭാടുകേളുലാം  ചേഭാലുകേളുലാം  ആഴെലാം
കൂട്ടുന്നെതനിനുലാം  മണലാം  ലചേളനിയുലാം  നനിറഞ്ഞെവ  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  മറ്റുലാം
മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. വരളചയുലട ആഘഭാതലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള വനിവനിധ മഭാര്ഗങ്ങലളക്കുറനിചച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കബഭാധവല്ക്കരണ ലാം,
സഭാകങ്കതനികേ ഉപകദശലാം എന്നെനിവ നല്കേനിവരുന. 

വരളചമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസത്തനിനുളള  സഹഭായലാം  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിവഴെനി
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  അധനികേ  തുകേയഭായനി  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയച്ച്
മഭാത്രമഭായനി  27  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മറച്ച്  ജനിലകേളക്കഭായനി  25  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നൂതന  ലടകകഭാളജനിയഭായ  PPFM  (Pink  Pigmented
Facultative  Methylotrophic  Bacteria),  VAM  (Vesicular  Arbuscular
Mycorrhiza) എന്നെനിവ ലഭലമഭാക്കനി വനിളകേളനില് പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  140.625  ലക്ഷലാം  രൂപ
അടങ്കല് തുകേയുളള പദതനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

വനിളവൂര്ക്കല് കൃഷനി ഭവന

89 (1537) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിളവൂര്ക്കല്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  കൃഷനിഭവന
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഉലണങ്കനില് ആയതച്ച് കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കൃഷനി  ഭവനുകേള  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിനച്ച്  ലലകേമഭാറനിയ
സഭാപനമഭാണച്ച്.  കൃഷനി  ഭവന  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  അതഭാതച്ച്
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളഭാണച്ച് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനികക്കണതച്ച്.

 മഭാകവലനിക്കരയനിലല കകേരഗഭാമലാം പദതനി

90 (1538)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നടപഭാക്കനിവരുന്നെ  കകേരഗഭാമലാം
പദതനിയുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  പഞഭായത്തുകേളനില്  എത്ര  ലഹക്ടര്  സലത്തഭാണച്ച്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമഗ നഭാളനികകേരകൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി കസര് അടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  രൂപതീകേരനിച കകേരഗഭാമലാം  പദതനിയനിലൂലട  സലാംകയഭാജനിത വനിള
പരനിപഭാലനമുറകേള  സസ്വതീകേരനിചച്ച്  നഭാളതീകകേര  കൃഷനി  സലാംരക്ഷണവലാം
അഭനിവൃദനിലപടുത്തലുമഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്. സലാംകയഭാജനിത ലതങ്ങച്ച് കൃഷനി പരനിപഭാലന
മുറകേളഭായ തടലാം തുറക്കല്,  കേള നനിയനണലാം,  പുതയനിടല്,  ലതഭാണടുക്കല്,  കുമ്മേഭായ
വസ്തുക്കള,  മഗ്നേതീഷലലാം  സളകഫറച്ച്,  ലലജവ  രഭാസവളങ്ങള,  ജതീവഭാണുവളലാം,  സസല
സലാംരക്ഷകണഭാപഭാധനികേള,  ഇടവനിള  കൃഷനി  കരഭാഗബഭാധനിതമഭായനി  ഉല്പഭാദനക്ഷമത
കുറഞ്ഞെ  ലതങ്ങുകേള  ലവടനിമഭാറനി  പുതനിയ  ലതങ്ങനിനലലതകേള  നടുകേ  എന്നെതീ
ഘടകേങ്ങളക്കച്ച്  ലമഭാത്തമഭായനി  ലഹക്ടലറഭാന്നെനിനച്ച്  25,000  രൂപ  കമത്തനില്  ഒരു
കകേരഗഭാമത്തനിനച്ച്  125  ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  2,000
രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ലതങ്ങുകേയറ യനങ്ങളുലട വനിതരണലാം,  ജലകസചേന
സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  ലഹക്ടലറഭാന്നെനിനച്ച്   25,000  രൂപ  നനിരക്കനില്
ആനുകൂലലലാം,  ലലജവവള  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  യൂണനിലറഭാന്നെനിനച്ച്
10,000  രൂപ  സബ്സനിഡനി,  ലതങ്ങനിനലലത  നഴറനികേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
ഒരു  യൂണനിറനിനച്ച്  50,000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  തുടങ്ങനിയ  ഘടകേങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കൂടഭാലത  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഒരുക്കങ്ങളക്കുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുലാം
സലാംഘടനഭാ  ലചേലവകേളക്കുമഭായനി  ഒരു  കകേരഗഭാമത്തനിനച്ച്  10,000  രൂപയുലാം  ലപഭാതു
ആവശലങ്ങളക്കുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏലറടുത്തച്ച്
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കൂടഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നെതനിനച്ച് പഞഭായത്തുതല കകേരസമനിതനികേളക്കഭായനി
10  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മഭാകവലനിക്കര
മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  കകേരഗഭാമലാം  പദതനിക്കഭായനി  ആലകേ  144.2  ലക്ഷലാം
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഒരു കകേരഗഭാമത്തനിലന്റെ പദതനി പ്രകദശലാം  500  ലഹക്ടറഭാണച്ച്.  മഭാകവലനിക്കര
മണ്ഡലത്തനില്  കകേരഗഭാമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പഞഭായത്തുലാം  വനിസ്തൃതനിയുലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

തഴെക്കര പഞഭായത്തച്ച് - 150 ലഹക്ടര് 

ലതകക്കക്കര പഞഭായത്തച്ച് -  350 ലഹക്ടര്

                         ആലകേ -  500 ലഹക്ടര്

അഗനിഫഭാമുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തഭാന നടപടനി

91 (1539)  ശതീ  .    മുരളനി ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത അഗനിഫഭാമുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച്
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  അഗനിഫഭാമുകേളുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  സലങ്ങളനില്  കൃഷനി  ഇറക്കഭാലത
തരനിശ്ശേനിടുന്നെതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അഗനിഫഭാമുകേളുലട  കകേവശമുള്ള  സലങ്ങളനില്  പൂര്ണമഭായുലാം  കൃഷനി
ഇറക്കഭാനുലാം  അതതല്പഭാദന  കശഷനിയുള്ള  വനിത്തുകേളുലട  ലഭലത  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത അഗനിഫഭാമുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  2,000  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഫഭാമുകേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലലാം
വനികേസനിപനിക്കല്,  ജലകസചേനലാം,  മണസലാംരക്ഷണലാം,  കപഭാളതീഹഇൗസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഉളലപലടയുളള  ലലഹലടകേച്ച്  ഫഭാമനിലാംഗച്ച്,  മനികേച  വനിത്തനിനങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം,
കമല്ത്തരലാം നടതീല് വസ്തുക്കളുലട ഉല്പഭാദനലാം,  യനവല്ക്കരണലാം തുടങ്ങനിയവയഭാണച്ച്
ഇതനില്  ഊന്നെല് നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  WAPCOS-ലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുളള  അകഗഭാഫഭാമുകേള  ശഭാസതീയമഭായനി
800/2019
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നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  ഇതനിലന്റെ ആദലഘടമഭായനി
ലനലനിയഭാമ്പതനി ഓറഞച്ച് ഫഭാലാം, കനരലമലാംഗലലാം ഫഭാലാം എന്നെനിവ ലലപലറച്ച് പദതനിയഭായനി
തുടങ്ങഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  WAPCOS-ലന്റെ  ഡയറക്ടര്  അടക്കമുളള
ഉന്നെതസലാംഘലാം ലനലനിയഭാമ്പതനി ഫഭാലാം സനര്ശനിക്കുകേയുലാം കൃഷനി വകുപ്പുമഭായനി കൂടനിക്കഭാഴ്ച
നടത്തുകേയുലാം ലചേയനിരുന.

(ബനി) അഗനിഫഭാമനിലന്റെ കേതീഴെനില് വനലമൃഗങ്ങളുലട ഉപദവലാംമൂലലാം കൃഷനി ലചേയഭാന
പ്രയഭാസമുളള സലങ്ങലളഭാഴെനിലകേ എലഭാ സലത്തുലാം കൃഷനി ലചേയ്തുവരുന.

(സനി)  അഗനിഫഭാമുകേളുലട  ലലകേവശമുളള  സലത്തച്ച്  പൂര്ണമഭായുലാം  കൃഷനിയനിറക്കഭാന
ശദനിക്കുനണച്ച്. സലാംസഭാനലത്ത കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുളള 10 ജനിലഭാ ഫഭാമുകേള,
33  ലനല്വനിത്തച്ച്  ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങള, 13  ലസഷലല് ഫഭാമുകേള,  8  കകേഭാക്കനടച്ച്
നഴറനികേള  എന്നെനിവയനിലൂലട  ഗണനനിലവഭാരമുളള  അതതല്പഭാദനകശഷനിയുളള
ലനല്വനിത്തനിനങ്ങള,  പചക്കറനി  വനിത്തുകേള,  സങ്കരയനിനലാം  ലതങ്ങനിനലലതകേള,
ഗഭാഫ്റ്റുകേള,  ലലയറുകേള എന്നെനിവ ഉളലപലടയുളള വനിവനിധയനിനലാം നടതീല് വസ്തുക്കള
ഫഭാമുകേളനില് ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

കേര്ഷകേ ലപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ

92 (1540) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാമഭാക്ഷനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  കൃഷനിഭവന  മുകഖനയുള്ള  കേര്ഷകേ
ലപനഷന  മുടങ്ങനിയ  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എനമുതലഭാണച്ച്
ലപനഷന മുടങ്ങനിയതച്ച്; കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേ  ലപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേ  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തലന്നെ
ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണച്ച്.  കേഭാമഭാക്ഷനി കൃഷനി ഭവനനിലല  545  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലഫബ്രുവരനി
2016 വലര കേര്ഷകേ ലപനഷന ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്. ലപനഷന അര്ഹരുലട മഭാനദണ്ഡലാം
നനിശയനിക്കുന്നെ  ലനിസച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനില്  ധഭാരഭാളലാം  അപഭാകേതകേള
ഉണഭായനിരുന്നെതനിനഭാല്  കേര്ഷകേ  ലപനഷന  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നെ  ലനിസനില്നനിനലാം
അനര്ഹലര  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  മഭാനദണ്ഡലാം  പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നെതനിനുമഭായുളള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചച്ച്  വരുന്നെതനിനഭാലഭാണച്ച്  ഇഇൗ  കേഭാലയളവനില്  ലപനഷന
മുടങ്ങനിയതച്ച്.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പുനര്നനിര്ണയനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  3-3-2017-ല്  ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  അര്ഹരഭായ  മുഴുവന  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കുടനിശ്ശേനികേയനിലഭാലത
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ലപനഷന നല്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള സമയബനനിതമഭായനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനില്ത്തലന്നെ  കേര്ഷകേരുലട  ലപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  വനിതരണലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാകുലാം.

തരനിശുപഭാടങ്ങളനിലല കൃഷനി

93 (1541) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,
വര്ഷങ്ങളഭായനി തരനിശ്ശേഭായനി കേനിടക്കുന്നെ പഭാടങ്ങളനില് കൃഷനിലയഭാരുക്കുന്നെ കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
കേര്ഷകേ സമനിതനികേളക്കുലാം എലന്തങ്കനിലുലാം  പ്രകതലകേ ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന്നെതനിനച്ച്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് തരനിശു ഭൂമനികേളനില് ലനല്കൃഷനി ഇറക്കുന്നെ കേര്ഷകേസമനിതനികേളക്കുലാം
ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം  പ്രകതലകേ  സഹഭായങ്ങളുലാം,  കപ്രഭാതഭാഹനങ്ങളുലാം  നല്കുന്നെതനിനച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ലനല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വര്ഷങ്ങളഭായനി തരനിശ്ശേഭായനി കേനിടക്കുന്നെ പഭാടങ്ങളനില് കൃഷനിലയഭാരുക്കുന്നെ കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
കേര്ഷകേ സമനിതനികേളക്കുലാം ഒരു ലഹക്ടറനിനച്ച് 30,000 രൂപഭാ നനിരക്കനില് (25,000 രൂപ
കേര്ഷകേനുലാം  5,000  രൂപ  സല  ഉടമയ്ക്കുലാം)  2900  ലഹക്ടറനിനച്ച്  870  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

വനിഷഭാലാംശമനിലഭാത്ത ലലജവപചക്കറനികേള

94 (1542) ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .     എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .     അനനില് അക്കര :
ശതീ  .     കഹബനി ഈഡന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഷഭാലാംശമനിലഭാത്ത കജവപചക്കറനികേളുലട ഉല്പഭാദനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിഷരഹനിത  കജവപചക്കറനികേളുലട  ഉല്പഭാദനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം ഉയര്ന്നെ വനിലയച്ച്  പചക്കറനികേള കശഖരനിചച്ച്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്,
വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  എന്നെനിവ  മുകഖന  ജനങ്ങളക്കച്ച്  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്
വനിപണനലാം നടത്തുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) വനിഷഭാലാംശമുള്ള പചക്കറനികേള ലപഭാതുവനിപണനിയനില് നനിനലാം ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
നനിനലാം പനിടനിലചടുത്തച്ച് നശനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം ശമനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നല  കൃഷനി  മുറകേള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  സുരക്ഷനിതമഭായനി
ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ധനസഹഭായലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തലന്നെ  ലലജവവളലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കബഭാക്കുതലത്തനില്   2920  ലലജവവള  നനിര്മ്മേഭാണ
യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  കസറുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  പചക്കറനികേളക്കച്ച്
ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  സഹനിതലാം  പ്രകതലകേ  പഭായനിലാംഗച്ച്  കലബലനിലാംകഗഭാലട
വനില്പന  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണച്ച്.  407  കസറുകേള  മുകഖന
ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷനുലാം  119  കസറുകേള മുകഖന  PGS  സര്ടനിഫനികക്കഷനുലാം
നല്കേനി ഉല്പഭാദനിപനിച പചക്കറനി ഉല്പന്നെങ്ങള 'കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്'  എന്നെ ബഭാന്റെച്ച്
നഭാമത്തനില്  ഇഇൗ  വരുന്നെ  വനിഷുക്കഭാലത്തച്ച്  വനിപണനലാം  ആരലാംഭനിക്കുലാം.  പരമ്പരഭാഗത
കൃഷനി വനികേഭാസച്ച് കയഭാജന പദതനിയനില് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനവലാം ധനസഹഭായവലാം
നല്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  മഭാര്ക്കറനില്നനിനലാം  കശഖരനിക്കുന്നെ  പഴെലാം  പചക്കറനി
സഭാമ്പനിളുകേള  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാകബഭാറടറനിയനില്
പരനികശഭാധനിചച്ച് വനിവരലാം പരസലലപടുത്തുനണച്ച്.

(ബനി)  ലലജവ  കേര്ഷകേരനില്നനിന്നെലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങള  കശഖരനിചച്ച്
ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  മുകഖന  വനില്പന നടത്തനി  വരുനണച്ച്.  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങള
കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  നലഭായവനിലയച്ച്  സലാംഭരനിചച്ച്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്,  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.
മുകഖന വനിപണനലാം നടത്തുന്നെതനിനച്ച് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  8
ദനിവസലാം  കവണലമന്നെതനിനഭാല്  ലപഭാതുവനിപണനിയനില്നനിനലാം  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം
പചക്കറനികേള  പനിടനിലചടുത്തച്ച്  വനിഷഭാലാംശമുളളവ  നശനിപനിക്കുന്നെതച്ച്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.
പത്രമഭാധലമങ്ങള  മുകഖന  വനിഷഭാലാംശമുളള  പചക്കറനികേളുലട  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭാല് ലപഭാതുജനങ്ങളുലട ഇടയനില് അവകബഭാധലാം ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് വരളചമൂലലാം നഷലാം

95 (1543) ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വർഷത്തനിൽ  സലാംസഭാനലത്ത  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനില് വരളച മൂലമുണഭായനിട്ടുള്ള നഷലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തച്ച് വരളചമൂലലാം ഏകേകദശലാം 31358  കേര്ഷകേരുലട 30353 ലഹക്ടര്
കൃഷനി  നശനിചതഭായുലാം  ഏറവലാം  ചുരുങ്ങനിയതച്ച്   300  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കൃഷനിനഭാശലാം
ഉണഭായനിട്ടുളളതുമഭായഭാണച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ വനിവരലാം.  അന്തനിമ കേണലക്കടുപച്ച്  കേഴെനിയുകമ്പഭാള
മഭാത്രകമ യഥഭാര്ത നഷലാം കേണക്കഭാക്കഭാനഭാവൂ.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച് ജതീവനക്കഭാരുലട കപ്രഭാവനിഡന്റെച്ച് ഫണച്ച്

96 (1544) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കപ്രഭാവനിഡന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  തുകേ തനിരനിമറനി
നടത്തനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  കൃതലമഭായനി  അടയഭാത്തതനിനഭാല്  പനിഴെ  അടയ്കക്കണ
സഭാഹചേരലമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലഹഡച്ച് ഓഫതീസച്ച് അക്കഇൗണന്റെനിലന്റെ ചുമതല ആരഭാണച്ച് വഹനിക്കുന്നെതച്ച്;
അകദ്ദേഹലത്ത  വനിജനിലനസച്ച്  അകനസ്വഷണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തല്സഭാനത്തു
നനിന്നെച്ച് മഭാറനി നനിര്ത്തണലമന്നെച്ച് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുകണഭാലയന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കപ്രഭാവനിഡന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  തുകേ തനിരനിമറനി
നടത്തനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിടനില.

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി)  വനിജനിലനസച്ച്  ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ലഹഡച്ച്  ഓഫതീസച്ച്
അക്കഇൗണച്ച്സനിലന്റെ  ചുമതല  വഹനിചനിരുന്നെ  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരഭായ  അക്കഇൗണച്ച്സച്ച്
ഓഫതീസര് ശതീമതനി മഭാലനിനനി.  ആര്.-ലനയുലാം കേമ്പന്യൂടര് ഓപകറററഭായ ശതീമതനി ഗതീത
ആര്.-ലനയുലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലഭാ  സലാംഭരണ കകേന്ദ്രത്തനികലയച്ച്  മഭാറനി  നനിയമനിചച്ച്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷനച്ച് വനിവനിധ പദതനികേളക്കഭായനി ലഭനിച തുകേ

97 (1545)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷനച്ച്  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
(2016-2017) എത്ര തുകേ വനിവനിധ പദതനികേളക്കഭായനി ലഭനിച്ചു എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതുവലരയഭായനി ലഭലമഭായ തുകേയനില് എത്ര

തുകേ കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനിയുലാം  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കച്ച്  കവണനിയുലാം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലവന്നെച്ച്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല്  ഫണ്ടുകേള  ലഭലമഭാകുന്നെതനിനച്ച്  ഏലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സസ്വതീകേരനിചലതനലാം ആയതനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി എത്രമഭാത്രമഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷന-  കകേരളയച്ച്  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം വനിവനിധ പദതനികേളക്കഭായനി ലഭനിച തുകേ സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

1. മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്

(എലാം.ലഎ.ഡനി.എചച്ച്) പദതനി -1,000 ലക്ഷലാം രൂപ

2. രഭാഷതീയ കൃഷനി  വനികേഭാസച്ച്  കയഭാജനയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള

വഭാഴെ കൃഷനി പദതനി - 250 ലക്ഷലാം രൂപ

3. രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസച്ച് കയഭാജനയുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള

ശതീതകേഭാല പചക്കറനി കൃഷനി പദതനി - 150 ലക്ഷലാം രൂപ 

4. കദശതീയ ഒഇൗഷധസസല മനിഷന പദതനി - 168.681 ലക്ഷലാം രൂപ

5. ലലഹലടകേച്ച് ഫഭാമനിലാംഗച്ച് പദതനി - 80 ലക്ഷലാം രൂപ

6. രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസച്ച്  കയഭാജനയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാടു

കൂടനിയുള്ള  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി  2015-16  മൂന്നെഭാലാം  ഗഡു  -

362.6 ലക്ഷലാം രൂപ.

(ബനി)  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഇതുവലര  വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേയുലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്

(എലാം.ലഎ.ഡനി.എചച്ച്) പദതനി - 2700.97 ലക്ഷലാം രൂപ (അധനികേലാം ലചേലവഴെനിച

തുകേ  മുന  വര്ഷങ്ങളനിലല  നതീക്കനിയനിരനിപനില്  നനിനലാം  പലനിശയനിനത്തനില്

ലഭലമഭായ തുകേയനില് നനിനമഭാണച്ച് വനിനനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്)
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2. രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസച്ച് കയഭാജനയുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള
വഭാഴെക്കൃഷനി പദതനി - 83.26 ലക്ഷലാം രൂപ

3. കദശതീയ ഒഇൗഷധസസല മനിഷന പദതനി - 22.94 ലക്ഷലാം രൂപ

4. ലലഹലടകേച്ച് ഫഭാമനിലാംഗച്ച് പദതനി - 58.372 ലക്ഷലാം രൂപ

5. രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസച്ച് കയഭാജനയുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള
പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനി 2015-16 മൂന്നെഭാലാം ഗഡു - 362.6 ലക്ഷലാം
രൂപ

(സനി)  ആദല ഗഡു മഭാത്രലാം ലഭനിച മനിഷന കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
ഓഫച്ച്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്,  രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസച്ച്  കയഭാജനയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനികേള  എന്നെനിവയുലട  ലചേലവഴെനിച
തുകേയുലട  വനിനനികയഭാഗ  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ഉടന  തലന്നെ  സമര്പനിചച്ച്  രണഭാലാം  ഗഡു
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കദശതീയ ഒഇൗഷധ സസല മനിഷന,
ലലഹലടകേച്ച്  ഫഭാമനിലാംഗച്ച്  എന്നെതീ  പദതനികേളക്കച്ച്  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള മുഴുവന തുകേയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലനയഭാറനിനകേരയനിലല ലവണ്കുളലാം നവതീകേരണലാം

98 (1546)   ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  മണ്ഡലത്തനിലല  കേഭാകരഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനഭായുള്ള
ലവണ്കുളലാം  നവതീകേരണവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  വന  അഴെനിമതനി  നടന്നെതഭായ
ആകരഭാപണലത്തക്കുറനിചച്ച് നലനിയ പരഭാതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള അകനസ്വഷണലാം
ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കൃഷനി വകുപ്പുമഭായനി ബനലപടച്ച് 2011 മുതല് 2016 വലര നടപനിലഭാക്കനിയ

വനിവനിധ പദതനികേളുലാം അവയഭായനി ആലകേ ലചേലവഴെനിച തുകേയുലാം എത്ര; ഇക്കഭാരലത്തനില്

യഥഭാര്ത  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിചനിലഭാലയനളള  ആകക്ഷപലാം

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ലനല്ക്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന പ്രഖലഭാപനിച നടപടനികേള മണ്ഡലത്തനില്

എത്രകേണച്ച്  പുകരഭാഗതനിയുണഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം  കമഖലയനില്

അലലാംഭഭാവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലവണ്കുളലാം  നവതീകേരണവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നടനവരുന്നെ  വകുപ്പുതല
വനിജനിലനസച്ച് അകനസ്വഷണലാം അന്തനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  ലനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കൃഷനി  വകുപ്പുമഭായനി
ബനലപടച്ച്   2011-16  വര്ഷങ്ങളനില്  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി  ലചേലവഴെനിച
തുകേയുലട  വനിശദവനിവരലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* കൂടഭാലത  മണച്ച്
പരലകവക്ഷണ,  മണച്ച്  സലാംരക്ഷണ  വകുപച്ച്  മുകഖന  ലനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് 2011 മുതല് 2016 വലര കദശതീയ നതീര്മറനി വനികേസന പദതനിയനിലൂലട
4316426  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലങ്ങള  യഥഭാര്ത
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കഭാണച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആകക്ഷപങ്ങലളഭാനലാം
വകുപനില് ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ലനല്ക്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്.
ഇക്കഭാരലത്തനില് ഏലതങ്കനിലുലാം അലലാംഭഭാവലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

ലനല്ക്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച് നഷപരനിഹഭാരലാം

99 (1547)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്സൂണ്  കേഭാലത്തുലാം  തുലഭാവര്ഷക്കഭാലത്തുലാം  ലഭനികക്കണ  മഴെയുലട
അളവനില്  50%കത്തഭാളലാം  കുറവ  വന്നെതുമൂലമുണഭായ  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  എത്ര  ഏക്കര്  ലനല്ക്കൃഷനി
ഉണങ്ങനികപഭായനിട്ടുലണന്നെഭാണച്ച്  കൃഷനി  വകുപച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;  ഇതു  മൂലലാം
ഉല്പഭാദനത്തനില് എത്ര ടണനിലന്റെ കുറവ വരുലമന്നെഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ലനല്ക്കൃഷനി നശനിച കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നെതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് വരളചമൂലലാം 66340 ഏക്കര് ലനല്ക്കൃഷനിനഭാശലാം (ഞഭാറടനി
ഉളലപലട)  ഉണഭായതഭായനിടഭാണച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇതുമൂലലാം  ഉല്പഭാദനത്തനില്  119412  ടണനിലന്റെ  കുറവച്ച്
വരുലമന്നെഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കുന്നെതച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസലാം  ആവശലലപടച്ച്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സര്വ്വകേക്ഷനി സലാംഘലാം കകേന്ദ്ര മനനിമഭാലര കനരനില് കേഭാണുന്നെതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. കകേന്ദ്ര ദുരന്ത പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില് നനിനലാം വരളചയച്ച് അധനികേ
സഹഭായമഭായനി 991 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് ആവശലലപടുന്നെതച്ച്.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില് ജനറല് മഭാകനജരുലട തസനികേ

100 (1548) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നെപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാര്ടനി  കകേഭാര്പനില്  ജനറല്മഭാകനജരുലട  തസനികേയച്ച്  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേഭാരലാം ഉകണഭാ;

(ബനി)  ജനറല്  മഭാകനജര്  തസനികേയനിലഭാലത  പുതുതഭായനി  ജനറല് മഭാകനജലര
എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച് നനിയമനിചതച്ച്;

(സനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാലര  തരലാംതഭാഴനിയ  കശഷലാം
അഗനിക്കളചര്  ഓഫതീസര്മഭാലര  നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള  ഇവരുലട  അധനികേബഭാധലത
എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച് വഹനിക്കുന്നെതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില് നനിലവനില് അവലലാംബനിക്കുന്നെ  'കകേഭാളഡച്ച്  ലചേയനിന'
പദതനിയുമഭായനി  ബനലപട  G.O.  (Ms.)No.205/97/AD  dated  05/07/1997
ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരമുള്ള ജനറല് മഭാകനജര് തസനികേ ഉളലപലടയുള്ള സഭാഫച്ച് പഭാകറണ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്.

(ബനി) നനിലവനില് ജനിലഭാതലങ്ങളനില് പചക്കറനി സലാംഭരനിക്കുന്നെതനിലുലാം വനിപണനലാം
ലചേയ്യുന്നെതനിലുലാം  ഒരു  ഏകകേഭാപനമനിലഭായ  അനുഭവലപടനിട്ടുണച്ച്.  ആയതുകേഭാരണലാം
ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കൃഷനി
ഡയറക്ടകററനിലല  കജഭായനിന്റെച്ച്  ഡയറക്ടറഭായ  ശതീ.  ജനഭാര്ദ്ദേനനച്ച്  ജനറല്  മഭാകനജര്
(operations) ലന്റെ തഭാലഭാലനികേ ചുമതല നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(സനി)  വനിജനിലനസച്ച്  ആന്റെച്ച്  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബന്യൂകറഭാ  നടത്തനിയ  അകനസ്വഷണത്തനില്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  ജനിലഭാ  മഭാകനജര്മഭാര്ലക്കതനിലര  ഗരുതരമഭായ  കമകക്കടുകേളഭാണച്ച്
കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേഭാണ്ടഭാക്ടച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള  ജനിലഭാ
മഭാകനജര്മഭാരനില് പലര്ക്കുലാം ആവശലമഭായ വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതകയഭാ,  വലവസഭാപനിത
മഭാര്ഗങ്ങളനില്  നനിയമനലാം  കനടനിയവകരഭാ  അല.  ഇവലര  പനിരനിച്ചുവനിടണലമന്നെച്ച്
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വനിജനിലനസച്ച് വകുപച്ച് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണച്ച്. വനിജനിലനസച്ച് വകുപനിലന്റെ ശനിപഭാര്ശയുലട
അടനിസഭാനത്തനില് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ നനിയമനങ്ങള  P.S.C-ക്കച്ച് വനിടുന്നെ വനിവരലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ സഭാഫച്ച് പഭാകറണ്
പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നെ  വനിഷയവലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  കവണനിയഭാണച്ച്  അഗനികേളചര്
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്  അധനികേ  ചുമതല  നല്കേനി  നനിയമനിക്കുവഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതച്ച്.
അധനികേ  ചുമതല  നല്കേനി  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനഭാല്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനച്ച്  അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉണഭാകുന്നെനില.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ ഹരനിതസഭാളുകേള

101 (1549) ശതീ  .   പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കഹഭാര്ടനികക്കഭാര്പനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്നെ  ഹരനിത  സഭാളുകേളനിലൂലട  ലപഭാതു  വനിപണനികയക്കഭാള  എത്ര  ശതമഭാനലാം
വനിലക്കുറവനിലഭാണച്ച്  പഴെങ്ങളുലാം  പചക്കറനികേളുലാം  മറച്ച്  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  വനില്ക്കുന്നെതച്ച്;
വനിലവനിവരമുളലപലടയുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സഭാപനങ്ങളനികലക്കച്ച് പ്രധഭാനമഭായുലാം എവനിലട നനിന്നെഭാണച്ച് പഴെങ്ങളുലാം
പചക്കറനികേളുലാം മറ്റുലാം വഭാങ്ങുന്നെതച്ച്;  സലാംസഭാനലത്ത കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം വഭാങ്ങുന്നെവ
മഭാത്രമഭാകണഭാ വനില്ക്കലപടുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില് മറച്ച്  എവനിലടലയലഭാലാം  നനിന്നെഭാണച്ച് വഭാങ്ങുന്നെലതനലാം ഇതനിനച്ച്
ഇടനനിലക്കഭാരുകണഭാലയനമുള്ള പൂര്ണ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഴെങ്ങളുലടയുലാം  പചക്കറനികേളുലടയുലാം  വനില  കമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിചച്ച്
വരുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  വനില  വര്ദനവച്ച്  പനിടനിച്ചു  നനിര്ത്തഭാന  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതു വനിപണനിലയക്കഭാള വനില കുറചഭാണച്ച്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെ ഹരനിത സഭാളുകേളനിലൂലട പഴെങ്ങളുലാം പചക്കറനികേളുലാം
മറച്ച്  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  വനില്പന  നടത്തുന്നെതച്ച്.  1-3-2017-ലല  മഭാര്ക്കറച്ച്  വനിലയുലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  വനിലയുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  തഭാരതമല  പടനികേ  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി&സനി)  കകേരളത്തനിലല കേര്ഷകേര്,  കേര്ഷകേ കൂടഭായകേള,  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ,
സലാംഘലലമത്രനി,  കേഭാര്ഷനികേ  ലമഭാത്തവലഭാപഭാര  വനിപണനികേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
നനിനമഭാണച്ച്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പഴെലാം  പചക്കറനികേളുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്
സലാംഭരനിച്ചുവരുന്നെതച്ച്. നനിലവനില് 45 ഇനലാം പചക്കറനികേളഭാണച്ച് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച് ഹരനിത
സഭാളുകേളനിലൂലട  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നെതച്ച്.  എന്നെഭാല്  കകേരളത്തനില്  ലഭലമലഭാത്ത
പചക്കറനികേള  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുള്ള  കേര്ഷകേ  കൂടഭായകേളനില്  നനിനലാം
സലാംഭരനിചച്ച്  വനിപണനലാം  നടത്തനിവരുന.  ഇടനനിലക്കഭാലര  പൂര്ണമഭായുലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച്  കൃഷനിക്കഭാരനില്  നനിനലാം  കനരനിടച്ച്  പചക്കറനി  സലാംഭരനിക്കുകേ
എന്നെതഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയലാം.  എന്നെഭാല്  കകേരളത്തനില്  ആവശലത്തനിനച്ച്
ലഭലമലഭാത്ത പചക്കറനികേള ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
സുതഭാരലമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം സര്ക്കഭാര് ഏര്ലപടുത്തുന്നെതഭാണച്ച്.

(ഡനി) ലപഭാതു വനിപണനിയനിലല വനിലലയക്കഭാള പരമഭാവധനി വനിലകുറചഭാണച്ച് പഴെലാം
പചക്കറനികേള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നെതച്ച്.  വനില  വര്ദനിക്കുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  പചക്കറനികേളക്കച്ച്  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നെ
വനിവരലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

കേഭാര്ഷനികേ യൂണനികവഴനിറനിക്കച്ച് കേതീഴെനില് ഒഴെനിവകേള

102 (1550)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് കേഭാര്ഷനികേ യൂണനികവഴനിറനിയുലട അധതീനതയനിലുള്ള
പതീലനികക്കഭാടച്ച്  പ്രഭാകദശനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം,  പടന്നെക്കഭാടച്ച്
കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിലുലാം വനിവനിധ തസനികേകേളനിലഭായനി എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണച്ച്;
തസനികേ തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  കേരഭാര്,  ദനിവസ  കവതന  പ്രകേഭാരലാം
നനികേത്തനിയനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നെ  തസനികേകേളനില്  സനിര  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  എന്തു  തടസ്സമഭാണുള്ളലതനലാം  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  എകപഭാള
പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയച്ച് സനിരനനിയമനലാം നടത്തുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴെനിലുളള കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനിലല  പതീലനികക്കഭാടച്ച്  പ്രഭാകദശനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം
പടന്നെക്കഭാടച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിലുലാം  വനിവനിധ  തസനികേകേളനിലല  ഒഴെനിവകേളുലാം
കേരഭാര്/ദനിവസ കവതന പ്രകേഭാരലാം നടത്തനിയ തസനികേകേളുലട വനിവരങ്ങളുലാം അനുബനലാം
ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല അനദലഭാപകേ നനിയമനങ്ങള കകേരള പബനികേച്ച്

സര്വ്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷനച്ച്  വനിട്ടുലകേഭാണച്ച്  18-12-2010-ല്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

പടന്നെക്കഭാടച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജച്ച്,  പതീലനികക്കഭാടച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രലാം

എന്നെനിവയനികലതുളലപലട സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലല അസനിസന്റെച്ച്, കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെച്ച്

തസനികേകേളനിലല ഒഴെനിവകേള (ഇഇൗ അടുത്ത കേഭാലത്തച്ച് റനിടയര്ലമന്റെച്ച് മുകഖന ഉണഭായതുലാം

കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചച്ച്  ഒഴെനിചനിട  അസനിസന്റെനിലന്റെ  6  ഒഴെനിവകേളുലാം  ഒഴെനിചച്ച്)

നനിയമനത്തനിനഭായനി  പബനികേച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷനച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവ

കൂടഭാലത  24  മറച്ച്  തസനികേകേളനിലല  187  ഒഴെനിവകേളുലാം  നനിയമനത്തനിനഭായനി  കേമ്മേതീഷനച്ച്

റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  റഭാങ്കച്ച്  ലനിസനില്നനിനലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.  അലലഡസ്വസച്ച്  ലചേയ

പ്രകേഭാരലാം  പതീലനികക്കഭാടച്ച്,  പടന്നെക്കഭാടച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  അസനിസന്റെച്ച്  നനിയമനലാം

നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പതീലനികക്കഭാടച്ച്  കകേന്ദ്രത്തനില്  കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസന്റെനിലനയുലാം

നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.

അനദലഭാപകേ  തസനികേകേളനികലയ്ക്കുളള  നനിയമനങ്ങള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ആക്ടുലാം

സഭാറന്യൂട്ടുലാം  അനുസരനിചച്ച്  നടത്തഭാവന്നെതഭാണച്ച്.  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിലൂലട  തടഞ്ഞുവചനിരുന്നെ

അസനിസന്റെച്ച് ലപ്രഭാഫസര് തസനികേയനികലയ്ക്കുളള നനിയമന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ഫഭാമുകേളനില് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ഒഴെനിവകേള

103 (1551)  ശതീ  .    ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതത :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട വനിവനിധ ഫഭാമുകേളനില് കേഭാഷസ്വല്

കലബര് തസനികേയനില് റഭാങ്കച്ച്  ലനിസച്ച്  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് പ്രസ്തുത ലനിസനില്

നനിനലാം എത്രകപലര നനിയമനിചനിട്ടുലണന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഫഭാമുകേളനില് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട എത്ര ഒഴെനിവകേള ഉണച്ച്;

(സനി) ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. ടനി ലനിസനില് നനിന്നെച്ച് 821 കേഭാഷസ്വല് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭായനി 254 ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ഒഴെനിവകേളുണച്ച്.

(സനി) ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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അഗനികേളചറല് കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

104  (1552)  ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര അഗനികേളചറല്
കപഭാളനി  ലടകനിക്കുകേൾ  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതനലാം  അവ  എവനിലടലയലഭാമഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അവ ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നെതനിനുള്ള കേഭാരണലമലന്തനലാം
ഇതച്ച് എന്നെകത്തക്കച്ച് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനച്ച്  ബഡ്ജറച്ച്  ലപ്രഭാവനിഷന  ഉകണഭാലയനലാം  ഏതച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനിലഭാണച്ച് കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന തുടക്കലാം കുറനിചലതനലാം
ബഡ്ജറച്ച് പ്രകപഭാസലനില് മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  അഗനികേളചറല് കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിടനില.  എന്നെഭാല്  2015-16  ലല ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച
പ്രകേഭാരലാം  കൂത്തുപറമ്പച്ച്,  ഹരനിപഭാടച്ച്  കമലുകേഭാവച്ച്,  കേടുത്തുരുത്തനി  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  പ്രഖലഭാപനലാം  ഉണഭായനിരുനലവങ്കനിലുലാം,
യൂണനികവഴനിറനി  തലത്തനികലഭാ,  സര്ക്കഭാര് തലത്തനികലഭാ ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലമഭാനലാം
എടുത്തനിടനില.

അഗനികേളചര് സയനസച്ച് കകേഭാഴച്ച്

105 (1553)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  അഗനികേളചര്  സയനസച്ച്  കകേഭാഴച്ച്
പഭാസ്സഭാകുന്നെവര്ക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  നഭാമമഭാത്രമഭായ  അവസരലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്
ലഭനിക്കുന്നെതച്ച് എന്നെ വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അഗനികേളചറല്  അസനിസന്റെച്ച്  കഗഡച്ച്-2  തസനികേയുലട  അടനിസഭാന
കയഭാഗലതയഭായനി  ഡനികപഭാമ  (അഗനി)-ക്കച്ച്  തുലലമഭായനി  വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.  (അഗനി)
ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ഇഇൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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        അഗനികേളചര് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് വനിദലഭാര്തനികേളുലട കജഭാലനി സഭാധലത

106 (1554) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴെനിലുള്ള കകേളപജനി കകേഭാകളജച്ച്
ഓഫച്ച്  അഗനികേളചര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്  ലടകകഭാളജനിയനില്  നനിനലാം  പഠനിചച്ച്
പുറത്തനിറങ്ങുന്നെ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില്
കവണത്ര കജഭാലനി സഭാധലതയനിലലന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ജനിലഭാ തലത്തനില് നനിലവനിലുള്ള അസനിസന്റെച്ച് എകനികേതടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്
ഓഫതീസനികനഭാടച്ച്  കചേര്ന്നെച്ച്  ഓകരഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ഇനഫര്കമഷന
ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിചച്ച്  ഇവരുലട  കജഭാലനി  സഭാധലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴെനിലുള്ള കകേളപജനി  കേഭാര്ഷനികേ
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജനില്നനിനലാം ബനി.ലടകേച്ച്  (അഗനി എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്)  കകേഭാഴച്ച്
പഠനിചനിറങ്ങുന്നെ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  അഗനികേളചര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്,
ഗഇൗണച്ച്  വഭാടര്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്,  കസഭായനില്  കേണ്സര്കവഷന  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്
എന്നെനിവയനില്  അസനിസന്റെച്ച്  എഞനിനതീയര്  തസനികേയനിലുലാം  ബഭാങ്കനിലാംഗച്ച്  കമഖലയനിലല
ലപ്രഭാകബഷണറനി  ഓഫതീസര്  (ലസഷലലനിസച്ച്  ഓഫതീസര്),  നബഭാര്ഡച്ച്  (മഭാകനജര്),
ലകേയ്കകേഭാ,  കേഭാലാംകകേഭാ  തുടങ്ങനിയവയനിലുലാം  കജഭാലനി  സഭാദലതകേള  ഇകപഭാള
നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 ലവററനിനറനി കകേഭാകളജുകേള

107 (1555)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര ലവററനിനറനി കകേഭാകളജുകേള നനിലവനിലുണച്ച്;

(ബനി)  പുതനിയ ലവററനിനറനി കകേഭാകളജുകേള തുടങ്ങഭാന കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഉത്തരവനുസരനിചച്ച്  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  വന്നെ  തനിരുവനന്തപുരലത്ത
ആരലനഭാടച്ച്, ആലപ്പുഴെയനിലല ഹരനിപഭാടച്ച്, കകേഭാടയലാം എന്നെതീ സലങ്ങളനിൽ പ്രവര്ത്തനലാം
ഉടന  ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;ഇവയുലട  ഇകപഭാഴെലത്ത  സനിതനി  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴെനില് പുതനിയ കകേഭാകളജുകേള മറച്ച് സലങ്ങളനില് തുടങ്ങഭാന
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം പഭാലനിലന്റെ ദഇൗര്ലഭലവലാം ഉളലപലടയുളള
വനിഷയങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് ലവററനിനറനി സര്വകേലഭാശഭാലയുലട പ്രവര്ത്തനക്ഷമത
വര്ദനിപനിചച്ച്  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  പഭാല്ദഇൗര്ലഭലവലാം  മൃഗകവടകേളുലാം  മൃഗങ്ങകളഭാടുളള
ക്രൂരതയുലാം അവസഭാനനിപനിക്കഭാന അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലവററനിനറനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനികലക്കച്ച്  ഫനിസനിക്കല്  എഡന്യൂകക്കഷന
അസനിസന്റെച്ച്  ലപ്രഭാഫസര്  തസനികേയനികലയച്ച്  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട
റഭാങ്കച്ച്  ലനിസച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിചച്ച്  ഒന്നെരവര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  ലനിസനില് നനിനലാം അഞ്ചുകപര്ക്കച്ച്
മഭാത്രകമ  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളള  എന്നെ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
മറ്റുളളവര്ക്കച്ച്  ഇനനി  ഒരനിടത്തുലാം  അകപക്ഷനിക്കുവഭാന  സഭാകങ്കതനികേ  കേഭാരണങ്ങളമൂലലാം
കേഴെനിയഭാത്തവരഭാലണന്നെ  യഭാഥഭാര്തലലാം  മനസ്സനിലഭാക്കനി  അവര്ക്കച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം
നല്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവനില്  ഒരു  കകേഭാകളജനില്  ഒരു  ഫനിസനിക്കല്  എഡന്യൂകക്കഷന
അസനിസന്റെച്ച്  ലപ്രഭാഫസര്  എന്നെതച്ച്  മഭാറനി  ഒരു  കകേഭാകളജനില്  രണച്ച്  കപലരലയങ്കനിലുലാം
നനിയമനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;അലഭാത്ത പക്ഷലാം സഭാധലത പരനികശഭാധനിചച്ച്
അത്രയുലാം ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള സര്വ്വകേലഭാശഭാലഭാ ആസഭാനത്തച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനി
അവരുലട  ഉന്നെത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  പരനിഗണനിചച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  മറച്ച്
ഡന്യൂടനികേളനില് പ്രകവശനിപനിചച്ച് അവലര സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) രണച്ച്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലത്ത  ആരലനഭാടച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  ഹരനിപഭാടച്ച്  കേരുവഭാറ,  തൃക്കുന്നെപ്പുഴെ  വനികലജുകേളനില്
ലവററനിനറനി  കകേഭാകളജച്ച്  സഭാപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  സലലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  സലാംഘലാം
പരനികശഭാധനിചച്ച് അനുകൂല റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. കകേഭാകളജച്ച് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
പദതനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  തയഭാറഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പദതനി
റനികപഭാര്ടച്ച്  അലാംഗതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  കകേഭാകളജച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
സലലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയച്ച്  കകേമഭാകറണതുണച്ച്.  അതനിനുകശഷലാം  ലവററനിനറനി
കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം, സര്വ്വകേലഭാശഭാല കബഭാര്ഡച്ച് ഓഫച്ച് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം  എന്നെനിവ  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയച്ച്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  കകേഭാടയത്തച്ച്  സലലാം
കേലണത്തനിയനിടനില.  കകേഭാകളജച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായുള്ള  പദതനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലലാം  ലഭലമഭാകുന്നെ  മുറയച്ച്  അനന്തര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
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കൂടഭാലത പഭാലക്കഭാടച്ച് തനിരുവഭാഴെഭാലാംകുന്നെച്ച്, തൃശ്ശൂര് കചേലക്കര, കേണ്ണൂര് കൂത്തുലാംപറമ്പച്ച്
എന്നെതീ  സലങ്ങളനില്  പുതനിയ  കകേഭാകളജുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  സഭാധലതകേള
ആരഭാഞ്ഞുവരുന.

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  സഭാധലമഭായ  എലഭാ  സഭാകങ്കതനികേ  ഉപകദശവലാം
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിന്നെച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്  ഇകപഭാള  ഫനിസനിക്കല്  എഡന്യൂകക്കഷന
അസനിസന്റെച്ച് ലപ്രഭാഫസര് ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലനില.

(ഇ) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഇരനിമ്പനിളനിയലാം പഞഭായത്തനിലല കൃഷനിക്കച്ച് ലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി

108  (1556)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  പഞഭായത്തനിലല
പുറമണ്ണൂര് പ്രകദശത്തച്ച് നൂറമ്പതച്ച് ഏക്കകറഭാളലാം സലത്തച്ച് കൃഷനിക്കച്ച്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നെ
ലവള്ളലാം ഇകപഭാള ലഭനിക്കുന്നെനിലലന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞെ  സലത്തച്ച്  ആവശലത്തനിനച്ച്  ലവള്ളലാം നല്കേനിയനിരുന്നെ  പമ്പച്ച്
ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെനിലലനലാം കവദതതനി കുടനിശ്ശേനികേ അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള അനുവഭാദലാം
നല്കേണലമനലാം ആവശലലപടച്ച് പഞഭായത്തച്ച് അധനികൃതര് നല്കേനിയനിരുന്നെ നനികവദനലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കവദതതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള  അനുവഭാദലാം  പഞഭായത്തനിനച്ച്
നല്കുവഭാന അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  പഞഭായത്തനിലല  പുറമണ്ണൂര്  പ്രകദശത്തച്ച്
ആവശലത്തനിനച്ച്  ലവള്ളലാം  നല്കേനിയനിരുന്നെ  പമ്പച്ച്  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെനിലലനലാം
കവദതതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള  അനുവഭാദലാം  നല്കേണലമനലാം
ആവശലലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള നനികവദനലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപനില് ലഭലമഭായനിടനില. 

പനി.എഫച്ച്. കുടനിശ്ശേനികേ നല്കേഭാന നടപടനി

109  (1557)   കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരകേഭാരലവകുപനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  അക്കഇൗണച്ച്സച്ച്
ഓഫതീസറഭായനി  വനിരമനിച  ശതീ.  ലജ.  ലഷരതീഫനിലന്റെ  കപ്രഭാവനിഡന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  2012-ല്
അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുലാം  പനി.എഫച്ച്.  തുകേ  ഇനത്തനില്  നല്കകേണതഭായ  ബഭാക്കനി  തുകേ
ഇതുവലര നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തഭാണച്ച്;
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(ബനി)  ടനി  തുകേ സലാംബനനിചച്ച്  കേണക്കുകേള പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാലണനലാം
കുടനിശ്ശേനികേ  കേണക്കഭാക്കനി  ഉടലന  നല്കേഭാലമന്നെച്ച്  കകേരളഭാ  അഡനിനനികസറതീവച്ച്
കടബന്യൂണലനില്  കബഭാധനിപനിചനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലര  ടനി  നടപടനി  കവകേനിപനിചതനിലന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം ആര്ക്കഭാണച്ച്;

(സനി)  കപ്രഭാവനിഡന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  തുകേ  നല്കേഭാന  കവകുന്നെതച്ച്  വഴെനി  പലനിശ
ഇനത്തനില് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നഷലാം ഉണഭാകുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ.  ലജ.  ലഷരതീഫനിലന്റെ  സനി.പനി.എഫച്ച്.  അക്കഇൗണച്ച്  അവസഭാനനിപനിചച്ച്
തുകേ  അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയകപഭാള  കുടനിശ്ശേനികേ  ഡനി.എ./പനി.ആര്.എ.  തുടങ്ങനിയവ
ഉളലപടഭാത്ത തുകേ  അനുവദനിച്ചുനല്കേണലമന്നെച്ച്  ആവശലലപടച്ച്  ടനിയഭാന  നഗരകേഭാരല
ഡയറക്ടകററനില്  പരഭാതനി  സമര്പനിചനിരുന.  ടനിയഭാലന്റെ  പ്രസ്തുത  പരഭാതനിയനികനല്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചച്ച്  ബനലപട നഗരസഭകേളനില്നനിനലാം വനിശദമഭായനി  കേണക്കുകേള
കശഖരനിചതച്ച് പ്രകേഭാരലാം ടനിയഭാനച്ച് നല്കേഭാന കശഷനിക്കുന്നെ തുകേ അനുവദനിചച്ച്  1-12-2015
ലല  പനി.എഫച്ച്.7/1939/11  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  ടനി  ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരമുള്ള  തുകേ  ടനിയഭാനച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  നഗരസഭയനില്നനിനലാം  നല്കേനിയനിടനില.
ഇക്കഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടതനിലനത്തുടര്ന്നെച്ച്  ടനി  തുകേയുലാം  തുടര്ന്നെച്ച്  ലഭലമഭായ
കസറച്ച്ലമന്റുകേളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനിയഭാനച്ച്  ലഭനികക്കണ  മുഴുവന  തുകേയുലാം
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ശതീ.  ലജ.  ലഷരതീഫച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവച്ച്
കടബന്യൂണല്  മുമ്പഭാലകേ  ഫയല്  ലചേയനിരുന്നെ  ഒ.എ.361/14  നമ്പര്  കകേസ്സനില്
4-3-2016  ല് പുറലപടുവനിച വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ടനിയഭാലന്റെ സനി.പനി.എഫച്ച്
അക്കഇൗണച്ച് പുനന്തഃപരനികശഭാധനിചച്ച് അര്ഹതലപട തുകേയഭായ 42,971 രൂപ 20-6-2016- ല്
നല്കേനിലക്കഭാണച്ച്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  തുടര്ന്നെച്ച്  ടനിയഭാന  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള
അഡനിനനികസറതീവച്ച്  കടബന്യൂണല്  മുമ്പഭാലകേ  ടനിയഭാലന്റെ  ഡനി.സനി.ആര്.ജനി
തുകേയനില്നനിനലാം  തടഞ്ഞുവച  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പനി.എഫച്ച്  -ല്നനിനലാം
ഇനനിയുലാം  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാനുലണനലാം  കേഭാണനിചച്ച്  ഒ.എ(ഇലകേഎലാം)281/17  നമ്പര്
പ്രകേഭാരലാം കകേസച്ച് ഫയല് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനില് കകേഭാടതനിയനില്  കസറച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്
ഫഭാകച്ച്  ഫയല്  ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടകററനില്നനിനലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.
800/2019
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'കലഫച്ച് മനിഷന' പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനി

110 (1558) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .     ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .     ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .     വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'കലഫച്ച്  മനിഷന'  എന്നെ  കപരനില്  ഒരു  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ
പദതനി  നടപഭാക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭാണച്ച്  മുനഗണന
നല്കുന്നെതച്ച്;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക വകുപ്പുകേലളയുലാം ഏജനസനികേലളയുമഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പദതനിയനില്
പങ്കഭാളനികേളഭായനി നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ഡനി)  പദതനി നടപഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെലതന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  അടുത്ത അഞച്ച് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിലല എലഭാ ഭവന
രഹനിതര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കുലാം  നനിലവനിലുള്ള  പഭാര്പനിടലാം
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവര്ക്കുലാം  സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനലവമഭായ  പഭാര്പനിട  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കനി  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട
സുരക്ഷഭാപദതനിക്കച്ച്  (കലഫച്ച്)  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പദതനിയുലട
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തുന്നെതനിനുള്ള  സര്കവ്വയ്ക്കുള്ള  ചുമതല  കുടുലാംബശതീ
മനിഷനഭാണച്ച്. പ്രസ്തുത ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുന്നെതനിനുള്ള പരനികശഭാധനയച്ച് മൂന്നെച്ച്
ഘടകേങ്ങളഭാണച്ച് പരനിഗണനിക്കുന്നെതച്ച്.

1. നനിലവനില്  ലഭലമഭായ  വനിവനിധ  പടനികേകേളനില്  (എസച്ച്.ഇ.സനി.സനി,  ഡഭാറഭാ,
പഞഭായത്തുകേളനില്  ലഭലമഭായ  ഭവനരഹനിതരുലട  പടനികേ)  ഉള്ള
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട പരനികശഭാധന.

2. കമല്  പടനികേയനില്  ഇടലാം  പനിടനിക്കഭാത്ത  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവനരഹനിതരുമഭായ
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള ലതരലഞ്ഞെടുക്കഭാനുള്ള പരനികശഭാധന.

3. സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളുലട  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
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തുകേ  കകേപറനിയനിട്ടുലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തവലര
കേലണത്തുന്നെതനിനുള്ള പരനികശഭാധന/വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  ഭവനമുള്ളവലര
കേലണത്തുന്നെതനിനുള്ള പരനികശഭാധന.

ഇത്തരത്തനില്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  കേരടച്ച്  പടനികേ
പ്രസനിദലപടുത്തുകേയുലാം  പഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനിലുലാം  ജനിലഭാ  തലത്തനിലുലാം  അപതീലുകേള
കകേടകശഷലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്
അന്തനിമമഭാക്കുന.  തുടര്ന്നെച്ച്  ഭവനരഹനിതരഭായവരനില് സലമുള്ളവര്ക്കച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നല്കേനി  സസ്വന്തലാം  സലത്തച്ച്  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുലാം
സലമനിലഭാത്തവര്ക്കച്ച് ഭവന സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചച്ച് അവനിലട ഭവനങ്ങള ഒരുക്കനി
നല്കേഭാനുമഭാണച്ച് മനിഷന ശമനിക്കുന്നെതച്ച്.

(ബനി)  കലഫച്ച്  പദതനിയനില്  തഭാലഴെപറയുലാം  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  മുനഗണന
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്:

1. ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുന്നെതനിനുള്ള മുനഗണനഭാകമലാം

1. മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്നെവര്/അനര്/ശഭാരതീരതീകേ  തളര്ച
സലാംഭവനിചവര്

2. അഗതനികേള

3. അലാംഗകവകേലലമുള്ളവര് (40% - നച്ച് മുകേളനില്)

4. ഭനിന്നെലനിലാംഗക്കഭാര്

5. ഗരുതര/മഭാരകേകരഭാഗമുള്ളവര്

6. അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

7. കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനില്ലപടച്ച്  കജഭാലനി  ലചേയച്ച്  ജതീവകനഭാപഭാധനി
കേലണത്തഭാന പ്രഭാപനിയനിലഭാത്തവര്

8. വനിധവകേള

II. പദതനിയുലട ഗണകഭഭാക്തഭാക്കള

1. ഭൂമനിയുള്ള ഭവന രഹനിതര്

2. ഭൂരഹനിത-ഭവന രഹനിതര്

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ,  തതീരകദശ കമഖലയനികലഭാ,  കതഭാടലാം കമഖലയനികലഭാ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഭവനലാം ഉള്ളവര്
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4. ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്/  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത
ഭവനമുള്ളവര്.  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുന്നെതനിനഭായനി  2011-ല്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ SECC  സര്കവ്വ പ്രകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കനിയ
ലനിസ്റ്റുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവനിലുള്ള
അലാംഗതീകൃത  ഗണകഭഭാക്തൃ  ലനിസ്റ്റുലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
ഇതനില്  ഉളലപടനിടനിലഭാത്ത  അര്ഹരഭായവലര  കേലണത്തുന്നെതനിനച്ച്
കുടുലാംബശതീ സര്കവ്വ നടത്തുന്നെതഭാണച്ച്.

III.  സമൂഹത്തനിലല  ഏറവലാം  തഭാലഴെക്കനിടയനിലുള്ളവര്ക്കുലാം  വനിധവകേളക്കുലാം
അഗതനികേള ഉളലപലടയുള്ളവര്ക്കുലാം ഈ പദതനിയനില് മുനഗണന നല്കുന.

(സനി) പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച് ബനലപട തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനമഭാണച്ച്.
കകേരളത്തനില് എലഭാ തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം പങ്കഭാളനികേളഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലാം  പങ്കഭാളനികേളഭാണച്ച്.  എന.ഐ.റനി.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടുലാം
സനി.ഇ.റനി.  തനിരുവനന്തപുരലാം കൂടഭാലത കകേരളത്തനിലല എലഭാ സനിവനില് ബഭാഞ്ചുകേളഭായ
കപഭാളനിലടകനിക്കച്ച് കകേഭാകളജുകേളുലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങളുലാം/മഭാനുഷനികേ വനിഭവങ്ങളുലാം
തരഭാന തയഭാറുള്ള എന.ജനി.ഒ. സഭാപനങ്ങള എന്നെനിവയുലാം പദതനിയനില്  പങ്കഭാളനികേളഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതനിനുള്ള ചുമതല കുടുലാംബശതീക്കഭാണച്ച്.
ആയതനിലന്റെ  സര്കവ്വ  നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  കലഫച്ച്  മനിഷന  കേര്മ്മേസമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചേതീഫച്ച്  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഓഫതീസലറയുലാം  മൂന്നെച്ച്
ജതീവനക്കഭാലരയുലാം  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുമുള്ള
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  അനുവദനിക്കഭാവന്നെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായത്തനിലന്റെ  അളവച്ച്
നനിശയനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഭവനസമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ഭൂമനി  കേലണത്തുന്നെതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 ഐ.എ.കവ.ഗണകഭഭാക്തഭാവനിനച്ച് തുടര് ഗഡുക്കള നല്കേഭാന നടപടനി

111  (1559)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-2016  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  കുനമലാംഗലലാം  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്
മുകഖന ഐ.എ.കവ.  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആദല ഗ ഡു കകേപറനിയ
ലകേ.  ശതീമതനി,  w/o  അനനില്കുമഭാര്,  കേകണഭാറ  എന്നെയഭാളക്കച്ച്  കുടുലാംബത്തനിലന്റെ
ദയനതീയ  സനിതനി  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  സഭാകങ്കതനികേതസ്വലാം  അവഗണനിചച്ച്  തൂടര്
ഗഡുക്കള  നല്കുന്നെതച്ച്  അഭനികേഭാമലമഭായനിരനിക്കുലമന്നെ  റനികപഭാര്ടച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
പനി.എ.യു.  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ഡയറക്ടര്  20-10-2016  തതീയതനിയനില്  ഗഭാമവനികേസന
കേമ്മേതീഷണര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  നഭാലച്ച് മഭാസങ്ങളക്കച്ച് മുമ്പച്ച് നല്കേനിയ ഈ റനികപഭാര്ടനികനല് സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഐ.എ.കവ.  ഗണകഭഭാക്തഭാവനിനച്ച്  തുടര്  ഗഡുക്കള  എന്നെച്ച്

നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്

(ബനി&സനി) 3-3-2017-ല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിചച്ച്

ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-ക്കച്ച് കകേമഭാറനിയ പഞഭായത്തച്ച് കറഭാഡുകേള

112  (1560)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തുകേളുലട  ശനിപഭാര്ശകയഭാലട  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേലള

ലപഭാതുമരഭാമത്തു വകുപനിനച്ച് കകേമഭാറുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നെകശഷലാം ഇപ്രകേഭാരലാം ഏത്ര കറഭാഡുകേലള പനി.ഡബന്യൂ.

ഡനി. ക്കച്ച് കകേമഭാറനി എന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  കകേമഭാറനിയ  കറഭാഡുകേള  ഏലതഭാലക്ക

നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്ലപടവയഭാലണന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയച്ച്  ഇക്കഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിചച്ച് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്. 

(ബനി) 22 കറഭാഡുകേള കകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പ്രസസ്തുത  കറഭാഡുകേള  അമ്പലപ്പുഴെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്

ഉളലപടവയഭാണച്ച്.



198 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം ഒരു ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം

113 (1561)    ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .     കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .     സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ആലകേയുള്ള  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്,
എത്രയനിടങ്ങളനില് ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം നനിലവനിലുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വര്ദനിച്ചുവരുന്നെ  ജനസലാംഖലയുലാം  സലലഭലതയുലട  കുറവലാംമൂലലാം
ശവസലാംസ്കഭാരത്തനിനച്ച്  അനുഭവലപടുന്നെ  ബുദനിമുടച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ഒരു  ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം  എന്നെച്ച്  പ്രഖലഭാപനിചച്ച്
ആയതച്ച് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  406  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  47  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  5
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം ലപഭാതുശ്മശഭാനങ്ങള നനിലവനിലുണച്ച്. 

(ബനി)  സലലഭലതയുലട  കുറവമൂലലാം  ശവസലാംസ്കഭാരത്തനിനച്ച്  അനുഭവലപടുന്നെ
ബുദനിമുടച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  നഗരസഭകേളനിലുലാം
ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം  അനുവദനിക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിരുന. സലലാം ലഭലമലഭാത്തതഭാണച്ച് ശ്മശഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിലല പ്രധഭാന
തടസ്സലാം.

(സനി)  സലലാം  ലഭലമഭായ  പഞഭായത്തുകേളനില്  ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്. 

പുനന്തഃചേലാംകമണ വലവസഭായലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന നനികക്ഷപകേ  സലാംഗമലാം

114 (1562) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :
ശതീ  .     എലാം  .   മുകകേഷച്ച് :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുനന്തഃചേലാംകമണ
വലവസഭായലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന  നനികക്ഷപകേ  സലാംഗമലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ലക്ഷലങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഇതച്ച്
എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച് നടപഭാക്കുന്നെലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആലരഭാലക്കയഭാണച്ച്  ഇതനില്  പങ്കഭാളനികേളഭാകുന്നെലതനലാം  ഏലതഭാലക്ക
വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണച്ച് ഇതച്ച് നടപഭാക്കുന്നെലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) 'എലന്റെ മഭാലനിനലലാം എലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം'  എന്നെ ആശയലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
പ്രസ്തുത പദതനി എപ്രകേഭാരലമലഭാലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.  13-1-2017-നച്ച് ലകേഭാചനിയനിലല കഹഭാടല് കഇൗണ് പഭാസയനില് വചച്ച്
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സുസനിര ഖരമഭാലനിനല  പരനിപഭാലനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്
പഭാസനികേച്ച്,  ഇ-കവസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  ഖരമഭാലനിനലങ്ങളുലട  പുനന്തഃചേലാംകമണലാം
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുതലന്നെ  കൂടുതല്  റതീകസകനിലാംഗച്ച്
വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേ,  പഭാസനികേച്ച്  കവസച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  റൂളസച്ച്  2016,  ഇ-
കവസച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  റൂളസച്ച്  2016-ല്  വനിവക്ഷനിക്കുലാംപ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള,
ഉത്പഭാദകേര്  എന്നെനിവരനില്  നനിക്ഷനിപമഭായനിട്ടുള്ള  എകച്ച്റനഡഡച്ച്  ലപ്രഭാഡന്യൂസര്
ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  ഉറപഭാക്കുകേ  എന്നെനിവയഭാണച്ച്  നനികക്ഷപകേ  സലാംഗമത്തനിലന്റെ
ലക്ഷലലാം.  ഇതു നടപഭാക്കുന്നെതുമഭായനി ബനലപട കൂടുതല് വനിശദഭാലാംശങ്ങളക്കച്ച് രൂപലാം
നല്കേനിവരുന്നെകതയുള്ളൂ.

(സനി)  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെയുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാലട  ബഭാന്റെച്ച്  ഉടമകേള,  ഉത്പഭാദകേര്,  പുനന്തഃചേലാംകമണ സലാംരലാംഭകേര്,
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര്,  നനികക്ഷപകേര്  തുടങ്ങനിയവരുലട  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണച്ച്
നടപഭാക്കുന്നെതച്ച്. 

(ഡനി)  തരലാംതനിരനിചച്ച്  വ കൃത്തനിയഭാക്കനിയ അകജവമഭാലനിനലലാം പുനന്തഃചേലാംകമണത്തനിനഭായനി
കകേമഭാകറണതഭാലണന്നെ  ആശയുലാം  എലഭാ  പഇൗരനഭാരനിലുലമത്തനിക്കുന്നെതനിനുലാം
എകച്ച്റനഡഡച്ച്  ലപ്രഭാഡന്യൂസര്  ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ
മഭാനുഫഭാക്ചേര്മഭാരുലാം ബഭാനഡച്ച് ഉടമകേളുലാം ഉത്പഭാദകേരുലാം പഭാസനികേച്ച്,  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള
സുരക്ഷനിതമഭായനി  പുനന്തഃചേലാംകമണലാം ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനികക്കണതുലണനമുള്ള
സകനശലാം നല്കുവഭാനുമഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്. 
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അമൃതച്ച് പദതനി

115 (1563) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  നഗരപരനിഷ്കരണ  പദതനിയഭായ  'അമൃതച്ച്'  പ്രകേഭാരലാം
2016-2017 വര്ഷത്തനില് ലകേഭാചനി നഗരത്തനിനച്ച് അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ ഏലതലഭാലാം പദതനികേളക്കഭായഭാണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേളുലട ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കഭായനി  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായഭാണച്ച് ഈ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  അമൃതച്ച്  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില്  123.57  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  അമ കൃതച്ച്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  5
ലസക്ടറുകേളനിലലയുലാം പദതനികേളക്കഭാണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

1. കുടനിലവള്ള പദതനി - 63.04 കകേഭാടനി

2. സസ്വതീവകറജച്ച് - 30.78 കകേഭാടനി

3. ഡ്രൈയനികനജച്ച് -  17.04 കകേഭാടനി

4. അര്ബണ് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് - 17.21 കകേഭാടനി

5. പഭാര്ക്കുകേള - 2.05 കകേഭാടനി

ആലകേ - 123.52 കകേഭാടനി

(സനി)  2016-17  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  വഭാടര്
സകപ, സസ്വതീവകറജച്ച് പദതനികേളുലട ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിവരുന. കസഭാലാം വഭാടര്
ലഡ്രൈയനികനജച്ച്,  അര്ബണ്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്,  പഭാര്ക്കുകേളുലട  നവതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ
കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട ഡനി.പനി.ആര് തയഭാറഭാക്കുവഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) 2016-17 വര്ഷത്തനില് 11 കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി 63.04 കകേഭാടനി രൂപയുലട
പദതനികേളക്കഭാണച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ലകേഭാചനി  നഗരത്തനില്  രൂക്ഷമഭായ
കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവനിക്കുന്നെ  പശനിമ  ലകേഭാചനി  പ്രകദശത്തഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത
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പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്.  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം  അനുവദനിച  തുകേയുലാം
പ്രവൃത്തനിയുലട കപരുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

നൂറച്ച് ശതമഭാനലാം ജനങ്ങളക്കുലാം കടഭായച്ച് ലലറച്ച്

116  (1564)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നൂറച്ച്  ശതമഭാനലാം  ജനങ്ങളക്കുലാം  കടഭായ് ലലറച്ച്  എന്നെ
പ്രഖലഭാപനലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബനനിച  പ്രഖലഭാപനലാം  നടത്തഭാന  നനിശയനിച  തതീയതനി
എന്നെഭാണച്ച്; ഇഇൗ പദതനി പൂര്ണമഭാകേണലമങ്കനില് എത്ര പുതനിയ ശുചേനിമുറനികേള കവണനി
വരുലമന്നെതനിലന്റെയുലാം നനിര്മ്മേനിചവയുലടയുലാം കേണക്കച്ച് ലലകേവശമുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് എത്ര എണലാം ഇകതവലര പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി എന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
ഇലലങ്കനില്  ഇതച്ച്  സലാംബനനിച  പ്രഖലഭാപനലാം  എന്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ആലണന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനങ്ങളക്കച്ച് സഇൗജനലമഭായനി കടഭായ് ലലറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കുന്നെതനിനച്ച്
ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  എന്നെഭാല്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനില്  വസനിക്കുന്നെ
ജനങ്ങളക്കച്ച്  100%  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കനി.  1-11-2016-നച്ച്  ODF
പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഗഭാമ പ്രകദശങ്ങളനില് നവലാംബര് 1, 2016 നച്ച് പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തുവഭാനുലാം
നഗര പ്രകദശങ്ങളനില് മഭാര്ചച്ച്  31,  2017  നകേലാം പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷലാം
പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തുവഭാനുലാം നനിശയനിചനിരുന. കേണക്കച്ച് കകേവശമുണച്ച്.

(സനി) ആലകേ 194161 എണത്തനിലന്റെ  (174720 ഗഭാമ പ്രകദശങ്ങളനില്  +19441
നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനിലല
മഭാത്രലാം  ODF പ്രഖലഭാപനലാം  1-11-2016 നച്ച് നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) കടഭായച്ച് ലലറച്ച് ഒന്നെനിനച്ച് 15,400 രൂപഭാ നനിരക്കനില് സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം
നല്കുനണച്ച്. 
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കകേരള സുസനിര നഗര വനികേസന പദതനി

117 (1565) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സുസനിര  നഗര  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം,  ലചേലവഴെനിച
തുകേയുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപട ഏലതങ്കനിലുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനിലലങ്കനില്
അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലട
സലാംക്ഷനിപ വനിവരണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ നമ്പര് പദതനിയുലട കപരച്ച് ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ

1 സസ്വതീവകറജച്ച് & സഭാനനികറഷന 16,38,92,283.00

2 ഖര മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം 7,59,43,922.00

3 അര്ബണ് കറഭാഡച്ച് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് 37,70,57,439.00

4 മഴെലവള്ള നനിവഭാരണ പദതനി 18,20,44,341.00

5 കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഇനഫ്രഭാസക്ചര് ഫണച്ച് 15,19,06,891.00

6 കപഭാവര്ടനി കസഭാഷലല് ഫണച്ച് 1,28,25,912.00

7 കലഭാ കകേഭാസച്ച് സഭാനനികറഷന 12,67,000.00

                     ആലകേ 96,49,37,788.00

(ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് കകേഭാര്പകറഷനനില് ലകേ.എസച്ച്.യു.ഡനി.പനി. പദതനിപ്രകേഭാരലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിരുന്നെ  സസ്വനിവകറജച്ച്  പദതനിയഭാണച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്നെതച്ച്.  ഈ പദതനിയനില് മൂന പഭാകക്കജുകേളഭാണച്ച്  ഉണഭായനിരുന്നെതച്ച്.
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(KZD-SS-02A,KZD-SS-02B,KZD-SS-03B).  ഇതനില്  ആദലലത്ത  രണ്ടു
പഭാകക്കജുകേളുലടയുലാം  പണനി  ഏകേകദശലാം  20%  മഭാത്രലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.  ആലകേ
കേരഭാര്  തുകേയഭായ  63.85  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  11.74  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്
ലചേലവഭാക്കനിയതച്ച്.  ഈ  രണച്ച്  പഭാകക്കജനിലുലാം  ഉളലപടതച്ച്  സസ്വനിവകറജച്ച്  പമ്പനിലാംഗച്ച്
കസഷന,  ലനിഫനിലാംഗച്ച്  കസഷന,  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ലമയനിന ,  സസ്വതീവകറജച്ച്  ലനറച്ച് വര്ക്കച്ച്
എന്നെനിവയഭാണച്ച്.  ലമഭാത്തലാം  രണച്ച്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസഷന,   അഞച്ച്  ലനിഫനിലാംഗച്ച്  കസഷന
എന്നെനിവയനില് 2 എണത്തനിനച്ച് മഭാത്രകമ സലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുള്ളൂ. ഇതനില്
ഒരു  ലനിഫനിലാംഗച്ച്  കസഷന  70%  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസഷന  90%  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  മൂന്നെഭാമലത്ത  സലലാം  9/2015-ല്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  കകേമഭാറഭാനഭായതച്ച്.
ബഭാക്കനി  4  സലങ്ങള  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  കകേമഭാറനിയനിടനില.  ഇകതഭാലടഭാപലാം
കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ കസഭാ കപ്രഭാഗസ്സച്ച് കൂടനി  ആയതുകേഭാരണലാം പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില. മൂന്നെഭാമലത്ത പഭാകക്കജച്ച് ആയ KZD-SS-03B  എന്നെതച്ച് കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
കകേഭാര്പകറഷനനില് കേരനിമ്പനപഭാലത്തച്ച് സകരഭാവരത്തച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ 13.5 MLD STP
പഭാന്റെച്ച്  ആണച്ച്.  10-8-2016-ല് തുടങ്ങനിയ ഈ പ്രവ കൃത്തനിയുലട  ഡനികസന വര്ക്കച്ച്,
എസ്കകവഷന  വര്ക്കച്ച്,  ചുറ്റുമതനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നെനിവ  പൂര്ത്തനിയഭായനി
ലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെ അവസരത്തനില്  നഭാഷണല് ഗതീന ടനിബന്യൂണല്, ലചേകന്നെ പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനി  കസ  ലചേയ്തു.  നഭാളനിതുവലര  കസ  നതീക്കനിയനിടനില.  ലമഭാത്തലാം  29.08  കകേഭാടനി
രൂപയനില്  4.41  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ലചേലവഭാക്കനിയതച്ച്.  ADB  കലഭാണ്
കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിചനിട്ടുമുണച്ച്. 

ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം ഇലഭാത്ത സലങ്ങള

118  (1566)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ലപഭാതു ശ്മശഭാനലാം ഇലഭാത്ത എത്ര തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള ഉണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതു  ശ്മശഭാനലാം  ഇലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  ജനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്നെ
ബുദനിമുടച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട പദതനിയനില് ലപഭാതു ശ്മശഭാനലാം
എന്നെ വനിഭഭാഗലാം പ്രകതലകേമഭായനി ഉളലപടുത്തഭാനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അവശത  അനുഭവനിക്കുന്നെ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  വതീടുകേളനില്  മരണലാം
സലാംഭവനിക്കുകമ്പഭാള  അവര്  അനുഭവനിക്കുന്നെ  പ്രധഭാന  പ്രശമഭായ  ഈ  കേഭാരലത്തനില്
അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  535  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  41  നഗരസഭകേളനിലുലാം  ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം
നനിലവനിലനില.

(ബനി)  സലലഭലതയുലട  കുറവമൂലലാം  ശവസലാംസ്കഭാരത്തനിനച്ച്  അനുഭവലപടുന്നെ
ബുദനിമുടച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  നഗരസഭകേളനിലുലാം
ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം  അനുവദനിക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  നഗരസഭകേളനിലുലാം  ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം
അനുവദനിക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുനണച്ച്.
എന്നെഭാല്  സലലഭലത,  പരനിസരവഭാസനികേളുലട  എതനിര്പച്ച്  എന്നെനിവ  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  പ്രധഭാന തടസ്സങ്ങളഭാണച്ച്.  സലലാം ലഭലമഭായ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
സലലാം  ലഭലമലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്  കബഭാക്കച്ച്  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

'കഫഭാര് ദനി പതീപനിള' ലവബച്ച് കപഭാര്ടല്

119 (1567)  ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .     എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരഭാതനി പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  'കഫഭാര് ദനി പതീപനിള'  എന്നെ കപരനില് ഒരു
ലവബച്ച്  കപഭാര്ടല്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  കപഭാര്ടലനിലന്റെ
സവനികശഷതകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലവബച്ച്  കപഭാര്ടലനിലന്റെ  അഡ്രൈസ്സുലാം  പരഭാതനി  നല്കകേണ  രതീതനിയുലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാര്ടലനില് പരഭാതനി നല്കുന്നെതനിനച്ച് പരഭാതനിക്കഭാർ നൽകകേണ തനിരനിചറനിയല്
കരഖകേള  എലന്തലഭാമഭാലണനലാം  അതച്ച്  നല്കകേണ  രതീതനി  എങ്ങലനലയനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കപഭാര്ടലനില്  പരഭാതനി  നല്കുന്നെ  ആളനിലന്റെ  വനിവരങ്ങള
രഹസലമഭായനി സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുളള സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ?
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(എ)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച് ഓണ്കലനഭായനി/ലമഭാകബല് ആപനികക്കഷന വഴെനി

ഏലതഭാരു തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നെ കസവനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം

അഴെനിമതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം പരഭാതനികേളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സമര്പനിക്കുവഭാനകവണനി  'കഫഭാര്

ദനി പതീപനിള' എന്നെ കപരനില് ഒരു ലവബച്ച് കപഭാര്ടല് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. അഴെനിമതനിയുമഭായനി

ബനലപടലതഭാഴെനിലകേയുള്ള  പരഭാതനികേള  അതഭാതച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ

സഭാപനത്തനിലന്റെ  കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്ക്കച്ച്  ലഭനിക്കുലാം.  ഏഴെച്ച്  ദനിവസത്തനിനകേലാം

പരനിഹരനിക്കഭാത്ത പരഭാതനികേള  കമലുകദലഭാഗസലന്റെ  കലഭാഗനിനനിലുലാം  അഴെനിമതനിയുമഭായനി

ബനലപടവ  ജനിലഭാ  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസര്ക്കുലാം  ലഭലമഭാകുന്നെതഭാണച്ച്.  ഇതനിലൂലട

പരഭാതനി വളലര കവഗത്തനില് പരനിഹരനിക്കലപടുന.  പഞഭായത്തച്ച് വകുപച്ച്,  നഗരകേഭാരല

വകുപച്ച്,  റൂറല് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  വകേപച്ച്,  ടഇൗണ് ആനഡച്ച് കേണ്ടനി പഭാനനിലാംഗച്ച്  വകുപച്ച്

എന്നെനിവയഭാണച്ച്  ഇതനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കുടുലാംബശതീ,

ശുചേനിതസ്വമനിഷന,  പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.കവ.,  കകേരള  കസറച്ച്  റൂറല്  കറഭാഡ്സച്ച്

ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ഏജനസനി എന്നെനിവലയ കൂലട ഇതനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപച്ച് മനനിയുലട ഓഫതീസനിലുലാം മറച്ച് ഉയര്ന്നെ

ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം നടപടനികമങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി കനരനിടച്ച് വനിലയനിരുത്തഭാനഭാകുലാം. 

(ബനി)  https://pglsgd.kerala.gov.in എന്നെതഭാണച്ച്  ലവബച്ച്  കപഭാര്ടലനിലന്റെ

വനിലഭാസലാം.  ലവബച്ച്  കപഭാര്ടലനില്  പ്രകവശനിചകശഷലാം  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡച്ച്  പ്രകേഭാരമുള്ള

വനിവരലാം നല്കേനി ഒരഭാളക്കച്ച് പരഭാതനി രജനിസര് ലചേയഭാന കേഴെനിയുലാം.  പരഭാതനി/നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കകേണ  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനലാം  ലതരലഞ്ഞെടുത്തകശഷലാം  പരഭാതനി

വനിശദമഭായനി കടപച്ച് ലചേയച്ച് സമര്പനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.  ആവശലലമങ്കനില് ആയതുമഭായനി

ബനലപട കഫഭാകടഭാ, വതീഡനികയഭാ എന്നെനിവ കചേര്ക്കഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം. 

(സനി)  നനിലവനില്  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡച്ച്  നമ്പര്  ഉലണങ്കനികല  പരഭാതനി  രജനിസര്

ലചേയ്യുവഭാന  കേഴെനിയൂ.  കവഭാടര്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡച്ച്,  പഭാകസഭാര്ടച്ച്  എന്നെനിവകൂലട

തനിരനിചറനിയല് കരഖകേളഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 

(ഡനി)  ഉണച്ച്.  അഴെനിമതനിയുമഭായനി  ബനലപട  പരഭാതനികേള  നല്കുകമ്പഭാള

പരനിതഭാക്കഭാരലന്റെ വനിവരങ്ങള ആവശലലമങ്കനില് പരഭാതനിക്കഭാരനച്ച്  തലന്നെ മറച്ചുവയഭാവന്നെതഭാണച്ച്.
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പഴെകേനിയ ഭക്ഷണലാം

120 (1568) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനിലയനിലല ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങളനിലഭാണച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല
ആകരഭാഗല വനിഭഭാഗലാം പരനികശഭാധന നടത്തനിയലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനികശഭാധനയനില്  ഏലതഭാലക്ക  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നെച്ച്  പഴെകേനിയ
ഭക്ഷണലാം പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബനലാം  1* ആയനി  കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) അനുബനലാം 2* ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം പഴെകേനിയ
ഭക്ഷണലാം പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുള്ളതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

വകയഭാജന കക്ഷമലാം

121 (1569) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകയഭാജന കക്ഷമത്തനിനുകവണനി തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
പദതനി വനിഹനിതത്തനില് എത്ര ശതമഭാനലാം തുകേ നതീക്കനി വയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശമുലണന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തുകേ ഏലതലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന എന്നെച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകയഭാജനങ്ങളുലട  അറനിവലാം  പരനിജഭാനവലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
നഭാടനിലന്റെ  വനികേസനത്തനില്  പങ്കഭാളനികേളഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  പരലഭാപമഭായ  ഏലതലഭാലാം
പദതനികേള ഇതനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നെച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട വനികേസന ഫണനിലന്റെ 5 ശതമഭാനലാം
തുകേ വകയഭാജന സഇൗഹൃദ പദതനികേളക്കഭായനി നതീക്കനി വയണലമന്നെച്ച്  30-6-2016-ലല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ) 2037/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  വകയഭാജന  നയത്തനിനുലാം  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം  സബ്സനിഡനി
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കുലാം അനുസൃതമഭായനി  വകയഭാജനങ്ങളക്കച്ച്  കവണനിയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അവര്ക്കച്ച് കവണനിയുള്ള പ്രകതലകേ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്. 

(സനി)  തകദ്ദേശതലത്തനില് ആസൂത്രണ സമനിതനികേളനില് വകയഭാജനങ്ങലള ഉളലപടുത്തനി
അവരുലട അറനിവലാം പരനിജഭാനവലാം നഭാടനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനച്ച്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാവന്നെതഭാണച്ച്.
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളഭാണച്ച്  വകയഭാജനങ്ങളക്കച്ച്  കവണനി  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുന്നെതച്ച്. 

ആശയ പദതനി

122 (1570)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  അഗതനി  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയഭായ
"ആശയ" യുലട നനിലവനിലല അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലലത്ത  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനില്
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  എലന്തങ്കനിലുലാം  മഭാറലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ആശയ പദതനിയുലട ഭഭാവനി പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതലഭാലാം  പുതനിയ  ഘടകേങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച്  പദതനി
പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കഭാനഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനിലല മുഴുവന തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം ഒന്നെഭാലാംഘട
ആശയ പദതനി ഏലറടുത്തനിട്ടുണച്ച്. ആശയ ഒന്നെഭാലാം ഘട പദതനിയനില് ഉളലപടഭാലത
കപഭായ  അര്ഹരഭായ  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  രണഭാലാംഘട  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നഭാളനിതുവലര  794  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  രണഭാലാംഘട  പദതനികേളക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഒന്നെഭാലാം ഘട പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  82483  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നഭാളനിതുവലര  64760  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
പദതനി  മുഖഭാന്തരലാം  സഹഭായങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  ഒന്നെഭാലാംഘട
പദതനികേളക്കഭായനി ചേലഞച്ച് ഫണനിനത്തനില് 105  കകേഭാടനി രൂപ തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  കുടുലാംബശതീ  മുഖഭാന്തരലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  രണഭാലാംഘട
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പദതനിയഭായനി  95.75  കകേഭാടനി  രൂപ  ചേലഞച്ച്  ഫണനിനത്തനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ടനി തുകേയനില് നഭാളനിതുവലര 39.91 കകേഭാടനി രൂപ കുടുലാംബശതീ
മുഖഭാന്തരലാം  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഒന്നെഭാലാംഘട  പദതനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച  സഭാപനങ്ങളനില്  ടനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുകേയുലാം  നനിലവനിലുലാം
അഗതനികേളഭായനിതലന്നെ  തുടരുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നെവര്ക്കഭായനി  തുടര്  കസവനപദതനി
തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  200-ല്പരലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സലങ്ങള ഇത്തരത്തനില് തുടര്കസവന പദതനി തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി) നനിലവനില് മഭാറങ്ങലളഭാനലാം വരുത്തനിയനിടനില. 

(സനി  &  ഡനി) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി കകേരളലത്ത അഗതനിരഹനിത
കകേരളമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുലാം കുടുലാംബശതീയുമഭായനി
കചേര്ന്നെച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭായനിട്ടുള്ള  സര്കവ്വയുലാം  പദതനി  തയഭാറഭാക്കലുലാം
ഉടനതലന്നെ ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  

കകേരള കപഭാലതീസച്ച് ഹഇൗസനിലാംഗച്ച് കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട അനുമതനി 

123 (1571)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് കകേരള കപഭാലതീസച്ച്  ഹഇൗസനിലാംഗച്ച്  കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന,
ഗവ.  അനുവദനിചനിട്ടുളളകതഭാ  ടനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുളളകതഭാ  ആയ  സലങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നെതനിനച്ച് അനുമതനി ആവശലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അനുമതനി  ലഭനിചകശഷലാം യകഥഷലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന കകേഭാര്പകറഷനച്ച്
അധനികേഭാരമുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  എലാം.എല്.എ.  കഹഭാസലനിനച്ച്  സമതീപമുളള  ലലഫ്ലെെഓവറനികനഭാടച്ച്

കചേര്ന്നെച്ച്  പണനികേഴെനിപനിചനിട്ടുളള  ബഭാസ്ക്കറച്ച്കബഭാള  ഗഇൗണച്ച്  നഗരഭാസൂത്രണ  വകുപച്ച്

നലനിയ  അനുമതനി  വലവസകേള പഭാലനിചഭാകണഭാ  പണനികേഴെനിപനിചനിട്ടുളളതച്ച്;  ഇതനിലന്റെ

അനുമതനി പത്രത്തനിലനറ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലലഫ്ലെെഓവറനികനഭാടച്ച്  കചേര്ന്നെച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  പണനിത  ഗഇൗണനിനച്ച്

നഗരസഭയ് ക്കച്ച് കേരലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അനധനികൃതമഭായനിടഭാലണങ്കനില്  ഇതച്ച്

ലപഭാളനിചച്ച് നതീക്കുന്നെതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ലപര്മനിറനിനുലാം  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  റൂള  1999-നുലാം
ചേടങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായനി നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാലാം.

(സനി)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ റൂഫച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  നനിബനനകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി
ലപര്മനിറച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ലപര്മനിറനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി&ഇ)  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വനിവരലാം നഗരസഭലയ അറനിയനിചനിടനിലഭാത്തതുലാം
നനികുതനി നനിശയനിചച്ച് നല്കേനിയനിടനിലഭാത്തതുമഭാണച്ച്.

മുന പഞഭായത്തച്ച് ലമമ്പര്മഭാര്ക്കുലാം മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന
കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കുലാം ലപനഷന 

124  (1572)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  പഞഭായത്തച്ച്  ലമമ്പര്മഭാര്ക്കുലാം  മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന
കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കുലാം ലപനഷന നല്കേഭാനുളള നനിര്കദ്ദേശത്തനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനി എലന്തന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

കദശതീയ പഭാതകയഭാരങ്ങള മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കഭാന നടപടനി

125 (1573) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല  മഭാലനിനല  നനികക്ഷപങ്ങള  നതീക്കഭാന
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  മഭാലനിനല  നനികക്ഷപലാം  തടയഭാന  ഈ
സര്ക്കഭാര് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നെ കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.

800/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മഭാലനിനല നനികക്ഷപങ്ങള നതീക്കലാം ലചേയ്യുവഭാന
അതഭാതച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ശുചേതീകേരണ നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.
കജവ  മഭാലനിനലലാം  ഉറവനിടത്തനില്തലന്നെ  (ഗഭാര്ഹനികേ/സഭാപന/കേമ്മേന്യൂണനിറനി
തലങ്ങളനില്)  സലാംസ്കരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അകജവ  മഭാലനിനലങ്ങള  തരലാംതനിരനിചച്ച്
കശഖരനിചകശഷലാം  പുനന്തഃചേലാംകമണ  വനികധയമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കവണ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതച്ച്  പൂര്ണമഭാകുന്നെകതഭാലട  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല
മഭാലനിനല  നനികക്ഷപങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  പഞഭായത്തച്ച്,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി, മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന പരനിധനികേളനില് ലമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി
ലഫസനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിചച്ച്  അകജവ  മഭാലനിനലലാം  തരലാംതനിരനിചച്ച്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഇവയനില്  പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനലങ്ങള  റതീ-കസകനിലാംഗച്ച്
യൂണനിറ്റുകേളനില് റതീ-കസക്കനിള ലചേയ്തുലാം കറഭാഡച്ച് ടഭാറനിലാംഗനിനച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിലൂലടയുലാം മറച്ച്
ഖരമഭാലനിനലങ്ങള അതഭാതച്ച് സഭാധനങ്ങള റതീ-കസക്കനിള ലചേയലപടുന്നെ വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  കകേമഭാറലാം  ലചേയലപടുന്നെതനിലൂലടയുലാം  മഭാലനിനലത്തനിലന്റെ  അളവച്ച്
വളലരയധനികേലാം  കുറയഭാന  കേഴെനിയുലാം.  അതുകപഭാലല  അറവമഭാലനിനലലാം  സുരക്ഷനിതമഭായനി
പരനിപഭാലനിക്കുന്നെതനിനച്ച് കവണ നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട
കദശതീയ പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മഭാലനിനല നനികക്ഷപലാം കുറയ്ക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം. 

(ബനി)  വഴെനികയഭാരങ്ങളനിലുലാം ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം കേശഭാപ്പുകേഭാര് ഉളലപലടയുള്ളവര്
ലകേഭാണ്ടുവന്നെച്ച് തള്ളുന്നെ അവശനിഷങ്ങള തടകയണതച്ച് അതഭാതച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളഭാണച്ച്.  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുന്നെവര്ലക്കതനിലര  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി
ആക്ടച്ച് 340, 340 എ,  340 ബനി വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരവലാം  1994-ലല പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച്
ആക്ടച്ച്   219  എസച്ച്  വകുപച്ച്  പ്രകേഭാരവലാം  കപ്രഭാസനികേന്യൂഷന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.  ലപഭാതുസലങ്ങളനികലഭാ  വഴെനികയഭാരങ്ങളനികലഭാ  മഭാലനിനലലാം
നനികക്ഷപനിക്കുന്നെവരനില്നനികന്നെഭാ  നനികക്ഷപനിക്കുവഭാന  കേഭാരണമഭാകുന്നെവരനി ല്നനികന്നെഭാ
അകപഭാളതലന്നെ  പനിഴെ  ഈടഭാക്കഭാന  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ലസകടറനികക്കഭാ  പ്രകതലകേലാം  അധനികേഭാരലപടുത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസകനഭാ  ഈ  വകുപച്ച്
പ്രകേഭാരലാം അധനികേഭാരമുണച്ച്.  പ്രസ്തുത പനിഴെ  15  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് ഒടുക്കഭാതനിരുന്നെഭാല്
അവര്ലക്കതനിലര  കപ്രഭാസനികേന്യൂഷന  നടപടനി  എടുക്കുന്നെതനിനച്ച്  ലസകടറനിമഭാലര
അധനികേഭാരലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലപഭാതുസലങ്ങളനില്  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നെവര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന നടപടനികേള കകേലക്കഭാള്ളുന്നെതനിനച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. മഭാലനിനലലാം കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്നെ വഭാഹനലാം
പനിടനിലചടുക്കഭാനുലാം  കേണ്ടുലകേടഭാനുലാം  മുകേളനില്പറഞ്ഞെ  നനിയമ  കഭദഗതനിവഴെനി  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് അധനികേഭാരലാം നല്കുനണച്ച്. ലപഭാതുജനങ്ങളനില് അനുകൂല
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മകനഭാഭഭാവ രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം ശതീലമഭാറത്തനിനുമഭായുള്ള വനിവര വനിജഭാന വലഭാപന
കേലഭാമ്പയനിനുലാം നടത്തനിവരുനണച്ച്. 

ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗത്തനിനച്ച് സമയലാം നതീടനിനല്കേല്

126 (1574)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കനഭാടച്ച്  പ്രതനിസനനിലയ  തുടര്നണഭായ  സലാംഭനഭാവസ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഡനിസലാംബര്,  ജനുവരനി,  ലഫബ്രുവരനി
മഭാസങ്ങളനിലല  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളുലട  പദതനി  പ്രവര്ത്തനലാം  തടസ്സലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗത്തനിനച്ച് സമയലാം നതീടനി ലഭനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പദതനി  അടങ്കല്  തുകേയച്ച്  ടഭാര്  ലഭലമഭാകുന്നെനില  എന്നെ  പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അധനികേമഭായനി വരുന്നെ തുകേ കേലണത്തഭാന മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  പദതനി  പ്രവര്ത്തനലത്ത  ഇതച്ച്  ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണച്ച്.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ബനില്  തുകേ  മഭാറനി  നല്കേഭാന
കേഴെനിയഭാതനിരുന്നെതനിനഭാല്  തുടര്നള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  തടസ്സലാം
കനരനിടനിട്ടുണച്ച്.  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലത്ത തുടര്നണഭായ സലാംഭനഭാവസ സലാംസഭാനലത്ത
നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില്  പ്രതനിസനനി  സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഡനിസലാംബര്,  ജനുവരനി,
ലഫബ്രുവരനി  മഭാസങ്ങളനിലല  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  പദതനി
പ്രവര്ത്തനലാം  തടസ്സലപടനിട്ടുണച്ച്.  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന  തുടര്നണഭായ
ബഭാങ്കനിലാംഗച്ച്  നനിയനണങ്ങളുലട  ഫലമഭായനി  നഗരസഭകേളുലട  പദതനി  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്
ബുദനിമുട്ടുകേളുണഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഫണച്ച്  വനിനനികയഭാഗത്തനിനച്ച്  സമയലാം  നതീടനി  നല്കേഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിടനില. 

(ബനി)  ഇല.  എന്നെഭാല്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  മരഭാമത്തച്ച്
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  ടഭാര്  വഭാങ്ങനി  നല് കുന്നെതനിനച്ച്  ലസകടറനിമഭാര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ടഭാര്  വഭാങ്ങനി
നല്കുന്നെതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനിയുലട  അടങ്കല്  തുകേ  15  ലക്ഷത്തനില്നനിനലാം  30
ലക്ഷമഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടഭാര്  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  അധനികേ  തുകേ
കേലണത്തുന്നെതനിനച്ച്  27-2-2017-ലല  114/ഡനി.എ.  1/  2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര്
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സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം മഭാര്ഗ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി,
ലടണറനിലാംഗച്ച്  എന്നെനിവ  നഗരസഭകേളനില്  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന്നെകതയുള്ളൂ  എന്നെതനിനഭാല്
പദതനി പ്രവര്ത്തനലത്ത കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിചനിടനില. 

മുന ലമമ്പര്മഭാര്ക്കച്ച് കക്ഷമനനിധനിയുലാം ലപനഷനുലാം

127 (1575) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണവലാം
നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല  മുന ലമമ്പര്മഭാര്ക്കച്ച്  കക്ഷമനനിധനിയുലാം
ലപനഷനുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം  നടപടനികേള
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല മുന ലമമ്പര്മഭാര്ക്കച്ച് ലപനഷന അനുവദനിക്കുന്നെ
വനിഷയലാം  സര് ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില.  കക്ഷമനനിധനി  അനുവദനിക്കുന്നെതച്ച്
സലാംബനനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ഗഭാമ-കബഭാക്കച്ച്-പഞഭായത്തുകേളനില് ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേള

128 (1576)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ ഗഭാമ-കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തുകേളനില്
ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട
ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലനില.  ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഉള ലപട ആലത്തൂര്
കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തനില്  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനി,  കബഭാക്കച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം
ഓഫതീസര്  (എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസച്ച്.)  എന്നെതീ  തസനികേകേളനില്  ഒഴെനിവച്ച്
നനിലവനിലുണച്ച്. 

(ബനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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 ഗഭാമ/കബഭാക്കച്ച്/ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളുലട പദതനി വനിഹനിതലാം

129 (1577) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമ/കബഭാക്കച്ച്/ജനിലഭാ പ ഞഭായത്തുകേളുലട പദതനി വനിഹനിതലാം ലചേലവഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാലത വന്നെതച്ച് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിശനിത സമയത്തനിനുള്ളനില് പദതനികേളക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേഭാന
ബനലപട  സമനിതനികേളക്കച്ച്  കേഴെനിയഭാലത  വന്നെതഭാണച്ച്  ഈ  കേഭാലതഭാമസത്തനിനച്ച്
കേഭാരണലമന്നെ ആകക്ഷപലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന
എന്തച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  നനിയമസഭഭാ  ലതരലഞ്ഞെടുപച്ച്  ലപരുമഭാറചടലാം  കേഭാരണലാം  നനിശനിത
സമയത്തനിനുള്ളനില് പദതനികേള അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്നെതനിനച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് കേഴെനിയഭാലത വന്നെതനിനഭാല് പതനിമൂന്നെഭാലാം പഞവതര
പദതനിയനില്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഭാരലാംഭലാംതലന്നെ നനിര്വ്വഹണലാം തുടങ്ങഭാന  കേഴെനിയുന്നെ
തരത്തനില്  ആസൂത്രണ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഉത്തരവച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

തകദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പുകേളക്കച്ച് ഏകേതീകൃത കകേഡര്

130 (1578)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തകദ്ദേശ  ഭരണ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള  പഞഭായത്തച്ച്,  ഗഭാമവനികേസനലാം,
നഗരകേഭാരലലാം  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളക്കച്ച്  ഏകേതീകൃത  കകേഡര്  ഉണഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  ഏകേതീകൃത കകേഡര് എന്നെച്ച്  മുതല്
പ്രഭാബലലത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിനകേതീഴെനിലല വനിവനിധ സര്വ്വതീസുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ  ലപഭാതു  സര്വ്വതീസനിലന്റെ  കേരടച്ച്  ലസഷലല്  റൂള  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
കലഭാക്കല്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേതീഷലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  സലാംബനനിച
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ലസഷലല്  റൂള  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കലഭാക്കല്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
കേമ്മേതീഷന  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  സര്വ്വതീസച്ച്
സലാംഘടനകേളുമഭായുള്ള ചേര്ച നടനവരുന. നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെ മുറയച്ച്
ഏകേതീകൃ ത കകേഡര് പ്രഭാബലലത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതഭാണച്ച്. 

കേഭായല് ഭൂമനി കേകയറനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

131 (1579) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി തഭാലൂക്കനില് കതഭാപ്പുലാംപടനി സുറനിയഭാനനി പള്ളനിക്കച്ച് സമതീപത്തഭായനി
കചേഭായ്സച്ച് ഗ്രൂപനിലന്റെ ഉടമസതയനില് പണനിതനിട്ടുള്ള ബഹുനനില ലകേടനിടലാം കേഭായല് ഭൂമനി
കേകയറനിയഭാകണഭാ നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി) നഭാവനികേകസന വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനടുത്തഭായനി സനിതനി ലചേയ്യുന്നെ പ്രസ്തുത
ലകേടനിടലാം  നഭാവനികേകസനയുലടയുലാം  സനിവനില്  ഏവനികയഷന  നനിയമപ്രകേഭാരവമുള്ള
അനുമതനികേള വഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പുഴെയുലട തതീരത്തച്ച് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത ബഹുനനില ലകേടനിടലാം  തതീരകദശ
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  അനുമതനി  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതഭാകണഭാ;  അനുമതനി
ലഭലമഭായനിട്ടുലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പരഭാതനിയനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി എലന്തന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അല.

(ബനി)  2-5-2012-ല്  സനിവനില്  ഏവനികയഷന  ലഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴച്ച്,  സകതണ്
കനവല് കേമഭാന്റെച്ച്, ലകേഭാചനി- 4 ല്നനിനലാം എന.ഒ.സനി. ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  തതീരകദശ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള എന.ഒ.സനി.  ലഭലമഭായനിടനില.  എന.ഒ.സനി.യുലട
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേരള  കകേഭാസല് കസഭാണ് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  അകതഭാറനിറനിയച്ച്
കേത്തച്ച് അയചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനതനിലര പരഭാതനി ഉള്ളതനിനഭാല് സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്
എഞനിനതീയര്,  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപച്ച്,  സഇൗത്തച്ച് സര്ക്കനിള,  തനിരുവനന്തപുരലാം
ഓഫതീസനില്  ഇതച്ച്  സലാംബനനിച  ഫയല്  അകനസ്വഷണത്തനിനഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
പരഭാതനി ഉള്ളതനിനഭാല് ലകേടനിടത്തനിനച്ച് നമ്പര് നല്കേനിയനിടനില. 
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തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിനുകേതീഴെനില് അസനിസന്റെച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട
ഒഴെനിവകേള

132 (1580) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിനച്ച്
കേതീഴെനില്  എത്ര  അസനിസനറച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുലണന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള  ഉലണങ്കനില്,  അതച്ച്  നനികേത്തുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) രണച്ച് ഒഴെനിവകേള

(ബനി)  റഭാങ്കച്ച്  ലനിസച്ച്  നനിലവനില്  ഇലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുന്നെതനിനുള്ള ഡനി.പനി.സനി.  കൂടഭാത്തതനിനഭാലുലാം എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എകേച്ച് സ്കചേഞച്ച്
മുകഖന ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള ഉടനടനി നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

രഭാജതീവച്ച് ആവഭാസച്ച് കയഭാജന

133 (1581) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീ  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായ  ലപ്രഭാജകച്ച്  രഭാജതീവച്ച്  ആവഭാസച്ച്
കയഭാജന  (RAY)  യനില്  Deputy  Manager  Social  Development  റഭാങ്കച്ച്  ലനിസച്ച്
നനിലവനില് ഉകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസനികേയനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനില് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  റഭാങ്കച്ച്  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നെതനിനച്ച് എലന്തങ്കനിലുലാം തടസ്സമുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  റഭാങ്കച്ച്  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്   കവണ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി-ഡനി) ബഭാധകേമല.



216 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

 വതീടനിനച്ച് നമ്പര് നല്കേല് 

134 (1582) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അനധനികൃതമഭായനി  നനിർമ്മേനിച  150  സ്കസ്വയർ  മതീററനിനച്ച്  മുകേളനിൽ  വനിസ്തൃതനിയുള്ള
വതീടുകേളക്കച്ച്  ചേടങ്ങള  മറനികേടന്നെച്ച്  നമ്പർ  നലഭാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

ഒന്നെഭാലാം കഗഡച്ച് നഗരസഭകേള

135  (1583)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര ഒന്നെഭാലാം കഗഡച്ച് നഗരസഭകേളുണച്ച്;

(ബനി)  ഒന്നെഭാലാം കഗഡച്ച്  നഗരസഭയച്ച്  ആവശലമഭായ  (അനുവദനികക്കണ)  വനിവനിധ
തസനികേകേള ഏലതലഭാമഭാണച്ച്; ഇവ എത്ര വതീതമഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പയന്നൂര് നഗരസഭലയ ഒന്നെഭാലാം കഗഡച്ച് പദവനിയനികലയച്ച് ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് എന്നെച്ച്;

(ഡനി)  ഈ നഗരസഭയനില് നനിലവനിലുള്ള തസനികേകേള ഏലതലഭാലാം;  ഇവ എത്ര
വതീതലാം എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഒന്നെഭാലാം  കഗഡച്ച്  പദവനിയനിലുള്ള  നഗരസഭയച്ച്  ആവശലമഭായ  തസനികേകേള
പയന്നൂര് നഗരസഭയനില് ഉകണഭാ; ഇലലങ്കനില് ആവശലമഭായ തസനികേ അനുവദനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  തസനികേ  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഏതുവലരയഭാലയന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  തസനികേ  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവച്ച്  എന്നെകത്തയച്ച്  നല്കേഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 27 എണലാം

(ബനി) പടനികേ അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഉണച്ച്. 22-7-2014-ലല സ.ഉ.(കകേ) 135/2014/തസസ്വഭവ.  ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം. 
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ഡനി) പടനികേ അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ക്കുന. *

(ഇ-ജനി)  ഇല.  തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടര്  സമര്പനിച
ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ലതരുവനഭായളുലട ആകമണലാം

136  (1584)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം ലതരുവനഭായകേളുലട ആകമണത്തനില്
ജതീവഹഭാനനി സലാംഭവനിചവര്, പരനികക്കറവര് എന്നെനിവലരത്രലയന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  എലന്തങ്കനിലുലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുകേ
ഉണഭാലയഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതരുവനഭായകേളുലട  അകമത്തനില്  നനിന്നെച്ച്  ജനങ്ങളക്കച്ച്  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പക്കലുളള പദതനികേള എലന്തഭാലക്ക;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇഇൗ പദതനികേള ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലതരുവനഭായളുലട  ആകമണത്തനില്  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേലാം
12,867  കപര്ക്കച്ച്  പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം  4  കപര്ക്കച്ച്  ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം
ലചേയതഭായനി റനികപഭാര്ട്ടുലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ലതരുവനഭായളുലട ആകമണത്തനില് പരനിക്കച്ച് പറനിയവരുലട പരഭാതനികേള
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള  ജസനിസച്ച്
(റനിട)  സനിരനിജഗന  കേമ്മേനിറനി   റനികപഭാര്ടനികനല്  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
ഉത്തരവച്ച് ലഭനിചതനിനച്ച് കശഷകമ ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളൂ.

(സനി)  ലതരുവനഭായ  ശലലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ജനങ്ങളക്കച്ച്  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  27-8-2016-ലല  45151/RC3/2014/LSGD  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
(പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*) പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) ഈ പദതനികേള ഇകപഭാള നനിര്വ്വഹണ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 

തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല തുകേ വനിനനികയഭാഗലാം

137  (T*1585)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017  ജനുവരനി  31-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  പദതനി  അടങ്കലനില്  എത്ര
ശതമഭാനലാം വനിനനികയഭാഗനിച്ചു ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
അനുവദനിച തുകേയനില് എത്ര ശതമഭാനലാം ലചേലവഴെനിച്ചു?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  ജനുവരനി   31-ലല കേണക്കനുസരനിചച്ച്  പദതനി  അടങ്കലനില്  19.6
ശതമഭാനലാം വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

(ബനി)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
അനുവദനിച തുകേയനില് 29.64 ശതമഭാനലാം ലചേലവഴെനിച്ചു.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട അതനിര്ത്തനി പുനര്നനിര്ണയ പദതനി

138 (1586) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  അതനിര്ത്തനി
പുനര് നനിര്ണയനിക്കുന്നെതനിനച്ച് പദതനിയുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലട അതനിര്ത്തനി പുനര് നനിര്ണയനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനിൽ  ഏലതലഭാലാം പ്രകദശങ്ങളഭാണച്ച് കേരുനഭാഗപള്ളനി മുനനിസനിപഭാലനിറനികയഭാടച്ച്
കചേര്ക്കുന്നെതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല.

വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിലല കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തുകേളനില് ലസകടറനിമഭാര്

 139 (1587) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനിൽ  മഭാസങ്ങളഭായനി
ലസകടറനിമഭാർ ഇലഭാത്ത കേഭാരലലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ലസകടറനിമഭാരുലട  ഒഴെനിവകേളനികലയച്ച്  നനിലവനിലല  എകച്ച്റനഷന
ഓഫതീസര്മഭാര്/മനിനനിസതീരനിയല് ജതീവനക്കഭാര് എന്നെനിവരനില് നനിനലാം ഉകദലഭാഗ കേയറലാം
നല്കേനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ലസകടറനിമഭാരുലട  അഭഭാവലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണപുകരഭാഗതനിലയ
ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; പരനിഹഭാര നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) ലപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂലട നനികേകത്തണതഭായ ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലനില.

(സനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണ പുകരഭാഗതനിലയ ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  കജഭായനിന്റെച്ച്
കബഭാക്കച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്  അധനികേചുമതല  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഒഴെനിവള്ള  തസനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കണലമന്നെച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.കയഭാടച്ച് ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.

 ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് പുതനിയ മുനനിസനിപഭാലനിറനി, പഞഭായത്തച്ച്, കബഭാക്കച്ച്
പഞഭായത്തച്ച് 

140 (1588)  ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  പുതനിയ  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  പഞഭായത്തച്ച്,  കബഭാക്കച്ച്
പഞഭായത്തച്ച് എന്നെനിവ രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏലതഭാലക്ക  പഞഭായത്തുകേളഭാണച്ച്  വനിഭജനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

 ത്രനിതല പഞഭായത്തച്ച്, മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന മുനകേഭാല ലമമ്പര്മഭാര്ക്കച്ച്
ലപനഷന

141 (1589) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ത്രനിതല  പഞഭായത്തച്ച്,  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷന  മുനകേഭാല
ലമമ്പര്മഭാര്ക്കച്ച് ഉപഭാധനി രഹനിത ലപനഷന അനുവദനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സമഗ  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനിയനിൽ  ഇത്തരത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയ  ഉപഭാധനികേള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  മുഴുവന  മുനകേഭാല  ലമമ്പര്മഭാലരയുലാം
ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുനകേഭാല  ലമമ്പര്മഭാര്ക്കച്ച്  ഉപഭാധനിരഹനിത  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു;

(ഡനി)  ത്രനിതല  പഞഭായത്തച്ച്,  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷന  മുനകേഭാല
ലമമ്പര്മഭാരുലട  കക്ഷമത്തനിനച്ച്  കവണനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.  നനിലവനില്  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
മനിഷനച്ച് പ്രവര്ത്തന ഫണച്ച് സസ്വരൂപനിക്കുന്നെതനിനച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സലങ്ങളനില്നനിനലാം
തുകേ  കകേഭാണ്ടനിബന്യൂടച്ച്  ലചേയ്യുന്നെ  പഞഭായത്തുകേളനിലല  മുന  അലാംഗങ്ങലള  സമഗ
ഇനഷസ്വറനസച്ച് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

 വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേള

142 (1590)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനില് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട കേതീഴെനിലുള്ള
എത്ര കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡുകേള ടഭാർ ലചേയഭാലതയുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിലല  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
കേതീഴെനിലുള്ള കറഭാഡുകേളനില് ടഭാര്  ലചേയഭാത്ത കറഭാഡുകേളുലട  വനിവരങ്ങള പഞഭായത്തച്ച്,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി അടനിസഭാനത്തനില് എത്ര കേനികലഭാമതീറര് വതീതലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(സനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേള  ടഭാര്  ലചേയച്ച്  നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  എത്ര  രൂപ
ആവശലമുലണന്നെച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനില്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളുലട  കേതീഴെനില്
156.237  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡുലാം  നഗരസഭയ്ക്കുള്ളനില്  15  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡുലാം  ടഭാര്
ലചേയഭാലതയുണച്ച്.
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(സനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  കറഭാഡുകേള  ടഭാര്  ലചേയച്ച്  നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
42,37,10,060 രൂപയുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി കേളക്കച്ച് 1.5 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ആവശലമഭാണച്ച്.

 ലതരുവനഭായളുലട ആകമണലാം

143  (1591)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതരുവനഭായളുലട  ആകമണത്തനില്  പരനികക്കറവര്ക്കുലാം  ജതീവന
നഷമഭായവരുലട  ആശനിതര്ക്കുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം
എലന്തഭാലക്ക  സഹഭായങ്ങള  ലചേയ്തുലകേഭാടുത്തനിട്ടുലണനലാം  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  ആയതച്ച്
നൽകേനിയനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനജതീവനിതത്തനിനച്ച്  ഭതീഷണനിയഭായ  ആകമണകേഭാരനികേളഭായ  നഭായലള
ലകേഭാല്ലുന്നെതനിനച്ച്  നനിയമതടസ്സമുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  കുടനികേളുളലപലടയുള്ള  ജനങ്ങലള
ആകമനിക്കുന്നെ  നഭായലള  ലകേഭാലഭാലത  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  കേഭാരണലമന്തഭാലണന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആകമണകേഭാരനികേളലഭാത്തവലയ വനലലാംകേരനിക്കുന്നെ നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ഇകതവലര  എത്രലയണത്തനിലന  (ആണ്/ലപണ്  ഇനലാം  തനിരനിചച്ച്)
വനലലാംകേരനിച്ചു എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  എന്തു തുകേ വകേയനിരുത്തനിലയനലാം  എന്തു തുകേ ഇകതവലര
ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതരുവനഭായ  ആകമണത്തനില്  പരനികക്കറവര്ക്കച്ച്  തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനിലയനില് കേഭാടഭാക്കട,  ഇലകേമണ് ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില്  3,000  രൂപയുലാം തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനില് ചേഭാഴൂര്, ലകേഭാണഭാഴെനി ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില് 3,650 രൂപയുലാം പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനില്  23  കപര്ക്കുലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല വടലാംകുളലാം,  വഭാഴെയൂര്,  എടക്കര എന്നെതീ
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്നനിന്നെച്ച്  43 കപര്ക്കുലാം വയനഭാടച്ച് ജനിലയനില് കേണയഭാമ്പറ ഗഭാമ
പഞഭായത്തനില്  ഒരഭാളക്കുലാം  അതഭാതച്ച്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തച്ച്  പ്രസനിഡന്റുമഭാരുലട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്. 1960 -  ലല മൃഗങ്ങളലക്കതനിലരയുള്ള ക്രൂരത തടയല് ആക്ടനിലല
13-ാം  വകുപച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കപവനിഷബഭാധകയറ  നഭായകേലള  ലകേഭാല്ലുന്നെതച്ച്  മഭാത്രകമ
അനുവദനതീയമഭായുള്ളൂ.  2001-ലല  എ.ബനി.സനി.  റൂള  9  പ്രകേഭാരലാം  മഭാരകേമഭായനി
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മുറനികവറതുലാം  കഭദമഭാകേഭാത്ത  അസുഖമുള്ളതുമഭായ  നഭായകേലള  മഭാത്രകമ  ലകേഭാല്ലുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

(സനി)  ഇല.  പ്രസ്തുത  നടപടനി  തുടര്നവരുന.  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
പ്രകദശങ്ങളനില്നനിന്നെച്ച് ആലകേ 12117-ഉലാം നഗരസഭഭാ പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനലാം 10996- ഉലാം
നഭായലള വനലലാംകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  എബനിസനി കപ്രഭാഗഭാലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
14,60,60,148  രൂപ  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  1,03,76,754  രൂപ  ലചേലവഴെനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  നഗര  സഭകേള  എബനിസനി  പദതനിയഭായനി   9,52,31,554  രൂപ
വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  18,63,994 രൂപ ലചേലവഴെനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

ലതരുവനഭായളുലട വര്ദന

144 (1592) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .     എല്കദഭാസച്ച് കുന്നെപനിള്ളനി :
ശതീ  .     വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .     ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതരുവനഭായളുലട  വര്ദന  തടയുന്നെതനിനച്ച്  കകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
പൂര്ണപരഭാജയമഭാലണന്നെ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലതരുവനഭായളുലട  ആകമണത്തനില് കേഴെനിഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷത്തനിനുളളനില്
എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  ജതീവന  നഷലപട്ടുലവനലാം  എത്രകപര്ക്കച്ച്  പരനികക്കറ്റുലവനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതരുവനഭായളുലട  ആകമണത്തനില്  മരണമടഞ്ഞെവരുലട  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ബഹു. സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി നനികയഭാഗനിച ജസനിസച്ച് സനിരനിജഗന കേമ്മേനിറനിയുലട
റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസസ്തുത  റനികപഭാര്ടനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നെതനിലന
സലാംബനനിച  ശനിപഭാര്ശ  എന്തഭാലണനലാം  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ലതരുവച്ച്  നഭായളുലട  ആകമണത്തനില്  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേലാം
12867 കപര്ക്കച്ച് പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം  4 കപര്ക്കച്ച് ജതീവഹഭാനനി സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 223

(സനി) ലതരുവച്ച് നഭായളുലട ആകമണത്തനില് ലകേഭാലലപട ശതീമതനി കഡഭാളനിയുലട
കുടുലാംബത്തനിനച്ച്  ഡബന്യൂ.പനി.(സനി)  599/15  നമ്പര്  കകേസ്സനിലല  5-4-2016  തതീയതനിയനിലല
ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നഗരകേഭാരല
വകുപനില്നനിനലാം 40,000 രൂപ അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) ഇല. 

 ലതരുവനഭായളുലട ഉനമൂലനലാം സലാംബനനിചച്ച് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

145 (T*1593)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള ക്രൂരത സലാംബനനിചച്ച്  തമനിഴഭാടുലാം  കേര്ണഭാടകേവലാം പുതനിയ
നനിയമലാം ലകേഭാണ്ടു വന്നെതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മനുഷലജതീവനഭാണച്ച് മൃഗങ്ങളുലട ജതീവകനക്കഭാള പ്രധഭാനലമന്നെ കഹകക്കഭാടതനിയുലട
നനിരതീക്ഷണത്തനിലന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്,  ലതരുവച്ച്  നഭായലള  ഉനമൂലനലാം  ലചേയ്യുന്നെതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന സന്നെദമഭാവകമഭാ; എങ്കനില്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) 1960 - ലല മൃഗങ്ങളലക്കതനിലരയുള്ള ക്രൂരത തടയല് ആക്ടനിലല  13-ാം
വകുപച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കപവനിഷബഭാധകയറ  നഭായകേലള  ലകേഭാല്ലുന്നെതച്ച്  മഭാത്രകമ
അനുവദനതീയമഭായനിട്ടുള്ളൂ.  എബനിസനി  റൂള  2001-ലല  റൂള  9  പ്രകേഭാരലാം  മഭാരകേമഭായനി
മുറനികവറതുലാം  കഭദമഭാകേഭാത്ത  അസുഖമുള്ളതുമഭായ  നഭായകേലള  മഭാത്രകമ  ലകേഭാല്ലുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  1960 -  ലല മൃഗങ്ങളലക്കതനിലരയുള്ള ക്രൂരത തടയല് നനിയമലാം
പഭാര്ലലമന്റെച്ച്  പഭാസ്സഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരഭാണച്ച് തതീരുമഭാനലമടുകക്കണതച്ച്. 

 നഗരസഭഭാ ജതീവനക്കഭാരുലട പനി.എഫച്ച്.

146 (1594) ശതീ  .   കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരസഭഭാ ജതീവനക്കഭാരുലട  പനി.എഫച്ച്.  വരവവയഭാത്തതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
ഉയര്ന്നെനിട്ടുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെ  നടപടനികേള
എലന്തഭാലക്കലയന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  അടചതുകേയുലട കഡറഭാ എനടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് എകന്നെയച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  നഗരസഭഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  പനി.എഫച്ച്.  ലകഡനിറച്ച്  കേഭാര്ഡച്ച്  നല്കുന്നെ
പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഇതുവലര എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ലകഡനിറച്ച്
കേഭാര്ഡച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്; ബഭാക്കനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് എത്ര ദനിവസത്തനിനകേലാം പനി.എഫച്ച്.
ലകഡനിറച്ച് കേഭാര്ഡച്ച് നല്കേഭാന കേഴെനിയുലാം;

(സനി) നഗരസഭഭാ ജതീവനക്കഭാരനഭായ ശതീ. ലകേ.മധുസൂദനലന്റെ പനി.എഫച്ച്.7-8217
എന്നെ  അക്കഇൗണനില്  അടച  തുകേ  വരവച്ച്  വയ്ക്കുന്നെനില  എന്നെച്ച്  കേഭാണനിചച്ച്  പനി.എഫച്ച്.
ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനില്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനി  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ
അക്കഇൗണനില് ഇതുവലര അടച തുകേ വരവ വചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് എത്രലയന്നെച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ശതീ.  മധുസൂദനന തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭയനില് നനിനലാം ലഡപന്യൂകടഷന
കപഭായ  കശഷലാം  പനി.എഫച്ച്.  അക്കഇൗണനികലയച്ച്  വന്നെനിട്ടുള്ള  ഡനി.ഡനി.കേള  വരവച്ച്
വചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആലകേ തുകേ എത്രയഭാലണന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'സഭാപന'  എന്നെ  കസഭാഫച്ച് ലവയറനിലൂലടയഭാണച്ച്  നഗരസഭകേളനില്
ജതീവനക്കഭാരുലട  പനി.എഫച്ച്.  വരവച്ച്  വയ്ക്കുന്നെതച്ച്.  ഈ  കസഭാഫച്ച് ലവയറനില്  ചേനില
അപഭാകേതകേള  കേലണത്തനിയതനിനഭാല്  അവ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അവ  പൂര്ണമഭായുലാം  പരനിഹരനിചഭാലുടനതലന്നെ  നഗരസഭകേളനിലല
ജതീവനക്കഭാരുലട  പനി.എഫച്ച്.  തുകേ  ലകഡനിറച്ച്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള  കഡറഭാ  എനടനി
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചച്ച് അവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  മഭാനസ്വലഭായനി

നഗരസഭ  കേണനിനജന്റെച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിലല  24  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  പനി.എഫച്ച്.  ലക ഡനിറച്ച്

കേഭാര്ഡച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. സഭാപന കസഭാഫച്ച് ലവയറനിലല അപഭാകേതകേള പൂര്ണമഭായുലാം

പരനിഹരനിചഭാലുടനതലന്നെ  നഗരസഭകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  പനി.എഫച്ച്.  ലകഡനിറച്ച്

കേഭാര്ഡച്ച്  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചച്ച്  പനി.എഫച്ച്.  ലകഡനിറച്ച്  കേഭാര്ഡച്ച്

എത്രയുലാം കവഗലാം നല്കുന്നെതഭാണച്ച്. 

(സനി) ശതീ. മധുസൂദനലന്റെ പനി.എഫച്ച്. അക്കഇൗണനില് 2006-07 മുതല് 2016-17

ജനുവരനി  മഭാസലാം  വലര  വരനിസലാംഖല,  വഭായ  തനിരനിചടവച്ച്,  ക്ഷഭാമബത്ത,  ശമ്പള

പരനിഷ്കരണ  കുടനിശ്ശേനികേ  എന്നെതീ  ഇനങ്ങളനില്  3,24,950  രൂപയുലാം  വഭായ  തുകേയഭായനി

1,30,725  രൂപയുലാം കേണക്കനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ഉണച്ച്. ആലകേ 3,05,097  രൂപ
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തകദ്ദേശ വകുപ്പുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം

147 (1595) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  തകദ്ദേശ  വകുപ്പുകേലള  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നെതച്ച്  സലാംബനനിച
നടപടനികമങ്ങള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  തകദ്ദേശ  വകുപ്പുകേളുലട  സലാംകയഭാജനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനില്ലപടുന്നെ ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിലവനിലല സര്വ്വതീസച്ച്  സതീനനികയഭാറനിറനി  നനിശയനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
ലപഭാതുമഭാനദണ്ഡലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിനകേതീഴെനിലല  വനിവനിധ  സര്വ്വതീസുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ ലപഭാതു സര്വ്വതീസനിലന്റെ കേരടച്ച് ലസഷലല് റൂള
തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് കലഭാക്കല് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് കേമ്മേതീഷലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചച്ച് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില. 

പദതനി വനിഹനിതത്തനിലന്റെ വനിനനികയഭാഗലാം

148 (1596)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് പദതനി വനിഹനിതമഭായനി എത്ര തുകേയഭാണച്ച്
2016-17-ല്  നതീക്കനിവചനിരുന്നെതച്ച്;  അതനില്  2017  ജനുവരനി  31  വലര  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഴെനിച്ചു;

(ബനി) പദതനി വനിഹനിതത്തനിലന്റെ എത്ര ശതമഭാനലാം വനിനനികയഭാഗമഭാണച്ച് ഇതുവലര
നടന്നെതച്ച്;

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  2015-16-ലല  ബജറനില്  പദതനി
വനിഹനിതമഭായനി എത്ര തുകേയഭാണച്ച് അനുവദനിചലതനലാം, 2016 ജനുവരനി 31 വലര എത്ര
തുകേയഭാണച്ച് ലചേലവഴെനിചലതനലാം പ്രസ്തുത തുകേ ആലകേ പദതനി വനിഹനിതത്തനിലന്റെ എത്ര
ശതമഭാനമഭാലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ആവശലമഭായ  ഫണച്ച്  ധനകേഭാരല  വകുപച്ച്  അനുവദനിക്കഭാത്തതച്ച്
ലകേഭാണഭാകണഭാ പദതനി വനിഹനിതത്തനില് കുറവച്ച് വന്നെതച്ച് എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
800/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) 5500  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്   2016-17-ല് നതീക്കനിവചനിരുന്നെതച്ച്.  അതനില്
19.6% തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചു.

(ബനി) പദതനി വനിഹനിതത്തനിലന്റെ 29.64% വനിനനികയഭാഗമഭാണച്ച് ഇതുവലര നടന്നെതച്ച്.

(സനി) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് 2015-16-ലല ബജറനില് പദതനി
വനിഹനിതമഭായനി  4800 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് അനുവദനിചതച്ച്.  2016 ജനുവരനി  31  വലര
1489  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  ലചേലവഴെനിചതച്ച്.  ഇതച്ച്  ആലകേ  പദതനി  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ 31.03
ശതമഭാനമഭാണച്ച്.

(ഡനി) ബഭാധകേമല. 

പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള

149 (1597) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  പദതനി
പ്രവൃത്തനികേള  മഭാര്ചച്ച്  31-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  ലചേയ്തു തതീര്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണവകുപച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകതവലര  എത്രശതമഭാനലാം  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്
എന്നെഭാണച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;  ജനിലഭാ,  കബഭാക്കച്ച്,  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനില്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാര്ചച്ച്  31-നച്ച്  മുമ്പുതലന്നെ പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  മരഭാമത്തച്ച് പ്രവൃത്തനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  ലചേയച്ച്  തതീര്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  ബനിറ്റുമനിന  വഭാങ്ങനി
കേരഭാറുകേഭാര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നെതനിനുലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തുകേളുലട പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസ്വരനിതലപടുത്തുന്നെതനിനുകവണനി
ജനിലഭാതലത്തനില്  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസച്ച്  നടത്തുകേയുലാം  പദതനി  ലചേലവച്ച്
കുറവള്ള വയനഭാടച്ച് ജനിലയനില് പദതനി പ്രവര്ത്തനലാം തസ്വരനിതലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി ഒരു
ലസഷലല് ഓഫതീസലറ നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  കൂടഭാലത കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തുകേള
ഓകരഭാ മഭാസവലാം കകേവരനികക്കണ പദതനി ലചേലവച്ച് സലാംബനനിച ടഭാര്ജറച്ച് നനിശയനിചച്ച്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 227

ആയതച്ച്  കകേവരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  ജനിലഭാതല  പഭാന
കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  സലാംസഭാനലത്ത
നഗരസഭകേളുലട  പദതനി  പ്രവര്ത്തനലാം  മഭാര്ചച്ച്  31-നകേലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
ഫണച്ച്  ലചേലവഴെനിക്കുന്നെതനിനുലാം  എലഭാ  നഗരസഭഭാ  ലസകടറനിമഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗലാം എലഭാ ദനിവസവലാം കമഭാണനിറര് ലചേയ്തുവരുന. 

(ബനി)  27-2-2017  വലര  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  26.87  ശതമഭാനലാം  തുകേയുലാം
ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേള  21.59  ശതമഭാനലാം  തുകേയുലാം  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബജറച്ച്
അകലഭാകക്കഷലന്റെ  28.02%  സലാംസഭാനലത്ത  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേള
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്. 

 ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളക്കഭായുള്ള ആസൂത്രണ സമനിതനി

150  (1598)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ത്രനിതല പഞഭായത്തച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
നനിശയനിചനിട്ടുളള പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങലള സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായുളള ആസൂത്രണ
സമനിതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആസൂത്രണ  സമനിതനി  അലാംഗങ്ങള,  ഉപഭാധലക്ഷന  എന്നെനിവര്ക്കച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം
കയഭാഗലതകേള നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇവര്ക്കച്ച് പ്രതനിഫലലാം നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 9-1-2017-ലല  G.O.(Ms)No.10/2017/LSGD  പ്രകേഭാരലാം തകദ്ദേശ ഭരണ
സഭാപനത്തനിലല  പദതനി  ആസൂത്രണലാം,  നനിര്വ്വഹണലാം,  വനിലയനിരുത്തല്  എന്നെതീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം ആസൂത്രണ നനിര്വ്വഹണ പ്രകനിയയനിലല
ജനപങ്കഭാളനിത്തലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന ഭരണ സമനിതനിലയ സഹഭായനിക്കുകേ എന്നെതുമഭാണച്ച്
ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലാം. 

(ബനി) അദലക്ഷന : തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനത്തനിലന്റെ പ്രസനിഡന്റെച്ച് 

ഉപഭാദലക്ഷന  :  ആസൂത്രണ  പ്രകനിയയനില്  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനലത്ത
സഹഭായനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്നെ വനിദഗ്ദ്ധന

അലാംഗങ്ങള : സഭാന്റെനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനി അദലക്ഷനമഭാര്, സന്നെദ കസവകേരഭായ വനിദഗ്ദ്ധര്

കേണ്വതീനര് : തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനത്തനിലന്റെ ലസകടറനി.

(സനി) ഇല. 
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ഫകറഭാക്കച്ച് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണലാം

151  (1599)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്

തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകറഭാക്കച്ച് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് ചേഭാലനിയഭാര് പുഴെയുലട തതീരത്തച്ച് നനിയമലാം

ലലാംഘനിചച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലനതനിലര  പരഭാതനി  ഉയര്ന്നെനിട്ടുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാകനഭാ  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാകനഭാ  മുനനിസനിപല്  അധനികൃതര്  തയഭാറഭാവഭാത്ത  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  സലാംബനനിചച്ച്  അകനസ്വഷനിചച്ച്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  റവനന്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  ഭൂമനികൂടനി

കേകയറനിയഭാലണന്നെ കേഭാരലവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഫകറഭാക്കച്ച്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴെയുലട  തതീരത്തച്ച്

കേലണത്തനിയ  നനിയമലാം  ലലാംഘനിച്ചുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  കകേരള

മുനനിസനിപഭാലനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് റൂള പ്രകേഭാരലാം കനഭാടതീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചച്ച് റവനന്യൂ പുറകമ്പഭാക്കച്ച് ഭൂമനി അല എന്നെച്ച് കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

പതനഭാഭസസ്വഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിനുചുറ്റുലാം നനിയമലാം ലലാംഘനിചച്ച് 

നടത്തനിയ നനിര്മ്മേനിതനികേള

152  (1600)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരനിയനില്  കകേഭാടയകേത്തച്ച്  പതനഭാഭസസ്വഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിനുചുറ്റുമുള്ള

പ്രകദശത്തച്ച്  നനിയമഭാനുസൃത  അനുമതനി  വഭാങ്ങഭാലതയുലാം,  നനിയമലാം  ലലാംഘനിച്ചുലാം

നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  നനിര്മ്മേനിതനികേള  സലാംബനനിചച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കനില് അതച്ച് സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  കമകക്കടുകേള  കേലണത്തനിയ  നനിര്മ്മേനിതനികേളുലട  കേഭാരലത്തനില്  എലന്തങ്കനിലുലാം
തതീരുമഭാനലാം കകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സുരക്ഷഭാ  നനിയമങ്ങളുലടയുലാം  നഗരഭാസൂത്രണ  നനിയനണങ്ങളുലടയുലാം
പരനിധനി ലലാംഘനിച്ചുള്ള നനിര്മ്മേനിതനികേള നതീക്കലാം ലചേയഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തനിയ  അനധനികൃത
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളലക്കതനിലര കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  നനിയമലാം  406-ാം  വകേപച്ച്
പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടങ്ങള/ലകേടനിട  ഭഭാഗങ്ങള  ലപഭാളനിച്ചുനതീക്കുന്നെതനിനുള്ള
തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്. 

 സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന വനിതരണലാം

153 (T*1601) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .      കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .      അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് :
ശതീ  .     വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരനിചറനിയനില്  കരഖയുലാം  സതലപ്രസഭാവനയുലാം  ഹഭാജരഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കപരനില്,  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ  ലപനഷന  നനികഷധനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
ലപനഷന അനുവദനിക്കഭാതനിരുന്നെനിട്ടുണച്ച് എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തടഞ്ഞുവച  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷന,  മുനകേഭാല പ്രഭാബലലകത്തഭാലട
വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് നല്കുന്നെ സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷനുലാം കക്ഷമ ലപനഷനുലാം
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനച്ച് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗണകഭഭാക്തൃ  വനിവരങ്ങള കൃതലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി നനിഷ്കര്ഷനിച സതലപ്രസഭാവന
നനിശനിത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  ഹഭാജരഭാക്കഭാത്ത  290602  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ ലപനഷന തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി തടഞ്ഞുവചനിട്ടുണച്ച്.
* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കള സതലപ്രസഭാവന ഹഭാജരഭാക്കുന്നെ മുറയച്ച്  തടഞ്ഞുവച
സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉളലപലട  നല്കുന്നെതനിനച്ച്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷനുകേള അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള
നനിലവനില്  അതതച്ച്  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്തലന്നെ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.
അപതീല്  അധനികേഭാരനികേളഭായ  പഞഭായത്തച്ച്  ഡയറക്ടര്,  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടര്
എന്നെനിവലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

 കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല പൂവലാം-നകഭാപുതുവല് കറഭാഡനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി

154 (1602)   ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  PMGSY  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  പൂവലാം-
നകഭാപുതുവല്  കറഭാഡനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാലണനലാം  ഇതനിലന്റെ  എത്ര
ശതമഭാനലാം പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ആലകേ എത്ര രൂപയഭാണച്ച് വര്ക്കച്ച് അവഭാര്ഡച്ച് ലചേയലതനലാം
എത്ര രൂപ ഇതനികനഭാടകേലാം ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  എന്തച്ച്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പൂവലാം-നകഭാപുതുവല്  കറഭാ ഡനിലന്റെ  മണച്ച്  ഫനിലനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി
പനി.വനി.ഡനി.  പ്രവൃത്തനിയുലാം ലചേയച്ച് ഇടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഏകേകദശലാം  25%  ഫനിസനിക്കല്
കപ്രഭാഗസച്ച് ആയനിട്ടുണച്ച്.  ഇനനി 0.60 മതീററനില് മണച്ച് ഫനിലനിലാംഗച്ച് ഉളലപലട ലമറലനിലാംഗലാം
ടഭാറനിലാംഗലാം  പണനികേള  നടകത്തണതഭായനിട്ടുണച്ച്.  22-7-2015-ാം  തതീയതനിയനിലല
220/ഡനിഡനി1/2015 നമ്പര് സര്ക്കഭാര് കേത്തനിലല നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ടനി പ്രവൃത്തനിയുലട
കേരഭാറുകേഭാരലന റനിസ്കച്ച്  കകേഭാസനില്നനിന്നെച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കേരഭാര്  റദ്ദുലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  ടനി
കറഭാഡനില്  നനിര്മ്മേനികക്കണതഭായനിട്ടുള്ള  പഭാലത്തനിലന്റെയുലാം  കേലുങ്കനിലന്റെയുലാം  കസഭായനില്
ഇനലവസനികഗഷനുലാം  ഡനികസനുലാം  നടത്തനിയകശഷലാം  റനികവസ്ഡച്ച്  എസനികമറച്ച്
സമര്പനിക്കഭാന കകേഭാടയലാം എകനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
CTE  യുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  External  Agency
ലയലക്കഭാണച്ച്  പഭാലത്തനിലന്റെയുലാം  കേലുങ്കനിലന്റെയുലാം  കസഭായനില്  ഇനലവസനികഗഷനുലാം
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ഡനികസനുലാം  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം
ഇനലവസനികഗഷന  വര്ക്കനിനച്ച്  വര്കക്കഭാര്ഡര്  ലകേഭാചനിയനിലല  എസതീലാം  ലഡവലകപഴനിനച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇനലവസനികഗഷന പണനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
ഇനലവസനികഗഷലന്റെ  റനികപഭാര്ടച്ച്  കേനിടനിയതനിനുകശഷലാം  റനികവസ്ഡച്ച്  എസനികമറനിനച്ച്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് തതീരുമഭാനനിക്കുലാം.

(ബനി)  കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  8,46,27,383  രൂപയഭാണച്ച് വര്ക്കച്ച് അവഭാര്ഡച്ച്
ലചേയതച്ച്. ഇതനില് 6,10,72,493 രൂപ ഇതനികനഭാടകേലാം ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്. 

 മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ സലാംവനിധഭാനലാം

155 (1603) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .     പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുകത്തണതച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വമഭാലണങ്കനിലുലാം,  മഭാലനിനല  പ്രശലാം  ഗരുതര  സസ്വഭഭാവലാം
കകേവരനിചനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഒരു  സമ്പൂര്ണ  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കജവ  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം,  ഉറവനിടത്തനില്  നടത്തണലമന്നെ
നനിര്കദ്ദേശലാം,  ഒരു  പരനിധനി  വലര  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാലണങ്കനിലുലാം,  ഖര,  ഇലകക്ട്രഭാണനികേച്ച്,
രഭാസമഭാലനിനലങ്ങളുലട  സലാംസ്കരണലാം,  പുനരുപകയഭാഗലാം  എന്നെനിവ  കകേന്ദ്രതീകൃത
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  മഭാത്രകമ  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കഭാനഭാവൂ  എന്നെ കേഭാരലലാം  ശദയനില് 
വന്നെനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനിനച്ച്  രൂപതീകേരനിച  കതീന  കകേരള  കേമ്പനനി  കശഖരനിച  ഇ-
മഭാലനിനലലാം  സലാംസ്കരനിചച്ച്  പുനരുപകയഭാഗ  സഭാദലമഭാക്കഭാനുള്ള  ശമലാം  പൂര്ണമഭായനി
വനിജയനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം,  തുടര്  കശഖരണലാം  തടസ്സലപട  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഖര,  ഇ-
കവസ്റ്റുകേള  പുനന്തഃചേലാംകമണലാം  നടത്തനി  വരുമഭാനമുണഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാംവനിധമുള്ള
കകേന്ദ്രതീകൃത പദതനികേലളക്കുറനിചച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 
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(ബനി)  പഭാസനികേച്ച്,  ഇലകക്ട്രഭാണനികേച്ച്  മഭാലനിനലങ്ങള  എന്നെനിവ  അവയുലട
തരമനുസരനിചച്ച് പുനന്തഃചേലാംകമണ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളനില് സലാംസ്കരനിക്കണലമനലാം
രഭാസമഭാലനിനലങ്ങള സലാംസ്കരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി ഹസഭാര്ഡസച്ച് കവസച്ച്
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ലഭാനഡ്ഫനിലനിലാംഗച്ച്  അഥവഭാ  ലസകേന്യൂര്ഡച്ച്  ലഭാനഡ്ഫനില്
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുകക്കണതഭായനിട്ടുലണന്നെ കേഭാരലവലാം ശദയനില് വന്നെനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പുനന്തഃചേലാംകമണ  വനികധയമഭായ  മഭാലനിനലങ്ങള  സുരക്ഷനിതമഭായനി
പരനിപഭാലനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനികേള പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

 ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് അനു മതനി

156 (1604) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2008-നച്ച് മുനപച്ച് നനികേത്തുകേകയഭാ,  നനികേത്തലപടുകേകയഭാ എന്നെഭാല് റവനന്യൂ
കരഖകേളനില് നനിലലാം/ നഞ/ ലവറച്ച് ലഭാനറച്ച്/  ലനല്വയല് എന്നെനിങ്ങലന കരഖലപടുത്തുകേയുലാം
ലചേയ  ഭൂമനിയനില്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവനിറക്കനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് വര്ഷങ്ങളഭായനി  വനിവനിധ ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലകേടനികേനിടക്കുന്നെ  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കഭാന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ & ബനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടലാം

157  (1605)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണചടലാം  ലലാംഘനിചച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതുലാം
ലകേടനിട നമ്പര് ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ ലകേടനിടങ്ങള സലാംബനനിചച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള എലന്തങ്കനിലുലാം സര്കവ്വ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  അലാംഗതീകൃത  നനിയമവലവസകേള  ലതറനിച്ചുലാം
അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാലതയുലാം നനിര്മ്മേനിക്കലപടനിട്ടുള്ള ലകേടനിടങ്ങളുലട  സനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേള
എടുക്കുന്നെതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  ചേടലാം  ലലാംഘനിചച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ള ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച്
ചേടത്തനില് ഇളവച്ച് നല്കേനി നനിയമസഭാധുത നല്കേണലമന്നെഭാവശലലപടച്ച് അകപക്ഷകേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചേടലാം ലലാംഘനിച്ചുള്ള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് നനിയമസഭാധുത നല്കുന്നെ കേഭാരലത്തനില്
നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള തടയഭാന കേര്ശന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല കേടത്തുരുത്തനി, കേഭാണക്കഭാരനി,  തലകയഭാലപറമ്പച്ച്,
കമലുകേഭാവച്ച് എന്നെതീ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് സര്കവ്വ നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിച്ചുളള വനിശദവനിവരങ്ങള അടങ്ങനിയ
രജനിസര്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കണലമന്നെച്ച്
19-5-2014-ലല   29342/ആര്.എ 1/2014/തസസ്വഭവ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  മുകഖന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.  2014-ലല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ലകേടനിട  (അനധനികൃത
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലട കമവല്ക്കരണലാം) ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം  31-3-2013 വലര നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള കമവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  പനിഴെ  ഈടഭാക്കനി  കമവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനുലാം
തുടര്ന്നെച്ച് ചേടങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെ കേഭാരലവലാം പരനിഗണനയനിലുണച്ച്.

(ഇ) അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള തടയഭാന കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 അനധനികൃത ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച് നമ്പര് നല്കേനി കമവല്ക്കരനിക്കഭാന നടപടനി

158 (1606) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
ഇവയുലട  പരനിധനിയനില്  വളലര  ലകേഭാലങ്ങളക്കച്ച്  മുമ്പച്ച്  അനധനികൃത  ലകേഭാകമഴലല്,
വഭാസഗൃഹ നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുള്ള ആളുകേളക്കച്ച് നമ്പര് കേനിടഭാത്തതനിനഭാല്
കേഷലപടുന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനധനികൃതമഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  ഈ  ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച്  നലഭായമഭായ  പനിഴെ
ഈടഭാക്കനി ഇതച്ച് കമവലരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  നടപടനിയനിലൂലട  അകനകേലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഖജനഭാവനികലയച്ച് എത്തുലമന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാരലത്തനികലയച്ച്  നഭാളനിതുവലര  എലന്തങ്കനിലുലാം  ഉത്തരവകേള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  31-3-2013  വലര  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  നനിശനിത
വലവസകേള  /  നനിബനനകേള പഭാലനിക്കുന്നെതുമഭായനി  അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
കമവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  പരനിഗണനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നനിശനിത  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്
അകപക്ഷകേള  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനച്ച്   2014-ലല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ലകേടനിട
(അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  കമവല്ക്കരണലാം)  ചേടങ്ങളനില്  വലവസ
ലചേയ്യുനണച്ച്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം  കമവല്ക്കരനിക്കലപടഭാത്തതുലാം  നനിയമ  വലവസകേള
ലലാംഘനിക്കുന്നെതുമഭായ ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കച്ച് ലകേടനിട  നമ്പര് ലഭലമലഭാത്തതഭായ
സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലുള്ളതഭാണച്ച്.  എന്നെഭാല്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളുലാം
നനിയമങ്ങളുലാം ലലാംഘനിക്കലപടുന്നെ  1500  സ്കസ്വയര് ഫതീറച്ച്  വലരയുള്ള വലക്തനിഗതവഭാസ
ഗൃഹങ്ങളക്കച്ച്  യു.എ.  നമ്പര്  നല്കേനി  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള്ള  സഭാക്ഷലപത്രലാം
നല്കുന്നെതനിനുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  നല്കുന്നെ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ലറസനിഡനഷലല്
സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്,  കറഷനകേഭാര്ഡച്ച്,  കവദതതനി  കേണക്ഷന,  കുടനിലവള്ള  കേണക്ഷന,
കവഭാടര്  പടനികേയനില്  കപരു  കചേര്ക്കല്  എന്നെതീ  കസവനങ്ങളക്കുകവണനി  മഭാത്രലാം
ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാലണനലാം  വസ്തു നനികുതനി  ഈടഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നഗരസഭകേളക്കച്ച്
അധനികേഭാരലാം നല്കേനിലക്കഭാണച്ച് 16-11-2016-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.) 170/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വ
നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്. 

(ബനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി) 2014-ലല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ലകേടനിട  (അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
കമവല്ക്കരണലാം)  ചേടങ്ങള നനിലവനിലുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ പകേര്പച്ച്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന. *

 മകഞരനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല കേണനിജന്റെച്ച് വര്കക്കഴച്ച് കനരനിടുന്നെ
ലതഭാഴെനില്പരമഭായ ബുദനിമുട്ടുകേള

159  (1607)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മകഞരനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല  കേണനിജന്റെച്ച്  വര്കക്കഴച്ച്  കനരനിടുന്നെ
ലതഭാഴെനില്പരമഭായ പ്രശങ്ങള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  2013  ഏപ്രനില് മഭാസത്തനിനുകശഷലാം സനിരലപട കേണനിജന്റെച്ച്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്

പങ്കഭാളനിത്ത ലപനഷന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മകഞരനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് നനിലവനിലുളള ഒഴെനിവകേളനില് സനി.എല്.ആര്.

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള സനിരലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി)  22-4-1982-ലല   14/82/എല്.ബനി.ആര്.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്

പ്രകേഭാരലാം എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എകച്ച്കചേഞച്ച് മുകഖന നനിയമനിക്കലപടുന്നെ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള

ആദലലാം  ബദല്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലനിസനില്  ഉളലപടുത്തുകേയുലാം  തുടര്ന്നെച്ച്  സനിരലാം

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്നെവര്ക്കനിടയനില്  ഒഴെനിവച്ച്  ഉണഭാകുന്നെ  മുറയച്ച്

സതീനനികയഭാറനിറനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ബദല് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലനിസനില്നനിനലാം

സതീനനികയഭാറനിറനി  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  സനിരലാം  ഒഴെനിവനികലയച്ച്  നഗരസഭഭാ  കേഇൗണ്സനിലനിനച്ച്

തലന്നെ നനിയമനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.

 ചുനക്കര, നൂറനഭാടച്ച് കഷഭാപനിലാംഗച്ച് കകേഭാലാംപകകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

160 (1608)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് എലാം.എല്.എ.  ആസനി വനികേസന പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ചുനക്കര,  നൂറനഭാടച്ച്  കഷഭാപനിലാംഗച്ച് കകേഭാപകകേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള തടസ്സങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്

സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)ചുനക്കര,  നൂറനഭാടച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനിലല  ഓഫതീസച്ച്-കേലാം-കഷഭാപനിലാംഗച്ച്
കകേഭാലാംപകകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 1 കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം ഉളലപടുത്തനി
28-2-2014-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  593/2014/തസസ്വഭവ.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
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ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിരുന.  തുടര്ന്നെച്ച്  സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്  എഞനിനതീയര്,  എല്.എസച്ച്.ജനി.ഡനി.
സഇൗത്തച്ച്  സര്ക്കനിള,  തനിരുവനന്തപുരലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  95,47,000  (ലതഭാണ്ണൂറനി
അഞച്ച്  ലക്ഷത്തനി  നഭാല്പത്തനി  ഏഴെഭായനിരലാം  രൂപ)  വതീതലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന.  തുടര്ന്നെച്ച്  നടന്നെ  ഇ-ലടണറനില്  കുറവച്ച്  നനിരക്കച്ച്  കരഖലപടുത്തനിയ
പ്രകമഭാദച്ച്  കുമഭാര്.  സനി,  കവശലലാംപറമ്പനില്,  വഭാതനിരപള്ളനി  പനി.ഒ.  ആലപ്പുഴെ  എന്നെ
കേരഭാറുകേഭാരന പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് കേരഭാറനില് ഏര്ലപടുകേയുലാം പ്രവൃത്തനി
സലങ്ങള  ഏലറടുക്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  എന്നെഭാല്  ടനി  സലത്തച്ച്  നഭാളനിതുവലര
യഭാലതഭാരുവനിധ പ്രവൃത്തനികേളുലാം നടപഭാക്കനിയനിടനില. 

(ബനി)  ഏലറടുത്ത പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കേരഭാറുകേഭാരന പവര്
ഓഫച്ച് അകറഭാര്ണനിയനില് ഏര്ലപട സനിനഡനികക്കറച്ച് ബഭാങ്കച്ച് കചേര്ത്തല ശഭാഖ കലഭാണ്
സഇൗകേരലലാം  നനിരസനിചതനിലനതനിലര  കേരഭാറുകേഭാരന  W.P(c)  No.31226/2016  എന്നെ
ഹര്ജനി  ഫയല്  ലചേയനിരുന.  ടനി  ഹര്ജനിയനിലല  26-9-2016,  5-12-2016  എന്നെതീ
തതീയതനികേളനിലല ഇടക്കഭാല ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം കമല് വനിഷയത്തനില് തല്സനിതനി
രണ്ടുമഭാസക്കഭാലയളവനികലയച്ച്  തുടരഭാന  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിടനിട്ടുണച്ച്.  കകേസച്ച്
തതീര്പഭാക്കുന്നെ  മുറയച്ച്  മഭാത്രകമ  പ്രവ കൃത്തനി  പുനന്തഃകമതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള 
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളൂ. 

കേഭാഥനികേന ലകേ.ലകേ.കതഭാമസച്ച് ലമകമ്മേഭാറനിയല് എനകഡഭാവ്ലമന്റെച്ച്

161  (1609)  ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഥനികേന  ലകേ.ലകേ.  കതഭാമസച്ച്  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  എന കഡഭാവ്ലമന്റെച്ച്
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  ഉഴെവൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  പ്രസനിഡന്റെച്ച്
സമര്പനിച  839183/EM3/168/2016/LSGD  ഫയലനില് എന്തച്ച് നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എന കഡഭാവ്ലമന്റെച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനില്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
വകുപനിലന്റെ നടപടനികമങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; പഞഭായത്തച്ച് ഡയറക്ടകററനില് നനിനലാം
എത്ര പ്രഭാവശലലാം റനികപഭാര്ടച്ച്  ആവശലലപട്ടു എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ റനികപഭാര്ടച്ച്
എത്ര പ്രഭാവശലലാം കേനിടനി എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കലഭാക്കല്  ഫണച്ച്  ആഡനിറനില്  നനിനള്ള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിചതച്ച്
എന്നെഭാലണന്നെച്ച്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  എന കഡഭാവ്ലമന്റെച്ച്  വനിതരണത്തനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച് നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കനില് ആയതനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി) എന കഡഭാവ്ലമന്റെച്ച് വനിതരണത്തനിനച്ച് കനഭാടനിഫനികക്കഷന ഇറകക്കണതഭായനിട്ടുകണഭാ; തുകേ
എങ്ങലന ലകേഭാടുക്കണലാം എന്നെച്ച് നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ)  കേഭാഥനികേന ലകേ.ലകേ.കതഭാമസച്ച് എന കഡഭാവ്ലമന്റെച്ച് വനിതരണലാം ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണവലാം  ഫയലനില്  വന്നെ  കേഭാലതഭാമസവലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതച്ച്  വനിതരണലാം
ലചേയഭാന എന്നെകത്തയച്ച് ഉത്തരവച്ച് നല്കേഭാന കേഴെനിയുലാം എന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാഥനികേന  ലകേ.ലകേ.കതഭാമസച്ച്  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  എനകഡഭാവ്ലമന്റെച്ച്
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതുസലാംബനനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  നനിയകമഭാപകദശലാം  കതടുന്നെതനിനഭായനി  ഈ
വനിഷയലാം സലാംബനനിച ഫയല് 13-2-2017-നച്ച് നനിയമവകുപനികലയച്ച് അയചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  എനകഡഭാവ്ലമന്റെച്ച്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  ഉഴെവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
സമര്പനിച  Draft  Scheme  for  Administration  of  Endowment-ലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ലവസനിലാംഗച്ച്  ഓര്ഡറനിനഭായുള്ള  വനി ജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള ഈ വകുപനില്നനിനലാം കകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.  ഉഴെവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  23-8-2016-ലല  അകപക്ഷ  ഈ  വകുപനില്  ലഭനിച  1-11-2016
തതീയതനി മുതല് ഈ വകുപനില് നനിനലാം ഒരു പ്രഭാവശലലാം മഭാത്രലാം ഈ വനിഷയത്തനില്
പഞഭായത്തച്ച്  ഡയറക്ടകറഭാടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ആവശലലപടുകേയുലാം  ടനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
24-11-2016-ല് ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഉഴെവൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  23-8-2016-ലല  അകപക്ഷ
1-11-2016 തതീയതനിയനില് ഈ വകുപനില് ലഭനിക്കുകേയുലാം ടനി അകപക്ഷയച്ച് പഞഭായത്തച്ച്
ഡയറക്ടറനില്നനിനലാം  24-11-2016-ല്  ലഭനിച  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കലഭാക്കല് ഫണച്ച് ആഡനിറച്ച് ഡയറക്ടകറഭാടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ആവശലലപടുകേയുലാം ടനി റനികപഭാര്ടച്ച്
27-12-2016-നച്ച്  ഈ വകുപനില് ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  എനകഡഭാവ്ലമന്റെച്ച്  വനിതരണലാം
സലാംബനനിചച്ച് ഈ വകുപനില്നനിനലാം ഉത്തരവകേലളഭാനലാം പുറലപടുവനിചനിടനില.

(ഡനി) ഉണച്ച്.

(ഇ) ഉഴെവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് പ്രസനി ഡന്റെനിലന്റെ 23-8-2016-ലല അകപക്ഷ ഈ
വകുപനില്  1-11-2016  തതീയതനിയനില്  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  ഈ  വകുപനില്നനിനലാം
യഭാലതഭാരു  കേഭാലതഭാമസവലാം  ഫയലനില്  ഉണഭായനിടനില.  നനിയമവകുപനില്  നനിനള്ള
ഉപകദശലാം ലഭനിചഭാലുടന ഇതനികനല് അനന്തര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്. 
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കലഭാക്കല് ഫണച്ച് ഓഡനിറച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്

162  (1610)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2014-15, 2015-16 എന്നെതീ വര്ഷങ്ങളനിലല ആലപ്പുഴെ ജനിലഭാ പ ഞഭായത്തനിലന
സലാംബനനിക്കുന്നെ  കലഭാക്കല്  ഫണച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  റനികപഭാര്ടനില്  പരഭാമര്ശനിക്കുന്നെ
കമകക്കടുകേലള കുറനിചച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എന്തച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2014-15  വര്ഷലത്ത ഓഡനിറച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  യഥഭാവനിധനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
2015-16 വര്ഷലത്ത റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ആലപ്പുഴെ ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലന സലാംബനനിച  2014-15  വര്ഷലത്ത
കലഭാക്കല് ഫണച്ച് ഓഡനിറച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് 23-6-2016 തതീയതനിയനിലല ജനിലഭാ പഞഭായത്തച്ച്
ജനറല്  കേമ്മേനിറനിയനില്  അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം   2-ാം  നമ്പര്  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
നനിര്വ്വഹണ  ഉകദലഭാഗസരനില്നനിനലാം  മറുപടനി  കശഖരനിചച്ച്  കകഭാഡതീകേരനിചച്ച്  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തനില്  അവതരനിപനിക്കഭാന  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനിലയ
ചുമതലലപടുത്തനി  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം  നനിര്വ്വഹണ
ഉകദലഭാഗസരുലട  മറുപടനി  കകഭാഡതീകേരനിചച്ച്   21-11-2016  തതീയതനിയനിലല  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തച്ച്  കയഭാഗത്തനില്  അവതരനിപനിചച്ച്  1-ാം  നമ്പര്  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേരനിചച്ച് 23-11-2016 തതീയതനി സലാംസഭാന ഓഡനിറച്ച് വകുപനിലന്റെ ആലപ്പുഴെ ജനിലഭാ
ഓഫതീസനില്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ  പുനന്തഃപരഭാമര്ശ  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭനിചനിടനില.  പുനന്തഃപരഭാമര്ശ റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിചകശഷലാം അതുപ്രകേഭാരലാം  നനിയമപരമഭായ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  2014-15  വര്ഷലത്ത  കസറച്ച്  ഓഡനിറച്ച്
ഡയറക്ടറുലട  സമഭാഹൃത  റനികപഭാര്ടനില്  ഖണ്ഡനികേ  6.6  പ്രകേഭാരലാം  ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തച്ച്  പദതനിത്തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  സ്കൂള  കുടനികേളക്കഭായുള്ള  സനിനനിമഭാ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയ വകേയനില് ധനദുര്വനിനനികയഭാഗലാം  നടന്നെതഭായുള്ള പരഭാമര്ശലാം
ഉണഭാകുകേയുലാം പ്രസ്തുത പരഭാമര്ശത്തനികനല് ആലപ്പുഴെ ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിലന്റെ നടപടനി
വനിവരണ  പത്രനികേ  കലഭാക്കല്  ഫണച്ച്  അക്കഇൗണച്ച്സച്ച്  കേമ്മേനിറനി  മുനപഭാലകേ
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. ഈ വനിഷയലാം സമനിതനിയുലട പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 239

2015-16  വര്ഷലത്ത കലഭാക്കല് ഫണച്ച് ഓഡനിറച്ച്  2017  ലഫബ്രുവരനി  8  മുതല്
മഭാര്ചച്ച്  3 വലരയുള്ള തതീയതനികേളനില് ലഷഡന്യൂള ലചേയച്ച് നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
ആയതനിലന്റെ റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിക്കുന്നെ മുറയച്ച് ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്. 

സസ്വതീകവജച്ച് മഭാലനിനല കശഖരണലാം

163 (1611) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനിന  കകേഭാര്പകറഷനനില് സസ്വകേഭാരല  ഏജനസനികേള  കശഖരനിക്കുന്നെ
സസ്വതീകവജച്ച് മഭാലനിനലലാം മുഴുവനുലാം കൃതലമഭായനി സസ്വതീകവജച്ച് പഭാനറുകേളനില് എത്തുനലണന്നെച്ച്
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ;എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  സസ്വകേഭാരല  ഏജനസനികേള  കശഖരനിക്കുന്നെ  മഭാലനിനലലാം  കതഭാടുകേളനിലുലാം
കേഭാനകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നെതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില് ഇതനികനല്
എന്തച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിലചന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സസ്വതീകവജച്ച് മഭാലനിനല കശഖരണലാം പൂര്ണമഭായുലാം തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങള വഴെനി
കനരനിടച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  ലകേഭാചനി  ബഹ്മപുരത്തച്ച്  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെ.  100  m3

കശഷനിയുള്ള  പഭാകക്കജച്ച്  ലസപ്കറജച്ച്  ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച്  പഭാന്റെനിനച്ച്  സസ്വകേഭാരല  ഏജനസനികേള
കശഖരനിക്കുന്നെ  മുഴുവന  ലസപ്കറജച്ച്  മഭാലനിനലവലാം  സലാംസ്കരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  കശഷനി
നനിലവനിലനിലഭാലയന്നെതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലമുറപഭാക്കുന്നെതനില് പരനിമനിതനികേളുണച്ച്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  വഴെനികയഭാരങ്ങളനിലുലാം ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം ലകേഭാണ്ടുവന്നെച്ച്
തള്ളുന്നെ അവശനിഷങ്ങള തടകയണതനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം അതഭാതച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കഭാണച്ച്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

അര്ബന അഫകയഴച്ച് ഡയറക്ടകററനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

164  (1612)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  അര്ബന  അഫകയഴച്ച്  ഡയറക്ടകററനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഫയലുകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നെതനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള
വതീഴ്ച പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് എന്തച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 286918/16 M/LSGD  എന്നെ നമ്പരനിലുള്ള ഫയല് എന്നെഭാണച്ച് അര്ബന
അഫകയഴച്ച്  ഡയറക്ടകററനില് എത്തനിയലതനലാം ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച്  ഇതുവലര എന്തച്ച്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുലവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സമയബനനിതമഭായനി  ഫയലുകേളക്കച്ച്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നെതനില്  വതീഴ്ച
വരുത്തുന്നെതനിനുള്ള കേഭാരണലാം ആരഭാഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഫയലുകേള  തരലാംതനിരനിചച്ച്  അടനിയന്തനിര  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്
തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഫയലുകേളനില്  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പ്പുകേല് പനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
അദഭാലത്തച്ച് നടത്തനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) 286918/16 M/LSGD എന്നെ നമ്പരനിലുള്ള ഫയല് അര്ബന അഫകയഴച്ച്
ഡയറക്ടകററനില് ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി) ഉണച്ച്.

(ഇ) അത്തരത്തനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വരളച കനരനിടഭാന ആവനിഷ്കരനിച പദതനികേള

165  (1613)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  ശുദജല വനിതരണമലഭാലത
എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  വരളച  കനരനിടഭാന  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപച്ച്
ആവനിഷ്കരനിചതച്ച്;

(ബനി)  വരളച കനരനിടഭാന ആവനിഷ്കരനിച കേര്മ്മേ പദതനിയച്ച് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ
മതനിപച്ച് ലചേലവച്ച് കേണക്കഭാക്കുന;

(സനി)  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  പദതനികേളനില്  ജനപങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
കകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാണച്ച് എന്നെച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജലദുരുപകയഭാഗലാം  ഇലഭാതഭാക്കുകേ,  പുനരുപകയഭാഗത്തനിനച്ച്  ഊന്നെല്
നല്കുകേ,  ജലലാം  പഭാഴെഭാക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  ലഭലമഭാകുന്നെ  മഴെ  പൂര്ണമഭായുലാം  ഭൂമനിയനില്
ആഴ്ന്നനിറങ്ങുവഭാന  കവണനി  ഭൂമനി  സജമഭാക്കുകേ  എന്നെതീ  സകനശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി
വലഭാപകേമഭായ  പ്രചേഭാരണലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കുളങ്ങള,
കേനിണറുകേള,  കതഭാടുകേള,  കേനഭാലുകേള  എന്നെനിവ  ലചേളനിമഭാറനി  ആഴെലാംകൂടനി
ശുചേതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മഴെക്കുഴെനികേള,
തടയണകേള,  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനികേള,  കുളങ്ങള  എന്നെനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കേനിണര്  റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗലാം  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
മുനകേരുതലഭായനി ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി)  വരളചയുമഭായനി  ബനലപട  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
ജനപങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  വലഭാപകേ  പ്രചേഭാരണ
പരനിപഭാടനി  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം പ്രഭാകദശനികേ സന്നെദ സലാംഘടനകേളുലടയുലാം
കബ്ബുകേളുലടയുലാം കസവനലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

നഗരവനികേസന അകതഭാറനിറനികേള

166 (1614)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അധനികേഭാരവനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം  ശക്തമഭാക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  നഗരവനികേസന
അകതഭാറനിറനികേള നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഏലതങ്കനിലുലാം വനികേസന അകതഭാറനിറനിലയ അതനില് നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ടനി ഡ  ഏലറടുത്തച്ച്  നടത്തുന്നെ പുതനിയ പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കലയന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ടനിഡയുലട സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസ്സുകേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ഇ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  നഗരവനികേസന  പദതനികേളനില്  ടനിഡ  പങ്കു  വഹനിക്കുന്നെ
പദതനികേള ഏലതഭാലക്ക;

(എഫച്ച്)  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരസഭയുലട  പദതനി  ആസൂത്രണത്തനില്
ടനിഡയുലട ഏലതങ്കനിലുലാം പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം  വനികേസന  അകതഭാറനിറനി,  വനിശഭാലലകേഭാചനി  വനികേസന
അകതഭാറനിറനി  എന്നെനിവ  ഒഴെനിച്ചുള്ള  വനികേസന  അകതഭാറനിറനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) തഭാലഴെപറയുന്നെ പദതനികേളഭാണച്ച് ടനിഡ ഏലറടുത്തച്ച് നടത്തുന്നെതച്ച്.

1. ചേഭാല പദതനി

2. 'എ' കബഭാക്കച്ച്, പഭാളയലാം

3. പഭാളയത്തച്ച് 'എലാം' കബഭാക്കച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. കേഴെക്കൂടലത്ത ബസച്ച് സഭാന്റെച്ച് വഭാണനിജല സമുചയലാം ഉളലപലടയുള്ള പദതനി

5. (a) തലസഭാന നഗര വനികേസന പദതനിയുലട 2-ാംഘടലാം - 100 കേനി.മതീ.
കറഭാഡച്ച് വനികേസനലാം  

(b) ആറ്റുകേഭാല് വനികേസന പദതനിയുലാം അതനില് ഉളലപട്ടുവരുന്നെ 

കേരമന – മണക്കഭാടച്ച്

ലകേഭാഞനിറവനിള – ചേനിറമുക്കച്ച്

ലകേഭാഞനിറവനിള – അമ്പലത്തറ

മണക്കഭാടച്ച് - ആറ്റുകേഭാല്

ചേനിറമുക്കച്ച് - കേഭാലടനി കറഭാഡുകേള

(ഡനി)  ടനിഡയുലട  ലകേടനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്നെ  വഭാടകേ,  കുത്തകേപഭാടലാം
കൂടഭാലത അലാംശഭാദഭായലാം,  സര്ക്കഭാര് ഗഭാന്റെച്ച്  എന്നെനിവയുലാം പദതനി നടത്തനിപനികലയഭായനി
സര്ക്കഭാര് നല്കുന്നെ പഭാന ഫണച്ച് എന്നെനിവയഭാണച്ച് മുഖല സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസ്സുകേള. 

(ഇ) ഇപ്രകേഭാരലാം പദതനികേള ഇല.

(എഫച്ച്) ഇല.

ലപരനികങ്ങഭാലാം ഐ.ടനി.ഐ.യുലട വഭാടകേ

167  (1615)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരനികങ്ങഭാലാം  -  വയക്കര  പഞഭായത്തനില്  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ലപരനികങ്ങഭാലാം  ഐ.ടനി.ഐ.  യുലട  വഭാടകേ,  പഞഭായത്തച്ച്  തനതച്ച്
ഫണനില്  നനിന്നെച്ച്  ഒടുക്കുന്നെതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  അകപക്ഷ
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉലണങ്കനില് ഈ അകപക്ഷയനില്  എന്തച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്  സസ്വതീകേരനിചലതന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലപരനികങ്ങഭാലാം ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കച്ച് സസ്വന്തലാം ലകേടനിടലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നെതുവലര
വഭാടകേ,  പഞഭായത്തച്ച്  തനതച്ച്  ഫണനില് നനിന്നെച്ച്  ഒടുക്കുന്നെതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് അനുമതനി
നല്കുകമഭാ എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടനില.

 വളര്ത്തുമൃഗങ്ങലള വതീടനില് വളര്ത്തുന്നെതനിനച്ച് കലസനസച്ച്

168 (1616)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങലള  വതീടനില്  വളര്ത്തുന്നെതനിനച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  കലസനസച്ച്  ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച്  നനിലവനില്  സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വതീടുകേളനില് നഭായകേലള വളര്ത്തുന്നെതനിനച്ച് കലസനസച്ച് നനിര്ബനമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവ  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കലസനസച്ച്  നല്കുന്നെതച്ച്  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണച്ച്.  ഏലതഭാരഭാളുലാം  ലസകടറനിയനില്നനിനലാം  ലഭനിച  കലസനസച്ച്
കൂടഭാലതയുലാം കപപടനി വനിഷത്തനിലനതനിലര തലന്റെ പടനിലയ കുത്തനി വയ്പനിക്കഭാലതയുലാം
ഏലതങ്കനിലുലാം പടനിലയ വളര്ത്തഭാന പഭാടനിലലന്നെച്ച്, 1994- ലല കകേരളഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനി
ആക്ടനിലന്റെ 437-ാം വകുപനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

1998-ലല  കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്  (പന്നെനികേളക്കുലാം  പടനികേളക്കുലാം
കലസനസച്ച്  നല്കേല്)  ചേടങ്ങളനിലല  ചേടലാം  3  പ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനിലന്റെ
കലസനസച്ച്  കൂടഭാലതയുലാം  കലസനസനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള  നനിബനനകേളക്കച്ച്
അനുസരണമലഭാലതയുലാം  ഗഭാമ  പഞഭായത്തച്ച്  പ്രകദശത്തച്ച്  നനിശനിത തതീയതനി  മുതല്
നഭായകേകളകയഭാ പന്നെനികേകളകയഭാ വളര്ത്തുവഭാകനഭാ സൂക്ഷനിക്കുവഭാകനഭാ പഭാടനിലലന്നെച്ച് ഒരു
ഗഭാമപഞഭായത്തനിനച്ച്  പ്രകമയലാംമൂലലാം  തതീരുമഭാനനിക്കഭാവന്നെതഭാലണന്നെച്ച്  വലവസ
ലചേയ്യുന. 1998  കകേരള പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച്  ആക്ടച്ച് ചേടലാം   5  പ്രകേഭാരലാം കലസനസച്ച്
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ഇലഭാലതകയഭാ കലസനസച്ച് ഉലണങ്കനില് അതനിലല വലവസകേളക്കച്ച് വനിരുദമഭാകയഭാ
അലഞ്ഞെച്ച്  തനിരനിയഭാന  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  നഭായലയ  വളര്ത്തുന്നെ  ഏലതഭാരഭാളക്കുലാം
കുറസഭാപനത്തനികനല്  250  രൂപവലര  പനിഴെ  ചുമത്തുന്നെതുലാം  കുറകൃതലലാം  തുടരുന്നെ
സലാംഗതനിയനില്  ഓകരഭാ  ദനിവസകത്തയ്ക്കുലാം  50  രൂപ  വലര  പനിഴെ  ചുമത്തഭാവന്നെതുമഭാലണന്നെച്ച്
വലവസ ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 മുടത്തറ സസ്വതീകവജച്ച് പഭാന്റെനില്നനിനലാം കപ്രഭാസസ്സനിലാംഗച്ച് കേഴെനിഞ്ഞെച്ച് ലഭനിക്കുന്നെ ജലലാം

169  (1617)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തനിലല  മുടത്തറ സസ്വതീകവജച്ച്  പഭാനറനില്  നനിനലാം
കപ്രഭാസസ്സനിലാംഗച്ച് കേഴെനിഞ്ഞു പ്രതനിദനിനലാം എത്ര ജലമഭാണച്ച് ലഭനിക്കുന്നെതച്ച്;

(ബനി)  ഇഇൗ ജലത്തനിലനറ പരനിശുദനി ലടസച്ച് ലചേയഭാറുകണഭാ;  എങ്കനില് റനിസല്ടച്ച്
എന്തഭാലണന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇഇൗ ലവളളലാം കുടനിലവളള ആവശലത്തനിലനഭാഴെനിലകേ ലറയനില്കവ കസഷന,
എയര്കപഭാര്ടച്ച്,  ആശുപത്രനികേള,  ലചേടനി  നനയഭാനുലാം,  വഭാഹനലാം കേഴുകേഭാനുലാം,  ലവളളലാം
കൂടുതല് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ സഭാപനങ്ങള എന്നെനിവയ്ക്കുലാം ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാലണന്നെച്ച്
ലടസച്ച് റനിസല്ടനിലൂലട ലതളനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെ  ഇഇൗ
ഘടത്തനില്  ശുദജലലാം  കുടനിലവളളത്തനിനഭായലഭാലത  ധഭാരഭാളലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെ
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമുളലപലടയുളളവയച്ച്  ഇവനിലട  നനിനളള  ജലലാം  നലഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
ഉത്തരവഭാദനികേള ആരഭാലണന്നെച്ച് കേലണത്തനി കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാന വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  കൂടനി  ആകലഭാചേനിചച്ച്
ഇഇൗ ജലലാം വരളചയുലട ഇഇൗ കേഭാലഘടത്തനില് ഒട്ടുലാം പഭാഴെഭാക്കഭാലത ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
അടനിയന്തനിര നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തനിലല  മുടത്തറ  സസ്വതീകവജച്ച്  പഭാന്റെനില്നനിനലാം
പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  43  മുതല്  45  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജലലാം  കപ്രഭാസസ്സനിലാംഗച്ച്
കേഴെനിഞ്ഞെച്ച് പുറകത്തയച്ച് ഒഴുക്കുനണച്ച്.
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(ബനി)  പഭാന്റെനില്നനിനലാം പുറകത്തയച്ച് ഒഴുക്കുന്നെ ജലത്തനിലന്റെ പരനിശുദനി പഭാന്റെനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ ലഭാബനില് എലഭാ ദനിവസവലാം ലടസച്ച് ലചേയഭാറുണച്ച്. പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കമ നമ്പര് പരനികശഭാധന ഘടകേലാം               പരനികശഭാധന ഫലലാം

1 ബനി.ഒ.ഡനി. 10 മുതല് 14 വലര മനിലനിഗഭാലാം/ലനിറര്

2 സനി.ഒ.ഡനി. 72 മുതല് 80 വലര മനിലനിഗഭാലാം/ലനിറര്

3 റനി.എസച്ച്.എസച്ച്. 14 മുതല് 16 വലര മനിലനിഗഭാലാം/ലനിറര്

4 കകേഭാളനിഫഭാലാം 180 മുതല് 210 വലര MPN/ ലനിറര്

(സനി)  ഈ  ലവള്ളലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  ആവശലങ്ങളക്കലഭാലത  (പഭാചേകേലാം,
കുളനിക്കുവഭാന,  വസങ്ങള  കേഴുകുകേ  എന്നെതീ  ആവശലങ്ങള  ഒഴെനിലകേ)  ലചേടനികേള
നനയ്ക്കുവഭാനുലാം നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം കടഭായച്ച് ലലറച്ച് ഫ്ലെെഷനിലാംഗച്ച്,  നടപഭാതകേള,
ടക്കുകേള,  നനിലലാം  എന്നെനിവ  കേഴുകുന്നെതനിനുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്  എന്നെച്ച്
ലടസനിലൂലട ലതളനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ഈ പഭാന്റെനില്നനിനലാം നനിലവനിലുള്ള വനിതരണ ലടര്മനിനല് ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
ആവശലക്കഭാര്ക്കച്ച് സഇൗജനലമഭായനി ജലലാം നല്കേനിവരുന.  ആവശലക്കഭാര്ക്കച്ച് ടഭാങ്കറനില്
ലവള്ളലാം  നനിറച്ചുലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  പഭാന്റെനില്  ഉണച്ച്.  ടഭാങ്കറുമഭായനി  വരുന്നെ
ആര്ക്കുലാം  ലവള്ളലാം  ലകേഭാണച്ച്  കപഭാകേഭാവന്നെതഭാണച്ച്.  എന്നെഭാല്  ആവശലക്കഭാര്  വളലര
കുറവഭാണച്ച്.  പഭാന്റെനില്നനിനലാം  ലവള്ളലാം  നല്കുന്നെതനില്  ഉകദലഭാഗസര്  ആരുലാം  വതീഴ്ച
വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ)  ജലക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായനിരനിക്കുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില് ജലലാം  പഭാഴെഭാക്കഭാലത
ഉപകയഭാഗനികക്കണതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നല്കേനിവരുന. 

 പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളനിലല കഡ്രൈവര്മഭാര് 

170 (1618) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേൾലക്കലഭാലാം  കൂടനി  എത്ര
വഭാഹനങ്ങള നനിലവനിലുണച്ച്; അതനില് എത്ര വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് സനിരലാം കഡ്രൈവര്മഭാരുണച്ച്;
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(ബനി)  തഭാലഭാലനികേ കഡ്രൈവര്മഭാര് എത്രകപരുലണനലാം അവര്ക്കച്ച് ദനിനകവതനലാം
എത്രയഭാലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് സനിരലാം കഡ്രൈവര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുള്ള തസനികേ
സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  കഡ്രൈവര്  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുവഭാനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  പ്രകേഭാരലാം
പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് 2015 നുകശഷലാം എത്ര തസനികേകേള സൃഷനിച്ചു;

(ഇ)  അടനിയന്തരമഭായനി  ആവശലമഭായ  എല്.ഡനി.വനി.  കഡ്രൈവര്  കഗഡച്ച്  II
തസനികേ  സൃഷനിചച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങ്കച്ച്  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളലക്കലഭാലാംകൂടനി  151
വഭാഹനങ്ങള ഉണച്ച്. ഇതനില്  33 വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് സനിരലാം കഡ്രൈവര്മഭാര് ഉണച്ച്.

(ബനി) തഭാല്ക്കഭാലനികേ കഡ്രൈവര്മഭാര് - 118 

 ദനിവസകവതനലാം - 650 രൂപ

(സനി) ഇല.

(ഡനി) തസനികേകേള സൃഷനിചനിടനില. 

(ഇ) ഈ വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

 ലതരുവച്ച്  നഭായ വനലലാംകേരണലാം

171 (1619)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതരുവനഭായ നനിയനണത്തനിനച്ച് വനലലാംകേരണലാം നടത്തുവഭാനുള്ള ജനിലഭാ
പഞഭായത്തുകേളുലട പദതനി ഫലപ്രദമലഭാ എന്നെ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  ഈ
വര്ഷലാം നല്കേനിയ തുകേലയത്രലയനലാം അതനില് 2017  ജനുവരനി  31  വലര എന്തച്ച് തുകേ
ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നെതഭാണച്ച്.
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ഹരനിപഭാടച്ച് നഗരസഭയച്ച് കൂടുതല് ഫണച്ച്

172  (1620)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  നഗരസഭയച്ച്  2016-17-ലല  ബജറനില്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി

വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിചതച്ച് എന്തച്ച് തുകേയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഈ  നഗരസഭയുമഭായനി  കൂടനികചര്ത്ത  പഞഭായത്തച്ച്  വഭാര്ഡുകേളനിലല

ജനസഭാന്ദ്രതയുലാം മറച്ച് ഘടകേങ്ങളുലാം അനുസരനിച്ചുള്ള ആനുപഭാതനികേ വര്ദന വഭാര്ഷനികേ

പദതനിയടങ്കല് നനിശയനിച അവസരത്തനില് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഫണനിലന്റെ  അപരലഭാപത  കേഭാരണലാം  നഗരസഭയുലട  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  തഭാളലാം  ലതറ്റുന്നെതഭായ

ആകരഭാപണലാം പരനിഗണനിചച്ച്  ഹരനിപഭാടച്ച്  നഗരസഭയച്ച് കൂടുതല് ഫണച്ച് അനുവദനിക്കുന്നെ

കേഭാരലലാം അനുഭഭാവപൂര്വ്വലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  നഗരസഭയച്ച്  2016-17  ബജറനില്  1,08,73,000  രൂപയഭാണച്ച്

വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നെതച്ച്. വനികേസന ഫണഭായനി 76,12,000 രൂപയുലാം 14-ാം ധനകേഭാരല

കേമ്മേതീഷലന്റെ ഗഭാന്റെഭായനി  35,01,588 രൂപയുലാം അഡതീഷണല് പഭാന അസനിസനസഭായനി

13,37,726  രൂപയുലാം കചേര്ത്തച്ച് ആലകേ  1,24,51,314  രൂപ  2016-17-ല് ഹരനിപഭാടച്ച്

നഗരസഭയച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പ്രഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാരുകേളുലട എണത്തനില് വരുത്തനിയ വലതനിയഭാനവലാം

പുതനിയ നഗരസഭകേളുലട രൂപതീകേരണവലാം തന്മൂലലാം ആവശലമഭായനിവന്നെ സഭാമ്പത്തനികേ

കമതീകേരണങ്ങളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  പ്രഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാരുകേളക്കച്ച്  തുകേ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

(സനി)  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളക്കച്ച്  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണച്ച്

അനുവദനിക്കുന്നെതച്ച്  ബനലപട  സലാംസഭാന  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശകേളുലട

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്. 
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ബബനിതയച്ച് വതീടച്ച്

173 (1621)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ-അന്തര്കദ്ദേശതീയ തലത്തനില് മനികേവറ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാഴ്ചലവചതുലാം
പുരസ്കഭാരങ്ങള കനടുകേയുലാം ലചേയ കുമഭാരനി.  ബബനിതയ്ക്കുലാം കുടുലാംബത്തനിനുലാം സസ്വന്തമഭായനി
വതീടച്ച്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  വതീടുനനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുവഭാന  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷ
പദതനിയനിലൂലട  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനികനല്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം
വഭാണനിയലാംകുളലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുലാം  നഭാളനിതുവലര  എന്തച്ച്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
എന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  903/ഡനി.ബനി.1/14/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  ആയുളള ലസകകടറനിയറച്ച്
ഡനി.ബനി.  വകുപനിലന്റെ  ഫയലനികനല്  നഭാളനിതുവലര  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തലഭാലമനലാം, നടപടനികേളനില് കേഭാലതഭാമസലാം വന്നെതു ഏതച്ച് ഘടത്തനിലലനലാം ഏതച്ച്
ഉകദലഭാഗസരനില് നനിനമഭാലണനമുള്ള വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാണനിയലാംകുളലാം  പഞഭായത്തനിലന്റെ  29-7-2015-ലല  9(8)-ാം  നമ്പര്
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  കദശതീയ-അന്തര്കദ്ദേശതീയ  കേഭായനികേമതരങ്ങളനില്  നനിരവധനി
പുരസ്കഭാരങ്ങള  കനടനിയ  കുമഭാരനി  ബബനിതയച്ച്  വതീടുവച്ചു  നല്കുവഭാനുളള  അനുമതനി
തകദ്ദേശഭരണവകുപച്ച് എകപഭാള നല്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  18-4-2017-ലല  സ.ഉ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1205/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ
പ്രകേഭാരലാം അന്തര്കദ്ദേശതീയ കേഭായനികേ മതരങ്ങളനില് ലമഡലുകേള കനടനിയനിട്ടുള്ള കുമഭാരനി
ബബനിതയച്ച്  വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പഞഭായത്തനിലന്റെ തനതച്ച്  ഫണനില് നനിന്നെച്ച്
പതനിനഞച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനി ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

പഭാറ്റൂരനിലല അനധനികൃത ഫ്ലെെഭാറച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

174 (1622) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം പഭാറ്റൂരനില് എലഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം ലതറനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനി കേകയറനി ഒരു ഫ്ലെെഭാറച്ച്  നനിര്മ്മേഭാതഭാവച്ച്  അനധനികൃതമഭായനി വലനിയ ഫ്ലെെഭാറച്ച്  സമുചയലാം
പണനിതച്ച്  ഉയര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതഭായ  ആകരഭാപണലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത ഫ്ലെെഭാറച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭ അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഇതനിലന്റെ ലപര്മനിറച്ച് കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഫ്ലെെഭാറനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കകേഭാര്പകറഷന ലകേടനിട നമ്പര്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 249

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ഫ്ലെെഭാറനിലന്റെ നനിർമ്മേഭാതഭാവനിലനതനിലര തനിരുവനന്തപുരലാം കകേഭാര്പകറഷനനില്
നനിനലാം ഏലതങ്കനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള കസഭാപച്ച് ലമകമ്മേഭാ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ഓകരഭാ പ്രഭാവശലവലാം നല്കേനിയ കസഭാപച്ച് ലമകമ്മേഭാകേളുലട കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സര്ക്കഭാരുലാം ഫ്ലെെഭാറച്ച് ഉടമയുലാം തമ്മേനിൽ എത്ര കകേഭാടതനി കകേസ്സുകേള നനിലവനിലുണച്ച്;
പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളുലട ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി എന്തഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  കേക്ഷനിക്കച്ച്  (റനി.എസച്ച്.അകശഭാകേച്ച്)  15-7-2014
തതീയതനിവചച്ച്   show  cause  notice  (Section  16  of  KMBR)  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ടനിയഭാലന്റെ  കപരനില്  2-11-2014  തതീയതനിവചച്ച്   Squad  Memo  നഗരസഭ
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സര്കവ്വ ലസ്കചനിലന്റെ  authenticity  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനച്ച് തഭാലൂക്കച്ച്
സര്കവ്വയര്ക്കച്ച്  4-5-2015  തതീയതനിവചച്ച്  നഗരസഭ  കേത്തച്ച്  അയചനിട്ടുണച്ച്.  കേക്ഷനി
ലപര്മനിറച്ച് പുതുക്കുന്നെതനിനച്ച് അകപക്ഷനിചകപഭാള അകപക്ഷകേലന്റെ ഉടമസതയനിലുലാം കേരലാം
അടവനിലുള്ള സലത്തനിലന്റെ ഉടമസഭാവകേഭാശവലാം റവനന്യൂ അധനികേഭാരനിയനില്നനിനമുള്ള
കേരലാം അടവനിലുമുള്ള വസ്തുവനിലന്റെ സര്കവ്വ ലസ്കച്ചുലാം ചേതീഫച്ച്  ടഇൗണ് പഭാനറുലട കലഔടച്ച്
അപ്രൂവലുലാം  environment clearance-ഉലാം കസറച്ച് പഭാനനില് പൂര്ണമഭായ അതനിര്ത്തനി
അളവകേള കരഖലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് റൂള 15 എ
(7)  പ്രകേഭാരലാം  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  അലാംഗതീകൃത  പഭാനുലാം  ലപര്മനിറ്റുലാം
ഹഭാജരഭാക്കുന്നെതനിനുലാം തുടര്ന്നെച്ച്  ലപര്മനിറച്ച്  പുതുക്കനി ലഭനിചതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ തുടര്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാന പഭാടുള്ളൂലവനലാം കേക്ഷനിലയ  28-2-2015
തതീയതനിവചച്ച് നഗരസഭ അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) റനികവസ്ഡച്ച് ലപര്മനിറച്ച് കകേഭാടതനി വനിധനി അടനിസഭാനത്തനില് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
പകേര്പച്ച് അനുബനലാം-1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി)  ഇല.  ലകേടനിട  നമ്പര് നല്കുന്നെതനിനച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  കഹകക്കഭാടതനിയുലട
ഉത്തരവച്ച്  WP(C)663/17 dated  23-1-2017  പ്രകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  വനിധനിലക്കതനിലര
അപതീല് ഫയല്  ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്  നഗരസഭ കഹകക്കഭാടതനി  സഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  കേഇൗണ്സനിലനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

(ഡനി) ഉണച്ച്. പകേര്പ്പുകേള അനുബനലാം - 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ)  ബഹുമഭാനലപട  കഹകക്കഭാടതനിയനില്  WP(C)No.663  of  2017(4)
നമ്പരഭായുലാം  ബഹുമഭാനലപട  കലഭാകേഭായുക്തയനില്  964/2014-ാം  നമ്പരഭായുലാം  കകേസച്ച്
നനിലവനിലുള്ളതഭാണച്ച്.  23-1-2017-ലല  WP(C)No.663  of  2017(4)  നമ്പര്
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരവനില്  രണഭാഴ്ചയകേലാം  ലകേടനിട  നമ്പര്  നല്കുന്നെതനിനച്ച്  വനിധനിയഭായതനികനല്
നഗരസഭഭാ  സഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  കേഇൗണ്സനില്  അഡസ്വകക്കറനികനഭാടച്ച്  ടനി  വനിധനിലക്കതനിലര
അപതീലനിനച്ച്  കപഭാകുന്നെതനിനുള്ള  നനിയകമഭാപകദശവലാം  Statement  of  Facts-ഉലാം  ടനി
അഡസ്വകക്കറനിനച്ച് 20-2-2017 തതീയതനിവചച്ച് അയചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത ലകേടനിട
നമ്പര് ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ശതീ. രഭാകജന്ദ്രന ഫയല് ലചേയ WP(C)22570/15 നമ്പര്
കകേസ്സുലാം  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  അനുമതനി  പുതുക്കനി  നല്കേണലാം  എനകേഭാണനിചച്ച്
WP(C)2438/15  നമ്പര്  കകേസ്സുലാം  ബഹുമഭാനലപട  കഹകക്കഭാടതനിയനില്
തതീര്പഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതുമഭാണച്ച്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിലല തകദ്ദേശഭരണ വകുപനിലല  ഒഴെനിവകേള 

175 (1623)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  തകദ്ദേശഭരണ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള
സഭാപനങ്ങളനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണച്ച്;

(ബനി)  ഇതനില്  പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്
ലസകടറനിമഭാരുലട എത്ര ഒഴെനിവകേള ഉണച്ച്;

(സനി) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനില് എത്ര
ഒഴെനിവകേള  നനിലവനില്  ഉണച്ച്;  ഇതനില്  അസനിസന്റെച്ച്  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയർ,
അസനിസന്റെച്ച്  എഞനിനതീയർ,  ഓവര്സനിയര്,  കഭാര്ക്കച്ച്  എന്നെതീ  തസനികേയനില്  എത്ര
ഒഴെനിവകേള ഉലണന്നെച്ച് പഞഭായത്തച്ച് തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ ഒഴെനിവകേള സനിരമഭായനി  നനികേത്തഭാന നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ബനി)  പനത്തടനി,  കേള്ളഭാര്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനിമഭാരുലട  രണച്ച്
ഒഴെനിവകേളുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില് കബഭാക്കച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട
നഭാലച്ച് ഒഴെനിവകേളുലാം മുനനിസനിപല് ലസകടറനിമഭാരുലട രണച്ച് ഒഴെനിവകേളുമുണച്ച്.

(സനി)  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപച്ച് എ ഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിലാംഗനിലന്റെ കേതീഴെനില്  50
ഒഴെനിവകേളുണച്ച്.
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(1) അസനിസന്റെച്ച് എകനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര് -  04

(2) അസനിസന്റെച്ച് എഞനിനതീയര് - 17

(3) ഒന്നെഭാലാം കഗഡച്ച് ഓവര്സനിയര് - 15

(4) രണഭാലാം കഗഡച്ച് ഓവര്സനിയര് - 10

(5) മൂന്നെഭാലാം കഗഡച്ച് ഓവര്സനിയര് - 10

(6) കഭാര്ക്കച്ച് - 0

പഞഭായത്തച്ച് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കച്ച് കശഖരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(ഡനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 പഞഭായത്തച്ച് ലസകടറനി തസനികേ ഒഴെനിവകേള 

176 (1624)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പഞഭായത്തച്ച് ലസകടറനിമഭാര്,  അസനിസനറച്ച് പഞഭായത്തച്ച്
ലസകടറനിമഭാര്  എന്നെനിവരുലട  തസനികേകേളനില്  അവകശഷനിക്കുന്നെ  ഒഴെനിവകേള  ഉടന
നനികേത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം  സഭാകങ്കതനികേ  തടസ്സമുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതനിനുള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനിമഭാര്,  അസനിസന്റെച്ച്  ലസകടറനിമഭാര്  എന്നെതീ
തസനികേകേളനിലല ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനി  തസനികേയനിലല  ലപ്രഭാകമഭാഷന  സലാംബനനിചച്ച്
നനിരവധനി  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങളുലാം  സലാംശയങ്ങളുലാം  നനിലനനിന്നെതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത
തസനികേയനികലയച്ച് ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിരുന്നെനില. എന്നെഭാല് 24-11 -2016-ല്
ഡനി.പനി.സനി.  കൂടനി  ലസലക്ടച്ച്  ലനിസച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കുകേയുമുണഭായനി.  നനിലവനിലുള്ള
ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനി  തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നെതനിനച്ച്
ജൂനനിയര് ഡനി.പനി.സനി. കചേരുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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 പഞഭായത്തച്ച് വകുപനില് ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേള 

177 (1625)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തച്ച്  വകുപനില്  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള  തസനികേ  തനിരനിചച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അസനിസന്റെച്ച്  ലസകടറനിമഭാരുലട  തസനികേ  സൃഷനിക്കഭാത്ത  എത്ര
പഞഭായത്തുകേള  നനിലവനിലുണച്ച്;  അവ  സൃഷനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  2017,  2018  വര്ഷങ്ങളനിലല  റനിടയര്ലമന്റെച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ജതീവനക്കഭാരുലട  തസനികേ  തനിരനിചച്ച്  റനിടയര്ലമന്റെച്ച്  ഒഴെനിവകേള  എത്രയഭാണച്ച്  എന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ആറനില് കൂടുതല് കഭാര്ക്കുമഭാര് ഉള്ള പഞഭായത്തുകേളനില് ലഹഡച്ച് കഭാര്ക്കച്ച്
തസനികേലയ ജൂനനിയര് സൂപ്രണഭായനി ഉയര്ത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കജഭായനിന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് - 1

പഞഭായത്തച്ച് ലഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര്  - 14

പഞഭായത്തച്ച് അസനിസന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് - 11

ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് ലസകടറനി - 10

ജൂനനിയര് സൂപ്രണച്ച്/അസനിസന്റെച്ച് ലസകടറനി- 9

അക്കഇൗണന്റെച്ച് - 7

ലഹഡച്ച് കഭാര്ക്കച്ച്  - 51

സതീനനിയര് കഭാര്ക്കച്ച് - 45

 കടപനിസച്ച് - 1

(ബനി) 114, ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) 2017-ലല റനിടയര്ലമന്റെച്ച് ഒഴെനിവകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര് - 1

കജഭായനിന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് - 2



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 253

പഞഭായത്തച്ച് ലഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര് - 2

പഞഭായത്തച്ച് അസനിസന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് - 4

ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് ലസകടറനി - 175

സതീനനിയര് സൂപ്രണച്ച്  - 25

ജൂനനിയര് സൂപ്രണച്ച് /അസനിസന്റെച്ച് ലസകടറനി- 9

ലഹഡച്ച് കഭാര്ക്കച്ച് - 8

സതീനനിയര് കഭാര്ക്കച്ച് - 27

കടപനിസച്ച് - 3

ലഫയര്കകേഭാപനി സൂപ്രണച്ച് - 1

2018- ലല വനിവരങ്ങള കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 പഞഭായത്തച്ച് വകുപനില് അക്കഇൗണന്റെച്ച്  തസനികേ 

178 (1626) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തച്ച്  വകുപനില്  അക്കഇൗണന്റെച്ച്  തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  ലപ്രഭാകമഭാഷനച്ച്

എലന്തഭാലക്ക മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണച്ച് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  അനലത്രകസവനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെ  എത്ര  കപര്ക്കഭാണച്ച്

പഞഭായത്തച്ച് ഡയറക്ടറുലട 3-1-2017-ലല ഇ 13/2007, 18815/2015 നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്

പ്രകേഭാരലാം അക്കഇൗണന്റെച്ച് തസനികേയനികലയച്ച് ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേനിയതച്ച്;

(സനി)  അനലത്രകസവനത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെ എത്ര ജതീവനക്കഭാലരയഭാണച്ച്

അക്കഇൗണന്റെച്ച്  തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  ലപ്രഭാകമഭാഷനച്ച്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനില്  നനിനലാം

ഒഴെനിവഭാക്കനിയലതനലാം അതനിലന്റെ കേഭാരണലമലന്തനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകൂടനി അക്കഇൗണന്റെച്ച് തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള ലപ്രഭാകമഭാഷനുള്ള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വകുപനിലല  സതീനനിയര്  കഭാര്ക്കുമഭാരനില്  സതീനനികയഭാറനിറനിയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  അക്കഇൗണന്റെച്ച്  തസനികേയനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കഭാന  സമ്മേതപത്രലാം
നല്കുന്നെ ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണച്ച് ടനി തസനികേയനികലയച്ച് ലകേ.എസച്ച്.&  എസച്ച്.എസച്ച്.ആര്.
ചേടലാം 9 (സനി) പ്രകേഭാരലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേഭാറുണച്ച്.

(ബനി)  അനലത്രകസവനത്തനിലുള്ളതുലാം സമ്മേതപത്രലാം ഹഭാജരഭാക്കനിയതുമഭായ ഒരു
സതീനനിയര് കഭാര്ക്കനിനഭാണച്ച് 3-1-2017-ലല ഉത്തരവനില് അക്കഇൗണന്റെച്ച് തസനികേയനികലയച്ച്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേനിയതച്ച്. 

(സനി)  ആലരയുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിടനില.  അനലത്രകസവനത്തനിലുള്ള  3-1-2017-ലല
ഉത്തരവനിലന്റെ സതീനനികയഭാറനിറനി  പരനിധനിയനില് വരുന്നെ സമ്മേതപത്രലാം നല്കേനിയ എലഭാ
സതീനനിയര്  കഭാര്ക്കുമഭാര്ക്കുലാം  അക്കഇൗണന്റെച്ച്  തസനികേയനികലയച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  അക്കഇൗണന്റെച്ച്  തസനികേയനികലയച്ച്  സമ്മേതപത്രലാം  നല്കേഭാന  വനിട്ടുകപഭായ
അനലത്രകസവനത്തനിലുള്ള സതീനനിയര് കഭാര്ക്കുമഭാര്ക്കച്ച് ഡനികകറഷന നല്കുന്നെതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ലപ്രഭാകമഭാഷന പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

 പഞഭായത്തച്ച് കലബറനികേളനിലല കലകബറനിയനഭാര്

179 (1627) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനിലനഭാന്നെനിന  പരനിപഭാടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പഞഭായത്തച്ച്  കലബറനികേളനില്
നനിയമനിക്കലപട കലകബറനിയനമഭാരുലട നനിലവനിലല കവതനലാം എത്ര രൂപയഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കലകബറനിയനഭാലര  പഞഭായത്തനിലന്റെ  ഉകദലഭാഗസരഭായനി
പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗലാം ആളക്കഭാര്ക്കച്ച് കലകബറനിയനഭാരുലട ചുമതലയച്ച് പുറകമ
മറച്ച് കജഭാലനികേള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കലകബറനിയനഭാരുലട കവതനലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പതനിലനഭാന്നെനിന  പരനിപഭാടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
സഭാപനിതമഭായ  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  നനിലയങ്ങളനില്  ഓണകററനിയലാം  വലവസയനില്
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നനിയമനിക്കലപടവരനില്  31-12-2000-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  കസവനമനുഷനിചനിരുന്നെ  319  കപലര
പഭാര്ടച്ച്കടലാം  കേണനിജന്റെച്ച്  ജതീവനക്കഭാരഭായനി  സനിരലപടുത്തനിയനിരുന.  ടനിയഭാളുകേളക്കച്ച്
₹  10620-16460  ലസ്കയനിലനില് നനിലവനില് ശമ്പളലാം ലഭനിക്കുനണച്ച്. 31-12-2000-നച്ച്
കശഷലാം  നനിയമനിതരഭായ  കലകബറനിയനഭാര്ക്കച്ച്  2050  രൂപ  മഭാസകവതനമഭാണച്ച്
ലഭനിക്കുന്നെതച്ച്. 

(ബനി)  ടനിയഭാളുകേള  പഞഭായത്തച്ച്  സകബഭാര്ഡനികനറച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസഷലല്
റൂളസനില്  ഉളലപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇവലര  പഞഭായത്തനിലന്റെ  ഉകദലഭാഗസരഭായനി
പരനിഗണനിചനിടനില.

(സനി)  അത്തരലാം  കലകബറനിയനഭാര്ക്കച്ച്  മറ്റുകജഭാലനികേള  നനിശയനിചച്ച്
നല്കേനിലക്കഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  പുറലപടുവനിചനിടനില.  കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്
രഭാജച്ച് ആക്ടച്ച് ലസക്ഷന 181(4), 184 എന്നെനിവ പ്രകേഭാരലാം പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച് അതനിലന്റെ
ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്  കജഭാലനി  വനിഭജന  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനി  നനിശയനിചച്ച്
നല്കേഭാവന്നെതഭാണച്ച്.  അപ്രകേഭാരലാം  ചേനില  പഞഭായത്തുകേളനില്  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള, ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം എന്നെനിവയുമഭായനി ബനലപട കജഭാലനികേളകൂടനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

 കുടലാംബശതീ വനനിതകേളക്കച്ച് ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം

180 (1628)  ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സ്കതീലാം  എന.ആര്.എല്.എലാം.  കലയ്ക്കുലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാം
ഭരണ വകുപച്ച് സ്കതീലാം ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനിയനികലയ്ക്കുലാം കുടുലാംബശതീ വനനിതകേളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നെതനിനച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപച്ച്  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷന കേമ്മേനിറനിയച്ച്  നല്കേനി  അലാംഗതീകേരനിലചടുപനിച  (ജനി.ഒ.  2891/16/തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  വകുപച്ച്)  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലന  സഭാപനങ്ങലള  (എസച്ച്.ടനി.ഐ.  )
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപച്ച്  -ഐ.ലകേ.എലാം.  ലവബ് കസറച്ച്  സുകലഖഭാ
കസഭാഫച്ച് ലവയറനില്  കുടുലാംബശതീ  മനിഷന  വഴെനി  ഉളലപടുത്തനി
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിയഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളുലാം  ആ  സഭാപനങ്ങള  നടത്തുന്നെ  പരനിശതീലന
കമഖലകേളുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള പരനിശതീലന ഫതീസുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  39  പരനിശതീലന  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കുടുലാംബശതീ  ഒപ്പുവചനിരുന്നെ
ധഭാരണഭാപത്രലാം 2016  മഭാര്ചനില് അവസഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  പുതനിയ ഏജനസനികേലള
ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില് കേലണത്തുന്നെതനിനച്ച് മഭാര്ഗ നനിര്കദ്ദേശലാം തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
കുടുലാംബശതീ  ഗകവണനിലാംഗച്ച്  കബഭാഡനി  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  നടപടനികമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില. 

 നൂറുശതമഭാനലാം ജനങ്ങളക്കുലാം ശുചേനിമുറനി എന്നെ പ്രഖലഭാപനലാം

181 (1629) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണവലാം
നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് നൂറുശതമഭാനലാം ജനങ്ങളക്കുലാം ശുചേനിമുറനി എന്നെ സര്ക്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  പ്രഖലഭാപനലാം  നടത്തഭാന  നനിശയനിച  തതീയതനി
എന്നെഭാണച്ച്;  ഈ  പദതനി  പൂര്ണമഭാവണലമങ്കനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എത്ര  പുതനിയ
ശുചേനിമുറനികേള  കവണനി  വരുലമന്നെതനികന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേനിചവയുലടയുലാം  കേണക്കച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കകേവശമുകണഭാ ;

(സനി) എങ്കനില് എത്ര എണലാം ഇകത വലര പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ;

(ഡനി) ഇലലങ്കനില് ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് പ്രഖലഭാപനലാം എന്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാലണന്നെച്ച്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ശുചേനിമുറനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെവരനില്  നനിന്നെച്ച്  പനിരനിലചടുക്കുന്നെ
പണലാം  വരുമഭാനമഭാര്ഗമഭാക്കനിയഭാകണഭാ  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്
എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. എന്നെഭാല് സലാംസഭാനത്തച്ച് ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കുന്നെ നൂറച്ച്
ശതമഭാനലാം  ജനങ്ങളക്കുലാം  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കനി  1-11-2016-നച്ച്
ഒ.ഡനി.എഫച്ച്. പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങള  1-11-2016-നച്ച്  പ്രഖലഭാപനലാം  നടത്തുവഭാനുലാം
നഗരപ്രകദശങ്ങള  31-3-2017-നകേലാം  പ്രവര് ത്തനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷലാം
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പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തുവഭാനുമഭാണച്ച് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. 100% ജനങ്ങളക്കച്ച് കടഭായച്ച് ലലറച്ച്
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമങ്കനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ആലകേ  203297  (ഗഭാമ
പ്രകദശങ്ങളനില്  174720,  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  28577)  കടഭായച്ച് ലലറ്റുകേള ആവശലമഭായനിരുന.
ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  1-11-2016-നച്ച്  മുമ്പുതലന്നെ  174720  കടഭായച്ച് ലലറ്റുകേളുലട  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനികക്കണനിയനിരുന്നെ  28577
കടഭായച്ച് ലലറ്റുകേളനില് ഇതുവലര 19441 എണലാം നനിര്മ്മേനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

(സനി) 194161 കടഭായച്ച് ലലറ്റുകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ഗഭാമതീണകമഖലയനിലല ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.  പ്രഖലഭാപനലാം മഭാത്രമഭാണച്ച്  1-11-2016-ല്
നടത്തനിയതച്ച്.

(ഇ) വലക്തനിഗത ഗഭാര്ഹനികേ കടഭായച്ച് ലലറച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെവരനില്നനിനലാം പണലാം
പനിരനിലചടുക്കുന്നെനില.  കേമ്മേന്യൂണനിറനി/പബനികേച്ച്  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്  യൂണനിറ്റുകേളുലട പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി
പ്രസസ്തുത സഇൗകേരലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെവരനില്നനിന്നെച്ച് യൂസര് ഫതീ തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനത്തനിലന്റെ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.

 പഞഭായത്തച്ച് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡച്ച്

182 (1630)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  പ്രവൃത്തനിസമയത്തച്ച്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡച്ച്
നനിര്ബനമഭായുലാം ധരനിക്കണലമന്നെച്ച് നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ജനങ്ങൾ  ആശയനിക്കുന്നെ
പഞഭായത്തച്ച് ഓഫതീസുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് തനിരനിചറനിയൽ  കേഭാർഡച്ച് വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പഞഭായത്തച്ച്  ഡയറക്ടകററച്ച്,  ലഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടർ  ഓഫതീസച്ച്,
ലപർകഫഭാമൻസച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  എന്നെനിവയനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നെ
തനിരനിചറനിയൽ  കേഭാർഡനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  മുഴുവന  പഞഭായത്തുകേളനിലലയുലാം
ജതീവനക്കഭാർക്കച്ച് തനിരനിചറനിയൽ കേഭാർഡച്ച് ലഭലമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി ഏകേതീകൃത കഫഭാർമഭാറച്ച് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിര്കദ്ദേശമുണച്ച്.

800/2019
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(ബനി) 19-9-2015-ലല 13671/എ.ആര്. 13(2)/2015/ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പര് സര്ക്കുലര്
നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് തനിരനിചറനിയനില് കേഭാര്ഡച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി & ഡനി) തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡനിലന്റെ കഫഭാര്മഭാറച്ച് സലാംബനനിചച്ച് സര്ക്കുലര്
നമ്പര് 7318/AR13(2)/16/P&ARD, തതീയതനി 18 ആഗസച്ച്  2016 പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പഞഭായത്തച്ച്, മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന വകുപ്പുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം

183 (1631) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന,  ഗഭാമ
വനികേസന  വകുപച്ച്  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേള  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  പുതനിയ  ഒരു
വകുപച്ച്/സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാണച്ച് നഭാളനിതുവലര
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി) ഇതുമഭായനി ബനലപടച്ച് കേമ്മേതീഷലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതു  സര്വ്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  സമഭാന  തസനികേയനില്  ഉള്ള
ജതീവനക്കഭാരുലട സര്വ്വതീസച്ച് സതീനനികയഭാറനിറനിയുലാം മറ്റുലാം നനിശയനിക്കുന്നെലതങ്ങലന;

(ഡനി)  ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ജതീവനക്കഭാരുലട സലാംഘടനയുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേന
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  സലാംഘടനകേള നല്കേനിയ കേരടച്ച്  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ലപഭാതുവഭായ  കസവനപ്രദഭാനലാം
ലമചലപടുത്തുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  സഭാപനങ്ങളുലട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിനച്ച് ഒരു ലപഭാതുസര്വ്വതീസച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
26-2-2011-ലല  സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര്  61/2011/തസസ്വഭവ.  നമ്പര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
അനുമതനി നല്കേനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
വകുപനിനകേതീഴെനിലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ
ലപഭാതുസര്വ്വതീസനിലന്റെ  കേരടച്ച്  ലസഷലല്  റൂള  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  കലഭാക്കല്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് കേമ്മേതീഷലന സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര് 198/2016/തസസ്വഭവ. തതീയതനി 27-12-2016
പ്രകേഭാരലാം ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി) ഇതനിലന സലാംബനനിചച്ച് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

(ഡനി) ജതീവനക്കഭാരുലട സലാംഘടനകേളുമഭായനി നടത്തനിവരുന്നെ ചേര്ച പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് നഗരസഭയനിലല ഭവന പുനരുദഭാരണ പദതനി

184  (1632)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  നഗരസഭയനില്  ഭവന  പുനരുദഭാരണ  പദതനിയനില്
അഴെനിമതനി നടനലവന്നെ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസര് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  2015-16  വര്ഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  നഗരസഭയനില് ഭവനപുനരുദഭാരണ
പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്,  വനിസനി-3/2017
ലകേ.എസച്ച്.ഡനി.നമ്പറഭായനി  ടനി  പദതനിയുലട  നനിര്വ്വഹണ  ഉകദലഭാഗസനഭായ
സനി.ഡനി.എസച്ച്.  ലമമ്പര്  ലസകടറനിലയ  പ്രതനിയഭാക്കനി  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ലചേയച്ച്
അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

പഭാരനിപള്ളനി പഞഭായത്തച്ച് രൂപതീകേരണലാം

185 (1633)  ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേല്ലുവഭാതുക്കല്  പഞഭായത്തച്ച്  വനിഭജനിചച്ച്  പഭാരനിപള്ളനി  പഞഭായത്തച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള എതുവലരയഭായനിലയന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാരനിപള്ളനി പഞഭായത്തച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  എലന്തലഭാലാം

തടസ്സങ്ങളഭാണച്ച് നനിലവനിലുള്ളലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  പഞഭായത്തുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

നനിലപഭാടച്ച് എന്തഭാലണന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 കമഭാതതീതമഭായ പഭാസനികേച്ച് മഭാലനിനലലാം

186  (1634)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് പഭാസനികേച്ച് മഭാലനിനലലാം, ഇ-കവസച്ച് എന്നെനിവ കമഭാതതീതമഭായനി
വര്ദനിച്ചുവരുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനില് പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനലലാം  കൂടനിയനിടച്ച്  കേത്തനിക്കുന്നെതച്ച്
തടയഭാന  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലുലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണസഭാപന  തലത്തനിലുലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനലലാം  സുരക്ഷനിതമഭായനി  സലാംസ്കരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്,
തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണസഭാപന തലങ്ങളനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനലലാം  കൂടനിയനിടച്ച്  കേത്തനിക്കുന്നെ  പ്രവണത  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
കവണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  ശുചേനിതസ്വമനിഷലന്റെ  കനത കൃതസ്വത്തനില്  ശഭാസതീയ
മഭാലനിനലപരനിപഭാലനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  നടത്തനിവരുന്നെ  കശഷനിവനികേസന
പരനിപഭാടനികേളനിലുലാം  അതുകപഭാലല  വനിവര  വനിജഭാന  വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായ  ടനി.വനി.  കറഡനികയഭാ  പരസലങ്ങളനിലൂലടയുലാം  പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനലലാം
കേത്തനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ദൂഷലഫലങ്ങളുലാം  പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനലങ്ങള  കൂടനിയനിടച്ച്
കേത്തനിക്കരുലതന്നെ  സകനശവലാം  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള
കഹകക്കഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനലലാം  കേത്തനിക്കുന്നെതച്ച്
ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലത്തനിനുലാം  പരനിസനിതനിയ്ക്കുലാം  ആഘഭാതലാം  ഉണഭാക്കുന്നെതഭായതനിനഭാല്
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ഇന്തലന  പതീനല്  കകേഭാഡച്ച്,  കകേരള  കപഭാലതീസച്ച്  ആക്ടച്ച്
എന്നെനിവയനിലല  ബനലപട  നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  എടുക്കുവഭാന  കകേരള
സലാംസഭാന കപഭാലതീസച്ച് ചേതീഫച്ച് കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 2013 ജനുവരനി 5-ലല നമ്പര്21700/ലലഗച്ച്.സനി
1/2011/നനിയമലാം  വനിജഭാപനലാം  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടച്ച്  കഭദഗതനി
വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത കഭദഗതനിയനില് പഭാസനികേച്ച് സഞനികേളുലടയുലാം കേവറുകേളുലടയുലാം
നനിയനണവലാം  പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനലലാം  കകേകേഭാരലലാം  ലചേയലുലാം  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന  വകുപച്ച്  പുതനിയ  പഭാസനികേച്ച്  കവസച്ച്
മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്   ചേടങ്ങള-2016,  മഭാര്ചച്ച്  18,  2016-നച്ച്  പ്രസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില് പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം സലാംബനനിച വലക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  ചേടലത്ത  അടനിസഭാനലപടുത്തനി  പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനല
പരനിപഭാലനലാം,  നനിയനണലാം,  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്,  പരനിശതീലനലാം,  വനിവര  വനിജഭാപന
വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളക്കുകവണ  തുടര്നടപടനികേളുലാം
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  15-2-2016-ലല
82200/ഡനി.സനി.1/2014 സര്ക്കഭാര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം എലഭാ തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപന  തലത്തനിലുലാം  ലമറതീരനിയല്  റനിക്കവറനി  ലഫസനിലനിറനി  സഭാപനിക്കണലമന്നെച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  കതീന  കകേരള  കേമ്പനനി  മുകഖന  പഭാസനികേച്ച്  കവസച്ച്  സമഭാഹരനിചച്ച്
റതീകസക്കനിള ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി കകേമഭാറനിവരുന. ലഷ്രെഡച്ച്  ലചേയ പഭാസനികേച്ച് കറഭാഡച്ച്
ടഭാറനിങ്ങനിനച്ച്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച്  കവണനിയുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ  നമ്പര്3119/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  തതീയതനി  17-11-2016)  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  22-5-2015-ലല  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്19254/ഡനിസനി1/
2015/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമപ്രകദശ  തലങ്ങളനിലല  അകജവ
മഭാലനിനലങ്ങള  റതീകസക്കനിള  ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്  സസ്വതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേളുലാം
ലമറതീരനിയല്  റനിക്കവറനി  ലഫസനിലനിറനി  പ്രവര്ത്തനിപനികക്കണ  ആവശലകേതയുലാം
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  മഭാറനിവചനിട്ടുള്ള  10%  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
ലമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ലഫസനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള ഉളലപലടയുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സഭാപനിചച്ച്  പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചച്ച്  തരലാംതനിരനിചച്ച്  പുനന്തഃചേലാംകമണലാം
സഭാധലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തച്ച്  റതീകസകനിലാംഗച്ച്  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
ശമങ്ങള സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് എടുത്തുവരുനണച്ച്.

മുലകശ്ശേരനി പഞഭായത്തനില് ശ്മശഭാനലാം

187  (1635)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല മുലകശ്ശേരനി പഞഭായത്തനില് ശ്മശഭാനലാം സഭാപനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനലപടച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  ഡയറക്ടകററനില്  J5-14365/2016  നമ്പരഭായനി  ഫയല്
നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസസ്തുത വനിഷയലാം സലാംബനനിചച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനില് നനിനലാം

2016  ഒകക്ടഭാബര് മഭാസലാം  359/ഡനി.ബനി3/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പരഭായനി ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്

നല്കേനിയനിട്ടുളള  കേത്തനിനച്ച്  സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്  മറുപടനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്

മറുപടനി നല്കേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന്നെതനിലന്റെ കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഫയലനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  തതീര്പച്ച്  കേല്പനിക്കുവഭാന  കവണ

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുലകശ്ശേരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനച്ച്  ശ്മശഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  ഡയറക്ടകററനില്  ലജ5-14365/2016

നമ്പറഭായനി ഫയല് നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി) 27-2-2017-നച്ച് മറുപടനി ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ഫയല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുകേയഭാണച്ച്.

 ലകേഭാടഭാരക്കര മുനനിസനിപഭാലനിറനി

188 (1636) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  രൂപതീകേരണത്തനിനുകശഷലാം  അടനിസഭാന

സഇൗകേരലവനികേസനത്തനിനഭായനി തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലട  സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  ആവശലമഭായ

ജതീവനക്കഭാലര ലഭലമഭാക്കഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  28  നഗരസഭകേളക്കച്ച്  29-3-2016-ലല  ജനി.ഒ.

(ആര്.ടനി)നമ്പര്3022/2016/ഫനിന.  പ്രകേഭാരലാം വനികേസനഫണച്ച് ഇനത്തനില് 25 ലക്ഷലാം

രൂപവതീതലാം അനുവദനിചനിരുന.

(ബനി)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  നഗരസഭകേളനികലയച്ച്  5-8-2016-ലല  ജനി.ഒ.
(എലാം.എസച്ച്.)നമ്പര്09/2016/തസസ്വഭവ.  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  തസനികേകേള
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സൃഷനിചനിരുന.  ലസകടറനി  ഉളലപലട  റഗലര്  കേഭാറഗറനിയനില്  24-ഉലാം  കേണനിജന്റെച്ച്
കേഭാറഗറനിയനില്  23-ഉലാം  തസനികേകേളഭാണച്ച്  സൃഷനിചനിരുന്നെതച്ച്.  ലകേഭാടഭാരക്കര
നഗരസഭയനില്  റഗലര്  കേഭാറഗറനിയനില്  അനുവദനിച  റഗലര്  തസനികേകേളനില്  18
തസനികേകേളനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേളനില് പനി.എസച്ച്.സനി. മുകഖന നനിയമനലാം നല്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഓണര്ഷനിപച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്

189 (1637) ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  വതീടുകേളുലട  അറകുറപണനി,
വഭാടര് കേണക്ഷന,  കേക്കൂസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയ ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന്നെതനിനച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഓണര്ഷനിപച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്
ആവശലമുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ ഉത്തരവച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലാം.എന.  ലക്ഷലാം വതീടച്ച്  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ഇ.എലാം.എസച്ച്.  പദതനി
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം വതീടുകേളുലട കമല്ക്കൂര ആസ്ബകറഭാസച്ച് ഷതീറനിടച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്
അവസഭാന ഗഡു നല്കുവഭാന കേഴെനിയുകമഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബനലപട ഉത്തരവകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പദതനി  ആസൂത്രണവലാം
സബ്സനിഡനിയുലാം അനുബന വനിഷയങ്ങളുലാം സലാംബനനിച  2016-17-ലല മഭാര്ഗകരഖ
പ്രകേഭാരലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴെനിയുള്ള വതീടുകേളുലട അറകുറപണനി,
വഭാടര് കേണക്ഷന,  കേക്കൂസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയ ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന്നെതനിനച്ച്
ഓണര്ഷനിപച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ഹഭാജരഭാകക്കണതനില.

(ബനി)  15-3-2015-ലല  15934/ഡനി.ബനി.1/13/തസസ്വഭവ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം ആസ്ബകസഭാസച്ച് ഷതീറനിടച്ച്  പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം അവസഭാന ഗഡു  തുകേ
ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  ചുരുക്കലാം  ചേനില  ഇ.എലാം.എസച്ച്.  ഭവന  പദതനി
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  അവസഭാന  ഗഡു  ധനസഹഭായലാം  നല്കേഭാവന്നെതഭാലണന്നെച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  പുറലപടുവനിചനിരുന.  ടനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  എലാം.എന.  ലക്ഷലാം  വതീടച്ച്  പദതനി
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  15-3-2015-ലല  15934/ഡനി.ബനി.1/13/തസസ്വഭവ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന. *

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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       ഗഭാമസഭകേള വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുന്നെതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം

190 (1638) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമസഭകേള  വനിളനിചച്ച്
കചേര്ക്കുന്നെതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം ആര്ക്കഭാണച്ച്;

(ബനി)  2016  ആഗസച്ച് മുതല്  2017  ജനുവരനി വലര പഞഭായത്തുകേള പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിനുലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള  നനിശയനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  വനിളനിച്ചു
കചേര്ക്കുന്നെ  ഗഭാമസഭകേളക്കുപുറകമ  5  ഗഭാമസഭകേള  കൂടനി  വനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുന്നെതനിനച്ച്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലാം പഞഭായത്തുകേകളഭാടച്ച്  ആവശലലപടതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്  ചേടങ്ങളക്കുലാം  നനിയമങ്ങളക്കുലാം
വനികധയമഭായനിടഭാലണന്നെച്ച് കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഭരണനനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഞഭായത്തുകേള  സഭാധഭാരണയഭായനി
വനിളനിച്ചുകൂട്ടുന്നെ ഗഭാമസഭകേള കൂടഭാലത,  ഇത്രയധനികേലാം  ഗഭാമസഭകേള വനിളനിച്ചുകൂട്ടുന്നെതു
മൂലമുള്ള  കജഭാലനിഭഭാരവലാം  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ഗഭാമസഭകേളനില്  പലങ്കടുക്കുന്നെതനിനുള്ള
പ്രയഭാസങ്ങളുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഗഭാമസഭകേള  വനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുന്നെതു  സലാംബനനിചച്ച്  വലക്തമഭായ
ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിക്കുവഭാൻ ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്  ആക്ടച്ച്  ലസക്ഷന  3(3)  പ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമസഭ
കുറഞ്ഞെപക്ഷലാം  മൂന്നെച്ച്  മഭാസത്തനില്  ഒരനിക്കലലങ്കനിലുലാം  ഗഭാമസഭയുലട  കേണ്വതീനര്
ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  പ്രസനിഡന്റുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചച്ച്  നനിശയനിക്കുന്നെ  സലത്തുലാം,

തതീയതനിയനിലുലാം, സമയത്തുലാം കയഭാഗലാം കചേകരണതഭാലണന്നെച്ച് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  എന്നെഭാല്
ഏലതങ്കനിലുലാം  ഗഭാമസഭയനിലല  പത്തച്ച്  ശതമഭാനത്തനില്  കുറയഭാലതയുള്ള  അലാംഗങ്ങള
കരഖഭാമൂലലാം  ആവശലലപടുകേയഭാലണങ്കനില്  ആവശലകത്തഭാലടഭാപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
കേഭാരലപരനിപഭാടനികയഭാടു  കൂടനി  ഗഭാമസഭയുലട  ഒരു  പ്രകതലകേ  കയഭാഗലാം  കേണ്വതീനര്
പതനിനഞച്ച് ദനിവസത്തനിനകേലാം വനിളനിച്ചുകൂകടണതഭാണച്ച്.  

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  
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(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം ഗഭാമസഭ വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുന്നെതച്ച് പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച് ചേടങ്ങളക്കുലാം
നനിയമങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായല.

(ഡനി) ഉണച്ച്.

(ഇ)  ഗഭാമസഭകേള വനിളനിച്ചുകൂട്ടുന്നെതുസലാംബനനിചച്ച് വലക്തമഭായ ഉത്തരവകേള ഇകപഭാള
തലന്നെ  നനിലവനിലുണച്ച്.   2017-2018  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനലപട  ഗഭാമസഭകേള/വഭാര്ഡച്ച്  സഭകേള  മഭാര്ചച്ച്  രണഭാലാം  വഭാരലാം  മുതല്  എലഭാ
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം വനിളനിച്ചുകൂട്ടുന്നെതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

 പഭാസനികേച്ച് മഭാലനിനലലാം നനിയനനിക്കല് 

191  (1639)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള,  പലവലഞ്ജനങ്ങള,  പഭാല്,  മനിനറല്  വഭാടര്,
പഭാലുല്പന്നെങ്ങള തുടങ്ങനിയവ ലപഭാതനിഞ്ഞു വരുന്നെ പഭാസനികേച്ച് കേവറുകേളുലാം ജഭാറുകേളുലാം
ഉപകയഭാഗകശഷലാം പഭാസനികേച്ച് മഭാലനിനലലാം ആകുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതച്ച് നനിയനനിക്കുന്നെതനിനച്ച് ഇത്തരലാം വസ്തുക്കള പഭാസനിക്കനില് ലപഭാതനിഞ്ഞെച്ച്
വനില്ക്കുന്നെവര്  തലന്നെ  പ്രസ്തുത  പഭാസനികേച്ച്  തനിരനിലചടുക്കുന്നെതനിനുലാം  റതീകസകനിങ്ങച്ച്
യൂണനിറ്റുകേളനികലയച്ച് നല്കുന്നെതനിനുലാം ആവശലമഭായ നനിബനനകേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  പഭാസനികേച്ച്  കവസച്ച്  മഭാകന ജച്ച് ലമന്റെച്ച്
റൂളസച്ച്  2016-ലല  (9)-ാം വകുപച്ച് പ്രകേഭാരലാം ഇത്തരലാം വസ്തുക്കളുലട ഉല്പഭാദകേര് തലന്നെ
Extended Producers Responsibility (EPR)-യച്ച് അധനിഷനിതമഭായനി ഇവ സസ്വകമധകയഭാ,
സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനവമഭായനി  രൂപലപടുകത്തണതഭാലണന്നെച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത
ചേടലാം നടപനിലഭാക്കഭാന കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 വകുപ്പുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം

192 (1640)   ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലുള്ള പഞഭായത്തച്ച്, മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
കകേഭാര്പകറഷന,  ഗഭാമവനികേസനലാം,  നഗരവനികേസനലാം  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേലള
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് ഒറ സര്വ്വതീസഭായനി രൂപലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി ഏലതങ്കനിലുലാം കേമ്മേതീഷലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി ബനലപടച്ച് ജതീവനക്കഭാരുമഭായുലാം വകുപച്ച് തനിരനിചച്ച് ജതീവനക്കഭാരുലട

സലാംഘടനകേളുമഭായുലാം ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനച്ച് കേരടച്ച് രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ആയതനിലന്റെ ഘടനയുലാം പ്രകതലകേനിചച്ച്  ഓകരഭാ  വകുപനിലലയുലാം ജതീവനക്കഭാരുലട

ലപ്രഭാകമഭാഷന, കപഭാസച്ച് എന്നെനിവ തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരവലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)    ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേലാം  കേമ്മേതീഷലന  നനികയഭാഗനിചനിടനില.   എന്നെഭാല്

നനിലവനിലുള്ള കലഭാക്കല് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് കേമ്മേതീഷകനഭാടച്ച് ഏകകേഭാപനലാം സലാംബനനിച കേരടച്ച്

ചേടലാം രൂപതീകേരനിക്കഭാന ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  കലഭാക്കല് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് കേമ്മേതീഷന ചേര്ചകേള നടത്തനിവരുന.

(ഡനി  &  ഇ)  ചേര്ചയച്ച്  സഹഭായകേമഭായനി  ഒരു  കുറനിപച്ച്  സലാംഘടനകേളക്കച്ച്

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  (ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.)* 

 വതീടുകേളക്കച്ച് നമ്പര്

193 (1641)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതീടുകേളക്കച്ച് നമ്പര് ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള ആവശലത്തനികലയഭായനി ലലവപനിന

നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  എടച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനില്  നനിനലാം  കകേരള  കകേഭാസല്

കസഭാണ് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനി മുമ്പഭാലകേ ഇതുവലര സമര്പനിച അകപക്ഷകേളനില്

ഇനനിയുലാം  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്ത അകപക്ഷകേള സലാംബനനിചച്ച്  പഞഭായത്തച്ച് തനിരനിച്ചുള്ള

കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

*  ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേളനില് സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളനില് ഉളലപട അകപക്ഷകേര് എത്ര കപലരന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  അകതഭാറനിറനിയനില്  നനിനലാം
അനുമതനി ലഭനിചനിടനിലഭാലയന്നെ കേഭാരണത്തഭാല് സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടവരനില്  ആരുലടലയങ്കനിലുലാം  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേടനിട നമ്പര് നല്കുന്നെതനിനച്ച് അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്ത 964 അകപക്ഷകേളുണച്ച്.
ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് തനിരനിച്ചുള്ള അകപക്ഷകേരുലട എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നഭായരമ്പലലാം - 203

പള്ളനിപ്പുറലാം - 144

കേടമക്കുടനി - 146

കുഴുപനിള്ളനി -   99

മുളവകേഭാടച്ച് -   76

എളങ്കുന്നെപ്പുഴെ -   18

എടവനക്കഭാടച്ച് - 201

ഞഭാറയല് -  77

(ബനി) നഭായരമ്പലലാം - 28

പള്ളനിപ്പുറലാം - 65

കേടമക്കുടനി - 16

കുഴുപനിള്ളനി - 28

മുളവകേഭാടച്ച് - 20

എളങ്കുന്നെപ്പുഴെ -  1

എടവനക്കഭാടച്ച് - 44

ഞഭാറയല് - 19

ആലകേ  - 221
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(സനി)   ഉണച്ച്.   കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  അകതഭാറനിറനിയച്ച്
സമര്പനിച 221 അകപക്ഷകേളനില് അനുകൂല തതീരുമഭാനലാം ഉണഭായനിടനില.

 ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനിയുലട സലാംസഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനലാം

194  (T*1642)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിയുലട  സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനത്തനിനച്ച്
ലമഭാത്തലാം എന്തച്ച് തുകേ ലചേലവഭായനി എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഉദ്ഘഭാടന  സകമ്മേളനലാം,  ലസമനിനഭാറുകേള,  ആസൂത്രണ  പ്രവര്ത്തകേ
സലാംഗമലാം,  പ്രദര്ശനലാം,  വനിദലഭാര്തനി  യുവജന  സലാംഗമലാം  എന്നെനിവയച്ച്  ഓകരഭാന്നെനിനുലാം
പലങ്കടുത്തവരുലട ടനി.എ.,  ഡനി.എ.,  ഉളലപലട എന്തച്ച് തുകേ വതീതമഭാണച്ച് ലചേലലവനലാം
അതനില്  നല്കേനിയതച്ച്  എത്രലയനലാം  ഇനനി  നല്കേഭാനുളളതച്ച്  എത്രലയനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സമഭാപന സകമ്മേളനത്തനിനച്ച് എത്ര തുകേ എലഭാ ഇനത്തനിലുലാം കൂടനി ആലകേ
ലചേലവഭാലയനലാം ഇനനി എത്ര തുകേ നല്കേഭാനുലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പരസലലാം,  പന്തല്,  അനുബന സഇൗകേരലങ്ങള എന്നെനിവയച്ച് എത്ര തുകേ
വതീതലാം ലചേലവഭാലയന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ഇതനിലന്റെ  സലാംഘഭാടന  ചുമതല  വഹനിചതച്ച്  ഏതച്ച്  ഏജനസനിയഭാലണന്നെച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനിയുലട സലാംസഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനത്തനിനച്ച് ലമഭാത്തലാം
തുകേ  24,42,715  രൂപ  (ഇരുപത്തനിനഭാലച്ച്  ലക്ഷത്തനി  നഭാല്പത്തനി  രണഭായനിരത്തനി
എഴുന്നൂറനി പതനിനഞച്ച് രൂപ) ലചേലവഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   ടനി.എ., ഡനി.എ. ഇനത്തനില് തുകേലയഭാനലാം തലന്നെ ലചേലവഭായനിടനില.

(സനി)  ബഭാക്കനി തുകേലയഭാനലാം തലന്നെ നല്കേഭാനനില.  

(ഡനി)  പരസലത്തനിനഭായനി  1,99,230  രൂപ  (ഒരു  ലക്ഷത്തനി  ലതഭാണ്ണൂലറഭാമ്പതനിനഭായനിരത്തനി
ഇരുന്നൂറനി  മുപതച്ച്  രൂപ)  പന്തലനിനഭായനി  11,31,500  രൂപ  (പതനിലനഭാന്നെച്ച്  ലക്ഷത്തനി
മുപത്തനിലയഭാരഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറച്ച്  രൂപ),  അനുബന  സഇൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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11,11,985  (പതനിലനഭാന്നെച്ച്  ലക്ഷത്തനി  പതനിലനഭാന്നെഭായനിരത്തനിലതഭാള്ളഭായനിരത്തനി
എണ്പത്തനിയഞച്ച്) രൂപയുലാം ലചേലവഭായനിട്ടുണച്ച്.  

(ഇ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ പഞഭായത്തച്ച് പ്രസനിഡന്റെച്ച് ലചേയര്കപഴണുലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര്
കേണ്വതീനറുമഭായ  സലാംഘഭാടകേ സമനിതനിയുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലഭാണച്ച്  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ
പദതനിയുലട സലാംസഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനലാം ജനിലയനില് സലാംഘടനിപനിചതച്ച്.

 കേഭാമ്പനികശ്ശേരനി കേരുണഭാകേരന ലമകമ്മേഭാറനിയല് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സ്കൂളനിനച്ച്
ആസനിവനികേസന പദതനി

195 (1643)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  വള്ളനികുന്നെലാം  കേഭാമ്പനികശ്ശേരനി  കേരുണഭാകേരന  ലമകമ്മേഭാറനിയല്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിനച്ച് 2015-16-ല് ആസനിവനികേസന പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി തുകേ അനുവദനിചതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയച്ച്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട ഡനികസന തയഭാറഭാക്കുകേകയഭാ മണപരനികശഭാധന
നടത്തുകേകയഭാ ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലമഭാബനികലകസഷന  ചേഭാര്ജച്ച്  നഭാളനിതുവലര
നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) തടസ്സങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കനി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച് സസ്വതീകേരനിച
നടപടനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി & സനി) ഡനിലലസന തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള മണച്ച് പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ടച്ച്
തനിരുവനന്തപുരലാം കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗനില് നനിന്നെച്ച് ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രകമ  വനിശദമഭായ  എസനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  സഭാകങ്കതനികേ  അനുമതനി  നല്കേഭാന
കേഴെനിയൂ.

(ഡനി  &  ഇ)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തച്ച്  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയറുലട
കേഭാരലഭാലയത്തനില് നനിനലാം 6-1-2017-നഭാണച്ച് മണച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭായുള്ള തുകേ
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ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  കേഭാരലഭാലയത്തനികലയച്ച്  കേത്തച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഫണനിലന്റെ ലഭലത അനുസരനിചച്ച് ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തലന്നെ
തുകേ അനുവദനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരലാം കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗനില്
നനിന്നെച്ച്  മണച്ച്  പരനികശഭാധന  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നെ  മുറയച്ച്  ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തച്ച്  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  തുടര്നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുന്നെതഭാണച്ച്.

പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായച്ച് കയഭാജന

196 (1644) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായച്ച്  കയഭാജന
(പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ.)പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേരനിച  ആക്ഷന  പഭാനനില് ഉളലപടുത്തനി
കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേള  മുകഖന  ഏലറടുത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സനിതനി  ഉലണന്നെ  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല വനിവനിധ കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിച  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  എത്ര  തുകേ  വതീതമഭാണച്ച്  നല്കേഭാനുള്ളലതന്നെച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;  കുടനിശ്ശേനികേ  ഫണച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)   വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. പയന്നൂര് കപ്രഭാജക്ടച്ച് - 77.65 ലക്ഷലാം

(പയന്നൂര് കബഭാക്കച്ച്- 12.20, തളനിപറമ്പച്ച് കബഭാക്കച്ച് - 65.45)

2. ഇരനിടനി-1 കപ്രഭാജക്ടച്ച് - 11.15 ലക്ഷലാം

3. ഇരനിക്കൂര്-1 കപ്രഭാജക്ടച്ച് - 8.75 ലക്ഷലാം

4. ഇരനിടനി -2 കപ്രഭാജക്ടച്ച് - 8.17 ലക്ഷലാം

5. ഇരനിക്കൂര്-2 കപ്രഭാജക്ടച്ച് - 11.08 ലക്ഷലാം

6. തളനിപറമ്പച്ച്  - 7.48 ലക്ഷലാം

ആലകേ 124.8 ലക്ഷലാം
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2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനികലയഭായനി  304.91  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനിയഭാണച്ച്  സലാംസഭാനലാം  സമര്പനിചതച്ച്.   എന്നെഭാല്  അനുവദനിക്കലപട  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതലാം 11.37 കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രമഭാണച്ച്. ലഭലമഭായ ഫണച്ച് പൂര്ണമഭായുലാം ലചേലവഴെനിച്ചു
കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  രണഭാലാം  ഗഡു  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്  യഥഭാസമയലാം  തലന്നെ  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  കകേന്ദ്ര
ഗഭാമവനികേസന മനനിയുലട കനരനിട്ടുള്ള ശദയനില്ലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  

 മഭാനദണ്ഡങ്ങള ലലാംഘനിചച്ച് ലലഫവച്ച് സഭാര് കഹഭാടല് 

197 (1645) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് മരടച്ച് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് മരടച്ച് വനികലജനില് sy

No.212/7-ലുള്ള 1  ലഹക്ടര് 66.70  ആര്.  വനിസതീര്ണലാം വരുന്നെ ,  വനികലജച്ച്  BTR -ല്
നനിലലമന്നെച്ച് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള, ഭൂമനിയനില് മഭാനദണ്ഡങ്ങള ലലാംഘനിചച്ച് കഫവച്ച് സഭാര്
കഹഭാടല് പണനിതനിരനിക്കുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) WPC-36500/2007-പ്രകേഭാരലാം കഹഭാടല് ഉടമ നല്കേനിയ റനിടച്ച് ലപറതീഷന
ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനി  മൂന്നെച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാടച്ച്  കൂടനിയഭാണച്ച്  തതീര്പച്ച്  കേല്പനിചലതന്നെ
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കഇൗണ് പഭാസ കഹഭാടല് ഉടമയച്ച്  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  ലപര്മനിറച്ച്  നല്കേനിയകപഭാള
മരടച്ച്  മുനനിസനിപല്  ലസകടറനി  11  നനിബനനകേള  പഭാലനിചച്ച്  (പതനിലനഭാന്നെച്ച്
നനിബനനകേള)  മഭാത്രകമ കഹഭാടല് ലകേടനിടലാം പണനിയഭാവൂ എന്നെച്ച് നനിര്കദശനിച കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഈ നനിബനനകേള ഏലതഭാലക്കലയന്നെച്ച് വനിവരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പതനിലനഭാന്നെച്ച്  നനിബനനകേള  മുഴുവന  ലലാംഘനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  ഇത്ര
വലനിയ ലകേടനിടലാം പണനിതച്ച് ഉയര്ത്തഭാന കഹഭാടല് ഉടമയച്ച് അവസരലാം നല്കേനിയതനിലന
സലാംബനനിചച്ച് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഇ)  WPC-36500/2007-ാം  നമ്പര്  കകേസ്സനിലല  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവനില്
ലകേടനിടത്തനിനച്ച് മുനനിസനിപഭാലനിറനി നമ്പര് നല്കുന്നെതനിനച്ച് മുമ്പഭായനി ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനിയുലട
പ്രകതലകേ  ഉത്തരവച്ച്  വഭാങ്ങനിയനിരനിയണലമന്നെച്ച്  കകേഭാടതനി  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിയ്ക്കുന്നെതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  കകേഭാടതനി അനുകൂല ഉത്തരവകേള ഒനലാം ലഭനിയഭാലതയഭാണച്ച് ഈ കഹഭാടല്
ലകേടനിടത്തനിനച്ച്  മരടച്ച്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ലകേടനിട  നമ്പര് ഇടച്ച്  നല്കേനിയനിരനിയ്ക്കുന്നെലതന്നെച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ജനി) എലഭാ നനിയമങ്ങളുലാം ലലാംഘനിച്ചുലകേഭാണച്ച് പണനിതച്ച് ഉയര്ത്തനിയ ഈ കഹഭാടല്
ലകേടനിടലാം  (കഇൗണ്  പഭാസഭാ  കഹഭാടല്)  എത്രയുലാം  കവഗലാം  ലപഭാളനിച്ചു  നതീക്കഭാന
ആവശലമഭായ അടനിയന്തര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മരടച്ച്  വനികലജനില്  212/7,  213/3,  213/10,  213/16,  213/15,  213/1,
213/13  സര്കവ്വ  നമ്പറുകേളനില്ലപട  ഭൂമനിയനില്  ലകേ.ജനി.എ.  എകസറച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
ലലപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡനിനച്ച്  മരടച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനി  എ 1(2)414/06-07
നമ്പരഭായനി 18-12-2006-ല് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

(ബനി)   ഉണച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.  നനിബനനകേള അനുബനലാം എ ആയനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.* 

(ഡനി)   ബഹു.  കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  11-12-2007-ലല ഡബന്യൂ.പനി.സനി.
36500/2007  വനിധനിനലഭായ  പ്രകേഭാരലാം  ലപറതീഷണറഭായ  ലകേ.ജനി.എ.  കഹഭാടലനിലന്റെ
റനിസ്കനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടരഭാലമന്നെ  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്
ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  

(ഇ)  ഉണച്ച്.  ബഹു.  കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  30-5-2012-ലല ഡബന്യൂ.പനി.സനി.
36500/2007 നമ്പര് വനിധനിനലഭായ പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് ലകേടനിടനമ്പര് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

(എഫച്ച്)  ഉണച്ച്.  ബഹു.  കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
മഭാത്രമഭാണച്ച് ലകേ.ജനി.എ. കഹഭാടലനിനച്ച് നമ്പര് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  

(ജനി)  ഇതുസലാംബനനിച തതീരുമഭാനലാം നനിലവനില് ലലകേലകേഭാണനിടനില.

 പഞഭായത്തുകേലള ശക്തനിലപടുത്തഭാന നടപടനി

198 (1646) ശതീ  .   കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേലള  ശക്തനിലപടുത്തഭാന  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന്നെ
നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുലട  പദതനി  വനിഹനിതലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നെ  പദതനി  വനിഹനിതലാം
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് തലന്നെ നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(എ)  വഭാര്ഷനികേ പദതനി (2017-2018) 2017 മഭാര്ചച്ച് 31-നച്ച് മുമ്പച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം
കനടനി ഏപ്രനില് ഒന്നെച്ച് മുതല് നനിര്വ്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെ രതീതനിയനില് ഉള്ള ആദലഘട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.   ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസഭാപനത്തനിനുലാം  ആസൂത്രണ
സമനിതനിയുലാം  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകേളുലട
കനതൃതസ്വത്തനില്  വനികേസനകരഖ  തയഭാറഭാക്കുകേ  എന്നെതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നെതനിനുലാം  വനികേസനകരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള ആസൂത്രണ സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഭാറസച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നെ  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനലാം, അക്കഇൗണനിലാംഗച്ച് സമ്പ്രദഭായലാം,     ഇ-
ലടണര്,  ഇ-ഫയലനിലാംഗച്ച്  തുടങ്ങനിയ  ആധുനനികേ  ഇലകക്ട്രഭാണനികേച്ച്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂലട
പഞഭായത്തുകേളുലട ലലദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനവലാം പദതനി പ്രവര്ത്തനവലാം സുതഭാരലവലാം
കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)    സലാംസഭാന പദതനി  വനിഹനിതത്തനിനച്ച്  ആനുപഭാതനികേമഭായ വര്ദനവച്ച്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട പദതനിയനിലുലാം വരുന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി)   ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് തലന്നെ
പദതനി വനിഹനിതലാം നല്കേനി വരുനണച്ച്.

കക്ഷമ ലപനഷന

199 (1647) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം ഏലതലഭാലാം  കക്ഷമ
ലപനഷനുകേളഭാണച്ച് വനിതരണലാം ലചേയതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള ഏലതലഭാലാം കക്ഷമ ലപനഷനുകേളഭാണച്ച് കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുളളതച്ച്;
ഏതച്ച്  മഭാസലാം  മുതലഭാണച്ച്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുളളലതനലാം  എന്തഭാണച്ച്  കേഭാരണലമനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുളള  കക്ഷമ  ലപനഷനുകേള  എകപഭാള
ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കക്ഷമ  ലപനഷനുകേള  ഒന്നെനില്  കൂടുതല്  ഒരഭാള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനച്ച്
നനിയനണലാം ലകേഭാണ്ടുവന്നെനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് എന്തഭാണച്ച്  പുതനിയ മഭാനദണ്ഡലാം എന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

800/2019
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(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നെ ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വഭാര്ദകേലകേഭാല ലപനഷന,

ഇനനിരഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  വനിധവഭാ  ലപനഷന,  ഇനനിരഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  വനികേലഭാലാംഗ
ലപനഷന,  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  ലപനഷന,  50  വയസ്സനിനുകമല്  പ്രഭായമുള്ള
അവനിവഭാഹനിത സതീകേളക്കുള്ള ലപനഷന എന്നെതീ കക്ഷമ ലപനഷനുകേള വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞെ ലപനഷനുകേളുലട  2017  ജനുവരനി,  ലഫബ്രുവരനി മഭാസങ്ങളനിലല
തുകേ വനിതരണലാം ലചേയഭാനുണച്ച്.   കൂടഭാലത ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള സലാംബനനിച വനിവരലാം
യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
ലഭനിക്കഭാലത  കപഭായ മുനകേഭാല കുടനിശ്ശേനികേയുലാം  നല്കേഭാനുണച്ച്.   തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നെച്ച്  യഥഭാസമയലാം  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം  2015

ഏപ്രനില്  മഭാസത്തനില്  ഡനി.ബനി.ടനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള  പല
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  മുനമഭാസങ്ങളനിലല  കുടനിശ്ശേനികേ  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെതനിനഭാലുമഭാണച്ച്
ഇപ്രകേഭാരലാം കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി)   ഗണകഭഭാക്തൃ  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
കുടനിശ്ശേനികേ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിന്നെച്ച് ഒന്നെനിലധനികേലാം സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ ലപനഷനുകേള ലലകേപറ്റുന്നെ ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് കൂടനിയ നനിരക്കനിലുള്ള ഒരു
ലപനഷനുലാം,  പുറകമ  600  രൂപ നനിരക്കനില് മലറഭാരു ലപനഷന കൂടനി നല്കുന്നെതനിനച്ച്
ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.   അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുള്ള  ലപനഷന  വഭാങ്ങുന്നെവര്ക്കച്ച്
മലറഭാരു ലപനഷന കൂടനി ലഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച് അര്ഹതയുണച്ച്.  

 തനികയററുകേളനിലല ലഡയച്ച് ലനി കേളക്ഷന റനികപഭാര്ടനില് തനിരനിമറനി

200 (1648)  ശതീ  .    എന  .    എ  .  ലനലനിക്കുന്നെച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഡയനിലനി കേളക്ഷന റനികപഭാര്ടനില് (ഡനി.  സനി.  ആര്.)  തനിരനിമറനി കേഭാണനിചച്ച്
തനികയറര് ഉടമകേള പ്രതനിമഭാസലാം കകേഭാടനികേളുലട നനികുതനി ലവടനിപ്പു നടത്തുന്നെ വഭാര്ത്ത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എന്തച്ച്  പരനിഹഭാര  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ചേനില  തനികയററുകേളനില്  രണച്ച്  കേണക്കുകേളഭാണച്ച്  സൂക്ഷനിക്കുന്നെലതന്നെ
വഭാര്ത്തയനില്  വസ്തുതയുകണഭാ;  എങ്കനില്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  നടപടനികേള
എന്തഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങ്കനില് നനിജസനിതനി അറനിയഭാന അകനസ്വഷണലാം
ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാതഭാവനിലനകയഭാ അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ ഏജന്റെനികനകയഭാ കേഭാണനിക്കഭാന
ഒരു ഡനി.  സനി.  ആര്-ഉലാം തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങലള കേഭാണനിക്കഭാന മലറഭാരു ഡനി.  സനി.
ആറുലാം തതീകയററുകേളനില് സൂക്ഷനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ഡനി) 100 ടനിക്കറച്ച് വനിറഭാല് 50 മുതല് 60 വലര വനിലറന്നെച്ച് രണഭാമലത്ത ഡനി. സനി.
ആര്.-ല് കരലപടുത്തനി തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങലള കേഭാണനിക്കുകേയുലാം ബഭാക്കനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട
നനികുതനി അടയഭാതനിരനിക്കുകേയുമഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നെലതന്നെ വഭാര്ത്ത ശരനിയഭാകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇഇൗ കമകക്കടച്ച് കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുകണഭാ;

(ഇ)  റവനന്യൂ വനിഭഭാഗത്തനിലല ചുമതലലപട ഉകദലഭാഗസന എനലാം തനികയററനില്
ലചേന്നെച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തനി ഡനി.  സനി.  ആര്.-ല് ഒപനിടണലാം എന്നെ നനിയമമുകണഭാ;

എങ്കനില് ഇഇൗ നനിയമലാം പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാ എന്നെച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ എന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണച്ച്.   ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സനിനനിമഭാ  തതീകയററുകേളനില്
ഇ-ടനിക്കറച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി-ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ഇ)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗസന  എലഭാ
ദനിവസവലാം തനികയററുകേളനില് ലചേന്നെച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തനി ഡനി.സനി.ആര്.-ല് ഒപനിടണലാം
എന്നെച്ച്  വലവസയുണച്ച്  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് നനിന്നെച്ച്
നനികയഭാഗനിക്കലപടനിട്ടുള്ള ഉകദലഭാഗസന ലലദനലാംദനിന പരനികശഭാധന തതീകയററുകേളനില്
നടത്തഭാറുണച്ച്.

നഗരസഭകേളനിലല  എലഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുമുള്ള  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം  ലചേക്കനിലാംഗച്ച്
സൂപര്ലലവസര്,  ലചേക്കനിലാംഗച്ച്  ഓഫതീസര്,  ലചേക്കനിലാംഗച്ച്  അസനിസന്റെച്ച്  എന്നെനിങ്ങലന
സ്കസ്വഭാഡുകേളഭാക്കനി  തനികയറര്  പരനികശഭാധനയഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാലത
തനികയററുകേളനിലല  കമകക്കടുകേള  കേലണത്തുന്നെതനിനച്ച്  നഗരസഭകേളനിലല  ഉന്നെത
ഉകദലഭാഗസര് തനികയററുകേളനില് മനിന്നെല് പരനികശഭാധനയുലാം നടത്തഭാറുണച്ച്.
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തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപച്ച് സമര്പനിച പ്രവൃത്തനികേളുലട എസനികമറ്റുകേള

201(1649) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസനി  വനികേസന
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപച്ച് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
സമര്പനിച പ്രവര്ത്തനികേളുലട എസനികമറ്റുകേള യഥഭാസമയലാം ലഭലമഭാവഭാത്തതുകേഭാരണലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നെതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നെതഭായ  പരഭാതനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെ
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കഭാരലലാം പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കുടുലാംബശതീയുലട ലലമകകഭാ സലാംരലാംഭങ്ങള

202  (1650)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീയുലട  ലലമകകഭാ  സലാംരലാംഭങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
കബഭാക്കച്ച് തലത്തനില് ലലമകകഭാ എന്റെര്ലലപ്രസസച്ച് ഹബച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിനച്ച് ആകലഭാചേനയുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില്,  2017-18  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഇവ
ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടുലാംബശതീ  ഉത്പന്നെങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സഇൗജനലമഭായനി ലകേടനിടവലാം സല സഇൗകേരലവലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന
ആകലഭാചേനയുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില്,  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  ഇതനിനഭായനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കുടുലാംബശതീയുലട ലലമകകഭാ സലാംരലാംഭങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
കബഭാക്കച്ച്  തലത്തനില്  ലലമകകഭാ  എന്റെര്ലലപ്രസസച്ച്  ഹബച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച് ചേര്ചകേള നടനവരുന. 

(സനി  &  ഡനി)   കുടുലാംബശതീ  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സഇൗജനലമഭായനി  ലകേടനിടവലാം  സലസഇൗകേരലവലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നെ കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  

സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന

203 (T*1651) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന വഭാങ്ങുന്നെവര് 2011  കമയച്ച്
മഭാസത്തനില് എത്ര കപരുണഭായനിരുന എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016  കമയച്ച്  മഭാസത്തനില്  പ്രസ്തുത  ലപനഷന  ലഭനിക്കുന്നെവര്  എത്ര
കപരഭായനിരുന;

(സനി) 2016 ജൂണ് 20-നച്ച് ഇറക്കനിയ ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനില്
തഭാലഴെ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ളവര്ക്കച്ച് സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷനച്ച് അര്ഹതയുലണന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കനിയനിരുകന്നെഭാ;

(ഡനി) ഉലണങ്കനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിനച്ച് എലന്തങ്കനിലുലാം മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഇതനിലൂലട എത്ര കപര്ക്കച്ച് സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ ലപനഷന നനികഷധനിചനിട്ടുണച്ച്; നനിലവനില്
സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷനച്ച് അര്ഹതയുള്ളവര് എത്രയഭാണച്ച്;

(ഇ)  ലപനഷന വതീടനിലലത്തനിക്കുന്നെ പദതനിലയ സലാംബനനിചച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് അതനികനല് സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന ലഭനിക്കുവഭാന ആധഭാര് നനിര്ബനമഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തച്ച്  2011  കമയച്ച്  മഭാസത്തനില്  ഓകരഭാ  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
ലപനഷനുമുള്ള ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണലാം ചുവലട പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്:

കേര്ഷകേ ലതഭാഴെനിലഭാളനി ലപനഷന - 421184

വഭാര്ദകേല കേഭാല ലപനഷന - 219233

വനികേലഭാലാംഗ ലപനഷന - 230616

വനിധവഭാ ലപനഷന - 664369

50 വയസ്സച്ച് കേഴെനിഞ്ഞെ അവനിവഭാഹനിതരഭായ സതീകേളക്കുള്ള ലപനഷന - 52746

                                                               ആലകേ - 1833273

(ബനി)  2016  കമയച്ച്  മഭാസത്തനിലുള്ള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷന
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കേര്ഷകേ ലതഭാഴെനിലഭാളനി ലപനഷന - 501607

വഭാര്ദകേല കേഭാല ലപനഷന - 1437064

വനികേലഭാലാംഗ ലപനഷന - 328328

വനിധവഭാ ലപനഷന - 1129325

50 വയസ്സച്ച് കേഴെനിഞ്ഞെ അവനിവഭാഹനിതരഭായ സതീകേളക്കുള്ള ലപനഷന - 71522

                                                                ആലകേ -  3467846

(സനി)  2016 ജൂണ് 20-നച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനില് നനിന്നെച്ച് അപ്രകേഭാരലാം
ഒരു ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിടനില.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.

(ഇ)  ലപനഷന വതീടനിലലത്തനിക്കുന്നെ പദതനിലയ സലാംബനനിചച്ച്  പരഭാതനികേലളഭാനലാം
ലഭനിചനിടനില.

(എഫച്ച്) ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  

 തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിലല എല്.ഡനി. ലലടപനിസച്ച് തസനികേ

204 (1652) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   മഭാണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിൽ  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിലല  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിൽ
കടപനിസ്റ്റുമഭാരനിലഭാത്തതനിനഭാൽ  കജഭാലനി  ഭഭാരലാംമൂലലാം  ഉകദലഭാഗസർക്കച്ച്  സമയബനനിതമഭായനി
ഫയലുകേൾ തതീർപ്പുകേല്പനിക്കുവഭാൻ കേഴെനിയുന്നെനിലഭാ എന്നെ വനിവരലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  തഭാത്കേഭാലനികേ  കജഭാലനിക്കഭാരഭായനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിൽ  കസവനലാം
അനുഷനിക്കുന്നെ ഡഭാറഭാ എൻടനി ഓപകററർമഭാർ  ധഭാരഭാളലാം ലതറ്റുകേൾ  വരുത്തനി ലഭാഭകത്തക്കഭാളുപരനി
സർക്കഭാരനിനുലാം ലപഭാതുജനങ്ങൾക്കുലാം നഷവലാം ബുദനിമുട്ടുലാം വരുത്തുന്നെതഭായനി ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനിൽ  ആവശലമഭായ  കടപനിസ്റ്റുമഭാരുലട  തസനികേ  സൃഷനിക്കുവഭാൻ
ശമനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കടപനിസച്ച്  നനിയമനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  27-10-2016  തതീയതനിയനിലല
ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)  153/2013/LSGD ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഡനി.ടനി.പനി.  ഓപകററർ
തസനികേ മഭാറനി  എൽ.ഡനി.  കടപനിസച്ച്  തസനികേ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിൽ  ലകേഭാണ്ടുവന്നെതുകപഭാലല
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പ്രസ്തുത  തസനികേ  ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാൻ  എന്തച്ച്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)    ശദയനില്ലപടനിടനില.   എന്നെഭാല് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
കേമ്പന്യൂടര്  അധനിഷനിതമഭായ  എലഭാ  കജഭാലനികേളനിലുലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നെതനിനച്ച്
കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള  ലടകനിക്കല്  അസനിസന്റുമഭാരുലട  കസവനലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല ഡഭാറഭാ എനടനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി)  ഇഇൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി) പഞഭായത്തച്ച് വകുപനില് ഡനി.റനി.പനി. ഓപകററര് തസനികേ നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ഇതനികനല് തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടനില. 

 കുടുലാംബശതീയുലട പ്രവര്ത്തന വനിപുലതീകേരണലാം

205 (1653) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .     ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .     ലകേ  .    ബഭാബു : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലതീകേരനിചച്ച്  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലല വനികേസനത്തനിനുലാം കുടനിലവള്ള പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം
കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളുലട ഇടലപടല് എത്രമഭാത്രലാം ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  അയല്ക്കൂടലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങലള നവതീകേരനിക്കുലമന്നെ പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ കേഭാരലങ്ങള എലന്തലഭാലാം;

(ഡനി)  സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ പദതനികേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
കുടുലാംബശതീലയ ഏതച്ച് തരത്തനില് ഇടലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെഭാണച്ച്  കേരുതുന്നെതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  

• കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടന  സലാംവനിധഭാനലത്ത  സമയബനനിതമഭായനി
നവതീകേരനിക്കുകേ എന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാലട  'ദനിശ'  കേലഭാമ്പയനിനച്ച് തുടക്കലാം
കുറനിച്ചു.  കുടുലാംബശതീയുലട  അലാംഗസലാംഖല  50  ലക്ഷമഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ദനിശ  കേലഭാമ്പയനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

• അയല്ക്കൂട  അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  കുടുലാംബശതീ  പദതനികേലളപറനി
പൂര്ണമഭായ  അറനിവച്ച്  നല്കുന്നെതനിനച്ച്  കുടുലാംബശതീ  സ്കൂള  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

• വകയഭാജന  അയല്ക്കൂടലാം,  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള
കനരനിടുന്നെവര്ക്കുള്ള  അയല്ക്കൂടലാം,  എസച്ച്.സനി.,  എസച്ച്.റനി.,
നന്യൂനപക്ഷലാം,  തതീരകദശലാം,  ടഭാനസ്ലജനഡന,  അനലസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  വനിധവകേള എന്നെതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനികലയച്ച് കൂടുതല്
അയല്ക്കൂടങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   നനിലവനില്  പുതുതഭായനി  3956  പ്രകതലകേ
അയല്ക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിച്ചു. 

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  കകേരളത്തനിലല  തരനിശ്ശുഭൂമനികേള  കേലണത്തുകേയുലാം
6938  ഏക്കര് തരനിശ്ശുഭൂമനിയനില് കൃഷനി ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തു.   കുടുലാംബശതീ വഴെനി ഭക്ഷല
സസ്വയലാംപരലഭാപത കനടഭാനഭായനി 2006 മുതല് സലാംഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
പഭാടത്തനിനഭായനി ഭൂമനി ഏലറടുത്തച്ച് കൃഷനി ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.  നനിലവനില് 59478

ഗ്രൂപ്പുകേള  43375  ലഹക്ടര്  ഭൂമനിയനില്  കൃഷനി  ലചേയ്തു  വരുന.  സലാംസഭാനത്തച്ച്
വനിഷവനിമുക്തമഭായ  പചക്കറനികേളുലാം  പഴെവര്ഗങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  ഉതകുന്നെ
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പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി കുടുലാംബശതീയുലട അയല്ക്കൂടങ്ങള അവരുലട പ്രകദശത്തച്ച്
ആവശലമുള്ള  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  'ലപഭാലനിവച്ച്'  എന്നെ  കപരനില്
സലാംഘകൃഷനി നടത്തുന്നെതനിനുള്ള പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അയല്ക്കൂടങ്ങള വഴെനി
ചുരുങ്ങനിയതച്ച്  3  ലസന്റെനില്  152000  ഗ്രൂപ്പുകേള ഇതനിലൂലട  കൃഷനി ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തു.

ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  7287  കുളങ്ങള
കുടുലാംബശതീ മുകഖന വൃത്തനിയഭാക്കനി.

(സനി)   അയല്ക്കൂട  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  നവതീകേരനിക്കുന്നെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല  സസ്വയലാം  വനിലയനിരുത്തല്  നടത്തനിയ  മുഴുവന
അയല്ക്കൂടങ്ങളനില്  നനിനലാം  80  മഭാര്ക്കനിനച്ച്  മുകേളനില്  മഭാര്ക്കച്ച്  വഭാങ്ങനിയ
അയല്ക്കൂടങ്ങലള  കുടുലാംബശതീയുലട  പരനിശതീലന  ഗ്രൂപ്പുകേലള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വതീണ്ടുലാം
വനിലയനിരുത്തല് നടത്തുന്നെതഭാണച്ച്.   പ്രസ്തുത വനിലയനിരുത്തലനില്  80  മഭാര്ക്കച്ച്  ലഭനിച
അയല്ക്കൂടങ്ങലള ലമന്റെര് അയല്ക്കൂടങ്ങളഭായനി ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത ലമന്റെര്
അയല്ക്കൂടങ്ങലള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കമഭാശലാം  അയല്ക്കൂടങ്ങലള  പരനിശതീലനിപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.   കൂടഭാലത അയല്ക്കൂടങ്ങലള കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് കുടുലാംബശതീ സ്കൂള എന്നെ പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(ഡനി)   നനിലവനില്  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയുലട  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള
കേലണത്തുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള സര്കവ്വ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കുടുലാംബശതീ അലാംഗങ്ങള
വഴെനിയഭാണച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല
ഇനഷസ്വറനസച്ച് പദതനിയഭായ ആര്.എസച്ച്.ബനി.ലലവ./ചേനിസച്ച് കേലഭാമ്പയനിനുലാം കുടുലാംബശതീ
അലാംഗങ്ങള  വഴെനിയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതച്ച്.   സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  വനിവനിധ
സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ പദതനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള അവകബഭാധലാം ജനങ്ങളനില് എത്തനിക്കഭാനുലാം
അതനിലന്റെ  ഗണഫലലാം  അര്ഹരഭായവര്ക്കച്ച്  പരമഭാവധനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  കുടുലാംബശതീ
സലാംവനിധഭാനലത്ത ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാവന്നെതഭാണച്ച്. 

 തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സര്വ്വതീസച്ച്

206 (1654)ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫച്ച്   :
ശതീ  .     ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .     എല്കദഭാസച്ച് കുന്നെപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സര്വ്വതീസനില് ഏലതലഭാലാം വകുപ്പുകേലള ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനഭാണച്ച്
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തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്;

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുലട  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ചകേള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് സലാംഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേളുലട നനിലപഭാടച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സര്വ്വതീസച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  പഞഭായത്തച്ച്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ഗഭാമവനികേസനലാം,  നഗരഗഭാമഭാസൂത്രണലാം,

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേലള
ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ ലപര്കഫഭാമനസച്ച് ഓഡനിറച്ച്,
നഗര  ഗഭാമഭാസൂത്രണ  വനിജനിലനസച്ച്  വനിലാംഗച്ച്,  വനികേസന  അകതഭാറനിറനികേള
തുടങ്ങനിയവലയ കൂടനി ഉളലപടുത്തഭാനുലാം ആകലഭാചേനിക്കുനണച്ച്.

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചച്ച് ജതീവനക്കഭാരുലട സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനി
വരുന.

(ഡനി)  ലപഭാതുസര്വ്വതീസനിലന്റെ ലസഷലല് റൂള രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കലഭാക്കല്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേതീഷലന  സര്ക്കഭാര്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കുറനികക്കഭാല് പഞഭായത്തച്ച് ഭരണസമനിതനി

207  (1655)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് കുറനികക്കഭാല് ഗഭാമ പഞഭായത്തച്ച് പ്രസനിഡന്റെനിലന
അവനിശസ്വഭാസത്തനിലൂലട നതീക്കനിയ വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസനിഡന്റെനിലന  മഭാറ്റുന്നെതനിനഭായനി  പഞഭായത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക  മുന്നെണനിയനില്
നനിന്നെച്ച് മതരനിചച്ച് ജയനിചവരഭാണച്ച് കവഭാടച്ച് ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അലാംഗതീകൃത  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനിയുലട  കലബലനില്  മതരനിചച്ച്  പഭാര്ടനി
വനിപനിലനതനിലര  കവഭാടച്ച്  ലചേയ  ലമമ്പര്മഭാലര  അകയഭാഗലരഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം
പരഭാതനി കരഖഭാമൂലലാം സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  കുറനികക്കഭാല് പഞഭായത്തനിലല അവനിശസ്വഭാസവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള
ആകരഭാപണങ്ങല് സലാംബനനിചച്ച് അകനസ്വഷണലാം നടത്തുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  
(ബനി) യു.ഡനി.എഫച്ച്. - ലഎ.എന.സനി. - 4

ആര്.എസച്ച്.പനി. - 1

എന.ഡനി.എ. - ബനി.ലജ.പനി. - 3

സസ്വതനന - 1

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാരനില് പരഭാതനികേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. 

പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച് സഭാപനങ്ങളുലട തനതച്ച് വരുമഭാനലാം

208  (1656)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച് സഭാപനങ്ങളഭായ ഗഭാമ,  കബഭാക്കച്ച്,  ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളുലട
തനതച്ച് വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി) ഈ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനി പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; അവ
ഏലതലഭാലാം; പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞഭായത്തനിലന്റെ തനതുവരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതുമഭായനി ബനലപടച്ച്
പഞഭായത്തനിലന്റെ  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  പ്രധഭാന  കസഭാതസ്സഭായ  വസ്തു  നനികുതനി  കകേരള
പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച് ആക്ടച്ച് ലസക്ഷന 203 (4) പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ 5 വര്ഷലാം കതഭാറുലാം 25%
വര്ദനിപനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്  (പ്രതനിവര്ഷലാം  5%  നനിരക്കനില്).   വസ്തു  നനികുതനി
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  13-3-2013-ലല  സ.ഉ.(പനി)  88/13/തസസ്വഭവ.  നമ്പര്
വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.   ആയതച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ
വരുമഭാനത്തനില്  കേഭാരലമഭായ  പുകരഭാഗതനി  ലലകേവരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  നനികുതനി-
നനികുതനികയതര വരുമഭാന കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിലചടുക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച് തനതച്ച് വരുമഭാന കസഭാതസ്സുകേള ഇല.  വഭാടകേ,
കലലത്തുകേ  തുടങ്ങനിയ  നഭാമമഭാത്രമഭായ  തനതച്ച്  വരുമഭാനലാം  മഭാത്രകമ  നനിലവനിലുള്ളൂ.
കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തുകേളുലട തനതച്ച് വരുമഭാനലാം ഉയര്ത്തഭാന നനിലവനില് വലവസകേള ഇല.

(ബനി)  ഉണച്ച്. 13-3-2013-ലല സ.ഉ.(പനി) 88/13/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര് വനിജഭാപനലാം.
(പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*)

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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 തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ ബജറച്ച് വനിഹനിതലാം

209 (1657)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബജറച്ച്
വനിഹനിതത്തനിലന്റെയുലാം  ഓകരഭായനിനത്തനിലുമുള്ള  ലചേലവനിലന്റെയുലാം  (2017  ജനുവരനി
31 വലര) ഇനലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കച്ച് നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബജറച്ച്
വനിഹനിതത്തനിലന്റെയുലാം  ഓകരഭായനിനത്തനിലുമുള്ള  ലചേലവനിലന്റെയുലാം  (2017  ജനുവരനി  31

വലര) ഇനലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

 തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല എഞനിനതീയര്മഭാരുലട കുറവച്ച്

210 (1658) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ആവശലത്തനിനച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാര്
ലഭലമലഭാത്ത വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  എന്തച്ച്  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   തസനികേ  തനിരനിച്ചുള്ള ഒഴെനിവകേള  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് 1

എകനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര് 7

അസനിസന്റെച്ച് എകനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര് 38

അസനിസന്റെച്ച് എഞനിനതീയര് 91 (ജനറല് -33, ലപ്രഭാകമഭാഷന -31,

പനി.എചച്ച്. -27)
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(ബനി)  അസനിസന്റെച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.  മുകഖനയുലാം
ലപ്രഭാകമഭാഷന  മുകഖനയുലാം  നനികേത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം
തസ്വരനിതലപടുത്തുവഭാന  എലാംകപഭായച്ച് ലമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചേഞച്ച്  മുകഖന  അസനിസന്റെച്ച്
എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  നനിയമനലാം  ഉടന  നടത്തഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
അസനിസന്റെച്ച്  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്  മുതലുള്ള  ഉയര്ന്നെ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള ഒഴെനിവകേള ഹയര് ഡനി.പനി.സനി.  കൂടനി നനികേത്തുന്നെതനിനുലാം നടപടനി
ലലകേലക്കഭാണച്ച് വരുന. 

       കകേഭാടയല് സഹകേരണ ആശുപത്രനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

211  (1659)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല്  സഹകേരണ ആശുപത്രനിയുലട  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനിക്കഭായനി,
ലചേയര്മഭാന സമര്പനിച അകപക്ഷ പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സഹകേരണ ആശുപത്രനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നെതച്ച്
സലാംബനനിച കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതു  ആവശലലാം  എന്നെ  വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി
നല്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേഭാടയല്  സഹകേരണ  ആശുപത്രനിയുലട  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി
യുമഭായനി ബനലപട അകപക്ഷ ലഭനിചനിടനില. എന്നെഭാല് 2008-ലല കകേരള ലനല്വയല്
തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാടയല്  സഹകേരണ  ആശുപത്രനി
ലനല്വയല് പരനിവര്ത്തനലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച് സമര്പനിച അകപക്ഷ 14-11-2016-ലല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ) 957/2016/കൃഷനി ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം നനിരസനിചനിട്ടുണച്ച്.    

(ബനി&സനി)  ബഭാധകേമല.

പഞഭായത്തുകേളനിലല കജഭാലനിഭഭാരലാം

212  (1660)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം പഞഭായത്തുകേളനിലല
കജഭാലനിഭഭാരലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പഞഭായത്തുകേളനിലല ഫ്രണച്ച് ഓഫതീസച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് 

ഫ്രണച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  എലഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ഒരു

കഭാര്ക്കനികന്റെയുലാം  ഓഫതീസച്ച്  അസനിസന്റെനികന്റെയുലാം തസനികേകേൾ  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങലള  തുടര്ന്നെച്ച്  18  മഭാസമഭായനി

മുടങ്ങനികേനിടന്നെനിരുന്നെ  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനി  തസനികേയനിലല  204  ഒഴെനിവകേള

ഉളലപലടയുള്ള  മുഴുവന  തസനികേകേളനിലുലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന  മുകഖന  ജതീവനക്കഭാലര

നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴെനി നനിയമനലാം നടകത്തണ കഭാര്ക്കച്ച്,

ഓഫതീസച്ച്  അറനഡന്റെച്ച്  മുതലഭായ  തസനികേകേളനിലല  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  തലന്നെ

റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്യുകേയുലാം നനിയമനലാം നടത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവനില്  ഫ്രണച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല

ഒരു  കഭാര്ക്കനിനുലാം  ഒരു  ഓഫതീസച്ച്  അറനഡന്റെനിനുലാം  ഓകരഭാ  ദനിവസവലാം  ലറഭാകടഷന

അടനിസഭാനത്തനില് അതഭാതച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള ചുമതല നല്കുനണച്ച്.   ഫ്രണച്ച്

ഓഫതീസച്ച് സലാംവനിധഭാനത്തനിനച്ച് മഭാത്രമഭായനി ജതീവനക്കഭാലര അനുവദനിക്കുന്നെതച്ച് ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില.

 കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടഭാനുള്ള നടപടനി

213 (1661) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :

ശതീ  .     പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :

ശതീ  .     എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന :

ശതീ  .     ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നെതനിനച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ

വകുപച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ ലകേടനിട സമുചയങ്ങളുലാം ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള മഴെലവള്ള

സലാംഭരണനികേള  നനിര്ബനമഭായുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്നെ നനിയമലാം  പഭാലനിക്കലപടുനലണന്നെച്ച്

ഉറപ്പുവരുത്തഭാന പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  വലനിയ  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനികേള  ഇലഭാത്തതുമൂലലാം
ഭൂഗര്ഭജലലാം  കമഭാതതീതമഭായനി  ഊറനിലയടുക്കുന്നെതനിനഭാല്  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനിലല
കേനിണറുകേള വറനി കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം ഉണഭാകുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഭൂഗര്ഭജലലാം  അമനിതമഭായനി
ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിലനതനിലര എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതു കേനിണറുകേളുലടയുലാം കുളങ്ങളുലടയുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച് പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.  പുതനിയ  കേനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
സബ്സനിഡനി നല്കേനി വരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷന എടുക്കുന്നെതനിനുലാം
സബ്സനിഡനി  നല്കുനണച്ച്.   എലഭാവര്ക്കുലാം  എനലാം  കുടനിലവള്ളലാം  എന്നെ  ലക്ഷലലാം
ലലകേവരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഹ്രസസ്വകേഭാല-ദതീര്ഘകേഭാല  പദതനികേള  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുനണച്ച്.   മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി മഴെക്കുഴെനി നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മഴെലവള്ള സലാംഭരണനി,  കേനിണര് റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്
ലപഭാതുകേനിണറുകേളുലടയുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നെനിവ  നടപഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.   ബഹു.

മുഖലമനനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  13-10-2016-ല്  കചേര്ന്നെ  കയഭാഗത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  നഗരസഭഭാ  തലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലഭാ നഗരസഭകേളക്കുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടഭാനുലാം  വരഭാന  കപഭാകുന്നെ  മണ്സൂണ്
കേഭാലലത്ത  ജലസലാംഭരണലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം  PMKSY-WDC  പദതനി
പ്രകദശങ്ങളനില്  പുതനിയ  കുളങ്ങള,  ലചേറനിയ  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാലാം,  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനി,
നതീരുറവ സലാംരക്ഷണലാം,  കേനിണര് റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്,  ഷടര്,  വനിസനിബനി മുതലഭായവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നെതീ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   കൂടഭാലത
നനിലവനിലുള്ള കുളങ്ങളുലട ലചേളനി നതീക്കനി ആഴെലാം കൂടനി സലാംഭരണകശഷനി വര്ദനിപനിക്കല്,
ലചേക്കച്ച്  ഡഭാലാം,  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനി  എന്നെനിവയുലട  പുനരുദഭാരണലാം,  പരമ്പരഭാഗത
ജലസലാംഭരണ മഭാര്ഗങ്ങളഭായ മടക്കലാം, പള്ളലാം, ലപഭാട, കുഴെനി, തലക്കുളലാം മുതലഭായവയുലട
പുനരുദഭാരണവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  എന്നെനിവയുലാം  ഏലറടുത്തു  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
ഇതനിനുപുറകമ  ഉറവനിടത്തനില്  തലന്നെ  മഴെലവള്ളലാം  ഭൂമനിയനികലയച്ച്  ആഴ്ന്നനിറങ്ങനി  ഭൂഗര്ഭ
ജലവനിതഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  മണച്ച്  ജല  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേളഭായ
കകേഭാണ്ടൂര്  ബണനിലാംഗച്ച്,  കകേഭാണ്ടൂര്  ലടഞനിലാംഗച്ച്,  ലതങ്ങനിനുലാം  കേമുകേനിനുലാം  തടലാംതുറക്കല്,
ബഞച്ച്  ലടറസനിലാംഗച്ച്  മുതലഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   കൂടഭാലത
ജലസലാംരക്ഷണലാം  സലാംബനനിച  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
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പഞഭായത്തുകേളുലട കനതൃതസ്വത്തനില് നടത്തനി വരുന.  അയങ്കഭാളനി നഗര ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്
പദതനിയനില്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാനുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   ഉണച്ച്.   2011-ലല കകേരള പഞഭായത്തച്ച് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള
ചേടലാം  102-ല്  ടഇൗണ്  പഭാനനിലാംഗച്ച്  സ്കതീമനില്  മറ്റുവനിധത്തനില്  സഷമഭായനി  വലവസ
ലചേയനിടനിലഭാത്ത പക്ഷലാം ഗ്രൂപച്ച് എ 1, ഗ്രൂപച്ച് എ 2, ഗ്രൂപച്ച് ബനി, ഗ്രൂപച്ച് സനി, ഗ്രൂപച്ച് ഡനി, ഗ്രൂപച്ച്
ഇ, ഗ്രൂപച്ച് എഫച്ച്, ഗ്രൂപച്ച് ജനി1, ഗ്രൂപച്ച് ജനി2 ഒകേതപനസനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള എലഭാ പുതനിയ
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലടയുലാം  അഭനിവഭാജല  ഘടകേമഭായനി  കമല്ക്കൂര  മഴെലവള്ള
സലാംഭരണത്തനിലൂലട  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സഭാപനികക്കണതഭാലണന്നെച്ച് വലവസ ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനില് ഗ്രൂപച്ച് എ 1  ഉളലപടുന്നെ
വഭാസഗൃഹ  വനിഭഭാഗ  ലകേടനിടങ്ങള  ലമഭാത്തലാം  തറ  വനിസതീര്ണലാം  150  സ്കസ്വയര്  മതീറര്
വലരയുലാം  അവയുലട  ലകേടനിട  ഭൂമനിയുലട  ലമഭാത്തലാം  വനിസതീര്ണലാം  320  സ്കസ്വയര്  മതീറര്
വലരയുമഭാലണങ്കനില്,  ഏകേ കുടുലാംബ വഭാസഗൃഹ വനിഭഭാഗ ലകേടനിടങ്ങളുലട സലാംഗതനിയനില്
മഴെലവള്ള  സലാംഭരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിര്ബനമഭാകുന്നെതലഭാലയനലാം  വലവസ
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  

ചേടപ്രകേഭാരലാം മഴെലവള്ള സലാംഭരണ സലാംവനിധഭാനലാം ആവശലമഭായ ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച്
അപ്രകേഭാരമുള്ള ലകേടനിടങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ അനുമതനിയഭായനി സമര്പനിക്കുന്നെ പഭാനനില്
മഴെലവള്ള സലാംഭരണ സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളലപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണച്ച്.   2011-ല് ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള പ്രഭാബലലത്തനില് വന്നെ തതീയതനി മുതല് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ
ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാലണനലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനച്ച്  കവണനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  എലഭാ
പഞഭായത്തച്ച് ലഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള അദലഭായലാം 16(എ) യനില്
പരഭാമര്ശനിച  പ്രകേഭാരലാം  വതീടുകേളനിലുലാം  വഭാണനിജല  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  മഴെലവള്ള
സലാംഭരണനി നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ചേടപ്രകേഭാരലാം മഴെലവള്ള സലാംഭരണനി സലാംവനിധഭാനലാം
ആവശലമഭായ  ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച്  അപ്രകേഭാരമുള്ള ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനിയഭായനി
സമര്പനിക്കുന്നെ പഭാനനില് മഴെലവള്ള സലാംഭരണ സലാംവനിധഭാനലാം ഉളലപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണച്ച്.
ഇഇൗ  കേഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ഇഇൗ  ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി അനുവദനിക്കുന്നെതച്ച്. 

(സനി)  ഉണച്ച്.

(ഡനി)   ചേതീഫച്ച്  ലസകടറനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  കചേര്ന്നെ  പ്രതീ  മണ്സൂണ്
ഒരുക്കങ്ങള സലാംബനനിച കയഭാഗത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത വരളചഭാ സനിതനിഗതനികേള
വനിശദമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയുലാം  തതമയലാം  അനുഭവലപടുന്നെ  കേഠനിനമഭായ  ചൂടുലാം,
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വരളചയുലാം  ജലദഇൗര്ലഭലവലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഭൂഗര്ഭജല  പുനക്ഷമത  സലാംവനിധഭാനലാം
ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച്  കവണ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത കയഭാഗ നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പുതുതഭായനി
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതുലാം,  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്നെതുമഭായ  ലകേടനിടങ്ങളനില്  ചേടപ്രകേഭാരലാം
ഭൂഗര്ഭജല പുനക്ഷമതഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച് എന്നെച്ച് ഉറപച്ച് വരുത്തനിയ
കശഷലാം  മഭാത്രകമ  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച്  നമ്പര്  നല്കേനി  ഒകേതലപനസനി
സഭാക്ഷലപത്രലാം  അനുവദനിക്കഭാന  പഭാടുള്ളൂ  എന്നെച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി  പഞഭായത്തച്ച്
ഡയറക്ടര് സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ ചേടലാം 16(എ)  യനില് ചേടലാം 109(എ)

പ്രകേഭാരലാം നനില വനിസതീര്ണലാം 150 M2  വലരയുലാം ആലകേ കപഭാടച്ച് വനിസതീര്ണലാം  320 M2

വലരയുമുള്ള  ലകേടനിടങ്ങള  ഒഴെനിലകേ  എലഭാ  പുതനിയ  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കുലാം
അഭനിവഭാജലഘടകേമഭായനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയുള്ള  ഭൂഗര്ഭജല  കപഭാഷണ
കമതീ കേരണങ്ങള സജതീകേരനികക്കണതഭാലണന്നെച്ച് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്. 

 അതനിരപനിള്ളനിയനിലല വനികനഭാദ നനികുതനി പഞഭായത്തനിനച്ച് 
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി

214  (1662)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി ഏലറ പനികന്നെഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നെ ആദനിവഭാസനി, കതഭാടലാം,

വനലാം  കമഖലകേള  കൂടുതലഭായുള്ള  അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനില്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
യഥഭാസമയലാം  ശമ്പളലാം  നല്കുന്നെതനിനുകപഭാലുലാം  വരുമഭാനമനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം
നനിലനനില്ക്കുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത പ്രധഭാന ടൂറനിസച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലഭാന്നെഭായ അതനിരപനിള്ളനിയനിലലത്തുന്നെ
ടൂറനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനലാം  വനലാം  വകുപച്ച്  V.S.S.  വഴെനി  പനിരനിലചടുക്കുന്നെ  പ്രകവശന
സലാംഖലയനില് നനിനലാം വനികനഭാദ  നനികുതനി  പഞഭായത്തനിനച്ച്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
അടനിയന്തനിര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)   വകുപ്പുതലത്തനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

800/2019



290 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

 സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനി 

215 (1663) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണച്ച്,  ജലലാം,  കജവസമ്പത്തച്ച് ഇവലയ പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നെ തരത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ./ഐ.ഡബനിയൂ.എലാം.പനി.  പദതനി  മറച്ച്
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ഫണച്ച്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  സുഗമമഭായനി  നടത്തനികപഭാരുകേയുലാം
ലചേയ്യുനലണങ്കനിലുലാം  കകേരളത്തനില്  മഭാത്രലാം  പദതനിയച്ച്  ഫണച്ച്  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതച്ച്
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുതലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരുന്നെ  സലാംകയഭാജനിത
നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനി  (പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ.)/  ഐ.ഡബനിയൂ.എലാം.പനി.
നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നെതുലാം  അതനില്  ഉളലപട  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാലര  പനിരനിച്ചുവനിടുന്നെതനിനുമുള്ള
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തുലലകജഭാലനിക്കച്ച് തുലലവരുമഭാനലാം എന്നെ സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട വനിധനിപ്രകേഭാരലാം
പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ./ഐ.ഡബനിയു.എലാം.പനി.  പദതനിയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നെ
കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് കവതന വര്ദനവച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2016-17  വര്ഷലാം  11.37  കകേഭാടനി  രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ടനി  തുകേ  തതീലര  അപരലഭാപമഭായതനിനഭാല്  അധനികേമഭായനി  തുകേ
അനുവദനിക്കുവഭാന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)   ഇല.

(സനി)   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  മതനിയഭായ  ഫണച്ച്  ലഭലമഭായഭാല്  കവതന
വര്ദനവനിനുള്ള ആവശലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

 നഗരവനികേസനത്തനിനഭായനി മഭാസര് പഭാന

216 (1664) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരവനികേസനത്തനിനഭായനി  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരസഭ  തയഭാറഭാക്കനിയ
കേരടച്ച് മഭാസര് പഭാന റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എന്നെഭാണച്ച് എന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ജനകേതീയ സമരങ്ങലള തുടര്ന്നെച്ച്  കേഭാടഭായനികക്കഭാണലാം,  ആറനിപ്ര പ്രകദശലത്ത
ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് ഒഴെനിവഭാക്കനി പുതനിയ മഭാസര് പഭാന തയഭാറഭാക്കുവഭാന നഗരഭാസൂത്രണ
വകുപനികനഭാടുലാം, തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭകയഭാടുലാം മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുകന്നെഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  എന്നെച്ച്  കചേര്ന്നെ  മനനിസഭഭാകയഭാഗമഭാണച്ച്  ഈ  തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല

കക്ഷമ ലപനഷനുകേള

217  (T*1665)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ കക്ഷമ ലപനഷനുകേളക്കച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
എത്ര തുകേയഭാണച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച് ;

(ബനി) ഇതനില് കുടനിശ്ശേനികേ ഇനത്തനില് എത്ര തുകേയഭാണച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച് ;

(സനി)  കക്ഷമ  ലപനഷന  ലഭനിക്കഭാന  അകപക്ഷനിചവരനില്  അര്ഹതലപട
ആര്ലക്കങ്കനിലുലാം  ഇനനി  തുകേ  നല്കേഭാനുകണഭാ;  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം
പരഭാതനി ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കക്ഷമ ലപനഷനുലാം  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനള്ള ആനുകൂലലവലാം  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നെവര്ക്കച്ച്
കക്ഷമ ലപനഷന റദ്ദേഭാക്കനിയ കേഭാരണലാം എലന്തന്നെച്ച് സദയലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ ലപനഷനുകേളക്കച്ച്
ആയനി 2016 ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം വലര 3942.35 കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില് 1389.58 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള അലാംഗതീകേരനിചച്ച് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കനിയ
എലഭാ ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം തുകേ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷന  നല്കുന്നെ
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട കക്ഷമലപനഷനഭാണച്ച് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി തടഞ്ഞുവചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ടനി
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് 600 രൂപ നനിരക്കനില് കക്ഷമ ലപനഷന തുടര്നലാം നല്കുന്നെതഭാണച്ച്.

      വനിദലഭാലയങ്ങളക്കച്ച് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന അനുമതനി

218 (1666)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-നച്ച്  കശഷലാം  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്
എത്ര  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കച്ച്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  അനുമതനി  ലഭനിച്ചുലവനലാം
ഓകരഭാന്നെനിനുലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചുലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് ഓകരഭാന്നെനിലന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നെച്ച്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല എത്ര സ്കൂളുകേളക്കച്ച് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
നബഭാര്ഡനിനച്ച് ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനച്ച്  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനി  കനടഭാന  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഒനപതച്ച് വനിദലഭാലയങ്ങളക്കച്ച് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*  

(സനി)  ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഒരു സ്കൂളനിലന്റെ ലപ്രഭാകപഭാസല് നബഭാര്ഡനിനച്ച്
സമര്പനിച്ചു.  അതനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച്ചു.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.

   ഭനിന്നെകശഷനിയുള്ളവരുലട സമഗ പരനിചേരണത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേ പദതനി

219 (1667) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ. വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ.   അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  ഭനിന്നെകശഷനിയുള്ളവരുലട  സമഗ
പരനിചേരണത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയച്ച്  മഭാത്രകമ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കൂ  എന്നെച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലലമഭാരുക്കുവഭാന  എലാം.എല്.എ.

മഭാരുലടയുലാം  എലാം.പനി.മഭാരുലടയുലാം  പ്രകതലകേ  ഫണച്ച്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന  അനുമതനി

നല്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇല.   വനികേസന  ഫണനിലന്റെ  5  ശതമഭാനലാം  തുകേ  കുടനികേളക്കുലാം

ഭനിന്നെകശഷനിയുള്ളവര്ക്കുമഭായനി നതീക്കനിവയണലമന്നെ നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി)   ഉണച്ച്.  പ്രസ്തുത ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗനിചച്ച് അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച് നല്കുന്നെ അടനിസഭാന

സഇൗകേരല  വനികേസനലാം  അവര്ക്കച്ച്  സഇൗഹഭാര്ദ്ദേപരവലാം  സഇൗകേരലപ്രദവമഭായനിരനിക്കണലമന്നെച്ച്

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനലത്ത അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച് ലലസഡച്ച് വതീല് ഘടനിപനിച

മുചക സ്കൂടറുകേളുലാം വതീല് ലചേയറുകേളുലാം നല്കേഭാനഭായനി എലാം.എല്.എ. മഭാരുലട പ്രകതലകേ

വനികേസന  നനിധനിയ്ലക്കഭാപലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്

നനിനള്ള തുകേ കൂടനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനച്ച് പ്രകതലകേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലട സഭാഫച്ച് പഭാകറണ് 

220  (1668)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലട  സഭാഫച്ച്  പഭാകറണ്

പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  എഴുപതനിനഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  ജനസലാംഖലയുള്ള

എത്ര ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളഭാണച്ച് നനിലവനിലുള്ളതച്ച്;

(സനി) അവ ഏലതലഭാമഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എഴുപതനിനഭായനിരത്തനിലധനികേലാം ജനസലാംഖലയുള്ള ഒളവണ ഗഭാമപഞഭായത്തനില്

ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  അനുമതനി  കതടനി

ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് നല്കേനിയ അകപക്ഷയനികനല് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  

(ബനി)   ഒന്നെച്ച്.

(സനി)  ഒളവണ ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്.

(ഡനി) 57437/ഇപനിഎ 1/13 നമ്പര് ഫയലനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

 എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളക്കച്ച് സമതീപലാം പക്ഷനിശലലലാം

221  (1669)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളക്കച്ച്  സമതീപലാം  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നെതുമൂലമുളള
പക്ഷനിശലലലാം ഇലഭാതഭാക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണച്ച് കകേലക്കഭാണനിട്ടുളളലതന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ തതീരുമഭാനങ്ങളനില് ഏലതഭാലക്ക നടപനിലഭാക്കനി;

(സനി)  ഇനനിയുലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുളള തതീരുമഭാനങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;  അതച്ച്
നടപഭാകക്കണ ഏജനസനി ഏതഭാണച്ച്;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ഏജനസനി എന്നെകത്തയച്ച് അതച്ച് നടപഭാക്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ  കുറച്ചുഭഭാഗലാം  അങ്കമഭാലനി
നഗരസഭഭാ  പരനിധനിയനിലഭാണച്ച്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്നെതച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരലാം  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം
തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭഭാ പരനിധനിയനിലഭാണച്ച് സനിതനി ലചേയ്യുന്നെതച്ച്.    

വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികനഭാടനുബനനിചച്ച്  വരുന്നെ  നഗരസഭഭാ  പ്രകദശങ്ങളനിലല
മഭാലനിനലലാം സമയഭാസമയങ്ങളനില് നതീക്കലാം ലചേയ്തു വരുന്നെതഭായനി അങ്കമഭാലനി നഗരസഭഭാ
ലസകടറനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  

തനിരുവനന്തപുരലാം എയര്കപഭാര്ടനിനച്ച് ചുറ്റുമുള്ള മഭാലനിനലനനികക്ഷപലാം ഇലഭാതഭാക്കുന്നെതനികലയച്ച്
എയര്കപഭാര്ടച്ച്  അകതഭാറനിറനിയച്ച്  മൂന്നെച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതുകൂടഭാലത  ബഹു.  കമയര്  തലന്നെ എയര്കപഭാര്ടച്ച്  അകതഭാറനിറനി  അധനികൃതരുമഭായനി
നഗരസഭ ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം ആകരഭാഗലവനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം
കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിരുന.  എയര്കപഭാര്ടനിനച്ച് ചുറ്റുലാം നനിലവനിലുള്ള മഭാലനിനലനനികക്ഷപലാം
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നഗരസഭയുലട കനതൃതസ്വത്തനില് മഭാറനിനല്കേഭാലമന്നെച്ച് അറനിയനിചനിരുന.  ടനി കമഖലയനില്
പനിന്നെതീടച്ച്  വരുന്നെ  മഭാലനിനലലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നഗരസഭഭാ
കപ്രഭാജക്ടച്ച് ലപ്രഭാകപഭാസല് നല്കേഭാലമനലാം കയഭാഗത്തനില് അറനിയനിച്ചു.   എയര്കപഭാര്ടച്ച്
അകതഭാറനിറനി  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ടനി  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  നടപഭാക്കഭാലമന്നെച്ച്  എയര്കപഭാര്ടച്ച്
അകതഭാറനിറനിലയ  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചച്ച്  കയഭാഗത്തനില്  പലങ്കടുത്തവര്  അറനിയനിചനിരുന.
കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  നഗരസഭ  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി
എയര്കപഭാര്ടച്ച് അകതഭാറനിറനിയച്ച് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  

കേരനിപ്പൂര് എയര്കപഭാര്ട്ടുമഭായനി ബനലപടച്ച് പള്ളനിക്കല് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് കേരനിപ്പൂര്
എയര്കപഭാര്ടനിലന്റെ  സമതീപത്തച്ച്  മതല,  മഭാലാംസ  വനിപണനലാം  നനിരുതഭാഹലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം
എയര്കപഭാര്ടച്ച്  പരനിസരത്തുള്ള  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങള  മഭാലനിനലലാം  പുറത്തച്ച്
നനികക്ഷപനിക്കരുലതന്നെച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നെതനിനുലാം തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി)   തനിരുവനന്തപുരലാം എയര്കപഭാര്ടനിനച്ച് ചുറ്റുലാം കൂടനിക്കനിടക്കുന്നെ 108 കലഭാഡച്ച്
മഭാലനിനലലാം നഗരസഭ പ്രകതലകേ പരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കനി, കനരനിടച്ച് 2 മഭാസലാം മുമ്പച്ച് നതീക്കലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  

തനിരുവനന്തപുരലാം കകേഭാര്പകറഷന  3  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള എയര്കപഭാര്ടച്ച്
അകതഭാറനിറനിയച്ച് തയഭാറഭാക്കനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

പള്ളനിക്കല്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  കേരനിപ്പൂര്  എയര്കപഭാര്ടച്ച്  സനിതനിലചേയ്യുന്നെ
കമഖലയനില്  മതല,  മഭാലാംസ  വനിപണനത്തനിനച്ച്  ലലലസനസച്ച്  നല്കുന്നെനില.   മറച്ച്
വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  കവസച്ച്  പുറത്തച്ച്  നനികക്ഷപനിക്കരുതച്ച്  എനള്ള  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  പഭാലനിക്കുനലണന്നെച്ച്  ഇടയനിടയച്ച്
പഞഭായത്തച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്. 

(സനി  &  ഡനി)   തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭ തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിച  പദതനി
എയര്കപഭാര്ടച്ച്  അകതഭാറനിറനി  നടപഭാക്കുകേ  എന്നെതഭാണച്ച്  ഇനനി  അവകശഷനിക്കുന്നെ
പരനിപഭാടനി.   ഏജനസനിലയ സലാംബനനിചച്ച്  എയര്കപഭാര്ടച്ച്  അകതഭാറനിറനിയനില് നനിനലാം
തതീരുമഭാനലമഭാനലാം തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭയച്ച് ലഭനിചനിടനില.  

 തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല മുന ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കച്ച് ലപനഷന

222 (1670) ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃതലപഞഭായത്തുകേളനിലലയുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലയുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലയുലാം
മുന ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കച്ച് ലപനഷന നല്കുന്നെ പദതനി ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; ഇഇൗ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  കവണനിവരുലമന്നെഭാണച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്;
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(ബനി) ലപനഷന തുകേ തകദ്ദേശ ഭരണസഭാപനങ്ങളുലട തനതച്ച് ഫണനില് നനിനലാം
കേലണത്തണലമന്നെ നനിര്കദ്ദേശലാം ഉകണഭാ;

(സനി)  മുന അലാംഗങ്ങളക്കച്ച് ചേനികേനിതഭാപദതനിയുലാം കക്ഷമനനിധനിയുലാം രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)   ബഭാധകേമല.

(സനി)  കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷനച്ച് പ്രവര്ത്തന ഫണച്ച് സസ്വരൂപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  തുകേ  കകേഭാണ്ടനിബന്യൂടച്ച്  ലചേയ്യുന്നെ
പഞഭായത്തുകേളനിലല  മുന  അലാംഗങ്ങലള  സമഗ  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  മുന അലാംഗങ്ങളക്കഭായനി കക്ഷമനനിധനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനില് ലപഭാതുസര്വ്വതീസച്ച്

223 (1671) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .     കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .     വനി  .  പനി  .  സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .     കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണവകുപനില് ലപഭാതുസര്വ്വതീസച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനലപട നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി) ഇതനിനുള്ള ലസഷലല് റൂള രൂപതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;

(സനി)  ലപഭാതു  സർവതീസച്ച്  രൂപതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ജതീവനക്കഭാരുലട
സര്വ്വതീസച്ച്  സതീനനികയഭാറനിറനി/ലപ്രഭാകമഭാഷന  എന്നെനിവ  സലാംബനനിച  ആശങ്കകേള
എപ്രകേഭാരലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്;  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്
സലാംഘടനകേളുമഭായനി സര്ക്കഭാര് ആശയ വനിനനിമയലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശ ഭരണസഭാപനങ്ങളുലട  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ പ്രകനിയയനില് ഘടകേ
സഭാപനങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനകമതീകേരണലാംകപഭാലുലാം  കൃതലമഭായനി
ഏകേതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് ലപഭാതുസര്വ്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരണലാം
ലകേഭാണച്ച് എന്തച്ച് കനടമഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിന  കേതീഴെനിലല  വനിവനിധ  സര്വ്വതീസുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ ലപഭാതു സര്വ്വതീസനിലന്റെ കേരടച്ച് ലസഷലല് റൂള
തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് കലഭാക്കല് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് കേമ്മേതീഷലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)   ഇല.

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  കലഭാക്കല്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേതീഷന  സലാംഘടനകേളുമഭായനി
ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തനി വരുന.

(ഡനി)  ലപഭാതുസര്വ്വതീസച്ച് രൂപതീകേരണലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
കസവന  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  ഉകദലഭാഗസരുലട
ലഭലത  ഉറപഭാക്കുവഭാനുലാം,  അതുവഴെനി  പ്രഭാകദശനികേ  ആസൂത്രണവലാം  നനിര്വ്വഹണവലാം
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം സഹഭായകേമഭാകുലമന്നെച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

 തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുകേളുലട ഏകേതീകേരണലാം

224  (1672)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണവകുപ്പുകേളുലട ഏകേതീകേരണലാം നടത്തഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില്  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതച്ച്  ഘടലാം  വലരയഭായനി  എന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഏകേതീകേരണലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  ലപഭാതുസമൂഹത്തനിനച്ച്
ഉണഭാവന്നെ കനടങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏകേതീകേരണലാം  എന്നെച്ച്  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുലമനലാം,  അതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര
നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തലഭാലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിന കേതീഴെനിലല വനിവനിധ സര്വ്വതീസുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ ലപഭാതുസര്വ്വതീസനിലന്റെ കേരടച്ച് ലസഷലല് റൂള
തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് കലഭാക്കല് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് കേമ്മേതീഷലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   ലപഭാതുസര്വ്വതീസച്ച് രൂപതീകേരണലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
കസവന  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  ഉകദലഭാഗസരുലട
ലഭലത  ഉറപഭാക്കുവഭാനുലാം,  അതുവഴെനി  പ്രഭാകദശനികേ  ആസൂത്രണവലാം  നനിര്വ്വഹണവലാം
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം സഹഭായകേമഭാകുലമന്നെച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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(സനി)  കേരടച്ച് ചേടലാം  2017 ഡനിസലാംബകറഭാലട പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നെഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെതച്ച്.  ബനലപട സലാംഘടനകേള, വകുപച്ച് അദലക്ഷനഭാര്, തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട അകസഭാസനികയഷനുകേള എന്നെനിവരുമഭായനി ചേര്ച ലചേയച്ച് കേരടച്ച് ചേടലാം
രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്.   സര്വ്വതീസച്ച് സലാംഘടനകേളുമഭായുള്ള ചേര്ചകേള
തുടര്നവരുന.  

കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.ലലവ.-2 പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള
കറഭാഡുകേള

225 (1673) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.കവ.-2 പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  എത്ര
കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭാണച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള അനുമതനി നല്കേനിയതച്ച്
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലമന്നെച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  5 കറഭാഡുകേളക്കച്ച്.

(ബനി)  അനുമതനി കേനിടനിയ  5  പ്രവൃത്തനികേളുലട ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന.  2017 ഏപ്രനില് മഭാസലാം പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നെച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി. മുകഖനയുള്ള പ്രവൃത്തനികേള

226 (1674)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട ആസനി വനികേസന ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കേഴെനിഞ്ഞെ
അഞച്ച്  വര്ഷക്കഭാലമഭായനി  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവകുപച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്
ലഡകപഭാസനിറച്ച്  വര്ക്കഭായനി  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  മുകഖന  ലചേയഭാന  തതീരുമഭാനനിച  എത്ര
പ്രവൃത്തനികേള ഉലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളനില്  തുകേ  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-ക്കച്ച്  ലഡകപഭാസനിറച്ച്  ലചേയ്തു
നല്കേനിയ എത്ര വര്ക്കുകേള ഉലണന്നെച്ച് മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഇതുവലര തുകേ ലഡകപഭാസനിറച്ച്  ലചേയ്തു നല്കേഭാത്ത എത്ര പ്രവൃത്തനികേള
ഉണച്ച് ;

(ഡനി)  ഈ  തുകേ  ലഡകപഭാസനിറച്ച്  ലചേയഭാന  കവകുന്നെതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വരനികേയുലാം  ഇനനിയുലാം  കവകേനിയഭാല്  പുതുക്കനിയ
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കകേണനിവരനികേയുലാം  ലചേയഭാല്  അധനികേരനിചച്ച്  വരുന്നെ  തുകേ  ആരച്ച്
വഹനിക്കുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇരുപത്തനിലയടച്ച് പ്രവൃത്തനികേള. 

(ബനി)    മണ്ഡലലാം പ്രവൃത്തനികേളുലട എണലാം

 തൃക്കരനിപ്പൂര്            11

 കേഭാഞ്ഞെങ്ങഭാടച്ച്             9

         കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്            4

(സനി)  നഭാലച്ച് പ്രവൃത്തനികേള.

(ഡനി)  ആസനി  വനികേസന  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചച്ച്  തുകേ  ലഡകപഭാസനിറച്ച്
ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലഎ.എ.ലലവ. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

227 (1675) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ.എലാം.എസച്ച്.  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില്ലപട ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
സഹകേരണ  ബഭാങ്കച്ച്  ഉളലപലടയുള്ള  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നെച്ച്
വഭായലയടുക്കഭാന അനുവഭാദലാം നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവച്ച്,  സമഭാന ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയഭായ ലഎ.എ.കവ.  വഭായയച്ച്  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിടനില  എന്നെതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്ദനരഭായ  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ഏലറ  കദഭാഷകേരമഭായ  പ്രസ്തുത  നയലാം,

ഇ.എലാം.എസച്ച്.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനികലതനിനച്ച്  തുലലമഭാക്കനി വഭായയച്ച് പ്രഭാപരഭാക്കഭാനുള്ള
ഉത്തരവനിറക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;
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(സനി)  ലഎ.എ.കവ.പദതനിയനിലല ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില് 
സഹഭായനിക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച് 
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  90/13/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  തതീയതനി  14-3-2013

പ്രകേഭാരമുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഇ.എലാം.എസച്ച്.  ഭവനപദതനിയുലടയുലാം
ലഎ.എ.ലലവ.  ഭവനപദതനിയനിലലയുലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  പുതുക്കനിയ
നനിരക്കനിലുള്ള ആനുകൂലലലാം നല്കുന്നെതനിനച്ച് ത്രനിതല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം
വഭായ എടുക്കുന്നെതനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   ബഭാധകേമല.

(സനി)   കമല് സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇനനിര  ആവഭാസച്ച്
കയഭാജന  പദതനിയനിലല  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കലള  സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കബഭാക്കച്ച്
പഞഭായത്തുകേള  വഭായലയടുത്തച്ച്  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത
സര്ക്കഭാര് അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി 400 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം ടനി തുകേയുലാം
ഇനനിര ആവഭാസച്ച് കയഭാജനയുലട ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.

 ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം

228 (T*1676)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനച്ച്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനച്ച്  പ്രകതലകേ  ഫണച്ച്
ലഭലമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  സലാംസഭാന  ബജറനില്  ഫണച്ച്  വകേയനിരുത്തനി
അനുവദനിക്കുനണച്ച്.  ഇഇൗ ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനച്ച് പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
കൂടഭാലത പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമതീണ് സഡകേച്ച് കയഭാജന പദതനി ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലാം
ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം നടത്തനി വരുന.
* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തുകേളനില് ലസകടറനി നനിയമനലാം

229  (1677)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എത്ര  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനില്  ലസകടറനി  തസനികേ  ഒഴെനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുനലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂലട  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നെ  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനി
തസനികേ  നനികേത്തുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം  തടസ്സങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ  എന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനി ഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നെ  മുഴുവന  ലസകടറനി  തസനികേകേളനിലുലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂലട
നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  44 (നഭാല്പത്തനിനഭാലച്ച്)

(ബനി)  ലപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂലട  നനികേകത്തണതഭായ  തസനികേയനില്  ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലനില.

(സനി)   കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  ലസകടറനിമഭാരുലട  കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനില്
നനിലവനില്  ഒഴെനിവള്ള  26  തസനികേകേളനികലയ്ക്കുലാം  ലലബ  ടഭാനസര്  നനിയമനത്തനില്
ഒഴെനിവള്ള  39  തസനികേകേളനികലയ്ക്കുമുള്ള  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
അടനിയന്തര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് കകേരള പബനികേച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഹരനിപഭാടച്ച് മണ്ഡലത്തനിലല പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.ലലവ. കറഭാഡുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

230  (1678)  ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.കവ.  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം നനിലവനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന്നെതുമഭായ
കറഭാഡുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഹരനിപഭാടച്ച്  മുനനിസനിപല്  അതനിര്ത്തനിയനിലൂലട  കേടന്നെച്ച്  പള്ളനിപഭാടച്ച്
പഞഭായത്തനില് അവസഭാനനിക്കുന്നെ പ്രതനിമുഖലാം-ചൂരലഭാക്കല് കറഭാ ഡനിലന്റെ നനിര്വ്വഹണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള കവകുന്നെതനിലന്റെ കേഭാരണലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(സനി)  ഹരനിപഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.കവ.  കറഭാഡുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ
നമ്പര്

കറഭാഡനിലന്റെ കപരച്ച്         കറഭാഡുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം

1 KR-01-56 

പവ്വര്ഹഇൗസച്ച് ഹസ്കപുരലാം കറഭാഡച്ച്

ഇഇൗ  കറഭാഡനിലന്റെ  പണനി  2017  ഏപ്രനില്
മഭാസകത്തഭാലട പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലമന്നെച്ച്
കേരുതുന.

2 KR-01-55

കേരതീപ്പുഴെ  ലവസച്ച്  കകേഭാടക്കയലാം
ഇഇൗസച്ച് കറഭാഡച്ച്

ഇഇൗ  കറഭാഡനിലന്റെ  G2 ലമറലനിലാംഗച്ച്  വലര
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 2017 കമയച്ച് മഭാസകത്തഭാലട
പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലമന്നെച്ച്
കേരുതുന.

3 KR-01-12 

പ്രതനിമുഖലാം- ചുരലഭാക്കല് കറഭാഡച്ച്

പഭാടത്തനിലന്റെ  നടുവനിലൂലട  കപഭാകുന്നെ
കറഭാഡച്ച് മണനിട്ടുയര്ത്തനി ടഭാര് ലചേയഭാനഭാണച്ച്
PMGSY പദതനി.  മണച്ച് ഫനിലച്ച് ല ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്
പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി  ലകേകടണതുള്ളതനിനഭാല്  ഇതുകൂടനി
കചേര്ത്തുള്ള  പുതുക്കനിയ  എസനികമറച്ച്
തയഭാറഭാകക്കണതുണച്ച്.   

(ബനി)    പ്രതനിമുഖലാം  -ചൂരലഭാക്കല് കറഭാഡനിനച്ച്  സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി ലകേട്ടുന്നെതനിനച്ച്
എസനികമറനില് വകേലകേഭാള്ളനിചനിരുന്നെനില.  ഇതുലാംകൂടനി കചേര്ത്തുള്ള പുതുക്കനിയ എസനികമറച്ച്
തയഭാറഭാക്കുന്നെ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

   നബഭാര്ഡനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട പദതനികേള

231 (1679) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-നച്ച്  കശഷലാം  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട
ഗഭാമവനികേസന  വകുപച്ച്  മുകഖന  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണച്ച്  അനുമതനി
ലഭനിചലതന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  ഓകരഭാന്നെനിനുലാം  എത്ര കകേഭാടനി  രൂപയുലട  സഹഭായമഭാണച്ച്  ലഭനിചലതനലാം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  നബഭാര്ഡനിനച്ച്  ഗഭാമവനികേസന വകുപച്ച്  സമര്പനിച  എത്ര അകപക്ഷകേള

ഇനനിയുലാം തതീരുമഭാനലമടുക്കുവഭാന അവകശഷനിക്കുനലവനലാം അവ ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*  

(സനി)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപച്ച്  സമര്പനിച  55  പദതനികേളനില്  36

പദതനികേളക്കച്ച്  നബഭാര്ഡച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം  ബഭാക്കനിയുള്ള  പദതനികേള

നബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുമഭാണച്ച്.

 പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമ സഡകേച്ച് കയഭാജന

232  (1680)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമ  സ ഡകേച്ച്  കയഭാജന പദതനിയനില്  (PMGSY)  2011

കമയച്ച്  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം ഏലതലഭാലാം കറഭാഡച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്

നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭനിച്ചുലവനലാം  ഓകരഭാന്നെനിനുലാം  എത്ര  രൂപയുലട  സഹഭായമഭാണച്ച്

ലഭനിചലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി; അവ ഏലതലഭാലാം;

(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  Tender  excess  നല്കേഭാന  സലാംസഭാന

ഗവണ്ലമന്റെച്ച് എത്ര രൂപ അനുവദനിച്ചുലവന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  2016  കമയച്ച്  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം പ്രസ്തുത പദതനിയനില്  എത്ര പുതനിയ

കറഭാഡനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച് നല്കേനിലയന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമ സ ഡകേച്ച് കയഭാജന പദതനിയനില് എത്ര കേനികലഭാമതീറര്

കറഭാഡനിനച്ച്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അനുമതനി

നല്കേനിലയന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  

(ബനി)  271  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  86.47 കകേഭാടനി രൂപ.

(ഡനി)  319.95 കേനികലഭാമതീറര് ലലദര്ഘലവലാം 276.97 കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കല് തുകേ
വരുന്നെ  84  കറഭാഡുകേളുലാം ഒരു പഭാലത്തനിലന്റെയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച്ചു.   ഇതുകൂടഭാലത
254.41  കേനികലഭാമതീറര്  ലലദര്ഘലലാം  വരുന്നെ  65  കറഭാഡുകേളുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിച്ചു.

(ഇ)   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം  പുതനിയ
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കച്ച് അനുമതനി ലഭനിചനിടനില.

 പഴെക്കലാം ലചേന്നെ ബഹുനനില മനനിരങ്ങള

233  (1681)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരങ്ങളനിലല  പഴെക്കലാംലചേന്നെ ബഹുനനിലമനനിരങ്ങൾ  തകേർനണഭാകുന്നെ
അപകേടങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനുലാം  കേഭാലലാം  കേഴെനിഞ്ഞെവയുലട
ഫനിറച്ച്നസച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കേഭാകനഭാ  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറഭാന  കനഭാടതീസച്ച്
നല്കേഭാകനഭാ ഉള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില്  ,അപകേടങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇതച്ച്
സലാംബനനിച നടപടനികേള അടനിയന്തരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് പഴെക്കലാം ലചേന്നെ ബഹുനനില മനനിരങ്ങള അറകുറപണനികേളക്കച്ച്
അനുവഭാദലാം  നല്കുകമ്പഭാള  ഫനിറച്ച്നസച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
പകക്ഷ  നഗരങ്ങളനിലല  പഴെക്കലാം  ലചേന്നെ  ബഹുനനില  മനനിരങ്ങള  തകേര്നണഭാകുന്നെ
അപകേടങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാകനഭാ  കേഭാലലാം
കേഴെനിഞ്ഞെവയുലട  ഫനിറച്ച്നസച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കേഭാകനഭാ
ലപഭാളനിച്ചുമഭാറഭാന കനഭാടതീസച്ച് നല്കേഭാകനഭാ ഉള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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 ഓപകറഷന അനന്ത

234 (1682) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരനിയനിലല  ലവളളലപഭാക്കലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഓപകറഷന  അനന്തയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഏലറടുത്ത
കജഭാലനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏലതഭാലക്ക  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്;  ഇനനിയുലാം
ഏലതഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളളതച്ച്;

(സനി)  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചു;  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളള  തടസ്സങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ പദതനിയച്ച് ലമഭാത്തലാം എന്തു തുകേ ലചേലവഭായനി;

(ഇ)  തമ്പഭാനൂര് പഴെവങ്ങഭാടനി വഴെനിയുളള കതഭാടനിലല മഭാലനിനലലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നെ
കജഭാലനി ഏലറടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലസഭാന  നഗരനിയനിലല  ലവള്ളലപഭാക്കലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഓപകറഷന  അനന്തയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഏലറടുത്ത
കജഭാലനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കജഭാലനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 2 ആയുലാം
ഇനനിയുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  3
ആയുലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)   ഓപകറഷന  അനന്തയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
പ്രവൃത്തനികേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
കകേരള കറഭാഡച്ച് ഫണച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഓപകറഷന  അനന്ത  പദതനിയച്ച്  ആലകേ  18,22,63,558  രൂപ
ലചേലവഭായനിട്ടുണച്ച്.  
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ഇ)  ഓപകറഷന  അനന്തയനില്  ഉളലപടുത്തനി  തമ്പഭാനൂര്  ലസനടല്
ലറയനില്കവ  കസഷനനിലുള്ളനിലല  പഴെവങ്ങഭാടനി  കതഭാടച്ച്  മഭാലനിനലലാം,  അടനിഞ്ഞെച്ച്  കൂടനിയ
ലചേളനി എന്നെനിവ നതീക്കലാം ലചേയച്ച് ആ ഭഭാഗലത്ത കതഭാടനിലന്റെ ആഴെലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
പരലഭാപമഭായ വനിധത്തനില് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  

 പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച് സഇൗകേരലലാം

235 (1683)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാണനിജലഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  മഭാളുകേളക്കുലാം  മറച്ച്  വഭാണനിജല
ലകേടനിടങ്ങളക്കുലാം ലപര്മനിറച്ച് നല്കുകമ്പഭാള പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച് സഇൗകേരലലാം നനിബനനയഭായനി
വയഭാറുകണഭാ; ഇതച്ച് സലാംബനനിച ചേടലമലന്തന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനഭായനി  മഭാറനിവയ്ക്കുന്നെ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  വഭാഹന
പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനച്ച്  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  മഭാളുകേളനില് ഫതീസച്ച്  ഈടഭാക്കുന്നെതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
പ്രസ്തുത നടപടനി നനിയമ വനികധയമഭാകണഭാ എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഫതീസച്ച്  ഈടഭാക്കല്  നനികരഭാധനിചച്ച്  ലകേഭാണച്ച്
ഉത്തരവനിറക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം 34,
കകേരള പഞഭായത്തച്ച് ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം  38  എന്നെനിവ പ്രകേഭാരലാം
വനിവനിധ ഒകേതലപനസനികേളനില്ലപട ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച് ഉണഭായനിരനികക്കണ ഓഫച്ച്-സതീറച്ച്
പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്  സഇൗകേരലങ്ങലളപറനി  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന.  അതനുസരനിചച്ച്  ബനിസനിനസച്ച്/ഓഫതീസച്ച്,
ലമര്ക്കലലന്റെല്/ലകേഭാകമഴലല്  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  ഒകേതലപനസനികേളനില്ലപട  ലകേടനിടങ്ങളക്കുലാം
ഇത്തരലാം പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച് സഇൗകേരലങ്ങള ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)   ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരഭാതനി  ലഭനിക്കുന്നെ പക്ഷലാം ആയതച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്. 

കേടുത്തുരുത്തനി എസച്ച്.എന.ഡനി.പനി. യൂണനിയന ഓഫതീസച്ച് ലകേടനിടലാം

236  (1684)  ശതീ  .  കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി എസച്ച്.എന.ഡനി.പനി.  യൂണനിയന ആഫതീസച്ച് ലകേടനിടത്തനിനച്ച്
നമ്പര് അനുവദനിക്കുന്നെതനിനച്ച് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടത്തനില് ഇളവച്ച് അനുവദനിക്കണലമന്നെ
ആവശലത്തനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  RD1/4/2017/LSGD  &  953874/2016/LSGD
നമ്പര് ഫയലനില് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെ നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം സലാംബനനിചച്ച് സനി.ടനി.പനി.  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇതച്ച്

എത്രയുലാം കവഗലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേഭാടയലാം റതീജനിയണല് ടഇൗണ് പഭാനനിലാംഗച്ച് ഓഫതീസനില്

നനിനള്ള റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഇഇൗ വനിഷയലാം സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന

സര്ക്കഭാര് ചേതീഫച്ച് ടഇൗണ് പഭാനകറഭാടച്ച് ആവശലലപടനിരുന.   അതനുസരനിചച്ച് കകേഭാടയലാം

ജനിലഭാ  ടഇൗണ്  പഭാനറനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചേതീഫച്ച്  ടഇൗണ്  പഭാനര്

ഓഫതീസനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.  പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

 തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭയനിലല ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി 

ബനലപട പരഭാതനികേള

237 (1685)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭയനിലല ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപട

പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സലാംഘടനിപനിച  അദഭാലത്തനില്  എത്ര  പരഭാതനികേളനില്

തതീര്പഭായനിട്ടുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതച്ച്  കേഭാലയളവനിലുള്ള  കകേസ്സുകേളഭാണച്ച്  പരനിഗണനിചലതന്നെതനിലന്റെ

വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയനില്  മനന്തഃപൂര്വ്വലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തനിയതഭായനി  കേലണത്തനിയ

കകേസ്സുകേള എത്രയുലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തനിയതനിനച്ച്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര

നടപടനിക്കച്ച്നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ) 30-1-2017-ല് നഗരസഭയനില് വചച്ച് നടത്തനിയ അദഭാലത്തനില് ലഭനിച 320

അകപക്ഷകേളനില്  282  അകപക്ഷകേളനില്  അദഭാലത്തച്ച്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.
ആയതനികനല് തുടര് നടപടനികേള നഗരസഭ സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) 2012  മുതല് തതീര്പഭാക്കഭാലത കേനിടന്നെ അകപക്ഷകേളഭാണച്ച് അദഭാലത്തനില്
പരനിഗണനിചച്ച് തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി  &  ഡനി)  മനന്തഃപൂര്വ്വലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തനിയ  കകേസ്സുകേള  ശദയനില്
ലപടനിടനില.

       മണലൂര് എലാം.എല്.എ. യുലട ആസനി വനികേസന ഫണനിലല പ്രവൃത്തനികേളുലട
ഡനി.പനി.ആര്.

238  (1686)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണലൂര്  എലാം.എല്.എ.യുലട  2016-17-ലല  ആസനി  വനികേസന
ഫണനികലയഭായനി  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
വകുപച്ച് ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്ക്കച്ച് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ലഭലമഭായ കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഭരണഭാനുമതനിയഭായനി അയചനിട്ടുകണഭാ;

ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളുലട ഡനി.പനി.ആര്.  ആണച്ച് സമര്പനിചലതന്നെതച്ച് സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എളവള്ളനി ഗവ.  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം പ്രവൃത്തനിയുലട
ഡനി.പനി.ആര്. ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 കുടുലാംബശതീയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

239 (1687) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെ  കശഷലാം  കുടുലാംബശതീയുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടുത്തഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു;
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(ബനി)  കുടുലാംബശതീയച്ച്  സമഭാനമഭായ  മകറലതങ്കനിലുലാം  ഏജനസനികേള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലലഭാലത  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
അവലയ കുറനിചച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം കുടുലാംബശതീയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള തഭാലഴെപറയുന്നെവയഭാണച്ച്.

1. സലാംഘടനഭാ ശഭാക്തതീകേരണലാം

• സലാംഘടനഭാസലാംവനിധഭാനലത്ത  സമയബനനിതമഭായനി  നവതീകേരനിക്കുകേ  എന്നെ
ലക്ഷലകത്തഭാലട  'ദനിശ'  കേലഭാമ്പയനിനച്ച്  തുടക്കലാം കുറനിച്ചു.   ദനിശ കേലഭാമ്പയനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പുതുതഭായനി 7125 അയല്ക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിച്ചു.

• അയല്ക്കൂട  സസ്വയലാംവനിലയനിരുത്തല്  പ്രകനിയയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  232272

അയല്ക്കൂടങ്ങള  പ്രകതലകേ  അയല്ക്കൂട  കയഭാഗങ്ങള  കചേര്ന്നെച്ച്
ഭഭാവനിപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയുലാം  സസ്വയലാംവനിലയനിരുത്തല്
നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു.  

• വകയഭാജന  അയല്ക്കൂടലാം  1678,  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള
കനരനിടുന്നെവര്  513,  എസച്ച്.സനി.  941,  എസച്ച്.റനി.  141,  നന്യൂനപക്ഷലാം  446,

തതീരകദശലാം  192,  ടഭാനസ്ലജനഡര്  5,  അനലസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
3,  വനിധവകേള  37  എന്നെനിങ്ങലന  പുതുതഭായനി  3956  പ്രകതലകേ
അയല്ക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിച്ചു.

• സനി.ഡനി.എസച്ച്.-ലല  ഭഭാരവഭാഹനികേളക്കച്ച്  3  ദനിവസലത്ത  കനതൃതസ്വപഭാടവ
സലാംഘടനഭാ ശഭാക്തതീകേരണ പരനിശതീലനലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• ലപഭാലനിവച്ച് കേഭാര്ഷനികേ പുനരഭാവനിഷ്കരണ കേലഭാമ്പയനിന സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച് പലനിശ സബ്സനിഡനി (4%) സ്കതീലാം നടപനില് വരുത്തനി.

• ശബരനിമല തതീര്തഭാടനവമഭായനി ബനലപടച്ച് ശബരനിമല പഭാതകയഭാരത്തച്ച് 7
കേകഫ കേനികയഭാസ ച്ച്കുകേള സഭാപനിച്ചു.

• സകതണ്  ലറയനില്കവയുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ലചേങ്ങന്നൂര്  ലറയനില്കവ
കസഷനനില് 'ലജന ആഹഭാര്' ലവജനികററനിയന ഭക്ഷണശഭാല ആരലാംഭനിച്ചു.

• എസച്ച്.വനി.ഇ.പനി.  (Start  up  Village  Entrepreneurship  Programme)

പദതനി എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല വടുവകക്കഭാടച്ച് കബഭാക്കനിലുലാം പത്തനലാംതനിട
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ജനിലയനിലല  പറകക്കഭാടച്ച്  കബഭാക്കനിലുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചച്ച് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനില് നനിന്നെച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം
വഭാങ്ങനി.

• കുടുലാംബശതീയച്ച് കേതീഴെനിലുള്ള വനിവനിധ അപഭാരല്/ലചേറുകേനിട യൂണനിറ്റുകേളക്കച്ച് മറ്റു
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നെച്ച്  തയല്  സലാംബനമഭായ  വര്ക്കുകേള  ലടണര്
നടപടനികേള കൂടഭാലത കനരനിടച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

• കുടുലാംബശതീയുലാം ലകേഭാചനി ലമകടഭാ  ലറയനില് ലനിമനിറഡുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  ഒരു
ലഫസനിലനിറനി  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെര്  ലകേഭാചനിയനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
തുടക്കലാം കുറനിച്ചു.

• വയനഭാടച്ച്  ജനില  ഒഴെനിലകേയുള്ള  മറ്റു  ജനിലകേളനിലല  കുടുലാംബശതീ  നനിര്മ്മേഭാണ
യൂണനിറ്റുകേളക്കച്ച് ആദലഘട പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുണഭായനി.

• ലതരുവനഭായ നനിയനണ പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനതലത്തനില്
389 കപര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് നല്കേനി.

• വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  പടനികേവര്ഗ  കമഖലയനിലല
സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി 6 ജനിലകേളനില് 'ഉഇൗരനില് ഒരു ദനിനലാം'  പരനിപഭാടനി
സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• പത്തഭാലാംകഭാസ്സനിനച്ച്  മുകേളനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുള്ള  പടനികേവര്ഗ
കമഖലയനിലല 225 ആളുകേലള കേമ്മേന്യൂണനിറനി ആര്.പനി.  മഭാരഭായനി ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചു.

• ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലല  കേഇൗമഭാരക്കഭാര്ക്കച്ച്  കവണനിയുള്ള  44  കേഇൗമഭാര
കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിച്ചു.

• കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  ബഡ്സച്ച്  സ്കൂളുകേളനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളുലട
സര്ഗവഭാസന പ്രകേടമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സലാംസഭാനതലത്തനില് കുടുലാംബശതീ
ബഡ്സച്ച് ലഫസച്ച് സലാംഘടനിപനിച്ചു.

2.  വളണറബനിലനിറനി  മഭാപനിലാംഗച്ച്: ഒരു  പ്രകദശലത്ത  പ്രധഭാന  കകശ
ഘടകേങ്ങലളയുലാം,  മനുഷലലരയുലാം  പ്രകൃതനിലയയുലാം  പ്രതലക്ഷമഭാകയഭാ  പകരഭാക്ഷമഭാകയഭാ
ബഭാധനിക്കുന്നെ  പ്രശങ്ങലളയുലാം  കരഖലപടുത്തുന്നെ  ഒരു  പഠന  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്
വളണറബനിലനിറനി  മഭാപനിലാംഗച്ച്  എന്നെ  കപരനില്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം
കുടുലാംബശതീയുലാം സലാംയുക്തമഭായനി തുടക്കമനിടുന.
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3.  പഠനയഭാത്ര: പതനിനഭാലച്ച് ജനിലകേളനികലയുലാം കുടുലാംബശതീ അലാംഗങ്ങള അവരവരുലട
ജനിലയുലട  ചേരനിത്രപ്രഭാധഭാനലവലാം  പ്രകൃതനിലയയുലാം  തനിരനിചറനിയുന്നെതനിനഭായനി  അതഭാതച്ച്
ജനിലയനിലല നനിശനിത ഇടങ്ങളനികലയച്ച് യഭാത്ര നടത്തുന.

4.  ആര്ടച്ച്  കേലഭാമ്പച്ച്:  “വരയുലട  ലപണ്മ”എന്നെ  കപരനില്  ലകേഭാചനി  മുസനിരനിസച്ച്
ബനിനഭാലലയുലടയുലാം  കുടുലാംബശതീയുലടയുലാം  സലാംയുക്ത  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ആര്ടച്ച്
ലഫസനിവലുലാം പരനിശതീലനക്കളരനിയുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.

5.  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗച്ച്:  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗച്ച്  രലാംഗലത്ത  വനിദഗ്ദ്ധര്
ഉളലപടുന്നെ  ടതീലാം  നഭാലച്ച്  ദനിവസലാം  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങളുലാം  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗച്ച്
കമഖലയനില്  മുനപരനിചേയമുള്ളവരുമഭായ  വനനിതകേളക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  320
കപര് ഉളലപടുന്നെ കുടുലാംബശതീ കേമ്മേന്യൂണനിറനി കേഇൗണ്സനികലഴച്ച് ടതീലാം രൂപതീകേരനിച്ചു.

• 14 നഗരസഭകേളനില് ആരലാംഭനിച കദശതീയ നഗര ഉപജതീവന മനിഷന പദതനി
2017  നവലാംബര്  ഒന്നെഭാലാം  തതീയതനി  മുതല്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
നഗരസഭകേളനികലയ്ക്കുലാം വലഭാപനിപനിച്ചു.

• പനി.എലാം.എ.ലലവ.  (പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസച്ച്  കയഭാജന)  പദതനി
കകേരളത്തനിലല എലഭാ നഗരസഭകേളനികലയ്ക്കുലാം വലഭാപനിപനിച്ചു.

• ലലനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയ  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ഒരു  സലാംഘലാം
രൂപതീകേരനിചച്ച്  തനിരുവനന്തപുരലാം  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  ഫ്രണച്ച്  ഓഫതീസച്ച്
മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് കസവനങ്ങള നല്കേനിവരുന.

• ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ലകേ.ലലവ.  (ദതീനദയഭാല്  ഉപഭാധലഭായ  ഗഭാമതീണ  കേഇൗശലല
കയഭാജന)  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി  7433  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് ലലനപുണല
പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയുലാം  അതനില്  5680  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  ലതഭാഴെനില്
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(ബനി)    ഉണച്ച്.   കുടുലാംബശതീയച്ച്  സമഭാനമഭായനി  സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലലഭാത്ത  ജനശതീയുലാം  വനിവനിധ  എന.ജനി.ഒ.-കേള  നടത്തുന്നെ
സസ്വയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.   കുടുലാംബശതീയുലട  പ്രധഭാന
പ്രവര്ത്തന  കമഖലകേളഭായ  ലലമകകഭാ  ഫനിനഭാനസച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം  പ്രസ്തുത
എന.ജനി.ഒ.കേള ഏലറടുത്തു നടത്തുനണച്ച്.  

     എസച്ച്.ലഎ.ആര്.ഡനി. കേനിലയുമഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി

240 (1688) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കരയനില്  ഉള്ള  കസറച്ച്  ഇനസനിറന്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  റൂറല്
ലഡവലപ്ലമന്റെനിലന  (എസച്ച്.ഐ.ആര്.ഡനി.)  കകേരള  ഇനസനിറന്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  റൂറല്
ലഡവലപ്ലമന്റുമഭായനി  (കേനില)  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;
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(ബനി) സലാംകയഭാജനത്തനിനച്ച് കേഭാരണമഭായ ഘടകേങ്ങള എന്തഭായനിരുന;

(സനി)  സലാംകയഭാജനത്തനിലന്റെ ഫലമഭായനി എസച്ച്.ഐ.ആര്.ഡനി.-ക്കച്ച് കകേവരുന്നെ

കനടങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലകേഭാടഭാരക്കരയനില്  ഉള്ള  സലാംസഭാന  ഗഭാമവനികേസന  ഇനസനിറന്യൂടനിലന

കേനിലയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  തതസ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി

29-11-2016-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  184/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം

ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത,  സലാംകയഭാജനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇനസനിറന്യൂടനിലന്റെ കപരച്ച്

കേനില-മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി  വനികേസന  കകേന്ദ്രലാം,  ലകേഭാടഭാരക്കര  എനലാം  ഇനസനിറന്യൂടച്ച്

ഡയറക്ടറുലട  തസനികേ  റതീജനിയണല്  ഡയറക്ടര്  എനലാം  പുനര്നഭാമകേരണലാം  ലചേയച്ച്

27-12-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3522/2016/തസസ്വഭവ.  പ്രകേഭാരലാം

ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ത്രനിതല പഞഭായത്തച്ച് സലാംവനിധഭാനത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നെ ജതീവനക്കഭാരുലട

ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  നതീഡ്സച്ച്  സമഭാനമഭാണച്ച്.   അതുകപഭാലല  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി ലപഭാതുസര്വ്വതീസച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതുലകേഭാണച്ച് സലാംസഭാനലത്ത

സമഭാനമഭായ ലടയനിനനിലാംഗച്ച് ഇനസനിറന്യൂട്ടുകേള കയഭാജനിപനിചച്ച് ഒരു ഏകേതീകൃത സഭാപനലാം

ഉണഭാകക്കണതഭാവശലമുണച്ച്.

(സനി)  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലട  ആവര്ത്തനലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം കേഭാരലക്ഷമതകയഭാലട

പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  സമഗമഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം

സഭാധനിക്കുന.

  പഭാലലഭാളനി കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടച്ച്

241(1689)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പഭാലലഭാളനി  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

മുസതീലാം  യുവജനങ്ങളക്കഭായനി  എത്ര ലതഭാഴെനില് വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണച്ച്

ഇതുവലര ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതച്ച്; ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പനികന്നെഭാക്ക  ജനിലയഭായ  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കൂടുതല്  കകേന്ദ്രങ്ങള
അനുവദനിക്കുന്നെ  വനിഷയലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്  ജനിലയനിലല  പളളനിക്കര
പഞഭായത്തനില്  ഇത്തരലാം  സഭാപനലാം  തുടങ്ങുന്നെതനിനുളള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പഭാലലഭാളനി കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
മുസതീലാം  യുവജനങ്ങളക്കഭായനി  ലതഭാഴെനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള
നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വകുപച്ച്  ആരലാംഭനിചനിടനില.   എന്നെഭാല്  നന്യൂനപക്ഷ  യുവജനതയച്ച്
മതരപരതീക്ഷകേളനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  16  ലസന്റെറുകേള  (CCMY)

വകുപച്ച് കനരനിടച്ച് നടത്തുന.  കൂടഭാലത 20 സബ്ലസന്റെറുകേളുലാം നനിലവനിലുണച്ച്. 

       മളടനി ലസക്ടറല് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കപ്രഭാഗഭാലാം

242(1690)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിധവകേളക്കുലാം വനിവഭാഹബനലാം കവര്ലപടുത്തനിയകതഭാ  ഉകപക്ഷനിക്കലപടകതഭാ
ആയ  സതീകേളക്കുമുള്ള  ഭവനപദതനിയുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

ആയതനിനച്ച് അകപക്ഷനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികമങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നന്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രതീകൃത  പ്രകദശങ്ങളനിലല  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലാം.എസച്ച്.ഡനി.പനി.(മളടനി  ലസക്ടറല്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം)

വയനഭാടച്ച്  ജനിലയച്ച്  പുറകമ മറ്റു ജനിലകേളനില്ക്കൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

എലാം.എസച്ച്.ഡനി.പനി.  പദതനിയനില്  എലന്തങ്കനിലുലാം  അപഭാകേതകേള  ഉള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)   നന്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രതീകൃത  പ്രകദശങ്ങളനിലല  കുടനിലവള്ള  ദഇൗര്ലഭലലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സലാംസഭാന  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനി
2013-14 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  സലാംസഭാനത്തച്ച്
അതതച്ച് ജനിലകേളനിലല തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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തയഭാറഭാക്കനിയ വനിശദമഭായ എസനികമറ്റുകേള അടങ്ങനിയ ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള വകുപനിനച്ച്
കനരനിടച്ച് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

പ്രസ്തുത  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നെ  മുറയച്ച്  തുകേ  പദതനി
നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിയഭായ കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയച്ച് ലലകേമഭാറുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഇഇൗ ഇനത്തനില് ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയ 450

ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുലാം ഇതനിനകേലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം തുകേ വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയച്ച്
ലലകേമഭാറുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

കൂടഭാലത  എലാം.എസച്ച്.ഡനി.പനി.  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയച്ച്
അനുവദനിച  15  കുടനിലവള്ള പദതനികേളക്കുള്ള അടങ്കല് തുകേയഭായ  733.96  ലക്ഷലാം
രൂപയനില്  ആദല  ഗഡുവഭായനി  അനുവദനിച  366.98  ലക്ഷലാം  രൂപ  വയനഭാടച്ച്  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്ക്കച്ച് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന.  

(സനി)  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയച്ച്  പുറകമ  നന്യൂനപക്ഷ ജനസലാംഖലയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംസഭാനലത്ത  മറ്റു  ജനിലകേലള  കൂടനി  ഇഇൗ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിക്കുകേയുലാം തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണച്ച്.
ടനി പദതനിയുമഭായനി ബനലപടച്ച് ഇതുവലര അപഭാകേതകേള ഒനലാം തലന്നെ ശദയനില്ലപടനിടനില.

 നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ പദതനികേളക്കഭായുള്ള ജനിലഭാതല ഓഫതീസുകേള

243 (1691) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ സമുദഭായങ്ങളുലട കക്ഷമ പദതനികേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന

കേളകക്ട്രറ്റുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ജനിലഭാതല  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  മുനസര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനനിചനിരുകന്നെഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനച്ച് ആവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷനിചച്ച് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിരുകന്നെഭാ;

എങ്കനില് ആയതനിലന്റെ പകേർപച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാതല  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നെച്ച്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതനിനഭായനി നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ജനിലഭാതല ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള തതീരുമഭാനത്തനില് നനിനലാം

പനിന്തനിരനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന.

(ബനി)  തസനികേകേള  റതീ-ഡനികപഭായച്ച്  ലചേയ്തുലകേഭാണച്ച്  ജനിലഭാതല  ഓഫതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭാണച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്. പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി&ഡനി)   റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതച്ച്  സലാംബനനിച
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുവഭാന
വകുപച്ച് ഡയറക്ടര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

       നന്യൂനപക്ഷ വനികേസന ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷലന്റെ വഭായഭാ പദതനികേള

244 (1692) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നെച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ വനികേസന ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷന അടച്ചുപൂടല് ഭതീഷണനിയനിലഭാലണന്നെ
പത്രവഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷന  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിവന്നെ  വഭായഭാ  പദതനികേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നെച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പത്തച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ വലര വഭായ നല്കേനി വന്നെ സഭാപനത്തനിനച്ച് വഭായകേളുലട
പരമഭാവധനി  പരനിധനി  രണ്ടുലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  പരനിമനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇതനിനുളള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) വഭായക്കഭായനി എത്ര അകപക്ഷകേള കകേഭാര്പകറഷനനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുനലണനലാം ഈ
അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച് എകപഭാള വഭായ അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു ദനിന പത്രത്തനില് വന്നെ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  വഭായഭാ തുകേ കകേഭാര്പകറഷന പരനിമനിതലപടുത്തനിയനിടനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ഇ)  നനിലവനില്  അകപക്ഷകേള  ഒനലാം  ലകേടനിക്കനിടപനില.   കകേഭാര്പകറഷനനില്
കേനിട്ടുന്നെ വഭായയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷകേള 90 ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വരുനണച്ച്.

 നന്യൂനപക്ഷ ധനകേഭാരല വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

245 (1693) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ  ധനകേഭാരല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനച്ച് കശഷലാം ടനി കകേഭാര്പകറഷനച്ച്
എന്തു തുകേ ഗഭാന്റെഭായനി നല്കേനി;  ഇതുവലര എന്തു തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച്ചു;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  ഏലതങ്കനിലുലാം  വഭായഭാ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

അതനിനഭായനി  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചനിട്ടുകണഭാ;  വഭായ  നല്കുന്നെതനിനച്ച്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതങ്കനിലുലാം പദതനികേളക്കഭായനി മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് സസ്വതീകേരനിച
അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാകേഭാലത ലകേടനിക്കനിടക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ടനി  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നല്കുന്നെ  ഗഭാന്റെച്ച്  യഥഭാസമയലാം
നല്കേഭാത്തതുമൂലലാം വഭായഭാ പദതനികേള തഭാളലാം  ലതറനിയ സഭാഹചേരലമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കനില് അവ പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് അടനിയന്തര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അര്ബന ഏരനിയയനില് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയുലാം റൂറല് ഏരനിയയനില് 83000

രൂപയുലാം  വരുമഭാനപരനിധനി  വരുന്നെ  അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  വരുമഭാനദഭായകേമഭായ
പദതനിയനിലൂലട ജതീവനിതലാം ലമചലപടുത്തുന്നെതനികലയച്ച് വഭായഭാ പദതനികേളുലാം വനിദലഭാഭലഭാസ
പുകരഭാഗതനിയഭായനി  വഭായകേളുലാം  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പരനിശതീലന
പദതനികേളുലാം  മറ്റുമഭാണച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന  നന്യൂനപക്ഷ  വനികേസന  ധനകേഭാരല
കകേഭാര്പകറഷന ലക്ഷലമനിടുന്നെതച്ച്.

(ബനി) ഇതുവലര ഗഭാലന്റെഭാനലാം നല്കേനിയനിടനില.

(സനി)  ഇല.
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(ഡനി)   ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  അര്ഹരഭായ  അകപക്ഷകേലര  പരനിഗണനിചച്ച്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനണച്ച്.

(ഇ)   സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം കകേഭാര്പകറഷനച്ച് ഇതുവലര ഗഭാന്റെച്ച് നല്കേനിയനിടനില.

       നന്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രതീകൃത കബഭാക്കുകേളക്കുള്ള ബഹുമുഖ വനികേസന പദതനി

246  (1694)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത കബഭാക്കുകേളക്കുള്ള ബഹുമുഖ വനികേസന പദതനി
ഇകപഭാള  ഏലതഭാലക്ക  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  നഗരസഭകേളനിലുമഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ഇതച്ച് സലാംസഭാനലത്ത മറ്റു ജനിലകേളനികലയച്ച് കൂടനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനലപട നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച് ;

(സനി)  പദതനി നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള എലന്തഭാലക്ക ആനുകൂലലങ്ങളഭാണച്ച് ലഭലമഭാവകേ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതഭാലക്ക  ജനിലകേലള  കൂടനി  നന്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രതീകേ കൃത  ജനിലകേളുലട
പടനികേയനില്ലപടുത്തനി കകേന്ദ്ര പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിലല കേല്പറ,  സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനി,  പനമരലാം,  മഭാനന്തവഭാടനി
എന്നെതീ  കബഭാക്കുകേളനിലുലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലപഭാന്നെഭാനനി  ടഇൗണനിലുമഭാണച്ച്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  നന്യൂനപക്ഷ ജനസലാംഖലയുലട അടനിസഭാനത്തനില് മറ്റു ജനിലകേലള കൂടനി ഇഇൗ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണച്ച്.

(സനി)  നന്യൂനപക്ഷ കമഖലയനിലല വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  കുടനിലവള്ളലാം തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭാണച്ച്  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭനിക്കുന്നെതച്ച്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലകേലളയുലാം  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തണലമന്നെഭാണച്ച്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് അഭലര്തനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
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നന്യൂനപക്ഷ വനിധവകേളക്കുള്ള ഭവന പദതനി

247  (1695)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നന്യൂനപക്ഷ വനിധവകേളക്കുളള ഭവന പദതനിയനില് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച വതീടുകേള എത്ര;  ഇകപഭാള
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്നെ വതീടുകേള എത്ര; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17 വര്ഷലത്ത ബജറനില് എത്ര തുകേയഭാണച്ച് ഈ പദതനിയ് ക്കഭായനി
നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്;  ഇതനില്  എത്ര  തുകേ  ഇതനിനകേലാം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലവന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ അവസഭാനത്തനില് ഇനനി എത്ര തുകേ കൂടനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനഭാകുലാം എന്നെഭാണച്ച് കേരുതുന്നെലതന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നന്യൂനപക്ഷ വനിധവകേളക്കുള്ള ഭവന
പദതനിയനിലല വതീടുകേള ഒനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.   നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വകുപച്ച് വഴെനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെ  വനിധവ/വനിവഭാഹകമഭാചേനിത/ഉകപക്ഷനിക്കലപട  സതീകേളക്കുള്ള  വതീടച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ധനസഹഭായലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  വഴെനിയഭാണച്ച്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നെതച്ച്.   ഇതനുസരനിചച്ച്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  31  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി  1240  വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനച്ച് അതതച്ച് ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാരുലട അക്കഇൗണനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണച്ച്.   എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ലസലക്ഷന
കേമ്മേനിറനി  കൂടുകേയുലാം  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  അര്ഹലമന്നെച്ച്  കേലണത്തനിയ
അകപക്ഷകേള  വനികലജച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  ഫതീല്ഡച്ച്  ലവരനിഫനികക്കഷനച്ച്  അയയ്ക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   മനിക്ക  ജനിലകേളനിലുലാം  ഫതീല്ഡച്ച്  ലവരനിഫനികക്കഷന  പൂര്ണമഭായുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അന്തനിമലനിസച്ച്  ലലവകേഭാലത  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.   മറച്ച്
ജനിലകേളനില്  ഫതീല്ഡച്ച്  ലവരനിഫനികക്കഷന  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.   ഒരു  വതീടനിനച്ച്
ധനസഹഭായമഭായനി  രണരലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്   അനുവദനിക്കുന്നെതച്ച്.   ഫതീല്ഡച്ച്
ലവരനിഫനികക്കഷനനില് അര്ഹരഭായനി കേലണത്തുന്നെ അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച് ഒന്നെഭാലാം ഗഡുവഭായ
20%  തുകേയഭായ  50000  രൂപ ഉടനടനി  അനുവദനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.    രണഭാലാം ഗഡുവഭായ
50%  തുകേയഭായ  125000  രൂപ  വതീടനിലന്റെ  ലബയ്സ ച്ച്ലമന്റെച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമ്പഭാഴുലാം
അവസഭാനഗഡുവഭായ  30%  തുകേയഭായ  75000  രൂപ  വതീടനിലന്റെ  കമല്ക്കൂര
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നെ  മുറയ്ക്കുലാം  നല്കുന്നെതഭാണച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  വതീടുകേള
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 319

(ബനി)   31 കകേഭാടനി രൂപ.  മുഴുവന തുകേയുലാം ഖജനഭാവനില് നനിനലാം മഭാറനി അതതു
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുലട അക്കഇൗണ്ടുകേളനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  മുഴുവന തുകേയുലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനഭാവലാം.

 നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് ലലമകനഭാറനിറനി കകേഭാചനിലാംഗച്ച് ലസന്റെര്

248 (1696) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലലഭാളനി കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മുസനിലാം യുവജനങ്ങളക്കഭായനി
ലതഭാഴെനില് വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങുനകണഭാ;  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലലത്ത
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  മതര  പരതീക്ഷകേൾക്കഭായനി  കമകനഭാറനിറനി
കകേഭാചനിലാംഗച്ച് ലസന്റെര് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇത്തരത്തനിലുള്ള ശനിപഭാര്ശകേലളഭാനലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

       ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി ലചേയര്മഭാനച്ച് ആനുകൂലലങ്ങള

249  (1697)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി ലചേയര്മഭാനച്ച്  നല്കുന്നെ ആനുകൂലലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാഴുള്ള  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി  നനിലവനില്  വന്നെകശഷലാം  പ്രസ്തുത  ഇനത്തനില്
ലമഭാത്തലാം ലചേലവഭായ തുകേ എത്രയഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി ലചേയര്മഭാനച്ച് പ്രകതലകേ ആനുകൂലലങ്ങലളഭാനലാം നല്കുന്നെനില.

എന്നെഭാല് കകേരള സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച വഭാഹനസഇൗകേരലലാം ലചേയര്മഭാനച്ച് ലഭലമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഇകപഭാഴുള്ള  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി  നനിലവനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  ഇഇൗ ഇനത്തനില്
ലചേലവഴെനിച തുകേ ഇപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്.

ഇനനലാം - 49958 രൂപ

ലലഡ്രൈവറുലട ദനിവസ കവതനലാം - 84100 രൂപ. 
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 ഹജച്ച് തതീര്തഭാടനലാം

250  (1698)  ശതീ.  മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടകേരനില്  ഇത്തവണ  ആലകേ  എത്ര
കപര്ക്കച്ച് യഭാത്രയച്ച് അവസരലാം കേനിട്ടുലമന്നെഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെതച്ച്;

(ബനി)  പുനന്തഃസഭാപനിക്കലപട  ഹജച്ച്  കേസ്വഭാടയനില്  നനിനലാം  എത്ര  വനിഹനിതലാം
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് ലഭനിയഭാനനിടയുണച്ച്;

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന അഞഭാലാം വര്ഷ അകപക്ഷകേരഭായ തതീര്തഭാടകേര്ക്കുലാം
യഭാത്രയച്ച് അവസരലാം ലഭനിക്കഭാന സഭാധലതയുണഭാകുകമഭാലയനള്ള കേഭാരലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല  തതീര്തഭാടകേരുലട  സഇൗകേരലലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനച്ച്
എലന്തലഭാലാം മുലന്നെഭാരുക്കങ്ങളഭാണച്ച് നടത്തനിയനിട്ടുളളലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനിയനില് നനിന്നെച്ച് ലഭനിക്കുന്നെ കേസ്വഭാട ഇതുവലര നനിര്ണയനിചച്ച്
കേനിടനിയനിടനില.  എഴുപതച്ച്  വയസ്സച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭായ  (റനിസര്വച്ച്  കേഭാറഗറനിയനില്ലപട)

മുഴുവനകപര്ക്കുലാം അഞഭാലാം വര്ഷക്കഭാര്ക്കുലാം അവസരലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.
അങ്ങലനലയങ്കനില്  ഏകേകദശലാം  പതനിനഭായനിരത്തനി  എണ്ണൂകറഭാളലാം  ഹഭാജനിമഭാര്ക്കച്ച്
അവസരലാം ലഭനിക്കുലമന്നെഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷ.

(ബനി)  പുനന്തഃസഭാപനിക്കലപട  കേസ്വഭാടയനില്  നനിന്നെച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി
കകേരളത്തനിനച്ച് അനുവദനിക്കുന്നെ കേസ്വഭാട സലാംബനനിചച്ച് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.  

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ തവണ അഞഭാലാം വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ എലഭാ അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം
ഹജനിനച്ച്  കപഭാകുവഭാന അവസരലാം  ലഭനിചനിരുന.   ഇപ്രഭാവശലവലാം  മുഴുവന അഞഭാലാം
വര്ഷക്കഭാലരയുലാം പരനിഗണനിക്കണലമന്നെച്ച് കകേന്ദ്ര ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനികയഭാടച്ച് ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)   ഹജച്ച്  അകപക്ഷ  വനിതരണലാം  മുതല്  സസ്വതീകേരനിചച്ച്  കേവര്  നമ്പര്
ലകേഭാടുക്കുന്നെതുവലരയുള്ള നടപടനികമങ്ങളഭാണച്ച്  ഇതുവലര ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   അകപക്ഷ
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  വനിപുലമഭായ  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണച്ച്  ഹജച്ച്  ഹഇൗസനില്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച് കേഭാറഗറനിക്കനുസരനിചച്ച് വനിവനിധ (ഓണ്ലലലന,

ഓഫച്ച് ലലലന)  കേഇൗണറുകേളനിലഭായനിടഭാണച്ച്  സഇൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയതച്ച്.   കടഭാക്കണ്
കേഇൗണറനിനടുത്തച്ച്  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എഴുതനി  പ്രദര്ശനിപനിചനിരുന.

കുടനിലവള്ളലാം, നമസ്കഭാര സഇൗകേരലലാം എന്നെനിവ ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന.
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ഹജച്ച്  ഹഇൗസനില്  കനരനിട്ടുവന്നെ  മുഴുവന  ഓണ്ലലലന  അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം
അകപഭാള തലന്നെ കേവര് നമ്പര് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  ഹഭാജനിമഭാരുലട  മുന
വര്ഷങ്ങളനിലല കേവര് നമ്പര് ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനിയുലട ലവബ്ലലസറനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.
അക്കച്ച്കനഭാളജച്ച് ലമന്റെച്ച്  രസതീതച്ച്  കപഭാസലഭായുലാം,  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  ആയുലാം  അയച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
എലാംബഭാര്കക്കഷനുമഭായനി  ബനലപട  മറ്റു  സഇൗകേരലങ്ങള  ആവശലഭാനുസരണലാം
ഒരുക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

 ഹജച്ച് എലാംബഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെച്ച്

251 (1699) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ.    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ.   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹജച്ച് എലാംബഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെച്ച് കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് നനിനലാം തഭാലഭാലനികേമഭായനി
മഭാറഭാനനിടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലമന്തഭായനിരുന എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂരനിപക്ഷ  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടകേര്ക്കുലാം  സഇൗകേരലപ്രദമഭായതുലാം  എലഭാ
അടനിസഭാനസഇൗകേരലങ്ങളുലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ലസന്റെര് ഒഴെനിവഭാക്കനിയതുമൂലലാം
തതീര്തഭാടകേര് കനരനികടണനിവരുന്നെ കേടുത്ത പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേരനിപ്പൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം എലഭാ ആധുനനികേ സഇൗകേരലങ്ങളുകമഭാലട ഈ
വര്ഷലാം  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനില്  സജമഭാകുന്നെ  സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചച്ച്
എലാംബഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  തലന്നെ  പുനന്തഃസഭാപനിച്ചുകേനിടഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2015-ല്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്  അറകുറപണനികേള
നടക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലനിയ  വനിമഭാനങ്ങള  നനികരഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേറനിയ
വനിമഭാനങ്ങളക്കച്ച്  സമയകമകമര്ലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണച്ച്
2015-ലലയുലാം  2016-ലലയുലാം  ഹജച്ച്  എലാംബഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെച്ച്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനിയനികലയച്ച് മഭാറനിയതച്ച്.

(ബനി)  ഹജച്ച് യഭാത്രനികേരനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലകേളനില്
നനിനള്ളവരഭായതനിനഭാല് എലാംബഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെച്ച് കേരനിപ്പൂരനില് നനിന്നെച്ച് മഭാറനിയതച്ച്
ഭൂരനിപക്ഷലാം തതീര്തഭാടകേര്ക്കുലാം ബുദനിമുട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  
800/2019
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(സനി)   ഇഇൗ വര്ഷലാം തലന്നെ ഹജച്ച് എലാംപഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെച്ച് കകേഭാഴെനികക്കഭാകടയച്ച്
മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ശമങ്ങള  നടത്തനി
വരനികേയഭാണച്ച്.   എന്നെഭാല്  റതീ  കേഭാര്പറനിലാംഗച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാലയങ്കനിലുലാം  റണ്കവ  നതീളലാം
കൂടഭാത്തതനിനഭാല്  ഹജച്ച്  സര്വ്വതീസനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  വലനിയ  വനിമഭാനങ്ങള
സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കനില  എന്നെഭാണച്ച്  ബനലപട  വൃത്തങ്ങളനില്  നനിന്നെച്ച്
കേനിടനിയ വനിവരലാം. എന്നെഭാല് ഹജച്ച് യഭാത്രനികേരനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം മലപ്പുറലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലകേളനില്   നനിനള്ളവരഭായതനിനഭാല്  എലാംബഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെച്ച്  കേരനിപ്പൂരനില്
തലന്നെ നനിലനനിര്ത്തഭാനുള്ള ശമലാം തുടര്നവരനികേയഭാണച്ച്.  

എലാംബഭാര്കക്കഷന കകേഭാഴെനികക്കഭാടനില് നനിലനനിര്ത്തണലമന്നെഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണച്ച്
കകേന്ദ്ര  സനിവനില്  കവലഭാമയഭാന  മനനി,  നന്യൂനപക്ഷ  വകുപ്പുമനനി  എന്നെനിവരുമഭായനി
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുകവണനി  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ
വകുപ്പുമനനിയുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വകുപച്ച്  ലസകടറനിയുലാം  കനരനില്കേണച്ച്
അഭലര്തനിചനിരുന.   കൂടഭാലത  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്
ബനലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   കകേന്ദ്ര  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്മഭാന,  ശതീ.
ചേഇൗധരനി  ലമഹ്ബൂബച്ച്  അലനി  ലലകേസര്  25-1-2017-നച്ച്  ഹജച്ച്  ഹഇൗസച്ച്
സനര്ശനിചകപഭാള  പ്രസ്തുത  കേഭാരലങ്ങള  കനരനിടച്ച്  കബഭാധലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.
കകേരളത്തനിലല  രഭാജലസഭഭാ,  കലഭാകേച്ച് സഭഭാ  എലാം.പനി.  മഭാരുലടയുലാം  മറച്ച്  പ്രധഭാനലപട
വലക്തനികേളുലടയുലാം  പനിന്തുണ  കൂടനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാന  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി
കതടനിയനിട്ടുണച്ച്.   സലാംസഭാന  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്മഭാലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്
ബനലപട  കകേന്ദ്ര  മനനിമഭാലര  കനരനില്  ഉടലന  കേണച്ച്  കേഭാരലങ്ങള
അവതരനിപനിക്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

 ഹജച്ച് എലാംബഭാര്കക്കഷന കകേന്ദ്രലാം പുനന്തഃസഭാപനിക്കല്

252 (1700) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വര്ഷലത്ത  ഹജച്ച്  എലാംബഭാര്കക്കഷന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിനലാം
കേരനിപ്പൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം ഒഴെനിവഭാക്കലപടഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റണ്കവ  അറകുറപണനിയുലട  കപരനില്  ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനിയനികലയച്ച്  മഭാറനിയ
ഹജച്ച് എലാംബഭാര്കക്കഷന കകേന്ദ്രലാം അറകുറപണനികേള തതീര്ന്നെനിട്ടുലാം പുനന്തഃസഭാപനിക്കഭാത്തതച്ച്
എലന്തങ്കനിലുലാം ഗൂ ഢഭാകലഭാചേനയുലട ഫലമഭാലണന്നെച്ച് കേരുതുനകണഭാ ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാനലാം  കകേന്ദ്രവമഭായനി  ബനലപടനിരുകന്നെഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   2015-ല്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്  അറകുറപണനികേള
നടക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലനിയ  വനിമഭാനങ്ങള  നനികരഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേറനിയ
വനിമഭാനങ്ങളക്കച്ച്  സമയകമകമര്ലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണച്ച്  2015-

ലലയുലാം  2016-ലലയുലാം  ഹജച്ച്  എലാംബഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനിയനികലയച്ച് മഭാറനിയതച്ച്.

(ബനി)   റണ്കവ അറകുറപണനിയുലട  കപരനില് ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനിയനികലയച്ച്  മഭാറനിയ
ഹജച്ച് എലാംബഭാര്കക്കഷന കകേന്ദ്രലാം അറകുറപണനികേള തതീര്ന്നെനിട്ടുലാം പുനന്തഃസഭാപനിക്കഭാത്തതച്ച്
ഏലതങ്കനിലുലാം  ഗൂഡഭാകലഭാചേനയുലട  ഫലമഭാലണന്നെച്ച്  കേരുതുന്നെനില.   റണ്കവ  നതീളലാം
കൂടഭാത്തതനിനഭാല്  ഹജച്ച്  സര്വ്വതീസനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  വലനിയ  വനിമഭാനങ്ങള
സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കനില  എന്നെഭാണച്ച്  ബനലപട  വൃത്തങ്ങളനില്  നനിന്നെച്ച്
കേനിടനിയ വനിവരലാം. 

(സനി)   ഇഇൗ വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് തലന്നെ ഹജച്ച് എലാംബഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെച്ച്
കകേഭാഴെനികക്കഭാകടയച്ച്  മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാരുലാം  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ശമങ്ങള
നടത്തനിവരനികേയഭാണച്ച്.   എലാംബഭാര്കക്കഷന  കകേഭാഴെനികക്കഭാടനില്  നനിലനനിര്ത്തണ
ലമന്നെഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണച്ച്,  കകേന്ദ്ര  സനിവനില്  കവലഭാമയഭാനമനനി,  നന്യൂനപക്ഷ
വകുപ്പുമനനി എന്നെനിവരുമഭായനി സലാംസഭാന ഹജച്ച് വകുപച്ച് മനനിയുലാം ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി
ലചേയര്മഭാനുലാം  മറ്റുലാം  ബനലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   കകേന്ദ്ര  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി
ലചേയര്മഭാന,  ശതീ.  ചേഇൗധരനി  ലമഹ്ബൂബച്ച്  അലനി  ലലകേസര്  25-1-2017-നച്ച്  ഹജച്ച്
ഹഇൗസച്ച് സനര്ശനിചകപഭാള പ്രസ്തുത കേഭാരലങ്ങള കനരനിടച്ച് കബഭാദലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.
കകേരളത്തനിലല  രഭാജലസഭഭാ,  കലഭാകേച്ച് സഭഭാ  എലാം.പനി.മഭാരുലടയുലാം  മറച്ച്  പ്രധഭാന
വലക്തനികേളുലടയുലാം  പനിന്തുണ  കൂടനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാന  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി
കതടനിയനിട്ടുണച്ച്.  28-2-2017-ല് നടക്കുന്നെ കകേന്ദ്ര ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി കയഭാഗത്തനില് ചേര്ച
ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം  അനുകൂല  നനിലപഭാലടടുക്കുന്നെതനിനുലാം  എലഭാ  കകേന്ദ്ര  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി
ലമമ്പര്മഭാരുലടയുലാം  സഹഭായലാം  അഭലര്തനിചനിട്ടുണച്ച്.   സലാംസഭാന  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി
ലചേയര്മഭാലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് ബനലപട കകേന്ദ്ര മനനിമഭാലര കനരനില് ഉടലന കേണച്ച്
കേഭാരലങ്ങള അവതരനിപനിക്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

 ഹജച്ച് തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായുള്ള കക്ഷമ പദതനികേള

253  (1701)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  ഹജച്ച്  തതീര്തഭാടകേരുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എലന്തലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

2016-ലല  ഹജച്ച്  നടപടനികമങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞെതനിനച്ച്  കശഷമഭാണച്ച് ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതച്ച്.  മുനവര്ഷങ്ങലള അകപക്ഷനിചച്ച് വളലര കൂടുതല്
(പതനിനഭായനിരത്തനികലലറ)  ഹഭാജനിമഭാലര ലകേഭാചനിയനിലല തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഹജച്ച് കേലഭാമ്പച്ച്
വഴെനി  യഭാത്രയഭാക്കുന്നെ  വളലര  ശമകേരമഭായ  ദഇൗതലമഭാണച്ച്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
മുമ്പനിലഭാണഭായനിരുന്നെതച്ച്.  സഇൗദനി  എയര്ലലലനസനിലന്റെ  സര്വ്വതീസനില്
പഭാളനിചകേളുണഭായനിരുന്നെനിട്ടുകപഭാലുലാം  ലചേറനിയ  ഒരു  പരഭാതനിക്കുകപഭാലുലാം  ഇടനല്കേഭാലത
ഹഭാജനിമഭാലര യഭാത്രയഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

2017-ലല  ഹജച്ച്  നടപടനികമങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  ഹജച്ച്  മഭാര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലുലാം നടപടനികമങ്ങളനിലുലാം ആവശലമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തുന്നെതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനിയുമഭായുലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായുലാം  ബനലപടച്ച്  വരനികേയഭാണച്ച്.
കൂടഭാലത  ഹജച്ച്  എലാംബഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെച്ച്  തനിരനിചച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലയച്ച്  തലന്നെ  മഭാറ്റുന്നെതനിനഭായുള്ള  ശമങ്ങള  കനരകത്ത  തലന്നെ
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  എലാംബഭാര്കക്കഷന  കകേഭാഴെനികക്കഭാടനില്  നനിലനനിര്ത്തണലമന്നെഭാ
വശലലപട്ടുലക്കഭാണച്ച്,  കകേന്ദ്ര സനിവനില്  കവലഭാമയഭാന  മനനി,  നന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പുമനനി
എന്നെനിവരുമഭായനി  സലാംസഭാന ഹജച്ച് വകുപ്പുമനനിയുലാം ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി ലചേയര്മഭാനുലാം
മറ്റുലാം ബനലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   കകേന്ദ്ര ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി ലചേയര്മഭാന ശതീ.
ചേഇൗധരനി  ലമഹ്ബൂബച്ച്  അലനി  ലലകേസര്  25-1-2017-നച്ച്  ഹജച്ച്  ഹഇൗസച്ച്
സനര്ശനിചകപഭാള  പ്രസ്തുത  കേഭാരലങ്ങള  കനരനിടച്ച്  കബഭാദലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.
കകേരളത്തനിലല  രഭാജലസഭഭാ,  കലഭാകേച്ച് സഭഭാ  എലാം.പനി.  മഭാരുലടയുലാം  മറച്ച്  പ്രധഭാന
വലക്തനികേളുലടയുലാം  പനിന്തുണ  കൂടനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാന  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി
കതടനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  28-2-2017-ല്  നടക്കുന്നെ  കകേന്ദ്ര  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി
കയഭാഗത്തനില് ചേര്ച ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം അനുകൂല നനിലപഭാലടടുക്കുന്നെതനിനുലാം എലഭാ കകേന്ദ്ര
ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി ലമമ്പര്മഭാരുലടയുലാം സഹഭായലാം അഭലര്തനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാന ഹജച്ച്
കേമ്മേനിറനി ലചേയര്മഭാലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് ബനലപട കകേന്ദ്ര മനനിമഭാലര കനരനില് ഉടലന
കേണച്ച് കേഭാരലങ്ങള അവതരനിപനിക്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  

കകേരളത്തനിലന്റെ  ഹജച്ച്  കേസ്വഭാട,  ലഭനിച  അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനിചച്ച്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനിയുമഭായുലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുമഭായുലാം നനിരന്തരലാം ബനലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ഹജച്ച് ഹഇൗസനില്
കനരനിട്ടുവന്നെ മുഴുവന ഓണ്ലലലന അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം അകപഭാള തലന്നെ കേവര് നമ്പര്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത ഹഭാജനിമഭാരുലട മുന വര്ഷങ്ങളനിലല കേവര് നമ്പര് ഹജച്ച്
കേമ്മേനിറനിയുലട  ലവബ്ലലസറനില്  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.   അക്കച്ച്കനഭാളജച്ച് ലമന്റെച്ച്  രസതീതച്ച്
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കപഭാസലഭായുലാം,  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  ആയുലാം  അയച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  സലാംശയ  ദുരതീകേരണത്തനിനച്ച്  കഫഭാണ്  മുകഖനയുലാം  കനരനിട്ടുലാം
ബനലപടുന്നെതനിനച്ച്  പ്രകതലകേ  കേഇൗണറുകേള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   തനിരുത്തലുകേളുലാം
മഭാറങ്ങളുലാം വരുത്തുന്നെതനിനച്ച് കേമ്പന്യൂടര് ലസക്ഷന സജമഭാണച്ച്. 

തുറമുഖ മണല് ഖനനലാം

254 (1702)ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ.   എലാം  .   സസ്വരഭാജച്ച് :
ശതീ.   ബനി  .   സതലന :
ശതീ.   എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുറമുഖ  മണല്  ഖനനത്തനിനഭായനി  നനിലവനിലുളള  അശഭാസതീയവലാം
അഴെനിമതനിക്കച്ച്  കേളലമഭാരുക്കനിയനിരുന്നെതുമഭായ  വലവസകേള  മഭാറനിലക്കഭാണച്ച്  പുതനിയ
നയലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  മണല്  ഖനനത്തനിനുലാം
വനിപണനത്തനിനുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളള വലവസകേള എലന്തലഭാമഭാണച്ച് ;

(ബനി) നനിലവനില് ഇഇൗ കമഖലയനിലുളള സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട കേതീഴെനിലുളള ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴെനില് സലാംരക്ഷനിക്കഭാന എന്തച്ച് പരനിഹഭാരമഭാണച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാനുളളതച്ച്;

(സനി) മണല് ഖനനവലാം വനിപണനവലാം ലപഭാതുകമഖലയനിലൂലട സര്ക്കഭാര് കനരനിട്ടു
നടത്തഭാനഭാകണഭാ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്;എങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  രതീതനികേള
എലന്തലഭാമഭാണച്ച് എന്നെച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് തുറമുഖ മണല് ഖനനത്തനിനഭായുള്ള മഭാനസ്വല് ഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗച്ച്
സലാംബനനിച  കേരടച്ച്  നയലാം  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  9-2-2017-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നലാം.
2/2017/മ.തു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പച്ച് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(ബനി)  നനിലവനില്  മഭാനസ്വല്  ഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നെവര്ക്കുലാം
മുനകേഭാലങ്ങളനില്  കജഭാലനിയനില്  ഏര്ലപടനിരുന്നെവര്ക്കുലാം  മുനഗണന  നല്കേനി  മണല്
വഭാരല് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള അവരുലട ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനി
രജനിസര് ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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(സനി) അലത.  പ്രഭാകയഭാഗനികേ രതീതനികേള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനില് വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.*

വനിഴെനിഞ്ഞെലാം പദതനി

255  (1703)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

വനിഴെനിഞ്ഞെലാം പദതനി പ്രകദശത്തച്ച് നനിനലാം കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരുകേളുലട കേഭാലത്തച്ച്
ഏലറടുത്ത ഭൂമനിയുലട  ഉടമസരനില് നനിനലാം ആദഭായ നനികുതനി  ഈടഭാക്കുന്നെതനിനുളള
നതീക്കലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നടത്തുന്നെതച്ച് തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   ഇനകേലാംടഭാകച്ച്  ആക്ടനിലല  പ്രസക്തമഭായ  വകുപ്പുകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  പദതനിയഭായനി  ഏലറടുത്ത  ഭൂമനിയുലട  ഉടമസരനില്
നനിനലാം  ആദഭായ  നനികുതനി  ഇഇൗടഭാക്കുന്നെതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  അനുകൂല
തതീരുമഭാനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്  ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.   സമഭാനമഭായ
മലറഭാരു  കകേസ്സനില്  ഉണഭായ  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തനി  ഇഇൗ  കേഭാരലത്തനില്  അനുകൂല  തതീരുമഭാനത്തനിനഭായനി  വതീണ്ടുലാം
ആവശലലപടുന്നെതഭാണച്ച്.  

വനിഴെനിഞ്ഞെലാം തുറമുഖ പദതനി

256  (1704)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിഴെനിഞ്ഞെലാം തുറമുഖ പദതനിയുലട പണനി ഏതച്ച് ഘടലാം വലര ആയനി എന്നെച്ച്
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ പണനി എന്നെഭാണച്ച് തുടങ്ങനിയലതനലാം എന്നെച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നെഭാണച്ച്
പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന്നെലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിശനിത  സമയത്തനിനുള്ളനില്  തതീര്പഭാക്കഭാന  എലന്തലഭാലാം
മുനകേരുതലുകേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  കമഖലയനില്  കേരനിങ്കലനിലന്റെ  ലഭലതക്കുറവമൂലലാം  പണനി
തടസ്സലപടതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായ മണപരനികശഭാധന,  സര്കവ്വ,  കബക്കച്ച് വഭാടറനിലന
ബനനിപനിക്കുന്നെ  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നെനിവ  പൂര്ത്തനിയഭായനി.   പദതനിയുലട
പ്രധഭാന ഘടകേമഭായ 3100 മതീറര് നതീളമുള്ള കബക്കച്ച് വഭാടറനിലന്റെ (പുലനിമുടച്ച്) 538 മതീറര്
നതീളമുള്ള  കകേഭാര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.   കേടല്  നനികേത്തനിലയടുകക്കണ  53
ലഹക്ടറനില്  15  ലഹക്ടര്  നനികേത്തുകേയുലാം  800  മതീറര്  ലബര്ത്തച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
മുകന്നെഭാടനിയഭായുള്ള  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാറ  ലകേഭാണ്ടുള്ള  ബണച്ച്  160  മതീറര്
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  അദഭാനനി  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  കപഭാര്ടച്ച്  ലലപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡുമഭായനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  2015  ആഗസച്ച്  17-നച്ച്  കേണ്സഷന  കേരഭാര്  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുലാം  തുറമുഖ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  2015  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  5-നച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.   DBFOT
(Design,  Build,  Finance,  Operate,  Transfer)  വലവസയനിലുള്ള  പദതനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം കേരഭാര് അനുസരനിചച്ച്  1460  ദനിവസലാം ലകേഭാണച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണച്ച്
(അതഭായതച്ച്  2019  ഡനിസലാംബര്  4-നച്ച്).   എന്നെഭാല്  പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണഭാരലാംഭ
സമയത്തച്ച്,  പദതനി  1000  ദനിവസലാം  ലകേഭാണച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  ശമനിക്കുലമന്നെച്ച്
അദഭാനനി  തുറമുഖ  കേമ്പനനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം  അതനുസരനിചച്ച്  പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുമഭാണച്ച്.

(സനി)  കേണ്സഷന  കേരഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നെതച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  പദതനിയുലട
സമയബനനിതമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല  കേണ്സഷണയറഭായ  അദഭാനനി  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം
കപഭാര്ടച്ച്  ലലപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡനിനഭാണച്ച്.   ഇതച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  കേണ്സഷന
കേരഭാറനില്  നഭാലച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  നഭാഴെനികേക്കല്ലുകേള  (Milestones)  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി  ഒരു  സസ്വതന  ഏജനസനിയഭായനി  (Independent
Engineer)  STUP  Consultants  Private  Limited-ലന  ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുണച്ച്.
കേണ്സഷന  കേരഭാറനിലല  വലവസകേളക്കനുസൃതമഭായനി  പദതനിയുലട  സുഗമമഭായ
നടത്തനിപനിനുള്ള  എലഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏര്ലപടുത്തനി  വരുനണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പദതനി  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനലപട  തതീരുമഭാനങ്ങള
ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നെതനിനഭായനി ചേതീഫച്ച് ലസകടറനി അദലക്ഷനഭായ ഒരു എലാംപകവര്ഡച്ച് കേമ്മേനിറനിയുലാം
ഒരു കപ്രഭാജക്ടച്ച് ഇലാംപനിലമകന്റെഷന കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  കേരനിങ്കലനിലന്റെ  ലഭലതക്കുറവമൂലലാം  പണനി  തടസ്സലപടതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.   തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ കേരനിങ്കലച്ച് ല  ലഭലമഭാകക്കണതച്ച്
അദഭാനനി  തുറമുഖ കേമ്പനനിയഭാണച്ച്.   ലലലസനസുള്ള കേസ്വഭാറനികേളുലട  കുറവലാം  ഗതഭാഗത
സഇൗകേരലങ്ങളുലട അപരലഭാപതയുലാം കേരനിങ്കലച്ച് ല  ലഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനണച്ച്
എങ്കനിലുലാം കേരനിങ്കലനിലന്റെ ലഭലത ഉറപഭാക്കനി പദതനി സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമന്നെച്ച്
കേമ്പനനി വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  
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വനിഴെനിഞ്ഞെലാം ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബര്

257  (1705)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  തുറമുഖവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ലതഭാഴെനില്  നഷലപട  ചേനിപനി
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  കേമ്പവല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയുലാം
പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജച്ച് നടപനിലഭാക്കുവഭാന എലന്തഭാലക്ക ലചേയ്തുലവന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  പുനരധനിവഭാസത്തനിനച്ച്  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിച്ചുലവനലാം  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം  ഇനനി  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  തുകേ
നല്കേഭാനുലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  സമര്പനിച  ഒന്നെഭാലാം  ഘട  പുനരധനിവഭാസ
പഭാകക്കജനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  120  കേരമടനി  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  184

ചേനിപനിലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുമഭായനി  നഭാളനിതുവലര  14,32,12,800  രൂപ  (പതനിനഭാലച്ച്
കകേഭാടനി മുപത്തനി രണച്ച് ലക്ഷത്തനി പനണഭായനിരത്തനി എണ്ണൂറച്ച് രൂപ മഭാത്രലാം) വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   രണഭാലാം  ഘട  റനികപഭാര്ടച്ച്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനില് അന്തനിമ തതീരുമഭാനലാം ഉടലന ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണച്ച്.

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച് പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി 1-3-2016

തതീയതനിയനില്  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  7/2016/മതുവ.  നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം  23,80,38,200

(ഇരുപത്തനിമൂന്നെച്ച്  കകേഭാടനി  എണ്പതച്ച്  ലക്ഷത്തനി  മുപത്തനിലയടഭായനിരത്തനി  ഇരുന്നൂറച്ച്
രൂപ മഭാത്രലാം)  രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനില് നഭാളനിതുവലര  20,38,52,800  രൂപ
(ഇരുപതച്ച് കകേഭാടനി മുപത്തനിലയടച്ച് ലക്ഷത്തനി അനപത്തനിരണഭായനിരുത്തനി എണ്ണൂറച്ച് രൂപ
മഭാത്രലാം) ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.  കശഷനിക്കുന്നെവലര സലാംബനനിച കരഖകേളുലട പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെ മുറയച്ച് നഷപരനിഹഭാരലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.  

കബപ്പൂര് തുറമുഖ വനികേസനലാം തസ്വരനിതലപടുത്തഭാന നടപടനി

258  (1706)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;
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(ബനി)  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കബപ്പൂര്  കകേഭാവനിലകേത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള
ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില് ഇകപഭാഴെലത്ത
സനിതനി എന്തഭാണച്ച്;

(സനി) പ്രസത നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കബപ്പൂര്  തുറമുഖത്തച്ച്  200  മതീറര്  ലബര്ത്തച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
വനിശദമഭായ  പദതനി  രൂപകരഖ  (Detailed  Project  Report)  തയഭാറഭാക്കനി
നല്കുന്നെതനിനഭായനി  Chennai  IIT-ലയ  ഏല്പനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  23  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   തുറമുഖത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗത്തനികലയഭായനി  ഒരു
ലകയനിന, റതീചച്ച് സക്കര് എന്നെനിവ വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തച്ച് International

Ship  and  Port  Security  Code  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടനവരുന. 

(ബനി&സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.   ഇതനികലയ്ക്കുള്ള നടപടനികേള റവനന്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി
ബനലപടച്ച് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്. എത്രയുലാം കവഗലാം നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  

 കുഞ്ഞെഭാലനി മരയഭാര് മന്യൂസനിയലാം

259 (1707) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തുറമുഖവലാം
മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  കകേഭാടയല്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്നെ  ധതീര
കദശഭാഭനിമഭാനനി  കകേഭാടയല്  കുഞ്ഞെഭാലനി  മരയഭാരുലട  സഭാരകേമഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്നെ
കുഞ്ഞെഭാലനി മരയഭാര് മന്യൂസനിയലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള കപ്രഭാജക്ടച്ച്
ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) ആയതനികനല് സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നെ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കുഞ്ഞെഭാലനി  മരയഭാര്  മന്യൂസനിയലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല്  പരനിഗണനയനിലുണച്ച്.   പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  പുരഭാവസ്തു  വകുപച്ച്,
വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപച്ച്,  റവനന്യൂ-തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപച്ച്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലല
പ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നെച്ച്
ഭഭാവനി പരനിപഭാടനികേള തതീരുമഭാനനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ലകേഭാചനിന കഫഭാറസച്ച് ലറയനില്ടഭാലാംകവ മന്യൂസനിയലാം

260  (1708)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരനിത്രപ്രഭാധഭാനലമുള്ള  ലകേഭാചനിന  കഫഭാറസച്ച്  ലറയനില്ടഭാലാംകവ  മന്യൂസനിയലാം
ചേഭാലക്കുടനിയനില് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച് എലന്തങ്കനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലറയനില്ടഭാലാംകവയുലട അവശനിഷങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം ലറയനില്പഭാത
പുനര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനിന കഫഭാറസച്ച് ലറയനില്ടഭാലാംകവ മന്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  തഭാല്പരലപത്രലാം  ക്ഷണനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിയ കശഷലാം ലറയനില്ടഭാലാംകവയുലട അവശനിഷങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ലറയനില്പഭാത  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  സഭാദലതകേള
ബനലപട വകുപ്പുകേളുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

ലവളനിയത്തച്ച് ഗഹയുലട ചേരനിത്ര പ്രഭാധഭാനലലാം

261(1709)  കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ലവളനിയത്തച്ച് മഭാലയനില് വഭാര്ഡനില് പ്രഭാചേതീന ഗഹ
കേലണത്തനിലയന്നെ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പുരഭാവസ്തു  വകുപച്ച്
പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പരനികശഭാധനയനില്  ഗഹയുലട  ചേരനിത്ര  പ്രഭാധഭാനലലാം  ലവളനിലപട്ടുലവങ്കനില്
അടനിയന്തര പരലകവഷണത്തനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ലവളനിയത്തച്ച് മഭാലയനില് വഭാര്ഡനിലല പ്രഭാചേതീന
ഗഹ  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചേരനിത്രപ്രഭാധഭാനലമുലണന്നെച്ച്  കേഭാണുന്നെ  പക്ഷലാം  പരലകവഷണത്തനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്. 
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പഭാപനലാംകകേഭാടച്ച് ഗഭാനനി സ്മൃതനി മണ്ഡപലാം പുനന്തഃസഭാപനിക്കല് 

262  (1710)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരത്തനിലല  പഭാപനലാംകകേഭാടച്ച്  നനിനലാം  കദശതീയ  പഭാത
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറനിയതുലാം  ഗഭാനനി  സ്മൃതനി  മണ്ഡപമഭായനി
അറനിയലപടനിരുന്നെതുമഭായ  ചേരനിത്ര  പ്രഭാധഭാനലമുളള  വഴെനിയമ്പലലാം  എവനിലടയഭാണച്ച്
പുനന്തഃസഭാപനിചലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വഴെനിയമ്പലലാം,  അനുബന  കേല്ലത്തഭാടനി,  ചുമടുതഭാങ്ങനി  എന്നെനിവ
ഉളലപടുത്തനി മന്യൂസനിയലാം ഗഭാര്ഡനനികലഭാ കേനകേക്കുന്നെച്ച് ലകേഭാടഭാരവളപനികലഭാ ലഹറനികറജച്ച്
മന്യൂസനിയലാം വളപനികലഭാ പുനന്തഃസഭാപനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉടലന  നതീക്കലാം  ലചേയഭാന  കപഭാകുന്നെ  ബഭാലരഭാമപുരലത്ത  പുരഭാതന
വഴെനിയമ്പലലാം  ചേരനിത്ര  സഭാരകേമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സഇൗകേരലപ്രദമഭായ
സലകത്തയച്ച്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാന  അടനിയന്തര  നടപടനിക്കഭായനി  ബനലപടവര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാനനി  സ്മൃതനി  മണ്ഡപലാം  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറനിയ  കേരനിങ്കല്  കേഷണങ്ങള
വകുപനിലന്റെ സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേമഭായ മുടവൂര്പഭാറയനില് സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  കേലണത്തനി  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  വകുപച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  ഇഇൗ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

ആറനിങ്ങല്, കേനിളനിമഭാനൂര് ലകേഭാടഭാരങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം

263 (1711) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തുറമുഖവലാം
മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരനിത്ര  പ്രസനിദമഭായ  ആറനിങ്ങല്,  കേനിളനിമഭാനൂര്  ലകേഭാടഭാരങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവലയ  കപതൃകേ  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) ഇവ സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെ ആവശലകേത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേമഭായ കേനിളനിമഭാനൂര് ലകേഭാടഭാരത്തനിലന്റെ
പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  70  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
പുനരുദഭാരണ/നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.   ആറനിങ്ങല് ലകേഭാടഭാരലാം  പുരഭാവസ്തു
വകുപനിലന്റെ  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേമലഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  ലകേഭാടഭാരത്തനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണ
നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഒനലാം തലന്നെ നനിലവനില് സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി) സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെ ആവശലകേത ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

രഭാമഗനിരനികക്കഭാടയുലട ചേരനിത്ര പ്രഭാധഭാനലലാം 

264 (1712)  ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് പുരഭാവസ്തു വകുപനിലനറ അധതീനതയനില് എലന്തലഭാലാം
വസ്തുക്കളുലണന്നെച്ച് തരലാം തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനിലല ഏലറ  ചേരനിത്രപ്രഭാധഭാനലമുളള  രഭാമഗനിരനികക്കഭാട
പുരഭാവസ്തു വകുപനിലനറ നനിയനണത്തനിലഭാകണഭാ; രഭാമഗനിരനികക്കഭാടയുലട ചേരനിത്രപ്രഭാധഭാനലലാം
മുനനനിര്ത്തനി അതച്ച് സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുളള എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി)  പറയനിലപറ  പന്തനിരുകുലത്തനികന്റെയുലാം  നഭാറഭാണത്തച്ച്  ഭഭാന്തലനറ
രഭായനിരലനല്ലൂര്  മലയുകടയുലാം  പ്രഭാധഭാനലലാം  മനസ്സനിലഭാക്കനി  അതച്ച്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുളള
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിനച്ച്  നനിലവനില്  സലാംരക്ഷനിത
സഭാരകേങ്ങളനില.  

(ബനി)  രഭാമഗനിരനികക്കഭാട  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിലന്റെ  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേമല.
ആയതനിനഭാല് ഇതച്ച് സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേലളഭാനലാം നനിലവനില് സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  

(സനി)  പറയനിലപറ പന്തനിരുകുലത്തനിലന്റെയുലാം നഭാറഭാണത്തച്ച് ഭഭാന്തലന്റെ രഭായനിരലനല്ലൂര്
മലയുലാം നനിലവനില് പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേങ്ങളല.  ആയതനിനഭാല്
അതച്ച് സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേലളഭാനലാം നനിലവനില് സസ്വതീകേരനിചനിടനില.
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ബസ്സുകേളുലട ചേവനിട്ടുപടനികേള

265 (1713)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.,  സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളുലട  ചേവനിട്ടുപടനികേള

പലകപഭാഴുലാം  പ്രഭായമഭായവര്ക്കുലാം  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുലാം  സഇൗകേരലപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവനിധലാം  ഉയരത്തനിലഭാണച്ച്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളളലതന്നെ കേഭാരലലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  കേഭാരണലാം  പലകപഭാഴുലാം  ഇത്തരലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്  പ്രയഭാസങ്ങള

അനുഭവനികക്കണനി  വരുന്നെ  സഭാഹചേരലലാം  ഗഇൗരവമഭായനി  കേഭാണുനകണഭാ;  എങ്കനില്

ഇത്തരലാം  യഭാത്രകേഭാര്ക്കച്ച്  കൂടനി  സഇൗകേരലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  തരത്തനില്,

ചേവനിട്ടുപടനിയനില് മഭാറലാം വരുത്തുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുയഭാത്രഭാസലാംവനിധഭാനങ്ങലള അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച് സഇൗകേരലപ്രദമഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്നെ  തരത്തനില്  മലറലന്തങ്കനിലുലാം  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാന

ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് എലന്തലഭാലമന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളുലട ചേവനിട്ടുപടനികേള നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്നെ

പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  നനിയമത്തനില്  അനുശഭാസനിചനിരനിക്കുന്നെ  അളവകേള

കൃതലമഭായനി പഭാലനിക്കുനണച്ച്.  

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  ജനറലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  കലഭാ  ഫ്കളഭാര്  ബസ്സുകേള  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച്

സഇൗകേരലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്നെ തരത്തനിലഭാണച്ച് നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

 ഓകടഭാമഭാറനികേച്ച് ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച് ലടസച്ച്

266 (1714)  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  മുടത്തറയനിലഭാരലാംഭനിച  ഓകടഭാമഭാറനികേച്ച്

കഡ്രൈവനിലാംഗച്ച് ലടസച്ച് ടഭാക്കച്ച്,  ഫനിറച്ച്ലനസ്സച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ടഭാക്കച്ച് എന്നെനിവയ്ലക്കതനിലര

ഉയര്ന വന്നെനിട്ടുള്ള പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  കഡ്രൈവനിലാംഗച്ച് കലസനസച്ച് അനുവദനിക്കുന്നെതനിലല കമകക്കടച്ച് ഇലഭാതഭാക്കുകേലയന്നെ
ലക്ഷലലാം സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് പ്രസ്തുത നൂതന സലാംവനിധഭാനലാം പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനത്തനിനച്ച് എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം കഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്
ലടസച്ച് ടഭാക്കനില് ഇകപഭാഴുലാം ലടസച്ച് നടത്തുനകണഭാലയനലാം വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ

(ഡനി)  പുതനിയ സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില് വന്നെ കശഷലാം കഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്  ലടസനിനച്ച്
എത്തനിയ ആളുകേളനില് എത്രശതമഭാനലാം ആളുകേള ലടസച്ച് പഭാസ്സഭായനി എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണച്ച്.  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി നടപടനി ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

(ബനി) പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാണച്ച്.

(സനി)  പദതനി  അടങ്കല്  തുകേ–94,22,284  രൂപയഭാണച്ച്.  50%  തുകേ
ലകേല്കടഭാണനിനച്ച് ലലകേമഭാറനി.

(ഡനി) പുതനിയ സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ണമഭായനി ആരലാംഭനിചനിടനില. ലടസനിലാംഗച്ച് ടഭാക്കനിലല
അപരലഭാപതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  1-3-2017  വലര  കലകണഴച്ച്  എടുത്തവര്ക്കച്ച്
പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  പരനിശതീലനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  31-3-2017  വലര  സമയലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യനിലല ലഷഡന്യൂള പുനന്തഃകമതീകേരണലാം

267(1715)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.  എസച്ച്.  ആർ.  ടനി.  സനി.  യനില് ലഷഡന്യൂള പുനന്തഃകമതീകേരണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  ലകേഭാടഭാരക്കര  ഡനികപഭായനില്
നടത്തനിയ ലഷഡന്യൂള പുനന്തഃകമതീകേരണങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുനന്തഃകമതീകേരനിച  ലഷഡന്യൂളുകേളുലട  പ്രതനിദനിന  കേളക്ഷന  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഷഡന്യൂള പുനന്തഃകമതീകേരണങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി സസ്വകേഭാരല ബസച്ച് സര്വ്വതീസുകേള
ഇലഭാത്തതുലാം മുനപച്ച് ലകേ.  എസച്ച്.  ആർ.  ടനി.  സനി.  സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തനിയനിരുന്നെതുമഭായ
ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  യഭാത്രഭാകകശലാം  അനുഭവലപടുന്നെതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
ലകേഭാടഭാരക്കര ഡനികപഭായനില് വരുമഭാനലാം കുറവള്ള 30 ലഷഡന്യൂളുകേള പുനന്തഃകമതീകേരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

പുനന്തഃകമതീകേരനിച  ലഷഡന്യൂളുകേള  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  യഭാത്രഭാക്കഭാരുലട ആവശലമനുസരനിചച്ച് സര്വ്വതീസുകേള
നടത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ലഭാ അക്കഭാദമനിയനിലല വഭാഹനത്തനില് സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങലള 
അനുകേരനിചച്ച് കബഭാര്ഡച്ച്

268  (1716)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം ലഭാ അക്കഭാദമനിയനിലല വഭാഹനത്തനില് സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങലള
അനുകേരനിചച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  യഭാത്ര  ലചേയ്യുന്നെതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇങ്ങലന  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  വഭാഹനലാം  പനിടനിലചടുക്കുവഭാനുലാം
കബഭാര്ഡച്ച്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരഭാതനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  നടത്തനിയ  അകനസ്വഷണത്തനില്
പരഭാതനി വസ്തുതഭാപരമഭാലണന്നെച്ച് കബഭാദലലപടനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി) നനിയമഭാനുസൃതലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള സമഗ 
കേര്മ്മേ പദതനി

269 (1717)ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതത :
ശതീ. സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ. പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജച്ച് : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി.-ലയ ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
സമഗ കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  സഭാപനലത്ത സമയബനനിതമഭായനി  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന ഉത്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനവച്ച്, ധനകേഭാരല പുനന്തഃസലാംഘടന എന്നെനിവ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  അവകേഭാശങ്ങളുലാം  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  ഹനനിക്കഭാലത
അവരുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയുലാം  പനിന്തുണകയഭാലടയുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ഡനി) ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. യുലട പുനന്തഃസലാംഘടനഭാ സലാംബനനിചച്ച് പഠനലാം
നടത്തനിയ  ലപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെ  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ
വഭാതകേലാം ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ 1000 ബസ്സുകേള അടുത്ത 5 വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച്
നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ വഭാതകേലാം
ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള  ആദല
ഗഡുവഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ ലചേലവച്ച്.  അഞ്ചുവര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച്
ഭൂരനിഭഭാഗലാം ബസുകേളുലാം സനി.എന.ജനി.  ഇനനത്തനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.
ബസച്ച്  സഭാന്റുകേലള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം  വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.
ലലമകലജച്ച്,  ലമയനിന്റെനനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
കബക്കച്ച്  ഡഇൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  സമയബനനിത കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി
തയഭാറഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ ലകേ.എലാം.പനി.എല്.  ലഭനിക്കുന്നെ ബസ്സുകേളനിലല ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  100

രൂപ  1-2-2017  മുതല്  പ്രതനിദനിന  ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത
കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസുകേളുലാം  ലടയനിനനിലാംഗലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു  വരുന.

ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില്  നനിനലാം  ബസുകേള  പകേല്  സമയലാം
പനിനവലനിക്കുന്നെതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നഷലാം സലാംഭവനിച്ചുവരുന്നെതഭായനി  കേണതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാത്തരലാം  റനിപയറുകേളുലാം,  ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണച്ച്
നടത്തനിവരുന്നെതച്ച്.

(ബനി) ലപ്രഭാഫ. സുശതീല് ഖന്നെയുലട സമഗ പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അന്തനിമരൂപലാം
കൂടനി കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് ഇതച്ച് സലാംബനനിച തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാളളുന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി)  അലാംഗതീകൃത  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയഭാണച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ബഭാധനിക്കുന്നെ  കേഭാരലങ്ങളനില്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നെതച്ച്.
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(ഡനി)  പ്രഭാഥമനികേ  നനിഗമനങ്ങള  മനനിമഭാരുലടയുലാം  ഉകദലഭാഗസനഭാരുലടയുലാം
മുന്നെനില് അവതരനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  സമഗമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടച്ച്  ഉടന തലന്നെ സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
സമര്പനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്. 

 എലാം.എ.സനി.ടനി. വഴെനി വനിധനിയഭാകുന്നെ നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ

270 (1718)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള മുഖഭാന്തനിരലാം  ഉണഭാകുന്നെ അപകേടങ്ങളനില്

എലാം.എ.സനി.ടനി.  വഴെനി  വനിധനിയഭാകുന്നെ  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  കൃതലമഭായനി  നല്കേഭാന

സഭാധനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എലാം.എ.സനി.ടനി.  കകേസ്സുകേളനിലല വനിധനിയനുസരനിചച്ച് അനുവദനികക്കണ തുകേ

ഇനഷസ്വറനസച്ച് കേമ്പനനികേള മുകഖനയഭാകണഭാ നല്കുന്നെതച്ച്;

(സനി) ഇനഷസ്വറനസച്ച് ഇലഭാത്ത ലകേ.എസച്ച്.ആര്..ടനി.സനി. ബസ്സുകേള അപകേടങ്ങളനില്ലപടുകമ്പഭാള

എലാം.എ.സനി.ടനി.  മുഖഭാന്തനിരലാം  വനിധനിക്കുന്നെ  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  എങ്ങലനയഭാണച്ച്

നല്കുന്നെതച്ച് എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 4-12-2007 മുതലഭാണച്ച് ഇനഷസ്വറനസച്ച് എടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ടനി ഇനഷസ്വറനസച്ച്

എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭാഹനങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നെ അപകേടങ്ങളനില് എലാം.എ.സനി.ടനി.  വനിധനിസലാംഖല

ഇനഷസ്വറനസച്ച്  കേമ്പനനി സമയബനനിതമഭായനി  നല്കുനണച്ച്.   ഇനഷസ്വറനസനിലഭാത്ത

വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്  ഉണഭാകുന്നെ അപകേടങ്ങളക്കുള്ള വനിധനിസലാംഖല  കൃതലമഭായനി  നല്കുവഭാന

കേഴെനിയഭാറനില.  

(ബനി) ഇനഷസ്വറനസച്ച് പരനിരക്ഷയുള്ള ബസ്സുകേള അപകേടത്തനില്ലപടുന്നെതുമഭായനി

ബനലപട  എലാം.എ.സനി.ടനി.  കകേസ്സുകേളനിലല  വനിധനിക്കച്ച്  അനുസൃതമഭായനി  തുകേ

ഇനഷസ്വറനസച്ച് കേമ്പനനിയഭാണച്ച് നല്കേനി വരുന്നെതച്ച്.

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള  അപകേടങ്ങളനില്ലപടുകമ്പഭാള

ഇനഷസ്വറനസച്ച്  ഇലഭാലത  വരുന്നെ പക്ഷലാം കകേരള സലാംസഭാന കറഭാഡച്ച്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്

കകേഭാര്പകറഷന  (യഭാത്രഭാക്കഭാര്ക്കുള്ള  വലക്തനിപര  അപകേടസമൂഹ  ഇനഷസ്വറനസച്ച്,

യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുള്ള  ലമചലപട  സഇൗകേരലങ്ങള,  ജതീവനക്കഭാരുലട  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷ,

യഭാത്രഭാടനിക്കറനികനലുള്ള ലസസ്സച്ച്)  ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനതീയമഭായ നഷപരനിഹഭാര

800/2019
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തുകേ  നല്കേനിയതച്ച്  കുറവച്ച്  ലചേയച്ച്  എലാം.എ.സനി.ടനി.  വനിധനി  പ്രകേഭാരലാം  ബഭാക്കനി  വരുന്നെ

നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  ടനി  വനിധനിയച്ച്  അനുസൃതമഭായനി  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട

ഫണനില് നനിനച്ച് ബഹു. കകേഭാടതനി മുകഖന നല്കേനി വരുന.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളവലാം ലപനഷനുലാം

271(1719)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെ കശഷലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ശമ്പളവലാം ലപനഷനകേഭാര്ക്കച്ച് ലപനഷനുലാം യഥഭാസമയലാം വനിതരണലാം
ലചേയഭാന കേഴെനിയഭാത്തതച്ച് എത്ര തവണയഭാലണന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശമ്പള വനിതരണലാം തടസ്സലപടുന്നെതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
യ്കക്കഭാ വകുപച്ച്  മനനികക്കഭാ ഏലതങ്കനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം മുഖലമനനിയനില്
നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ശമ്പള വനിതരണലാം തടസ്സലപടുന്നെ സഭാഹചേരലലാം ചേര്ച ലചേയ്യുന്നെതച്ച് സലാംബനനിചച്ച്
എത്ര ഉന്നെതതല കയഭാഗങ്ങള നടന്നെനിട്ടുലണനലാം ഇതുമഭായനി ബനലപടച്ച് എലന്തലഭാലാം
തതീരുമഭാനങ്ങള കകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  2016  കമയച്ച്,  ആഗസച്ച്
മഭാസങ്ങള  ഒഴെനിലകേയുള്ള  മഭാസങ്ങളനിലല  ശമ്പളവനിതരണവലാം  2016  കമയച്ച്  മുതല്
ഒകക്ടഭാബര്  വലരയുള്ള  മഭാസങ്ങളനിലലഭാഴെനിലകേയുള്ള  മഭാസങ്ങളനിലല  ലപനഷന
വനിതരണവലാം യഥഭാസമയലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിട്ടുണച്ച്.    

(ബനി) ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ശമ്പള  വനിതരണലാം  തടസ്സലപടുന്നെ  സഭാഹചേരലലാം  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്
അലാംഗതീകൃത  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുലാം,  മഭാകന ജച്ച് ലമന്റുമഭായനി  3  തവണ
ഉന്നെതതലകയഭാഗങ്ങള നടന്നെനിട്ടുണച്ച്. (20-12-2016, 3-1-2017, 2-2-2017).  കയഭാഗ
തതീരുമഭാനങ്ങള ഇവയഭാണച്ച്.

ശമ്പളവനിതരണലാം തടസ്സലപടുന്നെതച്ച് എങ്ങലന പരനിഹരനിക്കഭാലാം എന്നെതച്ച് സലാംബനനിചച്ച്
ടനി കയഭാഗങ്ങളനില് ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുലാം ബഭാങ്കച്ച് മറച്ച് ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങള എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
നനിനലാം വഭായ ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നെതനിനുലാം ശമ്പളവലാം
ലപനഷനുലാം വഭായ ലഭലമഭാക്കുന്നെ മുറയച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.
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6%  ക്ഷഭാമബത്ത നല്കുന്നെതച്ച് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി മരവനിപനിച ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഭരണസമനിതനി  തതീരുമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്  പുനന്തഃപരനികശഭാധനിചച്ച്  6%

ക്ഷഭാമബത്ത  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  മുതലുള്ള  ശമ്പളകത്തഭാലടഭാപലാം  നല്കുന്നെതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിച്ചു.

KTDFC  യുമഭായുള്ള ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട  വഭായകേളുലാം  കുടനിശ്ശേനികേകേളുലാം
സലാംബനനിച  കേണക്കച്ച്  ഒരു  ചേഭാര്കടര്ഡച്ച്  അക്കഇൗണന്റെനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
പരനികശഭാധനിചച്ച് വലക്തത വരുത്തുന്നെതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിച്ചു.

ചേര്ചയനില് ഉന്നെയനിക്കലപട ആശങ്കകേള സലാംബനനിചച്ച്  ലചേയര്മഭാന  &  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്
ഡയറക്ടറുലാം  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്മഭാരുലാം  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചച്ച്  വലക്തമഭായ  ധഭാരണ
വരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  സഭാപനലത്ത  ലമചലപടുത്തുന്നെ  തരത്തനിലുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

തുടര്മഭാസങ്ങളനിലല ശമ്പളലാം മഭാസവസഭാന ദനിവസലാം നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
കേഭാകലക്കൂടനി ചേര്ച ലചേയച്ച് നടപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ലഷഡന്യൂളുകേള

272 (1720) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നെച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എത്ര ലഷഡന്യൂളുകേളഭാണച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ദനിവസവലാം ഓടനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവയനില് നനിന്നെച്ച് ലഭനിക്കുന്നെ വരുമഭാനത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഷലാം  വരുന്നെ ലഷഡന്യൂളുകേളനില് ബസച്ച്  ഓടനിക്കുന്നെതച്ച്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ഡനി)  വരുമഭാനമനിലഭാത്തതുലാം നഷലാം ഉള്ളതുമഭായ എത്ര ലഷഡന്യൂളുകേളഭാണുള്ളതച്ച്;

ഡനികപഭാ തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശരഭാശരനി  4648  ലഷഡന്യൂളുകേളഭാണച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓപകററച്ച്

ലചേയ്യുന്നെതച്ച്.  

(ബനി) ശരഭാശരനി 5,22,38,528 രൂപയഭാണച്ച് പ്രതനിദനിന വരുമഭാനലാം.
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(സനി) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യുലട നഷലാം വരുന്നെ ലഷഡന്യൂളുകേള ഓടനിക്കുന്നെതച്ച്

അവസഭാനനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.  

(ഡനി)   ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട  വരുമഭാനക്കുറവള്ള  ലഷഡന്യൂളുകേള

പുനന്തഃകമതീകേരണലാം നടക്കുന്നെതനിനഭാല് കൃതലമഭായ വനിവരലാം നനിലവനില് ലഭലമഭാക്കുവഭാന

സഭാധനിക്കുകേയനില.  

 ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനി

273 (1721)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുവഭാന  എലന്തലഭാലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  ഒറ  സര്വ്വതീസുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അന്തര് സലാംസഭാന സര്വ്വതീസുകേള തുടങ്ങുവഭാന എലന്തങ്കനിലുലാം തടസ്സങ്ങള
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഡനി) പതനിനഭായനിരലാം രൂപയനില് തഭാലഴെ വരുമഭാനമുള്ള സര്വ്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതു
വഴെനി ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ക്കച്ച് ലഭാഭലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാലയന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയച്ച്  തഭാലഴെ  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനമുള്ള  ലഷഡന്യൂളുകേള
വരുമഭാന  വര്ദനവനിനഭായനി  പുനന്തഃകമതീകേരനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   സമഭാന്തര
സര്വ്വതീസുകേള നനിയനനിക്കുന്നെതനിനച്ച് ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം കപഭാലതീസുലാം കചേര്ന്നെച്ച്
സ്കസ്വഭാഡച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ആയതച്ച്  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചതുലാംമൂലലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യുലട വരുമഭാനലാം വര്ദനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

പുതനിയ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി
പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  1000  ബസ്സുകേള
അടുത്ത അഞ്ചുവര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ബസ്സുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള ആദലഗഡുവഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ
ലചേലവച്ച്.   അഞ്ചുവര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് ഭൂരനിഭഭാഗലാം ബസ്സുകേളുലാം സനി.എന.ജനി.  ഇനനത്തനികലയച്ച്
മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.  ബസച്ച്  സഭാനഡുകേലള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം
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വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.    ലലമകലജച്ച്,  ലമയനിന്റെനനസച്ച് തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കബക്കച്ച്  ഡഇൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള
കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  സമയബനനിത  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ
ലകേ.എലാം.പനി.എല്.  ലഭനിക്കുന്നെ  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  100  രൂപ  1-2-2017  മുതല്
പ്രതനിദനിന ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നല്കേനിവരുന.   കൂടഭാലത കബഭാധവത്കേരണ കഭാസ്സുകേളുലാം
ലടയനിനനിലാംഗലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.   ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില്  നനിനലാം
ബസ്സുകേള പകേല്സമയലാം പനിനവലനിക്കുന്നെതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നഷലാം സലാംഭവനിച്ചു
വരുന്നെതഭായനി  കേണതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം  ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണച്ച്  നടത്തനിവരുന്നെതച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി ലമചലപടുത്തഭാന സര്വ്വതീസച്ച് ഓപകറഷന കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനികനഭാലടഭാപലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ക്കച്ച്  ടനിക്കറച്ച്  വരുമഭാനത്തനിനുപുറകമ  ബസച്ച്  കസഷനുകേളനിലല
സഭാളുകേള,  കേലഭാന്റെതീന,  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  കകേഭാലാംപകനിലല മുറനികേള എന്നെനിവ കലലലാം/ലടണര്
മുകഖന  വഭാടകേയച്ച്  നല്കേനിയുലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലുലാം  ബസച്ച്
കസഷനുകേളനിലുലാം  പരസലലാം  പതനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ലടണര്  മുകഖന  ലലലസനസനിലയ
കേലണത്തനി  നല്കേനിയതച്ച്  വഴെനിയുലാം,  കകേഭാഫതീലവനഡനിലാംഗച്ച്  ലമഷതീന,  എ.ടനി.എലാം.

എന്നെനിവ  സഭാപനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന  സലലാം  വഭാടകേയച്ച്  നല്കുന്നെതനിലൂലടയുലാം
ലകേഭാറനിയര് സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തനിയുലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ക്കച്ച് ടനിക്കറനിതര വരുമഭാനലാം
ലഭനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  അന്തര് സലാംസഭാന സര്വ്വതീസുകേള തുടങ്ങുവഭാന മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി
ധഭാരണയഭായതനില് പ്രകേഭാരമുള്ള സര്വ്വതീസുകേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില് കേരഭാറുള്ള
സര്വ്വതീസുകേള നടത്തഭാന തടസ്സമനില.  

(ഡനി) ഇതുസലാംബനനിചച്ച് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ബസച്ച് ലടര്മനിനല്

274 (1722)  ശതീ  .  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാടയലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്  സഭാന്റെനില്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനില്

ബസച്ച്  ലടര്മനിനല്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ലടണര്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എഗനിലമന്റെച്ച്

എകനികേന്യൂടച്ച്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നെകത്തയച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

കേഴെനിയുലാം എന്നെതീ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

പ്രസ്തുത  കജഭാലനിയച്ച്  ലടണര്  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്  ഉടമ്പടനിയനില്
ഏര്ലപടുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കറഭായല്റനി ഇനത്തനില് ഒടുക്കുവഭാനുള്ള മണനിലന്റെ തുകേ
Mining  &  Geology  വകുപനില്  അടചച്ച്  ആയതനിനച്ച്  ഡയറക്ടറനില്  നനിനലാം
നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  മണച്ച്  പൂര്ണമഭായുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ കശഷലാം
പണനി തുടങ്ങുന്നെതഭാണച്ച്. 

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. മുന എലാം. ഡനി. ലക്കതനിലര അകനസ്വഷണലാം 

275  (1723)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഷത്തനിലഭായ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.ലയ നന്നെഭാക്കഭാനഭായനി ചുമതലകയറ
മുന ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.,  എലാം.ഡനി.  കബഭാധപൂര്വ്വലാം കകേഭാടനിക്കണക്കനിനച്ച് രൂപയുലട
നഷലാം  വരുത്തനി  അതുവഴെനി  സസ്വയലാം  ലഭാഭമുണഭാക്കനിയതനിലന്റെ  കപരനില്  വനിജനിലനസച്ച്
കകേലസ്സടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ടനിയഭാലനതനിലര  കകേലസ്സടുക്കഭാന  വനിജനിലനസനിലന്റെ
പ്രകതലകേ കകേഭാടതനിയുലട നനിര്കദ്ദേശമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലുളലപലട  കവലറ  ഏലതലഭാലാം  ഇടപഭാടുകേളനിലഭാണച്ച്  ടനിയഭാന
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ  നഷലാം  വരുത്തനി  അതുവഴെനി  സസ്വയലാം
ലഭാഭമുണഭാക്കനി എന്നെച്ച് കേരുതുന്നെതച്ച്; വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് ടനിയഭാലന്റെ കേഭാലയളവനിലല ഏലതലഭാലാം ഇടപഭാടുകേലള സലാംബനനിചച്ച്
പ്രകതലകേ അകനസ്വഷണലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണന്നെച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  - സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നെതഭാണച്ച്.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ഓണ്ലലലന റനിസര്കവഷന

276  (1724)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില് സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുളള യഭാത്രകേളക്കഭായനി
ഓണ്കലന റനിസര്കവഷന നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഓണ്കലന  റനിസര്കവഷന  സര്വ്വതീസച്ച്  ചേഭാര്ജച്ച്  ഓകരഭാ  ടനിക്കറനിനുലാം
എത്ര  ശതമഭാനമഭാണച്ച്  ഈടഭാക്കനി  വരുന്നെതച്ച്;  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം  പുറകത്തയ്ക്കുമുളള
യഭാത്രകേളുലട കേഭാരലത്തനില് സര്വ്വതീസച്ച് ചേഭാര്ജച്ച് ഏകേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദ
വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഓണ്കലനനില്  ടനിക്കറച്ച്  റനിസര്വച്ച്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  സഭാധഭാരണയഭായനി
സര്വ്വതീസച്ച്  ചേഭാര്ജച്ച്  ഈടഭാക്കുലമങ്കനിലുലാം  ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.യുലട  ഈ
ഇനത്തനിലുളള നനിരക്കച്ച് വളലര കൂടുതലഭാലണന്നെ പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഇതച്ച്  പുനന്തഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഓണ്കലന  റനിസര്കവഷന
സലാംവനിധഭാനലാം കുറമറതഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ഏതഭാനുലാം ബസ്സുകേളനില് സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുള്ള
യഭാത്രകേളക്കഭായനി ഓണ്ലലലന റനിസര്കവഷന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഓണ്ലലലന റനിസര്കവഷന സര്വ്വതീസച്ച് ചേഭാര്ജച്ച് ടനിക്കറച്ച് ഒന്നെനിനച്ച് പതനിനഞച്ച്
രൂപ  നനിരക്കനിലഭാണച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇഇൗടഭാക്കുന്നെതച്ച്.  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം
പുറത്തുമുള്ള സര്വ്വതീസുകേളക്കച്ച് ഏകേതീകൃത നനിരക്കഭാണച്ച് ഏര്ലപ്പുടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  ഓണ്ലലലന റനിസര്കവഷന സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുത്തുന്നെതഭാണച്ച്. 

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ബസ്സുകേളനിലല സഇൗജനല നനിരക്കനിലുലാം കേണ്സഷന
നനിരക്കനിലുമുള്ള യഭാത്ര

277 (1725)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില്  നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗലാം
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭാണച്ച്  സഇൗജനല  നനിരക്കനിലുലാം  കേണ്സഷന  നനിരക്കനിലുലാം  യഭാത്ര
ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച് ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സഇൗജനലയഭാത്രകേള  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനിലയ എത്രമഭാത്രലാം പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുനലണന്നെതച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സഇൗജനല  കേണ്സഷന യഭാത്രകേള  നനിയനനിക്കുന്നെതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
ഏലതങ്കനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സസ്വഭാതനലസമര കസനഭാനനികേളക്കുലാം അവരുലട വനിധവകേളക്കുലാം, അനര്,
സഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  കേഇൗണ്സനില്  ലതീഗല്  അലലഡസ്വസറുലാം   (സലാംസഭാനതലലാം),  സഭാന്റെനിലാംഗച്ച്
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കേഇൗണ്സനില് (ജനിലഭാതലലാം), എലാം. എല്. എ. മഭാര് - മുന എലാം. എല്. എ. മഭാര്, എലാം.
പനി. മഭാര് - മുന എലാം. പനി. മഭാര്, അര്ജ്ജുന – കദഭാണഭാചേഭാരല അവഭാര്ഡച്ച് കജതഭാക്കള,
കേബതീര്  പുരസ്കഭാര  കജതഭാക്കള,  ഭരണസമനിതനി  അലാംഗങ്ങള   -  മുനഭരണസമനിതനി
അലാംഗങ്ങള, അലാംഗതീകൃത കടഡച്ച്  യൂണനിയനുകേളുലട പ്രസനിഡന്റെനിനുലാം, ജനറല് ലസകടറനിയ്ക്കുലാം,
പസച്ച് ടു  തലലാം  വലരയുള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  സഇൗജനലയഭാത്ര  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
സനിരലാം  -  തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം നനിബനനകേളക്കച്ച്
വനികധയമഭായുലാം സഇൗജനലയഭാത്ര അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   അലാംഗപരനിമനിതര്,  ബധനിര-മൂകേര്,
മഭാനസനികേലലവകേലലലാം ബഭാധനിചവര്    (അവലര അനുഗമനിക്കുന്നെ ഒരഭാള),  കേലഭാനസര്
കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്,  ഉപരനിപഠനത്തനിനച്ച്  ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള  വനിദലഭാര്തനികേള
എന്നെനിവര്ക്കച്ച് കേണ്സഷന നനിരക്കനില് യഭാത്ര അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 2015-16 വര്ഷത്തനില് വനിദലഭാര്തനികേള ഒഴെനിലകേ

മറ്റുവനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  12079.79  ലക്ഷലാം രൂപയുലട യഭാത്രഭാസഇൗജനലങ്ങള ലകേ.  എസച്ച്.

ആര്. ടനി. സനി. അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് കേണ്സഷന നനിരക്കനില് യഭാത്ര

ലചേയ്യുവഭാന അനുമതനി നല്കുന്നെതനിലൂലട  ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  ഒരു വര്ഷലാം

ശരഭാശരനി 105 കകേഭാടനി രൂപയുലട സഇൗജനലലാം അനുവദനിക്കുനണച്ച്.

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. യഭാത്രഭാനനിരക്കച്ച്

278 (1726)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.

യഭാത്രഭാനനിരക്കച്ച് വര്ദനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഇതുമൂലലാം എത്ര

തുകേ അധനികേ വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുലമന്നെഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  യഭാത്രഭാനനിരക്കച്ച്  വര്ദനിപനിചതുമൂലലാം യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുണഭായ പ്രയഭാസങ്ങള

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  യഭാത്രഭാനനിരക്കച്ച്  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  അതച്ച്  വഴെനി  അധനികേവരുമഭാനലാം

ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ശമ്പളവലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കച്ച്  ലപനഷനുലാം

യഥഭാസമയലാം  നല്കേഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സനിതനിവനികശഷമുണഭായതച്ച്  ഏതച്ച്

സഭാഹചേരലത്തനിലഭാലണന്നെച്ച് സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. യഭാത്രഭാനനിരക്കച്ച് വര്ദനിപനിചനിടനില.
മുനസര്ക്കഭാര് ലകേ. എസച്ച്.  ആര്. ടനി.  സനി.  യനില് മഭാത്രലാം നടപനിലഭാക്കനിയ ഓര്ഡനിനറനി
ബസ്സുകേളനിലല യഭാത്രഭാ നനിരക്കനിലുള്ള ഇളവച്ച്  നതീക്കലാം ലചേയച്ച്  നനിരക്കച്ച്  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
പുനന്തഃസഭാപനിച്ചു.   ഇപ്രകേഭാരലാം  ലചേയതനിലൂലട  പ്രതനിദനിനലാം  22  ലക്ഷലാം  രൂപകയഭാളലാം
അധനികേ വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുലമന്നെഭാണച്ച് കേരുതുന്നെതച്ച്.

(ബനി)  നനിരക്കച്ച് വര്ദനിപനിചനിടനില.  മുനപച്ച് ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  യനില്
മഭാത്രലാം കുറവച്ച് ലചേയ നനിരക്കച്ച് പുനന്തഃസഭാപനിക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി)  ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. യനില് വരവലാം ലചേലവലാം തമ്മേനിലുള്ള അന്തരലാം
100  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം രൂപയഭാണച്ച്.  നനിലവനില് ലപനഷനുലാം ശമ്പളവലാം നല്കുവഭാന
ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം വഭായലയടുക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്തുവരുന്നെതച്ച്.  ഓകരഭാ
തവണ  വഭായലയടുക്കുകമ്പഭാഴുലാം  പനികറദനിവസലാം  മുതല്  വഭായയുലട  തനിരനിചടവച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുന  എന്നെതനിനഭാല്  ലലദനലാംദനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നെ  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  നലലഭാരു
പങ്കുലാം  വഭായ  തനിരനിചടവനിനഭായനി  മഭാറനിവയ്കക്കണനി  വരുന.   കൂടഭാലത,  നനിരക്കു
കുറചതനിനുകശഷലാം  ഡതീസല്  വനിലയനില്  വനകതഭാതനില്  വര്ദനവച്ച്  വന്നെതനിനഭാല്
നനിരക്കച്ച്  പുനന്തഃസഭാപനിചതുലകേഭാണച്ച്  കകേവലലാം  22  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം  വര്ദന
വന്നെതനിലന്റെ  കപരനില്  കേഭാരലമഭായ  മഭാറലാം  ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  യുലട
ധനസനിതനിയനില് ഉണഭായനിടനില. 

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ബസച്ച് കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം

279 (1727) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്തനലാംതനിട ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസച്ച് കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങുവഭാനുള്ള കേഭാരണലമന്തഭാണച്ച്;

(സനി) ബസച്ച് കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2018 മഭാര്ചച്ച് മഭാസകത്തഭാലട എലഭാ കജഭാലനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമന്നെ
ലക്ഷലകത്തഭാലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള തുടരുന.

(ബനി)  കേരഭാറുകേഭാരനച്ച്  നലഭാനുള്ള  തുകേ കുടനിശ്ശേനികേയഭായകപഭാഴെഭാണച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
മുടങ്ങനിയതച്ച്.

(സനി)  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
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ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി.-ലയ കേടലക്കണനിയനില് നനിന്നെച്ച് രക്ഷനിചച്ച്
ലഭാഭത്തനിലലത്തനിയഭാന പദതനി

280 (1728) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ കേടലക്കണനിയനില് നനിന്നെച്ച് രക്ഷനിചച്ച്  ലഭാഭത്തനിലലത്തനിയഭാന
എലന്തലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണച്ച് നനിലവനില് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വഭാഹന  വനിനനികയഭാഗത്തനിലുലാം  ഇനനക്ഷമതയനിലുലാം  കകേരളലാം  മറച്ച്
സലാംസഭാനങ്ങകളക്കഭാള  പനിന്നെനിലഭായതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന;

(സനി) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട പ്രവര്ത്തനമനികേവച്ച് കദശതീയ ശരഭാശരനിലക്കഭാപലാം
ഉയര്ത്തുന്നെതനിനച്ച് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ഡനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സനിരലാം യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി പ്രതനിമഭാസ ടഭാവല്
കേഭാര്ഡച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.-യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നെതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തഭാന ലഎ. ലഎ. എലാം. -ലല ലപ്രഭാഫ.
സുശതീല് ഖന്നെലയ ചുമതലലപടുത്തനി.  കൂടഭാലത,  പുതനിയ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം
ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  ലയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ വഭാതകേലാം
ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  1000  ബസ്സുകേള അടുത്ത അഞച്ച് വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച്
നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ വഭാതകേലാം
ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള  ആദല
ഗഡുവഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്   പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ  ലചേലവച്ച്.   അഞച്ച്  വര്ഷലാം
ലകേഭാണച്ച്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസ്സുകേളുലാം  സനി.  എന.  ജനി.  ഇനനത്തനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച്
ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.  ബസച്ച്  സഭാന്റുകേലള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം  വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.   ലലമകലജച്ച്,  ലമയനിന്റെനനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദന
ക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കബക്കച്ച്ഡഇൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം
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സമയബനനിതമഭായ  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.   ഇനനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അകഞഭാ അതനിലധനികേകമഭാ ലകേ.  എലാം.  പനി.  എല്.
ലഭനിക്കുന്നെ ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  100  രൂപ  1-2-2017  മുതല് പ്രതനിദനിന ഇനലസന്റെതീവച്ച്
നലനിവരുന.  കൂടഭാലത കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേളുലാം ലടയനിനനിലാംഗലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരുന.   ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില്  നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല്  സമയലാം
പനിനവലനിക്കുന്നെതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നഷലാം സലാംഭവനിച്ചുവരുന്നെതഭായനി  കേഭാണുകേയുലാം
ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം,  ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണച്ച് നടത്തനിവരുന്നെതച്ച്.

(ബനി & സനി)  ഉണച്ച്.  

ഓഫച്ച്-  കറഭാഡച്ച്  നനിരക്കച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന. പകേല് സമയങ്ങളനില് പരമഭാവധനി വഭാഹനങ്ങള സര്വ്വതീസനിനച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി
കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഡനികപഭാകേളനിലുലാം  രഭാത്രനികേഭാല  ലമയനിന്റെനനസച്ച്  ആരലാംഭനിച്ചു
കേഴെനിഞ്ഞു.  ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി  .
സഭാഫച്ച്  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
നടത്തനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  Fuel  Cell  വതീണ്ടുലാം  രൂപതീകേരനിചച്ച്  കകേരളലാം  ഒടഭാലകേ
കഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കുലാം  ലമക്കഭാനനിക്കുകേളക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  നടത്തനി  വരുന.   ഇതുകൂടഭാലത
Fuel card  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ഇതുപ്രകേഭാരലാം ലലഡ്രൈവര്മഭാലര കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുകേയുലാം
ഉയര്ന്നെ  ലകേ.  എലാം.  പനി.  എല്.  ലലകേവരനിക്കുന്നെവര്ക്കച്ച്  പഭാരനികതഭാഷനികേലാം
നലനിവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.   Petroleum  Conservation  Research  Association
(PCRA)-ലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനിലുലാം വഭാഹന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളഭായ അകശഭാകേച്ച് ലലലലഭാന്റെച്ച്,
ടഭാറഭാ  കമഭാകടഭാഴച്ച്,   വനി.  ഇ.  ലകേഭാകമഴലല്  ലവഹനിക്കനിളസച്ച്,  കവഭാളകവഭാ,  സ്കഭാനനിയ
എന്നെനിവരുലട സഹകേരണകത്തഭാലടയുലാം  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നലനിവരുനണച്ച്.
ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവന  വലവസകേള  പരനിഷ്കരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഉണച്ച്.  24-1-2017 മുതല് യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി നനിലവനില് Bronze Card,
Silver  Card,  Gold  Card,  Premium  Card  എന്നെനിങ്ങലന നഭാലുതരലാം  പ്രതനിമഭാസ
ടഭാവല് കേഭാര്ഡച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില് പ്രതനിമഭാസലാം Bronze
Card -നച്ച്  1000 രൂപ, Silver Card -നച്ച്  1500  രൂപ, Gold Card -നച്ച്  3000  രൂപ
Premium  Card  -നച്ച്  5000  രൂപ  എന്നെ  നനിരക്കനിലഭാണച്ച്  യഭാത്രക്കഭാരനില്  നനിന്നെച്ച്
ഇഇൗടഭാക്കുന്നെതച്ച്.

Bronze  Card  ഉപകയഭാഗനിചച്ച് യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച് ഒരുമഭാസലാം റവനന്യൂ ജനിലയകേത്തച്ച്
സനിറനി,  സനിറനി  ഫഭാസച്ച്,  ഓര്ഡനിനറനി,  ലനിമനിറഡച്ച്  കസഭാപച്ച്  ഓര്ഡനിനറനി  എന്നെതീ
തരത്തനിലുള്ള വഭാഹനങ്ങളനില് യഭാത്ര ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  
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Silver  Card  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച് ഒരുമഭാസലാം സനിറനി,  സനിറനി ഫഭാസച്ച്,
ഓര്ഡനിനറനി,  ലനിമനിറഡച്ച്  കസഭാപച്ച്  /  ടഇൗണ് ടു  ടഇൗണ് ഓര്ഡനിനറനി,  ജന റലാം  കനഭാണ്
എ.സനി. എന്നെതീ തരത്തനിലുള്ള വഭാഹനങ്ങളനില് യഭാത്ര ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

Gold Card  ഉപകയഭാഗനിചച്ച് യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച് ഒരു മഭാസലാം സൂപര് ഫഭാസച്ച്,  ഫഭാസച്ച്
പഭാസഞര്,  ഓര്ഡനിനറനി,  ലനിമനിറഡച്ച് കസഭാപച്ച്  /  ടഇൗണ് ടു ടഇൗണ് ഓര്ഡനിനറനി,  സനിറനി,
സനിറനി  ഫഭാസച്ച്  &  ജന റലാം  കനഭാണ് എ.  സനി.  എന്നെതീ തരത്തനിലുള്ള വഭാഹനങ്ങളനില്
യഭാത്ര ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുലാം

Premium  Card  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഒരു  മഭാസലാം  കലഭാ  കഫ്ലെെഭാര്
എ.സനി., സൂപര് ഫഭാസച്ച്, ഫഭാസച്ച് പഭാസഞര്, ഓര്ഡനിനറനി, ലനിമനിറഡച്ച് കസഭാപച്ച് / ടഇൗണ്
ടു ടഇൗണ് ഓര്ഡനിനറനി,  സനിറനി,  സനിറനി  ഫഭാസച്ച്  &  ജന റലാം  കനഭാണ് എ.സനി.  എന്നെതീ
തരത്തനിലുള്ള വഭാഹനങ്ങളനില് യഭാത്ര ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. യനിലല കവഭാളകവഭാ ബസച്ച്

281 (1729)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വകേഭാരല കവഭാളകവഭാ ബസ്സുടമകേളനില് നനിന്നെച്ച് വന കനടമുണഭാകുലാം വനിധലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യനിലല കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേള കകേടഭാക്കനി ഓടഭാത്ത രതീതനിയനില്
ആക്കനിയതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കകേഭാടതനി  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  കബഭാധപൂര്വ്വലാം  കകേടഭാക്കനിയ  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.ബസ്സുകേള
എത്രലയനലാം അവ നന്നെഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഓകരഭാന്നെനിനുലാം ലചേലവനിട  തുകേ എത്രലയനലാം
വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യുലട സർവ്വതീസച്ച് മുടക്കനിയുലാം, ഒപലാം
സസ്വകേഭാരല കലഭാബനികേളക്കച്ച് കകേഭാടനികേള സമ്പഭാദനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  അവസരലാം ഒരുക്കുകേയുലാം
ലചേയവര്ലക്കതനിലര  എലന്തങ്കനിലുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അവ
എലന്തലഭാലാം; സസ്വതീകേരനിച നടപടനിയുലട തതീയതനി ഉളലപലട ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില് നഷലാം ഉണഭാക്കനിയവരനില് നനിന്നെച്ച്  പലനിശ സഹനിതലാം നഷലാം
ഈടഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ഇല.
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(ബനി - ഡനി)  (എ) പനിരനിവനിലന്റെ മറുപടനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. യുലട പഭാസഞര് ഇതര വഭാഹനങ്ങള  

282  (1730)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട പഭാസഞര് ഇതരവഭാഹനങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗത്തനില്

ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നെകശഷലാം എലന്തങ്കനിലുലാം  കുറവച്ച്  വന്നെനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത വഭാഹനങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം ധനകേഭാരല  വകുപനിലല ഇനലസക്ഷന

വനിലാംഗനിലന്റെ  കേര്ശന  നനിരതീക്ഷണത്തനിലഭാക്കഭാന  തഭാല്പരലമുകണഭാ;  എങ്കനില്  എന്നെച്ച്

മുതല് ; ഇലലങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)   വഭാഹനങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  സലാംബനനിചച്ച്  ധനകേഭാരല  വകുപനിലല

ഇനലസക്ഷന വനിലാംഗച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തുനണച്ച്.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി.  യഭാത്രഭാ കേഭാര്ഡച്ച്

283 (1731)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സനിരലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി  യഭാത്രഭാ  കേഭാര്ഡച്ച്

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) യഭാത്രഭാ കേഭാര്ഡച്ച് ഏലതലഭാലാം ജനിലകേളനില് നടപഭാക്കനി എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) യഭാത്രഭാ കേഭാര്ഡച്ച് മുഖഭാന്തരലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച് എത്ര വരുമഭാനലാം

ലഭനിച്ചുലവന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യച്ച് വരുമഭാന

വര്ദനവച്ച്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നെച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

1. കബഭാണ്സച്ച് കേഭാര്ഡച്ച് - 1000 രൂപ

സനിറനി,  സനിറനി  ഫഭാസച്ച്,  ഓര്ഡനിനറനി,  ലനിമനിറഡച്ച്  കസഭാപച്ച്  ഓര്ഡനിനറനി  റവനന്യൂ
ജനിലക്കുള്ളനില്.

2. സനില്വര് കേഭാര്ഡച്ച് - 1500 രൂപ

സനിറനി,  സനിറനി ഫഭാസച്ച്,  ഓര്ഡനിനറനി,  ലനിമനിറഡച്ച് കസഭാപച്ച് ഓര്ഡനിനറനി,  ടഇൗണ് ടു
ടഇൗണ് ഓര്ഡനിനറനി, ജന റലാം കനഭാണ് എ. സനി.

3. കഗഭാളഡച്ച് കേഭാര്ഡച്ച് - 3000 രൂപ

സൂപര് ഫഭാസച്ച്,  ഫഭാസച്ച് പഭാസഞര്, ഓര്ഡനിനറനി,  ലനിമനിറഡച്ച് കസഭാപച്ച്/  ടഇൗണ് ടു
ടഇൗണ് ഓര്ഡനിനറനി, സനിറനി, സനിറനി ഫഭാസച്ച്, ജന റലാം കനഭാണ് എ.സനി.

4. പ്രതീമനിയലാം കേഭാര്ഡച്ച് - 5000 രൂപ

ജന റലാം എ.സനി,  ജന റലാം കനഭാണ് എ.  സനി,  സൂപര് ഫഭാസച്ച്,  ഫഭാസച്ച് പഭാസഞര്,
ഓര്ഡനിനറനി, ലനിമനിറഡച്ച് കസഭാപച്ച് / ടഇൗണ് ടു ടഇൗണ് ഓര്ഡനിനറനി, സനിറനി, സനിറനി ഫഭാസച്ച്.

കമല് കേഭാര്ഡുകേളനിലലലഭാലാം തലന്നെ കകേരള സലാംസഭാനത്തച്ച് മഭാത്രലാം ബഭാധകേമഭാണച്ച്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  21-2-2017  വലരയുള്ള  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  62,45,500  രൂപ വരുമഭാനമഭായനി
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) 2017 ജനുവരനി മഭാസലാം മുതലഭാണച്ച് ടഭാവല് കേഭാര്ഡുകേള പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്.  ടനി  കേഭാര്ഡുകേള  നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലലാം  വരുമഭാന  വര്ദനവച്ച്
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാലയന്നെ പരനികശഭാധന പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി.-ക്കച്ച് ലലകേമഭാറനിയ ബസച്ച് കസഷനുകേള

284 (1733)   ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യച്ച്  കകേമഭാറനിയ  ബസച്ച്  കസഷനുകേകളഭാടനുബനനിച
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറഭാന ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. എകസറച്ച് വനിഭഭാഗലാം തലന്നെ ഒത്തഭാശ
ലചേയ്തു ലകേഭാടുക്കുന്നെതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  എത്ര  ഭൂമനി  അനലഭാധതീനലപട്ടുകപഭായനിട്ടുണച്ച്  എന്നെതനിലന്റെ
വനിവരലാം കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  അനലഭാധതീനലപട  ഭൂമനി  തനിരനിലചടുക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
അതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഭൂമനി അനലഭാധതീനലപട്ടുകപഭായനിടനില.

(സനി)   തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിലല  പഭാചല്ലൂര്  സലലത്ത  3.5  ലസന്റെച്ച്,
ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  കതഭാടപള്ളനി  സലലത്ത  10  ലസന്റെച്ച്,  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല
കേല്പറ  സലലത്ത  36  ലസന്റെച്ച്,  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  കദവനികുളലാം  സലലത്ത  20
ലസന്റെച്ച്,  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  കേകയറ സഭാധലത ശദയനില്ലപട  കവളകേളനില് തലന്നെ
കേകയറലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.    കേകയറ  സഭാധലത
ഭഭാവനിയനില്  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുവഭാനഭായനി  മതനില്  ലകേടനി  സലങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ലഫയര് കസജച്ച്

285  (1734)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളുലട  ലഫയര്  കസജച്ച്  നനിര്ണയത്തനില്
അപഭാകേതയുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് നനിനലാം തൃശ്ശൂരനികലയച്ച് സര്വതീസച്ച് നടത്തുന്നെ സൂപര് ഫഭാസച്ച്
ബസ്സുകേളുലട  ആദല  ലഫയര്കസജച്ച്  24  കേനി.മതീ.  കേഴെനിഞ്ഞുള്ള  യൂണനികവഴനിറനിയഭാലണന്നെതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  യൂണനികവഴനിറനിക്കുകശഷലാം തുടര്നള്ള  10,  12  കേനികലഭാമതീററുകേളനില്
കസജച്ച് നനിര്ണയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  രഭാമനഭാട്ടുകേര പരനിധനിയനില് ലഫയര് കസജച്ച്  നനിര്ണയനിക്കുവഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനിൽ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്-തൃശ്ശൂര് റൂടനില് യൂണനികവഴനിറനിയ്ക്കുകശഷലാം കേക്കഭാടച്ച്, ചേങ്കുലവടനി എന്നെതീ
സലങ്ങളനില് ലഫയര് കസജുകേള നനിലവനിലുണച്ച്.

(സനി)  ലഫയര് കസജച്ച് അപഭാകേത സലാംബനനിച പരഭാതനി ലഭലമഭാകുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില്
തുടര് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  യ്ക്കുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
ഗണകേരമഭാകുന്നെ പക്ഷലാം ലഫയര്കസജച്ച് പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.



352 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ബസ്സുകേള ഉളലപട അപകേടങ്ങള

286  (1735)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-ല്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള  ഉളലപട  എത്ര
അപകേടങ്ങള ഉണഭായനി;  ഇതുമൂലലാം ജതീവഹഭാനനി സലാംഭവനിചവര് എത്രലയനലാം പരനിക്കച്ച്
പറനിയവര് എത്രലയനമുള്ള വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2017-ല്  ലഫബ്രുവരനി  15  വലര  ടനി  ബസ്സുകേള  ഉളലപട  എത്ര
അപകേടങ്ങള ഉണഭായനി; ഈ അപകേടങ്ങളനില് പരനികക്കറവര് എത്രലയനലാം മരനിചവര്
എത്രലയനമുള്ള വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച് ലലഡ്രൈവര്മഭാര് ടഭാഫനികേച്ച് നനിയമലലാംഘനലാം
പതനിവഭാക്കുന്നെതച്ച് ശദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതച്ച് നനിയനനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള ഉളലപടുന്നെ അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച്
നനിയമങ്ങൾ കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-ല് ആലകേ അപകേടങ്ങള 1367 എണവലാം, അതനില് മരണലപടവര്
173 കപരുലാം, പരനിക്കച്ച് പറനിയവര് 2269 കപരുമഭാണച്ച്.

(ബനി)   2017  ലഫബ്രുവരനി  15  വലര  ആലകേ  അപകേടങ്ങള  152  എണവലാം,
അതനില് മരണലപടവര് 13 കപരുലാം, പരനിക്കച്ച് പറനിയവര് 188 കപരുമഭാണച്ച്.

(സനി)  ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.   ബസച്ച്  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  ടഭാഫനികേച്ച്
നനിയമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള  അവകബഭാധലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിവനിധതരലാം
ടഭാഫനികേച്ച് സനിഗ്നേലുകേള, ടഭാഫനികേച്ച് നനിയമങ്ങള, കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമങ്ങള എന്നെതീ
വനിഷയങ്ങള  പഭാഠല  വനിഷയങ്ങളഭായനി  ഉളലപടുത്തനി  ടഭാഫനികേച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണ
കഭാസ്സുകേള ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. യുലട പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം യൂണനിറ്റുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം  നടത്തനി  വരുന.   കൂടഭാലത  ടനി  നനിയമ  ലലാംഘനലാം  നടത്തനിയതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ള  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  5  ദനിവസത്തനില്  കുറയഭാത്ത  തനിരുത്തല്
പരനിശതീലനവലാം നല്കേനി വരുന.

(ഡനി)   ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.   ബസ്സുകേള ഉളലപടുന്നെ അപകേടങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി, “സുരക്ഷനിത ഗതഭാഗതവലാം ഉയര്ന്നെ ഇനനക്ഷമതയുലാം ലകേ.
എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.-യനില്  "  എന്നെ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി  2012  ആഗസച്ച് മഭാസലാം
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മുതല്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.   യനിലല  മുഴുവന
ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കുലാം  പ്രസ്തുത  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത
അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുകേ  എന്നെ ലക്ഷലലാം  മുന  നനിര്ത്തനി  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിള,
ആകരഭാഗലലാം,  കപഭാലതീസച്ച് എന്നെതീ വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട "അപകേടരഹനിത
ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്  "  എന്നെ തതീവ്ര പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി  2016  ആഗസച്ച്  മഭാസലാം മുതല്
ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  യുലട വനിവനിധ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് വചച്ച് നടത്തനി
വരുന.  കൂടഭാലത അപകേടത്തനില്ലപടുന്നെ ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച് "തനിരുത്തല് പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനി " ഒരു തുടര് നടപടനിയഭായനി നടപഭാക്കനി വരുന.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. പ്രതനിസനനി

287  (1736)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  പ്രതനിസനനിയനിലഭാലണന്നെ  വഭാര്ത്തകേളനില്
വസ്തുതയുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഏതുതരത്തനിലുള്ള പ്രതനിസനനിയഭാണച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാഴെലത്ത  പ്രതനിസനനിയച്ച്  കേഭാരണലമന്തഭാലണനലാം  അതച്ച്
പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള മഭാര്ഗങ്ങള എന്തഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കസറച്ച്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനുകേള
കകേരളത്തനികലതുകപഭാലല പ്രതനിസനനിയനിലഭാകണഭാ എന്നെച്ച് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനുകേള
പ്രതനിസനനിയനിലലലങ്കനില്  അത്തരലാം  അവസയനികലയച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.ലയ
എത്തനിക്കഭാന പറഭാത്തതച്ച് എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണച്ച്.

(ബനി)   ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.   കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുനണച്ച്.

(സനി) 1984- ല് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് തുലലമഭായ തരത്തനില് ലകേ. എസച്ച്.
ആര്. ടനി. സനി. യനില്  ഒരു സഞനിതനനിധനി രൂപതീകേരനിക്കഭാലത റവനന്യൂ വരുമഭാനത്തനില്
നനിനലാം  ലപനഷന  നല്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  അതനിന  പ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന
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നല്കേനിവരനികേയുമഭാണച്ച്.  ടനി  ലപനഷന  നല്കുവഭാന  റവനന്യൂ  വരുമഭാനത്തനില്  നനിന്നെച്ച്
കേഴെനിയഭാലത വന്നെകപഭാള ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം കേടലാം വഭാങ്ങുകേയുലാം,  ടനി
കേടവലാം കേടത്തനിലന്റെ തനിരനിചടവലാം ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ലയ അക്ഷരഭാര്തത്തനില്
കേടലക്കണനിയനില് എത്തനിച്ചു. 1984-1985-ല് 3.48 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന്നെ ലപനഷന
ബഭാദലത  ഇകപഭാള  പ്രതനിവര്ഷലാം  720  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  എത്തനിനനില്ക്കുന.
നനിലവനില് ലപനഷന ബഭാദലതയുലട പകുതനി സര്ക്കഭാര് വഹനിച്ചുവരുന.  എന്നെഭാല്
മുന  കേഭാലത്തച്ച്   ലപനഷന  നല്കുവഭാനുലാം  പുതനിയ  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങനി
നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുലാം ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം എടുത്ത വഭായകേളുലട
തനിരനിചടവനിനുലാം കവണനിയഭാണച്ച് വരുമഭാനത്തനിലന്റെ 50% നല്കകേണനി വരുന്നെതച്ച്.

ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.   ലയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ
വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  1000  ബസ്സുകേള  അടുത്ത  5  വര്ഷലാം
ലകേഭാണച്ച് നനിരത്തനിലനിറക്കുഭാവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ
വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ബസുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള
ആദല ഗഡുവഭായനി  50  കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ ലചേലവച്ച്.  അഞച്ച് വര്ഷലാം
ലകേഭാണച്ച്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസ്സുകേളുലാം  സനി.എന.ജനി.  ഇനനത്തനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച്
ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്. ബസച്ച് സഭാനഡുകേലള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.   ലലമകലജച്ച്,  ലമയനിന്റെനനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് ഉത്പഭാദനക്ഷമത
ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കബക്കച്ച്ഡഇൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  സമയബനനിത
കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി അകഞഭാ അതനിലധനികേകമഭാ ലകേ. എലാം. പനി. എല്. ലഭനിക്കുന്നെ ബസ്സുകേളനിലല
ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച് 100 രൂപ 1-2-2017 മുതല് പ്രതനിദനിന ഇനലസന്റെതീവച്ച് നലനിവരുന.
കൂടഭാലത  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേളുലാം  ലടയനിനനിലാംഗലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു  വരുന.
ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി നനിരത്തനില് നനിനലാം ബസ്സുകേള പകേല് സമയലാം പനിനവലനിക്കുന്നെതുമൂലലാം
കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നഷലാം  സലാംഭവനിച്ചുവരുന്നെതഭായനി  കേണതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം,  ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണച്ച്  നടത്തനി
വരുന്നെതച്ച്.

(ഡനി)   പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ഇ)  (ഡനി) പനിരനിവനിലല ഉത്തരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല. 

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ഉളലപട വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള

288 (1737) ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  വഭാഹനങ്ങള ഉളലപട എത്ര വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളഭാണച്ച്
2015-ലുലാം  2016-ലുലാം ഉണഭായതച്ച്;  അതനില് എത്ര കപര് മരണമടഞ്ഞു;  എത്രകപര്ക്കച്ച്
പരനിക്കച്ച് പറനി;
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(ബനി) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. അപകേട നഷപരനിഹഭാരമഭായനി 2015-ലുലാം 2016-ലുലാം

എന്തച്ച് തുകേയഭാണച്ച് നല്കേനിയതച്ച്;

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുവഭാന  എന്തച്ച്

നടപടനിയഭാണച്ച് കകേലക്കഭാള്ളുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-ല് ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  വഭാഹനങ്ങള ഉളലപട അപകേടങ്ങള

1379  എണലാം  ഉണഭായനി.   അതനില്  208  കപര്  മരണലപടുകേയുലാം  2528  കപര്ക്കച്ച്

പരനിക്കച്ച് പറ്റുകേയുലാം ലചേയ്തു.  2016- ല് 1367 ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. വഭാഹനങ്ങള

ഉളലപട അപകേടങ്ങള ഉണഭാകുകേയുലാം  173  കപര് മരണലപടുകേയുലാം  2269  കപര്ക്കച്ച്

പരനിക്കച്ച് പറ്റുകേയുലാം ലചേയ്തു. 

(ബനി)                         

       വര്ഷലാം MACT amount Bank attachment

2015 159131755 107999390

2016 166414668 144450794

(സനി)  ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  ബസ്സുകേളുലട  അപകേടങ്ങള

കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് മഭാതൃകേയനില് ബസച്ച് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം

ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച് പ്രകതലകേമഭായനി പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം,  അപകേടത്തനില്ലപടുന്നെ

ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  അചടക്ക  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.

ദതീര്ഘദൂര സര്വ്വതീസുകേളനില് ലലഡ്രൈവര് കേലാം കേണക്ടര് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം,

രണച്ച്  ലലഡ്രൈവര്മഭാലര  വതീതലാം  നനിയമനിക്കുകേയുലാം  ലചേയച്ച്  വരുന.  ബസ്സുകേളുലട

അമനിതകവഗത നനിയനനിക്കുന്നെതനിനച്ച് സതീഡച്ച് ഗവര്ണര് എലഭാ ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്. ടനി.

സനി.  ബസ്സുകേളനിലുലാം  ഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  നനിരന്തരലാം

പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.  പബനികേച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷന വഴെനി നനിയമനലാം കനടനിയ

മുഴുവന  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയ  കശഷലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്  വഭാഹനലാം

ഓടനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നെതച്ച്.   സ്കഭാനനിയ,  കവഭാളകവഭാ  തുടങ്ങനിയ ആധുനനികേ
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ബസ്സുകേളനില് നനികയഭാഗനിക്കുന്നെ ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച് പ്രസ്തുത വഭാഹന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലട

ലലഡ്രൈവര്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലവചച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയ  കശഷമഭാണച്ച്

നനികയഭാഗനിക്കുന്നെതച്ച്.  അകശഭാകേച്ച്  ലലലലഭാന്റെച്ച്,  ടഭാറഭാ  കമഭാകടഭാഴച്ച്,  വനി.  ഇ.  കകേഭാകമഴലല്

ലവഹനിക്കനിളസച്ച് എന്നെതീ  വഭാഹന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലാം ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം

നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  ലപകടഭാളനിയലാം  കേണ്സര്കവഷന  റനിസര്ചച്ച്

അകസഭാസനികയഷനുമഭായനി  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപ്പുലവചച്ച്  ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.

യനിലല  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുന.  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്,

കപഭാലതീസച്ച്  എന്നെതീ ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലാം ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.

സനി.   യനിലല  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനണച്ച്.   ഇത്തരത്തനില്

പരനിശതീലനങ്ങള വളലരയധനികേലാം നല്കുനലണങ്കനിലുലാം  ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.

യനിലല  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്  ടഭാഫനികേച്ച്  നനിയമങ്ങള  ലലാംഘനിക്കുന്നെതുലാം  ചുവപച്ച്  സനിഗ്നേല്

ലലാംഘനിക്കുന്നെതുലാം അമനിത കവഗതയനില് വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുന്നെതുമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള

കപഭാലതീസച്ച്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതച്ച്

വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.   ഇത്തരലാം  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കച്ച്  കനലര  കേര്ശനമഭായനി

അചടക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.  

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ജതീവനക്കഭാരുലട സസ്വകേഭാരല ലതഭാഴെനില്

289 (1738)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാരനില് ചേനിലര്  സസ്വകേഭാരല  ലതഭാഴെനിലനില്
ഏര്ലപടുന്നെതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇവര്ലക്കതനിലര  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തലഭാലമന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനിലലങ്കനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാര് സസ്വകേഭാരല
ലതഭാഴെനിലനില് ഏര്ലപടുന്നെതച്ച് നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  ജതീവനക്കഭാരനില് ചേനിലര് സസ്വകേഭാരല ലതഭാഴെനിലനില്
ഏര്ലപടുന്നെതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  1960-ലല കകേരളഭാ  സനിവനില് സര്വ്വതീസച്ച്  (തരലാംതനിരനിവലാം നനിയനണവലാം
അപതീലുലാം) പ്രകേഭാരമുള്ള വകുപ്പുതല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  പരഭാതനികേളുലടയുലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ആനുകൂലലങ്ങള

290  (1739)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  വരുമഭാനലമത്തനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  മുഖല  പങ്കച്ച്
വഹനിക്കുന്നെ  അടനിസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  വര്ഗമഭായ  കേണക്ടറുലടയുലാം  കഡ്രൈവറുലടയുലാം
നലഭായമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  നല്കേഭാത്ത  സനിതനിവനികശഷലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യനിലല  അടനിസഭാന  വര്ഗത്തനിലന്റെ  പല
ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  നലഭാതനിരനിക്കുന്നെതച്ച്  ആതഭാര്തമഭായനി  ലതഭാഴെനില്
ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്  തടസ്സമഭാവനലണന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട  നലഭായമഭായ  ആവശലങ്ങളടങ്ങുന്നെ  ആവലഭാതനികേള  അനുഭഭാവപൂര്വ്വലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നെനിലഭാ എന്നെതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ലതഭാഴെനില്  ലചേയ്യുന്നെതനില്  ആതഭാര്തത  കുറവച്ച്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഭഭാഗത്തുനനിന്നെച്ച്
ഉണഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില. ഇത്തരത്തനില് ഒരു സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
ശദനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(സനി)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  നലഭായമഭായ  ആവശലങ്ങളടങ്ങുന്നെ  ആവലഭാതനികേള
അനുഭഭാവപൂര്വ്വലാം പരനിഗണനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  നടത്തനിയ
ചേര്ചകേളനില് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസുകേള 

291 (1740)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
യുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനച്ച്  കശഷലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനില് പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വതീസുകേള ഏലതലഭാലമനലാം
ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  സര്വ്വതീസുകേള  ഏലതലഭാലമനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട
പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നെതച്ച് സലാംബനനിച പഠനലാം നടത്തഭാന ലപ്രഭാഫ.  സുശതീല്
ഖന്നെലയ  നനിയമനിച്ചു.   കൂടഭാലത  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  1000 ബസ്സുകേള അടുത്ത  5  വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള ആദല ഗഡുവഭായനി 50 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ ലചേലവച്ച്.  അഞച്ച് വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് ഭൂരനിഭഭാഗലാം ബസ്സുകേളുലാം
സനി.  എന.  ജനി.  ഇനനത്തനികലയച്ച് മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച് ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.  ബസച്ച്  സഭാന്റുകേലള
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം  വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.  ലലമകലജച്ച്,
ലമയനിന്റെനനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദന  ക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
കബക്കച്ച്ഡഇൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം സമയബനനിതമഭായനി  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി
തയഭാറഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.   ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  ലകേ.  എലാം.  പനി.  എല്.  ലഭനിക്കുന്നെ  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  100  രൂപ
1-2-2017 മുതല് പ്രതനിദനിന ഇനലസന്റെതീവച്ച് നലനിവരുന.  കൂടഭാലത കബഭാധവത്കേരണ
കഭാസ്സുകേളുലാം ലടയനിനനിലാംഗലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി നനിരത്തനില്
നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല്  സമയലാം  പനിനവലനിക്കുന്നെതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നഷലാം
സലാംഭവനിച്ചു  വരുന്നെതഭായനി  കേഭാണുകേയുലാം  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാതരലാം
റനിപയറുകേളുലാം, ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് നടത്തനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.   

(ബനി)   അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന നടപടനി

292  (1741)   ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച് കേഴെനിഞ്ഞെ ആറച്ച് മഭാസമഭായനി ഉണഭായ സഞനിത
നഷലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യനില് ശമ്പളവലാം ലപനഷനുലാം ലകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനി ഞ്ഞെ
പത്തച്ച് വര്ഷത്തനിനനിടയനില് എവനിലടനനിലന്നെലഭാലാം കേടലാം വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  ആലകേ എത്ര ഡനികപഭാകേളഭാണച്ച്
ഉളളതച്ച്;  അവയനില്  എത്രലയണലാം  ശമ്പളവലാം  ലപനഷനുലാം  നല്കുന്നെതനിനച്ച്  കവണനി
പണയലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പണയലപടുത്തനിയ  ഡനികപഭാകേളനില്  നനിനളള  വരുമഭാനലാം  ആര്ക്കഭാണച്ച്
ലഭലമഭാവകേ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  കുറഞ്ഞെ  പലനിശ  നനിരക്കനില്  വഭായ
നല്കുന്നെതനിനച്ച്  രൂപലാം  ലകേഭാടുത്ത  ഫനിനഭാനഷലല്  കകേഭാര്പകറഷന  നല്കുന്നെ
വഭായകേളുലട  പലനിശ  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണച്ച്;  അവര്ക്കച്ച്  ഇനനിയുലാം  തനിരനിചടയഭാനുളള
വഭായ എത്ര രൂപയഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ കേടലക്കണനിയനില്  നനിന്നെച്ച്  രക്ഷലപടുത്തനി
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കനുസരനിചച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞെ ആറുമഭാസലത്ത സഞനിതനഷലാം
(2016 ലസപ്റലാംബര് മുതല് 2017 ലഫബ്രുവരനി വലര)  321.89 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.

(ബനി) കേടലാം എടുത്ത ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. കേണ്കസഭാര്ഷലലാം ബഭാങ്കച്ച് വഭായ

2. ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കച്ച്, പഭാലക്കഭാടച്ച്

3. ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കച്ച്, എറണഭാകുളലാം

4. കകേരള കസറച്ച് പവര് & ഇനഫ്രഭാസക്ചേര് ഫനിനഭാനസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന

5. ലകേ.റനി.ഡനി.എഫച്ച്.സനി.

6. കസറച്ച് ബഭാങ്കച്ച് ഓഫച്ച് ടഭാവനകൂര് (അഡതീഷണല്)

(സനി)  നനിലവനില്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ക്കച്ച്  30  ഡനികപഭാകേളുലാം,  43  സബ്ബച്ച്
ഡനികപഭാകേളുലാം,  20  ഓപകററനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേളുലാം  ഉണച്ച്.   അവയനില്  48  എണലാം
പണയലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി) വഭായ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള വനിവനിധ ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനികലയച്ച് വഭായഭാ
തനിരനിചടവനിനഭായനി ടനി ഡനികപഭാകേളുലട വരുമഭാനലാം ലഭലമഭാക്കുന.

(ഇ) നനിലവനില് 12.10%  മുതല് 13.50%  വലര പലനിശ നനിരക്കനിലഭാണച്ച് കകേരളഭാ
ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ഫനിനഭാനസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.- യച്ച്
വഭായ നല്കേനിവരുന്നെതച്ച്.  2016  ജനുവരനിയ്ക്കു കശഷലാം നഭാളനിതുവലര ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
വഭായകേളനില് 655 കകേഭാടനി രൂപ തനിരനിചടയഭാനുണച്ച്.  12/2015-നു മുനപച്ച് ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്നെ
തനിരനിചടയഭാനുള്ള  തുകേയനില്  വലക്തത  വരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  റതീകേണ്സനികലഷന
നടത്തനി വരുന.

(എഫച്ച്)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ
വഭാതകേലാം   ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  1000  ബസ്സുകേള  അടുത്ത  5  വര്ഷലാം
ലകേഭാണച്ച് നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ
വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള
ആദല ഗഡുവഭായനി  50  കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ ലചേലവച്ച്.  അഞച്ച് വര്ഷലാം
ലകേഭാണച്ച്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസ്സുകേളുലാം  സനി.  എന.  ജനി.  ഇനനത്തനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച്
ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.  ബസച്ച്  സഭാന്റുകേലള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം  വരുമഭാന
ദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.   ലലമകലജച്ച്,  ലമയനിന്റെനനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില്
ഉത്പഭാദനക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കബക്കച്ച്ഡഇൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള  എന്നെനിവ
കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  സമയബനനിത  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.   ഇനനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ലകേ.എലാം.പനി.എല്
ലഭനിക്കുന്നെ ബസ്സുസ്തുകേളനിലല ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  100  രൂപ  1-2-2017  മുതല് പ്രതനിദനിന
ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നലനിവരുന.  കൂടഭാലത കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേളുലാം ലടയനിനനിലാംഗലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചു വരുന.  ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി നനിരത്തനില് നനിനലാം ബസുകേള പകേല്
സമയലാം  പനിനവലനിക്കുന്നെതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നഷലാം  സലാംഭവനിച്ചു  വരുന്നെതഭായനി
കേണതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം,  ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണച്ച് നടത്തനിവരുന്നെതച്ച്.    

 ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി.-ലയ സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

293 (1742) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ.   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ.   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ.  ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിയനില്നനിനലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ കേരകേയറ്റുന്നെതനിനച്ച്
കദശസഭാല്കൃത  റൂട്ടുകേള  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  വനിപുലലപടുത്തനിയുലാം
ലനിമനിറഡച്ച്  കസഭാപച്ച്  ഓര്ഡനിനറനിയുലട  മറവനില്  സൂപര് കഭാസച്ച്  റൂട്ടുകേളനില്  സര്വ്വതീസച്ച്
നടത്തുന്നെ  കപ്രവറച്ച്  ബസ്സുകേലള  തടഞ്ഞുലകേഭാണ്ടുലാം  വരുമഭാനവര്ദനവണഭാക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  കസവനകമഖലയനില്  നനിലനനിര്ത്തനി

ലക്കഭാണച്ച്  തലന്നെ  ലഷഡന്യൂളുകേള  പുനന്തഃകമതീകേരനിചച്ച്  അനഭാവശല  നഷലാം  നനികേത്തഭാന

സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നെച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അന്തര്സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനില്  ഉളലപലടയുള്ള  സമഭാന്തര  സര്വ്വതീസച്ച്

തടയഭാന ശക്തമഭായ നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശസഭാല്കൃത  റൂട്ടുകേളനില്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  സമഭാന്തരമഭായനി

സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തുന്നെ  സസ്വകേഭാരല  ഓര്ഡനിനറനി  ലനിമനിറഡച്ച്  കസഭാപച്ച്  ബസ്സുകേളുലട

ദൂരപരനിധനി  140  കേനികലഭാമതീററഭായനി  നനിജലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

ആയതുപ്രകേഭാരമുള്ള  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

നനിയമലാം  ലലാംഘനിചച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തുന്നെ  സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളക്കുലാം  മറച്ച്  സമഭാന്തര

സര്വ്വതീസുകേളക്കുലമതനിലര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന.

ഇതച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. - യച്ച് വരുമഭാന വര്ദനവണഭാക്കഭാന പരലഭാപമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ അതനിലന്റെ കസവനകമഖലയുലട പ്രഭാധഭാനലലാം

കൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണച്ച്  ലഷഡന്യൂളുകേള  പുനന്തഃകമതീകേരനിചച്ച്  വരുമഭാനലാം

വര്ദനിപനിചച്ച് അനഭാവശല നഷലാം നനികേത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  

(സനി) കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില് നനിനലാം ബസ്സുകേളക്കച്ച് സമഭാന്തരമഭായനി

സസ്വകേഭാരല കകേഭാണ്ടഭാകച്ച് കേഭാകരലജച്ച് വഭാഹനങ്ങള സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തുനലവന്നെ പരഭാതനി

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി നനിലവനിലുള്ളതഭാണച്ച്.  വകുപനിലല ലലദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള

ബഭാധനിക്കഭാലത ഇത്തരലാം സര്വ്വതീസുകേളലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു

വരുനണച്ച്.  ഇഇൗയടുത്തകേഭാലത്തച്ച്  ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള വലഭാപകേമഭായനി ലഭനിചതനിലന

തുടര്ന്നെച്ച് പരനികശഭാധനകേള കൂടുതല് കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  

2017-ല്  തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  സമഭാന്തര

സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തനിയ 146 വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം 46

വഭാഹനങ്ങള പനിടനിലചടുക്കുകേയുലാം  73,000  രൂപ  പനിഴെയനിനത്തനില്   ഇഇൗടഭാക്കുകേയുലാം

ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
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14-2-2017  രഭാത്രനിയനില് തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയനില്  9

വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  41,200  രൂപ  പനിഴെയഭായുലാം

98,700  രൂപ നനികുതനിയഭായുലാം  ഇഇൗടഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനകേള

തുടര്നലാം നടത്തഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുമുണച്ച്.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. യനിലല ലപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ

294  (1743)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  ലകേഭാടുത്തു

തതീര്ക്കഭാനുണഭായനിരുന്നെ ലപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ആയതച്ച്  ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഇകപഭാള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന്നെ

നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തുലാം  ഇകപഭാഴുലാം  വനിവനിധ  ധനകേഭാരല

സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കേടമഭാലയടുത്ത  തുകേയുലട  സഹഭായത്തഭാല്  ലപനഷനുലാം

ശമ്പളവലാം ലകേഭാടുത്തു വരുന.  ആയതനിനഭാല് KSRTC യുലട കേടബഭാദലത ഭതീമമഭായനി

വര്ദനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. അപ്രകേഭാരലാം കേടലമടുത്തച്ച് നലനിയതനിനഭാല് ലപനഷന

കുടനിശ്ശേനികേ ഒനലാം ഇലഭായനിരുന. 

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. യുലട നഷലാം

295  (1744)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  നഷലാം  നനികേത്തഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്

എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(ബനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  കജഭാലനിയച്ച്  ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത  എത്ര  ജതീവനക്കഭാലര  ഈ

സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിൽ  വന്നെ  കശഷലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  നനിനലാം

പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  നഷലാം  നനികേത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കപ്രവറച്ച്

ബസ്സുകേളക്കച്ച് റൂടച്ച് ലപര്മനിറച്ച് അനുവദനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ
ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
1000  ബസ്സുകേള  അടുത്ത  അഞച്ച്  വര്ഷലാം  ലകേഭാണച്ച്  നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ വഭാതകേലാം ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള  ആദല  ഗഡുവഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ ലചേലവച്ച്.  അഞച്ച് വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് ഭൂരനിഭഭാഗലാം ബസ്സുകേളുലാം സനി. എന.
ജനി.  ഇനനത്തനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.   ബസച്ച്  സഭാന്റുകേലള
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.  ലലമകലജച്ച്,
ലമയനിന്റെനനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദന  ക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
കബക്കച്ച്ഡഇൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള  എന്നെനിവ  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  സമയബനനിതമഭായനി
കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.   ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി അകഞഭാ അതനിലധനികേകമഭാ ലകേ.  എലാം.  പനി.  എല്.  ലഭനിക്കുന്നെ ബസ്സുകേളുലട
ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  100  രൂപ  1-2-2017  മുതല് പ്രതനിദനിന ഇനസന്റെതീവച്ച് നലനിവരുന.
കൂടഭാലത  കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസ്സുകേളുലാം  ലടയനിനനിലാംഗലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.
ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില്  നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല്  സമയലാം
പനിനവലനിക്കുന്നെതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനച്ച് നഷലാം സലാംഭവനിച്ചു വരുന്നെതഭായനി കേണതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം,  ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണച്ച് നടത്തനിവരുന്നെതച്ച്.   

(ബനി)  ഏഴെച്ച്  (7)  ലലഡ്രൈവര്മഭാകരയുലാം,  അഞച്ച് (5)  കേണക്ടര്മഭാകരയുലാം വകുപ്പുതല
അചടക്ക നടപടനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സര്വ്വതീസനില്  നനിനലാം പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.  ഇതുസലാംബനനിച ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനികമങ്ങള തുടങ്ങുന്നെതഭാണച്ച്.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി.യുലട കേഭാരലകശഷനി വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി 

296 (1745)  ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  കേഭാരലകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള
പഠനലാം  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  ഏലതങ്കനിലുലാം  വലക്തനികയകയഭാ  ഏജനസനികയകയഭാ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് അതനിലല പ്രധഭാന
ശനിപഭാര്ശകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  മുന എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട
കേഭാരലകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഇകത  വലക്തനികയകയഭാ  ഏജനസനികയകയഭാ
പഠനലാം നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിരുകന്നെഭാ;  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശയുലട
അടനിസഭാനത്തനില് എലന്തലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയലതന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  കൃതലമഭായനി
ശമ്പളവലാം  ലപനഷനുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ പുനന്തഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചച്ച്  വനിശദപഠനലാം
നടത്തഭാനഭായനി  ലകേഭാല്ക്കത്ത  ഇനഡലന  ഇനസനിറന്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  എന്നെ
സഭാപനത്തനിലല  ലപ്രഭാഫസര്  ആയ  ശതീ.  സുശതീല്  ഖന്നെലയ,  24-9-2016  -ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  367/2016/ഗതഭാഗതലാം പ്രകേഭാരലാം വനിശദ  പഠനലാം നടത്തുവഭാന
കേണ്സളടന്റെഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നനികയഭാഗനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
മഭാത്രമഭായനി യഭാലതഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട വരുമഭാനവലാം ലചേലവലാം തമ്മേനില് ലപഭാരുത്തലപടഭാനഭാവഭാത്ത
തരത്തനിലുള്ള  അന്തരമുണച്ച്.   ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട  കദനലാംദനിന
വരുമഭാനത്തനില് നനിന്നെച്ച് വഭായകേളക്കുള്ള തനിരനിചടവലാം ഡതീസലനിലന്റെ ലചേലവലാം മഭാത്രകമ
നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനള്ളൂ.   ലചേലവകേള  വരുമഭാനകത്തക്കഭാള
അധനികേരനിക്കുന്നെതനിനഭാലുലാം  പ്രതനിദനിന  ടനിക്കറച്ച്  വരുമഭാനത്തനില്
കുറവണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെതനിനഭാലുലാം  പുതനിയ  വഭായകേള  എടുക്കഭാലത  ശമ്പളലാം
നല്കേഭാനഭാവഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലുണച്ച്.   എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം
ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  1000  ബസ്സുകേള അടുത്ത അഞച്ച് വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച്
നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ വഭാതകേലാം
ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള  ആദല
ഗഡുവഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ ലചേലവച്ച്.  അഞച്ച് വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച്
ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസ്സുകേളുലാം  സനി.  എന.  ജനി.  ഇനനത്തനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച്
ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.  ബസച്ച്  സഭാന്റുകേലള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം
വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.   ലലമകലജച്ച്,  ലമയനിന്റെനനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദന  ക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം   കബക്കച്ച്ഡഇൗണുകേള,
അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി
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തയഭാറഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.   ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  ലകേ.  എലാം.  പനി.  എല്.  ലഭനിക്കുന്നെ  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  100  രൂപ
1-2-2017 മുതല് പ്രതനിദനിന ഇനലസന്റെതീവച്ച് നലനിവരുന.  കൂടഭാലത കബഭാധവല്കേരണ
കഭാസ്സുകേളുലാം ലടയനിനനിലാംഗലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി നനിരത്തനില്
നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല്  സമയലാം  പനിനവലനിക്കുന്നെതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നഷലാം
സലാംഭവനിച്ചു വരുന്നെതഭായനി കേണതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എലഭാതരലാം റനിപയറുകേളുലാം,
ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണച്ച് നടത്തനിവരുന്നെതച്ച്.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. യുലട സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത

297  (1746)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .     ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യനില് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നനിരക്കച്ച്  വര്ദനയുലാം
സര്ചേഭാര്ജ്ജുലാം  ഈടഭാക്കുനലവങ്കനിലുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  ശമ്പളകമഭാ
ലപനഷകനഭാ നല്കേഭാനഭാവഭാത്ത അവസ കനരനികടണനി വരുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാനുള്ള പരനികശഭാധനയച്ച്  നനികയഭാഗനിച
പഠന  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടനില്  പ്രസ്തുത  അവസയ്ക്കുച്ച്  കേലണത്തനിയ  കേഭാരണങ്ങള
എലന്തലഭാലാം;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാര് എലാം.ഡനി.  യഭായനി നനിയമനിച ശതീ.  ആന്റെണനി ചേഭാകക്കഭായുലട

ശമ്പളലാം എത്രയഭായനിരുനലവനലാം ഇകദ്ദേഹലാം എത്രകേഭാലലാം എലാം.ഡനി. ആയനിരുനലവനലാം

പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് ടനിയഭാന വഭാങ്ങനിയ ശമ്പളലാം, ലതീവച്ച് സറണര്, മറഭാനുകൂലലങ്ങള

എന്നെനിവ  എത്രലയനലാം,  യഭാത്രഭാ  ബനില്  തുകേ,  ടഭാകനി  ലചേലവച്ച്  ,  ലമഡനിക്കല്  റതീ-

ഇലാംകപഴച്ച്ലമന്റെച്ച് എന്നെനിവ എത്രലയനമുള്ള വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം ഇനനിയുലാം എത്ര ശമ്പളലാം,  ലപനഷന

കുടനിശ്ശേനികേ  എന്നെനിവ  നല്കുവഭാനുലണനലാം  മുന  എലാം.ഡനി.-ക്കച്ച്  ഇനനി  എലന്തങ്കനിലുലാം

പ്രസ്തുത ഇനത്തനില് നല്കുവഭാനുകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  യഥഭാസമയലാം

ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാനുലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം,  ഉള്ള  ആസനികേള  പണയലാം  ലവയഭാലത  എന്തച്ച്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം എന്നെതനിലനക്കുറനിചച്ച്  പഠനലാം നടത്തനി അടനിയന്തനിര നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഠനലാം  സലാംബനനിച  സമഗ  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിചനിടനില.

പരനികശഭാധനിചതനിനച്ച് കശഷകമ പറയഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

(സനി)   രണച്ച് വര്ഷവലാം, 4 മഭാസവലാം.

ആലകേ ശമ്പളലാം            - 53,04,290 രൂപ

ലതീവച്ച് സറണര്             - 2,89,391 രൂപ 

ലമഡനിക്കല് റതീ-ഇലാംകപഴച്ച്ലമന്റെച്ച് - 2,65,332 രൂപ

TA/DA -2,55,348 രൂപ

(ഡനി)  ശമ്പളലാം കുടനിശ്ശേനികേയനില.  അകതസമയലാം ലഫബ്രുവരനി മഭാസലത്ത ലപനഷന

ലകേഭാടുക്കുവഭാനുണച്ച്.   മുന സനി.എലാം.ഡനി.  ശതീ.   ആന്റെണനി ചേഭാകക്കഭായച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനനില്

നനിനലാം യഭാലതഭാരഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കുവഭാനനില.

(ഇ)   പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി.-യുലട ദനിനലാംപ്രതനിയുള്ള നഷലാം

298 (1747)   ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ദനിനലാംപ്രതനിയുള്ള നഷലാം കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള
എലന്തങ്കനിലുലാം കേര്മ്മേപദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

(ബനി) ലഭാഭകേരമഭായ റൂട്ടുകേള കദശസഭാല്രനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് എത്ര സര്വ്വതീസുകേള പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണനലാം
ഏലതങ്കനിലുലാം സര്വ്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പ്രകൃതനി
സഇൗഹൃദ വഭാതകേലാം ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ 1000 ബസ്സുകേള അടുത്ത അഞച്ച്
വര്ഷലാം  ലകേഭാണച്ച്  നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകൃതനി
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സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ബസ്സുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെതനിനുള്ള ആദല ഗഡുവഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ
ലചേലവച്ച്.   അഞച്ച്  വര്ഷലാം  ലകേഭാണച്ച്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസ്സുകേളുലാം  സനി.  എന.  ജനി.
ഇനനത്തനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നെതനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.  ബസച്ച്  സഭാനന്റുകേലള
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നെതഭാണച്ച്.  ലലമകലജച്ച്,
ലമയനിന്റെനനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദന  ക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
കബക്കച്ച്ഡഇൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള എന്നെനിവ  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  സമയബനനിതമഭായനി
കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കുന്നെതഭാണച്ച്.   ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ലകേ.  എലാം.  പനി.  എല്.  ലഭനിക്കുന്നെ
ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച് 100 രൂപ 1-2-2017 മുതല് പ്രതനിദനിന ഇനലസന്റെതീവച്ച് നലനിവരുന.
കൂടഭാലത  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സഭാഫച്ച്  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്   ലസന്റെറുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിവരുന.    ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി നനിരത്തനില്  നനിനലാം
ബസ്സുകേള  പകേല്  സമയലാം  പനിനവലനിക്കുന്നെതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനച്ച് നഷലാം  സലാംഭവനിച്ചു
വരുന്നെതഭായനി  കേണതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം,
ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് നടത്തുവഭാന ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു.

(ബനി)  ഇല.

(സനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച സര്വ്വതീസുകേളുലട വനിവരലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന.  സര്വ്വതീസുകേള ഒനലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

ലകേ  .  യു  .  ആര്  .  ടനി  .  സനി  .   സര്വ്വതീസുകേള

1. തഭാമരകശ്ശേരനി - ലകേഭായനിലഭാണനി - മകഞരനി

2. തഭാമരകശ്ശേരനി  - ലകേഭായനിലഭാണനി  - ലപരനിന്തല്മണ

3. തഭാമരകശ്ശേരനി - കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് - കുറനിയഭാടനി

4. തഭാമരകശ്ശേരനി - ലകേഭായനിലഭാണനി - കേണ്ണൂര്

5. തഭാമരകശ്ശേരനി - ലകേഭായനിലഭാണനി - അരനികക്കഭാടച്ച്

6. ലതഭാടനിപഭാലലാം - വടകേര (5 സര്വ്വതീസുകേള)

7. കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് - കൂരഭാച്ചുണച്ച്.

ലകേ  .  എസച്ച്  .  ആര്  .  ടനി  .  സനി  .   സര്വ്വതീസുകേള

1. ലതഭാടനില്പഭാലലാം - കുമളനി

2. കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  - തനിരുവനന്തപുരലാം
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3. കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  - കേടലുണനികേടവച്ച്

4. വടകേര - ലചേറുവണ്ണൂര് - ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി.-യുലട പ്രതനിമഭാസ വരവച്ച് ലചേലവച്ച് 

299 (1748) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  ലമഭാത്തലാം  എത്ര  സനിരലാം/എലാംപഭാനല്
ജതീവനക്കഭാരുണച്ച്;  ലപനഷനകേഭാരുലട  എണലാം  എത്രയഭാണച്ച്;  ശമ്പളലാം/ലപനഷന
തുടങ്ങനിയ  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാനഭായനി  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കച്ച്  പ്രതനിമഭാസലാം
എത്ര  തുകേ  കവണനിവരുലാം;  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  പ്രതനിമഭാസ  ശരഭാശരനി
വരുമഭാനലാം, ടനിക്കറച്ച് ഇനലാം ഉളലപലട ഇനലാംതനിരനിചച്ച്, എത്ര എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശമ്പളലാം,  ഫന്യൂവല്,  ലസയര്പഭാര്ടച്ച്സച്ച്,  കേടലാം  തനിരനിചടവച്ച്  മുതല്/പലനിശ
മറനിനങ്ങള ഉളലപലട ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട പ്രതനിമഭാസ ലചേലവച്ച് എത്ര എന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യഭാത്രഭാലസസ്സച്ച്  ഈടഭാക്കനിത്തുടങ്ങനിയതച്ച്  എന്നെച്ച്
മുതലഭാലണനലാം  എന്തഭാവശലത്തനിനഭായഭാണച്ച്  യഭാത്രഭാലസസ്സച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയലതനലാം
ഈയനിനത്തനില്  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  തുകേ  ലഭനിച്ചുലവനലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;
സലാംസഭാനത്തച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തുന്നെ  സസ്വകേഭാരലബസ്സുകേള,  ഇതര  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്
ബസ്സുകേള  എന്നെനിവയച്ച്  ലസസ്സച്ച്  തുകേ  ഈടഭാക്കഭാന  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് അവര് ലസസ്സച്ച് പനിരനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര ഡനികപഭാകേള ഉണച്ച്  ;
കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് വനിവനിധ ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം
വഭായലയടുക്കഭാന  എത്ര  ഡനികപഭാകേള  പണയലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്;  അവ  ഏലതലഭാലാം;
എത്ര തുകേയുലട വഭായയഭാണച്ച് എടുത്തലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യനില് 1/2017- ലല കേണക്കനുസരനിചച്ച് ലമഭാത്തലാം
35341  സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം 8549  എലാംപഭാനല് ജതീവനക്കഭാരുലാം ഉണച്ച്.  നനിലവനില്
38,561 ലപനഷനകേഭാരുണച്ച്.  നനിലവനിലല കേണക്കനുസരനിചച്ച് ശമ്പളലാം നല്കുന്നെതനിനഭായനി
പ്രതനിമഭാസലാം ശരഭാശരനി 80 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ലപനഷന നല്കുന്നെതനിനഭായനി 60 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം ആവശലമഭാണച്ച്.  പ്രതനിമഭാസ ശരഭാശരനി വരുമഭാനലാം  169.60  കകേഭാടനി രൂപയുലാം,
ടനിക്കറനിതര വരുമഭാനലാം 1.79 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ശമ്പളലാം,  ഫന്യൂവല്,  ലസയര്പഭാര്ടച്ച്സച്ച്,  കേടലാം  തനിരനിചടവച്ച്  മുതല്  പലനിശ
മറനിനങ്ങള ഉളലപലട  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട  പ്രതനിമഭാസ ലചേലവച്ച്  270.75
കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.
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(സനി)   1 -4-2015  മുതലഭാണച്ച്  ടനിക്കറച്ച്  നനിരക്കനില് ലസസ്സച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്.
ഇതനിലൂലട  31-5-2016  വലര  89,68,27,758  രൂപ  (എണ്പത്തനി ഒനപതച്ച്  കകേഭാടനി
അറുപത്തനി എടച്ച്  ലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തനി ഏഴെഭായനിരത്തനി എഴുന്നൂറനി അനപത്തനിലയടച്ച്
രൂപ)  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  ലഭനിച്ചു.
ഇഇൗ  തുകേയനില്  നനിനലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സനില്  ടനിക്കലറടുത്തച്ച്  യഭാത്ര
ലചേയ്യുകമ്പഭാള  അപകേടത്തനില്ലപടുന്നെ  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്  സഇൗജനല  ഇനഷസ്വറനസച്ച്
പരനിരക്ഷ  (പരമഭാവധനി  പത്തച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപ)  നല്കുകേയുലാം  ഡനികപഭാകേളനില്
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുള്ള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലവനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ബഭാക്കനിവന്നെ തുകേ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
യനില്  നനിന്നെച്ച്  റനിടയര്  ലചേയവര്ക്കച്ച്  ലപനഷന  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച്
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  ലസസ്സച്ച് ഇനത്തനില് പ്രതനിമഭാസലാം ശരഭാശരനി 6.5 കകേഭാടനി
രൂപ ലഭനിക്കുനണച്ച്.  സസ്വകേഭാരല ബസ്സുകേള, ഇതര ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് ബസ്സുകേള എന്നെനിവയച്ച്
ലസസ്സച്ച് തുകേ ഇഇൗടഭാക്കഭാന അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(ഡനി) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് 30 ഡനികപഭാകേളുലാം, 43 സബച്ച്
ഡനികപഭാകേളുലാം,  20 ഓപകററനിലാംഗച്ച് ലസന്റെറുകേളുമുണച്ച്.

പണയലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഡനികപഭാകേളുലടയുലാം എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായഭാ തുകേയുലടയുലാം
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. യനില് ഇകന്റെണല് റനിക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച്

300 (1749)  ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  തഭാഴ്ന്ന  തസനികേകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാരനില്
നനിനലാം  ഇകന്റെണല്  റനിക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച്  വഴെനി  എ.റനി.ഒ,  എ.ഒ.  എന്നെതീ  തസനികേകേളനികലയച്ച്
2006-2007  കേഭാലയളവനില് കനരനിടച്ച്  നനിയമനലാം  ലഭനിച ഉകദലഭാഗസര് ആലരഭാലക്കയഭാണച്ച്;
അവരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതകേള  എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;  ഇവരനില്  ലറഗലര്
എലാം.ബനി.എ.  ഡനിഗനിയുള്ളവര്  ആലരഭാലക്കയഭാണച്ച്;  ഓകരഭാരുത്തരുലടയുലാം  ഓഫതീസര്
കഗഡനിലുള്ള നനിയമന തതീയതനി എന്നെഭാണച്ച്;  ഇവരുലട കേമ്പയനിനഡച്ച് സതീനനികയഭാരനിറനി
ലനിസച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തു നടന്നെ എകനികേന്യൂടതീവച്ച് നനിയമനത്തനില് 2016
ED  ലറഗകലഷന  പ്രകേഭാരലാം  അര്ഹതയുള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ലറഗകലഷനനില് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നെ വലവസകേലളലഭാലാം പഭാലനിചഭാകണഭാ  ED  നനിയമനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്; ഇവ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന കേഭാലത്തച്ച് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരവലാം
കകേരള  പബനികേച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  അനുമതനിയുലാം  ഇലഭാലത  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡച്ച്  ആര്ലക്കങ്കനിലുലാം  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്മഭാരഭായനി  സഭാനക്കയറലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആലരലഭാലാം; ടനി സഭാനക്കയറത്തനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലമലന്തന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം സഭാനക്കയറലാം നല്കുവഭാനഭായനി ലറഗകലഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ടനി  ലറഗകലഷന  സര്ക്കഭാരുലാം  കകേരള  പബനികേച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷനുലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഗസറനില്  വനിജഭാപനലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഇത്തരത്തനില് സഭാനക്കയറലാം നല്കേനിയവര്ക്കച്ച് ടനി തസനികേയനിലല ശമ്പളലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവരുലട  പ്രസ്തുത  തസനികേയനിലല  ലപ്രഭാകബഷന  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട ഡനികയര് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്) 18-2-2016-ല് നടന്നെ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. കബഭാര്ഡച്ച് കയഭാഗത്തനില്

എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്മഭാരുലട  നനിയമനലാം  സലാംബനനിച പരനിഷ്കരനിച ലറഗകലഷന

കബഭാര്ഡച്ച് അലാംഗതീകേരനിചതഭായുലാം പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനിലന്റെ മനിനനിട്സച്ച് 3-3-2016-ല് മഭാത്രമഭാണച്ച്

പുറത്തനിറങ്ങനിയലതനലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ.  ആയതനിനഭാല്  ഏതച്ച് ഉത്തരവനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  18-2-2016  അപരഭാഹ്നലാം മുതല് ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  ശതീകുമഭാര്,

ശതീ.  പനി.  എലാം.  ഷറഫച്ച്  മുഹമ്മേദച്ച്  എന്നെനിവര്ക്കച്ച്  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്മഭാരഭായനി

ചേഭാര്ലജടുക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ടനി എകനികേന്യൂടതീവച്ച് ഡയറക്ടര്മഭാരുലട

നനിയമനലാം നടന്നെ അവസരത്തനില് മൂന്നെച്ച് ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലനിരനിലക്ക രണച്ച് ഒഴെനിവകേള

മഭാത്രലാം  നനികേത്തനിയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ടനി  നനിയമനലാം  സലാംബനനിചച്ച്

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനികലഭാ,  സര്ക്കഭാരനികലഭാ  പരഭാതനികയഭാ  കകേഭാടതനിയനില്

കകേകസ്സഭാ നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അവസഭാന  കേഭാലഘടത്തനില്

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി., സനി.എലാം.ഡനി. ആയനിരുന്നെ ശതീ. ആന്റെണനി ചേഭാകക്കഭാ, ഫനിനഭാനസച്ച്

മഭാകനജര് ശതീ.  ആര്.  സുധഭാകേരന എന്നെനിവര്ലക്കതനിലര നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനികലഭാ,

വനിജനിലനസനികലഭാ  പരഭാതനികേളുകണഭാ;  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  കേഴെനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തു  നടന്നെ  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്മഭാരുലട  നനിയമനമടക്കലാം

വലഭാപകേ  പരഭാതനി  നനിലനനില്ക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  കസറച്ച്  വനിജനിലനസനിലനലക്കഭാണച്ച്

ഇക്കഭാരലത്തനില് വനിശദമഭായ അകനസ്വഷണലാം നടത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  തഭാഴ്ന്ന  തസനികേകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാരനില്
നനിനലാം  ഇകന്റെണല്  റനിക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച്  വഴെനി  എ.ടനി.ഒ.,  എ.ഒ.  എന്നെതീ  തസനികേകേളനികലയച്ച്
2006-2007  കേഭാലയളവനില്  കനരനിടച്ച്  നനിയമനലാം  ലഭനിച  ഉകദലഭാഗസരുലട  കപരച്ച്,
വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത, നനിയമന തതീയതനി  എന്നെനിവ ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കപരച്ച് വനിദലഭാഭലഭാസ
കയഭാഗലത

കകേഭാര്പകറഷന  സര്വ്വതീസനിലല
നനിയമന തതീയതനി

ശതീ. പനി. എലാം. ഷറഫച്ച് മുഹമ്മേദച്ച് B.sc,  LL.B,
MBA

23-8-1996

ശതീ. ജനി. അനനില് കുമഭാര് B.Sc, MBA 30-11-1996

ശതീ. ലകേ. എലാം. ശതീകുമഭാര് BA,MBA,
LLB,  LLM,
DIT  from
CIRT, DIT

29-12-1986

 ഇവരനില് ലറഗലര് എലാം.ബനി.എ. ഡനിഗനിയുള്ളവര് ആരുലാം ഇല.

ഇവരുലട കേമ്പയനിനഡച്ച് സതീനനികയഭാരനിറനി ലനിസച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  ശതീ.  പനി.
എലാം.  ഷറഫച്ച്  മുഹമ്മേദച്ച്,  ശതീ.  ജനി.  അനനില്  കുമഭാര്  എന്നെനിവലര  എ.റനി.ഒ.
തസനികേയനികലയഭായനി  കനരനിടഭാണച്ച്  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനിയതച്ച്.   കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
കസവനങ്ങളനില്  പ്രകവശനിച  തതീയതനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  ഗകഡഷലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  സതീനനികയഭാരനിറനി  കേണക്കഭാക്കുന്നെതച്ച്.  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ശതീ.  പനി.  എലാം ഷറഫച്ച്  മുഹമ്മേദച്ച്  ഒന്നെഭാമതുലാം  ശതീ.  ജനി  അനനില്
കുമഭാര് രണഭാമതുമഭായഭാണച്ച് സതീനനികയഭാരനിറനി വരുന്നെതച്ച്.  ആയതനിനഭാല് ടനി കനരനിട്ടുള്ള
നനിയമനത്തനിനച്ച് പ്രകതലകേലാം സതീനനികയഭാരനിറനി ലനിസച്ച് തയഭാറഭാകക്കണതനില.  ശതീ.  ലകേ.
എലാം.  ശതീകുമഭാറനിനച്ച്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  എ.ഒ.  തസനികേയനികലയച്ച്  കനരനിടച്ച്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയതച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  ടനി  തസനികേയനികലയച്ച്  പ്രകതലകേലാം  സതീനനികയഭാരനിറനി
കേണക്കഭാകക്കണതനില.

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  നടന്നെ  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്
നനിയമനത്തനില്  2016-ലല  ഇ.ഡനി.  ലറഗകലഷന  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നെനിടനില.
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ആയതനിലന്റെ  കേരടച്ച്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനത്തനിനുള്ള അര്ഹത തതീരുമഭാനനിക്കഭാവന്നെതല. ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യനിലല
എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്  തസനികേ  ലപ്രഭാകമഭാഷന  തസനികേയഭാണച്ച്.  ടനി  തസനികേയുലട
നനിയമനഭാധനികേഭാരനി ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. കബഭാര്ഡച്ച് ഒഭാഫച്ച് ഡയറക്ടറഭാണച്ച്.  18-2-2016-ല്
കൂടനിയ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട  387 -ാാമതച്ച് ഭരണസമനിതനി അലാംഗതീകേരനിച കേരടച്ച്
ലറഗകലഷന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാകുന്നെതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുലമന്നെതനിനഭാല് നടപച്ച് ഭരണസമനിതനി അലാംഗതീകേരനിച കേരടച്ച് ലറഗകലഷന പ്രകേഭാരലാം
സതീനനികയഭാരനിറനി  പരനിഗണനിചച്ച്  നനിലവനില് എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര് ചുമതല വഹനിച്ചു
വരുന്നെവലര  കയഭാഗലത  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കേനി  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
ലചേയര്മഭാന  &  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടലറ  ഭരണസമനിതനി  ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം
അതനിന പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് എകനികേന്യൂടതീവച്ച് ഡയറക്ടര് ചുമതല വഹനിച്ചു വരുന്നെവലര
കയഭാഗലത പരനികശഭാധനിചച്ച് ചേടപ്രകേഭാരലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(സനി)   ഉണച്ച്.

1. ഓപകറഷനസച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ചേതീഫച്ച്  ടഭാഫനികേച്ച്  മഭാകനജറഭായനിരുന്നെ
ശതീ.  പനി.  എലാം.  ഷറഫച്ച്  മുഹമ്മേദനിനച്ച്  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്
(ഓപകറഷനസച്ച്) ആയുലാം,

2. ഭരണവനിഭഭാഗത്തനില്  മഭാകനജര്  (അക്കഇൗണച്ച്സച്ച്)/  ചേതീഫച്ച്  കപഴണല്
മഭാകനജറഭായനിരുന്നെ ശതീ. ലകേ. എലാം. ശതീകുമഭാറനിനച്ച് എകനികേന്യൂടതീവച്ച് ഡയറക്ടര്
(അഡനിനനികസഷന) ആയുലാം സഭാനക്കയറലാം നല്കേനി നനിയമനലാം നല്കേനി.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യനിലല എകനികേന്യൂടതീവച്ച് ഡയറക്ടര് തസനികേ ലപ്രഭാകമഭാഷന
തസനികേയഭാണച്ച്. ടനി തസനികേയുലട നനിയമനഭാധനികേഭാരനി ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. കബഭാര്ഡച്ച്
ഓഫച്ച്  ഡയറകക്ടഴഭാണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡച്ച്,
ഭരണവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെയുലാം  ഓപകറഷനസച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെയുലാം  ചുമതല വഹനിചനിരുന്നെ
നഭാലഭാലാം ലസ്കയനില് ശമ്പളലാം വഭാങ്ങനിയനിരുന്നെവര്ക്കഭാണച്ച് അവരവരുലട ചേഭാനലനില്തലന്നെ
എകനികേന്യൂടതീവച്ച് ഡയറക്ടര്മഭാരഭായനി സഭാനക്കയറലാം നല്കേനിയതച്ച്.   

(ഡനി)   എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്മഭാരുലട  തനിരലഞ്ഞെടുപച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  1950

-ലല കറഭാഡച്ച് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് ആകനിലന്റെ 45- ാം വകുപച്ച് പ്രകേഭാരലാം കേരടച്ച് ലറഗകലഷനസച്ച്

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  Kerala State Road Transport Corporation (Qualification

and Method of Appointment of Executive Directors) Regulations -ലന്റെ കേരടച്ച്

കകേരള പബനികേച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷലന്റെ ഉപകദശത്തനിനച്ച് അയയ്ക്കുകേയുലാം കയഭാഗലതയനില്
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ഉളലപലട  കേമ്മേതീഷന  നനിരവധനി  കഭദഗതനികേള  ആവശലലപടുകേയുലാം  ലചേയ്തു.   ഇവ

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.   1988 -ലല ഹയര് ഡനിവനിഷന സര്വ്വതീസസച്ച്

ലറഗകലഷന  പ്രകേഭാരലാം  ഹയര്  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  തനിരലഞ്ഞെടുപച്ച്

ഡനി.പനി.സനി. യഭാണച്ച് നടത്തുന്നെതച്ച്.  ടനി. ലറഗകലഷന എകനികേന്യൂടതീവച്ച് ഡയറക്ടര്മഭാരുലട

തനിരലഞ്ഞെടുപച്ച്  ഉളലപടുന.  എന്നെഭാല്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്

ഡയറക്ടര്മഭാരുലട  സഭാനക്കയറലാം  സലാംബനനിച  തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നെതച്ച്

കബഭാര്ഡച്ച് ഓഫച്ച് ഡയറകക്ടഴച്ച് ആണച്ച്.

(ഇ)  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനിയവര്ക്കച്ച്  അതഭാതച്ച്  തസനികേയനില്  അവര്ക്കച്ച്

അര്ഹമഭായ  ശമ്പളലാം  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്

തസനികേയനില് ഇപ്രകേഭാരലാം നനിയമനിതരഭായരുലട ലപ്രഭാകബഷന സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം

ലഭനിക്കഭാലത തലന്നെ ഡനികയര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലചേയര്മഭാന  &

മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടറുലട  ഉത്തരവനിന  പ്രകേഭാരലാം  ടനിയഭാനമഭാരുലട  ലപ്രഭാകബഷന

അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(എഫച്ച്)    ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  18-2-2016 -ല് നടന്നെ ഭരണസമനിതനിയുലട

മനിനനിട്സച്ച്  ടനി.  തതീയതനിയനില്  തലന്നെ  ലചേയര്മഭാന  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  നല്കേനിയതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  സര്വ്വശതീ.  ലകേ.എലാം.  ശതീകുമഭാര്,  പനി.  എലാം.  ഷറഫച്ച്  മുഹമ്മേദച്ച്

എന്നെനിവര്ക്കച്ച്  സഭാനക്കയറലാം  നല്കുകേയുലാം  ടനിയഭാനമഭാര്  അകന്നെദനിവസലാം  തലന്നെ

എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്  തസനികേയനില്  ചേഭാര്ജച്ച്  ലകേകയല്ക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.

കയഭാഗതതീരുമഭാനലാം  ലവളനിലപടുത്തനിയ തതീയതനിയഭാണച്ച്  3-3-2016.   നഭാലച്ച്  ഒഴെനിവകേള

ഉണഭായനിരുനലവങ്കനിലുലാം രലണണത്തനില് മഭാത്രകമ കയഭാഗലരഭായവര് ഉണഭായനിരുനള്ളൂ

എന്നെഭാണച്ച്  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടര്  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പ്രസ്തുത  നനിയമനലാം

സലാംബനനിച അനലത്ര കസവനത്തനില് കകേരള കേശുവണനി ലതഭാഴെനിലഭാളനി  ആശസ്വഭാസ

കക്ഷമനനിധനി   കബഭാര്ഡനില്  ചേതീഫച്ച്  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഓഫതീസര്  തസനികേയനില്

കജഭാലനിലചേയ്യുന്നെ  ശതീ.  ജനി.  അനനില്കുമഭാര്,  ചേതീഫച്ച്  ടഭാഫനികേച്ച്  ഓഫതീസര്  W.P(C)

No.14273/2016,W.P(C)  No.6458/2016,W.P(C)  No.28329/2016  എന്നെതീ

വലവഹഭാരങ്ങള ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് നടത്തനിവരുന.

(ജനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അവസഭാനകേഭാലത്തച്ച്  സനി.എലാം.ഡനി.  ആയനിരുന്നെ

ശതീ.ആന്റെണനി ചേഭാകക്കഭാ,  ഫനിനഭാനസച്ച് മഭാകനജര് ശതീ.  ആര്.  സുധഭാകേരന എന്നെനിവര്ലക്കതനിലര

സര്ക്കഭാരനില് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
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ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി.-യനില്  ടയര് റതീകടഡനിലാംഗച്ച് തസനികേയനിലല നനിയമന രതീതനി

301(1750)   ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യനില് ടയര് റതീകടഡനിലാംഗച്ച് തസനികേയനില് നനിലവനില്
എത്രകപര്  കസവനമനുഷനിച്ചു  വരുനണച്ച്;  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  തഭാലഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം എണലാം റതീജനിയണല് വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച് തനിരനിച്ചു ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസനികേയനില് സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലട എത്ര ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാനുണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമന രതീതനി ഏതച്ച് തരത്തനിലഭാലണന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനില് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എലാംപഭാനലഭായനി  എടച്ച്  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം
കസവനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ജതീവനക്കഭാരുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാലര  സനിരലാം  തസനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനി  സനിരലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച്
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്  അതനിനുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  തടസ്സലാം
എലന്തലഭാമഭാലണന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യനില് ടയര് റതീകടഡനിലാംഗച്ച് തസനികേയനില് നനിലവനില്
19  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലാം  74  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരുലാം  കസവനമനുഷനിച്ചു
വരുനണച്ച്.  റതീജനിയണല് വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച് തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

യൂണനിറച്ച് സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലട

എണലാം

തഭാല്ക്കഭാലനികേ

ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം

ലസനടല്  വര്ക്കച്ച്സച്ച്

പഭാപനലാംകകേഭാടച്ച്

        4         21

RW ആലുവ        9        28

RW എടപഭാള        6        25

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  181  ഒഴെനിവകേള

നനികേത്തഭാനുണച്ച്.
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(സനി) മുനകേഭാലങ്ങളനില് തഭാഴ്ന്നതല തസനികേയനിലല ജതീവനക്കഭാരനില് നനിനലാം ലടസച്ച്
നടത്തനി  ലസലക്ഷന  മുകഖനയഭാണച്ച്  ടയര്  റതീകടഡര്മഭാലര  നനിയമനിചനിരുന്നെതച്ച്.
എന്നെഭാല് 2012 -ലല കസവനകവതന കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ടയര് റതീകടഡര് തസനികേയനിലല
നനിയമനലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.  മുകഖന  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത
ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് മുകന്നെഭാടനിയഭായനി ലറഗകലഷന പുനന്തഃനനിര്ണയനിചച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി. യനില് നനിനലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാകകേണതുണച്ച്. 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എലാംപഭാനലഭായനി  8  വര്ഷലാം
കസവനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ 25 ജതീവനക്കഭാരുണച്ച്.

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാലര  സനിരലാം  തസനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനി
സനിരലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  നനിലവനില്  നനിര്വ്വഭാഹമനില.
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലര  സനിരലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്
GO(Ms)No;78/2011/Trans  തതീയതനി,  22-12-2011  പ്രകേഭാരലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  22-12-2011  തതീയതനിയനില്  കേണക്ടര്,  ലലഡ്രൈവര്,
ലമക്കഭാനനിക്കച്ച് തസനികേകേളനില് 10 വര്ഷലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ കസവനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
ജതീവനക്കഭാലരയഭാണച്ച് സനിരലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പ്രസ്തുത ടയര്
റതീകടഡര്മഭാര്  22-12-2011  തതീയതനിയനില്  10  വര്ഷലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കസവനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കമല്പറഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  ജതീവനക്കഭാലര  സനിരലപടുത്തുന്നെതനിനച്ച്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില.  കൂടഭാലത,  അപതീല്  (സനിവനില്)  3595-3612/1999
കസറച്ച്  ഓഫച്ച്  കേര്ണഭാടകേ  Vs  ഉമഭാകദവനി  കകേസ്സനിലല  ബഹു.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട
10-4-2006  -ലല  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലര
സനിരലപടുത്തഭാന നനിയമതടസ്സവമുണച്ച്.

 ബസച്ച് സര്വ്വതീസുകേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

302 (1751)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എത്ര ബസച്ച്  സര്വ്വതീസുകേള ഈ
സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്നെതനിനച്ച്  കശഷലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്;  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ
റൂട്ടുകേള ഏലതലഭാലമന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എന്തച്ച്  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  കമല്പറഞ്ഞെ
റൂട്ടുകേളനികലയ്ക്കുള്ള ബസ്സുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതച്ച്;

(സനി)  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ബസച്ച് സര്വ്വതീസുകേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന അടനിയന്തരമഭായനി
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  തലകശ്ശേരനി  ഡനികപഭായനില്  നനിനലാം  ഈ
സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്നെകശഷലാം നഭാലച്ച് സര്വ്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

06.10  വളയലാം ഓര്ഡനിനറനി

07.00 പടന്നെക്കര ഓര്ഡനിനറനി

07.15 കൂത്തുപറമ്പച്ച് ഓര്ഡനിനറനി

06.45 കൂത്തുപറമ്പച്ച് ഓര്ഡനിനറനി

എന്നെതീ റൂട്ടുകേളഭാണച്ച് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതച്ച്

(ബനി)  നനിശനിത തുകേയനില് തഭാലഴെ വരുമഭാനമുള്ള ലഷഡന്യൂളുകേളഭായതനിനഭാലഭാണച്ച്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതച്ച്.

(സനി) പുനന്തഃകമതീകേരണ സഭാദലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

 കകേഭാന്നെനി ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ഡനികപഭാ

303 (1752) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാന്നെനി  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇകപഭാള
ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്  നനിനലാം  തുകേ
നല്കേനിയനിട്ടുലാം  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്നെതച്ച്
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നെച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കച്ച്  ബനില്  തുകേ  മഭാറനി  നല്കേനികയഭാ;  ഇലലങ്കനില്

എന്തുലകേഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കച്ച്  തുകേ  വലതുലാം  ഇനനി  നല്കേഭാനുകണഭാ;  എങ്കനില്

എലാം.എല്.എ. ഫണനില് നനിനലാം ലഭനിച തുകേ നല്കേഭാത്തതനിനച്ച് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ആസനി വനികേസന ഫണനില് നനിനലാം നല്കേനിയ തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന

കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നെതച്ച് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  കകേഭാന്നെനി ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായച്ച് നഭാളനിതുവലര ഏലതലഭാലാം

സ്കതീമനില് നനിനലാം തുകേ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുലണനലാം ഓകരഭാനലാം എത്രലയനലാം ആയതനില്

നനിന്നെച്ച് വനിനനികയഭാഗനിചതച്ച് എത്രലയനലാം ഇനലാം തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   80% പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യച്ച്  തുകേ  മുഴുവനഭായുലാം  നല്കേനിയനിടനില.  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെ മുറയച്ച് ബനില് സമര്പനിചഭാല് മഭാത്രകമ തുകേ അനുവദനിക്കഭാറുള്ളൂ.

(സനി)  M.L.A.  യുലട ഫണനില് നനിനലാം ഇകപഭാള  73,19,120  രൂപ മഭാത്രകമ
കേരഭാറുകേഭാരനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളൂ.   ബഭാക്കനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നെ  വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനഭാഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി) ഉണച്ച്. M.L.A. ആസനി വനികേസന ഫണനില് നനിനലാം തുകേ ലഭനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
സമര്പനിച ബനില് ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഇ)  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിച  2nd   പഭാര്ടച്ച്  ബനിലനിലന്റെ  തുകേയ്ക്കുള്ള  അനുമതനി
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(എഫച്ച്)   ശതീ.  അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച്  M.L.A.  യുലട  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്
നനിനലാം  3 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് ലഭനിചതച്ച്. മറ്റുതരത്തനില്  പണലമഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില.

പനിങ്കച്ച് ബസച്ച് സര്വ്വതീസച്ച്

304 (1753) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  വനനിതകേളക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പനിങ്കച്ച്  ബസച്ച്
സര്വ്വതീസച്ച്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്
ഏലതഭാലക്ക റൂട്ടുകേളനില് നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭാണച്ച് പരനിഗണന നല്കുന്നെതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലകേ.  എസച്ച്.  ആര്.ടനി.സനി.  വനനിതകേളക്കഭായനി  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തനില്
പനിങ്കച്ച് ബസച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് നടപനിലഭാക്കനി.  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് ഇതച്ച് വനിജയകേരമഭാലണന്നെച്ച്
ഉറപഭാകുന്നെ പക്ഷലാം മറ്റു ജനിലകേളനിലുലാം നടപഭാക്കുന്നെതനിലന സലാംബനനിചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്. 

പനിങ്കച്ച് ബസച്ച് സര്വ്വതീസച്ച്

305  (1754)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ പരനിഷ്കഭാരത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിരത്തനിലനിറക്കനിയ
'പനിങ്കച്ച്  ബസച്ച്'  അഭൂതപൂര്വ്വമഭായ  കേളക്ഷന  കനടനിത്തരുന  എന്നെ  റനികപഭാര്ടച്ച്
ശരനിയഭാകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ബസച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  മറച്ച്  ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  നൂതന രതീതനിയനിലുളള  സര്വ്വതീസുകേള ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
യുലട സമ്പദ്ഘടനലയ എങ്ങലന ഉയര്ത്തനിലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനച്ച് സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അല.  

പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള പ്രസ്തുത സര്വ്വതീസച്ച് ലഭാഭകേരലമന്നെച്ച് ഉറപഭാകുന്നെ
പക്ഷലാം മറ്റു സലങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(ബനി)   '  പനിങ്കച്ച്   ബസച്ച്  '  മറച്ച്  ജനിലകേളനികലയച്ച്  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന നനിലവനില്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

(സനി)  നൂതന രതീതനിയനിലുള്ള സര്വ്വതീസുകേള ലപഭാതുജനങ്ങലള ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
യനികലയച്ച്  കൂടുതല് ആകേര്ഷനിക്കുലമനലാം അതുവഴെനി കൂടുതല് വരുമഭാനലാം ഉണഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നെതനിലൂലട ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട സമ്പദ്ഘടനലയ ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടു
വരുവഭാന സഹഭായനിക്കുലമനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ബഹുനനില ബസച്ച് ലടര്മനിനലുകേള

306  (1755)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ എസച്ച്.ആർ.ടനി.സനി.  വനിവനിധ ഇടങ്ങളനില് നനിർമ്മേനിചനിട്ടുള്ള ബഹുനനില
ബസച്ച്  ലടര്മനിനലുകേളനികലയച്ച്  വഭാടകേ  ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രവർത്തനിക്കുന്നെ  സര്ക്കഭാര്
ഓഫതീസുകേള  മഭാറ്റുലമന്നെ  പ്രഖലഭാപനലാം  പ്രഭാവർത്തനികേമഭാക്കനി  തുടങ്ങനികയഭാ;  എങ്കനില്
എന്നെച്ച് മുതലലന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവർത്തനിചനിരുന്നെ എത്ര സർക്കഭാർ ഓഫതീസുകേള
ഇവയനിൽ  പ്രവർത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു എന്നെതച്ച് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ  ലടർമനിനൽ
തനിരനിച്ചു വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൂടനിയ  വഭാടകേ  നല്കേനി  സസ്വകേഭാരല  ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രവർത്തനിചനിരുന്നെ
ഓഫതീസുകേള  മഭാറനിയതുമൂലലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  ലചേലവനിനത്തനില്  എത്ര  തുകേ
ലഭാഭനിക്കഭാനഭായനി എന്നെതച്ച് സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.റനി.ഡനി.എഫച്ച്.സനി.യുലട ബസച്ച്  ലടര്മനിനല് കകേഭാലാംപകകേളനില് വഭാടകേ
ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  സര്ക്കഭാര്  ആഫതീസുകേള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില്  ആഫതീസച്ച്  ആവശലത്തനിനച്ച്  വഭാടകേയച്ച്  സലലാം
ലഭലമഭാലണന്നെച്ച് കേഭാണനിചച്ച്  എഴുപത്തകഞഭാളലാം സര്ക്കഭാര് ആഫതീസച്ച്  കമലധനികേഭാരനികേളക്കച്ച്
കേത്തച്ച്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  പനകണഭാളലാം  ആഫതീസച്ച്  കമലധനികേഭാരനികേളക്കച്ച്  സലലാം
ആവശലമഭാലണന്നെച്ച്  അറനിയനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വഭാടകേ  നനിബനനകേളുലാം
പഭാന,  കററച്ച്  എന്നെനിവ  കചേര്ത്തച്ച്  കേത്തച്ച്  നല്കുകേയുണഭായനി.  വഭാടകേ  നനിരക്കച്ച്  കുറചച്ച്
നല്കേണലമന്നെ അഭലര്തന മഭാനനിചച്ച് ലകേ.റനി.ഡനി.എഫച്ച്.സനി.  കബഭാര്ഡച്ച് തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
12  വകുപ്പുകേളക്കച്ച് കുറഞ്ഞെ വഭാടകേ നനിരക്കനില് സലലാം ലഭലമഭാലണനലാം രണഭാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്
വഭാടകേക്കരഭാര്   വചച്ച്  സലലാം  ഏലറടുകക്കണതഭാലണനലാം  22-2-2017  -ല്  വകുപച്ച്
കമലധനികേഭാരനികേലള അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം അറനിയനിചനിട്ടുള്ള വകുപ്പുകേള ആരുലാം
തലന്നെ കേരഭാര് വചച്ച് സലലാം ഏലറടുത്തനിടനില.

(ബനി) ലകേ.റനി.ഡനി.എഫച്ച്.സനി. യുലട തമ്പഭാനൂര്, തനിരുവല, അങ്കമഭാലനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
ബസച്ച്  ലടര്മനിനല് കകേഭാലാംപകസ്തുകേളനില് നഭാളനിതുവലര സര്ക്കഭാര് ആഫതീസുകേള ഒനലാം
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.

(സനി)   ബഭാധകേമല.

ആധുനനികേ സഇൗകേരലമുള്ള കേലാംഫര്ടച്ച് കസഷന

307 (1756)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന നഗരനിയനിലല കേനിഴെകക്കകക്കഭാട  സനിറനി  ബസച്ച്  കസഷകനഭാടനുബനനിചച്ച്
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  പബനികേച്ച്  കേലാംഫര്ടച്ച്  കസഷന
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ബസച്ച് കസഷനനില് സതീ പുരുഷനഭാര്ക്കച്ച് ആധുനനികേ സഇൗകേരലങ്ങളുളള
കേലാംഫര്ടച്ച് കസഷന അടനിയന്തനിരമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

 (എ)   ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യച്ച് കേനിഴെകക്കകക്കഭാട സനിറനി ബസച്ച് കസഷനനില്
പബനികേച്ച് കേലാംഫര്ടച്ച് കസഷന നനിലവനിലനില. നഗരസഭയഭാണച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നെതച്ച്. 

(ബനി)   ഇഇൗ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
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പഭാകലഭാടച്ച്, ലവഞ്ഞെഭാറമൂടച്ച് ഡനികപഭാകേളനില് പുതുതഭായനി ബസച്ച്  അനുവദനിക്കല് 

308 (1757) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പഭാകലഭാടച്ച്,  ലവഞ്ഞെഭാറമൂടച്ച്  ഡനികപഭാകേളനില്  പുതനിയതഭായനി
ബസച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏലതങ്കനിലുലാം ലഷഡന്യൂളുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലഷഡന്യൂളുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുലണങ്കനില് കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ലഷഡന്യൂളുകേള പുനന്തഃസഭാപനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  പഭാകലഭാടച്ച്
ഡനികപഭായച്ച് പുതനിയ മൂനലാം, ലവഞ്ഞെഭാറമൂടച്ച് ഡനികപഭായച്ച് ഒരു പുതനിയ ബസ്സുലാം രണച്ച് പഴെയ
ബസ്സുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  പഭാലക്കഭാടച്ച് ഡനികപഭായച്ച് പഴെക്കലാം ലചേന്നെ ഫഭാസച്ച് പഭാസഞര്
ബസ്സുകേള  മഭാറ്റുന്നെതനിനുലാം  ലവഞ്ഞെഭാറമൂടച്ച്  ഡനികപഭായച്ച്  ബസ്സുകേളുലട  കുറവച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുമഭാണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  പഭാകലഭാടച്ച്  നഭാലച്ച്  ലഷഡന്യൂളുകേളുലാം,  ലവഞ്ഞെഭാറമൂടച്ച്  നഭാലച്ച്  ലഷഡന്യൂളുകേളുലാം
നനില്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

പഭാകലഭാടച്ച് യൂണനിറനില് നനിനലാം റദ്ദേച്ച് ലചേയ ലഷഡന്യൂളുകേള

1.  05:50 മണനി പഭാകലഭാടച്ച്   - മതീനമുടനി

2.  06:00 മണനി പഭാകലഭാടച്ച് - സൂരലകേഭാന്തനി

3.  07:30 മണനി പഭാകലഭാടച്ച് - ലവള്ളയലാം കദശലാം

4.  06:30 മണനി പഭാകലഭാടച്ച് - ലതന്നൂര്(ജനറലാം)

ലവഞ്ഞെഭാറമൂടച്ച് യൂണനിറനില് നനിനലാം റദ്ദേച്ച് ലചേയ ലഷഡന്യൂളുകേള

1.  04:50 മണനി ലവഞ്ഞെഭാറമൂടച്ച് - ലവമ്പഭായലാം - തനിരുവനന്തപുരലാം

2.  05:20 മണനി ലവഞ്ഞെഭാറമൂടച്ച് - കമലഭാറ്റുമുഴെനി - വഭാമനപുരലാം

3.  05:30 മണനി ലവഞ്ഞെഭാറമൂടച്ച് - തനിരുവനന്തപുരലാം

4.  06:20 മണനി ലവഞ്ഞെഭാറമൂടച്ച് - ലചേമ്പനകകേഭാടച്ച്
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(സനി) ബസ്സുകേളുലട ലഭലതക്കുറവമൂലമഭാണച്ച് ലഷഡന്യൂളുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ഡനി) ആവശലമഭായ ബസച്ച് ലഭനിക്കുന്നെ മുറയച്ച് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

കേഭായലാംകുളലാം ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ഡനികപഭാ 

309 (1758)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായകുളലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  നനിനലാം  പ്രതനിദനിനലാം
എത്ര  ബസ്സുകേളഭാണച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തുന്നെതച്ച്  എനലാം  ഇവയുലട  റൂട്ടുകേള
ഏലതഭാലക്കലയനലാം  പ്രതനിദനിനലാം  പ്രസ്തുത  ബസ്സുകേളുലട  ശരഭാശരനി  കേളക്ഷന
എത്രയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഡനികപഭായച്ച്  യഭാത്രക്കൂലനി  ഇനത്തനിലലഭാലത  എലന്തലഭാലാം  വരുമഭാന
കസഭാതസ്സുകേളഭാണച്ച്  നനിലവനില്  ഉള്ളലതനലാം  എത്ര  രൂപ  പ്രതനിമഭാസലാം  പ്രസ്തുത
കസഭാതസ്സുകേളനിലൂലട ലഭനിക്കുന എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട  കേഭായലാംകുളലാം  ഡനികപഭായനില്  നനിനലാം
പ്രതനിദനിനലാം അറുപതച്ച് (60) ബസ്സുകേള സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തുനണച്ച്.  ഇവയുലട റൂട്ടുകേളുലട
ലനിസച്ച്  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* പ്രസ്തുത  ബസ്സുകേളുലട  പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി
കേളക്ഷന 7,05,394 രൂപയഭാണച്ച്.

(ബനി)  യഭാത്രഭാക്കൂലനിയനിനത്തനിലലഭാലത  എ.റനി.എലാം.  കേഇൗണര്,  സഭാളുകേള,
കകേഭാഫനി  ലവന്റെനിലാംഗച്ച്  ലമഷതീന  എന്നെനിവയനില്  നനിനലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  2,16,788  രൂപ
ലഭനിച്ചുവരുന.

അന്തര് സലാംസഭാന സര്വ്വതീസച്ച്

310  (1759)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  നനിലവനില് ഏലതഭാലക്ക സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായഭാണച്ച്
അന്തര് സലാംസഭാന സര്വ്വതീസച്ച് കേരഭാറുള്ളലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  അന്തര്  സലാംസഭാന  ബസ്സുകേള  കകേരളത്തനില്
സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തുനലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  ലകേ.എസച്ച്  ആര്.ടനി.സനി.  എത്ര  അന്തര്  സലാംസഭാന  സര്വ്വതീസുകേള

നടത്തുന എനലാം അവ ഏലതഭാലക്ക റൂടനിലഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് കേര്ണഭാടകേ, തമനിഴ് നഭാടച്ച് എന്നെതീ അയല് സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. അന്തര് സലാംസഭാന കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  അന്തര് സലാംസഭാന കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം  40

റൂട്ടുകേളനിലഭായനി 459 അന്തര് സലാംസഭാന ബസ്സുകേള സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തുനണച്ച്.  റൂട്ടുകേള

സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്. *

കേളക്ഷന കുറഞ്ഞെ ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ബസ്സുകേളുലട  സര്വ്വതീസച്ച്

നനിര്ത്തഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം 

311  (1760)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷച്ച്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017  ജനുവരനി  31-നച്ച്  കശഷലാം  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  കുറഞ്ഞെ

കേളക്ഷന  ഉള്ള  ബസ്സുകേള  സര്വ്വതീസച്ച്  നനിര്ത്തുന്നെതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  ഉത്തരവച്ച്

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഴെക്കന മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനില് കഷഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്സനിസച്ച്  ബസ്സുകേള

സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തുകമ്പഭാള പതനിനഭായനിരലാം രൂപയച്ച് മുകേളനില് കേളക്ഷന ലഭനിക്കനില എന്നെ

യഭാഥഭാര്തലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഒറലപട  പ്രകദശങ്ങളനില്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തുന്നെ  ഇത്തരലാം  ബസ്സുകേള

പനിനവലനിക്കുകമ്പഭാള  ജനങ്ങളക്കച്ച്  കനരനിടുന്നെ  ബുദനിമുടച്ച്  സൂചേനിപനിചച്ച്  ഏലതങ്കനിലുലാം

എലാം.എല്.എ.  പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത പരഭാതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില്

മനനി തലത്തനികലഭാ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.  സനി.യുലട എലാം.ഡനി.  തലത്തനികലഭാ ചേര്ചകേള

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ തതീരുമഭാനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം  ബസ്സുകേളക്കച്ച്  പരമഭാവധനി

ഏഴെഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറച്ച്  രൂപയനില്  കൂടുതല്  പ്രതനിദനിന  കേളക്ഷന  ലഭനിക്കനില

എന്നെതനിനഭാല് ജനങ്ങളക്കച്ച് യഭാത്ര ലചേയഭാന ബദല് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  2017 ജനുവരനി 31 -നച്ച് കശഷലാം പതനിനഭായനിരലാം രൂപയനില് കുറഞ്ഞെ  വരുമഭാനമുള്ള
ബസ്സുകേള സര്വ്വതീസച്ച് നനിര്ത്തുന്നെതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ഉത്തരവച്ച് നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) എലാം.എല്.എ. പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ചേര്ച
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഒറലപട പ്രകദശങ്ങളനില് സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തുന്നെ ഇത്തരലാം ബസ്സുകേള
പനിനവലനികക്കണതനിലഭാലയന്നെച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി) മലകയഭാര കമഖലകേളനിലല സര്വ്വതീസുകേള വരുമഭാനലാം മഭാനദണ്ഡമഭാക്കഭാലത
ലഷഡന്യൂളുകേള  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ജനങ്ങളക്കച്ച്  യഭാത്ര
ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് ബദല് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുകത്തണ ആവശലമനില.

പ്രകതലകേ സുരക്ഷഭാ കമഖല 

312 (1761)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല് ആര്.ടനി.  ഓഫതീസനിനച്ച്  സസ്വന്തമഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിരന്തരലാം അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുന്നെ കദശതീയ പഭാതയനിലല ആലലാംകകേഭാടച്ച്
മുതല്  കേലമ്പലലാം  വലരയുള്ള  ഭഭാഗലാം  പ്രകതലകേ  സുരക്ഷഭാ  കമഖലയഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കമഖലയനില്  അപകേടങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കഭാന  കറഭാ ഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള എലന്തലഭാലാം;  ആയതനിനഭായനി  എത്ര തുകേ
ലചേലവഴെനിച്ചു;

(ഡനി)  കദശതീയ പഭാതയനിലല  അപകേടലാം  ലഘൂകേരനിക്കഭാന പ്രസ്തുത പദതനികേള
സഹഭായനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആറനിങ്ങല് ആര്.ടനി. ഓഫനിസനിനച്ച് സസ്വന്തമഭായനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  നനിരന്തരലാം അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുന്നെ കദശതീയ പഭാതയനിലല ആലലാംകകേഭാടച്ച്
മുതല് കേലമ്പലലാം വലരയുള്ള ഭഭാഗലാം ഉഭയദനിശഭാ കറഭാഡഭായഭാണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതച്ച്.
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ഇകപഭാഴെലത്ത വഭാഹനലപരുപലാംമൂലലാം ഇഇൗ കമഖലയനില് കറഭാഡനിനച്ച് ഉളലക്കഭാള്ളുവഭാന
കേഴെനിയുന്നെതനില്  കൂടുതല്  വഭാഹനലാം  ഉള്ളതനിനഭാല്  പലകപഭാഴുലാം  ഒരു  നനിരയനിലല
വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് മുന്നെനില് കപഭാകുന്നെ കസഭാ മൂവനിലാംഗച്ച് വഭാഹനങ്ങളമൂലലാം മറനികേടക്കുവഭാന
ബുദനിമുട്ടുകമ്പഭാള ടഭാക്കനിനച്ച് ലഞരുക്കലാം ഉണഭാകുനണച്ച്.  ഇവ പരനിഹരനിക്കഭാന കഫഭാര്
ലലയനിന  ടഭാഫനികേച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കനിയഭാകല കേഴെനിയൂ.  നനിലവനിലുള്ള കറഭാഡനിനച്ച്
ഇരുവശങ്ങളനിലുലാം  1  മതീറര് വലര വതീതനി കൂട്ടുന്നെ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ
കറഭാഡച്ച് നഭാഷണല് ലലഹകവ ആയതനിനഭാല് ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് ശഭാശസ്വത പരനിഹഭാരലാം
നഭാഷണല് ലലഹകവ അകതഭാറനിറനിയനില് നനിന്നെഭാണച്ച് ഉണഭാകകേണതച്ച്. 

(സനി)  ആലലാംകകേഭാടച്ച് മുതല് കേലമ്പലലാം വലരയുള്ള ഭഭാഗലാം ഉളലപടുന്നെ ലകേഭാലലാം -
കകേഭാവളലാം കറഭാഡനില് ലലസന കബഭാര്ഡുകേളുലാം മറ്റുലാം സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  8  കകേഭാടനി
37  ലക്ഷലാം രൂപ ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനച്ച്  അനുവദനിക്കുകേയുലാം ഇതച്ച്  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി) ലകേഭാലലാം - കകേഭാവളലാം കദശതീയ പഭാതയനിലല അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  
ഇഇൗ പദതനികേള സഹഭായനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച് ലലലസനസച്ച്

313  (1762)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡുകേളനില് കമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിച്ചു വരുന്നെ വഭാഹന ബഭാഹുലലവലാം
അപകേടവലാം  മുനനനിര്ത്തനി  കഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്  കലസനസച്ച്  നല്കുന്നെ  നനിയമത്തനില്
കഭദഗതനി വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമ  കഭദഗതനി  എന്നെച്ച്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുലമന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്  ലലലസനസച്ച്  നല്കുന്നെ  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി
വരുകത്തണതച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണച്ച്.   ആയതനിനഭാല്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
അക്കഭാരലത്തനില് കഭദഗതനി വരുത്തഭാനഭാവകേയനില.  എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം വര്ദനിച്ചു വരുന്നെ
കറഭാഡപകേടങ്ങള  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്  നനിലവഭാരത്തനില്  ഗണപരമഭായ
മഭാറലാം വരുത്തുന്നെതനിനഭായനി നനിലവനിലല ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച് ലടസ്റ്റുകേള ഏകേസസ്വഭഭാവമുള്ളതുലാം
കേഭാരലക്ഷമവലാം ആക്കുന്നെതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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സസ്വകേഭാരല ബസ്സുകേളനില് ജനി.പനി.എസച്ച്. സലാംവനിധഭാനലാം 

314  (1763)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളനില്  ജനി.പനി.എസച്ച്.  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം ഇനനിയുലാം നടപഭാകേഭാത്തതച്ച് എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഏതച്ച് ഏജനസനിക്കഭാണച്ച് ജനി.പനി.എസച്ച്.  സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നെതനിനുള്ള
ചുമതല  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;  അവരുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  ഇതനിനകേലാം  നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തഭാലക്ക;

(സനി)  ബസ്സുകേളുലട മതരകയഭാടലാം,  അമനിത കവഗത,  റൂടച്ച് മഭാറനി ഓടല് എന്നെനിവ
നനിയനനിക്കഭാന ജനി.പനി.എസച്ച്. സലാംവനിധഭാനലാം പരലഭാപമഭാവനികല;

(ഡനി&ഡനി)  ചേട  ലലാംഘനത്തനിലന്റെ ഡനിജനിറല് ലതളനിവകേള കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപനിനച്ച് ലഭലമഭാകേഭാന പദതനി സഹഭായകേമഭാവനികല;  എങ്കനില് എന്നെകത്തയച്ച് പദതനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാവലാം എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   ജനി.പനി.എസച്ച്.  സഭാപനിക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനലപട  കസഭാഫച്ച് ലവയര്,
കേണ്കടഭാള  റൂമൂകേള  സഭാപനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ  വര്ക്കുകേളക്കച്ച്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായനി
ഉണഭാകുന്നെ കേഭാലതഭാമസലാം ലകേഭാണഭാണച്ച് നടപഭാകേഭാത്തതച്ച്.  നടപനിലഭാക്കുവഭാന കവണ
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ബനി)   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ സനി.ഡഭാക്കനിനഭാണച്ച് ഇതനിലന്റെ ചുമതല.
കസഭാഫച്ച്  ലവയര്  ഉണഭാക്കല്,  മഭാസര്  -  മനിനനി  കേണ്കടഭാള  റൂമുകേള  സഭാപനിക്കല്
തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

(ഡനി)   പരലഭാപമഭാവലാം.   ഇഇൗ വര്ഷലാം തലന്നെ പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം എന്നെച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

മലപ്പുറലാം റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് ഓഫതീസച്ച്

315  (1764)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  ഓഫതീസനിലന്റെ  കശഭാചേനതീയഭാവസ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അവ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സതസ്വര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസനിലന്റെ  പുതനിയ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനികേള
ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; പുകരഭാഗതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
800/2019



386 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. മലപ്പുറലാം റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് ഓഫതീസനിനച്ച്
പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് കറഭാഡപകേടലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന പഠനലാം 

316  (1765)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  കചേപഭാടച്ച്  മുതല്  ഒഭാചനിറ  വലരയുള്ള
കദശതീയപഭാതയനിലുലാം കേഭായലാംകുളലാം-പുനലൂര് കറഭാഡനിലുലാം ദനിനലാംപ്രതനിയുണഭാകുന്നെ വഭാഹന
അപകേടങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഗതഭാഗതലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നെതനികലയച്ച്  നഭാറച്ച്പഭാക്കനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട പഠനലാം നടത്തനി തുടര്പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഠനലാം നടത്തുവഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

പതനിനഭായനിരലാം രൂപയനില് തഭാലഴെ വരുമഭാനമുള്ള ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി.
ബസച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് 

317  (1766)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴെ  വരുമഭാനമുള്ള ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസച്ച്  സര്വ്വതീസുകേള റദ്ദേഭാക്കണലമന്നെച്ച്  സര്ക്കഭാര് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  അധനികൃതര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ എത്ര ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്
സര്വ്വതീസുകേള റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച് ;

(സനി)  ഇങ്ങലന  റദ്ദേഭാക്കനിയ  ഏലതങ്കനിലുലാം  സര്വ്വതീസുകേള  പുനന്തഃസഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇല.  എന്നെനിരനിക്കനിലുലാം പതനിനഭായനിരലാം രൂപയനില് തഭാലഴെ വരുമഭാനമുള്ള
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്  സര്വ്വതീസുകേള  പുനന്തഃകമതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇകപഭാള  കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില്  പുനന്തഃകമതീകേരനിചനിട്ടുലാം  ലഭാഭകേരമലഭാത്ത  സര്വ്വതീസുകേള  ഓപകററച്ച്
ലചേയ്യുവഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതുമഭായ  സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലുള്ളതനിനഭാല്
പുനന്തഃകമതീകേരണ സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.
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(ബനി&സനി)  പുനന്തഃകമതീകേരണലാം  നടത്തനി  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  കൂടുതല്
വരുമഭാനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  നടന്നെച്ച്  വരുന്നെതനിനഭാല്  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
റദ്ദേഭാക്കനിയ ബസച്ച്  സര്വ്വതീസുകേളുലട എണലാം കൃതലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുവഭാന നനിലവനില്
സഭാധനിക്കുകേയനില. ഇതുസലാംബനനിചച്ച് വനിശദവനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചു വരുന.

ടനിക്കറച്ച് എടുക്കഭാത്ത യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച് പനിഴെ 

318  (1767)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടനിക്കറച്ച് എടുക്കഭാത്ത യഭാത്രക്കഭാരനില് നനിന്നെച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  പനിഴെ
ഈടഭാക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  2016-ല്  ഇപ്രകേഭാരലാം  പനിഴെയഭായനി  യഭാത്രക്കഭാരനില്  നനിന്നെച്ച്  എന്തച്ച്  തുകേ
ഈടഭാക്കനിലയന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)   ടനിക്കറച്ച്  എടുക്കഭാലത  യഭാത്ര  ലചേയ  330  കപരനില്  നനിനമഭായനി  ഒരു
ലക്ഷത്തനി അറുപത്തയഭായനിരലാം രൂപ (1,65,000) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  പനിഴെയഭായനി
2016 -ല് ഇഇൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കേഭാടഭാക്കട ഡനികപഭായനിലല ദതീര്ഘദൂര സര്വ്വതീസുകേള

319  (1768)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  നനിനലാം  നനിലവനില്  എത്ര
ദതീര്ഘദൂര  സര്വ്വതീസുകേളുണച്ച്;  പുതനിയ  ദതീര്ഘദൂര  സര്വ്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യുലട കേഭാടഭാക്കട ഡനികപഭായനില് നനിനലാം നനിലവനില്
മൂന്നെച്ച് (3) ദതീര്ഘദൂര സര്വ്വതീസുകേളുണച്ച്.  പുതനിയ ദതീര്ഘദൂര സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   ദതീര്ഘദൂര  സര്വ്വതീസുകേളക്കച്ച്  സഭാധലതഭാപഠനലാം
നടത്തനിയ കശഷലാം ആവശലലമങ്കനില് അനുകയഭാജലമഭായ ബസ്സുകേളുലട ലഭലതക്കനുസൃതമഭായനി
പുതനിയ ദതീര്ഘദൂര സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
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കേഭാടഭാക്കട ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ഡനികപഭാ 

320  (1769)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനിലല  ലഷഡന്യൂളുകേളുലട
എണവലാം ബസ്സുകേളുലട എണവലാം എത്രലയന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിലവനിലുള്ള എലഭാ
ലഷഡന്യൂളുകേളുലാം ഓപകററച്ച് ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള ബസ്സുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഴെനിഞ്ഞെ ഡനിസലാംബർ  ഒന്നെഭാലാം  തതീയതനി  മുതൽ  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതുലാം
പരനിഷ്കരനിചതുമഭായ ലഷഡന്യൂളുകേള ജനങ്ങളുലട ബുദനിമുടച്ച് കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് മലകയഭാര
പ്രകദശലമന്നെ പരനിഗണന നല്കേനി പുനന്തഃസഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യുലട കേഭാടഭാക്കട ഡനികപഭായനില് 79 ലഷഡന്യൂളുകേളുലാം, 82
ബസ്സുകേളുമഭാണച്ച്  നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.   ശരഭാശരനി  74  ലഷഡന്യൂളുകേളുലാം  ഓപകററച്ച്  ലചേയ്യുനണച്ച്.
മുഴുവന  ലഷഡന്യൂളുകേളുലാം  ഓപകററച്ച്  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  ബസ്സുകേളുലണങ്കനിലുലാം
അഡതീഷണല്  ആയനി  ആവശലമുള്ള  8  ബസ്സുകേള  കൂടനി  ബസ്സനിലന്റെ
ലഭലതക്കനുസൃതമഭായനി അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പുനന്തഃകമതീകേരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ലഷഡന്യൂളുകേള  ഒഴെനിലകേ  മലകയഭാര  പ്രകദശലമന്നെ
പരനിഗണന നല്കേനി ജനങ്ങളക്കച്ച് ബുദനിമുടച്ച് ഉണഭാകേഭാത്ത തരത്തനില് സര്വ്വതീസുകേള
നടത്തനി  വരുന.   കൂടുതല്  ബസ്സുകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നെ  മുറയച്ച്  മുന  സര്വ്വതീസുകേള
പുനന്തഃസഭാപനിക്കുന്നെതുലാം  പുതനിയ  സര്വ്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്. 

നനിലമ്പൂര് ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി. ഡനികപഭാ

321(1770)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിലമ്പൂര്  ഡനികപഭായനില്  കേഭാലഹരണലപട എത്ര
ബസ്സുകേള സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തുന എന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഴെയ ബസച്ച് മഭാറനി  ആവശലമഭായ പുതനിയ ബസ്സുകേള അനുവദനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഡനികപഭായുലട ലകേടനിടലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് തടസ്സലമന്തഭാലണന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 389

(ഡനി)  നനിലമ്പൂര്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യനില്  ഇന്റെര്  കസറച്ച്  ബസ്സുകേള
തുടങ്ങുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 12  വര്ഷത്തനിനുകമല്  പഴെക്കമുള്ള 5  ബസ്സുകേള നനിലമ്പൂര് ഡനികപഭായനില്
ഉണച്ച്.  

(ബനി)   നനിലമ്പൂര്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  രണച്ച്  കടക്കച്ച്  ഓവര്
സര്വ്വതീസച്ച് ഉളലപലട 41  ആര്.ടനി.സനി.  ലഷഡന്യൂളുകേളുലാം, 5  ജനറലാം ലഷഡന്യൂളുകേളുമഭാണച്ച്
നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.   ടനി.  ലഷഡന്യൂളുകേള  ഓപകററച്ച്  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  50  ആര്.ടനി.സനി
ബസ്സുകേളുലാം  6  ജനറലാം ബസ്സുകേള ഉളലപലട  56  ബസ്സുകേള നനിലവനിലുണച്ച്.  ഇത്രയുലാം
ലഷഡന്യൂളുകേള  ഓടനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  ലസയര്  ബസ്സുകേള  ഉളലപലട  51  ബസ്സുകേള
മതനിയഭാകുലാം.  56  ബസ്സുകേളനില്  5  ബസ്സുകേള  12  വര്ഷത്തനിനച്ച്  കമല്
പഴെക്കമുള്ളവയഭാണച്ച്. ഇവ ഉടലന നനിരത്തനില് നനിനലാം പനിനവലനിക്കുലാം.   

(സനി)  പ്രസ്തുത  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  കകേഭാലാംപകനിലല  വഭാണനിജല  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള
സലങ്ങള പലനിശ  രഹനിത മൂലധന നനികക്ഷപലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  കലലനടപടനി
ലലകേലക്കഭാള്ളുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  നടന  വരുന.  പ്രസ്തുത  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാവന്നെ മുറയച്ച് ലകേടനിടലാം പണനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണലാം നടക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(ഡനി)   അന്തര്  സലാംസഭാന  കേരഭാര്  വലവസകേള  അനുസരനിചച്ച്  മഭാത്രമഭാണച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.   അന്തര് സലാംസഭാന സര്വ്വതീസുകേള നടത്തുന്നെതച്ച്.   നനിലവനിലുള്ള
അന്തര്  സലാംസഭാന  കേരഭാറുകേളനില്  വലവസ  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  നനിലമ്പൂര്  ഡനികപഭായനില്
നനിനലാം പുതനിയ അന്തര് സലാംസഭാന സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ലകേ. എസച്ച്. ആര്. ടനി. സനി ഡനികപഭായനില് നനിനള്ള
സര്വ്വതീസുകേള  

322 (1771) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നെച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില് നനിന്നെച്ച് പുതുതഭായനി
ആരലാംഭനിച സര്വ്വതീസുകേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് കചേരകങ്ക കേടപ്പുറകത്തയ്ക്കു ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്
സര്വ്വതീസച്ച്  കവണലമന്നെച്ച്  ആലരങ്കനിലുലാം  ആവശലലപടനിരുനകവഭാ  എനലാം  പ്രസ്തുത
ആവശലലാം ഉന്നെയനിചവര്ക്കച്ച് നല്കേനിയ മറുപടനി എന്തഭായനിരുനലവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കചേരകങ്ക  കേടപ്പുറകത്തയ്ക്കു  എകപഭാള  സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലമന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?



390 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ഡനികപഭായനില്  നനിനലാം
പുതനിയതഭായനി സര്വ്വതീസുകേലളഭാനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് കചേരലലങ്ക കേടപ്പുറകത്തയച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്
സര്വ്വതീസച്ച്  കവണലമന്നെച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  എലാം.എല്.എ.  ആവശലലപടനിരുന.
ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവലാം  കഷഭാടച്ച്  വതീല്  ബസ്സനിലന്റെ  ലഭലതക്കുറവമഭാണച്ച്  ഇതനിനച്ച്
കേഭാരണലമന്നെച്ച് മറുപടനി നല്കേനിയനിരുന. 

(സനി)  കഷഭാടച്ച്  വതീല്  ബസച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നെ  മുറയച്ച്  പ്രസ്തുത  സര്വ്വതീസച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

കകേഭാടയലത്ത ലലസ്ക വഭാക്കച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

323 (1772) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഞച്ച്  പ്രധഭാനലപട  കറഭാഡുകേള  ഒന്നെനിച്ചുകചേരുന്നെതുലാം  ഏറവലാം
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുള്ളതുമഭായ  കകേഭാടയലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയച്ച്  സമതീപമുള്ള  സലത്തച്ച്
കസ്ക  വഭാക്കച്ച്  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  കേഭാല്നടക്കഭാരുലട  കകശലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  ആരലാംഭനിച
നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  ഫണനില്  നനിനലാം  ഇതനികലയഭായനി  അനുവദനിച
തുകേലയത്ര; ഇതനിലലത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചു നല്കേനി;

(സനി)  പ്രവൃത്തനി  ലചേയ്യുവഭാന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കേനിറച്ച്കകേഭാ  എത്ര  തുകേ
കകേപറനിയനിട്ടുണച്ച്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പണനികേള  എന്നെകത്തയച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലാം  എന്നെച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടന  വരുന.   ലലസ്കവഭാക്കച്ച്  ലസയര്
ലകേയ്സുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം തൂണുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം കൂടുതല് സലലാം
ആവശലമഭാലണന്നെ കേനിറച്ച്കകേഭായുലട അകപക്ഷയനില് കമല് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ഇതനികലയഭായനി  5.18  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില് 1  കകേഭാടനി
രൂപ നല്കേനി.

(സനി)  കേനിറച്ച്കകേഭാ 1 കകേഭാടനി രൂപ ലലകേപറനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  പണനികേള കേഴെനിയുന്നെത്ര കവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ശമനിക്കുന്നെതച്ച്. 
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മദലപനിചച്ച് സ്കൂള വഭാഹനലാം ഓടനിക്കുന്നെ ലലഡ്രൈവര്മഭാര്

324 (1773) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മദലപനിചച്ച്  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുന്നെതഭായനി  കഡ്രൈവര്മഭാര്ലക്കതനിലര

പരലക്ക  ആകക്ഷപലാം  ഉയര്ന്നെനിരനിയ്ക്കുന്നെതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര

കപര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു;  എത്രകപരുലട  കലസനസച്ച്  റദ്ദേഭാക്കനി;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ആറച്ച് കപര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  മൂന്നെച്ച്

കപരുലട ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച് ലലലസനസച്ച് സലസനഡച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

വഭാഹനങ്ങള കേഭാരണമുള്ള വഭായുമലനിനതീകേരണലാം

325 (1774) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കച്ച്  വഭാഹനങ്ങള,  ലപഭാതുഗതഭാഗത  വഭാഹനങ്ങള  മുതലഭായവമൂലലാം

വനകതഭാതനില് വഭായുമലനിനതീകേരണലാം ഉണഭാകുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ കതഭാതച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നെ

നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  മലനിനതീകേരണലാം  സൃഷനിക്കുന്നെതച്ച്   കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി

1-4-2016  മുതല്  BS  IV  കേഭാറഗറനിയനില്ലപട  വഭാഹനങ്ങള  മഭാത്രകമ  രജനിസര്

ലചേയഭാവൂ എന്നെഭാണച്ച് ചേടത്തനില് വലവസ ലചേയനിരനിക്കുന്നെതച്ച്.  അപ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുനണച്ച്.   കൂടഭാലത  ഒരു  വര്ഷത്തനികലലറ  പഴെക്കമുള്ള  എലഭാ

വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  ആറുമഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്   പുകേ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി

സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് കേരസമഭാകക്കണതഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  10  വര്ഷത്തനികലലറ പഴെക്കമുള്ള

ഡതീസല് വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് ഹരനിത നനികുതനിയുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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മണഭാര്മല പ്രകദശലത്ത ലപഭാതുയഭാത്രഭാ സലാംവനിധഭാനലാം

326 (1775)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരനിന്തല്മണ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മണഭാര്മല  പ്രകദശത്തച്ച്

കവണത്ര  ലപഭാതുയഭാത്രഭാ  സലാംവനിധഭാനമനിലഭാത്തതച്ച്  പ്രകദശവഭാസനികേളക്കച്ച്  യഭാത്രഭാകകശലാം

സൃഷനിക്കുനലണന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാനത്തച്ച്  മലാംഗലലാം  -  മണഭാര്മല  -  പളളനിപടനി  വഴെനി  കേഭാരലവടത്തു കൂടനി

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതച്ച്  ഇഇൗ  യഭാത്രഭാകകശലാം

പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സഹഭായനിക്കുലമന്നെ  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്

എത്രയുലാം കവഗലാം ഇത്തരത്തനില് ഒരു സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി) ഉണച്ച്. ബസ്സനിലന്റെയുലാം ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം അഭഭാവത്തനില് ലപരനിന്തല്മണ

യൂണനിറനില് നനിനലാം ടനി റൂടനില് പുതനിയ സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുവഭാന

ഇകപഭാള നനിര്വ്വഭാഹമനില.

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ടഭാഫനികേച്ച് സനിഗ്നേല് ലലലറ്റുകേളനില് സനി.സനി.ടനി.വനി.

കേലഭാമറകേള 

327 (1776) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനച്ച് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  മനിചല്  ജലാംഗ്ഷന,  ചേഭാരുമ്മൂടച്ച്  ജലാംഗ്ഷന,

തടഭാരമ്പലലാം  ജലാംഗ്ഷന  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലല  ടഭാഫനികേച്ച്  സനിഗ്നേല്  കലറ്റുകേളനില്

സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  അകതഭാറനിറനി  മുമ്പഭാലകേ  ഇതച്ച്  സലാംബനനിച

ശനിപഭാര്ശകേള സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള ഉചേനിതമഭായ നടപടനി ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണച്ച്. 
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മൂന്നെഭാറനില് നനിന്നെച്ച് സ്കഭാനനിയ ബസച്ച്

328  (1777)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മൂന്നെഭാര് മുതല് ബഭാലാംഗ്ലൂര് വലരയുലാം
മൂന്നെഭാര്  മുതല്  ലചേകന്നെ  വലരയുലാം  സ്കഭാനനിയ  ബസച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് എന്തച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതച്ച്;

(സനി) ഇലലങ്കനില് ആവശലമഭായ നടപടനി ഉടന സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  മൂന്നെഭാര്  -  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  റൂടനില്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സൂപര്
ഡതീലകച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തനി വരുന.  മൂന്നെഭാറനില് നനിന്നെച്ച് ലചേലലന്നെയനികലയച്ച്
സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തുന്നെതനിനച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  അന്തര്  സലാംസഭാന  കേരഭാറനില്  വലവസ
ഇലഭാത്തതനിനഭാല് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയനില. 

(ബനി)  അന്തര് സലാംസഭാന കേരഭാറനില് വലവസ ഇലഭാത്തതനിനഭാലുലാം ആവശലത്തനിനച്ച്
സ്കഭാനനിയ  ബസ്സുകേള  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  മൂന്നെഭാര്  -  ലചേലലന്നെ  റൂടനില്  സര്വ്വതീസച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഇകപഭാള കേഴെനിയുകേയനില. 

(സനി)  അന്തര്  സലാംസഭാന  സര്വ്വതീസുകേള  അന്തര്  സലാംസഭാന  കേരഭാര്
വലവസകേളക്കനുസരനിചച്ച്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  നടത്തനിവരുന്നെതച്ച്.   നനിലവനിലുള്ള  കേരഭാര്
വലവസകേള അനുസരനിചച്ച്  മൂന്നെഭാര്  -  ലചേലലന്നെ റൂടനില് സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
ഇകപഭാള കേഴെനിയുകേയനില.

   ആറനിങ്ങല്, കേനിളനിമഭാനൂര് ഡനികപഭാകേളനില് ലഷഡന്യൂളുകേള

329 (1778) ശതീ  .   ബനി  .    സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ആറനിങ്ങല്,  കേനിളനിമഭാനൂര്  ഡനികപഭാകേളനില്
ലഷഡന്യൂളുകേള ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ആവശലമഭായ  ബസ്സുകേള  ഇലഭാത്തതച്ച്  ലഷഡന്യൂളുകേള  ലവടനിക്കുറയഭാന
കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേനിളനിമഭാനൂര്,  ആറനിങ്ങല് ഡനികപഭാകേളനില് ഏലതലഭാലാം ലഷഡന്യൂളുകേളഭാണച്ച്
ലവടനിക്കുറചതച്ച്;  പ്രസ്തുത ലഷഡന്യൂളുകേളക്കച്ച്  പ്രതനിദനിന മനിനനിമലാം  കേളക്ഷന നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് അവ എത്രയഭാലണന്നെച്ച് ലഷഡന്യൂള തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കദശതീയ പഭാതകയഭാരലത്ത ആറനിങ്ങല് ഡനികപഭാ വകേ സലലാം അധനികേ
വരുമഭാനത്തനിനച്ച് ഉപയുക്തമഭാക്കഭാന പദതനികേള വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ആറനിങ്ങല്, കേനിളനിമഭാനൂര് ഡനികപഭാകേളനില് വരുമഭാനലാം
കുറവള്ള ലഷഡന്യൂളുകേള പുനന്തഃകമതീകേരണലാം നടത്തനി ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ബസ്സുകേളുലട ലഭലതക്കുറവമൂലലാം ലഷഡന്യൂളുകേള ലവടനിക്കുറചനിടനില.

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട കേനിളനിമഭാനൂര്,  ആറനിങ്ങല് ഡനികപഭാകേളനില്
ലഷഡന്യൂളുകേള  ലവടനിക്കുറചനിടനില.   വരുമഭാനലാം  കുറവള്ള  ലഷഡന്യൂളുകേള  പുനന്തഃകമതീകേരനിചച്ച്
പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയ്ക്കുകമല്  വരുമഭാനലാം  ലഭലമഭാകുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ലഷഡന്യൂളനിനച്ച് ആനുപഭാതനികേമഭായനിടല മനിനനിമലാം കേളക്ഷന നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ഡനി)  ഇല.

കേരുനഭാഗപള്ളനി  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനില് ബസച്ച്
അനുവദനിക്കുവഭാന നടപടനി

330  (1779)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനിലല  ബസ്സുകേളുലട
കുറവച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ബസ്സുകേളുലട  കുറവമൂലലാം  പ്രതനിദനിനലാം  ലഷഡന്യൂളുകേള
ലവടനിക്കുറയ്ക്കുന്നെതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016 ജനുവരനി 1 മുതല് 2017 ജനുവരനി 31 വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് ഈ

ഡനികപഭായച്ച് ആലകേ അനുവദനിചനിട്ടുള്ള പുതനിയ ബസ്സുകേള എത്രലയന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലപഴെക്കലാം  ലചേന്നെ  ബസ്സുകേള  കൂടുതലുള്ള  ഇഇൗ  ഡനികപഭായച്ച്  കൂടുതല്

പുതനിയ ബസ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. ബസ്സനിലന്റെ ലഭലതക്കനുസരനിചച്ച് തുടര് നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

(ബനി)  2  ജനറലാം കനഭാണ് എ.സനി.  ബസ്സുകേള ഉളലപലട 7  പുതനിയ ബസുകേള

അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) പുതനിയ ബസ്സുകേള ഇറങ്ങുന്നെ മുറയച്ച് അനുവദനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
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നഷത്തനിലുള്ള റൂട്ടുകേള

331  (1780)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017  ജനുവരനി  31-നകേലാം  നഷത്തനിലുള്ള  സര്വ്വതീസുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കണലമന്നെച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട എലാം.ഡനി. ഉത്തരവച്ച് ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നഷത്തനികലഭാടുന്നെ  റൂട്ടുകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനി പകേരലാം പുതനിയ റൂട്ടുകേള കമതീകേരനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ ;

(സനി) എങ്കനില് ഇതുസലാംബനമഭായ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ചേനില ഡനികപഭാകേളനില് നനിലവനിലല റൂട്ടുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനി പകേരലാം റൂട്ടുകേള
പുനന്തഃകമതീകേരനിചകപഭാള കേളക്ഷനനില് വന വര്ദനവണഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) എങ്കനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി&സനി)  ബഭാധകേമല

(ഡനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട  ഡനികപഭാകേളനില്  നനിലവനിലല  റൂട്ടുകേള
പൂര്ണമഭായുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.  ലഷഡന്യൂളുകേള പുനന്തഃകമതീകേരനിചകപഭാള അത്തരലാം
റൂട്ടുകേളനിലല കേളക്ഷനനില് വര്ദനവച്ച് ഉണഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ) 31-12-2016-നച്ച് മുമ്പച്ച് പതനിനഭായനിരലാം രൂപയനില് തഭാലഴെ വരുമഭാനമുണഭായനിരുന്നെ
2339  ലഷഡന്യൂളുകേള പുനന്തഃകമതീകേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  ആയതനില്  1646
ലഷഡന്യൂളുകേള  പുനന്തഃകമതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പുനന്തഃകമതീകേരനിചവയനില്  350  ലഷഡന്യൂളുകേള
പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വരുമഭാനമുണഭാക്കുകേയുലാം,  1296  ലഷഡന്യൂളുകേള
വര്ദനവച്ച്  ഉണഭായനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  പതനിനഭായനിരത്തനില്  തഭാലഴെ  മഭാത്രലാം  വരുമഭാനലാം
ലഭലമഭാകുകേയുലാം ലചേയ്തു.  ഒരു സര്വ്വതീസച്ച് മഭാത്രമുള്ള സലങ്ങള, ആദനിവഭാസനി കമഖല,
മലകയഭാര  കമഖല  തുടങ്ങനിയ  റൂട്ടുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  സര്വ്വതീസുകേള  വളലരയധനികേലാം
വരുമഭാനലാം  കുറവഭാലണങ്കനിലുലാം  പുനന്തഃകമനികേരനിചനിടനില.   ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട
ലഷഡന്യൂളുകേള കസവനലാം ലക്ഷലമനിടച്ച്  കമതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതനിനനുസൃതമഭായനി  സര്വ്വതീസച്ച്
നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭാല്  പുനന്തഃകമതീകേരണത്തനിലൂലട വന  വര്ദനവണഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില. 



396 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  6, 2017

കുടനഭാടനിലല യഭാത്രഭാകകശലാം

332  (1781)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലല  യഭാത്രഭാകകശലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന്നെ
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേക്കുളത്തുകേഭാവച്ച്  ലപഭാങ്കഭാല,  എടതസ്വ തനിരുനഭാള കേഭാലങ്ങളനില് കൂടുതല്
ബസച്ച്  സര്വതീസച്ച് നടത്തുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനഭാടനിലല  ഉൾ  പ്രകദശങ്ങളനികലയച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട
ലചേറനിയ ബസച്ച് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി കകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വരുമഭാനലാം  കുറവലണങ്കനിലുലാം  കുടനഭാടനികലയ്ക്കുള്ള  ലലകേനകേരനി,  കുളനിങ്കുന്നെച്ച്,
ചേമ്പക്കുളലാം, പൂപള്ളനി, കേണങ്കരനി, എടതസ്വ, കതഭാടയഭാടച്ച് ചേനിറയകേര, പടഹഭാരലാം, കുനമ്മേ
എന്നെതീ  സര്വ്വതീസുകേള  കൃതലമഭായനി  ഓപകററച്ച്  ലചേയ്യുനണച്ച്.   കുടനഭാടനിലല  പ്രധഭാന
സലങ്ങളഭായ  പുളനിങ്കുന്നെച്ച്,  കേഭാവഭാലലാം  എന്നെതീ  സലങ്ങള  ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
വരുമഭാന വര്ദനവച്ച് ലക്ഷലലാം വച്ചുലകേഭാണച്ച് കൃതലമഭായനി സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തനിവരുന.

(ബനി)   നനിലവനില്  ചേക്കുളത്തുകേഭാവച്ച്  ലപഭാങ്കഭാല,  എടതസ്വ  ലപരുന്നെഭാള  എന്നെതീ
ഉതവ സമയങ്ങളനില് ഭക്തജനങ്ങുലട ബഭാഹുലലലാം കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് ആവശലഭാനുസരണലാം
സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തനിവരുന.

(സനി)   വലനിയ  ബസ്സുകേള  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തുവഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  റൂട്ടുകേളഭായ
പൂവ്വലാംപള്ളനി,  മലങ്കഭാമ്പച്ച്  കക്ഷത്രലാം,  കതഭാടയഭാടച്ച്,  ചേനിറയകേലാം സലങ്ങളനികലയച്ച്  ലചേറനിയ
ബസ്സുകേള  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തുനണച്ച്.   ലചേറനിയ  ബസ്സുകേളക്കച്ച്  എണത്തനില്  കുറവച്ച്
അനുഭവലപടുന്നെതനിനഭാല്  പുതനിയ  സര്വ്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയനില.

തൃക്കരനിപ്പൂര് ടഇൗണനില് നനിനലാം സൂപര്ഫഭാസച്ച്, ലലഹലടകേച്ച് ബസച്ച് സര്വ്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

333 (1782)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിലല തൃക്കരനിപ്പൂര് ടഇൗണനില് നനിനലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി
നനിരവധനി  അന്തര്സലാംസഭാന സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേള ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  കമസൂര് ഭഭാഗങ്ങളനികലയച്ച്
നനികതലന സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തുന്നെകേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത്രയുലാം  കേഭാലമഭായനിട്ടുലാം  ഇവനിലടനനിനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  രതീതനിയനില്
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സൂപര്ഫഭാസച്ച്,  കഹലടകേച്ച്  ബസ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്തലതന്തുലകേഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അനുകൂല  സഭാഹചേരലങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുലാം  ലഭാഭകേരമഭായ  റൂട്ടുകേളനില്
സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന തുനനിയഭാത്തലതന്തുലകേഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  അന്തര്സലാംസഭാന  കേരഭാര്  വലവസകേള  അനുസരനിചഭാണച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലലമസൂര്,  ബഭാലാംഗ്ലൂര് കപഭാലലയുള്ള നഗരങ്ങളനികലയച്ച്  അന്തര്
സലാംസഭാന  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തനി  വരുന്നെതച്ച്.   ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ക്കച്ച്  സൂപര്
ഫഭാസച്ച്,  ലലഹലടകേച്ച്  ബസ്സുകേള  സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള ബസ്സുകേളുലട ലഭലതക്കുറവച്ച് മൂലമഭാണച്ച്.

(സനി)   ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി നനിലവനില് ലഭാഭകേരമഭായ റൂട്ടുകേളനില് സര്വ്വതീസച്ച്
നടത്തുനണച്ച്.

നഷത്തനികലഭാടുന്നെ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസുകേള

334  (1783)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഷത്തനികലഭാടുന്നെ  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വതീസുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാകനഭാ
പുനന്തഃകമതീകേരനിക്കുവഭാകനഭാ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴെ  വരുമഭാനമുള്ള എലഭാ  സര്വ്വതീസുകേളുലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഇത്തരത്തനിലുള്ള എത്ര
സര്വ്വതീസുകേള നനിലവനിലുലണനലാം അതനില് എത്രലയണലാം ഇതനിനകേലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിലയനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഗഭാമതീണ കമഖലയ്ക്കുലാം തതീരകദശകമഖലയ്ക്കുലാം അനുഗഹമഭായ കസ ബസ്സുകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നെതച്ച്  പ്രസ്തുത  കമഖലയനിലല  സഭാധഭാരണക്കഭാലര  ബഭാധനിക്കുലമന്നെതനിനഭാല്
ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന്നെതനിനച്ച് മുമ്പച്ച് ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട അഭനിപ്രഭായലാം
ആരഭായുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഷത്തനികലഭാടുന്നെ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വതീസുകേള പുനന്തഃകമനികേരനിക്കുവഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യുലട പതനിനഭായനിരലാം രൂപയനില് തഭാലഴെ വരുമഭാനമുള്ള
സര്വ്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

(സനി)   ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിലുലാം,  തതീരകദശ  കമഖലയനിലുമുള്ള  കസ  ബസ്സുകേള
നനിറുത്തുന്നെതനിനച്ച് നനിലവനില് തതീരുമഭാനലമഭാനലാം എടുത്തനിടനില. 

നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നെ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസുകേള

335 (1784) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരുമഭാനലാം കുറവളള ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഗതഭാഗത സഇൗകേരലത്തനില് ഏലറ പ്രയഭാസലാം കനരനിടുന്നെ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
മലകയഭാര  കമഖലകേളനിലുലാം  ഇതനിനച്ച്  ഇളവകേള നല്കുന്നെ കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില്, ആയതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വരുമഭാനലാം കുറവള്ള ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  പുനന്തഃകമതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  ഗതഭാഗത സഇൗകേരലത്തനില് ഏലറ പ്രയഭാസലാം കനരനിടുന്നെ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
മലകയഭാര കമഖലകേളനിലുലാം ഇതനിനച്ച് ഇളവച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

തതീര്തഭാടകേര്ക്കച്ച് ദുരനിതലാം

336  (1785)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല മകേരവനിളക്കച്ച് ദനിവസലാം തതീര്തഭാടകേര്ക്കച്ച് യഭാത്രഭാദുരനിതത്തനിനനിടയഭാക്കനിയ
ലകേ.എസച്ച്.ആർ.ടനി.സനി. ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര എലന്തങ്കനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനികചഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിഷയലാം സലാംബനനിചച്ച്  അകനസ്വഷണലാം നടത്തനികയഭാ;  എങ്കനില്
ഉത്തരവഭാദനികേള ആരഭാലണന്നെച്ച് കേലണത്തനികയഭാ ;

(സനി)  കമലനില് ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  ശബരനിമല
തതീര്തഭാടകേര്ക്കച്ച് കുറമറ സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച അകനസ്വഷണലാം നടനവരുന.

(സനി)  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേര്ക്കച്ച്  കുറമറ  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നെതനിനച്ച്
തുടര്നലാം ശദനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.
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വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് കേണ്സഷന

337 (1786)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സനില്  നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലല
വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭാണച്ച് കേണ്സഷന അനുവദനിക്കുന്നെതച്ച് എന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനനഭാറ  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല  ലനലനിയഭാമ്പതനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലുളള
വനിദലഭാര്തനികേള  30  കേനികലഭാമതീറര്  അകേലലയുളള  ലനനഭാറയനിലഭാണച്ച്  പഠനിക്കഭാന
കപഭാകുന്നെതച്ച് എന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലുളള ഈ വനിദലഭാര്തനികേളുലട ഏകേ
യഭാത്രഭാ സഇൗകേരലമഭായ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സനില് കേണ്സഷന അനുവദനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരളത്തനില്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  കേണ്സഷന
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ലനനഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലനലനിയഭാമ്പതനി ഗഭാമപഞഭായത്തനിലുള്ള
വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില്  കേണ്സഷന  നലനി
വരുനണച്ച്.  അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നെ എലഭാ വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം ചേടങ്ങളക്കനുസരനിചച്ച്
കേണ്സഷന സഇൗകേരലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

സതീ യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുളള ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസച്ച്

338  (1787)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീ യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച് മഭാത്രമഭായനി ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  പ്രകതലകേ ബസച്ച്

സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  സതീ  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്

ജനിലയനിലല  തനിരകക്കറനിയ  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്-ചേന്ദ്രഗനിരനി  -കേഭാഞ്ഞെങ്ങഭാടച്ച്  റൂടനില്  ബസച്ച്

സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നെ വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സതീ  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  പ്രകതലകേ
സര്വ്വതീസുകേള  നടത്തനി  വരുന.   സതീ  യഭാത്രക്കഭാരുലട  ആവശലകേത  അനുസരനിചച്ച്
സതീകേളക്കച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തുന.   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെകശഷലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം  സനിറനി  ഡനികപഭായനില്
'പനിങ്കച്ച് ബസച്ച് ' സതീകേളക്കച്ച് മഭാത്രമഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   

(ബനി)  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള പ്രസ്തുത സര്വ്വതീസച്ച് ലഭാഭകേരമഭാലണന്നെച്ച്
ഉറപഭാകുന്നെ പക്ഷലാം ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.

ലനയഭാറനിനകേര ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡതീസല് ടഭാങ്കച്ച്

339  (1788)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്  ഡനികപഭായനില്  പുതനിയ
മനനിരനനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടച്ച് മഭാറനി സഭാപനിക്കലപട ഡതീസല് ടഭാങ്കച്ച് കേഴെനിഞ്ഞെ
ഒന്നെര  വര്ഷമഭായനി  പുനന്തഃസഭാപനിചനിടനിലഭാത്തതുമൂലലാം  മറച്ച്  ഡനികപഭാകേളനില്  കപഭായനി
ഡതീസല്  നനിറയ്കക്കണനി  വരുന്നെതനിനഭാൽ  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ
ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് എതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഡതീസല് പമ്പച്ച് പുനന്തഃസഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ലനയഭാറനിനകേര  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്  ഡനികപഭായനില്
പുതനിയ മനനിര നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടച്ച് മഭാറനി സഭാപനിക്കലപട ഡതീസല് ടഭാങ്കച്ച്
പുനന്തഃസഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പ്രഭാഥമനികേ  അനുമതനി  ലചേലലന്നെയനിലുള്ള  കേണ്കടഭാളര്
ഓഫച്ച്  എകച്ച്കപഭാസതീവനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   പമ്പച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
കേളകക്ട്രറനില്  നനിനലാം  ലഭനികക്കണ  'NOC'  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയച്ച്  ഡതീസല്  പമ്പച്ച്
സഭാപനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഉകദലഭാഗസരുലട  ഭഭാഗത്തു  നനിനലാം  വതീഴ്ച
ഉണഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.  

 ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസച്ച് സര്വ്വതീസച്ച്

340 (1789) ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി. : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ റൂട്ടുകേളനില് ഓടനിയനിരുന്നെ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേള  (പഭാലക്കഭാടച്ച്-  പടഭാമ്പനി  -മുതുതല-  കേഭാടഭാമ്പുഴെ,  ലപഭാന്നെഭാനനി-പള്ളനിപ്പുറലാം
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അടക്കമുള്ള പ്രകദശങ്ങളനിലല യഭാത്രക്കഭാര് ഏലറ ആശയനിചനിരുന്നെ)  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിരുനകവഭാ;  ഇവ പുനന്തഃസഭാപനിക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യനില് ജതീവനക്കഭാരുലട എത്ര ഒഴെനിവകേളുലണന്നെച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിരവധനി ബസ്സുകേള സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തുന്നെ പടഭാമ്പനി ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യച്ച്
ഒരു ബസച്ച് സഭാകന്റെഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ ഇല എന്നെതച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  റൂട്ടുകേളനില്  ഓടനിയനിരുന്നെ
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
വരുമഭാനലാം കുറവള്ള സര്വ്വതീസുകേളഭായതനിനഭാല് പുനന്തഃസഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)    ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യനില് വനിവനിധ തസനികേകേളനിലഭായനി ലമഭാത്തലാം
1157 ജതീവനക്കഭാരുലട ഒഴെനിവകേള ഉണച്ച്.

  ജൂനനിയര് അസനിസന്റെച്ച് - 209 NJD ഒഴെനിവകേള 

  ലലടപനിസച്ച് - 28 NJD ഒഴെനിവകേള 

  അസനിസന്റെച്ച് ഡനികപഭാ എഞനിനതീയര് -3 ഒഴെനിവകേള 

  ലമക്കഭാനനിക്കച്ച് - 86 ഒഴെനിവകേള 

  ബഭാക്കച്ച്സനിത്തച്ച്  - 1 NJD ഒഴെനിവച്ച് 

  ലപയനിന്റെര് - 1 പുതനിയ ഒഴെനിവച്ച് 

  കസഭാര് ഇഷന്യൂവര് - 16 ഒഴെനിവകേള 

  അസനിസന്റെച്ച് കസഭാര് കേതീപര് - 28 ഒഴെനിവകേള 

  പന്യൂണ് - 38 ഒഴെനിവകേള 

  ഗഭാര്ഡച്ച് - 183 ഒഴെനിവകേള 

കേണക്ടര്  -  കേണക്ടര് വനിഭഭാഗത്തനില് പനി.എസച്ച്.സനി.  യനില് റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ
ഒഴെനിവകേളനില് 522 എണലാം കൂടനി നനിയമനലാം നല്കേഭാനഭായനി അവകശഷനിക്കുനണച്ച്.

ലലഡ്രൈവര് - ലലഡ്രൈവര് വനിഭഭാഗത്തനില്  42NJD ഒഴെനിവകേള ഉണച്ച്.
800/2019
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(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. പടഭാമ്പനിയനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യുലട ഒരു
കസഷനമഭാസര് ഓഫതീസച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളുലട ലലഡ്രൈവര്മഭാര്

341 (T*1790)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദലപനിചച്ച്  വഭാഹനലാം  ഓടനിചതനിനച്ച്  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങളുലട  ഒകടലറ
കഡ്രൈവര്മഭാര് കേഴെനിഞ്ഞെ ദനിവസലാം കപഭാലതീസച്ച് പനിടനിയനിലഭായ വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടനികേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപച്ച്  വരുത്തഭാന  ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനകേള
സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഉടനതീളലാം  ശക്തമഭാക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാംങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള  കുടനികേലള  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നെ  വഭാഹനങ്ങളനിലല  കഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകേപനിലനലക്കഭാണച്ച്  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സ്കൂള  ബസ്സുകേള  എവനിലട,  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കവഗത്തനില്
സഞരനിക്കുന എന്നെനിങ്ങലനയുള്ള വനിവരങ്ങള രക്ഷനിതഭാക്കളക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്
'കഗഭാബല് ലപഭാസനിഷനനിങ്ങച്ച്  സനിസലാം'  (ജനി.പനി.എസച്ച്.)  ബസ്സുകേളനില് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനച്ച്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  സ്കൂള ബസ്സുകേളനില് കുടനികേളക്കച്ച് ശുഭയഭാത്ര ഉറപ്പുവരുത്തഭാന എലന്തഭാലക്ക
നൂതന നടപടനികേള കകേലക്കഭാള്ളുലാം;

(എഫച്ച്)  ഇതനിനഭായനി  സ്കൂള  അധനികൃതര്,  രക്ഷനിതഭാക്കള  എന്നെനിവരുലട
സഹകേരണലാം ഉറപച്ച് വരുത്തുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  സ്കൂള ബസ്സുകേളുലട സുരക്ഷ ഉറപച്ച് വരുത്തുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
1989-ലല കകേരള കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം  153(ഡനി)  പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത ചേടലാം അനുസരനിചച്ച് എഡതകക്കഷണല്
ഇനസനിറന്യൂഷന  ബസ്സുകേളലഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങളനില്  കുടനികേലള  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയഭാലണങ്കനില്
പ്രസസ്തുത വഭാഹനങ്ങലള എളുപത്തനില് തനിരനിചറനിയുന്നെതനിനഭായനി  'On  School  Duty'
എലന്നെഴുതനിയ  കബഭാര്ഡച്ച്  വഭാഹനത്തനിലന്റെ  മുനവശത്തുലാം  പുറകുവശത്തുലാം
മുകേളഭഭാഗത്തഭായുലാം  സഭാപനിചനിരനിക്കണലാം.  സ്കൂള  ബസ്സുകേളനില്  കകേരളഭാ  കമഭാകടഭാര്

* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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വഭാഹന ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം 151 പ്രകേഭാരമുള്ള ഫസച്ച് എയ്ഡച്ച് കബഭാകച്ച് കൂടഭാലത ഫയര്
എസനിലാംഗസ്വനിഷറുലാം  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കണലാം.  വഭാഹനത്തനിലന്റെ  ജനഭാലകേളനില്
തനിരശതീനമഭായനിട്ടുള്ള  ഗനില്ലുകേള  മഭാത്രകമ  ഘടനിപനിചനിരനിക്കഭാവൂ.  മഭാത്രമല,  സ്കൂളനിലന്റെ
കപരുലാം  ലടലകഫഭാണ്  നമ്പറുലാം  വഭാഹനത്തനില്  കേഭാണത്തക്ക  ഭഭാഗത്തച്ച്  വലക്തമഭായനി
പ്രദര്ശനിപനിചനിരനിക്കണലാം.   സ്കൂള  ബഭാഗകേള സുരക്ഷനിതമഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
സതീറ്റുകേളക്കനിടയനില്  സഇൗകേരലലാം  ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  കുടനികേളുലട  കേഭാരലങ്ങള
ശദനിക്കുന്നെതനിനഭായനി,  വഭാഹനത്തനില്  ഒരു  അറനഡന്റെച്ച്  ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.
വഭാഹനത്തനില്  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുനലണന്നെച്ച്  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  അലലങ്കനില്  രക്ഷഭാകേര്ത്തഭാക്കള
വഭാഹനത്തനില് സഞരനിചനിരനിക്കണലാം.    കമല്പറഞ്ഞെവ കൂടഭാലത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന
ചേടലാം  153(ഡനി)  പ്രകേഭാരലാം  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കുലാം  കയഭാഗലതകേള  നനിര്ണയനിചനിട്ടുണച്ച്.
വഭാഹനത്തനിലന്റെ ലലഡ്രൈവര്ക്കച്ച് തഭാന സ്കൂള കുടനികേലള ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ
തരലാം വഭാഹനലാം ഓടനിചനിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞെതച്ച് 10 വര്ഷലത്ത പരനിചേയലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.
ലറഡച്ച്  ലലലന  ജമ്പനിങ്ങച്ച്  ലലാംഘനിക്കുകേ,  ലലയനിന  ഡനിസനിപനിന  ലലാംഘനിക്കുകേ,
അനധനികൃത  വലക്തനികേലള  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കഭാന  അനുവദനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ
കുറങ്ങളക്കച്ച്  രണനില്  കൂടുതല്  പ്രഭാവശലലാം  ശനിക്ഷനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  വലക്തനികേലള  സ്കൂള
ബസ്സനിലന്റെ  ലലഡ്രൈവറഭായനി  നനിയമനിക്കുവഭാന  പഭാടുള്ളതല.  അമനിത  കവഗലാം,  മദലപനിചച്ച്
വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കുറങ്ങളക്കച്ച്  ഒരനിക്കലലങ്കനിലുലാം  ശനിക്ഷനിക്കലപടനിട്ടുള്ള
വലക്തനിലയ സ്കൂള വഭാഹനത്തനിലന്റെ ലലഡ്രൈവറഭായനി നനിയമനിക്കുവഭാന പഭാടുള്ളതല.  കമല്
പറഞ്ഞെവ കൂടഭാലത വഭാഹനത്തനില് സഞരനിക്കുന്നെ യഭാത്രനികേലന്റെ/യഭാത്രനികേയുലട കപരച്ച്,
രക്ഷനിതഭാക്കളുലട കപരച്ച്,  കമല്വനിലഭാസലാം,  കകേഭാണഭാക്ടച്ച് നമ്പര് എന്നെനിവ വഭാഹനത്തനില്
ലഭാമനികനറച്ച്  ലചേയച്ച്  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കണലാം.   ഇവയ്ലക്കഭാലക്ക   ഉപരനിയഭായനി  മുചക
വഭാഹനങ്ങള ഒഴെനിലകേയുള്ള  സ്കൂള കുടനികേലള  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുവഭാന ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
വഭാഹനങ്ങളനില്  മണനിക്കൂറനില്  50  കേനികലഭാമതീറര്  പരമഭാവധനി  കവഗതയനില്  ലസറച്ച്
ലചേയനിരനിക്കുന്നെ സതീഡച്ച് ലനിമനിറര് ഡനിലലവസച്ച് ഘടനിപനിചനിരനിക്കണലാം. 

(സനി)  സ്കൂള ബസച്ച്  ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കുലാം,  സ്കൂള അധനികൃതര്ക്കുലാം റതീജനിയണല്
ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  ഓഫതീസര്,  കജഭായനിന്റെച്ച്  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  ഓഫതീസര്
എന്നെനിവരുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള  നല്കുനണച്ച്.
ഇകപഭാള പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വരുന്നെനില.

(ഡനി)  സ്കൂള  ബസ്സുകേളനില്  ജനി.പനി.എസച്ച്.  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതച്ച്
വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഇ&എഫച്ച്)  എലഭാ  സ്കൂള  ഭഭാരവഭാഹനികേളക്കുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  യഭാത്രഭാ
സുരക്ഷയഭായനി  ഒരു  അദലഭാപകേലന  കനഭാഡല്  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ടഭാഫനികേച്ച്  കബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതുവഴെനി  അദലഭാപകേര്,  ആയമഭാര്,  കുടനികേള  എന്നെനിവര്ക്കച്ച്
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കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷലയക്കുറനിച്ചുള്ള  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളുലട ലലഡ്രൈവര്മഭാരുലട കപരച്ച്,
കഫഭാണ്  നമ്പര്,  വഭാഹനത്തനിലന്റെ  റൂടച്ച്  എന്നെനിവലയക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
കകഭാഡതീകേരനിചച്ച്  സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ഇതനിലന്റെ  വനിവരങ്ങള
രക്ഷഭാകേര്ത്തഭാക്കളക്കച്ച്  ആവശലഭാനുസരണലാം  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളുലട യഭാത്രഭാ സുരക്ഷയുമഭായനി ബനലപടച്ച് തഭാലഴെ പറയുന്നെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

1. ജനിലഭാതലലാം  മുതല് പഞഭായത്തുതലലാം വലര സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുന.  ഇഇൗ വനിഷയത്തനില്
അവശലനടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനികയഭാടച്ച്
അകപക്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

2. സ്കൂളുകേളുലട പരനിസരത്തച്ച് കവഗനനിയനണ കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച് ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലല കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനികനഭാടച്ച്
അഭലര്തനിചനിട്ടുണച്ച്.

3. പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളക്കച്ച്  സമതീപമുള്ള  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ഫുടച്ച്  ഓവര്
ബനിഡ്ജച്ച് സഭാപനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി അവശല നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

4. വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഒരു  കവഭാളന്റെറനി  കനഭാഡല്  ഓഫതീസറുലട
കേതീഴെനില് ഒരു ടതീമനികനയുലാം നനികയഭാഗനിച്ചു വരുന.

5. ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ജനിലഭാ  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാകേഇൗണ്സനില്  മുഖഭാന്തനിരലാം
ടഭാഫനികേച്ച് പഭാര്ക്കച്ച് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സസ്വകേഭാരല ബസ്സുകേളനില് ജനി.പനി.എസച്ച്. സലാംവനിധഭാനലാം

342  (1791)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അമനിതകവഗതയുലാം  മതരകയഭാടവലാം  മൂലമുണഭാകുന്നെ  അപകേടങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേലള  നനിയനനിക്കുവഭാന  ബസ്സുകേളനില്
ജനി.പനി.എസച്ച്.  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുവഭാന  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  എലന്തങ്കനിലുലാം  ഉത്തരവച്ച്  ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി  C-DAC  മുകഖന നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  8-1-2015–
ലല G.O.(Rt)17/2015/Tran. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

വഭാഹന അപകേടങ്ങള ഇലഭാത്ത കകേരളലാം

343 (1792)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വഭാഹന  അപകേടങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്നെതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ മഭാസവലാം അപകേടങ്ങളനില് മരണലപടുന്നെവരുലട ശരഭാശരനി എണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാഹന  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് എന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വഭാഹന അപകേടങ്ങള ഇലഭാത്ത കകേരളലാം  എന്നെ ലക്ഷലലാം  കകേവരനിക്കഭാന
എലന്തലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാകക്കണതച്ച് എന്നെച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  2016-ല് ഓകരഭാ മഭാസവലാം അപകേടങ്ങളനില് മരണലപടവരുലട എണലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം 2016

  (1) (2)

ജനുവരനി 427

ലഫബ്രുവരനി 375

മഭാര്ചച്ച് 370

ഏപ്രനില് 371

കമയച്ച് 396
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  (1) (2)

ജൂണ് 315

ജൂലലല 304

ആഗസച്ച് 314

ലസപ്റലാംബര് 365

ഒകക്ടഭാബര് 345

നവലാംബര് 282

ഡനിസലാംബര് 349

       ആലകേ 4213

(സനി)  വഭാഹന  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  നഭാറച്ച്പഭാകലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട കറഭാഡച്ച്  കസഫനി ആക്ഷന പഭാനുലാം കറഭാഡച്ച്  കസഫനി കപഭാളനിസനിയുലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   മനിനനിസനി  ഓഫച്ച്  കറഭാഡച്ച്  ടഭാനകസഭാര്ടനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡവലാം
കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനിലന്റെ കേണക്കുലാം ആധഭാരമഭാക്കനി നഭാറച്ച്പഭാക്കനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട
355  ആകനിഡന്റെച്ച് ബഭാക്കച്ച് കസഭാട്ടുകേള കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇത്തരലാം സലങ്ങളനില്
സനിഗ്നേല് ലലലറ്റുകേള, ലലസന കബഭാര്ഡുകേള എന്നെനിവ സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

അമനിത  കവഗത  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കസജച്ച്  കേഭാകരലജുകേളനിലുലാം,  ലഹവനി
വഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  ടനിപര് വഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സതീഡച്ച്  ഗവര്ണര്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   സതീഡച്ച്  കടസറുകേള,  ലമഭാലലബല്  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്
സ്കസ്വഭാഡച്ച്,  ഇന്റെര്ലസപ്റര്  എന്നെനിവ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  വഭാഹന  പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം
ഓഫതീസച്ച് തലങ്ങളനില് നടത്തലപടുന്നെ ലചേക്കനിലാംഗകേളനിലുലാം അമനിത കവഗതയനികലഭാടുന്നെ
വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്.   ഇതു  കൂടഭാലത,
ലലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കച്ച്  വകുപച്ച്  നല്കുന്നെ  പരനിശതീലനങ്ങളനില്  അമനിത  കവഗത
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പ്രകതലകേലാം  ശദ
പതനിപനിക്കുനണച്ച്.   മദലപനിച്ചുലാം  അശദമഭായുലാം  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെവരുലട
ലലലസനസച്ച്  കേണ്ടുലകേട്ടുകേയുലാം,  പനിഴെ  ഇഇൗടഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(ഡനി)  വഭാഹന  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  നഭാറച്ച്പഭാക്കനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട കറഭാഡച്ച്  കസഫനി ആക്ഷന പഭാനുലാം കറഭാഡച്ച്  കസഫനി കപഭാളനിസനിയുലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  ആക്ഷന  പഭാനനില്  ഇയര്ലലവസച്ച്  ടഭാര്ജറച്ച്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 407

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   കറഭാഡനിനച്ച്  ഇരുവശവമുള്ള  അനധനികൃത  കഹഭാര്ഡനിലാംഗകേള
നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് തലത്തനില് ഒഇൗടച്ച് കഡഭാര് കപഭാളനിസനി രൂപതീകേരനിച്ചു
വരുന.  അമനിത  കവഗത,  മദലപനിച്ചുലാം  അശദമഭായുലാം  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കല്
തുടങ്ങനിയവയ്ലക്കതനിലര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  കേര്ശന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  

ലഹഡച്ച് ലലലറ്റുകേള, കഫഭാഗച്ച് ലഭാമ്പുകേള ഇവയനില് പ്രകേഭാശ തതീവ്രത കൂടനിയ
ബളബുകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം

344  (1793)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് സസ്വകേഭാരല കേഭാറുകേള, കബക്കുകേള, ആഡലാംബര കേഭാറുകേള,
മറച്ച് വഭാഹനങ്ങള എന്നെനിവയുലട ലഹഡച്ച് കലറ്റുകേളനിലുലാം കഫഭാഗച്ച് ലഭാമ്പുകേളനിലുലാം രഭാത്രനി
സമയത്തച്ച്  പ്രകേഭാശ  തതീവ്രത  കൂടനിയ  ഹഭാലജന  ബളബുകേളുലാം  നതീല  കേളറനിലുള്ള
കലറ്റുകേളുലാം വലഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതുലാം കലറ്റുകേള ഡനിലാം ലചേയഭാത്തതുലാംമൂലലാം
അപകേടങ്ങള വര്ദനിക്കുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വഭാഹനങ്ങള എതനിര് ദനിശയനില് വരുകമ്പഭാള മറച്ച് വഭാഹനങ്ങള
ഓടനിക്കുന്നെവരുലട  കേഭാഴ്ചലയ  അതച്ച്  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നെതുമൂലലാം  അപകേടങ്ങള
വര്ദനിക്കുന്നെതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം  കലറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെവര്ലക്കതനിലര
എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരലാം കലറ്റുകേള വഭാഹനങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനച്ച്  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  അനുമതനിയുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള
വഭാഹനങ്ങളനിലഭാലണന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭഭാവനിയനില്  കൂടുതല്  അപകേടങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഇത്തരലാം
കലറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതച്ച്  കേര്ശനമഭായനി  തടയുന്നെതനിനുലാം  രഭാത്രനി  കേഭാലങ്ങളനില്
കലറച്ച്  ഡനിലാം  ലചേയ്യുനലണന്നെച്ച്  ഉറപച്ച്  വരുത്തുന്നെതനിനുലാം  ആവശലമഭായ
കബഭാധവല്ക്കരണവലാം അടനിയന്തര നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിരത്തനിലനിറങ്ങുന്നെ  പുതനിയ  തരലാം  വഭാഹനങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
ലലഹ  ബതീലാം  ലലലറ്റുകേള  മറച്ച്  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെവര്ക്കുലാം  മറച്ച്  കറഭാഡച്ച്
ഉപകയഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള  സൃഷനിക്കുന്നെതഭായുലാം  ഇവ  ഡനിലാം  ലചേയഭാത്തതുലാം
അപകേടങ്ങളക്കച്ച് കേഭാരണമഭാവനലവനലാം ഉള്ള വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  അനധനികൃതമഭായ രതീതനിയനില് ലലലറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര
കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപച്ച് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് 2015-ല്
3714  വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  4,91,400  രൂപ
പനിഴെയഭായനി ഇഇൗടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  2016  ലസപ്റലാംബര് വലര  3209
വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  4,08,400  രൂപ
പനിഴെയനിനത്തനില്  ഇഇൗടഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  വഭാഹനങ്ങളുലട ലഹഡച്ച് ലലലറ്റുകേളുലട പ്രകേഭാശ
തതീവ്രത  അളക്കുന്നെതനിനച്ച്  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  ലകച്ച്  മതീറര്  മുതലഭായവ
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം വകുപച്ച് സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  1989-ലല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര്വഭാഹന ചേടലാം  138(എസച്ച്)  പ്രകേഭാരലാം  P45T
CAP ഉള്ള ഹഭാലജന ലലലറ്റുകേള ലഹഡച്ച് ലലലറഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന പഭാടുള്ളതല.
കൂടഭാലത,  ഹഭാലജന  ബളബനിലന്റെ  വഭാകടജച്ച്  24  കവഭാളടച്ച്  സനിസത്തനിനച്ച്  70/75
വഭാടച്ച്സനില്  കൂടുവഭാകനഭാ  12  കവഭാളടച്ച്  സനിസത്തനിനച്ച്  60/65  വഭാടച്ച്സനില്  കൂടുവഭാകനഭാ
പഭാടനില.

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭായനി
രഭാത്രനികേഭാല  പരനികശഭാധനകേള  നടപഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.   കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്
നടത്തുന്നെ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില്  ഇത്തരലാം  ദുരുപകയഭാഗങ്ങലളപറനി  അറനിവകേള
പകേര്ന നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

ഓകടഭാ മതീററനില് കൃത്രനിമലാം

345  (1794)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓകടഭാ മതീററനില് കൃത്രനിമലാം കേഭാണനിചച്ച് യഭാത്രക്കഭാലര വഞനിക്കുന്നെ സലാംഭവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മതീററനില്  കൃത്രനിമലാം  കേഭാണനിക്കഭാന  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  തയഭാറഭാക്കുന്നെതച്ച്
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നെതനിനച്ച് ഐ.ടനി. വകുപനിലന്റെ സഹഭായലാം ആവശലലപടുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാന  സനിറനികേളനില്  ഇത്തരത്തനില്  കേലണത്തനിയ
കകേസ്സുകേളുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)   ഓകടഭാറനിക്ഷ  ലഫയര്  മതീറര്  സതീല്  ലചേയ്യുന്നെതച്ച്  ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി
വകുപഭാണച്ച്.   കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  ലഫയര്  മതീറര്  ഘടനിപനിചനിടനിലഭാത്ത
ഓകടഭാറനിക്ഷകേളലക്കതനിലര നടപടനിലയടുക്കുകേ മഭാത്രമഭാണച്ച് ലചേയഭാറുള്ളതച്ച്.

(സനി)  ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേള കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപച്ച് കേലണത്തനിയനിടനില.

ബതീക്കണ് ലലലറച്ച്

346  (1795)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമ പ്രകേഭാരലാം ബതീക്കണ് കലറച്ച്  ഘടനിപനിക്കുവഭാന
അനുവഭാദമുള്ളതച്ച് ഏലതലഭാലാം ഉകദലഭാഗസർക്കഭാലണന്നെച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കലപട  ഉകദലഭാഗസര്  അലഭാത്തവര്  ബതീക്കണ്
കലറച്ച് ഘടനിപനിചച്ച് യഭാത്ര ലചേയ്യുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉലണങ്കനിൽ ഇതനിലനതനിലര കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമ പ്രകേഭാരലാം ബതീക്കണ് ലലലറച്ച് ഘടനിപനിക്കുവഭാന
അനുവഭാദമുള്ള ഉകദലഭാഗസരുലട വനിവരലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ വനിജഭാപനങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിന പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന ഗവര്ണര്, മുഖലമനനി,
ചേതീഫച്ച്  ജസനിസച്ച്,  സതീക്കര്,  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവച്ച്,  മനനിമഭാര്,  പഭാനനിലാംഗച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്
ലലവസച്ച്  ലചേയര്മഭാന,  ലലഹകക്കഭാടതനി  ജഡ്ജനിമഭാര്  എന്നെനിവരുലട  വഭാഹനങ്ങളനില്
ചുവന്നെ ഫ്ലെെഭാഷകറഭാടുകൂടനിയ ലലലറച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്. 

ലഡപന്യൂടനി  സതീക്കര്,  ചേതീഫച്ച്  ലസകടറനി,  അഡസ്വക്കറച്ച്  ജനറല്,  ഇലക്ഷന
കേമ്മേതീഷണര്,  പബനികേച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയര്മഭാന,  നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേതീഷന
ലചേയര്മഭാന  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  കേമ്മേതീഷന  ലചേയര്മഭാന,  എന്നെനിവര്ക്കച്ച്
ഫ്ലെെഭാഷറനിലഭാത്ത ചുവന്നെ ലലലറച്ച് ഘടനിപനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  19-3-2014 -ലല
ജനി.ഒ.(പനി)28/14/ഗതഭാ.  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഉത്തരവനിലല  പടനികേ  I,II  എന്നെനിവയനില്
പരഭാമര്ശനിക്കുന്നെ വനിശനിഷ വലക്തനികേളുലട  തുലലപദവനിയനില് നനിയുക്തരഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കുലാം,
യഥഭാകമലാം  ഫ്ലെെഭാഷകറഭാടുകൂടനിയതുലാം  അലഭാത്തതുമഭായ  ചുവന്നെ  ലലലറച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.

എകസ്കഭാര്ടച്ച്/ലലപലറച്ച്  കപഭാവന്നെ കപഭാലതീസച്ച് വഭാഹനങ്ങള, പബനികേച്ച് സര്വ്വതീസച്ച്
കേമ്മേതീഷന  അലാംഗങ്ങള,  പഭാനനിലാംഗച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  അലാംഗങ്ങള,  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ലസകടറനിമഭാര്,  ജനിലഭാ  ജഡ്ജനിമഭാര്,  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്,  കനഭാര്ക്കയുലട  ലലവസച്ച്
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ലചേയര്മഭാന,  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനികേളുലാം  അതനിലുലാം  ഉയര്ന്നെ  കപഭാലതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്,  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ലലവസച്ച്
ചേഭാനസലര്,  ഇന്തലന  കഫഭാറസച്ച്  സര്വ്വതീസനിലല  അഡതീഷണല്  ചേതീഫച്ച്
കേണ്സര്കവററുലാം  അതനിലുലാം  ഉയര്ന്നെ  ഉകദലഭാഗസരുലാം,  എനകേസ്വയറനി  കേമ്മേതീഷന  &
ലസഷലല്  ജഡ്ജച്ച്,  വനിജനിലനസച്ച്  ലലടബന്യൂണല്,  കേമഭാനഡന്റെച്ച്  കേലാം  ഡനിവനിഷണല്
ലസകേന്യൂരനിറനി  ഓഫതീസര്-ലറയനില്കവ  ലപ്രഭാടക്ഷന  കഫഭാഴച്ച്  എന്നെനിവര്ക്കച്ച്
ഫ്ലെെഭാഷറുള്ളകതഭാ  ഇലഭാത്തകതഭാ  ആയ  നതീല  ബതീക്കണ്  ലലലറച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.

ആലാംബുലനസച്ച്,  ഫയര്  സര്വ്വതീസച്ച്,  എമര്ജനസനി  സര്വ്വതീസച്ച്  വഭാഹനങ്ങള,
കമസമഭാധഭാനവമഭായനി  ബനലപട  കപഭാലതീസച്ച്  വഭാഹനങ്ങള,  വനലാം  വകുപനിലല
ലടറനികറഭാറനിയല്  വനിഭഭാഗലാം,  ലലവല്ഡച്ച്  ലലലഫച്ച്,  ഫ്ലെെയനിലാംഗച്ച്  സ്കസ്വഭാഡച്ച്  എന്നെനിവയുലട
ചുമതലയുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  എന്നെനിവര്ക്കച്ച്  മളടനികേകളഡച്ച്  ബതീക്കണ്  ലലലറച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.  

(ബനി)   ഇപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കലപടഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസര്  ബതീക്കണ്  ലലലറച്ച്
ഘടനിപനിചച്ച് യഭാത്ര ലചേയ്യുന്നെതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  അത്തരത്തനില്  ബതീക്കണ്  ലലലറച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതച്ച്  ശദയനില്
ലപടഭാല് ആയതച്ച് നതീക്കലാം ലചേയഭാന കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണച്ച്.   കൂടഭാലത
അനധനികൃതമഭായനി  ബതീക്കണ്  ലലലറച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  യഭാത്ര  ലചേയ്യുന്നെവര്ലക്കതനിലര
നനിയമ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതുമഭാണച്ച്.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി

347 (1796) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനച്ച് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ണമഭായുലാം
കേമ്പന്യൂടര്വത്കേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുവഭാനഭായനി കമഭാകടഭാര്വഭാഹന
വകുപച്ച്  കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരനിച്ചു.  ഇ-കപയ്ലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല്,  കേമ്പന്യൂടര്വത്കൃത
വഭാഹന പരനികശഭാധന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ലലഡ്രൈവര് ലടസനിലാംഗച്ച്  ടഭാക്കുകേളുലാം സഭാപനിക്കല്,
ഇന്റെര്ലസപ്റര്,  ആല്കക്കഭാമതീറര്,  സതീഡച്ച്  റഡഭാര്  തുടങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങല്,  സതീഡച്ച്  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ  ആധുനനികേവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  
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അപകേട  സഭാധലതയുള്ള  ചേരക്കുകേള  വഹനിക്കുന്നെ  വഭാഹനങ്ങലള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  “ആര്.എഫച്ച്.ലഎ.ഡനി”സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കല്,  കസജച്ച്  കേഭാകരലജച്ച്  വഭാഹനങ്ങളുലട നതീക്കലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ജനി.പനി.എസച്ച്. ടഭാക്കനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കല്, ഡനിജനിറല് കപയ്ലമന്റെച്ച്  ആയ
കപഭായന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ലസയനില്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല്,  രജനികസഷന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്  ലലലസനസുലാം  സഭാര്ടച്ച്  കേഭാര്ഡഭായനി  നല്കുന്നെതനിനുള്ള
പദതനി നടപനിലഭാക്കല് തുടങ്ങനിയവയനില് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലഹല്മറച്ച് ധരനിക്കഭാത്ത കരഭാഗനികേളുളലപലടയുള്ള ടൂ വതീലര് യഭാത്രക്കഭാര്

348  (1797)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെ ദനിവസലാം മുതല്  20-2-2017
വലര,  ലഹല്മറച്ച്  ധരനിക്കഭാത്ത  കരഭാഗനികേളുളലപലടയുളള  ടൂ  വതീലര്  യഭാത്രക്കഭാരനില്
നനിന്നെച്ച്  എത്ര  തുകേ  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിളസച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്  പനിഴെ  ഇനത്തനില്
ഈടഭാക്കനി;

(ബനി)  ഈ ഇനത്തനില് കേഴെനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് എത്ര തുകേ
പനിഴെ ഇനത്തനില് പനിരനിലചടുത്തു;

(സനി)  വൃദരനില് നനിനലാം കരഭാഗനികേളനില് നനിന കപഭാലുലാം പനിഴെ ചുമത്തുന്നെ കേഭാരലത്തനില്
ഈ  ഇനത്തനിലല  പനിരനിവച്ച്  സര്വ്വകേഭാല  ലറകക്കഭാര്ഡച്ച്  തലത്തനിലലത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  69,32,250 രൂപ

(ബനി)  3,90,78,780 രൂപ 

(സനി)   ഇപ്രകേഭാരലമഭാരു കേണക്കുവനിവരലാം എടുത്തനിടനില.

വഭാഹനങ്ങളുലട നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ

349 (1798)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാഹനങ്ങളുലട  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉള്ള  ഉടമകേളക്കച്ച്  അവ  അടച്ചു
തതീര്ക്കുന്നെതനിനച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  നല്കേനിയനിരുന്നെ  ഇളവകേള
ഇകപഭാഴുലാം നനിലവനിലുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) പനിഴെയുലാം പലനിശയുലാം ഉളലപലട അടയ്കക്കണ തുകേ വളലര വര്ദനിചതനിനഭാല്
അവ  അടയഭാന  ബുദനിമുട്ടുന്നെ  വഭാഹന  ഉടമകേളക്കച്ച്  ആശസ്വഭാസമഭായനിരുന്നെ  പ്രസ്തുത
പദതനി നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്
പദതനിയനിലൂലട  വഭാഹന  നനികുതനിയുലട  കുടനിശ്ശേനികേ  അടചച്ച്  തതീര്ക്കുന്നെതനിനച്ച്
31-12-2015  വലര  ഇളവച്ച്  നല്കേനിയനിരുന.   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശഷലാം നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ ഉള്ളവര്ക്കച്ച് കുടനിശ്ശേനികേ അടചച്ച് തതീര്ക്കുന്നെതനിനച്ച്
ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   ആയതനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
നനിലവനില് 31-3-2017 വലരയഭാണച്ച്. 

സഭാര്ടച്ച് കേഭാര്ഡച്ച് ഫതീ

350  (1799)  ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാഹനങ്ങള രജനിസര് ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം കപരച്ച് മഭാറ്റുന്നെതനിനുലാം അടക്കമുള്ള
കസവനങ്ങളക്കച്ച് സഭാര്ടച്ച് കേഭാര്ഡച്ച് ഫതീ എന്നെ കപരനില് 200 രൂപ ഈടഭാക്കനിയനിരുകന്നെഭാ;

(ബനി)  സഭാര്ടച്ച്  കേഭാര്ഡച്ച്  നല്കേഭാലത  പ്രസ്തുത  ഫതീസച്ച്  ഈടഭാക്കനിയതച്ച്  എന്തച്ച്
അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരുനലവന്നെച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫതീസച്ച് ഈടഭാക്കുവഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം പനിനവലനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ഇതനിനകേലാം അധനികേ ഫതീസച്ച് നല്കേനിയ വലക്തനികേളക്കച്ച് അതച്ച് മടക്കനി നല്കുന്നെതനിനച്ച്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഭാര്ടച്ച്  കേഭാര്ഡച്ച്  അലഭാതനിരുന്നെനിട്ടുലാം  കഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്  കലസനസനിനച്ച്
ഇകപഭാഴുലാം 200 രൂപ ഫതീസച്ച് ഈടഭാക്കുന്നെതനിലല അപഭാകേത പരനിഹരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാഹനങ്ങള രജനിസര് ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം കപരച്ച് മഭാറ്റുന്നെതനിനുമുള്ള കസവനങ്ങളക്കച്ച്
സഭാര്ടച്ച് കേഭാര്ഡച്ച് ഫതീ എന്നെ കപരനില് 200 രൂപ ഇഇൗടഭാക്കനിയനിരുന.  

(ബനി)   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വനിജഭാപനത്തനില്  പരഭാമര്ശനിചനിരുന്നെതച്ച്  'സഭാര്ടച്ച്
കേഭാര്ഡച്ച് ലലടപച്ച് '  എന്നെഭായനിരുന.  വകുപച്ച് നല്കുന്നെ ഇത്തരലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനില്
ബഭാര്കകേഭാഡച്ച്  റതീഡര്,  കഹഭാകളഭാഗഭാലാം  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നെതനിനഭാലഭാണച്ച് ആയതച്ച് ഇഇൗടഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി) രജനികസഷന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കുള്ള ഇത്തരലാം ഫതീസച്ച് പനിനവലനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം അധനികേ ഫതീസച്ച് ഇഇൗടഭാക്കനിയ വലക്തനികേളക്കച്ച് അതച്ച്
ഭഭാവനിയനില് മറച്ച് കസവനങ്ങളക്കച്ച് വരുകമ്പഭാള അഡ്ജസച്ച് ലചേയച്ച് നല്കുന്നെതഭാണച്ച്. 
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(ഡനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  നല്കുന്നെ  ലഭാമനികനറഡച്ച്  കേഭാര്ഡനിലുള്ള
ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്  ലലലസനസനില് കഹഭാകളഭാഗഭാലാം,  നഭാകനഭാ പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച്,  അളടഭാ വയലറച്ച്
ലലലറനില്  ലതളനിയുന്നെ  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ചേനിഹ്നലാം  തുടങ്ങനിയ  സഭാര്ടച്ച്  കേഭാര്ഡനിലല
വനിവനിധ  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണച്ച്.   ആയതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം
ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച് ലലലസനസുകേലള 'സഭാര്ടച്ച് കേഭാര്ഡച്ച് ലലടപച്ച്'  വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുത്തനി
200 രൂപ ഫതീസച്ച് ഇഇൗടഭാക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.

കുനമലാംഗലത്തച്ച് പുതനിയ സബച്ച് ആര്.ടനി. ഓഫതീസച്ച്

351  (1800)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  സബച്ച്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസച്ച്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  എത്ര
തഭാലൂക്കുകേളഭാണുള്ളലതന്നെച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേളുലട  രൂപതീകേരണകശഷവലാം  കകേരളത്തനിലല  ഏറവലാം
വലനിയതുലാം ജനസഭാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ളതുമഭായ കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് തഭാലൂക്കനില് സബച്ച് ആര്.ടനി.
ഓഫതീസച്ച് നനിലവനിവനില എന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കുനമലാംഗലത്തച്ച് ഒരു സബച്ച് ആര്.ടനി. ഓഫതീസച്ച് തുടങ്ങുന്നെതച്ച് സലാംബനനിച
നനിര്കദ്ദേശത്തനികനല് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  സബച്ച്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസച്ച്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  8
തഭാലൂക്കുകേളഭാണുള്ളതച്ച്.  വര്ക്കല,  കേഭാടഭാക്കട,  പത്തനഭാപുരലാം,  കകേഭാന്നെനി,  ലകേഭാകണഭാടനി,
ഇരനിടനി, ലവള്ളരനിക്കുണച്ച്,  മകഞശസ്വരലാം എന്നെനിവയഭാണച്ച് ആ തഭാലൂക്കുകേള.

(ബനി&സനി)   കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസച്ച്  നനിലവനിലുള്ളതനിനഭാല്  സബച്ച്
ആര്.ടനി. ഒഭാഫതീസച്ച് ആവശലമനില.  സബച്ച് തഭാലൂക്കുകേളനില് സബച്ച് ആര്.ടനി ഓഫതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെ  മുറയച്ച്  കുനമലാംഗലത്തച്ച്  സബച്ച്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസച്ച്  തുടങ്ങുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നെതഭാണച്ച്.

ഇനഷസ്വറനസച്ച് ഇലഭാത്ത വഭാഹനങ്ങള

352 (1801)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  ഇലഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിലചടുക്കണലമന്നെച്ച്  കറഭാഡച്ച്
സുരക്ഷയഭായുള്ള  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ഇതനുസരനിചച്ച്  2017  ജനുവരനി  31  വലര  എത്ര വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിലചടുത്തുലവന്നെച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  അപകേടലാം  വരുത്തുന്നെ  വഭാഹനങ്ങള കേലണത്തഭാനഭാവഭാലത അപകേടത്തനിനനിരയഭാകുന്നെവര്
നഷപരനിഹഭാരലാം ലഭനിക്കുവഭാന ബുദനിമുടച്ച് കനരനിടുന്നെതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില്  വഭാഹനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെ കവളയനില്  വഭാഹനത്തനിലന്റെ
ഇനഷസ്വറനസച്ച് കരഖകേള ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ബഹു.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി നനികയഭാഗനിച കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ കേമ്മേനിറനിയുലട
ഉത്തരവച്ച് കപഭാലതീസച്ച്, കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപ്പുകേളക്കച്ച് അയച്ചു ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  കേമ്മേനിറനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
ഇനഷസ്വറനസച്ച്  ഇലഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിലചടുക്കുവഭാനഭായനി  14-2-2017  ലഭാണച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയതച്ച്.  ആയതനിനഭാല് ജനുവരനി  2017, 31  വലര സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
കേമ്മേനിറനിയുലട നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചച്ച് വഭാഹനങ്ങള പനിടനിലചടുത്തനിടനില.

(ബനി)  ഉണച്ച്.

(സനി)   നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലന്റെ  വഭാഹന
പരനികശഭാധനഭാ  കവളയനില്  സഭാധുവഭായ  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പരനിരക്ഷ  ഉകണഭാ  എന്നെച്ച്
പരനികശഭാധനിചച്ച് വരുനണച്ച്.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

353  (1802)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകുന്നെ
ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുവഭാന സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള
നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നെതനിനച്ച് ആവശലമഭായത്ര ജതീവനക്കഭാരുലട ദഇൗര്ലഭലലാം പലകപഭാഴുലാം കനരനിടഭാറുണച്ച്.

(ബനി)  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുവഭാനഭായനി വകുപച്ച് പൂര്ണമഭായനി
കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരനിച്ചു.  ഇ-കപയ്ലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല്,   കേമ്പന്യൂടര്വത്കൃത
വഭാഹന പരനികശഭാധന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ലലഡ്രൈവര് ലടസനിലാംഗച്ച്  ടഭാക്കുകേളുലാം സഭാപനിക്കല്,
ഇന്റെര്ലസപ്റര്,  ആല്കക്കഭാമതീറര്,  സതീഡച്ച്  റഡഭാര്  തുടങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങല്,  സതീഡച്ച്  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ  ആധുനനികേവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനി.  
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അപകേട സഭാധലതയുള്ള ചേരക്കുകേള വഹനിക്കുന്നെ വഭാഹനങ്ങലള നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  “ആര്.എഫച്ച്.ലഎ.ഡനി”സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കല്,  കസജച്ച്  കേഭാകരലജച്ച്  വഭാഹനങ്ങളുലട നതീക്കലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ജനി.പനി.എസച്ച്. ടഭാക്കനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കല്, ഡനിജനിറല് കപയ്ലമന്റെച്ച്  ആയ
കപഭായന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ലസയനില്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല്,  രജനികസഷന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  ലലഡ്രൈവനിലാംഗച്ച്  ലലലസനസുലാം  സഭാര്ടച്ച്  കേഭാര്ഡഭായനി  നല്കുന്നെതനിനുള്ള
പദതനി നടപനിലഭാക്കല് തുടങ്ങനിയവയനില് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭാലപഴെക്കമുള്ള കമഭാകടഭാര് വഭാഹനങ്ങള

354 (1803)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അനനിയനനിതമഭായനി കേരനിയുലാം,  പുകേയുലാം പുറലപടുവനിച്ചുലകേഭാണച്ച് കേഭാലപഴെക്കമുള്ള
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  നനിരത്തുകേലളയുലാം  അന്തരതീക്ഷലത്തയുലാം  മലനിനമഭാക്കുന്നെതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് അത്തരലാം വഭാഹനങ്ങലള നനിരത്തുകേളനില് നനിനലാം
പനിനവലനിക്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര വര്ഷലാം പഴെക്കമുള്ള കമഭാകടഭാര് വഭാഹനങ്ങലള നനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭാണച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഇത്തരലാം വഭാഹനങ്ങലള കേഭാലപഴെക്കത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനച്ച്  ഇന്തലലയഭാടഭാലകേ  ഒരു  നനിയമലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നടപനില്
വരുകത്തണതുണച്ച്.  നനിലവനില് ഇഇൗ സലാംസഭാനത്തച്ച്  15  വര്ഷലാം കേഴെനിഞ്ഞെ സസ്വകേഭാരല
വഭാഹനങ്ങളുലടയുലാം  10  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  ലപഭാതു  വഭാഹനങ്ങളുലടയുലാം  ഉപകയഭാഗത്തനില്
കുറവ  വരുത്തുന്നെതനിനച്ച്  ഇത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്  1-1-2017  മുതല്  ഗതീന  ടഭാകച്ച്
ഏര്ലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള നനിയമലാം നടപനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് തതീരുമഭാനലാം എടുകക്കണതഭാണച്ച്.

ഓകടഭാറനിക്ഷകേളക്കച്ച് സനിറനി ലപര്മനിറച്ച്

355  (1804)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തനികലഭാടുന്നെ  ഓകടഭാറനിക്ഷകേളക്കച്ച്  സനിറനി  ലപര്മനിറച്ച്
നല്കേനി  സഭാന്റുകേള  കമതീകേരനിചച്ച്  നല്കുന്നെതനിനച്ച്  ആരലാംഭനിച  പദതനി  ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;
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(ബനി) പദതനിയുലട കപരനില് ഓകടഭാറനിക്ഷകേളുലട നനിറലാം മഭാറനിയലതഭാഴെനിചച്ച് മലറഭാരു
പ്രവര്ത്തനവലാം  നടന്നെനിടനിലഭാലയന്നെ  വനിമര്ശനലാം  ശരനിയഭാകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയന്തനിര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് ഓഫതീസച്ച് മുകഖന  16923
ഓകടഭാറനിക്ഷകേളക്കച്ച് സനിറനി ലപര്മനിറ്റുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഓകടഭാറനിക്ഷഭാ സഭാന്റുകേള
കമതീകേരനിക്കുന്നെതനിനച്ച് തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭയുലട ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭയുലാം ടഭാഫനികേച്ച് കപഭാലതീസുലാം കചേര്ന്നെച്ച് ഓകടഭാറനിക്ഷഭാ
സഭാന്റുകേള കമലപടുത്തുന്നെതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

ജലഗതഭാഗതലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി

356  (1805)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലലയുലാം പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലലയുലാം ജല ഗതഭാഗതലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നെ നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഴെയ കബഭാട്ടുകേള മഭാറനി പുതനിയവ സര്വ്വതീസനിനച്ച് നല്കുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി
ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി) കൂടുതല് കബഭാടച്ച് സര്വ്വതീസുകേള നടത്തുന്നെതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനഭാടനിലലയുലാം പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലലയുലാം ജലഗതഭാഗതലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
വകുപച്ച്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   മറച്ച്  യഭാത്രഭാ  മഭാര്ഗങ്ങള  നനിലവനിലനിലഭാത്ത
പ്രകദശങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  കുടനഭാടന  കമഖലയനിലല  ജനങ്ങളക്കച്ച്  യഭാത്രഭാ
സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നെ  തരത്തനില്  ഉള്ളതഭാണച്ച്  നനിലവനിലല  ടനി  കമഖലയനിലല
ലഷഡന്യൂളുകേളുലാം  സര്വ്വതീസുകേളുലാം.   ടനി  കമഖലയനിലല  സര്വ്വതീസുകേള  മുടക്കലാം  കൂടഭാലത
നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  ശമനിക്കുന.   പുതുതഭായനി  ആലപ്പുഴെയനിലല  കപഭാഞ്ഞെനിക്കരയനില്
നനിര്മ്മേനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന്നെ  വകുപനിലന്റെ  4  കബഭാട്ടുകേള  കേയറഭാവന്നെ
ലലഡ്രൈകഡഭാക്കനിലന്റെയുലാം  4  കബഭാട്ടുകേള  കേയറഭാവന്നെ  സതീപച്ച്  കവയുലടയുലാം  കസവനലാം
വകുപച്ച്  കബഭാട്ടുകേളുലട  അറകുറ  പണനികേളക്കഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  വരുന.
ഇതനികലയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  20  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനവലാം
കൃതലമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  കപഭാരുന.    നനിലവനില്  ടനി  യഭാര്ഡനില്  4  കബഭാട്ടുകേള
ലലഡ്രൈകഡഭാക്കനിലുലാം 4 കബഭാട്ടുകേള സനിപച്ച് കവയനിലുലാം കേയറനി കമജര് റനിപയര് കജഭാലനികേള
വകുപച്ച്  സസ്വന്തലാം  നനിലയനില്  നടത്തനി  വരുന.   ടനി  യഭാര്ഡനിലന്റെ  കസവനലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകേ  വഴെനി  ടനി  കമഖലയനില്  കൂടുതല്  ലമചലപട  കസവനലാം



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 417

നല്കുന്നെതനിനച്ച്  വകുപച്ച്  പരലഭാപമഭാകുന്നെതഭാണച്ച്.   നനിലവനില് ആഴെലാം കുറഞ്ഞെ കബഭാടച്ച്
റൂട്ടുകേളനില്  ആഴെലാം  കൂട്ടുന്നെതനിനഭായനി  ഇറനികഗഷന  വകുപച്ച്  മുകഖന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചച്ച് വരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി) പഴെയ കബഭാട്ടുകേള മഭാറനി പുതനിയവ സര്വ്വതീസനില് ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി ജനി
ഒ. (ആര്. റനി.) നമ്പര് 450/2016/ടഭാനസച്ച്.  തതീയതനി 29-11-2016 പ്രകേഭാരലാം പഴെയ 14
കബഭാട്ടുകേള മഭാറനി  പുതനിയ  14  ആധുനനികേ കബഭാട്ടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  

(സനി)  കൂടുതല്  കബഭാടച്ച്  സര്വ്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  ആലപ്പുഴെ  -കുമരകേലാം  -കകേഭാടയലാം,ലലവക്കലാം  -ഏറണഭാകുളലാം എന്നെനിങ്ങലന
രണച്ച്  പുതനിയ  സര്വ്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  പുതനിയ  കബഭാട്ടുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടന വരനികേയഭാണച്ച്.

സഇൗകരഭാര്ജ കബഭാട്ടുകേള

357 (1806)ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .     കഹബനി  ഈഡന : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജലലത്ത  ആദലലത്ത  സഇൗകരഭാര്ജ  യഭാത്രഭാകബഭാടഭായ  ആദനിതലയുലട
റഡഭാര് കപറച്ച് നഷലപടതനിലന്റെ അകനസ്വഷണലാം ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി) ഇതച്ച് അടനിമറനിയഭാലണന്നെച്ച് സൂചേന ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കൂടുതല് സഇൗകരഭാര്ജ കബഭാട്ടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുളള അനുമതനി കകേന്ദ്രലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സഇൗകരഭാര്ജ  കബഭാടനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവനിനച്ച്  സബ്സനിഡനി
അനുവദനിക്കണലമന്നെച്ച്  ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;  അനുവദനിചനിട്ടുലണങ്കനിൽ  എത്ര
തുകേയഭാണച്ച് സബ്സനിഡനിയഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുളളതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കപഭാലതീസച്ച്  അകനസ്വഷണലാം  നടനവരുന.   അകനസ്വണത്തനിലന്റെ
അവസഭാന ഘടത്തനില് മഭാത്രകമ അടനിമറനിയഭാകണഭാലയന്നെച്ച് അറനിയുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.  നഭാളനിതുവലര അനുവദനിചനിടനില.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദലലാം  നമ്പര്  1732-ലന്റെ  ഉത്തരലാം  എഡനിറനിലാംഗച്ച്
ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു)

800/2019
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9.30 AM]

II തനിരുതനിയ ഉതരര

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടമാത 1189-ാം നമ്പര് കചമാദദ്യതനിനന
തനിരുതനിയ ഉതരര

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പതനിനമാലമാര കകേരള നനിയമസഭയുനട രണമാര സകമ്മേളനതനിനല
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടമാത കചമാദദ്യര നമ്പര് 1189-നച നല്കേനിയ ഉതരതനില് വന്ന നതറച
തനിരുതനിനക്കമാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറചനമനച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനിക്കച
കമശപ്പുറതച വയമാവുന്നതമാണച.

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന):  സര്, പതനിനമാലമാര കകേരള
നനിയമസഭയുനട രണമാര സകമ്മേളനതനിനല നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടമാത കചമാദദ്യര നമ്പര്
1189-നച  നല്കേനിയ  ഉതരതനില്  വന്ന  നതറച  തനിരുതനിനക്കമാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറചനമനച
ഞമാന കമശപ്പുറതച വയ്ക്കുന.*

III ഗവര്ണറുനട സകന്ദേശര

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡര്...  ഓര്ഡര്...  കകേരള നനിയമസഭയുനട നടപടനിക്രമവുര
കേമാരദ്യനനിര്വ്വഹണവുര  സരബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിനല  15-ാം  ചട്ടതനിനന  8-ാം
ഉപചട്ടപ്രകേമാരര ഗവര്ണറുനട മറുപടനി ഞമാന സഭനയ അറനിയനിക്കുകേയമാണച.  “I
thank  the  Fourteenth  Kerala  Legislative  Assembly  for  the  Motion  of
Thanks  adopted by its Fourth Session on my address to the  Assembly on
23rd February, 2017 . 

IV അടനിയന്തരപ്രകമയര

ബജറച കചമാര്ച

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  നവള്ളനിയമാഴ്ച  3-3-2017-നച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനി നനിയമസഭയനില് അവതരനിപ്പെനിച ബജറനിനല പ്രസക്ത ഭമാഗങ്ങള് വമായനിചച
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച  മുമ്പച  തനന്ന  സുപ്രധമാന  നനികുതനി  ഇളവച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
അടക്കമുള്ള വനിശദമാരശങ്ങള് വമാര്തമാമമാധദ്യമങ്ങള്ക്കച കചമാര്ന്നച കപമാകുകേയുര ഒരു
ദനിനപ്പെത്രതനില്  അന  രമാവനിനല  തനന്ന  വമാര്ത  പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കുകേയുര

* അനുബനമമായനി കചര്ക്കുന.
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നചയ്തതുനകേമാണ്ടുണമായ ഭരണഘടനമാ പ്രതനിസനനിയുര,  സതദ്യപ്രതനിജമാലരഘനവുര
ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുനട  നനിരുതരവമാദപരമമായ  നപരുമമാറവുര  മൂലര
ഉളവമായനിട്ടുള്ളതമായനി  പറയനപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമമായ  സമാഹചരദ്യര  സഭമാനടപടനികേള്
നനിര്തനിവചച ചര്ച നചയ്യണനമന്നമാവശദ്യനപ്പെട്ടച സര്വ്വശസ്പീ വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന,  ടനി.
എ.  അഹമ്മേദച  കേബസ്പീര്,  അനൂപച  കജക്കബച  എന്നസ്പീ അരഗങ്ങള് റൂള്  50  പ്രകേമാരര
കനമാട്ടസ്പീസച നല്കേനിയനിട്ടുണച.  

ധനകേമാരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (  കഡമാ  .   ടനി  .   എര  .   കതമാമസച ഐസകേച  ):  സര്,
ഇന്നച  ഇവനിനട  സൂചനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതനിനച  സമമാനമമായ  കേമാരദ്യങ്ങള്  നനിയമസഭയനില്
ഇതനിനുമുമര  ഉണമായനിട്ടുണച.  അകപ്പെമാനഴമാനക്ക  അന്നനത  സഭമാദദ്യക്ഷനമാര്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  വനിശദസ്പീകേരണങ്ങള്  വമായനിച്ചുകേഴനിഞമാല്  ഇതരതനില്  സഭ
നനിര്തനിവചച ചര്ച നചകയ്യണ കേമാരദ്യമുനണന്നച കതമാനന്നനില. ഒരു പ്രമാവശദ്യരകപമാലര
നനിയമസഭ ഇതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ട  കേമാരദ്യങ്ങള്  ചര്ച നചയ്തനിട്ടുമനില.    ഒരു ബജറച
കരഖയുര  കചമാര്ന്നനിട്ടനിനലനതനന്നയമാണച  സര്ക്കമാരനിനന  നനിലപമാടച.  Annual
Financial Statement -നച അനുബനമമായനി വരുന്ന ഏതമാണച  30-ഓളര കരഖകേള്
സഭയനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പച പുറത്തുകപമായനിട്ടനില.  ഇവനിനട പുറത്തുകപമായനി
എന്നച  ആകരമാപനിക്കുന്ന  കരഖകേള്  സമാധമാരണഗതനിയനില്  ബജറച  പ്രസരഗര
കേഴനിഞതനിനുകശഷര  പത്രസകമ്മേളനതനില്  പത്രക്കമാര്ക്കച  വനിതരണര  നചയ്യുന്നതനിനുര
പത്രക്കമാര്ക്കച  അയച്ചുനകേമാടുക്കുന്നതനിനുര  തയ്യമാറമാക്കനിയനിട്ടുള്ള  highlights  ആണച.
ഇവനിനട ബഡ്ജറച പ്രസരഗര അവതരനിപ്പെനിചച തുടങ്ങനി ഏതമാണച ഒന്നച ഒന്നര മണനിക്കൂര്
കേഴനിഞച  അതച  അബദവശമാല്  വനിതരണര  നചയ്തുകപമായനി.  അതമാണച  ഇവനിനട
സരഭവനിചതച.  ഇതനിനന പനിന്നനില് ഒരു  willful intention  ഇല.  ഏതച ക്രനിമനിനല്
ആകനിവനിറനിയമാനണങനിലര അതനിനച ആദദ്യര കവണതച ഒരു willful intention ആണച.
അങ്ങനനനയമാരു  ഇനനനഷനനിനലന്നച  മമാത്രമല  ഇതനിനന  ഫലമമായനി  സര്ക്കമാരനിനച
എനന്തങനിലര  നഷ്ടകമമാ   മറമാര്നക്കങനിലര  അനര്ഹമമായ  കനട്ടകമമാ  ഉണമായനിട്ടനില.
നനികുതനി  ഇളവച  സരബനനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങനളക്കുറനിചച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  നമമ്പര്
സൂചനിപ്പെനിച്ചു.   നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പുതനിയതമായനി  ഈ  ബഡ്ജറനില്  ഇല.
ആരനനസ്റ്റേനി ഉണച.  ആ ആരനനസ്റ്റേനി ഗവര്ണറുനട അഡ്രസനില് നയമമായനി സര്ക്കമാര്
പ്രഖദ്യമാപനിച  കേമാരദ്യമമാണച.  അതനിനച അനുബനമമായനിട്ടുള്ള  സഷ്ടസ്പീകേരണങ്ങകളയുള.
അവയനില്  ചനിലനതലമാര  നനിയമസഭയച  പുറതച  പരസദ്യമമായനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
ഉറപ്പുകേളമാണച.  ഉദമാഹരണതനിനച,  റബ്ബര്  കൃഷനിക്കമാരനില്നനിനര  മുനകേമാല
പ്രമാബലദ്യകതമാനടയുള്ള  നനികുതനി  പനിരനിവച  ഉണമാവനിനലന്നച  പരസദ്യമമായനി  പുറതച
പറഞനിട്ടുള്ളതമാണച.   എകചകപമാര്ട്ടച  കപ്രമാസസനിരഗച  കസമാണനികലയച  നല്കുന്ന
പമാകക്കജനിരഗച  നമറസ്പീരനിയലകേള്,  എകചകപമാര്ട്ടനിനച  നല്കുന്നതച  ഫസ്പീയമായനിട്ടമാണച.
എകചകപമാര്ട്ടച  ഡഡ്യൂട്ടനി  ഫസ്പീയമാണച.  അതച  നതറമായനിട്ടുള്ള  വദ്യമാഖദ്യമാനമമാണച,
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തനിരുത്തുനമന്നച  പരസദ്യമമായനി  പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുള്ളതമാണച.  കസമാളമാറനിനച  ഒരു
ശതമമാനകമയുളനവന്നച  നനിയമസഭയനില് പമാസമാക്കനിയതമാണച.  എന്നമാല് കസമാളമാര്
വര്ക്കച  കകേമാണ്ടമാകമായനി  മമാറ്റുകമ്പമാള്  പതനിനമാലര  ശതമമാനമമാക്കമാന
സമാധനിക്കുകേയനില.   ഇതകലയുള.   ഇതച  സര്ക്കമാരനിനച  നഷ്ടകമമാ  ആര്നക്കങനിലര
അനര്ഹമമായ കനട്ടകമമാ ഉണമാക്കുന്ന കേമാരദ്യകമയല.   ഇങ്ങനന  inadvertent  ആയനി
പത്രങ്ങള്ക്കച നല്കേമാനകവണനി തയ്യമാറമാക്കനിയ  highlights  കചമാര്നകപമായനി.  ഇതച
House-നന  privilege issue  അല.   ശക്ധര് ആനച കേകൗള്-ല് ഇതുസരബനനിചച
എത്രകയമാ കകേസ്സുകേള് പറഞനിട്ടുണച.  ഈ ഹകൗസനില് തനന്ന ഇതുസരബനനിചച  മൂന്നച
പ്രമാവശദ്യനമങനിലര  റൂളനിരഗച  ഉണമായനിട്ടുണച.  Contention ഉനണങനില്  ഇതച
സരബനനിചച  തസ്പീര്ചയമായനിട്ടുര  മറുപടനി  പറയുകമ്പമാള്  ഉദരനിക്കമാന  തയ്യമാറമാണച.
ഇനതമാരു നസറനില്ഡച കേക്വസ്റ്റേദ്യനമാണച.     ഇതരതനില് പുറത്തു വരുന്ന വമാര്തകേള്
ഹകൗസനിനന  privilege  ഇഷഷ്യുവമായനി കേണക്കമാക്കമാന പമാടനിനലനള്ളതമാണച.   2001
ജൂലല    13-നച  സഭയനില്   ബഡ്ജറച  കചമാര്ചനയക്കുറനിച്ചുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങള്
ഉയര്നവന.   ആ  ആകക്ഷപങ്ങളനികനല്  രൂക്ഷമമായ  വമാഗക്വമാദങ്ങള്  നടന.
അവസമാനര ബഹുമമാനനപ്പെട്ട നചയര് അന്നച റൂള് നചയ്തതച മനനി ഇതച പരനികശമാധനിചച
നടപടനിനയടുക്കുനമന്നമാണച.  മനനി രമാജനിനവയണനമന്നല.   ജൂലല  12-നുര മമാര്ചച
19-നുര ഇവനിനട വന്ന വനിമര്ശനങ്ങള്,  പ്രതനിപക്ഷര ഉന്നയനിച ആകക്ഷപങ്ങള്,  ആ
ആകക്ഷപങ്ങകളമാടച  പ്രമാഥമനികേമമായനി  നചയര്  പ്രതനികേരനിചതച  പത്രതനില്  വന്നതുര
ഇവനിനട അവതരനിപ്പെനിചതുര തമ്മേനില് സമമാനതകേളുനണന്നമാണച.  അതുനകേമാണച നചയര്
ആവശദ്യനപ്പെട്ടതച,  ഗവണ്നമനച  ഇതച  പരനികശമാധനിചച  സഭയനില്  പറയണനമന്നമാണച.
ഇതമാണച  തസ്പീരുമമാനര.   കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  അവസമാനകേമാലതച  2016
നഫബ്രുവരനിയനില്  ഇവനിനട  ബജറച  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പച  ഏനതങനിലര
പത്രക്കമാര്ക്കച നകേമാടുക്കുന്ന കുറനിപ്പെച അല ബജറച ഇന ബസ്പീഫനിനന ഒന്നമാമനത കപജച
അതച ഈ സഭയനില്  ഞമാന ഹമാജരമാക്കനിയനിട്ടുണച.  അന്നച നമമ്പറമായനിരുന്ന  ശസ്പീ. വനി.
ശനിവനകുട്ടനി  ഇവനിനട  ഹമാളനില്  വനിതരണര  നചയ്യുകേയുണമായനി.   ബജറച   പ്രസരഗര
ആരരഭനിക്കുന്നതനിനുമുമതനന്ന ഇവനിടനത മസ്പീഡനിയയനില് ഇതച കസമാള് നചയ്തു തുടങ്ങനി.
..  (… ബഹളര) ...… ബജറച വനിവരങ്ങള് പുറതച എന പറഞച  നടലനിവനിഷനനില്
വന.

ശസ്പീ  .   നകേ  .   എര  .   മമാണനി: സര്, ബജറച കചമാര്തനിയനിട്ടച നദ്യമായര പറയുകേയമാണച. 

കഡമാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമാമസച ഐസകേച: I am on my legs.  സര്,  പരനിണനിത
പ്രജനമായ അങ്ങച ഇരനിക്കണര. അന്നച ബഹുമമാനനപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് ബജറച അവതരണ
കവളയനില്  കവനറമാനര  ഉന്നയനിക്കമാന  പമാടനിലമാനയന്ന  നനിലപമാടച  സക്വസ്പീകേരനിച്ചു.
ഉന്നയനിക്കമാനകപമാലര  അനുവദനിചനില.  ഇതച  വളനര  കൃതദ്യമമായ  കരഖയമാണകലമാ; ഇതച
സഭയനില് നനിങ്ങള് വചനിലകലമാ;  അതുനകേമാണച അകനക്വഷണമനിനലന്നമാണച അന്നനത
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ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി മറുപടനി പറഞതച.  ഇവനിനട ഇന്നച ചര്ചമാവനിഷയമമാകുന്ന
കേമാരദ്യര സഭയനില് ആനരങനിലര വകചമാ; സഭയച പുറത്തുകപമായനി  പത്രസകമ്മേളനതനില്
പറഞതലമാനത  സഭയനില്  വകചമാ;   ഇതച  സഭയനില്  പരനികശമാധനിക്കുന്ന
കഡമാകേഷ്യുനമനമായനി മമാറമാന ആനരങനിലര തയ്യമാറമാകയമാ? ............(ബഹളര)............

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച: ബഹുമമാനനപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച പ്രസ്തുത വനിഷയര
സഭയനില് ഉന്നയനിചതമാണച. 

കഡമാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമാമസച  ഐസകേച:   സഭയനിനല  കേസ്പീഴച വഴക്കങ്ങള്  വച്ചുര
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  നചയര്  മുനകേമാലങ്ങളനില്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  റൂളനിരഗച  അനുസരനിച്ചുര
ശക്ധര് &  കേകൗള്  അനുസരനിച്ചുര    ഇതച  സഭമാനടപടനികേള്  നനിര്തനിവചച  ചര്ച
നചകയ്യണ  കേമാരദ്യമനില.  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  സര്ക്കമാര്  ഇക്കമാരദ്യതനില്  എന്തമാണച
നടന്നനതന്നച  പരനികശമാധനിക്കുന്നതനിനച  ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനികയമാടച  ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണച.
ആ റനികപ്പെമാര്ട്ടച  വനകേഴനിയുകമ്പമാള് അതനിനല ഉള്ളടക്കനമന്തമാനണനള്ളതച സഭനയ
അറനിയനിക്കുര.  അതുനകേമാണച  ഈ  വനിഷയര  സഭ  നനിര്തനിവചച  ചര്ച  നചകയ്യണ
ആവശദ്യമനിനലന്നമാണച എനന അഭനിപ്രമായര.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന: സര്, ഇന്തദ്യന ഭരണഘടനയുനട ആര്ട്ടനിക്കനിള് 202
അനുസരനിചച സഭയനില് ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി വയ്കക്കണ ബജറച അഥവമാ ആനക്വല്
ഫനിനമാഷദ്യല്  കസ്റ്റേറചനമനമാണച  ഈ  വനിവമാദതനിനച  കേമാരണമമായനിരനിക്കുന്നതച.
സര്ക്കമാരനിനന  സരബനനിചനിടകതമാളര  ഇതച  കകേമാണ്സ്റ്റേനിറഡ്യൂഷണല്  ഒബനികഗഷനമാണച.
കേഴനിഞ  നവള്ളനിയമാഴ്ച  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പെനികക്കണ  ബജറമാണച
അവതരണതനിനുമുമ്പച  കചമാര്ന്നതച.  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുമമായനി  ബനനപ്പെട്ട
keralafmpr2016@gmail.com എന്ന  നമയനില്  ഐഡനിയനില്  നനിന്നമാണച
മമാധദ്യമപ്രവര്തകേര്  ഉള്നപ്പെനടയുള്ളവര്ക്കച  ബജറനിനല  പ്രധമാനനപ്പെട്ട  കേമാരദ്യങ്ങള്
അയച്ചുനകേമാടുതതച.  ബജറനിനല പ്രധമാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുര ഫസ്പീകചഴ്സുകേളുനമലമാര മനനി
സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പമായനി  ദൃശദ്യമമാധദ്യമങ്ങളനിലര  കസമാഷദ്യല്
മസ്പീഡനിയയനിലര വനതുടങ്ങനിയനിരുന. ..........(ബഹളര)......  xxxxx1.........   നനിങ്ങള്
എന്തമാണച കേമാണനിക്കുന്നതച? ............(ബഹളര)............ 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:    പസ്പീസച........... ഇതച ശരനിയല. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  ഞമാന നുണപറയുകേയമാനണന്നച പറഞതനിനമാണച
xxxxxxx2 എനപറഞതച. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അനതമാനര  സഭമാകരഖയനില്  ഉണമാവുകേയനില.   ആനരങനിലര
സസ്പീറനിലനിരുന്നച  കേമനച  പറഞമാല്  സഭമാകരഖയനില്  ഉണമാകേനില.......പസ്പീസച..........
(ബഹളര)....... സകഭദ്യതരമമായ  ഒരു വമാക്കുര കരഖകേളനിലണമാകേനില.....പസ്പീസച.........ഇരനിക്കൂ.....

1,2 സഭമാദദ്യക്ഷനന നനിര്കദ്ദേശപ്രകേമാരര കരഖയനില്നനിനര നസ്പീക്കര നചയ്തു. 
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  ഞമാന ഇതച അവതരനിപ്പെനിച്ചുനകേമാണനിരനിക്കുകമ്പമാള്
ഞമാന  പറയുന്നതച  നുണയമാനണന്നച  പറഞതച  xxxx3 എന്നമാണച.   ഇ-നമയനില്
ഐഡനിയനില്  നനിനമമാത്രമല  കചമാര്ന്നതച.  അന്നച  രമാവനിനല  പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കനപ്പെട്ട
നമകടമാ  വമാര്ത എന്ന പത്രതനില്  ഇതുസരബനനിച എലമാ  നനികുതനി  ഇളവുകേളുര
ഫണച  കപജനില്  നകേമാടുതനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇനതലമാര  മനനിയുനട  ഓഫസ്പീസനില്
നനിന്നമാണച  നകേമാടുതനിരനിക്കുന്നതച.  കപപ്പെര്  കലമാട്ടറനി  നറുനക്കടുപ്പെനിനച  ഫസ്പീസച,
സകൗകരമാര്ജ്ജ പമാനലകേളുനട കേരമാര് പ്രവൃതനികേള്ക്കച നനികുതനി  ഒരു ശതമമാനമമായനി
നനിജനപ്പെടുത്തുര,  കേയറ്റുമതനിക്കമാവശദ്യമമായ  പമാക്കനിരഗച  വസ്തുക്കള്ക്കുള്ള  നനികുതനി
ഒഴനിവമാക്കുര, വമാറച നനിയമകഭദഗതനി പ്രഖദ്യമാപനിക്കുര തുടങ്ങനിയ സുപ്രധമാനമമായ നനികുതനി
ഇളവുകേനളലമാര  ഈ  പത്രതനിലൂനട  പുറത്തുവന്നനിരനിക്കുകേയമാണച.   ബജറനില്
നനികുതനിയനിളവുകേള്  സരബനനിചച  പറഞനിരനിക്കുന്ന  അകത  വമാക്കുകേള്,   ഞമാന
സമയക്കുറവുമൂലര  അനതടുത്തു വമായനിക്കുന്നനില.  ബജറനിനല കപജനില് വചനിരനിക്കുന്ന
അകത  വമാക്കുകേള്  ഈ  പത്രതനിനന  ഫണച  കപജനില്  അതുകപമാനല
ആവര്തനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  മനനിയുനട  ഓഫസ്പീസനില്  നനിനര  ഇതച
കചമാര്തനിനക്കമാടുക്കമാനത ഈ പത്രതനിനന ഫണച കപജനില് എങ്ങനന വരുര? ബജറച
എനപറയുന്നതച  ഒരു  ഔകദദ്യമാഗനികേ  രഹസദ്യമമാണച.  അതച  ഏറവുര
പ്രധമാനനപ്പെട്ടതമാണച. 1957-ല്  ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി സനി. അചഷ്യുതകമകനമാന ബജറച
അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള് പ്രസനില് നനിനര ഇതച  കചമാരുകേയുണമായനി.  അതുസരബനനിച
കകേസച കകേമാടതനി  കേണ്വനികച  നചയ്തു.  ഈ സഭയനില് ഇ.എര.എസച.  നമ്പൂതനിരനിപ്പെമാടച
മുഖദ്യമനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാള്  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  അചഷ്യുതകമകനമാന
അവതരനിപ്പെനിച ബജറച കചമാര്നനവന്നച ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി സഭയനില് സമ്മേതനിച്ചു.
ഇതുസരബനനിച  കകേസച  ലഹകക്കമാടതനിയനില്  നചന്നകപ്പെമാള്  ജസ്റ്റേനിസച  കഗമാവനിന്ദേ
കമകനമാനുര  ജസ്റ്റേനിസച  അന്നമാ  ചമാണനിയുര  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  ഡനിവനിഷന  ബഞച
പറഞതച  ഇവനിനട  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറഞതനിനച
വനിരുദമമായനിട്ടമാണച.  അവര് പറഞതച  We are   clearly  of  the  opinion  that
Budget  Papers  are Official Secrets which cannot be published until the
Budget is actually presented in the Legislature and that contravention of the
same would amount to an offence under the Act എന്നമാണച. The contention
of the respondent therefore fails. ഇവനിനട സമാകങതനികേമമാനണന്നച ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
മനനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.   അതുര  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ലഹകക്കമാടതനി  അന്നച
പരനിഗണനിച്ചു. We don't agree with the argument that this is only a technical
offence.  It is certainly a serious offence which might have far reaching
consequences and repercussions on the economy of the State എന്നച കകേരള
ലഹകക്കമാടതനി പറഞനിരനിക്കുന്ന കേമാരദ്യമമാണച. It is a punishable offence under
section 5(1) and 5(2) read with section 9 of The Official Secrets Act 1922
3 സഭമാദദ്യക്ഷനന നനിര്കദ്ദേശപ്രകേമാരര കരഖയനില്നനിനര നസ്പീക്കര നചയ്തു.
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and  also  section  120(b)  of  the  IPC.   ഈ  കേമാരദ്യര  ലഹകക്കമാടതനി  വനിവനിധ
കകേസ്സുകേളനിലമായനി വളനര കൃതദ്യമമായനി വദ്യക്തമമാക്കനിയനിട്ടുണച.  മനനിയുനട ഓഫസ്പീസനിനല
എ.പനി.എസച.  ആണച  ഇതച  നചയ്തതച  എന്നച  ആകരമാപനിചച  അകദ്ദേഹനത  ആ
സമാനത്തുനനിനര നസ്പീക്കര നചയ്തു. യഥമാര്ത്ഥതനില്  ആദദ്യര  കുറര നചയ്തതച  മനനി
തനന്നയമാണച. സമാധമാരണ  ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനിയുര ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുനസക്രട്ടറനിയുര
ബജറച  തയ്യമാറമാക്കമാന നനികയമാഗനിക്കനപ്പെട്ട ഉകദദ്യമാഗസരുര പ്രസനിനല ജസ്പീവനക്കമാരുര
മമാത്രകമ അറനിയുകേയുള. ഈ ഉകദദ്യമാഗസനമാകരയുര പ്രസനിനല ജസ്പീവനക്കമാനരയുര ഈ
ബജറച പ്രനിനച നചയ്തതനിനുകശഷര മമാത്രകമ പുറത്തുവനിടുകേയുള. ഇതച ആരുര കേമാണമാന
പമാടനില.  അതരനമമാരു  ഔകദദ്യമാഗനികേ  രഹസദ്യമമാണച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മനനി  തനന
കപഴ്സണല് സ്റ്റേമാഫനില്നപ്പെട്ട ഒരമാള്ക്കച ലകേമമാറര നചയ്തതച. കപഴ്സണല് സ്റ്റേമാഫനില്നപ്പെട്ട
ഒരരഗതനിനച ബജറച ലകേമമാറര നചയ്തകപ്പെമാള്തനന്ന ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മനനി ഒഫനസച
കേമ്മേനിറച നചയ്തുകേഴനിഞ. കപഴ്സണല് സ്റ്റേമാഫനിനച കേളനിക്കമാന നകേമാടുകക്കണ കേളനിപ്പെമാട്ടമല
ബജറച  കരഖകേനളന്നച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മനനിനയ  ഞമാന  ഓര്മ്മേനപ്പെടുകതണ
ആവശദ്യമനില.  ഇവനിനട  മുനകേമാലത്തുണമായ  സരഭവങ്ങനളലമാര  അങ്ങച   ഇവനിനട
പറഞ, ശക്ധര് & കേകൗള് കപജച 8 - 787-ല് വളനര വദ്യക്തമമായനി പറയുന.  The
prevailing view is that until the financial proposals are placed before the
House, they are an Official Secret.  Parliament has ample power to enquire
into  the  conduct  of  Minister  in  suitable  proceedings  in  relation  to  the
leakage and the circumstances in which the leakage occurred.   ഇതനിനുമുമ്പച
പമാര്ലനമനനികലയുര  നനിയമസഭയനികലയുര  ബഡ്ജറച  കചമാര്തനപ്പെട്ടതുമമായനി
ബനനപ്പെട്ട  ചര്ചകേള് പരനികശമാധനിചമാല് മനസനിലമാകുര. അനതലമാര ധനകേമാരദ്യവകുപ്പെച
മനനിമമാര് അറനിയമാനത  പ്രസനില് നനിനര മറ്റുര കചമാര്തനപ്പെട്ടതമാണച. ഇവനിനട ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനി  തനന്ന  വമാര്തകേള്ക്കുകവണനി  ഇതച  കചമാര്തനിനക്കമാടുത്തുനവനള്ളതമാണച
ഇവനിടനത വദ്യതദ്യമാസര.  എന്തനിനുകവണനിയമാണകന്നമാ ഇതച നചയ്തതച. കേഴനിഞ കുകറ
ദനിവസങ്ങളമായനി  വലനിനയമാരു  ബഡ്ജറച  വരമാന  കപമാകുനനവനന്നമാരു  പ്രതസ്പീതനി
സൃഷ്ടനിചച  വമാര്തമാ  മമാധദ്യമങ്ങളനില്  സമാനര  പനിടനിക്കമാന  കവണനി   നടതനിയ
നവപ്രമാളതനിനനിടയനില്  കചമാര്തനപ്പെട്ടതമാണച.  അതമാണച  യമാഥമാര്ത്ഥദ്യര.  മുമ്പച
ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനിമമാരുനട ഭമാരദ്യമമാര് കപമാലര ഒരു മമാസക്കമാലകതയച കഷമാപ്പെനിരഗച
മമാറനിവയ്ക്കുര.   കേമാരണര  അവര്  കഷമാപ്പെനിരഗനിനച  കപമാകുകമ്പമാള്   ഏനതലമാര
സമാധനങ്ങളമാണച  കൂടുതല്  വമാങ്ങുന്നതച  എന്നച  കേനണതനി  ആ  സമാധനങ്ങള്
കേരനിഞന്തയനില്  പൂഴനിവയമാനുള്ള  ശമങ്ങള്  നടക്കുര.   1956 മമാര്ചച  3-നച  കലമാകേച
സഭയനില് ശസ്പീ. എ.  നകേ.  കഗമാപമാലനുര   കഡമാ.  ലങമാസുന്ദേരവുര  ബജറച  കചമാര്ച
ശദയനില്നപ്പെടുതനി.   അന്നച   നഡപഡ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്  അനന്തശയനര  അയ്യങമാര്
പറഞ, The Govt. has the custody of these papers  and therefore it  can
investigate the matter under the Official Secrets Act, Sec.5 of the Act and
punish  the  people   responsible.   എലമാക്കമാലത്തുര  ഇതച  വളനര  വദ്യക്തമമായനി
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സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുണച.  2008-ല് പമാര്ലനമനനില് ബജറച അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പമായനി
ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുനട  ഓഫസ്പീസനിലര  മനിനനിസനിയനിലര  ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന  ശസ്പീ.  പനി.  ചനിദരബരര  നചയ്ത  precautions   ഒന്നച
ശദനിക്കണര.  In  this  electronic  age,  Sir  the  Union  Finance  Ministry  is
taking  no  chances  and  ensuring  that  the  contents  of  the  Budget  to  be
presented  by  Finance  Minister  P.  Chidambaram  in  Parliament  are  not
leaked out before he begins to read his Budget Speech.  Security agencies
have  setup  a  small  telephone  tapping  Exchange  in  North  Block.   The
electronic contraption can intercept private mobile operators' cell numbers.
Electronic  swiping devices installed on either side of the corridors of the
Finance  Ministry  section  of  the  North  Block.  The  mini  intercepting
exchange will also keep a close eye on the 100 odd land line telephone
numbers installed in the Chambers of various bureaucrats.  The Intelligence
Bureau has also blocked email facilities to most of the computers in the
Offices  of  the  Union  Finance  Ministry.   The  entrance  of  the  Finance
Ministry itself have been cocooned in an electronic umbrella  - a huge steel
frame  housing  a   special  X-ray  scanner   fitted  with  computers.   The
Finance Ministry Office in the North Block of the Central Secretariat  is
normally opened round the year and you can easily walk in after obtaining
a pass  at  the reception,  no more at  least  not  till  the Finance Minister
presents  his  Budget  proposals  in  Parliament.    പമാര്ലനമനനിലര
നനിയമസഭകേളനിലര  എത്ര ഗകൗരവകതമാടുകൂടനി,  എത്ര ശദമാപൂര്വ്വമമാണച ഈ ബജറച
കഡമാകേഷ്യുനമനചസച  ലസ്പീക്കച  നചയ്യമാനത  സൂക്ഷനിച്ചുവയ്ക്കുന്നതച   എന്നതനിനന  ഏറവുര
പ്രധമാനനപ്പെട്ട ഉദമാഹരണമമാണച ഇവനിനട സൂചനിപ്പെനിചതച.  ഇവനിനട നടന്നതച കൃതദ്യമമായ
സതദ്യപ്രതനിജമാ ലരഘനമമാണച.  Oath of Secrecy under Article 188 of the
Constitution  of  India   form  V and   VI  of the third  Schedule  to  the
Constitution.    സമാധമാരണ  ഇവനിനട  Oath  of  secrecy  സതദ്യപ്രതനിജ
നചയ്യുന്നതമാണച.  എന്തമാണച ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മനനി സതദ്യപ്രതനിജ നചയ്തതച; I will
not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons
any matter which shall be brought under my consideration or shall become
known to me  as a Minister for the State  except as may be required for the
due discharge of my duties as such Minister.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന,  പസ്പീസച....കേണ്ക്ലൂഡച.

ശസ്പീ  .    വനി  .  ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  രണച  മനിനനിട്ടുകൂടനി  കവണര.  ഇവനിനട ബഹളര
ഉണമായതകല;  2006-ല്  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മനനി കഡമാ. ടനി. എര. കതമാമസച ഐസകേച
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പറഞതുകൂടനി  ഞമാന  പറയമാര.  അകദ്ദേഹര  മനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാള്  ഇതുകപമാനല
ആകരമാപണര  വന.    ആഡരബര  വസ്തുക്കള്ക്കച  നനികുതനി  കൂട്ടുനമന്നച  മുനകൂട്ടനി
അകദ്ദേഹര   പറഞനവന്നമാണച  അന്നച  ആകരമാപണര  വന്നതച.  അന്നച  അകദ്ദേഹര
പറഞ  മറുപടനി  "ആഡരബര  വസ്തുക്കളുനടകമല്  കൂടുതല്  നനികുതനി
ചുമതണനമനള്ളതച നനിങ്ങള് ഏതച സമാമ്പതനികേ ശമാസ്ത്രഗ്രന്ഥനമടുതമാലര അവനിനട
പഠനിപ്പെനിക്കുന്ന  പ്രനിനസനിപ്പെനിള്  ആണച”എന്നമാണച.  140  ആഡരബര  വസ്തുക്കളനില്
ഇന്നയനിന്ന  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കച  ഇന്നയനിന്ന  നനിരക്കമായനിരനിക്കുനമന്നച
പറഞകേഴനിഞമാല്  അതനില്   ബജറച  കചമാര്ചയുണച.  ഇവനിനട  ഈ  പത്രതനില്
വന്നനിരനിക്കുന്നതനില്  മൂന്നച  ഐറതനില്  നകേമാടുതനിരനിക്കുന്ന  നനികുതനിയനിളവുകേള്
മുനകൂട്ടനി  ഇന്നയനിന്ന  ഐറതനിനമാനണന്നച  കൃതദ്യമമായനി  പറഞനിരനിക്കുന.  .......
(ബഹളര)......അങ്ങച  തനന്ന ഈ നനിയമസഭയനില് ബജറച  കചമാര്ചയുണച    എന്നച
പറഞനിരനിക്കുകേയമാണച.  പമാര്ലനമനറനി  അഫകയഴ്സച  വകുപ്പുമനനി  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
എ.നകേ. ബമാലന പുറത്തുപറഞ.  ഈ ബജറനില് മുഴുവന എര.ടനി.യുനട  കേഥകേളമാണച.
ഇതച കചമാര്ന്നകപ്പെമാള് എര.ടനി.യുനട ഏനതങനിലര ഒരു കേഥ പുറത്തുവകന്നമാ എന്നമാണച
കചമാദനിചതച.  എര.ടനി.യുനട കേഥയല ബഡ്ജറച കഡമാകേഷ്യുനമനച.  എര.ടനി.യുനട കേഥയനില്
ഇവനിനട  പരമാമര്ശനിക്കമാത  വമാരനിക്കുഴനി  എന്ന  കേഥയുണച.  ആ  വമാരനിക്കുഴനിയനില്
അകേനപ്പെട്ട  ആനയമാണച കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  ഐസകേച.   എര.ടനി.യുനട
നമായകേനുര കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച ഐസക്കുര തമ്മേനിലള്ള വദ്യതദ്യമാസര അവനിനട
സമൂഹവുര  ചുറ്റുപമാടുകേളുമമാണച വമാരനിക്കുഴനി തസ്പീര്തനതങനില് ഇവനിനട കഡമാ.  ടനി.  എര.
കതമാമസച  ഐസകേച  സക്വയര  വമാരനിക്കുഴനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടമാണച  അതനിനകേതച
വസ്പീണനിരനിക്കുന്നതച.  ഒറ  കപമായനിനച  പറഞച  ഞമാന  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.
നനിയമസഭയനില്  ആദദ്യമമായനി  ഈ  സരഭവമുണമായകപ്പെമാള്  അന്നനത  ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനി  സനി.  അചഷ്യുതകമകനമാന  സഭയനില്  എടുത  നടപടനി  വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു
പറഞതച, A little later a Cabinet Meeting was held and it was decided that
a thorough enquiry and investigation into this matter should be made as
such the Crime Branch of the Kerala Police were moved in to the matter.
And  they  were  directed  to   make  an  investigation  in  the  most
comprehensive manner.  The police moved the sub divisional magistrate
having  charge  of  the  Judicial  District  Magistrate  for  permission  to
investigate  the  case  as  it  happen  to  be  a  non-cognisable  offence.
ഇ.എര.എസച.-നനയമാണച  നനിങ്ങള്  എലമാക്കമാരദ്യതനിലര  മമാതൃകേയമാക്കുന്നനതങനില്,
എലമാക്കമാരദ്യതനിലര  സനി.  അചഷ്യുതകമകനമാനനയമാണച  മമാതൃകേയമാക്കുന്നനതങനില്,
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  ഇ.എര.എസച.-നന  മമാതൃകേയമാക്കനിനക്കമാണച  അടനിയന്തരമമായനി
മനനിസഭമാകയമാഗര കചര്ന്നച  അങ്ങയുനട ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിനയ ഒന്നമാര പ്രതനിയമായനി
കകേനസടുക്കമാന   നനിര്കദ്ദേശര  നകേമാടുക്കണനമന്നച  ഞമാന   അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന......
(ബഹളര)...........
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസച  കേണ്ക്ലൂഡച....അങ്ങച  പറയുന്ന  കേമാരദ്യങ്ങനളമാനക്ക
ഗകൗരവമുള്ളതമാണച.  സമയതനില് ഒതുങ്ങനിനനിന്നച സരസമാരനിക്കണര.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  ഞമാന  കേണ്ക്ലൂഡച  നചയ്യുന.  ഇങ്ങനന
ബഹളമുണമാക്കനിനക്കമാണനിരുന്നമാല് ഞമാന എന്തുനചയ്യുര.    ഇതച ഈ സഭകയമാടുള്ള
അവകഹളനമമാണച.  എലമാര  പുറതച  നകേമാടുതനിട്ടച  അതച  ഈ  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപ്പെനികക്കണ കേമാരദ്യമുണമായനിരുകന്നമാ; അതനിനനക്കമാള് നലതച പുതരനിക്കണര
ലമതമാനനിയനില്  കപമായനി   പ്രസരഗനിചനിരുനന്നങനില്  ഇവനിനട  കേനിട്ടനിയതനികനക്കമാള്
കൂടുതല്  കേയ്യടനി   കേനിട്ടുമമായനിരുന.......(ബഹളര)....   സതദ്യപ്രതനിജമാ ലരഘനര,
ഒഫസ്പീഷദ്യല് സസ്പീക്രട്ടച ആകനിനന ലരഘനര,  നനിയമസഭകയമാടുള്ള അവകഹളനര  ഈ
മൂനകേമാരദ്യങ്ങളുര ഗകൗരവമമായനി  പരനിഗണനിച്ചുനകേമാണച സഭമാനടപടനികേള് നനിര്തനിവചച
ചര്ച നചയ്യണനമന്നച ഞമാന അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന. 

ധനകേമാരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എര  .   കതമാമസച നഎസകേച): സര്,
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  വനി.ഡനി.  സതസ്പീശകനമാടച  എനനിക്കച  നന്ദേനിയുണച.   ഈ  ബജറച
പുതരനിക്കണര  ലമതമാനതനികലമാ  പുറകതമാ  നമാട്ടുകേമാരുനട  മുന്നനില്വകചമാ
അവതരനിപ്പെനിചമാല്  ഇതനിലമധനികേര  കേയ്യടനി  കേനിട്ടുനമന്നച  സമ്മേതനിചതനില്  വലനിയ
സകന്തമാഷര.  ഇതമാണച ഇവനര കവവലമാതനിനപ്പെടുത്തുന്നതച.  ശസ്പീ.  വനി.ഡനി.  സതസ്പീശന
എകന്നമാടച കചമാദനിച ഒരു പ്രധമാനനപ്പെട്ട കചമാദദ്യര,  എന്തുനകേമാണമാണച  1957-ല് നടന്ന
സരഭവനത  നനിങ്ങള്  സഭയനില്  പരമാമര്ശനിക്കമാതനിരുന്നതച;  അന്നച
നടതനിയതുകപമാലള്ള  ഇനനവസ്റ്റേനികഗഷനുര  ക്രനിമനിനല്  നടപടനിയുര
സക്വസ്പീകേരനിക്കമാതനതന്തച  എനള്ളതമാണച.   രണച  കേമാരണങ്ങളുണച.   ഒന്നമാമനത
കേമാരണര,  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവനികനമാടച  സക്വലര  ബഹുമമാനര
കൂടുതലള്ളതുനകേമാണമാണച.  എന്തമാണച കേമാരദ്യര; Official Secret ആകനില് എന്തമാണച
പറയുന്നതച;   a)  Wrongful  communication  of  Information  എനള്ള
നസക്ഷനനില് a) wilfully communicates a code or password വനിവരങ്ങനളലമാര.
Wilfully...  ആ criminal intend ഉനണങനില് മമാത്രകമ  Official Secret ആകനിനച
വനിരുദമമായനി വരനികേയുള. .......(ബഹളര)......രണമാമകതതച,  ഈ ഇനഫര്കമഷന
ഏനതങനിലര  കഫമാറനിന  പവറനിനനകയമാ  കസഫനി  ഓഫച  ഗവണ്നമനനിനനകയമാ
ബമാധനിക്കണര.  ഇനനിയുള്ളതമാണച  പ്രധമാനര.   ബഹുമമാനനപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷ കനതമാവച
കകേള്ക്കണര.  If  any person voluntarily receives any secret official code or
password or any sketch, plan, model, article, note, document, information
ഇനതമാനക്ക  ഒഫസ്പീഷദ്യല്  സസ്പീക്രട്ടമാണച  എന്നച  അറനിയുനനണങനില്  അകദ്ദേഹമനിതച
പരസദ്യനപ്പെടുതമാന പമാടനില, പറയമാന പമാടനില.  If he does, he shall be guilty of
offence under the Section. 
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പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച  (ശസ്പീ  .    രകമശച  നചന്നനിതല):  സര്,  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട

ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനികയമാടുള്ള  എലമാ  ബഹുമമാനവുര  വചച  പറയുന,  അങ്ങച  ഒരു

കപ്രമാസനികേഡ്യൂഷനച  തയ്യമാറമാകേണര.  ബഹുമമാനദ്യനമായ  മുഖദ്യമനസ്പീ,  സനി.

അചഷ്യുതകമകനമാന  നചയ്തതുകപമാനല  കേദ്യമാബനിനറച  കൂടനി  ഒരു  അകനക്വഷണതനിനച

തയ്യമാറമാകേണര.  ഞമാന  കുറര  നചയ്തനിട്ടുനണങനില്  ഞമാനുര  അതനിനകേതച  വരനട്ട.

എനനിക്കച  യമാനതമാരു മടനിയുമനില.  അങ്ങച അതനിനച  തയ്യമാറുകണമാ;  wilfully  ആകണമാ

അലകയമാ എന്നച അങ്ങമാകണമാ തസ്പീരുമമാനനിക്കുന്നതച?......(ബഹളര)...........

കഡമാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമാമസച  ഐസകേച  : സര്,  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ

കനതമാവച  ഈ  കരഖ  സഭയനില്  സമര്പ്പെനിചനില,  മറനിചച  ഈ  സഭയനില്  ഇതനിനന

അവതരണര നടക്കുകമ്പമാള് വനില്ഫുള്ളലമാനത inadvertent ആയനി കേനിട്ടനിയ കരഖ വചച

സഭയുനട  പരനിഗണനയനില്  നനില്ക്കുന്ന  കേമാരദ്യര  പരസദ്യനപ്പെടുതനി  മമാധദ്യമങ്ങളനില്

വരുത്തുകേയമാണച  നചയ്തതച.   രണച  കേമാരണങ്ങളുനണന്നച  ഞമാന  പറഞ.   ഒന്നച,

ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവനികനമാടുള്ള  ബഹുമമാനര.   രണച,  ഞങ്ങളനിതച

സസ്പീക്രട്ടച  കരഖയമായനി,   ഒരു ബജറച  കഡമാകേഷ്യുനമനമായനി  കേരുതുന്നനില.   അതുനകേമാണച

ഇതച കചമാര്ന്നതമായനി ഞങ്ങള് കേണക്കമാക്കുന്നനില.  

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച (  ശസ്പീ  .   രകമശച നചന്നനിതല  ): സര്, ബഡ്ജറച ഒരു സസ്പീക്രട്ടച

കരഖയലമാനയനള്ളതമാണച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിനട

പറഞതച.   അതച  ശരനിയമാകണമാ;  ബജറച  സസ്പീക്രട്ടച  കരഖയകല;  അങ്ങനനനയങനില്

ആര്ക്കച  എവനിനട  വച്ചുകവണനമങനിലര  വമായനിച്ചുകൂകട;  ബജറച  എന  പറയുന്നതച

സസ്പീക്രട്ടമാകണമാ അലകയമാ?

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ഞമാന കകേട്ടതച  അങ്ങനനയല.  പുറത്തുവന്നതച സസ്പീക്രട്ടലമാനയന്നമാണച

പറഞതച.

കഡമാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമാമസച ഐസകേച  : സര്,  ഞമാന എനന മറുപടനി  പ്രസരഗര

ആരരഭനിചതുതനന്ന  ഭരണഘടനയനില്  പറഞനിട്ടുളള  സസ്പീക്രട്ടച  കഡമാകേഷ്യുനമനച സച

ഏനതമാനക്കയമാനണന്നച  പറഞനകേമാണമാണച.  ആനക്വല് ഫനിനമാനഷദ്യല് കസ്റ്റേറചനമനര

അതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടച  സഭയനില്  വയ്ക്കുന്ന  ഏകേകദശര  മുപ്പെകതമാളര  കരഖകേളുമുണച.

അതച  പവനിത്രമമാണച;  സസ്പീക്രട്ടമാണച.  ഈ  കരഖകേനളമാനര  പുറത്തുകപമായനിട്ടനില;

കചമാര്ന്നനിട്ടനിനലനള്ളതമാണച സര്ക്കമാരനിനന അടനിസമാന നനിലപമാടച.  
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ശസ്പീ  .    രകമശച  നചന്നനിതല  : സര്,  കപമായനിനച  ഓഫച  ഓര്ഡര്.   കകേരള

നനിയമസഭയുനട  ഹമാനഡച  ബുക്കച  ഓഫച  നമകമ്പഴ്സനിനകേതച  കപജച  നര.  19-ല്  At

present, the Minister for Finance presents the following documents to the

Legislature on the day allotted for the presentation of the Budget and he

does it with a speech :- (1)........ (12)  Speech by the Minister for Finance

എന്നച.  ഈ  ബഡ്ജറനില്  അങ്ങച  പറയുന്ന  മുഴുവന  കരഖകേകളമാനടമാപ്പെര  ബജറച

സസ്പീച്ചുകൂടനി  നനില്ക്കുകേയമാണച.  ബജറച  സസ്പീചച  ഇതനിനന  ഭമാഗമനലന്നച  എങ്ങനന

പറയമാന കേഴനിയുര?  ഇതനിനച അങ്ങയുനട റൂളനിരഗച കവണര.  

കഡമാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമാമസച  ഐസകേച  : സര്,  അകദ്ദേഹര  റൂളനിരഗച  നല്കുര.
ഇകപ്പെമാള്  ഞമാന  പറയുന്നതച  കകേള്ക്കൂ.    1957-ല്  എന്തമാണച  നടന്നതച?  ബജറച
സസ്പീചനിനന  കകേമാപ്പെനി  പ്രസനില്  നനിന്നച  അനധനികൃതമമായനി  ഒരു  നനഞ  ബനനിയന
മുകേളനിലനിട്ടച  ഒപ്പെനിനയടുതച  പുറതച  പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച  നചയ്തതച.   അങ്ങനന
ബജറച  സസ്പീചനിനന  ഭമാഗമമായനികട്ടയല  ഇതച  കപമായനിട്ടുള്ളതച.   ഇവനിനട  ഈ  ബജറച
സഭയനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുനനവന്നച പറഞച ഞമാന പ്രസരഗര നടതനി ഏകേകദശര
മുക്കമാല് ഭമാഗമമായനിക്കഴനിഞകപ്പെമാഴമാണച അബദവശമാല് ഇതനികലയച വരുന്നതച.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : നയസച.... പസ്പീസച..... അനങ്ങമാന്നച പൂര്തസ്പീകേരനിക്കൂ.

കഡമാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമാമസച ഐസകേച  : ഞമാന പറഞകേഴനിഞ.  ആരനനസ്റ്റേനി
വരുനമനള്ളതച  സര്ക്കമാര്  ഡനിക്ലയര്  നചയ്ത  ഒഫസ്പീഷദ്യല്  നനിലപമാടമാണച.
ആരനനസ്റ്റേനിക്കുള്ള  സഷ്ടസ്പീകേരണതനില് ചനിലതച പരസദ്യമമായനി സര്ക്കമാര് ഇവനിടനത
വദ്യമാപമാരനികേള്ക്കുര  ജനങ്ങള്ക്കുര  നകേമാടുതനിട്ടുള്ള  കേമ്മേനിറചനമനചസമാണച.   ഇതുവചച
ഊഹനിചച  ചനില  പത്രങ്ങളനില്  വനനവന്നലമാനത  ഒരു  കേമാരദ്യവുര  ബജറനികനതമായനി
പുറത്തുകപമായനിട്ടനില.  ഇതച സഭ നനിര്തനിവചച ചര്ച നചകയ്യണ ആവശദ്യമനിനലന്നമാണച
എനന അഭനിപ്രമായര.  

മുഖദ്യമനനി (  ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന  ): സര്, ഇവനിനട ബഹുമമാനനപ്പെട്ട അരഗര
ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  ഉന്നയനിച  രസ്പീതനിയനിലള്ള  സതദ്യപ്രതനിജമാ
ലരഘനമുണമാനയന്നച  പറയമാന  കേഴനിയനില.  സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പച
ഔകദദ്യമാഗനികേ  ബജറച  കരഖകേള്  പുറത്തുകപമാകുകേകയമാ  പ്രസനിദസ്പീകൃതമമാകുകേകയമാ
നചയ്തനിട്ടനില.   ഇവനിനട  രഹസദ്യ സക്വഭമാവമടങ്ങനിയ ബജറച  കരഖകേകളമാ  ബഡ്ജറനിനന
ഭമാഗമമായ  ആനക്വല്  ലഫനമാനഷദ്യല്  കസ്റ്റേറചനമകനമാ  ബജറച  അവതരണതനിനുമുമ്പച
പുറത്തുവന്നനിട്ടനില.  ബജറച  പ്രസരഗതനിനന  പ്രധമാന  ഘട്ടങ്ങള്  കേഴനിഞതനിനു
കശഷമമാണച  ബഹുമമാനദ്യനമായ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവച  കരഖകേള്  കചമാര്നനവന്ന
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ആകരമാപണര  സഭയനില്  ഉന്നയനിക്കുന്നതച.   അകപ്പെമാള്തനന്ന  ഇക്കമാരദ്യതനില്
അകനക്വഷണര  നടത്തുനമന്നച  ഞമാന  ഉറപ്പുനല്കേനിയനിരുന.  അകനക്വഷണര  നടതനി
റനികപ്പെമാര്ട്ടച  നല്കേമാന ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനികയമാടച  ആദദ്യരതനന്ന ആവശദ്യനപ്പെട്ടു.  ചസ്പീഫച
നസക്രട്ടറനി  ഇതനിനകേര  ഒരകനക്വഷണര  നടതനിക്കഴനിഞ.  സഭയനില്  ബജറച
അവതരനിപ്പെനിച്ചുനകേമാണനിരനിനക്ക  ബജറനികലനതന്ന  രസ്പീതനിയനില്  ചനില  ഭമാഗങ്ങള്
കസമാഷദ്യല്  മസ്പീഡനിയയനില്  പ്രചരനിച്ചുനവനര  ഇതച  ഭരണഘടന  അനുശമാസനിക്കുന്ന
ചുമതലകേളുനട  ലരഘനമമാനണനമമാണച  ആകരമാപണമുണമായതച.  ഇതനില്
കേഴമ്പനിനലനള്ളതമാണച  ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനിയുനട  കേനണതല്.  തന്നനിലര്പ്പെനിതമമായ
ചുമതലയുനട  നനിര്വ്വഹണതനില്  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുനട  ഭമാഗത്തുനനിന്നച  ഒരു
തരതനിലമുള്ള  വസ്പീഴ്ചയുര  ഉണമായനിട്ടനിനലന്നച  ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനി  അറനിയനിചനിട്ടുണച.
ഭരണഘടനയുകടകയമാ  ഒഫസ്പീഷദ്യല്  സസ്പീക്രട്ടചസച  ആകനികലകയമാ  നനിയമസഭമാ
നടപടനിക്രമങ്ങളനികലകയമാ  ഏനതങനിലര  വദ്യവസകേളുനട  ഒരു  തരതനിലള്ള
ലരഘനവുര  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുനട  ഭമാഗത്തുനനിനര  ഉണമായനിട്ടനില.   ഇതച
അകനക്വഷനിക്കമാന  ചുമതലനപ്പെടുതനിയ  ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനി  ബജറച  കരഖകേള്
കചമാര്ന്നനിനലന്ന  നനിലപമാടനില്തനന്നയമാണച  നനില്ക്കുന്നതച.  എന്നമാല്  ബജറച
അവതരണര  പൂര്തനിയമാക്കനിയകശഷര  ബജറനിനന  ലഹലലറചസമായനി
മമാധദ്യമങ്ങള്ക്കച  നല്കേമാന  തയ്യമാറമാക്കനിയനതന്നച  കേരുതമാവുന്ന  ചനില  ഭമാഗങ്ങള്
മമാധദ്യമങ്ങളനില്  പ്രതദ്യക്ഷനപ്പെട്ടുനവനള്ളതച  ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനി  അകനക്വഷണതനിനന
ഭമാഗമമായനി പരനികശമാധനിക്കുകേയുണമായനി.  അക്കമാരദ്യതനില് ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനിയുനട
ഓഫസ്പീസനിനല  ഒരുകദദ്യമാഗസനന  ഭമാഗതച  ശദക്കുറവുണമായനിനയന  മമാത്രമമാണച
ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനിയുനട  കേനണതല്.  ആ ഉകദദ്യമാഗസനന  മമാറനിനനിര്തനിയനിട്ടുണച.
ഇതനിനന  ബജറച  കചമാര്ചയമായനി  ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കുകേയുര  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുനട
രമാജനിക്കമായനി  മുറവനിളനി  കൂട്ടുകേയുര  നചയ്യുന്നതച  ഈ  ജനകക്ഷമ  ബജറനിനന  നനിറര
നകേടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പുകേമറ  സൃഷ്ടനിക്കല്  മമാത്രമമാണച.  ഭരണഘടനയുനട  202-ാം
അനുകച്ഛേദതനില്  നനിയമസഭയനില്  സമര്പ്പെനികക്കണതമാനണന്നച  അനുശമാസനിക്കുന്ന
ഒരു  കരഖയുര  അപ്രകേമാരര  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പമായനി  മമാധദ്യമങ്ങള്കക്കമാ
മറ്റുള്ളവര്കക്കമാ  ലഭദ്യമമായനിട്ടനില.  ആരുര  എവനിനടയുര  ഹമാജരമാക്കനിയനിട്ടുമനില.
നനിയമസഭമാ  ചട്ടങ്ങളുനടയുര  നടപടനിക്രമങ്ങളുനടയുര  ലരഘനര  ഉണമായനിട്ടുമനില.  ആ
നനിലയച  ബജറച  അവതരനിപ്പെനിചതച  സമാധുവനലന്നച  ആകരമാപനിക്കുന്നതച  തനികേച്ചുര
അടനിസമാനരഹനിതമമാണച.  ഇക്കമാരദ്യതനില്  സഭയുനട  അവകേമാശലരഘനവുര
ഉണമായനിട്ടനില.  ബജറച  അപ്പെമാനട  കചമാര്തനി  പ്രസനിദസ്പീകേരനിച  സരഭവതനില്കപ്പെമാലര
അവകേമാശലരഘനമനിനലന്നമാണച  ഈ  നനിയമസഭയനില്  മുമ്പച  റൂളനിരഗുണമായനിട്ടുള്ളതച.
സമമാന സമാഹചരദ്യര കലമാകേച സഭയനില് ഉണമായകപ്പെമാഴുര അവകേമാശലരഘനമനിനലന
തനന്നയമാണച  റൂളനിരഗച  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച.  ബജറച  അവതരണവുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടച
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പ്രതനിപക്ഷമുണമാക്കമാന  ശമനിക്കുന്ന  വനിവമാദര  ചമായകക്കമാപ്പെയനിനല  നകേമാടുങമാറച
മമാത്രമമാണച.  ഇന്തദ്യന  ഭരണഘടനയുനടകയമാ   നനിയമങ്ങളുനടകയമാ  ചട്ടങ്ങളുനടകയമാ
ലരഘനമുണമായനിട്ടനില.  സഭയുനടകയമാ  സമാമമാജനികേരുനടകയമാ അവകേമാശലരഘനമമായനി
കേമാണുന്നതുര  അപ്രകേമാരര  ഉന്നയനിക്കുന്ന  ആകരമാപണങ്ങളുര  അരഗസ്പീകേരനിക്കമാനമാവനില.
ഈ വനിഷയര  സഭമാ നടപടനികേള് നനിര്തനിവചച ചര്ച നചകയ്യണ ആവശദ്യമനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുനടയുര  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുനടയുര
വനിശദസ്പീകേരണതനിനന അടനിസമാനതനില് അടനിയന്തര പ്രകമയതനിനച അവതരണമാനുമതനി
നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയമാവതരണതനിനച അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു)

10.00 AM]

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച  (ശസ്പീ  .    രകമശച  നചന്നനിതല):  സര്,  ബഹുമമാനദ്യരമായ
ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനിയുനടയുര മുഖദ്യമനനിയുനടയുര വനിശദസ്പീകേരണര കകേട്ടമാല് ഞങ്ങള്
ഇവനിനട  സഭകയമാടച  മമാപ്പെച  പറയണനമന്നമാണച  കതമാനന്നതച.  കേമാരണര,  വമാദനി
പ്രതനിയമായനിരനിക്കുന്ന നനിലയനിലമാണച അവരനികപ്പെമാള് കേമാരദ്യങ്ങള് പറയുന്നതച. ഞമാന ഒരു
കേമാരദ്യര പറയമാനമാഗ്രഹനിക്കുന,  ഇന്തദ്യയുനടയുര കകേരളതനിനനയുര ചരനിത്രതനില്  ഒരു
ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുര  തനന ബജറച  കചമാര്തനിനക്കമാടുതനിട്ടനില.  കഡമാ.  ടനി.  എര.
കതമാമസച  ഐസക്കനിനുള്ള  ഒരു  വലനിയ  അരഗസ്പീകേമാരമമായനിട്ടമായനിരനിക്കുര  അതനിനന
കേമാണമാന  കേഴനിയുകേ.  അകദ്ദേഹതനിനന  പ്രസരഗര  കുറകബമാധര  നനിറഞതമായനിരുന.
അകദ്ദേഹര  ഈ  സഭനയ  വനിശക്വമാസതനിനലടുകക്കണതമായനിരുന.  അങ്ങച
ആദദ്യമമായനിട്ടലകലമാ ബജറച അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച. അങ്ങച അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന എട്ടമാമനത
ബജറമാനണന്നമാണച  എനന  വനിശക്വമാസര.  യമാനതമാരു  അവധമാനതയുര  ജമാഗ്രതയുര
കേമാട്ടമാനത  അങ്ങച  നടതനിയ ഒരു പ്രവര്തനതനിനച  ബഹുമമാനദ്യനമായ  മുഖദ്യമനനിക്കച
ഇകപ്പെമാള്  അങ്ങനയ  സരരക്ഷനികക്കണനി  വന്നതനില്  എനനിക്കച  കഖദമുണച.  ഈ
സരസമാനതച  അങ്ങച  അവതരനിപ്പെനിച  ബജറച.....(ബഹളര)...   അകദ്ദേഹതനിനന
പനി.എ.യുനട കേയ്യനില് നകേമാടുത്തു.  ലഹലലറചസച  പുറത്തു വന.  ബജറച  തകലദനിവസര
രമാത്രനിയനില്  വമായനിചച  കകേള്പ്പെനിക്കുന.  കവനറ  ആനരയുര  വമായനിചച  കകേള്പ്പെനിക്കനില.
കേദ്യമാബനിനറനില് ചര്ച നചയ്യനില.  ഫനിനമാനഷദ്യല് കസ്റ്റേറ്റുനമനച നകേമാടുതമാല് അതച മനനി
തനന്ന  കേദ്യമാബനിനറനില്വചച  മനനിമമാരുനട  കേയ്യനില്നനിന്നച  തനിരനിനകേ  വമാങ്ങുര.  അതസ്പീവ
കകേമാണ്ഫനിഡനഷദ്യലമായ ഈ മമാറര് എങ്ങനന മനനിയുനട പനി.എ.യുനട കേയ്യനില് കേനിട്ടനി
എന്നതച  വളനര  ഗകൗരവതരമമായ  കേമാരദ്യമകല;  മനനി   office  of  secrecy  എന്നതച
ലരഘനിചനിരനിക്കുന.  Oath  of  secrecy  ലരഘനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഒരനിക്കലര  അതച
മനറമാരമാകളമാടച  പറയമാന  പമാടനില.  ബഹുമമാനദ്യനമായ  മുഖദ്യമനസ്പീ,  അങ്ങനിതച
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പരനികശമാധനിക്കണര.  കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  ഐസകേനിനന  കഫസച  ബുക്കച
പരനികശമാധനിക്കണര.  മുഴുവന  കേമാരദ്യങ്ങളുര  ചനിത്രകതമാനടമാപ്പെര  രണ്ടു  ദനിവസരമുനപച
തയ്യമാറമാക്കനി വചനിരനിക്കുന എനള്ളതനിനന ശരനിയമായ ചനിത്രര അകങ്ങയച കേനിട്ടുര.  അങ്ങച
നനിഷ്പക്ഷമമായനി പരനികശമാധനിച്ചു കനമാക്കുകേ.  ബജറച  പ്രസരഗര  നടതനിനക്കമാണനിരനിക്കുന്ന
കവളയനില്  ഈ  ചനിത്രര  വരയമാന  കേഴനിയുകമമാ;  ഓകരമാന്നനികനയുര  ലഹനലറചസച
തയ്യമാറമാക്കമാന  കേഴനിയുകമമാ;  വര്ണ്ണനപ്പെമാലനിമകയമാടുകൂടനിയുള്ള  ഈ  ചനിത്രങ്ങനളമാനക്ക
തയ്യമാറമാക്കനിയതനിനന  പനിന്നനില്  ആരമാണച;  എത്ര  ദനിവസനമടുക്കുര?  ബജറനിനല  ഒരു
കരഖയുര കചമാര്ന്നനിനലന്നച അങ്ങച പറഞ. 'നമകടമാ വമാര്ത' എന്ന ദനിനപത്രതനിലൂനട
നനികുതനി വരുമമാനങ്ങളുനട ഇളവുകേള് മുഴുവന എങ്ങനന പുറത്തു വന?  സകൗകരമാര്ജ്ജ
പമാനലകേളുനട  കേരമാര്  പ്രവൃതനിക്കച  നനികുതനി  ഒരു  ശതമമാനമമായനി  നനിജനപ്പെടുത്തുര,
കേയറ്റുമതനിക്കച  ആവശദ്യമമായ  പമായനിരഗച  വസ്തുക്കളുനട  നനികുതനി  ഒഴനിവമാക്കുര,  വമാറച
നനിയമകഭദഗതനി പ്രഖദ്യമാപനിക്കുര. ഇനതലമാര നനികുതനി ഇളവുകേളമാണച അനലങനില് നനികുതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളമാണച.  ഇവനയലമാര  'നമകടമാ  വമാര്ത'  എന്ന  ദനിനപത്രതനില്  രമാവനിനല
അചടനിച്ചു  വന്നതനിനനപ്പെറനി  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കുര  മുഖദ്യമനനിക്കുര  എന്തമാണച
പറയമാനുള്ളതച?

ഇനതമാരു  ഗുരുതരമമായ  പ്രശ്നമകല?  അകങ്ങയച  ചമായകക്കമാപ്പെയനിനല
നകേമാടുങമാനറനന്നമാനക്ക  പറയമാര. അങ്ങച ഇരനിക്കുന്ന കേകസരയനിലനിരുന്ന ഇ.എര. ശങരന
നമ്പൂതനിരനിപ്പെമാടച  സഭ തുടങ്ങുന്ന സമയതച എന്തമാണച പറഞനതന്നറനിയമാകമമാ.  ബജറച
കചമാര്ന,  ഞങ്ങള് നടപടനിനയടുക്കുര.  ഈ ബജറച  കചമാര്ന എനള്ളതനിനച  ഇത്രയുര
വലനിയ ഉദമാഹരണങ്ങള് ഞങ്ങള് നല്കേനിയനിട്ടുര അങ്ങതനിനന നനിസമാരവല്ക്കരനിക്കമാന
ശമനിക്കുന്നതച  ശരനിയമാകണമാ.  ഇവനിനടയുള്ള  പ്രശ്നനമന്തമാണച;   പത്രക്കമാര്ക്കച
മമാത്രമമാകണമാ ഇതച  നല്കേനിയനതനള്ളതച ആര്ക്കറനിയമാര. Interested  പമാര്ട്ടനികേള്ക്കച
ഈ ബജറനിനന വനിവനിധ ഭമാഗങ്ങള് നല്കേനിയനിട്ടുകണമാനയന്നച എങ്ങനന നമുക്കറനിയമാന
കേഴനിയുര;  ആര്നക്കലമാര  അയച്ചു  നകേമാടുതനിട്ടുണച,  ആര്നക്കലമാര  ഇതുനകേമാണച
സമാമ്പതനികേ  ലമാഭര  ഉണമായനിട്ടുണച,  ആര്നക്കലമാര  ഇതുനകേമാണച  ഗുണമുണമായനിട്ടുണച
എന്നസ്പീ കേമാരദ്യങ്ങനളമാക്ക നമുക്കച  എങ്ങനന അറനിയമാന സമാധനിക്കുര?  ബഹുമമാനദ്യനമായ
ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  തനന  പനി.എ.യുനട  കേയ്യനില്  ഏല്പ്പെനിച്ചു.  ഇതച  പനി.എ.യുനട
കേയ്യനില്  ഏല്പ്പെനിക്കമാന  പമാടനില.  ഏല്പ്പെനിച  ബജറനിനല  നറകക്കമാര്ഡുകേള്
ആവശദ്യമുള്ളവര്നക്കലമാര  കചമാര്തനിനക്കമാടുതനിരനിക്കുന  എനള്ള  ഗകൗരവതരമമായ
പ്രശ്നമമാണച  ഇവനിനട  ഉണമായനിട്ടുള്ളതച.  ഒരു  ലസബര്  ലക്രരകൂടനി  ഇവനിനട
ഉണമായനിരനിക്കുന. ഇകതപ്പെറനി ഗകൗരവമമായനി അകനക്വഷനികക്കണതമാണച.

ബഹുമമാനദ്യനമായ  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിനട  ഒരു  അബദര  പറഞ.
ബജറച കരഖ എന്നതച,  അനലങനില് ബജറച എന പറയുന്നതച സസ്പീക്രട്ടച അല എന്നച.
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ബജറച  സസ്പീക്രട്ടനലങനില്  എന്തനിനമാണച  മുഖദ്യമനനിനയ  മമാത്രര  ഇതച  വമായനിച്ചു
കകേള്പ്പെനിക്കുന്നതച; മനനിസഭമാരഗങ്ങനള എന്തുനകേമാണച വമായനിച്ചു കകേള്പ്പെനിക്കുന്നനില?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   വനി  .   എസച  .   സുനനില് കുമമാര്): സര്, ഞമാന കപമായനിനച
ഓഫച  ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കുന.  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറയമാത
കേമാരദ്യമമാണച ബഹുമമാനദ്യനമായ പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച പറയുന്നതച. ബജറനിനന കരഖകേള്
സസ്പീക്രട്ടച  അല  എന്നച  ഒരനിക്കലര  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറഞനിട്ടനില.  ഇന്നച
പുറത്തുവനിടനപ്പെട്ടു എന പറയുന്ന കരഖ ബജറച കരഖയലമാതതുനകേമാണച അതച സസ്പീക്രട്ടച
അല എനമമാത്രമമാണച അകദ്ദേഹര പറഞനിരനിക്കുന്നതച. അതുനകേമാണച ബഡ്ജറച കരഖ
സസ്പീക്രട്ടച  അല  എന്നച  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറഞതമായനി  പറയുന്ന  കേമാരദ്യര
കരഖയനില് ഉണമാകേമാന പമാടനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: കരഖ പരനികശമാധനിചച നചയര് കവണ നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കമാര.

ശസ്പീ  .    രകമശച നചന്നനിതല: സര്,  ഞമാനുര കൃഷനി വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  വനി.  എസച.
സുനനില് കുമമാറുര കകേട്ടതകല;  ഇതച  Official  Secrets Act-നന ലരഘനമമാണച. IPC
120 B-യുനട ലരഘനമമാണച. ഞമാന ചസ്പീഫച നസക്രട്ടറനിക്കച ഒരു കേതച നകേമാടുതനിട്ടുണച.
ചസ്പീഫച നസക്രട്ടറനി പരനികശമാധനിക്കനട്ട. Official Secrets Act  അനുസരനിചച ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനി  കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  ഐസകേനിനന  കപ്രമാസനികേഡ്യൂട്ടച  നചയ്യമാനുള്ള
നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണനമന്നമാവശദ്യനപ്പെട്ടുനകേമാണമാണച  ഞമാന  ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനിക്കച
കേതച നകേമാടുതനിട്ടുള്ളതച. ക്ലമാസനിലഫഡച കഡമാകേഷ്യുനമനചനസലമാര പുറത്തു കപമായനിരനിക്കുന.
രമാവനിനല തനന്ന ദനിനപത്രതനിലൂനട അനതലമാര പുറത്തു വന്നനിരനിക്കുന.

1947-ല്  House  of  Commons  -ല്  സമമാനമമായ  സരഭവമുണമായനിട്ടുണച.
അവനിനട  ധനകേമാരദ്യ  മനനിയമായനിരുന്ന  Hugh  Dalton  എന്ന കലബര് ചമാനസനിലര്
ബജറച  അവതരനിപ്പെനിക്കമാന  കപമാകുന്ന  വഴനി  ഒരു  വമാചകേര  'സ്റ്റേമാര്'  എനന്നമാരു
ദനിനപത്രതനിനന പത്രമാധനിപകരമാടച പറഞ; കചമ്പറനികലയച നടന കപമാകുകമ്പമാഴമാണച
പറഞതച.  എന്തമാണച  പറഞതച;  No  more  to  tobacco;  a  penny  on  beer;
something  on  dogs  and  pools  but  not  on  horses;....  ഈ വമാചകേര നടന
കപമാകുന്ന വഴനി  അകദ്ദേഹര  പറഞകപമായനി.  അകപ്പെമാള്തനന്ന  evening  page-ല്
അതച അചടനിച്ചു വന. Hugh Dalton  രമാജനി വച്ചു. രമാജനി, രമാജനി വയ്കക്കനണന്നച
പറഞ.  അകദ്ദേഹര  സഭകയമാടച  മമാപ്പു  പറഞച  ആ  സമാനത്തുനനിന്നച  രമാജനി  വച്ചു.
ഇതരതനിലള്ള മഹനസ്പീയമമായ ചരനിത്രര നമ്മുനട രമാജദ്യത്തുര കലമാകേത്തുമുണച. റനി. റനി.
കൃഷ്ണമമാചമാരനി  എന്തനിനമാണച  രമാജനി  വചതച;  നനഹ്റു  രമാജനി  വയരുനതന്നച  പറഞ.
Mundhra  Case-ല് റനി.റനി.  കൃഷ്ണമമാചമാരനി  ഒനര നചയ്തനിട്ടനില.  ധനകേമാരദ്യ  നസക്രട്ടറനി
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എല്.ഐ.സനി.  നചയര്മമാകനമാടച  Mundhra-യുനട  നഷയര്  വമാങ്ങമാന  പറഞ.
അതനിനന  കപരനില്  ഒന്നരകക്കമാടനി   രൂപയുനട  നഷയര്  വമാങ്ങനിച്ചു.  അതച  പുറത്തു
വന്നകപ്പെമാള് റനി. റനി.  കൃഷ്ണമമാചമാരനി രമാജനി വച്ചു. അകദ്ദേഹര ഒനര പറഞനിട്ടല. ഇവനിനട
സക്വന്തര  പനി.എ.യുനട  തലയനില്  ചമാരനി  കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  ഐസകേച
രക്ഷനപ്പെടമാന ശമനിക്കുന്നതച ധമാര്മ്മേനികേമമായ നടപടനിയല.  അകദ്ദേഹര ഈ സഭയനില്
ഒരു  മമാനപ്പെങനിലര   പറയുനമന്നച  ഞമാന  കേരുതനി.  വനിനസ്റ്റേണ്  ചര്ചനില്  Hugh
Dalton-കനമാടച  പറഞ,  നനിങ്ങള്  മമാപ്പു  പറഞതുനകേമാണച  ഞമാനനിവനിനട
അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന എന്നച. ഞങ്ങള് നനിങ്ങളനില്നനിന്നച ഒരു മമാകപ്പെമാ കഖദപ്രകേടനകമമാ
പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരുന മനിസ്റ്റേര് ഐസകേച.  നനിങ്ങള് 8 ബഡ്ജറച അവതരനിപ്പെനിച ആളമാണച.
ചരനിത്രതനില് നനിങ്ങളുനട സമാനര ഇങ്ങനന ആകുന്നതനില് എനനിക്കച സഹതമാപമുണച.
ഒരനിക്കലര  പമാടനിലമായനിരുന.  ഒരു  പനി.എ.ക്കച  എങ്ങനന  കേനിട്ടുര;  നമ്മേനളമാനക്ക
മനനിമമാരമായനിരുന്ന  ആളുകേളകല;  നമ്മേള്  നകേമാടുക്കമാനത  പനി.എ.യുനട  ലകേയ്യനില്
കേനിട്ടുകമമാ;  ആര്ക്കമാണച ഉതരവമാദനിതക്വര?  ഇവനിനട ഉണമായനിരനിക്കുന്നതച  ഗുരുതരമമായ
പ്രശ്നമമാണച.   ഇവനിനട  കേകൗമുദനി  കകേസച  പറഞവകലമാ.  നകേ.  ബമാലകൃഷ്ണന  എന്ന
കേകൗമുദനി പത്രമാധനിപര്നക്കതനിനരയുള്ള കകേസച. പ്രസനില്നനിന്നച ബജറച പ്രസരഗതനിനന
ചനില  ഭമാഗങ്ങള്  നകേമാണ്ടുകപമായതനിനന  കപരനിലള്ള  കകേസമാണതച.  അതച  കവനറമാരു
കകേസമാണച. പകക്ഷ അവനിനടയമാണച ആദദ്യനത വനിധനിയുണമാകുന്നതച. ഇവനിനട അതല.
മനനിതനന്ന തനന ബജറച പ്രസരഗര കചമാര്തനിനക്കമാടുക്കുന്ന ഗുരുതരമമായ പ്രശ്നമമാണച
ഉണമായനിരനിക്കുന്നതച.  അതുനകേമാണച  ബഹുമമാനദ്യനമായ  മുഖദ്യമനനികയമാടച  എനനിക്കച
പറയമാനുള്ളതച,  ഇതച വലനിയ നനിയമ തര്ക്കങ്ങളനികലയച കപമാകുനന്നമാരു കേമാരദ്യമമാണച.
നനിസമാരമമായനി  അനങ്ങടുക്കുരുതച.  ചമായകക്കമാപ്പെയനിനല  നകേമാടുങമാറല  എന്നച  നമാനള
കേമാലവുര ചരനിത്രവുര നതളനിയനിക്കമാന കപമാകുകേയമാണച.  ഒരു സരശയവുര കവണ.  ഇതച
ഗുരുതരമമായ  പ്രശ്നമമാണച.  ഇതനിനകേതച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്ക്കുര  കറമാളുണച.
ഇവനിനട ശക്ധര് ആനച കേകൗള് ഉദരനിചകലമാ. ആദദ്യനത വമാചകേര അങ്ങച പറഞതച
ശരനിയമാണച.  “It  will  not  amount  to  a  privilege”   എന  പറയുന.
രണമാമനതമാരു വരനികൂടനിയുണച. The House has to inquire about this. കേകൗള് ആനച
ശക്ധര്  പറയുന്നതച,  ഹകൗസച  എനകേക്വയര്  നചയ്യണനമന്നമാണച.  നനിയമസഭമാ
കേമ്മേനിറനിനയനക്കമാണച  അകനക്വഷനിപ്പെനിക്കമാന  അങ്ങച  തയ്യമാറമാകുകമമാ?  ഈ
സഭനയനക്കമാണച  അകനക്വഷനിപ്പെനിക്കമാന  അങ്ങച  തയ്യമാറമാകുകമമാ?  ഒരു  കുറവുമനിനലന്നച
ചസ്പീഫച നസക്രട്ടറനി എഴുതനി നകേമാടുത്തുനവന്നച പറഞ.  ഏതച ചസ്പീഫച നസക്രട്ടറനിയമാണച
നനിയമങ്ങനളമാനര  കനമാക്കമാനത  ഇങ്ങനനനയലമാര  പറഞതച:  എന്തമാണനിതച?
നമ്മുനട രമാജദ്യതച നനിലവനിലള്ള  Oath of secrecy,  ഒഫനിഷദ്യല് സസ്പീക്രട്ടചസച ആകച,
ഐ.പനി.സനി.  120B,  ഇനതമാനക്ക  പരനികശമാധനിക്കണര.  മനനിയുനട  ഓഫസ്പീസനിനച
അതനിനുള്ള  ഉതരവമാദനിതക്വമുണച.  അകദ്ദേഹതനിനന  കേമ്പഡ്യൂട്ടര്  പരനികശമാധനിക്കണര,
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ഇ-നമയനിലര നമമാലബലര  നചക്കച നചയ്യണര,   ആര്നക്കമാനക്ക അയച്ചുനകേമാടുത്തുനവന്നച
കനമാക്കണര.  ഇനതമാനക്ക  ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനി  പരനികശമാധനികചമാ?   ഇനതമാനര
പരനികശമാധനിക്കമാനത  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിനയ  നതറനിദരനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.
ഇനതമാനര കനമാക്കമാനത എങ്ങനനയമാണച ചസ്പീഫച നസക്രട്ടറനി ഒരു കേണ്ക്ലൂഷനനിനലതനിയതച?
ഇതച  വളനര  ഗുരുതരമമായ  പ്രശ്നമമാണച.   കകേരളതനിനനയുര  ഇന്തദ്യയുനടയുര
കലമാകേതനിനനയുര  ചരനിത്രതനില്  ഒരു ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുര  തനന  ബഡ്ജറച
പ്രസരഗവുര ബജറച  നപ്രമാകപ്പെമാസലര ആര്ക്കുര കചമാര്തനിനക്കമാടുതനിട്ടനില.  അതസ്പീവ
ഗകൗരവമമായ ഈ വനിഷയര സഭ നനിര്തനിവചച ചര്ച നചകയ്യണ കേമാരദ്യമമാണച.     ഇതു
ചര്ചനചയ്യമാന  അങ്ങച  അനുമതനി   നല്കേണനമന്നച  ഞമാന  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയമാണച.
കേമാരണര  ഇവനിനട അനനിതര സമാധമാരണമമായ  ഒരു  സമാഹചരദ്യമുയര്ന
വന്നനിരനിക്കുകേയമാണച.  മുഖദ്യമനനിയുകടയുര  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുകടയുര
വനിശദസ്പീകേരണതനിനച യമാനതമാരു കേഴമമനിനലന്നച കേമാണമാന കേഴനിയുര. ധനകേമാരദ്യവകുപ്പു
മനനി ഒരു കുറവമാളനിയുനട മകനമാഭമാവകതമാടുകൂടനി ഇവനിനട ചനില വമാചകേക്കസര്ത്തുകേള്
നടതനിയതലമാനത വസ്തുതകേളനികലയച അകദ്ദേഹതനിനച ഇറങ്ങനിനചലമാന കേഴനിഞനിട്ടനില.
അതുനകേമാണച  സഭ  നനിര്തനിവചച  ചര്ചനചയ്യണനമന്നച  അങ്ങകയമാടച  വസ്പീണ്ടുര
ആവശദ്യനപ്പെടുകേയമാണച.  

(അടനിയന്തര  പ്രകമയമാവതരണതനിനച  അനുമതനി  നനികഷധനിചതനില്  പ്രതനികഷധനിചച
യു.  ഡനി.എഫച  അരഗങ്ങള്   ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുനട  ഡയസനിനുമുന്നനില്നനിന്നച
മുദമാവമാകേദ്യര വനിളനിചച സഭമാനടപടനികേള് തടസനപ്പെടുതനിനക്കമാണനിരുന.)     

ശസ്പീ  നകേ  .    എര  .    മമാണനി :  സര്,  ഇവനിനട  ക്ലനിയര്  അഡനിഷന  വന്നനിരനിക്കുന.
ബജറച പ്രസരഗര ഒട്ടുമുക്കമാലമായകപ്പെമാള് ബഡ്ജറച കചമാര്ന്നനിരനിക്കുനനവന്നച അകദ്ദേഹര
തനന്ന സമ്മേതനിചനിരനിക്കുന. അതനില് പ്രതനികഷധനിചച ഞമാനുര എനന കേക്ഷനിയനില്നപ്പെട്ട
അരഗങ്ങളുര വമാക്കകൗട്ടച നടത്തുന.

(ഗവണ്നമനച  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച  ശസ്പീ.  നകേ.  എര.  മമാണനിയുര
അകദ്ദേഹതനിനന കേക്ഷനിയനില്നപ്പെട്ട അരഗങ്ങളുര സഭ വനിട്ടച പുറത്തുകപമായനി)

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല് :  സര്,   സഭകയയുര  പ്രതനിപക്ഷകതയുര
അവകഹളനിക്കുന്ന  തരതനിലമാണച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിനട
സരസമാരനിചതച.  ബജറച  കചമാര്തനിയ  പ്രശ്നര  മമാത്രമല,   ജനമാധനിപതദ്യ
വദ്യവസനയതനന്ന  അവകഹളനിചനിട്ടച  ഒരു കഖദര  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കമാനകപമാലര
തയ്യമാറമാകുന്നനിനലന്നതച  വളനര  ഗുരുതരമമായ  കേമാരദ്യമമാണച.  മമാത്രമല  ഈ  ബജറച
അവതരനിപ്പെനിച  സമയതച  മമാധദ്യമങ്ങളനിലൂനട   പ്രചരനിച  വമാര്തകയക്കമാള്
ഗുരുതരമമായ  വമാര്തകേളമാണച  ഇകപ്പെമാള്  വനനകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.
നനിയമലരഘനര നടനനവന്നതനിനുള്ള ഏറവുര വലനിയ നതളനിവുര മമാധദ്യമങ്ങളനിലൂനട   വന്ന
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വമാര്തതനന്നയമാണച.   ഇനതമാരു പരമാജയമമാണച.  ഇക്കമാരദ്യതനില് ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
ധനകേമാരദ്യവകുപ്പുമനനി  ലകേനക്കമാണനിട്ടുള്ള  നനിലപമാടച  അപലപനസ്പീയമമാനണന്നച
ചൂണനിക്കമാണനിച്ചുനകേമാണച ഞമാന വമാക്കകൗട്ടച നടത്തുന.

(ഗവണ്നമനച നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച ശസ്പീ. ഒ. രമാജകഗമാപമാല്   സഭ വനിട്ടച
പുറത്തുകപമായനി)

V ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1) നനികവദനിത പനി. ഹരന റനികപ്പെമാര്ട്ടച

ശസ്പീ  .    എസച  .    രമാകജന്ദ്രന:  സര്,  ഇതനിനുമുമര  ഈ  വനിഷയര  ഇവനിനട
അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതമാണച.   ഇടുക്കനി  ജനിലയനിനല  ജനജസ്പീവനിതര  ദുസഹമമാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന
നനികവദനിത  പനി.  ഹരന  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  മരവനിപ്പെനിചച  പുനനഃപരനികശമാധനയച
വനികധയമമാക്കണനമന്നതമാണച എനന ആവശദ്യര.   അവനിനട ഇകപ്പെമാള് വനിവമാഹങ്ങകളമാ
ക്രയവനിക്രയങ്ങകളമാ  നകേമാടുക്കല്  വമാങ്ങലകേകളമാ  ഒനര  നടക്കുന്നനില.  കേടര
നകേമാടുക്കമാന  ആരുര  തയ്യമാറമാകുന്നനില,  ബമാങച  വമായ്പകേള്  ലഭനിക്കുന്നനില,  വമായ്പകേള്
പുതുക്കമാന  കേഴനിയുന്നനില.  നനിര്മ്മേമാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച  നനികരമാധനര
ഏര്നപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുകേയമാണച. മനണ്ണടുക്കമാകനമാ മണല് വമാരമാകനമാ  കേനലടുക്കമാകനമാ
കേഴനിയുന്നനില.  ഈ  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  നടപ്പെനിലമാക്കനിയതനിനന  ഫലമമായനി  ഭവന
പദതനികേളുകടതുള്നപ്പെനട ഒരു പ്രവര്തനവുര നടക്കുന്നനില, സര്ക്കമാര് നകേട്ടനിടങ്ങളുനട
നനിര്മ്മേമാണര കപമാലര നടതമാന   കേഴനിയമാത സനിതനിയമാണുള്ളതച.   ഇതനിനുമുമ്പച
1974-നല  ശങരനമാരമായണന  റനികപ്പെമാര്ട്ടുര  1977-നല  കദവസദ്യ  കേമ്മേസ്പീഷന
റനികപ്പെമാര്ട്ടുമടക്കര ജനജസ്പീവനിതര ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി ധമാരമാളര റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള്
നടപ്പെനിലമാക്കനിയനിട്ടുണച.  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ തലതനിലള്ള ഗൂഢമാകലമാചനയുനട ഫലമമായനി
ഇടുക്കനിയനിനല  മണ്ണച  പുറരകലമാകേകതയച  വനില്ക്കുന്നതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടച
ഇ.എഫച.എല്.  ആയനി,  ഇ.എസച.എ.ആയനി ഡനിക്ലയര്  നചയ്യണനമന്നമാവശദ്യനപ്പെട്ടു
നകേമാണമാണച നനികവദനിത പനി.  ഹരനന റനികപ്പെമാര്ട്ടച  വന്നനിട്ടുള്ളതച.   അതുനകേമാണച ആ
റനികപ്പെമാര്ട്ടച  മരവനിപ്പെനിചച  പുനരകനക്വഷണര  നടതനി  ജനജസ്പീവനിതര  ഉറപ്പെച
വരുതണനമന്നതമാണച എനന ആവശദ്യര.

റവനഡ്യൂവുര  ഭവനനനിര്മ്മേമാണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
കദവനികുളര എര.എല്.എ.  ശസ്പീ.  എസച.  രമാകജന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച ശദക്ഷണനിക്കലനിനുള്ള
വളനര സരഷനിപ്തമമായ മറുപടനിയമാണനിതച.  3-5-2014-നല സര്ക്കമാര് ഉതരവച ജനി. ഒ.
(എര.എസച.)  നമ്പര്  177/2014/ആര്.ഡനി.,  21-6-2014-നല  ജനി.ഒ. (എര.എസച.)
നമ്പര്  264/2014/ആര്.ഡനി  എന്നനിവ  പ്രകേമാരര  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനി
കഡമാ.  നനികവദനിത  പനി.  ഹരനന  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിനല   വട്ടവട,  നകേമാട്ടക്കമാമ്പൂര്
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വനികലജുകേളനിനല  കുറനിഞനിമല  സമാങ്ചക്വറനിയനിനല  സര്ക്കമാര്  ഭൂമനി  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള
എലമാ ഭൂമനി പ്രശ്നങ്ങളുര പരനികശമാധനിക്കമാന നനികയമാഗനിക്കുകേയുണമായനി.   അതനുസരനിചച
കഡമാ.  നനികവദനിത  പനി.  ഹരന  23-10-2014-നച  സര്ക്കമാരനികലയച  റനികപ്പെമാര്ട്ടച
സമര്പ്പെനിക്കുകേയുര  സര്ക്കമാര്   റനികപ്പെമാര്ട്ടച  പരനികശമാധനിക്കുകേയുര  അതനിനന
അടനിസമാനതനില്  മനനിസഭമാ  തസ്പീരുമമാനപ്രകേമാരര  16-2-2015-നല  ജനി.  ഒ.
(എര.എസച.)  69/2015/ആര്.ഡനി  പ്രകേമാരര  15  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ  ഉതരവച
പുറനപ്പെടുവനിക്കുകേയുമുണമായനി.

പ്രസ്തുത  ഉതരവനില്  വട്ടവട,  നകേമാട്ടക്കമാമ്പൂര്  വനികലജുകേള്  അടങ്ങനിയ
അഞ്ചുനമാടച  എന്നറനിയനപ്പെടുന്ന വനികലജുകേളനിനല  (വട്ടവട,  നകേമാട്ടക്കമാമ്പൂര്,  കേമാന്തല്ലൂര്,
മറയൂര്,  കേസ്പീഴമാന്തൂര്)  പരനിസനിതനി  പ്രശ്നങ്ങള്  പരമാമര്ശനിക്കുകേയുര  പരനിസനിതനിക്കച
അനുകയമാജദ്യമലമാത  യൂക്കമാലനിപ്റസച  ഗ്രമാനഡനിസച  മരതനിനന  കൃഷനി
നനിര്തലമാക്കമാന ഉതരവച പുറനപ്പെടുവനിക്കണനമനര 2005-നല Kerala Promotion
of  Tree  Growth  in  Non-Forest  Areas,  Act  -ല് കഭദഗതനി  വരുതണനമനര
അഞ്ചുനമാടച  പ്രകദശനത  എലമാ  യൂക്കമാലനിപ്റസച  കതമാട്ടങ്ങളുര  സര്ക്കമാര്
ഏനറടുക്കണനമനര നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

കൂടമാനത ലവല്ഡച ലലഫച നപ്രമാട്ടക്ഷന ആകനിനന നസക്ഷന 18 ബനി പ്രകേമാരര
2008-ല്  കുറനിഞനി  സമാങ്ചക്വറനിയുനട  അതനിര്തനി  നനിര്ണ്ണയനികക്കണനിയനിരുനനവനര
വട്ടവട,  നകേമാട്ടക്കമാമ്പൂര്  വനികലജുകേളനിനല  പട്ടയങ്ങളുനട  ആധനികേമാരനികേത
ഉറപ്പുവരുകതണനിയനിരുനനവനര  എന്നമാല്  പലതരതനിലള്ള  ക്രമസമമാധമാന
പ്രശ്നങ്ങളുര  പട്ടയ  ഉടമകേളുനട  നനിസഹകേരണവുരമൂലര  അതച  നടപ്പെമാക്കമാന
കേഴനിയമാതനിരുനനവനര നനിരസ്പീക്ഷനിച്ചുനകേമാണച ലമാനഡച റവനഡ്യൂ കേമ്മേസ്പീഷണനറ വട്ടവട,
നകേമാട്ടക്കമാമ്പൂര്  പ്രകദശങ്ങളനിനല  പട്ടയങ്ങള്/ലകേവശങ്ങള്  പരനികശമാധനിക്കുന്നതനിനമായുര
കദവനികുളര സബച കേളകനറ ഫസ്പീല്ഡച തലതനില്  പരനികശമാധന നടത്തുന്നതനിനമായുര
നനികയമാഗനിക്കുകേയുണമായനി.  കൂടമാനത പവര് ഓഫച അകറമാര്ണനി ഉപകയമാഗനിച്ചുനകേമാണച
(1993-നുകശഷര)  തമനിഴച  വരശജരമായ  കുടനികയറക്കമാരനില്നനിനള്ള  ഭൂമനി
ലകേമമാറങ്ങളുര കപമാക്കുവരവുര പരനികശമാധനിക്കമാനുര നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച.

കഡമാ. നനികവദനിത പനി. ഹരന റനികപ്പെമാര്ട്ടനിനന അടനിസമാനതനില് പുറനപ്പെടുവനിച
16-12-2015-നല  സര്ക്കമാര്  ഉതരവനുസരനിചമാണച  വട്ടവട,  നകേമാട്ടക്കമാമ്പൂര്
വനികലജുകേളനിനല പട്ടയങ്ങളുനട പരനികശമാധന നടനവരുന്നതച.   ലകേവശകരഖകയമാ
നനിര്മ്മേമാണമാനുമതനികയമാ  ലഭനിക്കുന്നതനിനച  പ്രകതദ്യകേ  തടസങ്ങളനില.   പട്ടയര
സരബനനിച പരനികശമാധന  നടതനിയതനിനുകശഷര  ലകേവശകരഖകേളുര  നനിര്മ്മേമാണ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള അനുമതനിയുര സമയബനനിതമമായനി നല്കുനണച.



ശദ ക്ഷണനിക്കല് 437

WP(C)No.34095/2007  (s)-ല്  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ലഹകക്കമാടതനി
21-10-2010-നച  പുറനപ്പെടുവനിച  ഉതരവനിനപ്രകേമാരര  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിനല  മൂന്നമാര്
പ്രകദശതച  നനിര്മ്മേമാണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതനിനച  ജനിലമാ  കേളകറുനട/റവനഡ്യൂ
ഡനിവനിഷണല്  ഓഫസ്പീസറുനട  എന.ഒ.സനി.  വമാങ്ങനിയനിരനിക്കണനമന്നച  വനിധനി
പ്രസമാവനിചതനിനന  അടനിസമാനതനിലമാണച  എന.ഒ.സനി.  നനിര്ബനമമാക്കനിയതച.
2010-നല  മൂന്നമാര്  നസഷദ്യല്  ടനിബഡ്യൂണല്  ആകനിനല  വദ്യവസകേള്  പ്രകേമാരര
ചനിന്നക്കനമാല്,  കേണ്ണന  കദവന  ഹനില്സച,  ശമാന്തനപമാറ,  നവള്ളത്തൂവല്,
ആനവനിലമാസര, പള്ളനിവമാസല്, ആനവനിരട്ടനി, ലബസണ്വമാലനി എന്നസ്പീ വനികലജുകേള്
മൂന്നമാര്  പ്രകദശതനില്  ഉള്നപ്പെട്ടുവരുന്നതമാണച.   ഈ  പ്രകദശങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേമാണ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച എന.ഒ.സനി. ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ആനകേ 129 അകപക്ഷകേള്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതനില്  104  എണ്ണതനിനച  എന.ഒ.സനി.  നല്കേനിക്കഴനിഞ.  ബമാക്കനിയുള്ളതനിനച
site visit  വചനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഒരമാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില് തനന്ന തസ്പീര്പ്പെമാക്കമാന കേഴനിയുനമന്നമാണച
റനികപ്പെമാര്ട്ടച നചയ്തനിരനിക്കുന്നതച.

ശസ്പീ  .    എസച  .    രമാകജന്ദ്രന:  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുനട  അദദ്യക്ഷതയനില്
കയമാഗര  കചരുനമന്നച  അറനിയനിചനിരുനന്നങനിലര  കയമാഗര  നടന്നനില.  മുഖദ്യമനനിയുനട
അദദ്യക്ഷതയനില്  ഇക്കമാരദ്യര  ചര്ച  നചയ്യുന്നതനിനച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനനി
മുനകേനയ്യടുക്കണനമന്നമാണച പറയമാനുള്ളതച.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട അരഗര സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാനല
മുഖദ്യമനനിയുനട സമാന്നനിദദ്യതനില് കയമാഗര വനിളനിചച കചര്ക്കമാവുന്നതമാണച.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്, സഭ അല്പകനരകതയച നനിര്തനിവയ്ക്കുന.

(ശസ്പീ. നകേ. എര. മമാണനി, ശസ്പീ. ഒ. രമാജകഗമാപമാല്  ഒഴനിനകേയുള്ള പ്രതനിപക്ഷമാരഗങ്ങള് 
ഡയസനിനുമുന്നനില്വനനനിന്നച  സഭമാനടപടനികേള്  തടസനപ്പെടുത്തുരവനിധര  മുദമാവമാകേദ്യര
വനിളനിച്ചുനകേമാണനിരുന്നതനിനമാല്  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  രമാവനിനല  10.31-നച  സഭ
അല്പകനരകതയച  നനിര്തനിവയ്ക്കുന്നതമായനി  അറനിയനിക്കുകേയുര  11.05-നച  പുനരമാരരഭനിക്കുകേയുര
നചയ്തു.)

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എര  .    മമാണനി: സര്, ബജറനിനന പ്രസക്തനി നഷ്ടനപ്പെട്ടതനിനമാല് നപമാതു
ചര്ചയനില്  പനങടുക്കുന്നതച  ശരനിയല   എനളള  മനസമാക്ഷനിയുനട  കപ്രരണയുനട
അടനിസമാനതനില്,  നപമാതു  ചര്ചയച   ഞങ്ങള്  ഇരനിക്കുന്നനില.  ബമാക്കനിയുളള
നടപടനിക്രമങ്ങളനില്  പനങടുക്കുന്നതമാണച.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സഭമാനടപടനികേള് നനിര്തനിവചച  കേക്ഷനി കനതമാക്കളുനട കയമാഗര
ഇകപ്പെമാള് കചര്ന്നനിരുന.  അതനിനന അടനിസമാനതനില് മുഖദ്യമനനി സഭയനില് ഒരു
വനിശദസ്പീകേരണര നല്കുന്നതമാണച.
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മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന):  സര്,  ബജറച  കചമാര്ന്നതുമമായനി
ബനനപ്പെട്ട ആകരമാപണനത സരബനനിചച ഇവനിനട പരമാമര്ശനിച എലമാ കേമാരദ്യങ്ങളുര
കനരകത  ചര്ച  നചയ്തതമാണച.   ഇതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടച  ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനിയുനട
പരനികശമാധനയുനട  അടനിസമാനതനില്  റനികപ്പെമാര്ട്ടനിനന  ഒരു  ഭമാഗര  നല്കേനിയനിട്ടുണച.
എന്നമാല്  ആ  പരനികശമാധന  പൂര്ണ്ണമമായനിട്ടനില.    പൂര്ണ്ണമമായ  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  ലഭനിച്ചു
കേഴനിഞമാല്  അതനില്  ഗകൗരവമമായ  സമാഹചരദ്യങ്ങള്  ഉനണങനില്   കേദ്യമാബനിനറനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതുര,  റനികപ്പെമാര്ട്ടനിനന  ഗകൗരവതനിനനുസരനിച്ചുളള  യുക്തമമായ നടപടനികേളനികലയച
കേദ്യമാബനിനറച നസ്പീങ്ങുന്നതുമമായനിരനിക്കുര.  അതരതനില് ഒരു നനിലപമാടച സക്വസ്പീകേരനിക്കമാവുന്നതമാണച.
അതനിനനയടനിസമാനതനില്  ഇകൗ  ബജറ്റുമമായനി  ബനനപ്പെട്ട  വനിശദമാരശങ്ങളുനട
കേമാരദ്യങ്ങളനികലയച കപമാകേമാന, ചര്ചയനില് പനങടുക്കമാന പ്രതനിപക്ഷവുര തയ്യമാറമാകേണര
എന്നമാണച നപമാതുനവ അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കമാനുളളതച. 

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച  (ശസ്പീ  .    രകമശച  നചന്നനിതല):  സര്,  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനി ഇതനിനന ഗകൗരവര ഉള്നക്കമാണനിട്ടുനണന ഞമാന കേരുതുന.  കേമാരണര
കകേരളതനിനന  ചരനിത്രതനികലമാ,  ഇന്തദ്യയുനട  ചരനിത്രതനികലമാ  ഉണമാകേമാത  ഒരു
സരഭവമമാണച  ഇവനിനട  ഉണമായനിട്ടുളളതച.   പ്രകതദ്യകേനിചച  ഒരു  ദനിനപ്പെത്രതനില്
വമാര്തകൂടനി  വരുകമ്പമാള്  ഗകൗരവര  വര്ദനിക്കുകേയമാണച.   ഞമാന  അതനിനന
വനിശദമാരശങ്ങളനികലയച  കേടക്കുന്നനില.   ഏതമായമാലര  ശരനി,  ഇതരനമമാരു  സരഭവര
കകേരളതനിനന  ചരനിത്രതനിലണമാകേമാന  പമാടനിലമാതതമാണച.   അതുകൂടനി
കേണക്കനിനലടുത്തുനകേമാണമാണച പ്രതനിപക്ഷര ഇകൗ കേമാരദ്യങ്ങള് ഉന്നയനിചതച.  അലമാനത
സഭമാനടപടനികേള് അനമാവശദ്യമമായനി തടസനപ്പെടുതമാകനമാ മറ്റു കേമാരദ്യങ്ങള്കക്കമാ അല.
ഇതരര കേമാരദ്യങ്ങള് നമാനള ഒരു കേസ്പീഴ്വഴക്കമമായനി വരമാന പമാടനില.   ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിക്കച  ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനിയുനട  ഒരു  ഇനറനിര  റനികപ്പെമാര്ട്ടമാണച  ലഭനിചനിട്ടുളളതച,
വനിശദമമായ റനികപ്പെമാര്ട്ടച ഇനനി ലഭനിക്കമാനനിരനിക്കുന്നകതയുളളൂ എന്നച ഇവനിനട സൂചനിപ്പെനിച്ചു.
ഞമാന ബഹുമമാനദ്യനമായ മുഖദ്യമനനിക്കച ഇതച സരബനനിചച വളനര വനിശദമമായ കേതച
നല്കുന്നതമാണച.  ഏതമായമാലര  ചസ്പീഫച  നസക്രട്ടറനി  വനിശദമമായ  ഒരു  പരനികശമാധന
നടതനി,  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  മനനിസഭമാ  കയമാഗതനില്  വയമാനമന്നച  ഇവനിനട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.
അതനിനനുസരനിചച  യുക്തമമായ  നടപടനി   എടുക്കമാനമന്നച  പറഞതച  തസ്പീര്ചയമായനിട്ടുര
നല  കേമാരദ്യമമാണച.  ആളുകേള്  വനിലക്കയറര  നകേമാണ്ടുര  വരള്ചനകേമാണ്ടുര
പ്രയമാസനപ്പെടുന്ന,  ജനകേസ്പീയ  പ്രശ്നങ്ങള്  ധമാരമാളര  നനിലനനില്ക്കുന്ന  ഈ
സമാഹചരദ്യതനില്  സഭമാനടപടനികേളനില്  നനിന്നച  വനിട്ടു  നനിനനകേമാണച  അതരര
പ്രശ്നങ്ങള് ഇവനിനട ഉന്നയനിക്കമാനുളള അവസരര നഷ്ടനപ്പെടുത്തുന്നതച ശരനിയല എന്ന
വനികവകേര ഞങ്ങള്ക്കുണച.  അതുനകേമാണച സഭമാനടപടനികേളുമമായനി സഹകേരനിക്കമാനമാണച
ഞങ്ങളുനട തസ്പീരുമമാനര.  അകതസമയര  നനിയമപരമമായ നടപടനികേളുമമായനി ഞങ്ങള്
മുകന്നമാട്ടു കപമാകുര, അതുകൂടനി അറനിയനിക്കുകേയമാണച.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    കുഞമാലനിക്കുട്ടനി:  സര്,  ബജറ്റുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടച  ഉന്നയനിച
വനിഷയങ്ങള് വളനര ഗകൗരവമുളളതമാണച.   ഞങ്ങള് എലമാകപരുര കൂട്ടമായനി എടുത
നനിലപമാടമാണച,  അതനില്നനിനര വദ്യതദ്യസമമായനി ഒനര പറയുന്നനില.    പ്രതനിപക്ഷതനിനച
ആ കതമാന്നല് നലതുകപമാനലയുണച.  സമാധമാരണഗതനിയനിലമാനണങനില് വലനിയ ഇഷഡ്യൂ
ആയനി നഡവലപച  നചയ്തച  കപമാകകേണ ഒരു സമാഹചരദ്യമമാണുളളതച.   പകക്ഷ ഇന്നച
നമ്മുനട  നമാട്ടനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന   ജനകേസ്പീയ  പ്രശ്നങ്ങളമായ  വരള്ച,  അരനി,
കകേന്ദ്രഗവണ്നമനനിനന  നനിസഹകേരണര  ഇതച  എലമാരകൂടനിയമായകപ്പെമാള്  നമ്മുനട
നമാട്ടനില്  വലമാത  ഒരു  അവസയമാണുളളതച.  അനതമാനക്ക  സഭ  ചര്ചനചയ്യണനമനളളതച
ഏറവുര  വലനിനയമാരു   കേമാരദ്യമമാണച.   എന്തനിനന  കപരനിലമായമാലര,  ബ ജറച
കചമാര്ന്നതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ട   പ്രശ്നര  വളനര  ഗകൗരവമമായനി  തനന്ന   ഞങ്ങള്
കേമാണുനണച,  അതുനകേമാണമാണച  ചര്ചകവണനമനളള  നനിലപമാടച  ഞങ്ങളുര
എടുത്തുതച. പനക്ഷ പ്രശ്നതനിനന ഗകൗരവര നചറുതമായനി കേമാണുന്നനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സഭമാനടപടനികേള്  അലകനരര  തടസനപ്പെട്ടതനിനന  കപരനില്
സമാമമാജനികേരുനട  സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കമാനുളള  അവകേമാശങ്ങള്ക്കച
തടസമുണമാകേരുനതന്നച നപമാതുനവ ധമാരണയുണമായതനിനന  അടനിസമാനതനിലമാണച
ശദക്ഷണനിക്കലര,  സബ്മനിഷനുര  വസ്പീണ്ടുര  അവതരനിപ്പെനിക്കമാന  അനുവമാദര
നല്കുന്നതച.   വളനര  ചുരങ്ങനിയ  സമയതനിനുള്ളനില്  അതച അവതരനിപ്പെനിചച
സഹകേരനിക്കണര. 

(ശദ ക്ഷണനിക്കല്-തുടര്ച)

(2) വനിമമാന സര്വ്വസ്പീസച പുനരമാരരഭനിക്കല് 

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റമാര: സര്,  കകേമാഴനികക്കമാടച ഇനര്നമാഷണല് എയര്കപമാര്ട്ടനിനന
വനിഷയമമാണച  എനനിക്കച   ഇവനിനട  സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുളളതച.  മലബമാറനിനന  മമാത്രര
പ്രമാകദശനികേ പ്രശ്നമമായനിട്ടല ഇതനിനന കേമാകണണതച.   കകേരളതനിനന വനികേസനനത
സരബനനിച  ഏറവുര പ്രധമാനനപ്പെട്ട ഒരു നപമാതു പ്രശ്നമമായനി കേമാകണണതുണച.  ഞമാന
സമയക്കുറവുനകേമാണച  അതനിനന  ചരനിത്രതനികലയച  കപമാകുന്നനില,  1970-കേളുനട
അവസമാനതനിലമാണച  നകേ.പനി. കകേശവകമകനമാന അടക്കമുളള നനിരവധനി പ്രഗത്ഭരുനട
കനതൃതക്വതനില് ഇകൗ ആവശദ്യമുയര്ന വരുന്നതച.  അതനിനന അടനിസമാനതനിലളള
പ്രവര്തനങ്ങളുനട  ഫലമമായനി  1988-ലമാണച  ഇകൗ  എയര്കപമാര്ട്ടച  പ്രവര്തനിച്ചു
തുടങ്ങനിയതച.   6000  ഫസ്പീറച  നസ്പീളമുളള  റണ്കവ  മമാത്രമമായനിരുന  ആദദ്യര
അവനിനടയുണമായനിരുന്നതച, സക്വമാഭമാവനികേമമായനി നഡമാമസ്റ്റേനികേച സര്വ്വസ്പീസുകേള് മമാത്രമമാണച
അന്നച  ഓപ്പെകററച  നചയ്തനിരുന്നതച.  നമാകരമാകബമാഡനി  എയര്ക്രമാഫ്റ്റുകേളമായനിട്ടുളള
കബമായനിരഗച  737  അടക്കമുളള  നചറനിയ  എയര്ക്രമാഫ്റ്റുകേളമാണച  അന്നച   ഓപ്പെകററച
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നചയ്തനിരുന്നതച. 1990-കേളനിലമാണച മലയമാളനികേളമായ പ്രവമാസനികേള് ഏറവുര കൂടുതലളള
മലബമാര് പ്രകദശതച കേമാലനിക്കറച  എയര്കപമാര്ട്ടനില് നനിന്നച ഗള്ഫനികലയച കനരനിട്ടുളള
സര്വ്വസ്പീസുകേള്  ആരരഭനിക്കണനമന്ന  ആവശദ്യമുയര്ന്നതച.   പകക്ഷ  അകപ്പെമാള്
നനിലനനിന്നനിരുന്ന  നനിയമപ്രകേമാരര  6000  ഫസ്പീറ്റു  മമാത്രര  നസ്പീളമുളള  ഒരു  റണ്കവ
വച്ചുനകേമാണച  ഇതരതനിലളള  എയര്ക്രമാഫ്റ്റുകേള്  ഓപ്പെകററച  നചയ്യമാന
സമാദദ്യമമായനിരുന്നനില.   9000  അടനിയനികലയ്നക്കങനിലര  റണ്കവയുനട  നസ്പീളര
കൂട്ടണനമന്നച  എയര്കപമാര്ട്ടച  അകതമാറനിറനി  ഓഫച  ഇന്തദ്യയുനട  നനിര്കദ്ദേശര  വരനികേയുര
അതച  വലനിയ  തമാല്പ്പെരദ്യകതമാടുകൂടനി   നപമാതു  സമൂഹകമനറടുക്കുകേയുര  നചയ്യുന്ന
കേമാഴ്ചയമാണച   നമുക്കച  കേമാണമാന  സമാധനിചതച.   കകേരള  ചരനിത്രതനില്  തനന്ന
ആദദ്യമമായമാണച നപമാതുജന പങമാളനിതകതമാനടയുര പ്രവമാസനി പങമാളനിതകതമാനടയുര ഇകൗ
നനിലയനിലളള  ഒരു  ഇനനികഷദ്യറസ്പീവച  ഉണമാകുന്നതച.   അന്നച  കകേമാഴനികക്കമാടച  എര.പനി.
ആയനിരുന്ന  ശസ്പീ.  നകേ.  മുരളസ്പീധരന  അടക്കമുളള  ആളുകേള്  നമ്മേകളമാനടമാപ്പെര  ഇകൗ
സഭയനിലണച.  മലബമാര്  ഇനര്നമാഷണല്  എയര്കപമാര്ട്ടച  നഡവലപ്നമനച
നസമാനനസറനി (MIADS) എന്ന കപരനിലര  മലബമാര് എയര്കപമാര്ട്ടച നഡവലപ്നമനച
ആക്ഷന  കേകൗണ്സനില്  (MADAC)  എന്ന  കപരനിലമുളള  സരഘടനകേനളമാനക്ക
രൂപസ്പീകേരനിചച  പ്രവമാസനി  മലയമാളനികേളടക്കമുള്ള  നനിരവധനി  ആളുകേള്  കനതൃതക്വര
നല്കേനിനക്കമാണമാണച  9000  അടനിയനികലയച  റണ്കവയുനട  നസ്പീളര  കൂട്ടണര  എന്ന
എയര്കപമാര്ട്ടച  അകതമാറനിറനി ഓഫച ഇന്തദ്യയുനട നനിര്കദ്ദേശര നനിലനനില്കക്ക,  അതനിലര
കൂടുതലമായനി  9383  അടനിയനികലയച റണ്കവ വര്ദനിപ്പെനിക്കമാനുളള തസ്പീരുമമാനനമടുതതച.
അതനിനന അടനിസമാനതനില്  2002  മുതല് തനന്ന കകേമാഡച-ഇ വനിഭമാഗതനില്നപ്പെട്ട
നനവറച  കബമാഡനി  എയര്ക്രമാഫ്റ്റുകേള്  ഇവനിനട  നനിനര  സര്വ്വസ്പീസമാരരഭനിച്ചു.   ഹജ്ജച
ഓപ്പെകറഷന 2002 മുതല് തുടങ്ങനി.  2006 -ലമാണച ഒകൗകദദ്യമാഗനികേമമായനി ഇനര്നമാഷണല്
എയര്കപമാര്ട്ടമായനി  കകേമാഴനികക്കമാടച  എയര്കപമാര്ട്ടച  പ്രഖദ്യമാപനിക്കനപ്പെടുന്നതച.
അതനിനുകശഷര  160000  സക്വയര്ഫസ്പീറച  വനിസസ്പീര്ണ്ണമുളള  പുതനിയ  നടര്മനിനല്
നകേട്ടനിടമടക്കമുളള വനിപുലമമായ സകൗകേരദ്യങ്ങള് അവനിനടയുണമാകുകേയമാണച.  അതനിനന
ഭമാഗമമായനി കേഴനിഞ പതച-പതനിനമാലച  വര്ഷമമായനി കകേമാഴനികക്കമാടച  എയര്കപമാര്ട്ടനില്
നനിന്നച  ലവഡച  കബമാഡനി  എയര്ക്രമാഫ്റ്റുകേള്  പ്രധമാനനപ്പെട്ട  എയര്ലലനസുകേള്
വനികദശ  രമാജദ്യങ്ങളനികലയച  സര്വ്വസ്പീസച  നടത്തുകേയമാണച.  എയര്  ഇന്തദ്യ,  സകൗദനി
അകറബദ്യന  എയര്ലലനസച,  എമനികററചസച  നനിരവധനിയമായനിട്ടുള്ള  വലനിയ
എയര്ലലനുകേള് കബമായനിരങച  ബനി  747,  കബമായനിരങച  777,  എയര് ബസച എ 330
അടക്കമുള്ള സര്വ്വസ്പീസുകേള്...

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസച കേണ്ക്ലൂഡച.....
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റമാര:  സര്,  സമയക്കുറവച ഞമാന മനസനിലമാക്കുന. എങനില്
കപമാലര  എനനിക്കച  പറയമാന  അവസരര  തരണര.  റണ്കവ  ലസ്പീഡനിരഗച  ലലറനിരഗച
സനിസ്റ്റേര,  ഇനസ്ട്രുനമനച  ലമാനനിരഗച  സനിസ്റ്റേമടക്കമുള്ള ആധുനനികേ സകൗകേരദ്യങ്ങനളമാനക്ക
അവനിനട  ഏര്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണമായനിരുന.  എയര്കപമാര്ട്ടച  അകതമാറനിറനി  ഓഫച
ഇന്തദ്യയുനട തനന്ന ചരനിത്രതനില് ഏറവുര ലമാഭകേരമമായ മൂന്നമാമനതയുര ഇന്തദ്യയനിനല
തനിരകക്കറനിയ  പതമാമനതയുര  എയര്കപമാര്ട്ടമായനി  കകേമാഴനികക്കമാടച  എയര്കപമാര്ട്ടച
മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  കേഴനിഞ  പതനിനമാലച  വര്ഷമമായനി  യമാനതമാരു  സുരക്ഷമാ
ഭസ്പീഷണനിയുമനിലമാനത  പ്രവര്തനിച്ചു  വന്നനിരുന്ന  ഇനര്നമാഷണല്  സര്വ്വസ്പീസുകേള്/
ലവഡച  കബമാഡനി  എയര്ക്രമാഫച  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  എയര്കപമാര്ട്ടച  അകതമാറനിറനി  ഓഫച
ഇന്തദ്യ  ഒറയടനിക്കച  നനിര്തനി  വയ്ക്കുകേയമായനിരുന.  6  മമാസനത  തമാല്കേമാലനികേമമായ
സനസനഷനമാണച ഉണമായനിരുന്നതച.  അവനിടനത റണ്കവയുനട റസ്പീ കേമാര്പ്പെറനിരഗച,  റസ്പീ
നസങ്തനനിരഗച  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച  കവണനി  എന്നമായനിരുന  ഇതനിനച  പറഞ
കേമാരണര.  അതനിനന ഭമാഗമമായനി  2015  മുതല് ഇതരതനിലള്ള എയര്ക്രമാഫ്റ്റുകേള്ക്കച
പ്രവര്തനിക്കമാനുള്ള  സകൗകേരദ്യങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നനിലമായനിരുന.  പണനി  തുടങ്ങമാന
പനിനന്നയുര  മമാസങ്ങള് എടുത്തു.  പണനി  പൂര്തസ്പീകേരനിചച  രണച  വര്ഷര പനിന്നനിടുന്ന
അവസരതനിലര  പഴയ  രസ്പീതനിയനില്  വലനിയ  എയര്ക്രമാഫ്റ്റുകേള്ക്കച  കകേമാഴനികക്കമാടച
എയര്കപമാര്ട്ടനില്  നനിന്നച  സര്വ്വസ്പീസച  നടതമാന  കേഴനിയമാത  സമാഹചരദ്യമമാണച
ഇനണമായനിരനിക്കുന്നതച.   റസ്പീകേമാര്പ്പെറനിരഗച  പ്രവൃതനി  പൂര്തസ്പീകേരനിചകതമാടുകൂടനി
റണ്കവയുനട  സുരക്ഷ  ശക്തമമായനിട്ടുണച.  കപയ്നമനച  ക്ലമാസനിഫനികക്കഷന  നമ്പര്
പനി.സനി.എന.56-ല് നനിന്നച പനി.സനി.എന. 76-കലയച ശക്തനിനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസച....ഇതച സഭയമാനകേ നപമാതുകവ കയമാജനിപ്പുള്ള കേമാരദ്യമമാണച.
എലമാ വനിശദമാരശങ്ങളുര ഇവനിനട പറയണനമന്നനില. മുഖദ്യമനനി മറുപടനി പറയുകമ്പമാള്
മനസനിലമാകുര. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റമാര:  സര്,  ഇകപ്പെമാള്  എയര്കപമാര്ട്ടച  അകതമാറനിറനി  ഓഫച
ഇന്തദ്യ  10500  ഫസ്പീറച  നസ്പീളര കവണനമനര  RESA (Runway End Safety  Area)
വര്ദനിപ്പെനിക്കണനമനര  പറയുന.  ലക്കചനകൗ  എയര്കപമാര്ട്ടച  അടക്കമുള്ള  പല
എയര്കപമാര്ട്ടുകേളനിനലയുര  റണ്കവയച  ഇതനിലര  നസ്പീളര  കുറവമാണച.  പനക്ഷ അവനിനട
ഇകപ്പെമാഴുര ലവഡച കബമാഡനി എയര്ക്രമാഫ്റ്റുകേള് സര്വ്വസ്പീസച നടത്തുനണച. ഇതുനകേമാണച
മലബമാര്  പ്രകദശതച  നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണമാകുനണച.  സരസമാനനത
സമാമ്പതനികേ കമഖലയ്ക്കുര ടൂറനിസര  കമഖലയ്ക്കുര തകേര്ചയുര ഹജ്ജച തസ്പീര്ത്ഥമാടകേര്ക്കച
വലനിയ  ബുദനിമുട്ടുകേളുമുണമാകുനണച.  അതനിനമാല്  പ്രശ്നര  സഭയുര  സരസമാന
ഗവണ്നമനര  ഗകൗരവമമാനയടുക്കണര.  ഇകൗ വനിഷയതനില് സഭയനില് ഒരു പ്രകമയര
പമാസമാക്കുന്ന തരതനിലള്ള സമസ്പീപനമുണമാകേണനമന്നമാണച എനനിക്കച  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച.
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ഇക്കമാരദ്യതനില്  മുഖദ്യമനനി  തനന്ന  കനരനിട്ടച  മുനലകേ  എടുതച  കകേമാഴനികക്കമാടച
എയര്കപമാര്ട്ടനില്  നനിന്നച  ജനിദ്ദേ,  സകൗദനി  അകറബദ്യ  അടക്കമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനികലയച
കനരനിട്ടച  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  പുനരമാരരഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സമസ്പീപനനമടുക്കണനമനര
അതനിനുകവണനി   സഭ  നഎകേകേകണദ്യന  ഒരു  പ്രകമയര  പമാസമാക്കനി  എയര്കപമാര്ട്ടച
അകതമാറനിറനി  ഓഫച  ഇന്തദ്യകയയുര  സനിവനില്  ഏവനികയഷന  മനനികയയുര
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  പ്രധമാനമനനികയയുര  ഇക്കമാരദ്യങ്ങള്  കബമാധദ്യനപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കമാന  സഭയുര  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുര  തയ്യമാറമാകേണനമന്നമാണച
എനനിക്കച ഇകൗ ശദ ക്ഷണനിക്കലനിലൂനട അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച.  

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന):  സര്,  കകേമാഴനികക്കമാടച  എയര്കപമാര്ട്ടനിനല
നനിലവനിലള്ള റണ്കവയുനട നസ്പീളര  2850  മസ്പീററമാണച.  ഇതച ജരകബമാ വനിമമാനങ്ങള്ക്കച
സഞമാരകയമാഗദ്യമമാക്കുന്നതനിനച  റണ്കവയുനട  നസ്പീളര  3400  മസ്പീററമായുര  റണ്കവ
സനിപ്പെനിനന  വസ്പീതനി  300  മസ്പീററമായുര  വര്ദനിപ്പെനിക്കണനമന്നതമാണച  സനിവനില്
ഏവനികയഷനന  നനിലപമാടച.  ഇതുകൂടമാനത പമാരലല് ടമാകനികവ  നനിര്മ്മേനികക്കണതുണച.
Runway  End  Safety  Area  നനിയമമാനുസൃതര  240  മസ്പീറര്  വസ്പീതമമാക്കണനമനര
അവര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനണച.  ഇകൗ  ഭകൗതനികേ  സമാഹചരദ്യങ്ങള്  എയര്കപമാര്ട്ടനില്
സജ്ജമമാക്കനിനയങനില്  മമാത്രകമ  വലനിയ  വനിമമാനങ്ങള്  ഇറക്കമാന  സമാധനിക്കുകേയുളളൂ
എന്നതമാണച  സനിവനില്  ഏവനികയഷന  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടചനമനനിനന  നനിലപമാടച.  ഇതുമമായനി
ബനനപ്പെട്ടച  ഒന്നനിലധനികേര  തവണ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനമമായുര  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
കവദ്യമാമയമാന  മനനിയുമമായുര  ചര്ച  നടതനിയനിട്ടുള്ളതമാണച.  അതനിനന  ഭമാഗമമായനി
കകേമാഴനികക്കമാടച  എയര്കപമാര്ട്ടനില്  പരനികശമാധന  നടതമാന  ഒരു  സരഘനത
അയയ്ക്കുമാനമനര  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  സനിവനില്  കവദ്യമാമയമാന  മനനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.
ഇകപ്പെമാള്  നമയനിനനനസച വര്ക്കച പൂര്തനിയമായനിട്ടുണച.   റസ്പീ  കേമാര്പ്പെറനിരഗച  പൂര്തനിയമായതനിനന
ഭമാഗമമായനി  വലനിയ  വനിമമാനങ്ങള്  ഇറങ്ങമാനുള്ള  സകൗകേരദ്യങ്ങളുണമാകേണനമന്നച
പറഞകപ്പെമാള്  റണ്കവയുനട  നസ്പീളര  കൂട്ടനിയമാല്  മമാത്രകമ  വലനിയ  വനിമമാനങ്ങള്ക്കച
സര്വ്വസ്പീസച  നടതമാന  സമാധനിക്കുകേയുളളൂ  എന്ന  നനിലപമാടമാണച  കകേന്ദ്ര  കവദ്യമാമയമാന
മനമാലയനമടുതതച.  ഇതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടച  തുടര്ചയമായനി  കകേന്ദ്രനത
സമസ്പീപനിക്കുകേയമാണച.  വനികദശ  വനിമമാനങ്ങള്  ഇവനിനട  ഓപ്പെകററച  നചയ്യമാന
പഴയതുകപമാനല തയ്യമാറമാകുന, അതനിനുള്ള സകൗകേരദ്യനമമാരുക്കമാന ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണച
എന്നമാണച രണ്ടു ദനിവസര മുനപച ഒരു പത്രവമാര്തയനില് കേണതച.  എയര് ഇന്തദ്യയുര
അങ്ങനന  ആകലമാചനിക്കുന  എന്നച  പത്രവമാര്ത  വന്നനിട്ടുണച.  അതനിനപ്പുറര  മറച
വനിവരങ്ങനളമാനര  വന്നനിട്ടനില.   ഇന്നനത  നനിലയനില്  റസ്പീകേമാര്പ്പെറനിരഗനിനച  മുനപച
ഉണമായനിരുന്ന  അവസയനില്  വനിമമാനങ്ങള്ക്കച  ഇറങ്ങമാര  എന്നതച  സമാമമാനദ്യമമായനി
ആകലമാചനിചമാല്  ആര്ക്കുര  മനസനിലമാകുന്ന  കേമാരദ്യമമാണച.  പനക്ഷ  അതച
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സമാധനിക്കനിനലന്ന നനിലപമാടച  കവദ്യമാമയമാന മനമാലയര എടുക്കുന്നതനിനന ഭമാഗമമായനിട്ടമാണച
ഇകൗ  പ്രശ്നര  വരുന്നതച.  ഡനി.ജനി.സനി.എ.യുര  അതരനമമാരു  നനിലപമാടനിലമാണച
നനില്ക്കുന്നതച.  അതച  മമാറമാനുള്ള  ശമമമാണച  നടതനിനക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.
സലകമനറടുക്കമാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് നടക്കുനണച.  എന്നമാല് പഴയ കതമാതനില്
വനിമമാനങ്ങള്  സര്വ്വസ്പീസച  നടത്തുന്ന  നനില  വന്നമാല്  മമാത്രകമ  കകേമാഴനികക്കമാടച
എയര്കപമാര്ട്ടനിനന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച  പരനിഹമാരമമാകുകേയുള.  ഇതവണ  ഹജ്ജച
യമാത്രയ്ക്കുള്ള  വനിമമാനങ്ങള്  കകേമാഴനികക്കമാടച  നനിന്നച  തനന്ന  കപമാകേണനമന്നച  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമനനിനന  അറനിയനിചനിരുന.  പകക്ഷ  അതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടുര  അനുകൂല
നനിലപമാടല ഉണമായനിട്ടുള്ളതച.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റമാര: സര്, എയര്കപമാര്ട്ടച അകതമാറനിറനി ഓഫച ഇന്തദ്യ മുകന്നമാട്ടച
വയ്ക്കുന്ന ഇകൗ സമാകങതനികേ തടസങ്ങള് തമാങളുനട ശദയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുനണന്നതച നല
കേമാരദ്യമമാണച. തമാങള് അതനില് ഇടനപടുന്നതനില് സകന്തമാഷമുണച. അവര് പറഞ പല
കേമാരദ്യങ്ങളനിലര  യമാനതമാരു യുക്തനിയുമനില.  കകേമാഴനികക്കമാടച  എയര്കപമാര്ട്ടനിനച  ഇകപ്പെമാള്
തനന്ന 2860 മസ്പീറര് നസ്പീളമുണച. ലക്കചനകൗ എയര്കപമാര്ട്ടനിനച അതനികനക്കമാള് 100 മസ്പീറര്
കുറവമാണച.  അവനിനട  ഇകൗ  പ്രശ്നങ്ങനളമാനമനിലമാനത  ഓപ്പെകററച  നചയ്യമാന
അനുവദനിക്കുനണച. RESA-യച  240 മസ്പീറര് കവണനമനള്ളതച ഒരു നറക്കനമകനഷന
മമാത്രമമാണച, അതച mandatory അല. International Civil Aviation Organisation
1990 മസ്പീററമാണച പറയുന്നതച.  ഇതരതനില് കകേരളതനിനച മമാത്രമമായനി ചനില അധനികേ
നനിബനനകേള്  അടനികചല്പ്പെനിചച  ഇകൗ  എയര്കപമാര്ട്ടനിനന  തകേര്ക്കമാനുള്ള  ചനില
നസ്പീക്കങ്ങള്  എയര്കപമാര്ട്ടച  അകതമാറനിറനി  ഓഫച  ഇന്തദ്യയുനടയുര
ഡനി.ജനി.സനി.എ.യുനടയുര  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിനനയുര  ഭമാഗത്തുനനിനനണന്ന
സരശയമമാണച നനിലനനില്ക്കുന്നതച.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരനില് കനരനിട്ടച സമ്മേര്ദ്ദേര നചലതനി
കകേരള  നനിയമസഭ  നഎകേകേകണദ്യന  ഒരു  പ്രകമയര  പമാസമാക്കനി  മുഖദ്യമനനിയുനട
കനതൃതനില് സര്വ്വകേക്ഷനി നനികവദകേ സരഘര സനിവനില് ഏവനികയഷന മനനികയയുര
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  പ്രധമാനമനനികയയുര  കനരനിട്ടച  കേണച  ഇക്കമാരദ്യതനില്
നടപടനിനയടുക്കുകമമാ എന്നമാണച എനനിക്കച അറനികയണതച.

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന:  സര്,  ഡനി.ജനി.സനി.എ.  ഇക്കമാരദ്യതനില് മുകന്നമാട്ടച
വയ്ക്കുന്ന  നനിബനനകേളനുസരനിചച  മമാത്രകമ  നമുക്കച  കേമാരദ്യങ്ങള്
നടതനിനക്കമാണ്ടുകപമാകേമാന  സമാധനിക്കുകേയുള.  നമ്മുനട  ആഗ്രഹര  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
അരഗര പറഞതച തനന്നയമാണച.  അക്കമാരദ്യതനില് വദ്യതദ്യസതനയമാനമനില.  പനക്ഷ
ഡനി.ജനി.സനി.എ.-യമാണച  തസ്പീരുമമാനനമടുകക്കണതച.  അകദ്ദേഹര  പറഞ  കേമാരദ്യങ്ങള്
മറ്റുള്ള കേമാരദ്യങ്ങനള ആശയനിച്ചുള്ളതമാണച. അതച സരബനനിചച ഞമാന മനറമാരവസരതനില്
വദ്യക്തമമാക്കുകമ്പമാള് അകങ്ങയ്ക്കുര മനസനിലമാകുന്നതമാണച. അതച ഇകപ്പെമാള് എടുക്കുന്നനില.
അതനിനുകശഷര ഇക്കമാരദ്യനത സരബനനിചച ആകലമാചനിക്കമാവുന്നതമാണച.  
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VI സബ്മനിഷന

(1) മനിഠമായനി നതരുവനിനല തസ്പീപനിടനിതര

കഡമാ  .    എര  .    നകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  കകേമാഴനികക്കമാടച  മനിഠമായനി  നതരുവനില്  തസ്പീ
പനിടനിതമുണമാകുന്നതച  ഇതച  ഏഴമാര  തവണയമാണച.  ഓകരമാ  തവണയുര
വനനഷ്ടങ്ങളമാണച  അവനിനട  ഉണമായനിനക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ഒരുതവണ  ജസ്പീവഹമാനനി
വനരയുണമായനി.  അവനിനട  നനിരന്തരമമായനി  തസ്പീപനിടനിതമുണമാകുന്നതച  തടയമാന പല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  വചനിട്ടുനണങനിലര ഒനര യമാഥമാര്ത്ഥദ്യമമാകേമാത അവസയമാണുള്ളതച.
കകേമാഴനികക്കമാടച കേളകറുനട കചരബറനില്വചച കബപ്പൂര് എര.എല്.എ. ശസ്പീ. വനി. നകേ. സനി.
മമ്മേതച  കകേമായ,  കകേമാഴനികക്കമാടച  കനമാര്തച  എര.എല്.എ.  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമമാര്
എന്നനിവരുമമായനി  ഞങ്ങള്  ഇതുസരബനനിചച  ചര്ച  നചയ്തതമാണച.  ഇതനില്
പ്രധമാനനപ്പെട്ട രണച  കേമാരദ്യങ്ങളമാണുള്ളതച.  ഒന്നച,  അവനിടനത ഇലകനിസനിറനി  അണര്
കകേബനിരഗച ആക്കനിയനിനലങനില് ഇനനിയുര ഇതുകപമാലള്ള കഷമാര്ട്ടച സര്കേഡ്യൂട്ടച ഉണമാകുര.
അവനിനടയുള്ളവര്  നനിരന്തരമമായ  ഭസ്പീഷണനി  കനരനിട്ടുനകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  രണച,
ഫയര് കഫമാഴ്സുര കപമാലസ്പീസുര ഉള്നപ്പെനടയുള്ളവര് ജസ്പീവനരണ കപമാരമാട്ടര നടതനിയമാണച
ഇക്കമാരദ്യങ്ങനളമാനക്ക ലകേകേമാരദ്യര നചയ്യുന്നതച. അതനിനച അവനര ഞങ്ങള് അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയുര
നചയ്തനിട്ടുണച. പകക്ഷ അവര് തസ്പീനര equipped അല എനളളതമാണച  പ്രധമാന പ്രശ്നര.
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി കകേമാഴനികക്കമാടച  ഫയര് കഫമാഴ്സച  വനിഭമാഗര ആവശദ്യനപ്പെടുന്ന
ഉപകേരണങ്ങള്   നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണര.  ഇതനിനുപുറകമ
വണനിക്കച കേടനവരമാനുള്ള പ്രയമാസമുള്ളതുനകേമാണച  under  water  plant  ഉണമാക്കനി
hydrants  വച്ചുനകേമാണച  ആവശദ്യമമായ സലത്തുനനിന്നച  കഫമാഴ്സചഫുള് ആയനി നവള്ളര
കേനിട്ടുന്ന  രസ്പീതനിയനില്,   ഫയര്  എഞനിനന  സഹമായമനിലമാനത  അവനിനട  നവള്ളര
എതനിക്കമാനുള്ള ഒരു കപ്രമാജകച ഉണച. പകക്ഷ ഇതുര നവസ്പീകേരണവുനമലമാര കൂടുകമ്പമാള്
20 കകേമാടനി രൂപകയമാളര ആവശദ്യമമായനി വരുര. ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി മുനഗണന
നല്കേനി,  ഉടനതനന്ന  കൂടുന്ന  നസഷദ്യല്  വര്ക്കനിരഗച  ഗ്രൂപ്പെനില്  20  കകേമാടനി  രൂപ
ഇതനിനുകവണനി  അനുവദനിക്കുകേയമാനണങനില്   കേമാലമാകേമാലങ്ങളമായനിട്ടുള്ള  ഇകൗ  പ്രശ്നര
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയമാകുനമനള്ളതമാണച എനനിക്കച  അവതരനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച.
പ്രസ്തുത  തുകേയമാവശദ്യമമായ  ഡസ്പീറയനില്ഡച  കപ്രമാജകച  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  എത്രയുര  നപനട്ടന്നച
ജനിലമാ  കേളകര്  നകേമാടുക്കുന്നതമായനിരനിക്കുര.  അങ്ങനനയമാനണങനില്  പ്രസ്തുത  തുകേ
സമാരങ്ഷന നചയ്യുന്നതനിനുര നനിരന്തരര  തസ്പീപനിടനിതമുണമാകുന്നതച  എന്തുനകേമാണമാനണന്നച
അകനക്വഷനിക്കുന്നതനിനച  സരസമാനതലതനില് ഒരു  എകചനപര്ട്ടച  ഗ്രൂപ്പെനിനന
നനിയമനിക്കണനമനമമാണച   എനനിക്കച    മുഖദ്യമനനികയമാടച      അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച. 
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മുഖദ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന): സര്, മനിഠമായനിനതരുവനില് എകപ്പെമാഴുര
തസ്പീപനിടനിതതനിനച സമാധദ്യതയുണച എനള്ളതമാണച ബഹുമമാനനപ്പെട്ട കഡമാ. എര. നകേ.
മുനസ്പീര്  സൂചനിപ്പെനിചതനിലൂനട  വദ്യക്തമമാകുന്നതച.  ഇതച  അവനിനട  ഇടയനിടയച
സരഭവനിക്കുനണച. വലനിയ നമാശനഷ്ടങ്ങള് പലകപ്പെമാഴുര ഒഴനിവമായനികപ്പെമായനിട്ടുള്ളതമാണച.
ഇതനിനമാവശദ്യമമായ  കേരുതല്  നലതുകപമാനല  സക്വസ്പീകേരനികക്കണതുണച.  അതനിനച
അവനിനടയുള്ള  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന  കൂടുതല്  ശക്തമമാകുകേ  എന്നതച  നലകേമാരദ്യമമാണച.
അവനിനട  മമാത്രമല,  എലമാപ്രധമാന  ഫയര്  കസ്റ്റേഷനുകേളുര  നല  നനിലയനില്
സജ്ജമമാകകേണതമായനിട്ടുണച.  മനിഠമായനിനതരുവനിലണമായ  തസ്പീപനിടുതതനില്  ഫയര്
കഫമാഴ്സുര  റവനഡ്യൂ  അധനികേമാരനികേളുര  കപമാലസ്പീസുര  നല  രസ്പീതനിയനിലള്ള  ഇടനപടലമാണച
നടതനിയതച.  ഇക്കമാരദ്യതനില്  കഡമാ.  എര.  നകേ.  മുനസ്പീര്  സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാനല,
തസ്പീപനിടുതര എന്തുനകേമാണമാണച ഇടയനിടയച ഉണമാകുന്നനതന്നച പരനികശമാധനിക്കമാന ഒരു
കേമ്മേനിറനിനയ  നനികയമാഗനിക്കുന്നതനിനുര  എനന്തമാനക്ക  സുരക്ഷമാ  നടപടനികേള്
സക്വസ്പീകേരനിക്കമാനമന്നതച  സരബനനിച്ചുര   ആകലമാചനിക്കുന്നതമാണച.   അകദ്ദേഹതനിനന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നപമാതുകവ  സക്വസ്പീകേമാരദ്യമമായനിട്ടുള്ളതമാണച.  അതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടച
നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപഡ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്)

(2) ധനസഹമായര

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    അബ്ദു റബ്ബച:  സര്,  എനന നനികയമാജകേമണ്ഡലതനിനല നന്നമ
പഞമായതനിനല  നകേമാടനിഞനി-ഫറൂഖച  നഗറനില്  പുലമാണനി  കൃഷ്ണന  നമായരുനടയുര
മസ്പീനമാക്ഷനിയുനടയുര  മകേനമായ  അനനില്കുമമാര്  എന്ന  ലഫസല്  (32  വയസച)
നകേമാലനപ്പെട്ടനിട്ടച  നമാലമമാസമമാകുകേയമാണച.  കേഴനിഞ  നവരബര്  19-നമാണച  ഇകൗ
സരഭവമുണമായതച.  ഇകൗ  സരഭവര  നടന്നച  രണച  ദനിവസതനിനുള്ളനില്തനന്ന
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിക്കച കകേസകനക്വഷണനത സരബനനിച്ചുര അകദ്ദേഹതനിനന
കുടുരബതനിനുള്ള ധനസഹമായവുര ഭമാരദ്യയച കജമാലനി നല്കുന്നതുര സരബനനിചച ഞമാന
നനികവദനര  നല്കേനിയനിരുന.  അതനിനുകശഷര  സര്വ്വകേക്ഷനി  ആക്ഷന  കേമ്മേനിറനിയുര
മുസസ്പീര യൂതച ലസ്പീഗനിനന മണ്ഡലര കേമ്മേനിറനിയുനമലമാര ഇതുസരബനനിചച ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിനയ  കേണച  നനികവദനങ്ങള്  നല്കുകേയുണമായനി.  ആദദ്യര  ഇതനിനന
അകനക്വഷണര വളനര ഇഴഞമാണച നസ്പീങ്ങനിയനിരുന്നതച. കലമാക്കല് കപമാലസ്പീസമാണച ഇകൗ
കകേസച അകനക്വഷനിചനിരുന്നതച. അതുനകേമാണച ഡമ്മേനികേനളനയമാനക്ക ഹമാജരമാക്കനി കകേസച
വഴനിതനിരനിചച  വനിടമാനുള്ള  ശമങ്ങളമാണച  നടന്നതച.  ആര്.എസച.എസച./വനി.എചച.പനി.
ആളുകേളമാണച  ഇതനിനന പനിന്നനിലള്ളനതന്ന കേമാരദ്യതനില് യമാനതമാരു സരശയവുമനില.
11  പ്രതനികേനള  ആദദ്യര  അറസ്റ്റേച  നചയ്തു.  ശരനിക്കുള്ള  സമയമമാകുന്നതനിനുമുമ്പച  തനന്ന
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കപ്രമാസനികേഡ്യൂഷനന  പരമാജയര  കേമാരണര  അവര്ക്കച  ജമാമദ്യര  ലഭനിക്കുകേയുണമായനി.
പ്രധമാനനപ്പെട്ട  മൂന്നച  പ്രതനികേനള  ഇതനിനുകശഷമമാണച  പനിടനിചതച.  അവര്  ഇകപ്പെമാള്
റനിമമാനനിലമാണച.  ഇകൗ  അകനക്വഷണ  സരഘനത  മമാറമാന  കവണനി  ഒരു  സമരര
നടകതണനി  വന.  എര.എല്.എ.  എനള്ള  നനിലയനില്  എനന  കനതൃതക്വതനില്
നചമ്മേമാടച ടകൗണുര നമാഷണല് ലഹകവയുര ഉപകരമാധനിച്ചുനകേമാണച ഒരു പകേല് മുഴുവന
അവനിനട   സര്വ്വകേക്ഷനി  സമരര   നടതനിയതനിനന  അടനിസമാനതനിലമാണച  കകേസച
ലക്രര  ബമാഞനിനച  ലകേമമാറനിയതച.  അവര്  വളനര  നല  നനിലയനില്  ഇകൗ  കകേസച
അകനക്വഷനിക്കുകേയുര പ്രധമാന പ്രതനികേനള കേനണതനി റനിമമാനച നചയ്യുകേയുര നചയ്തനിട്ടുണച.
നന്നമ  വനിദദ്യമാനനികകേതന  സ്കൂള്,  തനിരൂര്  ആര്.എസച.എസച.  ഓഫസ്പീസച,
യൂണനികവഴ്സനിറനിയനിലള്ള ബനി.നജ.പനി.-യുനട ഓഫസ്പീസച തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനിലമാണച ഇകൗ
കകേസനിനമാവശദ്യമമായ  ഗൂഢമാകലമാചനകേള്  നടതനിയതച.  ഇതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ട
കേമാരദ്യങ്ങനളമാനര ഇതുവനര കപമാലസ്പീസച അകനക്വഷനിചനിട്ടനില. കകേസച നടത്തുന്നതനിനച ഒരു
നസഷദ്യല് കപ്രമാസനികേഡ്യൂട്ടനറ നനികയമാഗനിക്കണനമന്നച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനികയമാടച
അഭദ്യര്ത്ഥനിചനിട്ടുണച.  അതച  തസ്പീര്ചയമായുര  അനുവദനിച്ചുനല്കേണനമന്നമാണച  ഞങ്ങള്
ആവശദ്യനപ്പെടുന്നതച. 32 വയസമായ ലഫസലനിനന ഭമാരദ്യയുര കുട്ടനികേളുര ഇസമാര  മതര
സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുണമായനി.  മതര  മമാറനിനയനള്ള  കപരനിലമാണച  ആര്.എസച.എസച./
ബനി.നജ.പനി.  പ്രവര്തകേര്  ഇയമാനള  വളനര  നനിഷ്ഠൂരമമായനി  നകേമാലനപ്പെടുതനിയതച.
ഗള്ഫനില്വചമാണച  മതര  മമാറനിയതച.  മതര  മമാറനി  നമാലഞ്ചുമമാസര  കേഴനിഞച  നമാട്ടനില്
വന്നതനിനുകശഷര   തനിരനിച്ചുകപമാകേമാനുള്ള  സമയതമാണച  ഇകൗ  നകേമാലപമാതകേര
നടന്നതച.  ഭമാരദ്യയുര   6,  8,  9  വയസ്സുള്ള  നചറനിയ  കുട്ടനികേളുര  അടങ്ങുനന്നമാരു
കുടുരബമമാണച.  ഇകൗ കുട്ടനികേളുനട തുടര്നളള ജസ്പീവനിതതനിനമാവശദ്യമമായ ധനസഹമായര
ഗവണ്നമനനില്നനിനര  ലഭനിക്കണര.  മമാത്രവുമല,  നല വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ കയമാഗദ്യതയുള്ള
ലഫസലനിനന വനിധവയച ഒരു കജമാലനി  നല്കേണനമനളള ആവശദ്യമമാണച ഞമാന ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂനട  ഉന്നയനിക്കുന്നതച.  അകതമാനടമാപ്പെര  കകേസച  നടതനിപ്പെനിനമായനി  ഒരു
നസഷദ്യല്  കപ്രമാസനികേഡ്യൂട്ടനറ  നനികയമാഗനിക്കുന്ന  കേമാരദ്യതനിലര  വളനര  കവഗതനില്
തസ്പീരുമമാനമുണമാകേണനമന്നമാണച  എനനിക്കച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനികയമാടച
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച. 

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന):  സര്,  തനിരൂരങ്ങമാടനി  കപമാലസ്പീസച
കസ്റ്റേഷന പരനിധനിയനില് നകേമാടനിഞനി-ഫറൂഖച നഗറനില് തമാമസനിക്കുന്ന അനന്തകൃഷ്ണന
നമായര് മകേന മണനി എന്ന അനനില് കുമമാര് സകൗദനി അകറബദ്യയനില് വചച ഇസമാര മതര
സക്വസ്പീകേരനിചച, ലഫസല് എന്നച കപരച മമാറനി. 23 -07-2016-നച നമാട്ടനില് തനിരനിനചതനിയ
ലഫസലനിനന  19-11-2016-നച  രമാവനിനല  4.45-നച  തമാനൂര്  നറയനില്കവ
കസ്റ്റേഷനനികലയച  കപമാകുന്ന  വഴനി  നന്നമ  പഞമായതനിനല  പനക്കതമായര
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കറമാഡനിനുസമസ്പീപര  വചച  നകേമാലനപ്പെടുത്തുകേയമാണച  നചയ്തതച.   ഇതച  സരബനനിചച
ലക്രര  നമ്പര്  722/16  ആയനി  കകേസച  രജനിസ്റ്റേര്  നചയ്തച  അകനക്വഷണര
നടതനിവരനികേയമാണച.  ഇകൗ  കകേസനില്   16 കപനര  അറസ്റ്റേച  നചയ്തച   കകേമാടതനിയനില്
ഹമാജരമാക്കനി  റനിമമാനച  നചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണച.  ഇകപ്പെമാള്  ഇകൗ  കകേസനിനന  അകനക്വഷണര
മലപ്പുറര  ജനിലമാ  ലക്രരബമാഞച  ഡനിലവ.  എസച.പനി.-യമാണച  നടതനി  വരുന്നതച.
ടനിയമാനന വനിധവയച  സര്ക്കമാര് കജമാലനിയുര  കുടുരബതനിനച  ധസഹമായവുര  നല്കുന്ന
കേമാരദ്യര ഇകപ്പെമാള് പരനിഗണനയനിലനില.  

(3) പുനരധനിവമാസര

ശസ്പീ  .    വനി  .    നകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച  കകേമായ:  സര്,  സരസമാനതച വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന ഘട്ടതനില്,  പ്രകതദ്യകേനിചച  കറമാഡച വനികേസനര നടക്കുകമ്പമാള്
നനിരവധനി  വദ്യവസമായ സമാപനങ്ങള്  നപമാളനിച്ചുമമാറ്റുന്ന  സനിതനിവനികശഷമുണച.  ഇകൗ
ഘട്ടതനില്  വമാടകേക്കമാരമായ  വദ്യമാപമാരനികേളുര  നതമാഴനിലമാളനികേളുര  വഴനിയമാധമാരമമാകുന്ന
സനിതനിവനികശഷര  ഒഴനിവമാക്കുന്നതനിനച  നടപടനിയുണമാകേണര.  കകേമാഴനികക്കമാടച
മമാനമാഞനിറ-നവള്ളനിമമാടുകുന്നച കറമാഡച വനികേസനവുമമായനി ബനനപ്പെട്ടച ഏകേകദശര 350
കഷമാപ്പുകേള്  ഒഴനിവമാക്കനപ്പെകടണതുണച.  അതനിനല  വദ്യമാപമാരനികേളുര  നതമാഴനിലമാളനികേളുര
ഇകപ്പെമാള്  സമരരരഗതമാണച.  ഇനതമാരു  ഗകൗരവതരമമായ  സനിതനിവനികശഷമമാണച.
വനികേസനതനിനച സലകമനറടുക്കുകമ്പമാള്തനന്ന അതനികനമാടുകചര്ന്നച  വദ്യമാപമാരസമാപനര
പുനനഃസമാപനിക്കമാനമാവശദ്യമമായ സലരകൂടനി  ഏനറടുതച  ഒരു കഷമാപ്പെനിരഗച  കകേമാരപകച
നനിര്മ്മേനിചച വദ്യമാപമാരനികേനള പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കണര. ഇകൗ
ആവശദ്യതനിനമായനി സര്ക്കമാര് നചലവഴനിക്കുന്ന തുകേ ഗഡുക്കളമായനി വദ്യമാപമാരനികേള്ക്കച
അടച്ചുതസ്പീര്ക്കമാന  സമാധനിക്കുര.  അതുനകേമാണച  വര്ഷങ്ങളമായനി  വദ്യമാപമാരര  നടതനി
ജസ്പീവനിച്ചുവരുന്ന  വദ്യമാപമാരനികേനളയുര  നതമാഴനിലമാളനികേനളയുര  സരരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച
കമല്പ്പെറഞ  പ്രകേമാരര  ഒരു  പമാകക്കജച  തയ്യമാറമാക്കനി  പ്രവര്തനിക്കമാന  സര്ക്കമാര്
തയ്യമാറമാകുകമമാ?  ഇകൗ  വനിഷയതനില്  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുനട  ശദകൂടനി
ഉണമാകേണനമന്നമാണച എനനിക്കച പറയമാനുള്ളതച. 

റവനഡ്യൂവുര  ഭവനനനിര്മ്മേമാണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):  സര്,
വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച ഭൂമനി ഏനറടുക്കുന്നതച സരബനനിചച   2013-നല Right
to  Fair  Compensation  and  Transparency  in  Land  Acquisition,
Rehabilitation and Resettlement Act  പ്രകേമാരര ഭൂമനി ഏനറടുക്കുകമ്പമാള് നദ്യമായവുര
നസ്പീതനിയുക്തവുമമായ  നഷ്ടപരനിഹമാരര  മമാത്രമല  ആകേര്ഷകേമമായ  പുനരധനിവമാസ
പമാകക്കജുര വദ്യവസ നചയ്യുനണച.  ഭൂമനി ഏനറടുക്കല്മൂലര കുടനിനയമാഴനിപ്പെനിക്കനപ്പെടുന്ന
ഭൂവുടമകേള്ക്കുര മറ്റുള്ളവര്ക്കുര ഉണമാകേമാവുന്ന ബുദനിമുട്ടുര പ്രയമാസങ്ങളുര കേഴനിയുന്നത്ര
ഒഴനിവമാക്കനി മമാനുഷനികേവുര പങമാളനിത സക്വഭമാവകതമാനടയുമുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളമാണച
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സര്ക്കമാരുര  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതച.  കറമാഡച  വനികേസനതനിനച  ഭൂമനി  ഏനറടുകക്കണനിവരുകമ്പമാള്
കുടനിനയമാഴനിപ്പെനികക്കണനിവരുന്ന  കേചവടക്കമാരുനടയുര  വദ്യമാപമാര-വമാണനിജദ്യ  സമാപന
ഉടമകേളുനടയുര  കേമാരദ്യതനില്  അനുകേമ്പമാര്ഹമമായ  സമസ്പീപനമമാണച  ഗവണ്നമനനിനുള്ളതച.
കുടനിനയമാഴനിപ്പെനിക്കനപ്പെടുന്ന  ഭൂമനിയുനട  സമസ്പീപത്തുതനന്ന അവനര   പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള
വദ്യവസകേള് നനിയമതനിലര  15-11-2014-നല  സര്ക്കമാര്  ഉതരവനിലര  ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച.
ഭൂമനി  ഏനറടുക്കലനിനുകശഷമുണമാകുന്ന  സമാമൂഹനികേ  -  സമാമ്പതനികേ  വളര്ചയുനട
ഗുണഫലര  ഭൂമനി  ഏനറടുക്കല്  പ്രക്രനിയയനില്  ബമാധനിക്കനപ്പെടുന്ന  വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കുര
അനുഭവകവദദ്യമമാകുന്നതനിനുകവണനിയമാണച ഇകൗ വദ്യവസകേള് ഉള്നക്കമാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതച.
കകേമാഴനികക്കമാടച  ജനിലയനിനല  മമാനമാഞനിറ-നവള്ളനിമമാടുകുന്നച  കറമാഡച  വനികേസനതനിനന
ഭമാഗമമായനി  ഒഴനിപ്പെനിക്കനപ്പെടുന്ന  വദ്യമാപമാരനികേളുനടയുര  നതമാഴനിലമാളനികേളുനടയുര
സരരക്ഷണതനിലര  ഇകത സമസ്പീപനമമാണച  ഗവണ്നമനനിനുള്ളതച.  അതനുസരനിച്ചുള്ള
നടപടനികേള് സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണച.  

(4) ഏനമാതച പമാലതനിനന പുനര്നനിര്മ്മേമാണര

ശസ്പീമതനി  പനി  .    അയനിഷമാ  കപമാറനി:  സര്,  എര.സനി.  കറമാഡനിനല  ഏറവുര
പ്രധമാനനപ്പെട്ട പമാലമമാണച ഏനമാതച പമാലര.  കേഴനിഞ ജനുവരനി  10-ാംതസ്പീയതനി ആ
പമാലതനിനന  ഒരു  ഭമാഗതച  വനിള്ളലണമാകുകേയുര  പമാലര  അപകേടസനിതനിയനിലമാവുകേയുര
നചയ്തു.  അനതനന്ന  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മനനിയുര  ബനനപ്പെട്ട  ഉകദദ്യമാഗസരുര  ആ
സലര സന്ദേര്ശനിചച  ആവശദ്യമമായ  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കമാന  എലമാ  ഇടനപടലകേളുര
നടതനിനയനള്ളതച  വളനര  സകന്തമാഷകേരമമായ  കേമാരദ്യമമാണച.  അതനിനുകശഷര  ആ
പമാലതനിനന  നനിര്മ്മേമാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കമാവശദ്യമമായ  ധമാരമാളര  കേമാരദ്യങ്ങള്
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മനനിയുനടയുര  ഗവണ്നമനനിനനയുര  ഭമാഗത്തുനനിനണമായനി.
അകതമാനടമാപ്പെര  ജനങ്ങളുനട  ആവശദ്യപ്രകേമാരര  നചറനിയ  വമാഹനങ്ങള്
കേടനകപമാകേതക്ക   രസ്പീതനിയനില് ഒരു നബയച ലനി  പമാലരകൂടനി   നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മനനിയുനട  കേതനിനന  അടനിസമാനതനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനച
അനുവദനിക്കുകേയുര  അതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ട  നനസനനികേ  ഉകദദ്യമാഗസര്  സലര
സന്ദേര്ശനിക്കുകേയുര  ഒരു  സലര  കേമാണനിച്ചുനകേമാടുക്കുകേയുര  നചയ്തു.  എന്നമാല്  ആ
സലരതനന്ന  പനിന്നസ്പീടച  മമാറനി  പറഞ.  അതനിനുകശഷര  abutment
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ട  ഉയര്ച  തമാഴ്ചയനില്  വദ്യതദ്യമാസങ്ങള്  വന.
അങ്ങനന  പലതവണ  ഇതച  മമാകറണ  അവസയുണമായനി.  ഇതരര  പ്രശ്നങ്ങള്
ഒഴനിവമാക്കനി  വളനര  കവഗതനില്  നബയച ലനി  പമാലര  നനിര്മ്മേനിക്കമാനുര  പമാലതനിനന
അറകുറപ്പെണനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാനുര  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണര.  അതുകപമാനല
വമാഹനങ്ങള്  തനിരനിച്ചുവനിടുന്ന  കറമാഡുകേള്  വസ്പീതനി  കൂട്ടനിയകപ്പെമാള്  രൂക്ഷമമായ  നപമാടനി
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ശലദ്യര  അനുഭവനപ്പെടുനണച.  ആയതനിനമാല്   കറമാഡച  ടമാര്  നചയ്യുന്നതനിനുള്ള
അടനിയന്തര  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണനമന്നമാണച  ഇകൗ  സബ്മനിഷനനിലൂനട
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച. 

നപമാതുമരമാമത്തുര രജനികസഷനുര വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന  ):  സര്,
സമാധമാരണയനില്  കേവനിഞ  പ്രമാധമാനദ്യമുനള്ളമാരു  സബ്മനിഷനമാണനിതച.  എര.സനി.
കറമാഡനിനല  ഏറവുര  പ്രധമാനനപ്പെട്ട  ഏനമാതച  പമാലര  18  വര്ഷര
കേമാലപ്പെഴക്കമമായകപ്പെമാള്തനന്ന  നവല്  ഫകൗകണഷനനിലണമായ  തകേരമാറുകേള്മൂലര
അതച ഇരനിക്കുകേയുര ഏതച സമയത്തുര തകേര്നവസ്പീഴമാവുന്ന സനിതനിയുമമാണുണമായതച.
ശസ്പീമതനി പനി.  അയനിഷമാ കപമാറനി,  എര.എല്.എ.  പറഞതുകപമാനല ജനുവരനി  10-ാം
തസ്പീയതനി  നനവകേനിട്ടച  5  മണനിക്കമാണച  പമാലതനിനന  നബയറനിരഗച  നപമാട്ടനിയ  ശബര
കകേട്ടതച.  രണച  മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില്  ഞമാനുര  ചസ്പീഫച  എഞനിനസ്പീയറുമുള്നപ്പെനടയുള്ളവര്
സലര സന്ദേര്ശനിച്ചു. 11-ാം തസ്പീയതനി വനിദഗ്ദ്ധരമായ നതമാഴനിലമാളനികേളുര  12-ാം തസ്പീയതനി
മുങ്ങല്വനിദഗ്ദ്ധരമായ കഫമാകട്ടമാഗ്രമാകഫഴ്സുര  വന.  പമാലര  നനിര്മ്മേമാണതനില്
ഇന്തദ്യയനിനലതനന്ന ഏറവുര വനിദഗ്ദ്ധനമായ നപ്രമാഫസര് അരവനിന്ദേന  14-ാം തസ്പീയതനി
വരനികേയുര പമാനുര നസച്ചുര എസ്റ്റേനികമറ്റുര തയ്യമാറമാക്കനി,  ഡനി.പനി.ആര് തയ്യമാറമാക്കുകേയുര
നമാകലമുക്കമാല് കകേമാടനി  രൂപയുനട പുനര്നനിര്മ്മേമാണര  24-ാം തസ്പീയതനി കേദ്യമാബനിനറച
അരഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുര  പണനി  നടനവരനികേയുര  നചയ്യുകേയമാണച.  അതുകപമാനല
എര.എല്.എ.മമാരമായ ശസ്പീ.  ചനിറയര കഗമാപകുമമാര്,  ശസ്പീ.  നകേ.  ബനി.  ഗകണഷച കുമമാര്,
ശസ്പീമതനി  പനി.  അയനിഷമാ  കപമാറനി,  എര.പനി.,  പഞമായതച  നമമ്പര്മമാര്  തുടങ്ങനി
എലമാവനരയുര വനിളനിചച  ഗതമാഗതതനിനച ബദല് സരവനിധമാനര ഏര്പ്പെമാടച  നചയ്യുകേയുര
50  ലക്ഷര  രൂപ  കറമാഡച  ശരനിയമാക്കമാന  അകപ്പെമാള്തനന്ന  നകേമാടുക്കുകേയുര  നചയ്തു.
എന്നമാല്  ആ  ഭമാഗത്തുകൂടനിതനന്ന  നചറനിയ  വമാഹനങ്ങള്ക്കച  കേടനകപമാകേമാനുള്ള
സകൗകേരദ്യര  കവണനമന്നച  പറഞതനിനമാല്  ഗവണ്നമനച  മനിലനിട്ടറനിക്കച  എഴുതുകേയുര
മനിലനിട്ടറനി കകേണല് രവനി രമാകജന്ദ്രനന കനതൃതക്വതനില് വനിദഗ്ദ്ധര് രണ്ടുതവണ വരനികേയുര
നചയ്തു.  അവനിടനത  എര.പനി.  ശസ്പീ.  നകേമാടനിക്കുന്നനില്  സുകരഷനിനച  ഞമാന
ഇതുസരബനനിചച എഴുതുകേയുര  അകദ്ദേഹര കവണ സഹമായങ്ങള് നചയ്യുകേയുര നചയ്തു.
നബയച ലനി പമാലര നനിര്മ്മേനിക്കമാനമന്നച സമ്മേതനിക്കുകേയുര അതനിനുള്ള രണച സക്ചറുകേള്
അപ്പുറത്തുര  ഇപ്പുറത്തുര  അതനികവഗര  നനിര്മ്മേനിച്ചുനകേമാണനിരനിക്കുകേയുമമാണച.
രണമാഴ്ചക്കുള്ളനില്  നനിര്മ്മേമാണര  പൂര്തനിയമാകുനമന്നച  കേരുതുന.  അതനിനന  കറമാഡുര
കഫമാര  നചയ്യണര.  അതുകേഴനിഞമാല്  മൂന്നമാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്  നബയച ലനി  പമാലര  നനിര്മ്മേനിചച
ഫനിറച  നചയ്തച  40  ദനിവസതനിനകേര  നചറനിയ  വമാഹനങ്ങള്  കപമാകുന്നതനിനുള്ള
സകൗകേരദ്യമുണമാകുനമന്നമാണച  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച.  യുദകേമാലമാടനിസമാനതനില്  തനന്ന
ഗവണ്നമനച ഇകൗ വനിഷയതനില് ഇടനപട്ടു. ആദദ്യര മുതല് അവസമാനര വനര ശസ്പീമതനി
പനി.  അയനിഷമാ  കപമാറനി  ഇക്കമാരദ്യതനില്  കേമാണനിച  ജമാഗ്രതനയ  ഞമാന
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അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയമാണച.  അടൂര്  എര.എല്.എ.  ശസ്പീ.  ചനിറയര  കഗമാപകുമമാറുര
പതനമാപുരര എര.എല്.എ.  ശസ്പീ.  നകേ.ബനി.  ഗകണഷച കുമമാറുര  സലര എര.പനിയുര
സജസ്പീവമമായുണമായനിരുന.  സര്ഫസച  ടമാനകസമാര്ട്ടച  വകുപ്പെനിനന  കകേന്ദ്രമനനി  തനന്ന
അടനിയന്തരമമായനി  നബയച ലനി  പമാലര  നനിര്മ്മേനിക്കമാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.
കകേന്ദ്ര-സരസമാന  ഗവണ്നമനകേളുര  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുനമലമാര  കചര്ന്നച  വളനര
മനികേച രസ്പീതനിയനിലമാണച അതനിനന നടപടനികേള് നടതനിവരുന്നതച.  അതനികവഗരതനന്ന
നബയച ലനി  പമാലര പൂര്തനിയമാകുര.  കകേരളതനില് മൂവമായനിരതനികലനറ പമാലങ്ങളുണച.
എന്നമാല് 100 വര്ഷമമായനി കകേരളതനിനല ഒരു പമാലവുര ആരുര പരനികശമാധനിചനിട്ടനില.
കറമാഡച  നനിര്മ്മേനിചച  കേമാലമാവധനി  കേഴനിഞമാല് എനന്തങനിലര  നചയ്യമാറുണച.  ഏനമാതച
പമാലതനിനന  അനുഭവതനിനന  അടനിസമാനതനില്  എലമാ  പമാലവുര
പരനികശമാധനിക്കമാന  നനിര്കദ്ദേശര  നല്കേനിയനിട്ടുണച.  ഏകേകദശര  മുന്നൂകറമാളര  പമാലങ്ങള്
പുനര്നനിര്മ്മേനികക്കണതമായുണച.  ആയനിരകതമാളര  പമാലങ്ങള്ക്കച  റനിപ്പെയര്  ആനച
നമയനിനനനസച  കവണനിവരുര.  ബമാക്കനി  പമാലങ്ങനളലമാര  നസയ്ഫമാണച.  ഇതച
സരബനനിച റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേനളലമാര പരനിഗണനിക്കുകേയമാണച. ഏനമാതച പമാലര ഒരു മനിഴനി
തുറപ്പെനിക്കല്  സരഭവമമായനി,  കേമാലമാകേമാലങ്ങളനില്   കറമാഡുകേള്കപമാനല  പമാലങ്ങളുര
നമയനിനനനസച  നടതനി  പരനിപമാലനിക്കുന്ന  സനിതനിയനികലയച  ഗവണ്നമനനിനച
എതനികചരമാന  ഇതച  സഹമായകേരമമായനി.  ഇത്രയുമമാണച  ഇതുസരബനനിചച
പറയമാനുള്ളതച.

(5) നചര്ക്കമാരര പമാലതനിനന പുനര്നനിര്മ്മേമാണര

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതദ്യന:  സര്,  കദശസ്പീയ  പമാതയുര  എര.സനി.  കറമാഡുര  തമ്മേനില്
ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന,  ജനിലമാ  കറമാഡച  കേടനകപമാകുന്ന  കേമാകരറച-നഗരൂര്-ആലരകകേമാടച-
ആറനിങ്ങല്  കറമാഡുര  കേനിളനിമമാനൂരുര  തമ്മേനില്  ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന  കറമാഡനിലള്ള
പ്രധമാനനപ്പെട്ട പമാലമമാണച  50  വര്ഷതനികലനറ പഴക്കമുള്ള നചര്ക്കമാരര പമാലര.  ഇകൗ
പമാലര  അപകേടകേരമമായ  നനിലയനിലമാനണന്നതച  നനിരവധനി  വര്ഷങ്ങള്ക്കച   മുനപച
മമാധദ്യമങ്ങള്  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  നചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണച.  നമാട്ടുകേമാരുര  തകദ്ദേശഭരണ
സമാപനങ്ങളുനമലമാര  പമാലര  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കണനമന്നമാവശദ്യനപ്പെട്ടച  നനിരവധനി
നനികവദനങ്ങള്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണച.  അകങ്ങയ്ക്കുര  ഇതുസരബനനിച  നനികവദനങ്ങള്
നല്കേനിയനിട്ടുണച.  അങ്ങുകൂടനി  മുനകേനയ്യടുതച  നബമാര്ഡനിനന  ഫണ്ടുപകയമാഗനിചച
അനുബന  കറമാഡച  നനിര്മ്മേമാണമമാരരഭനിക്കമാന  വര്ക്കച  നടണര്  നചയ്യുകേയുര
കേരമാറുകേമാരന  വര്ക്കച  ഏനറടുക്കുകേയുര  നചയ്തുകേഴനിഞ.  കറമാഡച  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പമാള്
പമാലര  കൂടനി  നനിര്മ്മേനിക്കമാതനിരുന്നമാല്  പ്രകയമാജനമനിലമാത  അവസയുണമാകുര.
അതുനകേമാണച  പമാലതനിനന  പുനര്  നനിര്മ്മേമാണതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
കവഗതനിലമാക്കമാനുര,  പമാലര ആധുനനികേരസ്പീതനിയനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി
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നല്കുന്നതനിനുര  പ്രകതദ്യകേ  ഇടനപടല്  അങ്ങയുനട  ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേണനമന്നച
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന. 

നപമാതുമരമാമത്തുര രജനികസഷനുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന):  സര്,
ഇകൗ  പമാലര  ശസ്പീ.  ബനി.  സതദ്യന,  എര.എല്.എ.-യുനട  നനികയമാജകേമണ്ഡലതനിനല
ചനിറയനിനകേസ്പീഴച തമാലൂക്കനിലമാണച.  പുളനിമമാതച ഗ്രമാമപഞമായതനിനല  നഗരൂര്-കേമാകരറച
കറമാഡനിലമാണച  നചര്ക്കമാരര പമാലര.  പമാലര പുനര്നനിര്മ്മേമാണതനിനച  5  കകേമാടനി രൂപ
ബജറനില് വകേയനിരുത്തുകേയുര സമാധദ്യതമാ പഠനര നടത്തുകേയുര നചയ്തനിട്ടുണച.   പമാലര
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള   രൂപകേല്പ്പെന  പനി.ഡബഷ്യു.ഡനി.  ഡനിലസന  വനിഭമാഗര
2017 ജനുവരനി മമാസര പൂര്തനിയമാക്കനിയനിട്ടുണച.  രൂപകേല്പ്പെനയനുസരനിചച എസ്റ്റേനികമറച
തയ്യമാറമാക്കനി വരനികേയമാണച.   1955-ലമാണച  പമാലര  പണനികേഴനിപ്പെനിചതച.  ഇകപ്പെമാള്  62
വര്ഷമമായനി.  നനിലവനിലള്ള  പമാലര  നപമാളനിച്ചുമമാറനിയമാണച  പുതനിയ  പമാലര
നനിര്മ്മേനിക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച. പമാലതനിനച കേമാലപ്പെഴക്കരനകേമാണ്ടുള്ള ബലക്ഷയമമാണുളളതച.
നനിലവനില്  പമാലതനിനന  വസ്പീതനി   3.25  മസ്പീറര്  ആയതനിനമാല്  ഗതമാഗതര  വളനര
ബുദനിമുട്ടമാണച.  അതുനകേമാണച  10.5  മസ്പീറര്  വസ്പീതനിയനിലമാണച  പുതനിയ  പമാലര
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച.  അപകേടര  നടന്നതനിനന   പശമാതലതനില്   കറമാഡുര
സരരക്ഷണഭനിതനിയുര   നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച.  കനരനത  ഞമാന  സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാനല,
മൂവമായനിരര  പമാലങ്ങള്  പരനികശമാധനിചതനില്  നനിരവധനി  പമാലങ്ങള്ക്കച
കകേടുപമാടുകേളുനണന്നച  കേനണതനിയതനിനമാല് പമാലങ്ങള് പുതുക്കനിപ്പെണനിയുന്നതനിനുള്ള
സഹമായര  ബജറനില്  പ്രഖദ്യമാപനിക്കമാനമന്നച  കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  നഎസകേച
അറനിയനിചനിട്ടുണച.  അതുനകേമാണച പ്രസ്തുത പമാലര പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കമാന സമാധനിക്കുനമന്നച
അറനിയനിക്കുകേയമാണച. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

(6) പ്രമാകദശനികേ   -   ആസനി വനികേസന ഫണ്ടുകേള്

ശസ്പീ  .    നകേ  .    വനി  .    വനിജയദമാസച:  സര്,  എര.എല്.എ.  മമാരുനട  പ്രമാകദശനികേ
വനികേസന  ഫണനില്  നനിന്നച  നടതമാവുന്ന  പദതനികേളുനട  ലനിസ്റ്റേനില്  കൂടുതല്
പദതനികേള്  ഉള്നപ്പെടുത്തുകേ,  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്  നനിനര  ഭരണമാനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  ലഘൂകേരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  കേമാരദ്യങ്ങളമാണച  ഞമാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച.  എര.എല്.എ.  മമാരുനട  പ്രമാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണച
പ്രമാകദശനികേ  ആവശദ്യങ്ങള്  നനിറകവറ്റുന്നതനിനച  പരദ്യമാപ്തമമാകുന്നനില.  കൃഷനിക്കുര
അനുബന  കപ്രമാജക്ടുകേള്ക്കുര  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസവുമമായനി  ബനനപ്പെട്ട   പദതനികേള്ക്കുര
എസച.ഡനി.എഫച.  ഉപകയമാഗനിക്കമാന കേഴനിയുന്നനില.    എനന മണ്ഡലതനില്  കൂര്ക്ക
കൃഷനിക്കമാര്ക്കച ആവശദ്യമമായ സഹമായര നചയ്യുന്നതനിനച ഒരു ഫണ്ടുര ഉപകയമാഗനിക്കമാന
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കേഴനിയുന്നനില.  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  കൃഷനി,  ഹരനിത   കകേരളര  പരനിപമാടനി,  സമഗ്ര
വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ പദതനിയുനട ഭമാഗമമായനി വരുന്ന  നചലവുകേള് എന്നനിവയച  ഇകൗ ഫണച
ഉപകയമാഗനിക്കമാന  കേഴനിയുന്നനില.  ഇതനിനച  ഓകരമാ  മണ്ഡലതനിലര  പ്രകതദ്യകേര  ഫണച
ഇലമാതതമാണച കേമാരണര.  എനന മണ്ഡലതനില്  'കേതനിര്'  എന്ന കപരനില്  സമഗ്ര
കേമാര്ഷനികേ  വനികേസന  പദതനിക്കച  രൂപരനല്കേനി.  എന്നമാല്  വനിവനിധ  കേമാര്ഷനികേ
വനികേസന  പദതനികേളമായതനിനമാല്  ഏനതങനിലര  ഒരു  പദതനിയനില്  നനിന്നച   ഇകൗ
സരരരഭതനിനച  പണര  ലഭനിക്കുന്നനില.  ഫലതനില്  നടപടനിക്രമങ്ങളുനട
സങസ്പീര്ണ്ണതകേളുമമായനി  കേടനകപമാകേമാനമന്നലമാനത  പദതനി  നടക്കുന്നനില.
വനിഷരഹനിത പചക്കറനി പദതനിക്കുള്ള തുകേയുനട കേമാരദ്യവുര ഇതുകപമാനല തനന്നയമാണച.
മമാറനിമമാറനി  വരുന്ന  പ്രമാകദശനികേ  വനികേസന  പരനിപമാടനികേള്ക്കുകൂടനി  ഒരു  നനിശനിത
പരനിധനിക്കുള്ളനില്  നനിന്നച  വനികേസന  ഫണച  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതനിനച  നനിലവനിലള്ള
മമാനദണ്ഡങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വരുതണനമന്നച  ഞമാന  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയമാണച.
ആസനി  വനികേസന  ഫണ്ടുപകയമാഗനിചച  നടപ്പെനിലമാകക്കണ  5  കകേമാടനി  രൂപയുനട
പദതനികേള്ക്കച  ഭരണമാനുമതനി  കനടനിനയടുക്കുകേ  എന്നതച  ഭഗസ്പീരഥപ്രയതര
തനന്നയമാണച.   നടപടനിക്രമങ്ങളനിലൂനട  കേടനകപമാകുകമ്പമാള് ആയതച  സങസ്പീര്ണ്ണവുര
വളനര ശമകേരവുമമായ വനിഷയമമാണച.  ഉദമാഹരണതനിനച  19.9.2016-ല് ഫനിനമാനസച
കനമാഡല്  നസനറനിനുര  ബനനപ്പെട്ട  ഉകദദ്യമാഗസര്ക്കുര  2016-17-കലയ്ക്കുള്ള  ആസനി
വനികേസന ഫണനില് നനിന്നച ഭരണമാനുമതനിക്കമായനി നപ്രമാകപ്പെമാസല് നല്കേനി. എന്നമാല് 5
മമാസമമായനിട്ടുര  ആയതനില്  ഒന്നനിനുകപമാലര   ഇതുവനര  ഭരണമാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടനില.
ഭരണമാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുകവണര  ടനി.എസച.,  അലലനനമനച,  നടണര്,  എഗ്രനിനമനച
എന്നസ്പീ  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പൂര്തനിയമാക്കനി  പദതനി  തുടങ്ങമാന.  അകപ്പെമാകഴയ്ക്കുര  ഒരു
വര്ഷര  കേഴനിഞനിരനിക്കുര.  കകേവലര  10  ലക്ഷര  രൂപയുനട   പദതനിക്കുകപമാലര
ഇതമാണവസ.  സര്ക്കമാരനിനന   പദതനികേള്  എത്രയുരകവഗര  ജനങ്ങളനികലയച
എതനിക്കുകേനയന്ന  എല്.ഡനി.എഫച.  നയര   ചനില  സരവനിധമാനങ്ങളുനട
സങസ്പീര്ണ്ണതമൂലര  അട്ടനിമറനിക്കനപ്പെടുകേയമാണച.  ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭനിചമാലര
നസക്രകട്ടറനിയറനില്  അതനിസങസ്പീര്ണ്ണമമായ  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പനിനന്നയുര  തുടരുന.
അഡനിനനികസറസ്പീവച  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുനമനനിനനയുര  ഫനിനമാനസച  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുനമനനിനനയുര
തപമാല് നസക്ഷനുകേള് മുതല് അസനിസ്റ്റേനച, എസച.ഒ., അണര് നസക്രട്ടറനി, കജമായനിനച
നസക്രട്ടറനി, നസക്രട്ടറനി  തുടങ്ങനി അകനകേര കേടമ്പകേള് കേടന്നച ഫനിനമാനസച വകുപ്പെനിനല
തട്ടുകേള്കൂടനി  കേയറനിയനിറങ്ങനിവരുകമ്പമാള്  ഒരു  കേമാലഘട്ടര  കേഴനിയുര.  നനിരന്തരമമായനി
ഫയലനിനന പുറകകേ നനിന്നനിനലങനില് ഭരണമാനുമതനി തലഥവ.  ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭനിച
പദതനിക്കച  ഉതരവച  നല്കുന്നതനിനച  എന്തനിനമാണച  ഇത്രയുര  ദസ്പീര്ഘമമായ
പരനികശമാധന;  ഇവനിനടയമാണച   നടപടനിക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരനികക്കണതനിനന
ആവശദ്യകേത.   മതനിയമായ  പരനിപമാലന  സരവനിധമാനര   ഉറപ്പെമാക്കനി  സമര്പ്പെനിക്കുന്ന
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നപ്രമാകപ്പെമാസലകേള്   ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്   ഉള്നപ്പെടുതനി  അനുമതനി
ലഭദ്യമമാക്കണര.  കമല് വനിവരനിച സമാഹചരദ്യങ്ങള് കേണക്കനിനലടുതച മമാറനിമമാറനി വരുന്ന
പ്രമാകദശനികേ   ആവശദ്യങ്ങള്  പരനിഗണനിചച  എസച.ഡനി.എഫച.-നന   പരനിധനിയനില്
കൂടുതല് പദതനികേള് ഉള്നപ്പെടുതമാനുര ആസനി വനികേസന ഫണനില് നനിന്നച  2 കകേമാടനി
രൂപയച തമാനഴയുള്ള പദതനികേള്ക്കച ഭരണമാനുമതനി നല്കുന്നതനിനച ജനിലമാ കേളകര്ക്കുര
ജനിലമാ  ഫനിനമാനസച  ഓഫസ്പീസര്ക്കുര  അനുവമാദര  നല്കേനി  നടപടനിക്രമങ്ങള്
ലഘൂകേരനിക്കമാനുര അടനിയന്തര നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കണനമന്നമാണച  ഗവണ്നമനനികനമാടച
ആവശദ്യനപ്പെടമാനുള്ളതച.  

ധനകേമാരദ്യവുര  കേയറുര  വകുപ്പുമനനി  (കഡമാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമാമസച  നഎസകേച):
സര്,  രണച  ആവശദ്യങ്ങളമാണച  ഇകൗ  സബ്മനിഷനനിലൂനട  ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതച.    ഒന്നച,
ആസനി  വനികേസന  ഫണനിനനയുര  മറ്റുര  നനിര്വ്വചന  വദ്യമാപ്തനി  വര്ദനിപ്പെനിചച  ആസനി
നനിര്മ്മേമാണമലമാത  പ്രവൃതനികേള്കൂടനി  അതനിനന   പരനിധനിയനില്
നകേമാണ്ടുവരണനമനള്ളതമാണച;   അതച  സമാദദ്യമല.   നവ  കകേരള  പദതനികക്കമാ,
കൃഷനികക്കമാ അനലങനില് അതുമമായനി ബനനപ്പെട്ട ആസനികേള്കക്കമാ ഒനക്ക ഇകൗ ഫണച
ഉപകയമാഗനിക്കമാര.   ഇകപ്പെമാള്  കനരനിടുന്ന  പ്രധമാന  പ്രശ്നര,  റവനഡ്യൂ  നചലവച
ക്രമമാതസ്പീതമമായനി  ഉയരുനനവനള്ളതമാണച.   മൂലധനനചലവനിനു കവണനിയമാണച  തുകേ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതച.   അതച  മമാറനി  നചലവഴനിക്കമാന  അധനികേമാരര  നകേമാടുതമാല്,
വലനിയ ബുദനിമുട്ടുണമാകുര.

രണമാമതച,  ആസനി  വനികേസന ഫണനിനന  നടപടനിക്രമങ്ങള് ലഘൂകേരനിക്കണര
എനള്ളതമാണച.  22.7.2015-ല്  ഇറക്കനിയ  ഉതരവനിനന  അടനിസമാനതനിലമാണച
ഇകപ്പെമാള്  കേമാരദ്യങ്ങള്  നചയ്യുന്നതച.  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  നമമ്പര്  പറഞതനിനന
അടനിസമാനതനില്,  നനിലവനിലള്ള  ഉതരവുകേള്  പരനികശമാധനിചച  ആസനി  വനികേസന
ഫണനിനന  നടപടനിക്രമങ്ങള് എങ്ങനന ലഘൂകേരനിക്കമാനമന്നതച നനിശയമമായുര പരനികശമാധനിചച
തസ്പീരുമമാനനിക്കുന്നതമാണച.  ഇകപ്പെമാഴുള്ളതച  മുമ്പച നനിലനനിന്ന ഉതരവുകേളമാണച. അതനില്
എനന്തമാനക്ക മമാറങ്ങള് കവണനമനള്ളതച പരനികശമാധനിക്കമാര. 

(7) ശമ്പള പരനിഷ്കരണര

ശസ്പീമതനി ഇ  .   എസച  .   ബനിജനികമമാള്: സര്, കൃഷനി വകുപ്പെനിനച കേസ്പീഴനില് ഏതമാണച 64
ഫമാമുകേളുര  മൃഗസരരക്ഷണ  വകുപ്പെനിനച  കേസ്പീഴനില്  23  ഫമാമുകേളുര    ക്ഷസ്പീര  വനികേസന
വകുപ്പെനിനന  കേസ്പീഴനില്  വലനിയതുറ  സക്വസ്പീകവജച,  ഫമാര  എന്നനിവയനിലടക്കര
അയ്യമായനിരതനിലധനികേര  ഫമാര  നതമാഴനിലമാളനികേളുമുണച.  ഇവരുനട  ശമ്പളര,  സര്ക്കമാര്
ജസ്പീവനക്കമാരുനട   ശമ്പളര  പരനിഷ്കരനിചതുകപമാനല   1-7-2014  മുതല്  പുതുക്കനി
നനിശയനികക്കണതമാണച.  സര്ക്കമാര്  ജസ്പീവനക്കമാരുനട  ശമ്പളര  പുതുക്കനി
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നനിശയനിചതനിനുകശഷര  ലമാസ്റ്റേച  കഗ്രഡച  ജസ്പീവനക്കമാരുനട  ശമ്പളനസയനില്
മമാനദണ്ഡമമാനയടുതമാണച  ശമ്പളര  പരനിഷ്കരനിക്കമാറുള്ളതച.  ശമ്പളര
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വകുപ്പെച  നസക്രട്ടറനി  അദദ്യക്ഷനുര  കൃഷനി  വകുപ്പെച
നവല്നഫയര് ഓഫസ്പീസര് കേണ്വസ്പീനറുര നമാലച കടഡച യൂണനിയന പ്രതനിനനിധനികേളുര  6
വകുപ്പെച ഉകദദ്യമാഗസരുര കചര്ന്നച ഏതമാണച 12 അരഗ സമനിതനിനയ നനികയമാഗനിക്കുകേയുര
സമനിതനി  25.11.2016-നച കൃഷനി വകുപ്പെനിനച റനികപ്പെമാര്ട്ടച സമര്പ്പെനിക്കുകേയുര നചയ്തു.  ഇകൗ
റനികപ്പെമാര്ട്ടച  ഇകപ്പെമാള്  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പെനിനന  അരഗസ്പീകേമാരര  ലഭനിക്കുന്നതനിനമായനി
വകുപ്പെനിനന പരനിഗണനയനിലമാണച.  1.7.2014 മുതല് പ്രമാബലദ്യതനില് വരതക്കവനിധര
ഫമാര  നതമാഴനിലമാളനികേളുനട  ശമ്പളര  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനച   ഗവണ്നമനച  നടപടനി
സക്വസ്പീകേരനിക്കണനമന്നമാണച എനനിക്കച  ഇകൗ സബ്മനിഷനനിലൂനട ആവശദ്യനപ്പെടമാനുള്ളതച.  

ധനകേമാരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .    ടനി  .    എര കതമാമസച നഎസകേച):  സര്,
23-1-2017-ലമാണച പ്രസ്തുത ഫയല്  ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പെനില് വരുന്നതച.  മറച ചനില ശമ്പള
പരനിഷ്കരണ  ഫയലകേളുര  പരനികശമാധനയനിലമാണച.   ഇതനിനച  പ്രകതദ്യകേ  പരനിഗണന
നല്കേനി എത്രയുരകവഗര ശമ്പള പരനിഷ്കരണ നടപടനികേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച.  

(8) നഷ്ടപരനിഹമാരര

ശസ്പീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമമാന: സര്, സരസമാനര കേടുത വരള്ച കനരനിടുകേയമാണച.
അതനിനന  ദുരന്തര  ഏറവുമധനികേര  അനുഭവനിക്കുന്നതച   കേര്ഷകേരമാണച.  എനന
നനികയമാജകേമണ്ഡലതനില്  2014-15  മുതല് ഇതുവനരയുര കൃഷനിനമാശര സരബനനിചച
പരനികശമാധന  നടതമാകനമാ  നമാശനഷ്ടര     കേണക്കമാക്കമാകനമാ  കൃഷനി  വകുപ്പെനിനല
ഉകദദ്യമാഗസര് തയ്യമാറമായനിട്ടനില. 2014-15 മുതലള്ള നഷ്ടപരനിഹമാരവുര  അകതമാനടമാപ്പെര
ഇകൗ  വര്ഷര  നഷ്ടനപ്പെട്ട   പുഞവനിള  അടക്കമുള്ള   നനല്കൃഷനി,   നതങ്ങച,  വമാഴ
തുടങ്ങനിയവയുനട  നമാശനഷ്ടര  കേണക്കമാക്കമാനുര  നഷ്ടപരനിഹമാരര  നല്കേമാനുമുള്ള
നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കണര.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച  .    സുനനില് കുമമാര്):  സര്,  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
അരഗതനിനന  മണ്ഡലതനില്  കൃഷനിനമാശര  സരഭവനിച  സലതച  യഥമാസമയര
ഉകദദ്യമാഗസനരതനി പരനികശമാധനിചനിട്ടനിനലങനില് കേര്ശനമമായ നടപടനി അടനിയന്തരമമായുണമാകുര.
മമാത്രമല,  കേഴനിഞ കേമാലഘട്ടങ്ങളനില്  പ്രകൃതനികക്ഷമാഭരമൂലമുണമായനിട്ടുള്ള  കൃഷനിനമാശതനിനുള്ള
നഷ്ടപരനിഹമാരത്തുകേ നകേമാടുത്തുനകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.   കകേരളതനില് ഇകൗ വര്ഷര
30353  നഹകര്  സലതച  കൃഷനിനമാശര  സരഭവനിചനിട്ടുണച.  ഇതനില്  31358
കേര്ഷകേര്ക്കമാണച  കൃഷനിനമാശര സരഭവനിചനിട്ടുള്ളനതന്ന കേണക്കമാണച ലഭദ്യമമായനിട്ടുള്ളതച.
2012  മുതല്  2016  വനര കൃഷനിക്കമാര്ക്കച ഇകൗ ഇനതനില്തനന്ന  116  കകേമാടനി  53
ലക്ഷര രൂപ നകേമാടുക്കമാനുണമായനിരുനന്നങനിലര  ഒരു രൂപയുര നകേമാടുതനിട്ടനിലമായനിരുന.
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ഇകൗ ഗവണ്നമനച  അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷര  77.09  കകേമാടനി  രൂപ വനിതരണര
നചയ്തനിട്ടുണച.  മലപ്പുറര  ജനിലയച  25-2-2017-ല്  2  കകേമാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണച.
വരള്ചമൂലര കൃഷനിനമാശര ഗുരുതരമമായ പശമാതലതനില് കകേന്ദ്രതനിനന ഫണ്ടുകൂടനി
ലഭദ്യമമാക്കമാന സര്വ്വകേക്ഷനി സരഘര അവനിനട സന്ദേര്ശനിക്കണനമനകൂടനി ഗവണ്നമനച
തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടുണച.  ഗുരുതരമമായ ഇകൗ വരള്ച കനരനിടുന്നതനിനമായനി കൃഷനിക്കമാര്ക്കുള്ള
നഷ്ടപരനിഹമാരര  യഥമാസമയര  ലഭദ്യമമാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേര്ശനമമായ  നനിര്കദ്ദേശര
ഉകദദ്യമാഗസര്ക്കച  നകേമാടുതനിട്ടുണച.  എവനിനടനയങനിലര  വസ്പീഴ്ച  സരഭവനിചനിട്ടുനണങനില്
അടനിയന്തരമമായനി പരനിഹരനിക്കുന്നതമാണച.  

(9) ആഴക്കടല് മണല് ഖനനര

ശസ്പീ  .    ലഹബനി  ഇകൗഡന:  സര്,  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്  ശസ്പീ.  പനി.
സദമാശനിവര നഫബ്രുവരനി 23-ാം തസ്പീയതനി  അസരബനിയനില് നടതനിയ നയപ്രഖദ്യമാപന
പ്രസരഗതനില്  "നനിര്മ്മേമാണങ്ങള്ക്കച  കവണനി  സരസമാനതച   മണലനിനന
ആവശദ്യകേത  നനിറകവറ്റുന്നതനിനച  ആഴക്കടല്  മണല്  ഖനനര  എനന  സര്ക്കമാര്
ഏനറടുക്കുന്നതമാനണനര  ഡമാര  റനിസര്കവമായറുകേളനില്നനിനര  എക്കല്  നസ്പീക്കര
നചയ്യുന്നതുവഴനി  മണലര  കേളനിമണര  ഖനനര  നചയ്യുന്നതമാനണനര"  വലനിയ
പ്രഖദ്യമാപനര  നടത്തുകേയുണമായനി.  കകേരളതനിനന  വനികേസനതനിനന  കപരനിലമാണച
മണല്  ഖനനവുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടച  ഇകൗ  പ്രഖദ്യമാപനര  നടതനിയനിട്ടുള്ളതച.
കകേരളതനിനല  10.5  ലക്ഷകതമാളര  മതദ്യനതമാഴനിലമാളനികേളുനടയുര  അനുബന
നതമാഴനിലമാളനികേളുനടയുര  ഉപജസ്പീവനനത  ബമാധനിക്കുന്ന  ഒരു  വലനിയ  വനിഷയമമായനി
ഇതനിനന  കേമാകണണതുണച.     മതദ്യകമഖലയുനടയുര  കകേരള  തസ്പീരതനികനയുര
ബസ്പീച്ചുകേളുനടയുര  ലജവ  സവനികശഷതകേളുനട  തകേര്ചയച  ഇതച  തുടക്കര
കുറനിക്കുനമനള്ള  കേമാരദ്യതനില്   സരശയമനില.   നസനടല്  മലറന  ഫനിഷറസ്പീസച
റനിസര്ചച ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂട്ടച  (സനി.എര.എഫച.ആര്.നഎ.) കപമാലള്ള സമാമുദനികേ ഗകവഷണര
നടത്തുന്ന  വലനിയ  സയനനിഫനികേച  ഓര്ഗലനകസഷനസച  അതനിനന  എതനിര്പ്പെച
പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചുനകേമാണച  ഫനിഷറസ്പീസച  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുനമനനിനടക്കര  കനമാട്ടച  തയ്യമാറമാക്കനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച.   1998-ല്  ബഹറനിന  ആസമാനമമായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ക്രകൗണ്
മമാരനിലടര എന്ന ഒരു കേമ്പനനിയമാണച കുകറ നമാളുകേളമായനി കകേരളതനിനന ബസ്പീച്ചുകേളുര
കേടലര  വട്ടമനിട്ടച  പറനനകേമാണച  ഇതനിനച  കനതൃതക്വര  നകേമാടുക്കുന്നതച.   പല
സന്ദേര്ഭങ്ങളനിലര ഇതനിനന സമാധദ്യതമാപഠനര വനര നനിര്തനിവചതമാണച.   കഗമാബല്
ഇനനവകസ്റ്റേഴ്സച  മസ്പീറച  എന്ന  പരനിപമാടനിയനിലൂനട  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്നമനനിനന
കേമാലത്തുതനന്ന  വന്ന  ഇകൗ  നപ്രമാകപ്പെമാസലനിനച  വലനിയ  എതനിര്പ്പുകേളുണമായനിട്ടുണച.
മണല്  ഖനനര  നടതനിയനിട്ടുള്ള  ഫനിനലമാനഡച,  കനമാര്നവ  കപമാലള്ള
രമാജദ്യങ്ങനളലമാരതനന്ന  ഇതനില്നനിന്നച  പനിനമമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.   ഇതച  ബമാന
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നചയ്തനിരനിക്കുകേയമാണച.  പമാരനിസനിതനികേമമായ  വലനിയ  പ്രതദ്യമാഘമാതങ്ങളുണമാകേമാന
കപമാകുന്ന,  നമ്മുനട  ബകയമാ-ലഡകവഴ്സനിറനിനയ  വലനിയ  രസ്പീതനിയനില്  ബമാധനിക്കമാന
കപമാകുന്ന,  എല്.ഡനി.എഫച.-നന  തനന്ന  പ്രഖദ്യമാപനിത  പമാരനിസനിതനികേ  വനികേസന
നയതനില്നനിനളള  ഒരു  വദ്യതനിചലനമമാണനിതച.   അതുനകേമാണച  ഇകൗ
പദതനിയനില്നനിന്നച  ഗവണ്നമനച  പനിനമമാറണനമന്നമാണച  ഇകൗ  സബ്മനിഷനനിലൂനട
ആവശദ്യനപ്പെടുന്നതച.

വദ്യവസമായവുര കസമാര്ട്സുര യുവജനകേമാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .     എ  .    സനി  .
നമമായ്തസ്പീന  ):  സര്,  കകേരളതനില്  നനിര്മ്മേമാണ  കമഖലയനിലണമായ  കുതനിച്ചുചമാട്ടര
മണലനിനന  ആവശദ്യകേത  വളനരയധനികേര  വര്ദനിപ്പെനിചനിട്ടുണച.   ഇകത  കേമാരണര
നകേമാണ്ടുതനന്ന  അനനിയനനിതമമായനി  നദനികേളനില്നനിനര  മറ്റുമുള്ള  മണല്  വമാരല്
ഉണമാക്കനിയ  പ്രതദ്യമാഘമാതനതക്കുറനിച്ചുര  നമുക്കറനിയമാര.   കകേരളതനില്  നനിര്മ്മേമാണ
കമഖലയനില്  ലക്ഷക്കണക്കനിനമാളുകേള്  പണനിനയടുക്കുനനണന്നതച  നമ്മുനട  സമ്പദച
വദ്യവസയുര   നതമാഴനിലമമായനി   ബനനപ്പെട്ട  പ്രശ്നര  കൂടനിയമാണച.   നനിര്മ്മേമാണ
കമഖലയനില്  മണലനിനന  ലഭദ്യതക്കുറവച  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയുണമാക്കുനണച.
ഇവനിനട അവതരനിപ്പെനിച പ്രശ്നതനില് കകേന്ദ്ര സമാപനമമായ ജനികയമാളജനിക്കല് സര്കവ്വ
ഓഫച ഇനഡദ്യയുനട മലറന ആനച കകേമാസ്റ്റേല് സര്കവ്വ വനിഭമാഗമമാണച കകേരളതനിനന
പടനിഞമാറച  ഭമാഗതച  സമുദതനില്  നനിര്മ്മേമാണ  പ്രവൃതനികേള്ക്കുപകയമാഗനിക്കമാന
കേഴനിയുന്ന  മണല്  നനികക്ഷപര  ലഭദ്യമമാകണമാ  എന്നതനിനന  സരബനനിചച  പഠനര
നടതനിയതച.   ഇപ്രകേമാരര  കകേരള  തസ്പീരതച  നടതനിയ  സര്കവ്വയുനട
നവളനിചതനിലമാണച  സര്ക്കമാര് അതനിനനപ്പെറനി  ആകലമാചനിചതച.   ആഴക്കടല് മണല്
ഖനനര  മതദ്യകമഖലകയയുര മതദ്യ  സമ്പതനികനയുര  ആവമാസ വദ്യവസകയയുര
എങ്ങനന  ബമാധനിക്കുനമനര  കേടല്തട്ടനിനന  ആകൃതനിയനില്  വരുന്ന  മമാറര  കവവച
ടമാനകസമാര്കമഷനന എങ്ങനന ബമാധനിക്കുനനവനമുള്ള വസ്തുതകേനള സരബനനിചച
വനിശദമമായ പഠനര നടകതണതുണച.  കകേന്ദ്ര സമാപനങ്ങളമായ ഫനിഷറസ്പീസച സര്കവ്വ
ഓഫച ഇനഡദ്യ,  നസനടല് മലറന ഫനിഷറസ്പീസച റനിസര്ചച ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂട്ടച,  നമാഷണല്
ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂട്ടച  ഓഫച  ഓഷദ്യമാകനമാഗ്രമാഫനി  തുടങ്ങനിയ സമാപനങ്ങളുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടച
വനിശദമമായ  പഠനര  നടതനിയതനിനുകശഷര  മമാത്രകമ  ഇതനിനന  തുടര്
നടപടനികേളുണമാകുകേയുള.  കൂടമാനത മതദ്യനതമാഴനിലമാളനികേനളക്കൂടനി വനിശക്വമാസതനിനലടുതതനിനു
കശഷരമമാത്രകമ സര്ക്കമാര് ഇതരര പദതനികേള് നടപ്പെനിലമാക്കുകേയുള.

(10) കേരനിങല് ഖനനര

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  വളനര ഗകൗരവതരമമായ ഒരു വനിഷയര ഇകൗ
സഭയുനട ശദയനില്നപ്പെടുത്തുന്നതനിനമാണച ഞമാന ഇകൗ സബ്മനിഷന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച.
നമ്മുനട  നമാട്ടനില്,  ഇകപ്പെമാള്  പശനിമഘട്ടതനില്  ആനകേ  തസ്പീ  ആളനിപ്പെടരുകേയമാണച.
ആയനിരക്കണക്കനിനച  ഏക്കര്  വനര  കേതനിനശനിച്ചുനകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
അകതമാനടമാപ്പെരതനന്ന,  അനധനികൃതമമായനി  നടക്കുന്ന  കേരനിങല്  ഖനനര
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പശനിമഘട്ടതനിനന  പമാരനിസനിതനികേമമായ  ബമാലനസച  തനന്ന  നതറനിക്കുകേയമാണച.
ലമാനച  അലസനനമനച  റൂള്സനില് മമാറര വരുതനി ഗവണ്നമനച കനരനത ലസ്പീസനിനച
നകേമാടുതനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയനില്  കൂടനി  കേരനിങല്  ഖനനര  നടതമാനുള്ള  അനുമതനി
നകേമാടുക്കണനമന്നച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുനട  അദദ്യക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  ഒരു
കയമാഗതനില് തസ്പീരുമമാനനമടുതതമായനി കേണ്ടു.    ഇകപ്പെമാള്തനന്ന  5  ഏക്കര് ഭൂമനി
വമാങ്ങനി  50  ഏക്കറനില് ഖനനര നടത്തുന്ന ആളുകേളുണച.  അനധനികൃതമമായനി ഖനനര
നടത്തുകേയമാണച.   ലലസനകസമാനടയുര  അലമാനതയുര  ഖനനര  നടത്തുനണച.   5
ഏക്കറനില് ഖനനര നടത്തുന്നതനിനച ലലസനസച വമാങ്ങുകേയുര 50 ഏക്കറനില് ഖനനര
നടത്തുകേയുര നചയ്യുനണച.   നമ്മുനട പമാരനിസനിതനികേമമായ എലമാ സമാധദ്യതകേനളയുര
തകേര്ത്തുനകേമാണച  വദ്യമാപകേമമായനി  കേരനിങല് ഖനനര നടക്കുകേയമാണച.   ഗവണ്നമനച
ഒരു തസ്പീരുമമാനനമടുതച ലമാനച അലസനനമനച റൂള്സനില് കഭദഗതനി വരുതനി  ലസ്പീസച
ലമാനനില്കൂടനി കേരനിങല് ഖനനതനിനുള്ള അനുമതനി നല്കേനിയമാല് അതച ഗുരുതരമമായ
പ്രതദ്യമാഘമാതങ്ങളുണമാക്കുര.  കനരനതയുള്ള  ഗവണ്നമനച  ആ  നസ്റ്റേപ്പെച
എടുത്തുനവന്നമാണച ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മനനി പറയമാന കപമാകുന്നതച.  അവരുനടനയലമാര
ആവശദ്യപ്രകേമാരര  ആ  നസ്റ്റേപച  എടുത്തു,   പനക്ഷ  അതച  നചയ്തമാല്  ഗുരുതരമമായ
പ്രശ്നങ്ങളുണമാകുനമന്നച  എലമാവരുര  പറഞതുനകേമാണച  ലമാനച  അലസനനമനച
റൂള്സനില് കഭദഗതനി വരുതമാനത കേഴനിഞ ഗവണ്നമനച മമാറുകേയമായനിരുന.  കേഴനിഞ
ഗവണ്നമനച  കഭദഗതനി  വരുതമാനത  മമാറനിയ  അകത  കേമാരദ്യര  ഇകൗ  ഗവണ്നമനച
നചയ്യമാന കപമാകുനനവന്നച മുഖദ്യമനനിയുനട കയമാഗതനില്നനിന്നച കേനിട്ടനിയ മനിനനിട്ടചസനിനന
ഭമാഗമമായനി  കേണതുനകേമാണമാണച  ഇതനിവനിനട  പറയുന്നതച.   അങ്ങനനനയനന്തങനിലര
നസ്പീക്കര സര്ക്കമാര് നടത്തുനകണമാ; സര്ക്കമാരനിനച അങ്ങനനനയമാരു നസ്പീക്കമുനണങനില്,
ലമാനച  അലസനനമനച  റൂള്സച  കഭദഗതനി  നചയ്തച  ലസ്പീസച  ലമാനനില്കൂടനി  ഖനനര
നടതമാനുള്ള അനുമതനി നല്കേരുനതന്നഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

റവനഡ്യൂവുര  ഭവനനനിര്മ്മേമാണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):  സര്,
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  നമമ്പര്  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  ഇവനിനട  ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാനല
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുനട  സമാന്നനിദദ്യതനില്  കചര്ന്ന  കയമാഗതനില്  ഇകൗ
വനിഷയര  ചര്ച  നചയ്യനപ്പെടുകേയുണമായനി.   എന്നമാല്  അതുസരബനനിചച  അന്തനിമ
തസ്പീരുമമാനര ഇകപ്പെമാഴുര എടുതനിട്ടനില.  അങ്ങനനനയമാരു ആശങയുര ഇകപ്പെമാഴനില.  ഇതച
പരനികശമാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു നനിര്കദ്ദേശമമാണച ആ കയമാഗതനില് വച്ചുണമായനിട്ടുള്ളതച.
അതനിനന അടനിസമാനതനില് പരനികശമാധനയ്ക്കുകവണനി നനിലനനില്ക്കുനനവന്നലമാനത
അതനില്  കേവനിഞള്ള  നടപടനികേളനികലയ്നക്കമാനര   കേടന്നനിട്ടനില.   കനരകത
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  നമമ്പര്  ഇവനിനട  ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാനല  പഴയ  ഗവണ്നമനച
ആരരഭനിച  ഫയലമാണച.   ഞമാനതച  ആവര്തനിക്കുന്നനില.   ആ  ഫയലനില്  എന്തച
തസ്പീരുമമാനനിക്കണനമന്നതച സരബനനിചച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയുനട അദദ്യക്ഷതയനില്
കചര്ന്ന കയമാഗതനില് അഭനിപ്രമായമുയര്ന.  അതച പരനികശമാധനിക്കമാന വചനിരനിക്കുന.
ആ  ഫയല്  ഇകപ്പെമാഴുര  പരനികശമാധനയനിലനിരനിക്കുകേയമാണച  എന്നതമാണച  ഇതച
സരബനനിചച പറയമാനുള്ളതച.
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VII കമശപ്പുറത്തുവച കേടലമാസുകേള്

ധനകേമാരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (  കഡമാ  .   ടനി  .   എര  .   കതമാമസച നഎസകേച  ):  സര്,
കേരപച കടമാളര്  ആനച  ആഡനിറര്  ജനറല്  ഓഫച  ഇനഡദ്യയുനട   2016  മമാര്ചനില്
അവസമാനനിച വര്ഷനത റവനഡ്യൂ വനിഭമാഗതനികനലള്ള റനികപ്പെമാര്ട്ടച ഞമാന കമശപ്പുറതച
വയ്ക്കുന.

VIII പ്രകമയര

മുഖദ്യമനനിക്കച മധദ്യപ്രകദശനില് നനിനണമായ വധഭസ്പീഷണനി

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്ക സമുദമായകക്ഷമവുര നനിയമവുര സമാരസമാരനികേവുര
പമാര്ലനമനറനികേമാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബമാലന  ): സര്, മുഖദ്യമനനി ശസ്പീ.
പനിണറമായനി  വനിജയനനതനിനര  മധദ്യപ്രകദശനിനല  ഒരു  സരഘപരനിവമാര്-
ആര്.എസച.എസച.  കനതമാവച നടതനിയ വധഭസ്പീഷണനിനയ ഇകൗ സഭ അപലപനിക്കുന.
തലനകേമായ്യമാന ഒരു കകേമാടനി രൂപ പ്രതനിഫലര നല്കുനമന്ന മനുഷദ്യതക്വ വനിരുദമമായ
പ്രസമാവനയുമമായനി  അവനിടനത  ഭരണമാധനികേമാരനികേളനില്  ചനിലരുനട  തനന്ന
സമാന്നനിധദ്യതനില് ഭസ്പീഷണനിമുഴക്കനിയ ആള്നക്കതനിനര പ്രസക്തമമായ നനിയമ വകുപ്പുകേള്
ഉപകയമാഗനിചച  കകേനസടുക്കണനമന്നച  മധദ്യപ്രകദശച  സര്ക്കമാരനികനമാടച  ഇകൗ  സഭ
ആവശദ്യനപ്പെടുകേയുര നചയ്യുന.

അരനൂറമാണനികലനറയമായനി രമാഷസ്പീയ കനതമാവച,  നനിയമസഭമാരഗര,  മനനി എന്നസ്പീ
നനിലകേളനില് വദ്യതദ്യസ ഘട്ടങ്ങളനില് നമ്മുനട നപമാതുമണ്ഡലതനില് പ്രവര്തനിച്ചുകപമാരുന്ന
കകേരളതനിനന  മുഖദ്യമനനി  കൂടനിയമായ  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി  വനിജയനനതനിരമായ
വധഭസ്പീഷണനിയനില്  കകേരള  ജനതയ്ക്കുള്ള  ഉത്കേണയനിലര  ആശങയനിലര  ഇകൗ  സഭ
പങ്കുകചരുന.

സമമാധമാനപരവുര മതനനിരകപക്ഷവുര ജനമാധനിപതദ്യപരവുമമായ പ്രവര്തനങ്ങള്
അസമാധദ്യമമാക്കുന്നതുര ആശയങ്ങനള,  ആശയങ്ങള് നകേമാണലമാനത,  അതുയര്ത്തുന്ന
വദ്യക്തനികേനള  ആയുധരനകേമാണച  കനരനിടുന്നതുമമായ  വനിപല്ക്കരമമായ സരസമാരനത
ഒറനക്കട്ടമായനി ജനങ്ങള് നചറുത്തുകതമാല്പ്പെനിക്കണനമന്നച ഇകൗ സഭ അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയുര
നചയ്യുന.

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച  (ശസ്പീ  .    രകമശച  നചന്നനിതല):  സര്,  മധദ്യപ്രകദശനിനല
ഉജ്ജയനിനനിയനില്  നടന്ന  ഒരു  പ്രസരഗതനില്  ആര്.എസച.എസച.-നനയുര
സരഘപരനിവമാറനിനനയുര  പ്രമുഖനമായ  ഒരു  കനതമാവച  ബഹുമമാനദ്യനമായ  കകേരള
മുഖദ്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി  വനിജയനന  വധനിചമാല്  ഒരു  കകേമാടനി  രൂപ  ഇനമാര
നല്കേമാനമനപറഞച പ്രസരഗനിച വമാര്ത കകേരളര നഞട്ടകലമാനടയമാണച ശവനിചതച.
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കകേരളര  മമാത്രമല  ഇന്തദ്യയനിനലമാട്ടമാനകേ  ജനങ്ങള്  കേടുത  പ്രതനികഷധര
കരഖനപ്പെടുത്തുകേയുണമായനി. ഹനിന്ദേനിയനിലര ഇരഗസ്പീഷനിലമുള്ള എലമാ കദശസ്പീയ ചമാനലകേളുര
തതമയര  എകന്നമാടച  ഇതനിനന  പ്രതനികേരണര  കചമാദനിചകപ്പെമാള്  ശക്തമമായ
ഭമാഷയനില്തനന്ന  അതനിനന  അപലപനിക്കുകേയുണമായനി.  ആര്.എസച.എസച.-ഉര
സരഘപരനിവമാറുര എലമാ സസ്പീമകേളുര അതനിലരഘനിച്ചുനകേമാണച ഒരു മുഖദ്യമനനിനക്കതനിനര
നടതനിയ  ഇതരനമമാരു  പ്രസമാവന  അകങ്ങയറര  അപലപനസ്പീയമമാണച.
കകേരളതനിനന മമാത്രമല, ഇന്തദ്യയുനട മകതതരതക്വതനിനു കനനരയുള്ള ഏറവുര വലനിയ
നവല്ലുവനിളനികൂടനിയമാണനിതച.  ഒരു  മുഖദ്യമനനിനയനപറയുകമ്പമാള്  അകദ്ദേഹര
സരസമാനതനിനന  മുഖദ്യമനനിയമാണച.  ആ  മുഖദ്യമനനിക്കുകനനര  ഇതരനമമാരു
പരമാമര്ശമുണമായതനിനന കപരനില് മധദ്യപ്രകദശച ഗവണ്നമനച നനിസമാരമമായ വകുപ്പുകേള്
കചര്തച കകേനസടുത്തു എനള്ളതച തനികേച്ചുര അപലപനസ്പീയമമായ കേമാരദ്യമമാണച. വളനര
ശക്തമമായനിതനന്ന  ഇതനിനന  കേമാകണണനിയനിരനിക്കുന.  രമാജദ്യനത  മകതതര
ജനമാധനിപതദ്യ  വനിശക്വമാസനികേനളയമാനകേ  നഞട്ടനിപ്പെനിച  ഈ  സരഭവതനില്  ശക്തമമായ
പ്രതനികഷധര  ഞമാന  കരഖനപ്പെടുത്തുകേയമാണച.  ഇവനിനട  പ്രകമയതനില്
ചൂണനിക്കമാണനിചതച  നൂറുശതമമാനര  ശരനിയമാണച.  ആശയപരമമായ  കപമാരമാട്ടമമാണമാവശദ്യര.
പമാര്ലനമനറനി  ജനമാധനിപതദ്യതനിനച  ആശയപരമമായ  അഭനിപ്രമായവദ്യതദ്യമാസങ്ങള്
സക്വമാഭമാവനികേമമാണച,  അതുണമാകേണര.  ഡനിസനമാണച  ഏറവുര  പ്രധമാനനപ്പെട്ട  കേമാരദ്യര.
പനക്ഷ  ഇവനിനട  രമാഷസ്പീയതനിനന  കപരനില്   ആയുധങ്ങള്നകേമാണച  നടത്തുന്ന
ഏനതമാരു  നകേമാലപമാതകേവുര  അപലപനസ്പീയമമാണച.  അതനിനന  ഒറനക്കട്ടമായനി
നചറുത്തുനനിന്നച  പരമാജയനപ്പെടുതണര.  പമാര്ലനമനറനികേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപ്പെനിച ഈ പ്രകമയനത പൂര്ണ്ണമനകസമാടുകൂടനി  പ്രതനിപക്ഷര പനിന്തമാങ്ങുന.
കകേരള  മുഖദ്യമനനിക്കുകനനരയുണമായ  ഈനയമാരു  പ്രസമാവന  അകങ്ങയറനത
അവ ജകയമാടുകൂടനി  കകേരള  ജനതയുര  ഇന്തദ്യന  ജനതയുര  പുച്ഛേനിച്ചുതളനമന്ന
വനിശക്വമാസകതമാനട ഈ പ്രകമയകതമാടച പൂര്ണ്ണമമായനി  കയമാജനിക്കുന. 

12.00 Noon]

നപമാതുമരമാമത്തുര രജനികസഷനുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന):  സര്,
ഇന്തദ്യ  മുഴുവന  അപലപനിക്കുന്ന,  ഈ  സഭ  അപലപനിക്കുന്ന  സരഭവര  ഇവനിനട
അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള്  കദശസ്പീയ  ഭരണകേക്ഷനിയുനട  ഏകേ  എര.എല്.എ.-യുര  പമാര്ട്ടനി
കനതമാവുമമായ ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല്  സലതനിനലന്ന കേമാരദ്യര ഉത്കേണമാപൂര്വ്വര
ശദയനില്നപ്പെടുത്തുന. 

ശസ്പീ  .   പനി  .   നകേ  .   കുഞമാലനിക്കുട്ടനി: സര്, ഇന്തദ്യയ്ക്കുതനന്ന മമാത തൃകേയമായനി സമാമൂഹദ്യ
രരഗങ്ങളനിലര മറ്റുര  ഉയര്ന്ന നനിലവമാരര പുലര്തനി കപമാരുന്ന ഒരു സരസമാനമമായ
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കകേരളര  എലമായനിടത്തുര  ഒരു  കമമാഡലമാണച.   നപമാളനിറനികച  എന്തമായമാലര   ഈ
സരസമാനതച  അവര്  പറയുന്ന  ഇതരര  വൃതനികകേടനിനനമാനര  ഒരു  പനിന്തുണയുര
കേനിട്ടനിനലന്നന്നുള്ളതച  ഇന്തദ്യ  മുഴുവന  മനസനിലമാക്കുന്നതച  നലതമാണച.   ഇതരര
പ്രസമാവനകേനളമാനക്ക  നടതനി  തലനയടുക്കുനമനന്നമാനക്ക  ഐ.എസച.
തസ്പീവ്രവമാദനികേനളക്കുറനിചച പറയുന്നതുകപമാനല നമ്മുനട രമാജദ്യത്തുതനന്ന ഇങ്ങനനനയമാരു
ശക്തനി  വളര്നവരുനനവന്നച  പറയുന്നതച  അകങ്ങയറര  അപമമാനകേരമമാണച.
മുഖദ്യമനനികയമാടമാനണനള്ളതച  അതനികലനറ  നമാണകക്കടമാണച.   അതുനകേമാണച  ഈ
സരഭവര വളനര ഗകൗരവകതമാടുകൂടനി കേമാണുന.  നമ്മുനട രമാജദ്യതച ആര്നക്കതനിനരയുര
ഇതരര  പ്രസമാവനയുര  അട്ടഹമാസങ്ങളുനമമാനര  ഉണമാകേമാതനിരനിക്കണര.  ഇതച  ഒരു
സനിവനിലലസ്ഡച നസമാലസറനിക്കച കയമാജനിചതല എനന്നമാരു നമകസജച നകേമാടുക്കമാന
ഈ  കേദ്യമാമ്പയനിന  നലതമാണച.  അതുനകേമാണച  ഞങ്ങളുര  ഈ  പ്രകമയനത
അനുകൂലനിക്കുന.  

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുര നനിയമവുര സമാരസമാരനികേവുര
പമാര്ലനമനറനികേമാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബമാലന):  സര്,  ഞമാന ഈ
പ്രകമയര ബഹുമമാനനപ്പെട്ട എര.എല്.എ. ശസ്പീ. ഒ. രമാജകഗമാപമാലനിനന കേമാണനിചനിരുന.
അകദ്ദേഹതനിനന അറനികവമാടുകൂടനിയമാണച ഈ പ്രകമയര അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  കകേരള  മുഖദ്യമനനിനക്കതനിരമായനി  നടതനിയ
സരസമാരശൂനദ്യമമായ  പ്രസരഗതനിനനതനിനര  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  പമാര്ലനമനറനി  കേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനി അവതരനിപ്പെനിച പ്രകമയര സഭ ഐകേകേകണദ്യന പമാസമാക്കനിയനിക്കുന. 

IX ക്രമപ്രശ്നര

ബജറനികനമാനടമാപ്പെര കരഖകേള് സമര്പ്പെനിക്കമാതതച സരബനനിചച 

ശസ്പീ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:  സര് ,  ഭരണഘടനയനില്  ആര്ട്ടനിക്കനിള്  202-ല്
പറഞനിട്ടുള്ളതച,  "ഗവര്ണ്ണര്  ഓകരമാ  സമാമ്പതനികേവര്ഷര  സരബനനിച്ചുര  ഈ
വനിഭമാഗതനില്  വമാര്ഷനികേ  ധനവനിവര  പത്രനികേ  എന്നച  പരമാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള
സരസമാനതനിനന  ആ  വര്ഷനത  വരവച  നചലവച  അടങല്  പത്രനികേ
സരസമാനതനിനന  നനിയമനനിര്മ്മേമാണ  മണ്ഡലതനിനന  സഭയുനടകയമാ
സഭകേളുനടകയമാ  മുമ്പമാനകേ  വയ്കക്കണതമാണച.  ആ  സരസമാനതനിനന  സഞനിത
നനിധനിയനില്നനിനര  നചലവമാക്കമാന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  മറച  നചലവുകേള്
കനരനിടുന്നതനിനമാവശദ്യമമായ  തുകേകേളുര,  ഭരണഘടനകയമാ  നനിയമര  വഴനികയമാ
സരസമാനനത നനിയമനനിര് മ്മേമാണ മണ്ഡലകമമാ  അങ്ങനന നടകതണ നചലവമായനി
പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുള്ള മകറനതങനിലര നചലവുകേളുര" എന്നമാണച.   അകതമാനടമാപ്പെര ഈ സഭ
പമാസമാക്കനിയ  2016-നല കകേരള അടനിസമാന സകൗകേരദ്യ നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)
ബനിലനിനല 3 (8) ല് കൃതദ്യമമായനി പറയുന്നതച, 
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“(8)  സര്ക്കമാര്,  വമാര്ഷനികേ  ബഡ്ജറനിനന  അവതരണകതമാനടമാപ്പെര
തമാനഴപ്പെറയുന്ന കരഖകേള് സരസമാന നനിയമസഭ മുമ്പമാനകേ വയ്കക്കണതമാണച, -  

(എ)  കബമാര്ഡനിനന  ധനമാഗമ  മമാര്ഗ്ഗങ്ങളുര  അവയുനട  വനിനനികയമാഗവുര
സരബനനിച ഒരു കസ്റ്റേറചനമനച; 

(ബനി)  ഈ  ആകനില്  വദ്യവസനചയ്ത  പ്രകേമാരര  കബമാര്ഡനിനന  ധനര
ഉകദ്ദേശനിക്കനപ്പെട്ട  ആവശദ്യങ്ങള്ക്കമായനി  ഫലപ്രദമമായനി  ഉപകയമാഗനിചനിട്ടുനണനര
മനിചമുള്ള ധനര  ലകേകേമാരദ്യര  നചയ്തനിട്ടുനണനര  വദ്യക്തമമാക്കനിനക്കമാണച  ഫണച  ടസ്റ്റേനി
ആനച അലഡക്വസറനി കേമ്മേസ്പീഷനനില് നനിനള്ള ഒരു സര്ട്ടനിഫനിക്കറച.”

ഈ  രണച  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുര  ഇങ്ങനനയുള്ള  ഒരു  കസ്റ്റേറചനമനര
യഥമാര്ത്ഥതനില്  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഈ  ആകനിനന
വദ്യവസയനുസരനിചച  സഭ മുമ്പമാനകേ വയ്കക്കണതമായനിരുന.  മമാത്രമല,  ഇതവണ
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള   ബജറനിനന
ആണനിക്കനലനപറയുന്നതച  കേനിഫ്ബനിയമാണച.  ഇരുപതയ്യമായനിരര  കകേമാടനികയമാളര
രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്കൂടനി  വരുനമന്നമാണച  പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുളളതച.  ഈ  ബജറനിനന
കേനിഫ്ബനി  ബജറച  എനകപമാലര  പറയുനണച.  അങ്ങനനയുനള്ളമാരു  ബജറനില് ഒരു
നനിയമനനിര്മ്മേമാണതനിനല പ്രധമാനനപ്പെട്ട  3 (8)ല് പറയുന്ന  (എ) (ബനി)  ക്ലമാസ്സുകേളനില്
പറയുന്ന  കേമാരദ്യങ്ങള്  ബജറനികനമാനടമാപ്പെര  സമര്പ്പെനിക്കമാതതച  ആകനികനയുര
ഭരണഘടനയുനടയുര  ലരഘനമമാണച.  അതുമമാത്രമല ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മനനി തനന്ന
ശസ്പീ.  ടനി.  എ.  അഹമ്മേദച  കേബസ്പീര്  കചമാദനിച  കചമാദദ്യതനിനച  മറുപടനിയമായനി
പറഞനിട്ടുള്ളതച,  “2015-16  വര്ഷനത  ബഡ്ജറനില്  വനകേനിട  വനികേസന
പദതനികേളുനട  നടതനിപ്പെനിനമായനി  ഇന്ന  ശസ്പീര്ഷകേതനില്   ഉള്നപ്പെടുതനിയനിരുന്ന
രണമായനിരര  കകേമാടനി  രൂപയനില്  അവകശഷനിച  873.85  കകേമാടനി  രൂപ
പുനനഃസരഘടനിപ്പെനിക്കമാനത  കേനിഫ്ബനിയുനട  പ്രവര്തന  സമാക്ഷമാത്ക്കമാരതനിനന
ആനകേ നടപടനി  എന്ന നനിലയനില് കേനിഫ്ബനിക്കച ലഭദ്യമമാക്കനിയനിട്ടുണച.  കൂടമാനത കമല്
സൂചനിപ്പെനിച  കഭദഗതനി  നചയ്ത  കേനിഫ്ബനി  ആകനിനല  ഖണ്ഡനികേ  ഏഴച  പ്രകേമാരര
മുനവര്ഷനത കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനിയുനട പതച ശതമമാനമമായ 28.14  കകേമാടനി
രൂപയുര നപകടമാളനിയര  ഉത്പന്നങ്ങളുനട  മുഴുവന നസസച  തുകേയമായ  448.1  കകേമാടനി
ഉള്നപ്പെനട ആനകേ 1,350 കകേമാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനിയുനട അക്കകൗണനില് ലഭദ്യമമായനിട്ടുണച.
ഇതനിനുപുറകമ  കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  നനികുതനിയുനട  പതച  ശതമമാനതനില്  കശഷനിച
തുകേയമായ  253.29  കകേമാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിക്കച  അനുവദനിചനിട്ടുണച.  ഇതനിനുപുറകമ
general obligation bonds, revenue obligation bonds,  വമാണനിജദ്യ സഹകേരണ
ബമാങ്കുകേളനില്നനിനള്ള  കടര  കലമാണ്  എന്നനിവ  വഴനി  ധനസമമാഹരണതനിനുള്ള
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ശമങ്ങളുര  കേനിഫ്ബനിയുനട  പരനിഗണനയനിലമാണച  "  എന്നമാണച.  കേനിഫ്ബനിയുനട
അടനിസമാനതനില് ധനര വന്നനിട്ടുണച,  അതുമമായനി ബനനപ്പെട്ടച  എകചനപനനിചറുമുണച.
നമ്മുനട  ആക്ടുര  ഭരണഘടനയുര  കൃതദ്യമമായനി  ഇക്കമാരദ്യര  പറഞനിട്ടുള്ളതമാണച.
അവതരണ കവളയനില്തനന്ന ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മനനി ഈ രണച സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുര
വയ്കക്കണതമായനിരുന.  നമ്മേള്തനന്ന  പമാസമാക്കനിയ  ഒരു  നനിയമതനിനന
പ്രസക്തമമായ ഭമാഗങ്ങള്  നമ്മേള്തനന്ന അവഗണനിക്കുകേ എന്നതച നനിയമസഭകയമാടുര
നമ്മേകളമാടുര നചയ്യുന്ന ഒരു അപഹമാസദ്യ നടപടനിയമാണച. അതുനകേമാണച ഈ കേമാരദ്യനത
സരബനനിചച അങ്ങയുനട ശക്തവുര വദ്യക്തവുമമായ  റൂളനിരഗച ഉണമാകേണനമന്നച ഞമാന
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന. 

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച  (ശസ്പീ  .    രകമശച നചന്നനിതല):  സര്,  കേഴനിഞ ബജറനിനന
ചര്ചയനില് വലനിയ വനിമര്ശനമമാണച ഉയര്നവന്നതച.  കേമാരണര ബജറനിനന പുറതച
ധനസമമാഹരണര ഉണമാകുന,  എന്നമാല്  നനിയമസഭയച  അതച  ചര്ച നചയ്യമാനുള്ള
അവസരമനില  എനള്ളതമായനിരുന  പരമാതനി.   ഇതച  നനിയമസഭയച
പരനികശമാധനിക്കമാനുള്ള  അവസരമുണമാക്കമാനമന്നച  അനതനന്ന  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ.  അങ്ങനനനയമാരു  കഭദഗതനി  നനിയമര
നകേമാണ്ടുവരനികേയുണമായനി.  ഇവനിനട  ശസ്പീ.  എര.  ഉമ്മേര്  ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാനല
"കേനിഫ്ബനിയുനട  ധനമാഗമ  മമാര്ഗ്ഗങ്ങളുര  അവയുനട  വനിനനികയമാഗവുര
സരബനനിച്ചുനള്ളമാരു  കസ്റ്റേറചനമനച,   ഈ  ആകനില്  വദ്യവസ  നചയ്തപ്രകേമാരര
കബമാര്ഡനിനന  ധനര  ഉകദ്ദേശനിക്കനപ്പെട്ട  ആവശദ്യങ്ങള്ക്കമായനി  ഫലപ്രദമമായനി
ഉപകയമാഗനിചനിട്ടുനണനര  മനിചമുള്ള  ധനര  ലകേകേമാരദ്യര  നചയ്തനിട്ടുനണനര
വദ്യക്തമമാക്കനിനക്കമാണച ഫണച ടസ്റ്റേനി ആനച അലഡക്വസറനി കേമ്മേസ്പീഷനനില്നനിനള്ള ഒരു
സര്ട്ടനിഫനിക്കറച",  ബഡ്ജറച  പ്രസരഗര  കേഴനിഞമാല്  ഇതുകൂടനി  അതനില്
വയണനമന്നമാണച ഈ കഭദഗതനി നനിയമപ്രകേമാരര പറഞനിട്ടുള്ളതച. പനക്ഷ  അകദ്ദേഹര
അതച വചനിട്ടനില. അതച വയമാതനിരനിക്കുന്നതച കേനിഫ്ബനി നനിയമതനിനന വയകലഷനമാണച.
അതുനകേമാണച  അങ്ങച ഇതനിനന സരബനനിച്ചുള്ള ഉതരവച  നല്കേണര.  അനലങനില്
അങ്ങയുനട റൂളനിരഗച ഉണമാകേണനമന്നച ഞമാന അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

ധനകേമാരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എര  .   കതമാമസച ഐസകേച) : സര്,
5-11-2016  ല്  നനിലവനില്വന്ന  2016-നല  കകേരള  അടനിസമാന  സകൗകേരദ്യ
നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)   ആകനിനല  3 (8)   വകുപ്പെച     പ്രകേമാരര  "സര്ക്കമാര്,
വമാര്ഷനികേ  ബഡ്ജറനിനന  അവതരണകതമാനടമാപ്പെര  തമാനഴപ്പെറയുന്ന  കരഖകേള്
സരസമാന നനിയമസഭ മുമ്പമാനകേ വയ്കക്കണതമാണച,- 

(എ)  കബമാര്ഡനിനന  ധനമാഗമ  മമാര്ഗ്ഗങ്ങളുര  അവയുനട  വനിനനികയമാഗവുര
സരബനനിച ഒരു കസ്റ്റേറചനമനച.
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(ബനി)  ഈ  ആകനില്  വദ്യവസനചയ്ത  പ്രകേമാരര  കബമാര്ഡനിനന  ധനര
ഉകദ്ദേശനിക്കനപ്പെട്ട  ആവശദ്യങ്ങള്ക്കമായനി  ഫലപ്രദമമായനി  ഉപകയമാഗനിചനിട്ടുനണനര
മനിചമുള്ള  ധനര ലകേകേമാരദ്യര നചയ്തനിട്ടുനണനര വദ്യക്തമമാക്കനിനക്കമാണച ഫണച ടസ്റ്റേനി
ആനച അലഡക്വസറനി കേമ്മേസ്പീഷനനില് നനിനള്ള സര്ട്ടനിഫനിക്കറച.” 

കകേരള അടനിസമാന സകൗകേരദ്യ നനികക്ഷപനനിധനി (കഭദഗതനി) ആകനിനല 3(8) (എ)
വകുപ്പെച  പ്രകേമാരമുള്ള  കസ്റ്റേറചനമനച  തയ്യമാറമാക്കണനമങനില്  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷര
പൂര്തനിയമാകകേണതുണച.  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷര  പൂര്തനിയമായനി  ഓഡനിറച  നചയ്ത
കസ്റ്റേറചനമനച  ലഭദ്യമമായമാല്  മമാത്രകമ  കബമാര്ഡനിനന  വരവച  നചലവച  കേണക്കുകേള്
സരബനനിചച  ആധനികേമാരനികേ  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  തയ്യമാറമാക്കമാന  കേഴനിയൂ.  ആയതനിനമാല്  ടനി
വകുപ്പുപ്രകേമാരര  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള കസ്റ്റേറചനമനച  അടുത ബജറനികനമാനടമാപ്പെര  മമാത്രകമ
സമര്പ്പെനിക്കമാന സമാധനിക്കുകേയുള.  ഇക്കമാരണതനിലമാണച  2017-18  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള
ബഡ്ജറച അവതരണകതമാനടമാപ്പെര ഈ കസ്റ്റേറചനമനച ഉള്നപ്പെടുതമാതനിരുന്നതച. 07  -
11-2016-ല്   പുനനഃസരഘടനിപ്പെനിക്കനപ്പെട്ട  കേനിഫ്ബനി  കബമാര്ഡനിനന  പ്രഥമ  കയമാഗര
Kerala  Infrastructure  Investment  Fund  കഭദഗതനി  ആകച  2016-ല്  വദ്യവസ
നചയ്ത  പ്രകേമാരര  ഫണച  ടസ്റ്റേനി  അനച  അനനഡക്വസറനി  കേമ്മേസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരനിക്കമാന
തസ്പീരുമമാനര  നനകേനക്കമാനണങനിലര  ചനില  സമാകങതനികേ  കേമാരണങ്ങളമാല്
ഇതുസരബനനിച  ഉതരവച  പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടനില.  കൂടമാനത  കബമാര്ഡച  അരഗസ്പീകേരനിച
പദതനികേള്ക്കച ധനസഹമായര അനുവദനിക്കുന്നതനിനച പദതനി നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനി
SPV  പദതനി  പ്രവൃതനികേള്  നടണര്  നചയ്യുകേയുര  തുടര്ന്നച  കകേമാണ്ടമാകച
ഒപ്പെനിടുന്നകതമാനടമാപ്പെര പദതനി നടപ്പെമാക്കുന്നതുമമായനി ബനനപ്പെട്ട  work break down
structures  ഓണ്നനലനമായനി  കേനിഫ്ബനിക്കച  സമര്പ്പെനികക്കണതുമുണച.  ഇകൗ
സരവനിധമാനര  അനുസരനിചച  പദതനി  നനിര്വ്വഹണനചലവുകേള് നനിശയനിക്കനപ്പെട്ടനിട്ടുളള
ഘട്ടങ്ങളനില്  സനപയര്, കകേമാണ്ടമാകര്, കസവനദമാതമാവച മുതലമായവരുനട നനിശനിത
ബമാങച അക്കകൗണനില് കനരനിട്ടച ലഭദ്യമമാക്കമാനുളള ഡയറകച നബനനിഫനിറച സരവനിധമാനര
കേനിഫ്ബനിയനില് ഏര്നപ്പെടുത്തുന്ന നടപടനികേള് സമമാന്തരമമായനി  പുകരമാഗമനിചച  അന്തനിമ
ഘട്ടതനിലമാണച.   പ്രസ്തുത  സരവനിധമാനമനുസരനിച്ചുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പദതനി
നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേള്  നനിര്വ്വഹണപ്രക്രനിയ  ആരരഭനിചച  കകേമാണ്ടമാകകഴ്സച,
സനപയര്,  കസവനദമാതമാവച  എന്നനിവരുനട  ബനില്ലുകേള്  പ്രകേമാരര  കപനമനച
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  മുറയച  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹമായര  നല്കേനി  തുടങ്ങുന്നതമാണച.
ആയതനിനമാല്  ആകനിനല  3  (8)  ബനി  പ്രകേമാരര  കസ്റ്റേറചനമനച  തയ്യമാറമാക്കതക്ക
രസ്പീതനിയനിലളള  നചലവുകേളുര  ആരരഭനിചനിട്ടനില.  ആയതനിനമാല്   ഫണച  ടസ്റ്റേനി
അനനഡക്വസറനി  കേമ്മേസ്പീഷന തയ്യമാറമാക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  കസ്റ്റേറചനമനച  സമാകങതനികേമമായനി
അടുത  ബജറച  മുതല്കക്ക  അവതരനിപ്പെനിക്കമാനമാകൂ.  ടനി.  കേമാരണങ്ങളമാല്
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  എര.എല്.എ.-യുര  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവുര  ഉന്നയനിച  ക്രമപ്രശ്നര
നനിലനനില്ക്കുന്നതല.
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റൂളനിരഗച

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട അരഗര ശസ്പീ.  എര.  ഉമ്മേറുര തുടര്ന്നച പ്രതനിപക്ഷ
കനതമാവുര ഉന്നയനിച വനിഷയര വളനര പ്രസക്തമമാണച.  കകേരള അടനിസമാന സകൗകേരദ്യ
നനികക്ഷപ നനിധനി ആകനിനല വകുപ്പെച  3 (8)  പ്രകേമാരര സരസമാന ബജറനികനമാനടമാപ്പെര
സഭയനില്  സമര്പ്പെനികക്കണ  കരഖകേള്  ഏതമാനണന്നച  വളനര  വദ്യക്തമമായനി
പരമാമര്ശനിക്കനപ്പെട്ടനിട്ടുണച.  എന്നമാല്  അതുസരബനനിച്ചുളള  പ്രമാകയമാഗനികേ
പ്രയമാസങ്ങളമാണച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിനട
വനിശദസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച. അകദ്ദേഹതനിനന വനിശദസ്പീകേരണര തൃപ്തനികേരമമാണച. ഇതച ഒരു
പുതനിയ  വദ്യവസയമാണച.  സക്വമാഭമാവനികേമമായുര  2016-നല  കഭദഗതനി  നനിയനണ
നനിയമതനിലൂനടയമാണച ഇകൗ വദ്യവസ നനിലവനില് വന്നതച.  അതനിനുകശഷമുളള ആദദ്യ
ബഡ്ജറമാണച  ഇകപ്പെമാള്  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച.  അടുതവര്ഷര  മുതല്  ഇകൗ
കരഖകേള് സഭയനില്  സമര്പ്പെനികക്കണതമാനണന്നച  നചയര് റൂള് നചയ്യുന.  ക്രമപ്രശ്നര
നനിലനനില്ക്കുന്നതല.   

X ധനകേമാരദ്യര

2017-18   സമാമ്പതനികേ വര്ഷകതയ്ക്കുളള ബജറനിനന സരബനനിച നപമാതുചര്ച

മനി  .    നഡപഡ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്  : സര്,  2017-18  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുളള
ബഡ്ജറനിനന  ഞമാന  സക്വമാഗതര  നചയ്യുന.  സരസമാനനത  ജനങ്ങള്ക്കച
പ്രതദ്യമാശയുര  ആത്മവനിശക്വമാസവുര  പകേര്നനല്കുന്ന  ബജറമാണച  എല്.ഡനി.എഫച.
സര്ക്കമാരനിനുകവണനി  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  നഎസകേച
മമാര്ചച  മമാസര മൂന്നമാര തസ്പീയതനി  നനിയമസഭയനില് അവതരനിപ്പെനിചതച.   സര്ക്കമാരനിനന
വരവച  നചലവച  കേണക്കുകേള്  എന്ന  നനിലയനിലളള  കേമാഴ്ചപ്പെമാടനിനുപരനി  പരമ്പരമാഗത
സങല്പ്പെങ്ങനള  മറനികേടന്നച  ഭമാവനികകേരളതനിനച  അടനിതറപമാകുന്ന  വനികേസന
പരനികപ്രക്ഷദ്യര  മുകന്നമാട്ടച  വയ്ക്കുന്നതനിനമാണച  ബജറനിലൂനട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി
ശമനിചനിരനിക്കുന്നതച.

ജനജസ്പീവനിതര  ഇന്നച  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ഏറവുര  കേടുത  നവല്ലുവനിളനിയമായ
വനിലക്കയറര  കനരനിടമാന  നമാളനിതുവനരയുളള  സമസ്പീപനങ്ങളനില്നനിന്നച  വദ്യതദ്യസമമായനി
വലനിനയമാരു  തുകേ  ബജറനില്  വകേനകേമാളളനിചനിട്ടുണച.  സ്ത്രസ്പീ  ശമാക്തസ്പീകേരണവുര
സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുകവണനിയുളള  പ്രകതദ്യകേ  വകുപ്പുമടക്കര  ജനജസ്പീവനിതതനിനന
സര്വ്വതലങ്ങനളയുര  സര്ശനിക്കുന്ന  ബജറമാണച   ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിനട
അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുളളതച.    കകേരളതനിനന    പരമ്പരമാഗത   നതമാഴനില്    കമഖലകേളുനട
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സരരക്ഷണവുര നനവവനിദദ്യവല്ക്കരണവുര അര്ഹമമായ പരനിഗണന കനടനിയകപ്പെമാള്
ഭമാവനി  മുന്നനില്കേണ്ടുനകേമാണച  പുതനിയ  നതമാഴനിലവസരങ്ങള്ക്കുര  വഴനിതുറക്കുന.
ഒഴുക്കനിനനതനിനര  നസ്പീന്തമാന  തകനടര  കേമാണനിക്കുന്നതമാണച  എല്.ഡനി.എഫച.
സര്ക്കമാരനിനന  സമ്പൂര്ണ്ണ  ബജനറന്നച  നനിസര്ക്കര  വനിലയനിരുതമാര.  ഇകൗ  ബജറച
അവതരനിപ്പെനിചതനിനുകശഷര  സമാമ്പതനികേ  വനിദഗച ധരുകടയുര  പ്രതനിപക്ഷതനിനനയുര
വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  നനിനളള  ജനവനിഭമാഗങ്ങളുനടയുര   വനിലയനിരുതലകേള്
ശദനിചകപ്പെമാള്  മനസനിലമായ  കേമാരദ്യര,  ഗകൗരവമമായ  കേമാമളള  ഒരു  വനിമര്ശനവുര
ബജറനിനനതനിനര  ഉയര്ന  വന്നനിട്ടനിനലനളളതമാണച.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിനനതനിനര
നവറുനത കുറര പറയുന്നതമാനണന്ന വനിമര്ശനമുണമായനി.  കേനിഫ്ബനിനയ ചുറനിപ്പെറനിയുളള
വനിമര്ശനങ്ങളുര  പനിന്നസ്പീടച  ഉയര്നവന.  ബജറച  അവതരണകവളയനില്  സരഭവനിച
നചറനിയ പമാകേപ്പെനിഴവച ഇലമായനിരുനനവങനില് പ്രതനിപക്ഷര എന്തച നചയ്യുമമായനിരുനനവന്നച
കചമാദനിക്കതക്ക  തരതനിലമായനിരുന  അവരുനട  പ്രതനികേരണവുര  വനിമര്ശനവുര
ഉയര്നവന്നതച. 

ഇകൗ ബജറനില് നയമാനനപസയുനട പുതനിയ നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശര ഉണമായനിട്ടനില.
അങ്ങനനനയമാരു  ബജറച  കകേരളതനില്  അവതരനിപ്പെനിചതച  ആദദ്യമമായനിട്ടമാനണന്നച
കതമാനന. ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വദ്യതദ്യമാസമനിലമാനത കകേരളതനിനല എലമാ പ്രകദശത്തുര
വനികേസനനമത്തുന്നവനിധര   ക്രമസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.  പ്രധമാനനപ്പെട്ട  എലമാ  പദതനികേളുര
എലമാ  മണ്ഡലങ്ങളനിലര  ഒരുകപമാനല  വരതക്ക  വനിധതനിലമാണച  വനിഭമാവന
നചയ്തനിട്ടുളളതച.  എലമാ  ജനിലമാ,  തമാലൂക്കമാശുപത്രനികേള്ക്കുര  എലമാ  മണ്ഡലങ്ങളനിലര
ഒകരകപമാനല  പദതനി  വനിഹനിതമനുവദനിചനിട്ടുണച.  യമാനതമാരുവനിധ  വനികവചനവുര
ഉണമായനിട്ടനിനലനള്ളതച  എടുത്തു പറകയണതമാണച. 

ഒമ്പതച  ജനിലകേനള  ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന  3,500  കകേമാടനി  രൂപയുനട  മലകയമാര
നനഹകവ, 630 കേനി.മസ്പീ. നനദര്ഘദ്യമുളള 6,500 കകേമാടനി രൂപയുനട തസ്പീരകദശ നനഹകവ,
വനനിതകേള്ക്കച പ്രകതദ്യകേ വകുപ്പുര മറച പദതനികേളുര കകേമാഴനികക്കമാടച  -തനിരുവനന്തപുരര
നമകടമാ നറയനില്കവ, 60 വയസച കേഴനിഞ അര്ഹതയുളള എലമാവര്ക്കുര നപനഷന,
ഒരു  ലക്ഷര  ഭവനങ്ങള്  തുടങ്ങനി  ഇത്രയുമധനികേര  പദതനികേള്  ഒരു  ബജറനില്
ഉള്നക്കമാള്ളനിച  സമാഹചരദ്യര  ഇതനിനുമുമണമായനിട്ടനില.  തമാലൂക്കച,  ജനിലമാ
ആശുപത്രനികേളനിനല  കസവന  ഗുണനനിലവമാരമുയര്ത്തുന്നതനിനച  2500  കകേമാടനി
രൂപയുനട  ആര്ദര  പദതനി,  നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസതനിനന  ഗുണനനിലവമാരര
ഉയര്ത്തുന്നതനിനമായനി  1,500  കകേമാടനി  രൂപയുനട  പ്രകതദ്യകേ  പദതനി,  കൃഷനി,  ജലര,
മണസരരക്ഷണര  എന്നനിവയച  2,000  കകേമാടനി  രൂപയുനട  ഹരനിത കകേരളര  പദതനി,
കറഷന  വനിതരണതനിനച  900  കകേമാടനി  രൂപ  എന്നനിവയച  പുറനമയമാണച
ഇനതമാനക്കനയന്നച  ഓര്ക്കണര.  സമൂഹതനിനന  സമഗ്ര  പ്രശ്നങ്ങളനികലയച  ഒരു
ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനിയുനടയുര   കേണ്ണച ഇതുകപമാനല പതനിഞനിട്ടനില. 
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മമാനകഹമാള് ക്ലസ്പീനനിരഗനിനച  4  കകേമാടനി  രൂപ,  നസപ്കറജച  യൂണനിറ്റുകേള്ക്കച  150
കകേമാടനി  രൂപ,  100  കകേമാടനി  രൂപയുനട  നനവദഷ്യുതനിശ്മശമാന  യൂണനിറ്റുകേള്,
എസച.സനി./എസച.ടനി.  വനിദദ്യമാര്ത്ഥനികേള്ക്കച  വമാതലദ്യനനിധനി,  പുതുതമായനി  10000-ല്
അധനികേര  തസനികേകേള്,  20  ലക്ഷര  കുടുരബങ്ങള്ക്കച  സകൗജനദ്യ  ഇനര്നനറച
കേണക്ഷന,  ആയനിരര  കേലമാകേമാരനമാര്ക്കച  നഫകലമാഷനിപ്പെച,  ജസ്പീവനക്കമാര്ക്കുര
നപനഷനകേമാര്ക്കുര  നമഡനിക്കല്  ഇനഷക്വറനസച,  ജസ്പീവനിതനനശലസ്പീ  കരമാഗ
ബമാധനിതര്ക്കുര  ദസ്പീര്ഘ  ചനികേനിത  കനടുന്നവര്ക്കുര   മമാനസനികേ
നനവകേലദ്യമുളളവര്ക്കുമുളള  ആശക്വമാസ  പദതനികേള് ,  കേടതനില്  മുങ്ങനിയവര്ക്കച
സരരക്ഷണര തുടങ്ങനി  സുദസ്പീര്ഘമമായ പദതനികേളമാണുള്ളതച.  നനിലവനിലളള നനിരവധനി
പദതനികേള്ക്കച  കേമാലമാനുസൃതമമായനി  വര്ദനവുര  വരുതനിയനിട്ടുണച.
പട്ടനികേജമാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനിലര   വര്ദനവച  വരുതനിയനിട്ടുണച.  കക്ഷമ
നപനഷനുകേള്  1,100  രൂപയമാക്കനി,  അങണവമാടനി,  നഴ്സറനി  ടസ്പീചര്,  ആശമാ
വര്ക്കര്മമാരുനട  കവതനര  വര്ദനിപ്പെനിച  നടപടനി,  ഓട്ടനിസര  പമാര്ക്കച,  ബഡ്സച
സ്കൂളുകേളുനട  എണ്ണതനിലളള  വര്ദനവച,  പ്രവമാസനി  നപനഷന  നമാലനിരട്ടനിയമാക്കനി
വര്ദനിപ്പെനിച  നടപടനി  തുടങ്ങനി  കേമാലമാനുസൃതമമായ  ശദയുര  മമാറങ്ങളുമമാണച
ബഡ്ജറനില് നമുക്കച കേമാണമാന സമാധനിക്കുന്നതച. 

കകേന്ദ്രതനില്  ബനി.നജ.പനി.  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര
കകേന്ദ്ര  ആസൂത്രണ  കേമ്മേസ്പീഷനന  പനിരനിച്ചുവനിട്ടച  നസ്പീതനി  ആകയമാഗച  നനിലവനില്  വന.
വമാര്ഷനികേ പദതനികേളനില്  പമാന,  കനമാണ്  -പമാന എന്ന കവര്തനിരനിവച  ഇകപ്പെമാഴനില.
പഞവതര  പദതനിനയന്ന  സമസ്പീപനവുര  ഉകപക്ഷനിച്ചു.   വമാര്ഷനികേ  പദതനിയുനട
അരഗസ്പീകേമാരതനിനമായനി  ആസൂത്രണ  കേമ്മേസ്പീഷനന  സമസ്പീപനിക്കണനമന്ന  പ്രക്രനിയയുര
അവസമാനനിച്ചു.  സരസമാന ആസൂത്രണ കബമാര്ഡുമമായനി നസ്പീതനി ആകയമാഗച കനരനിട്ടുളള
പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതുമനില.   ഇകൗ പശമാതലതനില് വനികേസനപ്രവര്തന
രരഗതച  കകേന്ദ്ര-സരസമാന  സര്ക്കമാരുകേളുനട  ഏകകേമാപനര  ഏതച
രസ്പീതനിയനിലമായനിരനിക്കുനമന്ന അവദ്യക്തത നനിലനനില്ക്കുന. ഇക്കമാരദ്യതനില് സരസമാന
ആസൂത്രണ  കബമാര്ഡനിനന  കറമാള്  എന്തമായനിരനിക്കുനമന്നച  അറനികയണനിയനിരനിക്കുന.
പദതനികേള് കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാര് ഉകപക്ഷനിച സമാഹചരദ്യതനില്  100  നപര്നസകനജച
സനി.എസച.എസച.,  50 നപര്നസകനജച  സനി.എസച.എസച.,  60:40 സനി.എസച.എസച.
എന്നസ്പീ  പദതനികേള്ക്കച  എന്തച  സരഭവനിക്കുനനവനര  ഇതരര  പദതനികേള്ക്കച
സരസമാന  വനിഹനിതര  ബജറനില്  വകേനകേമാളളനിചനിട്ടുനണങനില്  അവയച  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതമുറപ്പെമാക്കമാന  സമാധനിചനിട്ടുകണമാനയനര  അറനികയണതുണച.  മറുപടനിയനില്
ഇക്കമാരദ്യങ്ങള് ബഹുമമാനനപ്പെട്ട ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി വനിശദസ്പീകേരനിക്കുനമന്നച  ഞമാന
പ്രതദ്യമാശനിക്കുന. നസനടലനി കസമാണ്കസര്ഡച സസ്പീര പഴയ രസ്പീതനിയനിലമാണച ബജറനില്
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ഉള്നക്കമാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതച.   നസനടലനി  കസമാണ്കസര്ഡച  സസ്പീമനില്  50:50
എനള്ളതച ഇകപ്പെമാള്  60:40 ആണച. ഇതനിനന മമാചനിരഗച ഗ്രമാനച ഗവണ്നമനച ഓഫച
ഇന്തദ്യ  പഴയ  രസ്പീതനിയനില്  നമുക്കച  ലഭദ്യമമാക്കുകമമാനയനള്ള  കേമാരദ്യര
വനിശദസ്പീകേരനിക്കണനമന്നമാണച  ഞമാന  സൂചനിപ്പെനിചതച.   നസ്പീതനി  ആകയമാഗച  വരുകമ്പമാള്
സരസമാനനത  പദതനിയുമമായനി  ഏതച  രസ്പീതനിയനിലമാണച  ഏകകേമാപനര
നടക്കുന്നനതനള്ള  വനിഷയനത  സരബനനിചച  ബജറച  നനിശ്ശബമമാണച.
അതനിനനക്കുറനിചച ഒനര പറയുന്നനില.  

2017-18-നല കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറനില്  21,46,375 (ഇരുപതനിനയമാന്നച ലക്ഷതനി
നമാലതനിയമാറമായനിരതനി മുന്നൂറനി എഴുപതനിയഞച) കകേമാടനി രൂപയനില് 16.6 ശതമമാനര
വരുന്ന  പട്ടനികേവനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച  52,393  (അനപതനി  രണമായനിരതനി  മുന്നൂറനി
നതമാണ്ണൂറനിമൂന്നച)  കകേമാടനി  രൂപയമാണച  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതച.   8.6  ശതമമാനര  വരുന്ന
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗതനിനച  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്  31,920  (മുപ്പെതനിനയമാന്നമായനിരതനി
നതമാള്ളമായനിരതനി ഇരുപതച)  കകേമാടനി  രൂപയുര പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗതനിനമാനകേ
84,313 (എണ്പതനി നമാലമായനിരതനി മുന്നൂറനി പതനിമൂന്നച) കകേമാടനി രൂപയുമമാണച.  ഇതച
കേഴനിഞ  വര്ഷനത  അകപക്ഷനിചച  34 ശതമമാനര  കൂടുതലമാനണന്നമാണച
കകേന്ദ്രമനനിയുനട വമാദര. എന്നമാല് 2014-15-ല് 82,935 (എണ്പതനിരണമായനിരതനി
നതമാള്ളമായനിരതനി  മുപ്പെതനിയഞച)  കകേമാടനി  രൂപയമായനിരുന  പദതനിവനിഹനിതനമന്ന
വസ്തുത മറച്ചുനകേമാണമാണച കകേന്ദ്രമനനി നമ്മേനള കേബളനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച.  ഇക്കമാരദ്യര
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി ബജറനില് വനിശദസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച.

ജനസരഖദ്യമാനുപമാതനികേമമായ  പദതനി  വനിഹനിതര  പട്ടനികേവനിഭമാഗതനിനന
വനികേസനതനിനച നസ്പീക്കനിവയണനമന്ന 1975-നല ആസൂത്രണ കേമ്മേസ്പീഷനന നനിര്കദ്ദേശര
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്  ഇതുവനര  അരഗസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.  ആ  നയരതനന്ന   കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്
ഇകപ്പെമാള്  മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.   പദതനിയുമനില,  ഉപപദതനികേളുമനില,
ജനസരഖദ്യമാനുപമാതനികേമമായ പദതനി വനിഹനിതങ്ങളുമനില.  അതമാണച നസ്പീതനി അകയമാഗച
വന്നകതമാടുകൂടനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിനന  തസ്പീരുമമാനര.    പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസനതനിനച  സരസമാന സര്ക്കമാര് വളനര മുന്തനിയ പരനിഗണന നല്കുനണച.
9.1  ശതമമാനര  ജനസരഖദ്യവരുന്ന  പട്ടനികേജമാതനിക്കമാര്ക്കച  9.8  ശതമമാനവുര  1.4
ശതമമാനര  വരുന്ന  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാര്ക്കച  2.8  ശതമമാനവുര  ഈ  ബജറനില്
നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണച.   നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുന്ന  എസച.സനി.പനി.,  ടനി.എസച.പനി.  തുകേ  പൂര്ണ്ണമമായുര
നചലവഴനിക്കുനനവന്നച ഉറപ്പെമാക്കുകേയമാണച ഇനനി കവണതച.  

പമാന  ഫണനില്  മമാത്രമല  കേനിഫ്ബനി  ഫണനിലര  പട്ടനികേവനിഭമാഗങ്ങളുനട
വനികേസനര  ലക്ഷദ്യമമാക്കനിയുള്ള  പദതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചച  നടപ്പെമാകക്കണതുണച.
കമമാഡല് നറസനിഡനഷദ്യല് സ്കൂളുകേളുര കപമാസ്റ്റേച നമടനികേച/പ്രസ്പീ നമടനികേച കഹമാസ്റ്റേലകേളുര
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നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനി  നടപ്പെമാക്കുനമന്നച
ബജറനില് സൂചനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന. ഇതച വളനര സക്വമാഗതമാര്ഹമമാണച.

വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പച സക്വമാശയ കകേമാകളജനില് പഠനിചനിരുന്ന കുമമാരനി രജനനി എസച.
ആനന്ദേച ഹകൗസനിരഗച  കബമാര്ഡച  നകേട്ടനിടതനിനന മുകേളനില്നനിനര ചമാടനി ആത്മഹതദ്യ
നചയ്ത  സരഭവര  ഞമാന  ഓര്ക്കുകേയമാണച.   പമാമ്പമാടനി  നനഹ്റു  എഞനിനസ്പീയറനിരഗച
കകേമാകളജനിനല  ജനിഷ്ണുവനിനന  ആത്മഹതദ്യയമാണച  അതച  ഓര്ക്കമാന  കേമാരണര.
രജനനിയുനട  ആത്മഹതദ്യനയത്തുടര്ന്നച   സക്വമാശയ  കകേമാകളജുകേനളക്കുറനിചച  അന്നച
ധമാരമാളര  ചര്ചകേളുര  വനിദദ്യമാര്ത്ഥനി  പ്രകക്ഷമാഭങ്ങളുര  നടന്നനിരുന.   അകനക്വഷണ
കേമ്മേസ്പീഷനുര അകനക്വഷണ റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേളുര വന.  അന്നച മഹമാനമായ ഒ.എന.വനി. കുറുപ്പെച
എഴുതനിയ ഒരു കേവനിതയുണച. 

"കേനനിവനിന അമൃതമാരശമനിലമാനതമാ-

രറനിവനിനന കേനനികേള്കേമായ്ക്കുര നനതകേള്

  ധനതമാല് കനടുര ജമാനര ധനമമായച മമാറ്റുര

രമാസ വനിദദ്യതന വളര കചര്ത്തു

നട്ടുവളര്തമാനകത്ര

ഉന്നത കേലമാലയങ്ങള്.....

കുറനിക്കമാടുകേള് നനിന

നനിസക്വമാര്ത്ഥതയവയനദ്യര......”

ധനതമാല്  കനടുന്ന  അറനിവനിനന  വസ്പീണ്ടുര  ധനമമായനി  മമാറ്റുന്ന
രമാസവനിദദ്യനകേമാണ്ടുണമാക്കുന്ന  വളരകചര്തച  അമൃതമാരശമനിലമാത  കേനനികേളമാണച
സക്വമാശയ  സമാപനങ്ങള്  ഉലമാദനിപ്പെനിക്കുന്നതച.   അവനിടര  കുറനിക്കമാടുകേള്ക്കച
സമമാനമമാണച,   രജനനിക്കച  അതച  അനദ്യമമാണച.   ഇതമാണച  അന്നച  ഒ.എന.വനി.
പമാടനിയതച.  കേലമാകേകൗമുദനിയനില്  വന്ന  അകദ്ദേഹതനിനന  ഒരു  കേവനിതയമാണച.
വനിദദ്യമാലയങ്ങളനില്  അരങ്ങുതകേര്ക്കുന്ന  കകേമാര്പ്പെകററച വല്ക്കരണ ദുരന്തങ്ങള്  കേണച
മനസ്സുനനമാന്തച  അന്നച  പമാടുകേയമായനിരുന.  അന്നച  രജനനികയമാടമാനണങനില്  ഇന്നച
ജനിഷ്ണുവനികനമാടച പറയുന്നതുകപമാനല കതമാന്നനി. സക്വമാശയ കകേമാകളജുകേള് ഉള്നക്കമാളന്ന
സര്വ്വകേലമാശമാലകേളമാകുന്ന  കുറനിക്കമാടുകേളനില്  കുടുങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  നൂറച  നൂറച
കുട്ടനികേകളമാടച  കേവനി  വസ്പീണ്ടുര  വസ്പീണ്ടുര  പറയുന്നതുകപമാനല  കതമാന്നനികപ്പെമാകുന.   ഈ
ദുരന്തഭൂമനിയനില്നനിനര  വനിദദ്യമാര്ത്ഥനികേനള രക്ഷനിക്കമാന ഇനനിയുര നമാര അമമാന്തനിച്ചുകൂടമാ.
ഫലപ്രദമമായ നടപടനി   സക്വസ്പീകേരനിക്കമാന നമുക്കച കേഴനിയണര.  അതനിനുള്ള ശക്തമമായ
നടപടനി സര്ക്കമാര് സക്വസ്പീകേരനിക്കുനമന്നച ഞമാന കേരുതുന.  
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വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  വമായ്പനയന്ന  മരണനക്കണനിയനില്നനിന്നച  ജനങ്ങനള  രക്ഷനിക്കുകേ
എന്നതച  സക്വമാശയ  കമഖലയനിനല  മനറമാരു  ദുരന്തവനിഷയമമാണച.  ഏഴച  ലക്ഷര
കുടുരബങ്ങളമാണച ഈ നകേണനിയനില് അകേനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നതച.   ഇതുവനര കകേരളതനില്
ഇരുപതനിനയകട്ടമാളര കപര് ആത്മഹതദ്യ നചയ്തുനവന്ന റനികപ്പെമാര്ട്ടുര കേമാണമാനനിടയമായനി.
ഈ  നകേണനിയനിലകേനപ്പെട്ട  ജനങ്ങനള  രക്ഷനിക്കമാന  നൂറച  കകേമാടനി  രൂപ  കേഴനിഞ
ബജറനില്  പ്രഖദ്യമാപനിചനിരുന.   രണ്ടുവര്ഷര  മുമ്പച  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  പ്രഖദ്യമാപനിച
പലനിശയനിളവച  ഇകപ്പെമാഴുര ആര്ക്കുര ലഭദ്യമമായനിട്ടനില.  ഈ വനിഷയതനില് ഒരമാനളയുര
വസ്പീടുകേളനില്നനിനര  ഇറക്കനിവനിടനിലമാനയന്ന  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി യുനട
പ്രഖദ്യമാപനതനിലമാണച  ജനങ്ങള്  ആശക്വമാസര  കേനണത്തുന്നതച.  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ
വമായ്പനയന്ന  മരണക്കുരുക്കനില്നനിനര  വനിദദ്യമാര്ത്ഥനികേനളയുര  രക്ഷനിതമാക്കനളയുര
രക്ഷനിക്കമാനുള്ള  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശര  ഇകപ്പെമാള്  ബജറനില്  ഉള്നക്കമാള്ളനിചനിട്ടുണച.
എഡഷ്യുകക്കഷണല് കലമാണ് റസ്പീകപനമനച സകപ്പെമാര്ട്ടച സസ്പീര വനിദദ്യമാര്ത്ഥനികേള്ക്കച കൂടുതല്
പ്രകയമാജനമുണമാകേതക്കവനിധര  വളനര   നപനട്ടന്നച  നടപ്പെമാക്കമാന
നടപടനിയുണമാകേണനമന്നച ഞമാന അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച.

കകേരളതനില്  ഭൂമനിയനിലമാതവര്,  ഭൂമനിയുണമായനിട്ടുര  പട്ടയമനിലമാതവര്,
പട്ടയമുണമായനിട്ടുര  അതുനകേമാണച  പ്രകയമാജനമനിലമാതവര്,  സര്ക്കമാര്  നല്കേനിയ
കകേമാളനനികേളനില് തമാമസനിക്കുന്ന യമാനതമാരു ഉടമസമാവകേമാശവുമനിലമാത പട്ടയങ്ങള്
ലകേവശര സൂക്ഷനിക്കുന്നവര്,  പതനിനമായനിരക്കണക്കനിനച കുടുരബങ്ങള് ഭൂമനി ലകേമമാറര
നടന്നനിട്ടുര  അതനുസരനിചച  ക്രമസ്പീകേരനിക്കമാന  കേഴനിയമാതവര്  എന്നനിങ്ങനന  ഭൂമനിയുനട
ഉടമസമാവകേമാശര സരബനനിചച ഉയര്നവന്നനിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് അതസ്പീവഗകൗരവമുള്ളതമാണച.
ലക്ഷക്കണക്കനിനച  കുടുരബങ്ങള്  ഈ  കേമാരണങ്ങള്നകേമാണച  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന.
ഭൂമനികരഖ ഉപകയമാഗനിചച വമായ്പനയടുക്കമാകനമാ സര്ക്കമാര് പ്രഖദ്യമാപനിക്കുന്ന ആനുകൂലദ്യങ്ങള്ക്കച
അകപക്ഷനിക്കമാകനമാ വസ്പീടുവയമാകനമാ അവകേമാശനികേള്ക്കച ലകേമമാറമാകനമാ വനില്ക്കമാകനമാ
കേഴനിയമാനത ദുരനിതതനിലമായ  ലക്ഷക്കണക്കനിനമാളുകേള് ഇന്നച കകേരളതനിലണച.  ഈ
വനിഷയര പരനികശമാധനിചച അടനിയന്തരമമായനി  നടപടനിയുണമാകേണര.  

കകേരളതനിനന  മമാനവകശഷനി  വനികേസനര  കലമാകേനനിലവമാരതനികലയച
ഉയര്ന്നനിട്ടുനണന്നതച അഭനിനന്ദേനമാര്ഹമമായ കേമാരദ്യമമാനണന്നതനില് സരശയമനില.  ഈ
രരഗനത കേഴനിഞ ഒരു പതനിറമാണ്ടുകേമാലനത പുകരമാഗതനി പരനികശമാധനിചമാല് വളര്ച
നമാമമമാത്രമമാനണനകേമാണമാര.    കകേരളര ഈ കേമാരദ്യതനില് വളര്ച കനടനിയകപ്പെമാഴുര
അതനിനനമാപ്പെനമതമാത ചനില തുരുത്തുകേള് തുടരുനനണന്നമാണച  അവകലമാകേന കരഖ
സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച.  പട്ടനികേജമാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗര,  മതദ്യനതമാഴനിലമാളനികേള്,  മണ്കേല
നനിര്മ്മേമാണനതമാഴനിലമാളനികേള്,  ഈറനതമാഴനിലമാളനികേള് എന്നനിങ്ങനന കപമാകുന ആ
വനിഭമാഗക്കമാര്.  
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പട്ടനികേജമാതനിക്കമാരുകടയുര മതദ്യനതമാഴനിലമാളനികേളുനടയുര കേമാരദ്യതനില് പ്രകതദ്യകേ
പദതനികേളുര പരനിപമാടനികേളുനമമാനക്കയുനണങനിലര ഈറനതമാഴനിലമാളനികേള്, മണ്പമാത്ര
നനിര്മ്മേമാണനതമാഴനിലമാളനികേള് എന്നനിവരുനട ജസ്പീവനിതര ആരമാലര ശദനിക്കനപ്പെടമാനത
കപമാകുന.  ഇവരുനട  ജസ്പീവനിത  നനിലവമാരര  ഉയര്ത്തുന്നതനിനച  പ്രകതദ്യകേ  ഫണ്ടുര
പരനിപമാടനികേളുര   ആസൂത്രണര  നചകയ്യണതമായനിട്ടുണച.   കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫച.
സര്ക്കമാരനിനന  കേമാലതച  കേര്ഷകേനതമാഴനിലമാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബമാര്ഡനിനച
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  114  കകേമാടനി  രൂപ  നല്കുകേയുണമായനി.
അതനിനനത്തുടര്ന്നച,  ഇകത  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  തനന്നയമാണച   കക്ഷമനനിധനി
കബമാര്ഡനിനന  വരുമമാനര   വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  അന്നച
മുകന്നമാട്ടുവചതച.   നനിര്ഭമാഗദ്യവശമാല്,  ആ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പൂര്ണ്ണമമായുര നടപ്പെമാക്കമാന
സമാധനിചനില.  ഇകപ്പെമാള്  257  കകേമാടനി രൂപയമാണച കുടനിശ്ശനികേയമായനി നകേമാടുക്കമാനുള്ളതച.
കേര്ഷകേനതമാഴനിലമാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബമാര്ഡച  പ്രവര്തനിക്കണനമങനില്  ഇകൗ  257
കകേമാടനി  രൂപ  നല്കേനികയ  മതനിയമാകൂ.   കേഴനിഞ  പ്രമാവശദ്യര  114  കകേമാടനി  രൂപ
നല്കേനിയകപ്പെമാള്   സര്ക്കമാര് ധനസഹമായര കൂടമാനത തനന്ന കക്ഷമനനിധനി കബമാര്ഡച
പ്രവര്തനിക്കുന്നതനിനമാവശദ്യമമായ ധനകസമാതസ്സുകേള് സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
മുകന്നമാട്ടുവചനിരുനന്നങനിലര അനതമാനര പൂര്ണ്ണമമായനി നടപ്പെമാക്കമാന സമാധനിചനിട്ടനില.  

ഭൂമനിയുമമായനി ബനനപ്പെട്ട ജനവനിഭമാഗമമാണച കേര്ഷകേനതമാഴനിലമാളനികേള്.  ഇന്നച
ഭൂമനിനയലമാര  കേമാര്ഷനികേകമഖലയനില് പ്രകയമാജനനപ്പെടുതമാന കേഴനിയമാത സനിതനിയമാണുളളതച.
ഭൂമനിയുനട  ക്രയവനിക്രയതനില്  നനിനതനന്ന  ഇകൗ  കക്ഷമനനിധനി  കബമാര്ഡനിനന
പ്രവര്തനതനിനമാവശദ്യമമായ  ഫണച  കേനണതണര.   ഇകപ്പെമാള്  50  കകേമാടനി
രൂപയമാണച  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതച.  ഇകൗ  50  കകേമാടനി  രൂപ
കേര്ഷകേനതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുര മതദ്യനതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുര കേയര്നതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുര
കചര്തമാണച  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതച.   ഇകൗ  തുകേ   അപരദ്യമാപ്തമമാനണനള്ള
കേമാരദ്യര ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മനനിക്കറനിയമാര. അതനില് കേമാരദ്യമമായ വര്ദനവുണമാക്കണനമന്നമാണച
എനനിക്കച അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച.

മനറമാരു  കേമാരദ്യര  എനന  മണ്ഡലനത  സരബനനിചമാണച,  പറയമാന
നമാണകക്കടുനണങനിലര  യമാഥമാര്ത്ഥദ്യമമായതുനകേമാണച  പറഞകപമാകുന്നതമാണച.
ബജറനില്  158-ഓളര  കറമാഡുകേള്  പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുണച.   ഒരു  കറമാനഡങനിലര  എനന
മണ്ഡലതനില്  അനുവദനിക്കണര.  അതുകപമാനല,  ബജറനില്  മലബമാര്  കമഖലയനില്
കേമായല്-കേനമാല് കമഖല കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചച  ടൂറനിസര പദതനി പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുണച.  എനന
നനികയമാജകേമണ്ഡലര  അഞ്ചുനതങ്ങച,  കേഠനിനരകുളര,  അഴൂര്,   ചനിറയനിനകേസ്പീഴച
പ്രകദശങ്ങള്  ബസ്പീചമാണച.   കേടലര  കേമായലര  കൂടനി  വരുന്ന മുതലനപ്പെമാഴനി  -  വളനര
മകനമാഹരമമാണച. അവനിനട പമാലര കൂടനി വന്നകപ്പെമാള് തനിരുവനന്തപുരര ജനിലയനില് ഇത്ര
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മകനമാഹരമമാനയമാരു ഭൂപ്രകദശര കവനറയനില.  എനന നനികയമാജകേമണ്ഡലതനില്  ഒരു
ടൂറനിസര  കപ്രമാജകനിനുകവണനി  140  കകേമാടനി  രൂപയുനട  നപ്രമാകപ്പെമാസല്  തയ്യമാറമാക്കനി
ഗവണ്നമനനിനച  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണച.   വളനരകയനറ  തമാലരദ്യനമടുതച  6  -7
മമാസങ്ങള്ക്കുമുനപുതനന്ന  ഹമാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിരഗച  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുനമനമമായനി
ബനനപ്പെട്ടച   ഡസ്പീനറയനില്ഡച  കപ്രമാജകച   റനികപ്പെമാര്ട്ടമാണച  സബ്മനിറച  നചയ്തതച.
ബഡ്ജറനില്  തുകേ  അനുവദനിചനിനലങനിലര  പരനിഗണനിക്കുനനവനള്ള  ഒരു
പ്രസമാവനനയങനിലര അങ്ങയുനട ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേണനമന്നച അഭദ്യര്ത്ഥനിച്ചുനകേമാണച
2017-18  സമാമ്പതനികേവര്ഷനത  ബജറനിനന  ഞമാന  സര്വ്വമാത്മനമാ  സക്വമാഗതര
നചയ്യുന.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  ഞമാന  ഇകൗ  ബജറച   നനിര്കദ്ദേശങ്ങനള
എതനിര്ക്കുന.  പ്രധമാനനപ്പെട്ട കേമാരദ്യങ്ങളുര വനിശദമാരശങ്ങളുര കചമാര്തനിനക്കമാടുതച ഇകൗ
ബജറനിനന  നഗ്രയ്സച  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിതനന്ന  തകേര്നതങനിലര  മഹമാനമായ
സമാഹനിതദ്യകേമാരന  ശസ്പീ.  എര.ടനി.യുനട  കേഥകേള്  കകേമാര്തനിണക്കനി  അങ്ങച  പറഞ
കേമാരദ്യങ്ങള്  കകേള്ക്കമാന  ഇമ്പമുള്ളതമായനിരുന.   കേകൗടനിലദ്യന  അര്ത്ഥശമാസ്ത്രതനില്
പറയുന്നതുകപമാനല ധനതതക്വശമാസ്ത്രര ആകേമാശസക്വപ്നങ്ങളനില് വദ്യമാപരനികക്കണ ഒന്നല,
ഭൂമനിയനിനല  യമാഥമാര്ത്ഥദ്യങ്ങനള  നതമാട്ടറനിയമാനുള്ളതമാണച.  ഇകൗ  ബജറനില്  ഏറവുര
പ്രധമാനനപ്പെട്ടനതന്തമാണച?   ബജറച  നനമനസച  കേനിഫ്ബനി  സമര  പൂജദ്യര.
കേനിഫ്ബനിയനിനലങനില്  ബജനറമാനമല.  കേനിഫ്ബനിയമാണച  ഇകൗ  ബജറനിനല  എലമാ
പമാരഗ്രമാഫനിലര.   ഇവനിനട പമാന ഫണനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളളതച  26,500  കകേമാടനി
രൂപയമാണച.  കേനിഫ്ബനിക്കച ഇപ്രമാവശദ്യര 15,000 കകേമാടനി രൂപയുര അടുത പ്രമാവശദ്യര
25,000  കകേമാടനി  രൂപയുര  കൂടനി  കചര്തച  ആനകേ  40,000  കകേമാടനി  രൂപയമാണച
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതച.  പദതനി  അടങലനികനക്കമാള്  വലനിനയമാരു  തുകേയമാണച.
ഇനതമാരു പമാരലല് സരവനിധമാനമമായനി കേനിഫ്ബനിയനില് വചനിരനിക്കുകേയമാണച.  Article
266  of  the  Constitution  of  India-ല്  കസ്റ്റേറനിനന  കേമാരദ്യതനില്
കേണ്കസമാളനികഡറഡച  ഫണച,   പബനിക്കച  അക്കകൗണചസച,  കേണനിജനസനി  ഫണച
എന്നനിങ്ങനന  മൂനതരര  ഫണ്ടുകേനളക്കുറനിചമാണച  പറയുന്നതച.  ഇതനികലതനിലമാണച
കേനിഫ്ബനി വരുന്നതച? യഥമാര്ത്ഥതനില് Constitutional frame-നുര FRBM Act-നുര
പുറതമാണച  ഇതച  നനില്ക്കുന്നതച.  ഇകൗ  സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയുര  സഭയനില്
പമാസമാക്കുകേയുര  ഗവണ്നമനച  ഗദ്യമാരനനി  നകേമാടുക്കുകേയുര  നചയ്യുന്ന  വലനിയ  തുകേ
Constitutional  frame-നച  പുറതമാണച   നനില്ക്കുന്നതച.   അവസമാനമമായനി  പണര
തനിരനിച്ചു നകേമാടുകക്കണനിവരുകമ്പമാള്  Constitutional  frame-നനയുര  FRBM frame-
നനയുര  അകേകതയച  ഇതുവരനികേയമാണച.  തനിരനിച്ചുനകേമാടുക്കമാനുള്ള  ബമാധദ്യത  മുഴുവന
സര്ക്കമാരനിനമാണച.  സര്ക്കമാര്  ഗദ്യമാരനനി  നകേമാടുക്കുകേയമാണച.   ഇകൗ  വര്ഷര  തനന്ന
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40,000 കകേമാടനി രൂപ വരുകമ്പമാള് ആ ബമാധദ്യത സര്ക്കമാരനിനച വരനികേയമാണച.  അതച
'Pressure on the Exchequer'  ആണച.  അവസമാനര ഇകൗ ഭമാരര  Exchequer-നന
മുകേളനില്  പ്രഷറമായനി  നനില്ക്കുര.   എവനിനട  നനിന്നച  കേടര  വമാങ്ങനിയമാലര
കബമാണനിറക്കനിയമാലര  നകേ.എസച.എഫച.ഇ.  ചനിട്ടനി  പനിടനിചച  കേമാശുണമാക്കനിയമാലര
കലമാണ് വമാങ്ങനിയമാലര അനതലമാര  'fiscal indicators'-നന സൂചനിപ്പെനിക്കുര.  ഇകപ്പെമാള്
റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി  കേണക്കമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച  16,043  കകേമാടനി  രൂപയമാണച;  2.14
ശതമമാനര.  ധനകേമ്മേനി കേണക്കമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച 25,756 കകേമാടനി രൂപയമാണച; 3.44
ശതമമാനര.   ഈ  40,000  കകേമാടനി  രൂപയുനട  ബമാധദ്യത  കൂടനി  വരുകമ്പമാള്  ഇകൗ
ധനകേമ്മേനിയുര  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനിയുര  എവനിനട  കപമായനി  നനില്ക്കുര?  അകപ്പെമാള്  പമാന
ഫണനിനന  ആനകേ  ദുര്ബ്ബലമമാക്കനി  കേനിഫ്ബനിനയ  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.
നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  സമാപനനത   തകേര്തച  അണ്എയ്ഡഡച  സ്കൂളനിനന
കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതുകപമാനലയമാണച ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി   പമാന  ഫണനിനന
തകേര്തതച.  പമാന  എനപറഞമാല്  അതനിനനമാരു  മകനമാഹമാരനിതയുണച;
അതനിനനയുളളനില്  ഒരു  കസമാഷദ്യലനിസ്റ്റേച  അടനിതറയുണച.  പമാന  ഫണനിനന  10
ശതമമാനര  എസച.സനി.-ക്കുര  3  ശതമമാനര  എസച.റനി.-ക്കുര  3  ശതമമാനര
മതദ്യനതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുര  2  ശതമമാനര ദുര്ബ്ബലവനിഭമാഗങ്ങള്ക്കുര കപമാകുര.  പമാന
ഫണനിനന  18  ശതമമാനകതമാളര   ഒരു  കസമാഷദ്യലനിസ്റ്റേച  അടനിതറയുനട  ഭമാഗമമായനി
മമാറുന.  എന്നമാല്  കേനിഫ്ബനിയനില്  അനതമാനമനില.  അതുനകേമാണമാണച  ഞമാന
അണ്എയ്ഡഡച സ്കൂളനികനമാടുര   നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസ സമാപനകതമാടുര ഉപമനിചതച.  ഇതച
നമ്മുനട  കകേമാണ്സ്റ്റേനിറഡ്യൂഷനനയുര  നനിയമനനിര്മ്മേമാണനതയുര  കേബളനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച
നചയ്യുന്നതച.   അതുനകേമാണച   'It  is  a  fraud  on  the  Constitution  of  India'
എനപറയമാന ഞമാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച. 

ഇവനിനട  നകേ.എസച.എഫച.ഇ.-യനിനല  12,000  കകേമാടനി  രൂപയുനട  ചനിട്ടനിനയ
സരബനനിചച പറഞ.  ചനിട്ടനി  എടുതമാല് അതനില്തനന്ന നനികക്ഷപനിക്കുനമന്നതച
അങ്ങയുനട  സക്വപ്നമമാണച.  എന.ആര്.നഎ.  ആനണങനിലര  നമാട്ടനിലള്ളവരമാനണങനിലര
90  ശതമമാനര  ആളുകേളുര  നകേ.എസച.എഫച.ഇ.-യുനട  ചനിട്ടനിയനിലമായമാലര
കുറനിക്കമ്പനനിയുനട ചനിട്ടനിയനിലമായമാലര  കചരുന്നതച മകേളുനട വനിവമാഹര,  വസ്പീടുവയമാന,
കേമാര്  വമാങ്ങമാന  അനലങനില്  സലര  വമാങ്ങമാന  അങ്ങനന  ഏനതങനിലനമമാന്നച
മനസനില്  വച്ചുനകേമാണമാണച.   ബമാക്കനിയുള്ള  10  ശതമമാനര  കപര്  ഇതച  നമചക്വര്
ആകുകമ്പമാള് ചനിലകപ്പെമാള് അവനിനടതനന്ന നനികക്ഷപനിക്കുര.  50  ശതമമാനതനികലനറയമാളുകേളുര
മൂന്നമാമനത  തവണയമാകുകമ്പമാകഴക്കുര  കലലതനില്  പനിടനിക്കമാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നവരമാണച.
അതനില്  നനിനര  കേനിട്ടുന്ന  വരുമമാനനതക്കുറനിചമാണച  പറയുന്നതച.  നകരന്ദ്ര  കമമാദനി,
റനിസര്വച  ബമാങച  എന്ന അതനിമകനമാഹരമമായ ആശയനതയുര സമമാനതകേളനിലമാത
ഒരു ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂഷനനയുര തകേര്ത്തു.  അങ്ങയുനട ബജറനില് ആദദ്യഭമാഗതച അതരര



ധനകേമാരദ്യര 473

കേമാരദ്യങ്ങനളക്കുറനിചമാണച  സരസമാരനിക്കുന്നതച.   പ്ളമാന  ദുര്ബ്ബലമമാക്കനി  കേനിഫ്ബനിനയ
കപ്രമാല്സമാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിലൂനട  ഏനതലമാര  ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂഷനുകേളമാണച  തകേര്ക്കനപ്പെടുന്നതച?
ഇവനിനടനയമാരു  ടയമാങനിള് പ്രവര്തനിക്കുനണച.   ഒന്നച,  ആര്.ബനി.ഐ.  രണച,
കേരപച കടമാളര് ആനച ഓഡനിറര് ജനറല്, മൂന്നച, ടഷറനി ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുനമനച.  ഇവ തമ്മേനില്
ഒരു  ഉടമ്പടനിയുണച.   ഓകരമാ  ദനിവസനതയുര  ടഷറനിയനിലണമാകുന്ന  നസ്പീക്കങ്ങള്
നമാഗ്പൂരനിനല  ആര്.ബനി.നഎ.  ഓഫസ്പീസനില്  അറനിയനിക്കുകേയുര  അതച  C&AG
അറനിയുകേയുര നചയ്യുന്ന ബൃഹതമായ ഒരു സരവനിധമാനമുണച.  ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂഷണലലസച
നചയ്തനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  സരവനിധമാനമമാണച  ആ  ടയമാങനിള്. കമമാഡനി  ആര്.ബനി.നഎ.
എനള്ള  അതനിമകനമാഹരമമായ  ഇനസ്റ്റേനിറഡ്യൂഷനന  തകേര്തതുകപമാനല  തമാങള്
സര്ക്കമാരനിനന  കേസ്പീഴനിലള്ള  പണമനിടപമാടുകേള്ക്കുകവണനി,  പുറത്തുനനിന  കേടര
വമാങ്ങമാനമായനി  നനിലവനിലള്ള  സരവനിധമാനങ്ങനള  മുഴുവന  പൂര്ണ്ണമമായുര
തകേര്ക്കുകേയമാണച.   പട്ടനികേജമാതനിക്കമാര്ക്കച  ഇനനി  മുതല് എസച.സനി.പനി.യനില് പതച
ശതമമാനവുര  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാര്ക്കച  റനി.എസച.പനി.  യനില്  മൂന്നച  ശതമമാനവുര
വനിഹനിതനമന്നച  അങ്ങച  ഇവനിനട  പറ ഞകലമാ;  ഇതച  യു.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാര്
വര്ദനിപ്പെനിചതമാണച.   അങ്ങച   അതനിനന  നക്രഡനിറച  എടുക്കുന്നതച  എന്തനിനമാണച?
ആദദ്യമമായനി  അങ്ങച  നചയ്തതുകപമാനലയുള്ള  അവതരണര  ദകൗര്ഭമാഗദ്യകേരമമാണച.
അങ്ങനന പറയുന്നതനില് ഒരു impropriety  ഉണച.  ഇവനിടനത ഫനിസല് കേണസ്പീഷന
എന്തമാനണന്നച   യഥമാര്ത്ഥതനില്  കേമാണനിക്കുന്നനില,   അങ്ങച  ഇനതമാനക്ക
മറച്ചുവചനിരനിക്കുകേയമാണച.   കുകറ  പുതുമ  നനിറഞ  പുതുകമമാടനിയമായ  കേമാരദ്യങ്ങള്
പറഞനകേമാണച  യമാഥമാര്ത്ഥദ്യങ്ങനള  പൂര്ണ്ണമമായുര   മറച്ചുവചനിരനിക്കുകേയമാണച.
ധനകേമ്മേനി  നനമനസച  ഇനറസ്റ്റേച  കപയ്നമനമാണച  ലപ്രമറനി  നഡഫനിസനിനറന്നച
എലമാവര്ക്കുമറനിയമാര.  യു.ഡനി.എഫച  ഗവണ്നമനനിനന   കേമാലതച  2014-15-ല്
ലപ്രമറനി നഡഫനിസനിറച  8872 കകേമാടനി രൂപയമായനിരുന്നതച  ഞങ്ങള്തനന്ന 2015-16-
ല്  6707  കകേമാടനി  രൂപയമായനി  കുറച്ചു.  റനിയല് എസ്റ്റേനികമറച  എത്രയമാണച;  അങ്ങയുനട
ബജറച  എസ്റ്റേനികമറച  10509  കകേമാടനി  രൂപയമായനിരുന്നതച  11073  കകേമാടനി  രൂപയമായനി
വര്ദനിച്ചു. ഇകപ്പെമാള് ബജറച എസ്റ്റേനികമറച 12124 കകേമാടനി രൂപയമാണച. അതമായതച 2015-
16-ല്  യു.ഡനി.എഫച-നന  കേമാലത്തുണമായനിരുന്ന  ലപ്രമറനി  നഡഫനിസനിറച   12,124
കകേമാടനി  രൂപയമായനി  വര്ദനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  പബനികേച  ഫനിനമാനസച  വലനിയ
അപകേടതനികലയമാണച  കപമാകുന്നനതന്നമാണച  ബ  ജറച  ഇന ബസ്പീഫച-നല ഫനിസനിക്കല്
ഇനഡനികക്കകറഴ്സച  പരനികശമാധനിക്കുകമ്പമാള് മനസനിലമാകുന്നതച.  2015-16-ല് ധനകേമ്മേനി
17,818  കകേമാടനി  രൂപയമായനിരുന്നതച  ഇകപ്പെമാള്  25,786  കകേമാടനി  രൂപയമായനി
വര്ദനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  75 ശതമമാനകതമാളര  വര്ദനവമാണച  റവനഡ്യൂ
നഡഫനിസനിറനില്  വരുന്നതച.   2015-16-ല്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി   9,656  കകേമാടനി
രൂപയമായനിരുന.   ഇകപ്പെമാള്  ബഡ്ജറച  എസ്റ്റേനികമറനില്  16,043  കകേമാടനി  രൂപയമായനി
വര്ദനിചനിരനിക്കുന.  75  ശതമമാനര  വര്ദനവമാണച  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനിയനില്
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ഉണമായനിരനിക്കുന്നതച.  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി,  ധനകേമ്മേനി,  പ്രമാഥമനികേ  കേമ്മേനി  ഇനതലമാര
സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച  അപകേടകേരമമായ  സനിതനിയനികലയമാണച  കേമാരദ്യങ്ങള്  കപമാകുന്നതച
എന്നമാണച.  കേക്വമാളനിറനി എകചനപനഡനിചര് എനപറഞമാല് അതനിനര്ത്ഥര കേദ്യമാപനിറല്
എകചനപന ഡനിചറമാണച,  അതമായതച  അസറച  ക്രനികയഷനമാനണന്നമാണച  അങ്ങച
പറയമാറുള്ളതച.  എന്തമാണച സനിതനി?  9572  കകേമാടനി രൂപ ബജറച എസ്റ്റേനികമറച വച്ചു.
8748  കകേമാടനി രൂപ വന.  ബജറച എസ്റ്റേനികമറനില് കേദ്യമാപനിറല് എകചനപനഡനിചറനിനച
9057  കകേമാടനി  രൂപയമാണച  നസ്പീക്കനി  വചനിരനിക്കുന്നതച.   2016-17-നല  ബ ഡ്ജറച
എസ്റ്റേനികമറനിനന അത്രയുര കപമാലമനില ഈ വര്ഷനത ബജറച എസ്റ്റേനികമറച.  കേദ്യമാപനിറല്
എകചനപനഡനിചര് ഉണമാക്കുന്നതമാണച  കേക്വമാളനിറനി  എകചനപനഡനിചനറന്നച  പറയുകേയുര
2016-17-നല  ബജറച  എസ്റ്റേനികമറനില്  വചനിരനിക്കുന്ന  കേദ്യമാപനിറല്
എകനപനഡനിചറനിനുള്ള  എമകൗണനിനനക്കമാള്  കുറവമായനി  കേദ്യമാപനിറല്
എകചനപനഡനിചര്  കേമാണനിക്കുകേയുര  നചയ്യുര.   ശസ്പീ.  ടനി.  ശനിവദമാസകമകനമാന
മനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാഴമാണച   സരസമാനതച  ഏറവുര  അപകേടരമമായ  നനിലയനില്
സമാമ്പതനികേ നനില വഷളമായതച.  ബഹുമമാനദ്യനമായ കഡമാ. ടനി. എര. കതമാമസച ഐസകേച
പനികന്നമാക്കര  നടനകപമാകുന്നതച  ശസ്പീ.  ടനി.  ശനിവദമാസകമകനമാനനികലയമാനണന്നച ഞമാന
സരശയനിക്കുന.  കേഴനിഞ  25-30  വര്ഷനത  ഫനിസല്  ഇനഡനികക്കകറഴ്സച
കേണ്ടുകേഴനിഞമാല്  സരസമാനതനിനന  ധനസനിതനി  ഏറവുര  അപകേടകേരമമായ
രസ്പീതനിയനില്  തമാകഴക്കച  കൂപ്പുകുത്തുകേയമാനണന്നച  മനസനിലമാക്കമാര.   യു.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്നമനനിനന  കേമാലതച  ഇനതമാനര  കമമാശമമായ  സനിതനിയനിലമായനിരുന്നനില.
ഞങ്ങള്  ഭരണര  വനിട്ടുകപമാകുകമ്പമാള്  സമാമ്പതനികേ  വളര്ചമാ  നനിരക്കച  8.1
ശതമമാനമമായനിരുന.  അങ്ങച  ഇക്കകണമാമനികേച  സര്കവ്വ  പരനികശമാധനിച്ചുകനമാക്കൂ.
പ്രതനിശസ്പീര്ഷ  വരുമമാനര  കകേരളവുര  ഇന്തദ്യയുര-2012-13-ല്  1,03,551
രൂപയമായനിരുന്നതച  ഞങ്ങള്  പനിരനിയുകമ്പമാള്  1,24,773  രൂപയമായനി  വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.
(25000-കതമാളര രൂപ ഞങ്ങള് വര്ദനിപ്പെനിച്ചു).

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസച.. പസ്പീസച...

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  ഞമാന  ഇകപ്പെമാള്  അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാര.

ശരമാശരനി ഇന്തദ്യമാക്കമാരനന പ്രതനിശസ്പീര്ഷ വരുമമാനര  78,502  രൂപയമാകുകമ്പമാള് ഒരു

മലയമാളനിയുനട പ്രതനിശസ്പീര്ഷ വരുമമാനര ഞങ്ങളുനട കേമാലതച  1,24,773 രൂപയമാക്കനി.

കനമാട്ടച  പനിനവലനിചതനിനന  ഫസ്റ്റേച  നബനനിഫനിഷദ്യറനി  സരസമാന  സര്ക്കമാരമാണച.

കേമാരണര  എലമാര  കനമാട്ടച  പനിനവലനിചതനിനന  മറവനില്  നകേമാണ്ടുകപമായനി

വചനിരനിക്കുകേയമാണച.   കനമാട്ടച  പനിനവലനിചതനിനച  അതതച  സരസമാന സര്ക്കമാരുകേള്

അതച  മറനികേടക്കമാനുള്ള  നസ്റ്റേപ്പുകേള്  എടുതനിട്ടുണച.  കനമാട്ടച  പനിനവലനിചതനിനന

പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കമാന  സരസമാന  സര്ക്കമാര്  പ്രസരഗങ്ങളുര
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പത്രസകമ്മേളനങ്ങളുര  നടത്തുകേയുര  കലഖനങ്ങള്  എഴുതുകേയുര  നചയ്തതലമാനത

ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുര  സരസമാന  ധനകേമാരദ്യവകുപ്പുര   മറ്റു

സരസമാനങ്ങള് നചയ്തതുകപമാനല എനന്തങനിലര  നചയ്കതമാ?  

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  സമയര കേഴനിഞ. പസ്പീസച.. പസ്പീസച..

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന  :  സര്,  ഞമാന  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന.   കേഴനിഞ
പ്രമാവശദ്യനത ബഡ്ജറച വമായനിചമാല്  ഈ ബഡ്ജറനിനച യമാനതമാരു പ്രസക്തനിയുമനില.
കേഴനിഞ  വര്ഷനത  ബഡ്ജറനില്  പറഞനിരനിക്കുന്ന  90  ശതമമാനര  കേമാരദ്യങ്ങളുര
നടപ്പെനിലമാക്കനിയനിട്ടനില.  കേഴനിഞ  വര്ഷനത  ബഡ്ജറച  നപര്കഫമാര്നമനസച  10
ശതമമാനമമാണച.   അതുനകേമാണച  ഈ  വര്ഷര  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്ന  ബ  ഡ്ജറനിനച
എന്തച നക്രഡനിബനിലനിറനിയമാണുള്ളതച?  ഭരണഘടനമാ വനിരുദമമായതുര നനിയമതനിനന
പനിനബലമനിലമാതതുമമായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ ഈ ബഡ്ജറച  സരസമാനതനിനന
ധനസനിതനിനയ  അഗമാധമമായ  കേയങ്ങളനികലയച  തള്ളനിവനിടുന്നതമാനണന്നച
പറഞനകേമാണച  ഞമാന ഈ ബഡ്ജറച നനിര്കദ്ദേശങ്ങനള എതനിര്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രമാകജഷച:    സര്,  ഞമാന  ഈ  ബജറനിനന  പൂര്ണ്ണമമായുര
അനുകൂലനിക്കുകേയമാണച.  സക്വന്തര പുത്രനന ബുദനിയുര കശഷനിയുര കേണച അസൂയ മൂത
നപരുന്തചനന മകനമാഭമാവമമാണച ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനന പ്രസരഗര കകേട്ടകപ്പെമാള്
എനനിക്കച  ഓര്മ്മേ  വരുന്നതച.  ഈ  സര്ക്കമാര്  കനരനിടുന്ന  സമാമ്പതനികേ
പ്രതനിസനനിനയക്കുറനിചച  നല  അവഗമാഹമുള്ളയമാളമാണച  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന.
അതുനകേമാണ്ടുതനന്ന ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി ഈ ബജറനില് പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുള്ള ഏതച
പദതനിയമാണച  അനമാവശദ്യമമായനതന്നച  പറയമാന  അകദ്ദേഹര  തയ്യമാറമാകേണര.
പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുന്ന  പലര്ക്കുര  ഈ  ബജറനില്  നസഞക്വറനി  അടനിചനിട്ടുണച.
അതുനകേമാണമാണച  സഭയനില്  ബജറനിനനക്കുറനിചച  വലനിയ  പ്രതനികഷധര  വരമാതതച;
ബഡ്ജറ്റുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടച  ചനില  പ്രതനികഷധങ്ങളുണമായനി.  യഥമാര്ത്ഥതനില്
പ്രതനിപക്ഷതനിനച  പ്രതനികഷധനിക്കമാനുള്ള  അവസരരകപമാലര  ഇലമാതമാക്കനിയതനിനന
ജമാളദ്യതയമാണച ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശനന പ്രസരഗതനിലണമായനിരുന്നതച.  അനലന്നച
അകദ്ദേഹര പറയനട്ട.  നമുക്കച  എങ്ങനന പണര കേനണതമാനമാകുര;   കകേരളതനിനന
അവസനയന്തമാണച.  നമ്മേള്  വലനിയ  കേടബമാധദ്യതയമാണച  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്നതച.
മമാത്രമല  ഇവനിനട  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്  കേടനമടുക്കുന്നതനിനച   ചനില  നനിയനണങ്ങള്
ഏര്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച.   നമുക്കച  ബജറനിനച  പുറതച  നപ്രമാവനിഷന  വചച  പണര
കേനണതനിയമാകല  കകേരളതനിനന  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതമാന
സമാധനിക്കുകേയുള.  സരസമാനതനിനന   ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  കഡമാ.  ടനി.  എര.
കതമാമസച  ഐസകേച  അവതരനിപ്പെനിച  കേഴനിഞ  രണ്ടു  ബഡ്ജറ്റുകേളനിലര  പത്തുര
ഇരുപതഞ്ചുര  വര്ഷങ്ങള്ക്കപ്പുറര  നടകതണ  പ്രവൃതനികേള്ക്കമാണച  തുടക്കര
കുറനിചനിരനിക്കുന്നതച.  അനതന്തമാണച നനിങ്ങള് കേമാണമാനത കപമാകുന്നതച ;  ചരനിത്രതനില്
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ആദദ്യമമായനി  പ്രമാകയമാഗനികേമമായനി  തസ്പീരകദശ  ലഹകവ  പ്രഖദ്യമാപനിചതുര
അതനിനമാവശദ്യമമായ  തുകേ  മമാറനിവചതുര  ഈ  സര്ക്കമാരകല;  അതനിനന
ഗുണകഭമാക്തമാക്കളനില്  ഒരമാളമാണച   പറവൂര്  എര.എല്.എ.-യമായ  ബഹുമമാനദ്യനമായ
അരഗര  എന്ന  കേമാരദ്യര  മറനകപമാകേമാന  പമാടനിനലന്നമാണച  എനനിക്കച
സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച.  പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കമാനുള്ള  പ്രമാകയമാഗനികേമമായ
സമസ്പീപനമമാണച  സക്വപ്നസമമാനമമായ  പദതനികേളനിലൂനട  ബഹുമമാനദ്യനമായ  ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനി ഇവനിനട അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച.  മലയമാളതനിനന പ്രനിയ കേഥമാകേമാരനമായ
ശസ്പീ.  എര.  ടനി.  വമാസുകദവന നമായരുനട  സര്ഗ്ഗമാത്മകേ പ്രതനിഭയനിലൂനട  പുറത്തുവനിട്ട
വനിവനിധ  കേഥമാസന്ദേര്ഭങ്ങള്  കകേരളതനിനന  സമാമൂഹനികേ  സമാഹചരദ്യങ്ങളുനട
രൂപസ്പീകേരണ  ഘട്ടങ്ങനള  പ്രതനിഫലനിപ്പെനിക്കുനണച.   കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്
ജനങ്ങള്നക്കതനിരമായനി  ഒരു  സര്ജനിക്കല്  ലസക്കച  നടത്തുകേയുണമായനി.   അതച
സമാധമാരണക്കമാരമായ  ജനങ്ങനള  എങ്ങനനയമാണച  ബമാധനിക്കുന്നനതന്ന
ജനവനികേമാരമമാണച ബഹുമമാനദ്യനമായ എര.ടനി.-യുനട വമാക്കുകേളനില് പ്രതനിഫലനിചതച.  ആ
നനിര്ണ്ണമായകേ ഘട്ടതനില് എര. ടനി. നടതനിയ പ്രതനികേരണതനിലൂനടയമാണച ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനി കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച ഐസകേച ഈ ബജറച അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച.
എര.ടനി.-കയമാളര  തനന്ന  മലയമാളനിയുനട  ഹൃദയര  കേസ്പീഴടക്കനിയ  യശനഃശരസ്പീരനമായ
പ്രനിയകേവനി ഒ.എന.വനി. കുറുപ്പെച കുറനിചതുകപമാനല 

'ഉള്ക്കനിടലങ്ങളുര ഉല്കേണയുര നവദ്യ 

ഹര്ഷമാത്ഭുതങ്ങളമായനി തസ്പീരുമസ്പീ യമാത്രയനില്

വന്നണയുന വഴനികയതനിനനിനയനര 

തമ്മേനില് നമാര ആരമായുമസ്പീ തകമമാ ബനിന്ദുവനില്

ഇനനി  ഞമാന  ഉണര്ന്നനിരനിക്കമാര'  എനപറഞനകേമാണച  കകേരളനത  പുതുക്കനി
പണനിയമാന, നമാലപമാടുമുള്ള  വര്ഗ്ഗസ്പീയ അക്രമങ്ങനള പ്രതനികരമാധനിക്കമാനുള്ള ധസ്പീരമമായ
ശമമമാണച  ബഹുമമാനദ്യനമായ  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഈ  ബജറനിലൂനട
നടതനിയനിട്ടുള്ളതച.  മഹമാനമായ രവസ്പീന്ദ്രനമാഥ ടമാകഗമാര് പറഞതുകപമാനല my refuge
is  humanity.   മമാനവനികേതയനികലയച  വഴനി  നവട്ടനിനതളനിക്കുന്ന  ഒരു  ബജറമാണച
കകേരളതനിനല  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതദ്യമുന്നണനി  സര്ക്കമാരനിനുകവണനി
ബഹുമമാനദ്യനമായ  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിനട  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച.
സമാരസമാരനികേ  പ്രവര്തകേര്ക്കുകനനര  നവടനി  ഉതനിര്ക്കുകമ്പമാള്,  ശബനിക്കുന്നവനന
വമായച  അടപ്പെനിക്കുകമ്പമാള്  കകേരളതനിനന  സമാഹനിതദ്യ-സമാരസമാരനികേ  ചരനിത്രതനിലൂനട
നമ്മുനട  അഭനിമമാനമമായനി  മമാറനിയ  എര.ടനി.-യുനട  കേഥമാപമാത്രങ്ങളനിലൂനട  മറുപടനി
നകേമാടുക്കുനന്നമാരു ബജറമാണച ഇനതന്നച  കേമാണമാതനിരനിക്കമാന ആര്ക്കമാണച കേഴനിയുന്നതച,
ഓകരമാ  ജസ്പീവജമാലതനിനനയുര  ആരരഭര  മുതല്  വളര്ചയുനട  ഓകരമാ  ഘട്ടനതയുര
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ആര്ദമമാക്കുന്ന,  ഹരനിതമാഭമമാക്കുന്ന  ശമാന്തസുന്ദേരമമായ  ഒരു  ബജറമാണച
ബഹുമമാനദ്യനമായ ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി ഇവനിനട അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച.  ഓകരമാ
മനുഷദ്യജസ്പീവനനയുര  സര്വ്വ  കമഖലകേനളയുര  സര്ശനിക്കുനനവന്നതമാണച  ഈ
ബജറനിനന  പ്രകതദ്യകേത.   ഇവനിനട  ഇടതുപക്ഷര  ഒരു  നവകകേരളര  പണനിയമാന
കപമാകുകേയമാണച.  അവസമാനനത  ആളനിനുര  സുരക്ഷ  നല്കുന്ന,  മുഴുവന
പകൗരനമാരുനടയുര ജസ്പീവനിത സുരക്ഷനിതതക്വര ഉറപ്പുനല്കുന്ന ഒരു ജനകേസ്പീയ ബജറമാണച
ഇവനിനട  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച.  വനികേസന  സങല്പ്പെങ്ങളനില്  എന്തമാണച
ഇടതുപക്ഷതനിനന  വനിഭനിന്നമമായ  സമസ്പീപനനമനര  ഇടതുപക്ഷതനിനന  ജനപക്ഷ
ബദനലന്തമാനണനര  ഇടതുപക്ഷര എലമാവരുകടയുര  മുന്നനില്  വരച്ചുകേമാണനിക്കുനണച.
വൃതനിഹസ്പീനമമായ  ജസ്പീവനിത  സമാഹചരദ്യങ്ങളനില്  പണനിനയടുക്കുകേയുര  വനിഷവമാതകേര
ശക്വസനിചച മരണമടയുകേയുര നചയ്ത ഇതര സരസമാനനതമാഴനിലമാളനികേനള രക്ഷനിക്കമാന
സക്വന്തര  ജസ്പീവന  നവടനിഞ  കകേമാഴനികക്കമാടുകേമാരനമായ  ഓകട്ടമാറനിക്ഷമാ  നനഡ്രവര്
നകൗഷമാദനിനന  നമുക്കച  മറക്കമാന  കേഴനിയനില.  ആ  നകൗഷമാദനിനന  സ്മരണകേള്  ഇകൗ
ബജറനില്  നനിറഞനനില്ക്കുകേയമാണച.  ഇനനി  ഒരു  നകൗഷമാദുമമാരുര  ഇവനിനട
മരണനപ്പെടമാന  പമാടനില  എനള്ളതുനകേമാണമാണച  സരസമാനതച  മമാനകഹമാളനില്
യനവല്ക്കരണര  നടതമാന  സര്ക്കമാര്  തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുന്നതച.
കേമാര്ഷനികേകമഖലയച   മുനഗണന  നകേമാടുത  ഒരു ബജറമാണനിതച.  നനജവകൃഷനിയുനട
കേമാരദ്യതനില്  ഓകരമാ  ഗ്രമാമങ്ങകളയുര/പഞമായത്തുകേനളയുര  സക്വയരപരദ്യമാപ്തമമാക്കമാന,
വനിഷതനില് മുക്കനിയ പചക്കറനിയനില്നനിനര, കകേരളതനിനല ഇന്നനത ആളുകേനളയുര
ഭമാവനിതലമുറകേനളയുര  മമാരകേമമായ  അര്ബുദതനിനന  ഭസ്പീഷണനിയനില്  നനിനര
രക്ഷനിക്കമാന  ഒകട്ടനറ  ക്രനിയമാത്മകേമമായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കകേരളതനില്
പ്രമാവര്തനികേമമാക്കമാന  കപമാകുന്നതച   ഇകൗ  ബജറനില്  നമുക്കച  കേമാണമാന  കേഴനിയുര.
മണ്ണനികനയുര  മനുഷദ്യകനയുര  കസ്നേഹര  നകേമാണച  ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന  നനജവകൃഷനിക്കച
ബഹുമമാനദ്യനമായ  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  നല്കേനിയ   പ്രമാധമാനദ്യനത  ആനരമാനക്ക
എതനിര്തമാലര കകേരളര നനഞനികലറനി സക്വസ്പീകേരനിക്കുനമനള്ള കേമാരദ്യതനില്  യമാനതമാരു
സരശയവുമനില.  ഇവനിനട   തകദ്ദേശ  സക്വയരഭരണ  സമാപനങ്ങളുനട  പദതനി
വനിഹനിതനമടുതച  കനമാക്കനിയമാല്  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലയച  1,241  കകേമാടനി  രൂപയമാണച
ലഭനിക്കമാന കപമാകുന്നതച. അകതമാനടമാപ്പെര നമ്മുനട മണ്ണനിനന പചപുതപ്പെനിക്കമാന അടുത
വര്ഷകേമാലതച  3  കകേമാടനി മരങ്ങള്  കകേരളതനില് നടമാന കപമാകുകേയമാണച.  കകേരളര
സക്വപ്നര കേണ, കകേരളതനിനല ജനങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷനിച ഒരു ബജറമാണനിതച. നവകകേരളര
സൃഷ്ടനിക്കമാനുള്ള ദൃഢപ്രതനിജയുനട  പ്രതനിഫലനമമാണച  ഇകൗ  ബജറച.  അതുകപമാനല
ആര്ദര  മനിഷന,  എന്തമായനിരുന കേഴനിഞ ഗവണ്നമനനിനന കേമാലനത അവസ?
കുകറ  ആശുപത്രനികേള്  തമാലൂക്കമാശുപത്രനിയമാക്കനി  മമാറനിനയന്നലമാനത  കേഴനിഞ



478 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച  6, 2017

അഞ്ചുവര്ഷര  ആകരമാഗദ്യവകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന  ശസ്പീ.  വനി.  എസച.  ശനിവകുമമാറനിനച
ആകരമാഗദ്യവകുപ്പെനില് ഒരു തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കമാന കേഴനികഞമാ?  ഞങ്ങള് എത്ര തവണ
അവനിനട  കേയറനിയനിറങ്ങനി.  കകേരളതനിനല  നമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേളനില്  1350
കഡമാകര്മമാര്,  4484  സ്റ്റേമാഫച  നഴ്സച  ഉള്നപ്പെനട  പതനിനമായനിരര  തസനികേകേള്  ഈ
ഗവണ്നമനച സൃഷ്ടനിക്കമാന കപമാകുകേയമാണച. കകേരളതനില് യു.ഡനി.എഫച. ഭരനിചകപ്പെമാള്
കബമാര്ഡച മമാറങ്ങളുനട ഉതവകേമാലഘട്ടമമായനിരുന. ജനറലമാശുപത്രനികേളുനടയുര ജനിലമാ
ആശുപത്രനികേളുനടയുര  കപരുകേള്  മമാറനി  നമഡനിക്കല്  കകേമാകളജമാക്കനി  ഉദ്ഘമാടന
മമാമമാങങ്ങള് നടതനി. നഫ്ലെക്സുകേളനില് ചനിരനിക്കുന്ന മനനിമമാനരനക്കമാണച നമാടച നനിറഞ.
പനിന്നസ്പീടച  എന്തുണമായനി  എന്നതച  ചനിന്തനികക്കണ  കേമാരദ്യമകല?   പുതനിയ  നമഡനിക്കല്
കകേമാകളജുകേളനില്  ആവശദ്യതനിനച കഡമാകര്മമാനരയുര  അദദ്യമാപകേനരയുര
നനിയമനികചമാനയനര  പമാരമാനമഡനിക്കല്  സ്റ്റേമാഫനിനന  തസനികേ  സൃഷ്ടനികചമാനയനര
നകേട്ടനിടങ്ങളുര അനുബന സരവനിധമാനങ്ങളുര  നകേമാടുകതമാനയനര നനിങ്ങള് പറയണര.
മകഞരനി  ആശുപത്രനിയനില്  ഒരു  ആദനിവമാസനി സ്ത്രസ്പീ  കക്ലമാസറനില്  പ്രസവനിച്ചുനവന്നച
ബഹുമമാനദ്യനമായ  എര.  ഉമ്മേര്  കേഴനിഞദനിവസര  സബ്മനിഷനനിലൂനട  അവതരനിപ്പെനിച്ചു.
എങ്ങനന  പ്രസവനിക്കമാതനിരനിക്കുര. കബമാര്ഡച മമാറനിയമാല് നമഡനിക്കല് കകേമാകളജമാവനില.
നനിങ്ങള് ഞങ്ങള്ക്കച കുറചച സമയര തരൂ. കകേരളതനിനല നമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേനള
ഇകൗ  ഗവണ്നമനച  മമാറമാന  കപമാകുകേയമാണച.  ഒരു  സരശയവുര  കവണ.  ആനനയ
വമാങ്ങമാനത കതമാട്ടനി വമാങ്ങനി നമാലമാളുകേളുനട മുന്നനില് പ്രദര്ശനിപ്പെനിചച എനന്തമാനക്കകയമാ
നചയ്തുനവന്നച വരുതനി തസ്പീര്ക്കുകേയകല നനിങ്ങള് നചയ്തതച. എന്നമാല് ഇകൗ ഗവണ്നമനച
വന,  ആനയുര  വമാങ്ങനി  കതമാട്ടനിയുര  വമാങ്ങനി.  അതമാണച  ഇകൗ  ഗവണ്നമനനിനന
പ്രകതദ്യകേത. 

ഇവനിനട  സമ്പൂര്ണ്ണ  പമാര്പ്പെനിട  പദതനിയമായ  LIFE  വരമാന  കപമാകുന.  ഇകൗ
ഗവണ്നമനനിനന  അഞച  വര്ഷര  പൂര്തനിയമാകുകമ്പമാള്  ഭവനരഹനിതരമായനി
കകേരളതനില്  ആരുര  അവകശഷനിക്കനില.  പട്ടനികേജമാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാരുനട
കേമാരദ്യതനില്   എന്തമാണച  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിനന  നനിലപമാടച?   കേഴനിഞ  കകേന്ദ്രബജറനില്
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്  പട്ടനികേജമാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ കമഖലയച  നമാമമമാത്രമമായ തുകേ കപമാലര
വര്ദനിപ്പെനിക്കമാനത അടനിസമാനവര്ഗ്ഗക്കമാനര അവഗണനിക്കുകമ്പമാള്,  കക്ഷമപദതനികേള്ക്കുള്ള
പണര  നവട്ടനിച്ചുരുക്കുകമ്പമാള്,  ഇന്തദ്യയച   രക്ഷനപ്പെടമാന   ഒരു  വഴനിയമാണച
ബഹുമമാനദ്യനമായ ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി ഇവനിനട  കേമാണനിച്ചുതന്നനിരനിക്കുന്നതച.  അതച
നമാര  കേമാണമാനത  കപമാകേരുതച.  നമ്മുനട  ജനസരഖദ്യയനില്  9.1  ശതമമാനര  വരുന്ന
പട്ടനികേജമാതനിക്കമാര്ക്കച  നമമാതര  പദതനി  അടങലനിനന  9.81  ശതമമാനര  നസ്പീക്കനിവച
സര്ക്കമാരമാണനിതച.  ജനസരഖദ്യമാനുപമാതനികേമമായനി   പട്ടനികേജമാതനിക്കമാര്ക്കച  ഏറവുര
കൂടുതല് ബജറച  വനിഹനിതര നകേമാടുത സരസമാനര ഏതമാനണന്നച കചമാദനിചമാല് ഒരു
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ഉതരകമയുള അതച ബഹുമമാനദ്യനമായ പനിണറമായനി വനിജയന നയനിക്കുന്ന  ഇടതുപക്ഷ
സര്ക്കമാര്  ഭരനിക്കുന്ന  കകേരളമമാനണന്നതമാണച.  അതുകപമാനല  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാരുനട
കേമാരദ്യര,  1.43  ശതമമാനര,  അവരുനട  ബജറച  വനിഹനിതര  2.83  ശതമമാനര.  ഇകൗ
സര്ക്കമാരനിനച  ആകരമാടമാണച  പ്രതനിബദതനയന്നമാണച  ഇകൗ  ബജറച  കേമാണനിക്കുന്നതച.
ഈ സര്ക്കമാര് പമാവങ്ങള്ക്കച എന്തച നചയ്യണനമന്നച ചനിന്തനിക്കുന്ന ഒരു സര്ക്കമാരമാണച.
ഇവനിനട  ബഹുമമാനദ്യനമായ എര.ടനി.-യുനട  കേഥകേള് പരമാമര്ശനിച്ചുനകേമാണച   മുറനിയുനട
മുന്നനിനല വരമാന്തയനില് കേമാറ്റുനകേമാണനിരനിക്കമാന കസമാഫമാ നസറനികേളുര മുറതച പനനിനസ്പീര്
പൂക്കളുമുള്ള   നഴ്സനിരഗച കഹമാമനിനനക്കുറനിചച  ബഹുമമാനദ്യനമായ ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി
ബജറനില് പറയുന.  നനിങ്ങള്ക്കച സരശയര കവണ ഒനരണ്ടു വര്ഷര കേഴനിയുകമ്പമാള്
നമ്മുനട  ഏതമാണച  എലമാ   ആശുപത്രനികേളുര  അങ്ങനനയമാകേമാന  കപമാകുകേയമാണച.
കതമാന്നനിയതുകപമാനല  നമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേള്  ആരരഭനിക്കുകേയല,  ആദദ്യര
നനിലവനിലള്ള നമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേനള കേമാരദ്യക്ഷമമമാക്കുര.  പനിന്നസ്പീടച പുതനിയതമായനി
പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുള്ളവനയ  പ്രവര്തനക്ഷമമമാക്കുര.  അതനിനുകശഷര  ജനിലമാ
ആശുപത്രനികേകളയുര  തമാലൂക്കമാശുപത്രനികേകളയുര  സൂപ്പെര്  നസഷദ്യമാലനിറനികേളമാക്കമാന
നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കുര.  കകേരളതനിനല  പത്തുനമാല്പ്പെകതമാളര  വരുന്ന
തമാലൂക്കമാശുപത്രനികേളനില്  ഡയമാലനിസനിസച  നസനറുകേള്  ആരരഭനിക്കുര.  പമാവനപ്പെട്ട
ആളുകേള്ക്കച ഒരമാഴ്ച മൂന്നച ഡയമാലനിസനിസച നചകയ്യണനിവരുകമ്പമാള് ആ കുടുരബതനിനന
അവസ  ഒന്നമാകലമാചനിക്കണര.  അവനന  കവദന  മനസനിലമാക്കമാന,  അവനന
ശബതനിനന  മുഖവനിലയ്നക്കടുക്കമാന  ഇകൗ  സര്ക്കമാര്  തയ്യമാറമായനി.    ഇവനിനട
സമഗ്രമമായ വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ പദതനി തുടങ്ങുകേയമാണച. 'എനനിനക്കമാരു സക്വപ്നമുണച, എനന
നമാലമക്കനളയുര  അവരുനട  നനിറര  നകേമാണല,  അവരുനട  സക്വഭമാവരനകേമാണച
വനിലയനിരുതനപ്പെടുന്ന ഒരു കേമാലര  വരു'നമന്നച  പറഞ മമാര്ട്ടനിന  ലൂഥറനിനന അകത
വമാക്കുകേളമാണച  ഇടതുപക്ഷ  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  യജപരനിപമാടനിയുനട  കേമാതല്.  'ആദദ്യ
സകൗഹൃദര  പൂക്കുന്ന  നദസ്പീതടമമാണച  നപമാതുവനിദദ്യമാലയര'  എന്നച  ബഹുമമാനദ്യനമായ
കുരസ്പീപ്പുഴ പറഞനിട്ടുണച.

"പമാഠമാലയതനിനല പ്രമാമമാണനിമമാര്

പമാവങ്ങകളമാനടമാകത  ഇണങ്ങലള.

പഞമാമൃതക്കൂട്ടുര ഞമാവല്പ്പെഴങ്ങളുര

പങനിനട്ടടുകത കേഴനിക്കമാറുള " 

എന്നച ബമാലമാമണനിയമ്മേ പമാടനിയനിട്ടുണച. നപമാതുവനിദദ്യമാലയനത രക്ഷനിക്കമാനമാണച
ഇകൗ ഗവണ്നമനനിനന ശമര. ജമാതനിയുര മതവുര സമാമ്പതനികേവുര മതനില്നക്കട്ടുകേളമായനി
നനില്ക്കമാനത ഒരുമനിചച പഠനിചച, നല സക്വഭമാവമുള്ളവരമായനി വളരമാന നമ്മുനട  കുട്ടനികേള്
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നപമാതുവനിദദ്യമാലയങ്ങളനില് പഠനിക്കണര.  അതനിനുള്ള അവസരമമാണച  ഇകൗ സര്ക്കമാര്
ഒരുക്കുന്നതച.  45,000  ക്ലമാസച  മുറനികേള്  നനഹനടകേച  ആക്കനി  മമാറമാന  കപമാകുന.
കേനിഫ്ബനി എന്തുനചയ്തുനവന്നച ഇവനിനട കചമാദനിചകലമാ?  തളനിപ്പെറമ്പച എര.എല്.എ. ശസ്പീ.
നജയനിരസച  മമാതഷ്യുവനികനമാകടമാ  കകേമാഴനികക്കമാടച  എര.എല്.എ.  ശസ്പീ.  എ.
പ്രദസ്പീപ്കുമമാറനികനമാകടമാ  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  വകുപ്പുമനനികയമാകടമാ
ആലപ്പുഴക്കമാകരമാകടമാ  കചമാദനിക്കൂ.  നപമാതുവനിദദ്യമാലയര നമാലച  മണ്ഡലങ്ങളനില്
നടപ്പെനിലമാക്കനി.  അടുത  വര്ഷകതമാടുകൂടനി  പമാവനപ്പെട്ടവനന  കുട്ടനികേള്  പഠനിക്കുന്ന
നപമാതുവനിദദ്യമാലയര  ജനമാധനിപതദ്യതനിനനയുര  മതനനിരകപക്ഷതയുനടയുര ഗദ്യമാരണനിയമായനി
മമാറുര.  നപമാതുവനിദദ്യമാലയങ്ങളനില്  8 മുതല് 12 വനരയുള്ള ക്ലമാസ്സുകേനളലമാര നനഹനടകേച
ആകേമാന  കപമാകുന.  അതുകപമാനല  നമ്മുനട  സ്കൂളനിനന  ഭകൗതനികേസമാഹചരദ്യര
നമചനപ്പെടുതമാന  കപമാകുന.   കേഴനിഞ  വര്ഷര  ഡനിവനിഷന  കൂടനിയ  സ്കൂളനില്  ഒരു
അദദ്യമാപകേ  തസനികേ  കവണനമനള്ള  സബ്മനിഷന  അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള്
എന്തമായനിരുന നനിങ്ങളുനട പ്രതനികേരണര;  ഒരു ഡനിവനിഷന അനുവദനിക്കമാന നനിങ്ങള്
തയ്യമാറമാകയമാ? ഏറവുര മനികേച നനിലയനില് പ്രവര്തനിച വനിദദ്യമാലയങ്ങളനില് കുട്ടനികേളുനട
എണ്ണര കൂടനിയകപ്പെമാള് അവര്ക്കച ഒരു സകപ്പെമാര്ട്ടച നകേമാടുക്കമാനത  ആ വനിദദ്യമാലയങ്ങനള
ശനിക്ഷനിക്കുന്ന നനിലപമാടമാണച നനിങ്ങള് സക്വസ്പീകേരനിചതച. 2013-ല്  നനിങ്ങള് അനുവദനിച
ഹയര്  നസക്കനറനി  ബമാച്ചുകേള്ക്കച  ആവശദ്യമമായ  അദദ്യമാപകേരുനട  തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കമാന ഇകൗ ഗവണ്നമനച  കവണനിവന.  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന,  നനിങ്ങള്
ഇനതമാനര മനസനിലമാക്കമാനത കപമാകേരുതച. 

സ്ത്രസ്പീ  സകൗഹൃദ  ബഡ്ജറമാണനിതച.  കേഴനിഞ  അഞച  വര്ഷര  ഇകൗ നമാടച  ഭരനിച്ചു
മുടനിച നനിങ്ങളനില് ചനിലര് സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷനയനപറഞച ഇകപ്പെമാള് ബഹളര വയ്ക്കുകേയമാണച.
ജനിഷയുനട  ഘമാതകേനരയുണമാക്കനിയവരകല   നനിങ്ങള്;   അതച  ആനരങനിലര
മറനകപമാകയമാ?  ഭരണതനില്  വന്നച  ഏതമാനുര  ദനിവസങ്ങള്ക്കുള്ളനില്  യഥമാര്ത്ഥ
പ്രതനിനയ  പനിടനിച്ചു. അതമാണച കകേരളതനിനല മുഖദ്യമനനിയുനട കപമാലസ്പീസച.  നനിങ്ങളുനട
കപമാലസ്പീസുമമായുള്ള  വദ്യതദ്യമാസര  അതമാണച.  ഇവ  തമ്മേനിലള്ള  വദ്യതദ്യമാസര  നനിങ്ങള്
മനസനിലമാക്കണര.  ഇകൗ  ബജറനില്  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയച  മുനഗണന  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.
സ്ത്രസ്പീകേളുനട മുന്നനില് രമാവുര പകേലര കേത്തുന്ന റമാന്തലമായനി ഇകൗ സര്ക്കമാരുണമാകുനമന്ന
കേമാരദ്യതനില്  ഒരു  സരശയവുര  കവണ.  അടുക്കളയനിനല  അകേതളങ്ങളനില്  നനിനര
കേണ്ണസ്പീര്മറകേളനില്  നനിനര  സ്ത്രസ്പീകേനള  നനകേപനിടനിച്ചുയര്തമാന  എനര  മുന്നനില്
നനിന്നനിട്ടുള്ളതച  എല്.ഡനി.എഫച  ഗവണ്നമനമാണച.  സ്ത്രസ്പീ  സുരക്ഷയ്ക്കുകവണനി,
സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുകനനരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്  തടയുന്നതനിനമായനി  52  കകേമാടനി  രൂപയമാണച
ഇകൗ  സര്ക്കമാര്  മമാറനിവചനിരനിക്കുന്നതച.   പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുകമ്പമാള്  നനിങ്ങളുനട
മനസനില്  നതളനികയണതച  സമൂഹതനിനല  ഏറവുര  പമാവനപ്പെട്ടവരുനട  ചനിത്രമമാണച
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എനപറഞ  മഹമാനമായ  രമാഷപനിതമാവനിനന   വമാക്കുകേളമാണച  ഇകൗ   ബജറനില്
മുഴങ്ങനികക്കള്ക്കുന്നതച. ഇതമാണച ഒരു സര്ക്കമാരനിനന സമസ്പീപനവുര ഇടതുപക്ഷബദലര
ജനപക്ഷ വനികേസനവുനമന്നച  നനിങ്ങള് മനസനിലമാക്കണര.  ഇവനിനട  നനവകലമാപ്പെനിള്ളനി
ശസ്പീധരകമകനമാനന  ഒരു  കേവനിത  കൂടനി  ഓര്മ്മേനപ്പെടുതനിനക്കമാണച  ഞമാന  എനന
വമാക്കുകേള് അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാര. 

"തൂക്കണനമമാരു റമാന്തല് 

നതമാഴുതനില് ഊഴര വചച

കേമാക്കണനമനമക്കനള  

പകേലര രമാവുര നമ്മേള്"  

എനപറഞതുകപമാനല  ഒരു  കേമാരദ്യര  ബഹുമമാനദ്യനമായ  ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനികയമാടച  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയമാണച.  എനന  നനികയമാജകേമണ്ഡലതനിനല
നചറുതമാഴര-കുഞനിമരഗലര പഞമായത്തുകേളനിനല   രൂക്ഷമമായ  കുടനിനവള്ളക്ഷമാമര
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമാവശദ്യമമായ തുകേ  ബജറനില്  ഉള്നപ്പെടുതമാന   വനിട്ടുകപമായനിട്ടുണച.
അതച അനുവദനിക്കണര.  അവനിനട ബഹുമമാനദ്യനമായ തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണനനകപമാനല
ഡബനിള്  നസഞക്വറനി  അടനിച  ആള്ക്കമാര്  ഇരനിക്കുനണച.  പ്രതനിപക്ഷതനിനന
ഇന്നനത  പ്രതനികഷധര  എന്തുനകേമാണമാണച  നനഞ  പടക്കമമായനികപ്പെമായതച.
ആത്മവഞന  കേമാണനിക്കരുനതന്നമാണച  എനനിക്കച  പറയമാനുള്ളതച.
തനിരുവനന്തപുരതനിനച  ബജറനില്  നൂറുകകേമാടനി രൂപയമാണച വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതച.
കകേമാട്ടയനത  കകേമാടനിമത  കറമാഡനിനച  എത്ര  രൂപയമാണച  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതച;
നസഞക്വറനിയുര  ഡബനിള്  നസഞക്വറനിയുമമാണച  നകേമാടുതനിരനിക്കുന്നതച.  അതുനകേമാണച
ബഹുമമാനദ്യനമായ ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനികയമാടച  എനനിക്കച  പറയമാനുള്ളതച,  കേഴനിഞ
അഞച വര്ഷര എത്രകയമാ തവണ സബ്മനിഷന അവതരനിപ്പെനിച്ചു.  ഓകരമാ തവണയുര
എലമാ  പ്രതസ്പീക്ഷയുര  നഷ്ടനപ്പെടുന്ന  മറുപടനിയമാണച  കേനിട്ടനിയതച.  അതുനകേമാണച
ഇക്കമാരദ്യതനില്  പ്രതസ്പീക്ഷയുണമാകുനമന്ന  ഒരു  ശുഭമാപ്തനി  വനിശക്വമാസകതമാനട,
കകേരളതനില്  യഥമാര്ത്ഥ  നവകകേരളര  പണനിയമാനുള്ള  ഇച്ഛേമാശക്തനികയമാനട
അസമാദദ്യമമായതച  സമാധദ്യമമാക്കമാനുള്ള  ഒരു  രമാഷസ്പീയ  ഇച്ഛേമാശക്തനി  കേമാണനിക്കുന്ന
ബഹുമമാനദ്യനമായ  പനിണറമായനി  വനിജയന  കനതൃതക്വര  നല്കുന്ന  ഈ  സര്ക്കമാരനിനന
നപമാനതൂവലമായനി,  ഈ  സര്ക്കമാരനിനുകവണനി  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറച  മമാറുര.
ബഹുമമാനദ്യനമായ കഡമാ.  ടനി.എര.  കതമാമസച  ഐസകേച,  ഒരു കേമാരദ്യര  കൂടനി  പറയമാന
അവസരര നല്കേണര. ജനി.എസച.ടനി.-നയക്കുറനിചച ബഡ്ജറനിനന അവസമാന കപജനില്
പറഞനിട്ടുള്ളതച   പ്രതനിപക്ഷര  വമായനിക്കണര.  സരസമാനതനിനന  തമാല്പ്പെരദ്യങ്ങള്
സരരക്ഷനിക്കമാന കേര്ണ്ണമാടകേയനിനല ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി  കഡമാ.  ടനി.എര. കതമാമസച
800/2019
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ഐസക്കനിനന  അഭയര  പ്രമാപനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  നനിങ്ങള്  പത്രനമമാനക്ക
വമായനിക്കുന്നനികല;  എനനിക്കച  സമാമ്പതനികേതനിനന  നടകനിക്കച  ഒനമറനിയനില.  പകക്ഷ
അകദ്ദേഹര  പറയുന്നതച  ശരനിയമാണച.  ഞമാന  കചമാദനിക്കനട്ട,  ബനി.നജ.പനി.  സര്ക്കമാര്
നകേമാണ്ടുവന്ന  ജനി.എസച.ടനി നടപ്പെനിലമാക്കുകമ്പമാള്, സരസമാനതനിനന തമാല്പ്പെരദ്യങ്ങള്
സരരക്ഷനിക്കമാന,  സരസമാനതനിനന  വരുമമാനര  കചമാരമാതനിരനിക്കമാന  കകേരളതനിനല
ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇന്തദ്യയനിനല   ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിമമാര്ക്കച  കനതൃതക്വര
നകേമാടുക്കുകേയമാണച. അതച അഭനിമമാനകേരമമാണച. കകേരളതനിനച ഇതരര ഒരു ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനിനയ  ലഭനിചതനില് നമുക്കച അഭനിമമാനനിക്കമാവുന്നതമാണച.   5  വര്ഷരനകേമാണച
കകേരളര  മനുഷദ്യര്ക്കച   ജസ്പീവനിക്കമാന  കേഴനിയുന്ന  നമാടമായനി   മമാറുനമന്ന  കേമാരദ്യതനില്
യമാനതമാരു  സരശയവുമനില.  അതുനകേമാണച ഈ  ബജറനിനന  ഞമാന  ശക്തമമായനി
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  

1.00 PM]

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:   സര്,  ബഡ്ജറനിനന ഞമാന എതനിര്ക്കുകേയമാണച.  നനലമാരു
മനുഷദ്യനുര  നല  ധനകേമാരദ്യ  വനിദഗ്ദ്ധനുര   നനലമാരു  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയമാണച
നമുക്കുള്ളതച.   അകദ്ദേഹതനിനന  ലവദഗ്ദ്ധദ്യര   ടപ്പെസ്പീസച  കേളനിച്ചുനകേമാണച,  ടപ്പെസ്പീസച
ബഡ്ജറച  അവതരനിപ്പെനിചച  കേമാണനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.   ഈ  ബഡ്ജറനിനന
അടനിസമാനനമനപറയുന്നതച   കേനിഫ്ബനിയമാണച.   ഈ ബഡ്ജറനിനല മഹമാരമാജമാവച
കേനിഫ്ബനി  എന്ന   സക്വപ്ന  പദതനിയമാണച.   എര.ടനി.-യുനട  അര്ത്ഥഗര്ഭങ്ങളമായ
കേഥമാപമാത്രങ്ങനള  കകേമാര്തനിണക്കനി   കേമാവദ്യമാത്മകേമമായമാണച   അങ്ങച  ഇവനിനട
ബഡ്ജറച  അവതരനിപ്പെനിചതച.   എന്നമാല് ഒഴനിഞ ഖജനമാവുനകേമാണച  എര.ടനി.-യുനട
സക്വപ്നങ്ങള് എങ്ങനനയമാണച അകങ്ങയച യമാഥമാര്ത്ഥദ്യമമാക്കമാന കേഴനിയുന്നതച;  ഇവനിനട
അങ്ങച  ഒരുപമാടച  പദതനികേള്  അരഗസ്പീകേരനിചതമായനി  പറഞ;  ഒരുപമാടച
പ്രഖദ്യമാപനങ്ങള്  നടതനി.  അനതലമാര  വളനര  സകന്തമാഷര  പകേരുന്നതമാണച.
ആശുപത്രനി ജസ്പീവനക്കമാരുനട കേമാരദ്യങ്ങള്ക്കമായനി 25,000 കകേമാടനി രൂപയുനട പദതനി,
15,000  കകേമാടനി  രൂപയുനട  പദതനി  ഇനതലമാര  ഒരുപമാടച  സകന്തമാഷര  പകേരുന്ന
കേമാരദ്യങ്ങളമാണച.  പകക്ഷ ഇനതങ്ങനന നടപ്പെമാക്കുര;  കേഴനിഞ വര്ഷനത അനുഭവര
വചമാണച  ഞമാന  കചമാദനിക്കുന്നതച.  കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില് കേനിഫ്ബനിയനില്  20,000
കകേമാടനി  രൂപ   ലഭനിക്കുനമന്നച  പറഞ.   കേനിട്ടനിയതച  എത്ര രൂപയമാണച;  നബമാര്ഡച
നകേമാടുത  4,000  കകേമാടനി രൂപയമാണച ലഭനിചതച.  അതനില്നനിന്നച  നചലവഴനിചതനിനന
വനിശദമാരശങ്ങള് കനരകത ശസ്പീ.  എര.  ഉമ്മേര് ഇവനിനട ക്രമപ്രശ്നതനിലൂനട ഉന്നയനിച്ചു.
ഇവനിനട  ലഭനിചതനിനന  കേണക്കച  അതനിലര  എത്രകയമാ  കുറവമാണച.   കേണനക്കലമാര
വദ്യക്തമമായനി സക്വരൂപനിചച   ഇവനിനട കസ്റ്റേറചനമനമായനി വയമാന കപമാലര സമാധനിക്കമാത
അവസയമാണുള്ളതച.    കേനിഫ്ബനി പദതനി വഴനി എങ്ങനനയമാണച  40,000  കകേമാടനി
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രൂപ  സമമാഹരനിക്കുന്നതച;  ഇകപ്പെമാള്തനന്ന കേമ്മേനി  ബജറമാണച.   റവനഡ്യൂ  വരുമമാനര
93584.74  രൂപയുര റവനഡ്യൂ നചലവച  109627.88  രൂപയുമമാണച.    16,043  കകേമാടനി
രൂപ   റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനിയമാണച.  ഈ  സമാഹചരദ്യതനില്,   അങ്ങയുനട  ബജറനില്  ഒരു
യമാഥമാര്ത്ഥദ്യര പറയുനണച. 134- ാാമനത കപജനില് പറയുകേയമാണച. "കേഴനിഞ ബജറച
പ്രസരഗതനില് ഞമാന പറഞ നൂല്പ്പെമാലതനില്ക്കൂടനിയുള്ള നടതര തുടരുകേയമാണച.
പുതനിയ റവനഡ്യൂ കേമ്മേനി കേണച ഭയനപ്പെടമാനത കേനിഫ്ബനി വഴനിയുള്ള മൂലധന നനികക്ഷപര
ഗണദ്യമമായനി  ഉയര്ത്തുകേയമാണച.   ജനി.എസച.ടനി.-യുനട വരവച  അടുത വര്ഷര മുതല്
റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി  കുറച്ചുനകേമാണ്ടുവരമാന  നനമ്മേ  സഹമായനിക്കുനമന്നച  കേരുതുന.”
നൂല്പ്പെമാലതനിലൂനടയുള്ള  കേളനിനയന്നച അങ്ങച തനന്ന ഇവനിനട പ്രഖദ്യമാപനിചനിരനിക്കുന.
അതനിനനയമാണച  ടപ്പെസ്പീസച  ബജറച  എനപറയുന്നതച.   ഈ നൂല്പ്പെമാലതനിലൂനടയുള്ള
കേളനിനകേമാണച  നമുക്കച  കകേരളനത  നയനിക്കമാന  കേഴനിയുകമമാ?   ഈ  നമാടച
വനിദദ്യമാസമ്പന്നരമായ  ധമാരമാളര  നചറുപ്പെക്കമാരുള്ള  നമാടമാണച.  ഇവനിനടയുള്ള
നചറുപ്പെക്കമാര്ക്കച നതമാഴനില് നകേമാടുക്കമാന കേഴനിയനില.  5  വര്ഷര നകേമാണച  25  ലക്ഷര
കപര്ക്കച  നതമാഴനില് നകേമാടുക്കുനമന്നമാണച  കേഴനിഞ പ്രമാവശദ്യര  ബജറനില് പറഞതച.
ഇകപ്പെമാള്  ഒരുപമാടച  ഡനി.ലവ.എഫച.ഐ.-യുനടയുര  എസച.എഫച.ഐ.-യുനടയുര
യുവമാക്കള്  ഇവനിനടയുണച.  ഈ  ബജറനില്   നതമാഴനിലനിനമാവശദ്യമമായ  നനിര്കദ്ദേശര
വലതുമുകണമാ?  എങ്ങനന  അവര്ക്കച  നതമാഴനില്  നകേമാടുക്കമാന  കേഴനിയുര?   ഗള്ഫച
മലയമാളനികേളനില്  നനിനള്ള  പണര  സക്വസ്പീകേരനിച്ചുനകേമാണച  നകേ.എസച.എഫച.ഇ.
ചനിട്ടനിയനിലൂനട  40,000  കകേമാടനി  രൂപ  സമമാഹരനിക്കമാന  കേഴനിയുനമന്നമാണച  അങ്ങച
പറയുന്നതച.  കേഴനിയുകമമാ;  കേഴനിഞ  വര്ഷര  അങ്ങച  പറഞതനില്  4,000  കകേമാടനി
രൂപയനില്  കൂടുതല്  സമമാഹരനിക്കമാന  കേഴനിഞനിനലന  മമാത്രമല   നചലവഴനിക്കുന്ന
കേമാരദ്യവുര പദതനി നടപ്പെമാക്കുന്ന കേമാരദ്യവുര  അകങ്ങയറനിയമാമകലമാ.     ഈ  പദതനിക്കച
പണര  നപനട്ടന്നച  കവണനിവരനിനലന്നച  അങ്ങച  ഈ  ബജറനില്  പറയുകേയുണമായനി.
ഇതനിനന ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യമാറമാക്കണനമങനില് സമയനമടുക്കുര.  കേഴനിഞ പ്രമാവശദ്യര
കേനിഫ്ബനിയനില് വന്ന നപ്രമാകപ്പെമാസലകേളുനട സനിതനിനയന്തമാണച;  ആ നപ്രമാകപ്പെമാസല്സുമമായനി
ബനനപ്പെട്ട  ഫയലകേള്    വനിജനിലനസച  വമാരനിനക്കമാണ്ടുകപമായനി  പരനികശമാധന
നടത്തുകേയമാണച.  തയ്യമാറമാക്കനിയ   പദതനി  തനന്ന  വനിജനിലനസച   വനിശദമമായ
പരനികശമാധന  നടത്തുകേയമാണച.   പനിനന്ന  ഇനതങ്ങനനയമാണച  നടപ്പെമാക്കുന്നതച;
ഇകപ്പെമാള്  നടപ്പെമാക്കുനനവന്നനിരനിക്കനട്ട,  നടപ്പെമാക്കണനമങനില്  നടണര്  നചയ്തമാല്
ഇകപ്പെമാള് പണര നകേമാടുകക്കണ.  ഘട്ടരഘട്ടമമായനി പണര സക്വരൂപനിചച  നകേമാടുതമാല്
പനിനന്ന ഈ പദതനി നടപ്പെമാക്കമാന എങ്ങനനയമാണച  സമാധനിക്കുന്നതച;  വനിജനിലനസച
നകേമാണ്ടുകപമായ കേനിഫ്ബനിയുനട ഫയലകേള് തനിരനിച്ചുകേനിട്ടമാന എത്രകേമാലനമടുക്കുര;  ആ
ഫയല്  തനിരനിച്ചുകേനിട്ടമാനത  പദതനി  നടപ്പെമാക്കമാന  സമാധനിക്കുകമമാ;  നമുക്കറനിയമാര,
പനി.ഡബഷ്യു.ഡനി. കറമാഡുകേനളക്കുറനിചച വനിജനിലനസനിനച പരമാതനി കപമായമാല്  10 വര്ഷര
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കേഴനിഞമാലര   കറമാഡച  പണനി  നടക്കുകേയനില.   അവനിനട  കേനിടക്കുര.  അതുകപമാനല
കേനിഫ്ബനിയുനട  നപ്രമാകപ്പെമാസല്  വനിജനിലനസച  നകേമാണ്ടുകപമായനിരനിക്കുകേയമാണച.  അതച
തനിരനിച്ചുനകേമാടുതമാല്  മമാത്രകമ  അതനിനനക്കുറനിചച  ആകലമാചനിക്കമാന  സമാധനിക്കൂ.
അങ്ങനനയുള്ള  സമാഹചരദ്യതനില്  40,000  കകേമാടനി  രൂപയുനട  പദതനി  എങ്ങനന
നടപ്പെമാക്കമാന  കേഴനിയുനമന്നമാണച  അങ്ങച  പറയുന്നതച;   ഇവനിടനത  ഉകദദ്യമാഗസനര
സരബനനിചനിടകതമാളര  എനന്തങനിലര  നടപടനിനയടുക്കമാന  സമാധനിക്കുകമമാ;  പനി.എ.-
മമാര്  ഫയല്  അകനക്വഷനിചച  ഓഫസ്പീസനില്  കപമായമാലള്ള  സനിതനിനയന്തമാനണന്നച
അറനിയമാകമമാ;  ഞങ്ങള് അങ്ങനന ഫയല് നതമാടുകേയനില. നനിങ്ങള് ഒമ്പകതമാ പകതമാ
പ്രമാവശദ്യര  വന്നനികട്ട  ഫയലകേള്  മുകന്നമാട്ടച  നസ്പീക്കുകേയുള  എന്നച  പചയമായനി
പറയുകേയമാണച.  ഞങ്ങള്  എന്തനിനമാണച  റനിസച  എടുക്കുന്നതച;   ഞങ്ങള്  റനിസച
എടുതമാല്  ഫയല്  വനിജനിലനസച  നകേമാണ്ടുകപമാകുകേയകല;  ഇങ്ങനന  വനിശക്വമാസദ്യത
നഷ്ടനപ്പെട്ട  ഉകദദ്യമാഗസനര  വച്ചുനകേമാണച   40,000  കകേമാടനി  രൂപ  വനികദശ
മലയമാളനികേളനില്  നനിനര  കേടമമായനി  എടുതമാല്  അവര്ക്കച  പലനിശ  നകേമാടുക്കമാന
കേഴനിയുനമന്നച  പറയുന്നതച  എങ്ങനനയമാണച;  കേനിഫ്ബനിയുനട   പലനിശ  നകേമാടുക്കമാന
എങ്ങനനയമാണച  പണര  കേനണതനിയനിരനിക്കുന്നതച;  നപകടമാളനിയര  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുനട
പണര ഇവര്ക്കച നകേമാടുക്കുര. എത്ര രൂപയമാണുള്ളതച;  486 കകേമാടനി രൂപയമാണുള്ളതച;
10 ശതമമാനര കമമാകട്ടമാര് നവഹനിക്കനിള് ടമാകച എനപറഞമാല് 281 കകേമാടനി രൂപയുനട
10  ശതമമാനര  28  കകേമാടനി  രൂപയമാണച.  കേഴനിഞ  പ്രമാവശദ്യര  നകേമാടുതതമാണച.
കരഖമാമൂലര നമുക്കച ലഭനിച മറുപടനിയമാണച.  ഇത്രയുര ചുരുങ്ങനിയ തുകേ നകേമാണച പലനിശ
നകേമാടുത്തുതസ്പീര്ക്കമാന  കേഴനിയുകമമാ;  ഇത്രയുര  പണര  സമമാഹരനിചമാല്  എങ്ങനന
വനിനനികയമാഗനിക്കമാന  കേഴനിയുര;  ഇനനവസ്റ്റേച  നചയ്യുന്ന  ആളുകേള്ക്കച  ഇതനിനനക്കുറനിചച
വനിശക്വമാസര  കവകണ;  വനിശക്വമാസമനിലമാതനിടകതമാളര  കേമാലര  എങ്ങനനയമാണച  പണര
സമമാഹരനിക്കമാന കേഴനിയുന്നതച.  പണര  സമമാഹരനിക്കമാന കേഴനിയമാനത  ഭമാവനയനില്
ഉണമാക്കനിനയടുത  വലനിയ  സക്വപ്നങ്ങള്  പടുത്തുയര്തമാന  കേഴനിയുനമന്നതച
യമാഥമാര്ത്ഥദ്യവല്ക്കരനിക്കമാന  കേഴനിയനില.  ഈ  നമാട്ടനില്   അങ്ങച  പ്രഖദ്യമാപനിച
ആശുപത്രനികേളനില് ആവശദ്യതനിനച കഡമാകര്മമാനര നനിയമനിക്കണര,  ആശുപത്രനികേള്
സക്വയര പരദ്യമാപ്തത കനടണര,  കറമാഡുകേള് നന്നമാകേണര, അന്തമാരമാഷ നനിലവമാരതനില്
സ്കൂളുകേള്  ഉയരണര.  ഇതനിനനമാനക്ക  പണര  കവകണ.  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  കനരനിട്ടച
പദതനികേള്  തയ്യമാറമാക്കുകമ്പമാള്  ഇതച  നടപ്പെമാക്കമാന  കേഴനിയുകമമാനയന്നമാണച  അവര്
കചമാദനിക്കുന്നതച.   കേഴനിഞ ദനിവസര ഞമാന സ്കൂളനില് ഒരു മസ്പീറനിരഗച വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി.  ഇതച
നടപ്പെമാക്കമാന കേഴനിയുകമമാ;  കേനിഫ്ബനിയനിലൂനട പണര വന്നമാല് മമാത്രകമ നടക്കുകേയുള.
ശരനിയമാണച.  പദതനി നടന്നമാല് മമാത്രകമ നടന്നൂനവന്നച പറയമാന കേഴനിയൂ.  എങ്ങനന
വനിശക്വസനിചച ഒരു കപ്രമാജകച തയ്യമാറമാക്കമാന കേഴനിയുര. എങ്ങനന നടപ്പെമാക്കമാന കേഴനിയുര;
നന്നമായനി വരണനമന്ന അങ്ങയുനട  ഭമാവനമാസമ്പന്നമമായ പദതനിയമാണതച.  പകക്ഷ
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ഇതച നടപ്പെമാക്കമാന കേഴനിയുകമമാ എന്നതനില് ഞങ്ങള് ആശങമാകുലരമാണച.  പദതനികേള്
ആവനിഷ്കരനിചമാല്  മമാത്രര  കപമാരമാ.  പദതനി  നടതനിപ്പെച  യമാഥമാര്ത്ഥദ്യ  കബമാധകതമാടു
കൂടനിയുള്ളതമായനിരനിക്കണര. ഭമാവനമാസമ്പന്നവുര യമാഥമാര്ത്ഥദ്യകബമാധര  ഉള്നക്കമാള്ളമാന
കേഴനിയമാതതുമമായ ഒരു ബജറമാണനിതച.   ഒരു ടപ്പെസ്പീസച  കേളനിയമാണച  അങ്ങച  ഇവനിനട
നടതനിയനിട്ടുള്ളതച  എന്നതുനകേമാണമാണച  ഞങ്ങള്  ഇതനിനന  എതനിര്ക്കുന്നതച.
തസ്പീര്ചയമായുര  ഈ  രമാജദ്യതനിനന  കശമാഭനമമായ  ഭമാവനി  മുന്നനില്  കേണ്ടുനകേമാണച
തയ്യമാറമാക്കുന്ന  പദതനികേളമായനിരനിക്കണര  നമുക്കമാവശദ്യര.  ഇവനിനട  പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള്ക്കച   ഇന്ന  രൂപതനില്  വരവുനണനപറഞച  അവതരനിപ്പെനിക്കമാന
കേഴനിയമാത ഈ ബജറനിനന എതനിര്ത്തുനകേമാണച  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ചനിറയര  കഗമാപകുമമാര്  : കകേരളതനിനച  പുതനിയ  പ്രതസ്പീക്ഷകേള്
നല്കേനിനക്കമാണമാണച  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമനനിനന  രണമാമനത  ബജറച  ഇവനിനട
അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച.   ഈ ബജറനിനന ഞമാന പനിന്തുണയ്ക്കുകേയമാണച.   ഇവനിടനത
പ്രതനികഷധര  രമാവനിനല  മുതല്  നമ്മേള്  കേണതമാണച.   ബജറച  കചമാര്നനവന്നമാണച
അവര്  പറയുന്നതച.   ബജറച  എന്തമാനണന്നതനിനന  സരബനനിചച  പനിന്നസ്പീടച  അവര്
മനസനിലമാക്കനിയതുനകേമാണമാവമാര  പ്രതനികഷധതനില്  നനിന്നച  പുറകകേമാട്ടുകപമായതച.
ആനയുനട  മസകേതനില്  കേയറനിയനിരുന്നച  കേമാഷനിചനിട്ടച  തമാന  ആനനയക്കമാള്
കകേമനമാനണന്നച  പറയുന്ന  കേമാകേനനകപ്പെമാനലയമാണച  യു.ഡനി.എഫച.   അവര്ക്കച  ഈ
ബജറനിനന  സരബനനിചച  മനറമാനര  പറയമാനനില.   ഇതുകപമാനലമാരു  ബജറച
കകേരളതനിനന  ചരനിത്രതനില്  മറമാര്ക്കുര  അവതരനിപ്പെനിക്കമാന  സമാധനിക്കുകേയനില.
കലമാകേതനിനല  വലനിനയമാരു സമാമ്പതനികേ വനിദഗ്ദ്ധന,  ഇന്തദ്യ കേണ ഏറവുര വലനിയ
സമാമ്പതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധന,  കകേരളതനിനല  ഏറവുര  വലനിയ  സമാമ്പതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധനമായനിട്ടുള്ള  അകദ്ദേഹതനിനന  സക്വപ്നങ്ങള്  തസ്പീര്ചയമായുര  യു.ഡനി.എഫച.
അരഗസ്പീകേരനികച മതനിയമാകൂ.  ഞമാന ഈ നനിയമസഭയനില് രണമാമനത പ്രമാവശദ്യമമാണച
അരഗമമാകുന്നതച.  കേഴനിഞ അഞച  വര്ഷവുര അവതരനിപ്പെനിച ബജറനില് പ്രതനിപക്ഷ
എര.എല്.എ.-മമാര്ക്കച  യമാനതമാരു  സഹമായവുര  നചയ്തനിരുന്നനില.  എന്നമാല്  എലമാ
എര.എല്.എ.-മമാനരയുര  ഒരുകപമാനല  കേണ  ഒരു  വനികേസന  സക്വപ്നമമാണച
കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  ഐസകേച  അവതരനിപ്പെനിച  ഈ  ബജറച.
അനകേമാരനതയകേറമാന  പുലരനിയനിലദനിക്കുന്ന  സൂരദ്യനനകപ്പെമാനലയമാണച  കഡമാ.  ടനി.
എര. കതമാമസച ഐസകേച.  കേഴനിഞ അഞച വര്ഷക്കമാലര കകേരളതനില് ഒരു ഇരുണ
യുഗമമായനിരുന.   ആ  അഞച   വര്ഷവുര   കകേരളതനില്  യമാനതമാരു  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുര  മുനതൂക്കര  നകേമാടുതനിരുന്നനില.  എങ്ങനന  ഖജനമാവച
കേമാലനിയമാക്കമാനമന്നമായനിരുന  അവര്  ചനിന്തനിചനിരുന്നതച.  ആ  ഇരുണയുഗനത  മമാറനി
നവളനിചതനിനന  പ്രഭ  പകേര്നനകേമാണച,  140  എര.എല്.എ.-മമാനരയുര  ഒരുകപമാനല
കേണച  എലമാവര്ക്കുര  നവളനിചര  നകേമാടുക്കുന്ന  സൂരദ്യകദവനമാണച  കഡമാ.  ടനി.  എര.
കതമാമസച ഐസകേച.  അതച മനസനിലമാക്കമാന യു.ഡനി.എഫച-നച കേഴനിയുന്നനില.  ഞമാന
ആകലമാചനിക്കുകേയമാണച,  ഇവനിനട  ഏറവുര  കൂടുതല്  ബജറച
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അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളയമാളമാണച ശസ്പീ.  നകേ.  എര.  മമാണനി.  അകദ്ദേഹനതയുര  കഡമാ.  ടനി.
എര.  കതമാമസച  ഐസക്കനിനനയുര  ഉപമനിക്കുകമ്പമാള്  കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച
ഐസകേച  കസമാളമന  രമാജമാവനിനനകപ്പെമാനലയമാണച.   ലബബനിളനിനല  കസമാളമന
രമാജമാവനിനനയുര ദമാവസ്പീദനിനനയുര കേഥ നമുക്കറനിയമാര.  ദമാവസ്പീദച സമ്പത്തുനകേമാണച ഏറവുര
പ്രഗത്ഭനമായനിരുന.   പനക്ഷ  കസമാളമന  രമാജമാവച  ജമാനതനിനനയുര
വനികവകേതനിനനയുര  ഉടമയമായനിരുന.   അതുനകേമാണ്ടുതനന്ന  ദമാവസ്പീദനിനച  ആലയര
പണനിയമാന ലദവര അനുവദനിചനിരുന്നനില.    സമ്പത്തുനണങനിലര അകദ്ദേഹര പമാപര
നചയ്തനിരുന.   ശസ്പീ.  നകേ.  എര.  മമാണനിയുര  അതുകപമാനലയമാണച.   അകദ്ദേഹര
പമാപനിയമാണച,  പമാപര  നചയ്തയമാളമാണച.   ബജറച  വനിറ്റു  കേമാശമാക്കനി  കകേരളതനിനല
ജനങ്ങനള വഞനിച്ചു.  കകേരളതനിനന ചരനിത്രതനില് കനമാനട്ടണ്ണമാന കവണനി നമഷസ്പീന
വമാങ്ങനിയ  ഒരു  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  യു.ഡനി.എഫച.-നന  ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനിയമായനിരുനനവന്നച പറഞമാല് നമുകക്കറവുര നമാണകക്കടമാണച.  കസമാളമന
രമാജമാവച  വനിജമാനതനിനനയുര  വനികവകേതനിനനയുര  തനിരനിചറനിവനിനനയുര  ആളമാണച.
അതുനകേമാണ്ടുതനന്ന  കസമാളമന  രമാജമാവച  തനന  നമാട്ടനില്  നടപ്പെനിലമാക്കനിയതുകപമാനല
ഈ കകേരളനതയുര മമാറനിമറനിക്കമാനുള്ള പരനിശമതനിലമാണച കഡമാ. ടനി. എര. കതമാമസച
ഐസകേച.   എലമാ  കമഖലയുര  ശദനിച്ചുനകേമാണമാണച  അകദ്ദേഹര  ബജറച
അവതരനിപ്പെനിചനതന്നച ഇവനിനട  പറയുകേയുണമായനി.  കകേരളതനില്  നമാടുവമാഴനിതവുര
ഭൂപ്രഭുതക്വവുര  അവസമാനനിപ്പെനിചതച  1957-നല  കേമ്മേഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  ഗവണ്നമനമാണച.
ഒരമാനളയുര ഇനനി  ഭൂമനിയനില് നനിന്നച  ഇറക്കനിവനിടനിനലന്നമാണച  സഖമാവച  ഇ.എര.എസച.
മുഖദ്യമനനിയമായകപ്പെമാള്  ആദദ്യര  പറഞതച.   ഭൂമനിയനിലമാത  മുഴുവന  ആളുകേള്ക്കുര
ഭൂമനിയുര വസ്പീടനിലമാത മുഴുവന ആളുകേള്ക്കച  വസ്പീടുര നകേമാടുക്കമാനുള്ള പദതനിയമാണച ഈ
ബജറനിനല  LIFE   കപ്രമാഗ്രമാമനിലൂനട  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച.   മുഴുവന  ആളുകേള്ക്കുര
ഭൂമനിനയന്ന  1957-നല  കേമ്മേഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  ഗവണ്നമനച  നകേമാണ്ടുവന്ന  നയര  കകേരള
ഗവണ്നമനച  ആവര്തനിചച  നടപ്പെമാക്കമാന  കപമാകുകേയമാണച.   അനതമാരു   നചറനിയ
കേമാരദ്യമല.  നമ്മുനട  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലനയ   സമ്പന്നമമാക്കമാന  വലനിയ  തുകേ
മമാറനിവചനിരനിക്കുന.  നനല്ലുല്പ്പെമാദനര  വര്ദനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള ശമര  നടത്തുന.  ആര്ദര
പദതനി  നടപ്പെനിലമാക്കുന്നതനിനനക്കുറനിചച  ശസ്പീ.  റനി.  വനി.  രമാകജഷച  ഇവനിനട
സൂചനിപ്പെനിചതുനകേമാണച  ഞമാന ആവര്തനിക്കുന്നനില.  ശസ്പീമതനി പനി. നകേ. ശസ്പീമതനി ടസ്പീചര്
ആകരമാഗദ്യ വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാഴമാണച ഞമാന പ്രതനിനനിധമാനര നചയ്യുന്ന അടൂര്
മണ്ഡലതനില്  ജനറല്  ആശുപത്രനി  അനുവദനിചതച.   അതനിനുകശഷര  വന്ന
യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്നമനച  അടൂര്  നനികയമാജകേമണ്ഡലതനിനലന്നല  കകേരളതനിനല
നനിരവധനി  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനില്  അതരതനില്   ഉയര്തനിയ
ജനറലമാശുപത്രനികേളനില്  ഒരമാനളകപ്പെമാലര  നനിയമനിചനില.   കേഴനി ഞ  5  വര്ഷര
കഡമാകര്മമാനരയുര  നഴ്സനിരഗച  സ്റ്റേമാഫനിനനയുര  പമാരമാനമഡനിക്കല്  സ്റ്റേമാഫനിനനയുര
നനിയമനിക്കണനമന്നമാവശദ്യനപ്പെട്ടച  നനിരവധനി  പ്രമാവശദ്യര  ഈ  നനിയമസഭയനില്
സബ്മനിഷന നകേമാണ്ടുവന.  ഒരമാനളകപ്പെമാലര നനിയമനിക്കമാന അന്നനത ഗവണ്നമനച
തയ്യമാറമായനില.   പനക്ഷ  ഈ  ഗവണ്നമനച  മുഴുവന  കഹമാസനിറലകേനളയുര
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കുടുരബമാകരമാഗദ്യ-കരമാഗസ്പീസകൗഹൃദ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാക്കനി  മമാറനിനക്കമാണച  പശമാതല
സകൗകേരദ്യനമമാരുക്കുകേയുര അടനിസമാന സകൗകേരദ്യര നമചനപ്പെടുത്തുകേയുര  8000 പുതനിയ
തസനികേകേള് അനുവദനിക്കുകേയുര നചയ്യുന്നതച വലനിയ കേമാരദ്യമമാനണന്നച  യു.ഡനി.എഫച.-
നച  അരഗസ്പീകേരനിക്കമാന  കേഴനിയണര.    കേഴനി ഞ  5  വര്ഷവുര  ബജറച
അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പമാള്  നനിരവധനി  പ്രമാവശദ്യര  ആവശദ്യനപ്പെനട്ടങനിലര  തുകേനയമാനര
അനുവദനിചനിരുന്നനില.  140  എര.എല്.എ.-മമാര്ക്കുര നകേമാടുക്കുന്നതുകപമാനലയുള്ള ഒരു
വനിഹനിതമമാണച എനനിക്കുര കേനിട്ടനിയതച.  മണ്ഡലതനിനല വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച
കേനിട്ടനിയ  പണര  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  കമഖലയ്ക്കുകവണനിയമാണച  മമാറനിവചതച.  എര.എല്.എ.
ഫണച ഉപകയമാഗനിചച അടൂരനിനല ഒന്നമാര സ്റ്റേമാനകഡര്ഡച മുതല് ഏഴമാര സ്റ്റേമാനകഡര്ഡച
വനരയുള്ള സ്കൂളുകേനള സമ്പൂര്ണ്ണ ഡനിജനിറല് സ്കൂളുകേളമാക്കനി മമാറനി.   ഈ ഗവണ്നമനച
സ്കൂളുകേനള  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലഹനടകേച  സ്കൂളുകേളമാക്കനി  മമാറ്റുന്നതനിനുള്ള
പരനിശമമമാരരഭനിചനിരനിക്കുന.   മഹമാനമായ  അയ്യങമാളനി  ജസ്പീവനിചനിരുന്നകപ്പെമാള്
പട്ടനികേജമാതനി  വനിഭമാഗതനില്നപ്പെട്ട  കുട്ടനികേള്ക്കച  പഠനിക്കമാന  കേഴനിഞനിരുന്നനില.
അകദ്ദേഹര  പട്ടനികേജമാതനി  വനിദദ്യമാര്ത്ഥനികേനള  പഠനിപ്പെനിക്കമാന  പല  പരനിശമങ്ങളുര
നടതനിനയങനിലര  സമാധനിചനില.   എനന  വനിഭമാഗതനില്നപ്പെട്ട  ഒരു  കുട്ടനിനയങനിലര
ബനി.എ.-ക്കമാരനമായനി  കേണനിട്ടുകവണര  എനനിക്കച  മരനിക്കമാനനന്നച  മഹമാത്മമാഗമാനനി
കകേരളതനില് വന്നകപ്പെമാള് അകദ്ദേഹര  പറഞ.   മഹമാനമായ അയ്യങമാളനി  ഒരു സ്കൂള്
സമാപനിച്ചു.  പമാവനപ്പെട്ട  പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗതനില്നപ്പെട്ടവരുകടയുര
സമാമ്പതനികേമമായനി  പനികന്നമാക്കര  നനില്ക്കുന്നവരുകടയുര  സമൂഹതനിനല  ഏറവുര
തമാകഴക്കനിടയനിലള്ളവരുനടയുര  കുട്ടനികേള്  പഠനിക്കുന്നതച  ഗവണ്നമനച  സ്കൂളുകേളനിലര
എയ്ഡഡച സ്കൂളുകേളനിലമമാണച.  ആ സ്കൂളുകേനള ഒരു ഗവണ്നമനര സഹമായനിചനിരുന്നനില.
പകക്ഷ  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതദ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്നമനച  അധനികേമാരതനില്
വന്നകപ്പെമാള് ആ സ്കൂളുകേനള മുഴുവന മനികേച സ്കൂളുകേളമാക്കനി  മനികേവനിനന കകേന്ദ്രമമാക്കനി
മമാറമാന,  ലഹനടക്കച  സ്കൂളുകേള്  സമാപനിക്കുകേനയന്ന  സക്വപ്ന  പദതനി  നടപ്പെമാക്കമാന
കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  ഐസകേച  കേമാണനിച  ലധരദ്യനത   ഞമാന
അരഗസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച.   കകേരളതനിനല മുഴുവന സ്കൂളുകേളുര  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലഹനടക്കച
സ്കൂളുകേളമായനി  മമാറമാന  കപമാകുകേയമാണച.   അതച   യു.ഡനി.എഫച.-കേമാര്ക്കച
അരഗസ്പീകേരനിക്കമാന  കേഴനിയനില.   അവര്നക്കമാരനിക്കലര  ചനിന്തനിക്കമാന  കേഴനിയമാതതുര
ഒരനിക്കലര നചയ്യമാന പരനിശമനിചനിട്ടനിലമാതതുമമായ ഒരു കേമാരദ്യമമാണച എല്.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്നമനച നചയ്യുന്നതച.  

അതുകപമാനലതനന്നയമാണച  കുടനിനവള്ളതനിനന കേമാരദ്യവുര.   കസ്നേഹര കേനിട്ടമാനത
ആയനിരങ്ങള്ക്കച  ജസ്പീവനിക്കമാര.   പകക്ഷ,  കുടനിനവള്ളര  കേനിട്ടമാനത  ഒരമാള്ക്കുകപമാലര
ജസ്പീവനിക്കമാന കേഴനിയനില.    നനിരവധനി കുടനിനവള്ള പദതനികേളമാണച  ഈ ഗവണ്നമനച
നടപ്പെമാക്കനിവരുന്നതച.   എനന മണ്ഡലമമായ അടൂരനില് എര. എന. കഗമാവനിന്ദേന നമായര്
ജലകസചന വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാള് നകേമാടുമണ് പഞമായതനിനനയുര പന്തളര
നതകക്കക്കര പഞമായതനിനനയുര ബനനിപ്പെനിച്ചുനകേമാണ്ടുള്ള മുകലമാട്ടച ഡമാര ജലകസചന
പദതനി  തയ്യമാറമാക്കനിയനിരുന.   മുകലമാട്ടച  ഡമാമനില്നനിന്നമാണച  ആ  നമാലച
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പഞമായത്തുകേള്ക്കച  കുടനിനവള്ളവുര  കൃഷനിക്കുള്ള  നവള്ളവുര  എതനിക്കുന്നതച.
അതനികപ്പെമാള്  തകേര്നകേനിടക്കുകേയമാണച.   രണച  പഞമായതനികലയുര  ആളുകേനള
വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി  കേളകര്  ഉള്പ്പെനടയുള്ളവര്  വന്നച  പുതനിനയമാരു  കപ്രമാജകച  തയ്യമാറമാക്കനി
ജലകസചന  വകുപ്പുമനനി  വഴനി  അകങ്ങയച  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണച.   മുകലമാട്ടച  ഡമാര
സരരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കപ്രമാജകച  അരഗസ്പീകേരനിചച  പണര  നല്കേനിയമാല്  നമാലച
പഞമായത്തുകേളനിനല കുടനിനവള്ള ക്ഷമാമര പരനിഹരനിക്കമാനുര  കൃഷനി സരരക്ഷനിക്കമാനുര
കേഴനിയുര.   കക്ഷമ നപനഷനുമമായനി ബനനപ്പെട്ടച ഒരു കേമാരദ്യര സൂചനിപ്പെനിക്കമാന ഞമാന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.    എലമാവര്ക്കുര  നപനഷന  1,100/-  രൂപയമായനി
വര്ദനിപ്പെനിചതനിനച  അങ്ങനയ  അഭനിനന്ദേനിക്കുന.   കേര്ഷകേനതമാഴനിലമാളനി  നപനഷന
3,000/-  രൂപയമായനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കണര.   ആശമാ  വര്ക്കര്മമാര്ക്കുള്ള  ആനുകൂലദ്യര
വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  കേഴനിഞ  നനിയമസഭയനില്  ഞമാന  അവതരനിപ്പെനിച  സബ്മനിഷനനില്
നഡയച ലനി കവജസനിനച തുലദ്യമമായനി 600 രൂപ വചച കേണക്കമാക്കനി അവരുനട കവതനര
18,000  രൂപയമായനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കണനമന്നച  ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിരുന.  കപ്രരകേച മമാര്ക്കച
ഇകപ്പെമാള്  10,000  രൂപയമാക്കനി  വര്ദനിപ്പെനിചതച  നല  കേമാരദ്യമമാണച.   ആശമാ
വര്ക്കര്മമാര്ക്കച  ഇകപ്പെമാള്  500  രൂപ വര്ദനിപ്പെനിചനിട്ടുര  2,000  രൂപകയ ആകുനള.
ഏറവുര  കുറഞതച  10,000  രൂപനയങനിലമമായനി  അവരുനട  കവതനര
വര്ദനിപ്പെനിക്കണര.  അവര് ദനിവസവുര വസ്പീടുകേള് കേയറനിയനിറങ്ങനി കജമാലനി നചയ്യുനണച.
അതുനകേമാണച കുറച്ചുകൂടനി  വര്ദനവുണമാകേണനമന്നമാണച സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച. 

കേര്ഷകേനതമാഴനിലമാളനി  കക്ഷമനനിധനി  സരബനനിചച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  നഡപഡ്യൂട്ടനി
സസ്പീക്കര് ഇവനിനട പറഞ.  ഞമാന അതനിനന നചയര്മമാനമായനിരുന്നയമാളമാണച.  അന്നച
114.9  കകേമാടനി  രൂപ തന്നനിരുന്നതച  ഉപകയമാഗനിചച  മുഴുവന ജനിലയനികലയുര  കുടനിശ്ശനികേ
നകേമാടുത്തുതസ്പീര്ത്തു.  ഇകപ്പെമാള്  257  കകേമാടനി  രൂപ  ആവശദ്യമുണച.  അതുകൂടനി
പരനിഗണനിക്കണനമന്നച ആവശദ്യനപ്പെടുകേയമാണച.

വനികേസനതനിനന നപരുമഴക്കമാലമമാണച അങ്ങച സൃഷ്ടനിചതച.  ഇതുകപമാനല ഒരു
വനികേസനര മുമ്പച ഉണമായനിട്ടനില.  ഞമാന ഋഷദ്യശരഗനനയമാണച ഓര്ത്തു കപമാകുന്നതച.
മഴയനിലമാത,  നവള്ളര  കേനിട്ടമാത  പ്രകദശതച  ഒരു  തുള്ളനി  മഴയ്ക്കു  കവണനി
കേമാത്തുനനില്ക്കുന്ന  ജനങ്ങള്.  അവനിനട  മഴ  നപയ്യനിക്കമാന  ഋഷദ്യശരഗനന
നകേമാണ്ടുവരുകേയുര  അങ്ങനന  കപമമാരനി  നപയ്യനിക്കുകേയുര  നചയ്തു. അതുകപമാനല
വനികേസനതനിനന നപരുമഴ സൃഷ്ടനിച ഋഷദ്യശരഗനമാണച  കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച
ഐസകേച. അങ്ങച  ഇങ്ങനനതനന്ന മുകന്നമാട്ടുകപമാകേണര. കേമാറല് മമാര്കച പറഞനിട്ടുണച,
ഈ ഭൂമനി   ഒരു വദ്യക്തനിയുനടകയമാ ഒരു സമൂഹതനിനനകയമാ ഒരു രമാഷതനിനനകയമാ
സക്വതല.  ഭൂമനിയുനട  ഉപകഭമാക്തമാക്കള്  മമാത്രമമാണച  നമ്മേള്.   ലഭനിചതനികനക്കമാള്
നമചനപ്പെട്ട  രസ്പീതനിയനില്  വരുര  തലമുറയച  അതച  ലകേമമാറമാന  ബമാധദ്യതനപ്പെട്ടവരമാണച
നമ്മേള്. ആ കേര്തവദ്യര നനിറകവറ്റുന്നതനിനുള്ള കേരുകതമാനടയമാണച ഈ ഗവണ്നമനച
മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതച. അതുനകേമാണച ഈ ബജറനിനന ഞമാന അനുകൂലനിക്കുന. 
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ശസ്പീ  .   സനി  .   നകേ  .   നമാണു: സര്, ധനകേമാരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി        കഡമാ. ടനി.
എര.  കതമാമസച  ഐസകേച  അവതരനിപ്പെനിച  2017-18  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള
ബഡ്ജറനിനന  ഞമാന  അനുകൂലനിക്കുന.  വര്ഷങ്ങളമായനി  നതമാഴനിലനിലമാനത  നരകേ
യമാതന  അനുഭവനിക്കുന്നവരമാണച  സരസമാനനത  ലകേതറനിനതമാഴനിലമാളനികേള്.
സ്കൂളുകേളനില് കുട്ടനികേള്ക്കുള്ള യൂണനികഫമാര  ലകേതറനിയമാക്കമാന  തസ്പീരുമമാനനിചതനിലൂനട
ഇകപ്പെമാള്  ആവശദ്യതനിനച  ലകേതറനി  തുണനി  ലഭനിക്കമാനതമാരു
സമാഹചരദ്യമുണമായനിരനിക്കുകേയമാണച.  അങ്ങനന  വരുകമ്പമാള്  ലകേതറനി
നതമാഴനിലമാളനികേള്നക്കലമാര   നതമാഴനില്  ലഭനിക്കമാനുള്ള  സമാഹചരദ്യമുണച.   വരുര
വര്ഷങ്ങളനില്  കൂടുതല്  ലകേതറനി  വസ്ത്രങ്ങള്  ആവശദ്യമമായനി  വരുന്നകതമാടുകൂടനി
ലകേതറനി സഹകേരണ സരഘങ്ങള്ക്കച വനിപുലമമായ രസ്പീതനിയനില് പ്രവര്തനിക്കമാനുള്ള
സമാഹചരദ്യമുണമാകുര.  അതനിനച  അവസരനമമാരുക്കനിയ  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനിനയ ഞമാന അഭനിനന്ദേനിക്കുന.

സരസമാനതനിനന പ്രധമാനനപ്പെട്ട  വരുമമാന കമഖലയമാണച  ടൂറനിസര.  ഇകപ്പെമാള്
മലബമാര്  കമഖലയനിലടക്കര  ടൂറനിസര  വദ്യമാപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന  ഭമാഗമമായനി  ഇരനിങ്ങല്
ഭമാഗകതയ്ക്കുര  ടൂറനിസര  വരുന.   ഇകപ്പെമാള്  കകേരളതനിനല  പ്രധമാനനപ്പെനട്ടമാരു
ടൂറനിസമമായനി നമഡനിക്കല് ടൂറനിസര വളര്ന വരുകേയമാണച.   കകേരളതനിനല നമഡനിക്കല്
ടൂറനിസതനില്  ഏറവുര  പ്രമാധമാനദ്യമര്ഹനിക്കുന്നതച  ആയൂര്കവദമമാണച.  ആയൂര്കവദ
ചനികേനിതയമായനി  വനികദശ  രമാജദ്യങ്ങളനില്നനിന്നടക്കര  ആളുകേള്  കകേരളതനികലയച
വരനികേയമാണച. അതുനകേമാണച ആയൂര്കവദനത നമഡനിക്കല് ടൂറനിസതനിനന ഭമാഗമമാക്കനി
മമാറമാനുള്ള   പ്രവൃതനികേള്  ഉണമാകകേണതമാണച.  ഇന്നച  നല്കേനിയതനികനക്കമാളുര
കുറച്ചുകൂടനി നമചനപ്പെട്ട സകൗകേരദ്യങ്ങള് ആയൂര്കവദതനിനച നല്കേണര.

ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  കേഴനിഞ  ബജറച  അവതരനിപ്പെനിചതനിനുകശഷര
വളനര  വനിപുലമമായ  രസ്പീതനിയനില്  നനല്കൃഷനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തസ്പീവ്രമമായ
പരനിശമര നടത്തുകേയമാണച.  കകേരളതനിനന എലമാ ഭമാഗത്തുര സ്കൂള് കുട്ടനികേള് തുടങ്ങനി
കപമാലസ്പീസുകേമാര്  വനര  ലജവ  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കുകവണനി  പരനിശമങ്ങള്
നടത്തുകേയമാണച.  ഇകപ്പെമാള് അരനിക്കച ബുദനിമുട്ടച കനരനിടുനണച,  ഒരു ഭമാഗതച നമ്മേള്
അതച  തരണര  നചയ്യുന്നതനിനുള്ള  പരനിശമങ്ങള്  നടത്തുകമ്പമാള്  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുനട  സമസ്പീപനതനിനന  അടനിസമാനതനില്   കേമാര്ഷനികേ
സമ്പതച വര്ദനിപ്പെനിക്കമാനമാവശദ്യമമായ തസ്പീവ്ര പരനിശമര കകേരളതനില് നടക്കുനണച. 

നദനികേള്  ധമാരമാളമുണമായനിരുന്നതുനകേമാണച  പണച  കുടനിനവള്ളനമന്നതച
നമുനക്കമാരു പ്രശ്നമമായനിരുന്നനില.  ഇന്നച  കുടനിനവള്ളര ഒരു പ്രധമാന പ്രശ്നമമാണച.  കൃഷനി
വദ്യമാപനിപ്പെനിക്കുകമ്പമാള് ജലകസചന സകൗകേരദ്യങ്ങള് ഒരുകക്കണതുണച.  മുമണമായനിരുന്ന
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ജലകസചന  സരവനിധമാനങ്ങനളമാനക്ക  തകേര്ന്നനിരനിക്കുകേയമാണച.  എനന
മണ്ഡലതനില്തനന്ന  കുറദ്യമാടനി  ജലകസചന  പദതനിയുനട  ഭമാഗമമായുണമായനിരുന്ന
അകേക്വഡകനിനടനിയനിലൂനട ആളുകേള് നടക്കരുനതനര അതച എകപ്പെമാള് കവണനമങനിലര
നപമാട്ടനിവസ്പീഴമാനമനര  പറഞച  ഒരു  കബമാര്ഡച  എഴുതനി  വചനിരനിക്കുകേയമാണച.  ആ
അകേക്വ ഡകച  അടനിയന്തരമമായനി  നപമാളനിച്ചുമമാറനി  വസ്പീണ്ടുര  നനിര്മ്മേനിചമാല്  മമാത്രകമ  കുകറ
പഞമായത്തുകേളനില് ജലകസചന സകൗകേരദ്യമുണമാകുകേയുള. 

വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  കമഖലനയ  സരബനനിചച  ഇവനിനട  പ്രതനിപമാദനിച്ചു.  നമ്മുനട
നമാട്ടനിനല  പമാവനപ്പെട്ടവരുനടയുര  ഇടതരക്കമാരുനടയുര  മക്കനള  പഠനിപ്പെനിക്കമാന  ഇനനി
പബനിക്കച സ്കൂളുകേനള ആശയനികക്കണ ആവശദ്യമനില. എനനിക്കച അഭനിമമാനമുണച,  എനന
നമാട്ടനില്  8  സര്ക്കമാര് ഹയര് നസക്കനറനി സ്കൂളുകേളുള്ളതനില് മനിക്കവമാറുര  സ്കൂളുകേളനില്
എസച.എസച.എല്.സനി.ക്കച  100  ശതമമാനവുര  ഹയര്  നസക്കനറനിക്കച  95-നുര  100
ശതമമാനതനിനുര  ഇടയച  വനിജയമമായനിരുന.  ഇകപ്പെമാള്  ഇടതരക്കമാരുര
സമാധമാരണക്കമാരുമമായ  ആളുകേള്,  പണക്കമാരമായ  ആളുകേള്  കപമാലര  അവരുനട
മക്കനള സര്ക്കമാര് വനിദദ്യമാലയതനികലയച നകേമാണ്ടുവരനികേയമാണച.  ഇകപ്പെമാള് മനികേവനിനന
കകേന്ദ്രങ്ങളമായനി  സര്ക്കമാര്  സ്കൂളുകേള്  മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  എലമാ  സര്ക്കമാര്
വനിദദ്യമാലയങ്ങകളയുര  ആ നനിലയനികലയച  വളര്തനിനക്കമാണച  വരനികേയമാണച.  ഇതരര
പ്രവര്തനങ്ങളനിലൂനട വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ പുകരമാഗതനി ലകേവരനിക്കമാന സമാധനിക്കുര.

എനന  നമാടച  രണ്ടു  തരതനില്  പ്രസനിദമമാണച.  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമമാര്,
എര.എല്.എ.  തകചമാളനി ഒകതനനന തറവമാട്ടനിനല ഒരരഗമമാണച.  പത്മശസ്പീ ലഭനിച  75
വയസ്സുകേമാരനിയമായ മസ്പീനമാക്ഷനിയമ്മേ എനന നമാട്ടുകേമാരനിയമാണച.  ഭര്തമാവച മരനിചകശഷര
കേളരനിനയ  മുകന്നമാട്ടുനകേമാണ്ടുകപമായ  അവര്  ഇനര  കേളരനിപ്പെയറച  നടത്തുന.
കേളരനിപ്പെയറനിനന  കപരനിലമാണച  അവര്ക്കച  പത്മശസ്പീ  ലഭനിചതച.  ഞമാന  അരഗമമായ
വടകേരയനിനല  കേളരനി  അക്കമാദമനിയനിനല  അരഗമമാണച  അവര്.  കേളരനി  അക്കമാദമനിക്കച
കൂടുതല്  കപ്രമാതമാഹനര  നല്കേണര.  വടകേരയച  ഇനകഡമാര്  കസ്റ്റേഡനിയര
അനുവദനിചനിരനിക്കുന.  വടകേരയനില്  ഇനകഡമാര്  കസ്റ്റേഡനിയവുര  അതുകപമാനല
ഫുട്കബമാളനിനുര മനറലമാ കേളനികേള്ക്കുര കസ്റ്റേഡനിയമുണച.  ഒരു കേമാലതച  ഇന്തദ്യയനിനല
പ്രമുഖരമായനിരുന്ന  കവമാളനികബമാള്  തമാരങ്ങളമായ  അബ്ദുറഹനിമമാന,  ഭമാസ്ക്കരക്കുറുപ്പെച
അതുകപമാലള്ള മറകനകേര ആളുകേനള സരഭമാവന നചയ്തതച വടകേരയമായനിരുന.  

സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനിയനില്നനിന്നച  കകേരളനത  രക്ഷനിക്കമാന  നമ്മേള്
കൂടുതല്  പണര  നചലവഴനിക്കണനമന്നച   ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറഞനിരനിക്കുന.
കൂടുതല്  പണര  നചലവഴനിചച  രമാജദ്യതച  വരുമമാനമുണമാക്കനി  രകണമാ  മൂകന്നമാ
വര്ഷമമാകുകമ്പമാകഴയച നമുക്കച ഈ പ്രതനിസനനി മറനികേടക്കമാന സമാധനിക്കുര. അങ്ങനന
പറയുന്ന ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനിക്കച നമ്മേള് കപ്രമാതമാഹനര നല്കകേണതമാണച.
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കകേരളതനിനന  മതദ്യനതമാഴനിലമാളനി  കമഖല  വളനര  വനിപുലമമാണച.

മതദ്യനതമാഴനിലമാളനി ഹമാര്ബറുകേളുര  മതദ്യനതമാഴനിലമാളനികേളുനട ജസ്പീവനിത നനിലവമാരവുര

കൂടുതല്  നമചനപ്പെടുതണര.    പമാവനപ്പെട്ട  മതദ്യനതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച      20

ശതമമാനര   മതദ്യര  കപമാലര  ലഭനിക്കമാത  ഒരവസയമാണുള്ളതച.  ധനകേമാരദ്യ

വകുപ്പുമനനി മതദ്യ കമഖലയനില് കൂടുതല് പണമനുവദനിച്ചുനകേമാണച അതനിനന കനരമായ

മമാര്ഗ്ഗതനികലയച  നകേമാണ്ടുകപമാവുകേയമാണച.  ഭരഗനിവമാക്കമായനി  പറയുന്നതല,  കകേന്ദ്ര

ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുനട  കനതൃതക്വതനില്  ഇതനിനന  സരബനനിനചമാനക്ക

ചര്ചനചയ്യുകമ്പമാള്  നമ്മുനട   ചര്ചയ്ക്കുര  വനിലയനിരുതലകേള്ക്കുര  ഒരു

പ്രകതദ്യകേതയുനണന്നച കേമാണമാവുന്നതമാണച. 

പഴയ  കേമാലനതമാനക്ക  ആളുകേള്  ഒരു  കജമാലനിക്കു  കവണനിയമാണച  ഞങ്ങനള

സമസ്പീപനിക്കമാറുള്ളതച.   എന്നമാല്  ഇകപ്പെമാള്  ആളുകേള്  വരുന്നതച  വസ്പീടനിനടുകതമാ

അനലങനില് നമാടനിനടുകതമാ കജമാലനി ലഭനിക്കമാന എനന്തങനിലര സമാധദ്യതയുകണമാ എന്ന

ആവശദ്യവുമമായനിട്ടമാണച.   നമാട്ടനില്  മമാറമുണമാകുന.  കഡമാകര്മമാരമായമാലര  നഴ്സുമമാരമായമാലര

അധദ്യമാപകേരമായമാലര  അവര്നക്കലമാര  കജമാലനി  ലഭനിക്കുന്ന  സമാഹചരദ്യമുണച.

സമാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനി അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന നമ്മുനട സരസമാനര രകണമാ മൂകന്നമാ

വര്ഷരനകേമാണച  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുനട   സമാമ്പതനികേ  സമസ്പീപനങ്ങളനിലൂനട

മുന്നനികലയച  നകേമാണ്ടുവരമാന  സമാധനിക്കുനമന്നച  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചുനകേമാണച  ഞമാന  ഈ

ബജറനിനന  അനുകൂലനിക്കുന.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  സര്,  ഞമാന ഈ ബജറനിനന എതനിര്ക്കുകേയമാണച.

ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഗസ്പീകതമാപകദശര  കകേള്ക്കമാത  ഈ

മനനിസഭയനിനല  ഒരരഗമമാനണന്നച  ഞങ്ങള്ക്കറനിയമാര.  ബജറച  അവതരനിപ്പെനിചതനിനന

പനികറദനിവസര കകേരളതനിനല പ്രധമാനനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളമായ  'മലയമാള  മകനമാരമ'യനിലര

'മമാതൃഭൂമനി'യനിലര  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  കതമാമസച  ഐസക്കനിനന

എര.  ടനി.  വമാസുകദവന  നമായരുനട  രണമാമൂഴതനിനല  ഭസ്പീമകനമാടമാണച

ഉപമനിചനിരനിക്കുന്നതച.   അരനി  നല്കേമാന  കേഴനിയമാനത  കുടനിനവള്ളര  നമാല്കേമാന

കേഴനിയമാനത മുഖര നഷ്ടനപ്പെട്ട ഈ ഗവണ്നമനച  മുഖര മനിനുക്കമാനുള്ള  ശമര നടതനി,

എന്നമാല് അതച  വൃഥമാവനിലമായനി.  മഹമാഭമാരതതനില് കശഷനമാരമായ നനിരവധനികപനര

ബലനിനകേമാടുത്തുനകേമാണമാണച  അര്ജുനന  തനിളങ്ങുന്നതച.  ഏകേലവദ്യന  അര്ജുനനനക്കമാള്

മനിടുക്കനമാകുനമന്ന  ഘട്ടര  വന്നകപ്പെമാള്  ഗുരു  അവനന  നചറുവനിരല്  അറുനതടുത്തു.

കേവചകുണലങ്ങളുള്ള കേര്ണ്ണനന അര്ജുനനച കതമാല്പ്പെനിക്കമാനമാകേനിനലന്നച കേണകപ്പെമാള്
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നപറമ്മേ കേവചകുണലങ്ങള് ഇരനവമാങ്ങനി. ഒരമാള്മമാത്രര വനിജയനിയമാകുകമ്പമാള് എനര

സര്വ്വഥമാ  കയമാഗദ്യനമായനിട്ടുര  രണമാമൂഴക്കമാരനമാകകേണനിവരുന്ന ഭസ്പീമനന  ദുഖര  എര.ടനി-

നയകപ്പെമാനല സമാഹനിതദ്യ  കപ്രമനിയമായ കഡമാ.  കതമാമസച  ഐസക്കനിനച  മനസനിലമാകുര.

കേലദ്യമാണ  സകൗഗനനികേര  കവകണമാ  ഭസ്പീമന  കവണര,   രമാക്ഷസനമാനര  നകേമാലകണമാ

ഭസ്പീമന കവണര,  നമാട്ടനില് അരനി മുഴുവന തനിനതസ്പീര്ക്കുന്ന ബകേനന നകേമാലകണമാ ഭസ്പീമന

കവണര,  പമാഞമാലനിനയ അപമമാനനിച കേസ്പീചകേനന നകേമാലമാനുര ഭസ്പീമന കവണര.  കേയ്യടനി

മുഴുവന  അര്ജുനനച  മമാത്രര.   ഇതവണ  ഭസ്പീമന  കേനിണഞച  പരനിശമനിക്കുകമ്പമാള്

ഏകതമാ  പമാഞമാലസ്പീ  കപ്രരണയമാല്  ഭസ്പീമനന  കതരനിനന  ചക്രങ്ങള്  പമാതനിവഴനിയനില്

ഊരനികപ്പെമായനി.  അങ്ങച  നകേമാണ്ടുവന്ന  ബജറച  തുറന  പകുതനിയമാകുരമുനമ്പ  ജനങ്ങള്

വമായനിച്ചു.  

കേഴനിഞ  കുനറ  ദനിവസങ്ങളമായനി  മമാധദ്യമങ്ങളനില്  ചര്ച  നചയ്യുന്ന  കേമാരുണദ്യ
പദതനിനയപ്പെറനി  ഈ  ബഡ്ജറനില്  ഒനര  പറഞനിട്ടനിനലന്ന  വനിവരര  അങ്ങയുനട
ശദയനില്നപ്പെടുത്തുകേയമാണച.  പതനിനമാലമാര കകേരള നനിയമസഭ തുടങ്ങുന്ന സമയതച
ഞമാന  ആദദ്യമമായനി  ഒരു  സബ്മനിഷന  ഇവനിനട  നകേമാണ്ടുവന്നച  ആവശദ്യനപ്പെട്ടതച
കേമാരുണദ്യ പദതനി തുടരണനമന്നമാണച.  അതച തുടരുനമനര കൂടുതല് വനിപുലസ്പീകേരനിചച
കരമാഗനികേള്ക്കച  പ്രകയമാജനകേരമമായ  രസ്പീതനിയനികലയച  നകേമാണ്ടുവരുനമനര  അങ്ങച
പറയുകേയുണമായനി.   പകക്ഷ  അടുത  ദനിവസങ്ങളനില്  പത്രങ്ങളനില്  വന്നതച  പല
രസ്പീതനിയനിലള്ള വമാര്തകേളമാണച.  അങ്ങയുനട ബുദനിമുട്ടച  ഞങ്ങള്ക്കറനിയമാര.  കേഴനിഞ
ഗവണ്നമനനിനന  കേമാലതച  നകേമാണ്ടുവന്ന  പദതനിയമായതുനകേമാണച  ഒനകേനില്  കപരച
മമാറ്റുന്നതനികനമാ  അനലങനില്  മനറമാരു  പദതനിയമാക്കുന്നതനികനമാ  ഉള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
അങ്ങയുനട  മുന്നനിലണമാകുര.   കേഴനിഞ  യു.പനി.എ.  ഗവണ്നമനനിനന  കേമാലതച
നനിരവധനി  പദതനികേള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനച  നകേമാണ്ടുവന.   എന്നമാല്  യു.പനി.എ.
ഗവണ്നമനച  മമാറനി  കമമാദനി  ഗവണ്നമനച  അധനികേമാരതനില്  വന്നകപ്പെമാള്  യു.പനി.എ.
ഗവണ്നമനച നകേമാണ്ടുവന്ന പല പദതനികേളുനടയുര കപരു മമാറനി;   മറ്റു കപരുകേളനിലമാണച
ഇകപ്പെമാള് അറനിയനപ്പെടുന്നതച.  അകങ്ങയച കവണനമങനില് കപരച മമാറമാര; പകക്ഷ പദതനി
തുടരണനമന്ന  പ്രഖദ്യമാപനമുണമാകേണര.   ബനി.നജ.പനി.ക്കമാര്  ഇകപ്പെമാള്  'മുസനി  പവര്
എകചടമാ'  നയനള്ള  കപരച  'ഹനിന്ദു  പവര്  എകചടമാ'  നയന്നച  മമാറണനമന്നച
ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച.  ബനി.നജ.പനി.  ഗവണ്നമനച  കകേന്ദ്രതനില്
അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷര  ഇതുകപമാലള്ള  മരുനകേളുനട  കപരുകേള്കപമാലര
മമാറമാനുള്ള ശമര തുടങ്ങനിയതച അങ്ങയുനട ശദയനില്നപ്പെടുത്തുന.    ബനി.നജ.പനി.
രമാജദ്യതച വളര്നവരമാനുണമായ സമാഹചരദ്യര സരബനനിചച വലനിയ ചര്ചകേളുണമായനി.
ആരമാണച  ബനി.നജ.പനി.നയ  വളര്തനിനക്കമാണച  വന്നതച?  നമ്മേള്  പുറകേനികലമാട്ടച
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കപമാകകേകണ?  ഞങ്ങള്  ബഹുമമാനനിക്കുന്ന  കനതമാക്കളമാണച   എ.നകേ.ജനി.യുര
ഇ.എര.എസുര.    പകക്ഷ എ.നകേ.ജനി.യുര ഇ.എര.എസുര  തമ്മേനില് വദ്യതദ്യമാസമുണച.
ഇ.എര.എസച.  ഏതച  രമാത്രനി  ചമാടനിനയണസ്പീറമാലര  പറയുര  കകേമാണ്ഗ്രസനിനന
കതമാല്പ്പെനിക്കമാന  ഏതച  നചകുതമാനുമമായുര  കൂട്ടുകൂടുനമന്നച.   അകദ്ദേഹതനിനന
സനിദമാന്തമകല ഈ രമാജദ്യതച  ബനി.നജ.പനി.നയ വളര്തനിയതച.   1989-ല് വനി.പനി.
സനിരഗച  പ്രധമാനമനനിയമായതച  എങ്ങനനയമാണച?  ഇടതുപക്ഷവുര  ബനി.നജ.പനി.യുര
തമ്മേനിലള്ള അവനിശുദ കൂട്ടുനകേട്ടനിനന ഫലമകല  ശസ്പീ നകരന്ദ്ര കമമാദനി നമാലനില് മൂന്നച
ഭൂരനിപക്ഷകതമാടുകൂടനി  ഈ  രമാജദ്യതച  അധനികേമാരതനില്  വരമാന   കേമാരണമമായതച.
ഇനനിനയങനിലര  നമ്മേളതച  മനസനിലമാകക്കണനിയനിരനിക്കുന.   കേഴനിഞ  നനിയമസഭമാ
നതരനഞടുപ്പെനില് എന്തമാണച സരഭവനിചതച? യു.ഡനി.എഫച. ഒരു സലതമാണച മൂന്നമാര
സമാനതമായനതങനില്  എല്.ഡനി.എഫച.  നമാലച  സലതമാണച  പനികന്നമാക്കര
കപമായതച.  ഈ നനിയമസഭയനില് അതനിനുകശഷര നടന്ന സസ്പീക്കര് നതരനഞടുപ്പെനില്
ബനി.നജ.പനി.യുനട ചരനിത്രവനിജയനിയമായ ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല് ആര്ക്കമാണച കവമാട്ടച
നചയ്തനതന്നച അങ്ങച പരനികശമാധനിക്കണര.  അന്നച അകദ്ദേഹര മറുപടനി പറഞതച ആ
സമാനമാര്ത്ഥനിയനില്  അകദ്ദേഹര  രമാമകനയുര  കൃഷ്ണകനയുര  കേണ്ടു;
അതുനകേമാണമാനണന്നമാണച.   ഞങ്ങള്  കേമാതനിരുന,  അതുകേഴനിഞച   നഡപഡ്യൂട്ടനി
സസ്പീക്കര്  സമാനകതയച  നടന്ന  നതരനഞടുപ്പെനില്   ആനരമാനക്കയമായനിരുന
സമാനമാര്ത്ഥനികേള്.   ശസ്പീ.  ഐ.  സനി.  ബമാലകൃഷ്ണനുര ശസ്പീ.  വനി.  ശശനിയുമമായനിരുന.
ബമാലകൃഷ്ണന ആരമാണച സര്?  ബമാലനമായ കൃഷ്ണനമാണച.  സമാക്ഷമാല് ഗുരുവമായൂരപ്പെന.
ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല്  സഭയനില്ക്കൂടനി  നടനകപമാകുകമ്പമാള്  ഓകരമാ  നസ്റ്റേപ്പുര
നടനകേയറുകമ്പമാള് ഗുരുവമായൂരപ്പെമാ ഗുരുവമായൂരപ്പെമാ എന്നമാണച വനിളനിക്കുന്നതച.  പകക്ഷ
നഡപഡ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര് നതരനഞടുപ്പെച നടന്നകപ്പെമാള് സമാക്ഷമാല് ഒ. രമാജകഗമാപമാല്  ഈ
പരനിസരതനിനന അഞ്ഞൂറച മസ്പീറര് ദൂരത്തുകപമാലര വന്നനിനലന്നച കേമാണുകമ്പമാള് ഉദ്ദേനിഷ്ട
കേമാരദ്യതനിനച ഉപകേമാരസ്മരണനയനമമാത്രകമ ഈ അവസരതനില് പറയമാന കേഴനിയൂ.
ഇവനിനട സനി.പനി.ഐ-യുനട എലമാ എര.എല്.എ.മമാരുര വന്നനിട്ടനില.  അവര് ഇവനിനട
പ്രസരഗനിക്കുന്നതു കകേള്ക്കുകമ്പമാള് നകേമാതനി കതമാനന.  മുഖദ്യമനനിനയ ഇരട്ടചങന
എന പറയുന.  ഞങ്ങളമാരുര അകദ്ദേഹര ഇരട്ടചങനനലന്നച പറഞനിട്ടനില.  പകക്ഷ
സരസമാന കേമ്മേനിറനി കൂടുകമ്പമാള് സഖമാവച കേമാനര രമാകജന്ദ്രകനമാടുര സഖമാവച പന്നദ്യന
രവസ്പീന്ദ്രകനമാടുരകൂടനി ഇതുകപമാനലമാന്നച പറയമാന ഇവനിനട ഇരനിക്കുന്ന എര.എല്.എ-മമാര്
പറഞനകേമാടുതമാല്  നലതമായനിരനിക്കുനമന്നമാണച  ഈ  അവസരതനില്
പറയമാനുള്ളതച.    ഡനി.ലവ.എഫച.ഐ.യുനട  അഖനികലന്തദ്യമാ  സകമ്മേളനര കേഴനിഞ
നഫബ്രുവരനി  2-ാം  തസ്പീയതനി  എറണമാകുളത്തുവചച  നടന.   ഇന്തദ്യയനിനല  ഏറവുര
വലനിയ  യുവജന  സരഘടനയമാണച,  ഞങ്ങള്ക്കച  അവനരന്തച  പറയുനനവന്നച
അറനിയമാന  തമാല്പരദ്യമുണമായനിരുന.   പകക്ഷ  പനികറദനിവസര  വളനര
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ഗകൗരവകതമാടുകൂടനി  പത്രര  വമായനിചകപ്പെമാള്  മനസനിലമായതച  അവരുനട
സകമ്മേളനതനിനന  ഒരു  പ്രകമയതനിലൂനട  ഭനിന്ന  ലനിരഗക്കമാരുനട  പ്രശ്നങ്ങനളലമാര
പരനിഹരനിക്കണനമന്നമാണച  ആവശദ്യനപ്പെട്ടതച  എന്നമാണച.   ഒറലനിരഗക്കമാരുനട
പ്രശ്നങ്ങനളലമാര പരനിഹരനിചതുകപമാനല കതമാന്നനി ആ വമാര്ത കേണകപ്പെമാള്.  ഇവനിനട
കറഷന കേടകേളനില് അരനിക്കുകവണനി സഞനിയുമമായനി കപമായവര് തനിരനിച്ചുവരനികേയമാണച.
അന്നച  ആ പരനിപമാടനി  നടന്നകപ്പെമാള് ഞങ്ങള് കേരുതനിയതച  അരനിനയങനിലര  കറഷന
കേടയനില് എതനിക്കമാന ശസ്പീ.  പനി.  തനികലമാതമകനമാടച  പറയുനമന്നമാണച.   ശസ്പീ.  പനി.
തനികലമാതമകനമാടച  പറഞനിട്ടച  കേമാരദ്യമനില.  കേഴനിഞ  ദനിവസര  അകദ്ദേഹതനിനന
ശദയനില്നപ്പെടുതനിയകപ്പെമാള്   അകദ്ദേഹര  മറുപടനി  പറഞതച  'അരനിനയത്രനയന്നച
കചമാദനിചകപ്പെമാള് പയറഞമാഴനിനയന്ന' രസ്പീതനിയനിലമായനിരുന.  

നടനിനയ ആക്രമനിച സരഭവര നമുനക്കലമാവര്ക്കുമറനിയമാര.   അതനിനന കപരനില്
കകേരളതനികലയച തനിരുട്ടച  ഗ്രമാമതനിലള്ള കേള്ളനമാര് മുഴുവന വണനികേയറുകേയമാനണന്നമാണച
നവമമാധദ്യമങ്ങളനിലൂനട  അറനിയമാന  കേഴനിഞതച.   എന്തമാണച  കേമാരണര  ?  'നമുക്കച
കപമാകേലമാര കകേരളമാവനികലയച,  അനങ കപമാനമാല് കകേമാര്ട്ടുക്കുള്ള കപമായമാല് മട്ടുരതമാന
കപമാലസ്പീസച പനിടനിപ്പെമാര്കേള്' എന്നമാണച പറയുന്നതച.  കകേമാടതനിയനില് സറണര് നചയ്തമാല്
മമാത്രകമ  പ്രതനികേനള  പനിടനിക്കുകേയുള.   അതുനകേമാണച  തമനിഴമാട്ടനിനല  തനിരുട്ടച
ഗ്രമാമതനിനല  ആളുകേള്  മുഴുവന  കകേരളതനികലയച  വനനകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
പള്സര്  സുനനിനയ  എവനിനട  വചമാണച  പനിടനിചതച?  പനിടനിചതനില്  ഞങ്ങള്ക്കച
സകന്തമാഷമുണച.   കകേമാര്ട്ടനില്നനിന്നമാണച  പനിടനിചതച.   മുന  ആഭദ്യന്തര  മനനി  ശസ്പീ.
തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന  ഇവനിനട  ഇരനിപ്പുണച.  നകേമാടനി  സുനനിനയ  പനിടനിചതച
കേമാട്ടനില്നനിന്നമാനണങനില്  ഇന്നനിവനിനട  കകേമാര്ട്ടനില്നനിന്നമാണച  പ്രതനികേനള
പനിടനിച്ചുനകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  അതമാണച യു.ഡനി.എഫച-ഉര എല്.ഡനി.എഫച-ഉര തമ്മേനിലള്ള
വദ്യതദ്യമാസര.  പള്സര്  സുനനി  മൂവമാറ്റുപുഴ, കകേമാലകഞരനി, വമാഗമണ്, അങമമാലനി എന്നസ്പീ
സലങ്ങളനിലൂനട പള്സര് ലബക്കനില് സഞരനിച്ചുനകേമാണനിരനിക്കുകേയമായനിരുന.  കപമാലസ്പീസച
ലബക്കനില് നഹല്മറച  വച ആളുകേനളകപ്പെമാലര  പരനികശമാധനിക്കുന്നനില.  അവസമാനര
അയമാള് കകേമാടതനിയനില് വന്നച സറണര് നചയ്തു.   കകേരളതനിനല കപമാലസ്പീസുകേമാര്ക്കച
സമാമമാനദ്യ  ബുദനിയുനണങനില്  കകേമാടതനിയുനട  പുറകുവശതച  രണച  കപമാലസ്പീസുകേമാനര
നനിര്തമാമമായനിരുന്നനികല?   എങനില്  പള്സര്  സുനനിനയ  കകേമാടതനിക്കകേതച  വചച
അറസ്റ്റേച  നചകയ്യണനിവരുമമായനിരുകന്നമാ?  എന്തമായമാലര  പനിടനിചതനില്  വളനര
സകന്തമാഷര.  ഇകപ്പെമാള്  കേള്ളനുര  കപമാലസ്പീസുര  കേളനി  നടനനകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
കഗമാശസ്പീ  പമാലതനിനച  തമാനഴ  പട്ടമാളക്കമാനര  വചച  തപ്പെനിയനിട്ടുകപമാലര  സമാധനര
കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.  ഇതമാണച  കകേരളതനിനല  ഭരണ  സരവനിധമാനനമന്നച  പറയമാന
ആഗ്രഹനിക്കുന.   എര.ടനി.  വമാസുകദവന  നമായരുനട  'അയല്ക്കമാര്'  എന്ന



ധനകേമാരദ്യര 495

നചറുകേഥയനിനല  ഒരു  വരനികൂടനി  പറഞനകേമാണച  ഞമാന  നനിര്ത്തുന.
'വമാടനിക്കരനിഞനനില്ക്കുന്ന  നപണ്കേനിടമാകവ  കപ്രമരനകേമാണ്ടു  പന്തമാടനി  എലമാര
നഷ്ടനപ്പെട്ടച  ഒരുപനിടനി  ഓര്മ്മേകേളുമമായച  നനില്ക്കുന  ഞമാന'  എന്ന  വരനികേനള
ഓര്മ്മേനിപ്പെനിച്ചുനകേമാണച ഈ ബജറനിനന എതനിര്ത്തുനകേമാണച നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    എര  .    രമാജകഗമാപമാലന: സര്,  യു.ഡനി.എഫച.  എകപ്പെമാഴുര  കേകൗരവ
പക്ഷതമായനിരുന.  അതുനകേമാണ്ടു തനന്ന  കേകൗരവപക്ഷ  കുടനില  ചനിന്തമാഗതനികേളുനട
കൂടമാരമമായ  യു.ഡനി.എഫനില്നനിന്നച  ഈ  ബജറനിനച  അനുകൂലമമായ  ഒരു  പ്രസരഗര
ഞങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നനില.    ഇവനിനട പ്രസരഗര നടതനിനക്കമാണച ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
നമമ്പര് ഒരു കേമാരദ്യര സൂചനിപ്പെനിച്ചു.   കകേമാലസ്പീബനി  സഖദ്യതനിനച  കകേരള രമാഷസ്പീയതനില്
അടനിതറയനിട്ടച സകൗജനദ്യര പറനിയവരമാണച ഞങ്ങള്നക്കതനിനര ഇവനിനട ആകരമാപണര
ഉന്നയനിചനതന്നച.   ആര്.എസച.എസനിനന കവമാട്ടച ഞങ്ങള്ക്കച കവണമാനയന്നച കകേരള
രമാഷസ്പീയതനില്  ഉജ്ജക്വലമമായ  പ്രഖദ്യമാപനര  നടതനി;  അതുര  നതരനഞടുപ്പെച
കഗമാദയനില്.  തലകശ്ശരനി ഉപനതരനഞടുപ്പുമമായനി ബനനപ്പെട്ടച പ്രഖദ്യമാപനര നടതനിയ
ഒനരമാറ  കനതമാകവ  കകേരള  രമാഷസ്പീയതനില്,  ഇന്തദ്യന  രമാഷസ്പീയതനിലളളൂ,  അതമാണച
മഹമാനമായ ഇ.എര.എസച.   ആ തനിരനിചറനിവുണമാകേണര.  കുറച്ചു നമാളുകേള്ക്കച  മുനപച
ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  ഇവനിനട  ശസ്പീ.  ഇ.  എര.എസച  നനക്കുറനിചച   സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.
മതനനിരകപക്ഷതയുനട  രമാഷസ്പീയര  ലകേകേമാരദ്യര  നചയ്തച,  മതനനിരകപക്ഷ  മനസച
രൂപനപ്പെടുതനി,  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ഫമാസനിസ്റ്റുകേള്നക്കതനിനര  ശക്തമമായ  നനിലപമാടച
സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ഇടതുപക്ഷ  രമാഷസ്പീയ  പ്രസമാനങ്ങളുനട  വളര്ചയുര  മുകന്നറവുമമാണച
ഈ  കേമാലര  നകമ്മേമാടച  ആവശദ്യനപ്പെടുന്നതച.  ചലനമാത്മകേമമായ  9  മമാസര
പനിന്നനിട്ട  എല്.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാര്  സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന  അഴനിമതനിനക്കതനിനരയുള്ള
ശക്തമമായ  നനിലപമാടച  ജനമാധനിപതദ്യ  സരവനിധമാനകതമാടുളള  വനിശക്വമാസര
അരക്കനിട്ടുറപ്പെനിക്കുന്നതമാണച.   ഈ  ഗവണ്നമനച  അധനികേമാരകമനറടുതതനിനുകശഷര
പ്രഖദ്യമാപനിചതുര നടപ്പെനിലമാക്കനിയതുമമായ എലമാ പദതനികേള്ക്കുര ധനകേമാരദ്യ പനിന്തുണ
ഉറപ്പു  വരുതനിനക്കമാണച,  സമഗ്രമമായ  വനികേസന  സമാമൂഹദ്യ  കസവന  കേമാഴ്ചപ്പെമാടച
പ്രതനിഫലനിപ്പെനിക്കുന്ന  അഭനിമമാനകേരമമായ  ഒരു ബജറമാണച  ഇവനിനട  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുളളതച.
ഇന്തദ്യന സരസമാനര കേണ പ്രതനിഭമാശമാലനികേളമായ ധനമനനിമമാരനിനല മുനനനിരക്കമാരന
കൂടനിയമാണച കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  ഐസകേച.  ജനഡര് ബജറച പുനനഃസമാപനിച്ചു
എന്ന  പ്രകതദ്യകേതകൂടനി  ഈ  ബജറനില്  നമാര  കേമാണണര.   സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച  മനികേച
പരനിഗണന  നല്കേമാന  ഈ  ബജറനിനച  കേഴനിഞ.   കകേരളതനിനന  ചരനിത്രവുര
വര്തമമാനകേമാലവുര  ഭമാവനിയുര  കേണറനിഞളള  ബജറച  വനിഹനിതമമാണച  വനിവനിധ
പദതനികേള്ക്കമായനി   നസ്പീക്കനിചനിട്ടുളളതച.   സമ്പൂര്ണ്ണ  സമാമൂഹദ്യ  സുരക്ഷയനിലൂനട
നപമാതുമരമാമതച  വകുപ്പെനിനച  13000  കകേമാടനി  രൂപയുര ഭവനരഹനിതര്ക്കച  ഒരു ലക്ഷര
വസ്പീടുകേള്  അനുവദനിക്കുകേയുര  നചയ്തു.  അഞ്ചു  വര്ഷതനിനുളളനില്  അനപതനിനമായനിരര
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കകേമാടനി  രൂപയുനട  കറമാഡച  വനികേസനവുര   നകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച  മൂന്നച
വര്ഷതനില്  മൂവമായനിരര  കകേമാടനി  രൂപയുര  25,000  കകേമാടനി  രൂപയുനട  പശമാതല
സകൗകേരദ്യ വനികേസനവുര കേമാര്ഷനികേ കമഖലയുനട അടങല് 2,100  കകേമാടനി രൂപയമായനി
ഉയര്ത്തുകേയുര   പട്ടനികേജമാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമതനിനച  3351  കകേമാടനി  രൂപയുര
പമാവനപ്പെട്ട  20  ലക്ഷര  കുടുരബങ്ങള്ക്കച സകൗജനദ്യ  ഇനര്നനറച  സകൗകേരദ്യവുര
തകദ്ദേശഭരണ സമാപനങ്ങള്ക്കച 9,148 കകേമാടനി രൂപയുര കുടനിനവളള പദതനിക്കച 1,696
കകേമാടനി  രൂപയുര   60  വയസ്സുകേഴനിഞ  കയമാഗദ്യരമായ  എലമാകപരുനടയുര  സമാമൂഹദ്യ
സുരക്ഷമാ  നപനഷന  ഉയര്ത്തുകേയുര  നമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേളുര  ജനിലമാ
ആശുപതനികേളുര  സൂപ്പെര് നസഷദ്യമാലനിറനി  നനിലവമാരതനികലയച  ഉയര്തനിനക്കമാണ്ടുമുളള
ബഡ്ജറമായനിരുന.  പനിനന്ന  എന്തുകവണര  ഇവനിനട?   ബൃഹതമായ,  സമഗ്രമമായ
കകേരളതനിനന  വനികേസന  സക്വപ്നങ്ങള്  സമാക്ഷമാല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുളള,  ഏറവുര
ഉജ്ജക്വലമമായനിട്ടുളള ഇടനപടലകേളമാണച കകേരളതനിനല ഗവണ്നമനച നടതനിയനിട്ടുളളതച.
വരുര  നമാളുകേളനില്  കകേരള  വനികേസനതനിനമായുളള  അക്ഷയ  ഖനനിയമായനി  കേനിഫ്ബനി
എന്ന  അടനിസമാന  സകൗകേരദ്യ  വനികേസന  നനിധനി  മമാറമാന  കപമാകുകേയമാണച.   ഇതച
യു.ഡനി.എഫച  ആകരമാപനിക്കുന്ന  സക്വപ്നമല,  എല്.ഡനി.എഫച.  സമാക്ഷമാത്ക്കരനിച്ചുനകേമാണനിരനിക്കുന്ന
യമാഥമാര്ത്ഥദ്യമമാനണന്ന തനിരനിചറനിവമാണച പ്രതനിപക്ഷതനിനുണമാകകേണതച.  കേമാണമാത
കേണകേള്  തനിരുമ്മേനിത്തുറക്കൂ,  കകേള്ക്കമാത  കേമാതുകേള്  വട്ടര  പനിടനിക്കൂ.  ഇതനിനകേര
4,004  കകേമാടനി  രൂപയുനട  കപ്രമാജക്ടുകേള്  കബമാര്ഡനിനച  സമര്പ്പെനിചച  അരഗസ്പീകേമാരര
വമാങ്ങനി.   മമാര്ചച  മമാസര  അവസമാനര   കചരുന്ന  കബമാര്ഡച  കയമാഗതനില്
അരഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന  കപ്രമാജക്ടുകേളുനട  അടങല്  11,000  കകേമാടനി  രൂപ  വരുനമന്നച
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി ഇവനിനട ചൂണനിക്കമാട്ടുകേയുണമായനി.  വനികേസന
പദതനികേളുനട വസന്തകേമാലനത നമുക്കച ഇരുവര്ക്കുര വരകവല്ക്കമാര.  പ്രതനിപക്ഷര
നകേമാഞനരകുതനിയനിട്ടച കേമാരദ്യമനില;  വനികേസന പദതനികേളുനട മലനവളളപ്പെമാചനിലനിനന
മണ്ചനിറനകേട്ടനി തടഞ നനിര്തമാന കനമാക്കുന്നവരുനട വൃഥമാശമമമാണച യു.ഡനി.എഫച.
നടതനിനക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ബജറച  അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പമാള്  നനിങ്ങളുനട
ഭമാഗത്തുനനിനണമായ  പ്രതനികഷധങ്ങളുര  പ്രതനികേരണങ്ങളുര  അതനിനുള്ള  ചനില
ഉദമാഹരണങ്ങളമായനി  മമാത്രമമാണച  ഞങ്ങള്  കേമാണുന്നതച.   പകേക്വതനയതമാത
കുട്ടനിക്കൂട്ടങ്ങളുനട  വനികൃതനിതരങ്ങള്  നമുക്കച  മനസനിലമാക്കമാര,  പകക്ഷ  ഈ
ആഭമാസതരങ്ങള്ക്കച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവുര  മുനമുഖദ്യമനനി
കൂടനിയമായ ശസ്പീ.  ഉമ്മേന ചമാണനിയുര കനതൃതക്വര നല്കുകമ്പമാള് കേഷ്ടര കതമാനന.  ആ
ചനിത്രര കനമാക്കൂ,  ഗമാനനികപമാലര നനിങ്ങനള കനമാക്കമാനത പുഞനിരനിയുമമായനി ഞങ്ങളുനട
അടുകതയച   നടന്ന ടുക്കുകേയമാണച.   എനന  കകേമാണ്ഗ്രസനിനന  നനിങ്ങള്  കുളനിപ്പെനിച്ചു
കേനിടത്തുനമന്നച ഞമാന പറഞതകല?  അതുനകേമാണമാണച ഇതച പനിരനിച്ചുവനിടണനമന്നച
ഞമാന  പറഞനതന്നമാണച  മഹമാത്മജനിയുനട  ആത്മഗതര.  അതച  നനിങ്ങള്
തനിരനിചറനിയുന്നനിലകലമാ. 
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നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസ ശരഖലയുനട  സമാര്വ്വത്രനികേ സക്വഭമാവനമന്നതച  മകറനതമാരു
ഇന്തദ്യന  സരസമാനകതക്കമാള് കകേരളര  ആര്ജ്ജനിനചടുത കനട്ടങ്ങളനിനലമാന്നമാണച.
കേഴനിഞ  നൂറമാണനില്  കകേരളര  ലകേവരനിച  സമാമൂഹദ്യ  കനട്ടങ്ങളുനട  അടനിസമാനര
നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസതനിലര  സമാക്ഷരതയനിലര  ലകേവരനിച  വ മ്പനിച  മുകന്നറമമാണച.
നമ്മുനട  ജസ്പീവനിതനനിലവമാരതനില്  വളര്ചയുണമാക്കനിയതുര  ആകഗമാള  നതമാഴനില്
വനിപണനിയനില്  വര്ദനിച  കതമാതനില്  നമാര  എതനിനപ്പെട്ടതുര  ഈ  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസനത
മുനനനിര്തനിയമാണച.  നപ്രമാഫഷണല് വനിദദ്യമാഭദ്യമാസര കകേരളതനില് വലനിയ കതമാതനില്
വദ്യമാപനിചതനിനന അടനിസമാനകേമാരണവുര ഇതുതനന്നയമാണച.   ഇന്തദ്യന ഭരണഘടന
വനിഭമാവന  നചയ്യുന്ന  അവസര  സമതക്വര,  സമാമൂഹദ്യനസ്പീതനി  എന്നനിവ  ഉറപ്പു  നല്കുന്ന
മകതതര  ജനമാധനിപതദ്യ  സരവനിധമാനര  കേമാത്തു  സൂക്ഷനിക്കമാന  നപമാതു  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ
കമഖലനയ  സരരക്ഷനികക്കണതുണച.   അതനിനുളള  യജതനില്  തദ്യമാഗപൂര്വ്വര
ഇടനപടമാന വര്തമമാനകേമാല സമാഹചരദ്യര  നകമ്മേമാടച  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയമാണച.   ഈ
സമാഹചരദ്യതനിനമാണച  നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസ സരരക്ഷണയജതനിലൂനട  എല്.ഡനി.എഫച.
സര്ക്കമാര് കകേരളതനില് തുടക്കര കുറനിചനിരനിക്കുന്നതച.   ആകവശഭരനിതരമായ ഇന്തദ്യന
യുവതക്വനത  കേമാകലമാചനിതമമായനി  ആകേര്ഷനിചച  മനികേച  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസര  നല്കേനി
ഉന്നതനിയനികലയച  നയനിക്കുകമ്പമാഴമാണച  ഒരു  രമാഷതനിനന  ഉതരവമാദനിതക്വങ്ങള്
നനിര്വ്വഹനിക്കനപ്പെടുന്നതച.   അതച  പരനിരക്ഷനിക്കുകമ്പമാള്  രമാഷപുകരമാഗതനിയുര  ഇവനിനട
സമാദദ്യമമാകുകേയമാണച.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമനനിനന വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ സമസ്പീപനര അധനികേനമമാനര
ഇവനിനട  ചര്ച നചയ്യനപ്പെട്ടനിട്ടനില.   വനിദദ്യമാഭദ്യമാസര  ഇന്തദ്യനയകപ്പെമാനലയുളള രമാജദ്യതച
കകേവലമമാനയമാരു സമാമൂഹനികേ  പ്രശ്നര മമാത്രമല, അതച രമാഷതനിനന സുരക്ഷയുനട കൂടനി
പ്രശ്നമമാണച.   അതരര  ആത്മവനിശക്വമാസങ്ങളുനട  മനിനമാരങ്ങള്  അടനിച്ചു  തകേര്ക്കുന്ന
ഇന്തദ്യന  ഭരണകൂടനതയമാണച  നമാര  ഇകപ്പെമാള്  കേണ്ടുനകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.
കകേന്ദ്രഗവണ്നമനനിനന വനിദദ്യമാഭദ്യമാസരരഗനത സമസ്പീപനവുര സരസമാന ഗവണ്നമനനിനന
വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  രരഗനത  സമസ്പീപനവുര  പരനികശമാധനിക്കനപ്പെകടണതമാണച.
വനിദദ്യമാഭദ്യമാസതനിനുളള നമമാതര ബജറച നസ്പീക്കനിനവയല് 82,771 കകേമാടനിയനില് നനിനര
69,074  കകേമാടനി  രൂപയനികലയച  നവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുകേയമായനിരുന  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്.   18
ശതമമാനതനില്  നനിന്നച  8.03  ശതമമാനമമായനി  കുറയ്ക്കുകേയമായനിരുന.   സര്വ്വശനിക്ഷമാ
അഭനിയമാനച 22.14 ശതമമാനര കുറച്ചു, ഹയര് നസക്കനഡറനി സ്കൂളുകേള്ക്കുളള മമാധദ്യമനികേച
ശനിക്ഷമാ അഭനിയമാനച  28.7  ശതമമാനര കുറച്ചു,  നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസ രരഗതനിനുകവണനി
റൂസയച 48 ശതമമാനര കുറചതമായനിട്ടമാണച കേണക്കച. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് പമാനല് ഓഫച നചയര്മമാന ശസ്പീ. ഇ. നകേ. വനിജയന)

പനണമാര  പദതനിയുനട  ലക്ഷദ്യങ്ങള്  എകചപമാനഷന,  കഗ്രമാതച,  അകസച
ആനച ഇകേക്വമാളനിറനി എന്നനിവയമായനിരുന.  ഇതനിനു വനിരുദമമായ നനിലപമാടമാണച കകേന്ദ്ര
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സര്ക്കമാര്  സക്വസ്പീകേരനിചതച.    യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്നമനച   നവലനിബറല് നയങ്ങള്
വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  കമഖലയനില്  നടപ്പെനിലമാക്കനിയതനിനന  ഫലമമായനി  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  കമഖല
കേചവടവല്ക്കരനിക്കുകേയുര  ജമാതനിമത  ശക്തനികേളുനട സക്വമാധസ്പീനങ്ങള്ക്കച വനികധയമമായനി
അണ്  എയ്ഡഡച  കമഖലയച  ഊന്നല്  നല്കുകേയുര  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസര  വകരണദ്യ
വര്ഗ്ഗതനിനുമമാത്രമമായനി  പരനിമനിതനപ്പെടുത്തുകേയുര  നചയ്തു.   മുന  എല്.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്നമനച  1738  നപമാതുവനിദദ്യമാലയങ്ങള് ആരരഭനിചകപ്പെമാള്, 473  വനിദദ്യമാലയങ്ങള്
മമാത്രമമാണച ഇവര്   അനുവദനിചതച.  അണ്എയ്ഡഡച കമഖലയനില് ഏറവുര കൂടുതല്
സ്കൂളുകേള്ക്കച പുതനിയതമായനി അരഗസ്പീകേമാരര നല്കേനി.   കകേരളതനിനല ലക്ഷക്കണക്കനിനച
കുട്ടനികേളുര  രക്ഷനിതമാക്കളുര  നപമാതുസമൂഹവുര  അതസ്പീവ  ഗകൗരവമമായനി  കേമാണുന്ന
എസച.എസച.എല്.സനി  പരസ്പീക്ഷയുനട  വനിശക്വമാസദ്യതയുര  സുതമാരദ്യതയുര
തകേര്നതറനിഞച  എസച.എസച.എല്.സനി.  പരസ്പീക്ഷമാഫലനത  പനിഴവുകേളുനട
കൂമ്പമാരതനിലൂനട  വനികൃതമമാക്കനി.  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  വകുപ്പെനിനല  ഉന്നതസമാനങ്ങളനിനല
നനിയമനതനിനച കേഴനിവനിനല മറനിചച ഇതര പരനിഗണനകേള്ക്കമാണച പല കമഖലയനിലര
മമാനദണ്ഡര  നനിശയനിചതച.   എസച.എസച.എ.യുനട  കേമാരദ്യക്ഷമത  ഇലമാതമാക്കനി.
അദദ്യമാപകേരുനട കജമാലനി സുരക്ഷ അപകേടനപ്പെടുതനി. ഇതനിനനനയലമാര മറനികേടക്കമാന
കകേരളതനിനല  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതദ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്നമനച  സമ്പൂര്ണ്ണ
സമാക്ഷരതമായജതനിനന  അനുഭവക്കരുത്തുമമായനിട്ടമാണച  നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസ
യജതനിനച  സമമാരരഭര  കുറനിചനിട്ടുളളതച.    പമാര്ശക്വവല്ക്കരനിക്കനപ്പെട്ട  വനിഭമാഗര,
പട്ടനികേജമാതനി  പനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗര,  സമാമ്പതനികേമമായനി  പനികന്നമാക്കര  നനില്ക്കുന്ന
വനിഭമാഗര, അവനര കനമാക്കനി കകേരളതനിനല ഗവണ്നമനച പറയുകേയമാണച,

"എന്തനിന്നധസ്പീരത ഇകപ്പെമാള് തുടങ്ങുവനിന

എലമാര നനിങ്ങള് പഠനികക്കണര

തയ്യമാറമാകേണമനികപ്പെമാള്തനന്ന 

ആജമാശക്തനിയമായനി മമാറസ്പീടമാര.

എന്തനിന്നധസ്പീരത ഇകപ്പെമാള് തുടങ്ങുവനിന

എലമാര നനിങ്ങള് പഠനികക്കണര

തയ്യമാറമാകേണമനികപ്പെമാള്തനന്ന 

ആജമാശക്തനിയമായച മമാറസ്പീടമാര"

അങ്ങനന ഒരു വനിദദ്യമാര്ത്ഥനിനയ സമ്പൂര്ണ്ണ  വനികേമാസര പ്രമാപനിച വനിദദ്യമാര്ത്ഥനിയമായനി
ഈ  നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  സരരക്ഷണ  യജതനിലൂനട  പ്രകയമാജനനപ്പെടുത്തുവമാന
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കപമാകുകേയമാണച.   കകേരളതനിനല  ആദദ്യകേമാല  പമാഠദ്യപദതനി,  നകേമാകളമാണനിയല്
പഠനക്രമമനുസരനിചച  ചനിട്ടനപ്പെടുതനിയതമാണച,   സക്വമാതനദ്യപൂര്വ്വ  ഇന്തദ്യയനില്  അതച
ബട്ടസ്പീഷുകേമാരുനട  തമാല്പ്പെരദ്യമമായനിരുന.  നമക്കമാനള  സമായ്പനിനന  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ
സമദമായതനില് Indians in colour and blood but British in taste and manner
എനളളതമായനിരുന അവരുനട  മുദമാവമാകേദ്യര.   നനിറതനിലര  രക്തതനിലര നനിങ്ങള്
ഇന്തദ്യമാക്കമാരമായനിരനിക്കുകേ.  പകക്ഷ  അഭനിരുചനിയനിലര  സക്വഭമാവതനിലര  നനിങ്ങള്
ബനിട്ടസ്പീഷുകേമാരനമായനിരനിക്കണനമന്നമായനിരുന  അവരുനട  കേമാഴ്ചപ്പെമാടച.  ആ
കേമാഴ്ചപ്പെമാടനിനനുസൃതമമായനി  രൂപനപ്പെടുതനിയ  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  പദതനിയനില്  നനിനന്നലമാര
വദ്യതദ്യസമമായനി  വര്തമമാനകേമാല  സമാഹചരദ്യനത  വനിലയനിരുതനിനക്കമാണച,
വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ രരഗതച ശമാസ്ത്രസ്പീയവുര ജനമാധനിപതദ്യപരവുമമായ ബഹുജന വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ
സമദമായതനിനച ഊന്നല് നല്കേനിനക്കമാണ്ടുളള  ശക്തമമായ ഇടനപടലകേളമാണച കകേരള
ഗവണ്നമനച  നടതനിനക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ഉന്നതവനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  രരഗതച
സര്വ്വകേലമാശമാലകേള്  കകേവലര  ബനിരുദ  ദമാന  ഫമാകറനികേളമായനി  മമാറുന്ന
സമാഹചരദ്യതനില്  അനതമാരു  ഗകവഷണ  സമാപനമമായനി  മമാറമാന,
സര്വ്വകേലമാശമാലകേളുനട കേമാരദ്യക്ഷമമമായ പ്രവര്തനര ഉറപ്പുവരുതമാന പദതനിയുനട
351.8  കകേമാടനി രൂപയച പുറകമ,  പദതനികയതര സഹമായമമായനി  1298.8  കകേമാടനി രൂപ
സര്വ്വകേലമാശമാലകേള്ക്കച  നല്കേമാന  ഈ  സര്ക്കമാര്  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയുണമായനി.
സര്വ്വകേലമാശമാലകേനള  മനികേവനിനന  കകേന്ദ്രങ്ങളമാക്കനി  മമാറ്റുന്നതനിനമാണച  ഈ  സമഗ്ര
പരനിപമാടനി  ആവനിഷ്കരനിചതച.   നനിങ്ങളുനട  കേമാലതച  ഒരു  ലവസച  ചമാനസനിലര്
കേമാലനിക്കറച സര്വ്വകേലമാശമാലയുനട തലപ്പെതനിരുന്നച ഭൂമനി എങ്ങനന വനിട്ടുനകേമാടുക്കണര,
ഭൂമനി  ഇടപമാടച  എങ്ങനന  നടതണനമന്നതനിനനക്കുറനിനചമാനക്ക  ഗകവഷണര
നടത്തുകേയമായനിരുന.  ഉന്നത വനിദദ്യമാഭദ്യമാസതനിനന ഗുണനനിലവമാരര നമചനപ്പെടുതമാന
ജനിലമാതല കേക്വമാളനിറനി  അഷക്വറനസച  സര്ക്കനിളുകേള് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനച   2  കകേമാടനി
രൂപയമാണച  ഈ  സര്ക്കമാര്  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുളളതച.   വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  കലമാണനിനച  റസ്പീ-
കപയ്നമനച സകപ്പെമാര്ട്ടച സസ്പീര നടപ്പെനിലമാക്കമാനുളള തസ്പീരുമമാനര അഭനിനന്ദേനമാര്ഹമമാണച.  

സ്കൂള്  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  പദതനിക്കമായനി  863  കകേമാടനി  രൂപയുര   പമാകഠദ്യതര
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കമായനി  52  കകേമാടനി രൂപയുര വകേയനിരുതനി.  സമ്പൂര്ണ്ണ  വനികേമാസര
പ്രമാപനിച  വനിദദ്യമാര്ത്ഥനികേനള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  എലമാ  തലതനിലര
കപ്രമാല്സമാഹനങ്ങള്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നനിലപമാടുകേള്  സക്വസ്പീകേരനിച്ചു.    നവസ്പീന
ശമാസ്ത്രസ്പീയ-ഐ.ടനി.  യുഗതനില് എലമാവനിധതനിലര ശകദയമമായനിട്ടുളള ഐ.ടനി.  അറച
സ്കൂള്  കപ്രമാജക്ടുകേള്ക്കച  32  കകേമാടനി  രൂപയമാണച  ബജറനില്  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുളളതച.
സമാക്ഷരതമാ മനിഷനച  15.5  കകേമാടനി  രൂപ നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുകേയുണമായനി.   എസച.എസച.എ.യുനട
പ്രവര്തനര  കേമാരദ്യക്ഷമവുര  ഫലപ്രദവുമമായനി  പ്രകയമാജനനപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നമമാതര അടങല് 826 കകേമാടനി രൂപയമാണച.  രമാഷസ്പീയ മമാധദ്യമനികേച ശനിക്ഷമാ അഭനിയമാനച
265  കകേമാടനി രൂപ നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുകേയുണമായനി.  നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസ സരരക്ഷണതനില്
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ശദയൂനന്ന  ഗവണ്നമനച  എലമാ  തലതനിലര  കകേരളതനിനല  കേഴനിഞ
കേമാലങ്ങളനിനല  അനുഭവങ്ങള്നകേമാണച  സമ്പൂര്ണ്ണ  സമാക്ഷരതമാ  യജതനിനന
അനുഭവ  കേരുത്തുമമായനിട്ടമാണച  പുതനിയ  ഒരു  പദതനിക്കച  തുടക്കര  കുറനിചനിട്ടുളളതച.
നമാളനിതുവനര  ഇലമാതവനിധര  പ്രവമാസനി  മലയമാളനികേകളമാടച  നസ്പീതനിപുലര്തനിനക്കമാണച,
അവരുനട  ഹൃദയസന്ദേനര  ഉള്നക്കമാണ്ടുനകേമാണച   ഉജ്ജക്വലമമായ  ഇടനപടലകേളുര
നനിലപമാടുകേളുമമാണച  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതദ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്നമനച  ബജറനിലൂനട
സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുളളതച.  കനമാര്ക്കയച 61 കകേമാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുണമായനി. ഗള്ഫനില്
നനിന്നച  മടങ്ങനിവരമാന  നനിര്ബനനിതരമായവര്ക്കുര,  മരണര,  വനിവമാഹര,  ആകരമാഗദ്യ
സരരക്ഷണര  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുമമായനി  13  കകേമാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുണമായനി.
പ്രവമാസനികക്ഷമ നപനഷന 500 കകേമാടനി രൂപയനില് നനിന്നച 2,000 കകേമാടനി രൂപയമായനി
വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  എലമാ സമാമൂഹദ്യ നപഷനുകേളുര  100  രൂപ വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  യു.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്നമനനിനന   കേമാലതച   നപനഷന വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി യമാനതമാരു
നടപടനിയുര സക്വസ്പീകേരനിചനില. ഒരു രൂപകപമാലര വര്ദനിപ്പെനിചനിട്ടനില. എന്നമാല് ഇടതുപക്ഷ
ജനമാധനിപതദ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്നമനചഏറവുര  ശകദയമമായനിട്ടുള്ള  ഇടനപടലമാണച
നടതനിയതച.  വര്ദനവനിനന  കേമാരദ്യതനില്  ഒന്നമാര  തനിരുപ്പെടനി,  രണമാര  തനിരുപ്പെടനി,
മൂന്നമാര  തനിരുപ്പെടനിനയന്നതമായനിരുന  നനിങ്ങളുനട  കേമാലതച.  എന്നമാല്  ഞങ്ങളുകടതച
ഒന്നമാര  തനിരുപ്പെടനി,  രണമാര  തനിരുപ്പെടനിയല  അഞ്ഞൂറച  കേഴനിഞകപ്പെമാള്
രണമായനിരതനികലയമാണച കപമായതച.  പതനിനനട്ടമാര  തനിരുപ്പെടനി  ഒന്നനിചമാണച.  അതമാണച
ഞങ്ങളുനട  പ്രകതദ്യകേത.  അതരതനിലള്ള  ഇടനപടലമാണച    ഈ  ഗവണ്നമനച
നടതനിനക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.  വനികദശ മലയമാളനികേനള  അരഗസ്പീകേരനിക്കമാനുര അവരുനട
പ്രമാതനിനനിധദ്യര  ഉറപ്പുവരുതമാനുര  കലമാകേ  കകേരള  സഭ  എന്ന  പുതനിയ  സരഘടനമാ
സരവനിധമാനതനിനച  ഒരു  കവദനിതനന്ന  രൂപസ്പീകേരനിക്കമാനുര  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതദ്യ
മുന്നണനി ഗവണ്നമനച തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച. 

കേലമാ-സമാരസമാരനികേ  രരഗനത  കേഴനിവനിനന  മുനനനിര്തനി  സര്ഗ്ഗമാത്മകേമമായ
ഇടനപടലനിനന  ഭമാഗമമായനി  കകേരളതനിനല  ഗവണ്നമനച  കഗമാബല്  കേള്ചറല്
കകേമാണ്ഫറനസനിനനക്കുറനിചച  ആകലമാചനിക്കുകേയുര  ഇതനിനമായനി  6.5  കകേമാടനി  രൂപ
നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുകേയുര നചയ്തു. 

ഭമാഷമാ  നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങകളമാടുള്ള  സമസ്പീപനതനില്   ഏറവുര  ശകദയമമായനിട്ടുള്ള
ഇടനപടലമാണച ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതദ്യ മുന്നണനിയുനട ഭമാഗതച നനിനണമായനിരനിക്കുന്നതച.
ഞമാന  കേമാസര്കഗമാഡച  ജനിലക്കമാരനമാണച.  സപ്ത  ഭമാഷകേളുനട  സരഗമ  ഭൂമനിയമാണച
കേമാസര്കഗമാഡച ജനില. കേമാസര്കഗമാഡച ജനിലയനില് തുളു, നകേമാങനിണനി, മറമാതനി ഭമാഷകേള്
മമാറനിമമാറനി  സരസമാരനിക്കുന്ന  ജനങ്ങളുണച.  ഭമാഷമാ  നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങളുനട  സരസമാരവുര
അവകേമാശവുനമലമാര സരരക്ഷനിച്ചുനകേമാണച  പ്രകതദ്യകേ ഭമാഷമാ സമാപനങ്ങള്ക്കച രൂപര
നല്കേമാനുള്ള  തുടക്കര  കുറനിക്കമാനമാണച  ഗവണ്നമനച  തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുന്നതച.
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അതനിനുദമാഹരണമമായനി  നകേമാങനിണനി സമാഹനിതദ്യ അക്കമാദമനിക്കച  10  ലക്ഷര രൂപയുര
തുളു അക്കമാദമനിക്കച 10 ലക്ഷര രൂപയുര യക്ഷഗമാന അക്കമാദമനിക്കച 20 ലക്ഷര രൂപയുര
രമാഷകേവനി  കഗമാവനിന്ദേ  ലപയുനട  സ്മരണമാര്ത്ഥര  ആരരഭനിചനിട്ടുള്ള  സമാപനനത
സഹമായനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  1  കകേമാടനി  രൂപയുമമാണച  നസ്പീക്കനി  വചനിട്ടുള്ളതച.
എനകഡമാസള്ഫമാന  പമാകക്കജനിനച  10  കകേമാടനി  രൂപ  നസ്പീക്കനി  വയ്ക്കുകേയുണമായനി.
ജസ്പീവകേമാരുണദ്യ പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഏര്നപ്പെട്ടുനകേമാണച ശകദയമമായ ഇടനപടലമാണച
ഗവണ്നമനച  നടതനിയനിട്ടുള്ളതച.  കകേരളതനിനന  മുഖദ്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി
വനിജയന കനതൃതക്വര നല്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതദ്യ മുന്നണനി ഗവണ്നമനച എലമാ
പ്രതനിസനനികേനളയുര  അതനിജസ്പീവനിച്ചുനകേമാണച  മുകന്നമാട്ടച  കപമാകുകേ  തനന്ന  നചയ്യുര.
പനിണറമായനി ഗ്രമാമര നപറ്റു വളര്തനി കകേരളനമാടച കപമാറനി വളര്തനിയ ശസ്പീ. പനിണറമായനി
വനിജയനമാണച  നമ്മുനട  മുഖദ്യമനനി.  ഈ  മുഖദ്യമനനിയുനട  കനതൃതക്വതനില്  എലമാ
പ്രതനിസനനികേകളയുര അതനിജസ്പീവനിക്കമാന ഗവണ്നമനനിനച കേഴനിയുര. 

“ഞങ്ങനളമാരനിക്കലര കതമാറ്റുമടങ്ങമാത സങരജക്വമാലകേളകലമാ

നകേമാനകുഴനിചനിട്ടമാല് ഒന്നനിനനമാന്നമായനിരര 

പനിനന്നയുര ഞങ്ങള് മുളച്ചു നപമാങ്ങുര

നചനങമാടനികചമാട്ടനില് മരനിച്ചു വസ്പീഴുരവനര

ഇങക്വനിലമാബനിങക്വനിലമാകബറ്റുപമാടുര

ഞങ്ങളനിങക്വനിലമാബനിങക്വനിലമാകബറ്റുപമാടുര”

ഈ  പമാര്ട്ടനികയമാടുര  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതദ്യ  പ്രസമാനങ്ങകളമാടുമമാണച
വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ഫമാസനിസ്റ്റുകേളുര  വലതുപക്ഷ  രമാഷസ്പീയക്കമാരുനമലമാര  ഇകപ്പെമാള്
രരഗതനിറങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നതച.  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ഫമാസനിസതനിനനതനിരമായനി  ശക്തമമായ
കപമാരമാട്ടര  നടത്തുന  എനള്ളതുമമാത്രമമാണച  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമനര  അതനിനച
കനതൃതക്വര  നല്കുന്ന മുഖദ്യമനനിയുര  നചയ്യുന്ന കുറമമായനി  അവര് ആകരമാപനിക്കുന്നതച.
ഈ  നവല്ലുവനിളനികേള്  ഏനറടുക്കമാനുള്ള   കേരുതച  കകേരളതനിനന  മതനനിരകപക്ഷ
സമൂഹതനില്  നനിന്നച  ആര്ജ്ജനിനചടുത്തുനകേമാണച  വരുര  നമാളുകേളനില്  ഏറവുര
ഉജ്ജക്വലമമായ ഇടനപടലകേളനിലൂനട വനികേസനവസന്തതനിനന പൂക്കമാലര  കകേരളതനില്
സൃഷ്ടനിച്ചുനകേമാണച എലമാ വനിഭമാഗങ്ങളുകടയുര സര്ക്കമാരമായനി   മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതനിനച
സഹമായകേരമമായനിട്ടുള്ള  പദതനികേളമാണച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  കതമാമസച  ഐസകേച
അവതരനിപ്പെനിച  ബജറനിലൂനട  ഇവനിനട  പ്രതനിഫലനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച.  തസ്പീര്ചയമായുര  ഈ
ഗവണ്നമനനിനച സലധരദ്യര മുകന്നമാട്ടച കപമാകേമാനുള്ള എലമാ കേരുത്തുര ഈ ബജറനിലൂനട
നമുക്കച ആര്ജ്ജനിനചടുക്കമാന കേഴനിയുനമനകൂടനി സൂചനിപ്പെനിച്ചുനകേമാണച ഒരനിക്കല് കൂടനി ഈ
ബജറനിനന പനിന്തമാങ്ങനിനക്കമാണച ഞമാന എനന വമാക്കുകേള് നനിര്ത്തുന.
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ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    നനലനിക്കുന്നച:  സര്,  കകേരളതനിനല  ഒരു  സമാധമാരണ
പകൗരനനന്ന  നനിലയനിലര  കേമാസര്കകേമാടച  ജനിലയനില്  നനിന്നച  വരുന്ന  ഒരു
ജനപ്രതനിനനിധനിനയന്ന  നനിലയനിലര  ഈ  ബഡ്ജറനിനന  അനുകൂലനിക്കമാന  എനനിക്കച
നനിര്വ്വമാഹമനിനലന്നച  ആദദ്യമമായനി  ഞമാന  അറനിയനിക്കുകേയമാണച.  അതുനകേമാണച  ഈ
ബജറനിനന ശക്തനിയമായനി എതനിര്ക്കുന.

ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  കഡമാ.  കതമാമസച  ഐസക്കനികനമാടച  എനനിക്കച  വളനരയധനികേര
ബഹുമമാനമുണച.  ഞമാന  ഈ  സഭയനില്  വരുന്നതനിനച  മുനപുര  നടലനിവനിഷനനില്
അകദ്ദേഹതനിനന ചര്ചകേനളമാനക്ക കകേള്ക്കുകമ്പമാള് അകദ്ദേഹര ഇരനിക്കുന്ന സഭയനില്
വരണനമന്നച ആഗ്രഹമുണമായനിരുന, അതച സമാധനിച്ചു.  പനക്ഷ 2006-07-നല ബജറച
അകദ്ദേഹമമാണച നനിയമസഭയനില് അവതരനിപ്പെനിചതച. ആ ബഡ്ജറനില് അകദ്ദേഹര പൂര്ണ്ണ
വനിശക്വമാസര അര്പ്പെനിചതച ഇസമാമനികേച ബമാങനിലമായനിരുന. 2017-18 ബജറനില് അകദ്ദേഹര
പ്രതസ്പീക്ഷയുര  വനിശക്വമാസവുര  അര്പ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച  കേനിഫ്ബനിയനിലമാണച.  ഇസമാമനികേച
ബമാങച എന്ന അകദ്ദേഹതനിനന പ്രഖദ്യമാപനര ഇകപ്പെമാള് എവനിനടയുനണന്നച അറനിയനില.
അതുകപമാനല തനന്നയമാണച അകദ്ദേഹതനിനന കേനിഫ്ബനിയുര എന്നച പറയമാന ഞമാന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.

കേഴനിഞ  ബജറനില്  പ്രഖദ്യമാപനിച  കേനിഫ്ബനിയുനട  സഹമായകതമാനട
നടപ്പെമാക്കമാനുകദ്ദേശനിച  2,500  കകേമാടനി  രൂപയുനട  പദതനികേള്  എവനിനടനയന്നച
നമുക്കമാര്ക്കുര അറനിയനില. മമാര്ചച മമാസര അവസമാനനിക്കമാന കപമാകുകേയമാണച. ഇതുവനര
35 ശതമമാനര മമാത്രമമാണച പദതനിനചലവച.  കഡമാ. ടനി.  എര. കതമാമസച ഐസക്കനിനന
സക്വപ്ന  പദതനിയമാണച  കേനിഫ്ബനിനയന്ന  കേമാരദ്യതനില്  യമാനതമാരു  സരശയവുമനില.
കേനിഫ്ബനിക്കച ഇതുവനര സമമാഹരനിക്കമാന സമാധനിചതച നവറുര ആയനിരര കകേമാടനി രൂപ
മമാത്രമമാണച.  കേഴനിഞ  ബജറനിനലകപ്പെമാനലതനന്ന  വമാഗമാനമമായനി  ഈ  ബജറനിനല
കേമാരദ്യങ്ങളുര മമാറുനമന്നച പറയമാന ഞമാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.

സരസമാനര കേടുത സമാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനിയനിലൂനടയമാണച കേടനകപമാകുന്നനതന്നച
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനിതനന്ന ഇവനിനട സമ്മേതനിക്കുന.  അതമായതച
1,70,000  കകേമാടനി രൂപയുനട ബജറനില്  16,000  കകേമാടനി രൂപ റവനഷ്യു കേമ്മേനിയമാണച.
സരസമാനതനിനന ആനകേ നപമാതുകേടര 1,50,000 കകേമാടനി രൂപയമാണച. ഇതനിനര്ത്ഥര
കേടനമടുക്കുന്ന തുകേയനില് നനിന്നച  16,000  കകേമാടനി രൂപ നനിതദ്യനനിദമാന നചലവുകേള്ക്കച
മമാത്രര നചലവമാകുന എന്നതമാണച. നമമാതര പദതനി അടങല് 25,000 കകേമാടനി രൂപ
മമാത്രമമാണച.  ഇതനില്  മൂലധനനചലവച   നവറുര  9,000  കകേമാടനി  രൂപയമാണച.
സമാമ്പതനികേ ശമാസ്ത്രജന എന്നച പറയുന്ന നമ്മുനട  ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി ഏതച
ദനിശയനികലയമാണച  നമ്മുനട  സരസമാനനത  നയനിക്കുന്നനതന്നമാണച  എനനിക്കച
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കചമാദനിക്കമാനുള്ളതച.  സക്വപ്ന  കലമാകേകതയമാകണമാ അകദ്ദേഹര നമ്മുനട സരസമാനനത
നയനിക്കുന്നതച?

ഈ ബജറനിനന എതനിര്ക്കമാനുള്ള പ്രധമാനനപ്പെട്ട ഒരു കേമാരണര കേമാസര്കഗമാഡച
ജനിലനയ  കവണത്ര  രസ്പീതനിയനില്  പരനിഗണനിചനിട്ടനിനലന്നതുനകേമാണമാണച.  മറച
ജനിലകേള്ക്കുര ജനിലമാ കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കുര നല്കുന്ന പരനിഗണന കേമാസര്കഗമാഡച ജനിലയച
നല്കേനിയനിട്ടനില. കേമാസര്കഗമാഡച നമഡനിക്കല് കകേമാകളജനിനച ഒരു നയമാലപസ കപമാലര
അനുവദനിചനിട്ടനില.  കകേരളതനില് ഏറവുര രൂക്ഷമമായ കുടനിനവള്ള ക്ഷമാമമനുഭവനിക്കുന്ന
കേമാസര്കഗമാഡച  ജനിലയച  കുടനിനവള്ള  പദതനിക്കച  ഒരു  നയമാലപസ  കപമാലര
അനുവദനിചനിട്ടനില.  എലമാ  ജനിലകേളനിലര  ലബപ്പെമാസച  അനുവദനിച്ചു.  അവനികടയുര
കേമാസര്കഗമാഡച  അവഗണനിക്കനപ്പെട്ടു.  ഇടക്കമാല  ബജറനില്  പറഞ  ഒരു  കേമാരദ്യര
കേമാസര്കഗമാഡച നഗരവനികേസനതനിനച  5  കകേമാടനി രൂപ നല്കുനമന്നമാണച.  ഇനകഡമാര്
കസ്റ്റേഡനിയതനിനച  2  കകേമാടനി  രൂപ  കേമാസര്കഗമാഡച  സനിന്തറനികേച  കസ്റ്റേഡനിയതനിനച  10
കകേമാടനി  രൂപ.  ഇടക്കമാല  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖദ്യമാപനിച  പദതനികേനളമാനര  പുതനിയ
സര്ക്കമാര് റദ്ദേച  നചയ്യുകേയനിനലന്നച  നനിയമസഭയനില് ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  കഡമാ.  ടനി.  എര.
കതമാമസച ഐസകേച പറഞതമാണച.  28-02-2017-ല് ഞമാന നനിയമസഭയനില് ഒരു
കചമാദദ്യര  കചമാദനിചനിരുന.  അങ്ങനന  നനിയമസഭയനില്  ഒരു  പ്രഖദ്യമാപനവുര
നടതനിയനിട്ടനിനലന്നമാണച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മനനി  പറഞതച.  അകദ്ദേഹര  അസതദ്യര
പറഞ  എന്നച  ഞമാന  പറയുന്നനില,  പനക്ഷ  അകദ്ദേഹര  പറഞതച  ശരനിയനലന്നച
ഞമാന പറയുകേയമാണച. കേമാസര്കഗമാഡച മണ്ഡലതനിനല പ്രധമാനനപ്പെട്ട 7 കറമാഡുകേള്ക്കച
ഫണനുവദനിക്കണനമന്നച  ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിരുന.  പനക്ഷ  2  കറമാഡുകേള്ക്കച മമാത്രമമാണച
ഫണനുവദനിചതച.  ബമാക്കനി  മണ്ഡലങ്ങള്ക്കച  നല്കേനിയ  കേണക്കച  ഞമാനനിവനിനട
പറയുകേയമാനണങനില്  എലമാവരുര  നഞട്ടനികപ്പെമാകുര.  നനിലമ്പൂര്  ലബപ്പെമാസച  -  105
കകേമാടനി  രൂപ,  പള്ളനിപ്പുറര-ഇനകഫമാപമാര്ക്കനികലയച  കദശസ്പീയപമാത  –  100  കകേമാടനി
രൂപ, പഴകുറനി-മരഗലപുരര കറമാഡച - 200 കകേമാടനി രൂപ, പൂക്കനിപ്പെറമ്പച-പതനിനമാറനിങ്ങല്
ലബപ്പെമാസച  - 100  കകേമാടനി രൂപ,  പുകതമാട്ട-എസച.എന.  ജരഗ്ഷന  - 300  കകേമാടനി
രൂപ.  ഇങ്ങനന കകേമാടനിക്കണനിനച രൂപ അനുവദനിചകപ്പെമാള്  കേമാസര്കഗമാഡനിനച മമാത്രര
എന്തമാണച  ഇത്ര  അവഗണനനയന്നമാണച  എനനിക്കച  കചമാദനിക്കമാനുള്ളതച.  ഞമാന
ആവശദ്യനപ്പെട്ട  7  കറമാഡുകേളനില്  പ്രധമാനനപ്പെട്ട  ഒരു  കറമാഡച  നമമാഗ്രമാല്പുത്തൂര്-
കചരങഴനികേടപ്പുറര-ലലറച  ഹകൗസച-പള്ളര  കറമാഡമാണച.  മതദ്യനതമാഴനിലമാളനികേള്
തനിങ്ങനിപ്പെമാര്ക്കുന്ന  പ്രകദശത്തുള്ള  കേടലനികനമാടച  നതമാട്ടുരുമ്മേനി  നനില്ക്കുന്ന
നപമാതുമരമാമതച  വകുപ്പെനിനന  കേസ്പീഴനിലള്ള    ഈ  കറമാഡച  നന്നമാക്കമാതതനിനമാല്
മതദ്യനതമാഴനിലമാളനികേള്  സമരതനിലമാണച.  ഈ  കറമാഡനിനന  കേമാരദ്യര
പരനിഗണനിക്കണനമന്നച ഞമാന അകദ്ദേഹകതമാടച കസ്നേഹപൂര്വ്വര ആവശദ്യനപ്പെടുകേയമാണച.
കേമാസര്കഗമാഡച  പമാകക്കജനിനച  90  കകേമാടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചു.  വളനരയധനികേര



504 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച  6, 2017

സകന്തമാഷമുണച.   കേമാസര്കഗമാഡച  ജനിലയുനട  പനികന്നമാക്കമാവസ  പഠനിചച
പരനിഹമാരമമാര്ഗ്ഗങ്ങള്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കമാനമാണച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മുന  ആഭദ്യന്തര
വകുപ്പുമനനി   രകമശച  നചന്നനിതല  മുനകേനയ്യടുതച  പ്രഭമാകേരന  കേമ്മേസ്പീഷനന
നനിയമനിചതച.   വനിവനിധ  പ ദതനികേള്  അകദ്ദേഹര  സര്ക്കമാരനിനച  സമര്പ്പെനിച്ചു.
കേമാസര്കഗമാഡച  ജനിലയുനട  പനികന്നമാക്കമാവസ  പരനിഹരനിക്കമാനമായനി  12,000  കകേമാടനി
രൂപയുനട   പദതനിയമാണച പ്രഭമാകേരന കേമ്മേസ്പീഷന  സമര്പ്പെനിചതച.   ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇക്കമാരദ്യര  പ്രകതദ്യകേര  ശദനിക്കണനമന്നമാണച  എനനിക്കച
പറയമാനുള്ളതച.  എനകഡമാസള്ഫമാന  പമാകക്കജനിനച  10  കകേമാടനി  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയുണമായനി എന്നച ശസ്പീ.  എര.  രമാജകഗമാപമാലന സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.
ഇകൗയനിനട  ഇതുമമായനി  ബനനപ്പെട്ടച  വന്ന  സുപ്രസ്പീര  കകേമാടതനി  വനിധനി
നടപ്പെനിലമാക്കണനമങനില്  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച  രൂപ  ആവശദ്യമമാണച.  ആ  വനിധനി
പുറനപ്പെടുവനിചകപ്പെമാള്  അതച  ഡനി.ലവ.എഫച.നഎ.-കേമാര്  ആകഘമാഷനിച്ചു.  ഇകൗ  വനിധനി
നടപ്പെനിലമാക്കമാന 10 കകേമാടനി രൂപ മതനികയമാ? അതനിനര്ത്ഥര ഇകൗ ഗവണ്നമനച സുപ്രസ്പീര
കകേമാടതനി വനിധനി അരഗസ്പീകേരനിക്കുന്നനില എന്നകല? ഞമാന പ്രസരഗര ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില.

ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി സഭയനില് ബജറച  അവതരനിപ്പെനിക്കമാന
വന്നകപ്പെമാള് ആ നടതവുര ഗമയുനമമാനക്ക കേണകപ്പെമാള് എനനിക്കച അഭനിമമാനമുണമായനി.
എനനിക്കച  അകദ്ദേഹകതമാടച  അസൂയയുര  കതമാന്നനി.  പകക്ഷ  അവസമാനര  എന്തമാണച
സരഭവനിചതച? 'വസ്പീണനിതകലമാ കേനിടക്കുന ധരണനിയനില്;  കശമാണനിതവുമണനിഞകയ്യമാ
ശനിവ,  ശനിവ'  എന്നച  നമുക്കച  പറകയണനി  വന്നനികല.   ഇതച  എന്തുനകേമാണമാണച
സരഭവനിചതച?  സഭയനില് ഒരമാള്ക്കച എനന്തങനിലര ബുദനിമുട്ടച ഉണമായമാല് 141  കപരുര
ഒന്നനിക്കണര.   പകക്ഷ  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  നകേ.എര  മമാണനി  സമാറനികനമാടച  സഭയനില്
രണ്ടുവര്ഷര മുമ്പച കേമാട്ടനിയ ക്രൂരത, പസ്പീഡനര നമുക്കച മറക്കമാന സമാധനിക്കുകമമാ? അതനിനച
ലദവര  നല്കേനിയ  ശനിക്ഷയമാണനിതച.  നമ്മേള്  ഇകപ്പെമാള്  ലദ വകതമാടച  മനമുരുകേനി,
ഹൃദയര  നനമാന്തച  പ്രമാര്ത്ഥനിചമാല്  ഒരുപകക്ഷ  നപനട്ടന്നച  നമുക്കച  ഫലര  കേമാണനില,
പകക്ഷ  ലവകേനിയമാനണങനിലര  അതനിനച  ഫലര  കേമാണുര.  അന്നച  ഈ  സഭയനില്
എന്തമാണച  നടന്നതച?  നബഞനിനച  മുകേളനില്  കേയറനിയനിരുന,  സസ്പീക്കറുനട  കേകസര
മറനിചനിട്ടു,  കേമ്പഡ്യൂട്ടര്  തലനിതകേര്ത്തു.  ഇതച  പമാടനില,  അരുതച  എന്നച
പരനിണനിതപ്രജനമായ  കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  നഎസക്കനിനനങനിലര
പറയമാമമായനിരുന.  അകദ്ദേഹര അതച  പറകഞമാ?  ശസ്പീ.  നകേ.എര മമാണനി  സമാര്  ഒരു
ലദവഭക്തനമാണച.  നമ്മേനളമാനക്ക  മനസനിലമാക്കനിയതുകപമാനല,  അകദ്ദേഹര  ഓകരമാ
ബജറ്റുര അവതരനിപ്പെനിക്കമാന സഭയനില് വരുകമ്പമാള് അതനിരമാവനിനല പള്ളനിയനില്കപമായനി
പ്രമാര്ത്ഥനിചനിട്ടമാണച  വരുന്നതച.   എനന്ന ഇകൗ വനിധതനില് പസ്പീഡനിപ്പെനിച,  എനന്ന ഇകൗ
വനിധതനില്  ബുദനിമുട്ടനിച  ഇകൗ  ആളുകേള്ക്കച  ശനിക്ഷ  നല്കേണകമനയന്നച  അകദ്ദേഹര
ലദവകതമാടച  പ്രമാര്ത്ഥനിചനിട്ടുണമാകേമാര.  കുറചച  ലവകേനി.  'ഉസമാ  ഖര് കമര കദര്  നഹ,
മഗര്  അന്തര്  നഹസ്പീ  കഹ'  എന്നച  ഉറു ദുവനില്  ഒരു  നചമാല്ലുണച.  അവനിനട
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കേമാലവനിളമ്പമുണമായനിരനിക്കമാര പകക്ഷ  ഇരുട്ടച എന്ന ഒന്നച ലദവതനിനന വസ്പീട്ടനിലനില.
അതമാണച ഇവനിനട കേണതച.  ആ ലദവര ശസ്പീ. നകേ.എര മമാണനി സമാറനിനന പ്രമാര്ത്ഥന
സക്വസ്പീകേരനിച്ചുനവന്നതനിനന  നതളനിവമാണച  ബഹുമമാനദ്യനമായ,  ഞമാന  ഏറവുര  കൂടുതല്
ബഹുമമാനനിക്കുന്ന കതമാമസച  നഎസക്കനിനച  ഇകൗ സഭയനില് ഉണമായ ജമാളദ്യത എകന്ന
പറയമാന ആഗ്രഹനിക്കുനള. എര.ടനി.-യുനട പ്രശസമമായ കനമാവലകേനളക്കുറനിനചമാനക്ക
അകദ്ദേഹര പറയുകേയുണമായനി.  പകക്ഷ എര.ടനി.-യുനട കേഥമാപമാത്രങ്ങള്നക്കമാനക്ക ഒരു
പ്രകതദ്യകേതയുണച.  എലമാ  കേഥമാപമാത്രങ്ങളുര  ദുനഃഖ  പരദ്യവസമായനികേളമാണച.   എര.ടനി.-
യുനട  ഏതച  കനമാവല്  പരനികശമാധനിചമാലര  എലമാ  കേഥമാപമാത്രങ്ങള്ക്കുര  ഒരു
ദുരന്തമുണമാകേമാറുനണന  കേമാണമാര.  അതമാണച  ഇകൗ  ബജറനിലമുണമായതച.   ഇകൗ
ബജറനിനന  അവസമാനര  നമ്മേള്  കേണതുര  അതമാണച.  എര.ടനി.-യുനട  പ്രശസമമായ
കനമാവലകേളമാണച കേമാലര,  അസുരവനിതച,  നമാലനകേട്ടച,  മഞച എന്നനിവ. 'കേമാല'തനിനല
കസതുവനിനനയുര  'അസുരവനിതനി'നല  കഗമാവനിന്ദേനകുട്ടനിയുനടയുര  'നമാലനകേട്ടനി'നല
അപ്പുണ്ണനിയുനടയുര  അവസതനന്നയമാണച  ഇകൗ  ബജറനിനുര  എനപറയമാന  ഞമാന
ആഗ്രഹനിക്കുന.  സക്വപ്നര  ആര്ക്കുര  കേമാണമാര.  പകക്ഷ  യമാഥമാര്ത്ഥദ്യര  മനറമാന്നമാണച.
എലമാവരമാലര അവഗണനിക്കനപ്പെട്ടച, ആള്ക്കൂട്ടതനില് തനനിചമാകുര നമ്മുനട മനനി എന്ന
കേമാരദ്യതനില്  യമാനതമാരു  സരശയവുമനില.   'മഞനി'നല  വനിമലയുനട  ഗതനിവരുര
ജനതയച.  വരുര  വരുര എന്ന പ്രതസ്പീക്ഷ മമാത്രര  ബമാക്കനി.  ഇരുട്ടനിനന ആത്മമാവനിനല
ഭമാന്തന  കവലയുധനനയമാണച  എനനിക്കച  ഓര്മ്മേവരുന്നതച.   എലമാ  സക്വപ്നങ്ങളുര
തകേര്ന്നച  അഞച  വര്ഷര  കേഴനിയുകമ്പമാള്  കകേരള  ജനത  അക്ഷരമാര്ത്ഥതനില്
ഭമാന്തരമാകുര.  കകേരളനത വസ്പീണ്ടുര  ഭമാന്തമാലയമമാക്കനി മമാറനിയതനിനന ഉതരവമാദനിതക്വര
ലവകേമാനത   ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഏനറടുകക്കണനി  വരുനമന്നച  പറകയണനി
വന്നതനില്  എനനിക്കച  വളനരയധനികേര  സങടമുണച.  കകേരളതനിനന  അഭനിമമാനമമായ
എര.ടനി.-നയ ഉദരനിക്കുകമ്പമാള് അകദ്ദേഹര പറയമാന ശമനിച ജസ്പീവനിതതനിനന ആഴര
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  മനനിക്കറനിയനില.  ജസ്പീവനിതര  കേമാണണര,  സക്വപ്നര
മതനിയമാക്കണനമന്നമാണച  എനനിക്കച   പറയമാനുള്ളതച.   കേനിഫ്ബനിയനില്  ഗള്ഫച
വദ്യവസമായനികേള്  പണര  തരുനമന്നമാണച  പറയുന്നതച.  ഗള്ഫച  വദ്യവസമായനികേളുനട
കേസ്പീശയനിലള്ള മണനികപഴ്സമാകണമാ നമ്മുനട എ.എസച., ഭരണമാനുമതനി എന്നച പറയുന്നതച?
അതമാണച എനനിക്കച കചമാദനിക്കമാനുള്ളതച. ഞമാന ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില.

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രമാകജഷച: സര്, കപമായനിനച ഓഫച ഓര്ഡര്.......

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    നനലനിക്കുന്നച:  സര്,  എനനിക്കച എനന സമയര അവസമാനനിച്ചു.
ഒരു  കപമായനിനച  ഓഫച  ഓര്ഡറുര  ഇല.  എനനിക്കച  കേമാരുണദ്യ  നബനവലനച
ഫണനിനനക്കുറനിചമാണച  പറയമാനുളളതച.  കേമാരുണദ്യ  നബനവലനച  ഫണച   സസ്പീര
മരഗലമാപുരനത ആശുപത്രനികേളനില്കൂടനി  വദ്യമാപനിപ്പെനിക്കണനമന്നമാണച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട
ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനികയമാടച എനനിക്കച പറയമാനുള്ളതച.  അതുകപമാനല  വനസതനിക്കച
5  ശതമമാനര  വമാറച നനികുതനി ബമാധകേമമാണച.  പകക്ഷ  bakery shortening  എന്നതച



506 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച  6, 2017

ശമാസ്ത്രസ്പീയ ഭക്ഷദ്യസുരക്ഷമാ നനിയമപ്രകേമാരര വനസതനിയമാണച.  എന്നമാല് കകേരള വമാറച
നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള  വനിലവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  bakery  shortening  ആയനി  വനസതനി
ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടനിലമാതതുനകേമാണച .... (ലമക്കച ഓഫച).......

2.00 PM]

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമാകജഷച:  സര്,  കപമായനിനച  ഓഫച  ഓര്ഡര്.   റൂള്  307,
അകദ്ദേഹതനിനന മണ്ഡലതനില് 100 കകേമാടനി രൂപ കേനിട്ടമാതതുനകേമാണച കകേരളതനിനല
മുഴുവന  ആളുകേള്ക്കുര  ഭമാന്തച  വരണനമന്ന  വനിവമാദ  പരമാമര്ശമമാണച  അകദ്ദേഹര
നടതനിയതച. ഇതച സഭമാ കരഖകേളനില് ഉണമാകേമാന പമാടനില.* 

മനി  .   നചയര്മമാന: സഭമാകരഖ പരനികശമാധനിക്കമാര.

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമാമചന്ദ്രന: സര്,  കകേരള സരസമാനതനിനന സര്വ്വകതമാന്മുഖമമായ
വനികേസനര  ലക്ഷദ്യമനിട്ടച  ബഹുമമാനദ്യനമായ  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  സഭയനില്
അവതരനിപ്പെനിച ബജറനിനന ഞമാന സര്വ്വമാത്മനമാ പനിന്തമാങ്ങുകേയമാണച.   അടനിസമാന
സകൗകേരദ്യവനികേസനതനില്  ഉകൗന്നനിനക്കമാണച  വരുരകേമാലമമാറങ്ങള്ക്കനുസൃതമമായ
പദതനികേള്  ഉള്നക്കമാളന്ന  ബജറനിനന   കകേരള  സമൂഹര  ഹൃദയതനില്
ഏറ്റുവമാങ്ങനിക്കഴനിഞ.  വനിഭവസമമാഹരണതനിനച  പുതുവഴനികേള്  വനിഭമാവന
നചയ്തുനകേമാണച  കൂടുതല്  നനികുതനിഭമാരര  ജനങ്ങളനില്  അടനികചല്പ്പെനിക്കമാനതയുര
സമാമൂഹദ്യസുരക്ഷനിതതക്വ പദതനികേള്  വനിഭമാവനര നചയ്യുന്ന ബജറച ഏനറ ശകദയവുര
മമാതൃകേമാപരവുമമാണച.  സരസമാനതനിനന ശക്തനിയുര ദകൗര്ബലദ്യങ്ങളുര മനസനിലമാക്കനി
മുനഗണനമാ  കമഖലകേള്  നനിശയനിചച  നസ്പീതനിപൂര്വ്വമമായ  വനിഭവവനിതരണര
സമാധദ്യമമാക്കുന്ന  നമ്മുനട  ബജറനിനന  മമാനുഷനികേമുഖര  കലമാകേര  വളനര
പ്രതദ്യമാശകയമാനടയമാണച  വസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച.  കനമാട്ടച  അസമാധുവമാക്കലനിനന
ആഘമാതതനിനനയുര  അഞച  വര്ഷനത  യു.ഡനി.എഫച.  ഭരണര  തമാറുമമാറമാക്കനിയ
സമാമ്പതനികേ  രരഗനത  നകേടുതനികേളുനടയുര  പശമാതലതനില്  കകേരളതനിനുര
സരസമാനനത ജനങ്ങള്ക്കുര പ്രതദ്യമാശയുര ആത്മവനിശക്വമാസവുര പകേര്നനല്കുന്ന
ബജറമാണച   എല്.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാരനിനുകവണനി  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി
കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  നഎസകേച  ഇകൗ  സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിചതച.
പശമാതലസകൗകേരദ്യ വനികേസനതനിനനയുര ജനകക്ഷമ പദതനികേളുനടയുര പുതുയുഗര
വമാഗമാനര  നചയ്യുന്ന  ബജറച  നപമാതുവനിഭദ്യമാഭദ്യമാസതനിനുര  നപമാതുജനമാകരമാഗദ്യ
പദതനികേള്ക്കുര അഭൂതപൂര്വ്വമമായ ഉകൗന്നലമാണച നല്കുന്നതച.  സര്ക്കമാരനിനന വരവച-
നചലവച കേണക്കുകേള് സരബനനിച കേമാഴ്ചപ്പെമാടച എന്നതനിലപരനി എലമാ പരനിധനികേനളയുര
പരനിമനിതനികേനളയുര  ലരഘനിചച വനിഭവസമമാഹരണതനിലര  ഭമാവനി  കകേരളതനിനച

*  സഭമാദദ്യക്ഷനന ഉതരവനിന പ്രകേമാരര കരഖയനില് നനിലനനിര്തമാന തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.
(ഫ.നമ്പര്.1019/ഇ.ബനി/2017/നനി.നസ.)
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അടനിതറ  പമാകുന്ന  വനികേസന  പരനികപ്രക്ഷദ്യര  മുകന്നമാട്ടുവയ്ക്കുന്നതനിലര  ബജറച
പരമ്പരമാഗത  സങല്പ്പെങ്ങനള  മറനികേടക്കുകേയമാണച.  ജനജസ്പീവനിതര  ദുസഹമമാക്കനിയ
ഏറവുര  കേടുത  നവല്ലുവനിളനിയമായ  വനിലക്കയറര  കനരനിടമാന   കൂടുതല്  തുകേ
വകേയനിരുതനിയതുമുതല് സ്ത്രസ്പീ ശമാക്തസ്പീകേരണവുര സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുകവണനി പ്രകതദ്യകേ വകുപ്പെച
രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതടക്കര  ജസ്പീവനിതതനിനന  സര്വ്വതലങ്ങനളയുര  സര്ശനിക്കുന്നതമായനി
ബജറനിനന  മമാറമാന  കേഴനിഞനവനള്ളതച  ഇകൗ  ബജറനിനന  പ്രകതദ്യകേതയമാണച.
കകേരളതനിനന  പരമ്പരമാഗത  നതമാഴനില്  കമഖലകേളുനട  സരരക്ഷണവുര
ലവവനിദദ്യവല്ക്കരണവുര  അര്ഹമമായ  പരനിഗണന  കനടനിയകപ്പെമാള്
സരസമാനതനിനന ഭമാവനി മുന്നനില്ക്കണച പുതനിയ നതമാഴനിലവസരങ്ങള്ക്കച ബഡ്ജറച
വഴനിതുറക്കുനനവന്നതച  ആശക്വമാസകേരമമാണച.  കകേരളതനിനന  സമസകമഖലകേളനിലര
വനികേസനനമതനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷദ്യകതമാനട  സരസമാനതച  രൂപസ്പീകൃതമമായ
കേനിഫ്ബനി  ചരനിത്രതനിനല  ഏറവുര  വലനിയ  നനികക്ഷപ  പദതനിയമായനി
മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച. നടപ്പുസമാമ്പതനികേ വര്ഷനത ബജറനില് വലതുര നചറുതുമമായ
ഭൂരനിഭമാഗര  നനിര്മ്മേമാണ  പ്രവൃതനികേളുര  കേനിഫ്ബനിയനിലൂനടയമാണച  പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുള്ളതച.
കേനിഫ്ബനിനയ സരബനനിചച പ്രതനിപക്ഷതനിനച വലനിയ ആശങയമാണുള്ളതച.  

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപഡ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്)

ഒരു  ഭമാഗതച  ആശങയുയര്ത്തുകമ്പമാള്  അകത  സക്വരതനില്തനന്ന  അവര്
അവരവരുനട  മണ്ഡലങ്ങളനിനല  വനികേസനനതക്കുറനിച്ചുര  അവരവര്  പ്രതനിനനിധമാനര
നചയ്യുന്ന  ജനിലകേളുനട  വനികേസനനതക്കുറനിച്ചുര  വമാകതമാരമാനത ആവശദ്യങ്ങള്
ഉന്നയനിക്കുകേയുര നചയ്യുന. ബഹുമമാനദ്യനമായ എന.എ. നനലനിക്കുന്നച അകദ്ദേഹതനിനന
പ്രസരഗതനിനന  ആദദ്യ  പമാദതനില്  ബജറനിനന  നഖശനിഖമാന്തര  എതനിര്ക്കുകേയുര
ഇതനില്  യമാനതമാരു  പ്രതസ്പീക്ഷയുമനിനലന്നച  സമാപനിക്കമാനുര  അകത  സമയര
കേമാസര്കഗമാഡച ജനിലയുനട പരനിമനിതനികേള് ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനുര ശമനിച്ചു എനള്ളതച
ഒരു  നനവരുദദ്യമമായമാണച  കതമാന്നനിയതച.  ജനങ്ങനള  ആശക്വസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
മമാത്രമല  ബഡ്ജറച.  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  ജനങ്ങനള  ആശക്വസനിപ്പെനിക്കമാനകവണനി
മമാത്രമുള്ളവരല.  ജനങ്ങളുനട  സക്വപ്നങ്ങള്ക്കച  സമാക്ഷമാത്കേമാരര  കേനണതമാനുള്ള
ഉതരവമാദനിതക്വവുര  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കുണച.  കകേരളനത  ഒന്നമായനിക്കണ്ടുനകേമാണച
ഇകൗ ബജറനിലൂനട ആ ഉതരവമാദനിതക്വര നനിര്വഹനിക്കുകേയമാണച  ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി
നചയ്തനിട്ടുള്ളതച  എന്നതച  പ്രകതദ്യകേ  പ്രശരസ  അര്ഹനിക്കുന്ന  കേമാരദ്യമമായനി
ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന  ഞമാന  ആഗ്രഹനിക്കുന.   കേഴനിഞ  അഞച  വര്ഷനത
സരഭവങ്ങള്  നമാര  വനിശകേലനര  നചകയ്യണതുണച.  സരസമാനനത  ഒന്നമായനി
കേമാണമാനുര  സന്തുലനിത  വനികേസന  പ്രക്രനിയയച  രൂപര  നല്കേമാനുര  കേഴനിഞ  അഞച
വര്ഷക്കമാലര  കേഴനിഞനിട്ടനില.  അസന്തുലനിതമമായ  വനികേസനമമാണച  നടന്നനിരുന്നതച.
ചനില പ്രകതദ്യകേ കമഖലകേള്ക്കച പ്രകതദ്യകേ പരനിഗണന നല്കുന്ന അവസയമായനിരുന
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അന്നച  സരജമാതമമായനിരുന്നതച.  ചനില  ജനിലകേള്  തനന്ന  അവഗണനിക്കനപ്പെട്ടനിരുന.
കകേരളതനില് എലമാ ജനിലകേളനിലര നമഡനിക്കല് കകേമാകളജച അനുവദനിചകപ്പെമാള് നകേമാലര
ജനിലയച നമഡനിക്കല് കകേമാകളജച നല്കേമാന തയ്യമാറമാകേമാത ഒരു ഗവണ്നമനമായനിരുന
യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്നമനച  എന്നതച  ഇകൗ  സന്ദേര്ഭതനില്  പ്രകതദ്യകേര
ഓര്മ്മേനപ്പെടുതമാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.  യു.ഡനി.എഫച.  ഭരണകേമാലതച
ഭൂമമാഫനിയകേള്  ദയമാരഹനിതമമായനി  പ്രകൃതനിനയ  കദമാഹനിക്കുന്ന
സമാഹചരദ്യനമമാരുക്കനിയതനിനന  ഫലമമായനി  വയകലലകേള്  നനികേതനപ്പെട്ട
അവസയമാണുണമായനിരുന്നതച.  കുനകേള്  നനിരപ്പെമാക്കനിയുര  അനധനികൃതമമായനി  പമാറ
ഖനനര  നചയ്തുര  ഭൂമനിയുനട  രക്തധമനനികേളമായ  നദനികേളനില്നനിന്നച  മണലൂറനിയുര
കകേരളതനിനന  ഭൂപ്രകൃതനിയുനട  നനനസര്ഗ്ഗനികേ  സക്വഭമാവര  നഷ്ടനപ്പെടുതനി.  ഇതനിനന
ഫലമമായനി  നമാര  പ്രകൃതനിയുനട  തനിരനിചടനികേള്  കനരനിടുകേയമാണച.  കൃഷനി  നചയ്യമാന
സമാഹചരദ്യമനിലമാനത  കൃഷനിഭൂമനി  തരനിശുനനിലങ്ങളമായനി.  കകേരളര  കേര്ഷകേനന
ആത്മഹതദ്യമാ നനിലങ്ങളമായനി മമാറനി. പുഴകേള് വറനിവരണച ദമാഹജലതനിനമായനി മനുഷദ്യര്
ഏനറ ബുദനിമുട്ടുന്ന അവസയനിനലതനിച്ചു. നമ്മുനട കൃഷനിയുര കേമാര്ഷനികേ സരസമാരവുര
അപ്രതദ്യക്ഷമമാകുന്ന സമാഹചരദ്യതനികലയ്നക്കതനിച നനിങ്ങള് കകേരളസ്പീയനന വനിഷര
തസ്പീണനിയ  ഭക്ഷണതനിനന  ഉപകഭമാക്തമാക്കളമാക്കനി  മമാറ്റുകേയമായനിരുന.  ഇടതുപക്ഷ
ജനമാധനിപതദ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്നമനച  അധനികേമാരതനികലറനിയകപ്പെമാള്തനന്ന
കകേരളതനിനന  കേമാര്ഷനികേ  കമഖല  പുനരുജ്ജസ്പീവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള്
നടപ്പെനിലമാക്കനിത്തുടങ്ങനി.  ജനകേസ്പീയ ഇടനപടലനിലൂനട കൃഷനി നമ്മുനട സരസമാരതനിനന
ഭമാഗമമാനണനര എലമാവരുര പമാടകതയനിറങ്ങണനമനമുള്ള അവകബമാധര സൃഷ്ടനിച്ചു.
കേമാര്ഷനികേ കമഖലയനിലണമായ ചനില ചലനങ്ങള്ക്കച കപ്രരകേമമായനി ബജറനിനന ഏറവുര
വലനിയ അടങല് തുകേയമായ 2,106  കകേമാടനി രൂപ നസ്പീക്കനിവച്ചു.  മണ്ണച,  ജലസരരക്ഷണ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച  102  കകേമാടനി  രൂപ  നനിശയനിചനിരനിക്കുന.  നനലച ല
സരഭരനിക്കുന്നതനിനച  700  കകേമാടനി  രൂപയുര  പചക്കറനി  സരഭരണതനിനച  85  കകേമാടനി
രൂപയുര  നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുന.  യു.ഡനി.എഫച.  ഭരനിചനിരുന്ന  കേമാലതച  കകേരളതനിനല
ഭൂരനിപക്ഷര  നപമാതുകമഖലമാ  സമാപനങ്ങളുര  നഷ്ടതനിലമായനിരുന  പ്രവര്തനിചതച.
നകേടുകേമാരദ്യസതയുനടയുര  ധൂര്തനിനനയുര  വനിളനനിലങ്ങളമായനിരുന  നപമാതുകമഖലമാ
സമാപനങ്ങള്. നപമാതുകമഖലമാ സമാപനങ്ങളനില് നകേ.എസച.ഡനി.പനി. ഉള്നപ്പെനട പല
സമാപനങ്ങളുര  ഇന്നച  ലമാഭതനികലയച  മമാറനിനക്കമാണനിരനിക്കുന.  കകേരളതനിനല
ഏറവുര  വലനിയ  കസവന  കമഖലയമായ  നകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.-നയ  നനിങ്ങള്
പമാപ്പെരമാക്കനി.  ഇതച  നനിയനനിചനിരുന്ന  കമധമാവനികേളുനട  അഴനിമതനിയുര  ധൂര്ത്തുര
നകേടുകേമാരദ്യസതയുരമൂലര  അവനിടനത  ജസ്പീവനക്കമാര്ക്കച  ശമ്പളരകപമാലര
നകേമാടുക്കമാന  വകേയനിലമാതമായനി.  നപനഷന  പറനിയ  ഉകദദ്യമാഗസനമമാര്ക്കച
നപനഷന  ലഭനിക്കമാനത  വന്നതനിനനതുടര്ന്നച  എത്രകപരമാണച  ആ  കേമാലയളവനില്
ആത്മഹതദ്യയച വനികധയരമായനിട്ടുള്ളതച എന്നതുര നമാര ഓര്കക്കണതുണച. 2017-18 നന
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'കസവച നകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.'  വര്ഷമമായനി  പ്രഖദ്യമാപനിചച  3,000 കകേമാടനി രൂപ ബജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇതച  നതമാഴനിലനിനനയുര  നതമാഴനിലമാളനികേനളയുര
കസ്നേഹനിക്കുന്ന  ഒരു  ഗവണ്നമനനിനച  മമാത്രര  നചയ്യമാന  കേഴനിയുന്ന  കേമാരദ്യമമാണച.
യു.ഡനി.എഫച. ഭരണകേമാലനത കകേരളതനിനല പരമ്പരമാഗത നതമാഴനില് കമഖലകേളുനട
സനിതനി  നമുനക്കലമാര  അറനിയമാവുന്നതമാണച.  സമൂഹതനിനല  ഏറവുര  പമാവനപ്പെട്ടവര്
നതമാഴനിനലടുക്കുന്ന  പരമ്പരമാഗത  വദ്യവസമായങ്ങള്  തകേര്ചയുനട  വക്കനില്
നനില്ക്കുകമ്പമാഴമാണച  ഇകൗ  ഗവണ്നമനച  അധനികേമാരതനികലറനിയതച.  കുതഴനിഞ
നയങ്ങളുര അഴനിമതനിയുര ധൂര്ത്തുരമൂലര കകേരളതനിനല കേശുവണനി കമഖല തകേര്ന.
നകേമാലര  ജനിലയനില്  മമാത്രര  മൂന്നരലക്ഷര  കുടുരബങ്ങള്  പട്ടനിണനിയനിലമായനി.  നമ്മുനട
ബജറച  കേശുവണനി  വദ്യവസമായനത  പുനരുജ്ജസ്പീവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച  ക്രനിയമാത്മകേമമായ
പദതനി തയ്യമാറമാക്കനിയനിരനിക്കുന. കതമാട്ടണനി സരഭരണതനിനമായനി 30 കകേമാടനി രൂപയുര
ബമാങനിനല  കുടനിശ്ശനികേ  തസ്പീര്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  80  കകേമാടനി  രൂപയുര
നസ്പീക്കനിവചതുകൂടമാനത സക്വകേമാരദ്യ കേശുവണനി ഫമാകറനികേനള സഹമായനിക്കുന്നതനിനച  20
കകേമാടനി  രൂപയുര  നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുന.  ഇതനില്നനിന്നച  ഇകൗ  ഗവണ്നമനനിനന
പമാവനപ്പെട്ടവകരമാടുള്ള  ഉതരവമാദനിതക്വര  മനസനിലമാക്കമാവുന്നതമാണച.  കകേരളതനിനല
പമാര്ശക്വവല്കൃത സമൂഹതനിനന ഉപജസ്പീവന കമഖലയമായ കേയര് വദ്യവസമായതനിനന
ഉന്നമനതനിനമായനി അസരസ്കൃത സമാധനങ്ങളുനട  ലഭദ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച  128
കകേമാടനി  രൂപയമാണച  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതച.  കകേരളതനിനന  സര്വകതമാന്മുഖ
വനികേസനതനില് നനിസ്തൂലമമായ പങച വഹനിചവരമാണച പ്രവമാസനികേള്. പ്രവമാസനി കലമാകേര
ഇന്നച  വളനര  അരക്ഷനിതമമാണച.  പല  രമാജദ്യങ്ങളനില്നനിനര  പ്രവമാസനികേള്
മടങ്ങനിവരനികേയമാണച.  പ്രവമാസനികേളുനട കവദനകേള് നമ്മുനടയുര ദുനഃഖമമാണച.  ഇടതുപക്ഷ
ജനമാധനിപതദ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്നമനച  അതച  മനസനിലമാക്കുന.  അവരുനട
കക്ഷമനപനഷന  500  രൂപയനില്നനിന്നച  2,000  രൂപയമാക്കനി  വര്ദനിപ്പെനിച
തസ്പീരുമമാനനത  ഞമാന  അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയമാണച. കസ്നേഹപൂര്ണ്ണമമായ  പരനിചരണവുര
ചനികേനിതയുര  നമ്മുനട  സര്ക്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനില്നനിന്നച ലഭനിക്കണനമന്നച  നമാര
ആഗ്രഹനിക്കുന.  ജസ്പീവനിതനനശലസ്പീ  കരമാഗങ്ങളുള്നപ്പെനടയുള്ള  എലമാ  കരമാഗങ്ങള്ക്കുര
മരുന്നച സകൗജനദ്യമമായനി  ലഭനിക്കണനമനര നമാര  ചനിന്തനിക്കുന.  ഇകൗ ആഗ്രഹങ്ങളുനട
സമാക്ഷമാത്കേമാരര  നമ്മുനട  ബജറനിലൂനട  സമാധദ്യമമാണച.  ഗവണ്നമനച  ആവനിഷ്കരനിചച
നടപ്പെനിലമാക്കനിവരുന്ന "ആര്ദര  മനിഷന" കകേരള  ജനതയുനട  ആകരമാഗദ്യ
പരനിപമാലനതനില്  നൂതനമമായ  ഒരു  ചുവടുവയ്പമാണച.  ആകരമാഗദ്യകമഖലയനില്  1309
കഡമാകര്മമാരുള്നപ്പെനട  5257  തസനികേകേള്  പുതനിയതമായനി  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച
ഇകൗ  ബജറച  ലക്ഷദ്യമനിടുന.  അകതമാനടമാപ്പെര  ആധുനനികേ  ചനികേനിതമാ  സകൗകേരദ്യങ്ങള്
എലമാ  സര്ക്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനിലര  ലഭദ്യമമാക്കുന.  ഇടതുപക്ഷ
ജനമാധനിപതദ്യമുന്നണനി  ഗവണ്നമനച  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര  ആരരഭനിച
സരസമാനനത നപമാതുവനിദദ്യമാലയങ്ങനള ജനകേസ്പീയ ഇടനപടലനിലൂനട  കലമാകകേമാതര
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നനിലവമാരതനികലയ്നക്കതനിക്കുന്ന  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  സരരക്ഷണയജര  കലമാകേര
ഉറ്റുകനമാക്കുന്ന  പദതനിയമാണച.  ഓകരമാ  പകൗരനുര  ജസ്പീവനിക്കുന്ന  ചുറ്റുപമാടനിലള്ള
വനിദദ്യമാലയതനിനന  പുകരമാഗതനിയനില്  അവനനക്കൂടനി  പങമാളനിയമാക്കുന്ന
വനികേസനമമാതൃകേ  നനിതദ്യനൂതനമമായ  ഒരമാശയര  തനന്നയമാണച.  ഭമാവനിതലമുറനയ
കലമാകകേമാതര ബകൗദനികേ നനിലവമാരതനികലയ്ക്കുയര്ത്തുന്നതനിനുര പ്രകൃതനിയുര സമൂഹവുര
തമ്മേനിലള്ള  ബനര  സുദൃഢമമാക്കുന്നതനിനുര  ഇകൗ  പദതനിയനിലൂനട  സമാധദ്യമമാകുനമന്ന
കേമാരദ്യതനില് സരശയമനില.  ഇതച കലമാകേതനിനുതനന്ന മമാതൃകേയമാകുന്ന പദതനിയമായനി
മമാറമാന  കപമാകുകേയമാണച.  വനിദദ്യമാലയങ്ങളുനട  ഭകൗതനികേ  പുകരമാഗതനിയനില്
നപമാതുസമൂഹതനിനന  പങമാളനിതര  ഉറപ്പുവരുതനി  വനിദദ്യമാലയങ്ങള്  മനികേവനിനന
കകേന്ദ്രമമാക്കുന്ന  പദതനി  ആരരഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഇങ്ങനന  സമസ  കമഖലനയയുര
സര്ശനിക്കുന്ന  ജകനമാപകേമാരപ്രദമമായ  ഇകൗ  ബജറനിനന  ഞമാന  ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി
പനിന്തമാങ്ങനിനക്കമാണച അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    ഡനി  .    നകേ  .    മുരളനി  : സര്,  ഞമാന ഈ ബജറനിനന അനുകൂലനിക്കുകേയമാണച.
ഒറവമാക്കനില്  പറഞമാല്  മലയമാളനികേള്ക്കച  ആകവശവുര   ആഹമാദവുര  നനിറയ്ക്കുന്ന
അത്ഭുതനപ്പെടുതലമാണനിതച,  നവറുനത  പറയുന്നതല.  ബജറച  അവതരനിപ്പെനിച
പശമാതലര  പരനികശമാധനിചമാല്  അതച  മനസനിലമാകുര.  ഡസ്പീകമമാണനിനനറകസഷന
ഏല്പ്പെനിച സമാമ്പതനികേ പ്രതദ്യമാഘമാതര, നകേമാടുര വരള്ചയുനട നകേടുതനികേള്, കേഴനിഞ
ഭരണതനില് നനികന്നറ്റുവമാങ്ങനിയ ഒഴനിഞ ഖജനമാവനികലയച  പണര ഒഴുകേനിനയതമാന
വരമാവുന്ന കേമാലവനിളരബര എന്നസ്പീ പ്രതനികൂല സമാഹചരദ്യങ്ങനള അതനിമകനമാഹരമമായനി
അതനിജസ്പീവനിക്കമാന  ഇകൗ  ബജറനിനമായനി  എന്നതമാണച  ഇതനിനന  കമനയുര
സക്വസ്പീകേമാരദ്യതയുര.  എലമാവരുര കേവനിതയുര കേഥയുര പറഞമാണച തങ്ങളുനട വമാദങ്ങനള
പനിനബലനപ്പെടുത്തുന്നതച.  അങ്ങനനനയങനില്  ചങ്ങമഴ  കൃഷ്ണപനിള്ളയുര  ഇകൗ
ബജറനിനനക്കുറനിചച പമാടനിയനിട്ടുണച, "എനന്തമാരത്ഭുത കസ്നേഹ സകൗഭഗര, എനന്തമാരമാദര്ശ
സകൗരഭര".  തസ്പീര്ചയമായുര  ഇകൗ  ബജറനിനനക്കുറനിചച  അങ്ങനനതനന്ന
നനിര്വചനിക്കമാവുന്നതമാണച. കകേരളസ്പീയ സമാമൂഹദ്യ ജസ്പീവനിതതനിനന സമസ കമഖലനയയുര
പരനിഗണനിക്കമാന  ഇകൗ  ബഡ്ജറനിലൂനട  കേഴനിഞനിട്ടുണച.  ഇതച  മനസനിലമാകേമാതതച
യു.ഡനി.എഫച.നുര ബനി.നജ.പനി. ക്കുര മമാത്രമമാണച. കകേരളതനിനല ജനങ്ങള്  നപമാതുനവ
ഇകൗ  ബജറനിനന  അരഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുര  സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുര  നചയ്യുനനണനള്ളതച
പത്രങ്ങള്  വമായനിചമാല്  നമുക്കച  മനസനിലമാക്കമാന  സമാധനിക്കുര.  കകേരളനത
പുനനഃസൃഷ്ടനിക്കമാനുര  നവസ്പീകേരനിക്കമാനുര  ഗവണ്നമനച  ഏനറടുത  ദകൗതദ്യങ്ങളുര
നതരനഞടുപ്പെച  വമാഗമാനങ്ങളുര  ഇകൗ  ബജറനിനല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലൂനട
സഫലസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച.   കേനിഫ്ബനി  വഴനി  മലകയമാര  തസ്പീരകദശ  ലഹകവകേള്ക്കച
കകേമാടനികേള്  മമാറനിവചനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഭമാവനിയനില്  അതച  നടപ്പെനിലമാകുകമ്പമാള്
കകേരളതനിനന മുഖഛമായ തനന്ന മമാറുര.  അതനിനന അനുകൂലനിക്കുകേയകല കവണതച;
എങ്ങനനയമാണച  കകേരളനത  കസ്നേഹനിക്കുന്ന  ഒരമാള്ക്കച  ഇകൗ  നനിര്കദ്ദേശനത
എതനിര്ക്കമാന  കേഴനിയുന്നതച.   നപമാതുമരമാമതച  വകുപ്പെനിനച  ശക്തമമായ  ഒരു
കനതൃതക്വമുണച.  ഇകൗ  സഭയുനടയുര  നമാടനിനനയുര  പ്രശരസ  പനിടനിച്ചുപറനിയ
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ബഹുമമാനദ്യനമായ  നപമാതുമരമാമതച  വകുപ്പുമനനി   ജനി.  സുധമാകേരന  സമാറനിനച
ആവശദ്യതനിനച  കേമാശുനകേമാടുതമാല്  വനികേസനതനിനന  വനിഷ്ണുകലമാകേര  കകേരളതനില്
സൃഷ്ടനിക്കുര.   ഇകൗ  നചറനിയ  കേമാലയളവനില്തനന്ന  അകദ്ദേഹര  അതച
നതളനിയനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.   പശമാതല  സകൗകേരദ്യ  വനികേസന  രരഗതച  ഒകട്ടനറ
പദതനികേള്  എലമാ  മണ്ഡലങ്ങളനിലര  പ്രഖദ്യമാപനിചനിട്ടുനണനള്ളതുര  ഇകൗ  ബജറനിനന
കനട്ടങ്ങളനില് ഒന്നമാണച.    വനിദഗ്ദ്ധ  സര്കവ്വയ്ക്കുര  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യമാറമാക്കുന്നതനിനുര
കവണത്ര  കവഗതയുര  ചടുലതയുര  ആവശദ്യമമാണച;  അതനിനുള്ള  ജമാഗ്രത
പുലര്തണനമന്നച  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയമാണച.   മരണര  മണരപടനിക്കുന്നതുകപമാനല
ഉഷ്ണക്കമാറച  വസ്പീശനിനടക്കുന്ന  സമകേമാലനികേ  ഊഷര  കകേരളതനിനച  സമാന്തക്വനതനിനന
കുളനിര്കേമാറമായനി  മമാറുകേയമാണച  ഇകൗ  ബജറച.   പ്രകൃതനിസകൗഹൃദ  ബജറമാണനിതച.
വയകലലകേള്ക്കച  10  ശതമമാനര  വര്ദന,  പചക്കറനി  ഉത്പമാദനതനില്
സക്വയരപരദ്യമാപ്തത,  10  കകേമാടനി  മരങ്ങള്  നട്ടുപനിടനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള  പദതനി,  മണ്ണച-
ജലസരരക്ഷണ  പദതനി,  കേമാട്ടനിനുള്ളനില്  നസ്പീര്തട  ജലസരരക്ഷണര,  സക്വകേമാരദ്യ
ഭൂമനിയനില്  മരരവചച  പനിടനിപ്പെനിക്കുന്നവര്ക്കച  ധനസഹമായര.  മഞനിനല  ലനനനിറമാള്
തടമാകേരകപമാനല  ഹരനിത  കകേരളതനില്  ജലസമൃദനിയുനട  പഴയകേമാലര
വസ്പീനണടുക്കമാനുള്ള പദതനികേള്.  Nature  is  man's  inorganic  body.   He  must
maintain continuous dialogue with it,  if he is not to die എന്ന മമാര്കദ്യന
നനിലപമാടച  ആദരപൂര്വ്വര ബഹുമമാനദ്യനമായ ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി ഇകൗ ബജറനിലൂനട
അനുസ്മരനിക്കുകേയമാണച.       വമാഗമാനങ്ങള് പമാലനിച്ചുനകേമാണച കക്ഷമ നപനഷനുകേള്
വര്ദനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിച്ചു.  അതനിനനനയലര അഭനിനന്ദേനിക്കമാതനിരനിക്കമാന
ആര്ക്കമാണച കേഴനിയുന്നതച?    ബജറനിനന  മറുപടനി  പ്രസരഗതനിനലങനിലര  കേര്ഷകേ
നപനഷനന  സരബനനിച്ചുള്ള  അവദ്യക്തതയുനട  മറനസ്പീക്കുനമന്നച   കേര്ഷകേസമൂഹര
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയമാണച.  കക്ഷമ നപനഷനുകേള് ലകേനസ്പീട്ടനി വമാങ്ങനിയ നനിര്ദനരുനട,
വൃദജനങ്ങളുനട ആനന്ദേക്കണ്ണസ്പീരനിനച സമാക്ഷദ്യര വഹനിചവരമാണച നമ്മേള്. വസ്പീണ്ടുര അതച
വര്ദനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  അങ്ങനന  ഇതച  പമാവനപ്പെട്ടവര്ക്കുള്ള ബജറമായനി  മമാറനി.
അതുകപമാനല എല്.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്നമനനിനന നതരനഞടുപ്പെച വമാഗമാനമമായനിരുന
സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ. അതുര ഇകൗ ബജറനിലൂനട  സഫലസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച.  പനിങച കേണ്കടമാള്
റൂമുകേള്,  സക്വയര  പ്രതനികരമാധ  പരനിശസ്പീലനതനിനച  സഹമായര,  നഷല്ട്ടര്  കഹമാരസച,
കഷമാര്ട്ടച കസ്റ്റേ കഹമാരസച, വണ് കസ്റ്റേമാപച ലക്രസനിസച നസനര്, കപമാലസ്പീസനില് വനനിതമാ
നബറമാലനിയന, വനനിതമാ കപമാലസ്പീസച കസ്റ്റേഷനുകേള്, വനനിതമാ കപമാലസ്പീസച ഓഫസ്പീസറുനട
പഞമായതച  തല  സന്ദേര്ശനര,  ലലരഗനികേ  അക്രമനികേളുനട  പബനികേച  രജനിസ്റ്റേര്,
ഇരകേള്ക്കച സരരക്ഷണതനിനുര പുനരധനിവമാസതനിനുര സഹമായര എന്നനിവ അതനില്
പ്രധമാനനപ്പെട്ടവയമാണച.  ഒ.എന.വനി.  പമാടനിയതുകപമാനല,  "മമാരനനയല,
മണവമാളനനയല,  മമാനര  കേമാക്കുനമമാരമാങ്ങളനയ"  മമാനര  കേമാക്കുന്ന  ആങ്ങളനയ
കേമാത്തുനനില്ക്കുന്ന  കകേരളസ്പീയ  സ്ത്രസ്പീതക്വതനിനച   കനരമാങ്ങളയമായനി  മമാറുകേയമാണച  ഇകൗ
ബജറച.  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതദ്യമുന്നണനി  ഗവണ്നമനച  അഗതനികേകളമാടുര,
നനിരമാലരബകരമാടുര  ഭനിന്നകശഷനിക്കമാകരമാടുര  കേരുണമാര്ദമമായ  സമസ്പീപനമമാണച  ഇകൗ
ബഡ്ജറനിലൂനട  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച.  ഭനിന്നകശഷനിക്കമാര്ക്കുള്ള   ആകരമാഗദ്യ
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ഇനഷക്വറനസച പദതനിയമായ സക്വമാവലരബന പദതനിയനില് ബധനിരനരയുര മൂകേനരയുര
ഉള്നപ്പെടുതണനമന്ന  അഭനിപ്രമായരകൂടനി  പരനിഗണനിക്കണര.  ജസ്പീവനിത  ലശലസ്പീ
കരമാഗങ്ങള്ക്കച  സബച നസനറുകേള്വഴനി സകൗജനദ്യമമായനി മരുന്നച വനിതരണര നടതനിയ
ഇകൗ ഗവണ്നമനനിനന പമാവനപ്പെട്ടവര് ഒരനിക്കലര മറക്കനില.  ഇന്നനികപ്പെമാള്  ആകരമാഗദ്യ
സര്കവ്വയനില് പ്രകേടമമായനിട്ടുള്ളതച, കദശസ്പീയ തലതനില് കകേരളര പ്രകമഹ കരമാഗതനില്
മൂന്നമാമതച   എതനിനനില്ക്കുനനവന്നമാണച.   ഒകട്ടനറ  സമാധമാരണക്കമാര്  പ്രകമഹ
കരമാഗനികേളമാണച.  അവര്ക്കച  സകൗജനദ്യമമായനി  മരുന്നച  ലഭനിക്കുകേനയനള്ളതച  നചറനിയ
കേമാരദ്യമല.  ഇവനിനട  കേഴനിഞ  ബജറ്റുകേളനില്  ഒനര  കേമാണമാന  കേഴനിയമാത  ഏറവുര
വലനിനയമാരു  പ്രകതദ്യകേത,  പ്രമാകദശനികേ  അസന്തുലനിതമാവസകയമാ,  കേക്ഷനി രമാഷസ്പീയ
പക്ഷപമാതകമമാ ഇകൗ  ബജറനില് ഇനലനള്ളതമാണച.    യു.ഡനി.എഫച.  അരഗങ്ങളുനട
മണ്ഡലങ്ങളനില്   ഒകട്ടനറ   വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  പ്രഖദ്യമാപനങ്ങളമാണച
വന്നനിട്ടുള്ളതച.  എനന മണ്ഡലതനിനന നതമാട്ടടുത മണ്ഡലനത പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന്ന
ശസ്പീ.  നകേ.  എസച.  ശബരസ്പീനമാഥനന  ഒരു  പ്രസമാവന  കേണ്ടു.  115  കകേമാടനി   രൂപ
അകദ്ദേഹതനിനന  മണ്ഡലതനില്  ബജറച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലൂനട  വനനവന്നതനില്
ആഹമാദപൂര്വ്വര  അകദ്ദേഹര  പ്രസമാവനയനിറക്കനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.   എനന
മണ്ഡലതനില് അത്രയുര പ്രഖദ്യമാപനങ്ങളനില.    ഒനരണച  പദതനികേള്കൂടനി  മറുപടനി
പ്രസരഗതനില്  പ്രഖദ്യമാപനിക്കുനമന്നച  ഞമാന  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയമാണച.  യു.ഡനി.എഫച.
കേനിഫ്ബനിനയ  സരബനനിചമാണച  വലനിയ  ആകക്ഷപമുന്നയനിക്കുന്നതുര  ആശങ
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുന്നതുര.  ഇകൗ  സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനി  അതനിജസ്പീവനിക്കമാന,  നനികുതനി
വര്ദനവനിലമാനത,  കനമാട്ടച  നനികരമാധനതനിനന  പ്രതദ്യമാഘമാതങ്ങള് നമ്മുനട  മുമ്പനില്
കേസ്പീറമാമുട്ടനിയമായനി  നനില്ക്കുകമ്പമാള്  മറച  മമാര്ഗ്ഗങ്ങള്  അവലരബനിക്കകണ?
അതുനകേമാണമാണകലമാ  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനുര   യു.ഡനി.എഫച.  കേമാലനത
പമാനനിരഗച  കബമാര്ഡച  അരഗമമായനിരുന്ന  ശസ്പീ.  സനി.  പനി.  കജമാണുര   കേനിഫ്ബനികയമാടച
ആശയപരമമായനി  കയമാജനിക്കുന്നതച.  ഇതനികലയച  പണനമത്തുകമമാ,
പ്രമാവര്തനികേമമാകുകമമാ,  സക്വപ്ന പദതനിയമാകുകമമാ എനള്ളതമാണച അവരുനട ആശങ.
ഭമാവനിയനില്  ഇതനികലയച   പണര  വന്നച  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങനളലമാര
സമാദദ്യമമാകുകമ്പമാള് ആശങനയമാനക്ക   മമാറുര.  ഇങ്ങനന കപമായമാല് കകേരളതനില്
എല്.ഡനി.എഫച.-നച  ഭരണത്തുടര്ച  ഉണമാകുനമന്നതച  യു.ഡനി.എഫച.-നച
മനസനിലമാകുനണച.  ആ  ആശങയനിലമാണച  യു.ഡനി.എഫച.  ഇവനിനട  ബഹളര
കേമാണനിക്കുന്നനതന്നമാണച  നമ്മുനട  കൂട്ടതനില്  നനിന്നച  ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷരസസ്പീര്
പ്രസരഗനിചതച. കകേരളമമാനകേ നവസ്പീകേരനിക്കുന്ന യജതനില് കസ്നേഹപൂര്വ്വര തലസമാന
ജനിലകയയുര  പരനിഗണനിചതനില്  പ്രകതദ്യകേ  നന്ദേനിയുണച.  തനിരുവനന്തപുരതച  ലലറച
നമകടമാ,  തനിരുവനന്തപുരര  നമഡനിക്കല്  കകേമാകളജനിനന  വനികേസനര,  വമാമനപുരര,
കേരമന  നദനികേളുനട   നറഗുകലററനിനച  പദതനി,  കേനിള്ളനി-ഇ.എര.എസച  അക്കമാഡമനി
കറമാഡച,  നവഞമാറമൂടച   ലബപ്പെമാസച,   നപമാനമുടനി,  കകേമാവളര,  വര്ക്കല,  നനയ്യമാര്
ടൂറനിസര  വനികേസനര   തുടങ്ങനിയവ  അതനില്  ഉള്നപ്പെടുര.  ഇത്രയുര  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇകൗ  ബജറനില്  വനനവനള്ളതച  ജനങ്ങളമാനകേ
ആഹമാദകതമാനടയമാണച  കേമാണുന്നതച.   ഇകൗ  ബജറനിനന  കനമാക്കനി  ഞങ്ങള്ക്കച
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ഒനമനിനലന്നച  പറയമാന   ആരുമനിനലന്നതമാണച  ഏറവുര  വലനിയ  പ്രകതദ്യകേത.
യു.ഡനി.എഫച.  വര്ഗ്ഗസ്പീയതനയ   എതനിര്ക്കുന;  എല്.ഡനി.എഫച.  വര്ഗ്ഗസ്പീതനയ
തമാകലമാലനിക്കുനനവന്നച  പറയുന്നതച  എന്തച  അസരബനമമാണച.   കകേരളതനിനല
മുഖദ്യമനനിക്കച എതനിരമായനി ഒരു വര്ഗ്ഗസ്പീയ ഭമാന്തന നടതനിയ നകേമാലവനിളനിനക്കതനിനര
ഇകൗ  സഭയനില്  പ്രകമയര  പമാസമാക്കനിയതച  കുറച്ചുമുമ്പമാണച.    വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ശക്തനികേള്
ഹമാലനിളകേനി  ഇതരതനിലള്ള   ഭസ്പീഷണനി  ഉയര്ത്തുന്നതച  ഇടതുപക്ഷ
കനതമാക്കനമാര്നക്കതനിനര  മമാത്രമമാനണന്നച   ഓര്ക്കണര.  കദശസ്പീയ  തലതനില്
വര്ഗ്ഗസ്പീയതനയ  എതനിര്ക്കുന്ന  കകേമാണ്ഗ്രസനിനന  അവര്ക്കച  ഭയമനില.  കേമാരണര
ഇന്നനലങനില്  നമാനള  ഇവനരനക്കമാണച  ഉപകയമാഗമുനണന്നച  അവര്ക്കറനിയമാര.
കകേരളതനില്  കകേമാ-ലസ്പീ-ബനി സഖദ്യര പരസ്പീക്ഷനിചതച  എത്രകയമാ തവണ ഇകൗ സഭയനില്
ചര്ച  നചയ്തനിട്ടുള്ളതച  ആളുകേളറനിഞതകല.  കേഴനിഞ  നതരനഞടുപ്പെനിനന  കേമാരദ്യര
ഇവനിനട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  കേഴനിഞ  നതരനഞടുപ്പെനില്   കനമതച  യു.ഡനി.എഫച.-നന
സനിതനി എന്തമായനിരുന.  ബനി.നജ.പനി. യുനട ശസ്പീ. ഒ. രമാജകഗമാപമാല് എങ്ങനനയമാണച
ഇകൗ  സഭയനിനലതനിയനതന്നച  മനസനിലമാക്കണര.  ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ആനണനി
പറഞതമായനി,   പത്രങ്ങളനില്  വന്നതുകപമാനല   പകേല്  യു.ഡനി.എഫച.-ഉര  രമാത്രനി
ആര്.എസച.എസച.-ഉര  ബനി.നജ.പനി.  യുമമായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  രസ്പീതനി
അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള ജമാഗ്രത കകേമാണ്ഗ്രസച കനതൃതക്വര കേമാണനിക്കണര. അനലങനില്
കകേമാണ്ഗ്രസച  ഉണമാകേനില.  കകേമാണ്ഗ്രസച  ഉണമാകേണനമന്നച  തനന്നയമാണച  നമ്മുനട
ആഗ്രഹര. ഇന്നച കകേമാണ്ഗ്രസച  എവനിനടയുണച. കദശസ്പീയ തലതനില് കകേമാണ്ഗ്രസനിനന
സനിതനി  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണനനമാനക്ക  അറനിയമാവുന്നതകല.
കദശസ്പീയതലതനില്  എതനിര്ക്കമാന  കകേമാണ്ഗ്രസനിനച  നകേല്പ്പെനിലമാത
അവസയനികലയച  മമാറുകേയമാണച.  വര്ഗ്ഗസ്പീയതനയ  നചറുക്കമാന,  ബനി.നജ.പനി.
അധനികേമാരതനില്  വരമാതനിരനിക്കമാന  ഒരു  ഘട്ടതനില്  യു.പനി.എ.  ഗവണ്നമനനിനച
പനിന്തുണ നല്കേമാന  തയ്യമാറമായവരമാണച ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതദ്യമുന്നണനി.   ഞങ്ങള്
എലമാക്കമാലത്തുര   വര്ഗ്ഗസ്പീയതകയമാടച  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനിലമാത  കപമാരമാട്ടമമാണച
നടതനിയനിട്ടുള്ളനതന്ന ചരനിത്രര മറനകപമാകേരുതച. 

ഇകൗ  ബജറനിനന  എതനിര്ക്കുന്നതനില്  എങ്ങനനയമാണച  ബനി.നജ.പനി.-യുര
യു.ഡനി.എഫച.-ഉര  ഒകര  തൂവല്പക്ഷനികേളമായനി  മമാറുന്നതച.   അവര്  രണ്ടുര
അവലരബനിക്കുന്ന  സമാമ്പതനികേ  നയങ്ങളുനട  പ്രകതദ്യകേത  നകേമാണമാണതച.
ബദലകേനളകയമാ  പ്രതനികരമാധങ്ങനളകയമാ  അവര്  ഇഷ്ടനപ്പെടുന്നനില.   അതനിനന
അടനിസമാനതനിലമാണച  ഒകര  അഭനിപ്രമായങ്ങളനികലയച  വരുന്നതച.   ഇകൗ  അപകേടര
തനിരനിചറനിയമാനമാകേണനമനള്ളതമാണച  ഞങ്ങള്ക്കച  സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച.    ഇവനിനട
മുഖദ്യമനനിനയ  പല  രൂപതനില്  ആകക്ഷപനിക്കമാനുര  ആക്രമനിക്കമാനുനമമാനക്ക
മുതനിരുനണച.  കദശസ്പീയ  തലതനില്തനന്ന  ഇകൗ  ഗവണ്നമനനിനന  കേരുതച
മനസനിലമാക്കനിയതുനകേമാണമാണച മുഖദ്യമനനിയുനട തലയച വനില പറയമാന ഒരു വര്ഗ്ഗസ്പീയ
ഭമാന്തനന ഇളക്കനിവനിടുന്നതച.  അതനിനനതനിനര ശക്തമമായ നടപടനിനയടുക്കമാനകപമാലര
തയ്യമാറമാത  ഒരവസയമാണച  ഇനഡദ്യയനിലള്ളതച.   എന്നമാല്  അതനിനലമാനര
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തളര്നകപമാകുന്ന  ഒരു  വദ്യക്തനിതക്വമല  മുഖദ്യമനനിയുകടനതന്നച  കകേരളസ്പീയര്ക്കറനിയമാര.
അകദ്ദേഹനത 'ഇരട്ടചങന'  എനന്നമാനക്ക വനികശഷനിപ്പെനിക്കുനണച.  'ചങച'  ഒകന്നയുള,
പനക്ഷ  ആ  ചങനില്  മമാനവസ്പീയതയുണച,  സമാധമാരക്കമാകരമാടുള്ള  കസ്നേഹമുണച.
കകേരളനത  നവസ്പീകേരനിക്കമാനുള്ള  നനിശയദമാര്ഢദ്യമുണച.   പ്രതനിസനനികേളനില്
പതറമാത  കേമ്മേഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  കേരുത്തുണച.   അതുനകേമാണമാണച  അകദ്ദേഹര  ധസ്പീരനമായനി
മമാറുന്നതച.   ശസ്പീ.  എര.  ടനി.  വമാസുകദവന  നമായര്,   '  ഒരു  വടക്കന  വസ്പീരഗമാഥ'
സനിനനിമയനില് 'ചന്തു'വനിനനനക്കമാണച   "അരനികങ്ങമാടര് കചകേവനര അടുതറനിഞമാകല
അകേര കേമാണമാന കേഴനിയൂ,  കേകഠമാര  ഭമാവര  ഒരുറുക്കുര തണ്ടുരകപമാനല നകേമാണ്ടുനടന്നച
ഗുരുക്കുള്  ശസ്പീലനിച്ചു.   ഇനനി  അതച  വനിടമാന  വയ്യകലമാ.”എന്നച  ഒരു  വമാചകേര
പറയനിപ്പെനിക്കുനണച. കക്ഷമനപനഷനുകേള് വര്ദനിപ്പെനിചച വസ്പീട്ടനിനലതനിചകപ്പെമാള്, ഓകരമാ
ഫയലര  ഓകരമാ  ജസ്പീവനിതമമാനണന്നച  ബഡ്യൂകറമാക്രസനിനയ  കേര്ശനമമായനി
ഓര്മ്മേനിപ്പെനിചകപ്പെമാള്,  സ്ത്രസ്പീ  പസ്പീഡകേനരയുര  സമാമൂഹദ്യവനിരുദനരയുര  തുറുങനിലടയമാന
ശക്തമമായ നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിചകപ്പെമാള്, ഒകട്ടനറ ജനപക്ഷ തസ്പീരുമമാനങ്ങനളടുതകപ്പെമാള്
കകേരളവുര  മലയമാളനികേളുര  മുഖദ്യമനനിനയ  അടുതറനിഞച  അകേര  കേണ്ടു.   കേമാലര
കകേരളതനിനമായനി കേരുതനിവച കേരുതമാണച ഇകൗ മുഖദ്യമനനിനയന്ന തനിരനിചറനിവച ഇന്നച
കകേരളതനിനുണച.   അതച  പ്രതനിപക്ഷവുര  മനസനിലമാക്കനിത്തുടങ്ങനിനയന്നമാണച
കതമാനന്നതച.  "വരമാനനിരനിക്കുന്ന വസന്തകേമാലതനിനന അധനിപനുര നസ്പീനയന്നറനിഞ"
എന്നച ശസ്പീ. ബമാലചന്ദ്രന ചുള്ളനിക്കമാടച പമാടനിയതച പനിണറമായനിനയ കൂടനി ഉകദ്ദേശനിചമാണച
എന്നച  നമുക്കച  കേരുതമാര.   എന്തമായമാലര  എര.  ടനി.,  പ്രതനിപക്ഷനതക്കുറനിച്ചുര
പറഞനിട്ടുനണന്നമാണച എനനിക്കച കതമാനന്നതച.  അകദ്ദേഹതനിനന കനമാവല്  'കേമാലര',
സുമനിത്രനയനക്കമാണച  പറയനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച,  "കസതുവനിനനനര  ഒരമാകളമാകട
ഇഷ്ടമുണമായനിരുനള,  കസതുവനികനമാടച  മമാത്രര.”  ഒരല്പ്പെര  വകേകഭദര  നകേമാടുതച
പറഞമാല്  'കകേമാണ്ഗ്രസനിനനനര  ഒന്നനികനമാടുമമാത്രകമ  ഇഷ്ടമുണമായനിരുനള,
അധനികേമാരകതമാടച  മമാത്രര.'   ആ മകനമാഭമാവര ഉകപക്ഷനിക്കണര.  ഇകൗ നമാടനിനച നന
പകേരമാനുതകുന്ന,  കകേരളനത  നവസ്പീകേരനിക്കമാന  പ്രകയമാജനനപ്പെടുന്ന,  എലമാവരമാലര
അരഗസ്പീകേരനിക്കനപ്പെടുന്ന ഇകൗ ബജറനിനന അനുകൂലനിക്കമാന തയ്യമാറമാകേണര.  അതമാണച
കകേരളകതമാടച  നചയ്യമാന  കേഴനിയുന്ന  നസ്പീതനി.   'കേനിഫ്ബനി'കയമാടച  ഇവര്  വലനിയ
വനികരമാധനമമാനക്ക പറയുനനണങനിലര ഒരല്പ്പെര മുമ്പമാണച ബഹുമമാനദ്യനമായ എന. എ.
നനലനിക്കുന്നച    'കേനിഫ്ബനി'യനില്നനിന്നച  തനന  മണ്ഡലതനില്  കറമാഡച  കവണനമന്നച
ആവശദ്യനപ്പെട്ടതച.  കേനിഫ്ബനി  വനിജയനിക്കുനമന്നച  അവര്ക്കറനിയമാര.  എന്തമായമാലര
നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കുതകുന്ന  ഇകൗ  ബജറനിനന  ഒരനിക്കല്  കൂടനി  അനുകൂലനിച്ചുനകേമാണച
ഞമാന എനന വമാക്കുകേള് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബമാഹനിര: സര്,  ഞമാന  ഇകൗ  ബജറനിനന
എതനിര്ക്കുകേയമാണച.   ഇകൗ  ബജറച  നനിരമാശമാജനകേമമാണച.   ഒരു  എര.ടനി/  കേസ്പീബനി
ബജറമാണനിതച.   'എര.ടനി'  എനപറയുന്നതനിലൂനട  ഞമാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച  empty
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എന്നമാണച  അതമായതച  കേഴമ്പനിലമാത  കേമാലനിയമായ  ബജറമാണനിതച.   'കേസ്പീബനി'
എനപറഞമാല്  കചമാര്ന്ന  ബജറച  എന്നമാണച.   അങ്ങനനയുള്ള  ഇകൗ  ബജറനിനന
അനുകൂലനിക്കമാന യമാനതമാരു നനിര്വ്വമാഹവുമനില.  കേഴനിഞ പ്രമാവശദ്യര ബഹുമമാനദ്യനമായ
ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ബജറച  അവതരനിപ്പെനിചതച  ശസ്പീനമാരമായണ  ഗുരുവനിനന
കൂട്ടുപനിടനിച്ചുനകേമാണമായനിരുന.  മരനിച്ചുകപമായ ശസ്പീനമാരമായണ ഗുരുവനിനച കകേരളനതയുര
ഇകൗ  ബജറനിനനയുര  രക്ഷനിക്കമാന  കേഴനിയനിനലനള്ള  പുതനിയ  കേമ്മേഡ്യൂണനിസ്റ്റേച
കബമാകധമാദയമമായനിരനിക്കമാര ഒരുപനക്ഷ ഇപ്രമാവശദ്യര ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുന്ന ശസ്പീ.  എര.ടനി.
വമാസുകദവന നമായനര കൂട്ടുപനിടനിച്ചുനകേമാണച ബജറച അവതരനിപ്പെനിക്കമാന കപ്രരനിപ്പെനിചതച.
കേനിഫ്ബനി  ഒരു സക്വപ്നമമാനണന്നച  ഇവനിനട  എലമാവരുര പറഞ.  അതനിനച  ഏറവുര
വലനിയ ഉദമാഹരണമമാണച കേഴനിഞ പ്രമാവശദ്യര കേനിഫ്ബനിയനില് പറഞനിരനിക്കുന്ന ഒരു
പദതനിയുര  നവളനിചര  കേണനിട്ടനില  എന്നതച.   ഒരു  പദതനിക്കുര  എ.എസച.
നകേമാടുതനിട്ടനില.   എനന  മണ്ഡലതനില്  പറഞ  ഒരു  വര്ക്കുര  ഒരടനികപമാലര
മുകമ്പമാട്ടുകപമായനിട്ടനില.  ഇകൗ രസ്പീതനിയനിലമാണച കേനിഫ്ബനി കപമാകുന്നനതങനില് ഇനതമാനക്ക
ഒരു വദ്യമാകമമാഹമമായനി  അവസമാനനിക്കുനമനള്ള കേമാരദ്യതനില് യമാനതമാരു തര്ക്കവുമനില.
യമാഥമാര്ത്ഥദ്യ കബമാധകതമാടുകൂടനിയുള്ള യമാനതമാരു നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുര ഇകൗ ബജറനിലനില.
ജനി.എസച.ടനി.  വഴനി,  നനികുതനി  വര്ദനവനിലൂനട  വരുമമാനര  കനടമാനമന്നമാണച
ബഹുമമാനനപ്പെട്ട ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി വനിശക്വസനിക്കുന്നതച.  എന്നമാല് 21.1 ശതമമാനര
വരുന്ന  നനികുതനികയതര  വരുമമാനനതക്കുറനിചച  യമാനതമാരു  പരമാമര്ശവുര  ഇകൗ
ബജറനിലനില.   റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി  കൂടനിനക്കമാണനിരനിക്കുകമ്പമാള്  ജനി.എസച.ടനി.  വഴനിയുര
കേനിഫ്ബനി നകേമാണ്ടുര  രക്ഷനപ്പെടുനമന കേരുതനി  ഒരു കമമാഹവലയര  തസ്പീര്ത്തുനകേമാണച
മുകന്നമാട്ടുകപമായമാല് കകേരളര രക്ഷനപ്പെടുകമമാ?  ഒരനിക്കലര രക്ഷനപ്പെടനിനലന്നമാണച ഞമാന
വനിശക്വസനിക്കുന്നതച.  എലമാ  വനിഭമാഗര  ജനങ്ങള്ക്കുര  നനിരമാശമാജനകേമമായ  ഒരു
ബജറമാണനിതച.   ഞമാന  വരുന്നതച  കേമാലനിക്കറച  എയര്കപമാര്ട്ടനിനന  സമസ്പീപ
പ്രകദശത്തുനനിന്നമാണച.  കേമാലനിക്കറച  എയര്കപമാര്ട്ടനിനന തകേര്ക്കമാന ഗൂഢമമായ ശമര
നടക്കുനനവന്നച  ഇന്നച  രമാവനിനലകപമാലര  ശദ  ക്ഷണനിക്കലനിലൂനട   സഭയുനട
ശദയനില്  നകേമാണ്ടുവന്നതമാണച.  എന്നമാല്  കേമാലനിക്കറച  എയര്കപമാര്ട്ടനിനന
നവസ്പീകേരണനതക്കുറനികചമാ  വനികേസനനതക്കുറനികചമാ  ഒരക്ഷരരകപമാലര  ഇകൗ
ബജറനിലനില എന്നതനിനമാലമാണച മലബമാറുകേമാനര സരബനനിചനിടകതമാളര ഇകൗ ബജറച
ഏനറ  നനിരമാശമാജനകേമമാകുന്നതച.   ജനകേസ്പീയമാസൂത്രണര  വരുനനവന്നച  പറയുന.
റനിചമാര്ഡച  ഫമാങനിമമാര്  വസ്പീണ്ടുര  കകേരളര  വമാഴുന്ന  കേമാലഘട്ടതനികലയച
ജനകേസ്പീയമാസൂത്രണരവഴനി  കകേരളനത  നകേമാണ്ടുകപമാകുര  എനള്ളതച  നമുക്കച
ആശങകയമാടുകൂടനി  മമാത്രകമ  കകേള്ക്കമാന  കേഴനിയുകേയുള.  നഡ്യൂനപക്ഷ-മുസസ്പീര-
പനികന്നമാക്ക വനിഭമാഗങ്ങനള സരബനനിചനിടകതമാളര ഇകൗ ബജറച നനിരമാശമാജനകേമമാണച.
പുതനിയ  യമാനതമാരു  പദതനിയുമനില.   സമാമൂഹദ്യകക്ഷമ  കമഖലനയ  ഇകൗ  ബഡ്ജറച
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പൂര്ണ്ണമമായുര  അവഗണനിക്കുന.   ഇനഡദ്യയനിനല  നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങള്  പ്രകതദ്യകേനിച്ചുര
മുസസ്പീങ്ങള്  അരക്ഷനിത  കബമാധതനിലമാനണന്നച  നമുക്കറനിയമാര.   അവര്ക്കമാശക്വമാസര
പകേരുന്ന  ഒരു  പദതനിയുമനില.      ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ഡനി.  നകേ.  മുരളനി  മുഖദ്യമനനി
പനിണറമായനി  വനിജയനന  ആര്.എസച.എസച.  വനിരുദ  നനിലപമാടനിനനക്കുറനിചച
പറയുകേയുണമായനി.   എന്നമാല്  ലഫസലനിനന  ഘമാതകേനര  പനിടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
എലമാ  കേക്ഷനികേളുര  ഒന്നമായനികചര്നനകേമാണച  എന.എചച.  ഉപകരമാധനിച്ചുനകേമാണ്ടുള്ള
സമരര  നടകതണനിവന.   ലഫസലനിനന  കുടുരബതനിനച  ആശക്വമാസര  പകേരുന്ന
സഹമായര ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടച ഇല എനള്ള മറുപടനിയമാണച ബഹുമമാനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി
ഇവനിനട  പറഞനിട്ടുള്ളതച.   കകേരളതനില്  UAPA  (നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്തന
നനികരമാധന  നനിയമര)  നടപ്പെനിലമാക്കുകമ്പമാള്  മുസസ്പീര  പണ്ഡനിതനമാരുര
പ്രകബമാധകേരുമമാനണങനില്  അവരുനട  കമല്  UAPA  ചുമത്തുന.   ലഫസലനിനന
നകേമാന്നവര്നക്കതനിനര   UAPA  ഇല.   ശശനികേല  ടസ്പീചര്  വര്ഗ്ഗസ്പീയവനിഷര  ചസ്പീറ്റുന്ന
പ്രസരഗങ്ങള്  നടത്തുന,  അവനിനടയുര  UAPA  ഇല.  എര.എര.  അക്ബറനിനുകമല്
UAPA  ചുമത്തുന.   ഇങ്ങനനയുള്ള  വനികവചനര  കകേരളതനിനല  മുസസ്പീര
നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങകളമാടച കേമാണനിക്കുകമ്പമാള് തസ്പീര്ചയമായുര ഇകൗ ബജറനിനലങനിലര അതനിനച
ആശക്വമാസര പകേരുന്ന ചനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് കവണതമായനിരുന.   അതുകപമാനലതനന്ന
കകേരളതനിനല  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലനയ  സമഷ്ടമമാക്കുന്ന  നനിരവധനി  പദതനികേള്
എല്.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്നമനച നകേമാണ്ടുവനനവന്നച ഇവനിനട ശസ്പീ.  ആര്.  രമാമചന്ദ്രന
പ്രസരഗനിക്കുന്നതച  കകേട്ടു.  അങ്ങനന  സമഷ്ടമമാക്കുന്നതുനകേമാണമാണച
അവസമാനമനികപ്പെമാള്  ബരഗമാളനില്നനിന്നച  അരനി  നകേമാണ്ടുവകരണനി  വന്നതച.
ബരഗമാളനില്നനിന്നച  അരനി  നകേമാണ്ടുവരമാന  അവനിനടനയമാരു  'മമത'  ഉള്ളതച  നന്നമായനി.
കേമ്മേഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  പമാര്ട്ടനി  അവനിനടനനിന്നച  കപമായതുനകേമാണച  അവനിനടനനിന്നച
കകേരളതനികലയച  അരനി  നകേമാണ്ടുവരമാന  കേഴനിഞനവന്നമാണച  കതമാനന്നതച.
വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ കമഖലയുമമായനി ബനനപ്പെടുതനി വലനിയ പദതനികേളുനണന്നമാണച ഇവനിനട
പറയുന്നതച.   വനിദദ്യമാഭദ്യമാസരരഗതച  കമനയുനട  കകേന്ദ്രങ്ങളുര  അതുകപമാനലതനന്ന
ആയനിരതനിലധനികേര  കുട്ടനികേള്  പഠനിക്കുന്ന  എലമാ  സ്കൂളുകേളനിലര  പശമാതല
സകൗകേരദ്യനമമാരുക്കുന്നതനിനച  3  കകേമാടനി രൂപ നല്കുര എനന്നമാനക്ക പറയുന.  എലമാര
കേനിഫ്ബനിയനിലൂനടയമാണച,  നടനന്നങനില്  കേമാണമാര,  പ്രതസ്പീക്ഷകേള്  ഞങ്ങളുര
ലകേവനിടുന്നനില.  പനക്ഷ ഇകൗ പ്രതസ്പീക്ഷ എവനിനട നകേമാനണതനിക്കുനമന്നച അറനിയനില.
ഏതമായമാലര  നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസനത  ശക്തനിനപ്പെടുത്തുനമന്നച  പറയുന്ന
പ്രഖദ്യമാപനനത  ഞങ്ങള്  സക്വമാഗതര  നചയ്യുന.   സക്വമാശയകമഖലയനില്  ഫസ്പീസച
വര്ദനിപ്പെനിക്കമാന  സകൗകേരദ്യര  നചയ്തുനകേമാടുത്തുനകേമാണച,  ലകനി  നമായരുനട  ലമാ
അക്കമാദമനിക്കച എലമാ സകൗകേരദ്യവുര നചയ്തുനകേമാടുത്തുനകേമാണച,  ഒകരസമയരതനന്ന രണച
മുഖവുമമായനി  ഇകൗ  ബജറനില്  നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസനത  ശക്തനിനപ്പെടുത്തുനമന്നച
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പറഞതനില് ആത്മമാര്ത്ഥതയുകണമാ എന്ന കേമാരദ്യതനില് എനനിക്കച  ആശങയുണച.
ഹയര്  നസക്കനറനി  കമഖലയനിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  നമുക്കറനിയമാര.  2500  അധദ്യമാപകേ
തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിക്കുനമന്നമാണച  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറഞനിട്ടുള്ളതച.
യു.ഡനി.എഫച. ഗവണ്നമനച അധനികേമാരതനില്നനിന്നച കപമാകുകമ്പമാള് 3000 അധദ്യമാപകേ
തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള തസ്പീരുമമാനനമടുതനിരുന. 16-1-2016-നു കശഷമുള്ള
എലമാ  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്നമനച  തസ്പീരുമമാനങ്ങളുര  കേക്വമാഷച  നചയ്യനപ്പെട്ടച
കേനിടക്കുകേയമാണച.   ഇകപ്പെമാള്  2500  അധദ്യമാപകേര്ക്കുമമാത്രകമ  നനിയമനര
നകേമാടുക്കൂനവന്നമാണച  പറയുന്നതച.   3500-ല്പ്പെരര  അധദ്യമാപകേര് ഹയര് നസക്കനറനി
കമഖലയനിലണച.  ലഹസ്കൂള് തലങ്ങളനിലര  ലപ്രമറനി നസക്ഷനുകേളനിലര അധദ്യമാപകേ
നനിയമനര  നടക്കുന്നനില.   ഇവനിനട  പശമാതല  സകൗകേരദ്യനമമാരുക്കനിയതുനകേമാണ്ടുര
നകേട്ടനിടങ്ങള് നനിര്മ്മേനിചതുനകേമാണ്ടുര മമാത്രര നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസര ശക്തനിനപ്പെടുകേയനില.
ഹയര്  നസക്കണറനി  കമഖലയനില്  350-ല്പരര  സ്കൂളുകേളനില്  ഇന്നച
പ്രനിനസനിപ്പെമാള്മമാരനില.  ജൂനനിയര് സസ്പീനനിയര് ഇഷഡ്യൂ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള
യമാനതമാരു നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുര ഈ ബജറനിലനില.  52  കകേമാകളജുകേള്ക്കച കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിന്നച പണര കേനണതനി നകേട്ടനിടമുണമാക്കുനനവന്നച പറയുന.  ഉന്നത വനിദദ്യമാഭദ്യമാസ
രരഗത്തുള്ള അക്കമാദമനികേച  വനിഷയങ്ങനളക്കുറനിചച  ഈ ബജറനില് ഒനര പറയുന്നനില.
കകേരളതനിനല 75 ശതമമാനര കകേമാകളജുകേളനിലര ഇന്നച പ്രനിനസനിപ്പെമാള്മമാരനില. അവനിനട
പ്രനിനസനിപ്പെമാള്മമാനര  നനിയമനിക്കുന്ന  കേമാരദ്യതനിലര  അവരുനട  നപ്രമാകമമാഷന
തക്വരനിതനപ്പെടുത്തുന്ന  കേമാരദ്യതനിലനമമാനര  യമാനതമാരു  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുമനില.   ഈ
ഗവണ്നമനച  അധനികേമാരതനില് വന്നച  ഒരു വര്ഷമമായനിട്ടുര   ഹയര് എഡഡ്യൂകക്കഷന
കേകൗണ്സനില്  പുനനഃസരഘടനിപ്പെനിക്കമാനകപമാലര  കേഴനിഞനിട്ടനില.   ഈ  ബജറനില്
പ്രവമാസനികേളുനട  നപനഷന   500  രൂപനയന്നതച  2,000  രൂപയമായനി
വര് ദനിപ്പെനിക്കുനനവന്നച  പറഞനിട്ടുണച.  മമാസതനില്  100  രൂപ  കകേമാണ്ടനിബഡ്യൂട്ടച
നചയ്യുന്ന, അനദ്യസരസമാനങ്ങളനില് കജമാലനി നചയ്യുന്ന പ്രവമാസനികേള്ക്കച 500 എന്നതച
2,000  രൂപയമായനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന.  പനക്ഷ  മമാസതനില്  300  രൂപ  വനിഹനിതര
അടയ്ക്കുന്ന വനികദശ രമാജദ്യങ്ങളനില് കജമാലനി  നചയ്യുന്ന പ്രവമാസനികേള്ക്കുര  1,000  രൂപ
എന്നതച 2000 രൂപയമാക്കുകേയമാണച നചയ്തതച. ആനുപമാതനികേമമായനി അവര്ക്കച 4,000
രൂപയമായനി  വര്ദനിപ്പെനികക്കണതുണച.   ഗവണ്നമനച  കുടനിനവള്ള പദതനികേള്ക്കമായനി
വലനിയ തുകേ നസ്പീക്കുവയ്ക്കുനമന്നച പറയുകേയുണമായനി.  എനന മണ്ഡലതനിലള്ള ചസ്പീകക്കമാടച
കുടനിനവള്ള  പദതനിക്കുകവണനി  ഫണച  തരമാനമന്നച  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  ധനകേമാരദ്യ
വകുപ്പുമനനി  കേഴനിഞ  പ്രമാവശദ്യര  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനികയമാടച  കനരനിട്ടച
പറഞതമാനണങനിലര അതനിനനക്കുറനിനചമാരു വദ്യക്തത ഈ ബജറനിലനില.  അങ്ങനന
എലമാ  വനിഭമാഗര  ആളുകേകളയുര   നനിരമാശനപ്പെടുത്തുന്ന  ഈ  ബജറനിനന  ഞമാന
എതനിര്ക്കുന. 
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ശസ്പീ  .   എര  .   മുകകേഷച: സര്, ഞമാന ഈ ബജറനിനല നനിര്കദ്ദേശങ്ങനള പൂര്ണ്ണമമായുര
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയമാണച.  ഇടതുമുന്നണനി സര്ക്കമാരനിനന ആദദ്യ സമ്പൂര്ണ്ണ  ബജറമാണനിതച.
വരുര വര്ഷങ്ങളനിനല വനികേസന കേമാഴ്ചപ്പെമാടച വദ്യക്തമമാക്കുന്ന ദനിശമാസൂചനികേ കൂടനിയമാണച
ഈ ബജറച.  ബഹുമമാനനപ്പെട്ട ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി ബജറച  പ്രസരഗതനില് കനമാട്ടച
നനികരമാധനനതക്കുറനിച്ചുര  അതനിനനത്തുടര്നള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേനളക്കുറനിച്ചുര
വരച്ചുകേമാട്ടനിനക്കമാണമാണച  ബജറച  പ്രസരഗര   തുടങ്ങനിയതച.  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി
പറഞ  സമാമ്പതനികേ  ദുരന്ത  സമാഹചരദ്യങ്ങനള  അനുസ്മരനിപ്പെനിച്ചുനകേമാണ്ടുതനന്ന
തുടങ്ങമാര.  അടുതനിനട  ഞമാന  കസമാഷദ്യല്  മസ്പീഡനിയയനില്  ഒരു  അഭനിമുഖര
കേമാണമാനനിടയമായനി. ഒരുപനക്ഷ അനതമാരു ബനി.നജ.പനി. അനുഭമാവനി ആയനിരനിക്കമാര. ആ
അഭനിമുഖര ഇങ്ങനനയമായനിരുന. 

കചമാദദ്യര :  നകരന്ദ്ര കമമാഡനിനയക്കുറനിച്ചുള്ള അഭനിപ്രമായനമന്തമാണച ?

ഉതരര : അതനിശക്തന. രമാജദ്യതനിനന അഭനിമമാനര.

കചമാദദ്യര: കനമാട്ടച റദ്ദേമാക്കലനിനനത്തുടര്ന്നച തമാങള്നക്കനന്തങനിലര പ്രശ്നമുണമായനിട്ടുകണമാ?

ഉതരര : പ്രശ്നകമമാ, എനന ജസ്പീവനിതര തനന്ന തകേര്നകപമായനികല സര്. എനന
സമ്പമാദദ്യര  മുഴുവന  കപമായനികല.  ഞമാന  ഇകപ്പെമാള്  കജമാലനിനക്കമാനര  കപമാകുന്നനില.
ബമാങനിനന മുമ്പനില് കേഡ്യൂ നനില്പ്പെമാണച ഇകപ്പെമാഴനത പണനി.

കചമാദദ്യര : പ്രധമാനമനനി എങ്ങനന?

ഉതരര : രമാജദ്യതനിനന അഭനിമമാനര. ഒരു സരശയവുമനില.

കചമാദദ്യര : തമാങളുനട നനികക്ഷപനതക്കുറനിചച ആശങയുകണമാ?

ഉതരര  :  നശനിച്ചു  സര്.  ഇനനി  ജസ്പീവനിചനിനട്ടന്തുകേമാരദ്യര.  എലമാര  വനിറ്റുനപറുക്കനി
ബമാങനിലനിട്ടകപ്പെമാള്  എനന  നകേമാചനിനന  കേലദ്യമാണവുര  മുടങ്ങനി.  ഞമാന  ജസ്പീവനിചനിട്ടച
എന്തുകേമാരദ്യര. 

അയമാള് കേണ്ണസ്പീര് തുടര്ച്ചു.  അഭനിമുഖര നടതനിയ ചമാനല് പ്രതനിനനിധനി ഒടുവനില്
കേദ്യമാമറയനില് കനമാക്കനി നനിസഹമായനമായനി,  ഇനതന്തു രമാജദ്യര,  ഇനതന്തു ജനര എന്നച
കചമാദനിച്ചു.

കടമാട്ടല്  കേണ്ഫഡ്യൂഷനനിലമാണച.  പ്രകതദ്യകേനിച്ചുര  പമാവനപ്പെട്ടവര്.  കനമാട്ടച
റദ്ദേമാക്കലനിനനത്തുടര്നണമായ  സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനികയയുര  ജനങ്ങളുനട
ദുരനിതകതയുര  ഇന്തദ്യന  പ്രധമാനമനനി  തനന  സക്വതസനിദമമായ
അഭനിനയപമാടവരനകേമാണച  എത്രമമാത്രര  നനിസമാരവത്കേരനിചനിരനിക്കുനനവന്നച
കബമാധദ്യനപ്പെടുത്തുന്നതനിനമാണച  ഞമാന ഈ അഭനിമുഖര  ഇവനിനട  പറഞതച.  നമ്മുനട
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പ്രധമാനമനനി ഭരണമാധനികേമാരനിനയന്ന നനിലയല ഒന്നമാന്തരര നടന എന്ന നനിലയമാണച
കനമാട്ടച റദ്ദേമാക്കലനിനന ലകേകേമാരദ്യര നചയ്തതച.  അമനിതമാഭച ബചനനക്കമാള് മമ്മൂട്ടനികയയുര
കമമാഹനലമാലനികനയുരകേമാള് മനികേച നടനമാണച  പ്രധമാനമനനി.  നമ്മുനട രമാജദ്യതനിനന
യഥമാര്ത്ഥ  നനില  മറച്ചുവയനപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഒരു  നുണ  പല  തവണ
ആവര്തനിചമാല്  കനരമായനി  കതമാനനമന്ന  ഗസ്പീബല്സനിയന  തനതനിനന  മുഖദ്യ
പ്രകയമാക്തമാവമാണച  നമ്മുനട  പ്രധമാനമനനി.  ഒരനിക്കല്  അകദ്ദേഹര  നനഞതച
ലകേവച്ചുപറഞ,  50  ദനിവസരനകേമാണച  എലമാര  കനനരയമാകുര,  കനമാട്ടച  റദ്ദേമാക്കല്
കേള്ളപ്പെണക്കമാനര  പനിടനിക്കമാനമാണച,  പമാവനപ്പെട്ടവരുനട  പ്രശ്നര  നവറുര  50
ദനിവസരനകേമാണച  തസ്പീരുനമന്നച.  ഒടുവനില്  അകദ്ദേഹര  വനിങ്ങനിനപ്പെമാട്ടനി.  ഇതച
സതദ്യമനലങനില് എനനിക്കച  വധശനിക്ഷ വനിധനിക്കൂ.  ജനര  നഞട്ടനി.  പ്രധമാനമനനിയകല
ഇങ്ങനന പറയുന്നതച.  പനക്ഷ പ്രധമാനമനനിനയ അറനിയുന്നവര് നഞ ട്ടുകേയനില.  മനികേച
നടനുള്ള  കദശസ്പീയ  അവമാര്ഡനിനച  പ്രധമാനമനനി  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമമാഡനിനയക്കൂടനി
പരനിഗണനിക്കണനമന്നമാണച  എനന  അഭനിപ്രമായര.  വൃദജനങ്ങകളയുര  പ്രധമാനമനനി
നവറുനത  വനിട്ടനിട്ടനില.  കകേന്ദ്രമനനിസഭയുനട  ഒരു  കറഡനികയമാ  പരസദ്യമുണച.  ഒരു
അമ്മൂമ്മേകയമാടച  ഒരമാള്  കചമാദനിക്കുന,  ''അമ്മൂമ്മേ  എകങ്ങമാട്ടച  കപമാകുന?''  അമ്മൂമ്മേ
പറയുന,  ''ഞമാന  ബമാങനില്നനിനര  കുറചച  കേമാനശടുക്കമാന  കപമാകുകേയമാണച.''
അകപ്പെമാള്  അയമാള്  പറയുകേയമാണച,  ''കേമാനശടുക്കമാന  ബമാങനില്  കപമാകേണ,
കഫമാണനികല;  കഫമാണനില്  #935/935  എന്നടനിച്ചുകേഴനിയുകമ്പമാള്  നമ്മുനട  കേമാശച
എവനിനടയമാകണമാ നകേമാടുക്കമാനുള്ളതച അവനിനട എതനികചരുന.  പനിന്നസ്പീടച  #932/947
അടനിച്ചുകേഴനിഞമാല്  വസ്പീണ്ടുര  പൂര്വ്വസനിതനിയനികലയമാകുന.''  അകപ്പെമാള്  അമ്മൂമ്മേ
പറയുന,  ''എനന്തളുപ്പെര.  കനരനത ഞമാന അറനിഞനിലകലമാ.  ഇനനി  ഈ കഫമാണ്
എനന  ബമാങ്കുരകൂടനിയമാണച''  എന്നച.  ഒരമ്മൂമ്മേയ്ക്കുകപമാലര  ഹമാഷച  അടനിചച
ഒരുരൂപകപമാലര  ബമാങനില്നനിനര  മമാറമാനമായനിട്ടനിനലനള്ളതമാണച  വസ്തുത.  പനക്ഷ
കകേരളതനിനന  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി   മനികേച  ധനകേമാരദ്യ  മമാകനജച നമനനിലൂനടയുര
യമാഥമാര്ത്ഥദ്യ  കബമാധകതമാനടയുര  സമാമൂഹദ്യ  പ്രതനിബദതകയമാടുരകൂടനിയമാണച  ഈ
ധനപ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കുന്നതച.   കനമാട്ടച  റദ്ദേമാക്കല്  മനുഷദ്യ  നനിര്മ്മേനിത
ദുരന്തമമാനണന്നച  പല  സമാമ്പതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരുര  ചൂണനിക്കമാട്ടനിയനിരുന.  എന്നമാല്
ആദദ്യമമായനി ഇതരനമമാരു മുന്നറനിയനിപ്പെച നല്കേനിയതച നമ്മുനട ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനി
തനന്നയമായനിരുന.  ജസ്പീവനിതപ്രശ്നങ്ങള് അനുദനിനര  സങസ്പീര്ണ്ണമമായനിനക്കമാണനിരനിക്കുന്ന
സമൂഹതനിലമാണച  നമാര  ജസ്പീവനിക്കുന്നതച.  പ്രശ്നങ്ങനളക്കുറനിച്ചുര  ആശങകേനളക്കുറനിച്ചുമമാണച
എലമാകപരുര  പറഞച  മതരനിക്കുന്നതച.  പരനിഹമാരനതക്കുറനിചച  പറയമാന
അധനികേരകപരനില.  പ്രശ്നങ്ങകളമാടച  എലമാവര്ക്കുര  സഹതമാപമുണച.  പകക്ഷ
സഹതമാപരനകേമാണ്ടുമമാത്രര കേമാരദ്യമനിലകലമാ.  ഇവനിനടയമാണച കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച
ഐസകേച  അവതരനിപ്പെനിച  സരസമാന  ബജറച  കൂടുതല്  പ്രസക്തമമാകുന്നതച.
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പ്രശ്നങ്ങളുനട  കനര്ക്കച  സഹതമാപര  നചമാരനിയമാനല  മറനിചച  പ്രശ്നങ്ങളുനട  കവരുകേള്
കേനണതനി  അവ  അറുത്തുകേളയമാനമാണച  ശമനിക്കുന്നതച.  ഇടതുപക്ഷതനിനന
മൂലദ്യകബമാധമമാണച സരസമാന ബജറനിനന സക്വരമമായനി മമാറുന്നതച.  കകേരളസ്പീയ സമൂഹര
കനരനിടുന്ന  അടനിസമാന  പ്രശ്നങ്ങനള  അഭനിസരകബമാധന  നചയ്തുനകേമാണച  കേഴനിഞ
ബജറനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കനപ്പെട്ട  ഹരനിത  കകേരളര,  നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസ  സരരക്ഷണ
യജര,  ലലഫച,  ആര്ദര  മനിഷന എന്നനിവയുനട നടതനിപ്പെനിനച  ആവശദ്യമമായ തുകേ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച.  ബജറനിനച  പുറനമയുള്ള ധനകസമാതസ്സുകേള് ഉപകയമാഗനപ്പെടുതനി
അടനിസമാന  സകൗകേരദ്യ  വനികേസന  കമഖലയനില്  വനിപവകേരമമായ  മമാറതനിനമാണച
തുടക്കര  കുറനിചതച.  പ്രവമാസനി  ചനിട്ടനി  നടതനിപ്പെനിലൂനട  മലകയമാര  തസ്പീരകദശ
ലഹകവകേളുനട നനിര്മ്മേമാണതനിനച  പതനിനമായനിരര  കകേമാടനി  രൂപ സമമാഹരനിക്കമാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശര  കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  ഐസക്കനിനന  ധനകേമാരദ്യ  ലവദഗ്ദ്ധദ്യമമാണച
കബമാധദ്യനപ്പെടുത്തുന്നതച.  അടനിസമാന  സകൗകേരദ്യ  വനികേസനതനിനുര  ടൂറനിസര
വനികേസനതനിനുര  മുന്തനിയ  പരനിഗണന  നല്കുകമ്പമാള്തനന്ന  ഇടതുപക്ഷര  കകേരള
ജനതയുനട  ഹൃദയപക്ഷമമാനണന്നച  അടനിവരയനിട്ട  പ്രഖദ്യമാപനങ്ങളുര
കേമാണമാവുന്നതമാണച.  അറുപതച  വയസച  കേഴനിഞ  മുഴുവനകപര്ക്കുര  നപനഷന,
നപനഷന  വര്ദന,  കേശുവണനി-കേയര്  കമഖലയടക്കര  പരമ്പരമാഗത
വദ്യവസമായങ്ങള്ക്കച  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  മനികേച  പരനിഗണന,  ഭനിന്നകശഷനിക്കമാരുനട
കക്ഷമതനിനമായനി  280  കകേമാടനി  രൂപ,  മതദ്യനതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച  പഞമമാസ
സമമാശക്വമാസര,  വര്ദനിപ്പെനിച  നനിരക്കനിലള്ള  അപകേട  ഇനഷക്വറനസച,
പട്ടനികേജമാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗങ്ങളുനട  വനികേസനതനിനമായനി  രമാജദ്യത്തുതനന്ന
ഏറവുര മുന്തനിയ വകേയനിരുതല് എന്നനിവ ഇതനില് ചനിലതുമമാത്രര.  നനിര്ദനരുനടയുര
കരമാഗനികേളുനടയുര സരരക്ഷണര ഉറപ്പുവരുതമാന ഇത്രമമാത്രര ശമര നടത്തുന്ന മനറമാരു
ബജറച എനന ഒമാര്മ്മേയനിലനില. കേഴനിഞ കുകറ ആഴ്ചകേളമായനി കകേരളതനില് എനന്തലമാര
വനിവമാദങ്ങള്  നടന.  ബഹുമമാനദ്യനമായ  നകേ.  എര.  മമാണനി  ഉപവസനിച്ചു.  കേമാരുണദ്യ
പദതനി ഇലമാതമാക്കുനനവന്നതമായനിരുന ആകക്ഷപര. ബജറച വന്നകപ്പെമാള് കേമാരുണദ്യ
പദതനി  തുടരുനമനമമാത്രമല,  ആകരമാഗദ്യ  കമഖലയച  വനതുകേ  മമാറനിവചനിരനിക്കുന.
ജസ്പീവനിതലശലസ്പീ  കരമാഗങ്ങള്ക്കച  സകൗജനദ്യ  ചനികേനിത  പ്രഖദ്യമാപനിചനിരനിക്കുന.  ഈ
പ്രഖദ്യമാപനതനിലൂനട  പുതനിയ  കേമാലഘട്ടനത  അഭനിസരകബമാധന  നചയ്യുകേയമാണച.
മുഴുവന  പകൗരനമാരുനടയുര  ആകരമാഗദ്യ  ഡമാറമാബമാങച  രൂപസ്പീകേരനിക്കമാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശര
വനിപവകേരമമാണച.  മുഴുവന ജനസമൂഹനതയുര ആകരമാഗദ്യ  സരരക്ഷണ പദതനിയുനട
പരനിധനിയനില്  നകേമാണ്ടുവരനികേനയന്നതച  യൂകറമാപദ്യന  രമാജദ്യങ്ങളനില്  മമാത്രര
കേമാണനപ്പെടുന്ന  മമാതൃകേയമാണച.  അതുര  ഭസ്പീമന  ഇനഷക്വറനസച  കേമ്പനനികേളുനട
പനിനബലതനില്.  ഇവനിനടയമാകേനട്ട  സര്ക്കമാര്  ഓകരമാ  വദ്യക്തനിയുനടയുര  ആകരമാഗദ്യ
സരരക്ഷണതനില്  കനരനിട്ടച  ഇടനപടുര.  വനികേസനവുര  കേരുതലര  കേഴനിഞ
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സര്ക്കമാരനിനന  മുദമാവമാകേദ്യമമായനി  പലയനിടത്തുര  കകേട്ടനിട്ടുണച.  എന്നമാല്  കേരുതല്
വദ്യക്തനികേളുനട  ജസ്പീവനിത  കക്ഷമകതയുര  ആകരമാഗദ്യകതയുര
മുനനനിര്തനിയുള്ളതമായനിരനിക്കണനമന്നച  ഈ  ബജറച  കബമാധദ്യമമാക്കുന.  ആയനിരര
കകേമാടനി  രൂപയുനട  ചനികേനിതമാ  സഹമായ  പദതനികേള്,  പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗദ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങള്  വനികേസനിപ്പെനിക്കല്,  1350  കഡമാകര്മമാനരയുര  1110  നഴ്സുമമാനരയുര
നനിയമനിക്കമാനുള്ള  നടപടനി,  അഗതനി  രഹനിത  സരസമാനനമന്ന  പ്രഖദ്യമാപനര,
എനകഡമാസള്ഫമാന  ബമാധനിതര്ക്കച  പതച  കകേമാടനി  രൂപ  എന്നനിങ്ങനന  ആകരമാഗദ്യ
കമഖലയുനട  നവസ്പീകേരണതനിനുര  കേമാരദ്യക്ഷമതയ്ക്കുമുള്ള  ബജറനിനല  ഊന്നല്
ശമാഘനസ്പീയമമാണച. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്) 

ആഴ്ചകേള്ക്കുമുമ്പച  നമ്മുനട  പ്രനിയനപ്പെട്ട  കേലമാകേമാരനി,  സനിനനിമയനിനല  എനന
സഹപ്രവര്തകേ  ആക്രമനിക്കനപ്പെട്ടതച  വമാര്തയമായനി.  കുറവമാളനികേനള  യഥമാസമയര
അറസ്റ്റേച നചയ്തച മമാതൃകേ കേമാട്ടനി. ആ സകഹമാദരനിയുനട അനുഭവര കൂടുതല് ചര്ചയമാക്കമാന
ഞമാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  സനിനനിമമാ  കലമാകേവുര  നപമാതുസമൂഹവുര  ആ  സകഹമാദരനിക്കച
ധമാര്മ്മേനികേമമായ പനിന്തുണ നല്കേനി.  തന്മൂലര ഏഴമാര നമാള് അവര് വസ്പീണ്ടുര കേദ്യമാമറയച
മുന്നനിനലതനി. ഇകൗ കേരുതമാണച, ആത്മവനിശക്വമാസമമാണച  നമ്മുനട സകഹമാദരനിമമാര്ക്കുര
അമ്മേമമാര്ക്കുര  നല്കകേണതച.  ഇകൗ  സകന്ദേശവുര  സരസമാന  ബജറനില്  കേമാണുനണച.
വനിവനിധ സ്ത്രസ്പീ സുരക്ഷമാ പദതനികേളുനട കപരനില്, സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയ്ക്കുകവണനിമമാത്രര 68 കകേമാടനി
രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച.  സക്വയര പ്രതനികരമാധര ആര്ജ്ജനിക്കമാന  12  കകേമാടനി രൂപ,
സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷമാ കബമാധവത്കേരണതനിനച  34  കകേമാടനി  രൂപ,  സ്ത്രസ്പീകേള് ഗുണകഭമാക്തമാക്കളമായ
പദതനികേള്ക്കമായനി  1,065  കകേമാടനി  രൂപ.  ഇകൗ  കേരുതലനിലൂനട  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷനിത
സമൂഹമമായനി കകേരളനത മമാറനിനയടുക്കുനമന്ന കേമാരദ്യതനില് സരശയമനില. 

"ഒരമ്മേയുനട പ്രതദ്യമാശയനില് ഒരു വരശതനിനന മഹതക്വര കുടനിനകേമാളളുനനവന്നച"
മഹമാനമായ  ഹലസ്പീല്  ജനിബമാന  എഴുതനി.   നമ്മുനട  അമ്മേമമാരുര  സകഹമാദരനിമമാരുര
സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷനയ  മുനനനിര്തനിയുളള  നനിരവധനി  ബജറച  പ്രഖദ്യമാപനങ്ങള്
തനിരനിചറനിയുകമ്പമാള്  അവര്   പ്രതദ്യമാശയുളളവരമാകുനമന്ന  കേമാരദ്യതനില്  യമാനതമാരു
സരശയവുമനില.  മനറമാരുവനിധതനില് പറഞമാല് ഏനതമാരു സ്ത്രസ്പീയുനടയുര പ്രതദ്യമാശയമാണച
ഇകൗ വര്ഷനത ബജറച. 

കേലയുര  സരസമാരവുമമാണച  ഒരു  സമൂഹതനിനന  ധമാര്മ്മേനികേ  ജസ്പീവനിതനത
നനിശയനിക്കുന്നതച.  ജസ്പീവനിതമൂലദ്യങ്ങനള  രൂപനപ്പെടുത്തുന്നതനില്  കേലമാകേമാരനമാര്ക്കുളള
പങച വളനര പ്രധമാനമമാണച.  കേലമാ സമാരസമാരനികേ കമഖലയച ബജറനില് നല്കേനിയനിട്ടുളള
ഉകൗന്നല്  വളനര  പ്രകേടമമാണച.   വനിവനിധ  അക്കമാദമനികേള്ക്കുളള  സഹമായര
മുനവര്ഷകതതനില്നനിനര  50  ശതമമാനര  വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.   ആധുനനികേ  തസ്പീകയറര്
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സമുചയങ്ങള്ക്കമായനി  100  കകേമാടനി  രൂപ,  ആയനിരര  യുവകേലമാകേമാരനമാര്ക്കച  വജ
ജൂബനിലനി  നഫകലമാഷനിപ്പെച,  വമാണനിജദ്യമാടനിസമാനതനില്  നമാടകേ  പ്രദര്ശനതനിനുളള
സനിരര  നമാടകേകവദനി,   ഒ.എന.വനി.  സമാരസമാരനികേ  സമുചയതനിനച  5  കകേമാടനി  രൂപ
എന്നസ്പീ പ്രഖദ്യമാപനങ്ങള് തനികേച്ചുര സക്വമാഗതമാര്ഹമമാണച.  

മലയമാളനികേളുനട  ഇന്നനലകേളുനട  രമാഷസ്പീയ-സമാമൂഹനികേ  ജസ്പീവനിതനത  നനിര്ണ്ണമായകേമമായനി
സക്വമാധസ്പീനനിചനിരുന്ന  കേഥമാപ്രസരഗ-നമാടകേ  പ്രസമാനങ്ങള്ക്കുര  കേലമാകേമാരനമാര്ക്കുര
കവണത്ര പരനിഗണന ലഭനിചനില.  കേടനക്കണനിയുനട നടുവനിലമാണച മനിക്ക കേലമാസമനിതനികേളുര
കേലമാപ്രവര്തനര നടതനിവരുന്നതച.  മനിക്ക കേലമാകേമാരനമാരുര അര്ദ പട്ടനിണനിയനിലമാണച.
കേലകയമാടുളള  കസ്നേഹവുര  ആകവശവുമമാണച  അവനര  ഇകൗ  കേഷ്ടപ്പെമാടുകേള്ക്കനിടയനിലര
പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നതച.  പരമ്പരമാഗത  കേലമാരരഗതച  പ്രവര്തനിക്കുന്നവര്ക്കച  കേലമാപ്രവര്തനര
നടത്തുന്നതനിനുളള സമാമ്പതനികേ പനിന്തുണയുര ജസ്പീവനിത സുരക്ഷയുര നല്കുന്നതനിനുളള
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചച നടപ്പെനിലമാക്കണനമന്നച ഞമാന അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച.  

ബജറച  വമായന  കകേട്ടച  പ്രതനിപക്ഷര  അന്തര  വനിട്ടനിരനിക്കുകേയമായനിരുന.
കചമാര്ചനയന്നച കകേട്ടകപ്പെമാകഴയ്ക്കുര അവര്ക്കച ജസ്പീവന വസ്പീണു.   ബജറനിനന പരനിശുദനി,
ജനമാധനിപതദ്യ മൂലദ്യങ്ങള്,  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച വനികേമാരരനകേമാണ്ടു.  ആകവശര അണനപമാട്ടനി.
പ്രതനിപക്ഷര  ജനമാധനിപതദ്യ  മൂലദ്യങ്ങനള  ഇത്രകയനറ  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കുന്നവരമാനണന്നറനിഞകപ്പെമാള്
എനനിക്കച  ശരനിക്കുര  സകന്തമാഷവുര  അഭനിമമാനവുര  കതമാന്നനി.   എന്നമാല്  നപനട്ടന്നച
പഴനയമാരു കേമാര്ട്ടൂണ് സരഭവമമാണച എനനിക്കച ഓര്മ്മേ വന്നതച.   അന്നനത മുഖദ്യമനനി
സഖമാവച ഇ. നകേ. നമായനമാരുര പ്രതനിപക്ഷ കനതമാവുമമാണച കേഥമാപമാത്രങ്ങള്.  വനിഗ്രഹ
കമമാഷണമമാണച  കേമാര്ട്ടൂണനിനന  വനിഷയര.  "സരസമാനതച  തുടനരത്തുടനര
വനിഗ്രഹങ്ങള്  കമമാഷ്ടനിക്കനപ്പെടുന.  ഇങ്ങനനയമായമാല്  ഭക്തര്  എന്തുനചയ്യുര"  എന്ന
പ്രതനിപക്ഷ കനതമാവനിനന ആവര്തനിച്ചുളള കചമാദദ്യവുര വനികേമാരനനിര്ഭരമമായ രരഗങ്ങളുര.
ജനമാധനിപതദ്യ  മൂലദ്യങ്ങള്  ഇവനിനട  ധക്വരസനിക്കനപ്പെടുന,  ജനമാധനിപതദ്യര  ഇവനിനട
മരനിക്കുന.   നപനട്ടന്നച,  അടുത  കകേമാളതനില്  മൂന്നമാമനതമാരമാള്  പ്രതദ്യക്ഷനപ്പെട്ടച
പറയുന,  "പ്രതനിപക്ഷ കനതമാകവ, ഒരു ഗുഡച നഡ്യൂസുണച.  ഗുരുവമായൂരനിനടുതച മനറമാരു
വനിഗ്രഹര  കൂടനി  കേളവുകപമായനിരനിക്കുന.”  പരനിസരര  മറന്നച  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച
ചമാടനിനയഴുകന്നറച  "സബമാഷച"  എനപറയുന.  അനതനന്ന  ജനമാധനിപതദ്യ
മൂലദ്യങ്ങനളന്തമാനണന്നച കകേരള ജനത മനസനിലമാക്കനിക്കഴനിഞ.  

കകേരളതനിനന വനികേസനതനില് നമാഴനികേക്കലമാകുന്ന സക്വതന കകേരളതനിലണമായ
ഏറവുര  മനികേച  ബജറനിനന  എങ്ങനന  കനരനിടണനമന്നറനിയമാനത  പ്രതനിപക്ഷര
വനിഷമനിചനിരുന്നകപ്പെമാഴമാണച കചമാര്ച എന്ന വടനി വസ്പീണുകേനിട്ടനിയതച.  കേനിട്ടനിയപമാകട അടനി
തുടങ്ങനി.  സതദ്യര  എന്തമാണച?  ബജറനിനല  ഒരു  പ്രഖദ്യമാപനവുര  നപമാതുസമൂഹതനിനച
മുനകൂട്ടനി ലഭനിചനിട്ടനില.  അതുനകേമാണ്ടുതനന്ന സര്ക്കമാരനിനച ഏനതങനിലര തരതനിലളള
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നഷ്ടകമമാ  സമൂഹതനിനല  ഏനതങനിലര  വനിഭമാഗതനിനച  പ്രകതദ്യകേ  ലമാഭകമമാ
ഉണമായനിട്ടനില.   അതുതനന്നയമായനിരുന   പനിനവമാങ്ങമാനുളള  പ്രധമാന  കപമായനിനര.
സമൂഹതനിനല ഏനതങനിലര വനിഭമാഗതനിനച പ്രകതദ്യകേ ലമാഭര ഉണമായനിട്ടനിനലനളളതച
മനസനിലമാക്കനിക്കമാണുര.  മമാധദ്യമങ്ങള്ക്കമായനി  തയ്യമാറമാക്കനിയ  ബജറനിനന
മുനനനിര്തനിയുളള  വമാര്തമാക്കുറനിപ്പെനിനന  ബജറച  കരഖയമായനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതച
രമാഷസ്പീയ  അലതരമമാണച.  ഇകപ്പെമാള്  ബഹളമുണമാക്കുന്നവരുനട  മുനകേമാല
ബജറനിനനക്കുറനിച്ചുയര്ന്ന  ആകക്ഷപര  ജനങ്ങള്  മറന്നനിട്ടനില.   ബജറച  വനിറ്റു
എന്നമായനിരുന ആകക്ഷപര.  വനകേനിട കലമാബനികേള്ക്കച ബജറച വനിവരങ്ങള് മുനകൂട്ടനി
അറനിയനിച്ചുനകേമാടുത്തു എന്നമായനിരുന ആകരമാപണര. ബജറച വനില്ക്കമാന തയ്യമാറമായനില
എന്നതമാകണമാ ഇടതുപക്ഷര നചയ്ത കുറര.  സക്വന്തര ബജറച  വനിറ്റൂനവന്ന ഗുരുതരമമായ
ആകരമാപണര  കനരനിട്ടവര്ക്കച  ബജറനിനന  പരനിശുദനിനയക്കുറനിചച  പറയമാന
എന്തമാണവകേമാശര.   ഇകൗ  ബഡ്ജറനിനന  പരനിശുദനിനയക്കുറനിചച  ജനങ്ങള്ക്കച  നല
കബമാധദ്യമുണച.  ബജറനിനല  വനികേസന  കക്ഷമപദതനികേളുനട  ഗുണകഭമാക്തമാക്കളമായ
സമാധമാരണ  മനുഷദ്യരുനട  ആത്മസരതൃപ്തനിയമാണച  ഈ  ബജറനിനന  പരനിശുദനി.
ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി  2017-18-നല ബജറച നനിര്കദ്ദേശങ്ങനള പനിന്തുണച്ചുനകേമാണ്ടുര കഡമാ.  ടനി.
എര.  കതമാമസച  നഎസക്കനിനന  അഭനിനന്ദേനിച്ചുനകേമാണ്ടുര  ഞമാന  എനന  വമാക്കുകേള്
അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ഷമാഫനി പറമ്പനില് :  സര്,  ബജറനിനന എതനിര്ക്കുന.  പനിണറമായനിനയന്നച

കകേള്ക്കുകമ്പമാള് ചനിലര് അഭനിമമാനനിക്കുര,  ചനിലര് ഭയക്കുര,  ചനിലര് കേനിടന്നച  കമമാങ്ങുര,

ചനിലര് നചമാറനിഞനകേമാകണയനിരനിക്കുര.  ഇരട്ടചങ്കുളള ഇകൗ ജനകനതമാവനിനനകയമാര്തച

ലമാല് സലമാര.  2016  കമയച  21-നച  ജനിഷ്ണു  പ്രകണമായച കഫയ്സച ബുക്കനില് കചര്ത

വമാക്കുകേളമാണനിതച.

ഇകൗ ഗവണ്നമനച നനിരമാശനപ്പെടുതനിയതച നഎകേദ്യജനമാധനിപതദ്യ മുന്നണനിയനിനല

അനുഭമാവനികേനളകയമാ,  സഹപ്രവര്തകേനരകയമാ  മമാത്രമല,  കേമാലമാകേമാലങ്ങളമായനി

ഇടതുപക്ഷതനിനന  നകേമാടനിപനിടനിച,  സമാധമാരണക്കമാരനില്  സമാധമാരണക്കമാരമായ,

കനരകത  ഇവനിനട  സൂചനിപ്പെനിക്കനപ്പെട്ടതുകപമാനല   സക്വന്തര  മകേന  വനിഷുവനിനച

കേണനിനയമാരുക്കുന്ന  കൂട്ടതനില്  ഒരു  ജനകനതമാവനിനനയുര   ജനപ്രതനിനനിധനിയുനടയുര

ചനിത്രര കൂടനി ആ നമാട്ടനിനല ആളുകേനള കേമാണനിചനിരുന എനപറഞച നപമാട്ടനിക്കരഞ

ആ  നചനങമാടനികയന്തനിയ  അമ്മേമമാനരക്കൂടനിയമാനണങനില്  നനിങ്ങളുനട  ധമാരണ

നതറമാനണന്നച കകേരള ജനത നതളനിയനിക്കുനമന്നച ആദദ്യകമ സൂചനിപ്പെനിക്കമാന ഞമാന ഇകൗ

അവസരര വനിനനികയമാഗനിക്കുകേയമാണച.  
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ഇകൗ ബജറനിനന ഭമാവനമാത്മകേമമായ ബജനറന്നച  കേഴനിഞ കേമാലതച  ഞങ്ങള്
വനിമര്ശനിചകപ്പെമാള് അന്നച ഞങ്ങകളമാടച  എലമാവരുര പറഞതച,   നനിങ്ങള് കുറച്ചൂകൂടനി
ക്ഷമ കേമാണനിക്കൂ, ഞങ്ങള്ക്കച കുറച്ചുകൂടനി സമയര തരൂ എന്നമാണച. ഇനര ബജറനിനല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങനള  ഞങ്ങള്  കേണ്ണടചച  എതനിര്ക്കുകേയല.  ഞങ്ങള്   ഇകൗ  ബജറനിനന
എതനിര്ക്കുന്നതനിനുര  അനലങനില്  ഇകൗ  ബജറനിനല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
നടപ്പെനിലമാകുകമമാനയന്നച  ആശങനപ്പെടുന്നതനിനുര  വദ്യക്തമമായ  കേമാരദ്യകേമാരണങ്ങളുണച.
ഞമാന പമാലക്കമാടച ജനിലയനില് നനിന്നമാണച വരുന്നതച.  കേഴനിഞ ബജറച  പ്രഖദ്യമാപനര
ഞമാനനിവനിനട വമായനിക്കമാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.   കപജച  നര.  22-നല  64-ാാമനത
പമാരഗ്രമാഫച, "നനലച ല സരഭരണവനില ലഭനിക്കമാന മമാസങ്ങള് കേമാതനിരനികക്കണനിവരുന്ന
അവസ നനല്ക്കൃഷനിനയ അനമാകേര്ഷകേമമാക്കുന്നതനില് വലനിയ പങ്കുവഹനിക്കുനണച.
ഒഴമാഴ്ചയകേര കൃഷനിക്കമാര്ക്കച പണര ലഭനിക്കണര.  കേമാര്ഷനികേ സഹകേരണ ബമാങ്കുമമായനി
ബനനപ്പെടുതനി ഇതച ഉറപ്പുവരുത്തുനമന്നച" കഡമാ. ടനി. എര. കതമാമസച നഎസകേച  ഇകൗ
നനിയമസഭയനില്  കേഴനിഞ  ബജറനില്  പ്രഖദ്യമാപനിചതമാണച.   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനച
നകേമാടുത  സരഭരണവനില  കപമാലര  കേര്ഷകേരനികലയച  സമയബനനിതമമായനി
എതനിക്കമാന  കേഴനിയമാത  സര്ക്കമാര്  നമാട്ടനില്  എലമാര  ശരനിയമാക്കനിനയന്ന
അവകേമാശവമാദര  ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനന  പുറകേനിനല  കേളളനിയമാണച  ഇകപ്പെമാള്
നവളനിചതമായനിനക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.  അതമാണനികപ്പെമാള്  ജനങ്ങള്  ചര്ച
നചയ്തുനകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  സതദ്യസനമമായനി പറഞമാല് നനിങ്ങളനിവനിനട പ്രഖദ്യമാപനിച
ഒട്ടനവധനി  വനികേസന  കനട്ടങ്ങള്,  അതനിനല  തുകേയുനട  വലനിപ്പെരനകേമാണച,
പ്രഖദ്യമാപനങ്ങളുനട നസ്പീണ പട്ടനികേനകേമാണച, കകേരളര ഒറയടനിക്കച ആനകേ മമാറനിമറനിയമാന
കപമാകുന,  ഇകതമാടുകൂടനി  എലമാ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുര  പരനിഹമാരമമായനിരനിക്കുന  എനളള
രസ്പീതനിയനിനലമാനക്ക നനിങ്ങള് വലനിയ പ്രചരണങ്ങള് നടത്തുകേയുണമായനി.  

കറമാഡുകേളുനടയുര  പമാലങ്ങളുനടയുര  കേമാരദ്യരതനന്ന  നനിങ്ങള്  പരനികശമാധനിക്കുകേ.
1475  കകേമാടനി രൂപയുനട  68  പമാലങ്ങള്,  നനഫ്ലെ  ഓവറുകേള്,  അണര് പമാകസജുകേള്,
385 കകേമാടനി രൂപയുനട 17 നനബപ്പെമാസ്സുകേള്, 2800 കകേമാടനി രൂപയുനട 137 കറമാഡുകേള്,
295  കകേമാടനി  രൂപയുനട  14  നറയനില്കവ  പമാലര  ഉള്നപ്പെനട  പ്രഖദ്യമാപനങ്ങളുനട
നസ്പീണനനിരയുണമായനി.  എനനിക്കച വദ്യക്തതയനില, ഉനണങനില് നനിങ്ങള് വദ്യക്തമമാക്കണര.
നനിങ്ങളുനട  നനികയമാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  ഏനതങനിലനമമാന്നനില്  ഇതനിനന  തറക്കലനിട്ടച
അതനിനന  നനിര്മ്മേമാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇകൗ  സമയതനിനകേര  തുടങ്ങമാന
സമാധനിചനിട്ടുകണമാനയനളളതച  ഇവനിനട  വദ്യക്തമമാകക്കണനിയനിരനിക്കുന.   പ്രഖദ്യമാപനര
നടതമാന  വളനര  എളുപ്പെമമാണച.  എലമാര  ശരനിയമാക്കുനമന്ന   മുദമാവമാകേദ്യനത
വനിശക്വസനിചമാണച  നനിങ്ങളുനട  ഗവണ്നമനനിനന  കകേരളതനിനല  ജനങ്ങള്
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അധനികേമാരതനികലറനിയതച.  എന്നമാല്  ഇനര  എലമാര  ശരനിയമാക്കുനമനളള  ആ
മുദദ്യമാവമാകേദ്യതനില്  മമാത്രര  അഭനിരമനിക്കുന്ന  ഒരു  സര്ക്കമാരമായനി  മമാറുകേയമാണച.
പ്രവര്തനതലതനില്  അവയനില്  പലതുര  കേമാണനിച്ചുനകേമാടുക്കമാന  കേഴനിയുന്നനില.
വനിശക്വസനിക്കമാന ജനങ്ങള് ഇഷ്ടനപ്പെടുന.  പനക്ഷ, വനിശക്വസനിക്കമാന അവരുനട മുന്നനില്
തക്കതമായ നടപടനികേളനിലമാനത കപമാകുകമ്പമാഴമാണച കേടുത ആരമാധകേര് കപമാലര ഈ
ഗവണ്നമനനിനന ശക്തമമായനി പനിന്തുണചനിരുന്നവര്കപമാലര,  എലമാര ശരനിയമാക്കുനമന്നച
ഞങ്ങള്  പ്രഖദ്യമാപനിചനിരുനന്നങനിലര  എലമാര  ശരനിയമാകുനമന്നച  കതമാനന്നനിലമാനയന്നച,
ഇകൗ മനനിസഭയനിനല ഒരരഗതനിനുകപമാലര പറകയണതമായനി വന്നതച.  

ബഹുമമാനനപ്പെട്ട  അരഗര  ശസ്പീമതനി  വസ്പീണമാ  കജമാര്ജ്ജച  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറച
പ്രസരഗതനിനുകശഷര നടതനിയ പ്രസരഗതനിനല ഒരു വമാചകേര  പറയമാന ഞമാന
ആഗ്രഹനിക്കുന.   ജനിഷനയകപ്പെമാനല  നപണ്മക്കളുളള  അമ്മേമമാരുനട  നനഞനിനല
അഗനിയനില്  നനിനയരുന്ന  സക്വപ്നമമാണച  ഇകൗ  ബജറനിലളളനതന്നച  അന്നച
പ്രഖദ്യമാപനിചനിരുന.   അന്നച ആ പ്രഖദ്യമാപനര നടതനിയനിട്ടച ഇകപ്പെമാഴുര കകേരളതനില്
അതുകപമാനലയുളള  നപണ്കുട്ടനികേളുനട  അമ്മേമമാരുനട  നനഞനിനല  തസ്പീയമാണച  ഇകൗ
ഗവണ്നമനനിനന  കേമാലഘട്ടതനിലനമന്നച  നമുക്കച  പറകയണതമായനിവരുന്നനികല?
സഹപ്രവര്തകേര്ക്കച  കകേരളതനിനല  മണ്ണനില്  കനരനികടണനിവന്ന  പ്രയമാസങ്ങനള
സരബനനിചച  നതമാട്ടടുത  സസ്പീറനിലനിരനിക്കുന്ന  പ്രനിയങരനമായ  കേലമാകേമാരന
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.  പ്രയമാസങ്ങളുണമായനിക്കഴനിഞമാല്  നടപടനിനയടുക്കുനമന്നല,
ഇനനിയുണമാകേരുനതന്നമായനിരുന അന്നനത പ്രഖദ്യമാപനര.

ഈ  ഗവണ്നമനച  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര  കുട്ടനികേള്  ഇരയമായ
പസ്പീഡനകക്കസുകേള്  630,  സ്ത്രസ്പീകേള്നക്കതനിരമായ  അതനിക്രമങ്ങള്  3200,  ലലരഗനികേ
പസ്പീഡന കകേസ്സുകേള്  1100  എന്നനിങ്ങനന സ്ത്രസ്പീകേള്നക്കതനിരമായനിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങള്
വര്ദനിച്ചുനകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇങ്ങനന ശരനിയമാക്കുനമന്നലകലമാ പറഞനിരുന്നതച.
ഇങ്ങനനയലകലമാ  നനിങ്ങളുള്നപ്പെനടയുള്ള  ആളുകേള്  വനിശക്വസനിചനിരുന്നതച.  എനന
കേയ്യനിലനിരനിക്കുന്നതച കദശമാഭനിമമാനനി പത്രമമാണച.  'അഞച വര്ഷര ഇനനി വനില കൂടനില'.
നനിങ്ങള്നക്കലമാവര്ക്കുര  കേമാണമാന  കേഴനിയുനമന്നച  ഞമാന  കേരുതുന.  (കദശമാഭനിമമാനനി
പത്രര ഉയര്തനിക്കമാണനിച്ചു.) അഞച വര്ഷര ഇനനി വനില കൂടുകേയനിനലന്ന പ്രഖദ്യമാപനര
നടതനി  അധനികേമാരതനില്  വന്ന  ഗവണ്നമനനിനന  ഭക്ഷദ്യ  സനിവനില്  സലപസച
വകുപ്പുമനനിക്കുതനന്ന,   20  മുതല്  21  ശതമമാനര  വനര  വനില വര്ദനിചനിട്ടുനണന്നച,
പറകയണനിവരുന.     ആദദ്യനത മൂനമമാസര  രണച  രൂപയ്ക്കുര  പനിന്നനത നമാലര
നകേമാലക്കമാലര ഒരു രൂപയ്ക്കുര അവസമാനനത രണ്ടുമമാസര സകൗജനദ്യമമായുര 25 കേനികലമാ
അരനി നകേമാടുതനിരുന്ന സര്ക്കമാരനിനന മമാറനി അധനികേമാരതനില് വന്നവര് ഇകപ്പെമാള് 25
രൂപ നകേമാടുതമാല് ഒരു കേനികലമാ അരനി കേനിട്ടമാത അവസയനികലയച മമാറനിയതമാകണമാ
നനിങ്ങള്  പറഞ  എലമാര  ശരനിയമാക്കല്.      നനിങ്ങളനികപ്പെമാള്  ഈ  സരസമാനര
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ഭരനിക്കുന്നവരമാണച,  പ്രതനിപക്ഷതനലനള്ളതച  നനിങ്ങനള ഓര്മ്മേനപ്പെടുതമാന ഞമാന
ആഗ്രഹനിക്കുന.  നനിങ്ങളനിനനി ആരുനടനയങനിലര തലയനില് കുറരചമാരനി രക്ഷനപ്പെടമാന
കനമാക്കരുതച.  സക്വന്തര വസ്പീട്ടനിനല കുഞച ഭക്ഷണതനിനുകവണനി കേരയുകമ്പമാള് അടുത
വസ്പീട്ടനിനല  കചട്ടന  പണനിക്കുകപമായനിട്ടനിനലന്നച  മറുപടനി  പറയുന്നതുകപമാനല  നനിങ്ങള്
ഇകപ്പെമാഴുര കേഴനിഞകേമാലങ്ങളനിനല ഗവണ്നമനകേനള തള്ളനിപ്പെറഞനകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
അഞച വര്ഷര വനില കൂടുകേയനിനലന്ന പ്രഖദ്യമാപനര നടതനിയകപ്പെമാള് അന്നച  കതമാമസച
മമാഷനികനയുര അനൂപച  കജക്കബനികനയുര നടപടനികേനള  സരബനനിചച  നനിങ്ങള്ക്കറനിയുമമായനിരുന്നനികല?
അന്നച  അതനിനച  ഉതരമനില.  അതുകപമാനല  അരനിയമാനണങനിലര  സ്ത്രസ്പീ  സുരക്ഷയമാനണങനിലര
കകേരളതനിനന വനികേസന കേമാരദ്യങ്ങളമാനണങനിലര കക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങളമാനണങനിലനമമാനക്ക
ധമാരമാളര  പ്രഖദ്യമാപനങ്ങളലമാനത  പ്രമാവര്തനികേമമാക്കുന്ന   കേമാരദ്യതനില്  വലനിയ
വസ്പീഴ്ചകേള്  ഈ  ഗവണ്നമനനിനന  കേമാലത്തുണമായനിനക്കമാണനിരനിക്കുന.   ഗവണ്നമനച
വളനര  നന്നമായനി  പ്രവര്തനിക്കുന  എനപറയുന.   ലപ്രര  മനിനനികസ്റ്റേഴ്സച  കൃഷനി
സനിഞമായനി  കയമാജന   എന്ന   കകേന്ദ്രഗവണ്നമനനിനന  ഒരു  കപ്രമാജക്ടുണച.    ആ
കപ്രമാജകച റനികപ്പെമാര്ട്ടച തയ്യമാറമാക്കനിനക്കമാടുതമാല് ഓകരമാ ജനിലയ്ക്കുര പതച ലക്ഷര രൂപ
നകേമാടുക്കമാന   തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  അങ്ങനന  തയ്യമാറമാക്കനിനക്കമാടുക്കുന്ന
റനികപ്പെമാര്ട്ടച പ്രകേമാരര കകേമാടനിക്കണക്കനിനച രൂപ ഈ സരസമാനതനിനച കേനിട്ടുന്നതമാണച.
ഒരു കപ്രമാജക്ടുകപമാലര തയ്യമാറമാക്കനിനക്കമാടുക്കമാത സരസമാനമമായനി ഈ കകേരളനത
മമാറനിയതച  ആരമാണച?  നതമാട്ടപ്പുറനത  സരസമാനര  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച  രൂപ  ആ
കപ്രമാജകനില്നനിനമുണമാക്കുകേയമാണച.  ഇതുകപമാനലയുള്ള  പദതനികേള്  ഏനറടുതച
നടപ്പെമാക്കുന്ന കേമാരദ്യതനില് വസ്പീഴ്ചകേള് സരഭവനിക്കുകേയമാണച.  നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങനള
സരബനനിചച  അറനിയമാനമായനി  അങ്ങനയ  തനിരക്കനി  കബക്കറനി  കേചവടക്കമാര്
ഉള്നപ്പെനടയുള്ള ആളുകേള് നനിയമസഭയച  പുറതച നനില്ക്കുകേയമാണച.   ഞമാനനികപ്പെമാള്
പുറതനിറങ്ങനിയകപ്പെമാഴുര   അവനര  കേണനിരുന.   നനികുതനി  ചുമതനിയ  കേമാരദ്യനത
സരബനനിചച  അവര്  പറയുനണച.   ബര്ഗറനിനച    14.5  ശതമമാനര,  കബക്കറനി
കഷമാര്ട്ടനനിരഗനിനുര  14.5  ശതമമാനര,  പകക്ഷ വനസതനിക്കച  5  ശതമമാനമമാനണന്നമാണച
അവര്  പറയുന്നതച.   അതച  രണ്ടുര  ഒകര  കേമാരദ്യമമാനണനര  പറയുന.  അങ്ങയുനട
കേഴനിഞ  കേമാല  ബജറ്റുകേളനില്നനിനര  വദ്യതദ്യസമമായനി  ഈ  കേമാരദ്യങ്ങനളമാനക്ക
മമാറനിനക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  നടപടനികേളമാണച  ഒരു  ഗവണ്നമനനിനന  മുഖമുദയമായനി
മമാകറണതച.  

കകേരളതനിനല  മുഖദ്യമനനിക്കച  ഇകപ്പെമാള്  ഒരുപമാടച  ഉപകദഷ്ടമാക്കളുണച.
മമാധദ്യമതനിനുര  നനിയമതനിനുര  സമാമ്പതനികേ  രരഗത്തുര  ഉപകദഷ്ടമാവുണച.  ഇനനി
അങ്ങയുനട  ഓഫസ്പീസച  കൂടുതല്  പ്രകേമാശര  പരത്തുനമന്നച  ഞങ്ങനളലമാവരുര
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയമാണച.  അങ്ങയുനട ലപ്രവറച നസക്രട്ടറനിയമായനി പ്രനിയനപ്പെട്ട എര. വനി.
ജയരമാജന  ചുമതലകയറനിരനിക്കുന  എന്ന  വമാര്തയുര  ഇകപ്പെമാള്  പുറത്തുവനനകേമാണനിരനിക്കുന.
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ഉപകദശനികേള്ക്കച ഒരു കുറവുമനിനലന്നച ഞങ്ങള് അറനിയുനണച.  അങ്ങച പ്രമാകയമാഗനികേമമായനി
കേമാരദ്യങ്ങള്  നടത്തുനമന്നമാണച  ഞങ്ങള്  മമാത്രമല ഇടതുപക്ഷതനിനന  കേരുതരമായ
അനുഭമാവനികേള്കപമാലര ആഗ്രഹനിചതച. 

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന):  സര്,  ലപ്രവറച  നസക്രട്ടറനിയമായനി
ശസ്പീ.  എര.  വനി.  ജയരമാജന  ഇരനിക്കമാന  പറമാത  ആളമാനണന്നമാകണമാ   അങ്ങച
പറഞവരുന്നതച?  

ശസ്പീ  .    ഷമാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  അങ്ങനനയുള്ള ഒരഭനിപ്രമായവുമനില.  അകങ്ങയച
ലപ്രവറച നസക്രട്ടറനിനയ നനിയമനിക്കമാനുള്ള എലമാ അധനികേമാരങ്ങളുമുണച.   അകദ്ദേഹതനിനുര
ലപ്രവറച  നസക്രട്ടറനിയമായനി  ഇരനിക്കമാന  കേഴനിയുര.  അകദ്ദേഹര  ഇരനിക്കുന്നകതമാടുകൂടനി
അങ്ങയുനട  ഓഫസ്പീസച  കൂടുതല്  പ്രകേമാശര  പരതകട്ടനയന്നച  ഞമാന  പ്രമാര്ത്ഥനിചതുര
ആശരസനിചതുര  തസ്പീര്ചയമായുര  എന്തുനകേമാണമാനണന്നച  അകങ്ങയച  മനസനിലമായനിട്ടുനണന്നച
ഞമാന കേരുതുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  'പ്രകേമാശര  പരത്തുന്ന  നപണ്കുട്ടനി'  എന്നതച  ടനി.  പത്മനമാഭനന
കേഥയുനട കപരമാണച.   പസ്പീസച കേണ്ക്ലൂഡച.

ശസ്പീ  .    ഷമാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  ഞമാന  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന.    പ്രനിയനപ്പെട്ട
സഹപ്രവര്തകേര്  പ്രസരഗനിചകപ്പെമാള്  പനി.എസച.സനി.  നനിയമനനതക്കുറനിചച
പറയുകേയുണമായനി.   പനി.എസച.സനി.  നനിയമനങ്ങളനില്  റനികക്കമാര്ഡ ച  നനിയമനങ്ങള്
നടതനിയ  ഒരു  ഗവണ്നമനമാണച  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനച.    നസക്രകട്ടറനിയറനിനന
ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളനില് ഇകപ്പെമാള് മുളകേമ്പനികേള് കേമാണുനണച.  കേഴനിഞ കേമാലങ്ങളനില്
കേണനിട്ടനില.  ഏനതങനിലര പനി.എസച.സനി. റമാങച ലനിസ്റ്റേനിനല ആളുകേള് മരതനിനുമുകേളനില്
കേയറനി  ആത്മഹതദ്യമാ  ഭസ്പീഷണനി  മുഴക്കുനമന്നച   ഭയന്നനിട്ടമാണച  മരതനിനുചുറ്റുര
മുളകേമ്പനികേള്  നകേകട്ടണനിവരുന്നതച.   ഗവണ്നമനച  അതലകലമാ  നചകയ്യണതച.
ജനങ്ങള്ക്കച  നകേമാടുത  വമാക്കച  പമാലനിക്കമാനുര   ബജറനിനല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
നടപ്പെനിലമാക്കമാനുര  കേഴനിയണര.  കേഴനിഞ ഗവണ്നമനനിനന കേമാലതച  നടന്നനിരുന്നത്ര
വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച  കവഗത  ഇനലന്നച  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്കപമാലര  പരമാതനിനപ്പെടുകമ്പമാള്  തസ്പീര്ചയമായുര  ഈ  ഗവണ്നമനച
ജനങ്ങള്ക്കച  നകേമാടുത  വമാക്കച   പമാലനിക്കുന്നതനില്  പരമാജയനപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച.
കേഴനിഞ  ബജറനിനല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടപ്പെനിലമാക്കമാത  സമാഹചരദ്യതനില്  ഈ
ബജറനിനല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുര നടപ്പെനിലമാകുനമന്നച വനിശക്വസനിക്കമാന പ്രയമാസമമായതുനകേമാണച ഈ
ബജറനിനന എതനിര്ത്തുനകേമാണച  ഞമാന പ്രസരഗര നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .   നകേ  .   സുകരഷച കുറുപ്പെച: സര്,  ബജറനിനന അനുകൂലനിക്കുന. കകേരളതനിനന
ചരനിത്രതനില്  ഒരു  ഗവണ്നമകനമാ  ഒരു  ധനകേമാരദ്യമനനികയമാ  പരസ്പീക്ഷനിക്കമാന
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നനധരദ്യനപ്പെടമാത പുതനിയ പമാത നവട്ടനിത്തുറന്നമാണച    ധനകേമാരദ്യമനനി കഡമാ. ടനി. എര.
കതമാമസച  നഎസകേച  ഇകൗ  ബജറച  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുളളതച.  ഇതച  കകേരളതനിനന
നമാനമാദനിശയനിലമുളള പുകരമാഗതനിക്കച വഴനിതുറക്കുന്ന ബജറമാനണന്നച  കകേരള സമൂഹര
നപമാതുവമായനി  അരഗസ്പീകേരനിചതമാണച.  അകപ്പെമാഴമാണച   വളനര  നചറനിനയമാരു  കേമാരദ്യര
പര്വ്വതസ്പീകേരനിചച  ഇകൗ ബജറനിനന കശമാഭ നകേടുത്തുന്നതനിനുകവണനി സരഘടനിതമമായ ശമര
പ്രതനിപക്ഷര ആരരഭനിചനിട്ടുളളനതന്നച പറകയണനിവന്നതനില് എനനിക്കച കഖദമുണച. 

പത്രമാധനിപരമായനിരുന്ന   നകേ.  ബമാലകൃഷ്ണനന  കേകൗമുദനി  പത്രതനില്  1957-നല
ആദദ്യനത  ബജറച  അകതപടനി  വന.  അന്നച   പ്രഗത്ഭനമായ   പനി.  ടനി.  ചമാകക്കമാ
പ്രതനിപക്ഷകനതമാവമായനിരുന.  പട്ടര  തമാണുപനിളള  ഇകൗ  സഭയനിലളള  കേമാലമമാണച.
അവരമാരുര അന്നനത ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന   സനി.  അച്ചുതകമകനമാന
രമാജനിവയണനമന്ന  ആവശദ്യര  ഉന്നയനിചനില,  അകദ്ദേഹതനിനന  രക്തതനിനുകവണനി
ദമാഹനിചനില.  അന്നച  ഇനതമാരു പ്രനിവനികലജച ഇഷഡ്യൂ ആനണനപറഞച ഇകൗ സഭയനിനല
ഒരരഗര  കനമാട്ടസ്പീസച  നകേമാടുതകപ്പെമാള്  അനതമാരു  പ്രനിവനികലജച  ഇഷഡ്യൂ  അനലന്നമാണച
അന്നനത സസ്പീക്കറമായനിരുന്ന  ശങരനമാരമായണന തമ്പനി സമാര് റൂളനിരഗച നല്കേനിയതച.
അതച ഈ സഭ ഒരു മുറുമുറുപ്പുമനിലമാനത  അരഗസ്പീകേരനിചതമാണച.  

ബജറച ലസ്പീക്കുകേള് പല സലത്തുമുണമായനിട്ടുണച.  1947-ല് ഇരഗണനില് നടന്ന
ബജറച  ലസ്പീക്കനിനനക്കുറനിച്ചുര   അതനിനനത്തുടര്ന്നച  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി
രമാജനിവചതനിനനക്കുറനിച്ചുര   ശസ്പീ.  രകമശച  നചന്നനിതല  പറഞ.  ഒരു  കകേസച
വമാദനിക്കുകമ്പമാള് വമാദനിക്കുന്ന നനിലപമാടനിനനതനിരമായുളള നപമാസനിഷനുര കകേമാടതനിയനില്
പറയണനമനള്ളതച  സമാമമാനദ്യ  നനിയമമമാണച.  അകദ്ദേഹതനിനതച  അറനിയമാതതല.
2013-ല് ഇരഗണനില്  ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി ബജറച  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പച
അതുസരബനനിച  ഇകൗവനനിരഗച  നഡയച ലനി  തയ്യമാറമാക്കനി  വചനിരുന്ന  മുഖകപ്പെജച  ഒരു
ജൂനനിയര്  കജര്ണലനിസ്റ്റേച  ടക്വനിററനില് കൂടനി  പുറത്തുവനിട്ടു.  ഇരഗണനില് ഒരു പതനിവുണച.
അതമായതച  ബജറനിനന  പ്രധമാനനപ്പെട്ട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ധനകേമാരദ്യമനനി  അവനിടനത
ഇകൗവനനിരഗച   നഡയച ലനികേള്ക്കച    ബസ്പീഫച  നചയ്യുര.  On  condition,  there  is  an
embargo.  ധനകേമാരദ്യമനനി  ബജറച  പ്രസനച  നചയ്തതനിനുകശഷര  മമാത്രകമ   ഇകൗ
വനിവരങ്ങള്  പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കമാവൂ  എനളളതമാണച.  ആ  എരബമാര്കഗമാ
ലരഘനിച്ചുനകേമാണമാണച ഒരു ജൂനനിയര് കജര്ണലനിസ്റ്റേച   എലമാ ബജറച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുര
ഉള്നപ്പെടുതനിനക്കമാണ്ടുളള  ഒരു  കപജച  ടക്വനിററനില്ക്കൂടനി  നമാട്ടുകേമാനര  അറനിയനിചതച.
അതനിനന കപരനില് കജമാര്ജച ഓസ്കബമാണ് രമാജനിവചനില, രമാജനി വയണനമന്നച ആരുര
ആവശദ്യനപ്പെട്ടതുമനില. 

ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ബജറച  അവതരനിപ്പെനിചച   ഒന്നര  മണനിക്കൂറനിനുകശഷര
പത്രങ്ങള്ക്കച നകേമാടുക്കമാന തയ്യമാറമാക്കനിയനിരുന്ന ലഹലലറചസച,  ഒരു  'Inadvertent
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error'  അനലങനില്   'Inadvertent  mistake'  ആണച.  അനതമാരു  ലമനറമായനിട്ടുള്ള
കേമാരദ്യമമാണച.  അതച  ഒന്നര  മണനിക്കൂറനിനുകശഷര  ഓണ്ലലനനില്  കൂടനി
പുറത്തുവനനവന്ന ആകരമാപണര ഉന്നയനിച്ചു നകേമാണമാണച,  ധനകേമാരദ്യ വകുപ്പുമനനിക്കച
ഒരു  ഉതരവമാദനിതക്വവുമനിലമാത  കേമാരദ്യതനിനച  അകദ്ദേഹതനിനന  രക്തതനിനു
കവണനി  പ്രതനിപക്ഷര  ദമാഹനിക്കുന്നതച.  പമാര്ലനമനനില്  ഇതുകപമാനല  വന്ന
കേമാരദ്യര  രമാവനിനല  പറഞകലമാ;  അവനിനടനയലമാര  വന്ന  റൂളനിരഗുകേള്  എന്തമാണച?
അതനിനന കപരനില് ധനകേമാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി രമാജനിവയണനമന്നച  ആരുര പറഞനില.
ഇതനില്  കഡമാ.  ടനി.  എര.  കതമാമസച  നഎസകേനിനച  കനരനികട്ടമാ  അലമാനതകയമാ
ഉതരവമാദനിതക്വമനിനലനള്ളതച  എലമാവര്ക്കുര അറനിയമാവുന്ന കേമാരദ്യമമാണച.   അതനിനന
കപരനില് ഇകൗ ബഡ്ജറനിനന കശമാഭ നകേടുതമാന,  കകേരളര ഇന്നച കനരനിടുന്ന ഗുരുതര
സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനിയുനട  നടുവനില്  കകേരളതനിനച  വനികേസനക്കുതനിപ്പെച
സമ്മേമാനനിക്കുന്ന  ഒരു  ബജറനിനന  കശമാഭ  നകേടുതമാനകവണനിയമാണച  ഇകൗ
ആകരമാപണങ്ങള്  ഉന്നയനിക്കുന്നനതനള്ളതച  ഏറവുര  കഖദകേരമമായ  കേമാരദ്യമമാണച.
പ്രതനിപക്ഷര  അലരകൂടനി  ഉതരവമാദനിതക്വര  കേമാണനിക്കണര.   കലമാകേനത  പല
രമാജദ്യങ്ങളനിനലയുര പമാര്ലനമനറനി പ്രസ്പീസസ്പീഡനസച കനമാക്കനി ഇകൗ നനിലപമാനടടുക്കുന്നതച
ശരനിയമാകണമാ  ഇലകയമാ  എന്നച  ചനിന്തനിക്കണനമന്നമാണച  എനനിക്കച  പറയമാനുള്ളതച.
ഇനഡദ്യന സമാമ്പതനികേരരഗര മകൗലനികേമമായ പല മമാറങ്ങളനിലൂനടയുര കേടനകപമാകുന്ന
ഒരു സന്ദേര്ഭതനിലമാണച ഇകൗ ബഡ്ജറച അവതരനിപ്പെനിചനതന്നച ഓര്ക്കണര.  

ജനി.എസച.ടനി.  വന്നകതമാടുകൂടനി സരസമാനങ്ങള്ക്കച നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കമാനുള്ള
അധനികേമാരര കചമാര്ന.  അകതമാനട ബജറനിനന ചുറനിപ്പെറനിയുള്ള ആകേമാരക്ഷ ഇലമാതമായനി.
കകേന്ദ്രതനിനന  നനിയനണതനിലള്ള കമമാണനിററനിരഗച കപമാളനിസനി സരസമാനങ്ങള്ക്കച
ദുരനിതര  വനിതയ്ക്കുനമന്നച   എകപ്പെമാനഴങനിലര  ചനിന്തനിചനിട്ടുകണമാ?  അതമാണച  കനമാട്ടച
പനിനവലനിക്കലനിലൂനട കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമനച നചയ്തതച.  അതച സരസമാന സമാമ്പതനികേ
സനിതനിയനിലണമാക്കനിയ  പ്രതദ്യമാഘമാതര  എത്രയമാനണന്നതച  നമുക്കച  കബമാധദ്യമമായ
കേമാരദ്യമമാണച.  സരസമാനനത  സമാമ്പതനികേ  പ്രവര്തനങ്ങളുനട  നനട്ടലമായനി
പ്രവര്തനിക്കുന്ന  സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേളുനട  വനിശക്വമാസദ്യത  കകേന്ദ്രഗവണ്നമനര
റനിസര്വച  ബമാങ്കുര  കൂടനി  തകേര്തതനിനുര നമാര  സമാക്ഷദ്യര  വഹനിച്ചു.   ഒരു വദ്യക്തനിക്കച
ബമാങനില്നനിന്നച എടുക്കമാവുന്ന തുകേ മമാത്രകമ ലപ്രമറനി സഹകേരണ സരഘങ്ങള്ക്കച
പനിനവലനിക്കമാന  പറ്റുകേയുളനവന്നച  റനിസര്വച  ബമാങച  നനിബനന  വചനികല?
കകേരളതനിനന  സമാമ്പതനികേ  സനിതനി  കേണക്കനിനലടുക്കമാനതയുര  കകേരളതനിനന
സമ്പദ്ഘടനയുനട  നനട്ടലമായ  സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേളുനട  പ്രവര്തനതനിനച  ഒരു
മതനിപ്പുര  നകേമാടുക്കമാനതയുമമാണച  നഫഡറല്  സരവനിധമാനതനിനല  ഫനിസ്ക്കല്
ഉതരവമാദനിതതനില്  നനിന്നച  കകേന്ദ്രഗവണ്നമനച  മമാറനിയതച,  സരസമാന
ഗവണ്നമനനിനന  തലയനിട്ടടനിചതച.  ഇതനിനുര  പുറകമ  നമുക്കച  ബഡ്ജറനില്
കേമാണനിക്കമാവുന്ന  സക്വമാതനദ്യതനിനച  പരനിമനിതനി  നനിശയനിച്ചു.  ഇങ്ങനനയുള്ള
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പരനിമനിതനികേള്ക്കുള്ളനില്  നനിനനകേമാണമാണച  ഇകൗ  ബജറച  അവതരനിപ്പെനിക്കമാന
നനിര്ബനനിതമമായനതന്നച  നനിങ്ങള് ഓര്ക്കണര.  കഡമാ. ടനി. എര. കതമാമസച നഎസകേച
അവതരനിപ്പെനിച ഇകൗ ബജറച,  ഇകൗ പരനിമനിതനികേനള അതനിജസ്പീവനിക്കുന്നതനിനുള്ള എളനിയ
പരനിശമമമാണച  എന്നച ഒറകനമാട്ടതനില് തനന്ന മനസനിലമാകുര.  ഇകൗ പരനിശമതനില്
വനിജയര  വരനിക്കുകേനയനള്ളതച  കകേരളര  ഇതുവനര  കനടനിയ  കനട്ടങ്ങള്
സരരക്ഷനിക്കുന്നതനി നുര  ഇനനിയുര  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതനിനുമമാവശദ്യമമായ കേമാരദ്യമമാണച.  'കകേരളമാ
കമമാഡല്'  എനര  'കകേരള  എകചപസ്പീരനിയനസച  '  എനര  വനികശഷനിപ്പെനിക്കനപ്പെടുകേയുര
കലമാകേശദ  കകേരളതനികലയച  തനിരനിയുന്നതനിനച  ഇടയമാക്കുകേയുര  നചയ്ത  വനികേസന
കമമാഡലനിനന  പ്രധമാനനപ്പെട്ട  രണച  ഘടകേങ്ങള്  ആകരമാഗദ്യകമഖലയുര
വനിദദ്യമാഭദ്യമാസകമഖലയുമമാണച.   ഇകൗ രണച കമഖലയനിലര കകേരളര കനടനിയ കനട്ടങ്ങള്
ലകേവനിട്ടുകപമാകുന്നതച  നനിസഹമായരമായനി  നമ്മേള്  കനമാക്കനിനനില്ക്കുകേയമായനിരുന.
ആകരമാഗദ്യകമഖല ഗുരുതരമമായനി തമാകഴമാട്ടുകപമായനി.  നപമാതുവനിദദ്യമാഭദ്യമാസകമഖല എത്ര
കശമാചനസ്പീയമമായ  അവസയനികലയച  കപമായനിനയനള്ളതനിനച  പ്രകതദ്യകേനിചച
വനിശദസ്പീകേരണര നല്കകേണ കേമാരദ്യമനില.  കകേരളര  ഇകൗ കമഖലയനില് കനടനിയ കനട്ടങ്ങള്
സരരക്ഷനിക്കമാനുര മുകന്നമാട്ടുനകേമാണ്ടുകപമാകേമാനുമുള്ള കബമാധപൂര്വ്വമമായ പരനിശമമമാണച ഈ
ബജറനിലള്ളതച.    വനിദദ്യമാഭദ്യമാസകമഖലയ്ക്കുര   ആകരമാഗദ്യകമഖലയ്ക്കുരകവണനി  ബജറനില്
ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  ഇകൗ  കമഖലയനില്  വലനിയ  മമാറങ്ങള്  വരുത്തുനമന്ന
കേമാരദ്യതനില്  സരശയമനില.  അതുകപമാനലതനന്ന  അടനിസമാനസകൗകേരദ്യ  വനികേസനര
കേഴനിഞ  ബജറനില്നനിനര  വസ്പീണ്ടുര  മുകന്നമാട്ടുകപമായനി.   11,000  കകേമാടനി  രൂപയുനട
പുതനിയ  കപ്രമാജകച   അരഗസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞമാല്   നമമാതര  ഇകൗ  കമഖലയനില്
നചലവഴനിക്കുന്നതച  15,000  കകേമാടനി  രൂപയമാണച.   ഇകൗ  പ്രവര്തനങ്ങള്  എവനിനട
തുടങ്ങനിനയനന്നലമാര  ഇവനിനട  കചമാദനിക്കുന്നതച  കകേട്ടു?  'എടുകുടുകക്ക കചമാറുര  കേറനിയുര'
എനപറഞമാല് കേമാരദ്യര നടക്കുകമമാ?  ഇകൗ പ്രവര്തനങ്ങള്  ഭമാവനമാപൂര്ണ്ണമമായനി
പമാന  നചയ്യുകേയുര  അതനിനച  തുടക്കര  കുറനിക്കുകേയുര  നചയ്തു.  ആ  തുടക്കര
കകേരളതനിലടനസ്പീളര വലനിയ മമാറങ്ങളുണമാക്കമാന കപമാവുകേയമാണച.  

മലകയമാര  ലഹകവയുര  കകേമാസ്റ്റേല്  ലഹകവയുര  തസ്പീരകദശ  ലഹകവയുര
കകേരളതനിനന വനികേസന സക്വപ്നങ്ങള്ക്കച കുതനിപ്പെച നല്കേമാന കപമാകുകേയമാണച.  ഏതു
രമാജദ്യവുര സമാമ്പതനികേ കുതനിപ്പെച നടതനിയനിട്ടുള്ളതച കറമാഡച, ആകരമാഗദ്യര, വനിദദ്യമാഭദ്യമാസര
എന്നസ്പീ  കമഖലകേളനില്  കലമാഭമനിലമാനത  ധനര  വനിനനികയമാഗനിചനിട്ടമാണച.  ഇന്നച
സമാമ്പതനികേ  കുതനിപ്പെച  നടതനിയ  രമാജദ്യങ്ങള്  ഓകരമാനര  പരനികശമാധനിചമാല്  ഇതച
വദ്യക്തമമാകുര.  ഇതനിനുകവണനി നമ്മേള് കേടനമടുകക്കണനിവരുര.  കേടനമടുക്കുകേ എനള്ളതച
വലനിയ പമാപമമാകണമാ?  കകേരളതനിനന ഇന്നനത സനിതനിയനില് കേടനമടുതച മമാത്രകമ
മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന  സമാധനിക്കുകേയുള.   രണമാര  കലമാകേ  മഹമായുദതനിനുകശഷര
അകമരനിക്ക യൂകറമാപദ്യന രമാജദ്യങ്ങനള ലകേപനിടനിച്ചുയര്തനിയതച   വലനിയ തുകേ കേടര
നകേമാടുതമാണച.   കേടര നകേമാടുതതുനകേമാണച ആ രമാജദ്യങ്ങനളമാനര കേടനക്കണനിയനില്
വസ്പീണനിലകലമാ;  ആ കേടനമലമാര അവര്ക്കച തനിരനിചടയമാന പറനിയനികല?  യൂകറമാപ്പെനിനന
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ഇന്നനത വനികേസനതനിനന മുഴുവന അടനിസമാനര അവര് കലമാകേതനിനന വനിവനിധ
ഭമാഗങ്ങളനില്നനിനര  കേടനമടുതച  നടതനിയ  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളമാണച.
കകേരളനതകപ്പെമാനല പതനിനമായനിരങ്ങള് വനികദശതച കപമാകുകേയുര കജമാലനി നചയ്യുകേയുര
നചയ്യുന്നതനിനന  അടനിസമാനര  നമ്മേള് വനിദദ്യമാഭദ്യമാസതനിലര  ആകരമാഗദ്യകമഖലയനിലര
കനടനിയ  കനട്ടങ്ങളമാണച.   അതനികനമാനടമാപ്പെര  വന്ന  ഭൂപരനിഷ്കരണവുര  കകേരളതനിനല
സമാധമാരണക്കമാരനന  ശമാക്തസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇനഡദ്യയനിനല  ഏതു  സരസമാനകതയച
ഒരുലക്ഷര കകേമാടനി രൂപകയമാളര  വനികദശത്തുനനിനര വരുനണച;  നമ്മുനട ഇകൗ നകേമാച്ചു
കകേരളതനില്  മമാത്രകമയുകള്ളമാ;  അതനിനന  അടനിസമാനനമന്തമാണച?  നമ്മേള്
സമാമ്പതനികേമമായനി  വളനര  പനിറകേനില്നനിന്ന  സമയത്തുര  സമാമൂഹദ്യകമഖലയനിലര
വനിദദ്യമാഭദ്യമാസകമഖലയനിലര  ആകരമാഗദ്യകമഖലയനിലര  നടതനിയ  നനികക്ഷപര
ഇങ്ങനനനയമാനക്ക ആര് ജ്ജനിചതമാണച. 

ലചനനയക്കുറനിചച നടന്ന ഒരു പഠനതനില് പറയുന്നതച, ലചന സമാമ്പതനികേ
കുതനിപ്പെച കനടനിയതനിനന പ്രധമാന കേമാരണര ആകരമാഗദ്യകമഖലയനിലര വനിദദ്യമാഭദ്യമാസകമഖലയനിലര
അവര്  നടതനിയ  മുകന്നറമമാണച.   ലചനയനിനല   നബയര്ഹുഡച  കഡമാകകഴ്സച
എനപറഞച പ്രമാഥമനികേമമായ ആകരമാഗദ്യപരനിപമാലനതനില് വനിദദ്യമാഭദ്യമാസര നകേമാടുതച
പതനിനമായനിരക്കണക്കനിനമാളുകേള്  നമാട്ടനിനപുറങ്ങളനികലയ്നക്കതനി.   ലചന  പനിന്നസ്പീടച
ആകരമാഗദ്യകമഖലയനില്  നടതനിയ  വലനിയ  മുകന്നറതനിനച  അടനിസമാനമമായതച
ഇതമാണച.    കകേരളര  ഇകൗ  കമഖലയനില്  നടതനിയ  നനികക്ഷപതനിനന  ഫലമമായനി
നമ്മുനട  ആളുകേള്  വനികദശകതയ്ക്കുകപമായനി.  അവര്  നമ്മുനട  നമാട്ടനികലയച  പണര
അയയ്ക്കുന.   അതനിനന  ഒരു  നചറനിയ  ശതമമാനര  നമ്മേള്  ഉപകയമാഗനിക്കമാന
തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  ആ  സരരരഭര  വനിജയനിക്കുര.   കേമാരണര  കകേരളനത
എലമാ തരതനിലര  ഇത്രകേമാലവുര നനിലനനിര്ത്തുകേയുര സഹമായനിക്കുകേയുര  നചയ്തനിട്ടുള്ള
പ്രവമാസനി  മലയമാളനികേള്  കകേരളതനിനന  ഇകൗ  വനികേസനക്കുതനിപ്പെനിനന
സഹമായനിക്കമാനകവണനി  അവരുനട  സമ്പമാദദ്യതനിനന  നചറനിനയമാരു  ശതമമാനര
നമുക്കുകവണനി  നനികക്ഷപനിക്കുനമന്ന  കേമാരദ്യതനില്  സരശയമനില.   എലമാ  കേമ്മേനിയുര
കേഴനിഞനിട്ടുമതനി  വനികേസനനമന്നച  പറഞമാല് നമ്മുനട  വനികേസനര  എവനിനട  നചന്നച
നനില്ക്കുനമന്നച  ഞമാന പ്രകതദ്യകേനിചച പറകയണതനില.  

കലമാകേതച പരസ്പീക്ഷനിചച  വനിജയനിച ഇകൗ സമാമ്പതനികേ വളര്ചമാമമാര്ഗ്ഗര  നമ്മേള്
ഇവനിനട  പരസ്പീക്ഷനിക്കുകേയമാണച.   സമാമ്പതനികേ രരഗതച   കകേരളര  ഇന്നച  നടത്തുന്ന
പരസ്പീക്ഷണര  മറച സരസമാനങ്ങള് നമാനള അനുകേരനിക്കമാന കപമാകുകേയമാണച, അതനിനച
യമാനതമാരു  സരശയവുര  കവണ.  കേമാരണര  ഇകൗ  സമാമ്പതനികേ  പരനിമനിതനികേനള
മറനികേടക്കമാനുള്ള  ഏകേമമാര്ഗ്ഗര  നമ്മേള്  മമാര്ക്കറനില്നനിന്നച  കേടനമടുക്കുകേ,  ആ
കേടമുപകയമാഗനിചച  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുകേ  എനള്ളതച  മമാത്രമമാണച.
നമുക്കച 5 ശതമമാനര സമാമ്പതനികേവളര്ചയുനണങനില് ഇകൗ കേടനമലമാര തനിരനിചടയമാര.
5  ശതമമാനതനില്  കൂടുതല്  സമാമ്പതനികേ  വളര്ച  കകേരളതനിനച  വരുര.  5
ശതമമാനനമങനിലമുനണങനില് നമുക്കച  വനികദശത്തുനനിനര മറച   ആളുകേളനില്    നനിനര
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സക്വരൂപനിക്കുന്ന  പണര  തനിരനിചടയമാന  പറ്റുനമനള്ള  കേമാരദ്യതനില്    യമാനതമാരു
സരശയവുമനില.   അതനിനുകവണനിയമാണച  കേനിഫ്ബനി  കപമാനല  ഒരു  എസച.പനി.വനി.
ഉണമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച.  അതനിനച  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേമാനുര  അതനിനന
നനിയനനിക്കമാനുര ഉതരവമാദനിതമുള്ള നപമാതുസമൂഹര അരഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന സമാമ്പതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധനരയുര  മറ്റുമമാണച  നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതച.   കേനിഫ്ബനി  പ്രവര്തനനനിരതമമാകേമാന
കപമാകുകേയമാണച, വനിജയനിക്കമാന കപമാകുകേയമാണച എനള്ളതനിനന സൂചനയമാണതച.  

ആകഗമാള വനിപണനിയനില് മൂലധനര കുനകൂടനി കേനിടക്കുനണച.  വനികേസനതനിനച
കേടരവമാങ്ങനി  മുതല്മുടക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  രമാജദ്യങ്ങള്ക്കുര  സരസമാനങ്ങള്ക്കുര
വനിപണനിയനില്  ഇന്നച  ആകേമാശമമാണച  അതനിര്വരമ്പച.   ഇതച  വനികേസനതനിനന
രണമാരഘട്ടമമാണച.  പമാര്പ്പെനിടവുര  ഭൂമനിയുര  വനിദദ്യമാഭദ്യമാസവുര  ആകരമാഗദ്യസരരക്ഷണവുര
അവകേമാശമമായനി കനടനിനയടുത വലനിനയമാരു ജനതയുനട പനിനമുറക്കമാര്,  ഇടതുപക്ഷര
മുനകേനയ്യടുതച  നടപ്പെനിലമാക്കനിയ  സമാമൂഹദ്യപരനിഷ്കമാരങ്ങളുനട  ഗുണകഭമാക്തമാക്കളമായനി
മമാറനിയ  സമാധമാരണക്കമാരമായ  വലനിനയമാരു  തലമുറ  വനികേസനതനിനന
രണമാരഘട്ടതനില്  പങമാളനികേളമാകേമാന  കപമാകുകേയമാണച.   ഇകൗ  ബജറനിലൂനട
കകേരളതനിനല  സമാധമാരണക്കമാരമായ  ഇടതരക്കമാനര  ഉള്നക്കമാള്ളനിച്ചുനകേമാണ്ടുള്ള
മൂലധനമാധനിഷനിത  വനികേസനതനിനന  ജനമാധനിപതദ്യവല്ക്കരണമമാണച,
'Democratization of an investment lead growth and development' - അതമാണച
കകേരളര സക്വപ്നര  കേമാണുന്നതച,  അതമാണച കകേരളതനില് സരഭവനിക്കമാന കപമാകുന്നതച.
ഇകൗ  ബജറനില്  പരനിഗണനിക്കമാത  ഏനതങനിലര  വനിഭമാഗര  പ്രകതദ്യകേനിചച  ദുര്ബ്ബല
വനിഭമാഗര  കകേരളതനിലകണമാ;  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച  ഇത്ര  പരനിഗണന  നകേമാടുത  ഒരു
ബജറ്റുകണമാ:  ഭനിന്നകശഷനിക്കമാരമായ  ആളുകേള്ക്കച  ഇത്രയുര   പരനിഗണന  നകേമാടുത
മനറമാരു ബജറച ഉകണമാ?  ഇങ്ങനന കകേരളതനിനല എലമാ ദുര്ബ്ബല വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കുര
പരനിഗണന  നകേമാടുത്തുര  നപനഷന  വര്ദനിപ്പെനിച്ചുര  അകതസമയര
അടനിസമാനസകൗകേരദ്യങ്ങളുനട  വനികേസനതനിനച  ഉകൗന്നല്  നകേമാടുത്തുനകേമാണ്ടുര
അതനിനുകവണനി  ധനര  സമമാഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ചങ്കുറകപ്പെമാടുകൂടനിയുള്ള  സമസ്പീപനര
സക്വസ്പീകേരനിച്ചുമമാണച  ഇകൗ  ബജറച   നകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതച.   ഇകൗ  ബജറനിനന  ഞമാന
സക്വമാഗതര  നചയ്യുന.  ഇകൗ  ബജറച  കകേരളതനിനന  മുഖച്ഛേമായ  മമാറമാന  കപമാകുന്ന
ബജറമാണച. 

XI  അറനിയനിപ്പെച 

വജജൂബനിലനി ആകഘമാഷങ്ങളുനട ഭമാഗമമായുള്ള പ്രഭമാഷണ പരമ്പര

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഒരു അറനിയനിപ്പുണച. ബഹുമമാനനപ്പെട്ട അരഗങ്ങള്നക്കലമാര ഇതനിനകേരതനന്ന
ക്ഷണക്കതച  ലഭനിചനിട്ടുണമാകുനമന്നമാണച  കേരുതുന്നതച.  നനിയമസഭയുനട  60-ാം
വമാര്ഷനികേമാകഘമാഷങ്ങളുനട  ഭമാഗമമായനി  നമ്മേള്  സരഘടനിപ്പെനിക്കുന്ന  പ്രഭമാഷണ
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പരമ്പരകേളനില്  ആദദ്യനത  പ്രഭമാഷണര  നമാനള  3.00  മണനിക്കച  ശസ്പീ.  സസ്പീതമാറമാര
നയച്ചൂരനി  ഇവനിനട  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതമാണച.  'നഫഡറലനിസര  -  സമാദദ്യതകേളുര
നവല്ലുവനിളനികേളുര' എന്ന വനിഷയനത അധനികേരനിച്ചുനകേമാണമാണച പ്രഭമാഷണര.  തുടര്ന്നച
സരഗസ്പീത  നനിശയുര  അരഗങ്ങള്ക്കുള്ള  റനിഫഷച നമനര  ഉണമായനിരനിക്കുര.  തുടര്നള്ള
മമാസങ്ങളനില് സര്വ്വശസ്പീ കേപനില് സനിബല്,  അരുണ് നജയ്റച ലനി,  ജയറമാര  രകമഷച,
സുധമാകേര്  നറഡനി  തുടങ്ങനിയ  കദശസ്പീയ  കനതമാക്കള്  ഓകരമാ  മമാസവുര  പ്രഭമാഷണര
നടത്തുനണച എനകൂടനി സഭനയ അറനിയനിക്കുന.  

ഓര്ഡര്...........ഓര്ഡര്............ സഭ ഇകപ്പെമാള് പനിരനിയുന്നതുര നമാനള രമാവനിനല

8.30-നച വസ്പീണ്ടുര സകമ്മേളനിക്കുന്നതുമമാണച.  

(2017  മമാര്ചച  മമാസര  7-ാം  തസ്പീയതനി  നചമാവ്വമാഴ്ച  രമാവനിനല  8.30-നച  വസ്പീണ്ടുര

സകമ്മേളനിക്കുന്നതനിനമായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷര 3.22-നച പനിരനിഞ.)


