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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-10

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   മനാര്ചച്ച്   13,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30 -നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

 26(*271)  'പചക്കറബ വബപണനലാം  '

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ.എസച്ച്. സുനബല് കുമനാര്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

നല്ല കൃഷബമുറകേള്  (good agricultural practices)  പനാലബച്ചുലകേനാണച്ച് കൃഷബ വകുപ്പെച്ച്

ഉകദദനാഗസ്ഥരുലട  കമല്കനനാട്ടത്തബല്  സുരക്ഷബതമനായ  പഴലാം,  പചക്കറബകേള്

ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  കകേരളത്തബലല  14  ജബല്ലകേളബല് രൂപസ്പീകേരബക്കലപ്പെട്ട  407

ക്ലസ്റ്ററുകേളബല്നബനള്ള ഉലന്നങ്ങള് സലാംസ്ഥനാന കൃഷബ വകുപ്പെച്ച്  'കകേരള ഓര്ഗനാനബകേച്ച്'

എന്ന  കലബലബല്  വബഷുവബനച്ച്  വബപണനലാം  നടത്തനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണനലാം

'കസഫച്ച്  റ്റു  ഈറച്ച്'  പദതബയബലുള്ലപ്പെടുത്തബ  എല്ലനാ  ദബവസവലാം  പചക്കറബകേള്

വബതരണലാം  ലചയ്യുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം  'കകേരള  ഓര്ഗനാനബകേച്ച്  '



2

എന്ന  ബനാന്ഡബലന്റെ  കലനാകഗനാ  പ്രകേനാശനലാം  ഇന്നച്ച്  (13-3-2017)  ലലവകുകന്നരലാം

ബഹു.  മുഖദമനബ   നബര്വ്വഹബക്കുലമനലാം   സഭലയ  അറബയബച്ചു.     മനാര്ക്കറബലാംഗച്ച്

സലാംവബധനാനലാം  ശകബലപ്പെടുത്തുലമനലാം   പചക്കറബകേള്  സലാംഭരബചച്ച്  ശസ്പീതസ്പീകേരബചച്ച്

വബതരണലാം  ലചയ്യുന്നതബനനായബ  കൂള്  ലചയബന്   സബസ്റ്റലാം   ആരലാംഭബക്കുലമനലാം

മട്ടുപ്പെനാവബല്   ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്ന  പചക്കറബകേള്  കൃഷബ  വകുപ്പെബലന്റെ   ഓര്ഗനാനബകേച്ച്  /

ഇകക്കനാ  കഷനാപ്പുകേളബലൂലട  വബതരണലാം  നടത്തുലമനലാം  ജജവ  പചക്കറബകേള്

ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്ന  സസകേനാരദ  സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്   ജബ.എ.പബ.  സര്ട്ടബഫബകക്കഷന്

നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ   സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം   മനബ  വദകമനാക്കബ.

ഗുണനബലവനാരമബല്ലനാത്ത  വബത്തുകേള്  വബതരണലാം  ലചയ്യുന്ന  ഏജന്സബകേള്ക്കച്ച്

കേര്ശന   നബയനണകമര്ലപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം  കൃഷബ  വകുപ്പെബലന്റെയലാം  കേര്ഷകേ

കൂട്ടനായ്മയലടയലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലടയലാം  പങ്കനാളബത്തകത്തനാലട  അമൂല്

കമനാഡലബല്  ജജവപചക്കറബ  സലാംഭരണ/വബതരണ  ശലാംഖല  സൃഷബച്ചുലകേനാണച്ച്

കൃഷബക്കനാര്ക്കച്ച്  നദനായമനായ  വബലയലാം  ഗുണകഭനാകനാക്കള്ക്കച്ച്  ഗുണനബലവനാരമുള്ള

പചക്കറബകേളുലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനലാം നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.   പചക്കറബ

ഉത്പനാദനത്തബനനായബ നനാളബതുവലര  68 ശതമനാനലാം പനാന് ഫണച്ച് ലചലവഴബക്കുകേയലാം

ഈ വര്ഷലാം  85 കകേനാടബ രൂപ  ബഡ്ജറബല് വകേയബരുത്തുകേയലാം ലചയബട്ടുണച്ച്. കകേന

പദതബകേള്  യഥനാസമയലാം   ലഭദമനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.   പരമ്പരനാഗത   കൃഷബക്കനാര്ക്കച്ച്     ധനസഹനായലാം
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നല്കുന്നതബനലാം  ലകേ.വബ.ലകേ/അകഗ്രനാ  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ലസന്റെറുകേള്/  വബ.എഫച്ച്.പബ.

സബ.ലകേ.  മുകഖന  ഗുണകമന്മയള്ള   ലലജവ  വളങ്ങളുലാം  കേസ്പീടനനാശബനബകേളുലാം

ഉത്പനാദബപ്പെബചച്ച് വബതരണലാം ലചയ്യുന്നതബനലാം ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

ഹരബതകകേരളലാം  പദതബയബലൂലട  ജലകസനാതസച്ച്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതുവഴബ

കൃഷബക്കനാവശദമനായ  ജലലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുലമനലാം  കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെച്ച് വഴബ

വബതരണലാം ലചയ്യുന്ന പചക്കറബകേളുലട  വബലവര്ദന ശദയബല്ലപ്പെട്ടനാല്  കേര്ശന

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെബലന്റെ   ഒഒൗട്ടച്ച് ലലറ്റുകേലളല്ലനാലാം  തുറന്നച്ച്

പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് ആവശദമനായ നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ജബ.  എലാം.

സസ്പീഡ്സച്ച് ഉപകയനാഗബച്ചുള്ള  പചക്കറബ ഉത്പനാദനത്തബനച്ച് അനമതബ നല്കേബയ കകേന

സര്ക്കനാര് നടപടബലക്കതബലര ശകമനായ പ്രതബകഷധലാം കരഖലപ്പെടുത്തുകേയലാം ഇത്തരലാം

ഉത്പന്നങ്ങളുലട  പരബകശനാധനയനായബ   അഗ്രബക്കള്ചര്  യൂണബകവഴബറബയബലല

വബദഗ്ദ്ധരുലട  കസവനലാം  പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തബലക്കനാണച്ച്   ആവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

27(*272)  നവകകേരളത്തബനനായബ ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ പദതബ              

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ലകേ. ടബ. ജലസ്പീല്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ

സ്ഥനാപനങ്ങളുലട  13-ാം  പദതബ,   നവകകേരളത്തബനനായബ  ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ

പദതബയനായബ  ആരലാംഭബചബട്ടുലണനലാം  21-01-2017-ല്  പ്രസ്തുത  പദതബയലട
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സലാംസ്ഥനാനതല  ഉദ്ഘനാടനലാം   നബര്വ്വഹബചതനായലാം  വര്ദബച

ജനപങ്കനാളബത്തകത്തനാലടയള്ള ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം അതുവഴബയള്ള

നവകകേരള  സൃഷബയമനാണച്ച്   ലക്ഷദമബടുന്നലതനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.   എല്ലനാ

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങളബലുലാം പതബമൂന്നനാലാം പഞ്ചവത്സര പദതബയലാം 2017-

18  വനാര്ഷബകേ  പദതബയലാം  തയനാറനാക്കുന്നതബനനായബ   ആസൂത്രണ  സമബതബകേളുലാം

വര്ക്കബലാംഗച്ച് ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം രൂപസ്പീകേരബചച്ച് മുലന്നനാരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതബനലാം

വബകേസന  കരഖ  തയനാറനാക്കുന്നതബനലാം   നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങളബലല  പദതബ  ആസൂത്രണലാം,  നബര്വ്വഹണലാം,

വബലയബരുത്തല്  എന്നബവ  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുകേയലാം  നബര്വ്വഹണ  പ്രകബയയബലല

ജനപങ്കനാളബത്തലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാന്  ഭരണ  സമബതബലയ  സഹനായബക്കുകേയമനാണച്ച്

പ്രധനാന  ഉകദ്ദേശദലമനലാം   ഉത്പനാദനലാം,  നഗരനാസൂത്രണലാം,  വബവബധ  തലങ്ങളബലല

പദതബകേള്  തമ്മേബലുള്ള  ഏകകേനാപനലാം,  ബഹുതല  ആസൂത്രണലാം,  യവജന

പങ്കനാളബത്തലാം  എന്നസ്പീ  കമഖലകേള്ക്കച്ച്  ഉഒൗന്നല്  നല്കേബയനായബരബക്കുലാം

നവകകേരളത്തബനനായബ  ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ  പരബപനാടബ  നടപ്പെബലനാക്കുകേലയനലാം

വനാര്ഷബകേ  പദതബ  സലാംബനബച  മനാര്ഗ്ഗകരഖ  ഉടന്  പുറത്തബറക്കുലമനലാം  മനബ

വദകമനാക്കബ.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങളുലട  ആസൂത്രണ/നബര്വ്വഹ

ണവമനായബ   ബനലപ്പെട്ട ഡബ.പബ.സബ. കയനാഗങ്ങളബല്  ജബല്ലനാകേളക്ടര്മനാര് നബര്ബന

മനായബ  പലങ്കടുക്കണലമന്നച്ച്  നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുണച്ച്.  എലാം.ജബ.എന്.ആര്.ഇ.ജബ.എസച്ച്.
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ഹരബതകകേരളലാം പദതബയമനായബ സലാംകയനാജബപ്പെബക്കുലമനലാം ഇഒൗ  സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷലാം

ലഭദമനാകുന്ന തുകേ പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തബ ജലസലാംരക്ഷണ പദതബകേളുലാം വനാട്ടര്ലഷ ഡച്ച്

മനാകനനാജച്ച് ലമന്റെച്ച്/ലവല്  റസ്പീ-ചനാര്ജബലാംഗച്ച്  പദതബകേളുലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനനാണച്ച്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നലതനലാം  ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ  പ്രവര്ത്തന  നബര്വ്വഹണത്തബനനായബ

പബ.എസച്ച്.സബ. മുകഖന 19 പഞ്ചനായത്തച്ച് ലസകട്ടറബമനാലര നബയമബചതുള്ലപ്പെലട  1494

തസബകേകേള്  സൃഷബചബട്ടുലണനലാം     മനബ അറബയബച്ചു.  അഞ്ചു വര്ഷത്തബനള്ളബല്

കബനാക്കടബസ്ഥനാനത്തബല്  ആധുനബകേ അറവശനാലകേള്  നബര്മ്മേബക്കുലമനലാം കറനാഡച്ച്

നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  കേനാലതനാമസലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ

ലസകട്ടറബ/എ.ഇ./ബനലപ്പെട്ട കകേനാണ്ടനാക്ടര് എന്നബവര്ക്കച്ച്  ലഎ.ഒ.സബ.യബല്നബന്നച്ച്

കനരബട്ടച്ച്  ടനാര് വനാങ്ങുന്നതബനള്ള അനമതബ നല്കേബയബട്ടുലണനലാം    രണനാലാം ജനകേസ്പീയ

ആസൂത്രണ  പദതബയബലൂലട   ജനകേസ്പീയ  സമബതബകേള്ക്കച്ച്  പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്

ഏലറടുക്കുന്നതബനള്ള   കപ്രനാത്സനാഹനവലാം സഹനായവലാം  നല്കുലമനലാം  ഡബ.പബ.സബ.

കയനാഗലാം  കൂടുന്നതബലുണനായ  കേനാലതനാമസലാംമൂലലാം  പദതബ  നബര്വ്വഹണലാം  നടത്തനാന്

സനാധബക്കനാത്തതുമനായബ ബനലപ്പെട്ടച്ച് മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തബല് നബലനബല്ക്കുന്ന പ്രശലാം

പ്രകതദകേ കകേസനായബ പരബഗണബചച്ച് തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതനാലണനലാം സമയബനബതമനായബ

പനാദനാടബസ്ഥനാനത്തബല്  പദതബ  തുകേ  ലചലവച്ച്  ലചയണലമനള്ള  നബഷ്കര്ഷയനാണച്ച്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളലതനലാം   'ലലലഫച്ച്'  പദതബയലട  ധനസമനാഹരണ  മനാര്ഗ്ഗലാം

സലാംബനബചച്ച്  ബനലപ്പെട്ട തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങലള അറബയബക്കുലമനലാം
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ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ  മനബ  വദകമനാക്കബ.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ

സ്ഥനാപനങ്ങളബലല   പദതബ  നബര്വ്വഹണലാം  തുടങ്ങബയകശഷലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്

സനാധബക്കനാത്ത   കപ്രനാജക്ടുകേളുലട  മുഴുവന്  തുകേയലാം   അടുത്ത  വര്ഷകത്തയച്ച്

കേദനാരബഓവര്  ലചയ്യുന്നതബനള്ള   അനവനാദലാം  നല്കുന്നതനാലണന്നച്ച്

ഉപകചനാദദങ്ങളബല്  ഇടലപട്ടുലകേനാണച്ച്  ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ

വദകമനാക്കബ. 

28(*273)  മനാരബലലടലാം കബനാര്ഡച്ച്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.

രനാമചനന്  കേടന്നപ്പെള്ളബ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,    17/12/2014-ല്  കകേരള

നബയമസഭ  പനാസനാക്കബ   ബഹു.  രനാഷ്ട്രപതബയലട  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ  അയച

കകേരള കസ്റ്ററച്ച് മനാരബജടലാം കബനാര്ഡച്ച് ബബല്ലബലല   നന്യൂനതകേള് ഒഴബവനാക്കബ പുതബയ

ബബല് സമര്പ്പെബക്കനാനനായബ കകേന ആഭദന്തര മനനാലയലാം ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണനലാം

ബബല്  കകേന  സര്ക്കനാര്  ലഭദമനാക്കുന്ന  മുറയച്ച്  തുടര്  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.      സലാംസ്ഥനാനലത്ത  ലചറുകേബട

തുറമുഖങ്ങലള  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുകേ,  ഇന്തദന്  തുറമുഖ  ചട്ടങ്ങളനസരബചച്ച്

സലാംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാരബല്  നബക്ഷബപ്തമനായ  കേനാരദങ്ങള്  നബര്വ്വഹബക്കുകേ,  വബവബധ

തരത്തബലുള്ള  ജലവനാഹനങ്ങളബലല  ജസ്പീവനക്കനാരുലട  കയനാഗദത  നബര്ണ്ണയബചച്ച്

പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുകേ  തുടങ്ങബയ  ലക്ഷദങ്ങളനാണച്ച്  അഞ്ചച്ച്  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബലനായബ
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നടപ്പെബലനാക്കബയ   മനാരബജടലാം  കബനാര്ഡച്ച്  ലകേനാണച്ച്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്. കകേന

ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ അനവനാദലാം  ലഭബചനാല് തബരുവനന്തപുരലാം,  ലകേനാചബ,  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

നഗരങ്ങലള  ബനബപ്പെബച്ചുലകേനാണ്ടുള്ള   കേപ്പെല്  ഗതനാഗത  സര്വ്വസ്പീസച്ച്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം  സസകേനാരദ  വദകബകേള്  കേകയറബയ  തുറമുഖ വകുപ്പെബലന്റെ

സ്ഥലലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം

അപകേടത്തബല്ലപ്പെടുന്ന  മത്സദലത്തനാഴബലനാളബകേലള   രക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

കകേനാസ്റ്റച്ച് ഗനാര്ഡച്ച്,  തസ്പീരകദശകസന,  കേസ്റ്റലാംസച്ച്,  കനവബ തുടങ്ങബയ വബഭനാഗങ്ങളുലട

പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

 29(*274)  കറനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ അകതനാറബറബ

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ശശസ്പീനന്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്, കമനാകട്ടനാര്  വനാഹനലാം,  ആഭദന്തരലാം,  ലപനാതുമരനാമത്തച്ച്,

ആകരനാഗദലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം,  ധനകേനാരദലാം,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം  എന്നസ്പീ

വകുപ്പുകേളുലടയലാം   NATPAC  മുതലനായ അനബന കനനാണ് ഗവണ്ലമന്റെല്

ഓര്ഗലലനകസഷനകേളുകടയലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബചച്ച്    കറനാഡച്ച്

സുരക്ഷ  സലാംബനബച  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബവരുന്നതനായബ  സഭലയ

അറബയബച്ചു.   കകേരള  കറനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  അകതനാറബറബയലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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അകതനാറബറബ  കയനാഗങ്ങളബല്വചച്ച്  അവകലനാകേനലാം നടത്തനാറുലണനലാം   ഒനാകരനാ

കയനാഗത്തബലുലാം  മുന്കയനാഗത്തബല്  ലലകേലക്കനാണ  തസ്പീരുമനാനങ്ങളുലട

നടപ്പെബലനാക്കല് വബലയബരുത്തനാറുലണനലാം   2007-ലല കകേരള കറനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ

അകതനാറബറബ ആക്ടനസരബചച്ച് വര്ഷത്തബല് രണച്ച് തവണ അകതനാറബറബ കയനാഗലാം

കചരനാറുലണനലാം  മനബ വദകമനാക്കബ.  'കറനാഡച്ച് കസഫബ എഡന്യൂകക്കഷന് ത

സ്കൂള് - ലഫയ്സച്ച് 2'  എന്ന പദതബക്കനായബ NATPAC-നച്ച് ഒരു കകേനാടബ രൂപയലാം

2016-17-ലല  ശബരബമല  ലസയ്ഫച്ച് കസനാണ്  കപ്രനാജക്ടബനനായബ  കമനാകട്ടനാര്

വനാഹന  വകുപ്പെബനച്ച്  71,46,400/-  രൂപയലാം   ലനടുമങ്ങനാടച്ച്,  ലവമ്പനായലാം,

കപനാത്തന്കകേനാടച്ച്,  മനാര്ക്കറച്ച്  ജലാംഗ്ഷന്,  പഴകുറബ  എന്നബവബടങ്ങളബലല

ജലാംഗ്ഷനകേളബല് ടനാഫബകേച്ച് സബഗ്നല് ലലലറ്റുകേള് സ്ഥനാപബക്കനാനനായബ കപനാലസ്പീസച്ച്

വകുപ്പെബനച്ച്  42,77,321/-  രൂപയലാം  അനവദബചബട്ടുണച്ച്.  കൂടനാലത  പൂജപ്പുര

ജലാംഗ്ഷനബല്  ടനാഫബകേച്ച്  സബഗ്നല്  ലലലറബനലാം  പൂജപ്പുര  ബകയനാലടകകനാളജബ

കറനാഡബല് വനാണബലാംഗച്ച് ബബകങ്കഴച്ച് സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനമനായബ കപനാലസ്പീസച്ച് വകുപ്പെബനച്ച്

13,92,087/-  രൂപയലാം  വയനനാടച്ച് ടഒൗണ് പരബസരത്തുലാം  സ്കൂള് കമഖലകേളബലുലാം

ലതര്കമനാ  പനാസ്റ്റബകേച്ച്  ഉപകയനാഗബചച്ച്  കറനാഡച്ച്  അടയനാളലപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്

ലപനാതുമരനാമത്തച്ച്  വകുപ്പെബനച്ച്  3,66,038/-  രൂപയലാം   കദശസ്പീയപനാത  66-ലല

കൃഷ്ണപുരലാം-പുതബയകേനാവച്ച് കറനാഡബല് ടനാഫബകേച്ച് കസഫബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ
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ലപനാതുമരനാമത്തച്ച് വകുപ്പെബനച്ച്   65  ലക്ഷലാം രൂപയലാം അനവദബചബട്ടുണച്ച്.   കറനാഡച്ച്

കസഫബ ഫര്ണബചറബനലാം ലതര്കമനാ  പനാസ്റ്റബകേച്ച്  ലപയബന്റെബലാംഗബനലാം കദശസ്പീയപനാത

966-ല് കറനാഡച്ച് കസഫബ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമനായബ ലപനാതുമരനാമത്തച്ച് വകുപ്പെബനച്ച്

3,45,000/-  രൂപ  അനവദബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  വനാഹന

ലലഡ്രെെവര്മനാര്ക്കുലാം  ലലഡ്രെെവബലാംഗച്ച്  സ്കൂള്  അദദനാപകേര്ക്കുമുള്ള  പരബശസ്പീലനലാം,

റസ്പീജബയണല് ടനാന്കസനാര്ട്ടച്ച്  ഓഫസ്പീസച്ച്,  കജനായബന്റെച്ച്  റസ്പീജബയണല് ടനാന്കസനാര്ട്ടച്ച്

ഓഫസ്പീസച്ച് മുകഖന സ്കൂള് വബദദനാര്തബകേള്ക്കുകവണബ നടത്തുന്ന കറനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ

പരബശസ്പീലനലാം തുടങ്ങബയവയനായബ കമനാകട്ടനാര് വനാഹന വകുപ്പെബനച്ച്  15  കകേനാടബ രൂപ

അനവദബക്കുന്നതുള്ലപ്പെലടയള്ള നബരവധബ പുതബയ പദതബകേള്ക്കച്ച് അകതനാറബറബ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന/കപനാലസ്പീസച്ച്  വകുപ്പുകേള്

പബഴയനായബ  ഈടനാക്കുന്ന  തുകേയലട  50  ശതമനാനവലാം  ഒറത്തവണ  വനാഹന

ലസസബല്  നബനലാം  ഈടനാക്കുന്ന  തുകേയമനാണച്ച്  അകതനാറബറബയലട  ഫണച്ച്

കസനാതലസനലാം   റസ്പീ-അകപ്രനാപ്രബകയഷന് മുകഖന ബഡ്ജറച്ച് വബഹബതമനായനാണച്ച്

ഈ തുകേ വകേയബരുത്തലപ്പെടുന്നലതനലാം കമല്പ്പെറഞ്ഞ  വബധമുളള  തുകേയബല്

ഇതുവലര  കറനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  അകതനാറബറബക്കച്ച്  173,12,00,000/-  രൂപ

അനവദബചബട്ടുലണനലാം   2007-ലല കകേരള കറനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ അകതനാറബറബ ആക്ടച്ച്

അനസരബചച്ച്   നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുളള ഫണച്ച്  വകേയബരുത്തുന്നതച്ച്
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ലപനാതുമരനാമത്തച്ച്  വകുപ്പെബനനാലണനലാം  ഇതുസലാംബനബചച്ച്  നബയമ  കഭദഗതബ

വരുകത്തണതുലണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  അപകേട  കമഖലകേളബല്

സ്ഥനാപബചബരബക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനരഹബതമനായ    സബ.സബ.ടബ.വബ.  കേദനാമറകേളുലട

അറകുറപ്പെണബകേള്  നടത്തനാനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

കറനാഡപകേടവമനായബ  ബനലപ്പെട്ടച്ച്    4,18,896  വനാഹന  ഉടമകേള്ലക്കതബലര

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം  ജവപ്പെബന്  മണ്ഡലത്തബലല  യനാത്രനാകക്ലശലാം

ഉള്ലപ്പെലടയള്ളവ പരബഹരബക്കനാനനായബ സമര്പ്പെബച കപ്രനാജക്ടച്ച്   കറനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ

അകതനാറബറബയലട  പരബഗണനയബല്  ലകേനാണ്ടുവരുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  കകേന നബയമത്തബലന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല് അനധബകൃത

പനാര്ക്കബലാംഗബലനതബലര  ലപനാതുമരനാമത്തച്ച്  /  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  വകുപ്പുകേള്

സലാംയക പരബപനാടബകേള് ആവബഷ്കരബചച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

3092  മുതല് 3382 വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  175  എണ്ണത്തബനലാം ബനലപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


