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പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 മഭാര്ചച്ച്  13,  തനിങ്കള

വഭാലലലാം 165]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                       [നമ്പര് 12

നനിയമസഭ   2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം  13-ാം തതീയതനി  തനിങ്കളഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  8.30-നച്ച്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള
(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കച്ച് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1 വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്.... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *271 

പചക്കറനി വനിപണനലാം

1. (*271) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന:
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്:
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന:
ശതീമതനി സനി  .    ലകേ  .    ആശ: തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 'കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് പചക്കറനി' എന്ന കലബലനില് കൃഷനി വകുപച്ച് പചക്കറനി
വനിപണനലാം നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) 'കസഫച്ച് റ്റു ഈറച്ച് 'എന്ന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന
പചക്കറനികേള  വനികശഷ  ദനിവസങ്ങള  കൂടഭാലത  എലഭാ  ദനിവസങ്ങളനിലലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണച്ച്.  കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലകേളനില് നല കൃഷനി മുറകേള  (good agricultural
practices)  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  കൃഷനി  വകുപച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്
സുരക്ഷനിതമഭായ  പഴെലാം,  പചക്കറനികേള  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കലപട
407  ക്ലസ്റ്ററുകേളനില്നനിനള്ള  ഉലന്നങ്ങള  സലാംസ്ഥഭാന  കൃഷനി  വകുപച്ച്  'കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്  '
എന്ന  കലബലനില്  ഈ  വരുന്ന  വനിഷുവനിനച്ച്  വനിപണനലാം  നടത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
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(ബനി) വനികശഷ ദനിവസങ്ങള കൂടഭാലത എലഭാ ദനിവസങ്ങളനിലലാം 'കസഫച്ച് റ്റു ഈറച്ച്
'പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പചക്കറനികേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

'കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്  '  എന്ന ബഭാനഡച്ച്  ലനയനിമനിലന്റെ  കലഭാകഗഭാ  പ്രകേഭാശനലാം
ഇന്നച്ച് ലലവകുകന്നരലാം 6  മണനിക്കച്ച് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി നനിയമസഭഭാ കലഭാഞനില്
വചച്ച് നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന കപഭാവുകേയഭാണച്ച്.

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന: സര്, ആവശലത്തനിലധനികേലാം പചക്കറനികേള ഉലഭാദനിപനിക്ക
ലപടുകേയഭാലണങ്കനില്  അതച്ച്  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ശതീതതീകേരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  സലാംസ്കരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  അടങ്ങനിയ  സലാംസ്കരണശഭാലകേള
സ്ഥഭാപനിക്കഭാന  പദതനിയുകണഭാ;  പഴെലാം-പചക്കറനി-കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നനിവ
സലാംസ്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  കകേരളത്തനില്  ആവശലത്തനിനച്ച്
പചക്കറനികേള  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന  നമുക്കച്ച്  കേഴെനിയുന്നനിലലങ്കനിലലാം  ഉലഭാദനിപനിച  പചക്കറനി
പലകപഭാഴലാം വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് എത്തനികചരഭാലത നശനിച്ചുകപഭാവുകേകയഭാ അലലങ്കനില് വനില
കേനിടഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലമുണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസ്ഥഭാന കൃഷനി വകുപ്പുലാം അതനിലന്റെ മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനലാം വനിവനിധ യൂണനികവഴെച്ച് സനിറനി
അടക്കമുള്ള പ്രസ്ഥഭാനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്നലകേഭാണച്ച്  ഓകരഭാ  പ്രകദശതലാം ഉലഭാദനിപനിക്കലപടുന്ന
പചക്കറനി  എത്രയഭാണച്ച്,  ഏതച്ച്  സതീസണനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കലപടുന  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള
പരനിഗണനിചച്ച്  52  ആഴ്ചയുലട  ഒരു  ലപ്രഭാഡക്ഷന  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  ലഷഡഡ്യൂള  ഇകപഭാള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനുസരനിചച്ച്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം ശകനിലപടുത്തഭാനുലാം
കൂടുതലഭായനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേള  ശതീതതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട
സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുലാം  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള  cool  chain  system
അടുത്ത വര്ഷലാം മുതല് ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന: സര്, സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേര്,
മട്ടുപഭാവനില്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നവര് തുടങ്ങനിയ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം
പചക്കറനി  ഉലന്നങ്ങള  കശഖരനിചച്ച്  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
പരലഭാപ്തമഭാകണഭാലയന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  കമഖലയനില്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  മട്ടുപഭാവുകൃഷനി ലചേയ്യുന്നവര് അവരുലട
ആവശലങ്ങളക്കുകവണനി  കൃഷനി  ലചേയഭാനഭാണച്ച്  കൃഷനി  വകുപച്ച്  ഇകപഭാള  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
എന്നഭാല് പല വതീടുകേള കചേര്ന്നച്ച് ഒരു ഗ്രൂപഭായനി മട്ടുപഭാവുകൃഷനി ലചേയ്യുകേയഭാലണങ്കനില്
അവലര പ്രകതലകേ ക്ലസ്റ്ററുകേളഭായനി പരനിഗണനിചച്ച് ക്ലസ്റ്റര് രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള അവസരലാം
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കൃഷനി  വകുപച്ച്  നല്കുകേയുലാം  അവര്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനി  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ
ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്  കഷഭാപ്പുകേളനികലഭാ  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേളനികലഭാ  അലലങ്കനില്  ക്ലസ്റ്ററുകേളുലട
കഷഭാപ്പുകേളനികലഭാ  വനില്പന നടത്തഭാനഭാവശലമഭായ മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  കൃഷനി
വകുപച്ച് ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  മലയഭാളനികേളുലട  കബഭാധമണ്ഡലത്തനികലയച്ച്
വനിഷരഹനിത ഭക്ഷണത്തനിലന്റെ ആവശലകേത പതനിലയയഭാലണങ്കനിലലാം അതനിശകമഭായനി
കേടനവരനികേയഭാണച്ച്.  കരഭാഗങ്ങള  വരഭാലത  മനുഷലശരതീരലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന
തരത്തനികലയച്ച്  മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  ഇതനിനഭാല്  നമുക്കച്ച്  സഭാധനിക്കുലാം.  ഇന്നച്ച്
പചക്കറനികേള തലന്ന കരഭാഗവഭാഹകേരഭായനി മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച് ഇതര
സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  വരുന്ന  വനിഷലനിപ്ത  പചക്കറനികേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  അതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  പചക്കറനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  നമ്മുലട  സലാംസ്ഥഭാനതതലന്ന
സസയലാംപരലഭാപ്തമഭായ  രതീതനിയനില്  പചക്കറനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുകേ  എന്നതഭാണച്ച്  ഇതര
സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിനള്ള  വനിഷലനിപ്തമഭായ  പചക്കറനികേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയഭാനുള്ള
ഏറവുലാം നല മഭാര്ഗ്ഗലാം.   അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
വനിഷരഹനിതമഭായ,  'കസഫച്ച്  റ്റു  ഈറച്ച്'  എന്ന  രതീതനിയനിലള്ള  പചക്കറനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഇവനിലട ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണച്ച്
50,000  ലഹക്ടര്  പ്രകദശത്തച്ച്  5  ലകേഭാലലാംലകേഭാണച്ച്  വനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനി
ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയതച്ച്.  ഈ വര്ഷലാം 10,000 ലഹക്ടര്
സ്ഥലത്തച്ച് 406 ക്ലസ്റ്ററുകേളനിലൂലട വനിഷരഹനിതമഭായ പചക്കറനി ഉലഭാദനിപനിചച്ച് ജനി.എ.പനി.
സര്ടനിഫനികക്കഷന നടത്തനി. ജനി.എ.പനി. സര്ടനിഫനികക്കഷന എന്നതച്ച് കൃതലമഭായനി ഒരു
വര്ഷക്കഭാലലാം  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന  പരനികശഭാധനകേളഭാണച്ച്.  വനിത്തച്ച്  ഇടുന്നതു  മുതലള്ള
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി,  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  ഫതീല്ഡച്ച്  വനിസനിറച്ച്  നടത്തനി
അവരുലട  ഡയറനിയനില്  അതനിലന്റെ  ഓകരഭാ  ഘടങ്ങളുലാം  കുറനിലചടുത്തതനിനുകശഷലാം
എ.ഡനി.എ.മഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  പനിന്നതീടച്ച്  ജനിലഭാതലത്തനിലള്ള ഓഫതീസര് അതനിനച്ച്
സര്ടനിഫനികക്കഷന  ലകേഭാടുക്കുന്ന  രതീതനിയഭാണച്ച്.  ഇങ്ങലന  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളനില്
വനിഷമനില  എന്നച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ലകബഭാറടറനികേളനില്  തലന്ന  സഭാമ്പനിള  ലടസ്റ്റച്ച്
നടത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണച്ച്  ഇതച്ച്  ബഭാനഡച്ച്  ലചേയച്ച്  മഭാര്ക്കറനികലയച്ച്  എതന്നതച്ച്.
അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണച്ച്  ആദലഘടലമന്ന  നനിലയനില്  ഞങ്ങളുലട  ഓര്ഗഭാനനിക്കച്ച്
കഷഭാപ്പുകേളനിലൂലട  ഇതച്ച്  വനിതരണലാം  നടത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ജനങ്ങളക്കച്ച്
വനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുലന്നഭാരു  സലാംവനിധഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്
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ഏലറടുക്കുകേയഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സര്ക്കഭാരനിനുതലന്ന  ഇതച്ച്
മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  സഭാധലമലഭാത്തതുലകേഭാണച്ച്  സസകേഭാരല  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  ഈ
രതീതനിയനിലള്ള പചക്കറനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  അവര്ക്കുലാം  ജനി.എ.പനി.
സര്ടനിഫനികക്കഷന ലകേഭാടുത്തച്ച് പചക്കറനി വനിതരണലാം ലചേയഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന:  സര്,  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുലട  ഏറവുലാം  മഹനതീയമഭായ
പഭാരമ്പരലലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ  മണ്ണനില്നനിന്നച്ച്  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  സസഭാഭഭാവനികേമഭായ  വനിതകേളുലട
രലാംഗപ്രകവശമഭാണച്ച്.  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധകശഷനി  ഉളലപലട  ആ  വനിത്തനിനങ്ങള  കകേരളത്തനിലന്റെ
മണ്ണനിനച്ച്  വലനിയ  പ്രഭാധഭാനലവുലാം  കനടങ്ങളുലാം  ഉണഭാക്കനിത്തന്നനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനുകശഷലാം
കകേരളത്തനില് അഗനിക്കളചറല് യൂണനികവഴനിറനി തലന്ന ലനല്വനിതകേളനില് മഭാത്രലാം 154
ഇനങ്ങള ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പലതരലാം അതത്യുലഭാദനകശഷനിയുള്ള  വനിതകേള   എന്നച്ച്
പരസലലാം ലചേയച്ച് മളടനിനഭാഷണല് കേമ്പനനികേള വലഭാപകേമഭായനി പ്രചേരനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
ഇതച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുന്നകതഭാടുകൂടനി  മണ്ണച്ച്  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  മലനിനലപടുകേയഭാണച്ച്.
മണ്ണനിലന്റെ  സസന്തെമഭായ  പ്രതനികരഭാധകശഷനി  നഷ്ടലപടുന  എന്നതഭാണച്ച്  പ്രശലാം  എലഭാ
കമഖലയനിലലാം  കൃഷനി  രലാംഗത്തച്ച്  ശകദയമഭായനി  ഇടലപടുന്ന  ഈ  സര്ക്കഭാര്
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള വനിതകേള കേര്ഷകേനച്ച് എത്തനിക്കുന്ന തരത്തനില് ഒരു ഇടലപടല്
നടത്തനി വലഭാജകേമ്പനനികേള ഇറക്കുന്ന വനിതകേലള നനിയനനിക്കഭാനുലാം നല വനിതകേള
കേര്ഷകേനച്ച് കേനിടഭാനുമുള്ള ഏലതങ്കനിലലാം തരത്തനിലള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
അതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ഇതച്ച്  വളലര  പ്രധഭാനലപലടഭാരു
കചേഭാദലമഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനില്  വനിത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  കൃഷനിക്കഭാലര  സലാംബനനിചച്ച്
'വനിതഗുണലാം  പതഗുണലാം'  എന്നഭാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്  പലകപഭാഴലാം  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുള്ള
ഏറവുലാം  വലനിയ  പരഭാതനി  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  വനിതകേള  വനിശസഭാസകയഭാഗലമഭായ
രതീതനിയനില്  കേനിട്ടുന്നനില  എനള്ളതഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനിലലാം  ഇന്തെലയനിലലാം  നനിലവനിലള്ള
സതീഡച്ച്  ആക്ടച്ച്  1966,  സതീഡച്ച്  റൂളസച്ച്  1968  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ശനമഭായ ചേനില
നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുതന്നതനിനച്ച് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര്  8-12-2016-ല് കൃഷനി
വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയുലാം  കകേരളത്തനില്  ഇകപഭാള
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  വനിതകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഏജനസനികേളക്കുകമല്
കേര്ശനനനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയുമഭാണച്ച്.  6  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്
ആകലാം  റൂളുലാം  പ്രകേഭാരമുള്ള  ലലലസനസച്ച്  എടുത്തനിലലങ്കനില്  വനിത്തച്ച്  വനിതരണലാം
നടത്തഭാനുള്ള  ഈ  ഏജനസനികേളുലട  ലലലസനസച്ച്  റദ്ദേഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇവനിലട
വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  ആണച്ച്  വനിത്തച്ച്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പ്രധഭാനലപട  സ്ഥഭാപനലാം
അതുകപഭാലല  സതീഡച്ച്  അകതഭാറനിറനി,  നഭാഷണല്  സതീഡച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നതീ
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സ്ഥഭാപനങ്ങളുമുണച്ച്.  ഇതനില്  സതീഡച്ച്  അകതഭാറനിറനിയച്ച്  പുറകമ  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.
ഏറവുലാം  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  വനിതകേള  പഭായച്ച്  ലചേയച്ച്  വനില്പന  നടത്തഭാനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  വരുന്ന  വര്ഷലാം  മുതല്  വനി.എഫച്ച്.
പനി.സനി.ലകേ.-യുലട കേതീഴെനിലള്ള  വഭാഴെക്കുളതള്ള പരതീക്ഷണശഭാലയനില് നനിനലാം ഒരു
വര്ഷലാം രണച്ച് കകേഭാടനി പചക്കറനി നടതീല് വസ്തുക്കള ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന ഏറവുലാം
ആധുനനികേ യനസലാംവനിധഭാനലാം അവനിലട ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇവനിലട പല
മളടനിനഭാഷണല് കേമ്പനനികേളുലാം പല രതീതനിയനിലള്ള ലലഹബനിഡച്ച് വനിതകേള എന്ന കപരനില്
വനില്പന  നടതകേയഭാണച്ച്.  ഇലതഭാനലാം  സലാംസ്ഥഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സതീഡച്ച്  ആക്ടച്ച്
പ്രകേഭാരമുള്ള ലലലസനസച്ച്  എടുത ലചേയ്യുന്നതല. 6  മഭാസത്തനിനകേലാം  ലലലസനസച്ച്
എടുക്കഭാത്ത  ഒരു  വനിത്തച്ച്  കേമ്പനനികേലളയുലാം  ഇവനിലട  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന
അനുവദനിക്കുന്നതല.  കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലലാം യൂണനികവ ഴനിറനികേളുലട കേതീഴെനിലലാം ഉള്ള
അലക്രഡനിറഡച്ച്  സ്ഥഭാപനങ്ങള അലഭാലത ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അറനിയഭാലത,  കൃഷനി വകുപച്ച്
അറനിയഭാലത നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഒരു വനിതലാം വനില്പന നടത്തഭാന അധനികേഭാരമനില.  ആ
നനിയമലാം  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  വനിതകേള
ലഭലമഭാകുലമന്നച്ച് ഉറപഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീമതനി സനി  .    ലകേ  .    ആശ:  സര്,  അമൂല് കമഭാഡലനില് ലലജവ പചക്കറനികേളുലട
സലാംഭരണ-വനിതരണ ശലാംഖല സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണച്ച് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  നലഭായമഭായ വനിലയുലാം
ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  ഗുണനനിലവഭാരവുമുള്ള  പചക്കറനികേള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാഹചേരലലാം
സൃഷ്ടനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, കകേരളത്തനില് പചക്കറനിയുലട ഉലഭാദനലാം
52  ആഴ്ചയുലട  ലപ്രഭാഡക്ഷനുലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനവുലാം  വരുകമ്പഭാള,  ഇതച്ച്  ക്ലസ്റ്ററുകേള
രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  എ  കഗഡച്ച്  ക്ലസ്റ്ററുകേളുലാം  സഭാധഭാരണ  ക്ലസ്റ്ററുകേളുലമഭാലക്ക
രൂപതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുണച്ച്.  പകക്ഷ  ആ  ക്ലസ്റ്ററുകേള  പലതുലാം  പ്രവര്ത്തനകയഭാഗലമലഭാ
ത്തതനിനഭാല്  എലഭാ  പഞഭായതകേളനിലലാം  ഓകരഭാ  വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം
അവനിലടലയലഭാലാം  വനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനികേള  എത്തനിക്കുന്നതനിനുച്ച്  അമൂല്  കമഭാഡലനില്
കൃഷനിക്കഭാരുലട  ക്ലസ്റ്ററുകേള  വലഭാപകേമഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം  അതച്ച്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്
സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാനുമഭാവശലമഭായ കേഭാരലങ്ങള സര്ക്കഭാര് നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  അതച്ച് കൃഷനി വകുപച്ച് മഭാത്രമല,  നനിരവധനി സന്നദ സലാംഘടനകേള,
കേര്ഷകേരുലട  കൂടഭായ്മകേള  എലഭാലാം  കചേര്നലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കഭാനഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുലാം  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.-യുലാം  കൃഷനി
വകുപനിലന്റെ ക്ലസ്റ്ററുകേള വഴെനി  കൃഷനിക്കഭാരനില് നനിനലാം  10  ശതമഭാനലാം  അധനികേവനിലയച്ച്
പചക്കറനി സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് മഭാര്ക്കറച്ച് വനിലയുലട  30 ശതമഭാനലാം
വനിലകുറച്ചുലകേഭാടുത്തച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലത്തച്ച്  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഒരു
മഭാര്ക്കറച്ച്  ഇന്റെര്ലവനഷന  നടത്തനിയതച്ച്  വളലര  വനിജയകേരമഭായനിരുന.  ആ  രതീതനിയനില്
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കുറച്ചുകൂടനി  ഓര്ഗലലനസ്ഡച്ച്  ആയ അമൂല്  കമഭാഡലനില്  കൃഷനിക്കഭാരുലട  സലാംഘടന
ഉണഭാക്കനി  പചക്കറനികേളുലട  ഉലഭാദനവുലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗുലാം  ഉളലപലടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങള
നടത്തഭാനഭാണച്ച് കൃഷനി വകുപച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച്:  സര്,  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കൃഷനി  വകുപച്ച്
കൂടുതല് പചക്കറനി വനികേസനത്തനിനഭായനി ഒരു ബൃഹദ്പദതനി തയഭാറഭാക്കുകേയുണഭായനി.
2015-16-ല്  ഏതഭാണച്ച്  64  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  ഇതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്
വകേലകേഭാള്ളനിചനിരുന്നതച്ച്.  അതനിലന്റെ  86  ശതമഭാനവുലാം  ലചേലവഴെനിചതഭായനിടഭാണച്ച്
കേഭാണുന്നതച്ച്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനുകശഷലാം
ഏതഭാണച്ച്  68  കകേഭാടനി  ചേനിലസഭാനലാം രൂപയഭാണച്ച്  അതനിനുകവണനി  വകേയനിരുത്തനിയതച്ച്.
നഭാളനിതുവലര  എലന്തെങ്കനിലലാം  ലചേലവഴെനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എത്ര
രൂപയഭാണച്ച്  ലചേലവഴെനിചലതന്നച്ച്  വലകമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  പദതനിയുലട  പഭാന  വനിഹനിതലാം
ലചേലവഴെനിചതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നടത്തനിയ  മതീറനിലാംഗനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഇതുവലര 68
ശതമഭാനലാം  പഭാന ഫണച്ച്  ലചേലവഴെനിച്ചുലവന്ന റനികപഭാര്ടഭാണച്ച്  കൃഷനി  വകുപനില്നനിനലാം
ലഭനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. അങ്ങച്ച് സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്
പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനിനുകവണനി  ബൃഹത്തഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചതുലാം
നനിരവധനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള അതനിനഭായനി നടത്തനിയതുലാം ശരനിയഭായ കേഭാരലമഭാണച്ച്.  ആ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തലന്നയഭാണച്ച്  ഞങ്ങള  കൂടുതല്  ശകമഭായ രതീതനിയനില്  മുകന്നഭാടച്ച്
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതച്ച്.  അതു  മഭാത്രമല,  ഇത്തവണ  പചക്കറനിയുലട  കേഭാരലത്തനില്
സസയലാംപരലഭാപ്തത  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷത്തനില്  നനിനലാം
വലതലസ്തമഭായനി 85 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് സലാംസ്ഥഭാന ഗവണ്ലമന്റെച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളലക്കലഭാലാം  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ലകേഭാടുതലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
പണത്തനില്  ഗണലമഭായ  ലവടനിക്കുറവച്ച്  വരുത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന എന്നതഭാണച്ച്  ഇതനില്
പ്രധഭാനലപട  മലറഭാരു  കേഭാരലലാം.  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്   നല്കേനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ആനുകൂലലലാം
ലകേഭാടുക്കുന്നതനിലന പറനിയല,  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേളക്കച്ച്
പണലാം  ലചേലവഴെനിക്കണലമന്നഭാണച്ച്  ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.  ഇകപഭാള  തന്നനിരനിക്കുന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം.  അതച്ച്  നമുക്കച്ച്  വലനിയ  കദഭാഷമുണഭാക്കുന്ന  കേഭാരലമഭാണച്ച്.  കേഭാരണലാം,
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  കേനികടണ  പല  സബ്സനിഡനികേളുലാം  ലകേഭാടുക്കഭാന  പറഭാത്ത
സഭാഹചേരലമുണച്ച്.  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  15000  രൂപ
ലഹക്ടറനിനച്ച് ലകേഭാടുക്കുനണച്ച്, ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് കൃഷനിക്കുകവണനി 3000 രൂപ അഡതീഷണലഭായനി
ലകേഭാടുക്കുനണച്ച്. കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് നടത്തനിയ പദതനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലമഭാനലാം
കമഭാശമഭാലണന്ന അഭനിപ്രഭായമല ഞഭാന പറയുന്നതച്ച്,  എന്നഭാല് അതനികനക്കഭാള കൂടുതലഭായനി
കുറച്ചുകൂടനി  ഓര്ഗലലനസ്ഡഭായനി കേഭാരലങ്ങള  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ഞങ്ങള  ശമനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
അതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച് 5  ലകേഭാലലാം  ലകേഭാണച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കകേരളലത്ത
സസയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്ന ആത്മവനിശസഭാസലാം പ്രകേടനിപനിക്കുന്നതച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 7

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന:  സര്,  പചക്കറനി കൃഷനിലയ കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കഭാന
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് നടതന്ന നടപടനി ഏറവുലാം ശഭാഘനതീയമഭാണച്ച്.  അതനിനുകവണനി ഒരുപഭാടച്ച്
കേഭാശച്ച് ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനിലന്റെ കേണലക്കഭാലക്ക ഇവനിലട മനനി വനിശദതീകേരനിച്ചു. എനനിക്കച്ച്
ബഹുമഭാനലപട  മനനികയഭാടച്ച്  ഒരു  കേഭാരലലാം  പറയഭാനുള്ളതച്ച്,  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി
തുടര്ചയഭായനി  കൃഷനിലചേയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലനല്കൃഷനിയഭായഭാലലാം  പചക്കറനി
കൃഷനിയഭായഭാലലാം കൃഷനിഭവനനില്നനിനലാം ഒരു സഹഭായവുലാം ലകേഭാടുക്കുന്നനില.  പുതുതഭായനി
എടുക്കുന്ന  ക്ലസ്റ്ററുകേളകക്കഭാ,  കുടുലാംബശതീകയഭാ,  അലലങ്കനില്  ഒഴെനിചനിട
ഭൂമനിലയടുക്കുന്നവര്കക്കഭാ മഭാത്രകമ കൃഷനിഭവനനില് നനിനലാം സഹഭായലാം ലകേഭാടുക്കുനള.
എലഭാകേഭാലവുലാം  കൃഷനിലയടുക്കുന്ന  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുകൂടനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കേഭാന  ഈ
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്, പ്രകതലകേനിചച്ച് കൃഷനി വകുപച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കലഭാലത  ആര്ക്കഭാണച്ച്
സഹഭായലാം ലകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയുകേ? പരമ്പരഭാഗതമഭായനി കൃഷനി ലചേയ്യുന്ന ആളക്കഭാര്ക്കച്ച്
ലഭലമഭാകുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  എലഭാ  പദതനികേളുലാം  വനിഭഭാവന
ലചേയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഏലതങ്കനിലലാം തരത്തനില് അതനിനുവനിരുദമഭായനി പരമ്പരഭാഗതമഭായനി
കൃഷനി  ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നനിലലങ്കനില്  അതച്ച്
പ്രകതലകേലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ലപഭാതുകവ  കകേരളത്തനില്  കുടുലാംബശതീയഭാലണങ്കനിലലാം  കകേഭാണ്ടഭാക്ടച്ച്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ഭൂമനി  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നവര്ലക്കലഭാലാം  അതനിലന്റെ  സഭാകങ്കതനികേതസലാം  കനഭാക്കഭാലത
ആവശലമഭായ സബ്സനിഡനി ലകേഭാടുക്കഭാനഭാവശലമഭായ ഉത്തരവുകേള ഇതനിനകേലാം ഇറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
അക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  പ്രശവുമുണഭാകുകേയനില.  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ഞങ്ങള  ഇത്തരലാം
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുകവണനി കൂടുതല് പണലാം,  പ്രകതലകേനിചച്ച് പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുകവണനി
പലനിശരഹനിത വഭായ്പ ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി വടവട,  കേഭാന്തെല്ലൂര് കമഖലയനില്  464  ലജ.എല്.ജനി.
ഗ്രൂപ്പുകേളുണഭാക്കുകേയുലാം  കകേരള  ഗഭാമതീണ്  ബഭാങ്കുമഭായനി  ഉണഭാക്കനിയ  എഗനിലമന്റെനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അവര്ക്കച്ച്  15000  രൂപ  മുതല്  മൂന്നച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപവലര
പലനിശരഹനിതവഭായ്പ  ഗഭാമതീണ്  ബഭാങ്കച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കനി
കേഴെനിഞ.  അവര് കൃതലമഭായനി  4  ശതമഭാനലാം പലനിശ അടയ്ക്കുകേയഭാലണങ്കനില്,  ആ  4
ശതമഭാനലാം പലനിശ കൃഷനി വകുപച്ച് അവര്ക്കുകവണനി ലകേഭാടുക്കുന്നതുവഴെനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
പലനിശരഹനിതവഭായ്പ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിപഭാടനി  വടവട,  കേഭാന്തെല്ലൂര് കമഖലയനില്
ആരലാംഭനിചതുകപഭാലല  കകേരളത്തനിലലമ്പഭാടുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  കൃഷനി
വകുപച്ച് തയഭാറഭാകുലാം.

ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച്:  സര്,  ലലജവ  പചക്കറനി,  ലലജവ  സലാംസ്ഥഭാനലാം
ഇതനിലനഭാലക്ക അതനിശകമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ലചേയതച്ച്
ഈ സര്ക്കഭാര് വതീണ്ടുലാം തുടരുകേയുമഭാണച്ച്. പകക്ഷ പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി പചക്കറനി കൃഷനി
ലചേയ്യുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലലജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  ലലജവവളങ്ങളുലാം  കവണനിടകത്തഭാളലാം
ഫലപ്രദമല.  ആവശലത്തനിനച്ച്  ലലജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേള കേനിട്ടുന്നനില,  ഫലപ്രദമഭായുലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുമുള്ള  കേതീടനഭാശനിനനികേളനില  എനള്ള  പരഭാതനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുണച്ച്.
ലലജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  ലലജവ വളങ്ങളുലാം  അവര്ക്കച്ച്  സമയത്തച്ച്  ലഭലമഭാക്കഭാനു ള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് വളലര ശരനിയഭായ
കേഭാരലമഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള ആളുകേള ലലജവകൃഷനിയനികലയച്ച്  വന്നകപഭാള  പ്രധഭാനലപട
പ്രശലാം  ഗുണകമന്മയുള്ള ലലജവ  വളങ്ങളുലാം  ലലജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  കേനിട്ടുന്നനില
എന്നതഭാണച്ച്.  ഇഇൗ  കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇന്നച്ച്  ലലവകേനിടച്ച്  കകേരള
ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് ഫഭാമനിലാംഗനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു പരനിപഭാടനി ഇവനിലട സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.
പ്രകതലകേനിചച്ച്  ലസനടല് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ റതീജനിയണല് ലസന്റെര് കഫഭാര് ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്
ഫഭാമനിലാംഗച്ച്  എന്ന  സ്ഥഭാപനമഭാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്
ഫഭാമനിലാംഗനിലന്റെ  കേഭാരലങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേതീഴെനിലള്ള വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.-യഭാണച്ച് അതനിലന്റെ അലക്രഡനിറഡച്ച് ഏജനസനിയഭായനി
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി 14 തരത്തനിലള്ള
ലലജവ വളങ്ങളുലാം ലലജവ കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  തലന്ന കനരനിടച്ച്
ബഭാന്റെച്ച്  ലചേയനിട്ടുള്ള കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം ലലജവ വളങ്ങളുലാം ഇകപഭാള പുറത്തനിറക്കഭാന
കപഭാകുകേയഭാണച്ച്.  അതനിനുപുറകമ യൂണനികവഴനിറനികേളുലട ലകേ.വനി.ലകേ. (കൃഷനി വനിജഭാന
കകേന്ദ്രങ്ങള), സലാംസ്ഥഭാന കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള ലചേറനിയ ക്ലസ്റ്ററുകേള, അകഗഭാ
സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേള  എന്നനിവയ്ലക്കലഭാലാം  പ്രകതലകേമഭായനി  പരനിശതീലനലാം
ലകേഭാടുതലകേഭാണച്ച്  ഗുണകമന്മയുള്ള  ലലജവ  വളങ്ങളുലാം  ലലജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം
ഉലഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം  സലാംസ്ഥഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  ലകബഭാറടറനികേളനിലൂലട
ബകയഭാ  കേണ്കടഭാള  ഏജന്റെച്ച്സനിലന്റെ  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.
ബകയഭാ  കേണ്കടഭാള  ഏജന്റെച്ച്സനിലന്റെ  ശഭാസതീയമഭായ  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള
പരനിശതീലനങ്ങള  ഇകപഭാള  രണച്ച്  ലകേ.വനി.ലകേ.-കേളക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  നനിലയനില്  നല  ഉലന്നങ്ങള  ഉണഭാക്കനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്
എത്തനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന:  സര്,   കകേരള  ഗവണ്ലമനലാം  അങ്ങുലാം  പ്രകതലകേലാം
തഭാല്പരലലമടുത്തച്ച്  ലലജവകൃഷനിലയ  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനികലലറ  മുകന്നഭാടച്ച്
വരനികേയുലാം  അതച്ച്  ജനങ്ങള  സകന്തെഭാഷകത്തഭാലട  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്
ഇന്നലത്ത കേഭാലഭാവസ്ഥ അതനിനച്ച്  പ്രതനികൂലമഭായനി നനില്ക്കുകേയഭാണച്ച്.  വലനിയകതഭാതനില് കൃഷനി
ലചേയ്യുന്ന  കമഖലകേളനിലലഭാലക്ക  തലന്ന  വരളച  തടസ്സമഭായനി  നനിന്നനിട്ടുണച്ച്. ഏറവുലാം
കൂടുതല്  വലഭാപകേമഭായനി  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന  സ്ഥലങ്ങളനില്  ജലകസചേന  സഇൗകേരലത്തനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കുന്നതനില്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  പ്രകതലകേ  തഭാല്പരലലമടുക്കുകമഭാ?  ഇലലങ്കനില്
ജനങ്ങള  കൃഷനിയനില്  നനിന്നച്ച്  പുറകകേഭാടച്ച്  കപഭാകുന്ന  ഒരു  സഭാഹചേരലലാം  വരഭാനഭാണച്ച്
സഭാധലത.

ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, ലവള്ളത്തനിലന്റെ ലഭലത ഇകപഭാള വളലര
പ്രധഭാനലപട  പ്രശമഭായനി  കൃഷനിക്കഭാരുലാം  നഭാട്ടുകേഭാരുലാം  തനിരനിചറനിഞലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന തലന്ന ഇഇൗ രതീതനിയനിലഭാണച്ച് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതച്ച്.  അതനിനച്ച്
പ്രധഭാനലപട   ഒരു  പ്രവര്ത്തന  കമഖല  എന  പറയുന്നതച്ച്  ജലത്തനികന്റെയുലാം  മണ്ണനികന്റെയുലാം
സലാംരക്ഷണമഭാണച്ച്,   അതുവഴെനി  കൃഷനിലയ  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുകേ  എനള്ളതഭാണച്ച്.
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സലസ്റ്റയനിനബനിളഭായ ജലത്തനിലന്റെ ലഭലത ഉറപഭാക്കുന്ന ഒരു മഭാര്ഗ്ഗലമന പറയുന്നതച്ച്
കൃഷനി  മഭാത്രമഭാണച്ച്.  ലവറുലത  കൃഷനിലയ  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുകേ  എനള്ളതല,  കൃഷനിയുലട
അടനിസ്ഥഭാനപരമഭായ  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാംകൂടനി  ഒരുക്കനിലക്കഭാണഭാണച്ച്
ഇതച്ച്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  പതനിനഭായനിരലാം  ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച് കൃഷനി ലചേയ്യുകമ്പഭാള ഞങ്ങള
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്  ഒരു  ലക്ഷലാം  ലമടനികേച്ച്  ടണ്  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലമന്നഭാണച്ച്. പകക്ഷ ഇത്തവണലത്ത drought-ലന്റെ ഫലമഭായനി ഒരു ലക്ഷലാം ടണ്
പചക്കറനി  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ  എന്ന  സലാംശയമഭാണച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
പ്രകേടനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  കേഭാരണലാം ഉല്പഭാദനലാം കുറയുകേയഭാണച്ച്,  പചക്കറനിയുലട ഉലഭാദനലാം
ഒരു ഏക്കറനില് നനിനലാം 20 ടണ് കേനിട്ടുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച് പകത്തഭാ പനകണഭാ
ടണ്ണഭായനി കുറയുകേയഭാണച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച്  drought  നമുക്കച്ച് ഒരു പഭാഠമഭാണച്ച്,  നമ്മുലട
ജലകസഭാതസ്സുകേലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ശകമഭായ ഇടലപടലഭാണച്ച്  ഹരനിത
കകേരളലാം  പരനിപഭാടനിയനിലൂലട  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ലക്ഷലമഭാക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി
പചക്കറനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ജലത്തനിലന്റെ  ലഭലതയുലാം  ജല  കസഭാതസ്സുകേളുലട
സലാംരക്ഷണവുലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര്  : സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  പചക്കറനി
ഉലഭാദനലാം 30-35 ശതമഭാനമഭായനിരുന്നതച്ച് 50-55 ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  വഴെനി  ജനങ്ങളക്കച്ച്  പചക്കറനികേള  നലഭായമഭായ  വനിലയച്ച്  നല്കുന്നതനിനുലാം
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് വന്നകപഭാള പറഞ്ഞതച്ച്  10 മുതല് 30  ശതമഭാനലാം
വലര  വനില  കുറചച്ച്  പചക്കറനികേള  ജനങ്ങളക്കച്ച്  നല്കുലമന്നഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില്  10  മുതല്  50  ശതമഭാനലാം  വലര  വനിലക്കൂടുതല്  ആണച്ച്.
പല  ഒഇൗടച്ച് ലലറ്റുകേളുലാം  ഇന്നച്ച്  അടച്ചുപൂട്ടുകേയഭാണച്ച്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്ത്തലന്ന
15-ഓളലാം  ഒഇൗടച്ച് ലലറ്റുകേള  അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുണച്ച്.  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ
ജനങ്ങളക്കച്ച്  പ്രകയഭാജനകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനില് നനിനലാം ലഭലമഭാകക്കണ ഒരു സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവുലാം
കനടനിലയടുക്കഭാന ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  നഭാഷണല് കഹഭാര്ടനികേളചര്
മനിഷന  73.5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട കപ്രഭാജക്ടച്ച് സമര്പനിച്ചു.  ലലജവ കൃഷനിയനിലൂലട കൃഷനി
കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിചഭാല് മഭാത്രകമ കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില് നനിനലാം ആളുകേളക്കച്ച് സഇൗജനല
നനിരക്കനില് പചക്കറനി വനിതരണലാം ലചേയഭാന കേഴെനിയുകേയുള.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനില്
നനിനലാം  ലഭലമഭാകേഭാനുള്ള  ഫണ്ടുകേളക്കച്ച്  കപ്രഭാജകകേള  ലകേഭാടുക്കുന്നനില.  അതച്ച്
സമയബനനിതമഭായനി ലകേഭാടുത്തച്ച് കൃഷനിക്കഭാലരയുലാം സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ജനങ്ങലളയുലാം
വനിലക്കയറത്തനില് നനിന്നച്ച് സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തഭാണച്ച്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില് ഏറവുമധനികേലാം അഴെനിമതനി നടന്നതച്ച്.   കകേരളത്തനിലല പചക്കറനി
ഉല്പന്നങ്ങള  എടുക്കഭാലത  തമനിഴഭാടനില്  നനിനലാം  പചക്കറനി  ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച്  വനിഷ
പചക്കറനി ഏറവുമധനികേലാം വനിറഴെനിചതനിനച്ച് അതനിലന്റെ  എലാം.ഡനി.-ലയ പുറത്തഭാക്കനിയതുലാം
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കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തഭാണച്ച്.  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്
പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിച്ചു  എന്നച്ച്  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം
പറയുന്നതച്ച്  ശരനിയഭാണച്ച്.......(ബഹളലാം).....  ഞഭാന പ്രകകേഭാപനിപനിക്കഭാന പറഞ്ഞതല.
ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന,   സതലലാം  പറയുകമ്പഭാള  അങ്ങച്ച്  പ്രകകേഭാപനിതനഭാകകേണ
കേഭാരലലമന്തെഭാണച്ച്?  ഞഭാന  നുണലയഭാനലാം  പറഞ്ഞനില,  ഇവനിലട  ഞഭാന  പറഞ്ഞലതലഭാലാം
വസ്തുതയഭാണച്ച്.  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  സ്റ്റഭാളുകേളനില്  50  ശതമഭാനലാം  വനിലക്കൂടുതലഭാലണന്നച്ച്
അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞതച്ച് അടനിസ്ഥഭാനരഹനിതമഭാണച്ച്.  ഇനനി  50  ശതമഭാനലാം വനിലക്കൂടുതല്
ഉലണങ്കനില്  സര്ക്കഭാര്  അതച്ച്  കേര്ശനമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  ബഹുമഭാനലപട
വനി.  ഡനി.  സതതീശന,  അങ്ങച്ച്  അഴെനിമതനിലക്കതനിലര  ശകമഭായ നനിലപഭാടച്ച്  എടുക്കുന്ന
ആളഭാണച്ച്, ഞഭാന പറഞ്ഞ കേഭാരലലാം വസ്തുത മഭാത്രമഭാണച്ച്.

മനി  .    സതീക്കര്:  പതീസച്ച്.....ഇരനിക്കൂ.......കചേഭാകദലഭാത്തരകവളയനില്  കചേഭാദലലാം  മഭാത്രലാം
കചേഭാദനിചഭാല് മതനി.  ഇഇൗ കസ്റ്ററച്ച്ലമന്റെച്ച്  വരുകമ്പഭാഴെഭാണച്ച്  മറുപടനി  പറകയണനി വരുന്നതച്ച്.
അകദ്ദേഹലാം ആദലലാം ഒരു പ്രസ്തഭാവന ഇറക്കനി, അതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്
വനിലകുറച്ചു ലകേഭാടുത,  ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്  വനില  കൂടനിലകേഭാടുത എന
പറഞ്ഞകപഭാള   ഞഭാന  വസ്തുത  പറഞ്ഞതഭാണച്ച്.  അതനില്  വനിഷമനികക്കണ കേഭാരലലമന്തെഭാണച്ച്?
ഞഭാന വസ്തുതഭാവനിരുദമഭായ കേഭാരലങ്ങള എലന്തെങ്കനിലലാം പറഞ്ഞനിട്ടുലണങ്കനില്....

മനി  .    സതീക്കര്:  നനിങ്ങള ഇരനിക്കൂ...  പതീസച്ച്.......പതീസച്ച്.......ബഹുമഭാനലപട കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി  മറുപടനി  പറയുകേയഭാണച്ച്,  അകദ്ദേഹത്തനികനഭാടച്ച്  കചേഭാദനിച  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
മറുപടനി പറയലട.

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഇവനിലട
സൂചേനിപനിച ഗഇൗരവമഭായ ഒരു കേഭാരലമുണച്ച്. കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പദതനികേള കവണ
സമയത്തച്ച്  എത്തനിക്കുന്നനില  എന  പറയുന്നതച്ച്  ലതറഭാണച്ച്.  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
പദതനികേള  അവനിലട  നനിന്നച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  രണച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥലര  സ്ഥനിരമഭായനി
ഡല്ഹനിയനില്  നനികയഭാഗനിക്കഭാന  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
മഭാത്രമല,  കസ്റ്ററച്ച്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷലന്റെയുലാം  നഭാഷണല്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്
മനിഷലന്റെയുലാം പദതനികേള കൃതലമഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി അവരുലട ലസസനിഫനികക്കഷന
അനുസരനിച്ചുള്ള  എലഭാ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  എലഭാ  കപ്രഭാജകകേളുലാം  സമര്പനിച്ചു
കേഴെനിഞ.  അകങ്ങയച്ച് ആരഭാണച്ച് ഇതച്ച്  പറഞതന്നലതന്നച്ച് എനനിക്കറനിയനില,  അങ്ങച്ച്
പറഞ്ഞതുകപഭാലല  ഏലതങ്കനിലലാം  സ്റ്റഭാളുകേളനില്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  തതീരുമഭാനത്തനിനച്ച്
വനിരുദമഭായനി  വനിലകൂടനി  വനില്ക്കുനലണങ്കനില് ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  കേര്ശനമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുലാം.
മഭാത്രമല,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  ഒരു  ഒഇൗടച്ച് ലലറ്റുലാം  അടച്ചുപൂടഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  ഏലതങ്കനിലലാം  സ്ഥലത്തച്ച്  സ്റ്റഭാള  അടച്ചുപൂടനിലയന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്
എഴതനിത്തരനികേയഭാലണങ്കനില്  അതച്ച്  തുറനപ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  എലഭാ
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുലാം.  അതനിനുപുറകമ അകങ്ങയച്ച് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ പുതനിയ
സ്റ്റഭാള ആവശലമുലണങ്കനില് അതുലാം അനുവദനിച്ചു തരുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി: സര്, വളലര പ്രധഭാനലപലടഭാരു കേഭാരലലാം ബഹുമഭാനലപട
കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുലടയുലാം ഇഇൗ സഭയുലടയുലാം ശദയനില്ലപടുത്തഭാനുള്ളതച്ച് ജനി.  എലാം.
സതീഡ്സനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെച്ച് അനുമതനി  നല്കേനി  എന്നതഭാണച്ച്.  തമനിഴ് നഭാടനിലലാം,
കേര്ണ്ണഭാടകേയനിലലമഭാലക്ക അതനിലന്റെ ടയല് റണ് നടക്കുകേയഭാണച്ച്.  അവനിലട ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
വനിളകേള  കകേരളത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച്  വനില്ക്കുകമ്പഭാള  അതച്ച്  നമുക്കച്ച്  എങ്ങലന  തടയഭാന
സഭാധനിക്കുലാം; അതനിനുള്ള സഇൗകേരലങ്ങള നമ്മുലട സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നനിലവനിലകണഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം പറഞ്ഞതച്ച്
വളലര പ്രധഭാനലപലടഭാരു കേഭാരലമഭാണച്ച്.  ജനി.  എലാം.  സതീഡ്സനിലന സലാംബനനിചച്ച് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം
കരഖലപടുത്തണലമന്നച്ച്  തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  വളലര  ശകമഭായ
വനികയഭാജനിപച്ച് കരഖലപടുതകേയുണഭായനി.  അതനിനുകവണനി  അഗനിക്കളചര്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്
നനിന്നച്ച്  ഒരു  സയന്റെനിസലാം  അഗനിക്കളചര്  ഡയറക്ടറുലാം  ലപ്രഭാഡക്ഷന  കേമ്മേതീഷണര്
അടക്കമുള്ള കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  ഒരു ടതീമുലാം  അവനികടയച്ച്  കപഭാകുകേയുണഭായനി.  ജനി.എലാം.
സതീഡ്സനിലന്റെ,  പ്രകതലകേനിചച്ച്  കേടുകേച്ച്  ഉളലപലടയുള്ളവയുലട  കേഭാരലത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ
ശകമഭായ പ്രതനികഷധലാം കരഖലപടുതകേയുണഭായനി. മഭാത്രവുമല, പല സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുലാം
ജനി.എലാം. സതീഡ്സച്ച് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളുണഭാക്കുനലണങ്കനില് അതച്ച്
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വരഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലകബഭാറടറനികേള  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്. അതച്ച് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപനിലഭാകുകമഭാ എലന്നനനിക്കറനിയനില.
പകക്ഷ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതച്ച്  ജനി.എലാം.  സതീഡ്സച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച്
വനില്പനയച്ച്  വരുന്ന  പചക്കറനികേള,  അതച്ച്  വനിഷലനിപ്തമഭായ  പചക്കറനികേളകപഭാലല
പ്രധഭാനലപലടഭാരു  വനിഷയമഭാണച്ച്,  അതച്ച്  വരഭാതനിരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  മുനകേരുതല്  എങ്ങലന
എടുക്കണലമന്നതനിലനപറനി  അഗനിക്കളചര്  യൂണനികവഴനിറനിയനിലല  വനിദഗ്ദ്ധന്മഭാരുമഭായനി
ആകലഭാചേനിചച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

നവകകേരളത്തനിനഭായനി ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി

2 (*272)  ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച്  :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നവകകേരളത്തനിനഭായനി  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കഭാനുലാം
നടപടനിക്രമങ്ങള  ലളനിതമഭാക്കഭാനുലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ജനപങ്കഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  ഉല്പഭാദന കമഖല,  നഗരഭാസൂത്രണലാം,  വനിവനിധ തലത്തനിലല പദതനികേള
തമ്മേനിലള്ള ഏകകേഭാപനലാം, ബഹുതല ആസൂത്രണലാം, യുവജന പങ്കഭാളനിത്തലാം എന്നതീ കമഖലകേളക്കച്ച്
പ്രസ്തുത  പദതനി  എത്രകത്തഭാളലാം  ഊന്നല്  നല്കേഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): സര്,

(എ)  നവകകേരളത്തനിനഭായനി ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം  എന്ന  പദതനിയുലട  സലാംസ്ഥഭാനതല
ഉദ്ഘഭാടനലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി  21-1-2017-ല് തൃശ്ശൂരനില് നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുണച്ച്.
വര്ദനിച ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള്ള ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം അതുവഴെനി ഒരു
നവകകേരള സൃഷ്ടനിയുമഭാണച്ച് ഇതനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.

(ബനി&സനി)  എലഭാ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലാം  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര
പദതനിയുലാം  2017-18  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ആസൂത്രണ  സമനിതനികേളുലാം
വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം അടനിയന്തെരമഭായനി  രൂപതീകേരനിചച്ച്  മുലന്നഭാരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടതന്നതനിനുലാം വനികേസനകരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല  പദതനി  ആസൂത്രണലാം,  നനിര്വ്വഹണലാം,
വനിലയനിരുത്തല്  എന്നതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം  നനിര്വ്വഹണ
പ്രക്രനിയയനിലല ജനപങ്കഭാളനിത്തലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന ഭരണ സമനിതനിലയ സഹഭായനിക്കുകേ
എന്നതുമഭാണച്ച്  ഇതനിലന്റെ  പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശലാം.  ഉല്പഭാദന  കമഖല,  നഗരഭാസൂത്രണലാം,
വനിവനിധ തലങ്ങളനിലല പദതനികേള തമ്മേനിലള്ള ഏകകേഭാപനലാം, ബഹുതല ആസൂത്രണലാം,
യുവജന  പങ്കഭാളനിത്തലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളക്കച്ച്  ഉഇൗന്നല്  നല്കേനിയഭായനിരനിക്കുലാം
നവകകേരളത്തനിനഭായനി  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കുകേ.  വഭാര്ഷനികേ
പദതനി സലാംബനനിച മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തഭാമസനിയഭാലത പുറത്തനിറങ്ങുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  പുകരഭാഗതനിലക്കഭാപലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി,
സുരക്ഷ,  വനികനഭാദലാം,  വനിശമലാം,  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം  തുടങ്ങനിയ  വനികേസനത്തനിലന്റെയുലാം
അഭനിവൃദനിയുലടയുലാം  സമഗതയനികലയച്ച്  കകേരളലത്ത  ഉയര്തകേയഭാണച്ച്  13-ാം  പദതനിയുലട
ലക്ഷലലാം.  ഉല്പഭാദന  കമഖല,  നഗരഭാസൂത്രണലാം,  വനിവനിധതലങ്ങളനിലല  പദതനികേള
തമ്മേനിലള്ള ഏകകേഭാപനലാം,  ബഹുതലഭാസൂത്രണ ലാം,  യുവജനപങ്കഭാളനിത്തലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളക്കച്ച്
പ്രഭാമുഖലലാം നല്കുലമന്നച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് വലകമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ജനിലഭാതലത്തനില് ഇതനിനച്ച്
കനതൃതസലാം  നല്കകേണതച്ച്  ഭരണഘടനഭാ  സ്ഥഭാപനമഭായ  ജനിലഭാ  പഭാനനിലാംഗച്ച്  സമനിതനികേളഭാണച്ച്.
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ഇതനിലന്റെ  ലസക്രടറനി  എനള്ള  നനിലയനില്  ലപഭാതുവഭായനിട്ടുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാരുലട ചുമതലയഭാണച്ച്. ഇക്കഭാരലത്തനില് കേളക്ടര്മഭാലര സഹഭായനിക്കുന്നതനികനഭാ
ആ സലാംവനിധഭാനലാം  സമഗമഭാക്കുന്നതനികനഭാ  പ്രകതലകേമഭായ എലന്തെങ്കനിലലാം  പദതനികേള
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ആവനിഷ്കരനിക്കുനകണഭാ?

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ഡനി.പനി.സനി.-കേള ശകമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചഭാല്
മഭാത്രകമ തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  ആസൂത്രണ  നനിര്വ്വഹണലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടക്കുകേയുള.
കേഴെനിഞ്ഞ കുറചച്ച് കേഭാലമഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് ഇഇൗ രലാംഗതനനിന്നച്ച് മഭാറനി നനില്ക്കുന
എനള്ള പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിരുന. അതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാരുലട  കയഭാഗലാം  പ്രകതലകേമഭായനി  വനിളനിക്കുകേയുലാം  നനിര്ബനമഭായുലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്
ഡനി.പനി.സനി.  കയഭാഗങ്ങളനില് പലങ്കടുക്കണലമന്നച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. അതനിനുകശഷലാം
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് കയഭാഗങ്ങളനില് പലങ്കടുക്കുനണച്ച്, വലകമഭായനിട്ടുള്ള കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം
നടതനണച്ച്. കേളക്ടര്മഭാരുലട ഭരണഘടനഭാപരമഭായ ചുമതലയഭാണച്ച് ഡനി.പനി.സനി. കയഭാഗങ്ങളനില്
പലങ്കടുക്കുകേ എനള്ളതച്ച്. ഇക്കഭാരലലാം അവലര കബഭാധലലപടുത്തഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നഗരസഭകേളനിലഭായഭാലലാം  പഞഭായതകേളനിലഭായഭാലലാം  പ്രധഭാനലപട
ചുമതലകേളനിലലലഭാലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലണന്നച്ച്  ഉറപഭാകക്കണതുണച്ച്.  എന്നഭാല്  ചേനില
നഗരസഭകേളനില്  ലസക്രടറനിമഭാരനിലഭാലത  തഭാലഴെത്തലങ്ങളനികലയച്ച്  ചേഭാര്ജച്ച്  കകേമഭാറുന്ന
രതീതനിയനില്,  മുനനിസനിപല്  എഞനിനതീയര്ക്കുവലര  ചേഭാര്ജച്ച്  നല്കേനിയ  സ്ഥലങ്ങള
എലന്റെ അറനിവനിലണച്ച്;  കേതീ  കപഭാസകേളനിലള്ള ഉകദലഭാഗസ്ഥലര സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  പ്രകതലകേ  തഭാലരലലാം  കേഭാണനിക്കുകമഭാ;  നഗരസഭകേളനിലഭായഭാലലാം
പഞഭായതകേളനിലഭായഭാലലാം  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ഉകദലഭാഗസ്ഥ  വനിനലഭാസത്തനിനച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
എന്തെച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്?

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്: സര്, 28 മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം ഒരു കകേഭാര്പകറഷനുലാം
പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനിചകതഭാലട  ഒരുപഭാടച്ച്  തസ്തനികേകേള ക്രനികയറച്ച്  ലചേയലപകടണ
തുണഭായനിരുന. അതച്ച് കേഴെനിഞ്ഞ കേഭാലയളവനില് ക്രനികയറച്ച് ലചേയഭാന സഭാധനിചനിരുന്നനില.
ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷമഭാണച്ച്  ഏകേകദശലാം  1494
തസ്തനികേകേള  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  സൃഷ്ടനിചതച്ച്.  30-ഓളലാം
ലസക്രടറനിമഭാരുലട  ഒഴെനിവുകേളുണഭായനിരുന.  ഇതനില്  19  പുതനിയ  ലസക്രടറനിമഭാലര
പനി.എസച്ച്.സനി.  മുകഖന  നനിയമനിച്ചു  കേഴെനിഞ.  ബഭാക്കനിയുള്ള  ലസക്രടറനിമഭാരുലട  നനിയമനലാം
എത്രയുലാം ലപലടന്നച്ച് നടതന്നതഭാണച്ച്.

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി:  സര്,  13-ാം പദതനി ഒരു നവകകേരള സൃഷ്ടനിക്കഭായനി
രണഭാലാം ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനിയനിലൂലട നടപഭാക്കഭാനഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മനിഷനുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  വളലര  നല  രതീതനിയനില്
എലഭായനിടതലാം  നടക്കുനലണന്നച്ച്  മനസ്സനിലഭാക്കുന.  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള  കചേര്നള്ള  ഒരു  വലനിയ  പദതനിയുണച്ച്;  അതനിലന്റെ  എലഭാ  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  പുലമണ്  കതഭാടനിലന്റെ  നവതീകേരണവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്
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ചേനില ആളുകേള,  അവര്ക്കച്ച് സ്ഥലലാം നല്കേനിയഭാല് കൃഷനി ലചേയഭാലമന്നച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
അത്തരത്തനില് ലചേറനിയ മഭാറങ്ങള വന്നനിട്ടുണച്ച്.  നവകകേരള പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ജലസലാംരക്ഷണ  പദതനിയനില്  ജലലാം  കൂടുതല്  വന്നച്ച്  വതീടുകേളനികലയച്ച്  കേനിണര്  റതീ
ചേഭാര്ജച്ച്  ലചേയ്യുന്ന  സ്ഥനിതനി  വലര  എത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം  പദതനികേലള  ഒരു
പദതനിയഭായനി  നടപഭാക്കഭാന,  ഒരു  രൂപലാം  നല്കേഭാന,  ഫണച്ച്  അകലഭാട്ടുലമന്റെച്ച്
എങ്ങലനയഭാണച്ച് വരുന്നതച്ച്; അതച്ച് എങ്ങലന നടപഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഫണ്ടുലകേഭാണച്ച്  മഭാത്രലാം  നമുക്കച്ച്
എലഭാ  പദതനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാകനഭാ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാകനഭാ  കേഴെനിയനില.  എന്നഭാല്
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന  പണലാം  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചു
ലകേഭാണച്ച്  ഇഇൗ  ലക്ഷലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  നമുക്കച്ച്  കേഴെനിയുലാം.  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി
നഭാഷണല് റൂറല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് ഗലഭാരന്റെനി സ്കതീലാം (എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസച്ച്.)-ലന്റെ
പദതനികേലള  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  മുകന്നഭാടച്ച്
കപഭാകേഭാനഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. ഏതഭാണച്ച് 2000 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് ഇഇൗ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  എലാം.ജനി.എന.  ആര്.  ഇ.  ജനി.  എസച്ച്.-നച്ച് ലഭനിക്കുകേ എന്നഭാണച്ച്
കേരുതുന്നതച്ച്.  അതനില് 800 കകേഭാടനി രൂപ അസറച്ച് ക്രനികയഷന, സഭാധന സഭാമഗനികേള
വഭാങ്ങുന്നതനികലയച്ച് മഭാത്രമഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം ലഭനിക്കുകേ.  ഇഇൗ തുകേ പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനി  ഉളലപലട  ജലസലാംരക്ഷണ  പദതനികേളുലാം  വഭാടര്  ലഷഡച്ച്
മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  കപ്രഭാഗഭാമുകേളുലാം  ലവല്  റതീചഭാര്ജനിലാംഗച്ച്  പദതനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.

ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച്:  സര്,  ഇഇൗ പദതനിയനില് ഏറവുലാം പ്രധഭാനലപട
വനിഷയലാം ഹരനിത കകേരളലാം തലന്നയഭാണച്ച്.  ഹരനിത കകേരളത്തനില് നഭാലാം അനുഭവനിക്കുന്ന
പ്രധഭാനലപലടഭാരു ബുദനിമുടച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലല അറവുശഭാലകേള
തള്ളുന്ന മഭാലനിനലമഭാണച്ച്. ഞങ്ങളുലട പ്രകദശത്തച്ച് പഞഭായത്തച്ച് അവ കേളക്ടച്ച് ലചേയച്ച് ദൂലര
എവനിലടലയങ്കനിലലാം  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന ഏജനസനികേലള ഏല്പനിക്കുകേയഭാണച്ച്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  ആ
ഏജനസനികേള  വയനഭാടച്ച്  ചുരലാം,  മുത്തങ്ങ  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  തുടങ്ങനിയ  സ്ഥലങ്ങളനില്
നനികക്ഷപനിക്കുകേയഭാണച്ച്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  സലാംസ്കരനിക്കുന്ന  യഭാലതഭാരു  പരനിപഭാടനിയുലാം  ഇകപഭാഴെനില.
അറവുശഭാലകേളനിലല മഭാലനിനലലാം വര്ദനിക്കുന്നതനിനച്ച് അറവുശഭാലകേളുലട ഉടമകേലളലക്കഭാണച്ച് അതച്ച്
കേഭാരലമഭായനി  കപ്രഭാസസച്ച് ലചേയഭാനുള്ള നടപടനിലയടുപനിക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ; കലസനസച്ച്
വലവസ്ഥകേളുലാം  ശനിക്ഷയുലാം  നലനനിലയനില്  ഉയര്ത്തനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇതനിനച്ച്
കേഴെനിയുകേയുള. അതനിനുള്ള നടപടനി ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല് : സര്, ആധുനനികേ അറവുശഭാലകേള ഉണഭായഭാല് മഭാത്രകമ
ഇഇൗ  പ്രശലത്ത  യഥഭാവനിധനി  അഡ്രസ്സച്ച്  ലചേയഭാന  കേഴെനിയുകേയുള.  ഇകപഭാഴള്ള  പല
അറവുശഭാലകേളുലാം  പ്രഭാകൃതമഭായനിട്ടുള്ള  രതീതനിയഭാണച്ച്  തുടരുന്നതച്ച്.  അതുലകേഭാണഭാണച്ച്
അവയനില്  നനിനള്ള  മഭാലനിനലങ്ങള  മറ്റു  പല  സ്ഥലതലാം  തകള്ളണനിവരുന്നതച്ച്.
അറവുശഭാലയനില്ത്തലന്ന  മഭാലനിനലങ്ങള  സലാംസ്കരനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനവുലാം  കൂടനി
ഒരുക്കുകേ  എനള്ളതഭാണച്ച്  ആധുനനികേ  അറവുശഭാലയുലട  കേണ്ലസപ്റച്ച്  എന്നച്ച്
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പറയുന്നതച്ച് .  ഇഇൗ രതീതനിയനിലള്ള ആധുനനികേ അറവുശഭാലകേള (കസഭാടര് ഹഇൗസുകേള)
എലഭാ  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  ജനിലഭാ  ആസ്ഥഭാനങ്ങളനിലലാം  ഉണഭാകവണതുണച്ച്.
ആതലന്തെനികേമഭായനി ഒരു കബഭാക്കനില് ഒരു അറവുശഭാല എനള്ളതഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ആ
ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങള  അവയുലട  പദതനികേളുമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതച്ച്.  വരുന്ന  അഞ്ചു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  ഇതച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുലമനതലന്നയഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷ.

ശതീ  .   ലഎ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച്: സര്, പ്രഖലഭാപനിക്കലപട മനിഷനുകേളുലട സഭാക്ഷഭാത്ക്കഭാരത്തനിനച്ച്
തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  ഏകകേഭാപനവുലാം  സലാംകയഭാജനവുലാം  സഭാധലമഭാകുന്ന
തരത്തനില് കൃതലമഭായ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ?

കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല് : സര്, മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയഭാറഭായനിവരനികേയഭാണച്ച്.  അതനിലന്റെ
അവസഭാനലത്ത  മനിനുക്കുപണനിയനിലഭാണച്ച്.  എത്രയുലാംലപലടന്നച്ച്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള
തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശകനിലപടുതന്നതനിലനക്കുറനിചഭാണച്ച് ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇവനിലട
സൂചേനിപനിചതച്ച്.  ഏറവുലാം  കുറവച്ച്  പദതനി  വനിഹനിതലാം  ലചേലവഴെനിക്കുന്ന  വര്ഷങ്ങളനില്
ഒന്നഭായനിരനിക്കുലാം ഇഇൗ വര്ഷലമന്നഭാണച്ച് കേരുതലപടുന്നതച്ച്. അതനിനച്ച് ലതരലഞ്ഞടുപ്പുമഭായനി
ബനലപടച്ച്  നഷ്ടലപട  മഭാസങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  മറ്റുലാം  ഒരുപഭാടച്ച്  കേഭാരലങ്ങള  അകദ്ദേഹമനിവനിലട
സൂചേനിപനിച്ചു. അതുമഭാത്രമല ഇവനിലട ഏറവുലാം പ്രധഭാനമഭായ കേഭാരലലാം, നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില് ടഭാര്
വഭാങ്ങുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശലാം,  ഇലാംപനിലമന്റെനിലാംഗച്ച്  ഓഫതീസറഭായ
എ.  ഇ.  കപ്രഭാജക്ടനില് നനിനലാം പണലമടുത്തച്ച് ലസക്രടറനിയുലട കപരനില് നനികക്ഷപനിചച്ച്,
ലസക്രടറനി ആ പണലമടുത്തച്ച് ലഎ.ഒ.സനി.യനില് നനിനലാം ടഭാര് വഭാങ്ങനി വതീണ്ടുലാം ആ ടഭാര്
എ.ഇ.-ക്കച്ച്  ലകേഭാടുത്തച്ച്  ആ രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  കേഭാരലങ്ങള കപഭാകുന്നതച്ച്.  ആയതനിനഭാല്
ഇന്നച്ച്  പഞഭായതകേളനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഒരു  പരനിധനിവലര
നനിശ്ചലമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. ടഭാര് ലഭലമലഭാത്ത സഭാഹചേരലലാംകൂടനി വന്നനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. പദതനി
വനിഹനിതലാം  ലചേലവഴെനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് ഇത്തരലാം  പ്രതനിസനനികേലളലഭാലാം  ഉലണന്നച്ച്
മനസ്സനിലഭാക്കനി  ഇത്തരത്തനിലള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  പ്രശങ്ങള  പരമഭാവധനി
ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച്  കേഭാരലങ്ങള  ലഘൂകേരനിചച്ച്  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  കറഭാഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി ബനലപടച്ച്
ടഭാര്  വഭാങ്ങുന്ന  പ്രശമഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതച്ച്.  ഇതച്ച്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി തുടര്നവരുന്ന ഒരു പ്രക്രനിയയഭായനിരുന.  ലപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനമഭായ
സനിഡ്കകേഭാ ടഭാര് ഉണഭാക്കുന്നനില. ഒഇൗകദലഭാഗനികേമഭായനിട്ടുള്ള ഏജനസനിയുലാം അവര്ക്കനില.
അവര് ലഎ.ഒ.സനി.-യനില് നനിനലാം  വഭാങ്ങുന്ന  ടഭാറഭാണച്ച് തകദ്ദേശ സ്ഥഭാപനങ്ങള എടുക്കുന്നതച്ച്.
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പലകപഭാഴലാം  ആവശലത്തനിനുള്ള  ടഭാര്  പല  സ്ഥലങ്ങളനിലലാം  ഉപകയഭാഗലപടുതന്നനില
എനള്ളതച്ച് ഒരു പ്രശമഭായനിരുന.  വലകമഭായനിട്ടുള്ള ബനികലഭാ കേണകക്കഭാ ഒനലാം ആരുലാം
സൂക്ഷനിക്കുമഭായനിരുന്നനില.  ഇതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  വന  അഴെനിതനി  പല കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
നനിനലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതനിലന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനിലഭാണച്ച് സനിഡ്കകേഭാ ഉണഭാക്കഭാത്ത ഒരു
ഉലന്നലാം  അവരനില്നനിനലാം  എടുകക്കണതനില  എന്നച്ച്  തതീരുമഭാനനിചതച്ച്.  അവര്
ഒഫനിഷലലഭായനി  അതനിലന്റെ  ആതകറസ്ഡച്ച്  ഏജനസനി  എടുത്തഭാല്  അവരനില്
നനിലന്നടുക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  കറഭാഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ടഭാര്
കേനിടനിയനില എന്നതനിലന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില് മഭാത്രലാം ഇലഭാതഭാകുന്നനില.   ഇതുലകേഭാണ്ടുണഭാകുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള  ലഘൂകേരനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളുലാം
ലചേയ്യുനണച്ച്. ലസക്രടറനി/എ.ഇ./ബനലപട കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്, അവര്ക്കച്ച് ലഎ.ഒ.സനി.-യനില്
നനിനലാം കനരനിടച്ച് ടഭാര് വഭാങ്ങഭാന നനിലവനില് ഉത്തരവച്ച്  നല്കേനിക്കഴെനിഞ. ഏലതങ്കനിലലാം
ഒരഭാളക്കുമഭാത്രമല നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇവര്ക്കച്ച് ആര്ക്കുകവണലമങ്കനിലലാം ലഎ.ഒ.സനി.-യനില്
നനിനലാം  ടഭാര്  വഭാങ്ങഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  അഴെനിമതനി  തടയുകേ  എനള്ള  സദുകദ്ദേശകത്തഭാടു
കൂടനിയഭാണച്ച് ഇത്തരലമഭാരു നനിലപഭാടച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ടഭാര് കേനിടഭാത്തതനിനഭാല്
കറഭാഡച്ച് പ്രവൃത്തനി നടക്കഭാത്തതുലകേഭാണച്ച് ആ കറഭാഡച്ച് നഷ്ടലപട്ടുകപഭാകുലമനള്ള ഭയലാം
കവണ.  സനില്  ഓവറഭായനി  കേലഭാരനി  ഓവര്  ലചേയഭാനുള്ള  എലഭാ  സഹഭായ  സഹകേരണങ്ങളുലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗതനനിനണഭാകുലാം.

ധനകേഭാരലവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): സര്,

തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  പദതനികേളനിലല കപ്രഭാജകകേള  ഇഇൗ  വര്ഷലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിലലങ്കനിലലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം അടുത്ത വര്ഷകത്തയച്ച് കേലഭാരനിഓവര് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള

അനുവഭാദലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ: സര്, പദതനികേളുലട കേഭാലഭാവധനി നതീടനിലക്കഭാടുക്കുന്ന

കേഭാരലലാം  സകന്തെഭാഷകേരമഭാണച്ച്.  കനരലത്ത  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം  തുടങ്ങനിയ  കേഭാലത്തച്ച്

ജനകേതീയ കേമ്മേനിറനികേളുലട നനിര്വ്വഹണലാം കൂടനിയുണഭായനിരുന.  ജനകേതീയ കേമ്മേനിറനികേള

നനിര്വ്വഹണലാം  നടത്തനിയതുലകേഭാണച്ച്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചതച്ച്  ഒകന്നകേഭാല്

ലക്ഷത്തനിനുലാം  ഒന്നര  ലക്ഷത്തനിനുമുള്ള  പണനികേള  തതീര്ത്തനിരുന. പനിന്നതീടച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്

സഹകേരനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണച്ച്  ജനകേതീയ  കേമ്മേനിറനികേള  എടുക്കുന്ന  പണനികേളക്കച്ച്  സമയത്തനിനച്ച്

ബനില്  ലകേഭാടുക്കഭാലതയുലാം  മറ്റുലാം  പ്രശങ്ങളുണഭാക്കനി  കേരഭാര്  ഏലറടുത്ത  ജനകേതീയ

കേമ്മേനിറനികേലള ഹരഭാസച്ച് ലചേയച്ച് അവലര ഇതനില്നനിനലാം പനിന്തെനിരനിപനിച സലാംഭവങ്ങളുണഭായനിട്ടുണച്ച്.

അങ്ങലനലയഭാരു  ഹരഭാസച്ച് ലമന്റെച്ച്  വരഭാത്ത  നനിലയനില്  കേമ്മേനിറനികേളക്കച്ച്  കേരഭാര്

ഏലറടുക്കഭാനുള്ള അവസരലാം സൃഷ്ടനിക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  കകേരളത്തനില് ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം തുടങ്ങനിയ
കേഭാലത്തച്ച്  ഏറവുമധനികേലാം  ശദയഭാകേര്ഷനിച  ഒരു  കേഭാരലമഭായനിരുന  ജനകേതീയ
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള്ള  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം.  അക്കഭാരലത്തനില്
നനിരവധനി  മഭാതൃകേകേള  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലാം.  എന്നഭാല്
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  പനില്ക്കഭാലത്തച്ച്  അതനില്  വലനിയ
മഭാറമുണഭായനി.  ജനകേതീയ  സമനിതനികേലള  നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തഭാന  കബഭാധപൂര്വ്വമുള്ള
നതീക്കങ്ങള  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട  ഭഭാഗതനനിനമുണഭായനി.  അതുലകേഭാണച്ച്  ആദലലത്തകപഭാലല
ഫലപ്രദമഭായനി  അത്തരത്തനിലള്ള  ഇടലപടലകേള  വനിജയനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലവുലാം
ഉളവഭായനിരുന.  തതീര്ചയഭായുലാം രണഭാലാം ജനകേതീയഭാസൂത്രണ സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന
ഇഇൗ  ഘടത്തനില്  ജനകേതീയ  സമനിതനികേള  നല  സലാംരലാംഭങ്ങള  ഏലറടുക്കുന്നതനിനച്ച്
മുകന്നഭാട്ടുവന്നഭാല്  അവര്ക്കച്ച്  എലഭാ  സഹഭായവുലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനവുലാം  നല്കേഭാനഭാണച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മനനിയുലാം  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിയുലാം ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതച്ച് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിലലങ്കനില് അതച്ച് സനില്
ഓവറഭായനി  അടുത്ത വര്ഷകത്തയച്ച്  കേലഭാരനിഓവര്  ലചേയ്യുലമന്നഭാണച്ച്.  എനനിക്കച്ച്  ബഹുമഭാനലപട
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനികയഭാടച്ച്  കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതച്ച്  അങ്ങലനയഭാലണങ്കനില്  കേടനിലാംഗച്ച്
വരനികല;  70  ശതമഭാനലാം  65  ശതമഭാനലാം  എകച്ച്ലപന്റെനിചര്  ആയനിടനിലലങ്കനില്  ആ
പഞഭായത്തനിനച്ച്  30  ശതമഭാനലാം കുറചഭായനിരനിക്കുകമഭാ ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്;  അലഭാലത സനില്
ഓവറഭായനി കേലഭാരനി ഓവര് ലചേയ്യുന്ന ഫുള എമഇൗണ്ടുലാം ലകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
ഉണഭാകുകമഭാ?  രണഭാമതഭായനി,  44  പഞഭായതകേളുലാം  3  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന
മലപ്പുറലാം  കലഭാകേച്ച് സഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉപലതരലഞ്ഞടുപച്ച്  കേഭാരണലാം  ലപരുമഭാറചടലാം
വന്നതുലകേഭാണച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  ഡനി.പനി.സനി.  കൂടഭാകനഭാ  പദതനിയനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തഭാകനഭാ
സഭാധനിചനിടനില.  3  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  42  പഞഭായതകേളുലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായതകേളുലാം
കബഭാക്കച്ച് പഞഭായതകേളുലാം ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം
നടത്തഭാന പറഭാത്ത ഒരു സഭാഹചേരലലാം  വന്നനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അങ്ങലന വരുകമ്പഭാള
പഞഭായതകേളക്കച്ച് 50 ശതമഭാനലാംകപഭാലലാം പണലാം ലചേലവഴെനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.
41  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  പണലാം  പഞഭായതകേള  ലചേലവഴെനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇനനിയകങ്ങഭാടച്ച്
പണലാം  ലചേലവഴെനിക്കഭാനുള്ള  സഭാഹചേരലമനിലഭാത്ത  അവസ്ഥയഭാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  എലന്തെങ്കനിലലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): സര്,
70 ശതമഭാനലാം എനള്ള നനിബനന ഉണഭാവുകേയനില.  മുഴവന പണവുലാം കേലഭാരനിഓവര്
ലചേയഭാന  അനുവദനിക്കുലാം.  അതനിലന്റെ  നനിര്വ്വഹണലാം  തുടങ്ങനിയനിരനിക്കണലാം  എന്നതുമഭാത്രമഭാണച്ച്
നനിബനന.  മുഴവന പണവുലാം കേലഭാരനിഓവര് ലചേയഭാലാം.

125/2020



18       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് : സര്, ലതരലഞ്ഞടുപ്പുമഭായനി ബനലപടച്ച് ലപരുമഭാറ ചേടലാം
വന്നതുലകേഭാണച്ച്  മലപ്പുറലാം  പഭാര്ലലമന്റെച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലളവഭായനിട്ടുള്ള  പ്രശലാം
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് പ്രകതലകേ കകേസ്സഭായനി എടുത്തച്ച് ആ കേഭാരലത്തനില് ഒരു തതീര്പ്പുണഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : സര്, ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം രണഭാലാംഘടലാം തനിരനിച്ചുവരുന്നതനില് ഏലറ
അഭനിമഭാനനിക്കുന.  മൂനമഭാസലാം  കൂടുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  ത്രനിതല  പഞഭായതകേളക്കച്ച്
ആവശലമഭായ  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കഭാനുലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  നടത്തഭാനുലാം  അവസഭാനലാം
മഭാര്ചച്ച് മഭാസമഭാകുകമ്പഭാള അര്ദരഭാത്രനിവലര ബനില് എഴതനിലക്കഭാടുക്കുന്ന രതീതനിയനിലലാം
ലചേലവഴെനിക്കഭാലത  വരുകമ്പഭാള  ഫണച്ച്  ലവടനിക്കുറയ്ക്കുന്ന  രതീതനിയനിലലാം   മഭാറമുണഭാക്കഭാ
നഭാവശലമഭായ തതീരുമഭാനമുണഭാകുകമഭാ ?

കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല് : സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം 13-ാം പഞവത്സര പദതനിയുലട
ആവനിഷ്കരണവുമഭായനി ബനലപടച്ച് സുപ്രധഭാനമഭായനി എടുക്കുന്ന തതീരുമഭാനലാം അതുതലന്നയഭാകുലാം.
ആദലപഭാദത്തനില് 30 ശതമഭാനലാം എകച്ച്ലപന്റെനിചറുലാം രണഭാലാം പഭാദത്തനില് 30 ശതമഭാനലാം
എകച്ച്ലപന്റെനിചറുമഭാകേണലാം.  അവസഭാന മഭാസമഭായ മഭാര്ചച്ച് മഭാസത്തനില് ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം 15
ശതമഭാനത്തനില്  കൂടുതല്  എകച്ച്ലപന്റെനിചര്  കപഭാകേഭാന  അനുവദനിക്കനില.  സമയബനനിതമഭായനി
പഭാദഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  എകച്ച്ലപന്റെനിചറഭാകേണലമനള്ള  നനിഷ്കര്ഷതയഭാണച്ച്  രണഭാലാം
ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിലന്റെ ആവനിഷ്കരണവുലാം അതനിലന്റെ നടപഭാക്കലമഭായനി ബനലപടച്ച്
സുപ്രധഭാനമഭായനി ഗവണ്ലമന്റെച്ച് എടുത്തനിരനിക്കുന്ന ഒരു തതീരുമഭാനലാം.

ശതീ  .    അനനില് അക്കര:  സര്,  കകേരളത്തനിലല പഞഭായതകേലളയുലാം ജനകേതീയഭാസൂത്രണ
പ്രസ്ഥഭാനലത്തയുലാം  ശകനിലപടുത്തഭാന  പുതനിയ  മനിഷലന്റെ  പദതനികേള  ഉപകേഭാരലപടുലമന്നച്ച്
വനിശസസനിക്കുന.  അതനിനച്ച്   പഞഭായതകേളനിലലാം  നഗരസഭകേളനിലലമഭാലക്കത്തലന്ന
സജതീവമഭായ  ചേര്ചകേള  ഉണഭാവണലാം.  പല  നഗരസഭകേളുലാം  പഞഭായതകേളുലാം  സ്റ്റഭാറഡ്യൂടറനി
കയഭാഗങ്ങള കപഭാലലാം കചേരുന്നനില എന്നതച്ച് അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടുതകേയഭാണച്ച്.
ഏറവുലാം പ്രധഭാനലപട ഒരു പദതനിയഭാണച്ച് 'ലലലഫച്ച്'.  ഇ.എലാം.എസച്ച്. പഭാര്പനിട പദതനി
കേഴെനിഞ്ഞ കേഭാലത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള, 2008-09  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലഭാണച്ച്
തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള കലഭാലണടുത്തതച്ച്. 10 വര്ഷമഭാണച്ച് അതനിലന്റെ തനിരനിചടവച്ച്
കേഭാലഭാവധനി. 2018-19 കേഭാലയളവുവലര പഞഭായതകേളക്കച്ച് കലഭാണ് നനില്ക്കുകേയഭാണച്ച്.
12000  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉണഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  നഭാലച്ച്  ലക്ഷലാം  വതീടുകേളക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം
ലകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള. ഫഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാലണങ്കനില് 40000 കകേഭാടനി രൂപ
ആവശലമഭായനി  വരുലാം.  അകതഭാടനുബനനിചച്ച്  കറഭാഡച്ച്  തുടങ്ങനിയ  അനുബന
സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കഭാന  20000  കകേഭാടനി  രൂപ  കവണലാം.   ലമഭാത്തത്തനില്
ആവശലമഭാകയക്കഭാവുന്ന  60000  കകേഭാടനി  രൂപ  എങ്ങലനയഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
കേലണതകേ?

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  ജലതീല്:  'ലലലഫച്ച്  '  പദതനിയുലട  നനിര്വ്വഹണവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്
ധനസമഭാഹരണലാം ഏലതഭാലക്ക വഴെനിയനിലൂലട കവണലമന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  'ലലലഫച്ച്
മനിഷന' ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.  അക്കഭാരലത്തനില് ഒരു തതീര്പച്ച് ഉടലനതലന്ന ഉണഭാക്കനി
ബനലപട തകദ്ദേശ സ്ഥഭാപനങ്ങലള അറനിയനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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മഭാരനി ലലടലാം കബഭാര്ഡച്ച്

3 (*273) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ അബ്ദു റബച്ച്:
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്: 
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി: 
ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി:   തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  മഭാരനിലലടലാം  കബഭാര്ഡച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാരനിലലടലാം  കബഭാര്ഡുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കകേന്ദ്ര  ആഭലന്തെര  വകുപച്ച്
എലന്തെലഭാലാം സലാംശയങ്ങളഭാണച്ച് ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മറച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുലട  മഭാതൃകേയനില്  കകേരള  മഭാരനിലലടലാം  കബഭാര്ഡച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മറച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലന്തെലഭാലമന്നച്ച്
ലവളനിലപടുതകമഭാ?

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .
രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി ):  സര്,

(എ) തുറമുഖ വകുപച്ച്, കകേരള മഭാരനിലലടലാം ലസഭാലലസറനി, കകേരള കസ്റ്ററച്ച് മഭാരനിലലടലാം
ലഡവലപച്ച്ലമന്റെച്ച്   കകേഭാര്പകറഷന  എന്നനിവ  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്
മഭാരനിലലടലാം  കബഭാര്ഡച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള കകേരള മഭാരനിലലടലാം കബഭാര്ഡച്ച്  ബനില്,
2014 കകേരള നനിയമസഭ 17-12-2014-ല് പഭാസ്സഭാക്കനി ബഹുമഭാനലപട രഭാഷ്ട്രപതനിയുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  അയലചങ്കനിലലാം  ബനിലനിലല  ചേനില  നഡ്യൂനതകേള  ചൂണനിക്കഭാടനി,
അവ ഒഴെനിവഭാക്കനി, പുതനിയ ബനില് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര
ആഭലന്തെര മനഭാലയലാം ആവശലലപട്ടു.  എന്നഭാല് ബനില് ഒഇൗകദലഭാഗനികേമഭായനി സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്
മടക്കനി  നല്കേനിയനിടനില.  നഡ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചച്ച്  പുതനിയ  ബനില്  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ടനി  ബനില് ഉടനതലന്ന  തനിരനിലകേ  ലഭലമഭാക്കുലമന്നച്ച്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്  ലഭനിക്കുന്നമുറയച്ച്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)   മഭാരനിലലടലാം കബഭാര്ഡച്ച് ബനിലനിലല 57-ഉലാം 58-ഉലാം ഖണ്ഡങ്ങള 1881-ലല
ലനകഗഭാഷലബനിള ഇനസ്ട്രുലമന്റെച്ച്സച്ച്  ആക്ടനിനുലാം  26,  27,  29,  31,  32,  33,  37,  49,
50 എന്നതീ ഖണ്ഡങ്ങള 1962-ലല കേസ്റ്റലാംസച്ച് ആക്ടനിലന്റെയുലാം 2009-ലല കേസ്റ്റലാംസച്ച് ഏരലഭാ
ലറഗുകലഷനസനിലലയുലാം  വനിവനിധ  വലവസ്ഥകേളക്കച്ച്  വനിരുദമഭാലണന്നച്ച്  കകേന്ദ്ര
ആഭലന്തെര മനഭാലയലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)   കകേന്ദ്ര ആഭലന്തെര മനഭാലയലാം  ബനില് മടക്കനി ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയച്ച്  നഡ്യൂനതകേള
പരനിഹരനിചച്ച്  പുതനിയ  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)   മറച്ച് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഒനലാംതലന്ന ഇല.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബച്ച്:  സര്,  പുതനിയ മഭാരനിലലടലാം  കബഭാര്ഡച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതു
ലകേഭാണച്ച്  തുറമുഖ  വകുപനിനുലാം  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനിനുലാം  മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം
നനിലവനിലള്ളതനിലനക്കഭാള  കൂടുതലഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പ്രകയഭാജനങ്ങള  ലഭലമഭാകുലാം
എനള്ളതച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  മുഴവന  ലചേറുകേനിട
തുറമുഖങ്ങലളയുലാം  പുനരുജതീവനിപനിക്കുകേ,  ഇന്തെലന  തുറമുഖ  ചേടങ്ങളനുസരനിചച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  നനിര്വ്വഹനിക്കുകേ,  കേപല്   മനഭാലയത്തനിലന്റെയുലാം
കേപല്  ഗതഭാഗതവകുപനിലന്റെയുലാം നനിയമനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേ, വനിവനിധ തരത്തനിലള്ള
ജലവഭാഹനങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  കയഭാഗലത  നനിര്ണ്ണയനിചച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേ,
വഭാണനിജലവുലാം  നനിയമപരവുമഭായ  ചുമതലകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയഭാണച്ച്
മഭാരനിലലടലാം കബഭാര്ഡച്ച് രൂപതീകേരണത്തനിലൂലട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബച്ച്:  സര്,  എത്ര സലാംസ്ഥഭാനങ്ങള ഇതനിനകേലാം  ഇഇൗ
നനിയമലാം പഭാസ്സഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  അഞച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  ഇതച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ലചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങലളയുലാം  മത്സലകമഖലലയയുലാം
കകേരളത്തനിലല  കേപല്  ഗതഭാഗതലത്തയുലമലഭാലാം  പുകരഭാഗതനിയനികലയച്ച്  നയനിക്കുന്ന  നനിയമസഭ
പഭാസ്സഭാക്കനിയ വളലര പ്രധഭാനലപട ബനിലഭാണച്ച് മഭാരനിലലടലാം കബഭാര്ഡച്ച് ബനില്.  ലചേറനിയ
നഡ്യൂനതകേള മഭാത്രലാം ചൂണനിക്കഭാടനി  ഇകപഭാള മൂന്നച്ച്,  നഭാലച്ച്  വര്ഷങ്ങള പനിന്നനിടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
കേപല്  ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം  മത്സലകമഖലയ്ക്കുലാം  പുതനിയ ഉണര്വ്വുണഭാക്കുന്ന ഇഇൗ  ബനില്
കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി,  നഡ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  മലറലന്തെങ്കനിലലാം
തടസ്സമുകണഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  വളലര  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരലമഭാണച്ച്
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതച്ച്.  ഇക്കഭാരലലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇതുവലര ബനില് തനിരനിച്ചുകേനിട്ടുകേകയഭാ അതനിനഭാവശലമഭായ
കഭദഗതനികേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയനിടനില.  തനിരനിച്ചുകേനിടനിയഭാലടന  ഇഇൗ പറഞ്ഞ
കേഭാരലങ്ങള ഉളലപലട ആവശലമഭായ കഭദഗതനികേള വരുത്തനി നനിയമസഭയനില് ബനില്
അവതരനിപനിചച്ച് പഭാസ്സഭാക്കനിലയടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
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ശതീ.  പനി.  ലകേ കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനിക്കുകവണനി  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  സര്,  വളലര
സുപ്രധഭാനമഭായ കേര്ത്തവലലാം നനിര്വ്വഹനികക്കണ ഒരു  കബഭാര്ഡഭാണനിതച്ച്.  ഇന്തെലയനിലല
നഭാലഞച്ച് സലാംസ്ഥഭാനങ്ങള ഇതച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് മഭാത്രലാം ഇതച്ച്
നടപഭാക്കഭാന  എന്തെച്ച്  തടസ്സമഭാണുള്ളതച്ച്;  നലമ്മേ  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  കൂടുതല്
സമ്പന്നമഭായ  കേടകലഭാര  കമഖലയനില്  ഇഇൗ  കബഭാര്ഡുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  വനികേസനപരമഭായനി
ഒരുപഭാടച്ച്  കേഭാരലങ്ങള  ലചേയഭാന  കേഴെനിയുലാം.  2014-ല്  ലകേഭാണ്ടുവന്ന  ബനില്  2017  ആയനിട്ടുലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നടപഭാക്കഭാന തടസ്സമഭായനി നനില്ക്കുന്നതച്ച് എന്തെഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  അതതച്ച് സലാംസ്ഥഭാനങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
ബനില്  ആ  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലല  പ്രകതലകേതകേള  കൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തഭാണച്ച്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതച്ച്.   നമ്മുലട സലാംസ്ഥഭാനലാം ഏറവുലാം കൂടുതല് തതീരകദശമുള്ളതുലാം തുറമുഖ
വനികേസന സഭാദലതകേളുള്ളതുമഭായതനിനഭാല്  അതനിനഭാധഭാരമഭായ രൂപത്തനിലള്ളതഭാണച്ച്
ബനിലനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാടനിയതുകപഭാലല  കേഴെനിയുന്നത്ര
കവഗത്തനില്  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  ബനില്  തനിരനിചയയ്ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള
സലാംസ്ഥഭാന ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി:   സര്,  തതീരകദശ  സുരക്ഷ  എന്നതച്ച്  അതതീവ
ഗഇൗരവമുള്ള  പ്രശമഭാണച്ച്.  ഇന്തെലന  കനവനിയുലടയുലാം  തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണ  കസനയുലടയുലാം
പ്രഭാതനിനനിധലമുള്ള ബനിലഭായനിരുന 2014-ല് ഇഇൗ നനിയമസഭ പഭാസ്സഭാക്കനിയതച്ച്. എന്നഭാല്  ചേനില
നഡ്യൂനതകേള  കേഭാരണലാം  ഇതുവലര  അതച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  രഭാഷ്ട്രപതനി   ഒപനിടുകേകയഭാ
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയനിടനില.  ഇത്രയുലാം  കേഭാലമഭായനിട്ടുലാം  ആഭലന്തെര  വകുപനില്
നനിനലാം  ബനില്  തനിരനിലകേ  ലഭനിചനിട്ടുമനില.  ഇത്രയുലാം  പ്രധഭാനലപട  ബനില്  തനിരനിലകേ
ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങ്കനിലലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?  അതുകപഭാലല,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
ലകേഭാചനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് നഗരങ്ങലള ബനലപടുത്തനി വളലര ലപലടന്നച്ച് കപഭാകുന്ന ഒരു
കേപല് സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുലമന്നച്ച്  കകേടനിരുന.  അതനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത സ്ഥനിതനി
എന്തെഭാണച്ച്;  മഭാരനിലലടലാം ബനില് വരഭാത്തതുലകേഭാണഭാകണഭാ അതനിനനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതച്ച്?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  കേപല്  സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതുലാം
ബനിലലാം  തമ്മേനില്  ബനമനില.  ബനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി  തനിരനിചയയണലമന്നച്ച്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കേഭാലതഭാമസലാം ഇലഭാലത
ലഭനിക്കുലമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാടനിയ  കേപല്
ഗതഭാഗതത്തനിലന്റെ പരനികശഭാധന നടക്കുകേയഭാണച്ച്. അതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര  ഏജനസനിയനില്
നനിനള്ള കലസനസച്ച് ലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞഭാല് അടനിയന്തെരമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  തലകശ്ശേരനി  ഒരു  തതീരകദശ  പടണമഭാണച്ച്.
അവനിലടയുള്ള  'തലഭായനി'  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  പണനി  ഇതുവലര  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില,  ഉദ്ഘഭാടനവുലാം
ലചേയലപടനിടനില.  അതുകപഭാലല  ഇഇൗ  വകുപനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതലലങ്കനിലലാം
തതീരകദശ കപഭാലതീസച്ച് കസ്റ്റഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനവുലാം കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ
പല  സ്ഥലങ്ങളുലാം  പല  സസകേഭാരല  വലകനികേളുലാം  കേകയറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  വകുപനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ ചേനില സ്ഥലങ്ങള തലകശ്ശേരനി ലലപതൃകേ
പദതനിക്കച്ച് ആവശലമഭാണച്ച്, അത്തരലാം പദതനിക്കച്ച് ഭൂമനി വനിട്ടുതരഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  അവനിലട  മുനനിസനിപല്  ലചേയര്മഭാന  ഉളലപലടയുള്ളവര്
ചേനില പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ ചേനില സ്ഥലങ്ങള
കേകയറനിയനിട്ടുണച്ച്.  തുറമുഖ  വകുപനിലന്റെ  ഭൂമനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.  ചൂണനിക്കഭാണനിച
വകുപ്പുമഭായനി ബനലപട സ്ഥലങ്ങള നല്കുന്നതനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള ചേര്ചകേള പനിന്നതീടച്ച്
നടതന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച്:  സര്,  വനിഴെനിഞ്ഞലാം  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  പണനി
തുടങ്ങനിയനിടച്ച്  ഒരുപഭാടച്ച്  കേഭാലമഭായനി.  ഇകപഭാള  പണനി  ഏലറക്കുലറ  സ്തലാംഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
സ്തലാംഭനത്തനിനച്ച് എന്തെഭാണച്ച് കേഭാരണലാം; ഇഇൗ  പദതനി  എന്നച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം?

ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  ഇഇൗ  കചേഭാദലവുമഭായനി  കനരനിടച്ച്  ബനമുള്ളതല.
മഭാരനിലലടലാം  കബഭാര്ഡഭാണച്ച്  കചേഭാദലലാം,  എങ്കനിലലാം  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഉത്ക്കണ
കരഖലപടുത്തനിയതുകപഭാലല സ്തലാംഭനഭാവസ്ഥലയഭാനലാം വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖത്തച്ച് ഉണഭായനിടനില.

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന: സര്, കേടലനില് വചച്ച് അപകേടത്തനില്ലപടുന്ന മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള
തത്സമയലാം  രക്ഷനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാസ്റ്റച്ച്  ഗഭാര്ഡച്ച്,
തതീരകദശകസന,  കേസ്റ്റലാംസച്ച്,  കനവനി  ഇതനിലന്റെ  സലാംയുകമഭായ  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കനി,
ഒരു  മകറന  ഷനിപനിലന  സലാംബനനിചച്ച്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;
അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി: സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാലല  സുരക്ഷഭാസന്നഭാഹങ്ങളക്കുകവണനി  കമല്പറഞ്ഞ  ഏജനസനികേളുലടയുലാം
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനണച്ച്.  കുറചച്ച്  ദനിവസങ്ങളക്കു
മുമ്പച്ച്  ഇതനിലന്റെ  അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതലഭാവശലമഭായനി
ഇതനിലന്റെ  യൂണനിറ്റുകേള  സ്ഥഭാപനികക്കണ  സ്ഥലങ്ങളനില്  അതച്ച്  സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനലാം കകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്.

കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി

4 (*274) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി:
ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശര്മ്മേ:
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്:
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്: തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  കകേരള  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയഭാറുകണഭാ;
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(ബനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ഏലതലഭാലാം  പുതനിയ
പദതനികേളക്കച്ച് അകതഭാറനിറനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(സനി) അകതഭാറനിറനിയുലട ഫണച്ച് കസഭാതസ്സച്ച് ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതഭാലക്ക വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചേര്ന്നഭാണച്ച് കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)   കകേരള  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  ആക്ടനിലല  നനിലവനിലള്ള  ചേനില
വലവസ്ഥകേള പ്രകേഭാരലാം കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനലപട കറഭാഡച്ച്  അറകുറപണനി,
കമല്പഭാല നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയ അതലഭാവശല പ്രവൃത്തനികേള ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുന്നനിലലന്ന
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫച്ച്)  എങ്കനില്  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിയമത്തനില്  ആവശലമഭായ
കഭദഗതനി വരുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) കകേരള കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കറഭാഡച്ച്
സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗങ്ങളനില്വചച്ച്  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയഭാറുണച്ച്.   ഒഭാകരഭാ
കയഭാഗത്തനിലലാം  മുനകയഭാഗത്തനില്  ലലകേലക്കഭാണ  തതീരുമഭാനങ്ങളുലട  നടപനിലഭാക്കല്
വനിലയനിരുത്തഭാറുണച്ച്. 2007-ലല കകേരള കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി ആക്ടനുസരനിചച്ച്
അകതഭാറനിറനി കുറഞ്ഞതച്ച് വര്ഷത്തനില് രണച്ച് തവണ കയഭാഗലാം കചേരഭാറുണച്ച്.

(ബനി) 1. കപഭാലതീസച്ച് വകുപനിനച്ച് CRPF പളളനിപ്പുറലാം ജലാംഗ്ഷനനില് കസഭാളഭാര്
ടഭാഫനികേച്ച്  സനിഗ്നല്  സനിസ്റ്റലാം  സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന  12,11,680  രൂപ
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

2. 'കറഭാഡച്ച് കസഫനി എഡഡ്യൂകക്കഷന ത്രൂ സ്കൂള - ലഫയ്സച്ച് 2'  എന്ന
പദതനിക്കഭായനി NATPAC-നച്ച് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.

3. എഫച്ച്.എലാം. കറഡനികയഭാ വഴെനി കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ കബഭാധവത്കേരണ
പരസലങ്ങള  പ്രകക്ഷപണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  1,39,33,601
രൂപ അനുവദനിച്ചു.

4. പഭാല-ഇഇൗരഭാറ്റുകപട  കറഭാഡനില്  കേടുവഭാമൂഴെനിയനിലലാം  ലകേഭാചനിടപളളനിയനിലലാം
കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി KSTP-യച്ച്
145 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

5. 2016-17-ലല  ശബരനിമല  ലസയ്ഫച്ച് കസഭാണ്  കപ്രഭാജക്ടനിനഭായനി
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിനച്ച്  71,46,400 രൂപ അനുവദനിച്ചു.
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6. ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്, ലവമ്പഭായലാം, കപഭാത്തനകകേഭാടച്ച്, മഭാര്ക്കറച്ച് ജലാംഗ്ഷന,
പഴെകുറനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്  ടഭാഫനികേച്ച്  സനിഗ്നല്
ലലലറ്റുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  42,77,321
രൂപ അനുവദനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

7. ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  ഇരുപതച്ച്  പുതനിയ  സഭാര്ടച്ച്  ടഭാഫനികേച്ച്
ക്ലഭാസ്സച്ച്റൂലാം  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  88,00,000
രൂപ അനുവദനിച്ചു.

8. പൂജപ്പുര  ജലാംഗ്ഷനനില്  ടഭാഫനികേച്ച്  സനിഗ്നല്  ലലലറച്ച്  സ്ഥഭാപനി
ക്കുന്നതനിനുലാം പൂജപ്പുര ബകയഭാലടകകഭാളജനി കറഭാഡനില് വഭാണനിലാംഗച്ച്
ബനികങ്കഴച്ച്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  13,92,087
രൂപ അനുവദനിച്ചു. 

9. വയനഭാടച്ച്  ടഇൗണ് പരനിസരതലാം  സ്കൂള കമഖലകേളനിലലാം ലതര്കമഭാ
പഭാസ്റ്റനികേച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കറഭാഡച്ച്  അടയഭാളലപടുതന്നതനിനച്ച്
ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനച്ച്  3,66,038  രൂപ  അനുവദനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിച്ചു.

10. കദശതീയപഭാത  66-ലല  തളനിക്കുള ലാം-പത്തഭാലാംകേലച്ച് ല്ല്   കറഭാഡനിലല
ടഭാഫനികേച്ച്  കസഫനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനച്ച്
12.4 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

11. കദശതീയപഭാത  66-ലല  കൃഷ്ണപുരലാം-പുതനിയകേഭാവച്ച്  കറഭാഡനില്  ടഭാഫനികേച്ച്
കസഫനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിനച്ച്  65
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

 12. കറഭാഡച്ച് കസഫനി  ഫര്ണനിചറനിനുലാം ലതര്കമഭാ പഭാസ്റ്റനികേച്ച്  ലപയനിന്റെനിലാംഗനിനുലാം
കദശതീയപഭാത  966-ല്  77/000  മുതല്  79/000  വലര  വരുന്ന
ഭഭാഗലത്ത കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വകുപനിനച്ച് 3,45,000 രൂപ അനുവദനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

 13. ശതീചേനിത്തനിര തനിരുനഭാള എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജച്ച്, തനിരുവനന്തെപുരലാം
"ഓകടഭാബഭാന  2017''-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന കറഭാഡച്ച്
സുരക്ഷയ്ക്കുകവണനിയുള്ള കദശതീയ ലസമനിനഭാറനിനച്ച്  6,43,000  രൂപ
അനുവദനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

 14. കേനിറനിക്ലബച്ച്  എന്ന  സ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച്  14  റവനഡ്യൂ  ജനിലകേളനില്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  സ്കൂള  കുടനികേളക്കുമഭായനി  കറഭാഡച്ച്
സുരക്ഷഭാവകബഭാധലാം  വളര്തന്നതനിനഭായനി  6.3  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.
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 15. കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ വഭാരഭാചേരണലാം  2017-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപനിനച്ച് 33,00,000 രൂപ അനുവദനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു. 

16. കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ സകന്ദേശങ്ങള പ്രകക്ഷപണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
ഒഭാള ഇന്തെലഭാ കറഡനികയഭാ എഫച്ച്.എലാം. കസ്റ്റഷനച്ച് 64,26,872 രൂപ
അനുവദനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു. 

 17. കേരമന -പ്രഭാവചമ്പലലാം കറഭാഡനിലല കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ നടപടനികേള
ശകനിലപടുതന്നതനിനച്ച്  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനച്ച്  25  ലക്ഷലാം
രൂപ അനുവദനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

18. പ്രതീ-കലകണഴച്ച്  പരനിശതീലനലാം,  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  വഭാഹന  ലലഡ്രവര്
മഭാര്ക്കുള്ള പരനിശതീലനലാം,  ലലഡ്രവനിലാംഗച്ച്  സ്കൂള  അദലഭാപകേര്ക്കഭായുള്ള
പരനിശതീലനലാം,  റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  ഓഫതീസച്ച്,  കജഭായനിന്റെച്ച്
റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് ഓഫതീസച്ച് വഴെനി സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി
നടതന്ന  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം  തുടങ്ങനിയവയഭായനി
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനിനച്ച്  15  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിച്ചു. 

(സനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന/കപഭാലതീസച്ച്  വകുപ്പുകേള  പനിഴെയഭായനി  ഈടഭാക്കുന്ന
തുകേയുലട  50  ശതമഭാനവുലാം  ഒറത്തവണ  വഭാഹന  ലസസ്സനില്  നനിനലാം  ഈടഭാക്കുന്ന
തുകേയുലാം കചേര്ന്നതഭാണച്ച് കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  ഫണച്ച്.  ഇഇൗ തുകേ കനരനിടച്ച്  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി
ഫണനികലയ്ലക്കതന്നനില.  റതീ  അകപ്രഭാപ്രനികയഷന  മുകഖന  ബഡ്ജറച്ച്  വനിഹനിതമഭായഭാണച്ച്
വകേയനിരുത്തലപടുന്നതച്ച്.

കമല്പറഞ്ഞ തുകേയനില് ഇതുവലര കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്  173,12,00,000
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതനില് കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുള്ള 308 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേഭാനുണച്ച്.

2007-ലല  കകേരള  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി  ആക്ടനിലന്റെ വകുപച്ച്  11  അനുസരനിചച്ച്
സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്ന  ഗഭാനകേളുലാം  വഭായ്പകേളുലാം  മുനകൂറുകേളുലാം  ഇനഡലഭാ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
നല്കുന്ന  ഗഭാനകേളുലാം  വഭായ്പകേളുലാം  മുനകൂറുകേളുലാം  ലപഭാതുസ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  നനികന്നഭാ
സസകേഭാരല സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് നനികന്നഭാ സലാംഘടനകേളനില് നനികന്നഭാ ഉള്ള സലാംഭഭാവനകേളുലാം
കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി ആക്ടച്ച് 28-ാം വകുപനിനകേതീഴെനില് കശഖരനിച രഭാജനിയഭാകേല് ഫതീസുലാം
ഫണനില്  ഉളലപടുത്തഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  തുകേകേലളഭാനലാം
നനിലവനില് കറഭാഡച്ച് കസഫനി ഫണനികലയച്ച് വകേയനിരുത്തലപടനിടനില.

(ഡനി)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം,  ആഭലന്തെരലാം,  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്,  ആകരഭാഗലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
ധനകേഭാരലലാം,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  NATPAC  മുതലഭായ
അനുബന  കനഭാണ്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഓര്ഗലലനകസഷനുകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷ  സലാംബനനിച
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(ഇ) ഉണച്ച്.

(എഫച്ച്) 2007-ലല കകേരള കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി ആക്ടച്ച് അനുസരനിചച്ച്
പുതനിയ  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കഭാന  വലവസ്ഥയനില.
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള  ഫണച്ച്  വകേയനിരുതന്നതച്ച്  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വകുപനിനഭാണച്ച്. ഇതുസലാംബനനിചച്ച് നനിയമകഭദഗതനി വരുകത്തണതുണച്ച്.

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  സര്,   കകേരള  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  ബനലപട
വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടഭാണച്ച്  അങ്ങനിവനിലട  വചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതനില്  ഏറവുലാം  പ്രധഭാനലപടതച്ച്,
'കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  എഡഡ്യൂകക്കഷന  ത്രൂ  സ്കൂള  -  ലഫയ്സച്ച്  2'  എന്നതച്ച്  ഏറവുലാം  നല
പദതനിയഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  എന.എചച്ച്.  കറഭാഡച്ച്  ആയഭാലലാം  എലാം.സനി.  കറഭാഡച്ച്
ആയഭാലലാം  സ്ഥനിരമഭായനി  കറഭാഡച്ച്  അപകേടങ്ങള ഉണഭാകുന്ന ധഭാരഭാളലാം  സ്ഥലങ്ങളുണച്ച്.
ഇഇൗ  സ്ഥലങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുതകമഭാ;  ടഭാഫനികേച്ച്
സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നനിരവധനി  സ്ഥലങ്ങളനില്  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള
വളലര  ആര്ഭഭാടകത്തഭാടുകൂടനി  സ്ഥഭാപനിക്കഭാറുണച്ച്.  പകക്ഷ  കുറചച്ച്  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  അതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം നടക്കുന്നനില. അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങളനില് പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  : സര്,  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്
സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള  സ്ഥഭാപനിചച്ച്  അതനിലൂലട  കുറകൃതലങ്ങള  കേലണത്തനി
ശനിക്ഷനിക്കുന്ന  നടപടനിയഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  നനിലവനിലള്ളതച്ച്.  അത്തരലാം  കേലഭാമറകേളക്കച്ച്
ചേനിലകപഭാള കകേടുപഭാടുകേള സലാംഭവനിക്കഭാറുണച്ച്.  അങ്ങലന കകേടച്ച് വരുകമ്പഭാള അതഭാരുലാം
ശദനിക്കലപടഭാലത  കപഭാകുനലവന്ന  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗത്തനിലന്റെ  പരഭാമര്ശലാം
ശരനിയഭാണച്ച്.  ആ  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന്റെ  ലസസനിഫനികക്കഷന  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിലയടുതവരനികേയഭാണച്ച്.  ടഭാഫനികേച്ച്  നനിയമലലാംഘനലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുള്ള കേലഭാമറകേള ലകേല്കടഭാണ്,  എയര്ലടല് എന്നതീ സ്ഥഭാപനങ്ങള
മുകഖനയഭാണച്ച് സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അറകുറപണനികേള നടത്തഭാനുള്ള ഉത്തരവഭാദനിതസലാം
അവര്ക്കുലണങ്കനിലലാം  ഇതുകപഭാലള്ള  ചേനില  നഡ്യൂനതകേളുമുണച്ച്.  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്ന
തനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  സര്,  ടഭാഫനികേച്ച്  രജനികസ്ട്രഷന ലസനസസ്സനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പുതനിയ  കജഭായനിന്റെച്ച്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേള  അനുവദനിക്കുലമന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറയുകേയുണഭായനി.
ലസനസസ്സനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി,  ഇന്നലത്ത നനിലയനില് കൂടുതല് വഭാഹനങ്ങള രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുന്ന
സ്ഥലമഭാണച്ച് വര്ക്കല. പ്രസ്തസ്തുത സ്ഥലലാം ഇതനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ഉളലപടുതകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപനിച  ഇകപഭാഴെലത്ത ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില് ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേളനിലഭാത്ത
തഭാലൂക്കച്ച്  ആസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതഭാലണന്നച്ച്
ലപഭാതുകവ പറയുകേയുലാം അവയുലട എണ്ണലാം ആറഭായനി നനിജലപടുതകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  വരുന്ന  നമ്പറനിലന്റെ  ബഭാഹുലലലാം
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  ശഭാസതീയമഭായ  വനിനലഭാസമഭാണച്ച്  നടത്തഭാന  കേഴെനിയുകേ.  വര്ക്കല
അതനില്ലപടുകേയഭാലണങ്കനില് തതീര്ചയഭായുലാം  മുനഗണന നല്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  വനകതഭാതനില്  വര്ദനിച്ചു
വരനികേയുലാം ആളുകേളുലട വനിലലപട ജതീവന അപഹരനിക്കലപടുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന പ്രവണത
കൂടനിവരനികേയഭാണച്ച്. ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് സമഗ പഠനലാം നടത്തനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
ഉളലപലടയുള്ള കേഭാരലങ്ങള അനനിവഭാരലമഭാലണങ്കനില് അതനിനച്ച് വകുപച്ച്  പ്രകതലകേമഭായനി
മുനകേലയടുകക്കണതുണച്ച്.  ഏഷലയനിലല  ഏറവുലാം  കൂടുതല്  ജനസഭാന്ദ്രതകയറനിയ  പ്രകദശമഭായ
കവപനിനനില്  സര്കവ്വയുലാം  പഠനവുലാം  നടത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഏറവുലാം
കൂടുതല് ആളുകേള വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില് മരനിക്കുന്ന പ്രകദശലാം  കവപനിനഭാലണന്നച്ച്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   തുടര്ന്നച്ച്  ജനങ്ങളക്കനിടയനില്  അതനിശകമഭായ  പ്രതനികഷധലാം
വളര്നവരനികേയുലാം വനിദഗ്ദ്ധരുലട പ്രകതലകേ കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തച്ച് ഒരു സമഗപദതനി
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം 'ഇ-യഭാത്രഭാപദതനി' എന്ന കപരനില് ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച് സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.
പരമഭാവധനി അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കേഴെനിയത്തക്കവനിധത്തനില് കേണ്ടുലകേഭാണഭായനിരുന ആ
പദതനി  സമര്പനിചനിരുന്നതച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്
അറനിയഭാവുന്നതുമഭാണച്ച്. ഞഭാറയല് ബസച്ച് കസ്റ്റഭാപനില്വചച്ച് രണച്ച് കുടനികേളുലട മഭാതഭാവഭായ
കേവനിത എന്ന സതീ ഇന്നലല  വഭാഹനഭാപകേടത്തനില് മരണലപടുകേയുണഭായനി.  ഇന്നലല
ഞഭാന  ആ വതീടനില് കപഭായനിരുന. ഒരു പ്രകതലകേ പ്രകദശത്തനിലന്റെ, മരണങ്ങളനികലയച്ച്
വഴെനിലവയ്ക്കുന്ന  ആപത്കേരമഭാലയഭാരു  സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം,...  ദുരന്തെലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  സമര്പനിച
പ്രസ്തുത പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം സലാംബനനിചച്ച് എന്തെഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് കേണക്കഭാക്കുന്നതച്ച്;
പ്രസ്തുത പദതനിക്കച്ച് അനുവഭാദലാം നല്കേഭാലമന്നച്ച് ആകറഴെച്ച് മഭാസങ്ങളക്കുമുമ്പച്ച് പറയുകേയുണഭായനി.
പകക്ഷ  പ്രതലക്ഷത്തനില്  കവലറലയഭാനലാം  കേണനില.  ഞഭാന  ഇക്കഭാരലലാം  അങ്ങകയഭാടച്ച്
പലപ്രഭാവശലലാം  ആവര്ത്തനിചച്ച്  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണഭായനി.  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്
ഇന്നലലയുലാം  കൂടനി  ഒരു മരണമുണഭായ സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണച്ച്  ഞഭാന ഇക്കഭാരലങ്ങള
വനിശദമഭായനി  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  മനനിക്കച്ച്  എന്തെഭാണച്ച്
പറയഭാനുള്ളതച്ച്?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  നമ്മേലളലയലഭാലാം  ഉത്കേണലപടുതന്ന  വനിധത്തനില്
കറഭാഡച്ച്  അപകേടങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുനലവന്ന  വസ്തുത  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നനില.  പകക്ഷ അതനിനച്ച്  നനിരവധനി  കേഭാരണങ്ങളുണച്ച്.   അലതഭാനലാം  ഇഇൗ
ലചേറനിയ  സമയത്തനിനനിടയനില്  ഇവനിലട  വനിശദതീകേരനിക്കഭാന  ഞഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.
എന്നഭാല് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപച്ച് ഇഇൗ അപകേടങ്ങള കേര്ശനമഭായനി നനിയനനിക്കുന്ന
തനിനഭാവശലമഭായ  പരനികശഭാധനകേളുലാം  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.
2016-ല് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയുലട ഭഭാഗമഭായനി 4,18,896 വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാലലാം  അപകേടങ്ങള  സലാംഭവനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന
എന്നതച്ച് ഇഇൗലയഭാരു ഉത്തരത്തനില് നമുക്കച്ച് ആശസസനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്നതല.
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ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  കവപനിന  മണ്ഡലവുമഭായനി  ബനലപട  ആക്ഷന
പഭാനനിലനക്കുറനിചഭാണച്ച്  ഇവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതച്ച്.  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി
യുലട പരനിഗണനയച്ച് വന്ന ഒരു പദതനിക്കുലാം അനുവഭാദലാം നല്കേഭാലത മഭാറനിവചനിടനില.
ദഇൗര്ഭഭാഗലവശഭാല്,  കവപനിനനിലല  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയുലട  പരനിഗണനയനില്  വന്നനിടനില.  പ്രസ്തുത  പദതനി  എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച്
വരഭാത്തലതന്നച്ച്  അകനസഷനിചച്ച്  അടുത്ത  കയഭാഗത്തനില്ത്തലന്ന  അതച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്
അനുവദനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്:  സര്,  കറഭാഡച്ച്  അപകേടങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില് പ്രകതലകേനിചച്ച്,  എലാം.സനി.  കറഭാഡനില് സ്കൂളുകേളുലാം വനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം
സ്ഥനിതനിലചേയ്യുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  സ്ഥഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന  റനിഫക്ടറുകേലളഭാലക്ക  നശനിച
അവസ്ഥയനിലഭാണുള്ളതച്ച്.  അതച്ച്  മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന  അടനിയന്തെര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഭഭാരലാം  കേയറനിയ  വലനിയ  വഭാഹനങ്ങള  കറഭാഡനിലന്റെ  വശങ്ങളനില്  അനധനികൃതമഭായനി
പഭാര്ക്കച്ച് ലചേയ്യുന്നതുവഴെനി പ്രകതലകേനിചച്ച് രഭാത്രനി കേഭാലങ്ങളനില് നനിരവധനി അപകേടങ്ങള
ഉണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അനധനികൃത  പഭാര്ക്കനിലാംഗ് മൂലലാം  രണ്ടുദനിവസലാം  മുമ്പച്ച്
എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ഇത്തരത്തനില് ഒരു വഭാഹനത്തനില് കബക്കച്ച് ഇടനിചച്ച് രണ്ടുകപര്
മരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലമുണഭായനി.  ഇത്തരത്തനില്  പഭാര്ക്കച്ച്  ലചേയ്യുന്ന  വഭാഹനങ്ങള
നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ഫലപ്രദമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  അങ്ങച്ച്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല,  അനധനികൃത
പഭാര്ക്കനിലാംഗഭാണച്ച്  അപകേടങ്ങള  വര്ദനിക്കുന്നതനിലനഭാരു  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം.  കറഭാഡച്ച്
കസഡനില്  പ്രകതലകേനിച്ചുലാം  നഭാഷണല്  കഹകവയുലട  ഓരങ്ങളനില്  വഭാഹനങ്ങള
പഭാര്ക്കച്ച്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  കുറകേരമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള നനിയമലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പഭാസ്സഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
അതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കേര്ശനമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വകുപ്പുലാം  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപ്പുലാം  സലാംയുകമഭായനി  പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.)

2 കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ജലസലാംരക്ഷണവുലാം പരനിപഭാലനവുലാം

5 (*275) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലാം  രൂക്ഷമഭായ  ജലദഇൗര്ലഭലലാം  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനിലള്ള
ഇടലപടലകേളഭാണച്ച് നടതന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  തകദ്ദേശതീയമഭായ  കൂടഭായ്മകേളനിലൂലട  ജലസലാംരക്ഷണവുലാം  പരനിപഭാലനവുലാം
നടതന്നതനിനച്ച് ഊന്നല് നല്കുകമഭാലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാടര്  ബജറനിലാംഗനിനുലാം  ഓഡനിറനിനുലാം  ഊന്നല്  നല്കേനി  ജലവനിഭവ  പരനിപഭാലന
പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  മുനഗണന
നല്കുകമഭാലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):

(എ)  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  മഴെലവള്ളലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭജലലാം
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  തകദ്ദേശഭരണസ്ഥഭാപനങ്ങള  നനിരവധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏലറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  പുതനിയ കുളങ്ങള,  തടയണകേള മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേള
തുടങ്ങനിയവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പുനരുദഭാരണലാം,  പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട
പുനരുദഭാരണലാം,  കേനിണറുകേളനില്  കമല്ക്കൂര  മഴെലവള്ള  റതീചഭാര്ജനിലാംഗച്ച്,  ഉറവനിടത്തനില്
തലന്ന  മഴെലവള്ളലാം  ഭൂഗര്ഭജലമഭായനി  മഭാറഭാനുതകുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളഭായ  കകേഭാണ്ടൂര്  ബണനിലാംഗച്ച്,
കകേഭാണ്ടൂര് ലടനഞനിലാംഗച്ച്, മഴെക്കുഴെനികേള, ലതങ്ങനിനുലാം കേമുകേനിനുലാം തടലാംതുറക്കല് മുതലഭായ
പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്ന ജലസലാംഭരണ  പരനിപഭാലന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  തകദ്ദേശതീയമഭായ  കൂടഭായ്മകേലളയുലാം  സന്നദസലാംഘടനകേലളയുലാം
ഉളലപടുത്തനിവരുനണച്ച്.

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  അധതീനതയനിലള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേലളയുലാം
സലാംഭരണനികേലളയുലാം  സലാംരക്ഷനിചച്ച്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുനണച്ച്.

തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങളുലട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

6 (*276) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മന്ദേഗതനിയനിലഭാലണന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  അതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കഭാന  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ അവസഭാന മഭാസലത്ത വര്ദനിച പദതനി
ലചേലവുകേള  പദതനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലത്ത  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന
സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന പദതനി പ്രവര്ത്തനലാം കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നഭാളനിതുവലരയുള്ള പദതനിലചലവച്ച് എത്ര
ശതമഭാനമഭാണച്ച്?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപച്ച് മനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):

(എ) ഇല.

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല പദതനി തുകേ ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനില് പുകരഭാഗതനി
ലലകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില. എന്നഭാല് ഇതച്ച് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ബഭാധനിചനിടനില. 

2016-17 വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനിലല കപ്രഭാജകകേളക്കച്ച് ഡനി.പനി.സനി. അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കഭാന  ലലവകേനിയനിരുന.  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  ഫണച്ച്  വനിനനികയഭാഗലാം
എലഭാ  ദനിവസവുലാം  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്തു  വരുന.  ബനലപട  വകുപച്ച്  കമധഭാവനികേള
നടതന്ന കമഖലഭാതല അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനിലലാം സലാംസ്ഥഭാനതല അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങളനിലലാം പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  നനിയമസഭഭാ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പു  നടന്നതുലാം
നവലാംബര്  2016  മുതല്  കനഭാട്ടു  നനികരഭാധനലാംമൂലമുണഭായ  ലപഭാതു  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനിയുലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  തടസ്സങ്ങള  സൃഷ്ടനിച്ചു.  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന തലത്തനിലലാം  ജനിലഭാ  തലത്തനിലലാം
റനിവഡ്യൂ  നടത്തനി  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  6-3-2017  വലര  ഗഭാമപഞഭായതകേള  30.63%  തുകേയുലാം  ജനിലഭാ
പഞഭായതകേള  24.34%  തുകേയുലാം  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.  നഭാളനിതുവലര  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലട
പദതനി ലചേലവച്ച് 25.98%-ഉലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളുകടതച്ച് 15.58%-ഉലാം ആണച്ച്. കബഭാക്കച്ച്
പഞഭായതകേള നഭാളനിതുവലരയഭായനി  32.27% പദതനി ലചേലവച്ച് ലലകേവരനിചനിട്ടുണച്ച്.

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനി

7 (*277) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിക്കഭായുള്ള  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം
യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതച്ച്  കേഭാരണലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കനരനിടുന്ന  പ്രയഭാസലാം
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് ഫണച്ച് കനടനിലയടുക്കഭാന നടപടനി കകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാഹചേരലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  വനികേസന  പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം  ലചേയഭാന  അനുമതനിയനിലഭാത്തതച്ച്  ഈ  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിലന
എങ്ങലന ബഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അര്ഹരഭായവര്ക്കച്ച്  പ്രതനിവര്ഷലാം  നൂറച്ച്  ലതഭാഴെനില്ദനിനലാം  നല്കേഭാന
സഭാധലമഭാകേഭാലത കപഭാകുന്നതനിലന്റെ മുഖലകേഭാരണങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപച്ച് മനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  അവനിദഗദ
കേഭായനികേ കവതനമഭായനി 1386.70 കകേഭാടനി രൂപ ആറച്ച് ഘടങ്ങളനിലഭായനി (3-1-2017) വലര
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  18-1-2017-ല്  അടുത്ത  ഗഡുവനിനഭായനി  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
എന്നഭാല്  ഇതുവലര  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  അനുകൂല  നടപടനികേള  ഒനലാം
ഉണഭാകേഭാതനിരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് കനരനിടച്ച്  കകേന്ദ്ര ഗഭാമവനികേസന മനനിക്കച്ച് കേത്തച്ച്
മുകഖന  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  കവതനകുടനിശ്ശേനികേയുള്ള  തുകേ  അനുവദനിക്കണലമന്നച്ച്
ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  സവനികശഷ  സഭാഹചേരലങ്ങളക്കച്ച്  അനുസൃതമഭായനി
ഏലറടുക്കഭാവുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുവഭാദലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്
മുനപച്ച്  സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കകേന്ദ്ര  ഗഭാമവനികേസന  മനഭാലയലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.  കകേന്ദ്ര ഗഭാമവനികേസനമനഭാലയലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം,
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഉത്തരവുകേള,  2016-17-ലല
മഭാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര് എന്നനിവയനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേള മഭാത്രകമ ഏലറടുത്തച്ച്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

(സനി)  എലാം.ലഎ.എസച്ച്.-മഭായനി  ബനലപട  ചേനില  സഭാകങ്കതനികേ  തടസ്സങ്ങള
കനരനിടതനിനഭാല്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ആവശലലപടുന്ന മുറയച്ച്  100  ദനിവസലാം ലതഭാഴെനില്
നല്കുന്നതനിനച്ച്  കേഴെനിയഭാലത  വന്നനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തനിയതനിലനതടര്ന്നച്ച്  2-3-2017  മുതല്  MIS-ലള്ള  നനിയനണലാം
എടുതമഭാറനിയതനിനഭാല് 100 ദനിവസലാം ലതഭാഴെനില് ലഭനിക്കഭാനുള്ള തടസ്സങ്ങള നതീങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.

അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം 

8 (*278) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതത്യു :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്  നലഭായവനില  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവ
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; അവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം ഫലപ്രദമഭാക്കഭാന ഏതുവനിധത്തനില്
സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കേര്ഷകേര്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളുലാം  പഴെങ്ങളുലാം
നലഭായമഭായ  വനില  നല്കേനി  ഇടനനിലക്കഭാലര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  വനിപണനലാം നടതന്നതനിനച്ച്
വനിവനിധ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില് ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്,  ആനയറ,  മരടച്ച്,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ,  കവകങ്ങരനി,
സുല്ത്തഭാനബകത്തരനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ലമഭാത്ത  വലഭാപഭാര  വനിപണനികേളനിലലാം
ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേടയലാം,  ഇടുക്കനി,  തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  5  ജനിലഭാ
സലാംഭരണ വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം കേര്ഷകേര് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉലന്നങ്ങള ഇടനനിലക്കഭാലര
ഒഴെനിവഭാക്കനി  കനരനിടച്ച്  വനിപണനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച്  കലലലാം  ലചേയച്ച്  വനിപണനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലണച്ച്.   ആഴ്ചയനില് നനിശ്ചനിത കലല  ദനിവസങ്ങളനില്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങള കനരനിടച്ച്  എത്തനിക്കുകേയുലാം അടനിസ്ഥഭാന വനില നനിശ്ചയനിചച്ച്
കലലത്തനിലൂലട വനിപണനലാം ലചേയ്യുന്നതുമൂലലാം നലഭായവനില ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

സലാംസ്ഥഭാനലത്ത കേര്ഷകേര് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേളുലാം പഴെങ്ങളുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്
നലഭായവനില  നല്കേനി   സലാംഭരനിചച്ച്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  ചേനിലറ  വനിലനശഭാല  വഴെനി  വനിലന
നടതനണച്ച്.  കേര്ഷകേരനില്നനിനള്ള  ഉലന്നങ്ങള  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.-യുലട
കനതൃതസത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനതടനതീളലാം   പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  സസഭാശയ  കേര്ഷകേ
സമനിതനികേളനില്  എത്തനിചച്ച്  കലലത്തനിലൂലട  കൂടഭായനി  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നതുമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നലഭായമഭായ വനില ലഭനിക്കുന. 

ലനലനിനച്ച് നലഭായവനില ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ തഭാങ്ങുവനില
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  സനിവനില്  സലലപസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖനയുലാം ഓയനില്പഭാലാം ഇനഡല ലനിമനിറഡച്ച് വഴെനിയുലാം ലനല സലാംഭരനിച്ചു വരുന.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  തഭാങ്ങുവനില  കേനികലഭായച്ച്  14.70  രൂപയുലാം  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സലാംഭരണവനില  കേനികലഭായച്ച്  22.50  രൂപയുമഭാണച്ച്.  ഇതനിലൂലട
ലനല്കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നലഭായമഭായ വനില ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുന. 

നഭാളനികകേരത്തനിനച്ച് നലഭായവനില ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് പച
നഭാളനികകേര  സലാംഭരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലതരലഞ്ഞടുത്ത
കൃഷനിഭവനുകേള  വഴെനി  കകേരലഫഡച്ച്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിയനില് മഭാര്ക്കറച്ച്
വനിലകയക്കഭാള ഉയര്ന്ന നനിരക്കഭായ കേനികലഭായച്ച് 25 രൂപ നനിരക്കനിലഭാണച്ച് കേര്ഷകേരനില്
നനിനലാം കനരനിടച്ച്   നഭാളനികകേരലാം സലാംഭരനിച്ചു വന്നനിരുന്നതച്ച്.  ഇകപഭാള  നഭാളനികകേരത്തനിലന്റെ
വനിപണനി വനില സലാംഭരണ വനിലകയക്കഭാള ഉയര്ന നനില്ക്കുകേയഭാണച്ച്.   കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലപഭാതു
വനിപണനിയനില് നനിനലാം നല വനില ലഭനിക്കുനണച്ച്.
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(ബനി)  ഉണച്ച്.  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറനിലല  അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  വനിവനിധ
കേഭാര്ഷനികേ  യനങ്ങളുലട   ഉപകയഭാഗലാം,  സര്വ്വതീസച്ച്  എന്നനിവ  സലാംബനനിചച്ച്   കൃഷനി
പരനിപഭാലന മുറകേള, ആധുനനികേ കൃഷനി രതീതനികേള എന്നതീ വനിഷയങ്ങളനില് വനിശദമഭായ
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലടയുലാം  മറച്ച്  ഗകവഷണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയുലാം കസവനലാം ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. 

അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേള  ഘടലാംഘടമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  എലഭാ
കബഭാക്കുകേളനികലയ്ക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലഭാ  പഞഭായതകേളനിലലാം  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേകസനകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കൃഷനി വകുപച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  അകഗഭാ
സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേളുലടയുലാം കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേളുലടയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്  ഇവലയ  ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്
ഫലപ്രദമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉഇൗര്ജനിതമഭാക്കഭാനുമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന
തലത്തനില് ഒരു പ്രഗത്ഭനഭായ ഉകദലഭാഗസ്ഥലന കനഭാഡല് ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനിക്കഭാനുലാം കൃഷനി
വകുപച്ച് നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ശുചേനിതസ മനിഷന

9 (*279) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ശുചേനിതസമനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ശുചേനിതസ മനിഷന പുതുതഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനിനച്ച്  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് ശുചേനിതസമനിഷന സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ഡനി)  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം  ജനങ്ങളുലട  പൂര്ണ്ണപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ഒരു
ജനകേതീയ സലാംരലാംഭമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തു നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):

(എ) ഉണച്ച്.
125/2020
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(ബനി) (1) പുനനഃചേലാംക്രമണലാം,  മറച്ച് പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ വലവസഭായങ്ങള,  സലാംരലാംഭങ്ങള

മുതലഭായവയ്ക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

(2) ഉല്പഭാദകേലന്റെ അധനികേ ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  (Extended  Producer

Responsibility)  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം,  അനുബന

പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം ഇനലസന്റെതീവച്ച്.

(3) മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സസയലാംസഹഭായ

സലാംഘങ്ങള/ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേര്  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  നല്കുന്ന

ധനസഹഭായലാം.

(4) പഭാസ്റ്റനിക്കനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിനുപകേരലാംവയഭാവുന്ന

നവതീന ഉല്പന്നങ്ങളക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

(5) ദ്രവമഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം (കേക്കൂസച്ച് മഭാലനിനലലാം ഉളലപലട ഉള്ളതച്ച്).

(6) കേക്കൂസച്ച് മഭാലനിനലത്തനിലന്റെ സുരക്ഷനിത കശഖരണത്തനിനുലാം സലാംസ്കര

ണത്തനിനഭായുലാം ഇതുസലാംബനനിച  പഠനങ്ങള  നടതവഭാനുമുള്ള

സഹഭായലാം.

(സനി)  ഇതനിനഭായനി തഭാലഴെപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്:

• കൂടുതല്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ,  സഭാകങ്കതനികേ

വനിദലകേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേ.

• വനികകേന്ദ്രതീകൃത സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കസവന

ദഭാതഭാക്കലള കേലണത്തനി എലാംപഭാനല് ലചേയ്യുകേ.

• വനിവര വനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

• കസ്റ്റക്കഹഭാളകഡഴനിനുള്ള പരനിശതീലനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

(ഡനി)  ശുചേനിതസലാം മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ കമഖലയനില് ഊന്നല് നല്കേനി ഹരനിത

കകേരളലാം  പദതനി  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  മനിഷന  മഭാതൃകേയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന

തതീരുമഭാനനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനലാം  കനരനിടുന്ന  ഗുരുതരമഭായ

മഭാലനിനല  പ്രശത്തനിനച്ച്  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുകേലയന്നതഭാണച്ച്

ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയുലട പ്രധഭാന ലക്ഷലലാം.
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കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബഭാര്ഡച്ച് രൂപതീകേരണലാം

10 (*280) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷച്ച്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-ലല കേഭാര്ഷനികേ നയത്തനില് ഉളലപട കേര്ഷകേകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ
രൂപതീകേരണലാം എന്നച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;  ഇതനിനച്ച്  സമയക്രമലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  വരുമഭാനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  നനിയമലാം  (ഫഭാര്കമഴച്ച്  ഇനകേലാം
ഗലഭാരണനി  ആക്ടച്ച്),  അവകേഭാശലഭാഭലാം,  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതലലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള
വനിവനിധ പദതനികേള എന്നനിവയനില് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേൾ വലകമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  17-2-2016-ലല മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
കൃഷനിയനിലൂലട ജതീവനിത മഭാര്ഗ്ഗലാം കേലണതന്നവരുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി ഒരു കേര്ഷകേ
കക്ഷമ കബഭാര്ഡച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചനിരുന.  കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബഭാര്ഡച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന തതീരുമഭാനവുമഭായനി
സര്ക്കഭാര് മുകന്നഭാടച്ച് കപഭാവുകേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  മഭാറനിമഭാറനി  വന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  നയങ്ങളമൂലലാം  രഭാജലത്തച്ച്
ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച് കേര്ഷകേര് ആത്മഹതല ലചേയതഭായനി പഭാര്ലലമന്റെനില്ത്തലന്ന കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് കേണക്കുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല് കകേരളത്തനിലല എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതലകേള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  അതതീവ
ജഭാഗത  പുലര്തലാം.  കേര്ഷകേനച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  പൂര്ണ്ണ  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപച്ച്
വരുതകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  ഇതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  അവരുലട  ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്
നലഭായവനില ഉറപച്ച് വരുതന്നതനിനുലാം കേര്ഷകേ ആത്മഹതല പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
കൃഷനി വകുപച്ച് കേര്ഷകേ ലപനഷന,  പ്രകൃതനി കക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം കൃഷനി നഭാശലാം ഉണഭാകുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം,  പച കതങ്ങ സലാംഭരണലാം,  ഓണലാം  സമൃദനി  പദതനി,
ലനലനിലന്റെ സലാംഭരണ വനില വര്ദനിപനിക്കല്, കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പയച്ച് തനിരനിചടവച്ച് കമഭാറകടഭാറനിയലാം, ഇ -
കപയ്ലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം,  വനിള  ആകരഭാഗല  ക്ലനിനനിക്കുകേള,  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലകേള,  എകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള,  ശതീതതീകേരണ  ശലാംഖല,  കേര്ഷകേ  മനിത്രങ്ങളുലട
കസവനലാം  പ്രകയഭാജനലപടുതന്നതനിനുള്ള  സലാംരലാംഭങ്ങള,  വനിപണന  കപഭാര്ടലകേള,
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മൂലല  വര്ദനിത  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്  കവണനിയുള്ള  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള, സലാംകയഭാജനിത കൃഷനി രതീതനിയുലാം വലഭാപനവുലാം എന്നതീ പദതനികേള,
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ലഭാഭകേരമഭായ  കൃഷനിയനിലൂലടയുലാം  മൂലലവര്ദനിത  സലാംരലാംഭങ്ങളനിലൂലടയുലാം
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് പരമഭാവധനി ലതഭാഴെനില് അവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിച്ചുലാം കേഭാര്ഷനികേ
ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്  ലമചലപട  വനിപണനി  സജമഭാക്കനിയുലാം  കേര്ഷകേലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
ഭദ്രത  ഉറപച്ച്  വരുത്തനിയുലാം  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതലലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാന  കമല്
പരഭാമര്ശനിച വനിവനിധ പദതനികേള വഴെനി ലക്ഷലമനിടുന.

മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

11  (*281)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാസ്റ്റനികേച്ച് മഭാലനിനലങ്ങൾ ഉളലപലടയുള്ള മഭാലനിനലങ്ങള ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്
സസതീകേരനിചച്ച്  ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങളുണഭാക്കഭാലത  നശനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങ്കനിലലാം
പദതനി ആകലഭാചേനയനിലകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം നൽകുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എലന്തെങ്കനിലലാം  സഭാധലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):

(എ) ഉണച്ച്.  പഭാസ്റ്റനികേച്ച് മഭാലനിനലങ്ങള ഉളലപലടയുള്ള അലലജവ മഭാലനിനലങ്ങള
ഉറവനിടങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്  കശഖരനിചച്ച്  പുനനഃചേലാംക്രമണലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുനണച്ച്. തകദ്ദേശഭരണ വകുപനിലന്റെ 3119/ 2016/LSGD
dated  17-11-2016  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള ഏലറടുക്കുന്ന
കറഭാഡച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളനില്  പതശതമഭാനലാം  കറഭാഡനിലലങ്കനിലലാം  പതശതമഭാനലാം പഭാസ്റ്റനികേച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയുലാം  ഈ  ആവശലത്തനികലയഭായനി  50
ലലമകക്രഭാണുലാം അതനിനുതഭാലഴെ കേനലാം വരുന്നതുമഭായ പഭാസ്റ്റനികേച്ച് മഭാലനിനലങ്ങളനില് നനിന്നച്ച്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഷ്രഡഡച്ച് പഭാസ്റ്റനികേച്ച്  ഇതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി
നല്കേനിയുലാം  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം,  ടനി  പഭാസ്റ്റനിക്കുകേള  ആവശലഭാനുസരണലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന ക്ലതീന കകേരള കേമ്പനനിലയ ചുമതലലപടുതകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച് 30
തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  13.5  ടണ് ഷ്രഡഡച്ച് പഭാസ്റ്റനിക്കുകേള ലലകേമഭാറുകേയുലാം
ലപഭാതുമരഭാമത നനിരതകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി 8 ടണ് ഷ്രഡഡച്ച് പഭാസ്റ്റനിക്കുകേള
പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.-ക്കച്ച്  ലലകേമഭാറുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  പതനിമൂന്നഭാലാം  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്യുന്ന പദതനിയനില് കബഭാക്കച്ച് പഞഭായതകേളനില് ഒനലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്
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ഒനലാം,  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്  അഞ്ചുലാം  ഷ്രഡഡച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള  സ്ഥഭാപനിചച്ച്
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത പഭാസ്റ്റനികേച്ച് മഭാലനിനലലാം നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ലചേയഭാനുതകുന്ന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  ലലജവ മഭാലനിനലങ്ങള പരമഭാവധനി
ഉറവനിടങ്ങളനില് തലന്ന സലാംസ്കരനിക്കണലമന്നതഭാണച്ച് ലപഭാതുസമതീപനലാം

(ബനി) ബഭാധകേമല.

പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമ സഡകേച്ച് കയഭാജന

12 (*282) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതത്യു :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പ്രധഭാനമനനി  ഗഭാമ  സഡകേച്ച്
കയഭാജന പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  കകേന്ദ്ര ഗഭാമവനികേസന മനഭാലയത്തനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  എത്ര
കേനികലഭാമതീറര്  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  പുനരുദരനിച്ചുലവനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  രൂപ
ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് കൂടുതല്  പ്രകദശങ്ങലള ഉളലപടുതന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):

(എ)  ഉണച്ച്.  ആലകേ  574.35  km  കറഭാഡനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചു.
അതനില് അനുബനലാം ഒന്നച്ച് പ്രകേഭാരലാം 319.94 km കറഭാഡനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച്ചു.
അനുബനലാം രണച്ച് പ്രകേഭാരലാം 254.41 km കറഭാഡനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാനുണച്ച്.

(ബനി)  281.495  കേനികലഭാമതീറര്  ലലദര്ഘലലാം  വരുന്ന  118  കറഭാഡുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതനിനഭായനി 217.08 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കൂടുതല്  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ഉളലപടുതന്നതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്
ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.
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മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനി

13 (*283) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശസസയലാം

ഭരണവുലാം നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനിയുലട സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  സുതഭാരലത  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം
ഗുണനനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചച്ച്  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറച്ച്  നടതന്നതനിനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
എന്തെഭാണച്ച്;

(സനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില്  ഏതച്ച്  തരത്തനിലളള  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്
ഏലറടുക്കുന്നലതനലാം  ആസ്തനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനിലകേഭാണച്ച്
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുത്തച്ച്  നടത്തഭാന  സഭാധലമഭാകുകമഭാ  എനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നഭാളനിതുവലര 32.15 ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനില് കേഭാര്ഡച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നഭാളനിതുവലര  14.21  ലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  587.98  ലക്ഷലാം
ലതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങള സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത ലതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങള  941
ഗഭാമ  പഞഭായതകേളനിലലയുലാം  3.22  ലക്ഷലാം പ്രവൃത്തനികേളനികലയഭാണച്ച്  വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ആരലാംഭനിച പ്രവൃത്തനികേളനില് 1.19 ലക്ഷലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  സുതഭാരലത  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  ഒരു  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  ഇനഫര്കമഷന  സനിസ്റ്റലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
ഓകരഭാ ലതഭാഴെനില് സ്ഥലതലാം ലതഭാഴെനിലനിലന സലാംബനനിക്കുന്ന വനിവരങ്ങള അടങ്ങുന്ന
കബഭാര്ഡച്ച്  എലഭാ  പഇൗരന്മഭാര്ക്കുലാം  വഭായനിക്കഭാന  പഭാകേത്തനില്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  അകതഭാലടഭാപലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒഭാകരഭാ  വഭാര്ഡനിലലാം  അനുവദനിക്കലപട
എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  പ്രഭാകദശനികേ  സമനിതനി
ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാലണനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രവൃത്തനി സ്ഥലത്തച്ച് മസ്റ്റര്കറഭാള,
പ്രവൃത്തനിയുലട  എസ്റ്റനികമറച്ച്  എന്നതീ  പ്രധഭാനലപട  കരഖകേള  ബഹുജനങ്ങളക്കച്ച്
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പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അവസരലാം  ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്
പദതനിയനിലല  എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലാം  കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിനച്ച്  വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ഒരു  സസതന  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറച്ച്  യൂണനിറച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിചച്ച്
ലസഭാകസറനിയനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനില്
ലതഭാഴെനിലഭാവശലലപടുന്ന  ഏലതഭാരു  ഗഭാമതീണ  കുടുലാംബത്തനിനുലാം  ചുരുങ്ങനിയതച്ച്  നൂറച്ച്  ദനിവസലാം
അവനിദഗ്ദ്ധ  കേഭായനികേ  ലതഭാഴെനില്  നല്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  ഗുണകമന്മയുള്ളതുലാം
സ്ഥഭായനിയഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  ഉത്പഭാദനക്ഷമവുമഭായ  ആസ്ഥനികേളുലട  സൃഷ്ടനിയുലാം  ലക്ഷലമനിടുന.  ഇഇൗ
ലക്ഷലലാം സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇഇൗടുറതുലാം കേഭാണഭാന കേഴെനിയുന്നതുലാം അളക്കുവഭാന
കേഴെനിയുന്നതുലാം  ആവര്ത്തന  സസഭഭാവമനിലഭാത്തതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  പദതനിയനില്
ഏലറടുക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  മുനവര്ഷലത്ത സഭാധന
സഭാമഗനികേളുലട  ലചേലവനികനക്കഭാള  കൂടുതല്  കതഭാതനില്  നടപ്പുവര്ഷലാം  ലചേലവച്ച്
കരഖപടുത്തഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കഹകഡ്രഭാകഫഭായനില് അതനികവഗ യഭാത്രഭാകബഭാട്ടുകേള

14 (*284) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തുറമുഖവുലാം

മഡ്യൂസനിയവുലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജലപഭാതയനില്  കഹകഡ്രഭാകഫഭായനില്  എന്ന
അതനികവഗ യഭാത്രഭാകബഭാട്ടുകേള ഓടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  യഭാത്രഭാകബഭാടനിലന്റെ  കസവനലാം  വനിഴെനിഞ്ഞകത്തക്കച്ച്  നതീട്ടുന്നതച്ച്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിഴെനിഞ്ഞലാം-കേനലഭാകുമഭാരനി  അതനികവഗ  ജലപഭാതയഭാത്ര  സലാംബനനിചച്ച്
പഠനലാം നടതകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി):

(എ)  തതീരകദശക്കപല് ഗതഭാഗത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി കകേരള തതീരതള്ള
തുറമുഖങ്ങലള  ബനനിപനിചച്ച്  അതനികവഗ  യഭാത്രഭാക്കപല്  സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേഭാചനി-
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജലപഭാതയനില്  കഹകഡ്രഭാകഫഭായനില്  എന്ന  സസകേഭാരല  അതനികവഗ
യഭാത്രഭാക്കപല് ഓടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന. Safe Boat  trip.  Pvt
Ltd എന്ന കേമ്പനനിയഭാണച്ച് ടനി കേപല് ഓടനിക്കുന്നതച്ച്. ഇതനിനഭായുള്ള യഭാത്രഭാക്കപലനിലന്റെ
രജനികസ്ട്രഷന ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണച്ച്. 
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(ബനി)  ലകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജലപഭാതയനില്  സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിചകശഷലാം
പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനി  സര്വ്വതീസച്ച്  മറച്ച്  സ്ഥലങ്ങളനികലയച്ച്  നതീട്ടുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  വനിഴെനിഞ്ഞലാം-കേനലഭാകുമഭാരനി  അതനികവഗ  ജലപഭാത  യഭാത്ര  സലാംബനനിചച്ച്
പഠനലാം  നടതന്നതനിനച്ച്  National  Training  Planing  and  Research  Centre
(NATPAC)-ലന ചുമതലലപടുതവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ഫതീസുകേള

15 (*285) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ഫതീസുകേള കുത്തലന കൂടനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  കസവനങ്ങളക്കച്ച്  കസവന  ഫതീലസന്ന  നനിലയനില്
സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് ഫതീസച്ച് ഈടഭാക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  കസവനത്തനിനുലാം  ഈടഭാക്കുന്ന  കകേന്ദ്രനനിരക്കുലാം  സലാംസ്ഥഭാനലാം
ഈടഭാക്കുന്ന കസവനഫതീസുലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാലര  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രതതീരുമഭാനലാം
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണലമന്നച്ച്  ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
പ്രതനികേരണലാം എന്തെഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  29-12-2016-ലല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  നമ്പര്
ജനി.എസച്ച്.ആര്.1183/(E)  പ്രകേഭാരമുള്ള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ചേടലാം  32  പ്രകേഭാരലാം  കലസനസച്ച്
സലാംബനമഭായ ഫതീസുകേളുലാം ചേടലാം  81  പ്രകേഭാരലാം വഭാഹന രജനികസ്ട്രഷന സലാംബനമഭായ
ഫതീസുകേളുലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കേമ്പഡ്യൂടര്വത്കൃതമഭായതനിലന
തുടര്ന്നച്ച്  ഏര്ലപടുത്തനിയ  FAST  (Fully  Automated  Service  of  Transport
Department)  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  16-4-2007  മുതല്  സര്വ്വതീസച്ച്  ചേഭാര്ജച്ച്
കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപച്ച് ഇഇൗടഭാക്കനിവരുന.
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(സനി) പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) ഫതീസച്ച് വര്ദനയനിലല സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ ആശങ്ക കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇകതതടര്ന്നച്ച് കമല് ഫതീസച്ച് വര്ദനയനില് പനിഴെതകേ 29-12-2016
മുതല്  മഭാത്രലാം  നടപഭാക്കനിയഭാല്  മതനിലയനലാം  പഴെയ  സമയകത്തതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം
കകേന്ദ്ര നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

തുറമുഖ വനികേസനലാം

16 (*286) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട-വനകേനിട തുറമുഖങ്ങള വനികേസനിപനിക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണച്ച് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലചേറുകേനിട-വനകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനില് എലന്തെലഭാലാം  വലവസഭായ വഭാണനിജല
ഇടപഭാടുകേളഭാണച്ച് നടത്തനിവരുന്നതച്ച്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേരക്കു ഗതഭാഗതലാം നടത്തഭാനഭായനി ഈ തുറമുഖങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി):

(എ)  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനിഴെനിഞ്ഞലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങള
ഘടലാംഘടമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനിയുണച്ച്. ഇവയനില് ആലപ്പുഴെ തതീരകദശ
യഭാത്രഭാക്കപല്  സര്വ്വതീസനിനുകവണനി  പഭാസഞര്  ലടര്മനിനലഭായനിടഭാണച്ച്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതച്ച്.
ലപഭാന്നഭാനനി  തുറമുഖലാം  പനി.പനി.പനി.  മഭാതൃകേയനില്  സസകേഭാരല  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടു
കൂടനിയഭാണച്ച് വനികേസനിപനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  ലചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളഭാണച്ച്  തുറമുഖ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ളതച്ച്.  ഇവയനിലൂലട
ചേരക്കച്ച്-യഭാത്രഭാ  കേപല്  സര്വ്വതീസുകേള  നടത്തനിവരുന.  വനിഴെനിഞ്ഞലാം,  ലകേഭാലലാം
തുറമുഖങ്ങളനില് അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര ചേരക്കച്ച് ഗതഭാഗതലാം നടത്തനിവരുന. കബപ്പൂര്, അഴെതീക്കല്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  ലക്ഷദസതീപനികലയഭാണച്ച്  ചേരക്കച്ച്  നതീക്കലാം  പ്രധഭാനമഭായുലാം
നടനവരുന്നതച്ച്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനിഴെനിഞ്ഞലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങള
ഘടലാംഘടമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുനണച്ച്.  ലകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര് എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളനില്
കേലണയ്നറുകേള  കകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ലക്രയനിന,  റതീചച്ച്  സ്റ്റഭാക്കര് എന്നനിവ
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തച്ച്  കേസ്റ്റലാംസച്ച്  ഇ.ഡനി.ലഎ.  സഇൗകേരലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖത്തനിലന്റെ സതീകവര്ഡച്ച് വഭാര്ഫനിലന്റെ നതീളലാം
കൂടല്,  ലകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തച്ച്  പഭാസഞര്  ലടര്മനിനല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കബപ്പൂര്
തുറമുഖലത്ത ബര്ത്തനിലന്റെ നതീളലാം കൂടല് എന്നനിവ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണച്ച്. 46 കകേഭാടനി
രൂപ  മുതല്മുടക്കനില്  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂല്  തുറമുഖലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലപഭാന്നഭാനനി  കപഭാര്ടച്ച്സച്ച്  കപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയ
റനികപഭാര്ടച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  763  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ലപഭാന്നഭാനനിയനില്  തുറമുഖ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  ആലപ്പുഴെ  തുറമുഖലാം  മറതീനയഭായനി  വനികേസനിപനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഫഭാമുകേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

17 (*287) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വനിളകേളനിലലാം  കൃഷനി  സമ്പ്രദഭായങ്ങളനിലലാം  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ
വലതനിയഭാനലാം വരുതന്ന ആഘഭാതലാം സലാംബനനിചച്ച് പഠനലാം നടതന്നതനിനുലാം പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  പ്രകതലകേ  ഗകവഷണ  പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) കസ്റ്ററച്ച് ഫഭാമുകേള ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം അവയുലട ഉല്പഭാദന
ക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫഭാലാം ടൂറനിസലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിദഗ്ദ്ധ സഹഭായകത്തഭാലട
ഒരു കപ്രഭാജക്ടച്ച് ആവനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

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

(എ)  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ വലതനിയഭാനലാം വരുതന്ന ആഘഭാതലാം വനിവനിധ വനിളകേളനില്
എങ്ങലന ബഭാധനിക്കുനലവന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില് പല
പഠനങ്ങളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലനലച്ച് ല്ല്,  ലതങ്ങച്ച്,  കേശുമഭാവച്ച്,  കേഭാപനി,  കുരുമുളകേച്ച്,  ഏലലാം,
കേവുങ്ങച്ച്  ഇവയുലട  വനിളവനിലന  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  ഘടകേങ്ങള  സസഭാധതീനനിക്കുന്നതനിലന
കുറനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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വനിവനിധ  വനിളകേളനിലലാം  കൃഷനി  സമ്പ്രദഭായങ്ങളനിലലാം  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ വലതനിയഭാനലാം
വരുതന്ന  ആഘഭാതലാം  സലാംബനനിചച്ച്  കൂടുതല്  വസ്തുനനിഷ്ടമഭായ  പഠനങ്ങള
നടത്തനിവരനികേയഭാണച്ച്.  ലനലച്ച് ല്ല്,  കുരുമുളകേച്ച്,  വഭാഴെ ഇവയനില് കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ വലതനിയഭാനലാം
വരുതന്ന  മഭാറങ്ങളുലാം  കരഭാഗ-കേതീടബഭാധകേളുലാം  പഠനവനികധയമഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത
കൃഷനിക്കഭാരുലട അറനിവുകേളുലാം ആധുനനികേ ശഭാസ നനിരതീക്ഷണവുമഭായനി ബനലപടുതന്ന
പഠനവുലാം  നടക്കുനണച്ച്.  ഇകപഭാള  നനിലവനിലള്ള  പ്രധഭാന  ഗകവഷണ  പദതനികേള
തഭാലഴെ ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന:

1. അതത്യുഷ്ണലത്ത  (തഭാപനനില)  ലചേറുത  നനില്ക്കഭാനുള്ള  ലനലനിനങ്ങളുലട
പഠനലാം

2. തതീരപ്രകദശങ്ങളനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ഉപ്പുരസലത്ത  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന
കേഴെനിവുള്ള ലനലനിനങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുകേ,  സഭാധഭാരണ പ്രചേഭാരത്തനിലള്ള
ഉമ,  കജലഭാതനി  എന്നതീ ലനലനിനങ്ങളനില് ഉപ്പുരസലത്ത ലചേറുക്കഭാനുതകുന്ന
"സഭാളകടഭാള" എന്ന ജതീനനിലന സന്നനികവശനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് പുതനിയ
ഇനലാം ഉരുത്തനിരനിക്കഭാനുള്ള ഗകവഷണലാം അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

3. മഭാറനിവരുന്ന  കേഭാലഭാവസ്ഥയനില്  അപ്രധഭാനലമനകേണ  പല
കേതീടങ്ങളുലാം  ഗഇൗരവകമറനിയ  പ്രശമഭായനി  മഭാറുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്
എന്നതനിനഭാല്  ഇഇൗ  ദനിശയനിലലാം  ഗകവഷണ  പദതനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന. 

കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴെനിലള്ള  അഞച്ച്  കമഖലഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം  കേഭാലഭാവസ്ഥയുലാം  കൃഷനിയുലാം  സലാംബനനിച
സഭാകങ്കതനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലകേളനിലല
3  ലക്ഷലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആഴ്ചയനില്  2  തവണ  വതീതലാം  അയച്ചു
ലകേഭാടുക്കുനമുണച്ച്. 

(ബനി)  ഗുണകമന്മയുള്ള  നടതീല്  വസ്തുക്കള  മനിതമഭായ  വനിലയച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഫഭാമുകേളനില്  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ലലഹലടകേച്ച്  ഫഭാമനിലാംഗച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  കപഭാളനിഹഇൗസുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ആധുനനികേ  ജലകസചേന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം,  (കേണനികേ  ജലകസചേനലാം,
സനിലാംഗ്ളര്,  ലഫര്ടനികഗഷന  മുതലഭായവ)  ടനിഷത്യുകേളചര്  മുതലഭായ  ആധുനനികേ
സഭാകങ്കതനികേവനിദല ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള ലലതകേളുലട ഉലഭാദനലാം,  പുതനിയ ഇനലാം പഴെവര്ഗ്ഗ
വനിളകേള,  കുരുമുളകു  വള്ളനികേള,  സുഗന  വനിളകേള  എന്നനിവ  ഉളലപടുത്തനി
മഭാതൃകതഭാടങ്ങളുലട  (കപ്രഭാജനനി ഓര്ചഭാഡച്ച്)  വനിപുലതീകേരണലാം,  ഫഭാമുകേളനില് മണ്ണച്ച്,  ജല
സലാംരക്ഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിക്കുകേ,  സഭാധലമഭാകുന്ന  എലഭാ  ഫഭാമുകേളനിലലാം
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ലഡയറനി യൂണനിറ്റുകേള സ്ഥഭാപനിചച്ച് ലലജവ കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനവുലാം പ്രചേരണവുലാം
നല്കുകേ,  വനലമൃഗങ്ങളുലട ഉപദ്രവത്തനില്നനിനലാം ഫഭാമുകേളനിലല വനിളകേലള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  WAPCO-സനിലന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  ഫഭാമുകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കപ്രഭാജക്ടച്ച്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനി  എന്ന  നനിലയനില്  ലനലനിയഭാമ്പതനി,  കനരലയമലാംഗലലാം
എന്നതീ  ഫഭാമുകേളനിലല  നവതീകേരണത്തനിനുള്ള  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി
വരനികേയഭാണച്ച്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചച്ച് വരനികേയഭാണച്ച്.

പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസച്ച് കയഭാജന

18 (*288) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസച്ച്  കയഭാജന
(ഗഭാമതീണ്)  പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച് എത്ര വതീടുകേളഭാണച്ച് അനുവദനിചനിരുന്നലതന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എലാം.എ.കവ.-യനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  അര്ഹമഭായ  പരനിഗണന
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം വതീടനിനുള്ള ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതച്ച്
എപ്രകേഭാരമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിക്കഭായനി  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന
വനിഹനിതമഭായനി എത്ര രൂപ വതീതലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ഇ)  മുനവര്ഷങ്ങളനില് ഇന്ദേനിര ആവഭാസച്ച് കയഭാജന പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചതനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  ഭവനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഐ.എ.കവ.-ക്കച്ച്
പകേരലാം  ആവനിഷ്കരനിച  പനി.എലാം.എ.കവ.  പ്രകേഭാരലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):

(എ)  32559 വതീടുകേള.
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(ബനി)  ഇല.  2011-ലല സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ജഭാതനി  ലസനസസച്ച്  പടനികേ
പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  പനി.എലാം.എ.ലലവ.(ജനി)  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതച്ച്.
പ്രസ്തുത  പടനികേയനില്  അര്ഹതയുള്ളവരുലട  എണ്ണലാം  വളലര  കുറവഭാണച്ച്.  ഭവനരഹനിതരഭായ
നനിരവധനി കുടുലാംബങ്ങള പടനികേയച്ച് പുറതണച്ച്.

(സനി)  2011-ലല  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ജഭാതനി  ലസനസസച്ച്  പടനികേ
പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് അര്ഹതയുള്ള ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതച്ച്.

(ഡനി)   2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഒന്നഭാലാം ഗഡുവഭായനി 151.89 കകേഭാടനി രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം - 91.13 കകേഭാടനി

സലാംസ്ഥഭാന വനിഹനിതലാം - 60.76 കകേഭാടനി

(ഇ)  അത്തരലാം  വതീടുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  PMAY  പ്രകേഭാരലാം  പദതനികേളനില.
എന്നഭാല്  ഇനനിയുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  വതീടുകേള  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലട
സഹഭായകത്തഭാലടയുലാം ജനകേതീയ പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുലാം സനി. എസച്ച്. ആര്. ഫണ്ടുകേള
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കമഡച്ച് ഇന കകേരള ബഭാന്റെച്ച്

19 (*289) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :

ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സുഗനവലഞ്ജനങ്ങളുലാം  നഭാളനികകേരവുമുളലപലട  എലഭാ

കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളക്കുമഭായനി 'കമഡച്ച് ഇന കകേരള' എന്ന ബഭാന്റെച്ച് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുലട സലാംസ്കരണത്തനിനുലാം മൂലലവര്ദനവനിനുമഭായനി

അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള  ഏര്ലപടുത്തഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേളനില്  അധനിഷനിതമഭായ  ആധുനനികേ  യൂണനിറ്റുകേള

സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ഫണച്ച് രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ഡനി)  ഇത്തരലാം  യൂണനിറ്റുകേളുലട  ക്ലസ്റ്ററുകേലള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള സ്ഥഭാപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  തനതുലാം  പരമ്പരഭാഗതവുലാം  തകദ്ദേശതീയവുമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ
വനിഭവങ്ങളനില്നനിനള്ള  മൂലലവര്ദനിത  ഉലന്നങ്ങളുലട  വനിപണനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള അഗനി ബനിസനിനസ്സച്ച് കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

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

(എ)   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  സലാംസ്ഥഭാന  കൃഷനി
വകുപനിലന്റെ സസന്തെലാം ബഭാനഡഭായനി കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് എന്ന കപരനില് ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്
പചക്കറനിയുലട വനിപണനലാം ഇഇൗ വര്ഷലാം വനിഷുവനിനച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളുലട  സലാംസ്കരണത്തനിനുലാം  മൂലലവര്ദനവനിനുമഭായനി
അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്. കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം കൃഷനി
സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  ഗുണനനിലവഭാരത്തനില് ഉലന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സഹഭായകേരമഭായ  യനസഭാമഗനികേളുലാം  സജതീകേരണങ്ങളുലാം  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുലാം
ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുന്നതനിനച്ച്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില്  2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനില്  'ലലവഗ  2016'  എന്ന  കപരനില്
അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര ശനില്പശഭാല നടത്തനിയനിരുന.

(സനി)  പ്രകതലകേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേളനില്  അധനിഷനിതമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  കേനിഫ്ബനിയുലട
ധനസഹഭായകത്തഭാലടയഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  15  അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള
കേനിഫ്ബനിയുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(ഇ)  2017-18  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേര്ഷകേര്ക്കൂകൂടനി
പ്രഭാമുഖലമുള്ള  കകേരള  അഗനി  ബനിസനിനസ്സച്ച്  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇന്തെലന  കേമ്പനതീസച്ച്  ആക്ടനിനുകേതീഴെനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസ്കരണ
കമഖലലയ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേലര  വനിപണനിയുമഭായനി  ബനനിപനിചച്ച്  മൂലല
വര്ദനവനിലന കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആഭലന്തെരവുലാം  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിപണനവുലാം
സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള അകഗഭാ  പഭാര്ക്കച്ച്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അകഗഭാ  ബസഭാര്
പചക്കറനികേളുലാം  പഴെങ്ങളുലാം  സലാംസ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വലവസഭായങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കു
ന്നതനിനുമുള്ള  പദതനികേള  കകേരള  അഗനി  ബനിസനിനസ്സച്ച്  കേമ്പനനി  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.
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കഫഭാര് ദനി പതീപനിള കപഭാര്ടല്

20 (*290) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണസ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട അഴെനിമതനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം
വതീഴ്ചകേലളക്കുറനിച്ചുലാം  'കഫഭാര്  ദനി  പതീപനിള'  കപഭാര്ടലനില്  കേനിടനിയനിട്ടുള്ള  പരഭാതനികേളനില്
എത്രലയണ്ണത്തനിനച്ച് ഇതുവലര പരനിഹഭാരലാം കേണ്ടു;

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണസ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല  ജനപ്രതനിനനിധനികേലള  സലാംബനനിക്കുന്ന
പരഭാതനി  ഈ  കപഭാര്ടല്  വഴെനി  നല്കുവഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്  അതനിനുള്ള
അവസരലാം കൂടനി നല്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):

(എ)   'കഫഭാര്  ദനി  പതീപനിള'  കപഭാര്ടലനില്  8-3-2017  വലര  ലഭനിച  245
പരഭാതനികേളനില് 184 എണ്ണത്തനിനച്ച് തതീര്പ്പുകേല്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇല; ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വഭാഹനങ്ങളനിലല അതനിപ്രകേഭാശമുള്ള കലറ്റുകേള

21 (*291) ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമത്തനില്,  വഭാഹനങ്ങളനില്  അതനിപ്രകേഭാശമുള്ള
കലറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് വലവസ്ഥയുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിയമത്തനില്  വലവസ്ഥയനിലഭാത്ത  കലറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് രജനികസ്ട്രഷന അനുവദനിച്ചു ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച് ഏതച്ച് ചേടപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്;

(സനി)  ഇത്തരലാം കലറ്റുകേള നനിര്മ്മേഭാണകവളയനില്ത്തലന്ന ഫനിറച്ച് ലചേയതഭാലണന്ന
ഒറകേഭാരണത്തഭാല്, പുതനിയ വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് രജനികസ്ട്രഷന അനുവദനിച്ചു ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  പഴെയവഭാഹനങ്ങളനില്  പ്രസ്തുത  കലറച്ച്  ഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കഫന
ഈടഭാക്കുകേയുലാം  പുതനിയവയച്ച്  ആയതച്ച്  അനുവദനിചച്ച്  രജനികസ്ട്രഷന  ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതച്ച് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരലാം  കലറ്റുകേളുലട  അതനിതതീവ്രമഭായ  ലവളനിചലാം  എതനിലര  വരുന്ന
വഭാഹനങ്ങളുലട  കഡ്രവര്മഭാരുലട  കേഭാഴ്ചമറചച്ച്  അപകേടങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  പ്രസ്തുത  കലറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
പുതനിയകതഭാ പഴെയകതഭാ ആയ എലഭാത്തരലാം വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം അനുമതനി നനികഷധനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) 1989-ലല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര്വഭാഹന ചേടലാം  138(5)  പ്രകേഭാരലാം  p 45 t  cap
ഉള്ള  ഹഭാലജന  കലറ്റുകേള  ലഹഡച്ച്  കലറഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  പഭാടുള്ളതല.
കൂടഭാലത  ഹഭാലജന  ബളബനിലന്റെ  വഭാകടജച്ച്  24  കവഭാളടച്ച്  സനിസ്റ്റത്തനിനച്ച്  70/75
വഭാടച്ച്സനില്  കൂടുവഭാകനഭാ  12  കവഭാളടച്ച്  സനിസ്റ്റത്തനിനച്ച്  60/65  വഭാടച്ച്സനില്  കൂടുവഭാകനഭാ
പഭാടുള്ളതല.

(ബനി&സനി)  1989-ലല  കകേന്ദ്ര  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  ചേടലാം  126  പ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  കദശതീയതലത്തനിലള്ള  വഭാഹന  ലടസ്റ്റനിലാംഗച്ച്  ഏജനസനികേള
പരനികശഭാധനിചച്ച് അപ്രൂവല് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള വഭാഹനങ്ങള മഭാത്രമഭാണച്ച് കമഭാകടഭാര്വഭാഹന
വകുപച്ച് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തുനല്കുന്നതച്ച്.  കലറ്റുകേളുലട പ്രകേഭാശ തതീവ്രത ഉളലപലടയുള്ള
കേഭാരലങ്ങള  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ഇത്തരലാം  ഏജനസനികേള
വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് അപ്രൂവല് നല്കുന്നതച്ച്. അതനിനഭാല് നനികരഭാധനിക്കലപട തരത്തനിലള്ള
കലറ്റുകേളക്കച്ച് അപ്രൂവലലാം അതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലള്ള രജനികസ്ട്രഷനുലാം ലഭനിക്കുകേയനില.

(ഡനി)  രജനികസ്ട്രഷന  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  വഭാഹന  ഉടമകേള  പ്രകേഭാശ  തതീവ്രത
കൂടനിയ  കലറ്റുകേളുലാം  കൂടുതല് കലറ്റുകേളുലാം  വഭാഹനത്തനില് ഘടനിപനിക്കുന്നതഭായനിടഭാണച്ച്
പരനികശഭാധനയനില് വലകമഭാവുന്നതച്ച്.  ഇഇൗ സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണച്ച് ഇത്തരലാം നനിയമലലാംഘകേരനില്
നനിനലാം പനിഴെ ഇഇൗടഭാക്കുന്നതച്ച്.

(ഇ)  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  വകുപച്ച്  രഭാത്രനികേഭാല  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിവരുനണച്ച്.
കൂടഭാലത പ്രകേഭാശ തതീവ്രത കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനഭായനി ലകച്ച് മതീറര് തുടങ്ങനിയ ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങഭാന കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(എഫച്ച്)  ഇത്തരലാം കലറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങലള നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിയമലാം  ഇകപഭാള  നനിലവനിലനില.  ഇത്തരലാം  കലറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടഭാല്,  വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കസ്റ്റഭാപച്ച്  ലമകമ്മേഭാ  നല്കേനി
ഇത്തരലാം കലറ്റുകേള മഭാറനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ നനിരത്തനില് തുടര്ന്നച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അനുമതനി നല്കുനള്ളു.
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ചേടങ്ങള ലലാംഘനിചച്ച് നനിര്മ്മേനിച ലകേടനിടങ്ങള

22 (*292) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള ലലാംഘനിചച്ച് നനിര്മ്മേനിച ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച് പനിഴെ
ചുമത്തനി പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനഭായനി ബനലപട നനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്ന
കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) 2008-ലല ലനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള ഡഭാറഭാബഭാങ്കനിനച്ച്
വനിരുദമഭായനി  ഭൂമനി  തരലാംതനിരനിചച്ച്  നനിര്മ്മേനിച  ലകേടനിടങ്ങലള  ഇത്തരത്തനില്  പനിഴെ
ഈടഭാക്കനി നനിയമനടപടനികേളനില് നനിന്നച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില് പനിഴെയനിനത്തനില് എത്ര രൂപയഭാണച്ച് ഈടഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ലലാംഘനിചച്ച്  നനിര്മ്മേനിച  ലകേടനിടങ്ങലള  ഇത്തരത്തനില്
നനിയമനടപടനികേളനില് നനിന്നച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കുകമഭാലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിസ്സഭാര  കേഭാരണങ്ങളലകേഭാണച്ച്  വതീടുകേളക്കച്ച്  നമ്പര്  ലഭനിക്കഭാത്ത  അവസ്ഥ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

 തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
പനിഴെ ചുമത്തനി ക്രമവത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച് ആകച്ച്,  കകേരള
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകച്ച്  എന്നനിവ  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുന്ന  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളുലാം  ലലാംഘനിക്കലപട്ടു  എന്ന
കേഭാരണത്തഭാല് നനിയമഭാനുസൃതലാം ലകേടനിട നമ്പര് അനുവദനിചച്ച് നല്കേഭാന കേഴെനിയഭാത്തതുലാം
ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ  1500  സ്കസയര്  ഫതീറച്ച്
വലരയുള്ള വലകനിഗത വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കച്ച് യു.എ. നമ്പര് നല്കേനി നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
സഭാക്ഷലപത്രങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുലാം  വസ്തു  നനികുതനി  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അതതച്ച്
പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന  അധനികൃതര്ക്കച്ച്  അധനികേഭാരലാം  നല്കേനിലക്കഭാണച്ച്
16-11-2016-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര് /170/2016/തസസഭവ ഉത്തരവുലാം  23-11-2016-ലല
സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.) നമ്പര് /174/2016/തസസഭവ ഉത്തരവുലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. 
125/2020
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അയങ്കഭാളനി നഗര ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനി

23 (*293) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അയങ്കഭാളനി  നഗര ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിക്കഭായനി നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
ബഡ്ജറനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത പദതനിയനിനകേതീഴെനില് നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്;  കൂടുതല്  പ്രവൃത്തനികേള  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  അയങ്കഭാളനി  നഗര  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനില്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
കവതനലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  പ്രസ്തുത പദതനി  മുകഖന  എത്ര ലതഭാഴെനില്
ദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുലണനലാം  കൂടുതല്  ലതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):

(എ)  15 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  അയങ്കഭാളനി  നഗരലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  ചുവലട  പറയുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തച്ച് നടത്തനി വരുന:

1. ജലസലാംരക്ഷണവുലാം ജല ലകേഭായലാം

2. വരളച തടയല് (വൃക്ഷങ്ങള നടതീല്, വനവല്ക്കരണ പ്രവൃത്തനികേള)

3. കമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള

4. എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി./കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള/ബനി.പനി.എല്.
കുടുലാംബങ്ങളുലട ഭൂമനിയനില് ജലസഇൗകേരലലമഭാരുക്കല്

5. കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കല്  ഉളലപലടയുള്ള  പരമ്പരഭാഗത  ജല
കസഭാതസ്സുകേളുലട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം
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6. ഭൂവനികേസനലാം

7. ലവള്ളലക്കടച്ച്  പ്രകദശങ്ങളനില്  അഴക്കുചേഭാല്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുളലപലട
യുള്ള ലവള്ളലപഭാക്ക നനിയനണ പ്രവൃത്തനികേളുലാം കുളസലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

8. BSUP/HSDP/KSUDP/SJSRY/RAY  പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ഏലറടുക്കുന്ന കചേരനി/ക്ലസ്റ്റര് വനികേസന പദതനികേളുലട അനുപൂരകേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇ.എലാം.എസച്ച്.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ഭവനങ്ങളുലട  വഭാനലാം  ലവട്ടുന്നതനിനുലാം
അടനിസ്ഥഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള പ്രവൃത്തനികേള

9. കകേഭാളനനി നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള

10. സസകേഭാരല വലകനികേളുലട ഉടമസ്ഥതയനിലള്ള ഭൂമനിയനില് മഴെക്കുഴെനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കസഭാക്പനിറച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്,
മൂന  മതീറര്  വതീതനിവലരയുള്ള  കറഭാഡുകേളനില്  ഇന്റെര്കലഭാക്കച്ച്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
കേനകേഭാലനി  ലതഭാഴത്തച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വഭാനലാം  ലവട്ടുകേ  മുതലഭായ
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്   അയങ്കഭാളനി  നഗരലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയുലട
പത്തഭാമതച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്   കേഇൗണ്സനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്

11. സലാംസ്ഥഭാന  നഗരലതഭാഴെനിലറപച്ച്  കേഇൗണ്സനിലനിലല  ശനിപഭാര്ശ
പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന  ഇതര
പ്രവൃത്തനികേള.

(സനി)  ഉണച്ച്.  അയങ്കഭാളനി നഗരലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനിയനിനകേതീഴെനിലള്ള ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
ദനിവസകവതനലാം 240 രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിചച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അയങ്കഭാളനി നഗരലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനി
മുകഖന  2,72,074  ലതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
കൂടുതല്  ലതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണനിയുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചച്ച്
വരുന.

വര്ദനിച്ചുവരുന്ന വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള

24 (*294) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-ല്  കറഭാഡപകേടത്തനില്  4300 ഓളലാം  കപര്ക്കച്ച്  ജതീവഹഭാനനിയുലാം
അരലക്ഷകത്തഭാളലാം കപര്ക്കച്ച് പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം ലചേയ സഭാഹചേരലത്തനില് വര്ദനിച്ചു
വരുന്ന വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലട കേഭാരണലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  അശദമഭായ കഡ്രവനിലാംഗുലാം അമനിതകവഗതയുലാം കേര്ശനമഭായനി തടയഭാന
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണച്ച്;

(സനി)  വലനിയ  വഭാഹനങ്ങളുലടയുലാം  കസ്റ്റജച്ച്  കേഭാകരലജുകേളുലടയുലാം  കവഗത
നനിയനണത്തനിനഭായനി  സതീഡച്ച്  ഗവര്ണര്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  ഇത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങളുലട
കവഗത  നനിയമഭാനുസൃത  പരനിധനിയനിലഭാക്കനി  നനിയനനിക്കഭാൻ  സഭാധലമഭാകേഭാലത
കപഭാകുന്നലതന്തുലകേഭാണഭാണച്ച്;

(ഡനി)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി,
ജനിലഭാ  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ കേഇൗണ്സനില് എന്നനിവയുലട ഇടലപടല് ഫലലാം കേഭാണഭാലത
കപഭാകേഭാനുള്ള കേഭാരണലാം എന്തെഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  അമനിതകവഗതയുലാം  അശദമഭായ കഡ്രവനിലാംഗുമഭാണച്ച്
അപകേടങ്ങളുലട  മുഖല  കേഭാരണമഭായനി  കേണ്ടുവരുന്നതച്ച്.  അമനിതകവഗത  കറഭാഡപകേടങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനില്  ഒരു  പ്രധഭാന  പങ്കുവഹനിക്കുന  എന്നച്ച്  മനസ്സനിലഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച്
വഭാഹനങ്ങളുലട അമനിത കവഗത നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപച്ച്
നനിരവധനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസ്റ്റജച്ച്  കേഭാകരലജുകേളനിലലാം
ലഹവനി  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  ടനിപര്  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  സതീഡച്ച്  ഗവര്ണര്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ലമഭാകബല്  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  സ്കസഭാഡനിലന്റെ  വഭാഹന
പരനികശഭാധനകേളനിലലാം  ഓഫതീസച്ച്  തലങ്ങളനില്  നടതന്ന  ലചേക്കനിലാംഗുകേളനിലലാം  അമനിത
കവഗതയനികലഭാടുന്ന വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.
ഇതുകൂടഭാലത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കഡ്രവര്മഭാര്ക്കച്ച്
നല്കേനിവരുന്ന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില്  അമനിതകവഗതയ്ലക്കതനിലര
അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുനണച്ച്.  മദലപനിച്ചുലാം
അശദമഭായുലാം  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവരുലട  കലസനസച്ച്  കേണ്ടുലകേട്ടുകേ,
സലസനഷന,  പനിഴെ  ഇഇൗടഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
അതലഭാധുനനികേ  റഡഭാര്  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  ഇന്റെര്ലസപ്ററുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം
വഭാഹനങ്ങളുലട  അമനിതകവഗത  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇതനിനുപുറലമ വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലട സഭാന്ദ്രത കൂടനിയ ബഭാകേച്ച് കസഭാട്ടുകേള കേലണത്തനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് മുതലഭായ മറച്ച് വകുപ്പുകേളുലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി തനിരുത്തല്
നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കറഭാഡപകേടങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഭാഡച്ച്
സുരക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടതന്നതനികലയ്ക്കുമഭായനി വകുപനിലന്റെ
എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന.  കൂടഭാലത,  മഴെക്കഭാലത്തനിനച്ച്
മുകന്നഭാടനിയഭായനി  പ്രതീമണ്സൂണ്  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടത്തനി  വരുനണച്ച്.  കറഭാഡച്ച്
സുരക്ഷ  സലാംബനനിച  അവകബഭാധലാം  വളര്തന്നതനികലയഭായനി  വനിവനിധ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനി  വരുന.  കേഴെനിഞ്ഞ  മൂന
ലകേഭാലക്കഭാലലത്ത പരനികശഭാധനകേളുലട വനിശദ വനിവരങ്ങള ഇകതഭാലടഭാപലാം നല്കുന. 
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2014 2015 2016

അമനിതകവഗലാം 217425 326749 81591

സനിഗ്നല് ലതറനിക്കല് 12645 15451 8908

മദലപനിചച്ച് വഭാഹനകമഭാടനിക്കല് 11131 4530 4380

വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുകമ്പഭാള  ലമഭാകബല്
ഉപകയഭാഗനിചതച്ച്

4105 3564 3739

ഓവര്കലഭാഡച്ച് 24700 8051 7097

ലഹല്മറച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്തതച്ച് 93600 89081

കലസനസച്ച് സലസന്റെച്ച് ലചേയതച്ച് 18251 13229 11127

2016- ാാമഭാണനില്  ഇന്റെര്ലസപ്ററുകേള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനകേളനില്
തഭാലഴെ പറയുന്ന കുറകൃതലങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിക്കലപടുകേയുണഭായനി:

അമനിതകവഗലാം - 2996

അപകേടകേരമഭായ കഡ്രവനിലാംഗച്ച്  - 3939

അപകേടകേരമഭായ പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച് - 1097 

മദലപനിചച്ച് വഭാഹനകമഭാടനിക്കല് - 6

ബസ്സുകേളുലട അമനിതകവഗത - 214

മറ്റുള്ളവ - 22006

അമനിതഭഭാരലാം  - 2885

അന്തെരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം - 1376

ആലകേ ലചേക്കച്ച് റനികപഭാട്ടുകേള  - 47393

പനിഴെ  - 4,73,00,429

(ബനി)  അമനിതകവഗതയുലാം  അശദമഭായ  കഡ്രവനിലാംഗുലാം  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ
നനിയമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള  അജതയുമഭാണച്ച്  അപകേടങ്ങളുലട  മുഖലകഹതു.  അമനിതകവഗതയുലാം
അശദമഭായ  കഡ്രവനിലാംഗുമടക്കമുള്ള  ടഭാഫനികേച്ച്  കുറകൃതലങ്ങള  കേലണതന്നതനിനച്ച്
ലഫബ്രുവരനി  15  മുതല്  മഭാര്ചച്ച്  31  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  അകതഭാറനിറനിയുലട  അനുബന
വകുപ്പുകേളഭായ  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന-കപഭാലതീസച്ച്  വകുപ്പുകേളുലട  കനതൃതസത്തനില്  തതീയതനികേള
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മുനകൂര്  നനിശ്ചയനിചച്ച്  ഒരു  "ആക്ഷന  പഭാന"  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.  കറഭാഡച്ച്
സുരക്ഷഭാ വഭാരഭാചേരണത്തനിനഭായനി കറഭാഡച്ച് കസഫനി അകതഭാറനിറനി ഫണച്ച് നല്കേനി വരുന.
ഇതനിനുപുറകമ, കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ സകന്ദേശങ്ങള പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള, അനുബന
വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  മറച്ച്  ഏജനസനികേളുലടയുലാം  കേലഭാലാംപയനിനുകേളക്കച്ച്  അകതഭാറനിറനിയുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനച്ച്  വനികധയമഭായനി  ഫണച്ച്  അനുവദനിച്ചു  വരുന.  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ
സകന്ദേശങ്ങള  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ദൃശല  -  ശവല  മഭാധലമങ്ങളുലട  സഭാധലതയുലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിവരുനണച്ച്.  പ്രതീകലകണഴച്ച്  പരനിശതീലനലാം,  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  വഭാഹന
കഡ്രവര്മഭാര്ക്കുള്ള പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവയഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനിനച്ച്  15
കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കഭാന  18-1-2017-ല്  നടന്ന  32-ാാമതച്ച്  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി
അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  2020- ാാമഭാകണഭാലട  കറഭാഡപകേടങ്ങള
പകുതനിയഭായനി കുറയ്ക്കുകേലയന്ന ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനി നഭാറച്ച്പഭാക്കനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട
കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  ആക്ഷന പഭാനുലാം കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  കപഭാളനിസനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം
ഇതച്ച്  32-ാാമതച്ച്  അകതഭാറനിറനി  മതീറനിലാംഗച്ച്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  ഇവ  കമല്
നടപടനികേളക്കഭായനി അനുബന വകുപ്പുകേളക്കയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സതീഡച്ച്  ഗവര്ണര്  നനിര്ബനമഭാക്കനി  കവഗതഭാ  നനിയനണലാം  ഏര്ലപ
ടുത്തനിയനിട്ടുലണങ്കനിലലാം,  സമയബനനിതമഭായ റനിപയര് വര്ക്കനിലന്റെയുലാം,  ഉപകേരണങ്ങള
തകേരഭാറനിലഭാകുന്നതുമൂലവുലാം  പല  സമയങ്ങളനിലലാം  കവഗതഭാ  നനിയനണത്തനില്  അപഭാകേതകേള
കേണ്ടുവരുനണച്ച്.  മനനഃപൂര്വ്വമഭായ  തകേരഭാറുകേള  വരുതന്ന  വഭാഹന
ഉപകയഭാകഭാക്കളലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  നനിരന്തെരമഭായ
വഭാഹന  പരനികശഭാധനകേള ലകേഭാണച്ച്  കവഗതഭാ  നനിയനണത്തനില്  ഫലപ്രദമഭായ
പരനിവര്ത്തനലാം ഉണഭാക്കഭാന കേഴെനിയുനണച്ച്.

(ഡനി) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത വഭാഹനലപരുപത്തനിനച്ച് ആനുപഭാതനികേമഭായനി വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള
കൂടുന്നനില  എന്നതച്ച്  അകതഭാറനിറനിയുലടയുലാം  കേഇൗണ്സനിലകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനഫലലാം
കൂടനിയഭാണച്ച്.  കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി നനിലവനില്,  അനുബന വകുപ്പുകേളുലടയുലാം
ജനിലഭാ കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ കേഇൗണ്സനിലകേളുലടയുലാം മറച്ച് ഏജനസനികേളുലടയുലാം ലപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കച്ച്
അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗത്തനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനച്ച്  വനികധയമഭായനി  ഫണച്ച്  അനുവദനിച്ചു
വരുന.  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുലട  അനുബന  വകുപ്പുകേള  വഴെനിയഭാണച്ച്
കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതച്ച്.  കപഭാലതീസച്ച്,
കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം,  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുലട ലപ്രഭാകപഭാസലകേളക്ക
നുസൃതമഭായനി തനിരകക്കറനിയ ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലലാം മറ്റുലാം Sign board കേളുലാം Signal light- കേളുലാം
സ്ഥഭാപനിചച്ച്  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  അകതഭാറനിറനി  ഫണച്ച്  അനുവദനിച്ചു  വരുനണച്ച്.
2020-ഓലട  വഭാഹന  അപകേടങ്ങള  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട
NATPAC  തയഭാറഭാക്കനിയ കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ കപഭാളനിസനിയുലാം കറഭാഡച്ച് കസഫനി ആക്ഷന
പഭാനുലാം,  അകതഭാറനിറനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഇതച്ച്  അനന്തെര  നടപടനികേളക്കഭായനി  അനുബന
വകുപ്പുകേളക്കച്ച് അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. എന്നഭാല് സഭാകങ്കതനികേ വനിദഗ്ദ്ധരുള
ലപലടയുള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട  അഭഭാവലാം  അകതഭാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
ബഭാധനിക്കുനണച്ച്.
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യഭാത്രഭാ സഇൗകേരലത്തനിനഭായനി തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ പദതനികേള

25 (*295) ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  തതീരകദശ  നഗരങ്ങലള  ബനലപടുത്തനി  അതനികവഗ
യഭാത്രഭാ കേപല് സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗതഭാഗത  സഇൗകേരലത്തനിനഭായനി  തുറമുഖങ്ങളുലട  ലറയനില്-കറഭാഡച്ച്  കേണക്ടനിവനിറനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള കകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തുറമുഖങ്ങളനില്നനിനലാം കദശതീയ പഭാതയനികലയ്ക്കുലാം ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനുകേളനികലയ്ക്കുലാം
കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലന്തെലഭാലാം?

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .    രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  ):

(എ)  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി കകേരള തതീരതള്ള
തുറമുഖങ്ങലള ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് അതനികവഗ യഭാത്രഭാക്കപല് സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കകേവളലാം-കേനലഭാകുമഭാരനി,  ലകേഭാചനി-
തനിരുവനന്തെപുരലാം, ലകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് എന്നതീ കമഖലകേലള ബനനിപനിചച്ച് സര്വ്വതീസച്ച്
നടതന്നതനിനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ലകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  കമഖലയനില്
സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്നതനിനുള്ള സസകേഭാരല യഭാത്രഭാ  കേപല് രജനികസ്ട്രഷനുളലപലടയുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി എത്രയുലാംകവഗലാം സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  ലചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിലല  ഗതഭാഗത  സഇൗകേരലത്തനിനഭായനി
ലകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല്, ലപഭാന്നഭാനനി എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളനികലക്കച്ച് ലറയനില് കേണക്ടനിവനിറനി
ഏര്ലപടുതന്നതനികലയച്ച് പഠനറനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കുവഭാന ലറയനില് വനികേഭാസച്ച് നനിഗലാം
ലനിമനിറഡനിലന ചുമതലലപടുതവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലകേഭാലത്തച്ച് ലകേഭാച്ചുപതീലഭാമൂടച്ച്
മുതല് ലകേഭാലലാം തുറമുഖലാം വലരയുള്ള കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം  90%  പൂര്ത്തനിയഭായനി
കേഴെനിഞ.

(സനി) ഉണച്ച്.  ലകേഭാലലാം, അഴെതീക്കല്, കബപ്പൂര് എന്നതീ തുറമുഖങ്ങലള കദശതീയപഭാതയുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്ന കറഭാഡച്ച്  വനികേസനലാം സഭാഗര്മഭാല പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാനഭായനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
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മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനി

26 (*296) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
എത്രകപര്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുലണനലാം  ഇവര്ക്കച്ച്  നല്കുന്ന  പ്രതനിദനിന  കവതനലാം
എത്രയഭാലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനില്  ലതഭാഴെനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കുളള  കവതനലാം
കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുളളതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഏതച്ച്  മഭാസലാം മുതലളള തുകേയഭാണച്ച്
നല്കേഭാനുളളലതന്നച്ച് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ശരഭാശരനി എത്ര ലതഭാഴെനില്
ദനിനങ്ങളഭാണച്ച്  സൃഷ്ടനിക്കലപടുന്നതച്ച്;  കജഭാലനിക്കുകശഷലാം  14  ദനിവസത്തനിനുളളനില്  കവതനലാം
നല്കേനിയനിലലങ്കനില്  കവതനത്തനിലന്റെ  0.05%  നനിരക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കേണലമന്ന വലവസ്ഥ പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (   കഡഭാ  .    ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനില്
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നഭാളനിതുവലര 32,14,628 കുടുലാംബങ്ങളനിലല 49,74,716 കപര് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത അവനിദഗ്ദ്ധ കേഭായനികേ ലതഭാഴെനിലനിനുള്ള
കൂലനി 240 രൂപയഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം മുതലള്ള തുകേയഭാണച്ച് നല്കേഭാനുള്ളതച്ച്.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവലര  ലതഭാഴെനില്  ലഭനിച  ഒരു  കുടുലാംബത്തനിനച്ച്  ശരഭാശരനി  41.36  ദനിവസങ്ങള
ലതഭാഴെനില് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നടപച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് കൂലനി
നല്കുന്നതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  വന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്  നല്കകേണ  നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേയഭായനി
415615 രൂപ അര്ഹതലപട ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട അക്കഇൗണനികലക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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പദതനി പ്രചേരണത്തനിനുലാം പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുലാം കഹലടകേച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം

27 (*297) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  പദതനികേളുലട  പ്രചേരണത്തനിനുലാം
സമയബനനിത പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുലാം  കഹലടകേച്ച്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനിനഭായനി  കസഭാഷലൽ  മതീഡനിയയുലാം  ഇന്റെര്ലനറച്ച്  സലാംവനിധഭാനവുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  ഗുണകദഭാഷവശങ്ങള  സലാംബനനിചച്ച്  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  നഗരസഭകേളുലട  പദതനികേളുലട  വനിവനിധ  ഘടങ്ങള  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ
സഹഭായകത്തഭാലട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നഗരസഭഭാതലത്തനിലലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലലാം
ശമങ്ങള നടനവരുന.  ഇ-ലടണറനിലാംഗച്ച്,  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതങ്ങള ബഭാങ്കച്ച് അക്കഇൗണനില്
ക്രഡനിറച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം,  പദതനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രവര്ത്തനഘടങ്ങളനിലലാം കമല് കനഭാടത്തനിലലാം അവകലഭാകേനങ്ങളക്കുലാം ജനി.പനി.എസച്ച്.
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  ഉപയുകത,  ടഷറനി  കകേഭാര്  ബഭാങ്കനിലാംഗച്ച്  സനിസ്റ്റലാം മുകഖന ഫണച്ച്
അനുവദനിക്കല്,  തുടങ്ങനിയവ  ഇതനില്  ഉളലപടുന.  പദതനി  തുകേകേളുലട  ലചേലവച്ച്
സലാംബനനിചച്ച്  കേണക്കുകേള  ഏലതഭാരു  പഇൗരനുലാം  അപകപഭാള  ലഭലമഭാക്കുന്ന  വനിധത്തനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  'PLAN  SPACE'  കസഭാഫച്ച്  ലവയര്  നനിലവനിലണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  പദതനികേളുമഭായനി
ബനലപടച്ച് PFMS കസഭാഫച്ച് ലവയറുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി) ഇല.  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സര്വ്വതീസച്ച് രൂപതീകേരണലാം

28 (*298) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുകസന തങ്ങള :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സര്വ്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂലട
ലക്ഷലലാം വയ്ക്കുന്ന കനടങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;
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(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സര്വ്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്ത്തനവുമഭായനി ബനലപടച്ച്  ഒരു കേമ്മേതീഷനച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
കേമ്മേനിഷലന്റെ ചുമതലകേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ) തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭായ ഭരണഘടനഭാപരമഭായ ചുമതലകേളുലാം
ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങളുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കനിയ
അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട അന്തെസത്തയനുസൃതമഭായനി തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങലള  ശകനിലപടുതന്നതനിനുലാം  ലമചലപട  കസവനലാം  പ്രദഭാനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ലതര ലഞ്ഞടുക്കലപട  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല
ഭരണസമനിതനികയഭാടച്ച്  ഉത്തരവഭാദലപടച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സര്വ്വതീസച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂലട കേഴെനിയുലാം
എന കേരുതുന. 

ജനിലഭാ  ആസൂത്രണ സമനിതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ശകനിലപടുതന്നതനിനുലാം അതനിലൂലട
സമഗ  ജനിലഭാ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സര്വ്വതീസച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂലട കേഴെനിയുലാം എന കേരുതുന.

(ബനി)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സര്വ്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട
പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതന്നതനിനച്ച്  കലഭാക്കല്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേതീഷലന
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സര്വ്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സഹഭായകേരമഭായ  കേരടച്ച്  ചേടങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  കേമ്മേതീഷലന  ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

പ്രധഭാനമനനിയുലട കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന

29 (*299) ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രധഭാനമനനിയുലട  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജനയുലട  നതീര്ത്തട
ഘടകേത്തനില് എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേളഭാണച്ച് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്;
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(സനി)  ഇതനിനഭായനി ആലകേ കവണനി വരുന്ന തുകേലയത്രലയനലാം അതനില് കകേന്ദ്ര
സഹഭായമഭായനി ഇതുവലര എത്ര തുകേ ലഭലമഭായനി എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദന വര്ദനവനിനുലാം ഉതകുന്ന
പ്രഭാകദശനികേമഭായനി അനുകയഭാജലമഭായ ഏലതഭാലക്ക പദതനികേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സഹഭായത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്  എനലാം  ഏതനിലനഭാലക്ക  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച്ചു
എനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജനയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നതീര്ത്തട
ഘടകേത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  83  കപ്രഭാജകകേള  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ആലകേ  4.22  ലക്ഷലാം  ലഹക്ടര്  പ്രകദശത്തച്ച്  നതീര്ത്തട  പരനിപഭാലന  പ്രവൃത്തനികേള
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി 581.61 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനികേളഭാണച്ച് ഇതനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജനയുലട നതീര്ത്തട ഘടകേത്തനില്
തഭാലഴെപറയുന്ന വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട പ്രവ ര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്:

1.  പ്രകൃതനി  വനിഭവങ്ങളഭായ  മണ്ണച്ച്,  ജലലാം,  കജവസമ്പത്തച്ച്
തുടങ്ങനിയവയുലട സലാംരക്ഷണവുമഭായനി ബനലപട പ്രവൃത്തനികേള.

2. കേഭാര്ഷനികേ അനുബന കമഖലകേളനിലല ഉത്പഭാദന വര്ദനവനിനുലാം
ആ  കമഖലയനില്  ലചേറുകുനിട  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനിയുള്ള പ്രവൃത്തനികേള.

3.  ദരനിദ്രജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ജതീവകനഭാപഭാധനിയുമഭായനി  ബനലപട
പ്രവൃത്തനികേള.

4. പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള.

(സനി) 83 പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ആലകേ 581.6197 കകേഭാടനി രൂപ
ആവശലമഭാണച്ച്.   പദതനി  നടത്തനിപനികലയച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം  ഇതുവലര
73.168 കകേഭാടനി രൂപ ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  കമല്  സൂചേനിപനിച  83  പദതനികേളനിലലാം  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദന വര്ദനവനിനുലാം  ഉതകുന്ന പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ
പ്രവര്ത്തനികേള ഉളലപടുത്തനി വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
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വളലാം-കേതീടനഭാശനിനനി ഉപകയഭാഗലാം

30 (*300) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വളലാം,  കേതീടനഭാശനിനനികേള
എന്നനിവയുലട  അനനിയനനിതമഭായ  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇടലപടല്മൂലലാം,  നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ള  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട
ഉപകയഭാഗലാം എത്രമഭാത്രലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കുമ്മേഭായത്തനിലന്റെ ലഭലത ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിലചന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കുമ്മേഭായത്തനിനച്ച്  നല്കേനിവരുന്ന  സബ് സനിഡനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി) വളങ്ങളുലടയുലാം കേതീടനഭാശനിനനികേളുലടയുലാം ശഭാസതീയമഭായ ഉപകയഭാഗക്രമലാം, നല
കൃഷനി  പരനിപഭാലനമുറകേള,  സലാംകയഭാജനിത  വളപ്രകയഭാഗലാം,  സലാംകയഭാജനിത  കരഭാഗ-
കേതീടനനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള,  വനിഷഭാലാംശലാം  കുറഞ്ഞ പുതുതലമുറ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട
ഉപകയഭാഗലാം,  ലഫര്ടനികലസര്  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഡര്  1985,  ഇനലസക്ടനികസഡച്ച്
ആക്ടച്ച് 1968 എന്നതീ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള തുടങ്ങനി
വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വഴെനി രഭാസവളങ്ങളുലടയുലാം കേതീടനഭാശനിനനികേളുലടയുലാം അനനിയനനിതമഭായ
ഉപകയഭാഗലാം കുറയന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള കേര്ശനമഭായനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കേതീടനഭാശനിനനി ഡനികപഭാകേളനില്  ഇനലസകനികസഡച്ച്  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട
രണഭാഴ്ചയനിലലഭാരനിക്കലള്ള  നനിര്ബനനിത  പരനികശഭാധന,  ജനിലഭാതല  വനിജനിലനസച്ച്
കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം റതീജനിയണല് ലസഷലല് വനിജനിലനസച്ച് സ്കസഭാഡനിലന്റെയുലാം കസ്റ്ററച്ച് വനിജനിലനസച്ച്
സ്കസഭാഡനിലന്റെയുലാം പരനികശഭാധന തുടങ്ങനിയ കേര്ശന നടപടനികേള വഴെനി അലാംഗതീകൃത കേതീടനഭാശനിനനി
ഡനികപഭാകേളനിലൂലടയുള്ള നനികരഭാധനിത കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട വനില്പന ഏതഭാണച്ച് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കേര്ഷകേ സമനിതനികേളക്കുലാം,  കേതീടനഭാശനിനനി
കേമ്പനനികേളുലാം  വനിതരണക്കഭാരുലാം  കനരനിടച്ച്  കേതീടനഭാശനിനനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്
തടയുന്നതനിനുലാം  നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  ലഭലത  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനുലാം
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  കൃഷനി വകുപച്ച് ഓഫതീസര്മഭാരുലട അറനിവനിലഭാലത കേതീടനഭാശനിനനി കേമ്പനനികേള
കനരനിടച്ച് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച് കേതീടനഭാശനിനനി നല്കുന്നതുലാം കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് demonstration
നടതന്നതുലാം പരസലങ്ങള നല്കേനി കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് കൃഷനിക്കഭാലര
നനിര്ബനനിക്കുന്നതനിനുലാം കൃഷനി വകുപച്ച് നനികരഭാധനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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അയല്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  അനധനികൃതമഭായനി  കേതീടനഭാശനിനനികേള
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കനരനിടച്ച്  എത്തനിക്കുന്നതച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  തടയുന്നതനിനഭായനി  അതനിര്ത്തനി
ജനിലകേളനില്  പ്രകതലകേ  ജഭാഗത  പുലര്തവഭാന  ജനിലഭാ  വനിജനിലനസച്ച്  കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലഭാ ഭരണകൂടത്തനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട, കപഭാലതീസച്ച്,
എകകസച്ച് വകുപച്ച് ഉകദലഭാഗസ്ഥര് അടങ്ങുന്ന മളടനി ഡനിസനിപനിനറനി  സ്കസഭാഡച്ച് ലചേക്കച്ച്
കപഭാസകേളനിലലാം മറ്റുലാം പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന. 

വനിലനയ്ക്കുലാം  വനിതരണത്തനിനുമഭായനി  നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശനിനനികേള  കേടത്തനി
ലക്കഭാണ്ടുവരനികേകയഭാ  കസ്റ്റഭാക്കുലചേയ്യുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്നവര്ലക്കതനിലര  ഇനലസക്ടനികസഡച്ച്
ആക്ടച്ച്  1968  പ്രകേഭാരലാം  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയച്ച്  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശനിനനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നപക്ഷലാം,  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ
ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അര്ഹത  നഷ്ടലപടുലമനകേഭാടനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
കനഭാടതീസച്ച് നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

നനികരഭാധനിത കേതീടനഭാശനിനനികേളലക്കതനിലര  ലപഭാതു  അവകബഭാധലാം
വളര്ത്തനിലയടുക്കുവഭാനഭായനി  ദൃശല-ശവല  പത്ര  മഭാധലമങ്ങളുലട  പ്രചേഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
നടത്തനിവരുന.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  ഏതഭാണച്ച്
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കമല് നടപടനികേളനിലൂലട കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) 'കസഭായനില് ലഹല്ത്തച്ച് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  & ലപ്രഭാഡക്ടനിവനിറനി ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെച്ച്'
എന്ന  പദതനിയനിലൂലട  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആവശലഭാനുസരണലാം  കുമ്മേഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  കുമ്മേഭായത്തനിനച്ച്  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  50%  നനിരക്കനില്  ലഹക്ടര്  ഒന്നനിനച്ച്
പരമഭാവധനി  3000   രൂപയഭായനിരുന്ന  സബ്സനിഡനി   നനിലവനില്  75%  നനിരക്കനില്
ലഹക്ടര് ഒന്നനിനച്ച് പരമഭാവധനി   5400 രൂപയഭായനി  30-9-2016  മുതല് ഈ സര്ക്കഭാര്
വര്ദനിപനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കൂമ്പുചേതീയല് കരഭാഗലാം

1 (3092)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലത്ത  മലകയഭാര  കമഖലയഭായ  കേവനിലലാംപഭാറ,  കേഭായലക്കഭാടനി,
മരുകതഭാങ്കര,  നരനിപറ,  വളയലാം,  ലചേക്കനിയഭാടച്ച്,  വഭാണനികമല്  തുടങ്ങനിയ  പഞഭായതകേളനിലല
കൂമ്പുചേതീയല്  കരഭാഗലത്ത  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലസഷലല്  പഭാകക്കജച്ച്
ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശസഭാസനടപടനികേള എന്നച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനലാം
ഇതനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  ലസഷലല് പഭാകക്കജച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
എന്നഭാല്  കകേരഗഭാമലാം  കേണനിജനസനി  പദതനി,  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനി  എന്നനിവയനില്
ഉളലപടുത്തനി  കൂമ്പുചേതീയല്  കരഭാഗനനിയനണത്തനിനഭായനി  മരുന്നച്ച്  തളനിക്കുകേയുലാം
കരഭാഗബഭാധമൂലലാം നശനിച ലതങ്ങുകേള മുറനിച്ചുമഭാറനി പുതനിയ ലലതകേള നടുന്നതനിനുമുള്ള
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേര ലനല്കൃഷനി

2 (3093)  ശതീ  .    അനനില് അക്കര :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് കേര ലനല്കൃഷനി നടതന്നതനിനച്ച്  ഈ സര്ക്കഭാര് എത്ര
തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചു;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം കേര  ലനല്കൃഷനി  വഴെനി
എത്ര ലനലച്ച് ല്ല് ഉത്പഭാദനിപനിച്ചു?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-2017  വര്ഷലാം  2752.092  ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച്  കേര ലനല്കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  374.28  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
അതനില്  250.4  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതുവലര  ലചേലവഴെനിച്ചു.  ബഭാക്കനി  തുകേ
ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കേര  ലനല്കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി  ഏകേകദശലാം  4953  ലമ.ടണ്  ലനലച്ച് ല്ല്  ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഇകപഭാള ഉണഭായനിട്ടുള്ള കേടുത്ത വരളച ലനലനിലന്റെ ഉല്പഭാദനലത്ത
ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.ലലവ. പദതനി

3 (3094) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച് പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.കവ.  പദതനി കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസ്ഥന ആരഭാലണനലാം ഏതച്ച് ഏജനസനി
മുകഖനയഭാണച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നലതനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയുലട  വനിഭവ  സമഭാഹരണവുലാം  വനിനലഭാസവുലാം  എങ്ങലനലയന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.ലലവ പദതനി
കകേരളത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൃഷനി,  ജലകസചേനലാം,  ഗഭാമവനികേസനലാം  എന്നതീ
വകുപ്പുകേളഭാണച്ച്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  തഭാലഴെ പറയുന്ന  4  കമഖലകേള തനിരനിചച്ച്
വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  കസ്റ്ററച്ച് ലലവല്  സഭാങ്ഷനനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനിയുലട (State
Level Sanctioning Committee)  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി ബനലപട നനിര്വ്വഹണ
വകുപ്പുകേളവഴെനിയഭാണച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

1. ആകനിലകററഡച്ച് ഇറനികഗഷന ലബനഫനിറച്ച് കപ്രഭാഗഭാലാം (AIBP)

2. ഓകരഭാ തുള്ളനി ജലത്തനില്നനിനലാം കൂടുതല് വനിളവച്ച് (Per Drop More
Crop)

3. ഓകരഭാ കൃഷനിയനിടത്തനിനുലാം ലവള്ളലാം (Har Khet Ko Pani)

4. തണ്ണതീര്ത്തടവനികേസനലാം  (Watershed development)

പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.ലലവ.  പദതനിയനില്  60:40  അനുപഭാതത്തനിലഭാണച്ച് കകേന്ദ്ര-
സലാംസ്ഥഭാന  ഫണച്ച്  വനിഹനിതലാം  അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.  2015-16  വര്ഷത്തനില്  കൃഷനി,
ജലകസചേനലാം, ഗഭാമവനികേസനലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളക്കച്ച് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി 3,045.31
ലക്ഷലാം രൂപ  (60%) ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

കൃഷനി  വകുപനിനച്ച്  ലഭനിച  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായ  352.82  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
സലാംസ്ഥഭാന  വനിഹതമഭായ  141.8  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഉളപലട  494.7  ലക്ഷലാം  രൂപ
വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ തുകേ ലലമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന (Micro irrigation),  ആത്മ
കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് (ATMA Capacity Building), ജനിലഭാ ഇറനികഗഷന പഭാന
തയഭാറഭാക്കല് എന്നതീ ഘടകേങ്ങളക്കഭാണച്ച് നല്കേനിയതച്ച്. ഇഇൗ ഘടകേങ്ങളുലട നടത്തനിപച്ച്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  കൃഷനി,  ജലകസചേനലാം,  ഗഭാമവനികേസനലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളഭാണച്ച്
പനി.എലാം. ലകേ.എസച്ച്.ലലവ. പദതനി കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. കൃഷനി വകുപഭാണച്ച്
കനഭാഡല് ഏജനസനി.

(സനി)   പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.ലലവ.  പദതനിയനില്  60:40  അനുപഭാതത്തനിലഭാണച്ച്
കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന ഫണച്ച് വനിഹനിതലാം അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്. കകേരളത്തനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
കൃഷനി,  ജലകസചേനലാം,  ഗഭാമവനികേസനലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളക്കച്ച്  ബനലപട  കകേന്ദ്ര
മനഭാലയങ്ങളനില്നനിനലാം കനരനിടച്ച് ഫണച്ച് ലഭനിക്കുനണച്ച്.
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വനിള ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി

4 (3095)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര്  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  വനിള ഇനഷസറനസച്ച്
പദതനിയനില്  എത്രകപര്ക്കച്ച്  ഗുണലാം  ലചേയ്യുലാം;  ഏലതലഭാലാം  വനിളകേളക്കഭാണച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്
പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഇനഷസറനസച്ച് ലഭനിക്കുകേ;

(ബനി)  ഓകരഭാ വനിളകേളക്കുലാം ലഭലമഭാകുന്ന ഇനഷസറനസച്ച് തുകേ എത്രയഭാലണന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിള  ഇനഷസറനസച്ച്  തുകേകേള കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന വനിള  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  പ്രതീമനിയലാം  തുകേ  അടചച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകുന്ന
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത മുഴവന കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ഇനഷസറനസച്ച് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുനണച്ച്.  ഇഇൗ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനലത്ത 25 കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളഭായ ലതങ്ങച്ച്,  വഭാഴെ,  റബര്,
കുരുമുളകേച്ച്,  കേവുങ്ങച്ച്,  ഏലലാം,  കേശുമഭാവച്ച്,  ലലകേതചക്ക,  ഇഞനി,  മഞ്ഞള,  മരചതീനനി,
ലകേഭാകക്കഭാ,  നനിലക്കടല,  കേഭാപനി,  കതയനില,  എള്ളച്ച്,  പചക്കറനി,  ജഭാതനി,  ലവറനില,
പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള, കേനിഴെങ്ങച്ച് വര്ഗ്ഗങ്ങള, കേരനിമ്പച്ച്, പുകേയനില, ഗഭാമ്പു,  ലനലച്ച് ല്ല് എന്നനിവയച്ച്
ഇനഷസറനസച്ച് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന.

(ബനി)  ഇനഷസറനസച്ച്  പരനിരക്ഷ  വഴെനി  ലഭനിക്കുന്ന  വനിളകേളുലട  നഷ്ടപരനിഹഭാര
കതഭാതച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന *

(സനി) ഇഇൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

ലലജവ ഉല്പന്നങ്ങളുലട  സലാംഭരണവുലാം വനിതരണവുലാം

5  (3096)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേറുന്നനിയൂര്,  ഒറ്റൂര്,  മണമ്പൂര്  പഞഭായതകേളനില്
കജവ പചക്കറനി ഉല്പഭാദനവുലാം വനിപണനവുലാം നടക്കുന്നതച്ച് വകുപനിലന്റെ ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  കജവ  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  സലാംഭരണത്തനിനുലാം,  വനിതരണത്തനിനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ലചേറുപക്കഭാലര ആകേര്ഷനിക്കഭാന രൂപതീകേരനിച കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേ കസനകേലള ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന പ്രകതലകേ പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ലചേറുന്നനിയൂരനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനയുലട  കനതൃതസത്തനിലലാം,
ഒറ്റൂരനില് കൃഷനിക്കഭാരുലട ഒരു കൂടഭായ്മയുലട കനതൃതസത്തനിലലാം മണമ്പൂരനില് കൃഷനിഭവലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് പചക്കറനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയുലാം ലലജവ പചക്കറനി
ഉല്പഭാദനവുലാം  വനിപണനവുലാം  നടക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനില്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ ഒരു വനിപണന കകേന്ദ്രവുലാം നനിലവനിലണച്ച്.

(ബനി) നനിലവനില് സലാംസ്ഥഭാനഭാവനിഷ്കൃത ലലജവകൃഷനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം ജനി.എ.പനി
സര്ടനിഫനികക്കഷനുള്ള  കേര്ഷകേരുലട  ഉല്പന്നങ്ങള  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുവഴെനി  വനിപണനലാം
നടതന്നതനിനഭായനി ഒരു ഇകക്കഭാ കഷഭാപനിനച്ച്  5  ലക്ഷലാം രൂപ എന്ന നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനിയുണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നഭാളനിതുവലര  66  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള
സ്ഥഭാപനിച്ചു കേഴെനിഞ.  ഇഇൗ രതീതനിയനിലള്ള കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങള ഇകക്കഭാകഷഭാപച്ച്
മുഖഭാന്തെരലാം  വനില്ക്കുന്നതനിനച്ച്  കേനികലഭായച്ച്  അഞച്ച്  രൂപ  നനിരക്കനില്  കപ്രഭാത്സഭാഹന  തുകേ
(ഇനലസന്റെതീവച്ച്)  നല്കുന. കൂടഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ഉളലപലടയുള്ള ജനിലകേളനിലല 18
ലലജവ പചക്കറനി  ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കച്ച്  മുനസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം,  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം
ലലജവ  പചക്കറനി  കേനിറ്റുകേള  വനില്പന  നടതന്നതനിനച്ച്  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ലഭലമഭായ വനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള സലാംഭരനിചച്ച്
വനിപണനലാം നടതന്നതനിനച്ച്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇഇൗ
വര്ഷലാം  വനിഷുവനിനച്ച്  'കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്''എന്ന  കപരനില്  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി
ബഭാന്റെച്ച് ലചേയച്ച് വനിപണനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  കസനകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കബഭാക്കുതലത്തനില്
കൃഷനി  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  ഡയറക്ടറുലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്  പ്രനിനസനിപല്  കൃഷനി  ഓഫതീസറുലാം
സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില് അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര്  (എകച്ച്റനഷന),  കൃഷനി ഡയറക്ടര്
എന്നനിവരുലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന. കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേലള ശഭാകതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനതല
എകകേഭാപനത്തനിനഭായനി ഒരു വനിദഗ്ധനഭായ കനഭാഡല് ഓഫതീസലറ നനിയമനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനി നടനവരുന.
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കൃഷനി നഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

6 (3097)  ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  കേഭായലനില്നനിനലാം  ഓരുലവള്ളലാം  കേയറനി  ഹരനിപഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലലയുലാം,  കുടനഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലലയുലാം  ലനല്കൃഷനിക്കച്ച്  നഭാശനഷ്ടലാം
ഉണഭായ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എത്ര ലക്ഷലാം രൂപയുലട നഭാശനഷ്ടലാം ഉണഭായതഭായഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനി  നഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  കേഭായലാംകുളലാം  കേഭായലനില്നനിനലാം  ഓരുലവള്ളലാം  കേയറനി
ഹരനിപഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലയുലാം,  കുടനഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലലയുലാം
2800 ലഹക്ടര് ലനല്കൃഷനി നഭാശലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) 1250 ലക്ഷലാം രൂപയുലട കൃഷനി നഭാശലാം സലാംഭവനിചതഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി
കൃഷനി  ഭവന  മുകഖന  അകപക്ഷ  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അസസ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭായ
ഉടലനതലന്ന നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്. 

കകേരള ലഭാന്റെച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കകേഭാര്പകറഷന 

7 (3098)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ലഭാന്റെച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ലകേ.എല്.ഡനി.സനി.
മുകഖന എത്ര പ്രവൃത്തനികേള അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്;  അനുവദനിച തുകേ എത്രലയന്നച്ച് ജനില
തനിരനിചച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനി വകുപനിനു കേതീഴെനില്  1972  മുതല് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന ഒരു ലപഭാതുകമഖലഭാ
സ്ഥഭാപനമഭാണച്ച്  കകേരള  ലഭാന്റെച്ച്  ലഡവലപച്ച്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന.  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയുലട സമഗ വനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ അടനിസ്ഥഭാന
വനികേസന പദതനികേളഭാണച്ച് മുഖലമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്. 
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കകേരളത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുലട  ഉന്നമനലാം
ലക്ഷലലാംവചച്ച്  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  അടനിസ്ഥഭാന  സഇൗകേരലവനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളുലാം
കകേരളത്തനിലന്റെ ജലസമ്പത്തച്ച് നനിലനനിര്തന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കുളങ്ങളുലടയുലാം കതഭാടുകേളുലടയുലാം
കേനഭാലകേളുലടയുലാം  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം നബഭാര്ഡച്ച്  സ്കതീമനിലലാം  കസ്റ്ററച്ച്  പഭാന
സ്കതീമനിലലാം ഉളലപടുത്തനി കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് വനിവനിധ പദതനികേള കകേരള ലഭാന്റെച്ച്
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

ഇതുകൂടഭാലത Soil Conservation Department, SC/ST Department, Social
Justice  Department  ADAK,  BRC,  LSGD  തുടങ്ങനിയ   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള
എലനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നബഭാര്ഡനിലന്റെ
RIDF  XXII  സ്കതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  26  പദതനികേളക്കഭായനി  8561.88  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി  G.O.(Rt)No.78/2017/AGRI dated 28-1-2017 പ്രകേഭാരവുലാം, അരൂര്
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏഴപുന്ന  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ഫഭാലാംകറഭാഡച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി G.O.(Rt) No.245/2017/LSGD dated 28-1-2017 പ്രകേഭാരലാം
39.24 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

അനുവദനിച തുകേയുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ലകേഭാലലാം - 607.64 ലക്ഷലാം

ആലപ്പുഴെ - 360.34 ലക്ഷലാം

കകേഭാടയലാം - 529.65 ലക്ഷലാം

എറണഭാകുളലാം - 189.89 ലക്ഷലാം

തൃശ്ശൂര് - 6739.02 ലക്ഷലാം

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് - 104.92 ലക്ഷലാം

കേണ്ണൂര് - 69.66 ലക്ഷലാം

ആലകേ - 8601.12 ലക്ഷലാം

തനതച്ച് പചക്കറനി കൃഷനി

8 (3099)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനവര്ഷങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  തനതച്ച്  പചക്കറനി  ഉത്പഭാദനലാം
എത്രയഭായനിരുന; ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കകേരളത്തനിലല
തനതച്ച് പചക്കറനി ഉത്പഭാദനലാം എത്രലയന്നച്ച് പറയഭാകമഭാ;
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(ബനി) ലടറസച്ച് പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ; പദതനി

വഴെനി എലന്തെഭാലക്ക സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിയ്ക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപണനലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതരസലാംസ്ഥഭാനതനനിനലാം ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന പചക്കറനികേള വനിഷവനിമുകമഭാകണഭാ

എന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള

എലന്തെഭാലക്കലയന്നച്ച് പറയഭാകമഭാ;

(ഇ)  വനിഷലനിപ്ത  പചക്കറനികേള  കകേരളത്തനികലക്കച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതുമഭായനി

ബനലപടച്ച്  എവനിലടലയങ്കനിലലാം കകേസച്ച് എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര കകേസുകേളഭാണച്ച് കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു

വര്ഷലാം ഇത്തരത്തനില് എടുത്തനിട്ടുളളതച്ച്; ഇതനികന്മല് എന്തെച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ലവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനില് വഴെനി  പചക്കറനി

കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനച്ച്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള;

ഏലതഭാലക്ക ജനിലയനിലഭാണച്ച് ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  തനതച്ച്  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനലാം

സലാംബനനിചച്ച്  എക്കകണഭാമനികച്ച്  &  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികച്ച്  വകുപച്ച് പുറലപടുവനിച സ്ഥനിതനിവനിവര

കേണക്കുകേള  ചുവലട കചേര്ക്കുന:

2011-12 - 5.55 ലക്ഷലാം ടണ്

2012-13 - 5.51 ലക്ഷലാം ടണ്

2013-14 - 5.57 ലക്ഷലാം ടണ്

2014-15 - 5.98 ലക്ഷലാം ടണ്

2015-16 - 6.28 ലക്ഷലാം ടണ്

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  വനിവനിധ  ഏജനസനികേള  ഉലഭാദനിപനിച

പചക്കറനികേളുലട   കേണക്കുകേള  കശഖരനിച്ചുവരുന.  കൃഷനി  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പചക്കറനി

ഉലഭാദന പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവലര  164623.998  ലമടനികേച്ച് ടണ് പചക്കറനി അധനികേമഭായനി

ഉലഭാദനിപനിചതഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ലടറസച്ച്  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കച്ച്  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  ലലതകേള
നട്ടുപനിടനിപനിച  25  കഗഭാബഭാഗുകേള  അടങ്ങനിയ  2,000  രൂപ  വനില  വരുന്ന  ഒരു
യൂണനിറനിനച്ച്  1,500 രൂപ സബ്സനിഡനികയഭാലട കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച് നല്കുന. 2016-17-ല്
40,000  കഗഭാബഭാഗച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള  (25  കഗഭാബഭാഗുകേള)  അടങ്ങനിയതച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കേഭാനുലാം കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളനില് നല്കേനിയ കഗഭാബഭാഗുകേളനില്  ആവര്ത്തന കൃഷനി
ലചേയ്യുവഭാനുലാം സഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.  ഇതുവലര  36282  കഗഭാബഭാഗച്ച് യൂണനിറ്റുകേള
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ലടറസച്ച്  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനി
പനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ  'ഹരനിത നഗരനി  '   പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

(സനി)  നല കൃഷനിമുറകേള  (ജനി.എ.പനി)  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച് സുരക്ഷനിതമഭായ പഴെലാം,
പചക്കറനികേള ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  407  ക്ലസ്റ്ററുകേള രൂപതീകേരനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.  ഒരു  ക്ലസ്റ്ററനില്  15  മുതല്  25  ലഹക്ടര്  സ്ഥലത്തച്ച്  നല  കൃഷനിമുറകേള
പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേര്ശന കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണച്ച്  കൃഷനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ഒരു ലഹക്ടറനിനച്ച് 3000 രൂപയഭാണച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതച്ച്. 

കേര്ഷകേരുലട കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തലന്ന ലലജവവളലാം ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു കബഭാക്കനില് 10 റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്, 10 മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച് എന്നതീ ക്രമത്തനില് 2920
ലലജവവള നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  യൂണനിറച്ച് ഒന്നനിനച്ച്
5,000  രൂപ  വതീതവുലാം  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  യൂണനിറനിനച്ച്  7,500  രൂപ  വതീതവുലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു.

കകേരളത്തനിലല 14 ജനിലകേളനില് നല കൃഷനിമുറകേള (ജനി.എ.പനി) പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
സുരക്ഷനിതമഭായ  പഴെലാം,  പചക്കറനികേള  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കലപട
407 ക്ലസ്റ്ററുകേളനില് നനിനള്ള ഉലന്നങ്ങള “കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് ”എന്ന കലബലനില് കൃഷനി
വകുപച്ച് ഇഇൗ വനിഷു മുതല് വനിപണനലാം നടതന്നതഭാണച്ച്. ലലജവ പചക്കറനി വനിപണനലാം
നടതന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലല എലഭാ ജനിലകേളനിലമഭായനി  66  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള
സ്ഥഭാപനിച്ചു.  ലലജവ കൃഷനി നടതന്ന കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം പചക്കറനികേള സലാംഭരനിചച്ച്
കഗഡനിലാംഗച്ച്,  പഭാക്കനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി  ലറസനിഡനസച്ച്  അകസഭാസനികയഷനനില്  വനിലന
നടതന്നതനിനച്ച് 18 ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കച്ച് 3.00 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന.
ടനി  രതീതനിയനില്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന  ഇഇൗ  കലബലനില്  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടച്ച്  കൂടനി
ഇകക്കഭാകഷഭാപച്ച്   മുഖഭാന്തെരലാം വനിലന നടതന്നതനിനച്ച്   കേനികലഭായച്ച്  5  രൂപ നനിരക്കനില്
കപ്രഭാത്സഭാഹന തുകേ നല്കുന.

(ഡനി)  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനതനനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പചക്കറനികേള  വനിഷ
വനിമുകമഭാകണഭാ  എന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലാം  കൃഷനി വകുപ്പുലാം സലാംയുകമഭായനി സുരക്ഷനിത ഭക്ഷല ഉലഭാദനവുലാം
വനിപണനവുലാം   എന്ന  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  കേതീടനഭാശനിനനി
അവശനിഷ്ട വനിഷഭാലാംശ പരനികശഭാധന ലകബഭാറടറനിയനിലല  ഉകദലഭാഗസ്ഥര് മഭാര്ക്കറനില്
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നനിനലാം  പഴെലാം,  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്  വനിഷഭാലാംശത്തനിലന്റെ  കതഭാതച്ച്
ലവള്ളഭായണനിയനിലല കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ്ട പരനികശഭാധനഭാലഭാബനില് പരനികശഭാധനിചച്ച്
വനിവരലാം  പരസലലപടുതനണച്ച്.  കൂടഭാലത  വനിഷഭാലാംശ  പരനികശഭാധനയഭായനി  കകേരളത്തനില്
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം
എന്നതീ ജനിലകേളനില് ലഭാബച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

(ഇ)  വനിഷലനിപ്ത  പചക്കറനികേള  കകേരളത്തനികലയച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതുമഭായനി
ബനലപടച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  കൃഷനി  വകുപനിനച്ച്  അധനികേഭാരമനില.
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നനിയമപരമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
വകുപഭാണച്ച്.

(എഫച്ച്) 1. പഭാര്ടനിസനികപററനി ഗലഭാരന്റെനി സ്കതീലാം മുകഖനയുള്ള ലലജവപചക്കറനി
കൃഷനി  രതീതനികേള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം പ്രചേരനിപനിക്കുകേയുലാം
കൂടുതല് സ്ഥലങ്ങളനികലയ ച്ച്ക്കച്ച് വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു വരുന. 213
കലഭാക്കല്  ഗ്രൂപ്പുകേളനിലഭായനി  723  ലഹക്ടര്  സ്ഥലത്തച്ച്  ലലജവ
പചക്കറനി കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

നഭാടന  പചക്കറനിയനിനങ്ങള  ഉളലപലട  പചക്കറനികൃഷനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗുണകമന്മയുള്ള പചക്കറനി ലലതകേള
വനിതരണലാം  ലചേയ്തുവരുന.  പചക്കറനി,  വഭാഴെ  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള
ഇനഷസറനസച്ച് പരനിരക്ഷ സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  വനിളനഭാശത്തനിനച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  വഭായ ച്ച്പഭാ  തനിരനിചടവച്ച്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
2% പലനിശ സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുന. 

2. പചക്കറനി  കൃഷനിയനില്  വനിജഭാന  വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  സഭാകങ്കതനികേവനിദലഭാ  വനികേസനവുലാം  വലഭാപനവുലാം
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ലസമനിനഭാറുകേള  കേര്ഷകേ  സമ്പര്ക്ക
പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവ  സലാംഘടനിപനിക്കുന.  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി
പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  പഠനയഭാത്രകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

3. പചക്കറനികൃഷനിയനിലല  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള  വലഭാപനി
പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഡകമഭാണ്സച്ച് കടഷനുകേള,  പങ്കഭാളനിത്ത
ഗകവഷണ  പദതനികേള,  തതീവ്രയത  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവ
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.
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4. ഗുണകമന്മയുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കളുലട ഉലഭാദനവുലാം വനിതരണവുലാം
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  ആലത്തൂരുള്ള
കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  വനിത്തച്ച്  സലാംസ്കരണശഭാലയനില്   നനിനലാം  80
ലമടനികേച്ച്  ടണ്  പചക്കറനി  വനിതകേളുലാം  7  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  മറച്ച്
നടതീല് വസ്തുക്കളുലാം ഉലഭാദനിപനിചച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 5  കകേഭാടനി രൂപയുലട പചക്കറനി
വനികേസന  പദതനികേളഭാണച്ച്  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  വഴെനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്.

നഗര  പ്രകദശങ്ങളനിലല  വതീട്ടുവളപ്പുകേളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതനിനുലാം വനിഷവനിമുകമഭായ പചക്കറനികേള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി കേഇൗണ്സനില്,
'ഹരനിതനഗരനി  '  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്   ലലജവകൃഷനിക്കച്ച്
പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില്
പ്രഭാകദശനികേ  ഗ്രൂപ്പുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം   അവലരലക്കഭാണച്ച്  കൃഷനി  ലചേയനിചച്ച്  ഇഇൗ
കൃഷനിയനിടങ്ങലള  ലലജവ കൃഷനിയനിടങ്ങളഭായനി സഭാക്ഷലലപടുതകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന  PGS
(Participatory  Guarantee  System)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
കേഇൗണ്സനില് ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  

ലലജവ കൃഷനിക്കച്ച് നല്കേനിവരുന്ന കപ്രഭാത്സഭാഹനങ്ങള

9 (3100) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച്  എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ലലജവ  കൃഷനിയുലട  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
നൂതന പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലലജവ  പചക്കറനികേള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഓകരഭാ  വതീടനിലലാം  മനിനനി
കപഭാളനി ഹഇൗസുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന പദതനി നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ലലജവ  കൃഷനിയനില്  മനികേച  പ്രവര്ത്തന ലാം  നടതന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം നനിലവനില് നല്കേനിവരുന്ന കപ്രഭാത്സഭാഹനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ഡനി)  മനികേച  രതീതനിയനില്  ലലജവ  കൃഷനി  നടതന്ന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി, കകേഭാര്പകറഷന എന്നനിവയച്ച് അവഭാര്ഡച്ച് നല്കുനകണഭാ;

(ഇ)  കേര്ഷകേരുലട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തലന്ന  ലലജവവള  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നനിലവനില് സബ്സനിഡനി നല്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ലലജവ  കൃഷനിയുലട  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  അനുവദനിച  1000  ലക്ഷലാം  രൂപ  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി  ലചേലവഴെനിച്ചു  വരുന.
കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലകേളനില് നല കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച് സുരക്ഷനിതമഭായ
ഭക്ഷലവസ്തുക്കള ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  407  ക്ലസ്റ്ററുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഒരു
ക്ലസ്റ്ററനില് 15 മുതല് 25 ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച് നല കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച് കൃഷനി
വകുപനിലന്റെ  കേര്ശന  കമല്കനഭാടത്തനില്  കൃഷനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  14
ജനിലകേളനിലല  146  കബഭാക്കുകേളനിലലാം ക്ലസ്റ്റര് രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു
ക്ലസ്റ്ററനിനച്ച് 75,000/-രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുനണച്ച്. കേര്ഷകേരുലട
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തലന്ന ലലജവവളലാം ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു കബഭാക്കനില് 10
റൂറല്  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  10  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  എന്നതീ  ക്രമത്തനില്  2920  ലലജവ  വള
നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  (1460 റൂറല്   കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  +1460  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്)
ആരലാംഭനിച്ചു. റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച് യൂണനിറച്ച് ഒന്നനിനച്ച് 5000 രൂപ വതീതവുലാം മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്
യൂണനിറച്ച് ഒന്നനിനച്ച് 7500 രൂപ വതീതവുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു വരുന. നല കൃഷനി
മുറകേള  (ജനി.എ.പനി)  പഭാലനിചച്ച്  ക്ലസ്റ്ററുകേളനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളക്കച്ച്
ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന സഹനിതലാം പ്രകതലകേ പഭായനിലാംഗച്ച്  കലബലനിലാംകഗഭാടുകൂടനി
റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച്  അകസഭാസനികയഷനുകേളനില് വനിലന നടതന്നതനിനച്ച്  ഒരു ക്ലസ്റ്ററനിനച്ച്  3
ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ആലകേ 18 ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ലലജവ
പചക്കറനി  കൃഷനിക്കച്ച്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കേനി  വരുന.  കൂടഭാലത  ലലജവകൃഷനിയനില്
മനികേച പ്രവര്ത്തനലാം നടതന്ന നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം, മുനനിസനിപഭാലനിറനി, കകേഭാര്പകറഷന, ഗഭാമ
പഞഭായതകേള  എന്നനിവയച്ച്  അവഭാര്ഡച്ച്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  123  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പദതനിയഭായ  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനിവനികേഭാസച്ച്  കയഭാജന
പദതനിയനില്  50  ഏക്കര്  വതീതമുള്ള  119  ക്ലസ്റ്ററുകേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ
പരനിശതീലനവുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവുലാം  നല്കുനണച്ച്.  മഭാര്ക്കറനില്നനിനലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്  ലവള്ളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ
കകേഭാകളജനിലല കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ്ട പരനികശഭാധന ലഭാബനില് പരനികശഭാധനിചച്ച് ഫലലാം
പ്രസനിദലപടുതനണച്ച്.  ഇതുവഴെനി  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  യഥഭാര്ത്ഥ  ലലജവ  ഉലന്നങ്ങള
തനിരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുലാം. കൂടഭാലത കദശതീയ കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന ലലജവ കൃഷനി
വലഭാപനത്തനിനച്ച് ലഹക്ടറനിനച്ച്  20,000  രൂപ ലമഭാത്തലാം ലചേലവുകേണക്കഭാക്കനി അതനിലന്റെ
50%  സബ്സനിഡനിയുലാം  ലലജവ  സര്ടനിഫനികക്കഷനച്ച്  50  ലഹക്ടര്  സ്ഥലലാം  ഒരു
യൂണനിറഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  ഇതനിലന്റെ  സര്ടനിഫനികക്കഷനച്ച്  5,00,000  രൂപയുലാം
30'X8'X2.5' വലഭാപ്തനിയുള്ള മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച് യൂണനിറച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് 1,00,000
രൂപ  ലചേലവച്ച്  കേണക്കഭാക്കനി  50%  സബ്സനിഡനിയഭായ  50,000  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായമഭായനി
അനുവദനിക്കുന.
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(ബനി)  ഇല.  എന്നഭാല് അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് മനിനനി കപഭാളതീഹഇൗസുകേള
വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലകേളനില്  നല  കൃഷനിമുറകേള   പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
സുരക്ഷനിതമഭായ ഭക്ഷലവസ്തുക്കള ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 407 ക്ലസ്റ്ററുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ഒരു ക്ലസ്റ്ററനില് 15 മുതല് 25 ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച് നല കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേര്ശന കമല്കനഭാടത്തനില് കൃഷനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  14
ജനിലകേളനിലല  146  കബഭാക്കുകേളനിലലാം ക്ലസ്റ്റര് രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു
ക്ലസ്റ്ററനിനച്ച്  75,000  രൂപ വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു വരുന.  കേര്ഷകേരുലട
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തലന്ന ലലജവവളലാം  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു കബഭാക്കനില് 10
റൂറല്  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്,  10  മണ്ണനിര   കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  എന്നതീ  ക്രമത്തനില്  2920  ലലജവ  വള
നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേള (1460 റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്+1460 മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്) ആരലാംഭനിച്ചു. റൂറല്
കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  യൂണനിറച്ച്   ഒന്നനിനച്ച്  5000  രൂപ  വതീതവുലാം  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്   യൂണനിറച്ച്
ഒന്നനിനച്ച് 7,500 രൂപ വതീതവുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു വരുന. 

നല  കൃഷനി  മുറകേള  (ജനി.എ.പനി)  പഭാലനിചച്ച്  ക്ലസ്റ്ററുകേളനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന
പചക്കറനികേളക്കച്ച്  ജനി.എ.പനി  സര്ടനിഫനികക്കഷന  സഹനിതലാം  പ്രകതലകേ  പഭായനിലാംഗച്ച്
കലബലനിലാംകഗഭാടുകൂടനി റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച് അകസഭാസനികയഷനുകേളനില് വനിലന നടതന്നതനിനച്ച്
ഒരു ക്ലസ്റ്ററനിനച്ച്  3  ലക്ഷലാം രൂപ  വതീതലാം  ആലകേ  18  ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി.
കൂടഭാലത  കദശതീയ  കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന  ലലജവകൃഷനി  വലഭാപനത്തനിനച്ച്  ലഹക്ടറനിനച്ച്
20,000  രൂപ  ലമഭാത്തലാം  ലചേലവുകേണക്കഭാക്കനി  അതനിലന്റെ  50%  സബ്സനിഡനിയുലാം
ലലജവ  സര്ടനിഫനികക്കഷനച്ച്  50  ലഹക്ടര്  സ്ഥലലാം  ഒരു  യൂണനിറഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി
ഇതനിലന്റെ  സര്ടനിഫനികക്കഷനച്ച്  5,00,000  രൂപയുലാം  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  30'X8'X2.5'  വലഭാപ്തനിയുള്ള   കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  യൂണനിറച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് 1,00,000 രൂപ ലചേലവച്ച് കേണക്കഭാക്കനി 50%  സബ്സനിഡനിയഭായ
50,000 രൂപയുലാം ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിക്കുനണച്ച്.

(ഡനി)  മനികേച  രതീതനിയനില്  ലലജവ  കൃഷനിനടതന്ന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നനിവയച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്  അവഭാര്ഡച്ച്
നല്കുനണച്ച്.

(ഇ)  കേര്ഷകേരുലട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തലന്ന  ലലജവവള  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  നനിലവനില്  സബ്സനിഡനി  നല്കുനണച്ച്.  ലലജവവളലാം  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു  കബഭാക്കനില്  10  റൂറല്  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്,  10  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  എന്നതീ  ക്രമത്തനില്
2920 ലലജവവള നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേള  (1460 റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  +1460 മണ്ണനിര
കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്,)  ആരലാംഭനിച്ചു.   റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  യൂണനിറച്ച്  ഒന്നനിനച്ച്  5000  രൂപ വതീതവുലാം
മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  യൂണനിറനിനച്ച്  7500  രൂപ  വതീതവുലാം  ധനസഹഭായലാം  നലനി  വരുന.
കദശതീയ കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേരുലട കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
തലന്ന 30'X8'X2.5'  വലഭാപ്തനിയുള്ള മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച് യൂണനിറച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ലമഭാത്തലാം  1  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവച്ച് കേണക്കഭാക്കനി അതനിലന്റെ  50  ശതമഭാനലാം സബ്സനിഡനിയഭായനി
50,000 രൂപ അനുവദനിചച്ച് വരുന.
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കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹന പദതനികേള

10 (3101)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തരനിശച്ച്  ഭൂമനികേളനില് കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം തദസഭാരഭാ  ലനല്കൃഷനിയുലാം മറച്ച്
അനുബന  കൃഷനികേളുലാം  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തെങ്കനിലലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് പലനിശരഹനിത വഭായ്പ നല്കുന്നതനിനുലാം
കൃഷനിക്കച്ച് വനിള ഇനഷസറനസച്ച് പരനിരക്ഷ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേര്  ഇങ്ങലന  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഉലന്നങ്ങളക്കച്ച്  ഇടനനിലക്കഭാലര
ഒഴെനിവഭാക്കനി നലഭായമഭായ വനില ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹന പദതനിപ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേരലനല്കൃഷനി,  മറച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുലട
ഉല്പഭാദനലാം എന്നനിവ എത്ര ശതമഭാനലാം വര്ദനിചനിട്ടുണച്ച് ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനികേള  മഭാപനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി  കൃഷനി
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചച്ച്  വരുനണച്ച്.  2008-ലല  കകേരള  ലനല്
വയല് തണ്ണതീര്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള ഡഭാറഭാബഭാങ്കച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം
തരനിശുനനിലങ്ങള  മഭാപനിലാംഗച്ച്  നടതന്നതനിനുമഭായനി  കകേരളഭാ  കസ്റ്ററച്ച്  റനികമഭാടച്ച്ലസനസനിലാംഗച്ച്  &
എനവകയഭാണ്ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെര്  (ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ഇ.സനി)-യുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയുള്ള
പദതനിക്കച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 2016-17  വര്ഷലാം ഇതനികലയഭായനി  50  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്. വനിശദമഭായ പദതനി ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ഇ.സനി.
തയഭാറഭാക്കനിവരുന. ലനല്കൃഷനിക്കച്ച് ഉപയുകമഭായ ഭൂമനിയുലട പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കൃഷനിഭവന തലത്തനില് ലഭലമഭായ തരനിശുനനിലങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
2900 ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച് തരനിശു കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ആയതനികലയഭായനി ഒരു
ലഹക്ടറനിനച്ച്  30000  രൂപ നനിരക്കനില്  (ഭൂമനി കൃഷനി ലചേയഭാനഭായനി  വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന്ന ഉടമസ്ഥനച്ച്
ലഹക്ടറനിനച്ച്  5000  രൂപയുലാം  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന കേര്ഷകേനച്ച്  കൃഷനി  ലചേലവുകേളക്കഭായനി
25000 രൂപ എന്ന കേണക്കനിനച്ച്) ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

(ബനി)  നനിലവനില്  ലനല്കൃഷനിക്കച്ച്  പരനിശരഹനിത  വഭായ്പ  നല്കേനി  വരുനണച്ച്.
കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കച്ച് ഇനഷസറനസച്ച്  പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി വകുപച്ച്
സലാംസ്ഥഭാന  വനിള  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനിയുലാം  കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള
സലാംയുകമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാധനിഷനിത  വനിള  ഇനഷസറനസച്ച്,  പ്രധഭാനമനനി
ഫസല്   ബതീമഭാകയഭാജന,  കകേരവൃക്ഷ  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  എന്നതീ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന.
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(സനി)  കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്,  ആനയറ,  മരടച്ച്,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ,  കവകങ്ങരനി,
സുല്ത്തഭാന  ബകത്തരനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലള്ള  ലമഭാത്തവലഭാപഭാര  വനിപണനികേളനിലലാം,
ലകേഭാലലാം, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാടയലാം, ഇടുക്കനി, തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 5 ജനിലഭാ
സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  ലനല്കേര്ഷകേരനില് നനിനള്ള ഉലന്നങ്ങള  ഇടനനിലക്കഭാലര
ഒഴെനിവഭാക്കനി  കനരനിടച്ച്  വനിപണനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച്  കലലലാം  ലചേയച്ച്   വനിപണനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലണച്ച്.  ആഴ്ചയനില്  നനിശ്ചനിത  കലല  ദനിവസങ്ങളനില്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങള  കനരനിടച്ച്  എത്തനിക്കുകേയുലാം  അടനിസ്ഥഭാന  വനില
നനിശ്ചയനിചച്ച്  കലലത്തനിലൂലട  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നതുമൂലലാം  നലഭായവനില  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സഭാധനിക്കുലാം.  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത കേര്ഷകേര്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേളുലാം പഴെങ്ങളുലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  നലഭായവനില  നല്കേനി  സലാംഭരനിചച്ച്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  ചേനിലറ
വനിലനശഭാല  വഴെനി  വനിലന  നടതനണച്ച്.  കേര്ഷകേരനില്  നനിനള്ള  ഉലന്നങ്ങള
വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.-യുലട കനതൃതസത്തനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഉടനതീളലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്ന  സസഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേളനില്  എത്തനിചച്ച്  കലലത്തനിലൂലട  കൂടഭായനി  വനിപണനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിലൂലട  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നലഭായവനില  ലഭനിക്കുന.  ലനലനിനച്ച്  നലഭായവനില
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ തഭാങ്ങുവനില പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം
സനിവനില്  സലലപസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  ലനലച്ച് ല്ല്  സലാംഭരനിച്ചുവരുന.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
ലനലനിനച്ച്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന  തഭാങ്ങുവനില  കകേരളത്തനിലല  കേര്ഷകേലര  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം
കുറവഭായതുലകേഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഒരു   ഉയര്ന്ന  സലാംഭരണ  വനിലയഭാണച്ച്
ലനലച്ച് ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത തഭാങ്ങുവനില കേനികലഭായച്ച്
14.70  രൂപയുലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സലാംഭരണ  വനില  കേനികലഭായച്ച്  22.50
രൂപയുമഭാണച്ച്.  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനിലൂലട  ലനല്കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഇടനനിലക്കഭാലര
ഒഴെനിവഭാക്കനി നലഭായമഭായ വനില ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുന.

(ഡനി) കേര ലനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി ഏകേകദശലാം 4953 ലമ.ടണ് ലനലച്ച് ല്ല്
ഉലഭാദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  മനിക്ക  സ്ഥലങ്ങളനിലലാം  ലകേഭായച്ച്  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലകേഭായ്തു കേഴെനിഞ്ഞഭാല് മഭാത്രകമ  ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ കേണക്കച്ച് വലകമഭാവുകേയുള.
2016-17-ലല  പചക്കറനി  ഉലഭാദനലാം  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള  കേണക്കഭാക്കനി
വരുന്നകതയുള.

നനിറവച്ച് പദതനി

11  (3102) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന നനിറവച്ച് പദതനി
കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  ഇതനിനഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  ഗുണങ്ങളഭാണച്ച്  ഉണഭാവുകേ;
വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം   

(എ) ഇല. 2016-17-ലല വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് നനിറവച്ച് പദതനി ഉളലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

തരനിശച്ച് ഭൂമനികേളനിലല കൃഷനി

12 (3103) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന ലപഭാതുസ്ഥലങ്ങളനില് കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്;  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നകശഷലാം ഇത്തരത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  നഭാമമഭാത്രമഭായ  കൃഷനി  നടക്കുന്ന  സ്ഥലങ്ങളനില്  കൃഷനി
വകുപനിലന്റെ  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ശഭാസതീയമഭായനി  കൃഷനി  ലചേയച്ച്  അവനിടങ്ങളനില്
ഔടച്ച്-ലലറ്റുകേള  ഒരുക്കനി  ഉത്പന്നങ്ങള  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പുതനിയതഭായനി 2900
ലഹക്ടര്  സ്ഥലത്തച്ച്  തരനിശു  നനിലത്തനില്  ലനല്കൃഷനിയനിറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  2752.09
ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച്  കേര ലനല്കൃഷനി ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  94  ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച്
ഒരുപ്പൂനനിലത്തനില്  ഇരുപ്പൂകൃഷനി  അധനികേമഭായനി  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  തരനിശഭായനി
കേനിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളനില് കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് പചക്കറനി വനികേസന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ഒരു ലഹക്ടറനിനച്ച്  30,000 രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണച്ച്.  (കേര്ഷകേനച്ച്
25,000 രൂപയുലാം  കൃഷനി  ഭൂമനിയുലട  ഉടമസ്ഥനച്ച്  5000  രൂപയുലാം  നല്കുന).  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  700  ലഹക്ടര്
സ്ഥലത്തച്ച്  പചക്കറനി  കൃഷനിയനിറക്കഭാനഭായനി  2016-17-ലല  പചക്കറനി  വനികേസന
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  210  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുവലര  477
ലഹക്ടര് തരനിശുനനിലങ്ങളനില് കൃഷനിയനിറക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   ബഭാക്കനി സ്ഥലത്തച്ച്
കൃഷനിയനിറക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   നനിലവനില്  നഭാമമഭാത്രമഭായനി  പചക്കറനി  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളനില്
കൃഷനിക്കഭായനി  കൂടുതല്  സ്ഥലലാം  ലഭലമഭാലണങ്കനില്  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിചച്ച്  ക്ലസ്റ്റര്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കൃഷനി  ലചേയഭാനുലാം  ഇഇൗ  ക്ലസ്റ്ററുകേലള  കഗഡച്ച്  ലചേയ്കതഭാ
അലഭാലതകയഭാ അവനിടങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള വനില്പന നടത്തഭാന
ക്ലസ്റ്റര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം പചക്കറനി വനികേസന പദതനിയനില് സഹഭായലാം
നല്കേനി വരുനണച്ച്.
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ലനല് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പമ്പനിലാംഗച്ച് സബ്സനിഡനി

13 (3104) ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  ലനല്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കുവഭാനുളള  പമ്പനിലാംഗച്ച്
സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് എത്ര കുടനിശനികേയുലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കുടനിശ്ശേനികേ അടനിയന്തെരമഭായനി നല്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  2.95  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില്
നല്കുവഭാനുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  പമ്പനിലാംഗച്ച്  സബ്സനിഡനി കുടനിശ്ശേനികേ  ലകേഭാടുതതതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി  അഡതീഷണല്
ആതലലറകസഷന  മുകഖന  14.48  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്
ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. ലഭലമഭായഭാലടന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കച്ച്

14 (3105) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഭൂമനി  തരലാംതനിരനിവച്ച്  സലാംബനനിച  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനി  മഭാപനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്ന
പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി എകന്നക്കച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഭൂമനി  തരലാംതനിരനിവച്ച്  സലാംബനനിച  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കച്ച്  സൃഷ്ടനിക്കല് എന്ന
പുതനിയ പദതനിക്കഭായനി 2016-17-ലല ബഡ്ജറനില് മണ്ണു പരലകവഷണ സലാംരക്ഷണ വകുപനിനച്ച്
കടഭാക്കണ് അഡസഭാനസഭായനി  1000  (ആയനിരലാം  രൂപ മഭാത്രലാം)  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.
22-2-2017-ലല  ജനി.ഒ  (ആര്.റനി)  194/2017/എഡനി നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  15
ലക്ഷലാം  രൂപ   (പതനിനഞച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  ലചേലവനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  തുകേ  ധനനഃപുനര്വനിനനികയഭാഗലാം  വഴെനി
കേലണതവഭാന  ടനി  ഉത്തരവനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  2017-18  വര്ഷകത്തയച്ച്  ഇഇൗ
പദതനിക്കഭായനി  ബജറനില്  തുകേലയഭാനലാം  അനുവദനിചനിടനില.  5  വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.



78       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

കതങ്ങഭാ സലാംഭരണലാം

15 (3106) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  ഭവന  വഴെനി  കകേരലഫഡച്ച്/നഭാലഫഡച്ച്  നടത്തനിവന്നനിരുന്ന  കതങ്ങഭാ
സലാംഭരണലാം  നനിര്ത്തനിവചതച്ച്  എനമുതലഭാണച്ച്;  നനിര്ത്തഭാനുണഭായ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേര  കേര്ഷകേര്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  കതങ്ങ  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങ്കനിലലാം
സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലകണഭാ;  എന്തെച്ച്  വനിലവചഭാണച്ച്  കതങ്ങ  എടുക്കുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  കതങ്ങയുലട  വനില  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഉടനതലന്ന  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനി  ഭവന വഴെനി  കതങ്ങഭാ സലാംഭരണലാം പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലപഭാതുവനിപണനിയനില്  നഭാളനികകേര  വനില  വളലര  തഭാഴ്ന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേലര   സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നലഭായമഭായ  തഭാങ്ങുവനില  പ്രഖലഭാപനിചച്ച്
പചകത്തങ്ങ  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  388  കൃഷനി  ഭവന  മുകഖന  സലാംഭരനിക്കുകേയുണഭായനി.
നനിലവനില്  നഭാളനികകേരത്തനിലന്റെ  കേകമ്പഭാള  വനില  ഉയര്നനനില്ക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണച്ച്
സലാംഭരണലാം നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

വനിപണനി  ഇടലപടല്  ആവശലമഭാവുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില് പചകത്തങ്ങഭാ  സലാംഭരണലാം
ശകനിലപടുതന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  കൂടനിയഭാകലഭാചേന നടതകേയുലാം സലാംഭരണലാം ഉഇൗര്ജനിത
ലപടുതന്നതുലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതുലാം,  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതുലാം  സലാംബനനിചച്ച്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണച്ച്.

ജഭാക്കച്ച് ഫ്രൂടച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്

16 (3107)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലവറനിലപഭാറ എകച്ച് സര്വ്വതീസ് ലമന കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് കകേഭാളനനി സലാംഘത്തനിലന്റെ
ജഭാക്കച്ച്  ഫ്രൂടച്ച്  പഭാര്ക്കച്ച്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച  അകപക്ഷയനില്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില്, ഇതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലവറനിലപഭാറ എകച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് ലമന കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് കകേഭാളനനി സലാംഘത്തനിലന്റെ
നനികവദനലാം  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വകുപച്ച് ഡയറക്ടര്ക്കുലാം
ചേതീഫച്ച്  എകനികേഡ്യൂടതീവച്ച്  ഒഭാഫതീസര്,  ലവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനിലനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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കേര്ഷകേ ലപനഷന 

17 (3108) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് കേര്ഷകേ ലപനഷന നനിലവനില് ഏതുമഭാസലാം വലരയഭാണച്ച്
വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മറച്ച് കക്ഷമ ലപനഷനുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതുകപഭാലല കേര്ഷകേരുലട
ലപനഷന വനിതരണലാം ലചേയഭാന എലന്തെങ്കനിലലാം തടസ്സമുകണഭാ എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനന്തെപുരലാം - നവലാംബര് 2015 വലര

ലകേഭാലലാം, ആലപ്പുഴെ, പത്തനലാംതനിട, ഇടുക്കനി - ജനുവരനി 2016 വലര

എറണഭാകുളലാം - മഭാര്ചച്ച് 2016 വലര

കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര് - ലഫബ്രുവരനി 2016 വലര

പഭാലക്കഭാടച്ച്, മലപ്പുറലാം - ഡനിസലാംബര് 2015 വലര

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് - ജൂണ് 2016 വലര

കേണ്ണൂര് -  മഭാര്ചച്ച് 2016 വലര

വയനഭാടച്ച് - ലഫബ്രുവരനി 2016 വലര

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് - ഏപ്രനില് 2016 വലര

2016  ജൂണനിലല  പുതുക്കനിയ  ലപനഷന  തുകേയഭായ  1000  രൂപ  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം വനിതരണലാം നടത്തനിക്കഴെനിഞ.

(ബനി) കുടനിശ്ശേനികേ തതീര്ത്തച്ച് ലപനഷന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  അനര്ഹരഭായ  ആളുകേളുലട  കപരച്ച്  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള
കേഭാലതഭാമസമഭാണച്ച്  ലപനഷന  വനിതരണലാം  ലലവകുന്നതനിലന്റെ  പ്രധഭാന  തടസ്സലാം.  പുതുക്കനിയ
മഭാനദണ്ഡലാം 3-3-2017-ല് അലാംഗതീകേരനിചച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ലപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ വനിതരണലാം ഉടലന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കേര്ഷകേ കസവഭാകകേന്ദ്രങ്ങള

18 (3109)  ശതീ  .    മുരളനി ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കജവ  കേഭാര്ഷനികേ  നയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നകശഷലാം എത്ര കേര്ഷകേ കസവഭാകകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി;
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(ബനി) നനിലവനില് എവനിലടലയലഭാലാം കേര്ഷകേ കസവഭാകകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്;

(സനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  കേര്ഷകേ  കസവഭാകകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങഭാന  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലലജവകേഭാര്ഷനികേ  നയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേര്ഷകേ  കസവഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിടനില.  എന്നഭാല് സലാംസ്ഥഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച്  &
സര്വ്വതീസച്ച് ലഡലനിവറനി എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലതരലഞ്ഞടുത്ത 64
കബഭാക്കച്ച്  പ്രകദശത്തച്ച്  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിചച്ച്
വരുന.  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അനുവദനിചച്ച്  ലസന്റെറുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിലവനില്  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത
കബഭാക്കുകേളനിലഭാണച്ച് അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിചച്ച് വരുന്നതച്ച്.  എലഭാ
കബഭാക്കുകേളനികലക്കുലാം  അകഗഭാസര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.

കേരതീപ്ര, ലലമലലാം പഞഭായതകേളനിലല ലനല്കൃഷനി നഭാശലാം

19 (3110) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളചയുലട  ഫലമഭായനി  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
കേരതീപ്ര, കമലലാം പഞഭായതകേളനില് ഉണഭായ ലനല്കൃഷനിയുലട നഭാശലാം സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വരളചയുലട ഭഭാഗമഭായനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് മറച്ച് വനിളകേളക്കുണഭായ നഭാശലാം
തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  അര്ഹമഭായ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരതീപ്ര  പഞഭായത്തനില്  35.18  ലഹക്ടര്  ലനല്കൃഷനിയുലാം  ലലമലലാം
പഞഭായത്തനില്  7  ലഹക്ടര് ലനല്കൃഷനിയുലാം  വരളചമൂലലാം  നശനിചനിട്ടുണച്ച്  എന്നഭാണച്ച് ഇകപഭാള
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മറച്ച്  വനിളകേളക്കുലാം  നഭാശലാം
സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കൂന:
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വഭാഴെ - 21.2 ലഹക്ടര്

പചക്കറനി - 10 ലഹക്ടര്

കേനിഴെങ്ങച്ച് വനിള - 7 ലഹക്ടര്

കുരുമുളകേച്ച് - 1 ലഹക്ടര്

(സനി)  വരളചമൂലലാം  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള
അകപക്ഷകേള കൃഷനിഭവന വഴെനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനുസരനിച്ചുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാര
തുകേ ഉടലന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം

20  (3111)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നനിലവനില് നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം നടക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് എന്നച്ച് സലാംഭരണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന വര്ഷലാം നഭാളനികകേരലാം സലാംഭരനിച വകേയനില് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് എത്ര തുകേ
കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി അനുവദനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുണച്ച്; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പചനഭാളനികകേര  സലാംഭരണലാം നനിര്ത്തനിവയഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിടനില.
ലപഭാതു വനിപണനിയനില് നഭാളനികകേര വനില വളലര തഭാഴ്ന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില് നഭാളനികകേര
കേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നലഭായമഭായ  തഭാങ്ങുവനില  പ്രഖലഭാപനിചച്ച്  പചകത്തങ്ങഭാ
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  388  കൃഷനി  ഭവന  മുകഖന  സലാംഭരനിക്കുകേയുണഭായനി.  നനിലവനില്
കേകമ്പഭാള വനില ഉയര്ന നനില്ക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് തഭാങ്ങുവനിലകയക്കഭാള ഉയര്ന്ന
തുകേ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാല്  സലാംഭരണത്തനിലന്റെ  ആവശലകേതയനില.
എന്നഭാല് വനിലയനിടനിവുണഭായഭാല് പചകത്തങ്ങഭാ സലാംഭരണലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.

(സനി)  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരനിച  വകേയനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കുവഭാന കുടനിശ്ശേനികേ ഉണഭായനിരുന്ന മുഴവന തുകേയുലാം ലകേഭാടുതതതീര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

ലചേറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേ ലപനഷന

21 (3112) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേ ലപനഷന പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാണച്ച്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  അലാംഗതസലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കയഭാഗലതയുലാം
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലപനഷന തുകേ കുടനിശ്ശേനികേയുകണഭാ;എങ്കനില് ആയതച്ച് ലകേഭാടുത്തച്ച്
തതീര്ക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാര്ഷനികകേഭാലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനു പുറലമ കേര്ഷകേരുലട കക്ഷമലാം
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി 2011-12-ല് ആരലാംഭനിച ലപനഷന പദതനിയഭാണച്ച് ലചേറുകേനിട
നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേ  ലപനഷന  പദതനി.  പ്രതനിമഭാസലാം  400  രൂപയഭാണച്ച്  2011-12
കേഭാലയളവനില്  ലപനഷനഭായനി  നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച്.  ഇഇൗ  തുകേ  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം
മുതല്  പ്രഭാബലലകത്തഭാലട  1000  രൂപയഭാക്കനി  ഉയര്തകേയുണഭായനി.  പുതനിയ
ബഡ്ജറനില് ഇതച്ച് 1100 രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) 3-3-2017-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്)28/17/കൃഷനി നമ്പര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം
ലചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലപനഷന  നല്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്
കഭദഗതനി  വരുത്തനി  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  പുതുക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. 60  വയസ്സച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  10  ലസലന്റെങ്കനിലലാം കൃഷനി ലചേയ്യുന്ന/
ലചേയ്തുവരുന്നതുലാം  പരമഭാവധനി  2  ലഹക്ടര്  സ്ഥലലാം  വലര  കൃഷനി
ഭൂമനിയുള്ളവരുമഭായ  "കൃഷനി  മുഖല  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭാക്കനിയ
കേര്ഷകേനച്ച്" ഇഇൗ പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാന അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുലാം.

2. ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള ലമമ്പര്ഷനിപച്ച് ഫതീസച്ച്  25
രൂപ ആയനിരനിക്കുലാം.

3. കേര്ഷകേലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  ഒന്നരലക്ഷലാം  രൂപയനില്
തഭാലഴെയഭായനിരനിക്കണലാം.

4. സര്വ്വതീസനില് നനിനലാം വനിരമനിച സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്, ലപനഷന
ലലകേപറ്റുന്ന മറ്റു വനിഭഭാഗങ്ങള എന്നനിവര്ക്കച്ച്  കേര്ഷകേ ലപനഷനച്ച്
അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നതല.

5. കേഴെനിഞ്ഞ  പത്തച്ച്  ലകേഭാലമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  അതതച്ച്
പഞഭായതകേളനില്  കൃഷനി  ലചേയച്ച്  ജതീവനിച്ചുവരുന്നവര്ക്കഭാണച്ച്
പദതനിയനില് കചേരഭാന അര്ഹതയുള്ളതച്ച്.

6. വര്ഷങ്ങളഭായനി  വനികദശത്തച്ച്  കജഭാലനി  ലചേയച്ച്  മടങ്ങനിലയത്തനിയവര്ക്കച്ച്
കുറഞ്ഞതച്ച്  10  വര്ഷലമങ്കനിലലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  കജഭാലനി
ലചേയഭാല്  മറച്ച്  നനിബനനകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  കേര്ഷകേ  ലപനഷനച്ച്
അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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7. കേര്ഷകേ  ലപനഷനച്ച്  അകപക്ഷനിക്കുന്ന  വലകനിയുലട  കപരച്ച്  വനിവരങ്ങള
ബനലപട കൃഷനി ഓഫതീസര് സര്ടനിലലഫ ലചേകയണതുലാം ഓകരഭാ
മഭാസലത്തയുലാം കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന സമനിതനിയനില് അവതരനിപനിചച്ച്
അലാംഗതീകേഭാരലാം കതകടണതുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന മഭാസലാം മുതല്
ലപനഷന പദതനിയനില് അലാംഗതസലാം നല്കേഭാവുന്നതുമഭാണച്ച്.

8. ഒരു  കുടുലാംബത്തനില്  ഭഭാരലകക്കഭാ/ഭര്ത്തഭാവനികനഭാ  (ഒരഭാളക്കച്ച്)  മഭാത്രകമ
കേര്ഷകേ ലപനഷനച്ച് അര്ഹതയുള. ലപനഷന ലഭനിക്കുന്ന ആള
മരണമടഞ്ഞഭാല്  മറ്റു  വരുമഭാനങ്ങളനിലഭാത്തപക്ഷലാം  ജതീവനിത  പങ്കഭാളനിയച്ച്
ലപനഷന നല്കേഭാവുന്നതഭാണച്ച്.

9. കമല്നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നനിലവനില്  കേര്ഷകേ  ലപനഷന  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കുലാം
ബഭാധകേമഭായനിരനിക്കുലാം.

10. മകറലതങ്കനിലലാം  ലപനഷനുകേള്ളപക്ഷലാം  ഒരു  ലപനഷനച്ച്  മഭാത്രകമ
അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുകേയുള.

11. നനിലവനിലള്ള  ലനിസ്റ്റനില്നനിന്നച്ച്  ഇഇൗ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി
ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള തനിരലഞ്ഞടുകക്കണതഭാണച്ച്.

12. പുതനിയ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  തനിരലഞ്ഞടുക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
മുനകൂര് അനുമതനി കതകടണതഭാണച്ച്.

(സനി)  കേര്ഷകേ  ലപനഷന  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  9  മുതല്  16  മഭാസലാം  വലര
കുടനിശ്ശേനികേയുണച്ച്. ആയതച്ച് ലകേഭാടുതതതീര്ക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

വനിഷരഹനിത പചക്കറനി

22 (3113) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷ ലാം  വനിഷരഹനിത പചക്കറനി
ഉത്പഭാദനലാം എത്ര മഭാത്രലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന കേഴെനിഞ; വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുലട  വനിപണനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  ഇതുവഴെനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ഉചേനിതമഭായ  വനില  നല്കുന്നതനിനുലാം  കേഴെനിയുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  വനിശദ  വനിവരലാം
നല്കുകമഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  വഴെനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനികേള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ലല പചക്കറനി ഉലഭാദനലാം സലാംബനനിച യഥഭാര്ത്ഥ കേണക്കുകേള
ലഭലമഭായനി  വരുന്നകതയുള. മുന വര്ഷലത്തക്കഭാള 10%  വലര ഉലഭാദനവര്ദനവഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്. എന്നഭാല് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഇകപഭാള ഉണഭായനിട്ടുള്ള കേടുത്ത വരളച
മൂലലാം ഉകദ്ദേശലക്ഷലത്തനിലലതവഭാന പ്രയഭാസമഭാലണന്നഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കലപടുന്നതച്ച്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേളക്കച്ച് നലഭായവനില നല്കേനി
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  സലാംഭരനിക്കുന.  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനച്ച്  കൃഷനി
വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലള്ള  ആറച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  ലമഭാത്ത  വനിപണനികേളനിലലാം  അഞച്ച്  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  സഇൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഓകരഭാ  വനിപണനിയനിലലാം  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുള്ള കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് തങ്ങളുലട ഉലന്നങ്ങള പ്രസ്തുത വനിപണനികേള മുകഖന കലലലാം
ലചേയച്ച്  വനില്ക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ഇങ്ങലന  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  എത്തനിചച്ച്  വനില്പന
നടതന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  സബ്സനിഡനിയുലാം  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത പചക്കറനി
ക്ലസ്റ്ററുകേളുലട  കബഭാക്കുതല  ലഫഡകററഡച്ച്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  'എ'  കഗഡച്ച്  ക്ലസ്റ്റര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള
എന്നനിവ വഴെനിയുലാം പചക്കറനി വനിപണനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാനുലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഉചേനിതമഭായ വനില
നല്കുന്നതനിനുലാം കേഴെനിയുനണച്ച്.

(സനി)  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംസ്ഥഭാന  കൃഷനി  വകുപച്ച്  "കകേരള
ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്" എന്ന ബഭാന്റെനില് വനിഷരഹനിത പചക്കറനി ഇഇൗ വനിഷുവനിനച്ച് വനിപണനിയനില്
ഇറക്കുനണച്ച്.

റബര് കേര്ഷകേരുലട പ്രശങ്ങള

23 (3114) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റബര്  കേര്ഷകേരുലട  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന
നടപടനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റബര്  കമഖലയനിലല  ഇടത്തരലാം  നഭാമമഭാത്രകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  എലന്തെലഭാലാം
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണച്ച് നലനി വരുന്നലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റബര്  ഉളലപലട  വനിവനിധ  വനിളകേളുലട  പരനിപഭാലനത്തനിനച്ച്  പുതനിയ
എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുലമന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) റബര് ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവച്ച് സ്കതീലാം കൂടുതല് ഉഇൗര്ജനിതലപടുത്തനി
വനിപണനി  വനിലയുലാം,  തഭാങ്ങുവനിലയുലാം  തമ്മേനിലള്ള  വലതലഭാസലാം  രണഭാഴ്ചയനിലലഭാരനിക്കല്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കനരനിടച്ച് ലലകേമഭാറനിവരുന. പദതനിയനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത റബര്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  15-10-2016  മുതല്  30-11-2016  വലര  രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി
നല്കുകേയുമുണഭായനി.  റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവച്ച്  കബഭാണസച്ച്
ഇനത്തനില് 647.39 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  റബര് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ആദല വര്ഷങ്ങളനില് ഉണഭാകുന്ന വരുമഭാന നഷ്ടലാം
ഒരളവച്ച്  വലര  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതുകൃഷനി/ആവര്ത്തന കൃഷനി  ലചേയ റബര്
കതഭാടങ്ങളനില്  ആ  ദലലത്ത  മൂന്നച്ച്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ലഭലമഭായ  സ്ഥലവുലാം  സൂരലപ്രകേഭാശവുലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി ഇടവനിളയഭായനി വഭാഴെ, പചക്കറനി വനിളകേള തുടങ്ങനിയവയുലട കൃഷനി
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പചക്കറനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ലക്ഷലമനിടുന. 

കകേരളത്തനിലല  മറച്ച്  പ്രധഭാന  വനിളകേളുലട  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  നനിലവനിലള്ള
പദതനികേളക്കു പുറലമ പ്രഭാകദശനികേ പ്രഭാമുഖലമുള്ള വനിളകേളുലട കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,
സമഗ പഴെവര്ഗ്ഗ വനിത വനികേസനലാം,  പുഷ്പ  കൃഷനി  വനികേസനലാം,  ഒഇൗഷധ സസലങ്ങളുലട
കൃഷനി വനികേസനലാം,  പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേള തുടങ്ങനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  2017-18
വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ലനല്കൃഷനി നഭാശലാം

24 (3115) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില് കേടുത്ത വരളച അനുഭവലപടതനിലന്റെ ഫലമഭായനി
എത്ര ഏക്കര് ലനല്കൃഷനിയഭാണച്ച് ഉണങ്ങനികപഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി) ഇതുമൂലലാം എത്ര കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ബുദനിമുടച്ച് ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  ലനല്കൃഷനി  ഉണങ്ങനികപഭായനി  ദുരനിതത്തനിലഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് ഇതനിലന്റെ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട വനിശദഭാശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില് കേടുത്ത വരളചലയതടര്ന്നച്ച്  1792.5 ഏക്കര്
ലനല്കൃഷനിയഭാണച്ച് ഉണങ്ങനികപഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  ഏകേകദശലാം  1840  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഇതുമൂലലാം  ബുദനിമുടച്ച്  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്
എന്നഭാണച്ച് പ്രഭാഥമനികേ വനിലയനിരുത്തല്.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല പഴെയന്നൂര് കബഭാക്കനികലയച്ച്  64,39,500 രൂപ
അനുവദനിചതച്ച്  1460  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുവരുന.  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല
വടക്കഭാകഞരനി  കബഭാക്കനില്  242 കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  21,57,435  രൂപ  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
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റബര് കതഭാടങ്ങളനില് ഇടവനിള കൃഷനി

25 (3116)  ശതീ  .    മുരളനി ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റബര്  കതഭാടങ്ങളനില്  ഇടവനിളയഭായനി  പചക്കറനി,  കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള,
കപനഭാപനിള,  വഭാഴെ  തുടങ്ങനിയവയുലട  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെങ്കനിലലാം
പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് എലന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച് നല്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  റബര് കതഭാടങ്ങളനില് ഇടവനിളയഭായനി പചക്കറനി,  കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള,
ലലപനഭാപനിള, വഭാഴെ തുടങ്ങനിയവയുലട കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ
പദതനികേള  ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.  എന്നഭാല്  പുതുകൃഷനി/ആവര്ത്തന  കൃഷനി  ലചേയനിട്ടുള്ള
കതഭാടങ്ങളനില്  ആദലലത്ത മൂന വര്ഷ കേഭാലയളവനില്  ലഭലമഭായ സ്ഥലവുലാം  സൂരലപ്രകേഭാശവുലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  ഇടവനിളയഭായനി  വഭാഴെ,  പചക്കറനി  തുടങ്ങനിയവയുലട  കൃഷനി
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  കസ്റ്ററച്ച്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന  പദതനികേള,
പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനി എന്നനിവയുലട ഭഭാഗമഭായനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഇതനിനഭായനി റബര് കബഭാര്ഡുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനിയനിലല  'ക്ലസ്റ്റര് അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലള്ള
പചക്കറനി കൃഷനി' എന്ന ഘടകേത്തനിന കേതീഴെനിലഭാണച്ച് ഇതച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  നനിലവനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  'ക്ലസ്റ്റര്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലള്ള പചക്കറനി കൃഷനി'  എന്ന ഘടകേത്തനിനച്ച്  5  ലഹക്ടര് അടങ്ങുന്ന
ഒരു  ക്ലസ്റ്ററനിനച്ച്  75000  രൂപ  (എഴപത്തനിഅയഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)യഭാണച്ച്
ധനസഹഭായമഭായനി നലനി വരുന്നതച്ച്.  വഭാഴെ കൃഷനിക്കച്ച് കസ്റ്ററച്ച് കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷലന്റെ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഹക്ടര് ഒന്നനിനച്ച്  26,250  രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുനണച്ച്.

ലലജവകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള

26 (3117) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് കജവകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കജവവളലാം,
കജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേള,കജവ നനിയനണ  ഏജനകേള  എന്നനിവയുലട  ശഭാസതീയ
ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  അവയുലട  ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുമഭായനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;
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(ബനി)  കൃഷനിയനിലലാം  വനിളകേളനിലലാം  കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  ഭക്ഷലവനിളകേളനില് ആകരഭാഗലത്തനിനച്ച് ഹഭാനനികേരമഭായ കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട
സഭാന്നനിദലലാം  കേലണതന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില്  ലപസ്റ്റനികസഡച്ച്  ലറസനിഡഡ്യൂ
ലടസ്റ്റനിലാംഗച്ച് ലകബഭാറടറനികേള സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ തനതുലാം തകദ്ദേശതീയവുലാം പരമ്പരഭാഗതവുമഭായ കേഭാര്ഷനികകേഭാ
ത്പന്നങ്ങളുലട വനിപണനി വനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായനി ഭഇൗമ സൂചേകേലാം ഏര്ലപടുതവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില് ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് എലന്തെലഭാലാം പ്രകയഭാജനങ്ങളഭാണച്ച്
ലഭനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ലലജവകൃഷനിയുലട വലഭാപനത്തനിനഭായനി പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്.  നല  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
വനിഷവനിമുകമഭായ പചക്കറനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന സലാംസ്ഥഭാനലത്ത കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായവുലാം
നല്കുനണച്ച്. വനിവനിധ പദതനികേളനിലൂലട ലലജവകൃഷനി വലഭാപനത്തനിനഭായനി നല കൃഷനി
മുറകേള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  ഉത്പഭാദനലാം  മുനനനിര്ത്തനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം  ക്ലസ്റ്ററുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലവര്മനി  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുകേയുലാം ലലജവകൃഷനിയുലട പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് ഫഭാലാം സ്കൂള
സ്ഥഭാപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  പഴെലാം-പചക്കറനികേളുലട  സഭാമ്പനിളുകേള  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസകേളനില്
നനിനളലപലട കശഖരനിചച്ച് കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ്ട പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബനിലലാം ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ വകുപനിനു കേതീഴെനിലള്ള ലഭാബുകേളനിലലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് പരസലലപടുതനണച്ച്.
അമനിതമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗത്തനിലനതനിലര  അയല്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലല
അടക്കലാം  കേര്ഷകേരനില്  കബഭാധവത്കേരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലലജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട
ഉപകയഭാഗലാം, ജതീവഭാമൃതലാം, ലലജവകവലനി, ബകയഭാഗലഭാസച്ച് പഭാന്റെച്ച് ഉള്ളവര്ക്കച്ച് സറനി പമ്പച്ച്
എന്നനിവയച്ച്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ക്ലസ്റ്ററുകേള  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  ലലജവ
പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചച്ച്  വനിപണനലാം  നടതന്നതനിനഭായനി  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ക്ലസ്റ്ററുകേളനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളക്കച്ച്  ജനി.എ.പനി.
സര്ടനിഫനികക്കഷന സഹനിതലാം പ്രകതലകേ പഭാക്കനിലാംഗച്ച് ഉളലപലട വനിലന നടതന്നതനിനച്ച്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണച്ച്.  ലലജവകൃഷനിയനില്  മനികേച  പ്രവര്ത്തനലാം  നടതന്ന
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങള,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  പഞഭായതകേള
എന്നനിവയച്ച്  അവഭാര്ഡച്ച്  നല്കേനിവരുന.  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  തലന്ന  ലലജവവളലാം
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് ലലജവവള നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന പദതനിയുണച്ച്.
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(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനികേലളടുതവരുന.

(ഡനി&ഇ) ഉണച്ച്. തനതച്ച് ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച് അന്തെര്കദശതീയ വനിപണനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ലമചലപട വനില ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

കേശുവണനി സലാംഭരണലാം

27 (3118)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ വര്ഷലാം കേശുവണനി കേര്ഷകേരനില് നനിന്നച്ച്  കേശുവണനി കനരനിടച്ച്  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കൃഷനി വകുപച്ച് എലന്തെങ്കനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല.

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസഭാസ കേമ്മേതീഷന

28 (3119) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷന  മുമ്പഭാലകേ  എത്ര  അകപക്ഷകേളക്കച്ച്
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുണച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അകപക്ഷകേളനില് സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 48405 അകപക്ഷകേള.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്വചച്ച്  കേമ്മേതീഷന  സനിറനിലാംഗുകേള
നടത്തനി  അകപക്ഷകേള  കവഗത്തനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം

29 (3120) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  എത്ര  കൃഷനി  ഭവനുകേള  മുകഖനയഭാണച്ച്  പചകതങ്ങ
സലാംഭരനിചനിരുന്നലതനലാം  ഇതുവഴെനി  എത്ര രൂപയുലട  കതങ്ങ  സലാംഭരനിച്ചുലവനലാം  ഏതച്ച്
തതീയതനി വലരയുള്ള കുടനിശ്ശേനികേയഭാണച്ച് കേർഷകേർക്കച്ച് ഇതുവലര നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  എന്നകത്തക്കച്ച്  ലകേഭാടുത്തച്ച്
തതീര്ക്കഭാന കേഴെനിയുലാം; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്  47 കൃഷനി ഭവനുകേള മുകഖനയഭാണച്ച് പചകത്തങ്ങ
സലാംഭരണലാം  നടത്തനിയതച്ച്.  സലാംഭരണലാം  തുടങ്ങനിയതച്ച്  മുതല്  നഭാളനിതുവലര  40,00,42,930
രൂപയുലട നഭാളനികകേരലാം സലാംഭരനിച്ചു.  നഭാളനികകേര കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം
വഴെനി നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്ന കുടനിശ്ശേനികേ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലകേഭാടുതതതീര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരല വനികേസനലാം

30 (3121) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനനില് അക്കര :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനുതകുന്ന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതലമുറലയ  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനികലക്കച്ച്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നൂതന സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച് തുടക്കലാം കുറനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്.  പദതനികേള  (റൂറല്  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഡവലപച്ച്ലമന്റെച്ച്
ഫണച്ച്), ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ. പദതനികേള (രഭാഷ്ട്രതീയ കൃഷനി വനികേഭാസച്ച് കയഭാജന), ലനല്
കൃഷനി വനികേസന പദതനി, മൂലലവര്ദനവനിനുള്ള പദതനി എന്നനിവയഭാണച്ച് പശ്ചഭാത്തല
വനികേസനത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനികലയച്ച്  പുതുതലമുറലയ  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആധുനനികേ
കേഭാര്ഷനികേ സകങ്കതങ്ങള പരനിചേയലപടുതകേയുലാം കൃഷനി ലഭാഭകേരമഭായ  ഒരു ലതഭാഴെനിലഭാലണന്നച്ച്
കബഭാദലലപടുതകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. ഇതനിനഭായനി കസ്റ്ററച്ച് കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന മുകഖന
കപഭാളനിഹഇൗസച്ച് കൃഷനിയഭായനി കപഭാളനിഹഇൗസച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി
വരുന. കൂടഭാലത പചക്കറനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ലലഹലടകേച്ച് കൃഷനി
രതീതനികേളഭായ ലറയനിന ലഷല്ടര്  (മഴെമറ),  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചേനവുലാം  ലഫര്ടനികഗഷനുലാം
എന്നതീ  നൂതന  കേഭാര്ഷനികേ  രതീതനികേളക്കുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  അടുത്ത
വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് പുതുതലമുറലയ ആകേര്ഷനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനില് പചക്കറനി
വനികേസന പദതനി,  കഫഭാറനി കേളചര് വനികേസനലാം,  ഒഇൗഷധ സസലകൃഷനി വനികേസനലാം,
ലലഹലടകേച്ച് കൃഷനി, അകഗഭാസര്വ്വതീസച്ച് ലസന്റെറുകേളുലാം കസവനലാം എത്തനിക്കലലാം, പ്രകതലകേ
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേള അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനിയുള്ള  കൃഷനി എന്നനിവ വനിഭഭാവനലാം ലചേയച്ച്
നടപനിലഭാക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.
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വരളച കനരനിടഭാന കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേര്മ്മേപദതനികേള

31 (3122) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വരളച കനരനിടഭാന കൃഷനിവകുപച്ച് സസതീകേരനിച കേര്മ്മേപദതനികേള ജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കഭാന
ദൃശലമഭാധലമങ്ങളുലട സസകമധയഭായുള്ള സഹകേരണത്തനിനച്ച് അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

വരളച കനരനിടുന്നതനിനഭായനി കൃഷനി വകുപച്ച് സസതീകേരനിച കേര്മ്മേപദതനികേള ദൃശല
മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം പത്രങ്ങളനിലൂലടയുലാം ജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
കൃഷനി വകുപനിലന്റെ എഫച്ച്.ലഎ.ബനി.,  കേനിസഭാന കൃഷനിദതീപലാം എന്നനിവയനിലൂലട  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
മറച്ച് ദൃശലമഭാധലമങ്ങള  സസകമധയഭാ ഇതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേഭാങ്ങഭാടച്ച് മണ്ഡലത്തനിലല കൃഷനി

32 (3123) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടച്ച് മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി കൃഷനി വകുപച്ച്  2016-17-ല് തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന്ന
പദതനികേള  എലന്തെലഭാമഭായനിരുന;  ആയതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങളുലടയുലാം  ഫണച്ച്
വനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെയുലാം വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പതനിവച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളനിലഭാലത  ഈ  മണ്ഡലത്തനിലല  പ്രകതലകേതകേള
പരനിഗണനിചച്ച്  പുതനിയ  പദതനികേളക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില്  വനിശദ
വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി  കൃഷനി  വകുപച്ച്  2016-17-ല് പ്രകതലകേ
പദതനികേള ഒനലാംതലന്ന തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  എന്നഭാല് സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  പദതനികേള  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനിലലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കകേഭാങ്ങഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലന്റെ  സമഗവുലാം  സുസ്ഥനിരവുമഭായ  പുകരഭാഗതനി
ലക്ഷലമഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  കേതനിര്
(Kongad Legislative Assembly- Agriculture and allied sectors technical and
Holistic improvement Projects for realisation of sustainable development)
എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം കൃഷനി വകുപനില് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  പദതനി
നനിര്കദ്ദേശത്തനിലല  ആലകേ  അടങ്കല്  തുകേ  1,51,82,080  രൂപയഭാണച്ച്.  ആയതച്ച്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കേഭാര്ഷനികേ ഉലന്നങ്ങളനില്നനിനലാം മൂലലവര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങള

33 (3124) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാസ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളനില്  നനിനള്ള  മൂലലവര്ദനിത
വസ്തുക്കളുലാം കൃഷനിയഭാവശലത്തനിനുള്ള വസ്തുക്കളുലാം വനില്ക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
പുതനിയ സ്റ്റഭാളുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് എത്രലയനലാം എവനിലടലയലഭാലമനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സര്ക്കഭാര് ഫഭാമുകേള, കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല, കൃഷനി വകുപനിനച്ച്
കേതീഴെനിലള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന ഗുണകമന്മയുള്ള
നടതീല്  വസ്തുക്കള,  മൂലലവര്ദനിത  ഉലന്നങ്ങള,  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങള,  ലലജവ
കേതീടനഭാശനിനനികേള,  ലലജവ  വളങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  നലഭായമഭായ  വനിലയച്ച്  ഒരു  കുടക്കതീഴെനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  അകഗഭാബസഭാറുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ആദലഘടത്തനില്
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  അകഗഭാ
ബസഭാറുകേള  തുടങ്ങുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  തൃശ്ശൂര്  അകഗഭാബസഭാര്  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

ലനല്കൃഷനി കമഖല

34 (3125) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ആവശലമഭായ ലനലനിലന്റെ എത്ര ശതമഭാനമഭാണച്ച് ഇകപഭാള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി) നനിലവനില് എത്ര ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തഭാണച്ച് ലനല്കൃഷനി ഉള്ളതച്ച്;

(സനി)  ഇതച്ച്  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില്  വര്ദനിപനിക്കഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള
കകേലക്കഭാള്ളുലാം;

(ഡനി)  ലനല്കൃഷനി കമഖലയനില് യനവത്കേരണലാം തുടങ്ങനിയുള്ള ആധുനനികേവത്കേരണലാം
നടപഭാക്കനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ജനസലാംഖല  കേണക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  40  ലക്ഷലാം
ലമ.ടണ് അരനി സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ആവശലമഭായുണച്ച്.  എന്നഭാല് ആഭലന്തെര ഉല്പഭാദനലാം
ഏകേകദശലാം 15 ശതമഭാനകത്തഭാളമഭാണച്ച്.

(ബനി)  2015-16-ല്  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ലനല്കൃഷനിയുലട  ആലകേ  വനിസ്തൃതനി  196870
ലഹക്ടര് ആണച്ച്. 2016-17-ലല ലനല്കൃഷനിയുലട അന്തെനിമ കേണക്കച്ച് ഇക്കകണഭാമനികച്ച് &
സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികച്ച് വകുപച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില. കൃഷനി വകുപച്ച് ജനിലകേളനില്നനിന്നച്ച് കശഖരനിച
കേണക്കനുസരനിചച്ച് 2,02,525 ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച് ലനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  അടുത്ത അഞച്ച്  വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്  ലനല്കൃഷനിയുലട  വനിസ്തൃതനി  3  ലക്ഷലാം
ലഹക്ടറഭായനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
2016 ചേനിങ്ങലാം 1 മുതല് 2017 ചേനിങ്ങലാം 1 വലര ലനല്വര്ഷമഭായനി സര്ക്കഭാര് ആചേരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലനല്കൃഷനി വനിസ്തൃതനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന ലനല്കൃഷനി വനികേസന  പദതനികേളക്കുപരനിയഭായനി  1500  ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച്
ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി  ഇരനിപ്പൂ  നനിലമഭാക്കഭാനുലാം  3633  ലഹക്ടര്  സ്ഥലത്തച്ച്  (കകേഭാണ്ടഭാക്ടച്ച്  ഫഭാമനിങ്ങച്ച്)
തരനിശുനനില  ലനല്കൃഷനിയുലാം  1200 ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള്ള  കബഭാക്കുതല  പദതനികേളക്കഭായുള്ള
സഹഭായലാം,  ലനല്  വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  പുതനിയ  പദതനികേള  262  ലക്ഷലാം
രൂപയ്ക്കുലാം,  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലാം  കപ്രഭാജകടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ലനല്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  100  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള്ള  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  ലനലനിനങ്ങളുലട  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയഭായനി
വയനഭാടച്ച് ജനിലലയ ലതരലഞ്ഞടുത്തച്ച്  പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) പത്തനലാംതനിട, കകേഭാടയലാം, ആലപ്പുഴെ ജനിലകേളനില് ലനല്കൃഷനി കമഖലയനില്
കുടനഭാടച്ച്  പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനി യനവത്കേരണലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
SMAM,  കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസന,  അകഗഭാ സര്വ്വതീസച്ച്  ലസന്റെര്,  ജനിലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലഭാലയകത്തഭാടനുബനനിചച്ച്  കേസ്റ്റലാം  ഹയറനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെര്  തുടങ്ങനിയ
സ്കതീമുകേളനില് യനവത്കേരണലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന. കൂടഭാലത കകേഭാളനനില വനികേസന
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസച്ച്  കയഭാജനയുലട  (RKVY)
ധനസഹഭായകത്തഭാലട 27.45  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കേഭാര്ഷനികേ  യനവത്കേരണ
പദതനിയച്ച് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനി.  ടനി പദതനിക്കച്ച് അനുവദനിച  27.45  കകേഭാടനി
രൂപയനില്  14  കകേഭാടനി രൂപ ലകേയ്കക്കഭായച്ച്  നല്കേനി.  പ്രസ്തുത തുകേയ്ക്കുള്ള കേഭാര്ഷനികേ
യനങ്ങള ലകേയ്കക്കഭാ വഭാങ്ങനി കകേഭാളനനിലങ്ങളനില്  കേഭാര്ഷനികേ ആവശലത്തനിനഭായനി
വനിനലസനിച്ചു.  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ  യനവത്കേരണലാം
ശകനിലപടുത്തഭാന  മൂന  കമഖലകേളഭാക്കനി  തനിരനിചച്ച്  മൂന്നച്ച്  ഫഭാലാം  ലഫസനിലനികറഷന
ലസന്റെര് കേണ്ണൂര്,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാടയലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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പചക്കറനി സലാംഭരണലാം

35  (3126)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വലനിയകതഭാതനില്  പചക്കറനികേള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളനില്  ഇവ  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആരുലാം  തയഭാറഭാകേഭാത്തതച്ച്  കേഭാരണലാം  പചക്കറനികേള
കകേടഭായനി നശനിച്ചുകപഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനികേള  കേര്ഷകേരനില്നനിന്നച്ച്  യഥഭാസമയലാം  നലഭായമഭായ  വനിലയച്ച്
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവ  കകേടഭാകേഭാലത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുതകമഭാ;

(സനി) എങ്കനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനി,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്,
വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.,  കൃഷനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള ലമഭാത്തവലഭാപഭാര വനിപണനികേള,
പചക്കറനി  ക്ലസ്റ്ററുകേളുലട  വനിപണനശഭാലകേള  എന്നനിവ  മുകഖന  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  വനിപണനലാം
നടതകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.  എന്നഭാല് ചേനില സതീസണനില് ചേനില ഇനലാം പചക്കറനികേള
അധനികേമഭായനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതുമൂലലാം  വനിപണനത്തനിനച്ച്  ബുദനിമുടച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
അനുഭവലപടുന്നതുമൂലലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  മുകഖന  സലാംഭരനിചച്ച്  സഇൗജനലനനിരക്കനില്
ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കുലാം ലപഭാതുസ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ജയനില്,
അനഭാഥഭാലയങ്ങള  എന്നനിവയ്ക്കുലാം   സഇൗജനലമഭായുലാം  നല്കേനിയനിരുന.  ആവശലഭാധനിഷനിതമഭായനി
വര്ഷലാംമുഴവനുലാം  ഉലഭാദനലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കക്രഭാപച്ച്  കേലണര്  തയഭാറഭാക്കനി
വരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി) ഏര്ലപടുതന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) 1. പചക്കറനികേള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലല  ശുദതകയഭാലടയുലാം  ഗുണ
കമന്മകയഭാലടയുലാം  ഉപകഭഭാകഭാവനിലന്റെ  ലലകേകേളനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്,
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  ഒരു  ശതീതതീകേരണ  ശലാംഖല
സലാംബനനിച  പഠനത്തനിനച്ച്   NABCONS  എന്ന  നബഭാര്ഡനികന്റെതഭായ
ഒരു സ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച്  അനുമതനി നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന. 

2. സലാംസ്ഥഭാനലത്ത   കൃഷനി  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലള്ള  6  കേഭാര്ഷനികേ
ലമഭാത്തവലഭാപഭാര വനിപണനികേളനിലള്ള കകേഭാളഡച്ച് കസ്റ്റഭാകറജച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം,
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനച്ച്  കൂടനി  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കനി  പചക്കറനികേള
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

3. ലവജനിറബനിള ആന്റെച്ച് ഫ്രൂടച്ച് ലപ്രഭാകമഭാഷന കേഇൗണ്സനിലനിനച്ച് കേതീഴെനില്
അകപഡയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  വയനഭാടുലാം  തൃശ്ശൂരുലാം  പണനി
തതീര്ന്നച്ച്  വരുന്ന  പഭായച്ച്  ഹഇൗസുകേളനില്  20  ടണ്  സലാംഭരണ
കശഷനിയുള്ള ശതീതതീകേരണ സലാംഭരണനി ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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പചക്കറനി ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

36 (3127) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പചക്കറനി  ഉത്പഭാദനലാം  കൂട്ടുന്നതനികലയഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനി  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുലട
കസവനലാം കൂടുതലഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുതകമഭാ;

(സനി) എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പചക്കറനി  ഉലഭാദനലാം  കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  'സമഗ പചക്കറനി
വനികേസന പദതനി'  നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2016-17  വര്ഷത്തനില്
7430  ലക്ഷലാം  രൂപ  പചക്കറനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുവലര
വനിവനിധ ഘടകേങ്ങളനിലഭായനി  4216.26404/-ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴെനിച്ചു. 16985.59340
ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച് ഇതുവലര പചക്കറനി കൃഷനി ലചേയഭാനുലാം 164623.998 ലമടനികേച്ച് ടണ്
ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുലാം  കേഴെനിഞ.  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രധഭാന
പദതനികേളഭായ വതീട്ടുവളപനില് പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ,  മട്ടുപഭാവച്ച് കൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം, വനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങള വഴെനി പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,
ഗുണകമന്മയുള്ള  ലലതകേളുലടയുലാം  വനിതകേളുലടയുലാം  വനിതരണലാം,  ജനിലഭാ  ക്ലസ്റ്റര്
വനികേസനലാം,  മനികേച കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് അവഭാര്ഡച്ച്  നല്കേനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കല്,  സൂക്ഷ്മ
മൂലകേങ്ങളുലട  പ്രദര്ശനലാം,  'എ'  കഗഡച്ച്  ക്ലസ്റ്റര്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  കബഭാക്കുതല
ലഫഡകററഡച്ച്  സമനിതനികേള,  കബഭാക്കുതല  നഴറനികേളുലട  വനികേസനലാം,  മഴെമറകേള
സ്ഥഭാപനിക്കല്,  സങ്കരവര്ഗ്ഗ വനിളകേളുലട   പരതീക്ഷണകത്തഭാടങ്ങളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേല്, സൂക്ഷ്മ ജലകസചേനവുലാം ജലകസചേനലാം വഴെനിയുള്ള വള പ്രകയഭാഗവുലാം,  തരനിശു
നനില  കൃഷനി,  മഭാധലമങ്ങളുലാം  എന.ജനി.ഒ.കേളുലാം  വഴെനിയുള്ള  വനിതവനിതരണലാം,  കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  കസഫച്ച്-ടു-ഇഇൗറച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്,  സ്റ്റഭാകഗര്ഡച്ച്  ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കച്ച്
സഹഭായലാം  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഓണക്കഭാലത്തച്ച്  പചക്കറനി  ലഭലത
ഉറപ്പു വരുതന്നതനിനുലാം ഓണലാം മഭാര്ക്കറ്റുകേള സുഗമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
'ഓണസമൃദനി'  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി  ഓണക്കഭാലത്തച്ച്  അധനികേ
ഉലഭാദനലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം അതുവഴെനി പചക്കറനി വനില പനിടനിച്ചുനനിര്തന്നതനിനുലാം
കേഴെനിഞ.  കൂടഭാലത  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.  വഴെനി  പഭാര്ടനിസനികപററനി  ഗലഭാരന്റെനി  സ്കതീലാം
മുകഖനയുള്ള ലലജവപചക്കറനി  കൃഷനിരതീതനികേള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം,  പചക്കറനി,
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വഭാഴെ  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  ഇനഷസറനസച്ച്  പരനിരക്ഷ  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  വനിളനഭാശത്തനിനച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലച്ച് കുകേയുലാം,  വഭായച്ച് പഭാ
തനിരനിചടവച്ച്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2%  പലനിശ  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കുകേയുലാം,
പചക്കറനി കൃഷനിയനില്  വലഭാപനവുലാം നൂതന സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുലാം പ്രചേരനിപനിക്കുകേയുലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം,  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിഷവനിമുകമഭായ  പചക്കറനികേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി
'ഹരനിതനഗരനി' എന്ന പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല വടവട,
കേഭാന്തെല്ലൂര്,  മറയൂര്,  കദവനികുളലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  രഭാഷ്ട്രതീയ   കൃഷനി  വനികേഭാസച്ച്
കയഭാജനയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ശതീതകേഭാല പചക്കറനി  വലഭാപന പദതനി എസച്ച്.എചച്ച്.എലാം
മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  പഴെലാം,  പചക്കറനി  ഉലന്നങ്ങളക്കച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന കൃഷനി
വകുപനിലന്റെ  സസന്തെലാം  ബഭാനഡഭായനി  "കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്”എന്ന  കപരനില്  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്
പചക്കറനിയുലടയുലാം  പഴെത്തനിലന്റെയുലാം  വനിപണനലാം  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  വനിഷുവനിനച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി&സനി)  പദതനികേലളലഭാലാം  കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര് മുകഖനയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.
പഞഭായതകേളനില് പചക്കറനി കൃഷനി ലചേയഭാന ലഭലമഭായ തരനിശുഭൂമനി ഉളലപലടയുള്ള
സ്ഥലങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിചച്ച് കൂടുതല് കേര്ഷകേ, സന്നദ സലാംഘടനകേള, ലറസനിഡന്റെച്ച്സച്ച്
അകസഭാസനികയഷനുകേള എന്നനിവലര ഉളലപടുത്തനി പചക്കറനി കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കഭാന
കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര്മഭാരുലട  കസവനലാം പ്രകയഭാജനലപടുതനണച്ച്.

ലനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനച്ച് പദതനി

37 (3128) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ഈ
സർക്കഭാർ ആവനിഷ്കരനിചതച്ച്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളനിലൂലട  എത്ര  ടണ്  ലനലഭാണച്ച്  ഉലഭാദനിപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്
എന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ലനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  തഭാലഴെപറയുന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:
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1. സുസ്ഥനിര ലനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:

ഇഇൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം ലഹക്ടലറഭാന്നനിനച്ച് ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലട
ലചേലവനിനഭായനി  1500  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  180000
ലഹക്ടര്  സ്ഥലകത്തക്കച്ച്  2700  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിനുലാംപുറലമ  ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.
പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഹക്ടറനിനച്ച്  4500  രൂപ നനിരക്കനില്  180000
ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച് 8100 ലക്ഷലാം രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള്ള  ഫണച്ച്:

ലനല്കൃഷനി  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  11  ലനല്കൃഷനി  വനികേസന  ഏജനസനികേളക്കഭായനി
150 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

3. പ്രകതലകേ ലനലനിനങ്ങളുലട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം:

പ്രകതലകേ ലനലനിനങ്ങളുലട (ലപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര,  ജതീരകേശഭാല &
ഗനകേശഭാല,  രകശഭാലനി,  ബസതനി)  കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹ
നത്തനിനഭായനി ലഹക്ടറനിനച്ച്  10000  രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
1500  ലഹക്ടറനിനച്ച്  (ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,
വയനഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്)  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുലട പ്രവര്ത്തന ലചേലവനിനഭായുള്ള പദതനി:

പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തന  ലചേലവനിനഭായനി  ലഹക്ടറനിനച്ച്
360  രൂപ  ക്രമത്തനില്  450  ലക്ഷലാം  രൂപ  1,25,000  ലഹക്ടര്
പ്രകദശകത്തക്കച്ച് വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

5. കേരലനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:

സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് കേരലനല്കൃഷനി കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2752.092  ലഹക്ടര്  സ്ഥലത്തച്ച്  (ലഹക്ടറനിനച്ച്  13600  രൂപ
സബ്സനിഡനി) 374.28  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ലനല്കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനികലക്കച്ച് ഒരു
ലഹക്ടറനിനച്ച്  30000 രൂപ  നനിരക്കനില്,  2900  ലഹക്ടറനിനച്ച്  870
ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ഒരുപ്പൂ
കൃഷനി ഇരുപ്പു കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലയഭായനി  ലഹക്ടറനിനച്ച്  10000
രൂപ ധനസഹഭായ നനിരക്കനില് 94 ലഹക്ടറനിനച്ച്  9.4  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. 
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6. ലനല്കൃഷനി ഉലഭാദന കബഭാണസച്ച്   (  കനഭാണ് പഭാന  ):

ലനല്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസഭായനി  ലഹക്ടറനിനച്ച്
1000  രൂപ  ഒരു സതീസണനില്  എന്ന  കേണക്കനിനച്ച്  നല്കുന്നതനിനഭായനി
1243.44 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ലലവദത്യുതനി പദതനി:

ലനല്കൃഷനിക്കച്ച്  ഭൂപരനിധനിയനിലഭാലതയുലാം  മറച്ച്  വനിളകേളക്കച്ച്  2  ലഹക്ടര്
വലരയുലാം  ജലകസചേനത്തനിനഭായനി  സഇൗജനല  ലലവദത്യുതനി   അനുവദനിച്ചു
വരുന. 2016-17  വര്ഷലാം  3443  ലക്ഷലാം രൂപ ഇതനികലക്കഭായനി
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  57.37  ലക്ഷലാം  രൂപ  അഡതീഷണല്
ആതലലറകസഷന മുകഖന നടപ്പുവര്ഷലാം അധനികേമഭായനി അനുവദനി
ചനിട്ടുമുണച്ച്. 

8. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷ പദതനി   (  എന  .  എഫച്ച്  .  എസച്ച്  .  എലാം  ):

കദശതീയഭക്ഷല സുരക്ഷ പദതനി (NFSM) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില്
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  243 ലക്ഷലാം രൂപയുലട പദതനിക്കച്ച് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) കേരലനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി ഏകേകദശലാം 4953 ലമ.ടണ്. ലനലച്ച് ല്ല്
ഉലഭാദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  മനിക്ക സ്ഥലങ്ങളനിലലാം ലനല്കൃഷനിയുലട ലകേഭായച്ച്  ആരലാംഭനിചച്ച്
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലകേഭായച്ച് കേഴെനിഞ്ഞഭാല് മഭാത്രലമ ലമഭാത്തലാം ഉലഭാദനത്തനിലന്റെ
കേണക്കച്ച് വലകമഭാകുകേയുള്ളു.

നതീരുറവകേലള സലാംരക്ഷനിക്കല്

38 (3129) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത എലഭാ കമഖലയനിലമുള്ള കേര്ഷകേലര ബഭാധനിക്കുന്നതഭായ
കേഭാലഭാവസ്ഥഭാവലതനിയഭാനലാംമൂലമുള്ള  ലകേഭാടുലാംചൂടച്ച്,  ജലലഭലതക്കുറവച്ച്  എന്നനിവമൂലമുണഭാകുന്ന
വനിളനഭാശലാം,  കുറഞ്ഞ ഉല്പഭാദനലാം എന്നനിവലയ കനരനിടഭാനുലാം അതുവഴെനി കേര്ഷകക്ഷമലാം
ഉറപ്പുവരുതവഭാനുലാം,  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  എന്തെച്ച്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചച്ച്
വരുനലവന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  വരളച  കനരനിടഭാന  ഫലപ്രദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ
മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം,  കുളങ്ങളുളലപലടയുള്ള  നതീരുറവകേള  സലാംരക്ഷനിക്കല്,  മലണ്ണഭാലനിപച്ച്
തടയല്  തുടങ്ങനി  കുളങ്ങളനിലലയുലാം  മറച്ച്  ജലസലാംഭരണനികേളനിലലയുലാം  ജലലാം  മലനിനമഭാക്കുന്നതച്ച്
തടഞ്ഞച്ച്  ശുദതീകേരനിക്കല്,  ജലസലാംരക്ഷണ-ശുദതീകേരണ  പ്രക്രനിയകേളുളലപലട  ജനങ്ങളക്കച്ച്
കവണത്ര  കബഭാധവലരണലാം  നല്കുന്നതനില്  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുലാം
സലാംയുകമഭായനി നടതന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
125/2020



98       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ജലകസചേനലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കതഭാടുകേളുലാം ചേഭാലകേളുലാം ആഴെലാം
കൂട്ടുന്നതനിനുലാം  മണ്ണുലാം  ലചേളനിയുലാം  നനിറഞ്ഞവ  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുലാം  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി
കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ജലലഭലത ഉറപച്ച്
വരുതന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വരളചയുലട ആഘഭാതലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലള  കുറനിചച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  സഭാകങ്കതനികേ  ഉപകദശലാം
എന്നനിവ നല്കേനിവരുന. 

വരളചമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലനല്കേര്ഷകേര്
മൂപ്പു കുറഞ്ഞ വനിത്തനിനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കൃഷനി ലചേയഭാനുലാം,  എലഭാ കേര്ഷകേരുലാം വനിള
ഇനഷസറനസച്ച് പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  മഴെയനിലഭാലത വനിത്തച്ച്
മുളയഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  വതീണ്ടുലാം  വനിതയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിത്തനിലന്റെ കേരുതല്  കശഖരലാം
സലാംസ്ഥഭാന വനിത്തച്ച് വനികേസന അകതഭാറനിറനിയനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

വരളചമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ  ദുരനിതഭാ
ശസഭാസത്തനിനുള്ള സഹഭായലാം ദുരന്തെ നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി വഴെനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  അധനികേ  തുകേയഭായനി  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  27  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  മറ്റു  ജനിലകേളക്കഭായനി  25  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  വരളചലയ
പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നൂതന  ലടകകഭാളജനിയഭായ
PPFM(Pink  Pigmented  Facultative  Methylotrophic  Bacteria)  VAM  (Vesicular
Arbuscular Mycorrhiza) എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കനി വനിളകേളനില് പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 140.625  ലക്ഷലാം
രൂപ അടങ്കല് തുകേയുള്ള പദതനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ജലസലാംഭരണനികേള,  മഴെക്കുഴെനികേള  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ലലമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  തണ്ണതീര്
ത്തടങ്ങലള നഭാകശഭാന്മുഖമഭാക്കഭാലത നനിലനനിര്തന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനഭായനി കേനിണര്  കുഴെനിക്കുന്നതനിനുലാം  പമ്പച്ച്  ലസറച്ച്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന. ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണകേള നനിര്മ്മേനിചച്ച്
ജലകസചേന  സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.  പഭാടകശഖരങ്ങളക്കച്ച്  പ്രകതലകേമഭായനി
ജലകസചേനത്തനിനുള്ള  പദതനികേളുലാം നടപഭാക്കനി വരുനണച്ച്.

ഓണഭാട്ടുകേര പഭാടകശഖരങ്ങള തരനിശുരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനി

39 (3130)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി
സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി,  കേഭാര്ത്തനികേപള്ളനി  തഭാലൂക്കുകേളനിലഭായനി  വലഭാപനിച്ചുകേനിടക്കുന്ന
ഓണഭാട്ടുകേര  പഭാടകശഖരങ്ങള  തരനിശുരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന;

(സനി)  ഈ  പ്രകദശലത്ത  വയലകേളക്കച്ച്  കയഭാജനിച  ലനല്വനിതകേള  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
സഇൗജനലമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേടല്ത്തതീരവുമഭായനി വളലര അടുതകേനിടക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളനിലല മുണകേപഭാടങ്ങള
തരനിശുരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം, മുണകേ ലനല്വനിതകേള കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് സഇൗജനലമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. സുസ്ഥനിര ലനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:

ഇഇൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഹക്ടലറഭാന്നനിനച്ച് ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലട
ലചേലവനിനഭായനി  1500  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  180000
ലഹക്ടര് സ്ഥലകത്തക്കച്ച് 2700 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ഇതനിനുലാംപുറലമ ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ. പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ലഹക്ടറനിനച്ച്  4500  രൂപ  നനിരക്കനില്  180000  ലഹക്ടര്
സ്ഥലത്തച്ച് 8100 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള്ള ഫണച്ച്:

ലനല്കൃഷനി  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  11  ലനല്കൃഷനി വനികേസന ഏജനസനികേളക്കഭായനി 150
ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

3. പ്രകതലകേ ലനലനിനങ്ങളുലട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം:

പ്രകതലകേ  ലനലനിനങ്ങളുലട  (ലപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര  ജതീരകേശഭാല  &
ഗനകേശഭാല, രകശഭാലനി, ബസതനി) കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി
ലഹക്ടറനിനച്ച്  10000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  1500  ലഹക്ടറനിനച്ച്
(ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  വയനഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്)
150 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. 

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തന ലചേലവനിനഭായുള്ള പദതനി:

പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുലട പ്രവര്ത്തന ലചേലവനിനഭായനി ലഹക്ടറനിനച്ച് 360
രൂപ ക്രമത്തനില്  450  ലക്ഷലാം രൂപ  1,25,000  ലഹക്ടര് പ്രകദശകത്തക്കച്ച്
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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5. കേരലനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:

സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കേരലനല്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2752.092  ലഹക്ടര് സ്ഥലത്തച്ച്  (ലഹക്ടറനിനച്ച്  13600  രൂപ സബ്സനിഡനി)
374.28 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  ലനല്കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനികലയച്ച്  ഒരു  ലഹക്ടറനിനച്ച്
30000  രൂപ നനിരക്കനില്,  2900  ലഹക്ടറനിനച്ച്  870  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ
കൃഷനി  ആക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ലഹക്ടറനിനച്ച്  10000  രൂപ  ധനസഹഭായ
നനിരക്കനില് 94 ലഹക്ടറനിനച്ച് 9.4 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.

6. ലനല്കൃഷനി ഉലഭാദന കബഭാണസച്ച്   (  കനഭാണ് പഭാന  ):

ലനല്കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഉലഭാദന  കബഭാണസഭായനി  ലഹക്ടറനിനച്ച്  1000
രൂപ  ഒരു  സതീസണനില്  എന്ന  കേണക്കനിനച്ച്  നല്കുന്നതനിനഭായനി
1243.44 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ലലവദത്യുതനി പദതനി:

ലനല്കൃഷനിക്കച്ച് ഭൂപരനിധനിയനിലഭാലതയുലാം മറച്ച് വനിളകേളക്കച്ച് 2 ലഹക്ടര്
വലരയുലാം ജലകസചേനത്തനിനഭായനി സഇൗജനല ലലവദത്യുതനി അനുവദനിച്ചു
വരുന.  2016-17  വര്ഷലാം  3443  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതനികലക്കഭായനി
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  57.37  ലക്ഷലാം  രൂപ  അഡതീഷണല്
ആതലലറകസഷന മുകഖന നടപ്പുവര്ഷലാം അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

8. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷ പദതനി   (  എന  .  എഫച്ച്  .  എസച്ച്  .  എലാം  ):

കദശതീയഭക്ഷല സുരക്ഷ പദതനി  (NFSM)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  243  ലക്ഷലാം രൂപയുലട  പദതനിക്കച്ച് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി)  ഓണഭാട്ടുകേര  പഭാടകശഖരങ്ങളക്കഭായനി  നനിലവനിലള്ള  ലനല്കൃഷനി  വനികേസന
പദതനികേള മഭാത്രമഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്. കൂടഭാലത കേരലനല്കൃഷനി പ്രചേരനിപനിക്കുനമുണച്ച്.

(സനി)  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലനല്വനിത്തച്ച്  സഇൗജനലമഭായനി  നല്കുന്ന
പദതനി  ഇകപഭാള നനിലവനിലണച്ച്.

(ഡനി)  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലനല്വനിത്തച്ച്  സഇൗജനലമഭായനി  നല്കുന്ന
പദതനി  ഇകപഭാള  നനിലവനിലണച്ച്.  സുസ്ഥനിര  ലനല്കൃഷനി  വനികേസനലാം,  പ്രകതലകേ  ലനല്കൃഷനി
വനികേസനലാം എന്നതീ പദതനികേളനില് ഇതനിനുള്ള സബ്സനിഡനി നനിലവനിലണച്ച്.
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ലനലനിലന്റെ തഭാങ്ങുവനില വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

40 (3131)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനലനിലന്റെ  തഭാങ്ങുവനില  ലചേലവനിനനുസൃതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി) കുടനഭാടനിലല ലനലച്ച് ല്ല് സലാംഭരനിക്കുന്നമുറയച്ച് കേര്ഷകേരുലട പണലാം നല്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭായ ലനലച്ച് ല്ല് പുഞപഭാടങ്ങളനില് നനിനലാം കേഭായല് നനിലങ്ങളനില് നനിനലാം
സുഗമമഭായനി ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച് ആവശലഭാനുസൃതലാം ടഭാക്ടര് കറഭാഡുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനികകേന്ദ്രതീകൃത ലനലച്ച് ല്ല് സലാംഭരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് സനിവനില് സലലപസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖനയുലാം,  കൃഷനി വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള  സ്ഥഭാപനമഭായ  ഓയനില്  പഭാലാം  ഇന്തെല  ലനിമനിറഡച്ച്  വഴെനിയുലാം  കേര്ഷകേരനില്
നനിനലാം  ലനലച്ച് ല്ല്  സലാംഭരണലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കകേരളത്തനിലല  ലനല്കൃഷനിയുലട
ഉലഭാദനലചലവുമഭായനി  തഭാരതമലലപടുതകമ്പഭാള,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന
തഭാങ്ങുവനില  കുറവഭായതുലകേഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  തഭാങ്ങുവനിലകയഭാലടഭാപലാം
“കസ്റ്ററച്ച് ഇനലസന്റെതീവച്ച് കബഭാണസച്ച്”കൂടനി ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച് ഉയര്ന്ന സലാംഭരണ
വനിലയഭാണച്ച്  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  ലനലച്ച് ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുന്നതച്ച്.  2015-16-ല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്,  ലനലനിലന്റെ  തഭാങ്ങുവനില  കേനികലഭായച്ച്  14.10  രൂപയഭായനിരുന്നതച്ച്  ഉയര്ത്തനി
2016  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസലാം  മുതല്  കേനികലഭായച്ച്  14.70  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിരുന.
കസ്റ്ററച്ച്  ഇനലസന്റെതീവച്ച്  കബഭാണസച്ച്  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  ലനലനിലന്റെ
സലാംഭരണവനില കേനികലഭായച്ച് 22.50 രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സനിവനില്  സലലപസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം
സലാംഭരനിക്കുന്ന ലനലനിലന്റെ വനില സലലപകകേഭായനില് നനിനലാം കനരനിടഭാണച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.  ലനലനിലന്റെ  തഭാങ്ങുവനിലയഭായ  ₹  22.50/Kg-യനില്,  അടനിസ്ഥഭാന
തഭാങ്ങുവനില (MSP) ₹ 14.70/Kg-യുലാം  സലാംസ്ഥഭാന ഇനലസന്റെതീവച്ച് കബഭാണസച്ച് (SIB)
₹  7.80/Kg യുലാം  ആകുന.  സലാംഭരനിക്കുന്ന ലനലനിനച്ച്  പണലാം നല്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
തുകേ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം/സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനിയ്ക്കുന്ന മുറയച്ച്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുവരുന.  എന്നഭാല്  ലനലനിലന്റെ  വനില  ഉടനടനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുവഭാന സഹകേരണ വകുപ്പുലാം, ബഭാങ്കുകേളുലാം, സനിവനില്സലലപസച്ച് വകുപ്പുലാം, കൃഷനി
വകുപ്പുലാം കചേര്ന്നച്ച് സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല  ആവശലകേതയനുസൃതമഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില്  നനിനലാം
ടഭാക്ടര്  കറഭാഡച്ച്,  പഭാലങ്ങള തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്.,
ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ. എന്നതീ സ്കതീമുകേളനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.



102       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലല പരനികശഭാധന

41 (3132)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ തനിരുവനന്തെപുരലാം ആനയറയനിലല ജനിലഭാ സലാംഭരണ
കകേന്ദ്രത്തനില്  കൃഷനിമനനിയുലടയുലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലടയുലാം  കനതൃതസത്തനില്  നടത്തനിയ
മനിന്നല് പരനികശഭാധനയനില് എലന്തെലഭാലാം ക്രമകക്കടുകേളഭാണച്ച് കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പരനികശഭാധനയുലട  തുടര്നടപടനികേളഭായനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുളള  കേഭാരലങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാഴലാം  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രത്തനില്  തമനിഴ് നഭാടനിൽനനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
പചക്കറനികേള  യകഥഷ്ടലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അതച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ആനയറയനിലല  ജനിലഭാ
സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രത്തനില്  കൃഷനി  മനനിയുലടയുലാം  മറച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലടയുലാം  കനതൃതസത്തനില്
നടത്തനിയ  മനിന്നല്പരനികശഭാധനയനില്,  തമനിഴഭാടനില്  നനിനലാം  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത
പചക്കറനി വഭാങ്ങുന്നതുലാം പ്രഭാകദശനികേ കേര്ഷകേരുലട കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങള വഭാങ്ങഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം
നനിരുത്സഭാഹലപടുതകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച് ഉളലപലട ഗുരുതരമഭായ ക്രമകക്കടുകേള കേലണതകേയുലാം
അന്നലത്ത  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടറഭായ  കഡഭാ.  എലാം.  സുകരഷച്ച്  കുമഭാറനിലന  തല്സ്ഥഭാനത്തച്ച്
നനിനലാം മഭാറ്റുകേയുലാം റതീജനിയണല് മഭാകനജരുലട ചുമതല വഹനിചനിരുന്ന ശതീ.  സനി.  മധുസൂദനലന
സലസന്റെച്ച് ലചേയ്തുലകേഭാണ്ടുലാം ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം ലചേയ്തു. പ്രസ്തുത പരനികശഭാധനയുലട തുടര്
നടപടനിയഭായനി  ആനയറ  കേഭാര്ഷനികേ  ലമഭാത്തവലഭാപഭാര  വനിപണനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
സലാംബനനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടകററനിലല  ലസഷലല്
വനിജനിലനസച്ച്  ലസല്  മുകഖന  അകനസഷണലാം  നടത്തനിവരുന.  അലതഭാലടഭാപലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  അഞച്ച് വര്ഷലത്ത പചക്കറനി സലാംഭരണവുലാം വനിതരണവുലാം
സലാംബനനിചച്ച് വനിജനിലനസച്ച് (കപഭാലതീസച്ച്) മുകഖന അകനസഷണലാം നടത്തനിവരനികേയഭാണച്ച്.

(സനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച് കകേരളത്തനില് ലഭലമലഭാത്ത പചക്കറനികേള മഭാത്രമഭാണച്ച്
അനലസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതച്ച്,  എന്നതഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നയലാം.

സസന്തെമഭായനി കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലഭാത്ത കേര്ഷകേര്

42 (3133) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് സസന്തെമഭായനി കൃഷനിഭൂമനിയനിലഭാത്തതുലകേഭാണച്ച് മഭാത്രലാം കൃഷനി
ലചേയഭാന കേഴെനിയഭാത്ത കേര്ഷകേരുലണന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  നനിലങ്ങളുലാം  കൃഷനിയനിടങ്ങളുലാം  തരനിശുകേനിടക്കുകമ്പഭാഴലാം  കൃഷനി  ലചേയഭാന
തഭാല്പരലമുളളതുലാം  എന്നഭാല്  സസന്തെമഭായനി  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലഭാത്തതനിനഭാല്  അതനിനച്ച്
കേഴെനിയഭാത്തതുമഭായ കേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെങ്കനിലലാം  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  വയലകേളുലാം  കൃഷനിയനിടങ്ങളുലാം  വനിലയ്ക്കുവഭാങ്ങനി  കൃഷനി
നടതന്നതനിനച്ച്  സഹഭായനിക്കുന്ന  തരത്തനിലളള  എലന്തെങ്കനിലലാം  വഭായ്പഭാ  പദതനികേള
നനിലവനിലകണഭാ;

(ഡനി)  തരനിശുകേനിടക്കുന്ന കൃഷനിയനിടങ്ങള യഥഭാര്ത്ഥ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് സസന്തെമഭായനി
കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് സഹഭായനിക്കുന്ന തരത്തനിലളള എലന്തെങ്കനിലലാം പദതനികേള
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി) സസന്തെമഭായനി കൃഷനിയനിടമനിലഭാത്ത കേര്ഷകേര് തരനിശുകേനിടക്കുന്ന കൃഷനിയനിടലാം
വഭാടകേലക്കടുത്തച്ച് കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതച്ച് കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി തഭാലഴെ പറയുന്ന
രണച്ച് പദതനികേള മുകഖന ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

1. തരനിശുപഭാടങ്ങളനില് ലനല്കൃഷനി  :

തരനിശുനനിലത്തനില്  ലനല്കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ലഹക്ടറനിനച്ച്  30,000
രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന. സസന്തെമഭായനി ഭൂമനിയനിലഭാത്ത
പഭാടകൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
അനുവദനിക്കുന്ന ധനസഹഭായത്തനില് പഭാടകൃഷനിക്കഭാരനച്ച്  25,000
രൂപയുലാം ഭൂവുടമയച്ച്  5000 രൂപയുമഭാണച്ച് ലഭനിക്കുന്നതച്ച്. 

2. തരനിശുനനിലങ്ങളനില് പചക്കറനി  :

തരനിശുനനിലത്തനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ലഹക്ടര്  ഒന്നനിനച്ച്
30,000  രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി വരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം
അനുവദനിക്കുന്ന ധനസഹഭായത്തനില്  25,000  രൂപ കേര്ഷകേനുലാം
5,000 രൂപ ഭൂവുടമയ്ക്കുമഭാണച്ച് നല്കുന്നതച്ച്. 

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  തരനിശുകേനിടക്കുന്ന  സസന്തെലാം  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ലഹക്ടറനിനച്ച് 30,000 രൂപയുലാം പചക്കറനികൃഷനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഹക്ടറനിനച്ച്
30,000 രൂപയുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.
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കകേരലഫഡനിലന്റെ ബഭാദലതകേള

43 (3134) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരലഫഡനിലന്റെ ബഭാദലത എത്ര കകേഭാടനിയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) കകേരലഫഡനിലന പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാൻ പദതനി ഉകണഭാ;

(സനി)  ആയതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പചകത്തങ്ങ സലാംഭരനിച വകേയനില് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കുവഭാനുണഭായനിരുന്ന
കുടനിശ്ശേനികേ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലകേഭാടുത്തച്ച് തതീര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.  മഭാര്ക്കറച്ച് വനിലകയക്കഭാള ഉയര്ന്ന
നനിരക്കനില്  പചകതങ്ങ  സലാംഭരനിചതനിനഭാല്  അധനികേമഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയ
തുകേയുലാം  മറച്ച്  അനുബന  ലചേലവുകേളുമടക്കലാം  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  കകേരലഫഡനിനച്ച്
115.7175 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിക്കുവഭാനുണഭായനിരുന. ഇതനില്നനിനലാം രണച്ച് ഗഡുക്കളഭായനി
50 കകേഭാടനി രൂപ സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇനനി 65.7175 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനിക്കഭാനുണച്ച്.

(ബനി&സനി) ഉണച്ച്. കകേരലഫഡച്ച് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കകേര ബഭാനഡച്ച് ലവളനിലചണ്ണ, കകേര
കകേഭാക്കനടച്ച്  മനില്ക്കച്ച്  പഇൗഡര്,  കകേര  ലഡസനികക്കറഡച്ച്  കകേഭാക്കനടച്ച്,  കകേരജലാം  കകേശഭാമൃതച്ച്
ലഹയര് ഓയനില് എന്നനിവ സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേതലാം പുറതലാം വനികദശതലാം നനിലവനില്
വനിറ്റുവരുനണച്ച്.  ഉല്പന്ന  ലലവവനിദലവല്ക്കരണത്തനിലൂലട  പുതനിയ  ഉല്പന്നങ്ങള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാനുലാം,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  കമഖല ശകനിലപടുത്തനിയുലാം കകേരലഫഡനിലന്റെ വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിചച്ച്  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കൂടുതല്  സഹഭായകേരമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

വനിഷഭാലാംശമുള്ള പചക്കറനികേളുലടയുലാം പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുലടയുലാം വനില്പന

44 (3135) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഷഭാലാംശമുള്ള  പചക്കറനികേളുലാം  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  വനില്പന  നടതന്നതച്ച്
തടയഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി) പരനികശഭാധനയനില് വനിഷഭാലാംശങ്ങളുലണന്നച്ച് കേലണതന്ന പചക്കറനികേളുലടയുലാം പഴെ
വര്ഗ്ഗങ്ങളുലടയുലാം വനില്പന ഉടനടനി തടയഭാന സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ക്ലസ്റ്ററുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളക്കച്ച്  ജനി.എ.പനി.
സര്ടനിഫനികക്കഷന സഹനിതലാം പ്രകതലകേ പഭായനിലാംഗച്ച് കലബലനിലാംകഗഭാലട വനില്പന നടതന്നതനിനച്ച്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണച്ച്.  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  ഇപ്രകേഭാരലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങള  'കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്'  എന്ന  ബഭാന്റെച്ച്
നഭാമത്തനില്  ഈ  വരുന്ന  വനിഷുക്കഭാലത്തച്ച്  വനിപണനലാം  ആരലാംഭനിക്കുലാം.  മഭാര്ക്കറനില്
നനിനലാം  കശഖരനിക്കുന്ന  പഴെലാം,  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ്ട
പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനിയനില്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  വനിവരലാം  പരസലലപടുതനണച്ച്.
ലലജവകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവഴെനി  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട
അനനിയനനിത ഉപകയഭാഗലാം ഒഴെനിവഭാകുന.

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള സഭാകങ്കതനികേവനിദലയനില് ഇത്തരലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.
എന്നഭാല്  വനിഷഭാലാംശമുള്ള  പഴെലാം,  പചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  ശഭാസസ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
ഏകകേഭാപനത്തനിലൂലട നടതവഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

വരളചയുലാം ജലദഇൗര്ലഭലവുലാം

45 (3136) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാവലതനിയഭാനലാം  കേഭാരണമുണഭായ വരളചയുലാം
ജലദഇൗര്ലഭലവുലാംമൂലലാം  എത്ര  ലഹക്ടര്  ഭൂമനിയനില്  കൃഷനി  നശനിച്ചു;  എത്ര  തുകേയുലട
നഷ്ടലാം  ഇതുമൂലമുണഭായനി;  ഏലതലഭാലാം  കമഖലയനില്  കേര്ഷകേലര  ഇതച്ച്  ബഭാധനിച്ചു;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനിലണഭാകുന്ന  വരളച  ഫലപ്രദമഭായനി  കനരനിടഭാനുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ മഴെലവളളസലാംഭരണലാം,  കുളങ്ങളുളലപട  നതീരുറവകേളുലട  സലാംരക്ഷണലാം,
മലണ്ണഭാലനിപ്പുതടയല്,  കുളങ്ങലളയുലാം  ജലഭാശയങ്ങലളയുലാം  മഭാലനിനലവനിമുകമഭാക്കല്  എന്നതീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് എലന്തെലഭാലാം നഭാളനിതുവലര നടത്തനിലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലകേഭാടുലാംവരളചയനില്നനിനലാം കേര്ഷകേലര സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുളള മഴെലപഭാലനിമ
പദതനിയനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  നഭാളനിതുവലര  എന്തെച്ച്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലവന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് നഭാളനിതുവലര എലന്തെഭാലക്ക
സഹഭായനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വരളചമൂലലാം ഏകേകദശലാം 35985 കേര്ഷകേരുലട 35095.78
ലഹക്ടര് കൃഷനി നശനിചതഭായുലാം ഏറവുലാം കുറഞ്ഞതച്ച് 300 കകേഭാടനി രൂപയുലട കൃഷനിനഭാശലാം
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായഭാണച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
എന്നഭാല്  വനിശദമഭായ  കേണലക്കടുപച്ച്  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  നഷ്ടലാം  വനകതഭാതനിലണഭാകുലാം
എന്നഭാണച്ച്  കേണക്കഭാക്കുന്നതച്ച്.  ലനലച്ച് ല്ല്,  വഭാഴെ,  ലതങ്ങച്ച്,  കുരുമുളകേച്ച്,  പചക്കറനി,  ഏലലാം,
റബര് തുടങ്ങനിയ വനിളകേളക്കഭാണച്ച് വലഭാപകേനഭാശലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  ജലകസചേനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കതഭാടുകേളുലാം  ചേഭാലകേളുലാം  ആഴെലാം
കൂട്ടുന്നതനിനുലാം  മണ്ണുലാം  ലചേളനിയുലാം  നനിറഞ്ഞവ  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുലാം  മഹഭാത്മഭാ
ഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലറപച്ച് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ജലലഭലത
ഉറപ്പുവരുതന്ന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വരളചയുലട  ആഘഭാതലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലള  കുറനിചച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,
സഭാകങ്കതനികേ ഉപകദശലാം എന്നനിവ നല്കേനിവരുന.  ജലസലാംഭരണനികേള,  മഴെക്കുഴെനികേള
എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ലലമകക്രഭാ  ഇറനികഗഷന
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങലള  നഭാകശഭാന്മുഖമഭാക്കഭാലത
നനിലനനിര്തന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  മഴെലപഭാലനിമ  പദതനിയനിലൂലട  നഭാളനിതുവലര  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  അതനിരപനിള്ളനി
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  മലക്കപഭാറലപരുമ്പറ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനിയനില്  കേനിണര്
റതീചേഭാര്ജനിലാംഗനിനുലാം ഡതീസനില്റനിലാംഗനിനുലാം കവണനി 25,006 രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) വരളചമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേരനില്നനിന്നച്ച് പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശസഭാസത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  കൃഷനിഭവന  വഴെനി  കശഖരനിച്ചുവരുന.
ദുരനിതഭാശസഭാസത്തനിനുള്ള  സഹഭായലാം  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  വഴെനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  അധനികേ
തുകേയഭായനി വയനഭാടച്ച് ജനിലയ്ക്കുമഭാത്രമഭായനി 27 കകേഭാടനി രൂപയുലാം മറ്റു ജനിലകേളക്കഭായനി 25 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  നൂതന  ലടകകഭാളജനിയഭായ
PPFM  (Pink  Pigmented Facultative  Methylotrophic  Bacterial)  VAM
(Vesicular  Arbuscular  Mycorrhiza)  എന്നനിവ  ലഭലമഭാക്കനി  വനിളകേളനില്
പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
140.625 ലക്ഷലാം രൂപ അടങ്കല് തുകേയുള്ള പദതനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

വനിളനഭാശത്തനിനച്ച്  അര്ഹമഭായ  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  സലാംസ്ഥഭാന  വനിള
ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഉടനടനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലനല്കൃഷനിക്കച്ച്  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസമഭായനി  ഒരു  ലഹക്ടറനിനച്ച്
13,500  രൂപയുലാം വനിള ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി പ്രകേഭാരലാം  12,500  രൂപയുലാം ലഭനിക്കുലാം.
കൂടഭാലത  പരമഭാവധനി  കേര്ഷകേലര  ഇനഷസറനസച്ച്  പരനിരക്ഷയുലട  പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങളുലാം നടനവരുന.
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ഭക്ഷലസുരക്ഷ

46 (3137) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലസുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടത്തനിവരുന്ന  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാ
ഹനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെങ്കനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് അവ എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ധഭാനലങ്ങളുലടയുലാം  പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങളുലടയുലാം  കൃഷനി
ശഭാസതീയമഭായനി നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ലനലച്ച് ല്ല്,  പചക്കറനി  എന്നതീ  വനിളകേളുലട
കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനുള്ള പദതനികേള നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. ഇവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി  :

പദതനിയനിനകേതീഴെനില് ഗ്രൂപച്ച് ഫഭാമനിലാംഗച്ച് അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലള്ള ലനല്
കൃഷനി,  പ്രകതലകേ  ലനലനിനങ്ങളുലട  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  കേര
ലനല്കൃഷനി,  തരനിശുനനില കൃഷനി,  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട അടനിസ്ഥഭാന
സഇൗകേരലലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനച്ച്  പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളക്കച്ച്
ധനസഹഭായലാം എന്നനിവയുളലപടുന.  ആറന്മുള,  ലമത്രഭാന കേഭായല്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന നനിലങ്ങളനില്
ലനല്കേ കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് പ്രകതലകേ പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന
കേഴെനിഞ.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  11  ലനലച്ച് ല്ല്  വനികേസന
ഏജനസനികേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായവുലാം  ഉപഗഹ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല
ഉപകയഭാഗനിചച്ച് 2008-ലല  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  കഡറഭാ  ബഭാങ്കനിലന്റെ   പരനികശഭാധനയ്ക്കുള്ള
ആദല വര്ഷ കത്തയ്ക്കുള്ള തുകേയുലാം പദതനിയനിലളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പദതനിക്കഭായനി  2016-17  വര് ഷകത്തയച്ച്  ആലകേ  35.00  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണച്ച്  (മുപത്തനിയഞച്ച്  കകേഭാടനി)  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം അന്തെനിമ  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  2017
ചേനിങ്ങലാം  1  മുതല്  2018  ചേനിങ്ങലാം  1  വലരയുള്ള കേഭാലയളവച്ച്  'ലനല്
വര്ഷ'  മഭായനി ആചേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇകതഭാടനുബനനിചച്ച് നൂറച്ച് ഇന
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കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാ
നനിചനിട്ടുണച്ച്.  അടുത്ത  5  വര്ഷങ്ങളക്കുള്ളനില്  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
ലനല്കൃഷനിയുലട  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  നനിലവനിലള്ള  രണച്ച്  ലക്ഷലാം  ലഹക്ടറനില്
നനിനലാം   മൂന്നച്ച്  ലക്ഷലാം  ലഹക്ടറഭായനി  ഉയര്തന്നതനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിട്ടു
ലകേഭാണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് നടനവരുന്നതച്ച്. 

2. പചക്കറനി വനികേസന പദതനി  :

പരമ്പരഭാഗത  കേര്ഷകേര്  മുതല്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം  വതീടമ്മേമഭാരുലാം
വലരയുള്ള  സമൂഹത്തനിലല  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങലളയുലാം
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  സമഗ  പദതനിയഭാണനിതച്ച്.  ക്ലസ്റ്റര്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കൃഷനി,  വനിദലഭാലയങ്ങളനില് പചക്കറനികത്തഭാടലാം
സ്ഥഭാപനിക്കല്,  സര്ക്കഭാര്-സസകേഭാരല ഭൂമനിയനില് കപ്രഭാജക്ടടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
പചക്കറനികൃഷനി,  കഗഭാ  ബഭാഗനിലല കൃഷനി തുടങ്ങനി പചക്കറനികൃഷനി
വലഭാപനത്തനിനച്ച്  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങളഭാണച്ച്  പദതനിയനിലൂലട
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  അടുത്ത  5  വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്  50000  ലഹക്ടറനില്
അധനികേമഭായനി  പചക്കറനികൃഷനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പചക്കറനി
മനിഷന പരനിപഭാടനിയുലാം ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
ലനലച്ച് ല്ല്,  പചക്കറനി,  പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള,  ലചേറുധഭാനലങ്ങള എന്നനിവയുലട ശഭാസതീയകൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

2017-18-ലല  വഭാര്ഷനികേ  ബഡ്ജറനില്  ഭകക്ഷലഭാല്പഭാദന  പദതനികേളക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയ 160 കകേഭാടനി രൂപയനില് 70 കകേഭാടനി രൂപ ലനല്കൃഷനിക്കുലാം 85 കകേഭാടനി
രൂപ പചക്കറനികൃഷനി വനികേസനത്തനിനുമഭാണച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ലനല്കൃഷനിക്കച്ച്
RSGPപദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള വനിതല്പഭാദനലാം മുതല്  അനുകയഭാജലമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില്
ലലറസച്ച്  മനില്  സ്ഥഭാപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഉല്പന്നസലാംസ്കരണലാം വലരയുള്ള  ഘടകേങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ശഭാസതീയ  കൃഷനിമുറകേള  അനുവര്ത്തനിക്കുകേലയന്നതഭാണച്ച്
പദതനിയനില് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങളുലടയുലാം  കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങളുലടയുലാം  കൃഷനി  ശഭാസതീയഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചച്ച്  ആഭലന്തെര  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷ
ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  200  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. പ്രഭാകദശനികേ സവനികശഷതയുള്ള കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളക്കഭായുള്ള കൃഷനി
(Location Specific Scheme) എന്ന പദതനിയനില് ലചേറു ധഭാനലങ്ങള, റഭാഗനി, കചേഭാളലാം
മുതലഭായവയുലട കൃഷനി അനുകയഭാജലമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില് പ്രകതലകേനിച്ചുലാം ആദനിവഭാസനി
കമഖലകേളനില്  ശഭാസതീയഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  പദതനി  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിനഭായനി 330 ലക്ഷലാം രൂപ 2017-18 വഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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ഇകതഭാലടഭാപലാം  കമല്പറഞ്ഞ  ഓകരഭാ  വനിളകേളക്കുലാം  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലകേള  (Special Agricultural  Zones)  ലതരലഞ്ഞടുത്തച്ച്  (ഉദഭാ.  കുടനഭാടച്ച്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,
വയനഭാടച്ച് പ്രകദശങ്ങള ലനല്കൃഷനിക്കഭായനി) അവനിലട ഓകരഭാ വനിളയുലാം ശഭാസതീയ കൃഷനി
രതീതനിയനിലൂലട  പരമഭാവധനി  ഉല്പഭാദനലാം  ലലകേവരനിക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടച്ച്  പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കചേലക്കരയനില് വനിള ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി

47 (3138)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  എത്ര  കേര്ഷകേര്  വനിള  ഇനഷസറനസച്ച്
പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുണച്ച്;  ഓകരഭാ  കൃഷനിഭവലന്റെയുലാം കേതീഴെനില് പദതനിയനിലളലപട
കേര്ഷകേരുലട കേണക്കച്ച് പ്രകതലകേലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനി കൂടുതല് കേര്ഷകേലര വനിള ഇനഷസറനസച്ച്
പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കൃഷനി  ആഫതീസര്മഭാര്  സസതീകേരനിച  നടപടനി
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  വനിവനിധ  കൃഷനി  ഭവനുകേളക്കച്ച്  കേതീഴെനില്  3616
കേര്ഷകേര് സലാംസ്ഥഭാന വനിള ഇനഷസറനസച്ച് പദതനിയനില് വനിള ഇനഷസര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

        കൃഷനി ഭവന കേര്ഷകേര്

കദശമലാംഗലലാം 249

മുളര്ക്കര 397

വരവൂര് 434

കചേലക്കര 472

ലകേഭാണഭാഴെനി 801

പഭാഞ്ഞഭാള 429

പഴെയന്നൂര് 291

വള്ളകത്തഭാള നഗര് 230

തനിരുവനിലസഭാമല 313

ആലകേ 3616
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(ബനി)  കേര്ഷകേ  സലാംഘങ്ങളുലട  കേമ്മേനിറനികേളനിലലാം  പഭാടകശഖര  മതീറനിലാംഗുകേളനിലലാം
കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  സമനിതനി  മതീറനിലാംഗുകേളനിലലാം  വനിള  ഇനഷസര്  ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം
വലകമഭാക്കനി കൃഷനിക്കഭാലര അവരുലട വനിള ഇനഷസര് ലചേയഭാന അവകബഭാധലാം നല്കുനണച്ച്.

ലലജവ പചക്കറനി ഉല്പഭാദനലാം

48 (3139) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കജവപചക്കറനികേളുലട ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നൂതനമഭായനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പചക്കറനികേള വനിഷവനിമുകമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തെങ്കനിലലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് അവ എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പചക്കറനി  വനികേസന
പദതനി ലലജവ കൃഷനിക്കച്ച് ഊന്നല് നല്കേനിയഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ഈ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം 2016-17-ല് ആലകേ 7430 ലക്ഷ രൂപ ചുവലടപറയുന്ന വനിവനിധ ഘടകേങ്ങള
വഴെനി ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന്നതനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്:

• പുരയനിടങ്ങളനില് പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കല്

• അര്ബന ക്ലസ്റ്റര് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

• വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  സ്ഥഭാപനങ്ങള  വഴെനി  പചക്കറനി
കൃഷനി 

• കപ്രഭാജക്ടടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പചക്കറനി കൃഷനി 

• ജനിലഭാ ക്ലസ്റ്റര് വനികേസനലാം 

• തരനിശുനനില കൃഷനി 

• മഭാധലമങ്ങള വഴെനി വനിത്തച്ച് വനിതരണലാം 

• സ്റ്റഭാകഗര്ഡച്ച് ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കച്ച് സഹഭായലാം 

• എന.ജനി.ഒ.-കേള മുകഖന വനിത്തച്ച് വനിതരണലാം 

• 'എ' കഗഡച്ച് ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കുള്ള വനികേസന സഹഭായലാം 
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• സൂക്ഷ്മ മൂലകേങ്ങളുലട പ്രദര്ശനലാം 

• കബഭാക്കച്ച് തല ലഫഡകററഡച്ച് സമനിതനികേള 

• കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗ വനിളകേളുലട വനികേസനലാം 

• നഴെച്ച് സറനികേളുലട സ്ഥഭാപനലാം 

• മഴെ മറകേള സ്ഥഭാപനിക്കല് 

• സങ്കര വര്ഗ്ഗ വനിളകേളുലട പരതീക്ഷണകത്തഭാടങ്ങള 

• സുക്ഷ്മ ജലകസചേനവുലാം ജലകസചേനലാം വഴെനിയുള്ള വള പ്രകയഭാഗവുലാം 

• കസഫച്ച്- ടു - ഈറച്ച് 

• വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ. മുഖഭാന്തെരലാം പചക്കറനി വനികേസനലാം

നല  കൃഷനിമുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  സുരക്ഷനിതമഭായ  പഴെലാം,
പചക്കറനികേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  407  ക്ലസ്റ്ററുകേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.  ഒരു  ക്ലസ്റ്ററനില്  15  മുതല്  25  ലഹക്ടര്  സ്ഥലത്തച്ച്  നല
കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേര്ശന  കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണച്ച്  കൃഷനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഒരു  ലഹക്ടറനിനച്ച്  3,000  രൂപയഭാണച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതച്ച്.
കേര്ഷകേരുലട കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്തലന്ന  ലലജവവളലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു
കബഭാക്കനില്  10  റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്,  10  മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച് എന്നതീ ക്രമത്തനില്  2920
ലലജവവള  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  (1460  റൂറല്  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  +  1460  മണ്ണനിര
കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്)  ആരലാംഭനിച്ചു.  റൂറല്  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്  യൂണനിറച്ച്  ഒന്നനിനച്ച്  5,000  രൂപ വതീതവുലാം മണ്ണനിര
കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച് യൂണനിറനിനച്ച്  7,500  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായവുലാം  അനുവദനിച്ചു.  കൃഷനി
വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  വനിഷരഹനിത ഓര്ഗഭാനനിക്കച്ച്  പചക്കറനി
'കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്'  എന്ന  കലബലനില്  ഈ  വനിഷുവനിനച്ച്  വനിപണനിയനില്
ഇറക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

പചക്കറനികേള  വനിഷമുകമഭാക്കുന്നതനിനഭായനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചച്ച്
വരുന.  പചക്കറനികേള  വനിഷവനിമുകമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലലജവകൃഷനി  വലഭാപന പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.

(ബനി&സനി)  പചക്കറനികേള  വനിഷവനിമുകമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ലവജനിവഭാഷച്ച്  എന്ന  കപരനിലള്ള  ഒരു  ഉല്പന്നലാം  വനികേസനിപനിചച്ച്
എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ഈ സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായകത്തഭാലട  30  കേമ്പനനികേള ഈ ഉല്പന്നലാം
വനിവനിധ  കപരുകേളനില്  വനിപണനിയനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി
എത്തനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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ലലജവ പചക്കറനി എന്ന കപരനില് മഭാര്ക്കറനില് വനില്ക്കുന്ന പചക്കറനികേളനില് ഒരു
മഭാസത്തനില് നൂറച്ച്  സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചച്ച് ലവള്ളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിലല
ലഭാബനില്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഫലലാം  പരസലലപടുതന.  അയല്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം അതനിര്ത്തനി ജനിലകേളനികലയ്ക്കുള്ള കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട വരവച്ച്  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം,
നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  വരവച്ച്  തടയുവഭാനുലാം  ജനിലഭാതല  വനിജനിലനസച്ച്
കേമ്മേനിറനികേളക്കുലാം സലാംസ്ഥഭാനതല വനിജനിലനസച്ച്  സ്കസഭാഡനിനുലാം  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നനികരഭാധനിത കേതീടനഭാശനിനനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ലക്കതനിലര
നടപടനി  എടുക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്  വലവസ്ഥകേളനില.  എന്നഭാല്  നനികരഭാധനിത
കേതീടനഭാശനിനനികേളുലടയുലാം  മഭാരകേമഭായ  മറച്ച്  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലടയുലാം  അമനിതമഭായ ഉപകയഭാഗലാം
തടയുന്നതനിനച്ച്  കേര്ഷകേലര  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കുറനിപടനിയുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ
വനിതരണലാം  ലചേയഭാവൂ  എന്നച്ച്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഡതീലര്മഭാര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
കേതീടനഭാശനിനനി  ഉല്പഭാദകേരുലാം,  വനിതരണക്കഭാരുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കേര്ഷകേ
സലാംഘടനകേളക്കുലാം കനരനിടച്ച് കേതീടനഭാശനിനനികേള വനില്പന നടതന്നതുലാം നനികരഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിലല ലനല്കൃഷനി പഭാടങ്ങളനില് പടഭാളപ്പുഴവനിലന്റെ ആക്രമണലാം

49 (3140) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  വനിവനിധ  പഞഭായതകേളനിലല  ലനല്കൃഷനി
പഭാടങ്ങളനില്  പടഭാളപ്പുഴവനിലന്റെ  ആക്രമണലാംമൂലലാം  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്
രൂപയുലട  നഷ്ടലാം  ഉണഭായ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  കൃഷനിക്കഭാരുലട  നഷ്ടലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന  കവകുന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ  എന്നച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുലമന്നച്ച്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിലല ലനല്കൃഷനി പഭാടങ്ങളനില് വരളചയുലട
ആധനികേലലാംമൂലമുണഭായ  ജലദഇൗര്ലഭലലാംമൂലലാം  പടഭാളപ്പുഴ  ബഭാധ  നനിയനനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത
വരനികേയുലാം തന്മൂലലാം  609  ലഹക്ടറനില് ലനല്കൃഷനി നഭാശലാം ഉണഭാകുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
5.47 കകേഭാടനി രൂപയുലട നഷ്ടലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  അടനിയന്തെരമഭായനി  നഷ്ടപരനിഹഭാര
തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കേശുവണനി ലടണര്

50 (3141) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ആദൂര് ഡനിവനിഷനനിലല
കേശുവണനി ലടണര് നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലത കശഖരനിക്കഭാന കേരഭാറുകേഭാരനച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
കൂട്ടുനനിന്നതഭായുള്ള പത്രവഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില് അകനസഷനിചച്ച്
നടപടനി എടുക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസലാം

51  (3142)  ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസമഭായനി  എത്ര  രൂപ  ഈ
സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സസകേഭാരല വലകനികേളുലട കുളങ്ങളുലാം, കേനിണറുകേളുലാം മറച്ച് ജലകസഭാതസുകേളുലാം
നനികേത്തഭാലത  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  വകുപച്ച്  തലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
എടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  28-2-2017  വലര
63.828492  കകേഭാടനി രൂപ വരളചഭാദുരനിതഭാശസഭാസത്തനിനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില തുകേ

(1) (2)

തനിരുവനന്തെപുരലാം 3.5

ലകേഭാലലാം 0.126994
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(1) (2)

പത്തനലാംതനിട ...

ആലപ്പുഴെ 1.25

കകേഭാടയലാം 0.05

ഇടുക്കനി 0.5

എറണഭാകുളലാം 2.5

തൃശ്ശൂര് 3.516498

പഭാലക്കഭാടച്ച് 12.6

മലപ്പുറലാം 3.5

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 5.75

വയനഭാടച്ച് 29.005

കേണ്ണൂര് 1.53

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ...

ആലകേ 63.828492

(ബനി)  2008-ലല  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സസകേഭാരല  വലകനികേളുലട കുളങ്ങളുലാം കേനിണറുകേളുലാം മറ്റു  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം
നനികേതവഭാന കേര്ശനമഭായനി  പഭാടനിലഭാത്തതഭാണച്ച്.  എന്നഭാല് നനിയമലാം  ലലാംഘനിചച്ച്  പലയനിടതലാം
കുളങ്ങളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  നനികേത്തലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഗഇൗരവമഭായനി
കേഭാണുന.  ഇതു തടയുന്നതനിനുലാം നനിയമലാം ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര ഈ സര്ക്കഭാര്
കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതതീവ  ഗുരുതരമഭായ  ജലക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന
പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  നനിയമലാം  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിചച്ച്  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം
കുളങ്ങളുലാം  കേനിണറുകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  ജനങ്ങളകൂടനി  മുന്നനിടനിറകങ്ങണതുണച്ച്.
ഇതനിനഭായനി  ജലലാം  സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെ  ആവശലകേത  സലാംബനനിചച്ച്  വകുപച്ച്
തലത്തനില് കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുനണച്ച്.

കുടനഭാടനിലല കൃഷനി

52 (3143) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലല കൃഷനിയനിടങ്ങളക്കച്ച്  ഭതീഷണനിയഭായ ഓരുലവള്ളവുലാം പഭായല്
പ്രശവുലാം പരനിഹരനിക്കഭാന എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്;

(ബനി)  ലകേഭായച്ച്  കേഭാലത്തച്ച് ആവശലത്തനിനച്ച്  ലകേഭായലമതനി  യനങ്ങള എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള ഉണഭാകുലാം എന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനഭാടനിലല  ലനല്കുകൃഷനിരലാംഗതള്ള പ്രശങ്ങളക്കച്ച്  സമഗ പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാനുലാം  സവനികശഷമഭായ  ഇവനിടുലത്ത  ആവഭാസ  വലവസ്ഥ  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ
എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കനിയ  കുടനഭാടച്ച്  പഭാകക്കജച്ച്  പദതനി
നടത്തനിപനിലല  ഏകകേഭാപനമനിലഭായ്മമൂലവുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകേഭാത്തതനിനഭാലലാം ലക്ഷലപ്രഭാപ്തനിയനിലലത്തഭാലത അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
എങ്കനിലലാം  കുടനഭാടനിലല  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന  കൃഷനി
വകുപച്ച്  ശമനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടനഭാടനിലല  കൃഷനിയനിടങ്ങളക്കച്ച്
പുഞ കൃഷനിയനില് ഓരുലവള്ളലാം ഭതീഷണനി കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  15-12-2016-ല് ജനിലഭാ
കേളക്ടറുലട  കനതൃതസത്തനിലള്ള  ജനിലഭാ  കേമ്മേനിറനി  കൂടനി  തണ്ണതീര്മുക്കലാം  ബണച്ച്  അടയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്
ആലപ്പുഴെ  ഇറനികഗഷന  ലമക്കഭാനനിക്കല്  ഡനിവനിഷന  എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കപഭാളയുലാം  പഭായലലാം  നതീക്കലാംലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായ  സഹകേരണകത്തഭാലട  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.

(ബനി)  ലകേഭായച്ച് കേഭാലത്തച്ച് ആവശലത്തനിനച്ച് ലകേഭായച്ച് ലമതനി യനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി
പുഞ  വനിളലവടുപച്ച്  സുഗമമഭായനി  നടതന്നതനിനച്ച്  കകേരള  അകഗഭാ  ഇനഡസ്ട്രതീസനിലന്റെ
പക്കലള്ള  ജനി.പനി.എസച്ച്.  ഘടനിപനിച  15  യനങ്ങള  മുനഗണന  പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനി
ഓഫതീസറുലട  ശനിപഭാര്ശയനികന്മല്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  അനലസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്
നനിന്നച്ച്  എത്തനിക്കുന്ന  ലകേഭായ  ലമതനിയനങ്ങള  വരളച,  കേതീടബഭാധ  തുടങ്ങനിയവ  സൃഷ്ടനിച
പ്രതനിസനനി പരനിഗണനിചച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലത്ത അകത നനിരക്കനില് നല്കുന്നതനിനച്ച്
ഉടമകേളുമഭായനി ധഭാരണയഭായനിട്ടുണച്ച്.

കുടനഭാടനിലല ലനല്കൃഷനി സുഗമമഭാക്കഭാന പുതനിയ പദതനികേള

53 (3144) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലല  ലനല്കൃഷനി  സുഗമമഭാക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  പുതനിയ
പദതനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചച്ച് വരുന്നതച്ച്;

(ബനി) കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട അമനിത ഉപകയഭാഗലാം കുറചച്ച് ലനല് കൃഷനിക്കച്ച് കജവ
കേതീട നനിയനണ മഭാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനഭാടനിലല  തരനിശച്ച്  നനിലങ്ങള  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
മതനിയഭായ കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം നല്കുകമഭാ?
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(എ) 1. അടനിസ്ഥഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനച്ച്  ഊന്നല്  നല്കേനിലക്കഭാണച്ച്
ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ./ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്./പനി.  എലാം.  ലകേ.  എസച്ച്.  ലലവ.
എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2. പഭാടകശഖരങ്ങളക്കച്ച്  ലകേഭായച്ച്  ലമതനി  യനങ്ങള/ടഭാക്ടര്/പവര്
ടനിലര് എന്നനിവ SMAM പദതനി പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

3. ലനല്കൃഷനിക്കച്ച് ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനി സബ്സനിഡനിയഭായനി സുസ്ഥനിര
ലനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനിയനില് ലഹക്ടറനിനച്ച്  1500  രൂപയുലാം
ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ. പദതനിയനില് 4500 രൂപയുലാം നല്കേനി വരുന.
കൂടഭാലത  ത്രനിതല  പഞഭായതകേളുലട  പദതനി  വനിഹനിതവുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന.

4. സസലസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ലകേ.സനി.പനി.എലാം.  മലങ്കഭാമ്പച്ച്
ലനലച്ച് ല്ല്  ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം,  ആത്മ വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലന
ക്ലനിനനിക്കച്ച് എന്നനിവയുലട കസവനലാം ഉറപ്പുവരുതനണച്ച്.

5. കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് അപകപഭാള തനിടലപടുത്തനി സഹഭായധനലാം
നല്കുനണച്ച്.

6. 2016-17  മുതല്  കൃഷനിനഭാശലാം  കവഗത്തനില്  തനിടലപടുതന്നതനിനഭായനി
UAV  (കഡ്രഭാണ്)  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം കൃതലസമയത്തച്ച് നല്കേനി.

7. മുഞ്ഞ,  വരലനലച്ച് ല്ല്,  ഇലകേരനിചനില്  എന്നനിവയച്ച്  ലസഷലല്
കകേഭാമ്പനകസഷന പഭാകക്കജച്ച് അനുവദനിച്ചു.

8. മടവതീഴ്ചയനില്  നശനിച  മട  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു.

9. വനിള  ഇനഷസറനസച്ച്  സഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു,  തരനിശുനനില കൃഷനി
പരമഭാവധനി സ്ഥലത്തച്ച് ഏര്ലപടുത്തനി.

10. കുടനഭാടനിലന  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ഉളലപടുത്തനി
സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള പദതനി  2017-18  കേഭാലയളവനില്
ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  കുടനഭാടനിലന്റെ  പ്രകതലകേ  പരനിസ്ഥനിതനി  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല
അമനിത  കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  നല  കൃഷനിമുറകേള
അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള സഭാകങ്കതനികേ പരനിജഭാനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  യഥഭാസമയലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബനലപട പ്രനിനസനിപല്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്
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നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനച്ച്  സസതീകേരനികക്കണ  വനിള  പരനിപഭാലന
മുറകേള  യഥഭാസമയലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംകയഭാജനിത  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സലാംബനനിച്ചുലാം കേര്ഷകേലര കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുനണച്ച്.  ശത്രു കേതീടങ്ങലള
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള കേതീട നനിയനണത്തനിനച്ച് പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കുന്നതനിനുലാം രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുലട
ഉപകയഭാഗലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  അളവനില്  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയലപടനിട്ടുള്ള കേതീടനഭാശനിനനികേള മഭാത്രലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.
ലലജവകേതീടകരഭാഗ  നനിയനകണഭാപഭാധനികേളഭായ  ലലടകക്കഭാകേഭാര്ഡ്സച്ച്,  സഡ്യൂകഡഭാകമഭാണഭാസച്ച്,
ലലടകക്കഭാഡര്മ എന്നനിവയുലട ഉപകയഭാഗലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേതീടകരഭാഗ  നനിരതീക്ഷണത്തനിനുലാം,  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  മുനകൂടനി  അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മലങ്കഭാമ്പച്ച്  കേതീട  നനിരതീക്ഷണ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശകനിലപടുതന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  കകേന്ദ്രകത്തഭാടനുബനനിചച്ച് ഒരു
ഫനിറകമഭാണ് ലൂര് ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലനലനിലന ബഭാധനിക്കുന്ന തണ്ടുതുരപലന്റെ
നനിയനണത്തനിനുള്ള ഫനിറകമഭാണ് ലൂര് ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച്  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
പഭാടകശഖരങ്ങളനില് ഈ ലകേണനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം
വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  ഘടലാംഘടമഭായനി
കുറച്ചുലകേഭാണച്ച് വരുന്നതനിനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി)  തരനിശുനനില ലനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ലഹക്ടറനിനച്ച്  30,000
രൂപ നനിരക്കനില് (ഭൂമനി കൃഷനി ലചേയഭാനഭായനി വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന്ന ഉടമസ്ഥനച്ച് ലഹച്ച്കേടറനിനച്ച്
5,000  രൂപയുലാം  കേര്ഷകേനച്ച്  കൃഷനി  ലചേലവുകേളക്കഭായനി  25,000  രൂപ  എന്ന  കേണക്കനിനച്ച്)
നല്കേനി  കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  ആവശലമഭായ  അടനിസ്ഥഭാന
സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ലനല്കൃഷനിയുലട വലഭാപനലാം

54 (3145) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലനല്കൃഷനിയുലട  വലഭാപനവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല  അടനിസ്ഥഭാന
സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി പുറലാംബണച്ച് ബലലപടുത്തല്, കമഭാകടഭാര്, കമഭാകടഭാര് തറ
സ്ഥഭാപനിക്കല് എന്നനിവയഭായനി കൃഷനി വകുപച്ച് പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലനല്കൃഷനിയുലട  വലഭാപനവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല  അടനിസ്ഥഭാന
സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി പുറലാംബണച്ച് ബലലപടുത്തല്, കമഭാകടഭാര്, കമഭാകടഭാര് തറ
സ്ഥഭാപനിക്കല് എന്നനിവയഭായനി  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനില്നനിന്നച്ച്  പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.,  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്.  എന്നതീ  സ്കതീമുകേളനില്
ഉളലപടുത്തനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു വരുനണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.,
ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്. എന്നനിവയനില്നനിനലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച വനിവനിധ പദതനികേള
നനിര്വ്വഹണ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.



118       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ദനിശഭാകബഭാധലാം വളര്തന്ന പദതനി

55  (3146)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ദനിശഭാകബഭാധലാം വളര്തന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ വനിളയുലാം എവനിലടലയലഭാലാം കൃഷനി ലചേയച്ച് എവനിലട വനില്ക്കുലമന്നച്ച്
കേലണതന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം കൃഷനി വകുപനില് ഉകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വഭാഴെ കൃഷനിക്കച്ച് ആവശലമഭായ സഹഭായങ്ങള കൃഷനി വകുപച്ച്
ലചേയ്യുന്നനിലലന്ന പരഭാതനിയനികന്മല് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലപഭാതുകമഖല സ്ഥഭാപനങ്ങളഭായ പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷന, ഫഭാമനിങ്ങച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന എന്നനിവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം എന്തെഭാലണനലാം ഇവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം
കമഭാണനിറര് ലചേയ്യുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എന്തെഭാലണനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതനിനഭായുള്ള  പദതനികേള  2017-18  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേരളത്തനില് പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനലാം  ആവശലഭാധനിഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
വനിപണനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു  കക്രഭാപച്ച്  കേലണര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
വനിപണനി  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇ-വനിപണനി  എന്ന  ലമഭാലലബല്
ആപനികക്കഷനുലാം www.krishi.info എന്ന ലവബച്ച് കപഭാര്ടലലാം സജതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

2017-18  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഇതച്ച്  സലാംബനനിച  മുഴവന
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി ഒരു ഇ-കപഭാര്ടല് വനികേസനിപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി
വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  നനിലവനില്  സലാംസ്ഥഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മുകഖന  വഭാഴെ  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ലഹക്ടറനിനച്ച്  26,250  രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായവുലാം,  വനിള ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി
പ്രകേഭാരമുള്ള പരനിരക്ഷയുലാം നല്കേനി വരുന.

(ഡനി)  ഇന്തെലന  കേമ്പനതീസച്ച്  ആക്ടനിനു  കേതീഴെനില്  1972-ല്  രൂപതീകൃതമഭായ  ഫഭാമനിലാംഗച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന പ്രഭാരലാംഭദനിശയനില് കേരനിമ്പച്ച് കൃഷനിയഭാണച്ച് ലചേയനിരുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല് ടനി
കൃഷനി ലഭാഭകേരമലഭാത്തതനിനഭാല് 1980-ല് റബര് കൃഷനിയനികലയച്ച് ചുവടുമഭാറ്റുകേയുലാം റബര്
കൃഷനി കൂടഭാലത കേശുവണനി, കുരുമുളകേച്ച്, കേഭാപനി, അടയ, ലകേഭാകക്കഭാ എന്നനിവയുലാം കൃഷനി
ലചേയ്തുവരുന. നനിലവഭാര മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭായ ISO 9001:2008 കേമ്പനനി കേരസ്ഥമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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1962-ല്  രൂപതീകൃതമഭായ  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന  ലപഭാതു  കമഖലയനില്
ഏറവുലാം  വലനിയ  പഭാകന്റെഷന  കേമ്പനനിയഭാണച്ച്.  കേശുവണനി,  കുരുമുളകേച്ച്,  അടയ,
ലകേഭാകക്കഭാ,  ഗഭാമ്പൂ,  നഭാളനികകേരലാം എന്നനിവയഭാണച്ച് പ്രധഭാനമഭായുലാം കേമ്പനനിയുലട കേതീഴെനില്
കൃഷനി  ലചേയച്ച്  വരുന്നതച്ച്.  കേമ്പനനിക്കച്ച്  സസന്തെമഭായനി  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിലല
ലകേഭാടുമണ്ണനില് റബര് തടനി അധനിഷനിത വലവസഭായ കകേന്ദ്രലാം നനിലവനിലണച്ച്. കേമ്പനനിക്കച്ച്
കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ വനികനഭാദ സഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കതഭാടങ്ങള ഉള്ളതനിനഭാല്
ഫഭാലാം ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലല സഭാധലതകേള കൂടനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി വരുന. 

ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  വനിലയനിരുതന്നതനിനുലാം
തനിരുത്തലകേള വരുതന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണച്ച്.

തരനിശുഭൂമനിയനിലല ലനല്കൃഷനി

56 (3147) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നനിലവനില് എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനിയനില് ലനല്കൃഷനി ലചേയ്തു
വരുനണച്ച്; എത്ര ടണ് ലനലച്ച് ല്ല് ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ഉലഭാദനിപനിക്കുനണച്ച്;

(ബനി)  ലനല്കൃഷനി  ലചേയഭാവുന്ന  ഭൂമനി  തരനിശനിടനിരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  കേണക്കച്ച്
ലഭലമഭാകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എത്ര ഏക്കര് വരുലമന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തരനിശുകേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനിയനില്  ലനല്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച് കൃഷനി വകുപനില്നനിനലാം നല്കേനിവരുന്നതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇക്കകണഭാമനികച്ച്  &  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികച്ച്  വകുപനിലന്റെ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  2015-16
വര്ഷലാം  492175  ഏക്കറനില്  ലനല്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്നനിനലാം
549275 ലമ.ടണ് ലനലല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. 

2016-17  വര്ഷലത്ത  കേണക്കച്ച്  ഇക്കകണഭാമനികച്ച്  &  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികച്ച്  വകുപച്ച്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.  കൃഷനി  വകുപച്ച്  ജനിലകേളനില് നനിനലാം  കശഖരനിച  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
ഏകേകദശലാം 506312.5 ഏക്കറനില് ലനല്കൃഷനി ലചേയ്തുവരുനണച്ച്.

(ബനി) 2016-17  വര്ഷലാം കൃഷനി വകുപച്ച് ജനിലകേളനില്നനിന്നച്ച്  കശഖരനിച കേണക്കച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  ലനല്കൃഷനി  ലചേയഭാവുന്ന  തരനിശനിടനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  28450.39  ലഹക്ടറുലാം
തരനിശനിടനിരനിക്കുന്ന  കൃഷനി  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കുന്ന  കേരഭൂമനി  111082.29  ലഹക്ടറുലാം
ആണച്ച്.
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(സനി)  ലനല്കൃഷനിക്കച്ച്  ഉപയുകമഭായ  ഭൂമനിയുലട  പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഭവന  തലത്തനില്  ലഭലമഭായ  തരനിശുനനിലങ്ങള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ലനല്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തരനിശച്ച്  നനിലത്തനില്  കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ലഹക്ടറനിനച്ച്  30,000  രൂപ
നനിരക്കനില് (ഭൂമനി കൃഷനി ലചേയഭാനഭായനി വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന്ന ഉടമസ്ഥനച്ച് ലഹക്ടറനിനച്ച് 5,000
രൂപയുലാം കൃഷനി ലചേയ്യുന്ന കേര്ഷകേനച്ച് കൃഷനി ലചേലവുകേളക്കഭായനി  25,000  രൂപ എന്ന
കേണക്കനിനച്ച്) 870 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കേതീടനഭാശനിനനികേള പ്രകയഭാഗനിച പഴെലാം- പചക്കറനികേളുലട വനിതരണലാം

57 (3148) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് കേതീടനഭാശനിനനികേള പ്രകയഭാഗനിച
പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  പചക്കറനികേളുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇവ  തടയഭാനുലാം
മറ്റുമഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  കൃഷനി  വകുപച്ച്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കജവ പചക്കറനികേള/ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങള എന്ന നനിലയനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നവയനിലലാം കേതീടനഭാശനിനനികേള കേലണത്തനിയതു വഴെനി ഇത്തരത്തനില
ഉള്ളവയുലട  വനിശസഭാസലത  ജനങ്ങളക്കച്ച്  കബഭാധലലപടഭാനുലാം  കജവ  ഉല്പന്നങ്ങള
സര്ടനികഫ ലചേയഭാനുലാം നടപടനികേള ഉകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസകേളനിലലാം  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലലാം  നനിനലാം  കശഖരനിക്കുന്ന  പഴെലാം
പചക്കറനി സഭാമ്പനിളുകേള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട വനിഷഭാലാംശ പരനികശഭാധനഭാ
കകേന്ദ്രത്തനില് പരനികശഭാധനിചച്ച് വനിവരലാം പരസലലപടുതനണച്ച്. ലലജവകൃഷനി/ നലകൃഷനി
സമ്പ്രദഭായലാം  വഴെനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള സഇൗജനലമഭായനി  ഈ ലഭാബനില്
പരനികശഭാധനിചച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഉല്പന്ന പരനികശഭാധനഭാ സഭാക്ഷലപത്രലാം നല്കേനിവരുന.
പരനികശഭാധനഭാഫലങ്ങലള  അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനി  സുരക്ഷനിത  ഇനങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  ലവബച്ച്  കപഭാര്ടലനിലലാം
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  കൃഷനി  വകുപച്ച്  എന്നനിവയുലട  ലവബച്ച് ലലസറനിലലാം  യഥഭാസമയലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  വനിഷഭാലാംശമുള്ള  പചക്കറനികേളുലട  വനിപണനലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിയമനടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുലാം പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിനച്ച്  ലലകേമഭാറുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  പചക്കറനികേളനിലല  വനിഷഭാലാംശലാം
കുറചച്ച് ഭക്ഷലകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  'ഭക്ഷലസുരക്ഷനിത പഭാകക്കജച്ച്'  സര്വ്വകേലഭാശഭാല
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ചേനില  സസകേഭാരല  വനിപണനികേള  ലലജവപചക്കറനി  എന്ന  ബഭാനഡനില്
വനില്ക്കുന്ന ചേനിലയനിനലാം  പചക്കറനികേളനില്  കേതീടനഭാശനിനനി  സഭാന്നനിദലലാം  കേലണത്തനിയ
വനിവരലാം  ബനലപട  ഏജനസനികേലള  അറനിയനിചതനിലനതടര്ന്നച്ച്  ഈ  പ്രശലാം
ഏലറക്കുലറ  പരനിഹരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലലജവപചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  സഭാമ്പനിളുകേള
ബനലപട കൃഷനി ഉകദലഭാഗസ്ഥലന്റെ ശനിപഭാര്ശ കേകത്തഭാലട വനിഷഭാലാംശ പരനികശഭാധനഭാ
ലഭാബനില്  എത്തനിചഭാല്  അവ  സഇൗജനലമഭായനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്
നല്കേനി വരുന.  കൃഷനിഭവനച്ച് കേതീഴെനിലള്ള എകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന
ലലജവ ഉല്പന്നങ്ങള ഗുണകമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തനിയവയഭാണച്ച്. “കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്” എന്ന
ബഭാനഡനില്  സലാംസ്ഥഭാന  കൃഷനി  വകുപച്ച്  ഈ വരുന്ന വനിഷുവനിനച്ച്  വനിഷരഹനിതമഭായ
ഓര്ഗഭാനനികേച്ച് പചക്കറനി മഭാര്ക്കറനില് ഇറക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള വളലാം സബ്സനിഡനി

58 (3149) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വളലാംസബ് സനിഡനി  കേര്ഷകേരുലട  അക്കഇൗണച്ച്  വഴെനി  നല്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഏലതഭാലക്ക  വളങ്ങളുലട  സബ് സനിഡനിയഭാണച്ച്  ഇപ്രകേഭാരലാം
നല്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാടകൃഷനിലയ  ആശയനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഈ  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുകമഭാ;
പഭാടകൃഷനിയനികലര്ലപടനിട്ടുള്ള എത്ര കേര്ഷകേര് സലാംസ്ഥഭാനതലണന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പഭാടകൃഷനി  നടതന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കൂടുതല്  വളലാം  സബ് സനിഡനി
ലഭലമഭാക്കുവഭാന  എന്തെച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വളലാം  സബ്സനിഡനി  ഉളലപലട  സലാംസ്ഥഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള
പ്രകേഭാരമുള്ള എലഭാ സബ്സനിഡനികേളുലാം കേര്ഷകേരുലട അക്കഇൗണച്ച് വഴെനിയഭാണച്ച് ഇകപഭാള
നല്കേനി വരുന്നതച്ച്. 

POS (കപഭായനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ലസയനില്) സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച് വനില്പനയുലട
കേണലക്കടുതലകേഭാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  വളലാം  കേമ്പനനികേളക്കച്ച്  വളത്തനിനച്ച്
സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന രതീതനിയനില് 2017-18 മുതല് മഭാറലാം വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  ഇതനിനഭായനി  ലലപലറച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്
2017-18 വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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(ബനി)  പഭാടകൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്  മതനിയഭായ  കരഖകേള  നല്കേനിയഭാല്
ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുലാം.  പഭാടകൃഷനിയനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള  കേര്ഷകേരുലട  കേണക്കച്ച്
എടുത്തനിടനില.

(സനി)  നനിലവനില്  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം,  പഭാടകൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ഒകര
നനിരക്കനിലഭാണച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതച്ച്.

തരനിശുഭൂമനികേളനില് കൃഷനി ലചേയഭാന പദതനികേള

59 (3150) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  തരനിശുഭൂമനികേളനില്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്
എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനികേളക്കുലാം  ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുമഭായനി  അനലസലാംസ്ഥഭാനങ്ങലള
കൂടുതല് ആശയനികക്കണനിവരുന്നതനിനച്ച് ഒരു പരനിഹഭാരലമന്ന നനിലയനില്,  തരനിശഭായനി
കേനിടക്കുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം  തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട കൃഷനി ലചേയ്യുവഭാന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  കൃഷനിക്കച്ച്  പലനിശരഹനിത  വഭായ്പ  നല്കുന്നതനിനുലാം  ഇനഷസറനസച്ച്
ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തരനിശുഭൂമനിയനില് കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് തഭാലഴെ പറയുന്ന പദതനികേളഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്:

1. ലനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി തരനിശുനനിലത്തനില്
ലനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തുടര്ചയഭായനി  3  വര്ഷലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കുന. ഒന്നഭാലാംവര്ഷലാം ലഹക്ടറനിനച്ച് 30,000 രൂപ
നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  ഇതനില്  25,000  രൂപ
കേര്ഷകേനുലാം,  5,000  രൂപ നനിലമുടമയ്ക്കുമഭാണച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്.  ഒന്നഭാലാം
വര്ഷ  കൃഷനിയനില്  സുസ്ഥനിരത  ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രണ്ടുലാം
മൂനലാം  വര്ഷങ്ങളനില്  ലഹക്ടറനിനച്ച്  യഥഭാക്രമലാം  7,000  രൂപയുലാം
4,500 രൂപയുലാം നല്കുന.
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2. പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  തരനിശു
ഭൂമനിയനില് പചക്കറനി കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ലഹക്ടറനിനച്ച് 30,000 രൂപ
നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  ഇതനില്  25,000
രൂപ കേര്ഷകേനുലാം 5,000 രൂപ നനിലമുടമയ്ക്കുമഭാണച്ച് നല്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  'ഹരനിതകകേരളലാം'  പദതനിയനില്  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രധഭാന  പ്രവര്ത്തനികേളനിലലഭാന്നച്ച്  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  തരനിശച്ച്
നനിലങ്ങളനിലലലഭാലാം തലന്ന കൃഷനി ആരലാംഭനിക്കുകേ എന്നതഭാണച്ച്.  തരനിശച്ച് നനിലകൃഷനി ഒരു
പ്രധഭാന ഘടകേമഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് നടതന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
'സുജലലാം  സുഫലലാം'  എന്ന പദതനിയഭായഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  വനിവനിധ  വനികേസന  വകുപ്പുകേളുലടയുലാം
ലലകേകകേഭാര്തള്ള പ്രവര്ത്തനവുലാം പങ്കഭാളനിത്തവുലാം ഉറപഭാക്കനിയഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  വനിള  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനിയുലാം
കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുകേള സലാംയുകമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാലഭാവസ്ഥഭാധനിഷനിത വനിള
ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി,  'പ്രധഭാനമനനി  ഫസല്ഭതീമഭാ  കയഭാജന',  'കകേരവൃക്ഷ  ഇനഷസറനസച്ച്
പദതനി' എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

ഇനലസക്ടനിലലസഡച്ച് ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം രജനിസ്റ്റര്ലചേയ കകേസുകേള

60 (3151) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം കകേരളത്തനിലലതന്ന പചക്കറനികേളനില്
വനിഷഭാലാംശമുലണനളള റനികപഭാര്ട്ടുകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ഇനലസക്ടനിലലസഡച്ച്  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  2016-17-ല്  എത്ര
കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  കകേസുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുലണങ്കനില്  ആയതനികന്മല്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ഭക്ഷല വസ്തുക്കളനിലല വനിഷഭാലാംശലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് കബഭാധലലപടഭാല്
തലന്നയുലാം ഇനലസക്ടനിലലസഡച്ച് ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റര് ലചേയഭാല് സഭാധനിക്കനില.
ഇത്തരലാം കകേസുകേള ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം അനുസരനിചഭാണച്ച് രജനിസ്റ്റര് ലചേകയണതച്ച്.
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അതനിരപനിള്ളനിയനില് എണ്ണപനക്കുരു സലാംസ്കരണ ഫഭാക്ടറനി

61 (3152)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനില്,  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന  വകേ  സ്ഥലത്തച്ച്
എണ്ണപനക്കുരു  സലാംസ്കരണ  ഫഭാക്ടറനി  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കൃഷനിവകുപച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ടനി വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് സജതീവമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച് മഭാകനജനിലാംഗച്ച് ഡയറക്ടര്

62 (3153) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച് മഭാകനജനിലാംഗച്ച്
ഡയറക്ടര്  ആയനി  നനിയമനിതനഭായ  വലകനി  ആറച്ച്  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം  രഭാജനിവചച്ച്
കപഭാകുവഭാന ഉണഭായ സഭാഹചേരലലാം എന്തെഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലല  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടറഭായനി  നനിയമനിതനഭായ  വലകനി
ആകരഭാഗലസലാംബനമഭായ  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണച്ച്  തല്സ്ഥഭാനതനനിന്നച്ച്  സസകമധയഭാ
രഭാജനിവച്ചു കപഭായതച്ച്.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ പചക്കറനി സലാംഭരണലാം

63 (3154) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാറനില്നനിനലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ ജനിലഭാ സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
എത്തനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള ആവശലത്തനിലധനികേമഭായതുമൂലലാം നശനിച്ചുകപഭാകുന എന്ന
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആരുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  ആവശലത്തനിലധനികേലാം  പചക്കറനികേള
സലാംഭരനിക്കുന്നതച്ച്;  ഇതുമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  നഷ്ടലാം  ഇവരനില്നനിനലാം  ഈടഭാക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  മൂന്നഭാറനില്നനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ
സസന്തെലാം  സ്റ്റഭാളുകേള,  ലലലസനസനി  സ്റ്റഭാളുകേള,  ലമഭാലലബല്  വനില്പന  യൂണനിറ്റുകേള,
ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂഷനുകേള എന്നനിവ മുഖഭാന്തെനിരലാം വനിപണനലാം നടത്തനി വരുന.  കൂടുതലഭായനി
സലാംഭരനിച പചക്കറനികേള വനിലകുറചച്ച് ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് വനിപണനലാം നടതകേയുണഭായനി.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

64 (3155) ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്  എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  ജനിലകേളനില്  ഉലന്നസലാംഭരണലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കപഭാകുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം ഉലന്നങ്ങള കനരനിടച്ച്  സലാംഭരനിക്കുവഭാന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
പദതനി വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  പൂടനിയ  ഔടച്ച് ലലറ്റുകേള  വതീണ്ടുലാം  തുറന്നച്ച്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനുലാം ലമഭാകബല്  സലാംവനിധഭാനലാം  പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കുലാം  ഒരുകപഭാലല  പ്രകയഭാജനലപടുലാം
വനിധലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെയുലാം  വനി.എഫച്ച്.പനി.സനി.ലകേ.യുലടയുലാം  കൃഷനി  വകുപനിലല
മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട സലാംയുക പരനിശമത്തനില് ഉല്പന്നങ്ങള
സലാംഭരനിക്കുന്ന  രതീതനി  പുതനിയതഭായനി  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  അതതച്ച്  പ്രകദശലത്ത
പ്രതനിനനിധനികേലള ഉളലപടുത്തനി സലാംസ്ഥഭാന തലത്തനില് നഭാലച്ച് സലാംഭരണ കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിചച്ച്  സലാംഭരണലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അന്നനള്ള  വനിലനനിലവഭാരലാം  നനിര്ണ്ണയനിചച്ച്
വനിതരണലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  കേര്ഷകേരനില്  നനിനള്ള  ഉല്പന്നങ്ങള  അതതച്ച്  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ
കകേന്ദ്രങ്ങള മുകഖന കനരനിടച്ച് സലാംഭരനിച്ചുവരുനണച്ച്.
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(സനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  പൂടനിയ  ഒഇൗടച്ച് ലലറ്റുകേള  നനിലവനിലള്ള  ലലലസനസനികേലള

ലകേഭാണച്ച്  തുറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  നനിലവനിലള്ള

ലലലസനസനികേളക്കച്ച്  തുറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന  തഭാല്പരലമനിലഭാത്തപക്ഷലാം  പുതനിയ

ലലലസനസനികേലള  കേലണത്തനി  സ്റ്റഭാളനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം

നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ലമഭാലലബല്  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമ

മഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

സ്കൂളകുടനികേളക്കഭായനി കൃഷനി വകുപനിലന്റെ പദതനികേള

65 (3156) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സ്കൂളകുടനികേളക്കഭായനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനഭാര്ത്ഥലാം  കൃഷനി

വകുപച്ച് പ്രഖലഭാപനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  എലഭാ

സ്കൂളുകേളനിലലാം പചക്കറനിക്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുന്ന തരത്തനില് പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കൃഷനി ഒരു പഭാഠല വനിഷയമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതനുസരനിച്ചുള്ള

നടപടനികേള  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപച്ച്

അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സ്കൂള  കുടനികേളക്കനിടയനില്  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനി

പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  തഭാലഴെപറയുന്ന  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനി വരുന:  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളനിലല  10  ലക്ഷലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്

25 രൂപ വനിലവരുന്ന വനിവനിധ പചക്കറനി വനിത്തനിനങ്ങള അടങ്ങനിയ 10 ലക്ഷലാം വനിത

കേനിറ്റുകേള വതീട്ടുവളപനില് കൃഷനി ലചേയഭാനഭായനി സഇൗജനലമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. കൂടഭാലത

വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല വളപ്പുകേളനില് കുറഞ്ഞതച്ച് 10 ലസന്റെച്ച് സ്ഥലത്തച്ച് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട

കൂടഭായ്മയഭായ 'ഹരനിത ക്ലബ്ബുകേള'  രൂപതീകേരനിചച്ച് പചക്കറനി കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  5,000

രൂപ  സഹഭായലാം  നല്കുന.  2016-17-ല്  ഇതുവലര  സ്കൂളുകേള  ഉളലപലട  2484

വനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് പചക്കറനി കൃഷനി നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനി

പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മനികേച  രതീതനിയനില്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ജനിലഭാ

തലത്തനില് 1, 2, 3 എന്നതീ സ്ഥഭാനത്തച്ച് എതന്നവര്ക്കച്ച് യഥഭാക്രമലാം 15,000, 7,500,

5,000  രൂപ  വതീതവുലാം,  സലാംസ്ഥഭാന  തലത്തനില്  50,000,  25,000,  15,000  രൂപ

വതീതവുലാം  കേലഭാഷച്ച്  അവഭാര്ഡുകേളുലാം  നല്കുന.  അവഭാര്ഡച്ച്  കജതഭാക്കളക്കച്ച്  കഗസച്ച്

മഭാര്ക്കച്ച് നല്കുന്ന കേഭാരലലാം വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപഭാണച്ച് തതീരുമഭാനനികക്കണതച്ച്.
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കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനച്ച് 35 ഇന കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി

66 (3157) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനച്ച് 35 ഇന കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനി ഈ സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിരുനകവഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണച്ച്  ഇതുവഴെനി  കകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതച്ച്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളനില് എത്രലയണ്ണലാം ഇതുവലര നടപഭാക്കനിയനിട്ടുലണനലാം
ബഭാക്കനിയുള്ളവ എന്നച്ച് നടപഭാക്കുലമനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലത.  മൂലലവര്ദനിത  വലവസഭായങ്ങള,  കേഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാന  ഉറപച്ച്
പദതനി,  ജലസുരക്ഷഭാ  കേലഭാമ്പയനിന,  ഭക്ഷല  സുരക്ഷ,  ശുചേനിതസകകേരളലാം,  സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ  ലപനഷന  എന്നനിവലയ  അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനിയുള്ള  35  ഇന  കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി) 1. മൂലല വര്ദനിത വലവസഭായങ്ങള  :

കൃഷനിക്കഭാരുലട  ലപ്രഭാഡഡ്യൂസര്  കേമ്പനനികേളുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്
നഭാളനികകേരലാം,  റബര്,  സുഗനദ്രവലങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  കേഭാര്ഷനികേ
വനിഭവങ്ങളുലട  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
വലവസഭായ ശലാംഖലയച്ച് രൂപലാം നല്കുകേ.

2. കേഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം ഉറപച്ച് പദതനി  :

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  വരുമഭാനലാം  ഉറപ്പുവരുതന്ന  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുകേ,  എലഭാ  പഞഭായതകേളനിലലാം  കലബര്  ബഭാങ്കച്ച്
സൃഷ്ടനിക്കുകേ,  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ആധുനനികേ  കൃഷനി
രതീതനിയനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ.

3. ജലസുരക്ഷഭാ കേലഭാമ്പയനിന  :

ജലസുരക്ഷയ്ക്കുകവണനി  ഒരു  ബൃഹതച്ച്  കേലഭാമ്പയനിന,  സമഗമഭായ
മണ്ണച്ച്, ജല സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവ നടപഭാക്കുകേ.
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4. ഭക്ഷലസുരക്ഷ  :

പചക്കറനി,  പഭാല്,  മുട എന്നനിവയനില് സസയലാംപരലഭാപ്തത ലലകേവരനിക്കുകേ,
ലനല്കൃഷനിയുലട  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  3  ലക്ഷലാം  ലഹക്ടര്  ആയനി
ഉയര്തകേ.

5. ശുചേനിതസ കകേരളലാം  :

ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം സഭാദലമഭാക്കുകേ.

6. സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ ലപനഷന കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുകേ  :

(സനി)  കേര്ഷകേ ലപനഷന 2016  ജൂണ് മഭാസലാം മുതല് പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തനി വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരനികേയുമഭാണച്ച്. കേര്ഷകേ ലപനഷന അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
മുതല് 1,100 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

അവകശഷനിക്കുന്നവയനില്  3  ഇനങ്ങളുലട  നനിര്വ്വഹണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.
ലക്ഷലമനിടുന്ന  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള  വരുന്ന  5  വര്ഷക്കഭാലയളവനിനുള്ളനില്
ഫലപ്രഭാപ്തനിയനിലലത്തനിക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് നടനവരുന്നതച്ച്.

ലലറസച്ച് ബകയഭാപഭാര്ക്കച്ച്

67  (3158)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടത്തനില്  നബഭാര്ഡച്ച്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  അനുവദനിച  പദതനിയുലട  വനിശദവനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത
പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള തടസ്സങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആലപ്പുഴെ ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടത്തനില് അനുവദനിച കറസച്ച് ബകയഭാപഭാര്ക്കച്ച്
തഴെക്കര കൃഷനികത്തഭാടത്തനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടത്തനില്  ലലറസച്ച്  ബകയഭാ  പഭാര്ക്കച്ച്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സ്ഥലപരനികശഭാധന  നടത്തനിലയങ്കനിലലാം  ബഡ്ജറനില്  തുകേ
ലകേഭാള്ളനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് പദതനി ആരലാംഭനിചനില.

(ബനി)  നനിലവനില്  2016-17  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ
ഫഭാമുകേളുലട സ്ഥലലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി മൂലലവര്ദനിത കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്
കവണനിയുള്ള  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളുലട  ശലാംഖല  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സ്ഥലലാം സലാംബനനിചച്ച്
അന്തെനിമതതീരുമഭാനലാം ആയനിടനില.
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ലപഭാതുകുളങ്ങളനില് ജലസലാംഭരണലാം

 68 (3159) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുകുളങ്ങളുലട  ആഴെലാം വര്ദനിപനിചച്ച്  ജലസലാംഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനു
കവണനി പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് മണ്ണച്ച് സലാംരക്ഷണ വകുപച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം  ഇതനിനുകവണനി  അനുവദനിച  ഫണച്ച്  എത്ര  രൂപയഭാലണനലാം
വല കമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പുതനിയ കപ്രഭാജകകേള എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മണ്ണച്ച് പരലകവഷണ മണ്ണച്ച് സലാംരക്ഷണ വകുപച്ച് മുകഖന ലപഭാതുകുളങ്ങളുലട
ആഴെലാം  വര്ദനിപനിചച്ച്  ജലസലാംഭരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനിലല  മലമ്പുഴെ,  കുഴെല്മന്ദേലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്,  ചേനിറ്റൂര്,  ലകേഭാലലാംകകേഭാടച്ച്
കബഭാക്കുകേളനിലഭായനി  നബഭാര്ഡച്ച്  ധനസഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്.
പദതനിയുലട  20-ാം  ഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  56  കുളങ്ങളുലട  പുനനഃരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
15.315 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 26 കുളങ്ങളുലട
പുനനഃരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനി  കുളങ്ങളുലട  പുനനഃരുദഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്. പദതനിയുലട അടുത്ത ഘടത്തനില് ഉളലപടുതന്നതനിനഭായനി
പുതനിയ പദതനികേള തയഭാറഭായനി വരുന.

നതീകലശസരലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി ബസച്ച് സ്റ്റഭാന്റെനിനഭായനി കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട സ്ഥലലാം

69 (3160) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നതീകലശസരലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കച്ച് ബസച്ച് സ്റ്റഭാൻഡച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  അധതീനതയനിലള്ള  സ്ഥലലാം  നല്കേഭാന  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലര ഈ
സ്ഥലലാം  അളന്നച്ച്  തനിടലപടുത്തനി  നല്കേഭാന  വകുപച്ച്  അധനികൃതര്ക്കച്ച്  കേഴെനിയഭാലതവന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനനിസഭഭാ ഉത്തരവുകേള നടപനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനിലള്ള
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കച്ച്  കേഴെനിയഭാലത  വരുന്നതച്ച്  ഏതച്ച്  നനിയമത്തനിലന്റെ  പനിനബലലാം
മൂലമഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
125/2020



130       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  അധതീനതയനില്  നതീകലശസരലാം
കേരുവഭാകചരനിയനിലള്ള ഭൂമനിയനില് നനിന്നച്ച് 2 ഏക്കര് സ്ഥലലാം നതീകലശസരലാം നഗരസഭയുലട
അടനിസ്ഥഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സഇൗജനലമഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്
7-11-2012-ലല മനനിസഭഭാ കയഭാഗ തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് 9-11-2012-ല് ഭൂമനി
സഇൗജനലമഭായനി അനുവദനിച്ചുലകേഭാണച്ച് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിരുന. 

നഭാളനികകേരള  ഗകവഷണ രലാംഗത്തച്ച്  ആകഗഭാള  ശദ  കനടനിയനിട്ടുള്ള  നതീകലശസരലാം
ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനിനച്ച്  വനിവനിധ  ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  നടതീല്
വസ്തുക്കളുലട  ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം  ഭൂമനി  അതലന്തെഭാകപക്ഷനിതമഭാലണന്നതുലാം  കൃഷനി
കയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനി  ഇതര  ആവശലത്തനിനച്ച്  നഗരസഭയച്ച്  ലലകേമഭാറുന്നതച്ച്  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  നനിലനനില്പനിലനത്തലന്ന  ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാലലാം,  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലഭാ നനിയമലാം  1971 [1971-ലല  33-ാം നനിയമലാം,  വകുപച്ച്  16  (c)]  പ്രകേഭാരലാം
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല ഭൂമനിയുലട  ഭരണ  നനിയനണഭാധനികേഭാരലാം
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട ഭരണസമനിതനിയനിലലാം ലപഭാതുസഭയനിലലാം നനിക്ഷനിപ്തമഭായതനിനഭാലലാം ഭൂമനി
ലലകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  ടനി  സമനിതനികേളുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം  ആവശലമഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്
ഭരണസമനിതനിയുലാം  ലപഭാതുസഭയുലാം  അലാംഗതീകേരനിച്ചു നല്കേനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട പ്രസ്തുത ഭൂമനി ലലകേമഭാറുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള. ആയതനിനഭാലഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാകേഭാലത വന്നതച്ച്.

നതീകലശസരലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കച്ച് സസന്തെമഭായനി ഭൂമനി

70 (T 3161)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിലല നതീകലശസരലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കച്ച് സസന്തെമഭായനി
ഭൂമനി  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  സമതീപ  പ്രകദശതള്ള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട
അധതീനതയനിലള്ള ഭൂമനി അനുവദനിച്ചുലകേഭാണച്ച് മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനലാം  ഉണഭായനിട്ടുലാം  പ്രസ്തസ്തുത  ഉത്തരവച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാത്ത  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല
അധനികൃതരുലട നടപടനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മനനിസഭഭാ കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള ഉത്തരവച്ച് പഭാലനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന
കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലഭാ അധനികൃതര്ക്കച്ച് ഏതു നനിയമത്തനിലന്റെ പനിനബലമഭാണുള്ളലതനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  നഭാളനികകേരള  ഗകവഷണ  രലാംഗത്തച്ച്  ആകഗഭാള  ശദ  കനടനിയനിട്ടുള്ള
നതീകലശസരലാം  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനിനച്ച്  വനിവനിധ  ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
നടതീല് വസ്തുക്കളുലട ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം ഭൂമനി അതലന്തെഭാകപക്ഷനിതമഭാലണന്നതുലാം കൃഷനി
കയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനി  ഇതര  ആവശലത്തനിനച്ച്  നഗരസഭയച്ച്  ലലകേമഭാറുന്നതച്ച്  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ നനിലനനില്പനിലനത്തലന്ന ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാലലാം കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല
നനിയമലാം  1971  [1971-ലല  33-ാം  നനിയമലാം,  വകുപച്ച്  16(c)]  പ്രകേഭാരലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട
വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല ഭൂമനിയുലട ഭരണ നനിയനണഭാധനികേഭാരലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട
ഭരണസമനിതനിയനിലലാം  ലപഭാതുസഭയനിലലാം  നനിക്ഷനിപ്തമഭായതനിനഭാലലാം  ഭൂമനി  ലലകേമഭാറലാം
ലചേയ്യുന്നതച്ച്  ടനി  സമനിതനികേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ആവശലമഭാലണന്നച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  ഭരണസമനിതനിയുലാം  ലപഭാതുസഭയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട
പ്രസ്തസ്തുത  ഭൂമനി  ലലകേമഭാറത്തനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേഭാന  നനിര്വ്വഭാഹമനില എന്നച്ച്
തതീരുമഭാനനിചതനിനഭാലഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാകേഭാലത വന്നതച്ച്.

പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നതനിലല കേഭാലതഭാമസലാം

71  (3162)  ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആസ്തനി വനികേസന പദതനി മുകഖന എലാം.എല്.എ.-മഭാര് ശനിപഭാര്ശ ലചേയച്ച്,
എകനികേഡ്യൂടനിവച്ച് എഞനിനതീയര് വഴെനി എസ്റ്റനികമറച്ച് സഹനിതലാം വരുന്ന പദതനികേള തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് ഓഫതീസനില് അനഭാവശല കേഭാലതഭാമസലാം
വരുതന്നതഭായുള്ള പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല കപ്രഭാജകകേളക്കച്ച് രണ്ടു മുതല് അഞ്ചുമഭാസലാം വലര
ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്  ഓഫതീസനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ഇത്തരലാം  എത്ര  പദതനികേള  നനിലവനിലണച്ച്  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനികേളുലട  എസ്റ്റനികമറനില്  തകേരഭാറുലണങ്കനില്,  ബനലപട
എലാം.എല്.എ.ലയയുലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥലരയുലാം  എത്ര  ദനിവസത്തനിനകേലാം  വനിവരലാം
അറനിയനിലചന്നച്ച്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനച്ച്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവലര  കേലണത്തനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്  ഓഫതീസനില്
അനഭാവശലമഭായനി  ഫയലകേളനിലലാം  എസ്റ്റനികമറ്റുകേളനിലലാം  റനിമഭാര്ക്സുകേള  കരഖലപടുതന്നതഭായുലാം
സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച്  അയകക്കണ  ഫയലകേള  ഒപനിടഭാലത  മഭാറനി  വയ്ക്കുന്നതഭായുമുള്ള  വലഭാപകേ
പരഭാതനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇത്തരലാം  എത്ര  കപ്രഭാജകകേള
കേഴെനിഞ്ഞ രണ്ടു മഭാസമഭായനി നനിലവനിലണച്ച് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഏകേകദശലാം 10 പദതനികേള ഉണച്ച്.  എകനികേഡ്യൂടതീവച്ച്
എഞനിനതീയര്മഭാരനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  എസ്റ്റനികമറനിലല  അപഭാകേതകേള
കേഭാരണമഭാണച്ച് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതച്ച്.

(സനി)  ഒരഭാഴ്ചക്കുള്ളനില്  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥലര  വനിവരമറനിയനിക്കുനണച്ച്.
മനനഃപൂര്വ്വമഭായനി ഈ വനിഷയത്തനില് വതീഴ്ച വരുതന്ന ഉകദലഭാഗസ്ഥര് നനിലവനിലനില.

(ഡനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി  മുകഖന  ലഭനിക്കുന്ന  എലഭാ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മലലാം
എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ബനലപടവര്ക്കച്ച്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. കപ്രഭാജകകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമല.

നനിലലാം നനികേത്തനി വതീടച്ച് വയ്ക്കുവഭാന അനുമതനി

72 (3163) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലനല്വയല് സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം നനിലലാം നനികേത്തനി വതീടച്ച് വയ്ക്കുവഭാന
അനുമതനി നല്കുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനില് നനിലവനിലള്ള കേമ്മേനിറനിയനില്
ആലരഭാലക്കയഭാണച്ച് ഉള്ളതച്ച്; ഘടന വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇകത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കച്ച്  അനുമതനി  നല്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന
റവനത്യു വകുപച്ച് പ്രകതലകേ ഉത്തരവച്ച് ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് ഒകര ആവശലത്തനിനച്ച് രണച്ച് വകുപച്ച് പ്രകതലകേ ഉത്തരവനിറക്കനിയതച്ച്
ജനങ്ങളക്കച്ച് ബുദനിമുടച്ച് ഉണഭാക്കഭാനനിടയഭാകുലാം എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  രണച്ച്  വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  ഏകകേഭാപനക്കുറവുമൂലമഭാണച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  റവനത്യു
വകുപനിനച്ച്  ഉത്തരവനിറകക്കണനിവന്നതച്ച്  എന്ന  കേഭാരലലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപച്ച്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലനല്വയല് സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം നനിലലാം നനികേത്തനി വതീടച്ച് വയ്ക്കുവഭാന
അനുമതനി നല്കുന്നതനിനച്ച് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് ഒരു കേമ്മേനിറനിയുലാം
രൂപതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  റവനഡ്യൂ വകുപച്ച്  പ്രകതലകേ ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചതഭായനി  തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി&ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.
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നഗര പ്രകദശങ്ങലള ഒ.ഡനി.എഫച്ച്. ആക്കഭാന നടപടനി

73 (3164) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഗര പ്രകദശങ്ങലള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം തുറസ്സഭായ പ്രകദശങ്ങളനിലല വനിസര്ജല
വനിമുകമഭാക്കനി (ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.) മഭാറഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  അതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതുവലരയഭായനി  എന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത നഗര പ്രകദശങ്ങലള എന മുതല് ഒ.ഡനി.എഫച്ച്. ആയനി
പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) സസചച്ച് ഭഭാരതച്ച് മനിഷന (നഗരലാം)മഭായനി ബനലപടച്ച് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് 28577
ശഇൗചേഭാലയലാം  നനിര്മ്മേനികക്കണതുണച്ച്.  അതനില്  21447  ശഇൗചേഭാലയലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചുകേഴെനിഞ.
ബഭാക്കനി ശഇൗചേഭാലയങ്ങളുലട പണനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി) 2017  മഭാര്ചച്ച്  31 നകേലാം എലഭാ കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം കടഭായച്ച് ലലറച്ച്  സഇൗകേരലലാം
ഉറപഭാക്കുകേയുലാം  തുടര്ന്നച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  ഇനലസക്ഷന  നടപടനികേളുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി മഭാത്രകമ ഒ.ഡനി.എഫച്ച്. ആയനി പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന കേഴെനിയൂ.

ലലലഫച്ച് പദതനി

74 (3165)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  പദതനി  കലഫനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ പദതനിയുമഭായനി ബനലപട ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണത്തഭാനുളള
പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  കേലണത്തഭാനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ഡനി)  ഈ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എത്ര തുകേയഭാണച്ച്  ആവശലലമനലാം
തുകേ എങ്ങലന കേലണതലമനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  കകേരളത്തനില്  ഇകപഭാള  വതീടനിലഭാത്ത  എത്ര  കപരുലണന്ന  കേണക്കച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പക്കലകണഭാ;  എങ്കനില് ഭവനരഹനിതരഭായ എലഭാവര്ക്കുലാം ഈ പദതനി
അനുസരനിചച്ച് വതീടച്ച് നല്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അടുത്ത അഞച്ച് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിലല എലഭാ ഭൂരഹനിത/ഭവന
രഹനിതര്ക്കുലാം,  ഭവനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കുലാം,  നനിലവനിലള്ള  പഭാര്പനിടലാം  വഭാസ
കയഭാഗലമലഭാത്തവര്ക്കുലാം സുരക്ഷനിതവുലാം മഭാനലവുമഭായ പഭാര്പനിട സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനിക്കച്ച്
(ലലലഫച്ച്) രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ലലലഫച്ച് മനിഷലന്റെ ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണതന്നതനിനഭായനി
കുടുലാംബശതീലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരത്തനില്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനു
കശഷലാം  കേരടച്ച്  പടനികേ  പ്രസനിദലപടുതകേയുലാം  പഞഭായതതലത്തനിലലാം,  ജനിലഭാതലത്തനിലലാം
അപതീലകേള  കകേടകശഷലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്
അന്തെനിമമഭാക്കുന.  തുടര്ന്നച്ച്  ഭവനരഹനിതരഭായവരനില് സ്ഥലമുള്ളവര്ക്കച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നല്കേനി  സസന്തെലാം  സ്ഥലത്തച്ച്  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  സ്ഥലമനിലഭാത്തവര്ക്കച്ച്
ഭവന സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചച്ച് അവനിലട ഭവനങ്ങള ഒരുക്കനി നല്കേഭാനുമഭാണച്ച് മനിഷന
ശമനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  സര്കവ്വ  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പഞഭായതതലത്തനില്
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട കമല്പരനികശഭാധന നടനവരുന.

(സനി)  ഭവനരഹനിതരഭായ  എലഭാവരുലാം  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭാണച്ച്.
പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  കേലണതന്നതനിനഭായനി  സര്കവ്വ  നടത്തനിവരനികേയഭാണച്ച്.
ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണതന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം തഭാലഴെ പറയുന്നവയഭാണച്ച്:

1. ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്

2. ഭൂരഹനിത- ഭവനരഹനിതര്

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ,  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഭവനലാം ഉള്ളവര്

4. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്/വഭാസകയഭാഗല
മലഭാത്ത ഭവനമുള്ളവര്
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(ഡനി)  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട  എണ്ണലാം  നനിശ്ചയനിചനിടനില.  ആയതനിനുള്ള
നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു വരുന.  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കുന്ന മുറയച്ച്
മഭാത്രകമ  പദതനി  ലചേലവച്ച്  കേണക്കഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുകേയുള.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  സ്കതീമുകേലള
തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുലാം.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത/  സ്കതീമുകേളുലട
ധനസഹഭായലാം,  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന
കുറഞ്ഞ  പലനിശയ്ക്കുള്ള  വഭായ്പ,  സലാംഭഭാവന,  സനി.എസച്ച്.ആര്.ഫണച്ച്,  വഭാണനിജല  വഭായ്പ
തുടങ്ങനിയവലയലഭാലാം  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം  പദതനിക്കുള്ള  വനിഭവ
സമഭാഹരണലാം കേലണതകേ.

(ഇ)  സര്കവ്വ  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലയങ്കനിലലാം  പഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനില്
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട കമല്പരനികശഭാധന നടനവരുന. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നമുറയച്ച്
മഭാത്രകമ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട  കൃതലമഭായ  കേണക്കച്ച്  ലഭലമഭാവുകേയുള.  എലഭാ  അര്ഹരഭായ
ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം ഭവനലാം നല്കുന്നതനിനഭാണച്ച് പദതനിലകേഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

കകേരള സനിഡ്കകേഭാ വഴെനി ബനിറ്റുമനിന വനിതരണലാം

75 (3166) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  സനിഡ്കകേഭാ  വഴെനി  ബനിറ്റുമനിന
വനിതരണത്തനിനച്ച്  ആദലമഭായനി  അനുമതനി  നല്കേനിയതച്ച്  എന്നഭാണച്ച്;  ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമല് ഉത്തരവനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എത്ര പ്രഭാവശലലാം ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നല്കേനി;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  സനിഡ്കകേഭായനില്നനിനലാം  ബനിറ്റുമനിന  വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്  വനിലക്കച്ച്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എന്തുലകേഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപതകമഭാ;

(ഡനി)  സനിഡ്കകേഭാ വഴെനി  ബനിറ്റുമനിന വഭാങ്ങനിയതനില് ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനിലളള
ക്രമകക്കടുകേള  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എലന്തെലഭാലാം;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുതകമഭാ; ഇതനിലനതനിലര ആരുലട കപരനിലലഭാലക്ക കകേസച്ച് ഉണച്ച്; കകേസനിലല
പ്രതനികേള ആലരഭാലക്ക: കകേസനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 26-7-2004-നഭാണച്ച് ആദലമഭായനി അനുമതനി നല്കേനിയതച്ച്.  സര്ക്കുലറനിലന്റെ
പകേര്പച്ച് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി) 16-4-2010-ല് ഒരു തവണ ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നല്കേനി. പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പച്ച് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(സനി) ഉണച്ച്. 14-1-2015-ല് നടന്ന വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂത്രണ സലാംസ്ഥഭാനതല കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷന  സമനിതനി  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  സസന്തെമഭായനി  സഭാധന സഭാമഗനികേള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാലത  ചേനില  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  മറ്റുള്ളവരനില്  നനിനലാം
ഉല്പന്നങ്ങള  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന  ഇടനനിലക്കഭാരഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുകേയുലാം  ലടണര്  ഒഴെനിവഭാക്കനി  വഭാങ്ങുന്ന  സഭാധന
സഭാമഗനികേള കമല്പറഞ്ഞ ലപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങള സസയലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച് മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തനി ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

ലലലഫച്ച് മനിഷന പദതനി

76 (3167) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലഫച്ച്  മനിഷന  പദതനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനില് ഉളലപടുതന്നതനിനുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെലഭാലമന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനച്ച്  ഏതച്ച്  ഏജനസനിലയയഭാണച്ച്  ചുമതലലപടുത്തനി
യനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഭൂരഹനിത/ഭവന
രഹനിതര്ക്കുലാം,  ഭവനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കുലാം,  നനിലവനിലള്ള  പഭാര്പനിടലാം  വഭാസകയഭാഗല
മലഭാത്തവര്ക്കുലാം  സുരക്ഷനിതവുലാം  മഭാനലവുമഭായ  പഭാര്പനിട  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാപദതനിക്കച്ച്
(ലലലഫച്ച്) രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ഭൂമനിയുള്ള  എലഭാ  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവുലാം ഭൂരഹനിതരഭായ ഭവനരഹനിതര്ക്കച്ച് ഭവന സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിചച്ച് അവര്ക്കച്ച്
ഭവനലാം നല്കേനിയുമഭാണച്ച് പദതനി ലക്ഷലലാം ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ശമനിക്കുന്നതച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  ഭവനരഹനിതരഭായ എലഭാവരുലാം പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാകഭാക്കള ആണച്ച്.
ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണതന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള തഭാലഴെ പറയുന്നവയഭാണച്ച്:

1. ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്

2. ഭൂരഹനിത- ഭവനരഹനിതര്

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഭവനമുള്ളവര്

4. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്/വഭാസകയഭാഗല
മലഭാത്ത ഭവനമുള്ളവര്.

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  ബനലപട  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള
മുകഖനയഭാണച്ച്.

ദനിവസ കവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ജതീവനക്കഭാരുലട നനിയമനലാം

77 (3168) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല ഏലതലഭാലാം പഞഭായതകേളക്കുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം
ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കഭാന  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബഭാലരഭാമപുരലാം,  അമ്പലപ്പുഴെ കനഭാര്ത്തച്ച്,  കചേരഭാലനല്ലൂര്,  കൂരഭാച്ചുണച്ച്
എന്നതീ ഗഭാമപഞഭായതകേളക്കച്ച് ദനിവസകവതനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച് അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. കൂടഭാലത, ഇരനിടനി, പനിറവലാം, തൃക്കഭാക്കര, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച് എന്നതീ നഗരസഭകേളക്കുലാം
ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
പഞഭായതകേളനിലല  കജഭാലനിഭഭാരലാം,  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവച്ച്  എന്നനിവയഭാല്  ഓഫതീസനിലലാം
മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം,  ആസ്തനി  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നനിങ്ങലനയുള്ളവയച്ച്  ദനിവസകവതന
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലലാം  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന.  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട
കുറവച്ച്  കേണക്കനിലലടുതലാം നനികുതനി  പനിരനിവച്ച്  തസരനിതലപടുതന്നതനിനുലാം  കേഇൗണ്സനില്
തതീരുമഭാനങ്ങള,  നഗരസഭ  ലചേയര്മഭാന/ലസക്രടറനി  എന്നനിവരുലട  അകപക്ഷ
പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണ്ടുമഭാണച്ച്  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുവഭാന
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
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കകേരള ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് കലഭാക്കല് അഡനിനനികസ്ട്രഷന

78  (3169)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  കലഭാക്കല്  അഡനിനനികസ്ട്രഷന  (കേനില)
എന്നഭാണച്ച് സ്ഥഭാപനിചതച്ച്; ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണച്ച് :

(ബനി)  കേനിലയനില്  ഡയറക്ടര്  ഉളലപലട  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  ഉണച്ച്;  ഇതനില്
സ്ഥനിരലാം ജതീവനക്കഭാര് എത്ര; തഭാത്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര് എത്ര; ഓകരഭാരുത്തരുകടയുലാം
വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  കലഭാക്കല്  അഡനിനനികസ്ട്രഷന  (കേനില)  സ്ഥഭാപനിചതച്ച്
1990-ല് ആണച്ച്. ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള തഭാലഴെപറയുന്നവയഭാണച്ച്:

• പ്രഭാകദശനികേ  ഭരണകൂടങ്ങലള  ശഭാകതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
പരനിശതീലനങ്ങള  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം  സന്നദ
പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം നല്കുകേ.

• തകദ്ദേശ  ഭരണവുമഭായനി  ബനലപട  വനിഷയങ്ങളനില്  ലസമനിനഭാര്,
ശനില്പശഭാല എന്നനിവ നടതകേ.

• അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം  ശകനിലപടുതന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാരനികലയച്ച് നല്കുകേ

• ബനലപട  വനിഷയങ്ങളനില്  ഗകവഷണങ്ങള,  പഠനങ്ങള  എന്നനിവ
നടതകേ.

• സതീ  ശഭാകതീകേരണലാം,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
ഉന്നമനലാം,  മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമലാം,  ദുര്ബല വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
കക്ഷമലാം  എന്നനിവയച്ച്  ഊന്നല്  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
പരനിശതീലനലാം നടതകേയുലാം പഠനലാം നടതകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

• പ്രകൃതനി സലാംരക്ഷണലാം,  ആദനിവഭാസനി കക്ഷമലാം എന്നനിവ ലക്ഷലമനിട്ടു
ലകേഭാണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതകേ.

• കദശതീയവുലാം  അന്തെര്കദ്ദേശതീയവുമഭായ  തലങ്ങളനില്നനിനലാം  വരുന്ന
ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം സഭാമൂഹല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ.
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• കദശതീയവുലാം അന്തെര്കദ്ദേശതീയവുമഭായ തലത്തനില് ശനില്പശഭാലകേളുലാം
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

• കമല്പറഞ്ഞവയച്ച് ആവശലമഭായതുലാം സഹഭായകേരവുമഭായ ലലകേപ്പുസ്തകേങ്ങള
തയഭാറഭാക്കനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേ.

(ബനി)  കേനിലയനില്  ഡയറക്ടര്  ഉളലപലട  62  ജതീവനക്കഭാരുണച്ച്.  ഇതനില്  37  സ്ഥനിരലാം
ജതീവനക്കഭാരുലാം  25  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരുമഭാണച്ച്.  (ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിശദ
വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*)

ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല
പ്രവൃത്തനികേള

79  (3170)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17-ലല ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി മഭാകവലനിക്കര
മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിച  പ്രവൃത്തനികേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപച്ച്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട  ഭരണ  സഭാകങ്കതനികേ  അനുമതനികേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ഭരണ  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനികേള  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ആശയ പദതനി

80 (3171) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആശയ പദതനി വനിപുലതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  അഗതനികേളഭായനിട്ടുളള മുഴവന കപരുലടയുലാം ലനിസ്റ്റച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനി
ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം ആയതച്ച് എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദഭാരനിദ്രലത്തനില്നനിന്നച്ച്  ഓകരഭാ  കുടുലാംബലത്തയുലാം  കേരകേയറ്റുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
കുടുലാംബപദതനിക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ആശയ  പദതനി  എത്രമഭാത്രലാം
വനിജയനിച്ചുലവന്നച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരളലത്ത അഗതനിരഹനിത
സലാംസ്ഥഭാനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുലാം കുടുലാംബശതീയുമഭായനി
കചേര്ന്നച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭായനിട്ടുള്ള സര്കവ്വയുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കലലാം ഉടന
തലന്ന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനിതലന്ന  മുഴവന
തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലയുലാം  അഗതനികേളുലട  ലനിസലാം  പദതനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുലമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള  കുടുലാംബശതീയുലട  സഹഭായകത്തഭാടു
കൂടനി  തയഭാറഭാക്കുന്ന  ആശയ  പദതനിയനില്  അഗതനി  കുടുലാംബങ്ങളുലട  സര്കവ്വയുലാം  അവരുലട
ആവശലങ്ങളുമഭാണച്ച്  ആദലലാം  നടതന്നതച്ച്.  ആയതനിനുകശഷലാം  വലകനിഗത  കപ്രഭാജകകേള
തയഭാറഭാക്കുന. ഇതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ധനകസഭാതസ്സുകേള കേലണതന. ഉദഭാ:
ഭക്ഷണലാം,  ചേനികേനിത്സ,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം മുതലഭായവയച്ച് കുടുലാംബശനിയുലട ചേലഞച്ച് ഫണച്ച്,
വതീടച്ച്,  ഭൂമനി,  കുടനിലവള്ളലാം തുടങ്ങനിയവയച്ച്  പഞഭായത്തച്ച് പഭാന ഫണച്ച്/  തനതച്ച്  ഫണച്ച്,
കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്,  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തച്ച്  ഫണച്ച്,  മുതലഭായവ.  ആയതനിനുകശഷമഭാണച്ച്
പദതനി അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്നതച്ച്. പദതനിക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചഭാല്
വലകനിഗത  കപ്രഭാജകകേളക്കനുസരനിചച്ച്  തലന്നയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ഇത്തരത്തനില്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാല്  അഗതനി  കുടുലാംബങ്ങലള  അഗതനിതസത്തനില്നനിനലാം
കേരകേയറ്റുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി പഠനങ്ങള ലതളനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  അഗതനിരഹനിത
കകേരളലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  മുമ്പഭായനി  ഒരു  വനിലയനിരുത്തല്  പഠനലാം  നടത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

ആശയ പദതനി

81  (3172)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ആശയ  പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  വനിപുലലപടുതന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അഗതനി പുനരധനിവഭാസ പദതനിയഭായ ആശയയുലട ഒന്നഭാലാംഘടലാം കകേരളത്തനിലല
മുഴവന  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  ഏലറടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ആശയ  ഒന്നഭാലാംഘട
പദതനിയനില് ഉളലപടഭാലത  കപഭായ അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കഭായനി  രണഭാലാം
ഘട  പദതനിയനില്  നഭാളനിതുവലര  794  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  പദതനികേളക്കച്ച്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഒന്നഭാലാം  ഘട  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  82483
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  രണഭാലാം  ഘട  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നഭാളനിതുവലര  64760
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം പദതനി മുഖഭാന്തെരലാം സഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. ഒന്നഭാലാം
ഘട പദതനികേളക്കഭായനി ചേലഞച്ച് ഫണനിനത്തനില്  105  കകേഭാടനി രൂപ തകദ്ദേശ ഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  കുടുലാംബശതീ  മുഖഭാന്തെരലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  രണഭാലാം  ഘട
പദതനിക്കഭായനി  95.75  കകേഭാടനി  രൂപ  ചേലഞച്ച്  ഫണനിനത്തനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  ടനി   തുകേയനില് നഭാളനിതുവലര  39.91  കകേഭാടനി  രൂപ കുടുലാംബശതീ മുഖഭാന്തെരലാം
വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഒന്നഭാലാം  ഘട  പദതനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് ടനി പദതനിയനില് ഉളലപടുകേയുലാം നനിലവനിലലാം അഗതനികേളഭായനിതലന്ന
തുടരുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നവര്ക്കഭായനി തുടര്കസവനപദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  200-ല്  പരലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  ഇത്തരത്തനില്
തുടര്കസവന പദതനി തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരളലത്ത അഗതനിരഹനിത
സലാംസ്ഥഭാനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുലാം കുടുലാംബശതീയുമഭായനി
കചേര്ന്നച്ച്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭായനിട്ടുള്ള  സര്കവ്വയുലാം  പദതനി  തയഭാറഭാക്കലലാം
ഉടനതലന്ന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

വസ്തു നനികുതനി പരനിഷ്കരണലാം

82 (3173) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്  വസ്തു  നനികുതനി  പരനിഷ്ക്കരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;

വസ്തു  നനികുതനി  പരനിഷ്ക്കരണവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  എത്ര  ഉത്തരവുകേളുലാം  സര്ക്കുലറുകേളുമഭാണച്ച്

ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  അവയുലട  പകേര്പ്പുകേള  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  വസ്തു  നനികുതനി  പരനിഷ്ക്കരണലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത എത്ര പഞഭായതകേള ഉണച്ച്; അവ ഏലതഭാലക്ക?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  2  ഗഭാമപഞഭായതകേളുലാം,  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  10
ഗഭാമപഞഭായതകേളുലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  4  ഗഭാമപഞഭായതകേളുലാം  ഒഴെനിലകേ
ബഭാക്കനിയുള്ള  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  വസ്തുനനികുതനി  പരനിഷ്കരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
വസ്തുനനികുതനി പരനിഷ്കരണവുമഭായനി ബനലപടച്ച് 12 സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേള ഇറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) പകേര്പ്പുകേള ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.* 

ഇടുക്കനി ജനിലയനില്   2   ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് :

1. വടവട ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

2. വണനിലപരനിയഭാര് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

കകേഭാടയലാം ജനിലയനില്   10   ഗഭാമപഞഭായതകേള :

1. ലചേമ്പച്ച് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

2. കേഭാണക്കഭാരനി ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

3. കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

4. കമലൂക്കഭാവച്ച് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

5. മൂന്നനിലവച്ച് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

6. പഭാറകത്തഭാടച്ച് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

7. പൂഞ്ഞഭാര് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

8. ഉദയനഭാപുരലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

9. ഉഴെവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

10. കുറനിചനി ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില്   4   ഗഭാമപഞഭായതകേള:

1. പുതുപരനിയഭാരലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

2. കകേഭാടഭായനി ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

3. ഓങ്ങല്ലൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

4. വലപ്പുഴെ ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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വയല് നനികേത്തനി വതീടച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

83 (3174) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയല് നനികേത്തനി വതീടച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ
അനുമതനിക്കഭായനി എത്ര അകപക്ഷകേളുലണന്നച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വയല് നനികേത്തനിയുള്ള വതീടച്ച് നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി ബനലപടച്ച് നനിലവനില് സര്ക്കഭാര്,
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപച്ച് മുകഖന ഏലതങ്കനിലലാം ഉത്തരവച്ച് പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഏലതഭാലക്ക  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം
പഞഭായതകേളുലാം വതീടച്ച് നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(ഡനി)  പല പഞഭായതകേളുലാം  പ്രസ്തുത ഉത്തരവച്ച്  നടപഭാക്കുന്നതനില് വനിമുഖത
കേഭാണനിക്കുനലവന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) എങ്കനില്, പ്രസ്തുത ഉത്തരവച്ച് നടപഭാക്കഭാന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വയല് നനികേത്തനി വതീടച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി തഭാലഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം
അകപക്ഷകേള ജനിലഭാ  തലത്തനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്:  തനിരുവനന്തെപുരലാം-167,  ലകേഭാലലാം-
828, പത്തനലാംതനിട- 28, ആലപ്പുഴെ- 502, കകേഭാടയലാം- 407, ഇടുക്കനി- 5, എറണഭാകുളലാം-
1202,  തൃശ്ശൂര്-  1637,  പഭാലക്കഭാടച്ച്-  595,  മലപ്പുറലാം-  629,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്-  841,
വയനഭാടച്ച്- 87, കേണ്ണൂര്- 452, കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്- 538.

(ബനി) നനിലവനിലള്ള ഒരു ലനല്വയലലാം നനികേത്തനി വഭാസഗൃഹകമഭാ മകറലതങ്കനിലലാം
നനിര്മ്മേഭാണകമഭാ  നടതന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനി  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപച്ച്
ഉത്തരവച്ച്/സര്ക്കുലര്  പുറലപടുവനിചനിടനില.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  22-12-2016-ലല
994733/ആര്.എ.1/2016/തസസഭവ നമ്പര് സര്ക്കുലറനില് റവനഡ്യൂ കരഖയനില്/ബനി.റനി.ആര്.-ല്
നനിലലാം,  പഭാടലാം,  ലനല്വയല്,  ലവറച്ച്  ലഭാന്റെച്ച്  എന്നനിങ്ങലനയഭായനി  ഭൂമനിയുലട  തരലാം
കരഖലപടുതകേയുലാം, അകത സമയലാം 2008-ലല ലനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുമുമ്പച്ച്  നനികേത്തനിയകതഭാ,
നനികേത്തലപടകതഭാ  ആയ  ഭൂമനി,  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനികലഭാ,  കേരടച്ച്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനികലഭാ
ഉളലപടനിടനിലലങ്കനില് അവനിലട നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിലനക്കുറനിചഭാണച്ച് മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേരള  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  നനിയമലാം
ബഭാധകേമഭാകുന്നതനിനുമുമ്പച്ച്  നനികേത്തലപട  സ്ഥലത്തച്ച്  മലറഭാരനിടതലാം  സസന്തെമഭായനി
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വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കച്ച് 300 സ്കസയര് മതീററനില് കുറവച്ച് വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള വതീടച്ച് (പ്രസ്തുത നനിലലാം
നനികേത്തച്ച് ഭൂമനിയനില്)  വയ്ക്കുന്നതനിനച്ച് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനില്നനിന്നച്ച് സര്ക്കുലര്
പുറലപടുവനിചനിരുന. ഇത്തരലാം സ്ഥലലാം 10  വര്ഷകത്തയച്ച് ഉടമസ്ഥകനഭാ അനന്തെരഭാവകേഭാശനികയഭാ
ഉപകയഭാഗമഭാറലാം  വരുത്തരുതച്ച്  എന്നച്ച്  5-2-2013-ല്  1663/ആര്.എ.1/2013/തസസഭവ
നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

(സനി)  നനിലവനില്  വയല്  നനികേത്തനി  വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ വകുപച്ച് ഉത്തരവച്ച്/സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിചനിടനില.

(ഡനി&ഇ)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  22-12-2016-ലല  994733/
ആര്.എ.1/2016/തസസഭവ  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  റവനഡ്യൂ  വകുപച്ച്
1-3-2017-ലല  13105/പനി1/17/റവനഡ്യൂ  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  സഷ്ടതീകേരണലാം
നല്കുകേയുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  സര്ക്കുലറനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് വനികലജച്ച് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം

84 (3175)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ജനങ്ങലള
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള
എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി) ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം നനിര്ബനനിതമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1.  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ജനങ്ങലള
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലലകേപുസ്തകേലാം,  ലഘുകലഖ,  പത്രദൃശല
മഭാധലമങ്ങള വഴെനിയുള്ള പരസലലാം, കറഡനികയഭാ, ടനി.വനി. പരസലങ്ങള,
ലറയനില്കവ  ജനിങ്കനിളസച്ച്,  എകനിബനിഷനുകേള,  കബഭാധവല്ക്കരണ
ലസമനിനഭാറുകേള,  കേലഭാപരനിപഭാടനികേള എന്നനിങ്ങലനയുള്ള വനിവരവനിജഭാന
വലഭാപനപ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന. കൂടഭാലത ഗതീന കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള,
സസഭാപച്ച്  കഷഭാപച്ച്  എന്നതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  മഭാലനിനലത്തനിലന്റെ
അളവച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  പുനനഃരുപകയഭാഗ  സഭാധലത  ഉപകയഭാഗ
ലപടുതന്നതനിനുലാം ജനങ്ങലള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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2. സ്കൂള  കമലധനികേഭാരനികേള,  കുടനികേള,  MPKBY  ഏജനമഭാര്,  JHI/
HI/BDO, തകദ്ദേശ സ്ഥഭാപന ലസക്രടറനിമഭാര്, റനികസഭാഴച്ച് കപഴണ്മഭാര്
എന്നനിവര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവരുലാം  ഉറവനിട
മഭാലനിനല സലാംസ്കരണവുമഭായനി ബനലപടച്ച് മഭാലനിനലലാം ശഭാസതീയമഭായനി
ലലകേകേഭാരലലാം ലചേകയണ്ടുന്ന രതീതനികേള ലപഭാതുജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്
തകദ്ദേശ സ്ഥഭാപനതലങ്ങളനില് പരനിശതീലനങ്ങള നടത്തനി വരുന.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഖരമഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  നനിയമലാം  2016
നനിലവനിലണച്ച്.

കക്ഷമ ലപനഷന

85 (3176)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കക്ഷമ  ലപനഷന  ലഭലമഭാകുന്ന  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട
എണ്ണലാം എത്രലയന്നച്ച് പറയഭാകമഭാ;

(ബനി) ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട എണ്ണലാം വനിവനിധ കമഖലകേള തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട  പടനികേയുലട  കൃതലത  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് അവ എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള മുകഖന അനുവദനിക്കുന്ന സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ ലപനഷന ലഭലമഭാക്കുന്ന ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട എണ്ണലാം 4058272 ആണച്ച്.

(ബനി) കേര്ഷകേ ലതഭാഴെനിലഭാളനി ലപനഷന - 491432

ഇന്ദേനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വഭാര്ദകേലകേഭാല ലപനഷന - 1930142

ഇന്ദേനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വനികേലഭാലാംഗ ലപനഷന - 349171

ഇന്ദേനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വനിധവഭാ ലപനഷന - 1211328

50 വയസ്സു കേഴെനിഞ്ഞ അവനിവഭാഹനിതകേളക്കുള്ള ലപനഷന -  76199

           ആലകേ  4058272

125/2020



146       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി)  ഓകരഭാ തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനവുലാം ലപനഷന അകപക്ഷ സസതീകേരനിചച്ച് ലപനഷന
അനുവദനിചതനിനുകശഷലാം  വനിവരങ്ങള  ലപനഷന  വനിവരകശഖരണത്തനിനഭായുള്ള കസവന
ലവബ്ലലസറനികലയച്ച് നല്കുന.  കൂടഭാലത ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട വനിവരങ്ങള കൂടുതല്
ആധനികേഭാരനികേമഭാക്കഭാന  സതലവഭാങ്മൂലലാം  എലഭാ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളനില്നനിനലാം
കശഖരനിചച്ച് കരഖലപടുത്തനി വരുനണച്ച്.

കക്ഷമ ലപനഷനുകേളുലട കുടനിശ്ശേനികേ തതീര്ക്കല്

86(3177) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷമ ലപനഷനുകേള കുടനിശ്ശേനികേ തതീര്ത്തച്ച് വതീടുകേളനില് എത്തനിക്കുലമന്ന
സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനികചഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷനുകേളുലടയുലാം  കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷനുകേളുലടയുലാം
വനിതരണത്തനിലല കപഭാരഭായ്മകേള നതീക്കഭാന സമഗമഭായ വനിവര കശഖരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലപനഷനകേഭാലര  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  ഉളലപടുതന്നതനിനച്ച്
കസവന എന്ന കസഭാഫച്ച്ലറസയര് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലമഭാടഭാലകേയുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം  അവ
ശകമലഭാത്ത സ്ഥലങ്ങളനില് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലടയുലാം സഹഭായകത്തഭാലട
കുടുലാംബശതീ  സര്കവ്വ  പൂര്ത്തനിയഭായ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  മുഴവന  ലപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേ
തതീര്ത്തച്ച്  വതീടുകേളനില്  എത്തനിചച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തസ്തുത  സര്കവ്വയനില്  പനിന്നതീടച്ച്  ഉളലപടച്ച്
വന്ന  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  കൂടനി  കുടനിശ്ശേനികേ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട ലപനഷന വനിതരണത്തനിലല
കപഭാരഭായ്മകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലപനഷന ലഭനികക്കണ വനിധവുലാം തനിരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുലാം
അതതച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥലങ്ങളനില്  സതലവഭാങ്മൂലലാം  സസതീകേരനിചച്ച്  വനിവരങ്ങള
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അതതച്ച്
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനില് നനിനലാം കശഖരനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) ഉണച്ച്.
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മുനകേഇൗണ്സനിലര്മഭാരുലട കക്ഷമത്തനിനുകവണനി പദതനി

87 (3178) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുന  പഞഭായത്തച്ച്,  നഗരസഭഭാ,  കകേഭാര്പകറഷന  കേഇൗണ്സനിലര്മഭാരുലട  കക്ഷമത്തനിനു
കവണനി എലന്തെങ്കനിലലാം പദതനി നനിലവനിലകണഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില് കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷനച്ച് പ്രവര്ത്തന ഫണച്ച് സസരൂപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  തുകേ  കകേഭാണ്ടനിബഡ്യൂടച്ച്  ലചേയ്യുന്ന
പഞഭായതകേളനിലല മുന  അലാംഗങ്ങലള  സമഗ  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. മുന അലാംഗങ്ങളക്കഭായനി കക്ഷമനനിധനി രൂപതീകേരനിക്കുന്ന വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

മുനജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കച്ച് ലപനഷനുലാം ഇനഷസറനസച്ച് പരനിരക്ഷയുലാം

88  (3179)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല മുന ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കഭായനി
ഇനഷസറനസച്ച് പരനിരക്ഷ ഏര്ലപടുതന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമലാം ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  മുന  ജനപ്രതനിനനിധനികേളഭായനി  എത്രയഭാളുകേളഭാണച്ച്  ഇകപഭാഴള്ളലതന്നച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പല  മുന  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  ജതീവനിത  സഭാഹചേരലലാം  ദയനതീയമഭാലണന്നച്ച്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇവര്ക്കച്ച് ലപനഷന നല്കുന്നതനിനുള്ള പ്രകതലകേ പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷനച്ച്  പ്രവര്ത്തന  ഫണച്ച്
സസരൂപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  തുകേ കകേഭാണ്ടനിബഡ്യൂടച്ച് ലചേയ്യുന്ന
പഞഭായതകേളനിലല  മുന  അലാംഗങ്ങലള  സമഗ  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി) ഇല.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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പുതനിയ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലട രൂപതീകേരണലാം

89 (3180) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതനിയ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള രൂപതീകേരനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ഏകേ  സബച്ച്  തഭാലൂക്കച്ച്  ആസ്ഥഭാനവുലാം  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ
പ്രശസ്തമഭായ ഐ.ഐ.എലാം., എന,ഐ.ടനി., സ്കൂള ഓഫച്ച് മഭാത്തമഭാറനികച്ച്, സനി.ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡനി.എലാം.
തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  ആസ്ഥഭാനവുലാം  കദശതീയപഭാതയനിലല  മുഖല
ജലാംഗ്ഷനുമഭായ കുന്ദേമലാംഗലലാം മുനസനിപഭാലനിറനിയഭായനി ഉയര്തന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

തകദ്ദേശഭരണ വകുപ്പുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം

90 (3181) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം ലകേഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാറനിനച്ച് എലന്തെഭാലക്ക കനടങ്ങള ഉണഭാകുലമന്നഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി) ഇതച്ച് സലാംബനനിച പഠനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭായ ഭരണഘടനഭാപരമഭായ ചുമതലകേളുലാം
ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങളുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കനിയ
അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  അന്തെസത്തയനുസൃതമഭായനി തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങലള ശകനിലപടുതന്നതനിനുലാം ലമചലപട കസവനലാം  പ്രദഭാനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല ഭരണസമനിതനികയഭാടച്ച്
ഉത്തരവഭാദലപടച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ  സലാംവനിധഭാനലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സര്വ്വതീസച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂലട കേഴെനിയുന്നതഭാണച്ച്. 

ജനിലഭാ  ആസൂത്രണ  സമനിതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ശകനിലപടുതന്നതനിനുലാം
അതനിലൂലട  സമഗ  ജനിലഭാ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സര്വ്വതീസച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂലട കേഴെനിയുന്നതഭാണച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 149

(ബനി)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  ലപഭാതുസര്വ്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബനനിച  പഠന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം കേരടച്ച് ചേടങ്ങളുലട രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം കലഭാക്കല് ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
കേമ്മേതീഷലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിച  കുറനിപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  സലാംഘടനഭാ
ഭഭാരവഭാഹനികേളക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കനി വനിപുലമഭായ കൂടനിയഭാകലഭാചേനഭാ കയഭാഗങ്ങളുലാം അനുഭവ
പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനി വരുന.

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്

91 (3182) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്
സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചച്ച് വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  ഫലപ്രദമഭായനി  നടക്കുന്നനിലലന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  ഓഡനിറനിലാംഗനില്  കുറക്കഭാലരന്നച്ച്  കേലണത്തനിയവര്ലക്കതനിലര  എടുത്ത
നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുറമറ രതീതനിയനില് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  നടത്തഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;
ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് നടതന്ന ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  കമലധനികേഭാരനികേള  നല്കുന്ന
വനിശദതീകേരണങ്ങള  ഇത്തരലാം  ഓഫതീസര്മഭാര്  കകേളക്കുന്നനിലലന്ന  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  സുഗമമഭായനി
നടത്തലപടുന്നതനിനഭായനി  1994-ലല കകേരള പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച്  ആക്ടനിലലയുലാം കകേരള
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടനിലലയുലാം വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരവുലാം തുടര്ന്നച്ച്  പഭാസ്സഭാക്കനിയ  1997-ലല
കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്  (പരനികശഭാധനഭാ  രതീതനിയുലാം  ഓഡനിറച്ച്  സലാംവനിധഭാനവുലാം)  ചേടങ്ങള
പ്രകേഭാരവുലാം കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ഓഡനിറച്ച് വകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധന, ലപര്കഫഭാര്മനസച്ച്
ഓഡനിറച്ച്,  ലസഷലല് ആഡനിറച്ച്,  അക്കഇൗണന്റെച്ച് ജനറല് നടതന്ന ഓഡനിറച്ച്  എന്നനിവ
നനിലവനിലണച്ച്.  ഇവ  കൂടഭാലത  ധനകേഭാരല  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പരനികശഭാധനയുലാം  കസ്റ്റഭാര്
പര്കചയ്സച്ച് വകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധനയുലാം നടത്തഭാറുണച്ച്.  
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കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്,  കകേരള  നഗരപഭാലനികേ  നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട വരവച്ച്-ലചേലവച്ച് കേണക്കുകേള ഓഡനിറച്ച്
ലചേയച്ച് തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം സര്ക്കഭാരനിനുലാം റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കുന്ന ചുമതല
കലഭാക്കല് ഫണച്ച് ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച് ഡയറക്ടറനിലഭാണച്ച് നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുന്നതച്ച്. എലഭാ
തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം ഒരു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അവസഭാനനിചച്ച് അടുത്ത ജൂകല
31-നച്ച് മുമ്പച്ച് വരവച്ച് ലചേലവച്ച് കേണക്കുകേളുലട വഭാര്ഷനികേ ധനകേഭാരല പത്രനികേ തയഭാറഭാക്കനി
ഓഡനിറനിനഭായനി കലഭാക്കല് ഫണച്ച് വകുപച്ച് അധനികേഭാരനികേളക്കച്ച് നല്കേണലാം.  കലഭാക്കല്
ഫണച്ച് ഓഡനിറച്ച് ഡയറക്ടര് സമഭാഹൃത ഓഡനിറച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് എലഭാ വര്ഷവുലാം സലാംസ്ഥഭാന
നനിയമസഭ മുമ്പഭാലകേ സമര്പനികക്കണതഭാണച്ച്. കലഭാക്കല് ഫണച്ച് ഓഡനിറച്ച് ഡയറക്ടറുലട
കേതീഴെനില് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. 

ലപര്കഫഭാമനസച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  എന്നഭാല് തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭായനി
വനികേസനപരവുലാം ജനകക്ഷമപരവുലാം  ആയ  ചുമതലകേളുലാം  ആ  പഞഭായത്തനിലന  ഏല്പനിച
സഭാമ്പത്തനികേവുലാം നനിയനണപരവുമഭായ  അധനികേഭാരങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളക്കുലാം  ചേടങ്ങളക്കുലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം അനുസൃതമഭായനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയുലാം
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനകണഭാലയന്നച്ച് വനിലയനിരുതന്നതനിനുലാം പഭാകേപനിഴെകേള ഉലണങ്കനില്
അവ  പരനിഹരനിക്കഭാന  യഥഭാസമയലാം അതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ഇകന്റെര്ണല് പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച്. 

ഏലതങ്കനിലലാം  പ്രകതലകേ  കേഭാരലത്തനികനഭാ,  കേഭാരലങ്ങളകക്കഭാ  പ്രകതലകേ നനിര്കദ്ദേശ
പ്രകേഭാരകമഭാ  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലടകയഭാ  നടത്തലപടുന്നതഭാണച്ച്  ലസഷലല്  ഓഡനിറച്ച്.
കൂടഭാലത  ഏലതങ്കനിലലാം  പഞഭായത്തച്ച്  ആവശലലപടുന്നതനുസരനികചഭാ,  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരകമഭാ  അഥവഭാ  ലപര്കഫഭാമനസച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്
കബഭാദലലപടുന്നതനുസരനികചഭാ  പ്രകതലകേ  ഓഡനിറച്ച്  ഏര്ലപടുത്തഭാവുന്നതഭാണച്ച്.
തകദ്ദേശഭരണ  ലസക്രടറനിയഭാണച്ച്  ലപര്കഫഭാമനസച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  അകതഭാറനിറനി.  അകദ്ദേഹലത്ത
സഹഭായനിക്കഭാന സതീനനിയര് ലഡപഡ്യൂടനി അക്കഇൗണന്റെച്ച് ജനറലനിലന്റെ പദവനിയനിലള്ള ഒരു
ഉകദലഭാഗസ്ഥലന സലാംസ്ഥഭാന ലപര്കഫഭാമനസച്ച് ഓഡനിറച്ച് ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്. എലഭാ
മഭാസവുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  ഭരണപരവുലാം  സഭാമ്പത്തനികേവുമഭായ
നടപടനികേള  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയച്ച്  ശരനിയഭായ  ഭരണലാം  ഉറപ്പുവരുതകേയഭാണച്ച്
ലപര്കഫഭാമനസച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  ലതറ്റുകേള  തനിരുതന്നതനിനുലാം  അവ
ആവര്ത്തനിക്കുന്നനിലലന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം ലപര്കഫഭാമനസച്ച് ഓഡനിറച്ച്  ഊന്നല്
നല്കുന. മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില് ലപര്കഫഭാമനസച്ച് ഓഡനിറച്ച് നടതന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  കനരനിടച്ച്  മൂന്നച്ച്  റതീജനിയണല്  ലപര്കഫഭാമനസച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാലര
നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനിലഭാണച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്
ലപര്കഫഭാമനസച്ച് ഓഡനിറച്ച് നടതന്നതച്ച്. 

(ബനി) ഇല.
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(സനി)  കലഭാക്കല് ഫണച്ച് ഓഡനിറച്ച്  ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരവുലാം കകേരള പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച്
ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരവുലാം എ.ജനി.യുലട നനിലവനിലള്ള നനിയമഭാവലനികേളുലാം അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനിയുലാം
ധനകേഭാരല  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലലാം  കേഭാരലക്ഷമവുലാം
കേര്ശനവുമഭായനി സര്വ്വതീസച്ച് ചേടങ്ങളനില് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന രതീതനിയനില് കുറക്കഭാര് എന്നച്ച്
കേലണതന്ന ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര അചടക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.

(ഡനി)  കുറമറ രതീതനിയനില് ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് നടത്തഭാന കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് ഓഡനിറച്ച്
സലാംവനിധഭാനത്തനില്  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  വരുത്തഭാറുണച്ച്.  ലപര്കഫഭാമനസച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട  കയഭാഗലാം
കസ്റ്ററച്ച്  ലപര്കഫഭാര്മനസച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  ഓഫതീസര്  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയുലാം  വലകമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.  കൂടഭാലത സമയഭാസമയങ്ങളനില് ലപര്കഫഭാമനസച്ച് ഓഡനിറച്ച്
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് കേനിലയനില് (KILA-Kerala Institute of Local Administration)
വചച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കുനണച്ച്. 

കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ഒഭാഡനിറച്ച്  വകുപച്ച് നടതന്ന ഓഡനിറച്ച്  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  ഓഡനിറച്ച്
നനിലവഭാര നനിഷ്കര്ഷ പഭാലനിക്കുന്ന വനിധലാം ക്രമലപടുതന്നതനിനഭായനി ഓഡനിറച്ച്  മഭാനസല്
തയഭാറഭാക്കുന്ന  നടപടനികേള  തകദ്ദേശമനിത്രലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

സലാംസ്ഥഭാന  ഓഡനിറച്ച്  വകുപനില്  പത്തനലാംതനിട  ജനിലഭാ  ഓഡനിറച്ച്
കേഭാരലഭാലയത്തനിലല ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര് ശതീ.  വനി.  ലകേ.  ഷഭാജനിലക്കതനിലര ഏറത്തച്ച്
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ഓഡനിറച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. പരഭാതനിയനികന്മല് അകനസഷണലാം നടനവരുന.

(ഇ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  കമലധനികേഭാരനികേള
നല്കുന്ന വനിശദതീകേരണങ്ങള കൂടനി പരനിഗണനിചഭാണച്ച് ഓഡനിറച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച്. 

തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് എതന്ന ജനങ്ങളുലട ബുദനിമുട്ടുകേള   

92  (3183)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധതരലാം  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  തകദ്ദേശഭരണസ്ഥഭാപനങ്ങളഭായ
കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫതീസുകേള,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ഓഫതീസുകേള,  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
ഓഫതീസുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  എതന്ന  സഭാധഭാരണക്കഭാരുലാം  പഭാവങ്ങളുമഭായ
ജനങ്ങളക്കച്ച്  അവരുലട  നലഭായമഭായ  ആവശലങ്ങള  സഭാധനിച്ചു  ലകേഭാടുക്കഭാലത  വടലാം
കേറക്കുന്നതനിനച്ച് എതനിലര എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്/സസതീകേരനിയ്ക്കുലമന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ടനി  ഓഫതീസുകേളനില്  മനിക്ക  സ്ഥലതലാം  കകേക്കൂലനി
ഇലഭാലത  നലഭായമഭായ  ആവശലങ്ങള  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  നടത്തനിലകേഭാടുക്കുന്നനിലഭാലയന്ന
വസ്തുത മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഈ പ്രവണത ഇലഭാതഭാക്കഭാന എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  ആഫതീസുകേളനില്  എതന്ന  ജനങ്ങളുലട  വനിവനിധ
ആവശലങ്ങള  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  സഭാധനിച്ചു  ലകേഭാടുക്കഭാന  ഓകരഭാ  കേഭാരലത്തനിനുലാം  ഒരു
നനിശ്ചനിത കേഭാലഭാവധനി തതീരുമഭാനനിചച്ച്  അതനിനുള്ളനിൽ കേഭാരലങ്ങള തതീര്പഭാക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത വനിവരലാം ലപഭാതുജനലാം അറനിയഭാന ഓകരഭാ ആഫതീസുകേളുലട
മുന്നനിലലാം  കബഭാര്ഡുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുകമഭാ;  നനിശ്ചനിത  സമയ  പരനിധനിക്കുളളനില്
ജനത്തനിനച്ച് ലഭനിയ്കക്കണ കേഭാരലങ്ങള സഭാധനിച്ചു ലകേഭാടുക്കഭാതനിരുന്നഭാല് ആവശലമഭായ
നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  നടപടനി  ഉണഭാവുകമഭാ;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതുലകേഭാണച്ച് കകേക്കൂലനി വഭാങ്ങല് ഒരു പരനിധനി വലര കുറയ്ക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ലഭനികക്കണ  നലഭായമഭായ  ആവശലങ്ങളനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുതന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  പരഭാതനി  ലഭനിചഭാല്  ആയതച്ച്
അകനസഷനിചച്ച്  ചേടപ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  വനിജനിലനസച്ച്
ആന്റെച്ച്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബഡ്യൂകറഭാ  കേലണതന്ന  ക്രമകക്കടുകേളനിലലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങലള  സലാംബനനിച
പരഭാതനികേള  'കഫഭാര്  ദ  പതീപനിള'  കപഭാര്ടലനില്  ഓണ്കലനഭായനി  നല്കുന്നതനിനുലാം
സലാംവനിധഭാനമുണച്ച്. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ആവശലങ്ങളനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന  കസവനങ്ങള  പരമഭാവധനി
ഓണ്കലനഭാക്കുകേയുലാം  ജനങ്ങളക്കച്ച്  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന  വനിധലാം  ഫണച്ച്  ഓഫതീസച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുതകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ജനങ്ങളക്കച്ച്  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  നല്കുന്ന  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമത്തനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കസവനങ്ങലള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള  (കസവനങ്ങളുലാം
അവ ലഭലമഭാകുന്നതനിനുള്ള പരമഭാവധനി കേഭാലയളവുലാം അധനികേഭാരലപട ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട
കപരുവനിവരങ്ങള  എന്നനിവയുലാം)  വലകമഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  ഓഫതീസുകേളനില്
പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനിക്കകേലാം കസവനങ്ങള നല്കേഭാതനിരുന്നഭാല്,
കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന വലവസ്ഥ ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം  വഴെനി  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭാകുന്ന  കസവനങ്ങള
ഓണ്കലനഭായനി ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ഇന്ദേനിര ആവഭാസച്ച് കയഭാജന

93 (3184) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  വതീടനുവദനിചതുലാം  എന്നഭാല്
പഭാതനിവഴെനിയനില്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നതുമഭായ  വതീടുകേളുലട  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന
എന്തെച്ച് പദതനിയഭാണച്ച് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  എത്ര  വതീടുകേളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുലവനലാം
എത്ര വതീടുകേളുലടപണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇന്ദേനിരഭാ ആവഭാസച്ച് കയഭാജന പദതനി നനിലവനിലകണഭാ; ഇലലങ്കനില് പ്രസ്തുത
പദതനിയനില് പണനി ആരലാംഭനിചച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയഭാതനിരുന്നവര്ക്കച്ച് പ്രകതലകേ
പരനിഗണന നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ദഇൗതലലാം  (കലഫച്ച്)
എന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇതനിനഭായുള്ള സര്കവ്വ നടപടനികേള കുടുലാംബശതീ മുകഖന നടനവരുന.

(സനി)  ഇല.  പ്രസ്തുത  വതീടുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലഭാ  ജനിലകേളക്കുലാം
കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത സന്നദ സലാംഘടനകേളുലടയുലാം ജനകേതീയ
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുലാം  സനി.എസച്ച്.ആര്.  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  ടനി  വതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട പദതനി തുകേ വനിനനികയഭാഗലാം

94 (3185) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് മഭാര്ചച്ച് ഒന വലര ഗഭാമ-കബഭാക്കച്ച്-ജനിലഭാ
പഞഭായതകേളുലാം  മുനസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന  സമനിതനികേളുലാം  എത്ര  രൂപ  വതീതലാം
ലചേലവഴെനിച്ചുലവന്നച്ച് ലവളനിലപടുതകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  മഭാര്ചച്ച്  ഒനവലരയുള്ള  ലചേലവുകേള
തഭാലഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്:

ഗഭാമപഞഭായതകേള - 957.76 കകേഭാടനി രൂപ

കബഭാക്കച്ച് പഞഭായതകേള - 225.38 കകേഭാടനി രൂപ

ജനിലഭാ പഞഭായതകേള - 199.11 കകേഭാടനി രൂപ

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള -  235.79 കകേഭാടനി രൂപ

കകേഭാര്പകറഷനുകേള - 113.11 കകേഭാടനി രൂപ

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട പദതനി ലചേലവച്ച് 

95 (3186) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട പദതനി ലചേലവച്ച് എലഭാ വര്ഷവുലാം
ലഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസങ്ങളനില് നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലന്റെ  അവസഭാന  നഭാളുകേളനില്  ധൃതനി  പനിടനിചച്ച്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  ഗുണനനിലവഭാരലത്ത  ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  18-1-2017-ലല  പഭാന  എകച്ച്ലപനഡനിചര്  റനിവഡ്യൂ  കേമ്മേനിറനിയനില്  ചുവലടപറയുലാം
പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണച്ച്: 

ഒരു  വര്ഷത്തനിലന്റെ  ഓകരഭാ  പഭാദത്തനിലലാം  33  ശതമഭാനത്തനില്  (1/3-ല്)
കുറയഭാത്ത  തുകേ  ലചേലവഴെനിക്കണലമനലാം,  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനില്  15  ശതമഭാനത്തനില്
അധനികേമഭാകേഭാത്ത തുകേ മഭാത്രകമ നനിലനനില്ക്കഭാവൂ.  ആയതനിനഭാല് മഭാര്ചച്ച് മഭാസത്തനിനച്ച്
മുമ്പച്ച്  തലന്ന  ഫണനിലന്റെ  85  ശതമഭാനലാം  ലചേലവഴെനിചനിരനിക്കണലാം.  ഇതച്ച്  ഉറപഭാക്കഭാന
പ്രതനിമഭാസ പദതനി വനിനനികയഭാഗ അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം (MEP) നടകത്തണതഭാണച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.
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തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനച്ച് ശഭാസതീയ
സലാംവനിധഭാനലാം

96(3187)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  എലഭാ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലയുലാം
മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനച്ച് ശഭാസതീയ സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുതകമഭാ;

(സനി)  വനികകേന്ദ്രതീകൃത മഭാലനിനല സലാംസ്കരണവുലാം ഉറവനിടത്തനില് തലന്ന മഭാലനിനല
സലാംസ്കരണവുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഏര്ലപടുകത്തണതച്ച് അതഭാതച്ച് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്, നഗരസഭ, മുനനിസനിപല്
കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലട ഉത്തരവഭാദനിതസമഭാണച്ച്. സര്ക്കഭാര് പനിന്തുണഭാനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

(സനി)  ഗഭാര്ഹനികേതലത്തനില്  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണവുലാം  ഉറവനിട
മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണവുലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  പഭാനകേള,
ലവര്മനി  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്,  റനിലാംഗച്ച്  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്,  ബകയഭാ ബനിന,  ബക്കറച്ച്  കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്,  കേലലാം കേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച്
തുടങ്ങനിയ  സഭാകങ്കതനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിശ്ചയനിചച്ച്  അവ  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സബ്സനിഡനിയുലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  കപ്രഭാജക്ടച്ച്
നനിര്വ്വഹണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  അക്രഡനിറഡച്ച്  ഏജനസനികേലളയുലാം  കസവനദഭാതഭാക്കലളയുലാം
എലാംപഭാനല്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  കജവ  മഭാലനിനലലാം  ഉടവനിടത്തനില്  തലന്ന
സലാംസ്കരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി വനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങള, ആശുപത്രനികേള, കേലലഭാണ
മണ്ഡപങ്ങള,  ചേന്തെകേള  തുടങ്ങനിയ  സ്ഥലങ്ങളനിലലാം  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  തലത്തനിലലാം
പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാകങ്കതനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം അവയ്ക്കുള്ള സബ്സനിഡനിയുലാം
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച് ആയതച്ച് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള വഴെനി നല്കേനിവരുന.
മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനിനച്ച്  ലപഭാതുജന  പങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  ഓകരഭാ
വലകനിയുലാം മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനില് തങ്ങളുലട കേടമ നനിറകവറഭാന കപ്രരനിപനിക്കുന്ന
തലത്തനില്  വനിവരവനിജഭാപന  വലഭാപന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട
മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതച്ച്  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണച്ച്
ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിക്കുലാം തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണച്ച്.
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തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല കഡ്രവര്മഭാലര സ്ഥനിരലപടുത്തല് 

97  (3188)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല  വഭാഹനങ്ങളനില്  സ്ഥനിരമഭായനി
15  വര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  കജഭാലനി  ലചേയ്തു  വരുന്ന  ലലഡ്രവര്മഭാലര
സ്ഥനിരലപടുത്തണലമന്ന നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇവലര സ്ഥനിരലപടുതന്നതനില് എലന്തെങ്കനിലലാം തടസ്സങ്ങളുകണഭാ; എങ്കനില്
ആയതച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ദനിവസകവതനത്തനിനച്ച്  നനിയമനിതരഭായ  കഡ്രവര്മഭാലര  സ്ഥനിരലപടുതന്നതനിനച്ച്
നനിലവനില് വലവസ്ഥകേളനില.  മതനിയഭായ ലതരലഞ്ഞടുപച്ച് പ്രക്രനിയ നടത്തഭാലത ദനിവസ
കവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നനിയമനിക്കലപടുന്നവലര  കസവനത്തനില്  സ്ഥനിരലപടുതന്നതച്ച്
Umadevi  Vs  State  of  Karnataka  (2006)  SCC  കകേസ്സനിലല  ബഹുമഭാനലപട
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  ലലാംഘനമഭാണച്ച്.  10  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  കഡ്രവര്മഭാര്  ഫയല്  ലചേയ  WP(C)
26884/15-ലലാം സമഭാനമഭായ കകേസ്സുകേളനിലലാം ടനിയഭാളുകേലള കസവനത്തനില്  സ്ഥനിരലപ
ടുതന്നതനിനുള്ള ആവശലലാം  നനിരസനിചച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  കഹകക്കഭാടതനി
വനിധനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.

മഭാനസനികേ ലവലവനിളനി കനരനിടുന്ന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള

98 (T*3189)ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാനസനികേ  ലവലവനിളനി  കനരനിടുന്ന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  ബഡ്സച്ച്
സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആകലഭാചേനയുകണഭാ  ;  പുതുതഭായനി  ബഡ്സച്ച്  സ്കൂളുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്ന  തകദ്ദേശ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  സഹഭായലാം  നല്കേഭാന  പദതനികേള  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനത്തനിനച്ച്  18  വയസ്സനിനച്ച്  മുകേളനിലള്ളവര്ക്കച്ച്  രജനികസ്ട്രഷനച്ച്
കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ബഡ്സച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  സഇൗജനല
യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാന പദതനിയുകണഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  മഭാനസനികേ  ലവലവനിളനി  കനരനിടുന്നതുമൂലലാം  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡച്ച്  എടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തവര്ക്കച്ച് ആനുകൂലലലാം നഷ്ടലപടുന്ന സഭാഹചേരലമുകണഭാ;  ഇവര്ക്കച്ച് ഇളവച്ച്
ലഭനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലസഷലല്  സ്കൂളുകേള  ഏലറടുക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  പദതനി
വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്. പുതനിയ സ്കൂളുകേളക്കച്ച് കവണനിയുള്ള ധനസഹഭായത്തനിനച്ച് പദതനി വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ബഡ്സച്ച്  റനിഹഭാബനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  സമര്പനിച  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  ഒറത്തവണ
ഗഭാന്റെഭായനി 2 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം കുടുലാംബശതീ മുഖഭാന്തെരലാം അനുവദനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനത്തനിനച്ച്  18  വയസ്സനിനച്ച്  മുകേളനിലള്ളവര്ക്കച്ച്  രജനികസ്ട്രഷനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.  ബഡ്സച്ച് സ്കൂളനിലല കുടനികേളക്കച്ച് സഇൗജനലമഭായനി
യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് നനിലവനില് പദതനികേലളഭാനമനില.

(ബനി)  മഭാനസനികേ  ലവലവനിളനി  കനരനിടുന്നതുമൂലലാം  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡച്ച്  എടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തവര്ക്കച്ച് ഗഭാമപഞഭായതകേളനില് നനിനള്ള ആനുകൂലലങ്ങള നഷ്ടലപടഭാ
തനിരനിക്കഭാനഭായനി  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡനിനുപകേരലാം  ഗുണകഭഭാകഭാവനിലന്റെ  ഇലക്ഷന  തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്കഡഭാ  കറഷന  കേഭാര്കഡഭാ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപന  അധനികേഭാരനിയുലട  മുമ്പഭാലകേ
ഹഭാജരഭാക്കനിയഭാല്  മതനിലയന്നച്ച്  സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  67/2017/ഫനിന  നമ്പര്
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഗഭാമപഞഭായതകേള
തടര്നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

ലകേഭാചനി നഗരസഭയനില് മഭാലനിനലനതീക്കലാം നടതന്ന വഭാഹനങ്ങള

99 (3190) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാചനി നഗരസഭയച്ച് മഭാലനിനലനതീക്കലാം നടതന്നതനിനച്ച് എത്ര വഭാഹനങ്ങള
സസന്തെമഭായുണച്ച്; ഇവയനില് എത്ര എണ്ണലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണച്ച്;

(ബനി)  മഭാലനിനലലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി എത്ര വഭാഹനങ്ങളഭാണച്ച് വഭാടകേയച്ച്
എടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്;  ഇതനിനഭായനി  2015-16  വര്ഷത്തനിലലാം  2016-17  വര്ഷത്തനിലലാം എത്ര
രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  ടണ്  മഭാലനിനലമഭാണച്ച്  പ്രതനിവര്ഷലാം  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) മഭാലനിനലനതീക്കലാം നടതന്നതനിനഭായനി 23 ടനിപര് കലഭാറനികേളുലാം 10 ലറഫഡ്യൂസച്ച്
കകേഭാലാംപഭാക്ടറുകേളുലാം  നഗരസഭയച്ച്  സസന്തെമഭായുണച്ച്.  നനിലവനില്  7  ടനിപര്  കലഭാറനികേളുലാം  3
ലറഫഡ്യൂസച്ച് കകേഭാലാംപഭാക്ടറുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ദനിവസവുലാം  ശരഭാശരനി  35-ഓളലാം  ടനിപര്  കലഭാറനികേള  മഭാലനിനലലാം  നതീക്കലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  വഭാടകേയച്ച്  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  2015-16  വര്ഷത്തനില്  3,31,78,417  രൂപയുലാം
2016-17 ഇതുവലര 3,95,07,799 രൂപയുലാം വഭാടകേ ഇനത്തനില് ലചേലവഭായനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പ്രതനിവര്ഷലാം ശരഭാശരനി  72,000  ടണ് മഭാലനിനലലാം ഇത്തരത്തനില് നതീക്കലാം
ലചേയ്യുനണച്ച്.

ലതരുവുനഭായളുലട ആക്രമണലാം

100 (3191) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങളക്കുലാം കനലര ലതരുവുനഭായളുലട
ആക്രമണമുണഭാകുന്നതച്ച് നഭാളക്കുനഭാള കൂടനിവരുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  2016-17  വര്ഷലാം  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  കേടനികയറ്റു,  എത്രകപര്
മരണലപട്ടു,  എത്രകപര്  ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാകേഭാലതയുലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  പനിഴെവുലവുലാം
മരണലപട്ടു എനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലതരുവുനഭായ നനിയനണത്തനിനഭായനി കേഴെനിഞ്ഞ മൂനവര്ഷമഭായനി ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം  എന്തു  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു;  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഭാക്കനി;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലതരുവുനഭായ  ആക്രമണങ്ങളനില്  മരണലപടവര്ക്കച്ച്  (കേഴെനിഞ്ഞ  മൂന
വര്ഷകത്തതച്ച് വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച്) എന്തു സഹഭായലാം നലനി; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ലതരുവുനഭായയുലട  കേടനികയറവരനില്  എത്രകപര്ക്കച്ച്  2015-16,  2016-17
കേഭാലയളവനില് സഇൗജനല ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം നല്കേനിലയനലാം ഇതനിനഭായനി വകുപനിനച്ച്
എത്ര  തുകേ  ലചേലവഭായനിലയനലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ലതരുവുനഭായകേളുലട  എണ്ണലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനിലല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഫലപ്രദമല  എന്ന  പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് എന്തെച്ച് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു? 

ഉത്തരലാം

(എ) കൂടനിവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.
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(ബനി) ഇഇൗ കേഭാലയളവനില് 12867 കപര്ക്കച്ച് ലതരുവുനഭായളുലട ആക്രമണത്തനില്
പരനിക്കച്ച്  പറനിയനിട്ടുള്ളതഭായുലാം  5  കപര് മരണലപടനിട്ടുള്ളതഭായുലാം റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാകേഭാലതയുലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  പനിഴെവച്ച്  മൂലവുലാം  ആരുലാം  മരണലപടതഭായനി
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനില.

(സനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനില്  ചുവലട  കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന:

1. 2001-ലല Animal Birth Control (Dogs)  ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം
4  അനുശഭാസനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരമുള്ള  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  സമനിതനികേള
ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് തലത്തനില് രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

2. ലതരുവുനഭായളുലട  ശലലലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹഭായകേമഭായ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ.

3. ലതരുവുനഭായലള നനിയനനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അവലയ പനിടനികൂടനി
ലസ്റ്ററനികലകസഷന/വഭാകനികനഷന  നടതന്നതനിനുകവണനി  അവലയ
നനിശ്ചനിത  ദനിവസകത്തയച്ച്  പഭാര്പനിചച്ച്  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനികലയച്ച്
152  കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തച്ച് തലത്തനിലലാം കഡഭാഗച്ച് ലഷല്ടറുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുകേ.

4. പരനിചേയ സമ്പന്നരഭായ പടനിപനിടനിത്തക്കഭാരുലട കസവനലാം ലഭലമഭാകേഭാത്ത
ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്  അവരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ജനിലഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസുമഭായനി ബനലപടച്ച് ആവശലമഭായ
ക്രമതീകേരണങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. മൃഗകക്ഷമസലാംഘടനകേള  ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

6. 1998-ലല  കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്  (പടനികേളക്കുലാം  പന്നനികേളക്കുലാം
കലസനസച്ച്  നല്കേല്)  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  വളര്തനഭായകേളക്കച്ച്
കലസനസച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  മതനിയഭായ  പരസലലാം  നല്കേനി  നടപടനി
ഉറപ്പുവരുതകേ.

7. ലപഭാതുസ്ഥലങ്ങളനില് മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതച്ച്  1994-ലല
കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്  ആക്ടച്ച്  219 എ,  219  എല്  വകുപ്പുകേളുലട
ലലാംഘനമഭായതനിനഭാല് മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

8. എ.ബനി.സനി.  കപ്രഭാഗലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
14,60,60148  രൂപ  വകേയനിരുതകേയുലാം  1,03,76,754  രൂപ
ലചേലവഴെനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ലതരുവുനഭായശലലലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  നഗരസഭകേള
ടനി  പദതനിക്കഭായനി  9,52,31,554  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
ലകേഭാലലാം, ലകേഭാചനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, തൃശ്ശൂര് മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില് സസന്തെലാം
നനിലയ്ക്കുലാം കേണ്ണൂര് മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന ജനിലഭാ പഞഭായതമഭായനി കചേര്നലാം ടനി
പദതനി നടപഭാക്കനിവരുനണച്ച്. മറച്ച് നഗരസഭകേള ജനിലഭാ പഞഭായതമഭായനി സഹകേരനിചഭാണച്ച് ടനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. 

തനിരുവനന്തെപുരലാം, ലകേഭാലലാം, ലകേഭാചനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, തൃശ്ശൂര്, കേണ്ണൂര്, ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്,
ഒറപഭാലലാം, മൂവഭാറ്റുപുഴെ, കചേര്ത്തല, പഭാലക്കഭാടച്ച്, കകേഭാടയലാം, കനഭാര്ത്തച്ച് പറവൂര്, കവക്കലാം, പഭാലഭാ,
സഇൗത്തച്ച്  പരവൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി,  ലപരുമ്പഭാവൂര്,  ആറനിങ്ങല്,  തൃക്കഭാക്കര,
ലനയഭാറനിനകേര,  പരപനങ്ങഭാടനി  എന്നതീ  നഗരസഭകേളനില്  ABC കപ്രഭാഗഭാലാം  ആരലാംഭനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്. 

ലകേഭാടുവള്ളനി,  ലകേഭായനിലഭാണനി,  ലകേഭാകണഭാടനി,  പഭാനൂര്,  പയന്നൂര്,  ആലപ്പുഴെ,  ആന്തൂര്,
ചേഭാലക്കുടനി,  ഇരനിടനി,  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കൂതപറമ്പച്ച്,  മലപ്പുറലാം,  രഭാമനഭാട്ടുകേര,  ശതീകേണഭാപുരലാം,
ലചേര്പ്പുളകശ്ശേരനി, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച്, പനിറവലാം, അങ്കമഭാലനി, ചേഭാവക്കഭാടച്ച്, ചേനിറ്റൂര്-തത്തമലാംഗലലാം, കേടപന,
മഭാകവലനിക്കര, നതീകലശസരലാം എന്നതീ നഗരസഭകേളുലട പദതനിക്കച്ച് ഡനി.പനി.സനി. അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. ബഭാക്കനി നഗരസഭകേളനിലലഭാലക്ക ABC പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ABC  പദതനി  നഗരസഭഭാ  പ്രകദശങ്ങളനില്
നടപഭാക്കനിയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ഏകേകദശലാം  11234  നഭായകേളക്കച്ച്  വനലലാംകേരണലാം
നടത്തഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട  WP(c)  599/15-ാം  നമ്പര്  കകേസ്സനിലല
5-4-2016-ലല  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ലതരുവുനഭായളുലട
ആക്രമണത്തനില് മരണലാം സലാംഭവനിച ശതീമതനി കഡഭാളനിയുലട ഭര്ത്തഭാവനിനച്ച്  (കകേഭാടയലാം
ജനില) 40,000 രൂപ നഗരകേഭാരല വകുപനില് നനിനലാം അനുവദനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  ലതരുവുനഭായ  ആക്രമണത്തനില്  പരനികക്കറവര്ക്കച്ച്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്
കേഭാടഭാക്കട,  ഇലകേമണ്  ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്നനിനലാം  3,000  രൂപയുലാം  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനില്  ചേഭാഴൂര്,  ലകേഭാണഭാഴെനി  ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്നനിനലാം  3,650  രൂപയുലാം
പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  23  കപര്ക്കുലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  വടലാംകുളലാം,  വഭാഴെയൂര്,
എടക്കര  എന്നതീ  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  നനിന്നച്ച്  43  കപര്ക്കുലാം  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
കേണനിയഭാമ്പറ  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  നനിന്നച്ച്  ഒരഭാളക്കുലാം  അതഭാതച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
പ്രസനിഡനമഭാരുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ലതരുവുനഭായളുലട  എണ്ണലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനിലല  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപ്രദമലലന്ന
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

റനിയല് എകസ്റ്ററച്ച് അകതഭാറനിറനി ആക്ടച്ച്

101 (3192) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര നനിയമലാം അനുസരനിചച്ച് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് റനിയല് എകസ്റ്ററച്ച് അകതഭാറനിറനി
ആക്ടനില് മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എന മുതലഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  റനിയല്  എകസ്റ്ററച്ച്  ലലടബഡ്യൂണലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റനിയല് എകസ്റ്ററച്ച് അകതഭാറനിറനി,  റനിയല് എകസ്റ്ററച്ച് ലലടബഡ്യൂണല് എന്നനിവ
രൂപതീകേരനിചകശഷ ലാം  നഭാളനിതു  വലര  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്;  എത്ര
അകപക്ഷയനിനകമല് തതീരുമഭാനലാം എടുതലവന്നച്ച്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത അകതഭാറനിറനി,  ലലടബഡ്യൂണൽ എന്നനിവയച്ച് എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചുലവനലാം
അതനില് എന്തെച്ച് തുകേ ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  അകതഭാറനിറനി,ലലടബഡ്യൂണല്  എന്നനിവയനിൽ  ജതീവനക്കഭാലരകയഭാ
ലതീഗല് എകച്ച്കപര്ട്ടുകേലളകയഭാ നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫച്ച്) രണച്ച് സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ലമമ്പര്മഭാര് ആലരലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള റനിയല് എകസ്റ്ററച്ച്  (ലറഗുകലഷന ആന്റെച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്)  ആക്ടച്ച്
2015 റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  കകേന്ദ്ര  നനിയമമനുസരനിച്ചുള്ള  റനിയല്  എകസ്റ്ററച്ച്  അകതഭാറനിറനി,
കടബഡ്യൂണല് എന്നനിവ രൂപതീകേരനിചനിടനില.

(ഡനി)  റനിയല്  എകസ്റ്ററച്ച്  ലറഗുകലററനി  അകതഭാറനിറനിക്കഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  (2016-17-ല്)  2217-80-800-66  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  ആയനിരലാം  രൂപ
കടഭാക്കണ് അകലഭാടച്ച്ലമന്റെച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് ലചേലവഭാക്കനിയനിടനില.

(ഇ&എഫച്ച്)  കകേന്ദ്ര  ആക്ടഭായ  2016-ലല  റനിയല്  എകസ്റ്ററച്ച്  (നനിയനണവുലാം
വനികേസനവുലാം)  ആക്ടച്ച് നനിലവനില് വന്നതനിലനതടര്ന്നച്ച്  2015-ലല സലാംസ്ഥഭാന ആക്ടച്ച്
റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.  റദ്ദേഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം
കകേന്ദ്ര നനിയമമനുസരനിച്ചുള്ള അകതഭാറനിറനിയുലാം കടബഡ്യൂണലലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ജനനമരണ രജനികസ്ട്രഷന

102 (3193) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനനമരണ  രജനികസ്ട്രഷന  ആക്ടനിലല  ലസക്ഷന  15  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച് ലതറ്റുകേള തനിരുതവഭാന അധനികേഭാരമുലണങ്കനിലലാം ഈ
അധനികേഭാരലാം പല സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നനിലലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഈ വനിഷയലാം സലാംബനനിചച്ച് ചേതീഫച്ച് രജനിസ്ട്രഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;
വലകമഭായ കരഖകേളുലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ജനനമരണ സര്ടനിഫനിക്കറനില് പഞഭായതകേളക്കച്ച്
തനിരുത്തലകേള വരുതവഭാന ആവശലമഭായ ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഗരസഭകേളനിലലാം  കകേഭാപകറഷനുകേളനിലലാം  ഇത്തരലാം  തനിരുത്തലകേള
വരുതന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  എലന്തെന്നച്ച്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  വനിഷയത്തനില്
അപതീല്  അധനികേഭാരനി  ആരഭാലണനലാം  അപതീല്  നല്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്തെഭാലണനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ജനന-മരണ രജനികസ്ട്രഷന  നനിയമലാം പ്രഭാബലലത്തനില് വന്ന 1-4-1970-നച്ച്
കശഷമുള്ള  രജനികസ്ട്രഷനുകേളനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  ലതറ്റുകേള  1969-ലല  ജനന-മരണ
രജനികസ്ട്രഷന നനിയമത്തനിലല  15-ാം വകുപനിലലയുലാം  1999-ലല കകേരള ജനന-മരണ
രജനികസ്ട്രഷന  ചേടങ്ങളനിലല  11-ാം  ചേടത്തനിലലയുലാം  വലവസ്ഥകേള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
തനിരുതന്നതനികനഭാ  റദ്ദേച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനികനഭാ  രജനിസ്ട്രഭാര്മഭാര്ക്കച്ച്  തലന്ന  തതീരുമഭാനലാം
കകേലക്കഭാള്ളഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  2012-ലല  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമത്തനില്  പറയുന്ന
സമയപരനിധനി  പഭാലനികക്കണതുമഭാണച്ച്.  7-2-2015-ലല  ബനി1-4356/15-ാം  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം വനിശദമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം രജനിസ്ട്രഭാര്മഭാര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്. 

(സനി)  നഗരസഭകേളനിലലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  ജനന-മരണ  രജനികസ്ട്രഷനുകേളനില്
തനിരുത്തല്  വരുതന്നതനിനച്ച്  വനിവരലാം  നല്കേനിയ ആളുലട/സ്ഥഭാപനത്തനില് നനിനള്ള
കേത്തച്ച് സഹനിതലാം രജനിസ്ട്രഭാര്ക്കച്ച്  അകപക്ഷ നല്കകേണതഭാണച്ച്.  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം
തനിരുകത്തണ  വനിവരലാം  ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ആധനികേഭാരനികേ  കരഖയുലട  പകേര്പച്ച്,
സ്കൂള  കരഖ,  കലസനസച്ച്,  പഭാകസഭാര്ടച്ച്,  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡച്ച്,  കറഷന  കേഭാര്ഡച്ച്
എന്നനിവയനില്  ഏലതങ്കനിലലാം  കരഖയുലട  പകേര്പച്ച്  എന്നനിവയുലാം  2  വനിശസസനതീയ
വലകനികേളനില്  നനിനള്ള  ഡനിക്ലകറഷനുലാം  സമര്പനികക്കണതഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  കപരച്ച്,
വനിലഭാസലാം  ഇവയനിലല  തനിരുത്തലകേളക്കച്ച്  വനികലജച്ച്  ഓഫതീസറനില്നനിനള്ള  സഭാക്ഷലപത്രവുലാം
ഹഭാജരഭാക്കണലാം.  കമല്പറഞ്ഞ  കരഖകേളുലടയുലാം  അകനസഷണത്തനിലന്റെയുലാം  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ശരനിയഭായ വസ്തുത രജനിസ്ട്രഭാര്ക്കച്ച് കബഭാദലലപടച്ച് തനിരുത്തല് അനുവദനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച്
നനിലവനിലള്ളതച്ച്.

കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം അപതീല് അധനികേഭാരനികേള  :

കകേഭാര്പകറഷന

1-ാം അപതീല് അധനികേഭാരനി-ലഹല്ത്തച്ച് ഓഫതീസര്

2-ാം അപതീല് അധനികേഭാരനി-ലസക്രടറനി
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മുനനിസനിപഭാലനിറനി

1-ാം അപതീല് അധനികേഭാരനി-ലസക്രടറനി

2-ാം അപതീല് അധനികേഭാരനി-RJD

തനിരുത്തലനിനഭായനി  അകപക്ഷ  നല്കേനി  15  ദനിവസത്തനിനകേലാം  കസവനലാം
ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ നനിരസനിക്കപടുകേകയഭാ ലചേയഭാല് 30 ദനിവസത്തനിനകേലാം ഒന്നഭാലാം
അപകലറച്ച്  അകതഭാറനിറനിക്കുലാം പ്രസ്തസ്തുത അപതീല് നനിരസനിക്കപടുന്നപക്ഷലാം  60  ദനിവസത്തനിനകേലാം
രണഭാലാം അപകലറച്ച് അകതഭാറനിറനിക്കുലാം അപതീല് സമര്പനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

വഴെനികയഭാര കേചവടക്കഭാര് അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന ലതഭാഴെനില് പ്രതനിസനനിയുലാം
സുരക്ഷനിതമനിലഭായ്മയുലാം

103 (3194) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച് വഴെനികയഭാര കേചവടക്കഭാര് അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന
ലതഭാഴെനില്  പ്രതനിസനനിയുലാം  സുരക്ഷനിതമനിലഭായ്മയുലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ  ;
എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലത്ത  തുടര്ന്നച്ച്  ലതഭാഴെനില്  നഷ്ടലപടച്ച്  ജതീവനിതലാം
ദുരനിതത്തനിലഭായ വഴെനികയഭാര കേചവടക്കഭാർക്കച്ച് കേചവടലാം പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് ബഭാങ്കച്ച്
വഭായ്പയടക്കമുള്ള സഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  2014-ലല  വഴെനികയഭാര  കേചവട  ഉപജതീവന  സലാംരക്ഷണ  നനിയനണ
നനിയമലാം അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനിയുള്ള ചേട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത നനിയമലാം വഴെനികയഭാര കേചവടക്കഭാരുലട പ്രശങ്ങളക്കച്ച് പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുവഭാന  പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനി  വരുതവഭാന
നടപടനി കകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  നഗര  ലതരുവച്ച്  കേചവട  സലാംരക്ഷണ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലരഭായ
ലതരുകവഭാര  കേചവടക്കഭാര്ക്കച്ച്  ബഭാങ്കുകേള  വഴെനി  "സസയലാം  ലതഭാഴെനില്  വഭായ്പ”
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി നനിലവനിലണച്ച്. പ്രസ്തുത വഭായ്പയുലട 7 ശതമഭാനത്തനില്
അധനികേരനിക്കുന്ന  പലനിശ ബനലപടച്ച് നഗരസഭകേള നല്കുന്നതഭാണച്ച്.
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(സനി) ഇല. കേരടച്ച് ചേടലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  പരലഭാപ്തമഭാണച്ച്.  വഴെനികയഭാര  കേചവടക്കഭാരുലട  വനിവനിധ  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്ന  വകുപ്പുകേള  നനിയമത്തനിലണച്ച്.  കകേന്ദ്ര   നനിയമമഭായതനിനഭാല്
നനിയമകഭദഗതനി  വരുത്തഭാന  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  സഭാധനിക്കനില.  നനിയമത്തനിനച്ച്  വനികധയമഭായനി
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  പ്രഭാകദശനികേ  വനിഷയങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
വകുപ്പുകേള കേരടച്ച് ചേടത്തനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണച്ച്.

വഴെനികയഭാര കേചവടക്കഭാരുലട പുനരധനിവഭാസലാം

104(T*3195)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഴെനികയഭാര കേചവടക്കഭാലര പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
കേര്മ്മേപദതനികേൾ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ ജതീവകനഭാപഭാധനി ദഇൗതലലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  2014-ല്  പുറലപടുവനിച  വഴെനികയഭാര  കേചവട  (നനിയനണവുലാം
ജതീവകനഭാപഭാധനി  സലാംരക്ഷണവുലാം)  ആകനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ചേടവുലാം  സ്കതീമുലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഴെനികയഭാര  കേചവടക്കഭാലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേ ലക്കഭാണ
നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  54  നഗരങ്ങളനില്  സര്കവ്വ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  മറച്ച്
നഗരങ്ങളനില്  സര്കവ്വ നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.  2  നഗരങ്ങളനില് വഴെനികയഭാര
കേചവടക്കഭാര്ക്കച്ച് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡച്ച് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

വഴെനികയഭാര  കേചവട  നനിയമലാം  സലാംബനനിചച്ച്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  നഗരസഭഭാ
ലചേയര്മഭാനമഭാര്ക്കുലാം നഗരസഭഭാ ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം മൂന്നച്ച് ജനിലകേലള കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് കമഖലഭാതല
പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വഴെനികയഭാര കേചവട നനിയമവുലാം അവരുലട സലാംരക്ഷണവുലാം
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനതല  സമനിതനി,  ജനിലഭാതല  സമനിതനി,
നഗരസഭയനിലല  ടഇൗണ്  ലവന്റെനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനി  എന്നനിവ  രൂപതീകേരനിചച്ച്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കദശതീയ ജതീവകനഭാപഭാധനി ദഇൗതലലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള ചുവലടകചര്ക്കുന:

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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1. സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനിലലാം  നഗരതലത്തനിലലാം  മനിഷന  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
യൂണനിറ്റുകേള സ്ഥഭാപനിചച്ച് ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാലര വനിനലസനിചച്ച്
പദതനി ഉഇൗര്ജനിതമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന. 

2. പദതനി നനിര്വ്വഹണവുമഭായനി ബനലപട എലഭാ ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  പദതനി  സലാംബനനിച  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

3. ആദല  ഘടത്തനില്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  14  നഗരസഭകേളനില്  2015
കമയച്ച് മഭാസലാം മുതലലാം  2016  നവലാംബര് 1  മുതല് രണഭാലാംഘടമഭായനി
മലറലഭാ നഗരസഭകേകളയുലാം പദതനിയനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണച്ച്.

4. പുതുതഭായനി അയല്ക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം അര്ഹമഭായ
അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കുലാം എ.ഡനി.എസച്ച്.-നുലാം  റനികവഭാളവനിലാംഗച്ച്  ഫണച്ച്
നല്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു.  കൂടഭാലത  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  സസയലാംലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലതഭാഴെനിലലടുക്കഭാന  സന്നദരഭായവര്ക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  ലതഭാഴെനില്
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ലതഭാഴെനില്  നല്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  2014-ലല  വഴെനികയഭാര  കേചവട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാത്തനില്
തയഭാറഭാക്കനിയ  സലാംസ്ഥഭാനതല  കേരടച്ച്  ചേടവുലാം  സ്കതീമുലാം  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

പുഴെഭാതനി, കേക്കഭാടച്ച് മനിനനി കസ്റ്റഡനിയലാം

105 (3196) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഴെതീകക്കഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  പുഴെഭാതനി,  കേക്കഭാടച്ച്  മനിനനി  കസ്റ്റഡനിയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  22-8-2015-ലല  G.O.(Rt)/No.  2583/2015/LSGD  ഉത്തരവച്ച്
മുകഖന  30  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന്നതുപ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വകുപച്ച്  ഫണച്ച് ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനച്ച്  കകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ; ഉലണങ്കനില് പ്രസ്തുത കേത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിലന്റെ
നനിലവനിലല സ്ഥനിതനി വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ഭൂമനിയുലാം വതീടുലാം ഇലഭാത്തവര്

106 (3197) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  എത്രകപര്ക്കഭാണച്ച്  സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  ഇലഭാത്തതച്ച്;
ഭവനരഹനിതർ  എത്ര  ;  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  സര്കവ്വ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതലര  കേലണത്തഭാനുള്ള  സര്കവ്വ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന്നകതയുള്ളു.  പഞഭായതതലത്തനില് ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട കമല്പരനികശഭാധന
നടനവരുന. അപതീലകേള പഞഭായത്തച്ച് തലത്തനിലലാം ജനിലഭാ തലത്തനിലലാം കകേടകശഷലാം
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള അന്തെനിമ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശുചേനിതസ മനിഷന

107 (3198) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ശുചേനിതസ  മനിഷലന്റെ
പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിലചന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അൻപത്തനികയഴെഭാമതച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സ്കൂള  കേകലഭാത്സവത്തനില്  ശുചേനിതസ
മനിഷലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ഗതീനകപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ  എന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗതീന കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാളനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനിനച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേഭാന  ആലരയഭാണച്ച്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശുചേനിതസമനിഷലന്റെ  കസവനങ്ങള  ലമചലപടുതന്നതനിനുലാം  സഭാകങ്കതനികേ
കവദഗ്ദ്ധലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കകേഭാണ്ടഭാക്ടച്ച് വലവസ്ഥയനില് പുതനിയ തസ്തനികേകേള
ശുചേനിതസമനിഷനച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ശുചേനിതസമനിഷന
മുകഖനയുള്ള  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉഇൗര്ജനിതലപടുതന്നതനിനച്ച്
കൂടുതല് തുകേ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനി.
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(ബനി) നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.

(സനി)  സുരക്ഷനിത  അകജവ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം  സഭാധലമഭാകുന്നതച്ച്  വസ്തുക്കളുലട
ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുകേ,  പുനരുപകയഭാഗനിക്കുകേ,  പുനനഃചേലാംക്രണലാം  നടതകേ  (Reduce,  Re-use,
Recycle)  എന്ന  തതസലാം  പഭാലനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാണച്ച്.  ഇഇൗ  തതസലത്ത  അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം അതനിലൂലട സ്ഥഭാപനങ്ങള, കമളകേള, ലപഭാതുസസകേഭാരല
ചേടങ്ങുകേള  എന്നനിവയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാലനിനലങ്ങള  അനനിയനനിതമഭായനി  കുമനിഞ
കൂടുന്നതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതുലാം  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി  പണവുലാം  വനിഭവങ്ങളുലാം
ലചേലവഭാക്കുന്നലതഭാഴെനിവഭാക്കുകേലയന്നതുലാം  അതുകപഭാകല  പഇൗരന്മഭാരനില്  ശഭാസതീയ  മഭാലനിനല
പരനിപഭാലന  മകനഭാഭഭാവവുലാം  ശതീലങ്ങളുലാം  രൂപലപടുതകേയുലാം  ലചേയ്യുകേലയന്നതുമഭാണച്ച്
ഗതീന കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാളനിലൂലട ലക്ഷലലാം വയ്ക്കുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത അകജവമഭാലനിനലങ്ങളനില്
പുനനഃചേലാംക്രണ  സഭാധലമലഭാത്തവ  കേര്ശനമഭായനി  നനികരഭാധനിചച്ച്  വലനിലചറനിയലപടുന്ന
മഭാലനിനലങ്ങളുലട അളവച്ച് കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം ഗതീന കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാളനിലൂലട ലക്ഷലലാം വയ്ക്കുന.
ഡനികസഭാസനിബനിള  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തനി
പുനരുപകയഭാഗലമഭായ വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച് ശുചേനിതസ
മനിഷന  ഗതീന  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാളനിലൂലട  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാന  ശുചേനിതസമനിഷന  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിയ  ഫഭാക്കല്റനി/റനികസഭാഴച്ച്  കപഴണ്മഭാര്  സലാംസ്ഥഭാന/ജനിലഭാ  തലങ്ങളനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത എസച്ച്.ഇ.യു.എഫച്ച്.,  കേനില തുടങ്ങനിയ സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത
സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലൂലട  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനവുമഭായനി  ബനലപട  പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനണച്ച്.

സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷനച്ച് ആധഭാര് കേഭാര്ഡച്ച്

108 (3199) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആധഭാര്  നമ്പര്  നല്കേനിയനിലലന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
ലപനഷന നനികഷധനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ആധഭാറനിനച്ച്  പകേരമഭായനി  ഏലതങ്കനിലലാം  തനിരനിചറനിയല്  കരഖയുലട  ബലത്തനില്
ലപനഷന തുടര്ന നല്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആധഭാര്  നമ്പര്  നല്കേനിയനിലലന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
ലപനഷന  നനികഷധനിചനിടനില.  ആധഭാര്  നമ്പകറഭാ  മകറലതങ്കനിലലാം  തനിരനിചറനിയല്  കരഖകയഭാ
സമര്പനിക്കഭാത്ത  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട  ലപനഷന  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  തടഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച്ച്
ബനലപട കരഖകേള സമര്പനിക്കുന്നപക്ഷലാം തുടര്നലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ആധഭാറനിനച്ച്  പകേരമഭായനി  കറഷന  കേഭാര്ഡച്ച്,  ഇലക്ഷന  തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡച്ച് എന്നനിവയനില് പ്രകതലകേ സതലവഭാങ്മൂലവുലാം ബനലപട തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനത്തനില് സമര്പനിക്കുന്നപക്ഷലാം തുടര്നലാം ലപനഷന ലഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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കേനിലയുലട പ്രഭാകദശനികേ കകേന്ദ്രലാം

109 (3200) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി കബഭാക്കച്ച് ഓഫതീസച്ച് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന ലകേടനിടലാം ഇകപഭാള
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടങ്ങള
ഇകപഭാള ഏതു വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലഭാണച്ച് എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ലകേടനിടലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി,  കേനിലയുലട  പ്രഭാകദശനികേ  കകേന്ദ്രലാം
തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  പ്രസ്തസ്തുത  ലകേടനിടങ്ങള  ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണ
ത്തനിലഭാണുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  ഇഇൗ  ലകേടനിടലാം  'കേനില'-യുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  വനിട്ടുലകേഭാടുത്തച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പദതനികേള

110 (3201) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി  ലകേഭാചനി  നഗരസഭ  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേള ഏലതലഭാലാം;

(ബനി) ഖരമഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനി
ട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഗരസഭ പരനിധനിയനിലല ഖരമഭാലനിനലലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് സസകേഭാരല
വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്  കലസനസച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് എത്ര വഭാഹനങ്ങള
ക്കഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  നവലാംബര്,  ഡനിസലാംബര്,  ജനുവരനി  മഭാസങ്ങളനില്  സലാംസ്കരനിച
ഖരമഭാലനിനലത്തനിലന്റെ അളലവത്രലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹ്മപുരലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ഖരമഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  പഭാന്റെച്ച്  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
നഗരസഭഭാ  പരനിധനിയനിലല  6  സ്കൂളുകേളനില്  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  പഭാന്റെച്ച്  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
ബഹ്മപുരത്തച്ച് തലന്ന കേക്കൂസച്ച് മഭാലനിനലലാം സലാംസ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലസപ്കറജച്ച് ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച് പഭാന്റെച്ച്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  പ്രധഭാനമഭായുലാം  വനിനകഡ്രഭാ  കേലാംകപഭാസ്റ്റച്ച്  സനിസ്റ്റലാം  പ്രകേഭാരലാം  മഭാലനിനലലാം
വളമഭാക്കനി വനിലന നടത്തനിവരുന.

(സനി)  നഗരസഭ  പരനിധനിയനിലല  ഖരമഭാലനിനലലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  വഭാടകേ
കലഭാറനികേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് കേരഭാര് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. കേരഭാറുകേഭാരന
ദനിനലാംപ്രതനി  ശരഭാശരനി  35  കലഭാറനികേളനിലഭായഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  മഭാലനിനലലാം  ബഹ്മപുരലാം
പഭാന്റെനില് എത്തനിക്കുന്നതച്ച്.

(ഡനി) നവലാംബര് 2016 - 5885.315 ടണ്

ഡനിസലാംബര് 2016 -  6342.370 ടണ്

ജനുവരനി 2017 - 6148.205 ടണ്

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ലപര്മനിറച്ച് അദഭാലത്തച്ച്

111 (3202) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരസഭയനിലല  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗലത്ത  അഴെനിമതനി
വനിമുകമഭാക്കുവഭാന ബഹു. മനനിയുലട സഭാന്നനിദലത്തനില് ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ ലപര്മനിറച്ച്
അദഭാലത്തച്ച് നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ; എങ്കനില്, എത്ര പരഭാതനികേളനില് തതീരുമഭാനലമടുത;

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം കകേഭാര്പകറഷനനില് അഴെനിമതനി തടയുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എലഭാ
വകുപ്പുകേളനിലലാം നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറ സ്ഥഭാപനിക്കണലമനള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേ
മഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാണച്ച്;

(സനി) വളലരക്കഭാലമഭായനി ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേളനില്
സമയബനനിതമഭായനി  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുന്നതനിനച്ച്  എലഭാ  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം
ബഹു.  മനനിയുലട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  അദഭാലതകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അദഭാലത്തച്ച് നടത്തനിയനിരുന. 320  അകപക്ഷകേളനില്  282  എണ്ണത്തനില്
അദഭാലത്തച്ച്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  ആയതനികന്മല്  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  ഇല.  അടുത്ത  പഭാന  കപ്രഭാജക്ടനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേലഭാമറ  സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് അനുമതനി

112 (3203) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ സര്ക്കുലര് നമ്പര് 994733/RA1/ 2016/

LSGD/dt.  22-12-2016  ഉത്തരവു പ്രകേഭാരലാം,  2008-നച്ച്  മുമ്പച്ച്,  നനികേത്തലപടുകേകയഭാ,

നനികേതകേകയഭാ  റവനഡ്യൂ  കരഖകേളനില്  (BTR-ല്)  നനിലലാം/നഞ/ലവറച്ച് ലഭാന്റെച്ച്/ലനല്വയല്

എന്നനിങ്ങലന  കരഖലപടുത്തനിയ  ഭൂമനികേളനില്  കകേഭാകമഴലല്/വഭാസഗൃഹ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം

നടത്തഭാന അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനച്ച്  കശഷലാം പുതനിയ

ഉത്തരവച്ച് ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഇതുകപഭാലലയുള്ള എത്ര ഏക്കര് വലരയുള്ള സ്ഥലത്തനിനഭാണച്ച്

കകേഭാകമഴലല് ലകേടനിടലാം പണനിയുവഭാന അനുമതനി നല്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിനച്ച്

എലന്തെങ്കനിലലാം മഭാനദണ്ഡലാം വചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കച്ച്, കേരടച്ച്  ഡഭാറഭാബഭാങ്കച്ച് ഇതനിലന്റെ കേകസ്റ്റഭാഡനിയന ആരഭാണച്ച്;

(ഡനി) ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങകളഭാ, മറച്ച് നനിയമങ്ങകളഭാ ലലാംഘനിക്കലപട്ടു എന്ന

കേഭാരണത്തഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കശഷലാം ലകേടനിട നമ്പര് ലഭനിക്കഭാലത

ബുദനിമുട്ടുന്ന ഒരു നനിശ്ചനിത സ്കസയര്ഫതീറച്ച്  (ഉദഭാ.4000 സ്കസയര് ഫതീറച്ച് വലര) വലരയുള്ള

വലകനിഗത/കേമ്പനനി  മുതലഭായവര്  പണനിത  പണനിമുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേഭാകമഴലല്

ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച് തഭാല്ക്കഭാലനികേ നമ്പര് ലകേഭാടുക്കുവഭാന നടപടനിയുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്

ഒരു  നനിശ്ചനിത  ഫതീസച്ച്  ചുമത്തനി  ഇവ  ക്രമവല്ക്കരനിചച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല  ലസക്രടറനി,  അഗനിക്കളചറല്

ഓഫതീസര്,  വനികലജച്ച് ഓഫതീസര് എന്നനിവരുലട സലാംഘലാം പരനികശഭാധന നടത്തനി നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ഭൂമനി

12-8-2008-നച്ച് മുമ്പച്ച് നനികേത്തലപടതഭാലണന്നച്ച് ശനിപഭാര്ശ നല്കേണലമന്ന വലവസ്ഥയച്ച്

വനികധയമഭായഭാണച്ച് അനുമതനി നല്കുന്നതച്ച്.  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപച്ച് ഇതനിനഭായനി

പുതനിയ ഉത്തരലവഭാനലാം പുറലപടുവനിചനിടനില.

(ബനി) ഭൂവനിസ്തൃതനി സലാംബനനിചച്ച് ടനി സര്ക്കുലറനില് പരഭാമര്ശനിചനിടനില.
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(സനി) 2008-ലല കകേരള ലനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  കേണ്വതീനറഭായ  പ്രഭാകദശനികേതല  നനിരതീക്ഷണ
സമനിതനിയഭാണച്ച് ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച്.  ഇത്തരത്തനില് തയഭാറഭാക്കുന്ന ഡഭാറഭാ
ബഭാങ്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  ലസക്രടറനിയഭാണച്ച്  ഗസറച്ച്  വനിജഭാപനമഭായനി
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്. ഇപ്രകേഭാരലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കലപട ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കനിലന്റെ പകേര്പച്ച്
കൃഷനി വനികലജച്ച്, തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപന ലസക്രടറനിമഭാര് എന്നനിവരുലട പക്കല്
ലഭലമഭാണച്ച്.

(ഡനി) ഇല; പരനിഗണനയനിലണച്ച്. 

മകഞരനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി കഷഭാപച്ച്-കേലാം-ഓഫതീസച്ച് ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്

113 (3204) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മകഞരനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി കഷഭാപച്ച്-കേലാം-ഓഫതീസച്ച് ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി
ബനലപട 627881/DB2/LSGD/2016-ഫയലനിലന്റെ നനിലവനിലല സ്ഥനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷയവുമഭായനി  ബനലപട  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടകററനിലല
ഫയലനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പത്തച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായ്പ
ലഭലമഭാക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് നനിലവനിലള്ള സഭാകങ്കതനികേ തടസ്സങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് തുകേ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ടനി  കപ്രഭാജകമഭായനി  ബനലപട  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പച്ച്
നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മകഞരനി നഗരസഭയുലട ഉടമസ്ഥതയനിലള്ള സര്കവ്വ നമ്പര് 18/1 എ,
1  ബനി  എന്നതീ  നമ്പരുകേളനിലള്ള  40  ലസന്റെച്ച്  സ്ഥലത്തച്ച്  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  കകേഭാലാംപകച്ച്
പണനിയുന്നതനിനുകവണനി  8,28,07,500  രൂപ  (എട്ടുകകേഭാടനി  ഇരുപത്തനിലയട്ടുലക്ഷത്തനി
ഏഴെഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറച്ച്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  ധനലക്ഷ്മനി  ബഭാങ്കനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  എടുക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണനി സര്ക്കഭാര് അനുമതനിക്കഭായനി മകഞരനി നഗരസഭ ലസക്രടറനിയുലട  1-3-2016-ലല
ഇ 1 -346/16  നമ്പര് കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം  അകപക്ഷ നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  20-5-2016-ലല  ഡനിസനി3-5885/16  നമ്പര്  കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
നഗരകേഭാരല  വകുപനില്നനിനലാം  കകേരള  കലഭാക്കല്  അകതഭാറനിറതീസച്ച്  കലഭാണ്  ആക്ടച്ച്
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ലസക്ഷന  (3)  പ്രകേഭാരമുള്ള  സര്ക്കഭാര് അനുമതനിക്കഭായനി  സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്  സമര്പനിചനിരുന.
ആയതനിനച്ച്  11-8-2016-ലല  246/ഡനിബനി2/16/തസസഭ  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  കേത്തച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  ധനലക്ഷ്മനി  ബഭാങ്കനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  എടുക്കുകമ്പഭാള  നല്കകേണ  പലനിശ
നനിരക്കനികനക്കഭാള  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  മകറലതങ്കനിലലാം  ബഭാങ്കനില്  നനിനലാം  ഓഫര്
ലഭനിചനിരുകന്നഭാലയന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.
പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനികന്മലള്ള റനികപഭാര്ടച്ച് ആവശലലപട്ടുലകേഭാണച്ച് മകഞരനി നഗരസഭഭാ
ലസക്രടറനിക്കച്ച്  31-8-2016,  25-11-2016  എന്നതീ  തതീയതനികേളനില്  നഗരകേഭാരല
ഡയറക്ടകററനില്നനിനലാം കേത്തച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ആയതനിനച്ച് മറുപടനി ലഭനിചനിടനില.

(സനി &ഡനി) ബഭാധകേമല.

അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലട ക്രമവത്ക്കരണലാം

114 (3205) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനധനികൃതമഭായനി  നനിര്മ്മേനിച ലകേടനിടങ്ങള അവയുലട ഉടമകേളനില്നനിന്നച്ച്

പനിഴെ  ഇഇൗടഭാക്കനി  ക്രമവത്കേരനിക്കുന്ന  പദതനിക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന  ക്രമവത്കേരനിക്കലപടുന്ന  ലകേടനിടങ്ങള  ഭഭാവനിയനില്  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  തടസ്സമഭായനി  വന്നഭാല്  അവ  ലപഭാളനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കനരലത്ത

ക്രമവത്കേരനിച നടപടനി തടസ്സമഭാവുകമഭാ;

(സനി)  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  യഥഭാസമയത്തച്ച്  ഇടലപടച്ച്  നനിര്ത്തനി

വയ്പനിക്കഭാത്ത  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ആവശലലമങ്കനില് ഇതനിനഭായനി ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലവുലാം പരനികശഭാധനയനിലളലപടുലാം.

(സനി) ഇഇൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് ഗഇൗരവമഭായനി കേണച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.
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ശുചേതീകേരണ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി കക്ഷമപദതനി

115 (3206) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശുചേതീകേരണ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി എലന്തെഭാലക്ക കക്ഷമപദതനികേളഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി) മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
സസതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ശുചേനിതസ മനിഷന വഴെനി മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ഖരമഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  പഭാനകേളുലാം  അവയുലട  നവതീകേരണവുലാം
ലമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ഫസനിലനിറനിയുലാം.

2. ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പദതനികേള.

3. ദ്രവമഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പഭാനകേള, ലസപ്കറജച്ച് ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച് പഭാനകേള.

4. മഴെക്കഭാല ശുചേതീകേരണ കപ്രഭാജകകേളക്കച്ച് സഹഭായലാം.

5. നവതീന  അറവുശഭാലകേള,  ലപഭാതുശ്മശഭാനങ്ങള/ഗലഭാസച്ച്  ക്രനിമകറഭാറനിയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള (സഭാകങ്കതനികേ പനിന്തുണ).

6. പഭാസ്റ്റനിക്കനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  പരനിമനിതലപടുതന്നതനിനുലാം  ബദല്
ഉത്പന്നങ്ങളുലാം നൂതന കസവനങ്ങളുലാം.

7. വനിവര വനിജഭാന വലഭാപനവുലാം കശഷനി വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം.

8. ലപഭാതു  സഭാനനിടറനി  കകേഭാലാംപക്സുകേള  ഗഭാര്ഹനികേ  കേക്കൂസച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
(കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി).

9. പുനനഃചേലാംക്രമണലാം,  പരനിസ്ഥനിതനി സഇൗഹൃദ വലവസഭായങ്ങള, സലാംരലാംഭങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഹഭായലാം.
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10. Extended  Producer  Responsibility  (EPR)  പ്രത്സഭാഹനിപനി

ക്കുന്നതനിനുള്ള ഇനലസന്റെതീവച്ച്.

11. സഭാധനങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം,  മഭാലനിനലത്തനിലന്റെ  സസഭഭാവലാം,  ഗുണങ്ങള

എന്നനിവലയ സലാംബനനിച്ചുള്ള പഠനവുലാം ഗകവഷണങ്ങളുലാം.

12. ഖര-ദ്രവ മഭാലനിനല പരനിപഭാലനത്തനിലല നൂതന കപ്രഭാജകകേള.

അഹഭാഡ്സച്ച്-സനി.സനി.പനി.ആര്.എലാം.

116 (3207) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനിയനിലല  അഹഭാഡ്സച്ച്-സനി.സനി.പനി.ആര്.എലാം.-ലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന ഉണഭായ സഭാഹചേരലലാം എന്തെഭാലണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അഹഭാഡ്സച്ച്-സനി.സനി.പനി.ആര്.എലാം.-ലന  കേനിലയനില്  ലയനിപനിക്കുവഭാന

തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആയതനിലനറ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജപഭാലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട അടപഭാടനിയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ

പരനിസ്ഥനിതനി  പുനനഃസ്ഥഭാപന  പദതനിയുലട  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനിയഭായനിരുന  അഹഭാഡ്സച്ച്.

പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  നനിശ്ചയനിച  സമയപരനിധനി  അവസഭാനനിചകപഭാള

അഹഭാഡ്സനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിരുന.  തുടര്ന്നച്ച്  അഹഭാഡ്സനിലന

അഹഭാഡ്സച്ച്-സനി.സനി.പനി.ആര്.എലാം. ആയനി പുനരഭാവനിഷ്കരനിലചങ്കനിലലാം ആദനിവഭാസനികക്ഷമത്തനിനുലാം

പ്രകൃതനി  വനിഭവ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ഊന്നല്  നല്കേനിലക്കഭാണച്ച്  തുടര്പ്രവര്ത്തനലാം

നടതന്നതനിനുകവണനി  അഹഭാഡ്സച്ച്-സനി.സനി.പനി.ആര്.എലാം.-ലന  കേനിലയനില്  ലയനിപനിക്കുവഭാന

തതീരുമഭാനനിക്കുകേയഭായനിരുന.

(ബനി)  ഉണച്ച്. 14-12-2016-ല് നടന്ന അഹഭാഡ്സച്ച്-സനി.സനി.പനി.ആര്.എലാം.  ഗകവണനിലാംഗച്ച്

കബഭാഡനി കയഭാഗത്തനില് അഹഭാഡ്സച്ച്-സനി.സനി.പനി.ആര്.എലാം.-ലന ഡനികസഭാളവച്ച് ലചേയച്ച്

ഉപഭാധനികേളനിലഭാലത  കേനിലയനികലയച്ച്  ലയനിപനികക്കണതഭാലണന്നച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

117 (3208) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം,  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
പഞഭായത്തച്ച് തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഗഭാമപഞഭായതകേള  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയ  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള
അനുബനലാം1-ലലാം* കബഭാക്കച്ച് പഞഭായതകേള മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയവ അനുബനലാം 2-ലലാം*
ജനിലഭാ പഞഭായത്തച്ച് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയവ അനുബനലാം 3-ലലാം* കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്. 

നഗരകേഭാരല വകുപനിനച്ച് കകേമഭാറനിയ സ്ഥലലാം

118 (3209) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം-വള്ളക്കടവച്ച്  മുടത്തറയനിലള്ള  വനികേലഭാലാംഗ  കകേഭാളനനിയനിലല
ഭവനരഹനിതരഭായ  94  കുടുലാംബങ്ങലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് നഗരകേഭാരല വകുപനിനച്ച് ലലകേമഭാറനിയ രണച്ച് ഏക്കര് സ്ഥലത്തച്ച്
വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  നല്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി എകപഭാഴെകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്രയുലാം  കവഗലാം  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
ശമനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനികേലഭാലാംഗ  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അനുവദനിച  2  ഏക്കര്  സ്ഥലലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരവഭാസനികേളക്കച്ച്   കകേ മഭാറനി
കേനിടനിയനിടനില. സ്ഥലലാം കകേമഭാറനിക്കനിട്ടുന്ന മുറയച്ച് കമല് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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പഭാലകമല് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് കലബറനി

119 (3210) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് പഭാലകമല് ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല ഫഭാക്ടറനി
വഭാര്ഡനില്  പഭാലകമല്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  ഡനിജനിറല്  കലബറനിക്കച്ച്  എലാം.എല്.എ.
ആസ്തനിവനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  2015-16-ല്  തുകേ  അനുവദനിചച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  [G.O.  (Rt)  No.  1207/16/LSGD  dtd.  04/03/2016]  ലഭലമഭായതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് നഭാളനിതുവലരയുലാം സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് അടനിയന്തെരമഭായനി സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കനി
ലടനഡര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി&സനി)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  പഭാലകമല്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ഫഭാക്ടറനി
വഭാര്ഡനില്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  ഡനിജനിറല്  കലബറനിക്കച്ച്  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയുമഭായനി ബനലപടച്ച് കകേഭാടയലാം സനിഡ്കകേഭാ ലസയനില്സച്ച് എലാംകമ്പഭാറനിയലാം മുകഖന ഒരു
ലപ്രഭാകപഭാസല് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. എന്നഭാല് തുടര് നടപടനികേളക്കച്ച് ആവശലമഭായ വര്ക്കച്ച്
ഓര്ഡര്, സകപ ഓര്ഡര്, സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി എന്നനിവ ബനലപട പഞഭായത്തനില്നനിന്നച്ച്
സനിഡ്കകേഭായച്ച്  നല്കുന്ന മുറയച്ച്  ലടണര് നടപടനികേളനിലൂലട ടനി പ്രവ കൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുലാം.

തുറവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല ഭവനശതീ വഭായ്പ പദതനി

120 (3211) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭവനശതീ വഭായ്പ പദതനി പ്രകേഭാരലാം തുറവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് കുടുലാംബശതീ
മുകഖന  വഭായ്പ  എടുത്തവരുലട  വഭായ്പ  കുടനിശ്ശേനികേ  എഴതനിത്തളളനിയനിട്ടുലാം  ഇഇൗ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം തുറവൂര് ഇന്തെലന ബഭാങ്കനില്നനിനലാം വഭായ്പ എടുത്ത  18  കുടുലാംബങ്ങളുലട വഭായ്പ
നഭാളനിതുവലരയഭായനി എഴതനിത്തളളനിയനിടനില എന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഇഇൗ വഭായ്പ എഴതനിത്തളളുന്നതനിനച്ച് എലന്തെങ്കനിലലാം നനിയമതടസ്സലാം നനിലനനില്
ക്കുനകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  18  കുടുലാംബങ്ങളുലട  ഭവനശതീ  വഭായ്പ എഴതനിത്തളളുന്നതനിനുളള
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തുറവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ഇനഡലന ബഭാങ്കച്ച് മുകഖന ഭവനശതീ വഭായ്പ
ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.  ബഭാങ്കച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇനഡലയനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ള  ഭവനശതീ
വഭായ്പകേളനില് 144 കപര്ക്കച്ച് പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിലകേ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇനനി 18 കപര്ക്കച്ച്
പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിലകേ നല്കേഭാനുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  തുറവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  18  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട ഭവനശതീ
വഭായ്പ എഴതനിത്തള്ളുന്നതച്ച് സലാംബനനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ലതരുവുനഭായ വനലലാംകേരണലാം

121 (3212) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതരുവുനഭായ വനിഷയത്തനില് സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ജനങ്ങള കനരനിടുന്ന
അതനിഭതീകേരമഭായ സഭാഹചേരലലത്ത കനരനിടഭാന എന്തെച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആക്രമണലാം  കനരനിടച്ച്  ചേനികേനിത്സയനില്  കേഴെനിയുന്നവര്ക്കച്ച്  എലന്തെലഭാലാം
സഹഭായങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതരുവുനഭായലള  വനലലാംകേരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  നടപടനി  എത്രകത്തഭാളലാം
ഫലപ്രദമഭായനി നടതവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്; കേണക്കുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലതരുവുനഭായശലലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ജനങ്ങളക്കച്ച് സുരക്ഷ ഉറപഭാ
ക്കുന്നതനിനുലാം  27-8-2016-ലല  45151/RC3/2014/LSGD  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  (പകേര്പച്ച്
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന)* പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം ആയതച്ച്
പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം
ലചേയ്യുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.

125/2020
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(ബനി)  ലതരുവുനഭായ  ആക്രമണത്തനില്  പരനികക്കറവര്ക്കച്ച്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്
കേഭാടഭാക്കട,  ഇലകേമണ്  ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്നനിനലാം  3,000  രൂപയുലാം  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്
ചേഭാഴൂര്,  ലകേഭാണഭാഴെനി  ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്  3,650  രൂപയുലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  23
കപര്ക്കുലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  വടലാംകുളലാം,  വഭാഴെയൂര്,  എടക്കര  എന്നതീ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനില്  നനിന്നച്ച്  43  കപര്ക്കുലാം  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  കേണനിയഭാമ്പറ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനില്നനിനലാം  ഒരഭാളക്കുലാം  അതഭാതച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  പ്രസനിഡനമഭാരുലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ലതരുവുനഭായലള  വനലലാംകേരനിക്കുന്ന  നടപടനി  തുടര്നവരുന.  ഗഭാമ
പഞഭായത്തച്ച്  പ്രകദശങ്ങളനില് നനിന്നച്ച്  ആലകേ  12117-ഉലാം  നഗരസഭഭാ പ്രകദശങ്ങളനില്
നനിന്നച്ച് 11234-ഉലാം നഭായലള ഇതുവലര വനലലാംകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ലവണ്മണനി ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല പഭാര്ടച്ച് കടലാം സസതീപലറ സ്ഥനിരലപടുത്തല് 

122 (3213) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1996 ജൂലലല മഭാസലാം 7-ാം തതീയതനി മുതല് ലവണ്മണനി ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
ആഫതീസനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  പഭാര്ടച്ച്  കടലാം  സസതീപര്  തസ്തനികേയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്തുവരുന്ന
ശതീമതനി  എന.  ഭവഭാനനിലയ,  2015  ഒകക്ടഭാബര്  12-ാം  തതീയതനിയനിലല  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവച്ച്
കടബഡ്യൂണലനിലന്റെ  TA  6164  നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സര്വ്വതീസനില് സ്ഥനിരലപടു
ത്തഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം തലന്ന സര്വ്വതീസനില് സ്ഥനിരലപടുത്തണലമന്നച്ച്
ആവശലലപട്ടുലകേഭാണച്ച് 17-2-2016-ല് ആലപ്പുഴെ പഞഭായത്തച്ച് ലഡപഡ്യൂടനി ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്
അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുലാം നടപടനി കവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലവണ്മണനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ഒരു പഭാര്ടച്ച് കടലാം സസതീപര് തസ്തനികേ

സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ശതീമതനി  ഭവഭാനനിലയ  റഗുലകറസച്ച്  ലചേയച്ച്  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം

സ.ഉ.  (പനി)  501/05/ധന.  തതീയതനി  25-11-2005  ഉത്തരവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചച്ച്

ആവശലമഭായ കരഖകേള സഹനിതലാം ലപ്രഭാകപഭാസല് ഉചേനിത മഭാര്കഗ്ഗന സമര്പനിക്കഭാന

പഞഭായത്തച്ച് ഡയറക്ടര് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് ലസക്രടറനിക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

പ്രസ്തുത ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന

വനിധത്തനിലള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ലകേഭാചനിന നഗരസഭ ഭൂമനി

123 (3214) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി  നഗരസഭയനിലല  ചുളളനിക്കലനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലകേഭാചനിന
കകേഭാകളജനിനുകവണനി നഗരസഭ ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനിയുലട  സസഭഭാവവുലാം  എത്ര  ഭൂമനിയഭാണച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാകളജച്ച്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനിയനിലല  അലാംഗങ്ങള  ആലരലഭാമഭാണച്ച്
എന്നറനിയഭാകമഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  നഗരസഭ  പ്രതനിനനിധനി  ആരഭാലണന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭൂമനിക്കച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  നല്കകേണ  വഭാടകേ/പഭാടതകേ  ഇവ  എത്രലയന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) 15 ഏക്കര് ഭൂമനി.

(സനി) 1. കഡവനിഡച്ച് റനി മൂക്കന

2. റനി. വനിദലഭാസഭാഗര്

3. കജഭാര്ജച്ച് റനി മൂക്കന

4. ഫനിലനിപച്ച് ഡനി. കകേഭാന

5. ഉലഭാസച്ച് ബനി ഷറഫച്ച്

6. ധതീകരഷച്ച് ഡനി. കകേഭാന

7. രഭാകജഷച്ച് ബനി. ആഷര്

8. പ്രസനിഡന്റെച്ച് ആന്റെച്ച് കവസച്ച് പ്രസനിഡന്റെച്ച്  (ഇന്തെലന കചേമ്പര് ഓഫച്ച്
ലകേഭാകമഴച്ച്)

9. കമയര്, ലഡപഡ്യൂടനി കമയര് (ലകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷന പ്രതനിനനിധനികേള)

(ഡനി) പ്രതനിവര്ഷലാം 2,000 രൂപ.



180       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

പരനിസ്ഥനിതനി സഇൗഹൃദ അന്തെരതീക്ഷലാം

124 (3215) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓകരഭാ തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനത്തനിലന്റെയുലാം അധതീനതയനിലള്ള ഭൂമനിയനിലലാം
ഓഫതീസുകേളനിലലാം  കറഭാഡുവക്കുകേളനിലലാം  മഭാവച്ച്,  പുളനി,  കവപച്ച്  തുടങ്ങനിയ മരങ്ങള വചച്ച്
പനിടനിപനിചച്ച്  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  പരനിസ്ഥനിതനി  സഇൗഹൃദ  അന്തെരതീക്ഷലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന
പദതനിയനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
നടത്തനി; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്,  നനിലവനിലള്ള  വഭാര്ഡച്ച്  അലാംഗങ്ങളനില്  അവകബഭാധലാം
വളര്ത്തഭാന മുനകകേ എടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയുലട  ഉദ്ഘഭാടനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
ഒട്ടുമനിക്ക  ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലലയുലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം  ലപഭാതുസ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലാം
ഹരനിതവത്ക്കരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വൃക്ഷകത്തകേള വച്ചുപനിടനിപനിച്ചു.

(ബനി)  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുവഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്. 

ചേഭാലക്കുടനി നഗരസഭയനില് സഭാനനികടഷന വര്ക്കറഭായനി സ്ഥനിരനനിയമനലാം

125 (3216) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  നഗരസഭയനില്  1995  മുതല്  ലഹല്ത്തച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനില്
സനി.എല്.ആര്.  വലവസ്ഥയനില്  കഡ്രവറഭായുലാം  സഭാനനികറഷന  ലതഭാഴെനിലഭാളനിയഭായുലാം
കജഭാലനികനഭാക്കനി വരുന്ന ശതീ. റനി. ആര്. കുമഭാരലന സഭാനനികറഷന വര്ക്കറഭായനി സ്ഥനിര
നനിയമനലാം  നടതന്നതനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷയനില്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത അകപക്ഷയനില് അടനിയന്തെര നടപടനികേള കകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.  അര്ഹത  പരനികശഭാധനിചച്ച്
ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം

126(3217)ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഭാവസഭാനലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  ടഷറനിയനില്
നനിനലാം പണലാം പനിനവലനിക്കുന്നതനില് തടസ്സലാം കനരനിടുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ  വകുപനിലന്റെ  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിലല  തടസ്സങ്ങള
പരനികശഭാധനിചകപഭാള എലന്തെലഭാലാം ഘടകേങ്ങളഭാണച്ച് കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി) അധനികേവനിഹനിതലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന;  പദതനികേളക്കച്ച്  അന്തെനിമ അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കകേണ
സമയത്തച്ച് പ്രസ്തുത അധനികേ തുകേ അനുവദനിക്കുവഭാന സഭാധനിച്ചുകവഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  കപ്രഭാജകകേളക്കച്ച്  ഡനി.പനി.സനി.
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാന കവകേനിയതുലാം ജതീവനക്കഭാരുലട അഭഭാവവുലാം പദതനി നനിര്വ്വഹണലത്ത
ആരലാംഭത്തനില്  തടസ്സലപടുത്തനിയനിരുന.  കനഭാണ്  ബഭാങ്കനിലാംഗച്ച്  ടഷറനിയുള്ള  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് ബനിലകേള മഭാറുന്നതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുനണച്ച്.
കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല് തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ത്രനിതല പഞഭായത്തകേളുലട
പദതനി പണലാം ക്രമഭാനുഗതഭായനി ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനില് തടസ്സലാം കനരനിടുകേയുലാം ലടണര്
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കവകുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  കൂടഭാലത  കേറനസനിയുലട  ലഭലത
കുറവുമൂലലാം  ലതഭാഴെനില്  കമഖലയനിലല  മരവനിപ്പുലാം  കേസഭാറനി  സമരങ്ങളുലാം  മരഭാമത്തച്ച്
പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില്  തടസ്സലാം  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേരഭാറുകേഭാര്
പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുക്കഭാന  തയഭാറഭാകേഭാത്ത  അവസ്ഥയുലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം
മന്ദേഗതനിയനിലഭാക്കനി.  കൂടഭാലത  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനി  ലനിസ്റ്റച്ച്  ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്
നനിനലാം  ലഭലമഭാകേഭാന  തഭാമസലാം  കനരനിടതുലാം  ത്രനിതല  പഞഭായതകേളുലട  പദതനി
ലചേലവച്ച് കുറയുന്നതനിനച്ച് കേഭാരണമഭായനി.

(സനി) 16-1-2017-ലല GO.(Rt) No.346/2017/Fin. നമ്പര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം
അധനികേ  വനിഹനിതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  തുകേ  പദതനികേളക്കച്ച്  അന്തെനിമ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കകേണ സമയതതലന്ന അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. 
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കഷഭാപനിലാംഗച്ച് കകേഭാലാംപക്സുകേളുലട കലലലാം

127 (T*3218)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട ഉടമസ്ഥതയനിലളള
കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  കകേഭാലാംപക്സുകേളനില്  ഏറനിയതുലാം  പതനിറഭാണ്ടുകേളക്കച്ച്  മുനപച്ച്  തതീരുമഭാനനിച  തുചമഭായ
വഭാടകേയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവയഭാലണനലാം  ഇതച്ച്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചച്ച്
കലലലാം ലചേയച്ച് നല്കേഭാത്തതു കേഭാരണലാം കകേഭാടനിക്കണക്കനിനച്ച് രൂപയുലട വരുമഭാന നഷ്ടലാം
തകദ്ദേശ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച് സലാംഭവനിക്കുന്നതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  ഇത്തരത്തനിലളള  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  കകേഭാലാംപക്സുകേളുലട  വഭാടകേ
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബനിനഭാമനികേലളയുലാം  കുത്തകേകേലളയുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  നലഭായമഭായ  വഭാടകേ
ഉറപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  കകേഭാലാംപകനിലന്റെ  അവകേഭാശലാം  വര്ഷലാം  കതഭാറുലാം  കലലലാം
ലചേയച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  ഗഭാമപഞഭായതകേളുലട ഉടമസ്ഥതയനിലള്ള കഷഭാപനിലാംഗച്ച് കകേഭാലാംപക്സുകേളുലാം
കേടമുറനികേളുലാം  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  വഭാടകേ  പുതുക്കനി  നല്കുകേകയഭാ  കലലലാം  ലചേയച്ച്  നല്കുകേകയഭാ
ലചേയ്യുനണച്ച്. 

അയങ്കഭാളനി ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനിയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ശമ്പളലാം

128 (3219) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അയങ്കഭാളനി  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനികലയുലാം  മഹഭാത്മഭാ  ഗഭാനനി  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്
പദതനിയനികലയുലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  ശമ്പള  നനിരക്കുകേളനിലല  വലതലഭാസലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  അയങ്കഭാളനി ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനിയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് നല്കേനിയ
ശമ്പളലാം  തനിരനിലകേ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ
കേഭാരണവുലാം നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല സ്ഥനിതനിയുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വളലര തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാനക്കഭാരഭായ ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനിലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ശമ്പളലാം
തനിരനിലകേ ഈടഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള അവസഭാനനിപനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

കുടുലാംബശതീ മനിഷന

129 (3220) ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ദഭാരനിദ്രല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനപ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം  സഭാമൂഹല,
സഭാമ്പത്തനികേ ശഭാകതീകേരണ കമഖലകേളനിലലാം  കുടുലാംബശതീ നടത്തനിയ സസഭാധതീനലത്ത
കുറനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് പ്രസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തന കേഭാലഭാവധനി എത്ര വര്ഷകത്തക്കഭാണച്ച്
നനിലവനില് ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  കുടുലാംബശതീയുലട  പ്രവര്ത്തന  ഫലമഭായനി  എത്ര  ബനി.പനിഎല്.
കുടുലാംബങ്ങലള ദഭാരനിദ്രലകരഖയച്ച് മുകേളനിലലത്തനിക്കുവഭാന കേഴെനിഞ;

(ഡനി)  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  ആരലാംഭനിച  എത്ര  സൂക്ഷ്മ  സസയലാം  ലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
വനിജയകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്; എത്രകകേഭാടനി രൂപ കുടുലാംബശതീ മനിഷന  പ്രസ്തുത
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച് സബ്സനി ഡനിയഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ദഭാരനിദ്രല നനിര്മ്മേഭാര്ജന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം  സഭാമൂഹല
സഭാമ്പത്തനികേ ശഭാകതീകേരണ കമഖലകേളനിലലാം  കുടുലാംബശതീ നടത്തനിയ സസഭാധതീനലത്ത
കുറനിചച്ച് പഠനലാം നടതന്നതനിനച്ച് ലഭാറനികബക്കര് ലസന്റെറനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ടനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചനിടനില. കൂടഭാലത ഡല്ഹനി യൂണനികവഴനിറനിയനിലല ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച്
എക്കകണഭാമനികേച്ച് കഗഭാത്തനിലന്റെ  മുന ഡയറക്ടര് ബതീന അഗര്വഭാളനിലന്റെ കനതൃതസത്തനിലലാം മലറഭാരു
പഠനലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
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(ബനി)  10  വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്  കകേവല  ദഭാരനിദ്രല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  നടപനിലഭാക്കുലമന്നഭാണച്ച്
കുടുലാംബശതീ  ദഇൗതലപ്രസ്തഭാവനയനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  എന്നഭാല്  കുടുലാംബശതീ
മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തന  കേഭാലഭാവധനി  ഇതുവലര  നനിജലപടുത്തനിയനിടനില.  ആയതനിനഭാല്
കുടുലാംബശതീ മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തന കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുമനില.

(സനി)  കുടുലാംബശതീയുലട  പ്രവര്ത്തന  ഫലമഭായനി  എത്ര  ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങലള
ദഭാരനിദ്രല  കരഖയച്ച്  മുകേളനിലലത്തനിക്കഭാന കേഴെനിഞലവന്നച്ച്  ഇകപഭാള നടനവരുന്ന പഠനങ്ങളുലട
റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിലചങ്കനില് മഭാത്രകമ കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളു.  നനിലവനില് കുടുലാംബശതീയുലട
ആലകേ  അലാംഗങ്ങളനില്  22  ലക്ഷലാം  അലാംഗങ്ങള   ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളനില്
ഉളലപടവരഭാണച്ച്.

(ഡനി)  കുടുബശതീയുലട കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ  സലാംരലാംഭങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
2017  ഏപ്രനില്  -കമയച്ച് മഭാസങ്ങളനിലഭായനി നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന സര്കവ്വയച്ച് കശഷകമ
വനിജയകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭങ്ങളുലട  വലകമഭായ  കേണക്കച്ച്  ലഭലമഭാവുകേയുള്ളു.
2003  മുതല്  നഭാളനിതുവലര  ഗ്രൂപച്ച്-വലകനിഗത  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭായനി  ആലകേ
78,94,04,646 രൂപ സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് കുടുലാംബശതീ മനിഷന നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കുടുലാംബശതീ കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് നല്കുന്ന കവതനലാം

130 (3221) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീ  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  നല്കുന്ന  കവതനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  കേരഭാര്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
വനിവനിധ വനിഭഭാഗ ലാം ജതീവനക്കഭാരുലട പുതുക്കനിയ കവതനലാം എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി)  കുടുലാംബശതീയനിലല  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനില്
കുടുലാംബശതീയനില്  കേരഭാര്  വലവസ്ഥയനില്  നനിയമനിച  ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 12-1-2017-ല് കൂടനിയ കുടുലാംബശതീ ഗകവണനിലാംഗച്ച്  കബഭാഡനി കയഭാഗലാം നനിലവനിലള്ള
ജതീവനക്കഭാരുലട പ്രവൃത്തനിപരനിചേയലാം കേണക്കനിലലടുതലകേഭാണച്ച്  കേണ്സളടനമഭാര്ക്കച്ച്
30,000, 35,000, 40,000 രൂപഭാ നനിരക്കനിലലാം കപ്രഭാഗഭാലാം മഭാകനജര്മഭാര്ക്കച്ച്  60,000
രൂപ നനിരക്കനിലലാം കസ്നേഹനിത ലജനഡര് ലഹല്പച്ച് ലഡസ്കനിലല വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് 12,000, 15,000, 20,000, 30,000 രൂപ നനിരക്കനിലലാം വര്ദനിപനിച
കവതനലാം ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  കജഭാലനി  ഒഴെനിവുകേള  സലാംബനനിചച്ച്  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം
കയഭാഗലരഭായവലര എഴതപരതീക്ഷ,  ഇന്റെര്വഡ്യൂ എന്നനിവയനിലൂലട ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം
അതനുസരനിചച്ച്  തയഭാറഭാക്കലപടുന്ന റഭാങ്കച്ച്  ലനിസ്റ്റച്ച്  മുഖഭാന്തെരലാം  നനിയമനലാം  നടതകേയുലാം
 ലചേയ്യുന.

(സനി)  കുടുലാംബശതീയുലട കേതീഴെനില് വരുന്ന എന.യു.എല്.എലാം.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം
കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  ശതീ.  അജനിതച്ച്  എസച്ച്.-ലന  മഭാകനജര്  (സ്കനില്  ആന്റെച്ച്  കലവച്ച് ലനിഹുഡച്ച്)
തസ്തനികേയനിലലാം പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് ശതീ. ശതീജനിത്തച്ച് പനി. പനി.-ലയ മഭാകനജര് (സ്കനില്
ആന്റെച്ച്  കലവച്ച് ലനിഹുഡച്ച്)  തസ്തനികേയനിലലാം  കുടുലാംബശതീയുലട  സലാംസ്ഥഭാന  മനിഷനനില്
ശതീമതനി  അജനിത  എസച്ച്.-ലന  മഭാകനജര്  (എചച്ച്.ആര്.&  കേപഭാസനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്)
തസ്തനികേയനിലലാം  ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ലകേ.കവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാന  മനിഷനനില്
ശതീ.  ബനിപനിന  കജഭാസനിലന  കപ്രഭാഗഭാലാം  മഭാകനജര്  (ലമഭാബനികലകസഷന)
തസ്തനികേയനിലലാം നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്. 

വഭാണനിയലാംകുളലാം ചേന്തെയുലട നവതീകേരണ കപ്രഭാജക്ടച്ച്

131 (3222) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  വഭാണനിയലാംകുളലാം  ചേന്തെയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
തങ്ങളുലട  ഉലന്നങ്ങളക്കച്ച്  വനിപണന  സഇൗകേരലലമഭാരുക്കുവഭാനഭായനി  വഭാണനിയലാംകുളലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് 2015-16 വഭാര്ഷനികേ പദതനി കപ്രഭാജക്ടനിലളലപടുത്തനിയ 280/15-16
ചേന്തെ  നവതീകേരണ  കപ്രഭാജക്ടനിനച്ച്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിക്കഭായനി  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്
എല്.എസച്ച്.ജനി.ഡനി.-യച്ച്  16-3-2016-നച്ച്  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനികന്മല്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എന്തെച്ച് എനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2015-16-ലല  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  നടത്തനിപനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ചേന്തെ  നവതീകേരണത്തനിനച്ച്
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നഭാളനിതുവലര ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം കപ്രഭാജക്ടച്ച് നടത്തഭാന അധനികേ
തുകേ കവണനി വരുലമന്നതച്ച് ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;

(സനി)  ഇലതഭാഴെനിവഭാക്കഭാന  പ്രസ്തുത  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  കേഴെനിയുലാം  കവഗലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാണനിയലാംകുളലാം  ചേന്തെ  നവതീകേരണവുമഭായനി  ബനലപട  കപ്രഭാജക്ടച്ച്
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിക്കഭായനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപച്ച്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുലട
കേഭാരലഭാലയത്തനില് ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല മുനനിസനിപഭാലനിറനി കലബറനികേള

132 (3223) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  ഏലതലഭാലാം  മുനസനിപഭാലനിറനികേളുലട  ഉടമസ്ഥതയനില്
കലബറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കലബറനികേളനില്  കലകബറനിയന  കഗഡച്ച്-4  തസ്തനികേകേള
നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില് ഈ കലബറനികേളനില് കലകബറനിയന കഗഡച്ച്-4  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  നഗരസഭയുലട  കേതീഴെനില്  2-ഉലാം  വടകേര  നഗരസഭയുലട
കേതീഴെനില് 1-ഉലാം കലബറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ലകേഭായനിലഭാണനി കചേമകഞരനി സബച്ച് രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസച്ച്

133 (3224) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  നനിലനനിൽക്കുന്ന  കേസനിറച്ച്  ഇന്തെല  സമര
സഭാരകേമഭായ കചേമകഞരനി സബച്ച് രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസച്ച് ചേരനിത്ര കപതൃകേ ലകേടനിടമഭായനി
പുതുക്കനി പണനിയുന്നതനിനച്ച് കചേമകഞരനി പഞഭായത്തച്ച് ഏലറടുത്ത സ്ഥലലാം രജനികസ്ട്രഷന
ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനിനച്ച്  കകേമഭാറുന്നതനിനച്ച്  കചേമകഞരനി  പ  ഞഭായത്തനില്നനിന്നച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിച അകപക്ഷയനില് നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭായനി എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ വനിഷയത്തനില് കചേമകഞരനി പഞഭായത്തച്ച് പ്രസനിഡന്റെച്ച്  10-8-2016
തതീയതനിയനില്  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനില്  എന്തെച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സ്ഥലലാം കകേമഭാറുന്ന കേഭാരലത്തനില് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനില് വരുന്ന
കേഭാലതഭാമസലാം  കേഭാരണലാം  രജനികസ്ട്രഷന  വകുപനില്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  നടകത്തണ
അനന്തെരനടപടനികേലള  ബഭാധനിക്കുന്നതുലാം  പുതനിയ  ലകേടനിടത്തനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകവണ
നടപടനികേള കവകുന്നതുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇഇൗ വനിഷയലാം സലാംബനനിചച്ച് വനിശദമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

പഞഭായത്തച്ച് ഡയറക്ടര് മുകഖന കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് പഞഭായത്തച്ച് ലഡപഡ്യൂടനി ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ടനി ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിടനില.

(സനി) ഇല.

ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭയനിലല സമഗ കുടനിലവള്ള പദതനി

134 (3225) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭയനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന സമഗ കുടനിലവള്ള പദതനിയഭായനി

നഗരസഭയുലട  സ്ഥലലാം  ജലവനിഭവ  വകുപനിനച്ച്  വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്

തലത്തനില് അനുമതനിയഭായനി  ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭ  15-12-2016  തതീയതനിയനിലല

ടനി.എ. 11285/2016 പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിച അകപക്ഷയനില് (നഗര കേഭാരല

ഡയറക്ടര് മുകഖന) സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  രണച്ച്  മഭാസലാം  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  പ്രസ്തുത  ഫയലനില്  യഭാലതഭാരു  നടപടനിയുലാം

സസതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതച്ച്  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപനിലന  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമന്ന

സ്ഥനിതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അടനിയന്തെരമഭായനി  നഗരസഭയുലട  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചച്ച്  പ്രസ്തുത

വനിഷയത്തനില് തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സമഗ  കുടനിലവള്ള

പദതനിക്കഭായനി  നഗരസഭയുലട സ്ഥലലാം ജലവനിഭവ വകുപനിനച്ച് വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനുള്ള

ശനിപഭാര്ശ  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടര്  8-3-2017-ല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭയുലട അകപക്ഷ പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്. 



188       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല ആസ്തനി വനികേസന പദതനികേള

135 (3226) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്ഡലത്തനില്  2011-2016  കേഭാലയളവനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വകുപച്ച് മുകഖന നടക്കുന്ന ആസ്തനി വനികേസന പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളനില് എല്.എസച്ച്.ജനി..ഡനി. കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ഡനിവനിഷന
തലത്തനില്  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയുകടയുലാം  പുകരഭാഗതനി  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇനനിയുലാം
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്ത പദതനികേള എലതലഭാമഭാണച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചച്ച് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപച്ച് മുകഖന നടക്കുന്ന ആസ്തനി വനികേസന പദതനികേള
സലാംബനനിച  വനിവരവുലാം  പ്രവൃത്തനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി  സലാംബനനിച  വനിവരവുലാം
അനുബനലാം 1-ഉലാം 2-ഉലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള

136 (3227) ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് നനിലവനില് എത്ര കുടുലാംബശതീ യുണനിറ്റുകേള ഉണച്ച്;  ഇതനില്
കേഭാന്റെതീന കേകഫ, കഹഭാടല് മുതലഭായ കമഖലയനില് പ്രവൃത്തനിക്കുന്ന എത്ര യൂണനിറ്റുണച്ച്;

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് എലഭാ ബസ്സച്ച് കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം കുടുലാംബശതീ കേഭാന്റെതീനുകേള
തുടങ്ങുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ:

(സനി)  ഇന്തെലന  ലറയനില്കവയുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  പ്രധഭാനലപട  ലറയനില്കവ
കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം ദതീര്ഘദൂരലാം ലടയനിനുകേളനിലലാം കുടുലാംബശതീയുലട ഭക്ഷണലാം നല്കുവഭാന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  നനിലവനില്  31,261  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേള  ഉണച്ച്.
കേഭാന്റെതീന-കേകഫ കമഖലയനില് 1054 യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 189

(ബനി) ബസച്ച് കസ്റ്റഷനുകേളനില് കുടുലാംബശതീ കേകഫ കേഭാന്റെതീന സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള
സ്ഥലലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് യൂണനിറച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി)  നനിലവനില്  ലഎ.ആര്.സനി.റനി.സനി.യുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  എറണഭാകുളലാം
കനഭാര്ത്തച്ച്-സഇൗത്തച്ച്  ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനുകേളനില് ഭക്ഷണലാം നല്കുനണച്ച്.  ഇന്തെലന
ലറയനില്കവ  ആവശലലപടുന്ന  മുറയച്ച്  കൂടുതല്  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷനുകേളനികലയച്ച്
കസവനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

നഗരസഭകേളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം ശമ്പളപരനിഷ്കരണ
ആനുകൂലലലാം

137 (3228) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്തഭാലാം ശമ്പളകേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശകേള നഗരസഭകേളനിലല കേണനിജനറച്ച്
വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് എത്ര മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം
ഈ ഉത്തരവച്ച് നടപഭാക്കനി എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരസഭയനില്  എത്ര  ലപനഷനകേഭാര്ക്കച്ച്  പത്തഭാലാം
ശമ്പളകേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന  പരനിഷ്കരനിച്ചു  നല്കേനി;  ഇനനി  എത്രകപര്ക്കച്ച്
ലപനഷന പരനിഷ്കരനിചച്ച് നല്കേഭാനുണച്ച്; ഇതച്ച് എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ലപനഷന പരനിഷ്കരനിചച്ച് നല്കുന്നതനിനുള്ള പ്രധഭാന തടസ്സലാം എന്തെഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലയുലാം  നഗരസഭകേളനിലലയുലാം  കേണനിജന്റെച്ച്
വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം പരനിഷ്കരനിചച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  17-8-2016-ലല സ.ഉ.
(എലാം.എസച്ച്.)  118/16/തസസഭവ.  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  6
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  52  നഗരസഭകേളനിലലാം ടനി  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസ്ഥനത്തനില്
കേണനിജന്റെച്ച് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇഇൗ
വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ലപനഷന പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലപനഷന  പരനിഷ്കരനിചച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിടനില.  ലപനഷന
പരനിഷ്കരണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് ഡനിജനിറല് പഭാറച്ച്കഫഭാലാം

138 (3229) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഡനിജനിറല് പഭാറച്ച്  കഫഭാമനില്
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി) ഏതച്ച് ഏജനസനിയഭാണച്ച് പ്രസ്തസ്തുത ഡനിജനിറല് പഭാറച്ച് കഫഭാലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  കുടുലാംബശതീ,  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  രൂപതീകേരനിച,
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട അദലക്ഷതയനില്  കൂടുന്ന  വനിലയനിരുത്തല്  സമനിതനിയനില്
ഇത്തരത്തനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കസഭാഫച്ച് ലവയര് പരനിചേയലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര രൂപ കുടുലാംബശതീ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  ഇ-ശകനി  എന്ന
കപ്രഭാജക്ടച്ച് കപലറച്ച് അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് ലചേയ്തുവരുനണച്ച്.
പദതനിയുലട  ഗുണഫലലാം  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം,  ഇതച്ച്  അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കച്ച്  പ്രകയഭാജന
പ്രദമഭാലണന്നച്ച്  കബഭാധലലപടഭാല്  മറച്ച്  ജനിലകേളനിലലാം  ഇഇൗ  പദതനി  വലഭാപനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നബഭാര്ഡനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലടയഭാണച്ച് ഇഇൗ പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  കുടുലാംബശതീ  ഇഇൗ  പദതനിക്കഭായനി  തുകേലയഭാനലാം
ലചേലവഭാക്കനിയനിടനില. 

ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിനച്ച് ലകേടനിടലാം

139 (3230) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര വള്ളനിക്കുന്നലാം കേഭാമ്പനികശ്ശേരനി കേരുണഭാകേരന ലമകമ്മേഭാറനിയല്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിനച്ച് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലാം.എല്.എ.
ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  തുകേ  അനുവദനിചതച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ  വകുപനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് തകദ്ദേശ ഭരണ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
വനിഭഭാഗത്തനിലല കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.
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(ബനി&സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പ്രവൃത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ കസഭായനില് ലടസ്റ്റച്ച്,  സ്ട്രക്ചറല് ഡനികസന എന്നനിവ
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗനിലന
ചുമതലലപടുത്തനിയതനുസരനിചച്ച്  ആയതനിനുള്ള  ലമഭാബനികലകസഷന  തുകേയഭായനി
24-9-2016-ല്  റനികേസസനിഷന  ലഭനിലചങ്കനിലലാം  ഫണനിലന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിചച്ച്
ആലപ്പുഴെ  എകനികേഡ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  തുകേ  അനുവദനിചതച്ച്  1-3-2017-ലഭാണച്ച്
ലമഭാബനികലകസഷന അഡസഭാനസച്ച് തുകേ ലഭലമഭാക്കനിയഭാല് മഭാത്രകമ കസഭായനില് ലടസ്റ്റച്ച്
റനികപഭാര്ട്ടുലാം സ്ട്രക്ചറല് ഡനികസനുലാം നല്കുകേയുള്ളു. ആയതച്ച് ലഭനിചഭാലടന തലന്ന എസ്റ്റനികമറച്ച്
തയഭാറഭാക്കനി സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ മനിഷന-കലഫച്ച്

140 (3231) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന-കലഫനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി സലാംബനനിചച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; നനിലവനില് ഇതുമഭായനി ബനലപടച്ച്
എലന്തെലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂലട  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  പഭാര്പനിടലാം
നല്കേഭാന കേഴെനിയുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്. സലാംസ്ഥഭാനതല മനിഷന രൂപതീകേരനിചച്ച് C.E.O.-ലയ നനിയമനിക്കുകേയുലാം
ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  കേലണതന്നതനിനുള്ള  പരനികശഭാധന  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 4 ഉകദലഭാഗസ്ഥലര മനിഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
വര്ക്കനിലാംഗച്ച് അകറഞച്ച്ലമന്റെനില് നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(ബനി) പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില. സര്കവ്വ
നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനില്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട   കമല്പരനികശഭാധന
നടനവരുന.  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  മഭാത്രകമ  എത്ര
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് പഭാര്പനിടലാം നല്കേഭാന കേഴെനിയുലമന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളു.

പദതനികേളുലട നനിര്വ്വഹണലാം

141 (3232) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുലട  അവസഭാനവുലാം,  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവല്സര
പദതനികേളുലട  ആരലാംഭവുലാം  ഒരുമനിചച്ച്  വരുന്ന ഇഇൗ ലഫബ്രുവരനി-മഭാര്ചച്ച്  മഭാസങ്ങളനില്
പദതനികേളുലട  നനിര്വ്വഹണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശ
ഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  പ്രകതലകേ  സഹഭായങ്ങകളഭാ,  പരനിശതീലനങ്ങകളഭാ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ത്രനിതല പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില് ആസൂത്രണ സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇഇൗ  സമനിതനികേളുലട  ഘടന,
പ്രവര്ത്തന കമഖല, കേഭാലഭാവധനി തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലഫബ്രുവരനി-മഭാര്ചച്ച്  മഭാസങ്ങളനില്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ടഭാനസ്ഫര്/ലപ്രഭാകമഭാഷന എന്നനിവയച്ച് നനിയനണങ്ങളുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവത്സര പദതനി രൂപതീകേരണലാം സലാംബനനിചച്ച് ജനിലഭാതല
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്,  ലപര്കഫഭാമനസച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലള്ളവര്ക്കഭായനി  16-1-2017  മുതല്  20-1-2017
വലര തൃശ്ശൂര് കേനിലയനില് വചഭാണച്ച് ലടയനിനനിലാംഗച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനിയുലാം  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളുലാം
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എലഭാ തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലാം ആസൂത്രണ സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിലക്കഭാണച്ച് 9-1-2017-ല് ജനി.ഒ. (എലാം.എസച്ച്.)
10/2017 തസസഭവ.  നമ്പരഭായനി ഉത്തരവച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആസൂത്രണ സമനിതനിയുലട
ഘടന തഭാലഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് :

അദലക്ഷന - തകദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥഭാപനത്തനിലന്റെ പ്രസനിഡന്റെച്ച്

ഉപഭാദലക്ഷന - ആസൂത്രണ പ്രക്രനിയയനില് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനലത്ത സഹഭായനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന വനിദഗ്ദ്ധന

അലാംഗങ്ങള - സ്റ്റഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനി  അദലക്ഷന്മഭാര്,  സന്നദ
കസവകേരഭായ വനിദഗ്ദ്ധര്

കേണ്വതീനര് - ലസക്രടറനി

ഭരണ സമനിതനിയുലട കേഭാലഭാവധനി വലര മഭാത്രമഭാണച്ച്  ആസൂത്രണ സമനിതനിയുലട
കേഭാലഭാവധനി.  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  ആസൂത്രണ  സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  9-1-2017-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  11/2 017/തസസഭവ.
പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. ആസൂത്രണ സമനിതനികേളുലട ഘടന ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

അദലക്ഷന - മുനനിസനിപല് ലചേയര്കപഴണ്/കകേഭാര്പകറഷന കമയര്

ഉപഭാദലക്ഷന - ആസൂത്രണ പ്രക്രനിയയനില് നഗരസഭലയ സഹഭാ
യനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന വനിദഗ്ദ്ധന

അലാംഗങ്ങള -  സ്റ്റഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനി  അദലക്ഷന്മഭാര്,  സന്നദ
കസവകേരഭായ വനിദഗ്ദ്ധര്

കേണ്വതീനര് - ലസക്രടറനി
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ആസൂത്രണ സമനിതനിക്കച്ച്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  15  ചുമതലകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആസൂത്രണ
സമനിതനിയുലട കേഭാലഭാവധനി, കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി ആയനിരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  തടസ്സങ്ങള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  അവസഭാനനിക്കുന്നതുവലര  ജതീവനക്കഭാരുലട  സ്ഥലലാംമഭാറത്തനില്  നനിയനണങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. എന്നഭാല് ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേലള ഇതച്ച് ബഭാധനിക്കുന്നനില.

സലാംസ്ഥഭാനലത്ത അറവുശഭാലകേള

142 (3233) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  അറവുശഭാലകേളക്കച്ച്  ലലലസനസച്ച്  നല്കകേണതച്ച്  ആരഭാലണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എന്നഭാല്  ഇത്തരത്തനില്  ലലലസനസച്ച്  എടുക്കഭാലത  വലഭാപകേമഭായ  രതീതനിയനില്
അറവുശഭാലകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ലലലസനസച്ച്  നനിര്ബനമഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  അറവുശഭാലകേളക്കച്ച്  ഡനി  ആന്റെച്ച്  ഒ  കലസനസച്ച്
നല്കുന്നതച്ച് ബനലപട തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളഭാണച്ച്. 

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലപരുവളര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ഇത്തരലാം  ഒരു
അറവുശഭാല  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി  മലപ്പുറലാം  പഞഭായത്തച്ച്  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്
റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  അറവുശഭാലയച്ച്  കലസനസച്ച്  എടുക്കുന്നതനിനഭായനി
കനഭാടതീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  1994-ലല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടനിലന്റെ ലസക്ഷന  453,  കകേരള
പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്  ആക്ടച്ച്  ലസക്ഷന  230  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  അറവുശഭാലകേള
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കല സനസച്ച്  നനിര്ബനമഭാണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില്  രൂപതീകേരനിച  കസ്റ്ററച്ച്  കേമ്മേനിറനി  കഫഭാര്  കസഭാടര്  ഹഇൗസനിലന്റെ  തതീരുമഭാന
മനുസരനിചച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്  അനധനികൃതമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
അറവുകകേന്ദ്രങ്ങലള കേലണത്തനി ബനലപടവര്ക്കച്ച് കനഭാടതീസച്ച് നല്കേനി കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയച്ച്  വനിവരലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയണലമന്നച്ച്  എലഭാ പഞഭായത്തച്ച്  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
125/2020
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സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

143 (3234) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  ലതര ലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം,
ഭവനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കുലാം  നനിലവനിലള്ള  പഭാര്പനിടലാം  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവര്ക്കുലാം
സുരക്ഷനിതവുലാം  മഭാനലവുമഭായ  പഭാര്പനിട  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ പദതനിക്കച്ച്  (ലലലഫച്ച്)  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  കേലണത്തഭാനുള്ള  സര്കവ്വയ്ക്കുള്ള
ചുമതല കുടുലാംബശതീ മനിഷനഭാണച്ച്.  പ്രസ്തസ്തുത ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണതന്നതനിനുള്ള
പരനികശഭാധനയച്ച് മൂന്നച്ച് ഘടകേങ്ങളഭാണച്ച് പരനിഗണനിക്കുന്നതച്ച്. 

1. നനിലവനില്  ലഭലമഭായ  വനിവനിധ  പടനികേകേളനില്  (SECC
ഡഭാറ,  പഞഭായതകേളനില്  ലഭലമഭായ  ഭവനരഹനിതരുലട
പടനികേ) ഉള്ള ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട പരനികശഭാധന.

2. കമല്പറഞ്ഞ  പടനികേയനില്  ഇടലാം  പനിടനിക്കഭാത്ത  ഭൂരഹനിതരുലാം
ഭവനരഹനിതരുമഭായ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  തനിരലഞ്ഞടുക്കഭാനുള്ള
പരനികശഭാധന.

3. സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളുലട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭായനി  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  തുകേ  ലലകേപറനിയനിട്ടുലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തവലര  കേലണതന്നതനിനുള്ള  പരനികശഭാധന/
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  ഭവനമുള്ളവലര  കേലണത്തഭാനുള്ള
പരനികശഭാധന.

ലലലഫച്ച്  പദതനിയനില്  തഭാലഴെപറയുലാം  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  മുനഗണന
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 
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I ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  കേലണതന്നതനിനുള്ള  മുനഗണനഭാ

ക്രമലാം  :

1. മഭാനസനികേ ലവലവനിളനികേള കനരനിടുന്നവര്/അനര്/

ശഭാരതീരനികേ തളര്ച സലാംഭവനിചവര്.

2. അഗതനികേള

3. അലാംഗലലവകേലലമുള്ളവര് (40%-നച്ച് മുകേളനില്)

4. ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

5. ഗുരുതര/മഭാരകേകരഭാഗമുള്ളവര്

6. അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

7. കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനില്ലപടച്ച്  കജഭാലനി  ലചേയച്ച്  ജതീവ

കനഭാപഭാധനി കേലണത്തഭാന പ്രഭാപ്തനിയനിലഭാത്തവര്

8. വനിധവകേള

II. പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാകഭാക്കള:

1. ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്

2. ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിതര്

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ തതീരകദശ കമഖലയനികലഭാ കതഭാടലാം

കമഖലയനികലഭാ തഭാത്ക്കഭാലനികേ ഭവനമുള്ളവര്

4. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്/

വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത ഭവനമുള്ളവര് ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള

കേലണതന്നതനിനഭായനി  2011-ല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്

നടത്തനിയ SECC സര്കവ്വ പ്രകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കനിയ

ലനിസലാം,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്

നനിലവനിലള്ള  അലാംഗതീകൃത  ഗുണകഭഭാക്തൃ  ലനിസലാം

അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. ഇതനില് ഉളലപടനിടനിലഭാത്ത

അര്ഹരഭായവലര  കേലണതന്നതനിനച്ച്  കുടുലാംബശതീ

സര്കവ്വ നടതന്നതഭാണച്ച്. 
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III. സമൂഹത്തനിലല  ഏറവുലാം  തഭാലഴെക്കനിടയനിലള്ളവര്ക്കുലാം

വനിധവകേളക്കുലാം അഗതനികേള ഉളലപലടയുള്ളവര്ക്കുലാം ഇഇൗ

പദതനിയനില് മുനഗണന നല്കുന. 

ഇത്തരത്തനില് പരനികശഭാധന പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം,

കേരടച്ച് പടനികേ പ്രസനിദലപടുതകേയുലാം പഞഭായത്തച്ച് തലത്തനിലലാം,

ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  അപതീലകേള  കകേടകശഷലാം,  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള പടനികേ അലാംഗതീകേരനിചച്ച് അന്തെനി

മമഭാക്കുന.  തുടര്ന്നച്ച്  ഭവനരഹനിതരഭായവരനില് സ്ഥലമുള്ള

വര്ക്കച്ച്,  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനി  സസന്തെലാം

സ്ഥലത്തച്ച്  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  സ്ഥലമനിലഭാത്തവര്ക്കച്ച്

ഭവന  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  അവനിലട  ഭവനങ്ങള

ഒരുക്കനി നല്കേഭാനുമഭാണച്ച് മനിഷന ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  

സലാംസ്ഥഭാനലത്ത മഭാലനിനലപ്രശങ്ങള 

144 (3235) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പഭാസ്റ്റനികേച്ച്,  ഇലകകഭാണനികേച്ച്,  കപപര്,  ഗഭാസ്സച്ച്,  ലമറല്

തുടങ്ങനിയ അകജവ മഭാലനിനലങ്ങള കേത്തനിക്കുകേയുലാം വലനിലചറനിയുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്

മൂലമുള്ള മഭാലനിനലപ്രശങ്ങള വര്ദനിച്ചു വരുന്ന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  പുനനഃചേലാംക്രമണലാം  ലചേയച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  തരത്തനില്

കശഖരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് ഏലതങ്കനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പുനനഃചേലാംക്രമണ  വലവസഭായലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  ഈ

സര്ക്കഭാര് എലന്തെങ്കനിലലാം പദതനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പുനനഃചേലാംക്രമണ  വലവസഭായലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ

സര്ക്കഭാര്  നനികക്ഷപ  സലാംഗമലാം  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതച്ച്  വഴെനി  നനികക്ഷപമഭായനി

എന്തെച്ച് തുകേ സമഭാഹരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.
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(ബനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണച്ച്.

(ഡനി)  നനികക്ഷപമഭായനി  തുകേലയഭാനലാം  സമഭാഹരനിചനിടനില.  എകേച്ച് സ്റ്റന്റെഡച്ച്  ലപ്രഭാഡഡ്യൂസര്
ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനിക്കച്ച്  അധനിഷനിതമഭായനി  സസന്തെലാം  നനിലയനില്  പുനനഃചേലാംക്രമണ
വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  നനികക്ഷപകേലര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേലയന്നതഭായനിരുന
നനികക്ഷപകേ സലാംഗമത്തനിലന്റെ ലക്ഷലലാം.

മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വ്വതീസച്ച് ജതീവനക്കഭാരുലട ലപ്രഭാകമഭാഷന

145 (3236) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016 നവലാംമ്പര് 30-നച്ച് മുനപച്ച് എലഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം കകേഭാര്പകറ
ഷനുകേളനിലലാം ജതീവനക്കഭാരുലട ടഭാനസ്ഫര്,  ലപ്രഭാകമഭാഷന പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിചനിട്ടുകണഭാ;
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  നഗരസഭകേളനില്  എത്ര  റവനഡ്യൂ  ഇനലസര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവുകേള
നനികേത്തഭാലത കേനിടക്കുന എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; അവ ഏലതലഭാലാം നഗരസഭകേളനിലഭാണച്ച്;
പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച നഗരസഭകേളനില് ഈ കപഭാസ്റ്റച്ച് ക്രനികയറച്ച് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഈ
കപഭാസകേളനില് ആലള നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഗരസഭകേളനില്  എത്ര  യു.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരുലട  കപഭാസകേള  നനിലവനിലണച്ച്;
ഇവയനില് ലപ്രഭാകമഭാഷന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് സമയത്തനിനച്ച് ലപ്രഭാകമഭാഷന ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലമുള്ള വരുമഭാന നഷ്ടലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നഗരസഭകേളനില്  എത്ര സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലട  ഒഴെനിവുകേള  നനിലവനിലണച്ച്;  നഗരസഭഭാ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  വനിവരലാം  നല്കേഭാകമഭാ;  ഈ  ഒഴെനിവുകേളനികലക്കച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലകേത്മഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016  നവലാംബര്  30-നുമുമ്പച്ച് എലഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലയുലാം കകേഭാര്പ
കറഷനുകേളനിലലയുലാം  ടഭാനസ്ഫറുലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷനുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
നഗരസഭകേളനില്  8  റവനഡ്യൂ  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവുകേള  നനികേത്തനിയനിടനില.  ഒഴെനിവുകേള
നനിലവനിലള്ള നഗരസഭകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തെപുരലാം - 2

അങ്കമഭാലനി - 1
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ലകേഭാചനി - 1

പകയഭാളനി - 1

ഇരനിടനി - 1

കേല്പറ - 2

പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച നഗരസഭകേളനില് ഇഇൗ കപഭാസ്റ്റച്ച് ക്രനികയറച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  പകയഭാളനി,  ഇരനിടനി  നഗരസഭകേള  ഒഴെനിലകേയുള്ള  നഗരസഭകേളനില്
നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  അനുവദനിക്കലപട യു.ഡനി. ക്ലഭാര്ക്കച്ച് തസ്തനികേകേളുലട എണ്ണലാം 1286 ആണച്ച്.
07/2016-നുകശഷലാം  70  കപര്ക്കച്ച് യു.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കച്ച് തസ്തനികേയനികലക്കച്ച് ലപ്രഭാകമഭാഷന
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ലപ്രഭാകമഭാഷന ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലമുള്ള വരുമഭാന നഷ്ടലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  ആലകേയുള്ള 270 തസ്തനികേകേളനില് 55 സൂപ്രണച്ച് തസ്തനികേകേള ഒഴെനിവുണച്ച്.
വനിവരലാം കരഖലപടുത്തനിയ പടനികേ അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. ഇഇൗ ഒഴെനിവുകേളനികലയച്ച്
ഉകദലഭാഗക്കയറലാം നടതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

വകുപ്പുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം

146 (3237) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഞഭായത്തച്ച്,  നഗരകേഭാരലലാം,  ഗഭാമവനികേസനലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള  സലാംകയഭാജനി
പനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടച്ച്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശതീ.  എസച്ച്.ബനി.  ലസന  ലചേയര്മഭാനഭായ  അധനികേഭാരവനികകേന്ദ്രതീകേരണ  കേമ്മേനിറനിയുലാം
കഡഭാ.  എലാം.  എ.  ഉമ്മേന  ലചേയര്മഭാനഭായ  പ്രഭാകദശനികേ  ആസൂത്രണവുലാം  വനികേസനവുലാം
സലാംബനനിച അവകലഭാകേന കേമ്മേനിറനിയുലാം ശതീ. ലകേ. കുടനി അഹമ്മേദച്ച് കുടനി ലചേയര്മഭാനഭായ
തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങലള  സ്ഥഭായനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ജനിലഭാ
ആസൂത്രണ സമനിതനികേലള ശകനിലപടുതന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
ശതീ.  മണനി  ശങ്കര്  അയര്  ലചേയര്മഭാനഭായ  സമഗ  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്
വലവസ്ഥയനികലക്കുള്ള  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  രണഭാലാം  ഭഭാഗത്തനില്  കകേന്ദ്രത്തനിലലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലലാം  പ്രഭാകദശനികേ  ഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  ഒരു  മനനിയുലാം  ഭരണ

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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സലാംവനിധഭാനവുലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു  കലഭാക്കല്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്
കേമ്മേതീഷനുലാം  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനില്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലഭാ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഏകകേഭാപനിതമഭായ ഒരു ജനിലഭാ സലാംവനിധഭാനലാം കവണലമന്നച്ച്  രണഭാലാം
ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനില്  ശതീ.  വതീരപ  ലമഭായച്ച് ലനി  അദലക്ഷനഭായ
സമനിതനിയനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേലളലഭാലാം  കേണക്കനി
ലലടുത്തഭാണച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകേതീകേരണത്തനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  തകദ്ദേശ  ഭരണ  ലപഭാതു
സര്വ്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഞഭായത്തച്ച്,  നഗരകേഭാരലലാം,  ഗഭാമ
വനികേസനലാം,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗലാം,  ടഇൗണ്  &  കേണ്ടനി
പഭാനനിലാംഗച്ച് എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലട സലാംകയഭാജനവുമഭായനി ബനലപടച്ച് വനിശദമഭായ വനിവര
കശഖരണവുലാം അവകലഭാകേനവുലാം കൂടനിയഭാകലഭാചേനഭാ കയഭാഗങ്ങളുലാം ഫതീല്ഡച്ച് പഠനങ്ങളുലാം
കലഭാക്കല്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേതീഷന  നടത്തനിവരുനണച്ച്.  ഇത്തരലാം  പഠനങ്ങളുലട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം വകുപ്പുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം സലാംബനനിചച്ച് ചേടങ്ങളുലട
കേരടച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച്. 

സഭാമൂഹലകക്ഷമ ലപനഷന 

147 (3238) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  ലപനഷനച്ച്  അര്ഹതയുണഭാവണലമങ്കനില്  ആധഭാര്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡച്ച്  ഇലഭാത്തവര്ക്കച്ച്  നനിലവനില്  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  ലപനഷനുകേള
ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നതച്ച് തുടര്നലാം കേനിട്ടുകമഭാ ;

(സനി)  കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനി ലപനഷന കപഭാലലയുള്ള ലതഭാഴെനില് സലാംബനമഭായ
ലപനഷന ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് മറച്ച് സഭാമൂഹല കക്ഷമ ലപനഷനച്ച് അര്ഹതയുകണഭാ;

(ഡനി)  ലപനഷന  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന  കുലറ  കപര്ക്കച്ച്  ലപനഷന  നനികഷധനിചനിട്ടുള്ള
വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന എന്തെച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്
സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാമൂഹലകക്ഷമ ലപനഷലന്റെ അര്ഹതയഭായനി ആധഭാര് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിടനില. 

(ബനി)   ആധഭാറനിനച്ച്  പകേരമഭായനി  കറഷന  കേഭാര്ഡച്ച്,  ഇലക്ഷന  തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡച്ച് എന്നനിവയനില് ഏലതങ്കനിലലാം ഒനലാം പ്രകതലകേ സതലവഭാങ്മൂലവുലാം ബനലപട
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനത്തനില്  സമര്പനിക്കുന്നപക്ഷലാം  തുടര്നലാം  ലപനഷന
ലഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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(സനി)  കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനി ലപനഷന കപഭാലലയുള്ള ലതഭാഴെനില് സലാംബനമഭായ
(കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡച്ച് ലപനഷന) ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് 600 രൂപ നനിരക്കനില് മലറഭാരു
സഭാമൂഹലകക്ഷമ ലപനഷനകൂടനി അര്ഹതയുള്ളതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട വനിവരങ്ങള കൃതലമഭാക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്
ലപനഷന  വനിതരണ  രതീതനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  എലഭാ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലാം
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  മഭാതൃകേയനിലള്ള  സതലവഭാങ്മൂലലാം  സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.
നനിശ്ചനിത സമയത്തനിനുള്ളനില് പ്രസ്തസ്തുത സതലവഭാങ്മൂലലാം സമര്പനിക്കഭാത്തതുലാം സതലവഭാങ്മൂലലാം
കരഖലപടുത്തനിയതനിലല  ലതറ്റുകേള  മൂലവുലാം  ചേനില  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  ലപനഷന
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  തടഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  കമല്പറഞ്ഞവ  കൃതലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്
പ്രസ്തുത ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് ലപനഷന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്. 

ശുചേനിതസ മനിഷന

148 (3239) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശുചേനിതസ  മനിഷന  നടതന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തെലഭാലാം;  ശുചേനിതസ
മനിഷന നടതന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള മറച്ച് ഏലതങ്കനിലലാം ഏജനസനികേള നടതനകണഭാ;

(ബനി)  ശുചേനിതസ മനിഷന ഈ വര്ഷലാം നടതന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശുചേനിതസ മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുതന്ന സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എലന്തെലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ശുചേനിതസ  മനിഷന  ഏലറടുത്ത  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതലഭാലാം;
വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  സമര്പനിക്കുന്ന  മഭാലനിനല
സലാംസ്കരണ  ഗഭാര്ഹനികേ/സ്ഥഭാപന/കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി/ലപഭാതു  കപ്രഭാജകകേള  പരനികശഭാധനിചച്ച്
അവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ശുചേനിതസ  മനിഷന  വഴെനി  സഭാകങ്കതനികേ  അനുമതനിയുലാം
അനുവദനതീയമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവുലാം  നല്കേനിവരുന.  ചുവലട  പറയുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ശുചേനിതസ മനിഷന വഴെനി നടത്തനിവരുന:

1. വനിവനിധ തലങ്ങളനിലല ശഭാസതീയ മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണ സഭാകങ്കതനികേവനിദല,  സഭാകങ്കതനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള കേലണത്തലലാം
അവയച്ച് അനുമതനി നല്കേലലാം.
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2. തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനതലങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദല/സലാംവനിധഭാനലത്ത  അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനി  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കല്,  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  നനിര്വ്വഹണലാം  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
കശഷനിയുള്ള  സര്വ്വതീസച്ച്  ലപ്രഭാലലവഡര്മഭാലര  കേലണത്തനി  എലാംപഭാനല്
ലചേയ്യുകേ.

3. മഭാലനിനലസലാംസ്കരണ  രലാംഗലത്ത  ഓകരഭാ  കമഖലയനികലക്കുലാം
അനുകയഭാജലമഭായ സമതീപനവുലാം  നയവുലാം  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളുലാം  മറച്ച്
പ്രഭാമഭാണനികേമഭായ നനിര്വ്വഹണ രതീതനികേളുലാം പുറലപടുവനിക്കുകേ.

4. മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  കമഖലയുമഭായനി  ബനലപട  എലഭാ
പങ്കഭാളനികേളക്കുലാംകവണ  കശഷനി  വനികേസന  പരനിശതീലനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

5. സുരക്ഷനിത മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ സലാംസ്കഭാരലാം ലപഭാതു സമൂഹത്തനില്
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
അനുകരഭാധമഭായ മകനഭാഭഭാവലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള വനിവരവനിജഭാന
വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

6. തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  മഭാതൃകേയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന
തരത്തനിലള്ള  പ്രകതലകേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ  (ഗതീന
കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള, സസഭാപച്ച് കഷഭാപച്ച്).

7. മഴെക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചേതീകേരണ  പരനിപഭാടനികേളക്കച്ച്  കവണ്ടുന്ന  സഭാകങ്കതനികേ
പനിന്തുണയുലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവുലാം അനുവദനിക്കുകേ.

8. പുനനഃചേലാംക്രമണലാം,  മറച്ച് പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ  വലവസഭായങ്ങള,  സലാംരഭങ്ങള
മുതലഭായവയ്ക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

9. ഉലഭാദകേലന്റെ  അധനികേ  ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം  (Extended  produce
Responsibility)  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം,  അനുബന
പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം ഇനലസന്റെതീവച്ച്.

10. മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  സഹകേരണവുമഭായനി
ബനലപടച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സസയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങള/
ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേര്  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  നല്കുന്ന  ധനസഹഭായലാം.
ശുചേനിതസ മനിഷന നടതന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള മറച്ച് ഏജനസനികേള
നടതന്നനില. 
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(ബനി)  ഖരമഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പഭാനകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം, ഉറവനിട മഭാലനിനല
സലാംസ്കരണലാം,  ദ്രവമഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം  (ലസപ്കറജച്ച്  അടക്കലാം),  മഴെക്കഭാലപൂര്വ്വ
ശുചേതീകേരണലാം,  വനിവര  വനിജഭാന  വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വര്ക്കച്ച്കഷഭാപ്പുകേളുലാം  കശഷനി
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം, മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള യനസഭാമഗനികേള,
പുനനഃചേലാംക്രമണലാം,  ബദല്  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വലവസഭായങ്ങള,  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച്
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  ഉലഭാദകേലന്റെ അധനികേ ഉത്തരവഭാദനിതസലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
അനുബന  പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം  ഇനലസന്റെതീവച്ച്,  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട
സഹകേരണവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സസയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങള/
ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേര്  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  വയബനിലനിറനി  ഗലഭാപച്ച്  ഫണച്ച്  നല്കേല്,  ഖരമഭാലനിനല
സലാംസ്കരണത്തനിനച്ച്  നൂതന പദതനികേള,  പഭാസ്റ്റനിക്കനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
ബദല്  ഉലന്നങ്ങളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കപഭാളനിസനി
ലലഗഡച്ച് ലലലന  തയഭാറഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയവ  കനരനിട്ടുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട
കനതൃതസത്തനിലലാം ഇഇൗ വര്ഷലാം നടതന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ശുചേനിതസ മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  14  ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേള
വഴെനി  വനിലയനിരുതനണച്ച്.  ജനിലഭാതല  ശുചേനിതസ  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജനിലഭാ
ശുചേനിതസ  സമനിതനിയുലാം,  സലാംസ്ഥഭാനതല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശുചേനിതസ  മനിഷന  എകനികേഡ്യൂടതീവച്ച്
കേമ്മേനിറനി,  ഗകവണനിലാംഗച്ച്  കബഭാഡനി,  സര്ക്കഭാര്  എന്നതീതലങ്ങളനിലലാം  വനിലയനിരുത്തനി
വരുന.

(ഡനി)   മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  ശുചേനിതസ  മനിഷന  ഏലറടുത്ത  പ്രവൃത്തനികേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന: 

മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണവുമഭായനി  ബനലപട  വനിവര  വനിജഭാന  വലഭാപന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള, ഗതീനകപ്രഭാകടഭാകകേഭാള, കേതീ റനികസഭാഴച്ച് കപഴണ്മഭാര് മുകഖന കസവനലാം, തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്,  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പഞഭായതകേളുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന  കപ്രഭാജകകേളക്കച്ച്  ശുചേനിതസ  മനിഷന  സബ്സനിഡനികയഭാടു
കൂടനി  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കുകേ,  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായതകേളുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം ലവളനിയനിട വനിസര്ജന വനിമുകമഭാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനലാം, വനിവനിധ
മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ കമഭാഡലകേള ലഡകമഭാ ഡനിസച്ച് കപ, എകനിബനിഷന, സസഭാപച്ച് കഷഭാപ്പുകേള,
കസ്റ്റക്കഹഭാളഡര് പരനിശതീലനലാം,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനതലങ്ങളനില് മഭാലനിനല
സലാംസ്കരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  സര്വ്വതീസച്ച്  ലപ്രഭാലലവഡര്മഭാരുലട
കസവനലാം ഉറപഭാക്കല്, ജനിലഭാ പഞഭായതമഭായനി കചേര്ന്നച്ച് ക്ലതീന ആന്റെച്ച് ഗതീന സനിവനില്
കസ്റ്റഷന  കപ്രഭാഗഭാലാം  നടപനിലഭാക്കുന.  സ്കൂളുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ശുചേനിതസ  സകന്ദേശലാം
എത്തനിക്കഭാനുലാം പഭാസ്റ്റനികേച്ച് നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുകവണനി എ.ഇ.ഒ. തലത്തനില് ശുചേനിതസ
ക്ലഭാസ്സുകേള, എലാം.പനി.ലകേ.ബനി.ലലവ. ഏജനമഭാര് മുകഖനയുള്ള ഗഭാര്ഹനികേതല മഭാലനിനല
സലാംസ്കരണ  സകന്ദേശവുലാം  പനിന്തുണയുലാം,  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  എസച്ച്.സനി.  കകേഭാളനനികേളനിലല  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലന്റെ  ലപ്രഭാജക്ടച്ച്  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  പഭാന്റെച്ച്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിലന്റെ
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ഇലാംപനിലമകന്റെഷന ഏജനസനിയഭാണച്ച്  ശുചേനിതസ  മനിഷന,  എലന്റെ  മഭാലനിനലലാം  എലന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  എന്ന  സകന്ദേശലത്ത  അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനി  സമൂഹത്തനില്
പ്രശസ്തരഭായ വലകനികേള മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി വതീടുകേളനിലലാം സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലാം സ്ഥഭാപനിച
ഉറവനിടമഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം പരനിപഭാടനിയുലട കഡഭാകേത്യുലമന്റെച്ച് ലചേയ്യുകേ, സസചച്ച് ഭരതച്ച് മനിഷന
(ഗഭാമതീണ്  & അര്ബണ്)  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്/നഗരസഭകേള  വഴെനിയുള്ള
ഏകകേഭാപനലാം, ശുചേനിതസ കകേരളലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഏകകേഭാപനലാം 

കുടുലാംബശതീയനില് ക്രമകക്കടച്ച് നടനലവന്ന റനികപഭാര്ടച്ച്

149 (3240) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .  യു  .   അരുണന :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കുടുലാംബശതീയനില്  കകേഭാടനികേളുലട  ക്രമകക്കടച്ച്
നടനലവന്ന  അക്കഇൗണന്റെച്ച്  ജനറലനിലന്റെ  റനികപഭാര്ടച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളനിലഭാണച്ച്  അഴെനിമതനിയുലാം  ക്രമകക്കടുലാം
ചേടലലാംഘനവുലാം നടന്നതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  2015  ആഗസ്റ്റനില്  കകേഭാവളത്തച്ച്  82.78  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴെനിചച്ച്
നടത്തനിയ  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  സകമ്മേളനലാം,  കുടുലാംബശതീയുലട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളനില്
ഉളലപടനിരുന്നതല എനലാം  ഇതച്ച്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇവന്റെച്ച്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്
ടതീമനിനച്ച്  കൂടുതല്  പണലാം  അനുവദനിചതഭായുലാം  കേലണത്തനിയതഭായനി  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ക്രമകക്കടനിനുലാം അഴെനിമതനിയ്ക്കുലാം
ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കുടുലാംബശതീയനില്  2015-16  കേഭാലയളവനിലല  അക്കഇൗണന്റെച്ച്  ജനറലനിലന്റെ
പരനികശഭാധനയനില്  ചേനില  കപ്രഭാജകകേള  നടപഭാക്കനിയതനില്  നഡ്യൂനതകേളുലാം  ക്രമകക്കടുകേളുലാം
ലതറ്റുകേളുലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള
ലതറ്റുകേള തനിരുത്തഭാന/നഡ്യൂനതകേള പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.
മതീഡനിയഭാശതീ, ലഎ.എചച്ച്.എസച്ച്.ഡനി.പനി., പുനര്ജനനി, ആജതീവനികേഭാ സ്കനില്സച്ച്, ഇന്റെര്നഭാഷണല്
കകേഭാണ്ഫറനസച്ച്, ബഭാനഡനിലാംഗച്ച് ഓഫച്ച് കുടുലാംബശതീ ലപ്രഭാഡകേ ച്ച്ട്സച്ച്, എസച്ച്.ലജ.എസച്ച്.
ആര്.ലലവ./എന.യു.എല്.എലാം.  സ്കതീലാം കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി കകേഭാകളജച്ച് എന്നനിവയഭാണച്ച് എ.ജനി.
ഓഡനിറച്ച് റനികപഭാര്ടനില് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
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(സനി&ഡനി)  ഇന്റെര്നഭാഷണല് കകേഭാണ്ഫറനസനിനഭായനി പഭാന ഫണനില് തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  അപ്രകേഭാരലാം  ഫണച്ച്  വകേമഭാറനി  ലചേലവഴെനിചതുലാം
കകേഭാണ്ഫറനസനികനഭാടനുബനനിചച്ച്  bus branding  ഇനത്തനില്  M/s Gradiasco-യച്ച്
9.42  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചതുലാം  ക്രമവനിരുദമഭാലണന്നച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  റനികപഭാര്ടനില്
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇഇൗ വനിഷയലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനി ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.

പ്രധഭാനമനനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

150 (3241) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16,  2016-17  കേഭാലയളവുകേളനിൽ  ഇന്ദേനിരഭാ  ആവഭാസച്ച്  കയഭാജനയനില് എത്ര
വതീടുകേള അനുവദനിച്ചുലവനലാം എത്ര വതീടുകേള പൂര്ത്തനിയഭാലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇന്ദേനിരഭാ ആവഭാസച്ച് കയഭാജനയച്ച് പകേരലാം പ്രഖലഭാപനിച പ്രധഭാനമനനി ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില് ആലളഭാന്നനിനച്ച് എത്ര വതീടുകേള അനുവദനിച്ചു; ഓകരഭാ വതീടനിനുലാം
എത്ര  രൂപ  വതീതലാം  നല്കുലമനലാം  ഇതനില്  കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട
വനിഹനിതലാം എത്ര രൂപ വതീതലമനലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16  വര്ഷലാം ലഎ.എ.ലലവ.  ഭവന പദതനിയനില്  56203  വതീടുകേള
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. ടനി വര്ഷലാം അനുവദനിചതനില് 25497 വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
(7-3-2017-ലല  MIS  റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം)  2016-17  വര്ഷലാം  PMAY(G)  ഭവന
പദതനിയനില്  32559  വതീടുകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  വര്ഷലത്ത
വതീടുകേളനില് 4 വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  7864 കപര്ക്കച്ച് വതീടനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. ഓകരഭാ വതീടനിനുലാം നല്കുന്ന തുകേയുലട

വനിവരങ്ങള ചുവലട ലകേഭാടുക്കുന:

1. ലപഭാതു വനിഭഭാഗലാം/നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗലാം - 2,00,000

2. പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗലാം - 3,00,000

3. പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗലാം - 3,50,000

കമല് തുകേകേളനില്  1,20,000  രൂപ കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുകേള  60:40

എന്ന അനുപഭാതത്തനില് അനുവദനിക്കുന (കകേന്ദ്രലാം - 72,000, സലാംസ്ഥഭാനലാം - 48,000).
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പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമതീണ സഡകേച്ച് കയഭാജന

151 (3242) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.ലലവ. പദതനിയനില് 2016 -17 വര്ഷലാം
എത്ര കേനികലഭാമതീറര് ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള ആണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  എന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന  എന്ന
വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരങ്ങള കശഖരനിചച്ച് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ഡനികസഭാസനിബനിള ഗഭാസച്ച്, കപറച്ച് തുടങ്ങനിയവയുലട നനികരഭാധനലാം

152 (T* 3243) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഡനികസഭാസനിബനിള ഗഭാസച്ച്, കപറച്ച് തുടങ്ങനിയവ നനികരഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഏലതലഭാലാം തരത്തനിലള്ളതഭാണച്ച് നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  എത്ര കമകക്രഭാണനിനച്ച്  തഭാലഴെയുള്ള പഭാസ്റ്റനികേച്ച്  ഗഭാസച്ച്,  കേവര് തുടങ്ങനിയവയഭാണച്ച്
നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കപപര്  കേപച്ച്  ഉലന്നങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങള  ഏലതങ്കനിലലാം
തരത്തനിലള്ള കലസനസച്ച് അനുവദനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  നനിയമങ്ങള ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര  എലന്തെലഭാലാം  ശനിക്ഷഭാ
നടപടനികേളഭാണച്ച് വലവസ്ഥ ലചേയ്യുന്നതച്ച്;

(ഇ) നനിലവനില് ഇത്തരലാം എത്ര കകേസ്സുകേളഭാണച്ച് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ആലകേ രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്;  ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേളനില് പനിഴെ  ചുമതകേകയഭാ മറച്ച്  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുകണഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  50  ലലമകക്രഭാണനിനച്ച് തഭാലഴെയുള്ള പഭാസ്റ്റനികേച്ച് കേവറുകേളുലാം
കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുമഭാണച്ച് നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

(സനി)  കപപര് കേപച്ച് ഉലന്നങ്ങളക്കച്ച് ലലലസനസച്ച് നല്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച്
നനിലവനില് വലവസ്ഥ ലചേയനിടനില.  എന്നഭാല് വലഭാവസഭായനികേ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കപപര് കേപച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറച്ച്  നടതന്നതനിനുലാം  ലമഷനിനറനി  സലാംബനനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്നനിനലാം നനിയമഭാനുസൃത നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചച്ച് ഡനി  & ഒ
ലലലസനസച്ച് അനുവദനിക്കുനണച്ച്. 

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര പഭാസ്റ്റനികേച്ച്  കവസ്റ്റച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  ചേടലാം  2016-ലന അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനി
ലലബലഭാകേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  അതഭാതച്ച്  ഗഭാമപഞഭായതകേള,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,
മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലാം.  നനികരഭാധനിത പഭാസ്റ്റനികേച്ച്
ഉലന്നങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വലഭാപഭാര സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട ഡനി & ഒ ലലലസനസച്ച് റദ്ദേച്ച്
ലചേയ്യുന്നതുളലപലടയുള്ള നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന ചേടങ്ങളനില് വലവസ്ഥ
ലചേയ്യുന. 

(ഇ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലഭായനി  ഇത്തരത്തനില്
36 കകേസുകേളനില് പനിഴെ ചുമത്തനി തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല പന്നനി ഫഭാമുകേള

153 (3244) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് പഞഭായത്തച്ച് അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
എത്ര പന്നനി ഫഭാമുകേള നനിലവനിലലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലയനിലല  വനിവനിധ  പഞഭായതകേളനിലഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നല്കേനിയ എത്ര പന്നനി ഫഭാമുകേളുലട അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കുവഭാനുണച്ച്;  ഇവയനില്
എന്നകത്തയച്ച് അന്തെനിമ തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പന്നനി ഫഭാമുകേളക്കച്ച് പഞഭായത്തച്ച്
അനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഞഭായത്തച്ച് അനുമതനി ലഭനിക്കഭാലത എത്ര പന്നനി ഫഭാമുകേള ജനിലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) രലണണ്ണലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)   ഒരു  അകപക്ഷ  തതീര്പഭാക്കഭാനുണച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിച  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന്നതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)   ഇതുസലാംബനനിച  ചേടങ്ങളനില്  വലവസ്ഥ  ലചേയനിരനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരലാം
ആവശലമഭായ കരഖകേള സഹനിതലാം സമര്പനിക്കലപടുന്ന അകപക്ഷകേളനികന്മല് സതസര
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്. 

(ഡനി)   ഒറകശഖരമലാംഗലലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  അനുമതനിയനിലഭാലത  പന്നനി  ഫഭാലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായുലാം  ടനി  ഫഭാമനിലനതനിലര  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതഭായുലാം
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

പഭാവങ്ങളക്കച്ച് സസന്തെമഭായനി വതീടച്ച്

154 (3245) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസന്തെമഭായനി  സ്ഥലകമഭാ,  വതീകടഭാ,  തലചേഭായഭാന  ഒരു  കൂരകയഭാ  കപഭാലമനിലഭാത്ത
പഭാവങ്ങളക്കച്ച്  സസന്തെമഭായനി  വതീടച്ച്  എന്ന  സസപലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കഭാന  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതച്ച്  ഏതച്ച്  ഏജനസനി  മുകഖനയഭാണച്ച്;
ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള ലതരലഞ്ഞടുകക്കണ മഭാനദണ്ഡലാം എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  വസ്തു  ഇലഭാത്ത  ഓകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിനുലാം  എത്ര  സ്ഥലലാം  വതീതമഭാണച്ച്
നല്കുകേ; വതീടച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് എത്ര രൂപയഭാണച്ച് നല്കുകേ;

(ഡനി)  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനില്  അഴെനിമതനി  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഇ)  ഈ  പദതനിക്കുള്ള  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  എങ്ങലന  കേലണത്തഭാനഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഭൂരഹനിത/ഭവന
രഹനിതര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കുലാം  നനിലവനിലള്ള  പഭാര്പനിടലാം  വഭാസ
കയഭാഗലമലഭാത്തവര്ക്കുലാം സുരക്ഷനിതവുലാം മഭാനലവുമഭായ പഭാര്പനിട സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാപദതനിക്കച്ച്
(ലലലഫച്ച്) രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണത്തഭാനുള്ള
സര്കവ്വക്കുള്ള ചുമതല കുടുലാംബശതീ മനിഷനഭാണച്ച്. സര്കവ്വ നടപടനികേള നടനവരുന. 
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(ബനി)   പദതനിയുലട  കമല്കനഭാട  ചുമതല ബഹു.  മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായ
ലലലഫച്ച്  മനിഷനഭാണച്ച്.  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  ബനലപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കഭാണച്ച്.  ഭവനരഹനിതരമഭായ  എലഭാവരുലാം  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭാണച്ച്.
ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണതന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം തഭാലഴെ പറയുന്നവയഭാണച്ച്:

1. ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്

2. ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിതര്

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഭവനമുള്ളവര്.

4. ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്/വഭാസ
കയഭാഗലമലഭാത്ത ഭവനമുള്ളവര്. 

(സനി)  വസ്തു ഇലഭാത്ത ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  സ്ഥലലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്  ധനസഹഭായകമഭാ
വസ്തുകവഭാ  നല്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  പകേരലാം  ഭവന  സമുചയത്തനില്  ഭവനലാം
നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  വസ്തുവുള്ള ജനറല് വനിഭഭാഗത്തനിലളലപട
ഗുണകഭഭാകഭാവനിനച്ച്  ഒരു ഭവനത്തനിനച്ച്  3 ലക്ഷവുലാം മറച്ച് വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടവര്ക്കച്ച്
4 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്. എന്നഭാല്
എസച്ച്.റനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  ജനിലഭാമനിഷന  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  യഥഭാര്ത്ഥ  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

(ഡനി)  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണതന്നതനിനഭായനി  എസച്ച്.ഇ.സനി.സനി.  ഡഭാറഭാ,
പഞഭായത്തച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയ ഭവനരഹനിതരുലട പടനികേ എന്നനിവ പരനികശഭാധനയഭായനി
കുടുലാംബശതീക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  കമല്പടനികേയനില്  ഉളലപടഭാത്ത
ഭവനരഹനിതരഭായ ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കുടുലാംബശതീ അയല്ക്കൂടലാം, കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇത്തരത്തനില്  കേലണത്തനിയവലര  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  കുടുലാംബശതീ  ടതീലാം  സര്കവ്വ
നടത്തനി വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  സര്കവ്വ ലചേയച്ച് ഫഭാറങ്ങളനില് കുടുലാംബശതീ
അയല്ക്കൂടത്തനിലൂലട  കേലണത്തനിയവരുലട  ഫഭാറങ്ങള  100%-വുലാം  മറ്റു  ഫഭാറങ്ങള
10%-വുലാം  പഞഭായതതല  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  കമല്പരനികശഭാധന  നടതന്നതഭാണച്ച്.
തുടര്ന്നച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  പടനികേ  പഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനില്/ജനിലഭാ
തലത്തനിലലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതുലാം  ബനലപടവര്ക്കച്ച്  അപതീല്  നല്കേഭാവുന്നതുമഭാണച്ച്.
സര്കവ്വയനിലൂലട  ലഭലമഭായ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  സലാംബനനിച്ചുള്ള  ഡഭാറഭാ  ലവബ്ലലസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂലട  പ്രസ്തുത  സര്കവ്വ  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്
പ്രഭാപലമഭാക്കുന്നതുലാം അതുവഴെനി വനിശസഭാസലതയുലാം സുതഭാരലതയുലാം ഉറപ്പുവരുതന. 

(ഇ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  സ്കതീമുകേലള  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുലാം.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത/സ്കതീമുകേളുലട  ധനസഹഭായലാം,
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ പലനിശയ്ക്കുള്ള
വഭായ്പ  സലാംഭഭാവന,  സനി.എസച്ച്.ആര്.  ഫണച്ച്,  വഭാണനിജല  വഭായ്പ  തുടങ്ങനിയവലയലഭാലാം
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം പദതനിക്കുള്ള വനിഭവ സമഭാഹരണലാം കേലണതകേ.
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വതീടുകേളക്കുലാം ലകേടനിടങ്ങളക്കുലാം നമ്പര്

155 (3246) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം, നമ്പര് ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായനി ബനലപടച്ച് നനിരവധനികപര് അനുഭവനിക്കുന്ന
ബുദനിമുടച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനി  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിചകശഷലാം നമ്പര് ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം സലാംജഭാതമഭായലതങ്ങലനയഭാണച്ച്;

(സനി)  ഈ  വനിധത്തനില്  തങ്ങളുകടതലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  നമ്പര്
നനികഷധനിക്കലപടനിട്ടുളള  ലകേടനിട  ഉടമകേളക്കച്ച്  ലകേടനിടനമ്പര്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  എലന്തെങ്കനിലലാം  ഉത്തരകവഭാ  നനിര്കദ്ദേശകമഭാ
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  തഭാലഴെപറയുന്ന കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണച്ച് ഇഇൗ സഭാഹചേരലമുണഭായതച്ച്. 

1. ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  അനുമതനി  പത്രത്തനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള
നനിബനനകേളക്കച്ച്  വനിരുദമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുലണങ്കനില്

2. തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പഭാനനില്നനിനലാം
വലതലസ്തമഭായനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയനിട്ടുലണങ്കനില് 

3. ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിച  കരഖകേളനില്
ഏലതങ്കനിലലാം  വനിധത്തനിലള്ള  കൃത്രനിമലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി  പനിന്നതീടച്ച്
കബഭാധലലപടുന്ന സലാംഗതനികേളനില്.

(സനി&ഡനി)  ഇത്തരലാം ഓകരഭാ കകേസുകേളുലാം പ്രകതലകേമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുമഭാത്രകമ
ലകേടനിട  നമ്പര് നല്കുന്ന വനിഷയലാം  പരനിഗണനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുകേയുള.  ഇതനിനഭായനി
ലപഭാതുവഭായനി ഒരു ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിടനില. 
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ഇനഫര്കമഷന കകേരള മനിഷലന്റെ സകേര്മ്മേ ആപനികക്കഷന

156 (3247) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല  കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങള  ഓണ്
കലനഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷന  ആവനിഷ്കരനിച  'സകേര്മ്മേ'
ആപനികക്കഷനനില് അപഭാകേതകേള ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അടനിയന്തെര ഘടങ്ങളനില് കയഭാഗങ്ങള വനിളനിച്ചു കചേര്ക്കുവഭാനുലാം പ്രകതലകേ
സഭാഹചേരലങ്ങളനില്,  വനിളനിച കയഭാഗങ്ങള മഭാറനിവയഭാനുലാം സകേര്മ്മേയനില് സലാംവനിധഭാന
ങ്ങളനിലലന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആപനികക്കഷനനില്  ആവശലമഭായ
മഭാറങ്ങള വരുതവഭാന സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  ഉണഭായനിരുന്ന  പ്രശങ്ങള  ഇനഫര്കമഷന
കകേരള മനിഷന പരനിഹരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ശുചേനിതസ മനിഷലന്റെ നൂതന പദതനികേള

157 (3248) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശുചേനിതസ മനിഷലന്റെ നൂതന പദതനികേള എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഹരനിതനനിയമഭാവലനി എലഭാ കമഖലകേളനിലലാം നടപനില് വരുതന്നതനിനുള്ള
കേര്മ്മേപദതനികേള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ശുചേനിതസലാം  മലയഭാള  നഭാടനിലന്റെ  സലാംസ്കഭാരലാം  എന്ന ലക്ഷലത്തനിലലത്തഭാന
എലന്തെലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുക്കണലമന്നച്ച്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. പുനനഃചേലാംക്രമണലാം,  മറച്ച്  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വലവസഭായങ്ങള,
സലാംരലാംഭങ്ങള മുതലഭായവയ്ക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം.
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2. ഉലഭാദകേലന്റെ അധനികേ ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം (Extended Producer
Responsibility)  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം,  അനുബന
പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം ഇനലസന്റെതീവച്ച്.

3. മഭാലനിനലസലാംസ്കരണ കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സസയലാംസഹഭായ
സലാംഘങ്ങള/ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേര്  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  നല്കുന്ന
ധനസഹഭായലാം.

4. പഭാസ്റ്റനിക്കനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിനുപകേരലാം
വയഭാവുന്ന നവതീന ഉല്പന്നങ്ങളക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം 

5. ദ്രവമഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം (കേക്കൂസച്ച് മഭാലനിനലലാം ഉളലപലടയുള്ളതച്ച്).

6. കേക്കൂസച്ച്  മഭാലനിനലത്തനിലന്റെ  സുരക്ഷനിത  കശഖരണത്തനിനുലാം
സലാംസ്കരണത്തനിനഭായുലാം ഇതുസലാംബനനിച പഠനങ്ങള നടത
വഭാനുമുള്ള സഹഭായലാം. 

(ബനി) വസ്തുക്കളുലട ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുകേ, പുനരുപകയഭാഗനിക്കുകേ, പുനനഃചേലാംക്രമണലാം
നടതകേ  (Reduse-Reuse-Recycle)  എന്ന  തതസലാം  പഭാലനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാണച്ച്  സുരക്ഷനിതമഭായ
അലലജവമഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന്നതച്ച്.  ഇഇൗ  തതസലത്ത
അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനി  തയഭാറഭാക്കലപട  ഹരനിത  നനിയമഭാവലനി  സ്ഥഭാപനങ്ങള,
കമളകേള, ലപഭാതു-സസകേഭാരല ചേടങ്ങുകേളനില് ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് അതഭാതനിടങ്ങളനിലല
ആവശല  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  കേര്മ്മേപദതനി  തയഭാറഭാകക്കണതച്ച്.  ഡനികസഭാസനിബനിള
വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തനിയുലാം  പുനരുപകയഭാഗകയഭാഗലമഭായ
വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം പുനനഃചേലാംക്രമണ വനികധയമഭാക്കുവഭാന
കേഴെനിയുന്നവ  അതനിനഭായനി  ലലകേമഭാറുകേയുലാം  ലചേയ്യുവഭാന  കവണ  നടപടനികേള
കേര്മ്മേപദതനികേളനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന.  ലലജവമഭാലനിനലലാം  ഉറവനിടത്തനില്  തലന്ന
കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലാംഗച്ച്/ ബകയഭാലമതകനഷനച്ച് വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം കവണലാം.

(സനി)  ഉണച്ച്.  ഗതീന കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള,  സസഭാപച്ച് കഷഭാപ്പുകേള വഴെനി വനിഭവങ്ങളുലട
ഉപകയഭാഗക്ഷമത  പരമഭാവധനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  പുനനഃചേലാംക്രമണ  വനികധയമഭായ
വസ്തുക്കളുലട പുനനഃചേലാംക്രമണലാം ഉറപഭാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തണലാം. ലലജവമഭാലനിനലങ്ങള
വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  ഉറവനിടത്തനില്  തലന്ന  സലാംസ്കരനിക്കുന്നതനിലള്ള  നടപടനികേളുലാം,
ആയതനികലക്കുള്ള ശതീലലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള, എലഭാ വതീടുകേളനില്
നനിനലാം സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം വൃത്തനിയഭാക്കനി തരലാംതനിരനിക്കലപട അലലജവ പഭാഴെച്ച് വസ്തുക്കള
കുടുലാംബശതീ,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  മറച്ച്  സസയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങള  എന്നനിവയുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  കശഖരനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുലാം  തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനിലള്ള
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള, കശഖരനിക്കലപട അലലജവമഭാലനിനലലാം രണഭാലാം തരലാംതനിരനിവച്ച് നടത്തനി
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനതലത്തനില്  ലമറതീരനിയല്  റനിക്കവറനി
ലഫസനിലനിറനി  കകേന്ദ്രങ്ങള  സ്ഥഭാപനിചച്ച്  പുനനഃചേലാംക്രമണലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനലാം,
പുനനഃചേലാംക്രമണ  കയഭാഗലമലഭാത്തവയുലടയുലാം,  സലാംസ്കരണ  സഭാധലമലഭാത്തവയുലടയുലാം
ഉല്പഭാദന  വനിപണനവുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട
കനതൃതസത്തനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുക്കണലാം.  അതുകപഭാലല  പഇൗരനമഭാരനില്
അനുകൂല  മകനഭാഭഭാവ  രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം  സുരക്ഷനിത  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  ശതീലങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  കബഭാധവത്കേരണ  വനിവര  വനിജഭാന  വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഏലറടുക്കണലാം. 

പഭാസ്റ്റനികേച്ച് ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

158 (3249) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാസ്റ്റനിക്കച്ച് ഉപകയഭാഗലാം മനുഷലര്ക്കുലാം പ്രകൃതനിക്കുലാം മറച്ച് ജതീവജഭാലങ്ങളക്കുലാം
എപ്രകേഭാരലാം  അപകേടകേരമഭായനി  മഭാറുനലവന്നച്ച്  ഈ സര്ക്കഭാര് പഠനലാം  നടത്തനികയഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  ഇവ  നനികരഭാധനിക്കഭാന
പ്രഖലഭാപനലാം നടതകമ്പഭാള പല ഉലന്നങ്ങളുലാം പഭാസ്റ്റനികേച്ച് കേവറനില് തലന്ന വനിപണനലാം
നടതന്നതച്ച് ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;  എങ്കനില് ഇവ നനിയനനിക്കഭാന എന്തു നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫതീസര്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  ഉലന്നങ്ങളുലാം  ഐസച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  സലാംരക്ഷനിച്ചു വനിപണനലാം നടതന്ന മത്സലലാം തുടങ്ങനിയവയുലാം പഭാസ്റ്റനികേച്ച്
കേവറനില്  നല്കുന്നതച്ച്  നനികരഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അവ  എപ്രകേഭാരലാം  വനിതരണലാം
നടത്തഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  ഇത്തരുണത്തനിൽ  പഭാസ്റ്റനികേച്ച്  നനികരഭാധനലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപഭാക്കുവഭാന
കേഴെനിയുകമഭാ;  എങ്കനില് എന്നച്ച് എനലാം അനുവദനതീയമഭായ വനിപണന ആവശലങ്ങളക്കച്ച്
അലാംഗതീകൃത പഭാസ്റ്റനികേച്ച് കേവറുകേള  (കജവമുളലപലട)-ക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നതുലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.
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(ബനി)   ഉണച്ച്.  2016  മഭാര്ചച്ച്  18-നച്ച്  കകേന്ദ്ര  പരനിസ്ഥനിതനി-വനലാം-കേഭാലഭാവസ്ഥ
വലതനിയഭാന വകുപച്ച് പുറത്തനിറക്കനിയ പഭാസ്റ്റനികേച്ച് കവസ്റ്റച്ച് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് റൂളസച്ച് 2016-ലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പഭാസ്റ്റനികേച്ച് കേലഭാരനി ബഭാഗുകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം സലാംബനനിച മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കുലര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  (സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  576/ഡനിസനി1/
16/തസസഭവ തതീയതനി 24-9-2016). 2014-ലല കകേരള പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച് (കഭദഗതനി)
ആക്ടച്ച്  219(w)  പ്രകേഭാരലാം സഭാധനങ്ങള ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുള്ള പഭാസ്റ്റനികേച്ച്  സഞനികേളുലടയുലാം
കേവറുകേളുലടയുലാം  നനിയനണവുലാം  പഭാസ്റ്റനികേച്ച്  മഭാലനിനലങ്ങള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയലലാം
സലാംബനനിചച്ച്  ഗഭാമപഞഭായതകേള  സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.
അത്തരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  ഇല.  2016-ലല  പഭാസ്റ്റനികേച്ച്  കവസ്റ്റച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  റൂളസനിലന
അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം ലലവദത്യുതനി

159 (3250) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം  കവദത്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ: ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) 'നല നഗരലാം പദതനി'യുമഭായനി ബനലപടുത്തനിയഭാകണഭാ പ്രസ്തുത പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതച്ച്  ;  ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനിലഭാണച്ച്  'നല നഗരലാം പദതനി'  നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇത്തരത്തനിലള്ള 2 പഭാനകേള (ലകേഭാചനി മുനനിസനിപല്
കകേഭാര്പകറഷനനിലലാം സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനി നഗരസഭയനിലലാം) അതഭാതച്ച് തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥഭാപനലാം മുകഖന പനി.പനി.പനി./BOT അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപച്ച് മുകഖന നല നഗരലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നനില. 
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വതീടുനനിര്മ്മേഭാണ ചേടത്തനില് മഴെക്കുഴെനികേള ഉളലപടുതവഭാന നടപടനി

160 (T* 3251)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനില് വതീടുകേളക്കച്ച് ലപര്മനിറച്ച് നല്കുകമ്പഭാള മഴെക്കുഴെനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്
നനിര്ബനമഭാക്കനി വലവസ്ഥ ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  അവയച്ച്  നമ്പര്  നല്കുകമ്പഭാള  മഴെക്കുഴെനിയുലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് ഉറപഭാക്കഭാന കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുസ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനികയഭാ  മഴെക്കുഴെനികയഭാ
നനിര്ബനമഭാക്കനി ലകേഭാണ്ടുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേടുത്ത  വരളചലയയുലാം  ജലക്ഷഭാമലത്തയുലാം  കനരനിടഭാനുലാം  അതനിജതീവനിക്കഭാനുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപച്ച് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ഇ)  ഇനനി  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണച്ച്  ജലക്ഷഭാമലാം  കനരനിടഭാന  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)   ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള പ്രഭാബലലത്തനില് വന്ന തതീയതനി  മുതല്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രസ്തസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാലണനലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രലമ
ലകേടനിട  നമ്പര്  അനുവദനിക്കഭാന  പഭാടുളലവന്നച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ഉണച്ച്.  പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതുലാം,  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്നതുമഭായ
ലകേടനിടങ്ങളനില് ചേടട്ട്രപകേഭാരലാം ഭൂഗര്ഭജല പുനക്ഷമതഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തനിയകശഷലാം  മഭാത്രകമ  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച്  നമ്പര്  നല്കേനി  ഓകേത്യുലപനസനി
സഭാക്ഷലപത്രലാം അനുവദനിക്കഭാന പഭാടുളലവന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ലപഭാതുകേനിണറുകേളുകടയുലാം കുളങ്ങളുകടയുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച് പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്.  പുതനിയ  കേനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സബ്സനിഡനി
നല്കേനിവരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷന  എടുക്കുന്നതനിനുലാം  സബ്സനിഡനി
നല്കുനണച്ച്.  എലഭാവര്ക്കുലാം  എനലാം  കുടനിലവള്ളലാം  എന്ന  ലക്ഷലലാം  ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഹ്രസസകേഭാല-ദതീര്ഘകേഭാല  പദതനികേള  ഗഭാമപഞഭായതകേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനണച്ച്.
മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മഴെക്കുഴെനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനി,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്,  ലപഭാതു  കേനിണറുകേളുലടയുലാം  കുളങ്ങളുകടയുലാം
സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവ നടപഭാക്കനിവരുനണച്ച്. 

രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടഭാനുലാം വരഭാന കപഭാകുന്ന മണ്സൂണ് കേഭാലലത്ത
ജലസലാംഭരണലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം  PMKSY-WDC  പദതനി  പ്രകദശങ്ങളനില്
പുതനിയ  കുളങ്ങള,  ലചേറനിയ  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാലാം,  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനി,  നതീരുറവ
സലാംരക്ഷണലാം,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്,  ഷടര്,  വനിസനിബനി  മുതലഭായവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. കൂടഭാലത നനിലവനിലള്ള കുളങ്ങളുലട
ലചേളനി നതീക്കനി ആഴെലാം കൂടനി സലാംഭരണ കശഷനി വര്ദനിപനിക്കല്, ലചേക്കച്ച് ഡഭാലാം, മഴെലവള്ള
സലാംഭരണനി എന്നനിവയുലട പുനരുദഭാരണലാം, പരമ്പരഭാഗത ജലസലാംഭരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ
മടക്കലാം,  പള്ളലാം,  ലപഭാട,  കുഴെനി,  തലക്കുളലാം  മുതലഭായവയുലട  പുനരുദഭാരണവുലാം
സലാംരക്ഷണവുലാം  എന്നനിവയുലാം  ഏലറടുത  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിനുപുറലമ
ഉറവനിടത്തനില്  തലന്ന  മഴെലവളളലാം  ഭൂമനിയനികലക്കച്ച്  ആഴ്ന്നനിറങ്ങനി  ഭൂഗര്ഭജലവനിതഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി മണ്ണുജല സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേളഭായ കകേഭാണ്ടൂര് ബണനിലാംഗച്ച്,
കകേഭാണ്ടൂര്  ലടഞനിലാംഗച്ച്,  ലതങ്ങനിനുലാം  കേമുകേനിനുലാം  തടലാംതുറക്കല്,  ബഞച്ച്  ലടറസനിലാംഗച്ച്
മുതലഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  ജലസലാംരക്ഷണലാം
സലാംബനനിച  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പഞഭായതകേളുലട
കനതൃതസത്തനില് നടത്തനിവരുന. അയങ്കഭാളനി നഗര ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനില് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുള്ള ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഇ)  കകേന്ദ്ര സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട ജലനയ രൂപകരഖയുലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ജലക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്. 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ ഭൂമനി

161 (3252) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭായ  ഭൂമനി,  അതതച്ച്
തകദ്ദേശ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  അതതച്ച്  പ്രകദശത്തനിലന്റെയുലാം  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  ഉതകുന്ന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സഹകേരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച് വലകമഭായ കേരഭാറനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ലതീസനിനുലാം വഭാടകേയ്ക്കുലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനികേളുലട  സഭാധലതയ്ക്കുലാം  ആവശലകേതയ്ക്കുലാം  അനുസരനിചച്ച്  ഇത്തരത്തനിലള്ള
ഭൂമനിയുലാം  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട തനതച്ച് ഫണച്ച് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രഭാകദശനികേ വനികേസനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്  (വസ്തു  ആര്ജനിക്കലലാം  കേലയഭാഴെനിക്കലലാം)
ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം 7, കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി (വസ്തു ആര്ജനിക്കലലാം കേലയഭാഴെനിക്കലലാം)
ചേടങ്ങളനിലല  ചേടലാം  7  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  പഞഭായതകേളക്കുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം
വലഭാപഭാരത്തനിനുള്ളകതഭാ അലഭാത്തകതഭാ ആയ ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാവുന്നതുലാം, അവ
ആവശലമുള്ള ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച് ലലലസനസനികന്മല് വഭാടകേയ്കക്കഭാ പഭാടത്തനികനഭാ
നല്കേഭാവുന്നതുലാം  അതഭാതച്ച്,  ഭരണസമനിതനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  ഫതീസച്ച്  ചുമതകേയുലാം
ലചേയഭാവുന്നതഭാലണന്നച്ച് വലവസ്ഥ ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലണച്ച്. 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട പദതനി തുകേ വനിനനികയഭാഗലാം

162 (3253) ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് സലാംസ്ഥഭാന വനിഹനിതമഭായനി തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തുകേയനില്, ഇതുവലര പദതനി വനിഹനിതത്തനില് എത്ര
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് സലാംസ്ഥഭാന വനിഹനിതമഭായനി തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തുകേയനില്  ഇതുവലര  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്
1838.08 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്. 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട പദതനി വനിഹനിതലാം

163 (3254) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷമവസഭാനനിക്കഭാന  രണച്ച്  മഭാസലാംമഭാത്രലാം  കശഷനിലക്ക
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  25  ശതമഭാനലാം  തുകേ
കപഭാലലാം ലചേലവഴെനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനില് തുകേയുലട ഭൂരനിഭഭാഗവുലാം ലചേലവഴെനിക്കുന്ന രതീതനി ഒട്ടുലാം
ഫലപ്രദമലലന്ന കേഭാരലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  പദതനി വനിഹനിതത്തനില് ഒകരഭാ മഭാസവുലാം നനിശ്ചനിത തുകേയനില് കുറയഭാലത
ലചേലവഴെനിക്കുന്ന  രൂപത്തനില്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  രൂപലപടുതന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള കകേലക്കഭാള്ളുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017 ലഫബ്രുവരനി 28 വലര തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള പദതനി
വനിഹനിതത്തനിലന്റെ 34% ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)   ഉണച്ച്.  പദതനി  തുകേയുലട  കൂടുതല്  ഭഭാഗവുലാം  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനില്
ലചേലവഴെനിക്കുന്ന  രതീതനി  ഫലപ്രദമല.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  അനുവദനിക്കുന്ന
പദതനി  തുകേയനില്  നലലഭാരു  ശതമഭാനലാം  തുകേ  പശ്ചഭാത്തലകമഖലയനിലഭാണച്ച്
ലചേലവഴെനിക്കലപടുന്നതച്ച്.  കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ കേഭാലഭാവധനിയുലട
അവസഭാനലാം  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാലഭാണച്ച്  കൂടുതല്  തുകേ  മഭാര്ചച്ച്
മഭാസത്തനില് ലചേലവഴെനിക്കലപടുന്നതച്ച്. 

(സനി)  ഉണച്ച്. 

(ഡനി)  18-1-2017-ലല  പഭാന  എകച്ച്ലപനഡനിചര്  റനിവഡ്യൂ  കേമ്മേനിറനിയനില്  ചുവലട
പറയുലാംപ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണച്ച്:  

ഒരു  വര്ഷത്തനിലന്റെ  ഒഭാകരഭാ  പഭാദത്തനിലലാം  33%-ല്  (1/3 ല്)  കുറയഭാത്ത  തുകേ
ലചേലവഴെനിക്കണലമനലാം മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനില്  15%-ല് അധനികേമഭാകേഭാത്ത തുകേ മഭാത്രകമ
നനിലനനില്ക്കഭാവൂ  എനലാം,  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനിനു  മുമ്പുതലന്ന  ഫണനിലന്റെ  85%
ലചേലവഴെനിചനിരനിക്കണലമനലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഉറപഭാക്കഭാന പ്രതനിമഭാസ
പദതനി വനിനനികയഭാഗ അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം (MEP) നടത്തഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

പഞഭായതകേളുലട പദതനി ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗലാം

164 (3255) ശതീ  .    എലാം  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കകേരളത്തനിലല
പഞഭായതകേളുലട  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാറനില്നനിനലാം
ഏലതഭാലക്ക ഫണ്ടുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  അനുവദനിചനിട്ടുലണങ്കനില് ഫണ്ടുകേള മുഴവന യഥഭാസയലാം വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ:
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(സനി)  പദതനി  ഫണ്ടുകേള  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനില്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയ  ഏലതങ്കനിലലാം
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ആര്ലക്കഭാലക്ക;

(ഡനി)  പദതനി  ഫണ്ടുകേള  മുഴവനഭായുലാം  വനിനനികയഭാഗനിചനിലലങ്കനില്  അടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനില്  കുറവച്ച്  വരുലമനളളതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിനകേതീഴെനില്  പഞഭായതകേളവഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പ്രധഭാന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭായ  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴെനിലറപ്പു
പദതനി,  ഇന്ദേനിരഭാ ആവഭാസച്ച് കയഭാജന, സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പദതനി/
പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന  -  വഭാടര്ലഷഡച്ച് കേലാംകപഭാണന്റെച്ച്,  നനിര്മ്മേല്
ഭഭാരതച്ച് അഭനിയഭാന/സസഛച്ച് ഭഭാരതച്ച് മനിഷന (ഗഭാമതീണ്) എന്നതീ പദതനികേളക്കച്ച് കേഴെനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം ഫണച്ച് അനുവദനിചനിരുന.

(ബനി)  ഉണച്ച്. 

(സനി&ഡനി)  ബഭാധകേമല.

ലകേഭായനിലഭാണനി ഫയര് കസ്റ്റഷനുള്ള സ്ഥലലാം ലലകേമഭാറലാം

165 (3256) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനിയനില് ഫയര് കസ്റ്റഷന നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി നഗരസഭ
ഏലറടുത്ത സ്ഥലലാം ഫയര് &ലറസ്കഡ്യൂ ഡനിപഭാർട്ടുലമന്റെനിനച്ച് കകേമഭാറുന്നതച്ച് സലാംബനനിച
ഫയലനില് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനില് നടന്നച്ച് വരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ ഫയലനില് നടപടനികേള എന്നച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭ ഫയര്  &  ലറസ്കഡ്യൂ വകുപനിനച്ച്  ലലകേമഭാറഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തനിലന്റെ  വനിശദവനിവരങ്ങള  (വനിട്ടുനല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സ്ഥലലാം  കകേരള
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടനിലല വകുപച്ച്  207/208A  പ്രകേഭാരലാം നഗരസഭയനില് നനിക്ഷനിപ്ത
മഭായനിട്ടുള്ളതഭാകണഭാ  എന്ന  വനിവരലാം;  പ്രസ്തുത  സ്ഥലലാം  നഗരസഭയുലട  ഉടമസ്തത
യനിലള്ളതഭാകണഭാ, ആലണങ്കനില് എന്തെഭാവശലത്തനിനുവഭാങ്ങനി; ടനി ആവശലത്തനിനച്ച് കവലറ
ഭൂമനിയുകണഭാ  എന്ന  വനിവരലാം;  വനിട്ടുനല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സ്ഥലത്തനിലന്റെ  സര്കവ്വ
നമ്പരുലാം  വനിസ്തതീര്ണ്ണവുലാം  വലകമഭായനി  കരഖലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  നഗരസഭഭാ  കേഇൗണ്സനില്
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച്; സ്ഥലത്തനിലന്റെ ബനി.ടനി.ആര്. പകേര്പച്ച്, ലലകേവശഭാവകേഭാശ
സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്) ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നഗരസഭഭാ ലസക്രടറനികയഭാടച്ച് ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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കുഴെല്ക്കനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് നനിയനണങ്ങള

166 (3257) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുഴെല്കേനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങ്കനിലലാം നനിയനണങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഭൂജലത്തനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി
2002-ലല  കകേരള  ഭൂജലലാം  (ക്രമതീകേരണവുലാം  നനിയനണവുലാം)  ആക്ടച്ച്  നനിലവനിലണച്ച്.
ഇതനുസരനിചച്ച്  കബഭാക്കുകേള  വനിജഭാപനലാം  ലചേയലപടുകേയുലാം  ഇവനിടങ്ങളനില്  ഭൂജല
ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ലപടുതകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  വനിജഭാപനലാം
ലചേയനിട്ടുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് കുഴെല്കേനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഭൂജല അകതഭാറനിറനിയുലട
ലപര്മനിറച്ച്  ആവശലമഭാണച്ച്.  2011-ലല  കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടത്തനിലല
അധലഭായലാം  14,  ചേടലാം  93(എ)  അനുസരനിചച്ച്  കുഴെല്കേനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അതഭാതച്ച്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശലമഭാണച്ച്.  പഞഭായത്തനില്നനിനലാം  ഇഇൗ
അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഭൂജല വകുപനിലന്റെ നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം ആവശലമഭാണച്ച്.  

കൂടഭാലത സസകേഭാരല വലകനികേള നടതന്ന കുഴെല് കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഭൂജല
വകുപനിലല ജനിലഭാ ഉകദലഭാഗസ്ഥലന്റെ ശനിപഭാര്ശയുലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
ഡനിസഭാസ്റ്റര് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  ആക്ടനിലന്റെ  വലവസ്ഥകേളനുസരനിചച്ച്  നനിയനണ
വനികധയമഭാക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം റവനഡ്യൂ വകുപച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കേല്പഭാത്തനിയനിലല ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള

167 (3258) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേല്പഭാത്തനി ലഹറനികറജച്ച് വനികലജനില് ഉളലപടവരുലട ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ലഹറനികറജച്ച്  വനികലജച്ച്  സന്ദേര്ശനിച  ഉപസമനിതനി  എടുത്ത
തതീരുമഭാനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭായനിരുനലവന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതനില് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം നടപഭാക്കഭാത്ത
തതീരുമഭാനങ്ങൾ ഉലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങലളന്തെഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 
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ലപഭാതുസ്ഥലങ്ങളനില് വനിസര്ജനലാം ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

168 (3259) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുസ്ഥലങ്ങളനില്  വനിസര്ജനലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുള്ള  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പദതനികേള  എലന്തെലഭാമഭാണച്ച്;  ആയതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  എത്ര  വതീടുകേളനില്  കേക്കൂസച്ച്/കുളനിമുറനി  എന്നനിവ  ഉലണന്നതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാകരഭാ  ഈ  സര്ക്കഭാകരഭാ  എലന്തെങ്കനിലലാം  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നനിലവനില്  നഗരസഭ/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞഭായത്തച്ച്
കമഖലകേളനില് കേക്കൂസച്ച്/കുളനിമുറനി ഇലഭാത്ത വതീടുകേള എത്ര ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലപഭാതുസ്ഥലങ്ങളനിലല  വനിസര്ജനലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുള്ള  പദതനികേളക്കഭായനി
എലന്തെങ്കനിലലാം  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ലഭനിച്ചുകവഭാ;  എങ്കനില്  എത്രലയനലാം  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇതനിനഭായനി സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിലയനലാം എത്ര
ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  നഭാളനിതുവലര  നഗരസഭ/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞഭായത്തച്ച്  കമഖലകേളനില്
ഈ സര്ക്കഭാര് ദഇൗതലലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചവ എത്ര എനലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് വതീഴ്ച വരുത്തനിയ
തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങള ഏലതലഭാലമനലാം പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനലാം സമയബനനിതമഭായനി
തതീര്പഭാക്കനി  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലപഭാതുസ്ഥല വനിസര്ജന  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  കമഖലഭാ
സലാംസ്ഥഭാനമഭായനി എകപഭാള പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം എനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതു സ്ഥലങ്ങളനില് വനിസര്ജനലാം ഇലഭാതഭാക്കഭാന സസചച്ച് ഭഭാരതച്ച് മനിഷന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന.  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങള  ഓപണ്  ലഡഫനികക്കഷന ഫതീ
(ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.)  അഥവഭാ  ലവളനിയനിട  മലവനിസര്ജനരഹനിതമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച്ചു  കേഴെനിഞ.
നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് ഒ.ഡനി.എഫച്ച്. പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(ബനി)  2015 വര്ഷലാം സലാംസ്ഥഭാനലത്ത മുഴവന വതീടുകേളനിലലാം ശുചേനിതസ സഇൗകേരലലാം
സലാംബനനിച  കബസച്ച് ലലലന  സര്കവ്വ  നടത്തനി  കേക്കൂസച്ച്  ഇലഭാത്ത  മുഴവന
കുടുലാംബങ്ങകളയുലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)   സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ആലകേ  203297  എണ്ണലാം  (ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്
174720,  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  28577)  കടഭായച്ച് ലറ്റുകേള  ആവശലമഭായനിരുന.
ഗഭാമപ്രകദശങ്ങള  1-11-2016-നച്ച്  മുമ്പുതലന്ന  174720  കടഭായച്ച് ലറ്റുകേളുലട  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനികക്കണനിയനിരുന്ന  28577
കടഭായച്ച് ലറ്റുകേളനില് ഇതുവലര 21447 എണ്ണലാം നനിര്മ്മേനിച്ചുകേഴെനിഞ.

(ഡനി)    നഗരപ്രകദശലാം  :

സസചച്ച്  ഭഭാരതച്ച് മനിഷന  (അര്ബന)  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി വലകനിഗത
ഗഭാര്ഹനികേ കേക്കൂസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  14.99  കകേഭാടനി  രൂപ കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതമഭായനി ലഭനിക്കുകേയുലാം,  അതനില്  4.95  കകേഭാടനി രൂപ നഭാളനിതുവലര
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുമുണച്ച്. 

ഗഭാമപ്രകദശലാം

സസചച്ച് ഭഭാരതച്ച് മനിഷന (ഗഭാമതീണ്) പദതനി പ്രകേഭാരലാം 98.25 കകേഭാടനി രൂപ
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ആയതച്ച്  മുഴവന  ലചേലവഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ) നഗരപ്രകദശലാം

സസചച്ച്  ഭഭാരതച്ച്  മനിഷന  (അര്ബന)  പദതനിക്കഭായനി  9.99  കകേഭാടനി  രൂപ
സലാംസ്ഥഭാനവനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിച്ചു.  അതനില്  1.65  കകേഭാടനി  രൂപ  നഭാളനിതു
വലര ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ഗഭാമപ്രകദശലാം

സസചച്ച്  ഭഭാരതച്ച്  മനിഷന  (ഗഭാമതീണ്)  പദതനിക്കഭായനി  65.50  കകേഭാടനി  രൂപ
സലാംസ്ഥഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ആയതച്ച്  മുഴവന  ലചേലവഴെനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

(എഫച്ച്)  കകേരളത്തനിലല  941  ഗഭാമപഞഭായതകേളുലാം  ലവളനിയനിട  മലമൂത്ര
വനിസര്ജനരഹനിതമഭായനി 2016 നവലാംബര് ഒന്നനിനച്ച് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്. കകേരളത്തനിലല
93  നഗരസഭകേളുലാം  2017  മഭാര്ചച്ച്  31-നച്ച്  മുമ്പുതലന്ന  കേക്കൂസച്ച്  ഇലഭാത്ത  മുഴവന
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  കേക്കൂസച്ച്  സഇൗകേരലലമഭാരുക്കനി,  കകേന്ദ്ര  നഗരകേഭാരല  വനികേസന
മനഭാലയത്തനിനുകവണനി കേസഭാളനിറനി  കേഇൗണ്സനില് ഓഫച്ച് ഇന്തെലയുലട  പരനികശഭാധനയച്ച്
വനികധയമഭാക്കനിയകശഷലാം  സലാംസ്ഥഭാനലാം  ലപഭാതുസ്ഥല  വനിസര്ജനവനിമുഖത  കമഖലയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം. 
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ലലജവമഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം ലലവദത്യുതനി

169 (3260) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .   പനി. :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കജവമഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനിനച്ച്  നൂതന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നടപഭാക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില് എലന്തെഭാലക്ക കനടങ്ങള കകേവരനിക്കഭാനഭായനി എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കജവമഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം കവദത്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് വനികദശ
രഭാജലങ്ങള  വനിജയകേരമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതരലാം  പദതനികേള  ഏലതങ്കനിലലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിവുകണഭാ;

(സനി)  അത്തരലാം  പദതനികേള  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വനിജയകേരമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന
നനിലവനിലളള തടസ്സങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലലജവമഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനച്ച് കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലാംഗച്ച്, ബകയഭാലമലതകനഷന
എന്നതീ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള  അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനിയുള്ള  ഉപഭാധനികേളഭാണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
വരുന്നതച്ച്.  ഇഇൗ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേലള  അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനി  നൂതനതസമുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ശുചേനിതസ  മനിഷലന്റെ  സഭാകങ്കതനികേ  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  അലാംഗതീകേരനിച്ചു
വരുനണച്ച്. (ഉദഭാ:  ബകയഭാകേകമ്പഭാസ്റ്റച്ച് ബനിന,  കേനിചനബനിന കേകമ്പഭാസ്റ്റനിങച്ച്   യൂണനിറച്ച്,
പ്രതീഫഭാബനികക്കറഡച്ച്  ഇലാംപ്രൂവ്ഡച്ച്  ബകയഭാ  ഗലഭാസച്ച്  പഭാന്റെച്ച്)  നൂതന  ഉപഭാധനികേള
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കസവനദഭാതഭാക്കലളയുലാം  അലാംഗതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  നൂതന
ഉപഭാധനികേളുലട  സസതീകേഭാരലത  വര്ദനിക്കുന്നതനിനഭാല്  ജനങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  ലലജവ
മഭാലനിനലലാം സലാംസ്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച് തഭാലരലലാം കേഭാണനിക്കുന. കൂടുതല് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങള പ്രസ്തസ്തുത കപ്രഭാജകകേള ഏലറടുക്കുനമുണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.

(സനി)  1. മഭാലനിനലലാം  തരലാംതനിരനിക്കലലാം,  തരലാംതനിരനിക്കലപട  അഴകുന്ന  മഭാലനിനലലാം
മഭാത്രമഭായനി കശഖരനിക്കലലാം.

2. അഴകുന്ന  മഭാലനിനലത്തനിലല  ജലഭാലാംശ  കൂടുതല്  കേഭാരണമുള്ള
ടഭാനകസഭാര്കടഷന പ്രശങ്ങള
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3. പഭാന്റെച്ച് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സ്ഥല ലഭലത കുറവച്ച്.

4. ലപഭാതുപഭാനകേള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിലനതനിലരയുള്ള ജനകരഭാഷലാം.

5. ലപഭാതുപഭാനകേള  ലപ്രഭാഫഷണലഭായനി  ഓപകറഷന  &  ലമയനിന്റെനനസച്ച്
നടതന്നതനില് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട നനിലവനിലല
കശഷനിക്കുറവച്ച്. 

ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കനഭാടതീസച്ച് കബഭാര്ഡുകേള

170 (3261) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കനഭാടതീസച്ച്  കബഭാര്ഡുകേള  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  കബഭാര്ഡുകേള
സ്ഥഭാപനിച്ചുലവനലാം അതനിനഭായനി എന്തെച്ച് തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ലടന ഡര്  നടപടനികേളനിലൂലടയഭാകണഭാ  പ്രസ്തുത  കബഭാര്ഡച്ച്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഏജനസനിലയ  ലതരലഞ്ഞടുത്തതച്ച്;  ലടനഡര്  ലഭനിച  ഏജനസനിയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ കേഇൗണ്സനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  25  വഭാര്ഡുകേളനില്  ജനകേതീയഭാ
സൂത്രണ  വഭാര്ത്തഭാ  കബഭാര്ഡുകേളഭാണച്ച്  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഒരു  വഭാര്ഡനില്  4
കബഭാര്ഡുകേള  എന്ന  ക്രമത്തനില്  100  കബഭാര്ഡുകേള  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനി
വഭാര്ഡുകേളനില്  കബഭാര്ഡുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.  നഗരസഭയച്ച്
ലചേലവു  വരഭാത്ത  രതീതനിയനില്  പരസല  കസഭാണ്സര്ഷനിപച്ച്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  2000 മുതല് മുന്ന അകസഭാസനികയറച്ച്സച്ച് എന്ന സ്ഥഭാപനലാം മുകഖനയഭാണച്ച്
ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  കബഭാര്ഡച്ച്  സ്ഥഭാപനിചനിരുന്നതച്ച്.  ടനി.  ഏജനസനി  സ്ഥഭാപനിചനിരുന്ന
കബഭാര്ഡുകേള  കറഭാഡച്ച്  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല്  നശനിചതനിനഭാല്
പുതനിയ കബഭാര്ഡുകേള സ്ഥഭാപനികക്കണനിവന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് നഗരസഭയച്ച്  യഭാലതഭാരുവനിധ
ലചേലവുമനിലഭാലത  ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള കബഭാര്ഡുകേള സ്ഥഭാപനിക്കഭാനകവണനി ടനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ നനിശ്ചനിത ഭഭാഗത്തച്ച് കരഖലപടുതന്ന പരസലത്തനിനച്ച്  പരസല നനികുതനി
നഗരസഭയച്ച്  നല്കേഭാലമനമുള്ള  ടനി  സ്ഥഭാപനത്തനിലന്റെ  ഓഫര്  നഗരസഭഭാ  കേഇൗണ്സനില്
അലാംഗതീകേരനിചച്ച് ടനി സ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച് പുനര് അനുമതനി നല്കുകേയഭാണുണഭായതച്ച്.
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തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവകുപനില് ലപഭാതു സര്വ്വതീസച്ച്

171 (3262) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :

ശതീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനില്  ലപഭാതു  സര്വ്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച

നനിലപഭാടച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങലള ശകനിലപടുതന്നതനിനുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായ

പ്രവര്ത്തനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സഹഭായകേമഭായ  വനിധത്തനില്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

ലപഭാതു സര്വ്വതീസച്ച് രൂപതീകേരനിക്കണലാം എന്നതഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാഴ്ചപഭാടച്ച്. 

പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.ലലവ. പദതനി

172(3263)ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.കവ.  പദതനിയനില്  ലകേഭാടഭാരക്കര  ലവടനിക്കവല

കബഭാക്കുകേളനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  നനിലവനില്  പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്

ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  പ്രസ്തുത  കബഭാക്കുകേളനില്  പുതനിയതഭായനി  ഏലതലഭാലാം

പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.കവ.  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  നവതീകേരനിക്കഭാൻ  കറഭാഡുകേള

ഉളലപടുതന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കബഭാക്കച്ച് ഗഭാമ
പഞഭായത്തച്ച്

പ്രവൃത്തനിയുലട കപരച്ച് നതീളലാം തുകേ
ലക്ഷലാം

1 ലവടനിക്കവല ലവടനിക്കവല കേടുവഭാപഭാറ
അഞനഭാലാംകുഴെനി
കറഭാഡച്ച്

1.479 Km 100.78

2 ലകേഭാടഭാരക്കര ലവളനിയലാം നഭാല്ക്കവല-
മതീയണ്ണൂര്-
ലകേഭാളമത്തച്ച്-
മുള്ളമ്പഭാറ-  കുടവട്ടൂര്
കറഭാഡച്ച്

1.885 Km 74.40

3 ലകേഭാടഭാരക്കര എഴകകേഭാണ് ഇരുമ്പനങ്ങഭാടച്ച്-
തുണനില്  കകേഭാളനനി
കറഭാഡച്ച്

1.436 Km 110.659

(ബനി)  പുതനിയ പദതനികേളക്കച്ച് അനുമതനി ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ഇല. 

പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.ലലവ.-യനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച കറഭാഡുകേളുലട പണനി

173 (3264) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.കവ.-യനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച കറഭാഡുകേളുലട പണനി
പലയനിടതലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നതഭായനി പരഭാതനി കേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കറഭാഡച്ച് പണനി മുടങ്ങുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം എലന്തെന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളുലട പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.
125/2020
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(ബനി)  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  സ്ഥലലാം  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം,
പദതനി  പ്രകദശലത്ത  യൂടനിലനിറനികേള  യഥഭാസമയലാം  മഭാറനിസ്ഥഭാപനിക്കഭാത്തതുമഭാണച്ച്  പ്രധഭാന
തടസ്സങ്ങള.

(സനി)  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനച്ച്  ബനലപട  പനി.ലഎ.യു,
എകനികേഡ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്  ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള  കപ്രഭാഗഭാലാം  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനി  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തച്ച്  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശവുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

രണഭാലാംഘട ഗഭാമതീണ കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണലാം

174(T*3265)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  രണഭാലാം  ഘടത്തനിനച്ച്
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഗഭാമവനികേസന മനഭാലയലാം എത്ര രൂപ അനുവദനിച്ചു;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയനില് മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല മങ്കട മണ്ഡലത്തനിലൂലട കേടന്നച്ച്
കപഭാകുന്ന കറഭാഡുകേളുലട നവതീകേരണലാം ഉളലപടനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  വനികേസനിപനിക്കുന്ന  കറഭാഡനില്  പഭാലത്തനിലന്റെ  ആവശലലാം
വന്നഭാല് 75 മതീറര് വലര അതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവച്ച് കകേന്ദ്രലാം വഹനിക്കുലമന്നനിരനിലക്ക
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നനിനലാം  പഭാലങ്ങളുലട  കപരച്ച്  വനിവരങ്ങള  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തുകേ അനുവദനിചനിടനില.

(ബനി)  മങ്കട നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്ന  3.5  കേനികലഭാമതീറര്
ലലദര്ഘലലാം  വരുന്ന  എലാം.ഇ.എസച്ച്.  -  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  -  പഭാലൂര്കകേഭാട  -
എരുമത്തടലാം കറഭാഡച്ച് ഉളലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഉണച്ച്. എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല മുളന്തുരുത്തനി കബഭാക്കനില് കചേഭാറഭാനനിക്കര
ലവണ്ണനിക്കുളലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  2015-16-ല്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.
പനി.എലാം.ജനി.എസച്ച്.ലലവ-II-ല്  രണഭാലാം  ബഭാചഭായനി  സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്
8 പഭാലങ്ങള ഉളലപടുനണച്ച്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ലപരുമണ്ണ ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല സ്കൂളനിലന്റെ വഭാടകേ

175 (3266) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപരുമണ്ണ ഗഭാമപഞഭായത്തനില് സ്കൂള അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
സ്ഥലസഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കണലമന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലല  വലവസ്ഥ  പ്രകേഭാരലാം
വഭാടകേലക്കടുത്ത  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  വഭാടകേ  നല്കുന്നതനിനുള്ള  ഓഡനിറച്ച്  തടസ്സലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച  LSGD-AB2/243/2016  ഫയലനികന്മല്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  (എസനി)  വകുപനിലന്റെ  9-1-2015-ലല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്
10961/എസനി1/13/തസസഭവ  പ്രകേഭാരലാം  സഭാധൂകേരണലാം  സലാംബനനിച  തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  അകപക്ഷകേള മതനിയഭായ കരഖകേള സഹനിതലാം ഡയറക്ടര്/
കേമ്മേതീഷണറുലട വലകമഭായ ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനി  മഭാത്രലാം സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനികക്ക
ണതഭാലണന്നച്ച് വലവസ്ഥ ലചേയനിട്ടുണച്ച്. എന്നഭാല് കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല ലപരുമണ്ണ
ഗഭാമപഞഭായത്തനില് പുതുതഭായനി  അനുവദനിച ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ലലഹസ്കൂള പ്രവര്ത്തനിച
ലകേടനിടത്തനിനച്ച് വഭാടകേ നല്കേനിയ ഇനത്തനില് പഞഭായത്തനിനച്ച് ലചേലവഭായ തുകേയനികന്മല് കകേരള
കസ്റ്ററച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  വകുപനിലന്റെ  ഓഡനിറച്ച്  തടസ്സത്തനിനച്ച്  സഭാധൂകേരണലാം  ആവശലലപട്ടു
ലകേഭാണച്ച്  ബഹു.  ശതീ.  പനി.  ടനി.  എ.  റഹതീലാം  എലാം.എല്.എ.  ആണച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിര്കദ്ദേശലാം
സമര്പനിചതച്ച്.  ടനി  കേത്തനികനഭാലടഭാപലാം  ടനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  യഥഭാവനിധനി  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിര്ബനമഭായുലാം കവണ്ടുന്ന കരഖകേളഭായ ജനിലഭാതല ഓഡനിറച്ച് കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനി
ശനിപഭാര്ശ,  ബനലപട ഓഡനിറച്ച് ഖണ്ഡനികേയുലട പകേര്പച്ച്,  പഞഭായത്തച്ച് ഡയറക്ടറുലട
അനുകൂല ശനിപഭാര്ശ എന്നനിവ ഇലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല് പ്രസ്തുത കരഖകേള ഉളലപടുത്തനി
വലകമഭായ  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കഭാന  പ്രസ്തുത  കേത്തനിലന്റെ  പകേര്പച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്
ഡയറക്ടര്ക്കച്ച് ലലകേമഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. പഞഭായത്തച്ച് ഡയറക്ടറുലട ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്ന
മുറയച്ച് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ബഭാലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല ഭക്ഷല സലാംസ്കരണ കകേന്ദ്രലാം

176 (3267) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ബഭാലകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിൽ  ഗഭാമവനികേസന  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്ന  ഭക്ഷലസലാംസ്കരണകകേന്ദ്രലാം  കുടുലാംബശതീക്കച്ച്  കകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല. 
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ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനിയനില് പ്രഭായപരനിധനി

177 (3268) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്തു  വരലവ  എത്ര  കപര്
കേഴെനിഞ്ഞ രണച്ച് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് മരണലപട്ടു എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനില് പങ്കഭാളനിത്തലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രഭായപരനിധനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് എത്ര വയസ്സഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങളുള്ള  മുതനിര്ന്ന  പഇൗരന്മഭാര്  സഭാമ്പത്തനികേ
പരഭാധതീനതകേഭാരണലാം  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനില്  പലങ്കടുക്കുന്നതഭായുലാം  ഇതുമൂലലാം  ശഭാരതീരനികേ
അവശതകേള അനുഭവനിക്കുന്ന കേഭാരലവുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിയനില് പ്രഭായപരനിധനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി)   പ്രഭായപരനിധനി  നനിശ്ചയനിചനിടനില.  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ
ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  നനിയമലാം  2005  പ്രകേഭാരലാം  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭായ  (18  വയസ്സച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിചവര്)
അവനിദഗ്ദ്ധ  കേഭായനികേ  ലതഭാഴെനില്  ലചേയഭാന  സന്നദരഭായ  ഗഭാമവഭാസനിയഭായ  ഏലതഭാരഭാളക്കുലാം
ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനിയനില് പങ്കഭാളനി ആകേഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനി

178 (3269) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴെനിലറപച്ച്  പദതനിക്കച്ച്  ആവശലമഭായ
കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  അനുവദനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
ദുര്ബലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) നനിലവനില് എത്ര രൂപയഭാണച്ച് ഇപ്രകേഭാരലാം കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി)  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പണനികേളക്കച്ച്  യഥഭാസമയലാം  കൂലനി  ലഭനിക്കഭാത്തതച്ച്  ഗഭാമതീണ
കമഖലയനിലല സഭാധഭാരണക്കഭാരുലട ജതീവനിതലാം പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനിയനില് ഏലറടുത നടപഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് പരനിമനിതലപടുത്തനിയതച്ച് ലതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള കുറയഭാന കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തസ്തുത പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനി
ക്കണലമന്നച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലലപടുകമഭാലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  55948.89 ലക്ഷലാം

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലറപച്ച് നനിയമലാം 2005 പടനികേ
1 കകേന്ദ്രഗഭാമവനികേസന മനഭാലയത്തനിലന്റെ എസച്ച്.ഒ.19(ഇ) നമ്പര് വനിജഭാപനത്തനില്
ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
ഏലറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  10-3-2017  വലര
598.29  ലക്ഷലാം  ലതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിച കലബര് ബഡ്ജറനിലന്റെ 99.2% ആണച്ച്. എന്നഭാല് 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
10-3-2016-ല്  656.77  ലക്ഷലാം  ലതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കലപടനിട്ടുണഭായനിരുന.  ഇതച്ച്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച കലബര് ബഡ്ജറനിലന്റെ 92.11 % ആണച്ച്.

(ഇ)  ആവര്ത്തന  സസഭഭാവമുള്ള  കൃഷനിപണനികേള,  കേയര്  കമഖലയുമഭായനി  ബനലപട
പ്രവൃത്തനികേള,  ലലകേത്തറനി,  ഖഭാദനി  എന്നതീ  കമഖലകേളനിലല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനവുമഭായനി ബനലപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നനിവ ലതഭാഴെനിലറപച്ച് പദതനിയനിലല
അലാംഗതീകൃത  പ്രവൃത്തനി  ഇനങ്ങളഭായനി  ഉളലപടുതവഭാന  അനവധനി  തവണ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന സമതീപനിചനിരുന.  എങ്കനിലലാം  അനുകൂലമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള ഇതുവലര
ഉണഭായനിടനില. 

കുടുലാംബശതീയനിലൂലട വനനിതകേളക്കച്ച് ലതഭാഴെനില്

179(3270)ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി ലമകടഭായുമഭായനി ബനലപടച്ച്  കുടുലാംബശതീയനിലൂലട വനനിതകേളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനില്  ലഭലമഭാക്കുലമന്ന  പ്രഖലഭാപനത്തനിനകമല്  നനിലവനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന;
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(ബനി)  ഇതച്ച് സലാംബനനിച ലകേഭാചനി ലമകടഭായുമഭായനി ധഭാരണഭാപത്രലാം കകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  കുടുലാംബശതീയനില്നനിനലാം  വനനിതകേലള  കേലണതന്നതച്ച്
ഉളലപലടയുള്ള കേഭാരലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാചനി ലമകടഭായനില് കുടുലാംബശതീ വനനിതകേളക്കച്ച് ലതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലയച്ച്
കുടുലാംബശതീ മനിഷനുലാം ലകേഭാചനി ലമകടഭാ ലറയനില് ലനിമനിറഡുമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ടനി
കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ക്ലതീനനിലാംഗച്ച്  മുതല്  ഓഫതീസച്ച്  നനിര്വ്വഹണലാം  വലരയുള്ള  വനിവനിധ
കമഖലകേളനിലഭാണച്ച്   കുടുലാംബശതീ വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതച്ച്.  നനിയമനലാം
നടതന്നതനികലയഭായനി  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള  എഴതപരതീക്ഷ  നടതകേയുലാം
പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇന്റെര്വഡ്യൂവനിനുകശഷലാം  അന്തെനിമ  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)   ലകേഭാചനി ലമകടഭായുലാം കുടുലാംബശതീയുമഭായുള്ള ധഭാരണഭാ പത്രലാം  2016  ഡനിസലാംബര്
10-ാം തതീയതനി ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുലാം ആയതച്ച് പരസരലാം ലലകേമഭാറുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങളഭായ  വനനിതകേളനില്
നനിനലാം  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  എഴതപരതീക്ഷ  നടത്തനി  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്. സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് പരനികശഭാധനയുലാം കൂടനിക്കഭാഴ്ചയുലാം നടത്തനി കയഭാഗലരഭായവലര
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതുലാം ഇവര്ക്കച്ച് ആവശലമഭായ പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതുമഭാണച്ച്. 

ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ഓഫച്ച് കേഭായലാംകുളലാം ടഇൗണ് പദതനി

180 (T 3271)  ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  പടണത്തനിലന്റെ  കവവനിധലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്,  ഇവനിടുലത്ത  കേഭായലകേളുലാം
കേനഭാലകേളുലാം  സഇൗന്ദേരലവത്ക്കരനിച്ചുലാം  പടണത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിച്ചുലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കേഭായലാംകുളത്തച്ച്  നനിലവനിലള്ള
സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം സഭാധലതകേളുലാം ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം കദശതീയപഭാതയുലട ഓരത
സ്ഥനിതനി  ലചേയ്യുന്ന ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്  ലടര്മനിനല്  അടക്കമുള്ള  പദതനി
ഉളലപടുത്തനിയുലാം നഭാറച്ച്പഭാക്കച്ച്  കപഭാലള്ള ഏജനസനികേലള ലകേഭാണച്ച് പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനികന്മല്
പഠനലാം നടത്തനി,  വനിശദമഭായ ഒരു മഭാസ്റ്റര് പഭാന തയഭാറഭാക്കനി ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ഓഫച്ച്
കേഭായലാംകുളലാം  ടഇൗണ്  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 231

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭയുലട  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഒരു  മഭാസ്റ്റര്പഭാന
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,  ആയതനിലന്റെ കേരടച്ച്  16-12-2016-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)നമ്പര്
190/16/തസസഭവ നമ്പര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഗസറനിലലാം പ്രമുഖ പത്രങ്ങളനിലലാം
14-2-2017-നച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാകുന. ഇതുസലാംബനനിച ആകക്ഷപ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
15-4-2017  വലര  നഗരസഭഭാ  ലസക്രടറനിലയ  അറനിയനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  കമപടനി
ആകക്ഷപനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കേരടച്ച് മഭാസ്റ്റര്പഭാന കഭദഗതനി വരുത്തനി
അന്തെനിമ പ്രസനിദതീകേരണലാം നടതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കദശതീയ നഭാഗരനികേ ഉപജതീവന മനിഷന

181 (3272) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  കദശതീയ  നഭാഗരനികേ  ഉപജതീവന
മനിഷന (എന.യു.എല്.എലാം.) പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പദതനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനിയുലട കനഭാഡല് ഏജനസനി ഏലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അയല്ക്കൂടങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇവരുലട
ഉലന്നങ്ങളക്കച്ച് വനിപണന സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച്
പദതനിയനിൻ കേതീഴെനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നനിലവനിലള്ള 93 നഗരങ്ങളനിലലാം നഗര ഉപജതീവന ദഇൗതലലാം
(എനയുഎല്എലാം) നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ലപഭാതുലക്ഷലലാം  -  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന കുടുലാംബങ്ങളനിലല
സതീകേള,  ലതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായ  യുവതനി-യുവഭാക്കള,  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  ഭവനരഹനിതര്,  ലതരുവച്ച്  കേചവടക്കഭാര്  തുടങ്ങനി  നഗരദരനിദ്രരനിലല
എലഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം  പ്രശങ്ങള  എനയുഎല്എലാം  പദതനി  അഭനിസലാംകബഭാധന
ലചേയ്യുന.
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പ്രകതലകേ ലക്ഷലങ്ങള:

1. നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലല  ദരനിദ്രലര  അവരുകടതഭായ  കൂടഭായ്മകേള
രൂപതീകേരനിചച്ച് സ്ഥഭാപനവല്ക്കരനിക്കുവഭാന സഹഭായനിക്കുകേ.

2. സസയലാം  ലതഭാഴെനില്  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  ശമ്പളഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കജഭാലനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധലതകേള ലമചലപടുതന്നതനിനുമഭായനി
നഗരത്തനിലല  പഭാവലപടവരുലട  ലതഭാഴെനില്  ലലവദഗ്ദ്ധലലാം
ഉയര്തന്നതനിനുള്ള ലലനപുണല പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ.

3. നഗരങ്ങളനിലല ദരനിദ്രര്ക്കച്ച് ലഭനിചനിരനിക്കുന്ന ലലനപുണലത്തനിനച്ച്
പരനിശതീലനലാം പ്രഭാകദശനികേ പരനിസ്ഥനിതനിക്കച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ
വനിധത്തനില്  ഒറക്കുലാം  കൂടഭായുമുള്ള  ലഭാഭകേരമഭായ  ലതഭാഴെനില്
സലാംരലാംഭങ്ങള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് സഹഭായലാം നല്കുകേ. 

4. നഗരത്തനിലല ഭവനരഹനിതരഭായ പഭാവലപടവര്ക്കച്ച് ശുദജലലാം,
ശുചേനിതസലാം,  ഭദ്രത,  സുരക്ഷനിതതസലാം  എന്നനിങ്ങലനയുള്ള  അടനിസ്ഥഭാന
സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ പഭാര്പനിടങ്ങളുലട ലഭലത ഉറപ്പുവരുതകേ.

5. നഗരത്തനിലല ലതരുവു കേചവടക്കഭാരുലട സഭാമ്പത്തനികേ ഭദ്രത
ഉറപ്പുവരുതകേ.

6. നഗര  ദഭാരനിദ്രല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ഉഇൗര്ജലാം
പകേരുന്നതുലാം  സുസ്ഥനിരമഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്നതുമഭായ  നവതീനരതീതനി
ശഭാസങ്ങള ചേനിടലപടുത്തഭാനുലാം നടപനിലഭാക്കനി കേഭാണനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ.

(സനി)  കദശതീയ  നഗര  ജതീവകനഭാപഭാധനി  ദഇൗതലലാം  കകേരളത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
കനഭാഡല് ഏജനസനി കുടുലാംബശതീയഭാണച്ച്. 

(ഡനി)   എനയുഎല്എലാം പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഉത്പന്നങ്ങള  നനിലവനില്  കുടുലാംബശതീ
മഭാസചേന്തെകേളനിലൂലടയുലാം മറച്ച് വനിപണന കമഖലകേളനിലൂലടയുലാം വനിതരണലാം നടതന്നതനി
നഭാവശലമഭായ പനിന്തുണഭാസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുലാം. എനയുഎല്എലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്ന
നഗര  ഉപജതീവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  പ്രസ്തസ്തുത  ഉലന്നങ്ങള  നഗര
ഉപജതീവന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട വനിപണനലാം ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുലാം. 

നനിയമലാം ലലാംഘനിചച്ച് പണനിത ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം

182 (3273) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിയമലാം ലലാംഘനിചച്ച് പണനിത ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച് പനിഴെ ചുമത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുവഭാന തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാചനി,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് എന്നതീ നഗരങ്ങളനില് പനിഴെ ചുമത്തനി എത്ര ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിലയനലാം ഈയനിനത്തനില് എത്ര തുകേ ഈടഭാക്കനിലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  അനധനികൃത  ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതച്ച്
ഭഭാവനിയനിലല  കറഭാഡു  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  വനിഘഭാതലാം  സൃഷ്ടനിക്കുലമന്നച്ച്
കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃത ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നവലരയുലാം അതച്ച് തടയഭാന ചുമതലലപട
ഉകദലഭാഗസ്ഥലരയുലാം  നനിയമത്തനിലന്റെ  മുന്നനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച്  ശനിക്ഷനിക്കുവഭാന  നനിലവനിലള്ള
നനിയമലാം കൂടുതല് കേര്ശനമഭാക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
പനിഴെ ചുമത്തനി ക്രമവത്കേരനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഇക്കഭാരലവുലാം പരനികശഭാധനയനിലളലപടുലാം.

(ഡനി)  ഇഇൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് ഗഇൗരവമഭായനി കേണച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 

വളപടണലാം ബസച്ച് സ്റ്റഭാന്റെച്ച് നവതീകേരണലാം

183 (3274) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഴെതീകക്കഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വളപടണലാം  ബസച്ച്  സ്റ്റഭാന്റെച്ച്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  G.O.(Rt)  No.
2436/16/LSGD തതീയതനി 12-8-2016 നമ്പരഭായനി 60 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
വനിഷയത്തനില്,  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിനച്ച് ഫണച്ച് ലഡകപഭാസനിറച്ച്  ലചേയനിട്ടുലണങ്കനില്
പ്രസ്തുത കേത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തച്ച്  വകുപച്ച്  തലന്ന ഈ പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  ലടനഡര് നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണങ്കനില് ഈ പ്രവൃത്തനിയുലട പുകരഭാഗതനി വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എന്നകത്തക്കച്ച് ഈ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അഴെതീകക്കഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ആസ്തനിവനികേസന  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
വളപടണലാം ബസച്ച് സ്റ്റഭാന്റെച്ച്  നവതീകേരണവുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്
ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് ഫണ്ടുകേലളഭാനലാം ഇതുവലര ലഡകപഭാസനിറച്ച് ലചേയനിടനില.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.   

എലാം.എ. തകദ്ദേശവനികേസന പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്ക്കച്ച് കജഭാലനി

184(T3275)ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുഞലത്തഴത്തചന  മലയഭാള  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിന്നച്ച്  എലാം.എ.
തകദ്ദേശവനികേസന  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുന്നനിലഭാലയന്ന
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനികലഭാ  കേനിലയനികലഭാ  കജഭാലനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ ചേടകഭദഗതനികേള ലകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

പുതനിയ നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ പദതനികേള 

185 (3276) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നഡ്യൂനപക്ഷ
കക്ഷമത്തനിനഭായനി പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് അതു സലാംബനനിചച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന  സര്ക്കഭാറനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വന്നനിരുന്ന  ഏലതങ്കനിലലാം
നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ സഹഭായ പദതനികേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില് അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം,  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങളുലാം
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

T   മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ഇ)  നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനിലല വനിധവകേളക്കച്ച് നല്കുന്ന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ

സഹഭായത്തനിനച്ച്  നടപ്പുവര്ഷലാം  ലഭലമഭായ  അകപക്ഷകേളുലട  എണ്ണലാം  ജനില  തനിരനിചച്ച്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ആലകേ എത്ര വതീടുകേള നല്കേഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;  നഡ്യൂനപക്ഷ

വനിഭഭാഗത്തനിലല വനിധവകേളക്കുളള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ സഹഭായ പദതനിയനില് ലതഭാട്ടുമുനവര്ഷലാം

എത്ര വതീടുകേള അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  നഡ്യൂനപക്ഷവനിഭഭാഗത്തനിലല  വനിധവകേളക്കച്ച്  ലതഭാടച്ച്  മുനവര്ഷലാം  അനുവദനി

കക്കണനിയനിരുന്ന  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ  വനിതരണലാം  തടസ്സലപടനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കനില് കേഭാരണവുലാം, ലഭാപഭായ തുകേ എത്രയഭാലണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പുതുതഭായനി വകുപച്ച്

ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിയഭാണച്ച്  ലപ്രഭാഫസര്  കജഭാസഫച്ച്  മുണകശ്ശേരനി

കസ്കഭാളര്ഷനിപച്ച്.  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.,  +2,  വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ,  ബനിരുദലാം,  ബനിരുദഭാനന്തെര

ബനിരുദ തലങ്ങളനില് ഉന്നത വനിജയലാം കനടനിയ നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല ദഭാരനിദ്രല

കരഖക്കച്ച് തഭാലഴെയുള്ള കുടുലാംബങ്ങളനിലല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് കസ്കഭാളര്ഷനിപച്ച് അവഭാര്ഡച്ച്

നല്കുന്ന പദതനിയഭാണനിതച്ച്. ബനി.പനി.എല്. അകപക്ഷകേരുലട അഭഭാവത്തനില് 6 ലക്ഷലാം

രൂപയനില്  തഭാലഴെ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ളവലരയുലാം  ടനി  കസ്കഭാളര്ഷനിപനിനച്ച്  പരനിഗണനിക്കുലാം.

സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി./+2,  വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ.

വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  10,000  രൂപയുലാം  ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനന്തെര

വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് 15,000 രൂപയുമഭാണച്ച് കസ്കഭാളര്ഷനിപച്ച് അവഭാര്ഡച്ച്

തുകേയഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.

(ഇ&എഫച്ച്) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ജനി) തടസ്സലപടനിടനില. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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സനിവനില് സര്വ്വതീസച്ച് പരതീക്ഷയച്ച് തയഭാലറടുക്കുന്ന നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കച്ച്
ആനുകൂലലങ്ങള

186 (3277) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സനിവനില് സര്വ്വതീസച്ച് പരതീക്ഷയച്ച് തയഭാലറടുക്കുന്ന നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടവര്ക്കച്ച്
എലന്തെങ്കനിലലാം  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  അവ
എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനിവരുനണച്ച്.  കകേരള സനിവനില് സര്വ്വതീസച്ച് അക്കഭാദമനി  -
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച് കേരനിയര് റനികസര്ചച്ച്  സ്റ്റഡതീസച്ച്  -  ലപഭാന്നഭാനനി,
യൂണനികവഴനിറനികേള  നടതന്ന  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്
സനിവനില്സര്വ്വതീസച്ച്  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം  നടതന്ന  നഡ്യൂനപക്ഷവനിഭഭാഗത്തനില്ലപടതുലാം
കനഭാണ്ക്രതീമനിലലയര്  പരനിധനിയനില്ലപടുന്നതുമഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  (200  കപര്ക്കച്ച്
വലര)  കകേഭാഴച്ച്  ഫതീസഭായനി  പരമഭാവധനി  20,000  രൂപയുലാം  കഹഭാസ്റ്റല്  ഫതീസഭായനി
പരമഭാവധനി  10,000  രൂപയുലാം റതീ-ഇലാംകബഴച്ച്  ലചേയ്യുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 111 കപര്ക്കച്ച് ആനുകൂലലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

മദ്രസ്സ അദലഭാപകേര്ക്കച്ച് വഭായ്പ

187 (3278) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഡ്യൂനപക്ഷ  വനികേസന  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷനവഴെനി  മദ്രസ്സ  അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്
നല്കേനിവരുന്ന പലനിശ രഹനിത വഭായ്പഭാ പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സർക്കഭാർ  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വഭായ്പഭാ
അകപക്ഷകേള ക്ഷണനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു;  എന്തു തുകേ
വനിതരണലാം ലചേയ്തു;

(സനി)  ആവശലമഭായ  ഫണനിലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  അനുവദനിച  വഭായ്പകേള
ഇനനിയുലാം  ലകേഭാടുതതതീര്ക്കഭാനുകണഭാ;  എങ്കനില്  സര്ക്കഭാര്  ഗഭാന്റെച്ച്  അനുവദനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം ഈ ഇനത്തനില് കകേഭാര്പകറഷനച്ച് എന്തു
തുകേ നല്കേനി; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 237

ഉത്തരലാം

(എ) നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷകേള ക്ഷണനിചതനില്
ഏകേകദശലാം  900  അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു.  ആയതനില്  100  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  2.5
ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം വഭായ്പ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തയച്ച് 2.5 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപനിനകേതീഴെനിലള്ള പദതനികേള

188 (3279) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണച്ച്
ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലഭാ പഞഭായതകേളനിലലാം നഡ്യൂനപക്ഷ ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാലര നനിയമനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഡ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  അഭലസ്ത  വനിദലര്ക്കച്ച്  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് പ്രകതലകേ പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. സനി.എ./ലഎ.സനി.ഡബത്യു.എ./സനി.എസച്ച്.  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്
പഠനിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള കസ്കഭാളര്ഷനിപച്ച്.

2. ഇമ്പനിചനിബഭാവ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി.

3. ലലഹസ്കൂള,  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  ക്ലഭാസുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായുള്ള രണച്ച് ദനിവസലത്ത സഇൗജനല കേരനിയര്
ലലഗഡനസച്ച് പരനിശതീലനലാം

4. സസകേഭാരല  ലഎ.റനി.ലഎ./ലഎ.റനി.സനി.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്  പഠനിക്കുന്ന
നഡ്യൂനപക്ഷ  ബനി.പനി.എല്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ഫതീ  -  റതീ
ഇലാംകബഴച്ച്ലമന്റെച്ച് സ്കതീലാം.

5. എസച്ച്. എസച്ച്. എല്. സനി./പസച്ച് ടു/വനി. എചച്ച്. എസച്ച്. ഇ./ബനിരുദ/
ബനിരുദഭാനന്തെരബനിരുദ തലങ്ങളനില്  ഉന്നത  വനിജയലാം  കനടനിയ
നഡ്യൂനപക്ഷ  മതവനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  നല്കുന്ന
ലപ്രഭാഫസര് കജഭാസഫച്ച് മുണകശ്ശേരനി കസ്കഭാളര്ഷനിപച്ച്.
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6. നഡ്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രതീകൃത  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ

പദതനി.

7. കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപഭാക്കുന്ന  ബഹുമുഖ

വനികേസന പദതനി (MSDP)

(ബനി)  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി) എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം അഭലസ്തവനിദലര്ക്കഭായുള്ള മത്സര പരതീക്ഷ പരനിശതീലന

കകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി

സസകേഭാരല  ലഎ.റനി.ലഎ.-കേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ഫതീസച്ച്  റതീ-

ഇലാംകബഴച്ച്ലമനലാം നല്കേനിവരുനണച്ച്.  അഭലസ്തവനിദലര്ക്കച്ച് ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച്

പ്രകതലകേ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം  നനിലവനില്  പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല്

മത്സര  പരതീക്ഷകേളക്കച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  16  CCMY-കേളുലാം  20  സബ്ലസന്റെറുകേളുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. 

നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപച്ച് നടപഭാക്കുന്ന വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാമൂഹനികേ പദതനികേള

189 (3280) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാന നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപച്ച് എന്നഭാണച്ച് രൂപതീകേരനിചതച്ച്; ഇതനിലന്റെ കേതീഴെനില്

നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  ഡയറക്ടകററച്ച്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  നഡ്യൂനപക്ഷ

ഡയറക്ടകററനിലന്റെ ഓഫതീസുകേള ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനിലഭാണച്ച് ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വകുപച്ച്  വഴെനി  നടപഭാക്കുന്ന  വനിവനിധ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാമൂഹനികേ

പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള സഹനിതലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നഡ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമത്തനിനഭായുള്ള പ്രധഭാനമനനിയുലട പുതനിയ പതനിനഞനിന

പരനിപഭാടനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെഭാലക്കലയന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  വഴെനി  നടപഭാക്കുന്ന  വനിവനിധ  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ

പദതനികേള  സലാംബനനിച  കമഭാണനിടറനിലാംഗനച്ച്  എലന്തെങ്കനിലലാം  നടപടനികേള  വകുപച്ച്

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  14-1-2011-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  19/2011/ലപഭാ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതുഭരണ
വകുപനില്  രൂപതീകേരനിച  നഡ്യൂനപക്ഷലസലനിലന  നഡ്യൂനപക്ഷ  വകുപഭാക്കനി  ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  ഡയറക്ടകററച്ച്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലഭാ
ഓഫതീസുകേള  രൂപതീകേരനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  നഡ്യൂനപക്ഷ
യുവജനതയഭായുള്ള പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)   നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമത്തനിനഭായുള്ള  പ്രധഭാനമനനിയുലട  പുതനിയ  15  ഇന
പരനിപഭാടനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. നഡ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  പുകരഭാഗതനിക്കുള്ള
അവസരങ്ങള.

2. സ്കൂള വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനച്ച് കൂടുതല് ഉഇൗന്നല് നല്കേല്.

3. ഉറുദു ഭഭാഷ പഠനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് കൂടുതല് തുകേ ലഭലമഭാക്കുകേ.

4. മദ്രസ്സഭാ വനിദലഭാഭലഭാസലാം ആധുനനികേവത്ക്കരനിക്കുകേ.

5. നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല സമര്ത്ഥരഭായ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
കസ്കഭാളര്ഷനിപച്ച് നല്കുകേ.

6. മഇൗലഭാനഭാ ആസഭാദച്ച്  എഡഡ്യൂകക്കഷണല് ഫഇൗകണഷന മുകഖന
വനിദലഭാഭലഭാസ പദതനികേളുലട നവതീകേരണലാം. 

7. പഭാവലപടവര്ക്കഭായുള്ള സസയലാംലതഭാഴെനിലലാം കവതനലാം മുകഖനയുള്ള
ലതഭാഴെനിലലാം. 

8. സഭാകങ്കതനികേ പരനിജഭാനത്തനിലൂലട കേഴെനിവച്ച് വനികേസനിപനിക്കുകേ.

9. സഭാമ്പത്തനികേ  കേഭാരലങ്ങളനില്  ഉദഭാരമഭായ  കലഭാണുകേള  മുകഖനയുള്ള
പനിന്തുണ.

10. സലാംസ്ഥഭാന-കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസുകേളനികലക്കുള്ള നനിയമനലാം

11. ഗഭാമതീണ ഭവന പദതനികേളനില് നനിയമഭാനുസരണമഭായ പങ്കച്ച്.

12. നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങള അധനിവസനിക്കുന്ന കചേരനിപ്രകദശങ്ങളുലട
ഉന്നമനലാം 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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13. സഭാമുദഭായനികേ സലാംഘടനങ്ങള തടയുന്നതനിനുള്ള മുനകേരുതലകേള.

14. സഭാമുദഭായനികേ കുറങ്ങളലക്കതനിരഭായുള്ള ശനിക്ഷണ നടപടനികേള.

15. സഭാമുദഭായനികേ സലാംഘടനങ്ങളനില് ഇരയഭായവരുലട പുനരധനിവഭാസലാം.

(ഡനി)  ഉണച്ച്.  പ്രധഭാനമനനിയുലട പുതനിയ 15  ഇന പരനിപഭാടനികേളുലട നടത്തനിപച്ച്
സലാംബനനിചച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചച്ച്  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയുലാം  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുതകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.  കയഭാഗലാം  ലലകേലക്കഭാള്ളുന്ന  തതീരുമഭാനങ്ങളനില്  ബനലപട
വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  അനന്തെര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കുനണച്ച്. 

നഡ്യൂനപക്ഷ വകുപച്ച് പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന ഭവനപദതനി

190 (3281) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്
തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഡ്യൂനപക്ഷ  വകുപച്ച്  പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന  പഭാവലപടവര്ക്കുള്ള  ഭവന
പദതനിയനുസരനിചച്ച്  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുലട
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതീടച്ച്  വയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള സഹഭായലാം എന്നകത്തക്കച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന
കേഴെനിയുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഇമ്പനിചനിബഭാവ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി
ജനിലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്.  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള
അകപക്ഷകേരുലട വനിവരലാം കശഖരനിചച്ച് സൂക്ഷനിചനിടനില.  കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം
ഉളലപടുന്ന  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ആലകേ  3044  അകപക്ഷകേരുണഭായനിരുന.  ഇതനില്നനിന്നച്ച്
അര്ഹരഭായ 260 കപലര ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഇമ്പനിചനിബഭാവ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നടപച്ച്
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ബഡ്ജറനില് അനുവദനിച മുഴവന തുകേയുലാം അതതച്ച് ജനിലകേളക്കച്ച്
അനുവദനിച  വതീടുകേളക്കച്ച്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ബനലപട  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
കകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലകേളനില് ലഭലമഭായ അകപക്ഷകേളനിനകമല് ഫതീല്ഡച്ച് ലവരനിഫനികക്കഷന
അടക്കമുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന  അര്ഹരഭായ
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  പദതനിയുലട  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  വതീടുപണനിയുലട  ഓകരഭാ
ഘടവുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയച്ച് മൂന ഗഡുക്കളഭായനി തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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വഖഫച്ച് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

191 (3282) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച് :

ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച് :

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :

ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഖഫച്ച് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുകണഭാ;

(ബനി) വഖഫച്ച് കബഭാര്ഡനിലല നനിയമനങ്ങള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് വനിടുന്നതനിനുളള

നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഖഫച്ച്  സസതക്കള  അനലഭാധതീനലപട്ടു  കപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  റതീസര്കവ്വ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  വഖഫച്ച്  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  കേതീഴെനില്  റനിസര്ചച്ച്  ലസനറര്  ആരലാംഭനിയഭാന

പദതനിയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഇ)  വഖഫച്ച്  വകുപ്പുമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വഖഫച്ച് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുണച്ച്.

(ബനി) വഖഫച്ച് കബഭാര്ഡനിലല നനിയമനങ്ങള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് വനിടുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിചച്ച് വരുന.

(സനി)  വഖഫച്ച് സസതക്കളനില് സര്കവ്വ നടതന്നതുമഭായനി ബനലപട വനിഷയലാം

സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ  സര്ലവ്വ  കേമ്മേതീഷലന  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലഹഡഭാഫതീസച്ച്  ലകേടനിടത്തനില്  കലബറനി  &  റനിസര്ചച്ച്  ലസന്റെര്

കഫഭാര് ഇസഭാമനികേച്ച് സ്റ്റഡതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  നഡ്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചഭാണച്ച്

പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.
125/2020
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ഹജച്ച് യഭാത്ര

192 (3283) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനില് നനിനളള ഹജച്ച് യഭാത്ര സുഖകേരമഭാക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം പുതനിയ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഹജച്ച് അകപക്ഷ വനിതരണലാം മുതല് സസതീകേരനിചച്ച് കേവര് നമ്പര് ലകേഭാടുക്കുന്നതു
വലരയുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണച്ച് ഇതുവലര ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

കകേരളത്തനിലല  ഹഭാജനിമഭാരനില് ബഹുഭൂരനിഭഭാഗവുലാം  (85%)  മലബഭാര്  കമഖലയനില്
നനിനള്ളവരഭായതനിനഭാല്  എമ്പഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെച്ച്  കേരനിപ്പൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്
തലന്ന നനിലനനിര്തന്നതനിനുള്ള പരനിശമലാം  നടത്തനി  വരനികേയഭാണച്ച്.  ഹജച്ച്  നറുലക്കടുപച്ച്
കേഴെനിഞ്ഞഭാലടനതലന്ന  എലഭാ  ഹഭാജനിമഭാലരയുലാം ബനലപടുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുലാം  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം സഇൗജനലമഭായനി  കസവനലാം  ലചേയ്യുന്ന
പരനിചേയസമ്പന്നരഭായ  ലടയനിനര്മഭാലര  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഹഭാജനിമഭാര്ക്കച്ച്  കുത്തനിലവപച്ച്
നടതന്നതനിനച്ച്  മണ്ഡലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കേലഭാമ്പച്ച് നടത്തനി  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ  എലഭാ  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങളുലാം  നടത്തനിക്കഴെനിഞ.  അതുകപഭാലലതലന്ന
കകേരളത്തനില്നനിനള്ള  ഹഭാജനിമഭാര്ക്കച്ച്  ലകഗ്ഗജുകേള  നഷ്ടലപടുന്നതച്ച് തടയഭാന  കേഴെനിയുന്ന
വനിധത്തനില്  ഏകേതീകൃത  ബഭാകഗ്ഗജച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇപ്രഭാവശലവുലാം  തുടരുന്നതഭാണച്ച്.
ഹഭാജനിമഭാര്ക്കച്ച്  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  ഹജനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ
ക്ലഭാസ്സുകേള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  എമ്പഭാര്കക്കഷനുമഭായനി  ബനലപട മറച്ച്  സഇൗകേരലങ്ങള
ആവശലഭാനുസരണലാം ഒരുക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ഹജച്ച് എലാംബഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെച്ച്

193 (3284) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-ലല  കകേരളത്തനില്  നനിനള്ള  ഹജച്ച്  എലാംബഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെഭായനി
ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി  എയര്കപഭാര്ടച്ച്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  കകേരള
സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്  ഇതച്ച്  സലാംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കകേന്ദ്ര  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനികയഭാ,  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാകരഭാ ആവശലലപടനിരുനകവഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേരനിപ്പൂര്  (കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്)  എയര്കപഭാര്ടനില് ഹജച്ച് എലാംബഭാര്കക്കഷന
കപഭായനിന്റെച്ച്  പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണനി  എലന്തെങ്കനിലലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്നനിന്നച്ച്  2017-ലല  ഹജച്ച്  കേര്മ്മേത്തനിനച്ച്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയ
(സര്ക്കഭാര് മുകഖന) തതീര്ത്ഥഭാടകേരുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനികന്റെകയഭാ  സലാംസ്ഥഭാന  ഹജച്ച്
കേമ്മേനിറനിയുലടകയഭാ  അഭനിപ്രഭായലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാകരഭാ  കകേന്ദ്ര  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനികയഭാ
ആവശലലപടനിരുന്നനില.

(ബനി)  ഇഇൗ  വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  തലന്ന  ഹജച്ച്  എമ്പഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെച്ച്
കകേഭാഴെനികക്കഭാകടയച്ച്  മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാരുലാം ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനിയുലാം  ശമങ്ങള നടത്തനി
വരനികേയഭാണച്ച്.  എലാംബഭാര്കക്കഷന  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  നനിലനനിര്ത്തണലമന്നഭാവശലലപട്ടു
ലകേഭാണച്ച്,  കകേന്ദ്ര  സനിവനില്  കവലഭാമയഭാന  മനനി,  നഡ്യൂനപക്ഷ  വകുപ്പുമനനി  എന്നനിവരുമഭായനി
സലാംസ്ഥഭാന  ഹജച്ച്  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  രണനിലധനികേലാം  തവണ
കനരനില് കൂടനിക്കഭാഴ്ച നടത്തനി. ഇകപഭാഴലാം നനിരന്തെരലാം ബനലപട്ടു ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
കകേന്ദ്ര ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി ലചേയര്മഭാന ശതീ. ചേഇൗധരനി ലമഹ്ബൂബച്ച് അലനി കകേസര് 25-1-2017-നച്ച്
ഹജച്ച്  ഹഇൗസച്ച്  സന്ദേര്ശനിചകപഭാള  പ്രസ്തുത  കേഭാരലങ്ങള  കനരനിടച്ച്  കബഭാധലലപടു
ത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനിലല  രഭാജലസഭഭാ,  കലഭാകേച്ച് സഭഭാ  എലാം.പനി.-മഭാരുലടയുലാം
മറച്ച്  പ്രധഭാന  വലകനികേളുകടയുലാം  പനിന്തുണ കൂടനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാന  ഹജച്ച്
കേമ്മേനിറനി  കതടനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  28-2-2017-ല്  നടന്ന  കകേന്ദ്ര  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി
കയഭാഗത്തനില് ഇഇൗ വനിഷയലാം ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം അനുകൂല നനിലപഭാലടടുക്കുന്നതനിനുലാം
എലഭാ കകേന്ദ്ര ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി ലമമ്പര്മഭാരുലടയുലാം സഹഭായലാം അഭലര്ത്ഥനിചനിരുന.

(സനി) അകപക്ഷകേരുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

(ടനി  വനിവരങ്ങള തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്  6-3-2017  വലര  സ്ക്രൂടനിണനി  ലചേയച്ച്
ഡഭാറഭാ  എനടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  എണ്ണലത്ത  അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനിയഭാണച്ച്.  ആയതനില്
അവസഭാന ഘടത്തനില് വലതലഭാസലാം വരഭാന സഭാദലതയുണച്ച്.)

ക്രമ 
നമ്പര് ജനില

തതീര്ത്ഥഭാടകേരുലട എണ്ണലാം

പുരുഷന്മഭാര് സതീകേള ശനിശുക്കള ആലകേ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 1066 1015 2 2083

2 ലകേഭാലലാം 881 858 1 1740

3 പത്തനലാംതനിട 189 172 ... 361

4 കകേഭാടയലാം 589 534 ... 1123

5 ഇടുക്കനി 437 425 1 863
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6 ആലപ്പുഴെ 630 667 2 1299

7 എറണഭാകുളലാം 3054 3348 4 6406

8 തൃശ്ശൂര് 1113 1182 1 2296

9 പഭാലക്കഭാടച്ച് 2194 2317 2 4513

10 മലപ്പുറലാം 12050 13571 23 25644

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 10634 13195 24 23853

12 വയനഭാടച്ച് 1033 1344 ... 2377

13 കേണ്ണൂര് 6000 7176 17 13193

14 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 4322 5117 15 9454

ആലകേ എണ്ണലാം      95205

ഹജച്ച് എലാംബഭാര്കക്കഷന കകേന്ദ്രലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

194 (3285) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  ഹജച്ച്  എലാംബഭാര്കക്കഷന  കകേന്ദ്രലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
വനിമഭാനത്തഭാവളമഭാക്കുന്നതച്ച്  ഏറവുലാം  കൂടുതല് തതീര്ത്ഥഭാടകേരുള്ള മലബഭാര്  കമഖലയച്ച്
ഗുണകേരമഭാകുലമന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  അനുകൂല തതീരുമഭാനലാം കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് വനിമഭാനത്തഭാവളലത്ത ഹജച്ച് തതീര്ത്ഥഭാടനത്തനിലന്റെ സ്ഥനിരലാം
എലാംബഭാര്കക്കഷന കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി  മുകഖന  ഹജനിനച്ച്  കപഭാകുന്ന
ഹഭാജനിമഭാരനില് ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം കപര് മലബഭാര് കമഖലയനില്നനിനള്ളവരഭായതനിനഭാല്
2017-ലല ഹജച്ച് എമ്പഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെച്ച് കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  കേരനിപ്പൂര് വനിമഭാനത്തഭാ
വളമഭാക്കുന്നതച്ച്  ഹഭാജനിമഭാര്ക്കച്ച്  വളലരകയലറ  പ്രകയഭാജനകേരമഭാലണന്ന  വസ്തുത
കബഭാദലമുള്ളതഭായതനിനഭാല്  ഹജച്ച്  എമ്പഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാകടയച്ച്
മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാരുലാം ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനിയുലാം നനിരന്തെരലാം ശമങ്ങള നടത്തനിവരനികേയഭാണച്ച്.
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(ബനി)  എമ്പഭാര്കക്കഷന  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  നനിലനനിര്ത്തണലമന്നഭാവശലലപട്ടു  ലകേഭാണച്ച്,
കകേന്ദ്ര  സനിവനില്  കവലഭാമയഭാന  മനനി,  നഡ്യൂനപക്ഷ  വകുപ്പുമനനി  എന്നനിവരുമഭായനി
സലാംസ്ഥഭാന  ഹജച്ച്  വകുപച്ച്  മനനിയുലാം  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  രണനിലധനികേലാം  തവണ
കനരനില് കൂടനിക്കഭാഴ്ച നടത്തനി. ഇകപഭാഴലാം നനിരന്തെരലാം ബനലപട്ടു ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
കകേന്ദ്ര  ഹജച്ച്  കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്മഭാന  ശതീ.  ചേഇൗധരനി  ലമഹ്ബൂബച്ച്  അലനി  കകേസര്
25-1-2017-നച്ച്  ഹജച്ച്  ഹഇൗസച്ച്  സന്ദേര്ശനിചകപഭാള  പ്രസ്തുത  കേഭാരലങ്ങള  കനരനിടച്ച്
കബഭാധലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്. കകേരളത്തനിലല രഭാജലസഭഭാ, കലഭാകേച്ച് സഭഭാ എലാം.പനി.-
മഭാരുലടയുലാം മറച്ച് പ്രധഭാന വലകനികേളുകടയുലാം പനിന്തുണ കൂടനി ഇക്കഭാരലത്തനില് സലാംസ്ഥഭാന
ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി കതടനിയനിട്ടുണച്ച്. കൂടഭാലത 28-2-2017-ല് നടന്ന കകേന്ദ്ര ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി
കയഭാഗത്തനില് ഇഇൗ വനിഷയലാം ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം അനുകൂല നനിലപഭാലടടുക്കുന്നതനിനുലാം
എലഭാ കകേന്ദ്ര ഹജച്ച് കേമ്മേനിറനി ലമമ്പര്മഭാരുലടയുലാം സഹഭായലാം അഭലര്ത്ഥനിചനിരുന.

(സനി)   കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  കേരനിപ്പൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്  അറകുറപണനികേള  നടന
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലഭാലനികേമഭായഭാണച്ച്  2015-ല്  കകേരള  ഹജച്ച്
എമ്പഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെച്ച്  ലകേഭാചനിയനികലയച്ച്  മഭാറനിയതച്ച്.  സ്ഥനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം
(ഹജച്ച്  ഹഇൗസച്ച്)  ഉളലപലട  കേരനിപ്പൂരനില്  ലഭലമഭാണച്ച്.  ഹജച്ച്  എമ്പഭാര്കക്കഷന
കേരനിപ്പൂരനില് സ്ഥനിരമഭായനി നനിലനനിര്തവഭാന എലഭാ വനിധത്തനിലള്ള ശമങ്ങളുലാം നടത്തനി
വരനികേയഭാണച്ച്

ലചേറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളനികലയച്ച് ലറയനില് കേണക്ടനിവനിറനി

195 (3286) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിലല  ചേരക്കുനതീക്കലാം ശകനിലപടു
തന്നതനിനഭായനി  ലചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനികലയച്ച്  ലറയനില്കേണകനിവനിറനി  ഏര്ലപടുതന്നതനിനച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  പഠന റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാഗര്മഭാല  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എലന്തെലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  മഭാനസല് ഡ്രഡ്ജനിലാംഗച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?
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(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചച്ച് പഠന റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കഭാന ലറയനില് വനികേഭാസച്ച്
നനിഗലാം ലനിമനിറഡച്ച് (RVNL)- ലന ചുമതലലപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) അഴെതീക്കല് തുറമുഖ വനികേസനലാം, സഭാഗര്മഭാല പദതനിയനില് ഉളലപടുതന്നതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആലപ്പുഴെ  പഭാസഞര്  ലടര്മനിനല്,
ലകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തനിലല  പഭാസഞര്  ലടര്മനിനല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്
അഴെതീക്കല് തുറമുഖങ്ങലള കദശതീയ പഭാതയുമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന കറഭാഡച്ച് വനികേസനലാം
എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള സഭാഗര്മഭാലയനില് ഉളലപടു തന്നതനിനുകവണനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  മഭാനസല് ലഡ്രഡ്ജനിലാംഗച്ച് സലാംബനനിച നനിലവനിലല രതീതനി  31-3-2017-നു
കശഷലാം തുടകരണതനിലലന്നച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  മഭാനസല് ലഡ്രഡ്ജനിലാംഗച്ച് സലാംബനനിച
പുതനിയ നയലാം അലാംഗതീകേരനിചച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. 2017 ഏപ്രനില്
മുതല് ടനി നയലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി

196 (3287) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി അവകലഭാകേനലാം നടത്തഭാറുകണഭാ;
ലപ്രഭാജക്ടച്ച്  ഇലാംപനിലമകന്റെഷന  കേമ്മേനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കലയനലാം,
കേമ്മേനിറനിയനില് ആലരലഭാമഭാണുളളലതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി കേണ്സഷണര് നടതലമന പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്ന
ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിയുലട നനിലവനിലല സ്ഥനിതനിലയലന്തെന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനിമൂലലാം ലതഭാഴെനില് നഷ്ടലപടുന്നവലര കേലണത്തഭാനഭായനി രൂപതീകേരനിച
ഉപജതീവനഭാഘഭാത  നനിര്ണ്ണയ  സമനിതനി  (LIAC)  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കേനികയഭാ;  ഇതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  ലചേയനിട്ടുളള  കേഭാരലങ്ങള  എലന്തെലഭാലമന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  വനിഴെനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനിയുലാം  മറച്ച്  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
അടങ്ങുന്ന റനികപഭാര്ടച്ച് എലഭാ മഭാസവുലാം കേണ്സഷന കേമ്പനനിയഭായ അദഭാനനി വനിഴെനിഞ്ഞലാം
കപഭാര്ടച്ച് കപ്രവറച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ കേമ്പനനിക്കച്ച് സമര്പനിക്കഭാറുണച്ച്.  ഇഇൗ
റനികപഭാര്ടച്ച്  കേണ്സഷന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ഇന്റെനിലപന്റെഡച്ച്  എഞനിനതീയറഭായ  STUP
Consultants Pvt Ltd. അവകലഭാകേനലാം നടതനണച്ച്. 

പദതനിയുലട സുഗമമഭായ നടത്തനിപച്ച്, ഭൂമനികയലറടുക്കല്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള മുതലഭായവ
സലാംബനനിച തതീരുമഭാനങ്ങള  കകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനഭായനി  ചേതീഫച്ച്  ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനഭായനി
പത്തലാംഗ കപ്രഭാജക്ടച്ച് ഇലാംപനിലമകന്റെഷന കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ടനി
കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുതന.  കേമ്മേനിറനി
അലാംഗങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട പദതനി പ്രകദശകത്തഭാടനുബനനിച്ചുള്ള കകേഭാടപ്പുറലാം, വനിഴെനിഞ്ഞലാം,
ഹഭാര്ബര്, മുല്ലൂര്, ലവങ്ങഭാനൂര് തുടങ്ങനിയ വഭാര്ഡുകേളനില് അദഭാനനി വനിഴെനിഞ്ഞലാം കപഭാര്ടച്ച്
കപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  സതീകേളക്കുലാം  യുവജനങ്ങളക്കുമഭായനി  ഉപജതീവന/സലാംരലാംഭകേതസ
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  വഭാര്ഡുകേളനിലല  കുടുലാംബശതീ
യൂണനിറ്റുകേളനിലല  546  സതീകേള  ഇതനികനഭാടകേലാം  തലന്ന പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
കേഴെനിഞ.  ഇതുകൂടഭാലത  6  കനപുണല  വനികേസന  കമളകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
അതുവഴെനി  810  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.
സക്ഷലാം എന്ന പരനിപഭാടനിയനിലൂലട 22 വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള കനഴനിലാംഗച്ച് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് പരതീക്ഷ
എഴതുകേയുലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം, എറണഭാകുളലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനിലള്ള ആശുപത്രനികേളനില് കജഭാലനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയുമഭാണച്ച്. 

കേണ്സഷണയറഭായ അദഭാനനി വനിഴെനിഞ്ഞലാം കപഭാര്ടച്ച് കപ്രവറച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് വനിവനിധ
കസവന  ഏജനസനികേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ജതീവകനഭാപഭാധനി  പരനിശതീലനങ്ങള
പലയനിടങ്ങളനിലഭായനി നടതകേയുണഭായനി. വരുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷ കേഭാലയളവനില് 500
സതീകേളക്കുകൂടനി  പരനിശതീലനലാം  നല്കേഭാന  കേഴെനിയുലാം.  കൂടഭാലത  സസയലാംഭരണലാം,  ധന
നനിര്വ്വഹണലാം,  വഭായ്പ  കകേകേഭാരല  നനിര്വ്വഹണലാം,  വനില്പനഭാനുബന  തനങ്ങള,
കനതൃതസകശഷനി,  സലാംരലാംഭകേതസ  നനിര്വ്വഹണലാം തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിലലാം  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)   വനിഴെനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖ പദതനിമൂലലാം  ലതഭാഴെനില് നഷ്ടലപടവരുലട  പുനരധനിവഭാസലാം
സലാംബനനിചച്ച് ഒന്നഭാലാംഘട റനികപഭാര്ടച്ച് ഉപജതീവനഭാഘഭാത നനിര്ണ്ണയ സമനിതനി  (LIAC)
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ആയതച്ച് അലാംഗതീകേരനിചച്ച് 513 കപര്ക്കച്ച് 20.38528 കകേഭാടനി രൂപയുലട
സഹഭായലാം  വനിതരണലാം  നടതകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  LIAC  സമര്പനിച  രണഭാലാംഘട
റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേണയ്നര് കറഭാഡച്ച്

197 (3288) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഴെനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മലാംഗലപുരലാം-ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്-
ബഭാലരഭാമപുരലാം  പഭാതയനില് കേണയ്നര്  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  കറഭാഡനിലന്റെ  അകലനലമനലാം  എവനിലടലയലഭാമഭാണച്ച്  കേണയ്നര്
ഹബുകേൾ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നലതനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  സര്കവ്വ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഏതച്ച്  ഏജനസനിയഭാണച്ച്
സര്കവ്വ നടത്തനിയലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലണങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി-ഡനി) ബഭാധകേമല.

കബപ്പൂര് കപഭാര്ടനിലല മണല് വനിതരണത്തനിലല ക്രമകക്കടുകേള

198 (3289) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  കപഭാര്ടനില്  മഭാനസല്  ഡ്രഡ്ജനിങ്ങനിലൂലട  എടുക്കുന്ന  മണല്
വനിതരണത്തനില് വനക്രമകക്കടുകേള നടക്കുന്നതഭായ പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വലഭാജബനിലകേളകപഭാലലാം  തയഭാറഭാക്കനി  മണല്  വനിതരണലാം  നടത്തനി
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നഷ്ടമുണഭാക്കുന്നതഭായ പരഭാതനിയനില് അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതു സലാംബനനിചച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച  ലസഭാകസറനിക്കച്ച്  എതനിലര  എടുത്ത  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.  
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(ബനി&സനി)  അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അകനസഷണത്തനില് ഒകര വഭാഹന
പഭാസനിലലാം  ബനിലനിലലാം  രണച്ച്  വലതലസ്ത  വലകനികേളുലട  കപരുലാം  രണച്ച്  കലഭാറനികേളുലട  നമ്പറുലാം
ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ലമറതീരനിയല് കേടത്തനിയതഭായനി കേലണത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ഇഇൗ  കേഭാരലത്തനില്  വനിശദമഭായ  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  ക്രമകക്കടച്ച്  നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര
നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ലചേറുവണ്ണൂര് കപഭാലതീസച്ച് സര്ക്കനിള
ഇനലസക്ടകറഭാടച്ച് ആവശലലപടതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് 1055/16 നമ്പര് കകേസഭായനി
FIR  രജനിസ്റ്റര് ലചേയച്ച് ലസക്ഷന  455,  458,  471/IPC  അനുസരനിചച്ച്  അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരനികേയഭാണച്ച്.

(ഡനി)  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  കുറക്കഭാര്ക്കച്ച്  എതനിലര  നനിയമ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കകേരളത്തനിലല തുറമുഖങ്ങള

199 (3290) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് വലതുലാം ലചേറുതുമഭായനി എത്ര തുറമുഖങ്ങളഭാണച്ച് നനിലവനിലള്ളതച്ച്;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത,  ലചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനച്ച്  പദതനിയുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ലചേറു തുറമുഖ പദതനികേള ജകനഭാപകേഭാരപ്രദവുലാം സര്ക്കഭാരനിനച്ച് വരുമഭാനദഭായകേവുലാം
ആകുന്ന തരത്തനില് രൂപലപടുതന്നതനിനച്ച്  കേര്മ്മേ പദതനിയുകണഭാ;  എങ്കനില് വനിശദ
വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തുറമുഖ വകുപനിനു കേതീഴെനില് 17 ലചേറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനു
കേതീഴെനില് ലകേഭാചനിയനില് ഒരു വനകേനിട തുറമുഖവുലാം ഉണച്ച്. 

(ബനി)  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
വനിഴെനിഞ്ഞലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങള
ഘടലാംഘടമഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനിയുണച്ച്.  ഇവയനില് ആലപ്പുഴെ തതീരകദശ
യഭാത്രഭാകേപല്  സര്വ്വതീസനിനുകവണനി  പഭാസഞര്  ലടര്മനിനലഭായനിടഭാണച്ച്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതച്ച്.
ലപഭാന്നഭാനനി  തുറമുഖലാം  പനി.പനി.പനി.  മഭാതൃകേയനില്  സസകേഭാരല  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടു
കൂടനിയഭാണച്ച് വനികേസനിപനിക്കുന്നതച്ച്.
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(സനി))  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗതലാം  വഴെനി  ചേരക്കച്ച്  ഗതഭാഗതവുലാം  പഭാസഞര്
ഗതഭാഗതവുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  കകേഭാസ്റ്റല്  ഷനിപനിലാംഗച്ച്  പദതനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. കറഭാഡച്ച്/ലറയനില് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയുള്ള ചേരക്കച്ച് ഗതഭാഗതലാം, തതീരകദശ
കേപല്  സര്വ്വതീസച്ച്  വഴെനിയഭാക്കുന്ന പദതനിയുലട  ഉദ്ഘഭാടനലാം  2013  നവലാംബര്  9-നച്ച്
ലകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തച്ച്  നടന.  കകേഭാവളലാം  -  കേനലഭാകുമഭാരനി,  ലകേഭാചനി  -  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,
ലകേഭാചനി-തനിരുവനന്തെപുരലാം പഭാസഞര് സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  മുഖഭാന്തെരലാം  മഭാനസല്
ഡ്രഡ്ജനിലാംഗച്ച്  നടതന്നതനിനുലാം  അങ്ങലന  ലഭനിക്കുന്ന  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  ശുദതീകേരനിചച്ച്
വനില്പന  നടതന്നതനിനുലാം  പുതനിയ നയലാം  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയലപടുന്ന  തകദ്ദേശതീയരഭായ  മണല്  വഭാരല്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
മുഖഭാന്തെരലാം  ഡ്രഡ്ജനിലാംഗച്ച്   നടതകമ്പഭാള  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  വരുമഭാനലാം,  ശുദതീകേരണലാം
നടതന്നതനിലൂലട ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് ശുദമഭായ മണല്,  മണല് വനില്പനയനിലൂലട
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് വരുമഭാനലാം എന്നനിവ ലഭലമഭാകുന.

ലതയലാം മഡ്യൂസനിയലാം

200 (3291) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല കേടന്നപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴെ ഗഭാമ
പഞഭായത്തനിലല  ചേന്നപ്പുരയനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള
സ്ഥലത്തച്ച് ലതയലാം മഡ്യൂസനിയലാം സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടച്ച്  എലന്തെഭാലക്ക തുടര്
നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  പ്രസ്തുത  സ്ഥലലാം  മഡ്യൂസനിയലാം  മൃഗശഭാല  ഡയറക്ടർക്കച്ച്
കകേമഭാറനി കേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്ലപടുന്ന  കേടന്നപള്ളനി  പഭാണപ്പുഴെ
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല ചേന്തെപ്പുരയനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള
സ്ഥലത്തച്ച്  പുതുതഭായനി  ഒരു  ലതയലാം  മഡ്യൂസനിയലാം  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്
ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  27-7-2016  തതീയതനിയനിലല  131/16  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ലഭലമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസലനികന്മല് ബഹു തുറമുഖ, പുരഭാവസ്തു, പുരഭാകരഖ, മഡ്യൂസനിയലാം വകുപച്ച്
മനനിയുമഭായനി മഡ്യൂസനിയലാം മൃഗശഭാലഭാ ഡയറക്ടര് ആവശലമഭായ ചേര്ചകേള നടതകേയുലാം
ആയതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  7-8-2016  തതീയതനിയനില് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട സ്ഥലലാം ബഹു.
എലാം.എല്.എ.-കയഭാലടഭാപലാം  കനരനില്  സന്ദേര്ശനിക്കുകേയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി
ആവശലമഭായ  ചേര്ചകേള നടതകേയുലാം ലചേയ്തു.  കേടന്നപള്ളനി  വനികലജനിലല  കരഖകേള
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പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത 1.25  ഏക്കര് സ്ഥലലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില്
ഉള്ളതഭാണച്ച്. ടനി സ്ഥലലാം ലതയലാം മഡ്യൂസനിയലാം സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി മഡ്യൂസനിയലാം മൃഗശഭാല
വകുപനിനച്ച് കകേമഭാറുന്നതനിനച്ച് കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കച്ച് കേത്തച്ച് നല്കുകേയുലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
സ്ഥലലാം  കകേമഭാറലാം  ലചേയ്തു  കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  "ലഭാന്റെച്ച്  ടഭാനസ്ഫര്  ലചേയ്തു  ലഭലമഭാക്കു
ന്നതനിനഭാവശലമഭായ  അകപക്ഷ"  7-10-2016-ല്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.
സ്ഥലലാം  കകേമഭാറലാം  ലചേയ്തു  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേണ്ണൂര്  ജനിലഭാ  കേളകകറ്റുമഭായനി  ബനലപടച്ച്
തസരനിത ഗതനിയനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സൂപ്രണച്ച് ആര്ടച്ച്  ഗലഭാലറനി
ആന്റെച്ച് കൃഷ്ണകമകനഭാന മഡ്യൂസനിയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിലന മഡ്യൂസനിയലാം മൃഗശഭാലഭാ ഡയറക്ടര്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

മഡ്യൂസനിയങ്ങള ഭനിന്നകശഷനി സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനി

201 (T3292)  ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  മഡ്യൂസനിയങ്ങള  ഭനിന്നകശഷനി  സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
പദതനി നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളക്കച്ച്  കേതീഴെനിലളള  മഡ്യൂസനിയങ്ങളഭാണച്ച്
ഇപ്രകേഭാരലാം ഭനിന്നകശഷനി സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഡനികയഭാ ഫതീകേസനസനി ഇന്റെറഭാക്ടതീവച്ച് ഡനികവസച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം,  കഗഡുകേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ലബയനിലനി ലനിപനിയനില് വനിവരങ്ങള
നല്കേഭാനുളള  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നനിവ  സജമഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  മലറലന്തെലഭാലാം
സഇൗകേരലങ്ങളഭാണച്ച് ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  എന്നകത്തയച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  മഡ്യൂസനിയവുലാം മൃഗശഭാലയുലാം വകുപച്ച്,  പുരഭാവസ്തു വകുപച്ച്,  പുരഭാകരഖ വകുപച്ച്
എന്നനിവയച്ച് കേതീഴെനിലള്ള മഡ്യൂസനിയങ്ങളഭാണച്ച് ഇപ്രകേഭാരലാം ഭനിന്നകശഷനി സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതച്ച്.

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



252       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

(സനി)  അലത.  മഡ്യൂസനിയങ്ങള ഭനിന്നകശഷനി സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

മഡ്യൂസനിയങ്ങളനില്  റഭാമ്പച്ച്,  വതീല്ലചേയര്,  ലനിഫച്ച്,  പ്രകതലകേലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ

കടഭായ് ലലറ്റുകേള,  പ്രകതലകേ  വഭാഹനപഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്  സ്ഥലലാം  എന്നതീ  സഇൗകേരലങ്ങള

ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം കഗഡുകേളുലട കസവനലാം, കകേളവനി, കകേഴനി കവകേലലലാം ബഭാധനിചവര്ക്കച്ച്

പ്രകതലകേ സഇൗകേരലങ്ങള എന്നനിവ ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  സമയബനനിതമഭായനി  ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

ചേരനിത്ര സഭാരകേങ്ങളുലാം പുരഭാവസ്തുക്കളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന പദതനി

 202 (T 3293) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :

ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :

ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ചേരനിത്ര  സഭാരകേങ്ങളുലാം  പുരഭാവസ്തുക്കളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം

പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുരഭാവസ്തു വകുപച്ച് സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേമഭായനി പ്രഖലഭാപനിച സഭാരകേങ്ങള

നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  കപതൃകേത്തനിലന്റെ  അമൂലല  സൂക്ഷനിപ്പുകേള  വരുലാം  തലമുറയഭായനി

കേരുതനി ലവയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ശദ നല്കുകമഭാ;

(ഇ) നശനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞഭാല് ഒരനിക്കലലാം വതീലണടുക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത കപതൃകേ

കശഷനിപ്പുകേളുലാം  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  അടയഭാളങ്ങളുലാം  നശനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫച്ച്)  എങ്കനില്  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 253

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പന്നമഭായ  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  പഭാരമ്പരലലത്ത
വനിളനികചഭാതുന്ന  പുരഭാവസ്തുക്കളുലടയുലാം  നനിര്മ്മേനിതനികേളുലടയുലാം  സലാംരക്ഷണവുലാം  പഠനവുമഭാണച്ച്
പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ മുഖല ചുമതലകേള.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച് നമ്മുലട സഭാലാംസ്കഭാരനികേ
പഭാരമ്പരലലത്തക്കുറനിചച്ച്  മനസ്സനിലഭാക്കഭാനുലാം  ബനലപട  ദൃശലങ്ങള  കേഭാണഭാനുമഭായനി
പുരഭാവശനിഷ്ടങ്ങള പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുള്ള മഡ്യൂസനിയങ്ങളുലാം  പുരഭാവസ്തു വകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി
പരനിപഭാലനിച്ചു  വരുന.  നനിലവനിലള്ള  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണലാം,
നനിലവനിലള്ള  മഡ്യൂസനിയങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണവുലാം  നവതീകേരണവുലാം,  ജനിലഭാ  കപതൃകേ
മഡ്യൂസനിയലാം  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എന്നനിവ  സമയബനനിതമഭായനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേങ്ങളുലട  രഭാസസലാംരക്ഷണലാം  സ്ട്രക്ചറല്  കേണ്സര്കവഷന,
കഡഭാകേഡ്യൂലമകന്റെഷന തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് പുരഭാവസ്തു വകുപച്ച് പ്രധഭാനമഭായുലാം
ഏലറടുത്തച്ച് നടത്തനി വരുന്നതച്ച്.  പത്മനഭാഭപുരലാം ലകേഭാടഭാരലാം,  വയനഭാടച്ച്  എടയല് ഗുഹ
എന്നനിവ യുലനകസ്കഭായുലട കപതൃകേ പടനികേയനില് ഉളലപടുതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം വകുപച്ച്
സസതീകേരനിചച്ച് വരുന. 

(സനി)  അടനിയന്തെര  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കകേണ  സഭാരകേങ്ങള  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ശദ നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഇ&എഫച്ച്)  അടനിയന്തെര  സലാംരക്ഷണലാം  ആവശലമഭായവ  സലാംരക്ഷനിചച്ച്
നനിലനനിര്തന്നതനിനുള്ള നടപടനി യഥഭാസമയലാം പുരഭാവസ്തു വകുപച്ച് സസതീകേരനിചച്ച് വരുനണച്ച്.

സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേങ്ങള

203 (3294) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില് എത്ര സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേങ്ങളഭാണച്ച്
ഉള്ളലതന്നച്ച്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഏതച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  ഇവലയ
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  യുലനകസ്കഭായുലട  കപതൃകേ  പടനികേയനില്  നനിലവനില്  കകേരളത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം
സഭാരകേങ്ങളഭാണച്ച് ഉളലപടനിരനിക്കുന്നതച്ച്;  ഇനനികയലതഭാലക്ക ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് ശമലാം
നടത്തനിവരുന്നതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പടനികേയനില്  ഉളലപടഭാല്  ഏലതങ്കനിലലാം  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭലമഭാകുകമഭാലയന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നമ്മുലട കപതൃകേത്തനിലന്റെയുലാം  ചേരനിത്രത്തനിലന്റെയുലാം  കശഷനിപ്പുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഭഭാവനി തലമുറയച്ച്  അവകബഭാധലാം നല്കുന്നതനിനുമഭായനി ജനിലകേളനില്
കപതൃകേ  മഡ്യൂസനിയങ്ങള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  വരുനകണഭാ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  179  സലാംരക്ഷനിത
സഭാരകേങ്ങളഭാണച്ച്  നനിലവനിലള്ളതച്ച്.  1968-ലല  കകേരള  പ്രഭാചേതീന  സഭാരകേ  പുരഭാവസ്തു
സകങ്കത പുരഭാവശനിഷ്ട ആക്ടനിലല വലവസ്ഥകേള അനുസരനിചഭാണച്ച്  ഒരു സഭാരകേലത്ത
പുരഭാവസ്തു വകുപച്ച് സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചച്ച് സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്. 1968-ലല
ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  സഭാരകേലാം  സലാംരക്ഷണ  കയഭാഗലമഭാലണന്നച്ച്  കബഭാധലലപടതനിനു
കശഷലാം സര്ക്കഭാര് ടനി സഭാരകേവുമഭായനി ബനലപടച്ച് റവനഡ്യൂ വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കനി
പ്രഭാഥമനികേ  വനിജഭാപനവുലാം  തുടര്ന്നച്ച്  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  രണച്ച്  മഭാസത്തനിനകേലാം  ആകക്ഷപലാം
ഒനലാം  ലഭനിക്കഭാത്തപക്ഷലാം  പ്രസ്തുത  സഭാരകേലത്ത  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച്ചു
ലകേഭാണച്ച് അന്തെനിമ വനിജഭാപനവുലാം പുറലപടുവനിക്കുന. 

(ബനി)  യുലനകസ്കഭായുലട  അന്തെനിമ  കപതൃകേ  പടനികേയനില്  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിനച്ച്
കേതീഴെനിലള്ള  സഭാരകേങ്ങള  ഒനലാം  തലന്ന  ഉളലപടനിടനില.  കേനലഭാകുമഭാരനി  ജനിലയനിലല
തക്കലയനിലള്ള പത്മനഭാഭപുരലാം ലകേഭാടഭാരലാം,  വയനഭാടച്ച് എടയല് ഗുഹ എന്നനിവ യുലനകസ്കഭായുലട
കപതൃകേ  പടനികേയനില്  ഉളലപടുതന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചച്ച്  വരുന.  ഇതനില്
പത്മനഭാഭപുരലാം ലകേഭാടഭാരലത്ത യുലനകസ്കഭായുലട പ്രഭാഥമനികേ പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  അന്തെനിമ പടനികേയനില് പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ സഭാരകേങ്ങള ഒനലാം തലന്ന
ഇലഭാത്തതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമല.

(ഡനി)  എലഭാ ജനിലകേളുലടയുലാം തനതഭായ കപതൃകേലാം കേഭാതസൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
അതച്ച്  വരുലാം  തലമുറയച്ച്  പകേര്ന്നച്ച്  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാ
കപതൃകേ  മഡ്യൂസനിയങ്ങള  സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, പത്തനലാംതനിട, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടച്ച്, വയനഭാടച്ച്, ഇടുക്കനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ജനിലഭാ കപതൃകേ മഡ്യൂസനിയങ്ങളുലട സജതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ഇതനില് മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ കപതൃകേ മഡ്യൂസനിയലാം സജതീകേരനികക്കണ
തനിരൂരങ്ങഭാടനി  ഹജൂര് കേകചരനി നനിലവനിലല തഭാലൂക്കച്ച് ഓഫതീസച്ച്  ആയനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്നതനിനഭാല്  ഇതച്ച്  മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  സജതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിലല പുരഭാവസ്തുക്കള

204 (3295) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  പുരഭാവസ്തുവഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കലപട  നനിലവനിലള്ള
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം ലകേടനിടങ്ങളുലാം ഭൂമനിയുലാം ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം അവയുലട ചേരനിത്രപശ്ചഭാത്തലവുലാം
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഇത്തരത്തനിലള്ള  സ്ഥഭാപനകമഭാ  ലകേടനിടങ്ങകളഭാ  ഭൂമനികയഭാ
അനലഭാധതീനലപട്ടുകപഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  അത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങളനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനലഭാധതീനലപടനിട്ടുലണങ്കനില്  അവ  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് ലപഭാവ്വല് കകേഭാട,  ചേന്ദ്രഗനിരനി കകേഭാട,  അനന്തെപുരലാം
കക്ഷത്രത്തനിലല മഡ്യൂറല് ലപയനിന്റെനിലാംഗുകേളുലാം,  കസ്റ്റഭാണ് ഇനസനിപ്ഷനുലാം,  ഉദനിനൂര് കക്ഷത്രപഭാലകേ
കക്ഷത്ര ലകേഭാടഭാരലാം,  ബന്തെടുക്ക കകേഭാട  എന്നനിവ പുരഭാവസ്തു  വകുപച്ച്  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  പതീലനികക്കഭാടച്ച്  ഗുഹ,  അരനിക്കഭാടനി  കകേഭാട,  പുതനിയ  കകേഭാട
എന്നനിവലയ പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രഭാഥമനികേ
വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  1968-ലല കകേരള  പ്രഭാചേതീന പുരഭാവസ്തു സകങ്കത
പുരഭാവശനിഷ്ട  ആക്ടനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  സഭാരകേങ്ങലളയഭാണച്ച്  സലാംരക്ഷനിത
സഭാരകേങ്ങളഭായനി പ്രഖലഭാപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിക്കുന്നതച്ച്.  പുരഭാവസ്തു
വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  ഒരു  സ്ഥഭാപനവുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  ഭൂമനിയുലാം  അനലഭാധതീനലപടച്ച്
കപഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ചേന്ദ്രഗനിരനി കകേഭാട

205 (3296) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ചേന്ദ്രഗനിരനി  കകേഭാടയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ
കകേവശലാം  എത്ര  ഏക്കര്  സ്ഥലമഭാണുണഭായനിരുന്നതച്ച്;  ആയതച്ച്  അത്ര  തലന്ന  ഇകപഭാഴലാം
നനിലവനിലകണഭാ;
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(ബനി) ഈ കകേഭാടയുലട അറകുറപണനികേളക്കഭായനി കേഴെനിഞ്ഞ മൂന്നച്ച് വര്ഷത്തനിനനിലട എത്ര
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്;  ഈ തുകേ ഇവനിലട ലചേലവഴെനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേഭാട  സന്ദേര്ശനിക്കുന്നവരനില്നനിനലാം  പുരഭാവസ്തു  വകുപച്ച്  ഫതീസച്ച്
ഈടഭാക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വളലര  മകനഭാഹരമഭായ  ഈ  കകേഭാട  നല  നനിലയനില്  സലാംരക്ഷനിചച്ച്
സന്ദേര്ശകേരനില്നനിന്നച്ച്  ലചേറനിയ  ഫതീസച്ച്  ഈടഭാക്കനി  ജനിലയനിലല  പ്രധഭാന  ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  കകേന്ദ്രമഭായനി
ഉയര്തന്നതനിനുളള നടപടനി പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ചേന്ദ്രഗനിരനി  കകേഭാടയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  7.76  ഏക്കര്
സ്ഥലമുണച്ച്. ആയതച്ച് ഇകപഭാഴലാം നനിലവനിലണച്ച്. 

(ബനി)  2014-15,  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  3,00,000  (മൂന്നച്ച്  ലക്ഷലാം)
രൂപയുലട രഭാസസലാംരക്ഷണ പ്രവ കൃത്തനികേളുലാം കൂടഭാലത സ്ട്രക്ചറല് കേണ്സര്കവഷന
പ്രവൃത്തനികേളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  പരനിഗണനയനിലണച്ച്.  2017-18-ലല  Plan  Preparation  Group-ല്
ചേന്ദ്രഗനിരനികക്കഭാടയുലട  ഒന്നഭാലാംഘട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  80  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനിയ്ക്കുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല
ഗതീനബുക്കനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

വകള്ളഭാപള്ളനി സഭാരകേ കുടനികയറ മഡ്യൂസനിയലാം

206 (3297) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിഷപച്ച്  വകള്ളഭാപള്ളനി സഭാരകേ കുടനികയറ  മഡ്യൂസനിയത്തനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  എന്നകത്തക്കച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുന്നലതന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബനിഷപച്ച്  വകള്ളഭാപള്ളനി സഭാരകേ കുടനികയറ മഡ്യൂസനിയത്തനിലന്റെ  20%  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ബനിഷപച്ച് വകള്ളഭാപള്ളനി സഭാരകേ കുടനികയറ മഡ്യൂസനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള 2017 ഡനിസലാംബര് 31-നകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന ലക്ഷലമനിടുന. 
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പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലല കകേഭാടകേള

207 (3298) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  പുരഭാവസ്തുവകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  എത്ര  കകേഭാടകേളുണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കകേഭാടകേളുലട സഭാധഭാരണ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനികേളക്കച്ച് വര്ഷലാം
കതഭാറുലാം എത്ര തുകേയഭാണച്ച് അനുവദനിക്കഭാറുള്ളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മൂളനിയഭാറനിലള്ള  ലപഭാവ്വല്  കകേഭാടയച്ച്  അടുത്ത  കേഭാലത്തച്ച്  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
എത്ര തുകേയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന;  ഈ തുകേ ഉപകയഭാഗനിചച്ച് എലന്തെഭാലക്ക
പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച് ഇവനിലട ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് അഞച്ച് കകേഭാടകേള ഉണച്ച്.
അവ ചുവലട പറയുന:

1. ലപഭാവ്വല് കകേഭാട, മൂളനിയഭാര്

2. ചേന്ദ്രഗനിരനികക്കഭാട, കേളനഭാടച്ച്

3. അരനിക്കഭാടനികക്കഭാട, അരനിക്കഭാടനി

4. പുതനിയകകേഭാട, കഹഭാസ്ദുര്ഗച്ച്

5. ബന്തെടുക്ക കകേഭാട, ബന്തെടുക്ക

(ബനി) പുരഭാവസ്തു വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലള്ള ഏലതങ്കനിലലാം ഒരു പ്രകതലകേ കകേഭാടയുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  പ്രകതലകേമഭായനി  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കഭാറനില.  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിലല
സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേങ്ങളുലടയുലാം സലാംരക്ഷണ/നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് ലപഭാതുവഭായഭാണച്ച്
ബഡ്ജറനില് തുകേ അനുവദനിക്കഭാറുള്ളതച്ച്.

(സനി)  മൂളനിയഭാറനിലള്ള  ലപഭാവ്വല്  കകേഭാടയുലട  സലാംരക്ഷണഭാര്ത്ഥലാം  2014-15
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം, പ്രസ്തുത തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കകേഭാടയുലട  തകേര്ന്ന  ഭഭാഗങ്ങള  ലവട്ടുകേലച്ച് ല്ല്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കല്,
കേഭാവല്പുരയുലട പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള, കകേഭാടയ്ക്കുള്ളനിലല കക്ഷത്രത്തനിനുള്ളനിലല
പുനരുദഭാരണലാം,  കകേഭാടയ്ക്കുള്ളനിലല  കേഭാടുലാം  മറ്റുലാം  വൃത്തനിയഭാക്കല്,  കക്ഷത്രത്തനികലയ്ക്കുള്ള
വഴെനിയുലട നവതീകേരണലാം തുടങ്ങനിയ പ്രവ കൃത്തനികേള നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

208 (3299) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ഐ  .  ബനി  .   സതതീഷച്ച് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പുരഭാവസ്തുവകുപനിലനറ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  വകുപച്ച്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ലലപതൃകേ മഡ്യൂസനിയങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ഏലതലഭാലാം ജനിലകേളനിലഭാണച്ച് ആയതച്ച് സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുളളലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതലഭാലാം  ലലപതൃകേ  സഭാരകേങ്ങളക്കഭാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുളളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ലലപതൃകേലത്തക്കുറനിചച്ച്  മറുനഭാടന  മലയഭാളനികേളക്കച്ച്  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  ലലപതൃകകേഭാത്സവലാം  സലാംഘടനിപനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ സമ്പന്നമഭായ സഭാലാംസ്കഭാരനികേ പഭാരമ്പരലലത്ത
വനിളനികചഭാതുന്ന  പുരഭാവസ്തുക്കളുലടയുലാം  നനിര്മ്മേനിതനികേളുലടയുലാം  സലാംരക്ഷണവുലാം  പഠനവുമഭാണച്ച്
പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ മുഖല ചുമതലകേള.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച് നമ്മുലട സഭാലാംസ്കഭാരനികേ
പഭാരമ്പരലലത്തക്കുറനിചച്ച്  മനസ്സനിലഭാക്കഭാനുലാം  ബനലപട  ദൃശലങ്ങള  കേഭാണഭാനുമഭായനി
പുരഭാവശനിഷ്ടങ്ങള പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുള്ള മഡ്യൂസനിയങ്ങളുലാം  പുരഭാവസ്തു വകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി
പരനിപഭാലനിച്ചു വരുന.  നനിലവനിലള്ള സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണലാം,  നനിലവനിലള്ള
മഡ്യൂസനിയങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണവുലാം  നവതീകേരണവുലാം,  ജനിലഭാ  കപതൃകേ  മഡ്യൂസനിയലാം
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എന്നനിവ  സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  കപതൃകേ  മഡ്യൂസനിയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാകണഭാത്ഘഭാടനലാം,
മടവൂര്പഭാറ ഗുഹഭാകക്ഷത്രലാം പരനിസ്ഥനിതനി സഇൗഹൃദ കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ജനങ്ങളക്കച്ച് തുറന
ലകേഭാടുക്കല്, വനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് എകനിബനിഷന, ലസമനിനഭാര് എന്നനിവയുലാം
വകുപച്ച് സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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(സനി)   സലാംസ്ഥഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാ  കപതൃകേ മഡ്യൂസനിയങ്ങള
സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  പുരഭാവസ്തു  വകുപച്ച്  നടപഭാക്കനി  വരുന.  ആദല
ഘടത്തനില്  8  ജനിലകേളനില്  (തനിരുവനന്തെപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,
പഭാലക്കഭാടച്ച്,  വയനഭാടച്ച്,  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം)  സ്ഥലലാം  കേലണത്തനി  സജതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  മലപ്പുറലാം  ഒഴെനിലകേയുള്ള   മറച്ച്  എലഭാ  കപതൃകേ
മഡ്യൂസനിയങ്ങളുലടയുലാം സജതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. 

(ഡനി)  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്  കകേഭായനിക്കല്  ലകേഭാടഭാരലാം,  തൃപ്പൂണനിതറ  ഹനില്പഭാലസച്ച്  മഡ്യൂസനിയലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  പഴെശ്ശേനിരഭാജഭാ  മഡ്യൂസനിയലാം  എന്നനിവയുലട  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  1379.02  ലക്ഷലാം  അടങ്കല്
തുകേയുള്ള  പദതനിക്കഭായനി  1049.92  ലക്ഷലാം  കകേന്ദ്രവനിഹനിതവുലാം  329.1  ലക്ഷലാം  സലാംസ്ഥഭാന
വനിഹനിതവുമഭാണച്ച്. ഇതനില് നഭാളനിതുവലര 524.96 ലക്ഷലാം കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ) കകേരള കപതൃകകേഭാത്സവലാം 2017 ലഫബ്രുവരനി 25, 26, 27 തതീയതനികേളനില്
കഹദരഭാബഭാദനില് സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം

209 (3300) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല  സ്ഥനിരലാം/എലാം.  പഭാനല്  ജതീവനക്കഭാരുലട
എണ്ണവുലാം ലപനഷനകേഭാരുലട എണ്ണവുലാം എത്ര എന്നച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവുമൂലലാം  സര്വ്വതീസച്ച്
ലവടനിക്കുറയ്ക്കുന്നതഭായ ആകക്ഷപലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. -ക്കച്ച്
വരുമഭാന നഷ്ടലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1/2017-ലല കേണക്കനുസരനിചച്ച്,  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല സ്ഥനിരലാം/
എലാംപഭാനല്  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലപനഷനകേഭാരുലടയുലാം  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  എണ്ണലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

     ജനില സ്ഥനിരലാം എലാംപഭാനല് ലപനഷനകേഭാര്

      (1) (2) (3) (4)

തനിരുവനന്തെപുരലാം 9,586 2,593 12,343

ലകേഭാലലാം 3,904 659 3,955



260       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

(1) (2) (3) (4)

ആലപ്പുഴെ 2,781 580 3,643

പത്തനലാംതനിട 1,599 499 1,714

കകേഭാടയലാം 2,548 603 3,651

ഇടുക്കനി 870 431 499

എറണഭാകുളലാം 4,041 884 4,587

തൃശ്ശൂര് 1,863 455 2,002

പഭാലക്കഭാടച്ച് 1,232 285 971

മലപ്പുറലാം 1,330 449 1,020

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 1,852 289 2,264

വയനഭാടച്ച് 1,374 357 404

കേണ്ണൂര് 1,538 275 1,270

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 823 190 238

ആലകേ 35,341 8,549 38,561

(ബനി) ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവുമൂലലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസച്ച് ലവടനിക്കുറചനിടനില.

(സനി)   കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  -യുലട
വരുമഭാനത്തനില് കനരനിയ കുറവച്ച് സലാംഭവനിചതഭായനി കേഭാണുനണച്ച്.   

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. വഭാങ്ങനിയ ഷഭാസനികേള

210 (3301) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  വഭാങ്ങനിയ ഷഭാസനികേള  എത്രലയണ്ണ ലാം  കബഭാഡനി
നനിര്മ്മേനിചച്ച് പുറത്തനിറങ്ങഭാലത സൂക്ഷനിക്കുനണച്ച്;

(ബനി)  ബനി.എസച്ച്.  4  നനിലവഭാരമനിലഭാത്തതു  കേഭാരണലാം ബസ്സുകേള രജനികസ്ട്രഷന
ലചേയഭാന കേഴെനിയഭാത്ത സ്ഥനിതനി വനികശഷലാം നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില് അതനിനുത്തരവഭാദനികേള ആരഭാണച്ച്;  അവര്ലക്കതനിലര എന്തെച്ച്
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 261

ഉത്തരലാം

(എ)  204 എണ്ണലാം.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല. 

ജനി.പനി.എസച്ച്. ടഭാക്കനിലാംഗച്ച് സനിസ്റ്റലാം

211 (3302) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച് :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലമചലപട  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷയ്ക്കുലാം  സതീസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുമഭായനി

ലപഭാതുഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില് ജനി.പനി.എസച്ച്. ടഭാക്കനിലാംഗച്ച് സനിസ്റ്റലാം സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന

പദതനി ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത്രകകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനകേലാം ലചേലവഭായനി;

(സനി)  ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയ കശഷലാം കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷയനിലലാം  സതീസുരക്ഷയനിലലാം

എന്തെച്ച് പ്രകേടമഭായ മഭാറലാം ഉണഭായനി എന്നച്ച് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ ) പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ബനി) 4 കകേഭാടനി 49 ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സ്ഥഭാപനമഭായ C-DAC-നച്ച്

കകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  നനിശ്ചനിത തുകേയുലട 70 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം C-DAC-നച്ച് നല്കേനിയതനിലന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കസഭാഫച്ച് ലവയര് മുതലഭായ സഭാകങ്കതനികേ സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനി,

പ്രഭാഥമനികേ  നടപടനിലയന്ന  നനിലയനില്  100  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്  വഭാഹനങ്ങളനില്  പരതീക്ഷണ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ജനി.പനി.എസച്ച്.  സ്ഥഭാപനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  നടപടനികേള  നനിരതീക്ഷനിച്ചു

ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതുമഭാണച്ച്. ഇവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് ഇതച്ച് ലപഭാതുവഭാഹനങ്ങളനില്

ഘടനിപനിചതനിനുകശഷകമ  ഇഇൗ  പദതനിലകേഭാണ്ടുള്ള  പൂര്ണ്ണഫലലാം  ലഭനിക്കുകേയുള്ളു.

ആയതനിനുള്ള ദ്രുതഗതനിയനിലള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടന വരുന. 
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ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സച്ച്

212 (3303) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  എത്ര  ലഷഡഡ്യൂളുകേള  ദനിനലാംപ്രതനി
സര്വ്വതീസച്ച് നടതനണച്ച്:

(ബനി) ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലഭാഭകേരമഭാകണഭാ; ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എത്ര പുതനിയ ബസ്സുകേള ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്
കവണനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. യുലട ആഭനിമുഖലത്തനില് 171 എ.സനി. ലഷഡഡ്യൂളുകേളുലാം,
411 കനഭാണ് എ.സനി.  ലഷഡഡ്യൂളുകേളുലാം ഉളലപലട 582 ലഷഡഡ്യൂളുകേളഭാണച്ച് ദനിനലാം പ്രതനി
സര്വ്വതീസച്ച് നടകത്തണതച്ച്.  ആയതനില്  426  ലഷഡഡ്യൂളുകേള  6-3-2017-ല് സര്വ്വതീസച്ച്
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.  പ്രവര്ത്തനലഭാഭത്തനിലഭാണച്ച്.  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 64 പുതനിയ ബസ്സുകേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജച്ച്

213 (3304) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജച്ച് സലാംബനനിച ലപ്രഭാഫ.
സുശതീല്ഖന്ന റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലഭനിചനിടനിലലങ്കനില്  എന്നകത്തക്കച്ച്  ലഭലമഭാകുലമന്നഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  പുനരുദഭാരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലഷഡഡ്യൂള പുനക്രമതീകേരണലാം,  ജതീവനക്കഭാരുലട
പുനര്വനിനലഭാസലാം,  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലര  ഒഴെനിവഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയ  നടപടനിക്രമങ്ങള
ഇകപഭാള നടനവരുനകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് ഇതുസലാംബനമഭായ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയച്ച് ലഭലമഭാകുലമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി&സനി)  പുനരുദഭാരണ  പഭാകക്കജനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  നടപടനികേലളഭാനലാം
സസതീകേരനിചനിടനില.
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ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചവരുലട സര്വ്വതീസച്ച്
ലറഗുലകറകസഷന

214 (3305) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  14-12-2010  തതീയതനിയനിലല  A1/2010  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുലാം  PL17/
036142/11  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഉത്തരവുലാം  പ്രകേഭാരലാം  14-12-2010-നച്ച്  കശഷലാം
ലകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴെനി  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  കജഭാലനിയനിൽ  പ്രകവശനിചവരുലട
സര്വ്വതീസച്ച് റഗുലകറസച്ച് ലചേയഭാത്തതഭായനി ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആറച്ച്  വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി  സര്വ്വതീസച്ച്  ലറഗുലകറകസഷന  നടത്തഭാത്തതനിനഭാല്
കേഭാടഭാക്കട  ഡനികപഭായനിലല  200-ഓളലാം  ജതീവനക്കഭാർ  അനുഭവനിക്കുന്ന  ബുദനിമുടച്ച്
ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഏറവുലാം വലനിയ ലപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് ഒന്നഭായ ലകേ.എസച്ച്.
ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നല്കുന്ന ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട എണ്ണലാം വളലര
കൂടുതലഭാണച്ച്.  ഇഇൗ  കേഭാരണത്തഭാല്  ലകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.-യുലട  സര്വ്വതീസച്ച്  ലവരനിഫനികക്കഷനച്ച്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന.  ഇതുസലാംബനനിച  22-7-2015-ലല  PL4/4913/14  എന്ന
ചേതീഫച്ച് ഓഫതീസച്ച് ഉത്തരവു പ്രകേഭാരലാം  14-12-2010-നുകശഷലാം ലകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴെനി
നനിയമനലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനകേഭാലലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയച്ച്
അതഭാതച്ച് തസ്തനികേയനിലല അനുവദനതീയ ശമ്പള ലസ്കയനിലനില് ശമ്പളലാം നല്കേണലമനലാം,
എന്നഭാല്  ഇനക്രനിലമന്റെച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതുലാം,  കസവനകേഭാലലാം  ക്രമലപടുതന്നതുലാം
ലകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.-യുലട നനിയമന പരനികശഭാധനയച്ച് കശഷലാം മഭാത്രകമ പഭാടുള എനലാം
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില്  പനി.എസച്ച്.സനി.-യുലട  നനിയമന  പരനികശഭാധന  ഘടലാം
ഘടമഭായനി നടന ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  5-9-2013-ലല  കേണക്ടര്മഭാരുലട  അകഡസസച്ച്  റനികവസച്ച്  ലചേകയണ
കേഭാരണത്തഭാല്  ടനി  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളലപട  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമന  പരനികശഭാധന
ലകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില്  ആരലാംഭനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത  നടപടനികേള  ഉടന  തലന്ന
ആരലാംഭനിക്കുലമന്നച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില് നനിന്നച്ച് അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. നനിലവനില് കേഭാടഭാക്കട
യൂണനിറനില് ഏകേകദശലാം  120  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലവരനിഫനികക്കഷന  കൂടനി  നടകത്തണതുണച്ച്.  ടനി
ജതീവനക്കഭാരുലട  ലവരനിഫനികക്കഷന  കരഖകേള  ലകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  അയചനിട്ടുലണങ്കനിലലാം,
ലവരനിഫനികക്കഷന നടപടനികേള ഘടലാംഘടമഭായനി നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  
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ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. യഭാത്രഭാ കേഭാര്ഡച്ച്

215 (3306) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സ്ഥനിരലാം  യഭാത്രക്കഭാർക്കഭായനി  ഏര്ലപടുത്തനിയ  യഭാത്രഭാകേഭാര്ഡച്ച്,
കൂടുതല് വനിപുലലപടുതവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സ്ഥനിരലാം യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി പുതുതഭായനി ഏര്ലപടുത്തനിയ യഭാത്രഭാ
കേഭാര്ഡച്ച്  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനച്ച്  കശഷലാം
മഭാത്രകമ വലകമഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളു. ഇകപഭാള യഭാത്രഭാകേഭാര്ഡുകേള പരതീക്ഷണഭാ
ടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. റഭാന്നനി ഓപകററനിലാംഗച്ച് ലസന്റെര്

216 (3307) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  റഭാന്നനി  ഓപകററനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറനില്  എത്ര
ലഷഡഡ്യൂളുകേളഭാണച്ച്  നനിലവനില്  ഉളളതച്ച്;  ഇതനില്  എത്ര  സര്വ്വതീസുകേള  ഇകപഭാള
നടക്കുനണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഓപകററനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറനിലല  സ്റ്റഭാഫച്ച്  പഭാകറണ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതനുസരനിചച്ച് ഇകപഭാള ഓകരഭാ തസ്തനികേയനിലലാം എത്ര ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവുലണന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  യഭാത്രഭാകക്ലശലാം രൂക്ഷമഭായ മലകയഭാര കമഖലയഭായ റഭാന്നനിയനില് ലപഭാതു
ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനലാം  ലമചലപടുത്തഭാന  റഭാന്നനി  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
ഓപകററനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെര്  വഴെനി  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലളള  ലഷഡഡ്യൂളുകേള  തടസ്സലപടഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  പുതനിയ  സര്വ്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത വനിവനിധ ഡനികപഭാകേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവരുലാം എന്നഭാല്
റഭാന്നനിയനികലക്കച്ച് സ്ഥലലാംമഭാറലാം ആവശലലപടവരുമഭായ ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് സ്ഥലലാം മഭാറലാം
നല്കേഭാതനിരനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ജതീവനക്കഭാരുലട  അഭഭാവലാംമൂലലാം  എ  ക്ലഭാസച്ച്  ലഷഡഡ്യൂളുകേള  കപഭാലലാം
റദ്ദേഭാകക്കണനിവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  റഭാന്നനിയനികലക്കച്ച്  സ്ഥലലാം  മഭാറലാം  ആവശലലപടനിട്ടുളള
മുഴവന ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം സ്ഥലലാംമഭാറലാം നല്കേഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2017  മഭാര്ചച്ച് മഭാസലത്ത കേണക്കച്ച് പ്രകേഭാരലാം  13  ആര്.ടനി.സനി.  ലഷഡഡ്യൂളുകേളുലാം ഒരു
കടക്കച്ച് ഓവര് സര്വ്വതീസുലാം, 2 ജനറലാം സര്വ്വതീസുകേളുലാം ഉളലപലട 16 ലഷഡഡ്യൂളുകേളഭാണച്ച്
ഓപകററച്ച് ലചേയച്ച് വരുന്നതച്ച്.  റഭാന്നനി ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില് 2 കനഭാണ്
എ.സനി.  ജനറലാം  ഉളലപലട  16  ലഷഡഡ്യൂളുകേളഭാണച്ച്  ഉള്ളതച്ച്.  ഇഇൗ  ലഷഡഡ്യൂളുകേള
നടതന്നതനിനഭായനി നനിലവനില് 2 ജനറലാം ബസ്സുകേള ഉളലപലട 19 ബസ്സുകേള ഉണച്ച്.

(ബനി) 

തസ്തനികേ ആവശലമഭായ
ജതീവനക്കഭാര്

നനിലവനിലള്ള ജതീവനക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട
കുറവച്ച്സ്ഥനിരലാം എലാംപഭാനല്

ഇനലസക്ടര്-ഇന-
ചേഭാര്ജച്ച്

... 1 ... ...

ചേഭാര്ജച്ച്മഭാന 1 1 ... ...

കസ്റ്റഷനമഭാസ്റ്റര് ... ... ... ...

ലവഹനിക്കനിള
സൂപര്കവസര്

... 1 ... ...

മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് 3 1 1 1

കഡ്രവര് 44 34 2 8

കേണക്ടര് 44 21 22 1

ലമക്കഭാനനിക്കച്ച് 11 8 2 1

കസ്റ്റഭാര് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് .. ... ... ...

ഗഭാര്ഡച്ച് 3 ... 3 ...

പഡ്യൂണ് ... ... ... ...

(സനി)  മലകയഭാര കമഖലയഭായ പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിലല റഭാന്നനി കമഖലയനിലല
യഭാത്രഭാകക്ലശലാം  പരനിഹരനിക്കണലമന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  റഭാന്നനി  ഓപകററനിലാംഗച്ച്
ലസന്റെര്  15-2-2013-ല്  രൂപതീകേരനിചതച്ച്.  നനിലവനില്  16  സര്വ്വതീസുകേളഭാണച്ച്  വനിവനിധ
കമഖലകേളനിലഭായനി അയചച്ച് വരുന്നതച്ച്. വരുമഭാനലാം കുറവുള്ള സര്വ്വതീസുകേള സലാംസ്ഥഭാനഭാ
ടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചച്ച്  വരനികേയഭാണച്ച്.  വരുമഭാന
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വര്ദനവുലാം, യഭാത്രഭാ സഇൗകേരലവുലാം ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി തുടര് നടപടനികേള എലഭാ
യൂണനിറനിലലാം സസതീകേരനിചച്ച് വരനികേയഭാണച്ച്. ഒറലപട കമഖലയനികലയ്ക്കുലാം മലകയഭാര കമഖലയനി
കലയ്ക്കുമുള്ള  സര്വ്വതീസുകേള  വരുമഭാന  വര്ദനവച്ച്  ലക്ഷലമനിടച്ച്  ടനിപ്പുകേള  പരമഭാവധനി
നഷ്ടലപടഭാത്ത വനിധത്തനില് പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(എഫച്ച്)  റഭാന്നനിയനികലയച്ച്  സ്ഥലലാംമഭാറത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേള ജതീവനക്കഭാരനില്
നനിനലാം ലഭലമഭായഭാല് സ്ഥലലാംമഭാറലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ലപനഷന വനിതരണലാം

217 (3308) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിനലാം റനിടയര് ലചേയവരുലട ലപനഷന
കേഭാരലക്ഷമമഭായ രതീതനിയനില് വനിതരണലാം ലചേയഭാന കേഴെനിയഭാലത വന്നനിടച്ച് എത്ര മഭാസങ്ങളഭാലയന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപനഷന  ആനുകൂലലങ്ങള  മഭാസഭാദലലാം  തലന്ന വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുലാം
കകേഭാര്പകറഷന  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തെനലാം,  ഇതു
പ്രകേഭാരലാം കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016  കമയച്ച് മുതല് ഒകക്ടഭാബര് വലരയുള്ള മഭാസങ്ങലളഭാഴെനിലകേയുള്ള മഭാസങ്ങളനില്
ലപനഷന കേഭാരലക്ഷമമഭായ രതീതനിയനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിചനിടനില.

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.ലയ ലമചലപടുതവഭാന സമഗമഭായ ഒരു പഠന
റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കഭാന  ലഎ.ലഎ.എലാം.-ലല  ലപ്രഭാഫസറഭായ  ശതീ.  സുശതീല്
ഖന്നലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  സമഗ  പഭാകക്കജച്ച്  സലാംബനനിച  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവനക്കഭാരുലട അനലത്ര കസവനലാം

218 (3309) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിന്നച്ച് അവധനിലയടുത്തച്ച് വനികദശതലാം മറച്ച്
സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന എത്രകപരുണച്ച്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാരുലട  അവധനി  റദ്ദേച്ച്  ലചേയച്ച്  സര്വ്വതീസനില്  തനിരനിലകേ
പ്രകവശനിക്കണലമന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സര്വ്വതീസനില്  തനിരനിലകേ
പ്രകവശനിക്കുവഭാന അകപക്ഷ നല്കേനിയവര് എത്രകപരഭാണച്ച്;

(ഡനി)  മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന്റെ  ഈ നടപടനി  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ കേടലക്കണനിയനില്
നനിന്നച്ച് രക്ഷനിക്കുവഭാന ഉതകുന്ന ഒന്നഭാലണന്നച്ച് കേരുതുനകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിനലാം അവധനിലയടുത്തച്ച് വനികദശതലാം, മറച്ച്
സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന 477 ജതീവനക്കഭാര് ഉണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാരുലട  അവധനി  റദ്ദേച്ച്  ലചേയച്ച്  സര്വ്വതീസനില്  തനിരനിലകേ
പ്രകവശനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടനില. 

(സനി&ഡനി) 'ബനി' പനിരനിവനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ഡനികപഭാ

219 (3310) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  യഭാത്രഭാനനിരക്കച്ച്  വര്ദനിപനിചതനിനുകശഷലാം
ദനിനലാംപ്രതനി എത്ര ശതമഭാനലാം അധനികേവരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുനണച്ച്;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തഭാലകേയുളള  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില്  ലഭാഭത്തനിലലാം
നഷ്ടത്തനിലലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഡനികപഭാകേളുലട കപരുവനിവരങ്ങള ജനിലതനിരനിചച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഡനികപഭാകേളനികലക്കച്ച്  അധനികേലാം  ബസ്സുകേള
അനുവദനിക്കഭാന ആകലഭാചേനകയഭാ തതീരുമഭാനകമഭാ കകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ഡനികപഭായനില് അനുവദനിക്കലപട സര്വ്വതീസുകേളനില് എത്ര

ബസ്സുകേളുലട കുറവുലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  2016  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ഡനികപഭായനില്  എത്ര

സര്വ്വതീസുകേള ലവടനിച്ചുരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്; അവ ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(എഫച്ച്)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ഡനികപഭായച്ച്  കേതീഴെനില്  പുതനിയ  സര്വതീസുകേള  അനുവദനിക്കഭാന

തതീരുമഭാനമുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഏലതഭാലക്ക റൂട്ടുകേളനിലലന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  21-12-2016-ലഭാണച്ച്  ഓര്ഡനിനറനി  സര്വ്വതീസുകേളനില്  മനിനനിമലാം  ചേഭാര്ജനില്
ഒരു രൂപയുലട നനിരക്കച്ച് വര്ദനവച്ച് ഉണഭായതച്ച്.  ആയനിനത്തനില് ശരഭാശരനി  23  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട ദനിനലാംപ്രതനി അധനികേവരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുനണച്ച്. 

(ബനി) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല ഒരു ഡനികപഭായുലാം ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.

(സനി)  ലഭാഭ-നഷ്ടലാം പരനിഗണനിക്കഭാലത ഡനികപഭാ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പ്രകദശലത്ത
ടഭാഫനികേച്ച് ഡനിമഭാന്റെച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയഭാണച്ച് ബസ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.

(ഡനി)  നനിലവനിലള്ള  ലഷഡഡ്യൂളുകേള  ഓപകററച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
ബസ്സുകേള നനിലവനിലണച്ച്.

(ഇ)  2016  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം
ലഷഡഡ്യൂളുകേള ലവടനിച്ചുരുക്കനിയനിടനില. 

(എഫച്ച്) പുതനിയ സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ നഷ്ടത്തനില്നനിനലാം കേരകേയറ്റുന്നതനിനച്ച് പദതനി

220  (T 3311) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബച്ച് :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  നഷ്ടത്തനില്നനിനലാം  കേരകേയറ്റുന്നതനിനച്ച്
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്  എലന്തെങ്കനിലലാം  പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുലട  കേഭാരലത്തനില്  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയുമഭായനിട്ടുള്ള  അന്തെരലാം
എത്രയഭാലണന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; അന്തെരത്തനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കറഭാഡച്ച്  ഗതഭാഗത  കഹകവ  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
2014-15  കേണക്കനുസരനിചച്ച് വനിവനിധ സലാംസ്ഥഭാന കറഭാഡച്ച് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലട
ഉലഭാദനക്ഷമതയുമഭായനി  ബനലപട  ചേനില  പ്രധഭാന  ഘടകേങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* മറച്ച്  കസ്റ്ററച്ച്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുമഭായനി  തഭാരതമലലാം
ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ഉലഭാദനക്ഷമത  കുറവഭാണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.
ആര്.ടനി.സനി.-യുമഭായനി ബനലപട പഠനലാം നടതന്നതനിനച്ച് ലപ്രഭാഫ.സുശതീല് ഖന്നലയ
സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ലപനഷനുലാം ശമ്പളവുലാം 

221 (3312) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്
എത്ര  തവണ  യഥഭാസമയലാം  ശമ്പളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാൻ  കേഴെനിയഭാലത  വന;
എന്തെഭാണച്ച് ഈ സ്ഥനിതനിവനികശഷത്തനിനച്ച് ഇടയഭാക്കനിയതച്ച്;

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  യനില്  ലപനഷനുലാം  ശമ്പളവുലാം  മുടങ്ങനിയതനിലന്റെ
കപരനില് മുനകേഭാലങ്ങളനില് നടന്നനിട്ടുള്ള പ്രതനികഷധങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച് ശമ്പള വനിതരണലാം യഥഭാസമയലാം നടത്തഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാത്തതച്ച്;

(ഡനി) ഈ സ്ഥനിതനി വനികശഷലാം ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എന്തെച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  2016  കമയച്ച്,  ആഗസ്റ്റച്ച്
മഭാസങ്ങള  ഒഴെനിലകേയുള്ള  മഭാസങ്ങളനിലല  ശമ്പളലാം  യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ലചേറനിയ കേഭാലതഭാമസലാം വന്നനിട്ടുണച്ച്. മുനകേഭാലങ്ങളനില് എടുത്ത വഭായ്പകേളുലട തനിരനിചടവച്ച്
ഉളലപലടയുള്ള ലചേലവുകേള വരുമഭാനലത്തക്കഭാള അധനികേരനിക്കുന്നതനിനഭാലലാം പ്രതനിദനിന ടനിക്കറച്ച്
വരുമഭാനത്തനില്  കുറവുണഭായനിലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതനിനഭാലമഭാണച്ച്  ശമ്പളലാം  യഥഭാസമയലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്.

(ബനി)   ഉണച്ച്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട വരുമഭാനവുലാം ലചേലവുലാം തമ്മേനില് ലപഭാരുത്ത

ലപടഭാനഭാവഭാത്ത  തരത്തനിലള്ള  അന്തെരമുണച്ച്.  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്

മനിനനിമലാം ചേഭാര്ജച്ച് ഒരു രൂപ കുറചതുലാം പസച്ച് ടു വലരയുള്ള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് സഇൗജനല

യഭാത്ര അനുവദനിചതുലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കച്ച് വന ബഭാദലതയഭായനി.   ലകേ.എസച്ച്.

ആര്.ടനി.സനി.യുലട  കദനലാംദനിന  വരുമഭാനത്തനില്നനിന്നച്ച്  വഭായ്പകേളക്കുള്ള  തനിരനിചടവുലാം

ഡതീസലനിലന്റെ  ലചേലവുലാം  മഭാത്രകമ  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനള്ളു.  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം മനിനനിമലാം ചേഭാര്ജച്ച് ഒരു രൂപ കുറച നടപടനി പനിനവലനിലചങ്കനിലലാം

ലചേലവുകേള വരുമഭാനലത്തക്കഭാള അധനികേരനിക്കുന്നതനിനഭാലലാം പ്രതനിദനിന ടനിക്കറച്ച് വരുമഭാനത്തനില്

കുറവുണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതനിനഭാലലാം  പുതനിയ  വഭായ്പകേള  എടുക്കഭാലത  ശമ്പളലാം

നല്കേഭാനഭാവഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലണച്ച്.  ടനി  വഭായ്പകേള  യഥഭാസമയലാം

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചു കപഭാരുനണച്ച്.

(ഡനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുതന്നതു

സലാംബനനിചച്ച്  പഠനലാം  നടത്തഭാന  ലഎ.ലഎ.എലാം.-ലല  ലപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നലയ

ചുമതലലപടുത്തനി. കൂടഭാലത, ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ

ശഭാകതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന

1000  ബസ്സുകേള അടുത്ത 5  വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച് നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന

ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള  ആദല  ഗഡുവഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന ലചേലവച്ച്. അഞച്ച് വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച് ഭൂരനിഭഭാഗലാം ബസ്സുകേളുലാം സനി.എന.ജനി.

ഇനനത്തനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.  ബസച്ച്  സ്റ്റഭാനഡുകേലള  ആധുനനികേ

വത്കേരനിക്കുകേയുലാം  വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  കമകലജച്ച്,  ലമയനിന്റെനനസച്ച്

തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് ഉത്പഭാദന ക്ഷമത ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം കബക്കച്ച്ഡഇൗണുകേള,

അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  സമയബനനിത  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ

ലകേ.എലാം.പനി.എല്.  ലഭനിക്കുന്ന   കഡ്രവര്മഭാര്ക്കച്ച്  100  രൂപ  1-2-2017  മുതല്  പ്രതനിദനിന

ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നലനിവരുന.  കൂടഭാലത  കബഭാധവത്കേരണ ക്ലഭാസുകേളുലാം  ലടയനിനനിലാംഗുലാം

സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില്നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല്

സമയലാം  പനിനവലനിക്കുന്നതമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിച്ചു  വരുന്നതഭായനി

കേഭാണുകേയുലാം  ഇതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  എലഭാത്തരലാം  റനിപയറുകേളുലാം,  ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം

രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് നടത്തനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 
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ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം 

222 (3313) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ബസച്ച്  ഒന്നനിനച്ച്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാരഭാണച്ച്
നനിലവനിലള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ഈ കതഭാതച്ച്  കുറയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;  അതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് നടതന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ബലസഭാന്നനിനച്ച്  8.7  എന്ന നനിരക്കനിലഭാണച്ച്
ജതീവനക്കഭാര് ഉള്ളതച്ച്. 

(ബനി)  ഇഇൗ കതഭാതച്ച്  കുറയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  ലപ്രഭാഫ.
സുശതീല്  ഖന്നയുലട  പുനരുദഭാരണ  പഭാകക്കജച്ച്  പഠനലാം  സലാംബനനിചച്ച്  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേലള സനി.എന.ജനി.യനികലയച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി

223 (3315) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേലള  സനി.എന.ജനി.-യനികലക്കച്ച്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  വഭാഹനങ്ങളനില് സനി.എന.ജനി.  നനിറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ആദലപടനിയഭായനി
ഏലതഭാലക്ക സ്ഥലങ്ങളനില് ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  ഈ  വര്ഷഭാവസഭാനലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  എത്ര  പഭാസഞര്
വഭാഹനങ്ങള  സനി.എന.ജനി.-യനികലക്കച്ച്  മഭാറഭാനഭാകുലമന്നഭാണച്ച്  കേരുതുന്നതച്ച്;  ഇതനികലക്കുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  പരനിസ്ഥനിതനി സഇൗഹൃദ ഇനനമഭായ കേലാംപ്രസ്സച്ച്ഡച്ച്
നഭാചേസറല്  ഗലഭാസനി  (CNG)കലയച്ച്  മഭാറുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില്
സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം  ലകേഭാചനിയനില്  ലഭലമഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  ഇവ  വഭാഹനങ്ങളനില്
നനിറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ ഡനിലസനസനിലാംഗച്ച് യൂണനിറ്റുകേള നനിലവനില് കകേരളത്തനില്
സ്ഥഭാപനിതമഭായനിടനില.  ലകേഭാചനി  നഗരത്തനില്  സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം  വനിതരണലാം
നടതന്നതനിനച്ച്  വനിതരണഭാവകേഭാശലാം  ലഭനിച  ലഎ.ഒ.സനി.യുമഭായനി  നനിരവധനി  തവണ
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ചേര്ചകേള  നടതകേയുലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട  ആലവ  റതീജനിയണല്  വര്ക്കച്ച്
കഷഭാപനിലലാം,  കതവരയനിലലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ആനയറയനിലലാം,  ലകേഭാലതലാം,  കേണ്ണൂരനിലലാം,
തൃശ്ശൂരനിലലാം  സനി.എന.ജനി.  ഡനിലസനസനിലാംഗച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള  സ്ഥഭാപനിചച്ച്  ഇനനലാം  വനിതരണലാം
നടതന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജനി.
ബസ്സുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനച്ച്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്
നനിനലാം  വഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കനി  നടപ്പു  വര്ഷത്തനില്  ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
50 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ആദല  പടനിയഭായനി  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ആലവ  റതീജനിയണല്

വര്ക്കച്ച്കഷഭാപനിലലാം,  കതവരയനിലലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ആനയറയനിലലാം,  ലകേഭാലതലാം,

കേണ്ണൂരനിലലാം, തൃശ്ശൂരനിലലാം വഭാഹനങ്ങളനില് സനി.എന.ജനി. നനിറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)   പുതനിയ  1000  സനി.എന.ജനി.  ബസുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനഭാണച്ച്  പദതനി

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലട  ലകേഭാചനി  നഗരത്തനില്

പ്രഭാഥമനികേമഭായനി പ്രസ്തുത ഇനനലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ഓടനിക്കഭാവുന്ന 100    ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.

ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടഭാലത  മറച്ച്  സ്ഥലങ്ങളനില്  സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം

ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയച്ച് തനിരുവനന്തെപുരലാം, ലകേഭാലലാം, തൃശ്ശൂര്, കേണ്ണൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് എന്നതീ

നഗരങ്ങളനില് 50 ബസ്സുകേള വതീതലാം നനിരത്തനിലനിറക്കഭാനുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേളുലട ഇനനക്ഷമത

224 (3316) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  എത്ര  ബസ്സുകേളഭാണച്ച്  നനിലവനിലള്ളലതനലാം,

ഇവയനില് എത്ര ബസ്സുകേളഭാണച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് നടതന്നലതനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളുലട ശരഭാശരനി ഇനനക്ഷമത വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ശഭാസതീയ  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഇലലങ്കനില് നടത്തഭാനുകദ്ദേശലമുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച് നനിലവനില് 5824 ബസ്സുകേളുലാം ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്

667  ബസ്സുകേളുമഭാണുള്ളതച്ച്.  ഇതനില്  6-3-2017-ല്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  4734

ബസ്സുകേളുലാം ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട 426 ബസ്സുകേളുലാം സര്വതീസച്ച് നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി) നനിലവനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളുലട ശരഭാശരനി ഇനനക്ഷമത
4.15-ഉലാം  ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുകടതച്ച്  3.06-ഉലാം  ആണച്ച്.  ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സ്റ്റഭാഫച്ച്  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനി  വരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  Fuel  Cell  വതീണ്ടുലാം
രൂപതീകേരനിചച്ച് കകേരളലമഭാടഭാലകേ കഡ്രവര്മഭാര്ക്കുലാം ലമക്കഭാനനിക്കുകേളക്കുലാം പരനിശതീലനലാം
നടത്തനിവരുന.   ഇതു  കൂടഭാലത  Fuel  Card  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ഇതു  പ്രകേഭാരലാം
കഡ്രവര്മഭാലര കബഭാധവത്കേരനിക്കുകേയുലാം ഉയര്ന്ന ലകേ.എലാം.പനി.എല്. കകേവരനിക്കുന്ന
കഡ്രവര്മഭാര്ക്കച്ച്  കപ്രഭാത്സഭാഹനമഭായനി  പ്രതനിദനിന  ഇനലസന്റെതീവഭായനി  100  രൂപ
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തു വരുന. Petroleum Conservation Research Association-ലന്റെ
(PCRA) ആഭനിമുഖലത്തനിലലാം വഭാഹന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളഭായ അകശഭാകേച്ച് കലലഭാന്റെച്ച്, ടഭാറഭാ
കമഭാകടഭാഴച്ച്, വനി.ഇ. ലകേഭാകമഴലല് ലവഹനിക്കനിളസച്ച്, കവഭാളകവഭാ, സ്കഭാനനിയ എന്നനിവയുലട
സഹകേരണകത്തഭാലടയുലാം പരനിശതീലനലാം നലനിവരുനണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള കേഴകേനി വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം

225 (3317) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ഉടമസ്ഥതയനിലള്ള  ബസ്സുകേള  കേഴകേനി
വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നനിലവനില് എന്തെച്ച് സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച് ഉള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  കദനലാംദനിന  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്ന  ബസ്സുകേള
അതഭാതുദനിവസങ്ങളനില് കേഴകേനി വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുതകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കനിയുലാം  റനിപയര്
ലചേയ്തുലാം കൂടുതല് ജനസഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട എലഭാ ബസ്സുകേളുലാം കേഴകേനി വൃത്തനി
യഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഡനികപഭാ തലത്തനില് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇതനിനഭായനി
വനിവനിധ  കശണനിയനില്ലപട  ബസ്സുകേളക്കച്ച്  പ്രകതലകേലാം  പ്രകതലകേലാം  നനിരക്കുകേള
നനിശ്ചയനിചച്ച്  ബസ്സുകേള  കേഴകേനി  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സ്ഥനിരലാം  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം,
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലരയുലാം നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. പയന്നൂര് ഡനികപഭാ

226 (3318) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയന്നൂര്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  എത്ര  ലഷഡഡ്യൂളുകേള
അനുസരനിചഭാണച്ച് ബസ്സച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് നടതന്നതച്ച്; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലഷഡഡ്യൂള  പ്രകേഭാരലാം  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
ബസ്സുകേള പയന്നൂര് ഡനികപഭായനില് ഉകണഭാ; ആയതച്ച് സലാംബനനിച വനിശദവനിവരങ്ങള
നലഭാകമഭാ;

(സനി)  ആവശലമഭായ  ബസ്സനിലലങ്കനില്  അവ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പയന്നൂര് ഡനികപഭായനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട 75 ലഷഡഡ്യൂളുകേളുലാം
ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട 4 ലഷഡഡ്യൂളുകേളുലാം കചേര്ത്തച്ച് 79 ലഷഡഡ്യൂളുകേളഭാണച്ച് നനിലവനിലള്ളതച്ച്.

സൂപര് എകച്ച്പ്രസച്ച് - 2

സൂപര് ഫഭാസ്റ്റച്ച് - 2

(കടക്കച്ച് ഓവര് - 1)

ഫഭാസ്റ്റച്ച് പഭാസഞര്  - 1

(കടക്കച്ച് ഓവര് - 1)

ഓര്ഡനിനറനി - 70

ജനറലാം - 4  

(ബനി)  ലഷഡഡ്യൂള പ്രകേഭാരലാം സര്വ്വതീസച്ച് നടതന്നതനിനച്ച് രണച്ച് സൂപര് എകച്ച്പ്രസച്ച്
ബസ്സുകേളുലട കുറവുണച്ച്. 

(സനി) പുതനിയ ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറങ്ങുന്ന മുറയച്ച് ബസ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളക്കച്ച് കസ്റ്റഭാപച്ച്

227 (3319) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളക്കച്ച്  കസ്റ്റഭാപച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെങ്കനിലലാം പുതനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ;
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(ബനി) ലചേങ്ങന്നൂര്-കേഭായലാംകുളലാം റൂടനില് ലകേഭാലലാം-കതനനി ബസനിനച്ച് കകേഭാടുകുളഞ്ഞനി
ഷഭാപച്ച്  പടനിക്കച്ച്  കസ്റ്റഭാപച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതു  സലാംബനനിച  നഭാട്ടുകേഭാരുലട  നനികവദനത്തനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് തതീരുമഭാനലാം കവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സ്ഥലത്തച്ച്  കസ്റ്റഭാപച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങ്കനിലലാം  തടസ്സമുകണഭാ;
ഈ  സ്ഥലത്തച്ച്  നഭാട്ടുകേഭാരുലട  ആവശലപ്രകേഭാരലാം  എന്നച്ച്  സകറഭാപച്ച്  അനുവദനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലമന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇല.

(ബനി&സനി)  പ്രസ്തുത  റൂടനില്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്നതച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  കസ്റ്റഭാപച്ച്  ഓര്ഡനിനറനി
ലചേയനിന സര്വ്വതീസച്ച് ആണച്ച്. കകേഭാടുകുളഞ്ഞനി ഷഭാപച്ച് പടനിക്കച്ച് നനിനലാം ഏകേകദശലാം 500
മതീറര് അകേലല കകേഭാടുകുളഞ്ഞനി ജലാംഗ്ഷനനിലലാം, 600  മതീറര് അകേലല ഒടഭാഫതീസനിലലാം
നനിലവനില് കസ്റ്റഭാപച്ച്  ഉണച്ച്.  ആയതനിനഭാല് ടനി  സ്ഥലത്തച്ച്  കസ്റ്റഭാപച്ച്  അനുവദനിക്കുവഭാന
നനിലവനില് കേഴെനിയനില. 

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളുലടയുലാം ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം എണ്ണലാം  

228 (3320) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് എത്ര ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളഭാണച്ച് ഉള്ളലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  ബസ്സുകേളഭാണച്ച്  നനിലവനില്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്നലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാരഭാണച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  ഉള്ളലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനിയഭാണച്ച്  ഉള്ളതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  നനിലവനില്  5824  ബസ്സുകേളുലാം  ലകേ.യു.ആര്.
ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  667 ബസ്സുകേളുമഭാണുള്ളതച്ച്. 

(ബനി)  ഇതനില്  6-3-2017-ല് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  4734  ബസ്സുകേളുലാം
ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട 426 ബസ്സുകേളുലാം സര്വതീസച്ച് നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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(സനി) 1/2017-ലല കേണക്കനുസരനിചച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിലവനില്
35341 സ്ഥനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം, 8549 എലാംപഭാനല് ജതീവനക്കഭാരുലാം ഉണച്ച്. 

(ഡനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  എലഭാ ജനിലകേളനിലമഭായനി  172  ലഹക്ടര്  90
ആര്  ഭൂമനിയുണച്ച്.  ജനിലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലള്ള  ഭൂമനിയുലട  ലനിസ്റ്റച്ച്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

229 (3321) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  2016  നവലാംബറനിനച്ച്
കശഷലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചലതന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളനിലൂലട
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ലമഭാത്തലാം വരുമഭാനത്തനില് എത്രശതമഭാനലാം വര്ദനവച്ച് ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  കകേഭാർപകറഷൻ  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  നല്കുന്ന
ഡതീസല് വനിലന നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കഭാന ധനവകുപനികനഭാടച്ച് അഭലര്ത്ഥന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിരവധനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിചച്ച്  വരുന.  കൂടുതല് യഭാത്രക്കഭാലര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  പണരഹനിത  ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം
ഭഭാഗമഭായനി ടഭാവല് കേഭാര്ഡച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സതീ
സുരക്ഷഭാ നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനന്തെപുരലാം സനിറനിയനില് രണച്ച് പനിങ്കച്ച് ബസ്സുകേള
ഇതനികനഭാടകേലാം  തലന്ന  സര്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  സമഭാന്തെര  സര്വ്വതീസുകേള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം  കപഭാലതീസുലാം  കചേര്ന്നച്ച്  സ്കസഭാഡച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം,  ആയതച്ച്  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചതുമൂലലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.
ടനി.സനി.-യുലട  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയച്ച്  തഭാലഴെ
പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനമുള്ള  ലഷഡഡ്യൂളുകേള  വരുമഭാന  വര്ദനവനിനഭായനി  പുനനഃക്രമതീ
കേരനിക്കുവഭാനുലാം  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചതച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ടനി
സര്വ്വതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കമഖലഭാ  അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  യൂണനിറധനി
കേഭാരനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പുനനഃക്രമതീകേരണലാം

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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നടന  വരുന്നതനിനഭാലലാം  ലഭാഭകേരമലഭാത്ത  സര്വ്വതീസുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനിലഭാ
ത്തതനിനഭാലലാം  ടനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമൂലലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  ലഭാഭലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ
എനള്ള  വനിവരലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  പരനിസ്ഥനിതനി  സഇൗഹൃദ
ഇനനമഭായ  കേലാംപ്രസ്സച്ച്ഡച്ച്  നഭാചേസറല്  ഗലഭാസനി  (CNG)-കലയച്ച്  മഭാറുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഓഫച്ച്-കറഭാഡച്ച്  നനിരക്കച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പകേല്  സമയങ്ങളനില്  പരമഭാവധനി  വഭാഹനങ്ങള  സര്വ്വതീസനിനച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേരളത്തനിലല എലഭാ ഡനികപഭാകേളനിലലാം രഭാത്രനികേഭാല ലമയനിന്റെനനസച്ച്
ആരലാംഭനിച്ചു  കേഴെനിഞ.  ഇനന  ക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉയര്ന്ന
ലകേ.എലാം.പനി.എല്.  കകേവരനിക്കുന്ന കഡ്രവര്മഭാര്ക്കച്ച് കപ്രഭാത്സഭാഹനമഭായനി പ്രതനിദനിന
ഇനലസന്റെതീവഭായനി  100  രൂപ  നലനി  വരുന.  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
സ്ഥനിതനി ലമചലപടുത്തഭാന സര്വ്വതീസച്ച് ഓപകറഷന കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച് ടനിക്കറച്ച് വരുമഭാനത്തനിനു പുറലമ,  ബസച്ച് കസ്റ്റഷനുകേളനിലല
സ്റ്റഭാളുകേള,  കേഭാന്റെതീന,  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  കകേഭാലാംപകനിലല മുറനികേള എന്നനിവ കലലലാം/ലടണര്
മുകഖന വഭാടകേയച്ച്  നല്കേനിയുലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലലാം  ബസ്സച്ച്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം
പരസലലാം പതനിക്കുന്നതനിനച്ച് ലടണര് മുകഖന കലസനസനിലയ കേലണത്തനി നല്കേനിയതച്ച്
വഴെനിയുലാം,  കകേഭാഫതീലവനഡനിലാംഗച്ച് ലമഷതീന,  എ.ടനി.എലാം.  എന്നനിവ സ്ഥഭാപനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനി
പനിക്കുവഭാന സ്ഥലലാം വഭാടകേയച്ച് നല്കുന്നതനിലൂലടയുലാം ലകേഭാറനിയര് സര്വതീസച്ച് നടത്തനിയുലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച് ടനിക്കറനിതര വരുമഭാനലാം ലഭനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളനിലൂലട
മഭാത്രലാം  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ലമഭാത്തലാം  വരുമഭാനത്തനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  വര്ദനവച്ച്  ശതമഭാനലാം
കേണക്കഭാക്കുകേ പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.

(സനി) ഉണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട സമഗപുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജച്ച്

230 (3322) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട കേടഭഭാരലാം ഏലറടുക്കുലാം, സമഗപുനരുദഭാരണ
പഭാകക്കജച്ച്  നടപനിലഭാക്കുലാം,  സമയബനനിതമഭായനി  ലപനഷന  ലഭനിക്കുലമന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുതലാം
എന്നതീ ഇടതുമുന്നണനി പ്രകേടന പത്രനികേയനിലല വഭാഗഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഇതുവലര ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  നടപടനിയുലാം  സസതീകേരനിചനിടനിലലങ്കനില്  ഇതനിനുളള
കേഭാരണലാം എന്തെഭാണച്ച്;

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്
എലന്തെങ്കനിലലാം പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2011-16  കേഭാലഘടത്തനില്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  പ്രകതലകേ
ധനസഹഭായമഭായനി എന്തെച്ച് തുകേയഭാണച്ച് അനുവദനിചനിരുന്നതച്ച്? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുതന്നതു
സലാംബനനിചച്ച്  പഠനലാം  നടത്തഭാന  ലഎ.ലഎ.എലാം.-ലല  ലപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നലയ
ചുമതലലപടുത്തനി.  കൂടഭാലത,  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ലകേ.എസച്ച്.
ആര്.ടനി.സനി.-ലയ ശഭാകതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  1000  ബസ്സുകേള  അടുത്ത  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണച്ച്  നനിരത്തനിലനി
റക്കുവഭാനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള ആദല ഗഡുവഭായനി 50 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന ലചേലവച്ച്.  അഞ്ചു വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് ഭൂരനിഭഭാഗലാം ബസുകേളുലാം
സനി.എന.ജനി. ഇനനത്തനികലയച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്. ബസച്ച് സ്റ്റഭാനഡുകേലള
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  കമകലജച്ച്,
ലമയനിന്റെനനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദന  ക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കബക്കച്ച്ഡഇൗണുകേള, അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സമയബനനിത കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി
തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ ലകേ.എലാം.പനി.എല്. ലഭനിക്കുന്ന കഡ്രവര്മഭാര്ക്കച്ച് 100 രൂപ 1-2-2017 മുതല്
പ്രതനിദനിന  ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നലനിവരുന.  കൂടഭാലത  കബഭാധവത്കേരണ  ക്ലഭാസുകേളുലാം
ലടയനിനനിലാംഗുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില്നനിനലാം
ബസ്സുകേള പകേല് സമയലാം പനിനവലനിക്കുന്നതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനച്ച് നഷ്ടലാം സലാംഭവനിച്ചു
വരുന്നതഭായനി കേഭാണുകേയുലാം ഇതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് എലഭാത്തരലാം റനിപയറുകേളുലാം,
ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണച്ച് നടത്തനി വരുന്നതച്ച്. 

(ബനി) (എ) പനിരനിവനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

(സനി)  ലപനഷന  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയനിരുന്ന  വഭായ്പ
20 കകേഭാടനി രൂപയനില്നനിനലാം 8/2016 മുതല് 27.5 കകേഭാടനി രൂപയഭായുലാം 2/2017 മുതല്
ടനി തുകേ 30 കകേഭാടനി രൂപയഭായുലാം വര്ദനിപനിചച്ച് നലനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
അനുവദനിച ധനസഹഭായലത്ത സലാംബനനിച വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ഇനന ലചേലവച്ച് 

231 (3323) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ലചേലവനിനത്തനിലല ഏറവുലാം കൂടനിയ ഇനമഭായ
ഇനന ലചേലവച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രഖലഭാപനിച പദതനികേള എലന്തെലഭാമഭായനിരുന;

(ബനി)  ബസ്സുകേള സനി.എന.ജനി.  ഇനനത്തനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി  ഇതുവലര
എലന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി ; ജര്മ്മേന കേമ്പനനിയുമഭായനി ഉണഭാക്കനിയ കേരഭാര്
പ്രകേഭാരലാം  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറങ്ങനിതടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ബസ്സുകേളുലട  വനില  മറച്ച്  ബസ്സുകേളുലട  വനിലയുമഭായനി  തഭാരതമല
ലപടുതകമ്പഭാള അധനികേമുകണഭാ;  ഇതച്ച്  ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  അധനികേ ബഭാധലതയഭാകേഭാലത
ഇനനക്ഷമതയുലട  വലതലഭാസലാം  വഴെനി  നനികേത്തഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാകണഭാ  എന്നച്ച്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇനന ക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സ്റ്റഭാഫച്ച്
ലടയനിനനിലാംഗച്ച് ലസന്റെറുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.
കൂടഭാലത  Fuel  Cell  വതീണ്ടുലാം  രൂപതീകേരനിചച്ച്  കകേരളലമഭാടഭാലകേ  കഡ്രവര്മഭാര്ക്കുലാം
ലമക്കഭാനനിക്കുകേളക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  നടത്തനിവരുന.   ഇതുകൂടഭാലത  Fuel  Card
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ഇതു പ്രകേഭാരലാം കഡ്രവര്മഭാലര കബഭാധവത്കേരനിക്കുകേയുലാം ഉയര്ന്ന
ലകേ.എലാം.പനി.എല്.  കകേവരനിക്കുന്ന കഡ്രവര്മഭാര്ക്കച്ച് കപ്രഭാത്സഭാഹനമഭായനി പ്രതനിദനിന
ഇനലസന്റെതീവഭായനി  100  രൂപ നലനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. Petroleum Conservation
Research  Association-ലന്റെ  (PCRA)  ആഭനിമുഖലത്തനിലലാം  വഭാഹന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളഭായ
അകശഭാകേച്ച്  കലലഭാന്റെച്ച്,  ടഭാറഭാ  കമഭാകടഭാഴച്ച്,  വനി.ഇ.  ലകേഭാകമഴലല്  ലവഹനിക്കനിളസച്ച്,  കവഭാളകവഭാ,
സ്കഭാനനിയ  എന്നനിവയുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നലനി
വരുനണച്ച്.

(ബനി) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. പരനിസ്ഥനിതനി സഇൗഹൃദ ഇനനമഭായ കേലാംപ്രസ്സച്ച്ഡച്ച്
നഭാചേസറല്  ഗലഭാസനി  (CNG)കലയച്ച്  മഭാറുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില്
സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം  ലകേഭാചനിയനില്  ലഭലമഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  ഇവ  വഭാഹനങ്ങളനില്
നനിറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ ഡനിലസനസനിലാംഗച്ച് യൂണനിറ്റുകേള നനിലവനില് കകേരളത്തനില്
സ്ഥഭാപനിതമഭായനിടനില.  ലകേഭാചനി  നഗരത്തനില്  സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം  വനിതരണലാം
നടതന്നതനിനച്ച്  വനിതരണഭാവകേഭാശലാം  ലഭനിച  ലഎ.ഒ.സനി.-യുമഭായനി  നനിരവധനി  തവണ
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ചേര്ചകേള നടതകേയുലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ആലവ റതീജനിയണല് വര്ക്കച്ച്
കഷഭാപനിലലാം,  കതവരയനിലലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ആനയറയനിലലാം  ലകേഭാലതലാം  കേണ്ണൂരനിലലാം
തൃശ്ശൂരനിലലാം  സനി.എന.ജനി.  ഡനിലസനസനിലാംഗച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള  സ്ഥഭാപനിചച്ച്  ഇനനലാം  വനിതരണലാം
നടതന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജനി.
ബസ്സുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനച്ച്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്
നനിനലാം വഭായ്പയഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപ്പു വര്ഷത്തനില് സനി.എന.ജനി. ബസ്സുകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ബസ്സുകേള
സനി.എന.ജനി. ഇനനത്തനികലയച്ച് മഭാറ്റുന്നതുമഭായനി ബനലപടച്ച് ജര്മ്മേന കേമ്പനനിയുമഭായനി
കേരഭാര് ഉണഭാക്കനിയനിടനില. 

(സനി)  ഉണച്ച്.  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേളക്കച്ച്  മറച്ച്  ബസുകേളുലട  വനിലയുമഭായനി
തഭാരതമലലപടുതകമ്പഭാള വനില അധനികേമഭായനി വരുലാം. ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട അധതീനതയനിലഭാണച്ച്.  ഇനന ലചേലവനില് ലഭാഭലാം വരുലമന്നഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്  കകേരളത്തനില്  ലഭലമഭാകുന്ന  സനി.എന.ജനി.-യുലട  വനില
അറനിഞ്ഞഭാല് മഭാത്രകമ ഇതച്ച് കൃതലമഭായനി പറയുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട വഭായ്പഭാ ബഭാദലത  

232 (3324) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.ടനി.ഡനി.എഫച്ച്.സനി.-യനില് നനിനലാം നനിലവനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
എടുത്തനിട്ടുളള  വഭായ്പയുലട  വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;  ഏതനിലനലഭാമഭാണച്ച്  വഭായ്പ  എടുത്തനിട്ടുളളതച്ച്;
എത്ര ശതമഭാനലാം പലനിശയഭാണച്ച് വഭായ്പ എടുത്തനിട്ടുളളതച്ച്; ഇഇൗയനിനത്തനില് പ്രതനിവര്ഷലാം
ഒടുകക്കണ്ടുന്ന പലനിശ എത്രയഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കകമഭാ;

(ബനി)  ഹഡ്കകേഭാ,എല്.ഐ.സനി.  എന്നതീ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.
ആര്.ടനി.സനി.  വഭായ്പ  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  പലനിശ  ഉളലപലട  ആയതനിലന്റെ  വനിശദ
വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) വളലര കൂടനിയ നനിരക്കനിലളള പലനിശ ഒഴെനിവഭാക്കനി ചുരുങ്ങനിയ നനിരക്കനിലളള
പലനിശ സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.റനി.ഡനി.എഫച്ച്.സനി.-യനില് നനിന്നച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. എടുത്തനിട്ടുള്ള
വഭായ്പയനില്  501.44  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വഭായ്പഭാ  തുകേ  റതീവര്ക്കച്ച്  ലചേയ  പ്രകേഭാരലാം,
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  ലകേ.റനി.ഡനി.എഫച്ച്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  നലനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്
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സലാംബനനിച  റതീകേണ്സനിലനികയഷന  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷകമ  ലകേ.റനി.
ഡനി.എഫച്ച്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  എടുത്ത  വഭായ്പ  തുകേയുലട  കൃതലമഭായ
കേണക്കച്ച് ലഭനിക്കുകേയുള്ളു. 

പ്രവര്ത്തന മൂലധന ലചേലവുകേളക്കു കവണനിയഭാണച്ച് ടനി വഭായ്പ എടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  31-1-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.* 

(സനി) ഉണച്ച്. ചുരുങ്ങനിയ പലനിശ നനിരക്കനിലള്ള വഭായ്പകേള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിവനിധ ധനകേഭാരലസ്ഥഭാപനങ്ങലള സമതീപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.യുലട പ്രവര്ത്തനലാം  

233 (3325) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുലട
കറഭാഡച്ച്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ലചേയച്ച്
പഠനകമഭാ റനികപഭാര്കടഭാ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഠനത്തനിലല വസ്തുതകേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സ്ഥഭാപനലാം  എന്ന  നനിലയനില്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് കകേലക്കഭാള്ളുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജതീവനക്കഭാര് ഡഡ്യൂടനി സമയത്തച്ച് തനിരനിചറനിയൽ കേഭാര്ഡച്ച് ധരനിക്കണലമന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  മറ്റുലാം  നല്കുന്ന  യഭാത്രഭാ
സഇൗജനലത്തനിനച്ച്  പകേരമഭായനി  ബഡ്ജറനില്  പ്രകതലകേ  ഫണച്ച്  വകേയനിരുതന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുതന്നതു
സലാംബനനിചച്ച്  പഠനലാം  നടത്തഭാന  ലഎ.ലഎ.എലാം.-ലല  ലപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നലയ
ചുമതലലപടുത്തനി.  കൂടഭാലത,  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ലകേ.എസച്ച്.
ആര്.ടനി.സനി.-ലയ ശഭാകതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പ്രകൃതനി  സഇൗഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  1000  ബസ്സുകേള  അടുത്ത  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണച്ച്  നനിരത്തനിലനിറ
ക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ വഭാതകേലാം ഇനനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള ആദല ഗഡുവഭായനി 50 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന ലചേലവച്ച്.  അഞ്ചു വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് ഭൂരനിഭഭാഗലാം ബസ്സുകേളുലാം
സനി.എന.ജനി. ഇനനത്തനികലയച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്. ബസച്ച് സ്റ്റഭാനഡുകേലള
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  കമകലജച്ച്,
ലമയനിന്റെനനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദന  ക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കബക്കച്ച്ഡഇൗണുകേള, അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സമയബനനിത കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി
തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ ലകേ.എലാം.പനി.എല്. ലഭനിക്കുന്ന കഡ്രവര്മഭാര്ക്കച്ച് 100 രൂപ 1-2-2017 മുതല്
പ്രതനിദനിന ഇനലസന്റെതീവച്ച് നലനിവരുന.  കൂടഭാലത കബഭാധവത്കേരണ ക്ലഭാസുകേളുലാം ലടയനിനനിലാംഗുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില്നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല്
സമയലാം  പനിനവലനിക്കുന്നതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിച്ചു  വരുന്നതഭായനി
കേഭാണുകേയുലാം  ഇതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  എലഭാത്തരലാം  റനിപയറുകേളുലാം,  ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണച്ച് നടത്തനി വരുന്നതച്ച്. 

(ഡനി)   ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാര്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡച്ച്  ഡഡ്യൂടനി
സമയത്തച്ച്  ധരനിക്കണലമന്ന  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  24-11-2015-ലല  LR7/005511/
2015 പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  ലപനഷന വനിതരണത്തനിനുലാം മൂലധന നനികക്ഷപത്തനിനുമഭായനി പരമഭാവധനി
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  പഭാന,  കനഭാണ്  പഭാന  ഫണച്ച്  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കനി  വരുന്നതനിനഭാല്
പ്രകതലകേ ഫണച്ച് വകേയനിരുതന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട യഭാത്രഭാകേഭാര്ഡുകേള  

234 (3326) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിൽ  സ്ഥനിരലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി  യഭാത്രഭാകേഭാര്ഡുകേള
എന്ന പരനിഷ്കഭാരകത്തഭാടച്ച് ലപഭാതുജനങ്ങളുലട തഭാലരലലാം കപ്രഭാത്സഭാഹജനകേമഭാകണഭാ;

(ബനി)  നഷ്ടത്തനികലഭാടുന്ന ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ രക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇപ്രകേഭാരമുളള
നൂതന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  യഭാത്രഭാകേഭാര്ഡുകേളക്കച്ച്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്  വലനിയ  സസതീകേഭാരലത
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതച്ച് തനികേച്ചുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹജനകേമഭാണച്ച്. 

(ബനി)   ഇപ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  സഇൗകേരലപ്രദവുലാം  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്
ലഭാഭകേരവുമഭാകുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസുകേള  

235(3327)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വതീസുകേള  ജനസഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ദതീര്ഘദൂര  ബസ്സുകേളനില്  ഓണ്കലന  റനിസര്കവഷന
സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വതീസുകേള  ജനസഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഓണ്കലന
റനിസര്കവഷന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  മുനകൂറഭായനി  ടനിക്കറച്ച്  ബുക്കച്ച്
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് മറച്ച് സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലല 6 കേഇൗണറുകേള ഉളലപലട 24 കേഇൗണറുകേള
ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത 14 കപ്രവറച്ച് ഫഭാകഞസനികേളുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  സബ്സനിഡനിയറനി  കകേഭാര്പകറഷനഭായ  ലകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളനിലലാം മുനകൂര് ടനിക്കറച്ച് ബുക്കച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പണലാം കേയനില് കേരുതഭാലത തലന്ന കേഭാര്ഡച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  യഭാത്ര ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
ടഭാവല്  കേഭാര്ഡച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  നഭാലതരലാം  ടഭാവല്  കേഭാര്ഡുകേളഭാണച്ച്  നനിലവനിലള്ളതച്ച്.  സതീകേളക്കച്ച്
മഭാത്രമഭായനി  പനിങ്കച്ച്  ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കനി.  പരനിസ്ഥനിതനി  സഇൗഹൃദ ഇനനമഭായ
സനി.എന.ജനി.  ഉപകയഭാഗനികചഭാടുന്ന  1000  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നലനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ഗരുഡ മഹഭാരഭാജ സര്വ്വതീസനിനച്ച് ചേഭാലക്കുടനിയനില് കസ്റ്റഭാപച്ച് 

236 (3329) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  നടതന്ന  അന്തെര്സലാംസ്ഥഭാന  സര്വ്വതീസഭായ  ഗരുഡ
മഹഭാരഭാജ  സര്വ്വതീസനിനച്ച്  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  കസ്റ്റഭാപച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇ-ടനിക്കറച്ച്
റനിസര്കവഷന സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില് ചേഭാലക്കുടനി കബപഭാസനില് കസ്റ്റഭാപച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഓണ്കലന
റനിസര്കവഷന സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ ഫണച്ച്

237(3330) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷഭാ ഫണനില്നനിനലാം ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായഭാണച്ച്
നനിലവനില് പണലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡുകേളുലട  അറകുറപണനികേളക്കുലാം  നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  കറഭാഡച്ച്
സുരക്ഷഭാ  ഫണനില്നനിനലാം  പണലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്
ആയതനിനു കവണ നടപടനിക്രമങ്ങള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2007-ലല  കകേരള  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷ  അകതഭാറനിറനി  ആക്ടനിലന്റെ  13-ാം
വകുപനുസരനിചച്ച്  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  ഫണച്ച്  തഭാലഴെപറയുന്ന  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്: 

• കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ പരനിപഭാടനികേളക്കച്ച് 

• കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷ സലാംബനനിച കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനിക്കച്ച് 

• കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷയുമഭായനി ബനലപട ഉപകേരണങ്ങളുലട വഭാങ്ങലകേളക്കച്ച് 

• കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷ സലാംബനനിചച്ച് പദതനികേളനികന്മലള്ള അലാംഗതീകൃത
പഠനങ്ങളക്കുലാം ഗകവഷണത്തനിനുലാം ഫണച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച്

• കടഭാമ-ലകേയര് പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം ബനലപട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം

• അകതഭാറനിറനിയുലട ഭരണപരമഭായ ലചേലവുകേളക്കച്ച്

• അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് യുകലമന്നച്ച് കതഭാനന്ന കറഭാ ഡച്ച്  സുരക്ഷയുമഭായനി
ബനലപട കേഭാരലങ്ങളക്കുള്ള ലചേലവനിനച്ച്

• നനിര്ണ്ണയനികചക്കഭാവുന്ന മകറലതങ്കനിലലാം ആവശലത്തനിനലാം

(ബനി)  അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്  യുകലമന്നച്ച്  കതഭാനന്നപക്ഷലാം അറകുറപണനികേളക്കുലാം
നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

ലഹവനി ലവഹനിക്കനിളസച്ച്/ഗുഡ്സച്ച് വഭാഹനങ്ങള എന്നനിവമൂലമുണഭാകുന്ന
അപകേടങ്ങള

238 (3331) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഓടുന്ന  ലഹവനി  ലവഹനിക്കനിളസച്ച്/ഗുഡ്സച്ച്  വണനികേള
എന്നനിങ്ങലനയുള്ള  വലനിയ  വഭാഹനങ്ങള  പലതരത്തനിലള്ള  അപകേടമുണഭാക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇങ്ങലനയുള്ള  വണനികേളനില്  കഡ്രവര്  മഭാത്രമഭാണുള്ളലതന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വഭാഹനങ്ങളനില്  ക്ലതീനര്മഭാര്  നനിര്ബനമഭായുലാം  ഉണഭായനിരനി
യണലമനള്ളതനിനച്ച്  അടനിയന്തെര  ഉത്തരവനിറക്കനി  അപകേടങ്ങള  കുറയഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വലനിയ  വഭാഹനങ്ങളനില്  അമനിതഭഭാരലാം  കേയറനി  മൂടനിലക്കടനി  കപഭാകുന്നതച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന എലന്തെങ്കനിലലാം സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇങ്ങലനയുള്ള  കേള്ള  വഭാഹനങ്ങള  രഭാത്രനി  12  മണനിക്കുലാം  രഭാവനിലല  6
മണനിക്കുലാം ഇടയനിലഭാണച്ച് കറഭാഡുകേളനില് കൂടനി അമനിത കവഗത്തനില് ഓടുന്നലതന്ന വസ്തുത
മനസ്സനിലഭാക്കനി,  ഇതച്ച് കുറമറതഭാക്കഭാന രഭാത്രനി സ്കസഭാഡനിലന നനിയമനിക്കഭാന നടപടനികേള
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി) ഉണച്ച്. കകേരള കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചേടലാം 368 പ്രകേഭാരലാം എലഭാ ലഹവനി
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  20  വയസ്സനില്  അധനികേലാം  പ്രഭായമുള്ള  ഒരു  സഹഭായനിലയങ്കനിലലാം
ഉണഭാകേണലാം  എന്നച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുകമ്പഭാള  കഡ്രവര്ക്കച്ച്
പനിന്നനില്നനിനവരുന്ന വഭാഹനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരലാം നല്കുവഭാന ഇകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ
കസവനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനഭാണച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
അപകേടങ്ങള കുറയഭാനുള്ള നടപടനികേള ശകനിലപടുതലാം.

(ഡനി)  വലനിയ  വഭാഹനങ്ങളനില്  അമനിതഭഭാരലാം  കേയറനി  മൂടനിലക്കടനി  കപഭാകുന്ന
വഭാഹനങ്ങലള  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  പരനികശഭാധനയച്ച്  വനികധയമഭാക്കഭാറുണച്ച്.  ആയതനില്
ക്രമകക്കടച്ച് കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നപക്ഷലാം  വഭാഹനത്തനിലനതനിലര നനിയമ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.

(ഇ)  അമനിതഭഭാരലാം  കേയറനി  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  കപഭാകുന്ന  വഭാഹനങ്ങലള
പരനികശഭാധനിക്കഭാന വകുപച്ച് രഭാത്രനികേഭാല സ്കസഭാഡനിലന നനിലവനില് നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.

തനിരു-ലകേഭാചനി ബസച്ച് സര്വ്വതീസച്ച്

239 (3332) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളത്തച്ച്  ആരലാംഭനിച  തനിരു-ലകേഭാചനി  ബസച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  ഇകപഭാള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത ബസ്സുകേളുലട  സമയക്രമത്തനിലള്ള അപഭാകേതമൂലലാം  നഷ്ടത്തനിലഭാലണന്ന
കേഭാരണത്തഭാല് ലഷഡഡ്യൂളുകേള റദ്ദേഭാക്കഭാറുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  തനിരു-ലകേഭാചനി  ബസച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളത്തച്ച്  ആരലാംഭനിച  തനിരു-ലകേഭാചനി  ബസച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  ഇകപഭാള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടക്കുനണച്ച്.  എറണഭാകുളലാം കമഖലയനില് ആലകേ 68 തനിരു-ലകേഭാചനി
ലഷഡത്യുളുകേളക്കച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനില് ശരഭാശരനി  44  ലഷഡഡ്യൂളുകേള
ദനിവസലാംപ്രതനി നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ലഷഡഡ്യൂളുകേലളഭാനലാം  തലന്ന  സ്ഥനിരമഭായനി  റദ്ദേഭാക്കഭാറനില.  വരുമഭാനക്കുറവുള്ള
ലഷഡഡ്യൂളുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചച്ച്  വരുമഭാന കൂടുതലള്ള ലഷഡഡ്യൂളുകേളഭാക്കനി  സര്വ്വതീസച്ച്
നടതന്നതനിനച്ച്  കവണനിയഭാണച്ച്  ലഷഡഡ്യൂളുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  വരുമഭാന  വര്ദനവച്ച്
ഉകദ്ദേശനിചച്ച്  ലഷഡഡ്യൂളുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  പ്രധഭാനലപട  എലഭാ  ടനിപ്പുകേളുലാം
നനിലനനിര്തവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  തനിരു-ലകേഭാചനി  ബസച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
യഭാത്രഭാകക്ലശലാം  രൂക്ഷമഭായ  കമഖലകേളനികലക്കുലാം,  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  മഭാത്രലാം
ആശയനിക്കുന്ന  കമഖലകേളനികലക്കുലാം  യഭാത്രക്കഭാരുലട  ആവശലലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  സര്വ്വതീസുകേള
ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. 

എടതസ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസച്ച് ഡനികപഭാ നവതീകേരണലാം

240 (3333) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനഭാടനിലല പ്രധഭാന തതീര്ത്ഥഭാടന കകേന്ദ്രമഭായ എടതസയനിലല ലകേ.എസച്ച്.
ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്  ഡനികപഭാ നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിചച്ച്  വരുന്ന നടപടനികേള
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഡനികപഭായുലട  ഗഇൗണച്ച്  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കച്ച്
കൂടുതല് സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  എടതസ  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  കകേഭാലാംപകച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സ്ഥനിതനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന്ന
തനിനനുസരനിചച്ച് നനിലവനിലല ഗലഭാകരജച്ച് നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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(ബനി)  ഡനികപഭായനിലല  ഗഇൗണച്ച്  നനിലവനില്  കകേഭാണ്ക്രതീറച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  സഭാമ്പത്തനികേ
സ്ഥനിതനി   ലമചലപടുതന്നതനിനനുസരനിചച്ച്  കൂടുതല്  സഇൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുതന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  സ്ഥനിതനിയനില്  പരനിഗണനിക്കഭാന
നനിര്വ്വഭാഹമനില. 

തഭാനൂര് നനിനലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസുകേള

241 (T3335)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാനൂര്  നനിനലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വതീസുകേളുലട  അഭഭാവലാം
കേഭാരണലാം യഭാത്രക്കഭാര് അനുഭവനിക്കുന്ന വലനിയ യഭാത്രഭാകക്ലശലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വളലര തനിരകക്കറനിയതുലാം ലഭാഭകേരലമനലാം വനിലയനിരുത്തലപടുന്ന തഭാനൂര്-
വടത്തഭാണനി-കവലത്തൂര്-കകേഭാടയല്-മലപ്പുറലാം ബസച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കണലമന്ന
ആവശലത്തനില് എന്തെച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  റൂടനില്  ഒരു  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ടനി റൂടനില് പുതനിയ സര്വ്വതീസുകേളക്കച്ച് അനുമതനി നല്കുന്ന അവസരത്തനില്
ജനറലാം ബസച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

അന്തെര് സലാംസ്ഥഭാന ബസച്ച് സര്വ്വതീസച്ച്

242 (3336) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മറച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടുത്തനി ബസച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്നതനിനുള്ള
അന്തെര്  സലാംസ്ഥഭാന  കേരഭാര്  ഏലതഭാലക്ക  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുമഭായഭാണച്ച്  കകേരളലാം  ഒപ്പു
വചനിരനിക്കുന്നതച്ച്; കേരഭാറനിലല വലവസ്ഥകേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  മറച്ച് സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനികലയച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് നടതന്നതുമഭായനി
ബനലപടച്ച് എത്ര കേരഭാറുകേളഭാണച്ച് നനിലവനിലള്ളതച്ച്;  കകേരളത്തനിലല ഏലതഭാലക്ക സ്ഥലങ്ങളനില്
നനിന്നഭാണച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ഇത്തരത്തനില് അന്തെര് സലാംസ്ഥഭാന സര്വ്വതീസുകേള
നടതന്നതച്ച്;

(സനി)  അനലസലാംസ്ഥഭാനക്കഭാര്  ധഭാരഭാളലാം  തഭാമസനിക്കുന്ന  റഭാന്നനിയനില്നനിനലാം
ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  മധുര,  ലതങ്കഭാശനി എന്നനിവനിടങ്ങളനികലക്കച്ച് ബസച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേര്ണ്ണഭാടകേ,  തമനിഴഭാടച്ച് എന്നതീ അയല് സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുമഭായഭാണച്ച് കകേരളലാം
അന്തെര്  സലാംസ്ഥഭാന  കേരഭാറുകേളനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  റൂടച്ച്,  ബസ്സുകേളുലട  എണ്ണലാം,
കേനികലഭാമതീറര്  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  എന്നനിവയഭാണച്ച്  അന്തെര്  സലാംസ്ഥഭാന
കേരഭാറനില് വലവസ്ഥ ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

കകേരള  -  കേര്ണ്ണഭാടകേ:

1976-ലഭാണച്ച്  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസ്ഥഭാനവുമഭായനി  അന്തെര്  സലാംസ്ഥഭാന  ഗതഭാഗത
കേരഭാറനിനച്ച്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  നല്കേനിയതച്ച്.   30-6-1976-ല് ഈ കേരഭാര്
കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഗസറച്ച്  കനഭാടനിഫനികക്കഷനഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.
വനിവനിധ  റൂട്ടുകേളനിലഭായനി  12586.8  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  കേര്ണ്ണഭാടകേ
സലാംസ്ഥഭാനത്തനില് സര്വ്വതീസച്ച് നടതന്നതനിനഭാണച്ച് ഈ കേരഭാറനില് ധഭാരണ
ഉണഭാക്കനിയതച്ച്.   തുടര്ന്നച്ച്  1992-ല്  7460  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരത്തനിനുലാം,  2005-ല്
7995  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരത്തനിനുലാം,  2009-ല്  14301  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരത്തനിനുലാം
പരനിധനി  നനിശ്ചയനിചച്ച്  സപനിലമന്റെറനി  അന്തെര്  സലാംസ്ഥഭാന  കേരഭാറുകേളനിലലാം
ഇരുസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുലാം  തമ്മേനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  കമല്  സൂചേനിപനിച
കേരഭാറുകേളനിലലലഭാലാം  കൂടനി  42342.8  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  കേര്ണ്ണഭാടകേ
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്നതനിനഭാണച്ച്  വലവസ്ഥ ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബഭാലാംഗ്ലൂരനിനച്ച്  പുറലമ  മലാംഗലഭാപുരലാം,  കമസൂര്,  സുള്ളല,
ലകേഭാല്ലൂര്,  പുത്തൂര്,  ലമര്ക്കഭാറ,  സുബഹമ്ണല,  ധര്മ്മേസ്ഥല,  ബഭാഗമണ്ഡല,
മഭാനസ,  കേടതീല് ഉ ഡുപനി,  കേര്ക്കഭാല,  മുതുബനിധനിലര തുടങ്ങനിയ സ്ഥലങ്ങളനികലക്കച്ച്
സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തനി വരുനണച്ച്.   പുതുതഭായനി  17  റൂട്ടുകേളനിലഭായനി  84   ബസ്സുകേള
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  12294.6 കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനിസനി.  കേര്ണ്ണഭാടകേ
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്നതനിനച്ച്  2016-ല്  ഇരുസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുലാം
തമ്മേനില് ധഭാരണയഭായനിട്ടുണച്ച്.  

കകേരള   -   തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്   :

തമനിഴെച്ച് നഭാടുമഭായുലാം  ആദലമഭായനി  അന്തെര്സലാംസ്ഥഭാന  കേരഭാറനില്  കകേരളലാം
ഏര്ലപടുന്നതച്ച്  1976-ലഭാണച്ച്.  അതനിനുകശഷലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടുമഭായനി  1979,
1984,  1995,  1998,  2008  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  5  സപനിലമന്റെറനി
കേരഭാറുകേളനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   ഈ കേരഭാറുകേളനില് എലഭാമഭായനി  കകേരളലാം
തമനിഴെച്ച് നഭാടനികലക്കച്ച്  33016  കേനികലഭാമതീററുലാം  തമനിഴഭാടച്ച്  കകേരളത്തനികലയച്ച്
അത്രയുലാം കേനികലഭാമതീററുലാം സര്വ്വതീസച്ച് നടതന്നതനിനച്ച് വലവസ്ഥ ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
ഓകരഭാ  കേരഭാറനിലലാം  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്നതനിനച്ച്  വലവസ്ഥ  ലചേയനിട്ടുള്ള
കേനികലഭാമതീററനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1976 - 10691.4

1979 - 2132.0

1984  - 9585.4

1995 -     1907.8

1998 -    4467.4

2008 -    4232.4

 ആലകേ 33016.4

കകേരളലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടനിലല  മധുര,  പളനനി,  കവളഭാങ്കണ്ണനി,  നഭാഗര്കകേഭാവനില്,
ലതങ്കഭാശനി,  ലപഭാള്ളഭാചനി,  കകേഭായമ്പത്തൂര്,  കസലലാം  തുടങ്ങനിയ  സ്ഥലങ്ങളനികലയച്ച്
ഒകടലറ സര്വ്വതീസച്ച് നനിലവനില് നടത്തനി വരുനണച്ച്.  തമനിഴെച്ച് നഭാടനില് 8865
കേനികലഭാമതീറര് ദൂരലാം കൂടുതലഭായനി സര്വ്വതീസച്ച് നടതന്നതനിനച്ച് പുതനിയ അന്തെര്
സലാംസ്ഥഭാന  കേരഭാറനിനച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  തമനിഴെച്ച് നഭാടനിലല  കസ്റ്ററച്ച്
എകച്ച്പ്രസച്ച്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി  ധഭാരണയനില്  എത്തനി
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ഉത്തരലാം (എ) പനിരനിവനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണച്ച്.  അന്തെര് സലാംസ്ഥഭാന സര്വ്വതീസുകേള
നടതന്ന ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനിസനി. യൂണനിറ്റുകേള സലാംബനനിച വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. തനിരുവനന്തെപുരലാം

2. ലകേഭാലലാം

3. ലകേഭാടഭാരക്കര

4. കകേഭാടയലാം

5. ആലപ്പുഴെ

6. ലചേങ്ങന്നൂര്

7. തനിരുവല

8. എറണഭാകുളലാം

9. ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി

10. തൃശ്ശൂര്
125/2020
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11. വനിഴെനിഞ്ഞലാം

12. ലനയഭാറനിനകേര

13. കചേര്ത്തല

14. പഭാറശ്ശേഭാല

15. മഭാകവലനിക്കര

16. ഈരഭാറ്റുകപട

17. കേഭായലാംകുളലാം

18. വടകേര

19. പഭാലഭാ

20. പത്തനലാംതനിട

21. പുനലൂര്

22. കുളതപ്പുഴെ

23. ആരലങ്കഭാവച്ച്

24. ലതഭാടനില്പഭാലലാം

25. നനിലമ്പൂര്

26. ലപരനിന്തെല്മണ്ണ

27. കുമനിളനി

28. ആലവ

29. ലപഭാന്നഭാനനി

30. മൂന്നഭാര്

31. അടൂര്

32. പഭാലക്കഭാടച്ച്

33. ചേനിറ്റൂര്

34. വടക്കനകചേരനി
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35. മലപ്പുറലാം

36. കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

37. തഭാമരകശ്ശേരനി

38. മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്

39. സുല്ത്തഭാനബകത്തരനി

40. കേല്പറ

41. ഗുരുവഭായൂര്

42. മഭാനന്തെവഭാടനി

43. കേണ്ണൂര്

44. തലകശ്ശേരനി

45. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്

46. പയന്നൂര്

47. കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച്

(സനി) അന്തെര്സലാംസ്ഥഭാന കേരഭാര് വലവസ്ഥകേളക്കനുസരനിചഭാണച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
അന്തെര്സലാംസ്ഥഭാന  സര്വ്വതീസുകേള  നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.  നനിലവനിലള്ള  അന്തെര്  സലാംസ്ഥഭാന
കേരഭാറുകേളനില്  വലവസ്ഥ  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  റഭാന്നനിയനില്നനിനലാം  ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  മധുര,  ലതങ്കഭാശനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനികലക്കച്ച്  പുതനിയ  അന്തെര്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്വ്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയനില. 

വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസച്ച്

243(3337) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലവഞ്ഞഭാറമൂടച്ച്,  പഭാകലഭാടച്ച് എന്നതീ
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില്  ആവശലത്തനിനച്ച്  ബസ്സുകേള  ഇലഭാലയനള്ള
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഡനികപഭാകേളനികലക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  ബസ്സുകേള  അടനിയന്തെരമഭായനി
നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  പഭാകലഭാടച്ച്  ഡനികപഭായനില്  3 ജനറലാം ലഷഡഡ്യൂളുകേള ഉളലപലട  35
ലഷഡഡ്യൂളുകേള ഓപകററച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ലസയര് ബസ്സുകേള ഉളലപലട  38 ബസ്സുകേള
ആവശലമഭാണച്ച്.   ഡനികപഭായനില്  37  ബസ്സുകേള  നനിലവനിലണച്ച്.   ലവഞ്ഞഭാറമൂടച്ച്  ഡനികപഭായനില്
4  ജനറലാം  ലഷഡഡ്യൂളുകേള  ഉളലപലട  63  ലഷഡഡ്യൂളുകേള  ഓപകററ്റു  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ലസയര്  ബസ്സുകേള  ഉളലപലട  70  ബസുകേള  ആവശലമഭാണച്ച്.   ഡനികപഭാനില്  60
ബസ്സുകേള നനിലവനിലണച്ച്.  

(ബനി)  പുതനിയ  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നമുറയച്ച്  മഭാറലപടുന്ന  പഴെയ
ബസ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

വനിരമനിച ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവനക്കഭാരുലട ലപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ

244 (3338) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിരമനിച ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ലപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ
നല്കേഭാനുകണഭാ; 31-1-2017-ലല കേണക്കച്ച് അനുസരനിചച്ച് എത്രമഭാസലത്ത ലപനഷന
കുടനിശ്ശേനികേ വന്നനിട്ടുണച്ച്; തുകേ എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രതനിമഭാസ  ശമ്പള  ഇനത്തനില്  മുഴവന  തുകേയുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  കേഭാരണലമന്തെച്ച്;  ഇകപഭാള  ശമ്പള  ഇനത്തനിലല  കുടനിശ്ശേനികേ
എത്രയഭാണച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  31-1-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  2016  ഡനിസലാംബര്,  2017
ജനുവരനി എന്നതീ മഭാസങ്ങളനില് 50%  ലപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ വന്നനിട്ടുണച്ച്.  തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

2016 ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം - 29.60 കകേഭാടനി രൂപ 2017  ജനുവരനി മഭാസലാം -28.83
കകേഭാടനി രൂപ.

(ബനി) ഉണച്ച്.  കുടനിശ്ശേനികേ ഇല. 

സസകേഭാരല ബസച്ച് സര്വ്വതീസച്ച്

245 (3339) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് എത്ര സസകേഭാരല  ബസ്സുകേള സര്വ്വതീസച്ച്  നടതനണച്ച്  ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭാണച്ച് ലതഭാഴെനിലലടുക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് 14,049 സസകേഭാരല ബസ്സുകേള സര്വ്വതീസച്ച് നടതനണച്ച്.

(ബനി) 42,596 ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള ഈ കമഖലയനില് ലതഭാഴെനിലലടുക്കുനണച്ച്. 

സസകേഭാരല ബസ്സുകേളനിലല ജനി.പനി.എസച്ച്. സലാംവനിധഭാനലാം

246 (3340) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസകേഭാരല ബസ്സുകേളുലട റൂടച്ച് മഭാറനിയുള്ള ഓടവുലാം അമനിതകവഗവുലാം നനിരതീക്ഷനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  ജനി.പനി.എസച്ച്.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുതവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  ഉത്തരവനിറങ്ങനികയഭാ;  ഇലലങ്കനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി
ഇതച്ച് പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  8-1-2015-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)
17/2015/ടഭാന.  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സ്ഥഭാപനമഭായ  ഡനി-ഡഭാക്കനിനഭാണച്ച്  പദതനിയുലട
നടത്തനിപച്ച്  ചുമതല.  16000  കസ്റ്റജച്ച്  കേഭാകരലജുകേലള  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള  പദതനിയഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  പ്രസ്തുത പദതനി അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 

പഭാലക്കഭാടച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള

247 (3341) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാ  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള
സ്തലാംഭനഭാവസ്ഥയനിലഭാലണന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണനി നടപടനികേള കകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   നനിലവനില് ലകേടനിടലാം പണനി ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സ്ഥലത്തച്ച്
നനിലനനില്ക്കുന്ന പഴെയ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ജതീവനക്കഭാരുലട സഹകേരണ
സലാംഘലാം  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിലനതനിലര  പഭാലക്കഭാടച്ച്  മുനസനിഫച്ച്  കകേഭാടതനിയനില്നനിന്നച്ച്
സലാംഘലാം കനടനിയ ഉത്തരവച്ച്  നനിലനനില്ക്കുന.  അതനിനഭാല് കേരഭാറുകേഭാരനച്ച്  ഇതുവലര  കസറച്ച്
കകേമഭാറഭാന സഭാധനിചനിടനില. ടനി ഉത്തരവച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനുലാം സ്ഥലലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 
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പതനിനഭായനിരലാം രൂപയനില് തഭാലഴെ വരുമഭാനമുള്ള ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
സര്വ്വതീസുകേളുലട പുനനഃക്രമതീകേരണലാം

248 (3342) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴെ  വരുമഭാനമുള്ള ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
സര്വ്വതീസുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  സര്വ്വതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനില്നനിനലാം  ആദനിവഭാസനി
പനിന്നഭാക്ക കമഖലലയ ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി)  വരുമഭാന നഷ്ടത്തനിലന്റെ കപരനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വതീസുകേള
നനിര്തന്നതച്ച് ഗഭാമതീണ കമഖലയുലട യഭാത്രഭാ പ്രശലാം രൂക്ഷമഭാക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴെ  വരുമഭാനമുള്ള
സര്വ്വതീസുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത സര്വ്വതീസുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനില്നനിനലാം ആദനിവഭാസനി,
പനിന്നഭാക്ക കമഖലലയ ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലണച്ച്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  യഭാത്രഭാ തടസ്സമുണഭാകേഭാലത പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ദതീര്ഘദൂര സസകേഭാരല ബസ്സുകേളനിലല അമനിത യഭാത്രഭാക്കൂലനി

249 (3343) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉത്സവ സതീസണുകേളനിലലാം മറ്റുലാം ദതീര്ഘദൂര സസകേഭാരല ബസ്സുകേളനില് യഭാത്രക്കഭാരനില്
നനിനലാം അമനിത യഭാത്രഭാക്കൂലനി ഈടഭാക്കുന്നതഭായുള്ള പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം സമയങ്ങളനില് ആവശലത്തനിനച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വതീസുകേള
നടത്തഭാത്തതഭാണച്ച് ഈ ചൂഷണത്തനിനച്ച് ഇടയഭാക്കുന്നലതന്ന കേഭാരലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  അവസരങ്ങളനില്  ആവശലത്തനിനച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ദതീര്ഘദൂര
ബസച്ച് സര്വ്വതീസുകേള നടതന്നതനിനുലാം അമനിത യഭാത്രഭാക്കൂലനി ഈടഭാക്കുന്ന സസകേഭാരല
ബസ്സുകേലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഉത്സവ  സതീസണുകേളനില്  യഭാത്രക്കഭാരുലടയുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം
ആവശലപ്രകേഭാരലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. കവണത്ര സര്വ്വതീസുകേള നടതനണച്ച്.

(സനി)  അമനിത  യഭാത്രഭാനനിരക്കച്ച്  ഈടഭാക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടഭാല്  ഉചേനിതമഭായ
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലഭാ റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം
ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റച്ച് ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.  സതീസണല്
ഓപകററര്മഭാരഭാണച്ച്  അമനിത കൂലനി വഭാങ്ങുന്നലതങ്കനില് അത്തരക്കഭാലര ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റച്ച്
വഴെനി  പരനികശഭാധന നടത്തനി  കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ദതീര്ഘദൂര ബസച്ച് സര്വ്വതീസുകേള കൂടുതല് നടതന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കഡ്രവനിലാംഗച്ച് കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സച്ച്

250 (3344) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  നനിലവനിലള്ള  കറഭാഡു  നനിയമങ്ങള  ലലാംഘനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  വഭാഹനലാം
അമനിത കവഗത്തനില് ഓടനിയ്ക്കുന്നതുമൂലലാം അകനകേലാം മനുഷലജതീവനുകേള ലപഭാലനിയുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലനതനിലര  ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നല്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സച്ച്  കഡ്രവനിലാംഗച്ച്
കലസനസച്ച് ഉള്ള എലഭാവര്ക്കുലാം ബഭാധകേമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില് ആകേമഭാനലാം ലചേറുതുലാം വലതുമഭായ എത്ര വഭാഹനങ്ങളഭാണച്ച്
ദനിനലാംപ്രതനി കറഭാ ഡുകേളനില് ഓടുന്നലതന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കറഭാ ഡുകേളനില്  അപകേടലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  മുനകേരുതലനിനഭായനി
വനിവനിധ  തരലാം  കസന  കബഭാര്ഡുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന  ഗതഭാഗത  വകുപച്ച്  മുനകകേ
എടുക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ കറഭാഡുകേളനില് എലഭാ വനിധത്തനിലമുള്ള സനിഗ്നല്
കബഭാര്ഡുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന  ലപഭാതുമരഭാമതവകുപ്പുമഭായനി  ഒതകചേര്ന്നച്ച്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.  അമനിതകവഗത കറഭാഡപകേടങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനില് ഒരു പ്രധഭാന
പങ്കുവഹനിക്കുന  എന്നച്ച്  മനസ്സനിലഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച്  വഭാഹനങ്ങളുലട  അമനിത  കവഗത
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപച്ച്  നനിരവധനി  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ആയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസ്റ്റജച്ച്  കേഭാകരലജുകേളനിലലാം  ലഹവനി  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  സ്കൂള
വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  ടനിപര്  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  സതീഡച്ച്  ഗകവര്ണര്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ലമഭാകബല്  എനകഫഭാഴച്ച് ലമന്റെച്ച്  സ്കസഭാഡച്ച്  നടതന്ന  വഭാഹന  പരനികശഭാധനകേളനിലലാം
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ഓഫതീസച്ച്  തലത്തനില്  നടതന്ന  ലചേക്കനിലാംഗുകേളനിലലാം  അമനിത  കവഗതയനികലഭാടുന്ന
വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര  കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.   ഇതച്ച്  കൂടഭാലത,
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്   കഡ്രവര്മഭാര്ക്കച്ച്  നല്കേനിവരുന്ന
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില്  അമനിത  കവഗത്തനിലനതനിലര  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേലാം ശദ പതനിപനിക്കുനണച്ച്. മദലപനിച്ചുലാം അശദമഭായുലാം
വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര  കലസനസച്ച്  കേണ്ടുലകേട്ടുകേ,  കലസനസച്ച്
സലസനഷന, പനിഴെ ഈടഭാക്കല് തുടങ്ങനിയ ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കമഖലഭാ  തലത്തനില്  അതലഭാധുനനികേ  റഡഭാര്  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  പതനിലനഭാന്നച്ച്  ഇന്റെര്
ലസപ്റര്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വഭാഹനങ്ങളുലട  അമനിത  കവഗത  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനു പുറലമ  വഭാഹനങ്ങളുലട  സഭാന്ദ്രത കൂടനിയ
സ്ഥലങ്ങളനില് ബഭാക്കച്ച് കസഭാട്ടുകേള കേലണത്തനി ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് തുടങ്ങനിയ മറ്റു
വകുപ്പുകേളുലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി തനിരുത്തല് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കറഭാഡപകേടങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷഭാ നടപടനികേള കൂടുതല്
ഫലവത്തഭായനി നടതന്നതനിനുലാം വകുപനിലന്റെ എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  കൂടഭാലത,  മഴെക്കഭാലത്തനിനച്ച്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  പ്രകതലകേ  പ്രതീ-മണ്സൂണ്
പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടത്തനിവരുന.   കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷ  സലാംബനനിചച്ച്  അവകബഭാധലാം
വളര്തന്നതനികലയഭായനി  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടത്തനിവരുന.  മഭാത്രമല ലഫബ്രുവരനി  15  മുതല് മഭാര്ചച്ച്  15  വലര കറഭാഡച്ച് കസഫനി
ആക്ഷന  പഭാനനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാതരലാം  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലരയുലാം
കപഭാലതീസുലാം  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപ്പുലാം  സലാംയുകമഭായനി  പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി
വരുന.   ലഹല്ലമറച്ച്,  സതീറച്ച്  ലബല്റച്ച്,  സ്കൂള  പരനിസരങ്ങളനിലള്ള  ഓവര്  സതീഡച്ച്,
മദലപനിചച്ച് വഭാഹനകമഭാടനിക്കല്, ലമഭാകബല് കഫഭാണ് ഉപകയഭാഗലാം, സതീഡച്ച് ഗകവര്ണര് എന്നനിവ
സലാംബനനിച്ചുള്ള പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭായനി നടത്തനിവരുന. 

(ബനി) ഇതനിലന്റെ കേണക്കച്ച് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപച്ച് സൂക്ഷനിചനിടനില.

(സനി&ഡനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിനഭാണച്ച് ഇത്തരലാം കസന കബഭാര്ഡുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ചുമതല.  അവശല സന്ദേര്ഭങ്ങളനില് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപ്പുലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപ്പുമഭായനി ചേര്ച ലചേയച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 

ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡനിലല അനഇൗകദലഭാഗനികേ അലാംഗങ്ങള

251 (3345) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആർ.ടനി.സനി.  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡനിലല  അനഇൗകദലഭാഗനികേ
അലാംഗങ്ങളുലട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന്ന  ലകേ.എസച്ച്.ആർ.ടനി.സനി.  യനില്
അനഇൗകദലഭാഗനികേ  അലാംഗങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിച  തതീരുമഭാനലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
തഭാത്പരലങ്ങൾക്കച്ച് വനിരുദമകല എന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) എണ്ണലാം വര്ദനിപനിചനിടനില.  കകേരള കറഭാഡച്ച് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് കകേഭാര്പകറഷന
ആക്ടച്ച്,  1950  വകുപച്ച്  5(2)  പ്രകേഭാരലാം ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡനില്  17 അലാംഗങ്ങലള വലര
നനിയമനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലലത്ത  28-1-2013-ലല ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  31/2013/ഗതഭാ,  20-3-2015-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)  നമ്പര്
147/2015/  ഗതഭാ എന്നതീ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേള പ്രകേഭാരലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
കബഭാര്ഡനില്  ആലകേ  എടച്ച്  അനഇൗകദലഭാഗനികേ  അലാംഗങ്ങലള  നനിയമനിചനിരുന.  ഈ
സര്ക്കഭാര് ആറച്ച് അനഇൗകദലഭാഗനികേ അലാംഗങ്ങലള മഭാത്രകമ നനിയമനിചനിട്ടുള്ളു.

(ബനി)  (എ) പനിരനിവനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള

252 (3346) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലന്റെ  എത്ര നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള
സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്; ഇവയനില് എത്ര എണ്ണലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണച്ച്;

(ബനി)  നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേളനില്  കവഗതനനിയനണലാം  മറനികേടന്നതടക്കമുള്ള
എത്ര  കുറകൃതലങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്;  ഇതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  2016
ജനുവരനി 1 മുതല് ഡനിസലാംബര് 31 വലര എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തു; എത്ര രൂപ
പനിഴെ ഇനത്തനില് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിച്ചു;

(സനി)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേളുലട എണ്ണലാം 2017
ഡനിസലാംബര്  31-നുള്ളനില്  നനിലവനിലള്ളതനിലന്റെ  ഇരടനിയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  കറഭാ ഡച്ച്
സുരക്ഷ ഭദ്രമഭാക്കഭാന കേര്മ്മേപദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള  സ്ഥഭാപനിചനിടനില.
അമനിത കവഗത പനിടനികൂടുവഭാന  Speed Violation Detection (SVD)  കേലഭാമറകേളുലാം സനിഗ്നല്
ലതറനിക്കുന്നതച്ച്  പനിടനികൂടഭാന  Red  Light  Violation  Detection  (RLVD)
കേലഭാമറകേളുമഭാണച്ച്  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  201  കേലഭാമറകേള  ലകേല്കടഭാണ്  വഴെനിയുലാം  9
സ്ഥലങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  എയര്ലടല്  വഴെനിയുലാം  സ്ഥഭാപനിച
കേലഭാമറകേളുമഭാണച്ച്  ഉള്ളതച്ച്.  ഇതനില്  അപകേടലാംമൂലലാം  നശനിചവ  ഒഴെനിലകേയുള്ള
എലഭാ  കേലഭാമറകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണച്ച്.  എന്നഭാല് സനിഗ്നല് തകേരഭാര്,  പുതനിയ കറഭാഡച്ച്
തുടങ്ങനിയ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ഉപകയഭാഗപ്രദമലഭാത്ത  കേലഭാമറകേള  ഉണച്ച്.  ഇവ  മഭാറനി
സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാനുലാം കകേടഭായവ പരനിഹരനിക്കുവഭാനുമുള്ള പദതനി നടനവരുന. 
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(ബനി)  രണച്ച്  ലക്ഷത്തനി  ലതഭാണ്ണൂറനി  രണഭായനിരത്തനി  മൂന്നൂറനി  അറുപത്തനിരണച്ച്
(2,92,362)  ലചേക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കുകേയുലാം  പനിഴെയനിനത്തനില്  നഭാലച്ച്  കകേഭാടനി  എടച്ച്
ലക്ഷത്തനി അനപത്തനി ഒനപതനിനഭായനിരലാം രൂപ (4,08,59,000) ഈടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  കേലഭാമറകേളനില്  ഉപകയഭാഗപ്രദമലഭാത്ത  സ്ഥഭാനങ്ങളനില്
ഉള്ളവ  മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  പുതനിയവ  സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാനുമുള്ള  പദതനികേള
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  കേലഭാമറകേളുലട  എണ്ണലാം  ഇരടനിയഭാക്കുവഭാന  നനിലവനില്
പദതനികേളനില. 

ദതീര്ഘദൂര സര്വ്വതീസുകേള നടതന്ന സസകേഭാരല ലക്ഷസറനി ബസ്സുകേള

253 (3347) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ദതീര്ഘദൂര  സര്വ്വതീസുകേള  നടതന്ന  സസകേഭാരല  ലക്ഷസറനി
ബസ്സുകേള എത്രലയണ്ണലാം ഉലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ബസ്സച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്ന  ഏജനസനികേലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനില് നനിയമമുകണഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  ലക്ഷസറനി  ബസ്സച്ച്  സര്വ്വതീസുകേള ലപഭാതു  അവധനി  ദനിനങ്ങകളഭാടടുപനിചച്ച്
അമനിതമഭായ നനിരക്കച്ച് ഈടഭാക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതച്ച് നനിയനനിക്കു
ന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  ബസ്സച്ച്  സര്വ്വതീസുകേളുലട  ടനിക്കറച്ച്  നനിരക്കുകേള  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അധനികേഭാരലപടവര് ആരഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  ദതീര്ഘദൂര  സര്വ്വതീസുകേള  നടതന്ന  സസകേഭാരല  ലക്ഷസറനി
ബസ്സുകേളുലട എണ്ണലാം കക്രഭാഡതീകേരനിചച്ച് സൂക്ഷനിചനിടനില.

(ബനി)  ഏജനസനികേളക്കച്ച് ഈ പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച് ആവശലമഭായ കലസനസച്ച്,
കകേരള കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചേടപ്രകേഭാരലാം കേരസ്ഥമഭാക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി)  പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുന്ന സന്ദേര്ഭങ്ങളനില് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചച്ച്
പരനിഹഭാരലാം കേലണതന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി) ഇത്തരലാം വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് നനിരക്കുകേള നനിശ്ചയനിചനിടനില. കകേഭാണ്ടഭാക്ടച്ച്
വലവസ്ഥയനില് ഇരുകേക്ഷനികേളുലാം അലാംഗതീകേരനിചച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് നടതന്നവയഭാണച്ച് ഇത്തരലാം
വഭാഹനങ്ങള.
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പത്തനലാംതനിട ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ലടര്മനിനല്

254 (3348) ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്തനലാംതനിടയനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ലടര്മനിനലനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി കേരഭാര് വലവസ്ഥ പ്രകേഭാരലാം ഏതു വര്ഷമഭാണച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതച്ച്;

(ബനി) ലടര്മനിനലനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ പഭാന ഫണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്;

(സനി) ലടര്മനിനല് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതച്ച് ഏലതഭാലക്ക ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചഭാണച്ച്;

(ഡനി)  നനിലവനിലല  കജഭാലനിയുലട  പുകരഭാഗതനി  അനുസരനിചച്ച്  ലടര്മനിനല്  ഏതച്ച്
വര്ഷലാം പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച് സജമഭാകുലമന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017 ആഗസ്റ്റച്ച് മഭാസമഭാണച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതച്ച്.

(ബനി) പഭാന ഫണച്ച് അനുവദനിചനിടനില.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലസഷലല് പഭാകക്കജച്ച്  വഴെനി രണച്ച് കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില്നനിനലാം അനുവദനിച  2,17,00,000
രൂപയുലാം കേടകേള കലലലാം ലചേയച്ച് ലഭനിക്കുന്ന പലനിശ രഹനിത നനികക്ഷപവുലാം കചേര്ത്തച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

(ഡനി)  കേരഭാറുകേഭാരനച്ച്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി  നല്കേഭാനുള്ള  തുകേ  നല്കുന്ന  മുറയച്ച്  സനിവനില്
കജഭാലനികേള  2017  ഡനിസലാംബകറഭാടുകൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  Electrical,
Fire Fighting  എന്നതീ അനുബന പണനികേളുലാം കൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഉകദ്ദേശലാം മഭാര്ചച്ച്
2018-നു മുനപച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം എന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ലകേഭാടഭാരക്കര ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായുലട വനികേസനലാം

255 (3349) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാടഭാരക്കര ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി
സ്ഥലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  നല്കേനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസലനിനകമല്  സസതീകേരനിക്കലപട
തുടര്നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലപ്രഭാകപഭാസലനിനകമല്  റവനഡ്യൂ  അധനികൃതര്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുലട ലഭലമഭായ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ലകേഭാടഭാരക്കര ഡനികപഭായുലട പടനിഞ്ഞഭാറു ഭഭാഗത്തച്ച്
സ്ഥനിതനി ലചേയ്യുന്ന ലകേഭാടഭാരക്കര വനികലജനില് സര്കവ്വ നമ്പര് 126/12, 126/13, 126/14,
126/15,  126/16,  126/24  എന്നനിവയനില്ലപട  43.05  ആര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണനിയുള്ള ലചേക്കച്ച് ലനിസലാം അനുബന കരഖകേളുലാം ലകേഭാലലാം ജനിലഭാകേളക്ടര്ക്കച്ച് അയച്ചു
നല്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാലത തഭാലൂക്കച്ച് സര്കവ്വയര് ടനി സ്ഥലലാം സര്കവ്വ നടതകേയുലാം,
ആയതനിലന്റെ  സലാംയുക  സ്ഥലപരനികശഭാധന  റനികപഭാര്ടച്ച്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കച്ച്  മടക്കനി
അയയ്ക്കുകേയുലാം  2013-ല്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  പഭാസഭാക്കനിയ  പുതനിയ  LAR  ആക്ടച്ച്
അനുസരനിചച്ച് പുതനിയ ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കണലമന്നച്ച് ലസഷലല് തഹസതീല്ദഭാര്
(ലകേഭാലലാം) അറനിയനിക്കുകേയുമുണഭായനി. 

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. വരുമഭാനലാം

256 (3350) ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ഡനികപഭാ  തനിരനിച്ചുളള
വരുമഭാനലാം എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വരുമഭാനലാം,  വഭാര്ഷനികേ  ശരഭാശരനികയക്കഭാള  എത്ര  മടങ്ങച്ച്
കൂടുതലഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ജനിലയനില് എത്ര മഭാസലത്ത ലപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ ഉണച്ച്;

(ഡനി)  വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് രഭാത്രനി കേഭാലങ്ങളനില് ഗഭാമങ്ങളനില് സര്വ്വതീസച്ച്
അവസഭാനനിപനികക്കണതഭായനി  വരുകമ്പഭാള  അവരുലട  തഭാമസത്തനിനുലാം  സുരക്ഷനിതതസത്തനിനുലാം
കകേഭാര്പകറഷന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017 ലഫബ്രുവരനി മഭാസലത്ത പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിലല ലകേ.എസച്ച്.ആര്.
ടനി.സനി.-യുലട ഡനികപഭാ തനിരനിച്ചുള്ള ടനിക്കറച്ച് വരുമഭാനലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പത്തനലാംതനിട - 2,01,66,912

അടൂര് - 1,40,78,424

പന്തെളലാം - 45,43,168
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തനിരുവല - 1,76,41,307

മലപള്ളനി - 77,91,384

റഭാന്നനി - 33,71,315

കകേഭാന്നനി - 22,56,340

       ആലകേ 6,98,48,850

(ബനി)  ലഫബ്രുവരനി മഭാസലത്ത വരുമഭാനലാം വഭാര്ഷനികേ ശരഭാശരനികയക്കഭാള തഭാലഴെ
പറയുന്നപ്രകേഭാരമുള്ള തുകേ കുറവഭാണച്ച് :

പത്തനലാംതനിട - 12,76,276

അടൂര് - 20,79,465

പന്തെളലാം - 4,57,051

തനിരുവല - 13,70,112

മലപള്ളനി - 6,93,405

റഭാന്നനി -  1,27,829

കകേഭാന്നനി - 79,238

(സനി)  2017  ലഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചച്ച്  എന്നതീ  മഭാസങ്ങളനിലല  ലപനഷന  തുകേ
നല്കേഭാനുണച്ച്.  

(ഡനി)  വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  ഗഭാമങ്ങളനില്  സര്വ്വതീസച്ച്
അവസഭാനനിപനിക്കുന്ന ലഷഡഡ്യൂളുകേള പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് നല്കേനിയനിടനില. 

പയന്നന്നൂര് ഡനികപഭായനിലല കേഭാലഹരണലപട ബസ്സുകേള

257 (3351) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലഹരണലപട  എത്ര  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള  പയന്നൂര്
ഡനികപഭായനില്നനിന്നച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് നടതനണച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഹരണലപട  ബസ്സുകേള  മഭാറനി  ആവശലമഭായ  പുതനിയ  ബസ്സുകേള
അനുവദനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  13  വര്ഷത്തനിനുകമല്  പഴെക്കമുള്ള  8 ബസ്സുകേള  നനിലവനില്  പയന്നൂര്
ഡനികപഭായനില് സര്വ്വതീസച്ച് നടതനണച്ച്.

(ബനി)  പുതനിയ  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്ന  മുറയച്ച്  പഴെയ  ബസ്സുകേള  മഭാറനി
അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ചേഭാത്തന്നൂര് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

258 (3352) ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാത്തന്നൂര് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച് ഡനികപഭായനില്നനിനലാം വനിവനിധ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  എത്ര  ലഷഡഡ്യൂളുകേളഭാണച്ച്  ഓപകററച്ച്  ലചേയ്യുവഭാന  ഇകപഭാള  അനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് പടനികേതനിരനിചച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതച്ച്  ഓപകററച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  ബസുകേള  (ലസയര്
ഉളലപലട) എത്രലയനലാം നനിലവനിലള്ള ബസ്സുകേളുലട എണ്ണലാം എത്രലയനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പ്രഭാകദശനികേ  ഉളനഭാടന  സര്വ്വതീസുകേള,
ജനങ്ങളക്കച്ച്  കൂടുതല്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  കേഭാലങ്ങളനില്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  പ്രഭാകദശനികേ  സര്വ്വതീസുകേള
പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില് സര്വ്വതീസച്ച് പുനരഭാരലാം
ഭനിക്കുവഭാനുള്ള തടസ്സങ്ങള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ലഷഡഡ്യൂളുകേള ഓപകററച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലലാം എത്ര ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവച്ച് ഇകപഭാള ഉലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ചേഭാത്തന്നൂര്  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം
57 ലഷഡഡ്യൂളുകേളഭാണച്ച് ഓപകററച്ച് ലചേയ്യുവഭാന അനുമതനിയുള്ളതച്ച്. 

ലകേ  .  എസച്ച്  .  ആര്  .  ടനി  .  സനി  .:

ഓര്ഡനിനറനി - 41

ഫഭാസ്റ്റച്ച് പഭാസഞര് - 12

           ആലകേ - 53

ലകേ  .  യു  .   ആര്  .  ടനി  .  സനി.:

ഓര്ഡനിനറനി - 4

(ബനി) 57 ലഷഡഡ്യൂളുകേള ഓപകററച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് 

ഫഭാസ്റ്റച്ച് പഭാസഞര് - 14

ഓര്ഡനിനറനി - 45

ജനറലാം ഓര്ഡനിനറനി - 4

ഉളലപലട 63 ബസ്സുകേളുലട ആവശലമുണച്ച്. 
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നനിലവനില് ഫഭാസ്റ്റച്ച് പഭാസഞര് -  14

ഓര് ഡനിനറനി - 38

ജനറലാം ഓര്ഡനിനറനി - 4

ഉളലപലട 56 ബസ്സുകേള ഉണച്ച്. 

(സനി)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പ്രഭാകദശനികേ ഉളനഭാടന സര്വ്വതീസുകേള

കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി  ജനങ്ങളക്കച്ച്  കൂടുതല്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകുന്ന  തരത്തനില്  ലചേയനിന

സര്വ്വതീസുകേള പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സ്ഥനിരമഭായനി  സര്വ്വതീസുകേള  കേലഭാനസല്  ലചേയനിടനില.

ലപഭാതുജനങ്ങളുലട യഭാത്രഭാസഇൗകേരലത്തനിനുലാം,  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട വരുമഭാന

വര്ദനവുലാം  ലക്ഷലമനിടച്ച്  ചേനില  സര്വ്വതീസുകേള  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയഭാണച്ച്

ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്. ഇത്തരലാം പുനനഃക്രമതീകേരണലാംമൂലലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച് യഭാത്രഭാസഇൗകേരലലാം

വര്ദനിക്കുകേയഭാണച്ച്  ഉണഭായതച്ച്.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  ചേനില കമഖലകേളനില് യഭാത്രഭാകക്ലശലാം

സലാംജഭാതമഭാകുകേയഭാലണങ്കനില്  അതച്ച്  പരനിഹരനിചച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  കഡ്രവര്  തസ്തനികേയനില്  18  കപരുലടയുലാം  ലമക്കഭാനനികേച്ച്  തസ്തനികേയനില്

3 കപരുലടയുലാം കുറവച്ച് ഉണച്ച്. 

കേരുനഭാഗപള്ളനി നഗരത്തനിലല ഗതഭാഗത തനിരക്കച്ച്

259 (3353) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നഗരത്തനിലല  ഗതഭാഗത  തനിരക്കച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

ഏലതങ്കനിലലാം കേര്മ്മേപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കദശതീയ പഭാതയനില്നനിന്നച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ബസച്ച് ഡനികപഭായനികലക്കച്ച് ബസച്ച്

കേയറുകമ്പഭാഴണഭാകുന്ന  ഗതഭാഗത  തടസ്സലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേര്മ്മേപദതനികേള

പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷനച്ച് മുമ്പനിലള്ള ടഭാഫനികേച്ച് സനിഗ്നല്

ഭഭാഗത്തച്ച്  അപകേടങ്ങള  നനിരന്തെരമുണഭാകുന്നതച്ച്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ടഭാഫനികേച്ച്  സനിഗ്നലകേള

ശഭാസതീയമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനിലല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലടയുലാം കഹഭാലാംഗഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം ടഭാഫനികേച്ച് വഭാര്ഡനമഭാരുലടയുലാം കസവനലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുനണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  പുറലമ കേരുനഭാഗപള്ളനി നഗരസഭയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഏരനിയ  കേലണത്തനി  അനധനികൃത  പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
കറഭാഡരനികേനിലല കേചവടവുലാം കേകയറങ്ങളുലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്  ടഭാഫനികേച്ച്  യൂണനിറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പ്രകതലകേമഭായ  കേര്മ്മേ  പദതനികേലളഭാനലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിടനില
എങ്കനിലലാം  ഗതഭാഗത  തടസ്സലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്
സ്റ്റഭാനഡച്ച് പരനിസരത്തച്ച് കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസ്ഥലര കൂടഭാലത കഹഭാലാംഗഭാര്ഡച്ച്/ടഭാഫനികേച്ച്
വഭാര്ഡനമഭാരുലട കസവനലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച് വരുന.  

(സനി) കേരുനഭാഗപള്ളനി മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷനച്ച് മുമ്പനിലല നനിലവനിലള്ള ടഭാഫനികേച്ച്
സനിഗ്നലനിലന്റെ  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാഷണല്  കഹകവ
ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമനമഭായനി ബനലപടച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വതീസുകേള

260 (3354) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  പയന്നന്നൂര്  ഡനികപഭായനില്നനിന്നച്ച്  കേലലഭാകശ്ശേരനി
മണ്ഡലത്തനില് ഓടുന്ന ബസ്സുകേള കൃതലമഭായനി സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തഭാത്തതച്ച് എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സര്വ്വതീസുകേള  യഥഭാസമയലാം  നടതന്നതനിനുലാം  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  സ്ഥനിരമഭായനി  ഒരു  സര്വ്വതീസുലാം  റദ്ദേച്ച്  ലചേയനിടനില.
എന്നഭാല് വരുമഭാനലാം കുറഞ്ഞ ചേനില സര്വ്വതീസുകേള ചേനില ദനിവസങ്ങളനില് വരുമഭാനലാം
ലഭനിക്കുന്ന  മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതകമ്പഭാള  റദ്ദേച്ച്  ലചേയലപടഭാറുണച്ച്.
നനിലവനില് കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലൂലട ഓടനിക്കുന്ന  3  ലഷ ഡഡ്യൂളുകേളനില് രലണണ്ണലാം
വരുമഭാനലാം തഭാരതകമലന കുറഞ്ഞ 'C' പടനികേയനിലഭാണച്ച് ഉളലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

(ബനി) പ്രസ്തുത സര്വ്വതീസുകേളക്കച്ച് ഇകപഭാള ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനലാം സഭാധലതയുലട
പരമഭാവധനി ആണച്ച്.  പുനനഃക്രമതീകേരനിചഭാല് കപഭാലലാം കൂടുതല് വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുലമന്നച്ച്
കേരുതുവഭാന കേഴെനിയുകേയനില.  
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ലകേഭാടഭാരക്കരയനില്നനിന്നച്ച് പുതനിയ സര്വ്വതീസുകേള

261(3355) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ലകേഭാടഭാരക്കര ലകേ.എസച്ച്.
ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്നനിന്നച്ച്  എത്ര പുതനിയ ബസച്ച്  സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണനലാം
അവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് ഈ ഡനികപഭായ്ക്കുകവണനി എത്ര പുതനിയ ബസ്സുകേള
അനുവദനിച്ചു എനലാം അവ ഏലതലഭാലാം സര്വ്വതീസുകേളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന എനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പുതനിയ സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള ലകേഭാടഭാരക്കര എലാം.എല്.എ.-യുലട
കേത്തനികന്മല് എത്ര സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിച്ചു എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
ലകേഭാടഭാരക്കര  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  9  (ഒനപതച്ച്)  സര്വ്വതീസുകേള  പുതനിയതഭായനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. അവയുലട വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. 06.30 മണനി പുത്തൂര്-തനിരുവനന്തെപുരലാം

2. 06.00 മണനി പുത്തൂര്-കേരുനഭാഗപള്ളനി

3. 07.00 മണനി പുത്തൂര്-കേരുനഭാഗപള്ളനി

4. 05.45 മണനി പത്തനഭാപുരലാം-പുന്നല

5. 06.10 പത്തനഭാപുരലാം-പുന്നല

6. 06.35  പത്തനഭാപുരലാം-പുന്നല

7. 05.45 പഭാരനിപള്ളനി

8. 06.00 ലകേഭാടഭാരക്കര-ടഇൗണ് സര്വ്വതീസച്ച് 

9. 06.45 ലകേഭാടനിയലാം

(ബനി)  ഒരു  ജനറലാം  ബസച്ച്  ഉളലപലട  15  ബസ്സുകേള  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
സര്വ്വതീസുകേള ഉപകയഭാഗനിചതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. 06.30 ലകേഭാടഭാരക്കര -ലകേഭാലലാം- പമ്പ

2. 06.05 ലകേഭാടഭാരക്കര -കുമനിളനി
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3. 08.10 ലകേഭാടഭാരക്കര -കേഭായലാംകുളലാം

4. 07.30 ലകേഭാടഭാരക്കര -കേഭായലാംകുളലാം

5. 06.30 ലകേഭാടഭാരക്കര -പുത്തൂര് - തനിരുവനന്തെപുരലാം

6. 07.15 ലകേഭാടഭാരക്കര –പളനനി

7. ലകേഭാടഭാരക്കര –ബഭാലാംഗ്ലൂര് (2 ബസ്സുകേള)

8. ലകേഭാടഭാരക്കര –കകേഭായമ്പത്തൂര് (2 ബസ്സുകേള) 

9. ലകേഭാടഭാരക്കര -മൂകേഭാലാംബനികേ

10. ലകേഭാടഭാരക്കര–കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

11. ലകേഭാടഭാരക്കര- ഏനഭാത്തച്ച് (JN651)

     ലസയര് ബസുകേള -2 എണ്ണലാം

(സനി) പുതനിയ സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള ലകേഭാടഭാരക്കര എലാം.എല്.എ.-യുലട
കേത്തനികന്മല് മൂന്നച്ച് സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കജഭായനിന്റെച്ച് ആര്.ടനി. ആഫതീസച്ച്

262 (3357) ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  ആസ്ഥഭാനമഭായനി  പുതനിയ  കജഭായനിന്റെച്ച്  ആര്.ടനി.  ആഫതീസച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള ജനപ്രതനിനനിധനിയുലട നനികവദനലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനികവദനത്തനികന്മല്  ഇതുവലര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഭാ ഡപകേടങ്ങള  ഏറവുമധനികേലാം  നടക്കുന്ന  കമഖല  എന്ന  നനിലയനില്
ചേഭാത്തന്നൂരനില് കജഭായനിന്റെച്ച്  ആര്.ടനി.  ആഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന സതസര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇലലങ്കനില് തടസ്സങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി-ഡനി)  ചേഭാത്തന്നൂര്  ആസ്ഥഭാനമഭായനി  പുതനിയ  സബച്ച്  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്
ആഫതീസച്ച് തുടങ്ങുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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കസഭാഫ ച്ച് പദതനി

263 (3358) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്ലപടുന്നവര്ക്കച്ച്  അടനിയന്തെര  കവദലസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ലപഭാതുജനങ്ങലള സജരഭാക്കുന്നതനിനുള്ള 'കസഭാഫച്ച്'പദതനി ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിരതകേള  അപകേടരഹനിതമഭാക്കുവഭാന  മുന  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിച
'ശുഭയഭാത്ര' പദതനി നനിലവനിലകണഭാ; ഉലണങ്കനില് പ്രസ്തുത പദതനിയുലട കേതീഴെനിലഭാകണഭാ
'കസഭാഫച്ച്'പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭാഥമനികേ  ഘടലാം  എന്ന  നനിലയനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല
കപഭാലതീസച്ച്  സര്ക്കനിളുകേളനില്നനിനലാം ലതരലഞ്ഞടുത്ത  1200  കപര്ക്കച്ച്  കടഭാമഭാലകേയര്
ഉളലപലടയുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിക്കഴെനിഞ.  മറച്ച്  ജനിലകേളനിലലാം  ഈ  പദതനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  'ശുഭയഭാത്ര'  പദതനി  നനിലവനിലണച്ച്.   ഈ  പദതനിയുലട  കേതീഴെനിലഭാണച്ച്
'കസഭാഫച്ച്  '(SOFT-  Save  Our  Fellow  Travellers)എന്നറനിയലപടുന്ന  പദതനി
കപഭാലതീസച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച് നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

വഭാഹന ഉടമകേളഭായ മുതനിര്ന്ന പഇൗരന്മഭാര്ക്കച്ച് ഇളവുകേള

264 (3359) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു വഭാഹനലാം മഭാത്രലാം സസന്തെമഭായനിട്ടുളള മുതനിർന്ന പഇൗരന്മഭാരഭായ വഭാഹന
ഉടമകേളക്കച്ച്  ഇനന വനിലയനികലഭാ,  കറഭാഡച്ച്  ടഭാകനിലന്റെ കേഭാരലത്തനികലഭാ  എലന്തെങ്കനിലലാം
ഇളവുകേള നല്കുന്നതനിനച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഇത്തരക്കഭാര്ക്കച്ച്  എലന്തെങ്കനിലലാം  ഇളവുകേള  നല്കേനി  വരുനകണഭാ;
എങ്കനില് എലന്തെലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) നനിലവനില് ഇത്തരക്കഭാര്ക്കച്ച് ഇളവുകേള ഒനലാം തലന്ന നല്കേനി വരുന്നനില.
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പുതനിയ കലസനസച്ച് ലടസ്റ്റച്ച് രതീതനികേള

265 (3360) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടൂ വതീലര്/ത്രതീ വതീലര്/കഫഭാര് വതീലര്/ലഹവനി ലലലസനസച്ച് എടുക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണനിയുള്ള  തനിയറനി,  പ്രഭാക്ടനിക്കല്  ലടസകേളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
പുതനിയ ലടസ്റ്റച്ച് രതീതനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  രതീതനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  ഏലതങ്കനിലലാം  കേലണത്തലനിലന്റെകയഭാ
പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെകയഭാ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാകണഭാ;  ആലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ടു വതീലര്/ത്രതീ വതീലര്/കഫഭാര് വതീലര്/ലഹവനി കലസനസച്ച് എടുക്കുന്നതനിനച്ച്
പ്രഭാക്ടനിക്കല്  ലടസകേളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  1-4-2017  മുതല്  കേമ്പഡ്യൂടര്  അധനിഷനിത
ലടസ്റ്റനിലാംഗച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കഗഡനിയന്റെച്ച്  ലടസ്റ്റച്ച്,  ആനഗുലഭാര്  റനികവഴച്ച്  പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്
എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  അനുദനിനലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കറഭാഡപകേടങ്ങള  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  വകുപനിലല
ഉന്നത ഉകദലഭാഗസ്ഥര് നടത്തനിയ ചേര്ചയുലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കറഭാഡച്ച് സുരക്ഷയനില്
ഏറവുലാം  പ്രധഭാനലപട  ഘടകേലാം  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നവരുലട  കഡ്രവനിലാംഗനിലള്ള
പ്രഭാവതീണലമഭാലണന്നച്ച് മനസ്സനിലഭാക്കുകേയുലാം,  കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര്വഭാഹന ചേടലാം 15  പ്രകേഭാരലാം
കഡ്രവനിലാംഗച്ച് കലസനസച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച് വനികധയമഭാകക്കണ പരനികശഭാധനകേളുലടയുലാം
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച് പുതനിയ കഡ്രവനിലാംഗച്ച് ലടസ്റ്റച്ച് രതീതനി ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനികയഭാഗനിച  ബഹുമഭാനലപട  ജസ്റ്റനിസച്ച്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന  കേമ്മേതീഷലന്റെ
നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം ഈ പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് അവലലാംബമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  

കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമത്തനിലല വലവസ്ഥകേള

266 (3361) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പുതനിയ  കകേന്ദ്ര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന വലവസ്ഥകേള
കകേരളത്തനിലന്റെ  സവനികശഷ  സഭാഹചേരലത്തനിനച്ച്  ഇണങ്ങുന്നതലലന്ന  വനിഷയലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
വനിഷയലാം കകേന്ദ്ര സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിൽലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

പുതനിയ കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന വലവസ്ഥകേളനില്
ചേനിലതച്ച് കകേരളത്തനിലന്റെ സവനികശഷ സഭാഹചേരലത്തനിനച്ച് ഇണങ്ങുന്നതലലന്ന വനിഷയലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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267 (3362) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരഭാറടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സ്കൂള കുടനികേലള ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന വഭാഹനങ്ങളുലട
ഫനിറച്ച്നസച്ച്,  കഡ്രവര്മഭാരുലട കലസനസച്ച് തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാന
പ്രകതലകേ ടതീമനിലന സജമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതനിരഭാവനിലലയുലാം  ഉചതനിരനിഞള്ള സമയതലാം മഭാത്രലാം  ഇത്തരത്തനില്
വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാല്  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭായനി
നടതന്നനില എന്ന പരഭാതനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  സസകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനില്  ഒരു
ലപഭാതു മഭാനദണ്ഡലാം രൂപതീകേരനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂള  ബസ്സുകേളലഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങളനില്  കുടനികേലള  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  പ്രകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. അതുലകേഭാണച്ച് പ്രകതലകേ ടതീമനിലന സജമഭാകക്കണ ആവശലമുലണന്നച്ച്
കേരുതുന്നനില.

(ബനി) കുടനികേലള ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന വഭാഹനങ്ങളുലട പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭായനി
നടത്തനി വരുനണച്ച്.  

(സനി)  സ്കൂള  കുടനികേലള  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതച്ച്
സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. 

നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള

268 (3363) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിരതകേളനിലൂലട  ഓടുന്ന വഭാഹനങ്ങലള നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കൂടുതല്
സ്ഥലങ്ങളനില് നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി എടുക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗതഭാഗത  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുന്ന  അനലസലാംസ്ഥഭാന  വഭാഹനങ്ങലള
കേലണതന്നതനിനുലാം അമനിത കവഗതമൂലലാം നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേളനില്ലപടുന്ന വഭാഹന
ഉടമകേളനില് നനിനലാം പനിഴെ ഈടഭാക്കുന്നതനിനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  നനിലവനില് സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ള എലഭാ നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേളുലാം പ്രവര്ത്തന
സജമഭാലണന്നച്ച്  ഉറപച്ച്  വരുതവഭാനുലാം  പ്രവര്ത്തനസജമലഭാത്തവയുലണങ്കനില്  അവയുലട
തകേരഭാര് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവുലാം  ഇതനിനഭായനി

തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഗതഭാഗത  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുന്ന  അനലസലാംസ്ഥഭാന  വഭാഹനങ്ങളനില്

നനിനലാം സലാംസ്ഥഭാന ലചേക്കച്ച് കപഭാസകേളനില് നനിയമഭാനുസൃതമഭായ പനിഴെയടപനിക്കുനണച്ച്.

നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേളനില്ലപടുന്ന  വഭാഹനങ്ങളുലട  പനിഴെയതീടഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രസ്തുത

ഓഫതീസുകേളനികലയച്ച്  കേത്തച്ച്  നല്കുകേയുലാം  ബനലപട  ലചേക്കുകപഭാസകേളനില്  വനിവരലാം

നല്കേനി പനിഴെയതീടഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്. 

(സനി)  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്തവ ശരനിയഭാക്കുവഭാനുള്ള പദതനി കകേരള കറഭാഡച്ച്

കസഫനി  അകതഭാറനിറനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   തുകേ  നല്കുന്ന  മുറയച്ച്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുലാം.

വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങള ലകേഭാണച്ച് നനിലവനില് ഉപകയഭാഗ ശൂനലമഭായ കേലഭാമറകേള പുനര്

വനിനലസനിക്കഭാനുള്ള  പദതനി  കകേരള  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  അകതഭാറനിറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനച്ച്

സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. ആയതനിലന്റെ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

കജഭായനിന്റെച്ച് ആര്.ടനി. ഓഫതീസച്ച്

269 (3364) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല വഭാഹന ആധനികേലലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിൽ  കജഭായനിന്റെച്ച്  ആർ.ടനി.  ഓഫതീസച്ച്  അനുവദനിക്കുവഭാന

ആകലഭാചേന ഉകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില്  അതനിനുള്ള  നടപടനികേൾ  ഏതു  ഘടലാം  വലരയഭായനിലയന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  നഭാദഭാപുരത്തച്ച്  സബച്ച്  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  ആഫതീസച്ച്  തുടങ്ങുന്ന

കേഭാരലലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 
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കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമലലാംഘനത്തനിനച്ച് പനിഴെ

270 (3365) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്  പനിഴെകയഭാ  മറച്ച്  നടപടനികേകളഭാ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലത  അടുത്ത കസവനലാം  നല്കകേണതനിലഭാലയന്നച്ച്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപച്ച്  ചേടത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്ന കഭദഗതനി  കഹകക്കഭാടതനി  റദ്ദേഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഹകക്കഭാടതനി  സനിലാംഗനിള  ബഞനിലന്റെ  ഉത്തരവനിലനതനിലര  അപതീല്
നല്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഈ  ഉത്തരവനിലനതനിലര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  അപതീല്  നല്കേഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ടക്കര്-ലടകമ്പഭാ എന്നനിവ പനിടനിലചടുക്കുന്നതുമൂലമുള്ള പ്രശങ്ങള

271 (3366) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടഭാകച്ച്, ഇനഷസറനസച്ച് എന്നനിവ കൃതലമഭായനി അടയ്ക്കുന്ന ടക്കര്, ലടകമ്പഭാകേള
അകേഭാരണമഭായനി പനിടനിലചടുക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിലചടുക്കുന്നതനിനുപകേരലാം  ജനങ്ങളക്കച്ച്
ബുദനിമുടനിലഭാതനിരനിക്കഭാന ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഉളലപലടയുള്ള വഭാഹനങ്ങള ഇട
റൂട്ടുകേളനില് സര്വ്വതീസച്ച് തുടങ്ങഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലന്റെ  നടപടനികേളമൂലലാം,  ലനയഭാറനിനകേര
തഭാലൂക്കനിലല അയഭായനിരകത്തഭാളലാം വരുന്ന ടക്കര്-ലടകമ്പഭാ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള കനരനിടുന്ന
പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



312       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  13, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  ടഭാകച്ച്,  ഇനഷസറനസച്ച്  എന്നനിവ  കൃതലമഭായനി  അടയ്ക്കുന്ന  ഒരു  വഭാഹനവുലാം
അകേഭാരണമഭായനി  പനിടനിലചടുക്കുന്നനില.  ടഭാകച്ച്,  ഇനഷസറനസച്ച്  എന്നനിവ  കൃതലമഭായനി
അടചനിട്ടുലണങ്കനിലലാം  മറച്ച്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമങ്ങള  ലലാംഘനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്
ടഭാകച്ച്,  ഇനഷസനസച്ച് എന്നനിവ കൃതലമഭായനി അടചനിട്ടുലണന്ന കേഭാരണത്തഭാല് മറ്റു നനിയമ
നടപടനികേളനില്നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.

(ബനി)  ഏതച്ച്  കമഖലയനിലഭാണച്ച്  ആവശലലാം  എന്നച്ച്  അറനിയനിക്കുന്നപക്ഷലാം
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇടറൂട്ടുകേളനില്  സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി)  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  നനിയമലാം  അനുസരനിചച്ച്  ഈ  കമഖലയനിലല  ലടകമ്പഭാ,
ടക്കര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്നതനിനച്ച്  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  വകുപച്ച്
എതനിരച്ച് നനില്ക്കുന്നനില. 

വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുന്ന വനികേലഭാലാംഗര്ക്കച്ച് കലസനസച്ച്

272 (3367) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  മുചക്ര  വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുന്ന  വനികേലഭാലാംഗര്ക്കച്ച്  കഡ്രവനിലാംഗച്ച്
കലസനസച്ച് നനിര്ബനമഭാകണഭാ; എലഭാവരുലാം കഡ്രവനിലാംഗച്ച് കലസനസച്ച് ഉള്ളവരഭാകണഭാ എന്നച്ച്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനികേലഭാലാംഗര്ക്കച്ച്  മുചക്ര  വഭാഹനങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള
ഗുണകഭഭാകഭാക്കള കലസനസച്ച് ഉള്ളവരഭാകണഭാ എന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;

(സനി)  കലകണഴച്ച് കലസനസനിനുള്ള പരതീക്ഷ അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഏലറ
ബുദനിമുട്ടുന്ന വനികേലഭാലാംഗര്ക്കച്ച് സഹഭായനിലയ അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുന്ന  മുഴവന  വനികേലഭാലാംഗരുലാം  കലസനസച്ച്
കനടനിയവരഭാലണന്നച്ച് ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുചക്ര  വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുന്ന  വനികേലഭാലാംഗര്ക്കച്ച്   കഡ്രവനിലാംഗച്ച്  കലസനസച്ച്
നനിര്ബനമഭാണച്ച്.  ഇത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  എലഭാവര്ക്കുലാം  കലസനസച്ച്
ഉകണഭാ എന്ന കേഭാരലലാം വഭാഹന പരനികശഭാധനകേളനില് പ്രകതലകേലാം ശദനിക്കഭാറുണച്ച്. 

(ബനി) ഇല.
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(സനി)  കലകണഴച്ച്  കലസനസനിനുള്ള  പരതീക്ഷയനില്  വഭാഹന  നനിയമങ്ങലളപറനിയുള്ള
പഠനിതഭാവനിലന്റെ  മനിനനിമലാം  അറനിവുകേളഭാണച്ച്  പരതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  സഹഭായനിലയ
അനുവദനിക്കുകേ പ്രഭാകയഭാഗനികേമല. 

(ഡനി)  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്ന വലകനികേലളലഭാലാം നനിയമഭാനുസൃതമഭായ കലസനസച്ച്
ഉള്ളവരഭാകണഭാ എന്ന പരനികശഭാധന കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപച്ച് നനിരന്തെരമഭായനി നടത്തനി
വരുനണച്ച്. 

കലസനസനിനച്ച് അകപക്ഷനിക്കുന്ന സതീകേളുലട കഫഭാകടഭാഗഭാഫച്ച്

273 (3368) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കലസനസനിനച്ച് അകപക്ഷനിക്കുന്ന സതീകേള ലചേവനി കേഭാണുലാംവനിധലാം എടുത്ത
കഫഭാകടഭാ  സമര്പനിക്കണലമനലാം  ഇങ്ങലനയലഭാത്ത  കഫഭാകടഭാകേള  പതനിച  അകപക്ഷകേള
നനിരസനിക്കണലമനലാം ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് കേമ്മേതീഷണര് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
അതനിലന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കലസനസനികനഭാ കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലല മറച്ച് കസവനങ്ങളകക്കഭാ
അകപക്ഷനിക്കുകമ്പഭാള സതീകേള ലചേവനി  കേഭാണുലാംവനിധലാം  എടുത്ത കഫഭാകടഭാ  നല്കേണലാം
എന്നച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന ഏലതങ്കനിലലാം  നനിയമകമഭാ  ചേടകമഭാ  നനിലവനിലകണഭാ;  പകേര്പച്ച്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  എങ്കനില് അത്തരത്തനില് വലവസ്ഥ രൂപലപടുത്തഭാനുള്ള സഭാഹചേരലലാം,
കേഭാരണലാം, ശഭാസതീയ കേഭാരണലാം എന്നനിവ വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമമനിലലങ്കനില്,  ലചേവനി  കേഭാണുലാംവനിധലാം  എടുത്ത  കഫഭാകടഭാ  മഭാത്രകമ
കലസനസനിനച്ച് പരനിഗണനിക്കൂ എന്നച്ച് നനിഷ്ക്കര്ഷനിക്കുന്നതച്ച് എന്തെടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്;
ഇക്കഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അകപക്ഷകേലര  ബുദനിമുടനിക്കുന്ന  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേള നനിരസനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് വകുപനിനച്ച് പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 2017 ജനുവരനി മുതല് എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിച്ചു;  ഇതനില് പരനിഹഭാര
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ലചേവനി  കേഭാണുലാംവനിധലാം  കഫഭാകടഭാ  എടുക്കുന്നതച്ച്  മുസതീലാം  സതീകേളുലട
വനിശസഭാസ സസഭാതനലലത്ത ഹനനിക്കുന്നതഭാലണന്ന കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇതു സലാംബനനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സതസരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അത്തരത്തനില് ഒരു നനിര്കദ്ദേശവുലാം നല്കേനിയനിടനില. 
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(സനി)  കലസനസനിനഭായുള്ള  അകപക്ഷയനില്  മുഖലാം  വലകമഭായനി  കേഭാണുന്ന
വനിധത്തനിലള്ള പഭാകസഭാര്ടച്ച്  കസസനിലള്ള കഫഭാകടഭാ പതനിചനിരനിക്കണലാം.  ലചേവനി കേഭാണുലാംവനിധലാം
എടുത്ത കഫഭാകടഭാ മഭാത്രകമ കലസനസനിനച്ച് പരനിഗണനിക്കൂ എന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില.

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില് അകപക്ഷകേലര ബുദനിമുടനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

(ഇ)  ഉണച്ച്.  2017-ല് ഒരു പരഭാതനി ലഭനിച്ചു.  ഇതനില് പരനിഹഭാര നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(എഫച്ച്)  മുസതീലാം  സതീകേളുലട  മത  വനിശസഭാസ  സസഭാതനലലത്ത  നനികഷധനിക്കുന്ന
തരത്തനിലള്ള യഭാലതഭാരു നനിര്കദ്ദേശവുലാം നല്കേനിയനിടനില. 

വഭാഹനങ്ങളുലട ഫഭാനസനി നമ്പര് കലലലാം

274 (3369) ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാഹനങ്ങളുലട ഫഭാനസനി നമ്പര് കലലലാം ഇ - ലടണറനികലക്കച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച്
പദതനിയുകണഭാലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇ-ലടണറനികലക്കച്ച്  മഭാറുന്നതച്ച്  വഴെനി  കലലത്തനിനച്ച്  മുൻപച്ച്  എലന്തെങ്കനിലലാം
ഒതകേളനി ഉലണങ്കനിൽ ആയതച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാലയന്നച്ച് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ആലരയഭാണച്ച്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാഹനങ്ങളുലട  ഫഭാനസനി  നമ്പറുകേളുലട  കലലലാം  ഇ-ലടണറനികലക്കച്ച്
മഭാറുന്നതനികലയഭായനി വകുപച്ച് ആകലഭാചേനകേള നടത്തനിവരുന. 

(ബനി) ഇ-ലടണറനികലക്കച്ച് മഭാറനിയഭാല് വഭാഹന നമ്പര് കലലത്തനില് അകപക്ഷകേര്
തമ്മേനില് ഉണഭാവുന്ന ഒതകേളനികേള ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭാവുലാം എന്നഭാണച്ച് കേരുതുന്നതച്ച്.

(സനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  പ്രഭാഥമനികേ  ചേര്ചകേള  മഭാത്രമഭാണച്ച്  നടന്നതച്ച്.  ഇതനിനഭായനി
നഭാഷണല് ഇനഫര്മഭാറനികച്ച്  ലസന്റെറുമഭായനിടഭാണച്ച്  ചേര്ചകേള നടത്തനിയതച്ച്.   അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനലാം ആയനിടനില. രഭാജലലമഭാടഭാലകേ നടപഭാക്കഭാനഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കനി വരുന്ന
'വഭാഹന സഭാരഥനി'  എന്ന കസഭാഫച്ച് ലവയറനില് ഇതനിനുള്ള സഭാകങ്കതനികേ സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാണച്ച്.
അതച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സഭാഹചേരലങ്ങളക്കച്ച്  അനുകൂലമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
കേഴെനിയുകമഭാ എന്നച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുനണച്ച്. 
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വഭാഹനങ്ങളുലട രജനികസ്ട്രഷന കേഭാലഭാവധനി

275 (3370) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) രജനികസ്ട്രഷന കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞച്ച് ഫനിറച്ച്നസച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തഭാലത
നനിരത്തനില്  ഓടുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന  എന്തു  സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച്
നനിലവനിലള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങളുലട  ഫനിറച്ച്നസച്ച്  പരനികശഭാധന  നടതന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്
എത്ര തുകേയഭാണച്ച് പനിഴെയതീടഭാക്കുന്നതച്ച്; പ്രസ്തുത തുകേ വര്ദനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങള ഇത്തരത്തനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്  തടയഭാന,
കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞ  വഭാഹനങ്ങള  ഫനിറച്ച്നസച്ച്  പരനികശഭാധനക്കച്ച്  വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
വലവസ്ഥകേള കൂടുതല് ശകമഭാക്കുന്നതച്ച്  ഗുണകേരമഭായനിരനിക്കുലമന്നച്ച്  കേരുതുനകണഭാ,
ആയതു നടപഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങള  അപകേടത്തനില്ലപടഭാല്  ഇനഷസറനസച്ച്  തുകേ
ലഭനിക്കുന്നതുളലപലടയുള്ള കേഭാരലങ്ങളനില് കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്  നനിരതകേളനില്  നടതന്ന  വഭാഹന  പരനികശഭാധനഭാ
കവളയനില് രജനികസ്ട്രഷന കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞ ഫനിറച്ച്നസച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തഭാത്ത
വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ചേടലാം  81  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  രജനികസ്ട്രഷന
പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള ഫതീസച്ച് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  29-12-2016-ല് പുറത്തനിറങ്ങനിയ
ജനി.എസച്ച്.ആര്.  1183  (ഇ)  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞ  രജനികസ്ട്രഷന  പുതുക്കുന്നതനിനച്ച്
ഓകരഭാ മഭാസകത്തയ്ക്കുലാം കമഭാകടഭാര് കസക്കനിളുകേളക്കച്ച് മുന്നൂറു രൂപ നനിരക്കനില് ഫതീസച്ച്
നല്കകേണതഭാണച്ച്.  മറച്ച് വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് 500 രൂപയഭാണച്ച്. 

(സനി) 29-12-2016 മുതല് ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേളുലട ഫതീസച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇത്തരലാം വഭാഹനങ്ങലള കേര്ശനമഭായനി പരനികശഭാധനിചതനിനു
കശഷലാം മഭാത്രകമ രജനികസ്ട്രഷന പുതുക്കനി നല്കേഭാറുള. 

(ഡനി)  ഇനഷസറനസച്ച്  തുകേ  നല്കുന്നതച്ച്  ബനലപട  ഇനഷസറനസച്ച്  കേമ്പനനിയുമഭായനി
ബനലപട വനിഷയമഭാണച്ച്. 
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അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിള ഇനലസക്ടര് തസ്തനികേയനിലല ഒഴെനിവുകേള

276 (3371) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗതഭാഗത  വകുപനില്  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിള  ഇനലസക്ടര്
തസ്തനികേയനില് എത്ര ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലണച്ച് എന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലള്ള എത്ര ഒഴെനിവുകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനില് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിള ഇനലസക്ടര്
തസ്തനികേയനില്  ടനി  വകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം/തസ്തനികേമഭാറലാം  മുകഖനയുള്ള
നനിയമനത്തനിനുലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.  മുകഖനയുള്ള  നനിയമനത്തനിനുമുള്ള  അനുപഭാതലാം  എത്രലയന്നച്ച്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിള  ഇനലസക്ടര്  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴെനിവുകേള
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനിലലങ്കനില് പ്രസ്തുത ഒഴെനിവുകേള അടനിയന്തെരമഭായനി
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിള
ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട 11  ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലണച്ച്. 

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവുകേളനില്  7 എണ്ണലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിള ഇനലസക്ടര് തസ്തനികേയനില് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
തസ്തനികേമഭാറലാം  മുകഖനയുള്ള നനിയമനത്തനിനുലാം പനി.എസച്ച്.സനി.  മുകഖനയുള്ള നനിയമനത്തനിനുമുള്ള
അനുപഭാതലാം 1:4 ആണച്ച്. 

(ഡനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  ഒഴെനിവുകേള റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില്  തസ്തനികേമഭാറലാം
വഴെനി  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിള  ഇനലസക്ടര്  ആകുന്നതനിനുള്ള  4  അകപക്ഷകേള
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

അനലസലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ വഭാഹനങ്ങള

277 (3372) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിയമഭാനുസരണലാം അനലസലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് രജനിസ്റ്റര് ലചേയച്ച്,  കലഫച്ച് ടഭാകച്ച്
അടചച്ച്  വനിവനിധ  തരലാം  വണനികേള കകേരളത്തനില്  ഓടുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങ്കനിലലാം  നനിയമ
തടസ്സലാം ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എലന്തെങ്കനിലലാം  നനിയമതടസ്സലാം  ഉലണങ്കനില്  ഇങ്ങലന ഓടുന്ന അകനകേലാം
വണനികേളക്കച്ച് കകേരള സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച് ലചേറനിയ കതഭാതനില് ടഭാകച്ച് ചുമത്തനി പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനലസലാംസ്ഥഭാന  രജനികസ്ട്രഷന  ഉളള  എത്ര  വണനികേള  കകേരളത്തനില്
ഓടുനണച്ച് എന്നതനിലന്റെ കേണക്കുകേൾ സൂക്ഷനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനല സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ കലഫച്ച് ടഭാകച്ച്  അടച കനഭാണ്
ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  വഭാഹനങ്ങള  കകേരളത്തനില്  12  മഭാസലാം  വലര  ഈ  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
രജനികസ്ട്രഷന നമ്പര് കനടഭാലത സര്വ്വതീസച്ച് നടതന്നതനിനു നനിയമപരമഭായനി തടസ്സമനില.
ഈ വഭാഹനങ്ങള ഒരു മഭാസലാം വലര ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനലാം നനികുതനി
ഒനലാം ഈടഭാക്കുന്നനില. ഒരു മഭാസത്തനില് കൂടുതലഭായനി സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന അനല
സലാംസ്ഥഭാന വഭാഹനങ്ങളനില്നനിനലാം തഭാലഴെ പറയുന്ന നനിരക്കനില് നനികുതനി ഈടഭാക്കഭാറുണച്ച് :

കേഭാറഗറനി കേഭാലയളവച്ച് (30 ദനിവസലാം
മുതല് വര്ഷലാം വലര

1 കമഭാകടഭാര് കസക്കനിള & ത്രതീ വതീകലഴച്ച് 200

2 കമഭാകടഭാര്കേഭാര് 1500

3 a.  സസകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങള  10  സതീറച്ച്  വലര
ഉളലക്കഭാള്ളഭാവുന്ന  യഭാത്രക്കഭാര്-
ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം

300

b.  10  സതീറനില്  കൂടുതല്  ഉളലക്കഭാള്ളഭാവുന്ന
യഭാത്രക്കഭാര്- ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം

500

4 കേണ്സ്ട്രക്ഷന  എകേത്യുപ്ലമന്റെച്ച്  വഭാഹനങ്ങളുലാം
മറച്ച് കനഭാണ് ടഭാനകസഭാര്ടച്ച് വഭാഹനങ്ങളുലാം

1000

കേഭാലയളവച്ച്  ഒരു  വര്ഷത്തനിനു  മുകേളനിലഭാലണങ്കനില്  വഭാഹനലാം  കകേരളത്തനില്  തങ്ങുന്ന
കേഭാലയളവനിനച്ച് ആനുപഭാതനികേമഭായ നനിരക്കനില് ഒറത്തവണ നനികുതനി ഈടഭാക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  

(സനി)  അനല സലാംസ്ഥഭാന രജനികസ്ട്രഷനുള്ള വണനികേള കകേരളത്തനില് ഇടയനിലട
വന  കപഭാകുന്നതനിനച്ച്  നനിയമ  തടസ്സമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  അവയുലട  എണ്ണത്തനില്  സ്ഥനിരത
ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതല.  അതനിനഭാല്  തലന്ന  അത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  സലാംബനനിച
കേണക്കച്ച് കക്രഭാഡതീകേരനിചനിടനില.
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സലാംസ്ഥഭാനകത്തഭാടുന്ന സസകേഭാരല ബസ്സുകേള

278 (3373) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനകത്തഭാടുന്ന സസകേഭാരല ബസ്സുകേള വഴെനിമഭാറനിയുലാം സമയലാം ലതറനിച്ചുലാം
വലഭാപകേമഭായനി ഓടുന്നതഭായനിട്ടുള്ള പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപര്മനിറ്റുകേള  അവഗണനിച്ചു  ലകേഭാണ്ടുള്ള  സസകേഭാരല  ബസ്സുകേളുലട  ഓടലാം
മുകഖന  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഖജനഭാവനിനുലാം  ഉണഭാകുന്ന  നഷ്ടലാം
ഗഇൗരവമഭായനി കേണക്കനിലലടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് ഇതച്ച്  സലാംബനനിച പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി സമയലാം,  റൂടച്ച്  എന്നനിവ
ലതറനിചച്ച് ഓടുന്ന ബസ്സുകേള പനിടനികൂടനി ലപര്മനിറച്ച് റദ്ദേഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസത്തനില്  ഇതനിനഭായനി  ലസഷലല്
സ്കസഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലനക്കുറനിചച്ച്  അകനസഷനിചച്ച്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന അതഭാതച്ച് ആര്.ടനി.ഒ. മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി) ലപര്മനിറ്റുകേള അവഗണനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള സസകേഭാരലബസ്സുകേളുലട ഓടലാം
മുകഖന  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  ഉണഭാകുന്ന  നഷ്ടലാം  ഗഇൗരവമഭായനി  കേണക്കനിലലടുക്കുകേയുലാം,
ഇപ്രകേഭാരലാം നനിയമലാം ലതറനിചച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് നടതന്ന വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര കേര്ശന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(ഡനി)  നനിലവനിലള്ള ആര്.ടനി.ഒ.  ഫയനിലാംഗച്ച്  സ്കസഭാ ഡുകേള ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേള
അകനസഷനിക്കുനണച്ച്. 

കബഭാടച്ച് ലജടനിയനില് ജലഗതഭാഗത വകുപനിലന്റെ സ്ഥലലാം

279 (3374) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  കബഭാടച്ച്  ലജടനിയനില് ജലഗതഭാഗത വകുപനിലന്റെ കപരനിലള്ള
സ്ഥലലാം/മുറനി,  കേചവടത്തനിനഭായുലാം മറഭാവശലങ്ങളക്കുമഭായനി  ആര്ലക്കലഭാമഭാണച്ച്  നല്കേനി
യനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത സ്ഥലലാം/മുറനി കലല നടപടനികേളനിലൂലടയഭാകണഭാ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;
ഇതുസലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  കേഭാലകത്തക്കഭാണച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം  ഇതനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന
വരുമഭാനലാം എത്രലയനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായനി  ആലരങ്കനിലലാം  സ്ഥലലാം/മുറനി  കകേവശലാം  വചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലര
ഒഴെനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവര് ആലരഭാലക്കലയനലാം ഒഴെനിപനിക്കഭാന
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി എലന്തെനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാന്റെതീന  : ശതീ. അനവര് പനി. എ., പരനിയഭാരപള്ളനി വതീടച്ച്, പനങ്ങഭാടച്ച്.പനി.ഒ.
എറണഭാകുളലാം

മനില്മഭാ  ബൂത്തച്ച്:  ശതീ.  കലജു  ലകേഭാചപന,  പഭാലഭാടനി  വതീടച്ച്,  കേറുകുറനി,
അങ്കമഭാലനി, എറണഭാകുളലാം.

(ബനി)  കേഭാന്റെതീന  നടത്തനിപച്ച്  കേസകടഷന  ക്ഷണനിചഭാണച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  വകുപച്ച്  വകേ
സ്ഥലത്തച്ച് എറണഭാകുളലാം കബഭാടച്ച് ലജടനിയനില് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടകത്തണനി
വരുകമ്പഭാള മനില്മഭാ ബൂത്തച്ച് നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം എന്ന നനിബനനകയഭാലട
പുതുക്കനിയ  ഉടമ്പടനിയുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  ശതീ.  കലജു  ലകേഭാചപന  എന്നയഭാളക്കച്ച്
മനില്മ ബൂത്തച്ച് നടതന്നതനിനച്ച് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി) 2 വര്ഷകത്തക്കഭാണച്ച് ലകേടനിടങ്ങള അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

കേഭാന്റെതീന പ്രതനിമഭാസ വഭാടകേ -26,000/-

മനില്മഭാ ബൂത്തച്ച് പ്രതനിമഭാസ വഭാടകേ 7,932 /-

(ഡനി) എറണഭാകുളലാം കബഭാടച്ച് ലജടനിയനില് അനധനികൃത കേടമുറനി കേകയറങ്ങള ഇല.

സലാംകയഭാജനിത ജലഗതഭാഗത കപ്രഭാജക്ടച്ച്

280 (3375) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാചനിയനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന സലാംകയഭാജനിത ജലഗതഭാഗത കപ്രഭാജക്ടച്ച് മഭാതൃകേയനില്
ആലപ്പുഴെ,  കുടനഭാടച്ച്,  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി,  കകേഭാടയലാം  കമഖലകേളനില്  ജലഗതഭാഗതലാം
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇനലഭാന്റെച്ച്  വഭാടര്  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന,  പദതനിയച്ച്
രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിലന്റെ പണനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന
കേഴെനിയുലമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി) 2016-17-ല് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഈ പദതനിയഭായനി അനുവദനിച്ചുലവനലാം
അതനില് എത്ര കകേഭാടനി ഇതനിനകേലാം ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറനിലല ബജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിച പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആലപ്പുഴെ കബഭാടച്ച്
ലജടനി,  ബസച്ച് സ്റ്റഭാന്റെച്ച്  എന്നനിവലയ സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച്  ഒരു ലമഭാബനിലനിറനി  ഹബച്ച്  ഉണഭാക്കുകേയുലാം
ആലപ്പുഴെ  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷനുമഭായനി  തുടര്ചയഭായ  ബസച്ച്  സര്വ്വതീസനിലൂലട  ഈ
കകേന്ദ്രലത്ത ബനനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) അതനിലന്റെ പണനി ആരലാംഭനിചനിടനില. 

(സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനികേളനില്
നനിനലാം 400 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ഇതനിനകേലാം ഈ വകുപനികലയച്ച് എലന്തെങ്കനിലലാം
തുകേ അനുവദനിക്കുകേകയഭാ ലചേലവഴെനിക്കുകേകയഭാ ലചേയനിടനില. 

ജലഗതഭാഗത വകുപനിനുകേതീഴെനിലല കബഭാട്ടുകേള

281 (3376) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ജലഗതഭാഗത വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് എത്ര കബഭാട്ടുകേളഭാണച്ച്
നനിലവനിലള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ഇവയുലട  ഫനിറച്ച്നസച്ച്  യഥഭാസമയലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എത്ര കേഭാലപഴെക്കലാം ലചേന്നവയഭാണച്ച് ഈ കബഭാട്ടുകേള എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാലപഴെക്കലാം  ലചേന്നതുലാം  യഭാത്രയച്ച്  സുരക്ഷനിതമലഭാത്തതുമഭായ  കബഭാട്ടുകേളക്കച്ച്
പകേരലാം പുതനിയവ നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 96 കബഭാട്ടുകേള.

(ബനി)  വകുപ്പു കബഭാട്ടുകേളുലട ഫനിറച്ച്നസച്ച്  പരനികശഭാധന തുറമുഖ വകുപച്ച്  മുകഖന
നടത്തനിവരുന.
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(സനി)  52  ലഷഡഡ്യൂളുകേളഭാണച്ച്  നനിലവനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വകുപച്ച്  നടത്തനി
വരുന്നതച്ച്.   52  സര്വ്വതീസച്ച്  കബഭാട്ടുകേളനില്  15  വര്ഷത്തനിനച്ച്  തഭാലഴെ  മഭാത്രലാം  പഴെക്കലാം
ലചേന്ന 37  സ്റ്റതീല് കബഭാട്ടുകേളുലാം, 10  വര്ഷത്തനിനുലാം  39 വര്ഷത്തനിനുലാം ഇടയനില് പഴെക്കമുള്ള 16
തടനി കബഭാട്ടുകേളുലാം പുതുതഭായനി 2015 -ല് നനിര്മ്മേനിച ഒരു കഫബര് കസഭാളഭാര് കബഭാട്ടുലാം
ഉളലപടുന.

(ഡനി)  കേഭാലപഴെക്കലാം  ലചേന്നതുലാം  യഭാത്രയച്ച്  സുരക്ഷനിതമലഭാത്തതുമഭായ  കബഭാട്ടുകേളക്കച്ച്
പകേരലാം പുതനിയ കബഭാട്ടുകേള സര്വ്വതീസനില് ഉളലപടുതന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പഴെക്കലാം
ലചേന്ന പരമ്പരഭാഗത തടനി കബഭാട്ടുകേള മഭാറനി ഏകേകദശലാം നഭാല്പത്തനിയകഞഭാളലാം സ്റ്റതീല്
കബഭാട്ടുകേള സര്വ്വതീസനില് ഉളലപടുതവഭാന  വകുപനിനച്ച്  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   നനിലവനില്
10 കഫബര്  കബഭാട്ടുകേള  സര്വ്വതീസനില്നനിനലാം  നതീക്കലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  14
കബഭാട്ടുകേള  കൂടനി  പനിനവലനിചച്ച്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള്ള  കേഭാറമഭാരന,  സ്റ്റതീല്
കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കസഭാളഭാര് കബഭാട്ടുകേള

282 (3377) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  കകേരളത്തനില്  എത്ര  കസഭാളഭാര്  കബഭാട്ടുകേള  ജലഗതഭാഗത
വകുപനില് സര്വ്വതീസച്ച് നടതനണച്ച്;

(ബനി)  ജനങ്ങള  പൂർണ്ണമഭായുലാം  ജലഗതഭാഗതലത്ത മഭാത്രലാം ആശയനിക്കുന്ന ലപരുമ്പളലാം
ദസതീപനികലക്കച്ച്  പഭാണഭാവള്ളനിയനില്നനിന്നച്ച്  കസഭാളഭാര് കബഭാട്ടുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  ഒരു  കസഭാളഭാര്  കബഭാടച്ച്  ജലഗതഭാഗത  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനില്
സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തനി വരുന. 

(ബനി)  നനിലവനില്  ഒരു കസഭാളഭാര്  കബഭാട്ടുമഭാത്രമഭാണച്ച്  വകുപനിനുള്ളതച്ച്,  ആയതച്ച്
കവക്കലാം  -  തവണക്കടവച്ച് ലഫറനി റൂടനില് സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തനിവരുന.  ഇത്തരത്തനില്
കൂടുതല്  കസഭാളഭാര്  കബഭാട്ടുകേള  വഭാങ്ങനി  സര്വ്വതീസനില്  ഉളലപടുതന്ന  വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

ജലഗതഭാഗത വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശകനിലപടുതന്നതനിനച്ച്
പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

283 (3378) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  ജലഗതഭാഗത  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശകനിലപടുതന്നതനിനച്ച്
ആവശലമഭായ  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  എലന്തെലഭാലാം  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
125/2020
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(ബനി)  എറണഭാകുളതനനിനലാം  കവമ്പനഭാട്ടുകേഭായല്  വഴെനി  കകേഭാടയകത്തയ്ക്കുലാം
ലകേഭാലകത്തയ്ക്കുലാം  ആലപ്പുഴെയനിലല  നയന  മകനഭാഹരമഭായ  പ്രകൃതനിയുലാം  ആസസദനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
ജലമഭാര്ഗ്ഗമുള്ള ലനിമനിറഡച്ച് കസ്റ്റഭാപച്ച് യഭാത്രഭാകബഭാടച്ച് സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന
കുറനിചച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ജലമഭാര്ഗ്ഗമുള്ള കവഗതകയറനിയ യഭാത്രഭാ സഇൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തഭാനുലാം
ഒപലാംതലന്ന  ലചേറുദസതീപുകേലള  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചു  ലകേഭാണ്ടുള്ള  ലചേറുതുലാം  വലതുമഭായ
സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകുപച്ച്  കകേരളത്തനില്  6 ജനിലകേളനിലഭായനി  14  കസ്റ്റഷന  ഓഫതീസുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  52  ലഷഡഡ്യൂളുകേള  നനിലവനില്  നടത്തനിവരുന.  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശകനിലപടുതന്നതനിനുലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. സര്വ്വതീസച്ച് കബഭാട്ടുകേളുലട നവതീകേരണലാം, കേഭാരലക്ഷമമഭായ
റനിപയര്,  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭായ  ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  സര്വ്വതീസുകേള,  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുലട
ഉപകയഭാഗലാം, ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള പരനിശതീലനലാം എന്നനിവ ഇതുമഭായനി ബനലപടച്ച് വകുപച്ച്
കുസഭാറച്ച്,  തുറമുഖ  വകുപച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  കനതൃതസത്തനില്
നനിര്മ്മേനിച്ചു വഭാങ്ങനിയ 45 സ്റ്റതീല് കബഭാട്ടുകേള വകുപച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തനിവരുന.  പഴെയ
തടനി  കബഭാട്ടുകേള പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  14  ആധുനനികേ കബഭാട്ടുകേള
സര്വ്വതീസനില് ഉളലപടുതന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാരനില് ലപ്രഭാകപഭാസല് നല്കേനി നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  വകുപ്പുവകേ  കബഭാട്ടുകേളുലട  റനിപയര്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടതന്നതനിനഭായനി  പുതുതഭായനി  ആലപ്പുഴെയനിലല  കപഭാഞ്ഞനിക്കരയനില്  4  കബഭാട്ടുകേള
കേയറഭാവുന്ന  കഡ്രകഡഭാക്കുലാം  4 കബഭാട്ടുകേള  കേയറഭാവുന്ന  സനിപച്ച്  കവയുലാം  നനിര്മ്മേനിചച്ച്
ഉദ്ഘഭാടനലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ടനി  യഭാര്ഡുകേളനില് കബഭാട്ടുകേളുലട അറകുറപണനികേള
വകുപച്ച് സസന്തെലാം നനിലയനില് നടത്തനിവരനികേയുമഭാണച്ച്.  വനികനഭാദ സ ഞഭാര സഭാധലതകേള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി നനിലവനില് ആലപ്പുഴെ-ലകേഭാലലാം, ലകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ, സതീ- കുടനഭാടച്ച്
എന്നനിങ്ങലന  3  സര്വ്വതീസുകേള വകുപച്ച് വനിജയകേരമഭായനി നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനച്ച്
പുറലമ കവക്കലാം- എറണഭാകുളലാം, ആലപ്പുഴെ-കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം എന്നതീ രണച്ച് റൂട്ടുകേളനില്
കൂടനി  അതലഭാധുനനികേ  എ.സനി.  കബഭാട്ടുകേള  വനികനഭാദ  സ ഞഭാര  സഭാധലതകേള
പ്രകയഭാജനലപടുതന്ന തരത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കബഭാട്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു
വഭാങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പരനിസ്ഥനിതനി  സഇൗഹൃദ
ഇനനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം അതുവഴെനി ഡതീസല് ഒഴെനിവഭാക്കനി ലഭാഭകേരമഭായ
സര്വ്വതീസുകേള  നടതകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ഇന്തെലയനില്  ആദലമഭായനി
സഇൗകരഭാര്ജത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  യഭാത്രഭാ  കബഭാടച്ച്  വകുപനിലന്റെ  കവക്കലാം-
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തവണക്കടവച്ച്  റൂടനില്  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തനിവരുന.  സര്വ്വതീസച്ച്  കബഭാട്ടുകേളനില്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  പൂര്ണ്ണ  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്ന  തരത്തനിലള്ള  ആധുനനികേ  സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.
വകുപനിലന്റെ പ്രധഭാനലപട  5  കസ്റ്റഷനുകേളനില് ലറസ്കഡ്യൂ കബഭാട്ടുകേള ഉളലപടുതന്നതനി
നഭാവശലമഭായ  കബഭാട്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.  കേഭായല്  മലനിനതീകേരണലാം
തടയുന്നതനിനുലാം ജതീവനരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗലാം ജനങ്ങളക്കച്ച് പരനിചേയ
ലപടുതന്നതനിനുമഭായനി ഹ്രസസ ചേനിത്രലാം വകുപച്ച് പുറത്തനിറക്കുകേയുലാം ഇതച്ച് കബഭാട്ടുകേളനിലലാം
കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വതീഡനികയഭാ സതീന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുതകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  കൂടുതല്
ലമചലപട  കസവനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  നല്കുന്നതനിനുലാം  വകുപച്ച്  പ്രകതലകേലാം
ശദ പുലര്തന.  

(ബനി)  നനിലവനില്  ആലപ്പുഴെയനില്നനിനലാം  ലകേഭാലകത്തയ്ക്കുലാം  തനിരനിച്ചുലാം  ആധുനനികേ
സ്റ്റതീല് കബഭാട്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  വനികനഭാദ  സഞഭാര സഭാധലതകേള പ്രകയഭാജനലപടുതന്ന
തരത്തനില്  സര്വ്വതീസുകേള  വകുപച്ച്  നടത്തനിവരുന.  പുതുതഭായനി  കവക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,
ആലപ്പുഴെ-കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം എന്നതീ രണച്ച് റൂട്ടുകേളനില് കൂടനി അതനികവഗ യഭാത്രഭാ കബഭാടച്ച്
സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി)  ജലമഭാര്ഗ്ഗമുള്ള  കവഗതകയറനിയ  യഭാത്രഭാ  സഇൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുതന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  2  വഭാടര്  ടഭാകനിയുലാം  ഒരു  ക്രൂയനിസച്ച്
ലവസ്സലലാം  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതവഭാന  വകുപച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത  അഷ്ടമുടനിക്കഭായലനിലന്റെ
സഇൗന്ദേരലലാം ആസസദനിച്ചുലകേഭാണച്ച് വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കുലാം യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം ഒരുകപഭാലല യഭാത്ര
ലചേയ്യുവഭാന ഉതകുന്ന രതീതനിയനില് സതീ-അഷ്ടമുടനി എന്ന കപരനില് പഭാസ ഞര്-കേലാം-ടൂറനിസ്റ്റച്ച്
സര്വ്വതീസുലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന വകുപച്ച് ലക്ഷലമനിടുന.  

ജലഗതഭാഗതലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി 

284 (3379) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡുവഴെനിയുള്ള ഗതഭാഗത സഇൗകേരലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതുലകേഭാണ്ടു മഭാത്രലാം
ഗതഭാഗത  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കനില  എന്നതനിനഭാല്  ജലഗതഭാഗതലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;
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(ബനി)  ജലമലനിനതീകേരണലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  ജലയഭാനങ്ങളനില്  പരനിസ്ഥനിതനി  സഇൗഹൃദ

ഇനനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സഇൗകരഭാര്ജ പഭാനല് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കബഭാടച്ച് കേമ്മേതീഷന

ലചേയ്യുകേയുലാം സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരനിസ്ഥനിതനി  സഇൗഹൃദപരവുലാം  മലനിനതീകേരണ  വനിമുകവുമഭായ  രതീതനിയനികലയച്ച്

ഉളനഭാടന  ജലഗതഭാഗതലാം  മഭാറനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇത്തരലാം  പുതനിയ  കബഭാട്ടുകേള

വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കബഭാട്ടുകേളുലട  അറകുറ,

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  കഡ്ര  കഡഭാക്കച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

യനവല്ക്കൃതമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കറഭാഡച്ച് ഗതഭാഗതലാം വഴെനിയുള്ള തനിരക്കച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജലമഭാര്ഗ്ഗലാം വഴെനി

ദൂരലാം  കുറവുള്ള  റൂട്ടുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  വകുപച്ച്  നനിലവനില്  ലഫറനി,  സര്ക്കുലര്  സര്വ്വതീസുകേള

ഫലപ്രദമഭായനി  നടത്തനിവരുന.  വകുപനിലന്റെ  കവക്കലാം-തവണക്കടവച്ച്,  കഫഭാര്ടച്ച്  ലകേഭാചനി-

മടഭാകഞരനി,  കവറനില-കേഭാക്കനഭാടച്ച്  എന്നതീ   സര്വ്വതീസുകേള  ഇതനിനച്ച്  ഉദഭാഹരണങ്ങളഭാണച്ച്.

കേരമഭാര്ഗ്ഗലാം  15  കേനികലഭാമതീറര്  സഞരനികക്കണ  കവക്കലാം-തവണക്കടവച്ച്  റൂടനില്  ജല

മഭാര്കഗ്ഗന  4 കേനികലഭാമതീറര് മഭാത്രലാം കദര്ഘലമുള്ള ലഫറനി സര്വ്വതീസച്ച് വകുപച്ച്  നടത്തനി

വരുന.  ജലഗതഭാഗതലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അതുവഴെനി കറഭാഡനിലല തനിരക്കച്ച്

കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്നതഭാണച്ച്  കഫഭാര്ടച്ച്  ലകേഭാചനി-കവപനിന-മടഭാകഞരനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്

നനിന്നച്ച്  എറണഭാകുളകത്തയ്ക്കുള്ള വകുപനിലന്റെ  സര്ക്കുലര് സര്വ്വതീസുകേള.  ഇതുവഴെനി  ജനങ്ങളക്കച്ച്

കറഭാ ഡച്ച്  മഭാര്ഗ്ഗമുള്ള  യഭാത്രഭാകക്ലശലാം  മറനികേടന്നച്ച്  കവഗത്തനില്  എറണഭാകുളത്തച്ച്  എത്തനികചരഭാന

സഭാധനിക്കുന.   നനിലവനില്  8 കബക്കുകേള  വതീതലാം  കേയറഭാവുന്ന  6 പഭാസഞര്  കേലാം

ലവഹനിക്കനിള  കേഭാരലര്  കബഭാട്ടുകേള  നനിരത്തനിലല  തനിരക്കച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി

ജനങ്ങലള  ജലഗതഭാഗതത്തനികലയച്ച്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുലാംവനിധലാം  സര്വ്വതീസുകേള

നടത്തനിവരുന.  
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(ബനി-ഡനി) നനിലവനില് പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള സഇൗകരഭാര്ജത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

യഭാത്രഭാ  കബഭാലടഭാഴെനിലകേ  എലഭാ  വകുപച്ച്  കബഭാട്ടുകേളുലാം  ഡതീസല്  ഇനനത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവയഭാണച്ച്.   ജലയഭാനങ്ങളനില്  പരനിസ്ഥനിതനി  സഇൗഹൃദ  ഇനനങ്ങള

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇന്തെലയനില്  ആദലമഭായനി  സഇൗകരഭാര്ജത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു യഭാത്രഭാ കബഭാടച്ച് 12-1-2017-ല് ഉദ്ഘഭാടനലാം നടത്തനി, കവക്കലാം -

തവണക്കടവച്ച് റൂടനില് സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തനിവരുന.  ആയതനിലന്റെ വനിജയസഭാധലത പരനികശഭാധനിചച്ച്

ഭഭാവനിയനില്  ഇത്തരത്തനില്  കൂടുതല്  കബഭാട്ടുകേള  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്നതനിനുലാം  പരനിസ്ഥനിതനി

സഇൗഹൃദ ഇനനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കബഭാട്ടുകേള സര്വ്വതീസച്ച് നടതന്നതനിനുലാം വകുപച്ച്

ലക്ഷലമനിടുന. 

(ഇ)  നനിലവനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വകുപ്പുവകേ  കബഭാട്ടുകേളുലട

അറകുറ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  കഡ്ര കഡഭാക്കച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം എന്നനിവ 287

ലക്ഷലാം  രൂപ  മുതല്മുടക്കനില്  സലാംസ്ഥഭാന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനമഭായ  സനില്ക്കച്ച്

മുഖഭാന്തെരലാം  കൂടുതല്  ആധുനതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായുള്ള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

സഇൗകരഭാര്ജ കബഭാടച്ച് സര്വ്വതീസച്ച്

285 (3380) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഇൗകരഭാര്ജത്തനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലടയുളള ജലഗതഭാഗത പദതനികേള

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ജലഗതഭാഗതലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം സഇൗകരഭാര്ജ സഹഭായ

കത്തഭാലടയഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ആദല സഇൗകരഭാര്ജ കബഭാടഭായ ആദനിതല സര്വ്വതീസച്ച്

ആരലാംഭനിചച്ച്  ചുരുങ്ങനിയ കേഭാലത്തനിനുളളനില്  തകേരഭാറനിലഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിനച്ച്

പനിന്നനില് എലന്തെങ്കനിലലാം അസസഭാഭഭാവനികേതയുളളതഭായനി പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ തകേരഭാര് സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഇലലങ്കനില് ഇതുസലാംബനനിചച്ച് വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടതകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉളനഭാടന  ജലഗതഭാഗതലാം  മലനിനതീകേരണ  വനിമുകവുലാം  പരനിസ്ഥനിതനി

സഇൗഹൃദപരവുമഭായ രതീതനിയനികലയച്ച് മഭാറനിലയടുക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഇൗകരഭാര്ജലാം

ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു കസഭാളഭാര്  കബഭാടച്ച്  ഇന്തെലയനില്ത്തലന്ന

ആദല സലാംരലാംഭലാം എന്ന നനിലയനില് കവക്കലാം-തവണക്കടവച്ച് റൂടനില് സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തനി

വരുന.  ആയതനിലന്റെ വനിജയ സഭാധലത പരനികശഭാധനിചച്ച് കൂടുതല് കബഭാട്ടുകേള വഭാങ്ങുന്ന

കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി&സനി)  വകുപനിലന്റെ ആദല സഇൗകരഭാര്ജ കബഭാടഭായ ആദനിതല സര്വ്വതീസച്ച്

ആരലാംഭനിചച്ച്  നഭാളനിതുവലര  തകേരഭാറനിലഭായനിടനില.  ആദനിതലയുലട റഡഭാര് കപറച്ച്  നഷ്ടലപടതുമഭായനി

ബനലപട സലാംഭവലാം നനിലവനിലണച്ച്. ഇതുമഭായനി ബനലപടച്ച് കപഭാലതീസച്ച് അകനസഷണലാം

നടനവരുന. 

കകേഭാടയതനനിനള്ള ജലഗതഭാഗതലാം

286 (3381) ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയത്തച്ച് നനിനലാം ആലപ്പുഴെയനികലക്കുലാം മറച്ച് പ്രകദശങ്ങളനികലക്കുലാം ജലഗതഭാഗതലാം

കേഭാരലക്ഷമവുലാം  സമയബനനിതവുമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എന്തെച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചച്ച്

വരുന്നതച്ച്;

(ബനി)  യഭാത്രക്കഭാരുലടയുലാം  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലടയുലാം  വര്ദനവനിനച്ച്  അനുസരനിചച്ച്

കൂടുതല് യഭാത്രഭാ കബഭാട്ടുകേള സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  ആലപ്പുഴെ  കമഖലയനില്നനിനലാം  മറച്ച്  യഭാത്രഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഇലഭാത്ത

കുടനഭാടച്ച്  ഉളലപലടയുള്ള  ലവള്ളത്തഭാല്  ചുറലപട  കമഖലകേളനികലയച്ച്  സര്വ്വതീസുകേള

നടത്തനിവരുന.  ആലപ്പുഴെയനില്നനിനലാം കേഭാഞ്ഞനിരലാംവലര നനിലവനില് സര്വ്വതീസച്ച് നടതനണച്ച്.

കകേഭാടയലാം വലര നടത്തനിയനിരുന്ന ടനി സര്വ്വതീസച്ച് റൂടനില് തടസ്സങ്ങളമൂലമഭാണച്ച് നനിലവനില്

കേഭാഞ്ഞനിരലാം വലരയഭാക്കനി ചുരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  
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(ബനി)  യഭാത്രക്കഭാരുലടയുലാം  വനികനഭാദസ ഞഭാരനികേളുലടയുലാം  വര്ദനവനിനച്ച്  അനുസരനിചച്ച്

കൂടുതല്  യഭാത്രഭാ  കബഭാട്ടുകേള  സര്വ്വതീസച്ച്  നടതന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കവക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴെ-കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം  എന്നതീ  രണച്ച്  റൂട്ടുകേളനില്  പുതുതഭായനി

വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  ഒരുകപഭാലല  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായ  വനിധത്തനില്

അതനികവഗ  യഭാത്രഭാകബഭാടച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  120  പഭാസഞര്

കേപഭാസനിറനിയുള്ള രണച്ച് എ.സനി കബഭാട്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

അഷ്ടമുടനി  കേഭായലനിലന്റെ  സഇൗന്ദേരലലാം  ആസസദനിക്കഭാന  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കുലാം

യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം ഉതകുന്ന വനിധത്തനില് സതീ-അഷ്ടമുടനി എന്ന കപരനില് ഒരു സര്വ്വതീസച്ച്

കൂടനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ലക്ഷലമനിടുന. 

കേടല്മഭാര്ഗ്ഗമുള്ള ചേരക്കുഗതഭാഗതലാം 

287 (3382) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേടല്മഭാര്ഗ്ഗമുള്ള

ചേരക്കുഗതഭാഗതലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ

എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാര്ജച്ച് വഴെനി ചേരക്കുനതീക്കലാം വലഭാപകേമഭാക്കുകേയഭാലണങ്കനില് പരനിസ്ഥനിതനി

മലനിനതീകേരണലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  അപകേടരഹനിത  സുരക്ഷനിത  ചേരക്കുനതീക്കലാം  വളലര  കുറഞ്ഞ

ലചേലവനില് നടത്തഭാന കേഴെനിയുലമനമുള്ള വസ്തുത സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹ്രസസദൂര-ദതീര്ഘദൂര ചേരക്കുഗതഭാഗതത്തനിനച്ച് ഉതകുന്ന സഭാമ്പ്രദഭായനികേവുലാം

ആധുനനികേവുമഭായ സഇൗകേരലങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുതന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്

ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേടല്  മഭാര്ഗ്ഗമുള്ള  ചേരക്കു  ഗതഭാഗതലാം  സലാംബനനിചച്ച്  ഗതഭാഗത  വകുപനില്

വനിവരലാം ലഭലമല.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  3314,  3328,  3334,  3356  എന്നതീ  നമ്പര്  കചേഭാദലങ്ങളുലട

ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗച്ച് ബഭാഞനില് ലഭലമല.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)    
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9.30 AM]

ശശ  .    കകേ  .    സനി  .    കജമാസഫച്ച്  : സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസസം  സഭയനില്  പ്രതനിപക
കനതമാവസം   ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശനസം  ഉന്നയനിച വനിഷയകത്തെ സസംബനനിചമാണച്ച്
എനനികച്ച്  സൂചനിപനികമാനള്ളതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസസം  ശശ.  ഹഹൈബനി ഈഡന്  അവതരനിപനിച
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനികന്റെ  വമാകക്കൗടച്ച്  പ്രസസംഗത്തെനില്  ബഹുമമാനകപട  പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്
നടത്തെനിയ പരമാമര്ശസം  അങച്ച്  കരഖയനില്നനിന്നച്ച്  നശകസം കചയ.  ഞങള് അതച്ച്  മമാനനിക്കുന.
എന്നമാല്  അനതകന്ന  ഞങകള  അടചമാകകപനിച്ചുകകേമാണച്ച്  ബഹുമമാനകപട  മുഖഖ്യമനനി
നടത്തെനിയ പരമാമര്ശസം ഇകപമാഴസം കരഖയനിലുണച്ച്.  മുഖഖ്യമനനി വനികേമാരത്തെനില് പറഞ്ഞ
ആ കേമാരഖ്യസം കരഖയനില്നനിന്നച്ച് നശകസം കചകയ്യേണതമാണച്ച്.

മനി  .   സശകര്:  അതുസസംബനനിചച്ച് കചയര് റൂള് കചയ്യുകമന്നച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.

ശശ  .   കകേ  .   സനി  .   കജമാസഫച്ച്  : സര്, പ്രതനിപകകത്തെ അടചമാകകപനിചച്ച് നടത്തെനിയ
പരമാമര്ശമമാണതച്ച്.  അകദ്ദേഹൈസം  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനിനച്ച്  മറുപടനി  പറഞ്ഞകപമാള്  ഇകമാരഖ്യസം
പറഞ്ഞനില.  പനിന്നശടുണമായ  പരമാമര്ശസം  ഞങകള  വളകര  കവദനനിപനിച്ചു,  വളകര
ദക്കൗര്ഭമാഗഖ്യകേരമമായ കേമാരഖ്യമമാണച്ച്. അങച്ച് ഇകമാരഖ്യത്തെനില് റൂളനിസംഗച്ച് നല്കേണസം.

മനി  .   സശകര്:   ഇനതകന്ന കചയര് റൂള് കചയ്യുസം. 

II അടനിയന്തരപ്രകമയസം

മനികഷല് ഷമാജനിയുകട ദുരൂഹൈമരണസം

മനി  .    സശകര്:  ഇന്നകത്തെ  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനിനച്ച്  കനമാടശസച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്
സര്വവ്വ്രശശ അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്,  അന്വര്  സമാദത്തെച്ച്,  പനി.  ഉഹബദുള്ള എന്നശ  അസംഗങളമാണച്ച്.
ഇതനില്  പ്രകതഖ്യകേമമാകയമാരു  വനിഷയസം  പരമാമര്ശനിചനിട്ടുകണങനിലുസം
ഈ  കസഷന് ആരസംഭനിചതനിനകശഷസം നമാലച്ച്  തവണ ചര്ച കചയ്ത കേമാരഖ്യങളമാണച്ച്
വശണസം  എഴതനി  തന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അടനിയന്തരപ്രകമയസം  എനപറയുന്നതച്ച്
അടനിയന്തരപ്രമാധമാനഖ്യമുള്ള  ഒരു  പ്രകതഖ്യകേ  സസംഗതനി  സഭയുകട  ശദ്ധയനില്
കകേമാണവരമാനള്ളതമാകണന്നച്ച്  അസംഗങകള ഞമാന്  ഓര്മ്മകപടുത്തുകേയമാണച്ച്.  ഒകര  കേമാരഖ്യസം
ആവര്ത്തെനിചച്ച്  സഭയനില്  ചര്ച  കചയ്യുന്നതച്ച് അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി
അനവദനികമാനമാവനില  എന്നച്ച്  ഓര്മ്മകപടുത്തുകേയമാണച്ച്.  ശശ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്.........,
അനമതനി കതടനികകമാണച്ച് സസംസമാരനികമാസം. പകക തുടര്ചയമായനി ഒകര കേമാരഖ്യവസം ഒകര
വമാചകേങളസം  ആവര്ത്തെനിക്കുകേയമാകണന്ന  കേമാരഖ്യസം  സഭയുകട  ശദ്ധയനില്  കചയര്
കകേമാണവരനികേയമാണച്ച്.

എറണമാകുളസം  ജനിലയനില്  പനിറവസം  കപരനിയപ്പുറസം  എണ്ണയമാപനിള്ളനില്  ഷമാജനി
വര്ഗശസനികന്റെ മകേള്  18  വയസച്ച് പ്രമായമുള്ള മനികഷല് ഷമാജനിയുകട മൃതകദഹൈസം ദൂരൂഹൈ
സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില് എറണമാകുളസം വമാര്ഫനിന സമശപസം കേമായലനില് കേമാണകപടച്ച് ഒരമാഴ
പനിന്നനിടനിട്ടുസം  മരണവമമായനി  ബനകപടച്ച്  കപമാലശസനികന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനള്ള അകനന്വേഷണത്തെനില്
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യമാകതമാരു  പുകരമാഗതനിയുസം  ഉണമായനിടനില  എനള്ളതുസം  സസംസമാനത്തുടനശളസം  ഇത്തെരത്തെനില്
സശകേള്ക്കുസം  കുടനികേള്ക്കുസം  കനകര  അതനിക്രമങളസം  കകേമാലപമാതകേങളസം  അടനികടനി
ഉണമാകുകമമാള്  യഥമാസമയസം  നടപടനി  സന്വേശകേരനികമാകനമാ  കുറ്റവമാളനികേകള  കേകണത്തെമാകനമാ
കപമാലശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനമുണമാകുന്ന  കുറ്റകേരമമായ  അനമാസകകേമാണച്ച്  കേഴനിയുന്നനില
എന്നതുമൂലസം  ഉളവമായനിട്ടുള്ളതമായനി  പറയകപടുന്ന  ഗുരുതരമമായ  സനിതനിവനികശഷസം
സഭമാനടപടനികേള് നനിര്ത്തെനിവചച്ച് ചര്ച കചയ്യേണകമന്നമാവശഖ്യകപടച്ച് സര്വശശ അനൂപച്ച്
കജകബച്ച്,  അന്വര് സമാദത്തെച്ച്,  പനി.  ഉഹബദുള്ള എന്നശ ബഹുമമാനകപട അസംഗങള്
റൂള് 50 പ്രകേമാരസം കനമാടശസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

മുഖഖ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  എറണമാകുളസം  പനിറവസം
എലഞ്ഞനി കപരനിയപ്പുറസം കേരയനില് എണ്ണയമാപനിള്ളനില് വശടനില് ഷമാജനി വര്ഗശസനികന്റെ
മകേളസം  എറണമാകുളസം  കേകചരനിപടനി  കസന്റെച്ച്  കതകരസമാസച്ച്  കഹൈമാസ്റ്റലനില്  അനകച്ച്
കമഴനികഹൈമാമനില് തമാമസനിചച്ച് പമാലമാരനിവടസം ജനതയനിലുള്ള കലമാജനിസ്റ്റനികേച്ച് ഇന്സ്റ്റനിറ്ററ്റ്യൂടനില്
സനി.എ.-കച്ച് പഠനിച്ചുവന്നതുമമായ 18 വയസ്സുള്ള മനികഷല് ഷമാജനികയ 2017 മമാര്ചച്ച് 5-നച്ച്
ഹവകേനിടച്ച്  7.15-നകശഷസം  കേമാണമാനനികലന്ന  കേമാരഖ്യസം  പനികറ്റന്നച്ച്  (2017  മമാര്ചച്ച്  6)
രമാവനികല 10.00  മണനികയമാകട പനിതമാവച്ച് കസ്റ്റഷനനികലത്തെനി പരമാതനി നല്കേനി.  പരമാതനി
ലഭനിചയുടന്തകന്ന  വയര്കലസച്ച്  കമകസജച്ച്  വഴനിയുസം  ഹസബര്  കസലനില്  കഫമാണ
കകേനശകേരനിച്ചുസം  അകനന്വേഷണസം ആരസംഭനിക്കുകേയുസം കസന്ട്രല് കപമാലശസച്ച്  കസ്റ്റഷനനില്
നനിനസം ഒരു സനി.പനി.ഒ.-കയ പരമാതനികമാകരമാകടമാപസം അയചച്ച് കപണകുടനി കപമായതമായനി
പറയുന്ന  കേലൂര്  കസന്റെച്ച്  ആന്റെണനി  ചര്ചച്ച്,  കുടനി  പഠനിച്ചുകകേമാണനിരുന്ന  പമാലമാരനിവടസം
ജനതയനിലുള്ള കലമാജനിസ്റ്റനികേച്ച് ഇന്സ്റ്റനിറ്ററ്റ്യൂടച്ച്,  കേകചരനിപടനിയനിലുള്ള കസന്റെച്ച് കതകരസമാസച്ച്
കഹൈമാസ്റ്റല്  തുടങനിയ  സലങളനിലുസം  മറസം  അകനന്വേഷനിചതനില്  ടനിയമാകളക്കുറനിചച്ച്  മറ്റച്ച്
വനിവരങകളമാനസം ലഭനിചനില.  ഇകമാരഖ്യത്തെനിനച്ച്  എറണമാകുളസം  കസന്ട്രല് കപമാലശസച്ച്
കസ്റ്റഷനനില് കകേ.പനി. ആകച്ച് 57-ാം വകുപച്ച് പ്രകേമാരസം ഹക്രസം 671/2017 ആയനി കകേസച്ച്
രജനിസ്റ്റര് കചയ്തച്ച് അകനന്വേഷനിച്ചുവരകവ മനികഷല് ഷമാജനിയുകട മൃതകദഹൈസം  6-3-2017-നച്ച്
ഹവകേനിടച്ച്  5.30  ഓകട എറണമാകുളസം ഹൈമാര്ബര് കപമാലശസച്ച് കസ്റ്റഷന് പരനിധനിയനികല
വമാര്ഫച്ച്  കജടനി  ഭമാഗത്തെച്ച്  കവള്ളത്തെനില്  കേമാണകപട്ടു.  മൃതകദഹൈസം  കേകണത്തെനി  ബന്ധുകകള
കേമാണനിചച്ച് തനിരനിചറനിഞ്ഞതനിനകശഷസം കകേസനില്  കകേ.പനി. ആകച്ച് 57-കനമാപസം സനി.ആര്.പനി.സനി.
174  കചര്ത്തെച്ച്  എറണമാകുളസം  ജനറല്  ആശുപതനിയനില്വചച്ച്  ഇന്കേന്വേസ്റ്റച്ച്  റനികപമാര്ടച്ച്
തയ്യേമാറമാകനിയതനിനകശഷസം മൃതകദഹൈസം എറണമാകുളസം കമഡനികല് കകേമാകളജച്ച് ആശുപതനിയനില്
കഫമാറന്സനികേച്ച്  വനിഭമാഗസം  കഡമാകര്  കപമാസ്റ്റച്ച്കമമാര്ടസം  നടത്തെനി  ബന്ധുകള്കച്ച്  വനിട്ടു
കകേമാടുത്തെനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  കവള്ളത്തെനില് മുങനിയതമാണച്ച് മരണകേമാരണകമന്നമാണച്ച്  കപമാസ്റ്റച്ച്കമമാര്ടസം
റനികപമാര്ടനില് കരഖകപടുത്തെനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇക്കൗ കകേസനികന്റെ അകനന്വേഷണസം എറണമാകുളസം
കസന്ട്രല്  കപമാലശസച്ച്  ഇന്കസകര്  നടത്തെനിവരുന.  മരനിച  കപണകുടനിയുകട  കഫമാണകേമാള്
ഡശകറ്റയനില്സച്ച്  പരനികശമാധനിച്ചുസം  ബന്ധുകകളയുസം  അടുത്തെറനിയമാവന്നവകരയുസം  കേണച്ച്
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കചമാദനിച്ചുസം ശമാസശയമമായ കതളനിവകേള് കശഖരനിച്ചുസം മറസം അകനന്വേഷണങള് നടത്തെനി
വരുന.  കകേസനികന്റെ ഗക്കൗരവസം കേണകനികലടുത്തെച്ച് കലമാകല് കപമാലശസച്ച് അകനന്വേഷനിച്ചു
വരുന്ന  ഈ  കകേസച്ച്  ഹക്രസംബമാഞനികനകകമാണച്ച്  അകനന്വേഷനിപനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  ഈ
സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില്  സഭ  നനിര്ത്തെനിവചച്ച്  ഈ  വനിഷയസം  ചര്ച  കചകയ്യേണതമായ
ആവശഖ്യമുകണന്നച്ച് കതമാനന്നനില.

ശശ  .    അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്  : സര്,  കകേരളത്തെനില്  സശകേള്ക്കുസം  കുടനികേള്ക്കുസം
കനകരയുള്ള അതനിക്രമങള് വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില് ഏറ്റവസം ഒടുവനിലകത്തെ
ഉദമാഹൈരണമമായനി  മനികഷല്  ഷമാജനികയന്ന  കപണകുടനി  നമ്മുകട  മുന്നനില്  നനില്ക്കുന
എന്നതുകകേമാണമാണച്ച് ഈ അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനിനച്ച് ഞങള് കനമാടശസച്ച് നല്കേനിയതച്ച്.
ഒകര വനിഷയങള് ആവര്ത്തെനിക്കുന എന്ന നനിലയനില് ബഹുമമാനകപട കചയര് ഈ
വനിഷയകത്തെ ലഘുവമായനി കേമാണരുതച്ച്.  ഓകരമാ കുടനികേള് മരണകപടുകമമാഴസം അതനിന
പനിന്നനില്  സന്വേമാഭമാവനികേമമായുണമാകുന്ന  ദുരൂഹൈതകേള്  ഇലമാതമാകമാന്  നമ്മുകട  കപമാലശസനിനച്ച്
സമാധനിക്കുന്നനില  എന്നതമാണച്ച്  ഞങള്  ഉന്നയനിക്കുന്ന  പ്രധമാന  വനിഷയസം.  കപമാലശസനികന്റെ
നനിഷനിയതന്വേസം  ഇതനികന്റെ  പനിന്നനിലുണച്ച്  എന്നതച്ച്  വസ്തുതയമാണച്ച്.  ബഹുമമാനകപട  മുഖഖ്യമനനി
നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില്ത്തെകന്ന  വസ്തുതമാ  വനിരുദ്ധമമായ  കേമാരഖ്യങള്  അകദ്ദേഹൈത്തെനിനച്ച്
കപമാലശസച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുകണന്നച്ച്  കേമാണമാസം.  സശകേള്ക്കുസം  കുടനികേള്ക്കുസം  കനകരയുള്ള
അക്രമങള് വര്ദ്ധനിച്ചുവരുകമമാള് അതനികന ശക്തമമായനി  കനരനിടുകമന്നച്ച്  ഗവണകമന്റെച്ച്
പ്രഖഖ്യമാപനിക്കുനണച്ച്.  നനിയമസഭയകേത്തുസം  പുറത്തുസം  പ്രഖഖ്യമാപനങള്  ആവര്ത്തെനിക്കുനമുണച്ച്.
പകക ആ പ്രഖഖ്യമാപനങള് പ്രമാകയമാഗനികേതലത്തെനില് വരുന്നനില എന്നതമാണച്ച് ഈ
അതനിക്രമങള്  വര്ദ്ധനിച്ചുവരമാന്  കേമാരണസം.  സനിനനിമമാ  നടനിക്കുകനരയുണമായ  അക്രമങള്,
വയനമാടനില്  കുടനികേള്ക്കുകനകരയുണമായ  പശഡനങള്  തുടങനി  ഒടനവധനി  വനിഷയങള്
വഖ്യക്തമമാക്കുന്നതച്ച്  സശകേള്ക്കുസം  കുടനികേള്ക്കുസം  കകേരളത്തെനില്  യമാകതമാരു  സുരകനിതതന്വേവമനില
എന്നമാണച്ച്. അതനിനമുന്നനില് നമുകച്ച് കേണ്ണടചച്ച് ഇരുടമാകമാന് കേഴനിയനില.

എറണമാകുളത്തെച്ച്  കഹൈമാസ്റ്റലനില്  തമാമസനിചച്ച്  സനി.എ.-കച്ച്  പഠനിചനിരുന്ന  പനിറവസം
സന്വേകദശനിനനിയമായ  മനികഷല്  ഷമാജനികയ  കേമാണമാതമാകുന്നതച്ച്  5-3-2017-ലമാണച്ച്.  5-3-2017-ല്
ഹവകേനിടച്ച്  6.30-നകശഷസം ഈ കുടനികയക്കുറനിചച്ച് യമാകതമാരറനിവസം ലഭനിചനിരുന്നനില. 5-3-2017-ല്
ഈ  കുടനി  മനിസനിസംഗമായനി  എന്നറനിയുന്നതച്ച്  ഏകേകദശസം  8  മണനിക്കുകശഷമമാണച്ച്.  കുടനി
കഹൈമാസ്റ്റലനില്  ആയനിരനികമാകമന്നച്ച്  വശട്ടുകേമാരുസം  വശടനിലമായനിരനികമാകമന്നച്ച്  കഹൈമാസ്റ്റല്
അധനികൃതരുസം  കേരുതനി.  കുടനി  വശടനിലുസം  കഹൈമാസ്റ്റലനിലുസം  എത്തെനിയനിടനില  എന്നറനിഞ്ഞകപമാള്
കുടനിയുകട  മമാതമാപനിതമാകള്  പനിറവത്തുനനിന്നച്ച്  എറണമാകുളകത്തെയച്ച്  വരനികേയുസം  കഹൈമാസ്റ്റലനികല
സനികസ്റ്റഴനികനമാകടമാപസം  5-3-2017-ല്ത്തെകന്ന  ഹവകുകന്നരസം  ഏകേകദശസം  9  മണനി
കേഴനിഞ്ഞച്ച്  കസന്ട്രല്  കസ്റ്റഷനനികലത്തെനി  പരമാതനി  നല്കേനിയകപമാള്  കപമാലശസനികന്റെ
മറുപടനി  ലജമാകേരമമായനിരുന.  എസച്ച്.ഐ.  സലത്തെനിലമാത്തെതനിനമാല്  പരമാതനി
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സന്വേശകേരനികമാന്  നനിര്വമാഹൈമനികലനസം  നമാകള  രമാവനികല  വന്നമാല്  മതനികയനമമാണച്ച്
കപമാലശസച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.  മുഖഖ്യമനനി  പറഞ്ഞതച്ച്  6-ാം  തശയതനിയമാണച്ച്  പരമാതനി
കകേമാടുത്തെതച്ച്  എന്നമാണച്ച്.  5 -ാം  തശയതനി  ഹവകേനിടച്ച്  കുടനിയുകട  മമാതമാപനിതമാകളസം
കഹൈമാസ്റ്റലനികല  സനികസ്റ്റഴസം  കസന്ട്രല്  കസ്റ്റഷനനില്  പരമാതനി  നല്കേമാനമായനി  കചന്നനിരുന.
ചകകയമാ മമാങകയമാ കമമാഷനികകപട്ടു എന്ന പരമാതനി കകേമാടുകമാനല, 18  വയസ്സുള്ള
കപണകുടനികയ  കേമാണമാനനികലന്ന  പരമാതനി  കകേമാടുകമാനമാണച്ച്  അവര്  വന്നതച്ച്.  അകപമാഴമാണച്ച്
എസച്ച്.ഐ.  സലത്തെനിലമാത്തെതനിനമാല് പരമാതനി സന്വേശകേരനികമാന് നനിര്വമാഹൈമനികലനസം
രമാവനികല  വരമാനസം  കപമാലശസച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇതമാകണമാ  കകേരളത്തെനികല  കപമാലശസുകേമാരുകട
ശുഷമാന്തനി; ഇത്തെരകമമാരു സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില് ഇങകനയമാകണമാ കപമാലശസച്ച് പ്രവര്ത്തെനി
കകണതച്ച്? ഒരു കപണകുടനികയ കേമാണമാനനികലന്നച്ച് ആ കുടനിയുകട അച്ഛനസം അമ്മയുസം
കസ്റ്റഷനനില്  വന്നച്ച്  പരമാതനി  പറയുകമമാള്  കപമാലശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനള്ള
സമശപനമമാണച്ച് ഇവനികട ഏറ്റവസം പ്രസക്തസം.  പനികറ്റദനിവസസം 6-ാം തശയതനിയമാണച്ച് ഈ
കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റര് കചയ്യുന്നതച്ച്.  അതമാണച്ച് ബഹുമമാനകപട മുഖഖ്യമനനിയുസം സൂചനിപനിചതച്ച്.
5-ാം  തശയതനി  ഹവകുകന്നരസം  പരമാതനികമാകര  പറഞ്ഞുവനിടുകേയുസം  6-ാം  തശയതനി  രമാവനികല
ഏകേകദശസം  9  മണനികയമാകട  വശണസം കസ്റ്റഷനനികലത്തെനി പരമാതനി കകേമാടുക്കുകേയുമമാണച്ച്
കചയ്തതച്ച്.  അന്നച്ച്  ഹവകുകന്നരസം  തകന്ന  കുടനിയുകട  മൃതകദഹൈസം  കകേമാചനി  കേമായലനില്
നനിനസം കേകണടുത്തു.  എന്നമാല് എഫച്ച്.ഐ.ആര്.-ല് കപമാലുസം 9 മണനികച്ച്  കകേമാടുത്തെ
പരമാതനി  കരഖകപടുത്തെനിയനിടനില.  കപമാസ്റ്റുകമമാര്ടസം  കചയ്ത  സര്ജനമമായനി  ഞമാന്
സസംസമാരനിചനിരുന.  അകദ്ദേഹൈസം  വനിശദമാസംശങകളമാനസം  എകന്നമാടച്ച്  പറഞ്ഞനികലങനിലുസം
7-ാം  തശയതനി  കപമാസ്റ്റുകമമാര്ടസം  നടന്നതനികന്റെ  റനികപമാര്ടച്ച്  രണച്ച്  ദനിവസത്തെനിനകേസം
കകേമാടുത്തുകവന്നച്ച്  പറയുകേയുണമായനി.  പകക,  കപമാലശസച്ച്  കപമാസ്റ്റുകമമാര്ടസം  റനികപമാര്ടച്ച്
ഹകേപറന്നതച്ച്  ഇന്നകലയമാണച്ച്.  നനിര്ണ്ണമായകേമമായ  മണനിക്കൂറുകേളസം  സമയങളസം  കപമാലശസച്ച്
നഷകപടുത്തെനികയനള്ളതമാണച്ച് ഏറ്റവസം പ്രധമാനകപട കേമാരഖ്യസം. ഇകപമാള് ഡക്കൗണനിസംഗച്ച്,
ആത്മഹൈതഖ്യ  എനള്ള  നനിലയനില്  കകേസച്ച്  എഴതനിത്തെള്ളുകേയമാണച്ച്.  ഈ  കുടനി  ആത്മഹൈതഖ്യ
കചയ്യേനികലന്നച്ച്  കുടനിയുകട  അച്ഛനസം  അമ്മയുസം  ബന്ധുകളസം  സുഹൃത്തുകളസം  ആവര്ത്തെനിചച്ച്
പറയുന.  ഒരമാളനികന്റെ കേഖ്യമാരകര് വചമാണച്ച് അവര് പറയുന്നതച്ച്.  എലമാത്തെനികനക്കുറനിച്ചുസം
വളകര തുറന്നച്ച് സസംസമാരനിക്കുന്ന, അച്ഛനസം അമ്മയുമമായനി നല സക്കൗഹൃദസം വച്ചുപുലര്ത്തുന്ന ഒരു
കുടനി  ഒരനികലുസം  ആത്മഹൈതഖ്യ  കചയ്യേമാനള്ള  സമാഹൈചരഖ്യസം  ഉണമാകുന്നനില.  കുടനി
അവസമാനമമായനി  6.10-നച്ച് കേലൂര് പള്ളനിയനില് നനിന്നച്ച്  ഇറങനിവരുന്നതച്ച് അവനിടകത്തെ
സനി.സനി.ടനി.വനി.-യനില്  പതനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  സനി.സനി.ടനി.വനി.  ദൃശഖ്യസം  ഞമാനസം  കേണതമാണച്ച്.
അതനില് കുടനി യമാകതമാരു സസംഘര്ഷകമമാ പനിരനിമുറുകകമമാ ഇലമാകത വളകര സമമാധമാനപരമമായനി
ഇറങനികപമാകുന്നതമാണച്ച്  കേമാണുന്നതച്ച്.   അടുത്തെ  ദൃശഖ്യമമാണച്ച്  വളകര  പ്രധമാനകപടതച്ച്.  കുടനി
പള്ളനിയുകട മുറ്റത്തെനിറങ്ങുകമമാള് ഹബകനില് വന്ന രണകപര് കുടനികയ നനിരശകനിക്കുന്നതുസം കുടനി
നടനകപമാകുന്ന  ദനിശയനികലയച്ച്  ഹബകച്ച്  ഓടനിച്ചുകപമാകുന്നതുസം  കേമാണമാസം.  സനി.സനി.ടനി.വനി.
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ദൃശഖ്യങള്  എടുത്തെതച്ച്  കപമാലശസമാകണന്നച്ച്  ആരുസം  കതറ്റനിദ്ധരനികകണ.  കുടനിയുകട
ബന്ധുകകളടുത്തെച്ച്  കപമാലശസനിനച്ച്  ഹകേമമാറനിയതമാണച്ച്.  ഈ  പറഞ്ഞ  വനിഷയങള്
കപമാലുസം  കപമാലശസച്ച്  അകനന്വേഷനിചനിടനില.  അതനിനകശഷമമാണച്ച്  കുടനിയുകട  കബമാഡനി
അടുത്തെ  ദനിവസസം  ഹവകുകന്നരസം  കേമായലനില്നനിന്നച്ച്  ലഭനിചതച്ച്.  അനഭവസമത്തുള്ള
അവനിടകത്തെ  മതഖ്യകത്തെമാഴനിലമാളനികേള്  പറഞ്ഞതച്ച്,  മൃതകദഹൈത്തെനിനച്ച്  24  മണനിക്കൂര്
പഴകമനികലന്നമാണച്ച്. 5-ാം തശയതനി രമാതനി കേമാണമാതമായ കുടനി ആത്മഹൈതഖ്യ കചയ്തതമാകണന്ന
കപമാലശസച്ച്  നനിഗമനമമാകണങനില്  അത്തെരത്തെനിലുള്ള  ഒരു  decaying-ഉസം  ആ മൃതകദഹൈത്തെനില്
ഇലമായനിരുനകവനസം  മതഖ്യകത്തെമാഴനിലമാളനികേള്  പറയുന.  പമാലത്തെനില്നനിനസം  കുടനി
കേമായലനികലയച്ച്  ചമാടനികയന്നമാണച്ച്  കപമാലശസനികന്റെ  മകറ്റമാരു  ഭമാഷഖ്യസം.  കഗമാശശ  പമാലത്തെനില്
ഹവകുകന്നരസം ഒരു കുടനികയ കേണകവന്ന കമമാഴനി കപമാലശസനിനച്ച് ലഭനിച്ചുകവന്നച്ച് പറയുന.
അഥവമാ  ആ  പമാലത്തെനില്നനിനസം  കേമായലനികലയച്ച്  ചമാടനികയന്നച്ച്  അനമമാനനിചമാല്  മൃതകദഹൈസം
ഒഴകേനി ഇകപമാള്കനിടന്ന സലത്തെച്ച് എത്തെനികലനസം  മതഖ്യകത്തെമാഴനിലമാളനികേള് വളകര
കൃതഖ്യതകയമാകട  പറയുന.  മൃതകദഹൈസം  എങകന  അവനികടകയത്തെനികയനള്ളതമാണച്ച്
ദുരൂഹൈതകേളനികലയച്ച്  വനിരല്  ചൂണന്നതച്ച്.  രമാതനി  മുഴവന്  മൃതശരശരസം  കവള്ളത്തെനില്
കേനിടന്നതനിനച്ച്  യമാകതമാരു  സമാഹൈചരഖ്യകത്തെളനിവകേളമനില.  ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള അനവധനി
കേമാരഖ്യങള്  മമാതമാപനിതമാകളസം  മതഖ്യകത്തെമാഴനിലമാളനികേളസം  ആവര്ത്തെനിചച്ച്  പറഞ്ഞനിട്ടുസം
അകമാരഖ്യങള്  മുഖവനിലയ്കകടുകമാന്  കപമാലശസച്ച്  തയ്യേമാറമായനിടനികലന്നതമാണച്ച്  പ്രധമാനമമായുസം
മനസനിലമാകകണതച്ച്.  ഞമാന്  അതനിനകശഷസം   അകനന്വേഷണ  ഉകദഖ്യമാഗസരുമമായുസം
സസംസമാരനിചനിരുന. ബഹുമമാനകപട മുഖഖ്യമനനി മനസനിലമാകകണ മകറ്റമാരു കേമാരഖ്യമുണച്ച്.
കുടനി  കഗമാശശ  പമാലത്തെനിലുസം  വമാര്ഫനിലുസം  കചനകവന്നച്ച്  പറയുകമമാള്,  ബമാകനി
സനി.സനി.ടനി.വനി. ദൃശഖ്യങള് നനിങള് കേകണമാകയന്നച്ച് കചമാദനിചകപമാള് കപമാലശസുകേമാരന്
നല്കേനിയ  മറുപടനി,  കകേമാചനിയനികല  നനിരശകണ  കേഖ്യമാമറകേള്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നനികലന്നമാണച്ച്.
എറണമാകുളസം  കപമാകലമാരു  നഗരത്തെനില്  കപമാലശസനികന്റെ  നനിരശകണ  കേഖ്യമാമറകേള്
കനമാക്കുകുത്തെനിയമായനി  നനില്ക്കുനകവന്നച്ച്  പറയുകമമാള്,  നമാടനികല  സശകേള്ക്കുസം  കുടനികേള്ക്കുസം
എന്തച്ച് സുരകനിതതന്വേമമാണച്ച് ഉള്ളതച്ച്? ആവര്ത്തെനിചച്ച് നടത്തുന്ന ചര്ചകേള് വനിഫലമമായനി
കപമാകുകേയമാണച്ച്.  റനിസള്ടനികലയച്ച്  എത്തെമാന്  കേഴനിയുന്നനികലനള്ളതച്ച്  വളകര  ഗക്കൗരവകത്തെമാകട
കേമാണണസം. കകേരളസം ഓകരമാ ദനിവസവസം ഉണരുന്നതച്ച് ഭയപമാകടമാകടയമാണച്ച്. ഇന്നച്ച് ആരച്ച്
എന്ന  കചമാദഖ്യസം  ഓകരമാരുത്തെരുകട  മനസനിലുമുണച്ച്.  കുറ്റവമാളനികേകള  കേകണത്തെമാനസം
പനിടനികകപടമാനസം  കേഴനിയുന്നനികലനള്ളതുസം  പഴതുകേള്  ഉപകയമാഗനിചച്ച്  കുറ്റവമാളനികേള്
രകകപടുനകവനള്ളതുസം  നനിയമത്തെനികന്റെ  മുമനില്  കുറ്റവമാളനികേകള  കകേമാണവരമാന്
കേഴനിയുന്നനികലനമുള്ളതുമമാണച്ച്  ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള സസംഭവങള്  ആവര്ത്തെനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കേമാരണസം. അതുകകേമാണമാണച്ച് വമാളയമാറുസം കകേമാടനിയൂരുസം പമാലകമാടുസം വയനമാടുസം ഇത്തെരസം
സസംഭവങള് ആവര്ത്തെനിചച്ച്  ഏറ്റവസം ഒടുവനില്  മനികഷല് എന്ന കപണകുടനിയനില് ഇന്നച്ച്
ഈ  വനിഷയസം   എത്തെനിനനില്ക്കുന്നതച്ച്.  കപമാലശസനികന്റെ  അനമാസകകേമാണച്ച്   പ്രധമാനകപട
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മണനിക്കൂറുകേളസം  ദനിവസങളസം  നഷകപടുത്തെനി.  ഇകമാരഖ്യത്തെനില്  കൃതഖ്യമമായ  അകനന്വേഷണസം
നടകത്തെണതമായനിട്ടുണച്ച്. അകനന്വേഷണസം ഹക്രസംബമാഞനിനച്ച് വനിടമാല് എലമാസം  പൂര്ത്തെനിയമാകുകമന്നച്ച്
ഞമാന് കേരുതുന്നനില.  സമയസം  നഷകപടുത്തെനിയതു  കകേമാണസം ശമാസശയമമായ പരനികശമാധനകേള്
ആവശഖ്യമമായതുകകേമാണസം കസഷഖ്യല് ഇന്കവസ്റ്റനികഗഷന് ടശമനികനകകമാണച്ച് അകനന്വേഷനി
പനിക്കുന്നതനിനസം  കസന്ട്രല്  കസ്റ്റഷനനില്  നനിരുത്തെരവമാദപരമമായനി  കപരുമമാറനിയ
കപമാലശസുകേമാര്കകതനികര  നടപടനി   സന്വേശകേരനികമാനസം  ഗവണകമന്റെച്ച്  തയ്യേമാറമാകേണസം.
ഇന്നകല വകര ധമാരമാളസം മനികഷലുകേകളക്കുറനിചച്ച് സസംസമാരനിച്ചു.  നമാകള മറ്റച്ച് മനികഷലുകേകള
കുറനിചച്ച് സസംസമാരനികമാന് ഇടവരരുകതന്നച്ച് ഗവണകമന്റെനിനച്ച് ആത്മമാര്ത്ഥത ഉകണങനില്
ഇകമാരഖ്യത്തെനില്  സതഖ്യസനമമായനി അകനന്വേഷണസം നടത്തെനി പ്രതനികേകള നനിയമത്തെനികന്റെ
മുമനില്  കകേമാണവരണസം.  വളകര  അസന്വേമാഭമാവനികേമമായ  സമാഹൈചരഖ്യസം  ഇന്നച്ച്  കകേരളത്തെനില്
സസംജമാതമമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. അതുകകേമാണമാണച്ച് വനിഷയത്തെനികന്റെ ഗക്കൗരവസം ഉള്കകമാണകകേമാണച്ച്
സഭയനില്  ചര്ച  കചയ്യേണകമന്നച്ച്  ആവശഖ്യകപടുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തെനികല  മമാറുന്ന
സമാമൂഹൈനികേമാന്തരശകസം അതശവഗുരുതരമമാണച്ച്. അതുകകേമാണച്ച് വനിഷയത്തെനികന്റെ ഗക്കൗരവസം
ഗവണകമന്റെച്ച്  ഉള്കകമാണകകേമാണച്ച്  സഭമാനടപടനികേള്  നനിര്ത്തെനിവചച്ച്  ചര്ച  കചയ്യേണകമന്നച്ച്
ഞമാന് ആവശഖ്യകപടുന.

മുഖഖ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  5-ാം  തശയതനി  മനികഷല്  ഷമാജനികയ
കേമാണമാതമാകയന്ന വനിവരസം കുടുസംബത്തെനിനച്ച് ലഭനിച്ചുകവന്നമാണച്ച് ഇവനികട ബഹുമമാനകപട
അസംഗസം  ചൂണനികമാണനിചതച്ച്.  ഇതുസസംബനനിചച്ച്  കപമാലശസനില്നനിന്നച്ച്  ലഭനിച
റനികപമാര്ടനസരനിചച്ച് പ്രകതഖ്യകേമമായ കേമാലതമാമസസം ഉണമായനിടനില. 6-ാം തശയതനിയമാണച്ച്
ബന്ധുകള് കപമാലശസച്ച് കസ്റ്റഷനനില് എത്തെനിയകതന്നമാണച്ച് കപമാലശസനില്നനിന്നച്ച് കേനിടനിയ
റനികപമാര്ടച്ച്. ......(ബഹൈളസം).....

മനി  .    സശകര്:  പശസച്ച്.......  അവനികടയനിരനിക്കൂ......  മുഖഖ്യമനനി  സസംസമാരനികകട.
അകദ്ദേഹൈസം പറഞ്ഞ വമാചകേസം പൂര്ത്തെശകേരനിചനില.

ശശ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്: സര്, ബഹുമമാനകപട അസംഗസം ഇവനികട  പറഞ്ഞതച്ച്,
5-ാം തശയതനി രമാതനി 9.00 മണനി കേഴനിഞ്ഞകപമാള് ബന്ധുകള്  കസ്റ്റഷനനില് എത്തെനി
പരമാതനികപട്ടുകവന്നമാണച്ച്.  അങകനയമാകണങനില്  അതച്ച്  പരനികശമാധനികകണ  കേമാരഖ്യമമാണച്ച്.
ഇകപമാഴകത്തെ റനികപമാര്ടനസരനിചച്ച് 6-ാം തശയതനിയമാണച്ച് കപമാലശസനില് പരമാതനികപടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇകമാരഖ്യമടകസം ഹക്രസംബമാഞച്ച്  അകനന്വേഷനിക്കുന്ന  നനിലപമാടച്ച്  സന്വേശകേരനികമാസം.  6-ാം
തശയതനി രമാവനികല പരമാതനി  ലഭനിചയുടന് കപമാലശസച്ച് ഇകമാരഖ്യത്തെനില് ഫലപ്രദമമായനി
ഇടകപടനിട്ടുണച്ച്. ഒരു സനി.പനി.ഒ. പരമാതനികമാകരമാകടമാപസം കുടനി കപമാകേമാനനിടയുള്ള എലമാ
സലങളനിലുസം  കപമാവകേയുസം  ഹസബര്  കസലനിലൂകട  കഫമാണ  ഡശകറ്റയനില്സച്ച്
എടുക്കുന്നതനിനള്ള  ശമസം  നടത്തുകേയുസം  എലമാ  സലങളനികലയസം  വയര്കലസച്ച്
കമകസജച്ച് നല്കുകേയുസം കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  അകമാരഖ്യത്തെനില് ആ ഘടത്തെനില് കപമാലശസനിനച്ച്
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കേഴനിയമാവന്ന കേമാരഖ്യങള് കചയ്തനിട്ടുകണന്നച്ച് തകന്നയമാണച്ച് മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്. അകദ്ദേഹൈസം
പറഞ്ഞ  മറ്റച്ച്  കേമാരഖ്യങള്  അകനന്വേഷണത്തെനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  കേകണകത്തെണതമാണച്ച്.
അകദ്ദേഹൈസം ഇവനികട പ്രകേടനിപനിചതനില്,  ഹബകനില് രണമാകള കേണകവനസം  കുടനികയ
അവര് പ്രകതഖ്യകേമമായനി കനമാക്കുനണമായനിരുനകവനസം പറയുനണച്ച്.  അകമാരഖ്യങകള
കുറനിചച്ച്  എകന്റെ  കേയ്യേനില്  ഇകപമാള്  റനികപമാര്ടനില.  ഏതമായമാലുസം  അകതമാകക
അകനന്വേഷനികകണ കേമാരഖ്യങള് തകന്നയമാണച്ച്.

18  വയസ്സുള്ള ഒരു കപണകുടനി  മരനിചനനിലയനില് കേമാണമാനനിടയമായകതങകന;
എന്തമാണച്ച്  അതനികന്റെ  പനിന്നനിലുള്ള  കേമാരഖ്യങള്  എന്നനിവ  അകനന്വേഷണത്തെനിലൂകട  മമാതകമ
വഖ്യക്തമമാകമാന് കേഴനിയുകേയുള.  ഏതമായമാലുസം  അകദ്ദേഹൈസം  പറഞ്ഞ  ഒരു  കേമാരഖ്യസം  ശരനിയല.
ഇത്തെരസം  സസംഭവങളണമാകുന്നതച്ച്  കുറ്റവമാളനികേള്  പനിടനികകപടുന്നനില  എനള്ളതുകകേമാണല,
നമ്മുകട  സസംസമാനത്തെച്ച്  ഈ  കേമാലയളവനില്  നടന്നനിട്ടുള്ള  കുറ്റകൃതഖ്യങളനികല  കുറ്റവമാളനികേള്
എത ഉന്നതരമായമാല്കപമാലുസം അവകരകയലമാസം പനിടനികൂടമാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അതനികന്റെ
ഉത്തെമമമായ ദൃഷമാന്തമമാണച്ച് ഹവദനികേകന്റെ സസംഭവസം.  ഇകമാരഖ്യത്തെനില് ഒരുതരത്തെനിലുള്ള
ലമാഘവതന്വേവസം  കപമാലശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനണമാവനില.  ശക്തമമായ  നടപടനികേള്  തകന്ന
സന്വേശകേരനിക്കുസം.   അഥവമാ  ഏകതങനിലുസം  തരത്തെനിലുള്ള  ലമാഘവനനില  കപമാലശസനികന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിനണമാകയങനില്  അതനിനച്ച്  ഉത്തെരവമാദനികേളമായവരുകട  കനകര  കേനത്തെ
നടപടനികേളണമാകുസം.  ഒരു വനിട്ടുവശഴയുസം ഇകമാരഖ്യത്തെനില് കേമാണനികനില. സസംസമാനത്തെച്ച്
നനിലവനിലുള്ള  സമാമൂഹൈനികേമാന്തരശകസം  മമാറന്നതനിനച്ച്  ക്രനിമനിനലുകേള്  ശമനിചമാലുസം  അകതമാനസം
അനവദനിക്കുന്ന പ്രശ്നമനില.  ശക്തമമായ നടപടനി സന്വേശകേരനിചച്ച്  അത്തെരസം കുറ്റവമാളനികേകള
നനിലയനനിര്ത്തെമാന് നമുകച്ച് കേഴനിയുസം.  അകനന്വേഷണസം നടക്കുകമമാള് ഹക്രസംബമാഞനികന്റെ
പ്രകതഖ്യകേ  ടശസം  കവണകമന്നച്ച്  അകദ്ദേഹൈസം  പറഞ്ഞു.  ഹക്രസംബമാഞനികന്റെ  പ്രകതഖ്യകേ
ടശമനികനകകമാണതകന്ന അകനന്വേഷനിപനിക്കുന്ന നടപടനി സന്വേശകേരനികമാസം.  ഇകമാരഖ്യസം സഭ
നനിര്ത്തെനിവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യേണ ആവശഖ്യകമമാനസം ഇതനില് ഉദനിക്കുന്നനില.

മനി  .   സശകര്: ബഹുമമാനകപട മുഖഖ്യമനനിയുകട വനിശദശകേരണത്തെനികന്റെ അടനിസമാനത്തെനില്
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനിനച്ച് അവതരണമാനമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയമാവതരണത്തെനിനച്ച് അനമതനി നനികഷധനിച്ചു)

ശശ  .   കകേ  .   സനി  .   കജമാസഫച്ച്: സര്, അങച്ച് രമാവനികല പറഞ്ഞതുകപമാകല സശ പശഡനങളസം
അക്രമങളസം  എനസം  ഉന്നയനികമാന്  ഞങളമാഗ്രഹൈനിക്കുന്ന  കേമാരഖ്യങളല.  പകക
കകേരളത്തെനികല സമാമൂഹൈനികേ പശമാത്തെലത്തെനില് ഇത്തെരസം സസംഭവങള് ആവര്ത്തെനികകപടുകമമാള്
സഭയനിലുന്നയനികമാന് ഞങള് ബമാധഖ്യസരമാണച്ച്. ഇവനികട ബഹുമമാനകപട മുഖഖ്യമനനി
നടത്തെനിയ  പ്രഖഖ്യമാപനസം   ഞങള്  സന്വേമാഗതസം  കചയ്യുന.  പകക പ്രഖഖ്യമാപനങളസം
വമായച്ച് ത്തെമാരനികേളമലമാകത ഒനസം നടപനിലമാകുന്നനില. തുടര്ചയമായനി ഇത്തെരസം സസംഭവങ
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ളണമാകുന.  ഈ  സഭയനില്ത്തെകന്ന  നമാലമാസം  തവണയമാണച്ച്  സശ  പശഡനങളസം
സദമാചമാര  ഗുണമായനിസവസം  കപമാലുള്ള  സസംഭവസം  ഉന്നയനികകണനി  വരുന്നതച്ച്.  5-ാം
തശയതനി  ഹവകുകന്നരസം  ആറര  മണനികച്ച്  മനികഷലനികന  കേമാണമാകത  കപമാകുന.  9
മണനികച്ച്  കുടനിയുകട  പനിതമാവസം  കഹൈമാസ്റ്റലനികല  സനിസ്റ്റര്മമാരുസംകൂടനി  കപമാലശസച്ച്
കസ്റ്റഷനനില് പരമാതനി കകേമാടുക്കുന.  കപമാലശസച്ച് റനികപമാര്ട്ടുപ്രകേമാരസം അങച്ച് പറയുന്നതച്ച്
6-ാം തശയതനി രമാവനികല പരമാതനി കകേമാടുത്തു എന്നമാണച്ച്.  ഇന്നകല ഞമാന് മമാതൃഭൂമനി
ചമാനലനില് വമാര്ത്തെ കേണ.  അതനില് ആ കുടനിയുകട പനിതമാവച്ച്  പറയുന്നതച്ച് കുടനികയ
കേമാണമാതമായ  ഞമായറമാഴ  രമാതനി  9  മണനിക്കുകശഷസം  കപമാലശസച്ച്  കസ്റ്റഷനനില്
പരമാതനികകേമാടുത്തുകവങനിലുസം പരമാതനി അവര് സന്വേശകേരനിചനില എന്നമാണച്ച്.  എനമമാതമല
18 വയസ്സുള്ള ഒരു കപണകുടനികയ കേമാണമാകത കപമായനിടച്ച് പരമാതനി രജനിസ്റ്റര് കചയ്യേമാകത
അവകരമാടച്ച് പനികറ്റന്നച്ച് രമാവനികല വരമാന് കപമാലശസച്ച് പറഞ്ഞയയകേയമാണച്ച് കചയ്തതച്ച്.  ആ
പരമാതനി  മുഖവനിലയ്കകടുത്തുകകേമാണച്ച്  അകനന്വേഷനിചനിരുനകവങനില്  ആ  കുടനിയുകട
ജശവന്  നഷകപടുകേയനിലമായനിരുന.  കപമാലശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തു  നനിനണമായ  ഗുരുതരമമായ
കൃതഖ്യവനികലമാപമമാണനിതച്ച്.  മുഖഖ്യമനനികച്ച്  ഈ  സഭയനില്വന്നച്ച്  അടനിസമാനമനിലമാത്തെ
കേമാരഖ്യങള്  പറകയണനിവന്നതച്ച്  കപമാലശസനികന്റെ  വശഴയമാണച്ച്.  5-ാം  തശയതനി  ഹവകുകന്നരസം
ഉണമായ സസംഭവത്തെനില് പരമാതനി  കകേമാടുത്തെനിടച്ച്  പരമാതനി  കരഖകപടുത്തെമാകത  അവകര
മടകനി അയചച്ച്  6-ാം തശയതനി രമാവനികല പരമാതനി രജനിസ്റ്റര് കചയകവന്നച്ച് പറയുന്നതു
തകന്ന ആകരകയമാ  രകനികമാനള്ള ശമമമാണച്ച്.   അങകയ കപമാലശസച്ച്  മനിസച്ച് ലശഡച്ച്
കചയ്യുന.  5-ാം തശയതനി ആറര മണനികച്ച് കുടനിയുകട കമമാഹബല് കഫമാണ സന്വേനിചച്ച്
ഓഫച്ച് കചയ്യേകപടുന.  അനതകന്ന പരമാതനി വമാങനി കമമാഹബല് ടവര് കകേനശകേരനിചച്ച്
അകനന്വേഷനിചനിരുനകവങനില് ഈ ആത്മഹൈതഖ്യ/കകേമാലപമാതകേസം ഒഴനിവമാകമാന് സമാധനി
ക്കുമമായനിരുന. അതനിനച്ച് നടപടനിയുണമായനില. ഒരു കേമാരഖ്യസം മനസനിലമാകണസം,  ഇവനികട
ഓകരമാ  കകേമാലപമാതകേങളസം  ആത്മഹൈതഖ്യയമാകമാന്  കപമാലശസച്ച്  കബമാധപൂര്വസം  ശമനിക്കുന.
മനികഷലനികന്റെ തനികരമാധമാനമുണമായനി. കപമാലശസനികന്റെ നനിലപമാടച്ച് ആത്മഹൈതഖ്യയമാകണന്നമാണച്ച്.

വമാളയമാറനികല പനിഞ്ചുകുഞ്ഞുങളകട കകേമാലപമാതകേസം/ആത്മഹൈതഖ്യ സസംബനനിചച്ച്
കപമാലശസച്ച്  ആദഖ്യസം  മുന്വനിധനികയഴതുന്നതച്ച്  ആത്മഹൈതഖ്യയമാണച്ച്  എന്നമാണച്ച്.   ബഹുമമാനഖ്യനമായ
മുന് മുഖഖ്യമനനി ശശ. വനി. എസച്ച്.  അച്ചുതമാനന്ദനസം ബഹുമമാനകപട മനനി ശശ. എ. കകേ.
ബമാലനസം   വമാളയമാറനികല  സസംഭവത്തെനില്  കപമാലശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തെച്ച്  കുറ്റകേരമമായ
വശഴയുണമായനികയന്നച്ച് പറഞ്ഞു. ഞങള് പറയുന്നതല.  അങയുകട കേഖ്യമാബനിനറ്റനികല
മനനി തകന്ന കപമാലശസനിനച്ച് വശഴയുണമായനി എനപറയുന.  വമാളയമാര് സസംഭവത്തെനില്
കപമാലശസനിനച്ച്  വശഴയുണമായനികയന്നച്ച്  മുന് ആഭഖ്യന്തര വകുപ്പുമനനി ശശ.  കകേമാടനികയരനി
ബമാലകൃഷ്ണനസം വനനിതമാ സസംഘടനമാ കനതമാകനമാരുകമലമാസം പറയുന.  അങച്ച് അതച്ച്
അകനന്വേഷനികമാന് തയ്യേമാറമാകുന്നനില.   അവനികട  മമാതമമാകണമാ;  ജനിഷ്ണു പ്രകണമായനിയുകട  മരണസം
അതുസം ആദഖ്യസം ആത്മഹൈതഖ്യയമാകണന്നച്ച് പറഞ്ഞു. എന്തുകകേമാണമാണച്ച് കകേമാലപമാതങള്
ആത്മഹൈതഖ്യയമാകമാന്  കപമാലശസച്ച്  ശമനിക്കുന്നതച്ച്?  ഓകരമാ  സസംഭവങളനിലുസം  കപമാലശസനികന്റെ
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ഭമാഗത്തുനനിനണമാകുന്ന കുറ്റകേരമമായ വശഴയുസം  അനമാസയുമമാണച്ച്  ഈ സസംഭവങള്
ആവര്ത്തെനികമാന് അനകൂലമമായ സമാഹൈചരഖ്യമുണമാകുന്നതച്ച്.  എറണമാകുളത്തെച്ച് പ്രശസ
നടനിക്കുകനകരയുണമായ സസംഭവസം,  കകേരളമമാകകേ ചര്ച കചയ.  ഇകപമാള് കകേസനികന്റെ
അവസകയന്തമാണച്ച്;  ആരവങള്  അടങനിയകപമാള്  പ്രതനികേള്  രകകപടമാന്  കപമാകുന?
ഓകരമാ  സസംഭവങളനിലുസം  പ്രതനികേകള  സഹൈമായനികമാകനമാ  രകകപടുത്തെമാകനമാ  ഉള്ള
സമശപനമമാണച്ച്  കപമാലശസച്ച്  സന്വേശകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇകമാരഖ്യത്തെനില്  കപമാലശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തെച്ച്
വളകരകയകറ  ജമാഗ്രതക്കുറവണമായനി.  അതച്ച്  അകനന്വേഷനികണസം.  ഇകമാരഖ്യങളനില് യഥമാസമയസം
കപമാലശസച്ച് ആകച്ച് കചയ്തനിരുനകവങനില് ഈ സസംഭവസം ഒഴനിവമാകമാമമായനിരുന.  കകേരളസം
സമാസംസമാരനികേമമായനി  വളകരകയകറ  ഔന്നതഖ്യമുള്ള  സസംസമാനമമാണച്ച്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  സമാകരത
കനടനി. പകക ഓകരമാ ദനിവസവസം പതത്തെനിലൂകട വരുന്ന സസംഭവങള്, നമ്മകളകയലമാസം
കവദനനിപനിക്കുന.  സമാധമാരണ ദനിനപതങളനില് ചരമകപജുണച്ച്.   ഒരു കപജച്ച്  മുഴവന് ചരമ
വമാര്ത്തെയമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച് ഓകരമാ കപജുകേളനിലുസം പശഡന വമാര്ത്തെയമാണച്ച്.  ഹവകുകന്നരസം
ചര്ച കചയ്യുന്നതച്ച്  പശഡനകേഥകേളമാണച്ച്.   നമ്മുകട വശടനില് മകകളമാകടമാപസം  ഇരുന്നച്ച്
ടനി.വനി. കേമാണമാന് സമാധനികനില. ടനി.വനി. ഓണ കചയ്തമാല് കേമാണുന്ന വമാര്ത്തെകേകളമാകക
കവദനനിപനിക്കുന്നവയമാണച്ച്.  ദയവമായനി  കകേരളത്തെനിലുണമാകുന്ന  ഈ  സമാസംസമാരനികേ
അധധഃപതനസം കേമാണമാകത കപമാകേരുതച്ച്.  ആകരയുസം കുറ്റകപടുത്തെമാനല, നമ്മുകട നമാടനില്
സസംഭവനികമാന് പമാടനിലമാത്തെ കേമാരഖ്യങള് സസംഭവനിക്കുന.  കപണമകളള്ള മമാതമാപനിതമാകളകട
മനസനില് തശയമാണച്ച്.  രമാവനികല  മകള് സ്കൂളനികലയ്കകമാ  കകേമാകളജനികലയ്കകമാ കജമാലനികകമാ
കപമായമാല്  മടങനിവരുന്നതുവകര  മനസനില്  തശയമാണച്ച്.  ഈ  ദുരവസയുണമാകേമാന്
പമാടനില.  ഇതനിനച്ച്  കേമാരണസം  കപമാലശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തെച്ച്  നടപടനിയുണമാകുന്നനില,  കപമാലശസച്ച്
അനമാസ കേമാണനിക്കുനകവന്നതമാണച്ച്.   എറണമാകുളസം നഗരത്തെനികല സനി.സനി.ടനി.വനി.
കേഖ്യമാമറ  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നനികലന്നച്ച്   ഇവനികട  പറഞ്ഞു.   എറണമാകുളസം  നഗരത്തെനികന്റെ
അവസ  ഇതമാകണങനില്  എന്തമാണച്ച്  സനിതനി;  ഇവനികട  കേഖ്യമാമറ  വചനിരനിക്കുന്നതച്ച്
എന്തനിനമാണച്ച്?  ഇത്തെരസം  കേമാരഖ്യങളനിലുണമാകുന്ന  ഗുരുതരമമായവശഴ  ദയവമായനി  മുഖഖ്യമനനി
കേമാണമാകത കപമാകേരുതച്ച്.  അങച്ച് കപമാലശസനികന സസംരകനികമാന് ശമനികരുതച്ച്.  സസംരകണസം
ആവശഖ്യമുള്ളതച്ച്  ഈ  നമാടനികല  കപണകുടനികേള്ക്കുസം  സമൂഹൈത്തെനിനമമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്
ഞങകള  കുറ്റകപടുത്തെമാകത  യമാഥമാര്ത്ഥഖ്യങള്  മനസനിലമാകമാന്  ശമനികണസം.
ഞങള് ഈ സഭയനില് ആഗ്രഹൈനിച്ചു കകേമാണല എലമാ ദനിവസവസം പശഡന വനിഷയസം
ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്,  കകേരളത്തെനിലുണമാകുന്ന  സസംഭവങള്  പറയമാകത  നനിവൃത്തെനിയനില.
അതുകകേമാണച്ച്  ഈ  സസംഭവത്തെനില്  കപമാലശസനികന്റെ  വശഴ  അകനന്വേഷനികണസം.
ശശ.  അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്  ചൂണനികമാണനിചതുകപമാകല  പരമാതനി  കകേമാടുത്തെനിടച്ച്  എന്തു
കകേമാണച്ച് അതച്ച് രജനിസ്റ്റര് കചയ്തനില;  എന്തുകകേമാണച്ച് അകനന്വേഷനിചനില?  ഇകമാരഖ്യത്തെനില്
കപമാലശസച്ച്  ആകരകയമാ  രകനികമാന്  ശമനിക്കുന.  ദയവമായനി  ഇത്തെരസം  സസംഭവങള്
ആവര്ത്തെനികരുതച്ച്.  ഇനനിയുസം  മനികഷലുമമാര്  ഉണമാകേരുതച്ച്.  അകമാരഖ്യത്തെനില്  നടപടനി
യുണമാകേണസം.  ഈ  വനിഷയസം  സഭ  നനിര്ത്തെനിവചച്ച്  ചര്ച  കചയ്യേമാത്തെതനിലുസം
ഗവണകമന്റെനികന്റെ ഭമാഗത്തുള്ള കുറ്റകേരമമായ അനമാസയനിലുസം പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ഞമാനസം
എകന്റെ കേകനിയുസം വമാകക്കൗടച്ച് നടത്തുന.

(ഗവണകമന്റെച്ച്  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശശ.  കകേ.  സനി.  കജമാസഫസം
അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ പമാര്ടനിയനില്കപട അസംഗങളസം സഭവനിടച്ച്  പുറത്തുകപമായനി.)
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കഡമാ  .    എസം  .    കകേ  .    മുനശര്:  സര്,  കപമാലശസച്ച് അകങയച്ച് ആവശഖ്യമമായനിട്ടുള്ള ഒരു
റനികപമാര്ട്ടുസം  നല്കേനിയനിടനില എനള്ളതനികന്റെ ഏറ്റവസം വലനിയ കതളനിവച്ച്  സനി.സനി.  ടനി.വനി.-യനികല
ദൃശഖ്യങകളക്കുറനിചച്ച്  യമാകതമാനസം അകങയച്ച്  കേനിടനിയനിടനില  എനള്ളതു തകന്നയമാണച്ച്.
ഇന്നകല  കടലനിവനിഷന്  ചമാനലനില്  മരണകപട  കപണകുടനി  നനിമനിഷങള്ക്കുമുമച്ച്
നടനകപമാകുന്ന ദൃശഖ്യങള് കേമാണനിച്ചു.  അതച്ച് കകേരളത്തെനികല പതനിനമായനിരകണകനിനച്ച്
ആളകേള് കേണ, പകക കകേരളത്തെനികല കപമാലശസച്ച് മമാതസം കേണനില എനപറയുന്നതച്ച്
എതമമാതസം ദയനശയമമാണച്ച്.  സനി.സനി.ടനി.വനി.യനികല ദൃശഖ്യസം കടലനിവനിഷന് ചമാനലനിലൂകട
ഞമാന്  ഇന്നകല കേണ.   ചമാനലനില് വന്ന ആ ദൃശഖ്യസം  കേകണങനിലുസം  കപമാലശസനിനച്ച്
അകങമാട്ടുകപമായനി ഈ ദൃശഖ്യസം എവനികടനനിന്നച്ച് കേനിടനികയന്നച്ച് ബന്ധുകകളമാടച്ച് കചമാദനികമാനള്ള ഒരു
മരഖ്യമാദയനികല; ഇകപമാള് സനി.സനി.ടനി.വനി. ഫൂകടജനികനക്കുറനിചച്ച് പതങളനില് വന്നനിട്ടുണച്ച്.
ഇകതലമാസം വന്നനിട്ടുസം  കപമാലശസച്ച്  ഇവനികട  നനിഷനിയമമായനി  നനിനകവന്നച്ച് മമാതമല തകലദനിവസസം
കപമാലശസച്ച്  കസ്റ്റഷനനില്കപമായനി  ഇതനികനക്കുറനിചച്ച്  പരമാതനി  പറഞ്ഞവകരമാടച്ച്  നനിങള്
നമാകള എസച്ച്.ഐ.  ഉള്ളകപമാള് വന്നമാല് മതനികയന്നച്ച് പറഞ്ഞുവനികടണ കകേസമാകണമാ
ഇതച്ച്?  അകപമാള്ത്തെകന്ന  ശമനിചനിരുനകവങനില്  ടവറുസം  അതനിനടുത്തുള്ള  കേമാരഖ്യങളകമമാകക
മനസനിലമാകമാമമായനിരുന.  ഈ  ഫൂകടജനില് കേണനിട്ടുള്ളതച്ച്  സസംശയമാസദമമായ  രശതനിയനില്
രണമാളകേള് കുടനികയ പനിന്തുടരുനകവന്നതമാണച്ച്.   അതുകേഴനിഞ്ഞച്ച് ബസച്ച് കസ്റ്റമാപനികല
സനി.സനി.ടനി.വനി.  പരനികശമാധനിചകപമാള്  ആ  കുടനി  ബസച്ച്  കസ്റ്റമാപനികലത്തെനിയനിടനില.  ഇങകന
പരസരസം കചര്ത്തുവയമാന് കേഴനിയുന്ന പല കേമാരഖ്യങളസം ഇതനിലുണച്ച് എനള്ളതുകകേമാണ
തകന്ന  സസംശയസം  വര്ദ്ധനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇവനിടകത്തെ  കപമാലശസനിനച്ച്  എന്തച്ച്  സസംഭവനിക്കുന?
ഇന്നകത്തെ കദശമാഭനിമമാനനി പതസം അങച്ച് വമായനികണസം.  ഞമാന് വമായനിചകപമാള് ഇതച്ച്
കദശമാഭനിമമാനനിയമാകണമാ  എനതകന്ന  സസംശയനിച്ചുകപമായനി.  ഇതനില്  അടപള്ളകത്തെ
ദുരൂഹൈമരണകത്തെക്കുറനിച്ചുസം  കപമാലശസനികനക്കുറനിച്ചുമമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്."അദ്ധഖ്യമാപകേര്
എസച്ച്.ഐ.-കച്ച് വനിവരങള് നല്കേനിയനിരുന"  എന്ന തലകകടനില്  പറയുന്നതച്ച്, "അടപള്ളസം
കശല്വപുരകത്തെ  സകഹൈമാദരങളനില്  മൂത്തെകുടനിയുകട  മരണസം  സസംബനനിചച്ച്  അദ്ധഖ്യമാപകേര്
വമാളയമാര് എസച്ച്.ഐ.-കച്ച് സുപ്രധമാന വനിവരങള് നല്കേനിയനിരുന. എന്നമാല് പ്രഥമ
വനിവര റനികപമാര്ടനിലുസം തുടര്നള്ള അകനന്വേഷണത്തെനിലുസം ഇകമാരഖ്യങള് പരനിഗണനിചനികലന്നച്ച് ഒരു
അദ്ധഖ്യമാപനികേ കദശമാഭനിമമാനനികയമാടച്ച്  പറഞ്ഞു. ''മമാതമല,  ഈ വനിവരങള് അറനിയനിചച്ച്
മരണത്തെനില് സസംശയമുകണനസം ആത്മഹൈതഖ്യ കചയ്യേമാന് സമാദ്ധഖ്യതയനിലമാകയനസം അദ്ധഖ്യമാപകേര്
പറഞ്ഞകപമാള് ആത്മഹൈതഖ്യ തകന്നയമാകണനസം പ്രകതഖ്യകേ അകനന്വേഷണസം നടകത്തെണ
തനികലനമമായനിരുന കപമാലശസനികന്റെ മറുപടനി.  മകറ്റമാരു പതത്തെനിലുമല,  കദശമാഭനിമമാനനി
പതത്തെനിലമാണച്ച്  കപമാലശസനികനതനികര  പറയുന്നതച്ച്.  അങച്ച്  ആഭഖ്യന്തര  വകുപച്ച്
ഏകറ്റടുകണകമന്നമാണച്ച്  എനനികച്ച്  ബഹുമമാനകപട  മുഖഖ്യമനനികയമാടച്ച്  പറയമാനള്ളതച്ച്.
ഇകപമാള്  അങച്ച്  ആഭഖ്യന്തര  വകുപച്ച്  ഏകറ്റടുത്തെനിടനില.  അങച്ച്  ആഭഖ്യന്തര  വകുപച്ച്
ഏകറ്റടുകണസം.  എന്നനിടച്ച്  കപമാലശസനികന  നനിര്കത്തെണനിടത്തെച്ച്  നനിര്ത്തെണസം.  അങകനകയമാരു
125/2020



338 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 13, 2017

ആഭഖ്യന്തരവകുപച്ച്  അങച്ച്  ഹകേകേമാരഖ്യസം  കചയ്യുകേയമാകണങനില്  ഇവകര  നനിലയച്ച്
നനിര്ത്തെമാന് സമാധനിക്കുസം. ഏതച്ച് കപമാലശസനികന വനിശന്വേസനിക്കുസം; കദശമാഭനിമമാനനിക്കുതകന്ന
വനിശന്വേമാസമനിലമാത്തെ കപമാലശസനികന ജനങള് എങകന വനിശന്വേസനിക്കുസം? അതുകകേമാണച്ച്
അങച്ച്  ഈ  വനിഷയസം  ഗക്കൗരവമമായനികടടുകണസം.  അങയുകട  മറുപടനി  പൂര്ണ്ണമമായുസം
ഞങള്കച്ച് തൃപനികപടമാത്തെതുകകേമാണച്ച് ഞമാനസം എകന്റെ കേകനിയുസം വമാകക്കൗടച്ച് നടത്തുന.

(ഗവണകമന്റെച്ച് നനിലപമാടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് കഡമാ.  എസം.  കകേ.  മുനശറുസം അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ
പമാര്ടനിയനില്കപട അസംഗങളസം സഭ വനിടച്ച്  പുറത്തുകപമായനി.)

10.00 AM]

ശശ  .   പനി  .   കജ  .   കജമാസഫച്ച് : സര്,  കുടനികയ കേമാണമാതമായ വനിവരസം 5-ാം തശയതനി
ഹവകുകന്നരസം 9 മണനികച്ച് കപമാലശസച്ച് കസ്റ്റഷനനില് എത്തെനി പറഞ്ഞനിട്ടുസം അവനികട ആ
പരമാതനി  സന്വേശകേരനികമാതനിരുന്നതച്ച്  ഏറ്റവസം ഗക്കൗരവതരമമായ കുറ്റമമാണച്ച്.  ഇതുകപമാലുള്ള
സന്ദര്ഭത്തെനില്  കപമാലശസച്ച്  കേമാണനിക്കുന്ന കുറ്റകേരമമായ  അനമാസ ചര്ച കചയ്യേമാത്തെ
നനിലപമാടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് ഞമാനസം എകന്റെ കേകനിയുസം വമാകക്കൗടച്ച് നടത്തുന.

(ഗവണകമന്റെച്ച്  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശശ.  പനി.  കജ.  കജമാസഫസം
അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ പമാര്ടനിയനില്കപട അസംഗങളസം സഭവനിടച്ച് പുറത്തുകപമായനി.)

(പുറത്തുകപമായ അസംഗങള് അല്പസമയത്തെനിനകശഷസം സഭയനില് വശണസം ഹൈമാജരമായനി.)

III ശദ്ധ കണനികല്

(1) കേമായനികേ കമഖലയുകട വനികേസനസം

ശശ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രമാകജഷച്ച് :  സര്,  സസംസമാനകത്തെ കേമായനികേ കമഖല അഭനിമുഖശകേരനിക്കുന്ന
വനിവനിധ  പ്രശ്നങളനികലയച്ച്  ബഹുമമാനഖ്യനമായ  കസമാര്ട്സച്ച്  വകുപ്പുമനനിയുകട  ശദ്ധ
കണനിക്കുകേയമാണച്ച്. കേമായനികേ കമഖലയുകട വനികേസനത്തെനിനസം വളര്ചയസം ഉതകുസംവനിധസം
കേമായനികേ വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസകത്തെ പരനികപമാഷനിപനികമാന് സസംസമാനകത്തെ കേമായനികേ സ്കൂളകേള്
കേമായനികേ  വകുപച്ച്  ഏകറ്റടുകമാന്  തയ്യേമാറമായതച്ച്  അകങയറ്റസം  സന്വേമാഗതമാര്ഹൈമമാണച്ച്.
കകേരളത്തെനികല കസമാര്ട്സനികന്റെ വനികേസനത്തെനില് കസമാര്ട്സച്ച് സ്കൂളകേള് മുഖഖ്യമമായ പങച്ച്
വഹൈനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നമാല്  ഇന്നച്ച്  കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളകേളകട  സനിതനി  ഒട്ടുസം  കമചമല.
കകേരളത്തെനില് രണച്ച് കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളകേളമാണുള്ളതച്ച്.  അതനികലമാന്നച്ച്  തനിരുവനന്തപുരസം
ജനി.  വനി.  രമാജമാ  കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളസം  മകറ്റമാന്നച്ച്  കേണ്ണൂര് കസമാര്ട്സച്ച്  ഡനിവനിഷനമമാണച്ച്.
കേണ്ണൂരനികല കസമാര്ട്സച്ച് ഡനിവനിഷന് നഗരമദ്ധഖ്യത്തെനിലുള്ള ഗവണകമന്റെച്ച് കവമാകകഷണല് ഹൈയര്
കസകണറനിയുകട  ഭമാഗമമായമാണച്ച്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതച്ച്.  ഒരു  കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളനിനച്ച്
അനകയമാജഖ്യമമായ അന്തരശകമല  അവനികടയുള്ളതച്ച്.  കേണ്ണൂരനികല  മനിക  സമാമൂഹൈനികേ-
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സമാസംസമാരനികേ പരനിപമാടനികേളസം ഈ സ്കൂളനിലമാണച്ച് നടകമാറുള്ളതച്ച്.  അകതമാകടമാപസംതകന്ന
വനിവനിധ  മതരപരശകകേളകട  കവദനിയുസം  ഈ  സ്കൂളമാണച്ച്.  ആ  സ്കൂളനികല  കസമാര്ട്സച്ച്
ഡനിവനിഷകന്റെ സനിതനി വളകര പരനിതമാപകേരമമാണച്ച്. അവനികട ആവശഖ്യത്തെനിനച്ച് കകേമാച്ചുമമാരനില. 190
കപണകുടനികേളമാണച്ച്  കസമാര്ട്സച്ച്  ഡനിവനിഷനനിലുള്ളതച്ച്.  കവമാളനികബമാള്,  ബമാസറ്റച്ച്കബമാള്,
അതച്ച് ലറ്റനികച്ച്,  ഫട്കബമാള്,  തമായച്ച് കകമാണ  തുടങനിയവയനിലമാണച്ച്  പരനിശശലനസം  നല്കുന്നതച്ച്.
അവനികട  വനിദഖ്യമാര്ത്ഥനികേള്കച്ച്  ആവശഖ്യമമായ  പരനിശശലനത്തെനിനകവണ  സക്കൗകേരഖ്യങളനില.
മമാതമല,  പത്തെച്ച്  കകേമാച്ചുമമാര്  കവണനിടത്തെച്ച്  നമാലച്ച്  കകേമാച്ചുമമാരമാണുള്ളതച്ച്.  ഓകരമാ  ഇനങളനിലുസം
ഹവദഗഖ്യസം  കനടനിയനിട്ടുള്ള  കകേമാച്ചുമമാരല  വഖ്യതഖ്യസ  ഇനങളനില്  വനിദഖ്യമാര്ത്ഥനികേകള
പരനിശശലനിപനിക്കുന്നതച്ച്. ഈ സനിതനികച്ച് മമാറ്റമുണമാകേണസം. നമാലുകപര് തമാമസനികകണ
മുറനിയനില്  പനണസം  പതനിനമാലുസം  കപരമാണച്ച്  തമാമസനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇങകന  സക്കൗകേരഖ്യ
മനിലമായ്മയനില്  വശര്പ്പുമുട്ടുന്ന,  ആധുനനികേ  പരനിശശലന  സക്കൗകേരഖ്യങളനിലമാത്തെ  ഈ
കസമാര്ട്സച്ച് ഡനിവനിഷകന ഒരു കസമാര്ട്സച്ച് സ്കൂളമാകനി ഉയര്ത്തെമാന് സര്കമാര് നടപടനി
സന്വേശകേരനികണകമന്നച്ച് ആവശഖ്യകപടുകേയമാണച്ച്. 

ജനി.വനി.രമാജ  കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളസം  ഇതുകപമാകലയമാണച്ച്.  1974-ല്  ശസംഖസംമുഖത്തെച്ച്
ആരസംഭനിച  ജനി.  വനി.  രമാജ  കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂള്  2006-ലമാണച്ച്  തനിരുവ നന്തപുരസം
ജനിലയനികല  ഹമലസം  എന്ന  സലകത്തെയച്ച്  മമാറ്റനിയതച്ച്.  കകേരളകത്തെ  സസംബനനിചനി
ടകത്തെമാളസം  നനിരവധനി  കദശശയ-അന്തര്കദ്ദേശശയ  തമാരങകള  സസംഭമാവന  കചയ്തനിട്ടുള്ള
വനിദഖ്യമാലയമമാണച്ച് ജനി.വനി.രമാജ കസമാര്ട്സച്ച് സ്കൂള്.  ശശമതനി ഹഷനനി വനിതണ മുതല്
ഒളനിമനികനില് കമഡല് കനടനിയ,  കഹൈമാകനി ടശസം കേഖ്യമാപ്റ്റനമായ, നമ്മുകട അഭനിമമാനമമായ
ശശ.   പനി.  ആര്.  ശശകജഷസം ഈ സ്കൂളനികന്റെ സസംഭമാവനയമാണച്ച്.  8  മുതല്  12  വകര
കമാസ്സുകേളനിലമായനി 390 വനിദഖ്യമാര്ത്ഥനികേളമാണച്ച് ഇവനികട പഠനിക്കുന്നതച്ച്. 20 വനിദഖ്യമാര്ത്ഥനികേള്കച്ച്
ഒരു  കകേമാചച്ച്  എന്നതമാണച്ച്  ശമാസശയമമായ കേണകച്ച്.  എന്നമാല്  നനിലവനില്  അവനികട  9
കകേമാച്ചുമമാര്  മമാതമമാണുള്ളതച്ച്.  കവണത  ഹവദഗഖ്യമനിലമാത്തെ  ഇനങളനില്കപമാലുസം
ഒരമാള്തകന്ന  പരനിശശലനസം  കകേമാടുകകണ  സനിതനിയമാണുള്ളതച്ച്.  പരനിശശലനകമന
പറയുന്നതച്ച്  ഒരു  തടനിക്കൂടച്ച്  പരനിപമാടനിയമായനി  മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കേലസം  മണസം
കുഴനിയുസം നനിറഞ്ഞ ട്രമാകമാണച്ച് അവനികടയുള്ളതച്ച്.  ഈ സ്കൂളനില് ഇതുവകര ഒരു സനിന്തറ്റനികേച്ച്
ട്രമാക്കുകപമാലുസം യമാഥമാര്ത്ഥഖ്യമമാകമാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില. ഉപകയമാഗശൂനഖ്യമമായ ഒരു ഇന്കഡമാര്
കസ്റ്റഡനിയവസം  നനിലവമാരമനിലമാത്തെ  ഒരു  കഹൈമാകനി  കസ്റ്റഡനിയവമമാണച്ച്  അവനികടയുള്ളതച്ച്.
ഇതനിനച്ച്  മമാറ്റമുണമാകേണസം.  ജനി.വനി.രമാജ  കസമാര്ട്സച്ച് സ്കൂളനിനച്ച്  ആകകേ  12.5  ഏകര്
സലമമാണുള്ളതച്ച്.  സനിന്തറ്റനികേച്ച് ട്രമാകച്ച് പണനിയണകമങനില് അന്തമാരമാഷ്ട്ര നനിലവമാരമനസരനിചച്ച്
5.5  ഏകര്  സലസം  ആവശഖ്യമമാണച്ച്.  നനിലവനില്  ഫട്കബമാള്  കകേമാര്ടമാണച്ച്  ട്രമാകമായനി
ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച്ച്.  നമാനൂറച്ച്  മശറ്റര്  സ്റ്റമാന്കഡര്ഡച്ച് ട്രമാകച്ച്കപമാലുസം  അവനികട  ലഭഖ്യമല.
അതുകകേമാണച്ച് കൂടുതല് സക്കൗകേരഖ്യപ്രദമമായ സലസം ലഭഖ്യമമാകനി ഒരു മനികേച കസമാര്ട്സച്ച്
സ്കൂളമായനി  ഇതനികന  മമാറന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ  നടപടനി  സന്വേശകേരനികണസം  എന്നച്ച്
അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.
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കസമാര്ട്സച്ച്  അകസമാസനികയഷനകേളകട  തര്കമമാണച്ച്  മകറ്റമാരു  പ്രധമാനകപട
വനിഷയസം.  കകേരളത്തെനികല കേമായനികേ കമഖലയനില് സുപ്രധമാന പങ്കുവഹൈനികമാന് സമാധനിക്കുന്നതച്ച്
കസമാര്ട്സച്ച് അകസമാസനികയഷനകേള്കമാണച്ച്. പകക എന്തമാണച്ച് ഇന്നകത്തെ അവയുകട
അവസ? ജനിലമാതലത്തെനിലുസം സസംസമാനതലത്തെനിലുമമായനി രൂപശകേരനികകപട വനിവനിധ
അകസമാസനികയഷനകേളകട പ്രധമാനകപട ലകഖ്യസം  കേമായനികേ വനികേസനമമാകണങനില് ഇന്നകത്തെ
അവസ  അവനികട  വഖ്യമാപകേമമായ  തര്കങളസം  തമ്മനിലടനിയുമമാണച്ച്.  കേമായനികേതമാരങളനില്
നനിനസം കസമാര്ട്സച്ച് കപ്രമനികേളനില്നനിനസം അകേനനനിനകകേമാണച്ച് അധനികേമാരത്തെര്കസം
മൂത്തെച്ച്  അഴനിമതനിയുകടയുസം  സന്വേജനപകപമാതത്തെനികന്റെയുസം  കകേനങളമായനി  ഇന്നച്ച്
കസമാര്ട്സച്ച്  അകസമാസനികയഷനകേള്  മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേരളത്തെനികല  മനിക
അകസമാസനികയഷനകേളസം രണച്ച് തടമായനി തനിരനിഞ്ഞുനനില്ക്കുന്നതച്ച് കേമാണമാന് കേഴനിയുസം.
ഒരനികല്  ഭമാരവമാഹൈനിയമായമാല്  ജശവനിതമാവസമാനസം  വകര,  ആകരമാഗഖ്യസം  അനവദനികനികലങനില്
കപമാലുസം  കേടനിച്ചുതൂങ്ങുന്ന  അകങയറ്റസം  ലജമാകേരമമായ  ഒരു  സനിതനിവനികശഷമമാണച്ച്
അവനികട  കേമാണുന്നതച്ച്.  കവമാളനികബമാള്,  കബമാകനിസംഗച്ച്  തുടങനി  കകേരളത്തെനിനച്ച്  കദശശയ
തലത്തെനില് കമല്വനിലമാസസം ഉണമാകനികകമാടുക്കുന്ന പ്രധമാനകപട ഇവന്റെച്ച് നടകത്തെണ
അകസമാസനികയഷനകേള്കപമാലുസം  രണമായനി  നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇകമാരഖ്യത്തെനില്
കേര്ശനമമായ  നനിലപമാടുണമാകേണസം.  കകേരളത്തെനികല  കസമാര്ട്സച്ച്  അകസമാസനികയഷനകേളകട
ഘടനയനിലുസം പ്രവര്ത്തെനരശതനിയനിലുസം അടനിമുടനി മമാറ്റസം ആവശഖ്യമമാണച്ച്. അകസമാസനികയഷനകേളകട
പ്രവര്ത്തെനസം  സുതമാരഖ്യമമാകേണസം,  അതുകപമാകല അസംഗശകേമാരസം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  കൃതഖ്യമമായ
മമാനദണ്ഡങളണമാകേണസം,  കേമായനികേതമാരങള്കച്ച്  അര്ഹൈമമായ  പ്രമാതനിനനിധഖ്യസം
അകസമാസനികയഷനകേളനില്  ഉണമാകുകമന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തെണസം,  അകസമാസനികയഷനകേകള
അവരുകട പ്രവര്ത്തെനത്തെനികന്റെ അടനിസമാനത്തെനില് കഗ്രഡച്ച് കചയ്യേണസം,  അകസമാസനികയഷനകേളനില്
കമമറമാകേമാനള്ള കയമാഗഖ്യത  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമമാകേണസം,  അകസമാസനികയഷനകേളകട
പ്രവര്ത്തെനസം കസമാഷഖ്യല് ഓഡനിറ്റനിനച്ച് വനികധയമമാകമാനള്ള നടപടനിയുമുണമാകേണസം.

ഭക്കൗതനികേ  സമാഹൈചരഖ്യങളകട  അഭമാവസം  ഒരു  പ്രധമാന  ഘടകേമമാണച്ച്.  ഇന്തഖ്യന്
കസമാര്ട്സനികന്റെ ഭൂപടകമടുത്തുകനമാകനിയമാല് കകേരളസം  വളകര  മുന്നനിലമാണച്ച്.  എന്നമാല്
കകേരളത്തെനില്  മനികേച  നനിലവമാരമുള്ള  എത  ഗ്രക്കൗണകേളണച്ച്?  കഹൈമാകനിയുകട  കേമാരഖ്യത്തെനിലുസം
കകേരളത്തെനികന്റെ  അവസ  എന്തമാണച്ച്?  ചൂണനികമാണനികമാന്  കേഴനിയുന്ന  ഏകതങനിലുസം
മനികേച ഒരു പരനിശശലന  കകേനസം  കകേരളത്തെനിലുകണമാ?  കേമായനികേ  കമഖലയുകട  ഉന്നമനത്തെനിനച്ച്
മനികേച രശതനിയനിലുള്ള  കദശശയ-അന്തര്കദ്ദേശശയ നനിലവമാരമുള്ള പരനിശശലനകളരനികേള്
സസംസമാനത്തെച്ച്  ആവശഖ്യമമാണച്ച്.  സമായനികസന്റെറനിലുസം  കസമാര്ട്സച്ച്  കേക്കൗണസനിലനികന്റെ
പരനിശശലന  കകേനങളനിലുസം  പരനിമനിതമമായ  കസമാര്ട്സച്ച്  തമാരങള്കച്ച്  മമാതകമ
പരനിശശലനസം നല്കേമാന് കേഴനിയുനള.  ഇതനികനമാരു മമാറ്റമുണമാക്കുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ
നടപടനി സന്വേശകേരനികണകമനകൂടനി അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.
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കസമാര്ട്സച്ച്  കമഡനിസനിന്,  കസമാര്ട്സച്ച്  ഹസകകമാളജനി,  കട്രയനിനനിസംഗച്ച്  കമത്തെകഡമാളജനി
തുടങനിയ  കസഷഖ്യഹലസ്ഡച്ച്  കമഖലകേളനില്  ആവശഖ്യമമായ  എകച്ച്കപര്ട്ടുകേളകട  കസവനസം
കകേരളത്തെനില് ലഭഖ്യമമാകമാന് ആവശഖ്യമമായ നടപടനി സന്വേശകേരനികണസം. എലമാ പഞമായത്തുകേളനിലുസം
മള്ടനി പര്പസച്ച് ഇന്കഡമാര് കസ്റ്റഡനിയസം, 400  സ്റ്റമാന്കഡര്ഡച്ച് ട്രമാകച്ച് എന്നനിവ നനിര്മ്മനികമാന്
കേഴനിയണസം.  1987-കല  ഇ.  കകേ.  നമായനമാര്  ഗവണകമന്റെനികന്റെ   കേമാലത്തെമാണച്ച്  ഒരു
പഞമായത്തെനില് ഒരു ഇന്കഡമാര് കസ്റ്റഡനിയസം എന്ന തശരുമമാനസം വന്നതച്ച്.  ഇന്കഡമാര്
കസ്റ്റഡനിയസം മമാതസംകപമാര, 400  സ്റ്റമാന്കഡര്ഡച്ച് ട്രമാകച്ച് കൂടനി നനിര്മ്മനികമാനമാവശഖ്യമമായ
നടപടനി സന്വേശകേരനികണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

കകേരകളമാതവസം കപമാലുള്ള കേമായനികേ മതരങളകട പ്രമാധമാനഖ്യസം വര്ദ്ധനിപനികണസം. സ്കൂള്
കകേനശകേരനിച്ചുകകേമാണച്ച്  ഒരു  കേമായനികേ  സമാകരതമായജസം  ആരസംഭനികകണതുണച്ച്.
ജഹമക  എന്ന  കകേമാച്ചുരമാജഖ്യത്തുനനിന്നമാണച്ച്  ഉഹസന്  കബമാള്ടച്ച്  ഉയര്നവന്നതച്ച്.
കലമാകേത്തെനികല  ഏറ്റവസം  മനികേച  സനിന്റെച്ച്  അതച്ച് ലറ്റനികമാണച്ച്   ഉഹസന്  കബമാള്ടച്ച്.
കകേനനിയ, എകതഖ്യമാപഖ്യ തുടങനിയ ദരനിദ്ര രമാജഖ്യങള്കപമാലുസം തുടര്ചയമായനി അന്തമാരമാഷ്ട്ര
അതച്ച് ലറ്റനികേച്ച്  കവദനികേളനില് ചമാമഖ്യന്മമാരമായനികകമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ബസശല്,  അര്ജന്റെശന,
ജര്മ്മനനി എന്നനിവനിടങളനില് ഫട്കബമാള് എന്നതച്ച് അവനിടകത്തെ ജനങളകട ജശവവമായുവമാണച്ച്.
കകേരളത്തെനിലുസം  ഇകമാരഖ്യത്തെനില്  അനന്തമമായ  സമാദ്ധഖ്യതകേളണച്ച്.  ആ  സമാദ്ധഖ്യതകേള്
പ്രകയമാജനകപടുത്തെണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

നമ്മുകട പരമരമാഗത കേമായനികേ ഇനങളമായ ആര്ചറനി, കേളരനിപയറ്റച്ച്, സര്കസച്ച്
തുടങനിയവയച്ച്  മനികേച പരനിശശലന കകേനങകളമാരുകമാന് സര്കമാര് തയ്യേമാറമാകേണകമന കൂടനി
അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

വഖ്യവസമായവസം  കസമാര്ട്സുസം  യുവജനകേമാരഖ്യവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    സനി  .
കമമായ്തശന്  ):  സര്,  കസമാര്ട്സച്ച്  രസംഗകത്തെ  വളകര  പ്രധമാനകപട  വനിഷയങളമാണച്ച്
ബഹുമമാനകപട  അസംഗസം  ഇവനികട  സൂചനിപനിചതച്ച്.  35-ാംകദശശയ  കഗയനിസംസനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി
കകേരളത്തെനികന്റെ  ഏഴച്ച്  ജനിലകേളനില്  മനികേച  നനിലവമാരത്തെനിലുള്ള  കേമായനികേ  സജശകേരണങള്
കനരകത്തെ ഒരുകനിയനിരുന. ഈ അടനിസമാന സക്കൗകേരഖ്യങകളലമാസം ഇകപമാള് കേമായനികേ
തമാരങളകട  പരനിശശലനത്തെനിനസം  വനിവനിധ  ജനിലമാ  സസംസമാന/കദശശയ  മതരങള്
സസംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസം ഫലപ്രദമമായനി ഉപകയമാഗനിച്ചുവരുനണച്ച്.  കൂടമാകത, 2016-ല്
ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  പുതുകനി  അവതരനിപനിച  ബജറ്റച്ച്  പ്രസസംഗത്തെനില്
14  ജനിലകേളനിലുസം അന്തര്കദ്ദേശശയ നനിലവമാരത്തെനിലുള്ള സക്കൗകേരഖ്യങകളമാടുകൂടനിയ മള്ടനി
പര്പസച്ച് ഇന്കഡമാര് കസ്റ്റഡനിയങള് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനച്ച് 500 കകേമാടനി രൂപയുസം എലമാ
പഞമായത്തുകേളനിലുസം ഒരു കേളനികളസം നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആദഖ്യ ഗഡുകവന്ന നനിലയനില്
5  കകേമാടനി രൂപ വശതസം  135  കകേമാടനി രൂപയുസം ബഡ്ജറ്റനികന്റെ മറുപടനി പ്രസസംഗത്തെനില്
6 കസ്റ്റഡനിയങളകട നനിര്മ്മമാണത്തെനിനമായനി 60 കകേമാടനി രൂപയുസം വകേയനിരുത്തുന്നതമായനി
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പ്രഖഖ്യമാപനിചനിരുന.  ഈ പ്രഖഖ്യമാപനങകളത്തുടര്നള്ള ഭരണനടപടനികേള് ആരസംഭനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  6  കസ്റ്റഡനിയങള്ക്കുസം  18  മനിനനി  കസ്റ്റഡനിയങള്ക്കുസം  6  കസമാര്ട്സച്ച്
ഇന്ഫമാസ്ട്രക്ചര്  പദ്ധതനികേള്ക്കുമുള്ള  ഭരണമാനമതനി  ഇതനിനകേസം  നല്കേനികഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
കകേരളത്തെനികന്റെ  കേമായനികേരസംഗസം  മനികേവറ്റതമാക്കുന്നതനികനക്കുറനിചച്ച്  അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ
നനിര്കദ്ദേശമുണമായനി.  ഇവനികട സൂചനിപനിചതുകപമാകല സമാകരതമാ മനിഷകന്റെ മമാതൃകേയനില്
കകേരളത്തെനികല  എലമാ  ജനവനിഭമാഗങള്ക്കുസം  കേമായനികേകമതയുസം  നല ആകരമാഗഖ്യവസം
ഹകേവരനിക്കുന്നതനിനകവണനിയുള്ള  ഒരു  കേമായനികേകമതമാ  മനിഷന്  ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനികേള്  സര്കമാര്  ആകലമാചനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.  2020-ല്  ഒളനിമനികച്ച്  കമഡല്
കനടുന്നതനിനള്ള  ലകഖ്യസം  മുന്നനിര്ത്തെനി  കേമായനികേതമാരങള്കച്ച്  അന്തര്കദ്ദേശശയ
നനിലവമാരത്തെനിലുള്ള  പരനിശശലനസം  നല്കുന്നതനിനമായനി  കകേരള  കസ്റ്ററ്റച്ച്  കസമാര്ട്സച്ച്
കേക്കൗണസനില്  കതരകഞ്ഞടുത്തെ ആര്ചറനി,  അതച്ച് ലറ്റനികച്ച്,  ബമാഡനിന്റെണ,  കബമാകനിസംഗച്ച്,
കേകനമായനിസംഗച്ച്,  കേയമാകനിസംഗച്ച്,  ഹസകനിസംഗച്ച്,  കഫന്സനിസംഗച്ച്,  കറമാവനിസംഗച്ച്,  ഷൂടനിസംഗച്ച്,  സന്വേനിമ്മനിസംഗച്ച്,
കറസച്ച് ലനിസംഗച്ച്  എന്നശ കേമായനികേയനിനങളനില് പരനിശശലനപദ്ധതനി നടപനിലമാക്കുന്നതനിനച്ച്
പദ്ധതനികേളസം  അന്തര്കദ്ദേശശയ  നനിലവമാരത്തെനില്  കേമായനികേപരനിശശലന  കകേനങള്
ആരസംഭനികമാനള്ള  നടപടനികേളസം  സന്വേശകേരനിച്ചു  വരനികേയമാണച്ച്.  കപമാതുവനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ  വകുപനികന്റെ
നനിയനണത്തെനിലമായനിരുന്ന കസമാര്ട്സച്ച് സ്കൂളകേളമായ ജനി.വനി.  രമാജ കസമാര്ട്സച്ച് സ്കൂള്
തനിരുവനന്തപുരസം,  കേണ്ണൂര്  കസമാര്ട്സച്ച്  ഡനിവനിഷന്  എന്നനിവ  ഇകപമാള്  കേമായനികേ  വകുപനികന്റെ
നനിയനണത്തെനിലമായനിട്ടുണച്ച്. ഈ വനിഷയത്തെനില് കൂടുതല് കമചകപട പ്രവര്ത്തെനങള്
നടപനിലമാകമാന്  കേഴനിയുകമനതകന്നയമാണച്ച്  പ്രതശകനിക്കുന്നതച്ച്.  ജനി.വനി.  രമാജമാ  കസമാര്ട്സച്ച്
സ്കൂളനികന്റെ  നനിലവമാരസം  കമചകപടുത്തുന്നതനിനസം  കദശശയതലത്തെനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനസം ഈ
നടപടനി  സഹൈമായകേമമാകുസം.  കകേമാച്ചുകേളകട  അഭമാവസം,  ട്രമാക്കുകേളകട  കുറവച്ച്,   കഹൈമാസ്റ്റലുകേളനികല
തമാമസസക്കൗകേരഖ്യസം ഉള്കപകടയുള്ള അപരഖ്യമാപതകേള് ഈ രണച്ച് സമാപനങളമമായനി
ബനകപടച്ച്  ചൂണനികമാണനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  പരനിഹൈരനികമാനള്ള  നടപടനികേളണമാകുസം.
ജനി. വനി. രമാജമാ കസമാര്ട്സച്ച് സ്കൂള്, കേണ്ണൂര് കസമാര്ട്സച്ച് ഡനിവനിഷന്, അയ്യേങമാളനി കസമാര്ട്സച്ച് സ്കൂള്
എന്നനിവയുകട അടനിസമാന സക്കൗകേരഖ്യ വനികേസനത്തെനിനമായനി 30 കകേമാടനി രൂപ പ്രകതഖ്യകേ
നനികകപ പദ്ധതനിയനില്നനിന്നച്ച്  വകേയനിരുത്തുന്നതമായനി പ്രഖഖ്യമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ രണച്ച്
സ്കൂളകേളനികലയുസം നനിലവനികല ജനിസംകനഷഖ്യങള് കമചകപടുത്തുന്നതനികന്റെയുസം ഹഹൈജസംപച്ച്
പനിറ്റച്ച് സമാപനിക്കുന്നതനികന്റെയുസം  ആവശഖ്യകേത സ്കൂള് പ്രനിന്സനിപല്മമാര്  ചൂണനികമാണനിചതനികന്റെ
അടനിസമാനത്തെനില്  ഭരണമാനമതനി  നല്കേനി  കടണര്  നടപടനികേള്  ആരസംഭനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. എഹലറ്റച്ച് സശമനികന്റെ കേശഴനില് അതച്ച് ലറ്റനികനിനച്ച് ലകനിഭമായനി നമാഷണല്
കസന്റെര് കഫമാര് ഫനിസനികല് എഡറ്റ്യൂകകഷനനിലുസം കവമാളനികബമാള് കേമായനികേ ഇനത്തെനിനച്ച്
തൃപ്രയമാര്  കവമാളനികബമാള്  എഹലറ്റച്ച്  കട്രയനിനനിസംഗച്ച്  കസന്റെറനിലുസം  കഫന്സനിസംഗനിനച്ച്  കേടവന
രമാജശവച്ച്  ഗമാനനി  ഇന്കഡമാര്  കസ്റ്റഡനിയത്തെനിലുസം  ആധുനനികേ  രശതനിയനിലുള്ള  പരനിശശലനങള്
നല്കേനിവരുന.  കൂടമാകത കസമാര്ട്സച്ച്  കേക്കൗണസനിലുകേളകട  നനിയനണത്തെനിലുള്ള  24
കസന്ട്രഹലസ്ഡച്ച് കസമാര്ട്സച്ച് കഹൈമാസ്റ്റലുകേളനിലുസം വനിവനിധ കേമായനികേ ഇനങളനിലുള്ള
ആധുനനികേ പരനിശശലനസം നല്കേമാനള്ള സസംവനിധമാനസം കൂടുതല് ശക്തനികപടുത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്.
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കേമായനികേരസംഗകത്തെ  അകസമാസനികയഷനകേകള  സസംബനനിചച്ച്  നനിരവധനി  പരമാതനികേള്
കകേരളത്തെനില്  ഇതനിനമുമ്പുണമായനിട്ടുണച്ച്.  അത്തെരസം  കേമാരഖ്യങള്  നനിയമമാനസൃതസം
പരനികശമാധനികമാനമാണച്ച്  സര്കമാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  വനിവനിധ  കേമായനികേ  ഇനങകള
പ്രതനിനനിധശകേരനിക്കുന്ന  42  കേമായനികേ  അകസമാസനികയഷനകേള്കമാണച്ച്  കകേരള  കസ്റ്ററ്റച്ച്
കസമാര്ട്സച്ച്  കേക്കൗണസനില്  നനിലവനില്  അസംഗശകേമാരസം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  2015-കല  കകേരള
കസമാര്ട്സച്ച്  (കഭദഗതനി)  ആകച്ച് കസകന്  31(എ) പ്രകേമാരസം സസംസമാന കസമാര്ട്സച്ച്
കേക്കൗണസനിലനിനച്ച്  ഒരു  അസംഗശകൃത  കസമാര്ട്സച്ച്  സസംഘടനയുകട  പ്രവര്ത്തെനത്തെനില്
ക്രമകകടുകേള് കേണപനിടനിക്കുന്ന പകസം ആ കസമാര്ട്സച്ച് സസംഘടനയുകട അസംഗശകേമാരസം
പൂര്ണ്ണമമായുസം  സമഗ്രമമായ  ഒരു  അകനന്വേഷണസം  നടക്കുന്നതുവകര  ഇടകമാല  നടപടനിയമായനി
സകസന്റെച്ച് കചയ്യുന്നതനിനച്ച് അധനികേമാരമുണച്ച്.  സസംസമാന കസമാര്ട്സച്ച് കേക്കൗണസനിലനിനച്ച്
കസമാര്ട്സച്ച്  സസംഘടനകയ കനരനില് കകേള്ക്കുന്നതനിനള്ള ഒരു അവസരസം നല്കേനിയ
കശഷസം  കകേരള  കസമാര്ട്സച്ച്  (കഭദഗതനി)  ആകനികല  31(A)(2)  പ്രകേമാരസം  അതനികന്റെ
അസംഗശകേമാരസം  പനിന്വലനികമാനള്ള  വഖ്യവസയുണച്ച്.  അനധനികൃതമമായനി  കതറ്റമായ  രശതനിയനില്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  അകസമാസനികയഷനകേകളയുസം  സസംഘടനകേകളയുസം  നനിയനനികമാന്
നനിയമവഖ്യവസയുണച്ച്.  അതനികന്റെ  ഭമാഗമമായുള്ള  പരനികശമാധന  ശക്തമമാക്കുകേയുസം  നടപടനികേള്
സന്വേശകേരനിക്കുകേയുസം  കചയ്യുസം.  കമല്  വകുപ്പുപ്രകേമാരസം  റദ്ദേമാകകപട  ഒരു  സസംഘടനയുകട
ഭമാരവമാഹൈനികച്ച് മകറ്റകതങനിലുസം കസമാര്ട്സച്ച് സസംഘടനയുകട ഭമാരവമാഹൈനിയമാകേമാന് ഇനനി
അര്ഹൈതയുണമായനിരനിക്കുന്നതല എനകൂടനി ആ നനിയമത്തെനില് വഖ്യവസയുണച്ച്.  അതച്ച്
കേര്ശനമമായനി നടപനിലമാകമാനമാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

പരമരമാഗത  കേമായനികേ  വനികനമാദങകള  സസംബനനിചച്ച്  ഇവനികട  സൂചനിപനിച്ചു.
കേളരനിപയറ്റച്ച്,  ആര്ചറനി തുടങനിയ പരമരമാഗത കേമായനികേയനിനങളമമായനി ബനകപട
അകസമാസനികയഷനകേള്കച്ച്  കകേരള  കസ്റ്ററ്റച്ച്  കസമാര്ട്സച്ച്  കേക്കൗണസനില്  അസംഗശകേമാരസം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അകസമാസനികയഷനകേള് ജനിലമാ-സസംസമാന തലങളനികല കേമായനികേ
തമാരങള്കമായനി  മതരങള്  സസംഘടനിപനിക്കുനണച്ച്.  കൂടമാകത  കദശശയ  മതരങള്കച്ച്
സസംസമാന ടശമനികന സസംഘടനിപനിച്ചുവരുന. 

(അദ്ധഖ്യകകവദനിയനില് മനി. കഡപറ്റ്യൂടനി സശകര്)

കേളരനിപയറ്റച്ച് കപ്രമാതമാഹൈനിപനിക്കുന്നതനിനമായനി പത്തെനസംതനിട ഒഴനികകേയുള്ള സസംസമാനകത്തെ
13  ജനിലകേളനില് ഈ വകുപനികന്റെ കേശഴനിലമായനി ജനിലമാ ആകയമാധന കേളരനി കകേനങള്
പ്രവര്ത്തെനിച്ചുവരുന. ഇടകമാലത്തെച്ച് അവയച്ച് സഹൈമായസം നല്കുന്നതച്ച്  നനിനകപമായനിട്ടുണച്ച്. അതച്ച്
പുനധഃക്രമശകേരനിച്ചു  നല്കുന്നതനിനസം  അതനികന്റെ  മമാനദണ്ഡങള്  നനിശയനിക്കുന്നതനിനസം
ഗ്രമാന്റെച്ച് ഉള്കപകട നല്കേനി അവകയ സഹൈമായനിക്കുന്ന നടപടനി സന്വേശകേരനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.
അകമയച്ച്  കപ്രമാതമാഹൈനിപനിക്കുന്നതനിനമായനി  വയനമാടച്ച്  ജനിലയനികല  പുല്പള്ളനി  ഗ്രമാമ
പഞമായത്തെനില്  ഒരു  ആര്ചറനി  അകമാദമനി  സമാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേമായനികേ  യുവജന
കേമാരഖ്യമാലയത്തെനിനച്ച്  എടച്ച്  ഏകര്  ഭൂമനി  ഹകേമമാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  സലത്തെച്ച്  നമാഷണല്
കഗയനിസംസച്ച്  കസക്രകടറനിയറ്റച്ച്  മുഖമാന്തരസം  പുതനിയ  ആര്ചറനി  കസമാര്ട്സച്ച്  കഹൈമാസ്റ്റല്
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കകേടനിടസം അകമാദമനികമായനി നനിര്മ്മനിച്ചു കകേമാടുക്കുകേയുസം കുടനികേളകട തമാമസസക്കൗകേരഖ്യസം
കമചകപടുത്തുന്നതനിനമായനി  5  പ്രശഫമാബുകേള് അനവദനിക്കുകേയുസം കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  അകമാദമനികമായനി
അനവദനിച  സലത്തെച്ച്  പ്രശഫമാബുകേള്  സമാപനിക്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനി  സന്വേശകേരനിച്ചു
വരനികേയമാണച്ച്. ഇവനികട സൂചനിപനിച കഹൈമാസ്റ്റലുകേളകട അപരഖ്യമാപതയുമമായനി ബനകപട
കേമാരഖ്യങളകട  ഒരു  റനിവറ്റ്യൂ  ഇകപമാള്  നടനകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അടനിസമാനസക്കൗകേരഖ്യങളനിലമാത്തെ
കഹൈമാസ്റ്റലുകേളകട  തമാമസസക്കൗകേരഖ്യസം  കമചകപടുത്തുന്നതനിനള്ള  എലമാ  കേമാരഖ്യങളസം
കചയ്യേമാന് സര്കമാര് നടപടനി ആരസംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.

ശശ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രമാകജഷച്ച്:  സര്,  നമ്മുകട കേമായനികേകമഖലയച്ച്  ഒരു പുതുവസന്തസം
സമ്മമാനനിക്കുന്ന ഒകടകറ ഫലപ്രദമമായ പ്രതശക നല്കുന്ന നടപടനികേളസം തശരുമമാനങളമമാണച്ച്
സര്കമാര് സന്വേശകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തെനികല ഏറ്റവസം മനികേച കസമാര്ട്സച്ച് സ്കൂളമായ
ജനി.വനി.  രമാജമാ സ്കൂളനില് കേളനിസലവസം മറ സക്കൗകേരഖ്യങളസം സജമമാക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനിലുള്ള
സലസക്കൗകേരഖ്യസം അപരഖ്യമാപമമാണച്ച്. അതുകകേമാണച്ച് ഈ സ്കൂളനികന തനിരുവനന്തപുരകത്തെ
അന്തമാരമാഷ്ട്ര നനിലവമാരത്തെനിലുള്ള ഒരു മനികേച വനിദഖ്യമാലയമമാകനി ഉയര്ത്തെമാനമാവശഖ്യമമായ
സലസം കേകണത്തെമാന് സര്കമാര് സതന്വേര നടപടനി സന്വേശകേരനിക്കുകമമാ?

ശശ  .    എ  .    സനി  .    കമമായ്തശന്:  സര്,  ജനി.വനി.  രമാജമാ  കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂള്  ഇകപമാള്
കേമായനികേവകുപനിനച്ച് വനിട്ടുകേനിടനിയതനികന്റെ അടനിസമാനത്തെനില് ഇകമാരഖ്യത്തെനില്  പ്രമാഥമനികേ
പരനികശമാധന  നടത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്.  കനരകത്തെ  ബഹുമമാനകപട  അസംഗസം  സൂചനിപനിചതു
കപമാകല  തനിരുവനന്തപുരസം  ഹമലത്തെച്ച്  വളകര  പരനിമനിതമമായ  സലത്തെമാണച്ച്  ഇതച്ച്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതച്ച്.  ട്രമാകച്ച്  നനിര്മ്മനികമാന്കപമാലുസം  സക്കൗകേരഖ്യങളനിലമാകത  വളകര
ബുദ്ധനിമുട്ടുന്ന  ഒരു  സനിതനിയമാണുള്ളതച്ച്.  ജനി.  വനി.  രമാജമാ  കസമാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളനികന്റെ  അടനിസമാന
സക്കൗകേരഖ്യ വനികേസനത്തെനിനകവണനി കൂടുതല് സലസം കേകണത്തെമാനസം കൂടുതല് സല
സക്കൗകേരഖ്യകത്തെമാടുകൂടനി അതച്ച് ആരസംഭനികമാനസം സര്കമാര് നടപടനി സന്വേശകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.

(2) കുടനികവള്ളകമാമസം

ശശ  .    കമമാന്സച്ച്  കജമാസഫച്ച്:  സര്,  സസംസമാനത്തെച്ച്  കേടുത്തെ  വരള്ചമൂലസം
ഉളവമായനിട്ടുള്ള അതനിരൂകമമായ കുടനികവള്ളകമാമസം പരനിഹൈരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കകേരള വമാടര്
അകതമാറനിറ്റനിയുകട  കനതൃതന്വേത്തെനില്  നടപനിലമാകകണ  കേമാരഖ്യങളസം  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനിയുകട
അനബന  വനിഭമാഗങള്  കചകയ്യേണതമായ  കേമാരഖ്യങകളക്കുറനിച്ചുസം  ഗവണകമന്റെനികന്റെ
ശദ്ധ കണനിക്കുന്നതനിനമാണച്ച് ഞമാന് ഈ വനിഷയസം ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.

സസംസമാനകത്തെ  വരള്ചയുമമായനി  ബനകപട  വനിഷയങള്  പരനിഹൈരനിക്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനികേള്  സന്വേശകേരനിക്കുന്നതച്ച്  സസംബനനിചച്ച്  നനിയമസഭയനില്  കപമാതുകവ  ചര്ച
കചയ്യുകേയുണമായനി.  ബഹുമമാനകപട  റവനറ്റ്യൂ,  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിമമാര്  വകുപ്പുതലത്തെനില്
സന്വേശകേരനിക്കുന്ന  കേമാരഖ്യങള്  ഇവനികട  സൂചനിപനിച്ചു.  കകേരള  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനിയുകട
തലത്തെനില് പ്രകതഖ്യകേമമായ ഇടകപടല് നടത്തുന്നതനിനച്ച്  നമ്മുകട ചര്ചകേള് കവണത
സഹൈമായകേരമമായനിടനില എനള്ളതമാണച്ച് അനഭവങള് കേമാണനിക്കുന്നതച്ച്.  പ്രശ്നത്തെനികന്റെ
ഗക്കൗരവസം കേണകനികലടുത്തുകകേമാണച്ച്  പ്രകതഖ്യകേമമായ ഒരു ഇടകപടല് ബഹുമമാനകപട
വകുപ്പുമനനിയുകട കനതൃതന്വേത്തെനില് ഉണമാകേണകമനള്ള അഭഖ്യര്ത്ഥനയമാണച്ച് എനനികച്ച്
മുകന്നമാട്ടുവയമാനള്ളതച്ച്.



ശദ്ധ കണനികല് 345

ഇകപമാഴള്ള  സമാഹൈചരഖ്യങള്  പരനികശമാധനിചമാല്,  സസംസമാനത്തെച്ച്  നടനകകേമാണനിരുന്ന
140-ഓളസം  ശുദ്ധജലവനിതരണ  പദ്ധതനികേള്,  കുടനികവള്ള  പദ്ധതനികേള്,  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണകമന്റെനികന്റെ  കേമാലത്തെച്ച്  അനമതനി  നല്കേനി  നനിര്മ്മമാണ  പ്രവര്ത്തെനങള്  തുടങനിവച
വനിവനിധ മണ്ഡലങളനിലുള്ള പദ്ധതനികേള് തുടങനിയവ ഇകപമാള് മുടങനികനിടക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്
പുനരമാരസംഭനികമാന് ആവശഖ്യമമായ ഇടകപടല് ഗവണകമന്റെച്ച് തലത്തെനില് നടകത്തെണതമായനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില്  മുഖഖ്യ  കേമാരണമമായനി  വന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്  കേരമാറുകേമാരുകട  കുടനിശനികേ  കേഴനിഞ്ഞ
ഒന്നര വര്ഷകമാലമമായനി നനിലനനില്ക്കുന എന്നതമാണച്ച്. സര്കമാരനികന്റെ സമാമത്തെനികേ
പ്രശ്നങള്കകേമാണച്ച് ഫണച്ച് കനരനിടച്ച് കകേമാടുകമാന് കേഴനിയുന്നനികലങനിലുസം ഈ പ്രതനിസനനി
പരനിഹൈരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണകമന്റെനികന്റെ  കേമാലത്തെച്ച്  പനി.ഡബബ.ഡനി.-യനിലുസം
ഇറനികഗഷന് ഡനിപമാര്ട്ടുകമന്റെനിലുസം നടപനിലമാകനിയ ബനില് ഡനിസച്ച് കക്കൗണനിസംഗച്ച്  സനിസ്റ്റസം
ഗവണകമന്റെനിനച്ച്  വലനികയമാരു  ആശന്വേമാസമമായനിരുന.  ഈ  പദ്ധതനി  നടപമാകനിയതു
കകേമാണച്ച് കേരമാറുകേമാര്ക്കുതകന്ന അവരുകട റനിസനില് ബമാങനില്നനിന്നച്ച്  വമായ്പകയടുകമാസം.
എന്നമാല്  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനി  ബനില്  ഡനിസച്ച് കക്കൗണനിസംഗച്ച്  സനിസ്റ്റസം  ഇതുവകരയുസം
നടപമാകമാന് തയ്യേമാറമാകേമാത്തെതനിനമാല് 140-ഓളസം പദ്ധതനികേള് മുടങനികനിടക്കുകേയമാണച്ച്. ഞമാന്
പ്രതനിനനിധമാനസം  കചയ്യുന്ന  കേടുത്തുരുത്തെനി  മണ്ഡലത്തെനില്  കേമാണകമാരനി,  മമാഞ്ഞൂര്,  ഉഴവൂര്,
കവളനിയന്നൂര്,  മുളക്കുളസം  ഉള്കപകടയുള്ള  പഞമായത്തുകേളനില്  നടപമാകമാന്  കേഴനിയമാത്തെ
വനിധത്തെനില് കേരമാറുകേമാര് പ്രവൃത്തെനി നനിര്ത്തെനിവചനിരനിക്കുന്നതുമൂലസം പദ്ധതനികേള് മുടങനി
കേനിടക്കുകേയമാണച്ച്.  സസംസമാനകത്തെമാടമാകകേ  പരനികശമാധനിചമാല്  ആയനിരസം  കകേമാടനി  രൂപയുകട
പദ്ധതനികേള്  ഇകപമാള്  മുടങനികനിടക്കുകേയമാകണനള്ളതച്ച്  അകങയച്ച്  കേമാണമാന്  കേഴനിയുസം.
അതനിരൂകമമായ  വരള്ച  കനരനിടുന്ന  ഈ  ഘടത്തെനില്  ഈ  പദ്ധതനികേള്  പുനരമാരസംഭനികമാന്
കേഴനിഞ്ഞമാല്  അതച്ച്  വലനിയ  ആശന്വേമാസമമായനിരനിക്കുസം.  അതനിനള്ള  ഇടകപടല്  വമാടര്
അകതമാറനിറ്റനി  സന്വേശകേരനികമാത്തെതച്ച് എന്തുകകേമാണമാണച്ച്?  അതനിനച്ച്  സമാകങതനികേ കേമാരണങളമാണച്ച്
പറയുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  പരനിഹൈരനികമാന്  കേഴനിയണസം.  അകലങനില്  ഗവണകമന്റെച്ച് കേരമാറുകേമാര്കച്ച്
കപകമന്റെച്ച്  കകേമാടുകമാന്  തയ്യേമാറമാകേണസം.  മുടങനികനിടക്കുന്ന  നനിര്മ്മമാണപ്രവര്ത്തെനങള്
പുനരമാരസംഭനികമാന് കേഴനിയുന്ന സനിതനിവനികശഷസം ഉണമാകണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

കേടുത്തെ വരള്ചയുകട സമയത്തെച്ച് ഗവണകമന്റെനികന്റെ ഈ വര്ഷകത്തെ അഡനിനനികസ്ട്രറ്റശവച്ച്

സമാസംഗ്ഷന്  ഇതുവകര  കകേമാടുത്തെതമായനി  കേമാണുന്നനില.  സമാധമാരണ  നവസംബര്,  ഡനിസസംബര്

മമാസങളനില് എ.എസച്ച്.  കകേമാടുക്കുകേയുസം മമാര്ചച്ച് മമാസമമാകുകമമാള്  പ്രവൃത്തെനി കടണര്

കചയ്തച്ച് നടപമാകമാന് കേഴനിയുന്ന കസ്റ്റജനികലയച്ച് വരനികേയുസം കചയ്യുന്നതമാണച്ച്.  ഇപ്രമാവശഖ്യസം

മമാര്ച്ചുമമാസസം  ആയകപമാഴസം  എ.  എസച്ച്.  കകേമാടുകമാത്തെ  സമാഹൈചരഖ്യസം  ഉണമായതച്ച്

അങയുകട  ശദ്ധയനില്കപടുത്തുകേയമാണച്ച്.  എതയുസം  കപകടന്നച്ച്  അതനിനള്ള  നടപടനി

സന്വേശകേരനികണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.
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പദ്ധതനികേള്കച്ച്  അനമതനി  കകേമാടുത്തെച്ച്  നടപമാക്കുന്ന കസ്റ്റജനികലയച്ച്  വരുകമമാള്
അടുത്തെ  പ്രശ്നസം  വരുന്നതച്ച്  പനി.ഡബബ.ഡനി.-യുസം  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനിയുസം  തമ്മനിലുണമാകുന്ന
വനിഷയങളമാണച്ച്. ബഹുമമാനകപട ജലവനിഭവ വകുപനികന്റെയുസം പനി.ഡബബ.ഡനി.-യുകടയുസം
മനനിമമാര്  കനതൃതന്വേസം  കകേമാടുത്തെച്ച്  ഇകമാരഖ്യത്തെനില്  പുതുകനിയ  ഉത്തെരവച്ച്  പുറകപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
പരനിഹൈമാരത്തെനിനച്ച്  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങള്  കചര്ത്തെച്ച്  ഒരു  നല  നടപടനിയനികലയച്ച്
വന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്  സന്വേമാഗതമാര്ഹൈമമാണച്ച്.  എന്നമാല്,  പനി.ഡബബ.ഡനി.യുകട  കറമാഡച്ച്
മുറനിക്കുന്നതനിനള്ള  ഫണച്ച്  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനി  അടചമാല്  മമാതകമ  പുതനിയ  ഉത്തെരവനികന്റെ
അടനിസമാനത്തെനിലമാകണങനില്കപമാലുസം  കറമാഡച്ച്  മുറനികമാന്  കേഴനിയുകേയുള.  അതനിനച്ച്
വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനിയുകട  കേയ്യേനില്  ഫണച്ച്  ഇകലന്നമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.  ഇകമാരഖ്യസം
ബഹുമമാനകപട  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയുകട  ശദ്ധയനില്കപടുത്തുകേയമാണച്ച്.  എകന്റെ
മണ്ഡലത്തെനില്  ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളണച്ച്.  കകേമാടയസം  ജനിലയനില്  നനിരവധനി
പദ്ധതനികേള് ഈ രശതനിയനില് മുടങനിയനിട്ടുണച്ച്. വമാടര് അകതമാറനിറ്റനിയുകട തലത്തെനികലകച്ച്
Road   Restoration-നകവണനി  ഫണച്ച്  അടയമാന്  പറയുകമമാള്  എസം.ഡനി.  മുതല്
ബനകപട  ഉകദഖ്യമാഗസര്  വകര  പറയുന്നതച്ച്  അതനിനള്ള തുകേയനിലമാകയന്നമാണച്ച്.
എങകനയമാണച്ച് പ്രശ്നസം പരനിഹൈരനിക്കുന്നതച്ച്?  നനിരവധനി പദ്ധതനികേള് ആ ഒറ്റകമാരണസം
കകേമാണച്ച്  മുടങനികനിടക്കുകേയമാണച്ച്.  കചറനിയ  എകച്ച്റ്റന്ഷന്  കകേമാടുത്തെമാല്  ഒരുപമാടച്ച്
പ്രകദശങളനില്  കുടനികവളളസം  എത്തെനികമാന്  കേഴനിയുന്ന  പദ്ധതനികേള്കപമാലുസം  വമാടര്
അകതമാറനിറ്റനി  ഫണച്ച് അടയമാത്തെതുമമായനി ബനകപടച്ച്  പ്രതനിസനനിയനില് ആയനിരനിക്കുന.  പല
പദ്ധതനികേളസം  മുടങനികനിടക്കുന്ന  സമാഹൈചരഖ്യവമുണച്ച്.  ഇകമാരഖ്യത്തെനില്  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനി
തലത്തെനില്  ആവശഖ്യമമായ  തശരുമമാനസം  എടുക്കുന്നതനിനച്ച്  ബഹുമമാനകപട  മനനിയുകട
ഭമാഗത്തുനനിന്നച്ച് ഇടകപടല് ഉണമാകേണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

വമാടര് അകതമാറനിറ്റനിയുമമായനി ബനകപട കചറനിയ വനിഷയങള്കപമാലുസം പരനിഹൈരനികമാന്
കേഴനിയമാത്തെതച്ച് വളകര കവദനമാജനകേമമായ ഒരു കേമാരഖ്യമമാകണന്നച്ച് ഞമാന് ബഹുമമാനകപട
മനനിയുകട  ശദ്ധയനില്കപടുത്തുകേയമാണച്ച്.  ഉദമാഹൈരണത്തെനിനച്ച്,  കകേമാടയസം  ജനിലയനികല
കേടുത്തുരുത്തെനി-ഏറമമാനൂര്  പ്രകദശങകള  ബനനിപനിക്കുന്നതുസം  കേഴനിഞ്ഞ  30  വര്ഷമമായനി
ഇഴഞ്ഞുകപമാകുന്നതുമമായ പദ്ധതനിയമാണച്ച് പടരുമഠസം പദ്ധതനി. ആ പദ്ധതനി രണവര്ഷസം
മുമച്ച്  കേമ്മശഷന്  കചയ്തച്ച്  ജലവനിതരണസം  ആരസംഭനിചതച്ച്  വലനിയ  ആശന്വേമാസമമാണച്ച്.  കകേമാടയസം
കമഡനികല്  കകേമാകളജച്ച്  ഉള്കപകട  നനിരവധനി  പഞമായത്തുകേളനില്  കവള്ളകമത്തെനികമാനസം
കൂടുതല്  ജലവനിതരണസം  നടത്തെമാനസം  കേഴനിയണകമങനില്   ആവശഖ്യമമായ  കമമാകടമാര്,
ട്രമാന്കസമാര്മര്,  ഹവദബതനി  കേണകന്  ഉള്കപകട  പുതനിയതമായനി  സമാപനികണസം.
ഇതനിനച്ച് കചറനിയ തുകേ മതനിയമാകുകമന്നമാണച്ച് ചൂണനികമാണനിക്കുന്നതച്ച്.  ആ തുകേകപമാലുസം
അടയമാന്  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനിയനികല  ബനകപട  ഉകദഖ്യമാഗസര്കച്ച്  കേഴനിയുന്നനില.
കമല്പറഞ്ഞ  എലമാ  കേമാരഖ്യങളസം  അവനികട  മുടങനികനിടക്കുകേയമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്
വളകര ഗക്കൗരവമമായനി ഇകമാരഖ്യസം പരനികശമാധനികണസം.
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സസംസമാനത്തെച്ച്  ഇതുകപമാലുള്ള  കചറനിയ  ഇടകപടലുകേള്  ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്
നടത്തെനിയമാല്  വലനിയ  പ്രകയമാജനസം  ജനങള്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  അതുകപമാകല
നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള്  കേമാരഖ്യകമമമായനി  മുകന്നമാടച്ച്  കകേമാണകപമാകേമാന്  കേഴനിയമാകത
പ്രതനിസനനിയനിലമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  പരനിഹൈരനികമാന്  കേഴനിയുന്ന  വനിധത്തെനില്
ജനില  തനിരനിചച്ച്  ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള  പ്രശ്നങള്  പരനിഹൈരനിക്കുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ  പരനികശമാധന
നടത്തെണസം.  അതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില്  പരനിഹൈരനികകണതമായ  കേമാരഖ്യങള്കച്ച്
ഫണച്ച് അനവദനിച്ചുകകേമാണച്ച് ആവശഖ്യമമായ ഇടകപടല് നടത്തെനി എലമാ ജനിലകേളനികലയുസം
വമാടര് അകതമാറനിറ്റനിയുകട പദ്ധതനികേള് പ്രവര്ത്തെനകമമമാകമാനസം വനിപുലശകേരനികമാനസം
ആവശഖ്യമമായ ക്രമശകേരണങള് നടത്തെണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

കേടുത്തെ  വരള്ചമാ  സമയത്തെച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണകമന്റെനികന്റെ  കേമാലഘടത്തെനില്
ഫലപ്രദമമായനി നടപനിലമാകനിയ ഒരു പദ്ധതനിയമാണച്ച് കേനിണര് റശചമാര്ജനിസംഗച്ച്.  ഇതുമമായനി
ബനകപടച്ച്  പഞമായത്തുകേകള  സഹൈമായനിക്കുന്ന  പദ്ധതനി  ഗവണകമന്റെച്ച്  നടപമാകനി
വരനികേയമാണച്ച്.  ഈ  പദ്ധതനി  തുടരണകമന്നച്ച്  അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എകന്റെ  മണ്ഡലത്തെനികല
മരങമാട്ടുപനിളളനി പഞമായത്തെനില് 800-ഓളസം വരുന്ന കേനിണറുകേളനില് കേഴനിഞ്ഞ കേമാലഘടത്തെനില്
ഈ പദ്ധതനി നടപനിലമാകനിയതനിലൂകട കേടുത്തെ വരള്ചയുകട സമയത്തുസം ജകനമാപകേമാരപ്രദമമായ
വനിധത്തെനില്  ജനങള്കച്ച്  അവരുകട  കേനിണറുകേളനില്  കവളളസം  ലഭനിക്കുന്നതനിനള്ള
സമാഹൈചരഖ്യമുണമായനി.  ബഹുമമാനകപട  പനി.  കജ.  കജമാസഫനികന്റെ  കനതൃതന്വേത്തെനില്  ഏറ്റവസം
മമാതൃകേമാപരമമായനി  നടപനിലമാകനിയ പദ്ധതനി,  ഭരണ-പ്രതനിപക  കഭദകമകനഖ്യ  എവനികടകയലമാസം
കചയ്തനിട്ടുകണമാ  അവനികടകയലമാസം  അനഗ്രഹൈവമമായനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  തുടര്നകകേമാണ  കപമാകേമാന്
കേഴനിയുന്ന സമാഹൈചരഖ്യമുണമാകേണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

ജലവനിഭവ  വകുപനികന്റെ  കേശഴനിലുള്ള  ഗ്രക്കൗണച്ച്  വമാടര്  ഡനിപമാര്ട്ടുകമന്റെച്ച്  5000-കത്തെമാളസം
ഹൈമാന്ഡച്ച്  പമ്പുകേള്  നന്നമാകനിയനിടനിലമാകയന്നമാണച്ച്  അറനിയുന്നതച്ച്.  വരള്ചയുകട  വനിഷയങള്
ചര്ച  കചയ്തച്ച്  കപമായകപമാഴസം  ചര്ച  കചയ്യേകപടമാകത  കപമായ  ഈ  വനിഷയങളമാണച്ച്
ഞമാന് ചൂണനികമാണനിക്കുന്നതച്ച്. 5000-കത്തെമാളസം ഹൈമാന്ഡച്ച് പമ്പുകേള് നന്നമാകനിയമാല്
കചറുകേനിട  കുടനികവള്ള  പദ്ധതനികേള്കച്ച്  വലനിയ  അനഗ്രഹൈമമായനിത്തെശരുകമന്ന  കേമാരഖ്യത്തെനില്
സസംശയമനില.  വരള്ചയുമമായനി ബനകപടച്ച്  നടത്തെനിയ ചര്ചയനില്,  ജനിലകേളനില്  കുടനികവളളസം
വനിതരണസം കചയ്യേമാനള്ള നനിര്കദ്ദേശസം കേളകര്മമാര്കച്ച് കകേമാടുക്കുകമന്നച്ച്  പറഞ്ഞനിരുന.
ആ  നനിര്കദ്ദേശസം  കകേമാടുത്തെതനികന്റെ  അറനിയനിപച്ച്  കേനിടനിയനിട്ടുണച്ച്,  അതനികന  സന്വേമാഗതസം
കചയ്യുകേയമാണച്ച്.  കുടനികവളളസം  വനിതരണസം  കചയ്യുന്നതനിനച്ച്  കേളകകററ്റനില്  പറയുന്ന
നനിരകച്ച്   പഞമായത്തുകേള്കച്ച് നമാടനില് നടപമാകമാന് കേഴനിയമാത്തെ സമാഹൈചരഖ്യമുണച്ച്.   തന്മൂലസം
കുടനികവള്ള വനിതരണസം ആരസംഭനികമാന് കേഴനിയമാത്തെ സമാഹൈചരഖ്യസം നനിലനനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ
വനിഷയസം  പ്രകതഖ്യകേസം  പരനികശമാധനിചച്ച്  കേളകര്മമാരുമമായനി  ആശയവനിനനിമയസം  നടത്തെനി
കുടനികവള്ള  വനിതരണസം  ആരസംഭനികമാന്  കേഴനിയുന്ന  സമാഹൈചരഖ്യസം  ഉണമാകണകമന്നച്ച്
അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.
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സസംസമാനകത്തെ ബമാധനിക്കുന്ന വനിവനിധ വകുപ്പുകേളകട കേശഴനിലുള്ള പ്രധമാനകപട
പ്രശ്നങള്  ചര്ച  കചയ്യുകമമാള്  സഭയനികല  കേശഴ്വഴകമനസരനിചച്ച്  ആ  വകുപ്പുമമായനി
ബനകപട  ഉന്നത  ഉകദഖ്യമാഗസര്  ഉകദഖ്യമാഗസ  ഗഖ്യമാലറനിയനില്  സന്നനിഹൈനിതരമാകേമാറുണച്ച്.
കകേരളകത്തെ ബമാധനിക്കുന്ന കേടുത്തെ വരള്ചകയ സസംബനനിച വനിഷയസം,  കകേരള വമാടര്
അകതമാറനിറ്റനിയുമമായനി ബനകപട വനിഷയസം എന്നനിവ ചര്ച കചയ്യുകമമാള് ജലവനിഭവ
വകുപനികന്റെ കസക്രടറനി,  വമാടര് അകതമാറനിറ്റനി എസം.ഡനി.,  ചശഫച്ച് എഞനിനശയര്  തുടങനി
പ്രധമാനകപട ഉകദഖ്യമാഗസരമാരുസം ഗഖ്യമാലറനിയനില് കേമാണമാനനില. നനിരുത്തെരവമാദപരമമായ,
ഇവര്കച്ച്  ഇകതമാനസം  പ്രശ്നമലമാകയന്ന  രൂപത്തെനില്,  ഗവണകമന്റെച്ച്  എത  ആത്മമാര്ത്ഥത
കേമാണനിചമാലുസം ഇതച്ച്  നടപമാകകണതച്ച് ആരമാണച്ച്?  ഇതച്ച്  തമാകഴത്തെലത്തെനികലയച്ച്  എത്തെനികകണ
ഉത്തെരവമാദനിതന്വേമമാര്കമാണച്ച്?  മനനിമമാര്കച്ച്  എലമാ  വനിഷയത്തെനിലുസം  ഇടകപടമാന്  കേഴനിയുകമമാ?
ബഹുമമാനകപട  മുഖഖ്യമനനിയുസം  മനനിമമാരുസം  ഏറ്റവസം  പ്രധമാനകപട  വനിഷയമമായ
ശദ്ധ  കണനികല്  പ്രകമയത്തെനിനസം  സബ്മനിഷനസം  മറുപടനി  പറയുകമമാള്  ഇവര്
ഹൈമാജരമായനിരനികകണതമാണച്ച്.  അത്തെരസം  വനിഷയങളനില്  ഗുരുതരമമായ  വശഴയുസം
അനമാസയുസം  കേമാണനിക്കുകേയുസം  കേമാരഖ്യങള്  ഇതുകപമാകല  നനിസമാരവല്കരനിച്ചുകകേമാണച്ച്
തളളനികളയുന്ന നനിലപമാടച്ച് തനിരുത്തെനിക്കുവമാന് ഗവണകമന്റെച്ച് കേര്ശനമമായനി ഇടകപടണസം.
ബനകപട  ഉകദഖ്യമാഗസകരകകമാണച്ച്  കേമാരഖ്യങള്  കചയ്യേനികമാന്  കേഴനിയുന്ന  വനിധത്തെനില്
ഗവണകമന്റെച്ച് ഉണര്ന്നച്ച് പ്രവര്ത്തെനികണസം. കേടുത്തെ വരള്ചയുകട സമയത്തെച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപനില്  ബഹുമമാനഖ്യനമായ  മനനിയുകട  കനതൃതന്വേത്തെനില്  ആത്മമാര്ത്ഥമമായ  ഇടകപടല്
ഉണമാകേണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിച്ചുകകേമാണച്ച് ഞമാന് നനിര്ത്തുന.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    മമാതബ  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്,  വരള്ചയുമമായനി
ബനകപടച്ച്  ജലവനിഭവ  വകുപനികന്റെ  വനിവനിധ  ഘടകേങള്  ഏകറ്റടുത്തെനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തെനികേള്
കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസസം ഇവനികട വനിശദമമായനി പ്രതനിപമാദനിക്കുകേയുണമായനി.  നമുകച്ച് അല്പസം
കവനല്മഴ  ലഭനികചങനിലുസം  കതക്കുപടനിഞ്ഞമാറന്-വടക്കുപറനിഞ്ഞമാറന്  കേമാലവര്ഷത്തെനിലുണമായ
കുറവനികന കകേമാമന്കസറ്റച്ച്  കചയ്യേമാന് തരത്തെനിലുള്ള കവനല്മഴ  നമുകച്ച്  ലഭനിചനിടനില.
വലനിയ  കഷമാപനിസംഗച്ച്  മമാളനില്  കേചവടസം  കുറഞ്ഞനിടച്ച്  മുറുകമാന്  കേടയനില്  കേചവടസം
കൂടനികയന്നച്ച്  പറയുന്നതുകപമാലുള്ള അനഭവസം മമാതമമാണുള്ളതച്ച്.  പ്രകതഖ്യകേനിചച്ച്  നമ്മുകട
കുടനികവള്ള കസമാതസ്സുകേളനില് കവണത കതമാതനില് ജലസം ലഭഖ്യമമായനിടനില.  ആശന്വേമാസസം
എന്ന നനിലയനില് ചനില നടപടനികേള് എടുത്തെനിട്ടുണച്ച്.

വരള്ച മുന്നനില് കേണകകേമാണച്ച് സമാദ്ധഖ്യമമായ മുന്കേരുതലുകേള് സന്വേശകേരനികമാന്
എടുത്തെ നടപടനികേകളക്കുറനിചച്ച് കേഴനിഞ്ഞദനിവസസം സഭയനില് വനിശദശകേരനിക്കുകേയുണമായനി.
സമാധമാരണ  കഫബ്രുവരനി,  മമാര്ചച്ച്  മമാസങളനില്  നടത്തുന്ന  മുന്കൂടനിയുള്ള  പ്രവര്ത്തെനങള്
ഇത്തെവണ  നവസംബര്  മമാസസം  തകന്ന ആവനിഷരനിചച്ച്  നടപനിലമാകമാന്  ശമനിചനിട്ടുണച്ച്.
വമാടര് അകതമാറനിറ്റനിയുസം ജലകസചന വകുപ്പുസം ഭൂഗര്ഭ ജലവകുപ്പുസം ജലനനിധനിയുസം കൂടമായ
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ചനില പ്രവര്ത്തെനങള് നടത്തുന്നതച്ച് സസംബനനിചച്ച് ജനവരനി, കഫബ്രുവരനി മമാസങളനില് എലമാ
കമഖലകേളനിലുസം  പ്രകതഖ്യകേമമായനി  കയമാഗസം  കചര്ന്നച്ച്  ആവശഖ്യമമായ  നനിര്കദ്ദേശസം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
അതനിനമുമ്പുതകന്ന  ഏകറ്റടുകകണ  പ്രവൃത്തെനികേകള  സസംബനനിച്ചുള്ള  ആകലമാചന
നടത്തെനി  നടപടനികേളനികലയച്ച്  നശങ്ങുകേയുണമായനി.  ജനിലകേളനികല  ഉകദഖ്യമാഗസര്  എലമാ
കമഖലമാകയമാഗങളനിലുസം പകങടുത്തെച്ച് അവര് എടുത്തെ തശരുമമാനങള് നടപനിലമാക്കുനകണമാകയന്നച്ച്
പരനികശമാധനികമാന്  വശഡനികയമാ  കകേമാണഫറന്സനിസംഗച്ച്  നടനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ബഹുമമാനകപട  അസംഗസം  ചൂണനികമാണനിച  പ്രധമാനകപട  പ്രശ്നങളനികലയച്ച്  വരുന്നതനിനമുമച്ച്
പമാറമടകേള്,  കുളങള്  തുടങനിയവയനികല  ജലസം  ശുദ്ധശകേരനികചടുകമാന്  കവണ  ശമങള്
നടത്തെനിയ വനിവരസം  കേഴനിഞ്ഞ പ്രമാവശഖ്യസം  ഇവനികട  പറഞ്ഞനിരുന.  ചനില സലകത്തെ
പമാറമടകേളനികല  കവള്ളത്തെനില്  ആര്.ഒ.  (റനികവഴച്ച്  ഓകസമാസനിസച്ച്)  പമാന്റുകേളനില്
ശുദ്ധശകേരനികമാന്  കേഴനിയുന്നതനിനപ്പുറമുള്ള  മമാലനിനഖ്യങളകണന്നച്ച്  കേകണത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്.
ചനില സലങളനികല ജലനനിധനിയുകട  കുഴല്കനിണറുകേളനില് നല രശതനിയനിലുള്ള yield
കേനിട്ടുനണച്ച്.  ഒരു  മണനിക്കൂറനില്  50,000  ലനിറ്റര്  കവളളസം  കേനിട്ടുന്ന  ജലനനിധനിയുകട
കുഴല്കനിണറുകേളനികല കവളളസം  വമാടര് അകതമാറനിറ്റനികച്ച്  ഉപകയമാഗനികമാന് കേഴനിയുന്ന
വനിധത്തെനിലുള്ള സസംവനിധമാനങള് രൂപകപടുത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്. അന്തനിമ ഘടത്തെനില് എത്തെനി
നനില്ക്കുന്ന  കപ്രമാജക്ടുകേകളലമാസം  ഈ  വരള്ചകമാലത്തെച്ച്  തകന്ന  കേമ്മശഷന്
കചയ്യുന്നതനിനമായനി  ദ്രുതഗതനിയനില്  മുന്ഗണന  കകേമാടുത്തെച്ച്  (മകറ്റമാനസം  അപ്രധമാനസം
എനള്ള രശതനിയനിലല)  പൂര്ത്തെശകേരനികമാനള്ള നടപടനികേള് തുടങനിയനിട്ടുണച്ച്.  വമാടര്
അകതമാറനിറ്റനി  ജനിലമാടനിസമാനത്തെനില്  കേണകട്രമാള്  റൂമുകേള്  തുറന്നനിട്ടുണച്ച്.  കഹൈഡച്ച്
ഓഫശസനില് 24 മണനിക്കൂറുസം പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന കകേനശകൃത കേണകട്രമാള് റൂമുകേളസം ഡക്കൗടച്ച്
മമാകനജച്ച് കമന്റെച്ച് കസലസം പ്രവര്ത്തെനിക്കുനണച്ച്.  വമാട്സച്ച് ആപച്ച് ഗ്രൂപനില്  ഉകദഖ്യമാഗസകരകയലമാസം
ബനനിപനിചച്ച്  അവര്കച്ച്  പ്രകതഖ്യകേമമായനി  നനിര്കദ്ദേശങള്  കകേമാടുത്തുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
പതനിനമാലച്ച് ഇനത്തെനിലമായനി വമാടര് അകതമാറനിറ്റനിയുകട പ്രവര്ത്തെനങള് നടക്കുനണച്ച്.
വളകരയധനികേസം  സമയകമടുക്കുകമനള്ളതുകകേമാണച്ച്  അതനികന്റെ  വനിശദമമായ  മറുപടനി
ഞമാന് കമശപ്പുറത്തെച്ച് വയന.*

കസമാതസ്സുകേളനില് തടയണകേള് കകേടനി കവള്ളസം കകേടനിനനിര്ത്തെമാനള്ള ശമമമാണച്ച്
പ്രധമാനകപടതച്ച്.  നശര്ചമാലുകേളണമാകനി  ഇന്കടകച്ച് കവലനികലയച്ച്  ആറ്റനികല  കവള്ളസം/
കസമാതസനികല  കവള്ളസം  ഒഴകേനികയത്തെമാനള്ള  ക്രമശകേരണങള്  കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  മറ്റച്ച്
വകുപ്പുകേളമമായനി  ബനകപടച്ച്  അണകകട്ടുകേളനികല  കവള്ളസം  പരമമാവധനി  കുടനികവള്ളത്തെനിനച്ച്
ഉപകയമാഗനികമാനള്ള  നടപടനികേള് സന്വേശകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. എലമായനിടത്തുസം ഹപപച്ച് ഹലന്
നശടനി പ്രവൃത്തെനി പൂര്ത്തെശകേരനിചമാല് കപമാരമാ,  കവള്ളസം കകേമാടുകമാന് കേഴനിയണസം.  അതുകകേമാണച്ച്
കവള്ളമുകണനറപ്പുള്ള  സലങളനില്  ഹപപച്ച്  ഹലന്  നശടല്,  ടമാങ്കുകേള്  വൃത്തെനിയമാകല്
തുടങനിയ  പ്രവൃ ത്തെനികേള്കകലമാസം  കൂടനി  40  കകേമാടനി  രൂപയുകട  പ്രവൃത്തെനികേള്ക്കുള്ള
നടപടനികേള് വമാടര് അകതമാറനിറ്റനി ആരസംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

* അനബനമമായനി വചനിട്ടുണച്ച്
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കകേരള  ഗ്രക്കൗണച്ച്  വമാടര്  ഡനിപമാര്ടച്ച്കമന്റെനില്  നനിലവനിലുള്ള  പതനിനമാലമായനിരസം
കുഴല്കനിണറുകേള്ക്കു പുറകമ ആറമായനിരകത്തെമാളസം കുഴല്കനിണറുകേളനില് ഹൈമാന്റെച്ച് പമച്ച്
റനിപയര്  കചയ്തച്ച്  പ്രവര്ത്തെനിപനികമാനള്ള  പണനികേള്കച്ച്  ഭരണമാനമതനി  കകേമാടുത്തു.
12 കകേമാടനി രൂപ കചലവച്ച് വരുന്ന പണനികേളനില് 50 ശതമമാനത്തെനിലധനികേസം പൂര്ത്തെശകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
മമാര്ചച്ച് മമാസസം തകന്ന ബമാകനി പണനികേളസം പൂര്ത്തെശകേരനികമാന് കേഴനിയുസം. ഈ രസംഗത്തെച്ച്
പരനിചയമുള്ള  കതമാഴനിലമാളനികേളകട അഭമാവസം ഒരു പ്രശ്നമമായനി നനില്ക്കുനണച്ച്.

ബഹുമമാനകപട  അസംഗസം  ചൂണനികമാണനിച  മകറ്റമാരു  പ്രധമാന  പ്രശ്നസം  കേരമാറുകേമാര്ക്കുള്ള
കുടനിശനികേയമാണച്ച്.   കുടനിശനികേയുകണനള്ളതച്ച്  ശരനിയമാണച്ച്. പ്രധമാനമമായുസം  കുടനിശനികേ
വന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്  NRDWP  (National  Rural  Drinking  Water  Programme)
പദ്ധതനിയനിലമാണച്ച്.  കകേന  ഗവണകമന്റെച്ച്  വനിഹൈനിതമമായനി  പ്രതനിവര്ഷസം  200  കകേമാടനി
രൂപയമാണച്ച്  ലഭനിച്ചുകകേമാണനിരുന്നതച്ച്.  അതനില്  400  കകേമാടനികയമാളസം  രൂപയുകട  പണനികേള്
നടത്തുമമായനിരുന.  കപമാടുന്നകന  കകേന  ഗവണകമന്റെച്ച്  ആ  വനിഹൈനിതസം  45  കകേമാടനി
രൂപയമായനി കുറചതുകകേമാണമാണച്ച് പ്രധമാനമമായുസം  കുടനിശനികേ വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.

ബനില് ഡനിസക്കൗണനിസംഗച്ച് സനിസ്റ്റസം നടപമാക്കുന്ന കേമാരഖ്യകത്തെ സസംബനനിചച്ച് ബഹുമമാനകപട
അസംഗസം പല തവണ എകന്നമാടച്ച് സസംസമാരനിചനിരുന. അകമാരഖ്യകത്തെക്കുറനിചച്ച് ബനകപട
ഉകദഖ്യമാഗസരുമമായനി  ഞമാന്  ചര്ച  നടത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്.  മറ്റച്ച്   ഡനിപമാര്ടച്ച്കമന്റുകേളനില്
നടക്കുന്നതുകപമാകല ഈ  വകുപനിലുസം ബനില് ഡനിസക്കൗണനിസംഗച്ച് സനിസ്റ്റസം കകേമാണവരമാന്
കേഴനിയുകമങനില് അതനിനള്ള നടപടനികയടുകമാന്  ഗവണകമന്റെനിനച്ച് തുറന്ന മനസമാണുള്ളതച്ച്.

പനി.ഡബബ.ഡനി.-യുമമായുള്ള  ചനില  തര്കങകള  സസംബനനിചച്ച്  സൂചനിപനിച്ചു.
സന്വേമാഭമാവനികേമമായുസം പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറമാഡുകേള്  നലതമായനി  നനിലനനിര്ത്തുകേ  എന്ന
ലകഖ്യസം പനി.ഡബബ.ഡനി. ഉകദഖ്യമാഗസര്ക്കുസം ബനകപട വകുപനിനസം മനനിക്കുകമമാകകയുണമാകേമാസം.
ഇതുസസംബനനിചച്ച്  ബനകപട  മനനിയുസം  ഞമാനമമായനി  ചര്ച  കചയ്തച്ച്  ചനില  നടപടനി
ക്രമങള്  രൂപകപടുത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്.  കുടനികവള്ളസം  എത്തെനിക്കുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ  സലങളനില്
കനടുകകേയമാകണങനിലുസം  കുറുകകേയമാകണങനിലുസം  കറമാഡുകേള്കച്ച്  വലനിയ  ആഘമാതമുണമാകേമാത്തെ
രശതനിയനില് പ്രവൃത്തെനികേള് ഏകറ്റടുകമാനള്ള അനവമാദസം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകതഖ്യകേനിചച്ച്
വരള്ചയുമമായനി  ബനകപടച്ച്  ഇന്റെര്  ലനിങനിസംഗനിനമാവശഖ്യമമായ  പണസം  പനി.ഡബബ.ഡനി.
യനില് അടച്ചുതകന്ന പണനികേള് കചയ്യേമാന് ശമനിക്കുനണച്ച്.  നനിരവധനി സലങളനില്
അത്തെരസം പ്രവൃത്തെനികേള്  ഏകറ്റടുത്തെനിട്ടുണച്ച്.

ബഹുമമാനകപട ഒ.  രമാജകഗമാപമാല് എസം.എല്.എ.  ചൂണനികമാണനിച ഒരു പ്രശ്നസം
കുകറനമാളകേളമായനി  നനിലനനിന്നനിരുന.  കേരമനയനില്  കസന്ട്രല്  കറമാഡച്ച്  ഫണച്ച്
(സനി.ആര്.എഫച്ച്.) കറമാ  ഡുതകന്ന മുറനിചച്ച് അവനികട ഇന്റെര് കേണകന് കകേമാടുത്തെനിട്ടുണച്ച്.
പല സലങളനിലുസം അത്തെരത്തെനിലുള്ള പ്രവ വൃത്തെനികേള് നടനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
വരള്ചയുമമായനി  ബനകപടച്ച്  കവള്ളസം  കകേമാടുകമാന്  കേഴനിയുന്ന  ഇന്റെര്  കേണകന
കവണനി പനി.ഡബബ.ഡനി. യനില് പണസം അടച്ചുതകന്ന വര്കച്ച് കചയ്യേമാന് ശമനിക്കുനണച്ച്.
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ശശ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമമാര്: സര്, പനി.ഡബബ.ഡനി. കറമാഡുകേള് മുറനിചച്ച് ഹപപച്ച്
ഹലനനിടകശഷസം  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനിതകന്ന  അതച്ച്  പുനധഃസമാപനികമാന്  നടപടനി
സന്വേശകേരനിചമാല്  കേമാലതമാമസമുണമാകുന്നതച്ച് ഒഴനിവമാകമാന് കേഴനിയുസം.

ശശ  .    മമാതബ  ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  പനി.ഡബബ.ഡനി.  നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന  നനിലവമാരത്തെനില്
തകന്ന അതച്ച് പുനധഃസമാപനികണകമങനില് പനി.ഡബബ.ഡനി. തകന്ന കചയ്യേകടകയന്നമാണച്ച്
ബഹുമമാനകപട  മനനിയുസം  ഞമാനസം  തമ്മനിലുണമാകനിയ  ധമാരണ.  ഹപപനിടുന്നതനിന
കവണനി  കുഴനികേകളടുത്തെകശഷസം  ഒരു  കേമാരണവശമാലുസം  അതച്ച്  മൂടനിയനിടമാകത  വരനില.
കുഴനികേള്  മൂടനി  പഴയ രൂപത്തെനിലമാകനിയകശഷസം  അതച്ച്  പുനരുദ്ധരനികമാനള്ള പണസം
വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനി  അടയനണച്ച്.  ചനില  സലത്തെച്ച്  പണമനിലമാത്തെതനികന്റെ  കപരനില്
നശണകപമാകുനണച്ച്.  ചനില  സലങളനില്  എസ്റ്റനികമറ്റച്ച്  വളകര  കൂടനികപമാകുനകവന്ന
പരമാതനി  വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനി  പറയമാറുണച്ച്.  അത്തെരസം  വനിഷയങളനില്  കജമായനിന്റെച്ച്
ഇന്കസകന് നടത്തെമാനമാണച്ച് ബഹുമമാനകപട മനനി നനിര്കദ്ദേശസം കകേമാടുത്തെനിരനിക്കുന്നതച്ച്. വമാടര്
അകതമാറനിറ്റനിയനികലയുസം പനി.ഡബബ.ഡനി.-യനികലയുസം  എഞനിനശയര്മമാര്  ഒരുമനിചച്ച് സല
പരനികശമാധന  നടത്തെനി  എസ്റ്റനികമറ്റച്ച്  തയ്യേമാറമാക്കുന്ന  നടപടനിക്രമസം  രൂപകപടുത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്.
കേമാലതമാമസസം വരമാതനിരനികമാന് പ്രകതഖ്യകേമമായനി ശദ്ധനിക്കുനണച്ച്.

പടരുമഠസം  പദ്ധതനികച്ച്  എന്തമാണച്ച്  തടസകമനള്ളതച്ച്  പ്രകതഖ്യകേസം  പരനികശമാധനികമാസം.
കേനിണര് റശ  ചമാര്ജനിസംഗനികന സസംബനനിചച്ച്  ഇവനികട  സൂചനിപനിച്ചു.   ഹൈരനിത കകേരളസം
പദ്ധതനിയനിലുള്കപകട  ഭൂഗര്ഭ  ജലകത്തെ  പരനികപമാഷനിപനികമാനള്ള  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള്
ജനകേശയ  പങമാളനിത്തെകത്തെമാകട  നടപനിലമാകണകമന്നമാണച്ച്  ഗവണകമന്റെച്ച്  ആഗ്രഹൈനിക്കുന്നതച്ച്.
അതച്ച്  കകേവലസം  ജലവനിഭവ  വകുപനികന്റെകയമാ  സര്കമാരനികന്റെകയമാ  ഒരു  പദ്ധതനിയല.
ജലസസംരകണസം  കപമാതുസമൂഹൈസം  ഏകറ്റടുകകണ  ഒരു  ദക്കൗതഖ്യമമായനി  മമാറണകമന്ന
ആശയത്തെനിലമാണച്ച് പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതച്ച്.

വരള്ചയുകട ഭമാഗമമായനി  ജലനനിധനിയുമമായനി  ബനകപടച്ച്  നനിരവധനി കേമാരഖ്യങള്
കചയ്തനിട്ടുണച്ച്. അതനികനക്കുറനിചച്ച് ഇവനികട ചൂണനികമാണനികമാത്തെതുകകേമാണച്ച്  വനിശദമാസംശങളനികലയച്ച്
കേടക്കുന്നനില.  വരള്ചയച്ച്  മുമ്പുതകന്ന  ഏതമാണച്ച്  24000  കപര്കച്ച്  പുതുതമായനി  കേണകന്
കകേമാടുകമാന് തകവണ്ണമുള്ള  166  പദ്ധതനികേള് കേമ്മശഷന് കചയ്യേമാനള്ള നടപടനികേള്
നടനവരുന.  വരള്ചകയ  വളകര  ഗക്കൗരവകത്തെമാടുകൂടനി  ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്  ഉകദഖ്യമാഗസര്
കനമാകനികണച്ച് യുദ്ധകേമാലമാടനിസമാനത്തെനില്  നടപടനി സന്വേശകേരനിക്കുസം.

ഇവനികട ഉകദഖ്യമാഗസരുകട സമാന്നനിദ്ധഖ്യമനികലനള്ള ഒരു പ്രശ്നസം ബഹുമമാനകപട
അസംഗസം പറഞ്ഞു. അതച്ച് ഉകദഖ്യമാഗസരുകട തകേരമാറല.  ഇന്നച്ച് ശദ്ധ കണനികല് കപമാസ്റ്റച്ച് കചയ്ത
വനിവരസം  വളകര  ഹവകേനി  എനനികച്ച്  കേനിടനിയതുകകേമാണച്ച്  എകന്റെ  ഓഫശസനില്നനിനസം അവകര
അറനിയനിക്കുന്നതനിലുണമായ  പനിഴവമാണച്ച്.  ഒരു  കേമാരണവശമാലുസം  അതനികന്റെ  കുറവച്ച്
ഈ പ്രവര്ത്തെനങളനിലുണമാകേമാകത ശദ്ധനികമാകമന്നച്ച് ഞമാന് ഉറപ്പുനല്കുന.  വമാടര്
അകതമാറനിറ്റനിയുസം  ജലനനിധനിയുസം  ഭൂഗര്ഭ,  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുസം  ജലകസചന  വകുപ്പുസം
വരള്ചകയ കനരനിടമാന്  സമാധഖ്യമമായ എലമാ കേമാരഖ്യങളസം വളകര ഗക്കൗരവകത്തെമാടുകൂടനി
നടപമാക്കുന്നതമാണച്ച്.
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ശശ  .    കമമാന്സച്ച്  കജമാസഫച്ച്:  സര്,  ബഹുമമാനകപട മനനിയുകട വളകര കപമാസനിറ്റശവമായ
സമശപനകത്തെയുസം ഈ പ്രശ്നങള് പരനിഹൈരനിക്കുന്നതനിനച്ച്   ആവശഖ്യമമായ ഇടകപടല്
നടത്തുകമന്നച്ച്  പറഞ്ഞതനികനയുസം  ഞമാന്  സന്വേമാഗതസം  കചയ്യുന.  ഈ  വര്ഷകത്തെ  എ.എസച്ച്.
ഇതുവകരയുസം  കകേമാടുത്തെനിടനികലന്നമാണച്ച്  അറനിയുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  എതയുസം  കപകടന്നച്ച്
കകേമാടുകമാനള്ള  നടപടനികയടുകണസം.  ജലനനിധനിയുകട  ഭമാഗമമായമാണച്ച്  കേനിണര്  റശ
ചമാര്ജനിസംഗച്ച്   സശസം  വന്നതച്ച്.  പഞമായത്തെച്ച് മുന്കേകയ്യേടുത്തെച്ച്  800  വശട്ടുകേമാരുകടയുസം
നമാട്ടുകേമാരുകടയുസം സഹൈമായകത്തെമാകടയമാണച്ച്  മരങമാട്ടുപനിള്ളനി ഗ്രമാമപഞമായത്തെനില്
കേനിണര് റശ ചമാര്ജച്ച് കചയ്തതച്ച്.  ഇതച്ച് വലനികയമാരു അനഭവമമായനി മുഴവന് മമാധഖ്യമങളസം
റനികപമാര്ടച്ച് കചയ. അതച്ച് ഒരു വലനിയ കേരുതലമായനി മമാറുകേയമാണച്ച്. ജലനനിധനി പദ്ധതനികച്ച്
ഗവണകമന്റെച്ച്  പുതനിയതമായനി  അനവമാദസം  കകേമാടുത്തെതനികനക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞു.  അതനികനമാടച്ച്
അനബനമമായനി  കേനിണര്  റശചമാര്ജനിസംഗച്ച്  സശസം  തുടര്നകകേമാണകപമാകേമാന്  കേഴനിഞ്ഞമാല്
ആശന്വേമാസമമാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  മുന്ഗണന  കകേമാടുകണകമന്നച്ച്  ഈ  അവസരത്തെനില്
അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കൂടമാകത  പുതനിയ  എ.എസച്ച്.-കന്റെ  കേമാരഖ്യസം  കൂടനി  അങച്ച്
സൂചനിപനികണകമന്നച്ച് ഞമാന് ആവശഖ്യകപടുകേയമാണച്ച്.

ശശ  .   മമാതബ ടനി  .   കതമാമസച്ച്: സര്,  ബമാകനി പ്രവൃത്തെനികേള്കച്ച് ഒരു വശഴയുമനിലമാകത
എ.എസച്ച്.  കകേമാടുക്കുന്നതമാണച്ച്.  ആകകേ  40  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  അനവദനിചച്ച്
കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ആ  40  കകേമാടനി  രൂപയുകടയുസം  പ്രകയമാജനസം  വരള്ചകമാലത്തെച്ച്
ജനങള്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  രൂപത്തെനില്  പണനികേള്  പൂര്ത്തെനിയമാക്കുന്നതനിനച്ച്  കൃതഖ്യസമയത്തെച്ച്
ഭരണമാനമതനി  കകേമാടുക്കുസം.  ജലനനിധനിയുകട  ഒന്നമാസംഘടവസം  രണമാസം  ഘടവമമായനി  ഏകറ്റടുത്തെ
പദ്ധതനികേളനില്  ചനിലകതമാകക  പല  കേമാരണങളമാല്  ഇകപമാള്  ഫലപ്രദമമായനി
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നനില.  കബനനിഫനിഷഖ്യറനി  ഗ്രൂപനിനച്ച്  ഹകേമമാറനികകമാടുത്തെനിടത്തെച്ച്  കേറന്റെച്ച്ചമാര്ജച്ച്
അടയമാകത നനിനകപമാകുകേ,  ചനില സലങളനില് കേണകന് കേനിടമാനണച്ച് തുടങനിയ
കേമാരഖ്യങള്  പ്രകതഖ്യകേമമായനി  പരനിഗണനിക്കുനണച്ച്. അവകയലമാസം  പ്രവര്ത്തെനസജമമാകമാന്
ശമനിക്കുസം.  അകതമാകടമാപസം  കപ്രമാജകച്ച്  III-കന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ബഹുമമാനകപട  അസംഗസം
ചൂണനികമാണനിച റശ ചമാര്ജനിസംഗച്ച് കൂടുതലമായനി കചര്കമാന് കേഴനിയുകമമാ എന്ന കേമാരഖ്യസം
പ്രകതഖ്യകേസം പരനികശമാധനിക്കുന്നതമാണച്ച്.

IV  സബ്മനിഷന്

(1)  മലകയമാര വനികേസന ഏജന്സനി

ശശ  .    കകേ  .    സനി  .    കജമാസഫച്ച്:  സര്,  മലകയമാര വനികേസന ഏജന്സനിയുകട പ്രവര്ത്തെനസം
കൂടുതല് ഫലപ്രദമമാകണസം എന്നതമാണച്ച് ഈ സബ്മനിഷന് കകേമാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
കകേരളത്തെനികല മലകയമാര പ്രകദശസം ഇന്നച്ച് വളകരകയകറ പനികന്നമാകമാവസയനിലമാണച്ച്.
ഗ്രമാമ-കബമാകച്ച്-ജനിലമാ പഞമായത്തുകേളകട ഫണനിനച്ച് പുറകമ നബമാര്ഡച്ച് കപമാകലയുള്ള
സമാപനങളനില്നനിന്നച്ച്  ഫണച്ച്  വമാങനി  അടനിസമാന  സക്കൗകേരഖ്യങള്കച്ച്  സഹൈമായകേമമായ
പദ്ധതനികേള് നടപനിലമാക്കുന്ന  ഒരു ഏജന്സനിയമാണച്ച് മലകയമാര വനികേസന  ഏജന്സനി.
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മലകയമാര  വനികേസനത്തെനിനമായനി  കകേന  ഗവണകമന്റെച്ച്  ധമാരമാളസം  ഫണച്ച്  ഇന്നച്ച്  മമാറ്റനി
വയനകണങനിലുസം  അതച്ച്  വമാങനികയടുകമാന്  നമുകച്ച്  സമാധനിക്കുന്നനില.  മലകയമാര
പ്രകദശങളനികല  പനികന്നമാകമാവസ  കകേരളസം  കനരനിടുന്ന  ഗക്കൗരവമമായ  പ്രശ്നമമായതു
കകേമാണച്ച്  ഈ  കേമാരഖ്യസം  പഠനികമാന്  ശശ.  എസം.  എസച്ച്.  കജമാസഫച്ച്,  ഐ.എ.എസച്ച്.
കചയര്മമാനമായ  ഒരു  കേമ്മനിറ്റനികയ  ഗവണകമന്റെച്ച്  നനികയമാഗനിച്ചു.  ആ  കേമ്മനിറ്റനിയുകട
ശനിപമാര്ശയുകട അടനിസമാനത്തെനിലമാണച്ച് ഏജന്സനി രൂപശകേരനിചതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ അഞച്ച്
കകേമാലകമാലസം ആ ഏജന്സനി മുകന്നമാട്ടുകപമായനി.  കുറച്ചുകൂടനി ശദ്ധനികമാന് കേഴനിഞ്ഞമാല്
മലകയമാര വനികേസന ഏജന്സനിയനിലൂകട കകേനഫണച്ച് വമാങനികയടുകമാനസം മലകയമാര
കമഖലയനിലുള്ള  അടനിസമാന  ആവശഖ്യങള്കച്ച്  (കറമാഡച്ച്  അടകമുള്ള  അടനിസമാന
സക്കൗകേരഖ്യങള്,  കുടനികവള്ളസം,  ഇറനികഗഷന്)പഞമായത്തുകേളമമായനി സഹൈകേരനിച്ചുതകന്ന
കചയ്യേമാന് സമാധനിക്കുസം.   മുഖഖ്യമനനിയുകട കേശഴനിലുള്ള പമാനനിസംഗച്ച് ആന്റെച്ച് ഇകകണമാമനികേച്ച്
അഫകയഴച്ച്  വകുപമാണച്ച്  ഇതനികന്റെ  ചുമതല  വഹൈനിക്കുന്നതച്ച്.  ഈ  ഏജന്സനി
ഫലപ്രദമമാകമാന് സമാധനിചമാല് തശര്ചയമായുസം മലകയമാര  കമഖലയനികല അടനിസമാന
പ്രശ്നങള്  പരനിഹൈരനികമാന്  സമാധനിക്കുസം.  അതുകകേമാണച്ച് നബമാര്ഡനികന്റെയുസം  കകേന
ഗവണകമന്റെച്ച്  സമാപനങളകടയുസം  സഹൈമായസം  കൂടുതലമായനി  വമാങനി  മലകയമാര
കമഖലയനികല അടനിസമാന പ്രശ്നങള്കച്ച് ഊന്നല് കകേമാടുകണകമന്നച്ച്  അങകയമാടച്ച്
ഞമാന് അകപകനിക്കുകേയമാണച്ച്.

മുഖഖ്യമനനി  (  ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്  ):  സര്,  2011  നവസംബര്  14-കല  സര്കമാര്
ഉത്തെരവപ്രകേമാരസം  മലകയമാര  പ്രകദശങളനികല  വനികേസനസം  തന്വേരനിതകപടുത്തുന്നതനിനസം
അടനിസമാന സക്കൗകേരഖ്യ വനികേസനത്തെനിനമമായനി സസംസമാന സര്കമാര് രൂപസം കകേമാടുത്തെ
ഏജന്സനിയമാണച്ച് 'മലകയമാര വനികേസന ഏജന്സനി'.  ഇക്കൗ സര്കമാര് അധനികേമാരത്തെനില്
വന്നതനിനകശഷസം ഏജന്സനിയുകട പ്രവര്ത്തെനങള് വനിലയനിരുത്തെനിയതനികന്റെ ഭമാഗമമായനി ഇതച്ച്
തുടകരണതനികലന്നച്ച്  തതന്വേത്തെനില്  തശരുമമാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇകമാരഖ്യസം  നടപനിലമാക്കുന്നതനികന്റെ
ഭമാഗമമായനി പമാലനികകണ നടപടനിക്രമങള് പരനികശമാധനിക്കുന്നതനിനമായനി നനിയമ വകുപച്ച്,
ധനകേമാരഖ്യ  വകുപച്ച്  തലങളനില്  പരനികശമാധന  നടത്തുകേയമാണച്ച്.  സസംസമാനകത്തെ  മലകയമാര
പ്രകദശങളനില് കറമാഡുകേള്, തടയണകേള്, കചറുകേനിട കുടനികവള്ള പദ്ധതനികേള്, കശര
വനികേസന  പദ്ധതനികേള്  തുടങനിയവ  നനിലവനിലുള്ള  വകുപ്പുകേള്  അകലങനില്  ഏജന്സനികേള്
മുകഖന  നബമാര്ഡച്ച്  സഹൈമായകത്തെമാടുകൂടനി  നടപനിലമാകമാനമാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇതനില്
ലഭനികമാവന്ന കകേനഫണച്ച് ലഭഖ്യമമാകമാനള്ള നടപടനികേളസം സന്വേശകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.

(2)  കവരനിഫനികകഷന് ഫശ ഒഴനിവമാകല്

ശശ  .   കകേ  .   എസം  .   ഷമാജനി  :  സര്, കകേരള തശരകദശ പരനിപമാലന അകതമാറനിറ്റനിയുകട
അസംഗശകേമാരസം  ലഭനികകണ  നനിര്മ്മമാണ  പ്രവൃത്തെനികേള്കച്ച്  പദ്ധതനി  തുകേയുകട  രണച്ച്
ശതമമാനസം കവരനിഫനികകഷന് ഫശ ആയനി  ഒടുകണകമനണച്ച്. എന്നമാല്  സര്കമാര്
വകുപനില് നനിനള്ള നനിര്മ്മമാണ പ്രവര്ത്തെനങള്ക്കുസം ഇതച്ച്  ബമാധകേമമാകണന്നമാണച്ച്
അകതമാറനിറ്റനിയനില് നനിനസം അറനിയുന്നതച്ച്.  ഒരു സര്കമാര് വകുപച്ച് മകറ്റമാരു സര്കമാര്
വകുപനിനച്ച്  കവരനിഫനികകഷന്  ഫശ  കകേമാടുകകണനി  വരുന്നതനികന്റെ  സമാകങതനികേത
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പരനികശമാധനികകപകടണതമാണച്ച്.  ഉദമാഹൈരണമമായനി,  അഴശകകമാടച്ച്  ഗവണകമന്റെച്ച് ഹൈയര്
കസകണറനി സ്കൂളനില് പുതനിയ കകേടനിടസം നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനച്ച് രണച്ച് കകേമാടനി രൂപയുകട
പദ്ധതനി  തശരകദശ  വനികേസന  കകേമാര്പകറഷന്  കകേരള  തശരകദശ  പരനിപമാലന
അകതമാറനിറ്റനിയുകട അസംഗശകേമാരത്തെനിനച്ച് സമര്പനിചനിടച്ച് ഒരു വര്ഷത്തെനിലധനികേമമായനി. രണച്ച്
ലകസം  രൂപ  കവരനിഫനികകഷന്  ഫശ  കകേമാടുത്തെനിടനില എന്ന കേമാരണസം  പറഞ്ഞച്ച്
സമാമത്തെനികേവര്ഷസം  അവസമാനനികമാറമായനിട്ടുസം  പദ്ധതനികച്ച്  അസംഗശകേമാരസം  നല്കേനിയനിടനില.
തശരകദശ  വനികേസന  കകേമാര്പകറഷനച്ച്  കവരനിഫനികകഷന്  ഫശസച്ച്  കകേമാടുക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനില് പ്രകതഖ്യകേ ഫണച്ച് ഇലമാത്തെതമാണച്ച്.  അങകന കവരനിഫനികകഷന് ഫശസച്ച്
കകേമാടുകണകമങനില്  ജശവനകമാരുകട  ശമളത്തെനികന്റെ  അകക്കൗണനില്  നനിന്നച്ച്  നല്കകേണ
അവസയമാണച്ച് ഇകപമാഴള്ളതച്ച്.   ഇതുകേമാരണസം നനിരവധനി പദ്ധതനികേളമാണച്ച്  2016-17
സമാമത്തെനികേ വര്ഷത്തെനില് മുടങനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. ഇതച്ച് വളകര ഗക്കൗരവകമറനിയ പ്രശ്നമമാണച്ച്.
കകേരള തശരകദശ പരനിപമാലന അകതമാറനിറ്റനിയുകട കവരനിഫനികകഷന് ഫശസച്ച് സര്കമാര്
വകുപ്പുകേള്  സമര്പനിക്കുന്ന  പദ്ധതനികേള്കച്ച്  ബമാധകേമകലന്നച്ച്  സര്കമാര്  ഉത്തെരവച്ച്
നല്കേനിയമാല്  മമാതകമ  ഇക്കൗ  പ്രശ്നസം  പരനിഹൈരനികകപടുകേയുള.  ഇതനിനച്ച്  മതനിയമായ
ഉത്തെരവനല്കേനി  പദ്ധതനി  കവഗത്തെനില്  നടപനിലമാകമാനള്ള  നടപടനി  സന്വേശകേരനികണകമന്നച്ച്
അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

മുഖഖ്യമനനി  (  ശശ  .    പനിണറമായനി വനിജയന്  ):  സര്,  കകേരള തശരകദശ പരനിപമാലന
അകതമാറനിറ്റനിയുകട കനിയറന്സനിനമായനി സമര്പനിക്കുന്ന  500  സന്വേയര് മശറ്ററനിനച്ച് മുകേളനില്
തറ  വനിസശര്ണ്ണമുള്ള  വഖ്യക്തനിഗത  വമാസഗൃഹൈങള്ക്കുസം  10 ലകസം  രൂപയച്ച്  മുകേളനില്
കചലവച്ച്  വരുന്ന  മറ്റച്ച്  കപ്രമാജക്ടുകേള്ക്കുസം  പരനികശമാധനമാ  ഫശസച്ച്  നനിശയനിച്ചുകകേമാണച്ച്
2001  ജൂഹല 8-കല സര്കമാര് ഉത്തെരവച്ച്  2015  മമാര്ചച്ച്  25-കല ഉത്തെരവച്ച് പ്രകേമാരസം
പുതുകനി  നനിശയനിചനിട്ടുണച്ച്.  സമാബച്ച്  അടനിസമാനത്തെനില്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള ഇക്കൗ  തുകേ
സര്കമാര്  ട്രഷറനിയനികലമാടുകനി  അസല്  കചലമാന്  രസശതച്ച്  അകപകകയമാകടമാപസം
ഹൈമാജരമാകനിയമാല് മമാതകമ സനി.ആര്.ഇസഡച്ച്.  അനമതനിക്കുള്ള അകപക പരനിഗണനി
കകണതുള എന്നമാണച്ച്  ഉത്തെരവനില്  വഖ്യക്തമമാകനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേന-സസംസമാന
സര്കമാരുകേളസം  സര്കമാര്  വകുപ്പുകേളസം  മറ  സമാപനങളസം  ഇതനികന്റെ  പരനിധനിയനില്
നനിനസം  ഒഴനിവമാകകപടമാത്തെതനിനമാല്  നനിലവനില്  പരനികശമാധനമാഫശസച്ച്  അടയമാത്തെ
ഇത്തെരസം അകപകകേള് പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനച്ച് തടസമുണച്ച്.  2016 ഡനിസസംബര് 21-ല്
കൂടനിയ അകതമാറനിറ്റനിയുകട 81 - ാാമതച്ച് കയമാഗസം ഇകമാരഖ്യസം ചര്ച കചയ്യുകേയുസം സസംസമാന
സര്കമാരനികന്റെയുസം  കകേനസര്കമാരനികന്റെയുസം വകുപ്പുകേകള  KCZMA (Kerala Coastal
Zone Management Authority) -യുകട പരനികശമാധനമാഫശസച്ച് അടയന്നതനില് നനിനസം
ഒഴനിവമാകനികകമാണച്ച് ഉത്തെരവമാകുന്നതനിനച്ച്  സര്കമാരനികനമാടച്ച്  ശനിപമാര്ശ  കചയ്യേമാന്
തശരുമമാനനിചനിട്ടുള്ളതമായനി  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  പരനികശമാധനമാ  ഫശസനിനത്തെനില്  സമമാഹൈരനിക്കുന്ന
തുകേ സര്കമാര് വരുമമാനമമായനി പരനിഗണനിക്കുന്ന സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില് കകേരള തശരകദശ
പരനികശമാധനമാ  ഫശസച്ച്  അടയന്നതനില്നനിനസം  കകേന-സസംസമാന  സര്കമാര്  വകുപ്പുകേകള
ഒഴനിവമാക്കുന്ന കേമാരഖ്യസം പരനികശമാധനിക്കുന്നതമാണച്ച്.
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(3)  ഫനിലനിസം സനിറ്റനി

ശശ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  :  സര്, ഒറ്റപമാലത്തെച്ച്  ഫനിലനിസം  സനിറ്റനി  സമാപനിക്കുന്നതുമമായനി
ബനകപട സബ്മനിഷനമാണച്ച് ഞമാന് ഇവനികട അവതരനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  സലമാപസം,  ഇക്കൗ
പുഴയുസം  കേടന്നച്ച്,  ആറമാസം  തമ്പുരമാന്,  കദവമാസുരസം,  രമാപകേല്  തുടങനിയ  സൂപര്ഹൈനിറ്റച്ച്
മലയമാള  സനിനനിമകേള്  കേമാണമാത്തെവരമായനി  ആരുമുണമാകേനില.  ഇക്കൗ  സനിനനിമകേള്  കേണനിട്ടുള്ള
ഓകരമാ  മലയമാളനിയുകടയുസം  മനസനില്  എകമാലവസം  മമായമാകത  മങമാകത  കതളനിഞ്ഞു
നനില്ക്കുന്ന ഒന്നമാണച്ച് വള്ളുവനമാടന് ദൃശഖ്യഭസംഗനി.  ഭമാരതപ്പുഴയുസം പരനിസരപ്രകദശങളസം
ധമാരമാളസം  സനിനനിമകേള്കച്ച്  കലമാകകഷനമായനിട്ടുണച്ച്.  വരനികമാകശരനി  മനയനില്  അനഖ്യഭമാഷമാ
ചനിതങള്കപമാലുസം ചനിതശകേരനിക്കുനണച്ച്. എന്നമാല് ചനിതശകേരണത്തെനിനകശഷമുള്ള  അനബന
കജമാലനികേള്കച്ച്  നനിലവനില്  ഒറ്റപമാലത്തെച്ച്  ഒരു  സക്കൗകേരഖ്യവമനില.  ചനിതശകേരണത്തെനിന
കശഷസം  എറണമാകുളകത്തെയ്കകമാ  മകറ്റമാ  കപമാകുകേയമാണച്ച്  കചയ്യുന്നതച്ച്.  ഇതനിനമാവശഖ്യമമായ
സമാകങതനികേ സക്കൗകേരഖ്യങള് ഒറ്റപമാലത്തെച്ച്  ഒരുകനികകമാടുക്കുകേയമാകണങനില് സനിനനിമ
പൂര്ത്തെശകേരനിക്കുന്നതനിനള്ള പ്രവര്ത്തെനങള് നനിര്വഹൈനികമാന് കേഴനിയുസം എന്നതനികന്റെ
അടനിസമാനത്തെനിലമാണച്ച്  ഒറ്റപമാലസം  'ഫനിലനിസം  സനിറ്റനി'  എന്ന  ആശയമുണമാകുന്നതച്ച്.
അന്നകത്തെയുസം ഇന്നകത്തെയുസം ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പുമനനിയമായ കഡമാ.  ടനി.  എസം.  കതമാമസച്ച്
കഎസകേച്ച്  2011-12  വര്ഷകത്തെ  ബഡ്ജറ്റനില്  50  ലകസം  രൂപയുസം  2012-13  വര്ഷകത്തെ
ബഡ്ജറ്റനില്  ഒരു  കകേമാടനി  രൂപയുസം  ഇതനിനമായനി  നശകനിവചനിരുന.  രണമാമകത്തെ
ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനിചതച്ച്  ബഹുമമാനകപട  കകേ .  എസം.  മമാണനിയമാണച്ച്.  ഒറ്റപമാലസം
കേണനിയമാമ്പുറത്തെച്ച്  മൂകന്നകറനിലധനികേസം  സലസം  ഇതനിനമായനി  ഹകേമമാറുകേയുസം  കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.
ഒറ്റപമാലത്തുതകന്ന  മുഴവന്  സക്കൗകേരഖ്യങളസം  ലഭഖ്യമമാക്കുകമങനില്  അതനിനമായനി
എറണമാകുളകത്തെയ്കകമാ  മകറ്റമാ   കപമാകകേണനിവരനില.   ഫനിലനിസം  സനിറ്റനിയുകട  കപ്രമാകപമാസല്
സര്കമാരനിനച്ച് ലഭഖ്യമമാകണന്നമാണച്ച് അറനിയുന്നതച്ച്. ഇക്കൗ സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില് ഫനിലനിസം സനിറ്റനി
യമാഥമാര്ത്ഥഖ്യമമാക്കുന്നതനിനമായനി ചുരുങനിയതച്ച് 50 കകേമാടനി രൂപകയങനിലുസം വകേയനിരുത്തെനി
അതനികന്റെ പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭനികമാനള്ള നടപടനി സന്വേശകേരനികണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നമാകസമുദമായകകമവസം  നനിയമവസം  സമാസംസമാരനികേവസം
പമാര്ലകമന്റെറനികേമാരഖ്യവസം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലന്):  സര്, ഒറ്റപമാലത്തെച്ച്
ഫനിലനിസം  സനിറ്റനി  സമാപനിക്കുന്നതനിനകവണനി  2011-12-കല  ബഡ്ജറ്റനില്  50  ലകസം
രൂപയുസം 2012-13-കല ബഡ്ജറ്റനില് ഒരു കകേമാടനി രൂപയുസം പ്രഖഖ്യമാപനിചനിരുന.  എന്നമാല് ഇക്കൗ
കേമാലയളവനില് ഫനിലനിസം  സനിറ്റനി  ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ സലസം ലഭഖ്യമമാകമാന്
കേഴനിഞ്ഞനില.   അതനികനത്തുടര്ന്നച്ച്  തുകേ വനിനനികയമാഗനികമാന് കേഴനിയമാകത ലമാപമായനി.
പകക,  2014-ല്  ഫനിലനിസം  സനിറ്റനി  നനിര്മ്മമാണത്തെനിനമായനി  ഇറനികഗഷന്  വകുപനികന്റെ
അധശനതയനിലുള്ള  മൂകന്നകര്  മൂന്നച്ച്  കസന്റെച്ച്  ഭൂമനി  ഒറ്റപമാലത്തെച്ച്  കേകണത്തുകേയുസം
4-7-2014-കല സ.ഉ. പ്രകേമാരസം 30 വര്ഷകത്തെ പമാട വഖ്യവസയനില് കകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.
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ഡനി.സനി.-കച്ച് ഹകേമമാറുന്നതനിനച്ച് ഉത്തെരവമാകുകേയുസം കചയ.  എന്നമാല് ഇക്കൗ സമയകത്തെമാ
തുടര്നള്ള വര്ഷങളനികലമാ ഫനിലനിസം സനിറ്റനി നനിര്മ്മമാണത്തെനിനള്ള തുകേ ബഡ്ജറ്റനില്
വകേയനിരുത്തെമാത്തെതനിനമാല് നനിര്മ്മമാണ പ്രവര്ത്തെനങള് ആരസംഭനികമാന് കേഴനിഞ്ഞനില.
ഇക്കൗ  സര്കമാര്  അധനികേമാരത്തെനില്  വന്നകശഷസം  ബഹുമമാനകപട  എസം.എല്.എ.
ഇകമാരഖ്യത്തെനില് സര്കമാരനിനച്ച് നനികവദനസം നല്കേനിയനിരുന.  സര്കമാര് ഒറ്റപമാലത്തെച്ച്
ഫനിലനിസം സനിറ്റനി സമാപനികണകമന്ന ആവശഖ്യസം ഗക്കൗരവമമായനി പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.  7.7
കകേമാടനി  രൂപയുകട  എസ്റ്റനികമറ്റമാണച്ച്  ഇകപമാള്  തയ്യേമാറമാകനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇക്കൗ  പദ്ധതനി
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉള്കപടുത്തെനി നടപമാക്കുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ നടപടനി  സന്വേശകേരനികമാന്
കകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.-കച്ച് ഇതനിനകേസം നനിര്കദ്ദേശസം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 20-3-2017-നച്ച്
കചരുന്ന കകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.-യുകട ഭരണസമനിതനി ഇകമാരഖ്യത്തെനില് തുടര്നടപടനി
സന്വേശകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  എന്നമാല്  2017-18  ബഡ്ജറ്റനില്  തുകേകയമാനസം  നനിശയനിചനിടനില.
കകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.-കച്ച്  തനികയറ്റര്  ശസംഖല  കകേരളത്തെനില്  വഖ്യമാപകേമമായനി
സമാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  100  കകേമാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനിയനില് വകേയനിരുത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇക്കൗ
പദ്ധതനിയനിലുള്കപടുത്തെനി  തനികയറ്ററുകേളസം  ഫനിലനിസം  സനിറ്റനിയുസം  അടങ്ങുന്ന  'ഒറ്റപമാലസം
ഫനിലനിസം  സനിറ്റനി  പദ്ധതനി'  ഇകപമാള്  വനിട്ടുകേനിടനിയ  സലത്തെച്ച്  സമാപനികമാന്കവണ
നടപടനി  സര്കമാര്  സന്വേശകേരനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.  ഇകമാരഖ്യത്തെനില്  പരമമാവധനി
അനകൂലമമായ തശരുമമാനകമടുക്കുന്നതനിനച്ച് സമാസംസമാരനികേ വകുപച്ച് തയ്യേമാറമാണച്ച്.

(4)  എഹകസച്ച് കറഞച്ച് ഓഫശസനിനച്ച് കകേടനിടസം

ശശമതനി ഗശതമാ കഗമാപനി  :  സര്,  നമാടനികേ നനികയമാജകേമണ്ഡലത്തെനികല കചര്പച്ച്
ഗ്രമാമപഞമായത്തെനികല കചമാവ്വൂര് വനികലജനില് സര്കവ നമര് 314/05-ല് 8.64  കസന്റെച്ച്
സര്കമാര്  പുറകമമാകച്ച്  സലമുണച്ച്.  ഇതച്ച്  എഹകസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  ഹകേമമാറുന്നതച്ച്
സസംബനനിച  സബ്മനിഷനമാണച്ച്  ഞമാന്  അവതരനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  കചര്പച്ച്  എഹകസച്ച്
കറഞച്ച്  ഓഫശസച്ച്  വമാടകേ  കകേടനിടത്തെനിലമാണച്ച്  ഇകമാലമതയുസം  പ്രവര്ത്തെനിചനിരുന്നതച്ച്.
അതനികന്റെ  പ്രമാകയമാഗനികേ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളസം  പ്രശ്നങളസം  അവനിടകത്തെ  ഉകദഖ്യമാഗസ  തലത്തെനില്
കനരനിടുനണച്ച്. സലപരനിമനിതനിയുള്ളതനിനമാല് കമല് സൂചനിപനിച പുറകമമാകച്ച് സലത്തെച്ച്
ഇക്കൗ  എഹകസച്ച്  ഓഫശസച്ച്   കറഞച്ച്  ഓഫശസമായനി  പ്രവര്ത്തെനികമാന്  ഒരു  കകേടനിടസം
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനച്ച് അടനിയന്തരനടപടനി സന്വേശകേരനികണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

കതമാഴനിലുസം എഹകസുസം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം
വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,  നമാടനികേ  നനികയമാജകേമണ്ഡലത്തെനില്  കചമാവ്വൂര്
വനികലജനില്  സര്കവ  നമര്  314/5-ല്കപട  സര്കമാര്  പുറകമമാകച്ച്  സലസം  കുളസം
പുറകമമാകനില്കപട ഭൂമനിയമാണച്ച്.  1994-കല കകേരള പഞമായത്തെച്ച് രമാജച്ച് ആകനികല 218
വകുപ്പുപ്രകേമാരസം ഈ ഭൂമനി പഞമായത്തെനില് നനികനിപമമാണച്ച്.  218 (3)  വകുപ്പുപ്രകേമാരസം
ബനകപട പഞമായത്തുമമായനി ആകലമാചനിചകശഷസം സര്കമാരനിനച്ച് ഗസറ്റച്ച് വനിജമാപനസം വഴനി
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ഈ  സലത്തെനികന്റെ  ഭരണസം  ഏകറ്റടുകമാവന്നതുസം  ജകനമാപകേമാരപ്രദമമായനി  ഉപകയമാഗനികമാന്
അനമതനി നല് കേമാവന്നതുമമാണച്ച്.  കചര്പച്ച് പഞമായത്തെനികന്റെ പരമാമര്ശ ഭൂമനി എഹകസച്ച്
വകുപനിനച്ച്  ഹകേമമാറമാന്  26-8-2015-കല  229/15-ാം  നമര്  പ്രകമയമനസരനിചച്ച്
പഞമായത്തെച്ച് ഭരണസമനിതനി തശരുമമാനനിക്കുകേയുസം അതനസരനിചച്ച് പ്രസ്തുത സലസം തൃശ്ശൂര്
കഡപറ്റ്യൂടനി എഹകസച്ച് കേമ്മശഷണറുകട കപരനില് പ്രമമാണസം കചയ്തച്ച് നല്കുന്നതനിനള്ള അനമതനി
നല്കേനി പഞമായത്തെച്ച്  16-1-2016-കല  72-ാംനമര് തശരുമമാനസം ഹകേകകമാള്ളുകേയുസം
കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഈ സലസം എഹകസച്ച് വകുപനികന്റെ കപരനില് രജനിസ്റ്റര് കചയ്യുന്നതനിനള്ള
അനമതനിയമായനി  27-5-2016-കല  പഞമായത്തെച്ച്  കസക്രടറനിയുകട  ശനിപമാര്ശ  കേത്തെച്ച്
ഡയറകര് സര്കമാരനിനച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് പരനികശമാധനിചച്ച്  എഹകസച്ച് കറഞച്ച്
ഓഫശസച്ച് കകേടനിടസം പണനിയുന്ന കേമാരഖ്യത്തെനില് നനിയമമാനസൃത നടപടനി സന്വേശകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.

(5)  പടയ വനിതരണസം

ശശ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശച്ച്:  സര്,   എകന്റെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലത്തെനില്  അറുപതുസം
എഴപതുസം വര്ഷമമായനി ഹകേവശസം വചനിരനിക്കുന്നതുസം ആ പ്രകദശകത്തെ കേര്ഷകേര് കൃഷനി
കചയകകേമാണനിരനിക്കുന്നതുമമായ  ഭൂമനിയുകട  അവകേമാശപതനികേ  നല്കകേണതുണച്ച്.  ആകറമാളസം
വനികലജുകേളനിലമായനി  വഖ്യമാപനിച്ചുകേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനികമാണച്ച്  പടയസം  നല്കകേണതച്ച്.   സശതകത്തെമാടച്ച്,
ചനിറ്റമാര്,  തണ്ണനികത്തെമാടച്ച്,  കകേമാന്നനി തമാഴസം,  അരുവമാപ്പുലസം,  കേലഞ്ഞൂര് എന്നശ വനികലജുകേളനിലമാണച്ച്
പടയസം  നല്കകേണതമായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണകമന്റെനികന്റെ  കേമാലഘടത്തെനില്
കേര്ഷകേര് നല്കേനിയ അകപകകേള് പരനിഗണനിചച്ച് ഏതമാണച്ച്  4126  കപര്കച്ച് പടയസം
നല്കേമാനള്ള നടപടനി സന്വേശകേരനിച്ചു. എന്നമാല് അതച്ച് പൂര്ത്തെശകേരനികമാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
അറുപതുസം  എഴപതുസം  വര്ഷങള്കച്ച്  മുമച്ച്  കുടനികയറനിയ  കേര്ഷകേരുണച്ച്.  വനിവനിധ
സഭകേളകട  കപരനിലുള്ള  ആരമാധനമാലയങള്  ഉണച്ച്.  അതനികനമാടനബനമമായനി  അവരുകട
ശവകകമാടകേളസം  മറസം  സമാപനിച്ചു.  ഓര്ത്തെകഡമാകച്ച്  സഭ,  മമാര്കത്തെമാമമാ  സഭ,  കേകത്തെമാലനികമാ
സഭ,  എസച്ച്.എന്.ഡനി.പനി.  തുടങനിയവരുകട  ഹകേവശത്തെനിലുള്ള  ഭൂമനി  അവരുകട
കപരനില്  ലഭനിക്കുന്നതനിനകവണനിയമാണച്ച്  അകപക  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്
ഇകമാരഖ്യത്തെനില് ബഹുമമാനകപട  മനനി  അടനിയന്തരമമായനി  നടപടനി  സന്വേശകേരനികണസം.
ബഹുമമാനകപട  മനനിയുകട  സമാന്നനിധഖ്യത്തെനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  ഉള്കപകടയുള്ളവകര
വനിളനിച്ചുകചര്ത്തെച്ച്  ഈ  പ്രശ്നങള്കച്ച്  പരനിഹൈമാരസം  കേമാണണകമന്നമാണച്ച്  എനനികച്ച്
അഭഖ്യര്ത്ഥനികമാനള്ളതച്ച്.

റവനറ്റ്യൂവസം ഭവനനനിര്മ്മമാണവസം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):  സര്,
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണകമന്റെനികന്റെ  കേമാലത്തെച്ച്  പത്തെനസംതനിട  ജനിലയനികല  ചനിറ്റമാര്,  സശതകത്തെമാടച്ച്,
തണ്ണനികത്തെമാടച്ച്,  അരുവമാപ്പുലസം  എന്നശ  സലങളനികല  ഹകേവശകമാര്കച്ച്  പടയസം  വനിതരണസം
കചയ്യുന്നതനിനമായനി  28-2-2016-ല്  ചനിറ്റമാറനില്  വചച്ച്  പടയകമള  നടത്തുന്നതനിനച്ച്
നനിശയനിചനിരുന. 1800 പടയങള് വനിതരണത്തെനിനമായനി തയ്യേമാറമാകനിയനിരുനകവങനിലുസം വനസം
വകുപനില്നനിനസം  തകദ്ദേശഭരണ  സമാപനത്തെനില്  നനിനസം  നനിരമാകകപ  പതസം
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ലഭനികമാത്തെതനിനമാല്  കകേവലസം  40 പടയങള്  മമാതകമ  വനിതരണസം  കചയ്യേമാന്
സമാധനിചനിട്ടുള.  കകേമാന്നനി  തമാലൂകനില്  പടയ  വനിതരണത്തെനിനച്ച്  വനസം  വകുപനികന്റെ
എന്.ഒ.സനി.  ലഭനിചനിടനില.  പടയ  വനിതരണത്തെനിനമായനി  കേകണത്തെനിയ സലത്തെനികന്റെ
കുകറ ഭമാഗസം റവനറ്റ്യൂ-വനസം വകുപ്പുകേളകട സസംയുക്ത പരനികശമാധനയനില് ഉള്കപടതുസം കുകറ സലസം
ഫഡച്ച്  കപ്രമാഡകന്  ഏരനിയയനില്  ഉള്കപടതുമമാണച്ച്.  റവനറ്റ്യൂ-വനസം  വകുപ്പുകേളകട
പരനികശമാധനയനിലൂകട ഫഡച്ച് കപ്രമാഡകന് ഏരനിയകയന കേമാണുന്ന സലസം ഡനിസച്ച്-
റനിസര്വച്ച് കചയ്തച്ച് ലഭനികചങനില് മമാതകമ പടയവനിതരണസം സമാധഖ്യമമാകുകേയുള.  ഇതച്ച്
ഡനിസച്ച്-റനിസര്വച്ച്  കചയതരുന്നതനിനച്ച് വനസം വകുപനികന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനസം നടപടനികേള്
ഉണമാകകേണനിയനിരനിക്കുന.  വനഭൂമനി  കേകയ്യേറ്റങള്കച്ച്  പടയസം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  കകേന
ഗവണകമന്റെനികന്റെ അനമതനി ആവശഖ്യമമാണച്ച്.  1-1-1977-നച്ച് മുമ്പുള്ള വനിഷയകത്തെ സസംബനനിച
കേമാരഖ്യമമാണതച്ച്.  വനസം  വകുപനികന്റെ  നനിരമാകകപ  പതസം  (എന്.ഒ.സനി.)  ലഭനികമാത്തെതനിനമാല്
വനിവനിധ സമുദമായങളനികല ആരമാധനമാലയങള്ക്കുസം പടയസം നല്കുന്നതനിനച്ച് സമാധനിചനിടനില.

(അദ്ധഖ്യകകവദനിയനില് പമാനല് ഓഫച്ച് കചയര്മമാന് ശശ. ഇ. കകേ. വനിജയന്)

(6)  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. സബച്ച് ഡനികപമാ

ശശ  .    കകേമാവൂര്  കുഞ്ഞുകമമാന്:  സര്,  ശമാസമാസംകകേമാട  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
സബച്ച്  ഡനികപമാ  അനവദനിക്കുന്നതച്ച്  സസംബനനിചമാണച്ച്  ഇന്നകത്തെ  സബ്മനിഷനള്ള
ലനിസ്റ്റനില്   വനിഷയസം  പ്രനിന്റെച്ച്  കചയ്തച്ച്  വന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  അങകനയല.  സബച്ച്
ഡനികപമാ നനിലവനിലുണച്ച്, അതനികന്റെ പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനമാണച്ച് സബ്മനിഷന്
നല്കേനിയതച്ച്.  ശമാസമാസംകകേമാട  പഞമായത്തെനികന്റെ  ഏറ്റവസം  കേണ്ണമായ  സലത്തെമാണച്ച്
കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപമായുസം  അതനികന്റെ  ഓഫശസച്ച്  കകേടനിടവസം  ഇകപമാള്
നനിലനനില്ക്കുന്നതച്ച്.  2006 കഫബ്രുവരനി  10-ാം  തശയതനി  അന്നകത്തെ  ഗതമാഗത
വകുപ്പുമനനി ശശ.  എന്.  ശക്തന് ഉദ്ഘമാടന പ്രസസംഗത്തെനില് ശമാസമാസംകകേമാട തടമാകേ
തശരത്തെച്ച് ഏറ്റവസം മകനമാഹൈരമമായ സലത്തെച്ച് ശമാസമാസംകകേമാട കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
സബച്ച്-ഡനികപമാ  ആരസംഭനിക്കുകമനസം  അതനിനകവണനി  എലമാ  സഹൈമായവസം  കചയതരമാകമനസം
പറഞ്ഞു.  അന്നച്ച്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  എസം.ഡനി.,  ചശഫച്ച്  എഞനിനശയര്,  നമാലച്ച്
എകനികേറ്റ്യൂടശവച്ച്  ഡയറകകഴച്ച്,  മറ്റച്ച്  ഉകദഖ്യമാഗസര്  എലമാവരുസം   ഉദ്ഘമാടന  സകമ്മളനത്തെനില്
പകങടുത്തെനിരുന.  സബച്ച് ഡനികപമായമായനി പ്രഖഖ്യമാപനിച കയമാഗനടപടനികേള് കകേ.എസച്ച്.
ആര്.ടനി.സനി.  മനിനനിറ്റച്ച്സച്ച്  കചയ്യേണമമായനിരുന.  അന്നച്ച്  അതച്ച്  കചയ്തനില.   കരഖകേളനികലന്നമാണച്ച്
ഇകപമാള് പറയുന്നതച്ച്. അന്നകത്തെ എസം.ഡനി. ശശ. കമമാഹൈന്ലമാലുസം ചശഫച്ച് എഞനിനശയര്
ശശമതനി  ഇന്ദുവസം  നമാലച്ച്  ഡയറകകഴസം  ശമാസമാസംകകേമാടയനില്  വന്നച്ച്  ഡനികപമാ  കേണ.
ഏറ്റവസം  മകനമാഹൈരമമായനിരനിക്കുനകവനസം  ഡനികപമാ  തുടങണകമങനില്  ഗഖ്യമാകരജച്ച്
നനിര്മ്മനികണകമനസം അവര് പറഞ്ഞു. പഞമായത്തുകേളകട തനതുഫണച്ച് ഉപകയമാഗനിചച്ച്
ഗഖ്യമാകരജച്ച് നനിര്മ്മനികമാന് ഒരു ഏകര് ഭൂമനി വമാങനികകമാടുത്തു. എസം.എല്.എ. ഫണനില്



സബ്മനിഷന് 359

നനിനസം ഞമാന് ഒരു കകേമാടനി രൂപ കകേമാടുത്തു.  മകനമാഹൈരമമായ ഗഖ്യമാകരജച്ച് നനിര്മ്മനിച്ചു.
അതനിനകശഷസം ബസച്ച്  കസ്റ്റഷന് ഓഫശസച്ച്  കമമാഡഹണകസഷന് നടത്തെണകമനസം
അതനിനച്ച് അന്പതച്ച് ലകസം രൂപയമാകുകമനസം പറഞ്ഞു. ഞമാന് കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
എസം.ഡനി.-യുകട  ഓഫശസനില് കചന്നച്ച്  കസച്ചുസം  പമാനസം  കേണ.   എനനികച്ച്  ഇഷകപട്ടു.
ഞമാന്  തകന്ന  അന്പതച്ച്  ലകസം  രൂപ  കകേമാടുത്തു.  എസം.എല്.എ.  ഫണസം  വഖ്യമാപമാരനികേളകട
ഫണസം  ഉപകയമാഗനിചച്ച്  രണനനില  കകേടനിടസം  പണനിതു.  മൂന്നമാമതമായനി,  ഡനികപമായുകട
മുന്നനിലുള്ള  കേടകേകളലമാസം  കപമാളനിച്ചുമമാറ്റണകമനസം  അവര്  പറഞ്ഞു.  കേടകേള്  പൂര്ണ്ണമമായുസം
കപമാളനിച്ചുമമാറ്റനി.  മകനമാഹൈരമമായനി  ബസുകേള്  കേയറനിയനിറങ്ങുന്നതനിനള്ള  എലമാ  സസംവനിധമാനവസം
കചയകകേമാടുത്തു.  ഇകപമാള്  ഡനികപമാ  തരമാന്  പറ്റനികലന്നച്ച്  ബഹുമമാനകപട  വകുപ്പുമനനിയുസം
ഡനിപമാര്ട്ടുകമന്റുസം  പറയുന.  രകണകര്  വസ്തു  വമാങനി  കകേമാന്നനിയനില്  ഒരു  ഡനികപമാ
പണനിതുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേരളത്തെനികന്റെ  പല  ഭമാഗങളനിലുസം  ഡനികപമാ  പണനിയുന.
ഇകതമാനസം കകേമാടുക്കുകേയനികല? ശമാസമാസംകകേമാട പഞമായത്തെനികന്റെ ലമാന്റെച്ച് വമാലറ്റ്യൂ ഏറ്റവസം
കൂടുതലുള്ള  സലമമാണച്ച്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപമായച്ച്  വനിട്ടുകകേമാടുത്തെതച്ച്.
കകേരളത്തെനില് എവനികടകയങനിലുസം സന്വേന്തമമായനി കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യച്ച് സലമുണമാ
യനിരുകന്നമാ;  റവനറ്റ്യൂ  വകുപച്ച്  വസ്തു  കകേമാടുത്തെതനികന്റെ  ഫലമമായനിടമാണച്ച്  കകേരളത്തെനികന്റെ
പല  സലങളനിലുസം  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപമായുസം  ബസച്ച്  കസ്റ്റഷനകേളസം
ആരസംഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-കച്ച്  തനതച്ച്  ഭൂമനിയനിലമായനിരുന.  ആ
മണ്ഡലത്തെനില്  കൂടനി  കകേമാലസം-പത്തെനസംതനിട,  കകേമാലസം-കചങന്നൂര്,  കേരുനമാഗപള്ളനി-
കകേമാടമാരകര തുടങനിയ കചയനിന് സര്വശസുകേളസം മറ്റച്ച് കമഖലകേളനികലയസം കകേ.എസച്ച്.
ആര്.ടനി.സനി. സര്വശസച്ച് നടത്തുനണച്ച്. എസം.എല്.എ. ഫണനില് നനിന്നച്ച്  ഒന്നര കകേമാടനി
രൂപ  കകേമാടുത്തെതമാണച്ച്.  പഞമായത്തെനികന്റെ  സലവസം  വനിട്ടുനല്കേനി.  ഞങകള
വഞനിക്കുകേയമാണച്ച്  കചയ്തതച്ച്.  ഈ  വഞന  അവസമാനനിപനികണസം.  കകേരളത്തെനികല
ഏകതങനിലുസം  എസം.എല്.എ.-മമാകരമാടച്ച്  ഇങകന  കപരുമമാറുനകണമാ;  എന്തനിനമാണച്ച്
വനികവചനസം;  ആകരമാടമാണച്ച് വനികവചനസം കേമാണനിക്കുന്നതച്ച്?  ഞങളകട ഒന്നര കകേമാടനി
രൂപയുസം കേണ്ണമായ സലവസം കകേമാടുത്തെനിടച്ച്  ഡനികപമാ  അനവദനികമാന് പറ്റനികലന്നച്ച് പറഞ്ഞമാല്
എകന്നയുസം എകന്റെ കുന്നത്തൂര്  മണ്ഡലത്തെനികല  ജനങകളയുസം കേബളനിപനിക്കുകേയമായനിരു
നകവന്നമാണച്ച് എനനികച്ച് പറയമാനള്ളതച്ച്.  ഈ സബച്ച് ഡനികപമാ ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനികേള് സന്വേശകേരനികണകമന്നമാണച്ച് എനനികച്ച് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂകട അഭഖ്യര്ത്ഥനി
കമാനള്ളതച്ച്.

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   കകേ  .   ശശശനന്  ): സര്,  2006-ല് അന്നകത്തെ
മനനി  നല്കേനിയ  വമാഗമാനമമാണച്ച്.   2006  കേഴനിഞ്ഞച്ച്  2017  ആയനി  എന്ന  വസ്തുത
ബഹുമമാനകപട  അസംഗങള്  മനസനിലമാകനിയമാല്  ഈ  അനക്കൗകദഖ്യമാഗനികേ  കചമാദഖ്യസം
ഉണമാകുമമായനിരുന്നനില.  ഇതനികലമാരു വമാഗമാന ലസംഘനമുകണന്നമാണച്ച് ബഹുമമാനകപട
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കമമര്  ഇവനികട  ചൂണനികമാണനിചതച്ച്.   അകദ്ദേഹൈസം  പറഞ്ഞ  മറ  കേമാരഖ്യങകളമാകക
കരഖമാമൂലസം ശരനിതകന്നയമാണച്ച്.  പഞമായത്തെച്ച് സലസം വനിട്ടു തന്നനിട്ടുണച്ച്.  എസം.എല്.എ.
യുകട ആസനി വനികേസന ഫണനില് നനിനസം ഒന്നര കകേമാടനി രൂപകയമാളസം കചലവഴനിചച്ച്
അവനികട നല കകേടനിടസം ഉണമാകനിയനിട്ടുണച്ച്.  നല സര്വശസുകേളമാണച്ച് അവനികട നനിനസം
നടത്തുന്നതച്ച്.  പകക  പ്രശ്നകമകന്തന്നമാല്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യമാകകേ  ഒരു
പുനധഃസസംഘടനയച്ച്  തയ്യേമാകറടുത്തുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അങകന  വരുകമമാള്
കൂടുതല്   ഡനികപമാകേള്,  കൂടുതല്   ഓപകററ്റനിസംഗച്ച്  കസന്റെറുകേള്,   കൂടുതല്  സബച്ച്-
ഡനികപമാകേള് എന്നനിവ ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് പറ്റനിയ ആകരമാഗഖ്യവസം കശഷനിയുസം ഇകപമാള്
കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-കനില  എന്നതമാണച്ച്  പരനിമനിതനി.  പകക  ഈ  കകേസച്ച്
പ്രകതഖ്യകേമമായനി  പരനിഗണനിചച്ച്  ഏതച്ച്  സര്കമാരമായമാലുസം,  സര്കമാര്  വമാഗമാനത്തെനികന്റെ
അടനിസമാനത്തെനില്    നടപനിലമാക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള് സന്വേശകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്. 

11.00 AM]

(7)  ധനകേമാരഖ്യ കേമ്മശഷന് ശനിപമാര്ശകേള്

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  73-ാം  ഭരണഘടനമാ  കഭദഗതനിയുകട
ഭമാഗമമായമാണച്ച്  സസംസമാന  ധനകേമാരഖ്യ  കേമ്മശഷനകേള്  നനിലവനില്  വന്നതച്ച്.  5-ാം
സസംസമാന  ധനകേമാരഖ്യ  കേമ്മശഷകന്റെ  റനികപമാര്ടച്ച്   2016  മമാര്ചച്ച്  11-ാം  തശയതനി
സര്കമാരനിനച്ച് സമര്പനിചതമാണച്ച്. കതരകഞ്ഞടുപമായതനിനമാല് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണകമന്റെനിനച്ച്
അതച്ച് സഭയനില്  സമര്പനികമാന് കേഴനിഞ്ഞനില.  അതനിനകശഷസം പുതനിയ ഗവണകമന്റെച്ച്
വന.  ധനകേമാരഖ്യ  കേമ്മശഷകന്റെ  ശനിപമാര്ശകേള്  പരനികശമാധനിചച്ച്  കവണ  നടപടനികേള്
സന്വേശകേരനിക്കുകമനസം  ശനിപമാര്ശകേള്  അനസരനിച്ചുള്ള  അകലമാകകഷന്  പഞമായത്തുകേള്കച്ച്/
കലമാകല്  കബമാഡനികേള്കച്ച്  കകേമാടുക്കുകമനസം  ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനനിയുകട
റനികകവസ്ഡച്ച് ബഡ്ജറ്റനില്  പറഞ്ഞനിരുന. എന്നമാല് അതനിനകശഷമുള്ള രണമാമകത്തെ
ബഡ്ജറ്റച്ച് അവതരനിപനിചനിട്ടുസം ഇതുവകര ഇതുസസംബനനിച പരനികശമാധന നടത്തുകേകയമാ
സഭയനില്  ഇതനികന്റെ  ആകന്  കടകണ  റനികപമാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുകേകയമാ  കചയ്തനില.
ഭരണഘടനയുകട ആര്ടനികനിള് 243 (കഎ)(4)  അനസരനിചച്ച് "the Governor shall
cause every recommendation made by the Commission under this article
together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to
be laid before the Legislature of the State”എന്നമാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്.  അതമായതച്ച്
ഇതച്ച് പരനികശമാധനിചച്ച് അതനികനല് എടുത്തെനിരനിക്കുന്ന ആകന് കടകണ റനികപമാര്ടടകസം
സഭയുകട കമശപ്പുറത്തെച്ച് വയണകമനള്ളതച്ച് ഒരു കകേമാണസ്റ്റനിറ്ററ്റ്യൂഷണല് ഒബനികഗഷനമാണച്ച്.  ഈ
ഗവണകമന്റെച്ച് ഇതുവകര അതച്ച് കചയ്തനിടനില.  അതുകകേമാണച്ച് അടനിയന്തരമമായനി അകമാരഖ്യസം
കചയ്യേണസം.  കേമാരണസം  പുതനിയ  ബജറ്റച്ച്  വന്നനിട്ടുകപമാലുസം  ഇതനികനക്കുറനിചച്ച്  യമാകതമാരുവനിധ
പരമാമര്ശവമനില.  തകദ്ദേശഭരണ  സമാപനങള്കച്ച്  5-ാം  സസംസമാന  ധനകേമാരഖ്യ
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കേമ്മശഷന് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന ശനിപമാര്ശകേള് അനസരനിച്ചുള്ള യമാകതമാരു ആനകൂലഖ്യവസം
കേനിടമാത്തെ  ഒരു  സമാഹൈചരഖ്യമമാണുള്ളതച്ച്.  അടനിയന്തരമമായനി  ഇതച്ച്  പരനിഹൈരനിചച്ച്
ഭരണഘടനമാപരമമായ  ബമാദ്ധഖ്യത  നനിറകവറ്റമാനസം  അതുവഴനി  യഥമാര്ത്ഥത്തെനിലുള്ള  അധനികേമാര
വനികകേനശകേരണസം നടപമാകമാനസം ഗവണകമന്റെച്ച് തയ്യേമാറമാകേണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

ധനകേമാരഖ്യവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എസം  .   കതമാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): സര്,
കേഴനിഞ്ഞ മമാര്ചച്ച്  മമാസത്തെനില്  5-ാം ധനകേമാരഖ്യ  കേമ്മശഷകന്റെ അവസമാന റനികപമാര്ടച്ച്
സമര്പനിക്കുകേയുണമായനി.  രണമമാസസം മുമച്ച് ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പുമനനി, ചശഫച്ച് കസക്രടറനി,
ധനകേമാരഖ്യ  വകുപച്ച്  അഡശഷണല്  ചശഫച്ച്  കസക്രടറനി,  തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപച്ച്
പ്രനിന്സനിപല് കസക്രടറനി എന്നനിവരടങ്ങുന്ന  ഒരു സമനിതനി കേമ്മശഷകന്റെ ശനിപമാര്ശകേള്
വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനിക്കുകേയുസം   ശനിപമാര്ശകേളനില്   സര്കമാര്  സന്വേശകേരനികകണ
തശരുമമാനങകള സസംബനനിചച്ച്  ധമാരണയനികലത്തുകേയുസം കചയ.  ഏതമാണച്ച് 50 കപജച്ച്
വരുന്ന വനിശദമമായ കുറനിപമാണതച്ച്.  അതച്ച്  ഇകപമാള് കേഖ്യമാബനിനറ്റനികന്റെ  പരനിഗണനയച്ച്
കപമാകുകേയമാണച്ച്.  കേഖ്യമാബനിനറ്റച്ച് തശരുമമാനകമടുത്തുകേഴനിഞ്ഞമാല്  എതയുസം  കപകടന്നച്ച്
ഇതച്ച്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  ഇത്തെവണകത്തെ  ബഡ്ജറ്റനില്
തകദ്ദേശഭരണ സമാപനങളകട ഗ്രമാന്റുമമായനി ബനകപട തശര്പ്പുകേകളലമാസം ഈ കേരടച്ച്
ശനിപമാര്ശയുകട  അടനിസമാനത്തെനിലമാണച്ച്  സന്വേശകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ആകന്  കടകണ
റനികപമാര്ടച്ച് അടുത്തെ സകമ്മളനത്തെനില് നനിശയമമായുസം സമര്പനിക്കുന്നതമാണച്ച്.

(8)  അവയവ കേചവടസം തടയല്

ശശ  .   പനി  .   കകേ  .   ശശനി  : സര്, അവയവ ദമാനത്തെനികന്റെ കപരനില് നടക്കുന്ന കേചവടസം
സസംബനനിച  വളകര  ഗക്കൗരവമമായ  വനിഷയമമാണച്ച്  ഞമാന്  ഇവനികട  ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇന്തഖ്യയനിലുസം  സസംസമാനത്തുസം  അവയവദമാനസം  സസംബനനിചച്ച്  നനിയമങള്  നനിലവനിലുണച്ച്.
നനിയമങകളമാകക  ഉകണങനിലുസം  ഇതനികന്റെ  മറവനില്  കകേമാടനികണകനിനച്ച്  രൂപയുകട
കേചവടസം നടക്കുന്ന വമാര്ത്തെകേളമാണച്ച് പുറത്തുവന കകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. ഇതച്ച് ഇകപമാള്
കപകടന്നച്ച് ഉണമായതല, മുന്കേമാലങളനിലുസം ഉണമായനിരുന. മസനിഷമരണസം സസംഭവനിക്കുന്നവരുകട
അവയവദമാനസം സസംബനനിചച്ച്  കുകറ വനിഷയങള് ഉയര്നവന്നനിട്ടുണച്ച്.  പ്രധമാനകപട
ചനില  സന്വേകേമാരഖ്യ  ആശുപതനികേള്  ചനില  കഡമാകര്മമാരുകട  സഹൈമായകത്തെമാടുകൂടനി  ഇകതമാരു
കേചവടമമായനി എടുത്തെച്ച്  കകേമാടനികേളകട ലമാഭമുണമാക്കുകേയമാണച്ച്.  അവയവദമാനത്തെനിനച്ച്
20  ലകസം  രൂപ  മുതല്  60  ലകസം  രൂപ  വകര  ഈടമാക്കുനണച്ച്  എന്നമാണച്ച്
വമാര്ത്തെകേളനില്നനിനസം  മനസനിലമാകുന്നതച്ച്.  അടുത്തെനികട  കസറനിബല്  കഡത്തെച്ച്  സസംഭവനിച
നനിധനിന്  എന്ന  യുവമാവനികന്റെ  അവയവമമാറ്റസം  സസംബനനിചച്ച്  കഡമാ.  ഗണപതനി  കമഡനികല്
വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ  ഡയറകര്കച്ച്  പരമാതനി  നല്കേനിയനിരുന. ഇതുസസംബനനിചച്ച്   ബഹുമമാനകപട
കകഹൈകകമാടതനിയനില്  ഒരു  കപമാതുതമാല്പരഖ്യ  ഹൈര്ജനി  സമര്പനിചനിരുന.  ആകരമാഗഖ്യ
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വകുപ്പുമനനികച്ച്  ഇകമാരഖ്യങള്  അറനിയമാകമന്നമാണച്ച്  ഞമാന്  കേരുതുന്നതച്ച്.  മമാറ്റനിവയകപടുന്ന
അവയവങളകട വനില സസംബനനിച വനിവരങള് വളകര  ആശങയുണമാക്കുന്നതമാണച്ച്.
ഹൃദയത്തെനിനസം ലസംഗ്സനിനസം 50 ലകസം രൂപ, കേനിഡ്നനികച്ച്  30 ലകസം രൂപ, ലനിവര്
മമാറ്റനിവയന്നതനിനച്ച്  60  ലകസം  രൂപ  ഈ  രൂപത്തെനിലമാണച്ച്  വമാര്ത്തെകേള്  പുറത്തു
വനകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  മകറ്റമാരു പ്രധമാനകപട വനിവരസം  - 2013  ജനവരനി  1  മുതല്
2015 ജൂകകല 30 വകര  മസനിഷമരണസം റനികപമാര്ടച്ച് കചയ്യേകപടതച്ച്  220 എണ്ണമമാണച്ച്.
എന്നമാല് കകഹൈകകമാടതനിയനില് ഇതുമമായനി ബനകപട കകേസച്ച് വന്നതനിനകശഷസം 2016
നവസംബര്  4  മുതല്  2017  ജനവരനി  വകര  നടന്ന  മസനിഷമരണസം  മൂകന്നണ്ണസം  മമാതമമാണച്ച്.
എനപറഞ്ഞമാല്  കകഹൈകകമാടതനിയനില്  ഇതുസസംബനനിച  കകേസച്ച്  വന്നകപമാള്
മസനിഷമരണസം  റനികപമാര്ടച്ച്  കചയ്യേകപടുന്നതനികന്റെ  എണ്ണത്തെനില്  കുറവണമായനി.  ഇതച്ച്
വലനിയ  ആശങയുണമാക്കുനണച്ച്.  ഈ  ഗക്കൗരവമമായ  സനിതനി  കേണകനികലടുത്തെച്ച്
ഇത്തെരസം കേചവടസം ഇലമാതമാകമാനസം ഇതുമമായനി ബനകപടച്ച് നനില്ക്കുന്ന മമാഫനിയകേളകട
പ്രവര്ത്തെനസം   എന്നകന്നയമമായനി  അവസമാനനിപനികമാനസം  ഇവര്കച്ച്  കൂട്ടുനനില്ക്കുന്ന
വന്കേനിട  സന്വേകേമാരഖ്യ  ആശുപതനികേകളയുസം  കഡമാകര്മമാകരയുസം   നനിലയനനിര്ത്തെമാനസം  ആകരമാഗഖ്യ
വകുപച്ച്  അടനിയന്തരമമായനി  ഇടകപടണസം.  കസറനിബല്  കഡത്തെച്ച്  സനിരശകേരനികമാന്
വഖ്യക്തമമായ കകക്രറ്റശരനിയുണമാകണസം.  അവയവ മമാറ്റത്തെനിനള്ള സര്ജറനിക്കുസം മറമുള്ള
കചലവകേള്  ഏകേശകേരനികമാന്  സമാധനികണസം.  നനിലവനില്  ഇതുസസംബനനിച്ചുള്ള
അവസകയക്കുറനിചച്ച്  ശരനിയമായനി പഠനികമാന്  ആവശഖ്യമമാകണങനില് ഒരു സമനിതനികയ
നനികയമാഗനികണകമനസം നനിയമനനിര്മ്മമാണസം തകന്ന നടത്തെണകമനസം  അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

(അദ്ധഖ്യകകവദനിയനില് മനി. സശകര്) 

ആകരമാഗഖ്യവസം സമാമൂഹൈഖ്യനശതനിയുസം വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ
ടശചര്):  സര്,  അവയവമമാറ്റസം  സസംബനനിച  കേമാരഖ്യങള്  കകകേകേമാരഖ്യസം  കചയ്യുന്നതച്ച്
ഇന്തഖ്യന് പമാര്ലകമന്റെച്ച് 1994-ല് പമാസമാകനിയ Transplantation of Human Organs
Act  പ്രകേമാരമമാണച്ച്.  അതനിനകശഷസം  പമാര്ലകമന്റെച്ച്  ചനില  കഭദഗതനികേളസം  ഇതുസസംബനനിചച്ച്
പമാസമാകനിയനിട്ടുണച്ച്.  മസനിഷമരണവസം  അവയവദമാനവമമായനി  ബനകപടച്ച്  സസംസമാനത്തെച്ച്
നനിലവനിലുള്ള  നനിയമവഖ്യവസകേള്  ഇതുമമായനി  ബനകപടതമാണച്ച്.  ജശവനിചനിരനിക്കുകമമാള് ഒരു
വഖ്യക്തനി മസനിഷമരണമാനന്തര  അവയവദമാനത്തെനിനച്ച് സമ്മതസം നല്കേനിയനിട്ടുകണങനിലുസം
ആ വഖ്യക്തനിയുകട  മരണത്തെനിനകശഷസം  അടുത്തെ ബന്ധുകളകട  സമ്മതകത്തെമാടുകൂടനി
മമാതകമ  അവയവദമാനസം  സമാദ്ധഖ്യമമാകുകേയുള.  മസനിഷമരണമാനന്തര  അവയവദമാനത്തെനില്
മരണസം  സസംഭവനിച  വഖ്യക്തനിയുകട  ബന്ധുകളകട  സമ്മതമമാണച്ച്  ഏറ്റവസം  പ്രധമാനസം.
മസനിഷമരണസം  സനിരശകേരനിക്കുന്നതനിനമായനി  വനിശദമമായ  മമാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങള്  4-2-2012-ല്
പുറകപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  സര്കമാര്  നനികയമാഗനിച  നമാലച്ച്  കഡമാകര്മമാര്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു
വനിദഗ  സസംഘത്തെനികന്റെ  6  മണനിക്കൂര്  ഇടവനിട്ടുള്ള  രണച്ച്  പരനികശമാധനകേള്ക്കു  കശഷമമാണച്ച്
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മസനിഷമരണസം സനിരശകേരനിക്കുന്നതച്ച്. മസനിഷമരണ സനിരശകേരണവമമായനി ബനകപടച്ച്
അടുത്തെ  കേമാലത്തെച്ച്  കകഹൈകകമാടതനിയനില്  ഫയല്  കചയ്യേകപട  ഒരു  കകേസനികന്റെ
അടനിസമാനത്തെനില്  സര്കമാര്  ഇകമാരഖ്യസം  വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനിക്കുകേയുസം   ഈ
കമഖലയനിലുള്ള  വനിദഗരുമമായനി  ചര്ച  നടത്തുകേയുസം  കചയ.   ഇകതത്തുടര്ന്നച്ച്   1-2-2017
തശയതനി പ്രകേമാരസം  ഈ വനിഷയത്തെനില് കൂടുതല് വഖ്യക്തത വരുത്തുന്ന ഒരു ഉത്തെരവച്ച്
സര്കമാര് പുറകപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതനില്  രണച്ച് കേമാരഖ്യങളമാണുള്ളതച്ച്.  അവയവത്തെനിന
കവണനി  കേമാത്തെനിരനിക്കുന്ന  ആളകേളകട  സങടകേരമമായ  അവസയുസം  അല്പസം
തടസകപടുകമമാള്  അവര്കച്ച്  ഉണമാകുന്ന  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളമമാണച്ച്  ഒന്നമാമകത്തെ  കേമാരഖ്യസം.
അവയവദമാനകത്തെ  പൂര്ണ്ണമമായുസം  നനിരുല്സമാഹൈകപടുത്തെമാന്  സമാധനികനില.  അവയവത്തെനിനച്ച്
കേമാത്തെനിരനിക്കുന്ന  ധമാരമാളസം  ആളകേളണച്ച്.  അകതസമയസം  ബഹുമമാനകപട  കമമര്
സൂചനിപനിച രശതനിയനിലുള്ള ആശങകേള് സമൂഹൈത്തെനില് വളര്നവരുനണച്ച്.  അവയവ
കേചവടസം  നടക്കുനകവനസം  മസനിഷമരണസം  കൃതനിമമമായനി  ഉണമാക്കുനകവനമുള്ള
രശതനിയനിലമാണച്ച്  റനികപമാര്ടച്ച്  വരുന്നതച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  ആകരമാഗഖ്യ  വകുപച്ച്  ഇകമാരഖ്യസം
വനിദഗരുമമായനി ചര്ച കചയ്യുകേയുസം  1-2-2017-ല് ഒരു പ്രകതഖ്യകേ ഉത്തെരവച്ച് പുറകപടുവനിക്കുകേയുസം
കചയ.  ആ ഉത്തെരവച്ച് പ്രകേമാരസം കബയനിന് കഡത്തെച്ച് സര്ടനിഫനികകഷന് നല്കുന്നതനിന
കവണനി  അതച്ച്   പരനികശമാധനിക്കുന്ന  നമാലച്ച്   കഡമാകര്മമാരുകട  സസംഘത്തെനില്  ഒരമാള്
ഗവണകമന്റെച്ച്   കഡമാകറമായനിരനികണസം,  രണകപര്  പുറത്തുനനിനള്ളവരമായനിരനികണസം,
ആ സമാപനത്തെനിലുള്ളവരമാകേരുതച്ച് എനള്ള കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശമമാണച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്.
അതുകപമാകല  റനിയല്  കകടസം  വശഡനികയമാഗ്രമാഫനി  ഉണമാകേണകമനള്ളതമാണച്ച്  ഈ
ഉത്തെരവനികല  രണമാമകത്തെ  കേമാരഖ്യസം.  കകടസം  ആന്റെച്ച്  കഡറ്റച്ച്  സ്റ്റമാമച്ച്ഡമായനിട്ടുള്ള
വശഡനികയമാഗ്രമാഫനി  കബയനിന്  കസ്റ്റസം  കഡത്തെച്ച് സര്ടനിഫനികകഷകന്റെ  ഭമാഗമമായനി
കപ്രമാഡറ്റ്യൂസച്ച് കചയ്യേണകമനള്ളതുസം  ആറച്ച് മണനിക്കൂര് ഇടവനിട്ടുള്ള രണച്ച് കടസ്റ്റനികന്റെയുസം
വശഡനികയമാഗ്രമാഫനി ഉണമാകേണകമനമുള്ള കേര്ശനമമായ നനിബനനയുണച്ച്. അതുകപമാകല തകന്ന
കപരനിഫറല്  കനര്വ്സച്ച്  സ്റ്റനിമുകലഷന്  കടസ്റ്റച്ച് നനിര്ബനമമായുസം  ഉണമാകേണസം.
അതനിനമാവശഖ്യമമായ  സസംവനിധമാനങളസം  ഉണമാകേണസം  എനള്ള  പ്രധമാനകപട  മൂന്നച്ച്
നനിര്കദ്ദേശങളമാണച്ച് ഈ ഗവണകമന്റെച്ച് വന്നതനിനകശഷസം പുറകപടുവനിചനിട്ടുള്ള ഉത്തെരവനിലുള്ളതച്ച്.
മസനിഷമരണസം സസംഭവനിച വഖ്യക്തനികേളകട അവയവ വനിനഖ്യമാസസം (ഓര്ഗന് അകലമാകകഷന്) ഒരു
പ്രകതഖ്യകേ  നനിയമപ്രകേമാരസം  തകന്നയമാണച്ച്  നടപനിലമാക്കുന്നതച്ച്.  ഇതുപ്രകേമാരസം  എലമാ
ട്രമാന്സ് പമാന്റെച്ച്  കഹൈമാസനിറ്റലുകേളനിലുസം   എലമാ അയവങളനികനലുസം കവയനിറ്റനിസംഗച്ച്  ലനിസ്റ്റച്ച്
ഉണമായനിരനികകണതമാണച്ച്.  സന്വേകേമാരഖ്യ ആശുപതനിയനില് വചച്ച് കഡമാകണഷന് നടക്കുന്ന
സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില് വൃകയമാകണങനില് ഒരു വൃക കഡമാണര് കഹൈമാസനിറ്റലനിനസം  മകറ്റമാന്നച്ച്
ആ കസമാണനികല ഗവണകമന്റെച്ച് കഹൈമാസനിറ്റലനിനസം നല്കേണകമന്നമാണച്ച് നനിയമസം.  കേരള്,  ഹൃദയസം
എന്നശ  അവയവങളകട  വനിനഖ്യമാസസം  കറമാകടഷന്  അടനിസമാനത്തെനില്  സന്വേശകേര്ത്തെമാവനികന്റെ
ആകരമാഗഖ്യസനിതനിയുസം  അടനിയന്തര  സമാഹൈചരഖ്യവസം  കേണകനികലടുത്തെമാണച്ച്  നടപനിലമാക്കുന്നതച്ച്.
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അവയവദമാനവമമായനി  ബനകപട എലമാ പ്രവര്ത്തെനങളസം നനിരശകനിക്കുന്നതനിനള്ള
സര്കമാര് സസംവനിധമാനമമാണച്ച് ആതകകറകസഷന് കേമ്മനിറ്റനി. സസംസമാനകത്തെ സര്കമാര്
കമഡനികല്  കകേമാകളജുകേള്  ആസമാനമമായമാണച്ച്  കമഖലമാ  ആതകകറകസഷന്  കേമ്മനിറ്റനികേള്
രൂപശകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അടുത്തെ ബന്ധുകളനില്നനിനള്ള അവയവദമാനത്തെനില് ദമാതമാവസം
സന്വേശകേര്ത്തെമാവസം  തമ്മനിലുള്ള  ബനസം  കതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖകേള്  പരനികശമാധനിക്കുകേ
എന്നതമാണച്ച്  ആതകകറകസഷന് കേമ്മനിറ്റനിയുകട  പ്രധമാനകപട  ഉത്തെരവമാദനിതന്വേങളനില്
ഒന്നമാമകത്തെതച്ച്.  മകറ്റമാന്നച്ച്,  അടുത്തെ ബന്ധുകളനില്നനിനള്ള അവയവദമാനത്തെനില് ഏകതങനിലുസം
രശതനിയനില്  ചൂഷണകമമാ  വമാണനിജഖ്യകമമാ  നടക്കുനകണമാ  എന്നച്ച്  പരനികശമാധനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അകതമാകടമാപസം അവയവദമാനത്തെനിനണമായ കപ്രരണ, സമാഹൈചരഖ്യസം എന്നനിവ നനിസന്വേമാര്
ത്ഥമമാകണമാകയന്നച്ച് പരനികശമാധനിക്കുന. ഇകതമാകടമാപസംതകന്ന ദമാതമാവച്ച്, സന്വേശകേര്ത്തെമാവച്ച്
എന്നനിവരുകട കതമാഴനില്, വരുമമാനസം, അടുത്തെ ബന്ധുവനികന്റെ സമാന്നനിദ്ധഖ്യസം ഉറപമാക്കുകേ,
ഇടനനിലകമാര് ഉള്കപടനിടനികലന്നച്ച്  ഉറപമാക്കുകേ എന്നനിവയുസം  ഈ പരനികശമാധനയുകട
ഭമാഗമമായുണച്ച്.  ദമാതമാവച്ച്  അകലങനില്  സന്വേശകേര്ത്തെമാവച്ച്  വനികദശനിയമാകണങനില്  എസംബസനിയനില്
നനിനള്ള കരഖകേള് പരനികശമാധനികകണതുണച്ച്.  ദമാതമാവസം സന്വേശകേര്ത്തെമാവസം തമ്മനിലുള്ള
ബനസം കതളനിയനിക്കുന്ന കരഖകേള് കേമ്മനിറ്റനി നനിശയമമായുസം പരനികശമാധനിക്കുന്നതമാണച്ച്.
1994-കല മനഷഖ്യമാവയവങള് മമാറ്റനിവയല് ആകച്ച് പ്രകേമാരസം സന്വേശകേര്ത്തെമാവച്ച്, ദമാതമാവച്ച്,
ദമാതമാവനികന്റെ ബന്ധുകള് എന്നനിവര് അവയവസം മമാറ്റനിവയലനിനമായനി  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
ഓതഹറകസഷന്  കേമ്മനിറ്റനി  മുമമാകകേ  ഹൈമാജരമാകകേണതമാണച്ച്.  അവനികടനനിനസം  അനവമാദസം
ലഭനിചമാല് മമാതകമ അവയവദമാനസം സമാദ്ധഖ്യമമാകുകേയുള.  നനിയമസം അനശമാസനിക്കുന്ന
വഖ്യവസകേള് കേര്ശനമമായനി പമാലനികകണതച്ച് ആവശഖ്യമമാണച്ച്.  ഇപ്രകേമാരസം വഖ്യക്തമമായ
വഖ്യവസകേളസം  ഉത്തെരവസം  നനിലവനിലുള്ളതനിനമാല്  സസംസമാനകത്തെ  സന്വേകേമാരഖ്യ
ആശുപതനികേള്കകമാ കഡമാകര്മമാര്കകമാ കപമാതുജനങളകട അജത മുതകലടുത്തെച്ച്
നടപടനികേള്  പമാലനികമാകതയുള്ള  മസനിഷമരണസം  സനിരശകേരനികമാകനമാ  ബന്ധുകകള
സമ്മര്ദ്ദേത്തെനിലമാകനി  അവയവ  കേചവടസം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനികനമാ  ഉള്ള  സമാധഖ്യത
കുറവമാണച്ച്.  പകക, കപമാതുകവ സമൂഹൈത്തെനില് ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള ആശങ ധമാരമാളമമായനി
വളര്നവരുനണച്ച്.  അതുകകേമാണകൂടനിയമാണച്ച്  വനിദഗരുമമായനി  ചര്ച  നടത്തെനി  ഈ
പരനികശമാധനമാ  നടപടനിക്രമങള് കുകറക്കൂടനി  കേര്ശനമമാകമാന്  തശരുമമാനനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
അതച്ച് കേര്ശനമമായനി പമാലനിക്കുസം.  എവനികടകയങനിലുസം അവയവകേചവടസം നടക്കുകേയമാകണങനില്,
ഒരു മനഷഖ്യകന്റെ അവയവസം  വനിലയച്ച്  വമാങ്ങുന്നതനികനകമാള് സങടകേരമമായ  മകറ്റമാരു
കേമാരഖ്യമനില.  അവയവദമാനസം  മഹൈത്തെമായ  ഒരു ദമാനമമാണച്ച്.  അതച്ച്  കപ്രമാതമാഹൈനിപനിക
കപകടണതമാണച്ച്.  എന്നമാല് അവയവ കേചവടസം മനഷഖ്യതന്വേത്തെനിനച്ച് നനിരകമാത്തെ ഒരു
കേമാരഖ്യമമാണച്ച്.  അവയവ കേചവടത്തെനികനതനികര ഗവണകമന്റെച്ച് ശക്തമമായ നടപടനി സന്വേശകേരനിക്കുസം.
അകതസമയസം  ശരനിയമായ  രശതനിയനിലുള്ള  അവയവദമാനസം  ഉണമായമാല്  അതനികന
കപ്രമാതമാഹൈനിപനികമാന് ഗവണകമന്റെച്ച് നടപടനി സന്വേശകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.
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(9) യൂണനികവഴനിറ്റനികേളനികല ഹലകബറനിയന് നനിയമനസം

ശശ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതശഷച്ച്  : സര്,  ഉന്നതവനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസരസംഗകത്തെ ഒരു പ്രധമാന
ശമാഖയമാണച്ച്  സര്ടനിഫനികറ്റച്ച്-ബനിരുദ-ബനിരുദമാനന്തര  തലങളനിലുള്ള  ഹലബറനി  സയന്സച്ച്
പഠനരസംഗസം.  സര്വകേലമാശമാലമാ  നനിയമനസം  പനി.എസച്ച്.സനി.-കച്ച്  വനിടകപമാള് ഒരുപമാടച്ച്
പ്രതശകകേള്  കേമാത്തുസൂകനിചവരമാണച്ച്  ഹലബറനി  സയന്സച്ച്  ഉകദഖ്യമാഗമാര്ത്ഥനികേള്.
എസം.ജനി.,  നവമാല്സച്ച്,  കുസമാറ്റച്ച്,  കേമാര്ഷനികേ  സര്വകേലമാശമാല  എന്നനിവനിടങളനില്
നനിന്നമായനി 40 ഒഴനിവകേള് റനികപമാര്ടച്ച് കചയ്യേകപടനിട്ടുണച്ച്. എന്നമാല് ഒകടകറ ഒഴനിവകേളള്ള
കകേരള,  കേമാലനികറ്റച്ച്  സര്വകേലമാശമാലകേളനില്  നനിനള്ള  ഒഴനിവകേള്  റനികപമാര്ടച്ച്
കചയ്യേകപടനിടനില.  റനികപമാര്ടച്ച്  കചയ്യേകപട  സലങളനില്ത്തെകന്ന  കസഷഖ്യല്  റൂള്സച്ച്
കകേമാണവരനികേയുസം  കചയ്തനിടനില.  ഈ  പശമാത്തെലത്തെനില്  കകേരള,  കേമാലനികറ്റച്ച്
സര്വകേലമാശമാലകേളനികല ഒഴനിവകേള് റനികപമാര്ടച്ച് കചയ്യേമാനസം ഒഴനിവകേള് റനികപമാര്ടച്ച് കചയ്യേകപട
സര്വകേലമാശമാലകേളനില് കസഷഖ്യല് റൂള്സച്ച് കകേമാണവരമാനസം നടപടനി സന്വേശകേരനിക്കുകമമാ?

വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വകുപ്പുമനനി (  കപ്രമാഫ  .   സനി  .   രവശനനമാഥച്ച്  ): സര്, 2015-കല ആകച്ച്
18  പ്രകേമാരമമാണച്ച്  കകേരളത്തെനികല  വനിവനിധ  സര്വകേലമാശമാലകേളനികല  അനദ്ധഖ്യമാപകേ
തസനികേകേളനികല  ഒഴനിവകേള്  പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴനി  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്  വനിജമാപനസം
കചയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതനികന്റെ അടനിസമാനത്തെനില് കകേരളത്തെനികല വനിവനിധ സര്വകേലമാശമാലകേളനികല
അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്,  കേമറ്റ്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  മുതലമായ തസനികേകേളനികലയള്ള നനിയമനസം പനി.എസച്ച്.സനി.
വഴനി  നടനകേഴനിഞ്ഞു.  ഹലബറനിയുമമായനി  ബനകപടച്ച്  കപ്രമാഫഷണല് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്,
ഹലബറനി അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്,  യൂണനികവഴനിറ്റനി ഹലകബറനിയന് മുതലമായവയമാണച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.-കച്ച്
റനികപമാര്ടച്ച് കചകയ്യേണതച്ച്.  ഇതുവകര ഈ വനിഭമാഗത്തെനില് പനി.എസച്ച്.സനി.-കച്ച് റനികപമാര്ടച്ച്
കചയ്ത ഒഴനിവകേള് സസംബനനിച വനിശദമാസംശങള് ചുവകട കചര്ക്കുന:

കുസമാറ്റച്ച്  :

കപ്രമാഫഷണല് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് - 13

യൂണനികവഴനിറ്റനി  ഹലകബ റനിയന്  തസനികേ  പനി.എസച്ച്.സനി.-കച്ച്  റനികപമാര്ടച്ച്  കചയ്യേമാനള്ള
നടപടനി അന്തനിമഘടത്തെനിലമാണച്ച്.

ശശശങരമാചമാരഖ്യ സസംസ്കൃത സര്വകേലമാശമാല  :

ഒഴനിവകേളനില.

മഹൈമാത്മമാഗമാനനി സര്വകേലമാശമാല  :

ഹലബറനി അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് - 7

യൂണനികവഴനിറ്റനി ഹലകബറനിയന് - 1
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കേമാലനികറ്റച്ച് സര്വകേലമാശമാല  :

കപ്രമാഫഷണല് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് II - 5

യൂണനികവഴനിറ്റനി  ഹലകബറനിയന്  -  ഒരു  തസനികേയനികല  ഒഴനിവച്ച്  നനികേത്തുന്നതച്ച്
സസംബനനിച വനിഷയസം സനിന്ഡനികകറ്റനികന്റെ പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്.

കേണ്ണൂര് സര്വകേലമാശമാല  :

ഹലകബറനിയന് തസനികേയുള്കപകട പനി.എസച്ച്.സനി.-കച്ച് റനികപമാര്ടച്ച്  കചയ്യേമാത്തെ
തസനികേകേള്  സസംബനനിച  വനിഷയസം  സര്വകേലമാശമാല  സനിന്ഡനികകറ്റനികന്റെ
അടനിയന്തര പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്.  

കകേരള സര്വകേലമാശമാല  :

സര്വകേലമാശമാലയനില് ഓര്ഡനിനന്സുസം കസഷഖ്യല് റൂള്സുസം ഇലമാത്തെതനിനമാല്
ഹലബറനി  അസനിസ്റ്റന്റെനികന്റെ  25  ഒഴനിവകേള്  പനി.എസച്ച്.സനി.-കച്ച്  റനികപമാര്ടച്ച്
കചയ്യേമാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില. യൂണനികവഴനിറ്റനി ഹലകബറനിയന് തസനികേയനികല ഒഴനിവച്ച്
നനികേത്തുന്ന കേമാരഖ്യസം സര്കമാര് പരനികശമാധനിച്ചു വരുന.

കകേരള കേമാര്ഷനികേ സര്വകേലമാശമാല  :

ഒരു  ഒഴനിവച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.-കച്ച്  റനികപമാര്ടച്ച്  കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഒഴനിവകേള്  ഇനനിയുസം
റനികപമാര്ടച്ച് കചയ്യേമാനകണങനില് എതയുസം കവഗസം റനികപമാര്ടച്ച് കചയ്യുന്നതമാണച്ച്.

(10)  ഭവനശശ വമായ്പമാകുടനിശനികേ എഴതനിത്തെള്ളല്

ശശ  .   എ  .   എസം  .   ആരനിഫച്ച്  : സര്, 2006-ല് തുറവൂര് പഞമായത്തെനികല കുടുസംബശശ
അസംഗങളമായ 173 സശകേള് ബമാങച്ച് ഓഫച്ച് ഇന്തഖ്യയുകട തുറവൂര് ശമാഖ മുകഖന ഭവനശശ
പദ്ധതനി  പ്രകേമാരസം  വശടച്ച്  വയമാനള്ള  വമായ്പ  എടുക്കുകേയുണമായനി.  കുടുസംബശശയുകട
ആലപ്പുഴയനില്  വച്ചുനടന്ന  സസംസമാന  സകമ്മളനത്തെനില്  ഭവനശശ  വമായ്പകേള്
എഴതനിത്തെള്ളുകമന്നച്ച്  അന്നകത്തെ ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി കഡമാ.  ടനി.  എസം.  കതമാമസച്ച്
ഐസകേച്ച്  2010-ല്  പ്രഖഖ്യമാപനികചങനിലുസം  നടപടനികേള്  നനിര്വഹൈണത്തെനികലയച്ച്  കേടന്നനില.
തുടര്ന്നച്ച്  ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പുമനനിയമായനി വന്ന ശശ.  കകേ.  എസം.  മമാണനി ഈ പദ്ധതനി
നടപനിലമാക്കുകേയുണമായനി.  പകക,  2010-ല്  പ്രഖഖ്യമാപനിച  പദ്ധതനിയുകട  ഗുണസം  അവര്കച്ച്
ലഭനികമാന്  പനികന്നയുസം  ഒരുപമാടച്ച്  ഹവകേനി.  കമകമ്മമാറമാണവസം  അകപകകേളസം  സമര്പനിചച്ച്
അതനികന്റെ  പനിന്നമാകല  സഞരനിചതനികന്റെ  ഫലമമായുസം  നനിയമസഭമാ  കചമാദഖ്യമമായനി
ഉന്നയനിക്കുകേയുസം കച യ്തതനിനകശഷസം  2014-ല്  155  കപര്കച്ച്  പ്രമമാണസം തനിരനിച്ചുനല്കേനി.
എന്നമാല് 18 കപര്കച്ച് ഇകതമാകടമാപസം ലഭനികകണനിയനിരുന്ന ആനകൂലഖ്യസം കേനിടനിയനില. 18
കപരുകട  അകപകകേളനില്  അന്നകത്തെ  കുടുസംബശശ  ചമാര്ജച്ച്  ഓഫശസര്  ഒപനിടമാന്
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വനിട്ടുകപമായനികയന്ന സമാകങതനികേ കേമാരണസം പറഞ്ഞമാണച്ച്  ഈ പമാവകപട  18  കപര്കച്ച്
ആനകൂലഖ്യസം  നനികഷധനിചതച്ച്.  ഇകപമാള്  18  കപര്  ജപനി  നടപടനി
അഭനിമുഖശകേരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  11  വര്ഷസം  മുമ്പുണമായനിരുന്ന  ചമാര്ജച്ച്  ഓഫശസര്
ആരമായനിരുനകവകന്നമാ  ഇകപമാള്  സര്വശസനിലുകണമാകയകന്നമാ  ജശവനിചനിരനിപ്പുകണമാ
എകന്നമാ  ആര്ക്കുമറനിയനില.  ഇതനികന്റെ  കപരനിലമാണച്ച്  പമാവകപട  18  കപകര
കദ്രമാഹൈനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഈ  പ്രശ്നസം  ഉന്നയനിക്കുകമമാകഴലമാസം
പരനികശമാധനിച്ചുവരുന  എന്ന  മറുപടനിയമാണച്ച്  കുടുസംബശശ  മനിഷനനില്നനിന്നച്ച്
ലഭനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ആകേയമാല് എതയുസം കവഗസം ബമാങച്ച് ഓഫച്ച് ഇന്തഖ്യയച്ച് ഈ
തുകേയടചച്ച്  അവരുകട  പ്രമമാണസം  തനിരനികകേ  നല്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനി
സന്വേശകേരനികണകമന്നച്ച്  അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.  അതുവകര  എലമാവനിധ  ജപനി  നടപടനികേളസം
നനിര്ത്തെനിവയമാന്  ബമാങച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇന്തഖ്യയസം  റവനറ്റ്യൂ  വകുപനിനസം  ഉത്തെരവച്ച്  നല്കേനി
സഹൈമായനികണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണവസം  നറ്റ്യൂനപകകകമവസം  വഖഫച്ച്  ഹൈജച്ച്  തശര്ത്ഥമാടനവസം
വകുപ്പുമനനി (  കഡമാ  .   കകേ  .   ടനി  .    ജലശല്  ): സര്, ഭവനശശ വമായ്പയുമമായനി ബനകപടച്ച് 18
ഗുണകഭമാക്തമാകള്കച്ച്  കനരനികടണനിവന്ന  പ്രയമാസകത്തെക്കുറനിചമാണച്ച്  ബഹുമമാനകപട
അസംഗസം ഇവനികട സൂചനിപനിചതച്ച്.  മറള്ളവരുകട ഭവനവമായ്പ എഴതനിത്തെള്ളനിയതുകപമാകല
ഈ 18 കപരുകടയുസം വമായ്പ എഴതനിത്തെള്ളുമമായനിരുന. പകക, അവരുകട അകപകയനില് ചനില
സമാകങതനികേ  തകേരമാറുള്ളതുകകേമാണമാണച്ച്  അന്നങകന  കചയ്യേമാന്  സമാധനികമാകത  കപമായതച്ച്.
അവരുകട  സന്വേത്തുകള്  ജപനികചയ്യുന്നതുമമായനി  ബനകപടച്ച്  ഇകപമാള്  എടുത്തെനിട്ടുള്ള
തശരുമമാനസം തല്കമാലകത്തെയച്ച് നനിര്ത്തെനിവയണകമന്നച്ച്  ആവശഖ്യകപട്ടുകകേമാണച്ച് കുടുസംബശശയുകട
എകനികേറ്റ്യൂടശവച്ച് ഡയറകര് ജനിലമാ കേളകര്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശസം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   അവരുകട
അകപകയനികനല്  ഒരു  മമാസത്തെനിനള്ളനില്  തശര്പ്പുകേല്പനിചച്ച്  ഉത്തെരവനിറകമാന്
സമാധനിക്കുകമന്നമാണച്ച് കേരുതുന്നതച്ച്. ഈ 18 ഗുണകഭമാക്തമാകള്കച്ച് ഭവനശശ വമായ്പയുകട
ആനകൂലഖ്യസം ലഭഖ്യമമാകമാന് ആവന്നകതലമാസം കചയ്യുസം.

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്  : ഈ  സഭയനില്  എകന്റെകയമാരു  കപഴണല്  എകച്ച്പകനഷന
കവണനി കനരകത്തെ എഴതനിത്തെന്നനിരുന.  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-മമായനി ബനകപട........

മനി  .   സശകര്  : അകങയച്ച് അതച്ച് അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനള്ള സമയസം തരമാസം.

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്  : സര്, ഇകപമാള്ത്തെകന്ന അവതരനിപനികചകമാസം.  ഞമാന്
എഴതനിതന്നനിടച്ച്  രണമാഴയമായനി,   ബഹുമമാനകപട  മുഖഖ്യമനനി  സഹൈനിതസം  എകന്ന
കവലവനിളനിചതമാണച്ച്.

മനി  .   സശകര്  : അകങയച്ച് സമയസം തരമാസം.  ദയവമായനി ഇരനിക്കൂ.....
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V ഗവണകമന്റെച്ച് പ്രകമയസം

ഹൈനിന്ദുസമാന് നറ്റ്യൂസച്ച് പ്രനിന്റെച്ച് ലനിമനിറ്റഡച്ച് കകേന കപമാതുകമഖലമാ സമാപനമമായനി
നനിലനനിര്ത്തെല് 

മുഖഖ്യമനനി (ശശ  .    പനിണറമായനി വനിജയന്):  സര്, “സനികച്ച് യൂണനിറ്റമായനി കകേനസര്കമാര്
പ്രഖഖ്യമാപനിചനിട്ടുള്ള കകേമാല്കത്തെയനില് പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന ഹൈനിന്ദുസമാന് കപപര് കകേമാര്പകറഷന്
ലനിമനിറ്റഡച്ച് എന്ന മമാതൃകേമനനിയുകട ഭമാഗമമായുള്ള സമാപനമമാണച്ച് കകേമാടയസം ജനിലയനികല
കവളരനികല 700 ഏകറനില് സനിതനികചയ്യുന്ന ഹൈനിന്ദുസമാന് നറ്റ്യൂസച്ച് പ്രനിന്റെച്ച് ലനിമനിറ്റഡച്ച്.

ഇക്കൗ  സമാപനകത്തെ  മമാതൃകേമനനിയനില്നനിനസം  വനിഭജനിച്ചുകകേമാണച്ച്  വന  വഖ്യവസമായ
വകുപനികന്റെ  നനിയനണത്തെനില്  കകേനകപമാതുകമഖലയനില്  തകന്ന  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനസം
കകവവനിധഖ്യവത്കേരണത്തെനിലൂകട  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതനിനസം  ആവശഖ്യമമായ  തശരുമമാനങള്
കകേനസര്കമാരനില്നനിനസം  ഉണമാകേണകമന്നച്ച്  ഇക്കൗ  സഭ  കകേനസര്കമാരനികനമാടച്ച്
അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.” എന്ന പ്രകമയസം ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നമാകസമുദമായകകമവസം  നനിയമവസം  സമാസംസമാരനികേവസം
പമാര്ലകമന്റെറനികേമാരഖ്യവസം  വകുപ്പുമനനി  (  ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലന്  ):  സര്,  ഞമാന്
പ്രകമയകത്തെ പനിന്തമാങ്ങുന.

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  മുഖഖ്യമനനി  അവതരനിപനിച  പ്രകമയത്തെനികന്റെ
കടമാടല് content-കനമാടച്ച് ഞമാന് കയമാജനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതനില് അഡശഷണലമായനി ഒരു
sentence കൂടനി കചര്കണകമന്നച്ച് പറയുകേയമാണച്ച്. ഞമാന് എകന്റെ കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

“പ്രകമയത്തെനികല ഒന്നമാസം ഖണ്ഡനികേയച്ച് തമാകഴയമായനി തമാകഴപറയുന്ന ഖണ്ഡനികേ
കചര്ക്കുകേ:

ഹൈനിന്ദുസമാന് നറ്റ്യൂസച്ച് പ്രനിന്റെച്ച് കപ്രമാജകനിനച്ച് ആവശഖ്യമമായ അസസംസ്കൃത വസ്തുകള്
തനികേച്ചുസം  സക്കൗജനഖ്യ  നനിരകനിലമാണച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്.   മമാതമല  ഫമാകറനികച്ച്  പള്പച്ച്
ഉണമാക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശഖ്യമമായ  മരസം  വച്ചുപനിടനിപനികമാന്  വനസം  വകുപനില്നനിന്നച്ച്
ആവശഖ്യമമായ ഭൂമനി സക്കൗജനഖ്യമമായനി നല്കേനിയനിട്ടുമുണച്ച്.  സസംസമാന ഗവണകമന്റെനികന്റെ
അസംഗശകേമാരമനിലമാത്തെ ഏകേപകശയമമായ തശരുമമാനസം കകേരളത്തെനികന്റെ തമാല്പരഖ്യത്തെനിനച്ച്
വനിരുദ്ധമമാണച്ച്.”

അങകന പറയുന്നതനിനള്ള കേമാരണസം മമാര്കറ്റനില് അയ്യേമായനിരസം രൂപ വനിലയുള്ള
തടനി   ആയനിരസം  രൂപയമാണച്ച്  അവര്കച്ച്  കകേമാടുത്തു കകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇകപമാള്
ഒരുലകസം ടണ തടനിയമാണച്ച് അവര്കച്ച് ഒരു വര്ഷകത്തെയച്ച് ആവശഖ്യമമായനി വരുന്നതച്ച്.
അങകന  വരുകമമാള്  സസംസമാന  ഗവണകമന്റെനികന്റെ  വകേയമായനി  50 കകേമാടനി  രൂപ
തടനിയനിനത്തെനില് മമാതമമായനി  ഇക്കൗ  ഫമാകറനികച്ച്  കകേമാടുക്കുകേയമാണച്ച്.  അവനികട  യൂകമാലനിപ്റ്റസച്ച്,
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അകകഷഖ്യ,  മമാഞനിയസം  തുടങനിയ  മരങള്  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനള്ള  ആയനിരസം
കഹൈകര്  ഭൂമനി  നമ്മള്  കകേമാടുത്തെനിട്ടുണച്ച്.  അയ്യേമായനിരസം  കഹൈകര്  ഭൂമനി  കവണകമനള്ള
അവരുകട ഡനിമമാന്റെച്ച്  തതന്വേത്തെനില് അസംഗശകേരനിച്ചുകകേമാണച്ച് അതുകൂടനി കകേമാടുക്കുന്നതനിന
കവണനിയുള്ള  എലമാ  നടപടനികേളമമായനി  വനസം  വകുപച്ച്  നശങനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനികന്റെ
തശരത്തുകൂടനിയമാണച്ച്  മൂവമാറപുഴ ആറച്ച് ഒഴകുന്നതച്ച്. മൂവമാറപുഴ ആറ്റനില്നനിനസം അവര്കമാവശഖ്യമമായ
ജലസം സക്കൗജനഖ്യനനിരകനില് ലഭനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അങകന ഇക്കൗ സസംസമാനത്തെനികന്റെ
വനസമത്തുസം  വനഭൂമനിയുസം  ഇക്കൗ  സസംസമാനത്തെനിലൂകട  ഒഴകേനികകമാണനിരനിക്കുന്ന  സന്വേന്തസം
ആറ്റനികല ജലവസം ഇക്കൗ ഫമാകറനികച്ച്  സക്കൗജനഖ്യമമായനി  കകേമാടുക്കുകേയമാണച്ച്.   അകപമാള്
ഇക്കൗ സസംസമാനത്തെനികന്റെ  നനിയനണത്തെനില്ത്തെകന്ന ആകേണസം എന്നതമാണച്ച് എകന്റെ
ഇക്കൗ  കഭദഗതനി  കകേമാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ആ  അകമന്റെച്ച്കമന്റുകൂടനി  ദയവമായനി  ഗവണകമന്റെച്ച്
അസംഗശകേരനികണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

മുഖഖ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഇക്കൗ പ്രകമയകത്തെ ശക്തനികപടുത്തുന്ന
ഒന്നമാണച്ച് ഇക്കൗ കഭദഗതനി. അതുകകേമാണച്ച് ഇതച്ച് പൂര്ണ്ണമമായുസം അസംഗശകേരനിക്കുന.

ശശ  .    ഉമ്മന് ചമാണനി:  സര്,  മുഖഖ്യമനനി ഇവനികട  അവതരനിപനിച പ്രകമയകത്തെ
ഞമാന്  അനകൂലനിക്കുകേയമാണച്ച്.  നൂറച്ച്  ശതമമാനത്തെനിലധനികേമമാണച്ച്  അവനിടകത്തെ  ഉല്പമാദനസം.
തുടങനിയ  കേമാലസംമുതല്  ഇനവകര  ഇക്കൗ  സമാപനസം  ലമാഭത്തെനിലമാണച്ച്  പ്രവര്ത്തെനിച്ചു
കപമാകുന്നതച്ച്.  ലമാഭമലമാത്തെ  യൂണനിറകേള്  ഡനിസച്ച്ഇന്കവസ്റ്റുകമന്റെച്ച്  നടത്തുനകവന്നച്ച്
പറഞ്ഞമാല്  നമുകച്ച്  മനസനിലമാകമാന്  കേഴനിയുസം.  ഇകതലമാസം  കകേരളത്തെനികന്റെ  കചലവനിലമാണച്ച്
നടത്തുന്നതച്ച് എന്നച്ച് ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. അവനികട  700  ഏകര്
ഭൂമനി നമ്മള് ഏകറ്റടുത്തുകകേമാടുത്തെനിട്ടുണച്ച്. അചബതകമകനമാന് ഗവണകമന്റെനികന്റെ കേമാലത്തെച്ച്
ടനി.  വനി.  കതമാമസച്ച്  പ്രകതഖ്യകേ തമാല്പരഖ്യകമടുത്തെമാണച്ച് ഇക്കൗ യൂണനിറ്റച്ച് ഇവനികട വന്നതച്ച്.
പകക ഇതയുസം നല കപര്കഫമാമന്സുള്ള ഒരു യൂണനിറ്റച്ച് വനില്കമാന് കപമാകുകേയമാണച്ച്.
2002-ലുസം ഇതനിനള്ള ഒരു നശകമുണമായനി, അന്നച്ച് ഡനിസച്ച്ഇന്കവസ്റ്റുകമന്റെച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്
74  ശതമമാനകമന്നച്ച്  പറഞ്ഞമായനിരുന. ഇപ്രമാവശഖ്യസം  ശതമമാനകമ  പറയുന്നനില.
ഡനിസച്ച്ഇന്കവസ്റ്റുകമന്റെച്ച് എകന്ന  പറയുനള. ഒക്കൗടച്ച് കററ്റച്ച്  കസയനിലമാണച്ച്  അവര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  അവരനികപമാള് ഇതനിനകവണനി  അസറ്റച്ച് വമാലറ്റ്യൂവര്, ലശഗല് അകകഡന്വേസര്,
ട്രമാന്സമാകന്  അകകഡന്വേസര് എന്നശ  മൂനച്ച്  തസനികേയനികലയച്ച്  കവബ്കകസറ്റനിലൂകട  അകപക
കണനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്   Engagement  of  a  legal
Adviser  for  disinvestment  of  share  holdings  of  Hindustan  Paper
Corporation  Limited  in  Hindustan  News  Print  Limited  എന്നമാണച്ച്.  ഇതച്ച്
ഒക്കൗടച്ച്കററ്റച്ച് കസയനിലനിനച്ച് കവണനിയുള്ളതമാണച്ച്.  എനനികച്ച് വയമാനള്ള നനിര്കദ്ദേശസം നമ്മള്
എടുത്തു കകേമാടുത്തെനിരനിക്കുന്ന  700  ഏകര് സലസം അതച്ച് അവനികട ഫമാകറനി കസറ്റപച്ച്
കചയ്യേമാനമാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  വഖ്യതഖ്യസമമായനി  ഇക്കൗ  ഭൂമനി  ഉപകയമാഗനികമാന്  പമാടനികലന്ന
നനിലപമാകടടുത്തെമാല് ഇതച്ച്  വനില്കനില.  വനില്പനയള്ള ആകേര്ഷണസം ഇക്കൗ  700  ഏകര്
സലമമാണച്ച്.  കുറഞ്ഞവനിലയച്ച്  അവനിടുകത്തെ  കപമാതുജനങളനില്  നനികന്നകറ്റടുത്തെച്ച്
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കകേമാടുത്തെതമാണച്ച്.  അന്നച്ച്  അവര്  തന്ന  രൂപയുസം  അതനികന്റെ  പലനിശയുസം  കൂടനി
കകേമാടുകത്തെകമാസം.  അതനികന്റെ  നൂറനിരടനിയമാണച്ച്  ഇന്നവനിടുകത്തെ  ഭൂമനിയുകട  വനില.
അതുകകേമാണച്ച് ഒരു കേമാരണവശമാലുസം ഇക്കൗ ഭൂമനി ഒക്കൗടച്ച്കററ്റച്ച് കസയനിലനിനച്ച് കകേമാടുകനികലന്നച്ച്
സസംസമാന  ഗവണകമന്റെച്ച്  നമ്മുകട  ലമാന്റെച്ച്  അകേന്വേനിസനിഷന്  ആകനികല  കപ്രമാവനിഷന്
വച്ചുകകേമാണച്ച്  ഒരു  കപമാസനിഷകനടുകണസം.  ഇക്കൗ  പ്രകമയസം  നമുകച്ച്  കഎകേകേകണഖ്യന
പമാസമാകമാസം.  പകക  അകതമാകടമാപസംതകന്ന  ബഹുമമാനകപട  മുഖഖ്യമനനി ഇക്കൗ  ഭൂമനി
വനിട്ടുതരനികലന്നച്ച്  കേമാണനിചച്ച്  ഒരു  കേത്തെയയണസം,  അകപമാള്  അവര്  ഇക്കൗ  നനിലപമാടച്ച്
ഉകപകനിക്കുസം.  അകലങനില്  അവര്  കമമാത്തെത്തെനില്  വനില്പന  നടത്തെമാനള്ള  നശകമമാണച്ച്
നടത്തുന്നതച്ച്.   അതുകകേമാണച്ച്  ഇക്കൗ പ്രകമയസം പമാസമാക്കുകേയുസം അതനികനത്തുടര്നള്ള
നടപടനികേളസം സന്വേശകേരനികണകമന്നമാണച്ച് എനനികച്ച് പറയമാനള്ളതച്ച്.

മുഖഖ്യമനനി (ശശ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്): സര്, ഇതച്ച് കപമാതുവനില് എലമാകപരുസം
അസംഗശകേരനിക്കുന്ന  ഒരു  കേമാരഖ്യമമായതുകകേമാണമാണച്ച്  ഞമാന്  മറ്റച്ച്  കേമാരഖ്യങളനികലയച്ച്
വനിശദമമായനി  കപമാകേമാതനിരുന്നതച്ച്.   ബഹുമമാനഖ്യനമായ ഉമ്മന്  ചമാണനി  വഖ്യക്തമമാകനിയ
കേമാരഖ്യസം അതച്ച് കപമാതുവനില് നമ്മുകട സസംസമാനത്തെനികന്റെ ആവശഖ്യമമായനി ഉന്നയനികകണ
ഒനതകന്നയമാണച്ച്.  കേമാരണസം  700  ഏകര്  സലസം  നമാസം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്  ഇക്കൗ
സമാപനസം അവനികട  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതനിന കവണനിയമാണച്ച്.   എന്നമാല് ആ സലസം
മമാതമല  ആവശഖ്യമമായ  എലമാ  സക്കൗജനഖ്യങളസം  ഇതനികന്റെ  തുടര്പ്രവര്ത്തെനത്തെനിനച്ച്
നല്കേനികകമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതുകകേമാണതകന്ന സമാപനസം നല രശതനിയനിലമാണച്ച്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തെനില്  ഇക്കൗ  സമാപനസം  നനിലനനില്കണകമന്നതമാണച്ച്  കനരകത്തെ
തകന്ന ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള ഒരു നശകസം കകേന ഗവണകമന്റെനികന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനസം ഉണമായകപമാള്
സസംസമാന  ഗവണകമന്റെച്ച്  നനിലപമാകടടുത്തെനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇകപമാള്  വനില്പനയുമമായനി  ബനകപട
നശകങള് കകേന ഗവണകമന്റെനികന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനസം വരുന്ന സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില് ഇക്കൗ
ചൂണനികമാണനിച  തരത്തെനിലുള്ള  ഒരു  നനിലപമാടച്ച്  നമുകച്ച്  സന്വേശകേരനികമാവന്നതമാണച്ച്.
നമ്മുകട സലസം ഇക്കൗ ഫമാകറനികച്ച് കവണനിയമാണച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അലമാത്തെ ഒരു
ആവശഖ്യത്തെനിനസം  ഇതച്ച്  ഉപകയമാഗനികമാന്  പറ്റനില  എന്ന  നനിലപമാടുതകന്ന  നമുകച്ച്
സന്വേശകേരനികമാവന്നതമാണച്ച്.  ഇത്തെരസം  കേമാരഖ്യങളനില്  എലമാ  ഘടത്തെനിലുസം  കകേന
ഗവണകമന്റെനികന ബനകപട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. കനരകത്തെയുസം ബനകപടനിട്ടുണച്ച്.
ഇനനിയുസം ബനകപട്ടുകകേമാണച്ച് നമ്മുകട നനിലപമാടച്ച് അറനിയനികമാവന്നതമാണച്ച്.

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് അവതരനിപനിച കഭദഗതനി സഭ
അസംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി കചയ്തപ്രകേമാരമുള്ള പ്രകമയകത്തെ

അനകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്............

കഭദഗതനി കചയ്തപ്രകേമാരമുള്ള പ്രകമയസം സഭ അസംഗശകേരനിച്ചു.

പ്രകമയസം സഭ കഎകേകേകണഖ്യന പമാസമാകനി.
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VI റനികപമാര്ടച്ച് സമര്പണസം

പരനിസനിതനി സസംബനനിച സമനിതനിയുകട ഒന്നമാമതച്ച് റനികപമാര്ടച്ച് 

ശശ  .    മുലകര  രതമാകേരന്:  സര്,  പരനിസനിതനി  സസംബനനിച  സമനിതനിയുകട
അദ്ധഖ്യകനമായ ഞമാന് സമനിതനിയുകട ഒന്നമാമതച്ച് റനികപമാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുന.

മനി  .   സശകര് : റനികപമാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിരനിക്കുന.

VII നനിയമനനിര്മ്മമാണ കേമാരഖ്യസം

(1) തമാകഴപറയുന്ന ബനിലകേളകട അവതരണവസം സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനികച്ച് അയയണകമന്ന
പ്രകമയവസം

മനി  .   സശകര്: ഇന്നച്ച് മൂന്നച്ച് ബനിലകേളമാണച്ച് സഭയുകട പരനിഗണനയമായനി വരുന്നതച്ച്.
മൂന്നച്ച്  ബനിലകേളകടയുസം  ചുമതല  ബഹുമമാനകപട  കതമാഴനിലുസം  എഹകസുസം  വകുപ്പുമനനികമാണച്ച്.
എന്നമാല് ബഹുമമാനകപട അസംഗങള്കച്ച് അറനിയമാവന്നതു കപമാകല ആകരമാഗഖ്യപരമമായ
കേമാരണത്തെമാല്  ബഹുമമാനകപട  മനനികച്ച്  ഏതമാനസം  ദനിവസസം  സഭയനില്  ഹൈമാജരമാകുവമാന്
കേഴനിയമാത്തെ സമാഹൈചരഖ്യസം വന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  സഭയുകട നടപടനി ചടസം  78  പ്രകേമാരസം
ബനിലനികന്റെ  ചുമതലയുള്ള  അസംഗത്തെനിനച്ച്  മമാതമമാണച്ച്  ബനില്  സഭയനില്  അവതരനിപനികമാന്
അനവമാദമുള്ളതച്ച്.  ഇന്നകത്തെ  കേമാരഖ്യവനിവരപടനികേയനില്  ലനിസ്റ്റച്ച്  കചയ്യേകപട  മൂന്നച്ച്  ബനിലകേളസം
ഇനതകന്ന  പരനിഗണനികകപകടണതുള്ളതനിനമാല്  ചടസം  78  തമാല്കമാലനികേമമായനി
സകസന്റെച്ച് കചയ്യേമാന് സഭ തശരുമമാനനിക്കുന.

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  ഇന്നച്ച്  അങകനകയമാരു  കേണനിജന്സനി
വന്നതുകകേമാണച്ച്  ഇങകനകയമാരു  തശരുമമാനകമടുക്കുന്നതനികന  കചമാദഖ്യസം  കചയ്യുന്നനില.
അതച്ച് കൃതഖ്യമമായ ഒരു തശരുമമാനമമാണച്ച്. കവവച്ച് കചയ്യേമാന് കവണനിയുള്ള തശരുമമാനമമാണച്ച്.
പകക ഇക്കൗകയമാരു പ്രകതഖ്യകേ സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില് ഇകതമാരു തമാല്കമാലനികേ തശരുമമാനസം
മമാതമമാകണന്നച്ച്  കറകകമാര്ഡച്ച്  കചയ്യുകേയുസം  അങകന  കചയ്തനികലങനില്  ഇതച്ച്  സനിരമമായനി
ആവര്ത്തെനികകപകടണ  സമാഹൈചരഖ്യമുണമാകുകേയുസം  കചയ്യുസം.  മറ്റവസരങളനില്  ഇതച്ച്
ഉപകയമാഗനികമാന് പമാടനില.

മനി  .    സശകര്:  അസമാധമാരണ സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില് മമാതമമാണച്ച്,  അതച്ച് അങകന
തകന്ന തുടരുസം.

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  കേശഴ്വഴകമമാകേമാത്തെ  തരത്തെനില്  അങച്ച്
അതനികന കവവച്ച് കചയ്യേണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമമാനകപട  മനനികച്ച്  ആകരമാഗഖ്യപരമമായ  കേമാരണത്തെമാല്
വരമാന്  കേഴനിയമാത്തെ  സമാഹൈചരഖ്യമമായതുകകേമാണമമാതമമാണച്ച്.  ബനില്  അവതരനിപനിക
കപട്ടുകേഴനിഞ്ഞമാല് റൂള് 78 പ്രകേമാരസം പനിന്നശടച്ച് ഓതകകറസച്ച് കചയ്യേമാന് കേഴനിയുസം.  പകക
ബനില്  അവതരനിപനികകപടനിടനിലമാത്തെതുകകേമാണമാണച്ച്  ഇക്കൗ  സമാഹൈചരഖ്യസം  വന്നതച്ച്.  അതനികന്റെ
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അടനിസമാനത്തെനില്  മൂന്നച്ച്  ബനിലകേളകട  അവതരണവസം  തുടര്നള്ള  ചുമതലകേളസം
നനിര്വഹൈനിക്കുന്നതനിനമായനി  ബഹുമമാനകപട  കപമാതുമരമാമത്തുസം  രജനികസ്ട്രഷനസം  വകുപ്പുമനനികയ
അനവദനിക്കുന.  അകതമാകടമാപസം ഇന്നകത്തെ കേമാരഖ്യവനിവരപടനികേയനില് ഉള്കപടുത്തെനിയനിടനിലമാത്തെ
2017-കല ശമളവസം ബത്തെകേളസം നല്കേല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്കൂടനി ഇന്നച്ച് പരനിഗണനി
കകണതുണച്ച്. പ്രസ്തുത ബനില് ഇന്നകത്തെ കേമാരഖ്യവനിവരപടനികേ കഭദഗതനി കചയകകേമാണച്ച്
അവസമാന ഇനമമായനി പരനിഗണനികമാനസം ഇക്കൗ സഭ തശരുമമാനനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്...  കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം വകുപ്പുമനനി ശശ. ജനി.
സുധമാകേരനച്ച്  2016-കല  വഖ്യമാവസമായനികേ  തര്കങള്  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്
അവതരനിപനികമാവന്നതമാണച്ച്.

(i)  2016-  കല വഖ്യമാവസമായനികേ തര്കങള്   (  കകേരള കഭദഗതനി  )   ബനില്

കതമാഴനിലുസം എഹകസുസം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം
വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്) :  സര്, 2016-കല വഖ്യമാവസമായനികേ തര്കങള്
(കകേരള കഭദഗതനി) ബനില് ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

മനി  .   സശകര് : ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന.

കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം വകുപ്പുമനനി  (  ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്  ) :  സര്,
2016-കല  വഖ്യമാവസമായനികേ  തര്കങള്  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്  വനിദബച്ഛക്തനിയുസം
കതമാഴനിലുസം  കതമാഴനിലമാളനികകമവസം  സസംബനനിച സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനി  VII-കന്റെ  പരനിഗണനയച്ച്
അയയണകമന്ന പ്രകമയസം ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നമാകസമുദമായകകമവസം  നനിയമവസം  സമാസംസമാരനികേവസം
പമാര്ലകമന്റെറനികേമാരഖ്യവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലന്):  സര്,  ഞമാന്  പ്രകമയകത്തെ
പനിന്തമാങ്ങുന.

കപമാതുമരമാമത്തുസം  രജനികസ്ട്രഷനസം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
1947-കല  Industrial  Disputes  Act-നമാണച്ച് ഈ കഭദഗതനി വരുത്തുന്നതച്ച്.  (1947-കല
14-ാം കകേന ആകച്ച്) മമാര്ചച്ച് മമാസസം 11-ാം തശയതനിയനികല  കകേന നനിയമത്തെനിനച്ച്  ഗവര്ണര്
ജനറല് അസന്റെച്ച് കകേമാടുക്കുകേയുസം അതച്ച് നനിയമമമാകയങനിലുസം കകേരളത്തെനില് അതനിനമാവശഖ്യമമായ
കഭദഗതനികേള് വരുത്തെനിയനിരുന്നനില.  1989-ല് പശനിമബസംഗമാള് ഗവണകമന്റെച്ച്  നനിയമസഭയനില്
കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുകേയുസം ആ കഭദഗതനി കേണകേറന്റെച്ച് ലനിസ്റ്റനില്കപടതമായതുകകേമാണച്ച്
സസംസമാന നനിയമത്തെനില് സമാനസം പനിടനിക്കുകേയുസം കകേനസം അസംഗശകേരനിക്കുകേയുസം കചയ.
ഇകമാരഖ്യത്തെനില്  കഭദഗതനി  കവണകമന്നച്ച്  ആവശഖ്യകപട്ടുകകേമാണച്ച്  2003  കമയച്ച്
മമാസത്തെനില്  കകേന  സര്കമാര്  സസംസമാനകത്തെ  അറനിയനിചനിരുനകവങനിലുസം  6
മമാസകേമാലമാവധനി കേഴനിഞ്ഞതനിന കശഷവസം അതച്ച് നടപനിലമാകമാതനിരുന്നതുകകേമാണച്ച്  2003
നവസംബറനില്  തമാല്കമാലനികേമമായനി  സസംസമാന  സര്കമാര്  അയച  ഓര്ഡനിനന്സച്ച്
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കകേന സര്കമാര് നനിരമാകേരനിച്ചു. അതുകകേമാണച്ച് നനിയമനനിര്മ്മമാണസം ആവശഖ്യമമായനി വന.
2007-കല സര്കമാരനികന്റെ കേമാലത്തെച്ച് നനിയമസം പ്രസനിദ്ധശകേരനികചങനിലുസം അതച്ച് ലമാപമായനി.
2012-ല് വശണസം പ്രസനിദ്ധശകേരനിച്ചുകവങനിലുസം അതുസം ലമാപമായനി.  തുടര്ന്നമാണച്ച് 2016-ല്
ഇകപമാഴകത്തെ സര്കമാര് 30-ാം നമര് ബനിലമായനി ഇതച്ച് പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

കസകന്  2-ല്  കകമാസച്ച്  (എസച്ച്)-ല്  ആണച്ച്  കഭദഗതനി.  ഈ  ആനകൂലഖ്യസം  കേനികടണ
'കതമാഴനിലമാളനി'  ആരമാണച്ച്  എന്നച്ച്  നനിര്വചനിക്കുന്നതനിലമാണച്ച്  കഭദഗതനി  വരുത്തെനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
അതനിന്പ്രകേമാരസം ഇവനികട ഉള്കപടുത്തെമാന് പമാടനില എനപറഞ്ഞ നമാലച്ച് കേമാറ്റഗറനികയ
ഒഴനിവമാകനികകമാണച്ച്  ഉള്കപടുത്തെമാന്  കേഴനിയുകമന്നച്ച്  പറഞ്ഞ  ആ  വനിഭമാഗത്തെനികന്റെ
കൂടത്തെനില്  സമാകങതനികേകമമാ  കമാര്കനികന്റെകതമാ  ആയ  പ്രവൃത്തെനി  കചയ്യേമാന്  നനികയമാഗനികകപട
ഏകതങനിലുസം  ആള്  (അപ്രന്റെശസച്ച്  ഉള്കപകട)  എന്നര്ത്ഥമമാകുന്നതുസം  അകലങനില്
വനില്പന കപ്രമാതമാഹൈനിപനിക്കുന്നതനിനള്ള ഏകതങനിലുസം  പ്രവര്ത്തെനസം നടത്തുന്നകതമാ
കൂടനി  ഈ  ആനകൂലഖ്യത്തെനില്  ഉള്കപടുത്തുന  എനള്ളതമാണച്ച്  ഈ  പ്രധമാനകപട
കഭദഗതനി.

മനി  .    സശകര്:  ചര്ച ആരസംഭനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച്  3  ബനിലകേളണച്ച്.  ഉചയച്ച്  ഒരു
മണനിക്കൂര്  നനിര്ത്തെനിവചച്ച്  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലനികന്റെ  ചര്ചയുണച്ച്.  ബനിലകേളമാകണനള്ള
ധമാരണയനില് പ്രസസംഗസം നശണകപമാകേമാകത ശദ്ധനികണസം.  ശശ.  എന്.  ഷസംസുദ്ദേശന്,
അകദ്ദേഹൈസം  വളകര  ചുരുകനി  സസംസമാരനിക്കുന്ന  ആളമാണച്ച്.  ആ  മമാതൃകേ  മകറ്റലമാവരുസം
തുടരുകമന്നച്ച് പ്രതശകനിക്കുന.

ശശ.  പനി.  കകേ.  കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി  എസം.എല്.എ.  ചുമതലകപടുത്തെനിയ പ്രകേമാരസം
ശശ.  എന്.  ഷസംസുദ്ദേശന്  എസം.എല്.എ.-യച്ച്  2016-കല  വഖ്യമാവസമായനികേ  തര്കങള്
(കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്  കപമാതുജനമാഭനിപ്രമായസം  ആരമായുന്നതനിനമായനി  സര്ക്കുകലറ്റച്ച്
കചയ്യേണകമന്ന 1 (എ) നമര് കഭദഗതനി അവതരനിപനിചച്ച് സസംസമാരനികമാവന്നതമാണച്ച്.

ശശ. പനി. കകേ. കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനിക്കുകവണനി ശശ  .   എന്  .   ഷസംസുദ്ദേശന്: സര്, 2016-കല
വഖ്യമാവസമായനികേ  തര്കങള്  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്  കപമാതുജനമാഭനിപ്രമായസം
ആരമായുന്നതനിനമായനി  31-7-2017  വകര സര്ക്കുകലറ്റച്ച്  കചയ്യേണകമന്ന  1 (എ)  നമര്
കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ബഹുമമാനകപട  സശകറുകട  നനിര്കദ്ദേശസം  ശനിരസമാവഹൈനിച്ചുകകേമാണ  തകന്ന  ഒരു
അനസരണയുള്ള അസംഗമമായനി ഈ ബനിലനികന്റെ ചര്ചയനില് ഇടകപടണസം എന്നമാണച്ച്
ആഗ്രഹൈനിക്കുന്നതച്ച്.  നമ്മുകട രമാജഖ്യത്തെനികന്റെയുസം അതുകപമാകലതകന്ന കലമാകേത്തെനികന്റെയുസം
ചരനിതത്തെനില്  അധധഃസനിത  വനിഭമാഗങളകട,  അതമായതച്ച്  രമാജഖ്യത്തെച്ച്  കേഷകപടുന്ന,
അധന്വേമാനനിക്കുന്ന  ജനവനിഭമാഗത്തെനികന്റെ  കകമത്തെനിനകവണനി  ധമാരമാളസം  നനിയമനനിര്മ്മമാണങള്
ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.  അത്തെരസം  നനിയമനനിര്മ്മമാണങള്  ഉണമാകുകേ  എന്നതമാണച്ച്  ഒരു
കവല്കഫയര്  കസ്റ്ററ്റനികന്റെ  സമൃദ്ധനി  എന്നതുകകേമാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  സസംസമാനത്തെനികന്റെ
വനികേസനവസം  പുകരമാഗതനിയുകമമാകക  ഏറ്റവസം  പമാവകപട  ജനവനിഭമാഗങളനികലയച്ച്,
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കേഷകപടുന്ന, അധന്വേമാനനിക്കുന്ന, ഭമാരസം ചുമക്കുന്നവരുകട അടുകകലയച്ച് എത്തെനികചരണസം.
ആ  രശതനിയനില്  മനഷഖ്യമാവകേമാശ  പ്രഖഖ്യമാപനങളസം  അന്തര്കദശശയ  കതമാഴനിലമാളനി
ദനിനവമമായനി  ബനകപടച്ച്,  കലമാകേത്തെച്ച്  കേമാലമാകേമാലങളനില്  ഉയര്നവന്നനിട്ടുള്ള
പ്രഖഖ്യമാപനങളകടയുകമമാകക  അനന്തരഫലമമായനി  വനിവനിധ  രമാജഖ്യങളനില്  വനിവനിധ
കതമാഴനില്  കകമ  നനിയമനനിര്മ്മമാണങള്  ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.  നമ്മുകട  രമാജഖ്യകത്തെ
സസംബനനിചനിടകത്തെമാളസം  ശകദ്ധയമമാകയമാരു  നനിയമനനിര്മ്മമാണമമാണച്ച്  Industrial
Disputes  Act.  ഈ ആകനില് കതമാഴനിലുടമയുസം  കതമാഴനിലമാളനികേളസം  കതമാഴനിലമാളനികേള്
തമ്മനിലുസം  ഒകകയുള്ള  തര്കങള്  പരനിഹൈരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വഖ്യക്തമമായ  മമാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങള്
ചൂണനികമാണനിക്കുനണച്ച്.  അതുകപമാകലതകന്നയമാണച്ച്  Workmen  Compensation
Act.  കതമാഴനിലമാളനികച്ച്   അപകേടവസം പ്രയമാസവസം സസംഭവനിക്കുകമമാള് അതനികനമാനസം
ഒരു പ്രതനിവനിധനിയുമനിലമാത്തെ,  അകതമാടുകൂടനി  ജശവനിതത്തെനികന്റെ ഒരു മൂലയനികലയച്ച്,  അരനികേനികലയച്ച്
പമാര്ശന്വേവല്കരനികകപട്ടു  കപമാകുന്ന  ഒരു  സനിതനിവനികശഷസം  ഉണമായനിരുന.  അതനികനമാരു
പരനിഹൈമാരമമാണച്ച്  Workmen  Compensation Act.  ആരുകട കേശഴനിലമാകണമാ കജമാലനി
കചയ്യുന്നതച്ച്,  അതുമമായനി ബനകപടച്ച്  ഒരു  അപകേടമുണമായമാല്  ഇന്നച്ച്  നമ്മുകട  രമാജഖ്യത്തെച്ച്
നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപ്രകേമാരസം  ആ  കതമാഴനിലമാളനികച്ച്  നഷപരനിഹൈമാരസം  കേനിടമാനസം  അയമാള്കച്ച്
സസംഭവനിചനിട്ടുള്ള  നഷത്തെനിനച്ച്  അനസൃതമമായനി  ഭമാവനി  ജശവനിതസം  മുകന്നമാട്ടു  കകേമാണ
കപമാകുന്നതനിനച്ച്  ഒരു തമാങമായനി  നനില്കമാന് ചനില  നനിയമനനിര്മ്മമാണങള് നമ്മുകട
രമാജഖ്യത്തുണച്ച്.  അത്തെരത്തെനിലുള്ള  വളകര  പ്രധമാനകപട  നനിയമങളമാണച്ച്  Workmen
Compensation Act-ഉസം Industrial Disputes Act-ഉസം.

ഇവനികട വളകര വലനിയ കതമാതനിലുള്ള കഭദഗതനികയമാനമനില.  കകേന നനിര്കദ്ദേശ
പ്രകേമാരസം  Industrial  dispute  എനപറയുകമമാള്  ആ  Industrial  dispute-ല്
കതമാഴനിലമാളനികയ നനിര്വചനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആ  കൂടത്തെനില് 'any work for the promotion
of  sales',  കേചവടത്തെനികന്റെ അഭനിവൃദ്ധനിക്കുകവണനി പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന കതമാഴനിലമാളനികേളസം
വര്കച്ച്കമന് എന്നതനികന്റെ പരനിധനിയനില് വരണസം എനള്ളതമാണച്ച് കകേന സര്കമാരനികന്റെ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേമാരസം  ഈ  കഭദഗതനികച്ച്  നനിദമാനമമായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  വളകര  കപമാസനിറ്റശവമായ,
നമ്മള് ഉള്കകമാകള്ളണ ഒരു കഭദഗതനിയമാണനിതച്ച്   എന്ന കേമാരഖ്യത്തെനില് തര്കമനില.
പകക  ഞമാന്  ഇവനികട  ഒരു  കചറനിയ  സസംശയസംകൂടനി  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.  Any
work  for  the  promotion  of  sales  എന്നച്ച്  പറയുകമമാള്  കസയനില്സനികന്റെ
കപ്രമാകമമാഷനകവണനി പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന കതമാഴനിലമാളനികേകളക്കൂടനി  Industrial  dispute-കന്റെ
പരനിധനിയനില്  വര്കച്ച്കമന്  എന്നച്ച്  വനിളനികണകമന്നമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.  അങകന
പറയുകമമാള്  ഈ  sales  മമാതസം  മതനികയമാ;  ഇന്നകത്തെ  കലമാകേക്രമത്തെനില്
ബനിസനിനസനികന്റെ  തകന്ന  നനിര്വചനകമന്തമാണച്ച്?  സമാധനങളസം  കസവനങളസം
പണത്തെനിന പകേരമമായനി വമാങ്ങുകേ എന്നതമാണച്ച് (Goods and service). ഇന്നച്ച് ഒരുപമാടച്ച്
കേമാരഖ്യങള്  നമ്മള്  പണസം  കകേമാടുത്തെച്ച്  കസവനങളമായനി  വമാങ്ങുനണച്ച്.  അകപമാള്
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കസയനില്സനികന  കപമാകലതകന്ന  ഈ  കസവനങള്  കപ്രമാകമമാടച്ച്  കചയ്യുന്നവരുസം
കസവനങള്ക്കുകവണനി പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നവരുമുണച്ച്.  അതനികന്റെ വനിശദമാസംശങളനികലയ്കകമാനസം
കപമാകുന്നനില.  കമമാകകബല്,  ഇന്റെര്കനറ്റച്ച്  എന്നനിങകന എകന്തലമാസം പരസഖ്യങളമാണച്ച്
ഇകപമാള് നമ്മുകട രമാജഖ്യത്തുള്ളതച്ച്.  3 GB,2 GB  എന്നനിങകനയുള്ള കസവനങള്
കപ്രമാകകവഡച്ച് കചയ്യുന്ന ധമാരമാളസം കമഖലകേളണച്ച്.  ഇകപമാള് കമമാകകബല് കഫമാണനില്
വനിളനിചമാല് ടമാകനി നമ്മുകട മുന്നനില് വന നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  നമുകച്ച് കപമാകകേണനിടത്തെച്ച്
കപമാകേമാസം. ഒരു ടമാകനിയുമമായനി സനിരമമായനി നടകകണ ആവശഖ്യമനില. Uber taxi സസംവനിധമാനസം
കപമാകലയുള്ളവ  തനിരുവനന്തപുരസം  ടക്കൗണനില്കപമാലുസം  ഇന്നച്ച്  ലഭഖ്യമമാണച്ച്.  ഒരുപമാടച്ച്
കസവനങള്  വനിവനിധ  തരത്തെനില്  പണസം  കകേമാടുത്തെച്ച്  വമാങമാവന്ന  ഒരു  കലമാകേക്രമത്തെനില്,
അതനിനച്ച്  പനിന്നനില് പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നവകര  കൂടനി  കതമാഴനിലമാളനി  എന്ന ഗണത്തെനികലയച്ച്
ഉള്കപടുത്തെണസം,  അവകരക്കൂടനി  workmen-കന്റെ  പരനിധനിയനില്  കകേമാണവരണകമനള്ള
അഭനിപ്രമായസം എനനിക്കുണച്ച്.

ഞമാന് ഈ കഭദഗതനികയ പനിന്തുണയന. അതനികനമാകടമാപസം  അഡശഷനമായനി ഈ ഒരു
കേമാരഖ്യസംകൂടനി സൂചനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഇവനികട ബനിസനിനസനികന്റെ നനിര്വചനത്തെനില്കപമാലുസം
സമാധനങളസം  കസവനങളസം  പണസം  കകേമാടുത്തെച്ച്  വമാങ്ങുകേ  എന്നമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.
അകപമാള് ബനിസനിനസനികന്റെ പനിന്നനില് പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതു കപമാകല കസയനില്സനികന്റെ
പനിന്നനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന,  കപ്രമാകമമാഷനകവണനി  വര്ക്കുകചയ്യുന്ന  കജമാലനികമാകര
കപമാകല  കസവനത്തെനികന്റെ  പനിന്നനിലുസം  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  ധമാരമാളസം  കജമാലനികമാരുണച്ച്.
കകേന നനിര്കദ്ദേശസം ഇങകനയമാകണങനിലുസം എന്തുകകേമാണച്ച് എലമാ കേമാരഖ്യത്തെനിലുസം ഒരുപടനി മുന്നനില്
നനില്ക്കുന്ന,  ഒരു  കവല്കഫയര്  കസ്റ്ററ്റനിനകവണനി  വളകര  തുടകത്തെനില്ത്തെകന്ന
ഒരുപമാടച്ച്  പരനിശമങള്  നടത്തെനിയനിട്ടുള്ള  സസംസമാനമമായതനിനമാല്  നമുകച്ച്  എന്തുകകേമാണച്ച്
അങകന  കചയകൂടമാ?  പല  സന്ദര്ഭങളനിലുസം കകേരളസം  എലമാ  കേമാരഖ്യത്തെനിലുസം  മുമനിലമാണച്ച്.
ഇന്തഖ്യയനില് നടക്കുന്ന പല പ്രകകമാഭങളസം കേമാണുകമമാള് ഒരുപമാടച്ച്  വര്ഷങള്ക്കു
മുന്പച്ച്  ഈ  സസംസമാനത്തുനനിന്നച്ച്  ഉന്മൂലനസം  കചയ്ത  സസംഗതനികേള്  വലനികയമാരു
സമാമൂഹൈഖ്യപ്രശ്നമമായനി വരുന്നതമായനി കതമാനസം. ശശ. നകരന കമമാദനിയുകട സസംസമാനത്തെച്ച്
ഇന്നച്ച്  5  ലകസം  ഗുജമാറുകേള് പ്രകകമാഭസം  നടത്തെനിയതച്ച്  കതമാടനിപണനികച്ച്  ഞങകള
ഇനനി  നനിര്ബനനികരുതച്ച്  എന  പറഞ്ഞമാണച്ച്.  കതമാടനിപണനി  മമാതസം  കുലകത്തെമാഴനിലമായനി
ഞങകളകകമാണച്ച്  കചയ്യേനികരുതച്ച്  എന  പറയുന്ന  ഒരു  സമാമൂഹൈനികേ  വഖ്യവസനിതനി
ഇനസം  ഇന്തഖ്യയനികല  വനിവനിധ  സസംസമാനങളനിലുണച്ച്.  എന്നമാല്  എതകയമാ
പുകരമാഗമനപരമമായ നനിയമനനിര്മ്മമാണങള്കകേമാണച്ച് അതനികന  അതനിജശവനിചച്ച് വളകര
നല സമാമൂഹൈഖ്യ സസംവനിധമാനമുള്ള/സമാമൂഹൈഖ്യ ഘടനയുള്ള ഒരു സസംസമാനമമായനി മമാറമാന്
മലയമാളനികേള്കച്ച്  സമാധനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് കേമാണമാസം.
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      (അദ്ധഖ്യകകവദനിയനില് പമാനല് ഓഫച്ച് കചയര്മമാന്   ശശ. ഇ. കകേ. വനിജയന്)

അതുകകേമാണതകന്ന ഇത്തെരസം നനിയമനനിര്മ്മമാണങള്, കകേനത്തെനികന്റെ നനിര്കദ്ദേശ
ത്തെനിനപ്പുറമുള്ള  കവല്കഫയര്  കമഷറുകേള്,  കതമാഴനിലമാളനികച്ച്  അനകൂലമമായ  ഘടകേങള്
എടുകമാന്  നമുകച്ച്  സമാധനികണസം.  കേമാലത്തെനികന്റെ  മമാറ്റത്തെനിനനസരനിചച്ച്  ഒരുപമാടച്ച്
പുതനിയ പ്രവൃത്തെനികേള് വരുനണച്ച്.  അകപമാള് അവരുസം  workmen-കന്റെ പരനിധനിയനില്
വരുസം.  ഇന്തഖ്യയനികല  പല  കസ്റ്ററകേളനിലുസം  ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള  കഭദഗതനികേള്  ഉണമാക്കുനണച്ച്.
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  ഡനിസറ്റ്യൂടച്ച്സച്ച്  ആകച്ച്  എലമാ  സസംസമാനങളനിലുസം  കേമാലത്തെനികന്റെ
മമാറ്റത്തെനിനനസരനിചച്ച്  വര്കച്ച്കമന് എന്ന പരനിധനിയനികലയച്ച്  പുതനിയ കുകറ കമാസ്സുകേളസം
പുതനിയ കുകറ കതമാഴനിലമാളനികേളസം കജമാലനികമാരുകമമാകക വന്നനിട്ടുണച്ച്. ഒപസം കേമാലത്തെനിനനസരനിചച്ച്
പുതനിയ  കതമാഴനിലുകേള്  രൂപകപടനിട്ടുമുണച്ച്.  അവര്കകമാകക  ഇതനികന്റെ  പരനിരക  കേനിടണസം.
കതമാഴനിലമാളനികേളകട കകമസം വര്ദ്ധനിപനികമാന് ധമാരമാളസം നനിയമനനിര്മ്മമാണങള് കവണസം.

ഇകതമാകക പറയുകമമാള് സശ കതമാഴനിലമാളനികേളകട പ്രശ്നങള് സങശര്ണ്ണമമായനി
തുടരുകേയമാണച്ച്.  കതമാഴനില് സലങളനില് സശകേള്കച്ച് കനരനികടണനി വരുന്ന ധമാരമാളസം
പ്രശ്നങള്  ഉണച്ച്.  ഇന്നച്ച്   സസംസമാനത്തെച്ച്  പലകപമാഴസം   കകേള്ക്കുന്ന  വമാര്ത്തെകേള്
ലജനിപനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  നമ്മുകട സകഹൈമാദരനിമമാര്കച്ച്,  കപണമകള്കച്ച് നനിര്ഭയമമായനി
ജശവനികമാന്  കേഴനിയമാത്തെ  സനിതനിവനികശഷത്തെനികലയച്ച്   പ്രബുദ്ധ  കകേരളസം  കപമാകുന
എന്നതച്ച്  രമാഷ്ട്രശയത്തെനിനപ്പുറസം  ഒരു  വനിശമാലമമായ  കേമാഴപമാകടമാടുകൂടനി  കേണച്ച്  അതനികനതനികര
നടപടനികേള് രമാജഖ്യത്തെച്ച് കകേമാണവകരണതുണച്ച്. ഇതുകപമാലുള്ള കതമാഴനില് സലങളനില്
സശകേള്കച്ച്  ധമാരമാളസം  പശഡനങളസം  പ്രയമാസങളസം   അനഭവനികകണനിവരുനണച്ച്.
നനിലവനിലുള്ള നനിയമങളനില് അതനിനച്ച് കചറനിയ പരനിഗണനകേകളമാകകയുണച്ച്.  അവര്കച്ച് ചനില
സക്കൗകേരഖ്യങള് പ്രകതഖ്യകേമമായനി കചയ കകേമാടുകണസം. മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമമാര് കതമാഴനിലമാളനികേളമായനി
ഉകണങനില്  അവര്ക്കുകവണ  സക്കൗകേരഖ്യങള്  കചയ  കകേമാടുകണസം  എകന്നമാകക
ആകനിലുസം  നനിയമത്തെനിലുസം  പറയുനണച്ച്.  പകക  പലയനിടത്തുസം  അതച്ച്  ബമാധകേമമാകുന്നനില.
ഓവര്കകടസം കജമാലനി കചയ്യേനിക്കുകമമാള് സശകേള്കച്ച് അതനില് പരനിഗണന കകേമാടുകണസം.  രമാതനി
സമയങളനില്  അവകര കജമാലനി കചയ്യേമാന് നനിര്ബനനികരുതച്ച്.  ഇകതമാകക നമ്മുകട
കതമാഴനില് നനിയമങളനിലുകണങനിലുസം ഇന്നച്ച് അകതമാനസം കേണനിശമമായനി പമാലനികകപടുന്നനില.

അതുകപമാകല ബമാലകവല നനികരമാധന നനിയമസം നമ്മുകട രമാജഖ്യത്തുണച്ച്.  പകക
നമുകച്ച്  കനഞത്തെച്ച്  കകകേവചച്ച്  പറയമാന്  കേഴനിയുകമമാ?  കകേരളത്തെനില്  14  വയസനിന
തമാകഴയുള്ള എതകയമാ കുടനികേള് പണനികയടുക്കുന.  പമാലകമാടച്ച്  ജനിലയനില് കപമാലുസം
ഇഷനികേ  കേളങളനില്  അമ്മമമാര്കകമാപസം  കജമാലനികചയ്യുന്ന,  സ്കൂളകേളനില്  കപമായനിടനിലമാത്തെ,
എതകയമാ ബമാലഖ്യങളണച്ച്  എനള്ളതച്ച് ഇക്കൗ സന്ദര്ഭത്തെനില് പറയുകേയമാണച്ച്.  നമ്മള്
ഒരു  കവല്കഫയര്  കസ്റ്ററ്റനിനകവണനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നവരമാണച്ച്.  നനിയമനനിര്മ്മമാണ
സഭയനില് നമ്മുകട ഉത്തെരവമാദനിതന്വേസം അതനിനകവണനി വനിനനികയമാഗനിക്കുകമമാള്, ഇത്തെരസം
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കേമാരഖ്യങകളമാകക  ഇക്കൗ  ചര്ചയുകട  ഭമാഗമമായനി  വരണകമനള്ളതുകകേമാണ  മമാതസം
ഞമാന് സൂചനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഇഷനികേ കേളങളനില് കഹൈമാമനികകപടുന്ന,  അച്ഛനമ്മമമാര്
കകമാപമുള്ള കുടനികേളകട ബമാലഖ്യ-കേക്കൗമമാരങളകട കേഥകയക്കുറനിചച്ച്  ഒരു വമാരനികേയനില്
ഫശചര്   വന്നനിരുന.  ഇത്തെരസം  കേമാഴ  അധനികേവസം  കേമാണമാന്  കേഴനിയുന്നതച്ച്  തമനിഴമാടനികനമാടച്ച്
കചര്ന്ന  കബമാര്ഡര്  പ്രകദശങളനിലമാണച്ച്.  ഇഷനികേ  കേളങളനിലുസം  ചുടുകേടകേള്
ഉണമാക്കുന്നനിടത്തുകമമാകക  14  വയസനില്  തമാകഴയുള്ള  കുടനികേള്  അതനികേഠനിനമമായ
കജമാലനികേള്   കചയ്യുന്നതച്ച്  കേമാണമാന്  സമാധനിക്കുസം.  മുതനിര്ന്ന  കതമാഴനിലമാളനിക്കുകപമാലുസം
അത്തെരസം  സമാഹൈചരഖ്യങള്  ഉണമാകേരുതച്ച്.  അതനിനള്ള  പരനിരകയമാണച്ച്  ഇത്തെരസം
നനിയമനനിര്മ്മമാണത്തെനിലൂകട  കകേമാടുക്കുന്നതച്ച്.  പകക  ഇക്കൗ   ബമാലഖ്യങളമാണച്ച്  ചൂടുസം
പുകേയുകമറ്റച്ച്  കേരനിഞ്ഞുകപമാകുന്നതച്ച്  എനള്ളതച്ച്  നമ്മള് കേമാകണണതുണച്ച്.   അവര്കച്ച്
അവനികട ഫശ എഡറ്റ്യൂകകഷന് കകേമാടുകമാന് ഇക്കൗ രമാഷ്ട്രസം ബമാദ്ധഖ്യസമമാണച്ച്,  എന്നനിട്ടു
കപമാലുസം അതച്ച് ലഭനിക്കുന്നനില.

മകറ്റമാരു  പ്രശ്നസം  വഖ്യവസമായങള്  ഒരു  സുപ്രഭമാതത്തെനില്  പൂടനി  കപമാകുന
എനള്ളതമാണച്ച്.  അവനികട കജമാലനി കചയ്യുന്നവര്കച്ച് എന്തു പരനിരകയമാണച്ച് ഉള്ളതച്ച്?
അടുത്തെ കേമാലത്തെച്ച്  തമനിഴച്ച് നമാടനില് കമമാകകബല് കഫമാണുകേളകട  വര്കച്ച്  കചയ്തനിരുന്ന
ഒരു  കമഖലയനില്നനിന്നച്ച്  യമാകതമാരു  വനിധത്തെനിലുള്ള  സൂചനയുമനിലമാകത  ഒരു
സുപ്രഭമാതത്തെനില്  ഇകതലമാസം   ഇന്കഡമാകനഷഖ്യയനികലയച്ച്  മമാറ്റനി സമാപനികകപടുന
എന്നറനിയനിച്ചു.  ആ  കമഖലയനില്  കജമാലനി  കചയ്ത  ആളകേള്  കതമാഴനില്രഹൈനിതരമായനി
എനമമാതമല അവര്കച്ച് ചനിലകപമാള് ശമളക്കുടനിശനികേ ഉണമാകുസം,  അതുകപമാകല മറ്റച്ച്
നനിലയള്ള  പരനിരകകേള്  കേനിടണസം,  അവരുസം  കതമാഴനിലമാളനികേളമാണച്ച്.  അകപമാള്  അകതമാകക
ആവര്ത്തെനികകപടുന്ന ഒരു കേമാലത്തെച്ച് കകേമാര്പകററകേളസം കതമാഴനില് സസംരസംഭങള് നടത്തുന്നവരുസം
രകകപടമാതനിരനികമാനള്ള  സസംവനിധമാനങള്  നമ്മുകട  നനിയമനനിര്മ്മമാണങളനില്
ഉണമാകകേണതുണച്ച്.

ശശ  .   എസം  .   ഉമ്മര്: സര്, പമാകന്റെഷന് രസംഗത്തെച്ച്  കതമാഴനിലമാളനികേള് വര്ഷങളമായനി
കനടനികയടുത്തെ ഒരു അവകേമാശമമാണച്ച്  ഒരു ദനിവസസം ഒരു കതമാഴനിലമാളനി 300 റബ്ബര് മരസം ടമാപനിസംഗച്ച്
കചയ്യേണസം എന്നതച്ച്.  അതച്ച്  പനിന്നശടച്ച്  വന്ന ഒരു സര്ക്കുലറനികന്റെ അടനിസമാനത്തെനില്
400  മരമമാകനി  മമാറ്റനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയനിരകണകനിനച്ച്  ഏകറനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന
പുലകങമാടച്ച്  കപമാകലയുള്ള  വന്കേനിട  എകസ്റ്ററകേളനില്കപമാലുസം  വര്ഷങളമായനി  അവര്
കവടനികകമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്  100  മരമമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച്  ഭമാരസം
ലഘൂകേരനികകണ കേമാലഘടമമാണച്ച്.  അകപമാള് അവനികടയടകമുള്ള കതമാടങളനില് 300
മരത്തെനിനപ്പുറമമായനി  400  മരസം ടമാപനിസംഗച്ച് കചയ്യേണസം എന്ന രശതനി ഒരു സര്ക്കുലറനികന്റെ
മറപനിടനിചച്ച്  ഇകപമാള്  നടക്കുനണച്ച്.  അങകനയുള്ള  കതമാഴനിലമാളനികേകള  ആ  കതമാടസം
കമഖലയനില്നനിന്നച്ച്  ഒഴനിവമാക്കുന്നതനിനകവണനി  കഡമാമസ്റ്റനികേച്ച്  എന്കേന്വേയറനി  ഉള്കപകട
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നടത്തെനി  പുലകങമാടച്ച്  എകസ്റ്ററ്റച്ച്,  കകേരള  എകസ്റ്ററ്റനില്  വരുന്ന  സുല്ത്തെമാന  എകസ്റ്ററ്റച്ച്
തുടങനിയ  വലനിയ  കതമാടങളനില്  കതമാഴനിലമാളനികേകള  പുറത്തെമാകമാനള്ള  നടപടനികേളമമായനി
മുകന്നമാടച്ച്  കപമാകുനണച്ച്  എന്നതച്ച്  അങയുകട  ശദ്ധയനില്കപടനിട്ടുകണമാ?  ഇങകന
കതമാഴനിലമാളനികേകള നനിര്ബനനിചച്ച്  400 മരങളകട ടമാപനിസംഗച്ച് നടത്തുന്ന നടപടനി ഇക്കൗ
രസംഗത്തെച്ച് കതമാഴനിലമാളനികേകളമാടുള്ള ക്രൂരതയമായനി അകങയച്ച് കതമാനനകണമാ?

ശശമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമമാള്:  സര്, നനിരവധനി തവണ ഇക്കൗ വനിഷയത്തെനില്
പമാകന്റെഷന് കലബര് കേമ്മനിറ്റനി  മശറ്റനിസംഗച്ച്  കൂടനി   ഒരു സമവമായത്തെനില്  എത്തെമാന്  കേഴനിയമാകത,
കട്രഡച്ച്  യൂണനിയന്  കനതമാകന്മമാരുകട  അഭനിപ്രമായ  ഏകേശകേരണസം  ഉണമാകമാന്
കേഴനിയമാകത,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണകമന്റെനികന്റെ  കേമാലത്തെച്ച്  കതരകഞ്ഞടുപച്ച്  കേഴനിഞ്ഞതനികന്റെ
പനികറ്റദനിവസസം,  ബഹുമമാനകപട അസംഗസം സൂചനിപനിച ഇക്കൗ വനിഷയസം ഗവണകമന്റെച്ച് ഒരു
കനമാടനിഫനികകഷനമായനി ഇറക്കുകേയമാണച്ച് കചയ്തതച്ച്.  യഥമാര്ത്ഥത്തെനില് കതരകഞ്ഞടുപച്ച്
കപരുമമാറ്റചടസം  നനിലനനില്കക,  അങകനകയമാരു  കനമാടനിഫനികകഷന്  ഇറകമാന്
ഗവണകമന്റെനിനച്ച്  യമാകതമാരു  അവകേമാശവമനില.  എന്നമാല്കപമാലുസം  മമാകനജുകമന്റുകേകള
സഹൈമായനിക്കുന്നതനിനകവണനി കതമാടത്തെനികല റബ്ബറനികന്റെ എണ്ണസം മമാതമല,  കതയനിലകചടനികേളകട
സ്റ്റമാന്കഡര്ഡച്ച് കേനികലമാ അടകമുള്ള കേമാരഖ്യങളനില് വര്ദ്ധനവണമാകനി  ഗവണകമന്റെച്ച്
ഉണമാകനിയ കനമാടനിഫനികകഷന് ഇകപമാള് കതറ്റമാകണന്നമാണച്ച് ബഹുമമാനകപട അസംഗസം
പറഞ്ഞുവചതച്ച്.  ഇനനി  അതച്ച്  പരനിഹൈരനികമാന്  കേഴനിയമാത്തെവനിധസം   മുകന്നമാട്ടുകപമായനി
എനള്ളതമാണച്ച്.  പലകപമാഴസം  മമാകനജ് കമന്റെനികന്റെ  തമാല്പരഖ്യങള്കച്ച്  വഴങനി
കേമാലമാകേമാലങളനില്  ഗവണകമന്റെച്ച്  സന്വേശകേരനിക്കുന്ന  ഇത്തെരസം  കനമാടനിഫനികകഷനകേളമാണച്ച്
യഥമാര്ത്ഥത്തെനില്  കതമാഴനിലമാളനി  വര്ഗത്തെനിനച്ച്  വനിനയമായനി  മമാറുന്നതച്ച്  എനള്ളതച്ച്
ബഹുമമാനകപട അസംഗത്തെനികന്റെ ശദ്ധയനികലയച്ച് കകേമാണവരനികേയമാണച്ച്.

ശശ  .    എന്  .    ഷസംസുദ്ദേശന്  : സര്,  ബഹുമമാനഖ്യരമായ  രണച്ച്  അസംഗങളസം  പറഞ്ഞ
കേമാരഖ്യങള് വളകര പ്രധമാനകപടതമാണച്ച്.  കതമാടസം,  കതമാഴനില് കമഖലകേളനില് ധമാരമാളസം
ചൂഷണങള്  നടക്കുനണച്ച്,  പകക  അകതമാനസം  പുറത്തുവരമാറനില.  പമാകന്റെഷന്
കകേമാര്പകറഷകന്റെ സമാപനങളനില്കപമാലുസം അതച്ച് നടക്കുനണച്ച്.  നമാകള കതമാഴനിലുടമ
അകലങനില് അവനിടകത്തെ ഉകദഖ്യമാഗസര് പറയുന്ന കേമാരഖ്യങള്  അനസരനിചനികലങനില്
അവര്കച്ച് കതമാഴനില് നഷമമാകുകമന്നച്ച് മമാതമല പലവനിധത്തെനിലുള്ള വനികവചനങള്ക്കുസം
അവഗണനകേള്ക്കുസം അവര് വനികധയമമാകുസം എനള്ളതുകകേമാണച്ച് ഇകതമാകക പുറത്തെച്ച്
പറയമാതനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എകന്റെ  മണ്ഡലത്തെനിലുസം  ഇതുകപമാകല  ധമാരമാളസം  കതമാഴനിലമാളനികേളസം
വളകര പ്രസനിദ്ധമമായ പല കതമാടങളകമമാകക ഉള്ളതമാണച്ച്.  അവനികടകയമാകക പല
കേമാരഖ്യങള്കച്ച് കപമാകുകമമാഴസം അവനിടകത്തെ കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച്  ഉണമാകുന്ന ഒരുപമാടച്ച്
കകദനഖ്യതയമാര്ന്ന  അനഭവങളസം  പ്രയമാസങളകമമാകക  ഞങളകട  മുന്പനില്  പറയമാറുണച്ച്.
ഇവനികട  ഉമ്മര് സമാഹൈനിബച്ച്  ചൂണനികമാണനിചതുകപമാകല  300  മരസം  ടമാപനിസംഗച്ച്  നടത്തെനി
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കകേമാണനിരുന്ന സമാനത്തെച്ച് കപകടന്നച്ച് 400 മരസം കവകടണ സനിതനിയമാണച്ച്.  ഇന്നകത്തെ
കേമാലത്തെച്ച്  കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച്  കുകറക്കൂടനി  സക്കൗകേരഖ്യവസം  കകമവകമമാകക  കചയ
കകേമാടുകകണവരമാണച്ച്  നമ്മള്.  അവരുകട  കജമാലനിയുകട  കേമാഠനിനഖ്യസം  വര്ദ്ധനിപനിചനിടച്ച്
അകതമാനസം  ആരുസം  ശദ്ധനിക്കുന്നനില  എനവരുകമമാള്  ഇക്കൗ  കവല്കഫയര്  കലജനികസഷനച്ച്
കപരുകകേട  കകേരളത്തെനില്  ഇത്തെരത്തെനില്  സസംഭവനിക്കുന്നതച്ച്   വളകര  കഖദകേരമമാണച്ച്.
ശശമതനി ബനിജനികമമാള് ചൂണനികമാണനിചതുസം ഇതമാണച്ച്. യു.ഡനി.എഫച്ച്., എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
സര്കമാരുകേള് മമാറനി മമാറനി ഭരനിക്കുകമങനിലുസം ഉകദഖ്യമാഗസ രസംഗങളനില്നനിനസം ഇകപമാഴസം
പല തരത്തെനിലുള്ള അവഗണനകേള് മമാകനജുകമന്റുകേള്കച്ച് കപ്രമാല്സമാഹൈനമമായനി  വരമാറുണച്ച്.
ബഹുമമാനകപട  മനനി  ഇവനികടയനില,  ഉണമായനിരുകന്നങനില്  ഇകമാരഖ്യങകളമാകക
ശദ്ധയനില്കപടുമമായനിരുന. പ്രതനിപകത്തുസം, ഭരണപകത്തുസം ഇരനിക്കുന്ന കമമര്മമാര്
ഒന്നനിചനിരുന കചകയ്യേണ കുകറ കേമാരഖ്യങള് ഉണച്ച്.   ഭരണസം കകേരളത്തെനില് മമാറനിയുസം
മറനിഞ്ഞുസം വരുസം. അതല വനിഷയസം, ഇതച്ച് കതമാഴനിലമാളനികേളകട വനിഷയമമാണച്ച്.

ശശ  .    എസം  .    ഉമ്മര്:  സര്,  ബഹുമമാനകപട  ഇ.എസച്ച്.  ബനിജനികമമാളസം  ഞമാനസം
പറഞ്ഞതച്ച്  ഒരു  കേമാരഖ്യസം  തകന്നയമാണച്ച്.  ബഹുമമാനകപട  മനനികച്ച്  സുഖമനിലമാത്തെതു
കകേമാണമാണച്ച്,  അകദ്ദേഹൈസം ഇവനികട ഉണമായനിരുകന്നങനില് ഇതനിനച്ച് കുകറക്കൂടനി പ്രസക്തനി
യുണമാകുമമായനിരുന.  എങനിലുസം  ഇക്കൗ  ബനില്  കകകേകേമാരഖ്യസം  കചയ്യുന്ന  ബഹുമമാനകപട
മനനി ജനി.  സുധമാകേരന് ഇക്കൗ കേമാരഖ്യത്തെനികന്റെ ഗക്കൗരവസം മനസനിലമാക്കുകമന്നച്ച് കേരുതുന.
ഞമാന്  ഒരു  ഗവണകമന്റെനികന  കുറ്റകപടുത്തെമാനല,  ഏതച്ച്  ഗവണകമന്റെനികന്റെ  ഭമാഗത്തു
നനിന്നമായമാലുസം  കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച്  വനിരുദ്ധമമായ  ഒരു  സമശപനസം  ഉണമാകേരുതച്ച്.
കതമാഴനികലടുക്കുന്ന  ആളനിനച്ച്  കജമാലനി  ഭമാരസം  8  മണനിക്കൂര്  എന്നതച്ച്   9  മണനിക്കൂര്  ആകമാന്
പമാടനില.  അതച്ച് 7 മണനിക്കൂര് ആകമാന് പറകമമാ എന്നമാണച്ച് കനമാകകണതച്ച്. നനിരപമായ
സലങളനില്  300  മരകമന്നതച്ച്  കവണകമങനില്  400  മരസം  എന്നമാകമാസം.  പകക
വലനിയ  മലമടക്കുകേള്  ഉള്ള  സലങളനില്,  പ്രകതഖ്യകേനിചച്ച്  കതമാടസം  കമഖലകേളനില്
വനഖ്യമൃഗങള്  കേടനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അവനികട  400  റബ്ബര്  മരസം  ടമാപച്ച്
കചയ്യുന്നതനിനമായനി   കപമാകുകേ എന്നതച്ച്  വര്ഷങളമായനി  അനഭവനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന
ഒരു  ആനകൂലഖ്യത്തെനില്  നനിന്നച്ച്  അവകര  പുറകകേമാടച്ച്  കകേമാണകപമാകുന്നതമാണച്ച്.   അതുകകേമാണച്ച്
ബഹുമമാനകപട മനനി ഇകമാരഖ്യസം കൂടനി ശദ്ധനികകണതമാണച്ച്.

ശശ  .    എന്  .    ഷസംസുദ്ദേശന്:  ബഹുമമാനകപട മനനി റ്റനി.  പനി.  രമാമകൃഷ്ണനച്ച്  പകേരസം
ബഹുമമാനകപട  മനനി  ജനി.  സുധമാകേരന്  ബനില്  അവതരനിപനിച്ചു,  അകദ്ദേഹൈസം  ഇവനികട
ഇരനിക്കുനണച്ച്, ഞങള് പറയുന്നതച്ച് കകേള്ക്കുനമുണച്ച്. പമാകന്റെഷന് കകേമാര്പകറഷകന്റെ
വനിഷയസം പറയുകമമാള് അതുമമായനി ബനകപട മനനിമമാകരമാകകയുണമായനിരുകന്നങനില്
നന്നമായനിരുന  എന്നമാണച്ച്  ഞമാന്  ഉകദ്ദേശനിചതച്ച്.  ഞങള്  പമാകന്റെഷന്  കകേമാര്പകറഷനമമായനി
ബനകപട  വനിഷയസം  ഇവനികട  പറയുകമമാ  ഇലകയമാ  എന്നച്ച്  അവര്കറനിയനിലകലമാ.
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അവര് മകറ്റകന്തങനിലുസം പരനിപമാടനികേളമമായനി ബനകപടച്ച് കപമായതമായനിരനികമാസം. പകക
ഞങള് സൂചനിപനിച്ചു എനമമാതകമയുള്ളു. ബനകപട വകുപ്പുകേളകട മനനിമമാരമായ കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി, പമാകന്റെഷന് കകേമാര്പകറഷന് കഫമാറസ്റ്റുമമായനി ബനകപടതമാകണങനില് അതനികന്റെ
ആളകേകളമാകകയുണമായനിരുകന്നങനില്  ഇത്തെരത്തെനില്  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  അവകേമാശങള്
ലസംഘനികകപടുന്ന  സനിതനിവനികശഷമുണച്ച്  എന്നച്ച്  പറയുകമമാള്  അതച്ച്  അവര്
കകേള്ക്കുകേയമാകണങനില്  അവര്കച്ച്  അതനില്  ഇടകപടമാന്  സമാധനിക്കുസം.  അവരുകട
ഇടകപടല് കകേമാണച്ച് ഒരു കതമാഴനിലമാളനികച്ച് ആശന്വേമാസസം കേനിടനിയമാല് അതയുമമായനി.

ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷസംസശര് : സര്,........(ഹമകച്ച് ഓഫച്ച്)...........

ശശ  .    എന്  .    ഷസംസുദ്ദേശന്:  സര്,  ശശ.  ഷസംസശര്,  ശശ.  എസം.  എസം.  മണനികയ
കുറനികചമാനസം  ഞങള്കച്ച്  അഭനിപ്രമായ  വഖ്യതഖ്യമാസമനില.  മറ്റച്ച്  ചനിലരമാണച്ച്  അഭനിപ്രമായ
വഖ്യതഖ്യമാസസം പറഞ്ഞതച്ച്.

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  ബഹുമമാനകപട  മനനികയ  'ആശമാന്'  എന്നച്ച്
വനിളനികമാന് സമാധനിക്കുകമമാ?

മനി  .    കചയര്മമാന്:  സര്,  കതമാഴനിലമാളനി പ്രവര്ത്തെന രസംഗകത്തെ അനഭവത്തെനികന്റെ
അടനിസമാനത്തെനില്   ഗുരു എന്ന നനിലയമാണച്ച്  ആശമാന് എന്ന പ്രകയമാഗസം  വന്നതച്ച്.
അതനില് കതറ്റനില.

ശശ  .   എന്  .   ഷസംസുദ്ദേശന്: ബഹുമമാനകപട കചയര് എനനികച്ച് തന്ന കകേമാസംപനികമന്റെച്ച്
ഞമാന്  നഷകപടുത്തെമാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  കകേന  നനിര്കദ്ദേശത്തെനികന്റെ  അടനിസമാനത്തെനിലമാണച്ച്
ഇക്കൗ  മമാറ്റസം  വരുത്തുന്നതച്ച്.  കതമാഴനിലമാളനികകമത്തെനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഇന്നച്ച്  ഇവനികട
ചൂണനികമാണനികകപട പ്രശ്നങകളലമാസം  വച്ചുകകേമാണച്ച്  Industrial  Disputes  Act-ലുസം
Workmen  Compensation  Act-ലുസം  സസംസമാന  ഗവണകമന്റുകേള്കച്ച്  മമാറ്റസം
വരുത്തെമാനമാവന്ന  ഒരുപമാടച്ച്  കമഖലകേളണച്ച്.  ആ  കമഖലകേളനിലനിടകപടച്ച്  ഒരു  മമാറ്റസം
വരുത്തെമാന് കൂടനി ഇകതമാരു നനിമനിത്തെമമാകേണകമന്നച്ച് ചൂണനികമാണനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഇവനികട
പറഞ്ഞ  കഭദഗതനിയനില്  കസയനില്സനികന്റെ  കൂകട,  കസയനില്സനികന്റെ  കപ്രമാകമമാഷനച്ച്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  ജശവനകമാകര  ഉള്കപടുത്തുന്നതുകപമാകല, കസയനില്സച്ച്  ആന്റെച്ച്
സര്വശസച്ച്, ഒറ്റവമാകമാണച്ച്; ഇകതമാന്നനിചച്ച്  വകരണതമാണച്ച്.  ഒന്നനിചച്ച്  പറയുന്ന  കുകറ
വമാക്കുകേളണകലമാ. പണച്ച് അച്ചുകൂടസം പതമുണമായനിരുന്ന സമയത്തെച്ച്, ചനില വമാക്കുകേളകട
കൂടത്തെനില് ഒന്നനിചച്ച്  ഒറ്റ അചമായനിരനിക്കുകമന്നച്ച്  പറയമാറുണച്ച്.  മുന്പച്ച്  കദശമാഭനിമമാനനിയുസം
ചനനികേയുസം  തമ്മനിലുള്ള  ഒരു  തമമാശ  പറയമാറുണച്ച്.  കദശമാഭനിമമാനനിയനില്നനിന്നച്ച്
ചനനികേയനികലയച്ച് വനിളനിച്ചു, “സര്, ഇവനികട 'സഖമാവച്ച് ' 'സഖമാവച്ച് 'എന്നച്ച് എഴതനി  'സ'
എന്ന  അകരസം  കുറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്,  കുറചച്ച്  'സ'  ചനനികേയനില്  നനിന്നച്ച്  ഇകങമാടച്ച്
കകേമാടുത്തെയയണകമനസം   ചനനികേയനില് 'ജനമാബച്ച്' 'ജനമാബച്ച്'എന്നച്ച് എഴതനി 'ജ' എന്ന
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അകരസം  കുറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്,  കുറചച്ച്  'ജ'  കദശമാഭനിമമാനനിയനില്നനിന്നച്ച്  ചനനികേയനികലയച്ച്
കകേമാടുത്തെയയണസം”എന്നച്ച്  മുന്പച്ച്  കദശമാഭനിമമാനനിയുകടയുസം  ചനനികേയുകടയുസം  രണച്ച്
പതപ്രവര്ത്തെകേര്  പറഞ്ഞനിരുന്ന  ഒരു  തമമാശ  കകേടനിട്ടുണച്ച്.  ഇന്നച്ച്  അച്ചുകൂടങളനില,
അങകനയുള്ള  പതപ്രവര്ത്തെനവമനില,  എന്നച്ച്  പറഞ്ഞതുകപമാകല  ഇത്തെരസം
വനിഷയങളനികലമാകക  ഒരു  സമവമായമുണമാകകേണതുണച്ച്.  ഇന്നച്ച്  പണസം  കകേമാടുത്തെച്ച്
വമാങ്ങുന്നതച്ച്  സമാധനങള്  മമാതമല  കസവനങള്ക്കുസം  കൂടനിയമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്
'കസയനില്സച്ച് ആന്റെച്ച് സര്വശസച്ച്'  എന്നമാകനി മമാറ്റനിയമാല് നന്നമായനിരനിക്കുസം.  അകതമാകടമാപസം ഇക്കൗ
വകുപനില് കതമാഴനിലമാളനി  കകമത്തെനിനതകുന്ന  കേമാകലമാചനിതമമായ  പരനിഷമാരങള്കച്ച്
കനതൃതന്വേസം  നല്കേമാന് സര്കമാരുസം  ബനകപട ഡനിപമാര്ട്ടുകമന്റുസം  തയ്യേമാറമാകേണകമന്നച്ച്
സൂചനിപനിച്ചുകകേമാണച്ച് ഞമാന് എകന്റെ എളനിയ വമാക്കുകേള്  ഉപസസംഹൈരനിക്കുന.

ശശ  .    കഎ  .    ബനി  .    സതശഷച്ച്:  സര്,  2016-കല  വഖ്യമാവസമായനികേ  തര്കങള്
(കകേരള കഭദഗതനി) ബനില് ഒരു കസലകച്ച് കേമ്മനിറ്റനിയുകട പരനിഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന
2 (ബനി) നമര് കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

കകേരളത്തെനികല  ഇടതുപക  ജനമാധനിപതഖ്യ  മുന്നണനി  ഗവണകമന്റെച്ച്  ഏറ്റവസം
കേമാകലമാചനിതമമായ ഒരു കഭദഗതനിയമാണച്ച്  1947-കല വഖ്യവസമായ തര്കങള് ആകനില്
വരുത്തെനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്. കതമാഴനില് സസംരകണസം ലഭഖ്യമലമാത്തെ, കൂടമായ വനിലകപശലനിനച്ച്
അവസരസം  ലഭനികമാത്തെ  പതനിനമായനിരകണകനിനച്ച്   ആളകേള്  ഇക്കൗ  പറയകപടുന്ന
നനിര്വചനത്തെനില്കപടുന്നവരമാണച്ച്.  2001-കല  Indian  Bank  Associates  Vs.
Workmen  of  Syndicate  Bank  Deposit  Collectors  എന്ന  കകേസനില്  ബഹുമമാനകപട
സുപ്രശസം  കകേമാടതനി  കഡകപമാസനിറ്റച്ച്  കേളകകഴനികനയുസം  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  നനിര്വചനത്തെനില്
കപടുത്തെണകമന്നച്ച് ചൂണനികമാണനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആ വനിധനി കകേരളത്തെനികല പതനിനമായനിരകണകനിനച്ച്
കചറുപകമാരുള്കപകടയുള്ള ഇക്കൗ നനിര്വചനത്തെനില്കപടുന്ന ആളകേള്കച്ച് സസംരകണസം
നല്കുന്നതനിനനിടയമാക്കുസം.  1947-കല  വഖ്യവസമായ  തര്കങള്  ആകച്ച്  സന്വേമാഭമാവനികേമമായുസം
സമാര്വകദശശയമാടനിസമാനത്തെനില്  രൂപകപട്ടുവന്ന  ഒരു  കതമാഴനിലമാളനികകമ  കേമാഴപമാടനികന്റെ
സൃഷനിയമാണച്ച്.  കകേമാകളമാണനിയല്  കേമാലത്തുകപമാലുസം  അന്നകത്തെ  ഭരണകൂടങള്
കതമാഴനിലമാളനികകമ  നനിയമങള്  രൂപശകേരനികമാന്  നനിര്ബനനിതമമാകകപടനിരുനകവങനില്
ഇന്നച്ച്  ഇന്തഖ്യയനില് കേമാണുന്ന കേമാഴ  പല സസംസമാനങളനിലുസം  കതമാഴനിലമാളനി  വനിരുദ്ധ
നയങള്  അടനികചല്പനികമാന്  ശമനിക്കുന  എന്നതമാണച്ച്.  നമുകച്ച്  അറനിയമാവന്നതു
കപമാകല  ഒന്നമാസം  കലമാകേ  മഹൈമായുദ്ധത്തെനിനച്ച്  കശഷസം  കലമാകേകമമമാടുസം  രൂപകപട്ടുവന്ന
കതമാഴനിലമാളനികേളകട അസസംതൃപനിയുകടതമായ ഒരന്തരശകമുണച്ച്.  ആ അന്തരശകത്തെനില്
നനിന്നച്ച്  വനിടുതല്  കനടമാന്   കലമാകേകത്തെമമാടുമുള്ള കതമാഴനിലമാളനികേള്  നടത്തെനിയനിട്ടുള്ള
അതനിശക്തമമായ  മുകന്നറ്റങളകട  ചരനിതസം  നമുകച്ച്  മനസനിലമാകമാന്  കേഴനിയുസം.  മഹൈത്തെമായ
ഒകകമാബര്  വനിപവസം  പകേര്ന  നല്കുന്ന  ഊര്ജവസം  പടനിണനിയുകട  തതന്വേശമാസത്തെനിലൂകട
മഹൈമാനമായ കേമാറല് മമാര്കച്ച് അവതരനിപനിച ചനിന്തമാ പദ്ധതനികേളസം കലമാകേകത്തെമമാടുമുള്ള
കതമാഴനിലമാളനി  മുകന്നറ്റങള്കച്ച്  കേരുത്തു  പകേര്ന്നനിട്ടുണച്ച്.  അതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി
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ഇന്തഖ്യയനില് രൂപകപട്ടുവന്ന മദ്രമാസനികല സനികന്നഴച്ച്  യൂണനിയനസം അഹൈമ്മദമാബമാദനികല
വശകവഴച്ച് യൂണനിയനസം  1926-കല കട്രഡച്ച് യൂണനിയന് ആകനികലയച്ച് നയനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച്
നമുകച്ച്  മനസനിലമാകമാന്  കേഴനിയുസം.  ഇന്തഖ്യയനില്  അങകന  ഉയര്നവന്ന
കതമാഴനിലമാളനിവര്ഗ മുകന്നറ്റങള്കച്ച് കേമ്മറ്റ്യൂണനിസ്റ്റച്ച് പ്രസമാനവസം അതനികന്റെ കനതമാകളസം
കനതൃതന്വേസം  നല്കേനിയതുവഴനിയുണമായ  അസസംതൃപനിയനില്  നനിന്നമാണച്ച്  1930-കല  മശററ്റച്ച്
ഗൂഢമാകലമാചന  രൂപകപടതച്ച്  എന്നമാണച്ച്  ചരനിതകേമാരനമാര്  പറയുന്നതച്ച്.  അങകന
കകേമാകളമാണനിയല് ഭരണമാധനികേമാരനികേള്ക്കുകപമാലുസം  1947  ഏപ്രനിലനില് നനിലവനില് വന്ന
ഒരു  നനിയമസം  നടപമാകകണനിവനകവങനില്  ഇന്നച്ച്  ബനി.കജ.പനി.  ഇന്തഖ്യമാ  രമാജഖ്യത്തെച്ച്
ഭരണസം  കേയ്യേമാളകമമാള്  ഇക്കൗ  രമാജഖ്യകത്തെ  കതമാഴനില്  നനിയമങകളകയലമാസം  തകേനിടസം
മറനികമാനള്ള  ആസൂതനിതമമായ  ശമമമാണച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.  ഇന്തഖ്യയുകട  പ്രധമാനമനനി
പറയുന്നതച്ച്  ഇന്തഖ്യയനികല  കതമാഴനില്  നനിയമങകള  സമഗ്രമമായനി  മമാറ്റനിമറനികമാന്
കപമാകുന എന്നമാണച്ച്. അതനികന്റെ കടസ്റ്റച്ച് കഡമാസമാണച്ച് നമ്മള് രമാജസമാനനില് കേണതച്ച്.
രമാജസമാനനില്  കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച്  ബമാധകേമമായനിട്ടുള്ള  14  നനിയമങളമാണച്ച്  അവനിടകത്തെ
ഗവണകമന്റെച്ച്  കഭദഗതനിയനിലൂകട  മമാറ്റനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇവനികട  ചര്ച  കചയ്യുന്ന
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  ഡനിസറ്റ്യൂടച്ച്സച്ച്  ആകനികല  കസകന്  2(എ)  അവനികട  കഭദഗതനി
കചയ്യേകപടനിരനിക്കുന.  കസകന്  9  (ഡനി)  കഭദഗതനി  കചയ്തനിരനിക്കുന. 15  ശതമമാനസം
കതമാഴനിലമാളനികേളകണങനില്  ഒരു  സസംഘടന  അവകേമാശസം  ലഭഖ്യമമാകുകമന്ന  അവസ,
അതച്ച്  30  ശതമമാനസം കതമാഴനിലമാളനികേളകണങനികല സമാധഖ്യമമാകു എന്ന കഭദഗതനിയമാണച്ച്
അവനികട  വന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതുകപമാകലതകന്ന  കസകന്  25  (കകേ)-ല്  മമാറ്റസം
വന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതുകപമാകല ഫമാകറശസച്ച് ആകച്ച്,  കകേമാണട്രമാകച്ച് കലബര് ആകച്ച്,
അപ്രന്റെശസ്ഷനിപച്ച്  ആകച്ച്  എന്നനിവയനിലുസം  കഭദഗതനി  വരനികേയമാണച്ച്.  ഇക്കൗ  കഭദഗതനികേകളലമാസം
കതമാഴനിലമാളനി  വനിരുദ്ധമമാണച്ച്.  സസംതൃപമമായ  കതമാഴനിലമാളനി-ഉടമ  ബനമുള്ളയനിടത്തു
മമാതകമ  ലമാഭസം  സമാധഖ്യമമാകു  എന്നതച്ച്  കതളനിയനികകപടനിട്ടുള്ള  സതഖ്യമമാണച്ച്.  മൂലധനത്തെനിനച്ച്
മമാതമമായനി  വളരമാനസം  ലമാഭത്തെനികലയച്ച്  കുതനികമാനസം  കേഴനിയനിലമാകയന്നതച്ച്  കതളനിയനികകപട
ശമാസ സതഖ്യമമാണച്ച്.  ഇവനികട  ഏകേപകശയമമായനി  കകേമാര്പകററകേളകട  തമാല്പരഖ്യങള്
സസംരകനികമാന് കവണനി മമാതസം കതമാഴനില് നനിയമങള് കഭദഗതനി കചയ്യുകേ, കതമാഴനില്
നനിയമങള്  കകേമാണവരമാന്  ശമനിക്കുകേ;  ഇക്കൗ  ഒരു  കേമാലഘടത്തെനിലമാണച്ച്  കകേരളത്തെനികല
ഗവണകമന്റെച്ച്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  ഡനിസറ്റ്യൂടച്ച്സച്ച്  ആകനില്  കഭദഗതനി  കകേമാണവരുന്നതച്ച്
എന്നതച്ച്  വളകര  പ്രസമാവഖ്യമമാണച്ച്.  സസംതൃപമമായ  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  കശഷനിയുസം
കസവനവസം  ഉപകയമാഗനിചമാല്  അത്ഭുതങള്  സൃഷനികമാന്  സമാധനിക്കുകമന്നതനികന്റെ
ഒരുപമാടച്ച് ഉദമാഹൈരണങള് നമുകച്ച് കേമാണമാന് കേഴനിയുസം. 
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സസംതൃപരമായ  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  കശഷനിയുസം  കസവനവസം  ഉപകയമാഗനിചമാല്
അത്ഭുതങള് സൃഷനികമാന് പറസം എനള്ളതനികന്റെ ഒരുപമാടച്ച് ഉദമാഹൈരണങള് നമുകച്ച് കേമാണമാന്
കേഴനിയുസം.  രണ ദനിവസസംമുമച്ച്  തനിരുവനന്തപുരത്തെച്ച്  ആറകേമാല് കപമാങമാലയമായനിരുന.
ആറകേമാല് കപമാങമാല കേഴനിഞ്ഞച്ച് രണ മണനിക്കൂറനിനകേസം തനിരുവനന്തപുരസം നഗരകത്തെ
മകനമാഹൈരമമായ നഗരമമാകനി പുനധഃസമാപനികമാന്, മമാലനിനഖ്യങള് നശകമാന് ഇവനിടകത്തെ
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കതമാഴനിലമാളനികേള് പ്രകേടമമാകനിയ മകനമാഭമാവസം, അവരുകട കേഴനിവച്ച് കദശശയ മമാധഖ്യമങള്
കപമാലുസം  പ്രകേശര്ത്തെനിചതമാണച്ച്.  സസംതൃപമമായ  ഒരു  മമാനസനികേമാവസ  കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച്
സസംഭമാവന  കചയ്യേമാന്  കേഴനിഞ്ഞമാല്  അവരുകട  കശഷനി  ഉപകയമാഗകപടുത്തെമാന്  പറസം
എന്നതനിനച്ച് നനിരവധനി ഉദമാഹൈരണങളണച്ച്.  കകേരളത്തെനികല ഇടതുപക ജനമാധനിപതഖ്യ
മുന്നണനി ഗവണകമന്റെച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ആറച്ച് മമാസമമായനി എടുത്തെനിട്ടുള്ള സമശപനങള് വളകര
പ്രതശകമാനനിര്ഭരവസം  ആകവശഭരനിതവമമാണച്ച്.  ഇവനികട  സസംതൃപമമായ  കപമാതുജന-
കതമാഴനിലമാളനി  ബനസം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണച്ച്  ഈ  സര്കമാര്
എന്നച്ച് കതളനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേരളത്തെനില്  കതമാഴനിലമാളനികേകള  പ്രതനിനമായകേനമാരമായനി  ചനിതശകേരനിച്ചുകകേമാണച്ച്
ജനങളകട  ശത്രുഭമാഗത്തെച്ച്  നനില്ക്കുന്നവരമാണച്ച്  എന്നച്ച്  വഖ്യമാഖഖ്യമാനനികമാനള്ള ആസൂതനിതമമായ
ശമങള്  പലകപമാഴമുണമായനിട്ടുണച്ച്.  എന്നമാല്  ഇത്തെരസം  അസസംതൃപനികേളസം  സസംശയങളസം
നനിവമാരണസം  കചയ്യേമാന്  കവണനി  ഗവണകമന്റെച്ച്  ആരസംഭനിച  കകേമാള്  കസന്റെറുകേളകട
പ്രവര്ത്തെനസം ഉകദ്ദേശനിച ഫലസം കചയ്യുനണച്ച് എന്നമാണച്ച് മനസനിലമാകമാന് സമാധനിചതച്ച്.
ഇത്തെരസം കസന്റെറുകേള് മുഖമാന്തരസം  905  പരമാതനികേളമാണച്ച് സന്വേശകേരനികമാന് കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.
അതനില്  75  ശതമമാനസം  പരമാതനികേള്ക്കുസം തശര്പ്പുകേല്പനികമാനസം  4516  അകനന്വേഷണങള്കച്ച്
സസംശയനനിവമാരണമുണമാകമാനസം  കേഴനിഞ്ഞു  എന്നതച്ച്  കകേരളത്തെനികല  കതമാഴനില്
രസംഗകത്തെ ഒരു പുകരമാഗമനപരമമായ ചുവടുവയ്പമാണച്ച്.

ഇതര സസംസമാന കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച് കമഡനികല് കേഖ്യമാമ്പുകേള് ആരസംഭനികമാന്
50  ലകസം രൂപ ബഡ്ജറ്റനില് നശകനിവയമാന് കേഴനിഞ്ഞതച്ച് ഒരു പുതനിയ തുടകസംതകന്നയമാണച്ച്.
അങകന  44  കമഡനികല്  കേഖ്യമാമ്പുകേള്  കേഴനിഞ്ഞ  ആറച്ച്  മമാസകമാലത്തെനിനനിടയനില്
കകേരളത്തെനില് നടപമാകമാന് കേഴനിഞ്ഞു  എന്നതുസം ഓര്മ്മനികകപകടണതുണച്ച്.  കവതന
സുരകമാ  പദ്ധതനി  വഴനി  544  സമാപനങളനില്  നനിനസം  30,000  കതമാഴനിലമാളനികേള്കമായനി
180.24 കകേമാടനി രൂപ വനിതരണസം കചയ്യേമാന് കേഴനിഞ്ഞു. 1947-കല Industrial Disputes
Act  അനനിവമാരഖ്യമമായ അര്ത്ഥത്തെനില്,  കേമാകലമാചനിതമമായനി,  ഒരുപമാടച്ച്  കചറുപകമാകര
ഉള്കപടുത്തെനികകമാണച്ച് കഭദഗതനി കചയ്യേമാനള്ള ഈ പ്രകമയകത്തെ ഞമാന് പനിന്തുണയന.

കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
ഈ ബനില് സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനികച്ച് അയയണകമന്ന പ്രകമയസം അവതരനിപനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.
സഭയനില് ചനില മനിനനികസ്റ്റഴച്ച് ഇല എന്ന പരമാതനി വന. ആ പ്രശ്നങകളലമാസം ബഡ്ജറ്റച്ച്
ചര്ചയനില് സജശവമമായനി ഉന്നയനികമാവന്നതമാണച്ച്. 14  വര്ഷസം കകേനസം ആവശഖ്യകപടനിട്ടുസം ഈ
കഭദഗതനി  ഇവനികട  കകേമാണവന്നനില എന്നതമാണച്ച്  എടുത്തുപറയമാനള്ള ഒരു കേമാരഖ്യസം.
2003  നവസംബറനില്  കകേനസം  ആവശഖ്യകപടതനികന  തുടര്ന്നച്ച്   2007-ലുസം  2012-ലുസം  ബനില്
കകേമാണവകന്നങനിലുസം  ലമാപമായനി  കപമാകുകേയമാണച്ച്  കചയ്തതച്ച്.  ഇതയുസം  പ്രധമാനകപട
കേമാരഖ്യമമാകണന്നച്ച്  ബഹുമമാനകപട  കമമര്മമാര്  പറയുകമമാള്  14  വര്ഷമമായനി  ഇതച്ച്
കകേമാണവന്നനില. 2016-ല് ഇതച്ച്  പ്രസനിദ്ധശകേരനിച്ചു, 2017-ല് ഈ ബനിലനികനക്കുറനിചച്ച്
ചര്ച കചയ്യുകേയമാണച്ച്. ഈ സഭയനില് തകന്ന ചര്ച കചയ്തച്ച് പമാസമാകമാന് കേഴനിയുസം.
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കതമാഴനിലമാളനി എന്ന കേമാറ്റഗറനിയനില് ഉള്കപടുത്തെമാന് പമാടനിലമാത്തെവകരപറ്റനി ഈ
നനിയമത്തെനില് പ്രകതഖ്യകേസം പറയുനണച്ച്.  കേരകസന,  കവഖ്യമാമകസന,  നമാവനികേകസന,  കപമാലശസച്ച്,
ജയനില്,  മമാകനജശരനിയല്  കപമാസ്റ്റനിലുള്ളവര്,  അഡനിനനികസ്ട്രകറ്റഴച്ച്  മുതലമായവകരമാകകയുണച്ച്.
കമല്കനമാടകമാരകനന്ന  നനിലയനില്  10000  രൂപയനില്  കേവനിഞ്ഞ  കൂലനി  വമാങ്ങുന്നവരമാരുസം
ഇതനില്  ഉള്കപടനില.  അതനില്കപടമാത്തെവകരലമാസം  ഇകപമാള്  വര്കച്ച്കമന്  ആണച്ച്.
ശശ. എസം. ഉമ്മര് സസംസമാരനിചതുകമലമാസം വര്കച്ച്കമന് എന്നതനില് ഉള്കപടുന്നതമാണച്ച്. എന്നമാല്
മനിനനിമസം കവജസച്ച് ഇലമാത്തെ കേമാരഖ്യകത്തെക്കുറനിചമാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്.  അതച്ച് കവകറ ചര്ച
കചയ്യുസം.  പകക മമാകനജശരനിയല് കകേഡറമാകണന്നച്ച് കതറ്റനിദ്ധരനിചച്ച്  കസയനില് കപ്രമാകമമാകടഴനികന
ഒഴനിവമാകനിയനിരുന.  അതമാണച്ച് കകേനഗവണകമന്റെച്ച്  2003-ല് ഇവകര ഉള്കപടുത്തുന്ന
കേമാരഖ്യസം  അറനിയനികണകമന്നച്ച്  സസംസമാന ഗവണകമന്റെനികനമാടച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.  എന്നമാല്
നമ്മള്  അറനിയനിചനില.  പകക,  അതനിനമുമ്പുതകന്ന  1989-ല്  പശനിമ  ബസംഗമാള്
ഗവണകമന്റെച്ച് ഇതച്ച് പമാസമാകനി. അതമായതച്ച് കതമാഴനിലമാളനികേളമായനി ഉള്കപടുത്തെണകമന്നച്ച്
പറഞ്ഞവരുകട  കൂടത്തെനില്  'അകലങനില്  വനില്പനകയ  കപ്രമാതമാഹൈനിപനിക്കുന്ന  ഏകതങനിലുസം
പ്രവൃത്തെനി കചയ്യുന്നവകരമാ' എന കൂടനി കചര്കണസം. അകപമാള് അവര് കൂടനി കതമാഴനിലമാളനി ആകുസം,
ഈ പറയുന്ന വര്കച്ച്കമന് കവജസുസം കകേമാമന്കസഷനകമമാകക കേനിട്ടുന്നവരുകട കൂടത്തെനില്
അവരുസം ഉള്കപടുസം.  ഇതമാണച്ച് ഇതനികന്റെ ഉകദ്ദേശഖ്യസം.  മറ്റച്ച് കേമാരഖ്യങകളമാനസം ഇതനിലനില.
കകേനസം നനിര്കദ്ദേശനിചതനികന്റെ അടനിസമാനത്തെനിലമാണച്ച് ഇത്തെരത്തെനില് മമാറ്റങള് വന്നതച്ച്.
കേണകേറന്റെച്ച് ലനിസ്റ്റമായതനിനമാല് കകേനത്തെനിനസം സസംസമാനത്തെനിനസം നനിയമസം കകേമാണവരമാനമാകുസം.
കകേനസം  ഈ  നനിയമസം  കകേമാണവന്നമാല്  പനികന്ന  അതമാണച്ച്  പ്രനിന്സനിപല്  നനിയമസം.
അതച്ച് എലമാവര്ക്കുസം അറനിവള്ളതമാണച്ച്. ഇതുമമാതകമ നമുകച്ച് കചയ്യേമാന് കേഴനിയുകേയുള.
ശശ. എന്. ഷസംസുദ്ദേശന് പറഞ്ഞ കേമാരഖ്യങകളലമാസം പുതനിയ നനിയമമമായനി കകേമാണവരമാന്
നമുകച്ച് സന്വേമാതനഖ്യമുണച്ച്.  അകതലമാസം ആ തരത്തെനില് കേമാണണകമന്നച്ച് പറയുകേയമാണച്ച്.
സശകേളകട കതമാഴനില് സുരക, ബമാലകവല, ഇവകയമാനസം ഈ കഭദഗതനിയനില് വരനില.
ഇകതലമാസം വനിപുലമമായ കതമാഴനില് സദമാചമാരത്തെനികന്റെ പ്രശ്നമമാണച്ച്.  അകതക്കുറനിചച്ച് ബഡ്ജറ്റനില്
ചര്ച  കചയ്യേമാസം,  ആവശഖ്യമമായ  നനിയമനനിര്മ്മമാണസം  കകേമാണവരമാസം.  അകമാരഖ്യത്തെനില്
കകേരളത്തെനിനച്ച്  മുന്കേകയ്യേടുകമാന് സമാധനിക്കുസം.  പമാകന്റെഷന് കകേമാര്പകറഷകന്റെ കേമാരഖ്യസം
പനിന്നശടച്ച്  ചര്ച കചയ്യേമാസം.  ഇതയുസം കേമാരഖ്യമമാണച്ച് പറയമാനള്ളതച്ച്.  ഇതനികന്റെ അടനിസമാനത്തെനില്
ഈ ബനില് സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനിയുകട പരനിഗണനയച്ച് അയയണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

മനി  .   കചയര്മമാന്:  ശശ. എന്. ഷസംസുദ്ദേശന് അങയുകട  1 (എ) നമര് കഭദഗതനി
പ്രസച്ച് കചയ്യുനകണമാ?

ശശ  .   എന്  .   ഷസംസുദ്ദേശന് : സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചയ്യുന്നനില.

മനി  .   കചയര്മമാന് : കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  ഐ.  ബനി.  സതശഷച്ച്,  അങയുകട  2(ബനി)  നമര്  കഭദഗതനി  പ്രസച്ച്
കചയ്യുനകണമാ? 
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ശശ  .   ഐ  .  ബനി  .   സതശഷച്ച്: സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചയ്യുന്നനില.

മനി  .   കചയര്മമാന് : കഭദഗതനി സഭയുകട അനമതനികയമാകട പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

2016-കല  വഖ്യമാവസമായനികേ  തര്കങള്  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്
വനിദബച്ഛക്തനിയുസം കതമാഴനിലുസം കതമാഴനിലമാളനികകമവസം സസംബനനിച സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനി VII-കന്റെ
പരനിഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന പ്രകമയകത്തെ 

അനകൂലനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........

പ്രകമയസം  സഭ  അസംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.   ബനില്  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനി  VII-കന്റെ
പരനിഗണനയച്ച് അയയന.

(ii) 2016-  കല ഏറ്റവസം കുറഞ്ഞ കൂലനി   (  കകേരള കഭദഗതനി  )   ബനില്

കതമാഴനിലുസം എഹകസുസം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം
വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ജനി സുധമാകേരന്): സര്, 2016-കല ഏറ്റവസം കുറഞ്ഞ കൂലനി (കകേരള
കഭദഗതനി) ബനില് ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

മനി  .   കചയര്മമാന് : ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന.

കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    ജനി സുധമാകേരന്  ):  സര്, 2016-കല
ഏറ്റവസം  കുറഞ്ഞ  കൂലനി  (കകേരള  കഭദഗതനി) ബനില്  വനിദബച്ഛക്തനിയുസം  കതമാഴനിലുസം
കതമാഴനിലമാളനികകമവസം  സസംബനനിച  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനി  VII-കന്റെ പരനിഗണനയച്ച്
അയയണകമന്ന പ്രകമയസം അവതരനിപനിക്കുന.

ഹവദബതനി വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എസം  .    എസം  .    മണനി):  സര്,  ഞമാന് പ്രകമയകത്തെ
പനിന്തമാങ്ങുന.

കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
ഇതച്ച്  ബനിടശഷച്ച്  ഇന്ഡഖ്യയനില്  തകന്ന  1928-കല  ഇന്റെര്നമാഷണല്  കലബര്
ഓര്ഗഹനകസഷകന്റെ നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേമാരസം ജനശവയനില് നടന്ന  കകേമാണഫറന്സനികല
അജണയനില് ഉള്കപടുത്തെനിയമാണച്ച് ഇകമാരഖ്യങള് അസംഗരമാജഖ്യങള് നടപമാകനിയതച്ച്.
1947-ല്  ഡല്ഹൈനിയനില് കചര്ന്ന ഏഷഖ്യന് കകേമാണഫറന്സനില് ഇതച്ച് പ്രമാബലഖ്യത്തെനില്
വരുത്തെമാന് ആവശഖ്യകപട്ടു. അതനസരനിചച്ച് സന്വേതന ഇന്ഡഖ്യ 1948-ല് മനിനനിമസം കവജസച്ച്
ആകച്ച് പമാസമാക്കുകേയുസം  15-3-1948-ല് ഗവര്ണര് അസന്റെച്ച് കകേമാടുക്കുകേയുസം കചയ.  

ഇതനില്  അകമന്റെച്ച്കമന്റെച്ച്  വരുന്നതച്ച്  കകേന  നനിയമത്തെനികന്റെ  കസകന്  20(1)-ലമാണച്ച്.
അവനികടയമാണച്ച്  റശ-ഇകമഴച്ച്കമന്റെനിനള്ള  കകയനിസംസച്ച്  വരുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  പ്രകേമാരസം
സസംസമാനത്തെച്ച് ഇതച്ച് കസറ്റനില് കചകയ്യേണ ഉന്നതമാധനികേമാരനി കലബര് കേമ്മശഷണറമാണച്ച്.
അകദ്ദേഹൈത്തെനിനച്ച്  ഇകതലമാസം  കസറ്റനില്  കചയ്യേമാന്  കേഴനിയുന്നനില.  പരമാതനികേളകട  പ്രളയമമാണച്ച്.
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അതുകകേമാണച്ച്  കജമായനിന്റെച്ച്  കലബര്  കേമ്മശഷണര്മമാര്കച്ച്  അതനിനള്ള  അധനികേമാരസം
കകേമാടുക്കുകേയമാണച്ച്.  ഏഴച്ച്  കജമായനിന്റെച്ച്  കലബര് കേമ്മശഷണര്മമാരുണച്ച്.  ചനില കജമായനിന്റെച്ച്
കലബര്  കേമ്മശഷണര്മമാര്കച്ച്   നമാലച്ച്  ജനിലകേളസം  ചനിലര്കച്ച്  രണസം  ചനിലര്കച്ച്  ഒരു
ജനിലയുകമമാകകയമായനി  അധനികേമാരസം  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കജമായനിന്റെച്ച്  കലബര്
കേമ്മശഷണര്  പദവനിയനില്  കുറയമാത്തെ  ഉകദഖ്യമാഗസര്ക്കുകൂടനി  ഇതുസസംബനനിച്ചുള്ള
തര്കങള് തശര്പമാകമാനള്ള അധനികേമാരസം കകേമാടുക്കുകേയമാണച്ച്.

കസകന്  20 (4)-ല്  (4)-ാം ഉപവകുപനില്,  അമതച്ച്  രൂപയമാണച്ച്  ഹഫന്.
കതമാഴനിലമാളനികേള് ആകരങനിലുസം കതറ്റമായനി  റശ-ഇകമഴച്ച്കമന്റെനിനള്ള കകയനിസം  ഉന്നയനിചച്ച്
കേബളനിപനിക്കുകേയമാകണങനില്  “50”  രൂപ  ഹഫനണച്ച്.  അതച്ച്   "ആയനിരസം  രൂപ"  യമാകനി
വര്ദ്ധനിപനികണകമനള്ളതമാണച്ച് കഭദഗതനി.

(5)-ാം ഉപവകുപനികല (ബനി)-യനില് മജനികസ്ട്രറ്റമാണച്ച് ഇകതലമാസം കകേടച്ച് തശരുമമാനനി
കകണതച്ച്.  മജനികസ്ട്രറ്റനിനച്ച്  കകേമാടതനിയനികല  തനിരകച്ച്  കേമാരണസം  ഇതനികനലമാസം  കേമാലതമാമസസം
വരുന.  അതുകകേമാണച്ച് മജനികസ്ട്രറ്റനികനമാ റവനബ റനികവറനി അധനികേമാരനികകമാ തശര്പച്ച് കേല്പനികമാസം.
അതമായതച്ച്  ഭൂനനികുതനി  കപമാകല  കുടനിശനികേ  ഈടമാകമാസം  എനള്ളതമാണച്ച്  കദദഗതനി.
കനരകത്തെ ഒരു മജനികസ്ട്രറ്റനിനച്ച് കേനിട്ടുന്ന പരമാതനി അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ പരനിധനിയനിലകലങനില്
അടുത്തെ  മജനികസ്ട്രറ്റനിനച്ച്  അയയമാകന  പറകേയുള്ളു.  ഇകപമാള്  മജനികസ്ട്രറ്റനിനസം  റവനറ്റ്യൂ
അധനികേമാരനിക്കുസം  കകേള്കമാകമനള്ളതുകകേമാണച്ച്  വളകര  കവഗത്തെനില്  ഇതച്ച്  കസറ്റനില്
കചയ്യേമാന് കേഴനിയുസം എന്നതമാണച്ച് കനടസം.

കസകന്  22-ലമാണച്ച് മൂന്നമാമകത്തെ കഭദഗതനി.  അതനില് ഉടമ മനിനനിമസം കവജസച്ച്
കകേമാടുക്കുന്നനികലങനില്  “500”രൂപ  ഹഫന്  ആയനിരുന്നതച്ച്  “5000”രൂപയമാകനി  മമാറ്റനി.
കസകന്  22  (എ)-യനില്  ഇതനികലമാനസം  പറയമാത്തെ  ഏകതങനിലുസം  തരത്തെനിലുള്ള
മനിനനിമസം  കവജസച്ച്  കകേമാടുക്കുന്നനികലങനില്  ഇകപമാള്  ഹഫന്  “500”  രൂപയമായനിരുന്നതച്ച്
“5000”  രൂപയമാകനി മമാറ്റനി  എനള്ളതമാണച്ച്.  2015-ല് ഗവണകമന്റെച്ച്  ഈ ബനില്
പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിരുന.  അതമാണച്ച് ഇകപമാള് പുതുകനി വശണസം പ്രഖഖ്യമാപനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ബനിലനികന്റെ  ഘടനയനില്  യമാകതമാരു  മമാറ്റവസം  വരുത്തെനിയനിടനില.  അതുകകേമാണച്ച്  അതച്ച്
വനിശദമമായനി ചര്ച കചയ്തച്ച് സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനികച്ച് അയയണകമന്നമാണച്ച് പറയമാനള്ളതച്ച്.

ശശ  .    കകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരശനമാഥന്:  സര്,  2016-കല  ഏറ്റവസം  കുറഞ്ഞ  കൂലനി
(കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്  കപമാതുജനമാഭനിപ്രമായസം  ആരമായുന്നതനിനമായനി  31-3-2017
വകര സര്ക്കുകലറ്റച്ച് കചയ്യേണകമന്ന  കഭദഗതനി ഞമാന് അവതനിരനിപനിക്കുന.

(അദ്ധഖ്യകകവദനിയനില് മനി. സശകര്)

ഞമാന്  കപമാതുകവ  മനിതതന്വേസം  പമാലനിക്കുന്ന  ആളമാണച്ച്.  അങയുകട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേമാരസം
നനിശനിത സമയത്തെനിനകേത്തെച്ച് തകന്ന ഇതച്ച് പൂര്ത്തെനിയമാക്കുന്നതമാണച്ച്. സഭയനിലുള്ള പല
ആളകേകളയുസംകപമാകല ഞമാന് കലബര് കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തെനികചമാ, കട്രഡച്ച് യൂണനിയന്
രസംഗത്തെച്ച്  നനികന്നമാ  വന്നതല.  എനനികച്ച്  കലബറുമമായനിട്ടുള്ള  ബനസം  എസം.ബനി.എ.
കചയ്യുകമമാള് കസഷഖ്യഹലസച്ച് കചയ്തതച്ച് എചച്ച്.ആര്. (ഹൈറ്റ്യൂമന് റനികസമാഴച്ച്)  ആയനിരുന
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എന്നതമാണച്ച്. എചച്ച്.ആര്. കസഷഖ്യഹലസച്ച് കചയ്തതുകകേമാണച്ച് ഇന്നച്ച് ചര്ച കചയ്യേകപടുന്ന
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് ഡനിസറ്റ്യൂടച്ച്സച്ച്  ആക്ടുസം  മനിനനിമസം  കവജസച്ച്  ആക്ടുസം  വര്കകഴച്ച്  കകേമാമന്കസഷന്
ആക്ടുകമലമാസം  പഠനികമാനസം,  അകതമാകടമാപസം  എസം.എല്.എ.  ആവന്നതനിനച്ച്  മുമച്ച്  കജമാലനിയുകട
ഭമാഗമമായനി ഇന്തഖ്യയനികല തകന്ന ഏറ്റവസം പ്രധമാനകപട ഖനനി കമഖലകേളമായ ധന്ബമാദച്ച്,
ജസംഷഡ്പൂര് ഇവനിടങളനികലമാകക കപമാകേമാനസം ഹമനനില് കപമായനി ഒരു ദനിവസസം പണനി
കചയ്യുന്നവകര കേണപഠനികമാനസം  'ഐ.ടനി.'  കമഖലയനില് കജമാലനികചയ്യേമാനമുള്ള ഭമാഗഖ്യസം
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആ എകേച്ച് സശരനിയന്സനില് നനിന്നച്ച് ഈ ചര്ചകയ പരനികപമാഷനിപനികമാന്
കേഴനിയുകമന്നമാണച്ച്  എകന്റെ  വനിശന്വേമാസസം.  കനരകത്തെ  പറഞ്ഞതുകപമാകല  നമ്മള്  ചര്ച
കചയ്യുന്നതച്ച് കേമാലനികേ പ്രസക്തനിയുള്ള ബനിലകേളമാണച്ച്.  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് ഡനിസറ്റ്യൂടച്ച് ആക്ടുസം
മനിനനിമസം കവജസച്ച് ആക്ടുസം എലമാസം തകന്ന ബനിടശഷച്ച് ഭരണകേമാലകത്തെമാ,  അതകലങനില്
അതനികന്റെ  അവസമാന  പമാദത്തെനികലമാ  ആയനിരനിക്കുസം  വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.   അതനിനകശഷസം
സതന്വേരമമായ  അകമന്റെച്ച്കമന്റെച്ച്സച്ച്  വന്നനിട്ടുകണങനിലുസം  ഏകതമാരു  ഹമന്ഡ്കസറ്റനിലമാണച്ച്
ഈ നനിയമങള് എഴതനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച് എനള്ളതമാണച്ച് നമ്മള് മനസനിലമാകകണതച്ച്.
ഒരുപകക  കകേമാകളമാണനിയല്  ഹമന്ഡ്കസറ്റച്ച്  അകലങനില്  മമാനഫമാക്ചറനിസംഗച്ച്  രസംഗത്തെച്ച്
ഏറ്റവസം കൂടുതല് ആളകേള് കജമാലനി കചയ്തനിരുന്ന സമയത്തെച്ച് എഴതനിയ ബനിലകേളമാണച്ച്
ഇതച്ച്  ഓകരമാനസം.  ഇന്നകത്തെ കട്രഡച്ച്  യൂണനിയന് സസംസമാരസം കേമാണുകേയമാകണങനികലമാ
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  കമഖല  കനമാക്കുകേയമാകണങനികലമാ  ഇന്തഖ്യയനില്  ഏറ്റവസം  കൂടുതല്
ആളകേള് കജമാലനികചയ്യുന്നതച്ച് സര്വശസച്ച് കമഖലയനിലമാണച്ച്. 60 ശതമമാനസം ജനി.ഡനി.പനി.
വരുന്നതച്ച്  സര്വശസച്ച്  കമഖലയനില്  നനിന്നമാണച്ച്.  മമാനഫമാക്ചറനിസംഗച്ച്  കസകറനില്  നനിനള്ള
വരുമമാനസം 20 ശതമമാനത്തെനില് തമാകഴയമാണച്ച്. അങകനയുള്ള സമയത്തെച്ച് കേമാലത്തെനിന
നസൃതമമായനി ഈ  നനിയമങളസം  മമാറണസം  എന്ന  അഭനിപ്രമായകമാരനമാണച്ച്  ഞമാന്.
മനിനനിമസം  കവജസച്ച്  ആകനികനക്കുറനിചച്ച്  പറയുകമമാള്  നമ്മുകട  നമാടനികല  കലബര്  കപ്രമാഹഫല്
പരനികശമാധനിചമാല്  90 ശതമമാനസം ആളകേളസം അസസംഘടനിത കമഖലയനിലമാണച്ച് കജമാലനി
കചയ്യുന്നകതന്നച്ച്  കേമാണമാന്  സമാധനിക്കുസം.  പത്തെച്ച്  ശതമമാനസം  ആളകേള്  മമാതമമാണച്ച്
സസംഘടനിത  കമഖലയനില്  അകലങനില്  ഓര്ഗഹനസ്ഡച്ച്  കസകറനില്  കജമാലനി  കചയ്യുന്നതച്ച്.
ഇനള്ള നനിയമങള്,  കട്രഡച്ച്  യൂണനിയന് ആകച്ച്,  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് ഡനിസറ്റ്യൂടച്ച്സച്ച് ആകച്ച്,
വര്കച്ച്കമന് കകേമാമന്കസഷന് ആകച്ച്  ഇകതമാകകയുസം ആപ്ളനികബനിള് ആവന്നതച്ച്
കകേവലസം പത്തെച്ച് ശതമമാനസം സസംഘടനിത കമഖലയനികല ആളകേള്കമാണച്ച്.  നമ്മുകട ചുറസം
കനമാകനിയമാല്  വലനിയ  മമാളകേളനിലുസം  കചറനിയ  കേടകേളനിലുസം  കേണസ്ട്രകന്  ഹസറ്റനിലു
കമമാകകയുള്ള  ആളകേകളകപമാകല  ഇന്തഖ്യയനികല  90  ശതമമാനസം  ആളകേള്ക്കുസം
ആപ്ളനികബനിളമാകുന്ന  ചനില  നനിയമങളനികലമാന്നമാണച്ച്  മനിനനിമസം  കവജസച്ച്  ആകച്ച്.
ആകനികന്റെ ഡശകറ്റയനില്സച്ച്  ബഹുമമാനകപട മനനി പറഞ്ഞു കേഴനിഞ്ഞു.  കകേരളത്തെനില്
പലയനിടത്തുസം,  മനിനനിമസം  കൂലനി  കകേമാടുക്കുനകണന്ന  വനിശന്വേമാസസം  നമുക്കുകണങനിലുസം
അതനിനള്ള  കരഖകേളകണങനിലുസം  പലയനിടത്തുസം  കതമാഴനില്  ധന്വേസംസനങള്  നടക്കുനകണന്നതച്ച്
ഇവനികട ബഹുമമാനകപട കമമര്മമാര് തകന്ന ചര്ചയനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  ഞമാന്
എകന്റെകയമാരു കപഴണല് ഉദമാഹൈരണസം പറയമാസം. തടനികുറയമാനമായനി  അടുത്തെ കേമാലത്തെച്ച്
എകന്റെ  വശടനിനടുത്തുള്ള  ഒരു  ജനിസംകനഷഖ്യത്തെനില്  ഞമാന്  കപമാകേമാറുണമായനിരുന.
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അവനിടകത്തെ കട്രയനിനര്മമാരനില് എകന്റെ മണ്ഡലത്തെനില് നനിനള്ളവരുമുണച്ച്.  അവകരമാടച്ച്
ഓഫ്ഹൈമാന്ഡമായനി  സസംസമാരനിചകപമാള്  മനസനിലമാകമാന്  കേഴനിഞ്ഞതച്ച്,  രമാവനികല
6.00  മണനികച്ച്  മുമച്ച്  വന്നച്ച്  പമാടനികന്റെ  തമാളത്തെനികനമാത്തെച്ച്  പരനിശശലനിപനിക്കുന്ന
തനിരുവനന്തപുരകത്തെ  വന്കേനിട  ജനിമ്മുകേളനികല  മനിടുകന്മമാരമായ  കട്രയനിനര്മമാര്കച്ച്
കേനിട്ടുന്ന ശമളസം അറനിഞ്ഞമാല് നമ്മള് കഞട്ടുസം.  പല ആളകേള്ക്കുസം 5000  രൂപയനില്
തമാകഴയമാണച്ച് വരുമമാനസം.  ആഴയനില് ഒരു ദനിവസസം കപമാലുസം വനിശമമനിലമാകത ഒമതച്ച്
മണനിക്കൂകറമാളസം  വര്കച്ച്  കചയ്യുന്നവര്കമാണച്ച്  ഈ  ശമളസം.  അതുകപമാകല
തുണനികടയനിലുസം  മറമുള്ള  കതമാഴനില്  ധന്വേസംസനങള്  ഇവനികട  കനരകത്തെ  ചര്ച
കചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  മനിനനിമസം  കവജസച്ച്  ആകച്ച്  ഇവനിടങളനികലമാകക  എതമമാതസം
പ്രമാകയമാഗനികേമമാകണന്നച്ച് കപമാതുസമൂഹൈസം ചര്ച കചകയ്യേണതമാണച്ച്.  അകതമാകടമാപസം ഈ
ആകച്ച്  ആപ്ളനികബനിളലമാത്തെ ഒരു പ്രധമാനകപട  കമഖല  അണ  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂള്
ടശകചഴമമായനി ബനകപടതമാണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ സര്കമാരനികന്റെ കേമാലത്തെച്ച് അണഎയ്ഡഡച്ച്
കമഖലയനിലുള്ള  കതമാഴനില്  ധന്വേസംസനങളനില്  ഇടകപടുകമമാള്  എനനികച്ച്  മനസനിലമാകമാന്
സമാധനിചതച്ച്,  ടനി  കമഖലയനില്  കജമാലനി  കചയ്യുന്നവര്  മനിനനിമസം  കവജസച്ച്  ആകനികന്റെ
പര്വറ്റ്യൂവനില് വരുന്നനില എന്നകേമാരണസം പറഞ്ഞമാണച്ച്  അവര്കച്ച്  നശതനി  ലഭനികമാകത
കപമായനിട്ടുള്ളതച്ച്  എന്നമാണച്ച്.   അതുകപമാകല  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കമാരനികന്റെ  കേമാലത്തെച്ച്
കസവന-കവതന  അവകേമാശ  ബനിലനികലയള്ള  ചര്ചകേളസം  നടന്നനിരുന.  അതുസസംബനനിച്ചുസം
കൂടുതല്  ഊര്ജനിതമമായ  ചര്ചകേള്  വകരണനിയനിരനിക്കുന.  ഇവനികട  പറഞ്ഞ
അകമന്റെച്ച്കമന്റുകേകളക്കുറനിചച്ച്  ബഹുമമാനകപട  മനനിയുസം  സസംസമാരനിചതമാണച്ച്.  അകദ്ദേഹൈസം
പറഞ്ഞതുകപമാകല ഇതച്ച് അല്പസംമുമച്ച് വകരണ കേമാരഖ്യങളമായനിരുന. മനിനനിമസം കവജസച്ച്
സസംബനനിച 10000 –ഓളസം കകേസുകേള് കപന്ഡനിസംഗമായനി കേനിടക്കുനണച്ച്.  അതനില്
കതമാണ്ണൂറു  ശതമമാനസം  കകേസ്സുകേളസം  മനിനനിമസം  കവജനികന്റെ  കേണക്കുകേള്
സസംബനനിച്ചുള്ളതമാണച്ച്. കതമാഴനില് കേമ്മശഷണറുകട പദവനിയനിലുള്ള ഒരമാള്കച്ച് മമാതകമ
കകയനിമനിനള്ള ഡനിസറ്റ്യൂടനില് തശരുമമാനകമടുകമാന് കേഴനിയുകേയുള എന്നതമാണച്ച് ഇതനികല
പ്രധമാന  പ്രശ്നകമന്നമാണച്ച്  ഞമാന്  മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്.  നനിലവനില്  ഒരു  കലബര്
കേമ്മശഷണര്  മമാതമമാണുള്ളതച്ച്.  2010-ല്  കകേന  നനിയമങളനില്  വന്ന  ചനില  മമാറ്റങളകട
ഭമാഗമമായമാണച്ച്  കഡപറ്റ്യൂടനി  കലബര് കേമ്മശഷണര്മമാര്കച്ച്   കേഴനിഞ്ഞ  കുറച്ചുകേമാലമമായനി  ഇതനില്
പകങടുകമാന്  കേഴനിയമാത്തെതച്ച്.  ഇകപമാള്  എകടമാളസം  കഡപറ്റ്യൂടനി  കലബര്  കേമ്മശഷണര്മമാരുണച്ച്
എന്നമാണച്ച്  മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്.  ഈ അകമന്റെച്ച്കമന്റെച്ച്  വരുന്നകതമാകട കകേടനികനിടക്കുന്ന
പതനിനമായനിരകത്തെമാളസം കകേസ്സുകേള് കപകടന്നച്ച് തശര്പമാകമാന് കേഴനിയുകമന്ന വനിശന്വേമാസമുണച്ച്.

രണമാമകത്തെ  കേമാരഖ്യസം,  നമാലമാസം  ഉപ  വകുപനില്  പറയുന്നതച്ച്,  ഈ  വകുപനിന്കേശഴനില്
ഏകതങനിലുസം  അകപക  കകേള്ക്കുന്ന  അധനികേമാരസമാനത്തെനിനച്ച്,  ആ  അകപക
ദുരുകദ്ദേശഖ്യപരമമായകതമാ ശലഖ്യമുണമാക്കുന്നകതമാ ആകണന്നച്ച് കബമാദ്ധഖ്യകപടുനകവങനില്,
അധനികേമാരസമാനത്തെനിനച്ച്,  അകപക  കബമാധനിപനിക്കുന്ന  ആള്  നനികയമാജകേനച്ച് 50  രൂപയനില്
കേവനിയമാത്തെ ഒരു ദണ്ഡനത്തുകേ കകേമാടുകണകമന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശനികമാവന്നതമാണച്ച് എന്നമാണച്ച്.  ആ
50 രൂപ ഇകപമാള് 1000 രൂപയമായനി വര്ദ്ധനിപനികണകമന്നമാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്.  അതനിലുള്ള ഒരു
പ്രശ്നസം, കതമാഴനില് നനിയമങള് മനസനിലമാകമാകത നല ഉകദ്ദേശകത്തെമാകട  ഒരു കതമാഴനിലമാളനികയമാ,
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കതമാഴനില്  സസംഘടനകയമാ  കകേസച്ച്  കകേമാടുക്കുകേയമാകണങനില്,  അതച്ച്  കതറ്റമാകണന്നച്ച്
കബമാദ്ധഖ്യകപടമാല്,  സമാധമാരണകമാരമായ  കേശുവണനികത്തെമാഴനിലമാളനികേകളമാ,  തുണനികടയനിലുള്ള
കുടനികേകളമാ,  കേയര്  കമഖലയനിലുള്ളവകരമാ  ആകരങനിലുമമാകേകട  നനിയമത്തെനിലുള്ള അജതമൂലസം
കകേസുകകേമാടുക്കുകേയമാകണങനില് അവരുകട പകല്നനിനസം 1000 രൂപ ഈടമാക്കുന്നതച്ച്
സന്വേല്പസം  കേടുത്തെ  നടപടനിയകല  എന്ന  കചമാദഖ്യസം  എനനിക്കുണച്ച്.  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയനില്  ചര്ച
കചയ്യുകമമാള് ഇകമാരഖ്യങള്കൂടനി പരനിഗണനിചമാല് നലതമായനിരുന എന്ന അഭനിപ്രമായസം
അറനിയനിക്കുകേയമാണച്ച്.

മനിനനിമസം  കവജസച്ച്  ആകനില്  22-ാം  വകുപനില്  പറയുന്ന  ഒരു  കേമാരഖ്യസം,  'ഏകതങനിലുസം
കജമാലനികമാരനച്ച് ആ കജമാലനികമാരകന്റെ പ്രവൃത്തെനിയുകട തരസം പ്രവൃത്തെനികച്ച് നനിജകപടുത്തെനിയനിട്ടുള്ള
ഏറ്റവസം  കുറഞ്ഞ  കൂലനി  നനിരക്കുകേളനിലുസം  കുറവമാകയമാ,  അകലങനില്  കതറ്റമാകയമാ
കകേമാടുക്കുകേയമാകണങനില്,  ഇതയുസം  കേമാലസം  500  രൂപയമായനിരുന  പനിഴശനിക
ഈടമാകനിയനിരുന്നതച്ച്,  അതച്ച്  ഇകപമാള്  പത്തെനിരടനിയമാകനി,  5000  രൂപയമായനി  വര്ദ്ധനിപനിചച്ച്
തശരുമമാനസം എടുത്തെനിട്ടുണച്ച്. എന്നമാല് 500 രൂപ എന്നതച്ച് ഈ നനിയമസം കഫയനിസം കചയ്ത
സമയത്തെച്ച് ഒരു വലനിയ എമക്കൗണച്ച് ആയനിരുന്നനിരനികമാസം. എന്നമാല് ഇന്നച്ച് ഒരു കതമാഴനില്
സമാപനത്തെനിനച്ച്  5000  രൂപ എന്നതച്ച് ഒരു കചറനിയ തുകേയമാണച്ച്.   ഇങകനകയമാരു
കതറ്റച്ച്  കചയ്തമാലുസം  ആ  കതമാഴനില്  സമാപനയുടമയച്ച്  ഇതനില്  നനിനസം skulk  കചയ
കപമാകേമാസം എനള്ളതനില് കതറ്റനികല എന്ന അഭനിപ്രമായസം എനനിക്കുണച്ച്.  ഒരു സലത്തെച്ച്
50  രൂപ  എന്നതച്ച്  ഇരുപതനിരടനിയമാകനി  1000 രൂപ  സമാധമാരണകമാരനനില്  നനിന്നച്ച്
വമാങനികമാന്  പറയുന.  അകത  സമയത്തെച്ച്  500  രൂപ  എന്നതച്ച്  പത്തെനിരടനിയമാകനി
5000 രൂപ ആക്കുകേയമാണച്ച് കചയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്. എകന്റെ അഭനിപ്രമായസം 5000 രൂപ എന്നതച്ച്
കേമാലത്തെനിനച്ച്  ആനപമാതനികേമമായനി  പതനിനമായനിരകമമാ  പതനിനയ്യേമായനിരകമമാ  അതനില്  കൂടുതകലമാ
ആയനി വര്ദ്ധനിപനികണകമനള്ളതമാണച്ച്. ഇതച്ച് കേമാലമാനസൃതമമായ രശതനിയനില് വര്ദ്ധനിപനികണസം.
കവജച്ച്  കപ്രമാഡകന്  സനിസ്റ്റവസം  മറസം  ഓണഹലനമായതുകകേമാണച്ച്  കേമാരഖ്യങകളമാകക
കപകടന്നച്ച്  നടത്തുവമാനള്ള ശമസം  നടക്കുനണച്ച്.  5000  രൂപ എന്നതച്ച്  കചറനിയ തുകേയമാണച്ച്,
അതനികന്റെ  പശനഹലകസഷന്  തുകേ  അതനില്  കൂടുതലമാകണകമന്ന  ഒരഭനിപ്രമായസം
മുകന്നമാട്ടുവയകേയമാണച്ച്.

ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജശനന്:  സര്,  ജനിസംകനഷഖ്യസം മുതല് കടകേച്ച് ഹസ്റ്റല് കഷമാപച്ച് വകരയുള്ള
കതമാഴനിലമാളനികേളകട  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  ബഹുമമാനകപട  കമമര്  ഇവനികട  സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.
അവര്ക്കുള്ള കവതനസം വളകര കുറവമാകണനസം ശദ്ധയനില്കപടുത്തുകേയുണമായനി.  കകേരളത്തെനില്
പഞനകത  സക്കൗകേരഖ്യങളള്ള  ആശുപതനികേളസം  സമാധമാരണ  ആശുപതനികേളസം
തമാകഴത്തെടനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  ആശുപതനികേളസം  ഉണച്ച്.  ഈ  ആകച്ച്  നനിലവനില്
വരുകമമാള് പഞനകത കഹൈമാസനിറ്റലുകേളനില് ഈടമാക്കുന്ന വലനിയ ബനിലകേള് അവര്
കരമാഗനികേകളമാടമാണച്ച്  വമാങ്ങുന്നതച്ച്.  വലനിയ  ബനിലകേള്  വമാങ്ങുന്നവകര  സസംബനനിചച്ച്
ബുദ്ധനിമുടച്ച്  ഉണമാകേനില.  പകക  സമാധമാരണകമാര്ക്കുസം  പമാവകപടവര്ക്കുസം  അകപ്രമാചച്ച്
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കചയ്യേമാന്  പറന്ന  മശഡനിയസം  ഹടപനിലുസം  തമാകഴത്തെടനിലുമുള്ള  ആശുപതനികേള്  കകേരളത്തെനില്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുനണച്ച്.  ഈ  നനിയമസം  ബമാധകേമമാകുന്നകതമാടുകൂടനി  ഇവകരലമാസം  ഒകര
കസയനിലനില് കവതനസം കകേമാടുകകണതമായനി വരുസം.  അകപമാള് അതനികന്റെ സനിതനി എന്തമാകുസം?
ഈ  തുകേ  അവനികട  കപമാകുന്ന  കരമാഗനികേളനില്നനിനസം  ഈടമാക്കുകേയമാണച്ച്  ഉടമകേള്
കചയ്യുന്നതച്ച്. ഈ പണസം ആ ആശുപതനി മുതലമാളനിയുകട കേയ്യേനില്നനിനസം കകേമാടുകനില.
ഈ പണസം കരമാഗനികേളനില്നനിനസം പനിഴനിഞ്ഞച്ച്,  ബനിലച്ച് ല്ല്  കൂടനി  ആശുപതനി ഉടമ കജമാലനികമാര്കച്ച്
കകേമാടുകകണതമായനി  വരുസം.  സമാധമാരണകമാരനമായ  ഒരമാള്  അയമാളകട  ജശവന്
രകനികമാന്കവണനി  കേനിട്ടുന്ന  ആശുപതനികേളനികലയച്ച്  കപമാകുകേയമാണച്ച്  കചയ്യേമാറുള്ളതച്ച്.
സമാധമാരണകമാര്ക്കുസം പമാവകപടവര്ക്കുസം അകപ്രമാചച്ച്  കചയ്യേമാന് പറന്ന പല ആശുപതനികേളസം
കകേരളത്തെനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുനണച്ച്.  കൂടമാകത,  അതഖ്യമാധുനനികേ  സക്കൗകേരഖ്യങകളമാകട,  വളകര
ലകന്വേറനികയമാടുകൂടനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  ആശുപതനികേളമുണച്ച്.  മശഡനിയസം  ആശുപതനികേളനിലുസം
തമാകഴത്തെടനിലുള്ള ആശുപതനികേളനിലുസം സമാധമാരണകമാര്കച്ച് അകപ്രമാചച്ച് കചയ്യേമാന് പറന്ന ഏതച്ച്
രശതനിയനിലുള്ള കഭദഗതനിയമാണച്ച് കകേമാണവരമാന് കേഴനിയുന്നകതന്നച്ച് അകങയച്ച് പറയമാന്
സമാധനിക്കുകമമാ?

ശശ  .    കകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരശനമാഥന്:  സര്,  വളകര  പ്രസക്തമമാകയമാരു  കപമായനിന്റെമാണച്ച്
അകദ്ദേഹൈസം  സൂചനിപനിചതച്ച്.  ആശുപതനികേളകട  കേമാരഖ്യസം  ഞമാന്  വനിട്ടുകപമായതമാണച്ച്.
പതനിനമായനിരകത്തെമാളസം കകേസ്സുകേള് കകേടനികനിടക്കുന്ന കേമാരഖ്യസം ഞമാന് പറയുകേയുണമായനി.
അതനില്  ഭൂരനിഭമാഗസം  പങ്കുസം  കചറുകേനിട  ആശുപതനികേള്ക്കുസം  കനരകത്തെ  പറഞ്ഞതുകപമാലുള്ള
ആശുപതനികേളകട കനര്ക്കുതകന്നയമാണച്ച് വനിരല് ചൂണന്നതച്ച്. എത ചമാര്ജസം ഫശസുസം
കൂടനിയമാലുസം  അതച്ച്  എതമമാതസം  തമാകഴത്തെടനില് പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന ആശുപതനികേളനികല
സമാധമാരണകമാരമായ  നഴമമാര്കകമാ,  അവനിടകത്തെ  ജശവനകമാര്കകമാ  കേനിട്ടുനണച്ച്  എനള്ള
കേമാരഖ്യത്തെനില്  പല സമാപനങളസം  വഖ്യക്തത നല്കേമാറനില.  വസസമുചയങള്,  ജനിസംകനഷഖ്യസം,
കചറുകേനിട/വന്കേനിട  ആശുപതനികേള്,  അണ-എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂള് ടശകചഴച്ച്   ഉള്കപകടയുള്ളവകയ
സസംബനനിചച്ച്  ഞമാന് കനരകത്തെ സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.

മകറ്റമാരു പ്രധമാന കമഖല കേലമാകേമാരനമാരുകടതമാണച്ച്.  അതച്ച് സര്ശനികമാകത കപമാകുന്നതച്ച്
ശരനിയല.  നമാടകേസം,  സനിനനിമ  തുടങനിയ  രസംഗത്തെച്ച്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നവര്ക്കുസം  ഇതുകപമാലുള്ള
മനിനനിമസം കവതനത്തെനികന്റെ പ്രശ്നങളകണന്നമാണച്ച് ഞമാന് മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്.  കേലമാകേമാര
നമാകരക്കുറനികചമാകക എകപമാഴസം സസംസമാരനിക്കുന്ന ഒരമാളമാണച്ച്  ബഹുമമാനകപട മനനി.
ഇകമാരഖ്യത്തെനില് അങയുകട തമാല്പരഖ്യസംകൂടനി കകേള്കമാന് എനനികച്ച് ആഗ്രഹൈമുണച്ച്.

അവസമാനമമായനി  പറയമാനള്ളതച്ച്  കലബര്  ബനിലകേള്  സസംബനനിചമാണച്ച്.
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  ഡനിസറ്റ്യൂടച്ച്സച്ച്  ആകച്ച്,  മനിനനിമസം  കവജസച്ച്  ആകച്ച്  ഇവകയമാകക  ചര്ച
കചയ്യുന്നതനികന്റെ കേമാരണസം ഇതച്ച് കേണകേറന്റെച്ച് ലനിസ്റ്റനിലുള്ളതുകകേമാണമാണച്ച്.  കകേനസര്കമാര് ചനില
നനിയമങള്  കേമാലമാകേമാലങളനില്  മമാറ്റനികകമാണനിരനിക്കുസം.  ഇവ  കേണകേറന്റെച്ച്  ലനിസ്റ്റനില്
കപടതമായതുകകേമാണച്ച് ഓകരമാ കസ്റ്ററകേള്ക്കുസം അതനികന്റെ മമാറ്റങള് വരുത്തെമാന് കേഴനിയുസം.
ഒകര കേമാരഖ്യത്തെനില് ഒന്നനിലധനികേസം അധനികേമാരനികേളകട നനിയനണസം വരുന്നതുകകേമാണച്ച്
കേണകേറന്റെച്ച് ലനിസ്റ്റനിലുള്ള കതമാഴനില് നനിയമസം സസംബനനിചച്ച്  വലനിയ കേണഫറ്റ്യൂഷനണച്ച്
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എന്ന കേമാരഖ്യസം  നമാസം മനസനിലമാകണസം. നമ്മുകട കേയ്യേനിലുള്ളതകലങനിലുസം ഇതുകപമാലുള്ള
കേമാരഖ്യങള്  കേണകേറന്റെച്ച്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനസം  മമാറ്റനി  സസംസമാന  ലനിസ്റ്റനികലയച്ച്
കകേമാണവരനികേയമാകണങനില് കൂടുതല് എളപത്തെനില് പ്രവര്ത്തെനികമാനള്ള സന്വേമാതനഖ്യസം
സസംസമാന  സര്കമാരുകേള്കച്ച്  ഉണമാകുകമനള്ളതമാണച്ച്  എകന്റെ  വനിശന്വേമാസസം.  ഈ  ബനില്
പമാസമാകുന്നകതമാടുകൂടനി  കൂടുതല്  കേര്കശമമായനി  എലമാ  തലത്തെനിലുസം  എലമാ  തരത്തെനിലുമുള്ള
കതമാഴനില് സമാപനങളനിലുസം ഇതനികന്റെ കമമാണനിറ്ററനിസംഗുസം ഇസംപനികമകന്റെഷനസം നടകമാന്
കേഴനിയകട എനപറഞ്ഞുകകേമാണച്ച് ഞമാന്  ചര്ച അവസമാനനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ശശമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹൈരനി:  സര്, 2016-കല ഏറ്റവസം കുറഞ്ഞ കൂലനി  (കകേരള
കഭദഗതനി)  ബനില്  ഒരു  കസലകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയുകട  പരനിഗണനയച്ച്  അയയണകമന്ന
കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ഈ പ്രകമയകത്തെ ഞമാന് അനകൂലനിക്കുന.  ഏറ്റവസം  കേമാലനികേ പ്രമാധമാനഖ്യമുള്ള
ഈ വനിഷയത്തെനില് സസംസമാരനികമാന്  കേഴനിഞ്ഞതനിലുള്ള സകന്തമാഷസം ഞമാന് ആദഖ്യസം
കരഖകപടുത്തുകേയമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച് എനനികച്ച് മുമച്ച് സസംസമാരനിച അസംഗസം ഇവനികട ചൂണനികമാണനിചതു
കപമാകല,  1948-ല്  ഇതുകപമാകലമാരു  കകേനനനിയമസം  വന്നനിട്ടുകണങനിലുസം  ഇന്തഖ്യയനികല
എലമാ  സസംസമാനങകളയുസം  എടുത്തുകനമാകനിയമാല്,  ഏറ്റവസം  കുറഞ്ഞ  കൂലനി
കകേമാടുക്കുന്നതനില് മറ്റച്ച് സസംസമാനങകള അകപകനിചച്ച് കകേരളസം ഒരുപമാടച്ച് മുന്നനിലമാണച്ച്.
എന്നമാല് ഈ കകേനനനിയമകത്തെ കേമാറ്റനില്പറത്തെനികകമാണച്ച് ഇന്നച്ച് നമ്മുകട നമാടനികല
കതമാഴനിലമാളനികേള്,  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  കജമാലനി  കചയ്യുന്നവര്  അനഭവനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങള്
വനിവരണമാതശതമമാകണന്നച്ച്  കേമാണമാന്  സമാധനിക്കുസം.  കകേരളത്തെനികല  കതമാഴനില്  നനിയമങളനില്
നനിര്ദ്ദേനിഷ കസവന-കവതന വഖ്യവസകേള് പമാലനികകപടുനകണമാ എനള്ള ആശങ
ഈ  അവസരത്തെനില്  പങ്കുവയമാന്  ഞമാന്  ആഗ്രഹൈനിക്കുകേയമാണച്ച്.  മനിനനിമസം  കവജച്ച്
കകേരളസം മറ്റച്ച് സസംസമാനങകള അകപകനിചച്ച്  നന്നമായനി നടപമാക്കുനകണങനില്കപമാലുസം
എലമാ  കമഖലകേളസം  എടുത്തുകനമാക്കുകമമാള്  കകേരളത്തെനികന്റെ  സനിതനി  ഒരുപമാടച്ച്
വഖ്യതഖ്യസമല. നനിയമപരനിഷമാര കേമ്മശഷകനകപമാകല ഒരുപമാടച്ച് കേമ്മശഷനകേള് നമുക്കുണച്ച്. ഏതച്ച്
കമഖലയനികല  പ്രശ്നങകളടുത്തെച്ച്  ചര്ച  കചയ്തമാലുസം  നനിയമങളകട  കുറവകകേമാണല
ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള  അസമതന്വേസം  ഉണമാകുന്നതച്ച്.  നനിയമങളകട  ഇസംപനികമകന്റെഷന്  കസ്റ്റജനിലുള്ള
പ്രശ്നങളമാണച്ച്  പലകപമാഴസം  ഇതുകപമാലുള്ള  അടനിസമാനപരമമായ  കേമാരഖ്യങള്കച്ച്
കേമാരണമമാകുന്നതച്ച്.  1948-ല്  കകേനത്തെനില്  ഇതുകപമാകലമാരു  നനിയമസം  പമാസമാക്കുകമമാള്,
1957-ലുസം  പനിന്നശടച്ച്  1960-ലുസം  കകേരളത്തെനില്  അതനികന്റെ  അകമന്റെച്ച്കമന്റെച്ച്  വരുകമമാകഴമാകക
ഉണമായനിരുന്ന സമാമൂഹൈഖ്യപശമാത്തെലത്തെനില് നനിനസം  വളകര  വഖ്യതഖ്യസമമാണച്ച്  നമ്മുകട
നമാടച്ച് ഇന്നനഭവനിക്കുന്ന സമാമൂഹൈഖ്യ വനിഷയങള്. ഇകപമാള് കതമാഴനിലുമമായനി ബനകപടച്ച്
ഹമകഗ്രറ്റച്ച്  കചയ്യേകപടുന്നവരുകട  എണ്ണസം  വളകരയധനികേസം  വര്ദ്ധനിചനിരനിക്കുന്ന
കേമാലഘടത്തെനിലമാണച്ച് മനിനനിമസം കവജസനികനപറ്റനി ചര്ച കചയ്യുന്നതച്ച്.  പുതനിയ കതമാഴനില്
കതടനി ആളകേള് വനികദശത്തെച്ച്  കപമാകുകേയുസം തനിരനിചച്ച് കകേരളത്തെനികലയച്ച് കതമാഴനില്കതടനി
വരനികേയുസം  കചയ്യുനണച്ച്.   കതമാഴനില്  കതടനി  വനികദശത്തെച്ച്  കപമാകുന്നവര്കച്ച്  ഏറ്റവസം
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കമചകപട  കവതനസം  കേനിട്ടുന്നതുസം  അകലങനില്  കൂടുതല്  സുരകനിതതന്വേസം  ഉറപമാകമാന്
കേഴനിയുന്നതുകമമാകകയമാകേമാസം  ആളകേള്  കൂടുതലമായനി  അവനികടയച്ച്  കപമാകുന്നതച്ച്.
എന്നമാല്  ഇന്നച്ച്  നമ്മള്  ഈ  കഭദഗതനി  ചര്ച  കചയ്യുകമമാള്  മനസനിലമാകകണതച്ച്
വനികദശരമാജഖ്യങളനികല  ചനില  കതമാഴനില്  നനിയമങളനില്  വരുന്ന  വലനിയ  മമാറ്റങകള
കുറനിചമാണച്ച്.  ഉദമാഹൈരണമമായനി,  നനിതമാഖമാത്തെച്ച്  കപമാലുള്ള  പ്രശ്നങളനിലൂകട  നനിരവധനി
ആളകേള് കകേരളത്തെനികലയച്ച്  തനിരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  അവര്ക്കുകൂടനി കതമാഴനില് ഉറപമാകനി,
അവരുകടകൂടനി സുരകനിതതന്വേസം ഉറപമാകണകമനള്ള ഘടത്തെനിലമാണച്ച് ഈ ബനിലനികന്റെ
കഭദഗതനി  ചര്ച  കചയ്യുന്നതച്ച്.  പകണമാകക  കതമാഴനില്  നനിയമങളസം  അതനികല  വഖ്യവസകേളസം
കതമാഴനിലമാളനികേകള  മമാതമമായനിരുന  ബമാധനിക്കുന്നകതങനില്  ഇന്നച്ച്  അതച്ച്  വലനിയ  സമാമൂഹൈഖ്യ
പ്രശ്നമമായനി മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അകമരനികയനികല  പ്രസനിഡന്റെച്ച്  കതരകഞ്ഞടുപ്പു
കപമാലുസം  കലമാകേത്തെമാകകേ വലനിയ ചര്ച നടന്നതമാണച്ച്.  കറമാണമാള്ഡച്ച് ട്രസംപച്ച്  അധനികേമാരത്തെനില്
വന്നകശഷസം അകദ്ദേഹൈസം ഭയങരമമായനി  പ്രമാകദശനികേ വമാദമുന്നയനിച്ചുകകേമാണച്ച്,  അവര്കച്ച്
കൂടുതല്  കതമാഴനിലവസരങള്  നല്കേമാന്  കവണനിയുള്ള  തശരുമമാനങള്,  ഔടച്ച്കസമാഴനിസംഗച്ച്
ഉള്കപകടയുള്ള കേമാരഖ്യങള്, അകമരനികയുകട പുറത്തുള്ള അകമരനികന് കേമനനികേളകട
പ്രവര്ത്തെനത്തെനിനച്ച് നനിയനണസം കകേമാണവരമാന് ശമനിക്കുന്നതടകമുള്ള കേമാരഖ്യങള്,
ഒരു തരത്തെനിലകലങനില് മകറ്റമാരു തരത്തെനില് നമ്മുകട നമാടനികനയുസം ബമാധനിക്കുനണച്ച്.
അത്തെരസം വനിഷയങള്കൂടനി ചര്ച കചയകപമാകേമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹൈനിക്കുകേയമാണച്ച്.

അടുത്തെ കേമാലത്തെനിറങനിയ ചനില കേണക്കുകേള് സൂചനിപനിക്കുന്നതച്ച്,  36,52,845
കപരമാണച്ച് കകേരളത്തെനില്നനിനള്ള വനികദശ കുടനികയറ്റകമാര് എന്നമാണച്ച്.  ഏഴച്ച് ലകത്തെനിലധനികേസം
കപര്  ഇതരസസംസമാനങളനില്  കജമാലനി  കചയ്യുനണച്ച്.  തനിരനികകേ  വരുന്നവരുസം  ഒട്ടുസം
കുറവല.  ഇകപമാള്  12.5  ലകത്തെനിലധനികേസം  ആളകേള്  നമ്മുകട  നമാടനികലയച്ച്  വനികദശങളനില്
നനിനസം തനിരനിച്ചുവരുന.  ഇതരസസംസമാനങളനില്കപമായനി തനിരനിച്ചുവന്ന ഏകേകദശസം  4
ലകകത്തെമാളസം ആളകേളണച്ച്. അടുത്തെ കേമാലത്തെച്ച് സനി.ഡനി.എസച്ച്.-കന്റെ ആഭനിമുഖഖ്യത്തെനില്
കകേ.എസം.എസച്ച്.  (കകേരള  ഹമകഗ്രഷന്  സര്കവ)-യനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  ഏറ്റവസം  പ്രധമാനകപട
വനിവരങളമാണനിതച്ച്.

മനി  .   സശകര്: കേമാരഖ്യവനിവരപടനികേയനികല നടപടനിക്രമസം അനസരനിചച്ച് ഉചയകശഷസം
12.30  മുതല്  1.30  വകര  2017-കല  കകേരള  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലനികന്റെ  അവതരണവസം
അനന്തരഘടങളമമാണച്ച്.  ആയതനിനമാല്  ഇകപമാള്  നടനകകേമാണനിരനിക്കുന്ന  ചര്ച
ധനവനിനനികയമാഗ ബനില് ചര്ചയകശഷസം  തുടരമാവന്നതമാണച്ച്.

(2)  2017-  കല കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലനികന്റെ അവതരണവസം
അനന്തരഘടങളസം 

ധനകേമാരഖ്യവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എസം  .   കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്  ): സര്,
2017-കല കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ ബനില് ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.
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മനി  .   സശകര്: ബനില് അവതരനിപനികകപടനിരനിക്കുന.

ധനകേമാരഖ്യവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എസം  .   കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്  ): സര്,
2017-കല കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ ബനില് പരനിഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയസം
ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖവസം  മറ്റ്യൂസനിയവസം  പുരമാവസ്തു  സസംരകണവസം  വകുപ്പുമനനി
(ശശ  .   രമാമചനന് കേടന്നപള്ളനി): സര്,  ഞമാന് പ്രകമയകത്തെ പനിന്തമാങ്ങുന.

മനി  .   സശകര്: ബഹുമമാനകപട മനനി, അങച്ച് സസംസമാരനിക്കുനകണമാ?

ധനകേമാരഖ്യവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എസം  .   കതമാമസച്ച് കഎസകേച്ച്  ): സര്,
ഞമാന് സസംസമാരനിക്കുന്നനില.

ശശ  .    എസം  .    നക്കൗഷമാദച്ച്:  സര്,  ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച
ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലനികന  ഞമാന്  പനിന്തുണയകേയമാണച്ച്.  പുതനിയ  കേമാലത്തെനികന്റെ
കവലവനിളനികേകള  വനിജയകേരമമായനി  കനരനിടമാന്  കകേരളകത്തെ  പ്രമാപമമാക്കുന്ന  ബഡ്ജറ്റമാണച്ച്
ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിചതച്ച്.  പ്രതനിഭമാധനനമായ  ധനകേമാരഖ്യ
മനനിയുകട,  ഭമാവനമാസമന്നനമായ  ധനകേമാരഖ്യ  വനിദഗകന്റെ,  ജനപക  സമാമത്തെനികേ
ശമാസത്തെനികന്റെ കകേമാടനിപട ഉയര്ത്തെനിപനിടനികമാന് ഉള്കണള്ള ഒരു കേമ്മറ്റ്യൂണനിസ്റ്റനികന്റെ
ധശരവസം  സമാഹൈസനികേവസം  അസമാധമാരണവമമായ  കേമാഴപമാടുകേളകട  സമനന്വേയമമാണച്ച്
ഇവനികട  അവതരനിപനികകപട ബഡ്ജറ്റച്ച്.  ഈ ബഡ്ജറ്റച്ച്  കകേരളത്തെനിനച്ച്  പുതനിയ ആകേമാശവസം
പുതനിയ  ഭൂമനിയുസം  സമ്മമാനനിക്കുകമന്ന  കേമാരഖ്യത്തെനില്  യമാകതമാരു  സസംശയവമനില.  ഈ
ബഡ്ജറ്റച്ച് നമ്മുകട സസംസമാനകത്തെ പുതനിയ വനികേസനങളനികലയയര്ത്തുസം, കുതനിപനിനച്ച്
പുതനിയ കുതനിരശക്തനി പകേരുസം,  പ്രകേമാശനനിര്ഭരമമായ ഒരു ഭമാവനിയനികലയച്ച് കകേരളകത്തെ
നയനിക്കുസം.  അങകനകയമാരു  നവകകേരള  സൃഷനികമായനി  നമായകേതന്വേസം  വഹൈനിക്കുന്ന
സഖമാവച്ച്  പനിണറമായനി  വനിജയകന്റെ  കനതൃതന്വേത്തെനിലുള്ള  ഇടതുപക  ജനമാധനിപതഖ്യ
മുന്നണനി സര്കമാരനികല പ്രതനിഭയുകട പ്രകേമാശ കഗമാപുരമമായ ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപനിച ബഡ്ജറ്റനികന എതനിര്ക്കുകേ എനപറഞ്ഞമാല് പ്രതനിപകസം സതഖ്യകത്തെ
മൂടനിവയകേയമാണച്ച്  കചയ്യുന്നതച്ച്.  അവകരമാടച്ച്  എനനികച്ച്  പറയമാനള്ളതച്ച്,  കയമാഹൈന്നമാകന്റെ
സുവനികശഷത്തെനികല 7-ാം അദ്ധഖ്യമായത്തെനികല 34-ാം വമാകേഖ്യത്തെനില് പറയുന്നതുകപമാകല
"പമാപസം കചയ്യുന്നവര് പമാപത്തെനികന്റെ അടനിമകേളമാണച്ച്"  എന്നമാണച്ച്.  ഈ ബഡ്ജറ്റനികന
എതനിര്ക്കുകേ  എനപറഞ്ഞമാല്  അതച്ച്  പമാപസം  കചയ്യുന്നതനിനച്ച്  തുലഖ്യമമാണച്ച്.  ബഡ്ജറ്റനികന
എതനിര്ക്കുന്നവര്  പമാപത്തെനികന്റെ  അടനിമകേളമാണച്ച്.  ഇവനികട  ബഡ്ജറ്റനികന  എതനിര്ക്കുന്നവര്
മറുഭമാഗത്തെച്ച്  നനില്ക്കുന്നവരമാകണന്നച്ച്  സൂചനിപനികമാനമാണച്ച്  ഞമാന്  ആഗ്രഹൈനിക്കുന്നതച്ച്.
ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്  ഒരു  സമാമ്പ്രദമായനികേ  രശതനിയുണച്ച്.
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ബഹുമമാനകപട ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പുമനനി ബഡ്ജറ്റച്ച് അവതരനിപനിചകപമാള് പലകപമാഴസം
എസം.ടനി.-കയ ഉദ്ധരനിച്ചു.

(അദ്ധഖ്യകകവദനിയനില് പമാനല് ഓഫച്ച് കചയര്മമാന് ശശ. സണ്ണനി കജമാസഫച്ച്)

എസം.ടനി.-യുകട  രശതനിയുസം  ഇതുസം  തമ്മനില്  വളകര  സമാമഖ്യമുണച്ച്.  സമാമ്പ്രദമായനികേ
രശതനിയനില്നനിനസം വഖ്യതഖ്യസമമായനി  മലയമാള  കേഥകയ പുതനിയ വനിഹൈമായസ്സുകേളനികലയച്ച്
മമാറ്റനിയ, പുതനികയമാരു കേഥമാരൂപസം നമുകച്ച് നല്കേനിയ മഹൈമാനമാണച്ച് എസം.ടനി. അതുകപമാകല
സമാമ്പ്രദമായനികേമമായ  ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരണ  രശതനിയനില്നനിനസം  വഖ്യതഖ്യസമമായനി  ഇന്തഖ്യയമാകകേ
മമാതൃകേയമാകുന്ന  പുതനികയമാരു  അവതരണ  രശതനിയമാണച്ച്  ഈ  ബഡ്ജറ്റനിലുള്ളതച്ച്.
നനിലവനിലുള്ളതച്ച്  കചലവഴനികലല  ബഡ്ജറ്റച്ച്,  ഉണമാകനി  കചലവഴനികലമാണച്ച്.  ആ
രശതനിയനില്  ജനങളകട  പ്രശ്നങള്  മനസനിലമാകനി  വനിഭവസമമാഹൈരണസം  എങകന
നടത്തെണകമന്നച്ച്  വളകര  കൃതഖ്യമമായനി  കഹൈമാസംവര്കച്ച്  കചയ്തച്ച്  മനസനിലമാകനി  ജനകകമകേരമമായ
ബഡ്ജറ്റമാണച്ച് അവതരനിപനികകപടതച്ച്.  ആ ബഡ്ജറ്റനികന ഇവനികട ചനിലര് കേനിഫ്ബനി
ബഡ്ജകറ്റന്നച്ച്  ആകകപനിച്ചു.  ആകകപനിചവകരലമാസംതകന്ന  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്കപടുത്തെനിയ
വര്കനികന്റെ കപരുസംപറഞ്ഞച്ച് നമാടനില് ഫ്ലകച്ച്  വചവരമാണച്ച്.  ഇവര്കച്ച്  ഇരട മുഖമമാണച്ച്.
നമാടനികലമാരു മുഖസം,  സഭയകേത്തെച്ച് മകറ്റമാരു മുഖസം.  അവര് എനസം സതഖ്യത്തെനികനതനികര
മുഖസം  തനിരനിച്ചുനനില്ക്കുന്നവരമാണച്ച്.  നമുകച്ച്  കേടകമടുക്കുന്നതനിനസം  റവനറ്റ്യൂ  കേമ്മനിക്കുസം
പരനിധനിയുണച്ച്.  അകതലമാസം  മനസനിലമാകനികകമാണമാണച്ച്  ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനികകപടതച്ച്.
ഇന്തഖ്യയനില്  ആദഖ്യമമായമാണച്ച്  ഇത്തെരത്തെനികലമാരു  ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനികകപടതച്ച്.
ഇടതുപക ജനമാധനിപതഖ്യ മുന്നണനി ഗവണകമന്റെച്ച് അധനികേമാരത്തെനില് വന്നകപമാകഴലമാസം
എടുത്തുപറയത്തെകവനിധത്തെനിലുള്ള  നനിരവധനി  കനടങള്  ഹകേവരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഭൂപരനിഷരണ
നനിയമസം, സമാകരത, കുടുസംബശശ, ജനകേശയമാസൂതണസം തുടങനി ജനങളകട മനസനില്
പതനിഞ്ഞ  ആശയങള്  നടപനിലമാകനിയ  ഗവണകമന്റെമാണനിതച്ച്.  ഇകപമാള്  കേനിഫ്ബനി
എന്ന  പുതനികയമാരമാശയസം  നടപമാക്കുന.  ജനകേശയമാസൂതണകത്തെക്കുറനിച്ചുസം  കുടുസംബശശകയ
കുറനിച്ചുസം ഭൂപരനിഷരണ നനിയമകത്തെക്കുറനിച്ചുസം പഠനികമാന് മറ്റച്ച് സസംസമാനങളനില്നനിനസം
ഇവനികടയച്ച്  ആളകേള്  വന്നതുകപമാകല  കേനിഫ്ബനികയക്കുറനിചച്ച്  പഠനികമാനസം  മറ്റച്ച്
സസംസമാനങളനില്നനിനസം  ഇവനികടയച്ച്  ആളകേള്  വരുകമന്ന  കേമാരഖ്യത്തെനില്  ഒരു
സസംശയവമനില.  നനിര്ഭമാഗഖ്യവശമാല്  അങകന  പഠനികമാന്  വരുന്നവരുകട  കൂടത്തെനില്
കകേമാണഗ്രസച്ച് ഉണമാകേനില എകന്നമാര്ക്കുകമമാള് വനിഷമമുണച്ച്.  പണ്ഡനിറ്റച്ച്  ജവഹൈര്ലമാല്
കനഹ്റുവനില്  നനിനസം  രമാഹുല്  ഗമാനനിയനികലയച്ച്  എത്തുകമമാള്  കകേമാണഗ്രസനികന്റെ
സനിതനികയന്തമാണച്ച്? ഞമാന് കനരകത്തെ സൂചനിപനിചതുകപമാകല സതഖ്യത്തെനികനമാടച്ച് എനസം
മുഖസം  തനിരനികച  നനിന്നനിട്ടുള.  ഇന്തഖ്യയുകട  ഹൃദയഭൂമനിയമായ  യു.പനി.-യനില്  366
സശറ്റനിലുണമായനിരുന്നവര് 7 സശറ്റനികലയച്ച് ഒതുങനി. ഇതച്ച് മുങ്ങുന്ന കേപലമാകണന്ന സതഖ്യസം
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മനസനിലമാകനി ഇകപമാള് പലരുസം ഈ കേപലനില്നനിന്നച്ച് ചമാടനി രകകപടമാന് തുടങനി.
അതനില്  ഒന്നമാമനമാണച്ച്  കകേരളത്തെനികല കകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെമായനിരുന്ന ശശ.
വനി.  എസം.  സുധശരന്,  അകദ്ദേഹൈസം ചമാടനി.  അകതമാകടമാപസം കൂകട നനില്ക്കുന്ന ഒരമാള് കൂടനി
ചമാടമാന് കപമാകുന ശശ. പനി. കകേ. കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി. ഇനനി കകേരളത്തെനില് യു.ഡനി.എഫച്ച്.
എന്ന സസംവനിധമാനത്തെനില് തുടര്ന്നനിടച്ച് യമാകതമാരു രകയുമനികലന്നച്ച് മനസനിലമാകനിയനിടമാണച്ച് ഇവര്
പുതനിയ കമഖലകേള് കേകണത്തെമാന് പരനിശമനിക്കുന്നതച്ച്.  അതുസം ഒരു ഭമാഗഖ്യപരശകണ
ത്തെനികലയമാണച്ച് കപമാകുന്നതച്ച്.  ഭമാഗഖ്യപരശകണമമായമാലുസം  കവണനില ഇതനില്  നനിന്നനിടച്ച്
ഒരു രകയുമനികലന്നച്ച് അവര്കച്ച് ഉറപമായനികഴനിഞ്ഞു. അതുകപമാകല ഈ ബഡ്ജറ്റനികന
എതനിര്ക്കുകമമാള്,  ഇതനികല  യഥമാര്ത്ഥ  വസ്തുത  എന്തമാണച്ച്?  സമാമൂഹൈഖ്യമമായ  മമാറ്റങള്ക്കു
കവണനി വമാദനിക്കുന്നവര് സമാമൂഹൈനികേ കമഖലയച്ച് ഊന്നല് നല്കേനികകമാണച്ച്,  വനിശനിഷഖ്യമാ
പത്തെര  ശതമമാനസം  ജനസസംഖഖ്യയുള്ള  പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ  വനിഭമാഗത്തെനിനമായനി
ബഡ്ജറ്റച്ച്  വനിഹൈനിതത്തെനികന്റെ  12  ശതമമാനമമാണച്ച്  മമാറ്റനിവചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇവനികട  കകേന
ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനിചകപമാള്,  ഇന്തഖ്യയനികലമാടമാകകേ  25.2  ശതമമാനസം  ജനസസംഖഖ്യയുള്ള
പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ വനിഭമാഗത്തെനിനമായനി 11 ശതമമാനമമാണച്ച് മമാറ്റനിവചതച്ച്. ഇതമാണച്ച്
ഇടതുപക  ജനമാധനിപതഖ്യ  മുന്നണനിയുസം  ബനി.കജ.പനിയുസം  കകേമാണഗ്രസ്സുസം  തമ്മനിലുള്ള
വഖ്യതഖ്യമാസസം.  ബനി.കജ.പനി.യുസം  കകേമാണഗ്രസ്സുസം  ഇരുകമയ്യേമാകണങനിലുസം  മനകമമാന്നമായനി
മരണസം  വകരയുസം  കപമാകേണകമന്നമാണച്ച്  വനിചമാരനിക്കുന്നതച്ച്.  അവര്  അങകനതകന്ന
തുടരുകേയമാണച്ച്.  അതനികന്റെ  ഏറ്റവസം  വലനിയ  ഉദമാഹൈരണമമാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസസം
കതരകഞ്ഞടുപ്പുഫലസം വന്നകപമാള് ഇന്നകല ബനി.കജ.പനി.-യനില് കചര്ന്നതച്ച്. എകന്തമാരു
കതമാലനികടനിയമാണച്ച്, അതച്ച് അങകനയമാണച്ച്. അമ്മ മനസച്ച് എന്നച്ച് നമ്മള് കകേടനിട്ടുണച്ച്,
എന്നമാല് ഇവരുകട മനസച്ച് സസംഘനി മനസമാണച്ച്. ആ സസംഘനി മനസനികന്റെ കതളനിവമാണച്ച്
കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസസം ശശ.  കകേ.  വനി.  അബ്ദുള് ഖമാദറനികനതനിരമായനി ഇവനികട നടത്തെകപട
പരമാമര്ശസം. ഉള്ളനിലുള്ളതകല പുറത്തെച്ച് വരനികേയുള. അതനികന്റെ ഭമാഗമമായമാണച്ച് അങകന
വനകപമായതച്ച്.  അതുകപമാകല തകന്നയമാണച്ച്  മുഖഖ്യമനനികകതനികര  ആകക്രമാശനികമാന്
കപ്രരനിപനിക്കുന്നതുസം. കതരകഞ്ഞടുപച്ച് സമയത്തെച്ച് സഹൈമായനിചതനികന്റെ പ്രതനിഫലസം തനിരനിച്ചു
നല്കേകണ? അതനികന്റെ ഭമാഗമമായമാണച്ച് അത്തെരത്തെനില് മുഖഖ്യമനനികയമാടുകപമാലുസം വനിരല്
ചൂണനി  ആകക്രമാശനിക്കുന്ന  രശതനിയനില്  വനികധയതന്വേസം  പ്രകേടനിപനിക്കുന്ന  തരത്തെനികലയച്ച്
അവര്  മമാറനിയതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച്ച്  വര്ഷസം  ഇവനികട  എന്തമാണച്ച്  നടനകകേമാണനിരുന്നതച്ച്?
കബമാബനസം കമമാളനിയുസം  കേളനിക്കുന്നതുകപമാകല സരനിതയുസം ശമാലുവസം കേളനിച്ചു.  നനിയമന
നനികരമാധനസം നടപനിലമാകനി.

സസംസമാനത്തെച്ച് ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനിചച്ച്  1200  കകേമാടനി രൂപ കൃഷനികച്ച് മമാറ്റനി
വച്ചു.  മുന്കേമാലങളനിലുണമായനിരുന്നവര് ബഡ്ജറ്റനികനത്തെകന്ന കൃഷനിയമാകനിയവരമാണച്ച്.
അവര്കച്ച്  ബഡ്ജറ്റച്ച്  ഒരു  കൃഷനിയമായനിരുന.  'ഹലഫച്ച്'  പദ്ധതനി  ഇകപമാള്  നടപനിലമാക്കുന.
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അവര് നടപനിലമാകനിയതച്ച് സശകറമാ ലമാന്ഡച്ച് എന്ന പദ്ധതനിയമാണച്ച്.  വന്നവകരമാകടലമാസം
പറഞ്ഞതച്ച്  "അകന്ന  പറഞ്ഞനികല  സശകറമാ  ആകണന്നച്ച്"  എന്നമാണച്ച്.  ഞങളകട
നമാടനികലമാരു  കചമാലണച്ച്.  വനിവമാഹൈമാകലമാനയുമമായനി  കപണവശടനില്  കചന്നച്ച്  സശധനവമമായനി
ബനകപടച്ച് പറയുകമമാള് " 15 പവനസം ഒരു ലകസം രൂപയുസം, ഈ പറഞ്ഞകത ഉള"
എനപറയുസം. പനികന്ന കചമാദനിക്കുകമമാള് പറയുസം "അകന്ന പറഞ്ഞതകല, പറഞ്ഞകത
ഉള" എന്നച്ച്. അതുകപമാകല വന്നവകര വലനികയമാരു സശകറമാ കേമാണനിചച്ച് വടപൂജഖ്യമമാകനി
വനിടതനില്നനിന്നച്ച്  വഖ്യതഖ്യസമമായനി  ജകനമാപകേമാരപ്രദമമായ  രശതനിയനില്  പ്രവര്ത്തെനിച്ചു
കകേമാണനിരനിക്കുന്ന,  പറഞ്ഞതച്ച്  നടപനിലമാക്കുന്ന  ഗവണകമന്റെമാണനിതച്ച്.  സസംസമാനത്തെച്ച്
നനിയമന  നനികരമാധനമമായനിരുന  നനിലനനിന്നനിരുന്നകതങനില്  ഈ  ഗവണകമന്റെച്ച്
പതനിനമായനിരകണകനിനച്ച് ആളകേള്കമാണച്ച് നനിയമനസം നല്കേനിയതച്ച്.

മുന്കേമാലങളനില്  ഇത്തെരത്തെനില്  യുവമാകകള  വഞനിക്കുകേയമായനിരുനകവങനില്
ഇന്നച്ച്  ആ  യുവജനതകയ  മുന്നനില്കണച്ച്,  അവകര  നമാടനികന്റെ  വനികേസനത്തെനികന്റെ
പങമാളനികേളമാകമാനസം  ഈ  ഗവണകമന്റെനികന്റെ  ഭമാഗമമാകമാനസം  ഉണമായനിരുന്ന  തസനികേകേളനില്
മമാതസം നനിയമനസം നടത്തെമാകത പുതനിയ  തസനികേകേള് സൃഷനിചമാണച്ച് നനിയമനസം നടത്തെനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ഈ ഗവണകമന്റെച്ച് ഭനിന്നകശഷനികമാര്കച്ച് സസംവരണസം ഏര്കപടുത്തെനി.  ഗവണകമന്റെനികന്റെ
മനസച്ച്  ഭനിന്നകശഷനികമാകരമാടുസം  യുവമാകകളമാടുസം  കപന്ഷന്  വമാങ്ങുന്നവകരമാടുമമാകണങനില്
യു.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച്  സസംഘനി  മനസമാണച്ച്.  അതമാണച്ച്   വഖ്യതഖ്യമാസസം.  ആ  വഖ്യതഖ്യമാസസം
ഇവനിടകത്തെ ജനങള് കേമാണുനണച്ച്, അതവര് തനിരനിചറനിയുകമനള്ള കേമാരഖ്യത്തെനില് ഒരു
സസംശയവമനില.  ഈ ഗവണകമന്റെച്ച് നടപനിലമാകനിവരുന്ന ഹൈരനിത കകേരളസം പദ്ധതനിയുസം
ദശര്ഘവശകണകത്തെമാകടയുള്ള വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ കമഖലയുമുണച്ച്.  ചരനിതത്തെനിലമാദഖ്യമമായനി
സ്കൂളകേളനില്  അദ്ധഖ്യയന  ആരസംഭത്തെനില്ത്തെകന്ന  പുസകേകമത്തെനികയന്നതച്ച്   ആരുസം
പരമാമര്ശനികമാത്തെ കേമാരഖ്യമമാണച്ച്.   ഇകപമാള് ആരുസം  "എകന്റെ റകബ്ബ”  എന്നച്ച്  വനിളനിക്കുന്നനില.
അത്തെരത്തെനില് കനഞത്തെച്ച്  ഹകേവചച്ച് രകനിതമാകള് വനിളനിക്കുന്ന അവസയച്ച്  മമാറ്റസം
വരുത്തെനി പുതനിയ  കമഖല തുറന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേമാടയത്തുവചച്ച്   എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-യുകട
ജനിലമാ പ്രസനിഡന്റെച്ച്  അരുണനികനയുസം സചനി സദമാനന്ദകനയുസം മമാരകേമമായനി കവടനിപരനികകല്പനിച
യൂത്തെച്ച് കകേമാണഗ്രസ്സുകേമാരമാണച്ച് സദമാചമാരകത്തെയുസം അക്രമകത്തെയുസംക്കുറനിചച്ച് പറയുന്നതച്ച്.

മനി  .   കചയര്മമാന്:  പശസച്ച് കേണക്ലൂഡച്ച്....സമയസം പമാലനികണസം.

ശശ  .    എസം  .    നക്കൗഷമാദച്ച്:  സര്,  ഞമാന്  അവസമാനനിപനികമാസം.  സശവനിരുദ്ധതകയ
കുറനിചച്ച്  പറയുകമമാള്  വനിദഖ്യമാര്ത്ഥനി സസംഘടനമാ  പ്രവര്ത്തെകേനമായനിരുന്ന കേമാലകത്തെ
കകേ.എസച്ച്.യു.-വനികന്റെ ഒരു സകമ്മളനകത്തെക്കുറനിചമാണച്ച് എനനികച്ച് ഓര്മ്മ വരുന്നതച്ച്.

മനി  .   കചയര്മമാന്:  പശസച്ച്... സമയസം കൃതഖ്യമമായനി പമാലനികണസം.

ശശ  .   എസം  .   നക്കൗഷമാദച്ച്: ഞമാന് ഈ കപമായനിന്റുകൂടനി പറഞ്ഞച്ച് അവസമാനനിപനികമാസം.
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ബഹുമമാനകപട പ്രതനിപക കനതമാവച്ച് കകേ.എസച്ച്.യു.-വനികന്റെ കനതമാവസം ശശ.  പനി.  ടനി.
കതമാമസച്ച് സസംസമാന കനതമാവമമായനിരുന്ന കേമാലത്തെച്ച് നമാഗ്പൂരനില്  ഒരു സകമ്മളനസം
നടത്തെനിയനിരുന.  ശശ.  രകമശച്ച്  കചന്നനിത്തെലയുസം  ശശ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസുകമമാകക
കനതൃതന്വേസം  നല്കേനിയ  സകമ്മളനസം  അന്നകത്തെ  ജനങള്  മറന്നനിടനില.   അന്നകത്തെ
വനിദഖ്യമാര്ത്ഥനികേളസം  അവരുകട മകളകമമാകക ഇന്നച്ച്  ഈ സമൂഹൈത്തെനിലുണച്ച്.  അവനികട
നനിനസം  കകേമാടുത്തുവനിടതമാണച്ച്  സശകേകളമാടുള്ള  അക്രമസം.  അവനികട  പരസഖ്യമമായനി  സശകേകള
ആക്രമനിച്ചു  തുടങനിയതമാണച്ച്.  അതനികന്റെ  സന്തതനികേള്   ഇനസം  കകേരളത്തെനിലുണച്ച്.  സശകേകള
സസംരകനിക്കുന്നതനിനകവണനി  കൃതഖ്യമമായ  നടപടനി  സന്വേശകേരനിക്കുന്ന  ഗവണകമന്റെമാണച്ച്
ഇവനികടയുള്ളതച്ച്.

മനി  .    കചയര്മമാന്:  പശസച്ച് കേണക്ലൂഡച്ച്...ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലനികന്റെ ചര്ച 1.30-നച്ച്
അവസമാനനിപനികകണതമാണച്ച്.

ശശ  .    എസം  .    നക്കൗഷമാദച്ച്:  സര്,  കകേരളത്തെനികല  യഥമാര്ത്ഥ  അവസ
മനസനിലമാകനികകമാണച്ച്  അവതരനിപനികകപട  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലനികന
സര്വമാത്മനമാ പനിന്തുണച്ചു കകേമാണച്ച് നനിര്ത്തുന.

ശശ  .    അനനില്  അകര:  സര്,  ഞമാന്  ഈ  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലനികന
എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്. നമ്മുകട നമാടനില് കുറച്ചുനമാള് മുമച്ച്  കേനിണറ്റനികലമാരു കുടനി വശണതച്ച്
കേമാണമാന് കുറചമാളകേള് കൂടുകേയുസം അതനില്നനിന്നച്ച് ഒരമാള് കപകടന്നച്ച് അഞടനി കവള്ളമുള്ള ആ
കേനിണറ്റനികലയച്ച് എടുത്തുചമാടുകേയുസം കചയ. ചമാടനിയ ആള് കുടനികയ എടുത്തുകപമാക്കുകേയുസം
എലമാവരുസംകചര്ന്നച്ച്  രണമാകളയുസം  കേനിണറ്റനിനച്ച്  പുറത്തുകകേമാണവരനികേയുസം  കചയ.  നമാട്ടുകേമാര്
മുഴവന് അയമാള്കച്ച് സന്വേശകേരണസം കകേമാടുക്കുകമമാള്  ആരമാണച്ച് തകന്ന കേനിണറ്റനികലയച്ച്
തള്ളനിയനിടകതന്നച്ച് അയമാള് കനമാക്കുകേയമായനിരുന.  അതുകപമാകല, മണനിപ്പൂരനില് നടന്ന
കതരകഞ്ഞടുപനില്  ഇകറമാസം  ശര്മ്മനിളയച്ച്  90  കവമാടച്ച്  കേനിടനി.  തകന്ന  ആരമാണച്ച്
പനിന്തുണചകതന്നച്ച്  അകനന്വേഷനിചച്ച് അവര് കകേരളത്തെനികലയച്ച് വരനികേയമാണച്ച്.

അപ്പുറത്തുള്ള  ആളകേകളലമാസം  അവനികടയുണമാകേണകമന്നമാണച്ച്  എനനികച്ച്
സൂചനിപനികമാനള്ളതച്ച്. ഞമാന് നനിയമസഭയനില് ആദഖ്യമമായനി വന്ന ആളമാണച്ച്. എനനികച്ച് 4
മനിനനിടച്ച് തന്നമാല് കപമാരമാ;  കുറചച്ച് സമയസം കൂടനിത്തെരണസം.  ഈ ഗവണകമന്റെച്ച് വന്നതനിനകശഷസം
നമാടനില്  എന്തമാണച്ച്  നടക്കുന്നതച്ച്?  അധനികേമാരത്തെനില്   വരുന്നതനിനമുമച്ച്  നനിങള്
ഉയര്ത്തെനിയ മുദ്രമാവമാകേഖ്യസം സശ സുരകകയന്നമാണച്ച്.  അതനികനക്കുറനിചച്ച് ചര്ച കചയ്യേമാന്
കപമായമാല് രമാതനി ആയമാലുസം തശരനില.  സശ സുരകയുമമായനി ബനകപടച്ച് അതകയകറ
പ്രശ്നങളമാണച്ച്. കപമാലശസനിനച്ച് ഒനസം കചയ്യേമാന് സമാധനിക്കുന്നനില.  പണച്ച് സനിനനിമമാനടന്
പപ്പു പറഞ്ഞതുകപമാകല, കപമാലശസച്ച് 'ഇകപമാ പനിടനിക്കുസം' എന്നച്ച് പറയുകേയമാണച്ച്.  എകന്റെ
നമാടനില് നടന്ന പശഡന കകേസനികല പ്രതനി സനി.പനി.ഐ. (എസം). കനതമാവമായതുകകേമാണച്ച്
പനിടനിക്കുന്നനില.  എകന്റെ നമാടനില് നനിനള്ള മനനി ശശ.  എ.  സനി.  കമമായ്തശകന്റെ വശടനില്
കേയറനിയ കേള്ളകന പനിടനികമാത്തെതച്ച് സനി.പനി.ഐ. (എസം). ആയതുകകേമാണമാകണമാകയന്നച്ച്
സസംശയമുണച്ച്.  ഇവനികട കപമാലശസനികനയുസം ഭരണകത്തെയുസം ഉപകയമാഗനിചച്ച് കഫമാണുകേള്



398 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 13, 2017

കചമാര്ത്തുകേയമാണച്ച്.  എകന്റെ  കഫമാണുസം  അത്തെരത്തെനില്  കചമാര്ത്തെനി.  ഈ  നനിയമസഭയനികല
മുതനിര്ന്ന അസംഗങളകട  കഫമാണ വകര കചമാര്ത്തുകേയമാണച്ച്.   കകേമാടയസം  ജനിലയനില്
വഖ്യമാപകേമമായനി കഫമാണ കചമാര്ത്തെല് നടക്കുന. മുഖഖ്യമനനിയുകട കഫമാണുസം കചമാര്ത്തെനി.
27  സനി.പനി.ഐ.  (എസം).  കനതമാകളകട  കഫമാണുസം  കചമാര്ത്തുകേയമാണച്ച്.  ഇതു  സസംബനനിചച്ച്
ബനി.എസച്ച്.എന്.എല്.-ല്  പരമാതനിയുകണങനിലുസം  ഒരകനന്വേഷണവസം  നടക്കുന്നനില.
ഇവനികട കപമാലശസനികന്റെ കനതൃതന്വേത്തെനില് ചനില കേമാരഖ്യങള് നടക്കുകേയമാണച്ച്.  പുതനിയ
ആകേമാശവസം പുതനിയ ഭൂമനിയുകമന്നച്ച് ശശ. എസം. നക്കൗഷമാദച്ച് സൂചനിപനിച്ചു. അതനിനമുമച്ച് ശശ.
വനി.  ഡനി.  സതശശന്  തത്തെകയനസം  പശുകവനസം  സൂചനിപനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  ബഡ്ജറ്റച്ച്
അവതരനിപനിചകപമാള്  15,000  കകേമാടനി  രൂപയുകട  പദ്ധതനികേള്  പരനികശമാധനികമാന്
കേനിടനി.  പുതനിയ ആകേമാശസം വശണമുണമായനി.  40,000  കകേമാടനി  രൂപയുകട പദ്ധതനികേള്
അകനന്വേഷനികമാന് അകദ്ദേഹൈത്തെനിനച്ച്  സമയസം ലഭനിച്ചു.  ഈ ഗവണകമന്റെച്ച്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.
വനിരുദ്ധ  ഉകദഖ്യമാഗസര്കച്ച്  കപ്രമാതമാഹൈനസം  കകേമാടുക്കുകേയമാണച്ച്.  അവകരമാകക  ഈ
ഗവണകമന്റെനികന സഹൈമായനിക്കുകമന്നമാണച്ച് നമ്മള് ധരനിക്കുന്നതച്ച്. ഡനി.ജനി.പനി. ഉള്കപകട
ഇവകരലമാസം  സര്കമാരനികനതനിരമാണച്ച്.  ശശ.  ഇ.  പനി.  ജയരമാജന്  ഇവനികടയനിരനിക്കുകേയകല?
സര്കമാര്  ശശ.  ഇ.  പനി.  ജയരമാജനച്ച്  അനകൂലമമായനി  കസ്റ്ററ്റച്ച്കമന്റെച്ച്  കകേമാടുത്തെകപമാള്
ഡനി.ജനി.പനി.  എതനിരമായനിടമാണച്ച്  കകേമാടതനിയനില്  കസ്റ്ററ്റച്ച്കമന്റെച്ച്  കകേമാടുത്തെതച്ച്.  സര്കമാര്
ആരുകട  ഭമാഗത്തെമാകണകന്നമാ,  ഡനി.ജനി.പനി.  ആരുകട  ഭമാഗത്തെമാകണകന്നമാ  മനസനിലമാകുന്നനില.
കപമാടന്  ചന്തയച്ച്  കപമായതുകപമാകല  വന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്......(ബഹൈളസം)....ഞമാന്  എകന്റെ
കേമാരഖ്യമമാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.  നനിങള് അതനില് വനിഷമനികകണ കേമാരഖ്യമനില.  ഇവനിടകത്തെ
പ്രശ്നസം ആര്ക്കുസം ഒനസം മനസനിലമാകുന്നനികലനള്ളതമാണച്ച്. കേനിഫ്ബനികയ സസംബനനിചച്ച്.

മനി  .   കചയര്മമാന്: പശസച്ച് കേണക്ലൂഡച്ച്....1.30-നച്ച് ചര്ച അവസമാനനിപനികകണതമാണച്ച്.

ശശ  .   അനനില് അകര: സര്, രണച്ച് മനിനനിടച്ച് അവനികട കകേമാടുത്തു.*** ഈ നമാടനില്
പശഡനങള്  നടക്കുകേയമാണച്ച്.  ......(ബഹൈളസം)......  എനനികച്ച്  സസംശയമുകണന്നമാണച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്; നനിങള്കകന്തമാ ഇത ഉറപച്ച്. സസംശയസം മമാറ്റനി ബഹുമമാനകപട മുഖഖ്യമനനി
പറഞ്ഞതുകപമാകല  കതമാന്നലമാകേമാസം.  ഈ  ഗവണകമന്റെച്ച്  സശകേള്ക്കുസം  കുടനികേള്ക്കുസം
മമാതമല,  സുനമാമനികയകമാള്  സര്വനമാശസം  കകേരള  സമൂഹൈത്തെനില്  വനിതച്ചുകകേമാണച്ച്
മുകന്നമാടച്ച്  കപമാവകേയമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  ഞമാന്  ഈ  ബനിലനികന  പൂര്ണ്ണമമായനി
എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.

ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷസംസശര്:  സര്,  സസംസമാനകത്തെ  ഉയര്ന്ന  കപമാലശസച്ച്
ഉകദഖ്യമാഗസകന  ഉത്തെരവമാദകപട   ജനപ്രതനിനനിധനി***  എന്നച്ച്   വനിളനിചതച്ച്  സഭമാകരഖയനില്
ഉണമാകേമാന് പമാടനില.

മനി  .   കചയര്മമാന്:  അതച്ച് പരനികശമാധനികമാസം.*

*** സഭമാദ്ധഖ്യകകന്റെ ഉത്തെരവപ്രകേമാരസം കരഖയനില് നനിനസം നശകസം കചയ
(ഫയര് നമര് 1125/ ഇ.ബനി. 2017 നനി.കസ തശയതനി 14-3-2017)
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ശശ  .    എല്കദമാ  എബഹൈമാസം:  സര്,  2016-17  സമാമത്തെനികേ  വര്ഷകത്തെയച്ച്
സസംസമാന സഞനിത നനിധനിയനികനല് ചമാര്ജച്ച് കചയ്തനിട്ടുള്ള സപനികമന്റെറനി കചലവകേളസം
സര്കമാര് കചലവനിനമായനി നനിയമസഭ അനവദനിചനിട്ടുള്ള ഗ്രമാന്റുകേളസം നല്കുന്നതനിനമായനി
സസംസമാന  സഞനിത  നനിധനിയനില്നനിനള്ള   8618,43,34,000  (എണ്ണമായനിരത്തെനി
അറുന്നൂറ്റനി പതനികനടച്ച് കകേമാടനി നമാല്പത്തെനിമൂന്നച്ച് ലകത്തെനി മുപത്തെനിനമാലമായനിരസം രൂപ
മമാതസം)  ലഭഖ്യമമാകുന്നതനിനള്ള  2017-കല  കകേരള  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനില്  പമാസമാകണകമന്ന
പ്രകമയകത്തെ ഞമാന് ശക്തമമായനി പനിന്തുണയന.

എനനികച്ച് കതമാട്ടുമുമച്ച് ശശ. അനനില് അകര സസംസമാരനിചകപമാള്   കേനിഫ്ബനികയ
സസംബനനിചച്ച് ഒരു പരമാമര്ശസം നടത്തുകേയുണമായനി.  കകേരളത്തെനികന്റെ ആദരണശയനമായ
ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പുമനനി കഡമാ.  ടനി.  എസം. കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച് ധനസമമാഹൈരണവമമായനി
ബനകപടച്ച്   മുകന്നമാട്ടുവച  രണച്ച്  പ്രധമാനകപട  വനിഷയങളമാണച്ച്  കേനിഫ്ബനിയുസം
കകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യുസം എന്നമാണച്ച് എനനികച്ച്  സഭ മുമമാകകേ പറയമാനള്ളതച്ച്.  കലമാകേത്തെനികല
മനികേച അതച്ച് ലറകേളമാണച്ച് കേമാള് ലൂയനിസുസം ഉഹസന് കബമാള്ട്ടുസം. ഇവരുകട കവഗതകയ
കുറനിചച്ച്  ചരനിതസം  കരഖകപടുത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്.  അവരുകട  കവഗതകയറനിയ  കേമാലുകേളമാണച്ച്
യഥമാര്ത്ഥത്തെനില്  ഇന്നച്ച്  കകേരളത്തെനികല  കേനിഫ്ബനിയുസം  കകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യുസം.
കേനിഫ്ബനിയനിലൂകടയുസം  കകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യനിലൂകടയുസം  കകേരളത്തെനിനച്ച്  പുത്തെന്  പ്രതശക
നല്കുന്ന  സൂചനകേളമാണച്ച്  കകേരളത്തെനികന്റെ  ആരമാധഖ്യനമായ  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി
ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരണത്തെനികന്റെ  വനിവനിധ  ഘടങളനില്  ഉള്കപകട  ഇവനികട  പരമാമര്ശനിചതച്ച്.
സസംസമാനത്തെച്ച്  ദശര്ഘകേമാലസം  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന  ശശ.  കകേ.  എസം.
മമാണനി ഇകപമാള്  കേകസരയനിലനില.  അകദ്ദേഹൈസം  12  ബഡ്ജറകേള് അവതരനിപനിച്ചു.  13- ാാമകത്തെ
ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭത്തെനിലമാണച്ച്  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  ആ  ബഡ്ജറ്റച്ച്
അവതരനിപനികമാന്  പമാടനികലന്ന  ശക്തമമായ  നനിലപമാടച്ച്  കകേരളത്തെനികല   ഇടതുപക
ജനമാധനിപതഖ്യമുന്നണനി  സന്വേശകേരനിചതച്ച്.  നനിയമസഭയനില്  ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനികനികലന്ന
പ്രഖഖ്യമാപനസം അകരമാര്ത്ഥത്തെനില് നടപനിലമാകനി.

മുമച്ച്  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന  ശശ.  കകേ.  എസം.  മമാണനി,  അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ
ബഡ്ജറ്റച്ച്  പ്രഖഖ്യമാപനത്തെനില്  കകേരളത്തെനികല  100  സര്കമാര്  സ്കൂളകേകള  നടകമാവച്ച്
കമമാഡലനില്  അന്തമാരമാഷ്ട്ര  നനിലവമാരത്തെനികലയയര്ത്തുകമന്നച്ച്  പറഞ്ഞു.  എന്നമാല്
'നടവരകമങനിലുസം'  ഏകതങനിലുസം  സര്കമാര്  സ്കൂളനിനമുമനില്  കകേടമാന്  കേഴനിയമാത്തെ
ഭരണസമനിതനിയമായനിരുന  യഥമാര്ത്ഥത്തെനില്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-കന്റെ  ഭരണ  സമനിതനി.
കകേരളത്തെനികല വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ കമഖലയനില് വനിശനിഷഖ്യമാ സര്കമാര് കമഖലയനില് വലനിയ
കുതനിച്ചുചമാടസം  ഉണമാകുകമന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  പ്രഖഖ്യമാപനങള്  ഇടതുപക  ജനമാധനിപതഖ്യ
മുന്നണനിയുകട  ഗവണകമന്റെച്ച്  ഇകപമാള്  പ്രഖഖ്യമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  16-3-2017-നച്ച്  കകേരളത്തെനികല
ഭക്കൗതനികേസക്കൗകേരഖ്യങള്  ഉയര്ത്തുന്ന  സ്കൂളകേളകടയുസം  മനികേവനികന്റെ  കകേനമമാകമാനകദ്ദേശനിക്കുന്ന
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സ്കൂളകേളകടയുസം  ലനിസ്റ്റനില്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  എസം.എല്.എ.-മമാരുകട  മണ്ഡലങളനികല
സ്കൂളകേളസം  ഉള്കപടനിട്ടുകണന്നച്ച്  മനസനിലമാകണസം.  നനിങളകട  മണ്ഡലങളനികല  സ്കൂളകേളനില്
നനിനസം കഹൈഡച്ച് മമാസ്റ്റര്മമാകരയുസം പനി.ടനി.എ.  പ്രസനിഡന്റുമമാകരയുസം ഈ 16-ാം തശയതനി
ഹവകുകന്നരസം  3  മണനികച്ച്  നനിയമസഭയുകട  അങണത്തെനികലയച്ച്  ഞങള് കണനിചനി
രനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേരളത്തെനികല സര്കമാര് വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ സമാപനങകള സസംരകനിക്കുന്നതനിനസം
നൂതന സമാകങതനികേവനിദഖ്യകേള് പ്രകയമാജനകപടുത്തെനി കപമാതുവനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ കമഖലയനില്
വന് കുതനിച്ചുചമാടസം നടത്തെമാനമുള്ള പരനിശമത്തെനിലമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ 9 മമാസകമാലകത്തെ
ഇടതുപക  ജനമാധനിപതഖ്യ  മുന്നണനി  ഗവണകമന്റെനികന്റെ  ഭരണകത്തെ  കകേരളത്തെനികല
സുമനസ്സുകേള്  ഏകറ  ശദ്ധകയമാടുകൂടനി  വശകനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇടതുപക
ജനമാധനിപതഖ്യ മുന്നണനി അധനികേമാരത്തെനില് വന്നമാല് എലമാസം ശരനിയമാകുകമന്നച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ
കതരകഞ്ഞടുപച്ച്  കവളയനില്  ഞങള്  പറഞ്ഞതച്ച്  കവറുകതയല.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷകത്തെ
യു.ഡനി.എഫച്ച്.-കന്റെ  ഭരണ  കേമാലയളവനില്  ഈ  കകേമാച്ചു  കകേരളസം  അഴനിമതനിയുകടയുസം
കകേടുകേമാരഖ്യസതയുകടയുസം സന്വേജനപകപമാതത്തെനികന്റെയുസം  കകേനമമായനി  മമാറനികയങനില്
അവ  ശരനിയമാക്കുകമന്നമാണച്ച്  ഞങള്  പറഞ്ഞതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  9  മമാസകമാലത്തെനിനനിടയനില്
അഴനിമതനിരഹൈനിത  സസംശുദ്ധ  ഭരണത്തെനിനച്ച്  കനതൃതന്വേസം  നല്കേമാന്  കകേരളത്തെനികല  ഇടതുപക
ജനമാധനിപതഖ്യമുന്നണനിയുകട ഗവണകമന്റെനിനച്ച്, കകേരളത്തെനികല മുഖഖ്യമനനികച്ച് കേഴനിയുനകവനള്ളതച്ച്
യമാഥമാര്ത്ഥഖ്യമമാണച്ച്.  കകേരളത്തെനികന്റെ  ഏറ്റവസം  പ്രനിയങരനമായ  മുഖഖ്യമനനികയക്കുറനിചച്ച്
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കന്റെ  ഒരു  കനതമാവച്ച്  പ്രസസംഗനിചതനികനതനികര  കകേരളത്തെനികന്റെ  കേമ്മറ്റ്യൂണനിസ്റ്റച്ച്
ഹചതനഖ്യമമായ  സഖമാവച്ച്  പനിണറമായനി  വനിജയന്  നടത്തെനിയ  പരമാമര്ശസം  നനിങള്
ശദ്ധനികണസം.  ഫമാസനിസ്റ്റുകേള്ക്കുസം  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-നസം  സസംഘ്പരനിവമാറനിനകമതനികര
വനിട്ടുവശഴയനിലമാത്തെ  സമശപനസം  സന്വേശകേരനിക്കുന്ന  അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ  വര്ത്തെമമാനമനിതമായനിരുന.
കകേരളവസം  രമാജഖ്യവസം  കലമാകേവസം  ശദ്ധനിച  വര്ത്തെമമാനമമായനിരുന.   ഫമാസനിസ്റ്റുകേകളമാടമായനി
അകദ്ദേഹൈസം  പറഞ്ഞതച്ച്,  "ഒരു ദനിവസസം  കപകടന്നച്ച്  ആകേമാശത്തുനനിന്നച്ച്  കപമാടനി  വശണച്ച്
മുഖഖ്യമനനികകസരയനികലത്തെനിയ  ആളല  ഞമാന്.  നനിങകള  കേണസം  കകേട്ടുസം  അറനിഞ്ഞുമമാണച്ച്
ഞമാന്  വളര്ന്നതച്ച്.  കപമാലശസച്ച്  ബലത്തെനില്  ഞമാന്  സഞരനിക്കുനകവന്നച്ച്  പറയുന്നവകരമാടച്ച്
ബണ്ണന് കകേമാകളജനികല പഠനകശഷമുള്ള കേമാലസം, നനിങള് ഫമാസനിസ്റ്റുകേളകട കേയ്യേനിലുള്ള
കേത്തെനിക്കുസം  ഉയര്ത്തെനിയ  വടനിവമാളകേള്ക്കുമനിടയനിലൂകട  നടനനശങനിയവനമാണച്ച്
തമാകനന്നച്ച്" കകേരളത്തെനികന്റെ മുഖഖ്യമനനി പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചു.  ഒരു മുഖഖ്യമനനി സന്വേശകേരനികകണ
പകേന്വേതയുസം സമാമമാനഖ്യ മരഖ്യമാദയുസം മധഖ്യപ്രകദശനികല കഭമാപമാലനില് അകദ്ദേഹൈസം സന്വേശകേരനിച്ചു.
"അകതമാരു  ദക്കൗര്ബ്ബലഖ്യമമായനി  നനിങള്  കേമാകണണതനില.  മുഖഖ്യമനനിയലമാത്തെ  പനിണറമായനി
വനിജയനമായനിരുനകവങനില് ഒരു ഇനചനനകമകന്ന തടയമാനമാകേനികലനസം അത്തെരസം
വനിരടലുകേള്  കവണമാകയനസം"  പറഞ്ഞതച്ച്  കകേരളത്തെനികന്റെ  കേമ്മറ്റ്യൂണനിസ്റ്റച്ച്  ഹചതനഖ്യമമാണച്ച്.
ഇങകനകയമാരു  വനിവരസം  ലഭഖ്യമമാകുകമമാള്  മുഖഖ്യമനനിയുകട  കസമാകണനനിയസമായ
പ്രതനികേരണസം സൂചനിപനിക്കുന്നതച്ച് ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-നസം സസംഘ്പരനിവമാറനിനസം ബനി.കജ.പനി.-ക്കുസം
കകേരളത്തെനികന്റെ മണ്ണനില് സമാനമനില എന്നതമാണച്ച്.  ഞമാകനകന്റെ പ്രസസംഗസം നശട്ടുകേയല.
ശശ.  കകേ.  എസം.  മമാണനികയന്ന  കകേരളത്തെനികന്റെ  മുന്  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി
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അഴനിമതനിയുകട  ഭമാഗമമായനി  ആകരമാപണവനികധയനമായ  മനഷഖ്യനമാണച്ച്.  ബമാറുകേള്
അടയന്നതനിനസം തുറക്കുന്നതനിനസം വശണസം തുറക്കുന്നതനിനസം ഹകേക്കൂലനി വമാങനിക്കുന
എന്ന നനിലയനില് വലനിയ വമാര്ത്തെകേള് കകേരളത്തെനികന്റെ മണ്ണനില് വന.  ഓകരമാ കകേമാച്ചു
മനസ്സുകേള്കനിടയനിലുസം  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണത്തെനികന്റെ  അഴനിമതനികയയുസം  കകേ.  എസം.
മമാണനികയയുസം കുറനിചച്ച് കകേരളത്തെനിലകങമാളമനികങമാളസം വര്ത്തെമമാനമുണമായനിരുന.

(അദ്ധഖ്യകകവദനിയനില് മനി. കഡപറ്റ്യൂടനി സശകര്)

2012  മമാര്ചച്ച്  29-ാം  തശയതനി  കകേമാചനി  സര്വകേലമാശമാലയുകട  581- ാാമതച്ച്
സനിന്ഡനികകറ്റച്ച് കയമാഗസം ഐറ്റസം നമര്  31-ല് ശശ.  കകേ.  എസം.  മമാണനിയുകട ഏറ്റവസം
അടുത്തെ ആളമായ കപ്രമാഫ. കലമാപസച്ച് മമാതബ കകേമാചനി സര്വകേലമാശമാലയുകട ബഡ്ജറ്റച്ച്
സ്റ്റഡനി  കസന്റെറനിനച്ച്  കകേ.  എസം.  മമാണനിയുകട  കപരച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.  യു.ഡനി.എഫച്ച്-നച്ച്
കമല്കേയ്യുള്ള സനിന്ഡനികകറ്റനില് ശശ. കകേ. എസം. മമാണനിയുകട കപരമാണച്ച് 2012 മമാര്ചച്ച്
29-ാം  തശയതനിയനികല  കയമാഗത്തെനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചതച്ച്.  കകേമാചനി  സര്വകേലമാശമാല
അന്തമാരമാഷ്ട്ര  നനിലവമാരത്തെനികലയച്ച്  ഉയരുന്ന  സര്വകേലമാശമാല  കൂടനിയമാണച്ച്.  പഠനത്തെനികന്റെയുസം
ഗകവഷണത്തെനികന്റെയുസം  കേമാരഖ്യത്തെനില്  ഏകറ  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്ന  ഒരു  സര്വകേലമാശമാലയുകട
നമാമകധയമമായനി ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പുമനനി ശശ. കകേ. എസം. മമാണനിയുകട കപരച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുകവന്നച്ച്
പറയുന്നതച്ച്  യഥമാര്ത്ഥത്തെനില്  ചനിന്തനിക്കുന്നവര്കച്ച്,  പഠനവമമായനി  ബനകപടുന്ന
മനഷഖ്യകര സസംബനനിചനിടകത്തെമാളസം ശനിരസച്ച് കുനനിയുന്ന കേമാരഖ്യമമാണച്ച്.  ശശ. കകേ. എസം.
മമാണനിയുകട  കപരമാണച്ച്  കകേമാചനിന് സര്വകേലമാശമാലയനികല  ഒരു ബഡ്ജറ്റച്ച്  സ്റ്റഡനി കസന്റെറനിനച്ച്
നനിശയനിചതച്ച്.  യഥമാര്ത്ഥത്തെനില് അന്തസ്സുള്ളവര്കച്ച് കചരമാത്തെ പണനി കചയ്തവരമാണച്ച്
നനിങള്.  കകേരളത്തെനികല കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനിച സന്ദര്ഭത്തെനിലുള്കപകട
എതകയമാ ജനകേശയ പ്രഖഖ്യമാപനങള് നടത്തെനി. പ്രഖഖ്യമാപനസം കകേരളത്തെനികന്റെ മണ്ണനില്
പമാഴച്ച് വമാകമാകേമാനള്ളതല.  അത്തെരസം  വമാഗമാനങള്  വരുന്ന  അഞ്ചുവര്ഷസംകകേമാണച്ച്
നടപമാകകണതനികന്റെ  ഉത്തെരവമാദനിതന്വേസം  ഇച്ഛമാശക്തനികയമാടുകൂടനി  കകേരളത്തെനികല  ഗവണകമന്റെച്ച്
തശര്ചയമായുസം ഏകറ്റടുക്കുസം.  അങകന ഏകറ്റടുക്കുകമമാള് കകേരളത്തെനികല ജനങളമാഗ്രഹൈനിക്കുന്ന
വനികേസന സന്വേപ്നങള് സമാകമാത്കേരനികകപടുസം.

ഭനിന്നകശഷനികമാര്കച്ച്  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസത്തെനിനച്ച്  5  ശതമമാനവസം  കജമാലനികച്ച്  4  ശതമമാനവസം
സസംവരണസം,  അവയവസം മമാറ്റനിവയല് ശസക്രനിയ കേഴനിഞ്ഞവര്കച്ച് മരുന്നനിനച്ച് 10 ശതമമാനസം തുകേ
മമാതസം നല്കേനിയമാല് മതനി.  അവര്കച്ച് 3000 രൂപകയങനിലുസം പ്രതനിമമാസസം കപന്ഷന്
നല്കകേണതച്ച്  ആവശഖ്യമമാകണനസം  ഈ  സന്ദര്ഭത്തെനില്  ലഭഖ്യമമായ  സമയത്തെനിനനിടയനില്
പറഞ്ഞുകകേമാള്ളകട.   വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വമായ്പ  എടുത്തെച്ച്  ജപനി  ഭശഷണനി കനരനിടുന്നവര്കച്ച്
നനിഷനിയ ആസനിയമായനി മമാറനിയ വമായ്പയുകട  60  ശതമമാനസം ഗവണകമന്റെച്ച് നല്കുകമന്ന
പ്രഖഖ്യമാപനസം  തശര്ചയമായുസം  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസമമാഗ്രഹൈനിക്കുന്ന  സമാധമാരണകമാരകന്റെ  മകള്കച്ച്,
പമാവകപട  മനഷഖ്യകര  സസംബനനിചനിടകത്തെമാളസം  ഏകറ  ആശന്വേമാസകേരമമായനിട്ടുള്ള  കേമാരഖ്യമമാണച്ച്.
ഒകടകറ  വനിഷയങളണച്ച്.  കകേരളത്തെനില്  3  കകേമാടനി  35  ലകസം  വരുന്ന  ജനതയച്ച്
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അതയുസം  മരങള്  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകമന്നച്ച്  വനസം  വകുപച്ച്  പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചു,  ബഡ്ജറ്റനിലുസം
പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചു.  ഇതുകപമാകല  നനിരവധനി  കേമാരഖ്യങളണച്ച്.  നനികുതനികയതര  വരുമമാനസം
വര്ദ്ധനിപനികമാന്  കേഴനിയണസം.  നമ്മുകട  സസംസമാനത്തെച്ച്  സമന്നര്  യഥമാര്ത്ഥത്തെനില്
കൂടുതല് സമന്നരമാകുകേയുസം ദരനിദ്രര് കൂടുതല് ദമാരനിദ്രഖ്യത്തെനികലയസം കപമാകുന്ന സനിതനി
വനികശഷസം  കുറയമാനള്ള  സമശപനസം  തശര്ചയമായുസം  സന്വേശകേരനികണകമന്നച്ച്  അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.
പഞനകത  ആശുപതനികേള്  സസംസമാനത്തെച്ച്  ധമാരമാളമുണച്ച്.  അത്തെരസം  ആശുപതനികേള്കച്ച്
അവരുകട കമഷനിനറനികേള് ഇറക്കുമതനി കചയ്യുന്നതനിനള്ള ഇളവകേള് നല്കുന.  നനിരവധനി ടമാകച്ച്
ഇളവച്ച്  കചയ്യുന.  പമാവകപടവര്കമായനി  പഞനകത  ആശുപതനികേകള  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തെമാന്
കകേരളത്തെനികല  ഗവണകമന്റെനിനച്ച്  കേഴനിയണസം.  സമാധമാരണകമാര്കച്ച്  ആശന്വേമാസസം  പകേരുന്ന
നനിലയനില് ജനറല് ആശുപതനികേളകടയുസം തമാലൂകച്ച് ആശുപതനികേളകടയുസം കമഡനികല്
കകേമാകളജച്ച്  ആശുപതനികേളകടയുസം  സക്കൗകേരഖ്യങള്  കമചകപടുത്തുന്നതനിനമായനി  ഈ
ഗവണകമന്റെച്ച് പരനിശമനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   

മൂലഖ്യവര്ദ്ധനിത ഉല്പന്നങളനില്നനിനള്ള നനികുതനി കശഖരനികമാന് നമുകച്ച് സമാധനികണസം.
ഹപനമാപനിളനികന്റെയുസം  മമാമഴത്തെനികന്റെയുകമമാകക  ഒരു  പ്രധമാനകപട  കകേനമമാണച്ച്  ഇകപമാഴസം
നമ്മുകട  കകേമാച്ചു  കകേരളസം.   ഒരു കേനികലമാഗ്രമാസം  മമാമഴത്തെനിനസം  ഹപനമാപനിളനിനസം  20
രൂപകയമാ 30 രൂപകയമാ വനിലയുള്ളകപമാള് അവയനില്നനിന്നച്ച് ജറ്റ്യൂസച്ച് ഉല്പമാദനിപനികകപടുകമമാള്
600 രൂപകയമാളസം ലമാഭമുണമാകുകമമാള് ഇത്തെരസം മൂലഖ്യവര്ദ്ധനിത ഉല്പന്നങളനില്നനിന്നച്ച്
പരമമാവധനി  നനികുതനി  കശഖരനിക്കുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ  ഇടകപടല്കൂടനി  തശര്ചയമായുസം
കകേരളത്തെനികന്റെ  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപച്ച്  നടത്തെണകമനകൂടനി  സൂചനിപനിക്കുന.  ഏകേകദശസം
90,000 കകേമാടനി രൂപയുകട സന്വേര്ണ്ണസം 2016 കേമാലയളവനില് കകേരളത്തെനില് വനിറ്റഴനികകപട്ടുകവന്നച്ച്
കേണക്കുകേള്  പറയുകമമാള്  നനികുതനിയുകട  കേമാരഖ്യത്തെനില്  കുകറക്കൂടനി  കഭദകപട  ഇടകപടല്
നടത്തെണകമനകൂടനി  ഈ  സന്ദര്ഭത്തെനില്  പറഞ്ഞുകകേമാണച്ച്  ഈ  ധനവനിനനികയമാഗ
ബനിലനികന പനിന്തുണച്ചുകകേമാണച്ച് വമാക്കുകേള് ചുരുക്കുന.

കപ്രമാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുഹസന് തങള്  :  സര്,  ഞമാന് ഈ ധനവനിനനികയമാഗ
ബനിലനികന എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.  പ്രശസനമായ ഇടതുപക നമാടകേകൃത്തുസം കേവനിയുമമായ
കബക്തനികന്റെ  'വരുസംതലമുറകയമാടച്ച്'  എന്ന  കേവനിത  തുടങ്ങുന്നതച്ച്  'സതഖ്യമമായുസം  ഞമാന്
ജശവനിക്കുന്ന യുഗസം ഭശകേരമമാണച്ച്' എന്ന വരനികയമാകടയമാണച്ച്.  കകേരളത്തെനില് ഇടതുപക
ജനമാധനിപതഖ്യ  മുന്നണനിയുകട  ഈ  ചുരുങനിയ  ഭരണകേമാലഘടത്തെനിനനിടയച്ച്  കകേരളശയ
സമൂഹൈസം  വലമാത്തെ,  പരനിതമാപകേരമമായ  ഒരവസയനിലൂകടയമാണച്ച്  കേടനകപമാകുന്നതച്ച്.
സശ  പശഡനങളസം  സദമാചമാര  ഗുണമായനിസവസം  ബമാലപശഡനങളസം  കപമാലശസനികന്റെ
നനിഷനിയതന്വേവസം  കകേമാണച്ച്  കകേരളസം  കപമാറുതനിമുട്ടുകേയമാണച്ച്.  ഈ  സഭയനില്ത്തെകന്ന
ഒടനവധനി  ദനിവസങളമായനി  ഇകത  കേമാരഖ്യങള്  ചര്ച  കചയ്തനിട്ടുസം  അടനിയന്തര
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പ്രകമയങളവതരനിപനിചനിട്ടുസം  ഇന്നച്ച്  വശണസം അകത കേമാരഖ്യങകളക്കുറനിചച്ച്   പറകയണനി
വരുന.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-കന്റെ ഈ ഭരണകേമാലത്തെച്ച് കകേരളശയ സമൂഹൈസം മമാനമാഭനിമമാനകത്തെമാകട
ജശവനികമാനമാവശഖ്യമമായ സമാഹൈചരഖ്യവസം സക്കൗകേരഖ്യവസം കതടുകേയമാണച്ച്.  നമ്മുകട നമാടനികന
ഇത്തെരകമമാരവസയനികലയച്ച്  നയനിക്കുന്ന  ഗവണകമന്റെച്ച്  കകേമാണവരുന്ന  ഏതച്ച്
കരഖകയയുസം എങകനയമാണച്ച് നമുകച്ച് അനകൂലനികമാന് കേഴനിയുന്നതച്ച്?  വശണസം അകത
കബക്തച്ച് തകന്ന പറയുകേയമാണച്ച്  'ഈ കേമാലസം ഇകതകന്തമാരു കേമാലസം.  അതച്ച് അകനകേസം
ദുഷച്ച് കൃതഖ്യങകളക്കുറനിച്ചുള്ള  മക്കൗനവസം  ഉള്കകമാള്ളുനവകലമാ'  എന്നച്ച്.  ഇടതുപക
ജനമാധനിപതഖ്യ മുന്നണനി ഗവണകമന്റെനികന്റെ വലമാകത്തെമാരു മക്കൗനകത്തെ കുറനിചമാണച്ച് എലമാ
അസംഗങളസം  അവരുകട  പ്രസസംഗങളനില്  സൂചനിപനിചതച്ച്.  അത്തെരസം
കേമാരഖ്യങള്കനസരനിചച്ച്  ഇടതുപക  ജനമാധനിപതഖ്യ  മുന്നണനി  ഗവണകമന്റെച്ച്  മുകന്നമാട്ടു
കപമാകുകമമാള് കകേരളശയ  സമൂഹൈസം  അവരുകട  പ്രയമാസങകള അതനിജശവനികമാന്  കേഴനിയമാകത
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേയമാണച്ച്,  ഈ  സര്കമാര്  കകേരളശയ  സമൂഹൈകത്തെ  പരനിതമാപകേരമമായ
അവസയനികലയച്ച് കകേമാണകപമാവകേയമാണച്ച്. 

1.00  PM]

ഉപധനമാഭഖ്യര്ത്ഥനയനില്  കപമാലശസച്ച് വനിഭമാഗകത്തെക്കുറനിചച്ച് പറഞ്ഞനിടത്തെച്ച് അങച്ച്
സൂചനിപനിച ഒരു കേമാരഖ്യമുണച്ച്. വനിസനില് കബമാകവഴച്ച് അവമാര്ഡച്ച് ഏര്കപടുത്തുന്നതനിനമായനി
നറ്റ്യൂ സര്വശസച്ച് കപ്രമാസശജുവറനില് ഉള്കപടുത്തെനി കടമാകണ കപ്രമാവനിഷന്വചച്ച് അതനികന്റെ
പ്രവര്ത്തെനങളമമായനി  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന്  ആഗ്രഹൈനിക്കുനകവന്ന  സമശപനസം  സപനികമന്റെറനി
ഡനിമമാന്റെനില്  പറഞ്ഞനിരുന.  മഞ്ഞ  കേമാര്ഡുസം  ചുവപ്പുകേമാര്ഡുകമമാകകയമായനി  വന്ന
വനിജനിലന്സനികന്റെ ഉത്തെരവമാദകപട ആളകേള്കച്ച് കകേരള  ഹഹൈകകമാടതനിയനില് വന്നച്ച്
നനിശനിതമമായ വനിമര്ശനങളസം പരമാമര്ശങളസം ഏല്കകണനിവരുന എന്ന ദുരവസ
കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങളനില് കകേരളശയ സമൂഹൈസം കേണതമാണച്ച്. വനിജനിലന്സനികന്റെ നനിലപമാടച്ച്
അതനിരുകേവനിഞ്ഞുകവന്നച്ച്  മുഖഖ്യമനനിക്കുതകന്ന  കബമാദ്ധഖ്യകപടതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില്
അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ പ്രസമാവന കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങളനില് പതങളനിലൂകട വന്നതുസം നമ്മള്
കേണതമാണച്ച്.   ഇന്നകല വശണസം വനിജനിലന്സനികന്റെ നനിയമസമാധുതയുസം അധനികേമാരവസം
വകര  പരനികശമാധനികണകമന്നച്ച്  കകേമാടതനി  പറയുന്ന  ഒരവസയുണമായനി.  ഈ
നനിയമസഭയനില്ത്തെകന്ന  2016-ല്  'നനിലവനില്  എതമമാതസം  വനിജനിലന്സനികന്റെ  കകേസ്സുകേള്
പൂര്ത്തെനിയമാകേമാത്തെതുണച്ച് '  എന്ന ശശ. എ. എസം. ആരനിഫനികന്റെ കചമാദഖ്യത്തെനിനച്ച് ഏകേകദശസം 526
കകേസ്സുകേളകണന്നച്ച്  അന്നച്ച്  മറുപടനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഏകറ  പ്രഗത്ഭരമായ  ആളകേള്
അത്തെരസം വനിജനിലന്സച്ച് കകേസ്സുകേളനില്നനിന്നച്ച് രകകപടച്ച് കപമാരുകമങനിലുസം കകേരളത്തെനികല
ഒടനവധനി ഉകദഖ്യമാഗസര്, ആ കകേസ്സുകേളമമായനി സമരസകപടച്ച് കപമാകേമാന് കേഴനിയമാകത,
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പ്രയമാസമനഭവനിക്കുന്ന, ഒടനവധനി കകേസ്സുകേള് ഇനനിയുസം ബമാകനി നനില്കക, പശഡനിപനികകപടുന്ന
ഒരു അവസമാവനികശഷസം കകേരളത്തെനില് നനിലവനിലുണച്ച്.  ഒരു ജുഡശഷഖ്യല് കേമ്മശഷകന
വചച്ച്   അത്തെരസം  കകേസ്സുകേള്   പരനികശമാധനിചച്ച്  അവ  പരനിഹൈരനികമാനമാവശഖ്യമമായ  നനിലപമാടച്ച്
സന്വേശകേരനികണകമന്നച്ച് ആവശഖ്യകപടുകേയമാണച്ച്.

സസംസമാനത്തെച്ച് ടൂറനിസസം വകുപനിനമായനി വശണസം ഈ ധനകേമാരഖ്യ ബനിലനിലൂകട തുകേ
നശകനിവചനിട്ടുണച്ച്. 215  കകേമാടനി രൂപ കേഖ്യമാപനിറ്റലമായനി വകേകകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതനില് നനിന്നച്ച്
ഏകേകദശസം  65  കകേമാടനി രൂപ മമാതകമ ഈ സമയസംവകര കചലവഴനിചനിട്ടുള.  ബമാകനി
തുകേ കകേരളത്തെനികല ടൂറനിസസം കമഖലകേളനില് നനിലവനിലുള്ള പരനിതമാപകേരമമായ അവസ
പരനിഹൈരനികമാനമായനി  ഉപകയമാഗനികണകമന്നച്ച്  ഗവണകമന്റെനികനമാടുസം  ബഹുമമാനഖ്യനമായ
മനനികയമാടുസം ആവശഖ്യകപടുകേയമാണച്ച്.  1954-ല് പണ്ഡനിറ്റച്ച് ജവഹൈര്ലമാല് കനഹ്റു കകേമാവളത്തെച്ച്
വന്നച്ച്  കകേരളത്തെനികലയള്ള   ഒരു  കപ്രമാജകച്ച്  ആവശഖ്യകപടതനികന്റെ   അടനിസമാനത്തെനിലമാണച്ച്
കഎ.റ്റനി.ഡനി.സനി.  കപ്രമാജകച്ച്  സമര്പനികകപടതുസം  അതച്ച്  കകേരളത്തെനില്  നനിലവനില്
വന്നതുസം.  ആ  കകേമാവളത്തെനികന്റെ  പരനിതമാപകേരമമായ  അവസമാവനികശഷസം  ഇന്നച്ച്  കകേരളശയ
സമൂഹൈസം  ചര്ചകചയകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  നറ്റ്യൂനപക  വനിഭമാഗങള്കച്ച്  ഒരുപമാടച്ച്
കേമാരഖ്യങള്  അനവദനിചതനികനക്കുറനിചച്ച്  ഇവനികട  എലമാവരുസം  പറയുകമമാള്  എകന്റെ
കേയ്യേനിലനിരനിക്കുന്ന  കകേരള  കേക്കൗമുദനി  പതത്തെനില്  പറയുന്നതച്ച്  ''പനികന്നമാകകമാരനകല,
പുറകമമാകച്ച്  മതനി  എന്നമാണച്ച്.''  പനികന്നമാക  വനിഭമാഗത്തെനിനച്ച്  മതര  പരശകമാ
ധനസഹൈമായത്തെനിനച്ച്  നശകനിവച  അഞ്ചുകകേമാടനി  രൂപയനില്  ഒരു  ഹപസകപമാലുസം
ഇതുവകര കചലവഴനിചനിടനില. മണപമാത കതമാഴനിലമാളനി ധനസഹൈമായമമായനി 6.72 കകേമാടനി
രൂപയുസം  ബമാര്ബര്  കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച്  2.65  കകേമാടനി  രൂപയുസം  അഭനിഭമാഷകേ
ഗ്രമാന്റെമായനി  12  ലകസം രൂപയുസം വനിശന്വേകേര്മ്മ കപന്ഷനകവണനി ഒരു കകേമാടനി രൂപയുസം
നശകനിവചനിടച്ച്  അതനില്നനിന്നച്ച്  ഒരു  രൂപകപമാലുസം  ഇതുവകര  കചലവഴനിചനിടനില.  നറ്റ്യൂനപക
വനിഭമാഗത്തെനികന്റെ  ആവശഖ്യങകള  അസംഗശകേരനിക്കുകമന  പറഞ്ഞച്ച്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്ന
ഗവണകമന്റെച്ച്  ആ  വനിഭമാഗങള്ക്കുകവണനി  അനവദനിച  തുകേ  കപമാലുസം  കചലവഴനിക്കുന്നനില.
അതുകപമാകലയമാണച്ച് എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി.  വനിഭമാഗത്തെനികന്റെ കേമാരഖ്യവസം.  ഈ വനിഭമാഗകത്തെ
കൂകട  നനിര്ത്തെമാനമായനി  മതരനിച്ചുകകേമാണച്ച്  സനി.പനി.ഐ.  (എസം.)-ഉസം  ബനി.കജ.പനി.-യുസം
മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകമമാള്, തനിരുവനന്തപുരത്തു തകന്ന കേനിള്ളനിയനിലുസം മറകമമാകക ഉണമായ
അക്രമ സസംഭവങളനില് രണച്ച് വനിഭമാഗങളസം പരസരസം മതരനിക്കുകമമാള്, എസച്ച്.സനി./
എസച്ച്.ടനി.  വനിഭമാഗത്തെനികന പരനിഗണനികമാകത കപമാകുന്ന അവസമാവനികശഷവസം കകേരളത്തെനില്
സസംജമാതമമായനിരനിക്കുകേയമാകണന്നച്ച്  കേമാണമാന്  കേഴനിയുസം.  ഇവനികട  എലമാവരുസം  സൂചനിപനിചതു
കപമാകല  സന്വേപ്നസം  മമാതസം  നല്കേനിയമാണച്ച്  ബഡ്ജറ്റനികന്റെ  പ്രസസംഗങളസം   പ്രവര്ത്തെനങളസം
മുകന്നമാട്ടുകകേമാണകപമാകുന്നതച്ച്.  പണമനിലമാകത,  കവള്ളമനിലമാകത,  പണനിയനിലമാകത,
വനികേസനമനിലമാകത ജനങള്കച്ച് സന്വേപ്നങള് മമാതസം നല്കേനിയമാല് മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന്
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സമാധനിക്കുകമമാ?  ജനകേശയമാസൂതണത്തെനികന്റെ  രണമാസംഘട  സമമാപന  ചടങനില്  വചച്ച്
അങച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്,  കകേരളത്തെനികല ജനങള്കച്ച് ഞമാനനിതമാ ഒരു സന്വേപ്നസം  നല്കേമാന്
കപമാകുനകവന്നമാണച്ച്. ''സന്വേര്ഗത്തെനില്നനിന്നച്ച് വന്നവയമാകേനില, സന്വേപ്നങകളമാകക പറന
കപമാകുസം,  അകന്നരസം യമാഥമാര്ത്ഥഖ്യങള് നമ്മള് അഭനിമുഖശകേരനികകണനി വരുസം"  എന
പറയുന്ന  ടമാകഗമാറനികന്റെ  വരനികേള്  കപമാകല  നമാകള  ഈ  സന്വേപ്നങള്  സമാകമാത്കേരനികമാന്
കപമാകുന്നനില  എന്നച്ച്  വഖ്യക്തമമാകുന്ന  സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില്  ജനസം  നമാകള  കചമാദനിക്കുസം
"മനസനികല  കചപനില്  സന്വേപ്നകമകന്നമാരു  കേള്ളനമാണയമനിടതമാകരമാ,  വഖ്യമാകമമാഹൈങള്
വനിതറനിയ ഐസകകമാ,  അതനിനച്ച് കൂട്ടുനനിന്ന പനിണറമായനികയമാ”എന്നച്ച്.  ജനസം നമാകള ഇവകര
കവറുകതവനിടമാത്തെ  ഒരു  അവസമാവനികശഷമുണമാകുസം.  അതുകകേമാണച്ച്  ഈ  ധനവനിനനികയമാഗ
ബനിലനികന ഞമാന് എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.

കഡമാ  .    എന്  .    ജയരമാജച്ച് :  സര്,  ഞമാന്  ഈ  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലനികന
എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ബഹുമമാനഖ്യനമായ ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പുമനനി വളകര പ്രതശകകയമാടു
കൂടനിയമാണച്ച് ഇവനികട ധനവനിനനികയമാഗ ബനില് അവതരനിപനിചതച്ച്.  പ്രകതഖ്യകേനിചച്ച് എസം.ടനി.-കയ
ഉള്കപകട പലതവണ ഉദ്ധരനിച്ചുകകേമാണമാണച്ച് അകദ്ദേഹൈസം ബഡ്ജറ്റച്ച് അവതരനിപനിചതച്ച്.
എസം.ടനി.-യുകട  നമാലുകകേടനികല  കേഥമാപമാതമമായ  അപ്പുണ്ണനികച്ച്  പഴയ  നമാലുകകേടച്ച്  കപമാളനിചച്ച്
കൂടുതല് കവളനിചവസം കേമാറകമമാകകയുള്ള പുതനിയ വശടച്ച് അമ്മയകവണനി നനിര്മ്മനികമാന്
കേഴനിഞ്ഞു.  പകക  അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ  സന്വേപ്നസംകപമാകല  ഇതുമുഴവന്  പ്രമാവര്ത്തെനികേമമാകമാന്
കേഴനിയുകമമാ എന്നതച്ച് വളകര പ്രധമാനകപട കേമാരഖ്യമമാണച്ച്. ഏതമായമാലുസം ആ ഒരു ആശങ
ഞമാന് പങ്കുവയകേയമാണച്ച്. എനനികച്ച് രണച്ച് മനിനനിടച്ച് സമയമമാണച്ച് അനവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

ബഡ്ജറമമായനി  ബനകപടച്ച്  കൂടുതല്  പറയമാനള്ള  സമയമനികലങനിലുസം  ഒരു
കേമാരഖ്യസം പറയമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹൈനിക്കുയമാണച്ച്. ബഹുമമാനഖ്യനമായ അസംഗസം ശശ. എല്കദമാ
എബഹൈമാസം ഇവനികട കുസമാറ്റനികല കകേ. എസം. മമാണനി കചയറനികനക്കുറനിചച്ച് സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.
2017  മമാര്ചച്ച്  15,  അതമായതച്ച് വരുന്ന ബുധനമാഴ ഈ നനിയമസഭകയ സസംബനനിചനിടകത്തെമാളസം
വളകര പ്രധമാനകപകടമാരു ദനിവസമമാണച്ച്.  1967  മമാര്ചച്ച്  15-നമാണച്ച്  ആദരണശയനമായ
കകേ. എസം. മമാണനി ആദഖ്യമമായനി കകേരള നനിയമസഭയനില് അസംഗമമായനി  സതഖ്യപ്രതനി ജ
കചയ്യുന്നതച്ച്.  50  വര്ഷസം  തുടര്ചയമായനി  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  ഒരു  നനികയമാജകേ
മണ്ഡലകത്തെ  പ്രതനിനനിധശകേരനികമാനസം  പതനിമൂന്നച്ച്  ബഡ്ജറകേള്  അവതരനിപനികമാനസം
കേഴനിഞ്ഞ ഒരമാളമാണച്ച് ബഹുമമാനഖ്യനമായ  കകേ.  എസം.  മമാണനി.  ഈ വരുന്ന ബുധനമാഴ അകദ്ദേഹൈസം
എസം.എല്.എ.യമായനി സതഖ്യപ്രതനിജ കചയ്തനിടച്ച്  50 വര്ഷസം പൂര്ത്തെശകേരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അങകന വളകര പ്രമാധമാനഖ്യമുള്ള, ഒരുപകക കകേരള രമാഷ്ട്രശയത്തെനില് ദശര്ഘമമായനി 13
ബഡ്ജറകേള്  അവതരനിപനിച  ഒരു  വഖ്യക്തനികയന്ന  നനിലയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണകമന്റെനികന്റെ
കേമാലത്തെച്ച്  കുസമാറ്റനികല  ബഡ്ജറ്റച്ച്  സ്റ്റഡശസനിന  കവണനിയുള്ള  പുതനിയ  കചയര്
തശരുമമാനനിചകപമാള്  അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ  കപരനികന്റെ  അടനിസമാനത്തെനിലമാണച്ച്  നമാമനനിര്കദ്ദേശസം
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കചയ്തതച്ച്. 46  ലകസം രൂപയമാണച്ച് അതനിനകവണനി മമാറ്റനിവചനിരുന്നതച്ച്.  പകക വളകര
നനിര്ഭമാഗഖ്യകമന്നച്ച് പറയകട,  സപനികമന്റെറനി ബഡ്ജറ്റനില് ഉള്കപകട ഇക്കൗ വര്ഷസം ഒരു
രൂപ  കപമാലുസം  കുസമാറ്റനികല  കചയറനിനകവണനി  മമാറ്റനിവചനിടനില.  ഏതമായമാലുസം
അകദ്ദേഹൈകത്തെക്കുറനിച്ചുള്ള  പരമാമര്ശസം  നനിര്ഭമാഗഖ്യകേരമമായനി.  കലമാകേത്തെനികല  പല
രമാജഖ്യങളനികല പല യൂണനികവഴനിറ്റനികേളനിലുസം വളകര പ്രഗത്ഭരമായ ആളകേളകട കപരനില്,
അവര് ആ കമഖലയനില് നടത്തെനിയനിട്ടുള്ള ധശരമമായ പ്രവര്ത്തെനങള്കച്ച് സമാധമാരണ
ഗതനിയനില് കചയറുകേള്  സമാപനികമാറുണച്ച്.  കകേ.  എസം.  മമാണനി സമാറനിനച്ച് ഒരുപകക
കഡമാകകററ്റച്ച്  ഇകലങനില്കപമാലുസം  കഡമാകകററ്റനിനപ്പുറത്തെച്ച്  എതകയമാ  വലനിയ  സമമാനമമായ
ചനിന്തമാഗതനികേള്,  സമാമൂഹൈനികേമമായ  ചനിന്തകേള്  തകന്റെ  ബഡ്ജറ്റനിലൂകട  കകേരളത്തെനില്
അവതരനിപനിച ഒരു വഖ്യക്തനിതന്വേമമാണച്ച്  എനള്ളതച്ച് ഞമാന് ഇക്കൗ സന്ദര്ഭത്തെനില് സൂചനിപനികമാന്
ആഗ്രഹൈനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ബഹുമമാനകപട ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പുമനനി ഇകമാരഖ്യസം  പുനധഃപരനി
കശമാധനികണകമന്നച്ച്   ഞമാന് ആത്മമാര്ത്ഥമമായനി ആഗ്രഹൈനിക്കുകേയമാണച്ച്.

അതുകപമാകലതകന്ന കസന്റെര് ഓഫച്ച് കസമാകഷഖ്യമാ എകകണമാമനികേച്ച് എന്വകയമാണകമന്റെച്ച്-
അകതമാരു  ഗവണകമന്റെച്ച്  സമാപനമകലങനില്കപമാലുസം  അതനിനച്ച്  പണസം  മമാറ്റനിവയമാന്
തയ്യേമാറമായ സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില്  കുസമാറ്റനികല ബഡ്ജറ്റച്ച് സ്റ്റഡശസനിനകവണനിയുള്ള ഫണച്ച്
പുനധഃസമാപനികമാനള്ള നടപടനി സന്വേശകേരനികണകമന്നമാണച്ച് എനനികച്ച് സൂചനിപനികമാനള്ളതച്ച്.

ഒടനവധനി  നനിര്കദ്ദേശങള് ഇതനില് പറയുനണച്ച്.  കേനിഫ്ബനിയനില് പറയുന്ന പല
കപ്രമാജക്ടുകേള്ക്കുസം  ഭൂമനി  ഏകറ്റടുക്കുന്നതുമമായനി  ബനകപടച്ച്  ഒരു  അനധമാവനസം
കേമാണനിക്കുനകവന്നച്ച് പറയമാതനിരനികമാന് കേഴനിയനില.  കേമാഞ്ഞനിരപള്ളനി കകബപമാസനികന്റെ
കസമാഷഖ്യല് ഇസംപമാകച്ച് സ്റ്റഡനിക്കുകവണനി 8-7-2016-നച്ച് കകേമാടയസം കേളകകററ്റനില് നനിന്നച്ച്
കസക്രകടറനിയറ്റനികലയച്ച്  ഫയല്  കകേമാടുത്തെതമാണച്ച്.  മൂന്നച്ച്  ഓര്മ്മക്കുറനിപ്പുകേള്  അയകചങനിലുസം
ഫയല്  ഇകപമാഴസം  കസക്രകടറനിയറ്റനില്ത്തെകന്ന  ഉറങ്ങുകേയമാണച്ച്.  ഇത്തെരത്തെനിലമാണച്ച്
നമ്മുകട സസംവനിധമാനസം കപമാകുന്നകതങനില്  20000  അല  40000  കകേമാടനി രൂപയുകട
പദ്ധതനികേള് പ്രഖഖ്യമാപനിചമാലുസം  പ്രമാകയമാഗനികേ  തലത്തെനില് ഇവ സമയബനനിതമമായനി
പൂര്ത്തെശകേരനികമാന് കേഴനിയമാകത വരുസം. ഇവനികട യഥമാര്ത്ഥത്തെനില് നനിര്കദ്ദേശങകളമാ മറ
കേമാരഖ്യങകളമാ അല ആവശഖ്യസം.  നമ്മുകട ഉകദഖ്യമാഗസര് ഉള്കപകടയുള്ള ആളകേളകട
കകമന്ഡ്കസറ്റച്ച്  മമാറണസം.  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രറ്റശവച്ച്  സര്വശസച്ച്  അല  ഏതച്ച്  സര്വശസച്ച്
വന്നമാലുസം  അടനിസമാനപരമമായനി  നമ്മുകട  കകമന്ഡ്കസറ്റനില്  മമാറ്റമുണമാകേമാകത
കകേരളത്തെനികന്റെ വനികേസന പ്രവര്ത്തെനങള് വനിചമാരനിക്കുന്ന തരത്തെനില്;  അതച്ച് ആരു
ഭരനിചമാലുസം ആ പ്രവര്ത്തെനങള് സമയബനനിതമമായനി  കകേമാണകപമാകേമാന് കേഴനിയനില
എന്ന  യമാഥമാര്ത്ഥഖ്യസം നമ്മുകട മുമനിലുണച്ച്.  അതനികനമാകകയുള്ള ശമങള് തശര്ചയമാ
യനിട്ടുമുണമാകേണസം.  കകേരളത്തെനികല  കകസകകമാ  കസമാഷഖ്യല്  കേക്കൗണസനികലഴനിനച്ച്   തുച്ഛമമായ
കവതനമമാണച്ച് ലഭനിക്കുന്നതച്ച്-12500 രൂപ.  കസഷഖ്യല് എസം.എഡുസം.  എസം.എസച്ച്.ഡബബ.-വസം
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പമാസമായ  കപണകുടനികേളമാണച്ച്  കൂടുതലുസം.  കകസകകമാ  കസമാഷഖ്യല്  കേക്കൗണസനികലഴച്ച് സനിനച്ച്
കുറച്ചുകൂടനി നഖ്യമായമമായ കവതനസം ഉറപമാകണകമന്ന ആവശഖ്യസം ഞമാന് ഇക്കൗ സഭയനില്
പല തവണ ആവശഖ്യകപട ഒരു കേമാരഖ്യമമാണച്ച്.  കൃതഖ്യമമായനി കുടനികേള്കകതനികരയുള്ള
പശഡനത്തെനികന്റെ  പുറത്തെച്ച് വരമാത്തെ കേഥകേള് അവരമാണച്ച് കേകണത്തെനി കകേമാടുക്കുന്നതച്ച്.
അവര് കചയ്യുന്ന നല കസവനകത്തെ അസംഗശകേരനിച്ചുകകേമാണച്ച് അവരുകട കസവന കവതന
വഖ്യവസകേള് കുകറക്കൂടനി ശക്തമമാകമാനള്ള നടപടനികേളണമാകേണസം എന്നച്ച് സൂചനിപനിച്ചു
കകേമാണച്ച് ഒരനികല് കൂടനി ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലനികന എതനിര്ത്തുകകേമാണച്ച് നനിര്ത്തുന.

ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്, 2017-കല കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലനികന
ഞമാന് അനകൂലനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കേര്ഷകേകത്തെമാഴനിലമാളനി  കകമനനിധനി  ആനകൂലഖ്യങള്
കകേമാടുകമാന്  50  കകേമാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറ്റനില്  നശകനിവചതച്ച്  ഏറ്റവസം  അഭനിനന്ദനമാര്ഹൈമമായ
കേമാരഖ്യമമാണച്ച്. എന്നമാല് അതനികന്റെ ആവശഖ്യവമമായനി തുലനസം കചയ്യുകമമാള് തുകേ തുകലമാസം
അപരഖ്യമാപമമാണച്ച്.  മുമച്ച് അങച്ച് ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്നകപമാള് 114  കകേമാടനി
രൂപയമാണച്ച്  കേര്ഷകേകത്തെമാഴനിലമാളനികേളകട  വനിവനിധ  ആനകൂലഖ്യങള്  വനിതരണസം  കചയ്യേമാന്
നല്കേനിയതച്ച്  എന്നച്ച്  ഞമാന്  ഇത്തെരുണത്തെനില് നന്ദനികയമാകട ഒമാര്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇനനി
ആനകൂലഖ്യങള് വനിതരണസം കചയ്യേണകമങനില് ഏതമാണച്ച്  300  കകേമാടനികയമാളസം  രൂപ
കവണനിവരുസം.  കേഴനിഞ്ഞ അഞച്ച് വര്ഷകമാലസം പമാവകപടവരുകട കകമനനിധനി ആനകൂലഖ്യങള്
കകേമാടുകമാന് ഒരു കകപസ കപമാലുസം  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്കമാര് നല്കേനിയനില എന്നതുസം
ശകദ്ധയമമാണച്ച്.   അതുകകേമാണച്ച്  ഇക്കൗ കകമനനിധനി  ആനകൂലഖ്യങള് കകേമാടുകമാനള്ള
തുകേ  വര്ദ്ധനിപനികണകമന്നച്ച്  അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.  നമ്മള്  നടപമാക്കുന്ന  നല  കേമാരഖ്യങള്
നടപമാകമാന്  ബമാദ്ധഖ്യസരമായ  ഉകദഖ്യമാഗസരുകട  തലതനിരനിഞ്ഞ  നനിലപമാടുകേള്
തനിരുകത്തെണതമാണച്ച്. ബഡ്ജറ്റനില് ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ള വനികേസന പ്രവര്ത്തെനങളസം കകമ
പ്രവര്ത്തെനങളസം  നടത്തെമാന്   ശക്തമമായ  നടപടനി  സന്വേശകേരനികകണതുണച്ച്.   അതുകപമാകല
വനിവനിധ കേമ്മനിറ്റനികേളകട രൂപശകേരണസം നശണകപമാകുന്നതച്ച് പല ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്കനിടയമാക്കുനണച്ച്.
പടയസം നല്കുന്നതനിനള്ള പതനിവച്ച്  കേമ്മനിറ്റനി ഇനനിയുസം രൂപശകേരനികകപടനിടനില.  റനിവര്
മമാകനജച്ച് കമന്റെച്ച് ഫണച്ച് നടപമാകണകമങനില് സസംസമാനതല കേമ്മനിറ്റനി കചരണസം.  അതച്ച്
കൂടുന്നതച്ച്  നശണകപമാകുകേയമാണച്ച്,  അതച്ച്  കൂടമാനള്ള  നടപടനി  സന്വേശകേരനികണകമന്നച്ച്
അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

കറഷന് കേമാര്ഡനികല ബനി.പനി.എല്./എ.പനി.എല്.  പ്രശ്നത്തെനിനച്ച് ഉത്തെരവമാദനി സസംസമാന
ഗവണകമന്റെച്ച് അകലങനിലുസം കകേന ഭകഖ്യസുരകമാ നനിയമവസം കകേന ഗവണകമന്റെനികന്റെ
മമാനദണ്ഡങളസം മമാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങളമമാണച്ച് ബനി.പനി.എല്.-കന്റെ എണ്ണസം പരനിമനിതകപടു
ത്തെമാനനിടയമായതച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  അര്ഹൈതകപട  ബനി.പനി.എല്.-കേമാകര  ഇക്കൗ  എണ്ണത്തെനില്
ഉള്കപടുത്തെമാനസം  അനര്ഹൈരമായവകര  ഒഴനിവമാകമാനമുള്ള  ശക്തമമായ  നടപടനികേള്
സന്വേശകേരനികകണതുണച്ച്.  ആധമാര് കേമാര്ഡുമമായനി ബനകപടച്ച് ഇകപമാഴസം ചനില പ്രശ്നങള്
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നനിലനനില്ക്കുനണച്ച്. അവശരമായവര്, കരമാഗനികേള്, വനികേലമാസംഗരമായ ആളകേള് തുടങനിയവര്കച്ച്
ആധമാര് കേമാര്ഡച്ച് ലഭഖ്യമമാകമാനള്ള നടപടനി സന്വേശകേരനികണകമനകൂടനി ആവശഖ്യകപടുകേ
യമാണച്ച്.  ഭകഖ്യസുരകമാ  നനിയമത്തെനിനസം  കേസ്തൂരനിരസംഗന്  റനികപമാര്ടനിനസം  ഉത്തെരവമാദനി
കേളമായവര് ആ പ്രശ്നസം ഇകപമാള് എല്.ഡനി.എഫച്ച്. സര്കമാരനികനതനികര തനിരനിച്ചുവനിടമാന്
ശമനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഭകഖ്യസുരകമാ നനിയമസം കകേമാണവന്നതച്ച് കകേമാണഗ്രസച്ച് കനതൃതന്വേസം
നല്കേനിയ യു.പനി.എ.  സര്കമാരമാണച്ച്.  അവര് കചയവച വനിനയുകട കകേടുതനികേളമാണച്ച്
ഇകപമാള് അനഭവനിക്കുന്നതച്ച്.   യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഇക്കൗ കുറ്റസം എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-കന്റെ കമല്
ആകരമാപനിചച്ച് സമരമാഭമാസങള് നടത്തുകേയമാണച്ച്. കേസ്തൂരനിരസംഗന് റനികപമാര്ടച്ച് വരുകമമാള് കകേനസം
ഭരനിചനിരുന്നതച്ച് യു.പനി.എ.  സര്കമാരുസം കകേരളസം ഭരനിചനിരുന്നതച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്കമാരുമമാണച്ച്.
അന്നച്ച്  8  മനനിമമാരുസം  16  എസം.പനി.-മമാരുസം കകേമാണഗ്രസനിനച്ച് കകേനത്തെനിലുണമായനിരുന.
ഇക്കൗ  പ്രശ്നങള്  ശദ്ധയനില്കപടുത്തെനി  അതനിനച്ച്  പരനിഹൈമാരസം  കേമാണമാന്  കേഴനിയമാത്തെതനികന്റെ
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളമാണച്ച് നമ്മള് ഇകപമാള് അനഭവനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. ഉതവങള്ക്കുസം
കപരുന്നമാളകേള്ക്കുസം കവടനികകടച്ച് നടത്തുന്നതുമമായനി ബനകപടച്ച് കകേന സര്കമാരനികന്റെ
എകച്ച്കപമാസശവച്ച്  വനിഭമാഗസം ഒരു ഉത്തെരവനിലൂകട നനിയനണസം കകേമാണവന.  ഇതനികന്റെ
അടനിസമാനത്തെനില്  ബനി.കജ.പനി.-യുസം  കകേമാണഗ്രസുസം  ഒരുമനിചച്ച്  കകേന  നനിലപമാടനികനതനിരമായനി
സമരസം  കചയ്യുന്നതനിനപകേരസം  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്കമാരനികനതനിരമായനി  സമരസം  കചയ്യുന്ന
വനികരമാധമാഭമാസമമായ കേമാഴയമാണച്ച്  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് കേമാണമാന് കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.   ബനി.കജ.പനി.-യുസം
കകേമാണഗ്രസുസം ഒരുമനിചച്ച് സമരസം കചയ.   ***(ബഹൈളസം)......

ബഹുമമാനഖ്യനമായ കകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസസം പ്രസമാദ ഉക്കൗടനിനച്ച്
പകങടുകമാന് കവണനി ഗുരുവമായൂര് കകതനടയനില് കചന്നകപമാള് അവനികട കദവസന്വേസം
ഭമാരവമാഹൈനികേളസം ഭക്തജനങളസം വലനിയ വരകവല്പ്പുസം സന്വേശകേരണവമമാണച്ച് നല്കേനിയതച്ച്.
അതച്ച്  കകേരളത്തെനികന്റെ  മകതതര  മനസമാണച്ച്.***  കകേമാണഗ്രസച്ച്  ഇവനികട  രകകപട
ണകമങനില്.....,

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  കപമായനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്...  ഇവനികട
കനരകത്തെ ചര്ച കചയ്തനിരുന്ന വനിഷയസം അവനികട  വചച്ച്  കകമാസച്ച്  കചയ്തതമാണച്ച്.   ആ
വനിഷയസം  തകന്ന  കവകറമാരു  രൂപത്തെനില്  ഇവനികട  കകേമാണവരനികേയമാണച്ച്.   ബഹുമമാനകപട
പ്രതനിപക കനതമാവനികന്റെ കപരനില് ദുരമാകരമാപണസം നടത്തെനികകമാണമാണച്ച് അതനികപമാള്
കകേമാണവരമാന്  ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  പ്രതനിപക  കനതമാവച്ച്  അങകന  പറഞ്ഞനിടനില,  പ്രതനിപക
കനതമാവനികന്റെ  കപരനില്  ആകരമാപണമുന്നയനിച്ചുകകേമാണച്ച്  ശശ.  ബനി.  ഡനി.  കദവസനി
വശണസം  ഇക്കൗ  പ്രശ്നസം  ഇക്കൗ  സഭയനില്  കകേമാണവരമാന്  ശമനിക്കുകേയമാണച്ച്.  യമാകതമാരു
കേമാരണവശമാലുസം  കനരകത്തെ  പറഞ്ഞതുകപമാകല  ഇതുസം  കരഖയനിലുണമാകേരുതച്ച്,
കനരകത്തെ ഇങകന സസംസമാരനിചനിരുന്നനില എനള്ള വനിവരസം അങച്ച് റൂള് കചയ്യുകേ കൂടനി

*** സഭമാദ്ധഖ്യകകന്റെ ഉത്തെരവപ്രകേമാരസം കരഖയനില് നനിനസം നശകസം കചയ
(ഫയല് നമര് 1126 ഇ.ബനി./2017/നനി.കസ. തശയതനി 14-03-2017)
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കവണസം.  അങച്ച്  ഇതച്ച്  റൂള്  കചയ്യുന്നനികലങനില്,  സതഖ്യസനിതനി  ഇക്കൗ  സഭകയ
അറനിയനിക്കുന്നനികലങനില്  ഇക്കൗ  പ്രശ്നസം  ഓകരമാ  രൂപത്തെനില്  വനകകേമാകണയനിരനിക്കുസം.
വളകരയധനികേസം  ദുരമാകരമാപണമുണമാകുസം.  അതച്ച്  വരമാതനിരനിക്കുന്നതനിനകവണനി  ഇകപമാഴനിതച്ച്
എകച്ച്പഞച്ച്  കചയ്യേണസം.  അകതമാകടമാപസം  തകന്ന  കനരകത്തെ  അങകന  സസംഭവനിചനിരുന്നനില
എനള്ള സതഖ്യസം അങച്ച് ഇക്കൗ സഭകയ അറനിയനിക്കുകേ കൂടനി കചയ്യേണസം.......(ബഹൈളസം)..... 

മനി  .    കഡപറ്റ്യൂടനി  സശകര്:  പശസച്ച്,  പശസച്ച്...........(ബഹൈളസം).....ഇക്കൗ  വനിഷയസം
സസംബനനിചച്ച്  ചര്ച  നടക്കുന്ന  സന്ദര്ഭത്തെനില്  കരഖയനില്  നനിന്നച്ച്  നശകസം  കചയ്യുനകവന്നച്ച്
പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞ കേമാരഖ്യമമാണച്ച്.

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  കരഖയനില് നനിന്നച്ച് നശകസം കചയ്ത ഒരു
കേമാരഖ്യസം  വശണസം  ഇവനികട  കകേമാണവരമാന്  കേഴനിയുകമമാ?  സശകറുകട  റൂളനിസംഗനികന
ലസംഘനിക്കുകേയകല കചയ്യുന്നതച്ച്.

മനി  .   കഡപറ്റ്യൂടനി സശകര്:  അതച്ച് പരനികശമാധനികമാസം.***

ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്  ഇക്കൗ  സഭ
ഒന്നടങസം കകേടതമാണച്ച്. കകേരളസം ഇന്നച്ച് അതച്ച് ചര്ച കചയ്യുകേയമാണച്ച്. ഇതച്ച് പറയുകമമാള്
ആകലമാചനികകണതമായനിരുന.  കകേമാണഗ്രസച്ച്  ഇന്നകത്തെ  പതനത്തെനില്  നനിന്നച്ച്
രകകപടണകമങനില്  അവര്കച്ച്  പറ്റനിയ  കതറകേള്  ജനങകളമാടച്ച്  ഏറ്റച്ച്  പറയമാന്
തയ്യേമാറമാകേണസം.  കകേന ഭരണത്തെനിലനിരുന്നകപമാള്  അവര് നടത്തെനിയ  2  ജനി  കസകസം
ഇടപമാടച്ച്,  കകേമാമണകവല്ത്തെച്ച് കഗയനിസംസനികല അഴനിമതനി,  ഫ്ലമാറ്റച്ച്  ഇടപമാടച്ച്,  കേല്കരനി
ഇടപമാടച്ച്  എന്നശ  അഴനിമതനികേള്  നടത്തെനിയതച്ച്  കതറ്റമായനിരുനകവന്നച്ച്  ജനങകളമാടച്ച്
പറയമാനള്ള ആര്ജവമമാണച്ച് കകേമാണഗ്രസച്ച് കേമാണനികകണതച്ച്.  അതുകപമാകല അവര്
നടപമാകനിയ സമാമത്തെനികേ,  ജനവനിരുദ്ധ,  കതമാഴനിലമാളനി വനിരുദ്ധ നയങള് കതറ്റമായനി
രുനകവന്നച്ച്  ജനങകളമാടച്ച്  ഏറപറയമാനള്ള  ആര്ജവസം  കേമാണനികണസം.  കകേരളത്തെനികല
കകേമാണഗ്രസച്ച്  സന്വേശകേരനിച  വര്ഗശയ  പ്രശണന  നയങള്,  വര്ഗശയ  ശക്തനികേകള
കപ്രമാതമാഹൈനിപനിക്കുന്ന സമശപനങള്,  ഞങള് എടുത്തെ നനിലപമാടുകേള് കതറ്റമായനിരുനകവന്നച്ച്
തുറന്നച്ച് പറയമാനള്ള ആര്ജവസം കകേമാണഗ്രസച്ച് കേമാണനികണസം. അഴനിമതനിയുസം വര്ഗശയ
പ്രശണന നയങളസം നഖ്യമായശകേരനിചച്ച്  കകേമാണഗ്രസനിനച്ച്  മുകന്നമാടച്ച്  കപമാകേമാന് കേഴനിയനില.
അവര് കതറ്റച്ച് തനിരുത്തെമാന് തയ്യേമാറമാകേണകമന്നമാണച്ച് എനനികച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനികമാനള്ളതച്ച്. 

കകേരളത്തെനികന്റെ ഹൃദയസം കതമാടറനിഞ്ഞ, സമാമൂഹൈനികേ നശതനിയനില് അധനിഷനിതമമായ,
സമഗ്ര വനികേസനസം ലകഖ്യമനിടുന്നതമാണച്ച് ഈ ബഡ്ജറ്റച്ച്.  ഇടതുപകസം ഹൃദയപകമമാകണനസം
ജനപകമമാകണനസം  പമാവകപടവകന്റെ  പകമമാകണനസം  ഉറകക  പ്രഖഖ്യമാപനിക്കുന്ന
നനിര്കദ്ദേശങളമാണച്ച്  ബഡ്ജറ്റനിലുള്ളതച്ച്.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-കന്റെ  കതരകഞ്ഞടുപച്ച്  വമാഗമാനങള്
നനിറകവറ്റമാനള്ള  ഇച്ഛമാശക്തനിയമാണച്ച്  ബഡ്ജറ്റനിലൂകട  പ്രകേടനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  സസംസമാനത്തെനികന്റെ
കപമാതുവമായ  വനികേസനത്തെനിനസം  ജനിലകേളകടയുസം  നനികയമാജകേമണ്ഡലങളകടയുസം  പ്രകതഖ്യകേ
വനികേസനത്തെനിനസം തുകേ വകേയനിരുത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്. തൃശ്ശൂര് ജനിലയസം എകന്റെ മണ്ഡലത്തെനിനസം
നല്കേനിയ പരനിഗണനയച്ച് ഞമാന് പ്രകതഖ്യകേസം നന്ദനി കരഖകപടുത്തുകേയമാണച്ച്.

*** സഭമാദ്ധഖ്യകകന്റെ ഉത്തെരവപ്രകേമാരസം കരഖയനില് നനിനസം നശകസം കചയ
(ഫയല് നമര് 1126 ഇ.ബനി./2017/നനി.കസ. തശയതനി 14-03-2017)
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പത്തെച്ച് മമാസങള്കച്ച് മുമച്ച് അധനികേമാരത്തെനില്വന്ന എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്കമാര്
ഇടകമാല  ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനിക്കുകമമാള്  ഖജനമാവച്ച്  കേമാലനിയമായനിരുന.  കേരമാറുകേമാര്കച്ച്
കകേമാടുകമാന്  കകേമാടനികണകനിനച്ച്  രൂപയുകട  കുടനിശനികേയുണമായനിരുന.  കകമകപന്ഷനകേളസം
കുടനിശനികേയമായനിരുന.  ഇകപമാള് സമ്പൂര്ണ്ണ ബഡ്ജറ്റച്ച് അവതരനിപനിക്കുകമമാള് കനമാടച്ച്
പനിന്വലനിചതനികന്റെ  പ്രതനിസനനിയുസം  കേടുത്തെ  വരള്ചയുസം  കകേരളസം  കനരനിടുകേയമാണച്ച്.
സസംസമാന ബഡ്ജറ്റച്ച് കകേന ബഡ്ജറ്റനില് നനിനസം ഇതര സസംസമാന ബഡ്ജറകേളനില്
നനിനസം  വഖ്യതഖ്യസമമാണച്ച്.  നനികുതനിഭമാരസം  കകേമാണച്ച്  ജനങളകട  നടുകവമാടനികലല,
ജനങള്കച്ച് ആശന്വേമാസസം പകേരമാനള്ളതമാണച്ച് എന്നതമാണച്ച് ബഡ്ജറ്റനികന്റെ പ്രകതഖ്യകേത.
കനമാടച്ച്  നനികരമാധനവസം  കകേമാടുസം  വരള്ചയുസം  സമദച്ച്  വഖ്യവസകയ  പ്രതനിസനനിയനിലമാകനിയ
സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില് നനിസഹൈമായത നടനിചച്ച് കകകേ മലര്ത്തുകേയല,  മറനിചച്ച്  ജനങള്കച്ച്
ആത്മവനിശന്വേമാസവസം  സുരകമാകബമാധവസം  പ്രതശകയുസം  നല്കുന.  സമാമമാകനഖ്യന  ദരനിദ്രമമായ
സസംസമാനത്തെനിനച്ച്  വന്കതമാതനില്  മൂലധന  നനികകപസം  കേകണത്തെമാന്  മമാര്ഗസം  എകന്തന്നച്ച്
കേമാണനിക്കുകേയമാണച്ച്  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറ്റച്ച്  കചയ്യുന്നതച്ച്.  പണമനിലമാത്തെ  സമാഹൈചരഖ്യത്തെനില്
പണമുണമാകനി വനികേസനസം നടത്തുകേയുസം നമാകള പണമുണമാകമാനള്ള ദശര്ഘവശകണ
മുണമാകുകേയുസം  കചയ്യുന്നതച്ച്  എങകനകയന്നച്ച്  രമാജഖ്യകത്തെ  മുഴവന്  പഠനിപനിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റമാണച്ച്
കഡമാ. ടനി. എസം. കതമാമസച്ച് കഎസകനികന്റെ ബഡ്ജറ്റച്ച്. കേമ്മനിയുസം കേടവസം കൂടനിയനിരനിക്കുന്ന
കേമാലത്തെച്ച് രമാജഖ്യത്തെനികന്റെ പുറത്തുനനിന്നച്ച് കേടസം വമാങമാകത അകേത്തുനനിനതകന്ന വനിഭവ
സമമാഹൈരണസം നടത്തുന്ന സമാമത്തെനികേ കേലയമാണച്ച് കേനിഫ്ബനി (Kerala Infrastructure
Investment  Fund  Board)യനിലൂകട  കഡമാ.  ടനി.  എസം.  കതമാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.
കേനിഫ്ബനി മറ്റച്ച്  സസംസമാനങള്ക്കുസം കകേന  സര്കമാരനിനസം  മമാതൃകേയമാണച്ച്.  നമ്മുകട
രമാജഖ്യത്തെനികന്റെ സമദച്ച് വഖ്യവസയനില് ആവശഖ്യത്തെനിനച്ച്  പണമുണച്ച്.  ഇന്തഖ്യയനില്  250
ലകസം  കകേമാടനി  രൂപയുസം  കകേരളത്തെനില്  5  ലകസം  കകേമാടനി  രൂപയുസം  പണമമായനി
തകന്നയുണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഉപകയമാഗനികമാന്  ഒരു  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനനിയുസം  ഇതുവകര
ശമനിചനിടനില.  കഡമാ.ടനി.എസം.കതമാമസച്ച് കഎസകമാണച്ച് ആദഖ്യമമായനി ഇക്കൗ സസംരസംഭത്തെനിനച്ച്
ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  നമാസം  ഇതനില്  അഭനിമമാനനികകണവരമാണച്ച്.  ആരുമറനിയമാത്തെ  ഒരു  കലമാകേകത്തെ
കേമാണനിച്ചുതരുകമമാള് പ്രതനിപകസം പരനിഹൈസനിക്കുകേയല കവണതച്ച് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയുസം
പകേര്ത്തുകേയുമമാണച്ച് കവണതച്ച്.  കേനിഫ്ബനി വഴനി ഉണമാകുന്ന വനികേസനത്തെനിലൂകട രണച്ച്
വര്ഷത്തെനിനളളനില്  വന്  വരുമമാന  വര്ദ്ധനവണമാകുസം.  അകപമാള്  ജശവകേമാരുണഖ്യ
പ്രവര്ത്തെനങള്  കൂടുതല്  കമചകപടുത്തെമാസം.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറ്റനില്  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ  ആകരമാഗഖ്യ
കമഖലകേള്കമാണച്ച്  കൂടുതല്  ശദ്ധ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്  എന്നതുസം  ശകദ്ധയമമാണച്ച്.
കേമാരണസം,  പുതനിയ  തലമുറകയ  വമാര്കത്തെടുക്കുന്നതനിനമാണച്ച്  ബഡ്ജറ്റനില്  ശദ്ധനികകണതച്ച്.
വനിവരവസം  ആകരമാഗഖ്യവമുള്ള  പുതനിയ തലമുറയമാണച്ച്  ഏറ്റവസം  വലനിയ  ആസനി.  അതച്ച്
വനികേസനിപനികചടുത്തെമാല്  മറ്റച്ച്  കമഖലകേളകട  വനികേസനസം  എളപമമാകുസം.  പശമാത്തെല
വനികേസനത്തെനിനച്ച്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന  വലനിയ  ഉക്കൗന്നല്  ഭമാവനി  വനികേസനത്തെനികന്റെ
ചവനിട്ടുപടനികേളമാണച്ച്.  കലമാകേത്തെനികന്റെ കനറുകേയനികലയച്ച് എത്തെനിക്കുന്ന സമാമത്തെനികേ ശമാസമമാണച്ച്
കകേരളസം അത്ഭുതകത്തെമാകട കേണകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതയുസം പറഞ്ഞുകകേമാണച്ച് ഇക്കൗ
ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലനികന ഒരനികല് കൂടനി അനകൂലനിക്കുന.
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(അദ്ധഖ്യകകവദനിയനില് മനി. സശകര്)

ശശ  .   കകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരശനമാഥന് : സര്, 2017-കല ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലനികന
ഞമാന്  എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.  എടച്ച്  മമാസങള്ക്കുമുമച്ച്  കകേരളത്തെനികന്റെ  ധനകേമാരഖ്യ
വകുപ്പുമനനി  ഇക്കൗ  സര്കമാരനികന്റെ  ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനിചകപമാള്  കകേരളസം  കേണ
ഏറ്റവസം  വലനിയ  സമാമൂഹൈനികേ  പരനിഷര്ത്തെമാവമായ  ശശനമാരമായണ  ഗുരുവനികന്റെ  ആശയങളസം
ആദര്ശങളസം കനഞനികലറ്റനിയമാണച്ച്  പ്രസസംഗനിചതച്ച്.  ഒരു നൂറ്റമാണച്ച് പഴകമുള്ള  "നമാസം
പ്രകതഖ്യകേ  ജമാതനിയനികലമാ  മതത്തെനികലമാ  ഉള്കപടുന്നനില"  എന്ന  ശശനമാരമായണ  ഗുരുകദവകന്റെ
വനിളസംബരവസം  അതനികനമാകടമാപസം  ഗുരുകദവന്  തകന്ന  രചനിച  അതനിവനിശനിഷമമായ
പ്രമാര്ത്ഥന  കകദവദശകേത്തെനികല  'അന്നവസമാദനി  മുടമാകത  തന  രകനിച്ചു  ഞങകള'
എന്നച്ച്  കചമാലനിയകപമാള്  ആകവശകത്തെമാടുകൂടനിയമാണച്ച്  ട്രഷറനി  കബഞനിലുള്ള  എകന്റെ
സുഹൃത്തുകള്  അവനികടയനിരുന്നച്ച്  കേയ്യേടനിചതച്ച്.  ശശനമാരമായണ  ഗുരുകദവന്  ആഗ്രഹൈനിചതനില്
നനിന്നച്ച്  വഖ്യതഖ്യസമമായനി  ഇക്കൗ  നമാടനികല  ആര്ക്കുസം  അന്നസം  കകേമാടുകമാകതയുസം  ധമാനഖ്യസം
കകേമാടുകമാകതയുസം  വസസം  നല്കേമാകതയുസം  കുടനികവളളസം  മുടനിച്ചുസം  സശ  സുരക
പ്രഹൈസനമമാകനിയുസം നനിയമവഖ്യവസകേള് ഇലമാതമാകനിയുസം ശശനമാരമായണ ഗുരുകദവന്
ഏറ്റവസം കൂടുതല് ആഗ്രഹൈനിച സമതന്വേസം ഇലമാതമാകനിയുസം കകേരള കേക്കൗമുദനി പതത്തെനില്
കേമാണുന്നതുകപമാകല ദളനിതച്ച്  കമഖലയനിലുള്ള കഡപറ്റ്യൂടനി  കേളകര്ക്കുള്ള കപ്രമാകമമാഷന്
കപമാലുസം  നനികഷധനിചച്ച്  (കകേരള  കേക്കൗമുദനി  പതസം  ഉയര്ത്തെനി  കേമാണനിച്ചുകകേമാണച്ച്)  ഇക്കൗ
സര്കമാര് മുകന്നമാടച്ച് കപമാകുകമമാള് കേഴനിഞ്ഞ എടച്ച് മമാസത്തെനിനളളനില് എന്തുമമാതസം ഇക്കൗ
സര്കമാര്  അധധഃപതനിച്ചു  എനള്ളതനിനച്ച്  ഉദമാഹൈരണമമാണച്ച്.  ശശനമാരമായണ  ഗുരുകദവകന്റെ
കപരനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപനിചകപമാള്,  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറ്റനില്  ഏറ്റവസം
കൂടുതല് പരമാമര്ശനിചച്ച് കേണതച്ച് എനനികച്ച് ഏറ്റവസം ഇഷമുള്ള എഴത്തുകേമാരനമായ ശശ.
എസം.  ടനി.  വമാസുകദവന് നമായകരയമാണച്ച്.  ഏകേകദശസം  40 തവണ ആ കപരച്ച്  ഇവനികട
പരമാമര്ശനിച്ചു.  അടുത്തെ  തവണകത്തെ  ബഡ്ജറ്റനില്  അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ  കപരനില്
പരമാമര്ശനിച ഒരു കേമാരഖ്യവസം നടകമാത്തെകപമാള് പമാവകപട എസം.  ടനി.  മമാനനഷകകേസച്ച്
കകേമാടുക്കുകേയമാകണങനില് അതനില് അത്ഭുതകപടമാനനില എന്നമാണച്ച് എകന്റെ അഭനിപ്രമായസം.

എലമാവരുസം കേനിഫ്ബനികയക്കുറനിചച്ച് സസംസമാരനിച്ചു.  ആനവല് ഫനിനമാന്സച്ച് കസ്റ്ററ്റച്ച്കമന്റെനികന
പറ്റനി  അസംഗങള്  സസംസമാരനിചനികലന്ന  പരമാതനി  ബഹുമമാനകപട  മനനി  പ്രസസംഗനിചകപമാള്
പറഞ്ഞു.  ആനവല് ഫനിനമാന്സച്ച്  കസ്റ്ററ്റച്ച്കമന്റെച്ച്  പരനികശമാധനിക്കുകേയമാകണങനില്,  കകേനമാവനിഷ്കൃത
പദ്ധതനി ഉള്കപകട  ഏകേകദശസം 34,600 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് ഇക്കൗ വര്ഷകത്തെ ആകകേ
പമാന്.  അതനികനമാടച്ച്  തമാരതമഖ്യസം കചയ്യുകമമാള് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷകത്തെ  15,000  കകേമാടനി
രൂപയുസം  ഇക്കൗ വര്ഷകത്തെ  25,000  കകേമാടനി  രൂപയുസം കചര്ത്തെച്ച്  40,000  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്
കേനിഫ്ബനിയുകട  ഒക്കൗടച്ച്  കല  ആയനി  വചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനില് ഒളനിഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന അപകേടമുണച്ച്.
കസ്റ്ററ്റച്ച് പമാന് വന്നതച്ച് എങകനയമാകണന്നച്ച് നമുകകലമാവര്ക്കുസം അറനിയമാസം. ഇന്തഖ്യയുകട
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ആദഖ്യകത്തെ പ്രധമാനമനനിയമായനിരുന്ന പണ്ഡനിറ്റച്ച്  ജവഹൈര്ലമാല് കനഹ്റുവനികന്റെ,  കനഹ്റുവനിയന്
കഎഡനികയമാളജനിയനില്  പമാനനിസംഗച്ച്  കേമ്മശഷന്  വന്നതനിനകശഷസം,  കസ്റ്ററ്റച്ച്  പമാനകേളസം
വനിഹൈനിതങളസം വന്നതനിനകശഷസം ഒരുപകക, ആദഖ്യമമായനി ആ തശരുമമാനത്തെനില് നനിന്നച്ച്
വനിഭനിന്നമമായനി  കപമായതച്ച്  ശശ.  നകരന  കമമാദനി  പ്രധമാനമനനി  ആയകപമാഴമാണച്ച്.
അകദ്ദേഹൈസം  പ്രധമാനമനനി  ആയകപമാള്  പമാനനിസംഗച്ച്  കേമ്മശഷകന  ഇലമാതമാകനി  നശതനി
ആകയമാഗനികന കകേമാണവന.  ഓകരമാ സസംസമാനത്തുള്ള പമാന് കഫമാകസനില് നനിന്നച്ച്
കപ്രമാജകച്ച് കഫമാകസനികലയച്ച് കകേമാണകപമായനി.  ശശ.  നകരന കമമാദനി കചയ്യുന്ന അകത
കപ്രമാജകച്ച് കഫമാകസച്ച് അകല, നശതനി ആകയമാഗനിനച്ച് മലയമാളത്തെനിലുള്ള ഓമന കപരകല
കേനിഫ്ബനി  എന്നച്ച്  കചമാദനിക്കുകേയമാകണങനില്  അതനിനച്ച്  മറുപടനി  പറയമാന്  അങച്ച്
ബമാധഖ്യസനമാണച്ച്.  പുതനിയ  കേനിഫ്ബനി  കമമാഡല്  യമാഥമാര്ത്ഥഖ്യമമാകണകമങനില്,
കകേരളസം കേണ ഏറ്റവസം വലനിയ കേടകകണനിയനികലയച്ച് കപമാവകേയമാണച്ച്. നമ്മുകട റവനറ്റ്യൂ
കഡഫനിസനിറ്റച്ച്  16,000 കകേമാടനി രൂപയുസം ധനകേമ്മനി 25,000  കകേമാടനി രൂപയുസം പബനികേച്ച്
കഡബ്റ്റച്ച്  ഏകേകദശസം  21,000  കകേമാടനി  രൂപയുമമാണച്ച്.  ആനവല്  ഫനിനമാന്സച്ച്
കസ്റ്ററ്റച്ച്കമന്റെച്ച്  കനമാക്കുകേയമാകണങനില്  വമായ്പ  എടുക്കുന്ന  പണസം  കേമ്മനി  കുറയമാനസം
കകദനസംദനിന  കചലവകേള്  നടത്തെമാനസം  മമാതകമ  കേഴനിയുകേയുള.  വനികേസന
പ്രവര്ത്തെനങള്ക്കുകപമാലുസം എടുക്കുന്ന പണസം ഉപകയമാഗനികമാന് കേഴനിയമാത്തെകപമാള്
എങകനയമാണച്ച് കേനിഫ്ബനിയനികല പണസം repay കചയ്യേമാന് കപമാകുന്നതച്ച്. കേനിഫ്ബനിയനില് പണസം
എടുക്കുകേയമാകണങനില്  കസ്റ്ററ്റനികന്റെ  പമാനനികനകയമാ  കസ്റ്ററ്റനികന്റെ  ഫനിനമാന്ഷഖ്യല്
കസ്റ്റബനിലനിറ്റനികയകയമാ ബമാധനികനികലന്നച്ച്  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  13- ാാമതച്ച്  ഫനിനമാന്സച്ച്
കേമ്മശഷനസം റനിസര്വച്ച് ബമാങച്ച് ഓഫച്ച് ഇന്തഖ്യയുസം പറഞ്ഞ ഒരു പരമാമര്ശമുണച്ച്. കേനിഫ്ബനി
കപമാലുള്ള  കസഷഖ്യല്  പര്പസച്ച്  കവഹൈനികനിള്  ഉപകയമാഗനിച്ചുകകേമാണച്ച്  സര്കമാര്
ഗഖ്യമാരന്റെനികയമാടുകൂടനി  പവര് ഡനിസ്ട്രനിബറ്റ്യൂഷന്  കേമനനികേള് ധമാരമാളസം  കലമാണ  ഓപണ
മമാര്കറ്റനില്  നനിന്നച്ച്  എടുത്തെനിട്ടുണച്ച്.  അതുകപമാലുള്ള  കലമാണുകേള്കച്ച്  എതനികര  13th

Finance Commission  പറഞ്ഞ പരമാമര്ശസം ഇതമാണച്ച്,  If the Special  Purpose
Vehicle failed to generate adequate resources to service these debts, such
guarantees pose a risk to the finance of the states....  ഇതുകപമാലുള്ള വന്കേനിട
കപ്രമാജക്ടുകേള്, വന്കേനിട എസച്ച്.പനി.വനി.-കേള് എടുക്കുന്ന കേടസം തനിരനിചടയമാന് കേഴനിഞ്ഞനികലങനില്
ഒരുപകക, സസംസമാനങകള ഫനിനമാന്ഷഖ്യല് റനിസനികലയച്ച് എത്തെനിക്കുന്ന അവസയു
ണമാകുകമന്നച്ച്  13-ാംധനകേമാരഖ്യ  കേമ്മശഷനസം  റനിസര്വച്ച്  ബമാങച്ച്  ഒമാഫച്ച്  ഇന്തഖ്യയുസം  പറഞ്ഞനിട്ടു
കപമാലുസം എന്തുകകേമാണമാണച്ച് കേനിഫ്ബനിയുമമായനി നമ്മള് മുകന്നമാടച്ച്  കപമാകുന്നതച്ച്?  ഞമാന്
കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റനില് പറഞ്ഞ അകത കേമാരഖ്യമമാണച്ച് ഇകപമാഴസം പറയുന്നതച്ച് അങയുകട
വനിശന്വേമാസസം അങകയ രകനികകട എന്നച്ച്. അങച്ച് പറയുന്നതുകപമാകല പണസം വന്നമാലുസം
പദ്ധതനിയുകട  കൃതഖ്യനനിര്വഹൈണസം എപ്രകേമാരകമന്നച്ച് പരനികശമാധനികണസം.  പദ്ധതനി ആകണങനില്
50  ശതമമാനമമാണച്ച്,  തകദ്ദേശഭരണ  സമാപനങള്  40  ശതമമാനത്തെനില്  തമാകഴയുസം
വന്കേനിട  പദ്ധതനികേള്  2500  കകേമാടനി  രൂപ  പറഞ്ഞതനില്  പത്തെച്ച്  ശതമമാനവസം
മമാതമമാണച്ച്  കൃതഖ്യനനിര്വഹൈണസം  നടത്തെനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഒരു  എസം.എല്.എ.  ഫണനിന
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കപമാലുസം  കസക്രകടറനിയറ്റനില്  ഓടനിനടകകണ അവസയുള്ളകപമാള് എങകനയമാണച്ച്
അടുത്തെ  വര്ഷസം കകേമാണച്ച്  40,000  കകേമാടനി  രൂപയുകട  പദ്ധതനികേള്  കചയ്യേമാന്
കേഴനിയുന്നതച്ച്?  അതനിനള്ള എഫനിഷഖ്യന്സനി,  ഒരു നനിര്വഹൈണ സസംവനിധമാനസം നമ്മുകട
നമാടനിലുകണമാ?  ഞമാന്  സപനികമന്റെറനി  ഡനിമമാന്റെച്ച്  കഫമാര്  ഗ്രമാന്റെച്ച്സനികന്റെ  കപപര്
വമായനിക്കുകേയമാണച്ച്.  Information  and  Publicity  supplementary  grants-
ഏകേകദശസം 15 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് - to meet the expense towards campaigning
of 100 days action plan. 100 ദനിവസ ആകന് പമാനനിനകവണനി 15  കകേമാടനി രൂപ
എടുകമാന്  പറന്ന  ആ  ഒരു  എഫനിഷഖ്യന്സനി  ഉകണങനില്  തശര്ചയമായുസം  കേനിഫ്ബനി
നടത്തെമാന് പറകമനള്ള വനിശന്വേമാസസം എനനിക്കുണച്ച്.

അങച്ച്  വളകരയധനികേസം  കറമാമമാന്റെനികമായനി  സസംസമാരനിക്കുന്ന  ആളസം  സമാതന്വേനികേനമമാണച്ച്.
അങച്ച് എസം.ടനി.-കയക്കുറനിചച്ച് സസംസമാരനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ പ്രമാവശഖ്യസം അങച്ച് സസംസമാരനിചതച്ച്
ശശനമാരമായണ  ഗുരുകദവകന്റെ  കപരനിലമാണച്ച്.  അടുത്തെ  ബഡ്ജറ്റനില്  പ്രസസംഗനികമാന്
അകങയച്ച്  ഇകപമാകഴ  രണച്ച്  വമാക്കുകേള്  തരമാസം.  എനനികച്ച്  ഏറ്റവസം  ഇഷമുള്ള  കേവനിയമാണച്ച്,
നമ്മുകടകയമാകക മമാഷമായനിരുന്ന ഒ.എന്.വനി.  സമാര്.  അകദ്ദേഹൈത്തെനികന്റെ എലമാവര്ക്കു
മറനിയമാവന്ന,  ഏറ്റവസം   ലളനിതമമായ  പകക,  ഏറ്റവസം  ശക്തമമായ ഒരു കേവനിതയുണച്ച്
'കമമാഹൈസം'.  ആ  'കമമാഹൈസം'  എന്ന കേവനിതയനികല അവസമാനസം ഒ.എന്.വനി.  പറയുനണച്ച്
'കവറുകതയശ  കമമാഹൈങകളന്നറനിയുകമമാഴസം  കവറുകത  കമമാഹൈനിക്കുവമാന്  കമമാഹൈസം,  കവറുകത
കമമാഹൈനിക്കുവമാന് കമമാഹൈസം'. ആ കമമാഹൈത്തെനില് അങയുകട അടുത്തെ ബഡ്ജറ്റച്ച് പ്രസസംഗസം
തുടങകടകയന്നച്ച്  മമാതസം  ആശസംസനിച്ചുകകേമാണച്ച്  ഇക്കൗ  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലനികന
ശക്തമമായനി എതനിര്ക്കുന.

ധനകേമാരഖ്യവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എസം  .   കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്): സര്,
സപനികമന്റെറനി   ഡനിമമാന്റെച്ച്സച്ച്  സസംബനനിച്ചുള്ളതമാണച്ച്  ഈ  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനില്.
അതുകകേമാണച്ച്  8,000 (എണ്ണമായനിരസം)  കകേമാടനി രൂപയനില് ഏതമാണച്ച്  80  ശതമമാനവസം
കചലവമാകനികഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  ബമാകനി നകലമാരുപങ്കുസം  കൂടനികയ തശരൂ എനള്ള
തുകേകേളമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  ഈ  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനില്  നടപമാകുകമമാ  ഇലകയമാ
എനള്ളതനികനക്കുറനിചച്ച് ആരുസം ആശങകപകടണതനില. അതച്ച് പൂര്ണ്ണമമായുസം വനിനനികയമാ
ഗനികകപടുസം.

രണമൂന്നച്ച്  കേമാരഖ്യങളമാണച്ച്  ഇവനികട  പ്രധമാനമമായുസം  ചൂണനികമാണനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
അതനികലമാന്നച്ച്  ശശ.  കകേ.  എസച്ച്.  ശബരശനമാഥന്  പറഞ്ഞ  കേനിഫ്ബനികയക്കുറനിച്ചുള്ളതമാണച്ച്.
വളകര  ശരനിയമായ  നനിരശകണമമാണച്ച്  പതനിമൂന്നമാസം  ധനകേമാരഖ്യ  കേമ്മശഷകനമാകക
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. നനിയമസംമൂലസം  നനിയമസഭ അസംഗശകേരനിചനിട്ടുള്ള വരുമമാനസം മമാതസംമതനി
ഇകപമാള്  എടുക്കുന്ന  വമായ്പ  തനിരനിചടയമാന്.  തനിരനിചടവനിനച്ച്  വരുമമാനമനിലമാകതയുള്ള
കേടകമടുകപമാനമല  ഇതച്ച്.  ഞമാന്  നനിയമസഭയനില്  പറഞ്ഞകപമാള്  ആ  കേണകച്ച്
പൂര്ണ്ണമമായുസം  കബമാദ്ധഖ്യകപടനികലങനികലമാ  എനകേരുതനി  അതച്ച്  കൃതഖ്യമമായനി  ഒരു
പതത്തെനില്  കലഖനമമായനി  എഴതനി.  ആര്ക്കുസം  അകതടുത്തെച്ച്  പരനികശമാധനികമാവന്നതമാണച്ച്.
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ശശ.  കകേ.  എസച്ച്.  ശബരശനമാഥകനമാടച്ച് എനനികച്ച് പറയമാനള്ളതച്ച്,  അതച്ച് വമായനിച്ചുകനമാകനി
അതനികന്റെ യുക്തനിയനില് എവനികടയമാണച്ച്  കതകറ്റന്നച്ച്  പറഞ്ഞച്ച് മനസനിലമാകനിത്തെരണസം.
അതച്ച്  വളകര  കകേമാണക്രശറ്റമാണച്ച്.   ഈ  നനിയമസഭ  അസംഗശകേരനിചനിട്ടുള്ള   വനിഹൈനിതസം
വര്ഷസംകതമാറുസം  കകേമാടുകമാകമനള്ളതച്ച്  നനിയമത്തെനില്  അസംഗശകേരനിചനിട്ടുള്ളതകല?
അതുകണങനില് ഈ എടുത്തെ വമായ്പ അടയ്കകണ അവസമാന വര്ഷമമാകുകമമാകഴയസം
അതനിനള്ള തുകേകയകമാള് കൂടുതലുണമാകുസം. അതുതകന്ന 9.5 ശതമമാനസം പലനിശ,  മൂന്നച്ച്
വര്ഷകത്തെ  മമാതസം  കമമാറകടമാറനിയസം,  ഏഴച്ച്  വര്ഷസംകകേമാണച്ച്  തനിരനിചടയണകമന്നച്ച്
അനമമാനനിചമാല്കപമാലുസം അവനികട എത്തെനികചരുന്നതമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച് എതയമാണച്ച്
സകസ്റ്റയനിനബനിള്  ആയനിട്ടുള്ള  തുകേകയന്നച്ച്  വളകര  ഗക്കൗരവകത്തെമാകട  കനമാകനിത്തെകന്നയമാണച്ച്
വമായ്പ  എടുത്തെനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അലമാകത  നനിരുത്തെരവമാദപരമമായനി  വമായ്പകയടുത്തെച്ച്  കചലവമാ
കമാകനമാനമല  തശരുമമാനനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച്  മമാറ്റനി  നനിര്ത്തെനിയമാലുസം  ഈ  വര്ഷസം
ഇരുപത്തെനിയമാറമായനിരസം  കകേമാടനി  രൂപയുകട  പമാന്  ഫണച്ച്  ഇകല?  അതനിനച്ച്  പുറകമയമാണനിതച്ച്.
ഒകരമാറ്റ  കേമാരഖ്യസം  ആകലമാചനിചമാല്  മതനി.   ഇന്നച്ച്  നനിങള്  വമായ്പകയടുത്തെച്ച്  കറമാഡുസം  പമാലവസം
പണനിയുന.  പതനിനകഞമാളസം വര്ഷസം കേഴനിഞ്ഞച്ച് ഇതച്ച് പണനിയുകേയമാകണങനില് ഇന്നച്ച്
ഇതനിനകവണനി  കകേമാടുകകണനിവരുന്ന  പലനിശകയകമാള്  എതകയമാ  കൂടുതല്  തുകേ
മുടകനിയമാല്  മമാതകമ  അതച്ച്  നനിര്മ്മനികമാന്  കേഴനിയുകേയുള.  അതയുസം  കചലവച്ച്
വര്ദ്ധനിക്കുകേയകല?  15  വര്ഷസം  കേഴനിഞ്ഞമാണച്ച്  ഇതച്ച്  കചയ്യുന്നകതങനില്  ഇതനികന്റെ
മൂനമടങച്ച് എസ്റ്റനികമറ്റച്ച് വരുസം.  അതുകകേമാണച്ച് ഈകയമാരു പലനിശ നല്കേനിയമാലുസം ഇന്നച്ച്
പണനിയുന്നതുതകന്നയമാണച്ച് നമാടനിനച്ച് ലമാഭകേരസം. അതനികന്റെ വലനിയ കനടവമുണച്ച്.  പത്തെച്ച്
വര്ഷകമാലസം  നമുകകലമാവര്ക്കുസം  ഇതച്ച്  ഉപകയമാഗനികമാമകലമാ?  അകതന്തനിനമാണച്ച്
കുറചച്ച്  കേമാണുന്നതച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  ഇതനികന്റെ  പ്രയമാസങളസം  കേമാരഖ്യങളസം  ഉണച്ച്,
നൂതനമമായനി കചയ്യുകമമാള് പ്രതനിബനങള് വരുസം. അങകന വരുകമമാള് എന്തമാണച്ച്
കചകയ്യേണതച്ച്,  കൂടുതല്  ലളനിതമമായനി  ഇതനിനച്ച്  അസംഗശകേമാരസം  കകേമാടുക്കുന്നതനിനള്ള
രശതനികയന്തച്ച് തുടങനിയ പ്രമാകയമാഗനികേ പ്രശ്നങള് കൂടമായനി ആകലമാചനിചച്ച്  ചര്ചകചയ്തച്ച്
പരനിഹൈരനിചച്ച് കപമാകേമാവന്നകതയുള.  പമാന് ഫണച്ച് ഇലമാതമാകുന്നനില.  ബഹുമമാനകപട
കമമകറമാടച്ച്  എനനികച്ച്  പറയമാനള്ളതച്ച്,  കകേമാണഗ്രസച്ച്  ഭരനിക്കുന്ന  സസംസമാനങളണകലമാ?
ഇകപമാള്  പഞമാബുസം  കകേമാണഗ്രസനിനച്ച്  കേനിടനി.  അതനില്  സകന്തമാഷകമയുള. ഏകതങനിലുസം
കകേമാണഗ്രസച്ച് ഭരനിക്കുന്ന ഒരു സസംസമാനകത്തെ ഈ വര്ഷകത്തെ ബഡ്ജറ്റനില് പമാന്
ഫണകണമാ?  ഏകതങനിലുസം  ഒരു  സസംസമാനത്തെനികന്റെ  കപരച്ച്  പറയമാകമമാ?   കനഹ്റുവനികന്റെ
ഹപതൃകേകത്തെ സസംരകനികമാന്കവണനി  നനിലപമാകടടുക്കുന്നവരകല?  കകേരള  സസംസമാനത്തെനിനച്ച്
പുറത്തെച്ച് ഏകതങനിലുകമമാരു സസംസമാനകത്തെ ബഡ്ജറ്റനില് വമാര്ഷനികേ പദ്ധതനിയുകണമാ?
അതുകകേമാണച്ച്  നശതനി  ആകയമാഗച്ച്  ഒനമല  ഞങളകട  മമാതൃകേ.  ഞങള്  പുകരമാഗ
മനപരമമായ  പമാരമരഖ്യങകള,  ബനി.കജ.പനി.-യുകട  നനിലപമാടനികനതനിരമായനി,  ഉയര്ത്തെനിപനിടനിച്ചു
തകന്ന മുകന്നമാട്ടു കപമാകുസം. അതനികന പ്രശസംസനിചനികലങനിലുസം ഇങകന പരനിഹൈസനികരുതച്ച്.

ഇവനികട  ഹസകകമാ  കസമാഷഖ്യല്  കേക്കൗണസനികലഴനികന്റെ  കേമാരഖ്യസം  പറഞ്ഞു.  അകമാരഖ്യസം
സര്കമാരനികന്റെ  പരനികശമാധനയനിലമാണച്ച്.  ഇതുകപമാകലയുള്ള  പല  വനിഭമാഗങളണച്ച്.
ഇകതമാകക പരസരസം ബനകപടുത്തെമാകത വര്ദ്ധനവച്ച്  നടത്തെനികഴനിഞ്ഞമാല് റവനറ്റ്യൂ
കഡഫനിസനിറ്റച്ച്  ഇനനിയുസം  വര്ദ്ധനിക്കുസം.  അതച്ച്  നല്കകേണതമാകണനള്ളതനികന  കുറനികചമാനസം
യമാകതമാരു  തര്കവമുള്ള  കേമാരഖ്യമല.  നമ്മുകട  ധനപരമമായ  പരനിമനിതനികേള്   പരനികശമാധനിചച്ച്
കപമാതുവമായ തശരുമമാനകമടുക്കുന്നതമാണച്ച്.
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കുസമാറ്റനികല ബഡ്ജറ്റച്ച്  സ്റ്റഡശസച്ച്  കചയറനികനക്കുറനിചച്ച്  കഡമാ.  എന്.  ജയരമാജച്ച്
പറയുകേയുണമായനി.  ഈ ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലമമായനി അതനിനച്ച് ബനമനില. കേമാരണസം
ഈ  വര്ഷകത്തെ  ബഡ്ജറ്റനിലുണമായനിരുന്ന  പണസം  ഹകേമമാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഭമാവനികയ
കുറനിച്ചുള്ളതമാകണങനില് കഡമാ. എന്. ജയരമാജുമമായനി സസംസമാരനികമാസം. അതച്ച് കപമാതുവമായനി ചര്ച
കചയ്യുന്നതനികനമാടച്ച് എനനികച്ച് തമാല്പരഖ്യമനില.  അതച്ച് ചര്ച കചയ്തച്ച് നനിങളകട വനികേമാരകമ
ന്തമാകണന്നച്ച്  മനസനിലമാകനിയ കശഷസം  ഒരു ധമാരണയനികലത്തെമാവന്നതമാണച്ച്.   ഞമാന്
കൂടുതല്  സസംസമാരനിക്കുന്നനില.  അങകന  പ്രതനികേരനികകണതമായനിട്ടുള്ള  വലനിയ  രശതനിയനിലുള്ള
അഭനിപ്രമായങകളമാനസം  വന്നനിടനില.  സമയവസം  അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുന.  അതുകകേമാണച്ച്
ഞമാന് നശട്ടുന്നനില. ഈ ധനവനിനനികയമാഗ ബനില് പമാസമാകനിത്തെരണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

മനി  .    സശകര്:  2017-കല കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ ബനില് പരനിഗണനയ്കകടു
കണകമന്ന പ്രകമയകത്തെ

അനകൂലനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

പ്രകമയസം സഭ അസംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പരനിഗണനയ്കകടുക്കുന.

2-  ഉസം   3-  ഉസം വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

2-ഉസം 3-ഉസം വകുപ്പുകേള് ബനിലനികന്റെ  ഭമാഗമമാകണകമന്ന  പ്രശ്നകത്തെ

അനകൂലനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

2-ഉസം 3-ഉസം വകുപ്പുകേള് ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാകണകമന്ന പ്രശ്നസം സഭ അസംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.

2-ഉസം 3-ഉസം വകുപ്പുകേള് ബനിലനികന്റെ  ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന.

പടനികേ

(കഭദഗതനിയനില)

പടനികേ ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാകണകമന്ന പ്രശ്നകത്തെ 

അനകൂലനിക്കുന്നവര്............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.............

പടനികേ ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാകണകമന്ന പ്രശ്നസം സഭ അസംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.

പടനികേ ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന.
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1-  ാം വകുപ്പുസം പശഠനികേയുസം കപരുസം

(കഭദഗതനിയനില)

1-ാം വകുപ്പുസം പശഠനികേയുസം കപരുസം ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാകണകമന്ന  പ്രശ്നകത്തെ

അനകൂലനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........

1-ാം വകുപ്പുസം പശഠനികേയുസം കപരുസം ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാകണകമന്ന പ്രശ്നസം സഭ
അസംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.

1-ാം വകുപ്പുസം പശഠനികേയുസം കപരുസം ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന.

ധനകേമാരഖ്യവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി, അകങയച്ച് 2017-കല കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ ബനില്
പമാസമാകണകമന്ന പ്രകമയസം അവതരനിപനികമാവന്നതമാണച്ച്.

ധനകേമാരഖ്യവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി  (  കഡമാ  .   ടനി  .   എസം  .   കതമാമസച്ച് കഎസകേച്ച്  ) : സര്,
2017-കല  കകേരള  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനില്  പമാസമാകണകമന്ന  പ്രകമയസം  ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖവസം  മറ്റ്യൂസനിയവസം  പുരമാവസ്തു  സസംരകണവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .
രമാമചനന് കേടന്നപള്ളനി) : സര്,  ഞമാന് പ്രകമയകത്തെ പനിന്തമാങ്ങുന.

മനി  .    സശകര്  :  2017-കല കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ ബനില് പമാസമാകണകമന്ന
പ്രകമയകത്തെ

അനകൂലനിക്കുന്നവര്......

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.......

ശശ  .   കകേ  .   സനി  .   കജമാസഫച്ച്:  സര്, ഞമാന് കപമാള് ആവശഖ്യകപടുന. 

(സഭമാസംഗങള് തമാകഴപറയുസം പ്രകേമാരസം കവമാടച്ച് കരഖകപടുത്തെനി)

അനകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. കകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹൈനിമമാന് 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷമാ കപമാറ്റനി 

4. ശശ. എ. എസം. ആരനിഫച്ച് 

5. കപ്രമാഫ. കകേ. യു. അരുണന് 

6. ശശമതനി സനി. കകേ. ആശ 



നനിയമനനിര്മ്മമാണകേമാരഖ്യസം 417

7. ശശ. കകേ. ബമാബു 

8. ശശ. എ. കകേ. ബമാലന് 

9. ശശമതനി ഇ. എസച്ച്. ബനിജനികമമാള് 

10. ശശ. ഇ. ചനകശഖരന്  

11. ശശ. കകേ. ദമാസന് 

12. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശശ. സനി. ദനിവമാകേരന് 

14. ശശ. എല്കദമാ എബഹൈമാസം  

15. ശശമതനി ഗശതമാ കഗമാപനി 

16. ശശ. കജമാര്ജച്ച് എസം. കതമാമസച്ച് 

17. ശശ. ചനിറ്റയസം കഗമാപകുമമാര് 

18. ശശ. സനി. കകേ. ഹൈരശനന് 

19. കഡമാ. കകേ. ടനി. ജലശല് 

20. ശശ. കജയനിസംസച്ച് മമാതബ 

21. ശശ. ജനി. എസച്ച്. ജയലമാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജയരമാജന് 

23. ശശ. കജമാണ കഫര്ണമാണസച്ച്

24. ശശ. വനി. കജമായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശശ. കകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

28. ശശ. കകേ. കുഞ്ഞനിരമാമന് 

29. ശശ. കകേമാവൂര് കുഞ്ഞുകമമാന് 

30. ശശ. വനി. കകേ. സനി. മമ്മതച്ച് കകേമായ
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31. ശശ. എസം. എസം. മണനി 

32. ശശ. മമാതബ ടനി. കതമാമസച്ച് 

33. ശശമതനി കജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

34. ശശ. എ. സനി. കമമായ്തശന് 

35. ശശ. മുഹൈമ്മദച്ച് മുഹൈസനിന് പനി.

36. ശശ. ഡനി. കകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി കപരുകനലനി 

38. ശശ. സനി. കകേ. നമാണു 

39. ശശ. എസം. നക്കൗഷമാദച്ച്

40. ശശ. യു. ആര്. പ്രദശപച്ച് 

41. ശശ. എ. പ്രദശപ്കുമമാര് 

42. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹൈരനി 

43. ശശ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

44. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹൈശസം 

45. ശശ. എസം. രമാജകഗമാപമാലന്

46. ശശ. കകേ. രമാജന് 

47. ശശ. എസച്ച്. രമാകജനന്

48. ശശ. ആര്. രമാകജഷച്ച്

49. ശശ. റ്റനി. വനി. രമാകജഷച്ച്  

50. ശശ. ആര്. രമാമചനന് 

51. ശശ. രമാമചനന് കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. കകേ. കകേ. രമാമചനന് നമായര് 

53. ശശ. മുലകര രതമാകേരന് 

54. കപ്രമാഫ. സനി. രവശനനമാഥച്ച് 
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55. ശശ. കേമാരമാടച്ച് റസമാഖച്ച്

56. ശശ. എസച്ച്. ശര്മ്മ  

57. ശശ. എ. കകേ. ശശശനന് 

58. ശശ. സനി. കകേ. ശശശനന് 

59. ശശ. പനി. കകേ. ശശനി

60. ശശ. വനി. ശശനി 

61. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷച്ച് 

62. ശശ. ബനി. സതഖ്യന് 

63. ശശ. എ. എന്. ഷസംസശര്  

64. ശശ. ജനി. സുധമാകേരന് 

65. ശശ. കേടകേസംപള്ളനി സുകരനന് 

66. ശശ. കകേ. സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച്

67. ശശ. എസം. സന്വേരമാജച്ച്

68. ശശ. പനി. തനികലമാത്തെമന് 

69. ശശ. കതമാമസച്ച് ചമാണനി 

70. കഡമാ. ടനി. എസം. കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച് 

71. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

72. ശശ. കകേ. വനി. വനിജയദമാസച്ച്

73. ശശ. ഇ. കകേ. വനിജയന്

74. ശശ. പനിണറമായനി വനിജയന്

75. ശശ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. പമാറകല് അബ്ദുല

2. ശശ. പനി. കകേ. അബ്ദു റബ്ബച്ച് 

3. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസമാകച്ച്

4. കപ്രമാഫ. ആബനിദച്ച് ഹുഹസന് തങള്
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5. ശശ. അടൂര് പ്രകേമാശച്ച് 

6. ശശ. ടനി. എ. അഹൈമ്മദച്ച് കേബശര് 

7. ശശ. മഞ്ഞളമാസംകുഴനി അലനി

8. ശശ. അനനില് അകര 

9. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമമാര് 

10. ശശ. അനൂപച്ച് കജകബച്ച് 

11. ശശ. അന്വര് സമാദത്തെച്ച് 

12. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റമാസം

13. ശശ. പനി. കകേ. ബഷശര്

14. ശശ. എല്കദമാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി 

15. ശശ. ഹഹൈബനി ഈഡന്  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബമാഹൈനിസം 

17. കഡമാ. എന്. ജയരമാജച്ച് 

18. ശശ. കകേ. സനി. കജമാസഫച്ച് 

19. ശശ. സനി. മമ്മൂടനി 

20. കഡമാ. എസം. കകേ. മുനശര് 

21. ശശ. കകേ. മുരളശധരന്  

22. ശശ. എന്. എ. കനലനിക്കുന്നച്ച് 

23. ശശ. ഉമ്മന് ചമാണനി 

24. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് 

25. ശശ. കറമാജനി എസം. കജമാണ

26. ശശ. കറമാഷനി അഗസ്റ്റനിന്

27. ശശ. കകേ. എസച്ച്. ശബരശനമാഥന്

28. ശശ. വനി. പനി. സജശനന് 
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29. ശശ. എന്. ഷസംസുദ്ദേശന് 

30 ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന് 

31. ശശ. ഷമാഫനി പറമനില് 

32. ശശ. കകേ. എസം. ഷമാജനി

33. ശശ. സണ്ണനി കജമാസഫച്ച് 

34. ശശ. സനി. എഫച്ച്. കതമാമസച്ച് 

35. ശശ. പനി. ടനി. കതമാമസച്ച്

36. ശശ. പനി. ഉഹബദുള്ള

37. ശശ. എസം. ഉമ്മര് 

38. ശശ. എസം. വനിന്കസന്റെച്ച്
നനിഷ്പകത പമാലനിക്കുന്നവര്  - ഇല

മനി  .   സശകര് : 

           അനകൂലനിക്കുന്നവര്           -75

           പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്          - 38

          നനിഷ്പകത പമാലനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില
പ്രകമയസം സഭ അസംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.  ബനില് പമാസമായനിരനിക്കുന. 

നനിയമനനിര്മ്മമാണകേമാരഖ്യസം (തുടര്ച)

മനി  .    സശകര്  : ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹൈരനികച്ച്  2016-കല ഏറ്റവസം കുറഞ്ഞ കൂലനി
(കകേരള കഭദഗതനി) ബനിലനികന്റെ ചര്ചയനില് പകങടുത്തുകകേമാണള്ള  പ്രസസംഗസം തുടരമാവന്നതമാണച്ച്.

ശശമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹൈരനി : സര്, മനിനനിമസം കവജസനികന സസംബനനിചച്ച് പറയുകമമാള്, ആ
കമഖലയനില്  ഒരു  തരത്തെനിലുസം  നശതനി  ലഭനികമാത്തെതച്ച്  സശകേള്കമാണച്ച്.  കതമാഴനില്
കമഖലയുമമായനി  ബനകപടുകമമാള്  ആര്ടനിസ്റ്റുകേളള്കപകടയുള്ള  ഏതച്ച്  കമഖലയനിലുസം
സനിനനിമമാ  കമഖലയനിലടകസം  അഭനികനതമാവമായനിട്ടുള്ള പുരുഷനസം  സശക്കുസം ഇകപമാഴസം
രണച്ച് തരത്തെനിലുള്ള കവതനമമാണച്ച്. സശകേള് ഏറ്റവസം കൂടുതല് അനശതനി അനഭവനിക്കുന്ന
കമഖലയമാണച്ച്  കടകേച്ച് ഹസ്റ്റല്  കമഖല.  അതുകപമാകല  ധമാരമാളസം  സശകേള്  കജമാലനി
കചയ്യുന്ന അണ എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളകേളനില് ഒരു ദനിവസസം അഞ്ചുസം ആറുസം പനിരശഡുകേള്
കമാകസടുകകണനി വരുന്നവര്,  ഒരമാഴ  36  പനിരശകഡമാളസം  കമാകസടുകകണനിവരുന്നവര്,
ഹഹൈലനി  കേന്വേമാളനിഹഫഡമായനിട്ടുള്ളവര്,  ഹഹൈലനി  കപ്രമാഫഷണലമായനിട്ടുള്ളവര്  ഇവകരമാകക
ഇകപമാഴസം  മനിനനിമസം  കവജസനിലമാകത  ചൂഷണത്തെനിനച്ച്  വനികധയരമാകുന്ന  റനികപമാര്ട്ടുകേള്
വരുനണച്ച്.  ഈ നനിയമസം വളകര ശക്തമമായനി  നമ്മുകട രമാജഖ്യത്തുള്ളകപമാള് ഇതുകപമാകലയുള്ള
വലനിയ ചൂഷണങള് നടക്കുന്നതമായനിട്ടുള്ള റനികപമാര്ട്ടുകേളമാണച്ച് പുറത്തുവരുന്നതച്ച്.



422 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 13, 2017

പുതനിയ  ഒരു  കതമാഴനില്  സസംസമാരമമാണച്ച്  ഇന്നച്ച്  നമ്മുകട  നമാടനിലുള്ളതച്ച്.   ആ  പുതനിയ
കതമാഴനില്  സസംസമാരസം  വരുകമമാള്  ധമാരമാളസം  പുതനിയ  കവലവനിളനികേളസം  വരുനണച്ച്.
അതനികന്റെ  ഏറ്റവസം വലനിയ ഉദമാഹൈരണമമാണച്ച് കഎ.ടനി. കമഖല. ഒരുപകക, കനരകത്തെ
ഇതുസസംബനനിചച്ച്  പരമാമര്ശനിചനിട്ടുണമാകുസം.  30  വയസനിനച്ച്  തമാകഴയുള്ള  ലകകണകനിനച്ച്
യുവതശയുവമാകള്  കജമാലനി  കചയ്യുന്ന  കഎ.ടനി.  കമഖലയുകട  കേമാരഖ്യത്തെനില്  ഒരു
ഗവണകമന്റെനിനച്ച്  കൂടുതലമായനി  എകന്തങനിലുസം  കചയ്യേമാന്  കേഴനിയുകമകന്നമാരു  കതമാന്നല്
ഉള്ളതുകകേമാണല ഇതുപറയുന്നതച്ച്;  കേമനനികേകളമാകടമാപസം നനിനകകേമാണച്ച് ഗവണകമന്റെനിനച്ച് ചനില
സുരകനിതതന്വേങള്  ഉറപമാകമാന്  കേഴനിയുസം.  2013-കല  കകേന  നനിയമത്തെനില്   പറയുന്നതച്ച്,
പത്തെനില്  കൂടുതല് സശകേള് കജമാലനി കചയ്യുന്ന കതമാഴനില് സമാപനങളനില് സശകേള്കച്ച്
പ്രകതഖ്യകേമമായനിട്ടുള്ള  സുരകനിതതന്വേസം  ഉറപമാകണസം;  അവര്കച്ച്  ഹലസംഗനികേ  അതനിക്രമങളനില്
നനിനസം സസംരകണസം കകേമാടുകണസം. ഇകതമാകകയുള്ളകപമാള് തകന്നയമാണച്ച് പൂനയനിലുസം
കചഹന്നയനിലുകമലമാസം  കഎ.  ടനി.  കമഖലയനില്  കജമാലനികചയ്യുന്ന  കപണകുടനികേള്
അതനിക്രൂരമമായനി കകേമാല കചയ്യേകപടുന്നതമായ  വമാര്ത്തെകേള് പുറത്തുവരുന്നതച്ച്.  കഎ.ടനി.
പമാര്ക്കുകേളനില്  കതമാഴനില് നനിയമസം  ഉറപമാക്കുന്നതനിനള്ള  ഇടകപടല് നടത്തുകമന്നച്ച്
കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസസം നനിയമ വകുപ്പുമനനി നടത്തെനിയ പ്രസമാവന വളകര ആകവശകത്തെമാടു
കൂടനിയമാണച്ച് ഞങകളമാകക കകേടതച്ച്.  അതുകകേമാണമാണച്ച് കകേരളസം പലകപമാഴസം ഇന്തഖ്യയനികല മറ
സസംസമാനങളനില്നനിനസം വഖ്യതഖ്യസമമാകണന്ന അഭനിമമാനകബമാധസം ഉയര്ത്തെനിപനിടനികമാന് നമുകച്ച്
കേഴനിയുന്നതച്ച്. കഎ.ടനി. പമാര്ക്കുകേളസം അവനിടകത്തെ കേമനനികേളസം തമ്മനില് ഏര്കപടുന്ന കേരമാറനില്
കതമാഴനില്  നനിയമങള്  പമാലനിക്കുനകണന്നച്ച്  സര്കമാര്  ഉറപമാക്കുകമന്നച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസസം  കചമാദഖ്യത്തെനിനച്ച്  മറുപടനിയമായനി  ബഹുമമാനകപട  മുഖഖ്യമനനിക്കുകവണനി  നനിയമ
വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞനിരുന.  കേനിടമതരങളസം വലനിയ സസംഘര്ഷങളമമാണച്ച് കഎ.ടനി.
കമഖലയനികല  ജശവനകമാര്  അനഭവനിക്കുന്നതച്ച്.  അവനികട  ഏറ്റവസം  കൂടുതല്  കജമാലനി
കചയ്യുന്നതച്ച്  സശകേളമാണച്ച്.  ഇകപമാള്  അവനികട  സശ  സമാന്നനിദ്ധഖ്യസം  കുറഞ്ഞുവരുന്നതമായനിട്ടുള്ള
റനികപമാര്ട്ടുകേളമാണച്ച്  കേമാണുന്നതച്ച്.   ഇക്കൗ അവസരത്തെനില് അതുസം വളകര ഗക്കൗരവമമായനി
കേമാകണണതമാണച്ച്.

ആള്  ഇന്തഖ്യമാ  കലവല്  കനമാക്കുകമമാള്  കതമാഴനില്  കമഖലയനികല  സശ  സമാന്നനിദ്ധഖ്യസം
വളകരയധനികേസം   കുറഞ്ഞുവരുന്നതമായനി  കേമാണുനണച്ച്.  വലനിയ  രശതനിയനില്  ചര്ച
കചയ്യുന്നനികലങനില്കപമാലുസം കകേരളത്തെനികല കതമാഴനില് കമഖലയനിലുസം സശ സമാന്നനിദ്ധഖ്യസം
കുറയുന്നതമായനിടമാണച്ച്  പുതനിയ റനികപമാര്ട്ടുകേള് വരുന്നതച്ച്.  അതനിനച്ച്  കേമാരണമമാകുന്നതച്ച്
പുതനിയ  ഘടകേങളമാണച്ച്.  കൂട്ടുകുടുസംബങളമായനിരുന്നകപമാള്  ഒരു  സശകച്ച്  പുറകത്തെയച്ച്
കപമാകേണകമങനില്  ആ  സശകയ  സഹൈമായനികമാന്  കൂട്ടുകുടുസംബത്തെനില്  ഒരുപമാടച്ച്
അസംഗങളണമായനിരുന.  ഇന്നച്ച്  നറ്റ്യൂകനിയര് ഫമാമനിലനിയനില് കേഴനിയുകമമാള് അവര്കച്ച്
കുടനികേളകട വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസസം, കുടുസംബത്തെനികല മറ്റച്ച് കേമാരഖ്യങള്  തുടങനിയവകയലമാസം കനമാകകണനി
വരുന;  പുറകത്തെയച്ച്  കതമാഴനില്  അകനന്വേഷനിച്ചു  കപമാകേമാന്  കേഴനിയുന്നനില.  ഇത്തെരസം
വഖ്യതഖ്യസമമായ  സമാഹൈചരഖ്യങള്  ഇവനികട  നനിലനനില്ക്കുനണച്ച്.  കതമാഴനില്  കമഖലകയപറ്റനി
കൂടുതല്  പഠനിക്കുന്നവര്  'പമാസശവച്ച്  കലബര്'  എനള്ള  ഒരു  പ്രതനിഭമാസസം  മുകന്നമാട്ടു
വയനണച്ച്.  അതുകകേമാണതകന്ന  കതമാഴനില്  നനിയമങളനില്  കേമാകലമാചനിതമമായനിട്ടുള്ള
മമാറ്റസം  വരുത്തുന്നതനിനസം  കൂടനികചര്കലുകേള്  നടത്തുന്നതനിനസം  കഭദഗതനി  കകേമാണവരണസം.
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ഇവനികട നടത്തുന്ന ഇക്കൗ  കഭദഗതനി ബനില് പ്രതശകമാനനിര്ഭരമമായനി എടുക്കുകേയമാണച്ച്.
ഇതുകപമാലുള്ള കഭദഗതനികേള് കകേമാണവരുകമമാള് കുകറയധനികേസം ചര്ചകേള് നടത്തെമാന്
കേഴനിയുകമനള്ളതമാണച്ച്  ഏറ്റവസം  ഗുണപരമമായനിട്ടുള്ള  കേമാരഖ്യസം.  ശമളവര്ദ്ധനവച്ച്  മമാതമല,
മനിനനിമസം  കവജസുസം  ചര്ച  കചയ്യുകമമാള്  ഞങകളകപമാലുള്ള  കപമാതുപ്രവര്ത്തെകേര്
പ്രകതഖ്യകേനിചച്ച്  സശകേള്  ശമളവര്ദ്ധനവച്ച്  കകേമാണമമാതസം  പ്രശ്നങള്  പരനിഹൈരനിക
കപടുന്നനിലമാകയന്നമാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്.

'സശ സുരകനിതതന്വേസം' ഇന്നച്ച് ഏകറ ചര്ച കചയ്യേകപടുന്ന കേമാരഖ്യമമാണച്ച്. സശകേളകട
സുരകനിതതന്വേസം  ഉറപമാക്കുന്നതനിനള്ള  ഇടകപടലനികനപറ്റനി  ഇത്തെരസം  നനിയമങളനില്
കൂടനികചര്കലുകേള് ആവശഖ്യമമാകണങനില് അതുസംകൂടനി കൂടനികചര്കകണതമായനിട്ടുണച്ച്.

മനി  .    സശകര്  :  .....പശസച്ച്......പശസച്ച്......  ബഹുമമാനകപട അസംഗസം പ്രധമാനകപട
ചനില കേമാരഖ്യങളമാണച്ച് പറഞ്ഞുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

ശശമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹൈരനി: സര്,  ഏറ്റവസം കൂടുതല് അഭഖ്യസവനിദഖ്യരുള്ള നമ്മുകട
നമാടനില്  എലമാ  കമഖലയനിലുസം  കുടുസംബശശ  കപമാകല  കതമാഴനിലനില്  ഏര്കപടുന്ന  സശകേളകട
എണ്ണസം  കൂടുതലമാണച്ച്.  ഇക്കൗയവസരത്തെനില്  'ബലരമാമന്  കേമ്മശഷന്  റനികപമാര്ടച്ച്'
ചൂണനികമാണനികമാകത  കപമാകേമാന്  കേഴനിയനില.  പ്രസ്തുത  റനികപമാര്ടനില്  നഴമമാരുകട  മനിനനിമസം
കവതനസം  20,000  രൂപയമായനി  നനിശയനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നമാല്  നമുകറനിയമാന്  കേഴനിയുന്നതച്ച്,
ആശുപതനികേളനില്കപമാലുസം  RSBY  പദ്ധതനികേളനികല നഴമമാകര റനിക്രൂടച്ച്  കചയ്യുകമമാള്
ഇകപമാഴസം  അവര്കച്ച്  കേനിട്ടുന്നതച്ച്  13,900  രൂപ  മമാതമമാണച്ച്.  അവകരമാടുകപമാലുസം  ആ
നനിയമത്തെനികല കൃതഖ്യമമായ  നശതനി  നടപനിലമാകമാന്  നമുകച്ച് കേഴനിയുന്നനില.  നമ്മുകട
നമാടനില്  100  കപഷഖ്യന്റെച്ച്സനിനച്ച്  രണച്ച്  നഴമമാര്  എന്ന  അനപമാതമമാണച്ച്  തുടര്നവരുന്നതച്ച്.
ആളകേള് കഡമാകകറകമാള് കൂടുതല് ആശയനിക്കുന്നതച്ച്  നഴമമാകരയമാണച്ച്.  ഈ  കമഖലയനില്
മനിനനിമസം  കവതന   നനിയമമുള്ളകപമാള്ത്തെകന്ന  അതച്ച്  ഉറപമാക്കുന്നതനിനകവണനി  ശക്തമമായ
ഇടകപടല്  ഉണമാവണകമന്നച്ച്  ആഗ്രഹൈനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പലകപമാഴസം  മധഖ്യവര്ഗത്തെനില്കപടുന്ന
സശകേള് സമരവമമായനി വരമാറനില.  അതനികനമാരു ആകകപമമായനി വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച് രണച്ച്
സമരങള് മമാതമമാണച്ച്.  ഒരു ഹപ്രവറ്റച്ച് സമാപനത്തെനികല (മുത്തൂറ്റച്ച് ബമാങച്ച്)  സശകേള്
അടകസം  സമരരസംഗകത്തെയച്ച്  വന്നതമായനി  കേണനിട്ടുണച്ച്.  അതുകപമാകലതകന്ന  ആലപ്പുഴയനികല
കടകേച്ച് ഹസ്റ്റല്സനികല  സശകേള്  ആ  കമഖലയനില്  അവര്  അനഭവനിച  എലമാ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളസം
പ്രതനിബനങളസം  തരണസം  കചയകകേമാണച്ച്  സമരരസംഗകത്തെയച്ച്  വന്നനിട്ടുണച്ച്.
ഇക്കൗ  നനിയമങകളമാകക  ഉള്ളകപമാള്ത്തെകന്ന  പലകപമാഴസം  മധഖ്യവര്ഗത്തെനികല
സശകേള്  ഇതുകപമാലുള്ള കേമാരഖ്യങള്കച്ച്  സമരരസംഗകത്തെയച്ച്  വരുന്നനില  എന്നതച്ച്
ഇക്കൗയവസരത്തെനില് ചൂണനികമാണനിക്കുകേയമാണച്ച്.  

ശുചശകേരണകമഖലയനില് ധമാരമാളസം ആളകേള് ഇകപമാഴസം തുച്ഛമമായ കവതനമമാണച്ച്
ഹകേപറന്നതച്ച്.  അതച്ച്  ഏറ്റവസം  കകശകേരമമായനിട്ടുള്ള  കജമാലനിയമാണച്ച്.  ആറകേമാല്  കപമാങമാല
കേഴനിഞ്ഞച്ച്  പനികറ്റന്നച്ച്  ഇക്കൗ  പടണസം,  ഇതുകപമാകലമാരു  പരനിപമാടനി  നടന്നതമാകണന
കപമാലുസം  കതമാന്നമാത്തെ തരത്തെനികലയച്ച്   മകനമാഹൈരമമായനി  കശന് കചയ.  അവകരമാകക
എടുക്കുന്ന ഒരു എഫര്ട്ടുണച്ച്;  അവര്കകമാനസം  കൃതഖ്യമമായനിട്ടുള്ള കൂലനി  ഉറപമാകമാന്
നമുകച്ച് കേഴനിയുന്നനില.
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ഞമാന്  പ്രതനിനനിധശകേരനിക്കുന്ന  കേമായസംകുളത്തുസം  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനികല  പല
പ്രകദശങളനിലുസം കേയര് കമഖല, കേശുവണനികമഖല, മതഖ്യകമഖല, പശലനിസംഗച്ച് കഷഡനില് കജമാലനി
കചയ്യുന്ന ആളകേള് ഇവകരമാകക വളകര തുച്ഛമമായ കൂലനികമാണച്ച് കജമാലനി കചയ്യുന്നതച്ച്.
കകേരളത്തെനില്  കേമാലമാനസൃതമമായ  മമാറ്റസം  വരുനകണങനില്കപമാലുസം  അവരുകട  ഇകപമാഴകത്തെ
അവസയനസരനിച്ചുള്ള കവതന വര്ദ്ധനവച്ച് വരുത്തെമാന് ഇനനിയുസം കുറച്ചുകൂടനി മുകന്നമാട്ടു
കപമാകകേണതുണച്ച്.  അത്തെരസം കേമാരഖ്യങള് കൂടനി മുകന്നമാട്ടുവയകേയമാണച്ച്;   തശര്ചയമായുസം
അതനില് വലനിയ പ്രതശകയുണച്ച്.

ശശ  .    വനി  .    കകേ  .    സനി  .    മമ്മതച്ച്  കകേമായ:  സര്,   കുടുസംബശശകമാരമാണച്ച്  മമാലനിനഖ്യ
സസംസരണസം കൂടുതലമായനി ഏകറ്റടുക്കുന്നതച്ച്. അവരുകട ഇന്നകത്തെ നനിലകയപറ്റനി കമമര്
മനസനിലമാകനിയനിട്ടുകണമാ?  വളകര  ദയനശയമമായ  അവസയമാണച്ച്.  തകേഴനി  ശനിവശങരപനിള്ള
'കതമാടനിയുകട മകേന്'  എന്ന കനമാവകലഴതനിയനിരുന.  ഇന്നച്ച്  അകദ്ദേഹൈസം  ജശവനിചനിരനിപ്പുകണങനില്
കുടുസംബശശയനികല  കതമാഴനിലമാളനികേള്  മമാലനിനഖ്യസസംസരണസം  നടത്തുന്നതനികനപറ്റനി
തശര്ചയമായുസം എഴതുമമായനിരുന.  അകമാരഖ്യസം   കമമറുകട ശദ്ധയനില്കപടനിട്ടുകണമാ?

ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹൈരനി  :  സര്,  തശര്ചയമായുസം.  ഇന്തഖ്യയനികല  മറ്റച്ച്
സസംസമാനങളനികല  സശകേകള  അകപകനിചച്ച്  കകേരളത്തെനികല  സശകേള്  മുന്നനിലമാണച്ച്.
എങനില്കപമാലുസം ഇവനികടയുസം വലനിയ തരത്തെനിലുള്ള വനികവചനങള്  നനിലനനില്ക്കുനകണന്നച്ച്
ഞമാന് കനരകത്തെ സൂചനിപനിചനിരുന.  അത്തെരസം കേമാരഖ്യങള്ക്കുകവണനിയുള്ള ചര്ചകേളസം
ആകലമാചനകേളകമമാകക  ഇവനികട  നടകത്തെണതമായനിട്ടുണച്ച്.  ഞമാന്  വരുന്നതച്ച്  കുടനമാടനില്
നനിന്നമാണച്ച്.  ഇവനികടയനിരനിക്കുന്ന  എലമാവര്ക്കുമറനിയമാസം,  1970-ല്  കൂലനിക്കുകവണനി
രക്തസമാകനിതന്വേസം  വരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്  അവനികടയമാണച്ച്.  തകേഴനിയുകട  'രണനിടങഴനി'-യനികലമാകക
കൂലനിക്കുകവണനി  നടത്തെനിയനിട്ടുള്ള  അവകേമാശ  കപമാരമാടങകള  സസംബനനിചച്ച്  വളകര
വഖ്യക്തമമായനി  പ്രതനിപമാദനിക്കുനണച്ച്.  1948-ല്  ഇക്കൗ  നനിയമസം  ഇന്തഖ്യന്  പമാര്ലകമന്റെച്ച്
പമാസമാകനിയനിട്ടുകപമാലുസം  1970-ല്  'ഏഴനില്  പതനിവസം  പതത്തെനികന്റെ   നമാലനികലമാന്നച്ച്
തശര്പ്പുകമന്ന'  കകേമായ്ത്തു  സമയത്തുള്ള  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  അവകേമാശത്തെനിനകവണനി
ഹകേനകേരനിയനികല കചറുകേമാലനികമായലനില് നടന്ന വലനിയ സമരസം,  അതനില് സഖമാവച്ച്
സഹൈകദവകന്റെ  രക്തസമാകനിതന്വേസം,  അകതലമാസം  മനിനനിമസം  കവജസുമമായനി  ബനകപടച്ച്
പറയുകമമാള്  എതയധനികേസം ആളകേളമാണച്ച് ജശവതഖ്യമാഗസം കചകയ്യേണനി വന്നനിട്ടുള്ളകതന്ന
കേമാരഖ്യസം നമുകറനിയമാസം.  ജനങളകട ജശവനിത ക്രമമനസരനിച്ചു തകന്നയമാണച്ച് കവതനസം
കേമാലമാകേമാലങളനില് പുതുകനി കകേമാടുകകണകതന്നച്ച് നനിയമത്തെനില് പറഞ്ഞനിട്ടുകണങനിലുസം ഇന്തഖ്യമാ
ഗവണകമന്റെച്ച്  അത്തെരസം  കേമാരഖ്യങളനില്  ഇന്നച്ച്  ഒരുപമാടച്ച്  പനികന്നമാടച്ച്  കപമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
1958-ല് കകേരള ഗവണകമന്റെച്ച് മനിനനിമസം കൂലനി പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചുകകേമാണച്ച് സഖമാവച്ച് ഇ.എസം.എസച്ച്.-കന്റെ
കനതൃതന്വേത്തെനില്  വലനികയമാരു  ഇടകപടല്  അന്നകത്തെ  കേമാലത്തെച്ച്  നടത്തെനി.  അതനിന
കശഷസം കുടനമാടനില് കഎ.ആര്.സനി.-യുസം കകേമായവകേമാശവസം വരനികേയുസം കചയ. ഇകപമാള്
പുരുഷകത്തെമാഴനിലമാളനികച്ച് 700 രൂപയമാണച്ച് കൂലനി കകേമാടുക്കുന്നതച്ച്. എന്നമാല് സശകേള്കച്ച്
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400  രൂപകയയുള  എനള്ളതുകൂടനി  ചൂണനികമാണനിക്കുകേയമാണച്ച്.  2005-ല്  കതമാഴനിലുറപച്ച്
നനിയമസം  പമാര്ലകമന്റെനില്  പമാസമാക്കുകമമാഴസം  അതനില്  192  രൂപയമാണച്ച്  കൂലനിയമായനി
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   അതനികല  അന്തരകമന പറയുന്നതച്ച്, പുരുഷകത്തെമാഴനിലമാളനികേള്
ആ  കമഖലയനികലയച്ച്  വരുന്നകതയനില  എന്നതമാണച്ച്.  കൂലനിയനികല  ഏകേശകേരണസം
ഉള്ളതുകകേമാണതകന്ന  പുരുഷകത്തെമാഴനിലമാളനികേള്  അതനികലയച്ച്  വരുന്നനില.  പുരുഷന്
കചയ്യുന്നതനിനച്ച് സമമാനമമായ കജമാലനി സശകേള് കചയ്യുകമമാഴസം അവനികട  മനിനനിമസം കവജസച്ച്
ഉറപമാകമാകനമാ  സുരകനിതതന്വേസം  ഉറപമാകമാകനമാ  പലകപമാഴസം  കേഴനിയുന്നനില.  കകേരളസം
അതനില്  ഒരുപമാടച്ച്  വഖ്യതഖ്യസമമാകണന്നച്ച്  കേണകകേമാണതകന്നയമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.
ഇനനിയുസം നമുകച്ച് ഏകറ  മുകന്നമാടച്ച് കപമാകകേണതമായനിട്ടുണച്ച്.

ശശ  .    ഡനി  .    കകേ  .    മുരളനി  : സര്,  ബഹുമമാനകപട അസംഗസം കവതന വര്ദ്ധനവനികന
സസംബനനിചമാണച്ച്  പ്രധമാനമമായുസം  പറഞ്ഞുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്,  അതച്ച്  ശരനിയുമമാണച്ച്.  എന്നമാല്
സമാര്വകദശശയമമായനി  അസംഗശകേരനികകപട  കജമാലനിസമയസം  പരനിപമാലനികകപടമാകത
രമാവനികല  മുതല്  രമാതനിവകര  സശകേകളകകമാണച്ച്  പണനികയടുപനിക്കുന്ന  സമ്പ്രദമായസം
കഎ.  ടനി.  കേമനനികേളനിലുസം  ഹപ്രവറ്റച്ച്  കമഖലയനിലുമുകണനള്ളതച്ച്  ശദ്ധയനില്കപടനിട്ടുകണമാ;
അതുസസംബനനിചച്ച് എന്തമാണച്ച് അഭനിപ്രമായസം?

ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹൈരനി  : സര്,  കനരകത്തെ  ഞമാന്  ഇവനികട  സൂചനിപനിച്ചു,
കടകേച്ച് ഹസ്റ്റല്   കമഖലയനിലടകസം എട്ടുസം പത്തുസം മണനിക്കൂറുകേള് വകര സശകേള് കജമാലനി
കചകയ്യേണതമായനി  വരുനണച്ച്.  പലകപമാഴസം  മധഖ്യവര്ഗത്തെനില്കപട  സശകേള്  ഇതുകപമാലുള്ള
സമരങളകട  കനതൃതന്വേത്തെനികലയച്ച് വരമാന് മടനിക്കുന. ഉള്ള കജമാലനി കൂടനി  നഷകപടുകമന്ന ഭയസം
കകേമാണച്ച് പലരുസം സമരരസംഗകത്തെയച്ച് വരുന്നനികല നള്ളതമാണച്ച് വമാസവസം.  പുരുഷന്മമാകരകമാള്
കൂടുതല് സശകേള് കജമാലനി കചയ്യുന്ന അണഎയ്ഡഡച്ച് കമഖലയനിലുണമാകുന്ന വലനിയ
ചൂഷണസം,  എനനികച്ച്  കതമാനന്നതച്ച്  ഇക്കൗ  നനിയമസഭ  തകന്ന  പലകപമാഴസം  ഇതുസസംബനനിചച്ച്
ചര്ചയച്ച്  കവദനിയമായനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപമാഴകത്തെ സമാഹൈചരഖ്യസംകൂടനി  പറഞ്ഞുകകേമാണച്ച്  ഞമാന്
നനിര്ത്തുകേയമാണച്ച്.  കതമാഴനിലമാളനികേളകട കകമത്തെനിനകവണനി ചുരുങനിയ കേമാലസംകകേമാണച്ച് ഇക്കൗ
ഗവണകമന്റെച്ച് ഒകടകറ നടപടനികേള് സന്വേശകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനികനകയമാകക അകങയറ്റസം
അഭനിനന്ദനമാര്ഹൈമമായനി  കേണകകേമാണ  പറയുകേയമാണച്ച്,  'demonetisation'  എന്ന
വലനിയ പ്രതഖ്യമാഘമാതസം നമ്മുകട സമൂഹൈത്തെനികന ബമാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   'Demonetisation'
വന്നകപമാള്  സന്വേമാഭമാവനികേമമായുസം  കേര്ഷകേകത്തെമാഴനിലമാളനികേള്  പ്രകതഖ്യകേനിച്ചുസം  ഇന്തഖ്യമാ
മഹൈമാരമാജഖ്യത്തെച്ച് അവരുകട കതമാഴനിലനിടങള് ഉകപകനിചച്ച് നഗരങളനികലയച്ച് കചകകറനി
വന്നനിട്ടുകണനള്ളതച്ച് യമാഥമാര്ത്ഥഖ്യമമാണച്ച്. കൂടുതല് ജശവനിത സമാഹൈചരഖ്യങള് സങശര്ണ്ണമമാക്കുന്ന
നയമമാണച്ച്  കകേന  ഗവണകമന്റെച്ച്  അടനികചല്പനിക്കുന്നതച്ച്.  എന്നമാല് കേമാലമാനസൃതമമായനി
ആളകേളകട  വരുമമാനമമാര്ഗത്തെനികല  വര്ദ്ധനവനികനപറ്റനികയമാനസം   ചനിന്തനിക്കുന്നനില.
നനിയമങള്  കുറച്ചുകൂടനി  ബുദ്ധനിമുട്ടുള്ളതമാകനി  അടനികചല്പനികമാനമാണച്ച്  ഇന്തഖ്യമാ  ഗവണകമന്റെച്ച്
ശമനിക്കുന്നതച്ച്.
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എന്തുകകേമാണമാണച്ച്  വഴനികയമാര  കേചവടകമാര്കപമാലുസം  അടുത്തെകേമാലത്തെച്ച്  സമര
ത്തെനിനനിറകങണനി വന്നതച്ച്?  വഴനികയമാര കേചവടകമാര്ക്കുകപമാലുസം ജശവനികമാന് കേഴനിയമാത്തെ ഒരു
അവസയനികലയച്ച് നമ്മുകട നമാടച്ച് എത്തെനി.  ബഡ്ജറ്റനില്കപമാലുസം  'കനമാടച്ച് ബന്ദനി'  എന്ന
അവസകയക്കുറനിചച്ച്  പറയുനണച്ച്.  ആ സമാമത്തെനികേ അവസയനില് നനിനകകേമാണ
തകന്നയമാണച്ച് ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള പുതനിയ പ്രതശകകേള് വയന്നതുസം ആ കബമാധകത്തെമാടു
കൂടനിത്തെകന്നയമാണച്ച് ചര്ച  കചയ്യുന്നതുസം.  കേമാലമാനസൃതമമായനി ഇത്തെരസം നനിയമങളനില്
കഭദഗതനി  വരുത്തുകമമാള്  പുതനിയ  കേമാരഖ്യങള്  ചര്ച  കചയ്യേമാനള്ള  കവദനിയമായനി
നനിയമസഭ  മമാറുനകവനള്ളതുസം  കൂടുതല്  പ്രതശകകയമാകട  കേണകകേമാണച്ച്,  നമ്മുകട
നമാടനില്  മറ  സസംസമാനങളനില്നനിന്നച്ച്  വഖ്യതഖ്യസമമായനി  മനിനനിമസം കവജസച്ച്  ഏറ്റവസം
ഭസംഗനിയമായനി  നടപമാകമാന്  ഗവണകമന്റെനികന്റെ  വലനിയ  ഇടകപടല്  ഉണമാകുകമനസം
പ്രതശകനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതനിനകവണനിയുള്ള  പരനിപമാടനികേള്  ആവനിഷരനിചച്ച്  നടപമാക്കുനണച്ച്
എന്ന  സകന്തമാഷവസം പ്രതശകയുകമമാകക ഇക്കൗയവസരത്തെനില് മുകന്നമാട്ടുവച്ചുകകേമാണച്ച്
എലമാവനിധ പനിന്തുണയുസം അറനിയനിച്ചുകകേമാണച്ച് നനിര്ത്തുന.

കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
ബനില്  അവതരനിപനിച്ചുകകേമാണച്ച് ഞമാന് ചനില കേമാരഖ്യങള്  പറയുകേയുണമായനി.  ഏറ്റവസം
പ്രധമാനകപട കഭദഗതനികയക്കുറനിചച്ച് അസംഗങള് കപമാതുകവകയമാനസം പരമാമര്ശനിചനിടനില.
മനിനനിമസം  കവജസച്ച്  കകേമാടുകമാതനിരനിക്കുകേ,  അതച്ച്  നനികഷധനിക്കുകേ  തുടങനിയ  കേമാരഖ്യങളനില്
ആയനിരകണകനിനച്ച്  പരമാതനികേളമാണച്ച്  കലബര്  ഡനിപമാര്ട്ടുകമന്റെനില്  വരുന്നതച്ച്.   നനിലവനിലുള്ള
നനിയമമനസരനിചച്ച് കലബര് കേമ്മശഷണറമാണച്ച് അതനിനച്ച് തശര്പ്പുകേല്പനികകണതച്ച്.  ആ
തനിരകച്ച്  ഒഴനിവമാകനി  വനികകേനശകേരനിചച്ച്  നശതനി  ഉറപമാകമാനമാണച്ച്   കഡപറ്റ്യൂടനി  കലബര്
കേമ്മശഷണര്മമാരുകട  കനതൃതന്വേത്തെനിലുസം  അതനില്  കുറയമാത്തെ  റമാങനിലുള്ള  ഉകദഖ്യമാഗസകരയുസം
നനികയമാഗനിചച്ച് അവകേമാശത്തെര്കസം പരനിഹൈരനികമാന്   തശരുമമാനനിചതച്ച്.  ഇതനിനകവണനി
14 ജനിലകേളനിലമായനി ഏഴച്ച് കഡപറ്റ്യൂടനി കലബര് കേമ്മശഷണര്മമാകരയമാണച്ച്  നനികയമാഗനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
കേമാസര്കഗമാഡച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  വയനമാടച്ച്  -  കേണ്ണൂര്  കഡപറ്റ്യൂടനി  കലബര്  കേമ്മശഷണര്,
കകേമാഴനികകമാടച്ച്, മലപ്പുറസം - കകേമാഴനികകമാടച്ച് കഡപറ്റ്യൂടനി കലബര് കേമ്മശഷണര്, പമാലകമാടച്ച്,
തൃശ്ശൂര്-തൃശ്ശൂര്  കഡപറ്റ്യൂടനി  കലബര്  കേമ്മശഷണര്,  എറണമാകുളസം-  എറണമാകുളസം   കഡപറ്റ്യൂടനി
കലബര് കേമ്മശഷണര്, കകേമാടയസം, ഇടുകനി-കകേമാടയസം കഡപറ്റ്യൂടനി കലബര് കേമ്മശഷണര്,
കകേമാലസം,  ആലപ്പുഴ-കകേമാലസം  കഡപറ്റ്യൂടനി  കലബര്  കേമ്മശഷണര്,  തനിരുവനന്തപുരസം  -
തനിരുവനന്തപുരസം കഡപറ്റ്യൂടനി കലബര് കേമ്മശഷണര് എന്നനിങകനയമാണച്ച് നനികയമാഗനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
കുകറക്കൂടനി  കവഗത്തെനില് നശതനി  ഉറപമാകമാന്  കേഴനിയുകമന്നമാണച്ച്  പ്രതശകനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇവനികട  ചര്ചയനില് പകങടുത്തെ ബഹുമമാനകപട  അസംഗങള് പറഞ്ഞതുകപമാകലയുസം
നമ്മകളലമാവരുസം  ധരനിചനിരനിക്കുന്നതുകപമാകലയുസം  മനിനനിമസം  കൂലനി  കകേമാടുക്കുന്ന  കേമാരഖ്യത്തെനില്
ഇന്തഖ്യയനികല മറ കസ്റ്ററകേകളകമാള് വളകര മുന്പനിലമാണച്ച് കകേരളകമന്നതച്ച് ശരനിയമാണച്ച്.
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കകേരളത്തെനില്  കതമാഴനികലടുക്കുന്നവരനില്,  മനിനനിമസം  കവതനത്തെനിനച്ച്  അര്ഹൈരമായവരനില്
60 ശതമമാനസം കപര്കകങനിലുസം മനിനനിമസം കവതനസം കേനിട്ടുന്നനികലന്നതമാണച്ച് യമാഥമാര്ത്ഥഖ്യസം.
കേയര്,  സന്വേകേമാരഖ്യ  കേശുവണനി  ഫമാകറനി,  മതഖ്യകമഖല,  കേയറ്റനിറക്കുകമഖല  തുടങനി
എലമാ  കമഖലയനിലുസം  മനിനനിമസം  കവതനസം  കേനിടമാത്തെവരമാണച്ച്  ഭൂരനിപകവസം  വരുന്നതച്ച്.
അവകര  അസസംഘടനിതകമഖലകയന്നച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്  തള്ളനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   അവനികട
പ്രവര്ത്തെനികമാനസം കപമാതുകവ തമാല്പരഖ്യമനില.   ഇകതലമാസം കട്രഡച്ച്  യൂണനിയനകേളകട
സകമ്മളനങളനിലുസം  രമാഷ്ട്രശയ  സകമ്മളനങളനിലുകമലമാസം  എകപമാഴസം  ചര്ച  കചയ്യേകപ
ടുനകണങനിലുസം അതച്ച്  ശരനിയകലന്നച്ച്  പറയുനകണങനിലുസം  ഇതുവകര  പരനിഹൈമാരസം
ഉണമാകമാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അങകനയുള്ള സനിതനി നനിലനനില്ക്കുകമമാഴസം മനിനനിമസം
കവതനസം  നനികഷധനിച്ചുകവന്നച്ച്  പറഞ്ഞമാല്  നനികഷധനിക്കുന്നയമാകള  കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂടച്ച്
കചയ്യേമാനള്ള മുന്പച്ച് ഉണമായനിരുന്നതനികനകമാള് കുകറകൂടനി കമചകപകടമാരു നനിയമമമാണച്ച്
ഇവനികട  കകേമാണവരുന്നതച്ച്.  മനിനനിമസം  കവതനസം  കകേമാടുക്കുന്നതനില്  രണച്ച്  വഖ്യതനിയമാനങള്
കേണവരുനണച്ച്.  ഒന്നച്ച്,  സമാപനത്തെനികന്റെ  കേഴനിവച്ച്  കനമാകമാകത  കകേമാടുകമാന്  കേഴനിവനിലമാത്തെ
മനിനനിമസം  കവതനസം നനിശയനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എന്നനിടച്ച്  സമാപനസം  പൂട്ടുകേയുസം കചയ്യുന.
കതമാഴനിലുമനില,  ഒനമനില.  രണമാമതമായനി,  കകേമാടുകമാന്  കേഴനിവകണങനിലുസം  കവണത  കവതനസം
കകേമാടുകമാതനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ  രണച്ച്  വഖ്യതനിയമാനവസം  ഇവനികട  സസംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഏതമായമാലുസം   മനിനനിമസം  കവതനസം  നനിശയനിചതച്ച്  കകേമാടുകമാതനിരനികമാന്  കേഴനിയനില.   ഇവനികട
ആശുപതനികേളകട കേമാരഖ്യസം സൂചനിപനിച്ചു. സമരകമമാകക നടത്തെനി കുകറ മമാറ്റങള്   വനകവങനിലുസം
നനിശയനിച മനിനനിമസം കവതനകമമാനസം ഇകപമാഴസം ഭൂരനിപകസം സമാപനങളസം കകേമാടുക്കുന്നനില.

കേലമാകേമാരനമാരുകട  കേമാരഖ്യത്തെനിലമാകണങനില്  പലതരസം  കേലമാകേമാരനമാരുണച്ച്.   നമാടകേ
കേലമാകേമാരനമാര്കച്ച്  വളകര  കുറഞ്ഞ  കവതനസം  മമാതകമയുള.  ഒരു  നമാടകേത്തെനിനച്ച്
ഇരുപത്തെയ്യേമായനിരസം രൂപ  കേനിടനിയമാല്  ആയനിരസം  രൂപയമാണച്ച്  ഒരു  കേലമാകേമാരനച്ച്
കേനിട്ടുന്നതച്ച്. രണച്ച് നമാടകേമുകണങനില് രണമായനിരസം രൂപ കേനിട്ടുസം. സനിനനിമയനിലമാകണങനില്
ഭൂരനിപകസം  സനിനനിമമാ  ജശവനകമാര്ക്കുസം  കേമാരഖ്യമമായ  കവതനസം  ലഭനിക്കുന്നനില.  സൂപര്
സ്റ്റമാറുകേള്കച്ച്  കകേമാടനികേളമാണച്ച്  കേനിട്ടുന്നതച്ച്.  നമുകകമാനസം  കചയ്യേമാന്  കേഴനിയുന്നതകലങനിലുസം
സമാമൂഹൈഖ്യനശതനിയനില്നനിനസം എതകയമാ അകേകലയമാണച്ച് കേലമാകേമായനികേ രസംഗങളനികല
കവതന സമ്പ്രദമായസം എന്നതച്ച് വനിമര്ശനപരമമായനി നമാസം എലമാവരുസം മനസനിലമാകണസം.
ഐ.റ്റനി. കമഖലയനില്  അര്ഹൈതയുള്ള കവതനകമമാനസം  കേനിട്ടുകേയനില.  നറ്റ്യൂ ജനകറഷന്
ബമാങനില്  ഉചയച്ച്  ഭകണസം കേഴനികമാന്കപമാലുസം  സമയമനില.  കവണകമങനില് കേഴനിച്ചു
കകേമാള്ളണസം.  അവനികടകയമാനസം  കചയ്യേമാന്  നമുകച്ച്  സമാധനിചനിടനില.  കകേന  ഗവണകമന്റെനികന്റെ
കേണകട്രമാളനിലമായനിരനികമാസം.  ശരനിയമായ ശമളസം ഇല.  അങകന ഒരുപമാടച്ച് കേമാരഖ്യങള്
ഇനനി നമുകച്ച് നനിര്വഹൈനികമാനണച്ച്. സമയക്കുറവകകേമാണച്ച് ഞമാന് വനിശദമാസംശങളനികലയ്കകമാനസം
കേടക്കുന്നനില.
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കേണകേറന്റെച്ച്  ലനിസ്റ്റനില് ഉള്കപടുത്തെനിയനിട്ടുള്ള അധനികേമാരങള് നമ്മള് മമാറന്നതച്ച്
ശരനിയമാകണമാകയന്ന  കേമാരഖ്യത്തെനില്   സസംശയമുണച്ച്.  കേമാരണസം  ഭരണഘടന  നനിര്മ്മമാതമാകള്
വളകരയധനികേസം  ആകലമാചനിചമാണച്ച്  അതച്ച്  കചയ്തനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കസന്ട്രല്  ലനിസ്റ്റനിലുള്ള
കുകറ  അധനികേമാരങള്  സസംസമാനത്തെനിനച്ച്  നല്കേണകമന്നച്ച്  നമ്മള്  ആവശഖ്യകപകടങനിലുസം
നല്കുന്നനില.  കസന്ട്രല്  ഗവണകമന്റെനിനച്ച്  കസന്ട്രല്  ഗവണകമന്റെച്ച്  ജശവനകമാരുസം
കകേമാണട്രമാകച്ച് കലബകറഴസം ഉണച്ച്.  അവരുകട മനിനനിമസം കവതനസം നമുകച്ച് നനിര്ണ്ണയനികമാനമാകേനില.
അതനിനച്ച് കസന്ട്രല് ഗവണകമന്റെച്ച് തകന്ന നനിയമസം പമാസമാകണസം.  കസന്ട്രല് ഗവണകമന്റെനിനച്ച്
അകമാരഖ്യത്തെനില് ഒരു അധനികേമാരമുള്ളതച്ച് നലതമാണച്ച്.  സസംസമാനത്തെനികന്റെ അധനികേമാരസം
നമുകച്ച് പൂര്ണ്ണമമായനിട്ടുസം വനിനനികയമാഗനികമാസം.  അതനിനച്ച് യമാകതമാരുവനിധ തടസങളമനില.
കേണകേറന്റെച്ച്  ലനിസ്റ്റച്ച്,  കസ്റ്ററ്റച്ച്  ലനിസ്റ്റച്ച്,  കസന്ട്രല്  ലനിസ്റ്റച്ച്  എന്നശ  മൂന്നച്ച്  ലനിസ്റ്റുകേളള്ളതച്ച്
ഭരണഘടനമാ  നനിര്മ്മമാതമാകള്  വളകര  ആകലമാചനിചച്ച്  കചയ്തതമാണച്ച്.  അതനില്  കകേനത്തെനിനച്ച്
ഇതയധനികേസം  അധനികേമാരസം  കവണമാകയന്ന  അഭനിപ്രമായസം  ദശര്ഘകേമാലമമായനി  ശക്തനികപടനിട്ടുണച്ച്.
കേമ്മശഷനസം  അകത  അഭനിപ്രമായസം  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു  ഗവണകമന്റെനിനസം  കകേന  ഗവണകമന്റെച്ച്
യമാകതമാരു അധനികേമാരവസം വനിട്ടുതരമാന് ഇതുവകര തയ്യേമാറമായനിടനില. പകക ഒരു ആശയസം
മുകന്നമാടച്ച്  വന്നനിട്ടുണച്ച്.  കസ്റ്ററ്റച്ച്  ഗവണകമന്റുതകന്ന  കസക്രകടറനിയറ്റനിലുള്ള  എതകയമാ
അധനികേമാരസം തമാകഴത്തെടനില് കകേമാടുകണകമന്നച്ച് പറഞ്ഞനിടച്ച് ഇതുവകര കകേമാടുത്തെനിടനിലകലമാ.   ആ
കേമാലസം  മുതല് മമാതൃകേയമാകണന്നച്ച്  പറയുകമമാഴസം  കസക്രകടറനിയറ്റനിലുള്ള പല  അധനികേമാരങളസം
കകേമാടുത്തെനിടനില,  പല  വകുപ്പുകേളസം  അധനികേമാരസം  ഹകേകേളനില്  വച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അകപമാള് നമ്മളസം കുകറകൂടനി മമാകറണതമായനിട്ടുണച്ച്.  അകമാഡമനികമായമാലുസം സമാമത്തെനികേമമായുസം
കവതനപരമമായുസം കകേരളസം ഇന്നച്ച്  ഏകറ പ്രതനികഷധനിക്കുന്ന കമഖലയമാണച്ച് കസല്ഫച്ച്
ഹഫനമാന്സനിസംഗച്ച്  കകേമാകളജുകേള്,  അണ  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളകേള്  എന്നനിവ.  തനികേച്ചുസം
അപരനിഷ്കൃതമമാണതച്ച്.  ഇതച്ച്  നനിയമനനിര്മ്മമാണസം  മുകഖന  നനിയനനികകണ  കേമാലസം
കേഴനിഞ്ഞു.  അവനികട യമാകതമാരു മനിനനിമസം കവജസുമനില. മലയമാള ഭമാഷ സസംസമാരനികമാന്
സമ്മതനിക്കുകേയനില.  മലയമാളസം  സസംസമാരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞമാല്  കവയനിലത്തെച്ച്  നനിര്ത്തുസം.
കേഴനിഞ്ഞമമാസസം  എറണമാകുളത്തുനനിനസം ഒരു പതവമാര്ത്തെയുണമായനിരുന.  ഒരു കുടനി
വശഴമാന് കനരത്തെച്ച്  'എകന്റെ അകമ്മ'  എന്നച്ച് വനിളനിച്ചു.  അകമ്മകയന്നച്ച് മലയമാളത്തെനില്
വനിളനിചതനിനച്ച് ആ കുടനികയ രണദനിവസസം കമാസനില് കേയറ്റനിയനില.  പത വമാര്ത്തെയമാണച്ച്.
നമാസം  എലമാത്തെനിനസം മുന്പനിലമാകണന്നച്ച്  പറയുകമമാഴസം  എലമാത്തെനിനസം മുന്പനിലകലന്നച്ച്
അസംഗശകേരനികണസം.  മമാതൃഭമാഷയുകട  കേമാരഖ്യത്തെനില്  നമ്മള്  കലമാകേത്തെനികന്റെ  ഏറ്റവസം
പനിന്നനിലമാണച്ച്.  ഇന്തഖ്യയനികല ഏതച്ച് സസംസമാനകമടുത്തെമാലുസം ഇസംഗശഷനികന്റെ കമധമാവനിതന്വേകമമാനസം
ജര്മ്മന്കേമാകരമാ  ഫഞ്ചുകേമാകരമാ  ജപമാന്കേമാകരമാ  ഹചനകമാകരമാ  കസമാവനിയറ്റച്ച്  യൂണനിയകനമാ
ഇതുവകര അസംഗശകേരനിചനിടനില.  നമ്മള് ആ കകേമാകളമാണനിയല് സസംസമാരവമമായനി നടക്കുകേയമാണച്ച്.
ഇസംഗശഷച്ച് കമമാശമമാകണന്നല. നമ്മകളമാകക ഇസംഗശഷച്ച് പഠനിചവരമാണച്ച്. ഇസംഗശഷനികനമാടച്ച്
ബഹുമമാനമുണച്ച്.  കലമാകേത്തെനികല  ആദഖ്യകത്തെ  ഏറ്റവസം  വലനിയ  ശമാസശയ  കനടമമാണച്ച്
1958-ല്  ശൂനഖ്യമാകേമാശത്തെച്ച്  കപമായതച്ച്.  ആദഖ്യസം  ഒരു  പടനിയമാണച്ച്  കപമായതച്ച്.  പടനി
തനിരനിച്ചുവന്നകപമാള് അവനികട ജശവന് നനിലനനില്ക്കുനകവന്നച്ച് മനസനിലമായനി.  പനികന്ന
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യൂറനി ഗഗമാറനികന അയച്ചു.  ജശവശമാസപരമമായ കേമാരഖ്യങകളമാഴനിചച്ച് ബമാകനി പുരുഷനച്ച്
ഏകതലമാസം കേമാരഖ്യങളനില് എകന്തലമാസം കചയ്യേമാകമമാ അകതലമാസം  സശകേള്ക്കുസം കചയ്യേമാസം.
അതമാണച്ച്  കസമാവനിയറ്റച്ച്  ഭരണഘടന.  സശ-പുരുഷ  സമതന്വേസം,  അവര്  സശകയ  (വമാലനിന്റെശനമാ
കതരകഷമാവ)  അയച്ചു.  പടനി  അവനികട  കചന്നച്ച്   കുരച്ചു.  ഏതച്ച്  ഭമാഷയനില്  കുരച്ചുകവന്നമാണച്ച്
കചമാദഖ്യസം.  പടനിയുകട ഭമാഷ അറനിയമാവന്നവര്കറനിയമാസം പടനി പ്രമാകദശനികേ ഭമാഷയനികല
കുരയകേയുള.  ഇന്റെര്നമാഷണല് ഭമാഷ ഒരു മൃഗങള്ക്കുമനില.  രണതരസം ഭമാഷയമാണച്ച്
മൃഗങള്ക്കുള്ളതച്ച്.  സമാര്വകദശശയ  ഭമാഷയുസം  ഓകരമാ  സലകത്തെയുസം  കേമാടുസം  കമടുസം
അനസരനിച്ചുസം  ഉണച്ച്.  സമായനിപനികന്റെ  ഭമാഷയനിലല  പടനി  കുരചതച്ച്.  റഷഖ്യന്  ഭമാഷയനിലമാണച്ച്,
കടമാള്കസ്റ്റമായനിയുകട ഭമാഷയനിലമാണച്ച് അലകമാണര് പുഷനിന്-കന്റെ (Alexander Pushkin)
ഭമാഷയനിലമാണച്ച് കഡമാകസ്റ്റമാകയവ്സനി (Dostoyevsky) യുകട ഭമാഷയനിലമാണച്ച്, ഹമകനിള്
വനികസ്റ്റയുകട  (Michael  Viste)  ഭമാഷയനിലമാണച്ച്  എന്തമാ  അവരുകടകയമാകക  ഭമാഷ
കമമാശകപടതമാകണമാ?

2.00  PM]

ഇവനികട  ഇസംഗശഷച്ച്  അറനിയമാവന്നവര്  ആരുണച്ച്;  യൂണനികവഴനിറ്റനി  കകേമാകളജനികല
കപ്രമാഫസര്മമാര്കച്ച്  സമായനിപനികന്റെ ഇസംഗശഷച്ച്  പറയമാന് സമാധനിക്കുകമമാ;  സമാധനികനില.
ഒറ്റ  ഇസംഗശഷച്ച്  കപ്രമാഫസര്മമാര്ക്കുസം  ശരനിയമായനി  ഇസംഗശഷച്ച്  സസംസമാരനികമാനറനിയനില.
എഴതമാന് സമാധനിക്കുസം.  ഞമാന് അഞ്ചുവര്ഷസം പഠനിചതമാണച്ച്;  പകക എനനികറനിയനില.
എനനികച്ച് സമായനിപച്ച് പറഞ്ഞമാല് മനസനിലമാകേനില.  നമായനമാരുകടതമാണച്ച് ഏറ്റവസം നല
ഇസംഗശഷച്ച്. നമുകച്ച് കേമാരഖ്യസം മനസനിലമായമാല് കപമാകര;  ഇകതമാകകയമാണച്ച്  പമാണ്ഡനിതഖ്യസം
എന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച്. അണ-എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളകേളസം കസല്ഫച്ച് ഫനിനമാന്സച്ച് കകേമാകളജുകേളസം  നമ്മുകട
സസംസമാരത്തെനിനസം ഭരണഘടനമാരശതനിക്കുസം സമാമത്തെനികേ നശതനിക്കുകമതനിരമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്
അവനിടങളനില് മനിനനിമസം കവതനസം ഉറപമാകണസം. അലമാത്തെവകയലമാസം അടച്ചുപൂടമാനള്ള
നനിയമനനിര്മ്മമാണസം  കകേരളത്തെനില്   കകേമാണവരമാന്  കേഴനിയുകമമാകയന്നച്ച്  സഭ  ചര്ച
കചയ്യേണസം.  എകന്റെ അഭനിപ്രമായമമാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്.  അലമാകത ഞമാകനമാരു തശരുമമാനസം
പറയുകേയല.  ഒരു  നനിയമസം  കകേമാണവന്നച്ച്  സഭയനില്  ചര്ച  കചയ്യേമാസം.  ഇതച്ച്  നനിയനനികമാന്
നനിയമസം  കകേമാണവരുകമന്നച്ച്  ഒരനികല്   ശശ.  റ്റനി.  പനി.  രമാമകൃഷ്ണന്  പറഞ്ഞനിരുന.
അകദ്ദേഹൈസം  അസുഖസം  കഭദമമായനി  കവഗസം  വരുസം.  നമുകച്ച്  അകപമാള്  ചര്ച  കചയ്യേമാസം.   അങച്ച്
അതനിനച്ച് അനകൂലമമാകണന്നച്ച് നന്നമായനി അറനിയമാസം.  മലയമാളഭമാഷകയ വളകരയധനികേസം
കസ്നേഹൈനിക്കുന്നയമാളമാണച്ച് ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്. സഭയനില് അങച്ച് സസംസമാരനിക്കുകമമാള്
ഇസംഗശഷച്ച് അധനികേസം പറയമാറുമനില. നമ്മകളമാകക ഇസംഗശഷച്ച് ഭമാഷ അധനികേസം ഉപകയമാഗനികമാറനില.

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  നമ്മുകട  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസസം  സസംബനനിചച്ച്
പരസഖ്യ അഭനിപ്രമായപ്രകേടനസം  നടത്തെനിയനിരുന.  അങച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്,  നമ്മള് ഒന്നനിചച്ച്
പഠനിച കേമാലത്തെച്ച് മൂടച്ച് കകേമാര്ടനില് അകങയച്ച് ഫസ്റ്റുസം എനനികച്ച് ഏതമാണച്ച് കുറചച്ച് മമാര്ക്കുസം
കേനിടനികയന്നമാണച്ച്.  അതച്ച്  ശരനിയല.  സതഖ്യസം  അങച്ച്  പരനികശമാധനിച്ചുകനമാകണസം.
രണകപരുസം നൂറച്ച് ശതമമാനസം മമാര്കച്ച് കനടനി.
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ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്:  സര്,  അതച്ച്  എനനികച്ച്  നമാവച്ച്  പനിഴച്ചുകപമായതമാണച്ച്.
കവകറമാരമാളനികനപറ്റനി പറയമാന് വന്നകപമാള് കതറ്റനിയതമാണച്ച്.  ഇവനികട വചച്ച് തനിരുത്തുന. അതച്ച്
സഭയനികല റനികമാര്ഡനില് വന്നകലമാ.  ഞമാന് അതച്ച്  നനികഷധനിക്കുന്നനില.  കവകറമാരമാളനികനപറ്റനി
പറയമാന് ഉകദ്ദേശനിചതച്ച് കപകടന്നച്ച് കതറ്റനികപമായതമാണച്ച്. അകദ്ദേഹൈസം  ഇടയവചച്ച് എകന്നമാടച്ച്
പറഞ്ഞനിരുന.  അങച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് ശരനിയമാണച്ച്.  അകങയച്ച് നല മമാര്ക്കുണമായനിരുന.
ഞങള് ഒകര ബഞനിലനിരുന്നച്ച് പഠനിചതമാണച്ച്.  ഞമാന് ഇവനികട ഉന്നയനിച പ്രശ്നസം,  ഇവനികട ഈ
നനിയമസം നടപനിലമാകണസം. അതുകപമാകല തകന്ന കുടനികേളനില് നനിന്നച്ച് വലനിയ ഫശസമാണച്ച്
പനിരനികചടുക്കുന്നതച്ച്.  14  വയസ്സുവകര  നനിര്ബനനിതവസം  സക്കൗജനഖ്യവസം  സമാര്വതനികേവമമായ
വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസമമാണച്ച് ഭരണഘടന പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്. ആ സമയത്തെച്ച് ഒന്നമാസം കമാസനില്
പഠനിക്കുന്ന  കുടനിയനില്  നനിന്നച്ച്  ഒരു  മമാസസം  5000  രൂപ  ഫശസച്ച്  വമാങ്ങുന്നതച്ച്
എങകനയമാണച്ച്?  അണഎയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളകേളനികല  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി./സ്കൂള്
കകഫനല് വരുകമമാള്  എന്തനിനമാണച്ച്  10,000  രൂപ വമാങ്ങുന്നതച്ച്?  ബമാകച്ച് കബല്റ്റച്ച്,
കകവറ്റച്ച് കബല്റ്റച്ച്,  കയകലമാ കബല്റ്റച്ച് അങകന ഓകരമാ കബല്റ്റച്ച് കകേമാടുക്കുകേ,  ഫശസച്ച്
വമാങ്ങുകേ.  എസര്ഷനച്ച്  കകേമാണകപമാകുകമമാള്  ഫശസച്ച്  വമാങ്ങുകേയമാണച്ച്.  എലമാസം
പനിഴനിഞ്ഞൂറ്റനികയടുക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ  കകപസ  അദ്ധഖ്യമാപകേര്കച്ച്  കകേമാടുകകണതകല;
അദ്ധഖ്യമാപകേര്കച്ച്  മമാനഖ്യമമായ  ശമളമുകണമാ;  ഇല.  കേമാരൂര്  നശലകേണന്  പനിള്ള  സമാറനികന്റെ
കേഥകേളനില് അദ്ധഖ്യമാപകേകരപറ്റനി ഒരുപമാടച്ച്  പറയുനണച്ച്.  ഭമാരഖ്യയസം ഭര്ത്തെമാവനിനസംകൂടനി
ഒറ്റമുണള്ള ഒരദ്ധഖ്യമാപകേകന്റെ കേഥ അകദ്ദേഹൈസം എഴതനിയനിട്ടുണച്ച്.

മനി  .   സശകര്: കപമാതനികചമാറച്ച് എന്ന കേഥയമാകണമാ?

ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്: സര്,  കപമാതനികചമാറച്ച് കവകറ കേഥയമാണച്ച്.  അദ്ധഖ്യമാപകേന്
കുടനികേളകട  കപമാതനികചമാകറടുത്തെച്ച്  ഉചയച്ച്  കേഴനിചതനിനകശഷസം  കമാസച്ച്  കനരകത്തെ
വനിടുമമായനിരുന.  അങകന എകന്തലമാസം  കേഷപമാടുകേള് ഈ നമാടനികല അദ്ധഖ്യമാപകേര്
അനഭവനിചനിരുന.  5  രൂപയമാണച്ച്   ശമളസം.  മമാകനജര്മമാര്  കപമാകറ്റനില്  നനിനസം  കകപസ
എടുത്തെച്ച്  കേമാണനിചച്ച്  ഒപനിടമാന്  പറയുസം.  അതനിനകശഷസം  മമാകനജരുകട  കപമാകറ്റനില്
കകപസ  തനിരനികകേ  വയസം.  കകേമാടയത്തുള്ള  ആളമാണകലമാ  നശലകേണന്  കേമാരൂര്,  ഇകതലമാസം
കേമാരൂര്  സമാറനികന്റെ  കേഥകേളനിലുള്ളതമാണച്ച്.  അങകന  അകലങനിലുസം  അണഎയ്ഡഡച്ച്
കസല്ഫച്ച്  ഫനിനമാന്സനിസംഗച്ച്  സമാപനങള്  ഭൂരനിപകവസം  അതനികന്റെ  ഏറ്റവസം  ആധുനനികേമമായ
കകവകൃതമമാണച്ച്. അകതലമാസം പരനികശമാധനികകപടണസം. മനിനനിമസം കവജസുസം അടനിസമാന
ശമളവസം  നനികഷധനികകപടനിരനിക്കുന്ന  ഏറ്റവസം  വലനിയ  രസംഗമമാണനിതച്ച്.   അതുകപമാകലയമാണച്ച്
കഎ.ടനി. കമഖല, കേലമാകമഖല എന്നനിവ.  ഇകതലമാസം തകന്ന നമുകച്ച് ചര്ച കചയ്യേമാനള്ള
അവസരമമാണച്ച്.  പകക  ഇവനികട  നമ്മുകട  കഭദഗതനികേകളമാനസം  അതനികനപറ്റനിയല.
പകക ഇകതലമാസം ഇവനികട ചര്ച കചയ്യുകമന്നമാണച്ച് കേരുതകപടുന്നതച്ച്. 

ശശ  .    സണ്ണനി കജമാസഫച്ച്:  സര്, ആകരമാഗഖ്യ കമഖലയനില് തുച്ഛമമായ ശമളത്തെനില്
കസവനസം കചയ്യുന്ന നഴമമാര്  ഉള്കപകടയുള്ള നനിരവധനി  കപര്കച്ച്  മനിനനിമസം  കവതനസം
എന്ന ആനകൂലഖ്യസം നനികഷധനികകപടുനകവന്നതച്ച് ശദ്ധയനില്കപടനിട്ടുകണമാ?
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ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്:  സര്,  അതച്ച്  സതഖ്യമമാണച്ച്.  പലയനിടങളനിലുസം  വലനിയ
വരുമമാനമമാണുള്ളതച്ച്. ആകരമാഗഖ്യ കേചവടമകല നടക്കുന്നതച്ച്;  ഒരു കരമാഗമമായനി കചന്നമാല് പത്തെച്ച്
കരമാഗമമായനി  തനിരനിചയയസം.  കേമാരണസം  അവനികടയുള്ള  10  കഡമാകര്മമാകരയുസം  അടുത്തെ
ദനിവസസം ഈ കരമാഗനി കേമാണണസം. എന്തച്ച് വൃത്തെനികകേടമാണച്ച് കകേരളത്തെനില് നടക്കുന്നതച്ച്?
ഇതനികനലമാസം ശക്തമമായ നനിയമങളസം  നനിയമങള് നടപനിലമാകമാനള്ള കകധരഖ്യവസം
ആത്മമാര്ത്ഥതയുസം സസംവനിധമാനങളസം ഈ നമാടനിലുണമാകേണസം.

ഏറ്റവസം  കുറഞ്ഞ  കൂലനി  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്  ചര്ച  കചയ്തച്ച്  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയച്ച്
കപമാകുകമമാള്,  ഇന്തഖ്യയനികല  മകറ്റകതമാരു  സസംസമാനകത്തെകമാളസം  സമാമമാനഖ്യസം  നല
മനിനനിമസം  കവതനസം ലഭനിക്കുനണച്ച്.  ചനിലയമാളകേള്കച്ച് ലഭനിക്കുന്നനില.  60  ശതമമാനസം
കൂലനികവലകമാരുസം  മനിനനിമസം  കവതനസം  ലഭനികമാത്തെവരമാണച്ച്.  അസംഗശകേരനികകപടുന്നവര്ക്കുസം
ലഭനിക്കുന്നനില. ചനിലര്കച്ച്  മനിനനിമസം കവതനസം പ്രഖഖ്യമാപനിചനികടയനില. ആ അവസരത്തെനില്
മനിനനിമസം  കവതനത്തെനിനള്ള  കപമാരമാടസം  ശക്തനികപടുത്തെമാന്  ഈ  നനിയമകഭദഗതനി  ഒരളകവമാളസം
സഹൈമായനിക്കുകമന്നച്ച്  കേരുതുന.  ശനിക  5000  രൂപ  പറഞ്ഞതച്ച്  ശരനിയമാണച്ച്.  അതച്ച്
സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയനില് ചര്ച കചയ്തമാല് മതനി.  500  രൂപയമാണച്ച്  മനിനനിമസം  കവതനസം.
ഉടമ  300  രൂപകയ കകേമാടുക്കുനള.  ഓകരമാ  കതമാഴനിലമാളനിയനില് നനിനസം  200  രൂപ
ദനിവസസം ഈടമാക്കുകേയമാണച്ച്. 25 ദനിവസമമാകുകമമാള് 5000 രൂപ ഈടമാക്കുന. അവനികട 100
കതമാഴനിലമാളനികേളകണങനില്  5000 x100= 5,00,000 രൂപ ശമളത്തെനില് നനിനസം ഒരു
മമാസസം  ഈടമാക്കുകേയമാണച്ച്.  മതഖ്യകമഖലയനികലമാകക  1000  കതമാഴനിലമാളനികേളള്ളവരുണച്ച്.
ശമളസം കകേമാടുക്കുകേയനില. ലകകണകനിനച്ച് രൂപ പനിരനികചടുക്കുന. പകക അയമാള്കച്ച് ശനിക
കവറുസം  5000  രൂപയമാണച്ച്.  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയനില്  ചര്ച  കചയ്യുകമമാള്  ഇങകനയുള്ള
പലകേമാരഖ്യങളസം  ചര്ച കചയ്യേമാസം.  എത രൂപയമാണച്ച്  കേടച്ച്  കചയ്തതച്ച്   അതയുസം തുകേ
അയമാളനില്  നനിനസം  കകഫനമായനി  ഈടമാകമാന്  കേഴനിയുകമമാ;  അടനിസമാനപരമമായനി
ശമളസം കകേമാടുകമാകത ജനങകള ചൂഷണസം കചയ്യുന്നവര്കച്ച് അങകനയുള്ള കേഠനിനമമായ ശനിക
കകേമാടുകമാനള്ള കേമാരഖ്യസം സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനി  വനിശദമമായനി ചര്ച കചയ്യേകട.  ഒരു പകക
സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനി  ചര്ച  കചയ്തച്ച്  ഈ  കഭദഗതനി  വന്നനികലങനില്  ഭമാവനിയനില്  ചര്ച  കചയ്യേമാസം.
ഇകമാരഖ്യങകളമാകക നമ്മള് വളകര ഭസംഗനിയമായനി ചര്ച കചയ്തച്ച് എലമാകമാരഖ്യത്തെനിലുസം
കകേരളസം മുന്പന്തനിയനിലമാണച്ച്  എന്നതച്ച്   ഉറപനികമാനള്ള അവസരമമാണച്ച്.  ഈ ബനില്
സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനിയുകട പരനിഗണനയച്ച് അയയണകമന്നച്ച് അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  കകേ.എസച്ച്.  ശബരശനമാഥന്,  അങയുകട  1(എ)  നമര്
കഭദഗതനി പ്രസച്ച് കചയ്യുനകണമാ?

ശശ  .    കകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരശനമാഥന്: സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചയ്യുന്നനില.

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  കകേ.എസച്ച്.  ശബരശനമാഥന് അവതരനിപനിച  1 (എ)  നമര്
കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശശമതനി  യു.  പ്രതനിഭ  ഹൈരനി,  അങയുകട  2(ബനി)  നമര്  കഭദഗതനി  പ്രസച്ച്
കചയ്യേനകണമാ?

ശശമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹൈരനി: സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്:   കഭദഗതനി സഭയുകട അനമതനികയമാകട പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

2016-കല ഏറ്റവസം കുറഞ്ഞ കൂലനി  (കകേരള കഭദഗതനി)  ബനില്  വനിദബച്ഛക്തനിയുസം
കതമാഴനിലുസം കതമാഴനിലമാളനി കകമവസം സസംബനനിച VII-ാംനമര് സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനിയുകട
പരനിഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന പ്രകമയകത്തെ

അനകൂലനിക്കുന്നവര്....................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...................

പ്രകമയസം സഭ അസംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില് സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനിയുകട പരനിഗണനയയയന.

(iii) 2016-  കല കകേരള കഷമാപച്ച് ആന്റെച്ച് കേകമഴഖ്യല് എസ്റ്റമാബനികഷ്മെന്റെച്ച്സച്ച് കതമാഴനിലമാളനി
കകമനനിധനി    (  കഭദഗതനി  )   ബനില്

കതമാഴനിലുസം എകകകസുസം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം
വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,  2016-കല  കകേരള  കഷമാപച്ച്  ആന്റെച്ച്
കേകമഴഖ്യല് എസ്റ്റമാബനികഷ്മെന്റെച്ച്സച്ച് കതമാഴനിലമാളനി കകമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില് ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

മനി  .   സശകര്: ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന.

കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
2016-കല  കകേരള  കഷമാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴഖ്യല്  എസ്റ്റമാബനികഷ്മെന്റെച്ച്സച്ച്  കതമാഴനിലമാളനി
കകമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  വനിദബച്ഛക്തനിയുസം കതമാഴനിലുസം കതമാഴനിലമാളനി കകമവസം
സസംബനനിച  VII-ാംനമര് സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയുകട  പരനിഗണനയച്ച്  അയയണകമന്ന
പ്രകമയസം ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖവസം  മറ്റ്യൂസനിയവസം  പുരമാവസ്തു  സസംരകണവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .
രമാമചനന് കേടന്നപള്ളനി): സര്, ഞമാന് പ്രകമയകത്തെ പനിന്തമാങ്ങുന.

കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
കേടകേളനിലുസം  വമാണനിജഖ്യസമാപനങളനിലുസം  കജമാലനികചയ്യുന്ന  കതമാഴനിലമാളനികേളകട
കകമനനിധനി നനിയമസം കഭദഗതനി കചയ്യുന്ന 2016-കല  35-ാം നമര് ബനിലമാണച്ച് ഇവനികട
അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  26-10-2016-ല് ശശ. പനിണറമായനി വനിജയന് ഗവണകമന്റെച്ച്
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പ്രസനിദ്ധശകേരനിച  ബനിലമാണനിതച്ച്.  2006-കല  നമായനമാര്  ഗവണകമന്റെനികന്റെ  കേമാലത്തെച്ച്
24-ാംനമര് ബനിലമായനി,  അതമായതച്ച് അസല് ബനില് അന്നമാണച്ച്  അവതരനിപനിചതച്ച്.
ഇതനികല ആദഖ്യകത്തെ കഭദഗതനി എനപറയുന്നതച്ച്  3-ാം വകുപനിലമാണച്ച് വന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 3-ാം
വകുപനില്  (4)-ാം  ഉപവകുപനില്   (എഫച്ച്)  ഖണ്ഡത്തെനിനകശഷസം  "(ജനി)”  എന്ന  ഖണ്ഡസം
കചര്കണസം.  അതച്ച്  മകറ്റമാനമല.  രണവര്ഷസം  തുടര്ചയമായനി  അസംശദമായസം  അടച
ഒരസംഗസം,  സര്കമാര്-അര്ദ്ധസര്കമാര് കജമാലനി ലഭനിചച്ച് കപമായമാല് അടച തുകേ മുന്കൂര്
കകകേപറ്റനിയനിടനികലങനില് അവര്കച്ച് ലഭനിക്കുസം,  അകലങനില് മുന്കൂര് കകകേപറ്റനിയതനികന്റെ ബമാകനി
ലഭനിക്കുസം  എനള്ളതമാണച്ച്.  ഒരു  അനകൂല  നടപടനിയമാണച്ച്.  അവര്കച്ച്  അര്ഹൈതകപട
ആനകൂലഖ്യസം തനിരനിച്ചുകകേമാടുക്കുന്ന കേമാരഖ്യമമാണച്ച്. കനരകത്തെ അതനിലമായനിരുന.

3-ാം വകുപച്ച്   (4)-ാം ഉപവകുപനില്  ഇകപമാള് കചര്ത്തെ  (ജനി)  ഖണ്ഡസം കേഴനിഞ്ഞമാല്
(എചച്ച്) എന്ന ഖണ്ഡസം കചര്കണസം.  കതമാഴനില് കചയ്യുന്നതനിനനിടയനില് മരനിച്ചുകപമായമാല്
കുടുസംബത്തെനിനച്ച് ആനകൂലഖ്യകമമാനസം  ലഭനിക്കുമമായനിരുന്നനില.  മരണമാനന്തര ആനകൂലഖ്യസം
ലഭനികമാന്  ആശനിതര്കച്ച് അര്ഹൈത നല്കുന്നതമാണച്ച്  '(എചച്ച്)'  കഭദഗതനി.  ഈ രണച്ച്
കഭദഗതനികേളമമാണച്ച്  ഇവനികട സമര്പനിക്കുന്നതച്ച്.

ശശ  .    കജമാണ  കഫര്ണമാണസച്ച്  : സര്,  2016-കല  കകേരള  കഷമാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴഖ്യല്
എസ്റ്റമാബനിഷച്ച് കമന്റെച്ച്സച്ച്  കതമാഴനിലമാളനി  കകമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  കപമാതുജനമാഭനിപ്രമായസം
ആരമായുന്നതനിനമായനി  31-3-2017  വകര  സര്ക്കുകലറ്റച്ച്  കചയ്യേണകമന്ന  1(എ)  നമര്
കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

കകേരളത്തെനികല വഖ്യതഖ്യസ ഗവണകമന്റുകേള് വനിവനിധ കമഖലകേളനികല കതമാഴനിലമാളനികേളമമായനി
ബനകപട്ടുകകേമാണച്ച്  അവര്കച്ച്  കകമനനിധനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നനിരവധനി  നനിയമങള്
കകേമാണവന്നനിട്ടുണച്ച്.  അതനികന്റെ ഫലമമായനി  അസസംഘടനിത കമഖലയനിലടകസം പണനികയടുക്കുന്ന
നനിരവധനി  കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച്  കകമനനിധനിയുകട  ആനകൂലഖ്യത്തെനികന്റെ  ഫലമമായനി  അവരുകട
സമാമൂഹൈനികേ ജശവനിതത്തെനില്ത്തെകന്ന കമചകപട ജശവനിത സമാഹൈചരഖ്യസം ഉറപ്പുവരുത്തെമാന്
കേഴനിയുനണച്ച്.  അത്തെരത്തെനില് കകേമാണവന്ന ഒന്നമാണച്ച് കേകമഴഖ്യല് സമാപനങളനിലുസം
വശടുകേളനിലുസം മറസം പണനികയടുക്കുന്ന കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുള്ള ഈ കകമനനിധനിയുമമായനി
ബനകപട  വനിഷയങള്.  അല്പസംമുമച്ച്  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനികച്ച്  അയച  ബനിലനില്  സസംസമാരനിച
ബഹുമമാനഖ്യരമായ  അസംഗങള്  പറഞ്ഞ  നനിരവധനി  കേമാരഖ്യങള്  ഈ  ബനിലമമായനി  ബനകപട
ചര്ചയനിലുസം പറയമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹൈനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതച്ച് ആ നനിലയച്ച് പറയമാനല
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  സസംസമാനത്തെച്ച്  നനിരവധനി  കകമനനിധനി  കബമാര്ഡുകേളണച്ച്.  ആ
കകമനനിധനിയനില് അസംശദമായമടചച്ച് തങള് കജമാലനികയടുക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്തെനില്ത്തെകന്ന
അവര്കച്ച്  അതനികന്റെതമായ  നനിരവധനി  ആനകൂലഖ്യങള്  കേനിട്ടുനണച്ച്.  കജമാലനിയനില്
നനിനസം പനിരനിഞ്ഞകശഷസം കപന്ഷനടകമുള്ള ആനകൂലഖ്യങളസം കേനിട്ടുനണച്ച്.   അതച്ച്
പൂര്ണ്ണമമായുസം  അവരുകട  ജശവനിതത്തെനിനച്ച്  ഉതകുന്നതമാകണമാകയന്നച്ച്  കചമാദനിചമാല്  അകലന്നച്ച്
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കേമാണമാന് കേഴനിയുസം. പകക, ഒരു സമാമൂഹൈനികേ സുരകനിതതന്വേത്തെനികന്റെ ഭമാഗകമന്ന നനിലയച്ച്
അതനികന കേമാകണണതമാണച്ച്.  ഇത്തെരത്തെനില് വനിവനിധ കമഖലകേളനില് പണനികയടുത്തെച്ച്
ശനിഷകേമാലസം ജശവനിതത്തെനില് ഒനമനിലമാതനിരനിക്കുന്ന അവകര സസംരകനികകണ ഉത്തെരവമാദനിതന്വേസം
സമൂഹൈത്തെനിനള്ളതുകകേമാണതകന്ന  പലകപമാഴസം  കകമനനിധനിയനികലയള്ള  വനിഹൈനിതസം
കതമാഴനിലമാളനികേളസം  കതമാഴനിലുടമയുസം  അടയന്നകതമാകടമാപസം  ചനില  കമഖലയനില്  സര്കമാരുസം
അടയനണച്ച്.

കഷമാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴഖ്യല്  എസ്റ്റമാബനിഷച്ച് കമന്റെച്ച്  കതമാഴനിലമാളനികേകള  സസംബനനിചച്ച്
പറയുകമമാള്,  ബഹുമമാനകപട  അസംഗസം  യു.  പ്രതനിഭ  ഹൈരനി  കനരകത്തെ  സസംസമാരനിചകപമാള്
പറഞ്ഞു,  നമ്മുകട  നമാടനികല കേടകേളനിലുസം  അതുകപമാലുള്ള സമാപനങളനിലുസം  പണനികയടുക്കുന്ന
കതമാഴനിലമാളനികേളകട  ജശവനിതസം  വലനികയമാരളകവമാളസം  പ്രതനിസനനി  നനിറഞ്ഞതമാണച്ച്.  അവനികട
പണനികയടുക്കുന്നതച്ച്  സശ  കതമാഴനിലമാളനികേളമാണച്ച്.  അവര്  അനഭവനിക്കുന്ന  നനിരവധനി
പ്രശ്നങള്  ഒരു  ഭമാഗത്തെച്ച്  നനിറഞ്ഞുനനില്ക്കുനണച്ച്.  സമാമൂഹൈഖ്യമമാധഖ്യമങളള്കപകട ഇന്നച്ച്
ഗക്കൗരവമമായനി  ഈ  വനിഷയസം  ചര്ച  കചയ്യുനണച്ച്.  കജമാലനി  കചയ്യുന്ന  സമാപനസം
നഗരത്തെനിലമാകണങനില്  നഗരപ്രമാന്തങളനിലമായനിരനിക്കുസം  കതമാഴനിലമാളനികേള്  ജശവനിക്കുന്നതച്ച്.
നഗരപ്രമാന്തങളനില്നനിനസം അതനിരമാവനികല വമാഹൈനങളനില് കേയറനി നഗരത്തെനികലത്തെനി
രമാവനികല  സമാപനസം  തുറക്കുന്നതു  മുതല്  രമാതനി  അടയന്നതുവകര  കജമാലനി  കചയ്തച്ച്
തനിരനിചച്ച്  നഗരപ്രമാന്തങളനികല  വശടനില്  കചന്നച്ച്  വശടനികല  ഭകണപദമാര്ത്ഥങള്
ഉണമാക്കുന്നതടകമുള്ള കജമാലനികേളസം കചകയ്യേണനിവരുന. ഇങകന ഇരടച്ചൂഷണമമാണച്ച്
അവര്കച്ച്  കനരനികടണനിവരുന്നതച്ച്.   ഇവനികട  ഇതനിനമുമച്ച്  ഈ  സഭ  തകന്ന  ചര്ച
കചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.....

ശശമതനി പനി  .    അയനിഷമാ കപമാറ്റനി  : സര്,  കപണകുടനികേളടകസം കജമാലനി കചയ്യുന്ന
തുണനികടകേള് ഉള്കപകടയുള്ള സലങളനികല പ്രയമാസങകളക്കുറനിചമാണച്ച്  ഇവനികട
സൂചനിപനിചതച്ച്.  പല  തുണനികടകേളനിലുസം രമാവനികല 8  മണനി മുതല് രമാതനി വകര ഒന്നച്ച്
ഇരനികമാന്കപമാലുസം സമാധനികമാകത കപണകുടനികേള് കജമാലനി കചയ്യുന്ന കശമാചനശയമമായ
സനിതനിയമാണച്ച് കേമാണമാന് സമാധനിക്കുന്നതച്ച്. അകതമാകകകയമാന്നച്ച്  ക്രമശകേരനികകണതകല ?

ശശ  .   കജമാണ കഫര്ണമാണസച്ച്  : സര്, ബഹുമമാനകപട അസംഗസം പറഞ്ഞതച്ച് വളകര
ശരനിയമാണച്ച്. രമാവനികല സമാപനസം തുറക്കുന്നതനിനമുമച്ച് അവനികട എത്തുകേയുസം സമാധനങകളലമാസം
അടുകനിവയന്ന  പണനി  ആദഖ്യസം  കചയ്യുകേ,  പ്രദര്ശനത്തെനിനള്ള  പമാവകേള്  ഒരുക്കുന്ന
കേമാരഖ്യങള്  കചയ്യുകേ  മുതലമായ  പണനികേകളമാകക  കചയ്തതനിനകശഷസം  അകേത്തുകേയറനിയമാല്
ഇരനികമാനള്ള അവകേമാശസം ഇവര്കച്ച് ലഭനികമാറനില.  ഇരനികമാന് പമാടനികലന്നച്ച് മമാതമല,
സശകേളമാകുകമമാള്  പ്രമാഥമനികേ കേമാരഖ്യങള് നനിര്വഹൈനിക്കുന്നതനില് കനരനിടുന്ന നനിരവധനി
പ്രശ്നങളണച്ച്.  കേസ്റ്റകമഴനികനമാടച്ച്  അടുത്തെച്ച് സസംസമാരനികമാന് പമാടനില.  ഇങകനയുള്ള
നനിരവധനി ശമാസനകേള് ഇവര് കനരനികടണനി വരുനണച്ച്. കൂടമാകത മമാകനജര് തലത്തെനില്
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പലവനിധത്തെനിലുള്ള  ചൂഷണങള്ക്കുസം  ഇവര്  വനികധയരമാകുനണച്ച്.  ബഹുഭൂരനിപകസം
വരുന്ന  സമാപനങളനിലുസം  എറണമാകുളസം  കപമാലുള്ള  നഗരത്തെനിനകേത്തെച്ച്  ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള
നനിരവധനി  സമാപനങളണച്ച്.  പകക  അവനികടയുള്ള  കതമാഴനിലമാളനികേകള  കതമാഴനിലുടമകേള്
കകമനനിധനിയനില് അസംഗങളമാകനില. തങളകട സമാപനത്തെനില് എത കതമാഴനിലമാളനികേളകണന്ന
സതഖ്യസനമമായ കേണകച്ച് കകേമാടുകമാത്തെവരമാണച്ച് നമ്മുകട നമാടനികല ബഹുഭൂരനിപകസം
സമാപന  ഉടമകേളസം.  സമാമൂഹൈനികേമമായനി  ഒകടകറ  പനിന്നമാകസം  നനില്ക്കുന്ന  ഈ
വനിഭമാഗത്തെനില്കപടുന്ന കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച് കേനികടണ പരനിരക കേനിടമാകതയുസം നനിയമസം
ഉണമായനിട്ടുകപമാലുസം അതച്ച് ലഭനികമാകത വരനികേയുസം കചയ്യുന.

(അദ്ധഖ്യകകവദനിയനില് പമാനല്  ഓഫച്ച് കചയര്മമാന് ശശ. കകേ.വനി.അബ്ദുള് ഖമാദര്)

കതമാഴനില്  വകുപനികല  ഉകദഖ്യമാഗസര്  ഇടയ്കകമാകക  ഇത്തെരസം  സമാപനങളനില്
പരനികശമാധന  നടത്തെമാറുകണങനിലുസം  പലകപമാഴസം  കേണ്ണടചച്ച്  കതമാഴനിലമാളനി  തമാല്പരഖ്യത്തെനിനച്ച്
പകേരസം  മുതലമാളനി  തമാല്പരഖ്യസം  സസംരകനിക്കുന്നവരമായനി  മമാറുനണച്ച്.  അതനികന്റെ  ഫലമമായനി
യഥമാര്ത്ഥത്തെനില് കതമാഴനികലടുക്കുന്നവരുകട എണ്ണസം കുറച്ചു കേമാണനിക്കുകേ,  കകമനനിധനിയനികലയച്ച്
അടയ്കകണ വനിഹൈനിതസം മുതലമാളനിമമാര് അടയമാതനിരനിക്കുകേ തുടങനിയവകയലമാസം ഈ
രസംഗത്തെച്ച് നനിലനനില്ക്കുന്നതമാണച്ച്.   അതനികനകമാള് അപകേടകേരമമായ ഒരു വനിഷയസം
20-21  വയസ്സുള്ള സശകേളമായനിരനിക്കുസം ഈ കജമാലനികകമാകക കപമാകുന്നതച്ച്,  അവര്കച്ച്
ഒരു  പ്രമായകമത്തെനികഴനിഞ്ഞമാല്,  ശരശരത്തെനില്  പ്രമായത്തെനികന്റെതമായ  ലകണങള്
കേണതുടങനിയമാല്  അത്തെരത്തെനിലുള്ള  ആളകേകള  നനിഷരുണസം  കതമാഴനിലനില്  നനിനസം
പറഞ്ഞുവനിടുന്ന വളകര അപകേടകേരമമായ സനിതനിയുസം ഈ രസംഗത്തുണച്ച്.  ഇതുകപമാകലമാരു
പ്രവണത എയര് കഹൈമാസ്റ്റസുമമാരുകട  ഇടയനില് കനരകത്തെയുണമായനിരുന.  ഇകപമാള്
ഉകണമാകയന്നച്ച്  എനനികറനിയനില.  വനിവമാഹൈനിതരമാകേമാന്  പമാടനില  എന്നതുകപമാകല
വനിവമാഹൈനിതരമായമാല് ചനില  സമാപനങളനില്  സശകേകള  കതമാഴനിലനില്നനിനസം
പറഞ്ഞയയന്ന സനിതനിവനികശഷമുണച്ച്.  ഇത്തെരത്തെനിലുള്ള ഒകടകറ കമഖലകേള് നമ്മുകട
സസംസമാനത്തുണച്ച്.

കഡമാര് കഡലനിവറനികയന്ന നനിലയച്ച്  വശടുകേളനില് കകേമാണകപമായനി  സമാധനങള്
വനില്ക്കുന്ന അകനകേമായനിരസം കപണകുടനികേള് നമ്മുകട നമാടനിലുണച്ച്.  ജശവനിതസം വലമാത്തെ
പ്രതനിസനനിയനിലമാകുന്ന സന്ദര്ഭത്തെനിലമാണച്ച് അത്തെരത്തെനില് കതമാഴനികലടുകമാന് അവര്
നനിര്ബനനിതരമാകുന്നതച്ച്.  18-19  വയസ്സുള്ളകപമാള്  3-4  മമാസസം  അത്തെരത്തെനില്
കതമാഴനികലടുത്തെനിട്ടുള്ളയമാളമാണച്ച്  ഞമാന്.  കപണകുടനികേള് അടങ്ങുന്ന വലനിയ ഗ്രൂപനിനച്ച്
ടമാര്ജറ്റച്ച് കകേമാടുക്കുകേയമാണച്ച്. ടമാര്ജറ്റച്ച് കകേമാടുത്തെമാല് അതനസരനിചച്ച് വനില്പന നടത്തെമാന് കവണനി
രമാകവകന്നമാ  പകേകലകന്നമാ  വഖ്യതഖ്യമാസമനിലമാകത  വശടുകേള്  കേയറനിയനിറങ്ങുകേയമാണച്ച്.  അവര്കച്ച്
ഒരു  പരനിരകയുസം  ഇകലന്നച്ച്  മമാതമല  പലവനിധത്തെനിലമാണച്ച്  അവര്  ചൂഷണത്തെനിനച്ച്
വനികധയരമാകുന്നതച്ച്.  അങകനയുള്ളവകര കേകണത്തെനി നനിയമത്തെനികന്റെ പരനിധനികകേത്തെച്ച്
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കകേമാണവന്നച്ച്  ആവശഖ്യമമായ  സസംരകണസം  കകേമാടുകമാന്  നമുകച്ച്  കേഴനികയണതുണച്ച്.
സസംസമാന ഗവണകമന്റെച്ച്  നനിരവധനി കകമനനിധനികേള് പുനധഃസസംഘടനിപനിച്ചുകകേമാണച്ച് ഈ
രസംഗത്തെച്ച്  കതമാഴനികലടുക്കുന്നവരുകട  കതമാഴനിലുസം  കതമാഴനില്  സസംരകണവസം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുസം
അവരുകട ജശവകന്റെ പരനിരകയമാവശഖ്യമമായ ഒകടകറ നടപടനികേള് സന്വേശകേരനിക്കുനമുണച്ച്.
അതച്ച്  തശര്ചയമായുസം  വളകര  ഗുണകേരമമാണച്ച്.  കകേന  സര്കമാര്  നനിലവനിലുള്ള  പല
കതമാഴനില്  നനിയമങളസം  മമാറ്റനിമറനിക്കുകേയമാണച്ച്.  സന്വേമാതനഖ്യമാനന്തര  ഇന്തഖ്യയകേത്തെച്ച്
കതമാഴനിലമാളനികേള്കനകൂലമമായനി  കുകറകയകറ  നനിയമങള്  ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.  ആ
നനിയമങളനികലമാകക കതമാഴനിലമാളനികേള്കനകൂലമമായ ഭമാഗങള് മമാറ്റനി കതമാഴനിലുടമയനകൂലമമായ
കതമാഴനിലമാളനി  കദ്രമാഹൈ  നടപടനികേള്  നടപനിലമാകമാനള്ള  നനിയമങള്  കകേമാണവരനികേയമാണച്ച്.
കതമാഴനിലുടമയച്ച്,  വലനിയ കകേമാര്പകററകേള്കച്ച് സഹൈമായകേരമമായനി,  അവര്കച്ച് എകപമാള്
കവണകമങനിലുസം  സമാപനസം  അടച്ചുപൂടമാസം,  കതമാഴനില്  നനിയമത്തെനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി
കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച് കകേമാടുകമാനള്ള ആനകൂലഖ്യങള് കകേമാടുകമാതനിരനികമാസം എന്നനിങകനയുള്ള
കേമാരഖ്യങള്കച്ച്  സഹൈമായകേരമമായ  നനിയമങള്  കകേന  സര്കമാര്  കകേമാണവരുകമമാഴമാണച്ച്
കതമാഴനിലമാളനി കകമകത്തെ ലകഖ്യസംവച്ചുകകേമാണസം അവരുകട ജശവനിതത്തെനില് കമചകപട
സമാഹൈചരഖ്യസം ഉണമാകനികയടുത്തുസം കകേരളത്തെനികല ഗവണകമന്റെച്ച് നനിരവധനി പദ്ധതനികേള്
കകേമാണവന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലൂകട വനിവനിധ കമഖലകേളനില്  പണനികയടുക്കുന്നവര്കച്ച്
കമചകപട  ആനകൂലഖ്യസം  ലഭഖ്യമമാകുസം.

നനിലവനില്  മതഖ്യകത്തെമാഴനിലമാളനി  കമഖലയനില്  ഒരു  കകമനനിധനിയുണച്ച്.  അതച്ച്
കതമാഴനില് വകുപനിനച്ച് കേശഴനിലല.  അവനികട കേണവരുന്ന പ്രകതഖ്യകേതകയന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച്
കേയറമതനികമാരമായനിട്ടുള്ള ആളകേള്, അവര് കകേമാടുകകണ ഒരു ശതമമാനസം കകമനനിധനി
വനിഹൈനിതസം കകേമാടുകമാകത വന്കേനിട കേചവടകമാര് കകേമാടതനികേള് കേയറനിയനിറങനി അതനില് നനിനസം
രകകപടുന്ന  ഒരു  ശമസം  നടക്കുനണച്ച്.  അതനികന്റെ  ഫലമമായനി  മതഖ്യകത്തെമാഴനിലമാളനി
കമഖലയനില് കതമാഴനിലമാളനികച്ച്  കേനികടണ  നനിരവധനി  ആനകൂലഖ്യങള്  കകേമാടുകമാനള്ള
പണസം കകമനനിധനി കബമാര്ഡനില് ഇലമാകതവരുന്ന ഒരു സമാഹൈചരഖ്യമുണമാകുന.  ഇതച്ച്
അവനികട മമാതമല നനിരവധനി കകമനനിധനികേളനില് ഇത്തെരത്തെനില് ഉടമ നല്കകേണതമായ
വനിഹൈനിതസം  കകേമാടുകമാതനിരനിക്കുകേയുസം  യഥമാര്ത്ഥ  കതമാഴനിലമാളനികയ  കചര്കമാതനിരനിക്കുകേയുസം
കചയ്യുന.  കമമാകടമാര്കത്തെമാഴനിലമാളനി കകമനനിധനി കബമാര്ഡനില് ഒരു വമാഹൈനസം രജനിസ്റ്റര്
കചയ്യേണകമങനില്  ഉടമ  കതമാഴനിലമാളനികയയുസംകൂടനി  കകമനനിധനിയനില്  കചര്കണസം.
യഥമാര്ത്ഥ കതമാഴനിലമാളനികച്ച് പകേരസം ഉടമയുകട ഏകതങനിലുസം അകേന്ന ബന്ധുവനികനകയമാ
അകലങനില് അടുത്തെ ബന്ധുവനികനകയമാ കതമാഴനിലമാളനിയമായനി ചനിതശകേരനിചച്ച് കകമനനിധനി
കബമാര്ഡനില്  കചര്ക്കുകേയമാണച്ച്  പതനിവച്ച്.  ചനിലര്  കതമാഴനിലമാളനികയ  കചര്ത്തെ  കേമാരഖ്യസം
കതമാഴനിലമാളനികയമാടച്ച് പറയനില.  അകപമാള് കതമാഴനിലമാളനികച്ച് കകമനനിധനിയനില് വനിഹൈനിതസം
അടയമാന് കേഴനിയമാകത വരനികേയുസം   അങകന വരുന്നതനികന്റെ ഫലമമായനി മുതലമാളനിമമാര്
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മമാതസം  അവരുകട  വനിഹൈനിതസം  കകമനനിധനിയനില്  അടയകേയുസം  കചയ്യുന.  യഥമാര്ത്ഥ
കതമാഴനിലമാളനികയ  കചര്കമാതനിരനിക്കുന്ന  പ്രവണത  കമമാകടമാര്  കതമാഴനിലമാളനി  കകമനനിധനിയനിലുസം
മറസം കേണവരുനണച്ച്.  ഇത്തെരത്തെനില് ഓകരമാ കകമനനിധനികകേത്തുസം കേണവരുന്ന ഇക്കൗ
കുറവകേള് പരനിഹൈരനികമാന് നമുകച്ച് കേഴനികയണതുണച്ച്.  ഇക്കൗ  വമാണനിജഖ്യ സമാപനങളനികലലമാസം
പണനികയടുക്കുന്നവരുകട  യഥമാര്ത്ഥ  വനിവരസം  നമുകച്ച്  കശഖരനികമാന്  കേഴനിയണസം.  കതമാഴനില്
വകുപച്ച്  അകമാരഖ്യത്തെനില്  മുന്കേകയ്യേടുത്തുകകേമാണച്ച്  ആരമാകണമാ  ചൂഷണത്തെനിനച്ച്  ഇരയമാകുന്നതച്ച്
അവകര സസംരകനികമാന് കേഴനികയണതുണച്ച്.

മുത്തൂറ്റച്ച് സമരസം ഒരു വലനിയ വനിജയമമായനിരുന.  അതനിനകശഷസം ആ സമാപനത്തെനികന്റെ
മുതലമാളനി  കതമാഴനിലമാളനികേള്കകതനിരമായ  കദ്രമാഹൈനടപടനികേളമമായനി  മുകമമാട്ടുകപമായനി.
ഉണമാകനിയ  കേരമാറനില്നനിനസം  പനികന്നമാട്ടു  കപമായകപമാള്  വശണസം  അവര്കച്ച്  സമരസം
നടകത്തെണനിവന.  ആ  സമരത്തെനിനമുന്നനില്  വശണസം  മുത്തൂറ്റച്ച്  മുതലമാളനി  മുട്ടുമടകനി
കതമാഴനിലമാളനികേള്കച്ച് അനകൂലമമായ കേരമാറനില് വശണസം ഒപച്ച് വചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ചനിലകപമാള്
ഒരു തശരുമമാനസം ഉണമായമാല്കപമാലുസം ആ തശരുമമാനസം പ്രമാവര്ത്തെനികേമമാകമാകത അതനില് നനിനസം
വഴതനിമമാറുന്ന  സമശപനസം  കകേരളത്തെനികല  മുതലമാളനിമമാര്  സന്വേശകേരനിക്കുനണച്ച്.  കകമനനിധനി
കബമാര്ഡുകേളനികല  വനിഹൈനിതങളകടയുസം  കതമാഴനിലമാളനികേകള  കചറുക്കുന്ന  കേമാരഖ്യത്തെനിലുകമമാകക
ഇത്തെരത്തെനില് ചനില സമാപനങളസം ഉടമകേളസം സന്വേശകേരനിക്കുന്ന നനിലപമാടനികനതനിരമായനി
നനിയമനനിര്മ്മമാണസം കകേമാണവകരണതുണച്ച് എന്നച്ച് മമാതസം പറഞ്ഞുകകേമാണച്ച് ഇക്കൗ കഭദഗതനി ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന് :  സര്, 2016-കല കകേരള കഷമാപച്ച്  ആന്റെച്ച് കേകമഴഖ്യല്
എസ്റ്റമാബനിഷച്ച് കമന്റെച്ച്സച്ച്  കതമാഴനിലമാളനി  കകമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ഒരു  കസലകച്ച്
കേമ്മനിറ്റനിയുകട  പരനിഗണനയച്ച്  അയയണകമന്ന  2(ബനി)  നമര് കഭദഗതനി  ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

വളകര  പ്രധമാനകപട  ഒരു  കഭദഗതനിയമാണച്ച്  ഇവനികട  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
യഥമാര്ത്ഥത്തെനില്  2006-കല  കകേരള  കഷമാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴഖ്യല്  എസ്റ്റമാബനികഷ്മെന്റെച്ച്
കതമാഴനിലമാളനി  കകമനനിധനി  ആകനില്  പ്രകതഖ്യകേമമായനി  പറയമാത്തെ രണച്ച്  പ്രധമാനകപട
കേമാരഖ്യങളമാണച്ച്  കചര്ത്തെനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കതമാഴനിലമാളനി  കകമനനിധനിയനികല  അസംശദമായസം
തനിരനിചച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്  സസംബനനിച ഒരു വഖ്യവസ കനരകത്തെ കചയ്തനിട്ടുണമായനിരുന.
അതനസരനിചച്ച്  ശമാരശരനികേ  അവശതമൂലസം  രണവര്ഷത്തെനിലധനികേമമായനി  കജമാലനി  കചയ്യേമാന്
കേഴനിയമാതനിരനിക്കുകേ അകലങനില് അറുപതച്ച് വയസച്ച് പൂര്ത്തെനിയമായ അസംഗങള്കച്ച് അവര് അടച
അസംശദമായ തുകേ തനിരനികകേ നല്കുന്നതനിനച്ച് വഖ്യവസ കകേമാണവന്നനിരുന.  എന്നമാല്
സര്കമാര്/അര്ദ്ധസര്കമാര്  സമാപനങളനിലുസം  അകലങനില്  മറ്റച്ച്  സമാപനങളനിലുസം
കജമാലനി ലഭനിചച്ച്  കപമാകുന്നവരുകട  കേമാരഖ്യത്തെനിലുസം കേമാലമാവധനികച്ച്  മുമച്ച് മരനിച്ചുകപമാകുന്നവര്ക്കുസം
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അതുവകര അടച തുകേ തനിരനിചച്ച്  കകേമാടുകമാനള്ള ഒരു സസംവനിധമാനമുണമായനിരുന്നനില.
ആ രണച്ച് സസംവനിധമാനങളമാണച്ച് ഇവനികട കഭദഗതനിയനിലൂകട നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച്
വളകര നല കഭദഗതനിയമാണച്ച്,  അതനികന തശര്ചയമായുസം സന്വേമാഗതസം കചയ്യുന.  വളകര
സമാധമാരണകമാരമായ ആളകേളകട കതമാഴനിലനിടമമാണച്ച് എലമാ സലങളനിലുമുള്ള കേടകേള്.
അവകര സസംബനനിചനിടകത്തെമാളസം  ഒരു കകമനനിധനി  ഭസംഗനിയമായനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുകേയുസം
അവരുകട തുച്ഛമമായ വരുമമാനത്തെനില് നനിനസം അവര് കകേമാടുക്കുന്ന കകേമാണട്രനിബറ്റ്യൂഷന്
കപമാലുസം  അവര്കച്ച്  കേനിടമാത്തെ  സമാഹൈചരഖ്യവസം  ഉണമായനിരുന.  ഇക്കൗ  നനിയമങള്   സഭയനില്
കകേമാണവരുന്ന സമയത്തെച്ച് നമ്മള് ശദ്ധനികകപടമാകത കപമാകുന്നതുകകേമാണസം  ഇതുസസംബനനിച
കഭദഗതനികേള് കകേമാടുക്കുകമമാള് ആ കഭദഗതനികേള് സന്വേശകേരനികകപടമാകത കപമാകുന്നതു
കകേമാണമമാണച്ച് ഇതച്ച് സസംഭവനിക്കുന്നതച്ച്. ഏതച്ച് ഗവണകമന്റെച്ച് അധനികേമാരത്തെനിലനിരുന്നമാലുസം
ഇക്കൗ കേമാരഖ്യത്തെനികലമാനസം വലനിയ വഖ്യതഖ്യമാസമനില. ചനില പ്രധമാനകപട ബനിലകേള് വരുകമമാള് ആ
ബനിലനില്  ആരമാണച്ച്  നമ്മുകട  ടമാര്ജറ്റച്ച്  ഗ്രൂപച്ച്  അകലങനില്  ആരുകട  കകമത്തെനിന
കവണനിയമാണച്ച്  നമ്മള് ആ നനിയമനനിര്മ്മമാണസം നടത്തുന്നതച്ച്,  യഥമാര്ത്ഥത്തെനില് നമ്മള് ആ
ടമാര്ജറ്റച്ച്  ഗ്രൂപനില്കപടവരമായനിരനിക്കുസം.  ചനിലകപമാള്  കേടയനികല  കതമാഴനിലമാളനിയമായനിരനികമാസം
അകലങനില് കേശുവണനി കതമാഴനിലമാളനിയമാകേമാസം കേയര് കതമാഴനിലമാളനിയമാകേമാസം.  അവരുകട
സമാനത്തുനനിനസം നമ്മള് ചനിന്തനിക്കുകേയുസം അവരുകട സമാനത്തുനനിനസം നമ്മള് ഇക്കൗ
നനിയമനനിര്മ്മമാണകത്തെ  കനമാകനികമാണുകേയുസം  കചയ്യുന്നതനിനള്ള  ഉത്തെരവമാദനിതന്വേസം
നനിയമസഭയണച്ച്.  പലകപമാഴസം  നമ്മുകട  ഭമാഗത്തുനനിനസം  ഉണമാകുന്ന  അശദ്ധയുസം
പമാളനിചയുസം നനിയമനനിര്മ്മമാണകത്തെ അപൂര്ണ്ണമമാകനി മമാറകേയമാണച്ച്.

ശശ  .   കകേ  .   സനി  .   കജമാസഫച്ച്: സര്, അങച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് വളകര ശരനിയമാണച്ച്. ഇവനികട
2(ജനി)-യനില്  രണച്ച്  വര്ഷകമങനിലുസം  ഫണനില്  തുടര്ചയമായനി  അസംശദമായസം  അടച
ഒരസംഗസം സര്കമാര്/അര്ദ്ധസര്കമാര് സമാപനങളനികല സനിരമമായനി കജമാലനി ലഭനിചച്ച്
കപമാകുന്ന  അവസരത്തെനില്  ലനിമനിറ്റച്ച്  കചയ്യുകേയമാണച്ച്.  അകതന്തനിനമാണച്ച്  ലനിമനിറ്റച്ച്  കചയ്യുന്നതച്ച്?
എന്തച്ച്  കേമാരണത്തെനികന്റെ കപരനിലമാകണങനിലുസം  രണച്ച്  കകേമാലസം  അസംശദമായസം  അടചമാല്
അവര് പനിരനിഞ്ഞുകപമാകുകമമാള് കകേമാടുകകണതകല?  ഇവനികട ലനിമനികറ്റഷനണച്ച്.

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  ഞമാനതനികലയച്ച്  വരനികേയമാണച്ച്.  ഇതനില്
ഒരവഖ്യക്തതയുണച്ച്.  അതമാണച്ച്  മുമച്ച്  ഞമാന്  ആമുഖമമായനി  പറഞ്ഞതച്ച്.  പലകപമാഴസം
നനിയമനനിര്മ്മമാണങള്  നടക്കുകമമാള്  നനിയമനനിര്മ്മമാണ  സഭയമാണച്ച്  അതനികന്റെ
ഉത്തെരവമാദനിതന്വേസം.  കേമാരണസം നനിയമവകുപച്ച്  കവറ്റച്ച്  കചയ്ത ബനിലമാണച്ച്  നമ്മുകട  മുന്നനില്
വരുന്നതച്ച്.  ആ  ബനിലനിനകേത്തുണമാകുന്ന  പമാളനിചകേകളലമാസം  സമാധമാരണകമാരകന്റെയുസം
ആ  ബനിലനികന്റെ  ഗുണകഭമാക്തമാവനികന്റെയുസം  (ആ  ബനിലനികന്റെ  ടമാര്ജറ്റച്ച്  ഗ്രൂപച്ച്)  കസ്റ്റപനില്
നനിനകകേമാണച്ച്  കനമാകനികമാണുകേയുസം  അതച്ച്  ഏകതലമാസം  തരത്തെനില്  നമ്മകള  ബമാധനിക്കുസം,
ഏകതലമാസം  കേമാരഖ്യങളനിലമാണച്ച്  അവസരസം  നനികഷധനികകപടുന്നതച്ച്,  ശരനിയമായ   തരത്തെനില്
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വഖ്യക്തമമായനി കചയ്തനിട്ടുകണമാ എകന്നമാകക കനമാകണസം. ഇക്കൗ ബനിലനികന്റെ  കപ്രമാവനിഷന
കേളനിലുണമാകുന്ന അവഖ്യക്തതകേള്  പലകപമാഴസം  വഖ്യവഹൈമാരങള്കച്ച്  വഴനികതളനിയനി
ക്കുകേയമാണച്ച്.  ഏതച്ച്  നനിയമമമായമാലുസം  ധമാരമാളസം  വഖ്യവഹൈമാരങള്  അതനികലയച്ച്  വരുകമമാള്
അതനില് തര്കമുണമാവകേയമാണച്ച്. ബനിലനില് ഒരു കപ്രമാവനിഷനനില് ഉണമാകുന്ന കമാരനിറ്റനി/
വഖ്യക്തതകയന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  വഖ്യവഹൈമാരങകള തകന്ന കുറച്ചുകകേമാണവരമാന് കേഴനിയുസം.
പലകപമാഴസം നമ്മള് അത്ഭുതകപടമാറുണച്ച്.  നമ്മുകട പൂര്വനികേരമായനിട്ടുള്ള നനിയമസഭമാസംഗങകളലമാസം
നടത്തെനിയ നനിയമനനിര്മ്മമാണങളനികല അവഖ്യക്തതകേള്,  പലകപമാഴസം  ബഹുമമാനകപട
സുപ്രശസംകകേമാടതനി  വകര  നശണനനില്ക്കുന്ന  സനിതനിവനികശഷമുണച്ച്.  ധമാരമാളസം  വഖ്യവഹൈമാരങള്,
വമാദനികയ/പ്രതനികയ സസംബനനിചമായമാലുസം അകലങനില് എതനിര്കേകനികയ സസംബനനി
ചമാകണങനിലുസം സുപ്രശസം  കകേമാടതനിവകര  കപമായനി  നടത്തെനികകമാണച്ച്  കപമാകുന്നതനിനള്ള
ബുദ്ധനിമുട്ടുണമാകുസം.  മമാതമല  ചനില  കകേമാടതനികേളനില്  അവര്  പ്രകതഖ്യകേനിചച്ച്  കേമന്റുകേള്
പറയനികലന്നച്ച്  മമാതകമയുള.  നനിയമനനിര്മ്മമാണത്തെനികല  പമാളനിചകേള്  കേമാണുകമമാള്
നഖ്യമായമാധനിപനമാര്കച്ച്  ഇക്കൗ  സഭകയക്കുറനിച്ചുകപമാലുസം  അവരുകട  മനസനില്  അവജ
യുണമാക്കുന്നതനിനസം  അശദ്ധകയമാടുകൂടനി  പമാസമാകനിയ  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മമാണമമാകണന്നച്ച്
അവരുകട മനസനില്കപമാലുസം  കതമാനന്ന ഒരവസ വരുസം.   അതുകകേമാണച്ച്  എനനികച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനികമാനള്ളതച്ച്  നനിയമനനിര്മ്മമാണങള്  കുകറക്കൂടനി  ദശര്ഘവശകണകത്തെമാകടയുസം
ക്രമാന്തദര്ശനിതന്വേകത്തെമാടുകൂടനിയുസം  സൂകതകയമാടുസംകൂടനി  അതനികന്റെ  എലമാ  തലങകളയുസം
സര്ശനിക്കുന്ന തരത്തെനില് നടത്തെണസം.  കൂടുതല് നനിയമസഭമാസംഗങള് നനിയമനനിര്മ്മമാണത്തെനില്
പങമാളനിയമാകുകേയുസം കവണസം.  കൂടുതല് ആളകേള് വരുകമമാള് കൂടുതല് കഭദഗതനികേള്
വരുസം. ആ കഭദഗതനികേള് പരനികശമാധനികമാന് മനനിതലത്തെനിലമാകണങനിലുസം ഉകദഖ്യമാഗസ
തലത്തെനിലമാകണങനിലുസം  കുകറക്കൂടനി  സൂകമമായ  പരനികശമാധനകേള്  കഭദഗതനികേകള
സസംബനനിച്ചുണമാകേണസം.  ചനിലകപമാള്  വളകര  കേഷകപടച്ച്  കഭദഗതനികേള്  കകേമാടുക്കുകമമാള്
അതനികല വളകര പ്രധമാനകപട കഭദഗതനികേള്കപമാലുസം നനിഷരുണസം തള്ളനികളയുകേയുസം
ആ  കഭദഗതനി  എതമമാതസം  ഗുണകേരമമാകുകമന്നച്ച്  ചനിന്തനികമാത്തെ  തലത്തെനില്കപമാലുസം
കപമാകുന. കുകറക്കൂടനി സൂകത  നനിയമനനിര്മ്മമാണത്തെനിലുണമാകകേണതുണച്ച്. ശശ. കകേ.
സനി. കജമാസഫച്ച് ചൂണനികമാണനിചതുകപമാകല  ഇക്കൗ കഭദഗതനിയുകട ഇന്റെന്ഷകനന്തമാണച്ച്?
ഇന്റെന്ഷകനന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  കേമാലമാവധനി  പൂര്ത്തെനിയമാകനി  കപമാകേമാതനിരനിക്കുകേകയമാ
അകലങനില് മകറ്റകന്തങനിലുസം കജമാലനികേനിടനി കപമാകുകേകയമാ കചയ്ത ആളകേള് അവരുകട
വരുമമാനത്തെനില്നനിന്നമാണച്ച്  കകേമാണട്രനിബറ്റ്യൂഷന് അടചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കേടകേളനികല ജശവനകമാര്കച്ച്
കേനിട്ടുന്നതച്ച്  തുച്ഛമമായ  വരുമമാനമമാണച്ച്.  ആ  വരുമമാനത്തെനില്നനിനസം  കവല്കഫയര്
ഫണനികലയച്ച്  കകേമാണട്രനിബറ്റ്യൂഷന്  കകേമാടുത്തെനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അവര്കച്ച്  കവകറമാരു
കജമാലനികേനിടനി  കപമായമാലുസം  അവര് അടച  തുകേ  കേനിട്ടുകേകയന്നതച്ച്  അവരുകട  അവകേമാശമമാണച്ച്.
എവനികട  തുകേ  അടചമാലുസം  പലനിശ  കേനിടനിയനികലങനില്കപമാലുസം  അടച  പ്രനിന്സനിപല്
എമക്കൗകണങനിലുസം കേനിടമാനള്ള അര്ഹൈത നമുക്കുണച്ച്.  അതമാണച്ച് ഉകദ്ദേശസം.  അങകന
പണസം അടചനിടച്ച് ഇടയച്ച് ഏകതങനിലുസം കജമാലനി കേനിടനി കപമാകുന്ന ആളകേള്കച്ച് ആ പണസം
തനിരനിച്ചുകകേമാടുകണസം.
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ഇവനികട  എന്തമാണച്ച്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്?  രണവര്ഷകമങനിലുസം  ഫണനികലയച്ച്
തുടര്ചയമായനി  അസംശദമായസം  അടച  ഒരസംഗസം  സര്കമാര്/അര്ദ്ധസര്കമാര്  സമാപനങളനികലമാ
സനിരമമാകയമാ കതമാഴനില് ലഭനിചച്ച് കപമാകുന്ന അവസരത്തെനില് കകമനനിധനിയനില്നനിനസം
ഒരു  ആനകൂലഖ്യവസം  കകകേപറ്റനിയനിടനിലമാത്തെപകസം  കതമാഴനിലമാളനിവനിഹൈനിതമമായനി  അടച
തുകേ മമാതസം നല്കുന്നതമാണച്ച്.  ഇതനില് രണച്ച്  പ്രശ്നമുണച്ച്.   ഒനരണച്ച് വര്ഷകമങനിലുസം
ഫണനികലയച്ച്  തുടര്ചയമായനി  അസംശദമായസം  അടച  ഒരസംഗസം  എന്നമാണച്ച്.  ഒരു  വര്ഷസം
അടച ഒരസംഗത്തെനികന്റെ തുകേ തനിരനിചച്ച്  കകേമാടുകനില.   അകലങനില്  23  മമാസസം പണസം
അടച ഒരമാള്കച്ച് തുകേ തനിരനിചച്ച് കകേമാടുകനില.  അതച്ച് ശരനിയല.  പണസം ഒരുമമാസകമ
അടചനിട്ടുളകവങനിലുസം അയമാള് ആ കേടയനില്  കേഠനിനമാദ്ധന്വേമാനസം കചയ്തച്ച് കേനിടനിയ തുച്ഛമമായ
വരുമമാനത്തെനികന്റെ ഒരസംശമമാണച്ച് അടചതച്ച്.  അതച്ച് തനിരനികകേ  ലഭനികമാന്  അയമാള്കച്ച്
പൂര്ണ്ണമമായ അര്ഹൈതയുണച്ച്.  അകപമാള് രണച്ച് വര്ഷസം തുടര്ചയമായനി അടയമാകത 23
മമാസസം മമാതകമ അടചനിട്ടുളകവന്ന കേമാരണത്തെമാല് അയമാള് അടച പണസം തനിരനികകേ
കകേമാടുകമാതനിരനിക്കുന്നതച്ച്  അനശതനിയമാണച്ച്.  അതച്ച്  നനിയമപരമമായനി  ശരനിയല.  ആ
നനിബനനയനില് 'രണച്ച് വര്ഷകമങനിലുസം' എന്നതച്ച് മമാറ്റണസം.

(അദ്ധഖ്യകകവദനിയനില് മനി. സശകര്)

രണമാമകത്തെ  കപമായനിന്റെച്ച്,  "സര്കമാര്-അര്ദ്ധ  സര്കമാര്  സമാപനങളനികലമാ
സനിരമമാകയമാ  കതമാഴനില്  ലഭനിചച്ച്  കപമാകുന്ന  അവസരത്തെനില്  നനിധനിയനില്നനിനസം
ഒരമാനകൂലഖ്യവസം ഹകേപറ്റനിയനിടനിലമാത്തെപകസം കതമാഴനിലമാളനി വനിഹൈനിതമമായനി അടച തുകേ
മമാതസം നല്കുന്നതനിനച്ച്" എന്നമാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്. സര്കമാരനികലമാ അര്ദ്ധ സര്കമാരനികലമാ കജമാലനി
കേനിടണസം.  അകപമാള്  സന്വേകേമാരഖ്യ  സമാപനത്തെനിലമാണച്ച്  കേനിട്ടുന്നകതങനികലമാ;  കവകറമാരു
സന്വേകേമാരഖ്യ സമാപനത്തെനില് കജമാലനി കേനിടനികപമായമാല് അയമാള്കച്ച് ഈ പണസം തനിരനിചച്ച്
കേനിടനികല.  അവനികട  ഒരു  അവഖ്യക്തതയുണച്ച്.  ഒനകൂടനി  ശദ്ധനികണസം,  "സര്കമാര്  -
അര്ദ്ധ സര്കമാര് സമാപനങളനികലമാ സനിരമമാകയമാ” എന്നമാണച്ച് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്. ഞമാന്
ഒരു  കേടയനികല  കജമാലനികമാരനമാണച്ച്.  കുറച്ചുകൂടനി  കമചകപട  കജമാലനി  കേനിടനിയകപമാള്
ഞമാന് ആ കേടയനില്നനിന്നച്ച് കപമായനി.  അതച്ച് സനിരമമായ കജമാലനിയല. സനിരമമായനിട്ടുള്ള
കജമാലനിയലമാകത കവകറമാരു കജമാലനികച്ച് കപമായമാല് ഞമാന് അടച പണസം തരനികലന
പറയുന്നതച്ച് എന്തച്ച്  മരഖ്യമാദയമാണച്ച്?  അതച്ച്  ശരനിയലകലമാ.  എനനികച്ച്  സര്കമാര് കജമാലനിയമാകേമാസം.
അര്ദ്ധ സര്കമാര് കജമാലനിയമാകേമാസം.  ഒരു കഷമാപനില് ഞമാന് കസയനില്സച്ച് മമാന് ആയനി
നനില്ക്കുകേയമായനിരുന.  എനനികനിനനി  ആ  കഷമാപനില്  നനില്കമാന്  തമാല്പരഖ്യമനില.
ചനിലകപമാള് അവനിടകത്തെ ഉടമയുകട  പശഡനസംകകേമാകണമാ ശലഖ്യസംകകേമാകണമാ ആകേമാസം.
അമനിതമമായ കജമാലനിഭമാരസം കകേമാണമാകേമാസം.  ആകരമാഗഖ്യ പ്രശ്നങള് കകേമാണമാകേമാസം.  ഏതച്ച്
കേമാരണസംകകേമാണസം എനനികച്ച് അവനികടനനിന്നച്ച് വനിട്ടുകപമാകേമാനള്ള അധനികേമാരമുണച്ച്. ഞമാന്
വനിട്ടുകപമായനികഴനിഞ്ഞമാല്  എനനികച്ച്  പണസം  തരനികലന  പറയുന്നതനില്  എന്തച്ച്
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നഖ്യമായമമാണുള്ളതച്ച്? ഏതച്ച് സമാഹൈചരഖ്യത്തെനിലമാകണങനിലുസം അസംശദമായസം അടച കകമനനിധനിയനികല
അസംഗസം  ഞമാനനിതച്ച്  തുടരമാന്  ആഗ്രഹൈനിക്കുന്നനില  എന്നച്ച്  അറനിയനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞമാല്  അയമാള്കച്ച്
പണസം  തനിരനിച്ചു  കകേമാടുകണസം.  അലമാകത  സര്കമാര്  -  അര്ദ്ധ  സര്കമാര്  കജമാലനി
കേനിടനികപമായമാല്  മമാതകമ  പണസം  തനിരനിച്ചു  കകേമാടുക്കുകേയുള  എന  പറയുന്നതച്ച്  പൂര്ണ്ണമമായ
അനശതനിയമാണച്ച്. ദയവകചയ്തച്ച് ഇകതമാന്നച്ച് റശ-ഡമാഫച്ച് കചയ്യേണസം. സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനിയനില്
വകചമാ അകലങനില് തനിരനിച്ചുവരുകമമാള് കഭദഗതനിയമാകയമാ ഇതച്ച്  മമാറ്റനിയമാല് മമാതകമ
ഈ കഭദഗതനി  കകേമാണവരുന്നതനികന്റെ കലജനികസറ്റശവച്ച്  ഇന്റെന്ഷന് യഥമാര്ത്ഥത്തെനില്
നടക്കുകേയുള എനമമാതസം സൂചനിപനിച്ചുകകേമാണച്ച് ഞമാന് നനിര്ത്തുന.

കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന്, ശശ. കജമാണ കഫര്ണമാണസച്ച് എന്നനിവര്  ഇവനികട പറഞ്ഞ
നനിയമപരമമായനി  നനിലനനില്കമാന്  കേഴനിയുന്ന  നൂതന  ആശയങകളമാകക  സബ്ജകച്ച്
കേമ്മനിറ്റനിയനില് വനിശദമമായനി ചര്ച കചയ്തച്ച് കകേമാണവരമാന് സമാഹൈചരഖ്യമുണച്ച്. അകലങനില്
കകമനനിധനികേള് ആകകേ പരനികശമാധനിക്കുകമമാള് അതനികന്റെ അസംശദമായസം സസംബനനിച
നനിയമങകളമാകക കനമാകണസം. അടചതച്ച് മുഴവന് കകേമാടുക്കുകമമാ എനള്ളകതമാകക കനമാകണസം.
ഏതമായമാലുസം ധമാര്മ്മനികേമമായനി പറഞ്ഞമാല് അടച പണസം മുഴവന് കകേമാടുകകണതമാണച്ച്.
അതനിനച്ച്  ലശഗലമായനി  തടസകമമാനമനില.  പകക കകമനനിധനികേകളമാകക രൂപശകേരനിക്കുകമമാള്
ഇങകന ചനില നടപടനിക്രമങള് മുമ്പുസം കേണനിട്ടുണച്ച്.  അതമായനിരനിക്കുസം ഇവനികടയുമുള്ളതച്ച്.  ഈ
കഭദഗതനി  എങകന  കവണകമനള്ളതച്ച്  സസംബനനിചച്ച്,  എലമാസം  തനിരനിച്ചുകകേമാടുകമാസം
എന്ന  കഭദഗതനി  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയനില്  കകേമാണവരുനകണങനില്  അവനികട  ചര്ച
കചകയ്യേണതമാണച്ച്. എന്നനിടച്ച് സഭയനില് ചര്ച കചയ്യേണസം.

പലതരസം  കതമാഴനിലമാളനികേകളക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞു. 60  ശതമമാനകത്തെമാളസം  മനിനനിമസം
കവജസനികന്റെ  നനിയമപരനിധനിയനില്  വകരണവകര  സസംബനനിചച്ച്  ഞമാന്  കനരകത്തെ
പറഞ്ഞുവകലമാ.  കകേരളത്തെനില്  അതച്ച്  വന്നനിടനില.  വശടുകേളനില്  കജമാലനികച്ച്  നനില്ക്കുന്നവകര
സസംബനനിചച്ച്, അവര്കച്ച് ആരച്ച് മനിനനിമസം കവജസച്ച് നടപമാകനിയനിട്ടുണച്ച്; 75 ലകകത്തെമാളസം വരുന്ന
കുടുസംബങളനില് ഒരു പത്തെച്ച് ലകസം വശടുകേളനികലങനിലുസം കജമാലനികമാര് കേമാണുസം.  ചനില
വശടുകേളനില്  ഒരു  കജമാലനികമാര്  മമാതമമാകേനില.  എങകന  കനമാകനിയമാലുസം  ഏറ്റവസം
ചുരുങനിയതച്ച്  10  ലകസം  വശടുകേളനികലങനിലുസം  കതമാഴനികലടുക്കുന്നവര്  കകേരളത്തെനിലുണമാകുസം.
ചനിലര്കച്ച്  മനിനനിമസം  കവജസച്ച്  കേനിട്ടുനണമാകുസം.  എന്നമാല്  ഭൂരനിപകത്തെനിനസം  കേനിട്ടുനണമാവനില.
മതഖ്യകത്തെമാഴനിലമാളനികേളനില്  കേടല്ത്തെശരത്തെച്ച്  കചമ്മശന്  കഷഡ്ഡുകേളനില്  പശലനിസംഗച്ച്
നടത്തുന്നവരനികല.  അവര്കകമാരു  കചറനിയ  ശമള  വര്ദ്ധനവനിനച്ച്  സമരസം  കചയ്യേമാന്
കപമാലുസം  കേഴനിയുന്നനില.  കേയര്  കതമാഴനിലമാളനികേളനില്  80  ശതമമാനവസം  ഇന്നച്ച്  മനിനനിമസം
കവതനത്തെനിനച്ച്  കവളനിയനിലമാണച്ച്.  കേമാര്ത്തെനികേപള്ളനി,  ചവറ,  ഹവകസം,  കചര്ത്തെല.
ഇതനില്  കചര്ത്തെല,  കേമാര്ത്തെനികേപള്ളനി  എന്നനിവനിടങളനിലമാണച്ച്  കേയര്പനിരനി  കൂടുതലുള്ളതച്ച്.



442 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 13, 2017

കേയര് ഫമാകറനി കതമാഴനിലമാളനികച്ച് എകന്തങനിലുസം വഖ്യക്തമമായനിട്ടുള്ള നനിബനനയുകണമാ?
അങകന  ഒരുപമാടച്ച്  കപരുണച്ച്.  അതമാണച്ച്  കകേരളത്തെനികല  സനിതനി.  അണഓര്ഗഹനസ്ഡച്ച്
ആണച്ച്  എന്നച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്  അകങമാടച്ച്  പ്രവര്ത്തെനികമാനസം ആരുസം കപമാകേനില.  കേമാരണസം
അവനികടനനിന്നച്ച് വരുമമാനകമമാനസം കേനിടനില. ഇത്തെരസം കേമാരഖ്യങള് കമമാത്തെത്തെനില് ചര്ച
കചയ്യുന്നതമാകണങനിലുസം മനിനനിമസം കവതനസം കേനികടണനിവരുസം.  എന്നമാല് കേനിടമാത്തെവരമായ
ലകകണകനിനച്ച്  ജനസഞയമുള്ള  ഒരു  നമാടമാണച്ച്  ഇതച്ച്.  മനിനനിമസം  കവതനസം
പരനിഷരനികണകമന്നമാണച്ച്  ഇതച്ച്  കേമാണനിക്കുന്നതച്ച്.  അവശഖ്യമാധനിഷനിതമമായനി  പരനിഷരനികണസം.
പകക ഈ നനിയമത്തെനികന്റെ പരനിധനിയനികലമാ കഭദഗതനിയനികലമാ അതച്ച് വരുന്നനില.

കകേമാടതനിയുകട കേമാരഖ്യസം പറഞ്ഞതച്ച് വളകര ശരനിയമാണച്ച്.  എലമാ നനിയമങകളയുസം
തടയുകേയമാകണമാ  കകേമാടതനി  കചകയ്യേണതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  വനി.എസച്ച്.  അച്ചുതമാനന്ദന്
സര്കമാരനികന്റെ കേമാലത്തെച്ച് കേയര് കകമനനിധനി ബനില് ആദഖ്യമമായനി ഇവനികട പമാസമാകനി.
എന്നമാല്  കേയറമതനികമാര്  കപമായനി  അതച്ച്  കസ്റ്റ  കചയ്യേനിച്ചു.  ഇനവകര  ആ  കസ്റ്റ
പനിന്വലനിചനിടനില.  മുതലമാളനിമമാര്  പമാവകപട  കതമാഴനിലമാളനികച്ച്  ഹപസ  കകേമാടുക്കുന്നതനിനച്ച്
ബഹുമമാനകപട  ജഡ്ജനികച്ച്  എന്തമാണച്ച്  കവണതച്ച്.  ഞമാന്  ഈ  നനിയമസഭയനില്
കചമാദനിക്കുകേയമാണച്ച്. അകപമാള് അകദ്ദേഹൈസം അതച്ച് കേണകനികലടുകകണ. ഇനസം ആ കസ്റ്റ
പനിന്വലനിചനിടനില.  പല കകമനനിധനികേളസം കസ്റ്റ കചയ്തനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ആര്ക്കുകവണനി;
മുതലമാളനിമമാര്ക്കുകവണനി. ഇതനികന്റെ അടനിസമാനത്തെനില് കകമനനിധനികേകളപറ്റനിയുസം അതച്ച്
കൂടുതല്  ജനങളനികലയച്ച്  എത്തെമാനള്ള  മമാര്ഗങള്  എന്തമാണച്ച്  എന്നതച്ച്  സസംബനനിച്ചുസം
എത്തെനിയതുതകന്ന  കൂടുതല്  കമചകപടുത്തെമാനള്ള  മമാര്ഗകമന്തമാകണനസം  സസംബനനിച്ചുള്ള
വനിശദമമായ  ചര്ചകേള്  ആവശഖ്യമമാണച്ച്.  ആ  ചര്ചകേളനില്  ചനിലതനികലയച്ച്  കപമായനി
എന്നതനില്  സകന്തമാഷമുണച്ച്.  ഈ  ബനില്  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയുകട  പരനിഗണനയച്ച്
അയയണകമന്നച്ച്  അഭഖ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  കജമാണ  കഫര്ണമാണസച്ച്  അവതരനിപനിച  1(എ)  നമര്
കഭദഗതനി പ്രസച്ച് കചയ്യുനകണമാ?

ശശ  .   കജമാണ കഫര്ണമാണസച്ച്  : സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്  :  കഭദഗതനി സഭയുകട അനമതനികയമാകട പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന്  അവതരനിപനിച  2  (ബനി)  നമര്  കഭദഗതനി  പ്രസച്ച്
കചയ്യുനകണമാ?

ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന്  : സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്  :  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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2016-കല കകേരള കഷമാപച്ച് ആന്റെച്ച് കേകമഴഖ്യല് എസ്റ്റമാബനിഷച്ച് കമന്റെച്ച്സച്ച് കതമാഴനിലമാളനി
കകമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  വനിദബച്ഛക്തനിയുസം  കതമാഴനിലുസം  കതമാഴനിലമാളനി  കകമവസം
സസംബനനിച സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനി VII-കന്റെ പരനിഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന പ്രകമയകത്തെ

അനകൂലനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........

പ്രകമയസം സഭ അസംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില് സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനിയുകട പരനിഗണനയച്ച് അയയന.

(iv)  2017-  കല ശമളവസം ബത്തെകേളസം നല്കേല്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില് 

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നമാകസമുദമായകകമവസം  നനിയമവസം  സമാസംസമാരനികേവസം
പമാര്ലകമന്റെറനികേമാരഖ്യവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലന്):  സര്,  2017-കല
ശമളവസം ബത്തെകേളസം നല്കേല് (കഭദഗതനി) ബനില് ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

മനി  .   സശകര്  : ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന.

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നമാകസമുദമായകകമവസം  നനിയമവസം  സമാസംസമാരനികേവസം
പമാര്ലകമന്റെറനികേമാരഖ്യവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലന്):  സര്,  2017-കല ശമളവസം
ബത്തെകേളസം നല്കേല് (കഭദഗതനി) ബനില് ആഭഖ്യന്തര കേമാരഖ്യങള് സസംബനനിച സബ്ജകച്ച്
കേമ്മനിറ്റനി XIV-കന്റെ പരനിഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന പ്രകമയസം ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

കപമാതുമരമാമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനസം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
ഞമാന് പ്രകമയകത്തെ പനിന്തമാങ്ങുന.

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നമാകസമുദമായകകമവസം  നനിയമവസം  സമാസംസമാരനികേവസം
പമാര്ലകമന്റെറനികേമാരഖ്യവസം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലന്):  സര്,  1951-ലമാണച്ച്
ശമളവസം  ബത്തെകേളസം  നല്കേല്  ആകച്ച്  ആദഖ്യമമായനി  പമാസമാകനിയതച്ച്.  അതനില്
എസം.എല്.എ.മമാരുകട  വമാഹൈന  വമായ്പയുസം  ഭവന  നനിര്മ്മമാണവമായ്പയുസം  സ്റ്റമാഫനികന്റെ
അലവന്സുസം നല്കുന്നതനിനച്ച് ഒറനിജനിനല് ആകനില് വഖ്യവസയനിലമായനിരുന. പനിന്നശടച്ച്
1-4-2012-കല  കഭദഗതനി  നനിയമസം  അനസരനിചമാണച്ച്  എസം.എല്.എ.-മമാരുകട  ഭവനനനിര്മ്മമാണ
വമായ്പയുസം  വമാഹൈന  വമായ്പയുസം  സ്റ്റമാഫച്ച്  അലവന്സുസം  നനിര്ണ്ണയനിച്ചുകകേമാണച്ച്  ആകനില്
കഭദഗതനി വരുത്തെനിയതച്ച്.  ഈ കഭദഗതനി പ്രകേമാരസം  8-ാം വകുപച്ച്  (5  ബനി)  ഉപവകുപച്ച്
ഉള്കപടുത്തെനികകമാണച്ച്  സ്റ്റമാഫച്ച്  അലവന്സച്ച്  7,500  രൂപയമായനി  നനിശയനിച്ചു.
അതുകപമാകല  8  (ബനി)  വകുപച്ച്  കചര്ത്തുകകേമാണച്ച്  സശകര്,  കഡപറ്റ്യൂടനി  സശകര്,
പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്,  ചശഫച്ച്  വനിപച്ച്,  മനനിമമാര് എന്നനിവര് ഒഴനികകേയുള്ള നനിയമസഭമാ
സമാമമാജനികേര്കച്ച് വമാഹൈന വമായ്പയമായനി  5  ലകസം രൂപയുസം ഭവനനനിര്മ്മമാണ വമായ്പയമായനി
10 ലകസം രൂപയുസം അനവദനികമാന് വഖ്യവസ കകേമാണവന. ആകച്ച് വശണസം കഭദഗതനി
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കചയകകേമാണച്ച് 13-2-2014 മുതല് സ്റ്റമാഫച്ച് അലവന്സച്ച് 7,500 രൂപ എന്നതച്ച് 12,500
രൂപയമായനി  വര്ദ്ധനവച്ച്  വരുത്തെനി.  ഇതനികന്റെ ഭമാഗമമായനി  ഇകപമാള് വരുന്ന കഭദഗതനി,
എസം.എല്.എ.മമാരുകട  സ്റ്റമാഫനില്  നനിയമനിതരമായ  ജശവനകമാരുകട  അലവന്സുസം
എസം.എല്.എ.മമാരുകട  വമാഹൈന  വമായ്പയുസം  ഭവന  വമായ്പയുസം  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനമാണച്ച്
ഈ നനിര്ദ്ദേനിഷ കഭദഗതനി.  അതനില്  8 (എ), 5 (ബനി)  വകുപനികന്റെ കഭദഗതനി പ്രകേമാരസം
നനിലവനില് എസം.എല്.എ. മമാരുകട സ്റ്റമാഫനില് നനിയമനിതരമാകുന്ന രണച്ച് ജശവനകമാര്കച്ച്
പ്രതനിമമാസസം  12,500  രൂപയമാണച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്.  ഈ  തുകേ  20,000  രൂപയമായനി
വര്ദ്ധനിപനികണകമനള്ളതമാണച്ച്  കഭദഗതനി.  യഥമാര്ത്ഥത്തെനില്  മനിനനിമസം  കവതനസം
ഉറപ്പുവരുത്തെമാന് ബമാധഖ്യതകപടവരമാണച്ച്  നമ്മള്.   ഇവനികട  മനിനനിമസം  കവതനവമമായനി
ബനകപട്ടുകകേമാണച്ച് കസകന് 22 കഭദഗതനി കചയ.  അതച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നനികലങനില്
500  രൂപ  പനിഴ  എനള്ളതച്ച്  5000  രൂപയമായനി  വര്ദ്ധനിപനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
യഥമാര്ത്ഥത്തെനില്  ഇതച്ച് പുറത്തെച്ച് പറയമാന് പറ്റമാത്തെതമാണച്ച്. ഇകപമാള് ഏറ്റവസം മനിനനിമസം
തുകേകയങനിലുസം നമ്മള് ഉറപ്പുവരുത്തെണസം.  അതനികന്റെ ഭമാഗമമായനിടമാണച്ച്  12500  രൂപ
20,000  രൂപയമാകനി വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  8 (ബനി)  വകുപനികന്റെ കഭദഗതനി നനിലവനില്
സശകര്,  കഡപറ്റ്യൂടനി  സശകര്,  പ്രതനിപക  കനതമാവച്ച്,  ചശഫച്ച്  വനിപച്ച്,  മനനിമമാര്
എന്നനിവര് ഒഴനികകേയുള്ള നനിയമസഭമാ സമാമമാജനികേന്മമാര്കച്ച്  5  ലകസം രൂപ വമാഹൈന
വമായ്പയമായുസം, 10 ലകസം രൂപ കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരകനില് ഭവനവമായ്പയമായുസം നല്കേനി
വരുന.  ഇതച്ച്  നമ്മള്  10  ലകസം രൂപയുസം  20  ലകസം രൂപയുമമായനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഇതച്ച് കലമാണ ആണച്ച്,  തനിരനിച്ചു കേനിട്ടുന്നതമാണച്ച്.  ഈ രണ കഭദഗതനികേളമാണച്ച് ഇതുമമായനി
ബനകപടച്ച്  സൂചനിപനികമാനള്ളതച്ച്.  ഇതനില്  എസം.എല്.എ.-മമാരുകട  വമാഹൈനവസം,  ഭവനവസം,
സ്റ്റമാഫനികന്റെ അലവന്സച്ച് വര്ദ്ധനിപനികലുസം മമാതമമാണച്ച് ഇകപമാള് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

മനി  .    സശകര്:  കപമാതുസമവമായത്തെനികന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില്  പ്രകമയത്തെനിനച്ച്
ആരുസം കഭദഗതനി കനമാടശസച്ച് നല്കേനിയനിടനില.  ചര്ചയുസം ഒഴനിവമായനിട്ടുണച്ച്.

2017-കല  ശമളവസം  ബത്തെകേളസം  നല്കേല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ആഭഖ്യന്തര
കേമാരഖ്യങള് സസംബനനിച സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനി XIV-കന്റെ പരനിഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന
പ്രകമയകത്തെ

അനകൂലനിക്കുന്നവര്....................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്....................

പ്രകമയസം സഭ അസംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില് സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനിയുകട  പരനിഗണനയച്ച് അയയന.

ഓര്ഡര്.......ഓര്ഡര്.......  2017  മമാര്ചച്ച്  9-ാം  തശയതനി  അടനിയന്തരപ്രകമയ
അവതരണവമമായനി  ബനകപടച്ച്  ബഹുമമാനകപട  മുഖഖ്യമനനി  നടത്തെനിയ  പരമാമര്ശസം
നശകസം കചകയ്യേണതച്ച് സസംബനനിച റൂളനിസംഗച്ച്.
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VIII   റൂളനിസംഗച്ച്

9-3-2017-  നച്ച് മുഖഖ്യമനനി സഭയനില് നടത്തെനിയ പരമാമര്ശസം സസംബനനിചച്ച്

മനി  .    സശകര്:  2017  മമാര്ചച്ച്  9-ാം  തശയതനി  അടനിയന്തരപ്രകമയ  അവതരണവമമായനി
ബനകപട  മറുപടനി  പ്രസസംഗത്തെനിനനിടയനില്  ബഹുമമാനകപട  മുഖഖ്യമനനി  നടത്തെനിയ
ചനില പരമാമര്ശങള് ചടസം  307  പ്രകേമാരസം കരഖയനില് നനിന്നച്ച് നശകസം കചയ്യേണകമന്നച്ച്
ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന്, എസം.എല്.എ.  ആവശഖ്യകപടുകേയുണമായനി.  ബഹുമമാനകപട
മുഖഖ്യമനനി നടത്തെനിയ പരമാമര്ശസം പനിന്വലനികമാത്തെതനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച്  9-3-2017,
10-3-2017  എന്നശ  തശയതനികേളനില്  ബഹുമമാനകപട  പ്രതനിപകസം  സഭ  ബഹൈനിഷരനി
ക്കുകേയുണമായനി.  ഇകമാരഖ്യത്തെനില്  ബഹുമമാനകപട  മുഖഖ്യമനനി  സഭയനില്  നടത്തെനിയ
വനിശദശകേരണവസം  ഇതുമമായനി  ബനകപടച്ച്  ഉയര്നവന്ന  അഭനിപ്രമായങള്  ഉള്കപകടയുള്ള
കേമാരഖ്യങളസം  കചയര്  വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനിച്ചു.  അതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില്  കചയറനിന
കബമാധഖ്യകപടതച്ച്  ബഹുമമാനകപട  മുഖഖ്യമനനിയുകട  പ്രസമാവന  അകദ്ദേഹൈത്തെനിനണമായ
രമാഷ്ട്രശയമമായ  അഭനിപ്രമായസം  സസംശയരൂകപണ  പ്രകേടനിപനിക്കുകേ  മമാതമമാണച്ച്  കചയ്തതച്ച്
എന്നമാണച്ച്.  തുടര്ന്നച്ച്  പ്രസ്തുത പ്രസമാവനയുകട  നനിജസനിതനി  സസംബനനിചച്ച്  ബനകപടവര്കച്ച്
വനിശദശകേരനികമാന്  അവസരസം  ലഭഖ്യമമായനിട്ടുകണനസം  അതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തെനില്
പ്രതനിപക കനതമാവച്ച് തകന്റെ ഭമാഗസം ഭസംഗനിയമായനി വനിശദശകേരനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞതമായുസം കചയര്
മനസനിലമാക്കുന.  മമാതവമല  കകേരള  നനിയമസഭയുകട  നടപടനിക്രമവസം  കേമാരഖ്യനനിര്വഹൈണവസം
സസംബനനിച  ചടസം  307  പ്രകേമാരസം  അപകേശര്ത്തെനികേരമമായനിട്ടുള്ളകതമാ,  അണപമാര്ല
കമന്റെറനിയമായനിട്ടുള്ളകതമാ  ആയ  പരമാമര്ശങള്  എന്ന  ഗണത്തെനില്  കപടുത്തെമാവന്നവയല
ബഹുമമാനകപട മുഖഖ്യമനനിയുകട ഭമാഗത്തുനനിനസം ഉണമായനിട്ടുള്ളകതന്നമാണച്ച്  കചയറനിനച്ച്
കേമാണമാന് കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.  എന്നമാല് ബഹുമമാനകപട പ്രതനിപകകനതമാവനികന്റെ വമാചകേസം
നശകസം കചയ്തതുമമായനി ബനകപടച്ച്  ഇതനികന തമാരതമഖ്യസം കചയ്യുന്നതനില് യുക്തനിരമാഹൈനിതഖ്യമുണച്ച്.
ഈ സഭമാ തലത്തെനില്നനിനസം പുറകത്തെയച്ച് വമനിക്കുന്ന ആശയങകളമാ, വമാദമുഖങകളമാ,
കപമാതുസമൂഹൈത്തെനില്  കതറ്റനിദ്ധമാരണകയമാ,  കുപ്രചരണത്തെനിനച്ച്  സമാധഖ്യതയുണമാക്കുന്നകതമാ,
അതുവഴനി  സമൂഹൈത്തെനില്  ഭനിന്നനിപച്ച്  സൃഷനികമാന്  കേഴനിയുന്നകതമാ  ആകേരുകതന്നച്ച്  കചയറനിനച്ച്
നനിര്ബനമുണച്ച്.  ഒരുപകക പ്രതനിപകകനതമാവച്ച് ഉകദ്ദേശനികമാത്തെ അര്ത്ഥസം കപമാലുസം
വഖ്യമാഖഖ്യമാനനികകപടമാനള്ള ഒരു സമാഹൈചരഖ്യസം ഒഴനിവമാകകണ ചുമതല കചയറനിനണച്ച്,
അതച്ച് കചയറനികന്റെ ബമാധഖ്യതയമാണച്ച്.  കചയര് നല്കേനിയ ഒരു റൂളനിസംഗനികന സസംബനനിചച്ച്
വശണസം  വനിശദശകേരണസം  നല്കേമാറനികലങനിലുസം  ആവര്ത്തെനിചച്ച്  ഇകമാരഖ്യസം  ഉന്നയനിക
കപടതനിനമാലമാണച്ച് കചയര് ഇതുസസംബനനിചച്ച് ചനില കേമാരഖ്യങള് പറയമാന് ശമനിചതച്ച്.
രമാഷ്ട്രശയമമായ  വനിമര്ശനങളസം  ആകരമാപണങളസം  സഭയനില്  പതനിവള്ളതമാണച്ച്.   അതനിനച്ച്
രമാഷ്ട്രശയമമായനി മറുപടനി പറയമാന് അവര്കച്ച് അവസരകമമാരുക്കുകേ എന്ന ദക്കൗതഖ്യമമാണച്ച്
കചയറനിനച്ച്  സന്വേശകേരനികമാന്  കേഴനിയുകേ.  രമാഷ്ട്രശയ  അഭനിപ്രമായങകളകയലമാസം  സഭമാകരഖയനില്
നനിന്നച്ച് നശകസം കചയ്യുകേ എന്ന കേശഴ്വഴകസം ഇതുവകര സന്വേശകേരനിചതമായനി കേമാണുന്നനില.
ആയതനിനമാല് ബഹുമമാനകപട മുഖഖ്യമനനിയുകട പരമാമര്ശസം സഭമാ കരഖകേളനില് നനിന്നച്ച്
നശകസം കചകയ്യേണതനികലന്നച്ച് കചയര് റൂള് കചയ്യുന.
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ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്.... സഭ ഇകപമാള് പനിരനിയുന്നതുസം നമാകള രമാവനികല   8.30-നച്ച്
വശണസം സകമ്മളനിക്കുന്നതുമമാണച്ച്.

(2017  മമാര്ചച്ച് മമാസസം  14-ാം തശയതനി കചമാവമാഴ രമാവനികല  8.30-നച്ച്  വശണസം
സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനമായനി സഭ ഉചയകശഷസം 2.44-നച്ച് പനിരനിഞ്ഞു.)



അനബനസം 447

അനബനസം

ചടസം    62    പ്രകേമാരസം    13-3-2017-  നച്ച്  അനവദനിച    '  അതനിരൂകമമായ വരള്ചമൂലസം
സസംസമാനകത്തെമാടമാകകേ ജനങള് കനരനിടുന്ന കുടനികവള്ള കമാമസം പരനിഹൈരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കകേരള വമാടര് അകതമാറനിറ്റനിയുകടയുസം അനബന വനിഭമാഗങളകടയുസം പ്രവര്ത്തെനങള്
ഫലപ്രദമമായുസം  സമയബനനിതമമായുസം  നടപമാകകണതനികന്റെ  ആവശഖ്യകേത  '    സസംബനനിചച്ച്
ശശ  .   കമമാന്സച്ച് കജമാസഫച്ച് എസം  .  എല്  .  എ  .  യുകട ശദ്ധകണനികലനിനള്ള മറുപടനി  .

1. കസമാതസ്സുകേളനില് തടയണ കകേടനിയുസം നശര്ചമാലുകേള് നനിര്മ്മനിച്ചുസം കൂടുതല്
ജല ലഭഖ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന്,  ഹവദബതനി  വകുപ്പുകേളമമായനി  സഹൈകേരനിചച്ച്  അവരുകട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണകകട്ടുകേളനികല  ജലസം  പരമമാവധനി  കുടനികവള്ള
ആവശഖ്യത്തെനിനമായനി  വനിവനിധ  കസമാതസ്സുകേളനില്  ലഭഖ്യമമാകമാനള്ള  നടപടനികേള്
സന്വേശകേരനിച്ചുവരുന. 

3. അടനികടനി ലശക്കുമൂലസം നഷസം സസംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ ഹലനകേള് മമാറ്റനി
പുതനിയവ സമാപനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള് സന്വേശകേരനിച്ചുവരുന.

4. ജലലഭഖ്യതയുള്ള  സലങളനില്  ഹപപ്പുഹലന്  ദശര്ഘനിപനിചച്ച്  ജലസം
എത്തെനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള് സന്വേശകേരനിച്ചുവരുന.

5. വമാടര്  അകതമാറനിറ്റനി  കേനിണറുകേളനികല കചളനിയുസം  മണസം നശകസം കചയ്തച്ച്  പമനിസംഗച്ച്
കസ്റ്റഷനകേളനില്  ജലലഭഖ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനള്ള  നടപടനികേള്  സന്വേശകേരനിച്ചു
വരുന. 

6. റവനറ്റ്യൂ,  തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപ്പുകേളകട  സഹൈകേരണകത്തെമാകട  ആവശഖ്യമമായ
സലങളനില് കേനികയമാസ്കുകേള് സമാപനിചച്ച് ടമാങറുകേള് മുകഖന പരമമാവധനി
ശുദ്ധജല വനിതരണ സക്കൗകേരഖ്യസം ഏര്കപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സന്വേശകേരനിച്ചു
വരുന.

7. പമനിസംഗച്ച്  കേമാരഖ്യകമമമാക്കുന്നതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  കകേടുവന്ന  പമ്പുകസറകേളകട
അറ്റകുറ്റപണനികേള്  സമയബനനിതമമായനി  നടത്തുന്നതനിനസം  കൂടുതല്  പമനിസംഗച്ച്
ആവശഖ്യമമാകണങനില് അഡശഷണല് ഷനിഫ്റ്റുകേള് ഏര്കപടുത്തുന്നതനിനസം
നടപടനി സന്വേശകേരനിച്ചുവരുന. 

8. ആവശഖ്യമമാകുന്നപകസം  വമാല്വകേള്  നനിയനനിചച്ച്  കേരുതല്  നടപടനി
സന്വേശകേരനിക്കുന്നതനിനകദ്ദേശനിക്കുന. 

9. ജല ശുദ്ധശകേരണശമാലകേളകട സമാപനിതകശഷനി പൂര്ണ്ണമമായനി ഉപകയമാഗനി
ക്കുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ  പുനരുദ്ധമാരണ  പ്രവൃത്തെനികേള്  നടപനിലമാകനി  ശുദ്ധജല
ലഭഖ്യത ഉറപമാക്കുസം. 
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10. നനിയമവനിരുദ്ധമമായനി  ജലസം  കചമാര്ത്തുന്നതുസം  അനധനികൃത  ഉപകയമാഗവസം
മറസം  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആന്റെനി  വമാടര്  കതഫച്ച്  സന്വേമാഡനികന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം
ഉപകയമാഗകപടുത്തുകേയുസം  നനിയമമാനസൃത  നടപടനികേള്  ഹകേകകമാള്ളുകേയുസം
കചയ്യുന. 

11. പ്രതനിമമാസസം  50  കേനികലമാ  ലനിറ്ററനിനമുകേളനില് ഉപകഭമാഗസം  കേണകമാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണകനകേള്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തമാത്കേമാലനികേ  നനിയനണസം
ഏര്കപടുത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്. 

12. നനിലവനില്  കൂടുതലമായനി  ജലസം  ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന  വഖ്യമാവസമായനികേ  വമാണനിജഖ്യ
കേണകനകേളനില് ഉപകഭമാഗത്തെനിനച്ച് നനിയനണസം ഏര്കപടുത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. ജലശുദ്ധശകേരണശമാലകേളനില് ബമാകച്ച് വമാഷനിസംഗച്ച് കചയ്യുന്നതനിനച്ച് ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന
ജലത്തെനികന്റെ അളവച്ച് കേഴനിയുന്നത നനിയനനിക്കുനണച്ച്.

14. വളകര  കേമാലമമായനി  കകേടമായ  വമാടര്  മശറ്റര്  മമാറ്റനിവയമാത്തെ  ഉപകഭമാക്തമാകള്കച്ച്
കേണകന്  വനികച്ഛദനികമാന്  കനമാടശസച്ച്  നല്കുകേയുസം  തുടര്നടപടനികേള്
സന്വേശകേരനിച്ചുവരനികേയുസം കചയ്യുന.


