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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ്  2,  ചചഭാവ

വഭാലലലാം 166]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                       [നമ്പര് 4

നനിയമസഭ   2017  കമയയ്  മഭാസലാം  2-ാം  തതീയതനി  ചചഭാവഭാഴ്ച  രഭാവനിചല  8.30-നയ്
ബഹുമഭാനചപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചര്ന.

I  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കയ്  അനുവദനിക്കചപട  കചഭാദലങ്ങളുചട  പടനികേയനിചല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(കചഭാകദലഭാത്തരകവള ആരലാംഭനിചകപഭാള സതീതത്വചത്ത അപമഭാനനിക്കുന്ന തരത്തനില്
പ്രസഭാവന  നടത്തനിയ  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി,  ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനി  രഭാജനി
വയ്ക്കണചമന്നഭാവശലചപടയ്  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  അല്പസമയലാം  ബഭാനര്  ഉയര്ത്തനിപനിടനിചയ്
മുദഭാവഭാകേലലാം വനിളനിക്കുകേയുണഭായനി.)

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.....ഒഭാര്ഡര്..... കചഭാദലലാം (*121)

കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനി

1 (*121) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്   :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്   :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്:  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ ;

(എ) കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുള്ള വകുപയ്  215  എ, 215  ബനി, 215  സനി എന്നനിവ
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമലാം  നടപനിലഭാകക്കണ  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട
ബഭാധലതയ്ക്കയ് എനയ് മഭാറമുണഭാക്കുചമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കലഭാകേയ്  സഭ  പഭാസഭാക്കനിയ  കഭദഗതനി  ബനിലനിചല  66,  67  വകുപ്പുകേള
പ്രകേഭാരലാം  യഭാതഭാചരക്കയ്  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  ചപര്മനിറനിലഭാചത  ഓടഭാചമന്ന  സനിതനി
സലാംജഭാതമഭാകുകമഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുചട  എതനിര്പനിചന  അവഗണനിചയ്  അശഭാസതീയവലാം
കദഭാഹകേരവമഭായ  നനിരവധനി  വലവസകേള  ഉളചക്കഭാള്ളുന്ന  കഭദഗതനികേകളഭാടയ്  മുന്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിലപഭാടയ്  വലക്തമഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ;  ഇതയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന
അറനിയനിചനിരുകന്നഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി): സര്,

(എ)  ഉണയ്.  കലഭാകേയ് സഭ പഭാസഭാക്കനിയ 2016-ചല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന
(കഭദഗതനി)  ബനിലനില് പ്രധഭാനമഭായുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന മഭാറങ്ങള ഇനനി  പറയുലാം  പ്രകേഭാരമഭാണയ്.
നനിലവനില്  ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  ചചലസന്സനിനഭായനി  ഒരു  വലക്തനി  അകപക്ഷനികക്കണതയ്
അയഭാളുചട തഭാമസസലചത്ത ഓഫതീസനികലഭാ അചലങനില് ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് പരനിശതീലനലാം
കനടുന്ന സ്കൂള സനിതനി  ചചയ്യുന്ന ഓഫതീസയ്  പരനിധനിയനികലഭാ  ആയനിരനികക്കണതഭാണയ്.
ഇചതഭാഴെനിവഭാക്കനി ഒരു വലക്തനിക്കയ് ഏതയ് ഓഫതീസനിലലാം അകപക്ഷ നല്കേഭാവന്നതഭാണയ്.
ബഭാഡ്ജയ് ലഭനിക്കണചമങനില് നനിലവനില് 8-ാം കഭാസയ് ജയനിചനിരനികക്കണതഭാണയ്.  ഇഇ
വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  ചടസനില്  മൂന്നയ്  പ്രഭാവശലലാം  പരഭാജയചപട
വലക്തനി  അടുത്ത  ചടസനിനയ്  മുന്പഭായനി  ചറമഡനിയല്  ചട്രെയനിനനിലാംഗയ്  കനടനിയനിരനികക്കണതഭാണയ്.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  പരനിശതീലന  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  അക്രഡനികറഷന്
നല്കുന്നതഭാണയ്.   ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  ചചലസന്സുകേളുചട കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണയ്.
നനിലവനില് കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞ ചചലസന്സയ് പുതുക്കുന്നതനിനയ് അഞയ് വര്ഷലാം വചര
എനള്ളതയ്  ഒരു  വര്ഷമഭായനി  ചുരുക്കനി.( ..… ബഹളലാം.......)  തഭാമസ/കജഭാലനി  സലത്തനിനു
പുറത്തയ്  ഏതയ്  ഒഭാഫതീസനിലലാം  വഭാഹന രജനികസ്ട്രേഷനയ്  അകപക്ഷ നല്കേഭാന് കേഴെനിയുലാം.
വഭാഹന  ഡതീലര്ക്കയ്  രജനികസ്ട്രേഷന്  നമ്പര്  ഇലഭാചത  വഭാഹനലാം  ചചകേമഭാറഭാനഭാകേനില.
പുതനിയ  വഭാഹന  രജനികസ്ട്രേഷന്  ആവശലത്തനിനഭായനി  ഓഫതീസനില്  പരനികശഭാധനയ്ക്കയ്
ഹഭാജരഭാകക്കണതനില.  വഭാഹന നനിര്മ്മേഭാതഭാവയ് വഭാഹനങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണ കുറവകേള
പരനിഹരനിക്കഭാന് ബഭാധലസനഭാണയ്.  1-10-2018  മുതല് കേമ്പമ്പ്യൂടചചറസ്ഡയ്  ചടസനിലാംഗയ്
കസഷനുകേളനില്  മഭാതമഭായനിരനിക്കുലാം  ഫനിറയ്നസനിനുള്ള  വഭാഹന  പരനികശഭാധന.
( ..… ബഹളലാം.......)

വനിവനിധ  യഭാതഭാമഭാര്ഗ്ഗങ്ങചള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനഭായനി  നഭാഷണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്കടഷന്
കപഭാളനിസനി  സത്വകേഭാരലകമഖലയനില്  അചലങനില്  പബനികേയ്-ചചപ്രവറയ്  സഹകേരണകത്തഭാചട
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്  ലഭാസയ്  ചചമല്  കേണകനിവനിറനി,  ഗഭാമതീണ  യഭാതകേള,
കറഭാഡയ്  കസഫനി,  മലനിനതീകേരണലാം,  ട്രെഭാഫനികേയ്  കബഭാക്കുകേള  ഒഴെനിവഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയ
ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  ചപര്മനിറയ്  കേണതീഷനുകേളനില്  ഇളവയ്  നല്കേഭാനഭാവന്നതഭാണയ്.
കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്  ട്രെഭാന്കസഭാര്കടഷന്  സതീലാം  നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
ഓണ്ചചലന് ടഭാകനി സര്വതീസുകേചള നനിയമപരനിധനിയനില് ചകേഭാണ്ടുവരുലാം.( ..… ബഹളലാം.......)
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നഭാലവയസനിനയ് മുകേളനിലള്ള ഇരുചക്രയഭാതനികേര് ചഹല്ചമറയ് ധരനിചനിരനിക്കണലാം.
മദലപനിചയ്  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നവരുചടയുലാം  അമനിത  കവഗതയനില്  വഭാഹനകമഭാടനി
ക്കുന്നവരുചടയുലാം തുടര്  കുറകൃതലങ്ങളക്കയ്  ചചലസന്സയ്  റദ്ദേഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  അപകേടങ്ങളനില്  രക്ഷകേരഭാവന്നവര്ക്കയ്  നനിയമ  പരനിരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനണയ്.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  തലങ്ങളനില്  കറഭാഡയ്  കസഫനി  കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കുലാം.( ..… ബഹളലാം.......)

വഭാഹനഭാപകേട മരണത്തനില് ഇന്ഷത്വറന്സയ്  കേമ്പനനി അഞയ് ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
ഗുരുതര പരനിക്കനിനയ്  2.5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം നല്കുലാം.  ഹനിറയ് ആന്റെയ് റണ് കകേസ്സുകേളനിലലാം
കഗഭാളഡന് അവറനിചല സഇജനല ചനികേനിത്സ എന്നനിവയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിയമലാം
ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതഭാണയ്.  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവര്  വഭാഹനകമഭാടനിചഭാല്  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലാം
നനിയമനടപടനികേളക്കയ് വനികധയരഭാകുലാം,  നനിയമലലാംഘനങ്ങളുചട പനിഴെ വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്
ഇവയഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമ  കഭദഗതനികേളനില്  ഉളചപടനിരനിക്കുന്നതയ്.
( ..… ബഹളലാം.......)

(ബനി) പുതനിയതഭായനി ഉളചപടുത്തനിയ വകുപയ് 215 (എ) നനിയമപ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര-
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്  അവയുചട  അധനികേഭാരലാം  വലക്തനികേളകക്കഭാ  വലക്തനികേളുചട
കൂടങ്ങളകക്കഭാ  ആയനി  ചഡലനികഗറയ്  ചചയഭാവന്നതുലാം  അവര്ക്കയ്  അത്തരലാം  അധനികേഭാരങ്ങള
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവന്നതുമഭാണയ്.  215  (ബനി)  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഇഇ  വനിഷയത്തനില്  ചടങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനഭാണയ്.

അകപക്ഷകേള  നല്കേഭാനുലാം  അകപക്ഷകേളുചട  ഫതീസനിനുലാം  ഇലകകഭാണനികേയ്  രതീതനികേള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാചണനലാം  215(ബനി)  (2)(എ)  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന.
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട കയഭാഗലതകേള സലാംബനനിചഭാണയ് 215
(ബനി)  (2)  (ബനി)  വനിശദതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്
നനിയമങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാചമനലാം സൂചനിപനിചനിട്ടുണയ്.( ..… ബഹളലാം.......)

ഇക്കഭാരലത്തനില് കലഭാകേയ് സഭ പഭാസഭാക്കനിയ ബനില് മഭാതമഭാണയ് പുറത്തുവന്നനിട്ടുള്ളതയ്. ഈ
ബനില്  ഇനനി  രഭാജലസഭ  കൂടനി  പഭാസഭാക്കനി  രഭാഷ്ട്രപതനിയുചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച
കേഴെനികഞ്ഞ കഭദഗതനി ചചയ്ത ആകയ് നനിലവനില് വരനികേയുള. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം തുടര്ന്നയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം ചടങ്ങള നനിര്മ്മേനിചകേഴെനിഞ്ഞഭാല് മഭാതകമ ഈ വനിഷയത്തനില്
കൂടുതല് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാവകേയുള.

(സനി)  കഭദഗതനി ബനിലനിചല  66,  67  വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം ചപര്മനിറനിലഭാചത ഓടഭാചമന്ന
സനിതനി  സലാംജഭാതമഭാകേനില.  എന്നഭാല്  മൂലനനിയമത്തനിചല  വകുപയ്  66-ചന്റെ  കഭദഗതനിയഭായനി
വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  ചപര്മനിറനിനയ്  പുറചമ  ചചലസന്സയ്  എചന്നഭാരു  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടനി
കഭദഗതനി ബനിലനില് വനിവരനിക്കുനണയ്.  വകുപയ്  67-ചന്റെ കഭദഗതനിയനിചല വലവസകേള
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പ്രകേഭാരലാം ലഭാസയ് ചചമല്  ഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനലാം, ഗഭാമതീണ യഭാത, ട്രെഭാഫനികേയ് കുരുക്കയ്
ഒഴെനിവഭാക്കല്,  നഗരയഭാതഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം,  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷ,  ഗതഭാഗത  സഇകേരലങ്ങളുചട
കൃതലമഭായ ഉപകയഭാഗലാം, സഭാമ്പത്തനികേ സഇകേരലങ്ങളുചട വനികേസനലാം, യഭാതഭാ സഇകേരല
വര്ദനവകേള,  പ്രകൃതനി  സലാംരക്ഷണലാം,  ഇനന ഉപകയഭാഗലാം,  ജതീവനിത  നനിലവഭാരമുയര്ത്തല്,
വനിവനിധ യഭാതഭാസഇകേരലങ്ങളുചട ഒരുമനിപനിക്കല് എന്നനിവയ്ക്കഭായനി സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്
ചടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാകുലാം.  ഇത്തരലാം വഭാഹനങ്ങളക്കയ് ചപര്മനികറഭാ ചചലസന്കസഭാ
ആവശലമഭാചണന്നയ്  തചന്നയഭാണയ്  കേഭാണുന്നതയ്.  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയ  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന നനിയമലാം പ്രഭാബലലത്തനില് വന്നയ്  ചടങ്ങള കൂടനി  രൂപതീകൃതമഭായതനിനുകശഷലാം
മഭാതകമ ഈ വനിഷയത്തനില് കൂടുതല് വലക്തതയുണഭാവകേയുള.( ..… ബഹളലാം.......)

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭാക്കനിയ  2014-ചല  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ബനിലനില്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനികചക്കഭാവന്ന  വലവസകേള  സലാംബനനിച
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനികയഭാജനിപയ്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന  അറനിയനിചനിരുന.
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പ്രസ്തുത  ബനിലനിചല
വലവസകേളചക്കതനിചര ശക്തമഭായ വനികയഭാജനിപയ് കരഖചപടുത്തനി.  സലാംസഭാനങ്ങളുചട
എതനിര്പനിചനത്തുടര്ന്നയ്  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ബനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പഭാര്ലചമന്റെനില്
അവതരനിപനിചനില.  ഇകപഭാഴെചത്ത  നനിയമത്തനിചല കദഭാഷകേരമഭായ വലവസകേള ഈ
സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. ( ..… ബഹളലാം.......)

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ് (ശതീ  .   രകമശയ് ചചന്നനിത്തല): സര്, കകേരള ചചഹകക്കഭാടതനി
അതതീവ ഗഇരവതരമഭായ പരഭാമര്ശമഭാണയ്  നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  പഭാര്ടനിക്കയ്  അനഭനിമതനഭായ
ഒരു വലക്തനി എങ്ങചന  സര്ക്കഭാരനിനുലാം ജനങ്ങളക്കുലാം അഭനിമതനഭാകുലാം?   സതീതത്വചത്ത
അപമഭാനനിച മനനിയുചട നടപടനിയനില് പ്രതനികഷധനിചയ്  ഇഇ സഭയനില് അകദ്ദേഹചത്ത
ബഹനിഷ്കരനിക്കഭാന്  ഞങ്ങള  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  സഭയ്ക്കയ്  പുറത്തയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.
ശക്തമഭായ  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുലാം.  ഇഇ  കകേസനില്  കകേഭാണ്ഗസയ്
പഭാര്ലചമന്റെറനി  പഭാര്ടനി  ചസക്രടറനി  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസയ്  ഒരു പ്രകതലകേ  ഹര്ജനി
ചചഹകക്കഭാടതനിയനില് ചകേഭാടുക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. നനിരവധനി ജനകേതീയ പ്രശ്നങ്ങള
സഭയനില് ഉന്നയനികക്കണതുള്ളതുചകേഭാണയ് സഭഭാനടപടനികേള സലാംഭനിപനിക്കഭാന് ഞങ്ങള
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജയ്:  സര്,  കഭദഗതനി വരുത്തനിയ കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനിയമലാം പ്രഭാബലലത്തനില് വന്നനിടനിചലങനിലലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഏതയ് വനികധനയുലാം ഇതയ്
നനിയമമഭാക്കഭാനുള്ള  ശമത്തനിലഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര  മനനി  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  കമഖലചയ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
സത്വകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കഭാനുള്ള ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  മുകന്നഭാട്ടു കപഭാകുകേയഭാണയ്.  ആകഗഭാള
കുത്തകേകേളക്കുലാം സത്വകേഭാരല കമഖലകേളക്കുലാം ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ് കമഖലചയ അടനിയറ വയകേയഭാണയ്.
വഭാഹനലാം  വഭാങ്ങുന്നതുമഭായനി  ബനചപടയ്  കകേഭാടയത്തയ്  ഒരു  സലാംഭവമുണഭായനി.  പഴെയ
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കമഭാഡല്  വഭാഹനലാം  പുതനിയതഭാചണന്നയ്  കേഭാണനിചയ്  ഒരഭാളക്കയ്  ചകേഭാടുത്തതനിലൂചട  ആ
ഡതീലറുചട  കട്രെഡയ് സര്ടനിഫനിക്കറയ്  തചന്ന റദ്ദേഭാക്കനി.  ഇഇ നനിയമലാം നനിലവനില് വന്നഭാല്
ഡതീലര്മഭാര്  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടത്തുകമ്പഭാള  വലനിയ  രതീതനിയനിലള്ള  കേബളനിപനിക്കലണഭാകേഭാന്
സഭാദലതയുണയ്.   ഇഇ ആശങ ഏതു രതീതനിയനില് പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണയ്  സലാംസഭാനലാം
ആഗഹനിക്കുന്നതയ്?

ശതീ  .    കതഭാമസയ് ചഭാണനി:  സര്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന എലഭാ  നനിയമങ്ങളുലാം
കുത്തകേകേചള  ലക്ഷലലാം  വചചകേഭാണ്ടുലാം  അവര്ക്കയ്  അനുകൂലമഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാചണന്നയ്
എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  അതുചകേഭാണയ്  ആ  നനിയമലാം  ഇനലന്  പ്രസനിഡന്റെയ്  ഒപ്പുവചയ്
ചടങ്ങളുണഭാക്കനി  വന്നഭാല്  മഭാതകമ  നമ്മുചട  പ്രതനികഷധലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന
അറനിയനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ്: സര്,  ചപര്മനിറയ് കവണചമന്നയ് പറയുനചണങനിലലാം
അതുസലാംബനനിചയ് വലക്തതയനില.  ഒരു സനിലാംഗനിള ചപര്മനിറയ്  എടുക്കുകേയഭാചണങനില്
കകേരളത്തനില്  എവനിചട  കവണചമങനിലലാം  ഏതയ്  സമയത്തുലാം  ബസയ്  ഓടനിക്കഭാവന്ന
സഭാഹചരലമുണയ്. ഇതയ് നനിയമമഭാകുകേയഭാചണങനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്ന സഭാഹചരലമുണഭാകുലാം.  ഇതനിചന നമുക്കയ്  ശക്തമഭായനി  കനരനികടണതുണയ്.
ഇതുസലാംബനനിചള്ള ആകലഭാചനകേള സര്ക്കഭാര് നടത്തുനകണഭാ?

ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി: സര്, കനരചത്ത ചപര്മനിറയ് മതനിയഭായനിരുന.  ഇകപഭാള
ചപര്മനിറനികനഭാചടഭാപലാം  ചചലസന്സുലാം  ഇലാംപനിചമന്റെയ്  ചചയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതയ്
ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞതുകപഭാചല  തതീര്ചയഭായുലാം  വലനിയ  പ്രതനിസനനി
സൃഷനിക്കുന്നതഭാണയ്;   ഒകരസമയത്തയ് ഒരു ചചലസന്സനില് രണ്ടു വണനികേള ഓടുന്ന
അവസയുമുണഭാകുലാം.  അതനിലള്ള  പ്രതനികഷധലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിചകേഴെനിഞ.

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്: സര്, ഇഇ നനിയമത്തനിചന്റെ ഉള്ളടക്കത്തനില്  സലാംസഭാനങ്ങളുചട

അധനികേഭാരലാം  കേവരുന്ന  കേടുത്ത  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  വനിരുദ  നടപടനികേളുണയ്.   ഉദഭാഹരണത്തനിനയ്,

ഫനിറയ്നസയ്  സര്ടനിഫനിക്കകറഭാ  മറയ്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേകളഭാ  എടുക്കഭാന്  കേഭാലതഭാമസലാം

വന്നഭാല് ഒരു  ദനിവസലാം  50 രൂപ ചചഫന് ഇഇടഭാക്കുകേയഭാണയ്. ഇത്തരലാം സലാംവനിധഭാനലാം

പഭാവചപട കമഭാകടഭാര് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുലാം.  അതുകപഭാചല

ഇന്ഷത്വറന്സയ് പ്രതീമനിയലാം തുകേ വന്കതഭാതനില് വര്ദനിപനിക്കുന്നതുകപഭാലള്ള ചതഭാഴെനിലഭാളനി വനിരുദ

നടപടനികേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ് പരനിമനിതനിയുചണങനിലലാം

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  തഭാല്പരലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്

നനിനചകേഭാണയ് എചനങനിലലാം ചചയഭാന് സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    കതഭാമസയ്  ചഭാണനി:  സര്,  ഈ  നനിയമത്തനിചന്റെ  അനനിമരൂപലാം  തയഭാറഭായനിടനില.
ഇതനിനകേത്തയ്  ചനില  നല  കേഭാരലങ്ങളുമുണയ്.  വഭാഹന  രജനികസ്ട്രേഷനുകവണനി  കജഭാലനി
സലത്തനിനയ് പുറത്തയ് ഏതയ് ഒഭാഫതീസനിലലാം അകപക്ഷ നല്കേഭാന് കേഴെനിയുലാം.  വഭാഹന
ഡതീലര്ക്കയ് രജനികസ്ട്രേഷന് നമ്പരനിലഭാചത വഭാഹനലാം ചചകേമഭാറഭാനഭാകുകേയുമനില,  പുതനിയ
വഭാഹനലാം  രജനികസ്ട്രേഷന്  സമയത്തയ്  ഓഫതീസനില്  പരനികശഭാധനയ്ക്കയ്  ഹഭാജരഭാകക്കണതുമനില.
വഭാഹന  നനിര്മ്മേഭാതഭാവയ്  വഭാഹനങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണക്കുറവകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന്
ബഭാധലസനഭാണയ്.  1-10-2018-മുതല് കേലാംപമ്പ്യൂടചചറസ്ഡയ് ചടസനിലാംഗയ് കസഷനുകേളനില്
മഭാതമഭായനിരനിക്കുലാം  ഫനിറയ്നസനിനുള്ള  വഭാഹന  പരനികശഭാധന.  ചനില  നല കേഭാരലങ്ങളുചണങനിലലാം
ചതഭാഴെനിലഭാളനി  വനിരുദ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  കുത്തകേകേചള  ലക്ഷലലാംവചമഭാണയ്  ഇഇ  നനിയമലാം
ചകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നചതന്നതുലാം  ഒറ  കനഭാടത്തനിലചണങനിലലാം,  ഇതയ്  രഭാജലസഭ
പഭാസഭാക്കനി,  ഇനലന് പ്രസനിഡന്റെയ് ഒപ്പുവചയ് ചടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതുവചര നമുക്കയ്
യഭാചതഭാനലാം   പറയഭാന് നനിവൃത്തനിയനില.  നനിയമലാം പൂര്ണ്ണരൂപത്തനിലഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്
കകേരളത്തനിചന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം കകേന്ദ്രചത്ത അറനിയനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര്:  സര്,  നനിരവധനി  പ്രവഭാസനികേള  കജഭാലനിയനില്നനിന്നയ്
നനിര്ബനനിത  സഭാഹചരലത്തനില്  പനിരനിചവനിടചപടയ്  നഭാടനില്  തനിരനിചചത്തുനണയ്.  ഏറവലാം
കൂടുതല് പ്രവഭാസനികേളുള്ള ഒരു ജനിലയഭാണയ് മലപ്പുറലാം. അവര് നഭാടനില് വന്നതനിനുകശഷലാം
സത്വയലാംചതഭാഴെനില്  എന്ന  നനിലയ്ക്കയ്  സത്വനമഭായനി  ഓകടഭാറനിക്ഷ  വഭാങ്ങനി  ഓടനിക്കഭാന്
ശമനിക്കഭാറുണയ്.  എന്നഭാല്  നനിലമ്പൂരനില്  ഒരു  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുലാം  ചപര്മനിറയ്  ചകേഭാടുക്കഭാറനില.
ഇതറനിയഭാചത  കേടലാം  വഭാങ്ങനി  വഭാഹനലാം  വഭാങ്ങനിയ  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  അതയ്  ഓടനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്ത സനിതനിയഭാണയ്.  ധഭാരഭാളലാം കേള്ള ടഭാകനികേളുലാം ഓടഭാറുണയ്.  ഈ സഭാഹചരലത്തനില്
പ്രവഭാസനികേള  വഭാങ്ങനിയ  ഓകടഭാറനിക്ഷകേളക്കയ്  ചപര്മനിറയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കതഭാമസയ്  ചഭാണനി:   സര്, സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ അവകേഭാശലാം ഹനനിക്കുന്ന
വനിധത്തനിലഭാണയ്  കകേന്ദ്രലാം  നനിയമലാം  ചകേഭാണ്ടുവന്നചതന്നയ്  കതഭാനന്നനില.   ചചലസന്ചസടുത്തയ്
അഞയ് വര്ഷത്തനിനകേലാം പുതുക്കണചമന്നഭായനിരുന  കനരചത്തയുള്ള നനിയമലാം. എന്നഭാല്
പുതനിയ നനിയമത്തനില് അതയ് ഒരു വര്ഷമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കുറചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
അകതറവലാം കൂടുതല് ബഭാധനിചനിരനിക്കുന്നതയ് പ്രവഭാസനികേചളയഭാണയ്.  ചചലസന്സയ് തതീരുന്ന മുറയ്ക്കയ്
പുതുക്കഭാന് അവര്ക്കയ് സഭാധനിക്കനില.  അത്തരചമഭാരു പ്രശ്നലാം ഇതനിലണയ്. തതീര്ചയഭായുലാം
ഇക്കഭാരലലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് ശമനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്:  സര്,  സലാംസഭാനത്തയ്  പല ജനിലകേളനിലലാം  സത്വകേഭാരല
വഭാഹനങ്ങള  സര്വതീസയ്  നടത്തുനണയ്.  എന്നഭാല്  ഈ  സത്വകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളനില്  പലതുലാം
ടനിക്കറയ്  നല്കേഭാറനില.  ചകേഭാടുക്കുന്ന  ടനിക്കറ്റുകേളഭാചണങനില്  അഞയ്  ഇഞലാം  ആറനിഞലാം
വലനിപത്തനിലള്ളതഭാണയ്.  അതുകേഭാരണലാം സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ് കസജയ് മഭാറചത്തക്കുറനിചയ്
മനസനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നനില.  ഇക്കഭാരലത്തനില് കേര്ശനമഭായ ഒരനിടചപടല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    കതഭാമസയ് ചഭാണനി:  സര്,  ഇതയ് തതീര്ചയഭായുലാം നചലഭാരു നനിര്കദ്ദേശമഭാണയ്.
ഇക്കഭാരലലാം  അടനിയനരമഭായനി  ഗതഭാഗത  വകുപനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടുത്തനി  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ്:  സര്,  അപകേടങ്ങളനില് പരനിക്കയ്  പറ്റുന്നവര്ക്കുലാം
മരണചപടുന്നവരുചട  ആശനിതര്ക്കുലാം  അര്ഹമഭായ  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
വളചരകയചറ  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന.  ചചട്രെബമ്പ്യൂണലകേളനില്  കകേസുകേള  ചകേടനിക്കനിടക്കുന;
കകേസുകേളനില്  തതീര്പ്പുണഭായഭാല്ത്തചന്ന  വനിധനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുന.  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  മനുഷലതത്വപരമഭായ  സമതീപനലാം  കവണലാം.   അപകേടത്തനില്
ഗുരുതരമഭായനി പരനിക്കയ് പറ്റുന്നവര്ക്കയ് സമയബനനിതമഭായനി നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി അടനിയനരമഭായനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കതഭാമസയ് ചഭാണനി:  സര്,  വഭാഹനഭാപകേടത്തനില്  മരണചപടഭാല്  അഞലക്ഷലാം
രൂപയുലാം ഗുരുതര പരനിക്കനിനയ് രണരലക്ഷലാം രൂപയുമഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുചണന്നയ് കകേന്ദ്ര
കഭദഗതനി  നനിയമത്തനില് പ്രകതലകേലാം  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  തതീര്ചയഭായുലാം  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാലാം.  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതനിനുള്ള  കേഭാരണചമനഭാചണന്നയ്  ഞഭാനനിതുവചര
പഠനിചനിടനില.  പഠനിചകശഷലാം  കരഖഭാമൂലലാം  മറുപടനി  നല്കുന്നതഭാണയ്.  എലാം.എ.സനി.ടനി.
കകേഭാടതനിയനിചല  നടപടനിക്രമങ്ങളഭായനിരനിക്കഭാലാം  കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള  കേഭാരണലാം.
അചതങ്ങചന  മറനികേടക്കഭാചമന്നതനിചനക്കുറനിചയ്  ആകലഭാചനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    കജഭാണ്  ചഫര്ണഭാണസയ്:  സര്,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഇകപഭാള  കലഭാകേയ് സഭയനില്
അവതരനിപനിചയ്  പഭാസഭാക്കനിയ  ഇഇ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള,  വഭാഹനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
കേമ്പനനികേളക്കയ് മഭാതകമ ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് സ്കൂളുകേള നടത്തഭാന്  പഭാടുള എന്ന നനിയമലാം
വരഭാന് കപഭാകുകേയഭാണയ്.   ഇതയ്  കകേരളത്തനില് നനിലവനിലള്ള ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  സ്കൂളുകേചള
ബഭാധനിക്കുകേയുലാം  അവ  പൂട്ടുകേയുലാം  അവനിചട  പണനിചയടുക്കുന്ന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ചതഭാഴെനില്
നഷചപടുകേയുലാം ചചയ്യുന്ന അവസ വരുലാം.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന ഇതനിചനതനിരഭാചയഭാരു
നതീക്കമുണഭാകുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  വനിവരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന   അറനിയനിക്കഭാനുലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    കതഭാമസയ് ചഭാണനി: സര്, വഭാഹനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേമ്പനനികേളക്കഭാണയ്
ഇത്തരലാം  അധനികേഭാരലാം  നല്കുന്നചതന്നയ്   കതഭാനന്നനില.  ഞഭാന്  മനസനിലഭാക്കനിയതയ്,
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്ന ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  സ്കൂളുകേളനില് പഠനിചയ്  പഭാസഭായവര്ക്കയ്
ചചലസന്സയ് ചകേഭാടുക്കണചമന്നയ് ശനിപഭാര്ശ ചകേഭാടുത്തഭാല് ആര്.ടനി.ഒ.  അതയ് ചകേഭാടുക്കണചമന്ന
ഒരു  കഭദഗതനി  ഇഇ  നനിയമത്തനിലണയ്.  വഭാഹനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  ചകേഭാടുക്കഭാചമന്നതയ്
കേണനിടനില.  തതീര്ചയഭായുലാം  അക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  അകങ്ങയ്ക്കയ്  കരഖഭാമൂലലാം
മറുപടനി നല്കേഭാലാം.
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇതനിചല  പ്രധഭാന  പ്രശ്നലാം,  ഇഇ
നനിയമചത്തക്കുറനിചയ്  പഠനിചയ്  അതയ്  കകേരളത്തനിനുണഭാക്കുന്ന  കദഭാഷലാം  മനസനിലഭാക്കനി
നടപടനിചയടുക്കണചമനള്ളതഭാണയ്.  മനനിസഭകേളുലാം  മനനിമഭാരുലാം  മഭാറനിചയങനിലലാം
കകേരളത്തനിചന്റെ സഭാന്ഡയ് ഒനതചന്നയഭാചണന്നഭാണയ് അങ്ങയുചട മറുപടനിയനില്നനിനലാം
വലക്തമഭാകുന്നതയ്.  ടഭാകയ് കേളകയ് ചചയ്യുന്നതയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനഭാണയ്  ചകേഭാടുകക്കണനി
വരുന്നതയ്. സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വനിഹനിതലാം  ആകളഭാഹരനി രൂപത്തനില്  വരനികേകയയുള്ളു.
ഇഇ നനിയമലാം പഭാസഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല് കകേരളത്തനിചല മുഴുവന് ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് സ്കൂളുകേളുലാം
നനിര്കത്തണനിവരുചമന്നഭാണയ്  ഇകപഭാള  പറയുന്നതയ്.   അകതഭാചടഭാപലാം   ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്
ചചലസന്സയ്  ചകേഭാടുക്കുന്ന  സനിസലാം  തചന്ന  മഭാറുകേയഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ബഹുമഭാനചപട നനിതനിന് ഗഡ്കേരനി വനിളനിച കചര്ത്ത എടയ് ചര്ചയനില്
പചങടുത്തയഭാളഭാണയ്  ഞഭാന്.  ഇതയ്  വളചര  പ്രധഭാനചപട  പ്രശ്നമഭാണയ്.  ബനി.ചജ.പനി.
ഭരനിക്കുന്ന സലാംസഭാനങ്ങളകപഭാലലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഈ നനിയമകത്തഭാടയ് കയഭാജനിക്കുന്നനില.
ഇകപഭാള പഭാര്ലചമന്റെനില് പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ഇഇ ബനില്  രഭാജലസഭയനില് ചറസനിസയ്
ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  പരനിശമത്തനില്  കകേരളലാം  ലതീഡര്ഷനിചപടുക്കുകമഭാ;  കകേരളത്തനിചന്റെ
ഇകപഭാഴെചത്ത സനനിഗയ് ദഭാവസ ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കതഭാമസയ് ചഭാണനി:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം അങ്ങയുചട അഭനിപ്രഭായകത്തഭാടയ്
ഞഭാന് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കയഭാജനിക്കുന.  ആവശലമനിലഭാത്ത കഭദഗതനികേള രഭാജലസഭയനില്
പഭാസഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്  കൂടഭായ  യതലാം  കവണലാം.  അതനിനയ്  മുന്കേചയടുകക്കണതയ്  ഞങ്ങളല,
കകേഭാണ്ഗസഭാണയ്.  തതീര്ചയഭായുലാം എചന്റെ പഭാര്ടനിയുചട കനതൃതത്വചത്തക്കൂടനി അറനിയനിചയ്
ഇക്കഭാരലത്തനില് എനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാചമന്നയ് ആകലഭാചനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്: സര്, കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പഭാസഭാക്കനിയ ഇഇ നനിയമലാം
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  വളചരകയചറ  കദഭാഷലാം  ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.  ഇതനില്  ചതഭാഴെനില്
കദഭാഹപരമഭായനിട്ടുള്ള  ഒകടചറ കേഭാരലങ്ങളുണയ്.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
അധനികേഭാരചത്തത്തചന്ന കചഭാദലലാം ചചയ്യുന്നതഭാണനിതയ്.  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വരുമഭാനലാം
കകേന്ദ്രത്തനികലയ്ക്കയ്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  വണനികേളക്കയ്  ഫനിറയ്നസയ്  ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ്   അതഭാതയ്
കേമ്പനനികേചളയഭാണയ് ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ചചറുകേനിട കമഭാകടഭാര് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളയുലാം
വര്ക്കയ്കഷഭാപ്പുകേചളയുലാം  ബഭാധനിക്കുന്ന  ഇഇ  നനിയമലാം  നനിരവധനിയഭാളുകേളുചട  ചതഭാഴെനില്
പ്രശ്നമഭാണയ്.  കകേരളത്തനിനയ്  കദഭാഷലാം വരുന്ന ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങചള  അനുകൂലനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്
ശക്തമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കതഭാമസയ്  ചഭാണനി:  സര്,  ഇഇ  നനിയമലാം  രഭാജലസഭയനില്  പഭാസഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്
അചലങനില് ആവശലമനിലഭാത്ത കേഭാരലങ്ങളനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന്  കൂടഭായനി യതനിക്കഭാന്
മുന്കേചയടുക്കുന്നതഭാണയ്.
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ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  അങ്ങയ്  ആദലലാം  സൂചനിപനിചതയ്  ഇഇ  നനിയമലാം
രഭാജലസഭയനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പ്രതനികഷധലാം  അറനിയനിക്കഭാചമന്നഭാണയ്.  എന്നഭാല്  ഇകപഭാള
രഭാജലസഭയനില് എത്തുന്നതനിനുമുമ്പയ്  അറനിയനിക്കഭാചമന്നയ്  പറഞ.  ഇതയ്  രഭാജലസഭ പഭാസഭാക്കനി
നനിയമമഭായഭാല്  ഒരു  വനിധത്തനിലള്ള  പ്രതനികഷധത്തനിനുലാം  പ്രസക്തനിയുണഭാകേനില.   അതനിനഭാല്
രഭാജലസഭയനികലയ്ചക്കത്തുന്നതനിനയ്  മുമ്പയ്  സര്വകേക്ഷനി സലാംഘചത്ത അയചയ്     ചടങ്ങളനിചല
കഭദഗതനികേളനില്  മഭാറലാം  അനനിവഭാരലമഭാചണന്നയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചനയുലാം  കകേന്ദ്രമനനിചയയുലാം
കബഭാധലചപടുത്തഭാന് അങ്ങയ്  മുന്കേചയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കതഭാമസയ്  ചഭാണനി:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം  വളചര  നചലഭാരു  നനിര്കദ്ദേശമഭാണനിതയ്.
പ്രതനിപക്ഷത്തനിചന്റെ  പൂര്ണ്ണമഭായ സഹകേരണമുചണങനില് ഒരു ചഡലനികഗറയ്സയ്   ടതീലാം
കപഭായനി ഇതുമഭായനി ബനചപട കേഭാരലങ്ങള കബഭാധലചപടുത്തഭാലാം.

മനി  .    സതീക്കര്:  കകേന്ദ്ര  നനിയമത്തനിചന്റെ  അനനിമരൂപലാം   വരഭാത്തതനിനഭാല്
ദതീര്ഘമഭായ ചര്ചയ്ക്കയ് പ്രസക്തനിയനില.  

കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനിലണഭാക്കുന്ന ആഘഭാതലാം

2 (* 122) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി:  തഭാചഴെക്കഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്ന  കേഭാലഭാവസ  വലതനിയഭാനലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്
ഉണഭാക്കുന്ന ആഘഭാതലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിളനഭാശലാം ചകേഭാണ്ടുണഭാകുന്ന നഷപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനിച പുതുക്കനിയ വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിള നഭാശത്തനിനുള്ള ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനി കൂടഭാചത കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി
സമഗ  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)   ഉണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാം  കേഭാരണമുണഭായ
കേടുത്ത  വരളചയുലാം  ജലദഇര്ലഭലവലാംമൂലലാം  വലഭാപകേമഭായ  കൃഷനിനഭാശമഭാണുണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.
സലാംസഭാനത്തയ്  വരളചമൂലലാം  724.5  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭായതഭായനിടഭാണയ്
പ്രഥമവനിവര റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഏകേകദശലാം  62897  കേര്ഷകേരുചട
41592.3 ചഹകര് കൃഷനിയഭാണയ് നശനിചതയ്. പചക്കറനി, ചനലയ്ല, വഭാഴെ, ചതങ്ങയ്, കുരുമുളകേയ്
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തുടങ്ങനിയ  വനിളകേളക്കഭാണയ്  വലഭാപകേനഭാശലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
സമ്പദ്ഘടനചയത്തചന്ന  ബഭാധനിചനിരനിക്കുന.  ഇതുമൂലലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുചട
ഉല്പഭാദനലാം കുറയുന്നതനിനഭാല് രൂക്ഷമഭായ വനിലക്കയറലാം ചപഭാതുജനങ്ങചള ദുരനിതത്തനി
ലഭാഴനിയനിട്ടുണയ്.  മഴെക്കുറവമൂലലാം മണ്ണനിചന്റെ അമഭാലാംശലാം കൂടനിയതയ്  ചനല്കൃഷനിചയ കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുലാം  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം നഷപരനിഹഭാര തുകേ വര്ദനിപനിചലാം സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പദതനി  പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  1995-നയ്  കശഷലാം  ആദലമഭായഭാണയ്
സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ് നഷപരനിഹഭാര തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന്നതയ്.

സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനിപ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിചല പ്രധഭാനചപട
25 കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളഭായ ചതങ്ങയ്, വഭാഴെ, റബ്ബര്, കുരുമുളകേയ്, കേമുകേയ്, ഏലലാം, കേശുമഭാവയ്,
വകേതചക്ക,  കേഭാപനി,  ഇഞനി,  കതയനില,  മരചതീനനി,  മഞ്ഞള,  ചകേഭാകക്കഭാ,  നനിലക്കടല,
എള്ളയ്,  പചക്കറനി,  ജഭാതനി,  ഗഭാമ,  ചവറനില,  പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള,  കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള
(കചന,  മധുരക്കനിഴെങ്ങയ്), കേരനിമ്പയ്,  പുകേയനില,  ചനലയ്ല  എന്നതീ വനിളകേചള ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

വരളച,  ചവള്ളചപഭാക്കലാം,  ഉരുളചപഭാടല്,  മണ്ണനിടനിചനില്,  ഭൂമനികുലക്കലാം/ഭൂകേമ്പലാം,
കേടലഭാക്രമണലാം,  ചുഴെലനിക്കഭാറയ്,  ചകേഭാടുങഭാറയ്,  ഇടനിമനിന്നല്,  കേഭാട്ടുതതീ  എന്നതീ  പ്രകൃതനി
കക്ഷഭാഭങ്ങളചകേഭാണ്ടുലാം വനലമൃഗങ്ങളുചട ആക്രമണലാംചകേഭാണ്ടുലാം ഉണഭാകുന്ന നഭാശനഷങ്ങളക്കഭാണയ്
പദതനിയുചട സലാംരക്ഷണലാം ലഭനിക്കുകേ.

കൂടഭാചത  കകേഭാളനനിലങ്ങള,  കുടനഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനിക്കയ്
കേതീടകരഭാഗബഭാധമൂലലാം ഉണഭാകുന്ന നഭാശനഷങ്ങളക്കുലാം ഈ പദതനിയുചട പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയനില് കചരുന്ന കേര്ഷകേര് സര്ക്കഭാര്
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന പ്രതീമനിയലാം തുകേ അടചനിരനികക്കണതഭാണയ്. പ്രതീമനിയലാം തുകേ അടച ദനിവസലാം മുതല്
7  ദനിവസങ്ങളക്കുകശഷലാം  മഭാതകമ  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനയ്  അര്ഹതയുണഭാവകേയുള.
വനിളകേളക്കുണഭാകുന്ന പൂര്ണ്ണനഭാശത്തനിനയ്  മഭാതകമ നഷ് ടപരനിഹഭാരത്തനിനയ്  അര്ഹത
യുണഭാവകേയുള.  ഭഭാഗനികേമഭായ നഷലാം കേണക്കഭാക്കുന്നതല.  അതലഭാഹനിതലാം സലാംഭവനിക്കുകമ്പഭാള
നഭാശനഷലാം പരമഭാവധനി കുറയന്നതനിനയ് സഭാധലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കണലാം.
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം  മൂലകമഭാ  വനലമൃഗങ്ങളുചട  ആക്രമണലാംമൂലകമഭാ  വനിളനഷലാം  സലാംഭവനിചഭാല്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  നനിശ്ചയനിച  നനിരക്കനിലലാം  നനിബനനകേളക്കുലാം  വനികധയമഭായനി
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  നല്കുന്നതഭാണയ്.  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  പ്രതീമനിയലാം  എന്നനിവ
സലാംബനനിച വനിശദമഭായ ഉത്തരവയ് അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി : സര്,    കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം അനരതീക്ഷ
ഉഇഷഭാവയ്  ഒരു  ശതമഭാനലാം കൂടുകമ്പഭാള ചനല്ലുല്പഭാദനലാം  ഏകേകദശലാം പത്തയ് ശതമഭാനലാം
കുറയുചമന്നഭാണയ് ശഭാസജ്ഞര് പറയുന്നതയ്.  സഭാധഭാരണ  ഓകരഭാ മഭാസവലാം  ശരഭാശരനി
ഒകരഭാലകയഭാ ഒരു പൂക്കുലകയഭാ ചതങ്ങനിലണഭാകുലാം. ഒഭാകരഭാ മഭാസവലാം പൂക്കുല  ഉണഭാകുന്നതനിനഭാല്
വര്ഷലാം മുഴുവന് വനിവനിധ വളര്ചയനിലള്ള കുലകേള ചതങ്ങനിലണഭാകുന്ന അവസയഭാണയ്
നനിലവനിലണഭായനിരുന്നതയ്.   പകക്ഷ  ഉല്പഭാദനലാം  കുറഞ്ഞതയ്  മഭാതമല,  ചതങ്ങുകേള
തചന്ന നശനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന അവസഭാവനികശഷമഭാണയ് ഇനള്ളതയ്.  കേഭാലഭാവസഭാ
വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം  വലനിയ നഷലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന കകേരളത്തനിചന്റെ സമ്പദ്ഘടനയനിചല
പ്രധഭാന കമഖലയഭായ  കേഭാര്ഷനികേകമഖലചയ സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് എസയ്.എ.പനി.സനി.സനി.
(കസറയ് ആക്ഷന് പഭാന് ഓണ്  ചചകമറയ് ചചയനിഞയ്)-യുചട  ഭഭാഗമഭായനി എചനങനിലലാം
ആക്ഷന്  പഭാന്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  അതയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  എചനങനിലലാം  പദതനികേള
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,   ഏറവമധനികേലാം വരളച  കനരചത്ത
പറഞ്ഞ  വനിളകേകളക്കഭാള  ചതങ്ങുകപഭാലള്ള  ദതീര്ഘകേഭാല  വനിളകേചള  കൂടുതലഭായനി
ബഭാധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതനിചന്റെ നഷലാം ഇഇ  സതീസണനിലല  അടുത്ത വര്ഷചത്ത
യതീല്ഡനിചനയഭാണയ് ബഭാധനിക്കുന്നതയ്.  ഇകപഭാള സലാംഭവനിചനിരനിക്കുന്ന ഗുരുതരമഭായനിട്ടുള്ള
നഷലാം  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കകേരളത്തനിചന്റെ സമ്പദ്ഘടനകയയുലാം കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലകയയുലാം  ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനിടഭാണയ്  കേഭാണുന്നതയ്.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  ഇതുസലാംബനനിച
ഒരു  ആക്ഷന്  പഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കേഭാലഭാവസയനില്
വനചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന നനിരനരമഭായ ഇഇ മഭാറലാം  കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേചള ഗുരുതരമഭായനി
ബഭാധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ചവള്ളത്തനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കുറചയ്  കൃഷനി  എങ്ങചന
നടത്തണചമചന്നഭാചക്കയുള്ള  വനിവനിധങ്ങളഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  കകേരളത്തനിചന്റെ
കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനത്തനിനനുസൃതമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലചയ  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന്
ആവശലമഭായ  പദതനി സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി:  സര്, സലാംസഭാനത്തയ് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചട വളര്ച
കുറഞവരനികേയഭാണയ്. 2012-13 -ല്  13.76  ശതമഭാനലാം  വളര്ചയുണഭായനിരുന്നതയ്  2013-14-ല്
12.9  ശതമഭാനമഭായുലാം  2014-15-ല്  11.6 ശതമഭാനമഭായുലാം  കുറഞ  എന്നഭാണയ്  കേണക്കുകേള
കേഭാണനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിചന്റെ  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനമഭാണയ്.
സലാംസഭാനത്തയ് എലഭാ വനിളകേളക്കുലാം ഇന്ഷത്വറന്സയ് പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കനിയ സര്ക്കഭാര്
നടപടനി  തതീര്ചയഭായുലാം  അഭനിനനനഭാര്ഹമഭാണയ്.  തങ്ങളുകടതലഭാത്ത  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇന്ഷത്വറന്സയ് രണയ്
വനിളകേളക്കയ് മഭാതമഭായനി ചുരുക്കനിയനിരനിക്കുന്നതഭായഭാണയ്  മനസനിലഭാക്കുന്നതയ്.  മുഴുവന്
വനിളകേളക്കുലാം  ഇഇ  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കത്തക്ക  നനിലയനിലള്ള  എചനങനിലലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രത്തനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ ?
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ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര് :സര്,  ഇവനിചട മൂനലാം നഭാലലാം തരത്തനിലള്ള
ഇന്ഷത്വറന്സയ്   ലഭലമഭാണയ്.  25  തരലാം വനിളകേളക്കയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം
കേനിട്ടുന്നതഭാണയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഇന്ഷത്വറന്സയ്.  പ്രതീമനിയലാം  തുകേ  ഈടഭാക്കുന്നതുലാം
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ ചകേഭാടുക്കുന്നതുലാം വളചര ലളനിതമഭായ രതീതനിയനിലഭാണയ്.  ചനലനിചന്റെ
പ്രതീമനിയലാം തുകേ 100  രൂപയഭാണയ്.  നൂറയ് രൂപ ചകേഭാടുത്തഭാല്  35000  രൂപ വചര ഒരു
ചഹകറനിനയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്  സലാംസഭാന  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സനിചന്റെ
പ്രകതലകേത.  പ്രധഭാനമനനിയുചട  പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.ചചവ. എന്ന പദതനി വനിളകേചള
അടനിസഭാനചപടുത്തനിയുള്ളതഭാണയ്.  ഇതയ്  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  പത്തനലാംതനിട    ജനിലകേളനില്
മഭാതമഭാണുള്ളതയ്.  ഇതയ്  ചനലയ്ല,  വഭാഴെ,  മരചതീനനി എന്നതീ വനിളകേളക്കയ്  മഭാതമഭാണയ്.  രണഭാമതയ്,
കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിതമഭായ ഇന്ഷത്വറന്സഭാണയ്.   അതയ്   ഓകരഭാ  ജനിലയലാം  വലതലസ
കക്രഭാപ്പുകേളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  കനഭാടനിചചഫ  ചചയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതുപ്രകേഭാരമുള്ള  നഷ
പരനിഹഭാരമഭാണയ്  അവര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളത്തനില്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പദതനിയനില് കചരുന്ന  ആളുകേളുചട എണ്ണലാം വളചര കുറവഭാണയ്. ആദലലാം പറഞ്ഞ yield
based  ആയനിട്ടുള്ള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയനില്  കചരുന്നതയ്  ബഭാങയ്  കലഭാണ്
എടുത്തവര്ക്കയ് മഭാതമഭായനി പരനിമനിതചപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. കലഭാണനി ഫഭാര്കമഴനിനയ്
മഭാതമഭായനി  പരനിമനിതചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  ഇഇ  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  സതീലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  നഭാഷണല്
കകേഭാണ്ഫറന്സനില്  വചയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലഭാ  കനഭാണ്  കലഭാണനി
ഫഭാര്കമഴെയ് സനിനുലാം  ചകേഭാടുക്കണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണ്ടുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  മചറലഭാ യതീല്ഡുകേളക്കുലാം  കലഭാണനി ആന്റെയ് കനഭാണ് കലഭാണനി
ആയനിട്ടുള്ളവര്ക്കുകൂടനി അതയ് ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്. ഇഇ ഇന്ഷത്വറന്സനില് കചരുന്നതനിനയ്
ചമഭാത്തലാം  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേയുചട  1.5  ശതമഭാനലാം  വചരയഭാണയ്  കേര്ഷകേന്
അടയ്കക്കണതയ്.  ബഭാക്കനി  വരുന്ന   തുകേ  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളഭാണയ്
അടയ്കക്കണതയ്.  ഇതനില്  പല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുള്ളതുചകേഭാണയ്,  യതീല്ഡയ്  കബസയ്
ആചണങനിലലാം കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിതമഭായനിട്ടുള്ള കലഭാണുകേളഭാചണങനിലലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ്
തുകേ കേനിട്ടുന്നതനിനയ്  വരുന്ന കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം  പല കൃഷനിക്കഭാരുലാം  ഇതനില് കചരഭാന്
മടനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇഇ വര്ഷലാം  കകേന്ദ്രസലാംഘലാം ഇവനിചട  വന്നയ് സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പദതനിയനിലലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  മറയ്  രണയ്  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയനിലലാം  കേര്ഷകേചര
കചര്ക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  വനിപുലമഭാചയഭാരു  കേലഭാമ്പയനിന് ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  കൃഷനിക്കഭാചര
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഏചതങനിലചമഭാരു  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയനില്  കചര്ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജനുകവണനി  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ്  എലാം  .    കതഭാമസയ്:  സര്,
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ വര്ദനിപനിക്കഭാന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  സത്വതീകേരനിച നടപടനിചയ നഭാടഭാചകേ
അനുകമഭാദനിക്കുകേയഭാണയ്. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനില് ഇന്നചലയുണഭായ കേഭാറനില് ആയനിര
ക്കണക്കനിനയ് വഭാഴെയുലാം  ചതങ്ങുലാം  ചനില  വതീടുകേളുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നശനിച.  അതനിനുള്ള
നഷപരനിഹഭാരലാം അടനിയനരമഭായനി ചകേഭാടുക്കഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണലാം. 2014-ല്
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വമ്പനിച  നഭാശനഷമുണഭായകപഭാള  നഭാലയ്  മനനിമഭാര്  കകേഭാടകഞരനി  പഞഭായത്തനില്
വന്നനിരുന.  അന്നയ് എലഭാ കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാചമന്നയ് പറഞ്ഞയ്  നഭാലയ്
മനനിമഭാരുലാം  പരലടനലാം  നടത്തനി കഫഭാകടഭാ  എടുത്തയ്  പതത്തനിലലാം  ചകേഭാടുത്തയ്  തനിരനിച
കപഭായനി.  നയഭാചചപസ  ഇതുവചര കേനിടനിയനിടനില.  അനലാം ഇന്നചലയുമുണഭായ  നഭാശ
നഷങ്ങളക്കയ്  അടനിയനര സഹഭായലാം നല്കേഭാന്  തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ഇകപഭാഴുണഭായനിരനിക്കുന്ന നഭാശനഷലാം
സലാംബനനിചയ് ജനിലഭാ കൃഷനി ആഫതീസര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  എചനഭാചക്ക
നഭാശനഷങ്ങളഭാണയ്  സലാംഭവനിചചതന്നതനിചന്റെ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇന്ഷത്വര്  ചചയ്തനിട്ടുള്ളവരഭാചണങനില്,
ഇന്ഷത്വറന്സയ്  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയുണഭാകുലാം.  വന്  കുടനിശനികേ
ഉണഭായനിരുചന്നങനിലലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ഉളചപചടയുള്ള  ജനിലകേളനിചല  കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില്
കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം 52 കകേഭാടനി രൂപ മുന് സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇടുക്കനി,
വയനഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്   ജനിലകേളനില്  ഏകേകദശലാം  85%  കുടനിശനികേ ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.
ഏറവമധനികേലാം  കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന്നതയ്  വയനഭാടയ്  ജനിലയനിലഭാണയ്.  ഇഇ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വയനഭാടയ്  ജനിലയനില്  27  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
കുടനിശനികേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ചകേഭാടുത്തു. ഏകേകദശലാം 69 കകേഭാടനി രൂപയുചട കുടനിശനികേയഭാണയ്
കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തുണഭായനിരുന്നതയ്.  അതനില്  52  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  കുടനിശനികേ
ഇഇ സര്ക്കഭാര്  ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്. ബഭാക്കനിയുള്ള കുടനിശനികേ കൂടനി ചകേഭാടുക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : സര്,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില് ആദല വനിള  എടുക്കുന്നതനികനഭാ
രണഭാലാം വനിള ഇറക്കുന്നതനികനഭാ കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  കുടനിചവള്ളക്ഷഭാമലാംമൂലലാം രണഭാലാം വനിള
ഇറകക്കണതനിചലന്നഭാണയ്  കൃഷനിക്കഭാരുചട  തതീരുമഭാനലാം  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം
പ്രതനിസനനിയനിലഭായ  കൃഷനിക്കഭാചര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏചതങനിലലാം   സഹഭായ
പഭാകക്കജുകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  കകേന്ദ്രസലാംഘലാം  വരളചമൂലമുണഭായ
പ്രയഭാസങ്ങള മനസനിലഭാക്കഭാന് കകേരളത്തനില് വരനികേയുലാം മുഖലമനനിയുമഭായനി   ചര്ച
നടത്തുകേയുലാം ചചയ്ത സഭാഹചരലത്തനില്  എചനങനിലലാം  സഹഭായലാം  കകേരളത്തനിനയ്  ലഭനിക്കുചമന്ന
പ്രതതീക്ഷയുകണഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ആദലമഭായനിടഭാണയ് വരളചബഭാധനിത
പ്രകദശങ്ങള സനര്ശനിക്കഭാനഭായനി കകേന്ദ്രസലാംഘലാം ഇവനിചട കനരചത്ത വരുന്നതയ്.   സഭാധഭാരണ
കവനല്ക്കഭാലത്തുണഭാകുന്ന നഷലാം കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വര്ഷകേഭാലത്തഭാണയ് കകേന്ദ്രസലാംഘലാം
എത്തനികചരഭാറുള്ളതയ്.  കനരചത്ത  സലാംസഭാനചത്ത മൂന്നയ് മനനിമഭാര്  ബഹുമഭാനചപട
കകേന്ദ്രമനനിമഭാചര കേണതനിചനത്തുടര്ന്നഭാണയ് പത്തലാംഗസലാംഘലാം ഇവനിചട വന്നതയ്.  ആ
സലാംഘലാം അവര് നനിശ്ചയനിച  എലഭാ  സലങ്ങളനിലലാം  കപഭായനി  എവനിചടചയഭാചക്ക  നഭാശനഷലാം
സലാംഭവനിചചവന്ന  കേണചക്കടുക്കുകേയുലാം  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചട  കനതൃതത്വത്തനിലള്ള
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മനനിസലാംഘവമഭായനി  പരസരലാം  ചര്ച  നടത്തനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കപഭാസനിറതീവഭായ
റനികപഭാര്ടയ്  ചകേഭാടുത്തു എന്നഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  ആ റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
എത തുകേ അനുവദനിക്കുചമകന്നഭാ എനയ്   നടപടനിയഭാണയ്  സത്വതീകേരനിചചതകന്നഭാ ഉള്ള
വനിവരങ്ങചളഭാനലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭലമഭായനിടനില.  എങനിലലാം  ശുഭഭാപനി  വനിശത്വഭാസത്തനിലഭാണയ്.
കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷത്തനില്നനിനലാം വലതലസമഭായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം കൂടുതല്
സഹഭായലാം  സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണയ്. സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കയ് ആവശലമഭായ
നടപടനി സത്വതീകേരനിചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ് എതയുലാം ചപചടന്നയ് സഹഭായലാം എത്തനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.
മചറഭാന്നയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്  കപഭാലള്ള ജനിലകേളനില്  രണഭാമതയ്  കൃഷനിയനിറകക്കണതനിചലന്ന
തതീരുമഭാനചമടുകക്കണതുചണന്നയ്  കതഭാനന്നനില.  കൃഷനിയനിറക്കഭാനഭാവശലമഭായ  എലഭാ
സഹഭായങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്  ചകേഭാടുക്കുകേയഭാണയ്.  അവര്ക്കഭാവശലമഭായ  വനിത്തയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
കകേരള സതീഡയ് അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി കചര്ന്നയ് സലാംഭരനിചനിട്ടുണയ്. കുറവവരുന്ന വനിത്തനിചന
സലാംബനനിചയ് നഭാഷണല് സതീഡയ് കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി ബനചപടയ് ഒരു  എലാം.ഒ.യു.
ഒപ്പുവചനിരുന.  അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആവശലമഭായ എലഭാ വനിത്തുകേളുലാം  ഇന്നയ്
കസഭാക്കുണയ്.  ആ വനിത്തയ് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം സഇജനലമഭായനി കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് ചകേഭാടുക്കഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനി  സര്ക്കഭാര്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതുചകേഭാണയ്  ദയവഭായനി  ഇഇ  വര്ഷലാം
കൃഷനിയനിറകക്കചണന്ന  തതീരുമഭാനലാം  കൃഷനിക്കഭാര്  എടുകക്കണതനില.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പൂര്ണ്ണ
പനിന്തുണ  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി: സര്, മഴെക്കുറവമൂലലാം മണ്ണനിചന്റെ അമഭാലാംശലാം കൂടുനചവന്നതയ്
അങ്ങയുചട  മറുപടനിയനില്  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ്  കൃഷനിക്കഭാചര  വലനിയ  കതഭാതനില്
ബഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  അതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  എചനങനിലലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ; എങനില് അവ എചനഭാചക്കയഭാണയ്?

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, മഴെ കുറയുന്നതുമൂലലാം മണ്ണനിചന്റെ അമഭാലാംശലാം
കൂടനിവരുന്നതയ്  പ്രധഭാനചപട വനിഷയമഭാണയ്. അതനിനഭായനി കസഭായനില് ചപ്രഭാഡകനിവനിറനി
ഇലാംപ്രൂവ്ചമന്റെയ്  ആന്റെയ്  റൂടയ്  ചഹല്ത്തയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  എന്ന  പദതനി  സര്ക്കഭാര്
നടപഭാക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതനിനുകവണനി കുമ്മേഭായലാം  (നതീറ്റുകേക്ക)  ചഹകറനിനയ്  5,400 രൂപ
വചര  75  ശതമഭാനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിചക്കഭാണയ്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്
നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കഭാന് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി
കേഴെനിഞ.  കൃഷനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  ഘടത്തനില്ത്തചന്ന  കുമ്മേഭായലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സഭാധഭാരണനനിലയനില് കുമ്മേഭായത്തനിചന്റെ തുകേ ലഭനിക്കുന്നതയ്
അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്. എന്നഭാല് ഇകപഭാള ഗതീന് ബുക്കനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ആദലമഭായനി  കവണനിവരുന്ന  എലഭാ  പദതനികേളക്കുലാം  പണലാം  അനുവദനിചതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പ്രസ്തുത പദതനിക്കുലാം തുകേ അനുവദനിച.  കസഭായനില് ചപ്രഭാഡകനിവനിറനി ഇലാംപ്രൂവ്ചമന്റെയ് ആന്റെയ് റൂടയ്
ചഹല്ത്തയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  എന്ന  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കുന്നതയ്  അമഭാലാംശലാം
കുറയന്നതനിനുള്ള ശഭാസതീയമഭായ ഇടചപടലനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണയ്.
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ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനികയയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകയയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് ബഹുമഭാനചപട മനനി ശദഭാലവഭാചണന്നതനില്  സകനഭാഷമുണയ്.
ശതീ.  കജഭാര്ജയ്  എലാം.  കതഭാമസയ്,  എലാം.എല്.എ.  സൂചനിപനിചതുകപഭാചല,  കേഴെനിഞ്ഞ
ദനിവസലാം  എചന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലലാം  പ്രകതലകേനിചയ്,  മലപ്പുറലാം-ചകേഭാകണഭാടനി  ഏരനിയയനിലലാം
ശക്തമഭായ  കേഭാറ്റുമൂലലാം  ഒരഭാള  മരണചപടുകേയുലാം  മചറഭാരഭാളക്കയ്  ഗുരുതരമഭായ
പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം ചചയ.  ഇതനികനഭാടനുബനനിചയ് ചതീകക്കഭാടയ് പഞഭായത്തനില്മഭാതലാം
ഇരുപത്തയഭായനിരകത്തഭാളലാം  വഭാഴെകേളഭാണയ് നശനിചതയ്.  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  സതീമടക്കമുള്ള
കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിചയ്  അറനിയഭാത്ത  ധഭാരഭാളലാം  നനിരക്ഷരരഭായ  ആളുകേള  നമ്മുചട  നഭാടനിലണയ്.
അവരുചട  എലഭാ  കമഭാഹങ്ങളുലാം  നശനിച.  ഇഇ വനിഷയലാം  ബഹുമഭാനചപട  മനനിയുചട
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  അവര്ക്കയ്  ഏതയ്  രതീതനിയനിലള്ള  സഹഭായമഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന്ന
നഭാശനഷങ്ങളക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വഭാഴെകൃഷനിക്കുകവണനി
ചകേഭാടുക്കുന്നതയ് ചവറുലാം  5  രൂപ മഭാതമഭാണയ്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  100  രൂപയഭാണയ്
ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണനിരുന്നതയ്.  അതയ് ചവടനിക്കുറചയ്  5  രൂപയഭാക്കനിയതനിചനത്തുടര്ന്നയ് ആ
തുകേ നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുള്ള ഒരുത്തരവയ് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
അതുപ്രകേഭാരമുള്ള നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ നഭാശനഷലാം സലാംഭവനിച സലങ്ങളനില് ചകേഭാടുക്കഭാനുള്ള
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുന്ന വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പദതനിയനില്  കചര്ന്നനിട്ടുള്ള ആളുകേളക്കയ്  അതുപ്രകേഭാരമുള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതഭാണയ്.
ഇകപഭാള  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയനില്  വലനിയ  മഭാറമഭാണുണഭായനിരനിക്കുന്നതയ്.
പചണഭാചക്ക  ഒരു  കൃഷനിക്കഭാരനയ്  വഭാഴെ  നഷചപടഭാല്,  അതഭായതയ്  കുലയ്ക്കഭാത്ത
ഏത്തവഭാഴെയഭാചണങനില്  20  രൂപയഭാണയ് ലഭനിചചകേഭാണനിരുന്നതയ്.  ഇഇ സര്ക്കഭാര് അതയ് 150
രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  കുലച  വഭാഴെയഭാണയ്  നഷചപടചതങനില്  50
രൂപയഭാണയ്  ലഭനിചചകേഭാണനിരുന്നതയ്.  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അതയ്  300  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇഇ  വര്ഷമുണഭായ  നഷത്തനിനയ്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  വനിള
ഇന്ഷത്വറന്സയ്   കേനിടഭാന്  സഭാധലതയനിചലങനിലലാം  നനിലവനിലള്ള  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ
അടനിയനരമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  അടുത്ത വര്ഷലാം മുതല്
വലഭാപകേമഭായനി എലഭാ കൃഷനിഭവനുകേളനിലലാം പ്രകതലകേലാം ആളുകേചള നനികയഭാഗനിചചകേഭാണയ്,
എലഭാ കൃഷനിക്കഭാചരയുലാം വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ് സതീമുകേളനില് എന്കറഭാള ചചയനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ
കേലഭാമ്പയനിന്  നടത്തുന്നകതഭാടുകൂടനി,  ഇത്തരത്തനിലള്ള  നഷങ്ങളക്കയ്  പരലഭാപമഭായ
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  വഴെനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനിയഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന്:  സര്,  ഒരു  പ്രധഭാനചപട  പ്രശ്നമഭാണയ്  അങ്ങനിവനിചട
ചൂണനിക്കഭാണനിചതയ്. നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള സഭാധലതകേള സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിചചവനള്ളതയ് ആശത്വഭാസകേരമഭാണയ്. ഇഇ സഭാഹചരലത്തനില് സലാംസഭാനത്തയ്
ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനികയഭാചടഭാപലാം
കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനികൂടനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത
വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനി ഇകപഭാള  നടപഭാക്കുനണയ്.  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴെ
ജനിലകേള  ഒഴെനിചകേയുള്ള  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പദതനി നടപഭാക്കുനണയ്. ഇതുപ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനയ്
ചനില  പഭാരഭാമതീകറഴയ് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്  എനള്ളതഭാണയ്  ഇതനിചല  പ്രധഭാന  പ്രശ്നലാം
അതനുസരനിചഭാണയ്  വനിളകേളക്കുള്ള  ഇന്ഷത്വറന്സുലാം  സതീമുലാം  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്.  കേഭാലഭാവസഭാ
നനിരതീക്ഷണ കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ പത്തയ് കേനികലഭാമതീറര് ചുറളവനിലള്ള പ്രകദശത്തുനനിന്നഭാണയ്
പ്രധഭാനചപട  കേണക്കുകേള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  കേമ്പനനി  കശഖരനിക്കുന്നതയ്.  അതയ്  കേളകയ്
ചചയഭാനഭാവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനമനിലഭാത്ത  സലത്തയ്  അചതഭാരുക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  മഴെ,  ചൂടനിലണഭാകുന്ന  വലതലഭാസലാം,  കേഭാറയ്  തുടങ്ങനിയവ
മൂലമുണഭാകുന്ന  നഷങ്ങളക്കഭാണയ്  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  നല്കുന്നതയ്.  ഇവ
കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ് പഭാരഭാമതീകറഴയ് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. ഇതനിചന്റെ കടലാംസയ് ഷതീറയ്
അനുസരനിചഭാണയ് ഇവചയലഭാലാം നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്.  ഒഭാകരഭാ മഭാസവലാം ഇത ഡനിഗനി ചൂടയ്
വര്ദനിചഭാല്  ഇത  രൂപ,   മഴെയനില്  ഇത  മനിലതീമതീറര്  കുറവണഭായഭാല്  ഇത  രൂപ
എനള്ള  രതീതനിയനിലഭാണയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.  അതനുസരനിചഭാണയ്
ഇന്ഷത്വറന്സയ്  കേമ്പനനി  തുകേ  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്.  ആറയ്  മുതല്  20  വര്ഷലാം  വചര
കേഭാലഭാവസയനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  മഭാറത്തനിചന്റെ  ആവകറചജടുത്തഭാണയ്  ഇതയ്  കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.
അതുചകേഭാണഭാണയ് പലകപഭാഴുലാം കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം തുകേ കേനിടഭാന് കേഭാലതഭാമസ
മുണഭാകുന്നതയ്.  ഇകപഭാള  ഒരു  ചഹകറനിനയ്  73,000  രൂപ  ചനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്
അനുവദനിചനിട്ടുചണങനിലലാം അതയുലാം തുകേ കേനിട്ടുന്ന കൃഷനിക്കഭാര് വളചര കുറവഭായനിരനിക്കുലാം.
കേഭാരണലാം,  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  കേമ്പനനികേള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കകേണ  തുകേയനില്  പല
രതീതനിയനിലലാം  ചവടനിക്കുറവകേള  വരുത്തനി  പരമഭാവധനി  തുകേ  കുറയകേ എനള്ള സമതീപനമഭാണയ്
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  അതുചകേഭാണഭാണയ് സനിലാംപനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ് എനള്ള നനിലയനില്
സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയുചട തുകേ വര്ദനിപനിചതയ്.  ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനിയുചട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയടക്കമുള്ള
പദതനികേള  എലഭാ  കൃഷനിക്കഭാരനിലലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  സര്,  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം  കൃഷനി
നശനിക്കുന്നതയ് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കുറമഭാചണന്നയ് ഞഭാന് പറയുന്നനില. പകക്ഷ വകുപ്പുകേളുചട
ഏകകേഭാപനമനിലഭായ്മമൂലലാം  കൃഷനി  നശനിക്കുനണയ്.  ഇതുമൂലലാം  രൂക്ഷമഭായ  പ്രതനിസനനി
യുണഭാവകേയഭാണയ്.  കേനഭാലകേളനില്  യഥഭാസമയലാം  ചവള്ളലാം  തുറനവനിടഭാത്തതുചകേഭാണയ്
വലഭാപകേമഭായ  കൃഷനിനഭാശലാം  ഇന്നയ്  കകേരളത്തനിലണഭായനിട്ടുണയ്.  എചന്റെ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  എലാം.വനി.ചഎ.പനി.-ചയ ആശയനിചഭാണയ് കൃഷനിയനിറക്കുന്നതയ്.  കേനഭാലകേളനിചല
ചവള്ളലാം  യഥഭാസമയലാം  തുറനവനിടഭാത്ത  സനര്ഭത്തനില്  ഉകദലഭാഗസകരഭാടയ് കേഭാരലലാം
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അകനത്വഷനിചകപഭാള അവര്ക്കയ് യഭാചതഭാനമറനിയഭാത്ത സനിതനിയഭാണുള്ളതയ്. ബഹുമഭാനചപട
ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ഇക്കഭാരലലാം   പരനിഗണനിക്കഭാചമന്നയ്
പറചഞ്ഞങനിലലാം  ഇതുവചര  യഭാചതഭാരു  നടപടനിയുലാം  സത്വതീകേരനിചനിടനില. കൃഷനി  നശനിച
കേഴെനിഞ്ഞകപഭാള  കേനഭാല്  വഴെനി  ചവള്ളലാം  വരനികേയഭാണുണഭായതയ്.  പനിറവലാം  ഉളചപചട
എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  കേനഭാലനിലൂചട  ചവള്ളലാം  തുറനവനിടഭാചതയുലാം അലഭാചതയുലാം  കൃഷനി
നശനിചനിട്ടുള്ളതയ്  സലാംബനനിച  കേണക്കുകേചളടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  അവര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം
എകപഭാള  ചകേഭാടുക്കഭാനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ചവള്ളലാം  ലഭനിക്കഭാചത  കൃഷനിനഭാശലാം
സലാംഭവനിച നഭാല്പത്തനിചയഭാന്നഭായനിരത്തനിലധനികേലാം ചഹകര് പ്രകദശചത്ത സലാംബനനിച
എലഭാ കേണക്കുകേളുലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിചന്റെ എലഭാ അചസസയ്ചമന്റെയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം
കേളകകററ്റുകേളനില്  ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  പഭാഡനിയഭാണയ്  നഷചപടനിട്ടുള്ളചതങനില്  കേളകര്മഭാര്ക്കയ്
അതനിനഭാവശലമഭായ  പണലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എലഭാ  ജനിലഭാകേളകര്മഭാരുലാം   പണലാം
നല്കേഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചചവനള്ളതഭാണയ്  ഞങ്ങളക്കയ്  കേനിടനിയ
റനികപഭാര്ടയ്.  എവനിചടചയങനിലലാം അത്തരത്തനില് ലഭലമഭാകേഭാചതയുചണങനില്, അക്കഭാരലലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിചഭാല്,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തുകേയഭായ  ഒരു  ചഹകറനിനയ്
13,500  രൂപ  ഉടന്  നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളനില്  ഏകേകദശലാം
തുകേയുലാം  ചകേഭാടുത്തുകേഴെനിഞ.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  നഷലാം  സലാംഭവനിച  സലത്തയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
നഷപരനിഹഭാരലാം  ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനിലള്ള  ഏകകേഭാപനചത്ത  സലാംബനനിചയ്
ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇറനികഗഷന്, കൃഷനി തുടങ്ങനിയ
വകുപ്പുകേള തമ്മേനിലള്ള ഏകകേഭാപനലാം വളചര പ്രധഭാനചപടതഭാണയ്. അതനിലണഭായനിട്ടുള്ള
കുറവകേള  സര്ക്കഭാര്  പരനിഹരനിക്കുകേയുണഭായനി.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  ചവള്ളലാം
തുറനവനിടുന്നതുലാം ഷടര് അടയന്നതുലാം പുലനിമുട്ടുകേള ചകേട്ടുന്നതുമഭായനി ബനചപടയ് ചനില
ചഷഡമ്പ്യൂളുകേളുണയ്.  പചക്ഷ പലകപഭാഴുലാം ആ ചഷഡമ്പ്യൂള   പഭാലനിക്കഭാറനില.   ഒകകഭാബര്
മഭാസലാം  31-നുമുമ്പയ്  പുലനിമുട്ടുകേള  ചകേടനിയനിരനിക്കണചമന്നഭാണയ്  നനിയമലാം.  പലകപഭാഴുലാം
ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  31-നുമുമ്പയ്  പുലനിമുട്ടുകേള  ചകേടഭാന്  ആരുലാം  സന്നദമഭാകേഭാറനില.
ഇചതഭാചക്ക തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം ഇറനികഗഷന് വകുപ്പുലാംകൂടനി ചചകയണ
കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനികേള  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം ഇറനികഗഷന്,  കൃഷനി വകുപ്പുകേള സലാംയുക്തമഭായനി  കചര്ന്നയ്  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില്
വലക്തതയുണഭാക്കഭാനുലാം  ഒരു  ചഷഡമ്പ്യൂളനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ചവള്ളലാം  തുറന
വനിടുന്നതുലാം  പുലനിമുട്ടുകേള  ചകേട്ടുന്നതുലാം  വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെയുലാം  വടലാം
ചഷഡമ്പ്യൂളനിചന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കണചമനമുള്ള തതീരുമഭാനലാം മനനിതലകയഭാഗത്തനിലലാം
ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലലാം എടുത്തയ് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.
194/2020
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ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ്:  സര്,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില് കേഴെനിഞ്ഞ രണഭാലാം
വനിളയ്ക്കയ്  ചനല്കൃഷനി  ചചയരുചതന്നയ്  ജനിലഭാഭരണകൂടലാം  ആവശലചപടുകേയുണഭായനി.   അതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  കേര്ഷകേര്  നൂറുകേണക്കനിനയ്  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്  ചനല്കൃഷനി
ചചയഭാതനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇകപഭാള ഉണക്കയ്  ബഭാധനിച വനിളകേളക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുചമനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ചനല്വനിത്തുകേള  വനിതരണലാം  ചചയ്യുചമനമഭാണയ്  ബഹുമഭാനചപട
മനനി  സൂചനിപനിചതയ്.  ജനിലഭാഭരണകൂടത്തനിചന്റെ  വഭാക്കയ്  വനിശത്വസനിചയ്  വനിളയനിറക്കഭാത്ത
കേര്ഷകേര്ക്കുകൂടനി ഇഇ ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

മനി  .    സതീക്കര്:  ചകേഭായഭാന്  പഭാകേമഭായ  ചനലയ്ല  നശനിചഭാല്  മഭാതമകല  നഷ
പരനിഹഭാരലാം ചകേഭാടുക്കുകേയുള?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്, 50 ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം നഷലാം വന്ന
ചനല്കൃഷനിക്കയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാനഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.
അങ്ങചന വരുകമ്പഭാള ചനലനിചന സലാംബനനിചയ്  പ്രശ്നലാം വരുന്നനില.

മനി  .   സതീക്കര്: ചകേഭായഭാന് പഭാകേമഭായ ചനലയ്ല  നശനിചഭാല് മഭാതകമ നഷപരനിഹഭാരലാം
കേണക്കഭാക്കഭാന് പറ്റുകേയുളചവന്നയ് പല സലത്തുലാം പറയുനണയ്.

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  അതയ്  ചതറഭായ  വനിവരമഭാണയ്.
അതുസലാംബനനിചയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  വലക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഉകദലഭാഗസര് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശത്തനിനയ് വനിരുദമഭായനി അചസസയ്ചമന്റെയ്
നടത്തുനചണങനില് അക്കഭാരലലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചഭാല് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിചല  റനിസര്കവഭായറനിലള്ള  ജലത്തനിചന്റെ  കസഭാക്കനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് എതമഭാതലാം ഇറനികഗഷന് നടത്തഭാന് കേഴെനിയുചമന്നയ് അസസയ് ചചയ്തയ്, ഇന്ന
സലത്തയ് കൃഷനി ചചയ്തഭാല് ചവള്ളലാം ചകേഭാടുക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതുചകേഭാണഭാണയ് അവനിചട
കൃഷനി  ചചകയണ  എനള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ജനിലഭാഭരണകൂടലാം  നല്കേനിയതയ്.  അവര്ക്കയ്
പുതുതഭായനി  കൃഷനിയനിറക്കഭാനഭാവശലമഭായ  വനിത്തുലാം  മറയ്  സഇകേരലങ്ങളുചമലഭാലാം  ചകേഭാടുക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കൃഷനിയനിറക്കഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില്  ബഹുമഭാനചപട
അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിച കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ഗഇരവമഭായനി പരനിഗണനിചയ് ആവശലമഭായ
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുലാം.

കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  സര്, Per Drop More Crop  എന്ന ആശയവമഭായനി
പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.ചചവ. പദതനി സലാംസഭാന തലത്തനില് നടപഭാക്കുകമ്പഭാള അതനിചന്റെ
ജനിലഭാതല  ഇറനികഗഷന്  പഭാനുലാം  കസറയ്  ചലവല്  ഇറനികഗഷന്  പഭാനുലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിക്കണചമന്ന  നനിര്കദ്ദേശമുണഭായനിരുന.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
അത്തരത്തനിചലഭാരു  ഇറനികഗഷന്  പഭാന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ?
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മചറഭാന്നയ്,  ഇവനിചട ചവതര്കസഷചന്റെ കേഭാരലലാം സൂചനിപനിച.  പല ചവതര്കസഷനുകേളുലാം
കൃതലമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  അത്തരലാം  പ്രകദശങ്ങളനില്  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്
കേനിടഭാനുള്ള സഭാഹചരലലാം  നനിലവനിലനില. കേര്ഷകേര് ബഹുമഭാനചപട ചചഹകക്കഭാടതനിചയ
സമതീപനിചതനിചനത്തുടര്ന്നയ് ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് അപതീല് ചകേഭാടുത്തു എന്നഭാണയ് ഞഭാന്
മനസനിലഭാക്കുന്നതയ്. യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് കേര്ഷകേരുചട കുഴെപലാംചകേഭാണലഭാചത സലാംഭവനിച
ഇത്തരലാം പ്രശ്നത്തനില് സര്ക്കഭാര്  അപതീല് കപഭായ നടപടനി ശരനിയല.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ഇഇ തതീരുമഭാനലാം പനിന്വലനിചയ് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് ഇന്ഷത്വറന്സയ് ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കണലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,  സര്ക്കഭാര് അപതീല് കപഭായ കേഭാരലലാം
എചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടനില.  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  കരഖഭാമൂലലാം മറുപടനി
നല്കേഭാലാം.  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  കേമ്പനനികേള  ചവതര്കസഷനുമഭായനി  ബനചപട  കേണക്കു
കേചളടുക്കുനണയ്. കൃഷനി വകുപനിചന്റെ മഭാതലാം ചവതര്കസഷനല; സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പല
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനചപട  കേഭാലഭാവസഭാ  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങചളചയലഭാലാം
ഏകകേഭാപനിപനിചചകേഭാണഭാണയ്  ഇഇ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ജനിലഭാ
ഇറനികഗഷന്  പഭാനുലാം  സലാംസഭാന  ഇറനികഗഷന്  പഭാനുലാം  പരനിപൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കസറനില്
അപയ് കലഭാഡയ് ചചയഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി ഇകപഭാള ഏകേകദശലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
രണയ്  വര്ക്കയ്കഷഭാപ്പുകേള  ഇതനിനുകവണനി  നടത്തുകേയുണഭായനി.   ജനിലഭാ  ഇറനികഗഷന്
പഭാന്  2015  ജൂലഭായയ്-ആഗസയ്  മഭാസത്തനില്  ചകേഭാടുകക്കണതഭായനിരുന,  പകക്ഷ
ചകേഭാടുക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനില.  എന്നഭാല് ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം
ജനിലഭാ  ഇറനികഗഷന്  പഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കഭാന്  കവണ  വനിശദമഭായ  കേണക്കുകേളുലാം
അതനിനഭാവശലമഭായ  പഠനങ്ങളുലാം  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ജലകസചന  വകുപനിചന്റെയുലാം
കൃഷനി വകുപനിചന്റെയുലാം മനനിമഭാര് സലാംയുക്തമഭായനി ഇതനിനഭായനി പല ഘടങ്ങളനില് കയഭാഗലാം
വനിളനിചകചര്ത്തു. ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരുമഭായനി രണയ് തവണ വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറന്സയ്
നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം കേഴെനിഞ്ഞ മഭാസലാം  16 ,  17  തതീയതനികേളനിലഭായനി  തൃശൂരനില്വചയ്
ഒരു വര്ക്കയ്കഷഭാപയ് നടത്തുകേയുലാം  സലാംസഭാന ഇറനികഗഷന് പഭാനനിചന്റെ പൂര്ണ്ണരൂപലാം
തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ചകേഭാടുക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയുമഭാണയ്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി : സര്,  കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനത്തനിനഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
ഗതീന്  ചചകമറയ്  ഫണയ്  (G.C.F)  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ചപ്രഭാകപഭാസല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; അതനിചന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ്?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  ഗതീന്  ചചകമറയ്  ഫണനിചന  സലാംബനനിച
ചപ്രഭാകപഭാസല് ഇതുവചര സമര്പനിചനിടനില.  പകക്ഷ അതയ് സമര്പനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
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പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവയ് (ശതീ  .   രകമശയ് ചചന്നനിത്തല  ) : സര്, ഇത്തവണ കുടനഭാടയ്,
അപര് കുടനഭാടയ്  കമഖലകേളനില് ചകേഭായ്ത ചനലയ്ല  ഉണക്കനിചയടുക്കഭാനുള്ള സനര്ഭമുണഭായനിരുന.
പകക്ഷ  ഇഇര്പമുചണന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്  പല  സലങ്ങളനിലലാം  ചനലയ്ല  എടുത്തനില.
അതുകേഭാരണലാം  അമ്പലപ്പുഴെ,  ഹരനിപഭാടയ്,  കുടനഭാടയ്  കമഖലകേളനിചല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വളചരകയചറ
ബുദനിമുട്ടുണഭായനിട്ടുണയ്.  ഞഭാന്  ഇക്കഭാരലലാം  അങ്ങയുചട  ശദയനില്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
ചനലയ്ല  എടുക്കുന്നതനിലണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വലനിയ  നഷമുണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
മഭാതമല, എടുത്ത ചനലനിനയ് ഇതുവചര പണലാം ചകേഭാടുത്തനിട്ടുമനില.  ഭഭാവനിയനിലഭാചണങനിലലാം ഉടനടനി
ചനലയ്ല  എടുത്തനിചലങനില്  ചനല്ലുലാം  നഷമഭാകുലാം,  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഭതീമമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ
നഷവമുണഭാകുലാം.  പ്രകതലകേനിചയ്  അപര്  കുടനഭാടയ്,  കുടനഭാടയ്  കമഖലകേളനില്  ഇചതഭാരു
തുടര്ക്കഥയഭായനി  മഭാറനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കണലാം.

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതയ്  വളചര
പ്രധഭാനചപചടഭാരു  കേഭാരലമഭാണയ്.  കേഭാരണലാം,  പലകപഭാഴുലാം  ചനലയ്ല  എടുക്കുന്ന  മനില്ലുകേഭാര്
ചനലനിനയ് ഇഇര്പലാം കൂടുതലഭാചണന്ന കേഭാരണലാം  പറഞ്ഞയ് തുകേയനില് കുറവവരുത്തുന്ന
സനിതനിയുണഭാകുനണയ്.  മഭാതമല,  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  ചനലനിചന്റെ
കേത്വഭാളനിറനിയനിചല  വലതലഭാസലാം,  കേരനിനനിലങ്ങളനിലണഭാകുന്ന  ചനലനിചന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
എന്നതീ കേഭാരണങ്ങളഭാല് വനിലയനില് വന്കതഭാതനില് ചവടനിക്കുറവയ് വരുത്തുന്ന  പ്രവണത
മനില്  ഉടമകേളുചട  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുനണയ്.  ഇക്കഭാരലലാം  അങ്ങുളചപചടയുള്ള  പല
ചമമ്പര്മഭാരുലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബഹുമഭാനചപട  സനിവനില്
സചചപസയ്  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ഞഭാനുലാം  ഈ  പ്രശ്നത്തനില്   ഇടചപടുകേയുലാം  ആലപ്പുഴെ
ജനിലചയ സലാംബനനിചയ് പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി കൃഷനി വകുപനില് ജനിലഭാ കൃഷനി ഓഫതീസറുലാം
ജനിലഭാ കേളകറുലാം പഭാഡനി ഓഫതീസറുലാം അടക്കമുള്ള ഒരു കേമ്മേനിറനിചയ നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  ആ  കേമ്മേനിറനിയനില്   ചനലനിചന്റെ  യഥഭാര്ത്ഥ  നഷലാം  എതയഭാചണന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനി,  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനില  നനിശ്ചയനിക്കഭാന്  അവര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയുണഭായനി.  മഭാതമല,  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാംമൂലമഭാണയ്  ചനലനിചന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞനിട്ടുള്ളചതങനില്  മനില്ലുകേഭാര്ക്കുണഭാകുന്ന നഷലാം സലാംബനനിചയ്
ഇഇ കേമ്മേനിറനി അസസയ് ചചയ്തകശഷലാം  വലതലഭാസലാം വരുന്ന തുകേ കൃഷനി വകുപനില്നനിന്നയ്
നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ചകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശവലാം  സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. അങ്ങചന വരുകമ്പഭാള സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് നഷമുണഭാകുകേയനില.
ആ  നഷലാം  കൃഷനി  വകുപ്പുതചന്ന  വഹനിക്കുചമനള്ളതഭാണയ്  ഇതനിചനഭാരു  പരനിഹഭാരലാം.
ചനലനിചന്റെ  തുകേ  എത  ചകേഭാടുക്കഭാനുചണനള്ളതയ്   സലാംബനനിച  കേണക്കുകേള
ഇകപഭാള പറയഭാന് കേഴെനിയനില.  ബഹുമഭാനചപട സനിവനില് സചചപസയ് വകുപ്പുമനനിക്കയ്
ഇതുസലാംബനനിച  കേണക്കുകേള  ചചകേവശമുചണങനില്  പറയഭാവന്നതഭാണയ്.  എങനിലലാം
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മഭാര്ചയ്  30  വചരയുള്ള  കേണക്കുകേളപ്രകേഭാരലാം  തുകേ   ചകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തതഭായനിടഭാണയ്
ഇകപഭാള  മനസനിലഭാക്കുന്നതയ്.  മഭാതമല,  ചനലനിചന്റെ  വനില  ചകേഭാടുക്കുന്നതുമഭായനി
ബനചപട   പരഭാതനി  അവര്ക്കയ്  യഥഭാസമയലാം  തുകേ ലഭനിക്കുന്നനില എനള്ളതഭാണയ്.
അടുത്ത  സതീസണ്  മുതല്  ചനചലടുത്തഭാല്   ലഭനിക്കുന്ന  പനി.ആര്.എസയ്.  (പഭാഡനി
ചറസതീപ്റയ് ഷതീറയ്)  കൃഷനിക്കഭാരന് തചന്റെ ബഭാങയ് അക്കഇണനില് ചകേഭാടുത്തുകേഴെനിഞ്ഞഭാല്
അകപഭാളത്തചന്ന  തുകേ  ചകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്  എടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
അകതഭാടുകൂടനി  പഭാടത്തയ്  പണനി  വരമ്പത്തയ്  കൂലനി  എന  പറയുന്നതുകപഭാചല  അടുത്ത വര്ഷലാം
മുതല് ചനലനിചന്റെ വനില അകപഭാളത്തചന്ന കേനിട്ടുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം ഇഇ കമഖലയനിലണഭാകുലാം.

ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :  സര്,  വനിള ഇറക്കനി നഷലാം വന്ന കേര്ഷകേരുകടയുലാം
വനിള  ഇറക്കഭാത്ത  കേര്ഷകേരുകടയുലാം  ധനസഹഭായചത്തക്കുറനിചഭാണയ്  ഇവനിചട   പറഞ്ഞതയ്.
വനിസ്മരനിചകപഭാകുന്ന  ഒരു  പ്രധഭാനചപട  വനിഭഭാഗമഭാണയ്  കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള.
അവര്ക്കയ്  കേഭാലഭാവസഭാവലതനിയഭാനലാംമൂലലാം  കജഭാലനി  നഷചപടുകേയുലാം  അവരുചട  ജതീവനിതലാം
ദുരനിതപൂര്ണ്ണമഭാകുകേയുലാം ചചയ്യുന.  അതനിനഭാല് അവര്ക്കയ്  പ്രകതലകേ സഹഭായലാം ഇഇ
പദതനിയനിലളചപടുത്തനി നല്കേഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ഇചതഭാരു പ്രധഭാനചപട  കേഭാരലമഭാചണങനിലലാം
കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  നഷപരനിഹഭാരത്തനിചന്റെ  കേഭാരലലാം  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.  സര്ക്കഭാര് ചപഭാതുവഭായനി ആകലഭാചനികക്കണ കേഭാരലമഭാണനിതയ്.

ശതീ  .   ചഎ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : സര്, കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
വയനഭാടയ് ജനിലയനിചല കേഭാര്ഷനികേകമഖല പ്രതനിസനനി കനരനിട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ബഹുമഭാനചപട  മനനി  ഏതഭാനുലാം  മഭാസങ്ങളക്കയ്  മുന്പയ്  വയനഭാടയ്  ജനിലയനില്  ചകേഭാടുകക്കണ
കുടനിശനികേകേള ചകേഭാടുത്തു. എന്നഭാല് നഷലാം വതീണ്ടുലാം സലാംഭവനിചചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
കേര്ണ്ണഭാടകേയുചട  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശമഭായ  മുള്ളചങഭാലനി,  പുല്പള്ളനി,  കൂതഭാടനി,  നൂല്പ്പുഴെ,
ചനന്കമനനി  പഞഭായത്തുകേളനില് വരളചയുമഭായനി ബനചപടയ്  വലനിയ പ്രതനിസനനി
കനരനിട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതയ്  തടയുന്നതനിനുകവണനി  ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാടു
കൂടനിയുള്ള ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കഭാചമന്നയ്  ബഹുമഭാനചപട മനനി കേഴെനിഞ്ഞ സഭയനില്
സൂചനിപനിചനിരുന. ആ നടപടനി എതുവചരയഭായനി എന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ശതീ.  ചഎ.  സനി.  ബഭാലകൃഷ്ണചന്റെ
മണ്ഡലമഭായ സുല്ത്തഭാന് ബകത്തരനിയനിലഭാണയ് വരളച ഏറവലാം കൂടുതല് ബഭാധനിചതയ്.
അതയ്  ഇഇ  വര്ഷലാം  മഭാതമല;  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷവലാം  അതനിനുമുമ്പചത്ത  വര്ഷവലാം
നനിരനരമഭായനി  അവനിചട   കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാം  വരുന്ന  പ്രതനിഭഭാസലാം  നടക്കുകേയഭാണയ്.
അതനിചനതുടര്ന്നയ് ബഹുമഭാനചപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുലാം  ഞഭാനുലാം  ആ പ്രകദശലാം
രണയ്  തവണ  സനര്ശനിച.  തുടര്ന്നയ്  മുള്ളചങഭാലനി,  പുല്പള്ളനി  പ്രകദശചത്ത  ജലത്തനിചന്റെ
ലഭലതക്കുറവലാം വരളചയുലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്   വളചര വനിപുലമഭാചയഭാരു  കപ്രഭാജകയ്
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മണ്ണയ്  പരലകവഷണ  സലാംരക്ഷണ  വകുപനിചന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിച.  ആ
കപ്രഭാജകയ് കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം പഭാനനിലാംഗയ് കേമ്മേതീഷന് ചചവസയ് ചചയര്മഭാനുലാം പഭാനനിലാംഗയ്
കേമ്മേതീഷണറുലാം ധനകേഭാരല/കൃഷനി വകുപയ് ഉകദലഭാഗസരുചട മുന്പഭാചകേ  പ്രദര്ശനിപനിക്കുയുണഭായനി.
അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  89  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  കപ്രഭാജകഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇഇ  വര്ഷലാം  തചന്ന  ആ  കപ്രഭാജകയ്    പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുലാം.
അതനിവനിപുലമഭായ കതഭാതനില് തഭാചഴെത്തടനിലള്ള വഭാര്ഡയ്  ചമമ്പര്മഭാരുലാം  കൃഷനിക്കഭാരുലാം
ബഹുമഭാനചപട എലാം.എല്.എ.-യുലാം കൂടനികചര്ന്നഭാണയ് അതനിനയ് കനതൃതത്വലാം ചകേഭാടുത്തതയ്.
മൂന്നയ് വര്ഷലാംചകേഭാണയ് ഇഇ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയഭാല് ഇഇ പ്രകദശചത്ത രൂക്ഷമഭായ
വരളചയ്ക്കയ്  കകേരളത്തനിനുതചന്ന  മഭാതൃകേയഭാകുന്ന  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിതമഭായ  ഒരു
പദതനിയഭായനി മഭാറുലാം.  അതനിചന്റെ  നടപടനി ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞ.

നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

3 (* 123) ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി:
ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള:
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ്:
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  തഭാചഴെക്കഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിചല  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദനലാം  ചതഭാടടുത്ത  സലാംസഭാനമഭായ
തമനിഴെയ് നഭാടനിചന്റ ഉല്പഭാദനത്തനിചന്റെ പകുതനി മഭാതമഭാചണന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്
വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങചളക്കുറനിചയ് വനിശകേലനലാം ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തഭാനുലാം സത്വതീകേരനിക്കഭാവന്ന പ്രഭാകയഭാഗനികേ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള രൂപചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ആയതയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം 2013-14-ല് കകേരളത്തനിചല
നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദനലാം  4107370  ചമട്രെനികേയ്  ടണലാം  തമനിഴെയ് നഭാടനികന്റെതയ്  4760670
ചമട്രെനികേയ്  ടണമഭാണയ്.  2014-15-ല്  കകേരളത്തനികന്റെതയ്  3370000  ചമട്രെനികേയ്  ടണലാം
തമനിഴഭാടനികന്റെതയ് 4760670 ചമട്രെനികേയ് ടണമഭാണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  പ്രധഭാന  വനിളയഭായ  ചതങ്ങയ്കൃഷനി  2012-13  വര്ഷലാം
798162  ചഹകറനിലലാം  2013-14  വര്ഷലാം  808647  ചഹകറനിലലാം  2014-15  വര്ഷലാം
793856  ചഹകറനിലലാം  കൃഷനി  ചചയ്തനിരുന്നതഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവനിവര  വകുപനിചന്റെ
കേണക്കുകേള സൂചനിപനിക്കുന.  2012-13 വര്ഷലാം 5799 മനിലലണ് നഭാളനികകേരമഭായനിരുന
ഉല്പഭാദനലാം  2013-14  വര്ഷലാം  5921  മനിലലണ്  ആയുലാം   2014-15  വര്ഷലാം  5947
മനിലലണ്  ആയുലാം  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭായഭാണയ്  കേണക്കുകേള  സൂചനിപനിക്കുന്നതയ്.
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എന്നഭാല്  2015-16  വര്ഷലാം  വനിസ്തൃതനി  790223  ചഹകറഭായനി  കുറഞ്ഞകപഭാള
ഉല്പഭാദനത്തനില്  1.25%  കുറവണഭായതഭായനി  കേഭാണുന.  നനിലവനിചല  ചതങ്ങനിന്
കതഭാപ്പുകേള ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിചകപഭാള  ചതങ്ങയ് കൃഷനിയുചട
വനിസ്തൃതനി കുറയഭാന് ഇടയഭായനി. കൂടഭാചത സലാംസഭാനത്തയ്  കൃഷനി ചചയ്യുന്ന ചതങ്ങുകേളനില് 15%-
22%  വചര കേഭാറ്റുവതീഴ്ച കപഭാലള്ള കരഭാഗങ്ങളുലാം  കേതീടബഭാധകേളുലാംമൂലലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമത
കുറയഭാന്  കേഭാരണമഭാചയന്നയ്  കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ശഭാസതീയ കൃഷനിമുറകേള ചതങ്ങനിന്
കതഭാടങ്ങളനില്  പഭാലനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേര്  കവണത  ശദ  പുലര്ത്തുന്നനില.
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ദഇര്ലഭലവലാം ഉയര്ന്ന കൂലനിചചലവലാം ശഭാസതീയ കൃഷനിരതീതനികേള
അവലലാംബനിക്കുന്നതനില്നനിനലാം കേര്ഷകേചര പനിനനിരനിപനിക്കുന. ചതങ്ങുകേയറ ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
ദഇര്ലഭലലാം  ക്രമമഭായ  വനിളചവടുപനിനയ്  തടസലാം  സൃഷനിക്കുന്നതുമൂലമഭാണയ്  കൃഷനിക്കഭാര്
ചതങ്ങുകൃഷനിയനില് നനിനലാം പനിനഭാറുന്നതയ്.

(സനി) ഉണയ്. സമഗ നഭാളനികകേര വനികേസനത്തനിനഭായനി കസര് അടനിസഭാനത്തനില്
കകേര ഗഭാമലാം എന്ന സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി 2017-18 വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.  250 ചഹകര് വതീതലാം കകേര കൃഷനി വനിസ്തൃതനിയുള്ള 44
കകേര ഗഭാമങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. സലാംകയഭാജനിത വനിളപരനിപഭാലന മുറകേള
സത്വതീകേരനിചയ്  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  സലാംരക്ഷണവലാം  അഭനിവൃദനിചപടുത്തലമഭാണയ്  ഇഇ
പദതനിയനിലൂചട  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  3332.50  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്  ബഡ്ജറനില്  ഇഇ
ചകേഭാലലാം  പദതനിക്കഭായനി  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്.  സമഗ  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള
ഘടകേങ്ങചളലഭാലാംതചന്ന  ഇഇ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതദ്യുല്പഭാദനകശഷനിയുള്ള
കുറനിയ ഇനലാം ചതങ്ങുകേളുചട  ശഭാസതീയ കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള പദതനികേള
രൂപചപടുത്തനിവരുന.  ആയതനിനഭായനി 567.50 ലക്ഷലാം രൂപ വഭാര്ഷനികേപദതനിയനില്
ബഡ്ജറയ്  വനിഹനിതമഭായനി  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര  കതഭാടവനിള  സലാംരക്ഷണ
കകേന്ദ്രവമഭായനി സഹകേരനിചയ് നഭാളനികകേര വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനികേള ആസൂതണലാം
ചചയ്തയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  300  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  ചതങ്ങുകേചള
ബഭാധനിക്കുന്ന  കേതീടകരഭാഗങ്ങളചക്കതനിചര  പ്രതനികരഭാധമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഒരു  കേലഭാമ്പയനിന്
അടനിസഭാനത്തനില് അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനികേള ആസൂതണലാം ചചയഭാന്
300 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേചകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി: സര്, സലാംസഭാനത്തയ്  കേഭാലപഴെക്കലാം ചചന്നതുലാം കരഭാഗലാം
വന്നതുമഭായ ചതങ്ങുകേള വലഭാപകേമഭായനി   മുറനിചമഭാറചപടുനണയ്.  എന്നഭാല് അതനിനയ്
പകേരമഭായനി അതകത്തഭാളലാം ചതങ്ങുകേള വചയ് പനിടനിപനിക്കചപടുന്നനില.  അതദ്യുല്പഭാദന
കശഷനിയുള്ള  വനിത്തുകേള  ലഭലമചലന്നഭാണയ്  കേര്ഷകേര്  പറയുന്ന  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം.
ഇറനികഗഷന്  അടക്കമുള്ള സഇകേരലങ്ങളുലാം  കുറവഭാണയ്.  ആധുനനികേ കൃഷനിരതീതനികേള
അവലലാംബനിക്കുന്നതുചകേഭാണഭാണയ് തമനിഴെയ് നഭാടനില് ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിക്കുന്നതയ്.  ഉല്പഭാദന
കശഷനിയുള്ള വനിത്തുകേള ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള കൃഷനി  രതീതനികേള
കേര്ഷകേചര പഠനിപനിക്കഭാനുലാം എചനലഭാലാം പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്?
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ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,   ചതങ്ങനിനുണഭാകുന്ന വലഭാപകേമഭായ
കരഭാഗലാംമൂലലാം ചതങ്ങുകേള ചവടനിക്കളയുകേയഭാണയ് ചചയ്യുന്നതയ്.  പകേരലാം  ഗുണകമനയുള്ള
ചതങ്ങനിന് വതകേള കേനിടഭാനനിചലന്നതയ് നലഭായമഭായ കേഭാരലമഭാണയ്. അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ഗുണകമനയുള്ള ചതങ്ങനിന്വതകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ വനിപുലമഭായ പരനിപഭാടനികേളഭാണയ്
ഇകപഭാള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അത്തരലാം  വതകേള  വലഭാപകേമഭായനി  വനിതരണലാം
ചചയഭാനുള്ള  നടപടനിയുലാം  സത്വതീകേരനിക്കുനണയ്.  അതനിനുപുറകമയഭാണയ്  250  ചഹകര്
എന്നതയ് ഒരു യൂണനിറഭായനി എടുത്തയ് 44 കകേരഗഭാമങ്ങള  ഇഇ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്.
ആ  കകേരഗഭാമങ്ങളനില്  ഏറവലാം  ഗുണകമനയുള്ള  ചതങ്ങനിന്  വതകേള  ചകേഭാടുക്കുകേ
മഭാതമല, ചതങ്ങുകേചള പരനിപഭാലനിക്കഭാന് കവണ ശഭാസതീയമുറകേളഭായ വളലാം, ചനികേനിത്സഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  തുടങ്ങനി  എലഭാ  രതീതനിയനിലമുള്ള  വനിളപരനിപഭാലന  രതീതനികേളുപകയഭാഗനിചയ്
കസറുകേള മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേചയനള്ളതഭാണയ്
ലക്ഷലലാം.  ആദലഘടത്തനില്  44  കസറുകേളഭാണയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നചതങനിലലാം  അവ
വലഭാപകേമഭാക്കഭാനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിലൂചട  സലാംസഭാനചത്ത
പ്രധഭാനചപട വനിളയഭായ നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെ ഉല്പഭാദനക്കുറവനിനയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന്
സഭാധനിക്കുചമന്നഭാണയ് സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി: സര്, ഇകപഭാള  കൃഷനി ലഭാഭകേരമചലനള്ളതഭാണയ് പ്രധഭാന പ്രശ്നലാം
ചതങ്ങനിചന്റെ  കേഭാരലത്തനിലലാം  അങ്ങചന  തചന്നയഭാണയ്.  ചവളനിചചണ്ണയനില്  മഭായലാം കേലര്ത്തനി
വനില്ക്കുന്നതയ് ഭയന്നയ് ചവളനിചചണ്ണയുചട ഉപകയഭാഗലാം  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ചവളനിചചണ്ണ
യനിലടക്കലാം മഭായലാം കേലര്ത്തുന്നതയ് തടയഭാന്  എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  മഭായലാം കേലര്ത്തുന്നതയ് തടയുന്നതനിനയ്
പ്രധഭാനമഭായുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനികക്കണതയ് ഫുഡയ് കസഫനി കേമ്മേതീഷണറുചട  കനതൃതത്വത്തനിലഭാണയ്.
നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെ ഗുണകമന സലാംബനനിചയ്  പ്രചരണലാം നടത്തഭാനുലാം  ശഭാസതീയമഭായനി
ജനങ്ങളനികലയ്ചക്കത്തനിക്കഭാനുലാംകവണനി  പ്രകതലകേ  ഫണയ്  ബഡ്ജറനില്  വചനിട്ടുണയ്.
ശുദമഭായ  ചവളനിചചണ്ണ  ശരതീരത്തനിനയ്  കദഭാഷമുണഭാക്കുന്നതല.  ചവളനിചചണ്ണ,  ചകേഭാളകസ്ട്രേഭാള
വര്ദനിപനിക്കുചമന്ന  വലഭാജപ്രചരണലാം  നടത്തനി  മറയ്  ചനില  എഡനിബനിള  ഓയനില്  കലഭാബനികേള
കകേരളത്തനിലലാം ഇനലയനിലലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനചത്ത മറനികേടക്കഭാന് കവണ
ശക്തമഭായ കേലഭാമ്പയനിന് ആരലാംഭനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇന്നയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
ചവളനിചചണ്ണയനില്  വലഭാപകേമഭായനി  പഭാരഫതീന്  കപഭാചല  കൃതനിമമഭായതുലാം  മനുഷലചന്റെ
ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  കദഭാഷകേരമഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ  പല  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം  കചര്ക്കുനണയ്.
അതനിനുപുറചമ  സണ്  ഫ്ലവര്  ഓയനിചലന്നയ്  പറഞ്ഞയ്  വനിലകുറചയ്  ചകേഭാടുക്കുന്ന  പല
എണ്ണകേളനിലലാം  മഭായമുചണന്ന പ്രചരണലാം ശക്തമഭാണയ്.  അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള കകേരചഫഡയ്  ചവളനിചചണ്ണയുചട  ഉല്പഭാദനലാം  50  ശതമഭാനലാം
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വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടുതല്  ചവളനിചചണ്ണ  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല്  ഫഭാകറനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുമുണയ്.  29 നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദന  കേമ്പനനികേളഭാണയ്  ഇകപഭാള
രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ കേമ്പനനികേളക്കയ് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ശുദമഭായ  ചവളനിചചണ്ണ
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന്  സഭാധനിചഭാല്  ഇതനിനയ്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടഭാചത
നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെ  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പഭാദന  കമഖലയനില്  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്
നഭാളനികകേരത്തനില്നനിനലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരമുള്ള  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുണഭാക്കനി,
അതനിനനുസൃതമഭായ  ഒരു വലവസഭായലാം  കകേരളത്തനില്  രൂപചപടുത്തനിചയടുക്കഭാനഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള:  സര്,  രഭാജലത്തയ്  ചതങ്ങുകൃഷനിയുചട  വനിസ്തൃതനിയനില്
കകേരളലാം ഒന്നഭാലാം സഭാനത്തുലാം ഉല്പഭാദനത്തനിചന്റെ കേഭാരലത്തനില് മൂന്നഭാലാം സഭാനത്തുമഭാണയ്.
ഇതയ്  ചതളനിയനിക്കുന്നതയ്  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയനിലഭായ്മയഭാണയ്.  ചതങ്ങുകേളക്കയ്  പുതനിയ
കരഭാഗങ്ങള  വരുന്നതഭായനി  ബഹുമഭാനചപട  മനനി  പറയുകേയുണഭായനി.  കരഭാഗലാം  വന്ന
ചതങ്ങുകേള ചവടനിമഭാറനി പുതനിയവ വച പനിടനിപനിക്കുകേയഭാണയ് ചചയ്യുന്നതയ്. പുതനിയ വത
വചപനിടനിപനിചയ് ഉല്പഭാദനലാം നടത്തണചമങനില് പത്തയ് വര്ഷചമങനിലലാം കേഭാത്തനിരനിക്കണലാം.
അതനിലൂചട  പത്തയ്  വര്ഷലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖലയലാം  നഷമുണഭാവകേയഭാണയ്.
ചതങ്ങുകേള  മുറനിചമഭാറ്റുന്നതനിനുപകേരലാം  എചനലഭാലാം  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നതയ് സലാംബനനിചയ് എചനങനിലലാം ഗകവഷണലാം നടത്തഭാനുള്ള
നടപടനി  സര്ക്കഭാര്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  കനരനിടുന്ന  ഇഇ
സഭാഹചരലത്തനില് ചതങ്ങുകേളക്കയ് കരഭാഗലാം ബഭാധനിചതുവഴെനി  നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദനത്തനില്
എതമഭാതലാം  കുറവയ്  വന്നനിട്ടുചണന്നതയ്  സലാംബനനിച  കേണക്കയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
വകേവശമുകണഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  അങ്ങയ് പറഞ്ഞതുകപഭാചല  ചതങ്ങനിനയ്
കേഭാറ്റുവതീഴ്ച  കരഭാഗലാം  ആരലാംഭനിചനിടയ്  വര്ഷങ്ങള  കേഴെനിഞ.  കരഭാഗത്തനിനയ്  കേഭാരണലാം
കേചണത്തനിയനിട്ടുചണങനിലലാം  അതനിനയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേചണത്തഭാന്  സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കയ്
കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  ചതങ്ങനിചന  ബഭാധനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഗുരുതരമഭായ  കരഭാഗങ്ങളക്കയ്
ശഭാസതീയമഭായ രതീതനിയനില് കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല പല രതീതനിയനിലള്ള ചനികേനിത്സഭാ
സമ്പ്രദഭായങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദനത്തനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ള കുറവഭാണയ്
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദന രലാംഗചത്ത തകേര്ചയ്ക്കയ് കേഭാരണലാം. മുഖലവനിളയഭായ നഭാളനികകേരത്തനിനുണഭായ
തകേര്ച കനരനിടഭാന് എചനഭാചക്ക ചചയഭാന് കേഴെനിയുചമന്നതയ് സലാംബനനിചയ് ഗകവഷണലാം
നടത്തനി  വനിശദവനിവരലാം  നല്കേഭാന്  സര്വകേലഭാശഭാലകേകളഭാടയ്   ആവശലചപടനിട്ടുണയ്.
വരളചമൂലലാം  ചതങ്ങനിനുണഭായ  നഷലാം  ഇകപഭാള  കേണക്കഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതല.
അടുത്ത വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാതകമ യതീല്ഡനിലണഭായ വലതലഭാസലാം മനസനിലഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള.  പുതനിയ  ചതങ്ങുകേള  വയകമ്പഭാള  10  വര്ഷലാം  നഷചപടുന്നതയ്
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ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  ഇടവനിള  കൃഷനി  ചചയണലാം;  ഇടവനിള  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകുലാം.  റബ്ബര് കൃഷനി ചചയ്യുകമ്പഭാള മൂന്നയ് വര്ഷലാം വനിള
കേനിടഭാതനിരുന്നഭാല്  കൃഷനി വകുപയ് പ്രകതലകേലാം പദതനി രൂപതീകേരനിചതുകപഭാചല,  കരഭാഗലാം
വന്ന  ചതങ്ങുകേള  മുറനിചമഭാറനി  പുതനിയവ  വചപനിടനിപനിക്കുകമ്പഭാള  ഇടവനിള  കൃഷനി
ചചയ്യുന്നതനിനയ് പ്രകതലകേ പദതനി സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ്:  സര്,  കകേരലാം  തനിങ്ങുന്ന  നഭാടഭാചണന്നയ്
പറയുചമങനിലലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല് അവഗണന കനരനിടുന്ന ഒന്നഭാണയ്  കകേര കൃഷനി.  അങ്ങയ് 44
കകേരഗഭാമലാം  പദതനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരഗഭാമലാം   ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതനിചന്റെ
മഭാനദണ്ഡചമനഭാണയ്;  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  ചതങ്ങുകേള ഉള്ളകതഭാ  യതീല്ഡയ്  കുറഞ്ഞകതഭാ  ആയ
സലങ്ങചളയഭാകണഭാ  ഇതനിനഭായനി  ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതയ്;  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഒരു  പദതനിയഭാകണഭാ  ഇതയ്;  ഒരു  ചതങ്ങനിനയ്  2,000  രൂപയഭാണയ്  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സഭായനി
ലഭനിക്കുന്നതയ്. അതയ് 5,000 രൂപയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  മുമണഭായനിരുന്ന വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ്
തുകേ  ഇരടനിയഭാക്കഭാനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ചതങ്ങയ്  കൃഷനി  വലഭാപകേമഭായ
പഞഭായത്തുകേചളയഭാണയ്  കകേര  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ചനില
പഞഭായത്തുകേളനില്  5  00  ചഹകര് സലലാം  എടുക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതുചകേഭാണ്ടുലാം ഒരു
പഞഭായത്തനില്  തചന്ന  യൂണനിറഭായനി  നനില്ക്കുന്നതനിനുകവണനിയുമഭാണയ്  250  ചഹകറഭായനി
കുറചതയ്.  ഏറവലാം കൂടുതല് ചതങ്ങയ് കൃഷനിയുള്ളതുലാം ചതങ്ങയ് കൃഷനിയുചട സഭാധലതകേള
കൂടുതലള്ള സലങ്ങളുമഭാണയ് കസറനികലയ്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശനിക്കചപടനിട്ടുള്ളതയ്. അടുത്ത വര്ഷലാം
പുതനിയ  കസറുകേള  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കസര്  അടനിസഭാനത്തനില്  വന്നഭാല് മഭാതചമ
നമ്മേള  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഫലലാം  കേനിട്ടുകേയുള.  പകത്തഭാ  ഇരുപകതഭാ  ചസന്റെനില്  കൃഷനി
ചചയ്യുന്ന കേര്ഷകേരഭാണയ് കൂടുതലമുള്ളതയ്.  ചതങ്ങനിനയ് കവണത പരനിചരണലാം കേനിടഭാചത
വരുകമ്പഭാഴെഭാണയ് വനിളവയ് കുറയുന്നതയ്. ഗ്രൂപയ് അടനിസഭാനത്തനില് ആകുകമ്പഭാള  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം വരനികേയുലാം യതീല്ഡയ്  വര്ദനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുചമന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  കകേരകേര്ഷകേചര  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  അങ്ങയ്
സൂചനിപനിചതുകപഭാചലയുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളഭാണയ്  അവചര  കൃഷനിയനില്  നനിനലാം  പനികന്നഭാടടനിക്കുന്നതയ്.
കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല വനിളവണഭാകുന്നതുലാം ചപചടന്നയ് വനിളചവടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതുമഭായ
നല  ഇനലാം  വതകേള   ലഭലമഭാക്കുകേചയനള്ളതഭാണയ്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലാം   മൂന്നടനി
ഉയരവലാം മൂന്നയ് വര്ഷലാം ചകേഭാണയ് വനിളചവടുക്കഭാന് കേഴെനിയുന്നതുമഭായ കുള്ളന് ചതങ്ങുകേള
ആകേര്ഷകേമഭാണയ്.  എന്നഭാല്  അത്തരലാം  വതകേള  കേനിടഭാനനില.  അത്തരലാം  വതകേള
ലഭലമഭാക്കനി കൃഷനി ചചയ്തയ് നതീര കപഭാചലയുള്ള മൂലലവര്ദനിത വസ്തുക്കളുണഭാക്കുന്നതനിനയ്
സബ്സനിഡനി ചകേഭാടുക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് സലാംസഭാനലാം പനികന്നഭാക്കമഭാണയ്. സബ്സനിഡനി
ചകേഭാടുക്കഭാനുലാം  കുള്ളന്  ചതങ്ങുകേള  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  തതീവ്രയത  പരനിപഭാടനിചയന്ന
നനിലയനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ചപഭാക്കലാം കുറഞ്ഞതുലാം ഗുണകമനയുള്ള
നഭാളനികകേരലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്നതുമഭായ  നല  ഇനലാം  ചതങ്ങുകേള  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല  പതീലനികക്കഭാടയ്  ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനില് വനികേസനിപനിചചടുത്തനിട്ടുണയ്.
ആ  ചതങ്ങുകേള  ബുക്കയ്  ചചയ്തഭാല്  അവ  ലഭനിക്കഭാന്  2  മുതല്  6  മഭാസലാം  വചര
സമയചമടുക്കുചമനള്ളതഭാണയ്  പ്രശ്നലാം.  അചതഭാഴെനിവഭാക്കഭാന്  അത്തരലാം  വതകേളുചട
ഉല്പഭാദനലാം  മൂന്നനിരടനിയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കണചമന്നയ്  സര്വകേലഭാശഭാലകേകളഭാടയ്  ആവശല
ചപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  സര്വകേലഭാശഭാലകയഭാടുലാം  കകേന്ദ്ര  ചതങ്ങയ്  വനിള  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രകത്തഭാടുലാം ഗുണകമനയുള്ള കൂടുതല് ചതങ്ങനിന് വതകേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കണചമന്നയ്
സര്ക്കഭാര് ആവശലചപടനിട്ടുണയ്. അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അടുത്ത വര്ഷലാം മുതല്
ഗുണകമനയുള്ള കൂടുതല് ചതങ്ങനിന് വതകേള സലാംസഭാനത്തയ് വനിതരണലാം ചചയഭാന്
കേഴെനിയുലാം.

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്................ഓര്ഡര്......................... 

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.)

കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷതചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

സമഭാനര സര്വതീസയ് വഭാഹനങ്ങള

4 (*124) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമഭാനര  സര്വതീസയ്  വഭാഹനങ്ങളുലാം  ചപര്മനിറ്റുള്ള  കസജയ്  കേഭാരനികയജയ്
വഭാഹനങ്ങളുലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളക്കയ്  ചതഭാട്ടുമുന്പഭായനി  സര്വതീസയ്
നടത്തനി  നനിരവധനി  ചഷഡമ്പ്യൂളുകേള  നഷത്തനിലഭാക്കുന്നതു  തടയഭാന്  ഗതഭാഗത  വകുപയ്
കേര്ശന നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളുചട  എണ്ണലാം  പരനിമനിതവലാം  കസവനലാം
തൃപനികേരവമലഭാത്തതനിനഭാല് അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനിചല പ്രധഭാന നഗരങ്ങളനികലക്കയ്
ലക്ഷത്വറനി ബസ്സുകേള അനധനികൃത സമഭാനര സര്വതീസയ് നടത്തനി യഭാതക്കഭാചര ചൂഷണലാം
ചചയ്യുന്നതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി  ചര്ച  നടത്തനി
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  അനര്  സലാംസഭാന  ചപര്മനിറ്റുകേള  വര്ദനിപനിക്കഭാന്
ശമലാം നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേരഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  (കകേഭാണ്ട്രെഭാകയ്  കേഭാരനികയജയ്)  എന്ന  കപരനില്  സര്വതീസയ്
നടത്തുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമഭാനുസൃതലാം  തചന്നയഭാകണഭാ  സര്വതീസയ്
നടത്തുന്നതയ്; കേരഭാര് വഭാഹന സര്വതീസനിനുള്ള വലവസകേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അനധനികൃത  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  സമഭാനര
വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള വകുപയ് സത്വതീകേരനിചവരുനണയ്. ഇതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  എ.എലാം.വനി.ഐ.-മഭാരുചട  കസവനലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
പ്രകതലകേ സത്വഭാ ഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ചപര്മനിറ്റുള്ള കസജയ്
കേഭാകരലജുകേളുചട  സമയലാം  സലാംബനനിചള്ള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  പരഭാതനിയനികനല്
റതീജനിയണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  അനുകൂലമഭായ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.
സമയക്രമലാം  ചതറനിചയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  കസഷനുകേളക്കയ്  മുന്നനില്  സര്വതീസയ്
നടത്തുന്ന  സത്വകേഭാരല  കസജയ്  കേഭാകരലജയ്  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുനണയ്.  2017-ല്  തനിരുവനനപുരത്തയ് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയനില്
സമഭാനര സര്വതീസയ് നടത്തനിയ  146  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
46 വഭാഹനങ്ങള പനിടനിചചടുക്കുകേയുലാം 73,000 രൂപ പനിഴെയനിനത്തനില് ഈടഭാക്കുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  14-2-2017-നയ്  രഭാതനിയനില്  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനിയനില്
നനിനലാം ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  കകേഭായമ്പത്തൂര്,  ചചവന്ന,  വയനഭാടയ് തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനികലക്കയ്
അനധനികൃത സര്വതീസയ് നടത്തനിയ  9  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനിചയടുക്കുകേയുലാം
41,200  രൂപ പനിഴെയഭായനി ഈടഭാക്കുകേയുലാം 98,700  രൂപ ടഭാകയ് ഇനത്തനില് പനിരനിചചടുക്കുകേയുലാം
ചചയ.

(ബനി) അനര്സലാംസഭാന സര്വതീസുകേളനില് യഭാതക്കഭാചര കൂടുതല് ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
സത്വകേഭാരല  കകേഭാണ്ട്രെഭാകയ്  കേഭാകരലജയ്  സര്വതീസുകേളുചട  ചൂഷണലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷലമനിടഭാണയ് കകേരള സലാംസഭാനലാം കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാനവമഭായനി പുതനിയ ഗതഭാഗത
അനര്  സലാംസഭാന  കേരഭാറനില്  ഏര്ചപടനിട്ടുള്ളതയ്.  പ്രസ്തുത  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള
ചപര്മനിറ്റുകേള ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  എടുത്തു തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  ആ കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം
പുതനിയ  84  ബസ്സുകേള  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനത്തനിചല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കയ്
സര്വതീസയ്  നടത്തുവഭാന്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  അനുവഭാദമുണയ്.  എന്നഭാല്
തമനിഴഭാടുമഭായുള്ള  അനര്സലാംസഭാന  കേരഭാര്  തമനിഴഭാടയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
കേരഭാറനിനയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചഭാല് തമനിഴെയ് നഭാടനികലക്കുലാം പുതനിയ സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിയുലാം.

(സനി)  കേരഭാര് വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  (കകേഭാണ്ട്രെഭാകയ് കേഭാകരലജയ്)  ചപര്മനിറ്റുകേള നല്കുകമ്പഭാള
കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമലാം 1989-ചല ചസക്ഷന് 74 (1), 74 (2) പ്രകേഭാരമുള്ള
വലവസകേള  പഭാലനിക്കണചമനള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേഭാറുണയ്.  വലവസകേള  പഭാലനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചരലങ്ങളനില്  ടനി  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  വകുപയ്  നനിയമഭാനുസൃത
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്. കേരഭാര് വഭാഹനങ്ങള കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമങ്ങളനിചല
ബനചപട വലവസകേള പഭാലനിക്കുനകണഭാചയന്നയ് വകുപയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുമുണയ്.
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ഓണ്വലന് വഴെനി കുടുലാംബശതീ ഉല്പന്നങ്ങള

5 (*125) ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടുലാംബശതീ ഉല്പന്നങ്ങള ഓണ്വലന്വഴെനി ലഭലമഭാക്കഭാന് പദതനിയുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഉല്പന്നങ്ങള ഓണ്വലന്വഴെനി  വനിപണനിയനിചലത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  ആമകസഭാണ്,  ഫ്ളനിപയ്കേഭാര് ടയ്  തുടങ്ങനിയ  മുന്നനിര  ഓണ്വലന്
കഷഭാപനിലാംഗയ്  വസറ്റുകേള വഴെനി  കുടുലാംബശതീ  ഉല്പന്നങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  ഉണയ്.  കുടുലാംബശതീ  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  വനിപണന  ശലാംഖല  വനിപുല
ചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നൂതനമഭായ  വനിപണന  സഭാധലതകേള  കേചണത്തുന്നതനിനുമഭായനി
ഓണ്വലന് വഴെനി ഉല്പന്നങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
ലക്ഷലമനിടുന.

(ബനി&സനി) ഓണ്വലന് വനിപണനി സലാംബനനിചയ് വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനിയ
കശഷലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് അനനിമ തതീരുമഭാനലാം വകേചക്കഭാള്ളഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന കഭദഗതനി നനിയമലാം

6 (*126) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  കഭദഗതനി  നനിയമത്തനിചനതനിചര  ചതഭാഴെനിലഭാളനി
സലാംഘടനകേള  ഒറചക്കടഭായനി  നടത്തനിയ  സമരത്തനിനഭാധഭാരമഭായനി  ഉയര്ത്തനിയ  ആശങകേള
ശദയനില്ചപടനിരുകന്നഭാ;
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(ബനി)  യഭാതഭാ,  ചരക്കു  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  ചപര്മനിറയ്  നല്കുന്ന  കേഭാരലത്തനിലലാം
യൂബര്, ഓചല തുടങ്ങനിയ യഭാതഭാവഭാഹന സലാംഘഭാത കേമ്പനനികേളക്കയ് നനിര്ബനമഭായുലാം
അനുമതനി നല്കേണചമന്ന വലവസകേള തുടങ്ങനിയവയുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
നനിയമപരമഭായ  അധനികേഭാരത്തനിന്കമലള്ള  കേടനകേയറമഭായതനിനഭാല്  കഭദഗതനി
പനിന്വലനിക്കഭാന് ആവശലചപടുകമഭാ;

(സനി)  'കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാര്ക്കുലാം  യനവല്കൃതമലഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം
ചപഭാതു  സലങ്ങളനില്  നനിയനണകമര്ചപടുത്തഭാന്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്
നടപടനിചയടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്  '  മുതലഭായ കദഭാഹ വലവസകേള നനിയമകഭദഗതനിയനില്
ഉളചപടനിട്ടുചണന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ):

(എ) ശദയനില്ചപടനിരുന.

(ബനി)  യൂബര്,  ഓചല  മുതലഭായ  കേമ്പനനികേള  വഭാടകേയള്ള  വഭാഹനങ്ങചള
സഭാകങതനികേ  വനിദലഭാധനിഷനിതമഭായ  തടനില്  ഒന്നനിചചകേഭാണ്ടുവന്നയ്  ആവശലക്കഭാര്ചക്കത്തനിച
ചകേഭാടുക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം  കുറച നഭാളഭായനി  കകേരളത്തനിലലാം  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം
നടത്തനിവരുനണയ്. പുതനിയ കമഭാകടഭാര് വഭാഹന (കഭദഗതനി) നനിയമത്തനിചല പരനിഷ്കരനിച
ചസക്ഷന്  94 പ്രകേഭാരലാം ഇത്തരത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേമ്പനനികേചള 'ഏജന്റെയ്/കേഭാന്
വഭാസര്/അഗനികഗറര്'  എന്ന  ഗണത്തനില്ചപടുത്തനി  വലസന്സനിനയ്  വനികധയമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിപനികക്കണതഭായനി  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണയ്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  ഇത്തരത്തനില്
വലസന്സയ് നല്കുകമ്പഭാള കേണക്കനിചലടുകക്കണ വസ്തുതകേചള സലാംബനനിചയ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുന്നതഭാചണനലാം നനിയമത്തനില് പറയുനണയ്.  അതനിചന്റെ വരുലാം
വരഭായ്കകേള  അത്തരത്തനിലള്ള  നനിര്കദ്ദേശകമഭാ  ചടങ്ങകളഭാ  പുറത്തു വന്നഭാകല  നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള.

(സനി)  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന ആകനില് പുതനിയതഭായനി കചര്ക്കചപട ചസക്ഷന്  138
(1)(എ)  പ്രകേഭാരലാം കറഭാഡയ് സുരക്ഷയ്ക്കഭായനി  കേഭാല്നട യഭാതക്കഭാരുചടയുലാം യനവത്കൃതമലഭാത്ത
വഭാഹനങ്ങളുചടയുലാം ചപഭാതുസലങ്ങളനിലള്ള സത്വഭാതനലലാം നനിയനനിക്കഭാചമന്നയ് നനിഷ്കര്
ഷനിക്കുനണയ്.  ഇതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനഭാണയ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഇതുസലാംബനനിച  ചടങ്ങളനില്  കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാര്ക്കുലാം  യനവത്കൃതമലഭാത്ത
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം കദഭാഷകേരമഭാകേഭാത്ത രതീതനിയനിലള്ള വലവസകേള ഉളചപടുത്തഭാന്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ശദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ പദതനി

7 (*127) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഴെനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖ പദതനി  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന്  ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തയ് വകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനചപടയ്  ഏചതഭാചക്ക
പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയുചട ഏചതഭാചക്ക കജഭാലനികേളഭാണയ് ഇനനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളതയ്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി  ):

(എ) പദതനിയുചട കബക്കയ് വഭാടര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കറഭാഡനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  കബക്കയ്  വഭാടറനിചന്റെ  കേരയനില്  നനിനള്ള  565 മതീറര്
നതീളമുള്ള ഭഭാഗത്തനിചന്റെ കകേഭാര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം  ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗയ് & റനികകമഷന് കജഭാലനികേള
40%  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനി  പ്രകദശത്തനിചന്റെ ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം  800
മതീറകറഭാളലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുമുണയ്.  പദതനിയുമഭായനി ബനചപടയ് ടൂറനിസലാം കമഖലയനില്
ചതഭാഴെനില്  നഷചപടുന്ന  211  റനികസഭാര്ടയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  നഷപരനിഹഭാരവലാം
ചതഭാഴെനില് നഷചപടുന്ന മത്സലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം സലാംബനനിച
2-ാം  ഘട  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  143  മത്സലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം
നഷപരനിഹഭാരലാം  വനിതരണലാം  ചചയവരുന.  കശഷനിക്കുന്നവരുചട  നഷപരനിഹഭാര
വനിതരണത്തനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി
200  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  അദഭാനനി  വനിഴെനിഞ്ഞലാം  കപ്രഭാജകയ്  കേമ്പനനിക്കയ്  നല്കേനി
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത ബഭാഹലഭാടനിസഭാന സഇകേരലവനികേസനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ
പഭാത  66-ഉലാം  ആയനി  തുറമുഖത്തനിചന  ബനനിപനിക്കുന്ന  നഭാലവരനി  പഭാതയുചട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ ഭൂമനി ഏചറടുത്തയ് വകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനനപുരലാം -
നഭാഗര്കകേഭാവനില്  ചറയനില്  പഭാതചയ  തുറമുഖവമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന  12  കേനി.മതീ.
നതീളമുള്ള  ചറയനില്  പഭാതയുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ധഭാരണഭാപതലാം  ഒപ്പുവചയ്  തുടര്
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.  സനിരമഭായനി  പദതനി  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനി
വരുന.

(ബനി)  വനിഴെനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖ  പദതനിയുമഭായനി  ബനചപടയ്  മണ  പരനികശഭാധന,
സര്കവ,  കബക്കയ്  വഭാടറനിചന  ബനനിപനിക്കുന്ന  കറഭാഡനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവ
പൂര്ത്തനിയഭായനി. ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗുലാം റനികകമഷനുലാം 40% പൂര്ത്തനിയഭായനി. കബക്കയ് വഭാടറനിചന്റെ
565 മതീറര് നതീളത്തനില് കകേഭാര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി കേഴെനിഞ.

(സനി)  കശഷനിക്കുന്ന  ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗയ്  &  റനികകമഷന്  കജഭാലനികേള,  കബക്കയ്  വഭാടറനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ചബര്ത്തയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  യഭാര്ഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ചക്രയനിനുകേളുചട  ഉറപനിക്കല്
എന്നനിവയഭാണയ് തുറമുഖ പദതനിയുചട കശഷനിക്കുന്ന പ്രധഭാന കജഭാലനികേള.
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മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി

8 (*128) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി :
ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ചചയ്യുന്ന
കജഭാലനിക്കുള്ള കവതനലാം രണഭാഴ്ചയ്ക്കകേലാം വനിതരണലാം ചചയണചമന്ന നനിബനന സലാംസഭാനത്തയ്
പഭാലനിക്കഭാന്  സഭാധലമഭാകേഭാചത  കപഭായതനിചന്റെ  കേഭാരണങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  എത
തുകേ കുടനിശനികേയുണയ്;

(ബനി) സലാംസഭാനചത്ത കവതന കതഭാതനുസരനിചയ് തഭാരതകമലന വളചര കുറഞ്ഞ
കവതനലാം നല്കുന്നതുലാം അതുതചന്ന മഭാസങ്ങള കേഴെനിഞ നല്കുന്നതുലാം പദതനിചയ
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കവതനലാം നല്കേഭാനഭായനി ചതഭാഴെനില് എന്നതനിനു പകേരലാം,  കൃഷനി,  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം,
പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായ കമഖലകേള, തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള നടത്തുന്ന
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തുടങ്ങനി  ഉല്പഭാദനപരമഭായ  കമഖലകേളനില്  ചതഭാഴെനില്
ശക്തനിചയ  വനിനലസനിചയ്  ചതഭാഴെനിലനിചനഭാപലാം  വനികേസനവലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന്
നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം അവനിദഗ്ദ്ധ  കൂലനിയനിനത്തനില്  അര്ഹതചപട
തുകേ  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണഭാണയ്  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ
ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചചയ്യുന്ന  കജഭാലനിക്കുള്ള  കവതനലാം  രണഭാഴ്ചയ്ക്കകേലാം
വനിതരണലാം ചചയണചമന്ന നനിബനന സലാംസഭാനത്തയ് പഭാലനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാചത
കപഭായതയ്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അവനിദഗ്ദ്ധ കവതനയനിനത്തനില് 75943.17
ലക്ഷലാം രൂപ  കുടനിശനികേ  നനിലനനില്ക്കുനണയ്.

(ബനി)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില്
നല്കുന്ന അവനിദഗ്ദ്ധ  കേഭായനികേ കൂലനി നനിരക്കയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരഭാണയ് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം
നനിശ്ചയനിചയ്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ചചയ്യുന്നതയ്.  ഇതയ്  കകേരളത്തനിചല  കേഭായനികേ  ചതഭാഴെനില്
ചചയ്യുന്ന  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  കേകമ്പഭാള  നനിരക്കനിചന  അകപക്ഷനിചയ്  വളചര
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കുറവഭാണയ്.  എന്നഭാല്  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില്  കജഭാലനി  ചചയഭാന്  സന്നദരഭായനി
മുകമ്പഭാട്ടു  വരുന്ന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  പരമ്പരഭാഗത ചതഭാഴെനില് രലാംഗത്തയ്
ഏര്ചപടഭാത്തവരുലാം  കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തകേരഭായ  സതീകേളുമഭായതനിനഭാല്  ചതഭാഴെനിലനിനുള്ള
ആവശലകേതചയ  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  2016-17-ചല  കൂലനി
കുടനിശനികേയുള്ളതനിനഭാല്  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചപഭാതുകവ  പദതനിയനില്  പണനിക്കയ്
വരുന്നതനിനയ് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് തഭാല്പരലക്കുറവയ് ഉള്ളതഭായനി കേണ്ടു വരുനണയ്.

(സനി)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില്  കനരനിട്ടുള്ള
കേഭാര്ഷനികേ പ്രവൃത്തനികേള ഒഴെനിചകേ മചറലഭാ കേഭാര്ഷനികേ ഇടചപടലകേളുലാം ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന
കമഖലയനില്  പശുചതഭാഴുത്തയ്,  ആടനിന്കൂടയ്  എന്നനിവയുചട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  കൂടഭാചത
അങണവഭാടനി  ചകേടനിടലാം,  വലക്തനിഗത  ഗഭാര്ഹനികേ  ശഇചഭാലയലാം,  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ചകേടനിടലാം,
കേളനിസലലാം,  ചപഭാതുചന,  ശ്മശഭാനലാം,  കേകമ്പഭാസയ്  കുഴെനി  തുടങ്ങനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം
ഏചറടുക്കുന്നതനിനയ്  ഇകപഭാള അനുമതനിയുള്ളതനിനഭാല് ചതഭാഴെനിലനിചനഭാപലാം  വനികേസനലാം
എന്ന ലക്ഷലലാം സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട പുനരുദഭാരണലാം

9 (*129) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  പുനരുദഭാരണലാം  സലാംബനനിചയ്  പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനയ് ആചരയഭാണയ് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  റനികപഭാര്ടനിചല
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ്;

(സനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് മുമ്പയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല
അലാംഗതീകൃത  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  അതനിനുള്ള
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ):

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  പുനരുദഭാരണലാം  സലാംബനനിചയ്  പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനയ്  ചകേഭാല്ക്കത്ത ഇന്ഡലന്  ഇന്സനിറമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ്  മഭാകനജ യ്ചമന്റെയ്  എന്ന
സഭാപനത്തനില്നനിനലാം വനിരമനിച ചപ്രഭാഫ. സുശതീല് ഖന്നചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) അനനിമ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി)  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നയുചട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല അലാംഗതീകൃത രജനികസര്ഡയ് ചതഭാഴെനിലഭാളനി
സലാംഘടനഭാ  കനതഭാക്കളുമഭായനി  1-4-2017-ല്  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള  മുഖലമനനി
അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ കചലാംബറനില് വചയ് ചര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന് പദതനി

10 (*130) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  കേടചക്കണനിയനില്നനിനലാം  കേരകേയറനി
ലഭാഭത്തനിചലത്തനിക്കുവഭാന് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം;

(ബനി)  കേടബഭാദലത കുറയന്നതനിനുലാം  ധനകേഭാരല  പുനസലാംഘടന ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള
എചനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് പദതനിയനിലള്ളചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  ബസ്സുകേളനില്  പ്രകൃതനി
സഇഹൃദവഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി):

(എ&ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പരനിസനിതനി
സഇഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  1000  ബസ്സുകേള  അടുത്ത
5  വര്ഷലാംചകേഭാണയ് നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രകൃതനി
സഇഹൃദ  വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള
ആദലഗഡുവഭായനി  50 കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  ചചലവയ്.  അഞ  വര്ഷലാം
ചകേഭാണയ്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസുകേളുലാം  സനി.എന്.ജനി.  ഇനനത്തനികലക്കയ്  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്
ലക്ഷലമനിടുനണയ്. ബസയ് സഭാന്ഡുകേചള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.  വമകലജയ്,  ചമയനിന്റെനന്സയ്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദന
ക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കബക്കയ്ഡഇണുകേള,  അപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനുലാം
സമയബനനിത കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്. ഇനനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി അകഞഭാ അതനിലധനികേകമഭാ ചകേ.എലാം.പനി.എല്. ലഭനിക്കുന്ന വഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്
100 രൂപ  1-2-2017  മുതല്  പ്രതനിദനിന  ഇന്ചസന്റെതീവയ്  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത
കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസ്സുകേളുലാം  ചട്രെയനിനനിലാംഗുലാം  സലാംഘടനിപനിചവരുന.  ചമയനിന്റെനന്സനിനഭായനി
നനിരത്തനില്നനിനലാം ബസ്സുകേള പകേല് സമയലാം പനിന്വലനിക്കുന്നതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനയ് നഷലാം
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സലാംഭവനിച വരുന്നതഭായനി കേണതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എലഭാതരലാം റനിപയറുകേളുലാം,
ചമയനിന്റെനന്സുകേളുലാം  രഭാതനി  കേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  തന്മൂലലാം  ഓഫയ്
കറഭാഡയ്  നനിരക്കയ്  കുറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കേറന്സനിരഹനിത  ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ട്രെഭാവല് കേഭാര്ഡയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സതീ
സുരക്ഷഭാ നയത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനില് രണയ് പനിങയ് ബസ്സുകേള
(സതീകേളക്കു  മഭാതലാം)  സര്വതീസയ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  സമഭാനര  സര്വതീസുകേള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം  കപഭാലതീസുലാം  കചര്ന്നയ്  സത്വഭാഡയ്
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതയ് ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചതുലാം മൂലലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
വരുമഭാനലാം  വര്ദനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയ്ക്കയ്  തഭാചഴെ  പ്രതനിദനിന
വരുമഭാനമുള്ള  ചഷഡമ്പ്യൂളുകേള  വരുമഭാന  വര്ദനവനിനഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

ദതീര്ഘദൂര യഭാതക്കഭാചര കൂടുതലഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനികലക്കയ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കുലാം  യഭാതക്കഭാര്ക്കയ്  കൂടുതല്  സുഖകേരമഭായ  യഭാത  പ്രദഭാനലാം
ചചയ്യുന്നതനികലക്കുമഭായനി  പുതനിയതരലാം  പുഷയ്  ബഭാക്കയ്  സതീകറഭാടയ്  കൂടനിയ  എയര്
എകയ്പ്രസയ് ബസ്സുകേളുലാം സൂപര് ഡതീലകയ് എയര് ബസ്സുകേളുലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.
കസഭാപ്പുകേളുചട എണ്ണലാം കുറചയ് കുറഞ്ഞ സമയലാം ചകേഭാണയ് കൂടുതല് ദൂരലാം സഞരനിക്കുന്ന
തരത്തനില് ഫഭാസയ് പഭാസഞര് മുതലള്ള എലഭാ സൂപര് കഭാസയ് കശണനിയനിലലാം മനിന്നല്
സര്വതീസുകേചളന്ന കപരനില് പുതനിയ തരലാം സര്വതീസുകേള ഉടന് തചന്ന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവമഭായുള്ള  പുതനിയ  അനര്
സലാംസഭാന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള അനര് സലാംസഭാന റൂട്ടുകേളനികലക്കുലാം  പുതനിയ സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തുന്നതു സലാംബനനിചയ്
പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കഭാന് ചകേഭാല്ക്കത്ത ഐ.ഐ.എലാം.-ചല ചപ്രഭാഫ.
സുശതീല്  ഖന്നചയ  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അനനിമ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാകുന്ന മുറയ്ക്കയ്
ധനകേഭാരല പുനനഃസലാംഘടന ഉറപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പരനിസനിതനി  സഇഹൃദ
വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  1000  ബസ്സുകേള  അടുത്ത  5  വര്ഷലാം
ചകേഭാണയ് നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. പ്രകൃതനി സഇഹൃദ
വഭാതകേലാം ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനയ്  നടപ്പു
വര്ഷലാം  50 കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന ചചലവയ്.  ഇതു സലാംബനനിച കേരടയ്
കപ്രഭാജകയ്  റനികപഭാര്ടയ്  കേനിഫ്ബനിയുചട  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡുകേളനില്
ഇത്തരലാം ബസ്സുകേളുചട ഉപകയഭാഗക്ഷമത നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി രണയ് സനി.എന്.ജനി.
ബസ്സുകേളക്കയ്  പര്കചസയ്  ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയതനില്  ഒരു  ബസയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.
നനിലവനില് സനി.എന്.ജനി.  ഇനനലാം ചകേഭാചനിയനില് ലഭലമഭാണയ്.  സനി.എന്.ജനി.  ഇനനലാം
വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിറയന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  ഡനിചസന്സനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.
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ഓണ്വലന് കസവനങ്ങളക്കയ് ഫതീസയ് നനിരക്കുകേള നനിശ്ചയനിചതനിചല അപഭാകേത

11 (*131) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാർ  വഭാഹന വകുപനിൽ  ഓൺവലൻ  കസവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫതീസയ്
നനിരക്കുകേൾ  നനിശ്ചയനിചതനിൽ  അപഭാകേത  കേടന  കൂടനിചയന്ന  വഭാർത്തയുചട  നനിജസനിതനി
അകനത്വഷനിചകവഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓൺവലൻ  കസവനങ്ങൾക്കുള്ള കസഭാഫയ് ചവയർ  നനിർമ്മേനിചതയ്  ഏതയ്
ഏജൻസനിയഭാചണന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കസഭാഫയ്  ചവയറനിചല  പനിശകുകേള  പരനിഹരനിയന്നതനിനയ്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചകവഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) നനികുതനി,  സർവതീസയ് ചഭാർജയ് ഇനങ്ങളനിൽ ഈടഭാക്കചപട അധനികേ തുകേ
കേചണത്തനി തനിരനിചകേ നല്കുന്നതനിനയ് അടനിയനര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇപ്രകേഭാരലാം ഈടഭാക്കനിയ അധനികേ തുകേ തനിരനിചകേ നല്കുന്നതനിനയ് പ്രകതലകേലാം
അകപക്ഷ  നല്കണചമന്ന  വലവസ  ഒഴെനിവഭാക്കനി,  തുകേ  ബനചപടവര്ക്കയ്  തനിരനിചകേ
നല്കേഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി):

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  29-12-2016  തതീയതനിയനിചല  GSR  1183 (E)  നമ്പര്
കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  തതീയതനി  മുതല്  നനിലവനില്  വരത്തക്കവനിധലാം
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിചല  വനിവനിധ  കസവനങ്ങളക്കുള്ള  ഫതീസയ്  നനിരക്കുകേള
വര്ദനിപനി   ക്കുകേയുണഭായനി.  6-1-2017-ലഭാണയ്  കമല്  ഉത്തരവയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  ലഭലമഭായതയ്.
അതനിന് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ ഓണ്വലന് കസഭാഫയ് ചവയറനില്
ഓണ്വലന് കസവനങ്ങളക്കുള്ള ഫതീസനില് മഭാറങ്ങള വരുത്തുകേയുണഭായനി. കസഭാഫയ് ചവയറനില്
മഭാറങ്ങള  വരുത്തനിയകപഭാള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പുതനിയ  നനിരക്കുകേളുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
നനിലനനിന്നനിരുന്ന  നനിരക്കുകേളുലാം  തമ്മേനിലള്ള  വലതലഭാസചത്തക്കുറനിചലാം  അവയനില്  ചനിലതനിചന്റെ
ഇരട  സത്വഭഭാവചത്തക്കുറനിചലാം  മറ്റുമുള്ള  അവലക്തത  കേഭാരണലാം  ചനില  അപഭാകേതകേള
ഉണഭായതഭായനി ശദയനില്ചപടുകേയുലാം അവ പരനികശഭാധനിചയ് തനിരുത്തുകേയുമുണഭായനി.
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(ബനി)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെയ്  സഭാപനമഭായ  നഭാഷണല്  ഇന്ചഫഭാര്മഭാറനികയ്
ചസന്റെര്  (NIC)  ആണയ്  ഓണ്വലന്  കസവനങ്ങളക്കുള്ള  കസഭാഫയ് ചവയര്
തയഭാറഭാക്കനിയതയ്.

(സനി)  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സ്മഭാര്ടയ്  കേഭാര്ഡയ്  രൂപത്തനില് നല്കുന്ന വഡ്രെെവനിലാംഗയ്
വലസന്സുകേളക്കയ്  അധനികേമഭായനി  200 രൂപ  ഫതീസയ്  ഈടഭാക്കണചമന്നയ്  പുതനിയ
ഉത്തരവനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  പുതനിയതഭായനി  നല്കുന്ന  വഡ്രെെവനിലാംഗയ്
വലസന്സുകേളക്കഭാണയ് ഈ  200  രൂപ ഈടഭാക്കുന്നതയ്.  നനിലവനിലള്ള വഡ്രെെവനിലാംഗയ്
വലസന്സുകേള  പുതുക്കുവഭാന്  അകപക്ഷനിക്കുകമ്പഭാള  ഇഷദ്യു  ഓഫയ്  വഡ്രെെവനിലാംഗയ്
വലസന്സനിനയ്  200 രൂപ അധനികേമഭായനി വഭാങ്ങനിയനിരുന്ന പനിശകേയ് പരനിഹരനിചനിട്ടുണയ്.
വഡ്രെെവനിലാംഗയ്  വലസന്സയ്  പുതുക്കുവഭാന്  അകപക്ഷനിക്കുകമ്പഭാള  പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള
ഫതീസുലാം  കേഭാര്ഡയ്  രൂപത്തനിലള്ള  ഫതീസുലാം  സര്വതീസയ്  ചഭാര്ജലാം  മഭാതകമ  ഇകപഭാള
ഈടഭാക്കുനള്ളു.  29-12-2016-നയ്  മുന്പയ്  കേഭാലഭാവധനി  തതീര്ന്ന  വഡ്രെെവനിലാംഗയ്
വലസന്സുകേള പുതുക്കുന്നതനിനയ് പുതനിയ ഫതീസയ് നനിരക്കയ് അനുസരനിചയ് പ്രതനിവര്ഷലാം
1000 രൂപ പനിഴെയഭായനി ഈടഭാക്കനിയനിരുന. ആ പനിശകേയ് പരനിഹരനിചയ് 29-12-2016-നയ്
മുന്പുള്ള കേഭാലയളവനികലക്കയ് പ്രതനിവര്ഷലാം  50  രൂപ നനിരക്കനിലലാം അതനിനുകശഷമുള്ള
കേഭാലയളവനില് പ്രതനിവര്ഷലാം 1,000 രൂപ നനിരക്കനിലമഭാണയ് ഇകപഭാള ഈടഭാക്കുന്നതയ്.

29-12-2016-നയ്  മുന്പയ്  ഫനിറയ്നസയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  തതീര്ന്ന  വഭാഹനങ്ങള
ഫനിറയ്നസനിനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുകമ്പഭാള ഫനിറയ്നസയ്  തതീര്ന്ന ദനിവസലാം  മുതല് ഓകരഭാ
ദനിവസത്തനിനുലാം  50  രൂപ പനിഴെയഭായനി  ഈടഭാക്കനിയനിരുന.  ഈ പനിശകേയ്  പരനിഹരനിചയ്
29-12-2016 തതീയതനി മുതലള്ള കേഭാലയളവനികലക്കയ് മഭാതകമ ഇകപഭാള ഈ നനിരക്കനില്
പനിഴെ ഈടഭാക്കുനള. 29-12-2016-നയ് മുന്പുള്ള കേഭാലയളവനികലക്കയ് പഴെയ നനിരക്കനില്
അതഭായതയ് പ്രതനിമഭാസലാം 100 രൂപ മുതല് 200 രൂപ വചരയുള്ള തുകേയഭാണയ് ഇകപഭാള
പനിഴെയഭായനി  ഈടഭാക്കുന്നതയ്.  പുതനിയ  രജനികസ്ട്രേഷന്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നല്കുന്ന
സര്വതീസുകേളക്കുലാം  സ്മഭാര്ടയ്  കേഭാര്ഡയ്  വടപയ്  രജനികസ്ട്രേഷന്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കുലാം
29-12-2016-ചല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം 200 രൂപ ഈടഭാക്കനിയനിരുന.
സലാംസഭാനലാം  നല്കുന്നതയ്  സ്മഭാര്ടയ്  കേഭാര്ഡയ്  വടപയ്  രജനികസ്ട്രേഷന്  സര് ടനിഫനിക്കറയ്
അലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇകപഭാള  ഈ  200  രൂപ  ഈടഭാക്കുന്നനില.  പഴെയ  സത്വകേഭാരല
വഭാഹനങ്ങളുചട രജനികസ്ട്രേഷന്  പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള ഫതീസയ് ഇനത്തനില് ഉണഭായനിരുന്ന
പനിശകുകേളുലാം പരനിഹരനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  നനികുതനി,  സര്വതീസയ്  ചഭാര്ജയ്  ഇനങ്ങളനില്  കസഭാഫയ് ചവയറനില്  പനിശകുകേള
ഉണഭായനിടനില.
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(ഇ)  ഫതീസനിനത്തനില്  അധനികേമഭായനി  അടച  തുകേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  അടുത്ത
തവണ വഡ്രെെവനിലാംഗയ്  വലസന്സയ് പുതുക്കല്,  ഫനിറയ്നസയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  പുതുക്കല്
മുതലഭായ  കസവനങ്ങളക്കയ്  ബനചപട  റതീജനിയണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസുകേചളകയഭാ/
കജഭായനിന്റെയ്  റതീജനിയണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസുകേചളകയഭാ  സമതീപനിക്കുകമ്പഭാള  പ്രകതലകേ
അകപക്ഷ  നല്കേഭാചത  തചന്ന  അതനിചന്റെ  ഫതീസനിനത്തനില്  അടയ്കക്കണ  തുകേയനില്  നനിന്നയ്
കുറവവരുത്തനി നല്കുന്നതനിനയ് ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണര് നനിര്കദ്ദേശലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

റബ്ബര് കേര്ഷകേചര ചൂഷണലാം ചചയ്യുന്നതയ് തടയഭാന് നടപടനി

12 (*132) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അനഭാരഭാഷ്ട്ര കേകമ്പഭാളത്തനില് വനിലയനിടനിവയ് എന്ന കേഭാരണത്തഭാല് രഭാജലചത്ത റബര്
വനില  ഇടനിക്കുന്ന  ടയര്  വലവസഭായകലഭാബനികേള  രഭാജലഭാനര  കേകമ്പഭാളത്തനില്  വനില
തഭാരതകമലന ഉയര്ന നനില്ക്കുന്ന സമയത്തുലാം അതനിലലാം വളചര കുറഞ്ഞ നനിലയനികലക്കയ്
വനിപണനി  വനില  തഭാഴനി  സലാംസഭാനചത്ത  കേര്ഷകേചര  ചൂഷണലാം  ചചയ്യുന്നതയ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് ഇടചപടയ് പരനിഹരനിക്കണചമന്നയ് ആവശലചപടുകമഭാ;

(ബനി) ഇറക്കുമതനിയുലാം ഊഹക്കചവടവലാം നനിയനനിക്കഭാന് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്
ആവശലചപടുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  റബ്ബറനിനയ്  കേനികലഭാക്കയ്  150  രൂപചയങനിലലാം  ലഭനിക്കുനചണന്നയ്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി  സലാംസഭാനലാം  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സത്വഭാഭഭാവനികേ  റബ്ബറനിചന്റെ  വനില  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിലചയ  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്
നനിശ്ചയനിക്കചപടുന്നതയ്.  അകതഭാചടഭാപലാം  റബ്ബറധനിഷനിത  വലവസഭായങ്ങളനില്  സത്വഭാഭഭാവനികേ
റബ്ബറനിചന്റെ  ആവശലകേതയുലാം,  കേകമ്പഭാളത്തനില്  പ്രസ്തുത  ഉല്പന്നത്തനിചന്റെ  ലഭലതയുലാം
വനിലയനില് വലതനിയഭാനലാം വരുത്തുന.  സത്വഭാഭഭാവനികേ റബ്ബറനിചന്റെ ഉപകഭഭാഗലാം കൂട്ടുവഭാനുലാം
നനിയനണങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കേയറ്റുമതനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  അതുവഴെനി  വനില  വര്ദനിക്കുന്ന
സഭാഹചരലലാം ഉണഭാക്കണചമനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശലചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ആവശലചപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  റബ്ബറനിനയ് വനിലസനിരത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  'റബ്ബര് ചപ്രഭാ ഡക്ഷന് ഇന്സന്റെതീവയ്
പദതനി' നടപഭാക്കനി വരുന. പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേനികലഭായ്ക്കയ് 150 രൂപ തഭാങ്ങുവനിലയഭായനി
നനിജചപടുത്തുകേയുലാം  മഭാര്ക്കറയ്  വനിലയുലാം  തഭാങ്ങുവനിലയുലാം  തമ്മേനിലള്ള  വലതലഭാസലാം
സബ്സനിഡനിയഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  അക്കഇണയ്  വഴെനി  കനരനിടയ്  വകേമഭാറുകേയുലാം  ചചയ
വരുന.
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വരളചമൂലലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയണഭായ നഷലാം

13 (*133) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളച കകേരളത്തനിചല കേഭാര്ഷനികേ കമഖലചയ എപ്രകേഭാരമഭാണയ്  ബഭാധനിചചതന്നയ്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  എത കകേഭാടനി  രൂപയുചട  നഷമഭാണയ്  ഈ കമഖലയനില് ഉണഭായതഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആശത്വഭാസലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  കകേന്ദ്ര  സഹഭായമഭാണയ്  അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
എത  തുകേ  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാരനിൽനനിന്നയ്  ഈയനിനത്തനിൽ  ധനസഹഭായമഭായനി  ലഭനിചചവന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ചതക്കു പടനിഞ്ഞഭാറന് ഇടവപഭാതനിയനിലലാം,  വടക്കു കേനിഴെക്കന് തുലഭാവര്ഷത്തനിലലാം,
കവനല് മഴെയനിലലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ള വര്ദനിച കതഭാതനിലള്ള കുറവ കേഭാരണലാം കേഭാര്ഷനികേ
വനിളകേളുചട  ഉല്പഭാദനലാം  കുറയുകേയുലാം,  വരളച ബഭാധനിചയ്  കൃഷനി  നശനിചകപഭാവകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഉല്പഭാദനലാം  കുറയുന്നതനിനഭാല്  കേര്ഷകേചരയുലാം  അതുമൂലമുണഭാകുന്ന  രൂക്ഷമഭായ
വനിലക്കയറലാം ചപഭാതുജനങ്ങചളയുലാം ദുരനിതത്തനിലഭാഴനിയനിട്ടുണയ്.  മഴെക്കുറവമൂലലാം മണ്ണനിചന്റെ
അമഭാലാംശലാം കൂടനി ചനല്കൃഷനിചയ കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന. കൂടഭാചത കേള കൂടുതല്
വളരുന്നതയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത  വരുത്തുന്നതഭാണയ്.  ഹ്രസത്വകേഭാല
വനിളകേളക്കയ്  30 ശതമഭാനലാം മുതല്  50 ശതമഭാനലാം വചരയുലാം ദതീര്ഘകേഭാല വനിളകേളക്കയ്
20 ശതമഭാനകത്തഭാളവലാം വനിളവയ് കുറയുചമന കേണക്കഭാക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വരളചമൂലലാം  ഏകേകദശലാം  62,897  കേര്ഷകേരുചട
41,592.3 ചഹകര് കൃഷനി നശനിചതഭായുലാം ഏറവലാം കുറഞ്ഞതയ് 724.5 കകേഭാടനി രൂപയുചട
കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നഭാല്  വനിശദമഭായ  കേണചക്കടുപയ്  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  നഷലാം
വന്കതഭാതനിലണഭാകുചമന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.
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(സനി) വരളചമൂലലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ള പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചനല്
കേര്ഷകേര് മൂപ്പു കുറഞ്ഞ വനിത്തനിനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചയ്  കൃഷനി ചചയഭാനുലാം,  എലഭാ കേര്ഷകേരുലാം
വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മഴെയനിലഭാചത
വനിത്തയ്  മുളയ്ക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  വതീണ്ടുലാം  വനിതയന്നതനിനഭായനി  വനിത്തനിചന്റെ
കേരുതല് കശഖരലാം സലാംസഭാന വനിത്തു വനികേസന അകതഭാറനിറനിയനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.
ജലകസചനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കതഭാടുകേളുലാം  ചഭാലകേളുലാം  ആഴെലാം  കൂട്ടുന്നതനിനുലാം
മണലാം  ചചളനിയുലാം  നനിറഞ്ഞവ വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുലാം  മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ
ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള ഉപകയഭാഗനിചയ് ജലലഭലത ഉറപയ് വരുത്തുന്ന
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.  വരളചയുചട  ആഘഭാതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളക്കുറനിചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശലാം
എന്നനിവ നല്കേനിവരുന.  വരളചമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശത്വഭാസത്തനിനുള്ള  സഹഭായലാം  ദുരനനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  വഴെനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  അധനികേ  തുകേയഭായനി  വയനഭാടയ്  ജനിലയ  മഭാതമഭായനി  27 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം മറ്റു  ജനിലകേളക്കഭായനി  25  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  വരളചചയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നൂതന  ചടകകഭാളജനിയഭായ  PPFM  (Pink  Pigmented
Facultative  Methylotrophic  Bacteria)  VAM  (Vesicular  Arbuscular
Mycorrhiza) എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കനി വനിളകേളനില് പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  140.625  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങല്
തുകേയുള്ള പദതനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി നടപഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തുണഭായ നഭാശനഷങ്ങള വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം അതുപ്രകേഭാരലാം
2017  മഭാര്ചയ്  28-നയ് സലാംസഭാന റവനമ്പ്യൂ വകുപ്പുമനനി,  കൃഷനി വകുപ്പുമനനി എന്നനിവര്
കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപ്പു മനനിക്കയ് വരളച സലാംബനനിചയ് ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ചചയ.  കകേന്ദ്ര  സലാംഘലാം ഏപ്രനില്  19  മുതല്  21  തതീയതനി വചര കകേരളലാം സനര്ശനിചയ്
വരളച  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  നഭാശനഷത്തനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേളുചട സുരക്ഷ

14 (*134) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .   പനി  . :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളുചട സുരക്ഷചയ സലാംബനനിച ആശങകേളുയര്ത്തുന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഗഇരവപൂര്വലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി./ചകേ.യു.ആർ.ടനി.സനി.-യുചട  കേതീഴെനില് എത കലഭാ
കഫ്ലഭാര്,  എ.സനി.,  കനഭാണ്  എ.സനി.  ബസുകേളുചണനലാം  അവയനില്  സര്വതീസയ്  നടത്തഭാന്
കയഭാഗലമഭായവ എതയഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ബസുകേളക്കയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  ചചവകേലലങ്ങളുകണഭാ  എന്നതുളചപചടയുള്ള
സുരക്ഷഭാ പരനികശഭാധന നടത്തഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ):

(എ)  ഉണയ്.  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട ചസമനി കലഭാ ഫ്കളഭാര് കനഭാണ് എ.സനി.
ബസയ് ചതഭാടുപുഴെയ്ക്കയ് സമതീപലാം തതീ പനിടനിചയ് കേത്തനിനശനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇതയ് എപ്രകേഭാരലാം
സലാംഭവനിചചവന്നയ് കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള പരനികശഭാധനകേള നടനവരുന.

(ബനി)  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  കേതീഴെനില്  667 ബസ്സുകേളുണയ്.  (കലഭാ  ഫ്കളഭാര്
എ.സനി.-190, കനഭാണ് എ.സനി. -477) ഇതനില് 24-4-2017-ചല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം 512 എണ്ണലാം
സര്വതീസയ്  നടത്തഭാന്  കയഭാഗലമഭായവയുലാം  155 എണ്ണലാം  വനിവനിധ  അറകുറപണനികേള
കവണതനിനഭാല് സര്വതീസയ് നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തവയുമഭാണയ്.

(സനി) ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട ബസ്സുകേള കകേന്ദ്ര നഗര വനികേസന മനഭാലയലാം
അലാംഗതീകേരനിച  അര്ബന്  ബസയ്  ചസസനിഫനികക്കഷന്  II  (UBS  II),  AIS  052,  CMVR
അനുശഭാസനിക്കുന്ന എലഭാ സുരക്ഷഭാമഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം പഭാലനിചയ് വഭാഹന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള
പൂര്ണ്ണമഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  നല്കേനിയ  ബസ്സുകേളഭാണയ്.  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭായ
Emergency door, Fire extinguishers, Automatic pneumatic passenger door
തുടങ്ങനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഈ  ബസ്സുകേളക്കുണയ്.  ഈ  ബസ്സുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണ
വവകേലലങ്ങള ശദയനില്ചപടനിടനില.

വനിളനഭാശലാം കനരനിട കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം

15 (*135) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേടുത്ത  വരളച  മൂലമുണഭായ  വനിളനഷലാം  എതചയന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിളനഭാശലാം  കനരനിട  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാന്  പദതനിയുകണഭാ;
എങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  അതനിരൂക്ഷമഭായ വരളചമൂലലാം  കേഭാര്ഷനികേകമഖല കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടുത്തനി,  പ്രസ്തുത  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന്നതനിനയ്

ധനസഹഭായലാം  ആവശലചപടനിരുകന്നഭാ;  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇതുവചര

എന്തു നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വരളചമൂലലാം ഏകേകദശലാം 62,897 കേര്ഷകേരുചട 41,592.3

ചഹകര്  കൃഷനി  നശനിചതഭായുലാം  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞതയ്  724.5 കകേഭാടനി  രൂപയുചട  കൃഷനിനഭാശലാം

ഉണഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

എന്നഭാല്  വനിശദമഭായ  കേണചക്കടുപയ്  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  നഷലാം  വന്കതഭാതനിലണഭാകുചമന്നഭാണയ്

കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  വരളചമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ

ദുരനിതഭാശത്വഭാസത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേള കൃഷനി ഭവന് വഴെനി സത്വതീകേരനിചവരുന. 31-10-2016-ല്

സലാംസഭാനചത്ത  14 ജനിലകേചളയുലാം  വരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  കശഷലാം

സലാംസഭാന  ദുരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനി  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്

ആശത്വഭാസ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  15.466 കകേഭാടനി  രൂപ  റവനമ്പ്യൂ

വകുപയ് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത അധനികേ തുകേയഭായനി വയനഭാടയ് ജനിലയ മഭാതമഭായനി

27 കകേഭാടനി രൂപയുലാം മറ്റു ജനിലകേളക്കഭായനി 25 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം  കൃഷനി  വകുപയ്  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുലാം

ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  വര്ദനിപനിചലാം

സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനി പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ് 22-3-2017-ല് ഉത്തരവയ്

പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  1995-നയ്  കശഷലാം  ആദലമഭായഭാണയ്  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുള്ള

നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  വര്ദനിപനിചതയ്.  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനികേളനില്  അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള

കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നതനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ

ലഭനിചവരുന.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തുണഭായ നഭാശനഷങ്ങള വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം അതുപ്രകേഭാരലാം

2017 മഭാര്ചയ് 28-നയ് സലാംസഭാന റവനമ്പ്യൂ, കൃഷനി വകുപ്പുമനനിമഭാര് സലാംയുക്തമഭായനി കകേന്ദ്ര

കൃഷനി  വകുപയ്  മനനിക്കയ്  വരളച  സലാംബനനിച  ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം  സമര്പനിക്കുകേയുലാം,

ഇതനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം ഏപ്രനില്  19  മുതല്  21  വചര  കകേരളലാം

സനര്ശനിചയ്  വരളച  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി

കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭനിക്കുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
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കകേരള മഭാരനിവടലാം കബഭാര്ഡയ്

16 (*136) ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവലാം

മമ്പ്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള മഭാരനിവടലാം  കബഭാര്ഡയ്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാരനിവടലാം  കബഭാര്ഡ നിചന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളുചട ഭരണനനിയനണത്തനില് ഗുണപരമഭായ എനയ്
മഭാറമഭാണയ്  മഭാരനിവടലാം  കബഭാര്ഡയ്  രൂപവല്ക്കരണത്തനിലൂചട  സഭാധലമഭാകുന്നചതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി  ):

(എ)  കകേരള  മഭാരനിവടലാം  കബഭാര് ഡയ്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിടനില.  2014-ചല  കകേരള
മഭാരനിവടലാം  കബഭാര്ഡയ്  ബനില്  നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയതയ്  ബഹുമഭാനചപട  രഭാഷ്ട്രപതനിയുചട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചകപഭാള  പ്രസ്തുത  ബനില്  ചനില  മഭാറങ്ങകളഭാടുകൂടനി  വതീണ്ടുലാം
നനിയമസഭ പരനിഗണനിക്കണചമന്ന നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാചട തനിരനിചയചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(ബനി) ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള, അതനിചന്റെ പരനിപഭാലനവലാം,
പരനിരക്ഷയുലാം കൂടഭാചത 1908-ചല ഇനലന് കപഭാര്ടയ്സയ് ആകയ് (1908-ചല 15-ാം കകേന്ദ്ര
ആകയ്)  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിയമപരമഭായ  ചുമതലകേള,  തുറമുഖങ്ങളുചട
വഭാണനിജലപരവലാം  നനിയമപരവമഭായ  ചുമതലകേള  നനിര്വഹനിക്കല്,  വനിവനിധതരത്തനിലള്ള
ജലവഭാഹനങ്ങളനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട കയഭാഗലത നനിര്ണ്ണയനിചയ് പരനിശതീലനവലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം
നല്കേല് എന്നനിവയഭാണയ് മഭാരനിവടലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.

(സനി)  മഭാരനിവടലാം  കമഖലയനിചല  വനിവനിധ  പദതനികേളുചട  ഫലപ്രദമഭായ  നടത്തനിപനിനുലാം
ഫലപ്രദമഭായ  തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാരനിവടലാം
കബഭാര്ഡനിചന്റെ  രൂപതീകേരണലാം  അതലഭാവശലമഭാണയ്.  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  സുരക്ഷ
ഉളചപചടയുള്ള  എലഭാ  തുറമുഖ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഒരു  ഏജന്സനിയുചട  കേതീഴെനില്
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാന് മഭാരനിവടലാം കബഭാര്ഡയ് രൂപതീകേരണകത്തഭാചട സഭാധനിക്കുചമന്നതനിനഭാല് ടനി
കമഖലയനിചല പ്രവര്ത്തനങ്ങള കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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കസര് സലാംവനിധഭാനത്തനില് പചക്കറനി കൃഷനി

17 (*137) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി വകുപയ്  തുടര്ന വരുന്ന  കസര് സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പചക്കറനി കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കസറുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തഭാറുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പചക്കറനിയുചട സലാംസരണത്തനിനുലാം വനിപണനത്തനിനുലാം ആയനി എചനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദന  കേമ്പനനികേള  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ) സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. നനിലവനില് കകേരളത്തനില് 800 കസറുകേളനിലഭായനി പചക്കറനി കൃഷനി
നടത്തുനണയ്. 2017-18-ല് അധനികേമഭായനി  200 കസറുകേളനില് കൂടനി  പചക്കറനി കൃഷനി
വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേളുചട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച കേഴെനിഞ.
സത്വഭാശയ സലാംഘങ്ങളനിലൂചടയഭാണയ് പചക്കറനി കൃഷനിയുമഭായനി ബനചപട വനിത്തയ് മുതല്
വനിപണനലാം വചരയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ. നടത്തുന്നതയ്.

(ബനി)  കസറുകേളുചട  പ്രവര്ത്തന  മനികേവയ്,  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിചല
മനികേവയ്,  സഭാകങതനികേമഭായ പ്രവര്ത്തന മനികേവയ്,  നൂതന ആശയങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നനിവയുചട അടനിസഭാനത്തനില് പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
ലഭനിക്കുന്ന  കപഭായനിന്റുകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  A,  B,  C  എന്നതീ  കഗഡുകേള  നല്കുകേയുലാം
ചചയവരുന.  കസറനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തന  മനികേവനിനയ്  30 കപഭായനിന്റുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
മനികേവനിനയ് 30 കപഭായനിന്റുലാം സഭാകങതനികേ മനികേവനിനയ് 24 കപഭായനിന്റുലാം നൂതന ആശയങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് 16 കപഭായനിന്റുലാം നല്കുന. അങ്ങചന 60 കപഭായനിന്റെനിനുലാം അതനിനയ്
മുകേളനിലലാം ഉള്ളവയ്ക്കയ് A കഗഡുലാം 50 മുതല് 60 വചരയുള്ള കപഭായനിന്റെയ് കനടുന്നവയ്ക്കയ് B കഗ ഡുലാം 50
കപഭായനിന്റെനിനയ്  തഭാചഴെ ലഭനിക്കുന്നവയ്ക്കയ്  C  കഗഡുലാം നല്കുന.  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യനില്
ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  കൂടുന്ന  ജനിലഭാ  മഭാകനജര്മഭാരുചട  കയഭാഗത്തനില്  സത്വഭാശയ  സലാംഘങ്ങളുചട
ശഭാക്തതീകേരണലാം സലാംബനനിചയ് ചര്ച ചചയ്തയ് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന.
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(സനി)  സലാംസഭാന  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  ആറയ്  ചമഭാത്തവലഭാപഭാര
വനിപണനികേളനിലലാം ചകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  ഇടുക്കനി,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര് എന്നതീ ജനിലകേളനില്
പ്രവര്ത്തനിചവരുന്ന  ജനിലഭാസലാംഭരണ  വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
പചക്കറനിയുല്പന്നങ്ങള ഇടനനിലക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനി കനരനിടയ് കലലലാം ചചയ്തയ് വനിപണനലാം
ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഉത്സവ  സതീസണുകേളനിലലാം  അലഭാത്ത
ദനിവസങ്ങളനിലലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  സലാംസഭാനചത്ത കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള
നലഭായമഭായ വനില  നല്കേനി സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ ചനിലറ  വനില്പനശഭാലകേള
വഴെനി  വനില്പന  നടത്തുകേയുലാം  ചചയ  വരുന.  കേര്ഷകേരനില്  നനിനമുള്ള  പചക്കറനി
ഉല്പന്നങ്ങള  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട  കനതൃതത്വത്തനില്  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
പ്രവര്ത്തനിച  വരുന്ന  277 സത്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേളനില്  എത്തനിചയ്  കേചവടക്കഭാരുചട
സഭാന്നനിദലത്തനില്  കലലലാം  ചചയ്തയ്  വനിപണനലാം  ചചയ്യുന്നതനിലൂചട  നലഭായമഭായ  വനില
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദന  കേമ്പനനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. പചക്കറനികേള വനിപണനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് ഉല്പഭാദനലാം കൂടുതലള്ള
കമഖലയനിലഭാണയ് കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

പഭാതകയഭാരങ്ങളനിചല അനധനികൃത പരസല കബഭാര്ഡുകേള

18 (T*138) ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാഴ്ച മറയന്നതുലാം  വഡ്രെെവർമഭാരുചട ശദ ചതറനിക്കുന്നതുമഭായ അനധനികൃത
പരസലകബഭാർഡുകേളുലാം  ദനിശഭാകബഭാർഡുകേളുലാം  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനചത്ത പ്രധഭാന നനിരത്തുകേളനിലലാം മറ്റുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനിലള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇപ്രകേഭാരലാം പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് അനധനികൃതമഭായനി പരസലകബഭാര്ഡുകേള,
ദനിശഭാകബഭാര്ഡുകേള എന്നനിവ സഭാപനിചവര്ചക്കതനിചര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
അനധനികൃതമഭായനി  സഭാപനിചവ  നതീക്കലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം  അടനിയനര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* “T” മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  ഉണയ്.  1994-ചല  കകേരളഭാ  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  നനിയമലാം  (1994-ചല  20)
565-ാം  വകുപയ്  (1)-ാം  ഉപവകുപയ്  പ്രകേഭാരലാം  1999-ചല  കകേരളഭാ  മുനനിസനിപഭാലനിറനി
(ചപഭാതുചതരുവകേളനിലലാം  ചപഭാതുസലങ്ങളനിലലാം  കേമഭാനങ്ങളുലാം  പരസലകബഭാര്ഡുകേളുലാം
സഭാപനിക്കല്)  ചടങ്ങള എസയ്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  601/99 പ്രകേഭാരവലാം കൂടഭാചത, 1999-ചല
പഞഭായത്തയ് രഭാജയ് ആകയ് 209 എ, 256 പ്രകേഭാരവലാം ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഗതഭാഗത വകുപനിചന്റെ  2-2-2016-ചല സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്6/2016/ട്രെഭാന്.
നമ്പര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം ചപഭാതുനനിരത്തുകേളനില് പരസലങ്ങള പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതുലാം
കബഭാര്ഡുകേള,  കഹഭാര്ഡനിങ്ങുകേള  എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുന്നതുലാം  സലാംബനനിചയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അടങ്ങനിയ ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത കകേരളഭാ  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകയ്
271,  272,  273,  274, 275,  369  എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലാം, 1999-ചല കകേരളഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനി
(ചപഭാതുചതരുവകേളനിലലാം  ചപഭാതുസലങ്ങളനിലലാം  കേമഭാനങ്ങളുലാം  പരസലകബഭാര്ഡുകേളുലാം
സഭാപനിക്കല്)  ചടങ്ങള അനുശഭാസനിക്കുലാം പ്രകേഭാരലാം  വലവസകേള പഭാലനിചചകേഭാണയ്
കേമഭാനങ്ങകളഭാ  പരസലകബഭാര്ഡുകേകളഭാ  സഭാപനിക്കുന്നതുമൂലലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്
അപകേടകമഭാ,  അസഇകേരലകമഭാ,  ഗതഭാഗത  തടസകമഭാ  ഉണഭാകേഭാന്  ഇടവരഭാത്ത
വനിധത്തനിലഭാണയ്  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള  അനുമതനി  നല്കേനിവരുന്നതയ്.
(നനിബനനകേള അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന).

(സനി) 1999-ചല കകേരളഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനി  (ചപഭാതുചതരുവകേളനിലലാം ചപഭാതുസങ്ങളനിലലാം
കേമഭാനങ്ങളുലാം  പരസലകബഭാര്ഡുകേളുലാം  സഭാപനിക്കല്)  ചടങ്ങള,  പ്രസ്തുത  ചടലാം  5  പ്രകേഭാരലാം
വലസന്സനിലഭാചതകയഭാ,  വലസന്സനിചല  വലവസകേളക്കയ്  വനിരുദമഭാകയഭാ
സഭാപനിക്കചപടുന്ന കേമഭാനങ്ങകളഭാ പരസല കബഭാര്ഡുകേകളഭാ മുനനിസനിപല് ചസക്രടറനി
നതീക്കലാം ചചകയണതുലാം ആയതനിനയ് വരുന്ന ചചലവയ് അവ സഭാപനിചവരനില് നനികന്നഭാ,
അതനിനയ്  കേഭാരണക്കഭാരഭായവരനില്  നനികന്നഭാ  ഈടഭാകക്കണതഭാചണനലാം  വലവസ
ചചയ്തനിരനിക്കുന.  കമല്  ചടപ്രകേഭാരലാം  അനധനികൃതമഭായനി  സഭാപനിച  പരസല  കബഭാര്ഡുകേള,
ദനിശഭാകബഭാര്ഡുകേള  എന്നനിവ  നതീക്കലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള നടപടനി സത്വതീകേരനിച വരുന.

ജനകേതീയഭാസൂതണ രണഭാലാം ഘടലാം പദതനി

19 (*139) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നവ കകേരളത്തനിനഭായനി ഇഇ സർക്കഭാർ  ജനകേതീയഭാസൂതണ രണഭാലാം ഘട
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി) ഇതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
നടപഭാക്കഭാനുലാം  നടപടനികേള  ലളനിതമഭാക്കഭാനുലാം  എചനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  ഇഇ
പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏചതലഭാലാം  കമഖലകേളക്കഭാണയ്  ഇഇ  പദതനിയനില്  ഉഇന്നല്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ   സഭാപനങ്ങളുചട  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനി
നവകകേരളത്തനിനഭായനി  ജനകേതീയഭാസൂതണലാം  പദതനിയഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  എലഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലലാം പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവത്സര
പദതനിയുലാം  2017-18  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആസൂതണ
സമനിതനിയുലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം  അടനിയനരമഭായനി  രൂപതീകേരനിചയ്  മുചന്നഭാരുക്ക
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  വനികേസനകരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. കൂടഭാചത പദതനി ആസൂതണ നനിര്വഹണലാം സലാംബനനിച
വനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളുലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവത്സര പദതനിയുചട ലക്ഷലലാം തുടര്ചഭാ സഭാധലതയുള്ള,
പരനിസനിതനിരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്ന  സഭാമൂഹലനതീതനി  മുറുചകേപനിടനിക്കുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ
വളര്ചയുചട  ഉയര്ന്ന  പനഭാവനികലയ്ക്കയ്  കകേരളചത്ത  എത്തനിക്കുകേചയന്നതഭാണയ്.
ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സഇകേരലങ്ങള ചമചചപടുത്തല്,  ചതഭാഴെനില്
വനപുണല വനികേസനലാം, കകേവല ദഭാരനിദല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം, കൃഷനി-പരനിസനിതനി-മണ്ണയ്-
ജലലാം എന്നനിവയുചട സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയവയലാം പദതനിയനില് മുന്ഗണന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല  ആസൂതണ സമനിതനികേള വര്ക്കനിലാംഗയ്
ഗ്രൂപ്പുകേള  തുടങ്ങനിയ  സലാംഘടനഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  2017  ജനുവരനി-ചഫബ്രുവരനി
മഭാസങ്ങളനിലലാം  വഭാര്ഡയ്  സഭഭാ  കയഭാഗങ്ങള/വനികേസന  ചസമനിനഭാര്  എന്നനിവ  2017  മഭാര്ചയ്-
ഏപ്രനില് മഭാസങ്ങളനിലലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പദതനി കരഖയുചട അലാംഗതീകേഭാരലാം 2017 കമയയ്
മഭാസത്തനില്ത്തചന്ന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണയ്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
നടപടനികേള  ലളനിതമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പദതനികരഖയ്ക്കയ്  ജനിലഭാ  ആസൂതണ
സമനിതനിയുചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചകശഷലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേളുചട  പരനികശഭാധനയുലാം
സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം സമയബനനിതമഭായനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവലാം മഭാര്ഗ്ഗ
കരഖയനില് ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.
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(ഡനി)  ഉല്പഭാദനകമഖലയ്ക്കഭാണയ്  ഈ  പദതനിയനില്  ഊന്നല്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.
കൃഷനി, ജലവനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള ജലകസചന പ്രവൃത്തനികേള, മണ്ണയ് സലാംരക്ഷണലാം, ജല
സലാംരക്ഷണലാം, പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണലാം, മൃഗ സലാംരക്ഷണലാം, ക്ഷതീര വനികേസനലാം, മത്സല
ബനനലാം,  പരമ്പരഭാഗത  ചനകേള,  വലവസഭായലാം,  ഊര്കജഭാത്പഭാദനലാം,  വജവവള
നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവ  ഉല്പഭാദന  കമഖലഭാ  കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണയ്.  കൃഷനി  ഭവന്,  മത്സലഭവന്,
മൃഗഭാശുപതനി,  ക്ഷതീര  വനികേസന  ഓഫതീസയ്  എന്നനിവയുചട  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലാം
അവയനില്  ഏര്ചപടുത്തുന്ന  വവദദ്യുതനി,  കുടനിചവള്ളലാം,  ഫര്ണനിചര്  മുതലഭായ  പശ്ചഭാത്തല
സഇകേരല വനികേസനവലാം ഉല്പഭാദന കമഖലയനില് ഉളചപടുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത
ഭക്ഷല വനിളകേള,  പചക്കറനികേള,  മുട,  മഭാലാംസലാം,  മത്സലലാം എന്നനിവയുചട ഉല്പഭാദനവലാം
ഉല്പന്നങ്ങളുചട  സലാംസരണവലാം  വനിപണനവലാം  ചമചചപടുത്തുകേ,  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
ഭക്ഷലകയഭാഗലമഭായ എത കൂടുതല് ചനല്ലുലാം പചക്കറനികേളുലാം  മറ്റു വനിഭവങ്ങളുലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാലാം
എന്നനിവയലാം പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കുനണയ്.

വരളചമൂലമുള്ള കൃഷനിനഭാശലാം കനരനിടുന്നതനിനയ് നടപടനി

20 (*140) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  വരളചമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  ഉണഭായ  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംബനനിചയ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തവണ വരളച തുടങ്ങനിയതയ്  മുതല്  2017  ഏപ്രനില് മഭാസലാം വചര
എത രൂപയുചട കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുചണന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏങനില്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനിനഭാശലാം കനരനിടുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചചവന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് വരളചമൂലലാം ഏകേകദശലാം 62897 കേര്ഷകേരുചട 41592.3
ചഹകര്  കൃഷനി  നശനിചതഭായുലാം  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞതയ്  724.5 കകേഭാടനി  രൂപയുചട  കൃഷനിനഭാശലാം
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
എന്നഭാല്  വനിശദമഭായ  കേണചക്കടുപയ്  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  നഷലാം  വന്കതഭാതനിലണഭാകുചമന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.
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(സനി) വരളചമൂലലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ള പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചനല്
കേര്ഷകേര്  മൂപ്പു  കുറഞ്ഞ  വനിത്തനിനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കൃഷനി  ചചയഭാനുലാം  എലഭാ
കേര്ഷകേരുലാം  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
മഴെയനിലഭാചത  വനിത്തയ്  മുളയ്ക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  വതീണ്ടുലാം  വനിതയന്നതനിനഭായനി  വനിത്തനിചന്റെ
കേരുതല് കശഖരലാം സലാംസഭാന വനിത്തു വനികേസന അകതഭാറനിറനിയനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.
ജലകസചനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കതഭാടുകേളുലാം  ചഭാലകേളുലാം  ആഴെലാം  കൂട്ടുന്നതനിനുലാം
മണലാം  ചചളനിയുലാം  നനിറഞ്ഞവ വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുലാം  മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ
ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള ഉപകയഭാഗനിചയ് ജലലഭലത ഉറപയ് വരുത്തുന്ന
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.  വരളചയുചട  ആഘഭാതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളക്കുറനിചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശലാം
എന്നനിവ നല്കേനിവരുന.  വരളചമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശത്വഭാസത്തനിനുള്ള  സഹഭായലാം  ദുരന  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിവഴെനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  അധനികേ  തുകേയഭായനി  വയനഭാടയ്  ജനിലയ  മഭാതമഭായനി  27 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  മറ്റു  ജനിലകേളക്കഭായനി  25 കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  വരളചചയ
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നൂതന
ചടകകഭാളജനിയഭായ  PPFM  (Pink  Pigmented  Facultative  Methylotrophic  Bacteria)
VAM  (Vesicular  Arbuscular  Mycorrhiza)  എന്നനിവ  ലഭലമഭാക്കനി  വനിളകേളനില്
പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
140.625  ലക്ഷലാം രൂപ അടങല് തുകേയുള്ള പദതനിയ്ക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി തുടര്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനി

21 (*141) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമലാം  സമഗമഭായനി  കഭദഗതനി  ചചയചകേഭാണ്ടുള്ള
നനിയമലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കലഭാകേയ് സഭയനില് പഭാസഭാക്കനിയതയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണയ്
പ്രസ്തുത നനിയമകഭദഗതനിയനില് ഉളചപടനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമകഭദഗതനിയനിചല  ഏചതഭാചക്ക  വലവസകേകളഭാടഭാണയ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനയ് അഭനിപ്രഭായഭനിന്നതയുള്ളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  നനിയമലാം  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുന്നകതഭാചട  സലാംസഭാനചത്ത  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപയ് അപ്രസക്തമഭാകുചമന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ):

(എ)  ഉണയ്.  പുതനിയ  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമത്തനിചല  കഭദഗതനി  ചചയ്ത
ഭഭാഗങ്ങളനില്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  മഭാറങ്ങള  ഇനനി  പറയുലാംപ്രകേഭാരമഭാണയ്.
നനിലവനില്  വഡ്രെെവനിലാംഗയ്  വലസന്സനിനഭായനി  ഒരു  വലക്തനി  അകപക്ഷനികക്കണതയ്
അയഭാളുചട തഭാമസസലചത്ത ഓഫതീസനികലഭാ അചലങനില് വഡ്രെെവനിലാംഗയ് പരനിശതീലനലാം
കനടുന്ന സ്കൂള സനിതനി  ചചയ്യുന്ന ഓഫതീസയ്  പരനിധനിയനികലഭാ  ആയനിരനികക്കണതഭാണയ്.
ഇതയ് ഒഴെനിവഭാക്കനി ഒരു വലക്തനിക്കയ്  ഏതയ് ഓഫതീസനിലലാം അകപക്ഷ നല്കേഭാവന്നതഭാണയ്.
ബഭാഡ്ജയ് ലഭനിക്കണചമങനില് നനിലവനില്  8-ാം കഭാസയ് ജയനിചനിരനികക്കണതഭാണയ്.  ഈ
വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  ഒഴെനിവഭാക്കനി  വഡ്രെെവനിലാംഗയ്  ചടസനില്  മൂന്നയ്  പ്രഭാവശലലാം  പരഭാജയചപട
വലക്തനി അടുത്ത ചടസനിനുമുമ്പഭായനി ചറമഡനിയല് ചട്രെയനിനനിലാംഗയ് കനടനിയനിരനികക്കണതഭാണയ്. കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  വഡ്രെെവനിലാംഗയ്  പരനിശതീലന  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  അക്രഡനികറഷന്  നല്കുന്നതഭാണയ്.
വഡ്രെെവനിലാംഗയ്  വലസന്സുകേളുചട  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  കേഭാലഭാവധനി
കേഴെനിഞ്ഞ വലസന്സയ് അഞ വര്ഷലാം വചര പുതുക്കഭാമഭായനിരുന്നതയ് ഒരു വര്ഷമഭായനി
ചുരുക്കനി.  വഭാഹന  രജനികസ്ട്രേഷനഭായനി  തഭാമസ/കജഭാലനിസലത്തനിനു  പുറത്തയ്  ഏതയ്
ഒഭാഫതീസനിലലാം അകപക്ഷ നല്കേഭാന് കേഴെനിയുലാം. വഭാഹന ഡതീലര്ക്കയ് രജനികസ്ട്രേഷന് നമ്പര്
ഇലഭാചത  വഭാഹനലാം  വകേമഭാറഭാനഭാവനില.  പുതനിയ  വഭാഹനലാം  രജനികസ്ട്രേഷന്  ആവശലത്തനിനഭായനി
ഓഫതീസനില്  പരനികശഭാധനയ്ക്കയ്  ഹഭാജരഭാകക്കണതനില.  വഭാഹന  നനിര്മ്മേഭാതഭാവയ്  വഭാഹനങ്ങളുചട
നനിര്മ്മേഭാണ  കുറവകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന്  ബഭാധലസനഭാണയ്.  1-10-2018  മുതല്
കേമ്പമ്പ്യൂടവറസ്ഡയ്  ചടസനിലാംഗയ്  കസഷനുകേളനില്  മഭാതമഭായനിരനിക്കുലാം  ഫനിറയ്നസനിനുള്ള
വഭാഹന പരനികശഭാധന.

വനിവനിധ യഭാതഭാ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചള ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനഭായനി  നഭാഷണല് ട്രെഭാന്കസഭാര്കടഷന്
കപഭാളനിസനി,  സത്വകേഭാരല  കമഖലയനില്  അചലങനില്  പബനികേയ്-വപ്രവറയ്  സഹകേരണകത്തഭാചട
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്  ലഭാസയ്  വമല്  കേണകനിവനിറനി,  ഗഭാമതീണ  യഭാതകേള,
കറഭാഡയ്  കസഫനി,  മലനിനതീകേരണലാം,  ട്രെഭാഫനികേയ്  കബഭാക്കുകേള  ഒഴെനിവഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയ
ആവശലങ്ങളക്കഭായനി ചപര്മനിറയ് വലവസകേളനില് ഇളവയ് നല്കേഭാനഭാവന്നതഭാണയ്. കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്  ട്രെഭാന്കസഭാര്കടഷന്  സതീലാം  നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
ഒഭാണ്വലന്  ടഭാകനി  സര്വതീസുകേചള  നനിയമ  പരനിധനിയനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുലാം.  നഭാല
വയസനിനു മുകേളനിലള്ള ഇരുചക്ര യഭാതനികേര് ചഹല്ചമറയ്  ധരനിചനിരനിയ്ക്കണലാം.  മദലപനിചയ്
വഭാഹനലാം ഓടനിക്കുന്നവരുചടയുലാം,  അമനിത കവഗതയനില് വഭാഹനകമഭാടനിയന്നവരുചടയുലാം
തുടര്  കുറകൃതലങ്ങളക്കയ്  വലസന്സയ്  റദ്ദേഭാക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
അപകേടങ്ങളനില്  രക്ഷകേരഭാവന്നവര്ക്കയ്  നനിയമ  പരനിരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുനണയ്.  കകേന്ദ്ര-
സലാംസഭാന തലങ്ങളനില് കറഭാഡയ് കസഫനി കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുലാം. വഭാഹനഭാപകേട
മരണത്തനില് ഇന്ഷത്വറന്സയ് കേമ്പനനി അഞ ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഗുരുതര പരനിക്കനിനയ് 2.5
ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  നല്കുലാം.  ഹനിറയ്  ആന്റെയ്  റണ്  കകേസ്സുകേള  കഗഭാളഡന്  അവറനിചല
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സഇജനല  ചനികേനിത്സ  എന്നനിവയ്ക്കയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിയമലാം  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതഭാണയ്.
പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവര്  വഭാഹനകമഭാടനിചഭാല്  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലാം  നനിയമ  നടപടനികേളക്കയ്
വനികധയരഭാവകേ, നനിയമ ലലാംഘനങ്ങളുചട പനിഴെ വര്ദന എന്നനിവയഭാണയ് പ്രധഭാനമഭായനി
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനി ബനിലനില് ഉളചപടനിരനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  നഭാല  വയസനിനു  മുകേളനിലള്ള  ഇരുചക്ര  വഭാഹന  യഭാതക്കഭാര്ക്കയ്  ചഹല്ചമറയ്
നനിര്ബനലാം,  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാവഭാത്ത വലക്തനികേള വഭാഹനലാം ഓടനിചഭാല് മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കുലാം
ശനിക്ഷ,  അപകേടങ്ങളനില്  ഉളചപടുന്നവചര  രക്ഷനിക്കഭാന്  ശമനിക്കുന്നവചര  നനിയമക്കുരുക്കനില്
നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള  നനിയമവലാം,  ആദല  മണനിക്കൂറനില്  സഇജനല  ചനികേനിത്സഭാ
സഹഭായത്തനിനുള്ള  നനിയമങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാണയ്.  മദലപനിചലാം
അപകേടകേരമഭായുലാം  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നവരുചട  വലസന്സയ്  റദ്ദേഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
എന്നനിവയുലാം  ചപഭാതുവഭായ  കുറകൃതലങ്ങളക്കുള്ള  പനിഴെ  ശനിക്ഷഭാനനിരക്കുകേള  വര്ദനിപനിചതുലാം,
നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ് ഒരു തഭാക്കതീതഭാവചമന്നയ് കേരുതുന.

(സനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനികയഭാജനിപയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിചതനിചന്റെ
പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ഡനി)  പുതനിയ നനിയമങ്ങളക്കുള്ള ചടങ്ങള കൂടനി രൂപതീകൃതമഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്
മഭാതകമ ഈ വനിഷയങ്ങളനില് കൂടുതല് കൃതലതയുണഭാകുകേയുള.  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുചട  അധനികേഭാരലാം  ഏചതങനിലലാം  വലക്തനികേളകക്കഭാ,  സഭാപനങ്ങളകക്കഭാ
വകേമഭാറഭാചമന്നതയ് സര്ക്കഭാരുകേളുചട അധനികേഭാരലാം കുറയുന്നതനിനയ് കേഭാരണമഭാകയക്കഭാലാം.

വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില് നനിനള്ള ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള

22 (*142) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നയ് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള  സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കയ്
എത്തനിക്കുനചണന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഇ-മഭാലനിനലലാം  എത്തനിക്കുന്ന കേമ്പനനികേചള നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എചനഭാചക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുള്ള  ഇ-മഭാലനിനലലാം  സലാംസരനിക്കഭാന്  കുറമറ  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലനിലഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  വനികദശ  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള  എത്തഭാനുള്ള  സഭാദലത
ഇലഭാതഭാക്കഭാന് കേര്ശന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങളനില്  എത്തുന്നതയ്
തടയുന്ന കേഭാരലത്തനില് നടപടനികേള സത്വതീകേരനികക്കണതയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലാം  ഏജന്സനികേളുമഭാണയ്.  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള
സലാംസഭാനത്തയ് എത്തുനചവന്നയ് ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ചചയചപടുന്ന സഭാഹചരലത്തനില്
ഇക്കഭാരലലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില് ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.

തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനി

23 (*143) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എചനലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണയ്  പദതനി നടത്തനിപയ്  വഴെനി  വകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്വതീസയ് നടത്തുന്ന കേപലകേളക്കയ് എചനലഭാലാം ഇന്ചസന്റെതീവകേളഭാണയ്
നല്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനയ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി  ):

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
നനിലവനില്  കറഭാഡയ്/ചറയനില്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട  വകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്ന  ചരക്കയ്  നതീക്കത്തനിചന്റെ
നചലഭാരു  ഭഭാഗലാം  കകേരളത്തനിചല  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിലൂചട  വകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുകേ
എന്നതഭാണയ് പദതനിയുചട പ്രധഭാന ലക്ഷലലാം. 2020-ഓചട നനിലവനില് കറഭാഡയ്/ചറയനില്
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട  വകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്ന  ചരക്കയ്  നതീക്കത്തനിചന്റെ  40  ശതമഭാനവലാം,
2030-ഓചട  50  ശതമഭാനവലാം  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗതലാം  വഴെനിനടത്തുവഭാന് ഈ
പദതനിയനിലൂചട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിലൂചട  കറഭാഡയ്  ഗതഭാഗത കമഖലയനിചല തനിരക്കയ്
കുറയകേ,  ചരക്കയ്  നതീക്കത്തനിചന്റെ  ചചലവയ്  കുറയകേ,  അനരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം
കുറയകേ, അപകേടങ്ങള കുറയകേ എന്നനിവയുലാം സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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(സനി)  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനിയനിലൂചട  വകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്ന
ചരക്കുകേളക്കയ്  ഒരു  ചമട്രെനികേയ്  ടണ്ണനിനയ്  ഒരു  കേനികലഭാമതീററനിനയ്  ഒരു  രൂപ  നനിരക്കനിലലാം
യഭാതക്കഭാരനയ് ഒരു കേനികലഭാമതീററനിനയ് ഒരു രൂപ നനിരക്കനിലലാം ഇന്ചസന്റെതീവയ് അനുവദനിച
വരുനണയ്.  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗതത്തനിനയ്  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില്
കേപല് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന്ന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിച
വരുന.

(ഡനി)  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനിയുചട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ചമകസഴയ്
ചഡകലഭായനിറയ്  എന്ന  കേണ്സളടന്സനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  കേര്മ്മേ  പദതനിയുചട  സലാംസഭാനതല
ഉദ്ഘഭാടനലാം 9-11-2013-നയ് ചകേഭാലലാം തുറമുഖത്തയ് നടത്തനി. ആദലഘടത്തനില് ചകേഭാലലാം,
അഴെതീക്കല്, വനിഴെനിഞ്ഞലാം, കബപ്പൂര് എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളക്കഭാണയ് മുന്ഗണന നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഈ പദതനി വടക്കന് കകേരളത്തനികലക്കയ്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  30-10-2014-നയ്
അഴെതീക്കല് തുറമുഖത്തയ് കേചണയ്നര് ചരക്കയ് നതീക്കലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. തതീരകദശ കേപല്
ഗതഭാഗത പദതനിയുചട നടത്തനിപനിനഭായനി കകേരളത്തനിചല ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളനിചല
അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച
വരുന.

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലചയ പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നയങ്ങള

24 (*144) ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലാം  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനങ്ങളുലാം  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനില് എചനലഭാലാം ആഘഭാതങ്ങളഭാണയ് സൃഷനിചനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉല്പന്നങ്ങളുചടയുലാം  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചടയുലാം  വനിലയനിലള്ള  ചഭാഞഭാടങ്ങള
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലചയ എങ്ങചനചയലഭാമഭാണയ് ബഭാധനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  കനഭാട്ടു  നനികരഭാധനലാം മൂലമുണഭായ പ്രതനിസനനി,  കമഖലചയ എതമഭാതലാം
കദഭാഷകേരമഭായഭാണയ് ബഭാധനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  പ്രതനികൂല  സഭാഹചരലങ്ങചള  അതനിജതീവനിചയ്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലചയ
പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  എചനലഭാലാം  നയങ്ങളഭാണയ്  ആസൂതണലാം  ചചയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ):

(എ)  ചതക്കു  പടനിഞ്ഞഭാറന്  ഇടവപഭാതനിയനിലലാം  വടക്കു  കേനിഴെക്കന്  തുലഭാവര്ഷത്തനിലലാം
കവനല് മഴെയനിലലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ള വര്ദനിച കതഭാതനിലള്ള കുറവ കേഭാരണലാം കേഭാര്ഷനികേ
വനിളകേളുചട ഉല്പഭാദനലാം കുറയുകേയുലാം,  വരളച ബഭാധനിചയ്  കൃഷനി നശനിച കപഭാവകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  വരളചമൂലലാം  ഏകേകദശലാം  62,897  കേര്ഷകേരുചട
41,592.3 ചഹകര് കൃഷനി നശനിചതഭായുലാം ഏറവലാം കുറഞ്ഞതയ് 724.5 കകേഭാടനി രൂപയുചട
കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നഭാല്  വനിശദമഭായ  കേണചക്കടുപയ്  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  നഷലാം
വന്കതഭാതനിലണഭാകുചമന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് കനരനിട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന രൂക്ഷമഭായ വരളചമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള
വര്ദനിചകതഭാതനിലള്ള കൃഷനിനഭാശലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലചയയുലാം കേര്ഷകേചരയുലാം കേടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അടനിസഭാന  കമഖല  എന്ന  നനിലയ്ക്കയ്
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലണഭായനിട്ടുള്ള തളര്ചയുചട പ്രതനിഫലനങ്ങള മറ്റു കമഖലയനിലലാം
സഭാരമഭായനി പ്രതനിഫലനിക്കഭാനനിടയുണയ്.  വനിളവയ് നഷലാംമൂലലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനി  അടുത്ത  കൃഷനിയനിറക്കയ്  കേഭാലയളവനികലക്കുള്ള  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കേര്ഷകേചന്റെ ക്രയവനിക്രയ കശഷനിചയ പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേരളത്തനിചല  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിചല  ബഹുഭൂരനിപക്ഷവലാം ചചറുകേനിട
നഭാമമഭാത കേര്ഷകേരഭായതനിനഭാലലാം  സഹകേരണ കമഖല ശക്തവലാം വലഭാപകേവലാം ആയതനിനഭാലലാം
കേര്ഷകേര്  പണമനിടപഭാടനിനഭായനി  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങചളയഭാണയ്
ആശയനിചനിരുന്നതയ്.  കനഭാട്ടു നനികരഭാധനലാംമൂലലാം ഈ കമഖലയനിലണഭായ സലാംഭനഭാവസ
ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട ക്രയവനിക്രയങ്ങചളയുലാം ഉല്പന്നങ്ങളുചട വനിപണനചത്തയുലാം
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.  സഹകേരണ  കമഖലയനിലണഭായ  സലാംഭനഭാവസ
കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പ  മുകഖന  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നടത്തനിവരുന്ന  ഹ്രസത്വകേഭാല  വനിളകേളുചട
ഉല്പഭാദനചത്തയുലാം സഭാരമഭായനി ബഭാധനിച.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് സഹഭായങ്ങള മുഴുവന് ഡയറകയ് ചബനനിഫനിറയ് ട്രെഭാന്സ്ഫര് വഴെനി
കേര്ഷകേനയ് കനരനിടയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതരത്തനില് പദതനികേള പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം കേര്ഷകേചന്റെ
ഉല്പന്നങ്ങള  ശക്തമഭായ  വനിപണനി  ഇടചപടലനിലൂചട  കൃഷനി  വകുപയ്  അനുബന
സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  ചമചചപട  വനില  നല്കേനി  കനരനിടയ്  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് നലഭായമഭായ വനിലക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള വനിപണന ശലാംഖല
ശക്തനിചപടുത്തുകേയുണഭായനി. ശരനിയഭായ കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിചലാം തനതയ് കൃഷനിരതീതനികേള
ശക്തനിചപടുത്തനിയുലാം  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  വജവ  വവവനിധലതയുലാം  ഉല്പന്ന  സവനികശഷതയുലാം
കൂടനിയനിണക്കനി  അത്തരലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള  ''കകേരളഭാ  ഓര്ഗഭാനനികേയ്''  എന്ന
ബഭാന്റെനില്  കൂടുതല്  വനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  അത്തരത്തനില്  ചമചചപട
വനില കേര്ഷകേനയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള പദതനികേള ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞ.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 55

കബഭാടയ് ദുരനങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് പരനികശഭാധന

25 (*145) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-ല്  ഉണഭായ  കഫഭാര്ടയ്  ചകേഭാചനി  കബഭാടയ്  ദുരനചത്തത്തുടര്ന്നയ്
നടത്തനിയ അകനത്വഷണ റനികപഭാര്ടനില് കബഭാടയ് ദുരനങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്
നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എചനലഭാമഭായനിരുന;

(ബനി) ഇന്ലഭാന്റെയ് ചവസല് നനിയമപ്രകേഭാരലാം യഭാതഭാ കബഭാട്ടുകേളക്കയ് വലസന്സയ്
നല്കുകമ്പഭാള നടത്തുന്ന പരനികശഭാധനയലഭാചത,  ഇത്തരലാം യഭാനങ്ങള ജലയഭാതയ്ക്കയ്
സുരക്ഷനിതമഭാകണഭാചയനലാം  ചടങ്ങളനില്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരലാം  സുരക്ഷഭാ
സജതീകേരണങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാചയനലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  യഭാനങ്ങളുചട  പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി  എത  ഉകദലഭാഗസര്  ഉചണന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതു  പരലഭാപമഭാകണഭാ;  പരലഭാപമചലങനില്  യഭാതക്കഭാരുചടയുലാം
ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം സുരക്ഷനിതതത്വലാം ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി ആവശലത്തനിനയ്  ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിചയ് പരനികശഭാധന ശക്തനിചപടുത്തുകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി  ):

(എ)  2015-ല്  ഉണഭായ  കഫഭാര്ടയ്  ചകേഭാചനി  കബഭാടയ്  ദുരനചത്ത  തുടര്ന്നയ്
അഡതീഷണല് ഡയറകര് ജനറല്, ദക്ഷനിണ കമഖല, തനിരുവനനപുരലാം അകനത്വഷണലാം
നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  കബഭാടയ് ദുരനങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്
നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചട പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.

(ബനി) പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണയ്.

(സനി) നനിലവനില് ജലവഭാഹനങ്ങളുചട പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി മൂന്നയ് ഉകദലഭാഗസരഭാണുള്ളതയ്.
നനിലവനിലള്ള ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധന നടത്തുനണയ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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തുറമുഖങ്ങളനില് നനിനള്ള മണല് കശഖരണലാം

26 (*146) കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കയ് :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുറമുഖങ്ങളനില് നനിനള്ള മണല് കശഖരണ ചുമതല തകദ്ദേശ സഭാപന
ങ്ങളക്കഭാകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  മണല്  ഖനന-വനിപണന  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രക്രനിയചയ  തതീരകദശസലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിചല  വലവസകേള
ഏതു വനിധത്തനില് ബഭാധനിക്കുചമന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ) തുറമുഖ വകുപനിനയ് കേതീഴെനില്, സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള മുകഖന 2010 മുതല്
നടത്തനി  വന്നനിരുന്ന  മണല്  ഖനനലാം  9-2-2017-ചല  സ.ഉ.  നമ്പര്  (എലാം.എസയ്.)
2/2017 മ.തു.വ. പ്രകേഭാരലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന മഭാനത്വല് ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗയ്
ആയനി നടത്തുന്നതനിനുള്ള കേരടയ് നയലാം അലാംഗതീകേരനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പരനിധനിയനില്  മഭാനത്വല്  ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗനില്
ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  ഈ  പ്രക്രനിയയനില്  ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്നവരുമഭായ
പരമ്പരഭാഗത  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  മുന്ഗണന  നല്കേനി  അവചര  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനി രജനിസര് ചചയനിക്കുന്നതനിനുലാം ബനചപട തകദ്ദേശ ഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വഭാരഭാവന്ന മണലനിചന്റെ അളവയ്,  വനില
എന്നനിവ സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതുലാം മണല് കേടവകേള ഓപണ് ചടണര് മുകഖന
കലലലാം ചചയ്തയ് നല്കകേണതുലാം കേളകര് ഇ-മണല് സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി വനില്പന നടത്തുന്നതുമഭാണയ്.
സത്വനമഭായനി  കേടവകേള  ഇലഭാത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കയ്  സത്വകേഭാരല  കേടവകേള
വഭാടകേയ്ചക്കടുത്തയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  മഭാനത്വല്  ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗയ്  പ്രക്രനിയ  തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിചല
വലവസകേചള ബഭാധനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച പഠനങ്ങള വകുപ്പു തലത്തനില് നടത്തനിയനിടനില.
നനിലവനില്  മഭാനത്വല്  ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗയ്  പ്രക്രനിയ  തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിചല
വലവസകേചളയുലാം  2011-ചല  കകേഭാസല്  ചറഗുകലഷന്  കസഭാണ്  കനഭാടനിഫനികക്കഷനുമഭായനി
ബനചപട സര്ക്കഭാര് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കയ് അനുസൃതമഭായനിടഭാണയ് നടത്തുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
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തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ആസൂതണ സമനിതനികേള

27 (*147) ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലഭാ തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലലാം ആസൂതണ സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ആസൂതണ സമനിതനികേളുചട ഘടനയുലാം ചുമതലകേളുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  പദതനി  ആസൂതണത്തനിനുലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം സമനിതനികേചള പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനിയുലാം
2017-18  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആസൂതണ  സമനിതനിയുലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്
ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം  അടനിയനരമഭായനി  രൂപതീകേരനിചയ്  മുചന്നഭാരുക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം
വനികേസനകരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത
പദതനി  ആസൂതണ  നനിര്വഹണലാം  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളുലാം
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ജനകേതീയഭാസൂതണ  പ്രക്രനിയയനില്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനി
ആസൂതണനനിര്വഹണ  ചുമതലകേളനില്  സഹഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചടയഭാണയ് ആസൂതണ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനത്തനിചല  പദതനി  ആസൂതണലാം,  നനിര്വഹണലാം,  വനിലയനിരുത്തല്  എന്നതീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണ  സഹഭായലാം  നല്കുകേ  എന്നതഭാണയ്
ആസൂതണ സമനിതനിയുചട പ്രധഭാന ദഇതലലാം.

(സനി) ആസൂതണ സമനിതനിയുചട ഘടന

അദലക്ഷന്:

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനത്തനിചന്റെ പ്രസനിഡന്റെയ്.
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ഉപഭാദലക്ഷന്:

ആസൂതണ പ്രക്രനിയയനില് തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനചത്ത സഹഭായനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുന്ന വനിദഗ്ദ്ധന്.

അലാംഗങ്ങള:

സഭാന്റെനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനി അദലക്ഷന്മഭാര്, സന്നദ കസവകേരഭായ വനിദഗ്ദ്ധര്

കേണ്വതീനര്:

ചസക്രടറനി

ആസൂതണ സമനിതനികേളുചട ചുമതലകേള:

1. പ്രകദശത്തനിചന്റെ  വനികേസനലാം  സലാംബനനിചയ്  ആകരഭാഗലകേരമഭായ
സലാംവഭാദങ്ങള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.

2. തകദ്ദേശഭരണ  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  ദതീര്ഘകേഭാല  വനികേസന  പരനി
കപ്രക്ഷലത്തനിനയ് രൂപലാം  നല്കുന്നതനില്  ഭരണ  സമനിതനിചയയുലാം
വര്ക്കനിലാംഗയ് ഗ്രൂപ്പുകേചളയുലാം സഹഭായനിക്കുകേ.

3. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനത്തനിചന്റെ  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനിയുലാം
(2017-2022)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുലാം  (2017-18)  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്
സഹഭായലാം നല്കുകേ.

4. കപ്രഭാജക്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കയ്
സഹഭായലാം നല്കുകേ.

5. അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണ സഭാദലതകേള കേചണത്തുന്നതനിനയ്
സഹഭായനിക്കുകേ.

6. ആസൂതണ സമയവനിവര പടനികേ അനുസരനിചയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനില് ഏകകേഭാപനലാം ഉറപ്പു വരുത്തുകേ.

7. വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഭരണ സമനിതനിചയ സഹഭായനിക്കുകേ.

8. പ്രഭാകദശനികേഭാസൂതണവമഭായനി  ബനചപടയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  ആകലഭാചനഭാ  കയഭാഗങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ
കുറനിപ്പുകേള തയഭാറഭാക്കുകേ.

9. പദതനി  ആസൂതണത്തനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  പഠനങ്ങള  നടത്തനി
ഭരണ സമനിതനിക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് നല്കുകേ.
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10. കസഭാക്കയ്  കഹഭാളഡര്മഭാരുമഭായുള്ള  കൂടനിയഭാകലഭാചന,  ബഭാങ്കുകേളുലാം
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായുള്ള ചര്ച എന്നനിവയ്ക്കയ് സഹഭായലാം
നല്കുകേ.

11. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രഭാകദശനികേഭാസൂതണത്തനില്
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനയ്  വനിദഗ്ദ്ധര്,  സന്നദ പ്രവര്ത്തകേര് എന്നനിവചരയുലാം
അക്കഭാ ഡമനികേയ്  സഭാകങതനികേ  സഭാപനങ്ങചളയുലാം  കേചണത്തുന്നതനിനയ്
സഹഭായനിക്കുകേ.

(ഡനി) ഉണയ്. പദതനി ആസൂതണത്തനിനയ് അനുകയഭാജലമഭായ പഠനങ്ങള നടത്തനി
ഭരണസമനിതനിക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  ആസൂതണ  സമനിതനിചയ  ചുമതല
ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനത്തനിചന്റെ  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനിയുലാം
വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായലാം  നല്കുകേ,  കപ്രഭാജക്ടുകേള
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കയ്  സഹഭായലാം  നല്കുകേ തുടങ്ങനിയവയനില്
ആസൂതണ സമനിതനിചയ പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുചട വഭാര്ഷനികേ പദതനി ആസൂതണലാം

28 (*148) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന് വര്ഷചത്ത അനുഭവ പഭാഠത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്, 13-ാം സലാംസഭാന
പഞവത്സര പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായ തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട വഭാര്ഷനികേ
പദതനി  ആസൂതണലാം  സമയബനനിതമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനു  വകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനി,  മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണലാം,  ജല  സലാംരക്ഷണലാം എന്നതീ  കമഖലകേളക്കയ്
ഊന്നല്  നല്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഈ  കമഖലകേളനില്  ഏചറടുത്തു  നടത്തഭാന്
മുന്ഗണന നല്കകേണ പ്രവൃത്തനികേള ഏചതഭാചക്കചയന്നഭാണയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള വനിവനിധ മനിഷനുകേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
അനനിവഭാരലലാം കവണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏചറടുക്കഭാന് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?
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തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനിയുലാം
2017-18  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആസൂതണ  സമനിതനിയുലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്
ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം  അടനിയനരമഭായനി  രൂപതീകേരനിചയ്  മുചന്നഭാരുക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം
വനികേസനകരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത
പദതനി  ആസൂതണ  നനിര്വഹണലാം  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളുലാം
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷന്  പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളുമഭായുള്ള  സലാംകയഭാജനലാം,  സലാംകയഭാജനിത  നതീര്ത്തടപരനിപഭാലനലാം,  വജവകൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  ചനല്ലുത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കല്,  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുചട  മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങളുചട  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  പഴെലാം-പചക്കറനി  എന്നനിവയുചട  ഉല്പഭാദന-വനിപണന
സഇകേരലങ്ങള ഊര്ജനിതമഭാക്കല്, തരനിശുഭൂമനികേളനിചല കൃഷനി വനികേസനലാം, മഴെചവള്ള
സലാംഭരണലാം,  മഴെക്കുഴെനി നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഫലവൃഷങ്ങള വചപനിടനിപനിക്കല്,  ഗ്രൂപയ് മുകഖന
സലാംഘകൃഷനിയുചട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള മുന്ഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില്
അതഭാതയ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് ഏചറടുത്തയ് നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള കേഭാര്ഷനികേ വനികേസനലാം,  ശുചനിതത്വലാം,
മഭാലനിനല സലാംസരണലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം മുതലഭായവയള്ള 'ഹരനിത കകേരളലാം',  സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന
പദതനിയഭായ  'വലഫയ് മനിഷന്',  ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസവമഭായനി ബനചപട  'ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം',  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ  പരനിപഭാടനികേളക്കഭായുള്ള  'ആര്ദലാം
മനിഷന്',  എന്നനിവ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനിയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  സമഗ
പരനിപഭാടനികേളഭായനി നടത്തണചമന്ന നനിലയനില് അതഭാതയ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള
തയഭാറഭാക്കുന്ന വനികേസനകരഖയനില് ഉളചക്കഭാള്ളനിക്കണചമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സര്വതീസയ്

29 (*149) ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സര്വതീസയ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ,
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളുലാം  കനടങ്ങളുലാം  എചനഭാചക്കയഭാണയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സര്വതീസയ്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബനചപട്ടുള്ള
ജതീവനക്കഭാരുചട  ആശങകേള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  എചനങനിലലാം  നടപടനികേള
വകേചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എചനലഭാചമന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സര്വതീസയ്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബനചപടയ്
എചനങനിലലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടന്നനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  ഉണയ്.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപനിനു  കേതീഴെനിലള്ള  പഞഭായത്തയ്,  നഗരകേഭാരലലാം,
ഗഭാമവനികേസനലാം,  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗലാം,  നഗരഗഭാമഭാസൂതണലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളനിചല
ജതീവനക്കഭാചര  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്ന  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സര്വതീസയ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണവമഭായനി  ബനചപടയ്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഘടനഭാപരമഭായ  മഭാറലാം
വരുത്തഭാനഭാണയ് ഏകകേഭാപനലാംചകേഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിക്ഷനിപമഭായ  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  ചുമതലകേളുലാം  ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങളുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേരളത്തനില്  നടപഭാക്കനിയ  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട അനസത്തയ്ക്കനുസൃതമഭായനി തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങചള
ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഉയര്ന്ന  കസവന  ഗുണകമന  പ്രദഭാനലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം
ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  ഭരണസമനിതനികയഭാടയ്  ഉത്തരവഭാദചപടയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഭരണ നനിര്വഹണ സലാംവനിധഭാനലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം തകദ്ദേശസത്വയലാം
ഭരണ  സര്വതീസയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂചട  കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.  ജനിലഭാ  ആസൂതണ
സമനിതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  അതനിലൂചട  സമഗ  ജനിലഭാ
പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സര്വതീസയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂചട
കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  വനിവനിധ സര്വതീസയ്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  കലഭാക്കല് ഗവണ്ചമന്റെയ്
കേമ്മേതീഷന്  ചര്ച  ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  കേരടയ്  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നകതഭാചട  ജതീവനക്കഭാരുചട
ആശങകേള പരനിഹരനിക്കചപടുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  നഭാല്പകതഭാളലാം സര്വതീസയ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി കലഭാക്കല് ഗവണ്ചമന്റെയ്
കേമ്മേതീഷന്  ചര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംഘടനകേള  സമര്പനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേമ്മേതീഷന്
പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണയ്. മുനനിസനിപല് കചലാംബര്, കബഭാക്കയ് പ ഞഭായത്തയ് അകസഭാസനികയഷന്
ഭഭാരവഭാഹനികേളുമഭായനി ചര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഗഭാമ,  ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് അകസഭാസനി
കയഷനുകേളുമഭായുലാം കകേഭാര്പകറഷന്  കമകയഴയ്  കേഇണ്സനിലമഭായുലാം  ചര്ച  നടത്തഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. കേരടയ് ചടങ്ങള തയഭാറഭാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.
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തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പദതനി തുകേ വനിനനികയഭാഗലാം

30 (*150) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പദതനി  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനില്
കവണത പുകരഭാഗതനി ചചകേവരനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  മുഴുവന്  തുകേയുലാം  ചചലവഴെനിക്കഭാചത  പദതനി
നനിര്വഹണത്തനില് വതീഴ്ച വരുത്തുന്ന തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ഫണയ്
വനിനനികയഭാഗലാം കമഭാണനിറര് ചചയഭാറുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങചള പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന
ഇഇ  സഭാഹചരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  എചനലഭാലാം  ഇടചപടലകേളഭാണയ്  നടത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):

(എ)  ഉണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പദതനി  തുകേ  മുന്  വര്ഷങ്ങളനില്
ചചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2016-17-ല്  പദതനി  തുകേ  വനിനനികയഭാഗത്തനില്
കുറവയ്  വന്നനിട്ടുണയ്.  നനിയമസഭഭാ  ചതരചഞ്ഞടുപനിചന്റെ  ചപരുമഭാറചടലാം  നനിലവനില്
വന്നതനിചനത്തുടര്ന്നയ്  പദതനി  ആസൂതണത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതനിനഭാല്
പദതനി  വനിനനികയഭാഗത്തനില്  കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.  2016-17  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മനിക്കവഭാറുലാം  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഊര്ജനിതമഭായനി  നടന്നതയ്
2016 കമയയ്  മഭാസചത്ത  നനിയമസഭഭാ  ചതരചഞ്ഞടുപനിനയ്  കശഷമഭാണയ്.  പുതുതഭായനി
രൂപതീകേരനിച  നഗരസഭകേളനില്  നനിര്വഹണ  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം  മറയ്  ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം
അഭഭാവലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനചത്ത  ബഭാധനിചനിരുന.  കൂടഭാചത  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാം
മൂലമുണഭായ പ്രതനിസനനിയുലാം ഇതനിനയ് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  അനുവദനിക്കുന്ന  പദതനി  തുകേയുചട
ചചലവയ്  കമഭാണനിറര്  ചചയ്യുന്നതയ്  ബനചപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം
ചുമതലയഭാണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  കപ്രഭാജക്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്ന
വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപ്പുകേള  പദതനികേളുചട  നനിര്വഹണവലാം  പദതനിതുകേ  വനിനനികയഭാഗവലാം
കമഭാണനിറര്  ചചയഭാറുണയ്.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  ചപര്കഫഭാചമന്സയ്
ഓഡനിറയ്  യൂണനിറ്റുകേള  വഴെനിയുലാം  ജനിലയനിചല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  പദതനി  നനിര്വഹണലാം
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പഞഭായത്തയ്  ചഡപമ്പ്യൂടനി  ഡയറകര്മഭാരുലാം  കമഭാണനിറര്  ചചയഭാറുണയ്.  കൂടഭാചത  എലഭാ
ജനിലകേളുചടയുലാം  വനിവരലാം  കശഖരനിചയ്  പഞഭായത്തയ്  ഡയറകര്  പദതനി  നനിര്വഹണലാം
കമഭാണനിറര്  ചചയഭാറുണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത  നഗരസഭകേളുചട  ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗലാം
ദനിവസവലാം  കമഭാണനിറര്  ചചയ്തനിരുന.  കമഖലഭാതല  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനിലലാം
സലാംസഭാനതല  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനിലലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിരുന.
ജനിലകേളകതഭാറുലാം  പഭാന്  പുകരഭാഗതനി  കമഭാണനിറര്  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  ചഭാര്ജയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്
ചുമതല നല്കേനിയുലാം പദതനി വനിഹനിതലാം ചചലവഴെനിക്കുന്നതനിനയ് പ്രതനിമഭാസ, വതമഭാസ
ലക്ഷലലാം  നനിശ്ചയനിചലാം  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സയ്  നടത്തനിയുലാം വകുപയ്  തലത്തനില്
പഭാന് റനിവമ്പ്യൂ ചചയ്തനിട്ടുണയ്.

(സനി)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  സമയ
ബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നതനിനുള്ള  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം
സമയബനനിതമഭായനി പദതനികേള ആസൂതണലാം ചചയ്യുന്നതനിനയ് കേഭാലതഭാമസചമടുക്കുന്നതഭാണയ്.
പദതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കൂടുതല്  സമയലാം  എടുക്കുന്നതനിനഭാല്  പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിനയ്  ചുരുങ്ങനിയ  സമയലാം  മഭാതമഭാണയ്  ലഭനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  പദതനി
ചചലവയ് കുറയുന്നതനിനയ് കേഭാരണമഭാകുന.  ഈ കപഭാരഭായ്മ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  13-ാം
പഞവത്സര പദതനി രൂപതീകേരണ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ii) നക്ഷതചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

പചക്കറനികേള വനിഷരഹനിതചമന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് സലാംവനിധഭാനലാം

1 (1108) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഷരഹനിത പചക്കറനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സത്വതീകേരനിചവരുന്നചതന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷചത്ത  വനിഷ,  ഈസര്  ഉത്സവ  നഭാളുകേളനില്  വനിഷരഹനിത
പചക്കറനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാക്കനിചയന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേള  വനിഷരഹനിതമഭാചണന്നയ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ് നനിലവനിലള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നല കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിചചകേഭാണയ് സുരക്ഷനിതമഭായ പഴെലാം-പചക്കറനികേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  407 കസറുകേള രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനിചവരുന. കസറുകേളനില് കൃഷനി
വകുപനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനിലള്ള കൃഷനിക്കയ് ചഹകചറഭാന്നനിനയ്  3,000  രൂപ നനിരക്കനില്
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  സലാംസഭാനചത്ത  407  കസറുകേളനില്  നനിനള്ള
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ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന്  നല്കേനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കലഭാകഗഭായനില്
"കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ്”എന്ന കലബലനില് വനിപണനലാം നടത്തനിവരുന. കേര്ഷകേരുചട
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് തചന്ന വജവവളലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  1622  റൂറല് കേകമ്പഭാസയ്
യൂണനിറ്റുലാം  1352  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറ്റുലാം  ആരലാംഭനിച.  റൂറല് കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറയ്
ഒന്നനിനയ്  5,000  രൂപ  വതീതവലാം  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറയ്  ഒന്നനിനയ്  7,500  രൂപ
വതീതവലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി.  വജവപചക്കറനി  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്
സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലമഭായനി  66 ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിച. വജവ
കൃഷനി നടത്തുന്ന കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം പചക്കറനികേള സലാംഭരനിചയ് കഗഡനിലാംഗയ്, പഭാക്കനിലാംഗയ്
നടത്തനി റസനിഡന്റെയ് അകസഭാസനികയഷനുകേള മുകഖന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് വനില്പന
നടത്തുന്നതനിനയ്  18  കസറുകേളക്കയ്  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി.
വജവകൃഷനിയനില്  മനികേച  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,  കകേഭാര്പകറഷന്,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എന്നനിവയ്ക്കയ്  അവഭാര്ഡയ്  നല്കുന്നതനികലയ്ക്കയ്  123  ലക്ഷലാം  രൂപ
ചചലവഴെനിച.  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജന  എന്ന  കകേന്ദ്ര  പദതനിയനില്
50  ഏക്കര് വതീതമുള്ള  119  കസറുകേള രൂപതീകേരനിചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമുള്ള പരനിശതീലനവലാം
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കേനി.

(ബനി)  ഈ  വര്ഷചത്ത  വനിഷ-ഈസര്  ഉത്സവ  നഭാളുകേളനില്  ജനി.എ.പനി.
കസറുകേളനില്നനിനലാം സലാംഭരനിച പചക്കറനികേള വനില്പന നടകത്തണതനികലയ്ക്കയ്  കൃഷനി
വകുപനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് കസര് അടനിസഭാനത്തനില് മുന്കൂടനി കൃഷനി നടപഭാക്കനി.
സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ വനിഷക്കണനി സഭാളുകേള വഴെനിയുലാം  വജവ പചക്കറനി  'കകേരള
ഓര്ഗഭാനനികേയ്' എന്ന കലബലനില് വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനികേള
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കയ്  രൂപതീകേരനിച  കസറുകേള കൃഷനി  ഉകദലഭാഗസര് സനര്ശനിക്കുകേയുലാം
നല  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിക്കുനകണഭാചയന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുനമുണയ്.
കേര്ഷകേര്  ഫഭാലാം  ഡയറനി  എഴുതനി  സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ഉകദലഭാഗസര്  ആയതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്
വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുലാം.  ഇവയുചടചയലഭാലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  പചക്കറനികേളക്കയ്
ജനി.എ.പനി. സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കുന്നതയ്.

കൃഷനി ഓഫതീസയ് മുകഖന ചമഭാവബല് സകനശങ്ങള

2 (1109)  ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള കേര്ഷകേരനികലചക്കത്തനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി കൃഷനി  ഒഭാഫതീസയ്  മുകഖന  ചമഭാവബല്  സകനശങ്ങള  നല്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി) എലഭാ കൃഷനിഭവനുകേളനിലലാം പ്രസ്തുത സഇകേരലലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില്  മുഴുവന്  കൃഷനിഭവനുകേളനിലലാം  ഇത്തരലാം  ചമഭാവബല്  സകനശങ്ങള
നല്കുന്ന പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നതനിനഭാശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഉണയ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  http://mkisan.gov.in   എന്ന കപഭാര് ടല്
വഴെനി  മലയഭാളലാം,  ഇലാംഗതീഷയ്  എന്നതീ  ഭഭാഷകേളനില്  എസയ്.എലാം.എസയ്.-ഉലാം  ശബ്ദസകനശങ്ങളുലാം
(voice message) കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാകുനണയ്.

(ബനി&സനി)  ഇല.  കൃഷനിഭവന്  തലത്തനിലള്ള  ചമഭാവബല്  സകനശങ്ങള
ഡയറകകററയ്, ജനില, കബഭാക്കയ് തലത്തനില് നനിന്നയ് സഇജനലമഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ
mKisan  കപഭാര്ടല്  മുഖഭാനനിരലാം  അയയവഭാന്  സഭാധനിക്കുന.  കൃഷനി  ഡയറകകററയ്,
ജനിലഭാ പ്രനിന്സനിപല് കൃഷനി ഓഫതീസയ്, കബഭാക്കയ്തല അസനിസന്റെയ് ഡയറകര് ഓഫതീസയ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിന്നഭാണയ്  mKisan  കപഭാര്ടല് വഴെനി ചമഭാവബല് സകനശങ്ങള
അയയന്നതയ്. കൃഷനി ഭവനനിചല സകനശങ്ങള കബഭാക്കയ്തലത്തനിചല കൃഷനി അസനിസന്റെയ്
ഡയറകര് കലഭാഗയ്ഇന് ചചയ്തഭാണയ് നനിലവനില് അയചചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.

നഭാഷണല് അഗനിക്കളചറല് സയന്സയ് ഫണയ് പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി കേഭാര്ഷനികേ
ഗകവഷണലാം

3 (1110) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ് കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷണൽ  അഗനിക്കൾചറൽ  സയൻസയ്  ഫണയ്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി
എചനങനിലലാം ഗകവഷണങ്ങകളഭാ പദതനികേകളഭാ നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  കേഭാർഷനികേകമഖലയനിൽ  എചനലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേൾ  ചചയഭാൻ  സഭാധനിക്കുലാം;
വലക്തനികേൾകക്കഭാ സഭാപനങ്ങൾകക്കഭാ ഈ ഫണനിനയ് അകപക്ഷനിക്കഭാൻ അർഹതയുകണഭാ ;

(ബനി)  കേഭാർഷനികേ  ഗകവഷണരലാംഗലാം  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാൻ  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതു;  ഈ  ആവശലത്തനികലക്കയ്  ഏചതലഭാലാം  സത്വകദശനി  വനികദശനി
ധനഭാഗമ മഭാർഗങ്ങളഭാണയ് സത്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  കലഭാകേചത്ത  വനിവനിധ  കേഭാർഷനികേ  സർവകേലഭാശഭാലകേളനിൽനനിന്നയ്  മനികേവകനടനി
ഗകവഷണങ്ങളനികലർചപടനിരനിക്കുന്ന  കേഭാർഷനികേ  ശഭാസജ്ഞരുചട  ഹ്രസത്വകേഭാല  ദതീർഘകേഭാല
ഗകവഷണ പദതനികേൾ കകേരളത്തനിനയ് ഗുണകേരമഭാക്കഭാൻ കകേരളഭാ സർവകേലഭാശഭാലയനികലഭാ മറ്റു
സർവകേലഭാശഭാലകേളനികലഭാ  ചചയ്യുവഭാൻ  സഇകേരലചമഭാരുക്കുകമഭാ;  ഇത്തരലാം  കലഭാകകേഭാത്തര
മലയഭാളനി കേഭാർഷനികേ ഗകവഷകേരുചട കസവനലാം സലാംസഭാനത്തനിനു ഗുണകേരമഭാക്കഭാൻ
മചറചനലഭാമഭാണയ് ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  കൃഷനി  വകുപയ്  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  യു.എസയ്.ഡനി.എ
മഭാതൃകേയനിൽ  കൃഷനിയനിടത്തനിലൂന്നനിയ  ഗകവഷണ  പദതനികേൾ  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം
അതനിനു  ബനിരുദഭാനനര  ബനിരുദ,  കഡഭാകറൽ  ബനിരുദധഭാരനികേളഭായ  കേഭാർഷനികേ
ഉകദലഭാഗസരുചട കസവനലാം പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാനുമുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

194/2020
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(എ) ഇല. കകേരളത്തനില് കേഭാര്ഷനികേരലാംഗലാം ഇന്നയ് കനരനിടുന്ന ഹ്രസത്വ-ദതീര്ഘകേഭാല
പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഗകവഷണ പദതനികേളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം ഈ
ഫണനിലാംഗയ് ഏജന്സനിയനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. പല ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങള
ഒരുമനിച  കൂടഭായനി  നടത്തുന്ന ഗകവഷണ പദതനികേളക്കഭാണയ്  (Multi-institutional)
ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേ.  കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണത്തനില് ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളക്കയ്
ഈ ഫണനിനയ് അകപക്ഷനിക്കുവഭാന് അര്ഹതയുണയ്.  എന്നഭാല് ഇത്തരത്തനിലള്ള പല
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലാം  കകേരളലാം  കവണത  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയനിടനില  എന്ന
കേഭാരലലാം വകുപനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് പരനിഹരനിചയ് മുഴുവന് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുലാം സലാംസഭാനത്തയ് പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ രലാംഗലാം ശഭാക്തതീകേരനിക്കുവഭാന് കകേരള കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല  നടപഭാക്കനിയതുലാം  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുമഭായ
പദതനികേള അനുബനലാം ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഭഭാരതതീയ കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ
കേഇണ്സനില്, ഭഭാരതതീയ വന ഗകവഷണ കേഇണ്സനില്,  ബകയഭാ ചടകകഭാളജനി ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റെയ്,
ശഭാസ  സഭാകങതനികേ  വകുപയ്,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കൃഷനി  വകുപയ്  തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്
ഗകവഷണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  പുതനിയ  ഗകവഷണ  പദതനികേളക്കയ്
ഇത്തരലാം  ഏജന്സനികേളനില്നനിന്നയ്  കൂടുതല്  ധനസമ്പഭാദനത്തനിനുള്ള  പരനിശമങ്ങള
സര്വകേലഭാശഭാല തലത്തനില് നടത്തുനണയ്.  ഇതുകൂടഭാചത ചനില സത്വകേഭാരല  ഏജന്സനികേളനില്
നനിനലാം കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് ഗകവഷണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം ഫണയ്
ലഭനിക്കുനണയ്.   വനികദശ  ഏജന് സനികേളനില്നനിനലാം  ഫണയ്  സത്വതീകേരനിചയ്  ഗകവഷണ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം
പ്രകതലകേ  അനുമതനി  കതടനിയതനിനുകശഷമഭാണയ്.  വനികദശ  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുചട
സഹകേരണകത്തഭാചട  ഗകവഷണ  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
എഫയ്.എ.ഒ.  (FAO),  കവളഡയ്  ബഭാങയ്  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളുചട  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാചടയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
കതനതീചയനിചല ഗവഷണത്തനിനുലാം,  പരഭാഗണലാം സലാംബനനിച ഗകവഷണത്തനിനുമഭായനി
ആകസ്ട്രേലനിയന്  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ബനചപടയ്  "ഇന്കഡഭാ-ആകസ്ട്രേലനിയന്  കഹഭാര്ടയ്
ഇചന്നഭാകവഷന്” പദതനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള എടുത്തുവരുന.

(സനി)  കലഭാകേചത്ത  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്നനിന്നയ്  മനികേവകനടനി,
ഗകവഷണങ്ങളനികലര്ചപടനിരനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ  ശഭാസജ്ഞരുചട  ഹ്രസത്വകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല
ഗകവഷണ  പദതനികേളനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  അനുകയഭാജലമഭായവ  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയുചട പദതനികേളുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 67

കേഭാകരഭാടയ് ആര്.ചകേ.വനി.വവ. പദതനിയനിചല അഴെനിമതനിയുലാം കൃഷനി വകുപനിചന്റെ
അകനത്വഷണവലാം

4 (1111)  ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനയഭാറനിന്കേര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  കേഭാകരഭാടയ്  പഞഭായത്തനില്
സനിതനി  ചചയ്യുന്ന  ചവണ്കുളലാം,  ആർ.ചകേ.വനി.വവ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നടത്തനിയ
നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിചല  അഴെനിമതനി  സലാംബനനിചയ്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ
വനിജനിലന്സയ് അകനത്വഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാ യനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ചവണ്കുളത്തനിചന്റെ നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ആവശലമഭായ ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനയ് എലാം.എൽ.എ.-യുചട ആസനി വനികേസന ഫണയ്
(2016-17) ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനു എചനങനിലലാം തടസലാം ഉകണഭാ;

(സനി)  ചവണ്കുളത്തനിചന്റെ  പൂര്ണ്ണകതഭാതനിലള്ള  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തുന്നതനിനു ആർ.ചകേ.വനി.വവ.  ഫണനിചല ബഭാലന്സയ് തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ആര്.ചകേ.വനി.വവ.  പദതനിയുചട  നനിയമഭാവലനി  പ്രകേഭാരലാം  ആര്.ചകേ.വനി.വവ.
ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാന് അനുമതനി ലഭനിച പദതനികേളക്കയ്
കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മറയ് ഫണ്ടുകേചളഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് പഭാടനില.

(സനി)   ആര്.ചകേ.വനി.വവ.  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചവണ്കുളത്തനിചന്റെ
നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  90  ലക്ഷലാം രൂപ കൃഷനി വകുപയ്   ഡയറകര്ക്കയ്
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി  നഭാളനിതുവചര  45  ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.
പദതനി പുകരഭാഗതനിയുചട അടനിസഭാനത്തനില് കൃഷനി വകുപയ് ഡയറകര്ക്കയ് കശഷനിക്കുന്ന തുകേ ടനി
പദതനിയുചട തുടര്നള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി അനുവദനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന സമനിതനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

5  (1112)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കൃഷനി  ഓഫതീസുകേൾ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  കേഭാര്ഷനികേ  പുനവനികേസനസമനിതനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  അടനിയനര
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

7-11-2016-ചല  സ.ഉ.  (എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്150/16/കൃഷനി  നമ്പര്  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന സമനിതനികേള പുനരുജതീവനിപനിചയ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.
ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനി  ഭവന്തല  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  സമനിതനികേളുലാം  കകേഭാര്പകറഷന്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ജനിലഭാ,  സലാംസഭാനതല  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  സമനിതനികേളുലാം
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചയ് വനികേസന സമനിതനികേള കൂടുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

സങരയനിനലാം ചതങ്ങനിന്  വതകേളുചട ഉല്പഭാദനലാം

6 (1113) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതീലനികക്കഭാടയ്  പ്രഭാകദശനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം
ഉല്പഭാദനിപനിചയ്  വനിതരണലാം  ചചയ  വരുന്ന  സങരയനിനലാം  ചതങ്ങനിന്ചചതകേളക്കയ്  ആവശലക്കഭാര്
ഏചറയുണഭായനിട്ടുലാം  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഇവ  സുലഭമഭായനി  ലഭനിക്കഭാന്  കവണ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട കേതീഴെനിലള്ള പതീലനികക്കഭാടയ്
പ്രഭാകദശനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  5  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  സങരയനിനലാം
ചതങ്ങനിന്വതകേളഭാണയ് വനിതരണലാം ചചയവരുന്നതയ്. ഈ ഫഭാമനിചല മഭാതൃവൃക്ഷങ്ങളുചട
ലഭലതയുലാം സഭാമ്പത്തനികേ വനിഹനിതവലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് ഏകേകദശലാം 10,000 വതകേളഭാണയ്
ഉത്പഭാദനിപനിചചകേഭാണനിരുന്നതയ്.  കേഴെനിഞ്ഞ  6  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ആര്.ചകേ.വനി.വവ.  പദതനി
സഹഭായത്തഭാല്  നഭാളനികകേര  മനിഷചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  സങരയനിനലാം  വതകേളുചട
ഉത്പഭാദനലാം  60,000  വതകേള  വചരയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിക്കുന്നകതഭാചട ഇവ കേര്ഷകേര്ക്കയ് സുലഭമഭായനി ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്.
ഇതനില് ഇനനിയുലാം വര്ദനവയ് വരുത്തുവഭാനുള്ള ഊര്ജനിത നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പയന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിചല തരനിശനിടുന്ന ചനല്വയലകേള

7(1114)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പയന്നൂര് മണ്ഡലത്തനില് ജലകസചന സഇകേരലത്തനിചന്റെ അപരലഭാപതമൂലലാം എത
ചഹകര്  ചനല്വയല്  തരനിശനിടുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്;  ഓകരഭാ  കൃഷനിഭവചന്റെയുലാം
കേതീഴെനിലള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക  കക്രഭാസയ്  ബഭാറുകേള  പുതുക്കനിപണനിതഭാൽ  തരനിശനിടുന്ന
ചനല്വയലകേള കൃഷനി കയഭാഗലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 69

ഉത്തരലാം

(എ)  പയന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  ജലകസചന  സഇകേരലത്തനിചന്റെ  അപരലഭാപതമൂലലാം
തരനിശനിടുന്ന  ചനല്കൃഷനിയുചട  വനിസ്തൃതനി  സലാംബനനിചയ്  കൃഷനിഭവന്തല  വനിവരങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുന. 

ചപരനികങ്ങഭാലാം - വയക്കര 12 ചഹകര്

എരമലാം - കുറ്റൂര് 20 ചഹകര്

പയന്നൂര് 21 ചഹകര്

കേഭാകങഭാല് - ആലപടമ്പ 23 ചഹകര്

കേരനിവളര് - ചപരളലാം 35 ചഹകര്

രഭാമനളനി  20 ചഹകര് (വകേപഭാടയ്)

കുഞ്ഞനിമലാംഗലലാം 11 ചഹകര്

ആചകേ 142 ചഹകര്

(ബനി)   തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  തഭാചഴെപറയുന്ന  അടനിസഭാന
സഇകേരലങ്ങള ആവശലമഭാണയ് :

ചപരനികങ്ങഭാലാം - വയക്കര തവനിടനികശരനി  പഭാടകശഖരത്തനിചല പുതുവക്കല്
തഭാചഴെ,  അകമ്പത്തടനി,  നമ്പനിചഭാന്കേണയ്,  കേരു
വഭാഞഭാല്,  പറളവയല്  എന്നതീ  വനി.സനി.ബനി.-
കേള റനിപയര് ചചയ്യുകേയുലാം ചപരനിനട പഭാടകശ
ഖരത്തനില്ചപട  വങ്ങഭാടനിന്  തഭാചഴെ  തഇവറ
എന്നതീ  വനി.സനി.ബനി.-കേള  പുതുക്കനിപണനിയുകേയുലാം
പുണ്ണനിക്കഭാന്  ചനിറയനില്  പുതനിയ  വനി.സനി.ബനി.
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തഭാല് തരനിശനിടുന്ന ചനല്
വയലകേള കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുവഭാന് കേഴെനിയുലാം. 

എരമലാം - കുറ്റൂര് പുതുക്കനി  പണനികയണ  കക്രഭാസയ്  ബഭാറുകേള  -
പഭാടചനിറ,  കേകടക്കര,  ചകേഭാവക്കണനി  കപരൂല്,
കുറുമുണ,  പഭാറക്കടവയ്,  വരുചനിറ,  കുങറ,
ചനലനിയഭാടയ്, മണമ്മേതഭാചഴെ, കേരനിമ്പനിന്തഭാചഴെ.

പയന്നൂര് കേട്ടുലാംവബ  പഭാടകശഖരത്തനില്  വടചക്ക  പഭാലത്തയ്
അണചക്കടയ്,  കേഭാനഭായനി  വയലനില്  തടയണ,
രഭാമന്കുളലാം  പഭാടകശഖരത്തനില്  ആണനികത്തഭാ
ടനിനു തടയണ,  മുതനിയലലാം പഭാടകശഖ രത്തനില്
ചപരുമ്പ പുഴെയനില് കേഭാപഭാടയ് ചചക്കയ് ഡഭാലാം.
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കേഭാകങഭാല് - ആലപടമ്പ പുതുക്കനി  പണനികയണ  കക്രഭാസയ്  ബഭാറുകേള  -
കേരനിങ്കുഴെനി,  കേനിളനിയഞഭാല്,  അകടഭാളനി  ഇലലാം,
കചരനിക്കല് കതഭാരണലാം,  കേഭാ  ഞ്ഞനിരലാം കുഴെനി.  അറ
കുറപണനികേള നടകത്തണ കക്രഭാസയ് ബഭാറുകേള-
കേഭാളതീശത്വരലാം,  മഭാകക്കഭാടയ്,  ആലക്കഭാടയ്,  പഭായലാം,
എടക്കഭാടയ്  ഇചല,  കുളവയല്,  വടകശരനി,
കമഭാളയഭാപയ്,  കേലലാംചനിറ,  കേഭാകങഭാല്  സതീഡയ്
ഫഭാലാം, എടയനിലകതഭാടയ്, മൂലവയല്, കൂര്മ വളപയ്,
കേണ്ണങ്ങഭാടയ്,  കേണ്ണങ്ങഭാടയ്  തനിടനില്,  ആളയകങഭാടയ്,
നഭാഗത്തനില്മൂല, വഭാണനിയലാംകതഭാടയ്, കൂണത്തനിടനില്. 

കേരനിവളര് - ചപരളലാം ചഭാലനിയപളളനി കക്രഭാസയ് ബഭാര്,  വനിരനിപ്പൂ കേന്നനിവയല്
വനി.സനി.ബനി.,  പഭാറചനിറ  വനി.സനി.ബനി.,  ചനിറക്കപ്പുറലാം
വനി.സനി.ബനി.,  കേലന്ചനിറ  വനി.സനി.ബനി.,  അയനിത്തല
കതഭാടയ്  വനി.സനി.ബനി.,  കകേഭാട്ടൂര് അമ്പലലാം തഭാചഴെ
വനി.സനി.ബനി.,  കുനഞനിറ  വനി.സനി.ബനി.,  നമ്പനിക്കുന്നയ്
വനി.സനി.ബനി.,  ഒകയഭാളലാം  വനി.സനി.ബനി.,  മുണല
വനി.സനി.ബനി.,  കൂണനിയല്  പടനിഞ്ഞഭാകറ  കതഭാടയ്
വനി.സനി.ബനി.,  ഇരതീരവ  ആന്റെ  വനി.സനി.ബനി.,
ചകേഭാറനിയന് വതീടയ്  തഭാചഴെ  വനി.സനി.ബനി.,  പളളനിക്കുളലാം
വനി.സനി.ബനി.,  പുത്തൂരയ്  അമ്പലലാം  വനി.സനി.ബനി.,
പടയനില് വനി.സനി.ബനി.,   മരത്തക്കഭാടയ്  വനി.സനി.ബനി.,
പൂവഞനിറ വനി.സനി.ബനി.  എന്നതീ കക്രഭാസയ്  ബഭാറുകേചള
പുതുക്കനിപണനിതഭാല്  ചനല്വയലകേള  കൃഷനി
കയഭാഗലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 

കുഞ്ഞനിമലാംഗലലാം കകേഭായകക്കഭാട്ടു  വയല്  കക്രഭാസ്ബഭാര്,  പള്ളനി
വയല് പഭാടകശഖരലാം -  പളളനിവയല് ആനപടനി
കതഭാടയ് വനി.സനി.ബനി.  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കകേഭാരവയല്
പഭാടകശഖരലാം  -  കകേഭാരവയല്  കുന്നടകതഭാടയ്
തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

രഭാമനളനി കേരമുടലാം വനി.സനി.ബനി.

 പചക്കറനികേളനിചലയുലാം പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളനിചലയുലാം വനിഷഭാലാംശലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന്
സലാംവനിധഭാനലാം

8  (1115)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേതീടനഭാശനിനനികേള  പ്രകയഭാഗനിച  പചക്കറനികേളുലാം  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
വലഭാപകേമഭായനി വനില്ക്കുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അവ നനിയനനിക്കഭാന്
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനികേളനികലയുലാം  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളനിചലയുലാം  വനിഷഭാലാംശലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്
സലാംസഭാനത്തയ് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; ഉചണങനില് എവനിചടചയലഭാചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 71

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  നല കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിചചകേഭാണയ് സുരക്ഷനിതമഭായ പഴെലാം
പചക്കറനികേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  407  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിച
വരുന. കസറുകേളനില് കൃഷനിവകുപനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനിലള്ള കൃഷനിക്കയ് ചഹകചറഭാന്നനിനയ് 3,000
രൂപ  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത  407  കസറുകേളനില്
നനിനള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന്  നല്കേനി  "കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേയ്  ”
എന്ന കലഭാകഗഭായനില്  വനിപണനലാം നടത്തനിവരുന.  കേര്ഷകേരുചട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
തചന്ന  വജവവളലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  1622  റൂറല്  കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറ്റുലാം  1352
മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസയ് യൂണനിറ്റുലാം ആരലാംഭനിച. റൂറല് കേകമ്പഭാസയ് യൂണനിറയ് ഒന്നനിനയ് 5,000 രൂപ
വതീതവലാം മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറയ്  ഒന്നനിനയ്  7500  രൂപ വതീതവലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി.  വജവപചക്കറനി  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ
ജനിലകേളനിലമഭായനി  66  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  സഭാപനിച.  വജവ  കൃഷനി  നടത്തുന്ന
കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചയ്  കഗഡനിലാംഗയ്,  പഭാക്കനിലാംഗയ്  നടത്തനി  റസനി ഡന്റെയ്
അകസഭാസനികയഷനുകേള  മുകഖന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  വനില്പന  നടത്തുന്നതനിനയ്
18  കസറുകേളക്കയ് 3 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനി. വജവകൃഷനിയനില് മനികേച
പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്ന നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,  കകേഭാര്പകറഷന്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി എന്നനിവയ്ക്കയ്
ആവഭാര്ഡയ്  നല്കുന്നതനികലയ്ക്കയ്  123  ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവഴെനിച.  പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി
വനികേഭാസയ് കയഭാജന എന്ന കകേന്ദ്ര പദതനിയനില് 50 ഏക്കര് വതീതമുള്ള 119 കസറുകേള
രൂപതീകേരനിചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമുള്ള  പരനിശതീലനവലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം
നല്കേനി. 

(ബനി)   ചവളളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിചല  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബനിലലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  എറണഭാകുളലാം,
തനിരുവനനപുരലാം ജനിലകേളനിലലാം പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണയ്. 

ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയ തുകേ

9 (1116)  ശതീ  .    മുരളനി ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല കകേഭാള നനിലങ്ങളനില് വരളചമൂലലാം ഈ വര്ഷലാം എത
ചഹകര് ചനല്കൃഷനി നശനിക്കുകേയുണഭായനി;

(ബനി)  കൃഷനി  നഭാശത്തനിനയ്  ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആചകേ  എത  തുകേ  നഷ
പരനിഹഭാരലാം നല്കേനി എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിള  ഇന്ഷറന്സയ്  പദതനിയനില്  ഉളചപട  ചനല്  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം ചചയ്തതയ് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല  കകേഭാള നനിലയങ്ങളനില് വരളചമൂലലാം  ഈ വര്ഷലാം
1384.55 ചഹകര് ചനല്കൃഷനി നശനിക്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  വരളചമൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസത്തനിനുള്ള
നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  170,50,817  രൂപ  (ഒരു കകേഭാടനി  എഴുപതു ലക്ഷത്തനി അമ്പതനി
നഭായനിരത്തനി  എണ്ണൂറനി  പതനികനഴെയ്  രൂപ  മഭാതലാം)  കേര്ഷകേ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  ധനസഹഭായമഭായനി
വനിതരണലാം ചചയ.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വനിള  ഇന്ഷറന്സയ്  പദതനിയനില്ചപട
ചമഭാത്തലാം 351 കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനിളനഭാശലാം സലാംഭവനിചതനിനുള്ള നഷപരനിഹഭാര തുകേയഭായനി
7,87,355  രൂപ (ഏഴെയ് ലക്ഷത്തനി എണ്പത്തനികയഴെഭായനിരത്തനി മുന്നൂറനി അന്പത്തഞയ്
രൂപ) നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനയ് ജലവനിതരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാതനിരുന്ന സഭാഹചരലലാം

10 (1117) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വരളചമൂലലാം  ഏകേകദശലാം  എത  ചഹകര്  ചനല്കൃഷനി
നശനിചതഭായഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് ചനല്കൃഷനി നശനിക്കുന്ന സഭാഹചരലലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിൽ
സര്ക്കഭാര് പരഭാജയചപടതഭായ ആകക്ഷപലാം ഉന്നയനിക്കഭാന് ഇടയഭായ സഭാഹചരലചമനഭാണയ്;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ  ജലവനിതരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്
കേഴെനിയഭാതനിരുന്നതഭാണയ് ഈ സനിതനിവനികശഷമുണഭാക്കനിയചതന്ന കേഭാരലലാം ഗഇരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തയ് കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനുള്ള ജലവനിതരണലാം പരനിമനിതചപടുത്തുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ് എചനങനിലലാം തതീരുമഭാനലാം ജലവനിഭവ വകുപനില്നനിനലാം കൃഷനി വകുപനിനയ്
ലഭനിചനിരുകന്നഭാ;  എങനില് കേര്ഷകേചര ഈ സഭാഹചരലലാം മുന്കൂടനി അറനിയനിക്കുന്നതനില്
സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഏചതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള വതീഴ്ചകേള സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേടുത്ത  വരളചമൂലലാം  36891.22  ചഹകര്  ചനല്കൃഷനി
നശനിചതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിടനില.
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(സനി&ഡനി) കേടുത്ത വരളചമൂലലാം ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലലാം ജലസലാംഭരണനികേളനിലലാം
ജലനനിരപയ്  ഗണലമഭായനി കുറഞ്ഞതനിനഭാല് കൃഷനിക്കയ് കവണനിയുള്ള ജലവനിതരണചത്ത
ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരള സര്ക്കഭാര് ഡനിസഭാസര് മഭാകനജ് ചമന്റെയ് വകുപയ് പുറത്തനിറക്കനിയ
സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം ജല ഉപകയഭാഗലാം കുറയന്നതനിനുകവണനി കുടനിചവളളലാം - ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകയഭാഗലാം-വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളക്കയ്-വനലജതീവനികേളക്കയ്-കൃഷനിക്കയ്-വലവസഭായത്തനിനയ്  എന്ന
മുന്ഗണനഭാക്രമലാം  2017  കമയയ്  മഭാസലാം  വചര  പഭാലനിക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ജലദഇര്ലഭലലാം
വളരയധനികേലാം  അനുഭവചപടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടനിചവള്ളത്തനിനഭാണയ്  പ്രഭാധഭാനലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനുള്ള  ജലവനിതരണലാം
പരനിമനിതചപടുത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിചള്ള  തതീരുമഭാനലാം  ജലവനിഭവ  വകുപനില്നനിനലാം
ലഭനിചനിരുന.  ലഭലമഭായ  ജലലാം  പരനിമനിതചപടുത്തനി  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കൃഷനി  വകുപയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇകതഭാചടഭാപലാം  ജനിലഭാ  ഡനിസഭാസര്
മഭാകനജ് ചമന്റെയ് അകതഭാറനിറനിയുലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിരുന.

തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന ചനല്കൃഷനി ഭൂമനി

11 (1118)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ചനല്കൃഷനി ഇടങ്ങള തരനിശഭാക്കനി ഇടുന്നതയ് ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതനിചനതനിചര  നനിയമമുകണഭാ;  ഇലങനില്  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി) എങനിൽ നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനി ഇത്തരലാം ഭൂമനികേള സര്ക്കഭാര് പഭാടലാം
നനിശ്ചയനിചയ് കൃഷനിയനില് തഭാല്പരലമുള്ള കേർഷകേർക്കയ് നല്കുന്നതനിനയ് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത  ചഹകര്  ചനല്കൃഷനി  ഭൂമനി  തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുനണയ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  ചനല്വയലകേള തരനിശനിടുന്നതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അത്തരലാം  നനിലങ്ങളനില്  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനിനുമുള്ള  വലവസകേള  കകേരള  ലഭാന്റെയ്
യൂടനിവലകസഷന് ഓര്ഡര്  1967,  കകേരള ചനല്വയല്  -  തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം  2008  എന്നനിവയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പുതനിയ  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുന്നതയ് സലാംബനനിച വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)   2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസചത്ത  കൃഷനി  വകുപയ്  കേണക്കയ്  പ്രകേഭാരലാം
തരനിശുനനിലങ്ങളുചട ജനില തനിരനിചള്ള വനിവരലാം കചര്ക്കുന : 
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ജനില ചഹകര്

തനിരുവനനപുരലാം 742.39

ചകേഭാലലാം 1408.4

പത്തനലാംതനിട 1783.05

ആലപ്പുഴെ 4362.55

കകേഭാടയലാം 3113.14

ഇടുക്കനി 180

എറണഭാകുളലാം 1340

തൃശ്ശൂര് 4274.814

പഭാലക്കഭാടയ് 4681.122

മലപ്പുറലാം 2139.9

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 942.62

വയനഭാടയ് 771.7

കേണ്ണൂര് 1924.2

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 786.5

ആചകേ 28450.386 ചഹ.

പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.വവ. പദതനി

12 (1119)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  സമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായയ് കയഭാജന

(പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.വവ.) പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേളുചട വനിശദ

വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെയ് എത തുകേ അനുവദനിചചന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്ന  ഏജന്സനി  ഏതഭാചണന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന
(പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.വവ.)  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
തഭാചഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ് :

• സലാംസഭാനചത്ത  14  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാതല  ഇറനികഗഷന്  പഭാനുകേളക്കയ്
അനനിമ  രൂപലാം  നല്കുകേയുലാം  സലാംസഭാനതല  ഇറനികഗഷന്  പഭാന്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ. 

• ആതയുചട  കനതൃതത്വത്തനില്  ജനിലഭാ  തലത്തനിലലാം  സകമതനിയുചട
ആഭനിമുഖലത്തനിലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ബനചപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
ഏജന്സനികേളക്കുലാം പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.വവ.  പദതനിയുമഭായനി ബനചപടയ്
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി.

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഗഭാമവനികേസന വകുപനിചന്റെ പനി.എലാം.
ചകേ.എസയ്.വവ.  നതീര്ത്തട  ഘടകേലാം  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയ
പ്രവൃത്തനികേളുചട വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

ഇനലാം 2016-17 വര്ഷചത്ത
കനടങ്ങള (എണ്ണലാം)

(1) (2)

ചചക്കയ് ഡഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം 94

കുളലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം 34

മറയ് ജലസലാംഭരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള (മഴെചവള്ള 
സലാംഭരണനി, കേനിണര് റതീചഭാര്ജയ് മുതലഭായവ)

1614

പഴെയ ജലസലാംഭരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട 
പുനരുദഭാരണലാം

859

ജലകസചനലാം ലഭലമഭാക്കഭാവന്ന പ്രകദശലാം 5449 (ha)

പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിച കേര്ഷകേരുചട എണ്ണലാം 24299

സൃഷനിച ചതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങള 205297

അധനികേമഭായനി കൃഷനി ചചയ്ത പ്രകദശലാം (ഫലവൃക്ഷലാം, 
വനവല്ക്കരണലാം ഉളചപചട)

4397 (ha)
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(1) (2)

രൂപതീകേരനിക്കചപട സത്വയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങളുചട 
എണ്ണലാം

1876

ജതീവകനഭാപഭാധനി സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കനിയതയ് 2999

റതീചഭാര്ജയ് ചചയ്ത കേനിണറുകേളുചട എണ്ണലാം 5696

മണ്ണയ് ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള ഏചറടുത്ത 
പ്രകദശലാം

4029.48 (ha)

കതഭാടുകേളുചട പരനിപഭാലനലാം 32391.2 (cum)

ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനുകവണനി നടത്തനിയ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

952.137 (ha)

(ബനി)  പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി  2016-2017 വര്ഷലാം കൃഷനി വകുപനിനയ് കകേന്ദ്ര
ഫണയ് ലഭലമഭായനിടനില. ഗഭാമവനികേസന വകുപനിനയ് 16.62 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കൃഷനി, ജലകസചനലാം, ഗഭാമവനികേസനലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേള മുകഖനയഭാണയ്
പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.വവ. പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

വജവ പചക്കറനികൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
പരനിശതീലനലാം

13  (1120)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വജവ പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സ്കൂളുകേളനില്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  പ്രകതലകേ  കഭാസുകേളുലാം,  പരനിശതീലനവലാം  കൃഷനിവകുപനിചന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനുകവണ ഫണയ് വകുപ്പുകേളക്കയ് നല്കുവഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  മനികേച  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കപ്രഭാത്സഭാഹനമഭായനി
1,2,3  എന്നനിങ്ങചന  തരലാംതനിരനിചയ്  അവഭാര്ഡുകേളുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം
നല്കുവഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സ്കൂളുകേളനില്  പചക്കറനി
വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉല്ചപടുത്തനി  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുചട  വതീട്ടുവളപനിലലാം  സ്കൂള
വളപനിലലാം  കൃഷനി  ചചയ്യുവഭാന്  സഹഭായലാം  നല്കുനണയ്.  വതീട്ടുവളപനില്  കൃഷനി  ചചയ്യുവഭാനഭായനി
പചക്കറനി വനിത്തയ് പഭാക്കറ്റുകേളുലാം സ്കൂള വളപനില് കൃഷനി ചചയ്യുവഭാന് വനിത്തുളചപചട 4,000 രൂപയുചട
സഹഭായവലാം പ്രവര്ത്തനചചലവനിനഭായനി  1,000  രൂപയുചട സഹഭായവലാം  നല്കുനണയ്.
ഈ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  കൃഷനി  കേഭാരലങ്ങളനില്  പ്രഭാവതീണലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി കൃഷനി
ഉകദലഭാഗസരുചട  കനതൃതത്വത്തനില്  പരനിശതീലന  കഭാസ്സുകേളുലാം  കൃഷനി  സലാംബനമഭായ അറനിവ
കേളക്കഭായനി വകേപ്പുസകേങ്ങളുലാം നല്കുനണയ്.
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(ബനി)  ഇതനിനുകവണ ഫണയ് കൃഷനി വകുപയ് നല്കുനണയ്.

(സനി)   മനികേച  കേര്ഷകേചര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പചക്കറനി  വനികേസന
പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി ജനിലഭാതലത്തനില് കേലഭാഷയ് അവഭാര്ഡയ് നല്കേനിവരുനണയ്.
പഞഭായത്തുകേളനില്നനിന്നയ്  ലഭനിക്കുന്ന  കനഭാമനികനഷനുകേളനില്നനിനലാം  ആദല  മൂന്നയ്
സലാംസഭാനങ്ങളനില് എത്തുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ₹  15,000,  ₹  7,500,  ₹  5,000  എന്നതീ
നനിരക്കനില് കേലഭാഷയ് അവഭാര്ഡയ് നല്കുനണയ്. 

വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനി പുനനഃക്രമതീകേരണലാം

14 (1121) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനിലള്ള  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏചതലഭാലാം വനിളകേളക്കഭാണയ് ഇന്ഷത്വറന്സയ് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന്നചതനലാം
എത തുകേയഭാണയ് പരമഭാവധനി ലഭനിക്കുന്നചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനുള്ള ഫണയ് സത്വരൂപനിക്കുന്നതയ് ഏചതലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചടയഭാണയ്;

(ഡനി)  ചചറുകേനിട  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കൂടുതല്  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില്
പ്രസ്തുത  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിയന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത 25 പ്രധഭാനചപട കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കുലാം ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  വര്ദനിപനിചലാം  സലാംസഭാന  വനിള
ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനി  പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  22-3-2017-ല്  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(സനി)   സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്ന  പദതനി  വനിഹനിതലാം,  അലാംഗങ്ങളഭായ
കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന പ്രതീമനിയലാം,  ഫണനില് നനികക്ഷപനിച തുകേയനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കുന്ന പലനിശ എന്നനിവയനിലൂചടയഭാണയ് ഇതനിനുള്ള ഫണയ് സത്വരൂപനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)   ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകുന്ന  എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്ന  വനിധത്തനിലഭാണയ്  സലാംസഭാന  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനി
പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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വനിള ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

15 (1122) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേഭാർഷനികേ  വനിളകേളുചട  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനയ് നനിലവനിൽ കൃഷനി വകുപയ് മുകഖന എചനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് ചചയ
വരുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കൃഷനിക്കഭാർക്കയ്  സഹഭായകേരമഭായ  രതീതനിയനിൽ  വനിള-ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട
പ്രവർത്തനലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  എങ്ങചനയഭാണയ്  ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;  പ്രസ്തുത  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളുചട പ്രവർത്തന രതീതനി എപ്രകേഭാരമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാർഷനികേ  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ആരലാംഭനിച  വനിള  -
ആകരഭാഗല-കകേന്ദ്രങ്ങളുചട പ്രവർത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കൃഷനിയനിടങ്ങളനിചല
പ്രശ്നങ്ങളുമഭായനി കൃഷനി ഭവനനിൽ എത്തുന്ന കേർഷകേർക്കയ് അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാർഗ്ഗ  നനിർകദ്ദേശങ്ങൾ  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനചണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേൾ സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുചട ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷയ്ക്കഭായനി വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ചതരചഞ്ഞടുത്ത  കൃഷനി  ഭവനുകേള,  വനിള  ആകരഭാഗല  കനിനനിക്കുകേള
എന്നനിവ  മുകഖന  കേതീടകരഭാഗ  നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  കേതീടനനിരതീക്ഷണ  പതനികേ
തുടങ്ങനിയവ മുകഖന കേതീടകരഭാഗബഭാധ സലാംബനനിചലാം  നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സലാംബനനിചലാം
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  മുന്നറനിയനിപ്പുലാം  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നല്കുനണയ്.  സലാംകയഭാജനിത
കേതീടനനിയനണലാം,  വജവനികേ  നനിയനണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നനിവയ്ക്കയ്  ഊന്നല്
നല്കേനിചക്കഭാണയ് പഭാരവസറയ് ബതീഡനിലാംഗയ് കസഷനുകേള, മചങഭാമ്പയ് കേതീട നനിരതീക്ഷണ
കകേന്ദ്രലാം എന്നനിവ ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.  കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ് വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനത്തനില് ദത്വനിവല്സര ഡനികപഭാമ കകേഭാഴയ്
NIPHM മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത ഓകരഭാ കബഭാക്കനിലലാം ഒചന്നന്ന രതീതനിയനില്  152  വനിള
ആകരഭാഗല കനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  കേതീടകരഭാഗ നനിര്ണ്ണയത്തനിനുള്ള വമകക്രഭാ
കസഭാപ്പുകേള, മഭാഗനിഫയറുകേള, പനി.എചയ്. മതീറര്, ശത-മനിത കേതീടങ്ങചള തനിരനിചറനിയുന്നതനിനുള്ള
ചസസനിചമനുകേള, കഫഭാകടഭാഗഭാഫുകേള, ചഭാര്ട്ടുകേള എന്നനിവയുലാം കൃഷനി സലാംബനമഭായ
വനിവരങ്ങള,  ലഖുകലഖകേള  മഭാഗസനിനുകേള,  സനിഡനികേള  എന്നനിവയടങ്ങനിയ  ചചറു
വലബറനികേളുലാം ഈ കനിനനിക്കുകേളനില് സജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 
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പഴെലാം, പചക്കറനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

16 (1123) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഴെലാം,  പചക്കറനി  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപണന  സഇകേരലങ്ങള
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം എചനലഭാലാം സഇകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്;  ഇത്തരലാം സഇകേരലങ്ങള
വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  കേര്ഷകേചര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് പലനിശ രഹനിത വഭായ്പഭാ പദതനി
നനിലവനിലകണഭാ; ഇചലങനില് ഇത്തരത്തനില് ഒരു പദതനി പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി)  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട പ്രവര്ത്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കസവനങ്ങള
വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പചക്കറനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  2017-18-ല്
സമഗ  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  85  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി വതീട്ടുവളപനിചല പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,
മട്ടുപഭാവയ്  കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി  പരനിശതീലനലാം,  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,
പ്രചരണലാം,  ജനിലഭാ  കസര് വനികേസനലാം,  കഗഡഡയ് കസറുകേളുചട വനികേസനലാം,  പുതനിയ
കബഭാക്കയ്  തല  നഴറനികേള  സഭാപനിക്കല്,  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചനവലാം,  ജലകസചനലാം
വഴെനിയുള്ള വള പ്രകയഭാഗവലാം,  പചക്കറനി സലാംഭരണത്തനിനുള്ള ശതീതതീകേരണ അറകേളുചട
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കുകവണനി  'മനിനനി-കപഭാളതീഹഇസയ്'-കേളുചട  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,
'ചവജനിറബനിള ചപ്രഭാഡമ്പ്യൂസര് കേമ്പനനികേള' സഭാപനിക്കല്, കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് 'ബകയഭാ-
കേണ്കട്രെഭാള ഏജന്റെയ്' നനിര്മ്മേഭാണലാം, മണ്ണനിചന ഫലപുഷനിചപടുത്തുന്ന കുമ്മേഭായലാം, കഡഭാകളഭാവമറയ്,
സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങള  എന്നനിവയുചട  വനിതരണലാം,  കസറുകേള  മുകഖന  ചചറുകേനിട  മൂലലവര്ദനിത
യൂണനിറ്റുകേളുചട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ. വഴെനി 6 കകേഭാടനി രൂപയുചട തഭാചഴെപറയുന്ന വനിവനിധ പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

• പഭാര്ടനിസനികപററനി ഗലഭാരന്റെനി സനിസലാം മുകഖനയുള്ള വജവപചക്കറനി
കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

• ഗുണകമനയുള്ള പചക്കറനിവതകേള വനിതരണലാം ചചയ്യുകേ.

• പചക്കറനി, വഭാഴെ എന്നനിവയള്ള ഇന്ഷത്വറന്സയ് പരനിരക്ഷ സബ്സനി
ഡനികയഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന്ന
വനിളനഭാശത്തനിനയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുകേ.



80       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  2, 2017

• വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവയ്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2  ശതമഭാനലാം  പലനിശ
സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുകേ.

• പചക്കറനി കൃഷനിയനിചല നൂതന സഭാകങതനികേ വനിദലകേള വലഭാപനിപനിക്കുകേ. 

• വതീടുകേളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
'കഗഭാബഭാഗയ്  '  പദതനിയുലാം,  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിചല  വതീടുകേളനില്  'ഹരനിത
നഗരനി' എന്ന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷന്-കകേരള  മനിഷന്  കഫഭാര്
ഇന്റെകഗറഡയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് ഓഫയ് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് പദതനി പ്രകേഭാരലാം
പഴെലാം,  പചക്കറനി  എന്നനിവയുചട  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിളവനിസ്തൃതനി  വലഭാപനലാം  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
ഇടുക്കനി ജനിലയനിചല വടവട, കേഭാനല്ലൂര്, മറയൂര്, കദവനികുളലാം എന്നതീ
കമഖലകേളനില്  നല  കൃഷനി  മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  അവലലാംബനിച
ചകേഭാണ്ടുള്ള ശതീതകേഭാല പചക്കറനികേളുചട കൃഷനി വലഭാപന പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

സലാംസഭാന കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള ആറു ചമഭാത്ത വലഭാപഭാര
വനിപണനികേളനിലലാം  ചകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  ഇടുക്കനി,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്
എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന്ന  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ  വനിതരണ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനിയുല്പന്നങ്ങള
ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കനരനിടയ്  കലലലാം  ചചയ്തയ്  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആഴ്ചയനില്
നനിശ്ചനിത  ദനിവസങ്ങളനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  അവരുചട  ഉല്പന്നങ്ങള
കനരനിടയ് ടനി വനിപണനികേളനില് എത്തനിചയ് കലലലാം ചചയ്തയ് വനിപണനലാം
ചചയ്യുന്നതനിലൂചട  നലഭായവനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അവസരമുണഭാക്കുന.
ഉല്പന്നങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്
സബ്സനിഡനിയുലാം  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത  ഉത്സവ  സതീസണുകേളനിലലാം
അലഭാത്ത ദനിവസങ്ങളനിലലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
പചക്കറനികേള  നലഭായമഭായ  വനില  നല്കേനി  സലാംഭരനിചയ്  ചനിലറ
വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനി  വനില്പന  നടത്തുകേയുലാം  ചചയവരുന.
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട  കനതൃതത്വത്തനിലള്ള  277  സത്വഭാശയ
കേര്ഷകേ  സമനിതനികേള  വഴെനി  കേചവടക്കഭാരുചട  സഭാന്നനിദലത്തനില്
കലലലാം  ചചയ്തയ്  പചക്കറനി  വനില്പന  നടത്തുന്നതനിലൂചട  നലഭായമഭായ
വനില കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന. 
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(ബനി)  നനിലവനില് ചനല്ക്കൃഷനിക്കയ് മഭാതലാം നല്കേനിവരുന്ന പലനിശരഹനിത വഭായ്പ
പചക്കറനി  കൃഷനിക്കുകൂടനി ലഭലമഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.
കേഇണ്സനില്  അലാംഗങ്ങളഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വഭായ്പഭാ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  കൃതലമഭായ
വഭായ്പ പുതുക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ് 2 ശതമഭാനലാം പലനിശ സബ്സനിഡനി നല്കുനണയ്. 

(സനി)  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട  ലക്ഷലങ്ങളക്കുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കുലാം
അനുസൃതമഭായനി പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കസവനലാം വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

പഴെലാം, പചക്കറനി ഉല്പഭാദനത്തനില് സത്വയലാംപരലഭാപത കനടഭാന് നടപടനി

17 (1124) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പഴെലാം,  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സത്വയലാംപരലഭാപത  കനടുവഭാന്
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് വകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ്, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഴെലാം,  പചക്കറനി  എന്നനിവയുചട  വർദനിച  ഉല്പഭാദനത്തനിലലാം  വനിപണനത്തനിലലാം
ഏചതലഭാലാം ഏജന്സനികേളഭാണയ് ഇടചപടുന്നതയ് ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകേകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് പചക്കറനി ഉല്പഭാദനത്തനില് സത്വയലാംപരലഭാപത വകേവരനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി പചക്കറനി വനികേസന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 2017-18-ല്
സമഗ പചക്കറനി വനികേസന പദതനിക്കഭായനി  85  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനിനഭായനി  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  വഴെനി  6  കകേഭാടനിയുചട  വനിവനിധ  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  മനിഷന്  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡയ്  ഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്,
രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജന  എന്നനിവയുചട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാചട
സലാംസഭാനത്തയ്  പഴെലാം,  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സത്വയലാം  പരലഭാപത  കനടുവഭാന്
സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷനുലാം  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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(ബനി)  പഴെലാം,  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സത്വയലാംപരലഭാപത  കനടുവഭാന്  വതീട്ടു
വളപനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ,  മട്ടുപഭാവയ്  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  പചക്കറനി  കൃഷനി,  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  പരനിശതീലനലാം,
കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  പ്രചരണലാം,  വഭാണനിജല കൃഷനിക്കയ് സഹഭായലാം,  അവര്ഡയ് നല്കേനി
മനികേച  കേര്ഷകേചര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കല്,  സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങളുചട  പ്രദര്ശനലാം  'എ'
കഗഡയ്  കസറുകേളക്കയ്  സഹഭായലാം  എന്നനിവയുലാം,  പചക്കറനി  വത  ഉല്പഭാദനത്തനിനയ്
കബഭാക്കയ്തല  നഴറനികേളുചട വനികേസനലാം,  മഴെ മറകേള വഴെനിയുള്ള കൃഷനിക്കയ് സഹഭായലാം,
സങര  വനിത്തനങ്ങളുചട  പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം,  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചനവലാം,  ജലകസചനലാം
വഴെനിയുള്ള  വള  പ്രകയഭാഗവലാം  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  സഹഭായലാം,  തരനിശയ്  നനിലലാം  കൃഷനി
ചചയ്യുന്നതനിനയ് സഹഭായലാം, മഭാധലമങ്ങള വഴെനിയുള്ള വനിത്തുവനിതരണലാം, എന്.ജനി.ഒ.-കേള
മുകഖന വതീട്ടുവളപനിലലാം മട്ടുപഭാവനിലലാം കൃഷനി,  കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട
കസഫയ്-ടു-ഈറയ്  കപ്രഭാജകയ്,  സഭാകഗര്ഡയ്  കസറുകേളക്കയ്  സഹഭായലാം  എന്നനിവയുലാം,
പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി  പരനിശതീലനലാം,  കബഭാധവല്ക്കരണലാം പ്രചരണലാം തുടങ്ങനിയവ,
പചക്കറനി സലാംഭരണത്തനിനുള്ള ശതീതതീകേരണ അറകേളുചട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  പചക്കറനി
കൃഷനിക്കുകവണനി  'മനിനനി-കപഭാളതീഹഇസയ്'-കേളുചട  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  'ചവജനിറബനിള
ചപ്രഭാഡമ്പ്യൂസര്  കേമ്പനനികേള'  സഭാപനിക്കല്,  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  'ബകയഭാ-കേണ്കട്രെഭാള
ഏജന്റെയ്'  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മണ്ണനിചന  ഫലപുഷനിചപടുത്തുന്ന  കുമ്മേഭായലാം,  കഡഭാകളഭാവമറയ്,  സൂക്ഷ്മ
മൂലകേങ്ങള  എന്നനിവയുചട  വനിതരണലാം,  കസറുകേള മുകഖന ചചറുകേനിട  മൂലലവര്ദനിത
യൂണനിറ്റുകേളുചട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനി വരുന. പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലകേളുചട  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  ആലപ്പുഴെ
ജനിലകേളനിചല ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേളനില് ബൃഹത്തഭായ
പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കൂടഭാചത  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  വഴെനി
6 കകേഭാടനിയുചട തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന :

• പഭാര്ടനിസനികപററനി ഗലഭാരന്റെനി സനിസലാം മുകഖനയുള്ള വജവപചക്കറനി
കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

• ഗുണകമനയുള്ള പചക്കറനിവതകേള വനിതരണലാം ചചയ്യുകേ.

• പചക്കറനി,  വഭാഴെ  എന്നനിവയള്ള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷ
സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന്ന
വനിളനഭാശത്തനിനയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുകേ.

• വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവയ്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2  ശതമഭാനലാം  പലനിശ
സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുകേ.

• പചക്കറനി കൃഷനിയനിചല നൂതന സഭാകങതനികേ വനിദലകേള വലഭാപനിപനിക്കുകേ. 
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• വതീടുകേളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
'കഗഭാബഭാഗയ്  '  പദതനിയുലാം,  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിചല വതീടുകേളനില്  'ഹരനിത
നഗരനി' എന്ന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

 സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷന്-കകേരള  മനിഷന്  കഫഭാര്
ഇന്റെകഗറഡയ്  ഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
പഴെലാം,  പചക്കറനി  എന്നനിവയുചട  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിളവനിസ്തൃതനി  വലഭാപനലാം  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇടുക്കനി
ജനിലയനിചല വടവട,  കേഭാനല്ലൂര്,  മറയൂര്,  കദവനികുളലാം എന്നതീ കമഖലകേളനില്
നല  കൃഷനി  മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  അവലലാംബനിചചകേഭാണ്ടുള്ള  ശതീതകേഭാല
പചക്കറനികേളുചട കൃഷനി വലപന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(സനി)   പഴെലാം  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനിലലാം  വനിപണത്തനിലലാം  കൃഷനി  വകുപയ്,
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.,  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷന്,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്
എന്നതീ ഏജന്സനികേള ഇടചപടുന.  സലാംസഭാന കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള ആറു
ചമഭാത്ത വലഭാപഭാര  വനിപണനികേളനിലലാം  ചകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  ഇടുക്കനി,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്
എന്നതീ ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിചവരുന്ന ജനിലഭാ സലാംഭരണ വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം
കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനിയുല്പന്നങ്ങള ഇടനനിലക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനി കനരനിടയ്
കലലലാം  ചചയ്തയ്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആഴ്ചയനില്
നനിശ്ചനിത  ദനിവസങ്ങളനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  അവരുചട  ഉല്പന്നങ്ങള  കനരനിടയ്  ടനി  വനിപണനികേളനില്
എത്തനിചയ്  കലലലാം  ചചയ്തയ്  വനിപണനലാം ചചയ്യുന്നതനിലൂചട  നലഭായവനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
അവസരമുണഭാക്കുന.  ഉല്പന്നങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്
സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കേനിവരുന. കൂടഭാചത ഉത്സവ സതീസണുകേളനിലലാം അലഭാത്ത ദനിവസങ്ങളനിലലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള നലഭായമഭായ വനില നല്കേനി
സലാംഭരനിചയ്  ചനിലറ  വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനി  വനില്പന  നടത്തുകേയുലാം  ചചയവരുന.
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട  കനതൃതത്വത്തനിലള്ള  277  സത്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേള  വഴെനി
കേചവടക്കഭാരുചട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  കലലലാം  ചചയ്തയ്  പചക്കറനി  വനില്പന  നടത്തുന്നതനിലൂചട
നലഭായമഭായ വനില കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന.

കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ഏര്ചപടുത്തനിയ അവഭാര്ഡുകേള

18 (1125) ശതീ  .    ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിചയ  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഏര്ചപടുത്തനിയ അവഭാര്ഡുകേള ഏചതലഭാചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ അവഭാര്ഡനിചന്റെയുലാം കമഖല,  അവഭാര്ഡയ് തുകേ,  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടഭാനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എന്നനിവ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിനയ്  കേർഷകേർക്കഭായുള്ള  ഏചതങനിലലാം  അവഭാര്ഡുകേള

ചകേഭാടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാചത വന്നനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് പുതനിയ അവഭാര്ഡുകേള ഏചതങനിലലാം ഏര്ചപടു

ത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനിചയ കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഏര്ചപടുത്തനിയ

പുതനിയ അവഭാര്ഡുകേള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(ബനി)  വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 2017 മഭാര്ചയ് മുതല്

ഏര്ചപടുത്തനിയ  പുതനിയ അവഭാര്ഡുകേളഭായ പചക്കറനി  വനികേസന പദതനിയനില്ചപട

മനികേച റസനിഡന്റെയ്സയ് അകസഭാസനികയഷന്,  മനികേച മട്ടുപഭാവയ് കൃഷനി,  മനികേച വട്രെബല്

കസര്  എന്നതീ  അവഭാര്ഡുകേള,  ചുരുങ്ങനിയ  സമയലാംചകേഭാണയ്  ഈ  കമഖലകേളനിചല

കനഭാമനികനഷന്  വഭാങ്ങനി,  മൂലലനനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനി  അവഭാര്ഡയ്  നല്കേഭാന്  കേഴെനിയനില

എനള്ളതയ് ചകേഭാണ്ടുലാം മനിക്ക ജനിലകേളനിലലാം കൃഷനി സമയലാം അവസഭാനനിക്കുകേയുലാം വരളച

ബഭാധനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തതുചകേഭാണ്ടുലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്,  ഈ

അവഭാര്ഡുകേളക്കയ് കനഭാമനികനഷന് ക്ഷണനിക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

(ഡനി)  ഉണയ്. വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കൃഷനി ഉന്നതനി കയഭാജന പദതനി

19 (1126)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷലാം  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനുലാം  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനുലാം

വജവകൃഷനി  വനികേസനത്തനിനുലാം  വനിള  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിജ്ഞഭാന

വലഭാപനത്തനിനുലാം  വഹചടകേയ്  കൃഷനിക്കുലാം  വനിള  ഇന്ഷറന്സനിനുലാം  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയുലാം

ചചലവഭായ  തുകേയുലാം  എതചയന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  മണ്ണനികന്റെയുലാം  കവരനികന്റെയുലാം  ആകരഭാഗല

പരനിപഭാലനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  പദതനിക്കയ്  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയുലാം  ചചലവഭായ  തുകേയുലാം

എതചയന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  കൃഷനി  ഉന്നതനി  കയഭാജന  എന്ന  പദതനിയുചട  കേതീഴെനില്  ഏചതഭാചക്ക
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭാണയ്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  ഓകരഭാ  പദതനികേളനിലലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം,  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ഇവ  എതചയനലാം
ചചലവഭാക്കനിയ തുകേ എതചയനലാം പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേമഭായനി കക്രഭാഡതീകേരനിചയ് നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  സർക്കഭാർ  ഈ വര്ഷലാം  ധനകേഭാരലവകുപനിചന്റെ  ഗതീൻ  ബുക്കനിൽ  ഉൾചപടുത്തനിയ
പദതനികേൾ  ഏചതഭാചക്കയഭാണയ്;  ഇചലങനിൽ  അതനിനു  കേഭാരണലാം  എനഭാണയ്;  കമയയ്
മഭാസലാം  മുതൽ  പദതനികേൾ  നടപഭാക്കനിത്തുടകങ്ങണതനിനഭാൽ  ഗതീൻ  ബുക്കനിൽ
ഉളചപടുത്തുന്നതനിനയ്  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സത്വതീകേരനിചചതനലാം  സത്വതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയുലാം ചചലവഴെനിച
തുകേയുലാം 

പദതനി വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ
(രൂപ ലക്ഷത്തനില്)

ചചലവഴെനിച തുകേ
(രൂപ ലക്ഷത്തനില്)

ചനല്ക്കൃഷനി വനികേസനലാം 4368.07 4331.61

നഭാളനികകേര വനികേസനലാം 3931.82 3803.91

വജവകൃഷനി വനികേസനലാം 1015.98 1008.90

വനിള പരനിപഭാലനലാം 1417.00 1201.19

കേഭാര്ഷനികേ വനിജ്ഞഭാന വലഭാപനലാം 3748.78 3225.86

വഹചടകേയ് കൃഷനി 290.00 110.53

വനിള ഇന്ഷറന്സയ് പദതനി 
(കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി-
സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)

1012.09 1012.09

വനിള ഇന്ഷറന്സയ് പദതനി 
(റതീസ്ട്രേക്കചര്ഡയ്)

1250.00 1250.00

മണ്ണനിചന്റെ ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം 2276.00 2215.15

(ബനി)   അമ്പ്രല സതീലാം ഓണ് കൃഷനി ഉന്നതനി കയഭാജന  (കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി)യനില്
തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള ഉളചപടുന :
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1. അമ്പ്രല  സതീലാം  ഓണ്  കൃഷനി  ഉന്നതനി  കയഭാജന  (60  ശതമഭാനലാം
CSS) – ആത പദതനി

2. അമ്പ്രല  സതീലാം  ഓണ്  കൃഷനി  ഉന്നതനി  കയഭാജന  (60  ശതമഭാനലാം
CSS) നഭാഷണല് ഇ-ഗകവണന്സയ് പദതനി

കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  വനിളകേളുചട  സമഗ  വനികേസനലാം  -  മനിഷന്
മഭാതൃകേയനില് 

പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസയ് കജഭായന

കദശതീയ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ പദതനി

രഭാഷ്ട്രതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന

കദശതീയ വനിള ഇന്ഷറന്സയ് പദതനി 

കേഭാര്ഷനികേ യനവത്ക്കരണലാം

കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ് കേഭാര്ഡയ് 

പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന 

കൃഷനി  ഉന്നതനി  കയഭാജന  (അമ്പ്രല  സതീമനില്)  ആത  പദതനി
ഉളചപചട  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം,  സലാംസഭാന
വനിഹനിതലാം, ചചലവഴെനിച തുകേ എന്നനിവ ചുവചട കചര്ക്കുന. 

വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ
(രൂപ ലക്ഷത്തനില്)

ചചലവഴെനിച തുകേ
(രൂപ ലക്ഷത്തനില്)

കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം 24897.395 15743.94255

സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം 15707.195 11939.15652

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഗതീന്ബുക്കനില് ഉളചപടുത്തനിയ
കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പദതനികേള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണയ് :

1. ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി

2. പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനി

3. പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയുലാം കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗ വനിളകേളുചടയുലാം വനികേസനലാം

4. മണ്ണനിചന്റെയുലാം കവരനിചന്റെയുലാം ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം

കമല് സൂചനിപനിച നഭാലയ് പദതനികേളക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :
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ക്രമ
നമ്പര്

പദതനിയുചട
കപരയ്

ഗതീന്ബുക്കനില് ഉളചപടുത്തനിയ
ഘടകേങ്ങളക്കയ് അനുവദനിച തുകേ

(ലക്ഷലാം രൂപ)

സ.ഉ. നമ്പരുലാം
തതീയതനിയുലാം 

1 ചനല്ക്കൃഷനി
വനികേസനലാം

5500.00 സ.ഉ.
(അചടനിചതയ്)

നമ്പര്
205/2017/ കൃഷനി

തതീയതനി 
25-2-2017 

2 പചക്കറനി
വനികേസനലാം

5793.00

3 പയര്വര്ഗ്ഗ, 
കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗ 
വനിളകേളുചട  
വനികേസനലാം

200.00

4 മണ്ണനിചന്റെയുലാം
കവരനികന്റെയുലാം
ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലനലാം

2210.00

      ആചകേ 13703.00

ഗതീന്ബുക്കനില്  ഉളചപട  പദതനികേള  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  മുതല്തചന്ന
നടപനിലഭാക്കഭാന് തുടങ്ങനിക്കഴെനി ഞ.

കേര്ഷകേ ചപന്ഷനനിചല കേഭാലതഭാമസലാം

20 (1127) ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17-ല് എത രൂപ കേർഷകേ ചപൻഷൻ നൽകേഭാന് ബഭാക്കനിയുണയ്;
ജനില തനിരനിചയ് ലനിസയ് നൽകേഭാകമഭാ;

(ബനി) കേർഷകേ ചപൻഷൻ നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് 2016 മുതല് 2017 മഭാർചയ് വചര
സർക്കഭാർ  നൽകേനിയ  ഉത്തരവകേളുകടയുലാം  മഭാർഗ്ഗനനിർകദ്ദേശങ്ങളുചടയുലാം  കകേഭാപനി  നൽകേഭാകമഭാ;
ഏറവലാം പുതനിയ ഉത്തരവയ് എന്നഭാണയ് നല്കേനിയതയ്; അതനിനയ് മുൻകേഭാല പ്രഭാബലലമുകണഭാ;

(സനി)  ഏറവലാം  പുതനിയ  ചപൻഷൻ  ഉത്തരവനിചല  കേർഷകേ,  ജനവനിരുദ
അനുബനങ്ങൾ  ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഗവൺചമന്റെനിനയ്  കദഭാഷമഭാകുന്ന ഇത്തരലാം
ഉത്തരവയ് മഭാറഭാന് നനിർകദ്ദേശലാം നൽകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2016  കമയയ് വചരയുള്ളതുലാം  2017  ജനുവരനി,  ചഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചയ് എന്നതീ
മഭാസങ്ങളനിചലയുലാം  ചപന്ഷന്  കുടനിശനികേ  തതീര്ക്കഭാന്  103.791  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  (2017-18)  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2016  ജൂണ്  മഭാസചത്ത  തുകേ
വര്ദനിപനിച  നനിരക്കനില്  ഇതനിനകേലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2016  ജൂവല
മുതല്  2017  ഏപ്രനില്  (2017  ജനുവരനി,  ചഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചയ്  ഒഴെനിചകേ)  വചരയുള്ള
കേര്ഷകേ ചപന്ഷന് നല്കേഭാന് 301.53 കകേഭാടനി രൂപ ആവശലമുണയ്. ജനില തനിരനിചള്ള
ലനിസയ് ചുവചട കചര്ക്കുന :

തനിരുവനനപുരലാം 11.29 കകേഭാടനി

ചകേഭാലലാം 22.81 കകേഭാടനി

ആലപ്പുഴെ 21.53 കകേഭാടനി

പത്തനലാംതനിട 16.956 കകേഭാടനി

എറണഭാകുളലാം 22.291 കകേഭാടനി

ഇടുക്കനി 12.11 കകേഭാടനി

കകേഭാടയലാം 28.006 കകേഭാടനി

തൃശ്ശൂര് 29.241 കകേഭാടനി

പഭാലക്കഭാടയ് 23.272 കകേഭാടനി

മലപ്പുറലാം 24.169 കകേഭാടനി

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 38.24 കകേഭാടനി

കേണ്ണൂര് 27.869 കകേഭാടനി

വയനഭാടയ് 13.095 കകേഭാടനി

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 10.651 കകേഭാടനി

ആചകേ 301.53 കകേഭാടനി

(ബനി)   26-9-2016-ചല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  133/16/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം
പ്രതനിമഭാസ ചപന്ഷന് തുകേ 600 രൂപയനില്നനിനലാം  1-6-2016  പ്രഭാബലലത്തനില്  1,000
രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചലാം  3-3-2017-ചല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  28/17/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം
ചചറുകേനിട  നഭാമമഭാത  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ചപന്ഷന്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്
കഭദഗതനി വരുത്തനിയുലാം ഉത്തരവകേള പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്. (ഇവയുചട പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുന.)*

3-3-2017-ലഭാണയ്  അവസഭാനലാം  ഉത്തരവയ്  പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ആയതനിനയ്  മുന്കേഭാല
പ്രഭാബലലലാം ഇല.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(സനി)   ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ  ആദല  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ചപന്ഷന്

വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കയ്  മറയ്  ചപന്ഷനുകേളക്കയ്  അര്ഹതയനില  എന്നഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  പനിന്നതീടയ്

ധനകേഭാരല  വകുപയ്  ഉത്തരവനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനിയതനുസരനിചയ്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലലാം മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച വരുന.

നനിറവയ് പദതനി

21  (1128)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് സര്ക്കഭാര് കൃഷനി വകുപയ് മുകഖന നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിരുന്ന 'നനിറവയ്'

പദതനി നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് പ്രസ്തുത പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   2017-18-ചല  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  കരഖയനില്

'നനിറവയ്' പദതനി ഉളചപടനിടനില.

സമഗ കേഭാര്ഷനികേ നയലാം

22 (1129) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സമഗ  കേഭാര്ഷനികേ  നയലാം  ചകേഭാണ്ടുവരഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചട വനികേസനത്തനിനുലാം അഭനിവൃദനിക്കുലാം

എചനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  നയത്തനില്  ഉളചപടുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ്

ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  എന്നകത്തക്കയ്  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാനഭാകുലാം  എന്നഭാണയ്  കേരുതുന്നതയ്,

വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേഭാലത്തയ്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിചയ്
അലാംഗതീകേരനിച  വജവകേഭാര്ഷനികേ  നയലാം  തചന്നയഭാണയ്  ഈ  സര്ക്കഭാരുലാം  പനിന്തുടരുന്നതയ്.
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചട ഉല്പഭാദനവലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം വര്ദനിപനിചലാം  കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുചട
മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  അനനല  സഭാധലതകേള  പരമഭാവധനി  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയുലാം
കേര്ഷകേചന  കേടചക്കണനിയനില്നനിനലാം  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുചട
വനികേസനവലാം അഭനിവൃദനിയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭായ കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്
നയത്തനില് ഉളചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  വജവ കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗത്തയ്  കദശതീയ
തലത്തനിലലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  തലത്തനിലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  നൂതന  മഭാറങ്ങള  കൂടനി
ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള്ള  പുതുക്കനിയ  വജവ  കേഭാര്ഷനികേ  നയലാം  രൂപതീകേരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

സമഗ കേഭാര്ഷനികേ വനിപണനി

23 (1130) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സമഗ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണനി  എന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സമഗ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണനി  എന്നതുചകേഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്  എനഭാചണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനിചകേഭാണയ്,  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനി
ഉല്പന്നങ്ങളുചട  വനിപണന  സഇകേരലലാം  ചമചചപടുത്തനി  അവർക്കയ്  പരമഭാവധനി  ആദഭായലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് സത്വതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി)  കൃഷനി വകുപനിനുകേതീഴെനിലള്ള ആറയ് കേഭാര്ഷനികേ ചമഭാത്ത വലഭാപഭാര വനിപണനികേളനിലലാം
അഞയ് ജനിലഭാ സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം രജനിസര് ചചയ്ത കേര്ഷകേരുചട ഉല്പന്നങ്ങള
നനിശ്ചനിത  ദനിവസങ്ങളനില്  കലലലാം  ചചയ്തയ്  വനില്ക്കുവഭാന്  അവസരലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാചത  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  വഴെനിയുലാം  കബഭാക്കയ്  തല  ചഫഡകററഡയ്  കസറുകേള
വഴെനിയുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാചത  തങ്ങളുചട  ഉല്പന്നങ്ങള  വനില്ക്കുവഭാന്
അവസരലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട കേര്ഷകേ വനിപണനി വഴെനിയുലാം
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കേര്ഷകേര്ക്കയ് തങ്ങളുചട ഉല്പന്നങ്ങള ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാചത വനില്പനയ്ക്കയ് സഭാധനിക്കുന.
കൂടഭാചത  കകേരളത്തനിചല  പചക്കറനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നലഭായവനില  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഉല്പഭാദനലാം ക്രമചപടുത്തനി വര്ഷലാം മുഴുവനുലാം പചക്കറനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കക്രഭാപയ്
കേലണര്  കൃഷനി  വകുപയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഏചതലഭാലാം  സലത്തയ്  ഏചതലഭാലാം
വനിളകേള  ഏചതലഭാലാം  മഭാസങ്ങളനില്  എത വനിസതീര്ണ്ണത്തനില്  കൃഷനി  ചചയണചമന്ന
മഭാര്ഗ്ഗകരഖയഭാണയ് കക്രഭാപയ് കേലണര്.

പഭാട വലവസയനില് കൃഷനി ചചയ്യുന്നവര്ക്കയ് ആനുകൂലലങ്ങള

24 (1131) ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് എചനലഭാലാം സഇകേരലങ്ങളഭാണയ്
കൃഷനി  വകുപയ്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളചതന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ആനുകൂലലങ്ങള
യഥഭാര്ത്ഥ കേര്ഷകേര്ക്കയ് തചന്നയഭാണയ് ലഭനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് ഉറപഭാക്കഭാന് എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  പഭാട വലവസ പ്രകേഭാരലാം കൃഷനി ചചയ്യുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ് ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭനിക്കഭാചത  കപഭാകുന്നതയ്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനിലള്ള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
കമഭാകടഭാറുലാം  മറയ്  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയ്ക്കഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  കേഴെനിയുകമഭാ;  സത്വനലാം  കപരനില്  വസ്തു  ഇലഭാത്ത  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഇവ  നല്കേഭാന്
കേഴെനിയുചമങനില് ഇതനിനുള്ള വലവസകേള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലലാം പഭാടത്തനിചനടുത്തയ്  കൃഷനി ചചയ്യുന്ന കേര്ഷകേചര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം
സബ്സനിഡനി  ഉളപചടയുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  അവര്ക്കയ്  കനരനിടയ്  ലഭനിക്കഭാനുലാം  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം കൃഷനി വകുപയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഇതനില് കകേരളത്തനിചല പ്രധഭാന വനിളകേളഭായ ചനലയ്ല,  ചതങ്ങയ്, പചക്കറനി എന്നനിവയുചട
കൃഷനി  വലഭാപനത്തനിനുലാം  ഉത്പഭാദന  വര്ദനവനിനുമുതകുന്ന  ഘടകേങ്ങളുളചപടുന്ന  ബൃഹതയ്
പദതനികേളഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതയ്.  കൂടഭാചത  സുഗനവലഞ്ജന  വനിളകേള,  പ്രഭാകദശനികേ
പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  വനിളകേള  (ഉദഭാ.  എള്ളയ്,  കേരനിമ്പയ്)  പുഷ്പകൃഷനി,  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നനിവയലാം
പ്രകതലകേ  പദതനികേളുണയ്.  വജവകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  വഹചടകേയ്  കൃഷനിരതീതനികേളുചട
വലഭാപനലാം,  വനിള ഇന്ഷറന്സയ്,  കേതീടകരഭാഗബഭാധ നനിയനണത്തനിനയ് കേഭാര്ഷനികേ കനിനനിക്കുകേള,
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുചട സലാംഭരണലാം, വനിപണനലാം എന്നനിവ ലക്ഷലമഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുള്ള
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പദതനികേള,  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുചട  മൂലലവര്ദനവയ്  എന്നനിവയമഭായനി  പ്രകതലകേലാം
പദതനികേള  നനിലവനിലണയ്.  ചനലയ്ല  കപഭാലള്ള  പ്രധഭാന  വനിളകേള  കൂടുതല്  കൃഷനി
ചചയ്യുന്ന പ്രകദശങ്ങളക്കയ് പ്രകതലകേലാം ഊന്നല് നല്കുന്ന കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേളുചട
രൂപതീകേരണവലാം  2017-18  വര്ഷത്തനിചല  മുഖല  പദതനികേളനിചലഭാന്നഭാണയ്.  അകഗഭാ-
സര്വതീസയ് ചസന്റെര്, കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസന എന്നനിവയുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനി
ക്ഷഭാമലാം  കുറയന്നതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  യനങ്ങളുപകയഭാഗനിചയ്  കൃഷനിപണനികേള  ഫലവത്തഭായനി
ചചയ്യുന്നതനിനുലാം  സഹഭായനിക്കുന.  ഇത്തരത്തനില് കൃഷനി  ചചയ്യുന്ന കവളയനില് വനിത്തയ്
മുതലഭായ  ഉത്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  മറയ്  സഭാകങതനികേ
ഉപകദശങ്ങളുലാം  വനിളചവടുപനിനു  കശഷലാം  സലാംഭരണലാം,  വനിപണനലാം  മൂലലവര്ദനവയ്
എന്നനിങ്ങചന കൃഷനിയുചട എലഭാ കമഖലകേളനിലലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് കവണ സഇകേരലലാം കൃഷനി
വകുപയ് ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൃഷനി വകുപയ് മുകഖന നല്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള യഥഭാര്ത്ഥ
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുനചവന്നയ്  ഉറപഭാക്കുവഭാന്  കേര്ഷകേ  രജനികസ്ട്രേഷന്  സമ്പ്രദഭായലാം
കൃഷനി  ഭവനുകേള  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ  കേര്ഷകേരുകടയുലാം  കൃഷനി  ചചയ്യുന്ന
വനിളകേചള  സലാംബനനിച  എലഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം  ഇത്തരത്തനില്  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില്
സമഭാഹരനിക്കുന.  കൂടഭാചത  കൃഷനി  ഭവന്  മുകഖന  ആനുകൂലലത്തനിനഭായനി  നല്കുന്ന
അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡയ്,  കൃഷനി  ഭൂമനിയുചട  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം
ചതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖ  പഭാടകൃഷനിക്കഭാരചനങനില്  പഭാടചതീടയ്  എന്നനിവയുചട  പകേര്പ്പുലാം
യഥഭാര്ത്ഥ കേര്ഷകേനയ് ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുന എനറപഭാക്കഭാനഭായനി വഭാങ്ങഭാറുണയ്.
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനയ് ഇ-കപയ്ചമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം ഈ
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ്.

(ബനി&സനി) പഭാടവലവസ സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലനിചലങനിലലാം സലലാം ഉടമകേള കൃഷനി

ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  സലലാം  ഹ്രസത്വകേഭാലകത്തയ്ക്കയ്  പരസര  ധഭാരണകേളുലാം  വലവസകേളുലാം

അനുസരനിചയ്  നല്കേനിവരുനണയ്.  ഇത്തരലാം  വലവസ  പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനി  ചചയ്യുന്ന

കേര്ഷകേര്ക്കയ് മതനിയഭായ കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുന്നപക്ഷലാം പദതനി നനിബനനകേളക്കയ്

വനികധയമഭായനി  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  ആനുകൂലലവലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്

ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലാം  കപഭാര്ടബനിള  പമ്പയ് ചസറയ്,  കസ്പ്രേയര്,  ചതങ്ങയ്കേയറയനലാം  തുടങ്ങനിയ

ഉപകേരണങ്ങളക്കുള്ള  ആനുകൂലലവലാം  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  വനിളനഭാശത്തനിനുള്ള

നഷപരനിഹഭാരലാം, വനിള ഇന്ഷറന്സയ് പരനിരക്ഷ എന്നനിവയുലാം നല്കേനിവരുന. എന്നഭാല്

സനിരമഭായനി  സഭാപനികക്കണ പമ്പയ്  ഹഇസയ്  ഉളചപചടയുള്ള കമഭാകടഭാര്,  കേഭാര്ഷകേഭാ

വശലത്തനിനുള്ള സഇജനല വവദദ്യുതനി തുടങ്ങനിയ ആനുകൂലലങ്ങളക്കയ് പഭാടകൃഷനിക്കഭാര്

അര്ഹരല. സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലലങ്ങള കനരനിടയ് കേര്ഷകേരുചട ബഭാങയ് അക്കഇണനികലയ്ക്കയ് ഇ-

കപയ്ചമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട നല്കേനിവരുന.
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തരനിശു കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില് കൃഷനി

25(1132)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കകേരളത്തനില് തരനിശു

കേനിടന്ന കൃഷനി ഭൂമനിയനില് കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  തരനിശു  കേനിടന്ന എത ഏക്കര് ഭൂമനിയനില്  പുതനിയതഭായനി  കൃഷനി  ചചയ

എന്നതയ് സലാംബനനിച കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 2016-17-ല് കേരചനല് കൃഷനി

ഉളചപചട  5115  ചഹകര്  സലത്തയ്  ചനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.

2017-18 വര്ഷലാം തരനിശു നനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനികലയ്ക്കയ് ഒരു ചഹകറനിനയ്

30,000 രൂപഭാ നനിരക്കനില്, 2957 ചഹകറനിനയ് (25,000 രൂപ കേര്ഷകേനുലാം 5,000 രൂപ

ഭൂ ഉടമയലാം) 887  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  2016-17  വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനിയ തരനിശു കൃഷനി

നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  രണഭാലാം  വര്ഷ  ധനസഹഭായലാം  (2900  ചഹ)  ചഹകറനിനയ്  7000

(5800 രൂപ കേര്ഷകേനുലാം 1,200 രൂപ ഭൂ ഉടമയലാം) നനിരക്കനില് നല്കുന്നതനിനഭായനി 203

ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അത്തരത്തനില് ആചകേ  1090  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഇതനിനുലാം  പുറചമ  തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

പഞഭായത്തയ്  തല  അവഭാര്ഡയ്  (ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ഏറവലാം  നല

കപ്രഭാജകയ്അടനിസഭാന നഗരപ്രകദശ ചനല്കൃഷനി എന്നനിവയ്ക്കഭായനി)  നല്കുന്നതനിനയ്  50

ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 2017-18  വര്ഷലാം ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട

സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം  2008-ഡഭാറഭാബഭാങയ് വഭാലനികഡഷന് പദതനിക്കഭായനി  50  ലക്ഷലാം

രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 2016-17  വര്ഷലാം  696.611  ചഹകര് തരനിശു ഭൂമനിയനില്

പചക്കറനി കൃഷനി ആരലാംഭനിച. ഇതനിനഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഒരു ചഹകറനിനയ് 30,000 രൂപ

(25,000  രൂപ  കേര്ഷകേനുലാം  5,000  രൂപ  ഭൂഉടമയലാം)  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിച.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലാം കേരചനല് കൃഷനി ഉല്ചപചട തരനിശുകേനിടക്കുന്ന 5115

ചഹകര്  സലത്തയ്  ചനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.  തരനിശു

കേനിടന്ന 1741.5275 ഏക്കര് തരനിശുഭൂമനിയനില് പചക്കറനി കൃഷനി നടത്തനി.
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ചനല്കൃഷനിക്കയ് ഉത്പഭാദന കബഭാണസയ് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

26  (1133)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനല്കൃഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉത്പഭാദന  കബഭാണസയ്
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് 1000 രൂപ എന്നതയ് 3,000 രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില് ഒരു സതീസണനില് ചഹകര് ഒന്നനിനയ്  1000  രൂപ നനിരക്കനിലഭാണയ്
ചനല്കൃഷനിക്കയ്  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസയ്  നല്കേനിവരുന്നതയ്.  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസയ്
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണയ്. 

ചചറനിയ അരനിമനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

27 (1134 )  ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേ൪ക്കയ്  അരനിയുചട  മനിലനിങയ്  വളചര  പ്രയഭാസമുള്ളതനിനഭാല്  സത്വനമഭായനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ചനലയ്ല  വനില്പന നടത്തനി പുറകമ നനിനള്ള അരനി വഭാങ്ങഭാന് അവർ
നനിര്ബനനിതരഭാകുന്ന സഭാഹചരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ  കപഭാലള്ള  സലാംഘങ്ങൾക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  നല്കേനി
ചചറനിയ അരനിമനില്ലുകേള സഭാപനിചയ് ചനല്കൃഷനിക്കഭാചര സഹഭായനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേരുചട ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ് നലഭായമഭായ വനില ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചചറനിയ
സലാംരലാംഭങ്ങള സഹകേരണഭാടനിസനത്തനില് സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി&സനി)  ചചറുകേനിട അരനിമനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പകേള എഴുതനിത്തള്ളണചമന്നഭാവശലചപടയ് ലഭനിച അകപക്ഷകേള

28  (1135)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത കേഭാർഷനികേ വഭായ്പകേള എഴുതനിത്തള്ളണചമന്ന ആവശലലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
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(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പകേള എഴുതനിത്തള്ളണചമന്നഭാവശലചപടയ് ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എത  അകപക്ഷകേള  ലഭനിച  ;  അതനിന്കമല്  എചനലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനി  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനിട്ടുള്ളവചര  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തയ്  ഉറപനിച
നനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി എചനലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണയ് ആവതീഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിയചതന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പകേള എഴുതനിത്തള്ളണചമന്നഭാവശലചപടയ്  സര്ക്കഭാരനില്
3 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിരുന. അകപക്ഷകേളുചട പകേര്പ്പുകേള റനികപഭാര്ടനിനഭായനി വഭായ്പ
അനുവദനിച ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം എസയ്.എല്.ബനി.സനി.-ക്കുലാം അയചചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കൃഷനി  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനിട്ടുള്ളവചര  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തയ്  ഉറപനിച
നനിര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി  തഭാചഴെപറയുന്ന  നൂതന  പദതനികേളുലാം  തുടര്  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

1. ഗുണകമനയുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കളുചട ഉത്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം

2. ചനലയ്ല വനികേസനലാം

3. പചക്കറനി വനികേസനലാം

4. പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയുലാം കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയുലാം വനികേസനലാം

5. പ്രഭാകദശനികേ വനിളകേളുചട വനികേസനലാം

6. പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയുലാം  ഔഷധ  സസലങ്ങളുചടയുലാം  പൂക്കളുചടയുലാം
വനികേസനലാം

7. നഭാളനികകേര വനികേസനലാം

8. കേഭാര്ഷനികേ വനി ജ്ഞഭാന വലഭാപനലാം ശക്തനിചപടുത്തല്

9. മഭാനവ വനിഭവ സഹഭായലാം

10. കേഭാര്ഷനികേ വനിജ്ഞഭാന വലഭാപനവലാം വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയവലാം

11. വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ്

12. പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയനര പരനിപഭാടനി



96       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  2, 2017

13. ലകബഭാറടറനികേളുചട ആധുനതീകേരണലാം

14. സുഗനവലഞ്ജന വനികേസനലാം

15. വജവകൃഷനിയുലാം സുരക്ഷനിതവലാം ഭക്ഷലകയഭാഗലവമഭായ ഭക്ഷലഉത്പഭാദനലാം

16. കേഭാര്ഷനികേ കസവന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം കസവന വനിതരണവലാം

17. മണ്ണയ് ആകരഭാഗല പരനിപഭാനവലാം ഉത്പഭാദനക്ഷമത ഉയര്ത്തലലാം

18. വഹചടകേയ് അഗനിക്കളചര്

19. വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം

20. വനിപണനലാം, സലാംഭരണലാം, സൂക്ഷനിക്കലലാം, വനിതരണവലാം

21. ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്. പദതനികേള

22. മൂലലവര്ദനവയ്

23. കേഭാര്ഷനികേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡയ്

24. കകേരള സലാംസഭാന ചവയര്ഹഇസനിലാംഗയ് കകേഭാര്പകറഷന് ഓഹരനി
മൂലധനലാം

25. വയനഭാടയ് പഭാകക്കജയ്

26. പരമ്പരഭാഗത വനിത്തനിനങ്ങളുചട സലാംരക്ഷണവലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം

27. സലാംകയഭാജനിത കേഭാര്ഷനികേ കകേന്ദ്രലാം.

അകഗഭാ ബസഭാറുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

29 (1136) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് എവനിചടചയലഭാമഭാണയ് അകഗഭാ ബസഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അകഗഭാബസഭാറുകേളുചട ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗുണകമനയുള്ള നടതീല്വസ്തുക്കളുലാം വനിത്തുകേളുലാം വനിവനിധ കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുചട
മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള  വഴെനി  നലഭായമഭായ  വനിലയ്ക്കയ്  വനിറഴെനിയ്ക്കഭാന്
അവസരമുകണഭാ;

(ഡനി)  അകഗഭാബസഭാറുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള അകഗഭാ ഇന്ഡസ്ട്രേതീസയ് കകേഭാര്പകറഷനു കേതീഴെനില് ചകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  ആലപ്പുഴെ,  വയനഭാടയ്,  ഇടുക്കനി  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്
അകഗഭാ ബസഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കയ് ആവശലമുള്ള വനിത്തയ് മുതല് കേഭാര്ഷനികേ ഉത്പന്നങ്ങളനില്
നനിനമുള്ള മൂലലവര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങള വചര 'ഒരു കുടക്കതീഴെനില്'  ലഭലമഭാക്കുകേ എന്ന
ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ്  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
കേര്ഷകേര്ക്കുലാം കൃഷനിചയ ആശയനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം ഉളചപചടയുള്ളവര്ക്കയ് ആവശലമുള്ള
കേഭാര്ഷനികേ യനങ്ങള,  വളലാം,  നടതീല് വസ്തുക്കള,  ഇറനികഗഷന് ഉപകേരണങ്ങള എന്നനിവയുലാം
അകഗഭാ ബസഭാറുകേളനില് ലഭലമഭാണയ്.

(സനി)  കകേരള സര്ക്കഭാരനിനയ് കേതീഴെനിലള്ള ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള, കൃഷനി
വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള  ഫഭാമുകേള,  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിനള്ള  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  ഗുണകമനയുള്ള  വനിത്തുകേളുലാം  നലഭായമഭായ
വനിലയനില് അകഗഭാ ബസഭാറുകേളനില് കൂടനി വനില്ക്കചപടുന.

(ഡനി) അകഗഭാ ബസഭാറുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി തൃശ്ശൂരനില്
കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ചകേടനിടത്തനില്  ഒരു  അകഗഭാ  സൂപര്  ബസഭാര്  നനിര്മ്മേഭാണ
ഘടത്തനിലഭാണയ്.  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കനതൃതത്വത്തനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തനിരുവനനപുരലാം
തുടങ്ങനിയ  ചമകട്രെഭാസനിറനികേളനിലലാം  കൂടനി  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

വജവകൃഷനി

30 (1137)  ശതീ  .    പുരുഷന് കേടലണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വജവകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
പദതനികേള ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വജവകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി 2016-17-ല് അനുമതനി ലഭനിചയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം  നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതുമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചുവചട
കചര്ക്കുന.  നല കൃഷനിമുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചചകേഭാണയ് സുരക്ഷനിതമഭായ പഴെലാം,
പചക്കറനികേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  407  കസറുകേള രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ഒരു കസറനില് 15 മുതല് 25 ചഹകര് സലത്തയ് നല കൃഷനി മുറകേള
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പഭാലനിചചകേഭാണയ് കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേര്ശന കമല്കനഭാടത്തനില് കൃഷനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
ചചയ.  ഒരു ചഹകറനിനയ്  3,000  രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി.  കകേരളത്തനിചല
14  ജനിലകേളനില് നല കൃഷനി മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചചകേഭാണയ്  സുരക്ഷനിതമഭായ
പഴെലാം,  പചക്കറനികേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിക്കചപട 407 കസറുകേളനില്
നനിനള്ള  ഉല്പന്നങ്ങള  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന്  നല്കേനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കലഭാകഗഭായനില്
"കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ്”എന്ന കലബലനില് കൃഷനി വകുപയ് വനിപണനലാം നടത്തനിവരുന.
കേര്ഷകേരുചട കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് തചന്ന വജവവളലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1622
റൂറല്  കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറ്റുലാം  1352  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറ്റുലാം  നനിര്മ്മേനിച.  റൂറല്
കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറയ്  ഒന്നനിനയ്  5,000  രൂപ  വതീതവലാം  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറനിനയ്
7,500 രൂപ വതീതവലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനി.

വജവ  പചക്കറനി  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ
ജനിലകേളനിലമഭായനി  66  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  സഭാപനിച.  വനിഷരഹനിത  പഴെലാം-പചക്കറനികേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  നല  കൃഷനി  മുറകേള  പഭാലനിച  കൃഷനി
ചചയ്തയ്  വനിഷരഹനിതവലാം,  വജവവളലാം  മഭാതലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുമഭായ
പഴെങ്ങളുലാം പചക്കറനികേളുലാം സലാംസഭാനത്തയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരളത്തനിചല എലഭാ
ജനിലകേളനികലയുലാം  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  വഴെനി  നല  കൃഷനി  മുറകേള  പഭാലനിക്കുന്ന  കസറുകേളനിചല
വജവ  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള  കശഖരനിചയ്  വനില്പന  നടത്തനിവരുന.
കൂടഭാചത  വജവ  കൃഷനി  നടത്തുന്ന  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചയ്
കഗഡനിലാംഗയ്,  പഭാക്കനിലാംഗയ്  നടത്തനി നഗരസഭകേളനിലലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലമുള്ള റസനിഡന്റെയ്സയ്
അകസഭാസനികയഷനുകേള  മുകഖന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  വനില്പന  നടത്തുന്നതനിനയ്  18
കസറുകേളക്കയ് 3 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനി. കമല് രതീതനിയനില് കൃഷനി
ചചയ്യുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള  "കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേയ്”എന്ന  കലബലനില്  ജനി.എ.പനി.
സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുകൂടനി  ഇകക്കഭാകഷഭാപയ്  മുഖഭാനരലാം  വനില്പന  നടത്തുന്നതനിനയ്  കേനികലഭായ്ക്കയ് 5
രൂപ നനിരക്കനില് കേര്ഷകേര്ക്കയ് കപ്രഭാത്സഭാഹന തുകേ (ഇന്ചസന്റെതീവയ്)  നല്കേനി.  വജവ
കൃഷനിയനില്  മനികേച പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്ന നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
കകേഭാര്പകറഷന്,  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  എന്നനിവയ്ക്കയ്  അവഭാര്ഡയ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി
123  ലക്ഷലാം  രൂപ  ചചലവഴെനിച.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പദതനിയഭായ  പരമ്പരഭാഗത
കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജന  പദതനിയനില്  50  ഏക്കര്  വതീതമുള്ള  119  കസറുകേള
രൂപതീകേരനിചയ് കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കേനി. ഈ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലലാം ടനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടര്നലാം നടപനിലഭാക്കുന. കൂടഭാചത
മനിഷന്  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വജവകൃഷനി  വലഭാപനലാം  വജവ
സര്ടനിഫനികക്കഷന്,  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനണയ്.  ഇതനിനുപുറചമ വജവകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ
സലാംസഭാനതല അവര്ഡുകേള നല്കേനിവരുന. ഏറവലാം മനികേച നനിലയനില് വജവകൃഷനി
നടത്തുന്ന അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളക്കയ് അവഭാര്ഡയ് നല്കുനണയ്.  ഒന്നഭാലാം
സഭാനലാം  കനടുന്ന  മണ്ഡലത്തനിനയ്  15  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം,  രണഭാലാം  സഭാനലാം  കനടുന്ന
മണ്ഡലത്തനിനയ് 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മൂന്നഭാലാം സഭാനലാം കനടുന്ന മണ്ഡലത്തനിനയ് 5 ലക്ഷലാം
രൂപയുമഭാണയ് അവഭാര്ഡയ് തുകേ.
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കുറചസലത്തയ് ആദഭായകേരമഭായനി ചചയഭാവന്ന കൃഷനി രതീതനികേള

31 (1138) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .   പനി  . : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറച  കൃഷനി  സലത്തയ്  കൂടുതല്  ആദഭായകേരമഭായനി  ചചയഭാവന്ന കൃഷനി
രതീതനികേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം കൃഷനിരതീതനികേളുചട  പ്രചഭാരണത്തനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം കൃഷനിരതീതനികേചള ശഭാസതീയമഭായനി ചനിടചപടുത്തനി സത്വയലാംചതഭാഴെനില്
പദതനികേളഭായനി പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള സഭാദലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്. 'വഹചടകേയ് കൃഷനി രതീതനികേള'  എന്നറനിയചപടുന്ന ഇത്തരലാം കൃഷനി
രതീതനികേളനില് ആധുനനികേ ശഭാസതീയ കൃഷനിമുറകേളുപകയഭാഗനിചയ് കുറഞ്ഞ സലത്തുനനിനലാം
വമ്പനിച ഉല്പഭാദനമഭാണയ് സഭാധനിക്കുന്നതയ്. കപഭാളനിഹഇസയ് കൃഷനി, ഗതീന്ഹഇസയ് കൃഷനി,
പ്രനിസനിഷന്  ഫഭാമനിലാംഗയ്,  വഹകഡ്രെെഭാകപഭാണനികയ്,  ചവര്ടനിക്കല്  ഫഭാമനിലാംഗയ്,  വഹ-ചഡന്സനിറനി
പഭാനനിലാംഗയ്  തുടങ്ങനിയ  കൃഷനി  രതീതനികേള  ഇതനിലളചപടുന.  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ
വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലൂചടയഭാണയ്  ഇത്തരലാം
കൃഷനിരതീതനികേളനില് വനിജയലാം ചകേഭായ്യുന്നതയ്. പചക്കറനി കൃഷനി, പൂ കൃഷനി, വഭാഴെ കൃഷനി, മറയ്
പഴെവര്ഗ്ഗ വനിളകേളുചട കൃഷനി എന്നനിവയഭാണയ് ഈ രതീതനിയനില് ചചയ്യുന്നതയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷന്  മുകഖന  'വഹചടകേയ്  അഗനിക്കളചര്'
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  കപഭാളനിഹഇസയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി
വരുന.  പ്രനിസനിഷന്  ഫഭാമനിലാംഗയ്,  വഹ-ചഡന്സനിറനി  പഭാനനിലാംഗയ്  തുടങ്ങനിയ  കൃഷനി
രതീതനികേളക്കുലാം കസറയ് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന് മുകഖന ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  പചക്കറനികൃഷനി  വനികേസന  പദതനിയനിലലാം  ഒരു
ഘടകേമഭായനി  നഗരപ്രകദശങ്ങള  ഉളചപചടയുള്ള  സലങ്ങളനില്  മനിനനികപഭാളനി  ഹഇസുകേളനില്
പചക്കറനി കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി  100  ലക്ഷലാം രൂപ
ബഡ്ജറയ് വനിഹനിതമഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  'വഹചടകേയ് അഗനിക്കളചര്', പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനി എന്നതീ
പദതനികേളനിലൂചട  നല്കുന്ന  ധനസഹഭായലാം  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
കൃഷനിയനില് തഭാല്പരലമുള്ള ചചറുപക്കഭാര്ക്കുലാം ഇത്തരലാം യൂണനിറ്റുകേള പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാനുലാം
ഇചതഭാരു  സത്വയലാംചതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുവഭാനുമുള്ള  അവസരമുണയ്.
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാചടഭാപലാം  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശവലാം/സഹഭായവലാം  ഇതനിനഭായനി
ലഭനിക്കുനണയ്.
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കകേരചഫഡയ് സലാംസഭാനചത്ത കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം കതങ്ങയുലാം ചകേഭാപ്രയുലാം
സലാംഭരനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം

32 (1139) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരചഫഡനിനയ് സലാംസഭാനത്തയ് എവനിചടചയലഭാലാം ഫഭാകറനികേള ഉചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവനിചട നനിനലാം പ്രതനിദനിനലാം എത ടണ് ചവളനിചചണ്ണ ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത ഫഭാകറനികേളനികലക്കയ്  ആവശലമഭായ കതങ്ങയുലാം ചകേഭാപ്രയുലാം കകേരളത്തനില്
നനിന്നയ് മഭാതമഭാകണഭാ സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്; അചലങനില് എവനിചടനനിചന്നലഭാചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചവളനിചചണ്ണ  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  അനല  സലാംസഭാനത്തു
നനിനള്ള  ചകേഭാപ്ര  സലാംഭരണലാം  കുറചയ്  സലാംസഭാനചത്ത  കകേരകേര്ഷകേരനില്നനിനലാം
കൂടുതല്  കതങ്ങയുലാം  ചകേഭാപ്രയുലാം  സലാംഭരനിക്കുവഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരചഫഡനിനയ് ചകേഭാലലാം ജനിലയനിചല കേരുനഭാഗപളളനിയനിലലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലയനിചല നടുവണ്ണൂരനിലമഭായനി രണയ് ഫഭാകറനികേളുണയ്.

(ബനി)  കേരുനഭാഗപളളനി  ഫഭാകറനിയനില്നനിനലാം  പ്രതനിദനിനലാം  38  ടണ്  ചവളനിചചണ്ണയുലാം
നടുവണ്ണൂര് ഫഭാകറനിയനില്നനിനലാം പ്രതനിദനിനലാം 12 ടണ് ചവളനിചചണ്ണയുലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.

(സനി)  കകേരളത്തനില്നനിന്നയ് മഭാതമഭാണയ് സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  ചവളനിചചണ്ണ ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനികലയ്ക്കഭാവശലമഭായ ചകേഭാപ്രയുലാം
നഭാളനികകേരവലാം കകേരളത്തനില്നനിന്നയ് മഭാതമഭാണയ് സലാംഭരനിക്കചപടുന്നതയ്.

കേയ്പഭാടയ് കൃഷനി

33 (1140)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിചല ഏകഴെഭാലാം, പട്ടുവലാം, ചചറുകുന്നയ്, കേണ്ണപുരലാം

പഞഭായത്തുകേളനിചല  കേയ്പഭാടയ്  കൃഷനി  അഭനിവൃദനിചപടുന്നതനിനുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം

നബഭാര്ഡനിചന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.  XXI  സതീമനില്  ഉളചപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേളുചട പുകരഭാഗതനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിചല പട്ടുവലാം,  ഏകഴെഭാലാം,  ചചറുകുന്നയ്,
കേണ്ണപുരലാം  എന്നതീ പ ഞഭായത്തുകേളനിചല  കേയ്പഭാടയ്  കൃഷനി  അഭനിവൃദനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നബഭാര്ഡനിചന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.  XXI  സതീമനില്  ഉളചപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  1023.51  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പ്രവൃത്തനികേള  ചടന്ഡര്  നടത്തുകേയുലാം
ഇതനില് ഏകഴെഭാലാം, കേണ്ണപുരലാം എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനിചല പ്രവൃത്തനികേളനില് എഗനിചമന്റെയ്
വയകേയുലാം പ്രവൃത്തനികേള നടത്തുന്നതനിനുള്ള ആരലാംഭ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  പട്ടുവലാം,  ചചറുകുന്നയ് എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനിചല പ്രവൃത്തനികേളനില് നനിയമ
സഭാധുതയുള്ള ദര്ഘഭാസുകേള ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല് റതീ-ചടന്ഡര് ചചയ്തയ്, ചടന്ഡര്
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കേരനിമ കൃഷനി സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചവബ്വസറനില് ഉളചപടുത്തഭാന്
നടപടനി

34 (1141)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കേരനിമ  കൃഷനിക്കഭാചരയുലാം  കേരനിമ  കൃഷനിയുലാം  സലാംബനനിചമുള്ള
വനിവരങ്ങള  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ചവബയ്  വസറനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരനിമ  കൃഷനിചയ  സലാംബനനിചമുള്ള  വനിവരങ്ങള  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ
ചവബ്വസറനില് ഉൾചപടുത്തുചമന്ന ഉറപ്പു നടപഭാക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരനിമ കൃഷനിചയ സലാംബനനിചള്ള വനിവരലാം കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ചവബയ് വസറനില്
എന്നയ് ഉളചപടുത്തുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാന  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ചവബ്വസറഭായ  www.kerala.
agriculture.gov.in  എന്ന കഹഭാലാം കപജനില്നനിനലാം കേരനിമകൃഷനിചയപറനിയുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ലനിങയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

തരനിശഭായനി കേനിടന്ന സലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി

35 (1142) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനത്തയ് ചനല്കൃഷനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനങനിലലാം
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തരനിശഭായനി  കേനിടന്ന എത ഏക്കര് സലത്തയ് പുതുതഭായനി  ചനല്കേ കൃഷനി
ചചയഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്. ഇതനിനഭായനി മലയഭാളവര്ഷലാം 1192 ചനിങ്ങലാം 1 മുതല്  1193 ചനിങ്ങലാം 1
വചര  ചനലനിചന്റെ  വര്ഷമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചയ്  ഊര്ജനിത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി
വരുന.  സലാംസഭാനചത്ത ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷലാം തഭാചഴെപറയുന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന :

1. സുസനിര  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനലാം: ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ചഹകചറഭാന്നനിനയ്  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട  ചചലവനിനഭായനി  1500
രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  180000  ചഹകര്  സലകത്തയ്ക്കയ്
2700 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള്ള ഫണയ്: ചനല്കൃഷനി അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  11  ചനല്കൃഷനി  വനികേസന
ഏജന്സനികേളക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം: പ്രകതലകേ
ചനലനിനങ്ങളുചട  (ചപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര,  ജതീരകേശഭാല ആന്റെയ്  ഗനകേശഭാല,
രക്തശഭാലനി,  മറനിനങ്ങള)  വനികേസനത്തനിനഭായനി ചഹകറനിനയ്  10000
രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 1200 ചഹകറനിനയ് (ആലപ്പുഴെ, തൃശ്ശൂര്,
എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്) 120  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള്ള പദതനി:
പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായനി  ചഹകറനിനയ്  360
രൂപ ക്രമത്തനില് (പരമഭാവധനി 50,000 രൂപ ഒരു പഭാടകശഖരത്തനിനയ്) 300
ലക്ഷലാം  രൂപ  83333.3  ചഹകര്  പ്രകദശകത്തയ്ക്കയ്  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

5. ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം    2008:  ചനല്വയലകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങയ്  വഭാലനികഡഷന്  -  ചകേ.എസയ്.
ആര്.ഇ.സനി.-യുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  പഞഭായത്തുകേളനില്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ഡഭാറഭാബഭാങയ് ഉപഗഹ ചനിതങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനില്
വഭാലനികഡറയ് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന. 2017-18
വര്ഷലാം ഇതനിനഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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6. കേരചനല്കൃഷനി  വനികേസനലാം: സലാംസഭാനത്തയ്  കേരചനല്കൃഷനി

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2500  ചഹകര്  സലത്തയ്  (ചഹകറനിനയ്

13600  രൂപ  സബ്സനിഡനി)  350  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി

പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

7. തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനികലയ്ക്കയ് ഈ  വര്ഷലാം  ഒരു

ചഹകറനിനയ് 30,000 രൂപ നനിരക്കനില് പുതുതഭായനി 2957 ചഹകറനിനയ്

(25,000  രൂപ കേര്ഷകേനുലാം  5,000  രൂപ ഭൂ  ഉടമയമഭായനി)  887  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം  2016-2017  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി

നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  രണഭാലാം  വര്ഷ  ധനസഹഭായലാം  (2900  ചഹ.)

ചഹകറനിനയ് 7,000 രൂപ (5,800 രൂപ കേര്ഷകേനുലാം 1,200 രൂപ ഭൂ

ഉടമയലാം)  നനിരക്കനില്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  203  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം

അത്തരത്തനില് ആചകേ 1090 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

8. തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പഞഭായത്തയ് തല

അവഭാര്ഡയ്:

ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ഏറവലാം  നല കപ്രഭാജകയ്ടനിസഭാന

നഗരപ്രകദശ  ചനല്കൃഷനി  എന്നനിവയ്ക്കഭായനി  അവഭാര്ഡയ്  നല്കുന്നതനിനയ്

50 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

9. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ചഹകറനിനയ്  10000 രൂപ ധനസഹഭായ നനിരക്കനില് 1500 ചഹകറനിനയ് 150

ലക്ഷലാം രൂപ ഈ പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

10. നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലാം കപ്രഭാജകയ്ടനി

സഭാനത്തനിലള്ള   ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി  100  ലക്ഷലാം  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

11. ചനല്വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ചനല്കൃഷനിയനില്  നൂതനഭാശയങ്ങള

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി  262  ലക്ഷലാം  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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12. പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം:

 ഇതനികലയ്ക്കഭായനി 58 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

13. രജനികസര്ഡയ് വനിത്തുല്പഭാദന പദതനി:

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  120  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  കേരചനല്കൃഷനി  അടക്കലാം  തരനിശഭായനി  കേനിടന്ന  14062
ഏക്കര് സലത്തയ് പുതുതഭായനി ചനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം സലാംഭരനിച കേഭാര്ഷനികേ ഉത്പന്നങ്ങളുചട വനില

36 (1143) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .  ഗകണഷയ് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ൽ  ഏചതലഭാലാം  കേഭാർഷനികേ ഉത്പന്നങ്ങളഭാണയ്  സർക്കഭാർ  കേർഷകേരനിൽ
നനിനലാം സലാംഭരനിചതയ്;  ഇതനിനഭായനി  ചചലവഭാക്കനിയ തുകേ എത  ;  ഇനനി കേർഷകേർക്കയ്
നല്കഭാനുളള തുകേ എതയഭാണയ്;

(ബനി)  സലാംഭരനിച  എലഭാ  കേഭാർഷനികേ  ഉത്പന്നങ്ങളുചടയുലാം  (ചനലയ്ല,  പചക്കറനി,
കതങ്ങ,  മറ്റുൽപന്നങ്ങൾ)  തൂക്കലാം,  നല്കനിയതുകേ,  നൽകുവഭാനുള്ള തുകേ എന്നനിവ ജനില
തനിരനിച ഇനവചരയുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2016-17 വര്ഷത്തനില് ചനലയ്ല, നഭാളനികകേരലാം, പഴെലാം, പചക്കറനി എന്നതീ
കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങള കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം സലാംഭരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

വനിളനഭാശലാം കനരനിട കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം

37 (1144) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേവനിളകേളുചട  നഭാശലാം  സലാംബനനിചയ്  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ
ഉയര്ത്തനിയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനയ് ഏതു തതീയതനിമുതല് പ്രഭാബലലലാം നല്കുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുലാം  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം നഷപരനിഹഭാര തുകേ വര്ദനിപനിചലാം സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പദതനി  22-3-2017-ചല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  37/2017/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം
പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഉളചക്കഭാള്ളുന്ന  ഉത്തരവനിചന്റെ
പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(ബനി)  22-3-2017 മുതല് പ്രഭാബലലലാം ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ചവറനില കേര്ഷകേര്ക്കയ് ആനുകൂലലങ്ങള

38 (1145) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ചവറനില കേർഷകേർക്കയ് എചനലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ്
നനിലവനിലള്ളചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചവറനില കേർഷകേർക്കയ് ഇന്ഷത്വറന്സയ് പരനിരക്ഷ ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചവറനിലകൃഷനിക്കയ്  ഉണഭാകുന്ന  കരഭാഗങ്ങളക്കയ്  എചനലഭാലാം  പ്രതനിവനിധനികേളുണയ്
എന്നയ് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; ചവറനില കൃഷനിക്കയ് ഇന്ഷറന്സയ്
പരനിരക്ഷയുചണങനില്  അതനില്  ഈ  കൃഷനിക്കുണഭാകുന്ന  കരഭാഗങ്ങൾകൂടനി  ഉളചപടുത്തുകമഭാ
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചവറനില കൃഷനിക്കയ് കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വകുപയ് മുകഖന
ആനുകൂലലങ്ങചളഭാനലാം നല്കുന്നനില.

(ബനി)   ഉണയ്.  കനരകത്ത സലാംസഭാന വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
പ്രതീമനിയലാം അടയന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ് ചസചന്റെഭാന്നനിനയ്  250  രൂപയഭാണയ് നല്കേനി വന്നതയ്.
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഇതയ്  നഭാലനിരടനിയഭായനി  വര്ദനിപനിചയ്  'പുനരഭാവനിഷ്കരനിച
സലാംസഭാന  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനി'  പ്രകേഭാരലാം  വനിളചവടുപഭാരലാംഭനിച  ചവറനില
കൃഷനിയടക്കലാം ചസന്റെയ് ഒന്നനിനയ് 7.50 രൂപ എന്ന കതഭാതനില് പ്രതീമനിയലാം ഒടുക്കനി ഇന്ഷത്വര് 
ചചയ്യുന്നപക്ഷലാം വനിളനഭാശമുണഭായഭാല് ചസചന്റെഭാന്നനിനയ്  1,000  രൂപ  (ആയനിരലാം രൂപ)
ക്രമത്തനില് നഷപരനിഹഭാരമഭായനി കേര്ഷകേനയ് ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)   ചവറനില  കൃഷനിക്കയ്  കകേരളത്തനില്  കേണ്ടുവരുന്ന  പ്രധഭാന  കരഭാഗലാം
'സഭാകനഭാകമഭാണഭാസയ്'  എന്ന  ബഭാകതീരനിയ  മൂലമുണഭാകുന്ന  ഇലപ്പുളളനി  കരഭാഗമഭാണയ്.
കരഭാഗലാം  രൂക്ഷമഭാകുന്ന  അവസയനില്  ഇലചകേഭാഴെനിചനിലലാം,  തണനില്  മുറനിപഭാടുകേളുലാം
തുടര്ന്നയ്  ചചടനി  (വളളനി)  ആകേമഭാനലാം  ഉണങ്ങനി  നശനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന.  കരഭാഗ
നനിയനണത്തനിനഭായനി  1  ശതമഭാനലാം വതീരലമുള്ള  'കബഭാര്കഡഭാമനിശനിതലാം'  എന്ന കുമനിള
നഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗമഭാണയ്  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.  ചവറനില  കൃഷനിയുചട  കരഭാഗബഭാധകേള
മൂലമുണഭാകുന്ന വനിളനഭാശത്തനിനുള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിടനില.  നനിലവനിലള്ള  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം
ചകേഭാണ്ടുണഭാകുന്ന  വനിളനഭാശത്തനിനയ്  മഭാതകമ  ഈ  പദതനിയുചട  സലാംരക്ഷണലാം
ലഭനിക്കുകേയുള.

വനിഷരഹനിത പചക്കറനി ലഭലത ഉറപഭാക്കഭാന് മുന്കേരുതലകേള

39 (1146) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനികേളഭാണയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ലഭലമഭാകുന്നചതന്നയ്
ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി എചനലഭാലാം മുന്കേരുതലകേള എടുത്തനിട്ടുചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിഷമയമഭായ പചക്കറനികേള മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില് വനിറഴെനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇപ്രകേഭാരലാം  പചക്കറനികേള  വനില്ക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര  എന്തു
നടപടനിയഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനിവകുപനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് നല കൃഷനി മുറകേള പഭാലനിചചകേഭാണയ്
പചക്കറനികേള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  407  കസറുകേള മുകഖന പചക്കറനി കൃഷനി
ചചയവരുന.  കസറനില് നനിനള്ള വനിഷരഹനിതമഭായ പചക്കറനികേള ഇകക്കഭാകഷഭാപയ്
വഴെനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനികേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി  കൃഷനി  വകുപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായങ്ങള നല്കേനിവരുന. കസറനില്നനിനള്ള പചക്കറനികേള കനരനിടയ് വനിപണനലാം
നടത്തുന്നതനിനയ്  കസറുകേളക്കയ്  3  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനണയ്.
കൂടഭാചത ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള മുകഖന വനിപണനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് ഒരു കേനികലഭായ്ക്കയ് 5 രൂപ എന്ന
നനിരക്കനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഇന്ചസന്റെതീവയ്  നല്കേനി  വരുന.  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചയ്  ചവളളഭായണനിയനിചല  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബനില്
പരനികശഭാധനിചയ് ഫലലാം പ്രസനിദചപടുത്തുനണയ്. പത-ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില് പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ജനങ്ങളക്കയ്  അവകബഭാധലാം
ഉണഭാകുനണയ്.
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(ബനി)  വനിഷഭാലാംശമുള്ള പചക്കറനികേളനില് ഫുഡയ് കസഫനി നനിയമലാം നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
പരനിധനിക്കയ് മുകേളനില് കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട അലാംശലാം കേചണത്തുകേയഭാചണങനില് അത്തരലാം
പചക്കറനികേള വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നവര്ചക്കതനിചര 2006-ചല ഫുഡയ് കസഫനി സഭാകന്റെര്ഡയ് ആകയ്
പ്രകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിന്  കേതീഴെനിലള്ള  ഫുഡയ്  കസഫനി  കേമ്മേതീഷണര്  നനിയമനടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന.

വനിഷരഹനിത പചക്കറനി ഉത്പഭാദനലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

40 (1147) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് വനിഷരഹനിത പചക്കറനി  ഉത്പഭാദനലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് വകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇതനിനഭായനി എചനഭാചക്ക പദതനികേളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടൂളളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലാം വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന്
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  പുതനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്
ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ഫണയ് വകേയനിരുത്തുകമഭാ;

(സനി) 2011  ജൂൺ  മുതൽ  2017  മഭാർചയ് മഭാസലാം വചര വനിഷരഹനിത പചക്കറനി
ഉല്പഭാദനവമഭായനി ബനചപടയ് എത തുകേയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്; എത തുകേ
ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നല കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിചചകേഭാണയ് സുരക്ഷനിതമഭായ പഴെലാം, പചക്കറനികേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് 407 കസറുകേള രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനിചവരുന. കസറുകേളനില്  കൃഷനി
വകുപനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനിലള്ള കൃഷനിക്കയ് ചഹകചറഭാന്നനിനയ്  3,000 രൂപ നനിരക്കനില്
ധനസഹഭായലാം നല്കുനണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത  407  കസറുകേളനില് നനിനള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്
ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന്  നല്കേനി  "കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേയ്”എന്ന  കലബലനില്
വനിപണനലാം  നടത്തനിവരുന.  കേര്ഷകേരുചട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്തചന്ന  വജവവളലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  1622  റൂറല്  കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറ്റുലാം  1352  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസയ്
യൂണനിറ്റുലാം ആരലാംഭനിച. റൂറല് കേകമ്പഭാസയ് യൂണനിറയ് ഒന്നനിനയ് 5,000 രൂപ വതീതവലാം മണ്ണനിര
കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറയ്  ഒന്നനിനയ്  7500  രൂപ വതീതവലാം ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി.  വജവ
പചക്കറനി വനിപണനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലമഭായനി  66
ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിച. വജവ കൃഷനി നടത്തുന്ന കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  പചക്കറനികേള
സലാംഭരനിചയ് കഗഡനിലാംഗയ്, പഭാക്കനിലാംഗയ് നടത്തനി  റസനിഡന്റെയ്സയ് അകസഭാസനികയഷന് മുകഖന
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് വനില്പന നടത്തുന്നതനിനയ് 18 കസറുകേളക്കയ് 3 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കേനി.  വജവകൃഷനിയനില് മനികേച പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്ന നനികയഭാജ
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കേമണ്ഡലലാം,  കകേഭാര്പകറഷന്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി എന്നനിവയ്ക്കയ് അവഭാര്ഡയ് നല്കുന്നതനികലയ്ക്കയ് 123
ലക്ഷലാം രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച.  പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന എന്ന കകേന്ദ്ര
പദതനിയനില്  50  ഏക്കര്  വതീതമുള്ള  119  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമുള്ള
പരനിശതീലനവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  വനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് രൂപതീകേരനിക്കചപട
കസറുകേളനില്  നല  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിചചകേഭാണയ്  ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനഭായനി
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം കേചണത്തനി പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.
ഇതനിനഭായനി  ഫണയ്  വകേയനിരുത്തുന്നതഭാണയ്.  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഇത്തരലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കയ്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ഏറവലാം നല
രതീതനിയനില്  വജവകൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  മണ്ഡലങ്ങളനില്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം
മണ്ഡലങ്ങളക്കുലാം സലാംസഭാനതല അവഭാര്ഡയ് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. (ഒന്നഭാലാം സഭാനലാം
15 ലക്ഷലാം, രണഭാലാം സഭാനലാം 10 ലക്ഷലാം, മൂന്നഭാലാം സഭാനലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ).

(സനി)  വനിശദവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ ചചലവഴെനിച തുകേ

2011-12 22.475 22.475

2012-13 164.07 163.29276

2013-14 940.00 925.51705

2014-15 256.9116 256.50373

2015-16 529.44064 524.25

2016-17 1138.04000 1008.89465

കകേരചഫഡയ് ചവളനിചചണ്ണ വനില്പന വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

41 (1148) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരചഫഡയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  ഒരു  വര്ഷലാം  എത കേനികലഭാ  ചവളനിചചണ്ണ
വനില്പന നടത്തുനണയ്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത  ഏജന്സനികേളുലാം,  ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂടര്മഭാരുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;
അവരുചട പ്രവര്ത്തന കമഖല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റതീചടയനില്  വലഭാപഭാരനികേൾക്കുലാം  കഹഭാള  ചസയനില്  വലഭാപഭാരനികേൾക്കുലാം
കേനികലഭായ്ക്കയ് എത രൂപ കേമ്മേതീഷന് നല്കുനണയ്;
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(ഡനി)  കകേരചഫഡനിചന്റെ  ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂടര്  ഏജന്സനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ :

(ഇ)  നനിലവനില്  സലാംസഭാന  മഭാര്ക്കറനില്  കകേരചഫഡനിചന്റെ  ചവളനിചചണ്ണയ്ക്കയ്
വനില്പന വനിഹനിതലാം എത ശതമഭാനമഭാണയ് ;

(എഫയ്)  കകേരചഫഡനിചന്റെ വനില്പന വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിയ്ക്കഭാന് എന്തു നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  1,37,12,000  കേനികലഭാഗഭാലാം  ചവളനിചചണ്ണ
വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉത്തരകമഖലയനില് 6 ജനിലകേളനിലഭായനി കകേരചഫഡനിനയ് നനിലവനില് രണയ്
സൂപര് കസഭാക്കനിസ്റ്റുമഭാരുലാം അവരുചട കേതീഴെനിലഭായനി 29 വനിതരണക്കഭാരുലാം ഉണയ്. ബഭാക്കനി
ജനിലകേളനിലലാം,  മുലാംവബ,  ചചവന്ന,  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി  87  വനിതരണക്കഭാരടക്കലാം
ആചകേ  116  വനിതരണക്കഭാരുണയ്.  കൂടഭാചത  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേള  മുകഖനയുലാം
വനില്പന നടത്തുന. വനിതരണക്കഭാരുചട ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കയ് ചുവചട കചര്ക്കുന :

തനിരുവനനപുരലാം 25

ചകേഭാലലാം 20

ആലപ്പുഴെ 8

കകേഭാടയലാം 10

പത്തനലാംതനിട 6

എറണഭാകുളലാം 8

തൃശ്ശൂര് 7

പഭാലക്കഭാടയ് 5

മലപ്പുറലാം 9

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 6

കേണ്ണൂര് 5

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 2

വയനഭാടയ് 2

മുലാംവബ 1

ബഭാലാംഗ്ലൂര് 1

ചചവന്ന 1
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(സനി)  റതീചടയനില്  വലഭാപഭാരനികേളക്കയ്  ലനിററനിനയ്  9.5  ശതമഭാനവലാം  കഹഭാളചസയനില്
വലഭാപഭാരനികേളക്കയ് ലനിററനിനയ് 5.73 ശതമഭാനവലാം കേമ്മേതീഷന് നല്കുനണയ്.

(ഡനി)  Fast  Moving  Commodity  Goods  (FMCG)  ഉല്പന്നങ്ങള  വകേകേഭാരലലാം
ചചയള്ള  പരനിചയവലാം  കഗഭാഡഇണ്  സഇകേരലവലാം,  കവണത ചസയനില്സയ്  സഭാഫുലാം,
വഭാഹനവലാം ഉള്ളവര്ക്കഭാണയ് വനിതരണഭാവകേഭാശലാം നല്കുന്നതയ്. ഇകതഭാചടഭാപലാം 10,000
രൂപ ചസകേമ്പ്യൂരനിറനി ചഡകപഭാസനിറഭായുലാം അടയ്ക്കണലാം.

(ഇ)  കകേഭാക്കനടയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് കബഭാര്ഡനിചന്റെ കേണക്കനുസരനിചയ് നനിലവനില്
സലാംസഭാന മഭാര്ക്കറനില് കകേരചഫഡനിചന്റെ ചവളനിചചണ്ണയുചട വനില്പന വനിഹനിതലാം  15
ശതമഭാനമഭാണയ്.

(എഫയ്)  സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനികേള വഴെനിയുള്ള വനിപണനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് മുന്വകേ എടുത്തയ് ബനചപടവരുചട ഒരു കയഭാഗലാം വനിളനിചയ് കചര്ക്കുകേയുലാം
സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേള  കകേര ചവളനിചചണ്ണ കൂടുതല് അളവനില്  വനില്പനയ്ക്കയ്  എടുക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനികേള വഴെനിയുള്ള വനില്പന വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത വനിതരണക്കഭാര് വഴെനിയുള്ള വനില്പന വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കമഖല  തലത്തനില്  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനി  വനില്പന  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.  ഇതനിനുപുറചമ  ഗളഫയ്  കമഖലകേളനിചലയുലാം,  മലയഭാളനികേള
തഭാമസനിക്കുന്ന  മറയ്  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിചലയുലാം  സൂപര്മഭാര്ക്കറയ്  സലാംരലാംഭകേരുമഭായനി
ചര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ശുദമഭായ ചവളനിചചണ്ണ വനികദശ
രഭാജലങ്ങളനികലക്കയ് അയവഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

നഭാളനികകേര കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള 

42 (1149) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാളനികകേരകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച
നഭാളനികകേര പഭാര്ക്കുകേള (സലാംഭരണ കകേന്ദ്രലാം) ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെകേഭാലത്തയ്  നഭാളനികകേരകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേര്ഷകേചര സഹഭായനിക്കഭാനുമഭായനി സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാണയ്;

(സനി)  നഭാശലാം  സലാംഭവനിച  ചതങ്ങയ്  മുറനിചമഭാറ്റുകമ്പഭാള  കേര്ഷകേനയ്  കേനിട്ടുന്ന
ധനസഹഭായലാം നനിലവനില് ചതചങ്ങഭാന്നനിനയ് എത രൂപയഭാണയ്;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  പുതുതഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള എചനലഭാമഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലകേളനിലഭാണയ്

നഭാളനികകേര പഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി) സമഗ നഭാളനികകേര കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി കസര് അടനിസഭാനത്തനില്

കകേരഗഭാമലാം  എന്ന സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി  2016-17  വര്ഷലാം സലാംസഭാനചത്ത

എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കനി 500 ചഹകര് വതീതലാം കകേരകൃഷനി വനിസ്തൃതനിയുള്ള 30

കകേരഗഭാമങ്ങള പുതുതഭായനി ചതരചഞ്ഞടുത്തയ് 59 ഗഭാമപഞഭായത്തയ് പ്രകദശങ്ങളനിലഭായനി പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  3803.7726  ലക്ഷലാം  രൂപ  പദതനിക്കഭായനി  ചചലവനിടുകേയുണഭായനി.

നഭാളനികകേര കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിച  വകേയനില്

കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്ന  കുടനിശനികേ  തുകേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നല്കുകേയുലാം  തഭാങ്ങുവനില

നല്കേനി  സലാംഭരണലാം  ഊര്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഭവനുകേളക്കയ്  പുറചമ

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള, നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദകേ കേമ്പനനികേള എന്നതീ ഏജന്സനികേചള

കൂടനി  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറചമ

നഭാളനികകേരത്തനില്നനിനലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരമുള്ള  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള

ഉണഭാക്കനി  മഭാര്ക്കറനില്  എത്തനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭങ്ങള  വലഭാപകേമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച വരുന.

(സനി)  500 രൂപ.

(ഡനി)   സലാംകയഭാജനിത വനിളപരനിപഭാലന മുറകേള സത്വതീകേരനിചയ്  നഭാളനികകേര കൃഷനി

സലാംരക്ഷണവലാം  അഭനിവൃദനിചപടുത്തലലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണയ്  2017-18  വര്ഷവലാം  കകേരഗഭാമലാം

പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. 250  ചഹകര് വതീതലാം

കകേരകൃഷനി  വനിസ്തൃതനിയുള്ള  44  കകേരഗഭാമങ്ങള കൂടനി  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

3332.50  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബഡ്ജറനില്  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  അതദ്യുല്പഭാദന

കശഷനിയുള്ള  കുറനിയ  ഇനലാം  ചതങ്ങുകേളുചട  ശഭാസതീയ  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനി

ക്കുന്നതനിനഭായുള്ള പുതനിയ പദതനികേള രൂപചപടുത്തനി വരുന. അതനിനഭായനി 567.50

ലക്ഷലാം രൂപ വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ബഡ്ജറയ് വനിഹനിതമഭായനി ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കകേന്ദ്ര  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രവമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  നഭാളനികകേര  വനികേസന

പദതനികേളക്കഭായനി  300  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ചതങ്ങുകേചള  ബഭാധനിക്കുന്ന

കേതീടകരഭാഗബഭാധകേളചക്കതനിചര  പ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കപ്രഭാജകയ്  അടനിസഭാനത്തനില്

അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനികേള  ആസൂതണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  300  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനില് കൃഷനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

43 (1150) ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കൃഷനി  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിചട  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനില് കൃഷനി
വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിയ വനിവനിധ പദതനികേള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണയ് :

1. ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനയ്  6.7812  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

2. കൃഷനി  വനി ജ്ഞഭാന  വലഭാപന  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനയ്  21.24166  ലക്ഷലാം
രൂപയുചട പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

3. കൃഷനി  വനിപണനി  വനികേസനത്തനിനയ്  1.1  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

4. സുഗനവനിള  വനികേസനത്തനിനയ്  44.895  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

5. മണ്ണനിചന്റെ  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയ്ക്കയ്  6.25  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

6. പചക്കറനി  വനികേസനത്തനിനയ്  56.97174  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

7. അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെര്  മുകഖന  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്
1.863 ലക്ഷലാം രൂപയുചട പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

8. വനിള  ആകരഭാഗല  മഭാകനജയ് ചമന്റെനിനയ്  13.94546  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

9. വജവ  കൃഷനിക്കയ്  36.385  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 
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10. അകഗഭാ സര്വതീസയ്  ചസന്റെര് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  15.75  ലക്ഷലാം
രൂപയുചട പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

11. ഓണ  സമൃദനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനയ്  5.805  ലക്ഷലാം
രൂപയുചട പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

12. പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനയ്  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  15.37993  ലക്ഷലാം
രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

13. കേര്ഷകേ ചപന്ഷന് ഇനത്തനില് 48.584 ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

14. ശതീതകേഭാല  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കയ്  ആര്.ചകേ.വനി.വവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
300 ലക്ഷലാം രൂപയുചട പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

15. കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പ്രകതലകേ  ആനുകൂലലലാം  എന്ന  നനിലയനില്  ഇന്ചസന്റെതീവയ്
നല്കേനി.

16. ഹരനിത കേഭാര്ഡയ് വനിതരണലാം ചചയ.

17. കകേരള ഗഭാമതീണ് ബഭാങനിചന്റെ ശഭാഖ തുറന. കേര്ഷകേര്ക്കയ് തുച്ഛമഭായ
നനിരക്കനില് കലഭാണ് ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിച. 

(ബനി) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ശതീതകേഭാല പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനത്തനിനുള്ള
“ചസഷലല് അഗനിക്കളചറല് കസഭാണ് പദതനി”  ഇടുക്കനി ജനിലയനിചല കദവനികുളലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ് നലഭായമഭായ വനില ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് വനില നനിര്ണ്ണയ
ഏജന്സനി 

44 (1151) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  നലയമഭായ  വനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ദതീര്ഘകേഭാല,
ഹ്രസത്വകേഭാല  വനിളകേളക്കയ്  വനില  നനിര്ണയത്തനിനഭായനി  ഏജന്സനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  ചതഭാഴെനില്  കമഖലയനികലതനിനയ്  സമഭാനമഭായ  രതീതനിയനില്
ഇന്കേലാം സകപഭാര്ടയ് സതീകമഭാ മകറചതങനിലലാം പദതനികയഭാ കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സലാംകയഭാജനിത  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനുലാം  വനിളനഭാശമുണഭാകുന്ന
സഭാഹചരലത്തനില് നലഭായമഭായ കതഭാതനിലള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാനുലാം പദതനികേള
നനിലവനില് ഉകണഭാ;

(ഡനി) മനിതമഭായ നനിരക്കനിലള്ള വഭായ്പഭാ ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില എന്നഭാല് കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുചട
വനില  സലാംബനനിചയ്  പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാരനിചന  ഉപകദശനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
സലാംസഭാന വനില നനിര്ണ്ണയ കബഭാര്ഡയ് (State Prices Board) നനിലവനിലണയ്.

(സനി)  സലാംകയഭാജനിത കൃഷനി പദതനി മഭാതൃകേകേള രൂപചപടുത്തുന്നതനിനയ് ആത
പസയ്  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ
കേതീഴെനിലള്ള  ഫഭാമുകേളനില്  സലാംകയഭാജനിത  കൃഷനി  രതീതനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനണയ്.
പുനരഭാവനിഷ്കരനിച വനിള ഇന്ഷറന്സയ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം അലാംഗങ്ങളഭാകുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ്
പദതനി  നനിബനനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളനഭാശത്തനിനയ്  പുതുക്കനിയ
നനിരക്കനില് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുന.

(ഡനി)   നബഭാര്ഡനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട  ചപഭാതുകമഖല/സഹകേരണകമഖലഭാ
ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള വഴെനി  കൃഷനി  ആവശലത്തനിനഭായനി  7  ശതമഭാനലാം  പലനിശ നനിരക്കനില്
വഭായ്പ നല്കേനിവരുന. കൃതലമഭായനി തനിരനിചടയന്നവര്ക്കയ്  3  ശതമഭാനലാം പലനിശ ഇളവലാം
നല്കേനിവരുന.

കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുചട വനിലയനിടനിവയ്

45 (1152) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കയ് വനിലയനിലഭാത്തതുമൂലലാം കകേരളത്തനിചല സഭാധഭാരണക്കഭാരുലാം
പഭാവചപടവരുമഭായ കേര്ഷകേര് ജതീവനിയ്ക്കഭാന് മഭാര്ഗ്ഗമനിലഭാചത കേഷചപടുന്നതുലാം കേടചക്കണനിയനില്
ആയനിരനിയന്നതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചനതനിചര  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിയ്ക്കഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നയ്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനില് ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ് സഹഭായകേമഭാകുന്ന
വനിധത്തനില് തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ചനലനിനയ് നലഭായവനില
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  സനിവനില്  സവപസയ്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  ചനലയ്ല  സലാംഭരനിച
വരുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ചനലനിനയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  തഭാങ്ങുവനില,  കകേരളത്തനിചല
ഉല്പഭാദകേ ചചലവനികനക്കഭാള കുറവഭായതനിനഭാല് കേനികലഭായ്ക്കയ്  22.50  എന്ന ഉയര്ന്ന
വനിലയ്ക്കഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചനലയ്ല സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്.  കൃഷനി ഭവനുകേള മുകഖന
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കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കേനികലഭായ്ക്കയ്  25  രൂപ  നനിരക്കനില്  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരനിക്കുന.
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങകളയുലാം  കകേഭാക്കനടയ്  ചപ്രഭാഡമ്പ്യൂസനിലാംഗയ്  കേമ്പനനികേകളയുലാം
ഉളചപടുത്തനി ഈ പദതനി വനിപുലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.
റബ്ബര്  ചപ്രഭാഡക്ഷന്  ഇന്ചസന്റെതീവയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  റബ്ബറനിനയ്  വനിലസരത
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.  റബ്ബറനിചന്റെ  തഭാങ്ങുവനിലയുലാം  റബ്ബര്
കബഭാര്ഡയ്  അതഭാതു  ദനിവസലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന വനിലയുലാം  തമ്മേനിലള്ള  വലതലഭാസലാം
റബ്ബര് കബഭാര്ഡയ് സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയ ബനിലനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് രജനിസര് ചചയ്ത
കേര്ഷകേചന്റെ  അക്കഇണനികലയ്ക്കയ്  നല്കുന.  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ചമഭാത്ത  വലഭാപഭാര
വനിപണനികേള ജനിലഭാ സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങള എന്നനിവ മുകഖന പചക്കറനി കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഉല്പന്നങ്ങള  കനരനിടയ്  കലലലാം  ചചയ്തയ്  വനില്ക്കഭാനുള്ള
സഇകേരലലാം ലഭലമഭാണയ്. ഉല്പന്നങ്ങള എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ് ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്
സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കേനിവരുന.  കേര്ഷകേര് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള നലഭാമഭായ വനില
നല്കേനി കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് മുകഖന സലാംഭരനിചയ് വനില്പന നടത്തനിവരുന. കേര്ഷകേരനില്
നനിനള്ള പചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങള വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  മുകഖന സലാംസഭാനത്തുട
നതീളമുള്ള  277  സത്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേളനില്  എത്തനിചയ്  കലലലാം  ചചയ്തയ്  വനിപണനലാം
നടത്തഭാന്  സഹഭായനിക്കുന.  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലത്തുലാം  വനിഷവനിനുലാം  കൃഷനി
വകുപനിചന്റെ കനതൃതത്വത്തനില് കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം 30 ശതമഭാനലാം അധനികേ വനില നല്കേനി
സലാംഭരനിച  പഴെലാം  പചക്കറനികേള  പ്രകതലകേലാം  സലാംഘടനിപനിച  വനിപണനികേളനിലൂചട
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഇടുക്കനി ജനിലയനിചല
വടവടയനിചല കേര്ഷകേരുചട ചനിരകേഭാല ആവശലമഭായനിരുന്ന ബഭാങയ് യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കനി.
കേര്ഷകേര്ക്കയ് കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വഭായ്പ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
വടവട  കേഭാനല്ലൂര് മഭാതൃകേ മറയ്  സലങ്ങളനികലയലാം  വലഭാപനിപനിചയ്  മഭാതൃകേഭാ കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലകേള (Model Agricultural Zones) രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേളുമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  മുകന്നഭാടയ്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  കകേരളത്തനിചല  ജനങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ
പചക്കറനികേല്  സലാംസഭാനത്തയ്  തചന്ന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേളുമഭായനി
സര്ക്കഭാര് മുകന്നഭാട്ടു കപഭാകുകേയഭാണയ്. വടവടയുലാം കേഭാനല്ലൂരുലാം സലാംസഭാനചത്ത പചക്കറനി ഹബ്ബയ്
ആക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഇക്കഴെനിഞ്ഞ ഓണക്കഭാലത്തയ് സലാംസഭാനചത്ത
കൃഷനിക്കഭാര്  ഉത്പഭാദനിപനിച  പചക്കറനികേള  മുഴുവന്  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കനരനിടയ്
കശഖരനിചയ്  വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കനി.

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശത്വഭാസ കേമ്മേതീഷന് മുമ്പഭാചകേ ലഭനിച പരഭാതനികേള

46 (1153) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശത്വഭാസ
കേമ്മേതീഷന് മുമ്പഭാചകേ ലഭനിച പരഭാതനികേളനില് ഇനനിയുലാം ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കഭാനുള്ളവര്
എത എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  അതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനിൽ  എത  എണ്ണത്തനില്
അകപക്ഷകേള എത;  അവ സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാന്  എന്തു സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കനി;  മുന് സര്ക്കഭാര് നല്കഭാനുള്ള സഹഭായലാം എത കപര്ക്കു നല്കനി;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2017  മഭാര്ചയ്  31  വചര  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ഓഫതീസനില്  ലഭലമഭായ  തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള
അകപക്ഷകേള എത;  അവ സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കഭാന് എന്തു നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുലാം ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   കേടഭാശത്വഭാസ കേമ്മേതീഷനനില് അകപക്ഷ നല്കുവഭാനുള്ള അവസഭാന
തതീയതനി  2015  ഒകകഭാബര്  31  ആയനി പുനര്നനിര്ണ്ണയനിചനിരുന.  അനവചര ലഭനിച
അകപക്ഷകേളനില് 47,105  അകപക്ഷകേളനില് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുണയ്. 2015 ഒകകഭാബര് 31-നയ്
കശഷലാം അകപക്ഷകേള സത്വതീകേരനിചനിടനില. ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു
കശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  3414  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  9,78,93,074  രൂപയുചട  കേടഭാശത്വഭാസ
ശനിപഭാര്ശ  കേമ്മേതീഷന്  നല്കുകേയുണഭായനി.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
കേടഭാശത്വഭാസത്തനിനയ്  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിചനിരുന്ന  20  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കേമ്മേതീഷന്
ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  കേടഭാശത്വഭാസ  വനിതരണത്തനിനഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാര്ക്കയ്
വകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  എലഭാ  മഭാസവലാം  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  കേമ്മേതീഷന്  സനിറനിലാംഗുകേള
നടത്തനി  അകപക്ഷകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന.

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശത്വഭാസ കേമ്മേതീഷന് ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡലാം

47 (1154) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശത്വഭാസ  കേമ്മേതീഷന്  നല്കേനി  വരുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങചള
കുറനിചയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനണ്ഡങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഉണഭായ സഭാമ്പത്തനികേ തകേര്ച കേഭാരണലാം
കേടചക്കണനിയനിലഭായ കേര്ഷകേര്ക്കയ് 18-1-2007-നു മുമ്പഭായനി സഹകേരണ സലാംഘലാം/മറയ്
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പയ്ക്കയ് കകേരള കേര്ഷകേ കേടഭാശത്വഭാസ കേമ്മേതീഷന്
ചടങ്ങളക്കുലാം നനിയമങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായനി  50,000  രൂപ വചരയുള്ള കേടങ്ങളക്കയ്
75  ശതമഭാനലാം  വചരയുലാം  50,000-നയ്  മുകേളനില്  തുകേയുചട  50  ശതമഭാനലാം  വചരയുലാം
(പരമഭാവധനി  1  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചര)  കേടഭാശത്വഭാസലാം  നല്കേനി  വരുന.  കേഭാര്ഷനികേ
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പ്രതനിസനനി  ബഭാധനിച  വയനഭാടയ്  ജനിലയനിചല  2011  ഒകകഭാബര്  31  വചരയുള്ള
വഭായ്പകേള കേടഭാശത്വഭാസത്തനിനയ് പരനിഗണനിചവരുന. കേടചക്കണനിയനിലഭായ കേര്ഷകേരുചട
കേഭാരലത്തനില്  കേമ്മേതീഷന്  കേടഭാശത്വഭാസ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  പരനിധനിയനില്
സഭാധലമഭായ ഇടചപടല് നടത്തുകേയുലാം ജപനി നടപടനികേളക്കയ് കസ അനുവദനിക്കുകേയുലാം
തുടര്ന്നയ്  അര്ഹരഭായവര്ക്കയ് കേടഭാശത്വഭാസലാം അനുവദനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.  കേര്ഷകേചന്റെ
വനിഹനിതലാം  അടചകേഴെനിഞ്ഞഭാല്  പണയഭാധഭാരലാം  ഉടന്  തചന്ന  കേര്ഷകേനയ്  തനിരനിചകേ
നല്കേഭാന് ബഭാങ്കുകേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിവരുന. 4 ചഹകറനില് കേവനിയഭാത്ത ഭൂമനി
വകേവശമുള്ളവര്ക്കുലാം  2  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കേവനിയഭാത്ത  വര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം
ഉള്ളവര്ക്കുമഭാണയ് കേടഭാശത്വഭാസത്തനിനയ് അര്ഹതയുള്ളതയ്.

കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുചട ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

48 (1155) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിചല മണ്ണയ് സമ്പത്തനിചല കപഭാഷകേ മൂലകേങ്ങളുചട കുറവയ് പരനിഗണനിചയ്,
കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുചട ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സത്വതീകേരനിച ചവറനില
കേർഷകേർക്കയ് ആനുകൂലലങ്ങള നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണനലാം ഇതനിനഭായനി എത
തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിചല  മണ്ണയ്  സമ്പത്തനിചല  കപഭാഷകേ  കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം  തദത്വഭാരഭാ
കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുചട ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  'മണ്ണനിചന്റെയുലാം,  കവരനിചന്റെയുലാം
ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനവലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമത ചമചചപടുത്തലലാം' എന്ന കപരനില് 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കകേരളത്തനിചല
മണ്ണനില്  ചപഭാതുകവ  കേഭാണചപടുന്ന  ഉയര്ന്ന അമതത്വലാം  (acidity)  കുറയന്നതനിനഭായനി
കുമ്മേഭായ വസ്തുക്കള  കചര്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ചഹകറനിനയ്  5,400  രൂപ  നനിരക്കനില്
വയനഭാടയ്  ഒഴെനിചകേയുള്ള ജനിലകേളനില് ധനസഹഭായലാം നല്കുന. (വയനഭാടയ്  ജനിലയനില്
വയനഭാടയ്  പഭാകക്കജയ്  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകത  ആനുകൂലലലാം  നല്കുനണയ്.)
മണ്ണനിചന്റെ ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം, മണ്ണയ് പരനികശഭാധന എന്നനിവയുചട പ്രഭാധഭാനലചത്ത
സലാംബനനിചയ്  കേര്ഷകേചര  കബഭാധവത്കേരനിക്കുവഭാനഭായനി  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള,
ചസമനിനഭാറുകേള, വര്ക്കയ്കഷഭാപ്പുകേള എന്നനിവ പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.
ദത്വനിതതീയ,  സൂക്ഷ്മ  കപഭാഷകേ മൂലകേങ്ങളുചട അഭഭാവമുള്ള മണ്ണനില് ആയതയ് ആവശലഭാനുസരണലാം
കചര്ക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനി  മുകഖന  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  കൂടഭാചത  വനി.എഫയ്.
പനി.സനി.ചകേ. (ചവജനിറബനിള ആന്റെയ് ഫ്രൂടയ് ചപ്രഭാകമഭാഷന് കേഇണ്സനില്, കകേരളലാം)-യുചട
കേതീഴെനില് മണ്ണയ് പരനികശഭാധന ലഭാബുകേള സഭാപനിക്കല്, IIITMK മുഖഭാനരലാം മണ്ണനിചന്റെ
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ഫലഭൂയനിഷനിത സലാംബനനിച കപഭാര്ടല് പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രകതലകേ തുകേ കമല്
പദതനിയനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ചചടനികേളുചട കവരുകേളുചട ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം (Root
Health  Management)  അടുത്ത  കേഭാലത്തഭായനി  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനിവരുന്ന  കമഖലയഭാണയ്.
ജതീവഭാണുവള പ്രകയഭാഗത്തനിലൂചട മണ്ണനില്നനിനലാം ജലവലാം,  കപഭാഷകേങ്ങളുലാം വലനിചചടു
ക്കുന്നതനിനുള്ള കവരുകേളുചട  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുകേചയന്നതഭാണയ്  ഇതുചകേഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  'മണ്ണനികന്റെയുലാം,  കവരനികന്റെയുലാം  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനവലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതഭാ
വര്ദനവലാം' എന്ന പദതനിക്കഭായനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 2700 ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങള എഴുതനിത്തള്ളഭാന് നടപടനി

49 (1156) ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുചട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കേര്ഷകേര്  വനിവനിധ  ധനകേഭാരല

സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പകേള  എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനികനഭാ  ചമഭാറകടഭാറനിയഭാലാം

പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനികനഭാ എചനങനിലലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വര്ദനിപനിച  വനിള  ഇന്ഷറന്സയ്  തുകേ  പരമഭാവധനി  കവഗത്തനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

എത്തനിക്കഭാന് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിചലയുലാം കേര്ഷകേര് വനിവനിധ ധനകേഭാരല

സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ള  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പ  ഉളചപചടയുള്ള  എലഭാ

വഭായ്പകേളനികനലള്ള  ജപനി  നടപടനികേളക്കയ്  2017  കമയയ്  31  വചര  ചമഭാറകടഭാറനിയലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   കൃഷനി  ഭവന്  വഴെനി  കൃഷനിക്കഭാരനില്നനിനലാം  അകപക്ഷ  സത്വതീകേരനിചയ്

സലപരനികശഭാധന  നടത്തനി  നഭാശനഷത്തനിചന്റെ  വനിവരവലാം  തുകേയുലാം  തനിടചപടുത്തനി

കൃഷനി  അസനിസന്റെയ്  ഡയറകര്  മുകഖന  ഡയറകര്ക്കയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സനിചന്റെ  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ വര്ദനിപനിച  കേഭാരലലാം

വനിവനിധ  ദൃശല  ശവല  മഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  കേര്ഷകേരനില്  എത്തനിചനിട്ടുണയ്.  2017-18

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 1250  ലക്ഷലാം രൂപ സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് സലാംസഭാന വനിള

ഇന്ഷത്വറന്സനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരനികേയുലാം ചചയ്യുന.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 119

വനിഷവനിനയ് പചക്കറനി വനില പനിടനിചനനിര്ത്തുന്നതനിനയ് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള

50 (1157) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ വനിഷവനിനയ്  പചക്കറനി  വനില പനിടനിചനനിര്ത്തുന്നതനിനയ്  കൃഷനി
വകുപയ് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനഭാചക്കചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിപണനിയനില്  ഇടചപടതുമൂലലാം  പചക്കറനി  വനില  പനിടനിച  നനിര്ത്തഭാന്
കേഴെനിഞകവഭാ;

(സനി) എങനിൽ ഇതനിനഭായനി എത തുകേ ചചലവഭായനിചയന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനിവകുപനിചന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്,  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.
എന്നനിവയുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  2017  ഏപ്രനില്  മഭാസത്തനില്  "വനിഷക്കണനി”
എന്നകപരനില് സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം 1090 പചക്കറനി വനിപണനികേള സലാംഘടനിപനിചനിരുന. ഈ
പദതനി  മുകഖന  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പഴെലാം/പചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങള  നലഭായവനില
നല്കേനി  കനരനിടയ്  സലാംഭരനിചയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഗുണകമനയുലാം,  സുരക്ഷനിതവമഭായ
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള മനിതമഭായ നനിരക്കനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിച. ഓകരഭാ
ജനിലയനിലലാം  അധനികേമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനിയനിനങ്ങള  ഇടനനിലക്കഭാചര
ഒഴെനിവഭാക്കനി  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കനരനിടയ്  സലാംഭരനിചയ്  മറയ്  ജനിലകേളനിചല  വനിഷ
വനിപണനികേളനില്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ഇതനിനുപുറകമ  സലാംസഭാനത്തയ്  ആവശലത്തനിനയ്
ലഭലമലഭാത്ത  പചക്കറനി  ഇനങ്ങള  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കശഖരനിചയ്
വനിഷ വനിപണനികേളനില് ലഭലമഭാക്കനി വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം ചചയ.

(ബനി)  വനിലക്കയറലാം ഒരു പരനിധനിവചര നനിയനനിക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) ലഭലമഭായ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം 70.34432 ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിചല സമഗ കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പദതനി

51 (1158) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനിചല  സമഗകേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  പദതനിയഭായ
കേതനിര്-നയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില് വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് കേഭാലതഭാമസലാം വനകചര്ന്നനിട്ടുകണഭാ; കേതനിര് പദതനിക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി എകപഭാള ലഭലമഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  'കേതനിര്'  എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം കൃഷനി വകുപനില് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
എന്നഭാല് പ്രസസ്തുത പദതനി രഭാഷ്ട്രതീയ കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജനയനില് ഉളചപടുത്തനി
പുതനിയ പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം തയഭാറഭാക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണയ്.  പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഭാലതഭാമസമുചണങനില്
മനനി തലത്തനില് കയഭാഗലാം വനിളനിചയ് കചര്ക്കുന്നതഭാണയ്.

നബഭാര്ഡയ് സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള വഭാടര്ചഷഡയ് പദതനികേള

52 (1159) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നബഭാര്ഡയ്  സഹഭായകത്തഭാചട  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലയനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച വഭാടർചഷഡയ് പദതനികേകളചതഭാചക്കചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴെകഞരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  മഞവയല്  വഭാടർചഷഡയ്  പദതനിക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിരുകന്നഭാ;

(സനി) പദതനിക്കയ് അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നബഭാര്ഡയ്  സഹഭായകത്തഭാചട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലയനിചല  ഓകടരനിചപഭായനില്  നതീര്ത്തട  പദതനി  മണ്ണയ്  പരലകവക്ഷണ  മണ്ണയ്
സലാംരക്ഷണ വകുപയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(ബനി)  കകേഭാടകഞരനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ഉളചപടുന്ന മഞവയല് നതീര്ത്തട
പദതനിക്കയ് ചസകറല് അകലഭാകക്കഷന് പരനിമനിതനിമൂലലാം അനുമതനി ലഭനിചനില.

(സനി)  നബഭാര്ഡയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.  പദതനിയുചട
23-ാം ഘടത്തനില് ടനി പദതനി ഉളചപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണയനിലണയ്.

കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിചതനിനുള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം

53 (1160) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച എത
കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി) ഇതനിചന്റെ ജനിലതനിരനിചള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച 120933 കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ജനിലതനിരനിചള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :
ക്രമ

നമ്പര്
ജനില നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയ കേര്ഷകേരുചട

എണ്ണലാം

1 തനിരുവനനപുരലാം 10392

2 ചകേഭാലലാം 5158

3 പത്തനലാംതനിട 202

4 ആലപ്പുഴെ 24170

5 കകേഭാടയലാം 1202

6 ഇടുക്കനി 8582

7 എറണഭാകുളലാം 7870

8 തൃശ്ശൂര് 9728

9 പഭാലക്കഭാടയ് 7031

10 മലപ്പുറലാം 5604

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 21081

12 വയനഭാടയ് 15367

13 കേണ്ണൂര് 3729

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 817

ആചകേ 120933

കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിചവര്ക്കയ് നല്കുന്ന നഷപരനിഹഭാര തുകേ

54 (1161)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിചവര്ക്കയ്  നല്കുന്ന  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  ഈ  സര്ക്കഭാര്
വരുന്നതനിനുമുമ്പയ്  എതയഭായനിരുനചവന്നയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  തുകേ  എന്നയ്
നനിശ്ചയനിചതഭായനിരുന;

(ബനി) ഈ തുകേ ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
ഓകരഭാ വനിളകേളക്കുലാം നല്കുന്ന നഷപരനിഹഭാര തുകേ എത വതീതമഭാണയ് വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കയ്  25-3-1995-ല് നനിശ്ചയനിച
വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ് നഷപരനിഹഭാര തുകേയഭാണയ് നഭാളനിതുവചര നല്കേനിവന്നനിരുന്നതയ്. ടനി
നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  22-3-2017  മുതല്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനയ് ആവനിഷ്കരനിച പദതനി

55 (1162) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    അനൂപയ് കജക്കബയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനയ് എചനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ്
ഈ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിച നടപഭാക്കനി വരുന്നചതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് എത ചഹകര് സലത്തഭാണയ് പുതുതഭായനി
ചനല്കൃഷനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത  ടണ്  ചനലഭാണയ്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്  പുതുതഭായനി
ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനചത്ത  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷലാം
തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന :

1. സുസനിര  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനലാം: ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ചഹകചറഭാന്നനിനയ് ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട ചചലവനിനഭായനി 1,500 രൂപ
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  180000  ചഹകര്  സലത്തയ്  2700
ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള്ള ഫണയ്: ചനല്കൃഷനി അഭനിമുഖതീ
കേരനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  11
ചനല്കൃഷനി വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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3. പ്രകതലകേ  ചനലനിനങ്ങളുചട  കൃഷനിക്കുള്ള  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം: പ്രകതലകേ
ചനലനിനങ്ങളുചട (ചപഭാക്കഭാളനി, ഞവര, ജതീരകേശഭാല ആന്റെയ് ഗനകേശഭാല,
രക്തശഭാലനി,  മറനിനങ്ങള)  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ചഹകറനിനയ്  10,000  രൂപ
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  1200   ചഹകറനിനയ്  (ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,
എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടയ്, വയനഭാടയ്, കേണ്ണൂര്) 120 ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തന  ചചലവനിനഭായുള്ള  പദതനി:
പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തന  ചചലവനിനഭായനി  ചഹകറനിനയ്
360  രൂപ  ക്രമത്തനില്  (പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ  ഒരു
പഭാടകശഖരത്തനിനയ്)  300  ലക്ഷലാം  രൂപ  83333.3  ചഹകര്
പ്രകദശകത്തയ്ക്കയ് വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

5. ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം    2008:  ഡഭാറഭാ
ബഭാങയ്  വഭാലനി  കഡഷന്-ചകേ.എസയ്.ആര്.ഇ.സനി.-യുചട  സഹകേ
രണകത്തഭാചട പഞഭായത്തുകേളനില് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ഡഭാറഭാബഭാങയ്
ഉപഗഹ  ചനിതങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  വഭാലനികഡറയ്
ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന. 2017-18  വര്ഷലാം
ഇതനിനഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

6. കേരചനല്കൃഷനി  വനികേസനലാം: സലാംസഭാനത്തയ്  കേരചനല്കൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2500  ചഹകര്  സലത്തയ്
(ചഹകറനിനയ്  13,600  രൂപ  സബ്സനിഡനി)  350  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

7. തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനികലയ്ക്കയ്: ഈ വര്ഷലാം ഒരു
ചഹകറനിനയ്  30000  രൂപ  നനിരക്കനില്  പുതുതഭായനി  2957  ചഹകറനിനയ്
(25,000  രൂപ കേര്ഷകേനുലാം  5,000  രൂപ ഭൂ ഉടമയമഭായനി) 887
ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  2016-17  വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനിയ തരനിശുനനില
ചനല്കൃഷനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  രണഭാലാം  വര്ഷ  ധനസഹഭായലാം
(2900 ചഹ.) ചഹകറനിനയ് 7,000 രൂപ (5800 രൂപ കേര്ഷകേനുലാം
1,200  രൂപ  ഭൂ  ഉടമയലാം)  നനിരക്കനില് നല്കുന്നതനിനഭായനി  203
ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അത്തരത്തനില്  ആചകേ  1090  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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8. തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പഞഭായത്തുതല  അവഭാര്ഡയ്:  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
ഏറവലാം  നല  കപ്രഭാജകനിസഭാന  നഗരപ്രകദശ  ചനല്കൃഷനി
എന്നനിവയ്ക്കഭായനി  അവഭാര്ഡയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  50  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

9. ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി  ഇരുപ്പൂ  കൃഷനി  ആക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായുള്ള  ധനസഹഭായലാം:
ചഹകറനിനയ്  10,000  രൂപ ധനസഹഭായ നനിരക്കനില്  1500  ചഹകറനിനയ്
150 ലക്ഷലാം രൂപ ഈ പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

10. നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലാം  കപ്രഭാജകയ്
അടനി  സഭാനത്തനിലള്ള ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം:
ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി  100  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

11. ചനല്വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ചനല്കൃഷനിയനില്  നൂതനഭാശയങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം: ഈ പദതനി നടപനിലഭാ
ക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി 262 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

12. പദതനി  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായുള്ള  ധനസഹഭായലാം:  ഇതനികലയ്ക്കഭായനി 58
ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

13. രജനികസര്ഡയ്  വനിത്തുല്പഭാദന  പദതനി:  ഈ  പദതനി  നടപനി
ലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 120 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പുതുതഭായനി  5746.092
ചഹകര്  സലത്തയ്  ചനല്കൃഷനി  ചചയ്യുകേയുണഭായനി.  കേരചനല്കൃഷനി  2752.092
ചഹകര്, തരനിശുനനില കൃഷനി 2900 ചഹകര്, ഒരുപ്പൂകൃഷനി ഇരുപ്പൂകൃഷനി ആക്കനിയതയ് 94
ചഹകര്.

(സനി)  2016-17-ചല  ഉല്പഭാദനത്തനിചന്റെ  കേണക്കയ്  ഇക്കകണഭാമനികയ്  ആന്റെയ്
സഭാറനിസനികയ് വകുപയ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

വജവ പദതനി എന്ന കപരനില് വനില്ക്കുന്ന പചക്കറനികേള

56 (1163) ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വജവപചക്കറനി എന്ന കപരനില് വനില്ക്കുന്ന പചക്കറനികേള പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്
എചനങനിലലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  അവ  എചനലഭാമഭാചണന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  വനില്ക്കചപടുന്ന  പചക്കറനി  സഭാളുകേള  പരനികശഭാധനഭാ
വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതയ് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് നല കൃഷനി മുറകേള പഭാലനിചയ്
കസറുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേളഭാണയ്  സുരക്ഷനിത  പചക്കറനികേള  എന്ന
കപരനില് ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള വഴെനി വനില്പന നടത്തനി വരുന്നതയ്. കസറനിചല കേഭാര്ഷനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൃഷനി വകുപയ് ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ചചയ്യുന. മഭാതമല സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി ചവളളഭായണനിയനിചല
കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബനില് അയചയ് ഫലലാം പരസലചപടുത്തുനണയ്.

(ബനി)  ചവളളഭായണനിയനിചല കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബനിചല
ഉകദലഭാഗസരുലാം  കൃഷനി  വകുപയ്  ഉകദലഭാഗസരുലാം  പചക്കറനി  സഭാളുകേളനില്നനിനലാം  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചയ് ലഭാബനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി ഫലലാം പരസലചപടുത്തുനണയ്.  ഇതുവഴെനി
കേകമ്പഭാളത്തനിചല പചക്കറനിയുചട ഗുണനനിലവഭാരലാം സലാംബനനിചയ് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
അവകബഭാധലാം ലഭനിക്കുനണയ്.

ഇകന്റെണല് ഓഡനിറയ് വനിഭഭാഗലാം ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാന് നടപടനി

57 (1164) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൃഷനിവകുപനില് വകുപ്പുതല ഇകന്റെണല് ആഡനിറയ് വനിഭഭാഗലാം നനിലവനിലകണഭാ;
ഇചലങനില് ഇക്കഭാരലത്തനിചല നനിലപഭാടയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇകന്റെണല് ആഡനിറയ് വനിഭഭാഗലാം നനിലവനിലചണങനില് അതയ് ഫലപ്രദമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനിചല നനിലപഭാടയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകന്റെണല് ആഡനിറയ് വനിഭഭാഗലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനചവന്നയ്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകുപ്പുതല ഇകന്റെണല് ആഡനിറയ് വനിഭഭാഗലാം നനിലവനിലണയ്.

(ബനി)  ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേളുചട കേതീഴെനില് രണയ് കഭാര്ക്കുലാം ഒരു സൂപ്രണ്ടുലാം വതീതമുള്ള

രണയ് ഓഡനിറയ് ടതീമുലാം ആസഭാന കേഭാരലഭാലയത്തനില് 3 സൂപ്രണ്ടുലാം 8 കഭാര്ക്കുലാം അടങ്ങുന്ന

ഓഡനിറയ് ടതീമുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. ജനിലഭാതലത്തനില് ആഡനിറയ് ടതീലാം അതതു ജനിലയനിചല കൃഷനി

ഭവന്,  കൃഷനി  അസനിസന്റെയ്  ഡയറകറുചട  ഓഫതീസയ്,  കസറയ്  ഫഭാലാം  ആസഭാന

കേഭാരലലയത്തനിചല  ഓഡനിറയ്  ടതീലാം  14  ജനിലകേളനിചല  50-ഓളലാം  ഓഫതീസുകേളനിലമഭാണയ്

ഇകന്റെണല് ഓഡനിറയ് നടത്തുന്നതയ്.
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(സനി)   ജനിലഭാ  തലത്തനില്  ഇകന്റെണല്  ആഡനിറയ്  വനിഭഭാഗലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കൃഷനി  ഡയറകകററനിചല  O  &M  വനിഭഭാഗലാം,  ആഡനിറയ്  വനിഭഭാഗലാം
എന്നനിവ ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേയുലാം  അവ കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്  എന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം
ചചയ്യുനണയ്.

ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള

58 (1165) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :

ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  എചനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ്  കൃഷനി

വകുപയ്  ആസൂതണലാം  ചചയ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്;  ഇതനിലൂചട  എചനലഭാലാം  കനടങ്ങള

വകേവരനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്;

(ബനി)  കകേരളത്തനിനയ്  നഷചപട കേഭാര്ഷനികേ സലാംസഭാരലാം തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നതനിനയ്

ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി  ഏചതലഭാലാം  തരത്തനില്  സഹഭായകേരമഭാകുചമന്നഭാണയ്  കേരുതുന്നതയ്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയനിചല ഘടകേമഭായ കൃഷനി വനികേസനലാം  'സുജലലാം

സുഫലലാം'  എന്ന  കപരനിലഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഇതനിലളചപടുന്ന  പദതനികേള

തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണയ്. 

1. മഭാലനിനല സലാംസരണലാം

2. ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

3. പചക്കറനി വനികേസനലാം

4. ചതങ്ങുകൃഷനി വനികേസനലാം

5. മൂലലവര്ദനവയ്

ഇതനിലൂചട വകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കനടങ്ങള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണയ് :
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(എ) മഭാലനിനല സലാംസരണലാം  :

• മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസയ്,  റൂറല്  കേകമ്പഭാസയ്,  ബകയഭാഗലഭാസയ്
പഭാന്റെയ്  എന്നനിവ  സഭാപനിചയ്  വതീട്ടുവളപനിചലയുലാം  ചപഭാതു
സലങ്ങളനിചലയുലാം വജവമഭാലനിനലങ്ങളുലാം വനിള അവശനിഷങ്ങളുലാം
സലാംസരനിചയ്  വളമഭാക്കനിയുലാം  ഇനനമഭാക്കനിയുലാം  മറയ്  മൂലല
വര്ദനിത ഉല്പന്നമഭാക്കനിയുലാം മഭാറനി കൃഷനിക്കഭായനി ഉപകയഭാ
ഗനിക്കുന.

• നഗരങ്ങളനിചല  ഗഭാര്ഹനികേ  അവശനിഷങ്ങള  സലാംസരനിചയ്
ഉണഭാക്കുന്ന വജവ വളങ്ങളുലാം അടുക്കളയനില് നനിനള്ള
മലനിനജലവലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  മനിനനി  കപഭാളനിഹഇസുകേളനില്  പചക്കറനി
കൃഷനി കപ്രത്സഭാഹനിപനിക്കുന.

(ബനി) ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം  :

• ചനല്കൃഷനിയുചട  വനിസതീര്ണ്ണലാം  നനിലവനിലള്ള  2  ലക്ഷലാം
ചഹകറനില് നനിനലാം  3  ലക്ഷലാം ചഹകറഭായനി  ഉയര്ത്തുകേ,
ഇതനിനഭായനി  നനിലവനിലള്ള ചനല്പഭാടങ്ങളനില് കൃഷനിയനിറ
ക്കുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  തരനിശുനനിലങ്ങള,  കേരനനിലങ്ങള
എന്നനിവയനില് പരമഭാവധനി കൃഷനിയനിറക്കുകേ.

• പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചടയുലാം പരമ്പരഭാഗത ചനലനിനങ്ങളുചടയുലാം
കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ. 

• കുടനഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ് എന്നതീ പ്രകദശങ്ങളനില്
ചനലനിനഭായനി  പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല രൂപതീകേരനിചയ്
പരമഭാവധനി  ഉല്പഭാദനവലാം  ചമചചപട  വനിപണന സഇകേരലവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• ചനല്വര്ഷത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കുടനികേചള  ചനല്കൃഷനിയുമഭായനി
പരനിചയചപടുത്തനി  വരുലാംതലമുറയനില്  കൃഷനികയഭാടുള്ള
ആഭനിമുഖലലാം വളര്ത്തനിചയടുക്കുകേ.

(സനി) പചക്കറനി വനികേസനലാം  :

• വതീട്ടുവളപനിചല  കൃഷനി,  സ്കൂള,  പചക്കറനി  കൃഷനി,  വനിവനിധ
സഭാപനങ്ങളനിചല  കൃഷനി,  തരനിശുനനില  കൃഷനി  എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കനി  പചക്കറനി  കൃഷനിയനില്  ചപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തകേ. 



128       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  2, 2017

• പചക്കറനികൃഷനിക്കയ് അനുകയഭാജലമഭായ പ്രകദശങ്ങചള കേചണത്തനി
അവനിചട  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേളഭായനി  തരലാംതനിരനിചയ്
വഭായ്പഭാ  സഇകേരലലാം,  കമല്ത്തരലാം  വനിത്തയ്,  മറയ്  ഉല്പഭാദ
കനഭാപഭാധനികേള,  യനവല്ക്കരണലാം എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കനി
നല കേഭാര്ഷനികേമുറകേള  അവലലാംബനിചയ്  കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മ
യനിലൂചട  സുരക്ഷനിത  പചക്കറനികേളുചട  പരമഭാവധനി  ഉല്പഭാദനലാം
വകേവരനിക്കുകേ. 

• ഉല്പന്നങ്ങളുചട  സലാംഭരണവലാം  വനിപണനവലാം  ശക്തമഭാക്കനി
പുതുമ  നഷചപടഭാചത  അവ  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്നനിനലാം
വനിപണനിയനികലയ്ക്കയ്  എത്തനിചയ്  കേര്ഷകേനയ്  മനികേച  വരുമഭാനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

(ഡനി) ചതങ്ങയ് കൃഷനി വനികേസനലാം  :

• ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുള്ള ചതങ്ങനിന്കതഭാടങ്ങളുചട സമഗ
വനികേസനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ. 

• ഒരു പ്രകദശചത്ത പ്രഭായഭാധനികേലലാം വന്നതുലാം കരഭാഗബഭാധനിതവലാം
ഉല്പഭാദന ക്ഷമതയനിലഭാത്തതുമഭായ ചതങ്ങുകേള മുറനിച
മഭാറനി  അവനിചട  ശഭാസതീയമഭായ രതീതനിയനില് ഉല്പഭാദന
ക്ഷമതയുള്ള കുറനിയ/സങരയനിനലാം  ചതങ്ങനിന്വതകേള
നട്ടുപനിടനിപനിചയ്  ഉല്പഭാദന വര്ദനവയ്  വകേവരനിക്കുന്ന
തനികനഭാചടഭാപലാം വനിളചവടുപയ് അനഭായഭാസകേരമഭാക്കുകേ. 

• മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളഭായ നതീര,  ശുദമഭായ ചതങ്ങനിന്
കേള്ളയ്  എന്നനിവയ്ക്കയ്  മനികേച  വനിപണനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി
കൃഷനിക്കഭാരചന്റെ വരുമഭാനലാം ചമചചപടുത്തുകേ.

• ചതങ്ങനിനയ്  രൂക്ഷമഭായ  നഭാശനഷലാം  വരുത്തുന്ന
ചകേഭാമ്പന്ചചലനി എന്ന  കേതീടങ്ങചളയുലാം  ഓലചതീയല്,
മണചതീയല് തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങചളയുലാം ഫലപ്രദമഭായനി
നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് കേലഭാമ്പയനിന് സലാംഘടനിപനിക്കുകേ. 

(ഇ) മൂലല വര്ദനവയ്  :

കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  മൂലല  വര്ദനവനിലൂചട
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ചമചചപട വരുമഭാനലാം,  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്
കൂടുതല്  ഡനിമഭാന്റെയ്,  സതീകറഭാ  കവകസജയ്,  കേഭാര്ഷനികേ
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കമഖലയനില്  കൂടുതല്  ചതഭാഴെനില്  അവസരങ്ങള,  കൂടുതല്
ആളക്കഭാചര പ്രകതലകേനിചയ് ചചറുപക്കഭാചര ഈ കമഖല
യനികലയ്ക്കയ് ആകേര്ഷനിക്കല്, കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളുചട
മൂലലവര്ദനിത വസ്തുക്കള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനില്
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നൂതന  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേ
എന്നനിവ ലക്ഷലമനിടുന. 

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേഭാധനിഷനിതമഭായ ഒരു സലാംസഭാരമഭാണയ് കകേരളത്തനില് നനിലനനിന്നനിരുന്നതയ്.
വലഭാവസഭായനികേ  വളര്ച,  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിചല  ചതഭാഴെനിലഭാളനിക്ഷഭാമലാം,  വര്ദനിച
കൂലനിചചലവയ്,  ഉത്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട  വനില  വര്ദനവയ്  എന്നനിവ  മൂലമുണഭാകുന്ന
കൃഷനിചചലവനിചല ആചകേ വര്ദനവയ്,  ആനുപഭാതനികേമഭായനി ഉയരഭാത്ത ഉത്പന്നവനില,
ആധുനനികേ  കൃഷനി  രതീതനികേള  അവലലാംബനിക്കുന്നതനിലണഭായ  അലലാംഭഭാവലാം  എന്നനിവ  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലചയ  അനഭാകേര്ഷകേമഭാക്കനി.  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്  അടനിസഭാന  വനിളകേളുചട
വനികേസനലാം, കൃഷനി/തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളുചട പദതനികേളുമഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിചയ്
വജവ  രതീതനിക്കയ്  പ്രഭാമുഖലലാം  ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളുചട  മൂലല  വര്ദനവനിനുലാം  പ്രകതലകേലാം  ഊന്നല്  നല്കുയ്ന.
ഇപ്രകേഭാരലാം  കൃഷനി  ഒകര  സമയലാം  ലഭാഭകേരവലാം  അനസുള്ളതുമഭായ  ഒരു  ചതഭാഴെനില്
കമഖലയഭാചണന്നയ്  ജനങ്ങചള കബഭാദലചപടുത്തുവഭാനുലാം കൂടുതല് കപചര ഈ കമഖലയനികലയ്ക്കയ്
കേടനവരഭാന് കപ്രരനിപനിക്കഭാനുലാം ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി സഹഭായകേരമഭാകുലാം.

കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജയ്

59 (1166) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എസയ്.  സത്വഭാമനിനഭാഥന് റനിസര്ചയ്  ഫഇകണഷചന്റെ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
കുടനഭാടയ്  പഭാടകശഖരങ്ങളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  75%  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാചട
നടപനിലഭാക്കനിയ കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജയ് ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര,  സലാംസഭാന  സർക്കഭാരുകേൾ  അനുവദനിച  തുകേ
എതയഭാണയ് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജയ് പ്രകേഭാരലാം ഏചതലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നതയ്;  അവയനില് ഏചതലഭാലാം  നടപനിലഭാക്കനി;  ഓകരഭാന്നനിനുലാം അനുവദനിച
തുകേയുലാം ചചലവഭായ തുകേയുലാം എതയഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയുചട  നനിര്വഹണ  ഏജന്സനി  ആരഭായനിരുന;  പഭാകക്കജയ്
നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം കുടനഭാടനില് ചനല്കൃഷനി എതശതമഭാനലാം വര്ദനിചനിട്ടുണയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

194/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)   കുടനഭാടയ്  പഭാടകശഖരങ്ങളുചട  വനികേസനത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
മറ്റുമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  കുടനഭാടയ്  പഭാകക്കജയ്,  കൃഷനി  അനുബന  കമഖലകേള,
ജലകസചന  വകുപയ്  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലൂചടയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതയ്.  ഇതനില്  കൃഷനി  വകുപ്പുവഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജനില് ഉളചപടുത്തനി കൃഷനി വകുപയ്
മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  പദതനികേളനിലൂചടയുലാം  സലാംസഭാന
പദതനികേളനിലൂചടയുലാം സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

കകേന്ദ്ര പദതനികേള അനുവദനിച തുകേ (ലക്ഷലാം
രൂപയനില്)

ആര്.ചകേ.വനി.വവ.  സതീഡയ്  വനികലജയ്  പദതനി,
ആത,  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്
പദതനി,  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന്  അവഭാര്ഡയ്
പദതനി

8564.12

സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള അനുവദനിച തുകേ (ലക്ഷലാം
രൂപയനില്)

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ പദതനി, സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത 
പദതനി, ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്. പദതനികേള

360.79

(ബനി)  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(സനി)  പഭാകക്കജനില് ഉളചപട കമല് പരഭാമര്ശനിച പദതനികേളുചട നനിര്വഹണ
ഏജന്സനി  കൃഷനി  വകുപഭായനിരുന.  കുടനഭാടയ്  പഭാകക്കജയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഓണഭാട്ടുകേര
കമഖലയഭായ ഹരനിപഭാടയ്,  ചഭാരുമൂടയ്,  മഭാകവലനിക്കര, കേഭായലാംകുളലാം എന്നതീ പ്രകദശങ്ങളനില്
1143  ചഹകര്  സലത്തയ്  തരനിശുനനിലങ്ങള  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി.  റഭാണനി  ചനിത്തനിര
കേഭായലകേളനിചല  500  ചഹകര് കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി.  കുടനഭാടയ്  പഭാകക്കജയ്  ആരലാംഭനിച
2009-10 വര്ഷത്തനില് 35523 ചഹകറനിലഭായനിരുന്ന പുഞകൃഷനി 36630 ചഹകറഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് സഭാധനിച. ഇപ്രകേഭാരലാം കൃഷനി ചചയ്യുന്ന വനിസ്തൃതനിയനില് 10 ശതമഭാനലാം
വര്ദനവണഭായനിട്ടുണയ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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പചക്കറനി കൃഷനിയനില് സത്വയലാംപരലഭാപത

60 (1167) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പചക്കറനി കൃഷനിയനില് സലാംസഭാനചത്ത സത്വയലാംപരലഭാപമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
എചനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിനയ് പചക്കറനി കൃഷനി എത വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് കേഴെനിഞ;
മുന്വര്ഷങ്ങളുമഭായനി ഒരു തഭാരതമല പഠനലാം നടത്തനി വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വജവ പചക്കറനി സലാംസഭാനചത്ത ജനങ്ങളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കൃഷനിഭവന് അടനിസഭാനത്തനില് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സത്വയലാംപരലഭാപത  വകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2017-18-ല് കൃഷനി വകുപയ്  സമഗ പചക്കറനി വനികേസന പദതനിക്കഭായനി  85  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന :

1. വതീട്ടുവളപനിചല പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

2. മട്ടുപഭാവയ് കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

3. പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  പരനിശതീലനലാം,  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,
പ്രചരണലാം തുടങ്ങനിയവ

4. ജനിലഭാ കസറുകേളുചട വനികേസനലാം

5. കഗഡഡയ് കസറുകേളുചട വനികേസനലാം

6. പുതനിയ കബഭാക്കയ് തല നഴറനികേള സഭാപനിക്കല്

7. സൂക്ഷ്മ ജലകസചനവലാം, ജലകസചനലാം വഴെനിയുള്ള വളപ്രകയഭാഗവലാം

8. പചക്കറനി സലാംഭരണത്തനിനുള്ള ശതീതതീകേരണ അറകേളുചട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

9. പചക്കറനി കൃഷനിക്കുകവണനി 'മനിനനി-കപഭാളതീഹഇസയ്'-കേളുചട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

10. 'ചവജനിറബനിള ചപ്രഭാഡമ്പ്യൂസര് കേമ്പനനികേള' സഭാപനിക്കല്

11. കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് 'ബകയഭാ-കേണ്കട്രെഭാള ഏജന്റെയ്' നനിര്മ്മേഭാണലാം

12. മണ്ണനിചന  ഫലപുഷനിചപടുത്തുന്ന  കുമ്മേഭായലാം,  കഡഭാകളഭാവമറയ്,
സൂക്ഷ്മ മൂലകേങ്ങള എന്നനിവയുചട വനിതരണലാം
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13. കസറുകേള  മുകഖന  ചചറുകേനിട  മൂലലവര്ദനിത  യൂണനിറ്റുകേളുചട
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം.

വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ. വഴെനി 6 കകേഭാടനി രൂപയുചട തഭാചഴെപറയുന്ന
വനിവനിധ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

• പഭാര്ടനിസനികപററനി ഗലഭാരന്റെനി സനിസലാം മുകഖനയുള്ള വജവ
പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

• ഗുണമകമനയുള്ള പചക്കറനിവത്തകേള വനിതരണലാം ചചയ്യുകേ 

• പചക്കറനി,  വഭാഴെ എന്നനിവയള്ള ഇന്ഷറന്സയ് പരനിരക്ഷ
സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം
മൂലമുണഭാകുന്ന വനിളനഭാശത്തനിനയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം
ചചയ്യുകേ

• വഭായപഭാ തനിരനിചടവയ് ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 2 ശതമഭാനലാം
പലനിശ സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുകേ

• പചക്കറനി  കൃഷനിയനിചല  നൂതന സഭാകങതനികേ വനിദലകേള
വലഭാപനിപനിക്കുകേ

• വതീടുകേളനില്  പചക്കറനികൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  'കഗഭാബഭാഗയ്'  പദതനിയുലാം,  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിചല
വതീടുകേളനില്  'ഹരനിതനഗരനി'  എന്ന  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. 

(ബനി)  

വര്ഷലാം ഉല്പഭാദനലാം (ലക്ഷലാം ചമട്രെനികേയ് ടണ്)

2014-15 5.98

2015-16 6.28

2016-17 7.25

(മൂന്നഭാലാം വനിളയുചട വനിളചവടുപയ് പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില)

വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട  കനതൃതത്വത്തനില്  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള
പചക്കറനി  കൃഷനി മുന് വര്ഷകത്തക്കഭാള  10  ശതമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
വതീട്ടുവളപനിചല  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന  പദതനിയനില്  1800-ഓളലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള മുന് വര്ഷകത്തക്കഭാള വര്ദനിക്കുകേയുലാം ഏകേകദശലാം 300 ടകണ്ണഭാളലാം
ഉല്പ ഭാദനലാം കൂടുകേയുലാം ചചയ. സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന് മുഖഭാനനിരലാം ഇടുക്കനി
ജനിലയനില്  2000  ചഹകര് പ്രകദശത്തയ് ശതീതകേഭാല പചക്കറനി കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കഭാന്
കേഴെനിഞ.
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(സനി)  നല കൃഷനിമുറകേള (ജനി.എ.പനി.) പഭാലനിചചകേഭാണയ് സുരക്ഷനിതമഭായ പഴെലാം-
പചക്കറനികേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  407  കസറുകേള രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച.  ഇത്തരത്തനില് സുരക്ഷനിതമഭായ പഴെലാം-പചക്കറനികേള ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന്
നല്കേനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കലഭാകഗഭായനില്  "കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേയ്  എന്ന  കലബലനില്  കൃഷനി  വകുപയ്
വനിപണനലാം നടത്തനിവരുന. ഇതനിനഭായനി ഒരു ചഹകറനിനയ് 3,000 രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി. കേര്ഷകേരുചട കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് തചന്ന വജവവളലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1622
റൂറല്  കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറ്റുലാം  1352  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസയ്  യൂണനിറ്റുലാം  നനിര്മ്മേനിച.   റൂറല്
കേകമ്പഭാസയ് യൂണനിറയ് ഒന്നനിനയ് 5000 രൂപ വതീതവലാം മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസയ് യൂണനിറനിനയ് 7,500 രൂപ
വതീതവലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി.  വജവപചക്കറനി  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലമഭായനി  66  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  സഭാപനിച.  വനിഷരഹനിത
പഴെലാം-പചക്കറനികേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് കസറുകേള രൂപതീകേരനിചയ് നല കൃഷനി മുറകേള
പഭാലനിച കൃഷനി ചചയ വനിഷരഹനിതവലാം,  വജവവളലാം മഭാതലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് ഉല്പഭാദനി
പനിക്കുന്നതുമഭായ  പഴെങ്ങളുലാം  പചക്കറനികേളുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരളത്തനിചല എലഭാ ജനിലകേളനികലയുലാം ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള വഴെനി നല കൃഷനി മുറകേള
പഭാലനിക്കുന്ന  കസറുകേളനിചല  വജവ  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങള
കശഖരനിചയ് വനില്പന നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത വജവ കൃഷനി നടത്തുന്ന കേര്ഷകേരനില്
നനിനലാം പചക്കറനികേള സലാംഭരനിചയ് കഗഡനിലാംഗയ്,  പഭാക്കനിലാംഗയ് നടത്തനി നഗരസഭകേളനിലലാം,
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലമുള്ള  റസനിഡന്റെയ്സയ്  അകസഭാസനികയഷന്  മുകഖന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
വനില്പന  നടത്തുന്നതനിനയ്  18  കസറുകേളക്കയ്  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി.  ടനി രതീതനിയനില് കൃഷനി ചചയ്യുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള  "കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ്” എന്ന
കലബലനില് ജനി.എ.പനി. സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുകൂടനി ഇകക്കഭാകഷഭാപയ് മുഖഭാനരലാം വനില്പന
നടത്തുന്നതനിനയ്  കേനികലഭായ്ക്കയ്  5  രൂപ  നനിരക്കനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കപ്രഭാത്സഭാഹന  തുകേ
(ഇന്ചസന്റെതീവയ്)  നല്കേനിവരുന.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പദതനിയഭായ  പരമ്പരഭാഗത
കൃഷനി വനികേഭാസയ്  കയഭാജന പദതനിയനില്  50  ഏക്കര് വതീതമുള്ള  119  കസറുകേള രൂപതീകേരനിചയ്
കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കേനിവരുന.

പരമ്പരഭാഗത ചനല്കൃഷനി സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി പദതനി

61 (1168) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  ചനല്കൃഷനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇതനിനഭായനി എചനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് പരമ്പരഭാഗത ചനല്കൃഷനിയുചട വനിസ്തൃതനി
എതകത്തഭാളലാം വര്ദനിചചവന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില് അനലലാംനനിനചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന പരമ്പരഭാഗത ചനല്കൃഷനി
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ആയതനിചന്റെ  വനിസതീര്ണ്ണലാം  പരമഭാവധനി  വര്ദനിപനിചയ്  ഉല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  "പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട
വനികേസനലാം”  എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 2017-18  വര്ഷലാം പരമ്പരഭാഗത
ചനലനിനങ്ങളുചട  (ചപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര,  ജതീരകേശഭാല ആന്റെയ് ഗനകേശഭാല,  രക്തശഭാലനി
മറനിനങ്ങള) വനികേസനത്തനിനഭായനി ചഹകറനിനയ് 10,000 രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
1200  ചഹകറനിനയ്  (ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്)
120  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിനുലാംപുറചമ  വയനഭാടയ്
പഭാകക്കജയ്  പദതനിയനില്  പരമ്പരഭാഗത  ചനല്വനിത്തുകേളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വയനഭാടയ്
ജനിലയ്ക്കയ് പ്രകതലകേ പദതനി ആസൂതണലാം ചചയ്തയ് ഈ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) പരമ്പരഭാഗത ചനല്കൃഷനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി പരമ്പരഭാഗത ചനലനിനങ്ങളുചട
വനിത്തയ് ബഭാങയ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് 300 ലക്ഷലാം രൂപയുചട ഒരു പദതനിക്കയ് G.O.(Rt.)
No.163/2017/Agri. Dated 17-2-2017 പ്രകേഭാരലാം 2016-17-ല് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാചത സവനികശഷ ഇനങ്ങള ഉളചപചടയുള്ള അരനിയുചട പ്രഭാകദശനികേ സലാംസരണത്തനിനഭായനി
മനിനനി  വറസയ്  മനില്ലുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  300  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനി
ഉളചപടുന്ന  വറസയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  കപ്രഭാഗഭാലാം  2017-18  എന്ന  പദതനിക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് 888.57 ചഹകര് സലത്തയ് പരമ്പരഭാഗത
ചനലനിനങ്ങളഭായ  ചപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര,  ജതീരകേശഭാല  &  ഗനകേശഭാല,  രക്തശഭാലനി
എന്നനിവയുചട കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കഭാന് സഭാധനിച.

പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് അകഗഭാ ബസഭാറുകേള

62 (1169) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  എവനിചടചയലഭാലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിചചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല കേടമ്പഴെനിപുറത്തുലാം ശതീകൃഷ്ണപുരത്തുലാം
അമ്പലപഭാറയനിലലാം  അകഗഭാബസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  ഒരു  അകഗഭാ  സൂപര്  ബസഭാര്  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  RKVY
പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി കപ്രഭാജകയ് ചപ്രഭാകപഭാസല് കകേരള അകഗഭാ ഇന്ഡസ്ട്രേതീസയ്
കകേഭാര്പകറഷന് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. ആയതയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരനികേയഭാണയ്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേര്ഷകേര്ക്കയ് കപ്രഭാവനിഡന്റെയ് ഫണയ്

63 (1170) ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  സർക്കഭാർ  ഫഭാമുകേളനിചല  സനിരലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേൾക്കയ്
കപ്രഭാവനിഡന്റെയ്  ഫണയ്  ആനുകൂലലലാം  എങ്ങചനയഭാണയ്  നൽകുന്നതയ്;  ആരഭാണയ്  ഈ  ഫണനിചന്റെ
കേകസഭാഡനിയൻ;  ഫണയ് എവനിചടയഭാണയ് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്;  ചമഭാത്തലാം ഈ ഫണനിൽ
എത രൂപയുണയ്;  എത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേൾ  അലാംഗങ്ങളഭായുണയ്;  എത രൂപ  പലനിശ
നൽകുന;  എത തുകേ വചര കലഭാൺ കേനിട്ടുലാം;  എചനഭാചക്കയഭാണയ് മഭാറഭാനുകൂലലങ്ങൾ;
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേൾക്കയ് പങഭാളനിത്ത ചപൻഷൻ നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലങനിൽ അതനിനയ്
കേഭാണണചമനഭാണയ് ;

(ബനി)  ഇകത മഭാതൃകേയനിൽ  കേർഷകേർക്കയ് കപ്രഭാവനിഡന്റെയ്  ഫണയ്  നടപഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക  ചചകയണതുണയ്;  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാറനിചന്റെ  അനുവഭാദലാം
വഭാകങ്ങണതുകണഭാ;  ഇതനിചനപറനി പഠനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  ;  ഇതയ്  സർക്കഭാരനിനയ്
വരുമഭാനലാം ആകുലാം എന്നയ് പ്രതതീഷനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1-9-1987-ചല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)നമ്പര്202/1987/എ.ഡനി.  എന്ന  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപനിചല  ഫഭാമുകേളനിചല
സനിരലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ഒരു  കപ്രഭാവനിഡന്റെയ്  ഫണയ്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേഭാര്ഷനികേ
വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപയ്  ഡയറകറഭാണയ്  ഈ  കപ്രഭാവനിഡന്റെയ്  ഫണനിചന്റെ
കേകസഭാഡനിയന്.  സര്ക്കഭാര്  ഖജനഭാവനികലക്കഭാണയ്  ഫണയ്  അടയന്നതയ്.  (ശതീര്ഷകേലാം
8009-01-101-89)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് തുകേ പനിന്വലനിക്കലലാം വരനിസലാംഖല ഒടുക്കലലാം,
തനിരനിചടവലാം നടക്കുന്നതനിനഭാല് ഫണനിചല ആചകേ തുകേ കൃതലമഭായനി എതയഭാചണന്നയ്
പറയഭാനഭാകേനില. 1800-ഓളലാം സനിരലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള ഫണനില് അലാംഗങ്ങളഭായുണയ്.
8.7 ശതമഭാനലാം  പലനിശയഭാണയ്  കലബര്  കപ്രഭാവനിഡന്റെയ്  ഫണനിനയ്  ഇകപഭാള  നല്കേനി
വരുന്നതയ്.  നതീക്കനിയനിരനിപ്പുതുകേയുചട  3/4  ശതമഭാനലാം കലഭാണഭായനി എടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
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കലബര് കപ്രഭാവനിഡന്റെയ് ഫണനില് നനിനലാം മറയ് ആനുകൂലലങ്ങളക്കയ് അര്ഹതയനില. ''The
Agriculture and Farm Workers Pension Rule'' പ്രകേഭാരലാം ചപന്ഷന് ലഭനിചനിരുന്ന
കൃഷനി വകുപനിചല സനിരലാം ഫഭാലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് 1-4-2013-നയ് കശഷലാം തുടര്നലാം
ടനി  ചടങ്ങള  തചന്നയഭാണയ്  ബഭാധകേമഭാവകേ.  എന്നഭാല്  1-4-2013-നയ്  കശഷലാം  ചപ്രഭാകമഭാഷന്
മുകഖന  സനിരലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ഒഴെനിവനികലക്കയ്  നനിയമനിതരഭായവര്ക്കയ്  കദശതീയ
ചപന്ഷന് പദതനിയഭാണയ് ബഭാധകേമഭാവകേ.

(ബനി)  നനിലവനില്  പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല്  കേര്ഷകേകക്ഷമ  കബഭാര് ഡയ്
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനി

64 (1171) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് എത ചഹകര് സലത്തയ് ചനല്കൃഷനി ചചയവരുനണയ്;

(ബനി)  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിച
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളചതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇക്കകണഭാമനികയ്  &  സഭാറനിസനികയ് വകുപനിചന്റെ കേണക്കയ് പ്രകേഭാരലാം  2015-16
വര്ഷലാം 1.96870 ലക്ഷലാം ചഹകര് സലത്തയ് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുകേയുണഭായനി. എന്നഭാല്
2016-17 വര്ഷചത്ത കേണക്കയ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി മലയഭാള വര്ഷലാം 1192 ചനിങ്ങലാം 1 മുതല്
1193  ചനിങ്ങലാം  1  വചര  ചനലനിചന്റെ  വര്ഷമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചയ്  ഊര്ജനിത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷലാം  ചുവചട  കചര്ത്തനിട്ടുള്ള
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള്ള ഫണയ്.

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള്ള പദതനി

5. ചനല്വയലകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം 2008  ഡഭാറഭാബഭാങയ് വഭാലനികഡഷന്
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6. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനമ്പര്

7. തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി

8. തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പഞഭായത്തുതല
അവഭാര്ഡയ്.

9. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലക്കഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം

10. നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലാം കപ്രഭാജകടനി
സഭാനത്തനിലള്ള ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം

11. ചനല്വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ചനല്  കൃഷനിയനില്  നൂതനഭാശയങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം

12. പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം

13. രജനികസ്ട്രേ ഡയ് വനിത്തുല്പഭാദന പദതനി.

വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലള്ള കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ഓഫതീസുകേള

65 (1172) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനഭാപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില് കൃഷനിവകുപനിനു
കേതീഴെനിലള്ള ഓഫതീസുകേളുചട വനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി) നനിലവനിലള്ള തസനികേകേളനില് ഏചതലഭാലാം ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുനണയ്; വനിശദ
വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. കൃഷനി അസനിസന്റെയ് ഡയറകറുചട ഓഫതീസയ്, വഭാമനപുരലാം.

2. കൃഷനി ഭവന്, കേലറ.

3. കൃഷനി ഭവന്, നനനികയഭാടയ്.

4. കൃഷനി ഭവന്, ചനലനഭാടയ്.

5. കൃഷനി ഭവന്, പഭാകങ്ങഭാടയ്.

6. കൃഷനി ഭവന്, ചപരനിങ്ങമല.

7. കൃഷനി ഭവന്, പുലമ്പഭാറ.
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8. കൃഷനി ഭവന്, വഭാമനപുരലാം.

9. ബനഭാന നഴറനി, ചപരനിങ്ങമല.

10. കൃഷനി ഭവന്, പനവൂര്.

11. കൃഷനി ഭവന്, ആനഭാടയ്.

12. ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടലാം, ചപരനിങ്ങമല.

(ബനി) 1. കൃഷനി ഭവന്, പുലമ്പഭാറ – പഭാര്ടയ് വടലാം സത്വതീപര് - 1

2. ബനഭാന നഴറനി, ചപരനിങ്ങമല –  വഭാചയ്മഭാന്- 1

ഓഫതീസയ് അറന്ഡന്റെയ് - 1

3. ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടലാം, ചപരനിങ്ങമല – വഭാചയ്മഭാന് - 1

ചനല്കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി

66 (1173) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചനല്കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി നനിലവനിലള്ള
പദതനികേളനിന്കമല് സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എചനലഭാലാം;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് കൂടുതലഭായനി എത ഏക്കര് സലത്തയ് ചനല്കൃഷനി
നടത്തനി ; ഇതനിചന്റെ ഫലമഭായനി ഉല്പഭാദനലാം എത വര്ദനിച ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  അരനിയുചട  കേഭാരലത്തനില്  സത്വയലാംപരലപത  വകേവരനിയന്നതനിനഭായനി  വലക്തമഭായ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ചുവചട കചര്ത്തുചകേഭാള്ളുന:

1. 2017-18 വര്ഷലാം  പരമ്പരഭാഗത  ചനലനിനങ്ങളുചട  (ചപഭാക്കഭാളനി,
ഞവര,  ജതീരകേശഭാല  &  ഗനകേശഭാല,  രക്തശഭാലനി,  മറനിനങ്ങള)
വനികേസനത്തനിനഭായനി നനിലവനിലള്ള പദതനി പ്രകേഭാരലാം ചഹകറനിനയ്
10,000  രൂപ സബ്സനി ഡനി  നനിരക്കനില്  1200  ചഹകറനിനയ്  (ആലപ്പുഴെ,
തൃശ്ശുര്, എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടയ്, വയനഭാടയ്, കേണ്ണൂര്) 120 ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ വയനഭാടയ്  പഭാകക്കജയ്
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പദതനിയനില്  പരമ്പരഭാഗത  ചനല്വനിത്തുകേളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
വയനഭാടയ്  ജനിലയ്ക്കയ്  പ്രകതലകേ  പദതനിയുലാം  ആസൂതണലാം  ചചയ്യുനണയ്.
മഭാതവമല  സവനികശഷ  ഇനങ്ങള  ഉളചപചടയുള്ള  അരനിയുചട
പ്രഭാകദശനികേ  സലാംസരണത്തനിനഭായനി  മനിനനി  വറസയ്  മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  300  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്. കൂടഭാചത കബഭാക്കയ് തലത്തനില് പഭാടകശഖരങ്ങചള
സലാംകയഭാജനിപനിച  ചകേഭാണയ്  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി
1200 ലക്ഷലാം രൂപയുചട പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

2. തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനികലക്കയ് ഈ വര്ഷലാം
ഒരു ചഹകറനിനയ്  30,000  രൂപഭാ  നനിരക്കനില് പുതുതഭായനി  2957
ചഹകറനിനയ്  (25,000  രൂപ കേര്ഷകേനുലാം  5,000  രൂപ ഭൂ ഉടമയമഭായനി)
887  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  2016-17  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  തരനിശുനനില
ചനല്കൃഷനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  രണഭാലാം  വര്ഷ  ധനസഹഭായലാം
(2900 ചഹ.) ചഹകറനിനയ് 7,000 രൂപ (5,800 രൂപ കേര്ഷകേനുലാം
1,200  രൂപ  ഭൂഉടമയലാം)  നനിരക്കനില്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  203
ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അത്തരത്തനില്  ആചകേ  1090  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുലാംപുറചമ തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഞഭായത്തയ്  തല  അവഭാര്ഡയ്
(ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ഏറവലാം  നല  കപ്രഭാജകടനിസഭാന
നഗരപ്രകദശ  ചനല്കൃഷനി  എന്നനിവയ്ക്കഭായനി)  നല്കുന്നതനിനയ്  50
ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

3. സലാംസഭാനത്തയ്  കേരചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2500  ചഹകര്  സലത്തയ്  (ചഹകറനിനയ്  13,600  രൂപ  സബ്സനി ഡനി)
350 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്  തരനിശഭായനി  കേനിടന്ന  14130  ഏക്കര്
സലത്തയ്  പുതുതഭായനി  ചനല്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനി.  2016-17-ചല  ഉല്പഭാദനത്തനിചന്റെ
കേണക്കയ് ഇക്കകണഭാമനികയ് & സഭാറനിസനികയ് വകുപയ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

(സനി) അരനിയുചട കേഭാരലത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിനയ് ആവശലമഭായ അതയുലാം അരനി
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഉല്പഭാദനിപനിചയ് സത്വയലാംപരലഭാപതയനിചലത്തുകേ വളചര പ്രയഭാസമഭായനിരനിക്കുലാം.
എന്നഭാല്  ചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിചചകേഭാണ്ടുലാം,  തരനിശുകേനിടക്കുന്ന  ചനല്  വയലകേള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനിയുലാം  ഒരുപ്പൂകൃഷനി  ഇരുപ്പൂ  ആക്കനിയുലാം,  ചനലനിചന്റെ
ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിചചകേഭാണ്ടുലാം  ഇന്നചത്ത  ഉല്പഭാദനലാം  ഇരടനിചയങനിലലാം   ആക്കഭാനഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്. അരനിയുചട കേഭാരലത്തനില് സത്വയലാംപരലഭാപത വകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:
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1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:

ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ചഹകചറഭാന്നനിനയ് ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട
ചചലവനിനഭായനി  1,500  രൂപ  സബ്സനി ഡനി  നനിരക്കനില്  180000
ചഹകര് സലകത്തക്കയ് 2,700 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള്ള ഫണയ്:

ചനല്കൃഷനി  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  11  ചനല്കൃഷനി  വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കഭായനി
150 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കേ കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം:

പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട  (ചപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര,  ജതീരകേശഭാല  &
ഗനകേശഭാല, രക്തശഭാലനി,  മറനിനങ്ങള) വനികേസനത്തനിനഭായനി ചഹകറനിനയ്
10,000  രൂപ  സബ്സനി ഡനി  നനിരക്കനില്  1200  ചഹകറനിനയ്  (ആലപ്പുഴെ,
തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടയ്, വയനഭാടയ്, കേണ്ണൂര്) 120 ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള്ള പദതനി:

പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തന  ചചലവനിനഭായനി  ചഹകറനിനയ്
360 രൂപ  ക്രമത്തനില്  (പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ  ഒരു  പഭാട
കശഖരത്തനിനയ്)  300 ലക്ഷലാം  രൂപ  83333.3 ചഹകര്  പ്രകദശകത്തക്കയ്
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

5. ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം   2008:

ഡഭാറഭാ വഭാലനികഡഷന് ചകേ.എസയ്.ആര്.ഇ.സനി.-യുചട സഹകേരണ
കത്തഭാചട പഞഭായത്തുകേളനില്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഡഭാറഭാബഭാങയ്
ഉപഗഹ ചനിതങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനില് വഭാലനികഡറയ് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സത്വതീകേരനിചവരുന.  2017-18  വര്ഷലാം  ഇതനിനഭായനി
50 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

6. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:

സലാംസഭാനത്തയ് കേരചനല്കൃഷനി കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2500  ചഹകര്  സലത്തയ്  (ചഹകറനിനയ്  13,600  രൂപ  സബ്സനി ഡനി)
350 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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7. തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനികലക്കയ്:

ഈ വര്ഷലാം ഒരു ചഹകറനിനയ് 30,000 രൂപ നനിരക്കനില് പുതുതഭായനി
2957  ചഹകറനിനയ്  (25,000  രൂപ കേര്ഷകേനുലാം  5,000  രൂപ ഭൂ
ഉടമയമഭായനി)  887 ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  2016-17  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ
തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി രണഭാലാം വര്ഷ
ധനസഹഭായലാം  (2900  ചഹ.)  ചഹകറനിനയ്  7000  (5,800  രൂപ
കേര്ഷകേനുലാം 1,200 രൂപ ഭൂ ഉടമയലാം) നനിരക്കനില് നല്കുന്നതനിനഭായനി 203
ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അത്തരത്തനില്  ആചകേ  1,090 ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

8. തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പഞഭായത്തുതല അവഭാര്ഡയ്:

ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ഏറവലാം  നല  കപ്രഭാജക
ടനിസഭാന  നഗരപ്രകദശ  ചനല്കൃഷനി  എന്നനിവയ്ക്കഭായനി  അവഭാര്ഡയ്
നല്കുന്നതനിനയ് 50 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

9. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ചഹകറനിനയ്  10,000  രൂപ  ധനസഹഭായനനിരക്കനില്  1500  ചഹകറനിനയ്
150 ലക്ഷലാം രൂപ ഈ പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

10. നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  കപ്രഭാജ
കടനിസഭാനത്തനിലള്ള ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  100 ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

11. ചനല്വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ചനല്കൃഷനിയനില്  നൂതനഭാശയങ്ങ  ള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  262 ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

12. പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ഇതനികലക്കഭായനി 58 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

13. രജനികസര്ഡയ് വനിത്തുല്പഭാദന പദതനി:

ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  120 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനി
രുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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കകേരളത്തനിചല ചനലയ്ല ഉത്പഭാദനലാം

67 (1174) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനു  കശഷലാം  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനില്  ചനലയ്ല  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  കേണക്കുകേള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചനലയ്ല  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  സഹഭായങ്ങള
കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കേനി വരുനകണഭാ; എചനലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നല്കുന്നതയ്;

(സനി) ചനല്കേര്ഷകേചര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനു  കശഷലാം  2016-17-ചല  ചനലനിചന്റെ
ഉല്പഭാദനത്തനിചന്റെ കേണക്കയ് ഇക്കകണഭാമനികയ്&സഭാറനിസനികയ് വകുപയ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.
എന്നഭാല് തരനിശുകേനിടന്ന 5746.092 ചഹകര് സലത്തയ് പുതനിയതഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര്
വന്നതനിനയ് കശഷലാം കൃഷനി ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ചനല്ലുല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ചനല് കേര്ഷകേചര കപ്രഭാത്സഭാ
ഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  തഭാചഴെപറയുന്ന  പദതനികേള  മുഖഭാനനിരലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന:

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം  :

ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചഹകചറഭാന്നനിനയ്  ഉല്പഭാദകനഭാ
പഭാധനികേളുചട  ചചലവനിനഭായനി  1,500  രൂപ സബ്സനി ഡനി
നനിരക്കനില്  180000  ചഹകര്  സലകത്തക്കയ്  2700  ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള്ള ഫണയ്  :

ചനല്കൃഷനി  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  11  ചനല്കൃഷനി വനികേസന ഏജന്സനി
കേളക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.
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3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കേ കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം:

പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട (ചപഭാക്കഭാളനി, ഞവര, ജതീരകേശഭാല&
ഗനകേശഭാല,  രക്തശഭാലനി,  മറനിനങ്ങള)  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ചഹകറനിനയ് 10,000 രൂപ സബ്സനി ഡനി നനിരക്കനില് 1200
ചഹകറനിനയ് (ആലപ്പുഴെ, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടയ്,
വയനഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്)  120  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള്ള
പദതനി:

പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായനി
ചഹകറനിനയ്  360 രൂപ ക്രമത്തനില്  (പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ
ഒരു പഭാടകശഖരത്തനിനയ്)  300 ലക്ഷലാം രൂപ  83333.3  ചഹകര്
പ്രകദശകത്തക്കയ്  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

5. ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം   2008:

ഡഭാറഭാ ബഭാങയ് വഭാലനികഡഷന് ചകേ.എസയ്.ആര്.ഇ.സനി.-യുചട
സഹകേരണകത്തഭാചട  പഞഭായത്തുകേളനില്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
ഡഭാറഭാബഭാങയ് ഉപഗഹ ചനിതങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനില്
വഭാലനികഡറയ്  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചവരുന.
2017-18  വര്ഷലാം  ഇതനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

6. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:

സലാംസഭാനത്തയ്  കേരചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി 2500 ചഹകര് സലത്തയ് (ചഹകറനിനയ് 13,600
രൂപ  സബ്സനി ഡനി)  350 ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

7. തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനികലക്കയ്:

ഒരു ചഹകറനിനയ്  30,000  രൂപ നനിരക്കനില്  2957  ചഹകറനിനയ്
(25,000 രൂപ കേര്ഷകേനുലാം 5,000 രൂപ ഭൂ ഉടമയലാം) 887
ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 2016-17 വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനിയ തരനിശുനനില
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ചനല്കൃഷനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  രണഭാലാം  വര്ഷ
ധനസഹഭായലാം (2900 ചഹ.)  ചഹകറനിനയ്  7000 (5,800
രൂപ കേര്ഷകേനുലാം  1200  രൂപ ഭൂ  ഉടമയലാം)  നനിരക്കനില്
നല്കുന്നതനിനഭായനി  203 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അത്തരത്തനില്
ആചകേ 1,090 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

8. തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പഞഭായത്തയ്തല അവഭാര്ഡയ്:

ഗഭാമപഞഭായത്തയ്, മുന്സനിപഭാലനിറനി,  ഏറവലാം നല കപ്രഭാജ
കടനിസഭാന  നഗരപ്രകദശ  ചനല്കൃഷനി  എന്നനിവക്കഭായനി
അവഭാര്ഡയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  50 ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുണയ്.

9. ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി  ഇരുപ്പൂ  കൃഷനി  ആക്കുന്നതനികലക്കഭായുള്ള
ധനസഹഭായലാം:

ചഹകറനിനയ്  10,000  രൂപ ധനസഹഭായനനിരക്കനില് 1500
ചഹകറനിനയ്  150 ലക്ഷലാം  രൂപ  ഈ  പദതനിക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

10. നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
കപ്രഭാജകടനിസഭാനത്തനിലള്ള  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനുള്ള
ധനസഹഭായലാം:

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  100 ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

11. ചനല്വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ചനല്കൃഷനിയനില്  നൂത
നഭാശയങ്ങള   നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  262 ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

12. പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ഇതനികലക്കഭായനി 58 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

13. രജനികസര്ഡയ് വനിത്തുല്പഭാദന പദതനി:

ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  120 ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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പട്ടുനൂല് കൃഷനിയുചട വലഭാപനത്തനിനഭായനി നടപടനി

68 (1175) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പട്ടുനൂല്  കൃഷനിയുചട  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
വകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിചല ഏചതഭാചക്ക ഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണയ് പട്ടുനൂല് കൃഷനി ചചയ
വരുന്നചതനലാം,  ഈ കേര്ഷകേര്ക്കയ് എചനഭാചക്ക ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് ലഭലമഭാക്കനിയനി
ട്ടുള്ളചതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പട്ടുനൂല്  കൃഷനിയുചട  വലഭാപനത്തനിനുള്ള  നടപടനികേള  വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള  'ചസറനിചഫഡയ്'  (കകേരള  സലാംസഭാന  ചസറനികേളചര്  കകേഭാ-  ഓപകററതീവയ്
ചഫഡകറഷന് ലനിമനിറഡയ്) മുകഖനയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

(ബനി) വനിവരങ്ങള കശഖരനിചവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിചല കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള

69 (1176) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  കൃഷനിവകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  എത  കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള
നനിലവനിലണയ്;

(ബനി) ഈ കതഭാടങ്ങളനില് കൃഷനി വവവനിധലവത്കേരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിള
പരനിവര്ത്തനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  കതഭാടങ്ങളനിലൂചട  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  എചനലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളുലാം
കസവനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  സലാംസഭാന  വനിത്തുല്പഭാദന
കകേന്ദ്രലാം കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  സലാംസഭാന വനിത്തുല്പഭാദന കകേന്ദ്രലാം പുല്ലൂര്,  കേഭാഷമ്പ്യൂ ചപ്രഭാജനനി
ഓര്ചഭാഡയ് ആദൂര് - ഗത്വഭാളനിമുഖ എന്നനിങ്ങചന മൂന്നയ് കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള നനിലവനിലണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  വവവനിധലവത്കേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന  വനിത്തുല്പഭാദന
കകേനങ്ങളനില് ചനല്വനിത്തനിനുപുറകമ,  പചക്കറനി വനിത്തുകേള,  ഫല വര്ഗ്ഗ ഗഭാഫ്റ്റുകേള,
കുരുമുളകേയ് നടതീല് വസ്തുക്കള എന്നനിവ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണയ്.
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(സനി)  ഗുണകമനയുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കള കമല് കതഭാടങ്ങളനിലൂചട കേര്ഷകേര്ക്കയ്
കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ചചയ വരുന. കൃഷനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന വനിവനിധ
പദതനികേളനിലലാം എസയ്. എചയ്.എലാം. പദതനികേളനിലലാം, അതദ്യുല്പഭാദന കശഷനിയുള്ള ചനല്വനിത്തയ്,
പചക്കറനി  വനിത്തുകേള,  കേശുമഭാവയ്  തുടങ്ങനിയ ഫല വൃക്ഷങ്ങളുചട  ഗഭാഫ്റ്റുകേള,  കവരുപനിടനിപനിച
കുരുമുളകേയ് വള്ളനികേള എന്നനിവ വനിതരണലാം ചചയ വരുന. ടനി നടതീല് വസ്തുക്കള, കൃഷനി
ഭവനുകേളനിലൂചടയുലാം,  ഫഭാമുകേളനില്നനിന്നയ്  കനരനിട്ടുലാം,  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേളനിലൂചടയുമഭാണയ്
നല്കേനിവരുന്നതയ്. ഈ ഫഭാമുകേളനില് നനിനമുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കളുലാം മറ്റു ഉല്പന്നങ്ങളുലാം
തനിതല പഞഭായത്തുകേളുചട കേഭാര്ഷനികേ കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ് കവണനിയുലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

കേര്ഷകേകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള

70 (1177) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേര്ഷകേ  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാകുന്ന കസവനങ്ങള എചനലഭാചമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ കസവന കകേന്ദ്രങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനി കൂടുതല്
ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിയ്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചവന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സലാംസഭാന  ആവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  &
സര്വതീസയ് ചഡലനിവറനി എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനചത്ത ചതരചഞ്ഞടുത്ത 64
കബഭാക്കുകേളനില് കേഭാര്ഷനികേ കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനിചവരുനണയ്.
2016-17-ല്  അനുവദനിച  20  ചസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച
വരുന.  ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി യനങ്ങളുചട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കേഭാര്ഷനികേ  യനങ്ങളുകടയുലാം,  കേര്ഷകേ
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുകടയുലാം ലഭലതയുലാം  കസവനവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  തരനിശയ്  ഭൂമനി  കൃഷനി
കയഭാഗലമഭാക്കുകേ,  കേര്ഷകേര്ക്കയ് ആവശലമഭായ മറയ്  കേഭാര്ഷനികേ കസവനങ്ങള,  വജവ
ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേള  (വതകേള,  വജവവളലാം/കേതീടനഭാശനിനനി  മുതലഭായവ)  ഉല്പഭാദനിപനിചയ്
വനിതരണലാം ചചയ്യുകേ എന്നനിങ്ങചനയുള്ള കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനിവരുന.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 147

(ബനി)  കൃഷനി  ഡയറകകററനിചല  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  &  ഇവഭാലകവഷന്  വനിഭഭാഗലാം,
2013-14-ല്  ആരലാംഭനിച  35  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേളുചട  ലക്ഷലലാം,  ഘടന,
പ്രവര്ത്തനലാം,  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങള,  യനവല്ക്കരണലാം,  നടപനിലഭാക്കനിയ  തുടര്
കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  പ്രശ്നങ്ങള,  സഭാധലതകേള  എന്നതീ  വനിഷയങ്ങചള
അടനിസഭാനചപടുത്തനി വനിശദമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  2014-15,
2015-16  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിച  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം  ചസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനജയ് ന്റെയ്  ചഡലപ്ചമന്റെയ്  (CMD)-ചനചക്കഭാണയ്
പരനികശഭാധനിചയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്. കേഭാര്ഷനികേ കസവന
കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  കസവനകകേന്ദ്രങ്ങചള  കകേഭാര്ത്തനിണക്കനിചക്കഭാണയ്  ആശ
(ASHA-Automation System for Agro Services and Hiring Centre Activities )
എന്ന കപരനില് ചവബയ് അധനിഷനിത ഓണ്വലന് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വനിവനിധ കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഈ കസവന കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല വനിദഗയ് ദ
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കസവനലാം വതീടനിലനിരുന്നയ്  ഓണ്വലന് വഴെനി  ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്.
ഇവ  കൂടഭാചത  2017-18  വര്ഷലാം  ഒരു  അചപകയ്  കബഭാഡനി  രൂപതീകേരനിചയ്  അകഗഭാ
സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേളുലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

വനിഷരഹനിതമഭായ പചക്കറനികേള

71 (1178) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതുവനിപണനിയനില്നനിനലാം വനിലകുറചയ് വനിഷരഹനിതമഭായ പചക്കറനികേള
ജനങ്ങളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച
വരുന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  1-4-2017-ചല  കേണക്കയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  ഇനലാം  പചക്കറനികേളുചടയുലാം
ചപഭാതുവനിപണനിയനിചലയുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചലയുലാം വനിലനനിലവഭാരലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനില  കുറചയ്  വനിഷരഹനിതമഭായനി  പചക്കറനികേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനയ്  എചനലഭാലാം  രതീതനിയനിലളള  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്
നല്കേനിവരുന്നചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കേര്ഷകേര്,  കേര്ഷകേ  സലാംഘങ്ങള,  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.,
കേഭാര്ഷനികേ ചമഭാത്ത വലഭാപഭാര  വനിപണനികേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം വനിഷരഹനിത
പചക്കറനികേള നലഭായ വനില നല്കേനി സലാംഭരനിചയ് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ ഹരനിത വനില്പന
യൂണനിറ്റുകേളനിലൂചടയുലാം ചമഭാവബല് യൂണനിറ്റുകേളനിലൂചടയുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് മനിതമഭായ
വനിലയ്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കനി വരുന.
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(ബനി) അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  ചപഭാതുവനിപണനികേളനില് പചക്കറനികേളുചട വനില ക്രമഭാതതീതമഭായനി ഉയര്ന
നനില്ക്കുന്ന  അവസരങ്ങളനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നലഭായ  വനില  നല്കേനി  പചക്കറനികേള
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം കേകമ്പഭാളവനിലകയക്കഭാള  10%  വനില കുറചയ് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

മൂന്നഭാറനില് കേഭാര്ഷനികേ മഭാര്ക്കറയ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

72 (1179) ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല മൂന്നഭാറനില് കേഭാര്ഷനികേ മഭാര്ക്കറയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള എചനങനിലലാം സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്  എന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇചലങനില് ആവശലമഭായ നടപടനി ഉടന് സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ഊര്ക്കഭാടയ്  എന്ന  സലത്തയ്
കേഭാര്ഷനികേ മഭാര്ക്കറയ് കകേഭാലാംപകയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

വരളചയുലാം കൃഷനിനഭാശവലാം

73 (1180) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനമഭാചകേ  ചകേഭാടുലാം  കവനലലാം  ജലദഇര്ലഭലവലാം  മൂലമുണഭായ  വരളചയുലാം
കൃഷനിനഭാശവലാംമൂലലാം  2016-17  വര്ഷലാം  എത തുകേയുചട  കൃഷനി  നഷമുണഭായനി  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രധഭാന കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളഭായ ചനലയ്ല, ചതങ്ങയ്, അടയ്ക്ക, വഭാഴെ, കുരുമുളകേയ്,
പചക്കറനി,  കേഭാപനി,  റബ്ബര്,  ഇഞനി  തുടങ്ങനി  സുഗന  ദവലങ്ങള  ഉളചപചട  ഓകരഭാ
കമഖലയനികലയുലാം  കേര്ഷകേചര  കവനലലാം,  മഴെക്കുറവലാം,  ജലദഇര്ലഭലവലാം  ഏതയ്  വനിധത്തനില്
ബഭാധനിച എനലാം ഓകരഭാ കമഖലയനിലലാം സലാംഭവനിച കൃഷനിനഭാശലാം എത എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വരളച കനരനിടഭാനുലാം കേര്ഷകേചര സഹഭായനിക്കഭാനുമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്
എത തുകേ ആവശലചപട്ടുചവനലാം എത തുകേ ലഭനിചചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തയ്  വരളചമൂലലാം  ഏകേകദശലാം  62897  കേര്ഷകേരുചട

41592.3 ചഹകര് കൃഷനി നശനിചതഭായുലാം ഏറവലാം കുറഞ്ഞതയ് 724.5 കകേഭാടനി രൂപയുചട

കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭായതഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നഭാല്  വനിശദമഭായ  കേണചക്കടുപയ്  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  നഷലാം

വന്കതഭാതനിലണഭാകുലാം  എന്നഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.  പ്രധഭാന  വനിളകേളഭായ  ചനലയ്ല,  വഭാഴെ,

ചതങ്ങയ്, കുരുമുളകേയ്, പചക്കറനി, ഏലലാം, റബ്ബര് തുടങ്ങനിയ വനിളകേളക്കഭാണയ് കൃഷനിനഭാശലാം

സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതയ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി *കചര്ക്കുന.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തുണഭായ നഭാശനഷങ്ങള വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം അതുപ്രകേഭാരലാം

2017  മഭാര്ചയ്  28-നയ്  സലാംസഭാന റവനമ്പ്യൂ,  കൃഷനി  വകുപയ്  മനനിമഭാര്  സലാംയുക്തമഭായനി

കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപ്പുമനനിചയ സനര്ശനിചയ് വരളചഭാ ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം

ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം ഏപ്രനില്  19  മുതല്  21  തതീയതനി വചര

കകേരളലാം  സനര്ശനിചയ്  വരളച  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്

ആനുപഭാതനികേമഭായനി കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭനിക്കുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

നഭാളനികകേരകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

74 (1181) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  2016  ഏപ്രനില്  മുതല്  നഭാളനിതുവചര  എത  ടൺ

പചകത്തങ്ങ കേയറ്റുമതനി ചചയ; ഏറവലാം കൂടുതല് പചകത്തങ്ങ കേയറ്റുമതനി ചചയ്യുന്നതയ്

ഏതയ്  രഭാജലകത്തക്കഭാണയ്;  മറയ്  ഏചതലഭാലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഉൽപന്നങ്ങൾ  കേയറ്റുമതനി

ചചയ്യുന;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് നഭാളനികകേര ഉൽപന്നങ്ങൾ  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്യുനകണഭാ;

ഏചതലഭാലാം  ഉല്പന്നങ്ങളഭാണയ്  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്യുന്നതയ്;  എത  തുകേയ്ക്കയ്  ഇറക്കുമതനി

ചചയ;  മുന് വര്ഷലാം ഇകത കേഭാലയളവനിചല കേണക്കുമഭായനി തഭാരതമലലാം ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തയ് നഭാളനികകേരകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ഏപ്രനില്  മുതല്  നവലാംബര്  വചര  68978.37  ചമട്രെനികേയ്  ടണ്
പചകത്തങ്ങ  ഇനലയനില്നനിനലാം  കേയറ്റുമതനി  ചചയ്യുകേയുണഭായനി.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ചകേഭാചനി തുറമുഖലാം വഴെനി കേയറ്റുമതനി ചചയ്തതയ്  30422.49  ചമട്രെനികേയ്  ടണ്
ആണയ്. പചകത്തങ്ങ പ്രധഭാനമഭായനി കേയറ്റുമതനി ചചയ്യുന്നതയ് വചന, യു.എ.ഇ., ഇറഭാന്,
യു.ചകേ., ചഡഭാമനിനനിക്കന് റനിപബനികേയ്, ഒമഭാന്, ബഹറനിന്, കുവവറയ്, ഖത്തര് തുടങ്ങനിയ
രഭാജലങ്ങളനികലക്കഭാണയ്.  പഴെലാം  (വഭാഴെപഴെലാം)  പചക്കറനികേള,  സുഗനവലഞ്ജനങ്ങള
തുടങ്ങനിയവയഭാണയ് കേയറ്റുമതനി ചചയ്യുന്ന മറയ് കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങള.

(ബനി) ഉണയ്. 2016 ഏപ്രനില് മുതല് നവലാംബര് വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില് 291.15
കകേഭാടനി  രൂപയുചട  നഭാളനികകേര  ഉല്പന്നങ്ങള  രഭാജലത്തയ്  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്തനിട്ടുണയ്.
2015-ല്  ഇകത  കേഭാലയളവനില്  261.38  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഉല്പന്നങ്ങളഭാണയ്  ഇറക്കുമതനി
ചചയ്തനിരുന്നതയ്. ചകേഭാപ്ര എകയ്ചപലര് കകേക്കയ് ( കതങ്ങഭാ പനിണ്ണഭാക്കയ്) കകേഭാക്കനടയ് ഫഭാറനി
ആസനി ഡയ്  എന്നതീ  ഉല്പന്നങ്ങളഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  (ഏകേകദശലാം  90%-കത്തഭാളലാം)  ഇറക്കുമതനി
ചചയ്യുന്നതയ്.

(സനി)  സലാംകയഭാജനിത  വനിളപരനിപഭാലന  മുറകേള  സത്വതീകേരനിചയ്  നഭാളനികകേര  കൃഷനി
സലാംരക്ഷണവലാം  അഭനിവൃദനിചപടുത്തലലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണയ്  2017-18  വര്ഷവലാം  കകേരഗഭാമലാം
പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച വരുന. 250  ചഹകര്വതീതലാം
കകേരകൃഷനി  വനിസ്തൃതനിയുള്ള  പുതനിയ  44  കകേരഗഭാമങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  3332.50  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്  ബഡ്ജറനില്  ഈ  ചകേഭാലലാം  പദതനിക്കഭായനി
നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതമ്പ്യൂല്പഭാദനകശഷനിയുള്ള  കുറനിയ  ഇനലാം  ചതങ്ങുകേളുചട  ശഭാസതീയ
കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള പുതനിയ പദതനികേള രൂപചപടുത്തനി വരുന.
അതനിനഭായനി 567.50 ലക്ഷലാം രൂപ വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ബഡ്ജറയ് വനിഹനിതമഭായനി
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രവമഭായനി  സഹകേരനിചയ്
നഭാളനികകേരവനികേസന  പദതനികേളക്കഭായനി  300 ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ചതങ്ങുകേചള  ബഭാധനിക്കുന്ന  കേതീടകരഭാഗബഭാധകേളചക്കതനിചര  പ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
ഒരു  കേലഭാലാംമ്പയനിന്  അടനിസഭാനത്തനില്  അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനികേള
കപ്രഭാജകയ് അടനിസഭാനത്തനില് അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനികേള ആസൂതണലാം
ചചയ്യുന്നതനിനയ് 300 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ചചടനിപഭാടലാം പഭാടകശഖരത്തനില് ചപഭാക്കഭാളനി കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി

75 (1182) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാക്കഭാളനി  നനിലലാം  വനികേസന  ഏജന്സനി  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ചനല്കൃഷനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എചനലഭാചമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതയ് സലാംബനനിചയ് കയഭാഗലാം വനിളനിച കചര്ത്തനിരുകന്നഭാ;  എങനിൽ പ്രസ്തുത
കയഭാഗത്തനില് എടുത്ത തതീരുമഭാനങ്ങള എചനലഭാചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇടചകേഭാചനി  വനികലജനില് വര്ഷങ്ങകളഭാളലാം  ചപഭാക്കഭാളനി  കൃഷനിചചയ്തനിരുന്ന
3  ഏക്കകറഭാളലാം  വരുന്ന  ചചടനിപഭാടലാം  പഭാടകശഖരത്തനില്  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കുന്ന സബ്സനിഡനി എതയഭാണയ്;

(എഫയ്) കേര്ഷകേ ചതഭാഴെനിലഭാളനിക്കയ് നല്കുന്ന കബഭാണസയ് എതയഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. ചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  തരനിശുചനല്കൃഷനി  വലഭാപനലാം,  പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട  വനികേസനലാം,
രജനികസര്ഡയ് വനിത്തുല്പഭാദന പദതനി എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി) 3-4-2017-നയ് കയഭാഗലാം കചരുകേയുണഭായനി.  കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങള തഭാചഴെ
കചര്ക്കുന :

1. പരമഭാവധനി സലത്തയ് ചപഭാക്കഭാളനികൃഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേ.

2. പഭാടകശഖരങ്ങളനില് അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുകേ.

3. പഭാടകശഖരങ്ങളുചട പുറലാം ബണ്ടുകേള ബലചപടുത്തുകേ.

4. കതഭാടുകേളുചട ആഴെലാം കൂട്ടുകേ.

5. ജലനനിര്ഗ്ഗമന സഇകേരലങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

6. ചമതനിയനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കല്,  നനിലവനിലള്ള  ചമതനിയനങ്ങള
നന്നഭാക്കുകേ.

7. പുതനിയ  തൂമകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  നനിലവനിലള്ള  തൂമകേളുചട
അറകുറപണനികേള.

8. ചകേ.എസയ്.എസയ്.ഡനി.എ.,  ആര്.ആര്.എസയ്.  വവറനില  എന്നതീ
ഏജന്സനികേളുചട വകേവശലാം ലഭലമഭായ ചപഭാക്കഭാളനി ചനല്വനിത്തയ്
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകേ.
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(ഡനി) സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ഇ) ചഹകറനിനയ് 10,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുനണയ്.

(എഫയ്) കബഭാണസയ് നല്കുന്നനില.

പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷന് കതഭാടങ്ങളനില്നനിനള്ള കേശുവണനി

76 (1183)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ അധതീനതയനിലളള കേശുമഭാവയ് കതഭാടങ്ങളനില്നനിന്നയ്
ഇഇ വര്ഷലാം എത ചമട്രെനികേയ് ടണ് കേശുവണനി ഉത്പഭാദനിപനിചചവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷന് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേശുവണനി,  കേശുവണനി
കകേഭാര്പകറഷന്,  കേഭാപകയ് എന്നതീ ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കയ് നല്കുന്നതനിനയ്
കേരഭാറുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ഫഭാമനില്നനിന്നയ് കതഭാടണനി
കേടത്തനിയതഭായനി സർക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വര്ഷങ്ങളഭായനി ദര്ഘഭാസയ് കലലലാം മുകഖനയഭാണയ് പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷനനിചല
വനിവനിധ  എകസറ്റുകേളനിചല  കേശുവണനി  വനില്പന  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  തന്  വര്ഷലാം
തഭാചഴെപറയുന്ന എകസറ്റുകേളനിചല കേശുവണനി, കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം,
കേഭാചപകനിനുലാം നല്കുകേയുലാം, ബഭാക്കനി എകസറ്റുകേളനിലള്ള 1385.26 ചഹകര് സലചത്ത
38 കബഭാക്കുകേളനിചല  കേശുവണനി  ദര്ഘഭാസയ്  കലലലാം  മുകഖനയുലാം  നല്കുകേയുമഭാണയ്
ചചയ്തനിട്ടുള്ളതയ്. കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനയ് നല്കേനിയതനിചന്റെ വനിവരണലാം
എകസറയ് ഏരനിയ

(ചഹകര്)
കബഭാക്കുകേള

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1277.89 25

രഭാജപുരലാം 1522.68 26

ചതീകമനനി & നഭാടുകേഭാണനി 783.00 14

ആചകേ 3583.57 65

(ബനി) കേരഭാറുണയ്. 30-1-2017-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് (വകേചയഴുത്തയ്) നമ്പര്
7/2017/വല.വ.  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഉത്തരവനിചന്റെയുലാം,  ടനി  ഉത്തരവനില്  രൂപതീകൃതമഭായ
വനിലനനിര്ണ്ണയ കേമ്മേനിറനിയുചട തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരവലാം മുകേളനില് വനിവരനിചനിട്ടുള്ളതു പ്രകേഭാരലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  രഭാജപുരലാം,  ചതീകമനനി,  നഭാടുകേഭാണനി  എന്നതീ  എകസറ്റുകേളനിചല  കേശുവണനി,
കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനയ് നല്കുന്നതനിനയ് കേരഭാറനില് ഏര്ചപടനിട്ടുള്ളതഭാകുന.

(സനി) ഇല.
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വരളചമൂലലാം ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന കേര്ഷകേചര സഹഭായനിക്കഭാനഭായുള്ള
നടപടനികേള

77 (1184) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തുണഭായ  ചകേഭാടനിയ  വരളചമൂലലാം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേചര
സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച വരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിള  ഇന്ഷറന്സയ്  പദതനിയനില്  എത  കപര്
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുണയ്  ;  ഇതയ് ചമഭാത്തലാം കേര്ഷകേരുചട എത ശതമഭാനമഭാണയ് ;  ഇതനിചല
അലാംഗങ്ങളക്കയ് നടപ്പുവര്ഷലാം എനയ് സഹഭായലാം നല്കേനി എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വരളചമൂലലാം  കൃഷനി  നഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശത്വഭാസത്തനിനുള്ള  ദുരനനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  വഴെനി  എചനലഭാലാം  ആശത്വഭാസ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന എനലാം ഇതുവഴെനി എത തുകേയുചട സഹഭായലാം എത
കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഭാളനിതുവചര നല്കേനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നൂതന ചടകകഭാളജനിയഭായ
Pink Pigmented Facultative Methylotrophic Bactiria (P.P.F.M.)  Vesicular
Arbuscular  Mycorrtiga  (V.A.M.)എന്നനിവ  വനിളകേളനില്  പ്രകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംസഭാനചത്തവനിചടചയലഭാലാം പരതീക്ഷനിച ; എത തുകേ ഇതനിനഭായനി
ചചലവഭാക്കനി ; ഇതുമൂലമുണഭായ കനടങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വരളചമൂലലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ള പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചനല്കേര്ഷകേര്
മൂപ്പു കുറഞ്ഞ വനിത്തനിനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചയ് കൃഷനി ചചയഭാനുലാം, എലഭാ കേര്ഷകേരുലാം വനിള
ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. മഴെയനിലഭാചത വനിത്തയ്
മുളയ്ക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  വതീണ്ടുലാം  വനിതയന്നതനിനഭായനി  വനിത്തനിചന്റെ  കേരുതല്  കശഖരലാം
സലാംസഭാന  വനിത്തു  വനികേസന  അകതഭാറനിറനിയനില്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  ജലകസചനലാം
സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കതഭാടുകേളുലാം ചഭാലകേളുലാം ആഴെലാം കൂട്ടുന്നതനിനുലാം മണലാം ചചളനിയുലാം
നനിറഞ്ഞവ  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുലാം  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപയ്
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള ഉപകയഭാഗനിചയ് ജലലഭലത ഉറപയ് വരുത്തുന്ന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച
വരുന.  വരളചയുചട  ആഘഭാതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളക്കുറനിചയ്
കേര്ഷകേര്ക്കയ് കബഭാധവല്ക്കരണലാം, സഭാകങതനികേ ഉപകദശലാം എന്നനിവ നല്കേനിവരുന.
വരളചമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസത്തനിനുള്ള
സഹഭായലാം ദുരന നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി വഴെനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഇതനിനഭാവശലമഭായ
അധനികേ  തുകേയഭായനി  വയനഭാടയ്  ജനിലയ്ക്കയ്  മഭാതമഭായനി  27  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മറയ്
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ജനിലകേളക്കഭായനി  25  കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  വരളചചയ പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നൂതന ചടകകഭാളജനിയഭായ PPFM (Pink
Pigmented  Facultative  Methylotrophic  Bacteria)  VAM  (Vesicular  Arbuscular
Mycorrhiza) എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കനി വനിളകേളനില് പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  140.625 ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങല്
തുകേയുള്ള പദതനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം പദതനി നടപഭാക്കനി വരനികേയുമഭാണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയനില്  89452  കേര്ഷകേര്
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് ചമഭാത്തലാം കേര്ഷകേരുചട 1.4  ശതമഭാനമഭാണയ്.  നടപ്പുവര്ഷലാം
സലാംസഭാനത്തയ് വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനിയനില് 53,56,475 രൂപയുചട ആനുകൂലലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ദുരനനനിവഭാരണ
അകതഭാറനിറനി  വഴെനി  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി  വരുനണയ്.  ഇതു  വഴെനി  നല്കേനിവരുന്ന
നഷപരനിഹഭാര  തുകേയുചട  കതഭാതയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുനര്നനിശ്ചയനിചകപഭാള  കുറവയ്
സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം ആയതയ് ഉയര്ന്ന നനിരക്കനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പുനനഃസഭാപനിചയ്
നല്കുകേയുമുണഭായനി.  ഇതനിനഭായനി  അധനികേമഭായനി കവണനി വരുന്ന തുകേ കൃഷനി വകുപയ്
മുകഖനയഭാണയ് നല്കേനി വരുന്നതയ്. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് വരളചമൂലലാം
കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ദുരനനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  വഴെനി
8,64,97,099 രൂപ 31,603 കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി വനിതരണലാം ചചയ്തനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാടയലാം  ജനിലകേളനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  രണഭാലാം  വനിള  ചനല്കൃഷനിക്കയ്  പ്രകയഭാഗനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനഭായനി
8,68,100  രൂപ  ചചലവഴെനിച.  VAM  വനിളകേളനില്  പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  18,000
രൂപയുലാം  ചചലവഭായനിട്ടുണയ്.  PPFM  പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതുവഴെനി  വരളചചയ  ഒരു  പരനിധനിവചര
നനിയനനിക്കഭാന്  സഭാധനിച.  VAM  വനിളകേളനില്  പരതീക്ഷനിചതുവഴെനി  ചചടനിയുചട  കവരുവളര്ച
തത്വരനിതചപടുത്തനി  ആവശലമഭായ  കവഗത്തനില്  ആഗനിരണലാം  ചചയ്തയ്  വനിളവയ്   കൂടഭാന്
സഭാധനിച.

ചനല്കൃഷനിയുചട വനികേസനത്തനിനയ് പദതനികേള

78 (1185) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ചനല്കൃഷനിയുചട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എചനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
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(ബനി)  തരനിശുഭൂമനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി) ചതരചഞ്ഞടുത്ത സഹകേരണസലാംഘങ്ങളനില് വറസയ് മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
പദതനിയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനലാം  സലാംബനനിചയ്  പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളക്കയ്
കൂടുതല് ഉത്തരവഭാദനിതത്വങ്ങള ഏല്പനിച ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം
തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി :

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള്ള ഫണയ്

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാല്സഭാഹനലാം

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള്ള പദതനി

5. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

6.  തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി.

7. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലക്കഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം.

8. ചനല്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസയ് (കനഭാണ് പഭാന്)

9. കേഭാര്ഷനികേ സഇജനല വവദദ്യുതനി പദതനി.

(ബനി)  2017-18  വര്ഷലാം  തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനികലക്കയ്
ഒരു ചഹകറനിനയ്  30,000 രൂപഭാ  നനിരക്കനില്,  2957 ചഹകറനിനയ്  (25,000  രൂപ  കേര്ഷകേനുലാം
5,000  രൂപ  ഭൂ  ഉടമയലാം)  887  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  2016-17 വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ
തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  രണഭാലാം  വര്ഷ  ധനസഹഭായലാം
(2900  ചഹ.)  ചഹകറനിനയ്  7,000  രൂപ  (5,800  രൂപ കേര്ഷകേനുലാം  1,200  രൂപ ഭൂ
ഉടമയലാം) നനിരക്കനില് നല്കുന്നതനിനഭായനി  203 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അത്തരത്തനില് ആചകേ
1090  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുലാംപുറചമ തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഞഭായത്തയ്തല  അവഭാര്ഡയ്  (ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,
മുന്സനിപഭാലനിറനി,  ഏറവലാം  നല കപ്രഭാജകടനിസഭാന നഗരപ്രകദശ ചനല്കൃഷനി എന്നനിവയ്ക്കഭായനി)
നല്കുന്നതനിനയ് 50 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  2008  ഡഭാറഭാബഭാങയ്  വഭാലനികഡഷന്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ഇ.സനി.-യുചട സഹകേരണകത്തഭാചട പഞഭായത്തുകേളനില് തയഭാറഭാക്കനി
യനിട്ടുള്ള  ഡഭാറഭാബഭാങയ്  ഉപഗഹ  ചനിതങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  വഭാലനികഡറയ്  ചചയ്യുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന. 2017-18  വര്ഷലാം ഇതനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ചനല്ലുല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

79 (1186) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചനല്ലുല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പുതുതഭായനി  എത
ചഹകര് സലത്തയ് ചനല്കൃഷനി ചചയ്തനിട്ടുണയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനല്ലുല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തഭാചഴെപറയുന്ന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന :

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:

ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ചഹകചറഭാന്നനിനയ് ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട
ചചലവനിനഭായനി  1,500  രൂപ  സബ്സനി ഡനി  നനിരക്കനില്  180000
ചഹകര് സലകത്തക്കയ് 2,700 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള്ള ഫണയ്:

ചനല്കൃഷനി അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളക്കയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണു
ന്നതനിനഭായനി പതനിചനഭാന്നയ് ചനല്കൃഷനി വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കഭായനി
150 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. 

3.  പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാല്സഭാഹനലാം:

പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട  (ചപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര,  ജതീരകേശഭാല  &
ഗനകേശഭാല, രക്തശഭാലനി,  മറനിനങ്ങള) വനികേസനത്തനിനഭായനി ചഹകറനിനയ്
10,000  രൂപ  സബ്സനി ഡനി  നനിരക്കനില്  1200  ചഹകറനിനയ്
(ആലപ്പുഴെ, തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്)
120 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള്ള പദതനി:

പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തന  ചചലവനിനഭായനി  ചഹകറനിനയ്
360 രൂപ ക്രമത്തനില്  (പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ ഒരു പഭാടകശ
ഖരത്തനിനയ്) 300 ലക്ഷലാം രൂപ 83333.3 ചഹകര് പ്രകദശകത്തക്കയ്
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

5. ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം   2008:

ഡഭാറഭാബഭാങയ് വഭാലനികഡഷന് ചകേ.എസയ്.ആര്.ഇ.സനി.-യുചട സഹ
കേരണകത്തഭാചട  പഞഭായത്തുകേളനില്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഡഭാറഭാബഭാങയ്
ഉപഗഹ ചനിതങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനില് വഭാലനികഡറയ് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സത്വതീകേരനിചവരുന.  2017-18  വര്ഷലാം  ഇതനിനഭായനി
50 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

6. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:

സലാംസഭാനത്തയ് കേരചനല്കൃഷനി കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2500  ചഹകര്  സലത്തയ്  (ചഹകറനിനയ്  13,600  രൂപ  സബ്സനി ഡനി)
350 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

7. തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനികലക്കയ്:

ഈ  വര്ഷലാം  ഒരു  ചഹകറനിനയ്  30000  രൂപഭാ  നനിരക്കനില്  പുതുതഭായനി
2957  ചഹകറനിനയ്  (25,000  രൂപ  കേര്ഷകേനുലാം  5000  രൂപ  ഭൂ
ഉടമയമഭായനി)  887  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  2016-17  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ
തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി രണഭാലാം വര്ഷ
ധനസഹഭായലാം  (2900 ചഹ.)  ചഹകറനിനയ്  7000  (5,800  രൂപ
കേര്ഷകേനുലാം 1,200 രൂപ ഭൂ ഉടമയലാം) നനിരക്കനില് നല്കുന്നതനിനഭായനി 203
ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അത്തരത്തനില്  ആചകേ  1,090  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

8. തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പഞഭായത്തുതല അവഭാര്ഡയ്:

ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,  മുന്സനിപഭാലനിറനി,  ഏറവലാം  നല  കപ്രഭാജകടനിസഭാന
നഗരപ്രകദശ  ചനല്കൃഷനി  എന്നനിവക്കഭായനി  അവഭാര്  ഡയ്  നല്കുന്നതനിനയ്
50 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

9. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ചഹകറനിനയ് 10,000 രൂപ ധനസഹഭായനനിരക്കനില് 1500 ചഹകറനിനയ് 150
ലക്ഷലാം രൂപ ഈ പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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10. നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  കപ്രഭാജ
കനിസഭാനത്തനിലള്ള ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  100  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

11. ചനല്വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ചനല്കൃഷനിയനില്  നൂതനഭാശയങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  262  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

12. പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം:

ഇതനികലക്കഭായനി 58 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

13. രജനികസര്ഡയ് വനിത്തുല്പഭാദന പദതനി:

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  120  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പുതുതഭായനി
5746.092 ചഹകര് സലത്തയ് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുകേയുണഭായനി.

കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട ഉപകയഭാഗലാം പരനിമനിതചപടുത്തുവഭാന് നഭാകനഭാ ചടകകഭാളജനി

80 (1187) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനുഷലരനില് മരുന്നനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള നഭാകനഭാ

ചമഡനിസനിന്  വന്നതുകപഭാചല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  പരനിമനിതചപടുത്തുന്ന

സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാ; ഉചണങനില് എനഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് നഭാകനഭാ ചടകകഭാളജനിയുചട പ്രസക്തനി എചനന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  കൃഷനിവകുപയ്  നടത്തനിയ  പഠനങ്ങള  എചനലഭാചമന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല ഏറവലാം വലനിയ ഭതീഷണനിയഭായ വനിഷ കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട

ഉപകയഭാഗലാം പരനിമനിതചപടുത്തുവഭാനുള്ള നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇപ്രകേഭാരലാം ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലനില. എന്നഭാല് കേതീടനഭാശനിനനിയുചട
ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് കവണ അവകബഭാധലാം നല്കേനി
വരുന.  നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ള   കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട   വനിപണനവലാം  വലഭാപനവലാം  കേര്ശനമഭായനി
നനിയനനിചനിട്ടുണയ്. നനികരഭാധനിച കേതീടനഭാശനിനനിയുചട വനിപണനലാം നടത്തുനകണഭാ എന്നയ്
കൃഷനി വകുപ്പുകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിചയ് കേര്ശന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചയ് വരുനണയ്.

(ബനി)  നഭാകനഭാ  ചടകകഭാളജനി  വഴെനി  നനിര്മ്മേനിചചടുക്കുന്ന  രഭാസവളങ്ങള,  സൂക്ഷ്മ
മൂലകേങ്ങള,  കേതീടനഭാശനിനനികേള  തുടങ്ങനിയവയുചട   പുതനിയ  കചരുവകേകേളക്കയ്  വരുലാം
കേഭാലങ്ങളനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  വളചര  പ്രഭാധഭാനലമുണയ്.  ഈ  കമഖലയനില്
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  കമല്  കനഭാടത്തനില്  പഠനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അമനിത  കേതീടനഭാശനിനനിപ്രകയഭാഗത്തനിചന്റെ  ദൂഷലവലാം  വനിഷരഹനിത  ഭക്ഷല
ഉല്പഭാദനത്തനിചന്റെ കമനയുലാം സലാംബനനിചയ് കേര്ഷകേചര കബഭാദലചപടുത്തുന്നതനിനയ് കൃഷനി
വകുപയ്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  രഭാസവളങ്ങളുകടയുലാം  രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുകടയുലാം
ഉപകയഭാഗലാം ഘടലാം ഘടമഭായനി കുറചചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്. സലാംസഭാനത്തയ്
വജവകേഭാര്ഷനികേ  നയലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  16 ഇനലാം  കേതീട/കുമനിള/
കേളനഭാശനിനനികേളുചട  സലാംഭരണലാം, വനിതരണലാം, ഉപകയഭാഗലാം എന്നനിവ നനികരഭാധനിക്കുകേയുലാം
ഏഴെയ്  ഇനങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്  കൃഷനി  ഓഫതീസറുചട  കുറനിപടനിയുചട
അടനിസഭാനത്തനില്മഭാതമഭായനി പരനിമനിതചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണയ്. ഈ നനിയനണലാം
കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കചപടുനചവന്നയ് ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് ഡനികപഭാ പരനികശഭാധനകേള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം  റതീജനിയണല്  സത്വഭാഡുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഊര്ജനിതമഭാക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുനണയ്.  രഭാസവസ്തുക്കള  പരമഭാവധനി   കുറചലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനിച
ചകേഭാണ്ടുള്ള  നല  കൃഷനിമുറകേള,  സലാംകയഭാജനിത  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണലാം,  വജവനികേ
നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എന്നനിവയ്ക്കഭാണയ് കൃഷനിവകുപയ് ഊന്നല് നല്കുന്നതയ്.

വജ വവളങ്ങളുചടയുലാം കേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം

81 (1188) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് വനിറഴെനിക്കുന്ന പല വജവവളങ്ങളുചടയുലാം കേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം സലാംബനനിചയ് പരഭാതനികേളുള്ള വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവയുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
നനിലവനിലള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എചനലഭാമഭാചണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വലഭാജ വളങ്ങളുലാം കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുന്ന കേമ്പനനികേളചക്കതനിചര
നനിയമ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വജവകൃഷനി  വര്ദനിച സഭാഹചരലത്തനില്  വജവവളങ്ങളുചടയുലാം
കേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം ആവശലകേതയുലാം ഉപകയഭാഗവലാം വന്കതഭാതനില് ഉയര്ന്നനിട്ടുണയ്.
ഇതുമൂലലാം  നനിരവധനി  വജവ  ഉല്പന്നങ്ങള  വനിപണനിയനില്  വനിറഴെനിക്കചപടുനണയ്.  എന്നഭാല്
ഇനലഭാ  ഗവണ്ചമന്റെയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള  ചഫര്ടനിവലസര്  കേണ്കട്രെഭാള  ഓര്ഡര്  1985,
ഇന്ചസകനിവസ ഡ്സയ് ആകയ് 1968 എന്നനിവയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള വജവവളങ്ങളുചടയുലാം
കേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം   ഗുണനനിലവഭാര  നനിര്ണ്ണയത്തനിനയ്  മഭാതമഭാണയ്  നനിലവനില്
സലാംവനിധഭാനമുള്ളതയ്.  ഇത്തരത്തനില്  വനിറഴെനിക്കചപടുന്ന  അലാംഗതീകൃത  വജവവളങ്ങളുചടയുലാം
കേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം  ഗുണകമനയനില്  കേഭാരലമഭായ  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ചപടനിടനില.
എന്നഭാല്  വജവവളലാം,  വജവ  കേതീടനഭാശനിനനി  എന്നനിവയുചട  ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിച
വരുന്നതനിനഭാല്  ഇവയുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭാവശലമഭായ  കേര്ശന
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  രഭാസവളങ്ങളുചടയുലാം,  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയനണത്തനിനയ്
കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാശഭാലകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  പഭാകറഭാട്ടുകകേഭാണത്തുലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  പടഭാമ്പനിയനിലലാം
ഓകരഭാ രഭാസവള ഗുണപരനികശഭാധനശഭാലകേളുലാം, തനിരുവനനപുരലാം പഭാകറഭാട്ടുകകേഭാണത്തയ്
ഒരു കേതീടനഭാശനിനനി പരനികശഭാധനശഭാലയുമഭാണയ് ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  വജവ
വളങ്ങളുചടയുലാം വജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനുള്ള
ലകബഭാറടറനി  സഇകേരലലാം സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലനിലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
നനിയനണത്തനില് ബഭാലാംഗ്ലുര് ആസഭാനമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന റതീജനിയണല് ചസന്റെര്
കഫഭാര് ഓര്ഗഭാനനികേയ് ഫഭാമനിലാംഗയ് എന്ന സഭാപനചത്തയഭാണയ് നഭാളനിതുവചര സലാംസഭാന
കൃഷനി  വകുപയ്  ആശയനിച  വന്നനിരുന്നതയ്.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല്  വജവവളങ്ങളുചടയുലാം
വജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം പരനിമനിതമഭായ സഭാമ്പനിളുകേള മഭാതമഭാണയ് പ്രതനിവര്ഷലാം
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനയ് സഭാധലമഭായനിരുന്നതയ്. മഭാതമല, ചഫര്ടനിവലസര്
കേണ്കട്രെഭാള ഓര്ഡര് 1985  ഇന്ചസകനിവസ ഡ്സയ് ആകയ്  1968 എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള വജവവളങ്ങളുചടയുലാം വജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം  പരനികശഭാധന
മഭാതമഭാണയ്  ഇകപഭാള  സഭാധലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  ചഫര്ടനിവലസര്  കേണ്കട്രെഭാള  ഓര്ഡര്
1985-ചന്റെയുലാം, ഇന്ചസകനിവസ ഡ്സയ് ആകയ് 1968-ചന്റെയുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിയനിടനിലഭാത്തതുലാം
എന്നഭാല് സലാംസഭാനത്തയ് കേഭാരലമഭായനി വനിതരണലാം ചചയചപടുന്നതുമഭായ വജവവളങ്ങളുചടയുലാം
വജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയനണത്തനിനയ്  കൃഷനി  വകുപയ്
ഇകപഭാള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ചഫര്ടനിവലസര്  കേണ്കട്രെഭാള  ഓര്ഡര്  1985,  ഇന്ചസകനിവസ ഡ്സയ്  ആകയ്
1968  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ചചയചപടനിട്ടുള്ള  വളങ്ങളുചടയുലാം  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം
അനധനികൃത  വനില്പന/വനിതരണലാം,  മഭായലാം  കചര്ക്കല്,  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭായ്മ  തുടങ്ങനിയവ
റനികപഭാര്ടയ്  ചചയചപടുന്ന  മുറയ്ക്കയ്  അവയുചട  ഉല്പഭാദകേര്ചക്കതനിചര  ചടപ്രകേഭാരമുള്ള
ശനിക്ഷണനടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച  വരുനണയ്.  നനികരഭാധനിച  കേതീടനഭാശനിനനികേള
വനില്പന തടയുന്നതനിനഭായനി കൃഷനി വകുപയ് ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി
വരുനണയ്.  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  അനധനികൃത  വനിപണനലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  സത്വഭാഡുകേള
രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിചപടുത്തനി വരുന.
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കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനിയ തരനിശുനനിലവലാം വറസയ് ബകയഭാപഭാര്ക്കുലാം

82 (1189) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കകേരളത്തനില് ആചകേ
നടന്ന കൃഷനിയുചട  വനിശദമഭായ  കേണക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  എത  ചഹകര്  സലത്തയ്
കൃഷനി നടക്കുന; പുതനിയതഭായനി എത ചഹകര് തരനിശുനനിലലാം കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി;

(ബനി) ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിചല ചചറസയ് ബകയഭാ പഭാര്ക്കയ്
അടനിയനരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കകേരളത്തനില് ആചകേ
നടന്ന ചനല് കൃഷനിയുചട വനിശദമഭായ കേണക്കയ് ചുവചട കചര്ത്തുചകേഭാള്ളുന. 2016-17
വര്ഷലാം  202524  ചഹകര്  സലത്തയ്  ചനല്കൃഷനി  ആരലാംഭനിചചവങനിലലാം  190906
ചഹകര്  ഭഇതനികേലക്ഷലലാം  വകേവരനിചതഭായനി  കൃഷനി  വകുപയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
വനിശദവനിവരലാം ചുവചട കചര്ത്തുചകേഭാള്ളുന :

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:

ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  169535.8  ചഹകര് സലത്തയ് ചനല്കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.

2. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാല്സഭാഹനലാം:

888.57  ചഹകര്  സലത്തയ്  പ്രകതലകേ  ചനലനിനങ്ങളുചട  കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.

3. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:

കേരചനല്കൃഷനി 2743.2237 ചഹകര് സലത്തയ് നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.

4. തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി:

ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2372.2457  ചഹകര്  പ്രകദശത്തയ്  തരനിശുനനില
ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുകേയുണഭായനി.

5. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ  കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി 88.45  ചഹകര്
സലത്തയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനുലാംപുറകമ
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള മുഖഭാനരലാം ഏകേകദശലാം 15278
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ചഹകര് സലത്തയ് ചനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി. 2017-18
വര്ഷലാം  220000  ചഹകര് ചനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്
തരനിശഭായനി  കേനിടന്ന  കേരചനല്കൃഷനിയടക്കലാം  14130  ഏക്കര്  സലത്തയ്
പുതുതഭായനി ചനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനി.

(ബനി) 2016-17  ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ് പ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ ഫഭാമുകേളുചട
സലലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി മൂലലവര്ദനിത കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളക്കയ് കവണനിയുള്ള ചചറുകേനിട
ഇടത്തരലാം അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളുചട ശലാംഖല സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. അതയ്
പ്രകേഭാരലാം  പഭാലക്കഭാടയ്,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനില്  ചനലനിചന  ആസദമഭാക്കനിയുള്ള
അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  അകഗഭാപഭാര്ക്കനിനുള്ള
സലലാം ചതചരചഞ്ഞടുക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് അനനിമ തതീരുമഭാനലാം ആയനിടനില.

കഹഭാര്ടനികേളചര് കമഖലയുചട വനികേസനലാം

83 (1190) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാര്ടനികേളചര്  കമഖലയുചട  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി,  സലാംസഭാന
കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന്  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേള  എചനലഭാമഭാചണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതമഭായനി എത തുകേ ലഭനിചനിട്ടുചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഹഭാര്ടനികേളചര് കമഖലയുചട  സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാന
കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന്-കകേരള മുഖഭാനനിരലാം മനിഷന് കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡയ് ഡവലപ്ചമന്റെയ് ഓഫയ്
കഹഭാര്ടനികേളചര്,  കദശതീയ ഔഷധസസല മനിഷന്,  പ്രധഭാന്മനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി
കയഭാജന-വമകക്രഭാ  ഇറനികഗഷന്,  വഹചടകേയ്  ഫഭാമനിലാംഗയ്,  രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്
കയഭാജനയുചട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള  പദതനികേള  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

(ബനി)  2016-17-ല്  മനിഷന്  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്
കഹഭാര്ടനികേളചര് പദതനി പ്രകേഭാരലാം  1500  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കദശതീയ ഔഷധ സസല
മനിഷന് പദതനി പ്രകേഭാരലാം 101.25 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
മനിഷന്  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡയ്  ഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹഭാര്ടനികേളചര്.  കദശതീയ
ഒഇഷധസസല  മനിഷന്,  പ്രധഭാന്മനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജന-വമകക്രഭാ  ഇറനികഗഷന്
എന്നതീ  പദതനികേളക്കുള്ള  വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ പദതനികേള  അനുമതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
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കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ തനിരുവനനപുരലാം ആനയറയനിചല ജനിലഭാ
സലാംഭരണകകേന്ദ്രലാം

84 (1191) ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ തനിരുവനനപുരലാം ആനയറയനിചല ജനിലഭാ സലാംഭരണ
കകേന്ദ്രത്തനില്  പചക്കറനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്  ഇകപഭാള  എവനിചടനനിചന്നലഭാമഭാചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുമ്പയ് ഇവനിചട പചക്കറനി വനിതരണലാം ചചയ്ത ഇടനനിലക്കഭാര് തചന്നയഭാണയ്
ഇകപഭാഴുലാം  പചക്കറനി  നല്കുന്നതയ്  എന്ന  ആകരഭാപണലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
അങ്ങചനചയങനില് ഇതനിനയ് കൂട്ടുനനില്ക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആനയറ  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രത്തനില്  പചക്കറനി  സലാംഭരനിക്കുന്ന  സലങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിചല വനി.എഫയ്.സനി.ചകേ.-യുചട പഭാറശഭാല,
ചചങല്,  കേഭാടഭാക്കട,  ചപരുമ്പഴുതൂര്,  ചകേഭാലയനില്  തുടങ്ങനിയ
കേര്ഷകേ വനിപണനികേള. 

2. കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള നല്ലൂര്വടലാം,  തനിരുപുറലാം,  വഭാമനപുരലാം
തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനിചല ചഫഡകററഡയ് മഭാര്ക്കറ്റുകേള.

3. ആനയറ,  ചനടുമങ്ങഭാടയ്  തുടങ്ങനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  ചമഭാത്തവലഭാപഭാര
വനിപണനികേള.

4. ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിചല  ചവണ്മണനി  കൃഷനി  ഭവനനിചല  കേഭാര്ഷനികേ
വനിപണനി.

5. തൃശ്ശുര് ജനിലയനിചല ആളൂര്, മറത്തൂര്, കുഴൂര് വനിപണനികേള.

6. വയനഭാടയ്  ജനിലയനിചല  നതീര്വഭാരലാം,  കേണനിയഭാലാംപറ,  പനമരലാം  തുടങ്ങനിയ
കേര്ഷകേ വനിപണനികേള.

7. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനിചല വനിവനിധ വനി.എഫയ്.സനി.ചകേ. വനിപണനികേള.

8. കറയ്തമനിത ഫഭാര്കമഴയ് ചപ്രഭാഡമ്പ്യൂസര് കേമ്പനനി, വമസൂര്.

9. കുറനിഞ്ഞനി അകഗഭാ ചസഭാവസറനി, ചചങളകുറനിചനി, തനിരുചനല്കവലനി.

ഇതനിനുപുറചമ  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രത്തനില്
കനരനിടയ്  എത്തനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേ  സലാംഘങ്ങളനില്
നനിനലാം പചക്കറനി സലാംഭരനിക്കുന.
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(ബനി) ഇടനനിലക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനിയഭാണയ് ഇകപഭാള കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് പചക്കറനി
സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളത്തനിചല കേര്ഷകേര് ഉദ്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള ഇടനനിലക്കഭാചര
ഒഴെനിവഭാക്കനി കനരനിടഭാണയ് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് സലാംഭരനികക്കണചതന്നയ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  ഇവനിചട  ആവശലത്തനിനയ്  ഉദ്പഭാദനിപനിക്കഭാത്തതുലാം  തതീചര
ഉദ്പഭാദനലാം  ഇലഭാത്തതുമഭായ  പചക്കറനികേള  മറയ്  കസറ്റുകേളനില്നനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനയ്
സലാംസഭാനചത്ത നഭാല കമഖലകേളഭായനി തനിരനിചയ് ആവശലകേതക്കനുസരനിചയ് സുതഭാരലത
ഉറപ്പുവരുത്തനിചക്കഭാണ്ടുലാം  ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുലാം  ഉകദലഭാഗസതല
കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ കേമ്മേനിറനികേളഭാണയ് ആവശലഭാനുസൃതലാം സലാംഭരണലാം
ഇകപഭാള നടത്തുന്നതയ്. ഇടനനിലക്കഭാര് മുകഖന പചക്കറനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദലഭാഗസര് കൂട്ടു
നനില്ക്കുനചവന്നയ്  കബഭാദലചപടഭാല്  ഇത്തരലാം  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാത്ത
കേര്ശനനടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭാര്ഷനികേവനിളകേളക്കുണഭായനിട്ടുള്ള നഭാശനഷലാം

85 (1192) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത വരളചയുമഭായനി  ബനചപടയ്  കേഭാര്ഷനികേവനിളകേളക്കുണഭായനിട്ടുള്ള
നഭാശ നഷലാം ഏതചയന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനത്തനിനു പ്രകതലകേ സഹഭായങ്ങള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വരളചമൂലലാം ഏകേകദശലാം 62897 കേര്ഷകേരുചട 41592.3
ചഹകര്  കൃഷനി  നശനിചതഭായുലാം  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞതയ്  724.5  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭായതഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നഭാല്  വനിശദമഭായ  കേണചക്കടുപയ്  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  നഷലാം
വന്കതഭാതനിലണഭാകുലാം എന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തുണഭായ നഭാശനഷങ്ങള വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം അതുപ്രകേഭാരലാം
2017  മഭാര്ചയ്  28-നയ്  സലാംസഭാന റവനദ്യു,  കൃഷനി  വകുപയ്  മനനിമഭാര്  സലാംയുക്തമഭായനി
കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപ്പുമനനിക്കയ് വരളചഭാ ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം ആയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം ഏപ്രനില്  19  മുതല്  21  തതീയതനി വചര കകേരളലാം
സനര്ശനിചയ്  വരളച  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം എന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
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വരളചമൂലലാം കേടചക്കണനിയനിലഭായ കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള ആശത്വഭാസ നടപടനികേള

86 (1193) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു : 

ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരൾചയുലാം  വനിലത്തകേർചയുലാംമൂലലാം  കേടചക്കണനിയനിലഭായ  കേർഷകേരുചട

സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലതകേൾ  എഴുതനിത്തള്ളഭാകനഭാ  മറയ്  ആശത്വഭാസ  നടപടനികേൾ

പ്രഖലഭാപനിക്കഭാകനഭാ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വരൾചചയ  തുടർന്നയ്  ദുരനിതത്തനിലഭായ  മറയ്

സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  കേർഷകേർക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാർ  പല  പദതനികേളുലാം  ആസുതണലാം

ചചയ്യുന്ന സഭാഹചരലത്തനിൽ  കകേരളത്തനിചല കേർഷകേരുചട പ്രശ്നങ്ങളുലാം ആവശലങ്ങളുലാം

കകേന്ദ്ര സർക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിൽ ചകേഭാണ്ടുവരഭാൻ എചനലഭാലാം നടപടനികേൾ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  വരൾച  പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  പ്രവർത്തനങ്ങളഭാണയ്  സലാംസഭാന

കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനിൽ  നടപനിലഭാക്കനിയതയ്;  കൃഷനിയനിറക്കഭാൻ  സഭാമ്പത്തനി

കേമനിലഭാതഭായ കേർഷകേർക്കയ് അടുത്ത കൃഷനിയനിറക്കഭാൻ എചനഭാചക്ക സഹഭായങ്ങളഭാണയ്

ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിള  നഭാശലാം  കനരനിട  കേർഷകേർക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം  48500  രൂപ

(നഭാല്പത്തനിചയണ്ണഭായനിരത്തനി അ ഞ്ഞൂറയ്  രൂപ)  ആയനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് സർക്കഭാർ

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  നടപടനികേൾ  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിചലയുലാം  കേര്ഷകേര് വനിവനിധ ധനകേഭാരല

സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ള  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പ  ഉളചപചടയുള്ള  എലഭാ

വഭായ്പകേളനികനലള്ള  ജപനി  നടപടനികേളക്കയ്  2017  കമയയ്  31  വചര  കമഭാറകടഭാറനിയലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തുണഭായ  നഭാശനഷങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  അതുപ്രകേഭാരലാം

2017 മഭാര്ചയ് 28-നയ്  സലാംസഭാന റവനദ്യു, കൃഷനി വകുപ്പുമനനിമഭാര് കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപയ്

മനനിക്കയ്  വരളച  സലാംബനനിചയ്  ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം  സമര്പനിക്കുകേയുലാം,  അതനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം ഏപ്രനില്  19  മുതല്  21  തതീയതനി വചര കകേരളലാം

സനര്ശനിചയ്  വരളച സനിതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുമുണയ്.  നഭാശനഷത്തനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി

കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം എന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
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(ബനി)  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ജല  പുനരുപകയഭാഗത്തനിനുലാം  ആവശലമഭായ
കബഭാധവല്ക്കരണലാം പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില് നല്കേനി വരുന. കതഭാടുകേള, കുളലാം
എന്നനിവയുചട  നവതീകേരണലാം,  പമ്പയ്  ചസറയ്  സഭാപനിക്കല്  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചന
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കനി വരുന. മൂപ്പു കൂടനിയ വനിത്തുകേളക്കയ് പകേരമഭായനി
മൂപ്പു  കുറഞ്ഞ  വനിത്തുകേള  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി  വരുന.
ദതീര്ഘകേഭാല  വനിളകേളനില്  വജവ  പുതയനിടല്,  ചകേനിരനി  അടുക്കല്,  തടനിയനില്
കുമ്മേഭായലാംപൂശല്  എന്നനിവ  അവലലാംബനിക്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി.  ജലലഭലത
കുറഞ്ഞ പ്രകദശങ്ങളനില് പയര്,  ഉഴുന്നയ്,  മുതനിര,  എള്ളയ്  മുതലഭായ പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള
കൃഷനി ചചയഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി. വരളചമൂലലാം വനിള നശനിച കേര്ഷകേര്ക്കയ് വതീണ്ടുലാം
കൃഷനി ഇറക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ വനിത്തയ് സഇജനലമഭായനി പ്രകതലകേ പദതനി പ്രകേഭാരലാം
നല്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  പ്രധഭാനചപട  25  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുലാം  ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  വര്ദനിപനിചലാം  സലാംസഭാന  വനിള
ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനി  പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ചനല്കൃഷനിക്കയ് നഷപരനിഹഭാര തുകേ ചഹകറനിനയ്  12500  രൂപയനില് നനിനലാം  35,000
രൂപയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനു  പുറചമ  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച
ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കയ്  SDRF  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  ചഹകറനിനയ്  13,500  രൂപ  നഷ
പരനിഹഭാരമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  എന്നഭാല്  വര്ദനിപനിച  രതീതനിയനിലള്ള  വനിള
ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനി  22-3-2017  മുതലഭാണയ്  നനിലവനില്  വരനികേ.  ഓകരഭാ
വനിളകേളക്കുലാം വനിള ഇന്ഷത്വറന്സയ് നഷപരനിഹഭാര തുകേ വര്ദനിപനിചതനിചന്റെ ഉത്തരവയ്
അനുബനമഭായനി  *കചര്ക്കുന.  വനിള ഇന്ഷത്വറന്സനില് കേര്ഷകേചര കചര്ക്കുന്നതനിനയ്
ഊര്ജനിത പ്രചഭാരണ പരനിപഭാടനികേള വകുപയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

വവഗ 2016-ചന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള

87 (1194) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് സലാംഘടനിപനിച  'വവഗ- 2016'-ചന്റെ
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചനഭാക്കയഭായനിരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതയ് സലാംഘടനിപനിക്കഭാൻ ചചലവഭായ തുകേ എതയഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തുകേ ഏചതലഭാലാം ഇനങ്ങളക്കഭാണയ് ചചലവഴെനിചതയ്;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ഡനി)  ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം വനികദശരഭാഷ്ട്രങ്ങളനില് നനിനലാം ഇതനില്
പചങടുത്ത ശഭാസജ്ഞന്മഭാരുലാം സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ധരുലാം ആചരലഭാമഭായനിരുന എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) വവഗ- 2016 മൂലമുണഭായ ഗുണങ്ങളുലാം ഭഭാവനിയനില് ഉണഭാകേഭാന് കപഭാകുന്ന
ഫലങ്ങളുലാം എനഭാചണന്നയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് മൂലലവര്ദന രലാംഗത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപ
നങ്ങളുമഭായനി ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തുവഭാനുലാം ഇവരനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കുന്ന സഭാകങതനികേ വനിദലകേള,  കസവനങ്ങള എന്നനിവചയ
കുറനിചയ് മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം,  സലാംസഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുകേള
മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള,  ലഭനിക്കുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങള  എന്നനിവചയക്കുറനിചയ്  മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  ഒരു
കവദനി ഒരുക്കുകേ എന്നതഭാണയ് വവഗ 2016 ചകേഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിചതയ്.

2. കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനവലാം  സലാംരലാംഭകേതത്വവലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,
ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങള,  അഗനിബനിസനിനസയ്  ചസന്റെര്,
സര്ക്കഭാകരതര സലാംഘടനകേള എന്നനിവയുമഭായനി ബനനിപനിചള്ള
പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ.

3. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് നവസലാംരലാംഭകേചര സൃഷനിക്കുകേ.

4. കൃഷനിയുചട  വലഭാപനി  വര്ദനിപനിചയ്  ഉല്പഭാദനവലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ വഴെനി കൂടുതല് വരുമഭാനവലാം ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം
സൃഷനിക്കുകേ.

5. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ധനഭാഗമനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ.

6. ചതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായ  യുവജനങ്ങള,  ഗളഫയ്  രഭാജലങ്ങളനില്നനിന്നയ്
മടങ്ങനിചയത്തനിയവര്, എകയ്സര്വതീസുകേഭാര്, ഐ.റനി. ചപ്രഭാഫഷണലകേള
തുടങ്ങനിയവചര കൃഷനിയനികലക്കയ് ആകേര്ഷനിചയ് നനിലനനിര്ത്തുകേ.

(ബനി)  വവഗ  2016  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന്  95,49,334  (ചതഭാണ്ണൂറനി  അഞയ്  ലക്ഷത്തനി
നഭാല്പത്തനി ഒന്പതനിനഭായനിരത്തനി മുന്നൂറനി മുപത്തനിനഭാലയ്) രൂപയഭാണയ് ചചലവഴെനിചതയ്.

(സനി) അടനിസഭാനസഇകേരലലാം ഒരുക്കല് - ₹ 40,29,863

മതീഡനിയ, പ്രചഭാരണലാം, കഡഭാക്കുചമകന്റെഷന് - ₹ 20,68,057

പ്രദര്ശനലാം - 8,39,672
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സഭാകങതനികേ കേമ്മേനിറനി, വര്ക്കകഷഭാപയ് - 3,88,469

കേലഭാപരനിപഭാടനികേള - 2,27,560

ഭക്ഷണലാം - 11,46,629

അകക്കഭാമകഡഷന് - 5,78,245

രജനികസ്ട്രേഷന്, റനിസപ്ഷന് - 1,50,654

ഗതഭാഗതലാം - 1,20,185

                         ആചകേ രൂപ 95,49,334

(ഡനി) അനഭാരഭാഷ്ട്രതലലാം  :

1. ശതീ.  യൂകറഭാണ് എന് സലലാം-  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  ഡയറകര്,  ഏഷലഭാ
ആന്ഡ്സഫനികേയ്  കകേഭാക്കനടയ് കേമ്മേനിറനി.

2. കഡഭാ. ശശനി കുമഭാര്, ചഹഡയ് കമരനികകേഭാ ലനിമനിറഡയ്.

3. ശതീ. അന്നഭാസയ് അഹമ്മേദയ്, വനിര്കഗഭാസയ്, ഇന്കഡഭാകനഷല.

4. ശതീമതനി ചപയഭാനൂടയ് നഭാകേഭാ,  കകേഭാക്കനടയ് കപ്രഭാസസനിലാംഗയ് ചസഷലലനിസയ്,
തഭായയ് ലഭാന്റെയ്.

5. ശതീ. ചകേന്നത്തയ് കസഭാറന്സണ്, ആലഭാ ലഭാവല്, ഇറലനി.

6. ശതീ. ആനനയ് കുമഭാര്, ചടട്രെഭാപഭാര്ക്കയ്, സനിലാംഗപ്പൂര്.

7. ശതീ. കഹമനയ് ചധഭാളഭാക്കനിയ, ചടട്രെഭാപഭാര്ക്കയ്, സനിലാംഗപ്പൂര്.

കദശതീയതലലാം  :

1. ശതീ.  നനിധനിന് കഗഭായല്,  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറകര്,  റബനിയ,  കകേഭാക്കനടയ്
കപ്രഭാഡകയ്സയ്, ഡല്ഹനി.

2. ശതീ.  സുകരഷയ്  കുമഭാര്,  ജനറല്  മഭാകനജര്,  റനി  ആന്ഡയ്  ഐ,
കഗഭാബല്ഇന്ഡല ലനിമനിറഡയ്.

3. കഡഭാ.  ബഭാലചന്ദ്ര  ചഹബ്ബഭാര്,  ചഹഡയ്,  പഭാന്റെയ്  ഫനിസനികയഭാളജനി,
ചസന്ട്രെല്  പഭാകന്റെഷന്  കക്രഭാപയ്സയ്  റനിസര്ചയ്  ഇന്സനിറമ്പ്യൂടയ്,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്.

4. കഡഭാ.  കൃഷ്ണ കുമഭാര്,  ചഹഡയ്,  ചസന്ട്രെല് പഭാകന്റെഷന് കക്രഭാപയ്സയ്
റനിസര്ചയ് ഇന്സനിറമ്പ്യൂടയ്, കേഭായലാംകുളലാം.
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5. ശതീ.  വനികനഭാദയ്  കുമഭാര്,  സനി.ഇ.ഒ.,  പഭാലക്കഭാടയ്,  ഫഭാര്മര്  ചപ്രഭാഡമ്പ്യൂസര്

കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡയ്  -  വവസയ്  ചചയര്മഭാന്,  കേണ്കസഭാര്ഷലലാം

ഓഫയ് എഫയ്.പനി.സനി.എസയ്. കകേരള.

6. ശതീ. രഭാജരതലാം, എലാം.ഡനി.എസയ്.ആര്. എഞനിനതീചയഴയ് ലനിമനിറഡയ്,

കകേഭായമ്പത്തൂര്.

7. ശതീ.  ആര്.  രവതീന്ദ്ര,  ചഡപമ്പ്യൂടനി  ജനറല്  മഭാകനജര്,  അകപഡ,

ബഭാലാംഗ്ലുര്.

8. ശതീ. കകേഭാലപന്, അസനിസന്റെയ് ഡയറകര്, ഇന്  ഡലന് ഇന്സനിറമ്പ്യൂടയ്

ഓഫയ് പഭാകക്കജനിലാംഗയ്, ചചവന്ന.

9. കഡഭാ.  സനിനനിജ.  വനി.  ആര്.,  ചഹഡയ്,  ഇന്ഡലന്  ഇന്സനിറമ്പ്യൂടയ്

ഓഫയ് കക്രഭാപയ് കപ്രഭാസസനിലാംഗയ് ചടകകഭാളജനി, തഞഭാവൂര്, തമനിഴഭാടയ്.

 10. കഡഭാ.  ജഗന്  കമഭാഹന്,  ചപ്രഭാഫസര്,  ഇന്ഡലന്  ഇന്സനിറമ്പ്യൂടയ്

ഓഫയ് കക്രഭാപയ് കപ്രഭാസസനിലാംഗയ് ചടകകഭാളജനി, തഞഭാവൂര്, തമനിഴഭാടയ്.

11. കഡഭാ.  വനിശത്വനഭാഥന്,  ചപ്രഭാഫസര്,  അന്പനില്  ധര്മ്മേലനിലാംഗലാം

കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജയ്, തനിരുചനി തമനിഴഭാടയ്.

12. കഡഭാ.  പളനനിമുത്തു,  യൂണനികവഴനിറനി ചഹഡയ്,  യൂണനികവഴനിറനി ഓഫയ്

അഗനികേളചറല് സയന്സയ്, ബഭാലാംഗ്ലുര്.

13. കഡഭാ.  ചകേ.  എന്.  ശനിവ,  ചപ്രഭാഫസര്,  നഭാഷണല്  ബനഭാന

റനിസര്ചയ് ചസന്റെര്, തനിരുചനി, തമനിഴഭാടയ്.

(ഇ)  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില്  മൂലലവര്ദന  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുള്ള സഭാധലതകേള,

സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഘടകേങ്ങള,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  എന്നനിവ  സലാംബനനിചയ്

അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിച.  മൂലലവര്ദനിത  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള

ചടകകഭാളജനി  സകപഭാര്ടയ്,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്,  ചക്രഡനിറയ്  സകപഭാര്ടയ്,  പഭാക്കനിലാംഗയ്,  ഗുണനനിലവഭാരലാം

എന്നനിവചയക്കുറനിചയ്  ചര്ച  ചചയചപടുകേയുലാം  നനിലവനില്  ഈ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

സലാംരലാംഭകേര്,  സഭാകങതനികേവനിദല  നല്കുന്ന  ഏജന്സനികേള  എന്നനിവയുമഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

കനരനിടയ്  സലാംവദനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിച.  ഭഭാവനിയനില് സര്ക്കഭാര് സഭാപനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന

അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളനില് മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുചട സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുവഭാന് വവഗ

2016-ല് നനിന്നയ് ഉരുത്തനിരനിഞ വന്ന ആശയങ്ങള പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിവരുന.      
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കേഭായലാംകുളചത്ത കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷന് പദതനികേള

88 (1195) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കസഭായനില് സര്കവ  &കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷന് വകുപയ്  വഴെനി  കേഭായലാംകുളലാം
മണ്ഡലത്തനില്  2011 മുതല്  നഭാളനിതുവചര  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  വര്ഷലാം
തനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കസഭായനില്  സര്കവ&കസഭായനില്  കേണ്സര്കവഷന്  വകുപയ്  വഴെനി  കേഭായലാംകുളലാം
മണ്ഡലത്തനില്  2011  മുതല്  നഭാളനിതുവചര  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുചട  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കേരുനഭാഗപള്ളനി മണ്ഡലത്തനിചല മണ്ണയ് സലാംരക്ഷണവമഭായനി ബനചപട
പദതനികേള

89 (1196) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണവമഭായനി
ബനചപടയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള എചനലഭാചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രകദശചത്ത  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിചല  മണ്ണനിചന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം, മണ്ണനിചന്റെ ഫലപുഷത നഷചപടഭാചത സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
എചനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തരനിശു നനിലങ്ങള കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി മഭാറ്റുകമ്പഭാള മണ്ണയ് പരനികശഭാധന
നടത്തനി  അനുകയഭാജലമഭായ  വനിളകേചള  സലാംബനനിചയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുന്നതനിനയ്
കൃഷനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനചപടയ്  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് പദതനികേചളഭാനലാം നനിലവനിലനില.

(ബനി) നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം വനിശദമഭായ മണ്ണയ്
പരലകവക്ഷണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  മണ്ണയ്  പരലകവക്ഷണ  കേഭാലയളവനില്  ഓകരഭാ
പ്രകദശത്തുലാം  മണ്ണയ്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചയ്  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധനിചയ്,  ഈ
പരനികശഭാധനഭാഫലലാം അവകലഭാകേനലാം നടത്തനി ഭൂപടലാം സഹനിതലാം മണ്ണയ് പരലകവക്ഷണ
റനികപഭാര്ടനില് ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.

*വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(സനി)  തരനിശു  നനിലങ്ങളനില്  കൃഷനിക്കു  മുമ്പയ്  മണ്ണയ്  സഭാമ്പനിളുകേചളടുത്തയ്  മണ
പരനികശഭാധന  നടത്തനി,  മണ്ണനിലടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ,  ദത്വനിതതീയ,  സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങളുചട
അളവയ്,  പനി.എചയ്.  മുതലഭായവ നനിര്ണ്ണയനിചയ് ആവശലമഭായ വജവ രഭാസവള ശനിപഭാര്ശകയഭാചട
മണ  പരനികപഭാഷണ  കേഭാര്ഡയ്  (കസഭായനില്  ചഹല്ത്തയ്  കേഭാര്ഡയ്)  നല്കേനി  വരുന.  ഓകരഭാ
പഞഭായത്തനിചലയുലാം  കൃഷനിഭവനുകേളനിലൂചട  കേര്ഷകേരുചട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്നനിന്നയ്
കശഖരനിക്കുന്ന മണ സഭാമ്പനിളുകേള അതതയ് ജനിലഭാ/മണ പരനികശഭാധനലഭാബുകേളനിലഭാണയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാചത കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ  'കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ്
കേഭാര്ഡയ്'  പദതനി  വഴെനി  കേര്ഷകേരുചട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  മണ  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചയ്  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  'കസഭായനില്  ചഹല്ത്തയ്  കേഭാര്ഡയ്'  എന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നനിയനനിത  കപഭാര്ടലനില്  അപയ്  കലഭാഡയ്  ചചയ്തയ്  'കസഭായനില്  ചഹല്ത്തയ്  കേഭാര്ഡയ്'
ജനകററയ് ചചയവരുന.

കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത

90 (1197) ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത
എതയഭാണയ്;  ഇതുപരനിഹരനിക്കഭാന്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേഭാലശഭാലയുചട  ഫഭാമുകേള  വഹചടകേയ്  ആക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേസര്വകേലഭാശഭാലയുചട  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഫഭാലാംടൂറനിസത്തനിനയ്  അനന
സഭാദലതകേള  ഉചണനള്ള  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനഭായനി
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഡനി) പടഭാമ്പനി ചനലയ്ല ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനില് കകേരളത്തനിനു മഭാതൃകേയഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുന്ന തരത്തനിലള്ള ചറയനിന് വഭാടര് ഹഭാര്വസനിലാംഗയ് റനിസര്കവഭായര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാദലതകേള  ഉചണനള്ളതയ്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  ആയതയ്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല 31-3-2017 തതീയതനി പ്രഭാബലലത്തനില്
കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന ബഭാദലത 145.18 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. ആഭലനര വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് സര്വകേലഭാശഭാല നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  കേതീഴെനിലള്ള  ഫഭാമുകേളനില്  സഭാഹചരലങ്ങള
ക്കനിണങ്ങുന്ന നൂതന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവലലാംബനിചഭാണയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള രൂപചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
പചക്കറനി  വനിത്തുല്പഭാദനലാം,  നഴറനി  പരനിപഭാലനലാം,  ടനിഷദ്യുക്കളചര്  വഭാഴെവത്തകേളുചട
ഉത്പഭാദനലാം, പചക്കറനി വതകേളുചട ഉത്പഭാദനലാം മുതലഭായവയ്ക്കയ് വഹചടകേയ് രതീതനികേള
ഉപകയഭാഗനിച വരുന. ചനല്കൃഷനി, വനിത്തു സലാംസരണലാം എന്നനിവയനില് യനവല്കൃത
രതീതനികേള  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന.  കപഭാളനിഹഇസയ്  രതീതനികേള  സഭാധലമഭായ  സലങ്ങളനില്
ഫണനിചന്റെ  ലഭലതയുലാം  മറയ്  സഭാഹചരലങ്ങളുലാം  കേണക്കനിചലടുത്തയ്  അനുകയഭാജലമഭായ
രതീതനികേള പരമഭാവധനി വലഭാപനിപനിക്കുനണയ്.

(സനി)  കുമരകേലാം,  ആനക്കയലാം,  അമ്പലവയല്  തുടങ്ങനിയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഫഭാലാം  ടൂറനിസലാം
പദതനി  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട
കേതീഴെനിലള്ള എലഭാ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രങ്ങചളയുലാം ബനനിപനിചചകേഭാണ്ടുള്ള ഒരു കേണകഡയ്
ടൂര് പദതനിക്കുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസല് കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

( ഡനി) കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് മഴെചവള്ള സലാംഭരണത്തനിനഭായനി
10 ലക്ഷലാം ലനിറര് കശഷനിയുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം പടഭാമ്പനി കമഖല കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രത്തനില് സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. രണ്ടു കബഭാക്കുകേളനിലഭായനി തടയണകേള ഉണഭാക്കനി
ജല  ലഭലത  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  മഴെചവള്ളലാം  കശഖരനിചയ്  ജല  കസചനത്തനിനുപകയഭാഗനിക്കഭാന്
സഭാധലമഭാകുന്ന ഒരു പദതനിക്കയ് രൂപലാം നല്കേനി വരുന.

തതീരകദശചത്ത സനി.ആര്.ഇസഡയ്. കമഖലയനിചല വതീടുകേള

91 (1198) ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  കേടകലഭാര,  കേഭായകലഭാര  നനിവഭാസനികേളക്കയ്
നനിലവനില് വതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉള്ളവ ചപഭാളനിച പണനിയുന്നതനിനുലാം സനി.  ആര്.
ഇസഡയ് നനിയമപ്രകേഭാരലാം നനിയനണമുള്ളകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആവശലമഭായ അനുവഭാദലാം  കകേഭാര്പകറഷന് അധനികേഭാരനികേളനില്നനിന്നയ്  യഥഭാവനിധനി
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്,  ചവള്ളലാം,  ചവളനിചലാം എന്നനിവ ലഭനിക്കഭാചത തതീരകദശവഭാസനികേള
ബുദനിമുട്ടുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ ബുദനിമുട്ടുകേള തരണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  തതീരകദശകമഖലയനിചല  സനി.  ആര്.
ഇസഡയ്  നനിയനണകമഖലയനിചല  നനിലവനില്  പുതുക്കനി  പണനിതതുലാം  പുതനിയതഭായനി
പണനിതതുമഭായ  വതീടുകേളക്കുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  വതീട്ടുനമ്പര്  നല്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 173

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്.

(സനി) 1500 സത്വയര് ഫതീറയ് വചരയുള്ള വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കയ് U.A. നമ്പര് നല്കേനി
തഭാല്കഭാലനികേ ചറസനിഡന്ഷലല് സര്ടനിഫനിക്കറയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  16-11-2016-ചല
സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്170/16/ത.സത്വ.ഭ.വ.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  നല്കുന്ന തഭാല്കഭാലനികേ  റസനിഡന്ഷലല്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
കറഷന് കേഭാര്ഡയ്, വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന്, കുടനിചവള്ള കേണക്ഷന്, കവഭാടര് പടനികേയനില്
കപരയ് കചര്ക്കല് എന്നനിവയ്ക്കയ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ചകേ. മധുസൂദനചന്റെ പനി.എഫയ്. അക്കഇണനില് അടച തുകേ

92 (1199) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം നഗരസഭഭാ ജതീവനക്കഭാരനഭായ ശതീ.  ചകേ.  മധുസൂദനചന്റെ
പനി.എഫയ്-78217  നമ്പർ  അക്കഇണനിൽ  2006-07  മുതല്  2009-10  വചര  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
ഡനി.എ.  കുടനിശനികേയുലാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണ കുടനിശനികേയുലാം വരവവചനിട്ടുകണഭാ.  എങനില്
ആയതനിചന്റെ വനിശദമഭായ കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശതീ.  മധുസൂദനന്,  പനി.എഫയ്.  അക്കഇണനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ള
വഭായ്പകേളുചടയുലാം  തനിരനിചടവനിചന്റെയുലാം  വനിശദവനിവരലാം  നല്കേഭാകമഭാ;  ഇനനി  എത  രൂപയഭാണയ്
കുടനിശനികേയുള്ളതയ് എന്നതനിചന്റെ വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

ക്രമ നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് തുകേ

(1) (2) (3)

1 541/05/Fin.dt.17-12-2005, 61%, 64% 1053

2 145/06/Fin.dt.25-3-2006, PRA 5972

3 120/07/Fin.dt.20-3-2007, 8% 2004

4 120/07/Fin.dt.20-3-2007, 12% 4195

5 120/07/Fin.dt.20-3-2007, 20% 5410
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(1) (2) (3)

6 547/07/Fin.dt.14-11-2007, 26% 4564

7 91/08/Fin.dt.16-2-2008, 32% 2310

8 220/08/Fin.dt.22-5-2008, 38% 1655

9 38/09/Fin.dt.17-1-2009, 45% 2772

10 211/09/Fin.dt.2-6-2009, 55% 3390

11 512/09/Fin.dt.18-11-2009, 64% 2084

12 120/07/Fin.dt.20-3-2007, 67% 800

13 120/07/Fin.dt.20-3-2007, 74% 976

14 120/07/Fin.dt.20-3-2007 182

15 01/07/09 to 31/01/11 (PRA) 40423

                        ആചകേ തുകേ 77790 രൂപ

(ബനി) കലഭാണ് സലാംബനനിച വനിവരലാം

കലഭാണ് തുകേ വഇചര് നമ്പര് പ്രതനിമഭാസലാം

വസൂലഭാകക്കണ

തുകേ

തവണ

30,744 771, 6-10-2012 854 36

49,998 21401667, 20-6-2014 1887 36

49,983 21602718, 19-8-2016 1965 36

തനിരനിചടവയ് സലാംബനനിച വനിവരലാം  :

19-8-2016-ല് അനുവദനിച വഭായ്പ  49,983 രൂപയുലാം, മുന് വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവനില്

കശഷനിക്കുന്ന  20,757  രൂപയുലാം  ഉളചപചട  70,740  രൂപയനില്  10/2006  മുതല്

03/2017 വചര പ്രതനിമഭാസലാം  1965  രൂപ വതീതലാം തനിരനിചയ്  പനിടനിചനിട്ടുള്ള തുകേ കേനിഴെനിചയ്

58,950 രൂപ തനിരനിചകേ വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവയ് ഒടുക്കുവഭാനുണയ്.
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ഫയല് തതീര്പഭാക്കല് അദഭാലത്തയ്

93 (1200) ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ഏചതഭാചക്ക വലക്തനികേളുചട ഫയലകേളഭാണയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാം ഭരണവകുപ്പു മനനി ചകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷനനില് വചയ് നടത്തനിയ ഫയല്
തതീര്പഭാക്കല് അദഭാലത്തനില് പരനിഗണനയ്ക്കയ് വന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുചട  ഇകപഭാഴെചത്ത  അവസ  എനഭാചണനലാം  ഏചതഭാചക്ക
കേഭാരലങ്ങളനില് തതീര്പ്പുകേല്പനിചചവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

ജനിലഭാ ആസൂതണ സമനിതനി (ഡനി.പനി.സനി.)

94 (1201) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില് കലഭാകേസഭഭാ  ഉപചതരചഞ്ഞടുപനിചന്റെ ചപരുമഭാറചടലാംമൂലലാം
മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില്  ജനിലഭാ  ആസൂതണ  സമനിതനി  (ഡനി.പനി.സനി.)  കചരഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം പദതനി നടത്തനിപനിനയ് തടസലാം കനരനിടതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില് മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളക്കയ് മഭാതമഭായനി
പദതനി  നടത്തനിപനില്  എചനങനിലലാം  ഇളവനിനുള്ള  തതീരുമഭാനങ്ങള  വകേചകേഭാണനിട്ടുള്ളതഭായനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനയ്
കവണനി 2016-17-ൽ സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) 30-4-2017-നയ് മുന്പയ് ഡനി.പനി.സനി. അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിയതുലാം ''കപ്രഭാജകനിചന്റെ
കപഭാര്ടലനില് '' upload ചചയ്തനിട്ടുള്ളതുമഭായ ചപ്രഭാജക്ടുകേചള Spill over കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാക്കുന്നതനിനയ്
25-4-2017-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3631/17/Fin  പ്രകേഭാരലാം
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളനിചല എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗലാം

95 (1202) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗചത്ത  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളുചട  നനിയനണത്തനില്
ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിലളള ഉകദലഭാഗസരുചട പ്രതനികഷധലാം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങചള
ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വന് തുകേകേളുചട പദതനി അനുവദനികക്കണനിവരുകമ്പഭാള രണയ് അധനികേഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങള എന്ന പ്രതനിസനനി തരണലാം ചചയഭാന് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഇത്തരലാം  നതീക്കത്തനിലൂചട  എനയ്  കനടമഭാണയ്  ചചകേവരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഉകദ്ദേശനിച  കനടമുണഭാകുന്നനിചലങനില്  ഇക്കഭാരലലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപനിചല  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗലാം  പ്രഭാകദശനികേ
സര്ക്കഭാരുകേളനില്  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത
ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനിചന്റെ അനസത്ത ഉളചക്കഭാണ്ടുചകേഭാണയ് ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ
തുടര്നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച  വരുന.  പദതനി  നടത്തനിപനില്  രണയ്  അധനികേഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കുകേ  എന്നതു  കൂടനി  ലക്ഷലലാം  വചഭാണയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗചത്ത  പ്രഭാകദശനികേ
സര്ക്കഭാരുകേളുമഭായനി   ബനനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി   തതത്വത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
പദതനി  നടത്തനിപനിലലാം  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  ഇതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  കസവനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതനിനഭാണയ്
പ്രധഭാനമഭായുലാം സലാംകയഭാജനത്തനിലൂചട സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവന ചചയ്യുന്നതയ്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ശതീകേഭാരലലാം ജലാംഗ്ഷന് - പഭാടത്തനില് വലന് കേരുമകക്കഭാണലാം കറഭാഡനിനയ്
അനുവദനിച ഫ്ലഡയ് വര്ക്കയ്

96 (1203) ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വർഷത്തനിൽ  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭയുചട
ഇടവകക്കഭാടയ് വഭാര്ഡനില് ശതീകേഭാരലലാം ജലാംഗ്ഷന്-പഭാടത്തനില് വലന് കേരുമകക്കഭാണലാം
കറഭാഡനിനയ് അനുവദനിച ഫ്ലഡയ് വര്ക്കയ് നടപനിലഭാക്കഭാത്തതനിചന്റ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  നഗരസഭയുചട  ഉളര്  കസഭാണല്  ഓഫതീസയ്  ഫയല്  നമ്പര്  UE/
3702/2016 -കമല് ഇതുവചര സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ
വര്ക്കയ്  എന്നകത്തക്കയ്  ഏചറടുത്തു  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുലാം  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ
വര്ക്കനിനയ്  എഗനിചമന്റെയ്  വചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  കനഭാമനിനനിക്കയ്
ചസലക്ഷന്  കനഭാടതീസയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  ഇതനിലണഭായനിട്ടുള്ള  കൃതലവനികലഭാപലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വര്ക്കനിനയ്  ടനി.എസയ്.  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  കേഭാരണലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  എന്നകത്തക്കയ്  ടനി.എസയ്.  നല്കുലാം  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില്
നഗരസഭയുചട ഭഭാഗത്തു നനിനലാം വതീഴ്ച ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; ഈ വര്ക്കയ് അടനിയനരമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടനി  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതഭായുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിക്കഭായനി
വപ്രസയ്  കസഭാഫയ് ചവയര്  മുഖഭാനരലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചവരുന്നതഭായുലാം  തനിരുവനനപുരലാം
നഗരസഭ ചസക്രടറനി അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ടനി  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
അടനിയനരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച  വരുന.  ചടണര്
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ചസലക്ഷന് കനഭാടതീസയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ടനി പ്രവൃത്തനിക്കയ്  Technical Sanction  ലഭലമഭായനിടനില.  വപ്രസയ് കസഭാഫയ് ചവയര്
മുഖഭാനരലാം  ആയതനിനുള്ള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച  വരുനണയ്  വതീഴ്ച  വരഭാചത  വര്ക്കയ്
അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

മടന്നൂര് എലാം.എല്.എ.-യുചട ആസനി വനികേസന ഫണനില് ഉളചപടുത്തനിയ
പദതനികേള

97 (1204) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  മടന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം
എലാം.എല്.എ.-യുചട  ആസനി വനികേസന ഫണനില് ഉളചപടുത്തനി  എത പദതനികേള
എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗത്തനികനഭാടയ് ഏചറടുക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശനി
ക്കുകേയുണഭായനി; പദതനികേള ഏചതലഭാലാം; ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേചയത;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
194/2020
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(ബനി)  ഇതനില്  എത  പദതനികേളുചട  എസനികമറയ്  ഇതനികനഭാടകേലാം  എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.
വനിഭഭാഗലാം ചതീഫയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ് സമര്പനിചനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ആസനി  വനികേസന  പദതനികേളുചട
ഭരണഭാനുമതനി  കമയയ്  31  നകേലാം  ഉത്തരവഭാകുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേരമഭായ വനിധലാം  എസനികമറ്റുകേള
സമര്പനിക്കണചമന്ന  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  ഇനനിയുലാം  സമര്പനിക്കുവഭാനുള്ള
എസനികമറ്റുകേള  2017  ഏപ്രനില്  30-നകേലാം  ചതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കുലാം  സമര്പനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്
നല്കുവഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(സനി) നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

ജലഭാശയങ്ങളുചട മലനിനതീകേരണലാം

98 (1205) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കുളങ്ങള,  ചചറുകതഭാടുകേള,  നദനികേള  എന്നനിവയനിലലാം
അവയുചട സമതീപത്തുലാം വഭാഹനങ്ങള കേഴുകുന്നതുലാം, കേനകേഭാലനികേചളയുലാം മറയ് വളര്ത്തു
മൃഗങ്ങചളയുലാം  കുളനിപനിക്കുന്നതുലാംമൂലലാം  അവ  മലനിനമഭാക്കചപടുന്ന  സഭാഹചരലലാം  ഗഇരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ; എങനില് ഇതയ് തടയുന്നതനിനയ് എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ജലഭാശയങ്ങള  മലനിനമഭാക്കചപടഭാതനിരനിക്കുവഭാന്  നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങള
കേര്ശനമഭാക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുകടയുലാം നഗരസഭകേളുകടയുലാം,
കകേഭാര്പകറഷനുകേളുകടയുലാം  അനനിവഭാരല  ചുമതലയഭാണയ്.  ബനചപട  നനിയമങ്ങളനിചല
നനികരഭാധന വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം,  ജലഭാശയങ്ങള മലനിനചപടുത്തുന്നവര്ചക്കതനിചര
തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത
ശഭാസഭാലാംകകേഭാട തടഭാകേത്തനിചന്റെ സലാംരക്ഷണലാം പ്രകതലകേ നടപടനിയഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി
കേഭായലനില് കുളനിക്കുന്നതുലാം,  വസലാം അലക്കുന്നതുലാം,  വഭാഹനലാം കേഴുകുന്നതുലാം,  മൃഗങ്ങചള
കേളനിപനിക്കുന്നതുലാം,  കഹഭാടലകേള,  വലവസഭായശഭാലകേള,  വഭാണനിജലസഭാപനങ്ങള,
ആശുപതനികേള  എന്നനിങ്ങചന  ഏചതങനിലലാം  സഭാപനത്തനില്നനിനലാം  ഒഭാടകേളനിലൂചടകയഭാ മറയ്
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചടകയഭാ  കേഭായലനികലയ്ക്കയ്  പഭാഴ്ജലലാം  ഒഴുക്കുന്നതുലാം,  തടഭാകേത്തനിചന്റെ  അതനിരനില്
നനിനലാം  500  മതീറര്  ചുറളവനില്  മണല്,  കേളനിമണ്ണയ്,  മണ്ണയ്  എന്നനിവയുചട  ഖനനലാം
മുതലഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  നനികരഭാധനിചചകേഭാണ്ടുലാം  9-6-2010-ല്  കകേരള  സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര് ഡയ് വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) ജലകസഭാതസ്സുകേളനികലയ്ക്കയ് പഭാഴ്ജലലാം ഒഴുക്കുന്നതനിനയ് ജല നനിയമലാം 1974-ചല

വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര് ഡയ്

നനിയനണലാം  ഏര്ചപടുത്തനി  വരുന.  വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള,  ആശുപതനികേള,

പഭാര്പനിട സമുചയങ്ങള, വലനിയ കഹഭാടലകേള, റനികസഭാര്ട്ടുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിചന്നലഭാലാം

പുറത്തുവനിടുന്ന  സത്വതീകവജയ്  ഉളചപചടയുള്ള  മഭാലനിനലങ്ങള  ജലമലനിനതീകേരണത്തനിനയ്

കേഭാരണമഭാകുലാം.  ഓടകേളുചടയുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുകടയുലാം  ശുചനിതത്വ  നനിലവഭാരലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതയ്

സലാംബനനിചയ് കകേരള സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര് ഡയ് തയഭാറഭാക്കനിയ

ആക്ഷന്  പഭാന്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം മലനിനജലലാം ഒഴുക്കനി വനിടുന്നതനിനയ്

ശഭാസതീയമഭായനി രൂപകേല്പന ചചയ്ത സത്വതീകവജയ്  ട്രെതീറയ്ചമന്റെയ് പഭാന്റെയ് സഭാപനികക്കണതഭാചണനലാം

ഒരു വനിധത്തനിലള്ള ഖരമഭാലനിനലവലാം മലനിനജലവലാം നതീര്ചഭാലകേളനിലൂചട ഒഴുകേനിവരുന്നനിലഭാചയന്നയ്

പ്രഭാകദശനികേ ഭരണസഭാപനങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തണചമനലാം അങ്ങചന പുറത്തുവരുനചണങനില്

മലനിനജലലാം  പുറകത്തക്കുവരുന്ന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അടയ്കക്കണഭാതഭാചണനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മലനിനജലലാം  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രകതലകേ

ചപ്രഭാകപഭാസലകേള  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലാം

തയഭാറഭാകക്കണതുലാം  ഘടലാംഘടമഭായനി  ആയതയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കേണഭാണകശരനി ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ഹരനിതകസന ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

99 (1206) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണഭാണകശരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ഹരനിതകസന  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി

ബനചപടയ് സനില് ഓവര് തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് തകദ്ദേശ സത്വയലാം ഭരണ

(ഡനി.ബനി.)  വകുപനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലള്ള  1112214/17/  എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി/

ഒ.എസയ്.  നമ്പര് ഫയലനിന് കമല് സത്വതീകേരനിച നടപടനി വനിവരലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

1112214/17  തപഭാല്  നമ്പരഭായനി  ലഭനിച  കേണഭാണകശരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്

ചസക്രടറനിയുചട അകപക്ഷയനികനല് വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാക്കഭാന് പഞഭായത്തയ്

 ഡയറകകറഭാടയ് ആവശലചപടനിട്ടുണയ്.
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പഭാസനികേയ് സലാംസരണശഭാലകേള

100 (1207) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ കബഭാക്കുകേളനിലലാം പഭാസനിക്കയ് സലാംസരണശഭാലകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനയ് ആചരയഭാണയ് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്;  ഇങ്ങചന സലാംസരനിക്കചപടുന്ന
പഭാസനിക്കയ് എനയ് ചചയഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  എലഭാ  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം,  വലനിയ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം,
നഗരസഭകേളനിലലാം  പഭാസനികേയ്  ചഷ്രെ ഡനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  അവയുചട
നടത്തനിപനിനയ്  ആവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവലാം  കമല്കനഭാടവലാം  നല്കുവഭാന്
കതീന് കകേരള കേമ്പനനിചയ ചുമതലചപടുത്തുവഭാനുലാം 23-3-2017-നയ് കചര്ന്ന സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂതണ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന്  കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനികലക്കയ്  ആവശലമഭായ  കപ്രഭാജകയ്  ചപ്രഭാകപഭാസല് കതീന് കകേരള  കേമ്പനനി  എലഭാ
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉതകുന്ന രതീതനിയനില് ചഷ്രെ ഡനിലാംഗയ് ചമഷതീനുകേള
സഭാപനിക്കുവഭാന് തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കതീന്
കകേരള  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡനിചനയഭാണയ്  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  23-3-2017-ചല
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂതണ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന്  കേമ്മേനിറനിയുചട
തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കറഭാ ഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനികേളനില്  10%  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനികേളനില്  8%  ബനിറ്റുമനിനു
പകേരമഭായനി  പഭാസനികേയ്  കൂടനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്   അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്ന  പഭാസനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  പഭാസനികേയ്
ചഷ്രെ ഡനിലാംഗയ്  ചമഷതീനുകേള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ചഷ്രെഡയ്  ചചയ്തഭാണയ്   കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനികേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ടഭാറനില്  കചര്ക്കുന്നതയ്.  ഇവയുചട  വനിപണനത്തനിനയ്
തകദ്ദേശഭരണ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കതീന്  കകേരള  കേമ്പനനി
ലനിമനിറഡനിചന  ചുമതലചപടുത്തുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള
കശഖരനിചയ്  ചഷ്രെഡയ്  ചചയ്തയ്  നല്കുന്ന ഷ്രെഡഡയ്  പഭാസനിക്കുകേള കേനികലഭായ്ക്കയ്  15  രൂപ
വനിലനല്കേനിയഭാണയ്  കതീന്  കകേരള  കേമ്പനനി  വഭാങ്ങുന്നതയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ഷ്രെഡഡയ്
പഭാസനിക്കുകേള  സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കറഭാഡയ്
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നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന.  ഈ  ഇനത്തനില്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
ലഭനിക്കുന്ന  തുകേ  അതഭാതു  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പഭാസനികേയ്  കപ്രഭാസസനിലാംഗയ്
യൂണനിറനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  3.75  മതീറര് വതീതനിയനില്
ഒരു  കേനികലഭാ  മതീറര്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്  1.3   ടണ്  ഷ്രെഡ ഡയ്  പഭാസനികേയ്
ആവശലമഭാണയ്.  ഇകത അളവനില് ആവശലമഭായ തഭാരതകമലന വനിലകൂടനിയ ബനിറ്റുമനിനയ്
പകേരലാം  പഭാസനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലൂചട,  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭാഭലാം
വകേവരനിക്കഭാനഭാകുലാം  എന്നതനിനയ്  പുറകമ  പരനിസനിതനിക്കയ്  അതതീവവനിപല്കേരമഭായ പഭാസനികേയ്
മഭാലനിനലങ്ങളുചട  ശഭാസതീയ  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  എന്ന  മഹത്തഭായ  ലക്ഷലലാം  കൂടനി
വകേവരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനിമഭാരുചട ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന് നടപടനി

101 (1208) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  മഭാസങ്ങളഭായനി  ഒഴെനിഞ

കേനിടന്നനിരുന്ന ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനിമഭാരുചട എത തസനികേകേളഭാണയ് നനികേത്തനിയതയ്;

(ബനി)  നനിലവനില്  എത  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനിമഭാരുചട  തസനികേ  ഒഴെനിവകേള

നനികേത്തചപടഭാനുണയ്;

(സനി)  2017-18-ചല  പദതനി  നനിര്വഹണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി

തതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന്ന ഗഭാമ പഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനി,  അസനിസന്റെയ്

ചസക്രടറനി തുടങ്ങനിയ തസനികേകേള കേഴെനിവതുലാം കവഗത്തനില് നനികേത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സത്വതീകേരനിക്കുചമങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 276 (ഇരുന്നൂറനി എഴുപത്തനി ആറയ്).

(ബനി) 2 (രണയ്).

(സനി&ഡനി)  രണയ് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേചളഭാഴെനിചകേയുള്ള മുഴുവന് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം

ചസക്രടറനിമഭാചര  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  മറയ്  ഒഴെനിവള്ള  തസനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്

നടപടനി സത്വതീകേരനിച വരുന.
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ഇ-കവസയ് സലാംസരണലാം

102 (1209) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ചപ്രഭാഫ  .    ചകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ഇലകകഭാണനികേയ് ഉപകേരണങ്ങളുചട ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിക്കു
ന്നതനുസരനിചയ്  ഇ-കവസയ്  വര്ദനിക്കുന്നതയ്  വലനിയ  കതഭാതനില്  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള
ഉയര്ന വരുന്നതനിനയ് കേഭാരണമഭായനിട്ടുള്ളതയ് ഗഇരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശസത്വയഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  കനതൃതത്വത്തനില്  ഇ-കവസയ്  വതീടുകേളനില്
കപഭായനി  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം അവ സുരക്ഷനിതമഭായനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം ശഭാസതീയ
സലാംസരണശഭാലകേളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി ഒരു ടഭാസയ് കഫഭാഴനിനു രൂപലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഇലകകഭാണനികേയ് മഭാലനിനലങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി,  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം,  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം, വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം, വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം
ഉണഭാകുന്ന ഇലകകഭാണനികേയ്/ഇലകനിക്കല് മഭാലനിനലങ്ങള കേനികലഭാക്കയ്  10  രൂപ എന്ന
നനിരക്കനില് കശഖരനിചയ് പുനനഃചലാംക്രമണലാം നടത്തനി വരുനണയ്.  കതീന് കകേരളഭാ കേമ്പനനി
ലനിമനിറനിഡയ്  മുകഖന  320  ടണ് ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള കശഖരനിചയ്  ശഭാസതീയമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
ചചയ്യുകേയുണഭായനി.  മഭാലനിനലങ്ങള  വതീടുകേളനില്  കപഭായനി  കശഖരനിക്കുവഭാനുള്ള  ടഭാസയ്
കഫഭാഴനിനയ് രൂപലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

പനി.എലാം.ജനി. എസയ്. വവ. പദതനി

103 (1210) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ.  പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി പുതനിയ കറഭാഡുകേള
ഏചറടുക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് എത കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡുകേള അഭനിവൃദനി
ചപടുത്തുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ.  II  പദതനിയനില്  ബഭാചയ്  രണനില്  പുതനിയ  കറഭാഡുകേള
ഏചറടുക്കുനണയ്.  ഇതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  (ഡനി.പനി.ആര്.)
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള തത്വരനിത ഗതനിയനില് നടന
വരുന.

(ബനി) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ചുവചട കചര്ക്കുന്ന 4 (നഭാലയ്) കറഭാഡുകേള ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

1. പുരവയല് - അങ്ങഭാടനികശരനിതടയ് അറബനിക്കുളലാം കറഭാഡയ്.

2. കേള്ളനിക്കണനി - ഏട്ടുപരപറ കറഭാഡുലാം പഭാലവലാം.

3. കകേഭായനിപ്ര തളനിചല് ചതന്നലാം കറഭാഡുലാം പഭാലവലാം.

4. ബങളഭാ കുന്നയ് മുടകക്കഭാഴെനി ചപരങ്ങഭാനലാം കറഭാഡയ്.

എലാം.എന്. ലക്ഷലാംവതീടയ് പദതനി

104(1211) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എന്.  ലക്ഷലാംവതീടയ്  കകേഭാളനനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള മുകഖന എത വതീടുകേള സലാംസഭാനത്തയ് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ഇതനില് എത ഒറ വതീടുകേചള ഇരട വതീടുകേള ആക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിയനണയ്;
ഇഇ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  എചനങനിലലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബൂദനിമുട്ടുകേള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള കനരനിടുകമഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്കേഭാലങ്ങളനില് അനുവദനിചതുകപഭാചല എലാം.എന്.  ലക്ഷലാംവതീടയ്  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ഒറ വതീടയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിചനപറനി ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന.

ജനന/മരണ സര്ടനിഫനിക്കറയ് തനിരുത്തല്

105 (1212) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന
ജനന/മരണ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനില്  തനിരുത്തലകേള  വരുത്തുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം  നടപടനി
ക്രമങ്ങളഭാണയ് നനിലവനിലള്ളതയ്;
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(ബനി)  ചചറനിയ തനിരുത്തലകേള നടത്തുന്നതനിനു കപഭാലലാം  വനികലജയ്  ആഫതീസയ്/
ബനചപട  ആശുപതനി/ഗസറഡയ്  ഓഫതീസറുചട  സഭാക്ഷലപതലാം/അകപക്ഷകേചന്റെ  ഐ.ഡനി./
ജനന തതീയതനി ചതളനിയനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറയ്/കറഷന് കേഭാര്ഡയ് മുതലഭായ കരഖകേള,100
രൂപയുചട  മുദപതലാം  സഹനിതലാം  അകപക്ഷനികക്കണനിവരുന്ന  വനിവരലാം  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതയുലാം കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന് കേഴെനിയഭാചത അകപക്ഷകേര് ബുദനിമുട്ടുന്നതനിനയ്
പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഒകന്നഭാ  രകണഭാ  കരഖകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  ജനന/മരണ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനിചല  ചചറനിയ  തനിരുത്തലകേള  നടത്തുന്നതനിനയ്  ബനചപടവര്ക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) (1) 5  രൂപ  കകേഭാര്ടയ്  ഫതീ  സഭാമ്പയ്  പതനിച  അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം
ജനനലാം/മരണലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയ്തകപഭാള  വനിവരലാം  നല്കേനിയ
അധനികേഭാരനിയുചട  തനിരുത്തല്  കേത്തയ്  (സഭാപനലാം  നനിലവനിലനില
എങനികലഭാ വതീടനില് വചയ്  നടന്നചതങനികലഭാ ആയതയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ചചയ്ത ആള ജതീവനിചനിരനിപനില എങനികലഭാ പ്രസ്തുത വനിവരത്തനിനയ്
സതലവഭാങ്മൂലലാം മതനിയഭാകുന്നതഭാണയ്)

(2) വനികലജയ്  ഓഫതീസറുചട  സഭാക്ഷലപതലാം  (കപരയ്,  വനിലഭാസലാം,
എന്നനിവയനില് തനിരുത്തല് വരുകത്തണകപഭാള മഭാതലാം)

(3) തനിരുത്തല് വരുകത്തണ വനിവരലാം ചതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള ആധനികേഭാരനികേ
കരഖയുചട സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയ പകേര്പയ്

(4) സ്കൂള  കരഖ/വലസന്സയ്/പഭാകസഭാര്ടയ്/തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡയ്/
കറഷന് കേഭാര്ഡയ് എന്നനിവയനികലതനിചന്റെചയങനിലലാം പകേര്പയ്.

(5) 2  വനിശത്വസനതീയ വലക്തനികേളുചട ഡനികകറഷന്  (വസ്തുതഭാപരമഭായ
തനിരുത്തലകേളക്കയ്)  എന്നനിവ  സഹനിതലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്ന
മുറക്കയ്  തതീരുമഭാനലാം  വകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.  1-4-1970-നു  കശഷമുള്ള
രജനികസ്ട്രേഷനനില് വന്നനിട്ടുള്ള തനിരുത്തലകേളക്കയ് 1969-ചല ജനന
മരണ രജനികസ്ട്രേഷന് നനിയമത്തനിചല 15-ാം വകുപനികലയുലാം 1999-ചല
കകേരള ജനന മരണ രജനികസ്ട്രേഷന് ചടങ്ങളനിചല  11-ാംചടത്തനികലയുലാം
വലവസകേള  പഭാലനിചയ്  തനിരുത്തല്  വരുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.
ഇക്കഭാരലത്തനില്  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  2012-ല്  പറയുന്ന
സമയപരനിധനി പഭാലനികക്കണതഭാണയ്.
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(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  തനിരുത്തല് വരുത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ചടങ്ങളനില് വലവസ ചചയ്തനിട്ടുള്ളതനിനു
പുറചമ  ഗവണ്ചമന്റെയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കയ്  അനുസൃതമഭായനി
നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന് രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ഇതുസലാംബനനിച
വനിശദമഭായ സര്ക്കുലര് ബനചപടവര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.

(ഡനി)  ചടങ്ങളക്കയ്  വനിരുദമഭായനി  രജനികസ്ട്രേഷന്  തനിരുത്തല്/റദ്ദേഭാക്കല്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയനില.

ബകയഭാ ചമഡനിക്കല് മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

106 (1213) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ബകയഭാ ചമഡനിക്കല് മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സജതീകേരണലാം എനഭാണയ്;  ഇതയ് ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കു
നകണഭാചയന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനചത്ത ആശുപതനികേളനില് നനിനണഭാകുന്ന ബകയഭാ ചമഡനിക്കല്
കവസ്റ്റുകേള നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ചചയ്യുന്നതനിനയ് ബകയഭാ ചമഡനിക്കല് കവസയ് മഭാകനജ് ചമന്റെയ്
റൂളസയ്-2016-ചല  വലവസകേള  പഭാലനിക്കഭാചത  ചപഭാതുസലത്തുലാം  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലലാം
മഭാലനിനലങ്ങള പുറനള്ളുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബനചപടയ്  2016-ചല  ഖരമഭാലനിനല  സലാംസരണ  ചടങ്ങള
പഭാലനിക്കുന്നതനിൽ ഗുരുതരമഭായ വതീഴ്ച വരുത്തുനചവന്ന പരഭാതനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായുള്ള  വനിവനിധ  നനിയമങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത്ത
സത്വകേഭാരല ആശുപതനികേളചക്കതനിചര ശക്തമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ആശുപതനി  മഭാലനിനലലാം  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനിലയനിചല  പുതുകശരനി  പഞഭായത്തനില്  മഭാന്തുരുത്തനിയനില്  ഇന്ഡലന്  ചമഡനിക്കല്
അകസഭാസനികയഷന്  (IMA)  കകേരള  ഘടകേത്തനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  'IMAGE'
എന്ന  കപരനില്  ഒരു  സഭാപനലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത  ആശുപതനികേളനില്
നനിനലാം ഉണഭാകുന്ന ബകയഭാ ചമഡനിക്കല് മഭാലനിനലലാം നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ചചയ്യുന്നതനിനയ്
ഇവനിചട  എത്തനിക്കുകേയുലാം  ഇവനിചടയുള്ള  ബകയഭാ  ചമഡനിക്കല്  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
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സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  അവ  സലാംസരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ  വരുന.  പ്രസ്തുത
സലാംവനിധഭാനത്തനില് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  5  ഇന്സനിനകറററുകേളുചട ചമഭാത്ത കശഷനി  1500
kg/hr,  ഓകടഭാകകവകേളുചട  ചമഭാത്ത  കശഷനി  900  litre/cycle,  ചഷ്രെഡറുകേളുചട
(Shredder)  ചമഭാത്തകശഷനി  900  kg/hr  എന്നനിങ്ങചനയഭാണയ്.  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര് ഡനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണയ്  ടനി  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രവര്ത്തനിച
വരുന്നതയ്.  കബഭാര് ഡയ്,  ടനി  പഭാന്റെനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം നനിരനരലാം  നനിരതീക്ഷനിച  വരുന.
നനിലവനില്  24  മണനിക്കൂറുലാം  ടനി  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനിലയനില് ഒരു സര്വവലന്സയ് വഭാന് പ്രവര്ത്തന സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് ഒരു സലാംഭവലാം ഇടുക്കനി ജനിലയനില്  2016-ല് ശദയനില്ചപടുകേയുലാം
അതനികനല് പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇടുക്കനി ജനിലയനിചല രഭാജഭാക്കഭാടുള്ള
രഭാജക്കഭാടയ്  ചമഡനിക്കല് ചസന്റെര് എന്ന സഭാപനമഭാണയ്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയചതന്നയ്  കേഭാണുകേയുലാം
പ്രസസ്തുത  സപഭാനത്തനിനയ്  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര് ഡനിചന്റെ
അനുമതനിപതകമഭാ  ശഭാസതീയമഭായ  ബകയഭാചമഡനിക്കല്  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനകമഭാ
ഇലഭാ  എന്നയ്  മനസനിലഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്തതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാപനത്തനിനയ്
കനഭാടതീസയ്  നല്കുകേയുലാം  തുടര്ന്നയ്  അടച  പൂടഭാന്  ഉത്തരവയ്  നല്കുകേയുലാം  ചചയ.  അതനിചന
തുടര്ന്നയ്  ടനി  സഭാപനലാം  ബകയഭാ  ചമഡനിക്കല്  മഭാലനിനലലാം  സലാംസരണത്തനിനഭായനി  ഇകമജനിനയ്
നല്കുവഭാന്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  കബഭാര് ഡനിചന്റെ  അനുമതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  ആശുപതനി  കനരനിടയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  തൃപനികേരമഭായനി
വകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുനചവന്നയ്  കബഭാധലചപട  കശഷമഭാണയ്  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 

(സനി)  ആശുപതനികേള  2016-ചല ഖരമഭാലനിനല സലാംസരണ ചടങ്ങള പഭാലനിക്കുന്നതനില്
ഗുരുതരമഭായ  വതീഴ്ച  വരുത്തുനചവന്ന  പരഭാതനി  ശദയനില്ചപടനിടനില.  ശദയനില്ചപടഭാല്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  സത്വകേഭാരല  ആശുപതനികേള  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായുള്ള  വനിവനിധ
നനിയമങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത്തതഭായനി  ശദയനില്ചപടഭാല്  അവര്ചക്കതനിരഭായനി  കേര്ശനമഭായനി
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വലഫയ് മനിഷന്

107 (1214) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വലഫയ് മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പയന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിചല 6 പഞഭായത്തുകേളനികലയുലാം
ഒരു  നഗരസഭയനികലയുലാം  ഭവന  രഹനിതരുചട  കേണചക്കടുക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്കവ
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  പഞഭായത്തയ്/നഗരസഭ  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള
കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനില് ഭൂരഹനിതരഭായ ഭവന രഹനിതരുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനില് കേണക്കയ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  പഞഭായത്തയ്/നഗരസഭ  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള
കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവന  രഹനിതര്ക്കയ്  എങ്ങചന  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിച
നല്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്.  സര്കവയുചട  ചവരനിഫനികക്കഷന് നടന വരുന.  ആയതയ്
പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാതകമ വലക്തമഭായ കേണക്കയ് ലഭലമഭാകുകേയുള.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേചണത്തനി  ഫ്ളഭാറയ്  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്  അതനില്
ഫ്ളഭാറയ് നല്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

വലഫയ് പദതനി

108  (T*1215)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വലഫയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
ഇതനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം ഇതനിനുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കകേരളത്തനിചല  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്
വഭാസകയഭാഗലമഭായ ഭവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലള്ള ഭവനലാം വഭാസകയഭാഗലമഭാ
ക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാപദതനിയ്ക്കയ്
(വലഫയ്)  രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ഭൂരഹനിതഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം സത്വനമഭായനി
വഭാസകയഭാഗലമഭായ  ഭവനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണയ്  പദതനിയുചട  ലക്ഷലലാം.  പദതനിയുചട
ഭഭാഗമഭായനി  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനയ്  കുടുലാംബശതീ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിചയ്  സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സര്കവയുചട  ചവരനിഫനികക്കഷന്
നടനവരനികേയഭാണയ്.  തുടര്ന്നയ്  കേരടയ്  പടനികേ  പ്രസനിദചപടുത്തുകേയുലാം  പഞഭായത്തയ്
തലത്തനിലലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  അപതീലകേള കകേടകശഷലാം തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചയ്  അനനിമമഭാക്കുന.  സത്വനമഭായനി  സലമുള്ള  ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്
വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  സത്വനമഭായനി
സലലാം ഇലഭാത്തവര്ക്കയ് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട കനതൃതത്വത്തനില് ഭവന

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിച  നല്കുന്നതനിനുമുള്ള  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
എലഭാവര്ക്കുലാം ഭവനലാം എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭവന
പദതനികേളഭായ പ്രധഭാന മനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന (നഗരലാം), പ്രധഭാന മനനി ആവഭാസയ്
കയഭാജന  (ഗഭാമലാം),  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  ഭവന  പദതനികേള  എന്നനിവ  വലഫയ്
പദതനിയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചനിട്ടുണയ്.  വലഫയ്  പദതനിയുചട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള മുന്ഗണനഭാക്രമലാം തഭാചഴെപറയുന :

1. മഭാനസനികേ ചവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്നവര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേ തളര്ച സലാംഭവനിചവര്.

2. അഗതനികേള.

3. അലാംഗവവകേലലമുള്ളവര് (40%-നയ് മുകേളനില്)

4. ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്.

5. ഗുരുതര/മഭാരകേകരഭാഗമുള്ളവര്.

6. അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്.

7. കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനില്ചപടയ്  കജഭാലനി  ചചയ്തയ്  ജതീവകനഭാപഭാധനി  കേചണത്തഭാന്
പ്രഭാപനിയനിലഭാത്തവര്.

8. വനിധവകേള.

കൂടഭാചത  ഒകന്നഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  കകശഘടകേങ്ങള  ഉള്ള  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
(കറഷന് കേഭാര്ഡയ്  അടനിസഭാനത്തനില്) Kerala  State  AIDS  Control  Society–യനില്
നനിന്നയ്  ലഭലമഭായ  ലനിസയ്  പ്രകേഭാരലാം  HIV  +ve  അലാംഗങ്ങളുള്ള ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിത
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ആദലഘടത്തനില്  മുന്ഗണന  നല്കേഭാന്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.  വലഫയ്
പദതനിയുചട  സര്കവയര്മഭാര്ക്കുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  391/
2017/ത.സത്വ.ഭ.വ.  തതീയതനി  9-2-2017  പ്രകേഭാരലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനിയുചട
മുചന്നഭാരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള അലാംഗതീകേരനിചചകേഭാണയ്  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  328/
2017/ത.സത്വ.ഭ.വ.  തതീയതനി  6-2-2017  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  മനനിതല
സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചചകേഭാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവയ്  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3569/2016/
ത.സത്വ.ഭ.വ. തതീയതനി 31-12-2016 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവയ് ആയനിട്ടുണയ്.

വലഫയ് മനിഷന്

109 (1216) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നവ കകേരള മനിഷനനിചല ഒരു പദതനിയഭായ വലഫയ് മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള
ഭവനരഹനിതരഭായ ആളുകേളുചട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;
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(ബനി)  എങനിൽ  എത  ഭവന  രഹനിതരുചണന്ന  കേണക്കയ്  നഗര/ഗഭാമങ്ങള
തനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിചലങനില്  എന  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  കുടുലാംബശതീ  മുകഖനയുള്ള  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുചണങനിലലാം
ചവരനിഫനികക്കഷന്  നടപടനികേള  നടനവരുന്നകതയുള.  ആയതയ്  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്
മഭാതകമ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട വലക്തമഭായ കേണക്കയ് ലഭലമഭാകുകേയുള.

വലഫയ് മനിഷന്

110 (1217) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലഫയ്  മനിഷന്  പദതനി  നടപഭാക്കുവഭാന്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
വകേചക്കഭാണനിട്ടുചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദതനിയഭായ വലഫനിചന്റെ
സര്കവ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സര്കവയുചട മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള തയഭാറഭാക്കനിയ ഭവന രഹനിതരുചട നനിലവനിചല പടനികേയനില്
വനിട്ടുകപഭായ അര്ഹചര ഉളചപടുത്തഭാനുലാം അനര്ഹചര ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അടുത്ത 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിചല ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്
വഭാസകയഭാഗലമഭായ  ഭവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലള്ള  ഭവനലാം  വഭാസകയഭാഗല
മഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാപദതനിയ്ക്കയ്
(വലഫയ്)  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം
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സത്വനമഭായനി  വഭാസകയഭാഗലമഭായ  ഭവനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണയ്  പദതനിയുചട  ലക്ഷലലാം.
സലാംസഭാനതലത്തനില്  വലഫയ്  മനിഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്നതനിനയ്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചട  അദലക്ഷതയനില്  സലാംസഭാനതല
മനിഷന്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ജനിലഭാതലത്തനില്  നവകകേരള  മനിഷനുകേതീഴെനിലള്ള  4  വനികേസന
മനിഷനുകേളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  കനതൃതത്വലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  ജനില  അസൂതണ
സമനിതനി  ചചയര്കപഴചന്റെ  അദലക്ഷതയനില്  ജനിലഭാമനിഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന്  തലങ്ങളനില്  4  മനിഷനുകേളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
കനതൃതത്വലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  മുനനിസനിപല് ചചയര്കപഴണ്/കമയറുചട അദലക്ഷതയനില്
മനിഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്  പ്രസനി ഡന്റെനിചന്റെ  അദലക്ഷതയനില്
കബഭാക്കയ്തല മനിഷനുലാം ഗഭാമപഞഭായത്തയ് പ്രസനിഡന്റെനിചന്റെ അദലക്ഷതയനില് പഞഭായത്തയ്തല
മനിഷനുലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  വലഫയ്  മനിഷചന്റെ  ചതീഫയ്  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  ഓഫതീസറഭായനി
കുടുലാംബശതീ  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  ഡയറകര്  ശതീ.  ഹരനികേനികഷഭാറനിചന  നനിയമനിചചകേഭാണയ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനയ്
കുടുലാംബശതീ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  സര്കവ  നടത്തനി.  സര്കവയുചട  ചവരനിഫനികക്കഷന്
നടനവരനികേയഭാണയ്.

(സനി&ഡനി)  9-2-2016-ചല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  391/17/ത.സത്വ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
സര്കവക്കസ്തുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പുറചപടുവനിചനിരുന.  5-4-2017-ല്  ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനിയുചട അദലക്ഷതയനില് കൂടനിയ കയഭാഗത്തനിചന്റെ തതീരുമഭാനമനുസരനിചയ്  ഒരു
കറഷന്കേഭാര്ഡനില് ഉളചപട കുടുലാംബത്തനിനയ് ഒരു ഭവനലാം എന്ന രതീതനിയനില് ആനുകൂലലലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിസഭാന  യൂണനിറഭായനി  കറഷന്കേഭാര്ഡയ്  ചതരചഞ്ഞടുക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  അനനിമപടനികേയനില്  ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം  അനര്ഹര്
ഇടലാം പനിടനിക്കഭാന് പഭാടനിചലന്നസ്തുലാം  ആയതയ്  ബനചപട തകദ്ദേശ സഭാപന ചസക്രടറനി
ഉറപ്പുവരുത്തണചമനലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കേരടയ്  പടനികേ  പ്രസനിദചപടുത്തുകമ്പഭാള
പഞഭായത്തയ് തലത്തനിലലാം ജനിലഭാതലത്തനിലലാം ലനിസനില് ഉളചപടഭാത്തവര്ക്കയ് അപതീല്
നല്കുന്നതനിനയ് അവസരലാം നല്കുനണയ്.

വലഫയ് മനിഷന്

111 (1218) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ഭൂരഹനിത ഭവന രഹനിതരഭായ ആളുകേളക്കയ് സത്വനമഭായനി
ഒരു വതീടയ്  എന്ന സത്വപലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കുന്ന
വലഫയ് മനിഷന് പദതനി തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലൂചട നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്
സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള എചനഭാചക്കചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത  വതീടുകേള  എത  കപര്ക്കയ്
ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  പഞഭായത്തുകേളുചട പദതനി രൂപതീകേരണത്തനില് ഇതയ്
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് എനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി) ബനി.പനി.എൽ-ൽ ഉൾചപടുന്നവർ, പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗക്കഭാർ,പടനികേജഭാതനി -
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാർ,  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  മുന്നഭാക്ക
വനിഭഭാഗക്കഭാർ,  അലാംഗപരനിമനിതര്  തുടങ്ങനിയവര്ക്കയ്  പ്രകതലകേ ശതമഭാനലാം  തുകേ ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ഭവനഹനിതരഭാചണന്നയ് കേണക്കഭാക്കചപടുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
സത്വനമഭായനി  വഭാസകയഭാഗലമഭായ ഭവനലാം ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണയ്   പദതനിയുചട ലക്ഷലലാം.
പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനയ്  കുടുലാംബശതീ
സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് സര്കവ നടത്തനി. സര്കവയുചട ചവരനിഫനികക്കഷന് നടന
വരനികേയഭാണയ്.  ചവരനിഫനികക്കഷന് പൂര്ത്തതീകേരനിച കശഷലാം കേരടയ് പടനികേ പ്രസനിദചപടുത്തുകേയുലാം
പഞഭായത്തയ് തലത്തനിലലാം ജനിലഭാതലത്തനിലലാം അപതീലകേള കകേടകശഷലാം തകദ്ദേശസത്വയലാം
ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചയ്  അനനിമമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  സത്വനമഭായനി
സലമുള്ള  ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്  വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം  സത്വനമഭായനി  സലലാം ഇലഭാത്തവര്ക്കയ്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട
കനതൃതത്വത്തനില്  ഭവന  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുന്നതനിനുമുള്ള  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഭവന  സമുചയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം കേചണത്തനിവരുന. സലലാം ലഭലമഭായ തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്,  അവരുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  ഭവനസമുചയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാണയ്.  എലഭാവര് ക്കുലാം  ഭവനലാം  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭവന പദതനികേളഭായ പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന
(നഗരലാം),  പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ്  കയഭാജന  (ഗഭാമലാം),  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട  ഭവന
പദതനികേള എന്നനിവ വലഫയ് പദതനിയുമഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2017-18  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ഒരു  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കയ്  ഭവനലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ഭവന
പദതനികേളക്കയ് വലഫയ് മനിഷചന്റെ വലവസകേള ബഭാധകേമഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവയ്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(സനി)  ഭവനമനിലഭാത്ത  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചടയഭാണയ്
ദഇതലലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്. ആയതനിനഭാല് ബനി.പനി.എല്., പനികന്നഭാക്ക പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവര്ഗ്ഗലാം  എന്നനിവരനിചല  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  നല്കേഭാന്  കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.
ഇത്തരലാം  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  പ്രകതലകേലാം  തുകേ  നതീക്കനിവചനിടനില.  എന്നഭാല്
ബനചപട വകുപ്പുകേളുചട തുകേ ബനചപട വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  തചന്ന നല്കുന്നതഭാണയ്.
9 കകശഘടകേങ്ങചള ആസദമഭാക്കനിയഭാണയ് മുന്ഗണന നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്.
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ആസനി വനികേസന ഫണയ് മുകഖന ചതീകമനനി കസജയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

112 (1219) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃക്കരനിപ്പൂര് എലാം.എല്.എ.-യുചട ആസനി വനികേസന ഫണയ് മുകഖന ചതീകമനനി കസജയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  3-3-2016-നയ് എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.  വകുപനില് നനിനലാം ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുചണങനിലലാം  ഉത്തരവനിചന്റെ  കകേഭാപനി  ബനചപട  ഇ.ഇ.,  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.,
സനി.ഇ.(എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.)  എന്നനിവര്ക്കയ്  അയചനല്കേഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഉത്തരവനിചന്റെ  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.,  ഇ.ഇ.-ക്കുള്ള  കകേഭാപനി  എകപഭാള
നല്കേഭാന് കേഴെനിയുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചതീകമനനി  കസജയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  3-3-2016-ചല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
നമ്പര് 1088/16/ത.സത്വ.ഭ.വ. നമ്പര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത ഉത്തരവയ് ലഭലമഭായനിടനില എന്നതയ്  ശദയനില്ചപടതനിചനത്തുടര്ന്നയ്  ആയതയ്
Chief  Engineer,  Local  Self  Government  Department,  Public  Work
Department Buildings  എന്നനിവര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ആസനി വനികേസന പദതനി

113 (1220) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17-ചല ആസനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം മണലൂര് എലാം.എല്.എ.
ശനിപഭാര്ശ ചചയ്തനിട്ടുള്ള തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപ്പു മുകഖന നനിര്വഹനികക്കണ എലഭാ
പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുചടയുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 12 ചപ്രഭാകപഭാസലകേള തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
ചതീഫയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ് നല്കേനിയനിരുന. 2 ഡനി.പനി.ആര്. ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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കക്ഷമ ചപന്ഷന്

114 (T  *1221) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കനരനിടയ് നല്കുന്ന കക്ഷമ ചപന്ഷന് ലഭനിച ചകേഭാണനിരുന്ന
ഏചതങനിലലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  ആയതയ്  റദ്ദേയ്  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  എത  കപരുചട
ചപന്ഷനഭാണയ് റദ്ദേയ് ചചയ്തതയ്; കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം  പുതനിയതഭായനി  കക്ഷമ
ചപന്ഷന് ലഭനിചതുടങ്ങനിയവര് എത കപരഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ചപന്ഷനുകേളുചട  അര്ഹത സലാംബനനിച  സതലപ്രസഭാവന
നല്കേഭാത്തതനിനഭാകലഭാ  നല്കേനിയ  സതലപ്രസഭാവനയനില്  സര്വതീസയ്  ചപന്ഷണര്,
ആദഭായ നനികുതനിദഭായകേര്,  രണ്ടു ഏക്കറനിലധനികേലാം ഭൂമനിയുള്ളവര്,  വനിധവഭാ ചപന്ഷന്
വകേപറ്റുന്നവര്,  പുനര്വനിവഭാഹനിതര് എന്നനിങ്ങചന കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാകലഭാ,
355519 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട ചപന്ഷന് തടഞവചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  590426  കപര്ക്കയ്
പുതനിയതഭായനി ചപന്ഷന് ലഭനിച തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

കക്ഷമ ചപന്ഷന് കുടനിശനികേ

115 (T* 1222)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വനിവനിധ കക്ഷമ ചപന്ഷനുകേളനിചല
കുടനിശനികേയഭായനി എത തുകേ വനിതരണലാം ചചയ്തനിട്ടുചണനലാം, ഇതനിചന്റെ ആനുകൂലലലാം എത
കപര്ക്കയ് ലഭലമഭായനിട്ടുചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വനിവനിധ കക്ഷമ ചപന്ഷനുകേളനിചല
കുടനിശനികേയഭായനി  വനിതരണലാം ചചയ്ത തുകേയുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  എണ്ണവലാം ചുവചട
കചര്ക്കുന :

*'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ചപന്ഷന് ഇനലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട
എണ്ണലാം

തുകേ

ഇനനിരഭാഗഭാനനി  കദശതീയ
വഭാര്ദകേലകേഭാല
ചപന്ഷന്

1507206 8233045265

ഇനനിരഭാഗഭാനനി  കദശതീയ
വനികേലഭാലാംഗ ചപന്ഷന്

260574 1002095195

ഇനനിരഭാഗഭാനനി  കദശതീയ
വനിധവഭാ ചപന്ഷന്

1119557 4640986970

50  വയസ്സു  കേഴെനിഞ്ഞ
അവനിവഭാഹനിതകേളക്കുള്ള
ചപന്ഷന്

66454 272152825

കേര്ഷകേ  ചതഭാഴെനിലഭാളനി
ചപന്ഷന്

307851 1100149250

                 ആചകേ 3261642 15248429505

തകദ്ദേശ മനിത പദതനി

116 (1223) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട അടനിസഭാന സഇകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി
കലഭാകേ ബഭാങനിചന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാചട നടപഭാക്കുന്ന  'തകദ്ദേശ മനിത'  പദതനിയുചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിചയ് അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  'തകദ്ദേശ  മനിത'  പദതനി  സലാംസഭാനത്തയ്  എന്നഭാണയ്  ആരലാംഭനിചചതനലാം
ഏതുവചരയഭായനിരുന കേഭാലഭാവധനിചയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  മുന്വര്ഷങ്ങളനില്  എചനലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേൾ
ഏചറടുക്കുകേയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുചണന്നയ് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്. 2011 മുതല് 2013 വചരയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള 2014 ജനുവരനി 18
മുതല് ചഫബ്രുവരനി 5 വചര കലഭാകേബഭാങയ്, പദതനി അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 'തകദ്ദേശ മനിതലാം'  പദതനി  2011  ജൂവല  1  മുതല്  2015  ഡനിസലാംബര്  31
വചര ആയനിരുന.  വതീണ്ടുലാം  2016 ജനുവരനി  മുതല്  2017  ജൂണ്  30  വചര പദതനി
കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഈ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ഏചറടുക്കുകേയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്ത പ്രവൃത്തനികേളുചട വനിശദ വനിവരലാം അനുബനമഭായനി *കചര്ക്കുന.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പദതനി വനിഹനിതലാം

117 (1224) ശതീ  .   ചജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇഷഭാദയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  52  ശതമഭാനലാം
മഭാതലാം  യഥഭാസമയലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്  സഭാധലമഭായതനിചന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനി  നനിര്വഹണ  പ്രക്രനിയയനില്  ഏതു  രൂപത്തനിലള്ള
മഭാറമഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനയ്  കവണത  ഉകദലഭാഗസരുലാം  ജതീവനക്കഭാരുമനിലഭാത്ത
സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണപ്രക്രനിയയനില്  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തലാം  സഭാധലമഭാകണഭാ,
എങനില് ഏതുവനിധത്തനില്?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 വഭാര്ഷനികേ പദതനി ചചലവയ് 69.35 ശതമഭാനമഭാണയ്. തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട പദതനി നനിര്വഹണലാം കൂടുതല് ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനയ് സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  തചന്ന  പദതനികേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാങ്ങനി  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്ന തരത്തനില് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറചപടുവനിച  കേഴെനിഞ.
മഭാതമല  2017-18  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഓകരഭാ  പഭാദത്തനിലലാം  കുറഞ്ഞതയ്  25%

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.



196       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  2, 2017

തുകേ  വതീതലാം  ചചലവഴെനിചനിരനിക്കണചമനലാം  മഭാര്ചമഭാസലാം  പദതനി  വനിഹനിതത്തനിചന്റെ
15%-ല് കൂടുതല് ചചലവഴെനിക്കഭാന് ഉണഭാകേരുചതനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ഇതയ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് ഫലപ്രദമഭായ കമഭാണനിററനിലാംഗയ് നടത്തുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  ജനകേതീയഭാസൂതണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  വനിപുലമഭായ  ജനപങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  2017-18  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനിചല മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണയ്.
ജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  ഇന്റെര്ചനറയ്,  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദല,  നവമഭാധലമങ്ങള
തുടങ്ങനിയവയുചട  സഭാധലതകേളുലാം തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് ഉപകയഭാഗനി
ക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള കലഭാകേബഭാങയ് ധന സഹഭായലാം

118 (1225) ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് കലഭാകേ ബഭാങയ്
ധനസഹഭായകത്തഭാചട  നനിലവനിൽ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേള  ഏചതലഭാമഭാചണനലാം
ഇവയനികലചതങനിലലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേളുചട കേഭാലഭാവധനി എന്നകത്തക്കു തതീരുലാം എനലാം എത
ശതമഭാനലാം ഫണയ് ഇതുവചര വനിനനികയഭാഗനിച എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  2011  മുതല്  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന  "തകദ്ദേശ  മനിതലാം"
പദതനിയ്ക്കഭായുള്ള തുകേ എതചയനലാം എത തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള പ്രസ്തുത തുകേ
പുര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിനനികയഭാഗനിചചവനലാം  ഇനനി  ചചലവഴെനിക്കഭാനുള്ള  സഭാപനങ്ങള
ഏചതലഭാചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി ഏചറടുക്കുകേയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്ത
പ്രവൃത്തനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*2016  ഏപ്രനില് മുതല്
10390 എണ്ണലാം പ്രവൃത്തനികേള നടന വരുന.

(ബനി)  പദതനി കേഭാലഭാവധനി  2017  ജൂണ്  30-നയ്  അവസഭാനനിക്കുന. 96.13%
ഫണയ് ഇതുവചര വനിനനികയഭാഗനിച.

(സനി)  പദതനി  തുകേ  1196  കകേഭാടനി  രൂപ.  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  2015  വചര
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ഗഭാന്റെയ് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വനിനനികയഭാഗനിച കേഴെനിഞ.
2016-17- ല് വനിതരണലാം ചചയ്ത ഗഭാന്റെയ് ചചലവഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ചകേഭാലലാം ജനിലയനിചല ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി

119 (1226) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാലലാം ജനിലയനില് ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി എത കപര്ക്കയ്

ചതഭാഴെനില് കേഭാര്ഡയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ജനിലയനില്  ചതഭാഴെനിലറപയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്,  കവതന  കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില്

എത തുകേ നല്കേഭാനുചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കവതന കുടനിശനികേ,  കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാചത

നല്കുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ) മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി

ചകേഭാലലാം ജനിലയനില്  24-4-2017  വചര  308871  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ചതഭാഴെനില് കേഭാര്ഡയ്

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അയങഭാളനി  നഗര ചതഭാഴെനിലറപയ്   പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി  ചകേഭാലലാം

ജനിലയനില് 10535 കപര്ക്കയ് ചതഭാഴെനില്കേഭാര്ഡയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയനില് ചകേഭാലലാം

ജനിലയനില്  കവതന  കുടനിശനികേയനിനത്തനില്  24-4-2017  വചര  63.52  കകേഭാടനി  രൂപ

കുടനിശനികേയുണയ്. അയങഭാളനി നഗര ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയനില് കവതന കുടനിശനികേയനില.

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ഫണയ്  ലഭലമഭാകുന്ന മുറയ്ക്കയ്  മഹഭാതഭാഗഭാനനി

കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കവതന  കുടനിശനികേ

നല്കുന്നതഭാണയ്.

ചതരുവനഭായ്ക്കചള നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള

120 (1227) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ചതരുവനഭായ്ക്കളുചട

ആക്രമണത്തനില് എത കപര് മരണമടഞ്ഞനിട്ടുണയ്;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  മരണമടഞ്ഞവരുചട  ആശനിതര്ക്കയ്  എചനലഭാലാം  സഹഭായങ്ങള
വഭാഗഭാനലാം ചചയ്തനിട്ടുണയ്;  ഇവ യഥഭാസമയലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില് എനഭാണയ്
കേഭാരണലാം;

(സനി)  ചതരുവനഭായ്ക്കചള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഫലപ്രദമഭായ
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാത്തതഭാണയ്  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കുന്നതനി
നനിടയഭാക്കനിയചതന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് ചതരുവയ് നഭായ്ക്കളുചട നനിയനണത്തനിനയ് ഈ സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 8 കപര്.

(ബനി)  ചതരുവനഭായയുചട  ആക്രമണത്തനിനനിരയഭായവര്ക്കുലാം  മരണലാം  സലാംഭവനിചവരുചട
ആശനിതര്ക്കുലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
നനികയഭാഗനിച  ജസതീസയ് സനിരനിജഗന് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നഷ
പരനിഹഭാരലാം നല്കുവഭാന് ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത
ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.  സലാംസഭാനചത്ത ചതരുവനഭായ്ക്കളുചട നനിയനണത്തനിനഭായനി
പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തകേര്  മുഖഭാനരലാം  ആനനിമല്  ബര്ത്തയ്  കേണ്കട്രെഭാള
(എ.ബനി.സനി.)  കപ്രഭാഗഭാലാം തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളനില് കൃതലവലാം സമയബനനിതവമഭായുലാം
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ആയതനിചന്റെ  പുകരഭാഗതനി  യഥഭാസമയലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
വകുപനിചന്റെ  ചവബ്വസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാചത  ചതരുവ  നഭായ്ക്കളുചട
ശലലലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ചതരുകവഭാരങ്ങളനില്  മഭാലനിനലലാം  വലനിചചറനിയുന്നതനിചനതനിചര
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  ശനിക്ഷണനടപടനികേളുലാം  സത്വതീകേരനിച
വരുന.

സനിറനി സഭാനനികടഷന് പദതനി

121 (1228) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  നഗര  ശുചതീകേരണ  പരനിപഭാടനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  സനിറനി  സഭാനനികടഷന്
പദതനി  സലാംസഭാനത്തയ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി  എനമുതലഭാണയ്
ആരലാംഭനിചതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ പദതനിയനില് ഏചതലഭാലാം തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാണയ്
ഉളചപടനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനത്തനിനുലാം ഇതനിനഭായനി എത ഫണയ്
നല്കേചപടനിട്ടുണയ്;  ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങള  എചനലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേൾ
ചചയ്തനിട്ടുണയ്; അവ വനിജയകേരമഭായനി തുടര്നവരുനകണഭാ; ഇചലങനില് എനഭാണയ് കേഭാരണചമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  20  നഗരസഭകേളനില് സഭാനനികടഷന്
പഭാന് തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനി 2010-ല് സത്വതീകേരനിച. ഇതു കൂടഭാചത 7 നഗരസഭകേളുചട
സനിറനി സഭാനനികടഷന് പഭാന് തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനി 2015-ല് സത്വതീകേരനിച.

(ബനി)  തൃശ്ശുര്  കകേഭാര്പകറഷന്,  ആലവ,  കേണ്ണൂര്,  തലകശരനി,  തനിരൂര്,  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടയ്,
ആറനിങ്ങല്, പത്തനലാംതനിട. ചതഭാടുപുഴെ, ചഭാലക്കുടനി ചപരനിനല്മണ്ണ, വര്ക്കല, ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,
കനഭാര്ത്തയ് പറവൂര്,  ഗുരുവഭായൂര്,  ചപഭാന്നഭാനനി,  കേല്പറ,  ചകേഭായനിലഭാണനി,  തളനിപറമ്പയ്,
കകേഭാടയലാം,  കേരുനഭാഗപള്ളനി,  പഭാല,  മഭാകവലനിക്കര,  മരടയ്,  ചനിറ്റൂര്-തത്തമലാംഗലലാം,  വടകേര,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് മുന്സനിപഭാലനിറനികേള.

(സനി) തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് ഇതനിനഭായനി ഫണയ് നല്കേനിയനിടനില. സനിറനി
സഭാനനികടഷന്  ടഭാസയ്  കഫഭാഴയ്  രൂപതീകേരനിച,  വനിവര  കശഖരണവലാം  വനിശകേലനവലാം
നടത്തനി ശുചനിതത്വ കമഖലയനിചല പ്രശ്നങ്ങള കേചണത്തനി അതയ് മറനിക്കടക്കുന്നതനിനുള്ള
തനങ്ങള ആവനിഷ്കരനിചയ് ആക്ഷന് പഭാന് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളനിചല എഞനിനതീയര്മഭാര്

122 (1229) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളനില് കജഭാലനി ചചയവരുന്ന എഞനിനതീയര്മഭാചര പഞഭായത്തയ്
ജതീവനക്കഭാരഭായനി മഭാറഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് ഇതുമഭായനി ബനചപടയ് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എഞനിനതീയര്മഭാരുചട  ശമ്പള ബഭാധലത  കൂടനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കയ്
വരുകമ്പഭാള അതനിചന മറനികേടക്കഭാന് പഞഭായത്തുകേളക്കയ് ഏചതങനിലലാം തരത്തനിലള്ള
സഹഭായങ്ങള നല്കേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപനിചല എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗലാം പ്രഭാകദശനികേ
സര്ക്കഭാരുകേളനില് സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതഭാചണന്നയ് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത
ബഡ്ജറയ് പ്രസലാംഗത്തനില് വനിഭഭാവന ചചയ്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ബഡ്ജറയ്  പ്രഖലഭാപനത്തനിചന്റെ  അനസത്ത ഉളചക്കഭാണ്ടുചകേഭാണയ്
എഞനിനതീയര്മഭാരുചട ശമ്പള ബഭാധലത അതഭാതയ് പ്രഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ് റതീ-
ഇലാംകമ്പഴയ്  ചചയ  നല്കുന്നതുളചപചടയുള്ള  വനിഷയങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ  തുടര്നടപടനി
സത്വതീകേരനിച വരുന. ഇക്കഭാരലത്തനില് അനനിമ തതീരുമഭാനലാം വകേചകേഭാണനിടനില.

മഹഭാതഭാഗഭാനനി ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി

123 (1230) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഹഭാതഭാഗഭാനനി ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയ്ക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
എത രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണയ് ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിഹനിതലാം  എത
രൂപയഭാണയ് ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  മുഴുവന്  തുകേയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നനില എന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  എന്തുചകേഭാണഭാണയ്  ഈ  പദതനി  പൂര്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാചത
വന്നതയ് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനി  ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി  നഭാളനിതുവചര  9863.80
കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപ്പു പദതനിയനില് സഭാധന
സഭാമഗനികേളുചട ആചകേ ചചലവനിചന്റെ 25 ശതമഭാനമഭാണയ് സലാംസഭാനലാം വഹനികക്കണതയ്.

(സനി&ഡനി) 2016 -17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് അര്ഹതചപട
ഫണയ്  കകേന്ദ്രലാം  മുഴുവനഭായുലാം  നല്കേനിയനിരുന്നനില.  2016 -17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  2438.62
കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി ലഭലമഭാകകേണനിയനിരുന്നതയ്. എന്നഭാല് 1582.48 കകേഭാടനി
രൂപ മഭാതമഭാണയ് കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി ലഭനിചതയ്. ബഭാക്കനി വനിഹനിതലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കയ് 18-1-2017  -നയ് ചപ്രഭാകപഭാസല് നല്കേനിയനിരുചന്നങനിലലാം ഫണയ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിരുന്നനില.  തുടര്ന്നയ്,  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചല
ആദലവഭാരത്തനില് കുടനിശനികേയുലാം നടപയ് വര്ഷചത്ത ചചലവനിനയ് ആവശലമഭായ തുകേയുലാം
ഒന്നനിച ആവശലചപചടങനിലലാം ആചകേ ലഭലമഭായതയ്  167.30 കകേഭാടനി രൂപ മഭാതമഭാണയ്.
2016 -17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിചല കവതന കുടനിശനികേയനിനത്തനില് മഭാതലാം 759.43
കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം ലഭനികക്കണതഭാണയ്.  അര്ഹതചപട ഫണയ് പൂര്ണ്ണമഭായനി
ലഭനിചനിലഭാചയങനിലലാം  2016 -17-ചല പദതനി ചമചചപട നനിലയനില് നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  2016 -17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
കലബര് ബഡ്ജറയ് അലാംഗതീകേരനിചതയ്  603.11  ലക്ഷലാം ചതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്.
എന്നഭാല് 31-3-2017 വചര സലാംസഭാനലാം 684.62 ലക്ഷലാം ചതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങള സൃഷനിചതനിലൂചട
കലബര് ബഡ്ജറനിചന്റെ 113.51 ശതമഭാനലാം ചചകേവരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിചല ഒഴെനിവകേള

124 (1231) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തുകേളനില് ചസക്രടറനിമഭാരുകടതടക്കമുള്ള തസനികേകേള ഒഴെനിഞ
കേനിടക്കുന്നതയ് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഒരു വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി തൃശൂര് ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനിയുചട
തസനികേ ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന്നതയ് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനിലടക്കലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിയനര
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേരളത്തനിചല  2  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേചളഭാഴെനിചകേയുള്ള  മുഴുവന്  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ചസക്രടറനിമഭാചര  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനി
തസനികേയനികലയ്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  അകപക്ഷ ക്ഷണനിചയ്  തുടര്നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന.

പതനഭാഭസത്വഭാമനി കക്ഷതത്തനിനുചുറ്റുമുള്ള അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള

125 (1232) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന നഗരനിയനില് കകേഭാടകയഭാടു കചര്നലാം പതനഭാഭ സത്വഭാമനി കക്ഷതത്തനിനു
ചുറ്റുമുള്ള പ്രകദശത്തുലാം അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള ചപഭാളനിച നതീക്കുന്ന നടപടനികേള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിയമ  ലലാംഘനത്തനിനയ്  എത  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  വലക്തനികേളക്കുലാം  കനഭാടതീസയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;

(സനി) പരനികശഭാധനയനില് ക്രമകക്കടു കേചണത്തനിയ എതചയണ്ണത്തനിനയ് ഇനനിയുലാം
കനഭാടതീസയ് നല്കേഭാനുണയ്;

(ഡനി)  ക്രമകക്കടുകേള  തുടര്നണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്  പതീരനികയഭാഡനിക്കല്  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുകണഭാ;  അത്തരത്തനില് ഏറവലാം ഒടുവനില് സലാംയുക്ത പരനികശഭാധന നടന്നചതന്നഭാണയ്;
ഏചതഭാചക്ക ഉകദലഭാഗസര് പചങടുത്തു?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  ചപഭാളനിച  നതീക്കലാം  ചചയ്യുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ചകേടനിട ഉടമകേചള ഹനിയറനിലാംഗയ് നടത്തനിവരുന.

(ബനി) നനിയമ ലലാംഘനത്തനിനയ് തഭാചഴെപറയുന്ന രണയ് സര്ക്കഭാര് ചകേടനിടങ്ങളക്കുലാം,
മൂന്നയ് വലക്തനികേളക്കുലാം കനഭാടതീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ് :

1. Treasury Building

2. Technical Directorate Building

3. Karimpanel Arcade Building

4. Maha Chips Building

5. Atlas Jewellary Building.

(സനി) പരനികശഭാധന നടത്തനിയ എലഭാ ചകേടനിടങ്ങളക്കുലാം കനഭാടതീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ഡനി)  16-12-2014-ലഭാണയ്  അവസഭാനമഭായനി  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതയ്.
നഗരസഭഭാ  അസനിസന്റെയ്  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്  കേണ്വതീനറഭായുലാം  അസനിസന്റെയ്
എഞനിനതീയര്,  റവനമ്പ്യൂ ഇന്ചസകര്,  ബനില്ഡനിലാംഗയ് ഇന്ചസകര് എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായുള്ള
സത്വഭാഡഭാണയ് പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതയ്. തുടര്നലാം പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതഭാണയ്.  

ചകേഭാചനി നഗരസഭയുചട പദതനി വനിനനികയഭാഗത്തനിചല അപഭാകേത 

126 (1234) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാചനി നഗരസഭയ്ക്കയ് 2016 -17 സഭാമ്പത്തനികേ വർഷലാം അനുവദനിച പദതനി
വനിഹനിതലാം എതയഭാണയ്;
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(ബനി)  ഈ  തുകേയനില്  ചചലവഴെനിച  തുകേ  എതചയനലാം  പഭാഴെഭായ  തുകേ  എതചയനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏചതലഭാലാം  പദതനികേളക്കഭായഭാണയ്  പ്രസ്തുത  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി വനിഹനിതലാം കവണ രതീതനിയനില് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാചതയുലാം,  വഭാര്ഡയ്
സഭകേളനില് ലഭനിച പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാചതയുലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പൂര്ത്തനി
യഭായകപഭാള  പദതനി  വനിഹനിതലാം  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  പദതനികേളനില്  നനികക്ഷപനി
ക്കുകേയഭാചണന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനി എചനന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനറല് - 39,94,76,140

ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന്ഗഭാന്റെയ് - 46,04,75,823

പ്രകതലകേ ഘടകേ പദതനി (എസയ്.സനി.പനി.) - 7,22,23,641

ആചകേ പദതനി തുകേ - 93,21,75,604

(ബനി) ജനറല് - 28,75,10,921

ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന്ഗഭാന്റെയ് - 24,99,07,316

പ്രകതലകേ ഘടകേ പദതനി (എസയ്.സനി.പനി.) - 4,48,59,916

ആചകേ ചചലവഴെനിച തുകേ - 52,22,78,153

ചകേഭാചനി നഗരസഭയുചട പദതനി തുകേ പഭാഴെഭായനിടനില.

(സനി) ചചലവഴെനിച പദതനിയുചട ലനിസയ് അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ഡനി)  ചകേഭാചനി  നഗരസഭയ്ക്കയ്  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില്   അധനികേ  പദതനി
വനിഹനിതമഭായനി ജനറല് വനിഭഭാഗത്തനില്  7,77,99,567  തുകേയുലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന്
ഗഭാന്റെയ് ആയനി 10,55,95,823  രൂപയുലാം അടക്കലാം ആചകേ 18,33,95,390  രൂപ ലഭനിചനിരുന. ടനി
തുകേ ഡനി.പനി.സനി.  അലാംഗതീകേരനിച വനിവനിധ പദതനികേള റനിചചവസയ് ചചയ്തയ് നഗരസഭഭാ
വനിഹനിതമഭായനി  ചഡകപഭാസനിറയ്  ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  വഭാര്ഡ്സഭ  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാത്തതുലാം  ഡനി.പനി.സനി.
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ  ഒരു  പദതനിയുലാം  പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിചയ്  തുകേ  ചഡകപഭാസനിറയ്
ചചയ്തനിടനില. വനിവനിധ കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന പദതനികേളനില് നഗരസഭഭാ വനിഹനിതലാം പദതനി
തുകേയനില് നനിനലാം ചചലവയ് ചചയ്യുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് അനുമതനിയുള്ളതഭാണയ്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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വകുപയ് സലാംകയഭാജനവമഭായനി ബനചപടയ് രൂപതീകേരനിച കേമ്മേതീഷന്

127(1235) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകുപയ് സലാംകയഭാജനവമഭായനി ബനചപടയ് സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിച കേമ്മേതീഷന് ഇതയ്
സലാംബനനിച ചപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില് ഇതയ് സലാംബനനിച കേരടയ് ചപ്രഭാകപഭാസലനിചല പ്രധഭാനചപട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപ്രഭാകമഭാഷചനയുലാം  ചപഭാതു  സലലാംമഭാറചത്തയുലാം
സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേരടയ് ചപ്രഭാകപഭാസലനില് ഉളചപടുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  സര്വതീസയ്  സലാംഘടനകേളുചട  അഭനിപ്രഭായ  രൂപതീകേരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകുപയ് സലാംകയഭാജനവമഭായനി ബനചപടയ് സര്ക്കഭാര് കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിചനിടനില.
എന്നഭാല്  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം  സഭായനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു  കലഭാക്കല്
ഗവണ്ചമന്റെയ്  കേമ്മേതീഷന്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വകുപ്പുകേളുചട  സലാംകയഭാജനത്തനിചന്റെ
ചുമതല  ഇപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേതീഷചന  ഏല്പനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബനനിച
ചപ്രഭാകപഭാസല് കലഭാക്കല് ഗവണ്ചമന്റെയ് കേമ്മേതീഷന് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ബനി) കേരടയ് ചപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിടനില.

(സനി) ഇതുസലാംബനനിചയ് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിടനില.

(ഡനി) സര്വതീസയ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംഘടനകേളുചട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേമ്മേതീഷന് പരനികശഭാധനിചവരുന.

ഗതീന് കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള

128 (1236) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  ഗതീന്  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള  എന്നതുചകേഭാണയ്
എനഭാണയ് വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട നനിലവനിചല സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സുരക്ഷനിത  അചചജവ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം  സഭാധലമഭാകുന്നതയ്  വസ്തുക്കളുചട
ഉപകഭഭാഗലാം കുറയകേ, പുനരുപകയഭാഗനിക്കുകേ, പുനനഃചലാംക്രമണലാം നടത്തുകേ (Reduce, Re-
use,  Recycle)  എന്ന തതത്വലാം  പഭാലനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാണയ്.  ഇഇ തതത്വചത്ത അടനിസഭാനചപടുത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം അതനിലൂചട സഭാപനങ്ങള, കമളകേള, ചപഭാതു
സത്വകേഭാരല  ചടങ്ങുകേള  എന്നനിവയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാലനിനലങ്ങള  അനനിയനനിതമഭായനി
കുമനിഞ  കൂടുന്നതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതുലാം  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനഭായനി  പണവലാം  വനിഭവങ്ങളുലാം
ചചലവഭാക്കുന്നചതഭാഴെനിവഭാക്കുകേചയന്നതുലാം  അതുകപഭാചല  പഇരന്മഭാരനില്  ശഭാസതീയ
മഭാലനിനലപരനിപഭാലന മകനഭാഭഭാവവലാം ശതീലങ്ങളുലാം രൂപചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ്യുകേ, കൂടഭാചത
അചചജവമഭാലനിനലങ്ങളനില്  പുനനഃചലാംക്രമണ  സഭാധലമലഭാത്തവ  കേര്ശനമഭായനി  നനികരഭാധനിചയ്
വലനിചചറനിയചപടുന്ന മഭാലനിനലങ്ങളുചട അളവയ് കുറയകേ, ഡനികസഭാസബനിള വസ്തുക്കളുചട
ഉപകയഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  നനിരുത്സഭാഹചപടുത്തനി  പുനരുപകയഭാഗകയഭാഗലമഭായ  വസ്തുക്കളുചട
ഉപകയഭാഗലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ എന്നനിവയഭാണയ് സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന ഗതീന്
കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള എന്നതുചകേഭാണയ് വനിഭഭാവന ചചയ്യുന്നതയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  നടത്തചപട  കദശതീയ  ചഗയനിലാംസയ്  2015,  ആറ്റുകേഭാല്
ചപഭാങഭാല,  സലാംസഭാന  സ്കൂള  യുവജകനഭാത്സവലാം,  നനിലവനിചല  സലാംസഭാന  മനനിസഭയുചട
സതലപ്രതനിജ്ഞഭാ  ചടങ്ങയ്  തുടങ്ങനി  ചചറുതുലാം  വലതുമഭായ  പരനിപഭാടനികേള  ഡനികസഭാസബനിള
വസ്തുക്കളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുലാം  കേഴുകേനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്ന
പഭാതങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചചകേഭാണ്ടുലാം നടത്തനി മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ അളവയ്  കുറയന്നതനിനയ്
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേള,  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള,  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങള,  സത്വകേഭാരല  വലക്തനികേള  തുടങ്ങനി  സമൂഹത്തനിചന്റെ  നഭാനഭാതുറകേളനിലള്ളവര്
എലഭാത്തരലാം  പരനിപഭാടനികേളനിലലാം  ഡനികസഭാസബനിള  മുക്തമഭാക്കനി  നടത്തനിവരുന്നതയ്
വലഭാപകേമഭാകുനണയ്.

(സനി)  ഗതീന്  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള,  സത്വഭാപയ്  കഷഭാപ്പുകേള  വഴെനി  വനിഭവങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗ
ക്ഷമത പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി പുനനഃചലാംക്രമണ വനികധയമഭായ വസ്തുക്കളുചട
പുനനഃചലാംക്രമണലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേ,  ചചജവമഭാലനിനലങ്ങള
വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  ഉറവനിടത്തനില്  തചന്ന  സലാംസരനിക്കുന്നതനിലള്ള  നടപടനികേളുലാം,
ആയതനികലക്കുള്ള ശതീലലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള, എലഭാ വതീടുകേളനില്
നനിനലാം  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വൃത്തനിയഭാക്കനി  തരലാംതനിരനിക്കചപട  അചചജവ
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പഭാഴെയ് വസ്തുക്കള,  കുടുലാംബശതീ സന്നദ സലാംഘടനകേള മറയ്  സത്വയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങള
എന്നനിവയുചട  സഹഭായകത്തഭാചട  കശഖരനിക്കുന്നതനികലക്കുലാം,  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളുചട
കനതൃതത്വത്തനില് കശഖരനിക്കചപട അചചജവമഭാലനിനലലാം  രണഭാലാം  തരലാംതനിരനിവയ്  നടത്തനി
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനതലത്തനില്  തചന്ന  ചമറതീരനിയല്
റനിക്കവറനി  ചഫസനിലനിറനി  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിചയ്  പുനനഃചലാംക്രമണലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനലാം,  പുനചലാംക്രമണ  കയഭാഗലമലഭാത്തവയുചടയുലാം,  സലാംസരണ സഭാധലമലഭാ
ത്തവയുചടയുലാം  ഉല്പഭാദനവലാം,  വനിപണനവലാം,  ഉപകയഭാഗവലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട കനതൃതത്വത്തനിലള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏചറടുക്കുകേ,
അതുകപഭാചല  പഇരന്മഭാരനില്  അനുകൂല  മകനഭാഭഭാവ  രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം  സുരക്ഷനിത
മഭാലനിനല പരനിപഭാലന ശതീലനങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള കബഭാധവത്കേരണ വനിവര വനിജ്ഞഭാന
വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഏചറടുക്കുകേ  എന്നതീ  നടപടനികേള  ശുചനിതത്വമനിഷന്  മുകഖനയുലാം
സത്വതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  അവരവരുചട
ഭരണമണ്ഡലത്തനില്  നടത്തചപടുന്ന എലഭാ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ഗതീന്  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള
പ്രകേഭാരലാം നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ പനിന്തുണ നല്കേനി പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലചപടുത്തു
ന്നതനിനുലാം ആകലഭാചനിചവരുന.

ചചറുകതഭാണനി ബസയ് ചടര്മനിനല് കേലാം അകഗഭാ മഭാര്ക്കറയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

129 (1237) ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ചമഡനിക്കൽ  കകേഭാകളജനിനു  സമതീപലാം  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിചന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള സലത്തയ് നനിർമ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് വനിഭഭാവനലാം ചചയ്തനിട്ടുള്ള ചചറുകതഭാണനി ബസയ്
ചടർമനിനൽ കേലാം അകഗഭാ മഭാർക്കറയ് പദതനിക്കയ് എന്നഭാണയ് തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ വകുപയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കനി  ഉത്തരവനിറക്കനിയതയ്;  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിചന്റെ  ഒരു  പകേർപയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി എപ്രകേഭാരമഭാണയ് വനിഭഭാവനലാം ചചയ്തനിട്ടുള്ളതയ്; ആയതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കനിയകശഷലാം നഭാളനിതുവചര പദതനി
പ്രഭാവർത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനയ്  വകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ള  നടപടനികേൾ  എചനലഭാമഭാചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിൽ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്നതനിനയ്
കേഭാരണലാം എനഭാണയ്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  പദതനി  വതീണ്ടുലാം  ചസഷലൽ  വർക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിൽ  വയന്നതനിനയ്
വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകയ്  റനികപഭാർട്ടുലാം  അനുബന  വനിവരങ്ങളുലാം  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണയ്
19-11-2016-ൽ ഇടുക്കനി ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനിക്കയ് വകുപയ് ചസക്രടറനി കേത്തു
നല്കനിയനിരുകന്നഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(എഫയ്) ഇപ്രകേഭാരലാം വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാർടയ് വകേപറനിയതനിനു കശഷലാം
പ്രസസ്തുത കപ്രഭാജകയ് ചസഷലൽ വർക്കനിലാംഗയ് ഗ്രൂപനിൽ വചനിരുകന്നഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഇടുക്കനി ജനിലഭാ ആസഭാനത്തയ് ദതീർഘവതീക്ഷണകത്തഭാടുകൂടനി നടപഭാക്കഭാൻ
വനിഭഭാവനലാം  ചചയ്തനിട്ടുള്ള  പ്രസസ്തുത  പദതനിയുചട  നനിർമ്മേഭാണലാം  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ
വർഷത്തനിചന്റെ  ആദലപഭാദത്തനിൽ  തചന്ന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയനര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 25-2-2014 -ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)നമ്പര്547/14/തസത്വഭവ നമ്പര് ഉത്തരവ
പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  ഉത്തരവനിചന്റെ  പകേര്പയ്  അനുബനമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  പഭാന്  ഫണനില്  ഉളചപടുത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാണയ്
നടപടനികേളുണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  ടനി  പദതനിക്കഭായനി  5-8-2015-ല്  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുലാം  കേനിറയ്കകേഭായുലാം
തമ്മേനില് എഗനിചമന്റെനികലര്ചപടുകേയുലാം പദതനിയുചട പഭാന് കേനിറയ്കകേഭാ തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം
ചചയ.  എഗനിചമന്റെനിന്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആദല  ഗഡുവഭായ  68,38,290  രൂപ  കേനിറയ്കകേഭാ
ആവശലചപടുകേയുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  603/16/തസത്വഭവ  തതീയതനി  12-2-2016
പ്രകേഭാരലാം  പഭാന്  ശതീര്ഷകേത്തനില്നനിനലാം  തുകേ മഭാറനി  നല്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുനചവങനിലലാം
അക്കഇണനില് പണമനിലഭാത്തതനിനഭാല് തുകേ നല്കുവഭാന് സഭാധനിചനിടനില.

(ഡനി) 2010-ചല ചഷഡമ്പ്യൂള കററയ്  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  പഭാന് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
നനിലവനിചല  കററയ്  അനുസരനിചയ്  അടങലനില്  വലനിയ  വലതലഭാസലാം  ഉണഭാകുലാം.  തുകേയനിലള്ള
വര്ദനവയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ബഭാങയ്  കലഭാണ്  ഉളചപചടയുള്ള  മറയ്  കസഭാതസ്സുകേള
കേചണത്തുവഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണയ്.

(ഇ) നല്കേനിയനിരുന.

(എഫയ്&ജനി) ചസഷലല്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനില്  വയന്നതനിനഭായനി  അടങലനിചല
വലതലഭാസലാംമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  അധനികേ  തുകേ  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  ബഭാങയ്  കലഭാണ്
ഉളചപചടയുള്ള  മറയ്  കസഭാതസ്സുകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  പുതുക്കനിയ  ചപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിക്കഭാന് 22-3-2017 -ചല 11/ഡനി.ബനി.2/2016/തസത്വഭവ നമ്പര് കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം
ഇടുക്കനി ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയ്ക്കയ് തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കേഭായലാംകുളലാം നഗരസഭയനില് മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനുകവണനി ആധുനനികേ
സഇകേരലങ്ങള

130 (1238) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭയനില്  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനുകവണനി  യഭാചതഭാരുവനിധ
ആധുനനികേ സഇകേരലങ്ങളുലാം ഇല എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് കേഭായലാംകുളത്തയ് ശഭാസതീയമഭായ രതീതനിയനില് മഭാലനിനലലാം  സലാംസരനി
ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുവഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1994 -ചല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആകനിചന്റെ 334ാം വകുപനില് വലവസ
ചചയ്തനിട്ടുള്ളതനിന് പ്രകേഭാരലാം,  ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസരണ പദതനി കേഭായലാംകുളലാം നഗരസഭയനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.

(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭയനില്  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തത്വരനിതചപടുത്തുന്നതനിനയ്  'ഹരനിതകകേരളലാം'  പദതനി  പ്രകേഭാരവലാം  ശുചനിതത്വ  മനിഷന്  മുകഖനയുലാം
നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്   നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം നഗരസഭയുകടതഭാണയ്.

കുടനിചവള്ള ദഇര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

131 (1239) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിചവളള ദഇര്ലഭലലാം പരനിഹരനിയന്നതനിനയ് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള വഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എചനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സത്വതീകേരനിച  മുന്കേരുതലകേള  ഫലപ്രഭാപനിയനിചലത്തനിക്കഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂഗര്ഭജലത്തനിചന്റെ  അളവയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജലസമൃദനി  കകേരളത്തനിചന്റെ
തനതഭായ  നനിലയനികലയ്ക്കയ്  ഉയര്ത്തനിചക്കഭാണയ്  വരുന്നതനിനുമഭായനി  എചനങനിലലാം
പദതനികേള ഭഭാവനിയനികലക്കഭായനി തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളനിലൂചട ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉചണങനില് ആവനിഷ്കരനിച പദതനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിചവള്ള ദഇര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ജലലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  നനിലവനിലള്ള  ചപഭാതുകേനിണറുകേള,  കുളങ്ങള  എന്നനിവ
അറകുറപണനികേള  നടത്തുകേയുലാം  കതഭാടുകേളുചടയുലാം  കുളങ്ങളുചടയുലാം  ആഴെലാം  കൂട്ടുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  കുടനിചവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില് വഭാഹനങ്ങളനില് ചവള്ളലാം
വനിതരണലാം ചചയവരുന. ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി മുകഖന കവനല്കേഭാലത്തയ് ജലലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  തടയണകേളുലാം  ചചക്കയ്ഡഭാമുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം,  വഭാടര്
കേനികയഭാസ്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വരളചമൂലലാം
കുടനിചവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടനിചവള്ളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളുചട  തനതയ്/പഭാന്  ഫണനില്നനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ
ചചലവഴെനിക്കുന്നതനിനഭായനി യകഥഷഭാനുമതനി നല്കേനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  കേനിണറുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  നവതീകേരനിചതനിനഭാല്  ഒരു  പരനിധനിവചര
ജലലഭലത ഉറപഭാക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി) സലാംസഭാനചത്ത  ജലകസഭാതസ്സുകേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭ
ജലത്തനിചന്റെ  അളവയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനതലത്തനില്  കേനിണര്
റതീചഭാര്ജനിലാംഗയ് മഴെചവള്ളചക്കഭായയ് ത്തയ് തുടങ്ങനിയ പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.

പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിചല ഭവനരഹനിതര്

132 (1240) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനില് വനിവനിധ പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി ഭവനരഹനിതരഭായ എത
കപരുചണന്നയ് പഞഭായത്തയ് അടനിസഭാനത്തനില് തരലാംതനിരനിച വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2012-2016  കേഭാലയളവനില്  ഐ.എ.വവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചപരുങടവനിള,
പഭാറശഭാല  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളനില്  എത  കപര്ക്കയ്  വതീടുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുചണനലാം,
ഇവര്ക്കുള്ള  തുകേ  മുഴുവനഭായുലാം  ചകേഭാടുത്തു  തതീര്ത്തനിട്ടുകണഭാചയനമുള്ള  വനിവരങ്ങള
പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-ല്  നടന്ന  സഭാമൂഹല  സഭാമ്പത്തനികേ  ചസന്സസയ്  അനുസരനിചയ്  പഭാറശഭാല
മണ്ഡലത്തനില് വരുന്ന ഭവനരഹനിതരഭായവരുചട എണ്ണലാം അപകലറയ് കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേരനിചതനിന്
പ്രകേഭാരലാം പഞഭായത്തയ് തനിരനിചയ് ചുവചട ചകേഭാടുക്കുന :
194/2020
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1 പഭാറശഭാല - 329

2 അമ്പൂരനി - 69

3 ആരലങഭാവയ് - 99

4 കേള്ളനിക്കഭാടയ് - 49

5 ചകേഭാലയനില് - 118

6 കുന്നത്തുകേഭാല് - 156

7 ഒറകശഖരമലാംഗലലാം - 146

8 ചപരുങടവനിള - 38

9 ചവള്ളറട - 270 

ആചകേ 1274

ചചലഫയ്  മനിഷന് നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  ഭവനരഹനിതരുചട  വനിവരലാം
കശഖരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സര്ചവ അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്.

     (ബനി)  പഭാറശഭാല  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്/ഗഭാമ  പഞഭായത്തയ്  തനിരനിചള്ള  വനിവരങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുന :

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 ചചങല് 12 90 55 72

2 കേഭാകരഭാടയ് 57 71 70 61

3 കുളത്തൂര് 75 56 65 75

4 പഭാറശഭാല 88 107 114 109

5 പൂവഭാര് 35 39 38 64

6 തനിരുപുറലാം 27 25 32 32

ആചകേ 294 388 374 413

പഭാറശഭാല കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനില് നഭാളനിതുവചര ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീ
കേരനിക്കഭാത്ത 10 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ബഭാക്കനി തുകേ നല്കേഭാനുണയ്.

2. ചപരുങടവനിള  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  തനിരനിചള്ള  വനിവരങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുന :
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2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 അമ്പൂരനി 40 37 63 51

2 ആരലങഭാവയ് 68 53 81 61

3 കേള്ളനിക്കഭാടയ് 49 40 61 59

4 ചകേഭാലയനില് 71 67 81 59

5 കുന്നത്തുകേഭാല് 114 82 104 86

6 ഒറകശഖരമലാംഗലലാം 56 59 70 51

7 ചപരുങടവനിള 65 50 60 73

8 ചവള്ളറട 63 63 104 82

ആചകേ 526 451 624 522

ചപരുങടവനിള  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തനില്  നഭാളനിതുവചര  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത 124 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ബഭാക്കനി തുകേ നല്കേഭാനുണയ്.

ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷനനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം

133 (1241) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇൻഫർകമഷൻ കകേരളമനിഷനനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളലാം പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ്
രൂപതീകേരനിച കേമ്മേനിറനിയുചട റനികപഭാര്ടയ് ഗവണ്ചമന്റെനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് എനയ് നടപടനിയഭാണയ് ഇക്കഭാരലത്തനില് വകേചക്കഭാണചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇൻഫർകമഷൻ  കകേരളമനിഷനനിചല  കസഭാഫയ്  ചവയര്  വനിഭഭാഗത്തനിചല
സഭാകങതനികേ വവദഗലലാം ലഭനിചവര്ക്കയ് മറയ് കമഖലകേളനില് സമഭാന തസനികേളനിലളളവര്ക്കയ് കേനിട്ടുന്ന
കവതനത്തനിനയ് തുലലമഭായ കവതനലാം നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി വകേചക്കഭാളളഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണയ്.
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കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനില് എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി. എഞനിനതീയര്, ഓവര്സനിയര്
എന്നതീ തസനികേയനിചല ഒഴെനിവയ്

134 (1242) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് എൽ.എസയ്.ജനി.ഡനി. എഞനിനതീയര്,
ഓവര്സനിയര് എന്നതീ തസനികേയനില് ഒഴെനിവയ്  നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ ഉചണങനില് ഈ
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനു എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി) ഇചലങനില് ആവശലമഭായ നടപടനി ഉടന് സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  ഒന്നഭാലാംകഗഡയ് ഓവര്സനിയര്മഭാചര പനി.എസയ്.സനി.  മുഖഭാനരലാം
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്,  രണഭാലാംതരലാം  ഓവര്സനിയര്  എന്നതീ
തസനികേകേളുചട പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസയ് നനിലവനില് വന്നനിട്ടുണയ്. പനി.എസയ്.സനി.-യനില് നനിന്നയ്
അചചഡത്വസയ്  വരുന്ന  മുറയ്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതഭാണയ്.  മൂന്നഭാലാംകഗഡയ്  ഓവര്സനിയര്മഭാരുചട
പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസയ് നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഒഴെനിവകേള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
എലാംകപഭായ്ചമന്റെയ്  എകയ്കചഞയ്  വഴെനി  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  എലഭാ  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്
എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

മഭാലനിനലലാം സൃഷനിക്കുന്ന സഭാമൂഹനികേ-പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശ്നങ്ങള

135 (1243) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത അറവശഭാലകേള, സദലഭാലയങ്ങള, വലനിയ കഹഭാടലകേള

എന്നനിവയനില്നനിനലാം  പുറനള്ളചപടുന്ന  മഭാലനിനലലാം  സൃഷനിക്കുന്ന  സഭാമൂഹനികേ-പഭാരനിസനിതനികേ

പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളനിചല മഭാലനിനലലാം കശഖരനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ

പദതനിക്കയ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആയതനിനുകവണനി  ശുചനിതത്വ  കേഭാമ്പയനിന്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  കബഭാധവത്ക്കരണലാം

നടത്തുന്നതനിനുലാം എചനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്. വലക്തനിഗത അറവശഭാലകേള, പഇളട്രെനി ഫഭാമുകേള,
സദലഭാലയങ്ങള,  വലനിയ കഹഭാടലകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം ചചജവ അചചജവ
മഭാലനിനലലാം ചപഭാതുസലങ്ങള,  ഓടകേള,  പഭാതകയഭാരങ്ങള,  ജലഭാശയങ്ങള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്  വലനിയ  തരത്തനിലള്ള  സഭാമൂഹല  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നതഭായനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുണയ്.  ഇത്തരലാം  മഭാലനിനല  നനികക്ഷപങ്ങളനില്നനിനലാം
മലനിനജലലാം  (ലതീകചറയ്)  ഒലനിചനിറങ്ങനി  ജലകസഭാതസ്സുകേചള  മലനിനചപടുത്തുന്നതഭായുലാം
ആയതനിലടങ്ങനിയ ഖനകലഭാഹങ്ങളുലാം  വനിഷവസ്തുക്കളുലാം ഇവ ആഗതീരണലാം ചചയചപട
സസല  ജന്തുക്കളനിലൂചട  മനുഷലശരതീരത്തനിചലത്തനി  പലവനിധത്തനിലള്ള  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങള
ഉണഭാകുന്നതഭായുള്ള  പഠനങ്ങളുലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളനില്
ഉണഭാകുന്ന  പഭാസനികേയ്  ഉളചപചടയുള്ള  അചചജവ  മഭാലനിനലങ്ങള  കൂടനിയനിടയ്  കേത്തനിക്കുകമ്പഭാള
വമനിക്കുന്ന പുകേയനിലടങ്ങനിയ  വനിഷവഭാതകേങ്ങള  കേലഭാന്സര് ഉളചപചടയുള്ള  മഭാരകേ
കരഭാഗങ്ങളക്കയ് കേഭാരണമഭാകുന്നതഭായുലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേളുണയ്.

(ബനി)  ഇല.  201 2-ചല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  കഭദഗതനി  ആകയ്  പ്രകേഭാരലാം
വലഭാപഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ആശുപതനികേള,  ചനകേള,  അറവശഭാലകേള,  ചനിക്കന്  സഭാളുകേള,
മത്സല  സഭാളുകേള,  കേലലഭാണ  മണ്ഡപങ്ങള,  ഫ്ലഭാറ്റുകേള,  കഹഭാടലകേള,  കേഭാററനിലാംഗയ്
സര്വതീസയ്  സഭാപനങ്ങള, 400  ചതുരശ മതീററനില് കൂടുതല്  തറ വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള
വതീടുകേള, മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള വനിജ്ഞഭാപനലാം ചചയ്കതക്കഭാവന്ന അങ്ങചനയുള്ള മറയ്
സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  സഭാപനങ്ങളുചട  ഉത്തരവഭാദനിത്തത്തനില്  തചന്ന
ഉറവനിടത്തനില്  മഭാലനിനലലാം  തരലാംതനിരനിചയ്  സലാംസരനിക്കണചമനള്ളതയ്  വലക്തമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി,  വനവലാം കേഭാലഭാവസ വലതനിയഭാനവലാം വകുപയ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള
കസഭാളനിഡയ് കവസയ് മഭാകനജയ് ചമന്റെയ് ചടലാം 2016 പ്രകേഭാരലാം മഭാലനിനലമുല്പഭാദനിപനിക്കുന്നവരുചട
ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങളുലാം  അധനികേഭാര  സഭാനങ്ങളുചട  ചുമതലകേളുലാം  വലക്തമഭാക്കചപടനിട്ടുണയ്.
ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം  മഭാലനിനലലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഏചതഭാരഭാളുലാം  മഭാലനിനലലാം  ചതരുവനികലഭാ,
ചപഭാതുസലകത്തഭാ ജലഭാശയങ്ങളനികലഭാ വലനിചചറനിയഭാന് പഭാടനില എന്നയ് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) നനിയമങ്ങളുലാം ചടങ്ങളുലാം നനിലവനിലചണങനിലലാം ശഭാസതീയ ചചജവ അചചജവ
മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  സഇകേരലങ്ങള  എലഭാതലങ്ങളനിലലാം  ആവശലഭാനുസരണലാം  സൃഷനിച
ചകേഭാണ്ടുലാം ശഭാസതീയ മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനത്തനിലൂചട  തങ്ങളുചട ചുറ്റുപഭാടയ്  വൃത്തനിയുലാം
ചവടുപ്പുമുള്ളതഭാക്കനി  സൂക്ഷനിചയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാഘഭാതവലാം  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങളുലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള പഇരകബഭാധവലാം സലാംസഭാരവലാം ജനങ്ങളനില് വളര്ത്തനിചക്കഭാണയ്
വകരണതുമുണയ്.  എന്നനിരുന്നഭാല്  മഭാതകമ  മഭാലനിനലങ്ങള  ചപഭാതുസലങ്ങളനിലലാം,  ചതരുവനിലലാം,
ജലഭാശയങ്ങളനിലലാം എത്തനികചരുന്നതയ് ഫലപ്രദമഭായനി തടയഭാന് കേഴെനിയൂ. ഇക്കഭാരലങ്ങള
കൂടനി ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണ്ടുള്ള ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുന്ന ബൃഹത്തഭായ "ഹരനിത
കകേരളലാം" പദതനി സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം പഇരനഭാരനികലയ്ക്കയ്
ശഭാസതീയ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനവമഭായനി  ബനചപട  അറനിവകേളുലാം,  വനിവരങ്ങളുലാം  എത്തനിചയ്
അനുകൂല  മകനഭാഭഭാവവലാം  ശതീലവത്ക്കരണവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  വനിവനിധ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട
വനിവരവനിജ്ഞഭാപന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സലാംഘടനിപനിചയ് വരുനണയ്.
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ഗഭാര്ഹനികേ/ചകേഭാകമഴെയ് സലല് ചകേടനിടങ്ങളക്കയ് അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അകപക്ഷ

136 (1244) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിചല വനിവനിധ കകേഭാര്പകറഷനുകേൾ,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേൾ,  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേള  എന്നനിവയനില്നനിനലാം  ഗഭാര്ഹനികേ/കകേഭാകമഴലല്  ചകേടനിടങ്ങളക്കയ്  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കയ്  അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം  പഭാന് ചകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള പ്രസ്തുത പഭാന്
അകമഭാണനിയലാം  പ്രനിന്റെനില്  തചന്ന  കവണചമന്ന  വലവസ  ഏചതങനിലലാം  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  സഭാകങതനികേവനിദലയുചട  വരകവഭാടുകൂടനി  അകമഭാണനിയലാം  പ്രനിന്റെയ്
ലഭലമഭാക്കഭാന് വളചര ബുദനിമുടയ് കനരനിടുന്ന സഭാഹചരലത്തനിൽ നനിലവനില് പനിന്തുടരുന്ന
ഡനിജനിറല് പ്രനിന്റെനില് പഭാനനിചന്റെ കകേഭാപനി സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന് തകദ്ദേശസത്വയഭരണ സഭാപനങ്ങള
ആവശലമഭായ ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചയ് അകപക്ഷകേചര സഹഭായനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകമഭാണനിയലാം  പ്രനിന്റെയ്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  അകപക്ഷകേര്  കേഷചപടുന്നതയ്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം  സമര്പനികക്കണ  പഭാനുകേള/
കഡ്രെെഭായനിലാംഗുകേള തയഭാറഭാകക്കണ വനിധലാം കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
ചടങ്ങളനിചല ചടലാം  6, 7(9)  എന്നനിവയനിലലാം,  കകേരള പഞഭായത്തയ് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
ചടങ്ങളനിചല  ചടലാം  6,  7(11)  എന്നനിവയനിലലാം  പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണയ്.  എന്നഭാല്
അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം  സമര്പനികക്കണ പ്രസ്തുത പഭാനുകേള അകമഭാണനിയലാം  പ്രനിന്റെനില്
തചന്ന കവണചമന്നയ് ടനി ചടത്തനില് വലവസ ചചയ്തനിടനില. അതനിനഭാല് ഡനിജനിറല് പ്രനിന്റെയ്
സത്വതീകേരനിക്കണചമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചയ്  പ്രകതലകേലാം  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനികക്കണ  സഭാഹചരലലാം
നനിലവനിലനില.

(സനി) ഇല.

നതീതനി ആകയഭാഗയ്

137 (1245) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര സർക്കഭാരനിചന്റെ നതീതനി ആകയഭാഗയ് നനിർകദ്ദേശനിച തനിവത്സര പദതനി
തകദ്ദേശസത്വയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങചള എങ്ങചന ബഭാധനിക്കുലാം ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിൽ  തനിവത്സര ആസൂതണലാം നടപനി
ലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; കകേന്ദ്ര ഫണയ് കേനിടഭാൻ നതീതനി ആകയഭാഗയ് മഭാനദണ്ഡങ്ങൾ
പഭാലനികക്കണതനികല;

(സനി)  നതീതനി ആകയഭാഗനിൽ  പദതനികേൾ  സമർപനിക്കഭാൻ പ്രകതകേ ടതീലാം രൂപതീകേ
രനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനിൽ  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഈ  വനിഷയത്തനിൽ
ആസൂതണ കബഭാർഡയ് ശനിപഭാർശ എനഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

ചതരുവനഭായ ശലലലാം

138 (1246) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തു ചതരുവനഭായ ശലലലാം ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) മൃഗ ജനനനനിയനണ പരനിപഭാടനി ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം അലഞ തനിരനിഞ നടക്കുന്ന നഭായകേചള പനിടനികൂടനി
ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന  ആവഭാസകകേന്ദ്രത്തനില്  എത്തനിചയ്  മൃഗകസ്നേഹനികേളുചട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  സുരക്ഷനിതമഭായനി  വളര്ത്തഭാനുള്ള  പദതനി  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഇക്കഭാരലത്തനില് മൃഗകസ്നേഹനികേളുചട പങഭാളനിത്തലാം എതമഭാതലാം ലഭനിചചവന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചതരുവനഭായ പ്രശ്നത്തനിചന്റെ അടനിസഭാന കേഭാരണമഭായ മഭാലനിനല  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചതരുവനഭായ്ക്കളുചട  നനിയനണത്തനിനഭായനി  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച
കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തകേര് മുഖഭാനരലാം ആനനിമല് ബര്ത്തയ് കേണ്കട്രെഭാള (എ.ബനി.സനി.)
കപ്രഭാഗഭാലാം  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  കൃതലമഭായുലാം  സമയബനനിതമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ആയതനിചന്റെ പുകരഭാഗതനി തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ ചവബ്ചചസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിചവരുന. കൂടഭാചത ചതരുവയ് നഭായ്ക്കളുചട ശലലലാം ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ചതരുകവഭാരങ്ങളനില്  മഭാലനിനലലാം  വലനിചചറനിയുന്നതനിചനതനിചര  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളുലാം കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി)  എ.ബനി.സനി.  കപ്രഭാഗഭാലാം  ആരലാംഭഘടത്തനിലഭാചണങനിലലാം  ഫലപ്രദമഭാചണന്നഭാണയ്
പ്രഭാഥമനികേ റനികപഭാര്ടയ്.

(സനി)  എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ഇഇ പദതനി ആരലാംഭനിചനിടനില.  മുഴുവന് ജനിലകേളനിലലാം
ഇഇ പദതനി അടനിയനരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.
പത്തനലാംതനിട, തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനില് മൃഗകസ്നേഹനികേളുചട പങഭാളനിത്തലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയുചട നനിശ്ചനിത ശതമഭാനലാം മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുണയ്.
ചപഭാതു സലങ്ങളനില് മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര കബഭാധവല്ക്കരണലാം,
ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  ഗഭാര്ഹനികേ ബകയഭാഗലഭാസയ്  പഭാന്റുകേളുചട വനിതരണലാം,
കേനിചണ് ബനിന് വനിതരണലാം, മഭാലനിനലലാം നതീക്കലാം ചചയ്യുന്നതനിനയ് സന്നദ സലാംഘടനകേള
വഴെനിയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള, റനിങ്ങയ് കേകമ്പഭാസയ് വനിതരണലാം, ഹരനിത കകേരളലാം  പദതനി,
ശുചനിതത്വമനിഷന്, കുടുലാംബശതീ എന്നനിവയുമഭായനി ബനചപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള, മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജന വഭാഹനത്തനില് മഭാലനിനലങ്ങള കശഖരനിചയ് ഇന്സനിനകറററനില് എത്തനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള, ചചപപയ് കേകമ്പഭാസയ് വനിതരണലാം,  കപഭാര്ടബനിള &  ബകയഭാഗലഭാസയ് പഭാന്റെയ്
വനിതരണലാം,  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസയ്  വനിതരണലാം,  അനധനികൃത  അറവശഭാലകേള  അടചപൂടല്,
പ്രധഭാന  മഭാലനിനല  നനികക്ഷപ  സലങ്ങളനില്  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുകേ  എന്നതീ
നടപടനികേള നടത്തനിവരുന.

ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിചല ആസനി വനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗലാം

139 (1247) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്  2016-17  വര്ഷചത്ത  മണ്ഡലലാം  ആസനി
വനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപ്പുവഴെനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള കപ്രഭാജക്ടുകേള ഏചതലഭാമഭാചണനലാം, ഏചതലഭാലാംപ്രവൃത്തനികേൾക്കഭാണയ്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതയ് എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാക്കനിയുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസലകേൾക്കയ് അനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായുള്ള
അടനിയനര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്  2016-17  വര്ഷചത്ത  മണ്ഡലലാം  ആസനി  വനികേസന
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുവഴെനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
കപ്രഭാജക്ടുകേള,  അവയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  എന്നനിവ  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

(ബനി) നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണയ്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ചതരുവനഭായ നനിയനണത്തനിനയ് വനലലാംകേരണലാം

140 (1248) ശതീ  .    എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചതരുവനഭായ നനിയനണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നഭായകേചള വനലലാംകേരണലാം നടത്തുവഭാനുള്ള
ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുചട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  ഇഇ  വര്ഷലാം  നല്കേനിയ
തുകേചയതചയനലാം  അതനില്  31-3-2017  വചര  എത  തുകേ  ചചലവഴെനിചചവനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇഇ ഇനത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന  12,57,33,289  രൂപയനില്  31-3-2017
വചര 2,98,91,228 രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

ബദനിയടുക്ക ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ശതീമതനി വനിജയലക്ഷ്മനിക്കയ് നനിയമനലാം

141 (1249) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2001  മുതല് ബദനിയടുക്ക ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ശനിശുമനനിരത്തനില് കജഭാലനി ചചയ
വരുന്ന പടനികേവനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  ശതീമതനി  വനിജയലക്ഷ്മനിക്കയ്  ശനിശുമനനിരലാം  നനിര്ത്തനിയതുമൂലലാം
നഷചപട  തസനികേയ്ക്കയ്  പകേരലാം  പഇണയ്  കേതീപര്/വലകബറനിയന്  തസനികേയനില്
പരനിഗണനിക്കഭാന്  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  ഉത്തരവയ്  നല്കേഭാത്തചതന്തുചകേഭാചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവര്ക്കയ്  എകപഭാള നനിയമന ഉത്തരവയ്  നല്കേഭാന് കേഴെനിയുചമന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

22-2-2001 മുതല് ബദനിയടുക്ക ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല നഴറനി സ്കൂളനില് ടതീചറഭായനി
കജഭാലനി കനഭാക്കനിവരുന്ന ശതീമതനി വനിജയലക്ഷമനിചയ സ്കൂള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ കശഷവലാം
പഞഭായത്തനിചല  ഓഫതീസയ്  കജഭാലനികേളക്കഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  ഓണകററനിയലാം
നല്കേനിവരനികേയുമഭാണയ്.  ടനിയഭാചള  ചപഇണയ്  കേതീപര്/ചചലകബറനിയന്  തസനികേയനില്
പഭാര്ടയ്ചചടലാം  കേണനിജന്റെയ്  ജതീവനക്കഭാരനിയഭായനി  സനിരചപടുത്തണചമന്നഭാവശലചപടയ്
സമര്പനിച നനികവദനലാം ഇപനിഎ 2/205/16/തസത്വഭവ നമ്പരഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ചചയ്തനിരുന്നവചര  സനിരചപടുത്തഭാന്
നനിലവനില്  വലവസകേള  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  നനിരസനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  പതനിചനഭാന്നനിന
പരനിപഭാടനിയനില്  31-12-2000-നയ്  മുമ്പയ്  നനിയമനിതരഭായവരുലാം  ടനി  തസനികേയനില്  ഓണകററനിയലാം
വലവസയനില് തുടര്ന്നനിരുന്നവരുമഭായ നഴറനി സ്കൂള ടതീചര്മഭാചര മഭാതമഭാണയ് നനിലവനില്
സനിരചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
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മുളനിയൂര് കസഡനിയത്തനിചന്റെ ഉടമസത

142 (1250) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട പഞഭായത്തയ് വകേ മുളനിയൂര് കസഡനിയത്തനിചന്റെ ഉടമസതചയ
സലാംബനനിചയ്  ഏചതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  കകേസയ്  നനിലവനിലകണഭാ;  ഉചണങനില്  നനിലവനിചല
സനിതനി എനഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേളനിസലലാം  ചപഭാതു  ജനങ്ങളക്കയ്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന്
നനിലവനിചല സനിതനിയനില് സഭാദലമഭാകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  അല.  മുളനിയൂര്  കക്ഷതവമഭായനി  ബനചപടയ്  ചനില  വലക്തനികേളുചടയുലാം/
സലാംഘടനകേളുചടയുലാം എതനിര്പയ് നനിലനനില്ക്കുനണയ്.

നഗരസഭകേളനിചല പുതനിയ തസനികേ നനിര്ണ്ണയലാം

143 (1251) ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കഗഡയ് ഉയര്ത്തനിയ
നഗരസഭകേളനില്  ആയനിരത്തനിൽപരലാം  അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷനിചയ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതനില്
നനിനലാം ഏചതഭാചക്ക നഗരസഭകേളനികലക്കയ് അധനികേ തസനികേ സൃഷനിചയ് ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്;  തസനികേ  തനിരനിചയ്  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  28  നഗരസഭകേളുലാം
കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം ഒഴെനിചകേയുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  നഗരസഭകേളനിലലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  സതീനനിയര്  കഭാര്ക്കുമഭാരുചട
ചപ്രഭാകമഭാഷന്  തസനികേയഭായനി  അക്കഇണന്റെയ്  തസനികേ  സൃഷനിക്കുചമന്ന  ബഡ്ജറയ്
പ്രഖലഭാപനത്തനിചന്റെ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പഞഭായത്തു വകുപനിലള്ളതുകപഭാചല നഗരസഭകേളനില് ചസക്രടറനി തസനികേ
ചപ്രഭാകമഭാഷന് വഴെനി നനികേത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഗരകേഭാരല  വകുപനില്  കഗഡയ്  ഉയര്ത്തനിയ  നഗരസഭകേളനില്  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം അധനികേ തസനികേകേള സൃഷനിചയ് ഉത്തരവഭായനിടനില.
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(ബനി)   നഗരകേഭാരല  ഡയറകറനില്നനിനലാം ശനിപഭാര്ശ ലഭലമഭാക്കനി  ടനി  വനിഷയലാം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  നഗരസഭഭാ ചസക്രടറനി തസനികേയനിചല നനിയമനലാം നനിലവനിചല ചസഷലല്

റൂള പ്രകേഭാരമഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്. അതനില് മഭാറലാം വരുത്തുന്നതയ് പരനിഗണനയനിലനില.

പഞഭായത്തയ് രഭാജയ് നനിയമലാം

144 (1252) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തയ് രഭാജയ്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളക്കയ്

വകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്  നനിയനണത്തനില്  ഉളചപടുന്നതുമഭായ

സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  കബഭാക്കനിചല  പടനികേ  ജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസനിചല

മുഴുവന് തസനികേകേളുലാം കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനിനു വകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇചലങനില് അതനിനുകവണ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനി,  അനുബന ജതീവനക്കഭാര്  (കബഭാക്കയ്

ഡവലപ്ചമന്റെയ് ഓഫതീസയ്), ഡയറനി എകയ്റന്ഷന് ഓഫതീസര് (ഡയറനി എകയ്ചറന്ഷന്

ഓഫതീസയ്),  ചവററനിനറനി  കപഭാളനികനിനനിക്കനിചല  സതീനനിയര്  ചവററനിനറനി  സര്ജന്  (ചവററനിനറനി

കപഭാളനികനിനനിക്കയ്),  കൃഷനി  അസനിസന്റെയ്  ഡയറകര്  (കൃഷനി  അസനിസന്റെയ്  ഡയറകറുചട

കേഭാരലഭാലയലാം),  ഇന്ഡസ്ട്രേതീസയ് എകയ്റന്ഷന് ഓഫതീസര് (ഇന്ഡസ്ട്രേതീസയ് എകയ്റന്ഷന്

ഓഫതീസറുചട  കേഭാരലഭാലയലാം),  അസനിസന്റെയ്  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്  (എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.

സബ്ഡനിവനിഷന്  ഓഫതീസയ്),  ചചചല്ഡയ്  ചഡലവപ്ചമന്റെയ്  ഓഫതീസര്  (SCDO)

(എസയ്.സനി.  ഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫതീസറുചട  കേഭാരലഭാലയലാം),  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്

(CHC)  (സഭാമൂഹല ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം)  എന്നതീ ജതീവനക്കഭാരുലാം,  അനുബന സഭാപനങ്ങളുലാം

ആണയ് കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനിനയ് ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ള സഭാപനങ്ങളുലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം.

(ബനി) ഇല.

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില.



220       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  2, 2017

ഒഭാപകറഷന് അനന

145 (1253) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓപകറഷന് അനനയുചട ഭഭാഗമഭായനി  പഴെവങ്ങഭാടനി  കതഭാടനില് അടനിഞ
കൂടനിയ  ചചളനി,  മറയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  എന്നനിവ  നതീക്കലാം  ചചയ്തയ്  കതഭാടനിചന്റെ  ആഴെലാം
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന്  പരലഭാപമഭായ  വനിധത്തനിചല  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കശഷലാം  അതനിചല
മലനിന ജലത്തനിചന്റെ ഒഴുക്കയ് സുഗമമഭാകണഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
സനിതനി എനഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനികലയ്ക്കയ് മഭാലനിനലവലാം, പഭാസനികേയ് വസ്തുക്കളുലാം ഒഴുകേനി എത്തഭാതനിരനിക്കഭാന്
എചനഭാചക്ക  മുന്കേരുതചലടുത്തനിട്ടുണയ്;  ഒഴുകേനിചയത്തുന്ന  മഭാലനിനലലാം  നതീക്കലാം  ചചയ്തയ്
വഞനിയൂര്  ഭഭാഗത്തയ്  കബഭാകയ്  ടണലനിലലാം  അതനിനു  മുകേളനിലള്ള  ഭഭാഗത്തുലാം  ഒഴുക്കയ്
തടസചപടയ് മലനിനജല പ്രളയലാം ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന് എചനഭാചക്ക മുന്കേരുതലകേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ഓപകറഷന്  അനനയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  പഴെവങ്ങഭാടനി  കതഭാടനില്
അടനിഞകൂടനിയ ചചളനി, മറ്റു മഭാലനിനലങ്ങള എന്നനിവ നതീക്കലാം ചചയ്തയ് കതഭാടനിചന്റെ ആഴെലാം
വര്ദനിപനിച  കശഷലാം  മലനിനജലത്തനിചന്റെ  ഒഴുക്കയ്  സുഗമമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  കതഭാടനിചന്റെ
തുറസഭായ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  സമതീപ  പ്രകദശത്തുള്ളവരുലാം  വഴെനിയഭാതക്കഭാരുലാം  നനിരനരലാം
മഭാലനിനലങ്ങള നനികക്ഷപനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചരലമഭാണയ് നനിലവനിലള്ളതയ്.

(ബനി)  ഓപകറഷന്  അനനയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  പഴെവങ്ങഭാടനി  കതഭാടനിചല   മഭാലനിനലങ്ങള
നതീക്കലാം ചചയ്തയ് വഞനിയൂര് ഭഭാഗത്തയ് കബഭാകയ് ടണല് നനിര്മ്മേനിചയ് ഇതനികലയ്ക്കയ് മഭാലനിനലവലാം
മറ്റുലാം എത്തഭാതനിരനിക്കുവഭാന് ആവശലമഭായ മുന്കേരുതലകേള എടുത്തനിട്ടുണയ്.

കുടുലാംബശതീ മുകഖന ബഭാലസഭകേചള ഉഇര്ജനിതമഭാക്കഭാന് പദതനി

146 (1254) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കുടുലാംബശതീ മുകഖന ബഭാലസഭകേചള ഊര്ജനിതമഭാക്കഭാന്
എചനലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനചവന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലൂചട എചനലഭാലാം കനടലാം വകേവരനിക്കുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഈ പദതനികേള വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങനിൽ അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാലപഞഭായത്തയ്  ഭഭാരവഭാഹനികേളക്കുലാം  റനികസഭാഴയ്  കപഴണ്മഭാര്ക്കുലാം  പ്രകതലകേ

കനതൃതത്വ പരനിശതീലനലാം, എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ഒരു സനി.ഡനി.എസയ്-ല് നനിന്നയ് 3 കുടനികേചള

വതീതലാം  ചതരചഞ്ഞടുത്തയ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  പനിയര്  ഗ്രൂപയ്  രൂപതീകേരനിക്കല്,

പത്തഭാലാംകഭാസയ് കേഴെനിഞ്ഞ കുടനികേളക്കഭായനി ജതീവനിതചചനപുണല പരനിശതീലനലാം,  വനിവനിധ

വനിഷയങ്ങചള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് ബഭാലസഭകേളനില് കുടനികേളക്കഭായനി വനിവനിധ പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  കുടനികേചള  കനതൃതത്വനനിരയനികലയ്ക്കയ്  ഉയര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുവരഭാനുലാം  അവര്

കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പനിയര്  ഗ്രൂപ്പുമഭായനി  പങ്കുവയ്ക്കഭാനുലാം  അതനിചന  പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സത്വതീകേരനിക്കഭാനുമഭാവലാം.  കൂടഭാചത വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളനില് പഠനലാം നടത്തനി

ചപഭാതുകവദനിയനികലയ്ക്കയ് കേടനവരുന്നതനിനുലാം അവരുചട അവകേഭാശങ്ങചള ധത്വലാംസനിക്കുന്ന

ഘടകേങ്ങള കേചണത്തനി പ്രതനികേരനിക്കഭാനുലാം അവര്ക്കഭാവലാം.

(സനി)  ജനിലകേളനില്  ഒരു  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  പ്രകദശത്തയ്  കുറഞ്ഞതയ്  10

കുടനികേളുചട വതീതലാം ടതീലാം രൂപതീകേരനിചയ് അവര്ക്കയ് വനിവനിധ പരനിശതീലനങ്ങള നല്കേനിയുലാം,

ബഭാലസഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  കൂടുതല്  റനികസഭാഴയ്  കപഴണ്മഭാചര  കൃതലമഭായ

പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  നനിയമനിചലാം,  കേഇമഭാരക്കഭാരഭായ ആണ്കുടനികേളക്കഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ

പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിചലാം,  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  250-300  കുടനികേളക്കയ്  തുടര്ചയഭായ

ചചനപുണല  വനികേസന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിചലാം,  കബഭാക്കയ്  തലത്തനില്  കുടനികേളക്കയ്

കേഇണ്സനിലനിലാംഗുലാം മറ്റു പനിന്തുണയുലാം നല്കുന്നതരത്തനില് സലാംവനിധഭാനലാം ചകേഭാണ്ടുവനലാം,

വഭാര്ഡ്തലത്തനില്  കൃതലമഭായുലാം  ബഭാലസഭഭാലാംഗങ്ങള  ഒന്നനിച  കചരുന്നതനിനുള്ള

കവദനികേള സൃഷനിചലാം പദതനി വനിപുലചപടുത്തുന്നതഭാണയ്.

ബനില്ഡനിലാംഗയ് റൂള ചതറനിചയ് നനിര്മ്മേനിച ചകേടനിടങ്ങള

147 (1255) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല വനിവനിധ പഞഭായത്തുകേളനില് ബനില്ഡനിലാംഗയ്  റൂള ചതറനിചയ്

കകേഭാകമഴലല് ചകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിചയ് പഞഭായത്തനില്നനിനലാം ചകേടനിട നമ്പര് കേനിടഭാചത

നനിരവധനികപര് കേഷചപടുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉചണങനില് ഇതയ്  പ്രകതലകേ ഫതീസയ്  അടപനിചയ്  ക്രമവല്ക്കരനിചയ്  ചകേഭാടുക്കുവഭാന്
പദതനിയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രകതലകേ  ഫതീസയ്  തഭാരനിഫയ്  ഉണഭാക്കനി  ക്രമവല്ക്കരനിചയ്  ചകേഭാടുത്തഭാല്
സര്ക്കഭാരനിനയ്  നചലഭാരു  വരുമഭാനലാം  ലഭനിയചമന്നകേഭാരലലാം  കേണക്കനിചലടുത്തുലാം  ചകേടനിട
ഉടമകേളക്കയ്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകുചമന്നതയ്  കേണക്കഭാക്കനിയുലാം  ഇക്കഭാരലലാം  വനിശദമഭായനി
പഠനിചയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിയകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി) ഇത്തരത്തനില് നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുള്ള ചകേടനിടങ്ങള
ക്രമവത്ക്കരനിയന്നതയ് സലാംബനനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

വനിജനിലന്സയ് നടത്തനിയ പഠനലാം

148(1256) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സമതീപകേഭാലത്തയ് വനിജനിലന്സയ് നടത്തനിയ പഠനപ്രകേഭാരലാം ഏറവലാം കൂടുതല്
അഴെനിമതനി നടക്കുന്നതയ് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപനിലഭാചണന്ന റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തഭാരതകമലന  മറയ്  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  വലതലസരഭായനി  കജഭാലനി  മഭാറലാം,
സമ്മേര്ദ്ദേലാം,  സലലാംമഭാറലാം  എന്നനിവ  ഏറവലാം  കൂടുതല്  അനുഭവനിക്കുന്ന  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിചല,  പ്രകതലകേനിചയ്  പഞഭായത്തയ്  വകുപനിചല,  ജതീവനക്കഭാരുചട  കേഴെനിവനിചനയുലാം
ആതഭാർത്ഥതചയയുലാം  കചഭാദലലാം  ചചയ്യുന്ന  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനികനല്  വകുപനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തയ്
നനിനലാം പ്രതനികേരണലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

പഞഭായത്തയ് വകുപയ് ജതീവനക്കഭാരുചട കജഭാലനിഭഭാരലാം

149(1257) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഞഭായത്തയ് വകുപയ് ജനിവനക്കഭാരുചട കജഭാലനിഭഭാരലാം സലാംബനനിചയ് പഠനലാം
നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  ഉചണങനില്  പ്രസ്തുത  പഠനവമഭായനി  ബനചപട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചടയുലാം  ജനങ്ങളുചടയുലാം  കനരനിട്ടുള്ള  ഇടചപടല്
കേഭാരണലാം ഇതര സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം വലതലസമഭായനി പ ഞഭായത്തുകേളനില്
കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  അവര്ക്കയ്  കയഭാജനിചതനില്  ഏറവലാം  സമതീപ
ജനിലകേളനിചലങനിലലാം കജഭാലനി ചചയഭാന് പറ്റുന്ന സഭാഹചരലലാം സൃഷനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഞഭായത്തയ് വകുപനിൽ  പുതുക്കനിയ സഭാഫയ് പഭാകറൺ  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞഭായത്തയ്  വകുപയ്  ജതീവനക്കഭാരുചട  കജഭാലനിഭഭാരലാം  സലാംബനനിചയ്  ശഭാസതീയമഭായ
ഒരു  പഠനലാം  നടത്തനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല  സഭാഫയ്  പഭാകറണ്  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കഭാന്
9-ാം ശമ്പള കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ ചചയ്തനിരുന.  ആയതനിചന തുടര്ന്നയ് പഞഭായത്തയ്
ഡയറകറഭായനിരുന്ന  ശതീ.  ചകേ.  ആര്.  മുരളതീധരന്,  ചഎ.എ.എസയ്.,  ശതീ.  എസയ്.
ദനിവഭാകേരന്പനിള്ള  (കസറയ്  ചപര്കഫഭാമന്സയ്  ആഡനിറയ്  ഓഫതീസര്)  എന്നനിവരടങ്ങനിയ
സമനിതനിചയ നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം പഠന റനികപഭാര്ടയ്  27-2-2012-ല് സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണയ്. പഠന റനികപഭാര്ടനിചല ശനിപഭാര്ശ അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) നനിലവനില് പഞഭായത്തയ് വകുപനിചല ഭൂരനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം സത്വനലാം
ജനിലയനിലലാം  സഇകേരലപ്രദമഭായ  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  നനിയമനലാം  നല്കുന്ന  രതീതനിയഭാണയ്
അവലലാംബനിചകപഭാരുന്നതയ്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

പഞഭായത്തു വകുപനിചല ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേളനില് നനിയമനലാം

150(1258) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തയ് വകുപനില് വനിവനിധ തസനികേകേളനില് നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേള
സലാംബനനിച വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴെനിഞ  കേനിടക്കുന്ന  തസനികേകേളനില്  അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അസനിസന്റെയ്  ചസക്രടറനി  ഇലഭാത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  പ്രസ്തുത  തസനികേ
സൃഷനിക്കുവഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കഭാര്ക്കുമഭാരുചട  എണ്ണലാം ആകറഭാ  അതനിൽ  കൂടുതകലഭാ  ഉള്ള പഞഭായത്തുകേളനില്
ചഹഡയ്  കഭാര്ക്കയ്  തസനികേചയ ജൂനനിയര്  സൂപ്രണയ്  തസനികേയഭാക്കനി  മഭാറഭാന്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ) കജഭായനിന്റെയ് ഡയറകര് - 1

പഞഭായത്തയ് ചഡപമ്പ്യൂടനി ഡയറകര് - 14

പഞഭായത്തയ് അസനിസന്റെയ് ഡയറകര്  - 11

ചസക്രടറനി  - 2

ജൂനനിയര് സൂപ്രണയ്/അസനിസന്റെയ് ചസക്രടറനി - 65

ചഹഡയ് കഭാര്ക്കയ്  - 52

അക്കഇണന്റെയ് - 4

സതീനനിയര് കഭാര്ക്കയ് - 4

(ബനി) നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി&ഡനി) പഞഭായത്തുകേചള  നഗരസഭകേളഭാക്കനി  മഭാറനിയതു  കേഭാരണലാം  പഞഭായത്തു
വകുപനില്  അധനികേമഭായനി  വന്ന  തസനികേകേള  പഞഭായത്തനില്  തചന്ന  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.  അതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  അവസരത്തനില്
ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കുടുലാംബശതീ പദതനികേള

151(1259) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രധഭാന പദതനികേള എചനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  നൂതനവലാം  വലതലസവലാം  ജനശദ  പനിടനിച  പറ്റുന്നതുമഭായ  പദതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കുടുലാംബശതീ  പരഭാജയചപട്ടു  എന്ന  അഭനിപ്രഭായലാം  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില് പുത്തന് ആശയങ്ങള ഉളചക്കഭാണയ് നവതീനവലാം ഉപകയഭാഗ
പ്രദവമഭായ പദതനികേള അവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനിചല ഉകദലഭാഗസചര സജരഭാ
ക്കുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  അനുഭവ  സമ്പത്തയ്  ഉള്ളവരുചട  സഹഭായങ്ങളുലാം  പ്രകയഭാജന
ചപടുത്തുവഭാന് കുടുലാംബശതീ തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിവനിധ പദതനികേചളക്കുറനിചലാം സഭാമൂഹല പ്രതനിബദതയുള്ള വനിഷയങ്ങചള
കുറനിചലാം  അയല്ക്കൂടങ്ങചള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബശതീ
സ്കൂള,  മൂന ജനിലകേളനില് കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി കറഡനികയഭാ,  അയല്ക്കൂടങ്ങളുചട സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അയല്ക്കൂട  കയഭാഗങ്ങളുചട  വനിവരങ്ങളുലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  നടത്തുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി അയല്ക്കൂട ഓണ്ചചലന് കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം, വഭായ്പഭാ റനിക്കവറനി
കനരനിടുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങളുചട പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജയ്,  കുടുലാംബശതീ ഉത്പന്നങ്ങളക്കയ്
മനികേച വനിപണനി കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  14  ജനിലകേളനിലലാം കുടുലാംബശതീ ബസഭാറുകേള,
കുടുലാംബശതീ  ഉത്പന്നങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  കനരനിടയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സത്വകേഭാരല സലാംരലാംഭകേരുമഭായനി സഹകേരനിചയ്  ഓണ്ചചലന് മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം,
കുടുലാംബശതീ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  മൂലധന  സബ്സനിഡനിക്കുപകേരമഭായനി  പലനിശ  സബ്സനിഡനി,
എലഭാ ജനിലയനിലലാം  കുടുലാംബശതീ കഹഭാലാം കഷഭാപയ്  വനിപണന ശലാംഖല,  ചറയനില്കവയുലാം
കകേരള  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  വഭാഹന  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്,
വഭാഹനങ്ങളുചട  കതീനനിലാംഗയ്,  ശതീതതീകേരനിച  വനിശമമുറനികേളുചട  പരനിപഭാലനലാം,  ഭക്ഷണശഭാലകേള,
ഉത്പന്ന കേനികയഭാസ്ക്കുകേള,  ടനിക്കറയ്  റനിസര്കവഷന് കേഇണറുകേള,  കേയര്ചഫഡുമഭായനി
സഹകേരനിചയ്  30  ചകേനിരനി  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള,  ചകേഭാലലാം,  പുനലൂര്,  പനിറവലാം,  കേല്പറ
നഗരസഭകേളനില്  അഭയകകേന്ദ്രങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  നഷചപട
കനഭാക്കഭാന്  ആളനിലഭാത്ത,  മഭാനസനികേചചവകേലലലാം  ബഭാധനിചവരുചട  സലാംരക്ഷണലാം
ലക്ഷലമഭാക്കനി  ജനിലഭാതലത്തനില്  ബഡ്സയ്  കഹഭാമുകേള,  വയനഭാടയ്,  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം
ജനിലകേളനില്  പനി.എസയ്.സനി.  കകേഭാചനിലാംഗയ്  ചസന്റെറുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങചള
കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  3500  വനനിതഭാ  മഭാസര്  ഫഭാര്കമഴനിചനയുലാം
600  ചജ.എല്.ജനി.  ഇവഭാലദ്യുകവഷന്  ഏജന്റെനിചനയുലാം  ഫതീല്ഡയ്  തലത്തനില്  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,
ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ചകേ.ചചവ.  പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ചചമകഗഷന്
സകപഭാര്ടയ് ചസന്റെര് എന്നനിവ കുടുലാംബശതീ നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രധഭാന പദതനികേളഭാണയ്.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  നനിലവനിചല ഉകദലഭാഗസചര സജമഭാക്കുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  കുടുലാംബശതീ
സ്കൂളനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  റനിടകയര്ഡയ്  ഉകദലഭാഗസര്,  അദലഭാപകേര്  എന്നനിവചര  ഉളചക്കഭാള്ളനിച
ചകേഭാണയ് ഒരു കവഭാളന്റെറനി റനികസഭാഴയ് ഗ്രൂപനിചന സനി.ഡനി.എസയ് തലത്തനില് സജമഭാക്കുന.

കുടുലാംബശതീ ശഭാക്തതീകേരണലാം

152 (1260) ശതീ  .   ചജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജയ് :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കുടുലാംബശതീയുചട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  എചനലഭാലാം
നൂതന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
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(ബനി)  കുടുലാംബശതീയ്ക്കയ്  കേതീഴെനിലള്ള  വനനിതകേചള  പുതനിയ  ചതഭാഴെനില്/സലാംരലാംഭ
കമഖലകേളനികലയ്ക്കയ് ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി,  ആകരഭാഗലലാം,  ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി
സഹകേരനിചയ്  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്ക്കുലാം വകയഭാജനങ്ങളക്കുമഭായുള്ള അയല്ക്കൂടങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന് കുടുലാംബശതീ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവനിധ പദതനികേചളക്കുറനിചലാം സഭാമൂഹല പ്രതനിബദതയുള്ള വനിഷയങ്ങചള
കുറനിചലാം  അയല്ക്കൂടങ്ങചള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബശതീ
സ്കൂള,  മൂന ജനിലകേളനില് കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി കറഡനികയഭാ,  അയല്ക്കൂടങ്ങളുചട സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അയല്ക്കൂട  കയഭാഗങ്ങളുചട  വനിവരങ്ങളുലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്
നടത്തുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അയല്ക്കൂട ഓണ്ചചലന് കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം,
വഭായ്പഭാ റനിക്കവറനി കനരനിടുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങളുചട പുനനഃരുദഭാരണ പഭാകക്കജയ്,  കുടുലാംബശതീ
ഉത്പന്നങ്ങളക്കയ്  മനികേച  വനിപണനി  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  14  ജനിലകേളനിലലാം
കുടുലാംബശതീ  ബസഭാറുകേള,  കുടുലാംബശതീ  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  കനരനിടയ്
എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സത്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേരുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  ഓണ്ചചലന്
മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം,  കുടുലാംബശതീ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  മൂലധന സബ്സനിഡനിക്കു
പകേരമഭായനി  പലനിശ  സബ്സനിഡനി,  എലഭാ  ജനിലയനിലലാം  കുടുലാംബശതീ  കഹഭാലാം  കഷഭാപയ്
വനിപണന  ശലാംഖല,  ചറയനില്കവയുലാം  കകേരള  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി
സഹകേരനിചയ്  വഭാഹന  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്,  വഭാഹനങ്ങളുചട  കതീനനിലാംഗയ്,  ശതീതതീകേരനിച
വനിശമമുറനികേളുചട പരനിപഭാലനലാം, ഭക്ഷണശഭാലകേള, ഉത്പന്ന കേനികയഭാസ്ക്കുകേള, ടനിക്കറയ്
റനിസര്കവഷന് കേഇണറുകേള, കേയര്ചഫഡുമഭായനി സഹകേരനിചയ് 30 ചകേനിരനി നനിര്മ്മേഭാണ
യൂണനിറ്റുകേള,  ചകേഭാലലാം,  പുനലൂര്,  പനിറവലാം,  കേല്പറ  നഗരസഭകേളനില്  അഭയ
കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  നഷചപടയ്  കനഭാക്കഭാന്  ആളനിലഭാത്ത
മഭാസനികേചചവകേലലലാം  ബഭാധനിചവരുചട  സലാംരക്ഷണലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ജനിലഭാതലത്തനില്
ബഡ്സയ് കഹഭാമുകേള,  വയനഭാടയ്,  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളനില്  പനി.എസയ്.സനി.  കകേഭാചനിലാംഗയ്
ചസന്റെറുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങചള കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
3500  വനനിതഭാ  മഭാസര്  ഫഭാര്കമഴനിചനയുലാം  600  ചജ.എല്.ജനി.  ഇവഭാലദ്യുകവഷന്
ഏജന്റെനിചനയുലാം  ഫതീല്ഡയ്  തലത്തനില്  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ചകേ.ചചവ.
പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ചചമകഗഷന് സകപഭാര്ടയ് ചസന്റെര് എന്നതീ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ ജതീവനലാം  2017  എന്ന ഉപജതീവന കേലഭാമ്പയനിന്
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അതനിലൂചട  കൂടുതല്  വനനിതകേചള  സലാംരലാംഭത്തനികലയ്ക്കയ്  ചകേഭാണ്ടു
വരുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടുന.  തകദ്ദേശഭരണ  പ്രകദശങ്ങളക്കനുകയഭാജലവലാം  ആവശലവമഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കസവന കമഖലയ്ക്കയ്  ഉഇന്നല് നല്കേഭാനുമഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ചചവദഗ്ദ്ധല  പരനിശതീലനത്തനില്  കനരനിടുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി
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ജനിലഭാതലത്തനില്  ചചവദഗ്ദ്ധല  പരനിശതീലന  ഏജന്സനികേചള  അചക്രഡനിറയ്  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  നഗരപ്രകദശങ്ങളക്കയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  ഹഇസയ്
കേതീപനിലാംഗയ്,  കലഭാണ്ട്രെനി മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്,  ചവല്ചനസയ് ചസന്റെറുകേള തുടങ്ങനി നൂതനമഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി)  ദനിശ കേലഭാമ്പയനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്ക്കുലാം വകയഭാജനങ്ങളക്കുമുള്ള
അയല്ക്കൂട രൂപതീകേരണലാം നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കേലഭാചമ്പയനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
2017  മഭാര്ചയ്  31  വചര  1774  വകയഭാജന  അയല്ക്കൂടങ്ങളുലാം  573  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവരുചട
അയല്ക്കൂടങ്ങളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്,  ആകരഭാഗല  വകുപയ്
എന്നനിവയുമഭായനി  സഹകേരനിചചകേഭാണയ്  ജൂണ്,  ജൂചചല  മഭാസങ്ങളനില്  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാചര
കേചണത്തുന്നതനിനയ് ജനിലഭാതലത്തനില് ചമഭാബനിചചലകസഷന് നടത്തുന്നതനിനയ് വഭാര്ഷനികേ പദതനി
വഴെനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് തനിതല പഞഭായത്തുകേളനിചല തസനികേകേള 

153 (1261) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് തനിതല പഞഭായത്തുകേളനില് എത തസനികേകേള
നനിലവനിലചണനലാം  എത  തസനികേകേള  ഒഴെനിഞ  കേനിടക്കുനചണനലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്,
കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് ,ഗഭാമ പഞഭായത്തയ് എന്നനിവ തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തസനികേകേള  എത  കേഭാലമഭായനി  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനചണനലാം  എകപഭാള
നനികേത്തചപടുചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചസക്രടറനി,  എ.ഇ.  തുടങ്ങനിയ  ഉകദലഭാഗസനഭാർ  ഒന്നനില്  കൂടുതല്
പഞഭായത്തുകേളുചട  ചഭാര്ജയ്  വഹനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  കേഭാസര്കകേഭാടയ്  ജനിലയനില്
അത്തരത്തനിൽ ഏചതലഭാലാം പഞഭായത്തുകേളഭാണയ് ഉള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(സനി)  ഉണയ്.  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനിമഭാരുലാം  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം
അധനികേ ചുമതല വഹനിക്കുനണയ്.

ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനി  :

(1) മതീഞ ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനി  ബദനിയടുക്ക ഗഭാമപഞഭായത്തയ്
ചസക്രടറനിയുചട അധനികേ ചുമതല വഹനിക്കുന.

(2) പടന്ന ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനി വലനിയപറമ്പ ഗഭാമപഞഭായത്തയ്
ചസക്രടറനിയുചട അധനികേ ചുമതല വഹനിക്കുന.
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അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര്  :

(1) ചവസയ്/ഇഇസയ് എകളരനി ഗഭാമപഞഭായത്തയ് അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര്
പരപ കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനിചന്റെ അധനികേ ചുമതല വഹനിക്കുന.

(2) തൃക്കരനിപ്പൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്
ചമഭാഗഭാല്  പുത്തൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ  അധനികേ  ചുമതല
വഹനിക്കുന.

(3) മടനിചചക്ക  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്
പള്ളനിക്കര ഗഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ അധനികേ ചുമതല വഹനിക്കുന.

(4) അജഭാനൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  കബഡുഡക്ക
ഗഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ അധനികേ ചുമതല വഹനിക്കുന.

(5) മകഞശത്വരലാം കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര്
എന്മകേചജ/മകഞശത്വരലാം  പഞഭായത്തനിചന്റെ  അധനികേ  ചുമതല
വഹനിക്കുന.

(6) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലഭാപഞഭായത്തയ് അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര്
മകഞശത്വരലാം കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് അസനിസന്റെയ് എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയറുചട അധനികേ ചുമതല വഹനിക്കുന.

കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള

154 (1262) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നചതനലാം
ഏചതഭാചക്ക കമഖലയനിലഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  കേലഭാന്റെതീന്  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
എത കുടുലാംബശതീ യൂണതീറ്റുകേള ഉചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിചല  ഏചതഭാചക്ക  ബസയ്  കസഷനുകേളനിലഭാണയ്
കുടുലാംബശതീ കേഭാന്റെതീനുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തഭാചകേ  31,262  കുടുലാംബശതീ  സൂക്ഷ്മസലാംരലാംഭ  യൂണനിറ്റുകേള
ഉത്പഭാദന-മൃഗസലാംരക്ഷണ-സര്വതീസയ് കമഖലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
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(ബനി) 33 കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള.

(സനി) ജനിലയനിചല ബസയ് കസഷനുകേളനില് കുടുലാംബശതീ കേഭാന്റെതീനുകേള പ്രവര്ത്തനി
ക്കുന്നനില.

നഗരസഭകേളനിചല കേണനിജന്റെയ് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുചട ചപന്ഷന് പരനിഷ്കരണലാം

155 (1263) ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  നഗരസഭകേളനിചലയുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിചലയുലാം
കേണനിജന്റെയ്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപന്ഷന്  ആനുകൂലലങ്ങള  10-ാം  ശമ്പള
കേമ്മേതീഷന്  ശനിപഭാര്ശയ്ക്കയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  ഉത്തരവയ്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില് ഭരണപരവലാം
സഭാകങതനികേവമഭായ കപഭാരഭായ്മയുണഭായനിട്ടുചണങനില് ആയതയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നഗരസഭകേളനിചല അടനിസഭാന വര്ഗ്ഗത്തനിചന്റെ വനിഷയലാം അടനിയനരമഭായനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് ഇതുവചര സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചനിടനില. ടനി വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച
വരുന.

മഭാകവലനിക്കര മുനനിസനിപല് കസഡനിയത്തനിനയ് സലലാം

156 (1264) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മുനനിസനിപല്  കസഡനിയത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ  സലലാം
ഏചറടുക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനി നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയ കേത്തയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുചട ഭരണഭാനുമതനിക്കയ് നഗരകേഭാരല വകുപയ് സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  അടനിയനര  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുകമഭാചയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കയ് തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ വകുപയ് ചതീഫയ് എഞനിനതീയകറഭാടഭാണയ്
എസനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനി ലഭലമഭാക്കുവഭാന് ആവശലചപടനിരുന്നതയ്.  മുനനിസനിപല് കസഡനിയത്തനിനയ്
സലകമചറടുപയ്  എന്ന  പ്രവൃത്തനി  മരഭാമത്തയ്  പണനി  അലഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനി ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നനിര്വഭാഹമനില എന്നയ് ചതീഫയ് എഞനിനതീയര് റനികപഭാര്ടയ്
ചചയ്തനിട്ടുണയ്.

(സനി)  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  വകുപയ്  ചതീഫയ്  എഞനിനതീയറുചട  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

സഭാമ്പത്തനികേ ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി കുടുലാംബശതീ നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

157 (1265) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംഗങ്ങളുചട  സഭാമ്പത്തനികേ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  കുടുലാംബശതീ  നടത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ രലാംഗത്തയ് ലഘു  സമ്പഭാദല വഭായ്പ  പദതനി  (വമകക്രഭാ ഫനിനഭാന്സയ്)
വഴെനിയുണഭായ ഇടചപടലനിചന്റെ വലഭാപനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ചചറു സലാംരലാംഭ രലാംഗചത്ത കൂടഭായ്മകേള സഭാമ്പത്തനികേ ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനയ്
എതമഭാതലാം ഉതകേനിയനിട്ടുചണന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കൃഷനി, മൃഗസലാംരക്ഷണ രലാംഗത്തയ് ചപ്രഭാ  ഡമ്പ്യൂസര് കേമ്പനനികേളുചട ഇടചപടല്
എതമഭാതലാം ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഘുസമ്പഭാദലവഭായ്പ  ബഭാങയ്  ലനികങജയ്  വഴെനി  ലഭലമഭാക്കനി  വരുമഭാനദഭായകേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ടനി  വഭായ്പയനില്  3  ലക്ഷലാം  വചരയുള്ള
വഭായ്പകേളക്കയ് 4% പലനിശ കേഴെനിഞള്ള പലനിശ തുകേ സബ്സനിഡനിയഭായനി നല്കുകേയുലാം
ചചയ്യുന.  കൂടഭാചത  അയല്ക്കൂടങ്ങളുചട  സമ്പഭാദലത്തനില്  കൂടനികചര്ക്കഭാന്  കവണനി
റനികവഭാളവനിലാംഗയ്  ഫണ്ടുലാം  വരുമഭാനദഭായകേ  പ്രവൃത്തനികേള  നനിറകവറ്റുന്നതനിനഭായനി  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി
ഇന്ചവസയ്ചമന്റെയ്  ഫണ്ടുലാം  നല്കേനിവരുന്നകതഭാചടഭാപലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി
സഭാമ്പത്തനികേ സഭാക്ഷരതഭാ പരനിപഭാടനിയുലാം നടത്തനിവരുന.
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(ബനി)  അയല്ക്കൂടങ്ങളുചട  ലഘുസമ്പഭാദലത്തനിചന്റെ  നഭാലനിരടനിയനിലധനികേലാം  തുകേയള്ള
വഭായ്പഭാ ഇടപഭാടുകേള അവര്ക്കനിടയനില് നടക്കുന. അയല്ക്കൂടങ്ങളുചട ലഘുസമ്പഭാദലലാം
3,458 കകേഭാടനി രൂപ ആയനിരനിചക്ക നഭാളനിതുവചര 14,152 കകേഭാടനി രൂപയുചട ആനരനികേ
വഭായ്പഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  രലാംഗത്തയ്  ഉല്പഭാദന  കേമ്പനനികേള  കുടുലാംബശതീ
രൂപതീകേരനിചതയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലഭാണയ്.  മലപ്പുറത്തയ്  ചതന്നല
പഞഭായത്തനില് ചജ.എല്.ജനി.കേളുചട കനതൃതത്വത്തനില് രൂപതീകേരനിച ചതന്നല അകഗഭാ
ചപ്രഭാഡമ്പ്യൂസര്  കേമ്പനനി  വഴെനി  ചനലയ്ല  സലാംഭരനിചയ്  ചതന്നല  ചചറസയ്  എന്ന  കപരനില്
അരനിയുലാം മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേനിചയ് വനിപണനലാം നടത്തുനണയ്. കൂടഭാചത
മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയനില്  കുടുലാംബശതീ രൂപതീകേരനിച ഉത്പഭാദന കേമ്പനനികേളഭായ
ഇമശതീ  മനില്കേയ്  ചപ്രഭാഡമ്പ്യൂസര്  കേമ്പനനി,  കേണ്ണൂര്  കഗഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  കേമ്പനനി  എന്നനിവ  വഴെനി
ഉത്പഭാദകേനയ്  വനിപണനി  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം,  പരനിശതീലനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം,
ഉത്പഭാദന ചചലവയ്  കുറയന്ന രതീതനിയനില്  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ഒരുമനിചയ്  വഭാങ്ങനി
കുറഞ്ഞ വനിലയനില് ഉത്പഭാദകേനയ് വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ഉല്പന്നങ്ങചള
ചപഭാതുബഭാന്ഡനിനയ്  കേതീഴെനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  ഉത്പഭാദന  കേമ്പനനികേളുചട
കനതൃതതത്വത്തനില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

158 (1266) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടയ്  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  സമ്പൂര്ണ്ണ
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില് ഇതനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുവഭാറ്റുപുഴെ  നനിയമസഭഭാമണ്ഡലത്തനിചല  മഞ്ഞളര്  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുമഭായനി ബനചപടയ് നല്കേനിയ അകപക്ഷയുചട നനിലവനിചല
സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  ഭൂരഹനിത  ഭവന
രഹനിതര്ക്കുലാം  വഭാസകയഭാഗലമഭായ  പഭാര്പനിട  സലാംവനിധഭാനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ പദതനിക്കയ്  (ചചലഫയ്)  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പദതനിയനികലയ്ക്കയ് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള സര്കവ
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  ചവരനിഫനികക്കഷന്  നടപടനികേള  സലാംസഭാനത്തയ്  പുകരഭാഗമനിച
വരുന.

(ബനി)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുമഭായനി  ബനചപടയ്  മഞ്ഞളര്  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനില്നനിനലാം ലഭലമഭായ അകപക്ഷ റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  31-8-2016-ചല  166/
ഡനി.ബനി.1/16/തസത്വഭവ.  നമ്പര് കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം പഞഭായത്തയ് ഡയറകര്ക്കയ് അയച
ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്. 
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സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറലാം

159 (1267) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാറനില്  സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി  വകേകയറനി  പഞഭായത്തനിചന്റെ  അനുമതനിയനിലഭാചത
അനധനികൃത ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണങ്ങള നടത്തനിയനിരനിയന്നതയ്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് ഇങ്ങചന അനധനികൃതചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയവര്ചക്കതനിചര  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇങ്ങചന അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയവരുചട കപരുവനിവരങ്ങളുലാം
ചകേടനിടങ്ങള സനിതനി ചചയ്യുന്ന സലങ്ങളുലാം ഏചതന്നയ് വനിശദമഭായനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മൂന്നഭാറനില് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറനി പഞഭായത്തനിചന്റെ അനുമതനിയനിലഭാചത
അനധനികൃത  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  നടത്തനിയതയ്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിരവധനി  കകേസുകേളനില്  ചകേ.ഡനി.എചയ്.  നനിയമലാം,  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം എന്നനിവ പ്രകേഭാരമുള്ള ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇനനിയുലാം
ഒഴെനിപനിക്കല്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാന്  അവകശഷനിക്കുന്ന  കകേസുകേളുമുണയ്.  അനധനികൃത
ചചകേകയറങ്ങള ശദയനില്ചപട നനിരവധനി കകേസുകേളനില് ചചകേകയറക്കഭാചര ഒഴെനിപനിചയ്
ഭൂമനി  വതീചണടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  എന്നഭാല് ചനില  ചചകേകയറക്കഭാര്  കകേഭാടതനിയനില്  നനിനലാം
കസ  ഉത്തരവകേള  സമ്പഭാദനിചതനിനഭാല്  ഒഴെനിപനിക്കല്  സഭാധനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭാണയ്.
കൂടഭാചത മൂന്നഭാര് കമഖലയനില് അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള തടയുന്നതനിനഭായനി എലഭാ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം ബഹു. കകേരള ചചഹകക്കഭാടതനിയുചട ഡബദ്യുപനി(സനി)
1801/10,  ഡബദ്യുപനി(സനി)34095/10  എന്നതീ  കകേസുകേളനിചല  21-1-2010-ചല  വനിധനി
ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മൂന്നഭാര്  പ്രകദശത്തയ്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനയ്  റവനമ്പ്യൂ  വകുപനിചന്റെ  കനഭാണ്  ഒബ്ജക്ഷന്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലഭലമഭാക്കണചമന്നയ്
വലവസ  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  എന്.ഒ.സനി.  കേരസമഭാക്കഭാചത  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  നനികരഭാധന  ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  നനികരഭാധന
ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  ആയതനിചന  അവഗണനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
ചകേടനിട ഉടമകേളചക്കതനിചര ക്രനിമനിനല് കകേസയ് രജനിസര് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മൂന്നഭാര്,  കദവനികുളലാം,  ചനിന്നക്കനഭാല്,  പള്ളനിവഭാസല് എന്നതീ പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണയ്
പ്രധഭാനമഭായുലാം  കമല്  പ്രസഭാവനിച  രതീതനിയനിലള്ള  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  നടന്നനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  നടത്തനിയവരുചട  പൂര്ണ്ണമഭായ  കപരു  വനിവരങ്ങള
കശഖരനിക്കുന്നതനിനയ്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  അതനിനുള്ള
നടപടനികേള നടനവരുന്നതുമഭാണയ്. 
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ചതഭാഴെനിലറപയ് കവതനലാം

160 (1268) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചതഭാഴെനിലറപയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കവതന  ഇനത്തനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നയ് കകേരളത്തനിനയ് ലഭനികക്കണ തുകേ എതയഭായനിരുന;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് എത രൂപ കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;  കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില്
എത നല്കേഭാനുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016 -17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചതഭാഴെനിലറപയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
കവതനയനിനത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നയ്  214614.07  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്
ലഭനികക്കണനിയനിരുന്നതയ്.

(ബനി)  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കവതനയനിനത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
138670.92  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.
കുടനിശനികേയനിനത്തനില്  കശഷനിക്കുന്ന  75943.15  ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം ലഭനികക്കണതുണയ്. 

ചപഭാതുശ്മശഭാനലാം ഇലഭാത്ത തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള

161 (1269) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതുശ്മശഭാനലാം ഇലഭാത്ത എത തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള ഉചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ചപഭാതുശ്മശഭാനലാം  നനിര്മ്മേനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള സതത്വര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  535  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  41  നഗരസഭകേളനിലലാം  ചപഭാതുശ്മശഭാനലാം
നനിലവനിലനില.



234       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  2, 2017

(ബനി)  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  നഗരസഭകേളനിലലാം  ചപഭാതുശ്മശഭാനലാം
അനുവദനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച  വരുനണയ്.
എന്നഭാല് സലലഭലത,  പരനിസരവഭാസനികേളുചട എതനിര്പയ് എന്നനിവ പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്
പ്രധഭാന  തടസങ്ങളഭാണയ്.  സലലാം  ലഭലമഭായ  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്
ചപഭാതുശ്മശഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണയ്.

ക്രമരഹനിതമഭായ ചപന്ഷന്

162 (T*1270)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷഭാ
ചപന്ഷനുകേള പ്രതനിമഭാസലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  ലഭനിക്കുന്ന വനിധത്തനില് വനിതരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ക്രമരഹനിതമഭായ  ചപന്ഷന്  വനിതരണലാം  കേഭാരണലാം  വരുമഭാന  സഹഭായ
പദതനി എന്ന രതീതനിയനില് ഇതയ് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുന്നനിചലന്ന
സനിതനിവനികശഷലാം സൃഷനിക്കചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ക്രമരഹനിതമഭായ ചപന്ഷന് വനിതരണലാം ഒഴെനിവഭാക്കണചമനലാം സഭാമൂഹനികേ
സുരക്ഷഭാ  ചപന്ഷനുകേള  വരുമഭാന  സഹഭായപദതനി  എന്ന  രതീതനിയനില്  ഗുണ
കഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  പ്രകയഭാജനചപടണചമനമുള്ള  എ.ജനി.യുചട  നനിരതീക്ഷണലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ആയതനിനുകശഷലാം സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷഭാ ചപന്ഷന് പ്രതനിമഭാസലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനയ് ക്രമമഭായനി ലഭനിക്കുന്ന വനിധത്തനില് നല്കേഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതയ് ഏതയ്
സഭാഹചരലത്തനിലഭാചണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനയ് കശഷലാം സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷഭാ
ചപന്ഷനുകേള 2018 ജൂണ്, 2016 ചസപ്റലാംബര്, 2016 ഒകകഭാബര്, 2017 ഏപ്രനില്
എന്നതീ മഭാസങ്ങളനിലഭാണയ് വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. (ചപന്ഷന് വനിതരണ രതീതനി
തനിരചഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുലാം  ചപന്ഷന് വനിതരണത്തനിചല ചതറ്റുകേള തനിരുത്തുന്നതനിനുലാം
മറ്റുമഭായനി  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  സമയലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി 3 മഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കല് ചപന്ഷന് വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്).

* 'T'മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ചപന്ഷന്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വനിവരങ്ങള  കൃതലമഭാചണങനില്
ചപന്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് തടസമുള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  കേലാംപയ് കട്രെഭാളര്  ആന്റെയ്  ഓഡനിറര്  ജനറലനിചന്റെ  ചപര്കഫഭാമന്സയ്  ഓഡനിറയ്
റനികപഭാര്ടനില്  (2016-ചല  6ാം നമ്പര് റനികപഭാര്ടയ്)  ഇപ്രകേഭാരലാം നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുചണന്ന
വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ചപന്ഷന് വനിതരണ രതീതനി ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുലാം ചപന്ഷന് വനിതരണത്തനിചല
ചതറ്റുകേള തനിരുത്തുന്നതനിനുലാം മറ്റുമഭായനി തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് സമയലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 3 മഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കലഭാണയ് ചപന്ഷന് വനിതരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനി

163 (1271) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  എത  വര്ഷലാം  ചകേഭാണയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നഭാണയ്ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ പദതനിയനില് ഉളചപടുന്നതനിനഭായനി എചനഭാചക്ക
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണയ് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) അടുത്ത 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിചല ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്
വഭാസകയഭാഗലമഭായ  ഭവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലള്ള  ഭവനലാം  വഭാസകയഭാഗല
മഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനിടഭാണയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ
പദതനിയ്ക്കയ് (ചചലഫയ്) രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സത്വനമഭായനി
വഭാസകയഭാഗലമഭായ  ഭവനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണയ്  പദതനിയുചട  ലക്ഷലലാം.  ചചലഫയ്  പദതനിയുചട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള മുന്ഗണനഭാക്രമലാം തഭാചഴെ പറയുന :

1. മഭാനസനികേ ചവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്നവര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേ തളര്ച
സലാംഭവനിചവര്

2. അഗതനികേള

3. അലാംഗചചവകേലലമുള്ളവര് (40%-നയ് മുകേളനില്)
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4. ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

5. ഗുരുതര/മഭാരകേ കരഭാഗമുള്ളവര്

6. അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

7. കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനില്ചപടയ്  കജഭാലനി  ചചയ്തയ്  ജതീവകനഭാപഭാധനി
കേചണത്തഭാന് പ്രഭാപനിയനിലഭാത്തവര്

8. വനിധവകേള.

കൂടഭാചത  ഒകന്നഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  കകശഘടകേങ്ങളുള്ള  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
(കറഷന് കേഭാര്ഡയ് അടനിസഭാനത്തനില്), Kerala State AIDS Control Society-യനില്
നനിന്നയ് ലഭലമഭായ ലനിസയ് പ്രകേഭാരലാം  HIV+ve  ആയ അലാംഗങ്ങള ഉള്ള ഭൂരഹനിത-ഭവന
രഹനിത  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ആദലഘടത്തനില്  മുന്ഗണന  നല്കേഭാന്  തതീരുമഭാനമഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തൃ  പരനികശഭാധനയള്ള മഭാര്ഗ്ഗകരഖ അലാംഗതീകേരനിചയ്  ചകേഭാണയ്  9-2-2017-ചല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്391/17/തസത്വഭവ നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

പഭാസനികേയ് ഉപകയഭാഗലാം സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

164 (1272) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാസനികേയ്  ഉപകയഭാഗലാം  മനുഷലര്ക്കുലാം,  മൃഗങ്ങളക്കുമുളചപചട  എലഭാ
ജതീവജഭാലങ്ങളക്കുലാം  അപകേടകേരമഭായനി  മഭാറുന്നതയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016 മഭാര്ചയ് 18-നയ് കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി-കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന
വകുപയ് പുറത്തനിറക്കനിയ  'പഭാസനികേയ് കവസയ് മഭാകനജയ് ചമന്റെയ് റൂളസയ്  2016 '-ലൂചട കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കു  നല്കനിയ  പ്രധഭാന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
എചനലഭാലാം; റൂളസനിചന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബനചപടയ്  സലാംസഭാനസര്ക്കഭാര്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കു നല്കേനിയ പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എചനലഭാലാം;  സര്ക്കുലറുകേളുചട
പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാസനികേയ്  നനികരഭാധനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപഭാക്കുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇചലങനിൽ  എതുതരലാം  പഭാസനിക്കുകേള  നനികരഭാധനിക്കുലാം  എനലാം,
അനുമതനികയഭാചട ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നവ ഏചതലഭാലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാസനികേയ് ഉപകയഭാഗലാം മനുഷലര്ക്കുലാം മൃഗങ്ങളക്കുലാം ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങളുലാം
പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളുമുണഭാക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  പഭാസനികേയ്  പഭാതങ്ങള,
കുപനികേള  തുടങ്ങനിയവയനില്  ചൂടുള്ള  ആഹഭാരപദഭാര്ത്ഥങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്
ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭാക്കുന്നതഭായുലാം,  അലക്ഷലമഭായനി  വലനിചചറനിയചപടുന്ന
പഭാസനികേയ്, മൃഗങ്ങളുചട ആമഭാശയത്തനിചലത്തനി അപകേടലാം സൃഷനിക്കുന്നതഭായുലാം പുഴെകേള,
കേടല്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പഭാസനികേയ്  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്  ആവഭാസവലവസചയ
അസന്തുലനിതമഭാക്കുന്നതഭായുലാം ആയതയ് മത്സലസമ്പത്തനിചന പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതഭായുലാം
വനിവനിധ റനികപഭാര്ട്ടുകേള വന്നനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി, വനലാം, കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന വകുപയ്, 2016-ല്
പുറചപടുവനിച  പഭാസനികേയ്  കവസയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  ചടങ്ങളനില്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണയ് :

• എലഭാ തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം സത്വനലാം ഉത്തരവഭാദനി
തത്വത്തനില്  പഭാസനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതനിനയ്
മുന്കേചയടുകക്കണതഭാണയ്.

• പഭാസനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിക്കല്,  സലാംഭരനിക്കല്,  കവര്തനിരനിക്കല്,
ട്രെഭാന്കസഭാര്കടഷന്,  സലാംസരനിക്കല്,  നതീക്കലാം  ചചയല്  എന്നനിവ
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ഉത്തരവഭാദനിതത്വമഭാണയ്.

• കമല് പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂചട പരനിസനിതനിക്കയ് യഭാചതഭാരു കകേഭാടവലാം
തടനിലഭാചയന്നയ് ഉറപ്പുവരുകത്തണതയ് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപന
ത്തനിചന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതത്വമഭാണയ്.

• പുനരുപകയഭാഗ  സഭാദലതയുള്ള  പഭാസനിക്കുകേള  റതീചചസകകഴനിനയ്
ചചകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാണയ്.

• തത്പരകേക്ഷനികേചള  അവരവരുചട  ഉത്തരവഭാദനിത്തചത്തപറനി
കബഭാധവത്ക്കരണലാം നടകത്തണതഭാണയ്.

• ചപഭാതുസമൂഹചത്തകയഭാ,  കവസയ്  പനികക്കഴനിചനകയഭാ ഏര്ചപടുത്തനി
ചക്കഭാണയ്  ചപഭാതുസലങ്ങളനില്  പഭാസനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  കേത്തനി
ക്കുന്നനിലഭാചയന്നയ് ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാണയ്.

• കകേരള സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ കബഭാര്ഡയ്  പുറചപടുവനിച
ചചഗഡയ് ചചലന്സയ്  അനുസരനിചയ്  പുനചലാംക്രമണ  സഭാദലതയനിലഭാത്ത
പഭാസനികേയ്  മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ  സലാംസരണവലാം  നതീക്കലാം  ചചയലലാം
ഉറപഭാകക്കണതഭാണയ്. (റൂളസനിചന്റെ പകേര്പയ് അനുബനലാം  ആയനി
കചര്ക്കുന.)
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(സനി)  പഭാസനികേയ്  കവസയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  റൂളസയ്  2016-ചല  വലവസകേളുചട

ചവളനിചത്തനില്  പഭാസനികേയ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  സലാംബനനിചയ്  തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണ സഭാപനതലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ചുവചട പറയുന്ന മഭാര്ഗ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണയ് :

1. വനില്പന സഭാധനങ്ങള  50  ചചമകക്രഭാണനില് കുറയഭാത്ത പഭാസനികേയ്

കേലഭാരനി ബഭാഗുകേളനില് മഭാതകമ വനിതരണലാം ചചയഭാന് പഭാടുള്ളു.

2. വനില്പന സഭാധനങ്ങള പഭാസനികേയ് കേലഭാരനി ബഭാഗുകേളനില് വനിതരണലാം

ചചയ്യുന്ന വലഭാപഭാരനികേളുലാം ചതരുവയ് കേചവടക്കഭാരുലാം അതതയ് തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് രജനിസര് ചചയ്തനിരനിക്കണലാം.

3. ഒരു മഭാസലാം കുറഞ്ഞതയ്  4000  (നഭാലഭായനിരലാം)  രൂപ നനിരക്കനില്

ഒരു വര്ഷകത്തയ്ക്കയ് 48000 (നഭാല്പചത്തണ്ണഭായനിരലാം) രൂപ പഭാസനികേയ്

മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  ഫതീസഭായനി  ഇഇടഭാക്കനി  കമല്  പ്രകേഭാരലാം

രജനിസര് ചചയ്യുന്നതു സലാംബനനിചയ് തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള

അടനിയനരമഭായനി വനിജ്ഞഭാപനലാം/ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനികക്കണതഭാണയ്.

4. പഭാസനികേയ്  കേലഭാരനി  ബഭാഗുകേളുചട  ഉപകയഭാഗത്തനിചന്റെ  കതഭാതയ്

അനുസരനിചയ്  കൂടുതല് തുകേ പഭാസനികേയ്  മഭാലനിനല പരനിപഭാലന ഫതീയഭായനി

വലഭാപഭാരനികേളനില്നനിനലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്

ഇഇടഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

5. പഭാസനികേയ് കേലഭാരനി ബഭാഗുകേളക്കയ് വനില ഇഇടഭാക്കുന്നതഭാണയ് എന്ന

വനിവരലാം  വലക്തമഭായ  രതീതനിയനില്  കേചവട  സഭാപനങ്ങളനില്

പ്രദര്ശനിപനികക്കണതഭാണയ്.

6. പഭാസനികേയ്  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  ഇനത്തനില്  ലഭലമഭാകുന്ന  തുകേ

അതഭാതയ്  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അവരുചട  അധനികേഭാര

പരനിധനിയനില് സുസനിര മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കഭായനി

ഉപകയഭാഗചപടുകത്തണതഭാണയ്.  (സര്ക്കുലറനിചന്റെ പകേര്പയ്  അനുബനലാം

2  ആയനി* കചര്ക്കുന.)

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഗഭാമസഭകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

165 (1273) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജനഭാധനിപതല പ്രക്രനിയയനില് ജനങ്ങളക്കയ് തതീരുമഭാനങ്ങളനില് പങഭാളനികേളഭാകേഭാനുളള
കവദനികേളഭായ ഗഭാമസഭകേളക്കയ് എനയ് സഭാനവലാം പ്രസക്തനിയുലാം അധനികേഭാരങ്ങളുമഭാണയ്
പഞഭായത്തതീരഭാജയ്  നനിയമങ്ങളനില്  വലവസ  ചചയ്തനിട്ടുളളചതന്നയ്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
ആയതയ് നനിറകവറുനകണഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഗഭാമസഭകേള  എത  കേഭാലയളവനിനുളളനില്  കചരണചമന്നഭാണയ്  നനിയമത്തനില്
വലവസ ചചയ്തനിട്ടുളളതയ്; ഇതനില് വതീഴ്ചവരുത്തുന്നതനിനയ് എനയ് ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളഭാണയ്
വനിഭഭാവനലാം ചചയ്തനിട്ടുളളതയ്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഗഭാമസഭകേളുചട  ഫലപ്രദമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചവരുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള പഞഭായത്തയ് രഭാജയ് ആകയ് പടനികേ 3, 3 എ, 3 ബനി-യനില്  ഗഭാമസഭ,
ഗഭാമസഭയുചട അധനികേഭാരങ്ങളുലാം ചുമതലകേളുലാം അവകേഭാശങ്ങളുലാം ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങള
എന്നനിവ  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  വഹനികക്കണ
ചുമതലകേള പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  കവണ സഹഭായലാം  ഗഭാമസഭ നല്കകേണതഭാണയ്.
ആയതയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  13-ാം പഞവത്സരപദതനിയനിചല  ആദല  വഭാര്ഷനികേ
പദതനി  2017-18 തയഭാറഭാക്കല്  സലാംബനനിചയ്  പുറചപടുവനിച  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില്
കൂടുതല് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കകേരള പഞഭായത്തയ് രഭാജയ് ആകയ് പടനികേ  3  പ്രകേഭാരലാം ഗഭാമസഭ കുറഞ്ഞ
പക്ഷലാം മൂന്നയ് മഭാസത്തനില് ഒരനിക്കചലങനിലലാം കചകരണതഭാചണന്നയ് വലവസ ചചയ്തനിട്ടുണയ്. കകേരള
പഞഭായത്തയ് രഭാജയ് ആകയ് 35-ാം വകുപയ് (പനി) പ്രകേഭാരലാം തഭാന് കേണ്വതീനറഭായനിരനിക്കുന്ന
ഗഭാമസഭയുചട കയഭാഗലാം മൂന്നയ് മഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കല് വനിളനിച കൂട്ടുന്നതനില് തുടര്ചയഭായനി
(3 തവണ) വതീഴ്ച വരുത്തുന്നപക്ഷലാം അലാംഗലാം അകയഭാഗലനഭാകുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  കകേരള  പഞഭായത്തയ്  രഭാജയ്  ആകയ്  പടനികേ  3  പ്രകേഭാരവലാം  2017 -18-ചല
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം അനുസരനിചള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.
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ജനകേതീയഭാസൂതണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

166 (1274) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   ചകേ  .  സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനകേതീയഭാസൂതണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ചപഭാതുജനപങഭാളനിത്തവലാം
സന്നദ പ്രവര്ത്തനവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് എചനലഭാലാം  നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള  തുകേ  യഥഭാസമയലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനകേതീയഭാസൂതണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ചപഭാതുജനപങഭാളനിത്തവലാം  സന്നദ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് പുതനിയതഭായനി എലഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലലാം
ആസൂതണ  സമനിതനികേളക്കയ്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  വനിഷയകമഖല
അടനിസഭാനത്തനില്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിചല പദതനി ആസൂതണ-നനിര്വഹണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് സഹഭായനിക്കുന്നതനിനയ്
ഇഇ  സമനിതനിയനിചല   സന്നദപ്രവര്ത്തകേരുചട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.
വഭാര്ഡയ്  സഭകേളുലാം  ഗഭാമസഭകേളുലാം  കൂടുതല്  ബഹുജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പഭാലനിചചകേഭാണയ് ജനകേതീയഭാസൂതണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ചപഭാതുജനപങഭാളനിത്തവലാം  സന്നദപ്രവര്ത്തനവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്
കേഴെനിയുലാം.

(ബനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  യഥഭാസമയലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പദതനികേളുചട  രൂപതീകേരണ നടപടനികേള  2017  കമയയ്  മഭാസത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
ജനിലഭാ ആസൂതണ സമനിതനികേളുചട അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന

167 (1275) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ
പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജനയുചട ഭഭാഗമഭായനി എത പദതനികേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിച എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  എത  തുകേയുചട  അനുമതനിയഭാണയ്  ലഭനിചതയ്  എന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഏചതലഭാലാം  നഗരസഭകേളനില്  പദതനികേളക്കയ്
അനുമതനി ലഭനിച എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ,  ചകേഭാചനി  നഗരസഭകേളനില്  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എത
വതീടുകേളക്കഭാണയ് യഥഭാക്രമലാം അനുമതനി ലഭനിചചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 76 പദതനികേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച.

(ബനി) 25654 വതീടുകേളക്കയ് 769.62 കകേഭാടനി രൂപയുചട അനുമതനി ലഭനിച.

(സനി) 74 നഗരസഭകേളക്കയ് പദതനി അനുമതനി ലഭനിച. പടനികേ അനുബനമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

(ഡനി) തൃപ്പൂണ്ണനിത്തുറ നഗരസഭയ്ക്കയ് 240 വതീടുലാം ചകേഭാചനി നഗരസഭയ്ക്കയ് 1528 വതീടുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

തനിരുവനനപുരലാം നഗരസഭയനില് അദഭാലത്തയ്

168 (1276) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2012  മുതല് തനിരുവനനപുരലാം നഗരസഭയനില് തതീര്പഭാക്കഭാചത കേനിടന്ന
320  അകപക്ഷകേളനില്  30-1-2017-ല്  നടത്തനിയ  അദഭാലത്തനില്  തതീരുമഭാനലാം  വകേചക്കഭാണ
282 അകപക്ഷകേളനികനലലാം തുടര്നടപടനി സത്വതീകേരനിച കേഴെനികഞ്ഞഭാ;

(ബനി)  ഈ  282  അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം  അവരുചട  ദതീര്ഘകേഭാലചത്ത  ആവശലലാം
ഇകതഭാചട അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ആവലഭാതനി പരനിഹരനിച കേനിടനിയവരുചട
കപരു വനിവരലാം, ഫയല് നമ്പര് എന്നനിവ ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  2012  മുതലള്ള  അകപക്ഷകേളനില്  തതീരുമഭാനലാം  വകേചക്കഭാള്ളുവഭാന്
കേഭാലതഭാമസലാം വന കപഭായതനിചന്റെ പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

194/2020
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(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചനല്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ബനി.റനി.ആര്./റവനമ്പ്യൂ  കരഖകേളനില്  നനിലലാം  എന്നയ്  കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
അകപക്ഷകേള,  വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനില്  കകേസയ്  നനിലവനിലള്ള  അകപക്ഷകേള,
നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനിക്കയ്  വനിരുദമഭായനി  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള,  നനിര്മ്മേഭാണ
ങ്ങളചക്കതനിചരയുള്ള  പരഭാതനികേള  തുടങ്ങനിയ  അകപക്ഷകേളക്കഭാണയ്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകുന്നതയ്.

മഭാലനിനലത്തനില്നനിന്നയ് ചചവദദ്യുതനി

169 (1277) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മഭാലനിനലത്തനില്  നനിന്നയ്  ചചവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
പദതനിക്കയ്  ആരലാംഭലാം  കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് എവനിചടയഭാണയ്  ആയതനിനുള്ള പഭാന്റെയ്
സഭാപനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി) ഇവനിചട പ്രതനിദനിനലാം എത ടണ് മഭാലനിനലലാം ചചവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനത്തനിനയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന; എത ചമഗഭാവഭാടയ് ചചവദദ്യുതനി പ്രതനിദനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന; ഇതയ്
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  പ്രതനിദനിന  ഉപകയഭാഗത്തനിചന്റെ  എത  ശതമഭാനലാം  വരുലാം;  വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കൂടുതല് സലാംസരണ പഭാന്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് ആകലഭാചനയുകണഭാ;
എങനില് എവനിചടചയലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇത്തരത്തനിലള്ള  രണയ്  പഭാന്റുകേള  (ചകേഭാചനി  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനനിലലാം,
സുല്ത്തഭാന്  ബകത്തരനി  നഗരസഭയനിലലാം)  പനി.പനി.പനി./BOT  അടനിസഭാനത്തനില്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് അതഭാതയ് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ബഭാധകേമല. (പഭാന്റുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.)

(സനി) നനിലവനില് ആകലഭാചനയനിലനില.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ പദതനി ചചലവയ്

170 (1278) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ പദതനി
ചചലവയ് എതചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചയ്  മഭാസങ്ങളനിചല  പദതനി  ചചലവയ്  എതചയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2016 -17-ല് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള 2101.06 കകേഭാടനി രൂപയുലാം (71.85%)
ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേള  467.51  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  (70.99%)  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.
2016-17-ല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കയ് അനുവദനിച  589.02  കകേഭാടനി രൂപയനില്  372.5
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കയ്  അനുവദനിച  841.49  കകേഭാടനി  രൂപയനില്
560.45  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ചചലവഴെനിചനിരുന.  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേള  71.55%
(471,24,79,000 രൂപ) പദതനി തുകേ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  :

ചഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം  278.24  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  1172.15
കകേഭാടനി രൂപയുലാം ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേള  :

ചഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം  92.34  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  272.65
കകേഭാടനി രൂപയുലാം ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

കകേഭാര്പകറഷനുകേള  :

28-2-2017-ചല പദതനി ചചലവയ് - 17.69%

31-3-2017-ചല ചചലവയ് - 63.77%

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള  :

28-2-2017-ചല പദതനി ചചലവയ് - 27.09%

31-3-2017-ചല ചചലവയ് - 66.89%

കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തുകേള  :

ചഫബ്രുവരനി  2017-ല്  61,30,88,000  രൂപ  (3.25%)  2017  മഭാര്ചനില്
268,48,05,000 (43.53%) പദതനി തുകേ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

കുടുലാംബശതീയുചട പ്രവര്ത്തന വനിപുലതീകേരണലാം

171 (1279) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കുടുലാംബശതീയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
ഏചതലഭാലാം പുതനിയ കമഖലകേളഭാണയ് ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്;
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(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത പ്രധഭാനചപട ചറയനില്കവ കസഷനുകേളനില് ഉളചപചട
നഭാടന്  ഉത്പന്നങ്ങള  കുടുലാംബശതീ  വഴെനി  വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേനികയഭാസ്കുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  കുടുലാംബശതീ  വഴെനി  ചറയനില്കവ
കസഷനുകേളനില് ഭക്ഷണലാം വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
എങനില് ഇത്തരലാം പദതനികേളക്കയ് ചറയനില്കവയുചട അനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനചത്ത പ്രധഭാന പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് ഏരനിയകേളനില് പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് ഫതീസയ്
കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തകേര്  വഴെനി  പനിരനിചചടുക്കുന്ന  തരത്തനിലള്ള  പദതനികേള
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങനില് പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)കസവനകമഖല,  കേഭാര്ഷനികേ-മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖല,  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണ
കമഖല, സലാംരലാംഭ കമഖല, സഭാമ്പത്തനികേ കമഖല എന്നനിവയഭാണയ് ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്. 

(ബനി)  ഇതുവചരയുലാം  പദതനികേചളഭാനലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  നനിലവനില്  ചചങ്ങന്നൂര്
ചറയനില്കവ  കസഷനനില്  ചവജനികററനിയന്  റനിഫ്രഷയ് ചമന്റെയ്  റൂമനിചന്റെ  നടത്തനിപയ്  കുടുലാംബശതീ
യൂണനിറയ്  മുകഖന നനിര്വഹനിചവരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  മറയ്  കസഷനുകേളനിലലാം  ചറയനില്കവ
അനുമതനി  തരുന്ന  മുറയ്ക്കയ്  ഭക്ഷണ  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ചചങ്ങന്നൂര്  ഒഴെനിചകേയുള്ളയനിടങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം  പദതനിക്കയ്
ചറയനില്കവയനില് നനിനലാം അനുമതനി ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ഉണയ്.  നനിലവനില്  സകതണ്  ചറയനില്കവയുലാം  കുടുലാംബശതീയുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
പ്രധഭാന ചറയനില്കവ കസഷനുകേളുചട പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  റവനമ്പ്യൂ ചഷയറനിലാംഗയ്
മഭാതൃകേയനില് നനിര്വഹനിചവരുന. കകേഭാടയലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചന്റെ പഭാര്ക്കനിലാംഗുലാം
നനിര്വഹനിചവരുന.  കൂടഭാചത  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചടയുലാം  മറയ്  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം
പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  അനുബന  കജഭാലനികേള  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേള  ഏചറടുത്തയ്
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച വരുന.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപ്പുകേളുചട ഏകേതീകേരണലാം

172 (1280) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഞഭായത്തയ്,  നഗര  വനികേസനലാം,  ഗഭാമവനികേസനലാം  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേള
സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  ഏകേതീകൃത  വകുപയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇതയ്  എന  മുതല്  പ്രഭാബലലത്തനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപനിന്കേതീഴെനിചല  വനിവനിധ  സര്വതീസുകേചള  ഏകകേഭാപനിപനിചചകേഭാണയ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  ചപഭാതു  സര്വതീസനിചന്റെ  കേരടയ്  ചസഷലല്  റൂള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്
കലഭാക്കല്  ഗവണ്ചമന്റെയ്   കേമ്മേതീഷചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബനനിച
ചസഷലല്  റൂള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കലഭാക്കല്  ഗവണ്ചമന്റെയ്  കേമ്മേതീഷന്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  സര്വതീസയ്  സലാംഘടനകേളുമഭായുള്ള
ചര്ച നടനവരുന.  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയ്ക്കയ്  ഏകേതീകൃത വകുപയ്
പ്രഭാബലലത്തനില് ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതഭാണയ്.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഭാങ്ങുന്ന വഭാഹനങ്ങള

173 (1281) ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഭരണ സഇകേരലഭാര്ത്ഥലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
ഭരണ സമനിതനിക്കുലാം കവണനി വലനിയ വനിലചകേഭാടുത്തയ് ഉയര്ന്ന നനിലവഭാരമുള്ള,  പുതനിയ
വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത  ഉണഭാക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  ഇതനിചനതനിചര  സർക്കഭാർ  തലത്തനില്  എചനലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുലാം;

(സനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ തുകേയനില് കൂടുതല് തുകേയ്ക്കയ് വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനിചകൂടനി ബഭാധലത
വരുത്തുന്നതയ് നനിയനനിക്കുവഭാന് ഒരു കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി സർക്കഭാർ  തലത്തനില്
രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഇലകകഭാണനികയ് മഭാലനിനലങ്ങള 

174 (1282) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ചനിലയനിടങ്ങളനില്  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനള്ള
ഇലകകഭാണനികയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  വന്കതഭാതനില്  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്തയ്  സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉചണങനില്  ഇതനിചനതനിരഭായനി  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച
വരുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയുന്നതനിനയ്  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  2016-ചല  ഇ-കവസയ്  ചടങ്ങള  സലാംസഭാനത്തയ്
2016  ഒകകഭാബര്  1  മുതല്ക്കയ്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ടനി  ചടങ്ങളുചട
ചഷഡമ്പ്യൂള  1-ല്  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന  ഇലകനിക്കല്/ഇലകകഭാണനികേയ്  ഉല്പന്നങ്ങള
ഇറക്കുമതനി ചചയ്യുന്നവര് ഇ-കവസയ് ചടങ്ങള പ്രകേഭാരമുള്ള ഉല്പഭാദകേചന്റെ (ചപ്രഭാഡമ്പ്യൂസര്)
നനിര്വചനത്തനില്  വരുന.  ഇത്തരക്കഭാര്  ഇ-കവസയ്  ചടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  Extended  Producer  Responsibility
Authorisation  കേരസമഭാകക്കണതഭാണയ്.  ഇ-മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ  ഇറക്കുമതനി  സലാംബനനിച
വലവസകേള ഉളചപടനിട്ടുള്ളതയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഹസഭാര്ഡസയ്  ആന്റെയ്  അതര്
കവസയ് ചടങ്ങള 2016-ല് ആണയ്.  ഇഇ ചടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം രഭാജലകത്തക്കയ് ഇറക്കുമതനി
ചചയ്യുന്ന  ഹസഭാര്ഡസയ്  ആന്റെയ്  അദര്  കവസയ്  സലാംബനനിചയ്  അനുമതനി  നല്കകേണ
കനഭാഡല്  അധനികേഭാരനി,  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരനിസനിതനി-കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന
മനഭാലയമഭാണയ്.

ടനി  ചടങ്ങളനില്  ഇലകനിക്കല്/ഇലകകഭാണനികയ്  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  ഇറക്കുമതനി
പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നതയ്  ചഷഡമ്പ്യൂള  111-യുചട  പഭാര്ടയ്  (ബനി),  പഭാര്ടയ്  (ഡനി)  എന്നനിവയനിലഭാണയ്.
ചഷഡമ്പ്യൂള  111-യുചട  പഭാര്ടയ്  (ബനി)യനില്  വരുന്ന  ഇലകനിക്കല്,  ഇലകകഭാണനികേയ്  കവസ്റ്റുകേള
ഇറക്കുമതനി  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര മനഭാലയത്തനിചന്റെ  അനുമതനിയുലാം  കേരസമഭാകക്കണതഭാണയ്.
ചഷഡമ്പ്യൂള  111-യുചട  പഭാര്ടയ്  ഡനി-യനില്  വരുന്ന  അതര്  കവസ്റ്റുകേള  ഇറക്കുമതനി
ചചയ്യുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  അനുമതനി  ആവശലമനില.  ടനി
ചടങ്ങളനിചല part (D) of Schedule-111-യനില് വരുന്ന അതര് കവസ്റ്റുകേള ഇറക്കുമതനി
ചചയ്യുന്നതനികലക്കഭായനി  ചടത്തനിചന്റെ  Form  6  പ്രകേഭാരമുള്ള  അകപക്ഷ  കേസലാംസയ്
അധനികൃതര്ക്കയ്  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്യുന്ന  വലക്തനി/സഭാപനലാം  നല്കകേണതഭാണയ്.  ടനി
ചടങ്ങളനിചല ചഷഡമ്പ്യൂള VIII-ചല 4ാം നമ്പരഭായനി ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ് ഇലകനിക്കല് ആന്റെയ്
ഇലകകഭാണനികേയ്  ഉല്പന്നങ്ങള   കേസലാംസയ്  അധനികേഭാരനികേളക്കയ്  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്യുന്ന
വലക്തനി/സഭാപനലാം  നല്കകേണ്ടുന്ന  കരഖകേളുചട  വനിശദ  വനിവരങ്ങളഭാണയ്.  മതനിയഭായ
കരഖകേള  സമര്പനിക്കുന്ന  ഇറക്കുമതനിക്കഭാര്ക്കയ്  മഭാതകമ  കേസലാംസയ്  അധനികേഭാരനികേള
സഭാധനങ്ങള റനിലതീസയ് ചചയ്യുന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കുകേയുള്ളു. വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം
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മതനിയഭായ  കരഖകേള  ഇലഭാചത  ഇ-മഭാലനിനലലാം  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്  ഇറക്കുമതനി
ചചയ്യുന്നതുമഭായനി  ബനചപട  വനിഷയലാം  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ശദയനില്  വന്നനിട്ടുണയ്.  കേല്ക്കട,  ഡല്ഹനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല
വലഭാപഭാരനികേള  വന്കതഭാതനില്  MFDs  (Multi  Function  Digital  Photocopiers)
കകേരള  തുറമുഖലാം  വഴെനി  കേഴെനിഞ്ഞ  2014,  2015,  2016  കേഭാലയളവനില്  ഇറക്കുമതനി
ചചയ്തനിട്ടുള്ളതഭായനി  കേസലാംസയ്  അധനികേഭാരനിയുചട  അറനിയനിപയ്  2016  ഡനിസലാംബറനില്
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 2016-ചല ഇ-കവസയ് ചടങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  Extended  Producer
Responsibility  Authorisation  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  മഭാതകമ
ഹസഭാര്ഡസയ് കവസയ് റൂളസയ്, 2016  ചഷഡമ്പ്യൂള  111-പഭാര്ടയ് ഡനി-യനില് ഉളചപടനിട്ടുള്ള
MFDs  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  അനുമതനിയുള്ളു.  ഹസഭാര്ഡസയ്  കവസയ്  റൂളസയ്,
2016  പ്രകേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിച  MFD-കേള  കനരനിട്ടുള്ള  ഉപകയഭാഗത്തനിനു  (Direct
reuse)  മഭാതകമ  ഇറക്കുമതനി  ചചയഭാന്  കേഴെനിയൂ.  എന്നഭാല്  2016-ല്  ഹസഭാര്ഡസയ്
കവസയ്  റൂളസയ്,  2016   നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേസലാംസയ്  കനിയറന്സനിനഭായനി
വന്നനിട്ടുള്ള 11 ഓളലാം ഇറക്കുമതനിക്കഭാര് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ഏകേകദശലാം 80 bills of Entry
(ഏകേകദശലാം  8000  MFD-കേളുചട  ഇറക്കുമതനിക്കുകവണനിയുള്ളതയ്)  കേസലാംസയ്  അധനികേഭാരനി
മതനിയഭായ  കരഖകേളനിലഭാത്തതനിനഭാലലാം  തുടര്ന്നയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പല
ചമഷതീനുകേളക്കുലാം  റനിപയര്/റനിഫര്ബനിചഷന്റെയ്  ആവശലമഭാണയ്  എന്ന  അവസ  കേണതനിനഭാലലാം
ഇറക്കുമതനി  തടഞവചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനില്
നനിനലാം  ഇഇ  വനിഷയത്തനില്  കകേന്ദ്ര  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനില്  അറനിയനിപയ്
നല്കുകേയുലാം,  അവനിചട  നനിനള്ള  അനുമതനി  ഇറക്കുമതനിക്കഭാര്ക്കയ്   ഉള്ളതഭായനി  അറനിയുവഭാന്
കേഴെനിയഭാത്തതനില് ടനി കേണ്ചചസന്ചമന്റുകേള ഹസഭാര്ഡ്സയ് കവസയ് റൂളസയ്, 2016-ചല
ചടങ്ങളനില്  വലവസ  ചചയ്യുലാം  പ്രകേഭാരലാം  തനിരനിചകേയറനിവനിടുന്നതനിനഭായനി  കേസലാംസയ്
അധനികേഭാരനിചയ വനിവരലാം അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(സനി)  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്തനികചരുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  കൂടുതല്  കേര്ശനമഭായനി  നടപനിലഭാകക്കണതയ്  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെയുലാം
അതനിനുകേതീഴെനില് വരുന്ന വനിവനിധ ഏജന്സനികേളുകടയുലാം ചുമതലയഭാണയ്.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പദതനിവനിഹനിതലാം

175 (1283) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17-ല് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് പദതനിവനിഹനിതമഭായനി എത
തുകേയഭാണയ് നതീക്കനിവചനിരുന്നതയ്; അതനില് 31-1-2017 വചര എത തുകേ ചചലവഴെനിച;
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(ബനി) പദതനി വനിഹനിതത്തനിചന്റെ എത ശതമഭാനലാം വനിനനികയഭാഗമഭാണയ് ഇതുവചര
നടന്നതയ്;

(സനി)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  2015-16-ചല  ബഡ്ജറനില്
പദതനിവനിഹനിതമഭായനി എത തുകേയഭാണയ് അനുവദനിചചതനലാം 31-1-2016  വചര എത
തുകേയഭാണയ്  ചചലവഴെനിചചതനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;  പ്രസ്തുത തുകേ ആചകേ  പദതനി
വനിഹനിതത്തനിചന്റെ എത ശതമഭാനമഭാണയ്;

(ഡനി)  ആവശലമഭായ  ഫണയ്  ധനകേഭാരല  വകുപയ്  അനുവദനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണഭാകണഭാ
പദതനിവനിഹനിതത്തനില് കുറവയ് വന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016 -17-ല്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി
5500  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് നതീക്കനിവചനിരുന്നതയ്.  അതനില്  31-1-2017  വചര  3971.97
കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴെനിച.

(ബനി) 31-1-2017 വചര പദതനി വനിഹനിതത്തനിചന്റെ 72.22% വനിനനികയഭാഗനിച.

(സനി)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  2015-16 -ചല  ബഡ്ജറനില്  പദതനി
വനിഹനിതമഭായനി  4800  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് അനുവദനിചതയ്.  അതനില്  31-1-2016  വചര
1467.41 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴെനിച. ഇതയ് പദതനി വനിഹനിതത്തനിചന്റെ 31% ആണയ്.

(ഡനി)  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  കുറവയ്  വന്നനിടനില.  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന
മുഴുവന് തുകേയുലാം അനുവദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

കുടുലാംബശതീയുചട കനതൃതത്വത്തനില് ചതഭാഴെനിലഭാളനി ഗ്രൂപ്പുകേള

176 (1284) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീയുചട കനതൃതത്വത്തനില് ചതഭാഴെനിലഭാളനി ഗ്രൂപ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  ഏചതലഭാലാം  കമഖലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചഭാണയ്  എന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുചട  ചതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള സലഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.
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(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല  കകേന്ദ്രതീകേരനിചഭാണയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഗ്രൂപ്പുകേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(സനി)  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ചചലഫയ്
ഉളചപചടയുള്ള  പദതനികേളുചടയുലാം  വനിവനിധ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പചങടുപനിചയ്
ചതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള സൃഷനിക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

പഞഭായത്തുകറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചല പുതനിയ നനിബനനകേള

177 (T*1285) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തുകറഭാഡുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  പുതനിയ  നനിബനനകേള
പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) പഞഭായത്തു കറഭാഡുകേളുചട പുനരുദഭാരണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള ടഭാര്
കേരഭാറുകേഭാര്  വഭാങ്ങുന്നതനിനു  പകേരലാം  ചസക്രടറനി  വഭാങ്ങനി  കേരഭാറുകേഭാരചന  ഏല്പനിക്കഭാന്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ടഭാര്  സൂക്ഷനിക്കലലാം,  വനിതരണലാം  ചചയലലാം  കൂടനിയഭാകുകമ്പഭാൾ
ചസക്രടറനിക്കയ് അധനികേകജഭാലനിഭഭാരലാം ആകുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ നനിബനനകേള വന്നതനിനയ്  കശഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്
എത  കറഭാഡുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണയ്  മുടങ്ങനി  കേനിടക്കുന്നചതന്നയ്  പഞഭായത്തയ്
തനിരനിചളള കേണക്കയ് നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. ഗഭാമ, കബഭാക്കയ്, ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേള പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവത്സര
പദതനിയനിചല  ആദല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കല്  (2017-18)  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പ്രകേഭാരലാം തഭാചഴെ പറയുന്ന നനിബനനകേള പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ് :

1. ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനവലാം  കറഭാഡയ്  കേണകനിവനിറനി
ഭൂപടവലാം കറഭാഡയ് കേണകനിവനിറനി പദതനിയുലാം തയഭാറഭാക്കണലാം.

2. കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  കപ്രഭാജകനില്  മണ്പണനി,  ചമറലനിലാംഗയ്  എന്നനിവയുചട
ചചലവയ്  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനിലലാം  ടഭാറനിലാംഗയ്  ഉളചപചടയുള്ള മറയ്
പ്രവൃത്തനികേള  വനികേസനഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചലാം  ചചയ്യുന്ന  വനിധത്തനി
ലഭായനിരനിക്കണലാം വനിഭഭാവനലാം ചചകയണതയ്.

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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3. ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിചന്റെ ചുമതലയനിലള്ള എലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം പൂര്ണ്ണ
ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ  ആസനി
രജനിസറനില്  ഉളചപട  6  മതീററനില്  കുറയഭാത്ത  വതീതനിയുള്ള  കറഭാഡയ്
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനയ് ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളക്കയ് കപ്രഭാജകയ് ഏചറടു
ക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

4. ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  ആസനി രജനിസറനില് ഉളചപട  6  മതീററനില്
കുറയഭാത്ത  വതീതനിയുള്ള  ഏതു  കറഭാഡുലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനയ്  കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കപ്രഭാജകയ് ഏചറടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

5. കബഭാക്കയ്  /ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേള ഗഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ  നനിയന
ണത്തനിലള്ള കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനി കപ്രഭാജകയ് ഏചറടുക്കുന്നതനിനയ് ചുവചട
പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന വലവസകേള പഭാലനിക്കണലാം :

• ബനചപട  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ  കരഖഭാമൂലമുള്ള  സമ്മേതപതലാം
വഭാങ്ങനിയനിരനിക്കണലാം.

• പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്  കയഭാജനയ്ക്കയ്  (പനി.എലാം.എ.ചചവ.)
വകേയനിരുകത്തണതഭായ മുഴുവന് തുകേയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്
എന്നയ് ചസക്രടറനി സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയനിരനിക്കണലാം.

6. അതഭാതയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനത്തനിചന്റെ  കറഭാഡയ്  രജനിസറനില്
ഉളചപടനിട്ടുള്ള കറഭാഡുകേള മഭാതകമ കറഭാഡയ്  ചമയനിന്റെനന്സയ് ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ് ഏചറടുക്കഭാന് പഭാടുള്ളു.

7. തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിചന്റെ നനിയന
ണത്തനിലള്ള കറഭാഡുകേളനില്  ഒരു  തരത്തനിലള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം ചചയഭാന് പഭാടനിലഭാത്തതഭാണയ്.

8. കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ചമചചപടുത്തല്,  പുനരുദഭാരണലാം  എന്നതീ
പ്രവൃത്തനികേളനില്  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  വലവസകേള  പഭാലനിച
ചകേഭാണയ് മഭാതകമ കകേഭാണ്ക്രതീറയ് പണനികേള ചചയഭാന് പഭാടുള്ളു.

9. ഗതഭാഗത  തനിരകക്കറനിയ  കറഭാഡുകേളനില്  കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാരുചട
സുരക്ഷനിതതത്വലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപഭാതകേള നനിര്മ്മേനികക്കണതഭാണയ്.

10. നഭാറയ്പഭാകേയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  അളവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ആവശലമഭായ
പഭാസനികേയ്  ടഭാറനില്  കചര്ത്തഭാണയ്  കറഭാഡയ്  ടഭാറനിലാംഗയ്  പ്രവൃത്തനികേള
ചചകയണതയ്.

11. അപഭായ  സഭാദലതയുള്ള  കറഭാഡുകേളനില്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
അപഭായമുന്നറനിയനിപയ് കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കണലാം.
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(ബനി) ഉണയ്.

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ഡനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല  780  കറഭാഡുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന.
പഞഭായത്തയ് തനിരനിചള്ള വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലള്ള ഒഴെനിവകേള

178 (1286) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലള്ള  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനയ്
അടനിയനര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  മതനിയഭായ  സഭാഫനിചന്റെ  കുറവയ്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  തടസമഭാകുന്ന
സഭാഹചരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
അടനിയനര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.യ്ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയ്യുകേയുലാം, സഭാനക്കയറലാം വഴെനി
നനികേകത്തണ  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണയ്.
പനി.എസയ്.സനി. ലനിസ്റ്റുകേള നനിലവനിലനിലഭാത്ത തസനികേകേളനില് ഒഴെനിവകേള തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നനിയമനലാം എലാംകപഭായ്ചമന്റെയ് എകയ്കചഞയ് വഴെനി നനികേത്തുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയനര
നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

മഭാലനിനലസലാംസരണലാം

179 (1287) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരലാം  ഉളചപചട  സലാംസഭാനചത്ത  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം
മഭാലനിനലസലാംസരണലാം യഥഭാസമയലാം നടക്കുന്നനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഉറവനിടമഭാലനിനലസലാംസരണലാം  ഉളപചട  ആവശലമഭായ  പദതനികേള
ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി മഭാലനിനലപ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ആയതനിനയ് എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിക്കുന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  നനിലവനില് ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസരണലാം ഉളചപചട പദതനികേള
ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതഭാതയ്
പ്രകദശങ്ങളനിചല  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുചട  ഉത്തരവഭാദനിത്തമഭാണയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മുതല്  പദതനി  വനിഹനിതത്തനിചന്റെ  10%  തുകേ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തണചമന്നയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നനിലവനിലണയ്.
സത്വച്ഛയ്  ഭഭാരതയ് മനിഷന്  (ഗഭാമതീണ്),  സത്വച്ഛയ്  ഭഭാരതയ് മനിഷന്  (അര്ബന്)  പദതനികേളുചട
ഭഭാഗമഭായനി  ഖരമഭാലനിനല  സലാംസരണ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ശുചനിതത്വ
മനിഷചന്റെ  പനിന്തുണകയഭാചട  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  കനതൃതത്വത്തനില്
തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേളഭാണയ് പ്രധഭാനമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്:

1. ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസ്ക്കരണലാം.  വതീടുകേളനിലലാം,  സഭാപനങ്ങളനിലലാം,
കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി തലത്തനിലലാം.

2. നനിലവനിലള്ള  ചപഭാതുപഭാന്റുകേളുചട  അറകുറപണനികേളുലാം  അപ്ഗകഡ
ഷനലാം

3. ചമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ഫസനിലനിറനി.

4. സ്കളഭാടര് ഹഇസയ്, ക്രനിമകറഭാറനിയലാം.

5. മഴെക്കഭാല പൂര്വശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

6. എലഭാ  വതീടുകേളക്കുലാം  കേക്കൂസയ്  സഇകേരലലാം,  വൃത്തനിയുലാം  ചവടുപ്പുമുള്ള
ചപഭാതു കടഭായയ് ലറയ്.

7. പഭാകക്കജയ് ചസപ്കറജയ് ട്രെതീറയ്ചമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനങ്ങള.

8. പുനരുപകയഭാഗ  സഭാധലമഭായ  സഭാധനങ്ങള പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
കപ്രരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം, പ്രകൃതനി സഇഹൃദ വസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുമുള്ള
കേലഭാമ്പയനിന്, ബദല് ഉല്പന്നങ്ങള ലഭലമഭാക്കല്, ബദല് ഉത്പന്ന
സലാംരലാംഭങ്ങള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കല്.

9. വനിവരവനിജ്ഞഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

10. കശഷതീവനികേസന പരനിപഭാടനികേള.
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പഞഭായത്തുകേളനിചല ഓഫതീസയ് അസനിസന്റുമഭാരുചട തസനികേ

180 (1288) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു ഓഫതീസയ്  അസനിസന്റെയ്  തസനികേ മഭാതമുള്ള എത പഞഭായത്തുകേള
നനിലവനിലണയ്; ഏചതഭാചക്ക;

(ബനി) പഞഭായത്തുകേളുചട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനയ് ഒരു ഓഫതീസയ് അസനിസന്റെയ്
മഭാതലാം എനള്ളതയ് അപരലഭാപമഭാണയ് എന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  കുറഞ്ഞതയ്  രണയ്  ഓഫതീസയ്  അസനിസന്റുമഭാരുചട
തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മദലശഭാലകേളക്കയ് അനുമതനി

181  (T*1289)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  സൂപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനി  കേണക്കനിചലടുത്തയ്  മദലശഭാലകേളക്കയ്
അനുമതനി  നല്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  പഞഭായത്തയ്/മുന്സനിപഭാലനിറനികേളക്കുള്ള  അധനികേഭാരലാം
എടുത്തുകേളയുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുകമഭാ;

(സനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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പുറകമ്പഭാക്കുഭൂമനി പതനിചയ് കേനിട്ടുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ

182 (1290) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചഭാലക്കുടനി നഗരസഭയനിചല കേനിഴെകക്ക ചഭാലക്കുടനി സര്കവ നമ്പ൪ 290-ല് ചപട
4.5  ചസന്റെയ്  പുറകമ്പഭാക്കുഭൂമനി  പതനിചകേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  ശതീ.പനി.ചകേ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്
നഗരസഭയനിൽ സമര്പനിച അകപക്ഷയനികനല് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

ശതീ.  പനി.  ചകേ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണചന്റെ  അകപക്ഷയുചട  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  ചപ്രഭാകപഭാസല്
നഗരകേഭാരല  ഡയറകര്  28-4-2017-ല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്
പരനികശഭാധനിചയ് തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പഞഭായത്തുകേളനില് കജഭാലനി ചചയവരുന്ന പഭാലനികയറതീവയ് നഴ്സുമഭാരുചട കജഭാലനി
സനിരത

 183 (1291) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഞഭായത്തുകേളനില് കജഭാലനി  ചചയവരുന്ന പഭാലനികയറതീവയ്  നഴയ്മഭാരുചട  കജഭാലനി
ഭഭാരലാം  കേണക്കനിചലടുത്തയ്  അവര്ക്കയ്  കജഭാലനി  സനിരത  വരുത്തഭാന്  നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;
വര്ഷങ്ങളഭായനി കജഭാലനി ചചയവരുന്നവര്ക്കയ് കവതന വര്ദനവയ് നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ചതരുവനഭായ്ക്കളുചട ആക്രമണലാം

184 (1292) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചതരുവനഭായ്ക്കളുചട  ആക്രമണത്തനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
എതകപര്ക്കയ് ജതീവന് നഷചപട്ടുചവനലാം എതകപര്ക്കയ് പരനികക്കറ്റുചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചതരുവനഭായ്ക്കളുചട  ആക്രമണത്തനില്  മരണമടഞ്ഞവരുചട  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആചകേ 1959 കപര്ക്കയ് പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം എടയ് കപര് മരണചപടുകേയുലാം

ചചയ്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.  ചതരുവനഭായ്ക്കളുചട ആക്രമണത്തനില് മരണലാം സലാംഭവനിച ശതീമതനി

കഡഭാളനിയുചട ഭര്ത്തഭാവനിനയ് (കകേഭാടയലാം ജനില) ബഹു. സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയുചട ഡബദ്യു.പനി.

(സനി)  599/15-ാം  നമ്പര്  കകേസനിചല  5-4-2016-ചല  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്,  40,000  രൂപ  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപനില്നനിനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ചതരുവനഭായയുചട  ആക്രമണത്തനിനനിരയഭായവര്ക്കുലാം  മരണലാം  സലാംഭവനിചവരുചട

ആശനിതര്ക്കുലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ബഹു.സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  നനികയഭാഗനിച

ജസനിസയ്  സനിരനിജഗന്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നഷപരനിഹഭാരലാം

നല്കുവഭാന് ബഹു.  സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം

നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

വരളചമൂലമുള്ള ജലദഇര്ലഭലലാം

185  (1293) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  വരളചമൂലമുള്ള  ജലദഇര്ലഭലലാം  കനരനിടുവഭാന്  ഏചനലഭാലാം

ഇടചപടലകേളഭാണയ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള നടത്തുന്നചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശ ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  നടപഭാക്കുന്ന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ആചരചയലഭാമഭാണയ് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങളുചട  അധതീനതയനിലള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേള

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതയ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

എചനലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  ജലദഇര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജലലഭലത  ഉറപയ്
വരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി   ചപഭാതുകേനിണറുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി
ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാക്കുകേയുലാം ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി, കൃഷനി  സനിഞഭായനി കയഭാജനയുചട
നതീര്ത്തട  ഘടകേലാം  എന്നനിവ  മുകഖന  തടയണകേളുലാം  പുതനിയ  കുളങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലവനിലള്ള കതഭാടുകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം ആഴെലാം കൂട്ടുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ.
കൂടഭാചത, കുടനിചവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില് വഭാഹനങ്ങളനില് കുടനിചവള്ളലാം
വനിതരണലാം ചചയവരുന.

(ബനി)   മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി,  അയങഭാളനി  നഗര
ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി,  പഞഭായത്തുകേളുചട കേതീഴെനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നതീര്ത്തട കേമ്മേനിറനികേള
എന്നനിവ  മുകഖനയഭാണയ്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കനിവരുന്നതയ്.

(സനി)   നനിലവനിലള്ള  കതഭാടുകേള,  ചപഭാതുകുളങ്ങള,  ചപഭാതുകേനിണറുകേള,  ഉറവകേള
തുടങ്ങനിയ ജലകസഭാതസ്സുകേള വൃത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം കൂടുതല് മഴെചവളളലാം  ഭൂമനിയനികലയ്ക്കയ്
തഭാഴനിറങ്ങഭാനഭായനി ബണ്ടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം കതഭാടുകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം ആഴെലാം കൂട്ടുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണയ്.

സലാംസഭാനത്തനില് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന് കേമ്മേനിറനി

186 (1294) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനതലത്തനില് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന്
കേമ്മേനിറനി  നനിലവനില്  വന്നതയ്  എന്നഭാചണനലാം  ഇതനിചന്റെ  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള  എചനഭാ
ചക്കയഭാണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന് കേമ്മേനിറനി 15-2-1999 -ല് നനിലവനില് വന.

കകേഭാ  -  ഓര്ഡനികനഷന് കേമ്മേനിറനിയുചട ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള

. ജനകേതീയഭാസൂതണത്തനിചന്റെ  നനിര്വഹണലാം  തുടര്ചയഭായനി  അവകലഭാകേനലാം
ചചയ്യുകേ.

. സര്ക്കഭാര്തലത്തനില് തുടര്ന ടപടനികേള ആവശലമുള്ള വനിഷയങ്ങള കേചണത്തുകേ.
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. ടനി വനിഷയങ്ങളനില് ആവശലമഭായ കഭദഗതനികേള വരുത്തുകേ.

. പദതനിനനിര്വഹണവമഭായനി  ബനചപടയ്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളനില് സഷതീകേരണലാം നല്കുകേ, പരനിഹരനിക്കുകേ.

. വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂതണ  നനിര്വഹണത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകേ.

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല  അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

187 (1295) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  എത  അസനിസന്റെയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുചട  തസനികേകേള
ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുനണയ്;

(ബനി)  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  ചചയ തതീര്ക്കുന്നതനിനയ്
അസനിസന്റെയ് എഞനിനതീയര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേൾ കേഴെനിവതുലാം കവഗത്തനില് നനികേത്തുന്നതനിനയ്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സത്വതീകേരനിക്കുചമങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ശൂനലകവതനഭാവധനി ഉളചപചട  97 ഒഴെനിവകേള 
നനിലവനിലണയ്.

(ബനി&സനി)   സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  മുഴുവന്  ഒഴെനിവകേളനിലലാം
എലാംകപഭായ്ചമന്റെയ്  എകയ്കചഞയ്  മുഖഭാനനിരലാം  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  74  ഒഴെനിവകേളനികലക്കയ്
പനി.എസയ്.സനി.  അവഡത്വസയ്  നല്കേനിട്ടുണയ്.  ആയവയനികലക്കയ്  ഉടന്തചന്ന നനിയമനലാം
നല്കുന്നതഭാണയ്.  2017  ഡനിസലാംബര്  വചരയുള്ള  റനിടയര്ചമന്റെയ്  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനയ്
കലഭാവര് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെല് ചപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേനിറനി  53  കപചര ചസലകയ് ചചയ്തനിട്ടുണയ്.
റനിടയര്ചമന്റെയ് വരുന്ന മുറയ്ക്കയ് ഇവര്ക്കയ് നനിയമനലാം നല്കുന്നതഭാണയ്. 

മദലവര്ജനത്തനിനഭായനി തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ നടപടനികേള

188 (1296) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദലവര്ജനലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപയ്  എചനങനിലലാം
പ്രചഭാരണ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
194/2020
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(ബനി)  മദലവര്ജനത്തനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ്  തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളുലാം
വകുപ്പുലാം സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സർക്കഭാരനിചന്റെ ലഹരനി  വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങള നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മദലവര്ജനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  എവകസയ്  വകുപനിചന്റെ
'വനിമുക്തനി'  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചയ്  മദലവര്ജനലാം
പ്രചരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് എലഭാ തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മദലത്തനിചന്റെ  ദൂഷലഫലങ്ങള
സലാംബനനിച കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴെനി
നടത്തുനണയ്.  ലഹരനി വനിരുദ സകനശലാം എലഭാ വതീടുകേളനിലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള
വനിമുക്തനി  സനിക്കര്  പതനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനലാം  കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തകേര്,  ആശഭാ
വര്ക്കര്മഭാര്,  അലാംഗന്വഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്  എന്നനിവര്  മുകഖന  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാചത
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  വഭാര്ഡയ്,  അയല്ക്കൂടതല  കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിചയ്  പ്രചരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത, പഞഭായത്തയ് ഭരണസമനിതനി
കയഭാഗങ്ങളനില്  എവകസയ്  വകുപനിചന്റെ  ഉകദലഭാഗസചര  പചങടുപനിചയ്  വലഭാജമദലലാം,
അനധനികൃത മദലവനില്പന എന്നനിവ തടയുന്നതയ്  സലാംബനനിച പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
രൂപലാം നല്കേഭാറുണയ്.  

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ഒഴെനിവകേള

189 (1297) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങളനില്  ഒഴെനിവളള  തസനികേകേള  നനികേത്തു
ന്നതനിനഭായുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനഭാചക്കചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസയ്.സനി.  നല്കുന്ന  ലനിസനില്നനിന്നയ്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേചള
തനിരചഞ്ഞടുത്തയ് തസനികേ നനികേത്തണചമന്നയ് നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ഇഇ നനിബനന മഭാനനിക്കഭാചത പതങ്ങളനില് പരസലലാം നല്കേനി
ചനില തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങള നനിയമനലാം നടത്തുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി) എങനില് അത്തരലാം നനിയമനങ്ങള റദ്ദേയ് ചചയഭാന് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനയ്  കശഷലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

പഭാലനിയ്ക്കഭാചത  ഏചതങനിലലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണസഭാപനലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേജതീവനക്കഭാചരകയഭാ

സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാചരകയഭാ നനിയമനിചതനിചന്റെ കപരനില് വനിജനിലന്സയ്  നടപടനികേളക്കയ്

വനികധയമഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ തസനികേയുചടയുലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ കയഭാഗലതയ്ക്കനുസരനിചയ് പനി.എസയ്.സനി. 

മുകഖനയുലാം ഉകദലഭാഗക്കയറലാം മുകഖനയുമഭാണയ് ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേള നനികേത്തുന്നതയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.

(ഇ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

52 പുര കകേഭാളനനിയനിചല തഭാമസക്കഭാര്ക്കയ് സഭാമ്പയ്  ഡമ്പ്യൂടനി ഒഴെനിവയ് ലഭനിക്കഭാന്

നടപടനി

190 (1298) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനി  നഗരസഭ  13-ാം  വഭാര്ഡനില്  52  പുര  കകേഭാളനനിയനില്  19

വതീട്ടുകേഭാര്ക്കുകൂടനി  സഭാമ്പയ്  ഡമ്പ്യൂടനി  ഒഴെനിവയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനില്

നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കയ്  പടയലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷയനില്  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  6-7-2010-ചല ജനി.ഒ.(പനി) 173/2010/ടനി.ഡനി

നമ്പര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ചഭാലക്കുടനി  നഗരസഭയനിചല  13-ാം  വഭാര്ഡനില്  52

കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം സഭാമ്പയ്  ഡമ്പ്യൂടനി ഇളവയ് ചചയ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പടയ അകപക്ഷകേള നനിലവനിലനിലഭാത്തതഭാണയ്.
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ചകേഭാടഭാരക്കര, ചവടനിക്കവല കബഭാക്കുകേളനിചല പനി.എലാം.ജനി.എസയ്. വവ. പദതനി

191(1299) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമതീണ് സഡകേയ്  കയഭാജനയനില്ചപടുത്തനി ചകേഭാടഭാരക്കര,
ചവടനിക്കവല  കബഭാക്കുകേളനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച പ്രവര്ത്തനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പനി.എലാം.ജനി.എസയ് .ചചവ. പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിര്മഭാണലാം ആരലാംഭനിചകശഷലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാചത  അവകശഷനിക്കുന്ന  പ്രസസ്തുത  കബഭാക്കുകേളനില്ചപടുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  നല്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേൾ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  എചനലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമതീണ് സഡകേയ് കയഭാജനയനില്ചപടുത്തനി ചകേഭാടഭാരക്കര
ചവടനിക്കവല കബഭാക്കുകേളനിചല  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയ പ്രവര്ത്തനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന.

ക്രമ

നമ്പര്

കബഭാക്കയ് ഗഭാമ 

പഞഭായത്തയ്

പ്രവര്ത്തനിയുചട കപരയ് നതീളലാം

(കേനി.മതീ)

തുകേ

(ലക്ഷ

ത്തനില്)

നനിലവനിചല 

സനിതനി

1. ചകേഭാടഭാരക്കര ചവളനിയലാം നഭാല്ക്കവല-

മതീയണ്ണൂര്- കകേഭാളമത്തയ് 

മുള്ളമ്പഭാറ-കുടവട്ടൂര് 

കറഭാഡയ്

1.885 74.40 എഗനിചമന്റെയ് 

വച.  

പ്രവര്ത്തനിയുചട

ഇനനിഷല 

ചലവല്സയ് 

എടുക്കുന്ന 

നടപടനി 

പുകരഭാഗമനിച

വരുന.

2. ചകേഭാടഭാരക്കര എഴുകകേഭാണ് ഇരുമ്പനങ്ങഭാടയ് 

തുണനില് കകേഭാളനനി 

കറഭാഡയ്

1.436 110.65

(ബനി) പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ. പദതനിപ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചകശഷലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാചത   അവകശഷനിക്കുന്ന പ്രവ കൃത്തനികേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവചട
കചര്ക്കുന :
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ക്രമ

നമ്പര്

കബഭാക്കയ് ഗഭാമപഞഭായത്തയ് പ്രവര്ത്തനി

യുചട കപരയ്

നതീളലാം

(കേനി.മതീ)

തുകേ 

ലക്ഷത്തനില്

നനിലവനിചല 

സനിതനി

1 ചവടനിക്കവല ചവടനിക്കവല കേടുവഭാപഭാറ- 

അഞനഭാലാം

കുഴെനി കറഭാഡയ്

1.479 100.78 കറഭാഡനിചന്റെ പല 

ഭഭാഗങ്ങളനിലള്ള 

വതീതനി കുറവയ് 

പരനിഹരനിക്കുന്ന

തനിനയ് കനരനിട 

കേഭാലതഭാമസലാം 

നനിമനിത്തലാം 

പ്രവൃത്തനി 

തുടങ്ങുന്നതനിനയ് 

തടസലാം കനരനിട്ടു.  

ഇകപഭാള 

പ്രവൃത്തനി 

പുകരഭാഗമനിച

വരുന.

അരൂര് മണ്ഡലത്തനിചല ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള

192 (1300) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ഒട്ടുമനിക്കതുലാം  സഞഭാര
കയഭാഗലമലഭാതഭായനി കേനിടക്കുന്നതഭാചണന്ന വസ്തുത ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇവയുചട പുനരുദഭാരണത്തനിനയ് എലാം.എല്.എ ഫണയ്, ആസനി വനികേസന
ഫണയ്, റവനമ്പ്യൂ, ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വകുപയ് എന്നനിവ മുകഖന അനുവദനിക്കുന്ന
നഭാമമഭാതമഭായ  തുകേ  എന്നനിവ  ചകേഭാണയ്  പുരനരുദരനിക്കുവഭാനുള്ള  പരനിമനിതനികേള
കേണക്കനിചലടുത്തയ് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്-വനികലജയ് കറഭാഡയ് പുനരുദഭാരണ പദതനിയനിൽ
ആസനിവനികേസന  ഫണ്ടുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  നടത്തുവഭാന്  പ്രകതലകേ  അനുവഭാദലാം
നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.
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(ബനി)  ആസനി വനികേസന പദതനിയുചട ഫണയ് മറയ്  ഫണ്ടുകേളുമഭായനി കചര്ത്തയ്
വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന്  വലവസയനില.  കൂടഭാചത  നബഭാര്ഡയ്,  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.
പദതനികേളക്കുള്ള  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  നനിലവനില്  അതഭാതയ്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുമഭാണയ് വഹനിചവരുന്നതയ്.  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.
പദതനി വനിഹനിതലാം ആസനി വനികേസന ഫണനില്നനിനലാം അനുവദനിചഭാല്   ആയതയ് ഒരു
ചതറഭായ കേതീഴ് വഴെക്കലാം സൃഷനിക്കുകേയുലാം സര്ക്കഭാരനിനയ് അധനികേ ബഭാധലത വരുത്തുകേയുലാം
ചചയ്യുലാം.  ആയതനിനഭാല് ആസനി വനികേസന ഫണയ് നബഭാര്ഡയ്,  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.
പദതനികേളക്കുള്ള  വനിഹനിതവമഭായനി  കചര്ത്തയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

ഏറനഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിചല കറഭാഡുകേള

193 (1301) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതപദതനിയഭായ"  പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ. "  മുകഖന സലാംസഭാനത്തയ്
2015-2017  കേഭാലയളവനില്  എത  കറഭാഡുകേളഭാണയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  ജനില
തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  2016-17,  2017-18  കേഭാലയളവനികലക്കയ്
ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ഏചതലഭാലാം  കറഭാഡുകേളഭാണയ്  ചതരചഞ്ഞടുത്തനിരനി
ക്കുന്നതയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  അവയുചട  ഭരണപരമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള
ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് വനിശമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ.  മുകഖന  സലാംസഭാനത്തയ്  2015-2017   കേഭാലയളവനില്
1032.163  കേനി.മതീ.  വദര്ഘലലാം വരുന്ന  407  കറഭാഡുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ജനില
തനിരനിചള്ള വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം കറഭാഡുകേള ചതരചഞ്ഞടുത്തനിടനില.  എന്നഭാല്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
ചചമ്പക്കുത്തയ്-അയനിന്തൂര്-പനപള്ളനി കറഭാഡയ്  (4.620  കേനി.മതീ),  കേഭാരക്കുന്നയ്-ആമയൂര്-
എളയൂര് കറഭാഡയ്  (7.795 കേനി.മതീ.)  ഈ രണയ് കറഭാഡുകേളുചടയുലാം വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകയ്
റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനി കസറയ് ചടകനിക്കല് ഏജന്സനിയുചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനി, കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഇനനിരഭാ ആവഭാസയ് കയഭാജന പദതനി

194  (1302) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇനനിരഭാ ആവഭാസയ് കയഭാജന പദതനിയനില് ഉളചപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
2014-15, 2015-16 വര്ഷങ്ങളനില് മുഴുവന് തുകേയുലാം നല്കനിയനിടനില എന്നതയ് ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളചപട  ജനറല്  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  എസയ്.സനി/
എസയ്.ടനി വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം മുഴുവന് തുകേയുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ഇനനിര  ആവഭാസയ്  കയഭാജന  പദതനിയനില്  2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനിചല
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി  ഇനനി നല്കേഭാനുള്ള  142  കകേഭാടനി
രൂപയനില്  73.33  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അനനിമ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  2015-16  വര്ഷലാം  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  അധനികേ  ധന  സഹഭായത്തനിനഭായനി  യഥഭാക്രമലാം  107.6  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  അധനികേ  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  8.25
കകേഭാടനി രൂപയുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. ടനി തുകേ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.

കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ. പദതനി

195 (1303) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് എത കറഭാഡുകേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുചണനലാം
ഓകരഭാ കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം എത തുകേ വതീതലാം അനുവദനിക്കുചമനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016-17-ല് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച ഓകരഭാ കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിയുചടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ. പദതനിപ്രകേഭാരലാം 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് അഞയ് കറഭാഡുകേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശലാം
ചുവചട കചര്ക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

കറഭാഡനിചന്റെ കപരയ് എസനികമറയ് തുകേ

1 ചപഭാക്കുണയ് കൂനലാം കുളത്തൂര് കറഭാഡയ് 9,71,78,711

2 കേഭാരനിയപളളനി ചപകടന കറഭാഡയ് 3,65,37,702

3 കേലടനിമുക്കയ്  ആറകഞരനി  കേനിഴെകക്കമഭാവടനി
തുണനിയനില് കറഭാഡയ്

6,59,27,735

4 പഭാചഭാനനി കൂത്തമ്പലലാം വടലഭാറ കറഭാഡയ് 5,57,93,395

5 ചചറുപുഴെ  പഭാമ്പന്കേലയ്ല  തുണനിയനില്  മുളപ്രഭാ
കറഭാഡയ്

3.01.57,919

(ബനി) പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ. പദതനിപ്രകേഭാരലാം 2016-17 വര്ഷലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
ഓകരഭാ കറഭാഡനിചന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന :
ക്രമന
മ്പര്

കറഭാഡനിചന്റെ കപരയ് നതീളലാം
(കേനി.മതീ)

ഗഭാമപഞഭായ
ത്തനിചന്റെ കപരയ്

കബഭാക്കയ്
പഞഭായ
ത്തനിചന്റെ
കപരയ്

എസനികമറയ്
തുകേ

റനിമഭാര്കയ്

1 ചപഭാക്കുണയ്  കൂനലാം
കുളത്തൂര് കറഭാഡയ്

11.965 കുറുമഭാത്തൂര്
ചചങ്ങളഭായനി

തളനിപറമ്പയ് 9,71,78,711 കേരഭാര്
ഉടമ്പടനി വച

2 കേഭാരനിയപള്ളനി
ചപകടന കറഭാഡയ്

3.882 എരമരലാം കുറ്റൂര് പയന്നൂര് 3,65,37,702 പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിച.

3 കേലടനിമുക്കയ്
ആറകഞരനി
കേതീഴെകക്കമഭാവടനി
തുണനിയനില് കറഭാഡയ്

5.61 കപരഭാവൂര്
കേണനിചഭാല്

കപരഭാവൂര് 6,59,27,735 പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിച

4 പഭാചഭാനനി  കൂത്തമ്പലലാം
വടലഭാറ കറഭാഡയ്

5.934 ആലകക്കഭാടയ് തളനിപറമ്പയ്,
പയന്നൂര്

5,57,93,395 ഉടമ്പനടനി
വയ്ക്കഭാന്
നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനി
യനിട്ടുണയ്.

5 ചചറുപുഴെ പഭാമ്പന്കേലയ്ലല
തുണനിയനില്  മുളപ്രഭാ
കറഭാഡയ്

2.87 ചചറുപുഴെ പയന്നൂര് 3,01,57,919 കേരഭാര്
ഉടമ്പടനി വച.
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വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ. പദതനി

196 (1304) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ.  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണഭായനിരുന്ന  ചവഞ്ഞഭാറമൂടയ്-ചനിലനനിയഭാലാംകകേഭാടയ്
കറഭാഡയ്, വലനിയകേടയ്ക്കഭാല്-പഭാറയ്ക്കല് കറഭാഡയ് എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേൾ പൂര്ത്തതീകേരനിചകവഭാ;
ഉചണങനില് വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.വവ. പദതനി പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കുന്നതനിനഭായനി
പരനിഗണനയനിലണഭായനിരുന്ന ചകേഭാചഭാട്ടുകേഭാല്  -  ആട്ടുകേഭാല് ചനടുമ്പ  -  കതക്കനിന്മൂടയ്  -
പനയമുടലാം-പൂവക്കഭാടയ്-വയക്കഭാവയ്  കറഭാഡയ്,  വതക്കഭാടയ്-സമനത്വയ-മൂളയലാം-  പഭാകേനിസഭാന്മുക്കയ്-
മൂക്കുന്നൂര്  ദതീപഭാനഗര്-കകേഭാട്ടുകുന്നലാം  അമ്പലലാംമുക്കയ്  എന്നതീ  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നല്കേനികയഭാ; നനിലവനിചല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചവഞ്ഞഭാറമൂടയ്-ചനിലനനിയഭാലാംകകേഭാടയ് കറഭാഡ യ് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
വലനിയക്കടയ്ക്കല് പഭാറയ്ക്കല് കറഭാഡനിചന്റെ പ്രവൃത്തനി എണ്പതയ് ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
കമയയ്  മുപതനിനയ്  മുമ്പയ്  മുഴുവന്  പണനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം  എനലാം
കേരുതുന.

(ബനി)  ചകേഭാചഭാട്ടുകേഭാല്-ആട്ടുകേഭാല്  ചനടുമ്പ-കതക്കനിന്മൂടയ്-പനയമുടലാം-പൂവക്കഭാടയ്-
വയക്കഭാവയ്  കറഭാഡയ്-വതക്കഭാടയ്  സമനത്വയ  മൂളയലാം  പഭാകേനിസഭാന്മുക്കയ്  മുക്കുന്നൂര്  ദതീപഭാനഗര്-
കകേഭാട്ടുകുന്നലാം അമ്പലലാംമുക്കയ് കറഭാഡയ് എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് അനുമതനി ലഭനിചയ് കേരഭാര്
ഉറപനിചനിട്ടുണയ്. പണനി ഉടന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന പദതനി

197 (1305) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
പദതനികേളക്കഭായനി  കകേരളത്തനില്  നനിലവനില്  ഏചതലഭാലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം
നഗരസഭകേളുമഭാണയ് ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  പനി.എലാം.എ.വവ.  പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി  ഓകരഭാ  കകേഭാര്പകറഷനനിലലാം
ഓകരഭാ നഗരസഭയനിലലാം എത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്; ആചകേ എത തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.എലാം.എ.വവ.  പദതനിയുചട  രണഭാലാം  ഘടത്തനികലക്കയ്  ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്ന
നഗരസഭകേളുചട  മുന്ഗണനഭാപടനികേ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  പ്രസ്തുത
പടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിചല എലഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  (87 എണ്ണലാം)6  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം

പദതനിയനില് ഉളചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ആചകേ  76  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  25654   ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ  അനുമതനി  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  769.62  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പദതനിക്കഭാണയ്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുമതനി  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  1,2

ആയനി കചര്ക്കുന.* ഇതനില്  2655  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ഒന്നഭാലാം ഗഡുവലാം  425

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  രണഭാലാം ഗഡുവലാം  49 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് മൂന്നഭാലാം ഗഡുവലാം 4

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് നഭാലഭാലാം ഗഡുവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   4 വതീടുകേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(സനി)  എലഭാ നഗരസഭകേചളയുലാം ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് ഇത്തരത്തനിലള്ള

മുന്ഗണനഭാ പടനികേയ്ക്കയ് പ്രസക്തനിയനില.

മഹഭാതഭാഗഭാനനി ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി

198 (1306) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഹഭാതഭാഗഭാനനി ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം കൂലനിയനിനത്തനില് എത

രൂപയഭാണയ് ഇതുവചര കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി) കൂലനി നല്കുന്നതനിനയ് കുടനിശനികേയഭായതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുടനിശനികേ  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ചകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കുന്നതനിനയ്

സഭാധനിക്കുലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയനില് 2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കൂലനിയനിനത്തനില് 75943.17 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ് ഇതുവചര

കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ളതയ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  214614.07 ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്
കൂലനിയനിനത്തനില്  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി ലഭലമഭാകകേണനിയനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല് ഇതനില്
138670.92  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ലഭനിചതയ്.  ബഭാക്കനി  വനിഹനിതലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലക്കയ്  ചപ്രഭാകപഭാസല്  നല്കേനിയനിരുചന്നങനിലലാം
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചന്റെ  ആദലഗഡുയനിനത്തനിലലാം  2016-17-ചല  കുടനിശനികേ
തതീര്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി ആചകേ ലഭലമഭായതയ്  12283.79 ലക്ഷലാം രൂപ മഭാതമഭാണയ്.

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ഫണയ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കയ്  കുടനിശനികേ
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുവഭാന് കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.

സനിറനി സഭാനനികറഷന് പദതനി

199 (1307) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  ശുചനിതത്വ  കമഖലകേളുചട  സമഗ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ സനിറനി  സഭാനനികറഷന് പദതനിയുചട നനിലവനിചല
സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  നഗരസഭകേളഭാണയ്  ഈ പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയതയ്  എന്നറനി
യനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല ഏതു നഗരസഭയഭാണയ് ഇതനില് ഉളചപടനിട്ടുളളതയ് എന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  നഗരസഭയനില്  ഈ  പദതനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏതുവചരയഭായനി
എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സമയബനനിതമഭായനി  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തയ്  സനിറനി  സഭാനനികടഷന്  പഭാന്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒന്നഭാലാം
ഘടത്തനില് ഇരുപതയ് നഗരസഭകേള ചതരചഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം  രണഭാലാം ഘടത്തനില്  ഏഴെയ്
നഗരസഭകേള  ചതരചഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം  ചചയ.  ഇതനില്  പത്തയ്  എണ്ണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
പതനികനഴെയ് എണ്ണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനി ഘടത്തനിലമഭാണയ്.

(ബനി)   തൃശ്ശൂര്  കകേഭാര്പകറഷന്,  ആറനിങ്ങല്,  പത്തനലാംതനിട,  കേരുനഭാഗപള്ളനി,
പഭാല,  മഭാകവലനിക്കര,  മരടയ്,  ചനിറ്റൂര്-തത്തമലാംഗലലാം,  വടകേര,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ
നഗരസഭകേള സനിറനി  സഭാനനികടഷന് പഭാന് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ആലവ,  കേണ്ണൂര്,
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തലകശരനി, തനിരൂര്, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടയ്, ചതഭാടുപുഴെ, ചഭാലക്കുടനി, ചപരനിനല്മണ്ണ, വര്ക്കല,
ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്, കനഭാര്ത്തയ് പറവൂര്, ഗുരുവഭായൂര്, ചപഭാന്നഭാനനി, കേല്പറ, ചകേഭായനിലഭാണനി,
തളനിപറമ്പയ്,  കകേഭാടയലാം  എന്നതീ  നഗരസഭകേള  സനിറനി  സഭാനനികടഷന്  പഭാന്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനി ഘടത്തനിലമഭാണയ്.

(സനി)   എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  ആലവ,  കനഭാര്ത്തയ്  പറവൂര്,  മരടയ്  എന്നതീ
നഗരസഭകേളഭാണനിതനില് ഉളചപടനിട്ടുള്ളതയ്. മരടയ് നഗരസഭ സനിറനി സഭാനനികടഷന് പഭാന്
രൂപതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മറയ്  രണയ്  നഗരസഭകേളുചട  സനിറനി  സഭാനനികടഷന്
പഭാന് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന ഘടത്തനിലഭാണയ്.

(ഡനി)  പഭാന് അനനിമമഭാക്കുന്ന നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ അകപക്ഷകേള

200 (1308) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ക്രമതീകേരനിചയ് നല്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷകേള ചതീഫയ്
ടഇണ് പഭാനനിലാംഗയ് ഓഫതീസനില് ചകേടനിക്കനിടക്കുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്നനിന്നയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  രണയ്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  എത
അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുചണനലാം  അതനില്  എത  എണ്ണലാം  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുചണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ്

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ക്രമതീകേരനിചയ് നല്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷകേളനില്

യഥഭാസമയലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  രണയ്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്നനിനലാം  33

ക്രമവല്ക്കരണ അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്. ആയതനില് ഇരുപത്തനിചയഭാമ്പതയ് എണ്ണലാം

തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)   അകപക്ഷകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ്  അദഭാലത്തയ്

ഉളചപചടയുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.
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സലാംസഭാന  ഗഭാമവനികേസന ഇന്സനിറമ്പ്യൂടനിചന കേനിലയുമഭായനി
സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള

201(1309) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കരയനിചല  സലാംസഭാന  ഗഭാമവനികേസന  ഇന്സനിറമ്പ്യൂടനിചന  കേനിലയുമഭായനി
സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മഭാനവകശഷനി വനികേസന കകേന്ദ്രലാം എന്ന നനിലയനില് കേനിലക്കു ലഭലമഭാകുന്ന
കകേന്ദ്ര, സലാംസഭാന സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസസ്തുത സഭാപനത്തനിചന്റെ ഘടനയുലാം കസവനകേഭാരലങ്ങളുലാം സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ഗഭാമവനികേസന  ഇന്സനിറമ്പ്യൂടനിചല  കേനിലയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനി
പനിക്കുന്നതനിനയ് തതത്വത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി. 29-11-2016-ചല സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.) നമ്പര്
184/2016/തസത്വഭവ  പ്രകേഭാരവലാം  സലാംസഭാന ഗഭാമവനികേസന ഇന്സനിറമ്പ്യൂടനിചന്റെ  കപരയ്
''കേനില-മഭാനവവനിഭവകശഷനി വനികേസന കകേന്ദ്രലാം"   എനലാം ഡയറകറുചട ഉകദലഭാഗകപരയ്
"റതീജനിയണല് ഡയറകര്"  എനലാം മഭാറനിചക്കഭാണയ്  27-12-2016-  ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര് 3522/2016/തസത്വഭവ പ്രകേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. ടനി സലാംകയഭാജ
നത്തനിചന്റെ  തുടര്  നടപടനികേളക്കഭായനി  കേനിലചയ  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(ബനി)  ലയന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയ്കക്ക  ഇക്കഭാരലലാം  വലക്ത
മഭാവകേയുള.

(സനി)  പ്രസസ്തുത സഭാപനത്തനിചന്റെ ഘടനയുലാം കസവന കേഭാരലങ്ങളുലാം സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന്നകതയുള.

നമ്പ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടയ്

202 (1310) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  മഭാസലാം  സലാംഘര്ഷങ്ങളുലാം  ഏറ്റുമുടലകേളുമുണഭായ  തഭാനൂരനിചല
തതീരകദശ  കമഖലയനില്  സലാംസഭാന  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേതീഷന്  സനര്ശനിച  കശഷലാം
സമര്പനിച റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാറനിനയ് ലഭലമഭാകയഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  സലാംഘര്ഷത്തനില്  പങഭാളനികേളഭാവഭാത്തവരുചട  വതീടുകേള
ആക്രമനിചയ്  നഭാശമുണഭാക്കനിയതനിലള്ള കപഭാലതീസനിചന്റെ  പങയ്  കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടനില്
വലക്തമഭാക്കുനകണഭാ;

(സനി)  നഷലാം തനിടചപടുത്തഭാന് വനിദഗ്ധ സമതനിചയ ഉടന് നനിയമനിക്കണചമന്നയ്
റനികപഭാര്ടനില് നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അക്രമസലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  വനിവനിധ  ശനിപഭാര്ശകേള
റനികപഭാര്ടനിലകണഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  റനികപഭാര്ടനിചല  വനിവനിധ  ശനിപഭാർശകേളനികനൽ  ഇതനിനകേലാം  ചചകേചക്കഭാണ
നടപടനികേചള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നൽകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചനിലയനിടങ്ങളനില്  കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഇടചപടല്  അനനിഷസലാംഭവങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായനിചനിട്ടുചണനലാം  ചനിലയനിടങ്ങളനില്  കപഭാലതീസയ്  ജഭാഗതകയഭാചടയുലാം
അവധഭാനതകയഭാടുലാം പ്രവര്ത്തനിചനിടനില എനലാം പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി) ഉണയ്, അനുബനമഭായനി *കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.

(ഇ) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുള്ള കസഭാളര്ഷനിപയ്

203 (1311) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നമ്പ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്ക്കയ് ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുള്ള കസഭാളര്ഷനിപയ്
നൽകുനകണഭാ ; എങനില് പ്രസ്തുത പദതനിചയപറനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി എകപഭാഴെഭാണയ് തുടങ്ങനിയചതനലാം പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഒരു
വര്ഷലാം എതകപര്ക്കയ് കസഭാളര്ഷനിപയ് നൽകുനണയ് ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2016-17  അധലയന  വര്ഷത്തനില്  കസഭാളര്ഷനിപനിനഭായനി  എത  അകപക്ഷകേള
ലഭനിചനിരുന എനലാം, എതകപര്ക്കയ് കസഭാളര്ഷനിപയ് നല്കേനി എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുന്വര്ഷലാം  കസഭാളര്ഷനിപയ്  ലഭനിചവരനിൽ  ഈ  വർഷലാം  പുതുക്കഭാത്തവരുകണഭാ
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത കസഭാളര്ഷനിപയ് വനിതരണലാം ചചയഭാന് ഇനനിയുലാം ബഭാക്കനിയുചണങനില്
ആ കേണക്കനില് എത കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പക്കല്  ഉള്ളതയ്  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

1. നമ്പ്യൂനപക്ഷ മതവനിഭഭാഗങ്ങളനിചല കുടനികേളക്കയ് കവണനിയുള്ള സനി.എ./
ഐ.സനി.ഡബദ്യു.എ/സനി.എസയ്. കസഭാളര്ഷനിപയ്. 

2. അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  വപ്രവറയ്  ഐ.റനി.ഐ.-കേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  നമ്പ്യൂനപക്ഷ
മതവനിഭഭാഗങ്ങളനിചല കുടനികേളക്കുള്ള ഫതീ റതീഇലാംകബഴയ്ചമന്റെയ് സതീലാം

3. നമ്പ്യൂനപക്ഷ  മതവനിഭഭാഗങ്ങളനിചല  സമര്ത്ഥരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള
ചപ്രഭാഫ.കജഭാസഫയ് മുണകശരനി കസഭാളര്ഷനിപയ് അവഭാര്ഡയ്

4. സനി.എചയ്.  മുഹമ്മേദയ്  കകേഭായ  മുസതീലാം  കഗളസയ്  കസഭാളര്ഷനിപയ്/കഹഭാസല്
വസപന്റെയ് 

5. അഖനികലനലഭാ  സനിവനില്  സര്വതീസയ്  പരതീക്ഷയ്ക്കയ്  തയഭാചറടുക്കുന്ന
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  കകേഭാഴയ്  ഫതീസയ്/കഹഭാസല്  വസപന്റെയ്  റതീ-
ഇലാംകബഴയ് ചചയ്യുന്ന പദതനി.

(ബനി)  അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*

(സനി)  

 പദതനിയുചട കപരയ് 2016-17
ലഭനിച കയഭാഗലരഭായ
അകപക്ഷകേളുചട

എണ്ണലാം

2016-17
അനുവദനിച

കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുചട
എണ്ണലാം

സനി.എ./ ഐ.സനി. ഡബദ്യു. 
എ/സനി. എസയ്. കസഭാളര്ഷനിപയ്

1679 1333

ഐ.റനി.സനി. ഫതീ-
റതീഇലാംകബഴയ്ചമന്റെയ് സതീലാം

2353 1871

ചപ്രഭാഫ. കജഭാസഫയ് 
മുണകശരനി കസഭാളര്ഷനിപയ് 
അവഭാര്ഡയ്

1898 1333

സനി.എചയ്. മുഹമ്മേദയ് കകേഭായ 
കഗളസയ് കസഭാളര്ഷനിപയ്/ 
കഹഭാസല് വസപന്റെയ്

10050 10050

സനിവനില് സര്വതീസയ് കകേഭാഴയ്/ 
കഹഭാസല് വസപന്റെയ് റതീ-
ഇലാംകബഴയ്

132 111

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.



272       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  2, 2017

(ഡനി)  ഉണയ്.  അഡനിഷന് എടുത്ത വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്,
ഒരു  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  ഒകര  സമയലാം  ഒന്നനിലധനികേലാം  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള  സത്വതീകേരനിക്കല്
അനുവദനതീയമചലന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്  മറയ്  കസഭാളര്ഷനിപയ്  ലഭനിചവര്  ഇതലഭാദനി
കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണയ് കസഭാളര്ഷനിപയ് പുതുക്കഭാത്തതയ്.

(ഇ) കസഭാളര്ഷനിപനിനയ് അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം ലനിസയ്
തയഭാറഭാക്കനി അതനിന്പ്രകേഭാരമുള്ള തുകേ അവരുചട അക്കഇണ്ടുകേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  ഈ ഇനത്തനില് തുകേചയഭാനലാം ബഭാക്കനിയനില.

മദസ അദലഭാപകേര്ക്കയ് കക്ഷമനനിധനി

204 (1312) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മദസകേളക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്
ആനുകൂലലങ്ങള എചനലഭാചമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മദസ  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  കക്ഷമനനിധനി  നനിലവനിലകണഭാ;  ഇതനിചന്റെ
പ്രതനിമഭാസ വനിഹനിതലാം എത എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള  അധലഭാപകേര്ക്കയ്  എചനലഭാലാം
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് ലഭനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത  കപര്  മദസ  അധലഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില്
അലാംഗങ്ങളഭാണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവനില്  മദസകേളക്കയ്  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വകുപയ്  വഴെനി  സര്ക്കഭാര്
ആനുകൂലലങ്ങചളഭാനലാം നല്കേനി വരുന്നനില.

(ബനി)  ഉണയ്.  പ്രതനിമഭാസലാം ചതഭാഴെനില് ദഭാതഭാവയ് അമ്പതയ് രൂപയുലാം അദലഭാപകേ
വനിഹനിതലാം അമ്പതയ് രൂപയുലാം കൂടനി ആചകേ നൂറയ് രൂപയഭാണയ് പ്രതനിമഭാസ വനിഹനിതലാം.

(സനി)  മദസ അദലഭാപകേ കക്ഷമനനിധനിയനിചല അലാംഗങ്ങളക്കയ് തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് ലഭനിക്കുന്നതയ് :

1. 65  വയസയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയ്ക്കയ്  മദസ  അദലഭാപകേ  കക്ഷമ
നനിധനിയനിചല  അലാംഗതത്വപ്രഭാബലലമനുസരനിചയ്   1,000  രൂപ  മുതല്
5,219 രൂപ വചര പ്രതനിമഭാസ ചപന്ഷന്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 273

2. മദസ അദലഭാപകേരുചട സത്വനലാം വനിവഭാഹത്തനിനുലാം ചപണ്മക്കളുചട
വനിവഭാഹത്തനിനുലാം 10,000 രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം.

3. മദസ അദലഭാപകേരുചട മക്കളനില് എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.,  പസ
പരതീക്ഷകേളനില് മുഴുവന് വനിഷയങ്ങളക്കുലാം എ+ കനടുന്ന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
2,000 രൂപ വതീതലാം കേഭാഷയ് അവഭാര്ഡയ്.

4. മദസ  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ
കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി  കചര്ന്നയ്  2.5  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചര  പലനിശരഹനിത
വഭായ്പ. ഇതയ് 84 മഭാസ തവണകേളഭായനി തനിരനിചടചഭാല് മതനി.

(ഡനി)  നനിലവനില് മദസ അദലഭാപകേ കക്ഷമനനിധനിയനില് 15150  അലാംഗങ്ങളഭാണയ്
ഉള്ളതയ്.

നമ്പ്യൂനപക്ഷ ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷനനിചല നനിയമനങ്ങള

205 (1313) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷനനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  എതകപചര  വനിവനിധ  തസനികേകേളനിലഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുചട  കപരയ്,  വനിദലഭാഭലഭാസകയഭാഗലത,  നനിയമനലാം  കേനിടനിയ
തസനികേ,  ശമ്പള  ചസയനില്,  ഇവചര  തനിരചഞ്ഞടുത്ത  നടപടനിക്രമങ്ങള,  നനിയമനത്തനിചന്റെ
സത്വഭഭാവലാം എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം നമ്പ്യൂനപക്ഷ ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷനനില്
നനിനലാം  എതകപചര  വനിടുതല്  ചചയ്തനിട്ടുണയ്;  പ്രസ്തുത  ആളുകേളുചട  കപരയ്  വനിവരവലാം
ഏചതഭാചക്ക  തസനികേകേകേളനില്  നനിന്നഭാണയ്  ഇവചര  വനിടുതല്  ചചയ്തനിട്ടുളളതയ്  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  വനിടുതല്  ചചയ്തവരനിൽ  ആചരങനിലലാം  കകേഭാടതനിചയ  സമതീപനിക്കുകേ
ഉണഭാകയഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  21   കപചര നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(സനി)   12  കപചര വനിടുതല് ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  അനുബനലാം രണയ്  ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*
വനിടുതല് ചചയ്തവരഭാരുലാം കകേസനിനയ് കപഭായനിടനില.  കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുലാം
മുചമ്പ  ഷഭാഹനിന  ചകേ.എ.(ജൂനനിയല്  അസനിസന്റെയ്),  ചറബനി  ചകേ.  എ.(ഓഫതീസയ്
അറന്ന്റെയ്) എന്നനിവര് കകേഭാടതനിചയ സമതീപനിചനിട്ടുണയ്.
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

194/2020
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ജസനിസയ് രജതീനര് സചഭാര് കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടയ്

206  (1314) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജസനിസയ്  രജതീനര്  സചഭാര്  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടനിചല  ശനിപഭാര്ശകേള
കകേരളത്തനിചല  സഭാഹചരലങ്ങളക്കനുസരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിച
പഭാചലഭാളനി കേമ്മേനിറനിയുചട ശനിപഭാര്ശകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനചപടയ്  ഇതുവചര
നടന്നനിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  പ്രവർത്തനങ്ങൾ
എചനലഭാമഭാചണന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ പ്രകദശത്തനിചന്റെയുലാം പനികന്നഭാക്കഭാവസ പ്രകതലകേമഭായനി കേചണത്തനി അവ
പരനിഹരനിചയ്  നമ്പ്യൂനപക്ഷ പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങചള ചപഭാതു സമൂഹത്തനിചന്റെ ജതീവനിത
നനിലവഭാരത്തനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുന്ന  പദതനികേള  ആസൂതണലാം  ചചയ
നടപഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(സനി)  നമ്പ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളുചട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി വനിവനിധതരലാം പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.

നമ്പ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനിചല വനിധവകേളക്കുള്ള ചപന്ഷന്

207 (1315) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നമ്പ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനിചല വനിധവകേളക്കയ് ചപന്ഷന് നല്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനലാം
വകേചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എത  രൂപയഭാണയ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  ഇവര്ക്കയ്  ചപന്ഷന്  നല്കേനി  തുടങ്ങനികയഭാ;  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള മുകഖനയഭാകണഭാ ചപന്ഷന് നല്കുന്നതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  ചപന്ഷചന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ആചരഭാചക്കയഭാണയ്;  ഈ
ചപന്ഷനയ് അര്ഹരഭായനിട്ടുള്ളവര് എത കപരഭാണയ്;  ഇതു സലാംബനനിച കേണചക്കടുപയ്
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   നമ്പ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനിചല  വനിധവകേളക്കയ്  ചപന്ഷന്  നല്കുന്ന
പദതനി നമ്പ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വകുപയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നനില.

നമ്പ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളുചട ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസലാം

208 (1316) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങളുചട  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ്  ഏചതങനിലലാം
തരത്തനിലള്ള പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് അവ എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങളുചട  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി  നനിലവനില്
നനിരവധനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുനണയ്.  പുതനിയ പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് നനിലവനില് നനിര്കദ്ദേശങ്ങചളഭാനമനില.  

നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപനില് പുതനിയ വനികേസന പദതനികേള

209 (1317) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :
ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുവസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വകുപനില്
എചനലഭാലാം  പുതനിയ  വനികേസന  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) മുന് സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനിവന്ന പദതനികേള ഏചതങനിലലാം ഈ സര്ക്കഭാര്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016-17 വര്ഷത്തനില് നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ പദതനികേളക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയതുലാം,
ചചലവഴെനിചതുമഭായ തുകേയുചട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എസയ്.എസയ്.എല്.സനി./
പസയ്  ടു/വനി.എചയ്.എസയ്.ഇ./ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനനര  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  ഉന്നത  വനിജയലാം
കനടനിയ നമ്പ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനിചല സമര്ത്ഥരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള ചപ്രഭാഫ.
കജഭാസഫയ് മുണകശരനി കസഭാളര്ഷനിപയ് അവഭാര്ഡയ് ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഈ വര്ഷചത്ത ഹജയ് കേലഭാമ്പയ്

210  (1318) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ വര്ഷചത്ത ഹജയ് കേലഭാമമഭായനി ബനചപടയ് സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹജയ് കേലഭാമ്പനിചന്റെ നടത്തനിപനിനയ് കവണനി പ്രകതലകേമഭായനി ഏചതങനിലലാം
ഉകദലഭാഗസചര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഹഭാജനിമഭാര്ക്കയ്  ഏചതലഭാലാം  തരത്തനിലള്ള സഇകേരലങ്ങളഭാണയ്  കേലഭാമ്പനില്
ഒരുക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  പുറചമ  ചനടുമ്പഭാകശരനി  എയര്കപഭാര്ടയ്
അകതഭാറനിറനി  സത്വനമഭായനി  എചനലഭാലാം  സഇകേരലങ്ങളഭാണയ്  ഒരുക്കുന്നചതന്ന  വനിവരലാം
ലഭലമഭാകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017 വര്ഷചത്ത ഹജയ് കേലഭാമ്പയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നകതയുള. മുന്
വര്ഷങ്ങളനിചലന്നകപഭാചല ഈ വര്ഷവലാം ഹജയ് കേലഭാമ്പയ് ചനടുമ്പഭാകശരനിയനിലഭാകേഭാന്
സഭാധലതയുള്ളതനിനഭാല് സനിയഭാല് അധനികൃതരുമഭായനി ബനചപടയ് എലഭാ സഹഭായവലാം
അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണയ്.
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) ഹജയ് കേലഭാമ്പനിചന്റെ നടത്തനിപനിനുകവണനി പ്രകതലകേമഭായനി ഉകദലഭാഗസചര
നനിയമനിചനിടനില.

(സനി) ഹജനിനയ് പുറചപടുന്നതനിനയ് ഹഭാജനിമഭാര്ക്കയ് ആവശലമഭായ യഭാതഭാകരഖകേളുലാം  മറ്റുലാം
വകേമഭാറുകേ,  യഭാതയ്ക്കയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവണ  ഒരുക്കങ്ങള  ചചയ്യുകേ,  കൂടഭാചത
ഭക്ഷണലാം,  തഭാമസലാം,  വവദലസഹഭായലാം തുടങ്ങനി ഹഭാജനിമഭാര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ എലഭാ
സഇകേരലങ്ങളുലാം കേലഭാമ്പനില് ലഭലമഭാക്കുന.

(ഡനി)   ചനടുമ്പഭാകശരനിയനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷങ്ങളനില്  (2016,  2015)  എയര്കപഭാര്ടയ്
അകതഭാറനിറനി  ഹഭാജനിമഭാര്ക്കയ്  തഭാമസനിക്കുന്നതനിനുലാം  നമസരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  സഇകേരലങ്ങളുലാം
കകേഭാണ്ഫറന്സയ് ഹഭാള,  ഭക്ഷണ ഹഭാള,  അടുക്കള,  കടഭായനിലറയ്,  കുളനിമുറനി തുടങ്ങനിയ
സഇകേരലങ്ങള  ഏര്പഭാടയ്  ചചയ്തനിരുന.   പ്രസ്തുത  സഹഭായങ്ങള  ഈ  വര്ഷവലാം
ലഭനിക്കുചമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

വഖഫയ് സത്വത്തയ് പരനിപഭാലനലാം

211 (1319) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇഷഭാദയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത വഖഫയ് സത്വത്തയ് പരനിപഭാലനത്തനിനയ് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നൽകുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലള്ള  റഗുകലഷന്  റൂളസയ്  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഖഫയ്  സത്വത്തയ്  അനലഭാധതീനചപടയ്  കപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  അനലഭാധതീനചപടവ
തനിരനിചചടുക്കുന്നതനിനുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  സര്കവ  നടത്തനി  ആസനി  രജനിസര്
കേഭാകലഭാചനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഖഫയ്  സത്വത്തുക്കള  പ്രതദ്യുല്പഭാദനപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങളക്കയ്  കൂടനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  'വഖഫയ്  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്'  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  എന്നഭാല് വഖഫയ് സത്വത്തയ് പരനിപഭാലനത്തനില് ആവശലമഭായ മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉളചക്കഭാള്ളനിചചകേഭാണ്ടുള്ള കമഭാഡല് റൂള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേരടയ്  റൂള തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുവഭാന്
സലാംസഭാന വഖഫയ് കബഭാര്ഡനികനഭാടയ് ആവശലചപടനിരനിക്കുകേയുമഭാണയ്.
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(ബനി)   2013-ചല വഖഫയ് കഭദഗതനി നനിയമത്തനിചല വകുപയ്  4 പ്രകേഭാരലാം വഖഫയ്
വസ്തുക്കള സര്കവ ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  സര്കവ കേമ്മേതീഷണചറ നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)   വഖഫയ്  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച
വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ഹജയ് തതീര്ത്ഥഭാടനലാം

212 (1320) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനത്തനികലക്കഭായനി  എത  രൂപയഭാണയ്
ചചലവഴെനിക്കുന്നതയ് ?

ഉത്തരലാം

ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനത്തനിനഭായനി  കകേരള  ഗവണ്ചമന്റെയ്  പ്രകതലകേ  ഫചണഭാനലാം
നല്കുന്നനില.   എന്നഭാല്  കകേരള  സലാംസഭാന  ഹജയ്  കേമ്മേനിറനിയുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
ഗഭാന്റെയ്  ഇന് എയ്ഡഭായനി  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം   ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തുകേയുലാം ആയതയ്
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ചചയഭാറുണയ്.  ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പളലാം,  ഹജയ്  കവഭാളണനിയര്മഭാരുചട
യഭാതഭാ ചചലവയ്,  മറയ് ഓഫതീസയ് ചചലവകേള എന്നനിവയ്ക്കയ് കവണനിയഭാണയ് പ്രസ്തുത തുകേ
ചചലവഴെനിക്കുന്നതയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഗഭാന്റെയ്  ഇന്  എയ്ഡഭായനി
94,12,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ആയതയ് ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

അതനികവഗ യഭാതഭാ കേപലകേള

213 (1321) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  തതീരത്തുള്ള  തുറമുഖങ്ങചള  ബനനിപനിചയ്  അതനികവഗ  യഭാതഭാ
കേപലകേള സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ഏചതഭാചക്ക തുറമുഖങ്ങളഭാണയ്  ഇതനിനഭായനി  കേചണത്തനി
യനിട്ടുള്ളചതന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തുറമുഖങ്ങളനില്  ഇതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള
ഒരുകക്കണതുചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി കകേരള തതീരത്തുള്ള
തുറമുഖങ്ങചള ബനനിപനിചചകേഭാണയ് അതനികവഗ യഭാതഭാ കേപല് സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിക്കുനണയ്.
കകേഭാവളലാം(വനിഴെനിഞ്ഞലാം)-കേനലഭാകുമഭാരനി, ചകേഭാചനി-തനിരുവനനപുരലാം, ചകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എന്നതീ
സലങ്ങചള  ബനനിപനിചയ്  അതനികവഗ  യഭാതഭാ  കേപല്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിനഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ചകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് കമഖലയനില് സര്വതീസയ്
നടത്തഭാനുള്ള യഭാതഭാകേപലനിചന്റെ രജനികസ്ട്രേഷന് ഉളചപചടയുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച
വരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)   കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്(കബപ്പൂര്),  വനിഴെനിഞ്ഞലാം(കകേഭാവളലാം),  ചകേഭാലലാം,  ചകേഭാചനി
തുറമുഖങ്ങചളയഭാണയ് ഇതനിനഭായനി ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)   യഭാതഭാക്കഭാര്ക്കയ്  വന്നനിറങ്ങുന്നതനിനുലാം  കേയറുന്നതനിനുമുള്ള  വഭാര്ഫുലാം
പഭാസഞര് ചടര്മനിനലമഭാണയ് യഭാതഭാ കേപല് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തുറമുഖങ്ങളനില്
കവണ  അടനിസഭാനസഇകേരലലാം.  കബപ്പൂര്,  വനിഴെനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖങ്ങളനില്  വഭാര്ഫയ്,  പഭാസഞര്
ചടര്മനിനല് എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്. ചകേഭാലലാം തുറമുഖത്തയ് പഭാസഞര് ചടര്മനിനലനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.  കൂടഭാചത ഈ  പദതനികേളക്കഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,(ചവള്ളയനില്),
ചകേഭാചനി,  തനിരുവനനപുരലാം  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനില്  കഫ്ലഭാടനിലാംഗയ്  ചജടനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

തതീരകദശ നഗരങ്ങചള ബനനിപനിചയ് അതനികവഗ യഭാതഭാ കേപല്

214 (1322) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത തതീരകദശ നഗരങ്ങചള ബനനിപനിചയ് അതനികവഗ യഭാതഭാ
കേപല് സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനികേള വകേചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക  കമഖലകേചള  ബനനിപനിചഭാണയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗതഭാഗത  സഇകേരലത്തനിനഭായനി  തുറമുഖങ്ങളുചട  ചറയനില്-കറഭാഡയ്  കേണകനിവനിറനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  വകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി കകേരള തതീരത്തുള്ള
തുറമുഖങ്ങചള  ബനനിപനിചചകേഭാണയ്  അതനികവഗ  യഭാതഭാ  കേപല്  സര്വതീസയ്
ആരലാംഭനിക്കുനണയ്.  കകേഭാവളലാം(വനിഴെനിഞ്ഞലാം)- കേനലഭാകുമഭാരനി, ചകേഭാചനി-തനിരുവനനപുരലാം,
ചകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എന്നതീ സലങ്ങചള ബനനിപനിചയ്   അതനികവഗ യഭാതഭാ കേപല്
സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ചകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
കമഖലയനില്  സര്വതീസയ്  നടത്തഭാനുള്ള  യഭാതഭാകേപലനിചന്റെ  രജനികസ്ട്രേഷന്  ഉളചപചടയുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)   കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്(കബപ്പൂര്),  വനിഴെനിഞ്ഞലാം(കകേഭാവളലാം),  ചകേഭാലലാം  ,  ചകേഭാചനി
തുറമുഖങ്ങചളയഭാണയ് ഇതനിനഭായനി ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)    ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിചല  ഗതഭാഗത സഇകേരലത്തനിനഭായനി  ചകേഭാലലാം,
അഴെതീക്കല്, ചപഭാന്നഭാനനി എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളനികലക്കയ് ചറയനില് കേണകനിവനിറനി ഏര്ചപടുത്തുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.   ഇതനിനഭായുള്ള  സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തഭാന്  ചറയനില്  വനികേഭാസയ്
നനിഗലാം ലനിമനിറഡനികനഭാടയ് ആവശലചപടനിട്ടുണയ്. ചകേഭാലലാം തുറമുഖചത്ത കറഭാഡയ് കേണകനിവനിറനിയുമഭായനി
ബനചപടയ്  ചകേഭാചപനിലഭാമൂടയ്  മുതല്  ചകേഭാലലാം  തുറമുഖലാം  വചരയുള്ള  കറഭാഡനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം 90% പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ.   കൂടഭാചത ചകേഭാലലാം, അഴെതീക്കല്, കബപ്പൂര്
എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങചള  കദശതീയപഭാതയുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന  കറഭാഡയ്  വനികേസനലാം
സഭാഗര്മഭാല പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

തുറമുഖ ഡയറകകററനിചല അഴെനിമതനി

215 (1323) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാര്ടയ്    ഡയറകറഭായനിരനിചക്ക  കഡഭാ.  കജക്കബയ്  കതഭാമസയ്  അഴെനിമതനി
നടത്തനിയതഭായ  ആകക്ഷപചത്ത  സലാംബനനിചയ്  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ
അകനത്വഷണ റനികപഭാര്ടയ്  തുറമുഖ  വകുപനിചന്റെ  പരനിഗണനയ്ക്കയ്  വന്നനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എന്നഭാണയ് ലഭനിചചതനലാം അതനില് എന്തു നടപടനി സത്വതീകേരനിചചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തുറമുഖ വകുപയ് ഡയറകകററനില് കസഭാര് പര്കചസയ് വകുപയ് ഇന്ചസക്ഷന്
വനിഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  അതുസലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടയ്  തുറമുഖ
വകുപനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എന്നഭാണയ്  ലഭനിചചതനലാം  എന്തു  നടപടനി
സത്വതീകേരനിച എനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) രണ്ടു റനികപഭാർട്ടുകേളുചടയുലാം പകേർപയ് കമശപ്പുറത്തുവയകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.
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വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

216 (1324) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചന്റെ  സത്വപപദതനിയഭായ  വനിഴെനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയനലാം  ഉചണങനിൽ  പ്രസ്തുത  നനിർമഭാണ  പുകരഭാഗതനി
തൃപനികേരമഭാകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി ഉകദ്ദേശനിച കേഭാലയളവനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ;
എങനില്  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖലാം ലഭാഭകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുചമന്നതനിനയ് വലക്തമഭായ
പഠനലാം നടന്നനിട്ടുകണഭാ;  നനിർമ്മേഭാണലാം പൂർത്തനിയഭായനി എകപഭാള മുതലഭാണയ് സർക്കഭാർ
ലഭാഭലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  ക്രമമഭായനി  വനിലയനിരുത്തുനണയ്.  നനിലവനില്
നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി തൃപനികേരമഭാണയ്.

(ബനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ആദലഘടപ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങഭാന്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
നഭാലയ് വര്ഷ കേഭാലയളവനിനുള്ളനില്  (2019 ഡനിസലാംബര് 4-ാം തതീയതനി) പദതനിയുചട
വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങഭാന് കേഴെനിയുചമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  ആദലഘടത്തനില്  പദതനി  ലഭാഭകേരമഭായനിരനിക്കനില  എന്നഭാല്  ഈ  പദതനിമൂലലാം
ഉണഭാകേഭാവന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനലാം  (Economic  development)   കേണക്കനിചലടുത്തയ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വയബനിലനിറനി  ഗലഭാപയ്  ഫണയ്  നല്കേനിയഭാണയ്  പദതനിനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുന്നതയ്.  പദതനിയനില്നനിനലാം  ആദലഘട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  15-ാം
വര്ഷലാം മുതല് ചമഭാത്തലാം വരുമഭാനത്തനിചന്റെ ഒരു ശതമഭാനലാം എന്ന കേണക്കനില് തുടങ്ങനി
ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഒരു ശതമഭാനലാം വതീതലാം കൂടുന്ന തരത്തനിലഭാണയ്  (പരമഭാവധനി  40%)
സര്ക്കഭാരനിനുള്ള വരുമഭാനവനിഹനിതലാം കേരഭാറനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

വനിഴെനി ഞ്ഞലാം തുറമുഖലാം

217 (1325) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനചപടയ് സലലാം ഏചറടുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുറമുഖ  പദതനിയുചട  പണനി  എതകത്തഭാളലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എത എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലഭലമഭായനിടനിചലങനില് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായത്തനിനുകവണനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന
സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  സലത്തനിചന്റെ  92.67  ശതമഭാനലാം  ഏചറടുത്തു
കേഴെനിഞ.  കശഷനിക്കുന്ന  7.33%(12  ചഹകര്)  സലലാം  ഏചറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനവരുന.

(ബനി)  മണ്ണയ് പരനികശഭാധന,  സര്കവ,  കബക്കയ് വഭാടറനിചന ബനനിപനിക്കുന്ന കറഭാഡനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവ പൂര്ത്തനിയഭായനി.  നനിലവനില് ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗുലാം റനികകമഷനുലാം 40%
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കബക്കയ്  വഭാടറനിചന്റെ  565 മതീറര്  നതീളത്തനില്  കകേഭാര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി  കേഴെനിഞ.  ചബര്ത്തയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചന്റെ പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ചടസയ് വപലനിലാംഗയ് കജഭാലനികേളുലാം നടനവരുന.

(സനി&ഡനി) കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ വയബനിലനിറനി ഗലഭാപയ് ഫണയ് ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിയഭാണയ്

തുറമുഖ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  പദതനിയുചട  20%  ചചലവഭായ   818  കകേഭാടനി

രൂപയഭാണയ് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ് തതത്വത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്

അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനിക്കനുസൃതമഭായനി  തുറമുഖ  നടത്തനിപയ്  കേമ്പനനി

നനിശ്ചനിത തുകേ ചചലവഴെനിച കശഷലാം മഭാതചമ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം അനുവദനിക്കുകേയുള.

വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

218 (1326) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതു ഘടലാം വചരയഭായനി

എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നഭാണയ്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനചപട   മണ്ണയ് പരനികശഭാധന,
സര്കവ,  കബക്കയ്  വഭാടറനിചന  ബനനിപനിക്കുന്ന  കറഭാഡനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവ
പൂര്ത്തനിയഭായനി. നനിലവനില് ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗുലാം റനികകമഷനുലാം 40% പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കബക്കയ്
വഭാടറനിചന്റെ  565 മതീറര്  നതീളത്തനില്  കകേഭാര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  കേഴെനിഞ.
ചബര്ത്തയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ചടസയ്  വപലനിലാംഗയ്  കജഭാലനികേളുലാം
നടനവരുന.

(ബനി)   കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖത്തനിചന്റെ ആദലഘട പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങഭാന് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള കേഭാലയളവയ്  നഭാലയ്  വര്ഷമഭാണയ്  (1460  ദനിവസലാം).  അതനുസരനിചയ്
2019  ഡനിസലാംബര്  4-ാം  തതീയതനി  പദതനിയുചട  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള
പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനിനുമുമ്പഭായനി തചന്ന
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  അദഭാനനി  വനിഴെനിഞ്ഞലാം
കപഭാര്ട്സയ് വപ്രവറയ് ലനിമനിറഡുലാം സര്ക്കഭാരുലാം ശമനിക്കുന്നതയ്.

തതീരക്കടല് വഴെനി യഭാതഭായഭാനങ്ങളുചട സര്വതീസയ്

219  (1327) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചന്റെ  തതീരക്കടല്  വഴെനി  യഭാതഭായഭാനങ്ങളുചട  സര്വതീസയ്  ആരലാംഭനിയന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലള്ളതയ് ഉടചന നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിയകമഭാ;

(ബനി)  ആലപ്പുഴെയനിചല,  ഉളനഭാടന് ജലയഭാനങ്ങളക്കു കവണനിയുള്ള വഡ്രെെകഡഭാക്കനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതു ഘടലാംവചരയഭായനി എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)  ആലപ്പുഴെയനിചല  ഉളനഭാടന്  ജലവഭാഹനങ്ങളുചട  കഡഭാക്കനിലാംഗയ്  വര്ക്കനിനഭായനി
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  വഡ്രെെകഡഭാക്കനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനചപട്ടുള്ള
മണല് നതീക്കലാം ചചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനിയഭാണയ് നനിലവനില് നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്. 

ചരനിത വപതൃകേ മമ്പ്യൂസനിയമഭായനി പയന്നൂര് പഴെയ കപഭാലതീസയ് കസഷന്

220 (1328) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവലാം
മമ്പ്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പയന്നൂര് പഴെയ കപഭാലതീസയ് കസഷന് ചരനിത -  വപതൃകേ മമ്പ്യൂസനിയമഭായനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ഏതയ് വചരയഭായനി എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) എചനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് അവനിചട ചചയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുചട ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കഭാന് ഏചതങനിലലാം ഏജന്സനിചയ
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പയന്നൂര്  പഴെയ  കപഭാലതീസയ്  കസഷന്  ചരനിത-വപതൃകേ  മമ്പ്യൂസനിയമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനികലക്കയ് ചതഭാണ്ണൂറയ് ലക്ഷലാം രൂപയുചട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായുള്ള ചടണര് നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച
വരുന.  തകേര്ന്നയ് കേനിടക്കുന്ന ചകേടനിടലാം പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കനി സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനഭാണയ് വകുപയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(സനി) ഇല. പുരഭാവസ്തു വകുപഭാണയ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കയ് എസനികമറയ് എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.   

ചകേഭാടഭാരക്കര തമരഭാന് കഭാസനിക്കല് മമ്പ്യൂസനിയലാം നവതീകേരണലാം

221(*T1329)ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനിചല  സര്ക്കഭാര്  മമ്പ്യൂസനിയമഭായ  ചകേഭാടഭാരക്കര  തമരഭാന്
കഭാസനിക്കല് മമ്പ്യൂസനിയത്തനിചന്റെ നവതീകേരണത്തനിനയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിക്കഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത മമ്പ്യൂസനിയലാം ചപഭാതുജനങ്ങചള ആകേര്ഷനിക്കുന്ന വനിധലാം നവതീകേരനിചയ്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് അടനിയനര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചകേഭാടഭാരക്കര തമരഭാന് കഭാസനിക്കല് കേലഭാ മമ്പ്യൂസനിയലാം ആകേര്ഷകേ
മഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ടനി  മമ്പ്യൂസനിയത്തനിചല  കേഥകേളനി  രൂപങ്ങളുചട  നവതീകേരണ
പണനികേള വകുപയ് നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കചലക്കര മണ്ഡലത്തനിചല സലാംരക്ഷനിത സഭാപനങ്ങളുലാം പ്രകദശങ്ങളുലാം

222 (1330) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചലക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  സലാംസഭാന  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്
ഏചതലഭാലാം സലാംരക്ഷനിത സഭാപനങ്ങളുലാം പ്രകദശങ്ങളുലാം ഉണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ തുകേ പുരഭാവസ്തു വകുപനില്
നനിനലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കചലക്കര മണ്ഡലത്തനില് മൂന്നയ് സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേങ്ങള നനിലവനിലണയ്.  
ആയതയ് ചുവചട പറയുന :

1. കചലക്കര കഫഭാറസയ് കറഞനിചല ശനിവകക്ഷതലാം

2. ചനടുമ്പ്രയൂര് തളനിശനിവകക്ഷതലാം

3. ഇരുനനിലലാം കകേഭാടയ് ഗുഹഭാകക്ഷതലാം.

(ബനി)  ഇവയുചട  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  വകുപനില്നനിനലാം  തുകേ
അനുവദനിക്കഭാറനില. എങനിലലാം വകുപനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് പണനികേള ചചയ്യുന്നതഭാണയ്. 

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ സഭാപനങ്ങള

223 (1331) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് പുരഭാവസ്തുവകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് എത സഭാപനങ്ങള
ഉചണനലാം അവ ഏചതലഭാചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിനുലാം  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേതീഴെനില്
സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്കഭായനി ഫണയ് അനുവദനിക്കഭാറുകണഭാ;

(സനി)  കകേഭാടയ്ക്കല്  മണ്ഡലത്തനില്  ഇത്തരത്തനില്  സലാംരക്ഷനിക്കചപടുന്ന  സഭാപനങ്ങൾ
ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  ചരനിതസ്മഭാരകേങ്ങളുലാം  പുരഭാവസ്തുക്കളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന്
പ്രകതലകേ പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില് പുരഭാവസ്തു വകുപനിനയ് ഏഴെയ് സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേങ്ങളുണയ്. അവ
ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. ശതീ. ചവങനിടകത്തവര് കക്ഷതലാം(ശനിവകക്ഷതലാം കകേഭാടയ്ക്കല്)

2. ചങ്ങമ്പള്ളനി കേളരനി, തനിരുനഭാവഭായ (മഭാമഭാങ സ്മഭാരകേലാം)

പഴുക്കഭാമണ്ഡപലാം, തനിരുനഭാവഭായ (മഭാമഭാങ സ്മഭാരകേലാം)

നനിലപഭാടുതറ, മണനിക്കനിണര്,തനിരുനഭാവഭായ (മഭാമഭാങ സ്മഭാരകേലാം) 

മരുന്നറ തനിരുനഭാവഭായ (മഭാമഭാങ സ്മഭാരകേലാം)
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3. എരവനിമലാംഗലലാം ശതീ. സുബഹ്മണല സത്വഭാമനികക്ഷതലാം, ചപരനിനല്മണ്ണ

4. തനിരൂരങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കയ് ഓഫതീസയ് ചകേടനിടലാം,  വനിലലലാം  ഡങണ് റഇളയുചട
ശവകുടതീരവലാം തനിരൂരങ്ങഭാടനി സബയ് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുലാം

5. തൃപകങ്ങഭാടയ് മഹഭാ ശനിവകക്ഷതലാം, തനിരൂര്

6. കേരനിക്കഭാടയ് സുബഹ്മണല സത്വഭാമനികക്ഷതലാം,തൃക്കലകങ്ങഭാടയ്

7. ചപരുമ്പടപയ് വലനിയ കേനിണര്, ചപഭാന്നഭാനനി

(ബനി)  സലാംരക്ഷണപണനികേളക്കഭായനി ഫണയ് അനുവദനിക്കഭാറുണയ്.

(സനി)  ശതീ. ചവങനിടകത്തവര് ശനിവകക്ഷതലാം, കകേഭാടയ്ക്കല്.

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേങ്ങളഭായ ചപരുമ്പടപയ് വലനിയ കേനിണര്,
മഭാമഭാങ  സ്മഭാരകേങ്ങള  എന്നനിവയുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  

പുരഭാവസ്തു വകുപനില് ആശനിത നനിയമനലാം

224 (1332) ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുരഭാവസ്തു  വകുപനില്  ആശനിതനനിയമനത്തനിനഭായുള്ള  അകപക്ഷകേളനില്
ഏതു ദനിവസലാം വചരയുള്ളവയനില് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുണയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത വകുപനില് ആശനിത നനിയമന സഭാദലത തതീചര കുറവഭാചണങനില്
അത്തരലാം അകപക്ഷകേര്ക്കയ് മറയ് വകുപ്പുകേളനില് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുരഭാവസ്തു വകുപനില് ആശനിത നനിയമന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി  അഞയ്  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  നനിയമനഭാനുമതനി  നല്കേനിചക്കഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  12-12-2014  വചരയുള്ള  അകപക്ഷകേളനിലഭാണയ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  പുരഭാവസ്തു വകുപനില് ആശനിത നനിയമ സഭാധലത വളചര കുറവഭാണയ്.  മറയ്
വകുപ്പുകേളനികലക്കയ്  നനിയമനലാം നല്കേണചമന്നയ്  അകപക്ഷകേര് അകപക്ഷനിക്കുന്നപക്ഷലാം
ടനി അകപക്ഷകേള തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചപഭാതുഭരണ  (സനി.ഇ)
ചസലനികലയ്ക്കയ് അയയ്ക്കഭാറുണയ്. 
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ടനിപ്പുവനിചന്റെ കകേഭാടയുചട അവശനിഷങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

225(1333)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ഫകറഭാക്കനിലള്ള  ടനിപ്പുവനിചന്റെ  കകേഭാടയുചട  അവശനിഷങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാടയുമഭായനി  ബനചപടയ്  പുരഭാവസ്തു വകുപയ്  ഏചറടുത്തനിട്ടുള്ള
സലലാം എതയഭാചണന്നയ് വനികലജുലാം സര്കവ നമ്പരുലാം സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത സലത്തയ് ഏചതങനിലലാം അനധനികൃതമഭായ കേകയറലാം ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ഇതനിചനതനിചര  എചനങനിലലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമഭായ കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനിചല
ഫകറഭാക്കനിലള്ള  ടനിപ്പു  സുല്ത്തഭാന്  കകേഭാടയുമഭായനി  ബനചപടയ്  ബഹു.  വഹകക്കഭാടതനിയനില്
1989/2010  നമ്പരഭായനി  കകേസയ്  നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല്  ടനി  കകേഭാടയുചട   സലാംരക്ഷണവമഭായനി
ബനചപടയ് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

(ബനി)   കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിചല ഫകറഭാക്കയ്  വനികലജനില് സര്കവ  1661-  ല്
ഉളചപട 3.1323 ചഹകര് സലലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംരക്ഷനിത
സ്മഭാരകേമഭാക്കനി ചകേഭാണയ്  വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)   അനധനികൃത  കേകയറലാം  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിടനില.

സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമഭായ ബുദ പ്രതനിമ

226 (1334) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ബുദ  ജങ്ഷനുസമതീപലാം  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ  ചുമതലയനിലള്ള
ബുദ പ്രതനിമ സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമഭാചണന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത ബുദ പ്രതനിമ സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമഭാക്കനിചയങനിലലാം നനിലവനില്
യഭാചതഭാരു സലാംരക്ഷണവലാം ഇലഭാചത നശനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ബുദ  പ്രതനിമ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുരഭാവസ്തു  വകുപയ്  ഉകദലഭാഗസര്
ഇവനിടലാം  സനര്ശനിചയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ ടൂറനിസലാം  ചപ്രഭാജകനില് ഈ സലലാം ഉളചപടുത്തുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ബുദ  പ്രതനിമ  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ  സലാംരക്ഷനിത
സ്മഭാരകേമഭാണയ്.

(ബനി)  വകുപനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിനയ്  മഭാകവലനിക്കര  ബുദ  ജലാംഗ്ഷനനില്  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേള
ഒനലാം തചന്നയനില.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് പുതനിയ ബസയ് ഷഭാസനികേള

227 (1335) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  എത  പുതനിയ  ബസയ്  ഷഭാസനികേള
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്;  ഏചതഭാചക്ക  തതീയതനികേളനില്  ആണയ്  ഇവ  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളചതനലാം
ഇതനിചന്റെ വനിലകേള എതചയനലാം ഇനലാം തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഷഭാസനികേള കബഭാഡനി ചചയ്തതയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വര്ക്കയ്
കഷഭാപനില്  തചന്നയഭാകണഭാ;  ഇതനികലക്കഭായനി  എന്തു  തുകേ  ചചലവഭായനി  എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മറയ്  ഏചതങനിലലാം ഏജന്സനികേചള ചകേഭാണഭാണയ് ബസനിചന്റെ കബഭാഡനിയുലാം
സതീറ്റുകേളുലാം  മറ്റുലാം  ചചയനിചചതങനില്  ഇതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  തുകേ  സഹനിതലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ബസ്സുകേള എലഭാലാം നനിരത്തനില് ഓടുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഒരു സനി.എന്.ജനി. ബസയ്
ഒഴെനിചകേ പുതനിയ ബസ്സുകേകളഭാ ഷഭാസനികേകളഭാ വഭാങ്ങനിയനിടനില. എന്നഭാല് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തയ് വഭാങ്ങനിയ 583 ഷഭാസനികേളനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു
കശഷലാം കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  അചത.   112.69 കകേഭാടനി രൂപ.

(സനി) ബസ്സുകേളുചട കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിചതയ് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
വര്ക്കയ് കഷഭാപ്പുകേളനിലഭാണയ്.  എന്നഭാല്  150 എയര് സചസന്ഷനുള്ള ബസ്സുകേളക്കുള്ള
വസഡയ്  വനിന്കഡഭാ  ഗഭാസ്സുകേളുലാം  റതീ  വകന്ഡയ്  സതീറ്റുകേളുലാം  തഭാചഴെ  പറയുന്ന
സഭാപനങ്ങളഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിചതയ്.  വസഡയ്  വനിന്കഡഭാ  ഗഭാസയ്  :  ഇ-ചടണറനില്
കയഭാഗലത  കനടനിയ  M/s.TPRS  Enterprises  Pondicherry  എന്ന സഭാപനമഭാണയ്
വസഡയ് വനിന്കഡഭാ ഗഭാസയ്  ചഫ്രയനിലാം ഉളചപചട നല്കേനിയതുലാം വഭാഹനത്തനില് ഘടനിപനിചതുലാം.
ബസയ്  ഒന്നനിനയ്   84,150   രൂപ നനിരക്കനില് ഈ സഭാപനത്തനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
റതീവകന്ഡയ്  സതീറയ്സയ്  ഇ-ചടണറനില്  കയഭാഗലത  കനടനിയ  M/s  Haritha  Seating,
Hosur എന്ന സഭാപനത്തനിനഭാണയ് ഓര്ഡര് നല്കേനിയതയ്.  ബസയ് ഒന്നനിനയ്  1,91,000
രൂപ നനിരക്കനില് ഈ സഭാപനത്തനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  ഇല.  കമല് പറഞ്ഞവയനില്  204  ബസ്സുകേളുചട കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണവലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം മറ്റുലാം  1-1-2017 മുതല്  AIS   052  ബസയ് കബഭാഡനി കകേഭാഡയ് നടപനില്
വരുത്തനിയതനിചന  തുടര്ന്നയ്  തടസചപടനിരുന.  ആയതയ്   ഭഭാരത  സര്ക്കഭാര്  പ്രസ്തുത
ബസയ് കബഭാഡനി കകേഭാഡയ് നടപനില് വരുത്തുന്നതയ്  30-6-2017  വചര നതീടനി വചതനിചന
തുടര്ന്നയ്  ഈ  ബസ്സുകേളുചട  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചകേഴെനിഞ.
ഇതനില്  161  ബസ്സുകേള ഇന്ഷത്വറന്സയ്, അനര് സലാംസഭാന ചപര്മനിറ്റുകേള എന്നനിവ
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  മഭാറനിയനിടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അവ  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയ്ക്കയ്  ഈ
ബസ്സുകേള കൂടനി ഓടനി തുടങ്ങുന്നതഭാണയ്.

ജനി.പനി.എസയ്. ട്രെഭാക്കനിലാംഗയ് സനിസലാം

228 (1336) ശതീ  .   ചകേ  .  മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ചപഭാതുഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില്  ജനി.പനി.എസയ്.
ട്രെഭാക്കനിലാംഗയ് സനിസലാം സഭാപനിക്കുന്ന പദതനിക്കയ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ചമചചപട കറഭാഡയ് സുരക്ഷയുലാം സതീസുരക്ഷയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്
എചനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയ കശഷലാം കറഭാഡയ് സുരക്ഷയനിലലാം സതീ സുരക്ഷയനിലലാം
മഭാറങ്ങള എചനലഭാലാം ഉണഭാചയന ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനയ് എത കകേഭാടനി രൂപ ഇതുവചര ചചലവഴെനിചനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
194/2020
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(എ)  ജനി.പനി.എസയ്.  അധനിഷനിത  വഭാഹന  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന്
അനുമതനി  നല്കേനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
രൂപവത്കേരനിച കേമ്മേനിറനിയുചട തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ C-
DAC-ചന  consultant  cum  service  provider  ആയനി  നനിയമനിച.   പദതനിയുചട
ചമഭാത്തലാം അടങല് തുകേ 6.41  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.  തനിരുവനനപുരത്തയ് ഒരു മഭാസര്
കേണ്കട്രെഭാള  റൂമുലാം  17  റതീജനിയണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസുകേളനില്  ഓകരഭാ  മനിനനി
കേണ്കട്രെഭാള റൂമലാം State Data Center-ല് ചസര്വര് എന്നനിവ പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി
സജതീകേരനിക്കുനണയ്.  ഇതനിനഭായുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങനി  സഭാപനിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്.

(ബനി)  പ്രഭാരലാംഭ  ഘടത്തനില്  16000  കസജയ്  കേഭാകരലജുകേളഭാണയ്  (ബസുകേള)
നനിരതീക്ഷണവനികധയമഭാക്കുകേ,  റൂടയ്  മഭാറനികയഭാടല്,  യഭാത  പഭാതനിവഴെനി  അവസഭാനനിപനിക്കല്,
അമനിത കവഗത മുതലഭായ നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള തടയുവഭാന് ഇതനിനഭാല് സഭാധനിക്കുലാം.
എലഭാ നനിയമ ലലാംഘനങ്ങളക്കുലാം കേണ്കട്രെഭാള റൂമനില് അറനിയനിപയ്   ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.
സതീ  സുരക്ഷ  മുന്നനിര്ത്തനി  പഭാനനികേയ്  ബടണ്  ഉളചപചടയുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാഹനങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  പദതനി നടപനില് വന്നനിടനില.  ഇതനിനുള്ള പരതീക്ഷണ നനിരതീക്ഷണങ്ങള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്.

(ഡനി)   6.41  കകേഭാടനി രൂപയുചട പ്രധഭാന പദതനികേളനില്   4.49  കകേഭാടനി രൂപ
നഭാളനിതുവചര ചചലവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളനില് സനി.എന്.ജനി. ഇനനലാം

229 (1337) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആർ.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളനിൽ സനി.എൻ.ജനി. ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില് ഇതുമഭായനി  ബനചപട  നടപടനികേൾ  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബസ്സുകേളനിൽ  സനി.എൻ.ജനി.  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം  ലഭനിക്കുന്ന  കനടങ്ങൾ
എചനലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ നനിലവനിചല സഭാഹചരലങ്ങൾ  കേണക്കനിചലടുത്തഭാൽ
പ്രസ്തുത പദതനിയുചട പ്രഭാകയഭാഗനികേത എതമഭാതമഭാചണന്നയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 291

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പരനിസനിതനി  സഇഹൃദ
വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ആയനിരലാം  ബസ്സുകേള  അടുത്ത   അഞയ്  വര്ഷലാം
ചകേഭാണയ് നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രകൃതനി സഇഹൃദ
വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള
ആദലഗഡുവഭായനി  അമ്പതയ്  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന ചചലവയ്.   ഇതുസലാംബനനിച
കേരടയ് കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ്(ഡനിപനിആര്) KIIFB  മുകഖന സമര്പനിചകേഴെനിഞ.  കകേരളത്തനിചല
കറഭാഡുകേളനില് ഇത്തരലാം ബസ്സുകേളുചട ഉപകയഭാഗക്ഷമത നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി രണയ്
സനി.എന്.ജനി.  ബസ്സുകേളക്കയ്  പര്കചയ്സയ്  ഓര്ഡര്  നല്കേനിയതനില്  ഒരു  ബസയ്
ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  സനി.എന്.ജനി.  ഇനനലാം  ചകേഭാചനിയനില്  ലഭലമഭാണയ്.
എന്നഭാല്  ഇവ  വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിറക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  ഡനിചസന്സനിലാംഗയ്
യൂണനിറ്റുകേള  നനിലവനില് കകേരളത്തനില് സഭാപനിതമഭായനിടനില.  ചകേഭാചനി നഗരത്തനില്
സനി.എന്.ജനി.  ഇനനലാം  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  വനിതരണഭാവകേഭാശലാം  ലഭനിച
ഐ.ഒ.സനി.-യുമഭായനി  നനിരവധനി  തവണ  ചര്ചകേള  നടത്തുകേയുലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.
ടനി.സനി.-യുചട ആലവ റതീജനിയണല് വര്ക്കയ് കഷഭാപനിലലാം കതവരയനിലലാം സനി.എന്.ജനി.
 ഡനിചസന്സനിലാംഗയ്   യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിചയ്  ഇനനലാം വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.

(ബനി)  അനരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം കുറയവഭാന് കേഴെനിയുചമന്നതഭാണയ് മുഖലമഭായ
പ്രകയഭാജനലാം.  ഇനന ചചലവനില് കുറവയ് വരുചമനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  സനി.എന്.ജനി.  ബസനികലക്കയ്  മഭാറുകമ്പഭാള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
ചചലവയ്  കുറയവന്  സഭാധനിക്കുചമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ശതീചനിത്തനിര
തനിരുനഭാള  കകേഭാകളജയ്  ഓഫയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  ഒരു  പ്രഭാഥമനികേ  പഠനലാം  നടത്തനി
പ്രസകന്റെഷന് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   തുടര്പഠനലാം നടനവരുന.  എന്നഭാല് ഇതനിനഭായനി
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പ്രകതലകേ ഏജന്സനിചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിടനില. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട കഷഭാപനിലാംഗയ് കകേഭാലാംപക്സുകേളനില് നനിനള്ള

വരുമഭാനലാം

230 (1338) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  കഷഭാപനിലാംഗയ്  കകേഭാലാംപക്സുകേളനില്നനിനലാം

പ്രതനിമഭാസലാം ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട കഷഭാപനിലാംഗയ് കകേഭാലാംപക്സുകേളഭായ കേഭാടഭാക്കട, ചനയഭാറനിന്കേര,
ചനടുമങ്ങഭാടയ്,  പയന്നൂര്,  ചകേഭാടഭാരക്കര,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  കേണ്ണൂര് എന്നനിവയനില്നനിനലാം
പ്രതനിമഭാസ വലസന്സയ് ഫതീസയ്/വഭാടകേ ഇനങ്ങളനില് 16,53,414 രൂപ ലഭനിചവരുന.
വനിശദവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

കേഭാടഭാക്കട യൂണനിറയ് - 2,74,857 രൂപ 

ചനയഭാറനിന്കേര യൂണനിറയ് - 42,341 രൂപ

ചനടുമങ്ങഭാടയ്  യൂണനിറയ് - 69,669 രൂപ 

പയന്നൂര്  യൂണനിറയ്  - 2,35,701 രൂപ

കേണ്ണൂര് യൂണനിറയ് - 1,45,000 രൂപ

ചകേഭാടഭാരക്കര യൂണനിറയ് - 3,11,846 രൂപ 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് യൂണനിറയ് - 5,74,000  രൂപ.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.,  ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യുമഭായനി  കചര്ന്നയ്  ബനി.ഒ.ടനി.
അടനിസഭാനത്തനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  അങമഭാലനി,  തനിരുവല,  തനിരുവനനപുരലാം  (തമ്പഭാനൂര്)
ബസയ്  ചടര്മനിനല്  കേലാം  കഷഭാപനിലാംഗയ്  കകേഭാലാംപക്സുകേളനില്  കേടമുറനികേള  ഭഭാഗനികേമഭായനി
വഭാടകേയ്ക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  വരുമഭാനവലാം  ഇതര  വരുമഭാനവലാം
അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ടയര് റതീകട്രെഡനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗത്തനിചല ജതീവനക്കഭാര്

231 (1339) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ടയര്  റതീകട്രെഡനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിക്കുന്ന രതീതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനില് നനിലവനില് എത കപരഭാണയ് സനിര/കേരഭാര്/ ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ചചയ വരുന്നതയ്; കേണക്കുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ടയര് റതീകട്രെഡനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗത്തനില് എടയ് വര്ഷലാം സര്വതീസയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവചര
സനിരചപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; ഇചലങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(എ)   മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  തഭാഴ  തസനികേയനിചല  ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം  ചടസയ്
നടത്തനി  ചസലക്ഷന്  മുകഖനയഭാണയ്  ടയര്  റതീകട്രെഡര്മഭാചര  നനിയമനിചനിരുന്നതയ്.
എന്നഭാല് 2012-ചല കസവന കവതന കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ടയര് റതീകട്രെഡര് തസനികേയനിചല
നനിയമനലാം പനി.എസയ്.സനി. മുകഖന കനരനിടയ് നടത്തുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയ്യുന്നതനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി ചറഗുകലഷന്
പുനര് നനിര്ണ്ണയനിചയ് പനി.എസയ്.സനി.-യനില് നനിനലാം ലഭലമഭാകക്കണതുണയ്.

(ബനി)  ടയര് റതീകട്രെഡര്  വനിഭഭാഗത്തനില് സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്-19  

(CWS PPD-4, RW ALV-9,   RWEDPL-61)

തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര് 74 കപരുലാം ഉണയ്.

(CWSPPD-21 14 E/E,7 Empanel,)

RW EDPL-25(23 E/E,2 Empanel,)

RWALV-28 (28 Empanel) 

(സനി) ദനിവസകവതന കൂലനിക്കഭാരഭായ ടയര് റതീകട്രെഡനിലാംഗയ് ജതീവനക്കഭാചര സനിരചപടുത്തുന്ന
വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.   കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാനലാം  V/s  ഉമഭാകദവനി കകേസനില്
ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുചട  10-4-2006-ചല  വനിധനിയുചട  അനനഃസത്ത  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാചര സനിരചപടുത്തരുചതന്നഭാണയ്.  

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. റനിസര്വയ് കേണകര് തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള

232 (1340) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  റനിസർവയ്  കേണകര്  തസനികേയനില്  എത
ഒഴെനിവകേളഭാണയ് നനിലവനില് ഉള്ളതയ്;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  റനിസർവയ്  കേണകര്  തസനികേയനില്  നനിയമന
ഉത്തരവയ് നല്കേനിയനിട്ടുലാം കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കഭാത്തവരഭായനി എത കപരഭാണുള്ളതയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒഴെനിവകേളുചട  എണ്ണലാം  നനിര്ണ്ണയനിചനിടനില.  ജതീവനക്കഭാചര  പുനനഃനനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതയ്
ഉളചപചടയുള്ള  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  IIM-ചല  ധനകേഭാരല  വനിദഗയ് ദനഭായ
റനിടകയര്ഡയ് ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നചയ നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്
ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നയുചട  അനനിമ  റനികപഭാര്ടനിനയ്  വനികധയമഭായനി  മഭാതകമ
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല  ഒഴെനിവകേളുചട  എണ്ണലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാന്  ചകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് കേഴെനിയുകേയുള.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  റനിസര്വയ്  കേണകര്  തസനികേയനില്  നനിയമന
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ഉത്തരവയ് നല്കേനിയനിട്ടുലാം 4030 കപര് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കഭാത്തവരഭായനി  ഉണയ്. ടനി
NJD-കേള  നനിലവനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല  യഥഭാര്ത്ഥ
ഒഴെനിവകേളഭായ  3808-നയ്  പകേരലാം  9300  ഉദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ചകേ.പനി.എസയ്.സനി.
നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയതയ്  ചകേഭാണഭാണയ്.  യഥഭാര്ത്ഥ  ഒഴെനിവകേളഭായ  3808
തസനികേയനില്  മഭാതലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  അറനിയനിചഭാല്  മതനിചയന്നയ്  സര്ക്കഭാരുലാം
പനി.എസയ്.സനി.-കയഭാടയ്  അഭലര്ത്ഥനിചനിരുന.  ഒഴെനിവകേള  ചതറഭായനി  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയ്തതുമഭായനി
ബനചപടയ് പനി.എസയ്.സനി.-യുലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലാം  തമ്മേനിലള്ള അഭനിപ്രഭായ
വലതലഭാസലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  1970-ചല കകേരള പബനികേയ്  സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന്
ആകനിചല  3-ാം വകുപനിചല  3-ാം ഉപവകുപയ് പ്രകേഭാരമുള്ള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പ്രകതലകേ
അധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തണചമന്നയ്  ചൂണനിക്കഭാടനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
സര്ക്കഭാരനികലക്കയ്  അകപക്ഷ  നല് കേനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
പനി.എസയ്.സനി.-കയഭാടയ്  പ്രസ്തുത  അഭലര്ത്ഥന നടത്തനിയതയ്.  യഥഭാര്ത്ഥ  ഒഴെനിവകേളഭായ
3808 ഒഴെനിവകേളനികലയ്ക്കയ് ഓകരഭാ നനിയമനഘടത്തനികലയുലാം NJD ഒഴെനിവകേള, 2013-2015
കേഭാലഘടത്തനിചല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേള,  ടനി  കേഭാലയളവനിചല  സര്വതീസയ്  വര്ദനവനിനയ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഉണഭായ  ഒഴെനിവകേള  എന്നനിവചയലഭാലാം  തനിടചപടുത്തനി,  പ്രസ്തുത  റഭാങയ്
പടനികേയനിചല  9300  കപര്ക്കുലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിയമനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
മഭാതമല  ഓകരഭാ  നനിയമന  ഘടത്തനികലയുലാം  NJD  ഒഴെനിവകേള പ്രസ്തുത  എണ്ണത്തനിനയ്
പകേരമഭായനി നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കകേണതനില എന്ന വലവസ കൂടനി ഉളചപടുത്തനി
പനി.എസയ്.സനി-യനില് യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ട്ടുലാം ചചയ്തനിട്ടുണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് ധനസഹഭായലാം

233 (1341) ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഏറകശഷലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്
പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം എചനങനിലലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  പ്രകതലകേ
ധനസഹഭായമഭായനി സര്ക്കഭാര് എന്തു തുകേയഭാണയ് അനുവദനിചനിരുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്
പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
പ്രതനിമഭാസ  ചപന്ഷചന്റെ  പകുതനി  നല്കുവഭാന്  വഭായ്പയഭായനി  305  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിച
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. പദതനി വനിഹനിതമഭായനി 40.61 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുള്ള  വഭായ്പയഭായനി
200 കകേഭാടനി രൂപയുലാം പദതനി വനിഹനിതമഭായനി 44.68 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്   പ്രകതലകേ
ധനസഹഭായമഭായനി  തുകേചയഭാനലാം  അനുവദനിച  നല്കേനിയനിടനില.  ടനി  കേഭാലയളവനില്
വഭായ്പയഭായനി  1220.82  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി  263.04   കകേഭാടനി
രൂപയുലാം ഗഭാന്റെഭായനി  32  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ഡതീസല് സബ്സനിഡനിയഭായനി  28  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം അനുവദനിചനിരുന.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട അനര് സലാംസഭാന സര്വതീസുകേള

234 (1342) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  യുചട ഓര്ഡനിനറനി,  ഫഭാസയ്  പഭാസഞര്,  സൂപര്
ഫഭാസയ്, എകയ്പ്രസയ് ബസ്സുകേള തമനിഴെയ് നഭാടനിലലാം കേര്ണഭാടകേത്തനിലലാം ഒരു ദനിവസലാം എത
കേനികലഭാമതീറര്വതീതലാം  സര്വതീസയ്  നടത്തുനചണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  കേനികലഭാമതീററനിനു എത
രൂപ നനിരക്കനിലഭാണയ് സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതയ്;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  കേനികലഭാമതീററനിനയ്  എത  രൂപയ്ക്കഭാണയ്  പ്രസ്തുത  സര്വതീസയ്
നടത്തുന്നതയ്;

(സനി) തമനിഴെയ് നഭാടനിലലാം കേര്ണഭാടകേത്തനിലലാം സര്വതീസുകേള നടത്തുന്നതുമൂലലാം ഒരു
ദനിവസലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് ഉണഭാകുന്ന നഷചമതയഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനര്സലാംസഭാന കേരഭാര് പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. അനര്
സലാംസഭാന സര്വതീസുകേള നടത്തനിവരുന്നതയ്. അനര്സലാംസഭാന കേരഭാറുകേള പ്രകേഭാരലാം
തമനിഴഭാടനില്  33016.4  കേനികലഭാമതീററുലാം,  കേര്ണ്ണഭാടകേയനില്  42342.8  കേനികലഭാമതീററുലാം
സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതനിനഭാണയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.   അനര് സലാംസഭാന
കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം  അതഭാതയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിലവനിലള്ള  നനിരക്കയ്  അനുസരനിചയ്
സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതനിനഭാണയ് വലവസ ചചയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.  നനിരക്കുളുചട വനിവരലാം ചുവചട
കചര്ക്കുന :

കേര്ണ്ണഭാടകേ  :

1. ഓര്ഡനിനറനി - 59.75 വപസ

2. ഫഭാസയ്/ സൂപര്ഫഭാസയ് - 91 വപസ

3. സൂപര് എകയ്പ്രസയ് - 111.5 വപസ

4. സൂപര് ഡതീലകയ് -  131 വപസ

5. മളടനി ആകനില്  - 214 വപസ.
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തമനിഴഭാടയ്  :

1. ഓര്ഡനിനറനി - 42 വപസ

2. ഫഭാസയ് പഭാസഞര് - 56 വപസ

3. സൂപര്ഫഭാസയ് - 60 വപസ 

4. സൂപര് എകയ്പ്രസയ് - 70 വപസ

5. സൂപര് ഡതീലകയ് - 90 വപസ

6. കവഭാളകവഭാ/മളടനി ആകനില് - 110 വപസ

(ബനി) 1. ഓര്ഡനിനറനി - 64 വപസ     

2. ഫഭാസയ് പഭാസഞര് - 68 വപസ

3. സൂപര്ഫഭാസയ് - 72 വപസ

4. സൂപര് എകയ്പ്രസയ് - 77 വപസ

5. സൂപര് ഡതീലകയ് - 90 വപസ

6. എ.സനി. - 110 വപസ        

7. കവഭാളകവഭാ  - 130 വപസ

8 മളടനി ആകനില്/സഭാനനിയ -   191 വപസ

(സനി)  40  രൂപചയങനിലലാം  ശരഭാശരനി  കേനികലഭാമതീറര്  വരുമഭാനലാം  ലഭനിചചങനില്
മഭാതകമ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസുകേള ലഭാഭ  നഷമനിലഭാത്ത അവസയനില്
സര്വതീസയ് നടത്തുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള. 1950 -ചല ആര്.ടനി.സനി.  നനിയമത്തനിചലയുലാം
1988-ചല കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമത്തനിചലയുലാം വലവസകേള അനുസരനിചയ്   കകേരള
സലാംസഭാനലാം  തമനിഴഭാടയ്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ  എന്നതീ  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി  ഏര്ചപടനിട്ടുള്ള
അനര്സലാംസഭാന  ഗതഭാഗത  കേരഭാറനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
കേര്ണ്ണഭാടകേ , തമനിഴഭാടയ് എന്നതീ സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കയ് അനര്
സലാംസഭാന സര്വതീസയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്. ഇരുസലാംസഭാനങ്ങളനിചലയുലാം യഭാതക്കഭാര്ക്കയ്
സഇകേരലപ്രദമഭായ  യഭാതഭാസഇകേരലലാം ഉറപയ് വരുത്തുന്നതനിനഭാണയ് അനര്സലാംസഭാന
സര്വതീസുകേള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  നടത്തനിവരുന്നതയ്.   നനിലവനില് ചകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി.  നടത്തുന്ന  അനര് സലാംസഭാന സര്വതീസുകേള മഭാതമഭായനി ഉണഭാക്കുന്ന
നഷലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 297

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട വഭാണനിജല സമുചയങ്ങള

235(1343) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വകേ സലങ്ങളനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിചതുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ  വഭാണനിജല  സമുചയങ്ങളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വഭാണനിജല  സമുചയങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
സത്വതീകേരനിചവരുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിച  വഭാണനിജല  സമുചയങ്ങളനില്നനിനലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യ്ക്കയ്
ലഭനിക്കുന്ന പ്രതനിമഭാസ വരുമഭാനലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഹരനിപഭാടയ്,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ,  ചതഭാടുപുഴെ,  മലപ്പുറലാം,  പത്തനലാംതനിട,  നനിലമ്പൂര്
എന്നനിവയഭാണയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വകേ  സലങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചതുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ വഭാണനിജല സമുചയങ്ങള.

(ബനി)   കമല്  സൂചനിപനിച  എലഭാ  സലങ്ങളനിചലയുലാം  ബസയ്  ചടര്മനിനല്  കേലാം
കഷഭാപനിലാംഗയ്  കകേഭാലാംപകയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഘടലാം  ഘടമഭായനി  കേടമുറനികേള  കലലലാം  ചചയ്തയ്
ലഭനിക്കുന്ന  പലനിശ  രഹനിത  മൂലധന  നനികക്ഷപത്തുകേ  കേനിട്ടുന്ന  മുറയ്ക്കയ്  വഭാണനിജല
സമുചയങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, പയന്നൂര്,  കേണ്ണൂര്,  ചകേഭാടഭാരക്കര, ചനടുമങ്ങഭാടയ്,  ചനയഭാറനിന്കേര,
കേഭാടഭാക്കട എന്നതീ വഭാണനിജലസമുചയങ്ങളനില്നനിനലാം പ്രതനിമഭാസ വലസന്സയ് ഫതീസയ്
ആയനി 16,53,414  രൂപ ലഭനിചവരുന. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല ചപന്ഷന്

236 (1344) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാരുചട ചപന്ഷചന്റെ പകുതനി ബഭാധലത
മുന്സര്ക്കഭാര് ഏചറടുത്തതുകപഭാചല ബഭാക്കനി ചപന്ഷചന്റെ ബഭാധലത കൂടനി ഏചറടുക്കുന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ മഭാസവലാം ആദലചത്ത പ്രവര്ത്തനി ദനിവസലാം ചപന്ഷന് വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനരുദരനി
ക്കുന്നതനിനുമഭായനി   വനിശദപഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചകേഭാല്ക്കത്ത
ഇനലന്  ഇന്സനിറമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ്  മഭാകനജ് ചമന്റെയ്  എന്ന  സഭാപനത്തനിചല  റനിടകയര്ഡയ്
ചപ്രഭാഫ. ശതീ. സുശതീല് ഖന്നചയ, സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് നമ്പര് ജനി.ഒ. (Rt) 367/2016/
Trans.  തതീയതനി  24-9-2016  പ്രകേഭാരലാം കേണ്സളടന്റെഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
പുനരുദഭാരണ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭായനി ആയതനിന് പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള വകേചക്കഭാള്ളുവഭാന് എലഭാ
മഭാസവലാം കൃതലമഭായ ദനിനലാം തചന്ന ചപന്ഷന് വനിതരണലാം ചചയഭാന് കേഴെനിയുചമന്നഭാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട നവതീകേരണത്തനിനയ് പുതനിയ പദതനികേള

237 (1345) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  നവതീകേരണത്തനിനയ്  എചനങനിലലാം  പുതനിയ
പദതനികേള കേചണത്തുന്നകേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരുലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളുലാം  കചര്ന്നയ്  ചപഭാതു-സത്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ നവതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില്,  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ മൂന കമഖലകേളഭാക്കനി തനിരനിചയ്
ഓകരഭാ  കമഖലകയയുലാം ഓകരഭാ  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  ഡയറകറുചട ചുമതലയനില് പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പരനിസനിതനി  സഇഹൃദ
വഭാതകേലാം ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ആയനിരലാം ബസുകേള അടുത്ത അഞയ് വര്ഷലാം
ചകേഭാണയ് നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രകൃതനി സഇഹൃദ
വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബസുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള
ആദലഗഡുവഭായനി  അമ്പതയ്  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  ചചലവയ്.  അഞയ്
വര്ഷലാം ചകേഭാണയ് ഭൂരനിഭഭാഗലാം ബസുകേളുലാം സനി.എന്.ജനി.  ഇനനത്തനികലയ്ക്കയ് മഭാറ്റുന്നതനിനയ്
ലക്ഷലമനിടുനണയ്.  ബസയ്  സഭാന്റുകേചള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം  വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.  വമകലജയ്,  ചമയനിന്റെനന്സയ്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദനക്ഷമത
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം കബക്കയ് ഡഇണുകേള,  അപകേടങ്ങള തുടങ്ങനിയവ കുറയന്നതനിനുലാം
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സമയബനനിത കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്. ഇനനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി അകഞഭാ അതനിലധനികേകമഭാ ചകേ.എലാം.പനി.എല്. ലഭനിക്കുന്ന വഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്
നൂറയ്  രൂപ  1-2-2017  മുതല്  പ്രതനിദനിന  ഇന്ചസന്റെതീവയ്  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത
കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസ്സുകേളുലാം  ചട്രെയനിനനിലാംഗുലാം  സലാംഘടനിപനിചവരുന.   ചമയനിന്റെനന്സനിനഭായനി
നനിരത്തനില്നനിനലാം ബസ്സുകേള പകേല് സമയലാം പനിന്വലനിക്കുന്നതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനയ്
നഷലാം  സലാംഭവനിചവരുന്നതഭായനി  കേണതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം
ചമയനിന്റെനന്സുകേളുലാം  രഭാതനി  കേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  തന്മൂലലാം  ഓഫയ്
കറഭാഡയ്  നനിരക്കയ്  കുറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കേറന്സനിരഹനിത  ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ട്രെഭാവല് കേഭാര്ഡയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സതീ
സുരക്ഷഭാ നയത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനില് രണയ് പനിങയ് ബസുകേള
(സതീകേളക്കുമഭാതലാം) സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. സമഭാനര സര്വതീസുകേള നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്
ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം കപഭാലതീസുലാം കചര്ന്നയ് സത്വഭാഡയ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതയ്
ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചതുമൂലലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണയ്.   പതനിനഭായനിരലാം രൂപയ്ക്കയ് തഭാചഴെ പ്രതനിദനിന വരുമഭാനമുള്ള ചഷഡമ്പ്യൂളുകേള
വരുമഭാന വര്ദനവനിനഭായനി  പുനക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

ദതീര്ഘദൂര യഭാതക്കഭാചര  കൂടുതലഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളനികലക്കയ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കുലാം  യഭാതക്കഭാര്ക്കയ്  കൂടുതല്  സുഖകേരമഭായ  യഭാത  പ്രദഭാനലാം
ചചയ്യുന്നതനികലക്കുമഭായനി പുതനിയതരലാം പുഷ്ബഭാക്കയ് സതീകറഭാടയ് കൂടനിയ എയര് എകയ്പ്രസയ്
ബസ്സുകേളുലാം സൂപര് ഡതീലകയ് എയര് ബസ്സുകേളുലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്. കസഭാപ്പുകേളുചട എണ്ണലാം
കുറചയ്  കുറഞ്ഞ  സമയലാം  ചകേഭാണയ്  കൂടുതല്  ദൂരലാം  സഞരനിക്കുന്ന തരത്തനില്  ഫഭാസയ്
പഭാസഞര് മുതലള്ള എലഭാ സൂപര് കഭാസയ് കശണനിയനിലലാം മനിന്നല് സര്വതീസുകേചളന്ന
കപരനില്  പുതനിയ  തരലാം  സര്വതീസുകേള  ഉടന്  തചന്ന  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവമഭായുള്ള  പുതനിയ  അനര്
സലാംസഭാന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  അനര്സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനികലക്കുലാം  പുതനിയ  സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതയ്
സലാംബനനിച പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന്  ചകേഭാല്ക്കത്ത ഐ.ഐ.എലാം.-ചല
ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അനനിമ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയ്ക്കയ്
ധനകേഭാരല പുനനഃസലാംഘടന ഉറപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)   ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്ന  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചട
അടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് ഡനികപഭാകേളനിചല വഭാണനിജലകകേന്ദ്രങ്ങള 

238 (1346) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് ഡനികപഭാകേളുമഭായനി കചര്ന്നയ് എത
സലങ്ങളനില് വഭാണനിജലകകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുചണനലാം ഇതനിനഭായനി എത കകേഭാടനി
രൂപ വഭായ്പ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ് ഡനികപഭാകേളുമഭായനി കചര്ന്നയ്  കേഭാടഭാക്കട,
ചനടുമങ്ങഭാടയ്,  പയന്നൂര്,  ചകേഭാടഭാരക്കര,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  ചനയഭാറനിന്കേര എന്നതീ സലങ്ങളനില്
വഭാണനിജല കകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്. ഇവയനില്  പയന്നൂര് വഭാണനിജല കകേന്ദ്രത്തനിനയ്
ചസഷലല് പഭാകക്കജയ് ഇനത്തനില്  ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പ അനുവദനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.
മഭാതമല,  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.,  ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യുമഭായനി  കചര്ന്നയ്  ബനി.ഒ.ടനി.
അടനിസഭാനത്തനില്  തമ്പഭാനൂര്,  അങമഭാലനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തനിരുവല  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്
വഭാണനിജല സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.  നനിര്മ്മേഭാണ ചചലവനിനഭായനി കവണനി വന്ന
തുകേ  ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.  സത്വനലാം  ഫണഭായ  ചപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  സത്വതീകേരനിക്കുന്ന
സനിര  നനികക്ഷപമുളചപചടയുള്ളവ,  ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്  ഇവ  നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
വനിവനിധ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാകേളനില് വഭാണനിജല സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി മുപതയ്  കകേഭാടനി  രൂപ  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വഭായ്പയഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. റഭാന്നനി ഓപകററനിലാംഗയ് ചസന്റെര്

239 (1347) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട റഭാന്നനി ഓപകററനിലാംഗയ് ചസന്റെര് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചതയ്  എന്നഭാചണനലാം  എത  ചഷഡമ്പ്യൂളുകേളഭാണയ്  അവനിചടനനിനലാം  സര്വതീസയ്
നടത്തുന്നചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ചസന്റെറനിചല  ജതീവനക്കഭാരുചട  പഭാകറണ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ചസന്റെറനിചല
ജതീവനക്കഭാരുചട  കുറവചകേഭാണയ്  സര്വതീസുകേള  റദ്ദു  ചചയ്യുന്നതയ്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണങനില്
ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുവഭാന് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതര ഡനികപഭാകേളനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന്ന റഭാന്നനിക്കഭാരഭായ ജതീവനക്കഭാകരയുലാം
റഭാന്നനിയനികലക്കയ്  വരഭാന്  തയഭാറുളളവകരയുലാം  റഭാന്നനിയനികലക്കയ്  സലലാം  മഭാറനി  സര്വതീസുകേള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  റഭാന്നനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓപകററനിലാംഗയ്  ചസന്റെറനിചല  കേഴെനിഞ്ഞ
18 മഭാസചത്ത വരുമഭാനലാം മഭാസലാം തനിരനിച വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ചസന്റെറനിചല  വരുമഭാനത്തനില്  കുറവണഭായതയ്  എങ്ങചനയഭാചണനലാം
ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേചളനഭാചണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  15-12-2013-ലഭാണയ്  റഭാന്നനി  ഓപകററനിലാംഗയ്  ചസന്റെര്  ആരലാംഭനിചതയ്.
13  ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുലാം  2 ജന്റലാം സര്വതീസുലാം ഒരു കടക്കയ് ഓവര് സര്വതീസുലാം ഉളചപചട
16 ചഷഡമ്പ്യൂളുകേളഭാണയ് നടത്തനി വരുന്നതയ്.

(ബനി)  
ക്രമ

നമ്പര്
തസനികേ സഭാലാംഗ്ഷന്ഡയ്

ചസ്ട്രേലാംഗ്തയ്
നനിലവനിലള്ള ജതീവനക്കഭാര്
സനിരലാം        എലാംപഭാനല്

1 ഇന്ചസകര് ഇന് 
ചഭാര്ജയ്

... 1 ...

2 ചഭാര്ജയ്മഭാന് 1 1

3 കസഷന് മഭാസര് ... 2 ...

4 ചവഹനിക്കനിള 
സൂപര്വവസര്

2 1

5 മനിനനിസതീരനിയല് 3 1 1

6 വഡ്രെെവര് 44 34 2

7 കേണകര് 44 21 22

8 ചമക്കഭാനനികേയ് 11 8 ...

9 കസഭാര് അസനിസന്റെയ് ... ... ...

10 ഗഭാര്ഡയ് 3 ... 1

11 പമ്പ്യൂണ് ... ... ...

നനിലവനില് ജതീവനക്കഭാരുചട കുറവകേള ചകേഭാണയ് സര്വതീസുകേള റദ്ദേയ് ചചയ്യുന്നതയ്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  വഡ്രെെവര്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  സലലാംമഭാറലാം  ആവശല
ചപടതനുസരനിചയ്  റഭാന്നനി  യൂണനിറനികലക്കയ്  സലലാംമഭാറലാം  അനുവദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇനനിയുള്ളവര്ക്കയ് അകപക്ഷ ലഭലമഭായ കശഷലാം മുന്ഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില് സലലാം
മഭാറത്തനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ്  സലലാംമഭാറലാം  അനുവദനിചയ്  നല്കുന്നതഭാണയ്.
വഡ്രെെവര് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുചട കുറവമൂലലാം  7.00  മണനി ചപരുകനനരുവനി, 6.00
മണനി  വടകശരനിക്കര  എന്നതീ  ഓര്ഡനിനറനി  സര്വതീസുകേള  ചനില  ദനിവസങ്ങളനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി റദ്ദേയ് ചചയഭാറുണയ്.
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(സനി)  അകപക്ഷ  ലഭലമഭായ  കശഷലാം  മുന്ഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില്  സലലാം
മഭാറത്തനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ് സലലാംമഭാറലാം അനുവദനിചയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  റഭാന്നനി  ഓപകററനിലാംഗയ്  ചസന്റെറനിചല  കേഴെനിഞ്ഞ
18 മഭാസചത്ത വരുമഭാനലാം മഭാസലാം തനിരനിചയ് ചുവചട കചര്ക്കുന :

മഭാസലാം തുകേ

Oct.15 3187919

Nov.15 3062027

Dec.15 3309288

Jan.16 3362662

Feb.16 2951972

Mar.16 3093348

Apr.16 3120085

May.16 3597986

Jun.16 33524391

July.16 3615781

Aug.16 3836986

Sep.16 3862003

Oct.16 3829527

Nov.16 3616228

Dec.16 3750713

Jan.17 4045608

Feb.17 3371315

Mar.17 3561799

(ഇ)   റഭാന്നനി  ഓപകററനിലാംഗയ്  ചസന്റെറനിചല  വരുമഭാനത്തനില്  വലനിയ  കതഭാതനില്
കുറവണഭായനിടനില.  എന്നഭാല്  ചഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില്  പരതീക്ഷഭാ  കേഭാലയള
വഭായതനിനഭാല്  യഭാതക്കഭാരുചട   കുറവയ്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  അതയ്  പ്രതനിമഭാസ  വരുമഭാനത്തനില്
കനരനിയ കുറവയ്  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  എന്നഭാല് വരുമഭാനവര്ദനവയ്  ലക്ഷലമനിടയ്
ചഷഡമ്പ്യൂളുകേളുചട പുനനഃക്രമതീകേരണലാം ഉളചപചടയുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. കകേഭാതമലാംഗലലാം ബസയ് സഭാന്റെയ്

240 (1348) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  കകേഭാതമലാംഗലലാം  ബസയ്  സഭാന്റെനിചന്റെ  സല  സഇകേരലങ്ങളുലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള  സഇകേരലങ്ങളുലാം  യഭാതക്കഭാര്ക്കയ്  വനിശമത്തനിനുലാം  സഭാധനങ്ങള
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  സഇകേരലങ്ങളുലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

എലാം.എല്.എ.-യുചട  ആസനിവനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  ലഭനിച  തുകേകേള
വനിനനികയഭാഗനിചയ് യഥഭാക്രമലാം ആറയ് കബ ഗലഭാകരജുലാം യഭാര്ഡയ് കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗുലാം പബനികേയ്
അമനിനനിറനി  ചകേടനിടവലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാചത ചജന്ഡര് ചസന്സനിറതീവയ്
സതീമനില്ചപടുത്തനി വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള വനിശമ കകേന്ദ്രവലാം എലാം.പനി.  ഫണനില്ചപടുത്തനി
പബനികേയ് അമനിനനിറനി ചസന്റെറുലാം പണനികേഴെനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ബസ്സുകേള കൂടുതലഭായനി പഭാര്ക്കയ്
ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  പുറകേനിലള്ള  ബഭാക്കനി  സലലാം  വനികേസനിപനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.   ഫണനിചന്റെ
ലഭലതയ്ക്കയ് അനുസരനിചയ് ഈ പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള സനി.എന്.ജനി.-യനികലക്കയ് മഭാറ്റുന്ന നടപടനി 

241 (1349) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള സനി.എന്.ജനി.-യനികലക്കയ് മഭാറ്റുന്ന നടപടനി ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇതുവചര  എത  സനി.എന്.ജനി.  ബസ്സുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കനിചയനലാം, ഓപകററയ് ചചയ്യുന്ന ഡനികപഭാ, റൂടയ് എന്നനിവയുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2017-18  വര്ഷത്തനില് എത സനി.എന്.ജനി.  ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കഭാനഭാകുലാം
എന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പരനിസനിതനി  സഇഹൃദ
വഭാതകേലാം ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ആയനിരലാം ബസുകേള അടുത്ത അഞയ് വര്ഷലാം
ചകേഭാണയ് നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രകൃതനി സഇഹൃദ
വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബസുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള
ആദലഗഡുവഭായനി  അമ്പതയ്  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന ചചലവയ്.   ഇതുസലാംബനനിച
കേരടയ് കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ്(ഡനിപനിആര്) KIIFB  മുകഖന സമര്പനിചകേഴെനിഞ.  കകേരളത്തനിചല
കറഭാഡുകേളനില് ഇത്തരലാം ബസ്സുകേളുചട ഉപകയഭാഗക്ഷമത നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി രണയ്
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സനി.എന്.ജനി.  ബസ്സുകേളക്കയ്  പര്കചയ്സയ്  ഓര്ഡര്  നല്കേനിയതനില്  ഒരു  ബസയ്
ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില് സനി.എന്.ജനി.  ഇനനലാം ചകേഭാചനിയനില് ലഭലമഭാണയ്.  എന്നഭാല് ഇവ
വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിറക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായനി  ഡനിചസന്സനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള
നനിലവനില് കകേരളത്തനില് സഭാപനിതമഭായനിടനില.  ചകേഭാചനി നഗരത്തനില്  സനി.എന്.ജനി.
ഇനനലാം വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനയ് വനിതരണഭാവകേഭാശലാം ലഭനിച ഐ.ഒ.സനി.-യുമഭായനി
നനിരവധനി  തവണ  ചര്ചകേള  നടത്തുകേയുലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ആലവ
റതീജനിയണല്  വര്ക്കയ്  കഷഭാപനിലലാം  കതവരയനിലലാം  സനി.എന്.ജനി.   ഡനിചസന്സനിലാംഗയ്
യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിചയ് ഇനനലാം വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള
തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.

(ബനി)  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഓടനിക്കുന്നതനിനയ്  രണയ്  ബസ്സുകേളക്കയ്  പര്കചസയ്
ഓര്ഡര്  നല്കേനിയതനില്  ഒരു  ബസയ്  ലഭനിചകേഴെനിഞ.  ഈ  വഭാഹനത്തനിചന്റെ  രജനികസ്ട്രേഷന്
നടപടനികേള നടനവരുന.  നനിലവനില് സനി.എന്.ജനി.  ഇനനലാം ചകേഭാചനില് ലഭലമഭാചണങനിലലാം
വഭാഹനങ്ങളനില് നനിറയന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഡനിചസന്സനിലാംഗയ് യൂണനിറ്റുകേള കകേരളത്തനില്
എവനിചടയുലാം സഭാപനിചനിടനില.  ഡനിചസന്സനിലാംഗയ് യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിചഭാല് മഭാതചമ
വഭാഹനങ്ങളനില് സനി.എന്.ജനി. ഇനനലാം നനിറചയ് സര്വതീസയ് നടത്തുവഭാന് കേഴെനിയൂ. 

(സനി)   സനി.എന്.ജനി.  ഇനനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാചട  ചകേഭാചനി  നഗരത്തനില്
പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  പ്രസ്തുത  ഇനനലാം   ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഓടനിക്കഭാവന്ന  നൂറയ്  ചകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കഭാനഭാകുചമനലാം  കൂടഭാചത  മറയ്  സലങ്ങളനില്
സനി.എന്.ജനി.  ഇനനലാം  ലഭലമഭാകുന്നകതഭാചട  തനിരുവനനപുരലാം,  ചകേഭാലലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എന്നതീ നഗരങ്ങളനില് അമ്പതയ് ബസ്സുകേള വതീതലാം നനിരത്തനിലനിറക്കഭാനഭാകുചമനലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. വഭാഹനങ്ങള ഉളചപട അപകേടങ്ങള

242 (1350) ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വഭാഹനങ്ങള ഉളചപട എത അപകേടങ്ങളഭാണയ്
2015-ലലാം 2016-ലലാം ഉണഭായതയ്;  അതനില് എത കപര് മരണമടഞ; എത കപര്ക്കയ്
പരനിക്കുപറനി;

(ബനി) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. അപകേട നഷപരനിഹഭാരമഭായനി 2015-ലലാം 2016-ലലാം
എനയ് തുകേയഭാണയ് നല്കേനിയതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015  ജനുവരനി  1  മുതല് ഡനിസലാംബര്  31  വചര  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
വഭാഹനങ്ങള ഉളചപട അപകേടങ്ങളുചട വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :
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ആചകേ അപകേടങ്ങള - 1379 എണ്ണലാം

മരണചപടര് - 208 കപര് 

പരനിക്കയ് പറനിയവര് - 2528 കപര്  

2016  ജനുവരനി  1  മുതല് ഡനിസലാംബര് 31  വചര  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
വഭാഹനങ്ങള ഉളചപട അപകേടങ്ങളുചട വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

ആചകേ അപകേടങ്ങള - 1367  എണ്ണലാം

മരണചപടര് - 173 കപര് 

പരനിക്കയ് പറനിയവര് - 2269  കപര്  

(ബനി)

Year MACT Bank attachment

2015 15,91,31,755  രൂപ 10,79,99,390 രൂപ

2016 16,64,14,668 രൂപ 14,44,50,794  രൂപ

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. പയന്നൂര് ഡനികപഭാ

243 (1351) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. പയന്നന്നൂര് ബസയ് സഭാന്റെനിചല പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിച
ചകേടനിടത്തനില് എത വഭാടകേ മുറനികേളുണയ്;  അവ കലലലാം ചചയ്യുന്ന നടപടനികേള ഏതയ്
വചരയഭായനി എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മുറനികേള വഭാടകേയ്ക്കയ് നല്കേനിയതനിലൂചട എത രൂപ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യ്ക്കയ്
ലഭനിചനിട്ടുണയ് എന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഡനികപഭായ്ക്കയ് പുതനിയ ബസുകേള അനുവദനിക്കുന്നതയ് പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
ഉചണങനില് അതനിചന്റെ നടപടനികേള ഏതയ് വചരയഭായനി എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. പയന്നൂര് യൂണനിറനിചല വഭാണനിജല സമുചയത്തനില്
40  കേടമുറനികേള  ഉണയ്.  ഇതനില്  28  കേടമുറനികേളക്കയ്  വലസന്സനിചയ  കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ബഭാക്കനി വരുന്ന  12  കേടമുറനികേളക്കയ് വലസന്സനിചയ കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  4-5-2017
തതീയതനിയനില് കലലലാം/ചടണര് നടത്തുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.
194/2020
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(ബനി)  നനിലവനില്  28  മുറനികേളക്കഭായനി  പലനിശ  രഹനിത  സുരക്ഷനിത  നനികക്ഷപ
യനിനത്തനില്  4,13,32,800  രൂപ  (രൂപ നഭാല കകേഭാടനി പതനിമൂന്നയ് ലക്ഷത്തനി മുപത്തനി
രണഭായനിരത്തനി  എണ്ണൂറയ്  മഭാതലാം)  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  വഭാടകേയനിനത്തനില്  പ്രതനിമഭാസലാം
2,35,701  രൂപ  (രൂപ  രണയ്  ലക്ഷത്തനി  മുപത്തനിയയഭായനിരത്തനി  എഴുന്നൂറനി  ഒന്നയ്
മഭാതലാം) നനിലവനില് ലഭനിചവരുന.

(സനി)   ഉണയ്.  രണയ്  സൂപര്  എകയ്പ്രകയ്  ബസ്സുകേള  ഇന്റെര്  കസറയ്  ചപര്മനിറയ്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കയ് അനുവദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. പുനരുദഭാരണലാം 

244 (1352) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചയ്  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിക്കഭാന് ആചരചയങനിലലാം ചുമതലചപടുത്തനിയനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിചല  പ്രധഭാന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് തുടര്നടപടനികേള എചനങനിലലാം
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ പുനരുദരനിചയ് നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിശദ
പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കഭാന് ചകേഭാല്ക്കത്ത ആസഭാനമഭായ ഇന്ഡലന്
ഇന്സനിറമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ്  മഭാകനജുചമന്റെയ്  എന്ന  സഭാപനത്തനിചല  റനിടകയര്ഡയ്  ചപ്രഭാഫസറഭായ
ശതീ. സുശതീല് ഖന്നചയ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് നമ്പര് ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)367/2016/Trans.
തതീയതനി  24-9-2016 പ്രകേഭാരലാം കേണ്സളടന്റെഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി)  പൂര്ണ്ണമഭായ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
നവതീകേരണവമഭായനി  ബനചപടയ്  ചപ്രഭാഫസര്  സുശതീല്  ഖന്ന  റനികപഭാര്ടയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ്  ചര്ച ചചയ്യുന്നതനിനയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. -യനിചല അലാംഗതീകൃത രജനികസര്ഡയ്
ചതഭാഴെനിലഭാളനി സലാംഘടനഭാ കനതഭാക്കളുമഭായനി 1-4-2017-ല്  ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി
അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  കചമ്പറനില്വചയ്  ചര്ചഭാ  കയഭാഗലാം  വനിളനിചകചര്ത്തനിരുന.  ടനി  കയഭാഗത്തനില്
ബഹു. മുഖലമനനി ചപ്രഭാഫ. സുശതീല് ഖന്നയുചട നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചട പ്രസക്ത ഭഭാഗങ്ങള
അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുചട  അഭനിപ്രഭായലാം
ആരഭായുകേയുലാം ചചയ. 
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളലാം

245 (1353) ശതീ  .    ചകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ഏചതഭാചക്ക മഭാസങ്ങളനില്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളവനിതരണലാം മുടങ്ങനി;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പളത്തനിനയ്  പ്രതനിമഭാസലാം
എത കകേഭാടനി രൂപ കവണലാം; നനിലവനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി-യുചട ശരഭാശരനി മഭാസ
വരുമഭാനലാം എതയഭാണയ്;

(സനി) 2016  ജൂണ് മുതല് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിൽ ചപന്ഷന് ഏചതഭാചക്ക
മഭാസങ്ങളനില് മുടങ്ങനി; നനിലവനില് എതമഭാസചത്ത ചപന്ഷന് കുടനിശനികേയുണയ്;

(ഡനി) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവനക്കഭാരുചട ചപന്ഷന് ബഭാധലത സര്ക്കഭാര്
ഏചറടുക്കണചമന്ന  ജതീവനക്കഭാരുചട  ആവശലത്തനികനലള്ള  നനിലപഭാടയ്  എനഭാണയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിതരണത്തനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടനിട്ടുചണങനിലലാം  ശമ്പള വനിതരണലാം
മുടങ്ങനിയനിടനില.

(ബനി)  ശമ്പള വനിതരണത്തനിനഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  86.50  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവശലമഭാണയ്.
ശരഭാശരനി 172 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. -യുചട പ്രതനിമഭാസ വരുമഭാനലാം.

(സനി)  2016  നവലാംബര് മഭാസലാം  മുതല്  2017  ചഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം  വചരയുള്ള
ചപന്ഷന് വനിതരണലാം ഭഭാഗനികേമഭായുലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം മുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  2017
മഭാര്ചയ്, ഏപ്രനില് മഭാസങ്ങളനിചല ചപന്ഷന് വനിതരണലാം കുടനിശനികേയുണയ്.

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. -യുചട  പ്രതനിമഭാസ  ചപന്ഷന്  ബഭാധലതയുചട
പകുതനി തുകേ സര്ക്കഭാര് നല്കേനിവരുനണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവനക്കഭാരുചട അനുപഭാതലാം

246 (1354) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു  ബസനിനയ്  അഞയ്  ജതീവനക്കഭാര്  എന്നതഭാണയ്  കദശതീയ  അനുപഭാതചമങനിലലാം
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് അതയ് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരടക്കലാം ഒമ്പതയ് കപരഭാചണന്ന
റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുചട  അനുപഭാതലാം കുറയന്നതയ്,  നനിലവനിലള്ള ജതീവനക്കഭാചര

ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് സര്വതീസുകേളുചട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ ;

(സനി)  റനിസര്വ്  കേണകര്  തസനികേയനില്  4051  കപര്ക്കയ്  നനിലവനില്  പനി.എസയ്.സനി.

അവഡത്വസയ് ചമകമ്മേഭാ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) എങനില് ഇവരുചട നനിയമനലാം സലാംബനനിചയ് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ നനിലപഭാടയ്

എനഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുചട  അനുപഭാതലാം  കുറയന്നതയ്  നനിലവനിലള്ള  ജതീവനക്കഭാചര

ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  സര്വതീസുകേളുചട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഉളചപചടയുള്ള

നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള  പരനിഗണനയനിലണയ്.  ഇതുസലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടയ്

സമര്പനിക്കഭാന്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ചകേഭാല്ക്കത്ത  ചഎ.ചഎ.എലാം.-ചല  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല്

ഖന്നചയ നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ചപ്രഭാഫ. സുശതീല്

ഖന്ന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആവശലമഭായ നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതഭാണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുകേള റദ്ദേയ് ചചയ്ത നടപടനി

247 (1355) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് അനര്സലാംസഭാന സര്വതീസയ് അടക്കലാം

എത ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസുകേള റദ്ദേയ്  ചചയ്തനിട്ടുചണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

പ്രസ്തുത സര്വതീസുകേള പുനനഃസഭാപനിചനിട്ടുചണങനില് എകപഭാഴെഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അനര് സലാംസഭാന സര്വതീസടക്കലാം എത സര്വതീസുകേള

റദ്ദേയ്  ചചയ്തനിട്ടുചണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  സര്വതീസുകേളനില്  ഏചതങനിലലാം

പുനനഃസഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സര്വതീസുകേള റദ്ദേയ് ചചയഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ഓപകററയ്  ചചയഭാതനിരുന്ന
443  സര്വതീസുകേള  റദ്ദേയ്  ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  2015-16  കേഭാലയളവനില്  30
സര്വതീസുകേളുലാം 2016-17 കേഭാലയളവനില് 42 സര്വതീസുകേളുലാം പുനസഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 123 സര്വതീസുകേള റദ്ദേയ് ചചയ്തനിട്ടുണയ്. ഇതനില് 17 എണ്ണലാം പുനസഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  യഭാതക്കഭാരുചട  കുറവമൂലലാം  നനിശ്ചനിത  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം
ജതീവനക്കഭാരുചട കുറവമൂലവലാം സര്വതീസുകേള റദ്ദേയ് ചചയ്തനിട്ടുണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാനുള്ള പദതനികേള

248 (1356) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതുതഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള എചനലഭാമഭാണയ് ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഗതഭാഗത വകുപയ്
എചനങനിലലാം  കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;
അവചയചനലഭാമഭാണയ്;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
നഷലാം കുറച ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ഇകപഭാഴെചത്ത  പ്രതനിദനിന  നഷത്തനിചന്റെ
കേണക്കയ് സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി പരനിസനിതനി സഇഹ കൃദ
വഭാതകേലാം ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ആയനിരലാം ബസ്സുകേള അടുത്ത അഞയ് വര്ഷലാം
ചകേഭാണയ് നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രകൃതനി സഇഹൃദ
വഭാതകേലാം  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബസ്സുകേള   നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള
ആദലഗഡുവഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന ചചലവയ്.  അഞ വര്ഷലാം
ചകേഭാണയ്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ബസ്സുകേളുലാം  സനി.എന്.ജനി.  ഇനനത്തനികലക്കയ്  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്
ലക്ഷലമനിടുനണയ്. ബസയ് സഭാന്റെഡുകേചള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുലാം വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.  വമകലജയ്,  ചമയനിന്റെനന്സയ്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദന
ക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കബക്കയ്  ഡഇണുകേള,  അപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനുലാം
സമയബനനിത  കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനി
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ക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ചകേ.എലാം.പനി.എല്.  ലഭനിക്കുന്ന
വഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്  100  രൂപ  1-2-2017  മുതല്  പ്രതനിദനിന  ഇന്ചസന്റെതീവയ്  നല്കേനി
വരുന. കൂടഭാചത കബഭാധവത്കേരണ കഭാസ്സുകേളുലാം ചട്രെയനിനനിലാംഗുലാം സലാംഘടനിപനിചവരുന.
ചമയനിന്റെനന്സനിനഭായനി  നനിരത്തനില്നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല്  സമയലാം  പനിന്വലനിക്കുന്നതുമൂലലാം
കകേഭാര്പകറഷനയ്  നഷലാം  സലാംഭവനിച  വരുന്നതഭായനി   കേണതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
എലഭാത്തരലാം  റനിപയറുകേളുലാം,  ചമയനിന്റെനന്സുകേളുലാം  രഭാതനി  കേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ്  നടത്തനി
വരുന്നതയ്.  തന്മൂലലാം  ഓഫയ്  കറഭാഡയ്  നനിരക്കയ്  കുറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കേറന്സനിരഹനിത  ഇടപഭാടുകേള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ട്രെഭാവല് കേഭാര്ഡയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സതീ സുരക്ഷഭാ നയത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനില്
രണയ് പനിങയ്  ബസ്സുകേള  (സതീകേളക്കു മഭാതലാം)  സര്വതീസയ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  സമഭാനര
സര്വതീസുകേള നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം കപഭാലതീസുലാം കചര്ന്നയ്
സത്വഭാഡയ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം, ആയതയ് ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചതുലാം മൂലലാം ചകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയ്ക്കയ്  തഭാചഴെ
പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനമുള്ള  ചഷഡമ്പ്യൂളുകേള  വരുമഭാന  വര്ദനവനിനഭായനി  പുന:ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

ദതീര്ഘദൂര യഭാതക്കഭാചര കൂടുതലഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനികലക്കയ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കുലാം,  യഭാതക്കഭാര്ക്കയ്  കൂടുതല് സുഖകേരമഭായ യഭാത പ്രദഭാനലാം
ചചയ്യുന്നതനികലക്കുമഭായനി പുതനിയതരലാം പുഷ്ബഭാക്കയ് സതീകറഭാടയ് കൂടനിയ എയര് എകപ്രസയ്
ബസ്സുകേളുലാം,  സൂപര്  ഡതീലകയ്  എയര്  ബസ്സുകേളുലാം  നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കസഭാപ്പുകേളുചട
എണ്ണലാം കുറചയ്  കുറഞ്ഞ സമയലാം  ചകേഭാണയ്  കൂടുതല് ദൂരലാം  സഞരനിക്കുന്ന തരത്തനില്
ഫഭാസയ് പഭാസഞര് മുതലള്ള എലഭാ സൂപര് കഭാസയ് കശണനിയനിലലാം മനിന്നല് സര്വതീസുകേചളന്ന
കപരനില്  പുതനിയ  തരലാം  സര്വതീസുകേള  ഉടന്  തചന്ന  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവമഭായുള്ള  പുതനിയ  അനര്
സലാംസഭാന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള അനര് സലാംസഭാന റൂട്ടുകേളനികലക്കുലാം  പുതനിയ സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തുന്നതു സലാംബനനിച
പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന്  ചകേഭാല്ക്കത്ത  ഐ.ഐ.എലാം.-ചല
ചപ്രഭാഫ. സുശതീല് ഖന്നചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
കകേഭാര്പകറഷന് കനരനിടഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്. 

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
വരുമഭാനലാം  കുറഞ്ഞ  സര്വതീസുകേള  ലഭാഭകേരമഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച  തുടങ്ങനി.  ചമക്കഭാനനിക്കല്/മനിനനിസതീരനിയല്  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  അധനികേമഭായനി
ഉണഭായനിരുന്ന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാചര  കജഭാലനിയനില്നനിനലാം  മഭാറനിനനിര്ത്തുകേയുണഭായനി.
ഇതനിനു പുറകമ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ പുനരുദരനിചയ്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിശദപഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  ചകേഭാല്ക്കത്ത  ഇന്ഡലന്
ഇന്സനിറമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  എന്ന  സഭാപനത്തനിചല  ചപ്രഭാഫസറഭായ
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ശതീ.  സുശതീല് ഖന്നചയ  (സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് നമ്പര്  G.O.  (Rt) 367/2016/Trans.
തതീയതനി  24-9-2016  പ്രകേഭാരലാം)  കേണ്സളടന്റെഭായനി  നനിയമനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  അനനിമ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം  ആയതയ്  പ്രഭാബലലത്തനില്
വരുത്തുന്ന മുറയ്ക്കയ് കകേഭാര്പകറഷന് ലഭാഭത്തനിചലത്തുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനലാം  ശരഭാശരനി  5.60
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  അകത  സമയലാം  പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി  ചചലവയ്  10.35  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്. പ്രതനിദനിന നഷലാം ശരഭാശരനി 4.75 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

249 (1357) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് കവണനി എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  നഷത്തനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള എചനഭാചക്കചയന്നയ്
കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പരനിസനിതനി  സഇഹൃദ
വഭാതകേലാം ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന 1000 ബസുകേള അടുത്ത 5 വര്ഷലാംചകേഭാണയ്
നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രകൃതനി സഇഹൃദ വഭാതകേലാം
ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള ആദലഗഡുവഭായനി 50
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  ചചലവയ്.  അഞയ്  വര്ഷലാംചകേഭാണയ്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം
ബസുകേളുലാം  സനി.എന്.ജനി.  ഇനനത്തനികലയ്ക്കയ്  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  ലക്ഷലമനിടുനണയ്.  ബസയ്
സഭാന്ഡുകേചള  ആധുനനികേവത്ക്കരനിക്കുകേയുലാം  വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.
ചചമകലജയ്,  ചമയനിന്റെനന്സയ്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കബക്കയ്  ഡഇണുകേള,  അപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനുലാം  സമയബനനിത  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനി
തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  ദതീര്ഘദൂര  യഭാതക്കഭാചര  കൂടുതലഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസുകേളനികലയ്ക്കയ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലയലാം  യഭാതക്കഭാര്ക്കയ്  കൂടുതല്  സുഖകേരമഭായ
യഭാത  പ്രദഭാനലാം  ചചയ്യുന്നതനികലയമഭായനി  പുതനിയതരലാം  പുഷ്ബഭാക്കയ്  സതീകറഭാടുകൂടനിയ
എയര് എകയ്പ്രസയ്  ബസ്സുകേളുലാം സൂപര് ഡതീലകയ്  എയര് ബസ്സുകേളുലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.
കസഭാപ്പുകേളുചട എണ്ണലാം കുറചയ് കുറഞ്ഞ സമയലാംചകേഭാണയ് കൂടുതല് ദൂരലാം സഞരനിക്കുന്ന
തരത്തനില് ഫഭാസയ് പഭാസഞര് മുതലള്ള എലഭാ സൂപര് കഭാസയ് കശണനിയനിലലാം മനിന്നല്
സര്വതീസുകേചളന്നകപരനില്  പുതനിയതരലാം  സര്വതീസുകേള  ഉടന്തചന്ന  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവമഭായുള്ള  പുതനിയ  അനര്
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സലാംസഭാന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  അനര്  സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനികലയലാം  പുതനിയ  സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തുന്നതയ് സലാംബനനിചയ്
പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കഭാന് ചകേഭാല്ക്കത്ത ചഎ.ചഎ.എലാം.-ചല ചപ്രഭാഫ.
സുശതീല് ഖന്നചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. അനനിമ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയ്ക്കയ് ധനകേഭാരല
പുനസലാംഘടന ഉറപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ചകേ.എലാം.പനി.എല്.  ലഭനിക്കുന്ന
ചചഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്  100  രൂപ  1 -2-2017  മുതല്  പ്രതനിദനിന  ഇന്ചസന്റെതീവയ്  നല്കേനി
വരുന.  കൂടഭാചത  കബഭാധവത്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേളുലാം  ചട്രെയനിനനിലാംഗുലാം  സലാംഘടനിപനിച
വരുന.  ചമയനിന്റെനന്സനിനഭായനി  നനിരത്തനില്നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല്  സമയലാം
പനിന്വലനിക്കുന്നതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനയ് നഷലാം സലാംഭവനിച വരുന്നതഭായനി കേണതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാത്തരലാം  റനിപയറുകേളുലാം  ചമയനിന്റെനന്സുകേളുലാം  രഭാതനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ്
നടത്തനിവരുന്നതയ്.  തന്മൂലലാം ഓഫയ് കറഭാഡയ് നനിരക്കയ് കുറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കേറന്സനി രഹനിത
ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ട്രെഭാവല് കേഭാര്ഡയ് സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സതീ  സുരക്ഷഭാ  നയത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനില് രണയ് പനിങയ്  ബസുകേള  (സതീകേളക്കുമഭാതലാം)  സര്വതീസയ്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  സമഭാനര  സര്വതീസുകേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം
കപഭാലതീസുലാം കചര്ന്നയ് സത്വഭാഡയ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതയ് ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചതുമൂലലാം
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട വരുമഭാനലാം വര്ദനിചനിട്ടുണയ്. പതനിനഭായനിരലാം രൂപയതഭാചഴെ
പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനമുള്ള  ചഷഡമ്പ്യൂളുകേള  വരുമഭാന  വര്ദനവനിനഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   വരുമഭാനലാം  കുറഞ്ഞ  റൂട്ടുകേളനില്  ബസയ്  സര്വതീസുകേള  നടകത്തണനി
വരുന്നതനിനഭാലലാം സഭാമൂഹലപ്രതനിബനതയുചട ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  യഭാതഭാ  സഇജനലലാം  നല്കുന്നതനിനഭാലലാം
വര്ഷങ്ങളഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ഇതര  സലാംസഭാന  ഗതഭാഗത
കകേഭാര്പകറഷചനക്കഭാള ഉയര്ന്ന രതീതനിയനിലള്ള വഭാഹനങ്ങളുലാം ജതീവനക്കഭാരുമഭായുള്ള
അനുപഭാതലാം  തുടര്നകപഭാകുന്നതനിനഭാലലാം  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുക്കുന്ന
വഭായ്പകേളക്കയ്  കൃതലമഭായനി  തനിരനിചടവയ്  നടകത്തണനിവരുന്നതനിനഭാലലാം  ഡതീസല്  വനിപണനി
വനിലയനില്  വഭാങ്ങനി  സര്വതീസയ്  നടകത്തണനിവരുന്നതനിനഭാലമഭാണയ്  വരവലാം  ചചലവലാം
തമ്മേനില് കേനത്ത അനരമുണഭാകുന്നതയ്.  ഇതഭാണയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ ഇന്നയ്
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന കേടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ പ്രനിസനനിയനികലയ്ക്കയ് എത്തനിചതയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല ചപന്ഷന് വനിതരണലാം

250 (1358) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപന്ഷന്  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുന്നനിചലന്ന  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ചപന്ഷന്കേഭാരുചട  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
എന്തു നടപടനിയഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ചപന്ഷന്  ബഭാധലത  സര്ക്കഭാര്
ഏചറടുക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ചപന്ഷന്  കുടനിശനികേയനിലഭാചത  നല്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. -യനിചല  ചപന്ഷന്
വനിതരണവമഭായനി  ബനചപട  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിചയ്  സുഗമമഭായനി  ചപന്ഷന്
വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  2015  ഏപ്രനില്  1  മുതല്  ചപന്ഷന്  ഫണയ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രസ്തുത ഫണനികലയ്ക്കയ് കകേഭാര്പകറഷനുലാം സര്ക്കഭാരുലാം തുലലമഭായ
വനിഹനിതലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആയതനിന്  പ്രകേഭാരലാം
ചപന്ഷന്  തുകേയുചട  പകുതനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ട്രെഷറനിയനില്  അടച  ചലഭാന്
ഹഭാജരഭാക്കുന്ന  മുറയ്ക്കയ്  ബഭാക്കനി  പകുതനി  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചകപഭാന്നനിരുന.
എന്നഭാല്  കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിമൂലലാം  2017  മഭാര്ചയ്,  ഏപ്രനില്  മഭാസങ്ങളനിചല
ചപന്ഷന്  ഫണനികലയള്ള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. -യുചട  വനിഹനിതലാം  കേചണത്തഭാന്
കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  മഭാസങ്ങളനിചല  ചപന്ഷന്  വനിതരണലാം  നടത്തഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. -ചയ പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി വനിശദ
പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന്  ചകേഭാല്ക്കത്ത  ഇന്ഡലന്  ഇന്സനിറമ്പ്യൂടയ്
ഓഫയ്  മഭാകനജുചമന്റെയ്  എന്ന  സഭാപനത്തനിചല  റനിടകയര്ഡയ്  ചപ്രഭാഫസറഭായ  ശതീ.
സുശതീല്  ഖന്നചയ  സര്ക്കഭാര്  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പുനരുദഭാരണ
റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭായനി  ആയതനിന്  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  ചചകേചക്കഭാള്ളുകമ്പഭാള
എലഭാ  മഭാസവലാം  കൃതലമഭായ  ചപന്ഷന്  വനിതരണലാം  ചചയഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നഭാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  പ്രതനിമഭാസ  ചപന്ഷന്  ബഭാധലതയുചട
പകുതനി തുകേ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യള്ള വഭായ്പയഭായനി അനുവദനിചനല്കുനണയ്.

(സനി)  കുടനിശനികേ  ഇലഭാചത  ചപന്ഷന്  ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
ചചകേചക്കഭാണ്ടുവരുന. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട സനി.എന്.ജനി. ബസ്സുകേള

251 (1359) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യ്ക്കയ്  സനി.എന്.ജനി.  ബസ്സുകേള വഭാങ്ങുന്ന പദതനി
ഏതു  ഘടത്തനിലഭാചണനലാം  പദതനിയുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങചളചനഭാചക്കയഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിക്കുള്ള  ധനലാം  കേനിഫ്ബനി.-യനില്  നനിന്നയ്  ഉറപഭാക്കഭായനിട്ടുകണഭാചയനലാം
ഇതനിനകേലാം കേനിഫയ് ബനി എന്തു തുകേ നല്കേനിചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) 2016-17-ചല ബഡ്ജറയ് പ്രസലാംഗത്തനില് എറണഭാകുളലാം കകേന്ദ്രമഭാക്കനി 1000
പുതനിയ  സനി.എന്.ജനി.  ബസുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനയ്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് വഭായ്പയഭായനി നല്കുചമന്നയ്
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  ആദലഘടമഭായനി  166
സനി.എന്.ജനി.  ബസുകേള  50  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്  മുടക്കനില്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്.  72/2017/TRANS  തതീയതനി
20-2-2017  പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബനനിച കേരടയ് കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ്
(DPR) KIIFB  മുമ്പഭാചകേ സമര്പനിചകേഴെനിഞ.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പരനിസനിതനി
സഇഹൃദ ഇനനമഭായ കേലാംപ്രസ്ഡയ് നഭാചത്വറല് ഗലഭാസനി(CNG)കലയ്ക്കയ് മഭാറുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡുകേളനില്  ഇത്തരലാം  ബസ്സുകേളുചട
ഉപകയഭാഗക്ഷമത നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2 സനി.എന്.ജനി.  ബസ്സുകേളക്കയ് പര്കചസയ്
ഓര്ഡര്  നല്കേനിയതനില്  ഒരു  ബസയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  സനി.എന്.ജനി.  ഇനനലാം
ചകേഭാചനിയനില് ലഭലമഭാണയ്.  എന്നഭാല് ഇവ വഭാഹനങ്ങളനില് നനിറയന്നതനിനഭാവശലമഭായ
Dispensing  Unit-കേള  നനിലവനില്  കകേരളത്തനില്  സഭാപനിതമഭായനിടനില.  ചകേഭാചനി
നഗരത്തനില് സനി.എന്.ജനി. ഇനനലാം വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനയ്  വനിതരണഭാവകേഭാശലാം
ലഭനിച  ചഎ.ഒ.സനി.-യുമഭായനി  നനിരവധനി  തവണ ചര്ചകേള നടത്തുകേയുലാം ചകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ആലവ  റതീജനിയണല്  വര്ക്കയ്കഷഭാപനിലലാം  കതവരയനിലലാം  സനി.എന്.ജനി.
Dispensing Unit -കേള സഭാപനിചയ് ഇനനലാം വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  സനി.എന്ജനി.  ഇനനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാചട ചകേഭാചനി
നഗരത്തനില്  പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  പ്രസ്തുത  ഇനനലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഓടനിക്കഭാവന്ന  100
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടഭാചത  മറയ്  സലങ്ങളനില്
സനി.എന്.ജനി.  ഇനനലാം  ലഭലമഭാകുന്നകതഭാചട,  തനിരുവനനപുരലാം,  ചകേഭാലലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എന്നതീ നഗരങ്ങളനില്  50  ബസ്സുകേള വതീതലാം നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുലാം
പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) നനിലവനില് കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം തുകേചയഭാനലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്
അനുവദനിചനിടനില.  പദതനിയുചട കേരടയ്  കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ്  കേനിഫ്ബനി പരനികശഭാധനിച
വരുന. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. -യുചട ടനിക്കറയ് ഇതര വരുമഭാനലാം

252(1360) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടനിക്കറയ്  ഇതര  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
വകേചക്കഭാണ്ടുവരുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ചകേഭാറനിയര് സര്വതീസയ് നടത്തുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ട്രെഭാവല്  കേഭാര്ഡയ്  സമ്പ്രദഭായലാം  തുടരുനകണഭാ;
ട്രെഭാവല്  കേഭാര്ഡയ്  സമ്പ്രദഭായലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യ്ക്കയ്  അധനികേ  വരുമഭാനലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  കസഷനുകേളനിചല  സഭാളുകേള,  കേലഭാന്റെതീന്,
കഷഭാപനിലാംഗയ്  കകേഭാലാംപകനിചല  മുറനികേള  എന്നനിവ  കലലലാം/ചടണര്  മുകഖന  വഭാടകേയ്ക്കയ്
നല്കേനിയുലാം ബസ്സുകേളനിലലാം ബസയ് കസഷനുകേളനിലലാം പരസലലാം പതനിക്കുന്നതനിനയ് ചടണര്
മുകഖന ചചലസന്സനിചയ  കേചണത്തനി നല്കേനിയതു  വഴെനിയുലാം,  കകേഭാഫതീ  ചവന്ഡനിലാംഗയ്
ചമഷതീന്,  എ.ടനി.എലാം.  എന്നനിവ  സഭാപനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  സലലാം  വഭാടകേയ്ക്കയ്
നല്കുന്നതനിലൂചടയുലാം ചകേഭാറനിയര് സര്വതീസയ് നടത്തനിയുലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്
ടനിക്കറനിതര വരുമഭാനലാം ലഭനിചവരുന.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ബസ്സുകേളനില്  ചകേഭാറനിയര്  പഭാഴല്  സര്വതീസയ്
നടത്തനിപനിനഭായനി  കലലലാം  /  ചടണര് മുകഖന ട്രെഭാകക്കഭാണ് ചചപ്രവറയ്  ലനിമനിറഡയ്  എന്ന
കേമ്പനനിക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വരുമഭാനത്തനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്
വനിഹനിതലാം ലഭനിചവരുന. ഏറവലാം കുറഞ്ഞതയ് പ്രതനിമഭാസലാം 2 ലക്ഷലാം  രൂപയഭായുലാം 

വരുമഭാനലാം 25 ലക്ഷലാം രൂപ വചര 22 %

വരുമഭാനലാം 50 ലക്ഷലാം രൂപ വചര 27 %

വരുമഭാനലാം 75 ലക്ഷലാം രൂപ വചര 32 %

വരുമഭാനലാം 1 കകേഭാടനി രൂപ വചര 35 %

വരുമഭാനലാം  1  കകേഭാടനി  രൂപയകമല്  40  %  എന്നതീ  ക്രമത്തനിലഭാണയ്

വരുമഭാന വനിഹനിതലാം ലഭലമഭായനി വരുന്നതയ്. 

(സനി)  തുടരുനണയ്.  കൂടുതല്  യഭാതക്കഭാചര  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനികലക്കയ്

ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായഭാണയ്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ട്രെഭാവല്  കേഭാര്ഡയ്  സലാംവനിധഭാനലാം

നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.  ടനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇതനികനഭാടകേലാം  ജനസത്വതീകേഭാരലത  കനടനിക്കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  1,48,40,500  രൂപ  ട്രെഭാവല്  കേഭാര്ഡുകേളുചട

വനില്പനയനിലൂചട ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് വരുമഭാനമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട കദശസഭാത്കൃത റൂട്ടുകേള 

253 (1361) ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  എത  കദശസഭാത്കൃത  റൂട്ടുകേള
നനിലവനിലണയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത റൂട്ടുകേളനിചലലഭാലാം രഭാതനികേഭാല സര്വതീസുകേള നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  റൂട്ടുകേളനില്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്  സമയപരനിധനി  നനിലവനിലകണഭാ;
എങനില് എത;

(ഡനി) ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേള നടത്തുന്ന ബസുകേള ഏ.സനി. ബസുകേളഭാക്കുവഭാനുലാം നല
നനിലവഭാരമുള്ളതഭാക്കുവഭാനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരളത്തനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  201  കദശസഭാത്കൃത റൂട്ടുകേള
നനിലവനിലണയ്.  കൂടഭാചത സൂപര് കഭാസയ് സര്വതീസുകേള നടത്തുന്നതനിനുള്ള അവകേഭാശലാം
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് മഭാതമഭാണയ്. 

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി) സമയപരനിധനിയനില.

(ഡനി)  അനര്  സലാംസഭാന  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേള  നടത്തുന്ന  ബഭാലാംഗ്ലൂര്,
ചചമസൂര്,  ചകേഭാല്ലൂര്,  മണനിപഭാല്,  കകേഭായമ്പത്തൂര്  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനികലയള്ള
ബസ്സുകേളുലാം  തനിരുവനനപുരലാം-കേണ്ണൂര്  റൂടനില്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  ബസ്സുലാം,  മളടനി
ആകനില്,  സഭാനനിയ,  കവഭാളകവഭാ  തുടങ്ങനിയ  ആഡലാംബര  ബസ്സുകേളുപകയഭാഗനിചഭാണയ്
സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതയ്.  കൂടഭാചത ജന്റലാം എ.സനി.  ബസ്സുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ്  അനര്
ജനിലഭാ  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേളുലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  നടത്തുനണയ്.  കൂടുതല്
ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേള സൂപര് എകയ്പ്രസയ്,  സൂപര് ഡതീലകയ് എന്നതീ ഉയര്ന്ന കഭാസയ്
സര്വതീസുകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  വളചര കുറഞ്ഞ സമയത്തനിനുളളനില്  (കസഭാപ്പുകേള
കുറചയ്)  ലക്ഷലസഭാനത്തയ് എത്തുലാംവനിധലാം  'മനിന്നല്'  സര്വതീസുകേള തുടങ്ങുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ടയര് റതീകട്രെഡനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗത്തനിചല ജതീവനക്കഭാര്

254 (1362) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ടയര് റതീകട്രെഡനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനില് കജഭാലനി
ചചയവരുന്ന ജതീവനക്കഭാര് സമര്പനിച 1228354/2017/Min(Tran) നനികവദനത്തനിചന്റെ
നനിലവനിചല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയവമഭായനി  ബനചപടയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ചതീഫയ്
ഓഫതീസനില്നനിനലാം  439/സനി.എലാം.ഡനി.  ഫയലനികനല് ഗവണ്ചമന്റെനികലക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  പരഭാതനിയനില്  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്
എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കമല്പടനി നനികവദനത്തനിചല അസനിര ടയര് റതീകട്രെഡനിലാംഗയ് ജതീവനക്കഭാചര
സനിരചപടുത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിച  ആവശലലാം  പരനിഗണനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്നതല.
നനിലവനില് ടയര് റതീകട്രെഡനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗത്തനിചല നനിയമനലാം പനി.എസയ്.സനി.  മുഖഭാനരകമ
നടത്തഭാവൂ എന്നയ് 2012-ല് ഉഭയകേക്ഷനി കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം  പരഭാതനി  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. -യനില് സ്മഭാര്ടയ് കേഭാര്ഡയ് സലാംവനിധഭാനലാം 

255 (1363) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് സ്മഭാര്ടയ്  കേഭാര്ഡയ്  സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില്
വന്നനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിചന്റെ വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; എന്നയ് മുതലഭാണയ് ഇവ
പ്രബലലത്തനിലഭായനിത്തുടങ്ങനിയതയ്;

(ബനി) ഈ കേഭാര്ഡനിചന്റെ ആദലഘടത്തനിൽ ലഭനിക്കുന്ന തുകേ ചകേഭാണയ് ചകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി.-യുചട എചനലഭാലാം സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലതകേള തതീര്ക്കഭാനഭാകുചമന്നഭാണയ്
കേരുതുന്നതയ്;

(സനി)  സനിരമഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസനില് യഭാത ചചയ്യുന്നവര് ഈ
കേഭാര്ഡുകേചളടുക്കുകേയഭാചണങനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനത്തനില്
വന് ഇടനിവയ് ഉണഭാകുചമന്നയ് കേരുതുനകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് സ്മഭാര്ടയ് കേഭാര്ഡയ് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില്
വന്നനിടനില.  എന്നഭാല്  24-1-2017  മുതല് ട്രെഭാവല് കേഭാര്ഡയ് സലാംവനിധഭാനലാം ചകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  നഭാലതരലാം  ട്രെഭാവല്  കേഭാര്ഡുകേള  നനിലവനിലണയ്.
നഭാളനിതുവചര  10234  കേഭാര്ഡുകേള  വനിറതുവഴെനി  1,44,87,500  രൂപ  വരുമഭാനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലതകേള തതീര്ക്കത്തക്ക
തരത്തനില് വരുമഭാനലാം ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി)  കൂടുതല് യഭാതക്കഭാചര ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനികലയ്ക്കയ് ആകേര്ഷനിക്കഭാന്
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  പ്രതനിമഭാസ ട്രെഭാവല് കേഭാര്ഡയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.
ഇതുവഴെനി വരുമഭാനത്തനില് വലനിയ ഇടനിവയ് ഉണഭാകുചമന്നയ് കേരുതുന്നനില. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ലതീവയ് സറണര് 

256 (1364) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ലതീവയ്  സറണര്
ചചയഭാന് വലവസയുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശതീ.  ആന്റെണനി ചഭാകക്കഭാചയ സനി.എലാം.ഡനി.  ആയനി നനിയമനിചതയ്  സനിര
നനിയമന വലവസയനിലഭായനിരുകന്നഭാ;  ഇചലങനില്  നനിയമന വലവസകേളുചട  കകേഭാപനി
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനിയഭാനയ്  ലതീവയ്  സറണര് അനുവദനിചയ്  പണലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏതയ്
വലവസ  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  നല്കേനിയചതനലാം,  നല്കേഭാന്  തതീരുമഭാനചമടുത്തതയ്  ആരഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ടനിയഭാന്  എത  കേഭാലലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  കജഭാലനി  ചചയ;
പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  ശമ്പളലാം,  ടനി.എ.,  ഡനി.എ,  ചമഡനിക്കല്  റതീഇലാംകബഴയ്ചമന്റെയ്
എന്നതീ  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  എന്തു  തുകേ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  അക്കഇണനില്
നനിനലാം വകേപറനിയനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭായ കേണക്കയ് നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഉണയ്.  കസവന-കവതന  കേരഭാര്  2012-ചല  ഖണ്ഡനികേ  37  പ്രകേഭാരലാം
സര്വതീസയ്  അവസഭാനത്തനിചല  ആര്ജനിതഭാവധനി  മഭാതലാം  സറണര്  അനുവദനിക്കഭാന്
വലവസയുണയ്.

(ബനി)  ശതീ.  ആന്റെണനി ചഭാകക്കഭാചയ സനി.എലാം.ഡനി.  ആയനി നനിയമനിചതയ്  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്.  നനിയമന വലവസകേള അടങ്ങുന്ന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിചന്റെ
പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  ശതീ.  ആന്റെണനി ചഭാകക്കഭായ്ക്കയ്  ചടര്മനിനല് ലതീവയ്  സറണറഭായനി  2,89,391
രൂപ അനുവദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ചകേ.എസയ്.ആര്. -ചല അനുബനലാം VIII, ഖണ്ഡനികേ
3  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ടനിയഭാനയ്  ചടര്മനിനല്  ലതീവയ്  സറണര്  അനുവദനിചതയ്.  നനിലവനിചല
സനി.എലാം.ഡനി.-യഭാണയ് ആയതയ് അനുവദനിചതയ്.

(ഡനി) 26 -5-2014 മുതല് 6-10-2016 വചര

ആചകേ ശമ്പള ലാം - 53,04,290 രൂപ 

റനി.എ.,    ഡനി.എ. - 2,55,348 രൂപ

ചമഡനിക്കല് റതീഇലാംകബഴയ്ചമന്റെയ് - 2,65,332 രൂപ

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് കജഭാലനിയുള്ള സത്വകേഭാരല ബസ്സുടമകേള

257 (1365) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാര്  വരുമഭാനമുണഭാക്കുന്ന  മറയ്  കജഭാലനികേളനില്
ഏര്ചപടുന്നതയ് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ നനിലവനിലള്ള ചടങ്ങളക്കയ് വനിരുദമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ചനില  സത്വകേഭാരല  ബസ്സുടമകേള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ജതീവന
ക്കഭാരഭാചണന്ന റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സത്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളക്കയ്  സഹഭായകേമഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി  ബസ്സുകേളുചട
സമയലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  പനിന്നനില്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  കജഭാലനി  ചചയുന്ന
ബസ്സുടമകേളഭാചണന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  അചത.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  കജഭാലനി  ചചയ്യുന്ന  ബസ്സുടമകേളുചട
വനിവരങ്ങള യൂണനിറ്റുകേളനില് നനിനലാം കശഖരനിചയ് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല ഒഴെനിവകേള

258 (1366) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി.-യനിചല  ഒഴെനിവകേള  സലാംബനനിചയ്  വലക്തത
ഇലഭാത്തതനിനഭാല് ചകേ.പനി.എസയ്.സനി -യനില് നനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചവര്ക്കയ്
നനിയമനലാം നല്കേഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനിചലന്ന ആകക്ഷപങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) 2016 ഡനിസലാംബറനിനുകശഷലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി.-ക്കയ് എത നനിയമന
ശനിപഭാര്ശകേള  ലഭനിചനിട്ടുണയ്;  ഇതനില്  എത  എണ്ണത്തനിനയ്  നനിയമനലാം  നല്കേനി;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.പനി.എസയ്.സനി.-യനില്നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന്ന
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് യഥഭാസമയലാം നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി./ചകേ.യു.ആര്.റനി.സനി.-യനിചല  നനിയമനങ്ങളക്കയ്
നനിലവനില് എചനങനിലലാം നനികരഭാധനകമഭാ/തടസങ്ങകളഭാ ഉകണഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)   ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2016  ഡനിസലാംബറനിനയ്  കശഷലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി.-യനില് കേണകര്
തസനികേയനില്  4051  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശകേള  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  ആര്ക്കുലാം  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിടനില. മറയ് തസനികേകേളനില് ഒനലാംതചന്ന നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്ന  തയഭാറഭാക്കുന്ന  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി -യുചട
പുനരുദഭാരണ റനികപഭാര്ടനിനയ്  വനികധയമഭായനി  നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനയ്  കമല്നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നയുചട റനികപഭാര്ടനിനയ് വനികധയമഭായനി ആവശലമഭായ
ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാരുചട വഭായ്പഭാ വനിഹനിതലാം

259 (1367) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളത്തനില്നനിനലാം പനിടനിക്കുന്ന
വഭായ്പഭാ  വനിഹനിതലാം  ധനകേഭാരല  സഭാപനത്തനില്  അടക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ജപനി  കനഭാടതീസുകേള  അയചതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സത്വതീകേരനിച നടപടനിചയചനന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭായ്പഭാവനിഹനിതലാം തനിരനിചടക്കഭാതനിരുന്നതനിനയ്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ വലക്തനി
കേളചക്കതനിചര നനിയമ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  ജപനി  നടപടനികേളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്  കേനിടനിയ  ജതീവനക്കഭാര്
അകപക്ഷ നല്കേനിയതനുസരനിചയ് അവരുചട റനിക്കവറനി തുകേകേള അതഭാതയ് ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനികലയ്ക്കയ് ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളത്തനില്നനിനലാം 2015
ആഗസയ്  മഭാസലാം മുതല്  2017  ചഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം  വചര റനിക്കവറനി  ചചയ്ത തുകേയുലാം
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(കനഭാണ് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെല് റനിക്കവറനി തുകേ) എല്.ചഎ.സനി.-യനികലയ്ക്കയ് ഒടുക്കുന്നതനിനഭായനി 2016
ചസപ്റലാംബര് മഭാസലാം മുതല് 2017 ചഫബ്രുവരനി മഭാസലാം വചര റനിക്കവറനി ചചയ്ത തുകേയുലാം
ഉളചപചട  ആചകേ  22.26  കകേഭാടനി  രൂപ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിമൂലലാം  അതതയ്
ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില് ഒടുക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില. ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളത്തനില്
നനിനലാം  റനിക്കവറനി  ചചയ്ത  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസചത്ത  റനിക്കവറനി  തുകേ  ചകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി. ഒടുക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വഭായ്പഭാ  വനിഹനിതലാം  തനിരനിചടനിയ്ക്കഭാതനിരുന്നതനില്  ഉത്തരവഭാദനികേള  ഏചതങനിലലാം
വലക്തനികേളല.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  -യനിചല  കേടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയഭായനിരുന
കേഭാരണലാം.  ആയതനിനഭാല് വലക്തനികേളചക്കതനിചര നനിയമ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേ
എന്നതയ് അപ്രസക്തമഭാണയ്. 

ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യനില് നനിനലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് അനുവദനിച
വഭായ്പകേള

260 (1368) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനിയനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യ്ക്കയ് ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യനില്
നനിനലാം ഇതുവചര എത കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;  ഇതനില് എത തുകേ
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  തനിരനിചടചനിട്ടുണയ്;  ബഭാക്കനി  തനിരനിചടയവഭാനുളള  തുകേ
എതയഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  വഭായ്പയഭായനി  എടുക്കുന്ന  തുകേ
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ചചലവഴെനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് എചനങനിലലാം പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ചകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.
നഭാളനിതുവചര  4414.04  കകേഭാടനി  രൂപ വഭായ്പയഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് ഈ
വഭായ്പകേളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  ഗഭാരന്റെനി  ഇല.  കമല്  വഭായ്പയനില്  1300  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഭാങ്കുകേളുചട
കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനില്നനിനലാം  വഭായ്പചയടുത്തയ്  31-12-2015-ല് തനിരനിചടചതുളചപചട
3654.64  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  തനിരനിചടചനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  ഇതു  സലാംബനനിച
ചകേ.റനി. ഡനി.എഫയ്.സനി.-യുചട  കേണക്കുമഭായനി  വലതലഭാസമുള്ളതനിനഭാല്  ടനി  വനിഷയലാം
പരനിഹരനിചതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ കൃതലമഭായ കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ബനി)  ചകേ.റനി. ഡനി.എഫയ്.സനി.-യനില്നനിനലാം  വഭായ്പയഭായനി  എടുക്കുന്ന  തുകേ
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവകേള നനിറകവറ്റുവഭാനഭാണയ്  ചചലവഴെനിക്കുന്നതയ്.
ആയതയ് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിടനില.
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ചതഭാടുപുഴെ-കകേഭാതമലാംഗലലാം സര്വതീസയ് 

261 (1369) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചതഭാടുപുഴെ ഡനികപഭായനില്നനിനലാം വപകങ്ങഭാട്ടൂര്-വഭാക്കത്തനിപഭാറ-ഈടനിപഭാറ
വഴെനി കകേഭാതമലാംഗലകത്തക്കയ് നടത്തനിവന്നനിരുന്ന സര്വതീസയ് ഇകപഭാള നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുള്ള
വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില്, നനിരവധനി ഉളപ്രകദശങ്ങളനിചല നൂറയ് കേണക്കനിനയ് യഭാതക്കഭാര്ക്കയ്
ഉപകേഭാരപ്രദമഭായനിരുന്ന പ്രസസ്തുത സര്വതീസയ് അടനിയനരമഭായനി പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡനിചന്റെ  കശഭാചലഭാവസമൂലമഭാണയ്  സര്വതീസയ്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിരുന്നതയ്
എന്നതനിനഭാല്,  പ്രസ്തുത  കറഭാ  ഡനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
സഭാഹചരലത്തനില്  സര്വതീസയ്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കവചറ  എചനങനിലലാം  തടസങ്ങളുകണഭാ
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)   ചതഭാടുപുഴെ  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  ചചപകങ്ങഭാട്ടൂര്-വഭാക്കത്തനിപഭാറ-
ഇഇടനിപഭാറ  വഴെനി  കകേഭാതമലാംഗലകത്തയ്ക്കയ്  നടത്തനിവന്നനിരുന്ന  സര്വതീസയ്  കറഭാഡനിചന്റെ
കശഭാചനതീയഭാവസ കേഭാരണമല,  വരുമഭാനക്കുറവയ് കേഭാരണമഭാണയ് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതയ്.
നഷത്തനിലള്ള  സര്വതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചയ്  സര്വതീസയ്  പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ശമനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സമഭാനര വഭാഹന സര്വതീസയ് 

262 (1370) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി  ജതീവനക്കഭാരുകടയുലാം  ബന്ധുക്കളുകടയുലാം  ഉടമസതയനില്
സമഭാനര വഭാഹനങ്ങള സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സമഭാനര  വഭാഹന  സര്വതീസയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യ്ക്കയ്  പ്രതനിദനിനലാം
എത രൂപ നഷമുണഭാക്കുനചണന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സമഭാനര വഭാഹന സര്വതീസയ് നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പ്രതനിദനിന നഷലാം സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില് കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  കപഭാലതീസയ്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

സുശതീല്ഖന്ന റനികപഭാര്ട്ടുലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരുചട പനിരനിചവനിടലലാം

263 (1371) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  നവതീകേരണവമഭായനി  ബനചപട  കഡഭാ.
സുശതീല് ഖന്നയുചട  റനികപഭാര്ടയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിചല  കേചണത്തല്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുലാം  ബസ്സുകേളുലാം തമ്മേനിലള്ള അനുപഭാതലാം കദശതീയ ശരഭാശരനിയനികലക്കയ്
മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാചര പനിരനിചവനിടഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  തതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നതനിനു  മുന്പയ്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാരുമഭായനി ചര്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  നവതീകേരണവമഭായനി  ബനചപടയ്  ചപ്രഭാഫസര്
സുശതീല്  ഖന്ന  റനികപഭാര്ടയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ചചയ്യുന്നതനിനയ്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല  അലാംഗതീകൃത,  രജനികസര്ഡയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനഭാ
കനതഭാക്കളുമഭായനി  1-4-2017-ല് ബഹു.  മുഖലമനനി അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ കചമ്പറനില്വചയ്
ചര്ചഭാകയഭാഗലാം വനിളനിചകചര്ത്തനിരുന.  ടനി  കയഭാഗത്തനില് ബഹു.  മുഖലമനനി ചപ്രഭാഫ.
സുശതീല്  ഖന്നയുചട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചട  പ്രസക്ത  ഭഭാഗങ്ങള  അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം
ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുചട  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭായുകേയുലാം  ചചയ.
ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ചതഭാഴെനിലഭാളനി സലാംഘടനഭാ കനതഭാക്കള ശനിപഭാര്ശകേകളഭാടയ്
ചപഭാതുകവ  അനുകൂലമഭായനി  പ്രതനികേരനിച.  സഭാഫയ്  പഭാകറണ്  പരനിഷ്കരണലാം,  കബഭാഡനി
ബനില്ഡനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം,  കജഭാലനി  ഭഭാരത്തനിലണഭാകുന്ന വര്ദനവയ്
എന്നനിവയനില് ജതീവനക്കഭാരുചട ആശങകേള പരനിഹരനിചചകേഭാണയ് ശനിപഭാര്ശകേള പൂര്ണ്ണമഭായനി
ലഭലമഭാക്കനി  തുടര്  ചര്ചകേളക്കുകശഷലാം  നടപനിലഭാക്കണചമനലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. -ചയ
രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുമഭായനി  സലാംതൃപമഭായ  കസവന -കവതന  കേരഭാറനിനു
വനികധയമഭായനി  സഹകേരനിക്കുചമനലാം  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേള  കയഭാഗത്തനില്
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാചര  പനിരനിചവനിടുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 
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കേഭായലാംകുളലാം ബസയ് കസഷചന്റെ കേഭാലപഴെക്കലാം 

264 (1372) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയപഭാതയുചട സമതീപത്തയ് സനിതനി ചചയ്യുന്ന കേഭായലാംകുളലാം ചകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  കസഷന്  ചകേടനിടവലാം  ചുറ്റു  മതനിലകേളുലാം  കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല്
ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലഭാചണനലാം,  ആവശലമഭായ സല സഇകേരലലാം ഇലഭാത്തതയ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
യഭാതക്കഭാര്ക്കുലാം ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന എനമുള്ള വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് കേഭായലാംകുളത്തയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട കപരനിലള്ള അഞര ഏക്കര്
സലത്തയ് ബസയ് ചടര്മനിനല് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി  ചമചചപടുകമ്പഭാള
സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയ കശഷലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

സത്വകേഭാരല ബസ്സുകേളക്കുകവണനി കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിച നല്കേല് 

265 (1373) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  വര്ക്കയ്കഷഭാപ്പുകേളനില്  സത്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളക്കു
കവണനി കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിച നല്കുന്നതു സലാംബനനിച നനിലപഭാടയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലഭാഭകേരചമങനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്,  ശതീ  ചനിത്തനിര  തനിരുനഭാള
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജയ്, കകേരളഭാ കസറയ് ഫനിലനിലാം ഡവലപ്ചമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന്,
മത്സലചഫഡയ്  എന്നതീ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
എന്നഭാല് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇതുവചര സത്വകേഭാരല സഭാപനങ്ങളകക്കഭാ വലക്തനികേളകക്കഭാ
ബസയ് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിച നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി)  സത്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളക്കുകവണനി കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേനിച നല്കുന്ന കേഭാരലലാം
നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

സത്വകേഭാരല ബസ്സുകേളക്കയ് ചപര്മനിറയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിചല മഭാനദണ്ഡലാം

266 (1374) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സത്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളക്കയ്  പുതുതഭായനി  ചപര്മനിറയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിചല
മഭാനദണ്ഡലാം എനഭാചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ആവശലത്തനിലലാം കൂടുതല് ചപര്മനിറയ് അനുവദനിക്കുന്നതുചകേഭാണയ് സത്വകേഭാരല
ബസ്സുകേളുചട  മത്സരകയഭാടലാം  വര്ദനിചയ്  അപകേടങ്ങള  ചപരുകുന്നതയ്  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സത്വകേഭാരല ബസ്സുകേളക്കയ് പുതുതഭായനി ചപര്മനിറയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് മുന്പയ്
പ്രസസ്തുത റൂടനില് സര്വതീസയ് ആവശലമഭാകണഭാചയനലാം സുഗമമഭായനി യഭാതയ്ക്കയ് കറഭാഡനിനയ്
ആവശലമഭായ  സഇകേരലമുകണഭാചയനലാം  ബസയ്  ഓടനിക്കുവഭാന്  പരലഭാപമഭായ  വടലാം  ഗലഭാപയ്
ഉകണഭാചയനലാം പരനികശഭാധന നടത്തനി ചപര്മനിറയ് അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിലവനില്  എകപഭാള  കവണചമങനിലലാം  ചപര്മനിറനിനയ്  അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
അകപക്ഷയനില്  ആവശലമഭായ  അകനത്വഷണലാം  നടത്തനി  അതതയ്  റതീജനിയണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്
അകതഭാറനിറനികേള  ചപര്മനിറയ്  അനുവദനിക്കുന.  സമയ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  ഇവയ്ക്കയ്
ചചടമനിലാംഗയ് നല്കുന.

(ബനി)  സത്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളുചട  എണ്ണലാം  നനിജചപടുത്തുന്നതനിനയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ
ബുദനിമുട്ടുകേളുണയ്.  ഒകര  റൂടനില്  ചചറനിയ  സമയ  വലതലഭാസമുളളനിടത്തയ്  മത്സരകയഭാടലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  നനിയമലലാംഘകേര്ചക്കതനിചരയുള്ള  കേര്ശന  നടപടനികേളനിലൂചട
ഇത്തരത്തനിലണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  മത്സരകയഭാടലാം
ശദയനില്ചപടഭാല് നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

(സനി)  നനിലവനില്  ഇഇ  കേഭാരലങ്ങചളലഭാലാം  പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷമഭാണയ്  ചപര്മനിറയ്
നല്കുന്നതയ്.  നനിലവനിലള്ള  മറ്റു  ബസ്സുടമകേകളയുലാം  ഉളചപടുത്തനി  കയഭാഗലാം  നടത്തനിയ
കശഷമഭാണയ് സഭാധഭാരണയഭായനി സമയലാം അനുവദനിക്കഭാറുള്ളതയ്. 

പതനിനഞയ് വര്ഷത്തനിലധനികേലാം പഴെക്കമുള്ള ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള

267 (1375) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  15  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം
പഴെക്കമുള്ള എത ബസ്സുകേള ഉചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ബസ്സുകേളുചട  സര്വതീസയ്  നനിര്ത്തനിവയകമ്പഭാള  സര്വതീസനിലണഭാകുന്ന
കുറവയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എചനലഭാചമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യകവണനി  കൂടുതല്  ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) 15 വര്ഷത്തനിലധനികേലാം പഴെക്കമുള്ള ബസ്സുകേള ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. കസജയ്

കേഭാരനികയജഭായനി സര്വതീസയ് നടത്തുന്നനില. എന്നഭാല് 15 വര്ഷത്തനിനുകമല് പഴെക്കമുള്ള

ഒരു  ഡബനിള  ചഡക്കര്  ബസയ്  കകേഭാണ്ട്രെഭാകയ്  കേഭാരനികയജഭായനി  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  മറയ്

വനികനഭാദയഭാതക്കഭാര്ക്കുമഭായനി  നഗരത്തനിചല  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ബനചപടുത്തനി

വഭാടകേയ്ക്കയ് സര്വതീസയ് നടത്തനിവരുന.

(സനി)  കകേരള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ 2016-17  ബഡ്ജറനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട

1000  പുതനിയ സനി.എന്.ജനി.  ബസ്സുകേള ഇറക്കുന്നതനിനയ്  300  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ

നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നനിനലാം  വഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുചമന്നയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

ആദലവര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  വകേയനിരുത്തുന്നതയ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  കേരടയ്

കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ് കേനിഫ്ബനി മുമ്പഭാചകേ സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

കചര്ത്തല -മണത്തനി കദശതീയ പഭാതയനിചല അപകേടങ്ങള

268 (1376) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയപഭാത 47-ല് കചര്ത്തല-മണത്തനി സുരക്ഷഭാപഭാതയനില് നനിരനരമുണഭാകുന്ന

അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വകേചക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കചര്ത്തല-മണത്തനി കദശതീയ പഭാതയനില് മതീഡതീയനുകേളനില് സനിക്കറുകേളുലാം

ഫ്ലനിക്കറുകേളുലാം  പതനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  പഭാലങ്ങള  ഉളചപചടയുള്ള

സലങ്ങളനില് കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   കചര്ത്തല -മണത്തനി  കദശതീയ  പഭാതയനില്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്

കകേരളഭാ കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുചട സഹഭായകത്തഭാചട ചചസന് കബഭാര്ഡുകേളുലാം

അമനിത  കവഗതയുലാം  ചുവപയ്  സനിഗല്  ലലാംഘനവലാം  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള  റഡഭാര്

നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കചര്ത്തല-മണത്തനി കദശതീയ പഭാതയനില് അമനിത കവഗത കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള

കേലഭാമറകേളുലാം  ചുവപയ്  സനിഗല്  ലലാംഘനലാം  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള  39  കേലഭാമറകേളുലാം

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  മതീഡനിയനുകേളനില്  സനിക്കറുകേളുലാം  മറ്റുലാം

സഭാപനിക്കുന്നതയ് അതഭാതയ് ചചഹകവ അകതഭാറനിറനികേളഭാണയ്. 
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ചപഭാതുഗതഭാഗത നനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

269 (1377) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതുഗതഭാഗത നനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് വകുപ്പുതല നടപടനിയ്ക്കയ്
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് അവ എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കദശതീയ നനിലവഭാരലാം വകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ശദ കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുന്ന
കമഖലകേള ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  സലാംസഭാന ജലഗതഭാഗത വകുപയ് കകേരളത്തനില്  ആലപ്പുഴെ, ചകേഭാലലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  6  ജനിലകേളനിലഭായനി  14
കസഷന് ആഫതീസുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  51  ചഷഡമ്പ്യൂളുകേള നനിലവനില് നടത്തനിവരുന.
സര്വതീസയ് നടത്തുന്ന കബഭാട്ടുകേളുചട നവതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ റനിപയര്,  കൂടുതല്
ആകേര്ഷകേമഭായ ടൂറനിസയ് സര്വതീസുകേള, സുരക്ഷനിതമഭായ യഭാത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ആധുനനികേ സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം,  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം
എന്നതീ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കേഭാലപഴെക്കലാം  ചചന്ന  പരമ്പരഭാഗത  തടനി
കബഭാട്ടുകേള കേഭാലക്രകമണ പനിന്വലനിചയ് ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള സതീല്/  ചചഫബര്
കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി വകുപയ് പുനര്വനിനലസനിചവരുന. കുസഭാറയ്,  തുറമുഖ വകുപയ് എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല
സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധരുചട കനതൃതത്വത്തനില് നനിര്മ്മേനിച വഭാങ്ങനിയ 45 സതീല്/ചചഫബര്
കബഭാട്ടുകേള  സര്വതീസനില്  ഉളചപടുത്തനി  നനിലവനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  സര്വതീസയ്
നടത്തനിവരുന.  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേളകൂടനി  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  സതീ-കുടനഭാടയ്,
ആലപ്പുഴെ-ചകേഭാലലാം,  ചകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ  എന്നനിങ്ങചന  മൂന്നയ്  പഭാസഞര്  കേലാം  ടൂറനിസയ്
സര്വതീസുകേള നനിലവനില് വനിജയകേരമഭായനി നടത്തനിവരുന. ഇതനിനുപുറകമ പുതുതഭായനി
ചചവക്കലാം-എറണഭാകുളലാം റൂടനിലലാം കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം റൂടനിലലാം 120 കേപഭാസനിറനിയുചട രണയ്
ടൂറനിസയ്  കബഭാട്ടുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ചചവറനില -
കേഭാക്കനഭാടയ്,  എറണഭാകുളലാം-വരഭാപ്പുഴെ,  പറശനിനനിക്കടവയ് എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലാം പുതുതഭായനി
സര്വതീസുകേള നടത്തനിവരുന.  പുതുതഭായനി  6  പഭാസഞര് കേലാം ചവഹനിക്കനിള കേഭാരലര്
കബഭാട്ടുകേള  സര്വതീസനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചമചചപട  കസവനലാം  ജനങ്ങളക്കയ്  നല്കുനണയ്.
കകേരള  ഇന്ലഭാന്റെയ്  ചവസല്  റൂള  2010  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  എലഭാ  സുരക്ഷഭാ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  പഭാലനിച  കബഭാട്ടുകേളനില്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  സുരക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പഭാസഞര്
കേപഭാസനിറനിക്കയ് തുലലമഭായനി ചചലഫയ് ജഭാക്കറ്റുകേള കബഭാട്ടുകേളനില് സജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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ചപഭാതുഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ചകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി.  ഒകടചറ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചവരുനണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ എന്നതുകൂടനി  ലക്ഷലമനിടഭാണയ്  കകേരളത്തനിചല ഫഭാസയ്
പഭാസഞര് മുതല് മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള 241 സര്വതീസുകേള നടത്തുന്നതനിനുള്ള അവകേഭാശലാം
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് മഭാതമഭായനി നനിജചപടുത്തനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിന്
പ്രകേഭാരലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇതനിനകേലാം  208  സത്വകേഭാരല സൂപര് കഭാസയ് റൂട്ടുകേള
ഏചറടുത്തയ്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  അകതഭാചടഭാപലാം  അനര്  സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനിചല
യഭാതഭാകകശലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാനവമഭായനി 12,294 കേനി.മതീ.
ദൂരലാം കേര്ണ്ണഭാടകേയനില് അധനികേമഭായനി സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതനിനയ് ധഭാരണഭാപതത്തനില്
ഒപ്പുവചനിട്ടുണയ്.  തമനിഴെയ് നഭാടുമഭായുള്ള പുതനിയ അനര് സലാംസഭാന കേരഭാറനിചന്റെ ചര്ചകേള
അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്. അതയ് യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി തമനിഴെയ് നഭാടനികലക്കുലാം
കൂടുതല് സര്വതീസുകേള ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം. കൂടുതല്
യഭാതക്കഭാചര  ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എന്നതയ്  ലക്ഷലമനിടയ്  ഓണ്ചചലന്  റനിസര്കവഷന്
സലാംവനിധഭാനലാം നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം കൂടുതല് സര്വതീസുകേളനികലയ്ക്കയ് വലഭാപനിപനിക്കുകേയുമുണഭായനിട്ടുണയ്.
ബസ്സുകേളുചട  കുറവമൂലലാം  ഇടക്കഭാലത്തയ്  മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന  പുതനിയ  റൂട്ടുകേളനികലയള്ള
ചചയനിന്  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞ.
ചകേഭാടഭാരക്കര-പഭാരനിപളളനി,  കചര്ത്തല-കുമ്പളങ്ങനി-എറണഭാകുളലാം,  ചകേഭാലലാം-ചചങ്ങന്നൂര്,
മഭാനനവഭാടനി-സുല്ത്തഭാന്ബകത്തരനി  എന്നതീ  റൂട്ടുകേളനില്  ചചയനിന്  സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  വനിപുലതീകേരണലാം  ലക്ഷലമനിടയ്  എറണഭാകുളത്തുനനിനലാം
പുതുകചരനിയനികലക്കുലാം  തനിരുപതനിയനികലക്കുലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടുനനിനലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് -
മലാംഗലഭാപുരലാം-ഉഡുപനി-കഗഭാവ-കേഭാര്വഭാര്-പൂചന  വഴെനി  മുലാംചചബക്കുലാം,  പുറചമ  എറണഭാകുളത്തയ്
നനിനലാം  ചചചചന്നക്കുലാം  മളടനി  ആകനില്  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  ജന്റലാം  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  ഇനനി  ലഭനിക്കഭാനുള്ള
117  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന.
ചകേഭാചനിയനിചല ചപഭാതുഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിചയ് ഒരു കുടക്കതീഴെനില്
ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ചകേ.എലാം.ആര്.എല്. നടത്തനിവരുന. ഇതുമഭായനി
ബനചപട നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  ഇഇ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  ഒറ  ടനിക്കറ്റുലാം  ഏകേതീകൃത
സമയഭാവലനിയുലാം  പഭാലനിക്കുന്ന വനിവനിധ ചപഭാതുയഭാത വഭാഹനങ്ങളുചട ശലാംഖലയഭാണയ്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഇതുകൂടഭാചത  ചമകട്രെഭാ  ചറയനില്  പദതനി  കേമ്മേതീഷന്
ചചയ്യുന്നകതഭാചടഭാപലാംതചന്ന ബസയ്  റൂട്ടുകേളുചട  യുക്തനിസഹമഭായ ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലലാം
ബഹുമുഖവലാം  സമഗവലാം  ചമകട്രെഭായുചട  അകത  യഭാതഭാനുഭവകത്തഭാടുകൂടനിയ  കറഭാഡയ്
ജലഗതഭാഗത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനുലാം ശമലാം നടനവരുന.
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ഓണ്ചചലന് ടനിക്കറയ് റനിസര്കവഷനുലാം ചമകട്രെഭാ സര്വതീസുലാം 

270 (1378) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേളനില് ഓണ്വലന് ടനിക്കറയ് റനിസര്കവഷന്
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാ; ഇചലങനില് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട ആഭനിമുഖലത്തനില് ഏചതങനിലലാം ജനിലയനില്
ചമകട്രെഭാ സര്വതീസയ് നടത്തുനകണഭാ; ഇത്തരലാം സര്വതീസുകേളുചട സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട 320 ബസ്സുകേളനിലലാം ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. -യുചട
62 ബസ്സുകേളനിലലാം ഓണ്ചചലന് ടനിക്കറയ് റനിസര്കവഷന് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണയ്. 

(ബനി) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ചമകട്രെഭാ സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിടനില. എന്നഭാല്
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനില്  സനിറനി  സര്വതീസുകേള  നടത്തനിവരുനണയ്.
ചകേഭാചനിയനില് പുതനിയ ചമകട്രെഭാ  ചറയനില് പദതനി വലഭാപകേമഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  ചമകട്രെഭാ
ചറയനില്  ഫതീഡര്  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതു  സലാംബനനിചള്ള  ചര്ചകേള
നടനവരുന.

ടനിക്കറയ്  എടുക്കഭാത്ത യഭാതക്കഭാരനില്നനിന്നയ് പനിഴെ ഇഇടഭാക്കല് 

271 (1379) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ടനിക്കറയ്  എടുക്കഭാത്ത  യഭാതക്കഭാരനില്നനിന്നയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പനിഴെ
ഈടഭാക്കുനകണഭാ;  ഇപ്രകേഭാരലാം  യഭാതക്കഭാരനില്നനിനലാം  പനിഴെയഭായനി  എത തുകേ  2016-ല്
ഈടഭാക്കനിചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ഉണയ്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചല  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായ  കേണക്കു
പ്രകേഭാരലാം 83,000 രൂപ പനിഴെയഭായനി ഇഇടഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

പുതുക്കനിയ രതീതനിയനിലള്ള ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് ചചലസന്സയ് ചടസയ്

272 (1380) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പുതനിയ  തരത്തനില്  വഡ്രെെവനിങയ്  വലസന്സയ്  ചടസയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വളചര  കേര്ശനമഭായ  രതീതനിയനില്,  അര്ഹതചപടവര്ക്കയ്  മഭാതലാം  വലസന്സയ്
ചകേഭാടുക്കുവഭാന് പറ്റുന്ന തരത്തനില്  പുതനിയ വഡ്രെെവനിങയ്  വലസന്സയ്  ചടസയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
നടപടനി സത്വതീകേരനിയകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പുതനിയ തരത്തനില് ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  ചടസയ് നടപനിലഭാക്കഭാന്
കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  എന്നഭാല്  പ്രസ്തുത  രതീതനിയനിലള്ള  ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്
ചടസയ് ബഹു. കകേരള ചചഹകക്കഭാടതനിയുചട WP(c)7243/2017-ചല ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം
15-5-2017 വചര തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

(ബനി)  വളചര  കേര്ശനമഭായ  രതീതനിയനില്  അര്ഹതചപടവര്ക്കയ്  മഭാതലാം  ചചലസന്സയ്
ലഭനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  പുതനിയ  ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  ചചലസന്സയ്  ചടസയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
നടപടനി   സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   വഭാഹനലാം ഓടനിക്കുന്നവരുചട ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  പ്രഭാവതീണലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കൃത  ചടസനിലാംഗയ്  ചസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
കഗഡനിയന്റെയ്  ചടസയ്  (കേയറത്തനില്  വഭാഹനങ്ങള  നനിര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  പരതീക്ഷ),  ആലാംഗുലഭാര്
റനികവഴയ്  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  ചടസയ്  (വഭാഹനങ്ങള  തനിരനിചയ്  പഭാര്ക്കയ്  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  പരതീക്ഷ)
എന്നനിവകൂടനി നടത്തനിവരനികേയുലാം ചചയവരുന.  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കൃത ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് ചടസയ്
കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുകേ എന്നതഭാണയ് കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപനിചന്റെ ലക്ഷലലാം.

മൂന്നഭാര്  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം സഭാനനിയ ബസയ് സര്വതീസയ്

273 (1381) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  മൂന്നഭാര്  ബസയ്  ഡനികപഭായനില്  നനിനലാം
തനിരുവനനപുരകത്തക്കയ്  സഭാനനിയ  ബസയ്  സര്വതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  നടപടനികേചളചനങനിലലാം
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇചലങനില് ആവശലമഭായ നടപടനി ഉടന് സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  സത്വതീകേരനിചനിടനില.

(സനി)  മൂന്നഭാറനില്നനിനലാം  തനിരുവനനപുരകത്തയ്ക്കയ്  സഭാനനിയ  ബസ്സുകേള  സര്വതീസയ്
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കുവഭാന് നനിര്വഭാഹമനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

274 (1382) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  എത  സര്വതീസുകേളഭാണയ്
ഉളളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കയ്  എകപഭാള മുതലഭാണയ്  ഈ സര്വതീസുകേള
നടത്തനിവരുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏചതങനിലലാം  റൂടനില്  സര്വതീസയ്  മുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  കേഭാരണചമനഭാണയ്;
എകപഭാഴെഭാണയ് മുടങ്ങനിയചതനലാം, പുനസഭാപനിചനിട്ടുചണങനില് അതയ് എകപഭാഴെഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ബസ്സുകേളുചട കുറവയ്,  ചസയർപഭാര്ടയ്സുകേളുചട അഭഭാവലാം,  ജതീവനക്കഭാരുചട
കുറവയ്  എന്നനിവ  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഡനികപഭായുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  ബഭാധനിക്കുനകണഭാചയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 4  ജന്റലാം സര്വതീസുകേളുലാം  6  കടക്കയ് ഓവര് സര്വതീസുകേളുലാം ഉളചപചട  83
സര്വതീസുകേള കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ഡനികപഭായനില്നനിനലാം സര്വതീസയ് നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡ്നനിനലാം  മലാംഗലഭാപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പുത്തൂര്,  സുള്ളല,  സുബഹ്മണല,
ബഭാലാംഗ്ലൂര്, കേണ്ണൂര്, ബനടുക്ക , കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്, എയര്കപഭാര്ടയ്, കപരഭാവൂര്, പരനിപ്പുകതഭാടയ്,
മഭാനനവഭാടനി, ചചറുപുഴെ, ചനിറഭാരനിക്കല്, മഭാകലഭാലാം, ചന്ദ്രഗനിരനിപഭാലലാം വഴെനി കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടയ്,
ചടഞഭാല്,  ചചമ്പരനിക്ക,  കേലളനി,  മുണലത്തടുക്ക,  കേനിന്നലാംഗഭാര്,  കേമ്പഭാര്  തുടങ്ങനിയ
സലങ്ങളനികലയ്ക്കയ് സര്വതീസയ് നടത്തനിവരുന.

(സനി)  മുണലത്തടുക്ക,  കേനിന്നലാംഗഭാര്,  കേമ്പഭാര് എന്നതീ സര്വതീസുകേള ബസനിലഭാത്തതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  മുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  പുതുതഭായനി  ബസ്സുകേള  ലഭലമഭായതനിനഭാല്  ടനി
സര്വതീസുകേള ഇകപഭാള കൃതലമഭായനി ഓപകററയ് ചചയവരുന.

(ഡനി) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ഡനികപഭായനില് 4 കനഭാണ് എ.സനി. ജന്റലാം ഉളചപചട 90
ചഷഡമ്പ്യൂളുകേള  ഓപകററയ്  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  ചസയര്  ഉളചപചട  99  ബസ്സുകേളഭാണയ്
ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  നനിലവനില്  105  ബസ്സുകേളുണയ്.  27 -4-2017-ചല  കേണക്കനുസരനിചയ് 4
ബസ്സുകേള  എഞനിനുലാം,  ഓകരഭാ  ബസ്സുവതീതലാം  എഫയ്.ചഎ.  പമ്പയ്,  ഗതീയര്  കബഭാകയ്
എന്നനിവയമഭായനി കഡഭാക്കനിലഭാണയ്.  ചസയര് പഭാര്ട്സുകേള ലഭലമഭാക്കനി ഇഇ ബസ്സുകേള
എതയുലാം  ചപചടന്നയ്  റനിലതീസയ്  ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഡനികപഭായനില്
നനിലവനില്  90  ചഷഡമ്പ്യൂള  ഓപകററയ്  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  53  ചചഡ്രെെവര്മഭാരുചടയുലാം  28
കേണകര്മഭാരുചടയുലാം  കുറവണയ്.  അസനിസന്റെയ്  തസനികേയനില്  13  കപരുചട  കുറവലാം
സൂപ്രണയ് തസനികേയനില് 2 കപരുചട കുറവലാം അസനിസന്റെയ് കസഭാര് കേതീപര് തസനികേയനില്
ഒരഭാളുചട  കുറവലാം  കസഭാര്  ഇഷമ്പ്യൂവര്  തസനികേയനില്  ഒരഭാളുചട  കുറവലാം  ഗഭാര്ഡയ്
തസനികേയനില് 5 കപരുചട കുറവലാം പമ്പ്യൂണ് തസനികേയനില് ഒരഭാളുചട കുറവലാം ചഭാര്ജയ്മഭാന്
(ആകടഭാ)  തസനികേയനില്  2  കപരുചട കുറവലാം ചമക്കഭാനനികേയ് തസനികേയനില്  10  കപരുചട
കുറവമുണയ്. 
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മൂന്നഭാറനിചല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് ഡനികപഭാ

275 (1383) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല മൂന്നഭാറനിചല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ്
ഡനികപഭായുചട കശഭാചനതീയഭാവസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കശഭാചനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്
സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇചലങനില് ആവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  എലാം.എല്.എ.-യുചട  ആസനി  വനികേസന  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  നനിര്മ്മേനിച  ബസയ്
കസഷന്  ചകേടനിടത്തനിചന്റെയുലാം  ഗലഭാകരലജനിചന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
എന്നഭാല്  KDHP-യനില്നനിനലാം ചചവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില. ബസയ് കസഷചന്റെ യഭാര്ഡയ് കശഭാചനതീയഭാവസയനിലഭാണയ്.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട ഇകപഭാഴെചത്ത സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിയനില്
ഫണനിചന്റെ അപരലഭാപതമൂലലാം യഭാര്ഡനിചന്റെ കശഭാചലഭാവസ ഇകപഭാള പരനിഹരനിക്കഭാന്
നനിര്വഭാഹമനില.

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി ചമചചപടുന്ന സമയകത്തഭാ മറയ് ധനഭാഗമ മഭാര്ഗ്ഗലാം
സത്വതീകേരനികചഭാ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുവഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നയ് കേരുതുന.

തമ്പഭാനൂര് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് സഭാന്റെനിനയ് ചുറ്റുമതനില്

276 (1384) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തമ്പഭാനൂര് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ് സഭാന്റെനിനയ്  ചുറ്റുമതനില് അടനിയനരമഭായനി
നനിര്മ്മേനിക്കണചമന്നയ് വഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എന്നഭാണയ് ഉത്തരവയ്
നല്കേനിയചതനലാം അതനിനനിടയഭാക്കനിയ സഭാഹചരലചമനഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവയ്  നടപനിലഭാക്കഭാതനിരുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര
സത്വതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇതുസലാംബനനിചയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-കയഭാ ചകേ.ടനി. ഡനി.എഫയ്.സനി.-കയഭാ
കേക്ഷനിയഭായനി ബഹുമഭാനചപട വഹകക്കഭാടതനിയനില് കകേസ്സുകേചളഭാനലാം നനിലവനിലനില.
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മഭാനനവഭാടനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനിചല ഓടഭാത്ത ബസ്സുകേള

277 (1385) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാനനവഭാടനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായ്ക്കയ്  അനുവദനിച  അഞയ്

സൂപര്  ഡതീലകയ്  ബസുകേള  മഭാസങ്ങളഭായനി  ഓടഭാചത  കേനിടക്കുന്നതയ്  ശദയനില്

ചപടനിട്ടുകണഭാ?

(ബനി) പ്രസ്തുത ബസുകേള ഓടഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  മഭാനനവഭാടനിയനില്നനിനലാം രണയ്  ബസ്സുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ്  പത്തനലാംതനിടയനികലയ്ക്കയ്

പുതനിയ സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് മറയ്  മൂന്നയ്

ബസ്സുകേള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കുറഞ്ഞ  സമയലാം  ചകേഭാണയ്

കൂടുതല് ദൂരലാം യഭാതചചയ്യുന്ന ''മനിന്നല്'' എന്നതരലാം ഡതീലകയ് സര്വതീസുകേളക്കഭായഭാണയ്

അനുവദനിചനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല്  ടനി  സര്വതീസുകേളുചട  ഒഇകദലഭാഗനികേ  ഉദ്ഘഭാടനലാം

കേഴെനിഞ്ഞനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലലാം  ടനി  ബസ്സുകേളക്കയ് പകേരലാം പ്രകതലകേലാം രൂപകേല്പന ചചയ്ത

പുതനിയതരലാം  ബസ്സുകേള  ലഭലമഭാകകേണതനിനഭാലലാം  പഴെയ  ബസ്സുകേള  ഉപകയഭാഗനിചയ്

സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

മഭാകവലനിക്കര റതീജനിയണല് വര്ക്കയ്കഷഭാപനില് ആര്.ഒ. പഭാന്റെയ് 

278 (1386) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  മഭാകവലനിക്കര  റതീജനിയണല്  വര്ക്കയ്കഷഭാപനില്

ആര്.ഒ. (റനികവഴയ് ഓകസ്മഭാസനിസയ്) പഭാന്റെയ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കു

കമഭാചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? ഇതനിനയ് ആവശലമഭായ തുകേ അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  നനിലവനിചല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിയനില്  മഭാകവലനിക്കര

റതീജനിയണല് വര്ക്കയ്കഷഭാപനില് ആര്.ഒ. (റനികവഴയ് ഓകസ്മഭാസനിസയ്) പഭാന്റെയ് സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലനില. 
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കേഭാടഭാക്കട ഡനികപഭായനില് നനിനള്ള ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേള

279 (1387) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട ഡനികപഭായനില് നനിനലാം കേണ്ണൂരനികലക്കയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാടഭാക്കട ഡനികപഭായനില്നനിനലാം നനിലവനിലള്ള ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേള
ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം  പുതുതഭായനി  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്
പരനിഗണനയനിലചണങനില് അവ ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) നനിലവനിലള്ള സര്വതീസുകേള 

1. കേഭാടഭാക്കട -ഗുരുവഭായൂര് (സൂപര് ഫഭാസയ്)

2. കേഭാടഭാക്കട -തൃശ്ശൂര് (സൂപര് ഫഭാസയ്)

3. കേഭാടഭാക്കട-അമൃത ആശുപതനി (ഫഭാസയ് പഭാസഞര്)

4. കേഭാടഭാക്കട -മൂഴെനിയഭാര് (ഫഭാസയ് പഭാസഞര്)

പുതനിയതഭായനി  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലനില. 

റദ്ദേഭാക്കനിയ ചഷഡമ്പ്യൂളുകേള

280 (1388) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശഭാല,  ചവളളറട,  ചനയഭാറനിന്കേര,  കേഭാടഭാക്കട എന്നതീ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ഡനികപഭാകേളനില്  നനിലവനില്  എത  ചഷഡമ്പ്യൂളുകേളഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നചതനലാം
നനിലവനിലണഭായനിരുന്നതനില് ഏചതഭാചക്ക ചഷഡമ്പ്യൂളുകേളഭാണയ് റദ്ദേയ് ചചയ്തതയ് എനലാം റൂടയ്
തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പഭാറശഭാല, ചവള്ളറട ഡനികപഭാകേളനില് ആവശലത്തനിനയ് ബസുകേളുലാം ചസയര്
പഭാര്ട്സുകേളുലാം  ഇല  എന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആയതയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള അടനിയനര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) മറുപടനി അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  പഭാറശഭാല  ഡനികപഭായനില്  10  കനഭാണ് എ.സനി.  ജന്റലാം  ഉളചപചട  78
ചഷഡമ്പ്യൂളുകേള  ഓപകററയ്  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  ചസയര്  ഉളചപചട  86  ബസ്സുകേളഭാണയ്
ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്. നനിലവനില് 81 ബസ്സുകേളഭാണുള്ളതയ്. പുതനിയ ബസുകേള നനിരത്തനി
ലനിറക്കുന്ന മുറയ്ക്കയ്  മഭാറചപടുന്ന ബസ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.
ചവള്ളറട  ഡനികപഭായനില്  4  കനഭാണ് എ.സനി.  ജന്റലാം  ഉളചപചട  45  ചഷഡമ്പ്യൂളുകേള
ഓപകററയ് ചചയ്യുന്നതനിനയ് ചസയര് ഉളചപചട 50 ബസ്സുകേളഭാണയ് ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.
51  ബസ്സുകേള  നനിലവനിലണയ്.  27 -4-2017-ചല  കേണക്കനുസരനിചയ്  പഭാറശഭാല
ഡനികപഭായനില്  6  ബസ്സുകേള എഞനിനുലാം രണ്ടു ബസ്സുകേള  എഫയ്.ചഎ.  പമ്പനിനുമഭായുലാം
ചവള്ളറട  ഡനികപഭായനില്  ഓകരഭാ  ബസ്സുവതീതലാം  എഫയ്.ചഎ.  പമ്പയ്,  ഗതീയര്  കബഭാകയ്,
ഫ്രണയ് ആകനില് എന്നനിവയ്ക്കഭായനി കഡഭാക്കനിലഭാണയ്. ചസയര് പഭാര്ട്സുകേള ലഭലമഭാക്കനി ഇഇ
ബസ്സുകേള എതയുലാം ചപചടന്നയ് നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതഭാണയ്.

സുശതീല് ഖന്ന റനികപഭാര്ടയ്

281 (1389) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സുശതീല്ഖന്ന  റനികപഭാര്ടനിചല  പ്രധഭാനചപട  ശനിപഭാര്ശകേളുലാം  അവയനില്
നഭാളനിതുവചര സത്വതീകേരനിച നടപടനികേളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ജതീവനക്കഭാരുചട
സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചര്ച നടത്തനി ധഭാരണയനിചലത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പൂര്ണ്ണമഭായ റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭായനിടനില. 1 -4-2017-ല് ബഹു.  മുഖലമനനി
അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ കചമ്പറനില് നടത്തനിയ കയഭാഗത്തനില് റനിടകയര്ഡയ് ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല്
ഖന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചട പ്രസക്ത ഭഭാഗങ്ങള ആമുഖമഭായനി അവതരനിപനിചനിരുന.

(ബനി)  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്ന  റനികപഭാര്ടയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്
ചര്ച  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല  അലാംഗതീകൃത,  രജനികസര്ഡയ്
ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനഭാ കനതഭാക്കളുമഭായനി  1 -4-2017-ല് ബഹു.  മുഖലമനനി അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ
കചമ്പറനില്വചയ് കയഭാഗലാം വനിളനിച കചര്ക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി കയഭാഗത്തനില് ബഹു.  മുഖലമനനി
ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നയുചട നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചട പ്രസക്ത ഭഭാഗങ്ങള അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം
ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുചട  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭായുകേയുലാം  ചചയ.
ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ചതഭാഴെനിലഭാളനി സലാംഘടനഭാ കനതഭാക്കള ശനിപഭാര്ശകേകളഭാടയ്
ചപഭാതുകവ അനുകൂലമഭായനി പ്രതനികേരനിച.  സഭാഫയ്  പഭാകറണ് പരനിഷ്കരണലാം,  കബഭാഡനി
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ബനില്ഡനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം,  കജഭാലനി  ഭഭാരത്തനിലണഭാകുന്ന വര്ദനവയ്
എന്നനിവയനില്  ജതീവനക്കഭാരുചട  ആശങകേള  പരനിഹരനിചചകേഭാണയ്  ശനിപഭാര്ശകേള
പൂര്ണ്ണമഭായനി  ലഭലമഭാക്കനി  തുടര്  ചര്ചകേളക്കു  കശഷലാം  നടപനിലഭാക്കണചമനലാം
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. -ചയ  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സലാംതൃപമഭായ  കസവന-
കവതന  കേരഭാറനിനു  വനികധയമഭായനി  സഹകേരനിക്കുചമനലാം സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേള
കയഭാഗത്തനില് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള കുറയവഭാന് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള

282 (1390) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  വര്ദനിചവരുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അവ തടയുവഭാന് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാലാം;

(ബനി) വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള കുറയന്നതനിനുളള അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
അകതഭാറനിറനിയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാലാം;

(സനി)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  കുറയവഭാന്  എചനങനിലലാം  കകേന്ദ്രപദതനികേളക്കയ്
കപ്രഭാജകയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് ഏചതങനിലലാം പദതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എത
തുകേ ലഭനിച; എത തുകേ ചചലവഴെനിച;

(ഡനി)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള കുറയവഭാന് അടനിയനരമഭായനി ഒരു കേര്മ്മേ പദതനി
ചകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ; പ്രധഭാന സലങ്ങളനില് ട്രെഭാഫനികേയ് വഭാര്ഡന്മഭാചര നനിയമനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള കുറയവഭാന് കബഭാധവല്ക്കരണവലാം പ്രധഭാന ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്
ട്രെഭാഫനികേയ് വഭാര്ഡന്മഭാചരയുലാം നനിയമനിക്കുവഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2017-ചല ആദല മൂന്നയ് മഭാസങ്ങളനില് കപഭായ വര്ഷലാം ഇഇ കേഭാലയളവനിചന
അകപക്ഷനിചയ് വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുചടയുലാം തന്മൂലമുള്ള മരണങ്ങളുചടയുലാം എണ്ണത്തനില്
കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായുലാം
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  വകുപനില്  നനിനള്ള  വനിവരകശഖരണത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലലാം
കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡുകേളനില്  355  ബഭാക്കയ്  കസഭാട്ടുകേള കേചണത്തനി കകേരള  കറഭാഡയ്
കസഫനി അകതഭാറനിറനിയുചട അനുബന ഏജന്സനിയഭായ നഭാറയ്പഭാകേയ് സമര്പനിചനിരുന.
ഇതയ് 18 -1-2017-ല് നടന്ന 32-ാഭാമതയ് കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി കയഭാഗലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം  ചചയ.  കയഭാഗതതീരുമഭാനമനുസരനിചയ്
ബഭാക്കയ്  കസഭാട്ടുകേള  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ചചയ്യുന്നതനിചന്റെ  ചുമതല  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്
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വകുപനിചന ഏല്പനിക്കുകേയുലാം ചചയ. മഭാതവമല ബഭാക്കയ് കസഭാട്ടുകേള നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ്  (കദശതീയപഭാതകേള),  ചതീഫയ്  എന്ജനിനതീയര്  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  (കറഭാഡുകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം),  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപയ്  ചതീഫയ്  എന്ജനിനതീയര്,  നഭാറയ്പഭാകേയ്
ഡയറകര് എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായ ഒരു ഉപസമനിതനിയുലാം രൂപതീകേരനിച. ഇതനിനു പുറചമ
സലാംസഭാനചത്ത കറഭാഡുകേളക്കുകവണനി ഒരു കറഭാഡയ്  കസഫനി കപഭാളനിസനിയുലാം  ബഭാക്കയ്
കസഭാടയ് നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുകവണനി കപ്രഭാകടഭാകകേഭാളുലാം കറഭാഡയ് കസഫനി കപഭാളനിസനിയുലാം
നഭാറയ്പഭാകേയ് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിരുന. ഇവ 32-ാാമതയ് അകതഭാറനിറനി കയഭാഗലാം ചര്ച
ചചയ്യുകേയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം  ചചയ.  അനനര  നടപടനികേളക്കഭായനി  ഇവ
അനുബന  വകുപ്പുകേളക്കയ്  അയചചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  കകേരള  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനി ദൃശല-ശഭാവല മഭാധലമങ്ങളുചട സഭാധലത ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിയുലാം വനിവനിധ
കേലഭാരൂപങ്ങളുചട  അവതരണത്തനിലൂചടയുലാം ജനങ്ങളനില്  കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാവകബഭാധലാം
വളര്ത്തഭാന് ശമനിചവരുന. കകേന്ദ്ര ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ്
എലഭാ  വര്ഷവലാം  ആചരനിക്കുന്ന  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  വഭാരഭാചരണത്തനിനയ്  അനുബന
വകുപ്പുകേളക്കയ്  അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗത്തനിചന്റെ  തതീരുമഭാനത്തനിനു  വനികധയമഭായനി  ഫണയ്
അനുവദനിക്കഭാറുണയ്.  അനുബന വകുപ്പുകേളുചട കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ സലാംബനമഭായ മറയ്
ചപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കുലാം  അകതഭാറനിറനിയുചട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ്  വനികധയമഭായനി  ഫണയ്
അനുവദനിക്കഭാറുണയ്.  ഇതനിനുപുറചമ കപഭാലതീസയ്,  കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം,  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്
എന്നതീ വകുപ്പുകേചള ഏകകേഭാപനിപനിചചകേഭാണയ് കറഭാഡയ് നനിയമ ലലാംഘനങ്ങളചക്കതനിചര
ചഫബ്രുവരനി  15  മുതല്  മഭാര്ചയ്  15  വചര  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ആക്ഷന്  പഭാന്
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ചചയ.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി 2007-ചല കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി  ആകയ്
അനുസരനിചയ് 2006 ജനുവരനി 7 -ചന്റെ പ്രഭാബലലകത്തഭാചട  കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയനില് നനിനലാം കകേന്ദ്ര പദതനികേളക്കയ്
കപ്രഭാജകയ്  നല്കേനിയനിടനില.

(ഡനി)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപ്പുലാം
കപഭാലതീസയ് വകുപ്പുലാം മറയ് അനുബന വകുപ്പുകേചളയുലാം ഒരുമനിപനിചചകേഭാണയ് 'Road safety
Action  Plan'  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇകതഭാടനുബനനിചയ്  2017
ജനുവരനി  1  മുതല് ജനുവരനി  31  വചരയുലാം,  ചഫബ്രുവരനി  15  മുതല് മഭാര്ചയ്  15  വചരയുലാം
കറഭാഡയ്  കസഫനി  ആക്ഷന്  പഭാനനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  കേര്ശന  വഭാഹന
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പരനികശഭാധനകേളുലാം  കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം   നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  'കറഭാഡയ്
സുരക്ഷയ്ക്കഭായനി  ഒരു  ദശകേലാം'  എന്ന  കലഭാകേഭാകരഭാഗല  സലാംഘടന  ആഹത്വഭാനലാം  ചചയ്ത
പരനിപഭാടനിയുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  നഭാറയ്പഭാകേയ്  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ആക്ഷന്  പഭാന്
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  കകേരള  കറഭാഡയ്  കസഫനി  അകതഭാറനിറനി  അതയ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിചന്റെ
വനിഷയങ്ങളനികനല്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.  ട്രെഭാഫനികേയ്  വഭാര്ഡന്മഭാചര
നനിയമനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച തതീരുമഭാനചമടുകക്കണതയ് ആഭലനര വകുപഭാണയ്.

(ഇ)  കറഭാഡയ് സുരക്ഷ സലാംബനനിചയ് അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി എലഭാ
വനിഭഭാഗലാം  ചചഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ അവകബഭാധവലാം
ഗതഭാഗത  നനിയമങ്ങളനിലള്ള  അവകബഭാധവലാം  സലാംബനനിചയ്  കബഭാധവത്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിവരുന.  സ്കൂളുകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ
കബ്ബുകേള മുകഖന ആവശലമഭായ കബഭാധവത്ക്കരണലാം നല്കേനിവരുന.  വകുപയ്  സ്കൂള
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുമഭായനി  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷചയക്കുറനിചലാം  ട്രെഭാഫനികേയ്
നനിയമങ്ങചളക്കുറനിചലാം പരനിശതീലന/കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.
പ്രതീ-കലകണഴയ് പരനിശതീലനലാം വകുപയ് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

ചനയഭാറനിന്കേര ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

283 (1391) ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനയഭാറനിന്കേര  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാചയ  മഭാതൃകേഭാ  ഡനികപഭാ
ആക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അനര്സലാംസഭാന സര്വതീസുകേള ആയ തൃപരപയ്, കുളചല്, കപചനിപഭാറ,
മണ്കഡ  മഭാര്ക്കറയ്,  കതങ്ങഭാപടണലാം,  അരുമന  എന്നതീ  സര്വതീസുകേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച;

(സനി) ഡനികപഭായനിചല കേലഭാന്റെതീന് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സത്വകദശഭാഭനിമഭാനനിയുചട നഭാടഭായ ചനയഭാറനിന്കേരയനില്നനിനലാം സത്വകദശഭാഭനിമഭാനനിയുചട
സ്മഭാരകേലാം  സനിതനി  ചചയ്യുന്ന  പയഭാമ്പലകത്തയ്ക്കയ്  ഓടനിചക്കഭാണനിരുന്ന  ബസയ്  നനിര്ത്ത
ലഭാക്കനിയതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  സര്വതീസയ്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചനയഭാറനിന്കേര  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാചയ  മഭാതൃകേഭാ  ഡനികപഭായഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി)  കകേരളവലാം  തമനിഴെയ് നഭാടുലാം  തമ്മേനിലള്ള അനര് സലാംസഭാന സര്വതീസുകേള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചള്ള  ധഭാരണഭാപതലാം  തമനിഴെയ് നഭാടയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  തമനി ഴെയ് നഭാടയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കേനിട്ടുന്ന  മുറയ്ക്കയ്  തൃപരപയ്,

കുളചല്,  കപചനിപഭാറ,  മണ്കഡ  മഭാര്ക്കറയ്,  കതങ്ങഭാപടണലാം,  അരുമന  എന്നതീ സര്വതീസുകേള

പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള പരനികശഭാധനിചയ് തതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ഡനികപഭായനില്  കേലഭാന്റെതീന്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

(ഡനി) സൂപര് ഫഭാസയ് സര്വതീസഭാണയ് ഉണഭായനിരുന്നതയ്. സൂപര് ഫഭാസയ് ബസനിചന്റെ

ലഭലതക്കുറവമൂലമഭാണയ്  ചനയഭാറനിന്കേരയനില്നനിനലാം  പയഭാമ്പലകത്തയള്ള  സര്വതീസയ്

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതയ്.  സൂപര്  ഫഭാസയ്  ബസനിചന്റെ  ലഭലതയ്ക്കനുസൃതമഭായനി  പ്രസ്തുത

സര്വതീസയ് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ബസയ് സര്വതീസുകേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി

284 (1392) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  2016-17  കേഭാലയളവനില്  നഷത്തനിലഭായ  എത

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  സര്വതീസുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുയുണഭായനി;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  ബസയ്  സര്വതീസുകേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  2016-17  കേഭാലയളവനില് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില്  7  സര്വതീസുകേള നനിര്ത്ത

ലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തൃശ്ശൂര് യൂണനിറനില് നനിനള്ള  2  പതീചനി സര്വതീസുകേളുലാം ഒരു തൃപയഭാര്

സര്വതീസുലാം ഗുരുവഭായൂര് യൂണനിറനില് നനിനള്ള വഭാഴെഭാനനി ഡഭാലാം, കസനഭാപതനി സര്വതീസുലാം,

ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് യൂണനിറനില് നനിനള്ള അഴെതീകക്കഭാടയ്- ചഭാലക്കുടനി, അഴെതീകക്കഭാടയ്-ഗുരുവഭായൂര്

എന്നതീ സര്വതീസുകേളുമഭാണയ് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  ഓപകററനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  ലഭലതയ്ക്കനുസരനിചലാം  കകേഭാര്പകറഷനയ്

വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുചമനള്ള  ഉറപനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനിലലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  സര്വതീസുകേള

പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 



340       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  2, 2017

വഭായ്പചയടുക്കുന്നതനിനയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് ഉപകദശകേ സഭാപനലാം

285 (1393) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാങയ്  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനില്നനിന്നയ്  വഭായ്പചയടുക്കഭാന്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ഉപകദശകേ സഭാപനചത്ത നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഏതയ്  സഭാപനചത്തയഭാണയ്  നനിയമനിചചതനലാം
ചതരചഞ്ഞടുത്ത മഭാനദണ്ഡചമചനനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനിനഭായനി  ചടണര്  ക്ഷണനിചനിട്ടുണഭായനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  അതയ്  ഇ-
ചടണറനിലാംഗയ്  ആയനിരുകന്നഭാ;  എത  കേത്വകടഷന്  ചടണറനിലാംഗനിലൂചട  ലഭനിച;  എനയ്
തുകേയ്ക്കഭാണയ്  ഇതനിചന്റെ  നനിയമനലാം  നടന്നതയ്;  സഭാപനത്തനിനുളള  പ്രതനിഫലത്തനിനു
പുറകമ  ഭക്ഷണലാം,  തഭാമസലാം  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കയ്  എന്തു  തുകേ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ചചലവഭാക്കനിയനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭായ്പ  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പഭാകണഭാ  ലഭനിച  കശഷമഭാകണഭാ  ഉപകദശകേ
സഭാപനത്തനിനയ് തുകേ വകേമഭാറനിയതയ്; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഉപകദശകേ സഭാപനചത്ത നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് മുമ്പഭായനി ടനി വനിഷയത്തനില്
സഭാധലതഭാപഠനലാം നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ; അതനിചന്റെ വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ; സഭാധലതഭാ
പഠനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിചയങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. മറയ് ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നയ് വഭായ്പചയടുത്തകപഭാള
ഉപകദശകേ  സഭാപനചത്ത  നനിയമനിചനിട്ടുണഭായനിരുകന്നഭാ  എനലാം  എത  കകേഭാടനി  അതനിനഭായനി
ചചലവഭാക്കനിചയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  ഈ  വകേയനില്  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ  തടനിചയടുക്കചപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതുസലാംബനനിചയ് അകനത്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; ഇചലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. M/s. SBI Capital Markets Ltd. (SBICAPS) എന്ന
സഭാപനചത്തയഭാണയ്  ഉപകദശകേ  സഭാപനമഭായനി  നനിയമനിചതയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ഭരണസമനിതനിയുചടയുലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചടയഭാണയ്  പ്രസ്തുത സഭാപനചത്ത
ചതരചഞ്ഞടുത്തതയ്.

(ബനി) ചടണര് ക്ഷണനിചനിടനിലഭായനിരുന. കേണ്കസഭാര്ഷലലാം ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം
ആചകേ ലഭലമഭാകുന്ന വഭായ്പഭാ തുകേയുചട  0.135  ശതമഭാനമഭാണയ് ഫതീസനിനത്തനില്  M/s.
SBICAPS -നയ് നല്കകേണതയ്.  ഫതീസനിനത്തനില്  1,99,98,450  രൂപ സര്വതീസയ് ടഭാകയ്
ഉളചപചട നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഫതീസനിനയ്  പുറകമ ഭക്ഷണയനിനത്തനില്  39,897  രൂപയുലാം
തഭാമസയനിനത്തനില് 8,045 രൂപയുലാം ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  ഉപകദശകേ  സഭാപനത്തനിനയ്  ഫതീസനിനത്തനിലള്ള  തുകേ  ഘടലാം  ഘടമഭായഭാണയ്
നല്കേനിയതയ്.  പ്രഭാരലാംഭ ഫതീസനിനത്തനില്  (Inception  fee)  5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ടഭാക്സുലാം
നല്കുകേയുണഭായനി.  Final  information  memorandum  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകപഭാള
40  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  ടഭാക്സുലാം  First  Milestone  ഫതീസനിനത്തനില്  നല്കുകേയുണഭായനി.
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുന്നതഭായനി  സൂചനിപനിചചകേഭാണ്ടുള്ള  അനുമതനി
കേത്തയ് ലഭലമഭായകപഭാള വഭായ്പഭാ  തുകേയുചട  0.08  ശതമഭാനലാം തുകേയഭായ  1.04  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  ടഭാക്സുലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.  1300  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  Common  loan
agreement  ഒപനിടകപഭാള  കശഷനിക്കുന്ന  തുകേയഭായ  26.50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ടഭാക്സുലാം
നല്കുകേയുണഭായനി.

(ഡനി) സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിരുന്നനില. M/s SBI Capital Markets Ltd.
(SBICAPS)  എന്ന സഭാപനലാം കസറയ് ബഭാങയ്  ഓഫയ് ഇന്ഡലയുചട ഒരു സകഹഭാദര
സഭാപനമഭായതുചകേഭാണഭാണയ് സഭാധലതഭാപഠനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയതയ്.

(ഇ)  കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  1300  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായ്പയഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  മഭാതമഭാണയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഉപകദശകേ  സഭാപനചത്ത
ചതരചഞ്ഞടുത്തതയ്.  മറയ്  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  വഭായ്പചയടുത്തകപഭാള
ഉപകദശകേ സഭാപനചത്ത നനിയമനിചനിടനില.

(എഫയ്) കേണ്കസഭാര്ഷലലാം ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം 1300 കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പയഭായനി

ലഭലമഭാക്കനിയതുവഴെനി  പ്രതനിമഭാസ  തനിരനിചടവനിനത്തനില്  35  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ

ലഭാഭമുണഭാക്കഭാന് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് കേഴെനിഞ.

പടഭാമ്പനിയനിലൂചടയുള്ള ബസയ് സര്വതീസുകേള 

286 (1394) ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനിയനിലൂചട  സര്വതീസയ്  നടത്തനിയനിരുന്ന  എത  ബസയ്  സര്വതീസുകേളഭാണയ്

കേഴെനിഞ്ഞ  നഭാലയ്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതയ്;  പ്രസ്തുത  സര്വതീസുകേള

പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചപരനിനല്മണ്ണ,  പടഭാമ്പനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  പഭാവചപട  കരഭാഗനികേള

ആശയനിക്കുന്ന തൃശ്ശൂര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനികലക്കയ് കനരനിടയ്  ബസയ്  സര്വതീസുകേള

ഇചലനള്ളതയ്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതു  വഴെനി  ബസയ്  സര്വതീസയ്

നടത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ജതീവനക്കഭാരുചട അഭഭാവവലാം വരുമഭാനക്കുറവലാംമൂലലാം പടഭാമ്പനി വഴെനിയുള്ള 16

സര്വതീസുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  നനിശ്ചനിത  വരുമഭാനവലാം  ജതീവനക്കഭാരുലാം  ലഭലമഭാകുന്ന

മുറയ്ക്കയ് ടനി സര്വതീസുകേള പുനനഃസഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  ബസുകേളുചടയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം  ലഭലതയുലാം

പ്രസ്തുത റൂടനിചന്റെ ഫതീസനിബനിലനിറനിയുലാം പരനികശഭാധനിചയ് തുടര്നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളക്കയ് ബനി.എസയ്.-4 എന്ജനിനുകേള

287 (1395) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനി  എസയ്-4  എന്ജനിനുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ചകേ.എസയ്.

ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  എത ബസ്സുകേളഭാണയ്  നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചരലമുള്ളതയ്;

എത പുതനിയ ബസ്സുകേളക്കയ് രജനികസ്ട്രേഷന് ലഭനിക്കഭാത്ത സനിതനിവനികശഷലാം നനിലവനിലണയ്;

(ബനി)  ഇത്തരലാം ബസ്സുകേളുചട നനിര്മ്മേഭാണ കവളയനില് തചന്ന ഈ മഭാനദണ്ഡലാം

പഭാലനിക്കുനകണഭാചയന്നയ് എന്തുചകേഭാണഭാണയ് ഉറപ്പുവരുത്തഭാത്തതയ്;

(സനി)  നനിബനനകേളനില് ഏചതങനിലലാം തരത്തനിലള്ള ഇളവകേള കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനയ്

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി  ശമനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതു  സലാംബനനിചയ്  നനിലവനിചല

തതീരുമഭാനചമചനന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  പഭാലനികക്കണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം

രജനികസ്ട്രേഷന് ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ള നഷലാം ഏതയ് രതീതനിയനില്

പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ബനി.എസയ്.-4  എന്ജനിനുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ചകേ.എസയ്.

ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചരലലാം  നനിലവനിലനില.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. വഭാങ്ങനിയ 1500 ഷഭാസനികേളനിലലാം കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനി 2017

മഭാര്ചയ് 31-നയ് മുമതചന്ന രജനികസ്ട്രേഷന് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി-ഡനി) ബഭാധകേമല. 
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സ്മഭാര്ടയ് കേഭാര്ഡയ് രൂപത്തനില് ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് ചചലസന്സുലാം ആര്.സനി. ബുക്കുലാം. 

288  (1396)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വഡ്രെെവനിലാംഗയ് വലസന്സുലാം ആര്.സനി.  ബുക്കുലാം നനിലവനില്
ഏതയ് രൂപത്തനിലഭാണയ് നല്കേനി വരുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള നല്കേനിവരുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം ആധുനനികേ രതീതനിയനില് പരനിഷ്കരനിചയ് സ്മഭാര്ടയ്
കേഭാര്ഡയ്  രൂപത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നനിലവനില് ലഭാമനികനറഡയ് കേഭാര്ഡയ് രൂപത്തനില് നല്കേനിവരുന.

(ബനി) രജനികസ്ട്രേഷന് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് ചചലസന്സുകേളുലാം നൂതന
സഭാകങതനികേ വനിദലകേള ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള്ള സ്മഭാര്ടയ് കേഭാര്ഡഭായനി നല്കുന്നതനിനയ്
ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുനണയ്.

വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള 

289(1397)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാഹന അപകേടങ്ങളുണഭാകുകമ്പഭാള അപകേട കേഭാരണലാംകമഭാകടഭാര് വഭാഹന
വകുപയ് വനിശകേലനലാം ചചയഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  വഡ്രെെവറുചട  പനിഴെവചകേഭാണ്ടുണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങള  അത്തരത്തനില്
കരഖചപടുത്തഭാറുകണഭാ;

(സനി)  2016  വര്ഷത്തനില്  എത  അപകേടങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുചണനലാം,
അതനിനനിടയഭാക്കനിയ കേഭാരണങ്ങളുചട സനിതനിവനിവരക്കണക്കുലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  2016  വര്ഷത്തനില്  39,420  അപകേടങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്
4,287  കപര്ക്കയ്  ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം  30,100  കപര്ക്കയ്  ഗുരുതര  പരനിക്കയ്
സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണയ്.  കകേരള കപഭാലതീസനിചന്റെ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ഇതനില്
38,169  അപകേടങ്ങള ചചഡ്രെെവറുചട അശദമൂലവലാം  11  അപകേടങ്ങള  സഭാകങതനികേ
തകേരഭാറുമൂലവലാം  102  അപകേടങ്ങള  മദലപനിചയ്  വഭാഹനകമഭാടനിചതുമൂലവലാം,  കേഭാരണലാം
അറനിയഭാത്ത  31  അപകേടങ്ങളുലാം,  മറയ് കേഭാരണങ്ങളഭാല്  1,087  അപകേടങ്ങളുചമന്നഭാണയ്
വലക്തമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.



344       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  2, 2017

ട്രെഭാഫനികേയ് നനിയമ ലലാംഘനലാം 

290 (1398) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  2016-17  കേഭാലയളവനില് എത ട്രെഭാഫനികേയ് നനിയമലലാംഘന
കകേസുകേള  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുണയ്;  എത  രൂപ  പനിഴെയഭായനി  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കവഗപ്പൂടയ്  പരനികശഭാധന  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  നടത്തഭാറുകണഭാ;
എങനില് കേഴെനിഞ്ഞ  6  മഭാസത്തനിനനിചട കവഗപ്പൂടയ് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാതനിരുന്നതനിചന്റെയുലാം,
അമനിത കവഗത്തനിചന്റെയുലാം കപരനില് എത കപര്ചക്കതനിചര നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;
ആര്.ടനി. ഓഫതീസുകേള തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അമനിതകവഗലാം  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള  കേലഭാമറകേള  സലാംസഭാനത്തയ്
എതചയണ്ണലാം  സപനിചനിട്ടുണയ്;  അവയനില്  എതചയണ്ണലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;  കേലഭാമറകേള
സഭാപനിച കശഷലാം എത തുകേ പനിഴെയനിനത്തനില് ലഭനിചനിട്ടുണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2016-17-ല് രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുള്ള ട്രെഭാഫനികേയ്  നനിയമലലാംഘന കകേസുകേള
2,91,056  എണ്ണമഭാണയ്.  20,94,27,684  രൂപ  (ഇരുപതയ്  കകേഭാടനി  ചതഭാണ്ണൂറനിനഭാലയ്
ലക്ഷത്തനി  ഇരുപകത്തഴെഭായനിരത്തനി  അറുനൂറനി  എണ്പത്തനിനഭാലയ്  രൂപ)  പനിഴെയഭായനി
ഇഇടഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  3,173  എണ്ണത്തനില്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ് തനിരനിചള്ള കേണക്കയ് തഭാചഴെകചര്ക്കുന :

1. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്, തനിരുവനനപുരലാം 42 

2. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്,  നഭാഷണല് ചസകര് 2 

3. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്,  ആറനിങ്ങല് 494 

4. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്,  ചകേഭാലലാം 162 

5. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്,  പത്തനലാംതനിട 64 

6. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്,  ആലപ്പുഴെ 42 

7. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്,  കകേഭാടയലാം 60 

8. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്,  ഇടുക്കനി 360 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 345

9. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്, എറണഭാകുളലാം 212 

10. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്, മൂവഭാറ്റുപുഴെ 27 

11. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്, തൃശ്ശൂര് 295 

12. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്, പഭാലക്കഭാടയ് 321 

13. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്, മലപ്പുറലാം 414 

14. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 66 

15. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്, വടകേര 105 

16. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്, വയനഭാടയ് 84 

17. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്, കേണ്ണൂര് 142 

18. ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ്, കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 281 

ആചകേ 3173 

(സനി) അമനിതകവഗലാം കേചണത്തുന്ന 105 കേലഭാമറകേള കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ്

സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  6  എണ്ണലാം  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാണയ്.  അമനിതകവഗലാം,  സനിഗല്

ചതറനിക്കല്  എന്നനിവ  കേചണത്തുവഭാനുള്ള  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിചതനിനുകശഷലാം

18,69,00,000 രൂപ പനിഴെയഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല റതീജനിയണല് ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ് കേമ്മേതീഷണറുചട ഓഫതീസയ് 

291 (1399) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  റതീജതീയണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  കേമ്മേതീഷണറുചട  ഓഫതീസുകേള

എവനിചടചയഭാചക്കയഭാണയ് നനിലവനിലള്ളതയ്;

(ബനി)  ഈ  ഓഫതീസുകേള  വനിദൂരസലങ്ങളനിലഭായതനിനഭാല്  കസവനലാം  ലഭനിക്കുവഭാന്

ജനങ്ങളക്കയ്  പ്രയഭാസലാം  കനരനിടുന്ന കേഭാരലലാം  വകുപയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

എടുത്ത നടപടനികേള എചനലഭാലാം;

(സനി) ജനിലയുചട പ്രധഭാന ടഇണുകേളനില് ഒന്നഭായ കകേഭാടക്കല് കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് ഒരു

കജഭായനിന്റെയ് ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



346       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  2, 2017

ഉത്തരലാം 

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല സനിവനില് കസഷനനില് മലപ്പുറലാം റതീജനിയണല് ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്
ഓഫതീസുലാം ഇതനിചന്റെ കേനിഴെനില് ചപരുനല്മണ്ണ,  ചപഭാന്നഭാനനി,  തനിരൂര്,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,
നനിലമ്പൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  സബയ്  റതീജനിയണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസുകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി) പുതനിയ സബയ് റതീജനിയണല് ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ് ഓഫതീസുകേള എവനിചടചയഭാചക്കചയന്നയ്
തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാണതനിനുകശഷലാം പരനികശഭാധനിചയ് ഉചനിതമഭായ നടപടനി ചചകേചക്കഭാ
ള്ളുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  കകേഭാടക്കലനില്  സബയ്  റതീജനിയണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

ചടസയ് ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് ഗഇണ്ടുകേള ഇലഭാത്ത ആര്.ടനി. ഓഫതീസുകേള 

292 (1400) ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സത്വനമഭായനി  ചടസയ്  വഡ്രെെവനിലാംഗയ്  ഗഇണ്ടുകേള ഇലഭാത്ത എത ആര്.ടനി.
ആഫതീസുകേള ഉണയ്;

(ബനി)  വഡ്രെെവനിലാംഗയ്  സ്കൂള  ഓകണഴയ്  അകസഭാസനികയഷന്  വഭാടകേ  നല്കേനി
വഡ്രെെവനിലാംഗയ് ചടസയ് നടത്തുന്ന എത ഗഇണ്ടുകേള ഉണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സത്വനമഭായനി  ചടസയ്  ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  ഗഇണ്ടുകേള  ഇലഭാത്ത  44  ആര്.ടനി.
ഓഫതീസുകേളുണയ്.

(ബനി)  സലലാം ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല് ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് സ്കൂള ഓകണഴയ് അകസഭാസനികയഷചന്റെ
നനിയനണത്തനിലള്ള  7  ഗഇണ്ടുകേളനില്  വകുപയ്  ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  ചടസയ്  നടത്തുനണയ്.
ഇവയ്ക്കയ് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനില്നനിനലാം വഭാടകേ നല്കുന്നനില.

നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ് 

293 (1401) ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില്  വര്ദനിച  വരുന്ന  വഭാഹന  രജനികസ്ട്രേഷന്
പരനിഗണനിചയ്  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനില്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസയ്  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഏചതഭാചക്ക  മണ്ഡലങ്ങളനില്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസയ്
അനുവദനിചനിട്ടുചണന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസയ്  അനുവദനിക്കഭാന് അവലലാംബനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എചനഭാക്കയഭാചണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില്  റതീജനിയണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസയ്
അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഇതുവചര പുതനിയ
ആര്.ടനി. ഓഫതീസുകേചളഭാനലാം അനുവദനിചനല്കേനിയനിടനില.

(സനി) വഭാഹനചപരുപത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലലാം ചപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് സമയ
ബനനിതമഭായനി  വകുപനിചന്റെ  കസവനങ്ങള  നല്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലങ്ങളനിലലാം
അതുകപഭാചല നനിലവനില് കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനിനയ്  ഓഫതീസുകേളനിലഭാത്ത തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം
പുതുതഭായനി  റതീജനിയണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസുകേള അനുവദനിക്കുകേ എന്ന മഭാനദണ്ഡമഭാണയ്
ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ളതയ്.

വഭാഹന പുകേപരനികശഭാധന കകേന്ദ്രങ്ങള 

294 (1402) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വഭാഹനപ്പുകേ  പരനികശഭാധന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നടത്തുന്ന
പുകേപരനികശഭാധനയനില് ഒരു വഭാഹനവലാം പരഭാജയചപടഭാറനിചലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതയ് സലാംബനനിചയ് എചനങനിലലാം പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വഭാഹനപ്പുകേ പരനികശഭാധന കകേന്ദ്രങ്ങചള ഓണ്വലനനില് ബനനിപനിചയ്
കകേന്ദ്രതീകൃതസലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട മലനിനതീകേരണകത്തഭാതയ് കേണക്കഭാക്കനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്
നല്കുന്ന പദതനി സലാംസഭാനത്തയ് നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഒരു വഭാഹനവലാം പരഭാജയചപടഭാത്ത സഭാഹചരലമനില.  പരനികശഭാധനയനില്
പരഭാജയചപടുന്ന വഭാഹനലാം വതീണ്ടുലാം റനിപയര് ചചയ്തയ്  ചടസയ്  നടത്തനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്
ചകേഭാടുക്കുന്ന രതീതനി  നനിലനനില്ക്കുന.  ചനില  ചടസനിലാംഗയ്  കസഷന് ഉടമകേള ചതറഭായ
രതീതനിയനില് സര്ടനിഫനിക്കറയ് ചകേഭാടുക്കുന്നതഭായുള്ള പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ചതറഭായ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ചകേഭാടുക്കുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന  വകുപനിചന്റെ  നനിയനണത്തനില്  കകേന്ദ്രതീകൃത  കേമ്പമ്പ്യൂടചചറസ്ഡയ്  ചടസനിലാംഗയ്
നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ചകേല്കട്രെഭാണനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട  ചചകേചക്കഭാണ്ടു
വരുന.

(സനി) ഉണയ്. വഭാഹന പുകേപരനികശഭാധന കുറമറതഭാക്കുന്നതനിനയ് കമല് സൂചനിപനിച
പ്രകേഭാരലാം ഒരു കേമ്പമ്പ്യൂടചചറസ്ഡയ് ചടസനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് വരുത്തുന്നതനിനയ്
ചകേല്കട്രെഭാണനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാണ്ടുവരുന. ആയതനിചന്റെ
പരതീക്ഷണ പരനികശഭാധനകേള നടനവരനികേയഭാണയ്.

ചകേഭാടുവളളനി കജഭായനിന്റെയ് ആര്.ടനി. ഓഫതീസയ് 

295 (1403) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടുവള്ളനി  കജഭായനിന്റെയ്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസയ്  വനിഭജനിക്കുന്നകേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  പുതനിയ സബയ് ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേള എവനിചടചയഭാചക്കചയന്നയ് തതീരുമഭാനലാം
ചചകേചക്കഭാണതനിനുകശഷലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് ഉചനിതമഭായ നടപടനി ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.

ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് സ്കൂളുകേളുചട നനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കല് 

296 (1404) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല വഡ്രെെവനിലാംഗയ് സ്കൂളുകേളുചട നനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനിയന്നതനിനയ്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവഭാരമനിലഭാചതയുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാചതയുലാം  നടത്തുന്ന
വഡ്രെെവനിലാംഗയ് സ്കൂളുകേചള നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിയകമഭാ;

(സനി)  നൂതന സഭാകങതനികേ മനികേകവഭാചട  വഡ്രെെവനിലാംഗയ്  സ്കൂളുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സത്വതീകേരനിയകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി നടപടനി സത്വതീകേരനിയകമഭാചയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചടലാം  24-ല് ആണയ് കമഭാകടഭാര് ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് സ്കൂളുകേള
പഭാലനികക്കണ  നനിയമങ്ങചളപറനി  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നതയ്.  സത്വനമഭാകയഭാ  വഭാടകേയ്കക്കഭാ
സലമുള്ള  വലക്തനികേളക്കയ്  ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  സ്കൂള  ആരലാംഭനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ഒരു
ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  സ്കൂളനിനയ്  ആവശലമഭായ ചലക്ചര് ഹഭാള,  ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രേസ്ട്ര്രേഷന് ഹഭാള,
ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് സ്കൂളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങളുചട പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് സഇകേരലങ്ങചള
പറനിയുലാം  നനിയമത്തനില്  വലവസയുണയ്.  കമല്പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന നനിയമത്തനില്  കൂടുതല്
വലക്തത നല്കുന്നതനിനഭായനി ഏതഭാനുലാം മഭാറങ്ങളകൂടനി ഇകതഭാചടഭാപലാം പഭാലനിക്കണചമന്നയ് എലഭാ
റതീജനിയണല്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അവ
ചുവചട കചര്ക്കുന. 

ലക്ചര് ഹഭാള - 300 cm x 450 cm 

ചഡകമഭാണ്ചസ്ട്രേഷന് ഹഭാള - 300 cm x 450 cm 

പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് സഇകേരലലാം - ആവശലത്തനിനയ് 

നനിലവനിചല പല ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് സ്കൂളുകേളക്കുലാം ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷന് ഹഭാളനിനയ്
ആവശലമഭായ  സലപരനിധനി  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  10%  വചര  ഇളവയ്
നല്കേഭാനുലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  നനിലവഭാരമനിലഭാചതയുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാചതയുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ് സ്കൂളുകേളചക്കതനിചര നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുനണയ്.

(സനി)  ചടങ്ങളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  ഇവയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ചമചചപടുത്തുന്ന
കേഭാരലത്തനില് ഉചനിത നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  സ്കൂളുകേളുലാം  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവകേളനില്
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചല ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണയ്.

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള കേബളനിപനിക്കുന്ന ഡതീലര്മഭാരുചട ചചലസന്സയ് റദ്ദേയ് ചചയല് 

297 (1405) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാഹന  ഡതീലര്മഭാര്  പഴെയ  വഭാഹനങ്ങചള  പുതനിയവചയന്നയ്  ചതറനിദരനിപനിചയ്
വനില്ക്കുന്നതഭായ പരഭാതനികേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ? വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാകുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം പരഭാതനികേളനികനല് എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേബളനിപനിക്കുന്ന  ഡതീലര്മഭാരുചട  വലസന്സയ്  റദ്ദേയ്
ചചയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  2017-ല്  മഭാതലാം  തഭാചഴെ  പറയുലാംപ്രകേഭാരലാം
ഇക്കഭാരലത്തനില് ഡതീലര്മഭാര്ചക്കതനിചര നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ് :

കകേഭാടയലാം - 2 

ആലപ്പുഴെ - 2 

തനിരുവനനപുരലാം - 1 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - 7 

(ബനി&സനി) പരഭാതനിയനികനല് അകനത്വഷണലാം നടത്തനി പരഭാതനി സതലമഭാചണന്നയ്
കേഭാണുന്നപക്ഷലാം ഇത്തരലാം ഡതീലര്മഭാരുചട ഡതീലര്ഷനിപയ്  നനിശ്ചനിത കേഭാലയളവനികലയ്ക്കയ്
റദ്ദുചചയഭാറുണയ്.

ആലാംബുലന്സുകേള അപകേടത്തനില്ചപടുന്നതയ് ഒഴെനിവഭാക്കല് 

298 (1406) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലാംബുലന്സുകേള സനിരമഭായനി അപകേടത്തനില്ചപടുന്നതഭായുള്ള പതവഭാര്ത്തകേള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആലാംബുലന്സുകേള  അപകേടത്തനില്ചപടുന്നതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആലാംബുലന്സുകേള  അപകേടമുണഭാക്കനിയഭാല്  വഡ്രെെവര്ചക്കതനിചര  ക്രനിമനിനല്
കകേസയ് എടുക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാലഭാണയ് അപകേടങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കുന്നതയ് എന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ആലാംബുലന്സയ് അപകേടങ്ങള ഉണഭാകുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ആലാംബുലന്സുകേള  അടനിയനര  സഭാഹചരലങ്ങളനില്  സതീഡയ്  ലനിമനിറയ്
കഭദനിചയ്  സര്വതീസയ്  നടകത്തണനിവന്നഭാല്  ചചലറ്റുലാം  ചചസറണുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്
പ്രസ്തുത  വഭാഹനങ്ങള  കേഭാരണലാം  അപകേടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനഭാണയ്.
എന്നഭാല് ചചലറ്റുലാം  ചചസറണുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാചതയുലാം  സത്വകേഭാരല  ആവശലങ്ങളക്കുലാം
സതീഡയ് ലനിമനിറയ് കഭദനിചയ് സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതഭായനി കേണഭാല് അത്തരക്കഭാര്ചക്കതനിചര
കേര്ശന  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന്  എന്കഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനികക്കണതഭായുണയ്.
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വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില് മുഖല പങയ് വഹനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങള 

299 (1407) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്  മുഖല  പങ്കുവഹനിക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങള
ഏചതലഭാലാം കമഖലകേളനിലള്ളവയഭാണയ്, വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സത്വകേഭാരലബസ്സുകേളുചട മത്സരകയഭാടലാം, മണല് കേരനിങലയ്ല കലഭാബനികേളുമഭായനി
ബനചപട  ടനിപറുകേള  എന്നനിവചയ  നനിയനനിക്കഭാന്  ഗതഭാഗത  വകുപയ്  എന്തു  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച വരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ബസ്സുകേളുചട  മത്സരകയഭാടലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  അപകേടങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനുമഭായനി സമയക്രമ ഉത്തരവ പരനികശഭാധനിച ആര് & ഡനി ടതീലാം നല്കേനിയ
റനികപഭാര്ടനികനല് നഭാളനിതുവചര എചനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016-17  വര്ഷലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള,  ടനിപറുകേള  തുടങ്ങനിയവ
ഉണഭാക്കനിയ അപകേടങ്ങള എതചയനലാം കപഭാലതീസയ് വഭാഹനങ്ങള,  സ്കൂളബസ്സുകേള,
ഗുഡ്സയ്  വഭാഹനമുളചപട മറയ് വഭാഹനങ്ങള,  ആകടഭാകേള,  വബക്കുകേള തുടങ്ങനിയവ
ഉണഭാക്കനിയ  അപകേടങ്ങള  എത  എനലാം  ഇതയ്  മുന്  വര്ഷ  കേണക്കുകേചളക്കഭാളുലാം
കൂടുതകലഭാ കുറകവഭാ എങനില് എത എനമുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ) 2016-17 വര്ഷക്കഭാലയളവനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി./ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ്
അപകേടങ്ങളുമഭായനിടയ് ബനചപട്ടുലാം മറയ് വഭാഹന അപകേടങ്ങളുമഭായനിടയ് ബനചപട്ടുലാം കകേസ്സുകേള
എത എനലാം ഇതനില് എത കപര് മരണചപട്ടു എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2016-ല്  23,538  ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങളുലാം  4,842  ഓകടഭാറനിക്ഷകേളുലാം  797
ജതീപ്പുകേളുലാം  11,020  കേഭാറുകേളുലാം  2,665  കലഭാറനികേളുലാം  3,058  ചചപ്രവറയ് ബസ്സുകേളുലാം  1,115
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളുലാം അപകേടത്തനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വകുപനിചല ചമഭാചചബല് എന്കഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്  സത്വഭാഡയ്  നടത്തുന്ന വഭാഹന
പരനികശഭാധനകേളനിലലാം  ഓഫതീസയ്  തലങ്ങളനില്  നടത്തുന്ന  ചചക്കനിലാംഗുകേളനിലലാം  അമനിത
കവഗത്തനികലഭാടുന്ന വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനണയ്.
അശദമഭായുലാം  അമനിത  കവഗതയനിലലാം  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവരുചട  വഭാഹനലാം
കേണ്ടുചകേട്ടുകേ,  സചസന്ഷന്,  പനിഴെ  ഇഇടഭാക്കല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച
വരുന.  അമനിത  കവഗത  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കസജയ്  കേഭാകരലജുകേളനിലലാം  ചഹവനി
വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  ടനിപര്  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  ഉളചപചട  വനിവനിധയനിനലാം
വഭാഹനങ്ങളനില് സതീഡയ്  ഗവര്ണര് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കമഖലഭാ തലങ്ങളനില്
അതലഭാധുനനികേ  റഡഭാര്  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  ഇന്റെര്  ചസപ്ററുകേള  ഉപകയഭാഗനിചലാം
വഭാഹനങ്ങളുചട അമനിത കവഗത കേണ്ടുപനിടനിക്കുന.
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(സനി) 22 -11-2016-ല് നടന്ന എസയ്.ടനി.എ.  മതീറനിലാംഗനില് ആര്  &ഡനി ടതീമനിചന്റെ
റനികപഭാര്ടയ്  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെയ്  ചഎറലാം  നമ്പര്  (2)  ആയനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത
റനികപഭാര്ടനികനല്  എലഭാ  ആര്.ടനി.എ.  ചസക്രടറനിമഭാരുകടയുലാം  അഭനിപ്രഭായലാം  കശഖരനിചയ്
എസയ്.ടനി.എ. മുമ്പഭാചകേ വയ്ക്കഭാന്കവണനി മഭാറനിവയകേയുലാം ചചയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(ഡനി)  2016-17  വര്ഷലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള  ആചകേ  1,382
അപകേടങ്ങളനില്  ഉളചപടനിട്ടുണയ്.  2015-16  കേഭാലയളവനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേള 1,421 അപകേടങ്ങളനില് ഉളചപടനിട്ടുണയ്. ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള
ഉളചപട അപകേടങ്ങള തഭാരതകമലന കുറവഭാണയ്.

(ഇ)  2016 -17  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി./ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേള ആചകേ  1,382  അപകേടങ്ങളനില് ഉളചപടനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത അപകേടങ്ങളനില്
ആചകേ  154  കപര്  മരണചപട്ടു.  654  എലാം.എ.സനി.റനി.  കകേസുകേള ഫയല്  ചചയചപടനിട്ടുണയ്.
അതനില്  94  എലാം.എ.സനി.റനി.  കകേസുകേള മരണചപടവരുചട അവകേഭാശനികേള ഫയല്
ചചയ്തനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

ചചവക്കലാം, ചപരുമ്പളലാം, പഭാണഭാവളളനി, അരൂക്കുറനി പ്രകദശങ്ങളനിചല  കബഭാടയ്
സര്വതീസുകേള 

300 (1408) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവക്കലാം,  ചപരുമ്പളലാം,  പഭാണഭാവള്ളനി,  അരൂക്കുറനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിനള്ളവര്ക്കയ്  എറണഭാകുളത്തയ്  കപഭാകുന്നതനിനുലാം  വരുന്നതനിനുലാം  ഉപകേരനിക്കത്തക്ക
നനിലയനില് കബഭാടയ് സര്വതീസുകേള ശക്തനിചപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അരൂക്കുറനി ചജടനിയനില്ഹഇസയ് കബഭാടയ് ചടര്മനിനല് ഉള്ള സഭാഹചരലലാം കൂടനി
പരനിഗണനിചയ്,  വവക്കലാം എറണഭാകുളലാം  സതീഡ്കബഭാടയ്  പ്രസ്തുത ചജടനിയനിൽ  നനിര്ത്തനി
യഭാതക്കഭാചര കേയറനി ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പഭാണഭാവളളനി കസഷനനിലള്ള  6  കബഭാട്ടുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിലവനിലള്ള
സര്വതീസുകേള മുടക്കലാം കൂടഭാചത നടത്തനിവരുനണയ്.  ചചവക്കത്തയ് നനിനലാം എറണഭാകുളകത്തയലാം
തനിരനിചലാം  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  അതനികവഗ കബഭാടനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണയ്.  കബഭാടനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കയ്
സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി) ചചവക്ക ലാം-എറണഭാകുളലാം സതീഡയ് കബഭാടനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിചവരുന.  കസഭാപ്പുകേള  സലാംബനനിചയ്  തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.  പണനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കയ്,  പരനികശഭാധനിചയ്  കസഭാപ്പുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചള്ള
തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.
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ജലഗതഭാഗതലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള 

301 (1409) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലഗതഭാഗതലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
വകേചക്കഭാണനിട്ടുളളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഈ  സർക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്  എചനലഭാലാം  പദതനികേളുലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണയ് നടത്തനിയചതനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്ന  കറഭാഡുവഴെനിയുളള  യഭാതഭാകകശലാം  മറനികേടക്കുന്നതനിനുലാം
അവചര  ജലഗതഭാഗതത്തനികലക്കയ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
വകേചക്കഭാണനിട്ടുളളചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാന  ജലഗതഭാഗത  വകുപയ്  കകേരളത്തനില്  ആലപ്പുഴെ,  ചകേഭാലലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  6  ജനിലകേളനിലഭായനി  14  കസഷന്
ഓഫതീസുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് സര്വതീസുകേള നടത്തനിവരുന. ചപഭാതുഗതഭാഗത രലാംഗത്തയ് കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന
കബഭാട്ടുകേളുചട  നവതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  റനിപയര്,  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭായ
ടൂറനിസയ്  സര്വതീസുകേള,  സുരക്ഷനിതമഭായ യഭാത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അതലഭാധുനനികേ
സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം,  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവ
വകുപയ്  നടത്തനിവരുന.  കേഭാലപഴെക്കലാം  ചചന്ന  തടനികബഭാട്ടുകേള  ഘടലാംഘടമഭായനി  പനിന്വലനിചയ്
പകേരലാം ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള സതീല് /ചചഫബര് കബഭാട്ടുകേള ഉപകയഭാഗനിചവരുന.
നനിലവനിലള്ള  14  കബഭാട്ടുകേള  കൂടനി  പനിന്വലനിചയ്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള്ള  കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേള പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി
സതീ-കുടനഭാടയ്,  ആലപ്പുഴെ-  ചകേഭാലലാം,  ചകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ എന്നനിങ്ങചന പഭാസഞര് കേലാം
ടൂറനിസയ്  സര്വതീസുകേള  വകുപയ്  വനിജയകേരമഭായനി  നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനുപുറചമ
ചചവക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,  കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം  എന്നതീ  റൂട്ടുകേളനില്  120  പഭാസഞര്
കേപഭാസനിറനിയുള്ള  2  ടൂറനിസയ്  കബഭാട്ടുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  കൂടഭാചത  6  പഭാസഞര്
കേലാം  ചവഹനിക്കനിള  കേഭാരലര്  കബഭാട്ടുകേള  സര്വതീസനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചമചചപട
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കസവനലാം ജനങ്ങളക്കയ്  നല്കേനിവരുന. ചകേഭാലലാം കമഖലയനില്  സതീ-അഷമുടനി എന്ന
കപരനില്  2  പഭാസഞര്  കേലാം  ടൂറനിസലാം  കബഭാട്ടുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആലപ്പുഴെ,
എറണഭാകുളലാം  കമഖലയനില്  ടൂറനിസത്തനിനഭായനി  അതലഭാധുനനികേ  ക്രൂയ്സയ്  കബഭാട്ടുകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  മുഹമ്മേ,  ആലപ്പുഴെ,  കുമരകേലാം,  എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ  പ്രധഭാന
കസഷനുകേളനില്  പുതനിയ  വഭാടര്  ടഭാകനി  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  വകുപ്പു
തലത്തനില്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇനലയനില്ത്തചന്ന  ആദലമഭായനി  കസഭാളഭാര്
സഭാകങതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കബഭാട്ടുകേളുപകയഭാഗനിചയ്  ചചവക്കലാം
റൂടനില് സര്വതീസയ് നടത്തനിവരുന.  കബഭാട്ടുകേള കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി അറകുറപണനികേള
നടത്തുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനില് തചന്ന ആദലമഭായനി  4  കബഭാട്ടുകേള ഒകരസമയലാം
റനിപയര് ചചയഭാവന്ന ചചഡ്രെെകഡഭാക്കുലാം സനിപയ് കവയുലാം നനിര്മ്മേനിചയ് ആയതയ് ഉപകയഭാഗനിച
വരുന.  പഭാസഞര്  കേപഭാസനിറനിക്കയ്  തുലലമഭായനി  ജതീവന്രക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ
ചചലഫയ് ജഭാക്കറ്റുകേള, ചചലഫയ് കബഭായ, കബഭായന്റെയ് അപഭാരറസയ്, ഫയര് എകനികേമ്പ്യൂഷന്
എന്നനിവയുലാം സനി.യു.ജനി. കഫഭാണ് സലാംവനിധഭാനവലാം കബഭാട്ടുകേളനില് ഉപകയഭാഗനിചവരുന.
കബഭാട്ടുകേളക്കയ്  കതര്ഡയ്  പഭാര്ടനി  ഇന്ഷത്വറന്സുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  യഭാതക്കഭാര്ക്കുലാം
ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷയുലാം  കസറയ്  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  വകുപ്പുവഴെനി  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുചട ഉപകയഭാഗലാം,  ജലമലനിനതീകേരണലാം എന്നനിവ സലാംബനനിച
കബഭാധവല്ക്കരണലാം ജനങ്ങളനികലയ്ക്കയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി കബഭാട്ടുകേളനില് ചടലനിവനി
ഷനുകേളുലാം സജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേഭാലപഴെക്കലാം  ചചന്നതുലാം  നനിലവനില്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതുമഭായ
14  കബഭാട്ടുകേള  കൂടനി  പനിന്വലനിചയ്  അതലഭാധുനനികേ  രതീതനിയനിലള്ള  കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.  നനിലവനിലള്ള ടൂറനിസയ് സര്വതീസുകേളക്കയ്
പുറകമ അതലഭാധുനനികേ ചചഹസതീഡയ് എ.സനി.  കബഭാട്ടുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ് പുതനിയതഭായനി
ആലപ്പുഴെ-കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം,  ചചവക്കലാം-  എറണഭാകുളലാം എന്നതീ ടൂറനിസയ് സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കബഭാട്ടുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണയ്.  കൂടഭാചത
ചകേഭാലലാം കമഖലയനില് സതീ-അഷമുടനി എന്ന കപരനില് ടൂറനിസയ് സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.  ജലഗതഭാഗത രലാംഗത്തയ് നൂതന സഭാകങതനികേ വനിദല
പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  സഇകരഭാര്ജത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  യഭാതഭാകബഭാടയ്
ഇനലയനില്ത്തചന്ന  ആദലമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വകുപനിചന്റെ  ചചവക്ക ലാം-
തവണക്കടവയ് റൂടനില് സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് എറണഭാകുളലാം
കമഖലയനിചല  കബഭാട്ടുകേളനില്  സനി.എന്.ജനി.  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എന്ജനിന്
ഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം വകുപ്പുതലത്തനില് പുകരഭാഗമനിചവരുന. സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം,  ജലമലനിനതീകേരണലാം  എന്നനിവ  സലാംബനനിച
കബഭാധവത്ക്കരണലാം ജനങ്ങളനികലയ്ക്കയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കബഭാട്ടുകേളനില് ചടലനിവനിഷനുകേള
സജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  കറഭാഡയ്  ഗതഭാഗതലാം  വഴെനിയുള്ള  തനിരക്കയ്  കുറയന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ജലമഭാര്ഗ്ഗലാംവഴെനി  ദൂരലാം  കുറവള്ള  റൂട്ടുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  വകുപയ്  ചഫറനി,  സര്ക്കുലര്
സര്വതീസുകേള നടത്തനിവരുന. വകുപനിചന്റെ ചചവക്ക ലാം-തവണക്കടവയ്, കഫഭാര്ട്ടുചകേഭാചനി-
മടഭാകഞരനി,  ചചവറനില-കേഭാക്കനഭാടയ്  എന്നതീ  സര്വതീസുകേള  ഇതനിനയ്  ഉദഭാഹരണങ്ങളഭാണയ്.
കേരമഭാര്ഗ്ഗലാം ഏകേകദശലാം 15 കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം സഞരനികക്കണ ചചവക്ക ലാം-തവണക്കടവയ് റൂടനില്
നനിലവനിലള്ള കബഭാട്ടുകേളക്കയ് പുറകമ അതലഭാധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളടങ്ങനിയ കസഭാളഭാര്
കബഭാട്ടുകൂടനി ഉപകയഭാഗനിചയ് ജലമഭാര്ഗ്ഗലാം  4  കേനികലഭാമതീറര് മഭാതലാം ചചദര്ഘലമുള്ള ചഫറനി
സര്വതീസയ്  നടത്തനിവരുന.  കഫഭാര്ട്ടുചകേഭാചനി-ചചവപനിന്-മടഭാകഞരനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല
ജനങ്ങളക്കയ് കറഭാഡുമഭാര്ഗ്ഗമുള്ള യഭാതഭാകകശലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി എറണഭാകുളലാം സനിറനിയുമഭായനി
ബനചപടുന്നതനിനയ് സര്ക്കുലര് സര്വതീസുകേള സഹഭായനിക്കുന. ചചവറനില-കേഭാക്കനഭാടയ്
സര്വതീസയ് മുകഖന ഏകേകദശലാം 20  മനിനനിറയ് മഭാതലാം സമയലാംചകേഭാണയ് ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കയ്
മുതലഭായ ഗതഭാഗത തനിരകക്കറനിയ  പ്രകദശങ്ങളനികലയ്ക്കയ്  കേരമഭാര്ഗ്ഗമുള്ള തനിരക്കയ്  മറനികേടന്നയ്
കവഗത്തനില് എത്തനികചരുന്നതനിനയ് സര്വതീസുകേള സഹഭായനിക്കുന. ഒകരസമയലാം എടയ്
ചചബക്കുകേള  കേയറഭാവന്ന  6  പഭാസഞര്  കേലാം  ചവഹനിക്കനിള  കേഭാരലര്  കബഭാട്ടുകേള
ഉപകയഭാഗനിചള്ള സര്വതീസുകേള നനിരത്തുകേളനിചല തനിരക്കുകേള കുറയന്നതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭാണയ്.

കഫഭാര്ട്ടുചകേഭാചനി കേസലാംസയ് കബഭാടയ് ചജടനിയുചട വനികേസനലാം 

302 (1410) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഫഭാര്ട്ടുചകേഭാചനിയനിചല  കേസലാംസയ്  ചജടനിയനില്  സലപരനിമനിതനിമൂലലാം
അനുഭവചപടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കപഭാര്ടയ്  ട്രെസനിചന്റെ
10  ചസന്റെയ് സലചമങനിലലാം കബഭാടയ്  ചജടനിയുചട വനികേസനത്തനിനഭായനി ലഭലമഭാക്കുവഭാന്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  എലാം.എല്.എ.  ജലഗതഭാഗത വകുപയ്  ഡയറകര്ക്കയ്
നല്കേനിയ കേത്തനില് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി എചനന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി)  സലലാം  ലഭലമഭാകുന്നപക്ഷലാം  കൂടുതല്  സഇകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്
കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.  വകുപ്പുവകേ കേസലാംസയ്  ചജടനികയഭാടയ്  കചര്നകേനിടക്കുന്ന സലലാം മറയ്
വകുപ്പുകേളുചട  ഉടമസതയനിലഭാണയ്.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  സലാംസഭാന  ജലഗതഭാഗത
ഡയറകറനില്നനിനലാം ലഭനിച ചപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിചവരുന.

(നക്ഷതചനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചഭാദലലാം  നമ്പര്  1233  എഡനിറനിലാംഗയ്  ബഭാഞനില്
ലഭലമഭായനിടനില)

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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9. 30 AM]

II അടനിയന്തരപ്രകമയയ

സയസസ്ഥാന കപസ്ഥാലലീസയ് കമധസ്ഥാവനിയസ്ഥായനി കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാറനിസന
പുനനഃസസ്ഥാപനിക്കല

മനി  .    സലീക്കര:  രസ്ഥാജജ്യസത്തെ പരകമസ്ഥാന്നത നലീതനിപലീഠമസ്ഥായ സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  2017
ഏപ്രനില  24-നയ്  പുറസപ്പെടുവനിച്ച വനിധനിനജ്യസ്ഥായത്തെനിലൂസട സയസസ്ഥാന കപസ്ഥാലലീസയ്  കമധസ്ഥാവനിയസ്ഥായനി
(കസ്റ്റേറയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  ചലീഫയ്)  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന  പുനനഃസസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാന്  നലകേനിയ
ഉത്തെരവയ്  8 ദനിവസമസ്ഥായനിടയ  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാത്തെതുമൂലവയ  വനിധനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന്നതനില
സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാര  കേസ്ഥാണനിക്കുന്ന  കുറകേരമസ്ഥായ  അനസ്ഥാസമൂലവയ  ഉളവസ്ഥായനിടള്ളതസ്ഥായനി
പറയസപ്പെടുന്ന അതലീവ ഗുരുതരമസ്ഥായ സനിതനിവനികശേഷയ സഭസ്ഥാനടപടനികേള് നനിരത്തെനി
വച്ചയ് ചരച്ച സചയ്യണസമന്നസ്ഥാവശേജ്യസപ്പെടയ് സരവ്വശലീ എയ.  ഉമ്മര,  സകേ.  സനി.  കജസ്ഥാസഫയ്,
അനൂപയ് കജക്കബയ് എന്നലീ ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട അയഗങ്ങള് റൂള്  50  പ്രകേസ്ഥാരയ കനസ്ഥാടലീസയ്
നലകേനിയനിടണയ്.

മുഖജ്യമനനി (  ശലീ  .   പനിണറസ്ഥായനി വനിജയന്  ): സര,   കഡസ്ഥാ. ടനി.  പനി. സസന്കുമസ്ഥാര
കകേസനിസന്റെ  2017 ഏപ്രനില 24-സലസുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി വനിധനി സരക്കസ്ഥാര പരനികശേസ്ഥാധനിച
വരനികേയസ്ഥാണയ്.  രസ്ഥാജജ്യത്തെനിസന്റെ  പരകമസ്ഥാന്നത  നലീതനിപലീഠമസ്ഥായ  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയുസട
വനിധനി  സരക്കസ്ഥാരനിസന  സയബനനിച്ചനിടകത്തെസ്ഥാളയ  അന്തനിമമസ്ഥാണയ്.  അതുസകേസ്ഥാണ്ടുതസന്ന
സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  വനിധനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന്ന  കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില  സരക്കസ്ഥാര  പ്രതനിജസ്ഥാബദ്ധമസ്ഥാണയ്.
നലീതനിയുസട സയരക്ഷകേരസ്ഥാണയ്  ജുഡലീഷജ്യറനി.  ജനസ്ഥാധനിപതജ്യ സയവനിധസ്ഥാനത്തെനില നലീതനി
നനിരവ്വഹണത്തെനില ജുഡലീഷജ്യറനിക്കയ്  സുപ്രധസ്ഥാന  പങസ്ഥാണുള്ളതയ്.  ഭരണഘടനയുസട
സയരക്ഷകേര കൂടനിയസ്ഥാണയ് സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി.  അതുസകേസ്ഥാണ്ടുതസന്ന ഇവനിസട പരസ്ഥാമരശേനിച്ച
കകേസനില  മസ്ഥാത്രമല്ല  എല്ലസ്ഥാ  കകേസനിലയ  ഇഇൗ  നനിലപസ്ഥാടനുസരനിച്ചസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാര
പ്രവരത്തെനിക്കുന്നസതന്നയ് ഉറപ്പുനലകുന.  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന്റെ കകേസനില
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി വനിധനി പകേരപ്പെനിസന്റെ സരടനിഫഫഡയ് കകേസ്ഥാപ്പെനി ലഭനിക്കുന്നതനിനു
മുമയ് ഓണ്ഫലനനില വനിധനിപ്പെകേരപ്പെയ് ലഭജ്യമസ്ഥായ ഉടന് ചലീഫയ് സസക്രടറനി നടപടനിയസ്ഥാരയഭനിച്ചനിടണയ്.
നനിയമ വകുപ്പെയ് സസക്രടറനിയുസട ശേനിപസ്ഥാരശേ പരനിഗണനിച്ചയ് വനിധനി നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന്നതുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെടയ് അഡഡ്വകക്കറയ് ജനറലനിസന്റെ നനിയകമസ്ഥാപകദശേയ  കതടുകേയുയ  1-5-2017-നയ്
നനിയകമസ്ഥാപകദശേയ സരക്കസ്ഥാരനിനയ് ലഭനിക്കുകേയുയ സചയനിടണയ്.  അഡഡ്വകക്കറയ് ജനറലനിസന്റെ
അഭനിപ്രസ്ഥായത്തെനിസന്റെകൂടനി അടനിസസ്ഥാനത്തെനില കമലനടപടനികേള് സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്.
ഇക്കസ്ഥാരജ്യയ സഭസ്ഥാനടപടനികേള് നനിരത്തെനിവച്ചയ് ചരച്ച സചകയ്യണ അടനിയന്തര സസ്ഥാഹചരജ്യമനില്ല.

ശലീ  .    എയ  .    ഉമ്മര: സര,  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനിയുസട മറുപടനിയനിലത്തെസന്ന
ഇഇൗ അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനിസന്റെ പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനജ്യയ അകദ്ദേഹയ സൂചനിപ്പെനിച. നനിയമസമസ്ഥാധസ്ഥാനയ
സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വമസ്ഥാണയ്.  നനിയമസമസ്ഥാധസ്ഥാനത്തെനിസന്റെയുയ ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാന
പസ്ഥാലനത്തെനിസന്റെയുയ  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വയ  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനപസ്ഥാലനത്തെനിസന്റെ  ചുമതലയുള്ള
ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കസ്ഥാണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  പുറസപ്പെടുവനിച്ച  വനിധനിനജ്യസ്ഥായത്തെനിസന്റെ
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അടനിസസ്ഥാനത്തെനില  ഒരസ്ഥാഴ്ചയസ്ഥായനി  സയസസ്ഥാനത്തെയ്  ഡനി.ജനി.പനി.  ഇല്ലസ്ഥാത്തെ  അവസയസ്ഥാണയ്.
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  വനിധനിയുസട  അവസസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഗയ  മസ്ഥാത്രയ  ഞസ്ഥാന്
വസ്ഥായനിക്കസ്ഥായ.  'Under the circumstances, we are compelled to set aside the
judgement and order of the Central Administrative Tribunal, the impugned
judgement and order of the High Court as well as the order dated 1st June,
2016 and direct  the State of Kerala to reinstate the appellant Dr.  T.  P.
Senkumar  as  the  State  Police  Chief'.  എനപറഞസ്ഥാല  88/2016  ജനി.ഒ.(എയ.എസയ്)
ജനി.എ.ഡനി.-യുസട ഉത്തെരവയ് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി അസസ്ഥാധുവസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
ഇഇൗ  വനിധനി  അസസ്ഥാധുവസ്ഥാക്കുന്നകതസ്ഥാടുകൂടനി  പകേരയ  ഒരു  ഡനി.ജനി.പനി.-സയ  നനിയമനിച്ചനിസല്ലങനില
സയസസ്ഥാനത്തെയ്  ഡനി.ജനി.പനി.  ഇല്ലസ്ഥാത്തെ  ഒരവസയുണസ്ഥാകുയ.  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനപസ്ഥാലനത്തെനിസന്റെ
ഏറവയ  വലനിയ  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വയ  മുഖജ്യമനനിക്കല്ല,  സയസസ്ഥാന  കപസ്ഥാലലീസയ്  ആസസ്ഥാനത്തുള്ള
ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കസ്ഥാണയ്.  അങ്ങസന വരുകമസ്ഥാള്  ഡനി.ജനി.പനി. ഇല്ലസ്ഥാസത എങ്ങസനയസ്ഥാണയ്
കപസ്ഥാലലീസനിനയ് ഉത്തെരവയ് സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുന്നതയ്;  എങ്ങസനയസ്ഥാണയ് മറയ് നടപടനികേള്
സചയ്യസ്ഥാന് കേഴനിയുന്നതയ്? ഇതനില നനിനതസന്ന ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനിയുയ സരക്കസ്ഥാരുയ എത്ര
ലസ്ഥാഘവകത്തെസ്ഥാടുകൂടനിയസ്ഥാണയ് കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് കേസ്ഥാണുന്നസതന്നയ് മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥായ.  ഇഇൗ വനിധനി
വന്ന ഉടന് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനി  പ്രതനികേരനിച്ചതയ്, "വനിധനിയുസട ഏതസ്ഥാനുയ ഭസ്ഥാഗയ
മസ്ഥാത്രകമ  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  വന്നനിടള,  വനിധനിയുസട  പൂരണ്ണരൂപയ  വന്നതനിനുകശേഷയ  നടപടനി
സഡ്വലീകേരനിക്കുയ" എന്നസ്ഥാണയ്.  അനതസന്ന ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുന് മുഖജ്യമനനി വനി.  എസയ്.
അചതസ്ഥാനന്ദന് പ്രതനികേരനിച്ചതയ് 'സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി വനിധനി പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്'.
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  സനി.പനി.ഐ.(എയ.)  സസക്രടറനി  പറഞതയ്  'കകേസ്ഥാടതനിയുയ  സരക്കസ്ഥാരുമസ്ഥായനി
ഏറ്റുമുടലനില്ലസ്ഥാസത  വനിധനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള  ബസ്ഥാധജ്യത  സരക്കസ്ഥാരനിനുസണന്നസ്ഥാണയ്'.
ശലീ.  കേസ്ഥാനയ  രസ്ഥാകജന്ദ്രന്  പറഞതയ്  'മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങള്  ലയഘനിക്കുന്നതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാകുയ
സരക്കസ്ഥാരനിസനതനിസരയുള്ള  നടപടനി  കകേസ്ഥാടതനി  റദ്ദേസ്ഥാക്കനിയസതനയ  നലീതനിനജ്യസ്ഥായ
വജ്യവസകയസ്ഥാടുള്ള ബഹുമസ്ഥാനയ  പുലരത്തെനി  കകേസ്ഥാടതനി  വനിധനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനി  വലീഴ്ചകേള്
തനിരുത്തെനി സരക്കസ്ഥാര മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാകുയ' എനമസ്ഥാണയ്. ഇതയ് സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയുസട വളസര
പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട ഒരു വനിധനിയസ്ഥാണയ്.  ഏതസ്ഥാണയ് 98 ഖണ്ഡനികേകേളുള്ള 56 കപജുകേള് വരുന്ന
വനിധനിയുസട  പകേരപ്പെയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പുതസന്ന  നടപടനിയസ്ഥാരയഭനിചസവന്നയ്  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട
മുഖജ്യമനനിതസന്ന  പറയുന.  ഡനി.ജനി.പനി.-സയ  ആ  സസ്ഥാനത്തെയ്  നനിയമനിക്കണസമന
പറഞസ്ഥാല  അതയ്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  എന്തനിനസ്ഥാണയ്  കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസയ;  അകദ്ദേഹത്തെനിനയ്
ഉപകദശേയ സകേസ്ഥാടുകക്കണ നനിയമ വകുപ്പെയ് സസക്രടറനി സസക്രകടറനിയറനിലയ  അഡഡ്വകക്കറയ്
ജനറല അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ വനിളനിപ്പെസ്ഥാടകേസലയുമുണയ്.  ഇങ്ങസനയുള്ള രണയ് വജ്യകനികേളുസട
നനിയകമസ്ഥാപകദശേയ  ലഭനിച്ചനിടയ  ഇകപ്പെസ്ഥാഴയ  ഡനി.ജനി.പനി.-സയ  നനിയമനിക്കസ്ഥാസത  അനനിശനിതസ്ഥാവസ
തുടരുകേയസ്ഥാണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനി വനിളനിക്കുന്ന കയസ്ഥാഗങ്ങളനില ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ്
പകേരയ പസങടുക്കുന്നതസ്ഥാരസ്ഥാണയ്?  ഇഇൗ വനിധനികയസ്ഥാടുകൂടനി ഡനി.ജനി.പനി.  ഇല്ലസ്ഥാതസ്ഥായനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
സസ്ഥാകങതനികേമസ്ഥായനി  പറഞസ്ഥാല  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാര  ഡനി.ജനി.പനി.-യസ്ഥാണയ്.
അകദ്ദേഹസത്തെ  നനിയമനികക്കണതകല്ല;  സരക്കസ്ഥാരനിസന  സയബനനിച്ചനിടകത്തെസ്ഥാളയ  ഒരു
സലീക്കനിയഗയ് ഓരഡറസ്ഥാണയ്.  ഒരവജ്യകതയുമനില്ലസ്ഥാസത സരക്കസ്ഥാര നലകേനിയ അഫനിഡവനിറയ്
പസ്ഥാരഗസ്ഥാഫയ്  ഫബ  പസ്ഥാരഗസ്ഥാഫയ്  കൃതജ്യമസ്ഥായനി  ചരച്ച  സചയ്തുസകേസ്ഥാണയ്  ഒരു  ഡനിവനിഷന്  ബഞയ്
പുറസപ്പെടുവനിച്ച  വനിധനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന്നതനില  സരക്കസ്ഥാര  ദയനലീയമസ്ഥായനി  പരസ്ഥാജയ
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സപ്പെടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതനിസന്റെ അരത്ഥസമന്തസ്ഥാണയ്;   കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന
ഡനി.ജനി.പനി.  ആക്കുകേസയനള്ളതല്ല  പ്രശയ;  സയസസ്ഥാനത്തെനികപ്പെസ്ഥാള്  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാന
പസ്ഥാലനത്തെനിസന്റെ  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വയ  ആരക്കസ്ഥാസണനള്ളതസ്ഥാണയ്.  അതനിനയ്  ഉത്തെരവസ്ഥാദസപ്പെട
ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസന്  സയസസ്ഥാനത്തെനില്ല  എനപറഞസ്ഥാല  അതയ്  ഭരണഘടനകയസ്ഥാടയ്
കേസ്ഥാണനിക്കുന്ന  ലയഘനമസ്ഥാണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  മുഖജ്യമനനിയുയ  മനനിമസ്ഥാരുയ  ഭരണഘടനയുസട
വജ്യവസസ്ഥാപനിതമസ്ഥായ  മസ്ഥാരഗ്ഗത്തെനിലകൂടനി  സതജ്യപ്രതനിജ  സചയനിടള്ളതയ്   ഭരണഘടനകയസ്ഥാടുയ
ഭരണഘടന  അനുശേസ്ഥാസനിക്കുന്ന  കകേസ്ഥാടതനിവനിധനികേള്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള  ബസ്ഥാധജ്യതയുള്ളതു
സകേസ്ഥാണ്ടുമസ്ഥാണയ്.  എന്നസ്ഥാല   മുഖജ്യമനനിയുയ  സരക്കസ്ഥാരുയ  ഇതുസയബനനിസച്ചസ്ഥാനയ
പറയുന്നനില്ല. സരക്കസ്ഥാരനിനയ് കൂടത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വമസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ പറയുന്നതയ്.  ഇന്നസല
മനനിസഭയനിസല  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  ഒരയഗയ  പ്രസസ്ഥാവനിച്ചതയ്  ചസ്ഥാനലനിലക്കൂടനി  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്
കേഴനിഞ.  അതനില  പറഞനിടള്ളതയ്  'സസന്കുമസ്ഥാര  ഒരു  കേസ്ഥാരജ്യയ  മനസനിലസ്ഥാക്കണയ,
അകദ്ദേഹയ  സരക്കസ്ഥാരനിസന  ഭലീഷണനിസപ്പെടുകത്തെണ  കേസ്ഥാരജ്യമനില്ല,  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  റനിടയ്
സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള്ള  അധനികേസ്ഥാരമുണയ്.  അകദ്ദേഹയ  യു.ഡനി.എഫയ്.-നുകവണനി  കവസ്ഥാടപനിടനിച്ച
ആളസ്ഥാണയ്' എന്നസ്ഥാണയ്. അങ്ങസനയുള്ള ഒരസ്ഥാസള ഇനനിയുയ ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാര നനിയമനിക്കുസമന്നസ്ഥാകണസ്ഥാ
വനിശേഡ്വസനികക്കണതയ്;  കൂടത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വമുള്ള  മനനിസഭയനിസല  ഒരു  മനനി  തസന്ന
ഇങ്ങസന നനിരത്തുരവസ്ഥാദപരമസ്ഥായ പ്രസസ്ഥാവന ഇറക്കുകമസ്ഥാള് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനി
ഇവനിസട  പറഞനിടള്ള  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  മുഖവനിലയ്സക്കടുക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ;   പരകമസ്ഥാന്നത
നലീതനിപലീഠത്തെനിലനനിനള്ള വനിധനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ഭരണഘടനസ്ഥാപരമസ്ഥായനി  ആരടനിക്കനിള് 142
വളസര കൃതജ്യമസ്ഥാണയ്.  അതുതസന്നയസ്ഥാണയ് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനി ഇവനിസട പറഞതയ്.
സയസസ്ഥാന  കപസ്ഥാലലീസയ്  തലവന്   സസ്ഥാനത്തുനനിന്നയ്  തസന്ന  നലീക്കനിയതനിസനതനിസര
കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാര ഉന്നയനിച്ച മുഴവന് വസ്ഥാദങ്ങളുയ അയഗലീകേരനിചസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്
ഏപ്രനില  24-നയ്  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  വനിധനി  പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച്ചനിടള്ളതയ്.  കഡസ്ഥാ.  ടനി.പനി.
സസന്കുമസ്ഥാറനിസന  മസ്ഥാറസ്ഥാനസ്ഥായനി  സരക്കസ്ഥാര  ഉന്നയനിച്ച  എല്ലസ്ഥാ  കേസ്ഥാരണങ്ങളുയ  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി
നനിരസ്ഥാകേരനിച. സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ നടപടനിയനില കേടുത്തെ അതൃപനിയസ്ഥാണയ് കകേസ്ഥാടതനി കരഖസപ്പെടു
ത്തെനിയനിടള്ളതയ്.  അതനിസല പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട ഒരു വരനിമസ്ഥാത്രയ ഞസ്ഥാന് വസ്ഥായനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
'However, that prima facie satisfaction must be based on some cogent and
rational material.  Mere repetition of the  provisions of   Section 97(2)(e)
of the Act is not sufficient -  there must be some material on record (other
than a newspaper report) but unfortunately nothing has been pointed out to
us during the course of submissions'.  ഈ സരക്കസ്ഥാര ഭലീമമസ്ഥായ ഫലീസയ് നലകേനി
പ്രശേസരസ്ഥായ അഭനിഭസ്ഥാഷകേര മുഖസ്ഥാന്തരയ കകേസയ് വസ്ഥാദനിച്ചതനിനയ്  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി
പറഞതയ്,  പത്രങ്ങളനില  പറഞനിടള്ള കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളല്ലസ്ഥാസത സമറലീരനിയലസ്ഥായനിടള്ള ഒരു
കേസ്ഥാരജ്യവയ പറയസ്ഥാന് സരക്കസ്ഥാരനിനയ് കേഴനിഞനിടനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ്.  ഏതസ്ഥാണയ് 11 മസ്ഥാസക്കസ്ഥാലയ
ഉന്നതനസ്ഥായ  ഒരു  കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസസന  മസ്ഥാറനിനനിരത്തെനിയതനിനയ്  എന്തയ്  നജ്യസ്ഥായലീകേ
രണമസ്ഥാണുള്ളതയ്?  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയനില  ഇതനിനുള്ള  കേസ്ഥാരണങ്ങള്
നനിരത്തുന്നതനില സരക്കസ്ഥാര ദയനലീയമസ്ഥായനി പരസ്ഥാജയസപ്പെടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയുസട
ഈ  വനിധനിയനിലൂസട  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാര  സസ്ഥാകങതനികേമസ്ഥായനി  സയസസ്ഥാന
കപസ്ഥാലലീസയ്  കമധസ്ഥാവനിയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  മറസ്ഥാസരങനിലയ  ആ
സസ്ഥാനത്തെനിരനിക്കുസന്നങനില  അതയ്  ഇഇൗ  വനിധനിയുസട  പരസജ്യമസ്ഥായ  ലയഘനമസ്ഥാണയ്.
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അകദ്ദേഹസത്തെ  തനിരനിസച്ചടുക്കണസമന്നയ്  വനിധനിയുസട  96-ാം  ഖണ്ഡത്തെനില  വളസര
വജ്യകമസ്ഥായനി  പ്രതനിപസ്ഥാദനിക്കുനണയ്.  അകദ്ദേഹസത്തെ  ഡനി.ജനി.പനി.  സസ്ഥാനത്തുനനിന്നയ്  മസ്ഥാറനിയ
ഉത്തെരവയ് അസസ്ഥാധുവസ്ഥായ സസ്ഥാഹചരജ്യത്തെനില തനിരനിസച്ചടുക്കുന്നതനിനയ് പ്രകതജ്യകേ സമയപരനിധനിയുസട
ആവശേജ്യമനില്ല. ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില അനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ കേസ്ഥാലവനിളയബമുണസ്ഥാക്കുന്നതയ് ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ
സയശേയങ്ങളുണസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  56  കപജുകേളനിലസ്ഥായനി  97  ഖണ്ഡനികേകേളനില കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.
സസന്കുമസ്ഥാറനിസനതനിസര  സകേസ്ഥാടുത്തെ  അഫനിഡവനിറ്റുയ  മറയ്  കരഖകേളുയ  വനിശേദമസ്ഥായനി
പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചതനിനുകശേഷയ പുറസപ്പെടുവനിച്ച വനിധനിയസ്ഥാണനിതയ്.   നടപടനികേള്ക്കയ് പനിന്നനില
രസ്ഥാഷലീയ തസ്ഥാല്പരജ്യമുണസ്ഥാകുസമന്നസ്ഥാണയ് കകേസ്ഥാടതനി നനിരലീക്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ
പരമസ്ഥാധനികേസ്ഥാരനിയസ്ഥായ ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസസന മസ്ഥാറ്റുന്നതനില രസ്ഥാഷലീയ സഡ്വസ്ഥാധലീനയ ഉപകയസ്ഥാഗ
സപ്പെടുത്തെനിയനിടസണന്നസ്ഥാണയ്  കകേസ്ഥാടതനി  പറയുന്നതയ്.  ഇത്രയുയ  വജ്യകമസ്ഥായ  വനിധനി
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന്നതനിനയ് നനിയമ വകുപ്പുസസക്രടറനി ഉപകദശേയ നലകേനിയനിടയ കകേസയ് വസ്ഥാദനിച്ച
വക്കലീലനില  നനിനയ  വലീണ്ടുയ  ഉപകദശേയ  കകേള്ക്കസ്ഥാനസ്ഥാകണസ്ഥാ  കേസ്ഥാത്തെനിരനിക്കുന്നതയ്?
നനിയമപരമസ്ഥായനി സരക്കസ്ഥാരനിസന ഉപകദശേനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുന്നതയ് അഡഡ്വകക്കറയ് ജനറലനിനുയ നനിയമ
വകുപ്പെയ് സസക്രടറനിക്കുമസ്ഥാണയ്.  ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാരുയ മുഖജ്യമനനിയുയ പലകപ്പെസ്ഥാഴയ ബസ്ഥാഹജ്യശേകനികേളുസട
ഉപകദശേമസ്ഥാണയ്  സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നസതന്നതയ്  കഖദകേരമസ്ഥാണയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്ത്തെസന്ന  ഏഴനിലധനികേയ
ഉപകദശേകേരുണയ്.  ഈ  ഉപകദശേകേരുസടസയല്ലസ്ഥായ  മസ്ഥാറനിമസ്ഥാറനിയുള്ള  ഉപകദശേയ  കകേള്ക്കുന്നതു
സകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  ഇത്തെരത്തെനിലള്ള  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  ഉത്തെരവകേള്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയസ്ഥാസത  കപസ്ഥാകുന്നതയ്.  നനിയമപരമസ്ഥായനി  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  സയസസ്ഥാനത്തെയ്   ഡനി.ജനി.പനി.
ഇല്ലസ്ഥാത്തെ  അവസയസ്ഥാണയ്.  അതനിസന്റെ  അഭസ്ഥാവയ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  റനിടകയരഡയ്
ഉകദജ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥായ ശലീ.  രമണ് ശലീവസ്ഥാസവസയ കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ ഉന്നതകയസ്ഥാഗങ്ങളനില
പസങടുപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. കപസ്ഥാലലീസനിസല ഉന്നത ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരക്കയ് അതനില അമരഷമുസണനള്ള
വസ്ഥാരത്തെ  പത്രത്തെനില  വന്നനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  മുഖജ്യമനനിയുയ  ഡനി.ജനി.പനി.-യുയ  പസങടുകക്കണ
സസ്ഥാനത്തെയ്  മുഖജ്യമനനിയുസട  ഉപകദശേകേനസ്ഥായ  മസറസ്ഥാരു  റനിടകയരഡയ്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസനയസ്ഥാണയ്
പസങടുപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  മുഖജ്യമനനിയുയ  ഡനി.ജനി.പനി.-യുയ  പറകയണ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  ഉപകദശേകേരുസട
കറസ്ഥാളനിലള്ളവര  പറയുന്നതയ്  ഭരണഘടനസ്ഥാപരമസ്ഥായുയ  നനിയമപരമസ്ഥായുയ  പനിന്തുണയനില്ലസ്ഥാത്തെ
കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്.  Justice delayed is justice denied - ഫവകേനി നലകുന്ന നലീതനി, നലീതനി
നനികഷധനിക്കുന്നതനിനയ് തുലജ്യമസ്ഥാസണന്നയ് പറയസ്ഥാറുണയ്.  നലീതനി നടപ്പെസ്ഥാക്കുന്നതനിനുപകേരയ
നലീടനിസക്കസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നതനിനുള്ള ശമമസ്ഥാണയ് ഇകപ്പെസ്ഥാഴയ നടത്തെനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന്നതയ്.

വനിവരസ്ഥാവകേസ്ഥാശേ  നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ  ലഭജ്യമസ്ഥായ  കരഖകേളനില  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.
സസന്കുമസ്ഥാറനിസനതനിസരയുള്ള  ആകരസ്ഥാപണങ്ങള്  വസ്ഥാസവമസല്ലന്നയ്  സതളനിഞനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന മസ്ഥാറസ്ഥാനസ്ഥായനി പറഞനിടള്ള രണയ് കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനിസലസ്ഥാന്നയ്
ജനിഷസ്ഥാവധവമസ്ഥായനി ബനസപ്പെടയ്  അകദ്ദേഹയ  കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമമസ്ഥായനി  പ്രവരത്തെനിച്ചനിടനിസല്ലനയ
അതയ് സപസ്ഥാതു തസ്ഥാലപ്പെരജ്യത്തെനിസനതനിരസ്ഥായനിരുന എനള്ളതുമസ്ഥാണയ്.  ഇതുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെടയ് ഇഇൗ
സരക്കസ്ഥാര വനിവരസ്ഥാവകേസ്ഥാശേ നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ നലകേനിയ ഉത്തെരത്തെനിസന്റെ ചനില പ്രസക
ഭസ്ഥാഗങ്ങള് വസ്ഥായനിക്കസ്ഥായ;

കമലസൂചനിപ്പെനിച്ച  വലീഴ്ചകേള്/അപസ്ഥാകേതകേള്  കകേസ്ഥാടതനിയുസടകയസ്ഥാ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെകയസ്ഥാ
ശദ്ധയനിലസപ്പെടനിടകണസ്ഥാ; ഇഇൗ ഗവണ്സമന്റെനിനയ് മുമ്പുണസ്ഥായനിരുന്ന യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
കേസ്ഥാലത്തെയ്  ഉണസ്ഥായനിടള്ള  വലീഴ്ചകേള്/അപസ്ഥാകേതകേള്  കകേസ്ഥാടതനിയുസടകയസ്ഥാ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെകയസ്ഥാ
ശദ്ധയനിലസപ്പെടനിടകണസ്ഥാ?   ഉത്തെരയ -  ഇല്ല.
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ജനിഷയുസട പനിതൃതഡ്വയ സയബനനിച്ചയ് നടത്തെനിയ ഡനി.എന്.എ.  സടസ്റ്റേനിസന്റെ ഫലയ
എന്തസ്ഥാണയ്; കജസ്ഥാകമസ്ഥാന് പുത്തെന്പുരയ്ക്കല എന്നയസ്ഥാള് ജനിഷയുസട പനിതസ്ഥാവയ് ഒരു രസ്ഥാഷലീയ
കനതസ്ഥാവസ്ഥാസണന്നയ് കേസ്ഥാണനിച്ചയ് രയഗത്തെയ് വന്നനിരുന.  ഇതയ് ശേരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ?  ഉത്തെരയ  -
ഡനി.എന്.എ. റനികപ്പെസ്ഥാരടനിസന്റെ അടനിസസ്ഥാനത്തെനില ജനിഷയുസട പനിതസ്ഥാവയ് പപ്പുവസ്ഥാസണന്നയ്
സനിരലീകേരനിച്ചനിടണയ്.

കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന ഡനി.ജനി.പനി.  സസ്ഥാനത്തുനനിന്നയ് മസ്ഥാറസ്ഥാനുണസ്ഥായ
കേസ്ഥാരണമസ്ഥായനി സരക്കസ്ഥാര നലകേനിയ അഫനിഡവനിറനില പറയുന്നതയ് ജനിഷസ്ഥാ  കകേസനിസന്റെ
അകനഡ്വഷണത്തെനില  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നയ്  അപസ്ഥാകേതകേളുണസ്ഥായനി  എനള്ളതസ്ഥാണയ്.
അതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാനനിതയ് വസ്ഥായനിച്ചതയ്.

അടുത്തെതയ്,  ജനിഷയുസട മൃതകദഹയ ഇന്കേഡ്വസ്റ്റേയ്  നടത്തെനിയതയ്  എകനികേക്യൂടലീവയ്  മജനികസ്ട്രേറല്ല
എന്നതയ് നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ സതറസ്ഥാകണസ്ഥാ; വനിവസ്ഥാഹയ കേഴനിഞയ് ഏഴയ് വരഷയ തനികേയസ്ഥാത്തെ
ഏതയ് സലീ സകേസ്ഥാല്ലസപ്പെടസ്ഥാലയ ഇന്കേഡ്വസ്റ്റേയ് നടത്തുന്നതയ് എകനികേക്യൂടലീവയ് മജനികസ്ട്രേറസ്ഥായനിരനിക്കണസമന്നയ്
നനിരബനമസ്ഥാകണസ്ഥാ? ഉത്തെരയ - എകനികേക്യൂടലീവയ് മജനികസ്ട്രേറനിസന്റെ ആവശേജ്യകേതയനില്ല.

കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി.  സസന്കുമസ്ഥാര അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ ചുമതലയനിലസപ്പെട കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനില
എടുത്തെനിടള്ള തലീരുമസ്ഥാനങ്ങളനില യസ്ഥാസതസ്ഥാരു അപസ്ഥാകേതയുയ ഉണസ്ഥായനിടനിസല്ലന്നയ് വജ്യകമസ്ഥാ
ക്കുന്നതസ്ഥാണനിതയ്.  സവറുയ  flimsy  doubt-സന്റെ  അടനിസസ്ഥാനത്തെനിലസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹസത്തെ
പുറത്തെസ്ഥാക്കനിയനിടള്ളസതന്നയ് ഇതനില നനിന്നയ് മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണയ്.

മനി  .    സലീക്കര:  കകേസ്ഥാടതനിയനിസല  ആരഗഗ്യുസമന്റെയ്  മുഴവനുയ  ഇവനിസട  സകേസ്ഥാണ്ടു
വകരണതുകണസ്ഥാ?

ശലീ  .    എയ  .    ഉമ്മര:  സര,  ഇതുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്  പറയുന്നതയ്.
സകേസ്ഥാല്ലയ  ജനില്ലയനിസല  പുറനിങ്ങല  കക്ഷത്രത്തെനിസല  സവടനിസക്കടയ്  അപകേടവമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ്
ചുമതലയുണസ്ഥായനിരുന്ന  സഎ.ജനി.  ശലീ.  മകനസ്ഥാജയ്  എബ്രഹസ്ഥാമനിനയ്  യസ്ഥാസതസ്ഥാരു  സസ്ഥാന
ചലനവമുണസ്ഥായനിടനില്ല.  അന്നയ് സകേസ്ഥാല്ലയ ജനില്ലയുസട ചുമതലയുണസ്ഥായനിരുന്നതയ് സഎ.ജനി.
ശലീ. മകനസ്ഥാജയ് എബ്രഹസ്ഥാമനിനസ്ഥായനിരുന.

മനി  .    സലീക്കര:  കകേസ്ഥാടതനിയനില  സകേസ്ഥാണ്ടുവന്ന  ആരഗഗ്യുസമന്റെയ്  കകേസ്ഥാടതനി  സഡ്വലീകേരനിക്കുകേയുയ
തലീരുമസ്ഥാനസമടുക്കുകേയുയ സചയ്തു. അതയ് ഇഇൗ കഫസ്ഥാറനില സകേസ്ഥാണ്ടുവകരണ കേസ്ഥാരജ്യസമന്തസ്ഥാണയ്?

ശലീ  .   എയ  .   ഉമ്മര: സര, കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാറനികനസ്ഥാടുള്ള വനികരസ്ഥാധത്തെനിസന്റെ
അടനിസസ്ഥാനത്തെനിലസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹസത്തെ പുറത്തെസ്ഥാക്കനിയസതന്ന സുപ്രലീ യകകേസ്ഥാടതനി  നനിഗമനത്തെനിനയ്
ഉകപസ്ഥാലബലകേമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  സൂചനിപ്പെനിചസവകന്നയുള.  അങ്ങസനയസ്ഥാസണങനില
ഇകപ്പെസ്ഥാള് ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനിരനിക്കുന്ന ശലീ.  കലസ്ഥാകേയ് നസ്ഥാഥയ് സബഹ്റസയ എത്ര തവണ
പനിരനിചവനികടണതസ്ഥാണയ്.  കുണറയനിലയ  വസ്ഥാളയസ്ഥാറനിലയ  പ്രസ്ഥായപൂരത്തെനിയസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ സപണ്കുടനികേള്
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പലീഡനത്തെനിനനിരയസ്ഥായനി.  ഇഇൗ വനിഷയങ്ങളനില കപസ്ഥാലലീസനിനയ് വലീഴ്ചയുണസ്ഥായനിടസണന്നയ്
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  മുഖജ്യമനനിയുയ  മനനിമസ്ഥാരുയ  പറഞനിടണകല്ലസ്ഥാ?  സകേസ്ഥാച്ചനി  മഫറന്
ഫഡ്രൈവനില ശേനിവകസനയുസട സദസ്ഥാചസ്ഥാര  കപസ്ഥാലലീസനിയഗയ്,  ഡനി.ജനി.പനി.  ആസസ്ഥാനത്തെയ്
മഹനിജയ്സക്കതനിരസ്ഥായ ആക്രമണയ, സകേസ്ഥാടനിഞനി ഫഫസല വധയ,  നടനി*സക്കതനിരസ്ഥായ
ആക്രമണയ ഇക്കസ്ഥാരജ്യങ്ങളനിസലല്ലസ്ഥായ കപസ്ഥാലലീസനിനയ്  വലീഴ്ചയുണസ്ഥായനിടസണന്നയ് സരക്കസ്ഥാര
അയഗലീകേരനിക്കുകമസ്ഥാള് നനിലവനിലള്ള ഡനി.ജനി.പനി.-സയ എത്ര തവണ മസ്ഥാറണയ? ...…
(ബഹളയ).......  ഭരണഘടനസ്ഥാപരമസ്ഥായുയ നനിയമമനുസരനിചയ ഭലീതനികയസ്ഥാ പക്ഷപസ്ഥാതകമസ്ഥാ
പ്രലീതനികയസ്ഥാ വനികദഡ്വഷകമസ്ഥാ കൂടസ്ഥാസത എല്ലസ്ഥാ  ജനങ്ങള്ക്കുയ നലീതനിസചയ്യുസമന്നയ് പ്രതനിജ
സചയ മുഖജ്യമനനിയുയ മനനിമസ്ഥാരുയ ഭരനിക്കുന്നനിടത്തെയ് …...(ബഹളയ).......

മനി  .   സലീക്കര: പലീസയ്..... പലീസയ്.... അകദ്ദേഹയ പറഞയ് അവസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കസട.

ശലീ  .   ആര  .   രസ്ഥാകജഷയ്: ...(… ഫമക്കയ് ഓഫയ്).......അക്രമത്തെനിനനിരയസ്ഥായ നടനിയുസട
കപരയ് പറയസ്ഥാന് പസ്ഥാടനില്ല. ...(… ബഹളയ).......

ശലീ  .   എയ  .   ഉമ്മര: ഇവനിസട നനിയമയവഴനി സതജ്യപ്രതനിജ സചയ മനനിമസ്ഥാസരല്ലസ്ഥായ
സതജ്യപ്രതനിജസ്ഥാ  ലയഘനയ  നടത്തെനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഒരു  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട
ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വയ നലീതനിനനിരവ്വഹണമസ്ഥാണയ്. നലീതനി നനിരവ്വഹണത്തെനിനയ് ഉത്തെരവസ്ഥാദസപ്പെട
ഉന്നതനസ്ഥായ കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസസന നനിയമനിക്കണസമന്ന കകേസ്ഥാടതനി ഉത്തെരവയ് വന്നയ്
എടയ് ദനിവസമസ്ഥായനിടയ സരക്കസ്ഥാര അനങ്ങസ്ഥാപ്പെസ്ഥാറ നയമസ്ഥാണയ് സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതയ്. കപസ്ഥാലലീസയ് കസന
ഇകപ്പെസ്ഥാഴയ  നസ്ഥാഥനനില്ലസ്ഥാത്തെ  അവസയനിലസ്ഥാണയ്.  നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ  കകേരളത്തെനിസല  ഡനി.ജനി.പനി.
ആരസ്ഥാസണന്നയ് ഒരു സസ്ഥാധസ്ഥാരണ പഇൗരന് കചസ്ഥാദനിച്ചസ്ഥാല ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനിക്കയ്
പറയസ്ഥാനസ്ഥാകുകമസ്ഥാ? സയസസ്ഥാനസത്തെ നനിയമവസ്ഥാഴ്ച തകേരുകേയുയ അതനിനയ് ഉത്തെരവസ്ഥാദസപ്പെട
ആളുകേസള  നനിയമനിക്കുന്നതനില  പരസ്ഥാജയസപ്പെടുകേയുയ  സചയ  സസ്ഥാഹചരജ്യത്തെനില  ഇഇൗ
വനിഷയയ സഭസ്ഥാനടപടനികേള് നനിരത്തെനിവച്ചയ് ചരച്ച സചയ്യണസമന്നയ് ആവശേജ്യസപ്പെടുന.

മുഖജ്യമനനി  (ശലീ  .    പനിണറസ്ഥായനി വനിജയന്  ):  സര,  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ അയഗയ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്
നല്ല  രലീതനിയനില  അവതരനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  കശേഷനിയുള്ള  ഒരസ്ഥാളസ്ഥാസണന്നയ്   സതളനിയനിച്ചനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.
പകക്ഷ ഇസതസ്ഥാരു കമസ്ഥാശേയ കകേസസ്ഥായതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാസണന്നയ് കതസ്ഥാനന,  ഇന്നയ്  പതരച്ച
കയസ്ഥാസടയസ്ഥാണയ് സയസസ്ഥാരനിച്ചതയ്.  അസല്ലങനില  ഇത്തെരത്തെനിസലസ്ഥാരു  പരനിതസ്ഥാപകേരമസ്ഥായ
അവസയുണസ്ഥാകുമസ്ഥായനിരുന്നനില്ല.  അകദ്ദേഹയ  സയസസ്ഥാരനിച്ച  കൂടത്തെനില  പലീഡനത്തെനിനനിരയസ്ഥായ
നടനിയുസട  കപരയ്  പറഞനിരുന.  അതയ്  കരഖയനിലണസ്ഥാകേരുതയ്.  അകദ്ദേഹയ  അങ്ങസന
പറയസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനില്ലസ്ഥാത്തെതസ്ഥായനിരുന.  പറയസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനിസല്ലന്നയ്  അകദ്ദേഹത്തെനിനുതസന്ന
അറനിയസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണയ്.  അതയ് കരഖയനിലണസ്ഥാകേരുതയ്.

* സഭസ്ഥാദ്ധജ്യക്ഷസന്റെ ഉത്തെരവയ് പ്രകേസ്ഥാരയ കരഖയനില നനിനയ നലീക്കയ സചയ്തു. (ഫയല നമര 
1967/ഇ.ബനി./2017/നനി.സസ./2-5-2017)
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മനി  .   സലീക്കര: പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചയ് നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥായ.

ശലീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയന്:  സര,  ഇവനിസട പരസ്ഥാമരശേനിച്ച വനിഷയയ ഇകപ്പെസ്ഥാള്
സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയുസട പരനിഗണനയനിലള്ളതസ്ഥാണയ്.  വനിധനി വനകേഴനിസഞങനിലയ കഡസ്ഥാ.
ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന്റെ ഒരു ഹരജനി  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയുസട പരനിഗണനയനിലസ്ഥാണയ്.
അത്തെരസമസ്ഥാരു ഘടത്തെനില ഇതുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെട വനിശേദസ്ഥായശേങ്ങളനികലയ്ക്കയ് കേടക്കുന്നതയ്
ശേരനിയസ്ഥാസണന്നയ് കതസ്ഥാനന്നനില്ല.  അതുസകേസ്ഥാണയ്  വനിശേദമസ്ഥായ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനികലയ്ക്കയ് ഞസ്ഥാന്
കപസ്ഥാകുന്നനില്ല. സഭയുസട  നടപടനിക്രമവയ  കേസ്ഥാരജ്യനനിരവ്വഹണവയ  സയബനനിച്ച  ചടയ  284(1)
പ്രകേസ്ഥാരയ ഇത്തെരയ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് സഭയനില ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനുയ ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനുയ
പരനിമനിതനികേളുസണന്നസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്  മനസനിലസ്ഥാക്കുന്നതയ്.  അതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  കൂടുതല
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനികലയ്ക്കയ് കേടക്കസ്ഥാത്തെതയ്. കകേസ്ഥാടതനിയുസട മുന്നനിലള്ള  ഒരു വനിഷയമസ്ഥായതനിനസ്ഥാല
കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന  ഡനി.ജനി.പനി.  സസ്ഥാനത്തുനനിന്നയ്  മസ്ഥാറസ്ഥാനനിടയസ്ഥായ
സസ്ഥാഹചരജ്യങ്ങളനികലയ്ക്കയ്  ഞസ്ഥാന് കേടക്കുന്നനില്ല.  എന്നസ്ഥാല സസന്ട്രല അഡനിനനികസ്ട്രേറലീവയ്
സസട്രബക്യൂണലയ  സസഹകക്കസ്ഥാടതനിയുയ  അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില  തലീരുമസ്ഥാനസമടുത്തെനിരുനസവന്നയ്
ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ  അയഗയ  തസന്ന  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച.  ആ  തലീരുമസ്ഥാനയ  സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാര
സഡ്വലീകേരനിച്ച നടപടനിസയ അയഗലീകേരനിചസകേസ്ഥാണ്ടുള്ളതസ്ഥായനിരുന. എന്നസ്ഥാല സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി അതയ്
അയഗലീകേരനിച്ചനിടനില്ല;  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി വനിധനി സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാര അയഗലീകേരനിക്കുകേ
തസന്ന സചയ്യുയ.  അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില  ആശേങ കവണ.  കനരസത്തെ സസന്ട്രല  അഡനിനനികസ്ട്രേറലീവയ്
സസട്രബക്യൂണലയ സസഹകക്കസ്ഥാടതനിയുയ ഇകത കേസ്ഥാരജ്യയ  അയഗലീകേരനിച്ചനിരുനസവന്ന വസ്തുത
അകദ്ദേഹയ  തസന്ന  ഇവനിസട  പരസ്ഥാമരശേനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  അതയ്  റദ്ദേയ്
സചയതയ് ഇവനിസട അകദ്ദേഹയ ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചനിടണയ്. ഈ സരക്കസ്ഥാരനിസന വനിമരശേനിച്ചതനിസന
കുറനിച്ചയ്  പറയുകമസ്ഥാള്  അകദ്ദേഹയ  ഒസ്ഥാരകക്കണതയ്,  മുന്  സരക്കസ്ഥാരനിസന ഗഇൗരവമസ്ഥായനി
വനിമരശേനിക്കുന്ന ഭസ്ഥാഗയ ഇതനിലണയ്.  എന്തസ്ഥായനിരനിക്കുയ കഗസ്ഥാഡ്സയ് ഓണ് കേണ്ട്രനിയുസട
അവസ  എന്നയ്  മുന്  സരക്കസ്ഥാരനിസന  സയബനനിച്ചയ്  കചസ്ഥാദനിക്കുന്ന  ഒരു  നനിലയുണസ്ഥായനിടണയ്.
മുഖജ്യമനനിസയക്കുറനിച്ചസ്ഥാണയ്  പരസ്ഥാമരശേനിച്ചനിടള്ളതയ്.  അതയ്  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  ബസ്ഥാധകേ
മസ്ഥായനിടള്ളതല്ല.  അത്തെരസമസ്ഥാരു  ഭസ്ഥാഗവയ  ഇഇൗ  വനിധനിയുസട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിടണയ്.   ഞസ്ഥാനനികപ്പെസ്ഥാള്
അതനിസന്റെ മറയ് വനിശേദസ്ഥായശേങ്ങളനികലയ്ക്കയ് കപസ്ഥാകുന്നനില്ല.  ഒരു കേസ്ഥാരജ്യയ നസ്ഥായ കേസ്ഥാകണണതയ്,
നമ്മുസട  ആകയ്  അനുസരനിച്ചയ്  ഡനി.ജനി.പനി.,  സറയ്ഞനിസന്റെ  ചുമതലയുള്ള  സഎ.ജനി.,
എസയ്.പനി.,  കേമ്മലീഷണര,  എസയ്.സഎ.  എന്നനിവരക്കയ്   സയരക്ഷണമുണയ്.   ഇത്രയുയ
ആളുകേസള  മസ്ഥാറ്റുന്നതനിനയ്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതനിയനില  ഒരു  കേസ്ഥാലപരനിധനി  പറഞനിടണയ്.
എന്നസ്ഥാല  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  നനിരബനമസ്ഥായുയ  ഒരു  സസ്ഥാഹചരജ്യയ  വന്നസ്ഥാല  അതുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെട നടപടനികേള് സഡ്വലീകേരനികക്കണനി വരുസമന്നതുയ ആ നനിയമത്തെനിലത്തെസന്ന
പറഞനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.   ഇവനിസട  നസ്ഥായ  കേസ്ഥാകണണതയ്,  2011  മുതല  2016  വസരയുള്ള
സരക്കസ്ഥാരുമസ്ഥായുയ  അന്നസത്തെ  ഗകവണന്സുമസ്ഥായുയ  ബനസപ്പെടയ്  ബഹുജനങ്ങള്  ഒരു
വനിധനി പുറസപ്പെടുവനിച്ചനിടണയ്.  ബഹുജനങ്ങള്ക്കയ് അയഗലീകേരനിക്കസ്ഥാന് പറസ്ഥാത്തെ നനിലപസ്ഥാടസ്ഥായനിരുന
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ഉണസ്ഥായതയ്.   അതനിസന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായുള്ള വനിധനിപ്രഖജ്യസ്ഥാപനയ ജനങ്ങള് നടത്തെനിയകപ്പെസ്ഥാള്
അതനിനനുസരനിച്ചയ്  ചനില  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  സചയ്യസ്ഥാന്  സഡ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായുയ  സരക്കസ്ഥാരുയ
നനിരബനനിതമസ്ഥാകുയ. അത്തെരയ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനില ജനങ്ങളുസട അസയതൃപനി കേണക്കനിസലടു
കക്കണതുണയ്.  ജനങ്ങള് എന്തുനനിലപസ്ഥാടയ് സഡ്വലീകേരനിചസവന്നയ് അതുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെടയ്
പരനികശേസ്ഥാധനികക്കണതസ്ഥായനിടണയ്. അങ്ങസന പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല കകേരളത്തെനിസല ജനങ്ങള്
ആ  കേസ്ഥാലത്തുണസ്ഥായ  ഗകവണന്സനിസനക്കുറനിച്ചയ്;  ചുമതലസപ്പെടവസരക്കുറനിച്ചയ്;  അതനിനയ്
കനതൃതഡ്വയ  സകേസ്ഥാടുത്തെവസരക്കുറനിച്ചയ്  കേടുത്തെ  അസയതൃപനിയസ്ഥാണയ്  കരഖസപ്പെടുത്തെനിയനിടള്ളതയ്.
അതുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട  നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥാനുള്ള  ബസ്ഥാദ്ധജ്യത  സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാരനില
നനിക്ഷനിപമസ്ഥായതനിനസ്ഥാല  നടപടനി സഡ്വലീകേരനികക്കണനി വരുയ.  എന്നസ്ഥാല സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി
ഒരു നനിലപസ്ഥാസടടുത്തെസ്ഥാല  ആ  നനിലപസ്ഥാടയ്  നനിയമപരമസ്ഥായനി  അന്തനിമമസ്ഥാണയ്.   ഇവനിസട
സരക്കസ്ഥാര  പരസ്ഥാജയസപ്പെടസവന്നയ്  അകദ്ദേഹയ  പറഞ.  ഇവനിസട  ഏസതങനിലയ  ഒരസ്ഥാള്
പരസ്ഥാജയസപ്പെടുകേകയസ്ഥാ  കതസ്ഥാലക്കുകേകയസ്ഥാ  അല്ല  സചയ്യുന്നതയ്;  വസ്ഥാദനികയസ്ഥാ  പ്രതനികയസ്ഥാ
പരസ്ഥാജയസപ്പെടുകേകയസ്ഥാ വനിജയനിക്കുകേകയസ്ഥാ അല്ല സചയ്യുന്നതയ്;  ഇവനിസട സയഭവനിക്കുന്നതയ്
നലീതനിയുസട  വനിജയമസ്ഥാണയ്,  അതസ്ഥാണയ്  കകേസ്ഥാടതനിവനിധനിയനിലൂസട  വരുന്നതയ്.  ആ  നനിലയ്കക്ക
അതനിസന കേസ്ഥാകണണതുള.  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി വനിധനി ആ നനിലയ്ക്കയ്  തസന്ന സരക്കസ്ഥാര
കേസ്ഥാണുയ.  അതുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടള്ള  ചനില  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  പരനികശേസ്ഥാധനികക്കണതുള്ളതു
സകേസ്ഥാണയ് ആ പരനികശേസ്ഥാധന സരക്കസ്ഥാര നടത്തെനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഉചനിതമസ്ഥായ
തലീരുമസ്ഥാനയ  സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്.  ഒരുതരത്തെനിലള്ള  നസ്ഥാഥനനില്ലസ്ഥായ്മയുയ  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസനില
ഉണസ്ഥായനിടനില്ല.  നസ്ഥാഥന് നനിലനനിനസകേസ്ഥാണ്ടുതസന്നയസ്ഥാണയ് കകേരള കപസ്ഥാലലീസയ് പ്രവരത്തെനിച
സകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില യസ്ഥാസതസ്ഥാരസ്ഥാശേങയുയ ഉണസ്ഥാകകേണതനില്ല.

പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവയ്  (ശലീ  .    രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെല):  ഇകപ്പെസ്ഥാള് കകേരളത്തെനിസല
ഡനി.ജനി.പനി. ആരസ്ഥാസണന്നയ്  വജ്യകമസ്ഥാക്കസ്ഥാകമസ്ഥാ?

ശലീ  .   പനിണറസ്ഥായനി വനിജയന്: ഡനി.ജനി.പനി.-സയ നനിശയനിക്കുന്നതയ് സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്.
ഡനി.ജനി.പനി.-സയ സരക്കസ്ഥാര നനിശയനിച്ചനിടണയ്.  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി വനിധനി വന്ന സസ്ഥാഹചരജ്യത്തെനില
എന്തുസചയ്യണസമനള്ളതയ് ആകലസ്ഥാചനിച്ചയ് തലീരുമസ്ഥാനനിക്കുയ.  അതുസകേസ്ഥാണ്ടുതസന്ന അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില
ഒരസ്ഥാശേങയുയ  ഉണസ്ഥാകകേണതനില്ല....(ബഹളയ).....ഏതയ്  സസ്ഥാനസത്തെ  നനിയമനവയ
സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതനിയനില  സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്  നടകത്തെണതയ്.  അതുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടള്ള
നനിയമപരമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന്  കകേസ്ഥാടതനിക്കയ്  അധനികേസ്ഥാരമുണയ്.   കകേസ്ഥാടതനി
അസതല്ലസ്ഥായ ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുയ. കകേസ്ഥാടതനിവനിധനിയുസട അടനിസസ്ഥാനത്തെനില തലീരുമസ്ഥാനസമടുകക്കണതയ്
സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്.  അല്ലസ്ഥാസത പ്രതനിപക്ഷയ ആകരസ്ഥാപനിക്കുന്നതുകപസ്ഥാസല എകനികേക്യൂടലീവനിസന്റെ
അധനികേസ്ഥാരങ്ങള്  ജുഡലീഷജ്യറനി  എടുത്തുകേളഞനിടനില്ല.  ജുഡലീഷജ്യറനി  വജ്യസ്ഥാഖജ്യസ്ഥാനനിച്ചയ്  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്
പറയുയ.  അതനുസരനിച്ചയ്  എകനികേക്യൂടലീവയ്  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  നടത്തെണയ.  അതുതസന്നയസ്ഥാണയ്
ഇവനിസടയുമുണസ്ഥാകുകേ.  അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില  ഒരു  സയശേയവയ  കവണ.  ഇവനിസട  ഒരു



364 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

തരത്തെനിലള്ള  ആശേങയുയ  ഉണസ്ഥാകകേണതനില്ല.  എ.ജനി.-യുസട  ഉപകദശേയ  വസ്ഥാങ്ങുന്നനിസല്ലന്നയ്
അകദ്ദേഹയ  ഇവനിസട  പറഞ.  എ.ജനി.-യുസട  ഉപകദശേയ  ഇന്നസല  കേനിടനിയനിടണയ്.   അതനിസന്റെ
അടനിസസ്ഥാനത്തെനിലക്കൂടനിയസ്ഥാണയ്  നടപടനിസയടുക്കസ്ഥാന്  കപസ്ഥാകുന്നതയ്.  ഒരസ്ഥാശേങയുയ
ഉണസ്ഥാകകേണതനില്ല.  ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില  നനിയമപരമസ്ഥായനി  സഡ്വലീകേരനികക്കണ  നടപടനി  സരക്കസ്ഥാര
സഡ്വലീകേരനിക്കുകേ തസന്ന സചയ്യുയ.  അതുസകേസ്ഥാണയ് ഈ വനിഷയയ  സഭസ്ഥാനടപടനികേള്  നനിരത്തെനിവച്ചയ്
ചരച്ച സചകയ്യണ  ആവശേജ്യമനില്ല.

മനി  .   സലീക്കര: ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനിയുസട വനിശേദലീകേരണത്തെനിസന്റെ അടനിസസ്ഥാനത്തെനില
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനിനയ്  അവതരണസ്ഥാനുമതനി നനികഷധനിച്ചനിരനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയസ്ഥാവതരണത്തെനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച.)

പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവയ്  (ശലീ  .    രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെല  ):  സര,  സയസസ്ഥാനസത്തെ
ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാന  ചുമതലയുള്ള  ഡനി.ജനി.പനി.-യുസട  കപരുകപസ്ഥാലയ  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ
മുഖജ്യമനനിക്കയ് പറയസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാത്തെതനില ഞസ്ഥാന് ലജനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇതുകപസ്ഥാസലസ്ഥാരു
സസ്ഥാഹചരജ്യയ  കകേരളചരനിത്രത്തെനില  ഉണസ്ഥായനിടനില്ല.  നലീതനിനനിരവ്വഹണമസ്ഥാണയ്  ഒരു
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  ചുമതല.  ഇഇൗ  സയസസ്ഥാനത്തെയ്  നലീതനിനനിരവ്വഹണയ  നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
ചുമതലയുള്ള  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസന്  കസ്റ്റേറയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  ചലീഫസ്ഥാണയ്.  ആ  കസ്റ്റേറയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്
ചലീഫനിസന്റെ കപരുകപസ്ഥാലയ  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ മുഖജ്യമനനിക്കയ്  ഇഇൗ സഭയനില പറയസ്ഥാന്
കേഴനിയസ്ഥാത്തെതയ് ഇഇൗ പ്രശത്തെനിസന്റെ ഗഇൗരവസ്ഥാവസ കബസ്ഥാധജ്യസപ്പെടുത്തുന.  ശലീ. നകരന്ദ്ര
കമസ്ഥാദനിയുയ ശലീ. പനിണറസ്ഥായനി വനിജയനുയ തമ്മനില എന്തസ്ഥാണയ്  വജ്യതജ്യസ്ഥാസയ? 2002-സല
കഗസ്ഥാദസ്ഥാ കേലസ്ഥാപകേസ്ഥാലത്തെയ് ഇന്റെലനിജന്സയ് എ.ഡനി.ജനി.പനി.-യസ്ഥായനിരുന്ന മലയസ്ഥാളനിയസ്ഥായ
ശലീ.  ശലീകുമസ്ഥാര  അന്നയ്  ശലീ.  നകരന്ദ്ര  കമസ്ഥാദനിയുസട  ആജയനുസരനിക്കസ്ഥാന്
മടനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  അകദ്ദേഹത്തെനിനയ്   ഡനി.ജനി.പനി.  റസ്ഥാങയ്  നലകേസ്ഥാസത  പുറത്തെയ്  നനിരത്തെനി.
ശലീ.  ശലീകുമസ്ഥാര വനിരമനിച്ചകശേഷയ സസഹകക്കസ്ഥാടതനിയനിലയ സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയനിലയ കകേസനിനയ്
കപസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ് അകദ്ദേഹത്തെനിനയ് പൂരവ്വകേസ്ഥാല പ്രസ്ഥാബലജ്യകത്തെസ്ഥാസട സപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന് നലകേനിയതയ്.
സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസര നനിയമനിക്കസ്ഥാനുള്ള അധനികേസ്ഥാരമുണയ്.  ഞസ്ഥാന്
അതനിസന  കചസ്ഥാദജ്യയ  സചയ്യുന്നനില്ല.  പകക്ഷ  അതയ്  നനിയമത്തെനിസന്റെ  നസ്ഥാലയ്  അതനിരുകേള്ക്കുള്ളനില
നനിന്നസ്ഥാകേണയ.  പ്രകേസ്ഥാശേയ് സനിയഗയ് കകേസനില സുപ്രലീയ കകേസ്ഥാടതനിയുസട സുപ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായ ഒരു
വനിധനിയുണസ്ഥായനി.  ഏഴയ്  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്  അതനില  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ളതയ്.  അതനിസല
ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് കകേരള  നനിയമസഭ  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ 2011-സല കകേരള
കപസ്ഥാലലീസയ്  ആകനിലണയ്.  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസയ്  ആകയ്  അനുസരനിച്ചസ്ഥാണയ്  നനിയമനികക്കണതയ്.
അതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  ഇവനിസട  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  കചസ്ഥാദജ്യയ  സചയതയ്.  എകനികേക്യൂടലീവനിസന്റെ
അധനികേസ്ഥാരസത്തെ  ജുഡലീഷജ്യറനി  കേവരസന്നടുത്തു  എനള്ള  മുഖജ്യമനനിയുസട  വസ്ഥാദയ
നനിരരത്ഥകേമസ്ഥാണയ്.  എകനികേക്യൂടലീവയ്  ഒരു  കേസ്ഥാരജ്യയ  സചയ്യുകമസ്ഥാള്  നനിയമസഭകയസ്ഥാ  പസ്ഥാരലസമകന്റെസ്ഥാ
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പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ നനിയമങ്ങള്ക്കനുസൃതമസ്ഥാകേണയ. അല്ലസ്ഥാത്തെ സസ്ഥാഹചരജ്യമുണസ്ഥായസ്ഥാല, the
Judiciary will step in and they will correct the Executive.  അതസ്ഥാണയ് നമ്മുസട
രസ്ഥാജജ്യസത്തെ  പസ്ഥാരലസമന്റെറനി  ജനസ്ഥാധനിപതജ്യത്തെനിസന്റെ  പ്രകതജ്യകേത.  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ  മുഖജ്യമനനി
ഒരു  കേസ്ഥാരജ്യയ  മനസനിലസ്ഥാക്കണയ,  ഇഇൗ  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  വനിധനി  ഒരു  ചരനിത്രപരമസ്ഥായ
വനിധനിയസ്ഥാണയ്.  അങ്ങയ്  പറഞ,  ഇതയ്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുസമന്നയ്.  8  ദനിവസയ  കേഴനിഞ.
കേരണ്ണസ്ഥാടകേത്തെനില കകേരളലീയനസ്ഥായ Abdul Rahiman Infant,   Kerala born, former
Karnataka DGP was appointed as the State Police Chief of Karnataka on
the basis of High Court order. Abdul Rahiman Infant moved the Court after
Karnataka Government overlooked seniority to appoint an officer.   അകദ്ദേഹയ
പറയുന, I  was  appointed  as  DGP the  very  next  day.   സലീനനികയസ്ഥാറനിറനി ലയഘനിച്ചയ്
അബ്ദുള്  റഹനിമസ്ഥാന്  ഇന്ഫന്റെനിസന  കപസ്ഥാസ്റ്റേയ്  സചയ്യസ്ഥാതനിരുന്നതനിസനതനിസര  കേരണ്ണസ്ഥാടകേ
സസഹകക്കസ്ഥാടതനി  വനിധനി പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച. പനികറ ദനിവസയ അബ്ദുള് റഹനിമസ്ഥാന് ഇന്ഫന്റെനിസന
അവനിടസത്തെ  സരക്കസ്ഥാര  ഡനി.ജനി.പനി.-യസ്ഥായനി  നനിയമനിച.  ഇവനിസട  എടദനിവസയ  കേഴനിഞനിടയ
എന്തനിനസ്ഥാണയ് ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  ചസ്ഥാഞസ്ഥാടയ;  എന്തനിനസ്ഥാണയ് സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  ഒളനിചകേളനി;
എന്തനിനസ്ഥാണയ്  ഇത്രയുയ  വലനിയ  നനിയമപണ്ഡനിതനസ്ഥാരുസട  പനിന്നസ്ഥാസല  കപസ്ഥാകുന്നതയ്?
ഇനനി നനിങ്ങളുസട മുമനിലള്ള ഏകേമസ്ഥാരഗ്ഗയ റനിവനിഷന് ഹരജനി മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്. 

10.00 AM]

ഇനനി ഈ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  മുന്നനിലള്ളതയ് റനിവനിഷന് ഹരജനി മസ്ഥാത്രമസ്ഥാസണന്നയ് ലസ്ഥാ
സസക്രടറനിക്കുയ  എ.ജനി.-ക്കുയ  ശലീ.  ഹരലീഷയ്  സസ്ഥാലസവയയ  നനിയമ  വനിദജ്യസ്ഥാരത്ഥനികേളസ്ഥായനിരുന്ന
നമുക്കുമറനിയസ്ഥായ;  അതസല്ലന്നയ്  സതസ്ഥാടടുത്തെനിരനിക്കുന്ന  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  നനിയമ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്
പറയസ്ഥാകമസ്ഥാ.  ഈ  കകേസനിസന്റെ  വനിധനിനജ്യസ്ഥായയ   ഞസ്ഥാന്  മൂന്നയ്  തവണ  വസ്ഥായനിച.  ഈ
വനിധനിനജ്യസ്ഥായത്തെനില  പറയുന്നതനുസരനിച്ചസ്ഥാസണങനില  റനിവനിഷന്  ഹരജനി  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയനില
നനിലനനിലക്കനില്ല.  നനിങ്ങള് വസ്തുതകേള് അയഗലീകേരനിക്കണയ. 8-3-2017-നയ് ശലീ.  സകേ.
മുരളലീധരന്  കനസ്ഥാടലീസയ്  നലകേനിയ  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനിനയ്  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ
മുഖജ്യമനനി നനിയമസഭയനില നലകേനിയ മറുപടനി ഞസ്ഥാന് വസ്ഥായനിക്കസ്ഥായ. 'സസന്കുമസ്ഥാറനിസന
മസ്ഥാറനിയതയ്  ജനിഷ  സകേസ്ഥാല  സചയ്യസപ്പെടതുസകേസ്ഥാണല്ല,  സസന്കുമസ്ഥാര  ഡനി.ജനി.പനി.
സസ്ഥാനത്തെനിരനിക്കസ്ഥാന് പറസ്ഥാത്തെ ഒരസ്ഥാളസ്ഥായനിരുന.  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ ഇകപ്പെസ്ഥാഴള്ള എല്ലസ്ഥാ
സചയനികേളുയ സമൂഹത്തെനിനസ്ഥാസകേ കബസ്ഥാദ്ധജ്യമസ്ഥാകുന്ന രലീതനിയനില സതളനിയനിക്കസപ്പെട കേഴനിഞനിടണയ്'
എന്നസ്ഥാണയ്.  അവനിസടയസ്ഥാണയ്  ശലീ.  എയ.  ഉമ്മര ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ച അങ്ങയുസടയുയ ഈ
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെയുയ പരസ്ഥാജയയ.  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാര ഡനി.ജനി.പനി.  സസ്ഥാനത്തെനിരനിക്കസ്ഥാന്
അരഹനസല്ലന്നയ്  ഈ  നനിയമസഭയനില  8-3-2017-നയ്  അങ്ങയ്  പറഞനിരുന.  ഈ
രസ്ഥാജജ്യസത്തെ  പരകമസ്ഥാന്നത  നലീതനിപലീഠയ  പറയുന്നതയ്  കഡസ്ഥാ.  ടനി.പനി.സസന്കുമസ്ഥാര  ഈ
സസ്ഥാനത്തെയ് ഇരനിക്കസ്ഥാന് കയസ്ഥാഗജ്യനസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണയ്.  ഇതയ്  ഈ സരക്കസ്ഥാരനികനറ ഏറവയ



366 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

വലനിയ  പ്രഹരമകല്ല?  അകദ്ദേഹയ  ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാണയ്.  "പകക്ഷ  നനിങ്ങസളക്കസ്ഥാള്  കേടുത്തെ
രസ്ഥാഷലീയയ,  നനിങ്ങള്ക്കയ്  കവണനിയല്ല ഇകപ്പെസ്ഥാഴള്ളതയ്,  നനിങ്ങളുസട  കേയ്യനിലല്ല ഇകപ്പെസ്ഥാള്
നനിലക്കുന്നതയ്,  മറസ്ഥാളുകേളുസട  കേയ്യനിലസ്ഥാണയ്"  എന്നസ്ഥാണയ്  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ  മുഖജ്യമനനി
28-2-2017-ല  നനിയമസഭയനില  പറഞതയ്.  ഒരു  മുഖജ്യമനനി  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ
കേലീഴനിലള്ള  ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസസനപ്പെറനി  ഇങ്ങസന  പറയുന്നതയ്  ശേരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ?  അസതസ്ഥാരനിക്കലയ
ശേരനിയല്ല.  അങ്ങയ്  ഈ  വനിഷയയ  വലീണ്ടുയ  ആകലസ്ഥാചനിക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്
പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്. നമ്മള് ഒരു സസ്ഥാനത്തെനിരനിക്കുകമസ്ഥാള് ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര നമുക്കയ്
കേലീഴനില   പ്രവരത്തെനിക്കുയ,  അവരക്കയ്  വജ്യതജ്യസമസ്ഥായ  അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങളുണസ്ഥാകുയ.   പകക്ഷ,  ഒരു
മുഖജ്യമനനി അസല്ലങനില മനനി തസന്റെ കേലീഴനില പ്രവരത്തെനിക്കുന്ന ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസനപ്പെറനി
ഇങ്ങസന നനിയമസഭയനില പറഞതയ് ഒരനിക്കലയ ശേരനിയസ്ഥായ നടപടനിയല്ല.  അതനിസന്റെ
പരനിണനിതഫലമസ്ഥാണയ്  അകങ്ങയ്ക്കയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  അനുഭവനികക്കണനിവരുന്നതയ്.  എകനികേക്യൂടലീവനിനയ്
അധനികേസ്ഥാരമുസണന്നയ് അങ്ങയ് ഇവനിസട പറഞതയ് ഞസ്ഥാന് സമ്മതനിക്കുന.  അങ്ങയുസട
അഭനിഭസ്ഥാഷകേന്  കകേസ്ഥാടതനിയനില  പറഞ  പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട  വസ്ഥാദമസ്ഥാണയ്  അങ്ങനിവനിസട  പറഞതയ്.
കകേരളസ്ഥാ  കപസ്ഥാലലീസയ്  ആകയ്,  2011-സല  97  2(e)-ല  പറയുന്നതയ്,  കപസ്ഥാലലീസയ്  ചലീഫനിസനകയസ്ഥാ
എസയ്.പനി.-കയകയസ്ഥാ കേമ്മലീഷണസറകയസ്ഥാ മസ്ഥാറണസമങനില, “the General public is
dissatisfied with the efficiency of police so as to enable as shifting out of
Police  Chief'.  ഈ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  നടപടനിസക്കതനിരസ്ഥായസ്ഥാണയ്  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി
പറയുന്നതയ്.  ഞസ്ഥാന് അതുസയബനനിച്ചയ് കേഡ്വസ്ഥാടയ് സചയ്യുകേയസ്ഥാണയ്.  Learned Counsel of
the State Government is right in submitting that it is only a prima facie
satisfaction  that  is  to  be  arrived  at  by  the  State  Government,  that  the
general  public  is  dissatisfied  with  the  efficiency of  the  police  so  as  to
enable a shifting out of police chief.  ഇതസ്ഥാണയ് കകേസ്ഥാടതനിയനില ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ വക്കലീല വസ്ഥാദനിച്ചതയ്. However that prima facie satisfaction must
be  based  on  some  cogent  and  rational  material.  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി
കേസണത്തെനിയസതന്തസ്ഥാണയ്?  'ആ ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസന സയബനനിച്ചയ്  സപസ്ഥാതുസമൂഹത്തെനിനയ്
മുമനില  അവമതനിപ്പുസണന്നയ്  പറയുന്നതനിനയ്  സമറലീരനിയല  എവനി ഡന്സയ്  എവനിസട'
എന്നസ്ഥാണയ് കകേസ്ഥാടതനി കചസ്ഥാദനിച്ചതയ്.  Nothing has been placed before us in this
regard except the view there was dissatisfaction among the general public
about the efficiency of the police.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയുസട മുമനില
സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാരനിനുകവണനി  ഹസ്ഥാജരസ്ഥായ  വക്കലീല  ഇതനിനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  ഒരു
കരഖയുയ സമരപ്പെനിച്ചനിടനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ് പറഞനിടള്ളതയ്. Mere provision of the 97 2(e)
of the Act is not sufficient.  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ മുഖജ്യമനനി പറഞതയ് ശേരനിയസ്ഥാണയ്.
ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസസന മസ്ഥാറണസമങനില അതനിനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ സമറലീരനിയല എവനിഡന്സുണസ്ഥാകേണയ.
സപസ്ഥാതുസമൂഹത്തെനിസന്റെ  മുമനില  അവമതനിപ്പുണയ്,  സപസ്ഥാതുസമൂഹത്തെനിനയ്  resentment
ഉസണന്നയ്  സതളനിയനിക്കത്തെക്ക  യസ്ഥാസതസ്ഥാരുവനിധ  കരഖയുയ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  വക്കലീല
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സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയനില ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കനിയനിടനില്ല എനള്ളതസ്ഥാണയ്  പ്രധസ്ഥാന കേസ്ഥാരജ്യയ. There
must  be  some  material  record  other  than  the  newspaper  report.  But
unfortunately  nothing  has  been  pointed  out  during  the  course  of
submission.  It is not enough to merely content the State Government and
subjectively  satisfied  that the  appellant  Sen  Kumar  .......ought  to  be
transferred  as  the  Police  Chief.     സരക്കസ്ഥാര കകേസ്ഥാടതനിയനില സമരപ്പെനിച്ച ഒരു
കരഖയനിലയ  സപസ്ഥാതുസമൂഹത്തെനിനയ്  അവമതനിപ്പുണസ്ഥാക്കുന്ന വനിധത്തെനില  കഡസ്ഥാ.  ടനി.പനി.
സസന്കുമസ്ഥാര  പ്രവരത്തെനിചസവനള്ളതനിനയ്  സതളനിവയ്  സമരപ്പെനിച്ചനിടനില്ല.  അതനിസന്റെയടനി
സസ്ഥാനത്തെനിലസ്ഥാണയ് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി ഈ വനിധനിനജ്യസ്ഥായയ പുറസപ്പെടുവനിച്ചനിടള്ളതയ്.
രണയ്  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്  പറഞതയ്.  ഒന്നയ്,  പുറനിങ്ങല  കകേസയ്,  രണയ്,  ജനിഷ  കകേസയ്.
ഞസ്ഥാനതനിസന്റെ വനിശേദസ്ഥായശേങ്ങളനികലയ്ക്കയ് കപസ്ഥാകുന്നനില്ല. ആ രണയ് കകേസനിലയ ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ്
എന്തയ്  കറസ്ഥാളസ്ഥാണുള്ളതയ്?  പുറനിങ്ങല   അപകേടമുണസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാള്  ഞസ്ഥാനസ്ഥായനിരുന  ആഭജ്യന്തര
വകുപ്പുമനനി.  അന്നയ്  ഇലക്ഷനസ്ഥായനിരുന.  ഞങ്ങളുസട  ആരുസടയുയ  നനിയനണ
ത്തെനിലസ്ഥായനിരുന്നനില്ല കപസ്ഥാലലീസയ്. ഇലക്ഷന് പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിചകേഴനിഞസ്ഥാല നമ്മുസട കേയ്യനിലല്ല
കപസ്ഥാലലീസുയ ഭരണകൂടവയ. ഇലക്ഷന് കകേസ്ഥാഡയ് ഓഫയ് കകേസ്ഥാണകയ് നനിലവനിലണസ്ഥായനിരുന.  ജനില്ലസ്ഥാ
കപസ്ഥാലലീസയ് സൂപ്രണയ്/കേമ്മലീഷണര ഓഫയ് കപസ്ഥാലലീസയ്, ചസ്ഥാത്തെന്നൂര ഡനിഫവ.എസയ്.പനി.,
പരവൂര സനി.ഐ. എന്നനിവരക്കയ് കനസരയസ്ഥാണയ് ആകരസ്ഥാപണയ ഉന്നയനിച്ചതയ്. അന്നസത്തെ
ചലീഫയ് സസക്രടറനിയുസട പരസ്ഥാമരശേയ അവരസക്കതനിസരയസ്ഥായനിരുന;  അവസര ട്രസ്ഥാന്സ്ഫര
സചയ്യണസമന്നസ്ഥായനിരുന.  ഡനി.ജനി.പനി.  കഡസ്ഥാ.  ടനി.പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിനയ് അവനിസട ഒരു
ഘടത്തെനിലയ യസ്ഥാസതസ്ഥാരുവനിധത്തെനിലള്ള ചസ്ഥാരജയ ഉണസ്ഥായനിരുന്നനില്ല.   ഒരു സരക്കസ്ഥാര
മസ്ഥാറുന്നതനുസരനിച്ചയ്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസരസയല്ലസ്ഥായ  മസ്ഥാറ്റുകമസ്ഥാ?  അങ്ങസന  ഒരനിക്കലമനില്ല.
Government  is  a  continuity.  എല.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേസ്ഥാലത്തെസ്ഥാണയ്
ശലീ.  കജക്കബയ്  പുന്നൂസനിസന ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനി  നനിയമനിച്ചതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാര
അധനികേസ്ഥാരത്തെനില  വന്നകപ്പെസ്ഥാള്  അകദ്ദേഹയ  തസന്ന  തുടരന.  ഞങ്ങള്സക്കസ്ഥാരു  അപകേടവയ
ഉണസ്ഥായനില്ലകല്ലസ്ഥാ.  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കപസ്ഥാളനിസനി  നടപ്പെസ്ഥാക്കുന്ന  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വമസ്ഥാണയ്
ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരക്കുള്ളതയ്.    കപസ്ഥാളനിസനി  മസ്ഥാറുകമസ്ഥാള് അവര അതനുസരനിച്ചയ്  മസ്ഥാറണയ.
അതസ്ഥാണയ് സരക്കസ്ഥാര, അതസ്ഥാണയ് സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ തുടരച്ച.

ഇവനിസട  ഒരു  സതറസ്ഥായ  ധസ്ഥാരണ  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ  മുഖജ്യമനനിക്കുയ  സരക്കസ്ഥാരനിനുമുണയ്.
സരക്കസ്ഥാര  മസ്ഥാറുകമസ്ഥാള്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസര   മസ്ഥാറ്റുകേ  എന്ന സമലീപനയ  ഒരനിക്കലയ  ഒരു
ഭരണ നനിയനണത്തെനിനയ്  ഗുണകേരമല്ല.    കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസനതനിരസ്ഥായനി
പബനിക്കസ്ഥായ  ഒരു  outcry  ഉണസ്ഥായനിരുസന്നങനില  കേഴനിഞ  12  മസ്ഥാസക്കസ്ഥാലസത്തെ
കകേരളത്തെനിസല  കപസ്ഥാലലീസയ്  ഭരണത്തെനിസന്റെ  വലീഴ്ചകേള്  എത്രമസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്.  ഡനി.ജനി.പനി.
ശലീ. കലസ്ഥാകേയ് നസ്ഥാഥയ് സബഹ്റസയ എത്ര തവണയസ്ഥാണയ് സസസന്റെയ് സചകയ്യണനിയനിരുന്നതയ്,
എത്ര  തവണയസ്ഥാണയ്  മസ്ഥാകറണനിയനിരുന്നതയ്?  മറയ്  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന
ചരച്ചസ്ഥാകവളയനില പറയസ്ഥായ.  ഇവനിടസത്തെ പ്രശയ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ ദുരഭനിമസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്.  ടനി.
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പനി.  ചന്ദ്രകശേഖരന്  വധകക്കസനിസലയുയ  മകനസ്ഥാജയ്  വധകക്കസനിസലയുയ  വനിധനിയസ്ഥാണയ്
ഇതനിസന്റെ  കേസ്ഥാരണസമന്നയ്  ഞസ്ഥാന്  ആകരസ്ഥാപനിക്കുന്നനില്ല.  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാര
ഇതനിനയ് മുമ്പുയ ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ കകേസുകേള്  അകനഡ്വഷനിച്ചനിടണയ്. അക്കസ്ഥാരജ്യയ കഡസ്ഥാ. എയ. സകേ.
മുനലീര പറയുയ.  ഞസ്ഥാനതനികലയ്ക്കയ്  കേടക്കുന്നനില്ല.  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ മുഖജ്യമനനി പറഞ
ഒരു കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില എനനിക്കയ്  സകന്തസ്ഥാഷയ കതസ്ഥാന്നനി. We are elected by the people,
we are accountable to the people. തലീരച്ചയസ്ഥായുയ ഒരു സരക്കസ്ഥാര അധനികേസ്ഥാരത്തെനില
വരുകമസ്ഥാള് ആ സരക്കസ്ഥാരനിസന അധനികേസ്ഥാരത്തെനികലറനിയ  ജനങ്ങകളസ്ഥാടയ് ബസ്ഥാദ്ധജ്യതയുണയ്.
കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന  മസ്ഥാറനിയനിടസ്ഥാകണസ്ഥാ  ആ  ബസ്ഥാദ്ധജ്യത  നനിറകവറ്റുന്നതയ്?
അകദ്ദേഹമസ്ഥാകണസ്ഥാ അതനിനുത്തെരവസ്ഥാദനി; അസല്ലങനില ഏസതങനിലയ  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരസ്ഥാകണസ്ഥാ
ഇതനിനയ് ഉത്തെരവസ്ഥാദനി? ഒരു സരക്കസ്ഥാര  മസ്ഥാറനി വരുന്നതനിനയ്  രസ്ഥാഷലീയമസ്ഥായ കേസ്ഥാരണങ്ങളുയ
കനടങ്ങളുയ  കകേസ്ഥാടങ്ങളുമുണസ്ഥാകുയ.  അന്നസത്തെ  രസ്ഥാഷലീയ   സസ്ഥാഹചരജ്യങ്ങള്ക്കനുസരനിച്ചസ്ഥാണയ്
ജനങ്ങള്  സരക്കസ്ഥാരനിസന  മസ്ഥാറ്റുന്നതയ്.  മുഖജ്യമനനിസയ  മസ്ഥാറ്റുന്നനികല്ല?  അങ്ങയുസട  കേസ്ഥാഴ്ചപ്പെസ്ഥാടുയ
മസ്ഥാറണയ.  ഒരു ഭരണത്തെലവന് എന്ന നനിലയനില എല്ലസ്ഥാ ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരുയ അങ്ങയുസട
കേലീഴനിലസ്ഥാണയ്.  അതയ്  ആരസ്ഥാസണങനിലയ  അവസരസക്കസ്ഥാണയ്  കജസ്ഥാലനിസയടുപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്ന
മുഖജ്യമനനിയസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണയ്  അങ്ങയ്  സതളനിയനികക്കണതയ്.  അവനിസടയസ്ഥാണയ്  ഒരു  മുഖജ്യമനനിയുസട
ഔന്നതജ്യയ  ഞസ്ഥാന് കേസ്ഥാണുന്നതയ്.  ശലീ.  മസ്ഥാതഗ്യു  ടനി.  കതസ്ഥാമസനികനസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ  സകേ.എസയ്.
ആര.ടനി.സനി.-യനില  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാര  ഉണസ്ഥായനിരുന്നകല്ലസ്ഥാ;  അന്നയ്
എല.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരസ്ഥായനിരുന്നകല്ലസ്ഥാ;  സകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-സയ രക്ഷനിക്കസ്ഥാന്
മുന്കേസയ്യടുത്തെ ആളകല്ല അകദ്ദേഹയ  (...ബഹളയ....)  എനനിക്കയ് വജ്യകനിപരമസ്ഥായനി എന്തയ്
കനടമസ്ഥാണയ്;  അകദ്ദേഹസത്തെ  ഡനിഫന്റെയ്  സചയ്യസ്ഥാന്  എനനിക്കയ്  എന്തയ്  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വമസ്ഥാണുള്ളതയ്?
സരക്കസ്ഥാര ഒരു തലീരുമസ്ഥാനസമടുക്കുകമസ്ഥാള് നനിയമപരമസ്ഥായ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങസളപ്പെറനി അവധസ്ഥാന
തയുണസ്ഥാകേണയ.  അകദ്ദേഹസത്തെ  മസ്ഥാറനിയസതന്തനിനസ്ഥാസണന്നയ്  ഇതുവസര  കകേസ്ഥാടതനിയനില
കപസ്ഥാലയ പറയസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാത്തെ നനിങ്ങള് എന്തനിനസ്ഥാണയ് എടയ് ദനിവസയ കേസ്ഥാത്തെനിരനിക്കുന്നതയ്. അതയ്
ശേരനിയസ്ഥായ നടപടനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ?

കകേരളത്തെനില ഭരണരയഗത്തെയ് നനിങ്ങള് സതറസ്ഥായ കേലീഴ്വഴക്കയ സൃഷനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
ആ  കേലീഴ്വഴക്കയ  സയസസ്ഥാനത്തെനിനയ്  ഗുണകേരമല്ല.  ഡനി.ജനി.പനി.  നനിയമനത്തെനിസന്റെ  കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില
സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  ഏറ പരനിക്കനിസന്റെ പൂരണ്ണ ഉത്തെരവസ്ഥാദനി  മുഖജ്യമനനിയസ്ഥാണയ്.
അങ്ങയ് ഈ സഭയനില പറഞ ചനില കേസ്ഥാരണങ്ങള്സകേസ്ഥാണയ്  അങ്ങയുസടകമല ഞങ്ങള്ക്കയ് ഈ
കുറയ  ആകരസ്ഥാപനികക്കണനി  വരുയ.  ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസസനതനിസര  അങ്ങയ്  നടത്തെനിയ പരസ്ഥാമരശേമസ്ഥാണയ്
അങ്ങസയ ദുരഭനിമസ്ഥാനത്തെനികലയ്ക്കയ് എത്തെനിച്ചനിരനിക്കുന്നസതന്നസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്.  ഈ
സയസസ്ഥാനത്തെയ് ഇതുകപസ്ഥാസലസ്ഥാരു സസ്ഥാഹചരജ്യയ മുന്പുണസ്ഥായനിടനില്ല.

പടനികേജസ്ഥാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സസ്ഥായസസ്ഥാരനികേവയ
പസ്ഥാരലസമന്റെറനികേസ്ഥാരജ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശലീ  .   എ  .   സകേ  .   ബസ്ഥാലന്): സര, ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട
അങ്ങയ്  ആഭജ്യന്തര വകുപ്പുമനനിയുയ  ശലീ.  ഉമ്മന് ചസ്ഥാണനി  മുഖജ്യമനനിയുയ  ആയനിരുന്ന
സമയത്തെയ് ഈ സയഭവസത്തെ സയബനനിച്ചയ് അകനഡ്വഷനിച്ചയ് ഗുരുതരമസ്ഥായ സതറയ് സചയ
കപസ്ഥാലലീസയ്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരുസട  കപരനില  നടപടനിസയടുക്കണസമന്നയ്  ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പെയ്
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സസക്രടറനിയുയ  ലസ്ഥാ  സസക്രടറനിയുയ  നനിങ്ങകളസ്ഥാടയ്  ആവശേജ്യസപ്പെട.  അതനികനല  ഒരു
നടപടനിയുയ  നനിങ്ങള്  എടുത്തെനിസല്ലന്നയ്  മസ്ഥാത്രമല്ല  അവസര  സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിലപസ്ഥാടയ്  സഡ്വലീകേരനിക്കുകേയുയ സചയ്തു.   അതനിസന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായുള്ള സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയുസട
വനിധനി 'ഖണ്ഡനികേ - 88'  തസ്ഥാങള് വസ്ഥായനിച്ചനിടണസ്ഥാകുയ.  “The Chief Minister of the
State also took no action for more than a month after the note dated, 13 th

April  2016 was put  up by the Additional Chief Secretary,  Home.  The
Chief Minister didn't take any action inspite of the note pinpointing the
three errant Police Officers against whom action was required to be taken.
Surely Senkumar cannot alone be pre-judged and blamed for the State of
affairs.”അയസ്ഥാള്  മസ്ഥാത്രമല്ല  കുറക്കസ്ഥാരന്,  നനിങ്ങള്കൂടനി  കുറക്കസ്ഥാരനസ്ഥാസണന്നയ്
സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയുസട  വനിധനി  'പസ്ഥാരഗസ്ഥാഫയ്-88-ല'  കൃതജ്യമസ്ഥായനി  പറഞനിടണയ്.  നനിങ്ങള്ക്കയ്
അതനിസന്റെ  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വത്തെനിലനനിന്നയ്  മസ്ഥാറസ്ഥാന്  കേഴനിയുകമസ്ഥാ?  ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പു
സസക്രടറനിയുയ ലസ്ഥാ സസക്രടറനിയുയ നനിങ്ങള്ക്കയ് മുന്നറനിയനിപ്പെയ്  തന്നനിടയ നടപടനിസയടുക്കണസമന്നയ്
പറഞനിടയ ഒരു കകേസ്ഥാണ്സ്റ്റേബനിളനിസന്റെ കപരനിലകപ്പെസ്ഥാലയ നടപടനിസയടുക്കസ്ഥാത്തെതയ്  സയബനനിച്ചയ്
അന്നസത്തെ  ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന്ന  ശലീ.  രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെലയ്ക്കയ്
എന്തസ്ഥാണയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്? അതസ്ഥാണയ് 'പസ്ഥാരഗസ്ഥാഫയ്-88-ല' എടുത്തുപറഞനിടള്ളതയ്.

ശലീ  .   രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല  :  സര,  Thank you very much.  ഞസ്ഥാന് പറയസ്ഥാന്
വനിടകപസ്ഥായ ഒരു കേസ്ഥാരജ്യയ അങ്ങയ് ഈ സഭയുസടയുയ സയസസ്ഥാനത്തെനിസന്റെയുയ ശദ്ധയനില
സപ്പെടുത്തെനിയതനിനയ്  നന്ദനിയുണയ്.  Erring Officers  മൂനകപരസ്ഥാണുള്ളതയ്.  സകേസ്ഥാല്ലയ
കപസ്ഥാലലീസയ്  കേമ്മലീഷണര,  ചസ്ഥാത്തെന്നൂര  ഡനിഫവ  എസയ്.പനി.,  പരവൂര  സനി.ഐ.  ഇവരുസട
കപരനില  അന്നസത്തെ  എ.ഡനി.ജനി.പനി.-യുയ  എ.സനി.എസയ്.  (കഹസ്ഥായ),ശലീമതനി  നളനിനനി
സനകറസ്ഥായുയ നടപടനിസയടുക്കണസമന്നസ്ഥാവശേജ്യസപ്പെടനിരുന.  അന്നയ്   'Code of conduct'
നനിലവനിലള്ളതുസകേസ്ഥാണയ്  ഞങ്ങളുസട  ഫകേകേള്  സകേടസപ്പെട;  ഞങ്ങള്ക്കയ്  നടപടനിസയടുക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയനില്ല.   'Code  of  conduct'  നനിലവനില  വന്നസ്ഥാല  ഒരു പക്യൂണനിസന  മസ്ഥാറസ്ഥാനുള്ള
അധനികേസ്ഥാരയകപസ്ഥാലയ  സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാരനിനനിസല്ലന്ന  കേസ്ഥാരജ്യയ  അകങ്ങയ്ക്കറനിയസ്ഥാകമസ്ഥാ?
അതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് നടപടനിസയടുക്കസ്ഥാത്തെതയ്.  അങ്ങയ് പറഞതയ് ശേരനിയസ്ഥാണയ്.   എസന്റെ
കപസ്ഥായനിന്റെയ്  അതസ്ഥാണയ്.  മസറസ്ഥാരു കേസ്ഥാരജ്യയ,  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന്റെ കപരയ്  അതനിലനില്ല;
കവസറ മൂന കപരുകേളസ്ഥാണയ്  അതനിലള്ളതയ്.  അതുമസ്ഥാത്രമല്ല, അവസസ്ഥാനസത്തെ ഖണ്ഡനികേ
'surely Sen Kumar cannot alone be pre-judged and blamed for the affair '
എന്നസ്ഥാണയ്.  പനിസന്ന എന്തനിനസ്ഥാണയ് നനിങ്ങള് അകദ്ദേഹസത്തെ  മസ്ഥാറനിയതയ്?

ശലീ  .    എ  .    സകേ  .    ബസ്ഥാലന്: സര, ഇലക്ഷന് കനസ്ഥാടനിഫനികക്കഷന് വരുന്നതനിനുമുമയ്
നടന്ന  സയഭവമസ്ഥാണനിതയ്.  ആ  സയഭവവമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ്  ഒരു  രൂപത്തെനിലള്ള
നടപടനിയുയ നനിങ്ങസളടുത്തെനിടനില്ല.  അതസ്ഥാണയ് സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി പറഞതയ്.

ശലീ  .    രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെല  : സര,  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ  നനിയമമനനിക്കയ്
സതറനികപ്പെസ്ഥായനി.  അങ്ങയ്  കഡറയ്  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണയ.  സതരസഞടുപ്പെയ്  പ്രചരണയ
നടത്തെനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന്ന സമയത്തെസ്ഥാണയ് പുറനിങ്ങല സവടനിസക്കടയ് അപകേടമുണസ്ഥായതുയ
ഞസ്ഥാന്  കനസര  അകങ്ങസ്ഥാടകപസ്ഥാകുന്നതുയ.  അകങ്ങയ്ക്കയ്  സതറ്റുപറനിയതസ്ഥാണയ്,  അങ്ങയ്
പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല  മതനി.   ഇവനിസട  പ്രസകമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്  നനിയമ  വകുപ്പുമനനി
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ശലീ.  എ.  സകേ.  ബസ്ഥാലന്  പറഞതയ്.  'Sen  Kumar  alone  cannot  be  blamed'.
സസന്കുമസ്ഥാറനിസന  മസ്ഥാത്രയ  കുറസപ്പെടുത്തെസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല.  പനിസന്ന  നനിങ്ങസളന്തനിനയ്  അകദ്ദേഹസത്തെ
മസ്ഥാറണസമന്നയ് നനിങ്ങളുസട വക്കലീലനിസനസക്കസ്ഥാണയ് വസ്ഥാദനിച? ഈ തരത്തെനിലള്ള വസ്ഥാദങ്ങള്
ഉന്നയനിക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനിസല്ലന്നയ്  നനിയമ  വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായ  അകങ്ങയ്ക്കയ്  വക്കലീലനികനസ്ഥാടയ്
ഉപകദശേനിക്കസ്ഥാമസ്ഥായനിരുന.  കകേരള  ചരനിത്രത്തെനില  അതജ്യപൂരവ്വമസ്ഥായ  ഒരു  വലീഴ്ചയസ്ഥാണയ്
സരക്കസ്ഥാരനിനുണസ്ഥായനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  സതറസ്ഥായ  നടപടനിയസ്ഥാണയ്;  ഇതയ്  സതറസ്ഥായ
കേലീഴ്വഴക്കങ്ങളുണസ്ഥാക്കുയ.  ഇതയ് ഒരു സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാരനിനയ് കയസ്ഥാജനിച്ച നടപടനിയല്ല.
നസ്ഥാളസത്തെ  കേജ്യസ്ഥാബനിനറനിസലങനിലയ  നനിങ്ങസളസ്ഥാരു  തലീരുമസ്ഥാനസമടുക്കണയ.  ഡനി.ജനി.പനി.
കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന  ലസ്ഥാ  ആന്റെയ്  ഓരഡറനിസന്റെ  ചുമതലയുള്ള  കസ്റ്റേറയ്
കപസ്ഥാലലീസയ്  ചലീഫസ്ഥായനി   നനിയമനിക്കസ്ഥാനുള്ള  സസ്ഥാമസ്ഥാനജ്യമസ്ഥായ  നലീതനികബസ്ഥാധയ  സരക്കസ്ഥാര
കേസ്ഥാണനിക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ് അഭജ്യരത്ഥനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.

ശലീ  .    എ  .    സകേ  .    ബസ്ഥാലന്:  സര,  പുറനിങ്ങല അപകേടത്തെനില  130  പസ്ഥാവസപ്പെടവര
അഗനിക്കനിരയസ്ഥാകുകേയുയ  200-ഓളയ  കപര  മരണത്തെനിസന്റെ  വക്കനിസലത്തുകേയുമസ്ഥാണയ്
സചയതയ്.  ഇലക്ഷനുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെട സസ്ഥാകങതനികേ പ്രശമസ്ഥായനിരുസന്നങനില ഇലക്ഷന്
കേമ്മലീഷകനസ്ഥാടയ്  ആ സമയത്തെയ്  നനിങ്ങള്   എന്തുസകേസ്ഥാണയ്  കചസ്ഥാദനിച്ചനില്ല?

ശലീ  .    രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല  : സര,  അകങ്ങയ്ക്കയ് പറനികപ്പെസ്ഥായ സതറനിനയ്  വലീണനിടയ
വനിദജ്യയസ്ഥാകക്കണ.

ശലീ  .    എ  .    സകേ  .    ബസ്ഥാലന്:  സര,  ഈ കേസ്ഥാരജ്യയ അന്നയ് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനിയുസടയുയ
ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയുസടയുയ  ശദ്ധയനിലസപ്പെടതകല്ല?  എന്തുസകേസ്ഥാണയ്  നടപടനിസയടുക്കസ്ഥാന്
ഇലക്ഷന് കേമ്മലീഷകനസ്ഥാടയ് ആവശേജ്യസപ്പെടനില്ല? അന്നസത്തെ മുഖജ്യമനനിസയ സയബനനിച്ചയ്
പറഞനിടള്ള ഈ strictures-ല നനിന്നയ് ഒഴനിവസ്ഥാക്കുന്നതനിനുള്ള എസന്തങനിലയ നടപടനി
നനിങ്ങസളടുക്കുനകണസ്ഥാ?

ശലീ  .    രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെല:  സര,  ഇതനില  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  വളസര  വജ്യകമസ്ഥാണയ്.
പുറനിങ്ങല സവടനിസക്കടയ് അപകേടമുണസ്ഥാകുകമസ്ഥാള് സതരസഞടുപ്പെയ് പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച്ചനിരുന.  സയസസ്ഥാന
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ മുഴവന് അധനികേസ്ഥാരങ്ങളുയ ഇലക്ഷന് കേമ്മലീഷസന്റെ നനിയനണത്തെനിലള്ള
സമയമസ്ഥാണയ്.  ഞങ്ങള്  ആ  സമയത്തുയ  ഫഹകക്കസ്ഥാടതനി  സനിറനിയഗയ്  ജഡ്ജനിസയസക്കസ്ഥാണയ്
അകനഡ്വഷനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ് ഏരപ്പെസ്ഥാടയ് സചയ്തു.  നനിങ്ങള് അധനികേസ്ഥാരത്തെനില വന്നകശേഷയ
ആ ജുഡലീഷജ്യല കേമ്മലീഷനയ് പ്രവരത്തെനിക്കസ്ഥാനുള്ള അനുവസ്ഥാദയ സകേസ്ഥാടുകത്തെസ്ഥാ? 100 കപര
മരനിച്ച പുറനിങ്ങല അപകേടയ അകനഡ്വഷനിച്ച ജഡ്ജനി രസ്ഥാജനിവച്ചയ് കപസ്ഥായനികല്ല; രണസ്ഥാമസത്തെ
കേമ്മലീഷസന  നനിങ്ങള്  നനിയമനിച്ചനിടയ്  ആ  കേമ്മലീഷനയ്  പ്രവരത്തെനിക്കസ്ഥാന്  ഇതുവസര  സഇൗകേരജ്യയ
സകേസ്ഥാടുത്തെനിടകണസ്ഥാ? അങ്ങസനയുള്ള കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് ദയവസ്ഥായനി എസന്നസക്കസ്ഥാണയ് പറയനിപ്പെനിക്കരുതയ്.

ശലീ  .    എ  .    സകേ  .    ബസ്ഥാലന്:  സര,  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവയ് സഭസയ
സതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കേമ്മലീഷനുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെട പ്രവരത്തെനയ സജലീവമസ്ഥായനി
നടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതനില യസ്ഥാസതസ്ഥാരു രൂപത്തെനിലള്ള കുറവയ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ ഭസ്ഥാഗത്തു
നനിനയ  വന്നനിടനില്ല.  സതറസ്ഥായ  രൂപത്തെനില  സഭസയ  നയനിക്കരുതയ്.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട
പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവയ്  തസന്ന  2006-സല  കപസ്ഥാലലീസയ്  ആകസ്ഥായനിരനിക്കുസമന്നസ്ഥാണയ്
പറഞതയ്;  അതുയ സതറസ്ഥായനിരുന; 2011-സല കപസ്ഥാലലീസയ് ആകസ്ഥായനിരുന;  അതുകൂടനി
മനസനിലസ്ഥാക്കണയ.



അടനിയന്തരപ്രകമയയ 371

ശലീ  .   രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല  : സര, അസതസ്ഥാരു സചറനിയ സതറകല്ല; 2006 എനള്ളതയ് 2011
ആയതകല്ലയുള;  ഞസ്ഥാന്  അതയ്  തനിരുത്തെനിയകല്ലസ്ഥാ.  2006  ആസണന്നസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
ധരനിച്ചതയ്; സപസടന്നസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് ഓരത്തെതയ്.  2011 ആസണന്നയ് എനനിക്കുമറനിയസ്ഥാമകല്ലസ്ഥാ;
ഞസ്ഥാനനിതയ് രണരവരഷയ ഫകേകേസ്ഥാരജ്യയ സചയ ഒരസ്ഥാളകല്ല?  അതല്ല ഇവനിടസത്തെ വനിഷയയ.
ഒരു സരക്കസ്ഥാര സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  വനിധനി  അയഗലീകേരനിക്കുകന്നസ്ഥാസയനള്ളതസ്ഥാണയ്  പ്രശയ.
ആ  വനിധനി  അയഗലീകേരനിക്കുനസവങനില  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ  മുഖജ്യമനനി  നസ്ഥാസള  കകേരളത്തെനിസന്റെ
കപസ്ഥാലലീസയ് ചലീഫസ്ഥായനി കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാറനിസന നനിയമനിക്കുസമന്നയ് ഞസ്ഥാന് ഉറച
വനിശേഡ്വസനിക്കുന.  ഡനി.ജനി.പനി.-യുസട  കപരയ്   കചസ്ഥാദനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള് അതുകപസ്ഥാലയ പറയസ്ഥാന് അങ്ങയ്
തയ്യസ്ഥാറല്ല. എന്തനിനസ്ഥാണയ്  അങ്ങയ്  ശലീ.  കലസ്ഥാകേയ് നസ്ഥാഥയ്  സബഹ്റസയ  എറണസ്ഥാകുളത്തുയ
കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടുയ തൃശ്ശൂരുസമസ്ഥാസക്ക മലീറനിയഗനിനയ് സകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായതയ്?  അകദ്ദേഹയ ഡനി.ജനി.പനി.
അസല്ലങനില അതുശേരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ? അങ്ങയ് കപരയ് പറയണമസ്ഥായനിരുന.  ഞസ്ഥാന് വനിചസ്ഥാരനിച
അങ്ങയ് കപരു പറയുസമന്നയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള് ഡനി.ജനി.പനി. ശലീ. കലസ്ഥാകേയ് നസ്ഥാഥയ് സബഹ്റയസ്ഥാണയ്.
അങ്ങതയ് പറഞനില്ല;  അങ്ങയ് അകദ്ദേഹസത്തെയുയ തള്ളനിപ്പെറഞനിരനിക്കുന.  ക്രമ സമസ്ഥാധസ്ഥാനനനില
നനിയനനിക്കസ്ഥാന്  കസ്റ്റേറയ് കപസ്ഥാലലീസയ് ചലീഫയ് ഇല്ലസ്ഥാത്തെ   ഗുരുതരമസ്ഥായ സസ്ഥാഹചരജ്യമസ്ഥാണയ്
ഇവനിസട  വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  ചരച്ച  സചയ്യസ്ഥാന്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ  സരക്കസ്ഥാര   നടപടനിയനില
പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ഞസ്ഥാനുയ എസന്റെ പസ്ഥാരടനിയുയ വസ്ഥാക്കഇൗടയ് നടത്തുന.

(സരക്കസ്ഥാര  നനിലപസ്ഥാടനില  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ശലീ.  രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെലയുയ
അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ പസ്ഥാരടനിയനിലസപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭവനിടയ് പുറത്തുകപസ്ഥായനി.)

കഡസ്ഥാ  .   എയ  .   സകേ  .   മുനലീര  : സര, ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനിയുസട പ്രസയഗത്തെനിസന്റെ
അവസസ്ഥാനയ  പറഞ,  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  വനിധനിയനില  നലീതനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കണസമന്നയ്
പറഞനിരനിക്കുന,  അതയ്  ഞങ്ങള്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുസമന്നയ്.  അതനിനരത്ഥയ  നനിങ്ങള്  സചയതയ്
അനലീതനിയസ്ഥാണയ്.  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  നലീതനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കണസമന്നയ്  പറഞനിരനിക്കുനസവന്നയ്
അകദ്ദേഹയ ഇവനിസട സമ്മതനിച്ചതനില ആദജ്യമസ്ഥായനി  സകന്തസ്ഥാഷയ കരഖസപ്പെടുത്തുകേയസ്ഥാണയ്.
അകങ്ങയ്ക്കയ് ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ ഉപകദശേകേരുണയ്.  ഉപകദഷസ്ഥാക്കളസ്ഥായനി കുസറയസ്ഥാളുകേസള നനിയമനിച.
ഉപകദഷസ്ഥാക്കസള  വയ്ക്കണസമന്നയ്  പറയുസന്നസ്ഥാരു  ഉപകദഷസ്ഥാവയ്  എവനിസടകയസ്ഥാ  ഉണയ്.
അകദ്ദേഹസത്തെ മസ്ഥാറനിയസ്ഥാല അങ്ങയ് രക്ഷസപ്പെടുസമന്നസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.
ഉപകദശേയ  കകേടകകേടയ്  പല  സതറ്റുകേളനികലയയ  അങ്ങയ്  കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  Gods  own
country എനപറയുന്നതയ് ഞങ്ങസളക്കുറനിച്ചസല്ലന്നയ്  ഇവനിസട അങ്ങയ് തസന്ന പറഞ.
ഈ വനിധനിയനില  95- ാാമസത്തെ ഖണ്ഡനികേയനില പറയുന്നതയ്,   We are also a little
disturbed  with  the  view expressed in  the  detailed  counter  affidavit  and
elsewhere that the appointment of the appellant was irregular if not illegal.
അതയ് ഈ വനിഷയസത്തെ പരസ്ഥാമരശേനിചസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് പറയുന്നതയ്.  If that is so and
the State Government of Kerala is bend upon making irregular or illegal
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appointments to sensitive posts then no one can help Gods own country.
അതസ്ഥായതയ്  ഈ വനിഷയത്തെനില  illegal  ആയനി  appointment  നടത്തെനിസയനള്ളതയ്
ശേരനിയസ്ഥാസണങനില ഫദവത്തെനിസന്റെ സഡ്വന്തയ നസ്ഥാടനിസന രക്ഷനിക്കസ്ഥാന് ആരക്കുയ സസ്ഥാധനിക്കനിസല്ലന്നയ്
പറഞതയ്  മുന്സരക്കസ്ഥാരനിസനക്കുറനിച്ചല്ല, ഈ സരക്കസ്ഥാരനിസന  സയബനനിച്ചസ്ഥാണയ്.

മുഖജ്യമനനി (ശലീ  .    പനിണറസ്ഥായനി വനിജയന്  ):  സര,  അസതസ്ഥാരു അതനിശേയകേരമസ്ഥായ
വജ്യസ്ഥാഖജ്യസ്ഥാനമസ്ഥായനികപ്പെസ്ഥായനി. ആ പറഞഭസ്ഥാഗയ    കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാറനിസന ഡനി.ജനി.പനി.-യസ്ഥായനി
നനിശയനിച്ച കേസ്ഥാലസത്തെപ്പെറനിയസ്ഥാണയ്.  അങ്ങസന നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ് സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതനിയനില ഒരു
സപ്രസ്ഥാസനിഡക്യൂവറുണയ്. അതയ് അകങ്ങയയ അറനിയസ്ഥാസമന്നസ്ഥാണയ് കതസ്ഥാനന്നതയ്. അതനിസനസ്ഥാരു
കേമ്മനിറനിയുണയ്.  ആ  കേമ്മനിറനി  പരനികശേസ്ഥാധന  നടത്തെനി  കയസ്ഥാഗജ്യരസ്ഥായവസര  നനിശയനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്
സചയ്യുന്നതയ്.  കകേസ്ഥാടതനിയനിലള്ള  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥായതുസകേസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാനതനിസന്റെ  ഉള്ളറകേളനികലയ്ക്കയ്
കപസ്ഥാകുന്നനില്ല.  എന്നസ്ഥാല   ആ  ഘടത്തെനില  സലീനനിയറസ്ഥാസയസ്ഥാരസ്ഥാള്  ഇകങ്ങസ്ഥാടയ്  വരസ്ഥാന്
കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥായനിരുനസവന്നയ്  നനിങ്ങള്ക്കറനിയസ്ഥായ.  ആളനിസന്റെ  കപരയ്  എനനിക്കയ്  അറനിയസ്ഥാത്തെതു
സകേസ്ഥാണല്ല, കകേസ്ഥാടതനിയുസട പരനിഗണനയനിലള്ള കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥായതുസകേസ്ഥാണയ് ആ കപരയ് ഞസ്ഥാന്
പറയുന്നനില്ല.  അകദ്ദേഹയ  ഇവനിസട  വന്നസ്ഥാല  അകദ്ദേഹസത്തെ നനിയമനിക്കണയ.  അകദ്ദേഹയ
വരസ്ഥാന്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാസണന്നയ്  അറനിയനിചകേഴനിഞ.  അതനിലനനിനയ  സപസടന്നയ്  മസ്ഥാറനികപ്പെസ്ഥാകേസ്ഥാനുള്ള
നനിലസ്ഥാപസ്ഥാസടന്ന  നനിലയ്ക്കയ്  നനിങ്ങള്  മസറസ്ഥാരു  പരനികശേസ്ഥാധനയുമനില്ലസ്ഥാസത  കേജ്യസ്ഥാബനിനറനില
ഇകദ്ദേഹസത്തെ  തലീരുമസ്ഥാനനിക്കുകേയസ്ഥായനിരുന.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണനനിലയനിലള്ള  ഒരു  സപ്രസ്ഥാസലീഡഗ്യുവറുയ
അയഗലീകേരനിച്ചനില്ല. ആ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണയ് illegal ആസണനപറഞതയ്. അതനിസനക്കുറനിച്ചസ്ഥാണയ്
ആ പരസ്ഥാമരശേയ.

കഡസ്ഥാ  .   എയ  .   സകേ  .   മുനലീര: സര, കേണ്ക്ലൂഷനനില പറയുന്ന കേസ്ഥാരജ്യയതസന്ന കനസ്ഥാക്കസ്ഥായ.

പടനികേജസ്ഥാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സസ്ഥായസസ്ഥാരനികേവയ
പസ്ഥാരലസമന്റെറനികേസ്ഥാരജ്യവയ വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    എ  .    സകേ  .    ബസ്ഥാലന്  ):  സര, 88-ാം ഖണ്ഡനികേയുസട
തുടരച്ചയസ്ഥാണതയ്.  അന്നസത്തെ മുഖജ്യമനനിസക്കതനിരസ്ഥായനിടള്ള …(ഫമക്കയ് ഓഫയ്)....

കഡസ്ഥാ  .    എയ  .    സകേ  .    മുനലീര:  സര,  95-സന്റെ  തുടരച്ചയസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ  96.  അതനില
പറയുന്നതയ് under the circumstances we are compel to act.......  set aside the
judgement and order of the Central Administrative Tribunal, the impugned
judgement and order of the High Court as well as the order  dated 1st June
2016 and direct the  State of Kerala to re-instate the appellant Dr. T.P. Sen
Kumar  as  the  State  Police  Chief...  കേണ്ക്ലൂഷനനിസലത്തുന്ന സമയത്തെയ് അങ്ങയ്
ഇവനിസട പറഞ സസന്ട്രല അഡനിനനികസ്ട്രേറലീവയ് ഫട്രബക്യൂണലനിസന്റെയുയ ഫഹകക്കസ്ഥാടതനിയുസടയുയ
വനിധനി  set  aside സചയയ്  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന  നനിയമനിക്കസ്ഥാന്  പറഞനിരനിക്കുന.
ഇതനില  അവധസ്ഥാനത  കവണസമന്നസ്ഥാണയ്  അങ്ങയ്  പറയുന്നതയ്.  പുറത്തെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  3
ദനിവസസത്തെ അവധസ്ഥാനതയുസട  ആവശേജ്യമനില്ല.  ഇത്രയുയ  ദനിവസയകേഴനിഞനിടയ  തനിരനിസച്ചടുക്കസ്ഥാന്
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അവധസ്ഥാനത കവണസമന്നയ് പറയുന്നതനിലസ്ഥാണയ് ഞങ്ങള്ക്കയ് സയശേയയ. ഇനനി  അകദ്ദേഹത്തെനിനയ്  2
മസ്ഥാസകമ സരവ്വലീസുള.  ആ രണ്ടു മസ്ഥാസത്തെനില ഇനനിയുയ  എത്ര ദനിവസയ എടുക്കസ്ഥാന്
പറ്റുസമന്നസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങള് പരനികശേസ്ഥാധനിക്കുന്നസതങനില അതയ്  ശേകമസ്ഥായ കകേസ്ഥാടതനിയലക്ഷജ്യമസ്ഥായനി
മസ്ഥാറസ്ഥാനുള്ള സസ്ഥാദ്ധജ്യതയുസണനകൂടനി അങ്ങസയ അറനിയനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. അങ്ങയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള്
അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ കുഴപ്പെങ്ങസളക്കുറനിച്ചയ് പറഞകല്ലസ്ഥാ?  കഡസ്ഥാ.  ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാറനിസന്റെ
പഴയകേസ്ഥാലസത്തെക്കുറനിച്ചസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്. 1998-ല ടനി.  എയ.  കജക്കബയ
ശലീ. കൃഷ്ണകുമസ്ഥാറുമസ്ഥായനി (ഇ. സകേ. നസ്ഥായനസ്ഥാരുസട മകേന്) ബനസപ്പെട  കകേസനില  കഡസ്ഥാ.
ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാര സതജ്യസനമസ്ഥായനി സപരുമസ്ഥാറനിസയനപറഞയ് അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ
തലയനില ഒരു കേനിരലീടയ വചസകേസ്ഥാടുത്തെതയ് മസ്ഥാരകനിസ്റ്റേയ് കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ് പസ്ഥാരടനിയസ്ഥാസണന്നയ്
ഓരക്കണയ.  1996-ല  സനി.ബനി.ഐ.-യനിലനനിനയ  ഐ.എസയ്.ആര.ഒ.-യുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട
കകേസയ്  മസ്ഥാറനിയകപ്പെസ്ഥാള് അതകനഡ്വഷനിക്കസ്ഥാന് ഇ.  സകേ.  നയനസ്ഥാര കേസണത്തെനിയ ഏറവയ
നല്ല  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസന്  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാര  ആയനിരുനസവന്നയ്  അന്നസത്തെ
പത്രങ്ങള് പറഞനിടണയ്.  ഫ്രഞയ് ചസ്ഥാരകക്കസുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെട കകേസയ് വന്നകപ്പെസ്ഥാള്
കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാര നനിങ്ങള്കക്കറവയ പ്രനിയസപ്പെടവനസ്ഥായനിരുന.  അതുകപസ്ഥാസല
ബനി.സജ.പനി. കനതസ്ഥാവസ്ഥായനിരുന്ന ഒറപ്പെസ്ഥാലത്തുള്ള ശലീധരസന സകേസ്ഥാലസപ്പെടുത്തെനിയതുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെടയ്  ശേസ്ഥാസലീയമസ്ഥായനി  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  അവതരനിപ്പെനിച്ചയ്  9 സനി.പനി.ഐ.(എയ)  പ്രവരത്തെകേര
അതനിലനനിന്നയ് രക്ഷസപ്പെടകപ്പെസ്ഥാള് കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാര നനിങ്ങള്ക്കയ് കവണസപ്പെട
വനസ്ഥായനിരുന. നനിങ്ങള്ക്കയ് ആവശേജ്യമുള്ളകപ്പെസ്ഥാസഴസ്ഥാസക്ക അകദ്ദേഹയ അമലപ്പുഴ പസ്ഥാലപ്പെസ്ഥായസവയ
ആവശേജ്യമനില്ലസ്ഥാത്തെകപ്പെസ്ഥാള്  പസ്ഥാവയ്ക്കസ്ഥാ നലീരുയ. എങ്ങസനയസ്ഥാണയ് ഒരു വജ്യകനികയസ്ഥാടയ് രണ്ടു
രലീതനിയനിലള്ള  സമലീപനമുണസ്ഥാകുന്നതയ്?  നനിങ്ങള്  ശലീ.  വനി.  എസയ്.  അചതസ്ഥാനന്ദസന്റെ
കേസ്ഥാലഘടത്തെനിലള്ള  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  കകേസ്ഥാണ്ഫനിഡന്ഷജ്യല  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്  എടുത്തു
കനസ്ഥാക്കുകേ.  അകദ്ദേഹത്തെനിനയ് എകപ്പെസ്ഥാഴയ പത്തെയ് മസ്ഥാരക്കസ്ഥാണയ് കേനിടനിയനിടള്ളതയ്.  രസ്ഥാഷലീയ
കഭദസമകനജ്യ ഏതയ് ഭസ്ഥാഗത്തുള്ളവരുയ  the best officer/out standing officer  എന്ന
പടയ സകേസ്ഥാടുത്തെനിടള്ള അകദ്ദേഹസത്തെ ഡനി.ജനി.പനി.  ആക്കുന്നതനിനയ് അധനികേയ ആകലസ്ഥാചനി
കക്കണതനില്ല.  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ കകേസ്ഥാണ്ഫനിഡന്ഷജ്യല റനികപ്പെസ്ഥാരടയ് മസ്ഥാത്രയ കനസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല മതനി.
പകക്ഷ അകദ്ദേഹസത്തെ പുറത്തെസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള് ഈ കകേസ്ഥാണ്ഫനിഡന്ഷജ്യല റനികപ്പെസ്ഥാരസടസ്ഥാസക്ക വലനിയ
പ്രശമസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുസമന്നസ്ഥാണയ്  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  വനിധനിയനില  പറഞനിടള്ളതയ്.  അങ്ങയ്
പനിടനിവസ്ഥാശേനി  അവസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കണയ.  കേസ്ഥാരണയ,  പല  പനിടനിവസ്ഥാശേനികേളുയ  പല  യുദ്ധങ്ങളനികലയ്ക്കയ്
കപസ്ഥായനിടണയ്.  ദുകരജ്യസ്ഥാധനസന്റെ  അടുത്തെയ്  ശലീകൃഷ്ണന്  സകന്ദശേകേനസ്ഥായനി  കനരനിടവന്നയ്
നനിങ്ങള് പകുതനി രസ്ഥാജജ്യയ സകേസ്ഥാടുക്കൂ അസല്ലങനില അഞയ് ഗസ്ഥാമയ സകേസ്ഥാടുക്കൂ, അഞയ് വലീടയ്
സകേസ്ഥാടുക്കൂ,  ഒരു  വലീസടങനിലയ  സകേസ്ഥാടുക്കുസവന്നയ്  പറഞയ്  വസ്ഥാശേനി  പനിടനിച്ചതനിസന്റെ  കപരനിലണസ്ഥായ
യുദ്ധസത്തെക്കുറനിച്ചയ്  അകങ്ങയ്കറനിയസ്ഥായ.  ദയവസചയയ്  ഇത്തെരയ  യുദ്ധങ്ങളുണസ്ഥാക്കസ്ഥാസത
നജ്യസ്ഥായമസ്ഥായുയ  അകദ്ദേഹത്തെനിനയ്  കേനികടണതയ്  എത്രയുയ  സപസടന്നയ്  സകേസ്ഥാടുത്തെനിസല്ലങനില
അടുത്തെ  കകേസ്ഥാടതനിയലക്ഷജ്യയകൂടനി  ഈ  സരക്കസ്ഥാരനിനുകമല  സഡകമസ്ഥാകനിസനിസന്റെ  വസ്ഥാള്
കപസ്ഥാസല നനിലക്കുയ.  ആ നസ്ഥാണകക്കടയ്  ഒഴനിവസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ശമനിക്കുന്നതസ്ഥായനിരനിക്കുയ നല്ലസതനകൂടനി
പറയസ്ഥാന്  ഞസ്ഥാന്  ആഗഹനിക്കുന.  സനി.പനി.ഐ.-യുസട  ആഭജ്യന്തര  മനനി  ശലീ.  ഇന്ദ്രജനിത്തെയ്
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ഗുപയസ്ഥാണയ്   രസ്ഥാഷലീയ ഇടസപടലണസ്ഥാകേസ്ഥാന് സസ്ഥാദ്ധജ്യതയുസണന്നയ്  പറഞയ്,  1996-ല
എല്ലസ്ഥാ  സയസസ്ഥാന  മുഖജ്യമനനിമസ്ഥാരക്കുയ  കേസത്തെഴതനിയതയ്.  അതസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്
ആകനിലത്തെസന്ന  കഭദഗതനിയുണസ്ഥാകുന്ന  വനിപവകേരമസ്ഥായ  തലീരുമസ്ഥാനങ്ങളനികലയ്സക്കത്തുന്നതയ്.
അകദ്ദേഹസത്തെ ഓരസത്തെങനിലയ നനിങ്ങള് ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില ഇനതസന്ന നടപടനിസയടുത്തു
സകേസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങളുസട  അന്തസയ്  കേസ്ഥാത്തുസൂക്ഷനിക്കസ്ഥാന്  ശമനിക്കുന്നതയ്  നല്ലതസ്ഥാസണന്നയ്
പറഞസകേസ്ഥാണയ്,  ഇത്രയുയ  ഗഇൗരവമസ്ഥായ  വനിഷയയ  ചരച്ച  സചയ്യസ്ഥാന്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെതനിലള്ള
പ്രതനികഷധയ കരഖസപ്പെടുത്തെനിസക്കസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാനുയ എസന്റെ കേക്ഷനിയുയ വസ്ഥാക്കഇൗടയ് നടത്തുന.

(സരക്കസ്ഥാര  നനിലപസ്ഥാടനില  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  കഡസ്ഥാ.  എയ.  സകേ.  മുനലീറുയ  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ
പസ്ഥാരടനിയനിലസപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭ വനിടയ് പുറത്തുകപസ്ഥായനി.)

ശലീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  സര,  ശലീ.  കലസ്ഥാകേയ് നസ്ഥാഥയ്  സബഹ്റ കമസ്ഥാശേക്കസ്ഥാരനസ്ഥാസണകന്നസ്ഥാ
കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാര  മനിടുക്കനസ്ഥാസണകന്നസ്ഥാ അല്ല ഞങ്ങള് പറയുന്നതയ്.  ഇവനിസട
സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  വനിധനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുകേ എന്നതസ്ഥാണയ്  ആവശേജ്യയ.  അതയ്  ജനസ്ഥാധനിപതജ്യത്തെനിസന്റെ
അനനിവസ്ഥാരജ്യതയസ്ഥാസണന്നയ്  സരക്കസ്ഥാര മനസനിലസ്ഥാക്കണയ.  കകേസ്ഥാടതനി  പരസ്ഥാമരശേത്തെനിസന്റെ
കപരനിലകപസ്ഥാലയ ഈ സയസസ്ഥാനത്തുയ  രസ്ഥാജജ്യത്തുയ  മനനിമസ്ഥാര രസ്ഥാജനിവച്ചനിടണയ്.  ഒരു
സലീക്കനിയഗയ് ഓരഡര സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ മുമനില  വന്നനിടയ്  ഒരസ്ഥാഴ്ച പനിന്നനിടനിടയ  സരക്കസ്ഥാര
നനിശേബ്ദത  പസ്ഥാലനിക്കുന എനള്ളതയ്   അയഗലീകേരനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയനില്ല.   അകദ്ദേഹസത്തെ
കപസ്ഥാലലീസയ്  ചലീഫസ്ഥായനി  റലീ-ഇന്കസ്റ്റേറയ്  സചയ്യണസമന്നയ്  വളസര  കൃതജ്യമസ്ഥായനി  കകേസ്ഥാടതനി
ഉത്തെരവയ് നനിലനനിലക്കുകമസ്ഥാഴയ അനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസമസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാരുണസ്ഥാക്കുന്നതയ്.
ഒരനിക്കലയ  ഒരു  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  അതയ്  ഭൂഷണമസ്ഥാകുസമന്നയ്  ഞസ്ഥാന്  കേരുതുന്നനില്ല.  പല
കേസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാല ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാന പ്രശങ്ങള് പല സന്ദരഭങ്ങളനിലയ  കകേരളത്തെനിലണസ്ഥാകുനണയ്.
അത്തെരത്തെനിലള്ള വനിഷയങ്ങള്ക്കയ്   ആക്കയ കൂടന്ന നനിലയനികലയ്ക്കയ്   ഈ  പ്രശവയ
കേടനവരനികേയസ്ഥാണയ്.  ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനിരുന്ന   കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന  മസ്ഥാറസ്ഥാന്
സരക്കസ്ഥാര സഡ്വലീകേരനിച്ച നടപടനികേളുയ പുതനിയ ഡനി.ജനി.പനി.  വന്നതനിനുകശേഷയ  കകേരള
ത്തെനിലണസ്ഥായനിടള്ള  പ്രശങ്ങളുസമസ്ഥാസക്ക നനിയമസഭയ്ക്കകേത്തുയ പുറത്തുയ  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ ചരച്ച
സചയതസ്ഥാണയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ് അക്കസ്ഥാരജ്യങ്ങളനികലയ്ക്കയ് കേടക്കുന്നനില്ല.  ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസസന
മസ്ഥാറ്റുകമസ്ഥാള്  അതയ്  കൃതജ്യമസ്ഥായ  നനിലയനില  എന്തുസകേസ്ഥാണസ്ഥാസണന്നയ്  പറയസ്ഥാകനസ്ഥാ
കബസ്ഥാദ്ധജ്യസപ്പെടുത്തെസ്ഥാകനസ്ഥാ  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  കേഴനിഞനിസല്ലനള്ളതസ്ഥാണയ്   സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി
വനിധനിക്കയ്  അടനിസസ്ഥാനയ.  കകേസ്ഥാടതനിവനിധനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനി  ജനസ്ഥാധനിപതജ്യത്തെനിസന്റെ  അന്തസയ്
സയരക്ഷനിക്കസ്ഥാന് ഈ സരക്കസ്ഥാര തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണസമന്നസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.  ഈ
വനിഷയയ  സഭ  നനിരത്തെനിവച്ചയ്  ചരച്ച  സചയ്യസ്ഥാത്തെതനില  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ഞസ്ഥാനുയ  വസ്ഥാക്കഇൗടനില
പങ്കുകചരുന.

(സരക്കസ്ഥാര  നനിലപസ്ഥാടനില പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ശലീ.  അനൂപയ്  കജക്കബയ്  സഭ  വനിടയ്
പുറത്തുകപസ്ഥായനി.)
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ശലീ  .    പനി  .    സജ  .    കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  സയസസ്ഥാനത്തെയ് ഒരു ഡനി.ജനി.പനി ഇല്ലസ്ഥാതസ്ഥായനി
രനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെട കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന് സരക്കസ്ഥാരനിനയ്
അവകേസ്ഥാശേമുണയ്.  അതനിനയ്  ഇത്രയുയ  സമയസമടുകക്കണ  കേസ്ഥാരജ്യമനില്ല.  റനിവനിഷന്  സപറലീഷന്
സകേസ്ഥാടുക്കുന്നനിസല്ലന്നയ്   തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചയ്    കുറഞ സമയത്തെനിനുളളനില  നനിയകമസ്ഥാപകദശേയ
സഡ്വലീകേരനിചസകേസ്ഥാണയ്  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി വനിധനി  നടപ്പെസ്ഥാക്കുസമന്നയ് അങ്ങനിവനിസട പറഞ
സസ്ഥാഹചരജ്യത്തെനില അനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ കേസ്ഥാലവനിളയബയ ഒഴനിവസ്ഥാക്കണയ. ഈ വനിഷയയ ചരച്ച
സചയ്യസ്ഥാത്തെതനില പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ഞസ്ഥാനുയ എസന്റെ കേക്ഷനിയുയ വസ്ഥാക്കഇൗടയ് നടത്തുന.

(സരക്കസ്ഥാര നനിലപസ്ഥാടനില പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ശലീ.  പനി.  സജ.  കജസ്ഥാസഫയ  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ
പസ്ഥാരടനിയനിലസപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭ വനിടയ് പുറത്തുകപസ്ഥായനി.)

ശലീ  .    ഒ  .    രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാല:  സര,  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാര കകേസനില  ഈ
സരക്കസ്ഥാര പനിന്തുടരുന്ന പക്ഷപസ്ഥാതപരമസ്ഥായ സമലീപനങ്ങളുയ പനിടനിപ്പുകകേടുയ  നലീതനിനനികഷധവയ
നനിയമസയവനിധസ്ഥാനയ  സയരക്ഷനിക്കുന്ന  കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില  രസ്ഥാഷലീയമസ്ഥായ   പരനിഗണനയുസണനമുള്ള
ആകരസ്ഥാപണങ്ങസളസ്ഥാസക്ക പുറത്തുവന്ന സസ്ഥാഹചരജ്യത്തെനില ഈ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ പൂരണ്ണമസ്ഥായ
പരസ്ഥാജയയ  പകേലകപസ്ഥാസല  വജ്യകമസ്ഥായനിടണയ്. ഈ രലീതനിയനിലസ്ഥാണയ് കപസ്ഥാകുന്നസതങനില
ഫദവത്തെനിസന്റെ സഡ്വന്തയ നസ്ഥാടനിസന രക്ഷനിക്കസ്ഥാന് ആരക്കുയ സസ്ഥാദ്ധജ്യമസല്ലന്നയ് സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി
സവറുസതയല്ല  പറയുന്നതയ്.  മുന്  സരക്കസ്ഥാരനിസനപ്പെറനിയസ്ഥാണയ്  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  പറഞസതന്നയ്
വജ്യസ്ഥാഖജ്യസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാനുള്ള വൃഥസ്ഥാശമമസ്ഥാണയ്  അങ്ങയ് നടത്തുന്നതയ്.  കകേസ്ഥാടതനിവനിധനി   വജ്യകമസ്ഥായതനിനു
കശേഷയ അതയ് നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥാസത വലീണ്ടുയ ആ ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസന
അപമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാനുള്ള  ശമങ്ങളസ്ഥാണയ്  നടത്തുന്നതയ്.  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിവനിധനി  ഈ  സരക്കസ്ഥാരനിസന
സയബനനിചള്ളതസ്ഥാസണന്നതയ് പകേലകപസ്ഥാസല വജ്യകമസ്ഥാണയ്. ഈ മനനിസഭ അധനികേസ്ഥാരത്തെനികലറനി
2  ദനിവസയ കേഴനിഞകപ്പെസ്ഥാള്  ഒരു അഴനിമതനി  ആകരസ്ഥാപണത്തെനിനുയ വനികധയനസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ,  നല്ല
കപരയ്  സമസ്ഥാദനിച്ചനിടള്ള   ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസന ഈ രലീതനിയനില അപമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിചസവന്നയ്
പറഞസ്ഥാല അതനിസന്റെ പനിറകേനില ചനില നസ്ഥാടകേങ്ങള് നടന്നനിടസണന്നതയ് വജ്യകമസ്ഥാണയ്.
ആ  കരഖകേസളസ്ഥാസക്ക  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന്  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിക്കയ്  അവസരയ  കേനിടനിയതു
സകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  ഫദവത്തെനിസന്റെ  സഡ്വന്തയ  നസ്ഥാടനിസന  ആരക്കുയ  സയരക്ഷനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാദ്ധജ്യമസല്ലന്നയ്
പറകയണനി  വന്നതയ്.  അതയ്   ശേരനിയസ്ഥാസണന്നയ്  സതളനിയനിക്കുന്ന  തരത്തെനിലള്ളതസ്ഥാണയ്
അതനിനുകശേഷമുള്ള  നടപടനികേള്.  വളസര  ദഇൗരഭസ്ഥാഗജ്യകേരമസ്ഥായ  ഈ  നനിലപസ്ഥാടനില
പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ഞസ്ഥാന് വസ്ഥാക്കഇൗടയ് നടത്തുന.

(സരക്കസ്ഥാര  നനിലപസ്ഥാടനില  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ശലീ.  ഒ.  രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാല  സഭവനിടയ്
പുറത്തുകപസ്ഥായനി.  പുറത്തുകപസ്ഥായ  പ്രതനിപക്ഷസ്ഥായഗങ്ങള്  അലപ്പെസമയത്തെനിനുകശേഷയ
സഭയനില ഹസ്ഥാജരസ്ഥായനി)
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III ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല 

(1) ബ്രകഹസ്ഥാസയ് എയ്കറസ്ഥാകസസയ് ലനിമനിറഡനിസന്റെ പ്രവരത്തെനയ

ശലീ  .    സനി  .    ദനിവസ്ഥാകേരന്:  സര,  കകേരളത്തെനിസന്റെ വജ്യസ്ഥാവസസ്ഥായനികേരയഗത്തെയ് വലനിയ
പ്രതലീക്ഷകേള് നലകേനിയ സപസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ സസ്ഥാപനമസ്ഥാണയ് സകേലസടകേയ്.  സസ്ഥാകങതനികേ
പരനിജസ്ഥാനമുള്ള എകയ്സപരടകേള് പണനിസയടുത്തെ ഇഇൗ സസ്ഥാപനസത്തെ ഒരു പ്രകതജ്യകേ
സസ്ഥാഹചരജ്യത്തെനില,  ജനി.ഒ.  (എയഎസയ്.)  നമര  39/2007/ഡനി.ആര.ഡനി.ഒ.  നമര
ഉത്തെരവപ്രകേസ്ഥാരയ  പ്രതനികരസ്ഥാധ  കമഖലയ്ക്കയ്  സസകേമസ്ഥാറനി.  എന്നസ്ഥാല  ജനി.ഒ.(എയഎസയ്.)
നമര 129/2007-ാംനമര ഉത്തെരവപ്രകേസ്ഥാരയ പ്രതനികരസ്ഥാധ കമഖല ആ സസ്ഥാപനസത്തെ
ബ്രകഹസ്ഥാസയ്  കേമനനിക്കയ്  സസകേമസ്ഥാറനി.  ബ്രകഹസ്ഥാസയ്  ഒരു  കകേന്ദ്ര  സപസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനമല്ല.
അവനിസട മനിസസസലസ്ഥാണയ് ഉല്പസ്ഥാദനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്. ബ്രകഹസ്ഥാസനിസന്റെ പ്രവരത്തെനയ ആരയഭനിച്ചതയ് കകേന്ദ്ര
സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാകണസ്ഥാ  സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാകണസ്ഥാ  റഷജ്യന്  കേമനനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ   എന്നതയ്
സയബനനിച്ച  യസ്ഥാസതസ്ഥാരു  വജ്യകതയുയ  ഇന്നയ്  സരക്കസ്ഥാരനിനനില്ല.  ഇതനിനുകവണനി
നടത്തെനിയ അകനഡ്വഷണങ്ങളനില നനിനയ വജ്യകമസ്ഥായ ഒരുത്തെരവയ ലഭനിക്കുന്നനില്ല. ഇന്നയ്
ഇഇൗ  സസ്ഥാപനയ  ഗുരുതരമസ്ഥായ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയസ്ഥാണയ്.  തനിരുവനന്തപുരയ
അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ വനിമസ്ഥാനത്തെസ്ഥാവളത്തെനിസന്റെ സതസ്ഥാടടുത്തുള്ള,  സയസസ്ഥാനത്തെനിസന്റെ 24 ഏക്കര
സലയ ബ്രകഹസ്ഥാസനിനയ് സസകേമസ്ഥാറനി.  ഇതയ് സസകേമസ്ഥാറുന്നതനിസന്റെ ഫലമസ്ഥായനി  100  കകേസ്ഥാടനി
രൂപ അധനികേമസ്ഥായനി വനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കുസമനയ കകേരളത്തെനിസല മലയസ്ഥാളനികേള്ക്കയ് ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ
സതസ്ഥാഴനിലവസരങ്ങള് ലഭനിക്കുസമനമസ്ഥാണയ് അന്നയ് പ്രതനികരസ്ഥാധ വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന്ന
ശലീ. എ. സകേ. ആന്റെണനി  പറഞതയ്.  അസതസ്ഥാനയ അവനിസട നടന്നനിടനില്ല,  എന്നസ്ഥാല
ഭൂമനി  കേയ്യടക്കനിയനിടണയ്.  അവനിസട  പുതനിയ  നനിയമനങ്ങളനില്ല,  കട്രഡയ്  യൂണനിയന്
പ്രവരത്തെനങ്ങള്  നനികരസ്ഥാധനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇസതസ്ഥാരു  സഡ്വകേസ്ഥാരജ്യ  സസ്ഥാപനമസ്ഥാണയ്.
ജലീവനക്കസ്ഥാരക്കയ്  നജ്യസ്ഥായമസ്ഥായ  സപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന്  സകേസ്ഥാടുക്കുകേകയസ്ഥാ  പുതനിയ  സതസ്ഥാഴനിലവസരങ്ങള്
സൃഷനിക്കുകേകയസ്ഥാ സചയ്യുന്നനില്ല.  വനികേസനത്തെനിനുകവണനിയസ്ഥാണയ് ഇഇൗ ഭൂമനി വസ്ഥാങ്ങനിയതയ്.
എന്നസ്ഥാല വനികേസനയ നടക്കുനമനില്ല.  ഗുരുതരമസ്ഥായ അഴനിമതനി അവനിസട നടക്കുനസണന്നസ്ഥാണയ്
ജലീവനക്കസ്ഥാര പറയുന്നതയ്.  ഇക്കസ്ഥാരജ്യയ സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാര വജ്യകമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണയ്.
ഇതയ്  സപസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനമസ്ഥാകണസ്ഥാ;  കകേന്ദ്ര  പ്രതനികരസ്ഥാധ  വകുപ്പെനിസന്റെ  കേലീഴനിലസ്ഥാകണസ്ഥാ;
സഡ്വകേസ്ഥാരജ്യ കമഖലയസ്ഥാകണസ്ഥാ; ഇതനിസന്റെ മസ്ഥാകനജയ് സമന്റെയ് ആരസ്ഥാണയ്;  24 ഏക്കര സരക്കസ്ഥാര
ഭൂമനി  ദുരുപകയസ്ഥാഗയ  സചയ്യുന്നതസ്ഥാരസ്ഥാണയ്;  ഇഇൗ  സലയ  അവരക്കയ്  ആവശേജ്യമുകണസ്ഥാ;
ഇസല്ലങനില,  ആ സലയ തനിരനിസച്ചടുകക്കണതകല്ല  തുടങ്ങനിയ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങസളക്കുറനിച്ചയ് ഗഇൗരവമസ്ഥായ
അകനഡ്വഷണയ നടത്തെണയ.  ഇഇൗ വനിഷയത്തെനില കകേരളസത്തെ പറനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  നനിരന്തരമസ്ഥായ  പരനികശേസ്ഥാധനയനില  കകേരളത്തെനിനയ്  കേസ്ഥാലസ്ഥാകേസ്ഥാലങ്ങളനില
നലകകേണ കകേന്ദ്രവനിഹനിതയ കേനിടന്നനില്ല.  കകേന്ദ്ര സപസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ സസ്ഥാപനങ്ങസളല്ലസ്ഥായ
വനിറയ്  തുലയകേയസ്ഥാണയ്.  ആ കൂടത്തെനില ബ്രകഹസ്ഥാസുയ സഡ്വകേസ്ഥാരജ്യകമഖലയ്ക്കയ്  പൂരണ്ണമസ്ഥായനി
കേലീഴടങ്ങുയ.  അങ്ങസന  വരുകമസ്ഥാള്  നമ്മുസട  സലവയ  നഷസപ്പെടുയ.  സയസസ്ഥാന
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപയുസട സമഷനിനറനികേള്  അവര സസകേകേസ്ഥാരജ്യയ
സചയ്യുകേയസ്ഥാണയ്. ഇതുസകേസ്ഥാണയ് സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാരനിനയ് എന്തയ് ഗുണമുണസ്ഥായനി എന്നതയ്
പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണയ.  ഇഇൗ  വനിഷയയ  ഗഇൗരവമസ്ഥായനി  സഭയുസട  ശദ്ധയനില  സകേസ്ഥാണ്ടു
വരനികേയസ്ഥാണയ്.
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(അദ്ധജ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സഡപക്യൂടനി സലീക്കര)

വജ്യവസസ്ഥായവയ  കസസ്ഥാരട്സുയ  യുവജനകേസ്ഥാരജ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    എ  .    സനി  .
സമസ്ഥായലീന്):  സര,  സയസസ്ഥാന  വജ്യവസസ്ഥായ  വകുപ്പെനിസന്റെ  അധലീനതയനിലള്ള  സപസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ
സസ്ഥാപനമസ്ഥായ  കകേരള  സസഹസടകേയ്  ഇന്ഡസ്ട്രേലീസയ്  ലനിമനിറഡയ്,  ഇന്കഡസ്ഥാ-റഷജ്യന്  സയയുക
സയരയഭമസ്ഥായ ബ്രകഹസ്ഥാസയ് എയ്കറസ്ഥാ സയ് കപസയ് ലനിമനിറഡനിനയ്  2007  ഡനിസയബര  31-
നസ്ഥാണയ്  സസകേമസ്ഥാറനിയതയ്.  ബ്രകഹസ്ഥാസയ്  എയ്കറസ്ഥാ  സയ് കപസയ്  സസപ്രവറയ്  ലനിമനിറഡനില
50:50  ശേതമസ്ഥാനയ ഓഹരനി പ്രതനികരസ്ഥാധ വകുപ്പെനിസന്റെ കേലീഴനിലള്ള ഡനിഫന്സയ് റനിസരച്ചയ്
ആന്റെയ് സഡലപ്സമന്റെയ് ഓരഗസസനകസഷനുയ  49:50  ശേതമസ്ഥാനയ പങസ്ഥാളനിത്തെയ റഷജ്യന്
സഫഡകറഷനുമസ്ഥാണയ്.  സകേലസടകേയ്-സന  ഏസറടുത്തെകശേഷയ  ബ്രകഹസ്ഥാസയ്  എയ്കറസ്ഥാ
സയ് കപസയ്  സസപ്രവറയ്  ലനിമനിറഡയ്  പൂരണ്ണ  അധലീനതയനിലള്ള  സബ്സനിഡനിയറനി  യൂണനിറസ്ഥായനി.
ബ്രകഹസ്ഥാസയ് എയ്കറസ്ഥാസയ് കപസയ്  തനിരുവനന്തപുരയ ലനിമനിറഡയ് എന്ന കപരനിലസ്ഥാണയ് ഇഇൗ
സസ്ഥാപനയ  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  പ്രവരത്തെനിക്കുന്നതയ്.  ഇസതസ്ഥാരു  സയസസ്ഥാന  സപസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ
സസ്ഥാപനമല്ല.  സഎ.എസയ്.ആര.ഒ.,  ഡനിഫന്സയ്  റനിസരച്ചയ്  ആന്റെയ്  സഡവലപ്സമന്റെയ്
ഓരഗസസനകസഷന്, ഭസ്ഥാഭ അകറസ്ഥാമനികേയ് റനിസരച്ചയ് സസന്റെര എന്നനിവയയ  മറയ് എയ്കറസ്ഥാ
സയ് കപസയ്  വജ്യവസസ്ഥായങ്ങള്ക്കസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  എയ്കറസ്ഥാ  സയ് കപസയ്  കേകമസ്ഥാണന്റെനിസന്റെയുയ
സനിസ്റ്റേങ്ങളുകടയുയ ഉല്പസ്ഥാദനവമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട പ്രവരത്തെനങ്ങളസ്ഥാണയ് ഇഇൗ സസ്ഥാപനയ
നടത്തുന്നതയ്. കേമനനിയനില നനിനയ ലഭജ്യമസ്ഥായ വനിവരങ്ങള് പ്രകേസ്ഥാരയ ഏസറടുത്തെകശേഷയ
ഇഇൗ  യൂണനിറനില  2008-09  സസ്ഥാമത്തെനികേ  വരഷയ  ഡനി.ആര.ഡനി.ഒ.  50  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയുസടയുയ  സഎ.എസയ്.ആര.ഒ.  25  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുസടയുയ  നനികക്ഷപയ  നടത്തെനിയനിടണയ്.
കൂടസ്ഥാസത  15.20  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുസട  നനികക്ഷപയ  ബ്രകഹസ്ഥാസയ്  കനരനിടയ  ഉല്പസ്ഥാദന
സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  നവലീകേരനിക്കുന്നതനിനുമസ്ഥായനി  നടത്തെനിയനിടണയ്.  കേഴനിഞ  മൂന്നയ്
വരഷങ്ങളനിലസ്ഥായനി കേമനനിയുസട  വനിറ്റുവരവനില വരദ്ധനവണസ്ഥാകുകേയുയ മനിതമസ്ഥായ ലസ്ഥാഭയ
കനടുകേയുയ സചയനിടണയ്.  നനിലവനിലള്ള ജലീവനക്കസ്ഥാരുസട സതസ്ഥാഴനില സയരക്ഷനിചസകേസ്ഥാണയ്
നനിലവനിലണസ്ഥായനിരുന്ന ആസനികേളുയ കേടങ്ങളുയ കേമനനി ഏസറടുത്തെനിരുന. കേമനനിയനില
നനിനയ   ലഭജ്യമസ്ഥായ  വനിവരമനുസരനിച്ചയ്  ഏസറടുക്കലനിനുകശേഷയ  2008-ലയ  2013-ലയ
ശേമള പരനിഷ്കരണയ നടത്തെനിയനിടണയ്.  സതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുസട സസ്ഥാനക്കയറയ സയബനനിച്ചയ് രണയ്
കട്രഡയ് യൂണനിയനുകേളുയ ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല സസട്രബക്യൂണലനിനയ് നലകേനിയ പരസ്ഥാതനി ഇതുവസര
തലീരപ്പെസ്ഥായനിടനില്ല.  എങനിലയ  സതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുസട  തസ്ഥാലപ്പെരജ്യയ  മുന്നനിരത്തെനി  കകേസ്ഥാടതനി
ഉത്തെരവനിനയ് വനികധയമസ്ഥായനി ഡനിപ്പെസ്ഥാരടയ്സമന്റെല സപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന് കേമ്മനിറനികൂടനി സതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്
സപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന് നലകേസ്ഥാന് നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാസണന്നയ് കേമനനി അറനിയനിച്ചനിടണയ്.
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  അയഗയ  കട്രഡയ്  യൂണനിയനുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട  ചനില  ഗഇൗരവകമറനിയ
വനിഷയങ്ങള്  ഇവനിസട  ഉന്നയനിച.  ആ  വനിഷയവയ  സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ
പരനിധനിക്കകേത്തുനനിന്നയ്  ഇടസപടുന്നതനിനയ്  ശമനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്.
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ശലീ  .    സനി  .    ദനിവസ്ഥാകേരന്:  സര,  ബ്രകഹസ്ഥാസനിസന്റെ  മസ്ഥാകനജയ് സമന്റെയ്  ആരസ്ഥാണയ്;
സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  എന്തുപങസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  സസ്ഥാപനത്തെനിലള്ളതയ്;  ഡയറകസറ
നനിയമനിച്ചനിടകണസ്ഥാ  എന്നസതസ്ഥാസക്ക  അറനിയണയ.  24  ഏക്കര  സലവയ  കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനയ്
രൂപയുസട സമഷനിനറനിയുയ സകേസ്ഥാടുത്തെനിടയ്   സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാര കനസ്ഥാക്കുകുത്തെനിയസ്ഥായനി
നനിലക്കുകേയസ്ഥാകണസ്ഥാ എന്നതസ്ഥാണയ് എസന്റെ കചസ്ഥാദജ്യയ.

ശലീ  .    എ  .    സനി  .    സമസ്ഥായലീന്:  സര,  ഇതയ് സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേലീഴനിലള്ള
സസ്ഥാപനമല്ല.  ബ്രകഹസ്ഥാസയ്  എയ്കറസ്ഥാസയ് കപസയ് ലനിമനിറഡനിനയ്  സസകേമസ്ഥാറനിയകശേഷയ  50:50
ശേതമസ്ഥാനയ ഓഹരനി പ്രതനികരസ്ഥാധ വകുപ്പെനിസന്റെ കേലീഴനിലള്ള ഡനിഫന്സയ് റനിസരച്ചയ് ആന്റെയ്
ഡലവപ്സമന്റെയ് ഓരഗസസനകസഷനുയ 49:50 ശേതമസ്ഥാനയ റഷജ്യന് പങസ്ഥാളനിത്തെമുള്ള ഒരു
സസ്ഥാപനത്തെനിനുമസ്ഥാണയ്.  സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  പങസ്ഥാളനിത്തെമനിസല്ലന്ന  കേസ്ഥാരജ്യയ  ശേരനിയസ്ഥാണയ്.
അത്തെരത്തെനിസലസ്ഥാരു സസ്ഥാപനമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  അതയ് നനിലനനിലക്കുന്നതയ്.

(2) കേറന്സനി കനസ്ഥാടകേളുസട ക്ഷസ്ഥാമയ

ശലീ  .    പസ്ഥാറക്കല അബ്ദുല്ല:  സര,  സയസസ്ഥാനയ ഏതസ്ഥാനുയ ആഴ്ചകേളസ്ഥായനി  കേടുത്തെ
കേറന്സനി  കനസ്ഥാടയ്  ക്ഷസ്ഥാമത്തെനിസന്റെ  പനിടനിയനിലസ്ഥാണയ്.  കേഴനിഞ  വരഷയ  നവയബര-8-നയ്  കകേന്ദ്ര
സരക്കസ്ഥാര പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച്ച കനസ്ഥാടയ്  നനികരസ്ഥാധനസത്തെത്തുടരന്നയ് ബസ്ഥാങ്കുകേള്ക്കുയ എ.ടനി.എയ.-കേള്ക്കുയ
മുന്നനില  രൂപസപ്പെട  നലീണവരനികേള് ഇകപ്പെസ്ഥാള് വലീണ്ടുയ  രൂപസപ്പെടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  നനികരസ്ഥാധനിച്ച
കനസ്ഥാടകേള്  ബസ്ഥാങനില  സകേസ്ഥാടുത്തെയ്  മസ്ഥാറനിസയടുക്കുന്നതനിനസ്ഥായനിരുന  അന്നയ്  ജനയ  കേക്യൂ
നനിന്നനിരുന്നസതങനില ഇകപ്പെസ്ഥാള് ബസ്ഥാങനില നനികക്ഷപനിച്ച കനസ്ഥാടകേള് തനിരനിചകേനിടന്നതനിനയ്
അകത  ബസ്ഥാങ്കുകേള്ക്കയ്  മുന്നനിലത്തെസന്ന  കേസ്ഥാത്തുനനിലക്കുകേയസ്ഥാണയ്  സചയ്യുന്നസതന്ന
വജ്യതജ്യസ്ഥാസകമയുള. കേറന്സനി കനസ്ഥാടനിസന്റെ കേടുത്തെക്ഷസ്ഥാമയ സയസസ്ഥാനത്തെനിസന്റെ സസ്ഥാമൂഹനികേ-
സസ്ഥാമത്തെനികേ  കമഖലകേളനിലണസ്ഥാക്കുന്ന  ഗുരുതരമസ്ഥായ  പ്രശങ്ങള്  വഴനി  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  ജനങ്ങള്
അനുഭവനിക്കുന്ന ദുരനിതത്തെനികലയ്ക്കയ് ധനകേസ്ഥാരജ്യ വകുപ്പുമനനിയുസടയുയ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെയുയ
ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

കകേരളയ  വനിഷ,  ഈസ്റ്റേര  ആകഘസ്ഥാഷങ്ങളനികലയ്ക്കയ്   കേടന്ന  സന്ദരഭത്തെനിലസ്ഥാണയ്
വന്കതസ്ഥാതനിലള്ള  കനസ്ഥാടയ്  ക്ഷസ്ഥാമയ  ജനങ്ങസള  ബദ്ധനിമുടനിലസ്ഥാക്കനിയതയ്.  ട്രഷറനികേളനില
പണമനില്ലസ്ഥാത്തെ കേസ്ഥാരണത്തെസ്ഥാല കക്ഷമസപന്ഷന് വനിതരണയ മുടങ്ങനി.  സമൂഹത്തെനിസന്റെ
തസ്ഥാസഴത്തെടനിലള്ള ജനവനിഭസ്ഥാഗങ്ങളുസട  ജലീവനിതസത്തെയസ്ഥാണയ്  കനസ്ഥാടയ്  പ്രതനിസനനി തകേനിടയ
മറനിച്ചതയ്. വനിഷ സലീസണനില സസ്ഥാധസ്ഥാരണ നടകക്കണ കേച്ചവടങ്ങളുയ  വനിപണനങ്ങളുയ
വലനിയ  കതസ്ഥാതനില  നടന്നനില്ല.  സമദ്ഘടനയുയ  ജനജലീവനിതവയ  ഒരുകപസ്ഥാസല
ചടുലമസ്ഥാകകേണ  സന്ദരഭത്തെനില  എല്ലസ്ഥായ  സയഭനിപ്പെനിക്കുന്ന  മസ്ഥാന്ദജ്യമസ്ഥാണയ്  കേടനവന്നതയ്.
അകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ സരക്കസ്ഥാരുയ  നനിസയഗത പസ്ഥാലനിച്ചകതസ്ഥാസട ജനജലീവനിതയ ദുസഹമസ്ഥായനി.
സരക്കസ്ഥാര അലപ്പെസമങനിലയ ഉണരന്നയ് പ്രവരത്തെനിച്ചനിരുസന്നങനില സനിതനിഗതനികേളനില
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അലപ്പെയ മസ്ഥാറയ വരുമസ്ഥായനിരുന. പ്രകതജ്യകേനിചയ മലബസ്ഥാര കമഖലകേളനിലസ്ഥാണയ്  ബദ്ധനിമുടയ്
കൂടുതല  അനുഭവസപ്പെടതയ്.  എ.ടനി.എയ.-കേള്  കനസ്ഥാക്കുകുത്തെനികേളസ്ഥായനി  തുടരുന.  കകേരളത്തെനിസല
എല്ലസ്ഥാ ബസ്ഥാങ്കുകേള്ക്കുമസ്ഥായനി  9093  എ.ടനി.എയ.-കേളസ്ഥാണുള്ളതയ്.  ഇതനില ഏതസ്ഥാണയ്  40
ശേതമസ്ഥാനകത്തെസ്ഥാളയ  എ.ടനി.എയ.-കേളുയ  പതനിവസ്ഥായനി  പ്രവരത്തെനിക്കുന്നവയല്ല.  കനസ്ഥാടനിസല്ലന്നയ്
പറഞയ്  ബസ്ഥാങ്കുകേള്  സസകേമലരത്തുകേയസ്ഥാണയ്.  റനിസരവയ്  ബസ്ഥാങനിലനനിനയ  പണയ
ലഭനിക്കുന്നനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ് ബസ്ഥാങ്കുകേളുസട വനിശേദലീകേരണയ.  റനിസരവയ് ബസ്ഥാങയ് കനസ്ഥാടയ് നനികരസ്ഥാധന
കേസ്ഥാലത്തെയ് അവലയബനിച്ചനിരുന്ന മഇൗനയ ഇകപ്പെസ്ഥാഴയ തുടരുകേയസ്ഥാണയ്.  ഡനിജനിറല പണമനിടപസ്ഥാടുകേള്
കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിസന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കേറന്സനിയുസട  ലഭജ്യത  കുറയ്ക്കസ്ഥാനുള്ള  നലീക്കമസ്ഥാണയ്
കകേന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാര നടത്തുന്നസതന്നസ്ഥാണയ് സസ്ഥാമത്തെനികേ വനിദഗ്ദ്ധര പറയുന്നതയ്.  കകേരളത്തെനിനുള്ള
കേറന്സനി ലഭജ്യതയനില റനിസരവയ്  ബസ്ഥാങയ്  26  ശേതമസ്ഥാനയ കുറവയ്  വരുത്തെനിയതസ്ഥായസ്ഥാണയ്
വസ്ഥാരത്തെ.  കനസ്ഥാടയ്  നനികരസ്ഥാധനിക്കുന്നതനിനുമുമയ്  17.97  ലക്ഷയ  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുസട
കനസ്ഥാടണസ്ഥായനിരുന്ന സയസസ്ഥാനത്തെയ്  ഈ  മസ്ഥാരച്ചയ്  31-നയ്  പ്രചസ്ഥാരത്തെനിലണസ്ഥായനിരുന്നതയ്
13.35 ലക്ഷയ കകേസ്ഥാടനി രൂപ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്.  500, 1,000 രൂപ കനസ്ഥാടകേള് പനിന്വലനിക്കുകേ
വഴനി രസ്ഥാജജ്യത്തെയ് പ്രചസ്ഥാരത്തെനിലണസ്ഥായനിരുന്ന 86 ശേതമസ്ഥാനയ കനസ്ഥാടകേളസ്ഥാണയ്   പനിന്വലനിക്കസപ്പെടതയ്.
പകേരയ  പുതനിയ കനസ്ഥാടകേള് വന്നകപ്പെസ്ഥാഴയ  ഈ മൂലജ്യയ  നനികേത്തെസപ്പെടനില്ല എന്നതസ്ഥാണയ്
യസ്ഥാഥസ്ഥാരത്ഥജ്യയ.  കനസ്ഥാടയ്  നനികരസ്ഥാധനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള് എത്ര ലക്ഷയ കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുസട  പഴയ
കനസ്ഥാടകേളസ്ഥാണയ്  ബസ്ഥാങ്കുകേളനില  തനിരനിസച്ചത്തെനിയസതന്ന  കേണക്കുകപസ്ഥാലയ   ഒഇൗകദജ്യസ്ഥാഗനികേമസ്ഥായനി
പുറത്തുവന്നനിടനില്ല. ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനിസലസ്ഥാനയ വജ്യകതയനില്ലസ്ഥാത്തെ സസ്ഥാഹചരജ്യത്തെനില കനസ്ഥാടയ്
ക്ഷസ്ഥാമയ  എന്നകത്തെയ്ക്കയ് തലീരുസമന്നതനിനയ് ഒരു നനിശയവമനില്ല. കകേരളയ ഉള്സപ്പെസടയുള്ള
രസ്ഥാജജ്യസത്തെ മനിക്ക സയസസ്ഥാനങ്ങളുയ കേറന്സനി കനസ്ഥാടനിസന്റെ ക്ഷസ്ഥാമത്തെനിലസ്ഥാണയ്.  കനസ്ഥാടയ്
ക്ഷസ്ഥാമയ  ഏസറ  ബസ്ഥാധനിച്ചതയ്  മലബസ്ഥാര  കമഖലസയയസ്ഥാണയ്.  സയസസ്ഥാനസത്തെ  ബസ്ഥാങ്കുകേള്ക്കയ്
ഇരുന്നൂറമകതസ്ഥാളയ കേജ്യസ്ഥാഷയ്  സചസ്റ്റുകേളസ്ഥാണുള്ളതയ്. ഇവയനില 100 കകേസ്ഥാടനി രൂപ മുതല
250  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  വസര   കനസ്ഥാടയ്  നനികരസ്ഥാധനത്തെനിനുമുമയ്  കസ്റ്റേസ്ഥാക്കുണസ്ഥായനിരുന.   എന്നസ്ഥാല
അതനികപ്പെസ്ഥാള് അഞയ പത്തുയ കകേസ്ഥാടനി രൂപയസ്ഥായനി കുറഞനിരനിക്കുന.  മസ്ഥാഹനിയുള്സപ്പെസട
മലബസ്ഥാറനിസല  ഏഴയ്  ജനില്ലകേളനില  സയസസ്ഥാനസത്തെ  ആസകേ  കേജ്യസ്ഥാഷയ്  സചസ്റ്റുകേളുസട
മൂന്നനിസലസ്ഥാന്നയ് മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണുള്ളതയ്.  അവനിടസത്തെ കേജ്യസ്ഥാഷയ് സചസ്റ്റുകേളനില പലകപ്പെസ്ഥാഴയ ഒരു
കകേസ്ഥാടനി  രൂപയനില  തസ്ഥാസഴ  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണുണസ്ഥാകുന്നതയ്.  അതസ്ഥായതയ്  സയസസ്ഥാനത്തെസ്ഥാസകേ
അനുഭവസപ്പെടുന്ന കനസ്ഥാടയ് ക്ഷസ്ഥാമയ മലബസ്ഥാറനിസലത്തുകമസ്ഥാള് മസറല്ലസ്ഥാ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനിലസമന്ന
കപസ്ഥാസല രൂക്ഷമസ്ഥാവകേയസ്ഥാണയ്.  പണയ പനിന്വലനിക്കല,  അക്കഇൗണനിലള്ള പണയ സസകേമസ്ഥാറല,
എ.ടനി.എയ. ഉപകയസ്ഥാഗയ തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ ബസ്ഥാങനിയഗയ് കസവന കമഖലകേളനില സകേസ്ഥാണ്ടു
വന്ന വജ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായ  ഫലീസുകേളുയ പനിഴകേളുയ ജനങ്ങസള  പ്രയസ്ഥാസസപ്പെടുത്തുന്നവയസ്ഥാണയ്.
ഇതയ്  ഭയന്നയ് ജനങ്ങള്  കേറന്സനി കനസ്ഥാടകേള് വന്കതസ്ഥാതനില കേയ്യനില സൂക്ഷനിക്കുന്ന
പ്രവണത  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  വരദ്ധനിച്ചനിടണയ്.  കേറന്സനി  കനസ്ഥാടകേളുസട  സഡ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായ
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ഒഴക്കനിസന ഇതയ് ബസ്ഥാധനിച്ചനിടണയ്.  പുതനിയ കനസ്ഥാടയ് ക്ഷസ്ഥാമത്തെനിനയ് ഇസതസ്ഥാരു കേസ്ഥാരണമസ്ഥായനി
ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കസപ്പെടുനണയ്.  ബസ്ഥാങനിയഗയ്  പ്രസസ്ഥാനസത്തെക്കുറനിച്ചയ്  ജനങ്ങളുസട അവനിശേഡ്വസ്ഥാസവയ
അനസ്ഥാദരവയ  നസ്ഥാള്ക്കുനസ്ഥാള്  വരദ്ധനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്  പുതനിയ  സയഭവ  വനികേസ്ഥാസങ്ങള്.
തങ്ങള് സഡ്വന്തമസ്ഥായനി അദ്ധഡ്വസ്ഥാനനിച്ചയ് ബസ്ഥാങ്കുകേളനില നനികക്ഷപനിച്ച  പണയ  അതജ്യസ്ഥാവശേജ്യ
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്ക്കുകപസ്ഥാലയ  ലഭജ്യമസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ  സസ്ഥാഹചരജ്യമസ്ഥാണുള്ളതയ്.  മലബസ്ഥാറനില  എല്ലസ്ഥാ
സലത്തുയ  എ.ടനി.എയ.-കേള്  അടഞകേനിടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ജനങ്ങള്  വളസരയധനികേയ
കേഷസപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്.  പണയ  തങ്ങളുസട  അതജ്യസ്ഥാവശേജ്യ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്ക്കുകപസ്ഥാലയ  ലഭജ്യമസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ
സസ്ഥാഹചരജ്യസത്തെ മുന് പ്രധസ്ഥാനമനനി കഡസ്ഥാ. മന്കമസ്ഥാഹന് സനിയഗനിസന  കപസ്ഥാസലയുള്ളവര
'സകേസ്ഥാള്ള'  എന്നസ്ഥാണയ്  വനികശേഷനിപ്പെനിച്ചസതന്ന  കേസ്ഥാരജ്യയ  സ്മരണലീയമസ്ഥാണയ്.  സയസസ്ഥാനത്തെനിസന്റെ
പ്രധസ്ഥാന  വരുമസ്ഥാന  കസസ്ഥാതസ്സുകേളസ്ഥായ  ബനിവകറജസയ്  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്,  സകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.
തുടങ്ങനിയവയുസട  സസദനയദനിന  കേളക്ഷനുകേളുയ  മറ്റുയ  ട്രഷറനികേളനില  നനികക്ഷപനിച്ചയ്  സയസസ്ഥാന
സരക്കസ്ഥാര ചനില ശമങ്ങള് നടത്തുനസവന്നതയ് അലപ്പെയ ആശേഡ്വസ്ഥാസകേരമസ്ഥാണയ്.   കനസ്ഥാടനില്ലസ്ഥാസത
ഡനിജനിറല ഇടപസ്ഥാടനിനയ് നനിരബനനിതരസ്ഥാക്കുകേ, ആനുകൂലജ്യങ്ങള് പനിന്വലനിച്ചയ് അത്തെരയ
ഇടപസ്ഥാടുകേള് തുടരസ്ഥാനുള്ള നനിരബനനിത സസ്ഥാഹചരജ്യയ സൃഷനിക്കുകേ എന്ന തനമസ്ഥാണയ്
ഇകപ്പെസ്ഥാള്  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാരുയ  റനിസരവയ്  ബസ്ഥാങ്കുയ  തുടരുന്നതയ്.   ഇതയ്  അതജ്യന്തയ
അപകേടകേരമസ്ഥാണയ്.  സയസസ്ഥാനത്തെനിസന്റെ സമദ്ഘടനസയ  തകേനിടയ മറനിക്കുന്ന കനസ്ഥാടയ്
പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന് സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാര അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  ഇടസപടണസമന്നസ്ഥാണയ്
എനനിക്കയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.

ധനകേസ്ഥാരജ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി  (കഡസ്ഥാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്ഥാമസയ് സഎസകേയ്):  സര,
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട സമമര അതലീവ ഗഇൗരവമസ്ഥായ ഒരു  പ്രശമസ്ഥാണയ് സഭയുസട  ശദ്ധയനില
സകേസ്ഥാണ്ടുവന്നനിടള്ളതയ്.   അതനിനുള്ള ഉത്തെരവയ അകദ്ദേഹയ നലകേനിക്കഴനിഞ.  നവയബര
8-നയ്  500,  1,000  രൂപയുസട  കനസ്ഥാടകേള്  പനിന്വലനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  നമ്മുസട  സമദ്ഘടനയനില
പ്രചസ്ഥാരത്തെനിലനിരുന്ന  85 ശേതമസ്ഥാനയ പണവയ പനിന്വലനിക്കസപ്പെട.   Demonetization
ആരയഭനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  വളസര  കവഗത്തെനിലത്തെസന്ന  കനസ്ഥാടനിസന്റെ  ലഭജ്യത  വരദ്ധനിക്കുയ,  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്
സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതനിയനിലസ്ഥാകുസമന്നസ്ഥാണയ് എല്ലസ്ഥാവരുയ കേരുതനിയതയ്.  പകക്ഷ ആ പ്രതലീക്ഷകേസളസ്ഥാസക്ക
തകേനിടയ  മറനിക്കുന്ന  അനുഭവങ്ങളസ്ഥാണയ്  ഉണസ്ഥായനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  വനിഷക്കസ്ഥാലത്തെയ്
കേറന്സനിക്ഷസ്ഥാമയ  രൂക്ഷമസ്ഥാകുകേയുയ  നലീണ  കേക്യൂ  വരനികേയുയ  അതയ്  ആകഘസ്ഥാഷങ്ങസളസയസ്ഥാസക്ക
ബസ്ഥാധനിക്കുകേയുയ സചയ്തു. ഇതനിസന്റെ കേസ്ഥാരണസമന്തസ്ഥാസണന്നയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴയ  പറയസ്ഥാന് പറനില്ല.

ഒന്നസ്ഥാമതസ്ഥായനി,  സസ്ഥാധന  സസകേമസ്ഥാറത്തെനിനുള്ളതസ്ഥാണയ്  പണയ.  എത്രമസ്ഥാത്രയ  സസ്ഥാധനങ്ങള്
സസകേമസ്ഥാറസ്ഥാനുകണസ്ഥാ അത്രയുയ തുകേയുസട പണയ ഒരുവരഷയ നമുക്കയ്  കവണനിവരുയ. ആ
പണത്തെനിസന്റെ വലനിപ്പെയ  അങ്ങസന നനിശയനിക്കസപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്.  പകക്ഷ പണയ എന
പറഞസ്ഥാല കനസ്ഥാടയ് മസ്ഥാത്രമല്ല; ഒരു കനസ്ഥാടയ് പലതവണ നമുക്കയ് സസകേമസ്ഥാറസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുയ. എത്ര
കനസ്ഥാടണയ്,  അസതത്ര  കവഗത്തെനില  സസകേമസ്ഥാറുന  എന്നനിവസയ  ആശയനിച്ചനിരനിക്കുയ
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പണത്തെനിസന്റെ ലഭജ്യത.  ഇവനിസട രണ്ടുകേസ്ഥാരജ്യങ്ങളുയ സയഭവനിച്ചനിടണയ്.  കകേന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാര
കനസ്ഥാടയ്  പനിന്വലനിസച്ചങനിലയ  കൂടുതല  കനസ്ഥാടകേള്  അച്ചടനിക്കുനണയ്.  അച്ചടനിക്കുന്ന  കനസ്ഥാടനില
കകേരളത്തെനിനയ്   നലകുന്ന വനിഹനിതയ കുറഞസവന്നസ്ഥാണയ്  റനികപ്പെസ്ഥാരടകേള് പറയുന്നതയ്.
തങ്ങളസ്ഥാവശേജ്യസപ്പെടുന്ന പണയ ലഭനിക്കുന്നനിസല്ലന്നയ്  ബസ്ഥാങ്കുകേള്   പരസ്ഥാതനിസപ്പെടുനമുണയ്.
പകക്ഷ  കനസ്ഥാടകേള്  സസകേമസ്ഥാറുന്നതനില  ഗണജ്യമസ്ഥായ  കുറവയ്  വന.  ബസ്ഥാങനിയഗയ്  ഇടപസ്ഥാടുകേള്ക്കയ്
ഫലീസുകേളുയ  സരവ്വലീസയ്  ചസ്ഥാരജകേളുയ  ഏരസപ്പെടുത്തെസ്ഥാന്  തുടങ്ങനിയകപ്പെസ്ഥാള്  കേയ്യനില
പണമുള്ളവര ബസ്ഥാങനില  നനികക്ഷപനിക്കസ്ഥാസത  കേയ്യനിലത്തെസന്ന സൂക്ഷനിക്കസ്ഥാന്  തുടങ്ങനി.
പണയ  hoard  സചയ്യസപ്പെടുന്നതനിസന്റെ ഫലമസ്ഥായനി  സമസ്ഥാത്തെയ ചയക്രമണ കവഗത കുറഞകപ്പെസ്ഥാള്
പണലഭജ്യതയനില ഇടനിവണസ്ഥായനി. ഈ പ്രശയ കകേന്ദ്രസരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ സതറസ്ഥായ ബസ്ഥാങനിയഗയ്
നയത്തെനിസന്റെ ഫലമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ് വന്നതയ്.   ഇക്കസ്ഥാരജ്യയ  പലതവണ കകേന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ
ശദ്ധയനിലസകേസ്ഥാണ്ടുവരനികേയുയ  കകേന്ദ്ര  ധനകേസ്ഥാരജ്യ  വകുപ്പുമനനിയുമസ്ഥായനി  കനരനിടയ്
സയസസ്ഥാരനിക്കുകേയുമുണസ്ഥായനി. പകക്ഷ പ്രശയ കവണത്ര പരനിഹരനിക്കസപ്പെടനില്ല. സയസസ്ഥാന
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേലീഴനിലള്ള  ബനിവകറജസയ്  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്,  ഫനിനസ്ഥാന്ഷജ്യല  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്,
കലസ്ഥാടറനി  തുടങ്ങനിയ സസ്ഥാപനങ്ങള് പണയ കനരനിടയ്   ബസ്ഥാങനികലയ്ക്കസ്ഥാണയ്  ഒടുക്കുന്നതയ്;
ട്രഷറനിയനികലയ്ക്കല്ല.  പണയ ട്രഷറനിയനില  എണ്ണുന്നതനിനയ്  ബദ്ധനിമുടസ്ഥാണയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ്
പണയ സതസ്ഥാടടുത്തെ ബസ്ഥാങനില അടയകേയസ്ഥാണയ് സചയ്യുന്നതയ്.   പകക്ഷ ആ ബസ്ഥാങ്കുകേള്
നമുക്കയ് കേറന്സനി നലകുന്നനില്ല. പ്രശ പരനിഹസ്ഥാരത്തെനിനസ്ഥായനി വനിഷവനിനയ് മുമ്പുതസന്ന ഒരു
തലീരുമസ്ഥാനസമടുക്കുകേയുയ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  ഇത്തെരയ  സസ്ഥാപനങ്ങസളല്ലസ്ഥായ  ട്രഷറനികേളനില
തസന്ന  പണയ  നനികക്ഷപനിക്കണസമന്നയ്  നനിരബനനിക്കുകേയുയ  സചയ്തു.  അതനിനുള്ള
ക്രമലീകേരണങ്ങള് ഒറ ദനിവസയ സകേസ്ഥാണയ് വരുത്തെസ്ഥാന് കേഴനിയനില്ല.  ഇത്രയധനികേയ കനസ്ഥാടയ്
എണ്ണനിത്തെലീരക്കുന്നതനിനയ്  യനയ  കപസ്ഥാലമനില്ല.  എന്നസ്ഥാലയ  ട്രഷറനി  ജലീവനക്കസ്ഥാര  നല്ല
രലീതനിയനില  പ്രവരത്തെനിച്ചതനിസന്റെ  ഫലമസ്ഥായനി  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  പണയ  ആവശേജ്യസപ്പെടയ്  വരുന്നവരക്കയ്
ട്രഷറനിയനിലനനിന്നയ്   സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള്ള കേറന്സനി  നമ്മുസട  ഫകേവശേമുണയ്.  ഈ പ്രശയ
കേച്ചവടസത്തെ ഇകപ്പെസ്ഥാഴയ പ്രതനികൂലമസ്ഥായനി ബസ്ഥാധനിക്കുനണയ്.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരക്കയ് എ.ടനി.എയ.-ല
നനിന്നയ്  പണയ  പനിന്വലനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാസത  വരുനണയ്.  50  ദനിവസയ  സകേസ്ഥാണയ്
തലീരുസമന്നയ് പറഞ പ്രശയ  അഞയ് മസ്ഥാസയ കേഴനിഞയ തുടരുകേയസ്ഥാണയ്.  ഈ പ്രശയ ആരയഭനിച്ച
സമയത്തുതസന്ന  നനിയമസഭ  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ച  കേസ്ഥാരജ്യവയ  ഇതുതസന്നയസ്ഥാണയ്.  ആ
അപകേടസമസ്ഥാക്ക  യസ്ഥാഥസ്ഥാരത്ഥജ്യമസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണയ്.  നമ്മള്  സചയ്യുന്നതയ്  അഭനികേസ്ഥാമജ്യമസ്ഥാസണന്നയ്
ഞസ്ഥാന്  പറയനില്ല.  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  മനസനിലസ്ഥാക്കനി കകേന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാര  അവരുസട നയങ്ങള്
തനിരുത്തുകേയസ്ഥാണയ്  കവണതയ്.  ഇക്കസ്ഥാരജ്യയ  വലീണ്ടുയ  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  ശദ്ധയനില
സപ്പെടുത്തുന്നതസ്ഥാണയ്.

ശലീ  .   പസ്ഥാറക്കല അബ്ദുല്ല: സര, ധനകേസ്ഥാരജ്യ വകുപ്പുമനനിയുസട മറുപടനി അതജ്യന്തയ
ഗഇൗരവമസ്ഥാണയ്. അടനിയന്തര പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനജ്യമുള്ള ഇക്കസ്ഥാരജ്യയ നനിയമസഭ ഒരു പ്രകമയത്തെനിലൂസട കകേന്ദ്ര
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  ശദ്ധയനിലസക്കസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതനിനുയ  ഒരു  സരവ്വകേക്ഷനി  നനികവദകേ  സയഘസത്തെ
അയയന്നതനിനുയ നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കുകമസ്ഥാ?
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കഡസ്ഥാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്ഥാമസയ് സഎസകേയ്: സര, സരവ്വകേക്ഷനി നനികവദകേ സയഘസത്തെ
അയയ്കക്കണ കേസ്ഥാരജ്യമനില്ല.  പ്രകമയയ നനിയമസഭ അയഗലീകേരനിച്ചനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.  അടുത്തെ
ദനിവസങ്ങളനില കചരുന്ന ധനകേസ്ഥാരജ്യ വകുപ്പുമനനിമസ്ഥാരുസട  ജനി.എസയ്.ടനി.  കേഇൗണ്സനില
കയസ്ഥാഗത്തെനില അതലീവ ഗഇൗരവമസ്ഥായനിടള്ള ഇക്കസ്ഥാരജ്യയ  ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്.  മറയ് ചനില
സയസസ്ഥാനങ്ങളനിസല  ധനകേസ്ഥാരജ്യ  വകുപ്പുമനനിമസ്ഥാരുമസ്ഥായനി ചരച്ച  സചയയ്  വളസര
ഗഇൗരവത്തെനിലത്തെസന്ന ഈ പ്രശയ ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്ഥാസണന്നയ് ഉറപ്പുനലകുന.

IV സബ്മനിഷന്

(1) കേസ്ഥാരസ്ഥാടപുഴ കേകയ്യറയ

പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവയ്  (  ശലീ  .    രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെല):  സര,  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്  ജനില്ലയനിസല
വടകേര  തസ്ഥാലൂക്കനില  തയ്യനില  വസ്ഥാരഡയ്  പുതുപ്പെറമ്പുകേര  കേസ്ഥാരസ്ഥാടപുഴ  പുറകമസ്ഥാക്കയ്  ഭൂമനി  വടകേര
നഗരസഭസ്ഥായഗവയ  സനി.പനി.ഐ.(എയ.)  കനതസ്ഥാവമസ്ഥായ  ശലീ.  ഗനിരലീഷനിസന്റെ  കനതൃതഡ്വത്തെനില
കേകയ്യറുകേയുയ മണ്ണനിടയ് നനികേത്തുകേയുയ അവനിസട അനധനികൃതമസ്ഥായനി സകേടനിടയ പണനിയുകേയുയ സചയ്തു.
കുറജ്യസ്ഥാടനി പുഴയുസട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ കകേസ്ഥാടപ്പുഴയുസട ഫകേവഴനിയസ്ഥാണയ് സപസ്ഥാളനിച്ച സകേടനിടങ്ങളുസട
അവശേനിഷങ്ങളുയ  പസ്ഥാസ്റ്റേനികേയ്  മസ്ഥാലനിനജ്യങ്ങളുയ  നനികക്ഷപനിച്ചയ്  നനികേത്തെനിയതയ്.  10  മലീറര
നലീളത്തെനിലയ  60  മലീറര വലീതനിയനിലമസ്ഥാണയ് പുഴ കേകയ്യറനി നശേനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ
അവനിസടയുള്ള കേണലക്കസ്ഥാടുകേള് സവടനി നശേനിപ്പെനിക്കുകേയുയ സചയ്തു.  സനി.പനി.ഐ.(എയ.)
നനിയനണത്തെനിലള്ള  ദൃശേജ്യകേലസ്ഥാ  സമനിതനിക്കുകവണനി  കേളനിക്കളയ  ഒരുക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  പുഴ
കേകയ്യറനിയസതന്ന ആകരസ്ഥാപണയ ശേകമസ്ഥാണയ്.  വലനിയ  മതജ്യസമത്തുള്ള പുഴയസ്ഥാണയ്
കേസ്ഥാരസ്ഥാടപുഴ.  സതസ്ഥാടടുത്തുള്ള  തുരുത്തുകേസളല്ലസ്ഥായ  വനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാര  കകേന്ദ്രങ്ങളസ്ഥാണയ്.   കൂടസ്ഥാസത
നൂറുകേണക്കനിനയ് മതജ്യസത്തെസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള് തങ്ങളുസട നനിതജ്യവൃത്തെനിക്കസ്ഥായനി ആശയനിക്കുന്ന പുഴ
നനികേത്തെനിയതനിലൂസട  അവനിടസത്തെ  മതജ്യസമത്തുയ  നശേനിക്കസ്ഥാന്  തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
മുന്നൂകറസ്ഥാളയ കലസ്ഥാഡയ് മസ്ഥാലനിനജ്യമസ്ഥാണയ് ഈ പുഴ നനികേത്തുന്നതനിനസ്ഥായനി ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.
നസ്ഥാടകേസ്ഥാര  വനിവരമറനിയനിച്ചനിടയ  റവനക്യൂ-കപസ്ഥാലലീസയ്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര  തനിരനിഞകനസ്ഥാക്കനിയനിടനില്ല.
കകേന്ദ്ര-സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാരുകേള് പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ നനിയമങ്ങളുയ ഫഹകക്കസ്ഥാടതനിയുസടയുയ
സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയുസടയുയ ഉത്തെരവകേളുയ വനിധനിനജ്യസ്ഥായങ്ങളുയ ലയഘനിചസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  പുഴ
കേകയ്യറനിയനിടള്ളതയ്.  ഒരു പുഴ നശേനിച്ചസ്ഥാല  നസ്ഥാടുയ  സയസസ്ഥാരവയ നശേനിക്കുയ.  ഞസ്ഥാന് വടകേരയനില
കപസ്ഥായനി ഈ പ്രകദശേയ സന്ദരശേനിച്ചനിരുന.  നമുക്കയ് അത്ഭുതയ കതസ്ഥാനയ; പുഴയുസട ഗതനി
തസന്ന പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ മസ്ഥാറനിയ രലീതനിയനിലസ്ഥാണയ് ഈ നനികേത്തെല നടന്നനിടള്ളതയ്. ഈ പുഴ
മണ്ണനിടയ്  നനികേത്തുന്ന  നടപടനി  ഒരു  കേസ്ഥാരണവശേസ്ഥാലയ  അയഗലീകേരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല.
ഇങ്ങസനയസ്ഥാസണങനില നസ്ഥാസള കകേരളത്തെനില ഒരു പുഴയുയ ഉണസ്ഥാകുകേയനില്ല.  ഇങ്ങസന
പുഴ  നനികേത്തെസ്ഥാന്  തുടങ്ങനിയസ്ഥാല  നമ്മുസട  നസ്ഥാടനിസന്റെ  സനിതനിസയന്തസ്ഥാകുയ;  ഇകപ്പെസ്ഥാള്ത്തെസന്ന
പ്രകൃതനിയുസട ആഘസ്ഥാതങ്ങള് പല തരത്തെനില കനരനിടുന്ന സയസസ്ഥാനമസ്ഥാണനിതയ്.  തുലസ്ഥാവരഷവയ
ഇടവപ്പെസ്ഥാതനിയുയ  സയസസ്ഥാനത്തെനിനയ്   നഷസപ്പെട.    പുഴകേള്   ഇല്ലസ്ഥാതസ്ഥാകുന്നതുസകേസ്ഥാണയ്
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കകേരളത്തെനിനുണസ്ഥാകുന്ന വലനിയ കതസ്ഥാതനിലള്ള ആഘസ്ഥാതയ കേണക്കനിസലടുക്കണയ.  ഞസ്ഥാന് ഈ
വനിവരയ അറനിഞകപ്പെസ്ഥാള്ത്തെസന്ന റവനക്യൂ വകുപ്പുമനനിസയ കഫസ്ഥാണനില വനിളനിച്ചനിരുന.
അകദ്ദേഹയ  ഒരു  മലീറനിയഗനിലസ്ഥായനിരുന.  പനികറദനിവസയ  രസ്ഥാവനിസല  ഞസ്ഥാന്  വലീണ്ടുയ  അകദ്ദേഹസത്തെ
വനിളനിക്കുകേയുയ ഒരു കേസ്ഥാരണവശേസ്ഥാലയ ഇതയ് അയഗലീകേരനിക്കരുസതന്നയ്  പറയുകേയുയ സചയ്തു.
കുറജ്യസ്ഥാടനിപ്പുഴയുസട ഫകേവഴനിയസ്ഥാണയ്  നനികേത്തെനിയനിടള്ളതയ്. റവനക്യൂ വകുപ്പുമനനി  നടപടനി
എടുക്കസ്ഥാസമന്നസ്ഥാണയ് പറഞതയ്.  എന്തയ് നടപടനിയസ്ഥാണയ് സഡ്വലീകേരനിച്ചനിടള്ളസതന്നയ് ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ
റവനക്യൂ വകുപ്പുമനനി വനിശേദലീകേരനിക്കണസമന്നയ്  അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.  ആരസ്ഥായസ്ഥാലയ  ആ
കേകയ്യറയ നജ്യസ്ഥായമസ്ഥായുയ ഒഴനിപ്പെനിക്കണസമന്നസ്ഥാണയ് എസന്റെ  അഭനിപ്രസ്ഥായയ.

മനി  .    സഡപക്യൂടനി സലീക്കര  : ഇകത വനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ശലീ.  സനി.  സകേ. നസ്ഥാണു,
എയ.എല.എ.-യുയ കനസ്ഥാടലീസയ് നലകേനിയനിടണയ്. അകങ്ങയ്ക്കയ് സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണയ്.

ശലീ  .    സനി  .    സകേ  .    നസ്ഥാണു  : സര,  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവയ
കകേസ്ഥാണ്ഗസയ് (ഐ)-യുസട കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ് ജനില്ലസ്ഥാ പ്രസനിഡനയ  ശലീ. വനി. ടനി. ബല റസ്ഥായ,
എയ.എല.എ.-യുയ കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ് ഡനി.സനി.സനി. പ്രസനിഡന്റെയ്  ശലീ. ടനി. സനിദ്ദേനിഖയ പസങടുത്തെ ഒരു
കയസ്ഥാഗത്തെനിസല സഡ്വസ്ഥാഗതപ്രസയഗയ ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവനിസന ഞസ്ഥാന്
വസ്ഥായനിച കകേള്പ്പെനിക്കസ്ഥായ.  '65 വരഷങ്ങള്ക്കുമുമയ് പുത്തെന്പുരയനില മസ്ഥാതുവനിസന്റെ മകേന്
പുത്തെന്പുരയനില  നസ്ഥാരസ്ഥായണസനന്ന  പടസ്ഥാള  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസനയ്  സരക്കസ്ഥാര  ലലീസനിനയ്
നലകേനിയ  ഭൂമനിയസ്ഥാണനിതയ്.  വരഷങ്ങകളസ്ഥാളയ  മസ്ഥാതുവയ  കുടുയബവയ  ഈ  പുറകമസ്ഥാക്കയ്
ഭൂമനിയനില കൃഷനി സചയ്തുവരനികേയസ്ഥായനിരുന.  ഇവനിസട ഉപ്പുസവള്ളയ കേയറനിയതുകേസ്ഥാരണയ
കൃഷനി സചയ്യസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാത്തെ അവസ വന. അവരുസട സമ്മതകത്തെസ്ഥാസട സതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്
സതസ്ഥാണയ്  തല്ലുന്ന  പ്രവൃത്തെനി  നടത്തെനി.  വജ്യവസസ്ഥായയ  തകേരന്നതനിനുകശേഷയ  ഇവനിടയ
കുടനികേള്  കേളനിസലമസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറനിസയന്നതയ്  സതജ്യമസ്ഥാണയ്.  കേളനിസലയ  ഏസതങനിലയ
സഡ്വകേസ്ഥാരജ്യ വജ്യകനിയുസട ഭൂമനിയസ്ഥായനി മസ്ഥാറനിയനിടനില്ല.' ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവയ്
പറഞസതല്ലസ്ഥായ  അവനിസട  വന്നകപ്പെസ്ഥാള്  അകദ്ദേഹത്തെനിനയ്  കതസ്ഥാന്നനിയ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളസ്ഥായനിരനിക്കുയ.
വരഷങ്ങള്ക്കയ് മുമയ് അതയ് കേളനിസലമസ്ഥായനിരുന.  ഇസതസ്ഥാരു പ്രശമസ്ഥായതനിനുകശേഷയ
ഒരു എയ.എല.എ.  എന്ന നനിലയനില ഞസ്ഥാനവനിസട  കപസ്ഥായനിരുന.  ഇസതസ്ഥാരു വജ്യകനി
കേകയ്യറനിയതല്ല.  ആ പ്രകദശേയ സനി.പനി.ഐ.(എയ.)-സന്റെ കകേസ്ഥാടയല്ല.  ഇതനിനുമുമയ്  ഇലക്ഷനനില
നനിന്നയസ്ഥാള് 44 കവസ്ഥാടനിനസ്ഥാണയ് അവനിസട  ജയനിച്ചതയ്.  അകദ്ദേഹയ ജയനിച്ചതനിനയ് പനിന്നനില
സനി.പനി.ഐ.,  ജനതസ്ഥാദള്  (എസയ്),  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  (എസയ്),  എന്.സനി.പനി.  തുടങ്ങനി
എല്ലസ്ഥാ കേക്ഷനികേളുമുണയ്.  അടുത്തെയ് രണയ് കേക്ഷനികേള് ജയനിച്ചതയ് മുസലീയലലീഗനികന്റെതസ്ഥാണയ്.
സനി.പനി.ഐ.(എയ.)-സന്റെ കകേസ്ഥാടസയന്ന നനിലയനില  ഇതനിസന വനിലയനിരുകത്തെണതനില്ല.
അസതസ്ഥാരു വജ്യകനിയുസട  ഭൂമനിയല്ല.  പുഴകയസ്ഥാരത്തെയ്  കുടനികേള് കേളനിക്കുന്ന സലമസ്ഥാണയ്.
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവനിസന ഞസ്ഥാന് ഓരമ്മനിപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്, ഞസ്ഥാനവനിസട
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കപസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാള് അടുത്തെ വലീടുകേളനില തസ്ഥാമസനിക്കുന്ന കുകറ സലീകേള് വന്നനിരുന.  ജവഹരലസ്ഥാല
സനഹ്രു  ഹയര സസക്കണറനി സ്കൂളനിസല കുടനികേളുയ മറയ്  സ്കൂളനിസല കുടനികേളുയ കേളനിക്കുന്ന
സലമസ്ഥാണനിസതനയ  കുടനികേസള  ഈ  സലത്തെയ്  കേളനിക്കസ്ഥാന്  അനുവദനിച്ചനിസല്ലങനില
ഞങ്ങളുസട കുടനികേള് കവസറ എവനിസടസയങനിലയ കപസ്ഥാകുസമനമസ്ഥാണയ് അവര പറഞതയ്.
അതനിസന്റെ അപകേടയ അകങ്ങയ്ക്കറനിയസ്ഥാകമസ്ഥാ?

ശലീ  .    രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെല  : സര,  അക്കസ്ഥാരജ്യയ അവസരകന്നസ്ഥാടുയ പറഞനിരുന.
സതസ്ഥാടപ്പുറസത്തെ വളവയ്  തനിരനിയുകമസ്ഥാള്  ഒരു എല.പനി.  സ്കൂളുണയ്.   അതയ് അകങ്ങയയ
അറനിയസ്ഥായ; അവനിസട നസല്ലസ്ഥാരു കേളനിസലമുണയ്; അവനിസട കുടനികേള്ക്കയ് കേളനിക്കസ്ഥാമകല്ലസ്ഥാ;
ഈ പുഴ നനികേത്തെനി എന്തനിനസ്ഥാണയ് കേളനിക്കുന്നതയ്?

ശലീ  .    സനി  .    സകേ  .    നസ്ഥാണു  : സര,  നമ്മള് പല കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്ക്കുയ  എയ.എല.എ.-മസ്ഥാരുസട
കേമ്മനിറനിസയ നനിയമനിയ്ക്കസ്ഥാറുണയ്. ഭരണപക്ഷത്തുനനിനയ പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനമുള്ള മൂകന്നസ്ഥാ
നസ്ഥാകലസ്ഥാ  അയഗങ്ങളടങ്ങുന്ന  ആ  കേമ്മനിറനിക്കയ്  അവനിസട  കപസ്ഥായനി  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കസ്ഥായ.
എനനിക്കയ്  ഈ വനിഷയത്തെനില രസ്ഥാഷലീയമനില്ല.   ഒരു കേസ്ഥാരണവശേസ്ഥാലയ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ
ഒരനിഞയ് ഭൂമനികപസ്ഥാലയ ഒരു സഡ്വകേസ്ഥാരജ്യ വജ്യകനി കേകയ്യറുന്നതനിസന അനുകൂലനിക്കുന്നയസ്ഥാളല്ല
ഞസ്ഥാന്.  പകക്ഷ,  ഇസതസ്ഥാരു  സഡ്വകേസ്ഥാരജ്യ  വജ്യകനിയുകടതല്ല.  അവനിസട  കേളനിക്കുന്ന  കുടനികേളനില
സനി.പനി.ഐ.(എയ.)-കേസ്ഥാരുണസ്ഥാകുയ.  ഞസ്ഥാന്  കേളവയ്  പറയനിസല്ലന്നയ്  അകങ്ങയ്ക്കയ്  അറനിയസ്ഥാമകല്ലസ്ഥാ;
ഞസ്ഥാനവനിസട  കപസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാള്  സഡ്വസ്ഥാഗതപ്രസയഗയ  നടത്തെനിയയസ്ഥാളുസട  സകഹസ്ഥാദരനുയ
കകേസ്ഥാണ്ഗസനിസന്റെ  മൂകന്നസ്ഥാ  നസ്ഥാകലസ്ഥാ  ആളുകേളുയ  വന്നയ്  എകന്നസ്ഥാടയ്  പറഞതയ്,  'നസ്ഥാണുകവടസ്ഥാ,
ഇതനിസലന്തയ് പ്രശമസ്ഥാണയ്; ഇവനിസട ഞങ്ങസളല്ലസ്ഥായ കേളനിച്ച സലമസ്ഥാണയ്' എന്നസ്ഥാണയ്.  ഒരു
പുഴ കേകയ്യറനി വയ്ക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കനില്ല.  കേസ്ഥാരണയ, കുറച്ചയ് കേഴനിയുകമസ്ഥാള് സവള്ളയ കേയറുയ.
പുഴയനില  നനിന്നയ്  സവള്ളയ  കേയറനി  തസ്ഥാഴ്ന്നുകപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  കേളനിസലമസ്ഥായതുസകേസ്ഥാണയ്
അവനിസട  കേളനിക്കസ്ഥാന് കുറച്ചയ്  മണ്ണനിടയ്  അവര നനികേത്തുസമന്നതനില കേവനിഞയ് ഒരനിഞയ്
സലയകപസ്ഥാലയ പുഴയനില നനിന്നയ്  കേയ്യടക്കനിയനിടനില്ല.   ഇതയ്  ഞസ്ഥാന് വസ്തുതസ്ഥാപരമസ്ഥായനി
പറയുകേയസ്ഥാണയ്. റവനക്യൂ വകുപ്പെയ് പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല കുസറ ഭൂമനി കേകയ്യറനിയതസ്ഥായനി കതസ്ഥാനയ.  അതയ്
കേകയ്യറനിയതയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴല്ല.  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമയ്  അവനിസട  മടല  പൂഴസ്ഥാന്  സകേസ്ഥാടുത്തു.
അതനിനുകശേഷയ  ഒരു  സസസ്ഥാഫസറനിക്കയ്  മടല  പൂഴസ്ഥാനുയ  ചകേനിരനി  അടനിക്കസ്ഥാനുമുള്ള
സഇൗകേരജ്യങ്ങള് സചയ്തുസകേസ്ഥാടുത്തു.  അസന്നസ്ഥാസക്ക മണ്ണനിടനിടണസ്ഥാകേസ്ഥായ.  സറകക്കസ്ഥാരഡ്സയ്
കനസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല  പകത്തെസ്ഥാ  ഇരുപത്തെനിയകഞസ്ഥാ  സസന്റെയ്  ഭൂമനി  കേകയ്യറനിയനിടണസ്ഥാകേസ്ഥായ.
അവനിസട  മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിയുണയ്.  മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിയുയ  തഹസലീലദസ്ഥാറുയ  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കസട.
ഏസതങനിലസമസ്ഥാരു സഡ്വകേസ്ഥാരജ്യ വജ്യകനികയസ്ഥാ  പസ്ഥാരടനികയസ്ഥാ അവരുസട കപരനിലസ്ഥാണയ് ഇതയ്
കേകയ്യറനിയസതങനില ഒരനിഞയ് ഭൂമനികപസ്ഥാലയ വനിട സകേസ്ഥാടുകക്കണ.  പസക്ഷ, പുഴകയസ്ഥാരത്തെയ്
തസ്ഥാമസനിക്കുന്ന കുടനികേള്ക്കയ്  കവസറ  ഗതനിയനില്ല.  കേളനിക്കുകമസ്ഥാള് പന്തയ്  സവള്ളത്തെനില
കപസ്ഥായസ്ഥാല  എന്തയ്  സചയ്യുസമന്നയ്  ഞസ്ഥാനവനിസട  കപസ്ഥായ  അവസരത്തെനില  കുടനികേകളസ്ഥാടയ്
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കചസ്ഥാദനിച്ചനിരുന.  പന്തയ് സവള്ളത്തെനില കപസ്ഥായസ്ഥാല കുടനികേള് നലീന്തനികപ്പെസ്ഥായനി  എടുത്തെയ്
വലീണ്ടുയ  കേളനിക്കുസമന്നസ്ഥാണയ്  അവര  പറഞതയ്.  വടകേരയനില  ഫട്കബസ്ഥാള്  കേളനിച്ചയസ്ഥാളസ്ഥാണയ്
ഞസ്ഥാന്. ഫട്കബസ്ഥാള് കേളനിക്കസ്ഥാന് ഞങ്ങള്ക്കയ് സലമനില്ലസ്ഥായനിരുന. വടകേര സറയനിലകവ
കസ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള  സറയനിലകവ  ഫമതസ്ഥാനത്തെസ്ഥാണയ്  ഞങ്ങള്  ഫട്കബസ്ഥാള്  കേളനിച്ചതയ്.
ഞസ്ഥാന്  വളസര  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വകത്തെസ്ഥാടുകൂടനി  പറയുകേയസ്ഥാണയ്;  പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവയ്
പറഞസതസ്ഥാസക്ക  ഗഇൗരവകമറനിയ  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്.  ശലീ.  വനി.  ടനി.  ബലറസ്ഥാമുയ  അവനിസടകപ്പെസ്ഥായനി.
കേകയ്യറയ  നടത്തെനിയതയ്  ഏസതങനിലയ  ഒരു വജ്യകനിക്കുകവണനിയസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണയ്  പറയുന്നസതങനില
അതയ് ശേരനിയല്ല.  ഞസ്ഥാന് പറഞ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്  വസ്തുതസയന്നയ് ഞസ്ഥാന് വജ്യകമസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

11.00 AM]

റവനക്യൂവയ  ഭവനനനിരമ്മസ്ഥാണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന്):  സര,
ഇവനിസട ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവയ ശലീ. സനി.സകേ. നസ്ഥാണുവയ ഉന്നയനിച്ചതയ്
ഒകര വനിഷയങ്ങളസ്ഥാണയ്. ഇതുസയബനനിച്ചയ് പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണസമന്നയ് പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവയ് എസന്ന
കഫസ്ഥാണനില  വനിളനിച്ചയ്  പറഞനിരുന.  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്  ജനില്ലയനിസല  ഇഇൗ  കേകയ്യറങ്ങള്
സമലീപകേസ്ഥാലത്തെയ് നടത്തെനിയ കേകയ്യറങ്ങളസല്ലനയ പഴയ കേസ്ഥാലസത്തെ കേകയ്യറങ്ങളസ്ഥാകേസ്ഥാസമനമസ്ഥാണയ്
സപസ്ഥാതുസവ കബസ്ഥാദ്ധജ്യസപ്പെടുന്നതയ്.   അവനിസട ഒരു സകേടനിടവയ ഏഴയ്  വരഷയ പ്രസ്ഥായമുള്ള
രണയ്  സതങ്ങനിന്സസതകേളുമുണയ്  എസന്നസ്ഥാസക്കയുള്ള  വനിവരങ്ങളസ്ഥാണയ്  ജനില്ലസ്ഥാകേളകറനില
നനിനയ ലഭനിച്ചനിടള്ളതയ്. വനിശേദമസ്ഥായ പരനികശേസ്ഥാധനയനില മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിയുസട അധലീനതയനിലള്ള
ഭൂമനിയുയ  പുഴ  പുറകമസ്ഥാക്കസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണയ്  കേസണത്തെനിയതയ്.  സഡ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായുയ  അതയ്
പരനികശേസ്ഥാധനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ജനില്ലസ്ഥാ കേളകര മുനനിസനിപ്പെല സസക്രടറനിക്കയ് നനിരകദ്ദേശേയ
സകേസ്ഥാടുത്തെനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്  ജനില്ലയനിസല  വടകേര  തസ്ഥാലൂക്കയ്-വടകേര
വനികല്ലജനില,  വടകേര  കദശേത്തെയ്  സരകവ്വ  നമര  158-ല  കകേസ്ഥാടപ്പുഴയുസട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ
കേസ്ഥാരസ്ഥാടപുഴയുയ  പുഴ  പുറകമസ്ഥാക്കസ്ഥായ  ഭൂമനിയുയ  1994-സല  കകേരള  മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനി
ആകനിസല വജ്യവസകേള് പ്രകേസ്ഥാരയ മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിയനില നനിക്ഷനിപമസ്ഥായനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.
പ്രസ്തുത സരകവ്വ നമരനില പുഴകയസ്ഥാടയ് കചരനള്ള കുകറഭസ്ഥാഗയ കവലനികയറ സമയത്തെയ്
പുഴയസ്ഥായുയ കവലനിയനിറക്ക സമയത്തെയ് കേരയസ്ഥായുയ കേസ്ഥാണസപ്പെടുന്നതസ്ഥായനിരുന.  അതനില
സഡ്വകേസ്ഥാരജ്യഭൂമനികയസ്ഥാടയ്  കചരനവരുന്നതുയ  കവലനിയനിറക്കസമയത്തെയ്  കേരയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുന്നതുമസ്ഥായ
ഏകേകദശേയ  25  സസന്റെയ്  സലയ  കേകയ്യറനി  മണ്ണനിടയ്  നനികേത്തെനിയതസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണസപ്പെട.
പ്രസ്തുത സലത്തെയ് ദൃശേജ്യകേലസ്ഥാസമനിതനിയുസട 39/220-ാം നമര ഓടനിട ഒരു സകേടനിടവയ
ഏഴയ്  വരഷയ  പ്രസ്ഥായമസ്ഥായ  രണയ്  സതങ്ങനിന്സസതകേളുയ  ഇകപ്പെസ്ഥാഴണയ്.  ഇഇൗ  സലയ
കേളനിസലമസ്ഥായനി ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ് വരുന്നതസ്ഥായനി കേസ്ഥാണുന.  ഭൂമനി, മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിയനില
നനിക്ഷനിപമസ്ഥായതനിനസ്ഥാല  ഇഇൗ   സലസത്തെ  കേകയ്യറയ  സയബനനിച്ചയ്  വനിശേദമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്
അകനഡ്വഷനിച്ചയ്  ആവശേജ്യമസ്ഥായ നടപടനികേള് സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ജനില്ലസ്ഥാ കേളകര
മുനനിസനിപ്പെല സസക്രടറനികയസ്ഥാടയ് ആവശേജ്യസപ്പെടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

194/2020
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(2) കകേസകനഡ്വഷണയ സസക്രയ ബ്രസ്ഥാഞനിസന ഏലപ്പെനിക്കല

ശലീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസലീര:  സര,  ഇഇൗ  സഭസ്ഥാസകമ്മളനത്തെനില  സലീതഡ്വത്തെനിനു
കവണനി  വലനിയ  പ്രതനികഷധമസ്ഥാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.-സന്റെ  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ  ഉയരത്തെനിസക്കസ്ഥാണ്ടു
വരുന്നതയ്.  എന്നസ്ഥാല  അവരസ്ഥാരുയ  ഉന്നയനിക്കസ്ഥാത്തെ  ഒരു  വനിഷയമസ്ഥാണനിതയ്.  മലപ്പുറയ
ജനില്ലയനില  കവങ്ങര  മണ്ഡലത്തെനില  കേണ്ണമയഗലയ  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തെനിസല  XV-ാം
വസ്ഥാരഡയ് സമമറുയ മുസലീയലലീഗനിസന്റെ കനതസ്ഥാവമസ്ഥായ സനടുമള്ളനി സസയലവനിയുയ അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ
സുഹൃത്തെയ് ഫസല ആബനിദയ്  എന്നയസ്ഥാളുയ  കചരന്നയ്  അകത പഞസ്ഥായത്തെനിസല ഒന്നസ്ഥായ
വസ്ഥാരഡയ് ലലീഗയ് സമമസറ പലീഡനിപ്പെനിച്ച സയഭവയ ശദ്ധയനിലസപ്പെടുത്തുകേയസ്ഥാണയ്. ദൃശേജ്യങ്ങള്
സമസ്ഥാസസബലനില  പകേരത്തുകേയുയ  അതയ്  കേസ്ഥാണനിച്ചയ്  ഭലീഷണനിസപ്പെടുത്തുകേയുയ  സചയ്തു.
പ്രതനികേള് പരസ്ഥാതനിക്കസ്ഥാരനിസയ പല സലങ്ങളനിലയ സകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായനി പലീഡനിപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥായനിരുന.
പ്രതനി  സനടുമള്ളനി  സസയലവനി,  മുസലീയ  ലലീഗനിസന്റെ  കേണ്ണമയഗലയ  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തെയ്
പതനിനഞസ്ഥായ  വസ്ഥാരഡയ്  സമമറുയ  കേണ്ണമയഗലസത്തെ  മുസലീയ  ലലീഗനിസന്റെ  ജനറല
സസക്രടറനിയുമസ്ഥാണയ്.  വനനിതസ്ഥാ സമമര സകേസ്ഥാടുത്തെ  പരസ്ഥാതനിയുസട  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില
രണയ്  കകേസ്സുകേള്  രജനിസ്റ്റേര  സചയ്യുകേയുയ  സസയലവനിസയ  അറസ്റ്റേയ്  സചയയ്  പനിന്നലീടയ്
വനിടയയകേയുമുണസ്ഥായനി.  പകക്ഷ രണസ്ഥായ പ്രതനിയസ്ഥായ ഫസല ആബനിദനിസന ഇതുവസര
പനിടനികൂടസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിച്ചനിടനില്ല.  അതുസകേസ്ഥാണയ്  കകേസനിസന്റെ  അകനഡ്വഷണയ  സസക്രയബ്രസ്ഥാഞനിസന
ഏലപ്പെനിക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്  കുടുയബത്തെനിസന്റെ  ആവശേജ്യയ.  മുസലീയലലീഗനിസന്റെ  ഉന്നത  കനതൃതഡ്വമുള്സപ്പെസട
പ്രതനികേസള  സയരക്ഷനിക്കുന്ന  നനിലപസ്ഥാടസ്ഥാണയ്  സഡ്വലീകേരനിച്ചനിടള്ളതയ്.  സലീകേള്  സപസ്ഥാതുരയഗകത്തെയ്ക്കയ്
കേടനവരസ്ഥാന് മടനിക്കുന്ന ഘടത്തെനിലസ്ഥാണയ്  സപസ്ഥാതുസമൂഹത്തെനിനസ്ഥാസകേ അപമസ്ഥാനകേരമസ്ഥായ
ഇത്തെരസമസ്ഥാരു  സയഭവമുണസ്ഥായനിടള്ളതയ്.  ഇതുസയബനനിച്ചയ്  മുസലീയലലീഗനിസന്റെ  രസ്ഥാഷലീയ
നനിലപസ്ഥാടയ്  വജ്യകമസ്ഥാക്കനിയനിടനില്ല.  സപസ്ഥാതുരയഗകത്തെയ്ക്കയ്  കേടനവരുന്ന  സലീകേസള  ഇത്തെരത്തെനില
അപമസ്ഥാനനിക്കുന്ന,  അസല്ലങനില ശേസ്ഥാരലീരനികേമസ്ഥായനി പലീഡനിപ്പെനിക്കുന്ന സയഭവയ സഭ  ഗഇൗരവമസ്ഥായനി
കേസ്ഥാണണയ.  ഇതനിസല  പ്രതനികേസള  ഉടന്തസന്ന  പനിടനിക്കുന്നതനിനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  നടപടനി
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനണസ്ഥാകേണസമന്നയ് ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂസട  ആവശേജ്യസപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്.

മുഖജ്യമനനി  (ശലീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയന്)  :  സര,  മലപ്പുറയ  ജനില്ലയനില  കേണ്ണമയഗലയ
പഞസ്ഥായത്തെനിസല  മുസലീയലലീഗയ്  സമമറസ്ഥായ  വനനിതസയ  അകത  പഞസ്ഥായത്തെനിസല  മുന്
പ്രസനിഡനയ  നനിലവനില  പഞസ്ഥായത്തെയഗവയ  മുസലീയലലീഗയ്  കനതസ്ഥാവമസ്ഥായ  സസയലവനി
പഞസ്ഥായത്തെയ് ഹസ്ഥാളനിലവച്ചയ്  പലീഡനിപ്പെനിക്കുകേയുയ രയഗങ്ങള് സമസ്ഥാഫബലനില ചനിത്രലീകേരനിക്കുകേയുയ
സചയതസ്ഥായുയ ആ ചനിത്രങ്ങള് കേസ്ഥാണനിച്ചയ് വലീടനില അതനിക്രമനിച്ചയ് കേയറനി ബലസ്ഥാലസയഗയ
സചയ്യുകേയുയ ആയതയ് പുറത്തുപറഞസ്ഥാല ഭരത്തെസ്ഥാവനിസനയുയ മകേസനയുയ സകേസ്ഥാല്ലുസമന്നയ്
ഭലീഷണനിസപ്പെടുത്തുകേയുയ  സചയതസ്ഥായനി   കേസ്ഥാണനിച്ചയ്  1-3-2017-നയ്  കവങ്ങര  കപസ്ഥാലലീസയ് 
കസ്റ്റേഷനനില  നലകേനിയ  സമസ്ഥാഴനിയുസട  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില  മുന്  പഞസ്ഥായത്തെയഗമസ്ഥായ
സസയലവനിസയ പ്രതനിയസ്ഥാക്കനി സസക്രയ നമര 60/17 ആയനി കകേസസടുത്തെനിടണയ്.  മകഞരനി ജനില്ലസ്ഥാ
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സസഷന്സയ് കകേസ്ഥാടതനിയനില നലകേനിയ മുന്കൂര ജസ്ഥാമജ്യസ്ഥാകപക്ഷയനിസല ഉത്തെരവനുസരനിച്ചയ്
ടനിയസ്ഥാസന  നനിയമസ്ഥാനുസൃതയ  അറസ്റ്റേയ്  സചയനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.  പ്രതനി  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചനിരുന്ന
സമസ്ഥാസസബല  കഫസ്ഥാണ്  ശേസ്ഥാസലീയ  പരനികശേസ്ഥാധനയ്ക്കയ്  വനികധയമസ്ഥാക്കനിവരുന.  കമലകകേസനിസല
അനജ്യസ്ഥായക്കസ്ഥാരനിയുയ പ്രതനിയസ്ഥായ സസയലവനിയുയ തമ്മനില അവനിഹനിത ബനമുസണന്നയ്
കേസ്ഥാണനിച്ചയ്  ഭലീഷണനിസപ്പെടുത്തെനി  അനജ്യസ്ഥായക്കസ്ഥാരനിസയ  25-1-2016-നയ്  കേസ്ഥാറനില  കേയറനിസക്കസ്ഥാണ്ടു
കപസ്ഥായനി കലസ്ഥാഡ്ജയ് മുറനിയനിലവച്ചയ് ബലസ്ഥാലസയഗയ സചയ്യുകേയുയ കഫസ്ഥാകടസ്ഥാ എടുക്കുകേയുയ
ഇന്റെരസനറനിലയ  വസ്ഥാടയ്സസ്ഥാപ്പെനിലയ  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുസമന്നയ്   ഭലീഷണനിസപ്പെടുത്തുകേയുയ  6-12-2016-നയ്
കേരനിപ്പൂരനിനടുത്തുള്ള  കലസ്ഥാഡ്ജനില  സകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായനി  ബലസ്ഥാലസയഗയ  സചയ്തുസവനയ
പറഞയ്  1-3-2017-നയ് സകേസ്ഥാകണസ്ഥാടനി കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനനില നലകേനിയ സമസ്ഥാഴനിയുസട
അടനിസസ്ഥാനത്തെനില  പഞസ്ഥായത്തെയഗമസ്ഥായ  മുസലീയ  ലലീഗയ്  കനതസ്ഥാവനിസന്റെ  സുഹൃത്തുയ
മുസലീയലലീഗുകേസ്ഥാരനുമസ്ഥായ ഫസല ആബനിദനിസന പ്രതനിയസ്ഥാക്കനി  സസക്രയ  നമര  100/17
ആയനി ഒരു കകേസയ് രജനിസ്റ്റേര സചയനിടണയ്.  ഇഇൗ കകേസനിസന്റെ അകനഡ്വഷണയ സകേസ്ഥാകണസ്ഥാടനി
കപസ്ഥാലലീസയ്  നടത്തെനിവരനികേയസ്ഥാണയ്.  പ്രതനിസയ  കേസണത്തുന്നതനിനുയ  കുറകൃതജ്യത്തെനിനയ്
ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ച  സമസ്ഥാസസബല  കഫസ്ഥാണുയ  പ്രതനി  ഇരയനിലനനിനയ  സസകേപ്പെറനിയതസ്ഥായനി
പറയുന്ന ഒന്നര പവസന്റെ മസ്ഥാലയുയ കേസണടുക്കുന്നതനിനുള്ള ഉഇൗരജനിതശമയ നടത്തെനി
വരുന.  കകേസനിസന്റെ അകനഡ്വഷണയ ഒരു പ്രകതജ്യകേ ടലീമനിസന ഏലപ്പെനിക്കുന്ന കേസ്ഥാരജ്യയ
പരനികശേസ്ഥാധനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്.

(3) കുടനിസവള്ള ക്ഷസ്ഥാമയ

ശലീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശേനിവകുമസ്ഥാര :  സര,  തനിരുവനന്തപുരയ ജനില്ലയനിസല അതനിരൂക്ഷമസ്ഥായ
കുടനിസവള്ളക്ഷസ്ഥാമയ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ശേസ്ഥാശേഡ്വത നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്
ഇഇൗ  സബ്മനിഷനനിലൂസട  ആവശേജ്യസപ്പെടുന്നതയ്.  തലസസ്ഥാന  നഗരമസ്ഥായ  തനിരുവനന്തപുരത്തെയ്
സതസ്ഥാണ്ണൂറയ്  ശേതമസ്ഥാനയ  ജനങ്ങളുയ  കകേരള  വസ്ഥാടര  അകതസ്ഥാറനിറനിയുസട  ഉപകഭസ്ഥാകസ്ഥാക്കളസ്ഥാണയ്.
തനിരുവനന്തപുരയ  നഗരത്തെനിനയ്  400  എയ.എല.ഡനി.  സവള്ളമസ്ഥാണയ്  ആവശേജ്യമസ്ഥായനിടള്ളതയ്.
കുടനിസവള്ള വനിതരണയ കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമമസ്ഥായനി  നടക്കസ്ഥാത്തെതുകേസ്ഥാരണയ ആവശേജ്യമുള്ളതനിസന്റെ
മൂന്നനിസലസ്ഥാന്നയ്  ശേതമസ്ഥാനയ  കുടനിസവള്ളയകപസ്ഥാലയ  ലഭജ്യമസ്ഥാകുന്നനില്ല.  ദനിവസവയ  പനണയ്
മണനിക്കൂര പമനിയഗയ് നനിരത്തെനിവച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കനരസത്തെതസന്ന കുടനിസവള്ളയ ലഭജ്യമല്ലസ്ഥാത്തെ,
നഗരത്തെനിസല  ഉയരന്ന  സലങ്ങളനില  കുടനിസവള്ളക്ഷസ്ഥാമയ  അതനിരൂക്ഷമസ്ഥാണയ്.  ഇഇൗ
സസ്ഥാഹചരജ്യയ  മുന്നനില  കേണ്ടുസകേസ്ഥാണയ്  കേഴനിഞ  നനിയമസഭസ്ഥാ  സകമ്മളനത്തെനില  വരള്ച്ചസയ
സയബനനിച്ച  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ഞസ്ഥാന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  കുടനിസവള്ള  വനിതരണയ
സുഗമമസ്ഥാക്കസ്ഥാന് യുദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനത്തെനില നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കണസമന്നയ് ആവശേജ്യസപ്പെടുകേയുയ
അനതസന്ന സയസസ്ഥാനസത്തെ വരള്ച്ചബസ്ഥാധനിത കമഖലയസ്ഥായനി സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാര
പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിക്കുകേയുയ സചയ്തു. പകക്ഷ നലകേനിയ വസ്ഥാഗസ്ഥാനങ്ങസളസ്ഥാനയ പസ്ഥാലനിക്കസപ്പെടനിടനില്ല.
അതസ്ഥാണയ് സപസ്ഥാതുവസ്ഥായനി കകേരളത്തെനിസന്റെയുയ പ്രകതജ്യകേനിച്ചയ് തലസസ്ഥാന നഗരത്തെനിസന്റെയുയ
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ഇന്നസത്തെ  ശുദ്ധജല  വനിതരണ  രയഗത്തുണസ്ഥായ  ദുരവസയ്ക്കയ്  കേസ്ഥാരണയ.  ജലരഹനിത
മസ്ഥായതനിനുകശേഷമസ്ഥാണയ്  നഗരത്തെനില  സനയ്യസ്ഥാറനിലനനിനയ  സവള്ളയ  പമയ്  സചയ്യസ്ഥാന്
ആകലസ്ഥാചനിച്ചതയ്.  വസ്ഥാടര  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  സസ്ഥാപനിക്കുന്നതനിനുയ  അതനില  സവള്ളയ
നനിറയന്നതനിനുയ  കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസമുണസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  ടസ്ഥാങരവഴനിയുള്ള  കുടനിസവള്ള  വനിതരണയ
ഫലപ്രദമസ്ഥാകുന്നനില്ല.  ഇതുകേസ്ഥാരണയ  തനിരുവനന്തപുരസത്തെ  കചരനിപ്രകദശേങ്ങളനിലയ  തലീരകദശേ
കമഖലകേളനിലയ  കുടനിസവള്ളത്തെനിനസ്ഥായനി  ജനയ  സനകടസ്ഥാടകമസ്ഥാടുകേയസ്ഥാണയ്.  എയ.എല.എ.-മസ്ഥാകരസ്ഥാടുയ
ജനപ്രതനിനനിധനികേകളസ്ഥാടുയ  അവര  നനിരന്തരയ  പരസ്ഥാതനിസപ്പെടസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
ആശുപത്രനികേളുസട  സനിതനിയുയ  ഒടയ  സമച്ചമല്ല.  കുടനിസവള്ളയ  ലഭജ്യമല്ലസ്ഥാത്തെ  കമഖലകേളനില
മലനിനജലയ ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതുസകേസ്ഥാണയ് ജലജനജ്യ കരസ്ഥാഗങ്ങള് പടരനപനിടനിക്കുകേയുയ
പകേരച്ചവജ്യസ്ഥാധനികേളുസട തലസസ്ഥാനമസ്ഥായനി തനിരുവനന്തപുരയ മസ്ഥാറുകേയുയ സചയനിരനിക്കുന.
തനിരുവനന്തപുരയ  നഗരത്തെനിസല  ജനസയഖജ്യ  അഞയ്  ലക്ഷമസ്ഥായനിരുന്ന  സമയത്തെയ്
അരുവനിക്കരയനിലനനിനയ കുടനിസവള്ളയ സകേസ്ഥാണ്ടുവന്നസ്ഥാണയ്  ഇവനിടസത്തെ ആവശേജ്യങ്ങള്
നനിരവ്വഹനിച്ചനിരുന്നതയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള് ജനസയഖജ്യ പതനിനഞയ് ലക്ഷകത്തെസ്ഥാളമസ്ഥായനി.  കപപ്പെസ്ഥാറ
ഡസ്ഥാമനിലനനിനയ കുടനിസവള്ളസമത്തെനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദ്ധതനി ആരയഭനിച്ചതയ് 1983-ലസ്ഥാണയ്.
ജനസയഖജ്യസ്ഥാ വരദ്ധനവനിനനുസരനിച്ചയ് കേസ്ഥാലസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായനി  പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിച്ചയ്,
തനിരുവനന്തപുരയ നഗരത്തെനില കുടനിസവള്ളസമത്തെനിക്കുന്നതനിനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ നടപടനികേള്
അടനിയന്തരമസ്ഥായനി സഡ്വലീകേരനികക്കണതുണയ്.  കേഴനിഞ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേസ്ഥാലത്തെയ് സനയ്യസ്ഥാര
ഡസ്ഥാമനിലനനിനയ പനി.ടനി.പനി.-  ഭസ്ഥാഗകത്തെയ്ക്കയ് സവള്ളയ സകേസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതനിനയ്  260  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയുസട ഒരു  പദ്ധതനിസയപ്പെറനി ആകലസ്ഥാചനിച്ചനിരുന. 'കേനിഫ്ബനി'-യനില ഉള്സപ്പെടുത്തെനി
ആ പദ്ധതനി നടപ്പെസ്ഥാക്കുസമന്നസ്ഥാണയ് പറഞതയ്.  ഇന്നസത്തെ ഇഇൗ ദുരവസയ്ക്കയ് അടനിയന്തരമസ്ഥായനി
പരനിഹസ്ഥാരയ കേസ്ഥാകണണതനിനസ്ഥാല 'കേനിഫ്ബനി'-യനില ഉള്സപ്പെടുത്തെനി സമയബനനിതമസ്ഥായനി
പദ്ധതനി നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിയനിസല്ലങനില തനിരുവനന്തപുരത്തെയ് ഭസ്ഥാവനിയനില അതനിരൂക്ഷമസ്ഥായ
കുടനിസവള്ളക്ഷസ്ഥാമമുണസ്ഥാകുയ. ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില ശേസ്ഥാശേഡ്വതമസ്ഥായ പരനിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥാക്കുന്നതനിനയ്
സരക്കസ്ഥാര അടനിയന്തരമസ്ഥായനി ശദ്ധനിക്കണസമന്നസ്ഥാണയ് ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂസട  ആവശേജ്യ
സപ്പെടുന്നതയ്.

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി   (  ശലീ  .   മസ്ഥാതഗ്യു ടനി  .   കതസ്ഥാമസയ്  ): സര,  കേഴനിഞ വരഷസത്തെ
മഴയുസട  കുറവയ്  സയസസ്ഥാനത്തുടനലീളയ  കുടനിസവള്ള  പദ്ധതനികേസള  സസ്ഥാരമസ്ഥായനി  ബസ്ഥാധനിച്ചനിടണയ്.
തനിരുവനന്തപുരയ ജനില്ലയനില പ്രവരത്തെനിക്കുന്ന വനിവനിധ കുടനിസവള്ള പദ്ധതനികേളുസട കസസ്ഥാതസയ്
വസ്ഥാമനപുരയ,  കേരമന,  സനയ്യസ്ഥാര  എന്നലീ  നദനികേളസ്ഥാണയ്.  വസ്ഥാമനപുരയ  നദനിയനിലയ
കേരമനയസ്ഥാറനിലയ സനയ്യസ്ഥാറനിലയ സവള്ളയ തലീസര കുറഞനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുയ
തനിരുവനന്തപുരയ  നഗരത്തെനില  കുടനിസവള്ളസമത്തെനിക്കുന്നതയ്  അരുവനിക്കര  ഡസ്ഥാമനില
നനിന്നസ്ഥാണയ്.  കപപ്പെസ്ഥാറ  ഡസ്ഥാമനിലനനിനയ  സവള്ളയ  അവനിസടസയത്തെനിച്ചയ്  265  ദശേലക്ഷയ
സവള്ളയ പമയ് സചയസ്ഥാണയ് ടഇൗണനിസല പ്രധസ്ഥാന ആവശേജ്യയ നനിറകവറ്റുന്നതയ്. അകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ തസന്ന
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കേരമനയസ്ഥാറനിലനനിനയ സവള്ളസമടുത്തെയ് ചൂഴസ്ഥാറ്റുകകേസ്ഥാടയനിലയ  സവള്ളസ്ഥായണനിയനിലനനിനയ
ജലസമടുത്തെയ്  വണനിത്തെടത്തുസമസ്ഥാസക്ക  സകേസ്ഥാടുക്കുന്ന  സചറനിയ  പദ്ധതനികേളുമുണയ്.  കേഴനിഞ
മണ്സൂണ് കേസ്ഥാലത്തെയ് മഴ കുറഞതയ് കേണക്കനിസലടുക്കുകമസ്ഥാള് കമയയ്  17-ാംതലീയതനി
വസര വനിതരണയ സചയ്യുന്നതനിനുള്ള സവള്ളയ മസ്ഥാത്രകമ കപപ്പെസ്ഥാറ ഡസ്ഥാമനില സയഭരനിക്കസപ്പെടനിടള.
കവനലമഴ  സയസസ്ഥാനസത്തെസ്ഥാടസ്ഥാസകേയുയ  തനിരുവനന്തപുരയ  ജനില്ലയനിലയ  ലഭനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്
കുടനിസവള്ള കസസ്ഥാതസ്സുകേളുസട  വൃഷനിപ്രകദശേത്തെയ്  കവണത്ര മഴ  ലഭനിക്കസ്ഥാത്തെതയ്   ഇഇൗ
പ്രശത്തെനിസന്റെ ഗഇൗരവയ  വരദ്ധനിക്കുന്നതനിനയ് കേസ്ഥാരണമസ്ഥായനി. അതനിനസ്ഥാല കമയയ് 17 വസര
ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സവള്ളയ  മസ്ഥാത്രകമ  സസകേവശേമുളസവന്നയ്  തനിരനിച്ചറനിഞ
സകേസ്ഥാണയ് പമനിയഗനില  നനിയനണയ ഏരസപ്പെടുത്തെനിയനിടണയ്. 17-ാം തലീയതനിവസരയുള്ള
ജലയ  22-ാം  തലീയതനി  വസര  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിയനണയ ഏരസപ്പെടുത്തുകേയുണസ്ഥായനി.
ഏപ്രനില  മസ്ഥാസയ  18-ാം  തലീയതനി  മുതല  പമനിയഗനില  25%  കുറവയ്  ഏരസപ്പെടുത്തെനി.
പകക്ഷ  25  ശേതമസ്ഥാനയ  പമനിയഗയ്  കുറച്ചകതസ്ഥാടുകൂടനി  വജ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായ കുടനിസവള്ളക്ഷസ്ഥാമയ
കനരനിടുന്ന സനിതനിയുണസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാള് തസ്ഥാലക്കസ്ഥാലനികേമസ്ഥായനി  പമനിയഗയ് നനിയനണയ മസ്ഥാറനി
വച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയതസന്ന  അതനികേഠനിനമസ്ഥായ  കവനലച്ചൂടുമൂലയ  ജലവനിതസ്ഥാനയ
തസ്ഥാഴയ് നസപസ്ഥായ്സക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന  എന്ന  ആപത്തുമുണയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ്  സവള്ളയ  കൂടുതലസ്ഥായനി
അരുവനിക്കരയനില  എത്തെനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  തലീവ്രമസ്ഥായ  നടപടനിയനികലയ്ക്കസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാര
നലീങ്ങനിയതയ്.  സനയ്യസ്ഥാര  ഡസ്ഥാമനില  നനിന്നയ്  ഘടയഘടമസ്ഥായനി  പല  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുയ
ഏരസപ്പെടുത്തെനിസക്കസ്ഥാണയ്  100  MLD  (പ്രതനിദനിനയ  100  ദശേലക്ഷയ  ലനിറര)  സവള്ളയ
അരുവനിക്കര  റനിസരകവസ്ഥായറനില  എത്തെനിക്കസ്ഥാനുള്ള  തലീവ്രമസ്ഥായ  പരനിശമത്തെനിലസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാര
ഇകപ്പെസ്ഥാള് ഏരസപ്പെടസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന്നതയ്.

കേഴനിഞയസ്ഥാഴ്ച  ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പെനിസന്റെ  ഒരു  സഡ്രൈഡ്ജര  അവനിസടയനിറക്കനി.
സഡ്രൈഡ്ജര  ഇറക്കുകേ  എന്നതയ്  നനിസസ്ഥാരമല്ല.  ആലപ്പുഴയനിലനനിന്നയ്  അതയ്  ഡനിസയ് മസ്ഥാന്ഡനില
 സചയയ്  സക്രയനിനുപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  സട്രയനിലറനില  കേയറനി  ഗതസ്ഥാഗത  നനിയനണങ്ങള്  വരുത്തെനി
അവനിസടസയത്തെനിച്ചയ്  സക്രയനിനനിലൂസടത്തെസന്ന  ഇറക്കുകേയസ്ഥാണയ്  സചയ്യുന്നതയ്.  അതനിനയ്
സമയസമടുക്കുയ.  അങ്ങസന 15 MLD സവള്ളമസ്ഥാണയ് കേഴനിഞയസ്ഥാഴ്ച മുതല കൂടുതലസ്ഥായനി
പമയ്  സചയ്തുസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ട്രസ്ഥാവന്കൂര  സനിമന്റെയ്സനിസന്റെ  സഡ്രൈഡ്ജര  കേഴനിഞ
ദനിവസയ അവനിസട ഇറക്കനിയനിരുന. അതനിസന്റെ സസപപ്പുകേള് ഫനിറയ് സചയ്തുസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
ഇനച്ചയ്ക്കയ് മുമസ്ഥായനി, ഏതസ്ഥാനുയ മണനിക്കൂറുകേള്ക്കുള്ളനിലത്തെസന്ന 24 MLD (പ്രതനിദനിനയ
24  ദശേലക്ഷയ  ലനിറര)  സവള്ളയ  പമയ്  സചയ്യസ്ഥാന്  തക്കവണ്ണമുള്ള  ട്രസ്ഥാവന്കൂര
സനിമന്റെയ്സനിസന്റെ സഡ്രൈഡ്ജര അവനിസട സജമസ്ഥായനിടണയ്.  അകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയതസന്ന വസ്ഥാടര
അകതസ്ഥാറനിറനിയുസട രണയ് centrifugal pumps ഇലകനികേയ് സസലന് വനസ്ഥാതനിരത്തെനിയനിലൂസട
വലനിച്ചയ് ഇകന്നസ്ഥാ നസ്ഥാസളകയസ്ഥാ  പമനിയഗയ് ആരയഭനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.  ഗുജറസ്ഥാത്തെനിലനനിനയ
പ്രകതജ്യകേമസ്ഥായനി വസ്ഥാങ്ങനിയ രണയ് submersible pump അടുത്തെ ദനിവസയതസന്ന അവനിസട
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എത്തുയ.  1976-ല ഒരു പരനിശമയ  നടന്നതനിനുകശേഷയ  40  സകേസ്ഥാല്ലങ്ങള്ക്കുകശേഷയ
സനയ്യസ്ഥാരഡസ്ഥാമനില  നനിന്നയ്  വനത്തെനിലൂസട  ഒന്നര  കേനികലസ്ഥാമലീറകറസ്ഥാളയ  സസപപ്പെനിടയ്
കുമനിള്കതസ്ഥാടനിസലത്തെനിച്ചയ്  കേസ്ഥാരനികയസ്ഥാടയ്  കതസ്ഥാടുവഴനി  അണനിയനിലക്കടവനിസലത്തെനിക്കുന്ന
അതനിസസ്ഥാഹസനികേമസ്ഥായ,  അസസ്ഥാധജ്യസമനകപസ്ഥാലയ  ഒരു  ഘടത്തെനില  വനിലയനിരുത്തെനിയ
പദ്ധതനി  നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സരക്കസ്ഥാര  പരനിശമയ  നടത്തെനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
അതനിലൂസട ധസ്ഥാരസ്ഥാളനിത്തെകത്തെസ്ഥാടുകൂടനി ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാനുള്ള സവള്ളയ കേനിടസമന്നയ് ഞസ്ഥാന്
പറയുന്നനില്ല.  പകക്ഷ  കമയയ്  17  കേഴനിഞസ്ഥാല  ഒരുതുള്ളനി  സവള്ളയകപസ്ഥാലയ  ഇല്ലസ്ഥാത്തെ
അവസയനിലനനിന്നയ്  ഈ  നഗരസത്തെ  കമസ്ഥാചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ള  ശമമസ്ഥാണയ്  നടത്തെനി
സകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  അകതസമയയതസന്ന സനയ്യസ്ഥാര ഡസ്ഥാമനിസന്റെ വലതുകേര,  ഇടതുകേര
കേനസ്ഥാല തുറനസകേസ്ഥാടുക്കണസമന്ന  ആവശേജ്യവമുണസ്ഥായനി.  അതനിസന്റെ പ്രധസ്ഥാന കേസ്ഥാരണയ
അതുവഴനി സവള്ളയ വനിടസ്ഥാല മസ്ഥാത്രകമ അതനിസന്റെ വശേങ്ങളനിലള്ള കേനിണറുകേളനില സവള്ളയ
കേനിടകേയുള.  ഇന്നസല  സസവകുകന്നരയ  മുതല തസന്ന സനയ്യസ്ഥാര  ഡസ്ഥാമനിസല  ഇടതുകേര
കേനസ്ഥാലയ  വലതുകേര  കേനസ്ഥാലയ  തുറനസകേസ്ഥാടുത്തെനിടണയ്.  സഡ്രൈഡ്ജര  സവള്ളത്തെനില  ഇറക്കുന്ന
സമയത്തെയ്  നനിശനിത  ജലനനിരപ്പെയ്  നനിലനനിരകത്തെണതുണസ്ഥായനിരുന്നതു  സകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്
തസ്ഥാമസനിച്ചതയ്. അതനിന്നസല മുതലതസന്ന തുറനസകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന് കേഴനിഞനിടണയ്.

കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള് വഴനി സവള്ളയ സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുയ പരമസ്ഥാവധനി ശമനിക്കുനണയ്. ജനില്ലസ്ഥാ
ഭരണകൂടയ അതനിസന്റെ കമലകനസ്ഥാടയ വഹനിക്കുന.  അതനിനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ സവള്ളയ വസ്ഥാടര
അകതസ്ഥാറനിറനി  സകേസ്ഥാടുക്കുനണയ്.  വസ്ഥാമനപുരയ  നദനിയനില  തസ്ഥാലക്കസ്ഥാലനികേ  തടയണകേള്
തലീരത്തെയ്  ലഭനിച്ച  സവള്ളയ  സയരക്ഷനിക്കസ്ഥാനുയ  ശമനിച്ചനിടണയ്.  അതനിസസ്ഥാഹസനികേമസ്ഥായ,
അതജ്യധനികേയ  ബദ്ധനിമുടസണന്നയ്  ധരനിച്ചനിരുന്ന,  സനയ്യസ്ഥാര  ഡസ്ഥാമനിലനനിനള്ള  സവള്ളയ
സകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന് വലനിയ ശമമസ്ഥാണയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പെനിസലയുയ ജലകസചന വകുപ്പെനിസലയുയ വസ്ഥാടര
അകതസ്ഥാറനിറനിയനിസലയുയ  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര  നടത്തെനിയതയ്.  അവകരസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ  ഇലകനിസനിറനി
കബസ്ഥാരഡയ്,  വനയ,  ഗതസ്ഥാഗതയ എന്നലീ വകുപ്പുകേളനിസലയുയ ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര സഹകേരനിച.
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  മുഖജ്യമനനിയുസടയുയ  സഹ  മനനിമസ്ഥാരുസടയുയ  കേലവറയനില്ലസ്ഥാത്തെ  പനിന്തുണയുയ
ഇതനിനുണസ്ഥായനി.  ഇതയ്  പ്രസ്ഥാവരത്തെനികേമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്നകതസ്ഥാടുകൂടനി  പരനിപൂരണ്ണമസ്ഥായനി
സവള്ളത്തെനിസന്റെ  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കസപ്പെടുസമന്നയ്  ഞങ്ങള്  അവകേസ്ഥാശേസപ്പെടുന്നനില്ല.
അതനിരൂക്ഷമസ്ഥായ വരള്ച്ചയനിലനനിന്നയ് നഗരസത്തെ തസ്ഥാലക്കസ്ഥാലനികേമസ്ഥായനി രക്ഷസപ്പെടുത്തെനി
നനിരത്തെസ്ഥാന് ഈ സയവനിധസ്ഥാനയ പ്രകയസ്ഥാജനസപ്പെടുസമന്നസ്ഥാണയ് വനിശേഡ്വസ്ഥാസയ.

ഗസ്ഥാരഹനികകേതര ആവശേജ്യങ്ങള്ക്കയ് മുടത്തെറ സഡ്വനിവകറജയ് പസ്ഥാന്റെനിസല ശുദ്ധലീകേരനിച്ച
ജലയ  സഇൗജനജ്യമസ്ഥായനി  ലഭജ്യമസ്ഥാക്കുസമന്നയ്  പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച്ചനിടണയ്.  വളസര  കുറച്ചസ്ഥാളുകേള്
മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്  ആ  സഇൗകേരജ്യയ  ഉപകയസ്ഥാഗസപ്പെടുത്തെനിയനിടള്ളതയ്.  ശുദ്ധലീകേരനിച്ച  സവള്ളയ
നനിരമ്മസ്ഥാണ  ആവശേജ്യങ്ങള്ക്കുപകയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതയ്  കേരശേനമസ്ഥായനി  തടയസ്ഥാന്  നനിരകദ്ദേശേയ
സകേസ്ഥാടുത്തെനിടണയ്. അങ്ങസന ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതസ്ഥായനി കേണസ്ഥാല കേരശേന നടപടനി എന്ന
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നനിലയനില ആ വസ്ഥാടര  കേണക്ഷനുകേള് വനികച്ഛേദനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  നനിരകദ്ദേശേയ  നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.
അടനിയന്തര  സസ്ഥാഹചരജ്യയ  കനരനിടസ്ഥാന്  24  മണനിക്കൂറുയ  പ്രവരത്തെനിക്കുന്ന  കടസ്ഥാള്  ഫ്രലീ
നമകറസ്ഥാടുകൂടനിയ കേണ്കട്രസ്ഥാള് റൂയ നനിലവനിലണയ്. സപസ്ഥാതുനനിരത്തെനില കേസ്ഥാണുന്ന ലലീക്കുകേള്, ജലയ
പസ്ഥാഴസ്ഥായനികപ്പെസ്ഥാകേല,  ദുരുപകയസ്ഥാഗയ,  കമസ്ഥാഷണയ  തുടങ്ങനിയവ  ശദ്ധയനിലസപ്പെടസ്ഥാല
സപസ്ഥാതുജനങ്ങള്ക്കയ്  ഉടനടനി  അകതസ്ഥാറനിറനിസയ  അറനിയനിക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണയ്.  അതനിനനുസരനിച്ചയ്
അടനിയന്തര നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്.

ജലദഇൗരലഭജ്യത്തെനിസന്റെ ഒരു ഘടത്തെനിലൂസടയസ്ഥാണയ് നസ്ഥായ കേടനസപസ്ഥായ്സക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഈ  പ്രതനിസനനി  അതനിജലീവനിക്കസ്ഥാന്  സപസ്ഥാതുസമൂഹയ  സഹകേരനിക്കുനണയ്.  ജലത്തെനിസന്റെ
ഉപകയസ്ഥാഗയ  കേഴനിയുന്നത്ര  കുറച്ചയ്,  മനിതതഡ്വയ  പസ്ഥാലനിച്ചയ്  കേരുതകലസ്ഥാസട  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാനുള്ള
സകന്ദശേയ നലകുന്ന കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില ജനപ്രതനിനനിധനികേളുസട  സഹസ്ഥായയകൂടനി   അഭജ്യരത്ഥനി
ക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

(4) സകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി. സടരമനിനല നനിരമ്മസ്ഥാണയ

ശലീമതനി  വലീണസ്ഥാ  കജസ്ഥാരജയ്:  സര,  പത്തെനയതനിട  ജനില്ലസ്ഥാ  ആസസ്ഥാനസത്തെ
സകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.  സടരമനിനലനിസന്റെ  നനിരമ്മസ്ഥാണ  പ്രവരത്തെനങ്ങള്  മുടങ്ങനിയനിടയ്
മസ്ഥാസങ്ങളസ്ഥായനി.  കേഴനിഞ  എല.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേസ്ഥാലത്തെസ്ഥാണയ്  തനിരുവല്ല
സടരമനിനലയ  പത്തെനയതനിട  സടരമനിനലയ  നനിരമ്മനിക്കസ്ഥാന്  തലീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായതയ്.  തനിരുവല്ലയനില
ബനി.ഒ.ടനി. അടനിസസ്ഥാനത്തെനില നനിരമ്മസ്ഥാണ പ്രവരത്തെനങ്ങള് നടത്തെനി  പൂരത്തെനിയസ്ഥാക്കനി.
എന്നസ്ഥാല  കേഴനിഞ  നനിയമസഭസ്ഥാ  സതരസഞടുപ്പെനികനസ്ഥാടനുബനനിച്ചയ്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്
പത്തെനയതനിട സകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.  സടരമനിനലനിസന്റെ നനിരമ്മസ്ഥാണ പ്രവരത്തെനങ്ങള്
തുടങ്ങനിയതയ്.  ഈ  സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില  വന്നതനിനുകശേഷയ  ഏതസ്ഥാണയ്
70 ശേതമസ്ഥാനകത്തെസ്ഥാളയ പണനി അവനിസട പൂരത്തെലീകേരനിച്ചനിടണയ്.  പകക്ഷ നനിലവനില മൂകന്നമുക്കസ്ഥാല
കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  കേരസ്ഥാറുകേസ്ഥാരനയ്  സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുണയ്.  കുറച്ചയ്  പണസമങനിലയ  സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാസത
നനിരമ്മസ്ഥാണ പ്രവരത്തെനങ്ങള് തുടരനിസല്ലന്ന നനിലപസ്ഥാടസ്ഥാണയ് കേരസ്ഥാറുകേസ്ഥാരന് സഡ്വലീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.
അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  ഈ  വനിഷയത്തെനില  ഇടസപകടണതുണയ്.  കേസ്ഥാരണയ,  അടുത്തെ
ശേബരനിമല സലീസണസ്ഥാകേസ്ഥാന് ഇനനി  6  മസ്ഥാസങ്ങള് മസ്ഥാത്രകമയുള.  മസ്ഥാത്രമല്ല സമയയ
സസവകുകന്തസ്ഥാറുയ നനിരമ്മസ്ഥാണസച്ചലവയ് ഏറുകേയസ്ഥാണയ്.  അലപ്പെയകൂടനി നനിരമ്മസ്ഥാണ പ്രവരത്തെനങ്ങള്
നടത്തുകേയസ്ഥാസണങനില  ഈ  കേടമുറനികേള്  കലലത്തെനില  സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുയ.
അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  ഇതനിനയ്  പണയ  കേസണത്തെനി  നനിരമ്മസ്ഥാണ  പ്രവരത്തെനങ്ങള്
പുനരസ്ഥാരയഭനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കണസമന്നയ് അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.

ഗതസ്ഥാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    കതസ്ഥാമസയ് ചസ്ഥാണനി):  സര,  പത്തെനയതനിട ബസയ്
സടരമനിനലയ വസ്ഥാണനിജജ്യ സമുച്ചയവയ 63,108 സഡ്വയര ഫലീറയ് ഏരനിയ കേണക്കസ്ഥാക്കനി G +
2 നനിലകേളനില (Ground + 2) നനിരമ്മനിക്കസ്ഥാന് കപ്രസ്ഥാജകയ് തുകേ ഏകേകദശേയ 8.27 കകേസ്ഥാടനി
രൂപയസ്ഥായനി നനിശയനിചസകേസ്ഥാണയ്  28-12-2012-സല സകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി. കബസ്ഥാരഡയ്
കയസ്ഥാഗയ  തലീരുമസ്ഥാനനിക്കുകേയുയ  അന്നസത്തെ  പത്തെനയതനിട  എയ.എല.എ.  ശലീ.  സകേ.
ശേനിവദസ്ഥാസന് നസ്ഥായര തസന്റെ ആസനി വനികേസന ഫണനിലനനിനയ 2 കകേസ്ഥാടനി രൂപ സകേടനിട
നനിരമ്മസ്ഥാണത്തെനിനസ്ഥായനി  അനുവദനിക്കുകേയുയ  സചയ്തു.  രണയ്  നനിലകേളനിലസ്ഥായനി  702.75
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ചതുരശ മലീറര വനിസലീരണ്ണയ വരുന്ന സകേടനിടയ ഡനികപ്പെസ്ഥാ ആവശേജ്യത്തെനിനയ് നനിജസപ്പെടുത്തെനി
പ്രകതജ്യകേമസ്ഥായനി  കേണക്കസ്ഥാക്കനി  2  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയള്ള  എസ്റ്റേനികമറയ്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി.
എസ്റ്റേനികമറയ് തുകേകയക്കസ്ഥാള് 8.50 ശേതമസ്ഥാനയ ഉയരന്ന തുകേയസ്ഥായ 2,17,00,000 രൂപയ്ക്കയ്
സടണര സമരപ്പെനിച്ച  M/s  ക്രസന്റെയ് കേണ്സയ് ട്രക്ഷന്സനിനയ്  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തെനി നലകേനി.
അധനികേയ വരുന്ന 17 ലക്ഷയ രൂപ എയ.എല.എ.-യുസട ഫണനിലനനിനയ അനുവദനിച.
അതനിന്പ്രകേസ്ഥാരയ  ബസയ്  സടരമനിനല-കേയ-കഷസ്ഥാപ്പെനിയഗയ്  കകേസ്ഥായപകയ്  കപ്രസ്ഥാജകനിസന്റെ
ബസ്ഥാക്കനി ഭസ്ഥാഗത്തെനിസന്റെ എസ്റ്റേനികമറയ് ആസനി വനികേസന ഫണ്ടുപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ് നനിരമ്മനിക്കുന്ന
സകേടനിടസത്തെ  ഒഴനിവസ്ഥാക്കനിസക്കസ്ഥാണയ്  റനിസസവസയ്  സചയ്യുകേയുണസ്ഥായനി.  ആസകേ  6  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയ്ക്കയ് എസ്റ്റേനികമറയ്  സസ്ഥാകങതനികേമസ്ഥായനി അയഗലീകേരനിക്കസപ്പെടുകേയുയ  16-9-2014-ല ഇ-
സടണര ക്ഷണനിക്കുകേയുയ എസ്റ്റേനികമറയ്  നനിരക്കനികനക്കസ്ഥാള്  8.95  ശേതമസ്ഥാനയ  അധനികേയ
കരഖസപ്പെടുത്തെനിയ M/s  ക്രസന്റെയ് കേണ്സയ് ട്രക്ഷന്സനിനയ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തെനി നലകുകേയുയ
സചയ്തു. ടനി കേമനനി 15-10-2015-ല കജസ്ഥാലനി ആരയഭനിച. എന്നസ്ഥാല കപസമന്റെനിലണസ്ഥാകുന്ന
കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസയ  കേസ്ഥാരണയ  എയ.എല.എ.  ഫണ്ടുപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  നനിരമ്മനിക്കുന്ന  സകേടനിടത്തെനിസന്റെ
കജസ്ഥാലനി  24-1-2017  മുതലയ ബസ്ഥാക്കനി ഭസ്ഥാഗത്തെനിസന്റെ കജസ്ഥാലനി  15-2-2017-ഓടുകൂടനിയുയ
കേമനനി   നനിരത്തെനിവച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  രണയ്  സകേടനിടങ്ങളുസടയുയ  രണയ്
നനിലകേളുയ  സ്ട്രേക്ചറല  വരക്കുയ  പൂരത്തെലീകേരനിച്ചനിടണയ്.  M/s  ക്രസന്റെയ്  കേണ്സയ് ട്രക്ഷന്സനിനു
കവണനി രണയ് പസ്ഥാരടയ് ബനില്ലുകേളനിലമസ്ഥായനി ആസകേ  1,53,72,953 രൂപയനില  84,11,709
രൂപ  3-4-2017  വസരയുള്ള  കേണക്കനുസരനിച്ചയ്  കേരസ്ഥാറുകേസ്ഥാരനയ്  നലകേനിയനിടണയ്.
ബസ്ഥാക്കനി  69,61,214  രൂപ കൂടനി കേരസ്ഥാറുകേസ്ഥാരനയ്  നലകേസ്ഥാനുണയ്.  എയ.എല.എ.  ഫണ്ടു
പകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  2  കകേസ്ഥാടനി  17  ലക്ഷയ രൂപയ്ക്കയ്  സചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തെനിയനില ഫസ്റ്റേയ് പസ്ഥാരടയ്
ബനില  പ്രകേസ്ഥാരയ  കേരസ്ഥാറുകേസ്ഥാരനയ്  നലകേസ്ഥാനുള്ള  1,33,44,560  രൂപ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി അവസസ്ഥാനഘടത്തെനിലസ്ഥാണയ്. ഇതുകൂടസ്ഥാസത കേമനനിക്കയ് നലകകേണ 69,61,874
രൂപ  സടണര  നടപടനികേളനിലൂസട  നനികക്ഷപയ  ലഭജ്യമസ്ഥാകുന്ന  മുറയ്ക്കയ്   നലകേനിസക്കസ്ഥാണയ്
നനിരമ്മസ്ഥാണപ്രവൃത്തെനികേള്  പുനരസ്ഥാരയഭനിക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുസമന്നയ്  കേണക്കസ്ഥാക്കുന.
മധജ്യതനിരുവനിതസ്ഥായകൂറനിസന്റെ  തലസസ്ഥാനമസ്ഥായ പത്തെനയതനിടയനില  ഇത്തെരസമസ്ഥാരു  ബസയ്
സടരമനിനലയ  വസ്ഥാണനിജജ്യ  സമുച്ചയവയ  അതജ്യന്തസ്ഥാകപക്ഷനിതമസ്ഥാസണന്നതനിനസ്ഥാല അടനിയന്തരമസ്ഥായനി
ഇടസപടയ് ആ പ്രവൃത്തെനികേള് പൂരത്തെലീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാസണന്നയ് ഉറപ്പുനലകുന.

(5) പദ്ധതനികേളുസട കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസയ

ശലീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേലീന്:  സര,  എയ.എല.എ.-മസ്ഥാരുസട  ആസനി  വനികേസന
ഫണ്ടുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട   പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട  വനിഷയങ്ങള്  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  മനനിയുസട
ശദ്ധയനിലസപ്പെടുത്തെസ്ഥാന്  കവണനിയസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  സബ്മനിഷന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.
എയ.എല.എ.-മസ്ഥാരക്കയ് ആസനി വനികേസന ഫണ്ടുപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ് നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലത്തെനില
ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട കജസ്ഥാലനികേള്  നനിരവ്വഹനിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുയ.  എന്നസ്ഥാല കേഴനിഞ
വരഷസത്തെ ആസനി വനികേസന ഫണനിസന്റെ ഭരണസ്ഥാനുമതനി ഇകപ്പെസ്ഥാഴയ പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ ലഭനിച്ചനിടനില്ല.
എനനിക്കയ്  രസണണ്ണയ  കേനിടസ്ഥാനുണയ്,  ബസ്ഥാക്കനിസയസ്ഥാസക്ക  കേനിടനിയനിടണയ്.  2014-15-സല
ആസനി വനികേസന ഫണനിസന്റെ   പണനിയസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള് പൂരത്തെനിയസ്ഥാകുന്നതയ്. 2015-16-സല
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പണനി  പലതുയ തുടങ്ങനിയനിടനില്ല. 2016-17-കലതനിനയ്  ഭരണസ്ഥാനുമതനി പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ കേനിടനിയനിടനില്ല.
ഇഇൗ സനിതനി മസ്ഥാറണയ, ഭരണസ്ഥാനുമതനി ലഭനിക്കസ്ഥാന്  ഏകേകദശേയ ഒരു വരഷകത്തെസ്ഥാളയ
സമയസമടുക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  സസവകുന്നതുസകേസ്ഥാണയ്  കുറചകേസ്ഥാലയ  ഇഇൗ പണയ ട്രഷറനിയനില
ഉണസ്ഥാകുസമനള്ളതയ്  ശേരനിയസ്ഥാണയ്.  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ  ഇഇൗ  പണയ  സകേസ്ഥാടുക്കണമകല്ലസ്ഥാ,
അതുസകേസ്ഥാണയ് അതയ് കനരസത്തെയസ്ഥായനികക്കസ്ഥാസട എന്ന ആശേയമസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്.
ഒരു കകേസ്ഥാടനി രൂപയനില തസ്ഥാസഴയുള്ള പ്രവൃത്തെനികേള്ക്കയ് എന്തുസകേസ്ഥാണയ് എസയ്.ഡനി.എഫയ്.
എയ.എല.എ.  ഫണയ്  വനിനനികയസ്ഥാഗയ  കപസ്ഥാസല  ജനില്ലസ്ഥാതലത്തെനില  ഭരണസ്ഥാനുമതനി
സകേസ്ഥാടുത്തുകൂടസ്ഥാ  എന്നതസ്ഥാണയ്  എസന്റെ  കചസ്ഥാദജ്യയ?  സകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-സയസ്ഥാസക്ക
ആകുകമസ്ഥാള്  ഒരു  പസ്ഥാരടയ്  എയ.എല.എ.യുകടയുയ  ബസ്ഥാക്കനി  സകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-
യുകടയുയ  ഫണസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  ചനിലകപ്പെസ്ഥാള്  തസ്ഥാമസയ  വരുയ.  അസല്ലങനില  ഒരു  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയ്ക്കയ് മുകേളനിലള്ള  പ്രവൃത്തെനിയസ്ഥാണയ്  സജസ്റ്റേയ് സചയ്യുന്നസതങനില അതുയ ചനിലകപ്പെസ്ഥാള്
സനി.  ഇ.  കേസ്ഥാകണണനി വരുയ.  ഇവനിസട  15  ലക്ഷയ രൂപയുസട ഒരു ഗസ്ഥാമലീണ കറസ്ഥാഡയ്
നന്നസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സകേസ്ഥാടുത്തെസ്ഥാല  അതനിസന്റെ  ഫയല  സനി.ഇ.  കേസ്ഥാണണസമന്ന  അവസയസ്ഥാണയ്.
നമ്മള് ഫണയ് ഏലപ്പെനിച എന്നയ് ആളുകേകളസ്ഥാടയ്  ആശേഡ്വസ്ഥാസമസ്ഥായനി പറഞ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്
പത്രത്തെനില വരുയ. ഒരു സകേസ്ഥാല്ലമസ്ഥായനിടയ പണനി തുടങ്ങസ്ഥാത്തെ പ്രശയ പല സലത്തുമുണയ്.
എസന്റെ  ഒരു  നനിരകദ്ദേശേയ,  ഒരു  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  വസരയുള്ള  പ്രവൃത്തെനികേള്ക്കുള്ള  സപ്രസ്ഥാകപ്പെസ്ഥാസല
ജനില്ലയനില  സകേസ്ഥാടുക്കുകേ,  എല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലസ്ഥാ  കേളകകററനിലയ  ഒരു  ഫനിനസ്ഥാന്സയ്  ഓഫലീസറുണസ്ഥാകുയ.
അകദ്ദേഹസത്തെ  അതനിസന്റെ  കനസ്ഥാഡല  ഓഫലീസറസ്ഥായനി  നനിയമനിച്ചയ്  ഒരു  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ
വസരയുള്ള പ്രവൃത്തെനികേള്ക്കയ്  അപ്രകേസ്ഥാരയ  സചയ്യസ്ഥാവന്നതുയ  അതനിനു  മുകേളനിലള്ളതനിനു
മസ്ഥാത്രയ  ഇനള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പസ്ഥാലനിച്ചസ്ഥാല  മതനിസയന്ന  രലീതനിയനിലസമസ്ഥാരു
മസ്ഥാറമുണസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല  അസറയ്  ഫണ്ടുപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  മണ്ഡലങ്ങളനിസല  പ്രവൃത്തെനി  കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമമസ്ഥായനി
നടത്തെസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.  ഒരു  കറസ്ഥാഡയ്  സമസ്ഥാത്തെയ  നശേനിച്ചകശേഷയ  നന്നസ്ഥാക്കണസമന്നയ്
നസ്ഥാടകേസ്ഥാരസ്ഥാവശേജ്യസപ്പെടസ്ഥാല,  ഇന്നയ് എയ.എല.എ.  അതനിനയ് ഫണയ് സകേസ്ഥാടുത്തെസ്ഥാലയ പണനി
തുടങ്ങണസമങനില ഒന്നരസക്കസ്ഥാല്ലയ കേഴനിയുയ.  ആ അവസ മസ്ഥാറണയ.  അതനിനുകവണനി
നടപടനിക്രമങ്ങളനില  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥായ  മസ്ഥാറമുണസ്ഥാക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.
സചറനിയ  പദ്ധതനികേസളയുയ  വലനിയ  പദ്ധതനികേസളയുയ  ഒരുകപസ്ഥാസല  കേസ്ഥാണരുതയ്.  25
പദ്ധതനികേള് അസറയ് ഫണനില സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥായ.  ഞസ്ഥാന് തസന്ന ഒരു പദ്ധതനിക്കയ് 5 കകേസ്ഥാടനി
രൂപ  സകേസ്ഥാടുത്തെനിടണയ്.  ഒരു  പസ്ഥാലത്തെനിസന്റെ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനജ്യയ  കേണക്കനിസലടുത്തെയ്  എയ.എല.എ.
ഫണനിസല ഒരു വരഷസത്തെ 5 കകേസ്ഥാടനി രൂപയുയ ആ പസ്ഥാലയ നനിരമ്മനിക്കസ്ഥാനസ്ഥായനി ഞസ്ഥാന്
സകേസ്ഥാടുത്തു.  എന്നസ്ഥാല  10  ലക്ഷയ  രൂപയുസട  പണനിയുള്ള  കറസ്ഥാഡയ്  നമ്മള്  സകേസ്ഥാടുക്കുനണയ്,
10  ലക്ഷയ രൂപയുസട കറസ്ഥാഡനിനുയ  5  കകേസ്ഥാടനി രൂപയുസട പസ്ഥാലത്തെനിനുയ ഒകര സമയസമടുക്കുന്നതയ്
നലീതനിയല്ല.  അതുസകേസ്ഥാണയ്  ഇതനിസന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങളനില  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥായ  മസ്ഥാറയ
വരുത്തെണസമന്നസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.  അനുബനമസ്ഥായനി മസറസ്ഥാരു
കേസ്ഥാരജ്യയ പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്, ഇകപ്പെസ്ഥാള് സസഹമസ്ഥാസ്റ്റേയ് സസലറയ് അനുവദനിക്കുന്നതയ് സയബനനിച്ചയ്
ഒരു തലീരുമസ്ഥാനസമടുത്തെനിടനില്ല. കേഴനിഞ വരഷയ ഞസ്ഥാന്  65  ലക്ഷയ രൂപ അതനിനസ്ഥായനി
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നലീക്കനിവച.  പത്തെനിരുപതയ്  സസലറ്റുകേളുണയ്.  പകക്ഷ  അതയ്  സടന്ഡര  സചയ്യകണസ്ഥാ,
ഏജന്സനിസയ ഏലപ്പെനിക്കകണസ്ഥാ എന്ന കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില തലീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായനിടനില്ല.  എനനിക്കയ്
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  മനനികയസ്ഥാടയ്  ഒരകപക്ഷയുള്ളതയ്,  നമ്മള്  കേഴനിഞ കേസ്ഥാലങ്ങളനില
ഏജന്സനിക്കയ്  സകേസ്ഥാടുത്തെയ്  സചയതുകപസ്ഥാസല  ഇത്തെവണകൂടനി  സചയ്യസ്ഥായ.  അവ  ഗവണ്സമന്റെയ്
ഏജന്സനികേളസ്ഥാണയ്. അസല്ലങനില ഏജന്സനിസയ സരക്കസ്ഥാര തലീരുമസ്ഥാനനികച്ചസ്ഥാസട, പസക്ഷ
പണനി എളുപ്പെയ നടക്കുയ.  ഇനനി  അതയ്  സടന്ഡര സചയയ്   ജനില്ലസ്ഥാ  തലത്തെനികലയ്ക്കയ്   കപസ്ഥായസ്ഥാലയ
ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  സമയസമടുക്കുയ.  സസലറയ്  അനുവദനിച്ച  കേസ്ഥാരജ്യയ  പത്രത്തെനില  വരുകമസ്ഥാള്  ആള്ക്കസ്ഥാര
കചസ്ഥാദനിക്കുന്നതയ്,  സസലറയ്  എവനിസട  എന്നസ്ഥാണയ്.  അതുയ  ഇഇൗ  അസറയ്  ഫണ്ടുകേളുസട
സങലീരണ്ണതകേളനിലസപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  വരഷയ   ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
അയഗങ്ങള്  സകേസ്ഥാടുത്തെനിടള്ള സപ്രസ്ഥാകപ്പെസ്ഥാസലകേള് കേഴനിഞ കേസ്ഥാലങ്ങളനിസലകപ്പെസ്ഥാസല സനിഡ്കകേസ്ഥാ
കപസ്ഥാസലയുള്ള  ഏജന്സനികേള്ക്കയ്  സകേസ്ഥാടുത്തെയ്  നനിലവനിലള്ള  കനസ്ഥായസയ്  പ്രകേസ്ഥാരയ    സസഹമസ്ഥാസ്റ്റേയ്
സസലറ്റുകേള്  വയ്ക്കസ്ഥാനുള്ള  സസ്ഥാഹചരജ്യയകൂടനി  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  ധനകേസ്ഥാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി
ഒരുക്കനിത്തെരണസമന്നയ് അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.

ധനകേസ്ഥാരജ്യവയ കേയറുയ  വകുപ്പുമനനി (കഡസ്ഥാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്ഥാമസയ് സഎസകേയ്): സര,
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  സമമര  പറഞതുകപസ്ഥാസല  2016-17-സല  വരക്കുകേളുസട  എ.എസയ്.
പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ  സകേസ്ഥാടുത്തെനിടനില്ല.  മലപ്പുറത്തെസ്ഥാണയ്  ഏറവയ  കൂടുതല  പ്രശയ  നനിലനനിലക്കുന്നതയ്.
അവനിസട  ഇലക്ഷന്  വന്നതുകേസ്ഥാരണയ  തസ്ഥാമസയ  വന.  കമയയ്  31-നകേയ  മുഴവന്
ഭരണസ്ഥാനുമതനിയുയ നലകേസ്ഥാന് കേരശേന നനിരകദ്ദേശേയ സകേസ്ഥാടുത്തെനിടണയ്. രണസ്ഥാമസത്തെ പ്രശയ,
ഒരു കകേസ്ഥാടനി  രൂപയനില തസ്ഥാസഴയുള്ള പ്രവൃത്തെനികേള്ക്കയ്  ജനില്ലസ്ഥാ  തലത്തെനില അനുമതനി
നലകുന്നതനിസനക്കുറനിചള്ളതസ്ഥാണയ്.  അതയ്  കേഴനിഞ തവണ  നനിയമസഭയനില ചരച്ച
സചയകപ്പെസ്ഥാള് എടുത്തെ തലീരുമസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്.  അതനിസന്റെ ഉത്തെരവയ് അടുത്തെ ദനിവസയതസന്ന
ഇറങ്ങുന്നതസ്ഥാണയ്. അതുപ്രകേസ്ഥാരയ ഫനിനസ്ഥാന്സനികലയ്ക്കയ് വരസ്ഥാസത അഡനിനനികസ്ട്രേറലീവയ് ഡനിപ്പെസ്ഥാരടയ്സമന്റെയ്
എ.എസയ്.  സകേസ്ഥാടുത്തെസ്ഥാല  മതനിയസ്ഥാകുയ.  എ.എസയ്.  സകേസ്ഥാടുത്തെതനിനുകശേഷയ  ഫയല
വനകേഴനിഞസ്ഥാല  ഫനിനസ്ഥാന്സയ്  വകുപ്പെയ്  ആസകേ  കനസ്ഥാക്കുന്നതയ്,  ഇതനിനയ്  പണമുകണസ്ഥാസയനയ
അഞ കകേസ്ഥാടനി രൂപയുസട ലനിമനിറനില നനിലക്കുനകണസ്ഥാ എനമസ്ഥാണയ്.  കേസ്ഥാരണയ,  പല
വകുപ്പുകേളസ്ഥാണയ് അനുമതനി നലകുന്നതയ്.  ധനകേസ്ഥാരജ്യ വകുപ്പെനിനുമസ്ഥാത്രകമ അഞയ് കകേസ്ഥാടനി
രൂപയുസട ലനിമനിറനില നനിലക്കുനകണസ്ഥാ എന്നയ് കനസ്ഥാക്കസ്ഥാന് പറ്റുകേയുള.  അതല്ലസ്ഥാസത
മറയ്  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  ധനകേസ്ഥാരജ്യ  വകുപ്പെയ്  കനസ്ഥാക്കുന്നതല്ല.  ഇതയ്  വജ്യകമസ്ഥാക്കനിസക്കസ്ഥാണ്ടുള്ള
ഉത്തെരവയ്  ഇറങ്ങുനണയ്.  ഇതുസകേസ്ഥാസണസ്ഥാനയ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  സമച്ചസപ്പെടുന്നനിസല്ലങനില
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  സമമര  പറഞ  കേസ്ഥാരജ്യവയ  ആകലസ്ഥാചനിക്കസ്ഥായ.  സമമര  ഉന്നയനിച്ച  സസഹമസ്ഥാസ്റ്റേയ്
സസലറനിസന്റെ പ്രശയ ഞസ്ഥാന് അയഗലീകേരനിക്കുന. പല സമമരമസ്ഥാരുയ ആവശേജ്യസപ്പെടതനിസന്റെ
അടനിസസ്ഥാനത്തെനില കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസയ ഒഴനിവസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥായനി, ഇഇൗ വരഷവയകൂടനി  സസഹമസ്ഥാസ്റ്റേയ്
സസലറനിസന്റെ കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില മുന്കേസ്ഥാലസത്തെന്നകപസ്ഥാസല  കപസ്ഥാകേസ്ഥായ; അടുത്തെ വരഷയ മുതല
സടണര  നടപടനികയസ്ഥാ,  അസല്ലങനില  സകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഏജന്സനി  മുകഖനകയസ്ഥാ
സകേസ്ഥാടുകക്കണനിവരുയ.
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(6) കേരഷകേ സപന്ഷന്

ശലീ  .    കമസ്ഥാന്സയ്  കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  സയസസ്ഥാനത്തെയ്  കേരഷകേ  സപന്ഷന്
വനിതരണയ  സചയ്യുന്നതനില  വന്നനിരനിക്കുന്ന  കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസയ  പരനിഹരനിക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്
ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂസട  ആവശേജ്യസപ്പെടുന്നതയ്.   മുന് ധനകേസ്ഥാരജ്യ വകുപ്പുമനനി ശലീ. സകേ. എയ.
മസ്ഥാണനി  ബഡ്ജറനിലൂസട  കേരഷകേ  സപന്ഷന്  പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച്ചതനിസനത്തുടരന്നയ്  കൃഷനി
ഭവനുകേളനിലൂസട  കേരഷകേരുസട  അകപക്ഷ വസ്ഥാങ്ങനി  പരനികശേസ്ഥാധന  നടത്തെനി  സരക്കസ്ഥാര
ഒഇൗകദജ്യസ്ഥാഗനികേമസ്ഥായനി അയഗലീകേരനിച്ച ലനിസ്റ്റേയ് പ്രകേസ്ഥാരമസ്ഥാണയ് കേരഷകേ സപന്ഷന് നടപ്പെസ്ഥാക്കനി
വരുന്നതയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  കേരഷകേ സപന്ഷനയ് അരഹതസപ്പെട ആളുകേസള  പരമസ്ഥാവധനി
ലനിസ്റ്റേനില നനിനയ ഒഴനിവസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള ശമയ ആരയഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ
മനനി  അക്കസ്ഥാരജ്യയ  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണസമന്നയ്  അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ലനിസ്റ്റേനില
വന്നനിരനിക്കുന്ന ആളുകേള് അനരഹരസ്ഥാസണന്ന സതറസ്ഥായ ധസ്ഥാരണയുണസ്ഥാക്കനി കൃഷനിക്കസ്ഥാസര
ഒഴനിവസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള  ശമയ  നടക്കുന്നതയ്  നനിരഭസ്ഥാഗജ്യകേരമസ്ഥാണയ്.  ആസരങനിലയ  അവനിഹനിതമസ്ഥാകയസ്ഥാ,
അനജ്യസ്ഥായമസ്ഥാകയസ്ഥാ  വന്നനിടസണങനില  അവസര  ഒഴനിവസ്ഥാക്കുന്നതനില  ആരക്കുയ  വനികരസ്ഥാധമനില്ല.
പകക്ഷ കബസ്ഥാധപൂരവ്വമസ്ഥായ ശമയ  നടക്കുന്നതസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്  മനസനിലസ്ഥാകുന്നതയ്.  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരുസട
സപന്ഷന് സമ്പ്രദസ്ഥായത്തെനില എ.പനി.എല./ബനി.പനി.എല. എന്നതയ് ബസ്ഥാധകേമസല്ലനയ
നനിയമസ്ഥാനുസൃതയ  കേനിടസ്ഥാനുള്ളതയ്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര  സപന്ഷന്  പറ്റുകമസ്ഥാള്  കേനിടനസണനമസ്ഥാണയ്
കൃഷനിക്കസ്ഥാരതസന്ന  അവരുസട  കയസ്ഥാഗങ്ങള്  കൂടുകമസ്ഥാള്  പറയുന്നതയ്.  ഇവനിസട  പസ്ഥാവസപ്പെട
കേരഷകേനയ്  1,000  രൂപ  സപന്ഷന് കേനിടന്ന കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില,  60  വയസ്സുവസര  കൃഷനി
സചയനിടള്ള കേരഷകേനസ്ഥാസണങനില കൃഷനി  ഭവനുയ  ബനസപ്പെട ഉകദജ്യസ്ഥാഗസനുയ  അയഗലീകേരനിച്ചയ്
തന്നനിരനിക്കുന്ന ലനിസ്റ്റേയ് പ്രകേസ്ഥാരയ അവരക്കയ് നനിയമസ്ഥാനുസൃതയ അരഹതസപ്പെട സപന്ഷന്
സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  സസ്ഥാഹചരജ്യയ  സരക്കസ്ഥാര  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എനള്ളതയ്
ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  13  മസ്ഥാസമസ്ഥായനി  കേരഷകേ  സപന്ഷന്
മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. കകേസ്ഥാടയയ ജനില്ലയനില ഞസ്ഥാന് പ്രതനിനനിധസ്ഥാനയ സചയ്യുന്ന കമഖലയനിലടക്കയ
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചനിടസ്ഥാണയ്  പറയുന്നതയ്.  ഇസതസ്ഥാരു  വസ്തുതയസ്ഥാണയ്.  കേഴനിഞ
ഓണത്തെനിനു മുന്കപ എല്ലസ്ഥാവരക്കുയ സപന്ഷന് കേനിടസമന്നയ്  സരക്കസ്ഥാര പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച,
മനിക്കവസ്ഥാറുയ എല്ലസ്ഥാവരക്കുയ കേനിടനിയനിടമുണയ്. പകക്ഷ കേരഷകേരക്കയ് മസ്ഥാത്രയ കേനിടനിയനിസല്ലന്ന
പ്രശമുണയ്. കേരഷകേകരസ്ഥാടയ് വനികവചനപരമസ്ഥായ നനിലപസ്ഥാടയ് സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതയ്  നനിരഭസ്ഥാഗജ്യകേരമസ്ഥാണയ്.
ഈ  പ്രശയ  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  സരക്കസ്ഥാര  മുന്ഗണന  സകേസ്ഥാടുക്കണയ.  13  മസ്ഥാസസത്തെ
കുടനിശനികേ  തലീരക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുന്ന സസ്ഥാഹചരജ്യമുണസ്ഥാകേണയ. ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ ധനകേസ്ഥാരജ്യ
വകുപ്പുമനനിസയ ഇഇൗ അവസരത്തെനില പ്രകതജ്യകേയ അഭനിനന്ദനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്,  എയ.എല.എ- മസ്ഥാരുസട
വലനിസയസ്ഥാരു  പ്രശത്തെനിനുള്ള  പരനിഹസ്ഥാരമസ്ഥാണയ്  അങ്ങയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ശലീ.  എന്.  ഷയസുദ്ദേലീസന്റെ
സബ്മനിഷസന്റെ  മറുപടനിയനില  പറഞതയ്.  ഏകേകദശേയ  മുന്നൂറുയ  നസ്ഥാനൂറുയ  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയുസണങനില  മസ്ഥാത്രകമ  13  മസ്ഥാസസത്തെ  കുടനിശനികേ  സകേസ്ഥാടുത്തുതലീരക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയൂ
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എന്നസ്ഥാണയ്  മനസനിലസ്ഥാക്കുന്നതയ്.  ധനകേസ്ഥാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  കൂടനി  ഇഇൗ  വനിഷയത്തെനില
ഇടസപടയ്  സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്ന  പരമസ്ഥാവധനി  തുകേ  സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള്ള   നടപടനിയുണസ്ഥാകേണയ.
അകങ്ങയ്ക്കയ് അങ്ങസനസയസ്ഥാരു മനസ്സുസണനള്ളതനില യസ്ഥാസതസ്ഥാരു സയശേയവമനില്ല. അതനിനയ് അങ്ങയ്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണസമന്നയ് അഭജ്യരത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. കുറച്ചയ് തുകേകൂടനി കേനിടനിയസ്ഥാകല സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയൂ എന്നസ്ഥാണയ് മനസനിലസ്ഥാകുന്നതയ്.  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ ധനകേസ്ഥാരജ്യ വകുപ്പുമനനിയുസട
സഹസ്ഥായയ ഇഇൗ കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില ഉണസ്ഥാകേണസമന്നയ് അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.  കൃഷനി വകുപ്പുമനനി
വളസര ആതസ്ഥാരത്ഥതകയസ്ഥാസട എത്രയുയ സപസടന്നയ് കുടനിശനികേ തലീരക്കുസമന്നയ് കേഴനിഞ
സഭയനിലയ  പറഞതസ്ഥാണയ്.  പകക്ഷ  ഇതുവസര  സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  പറനിയനിടനില്ല.   ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി മുന്കേസയ്യടുത്തെയ് കുടനിശനികേ തലീരത്തെയ് കേരഷകേ സപന്ഷന് എത്രയുയ
സപസടന്നയ് വനിതരണയ സചയ്യണസമന്നയ്  ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂസട അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില കുമസ്ഥാര  ):  സര,  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട
കമസ്ഥാന്സയ്  കജസ്ഥാസഫയ്  പറഞതുകപസ്ഥാസല കേഴനിഞ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേസ്ഥാലത്തെയ്  പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച്ചതല്ല
കേരഷകേസത്തെസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി  സപന്ഷന്;  കേഴനിഞ  എല.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേസ്ഥാലത്തെയ്
കേസ്ഥാരഷനികകേസ്ഥാലപ്പെസ്ഥാദനയ  സമച്ചസപ്പെടുത്തുന്നതനിനുയ  കേരഷകേ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമസ്ഥാണയ്
കേനിസസ്ഥാന്  അഭനിമസ്ഥാന്  പദ്ധതനിയനിലള്സപ്പെടുത്തെനി  കേരഷകേസത്തെസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി  സപന്ഷന്
ആരയഭനിച്ചതയ്.  അങ്ങയ് പറഞ പല കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളുയ വസ്തുതസ്ഥാപരമസ്ഥായനി ശേരനിയസ്ഥാണയ്.  ഇഇൗ
സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരകമലക്കുകമസ്ഥാള്  2015 മസ്ഥാരച്ചയ്  മുതല  14  മസ്ഥാസസത്തെ  കേരഷകേ
സപന്ഷനടക്കയ  191  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  കുടനിശനികേയുണസ്ഥായനിരുന.  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര
അധനികേസ്ഥാരകമറകശേഷയ  കേരഷകേ സപന്ഷന് കുടനിശനികേ  ഇനത്തെനില  151.41  കകേസ്ഥാടനി
രൂപ  നലകുകേയുണസ്ഥായനി.  ബസ്ഥാക്കനിയുള്ള  കേരഷകേ  സപന്ഷന്  കുടനിശനികേ  തലീരത്തെയ്
നലകുന്നതനിനസ്ഥായനി  2017 -18  വരഷത്തെനില  ആസകേ  അനുവദനിച്ച  ബഡ്ജറയ്  വനിഹനിതമസ്ഥായ
124.872 കകേസ്ഥാടനി രൂപയനില നനിന്നയ് 2017 ഏപ്രനില മസ്ഥാസയ 10-ാം തലീയതനി 103.7916
കകേസ്ഥാടനി രൂപ വനിവനിധ ജനില്ലകേള്ക്കയ്  ഇതനിനകേയ നലകേനിക്കഴനിഞ.  ഇഇൗ തുകേ എല്ലസ്ഥാ
ജനില്ലകേളനിലയ  ഇകപ്പെസ്ഥാള് വനിതരണയ സചയ്തുവരനികേയസ്ഥാണയ്.  കുടനിശനികേ  സകേസ്ഥാടുത്തെനിസല്ലന്നയ്
പറയുന്നതയ്  ശേരനിയല്ല.  പുതുക്കനിയ  മസ്ഥാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചയ്  ആധസ്ഥാര  കേസ്ഥാരഡുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെടുത്തെനി  അനരഹസര  ഒഴനിവസ്ഥാക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്   പരനികശേസ്ഥാധനിച
വരനികേയസ്ഥാണയ്. കനരകത്തെ അനുവദനിച്ച സപന്ഷസന്റെ കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില യസ്ഥാസതസ്ഥാരു മസ്ഥാനദണ്ഡ
വമുണസ്ഥായനിരുന്നനില്ല. അന്നയ്  പ്രകതജ്യകേനിസച്ചസ്ഥാരു  വജ്യവസയുസട  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില്ല
സപന്ഷന്  നലകേനിയനിരുന്നതയ്,  60  വയസയ്,  അഞയ്  ഏക്കര  ഭൂമനി  എന്ന  പരനിധനി
മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ് കേണക്കസ്ഥാക്കനിയതയ്. അങ്ങസന അനരഹരസ്ഥായ നനിരവധനിയസ്ഥാളുകേള് ഇതനിലള്
സപ്പെടനിടസണന്നതനിനസ്ഥാലസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  പരനികശേസ്ഥാധന  നടത്തെനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
അതനിസന്റെ  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില  ആധസ്ഥാര  കേസ്ഥാരഡുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടുത്തെനി  വനിവരങ്ങള്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  ബദല  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  ഏരസപ്പെടുത്തുന്നതസ്ഥാണയ്.  ഇഇൗ
സരക്കസ്ഥാര അധനികേസ്ഥാരത്തെനിലവന്ന കശേഷയ 2016  ജൂണ് 1 മുതല കേരഷകേ സപന്ഷന്
പ്രതനിമസ്ഥാസയ  1,000  രൂപയസ്ഥായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിടണയ്.  2017-18  വരഷസത്തെ  ബജറയ്
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പ്രസയഗത്തെനില  കേരഷകേ  സപന്ഷന്  1100  രൂപയസ്ഥായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചസകേസ്ഥാണ്ടുള്ള
പ്രഖജ്യസ്ഥാപനമുണസ്ഥായനിടണയ്. കേസ്ഥാരഷനികകേസ്ഥാല്പസ്ഥാദനയ സമച്ചസപ്പെടുത്തുന്നകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ കേരഷകേ
സുരക്ഷയുയ  മനികേച്ച  വരുമസ്ഥാനവയ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  കേഴനിഞ  എല.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കസ്ഥാര  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിയ  കേനിസസ്ഥാന്  അഭനിമസ്ഥാന്  പദ്ധതനിയനില  12320  കേരഷകേര
ഗുണകഭസ്ഥാകസ്ഥാക്കളസ്ഥായനിരുസന്നങനില  2016-17  കേസ്ഥാലയളവനില  ഗുണകഭസ്ഥാകസ്ഥാക്കളുസട
എണ്ണയ  356663  ആയനി  വരദ്ധനിച.  എന്നസ്ഥാല  ഇഇൗ  ഗുണകഭസ്ഥാക്തൃ  പടനികേയനില
അനരഹരസ്ഥായ നനിരവധനിയസ്ഥാളുകേള് ഇടയ കനടനിയനിടസണന്ന ആകരസ്ഥാപണസത്തെത്തുടരന്നയ്
അനരഹസര  പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ  ഒഴനിവസ്ഥാക്കനിസക്കസ്ഥാണയ്,  പുതുക്കനിയ  മസ്ഥാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചയ്
തനികേചയ സയശുദ്ധമസ്ഥായ പടനികേ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി,  അരഹരസ്ഥായവരക്കയ്  മസ്ഥാത്രയ  സപന്ഷന്
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയസ്ഥാണയ് സരക്കസ്ഥാര ഇകപ്പെസ്ഥാള് സഡ്വലീകേരനിചവരുന്നതയ്.  ആധസ്ഥാര
കേസ്ഥാരഡുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്  അനുവദനിച്ച  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില   ഏസതങനിലയ
അരഹരസ്ഥായ  ആളുകേള്  അതനിനയ്  സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാസത  മസ്ഥാനദണ്ഡപ്രകേസ്ഥാരയ  പുറത്തു
നനിലക്കുനസണങനില  അവസരക്കൂടനി  ഇതനിനകേത്തെയ്  ഉള്സപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്  പ്രകതജ്യകേ
അദസ്ഥാലത്തെയ്  സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്.  കുടനിശനികേയനില്ലസ്ഥാസത  കേരഷകേ  സപന്ഷന്
നലകുന്നതനിനയ്  301  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  കൂടുതലസ്ഥായനി  ആവശേജ്യമുണയ്.  നടപ്പുസസ്ഥാമത്തെനികേ
വരഷസത്തെ ബഡ്ജറയ് വനിഹനിതയ പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ വനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കസപ്പെടകേഴനിഞ സസ്ഥാഹചരജ്യത്തെനില
അധനികേമസ്ഥായനി വരുന്ന തുകേയ്ക്കയ് അഡലീഷണല ഓതസസറകസഷന് സപ്രസ്ഥാകപ്പെസ്ഥാസല വഴനി
ധനകേസ്ഥാരജ്യ  വകുപ്പെനിനയ്  ഉടന്തസന്ന  സമരപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്  ഡയറകര  നനിരകദ്ദേശേയ
നലകേനിയനിടണയ്.  ഇതയ് അനുവദനിച്ചയ് കേനിടന്ന മുറയ്ക്കയ്  ബസ്ഥാക്കനി തുകേ കൂടനി  വനിതരണയ
സചയ്യുന്നതസ്ഥാണയ്.

ശലീ  .    കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  കുടനിശനികേ സകേസ്ഥാടുക്കണസമങനില 300 കകേസ്ഥാടനി
രൂപ  കവണയ.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  ധനകേസ്ഥാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇതുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ്
എസന്തങനിലയ പറയണയ.   (...ബഹളയ... )

ധനകേസ്ഥാരജ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡസ്ഥാ  .    ടനി  .   എയ  .   കതസ്ഥാമസയ് സഎസകേയ്): സര,
കകേരളത്തെനില ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ കക്ഷമനനിധനികേളുണയ്. എന്നസ്ഥാല കേരഷകേ കക്ഷമനനിധനി  കബസ്ഥാരഡനിനയ് ഒരു
സലീമനില്ല  എനള്ളതസ്ഥാണനിതനിസന്റെ  പ്രശയ.  ആരസക്കസ്ഥാസക്ക  അരഹതയുണയ്,  എവനിസട
നനിന്നസ്ഥാണയ്  ഫണയ്  എന്നതനിസനസ്ഥാനയ  വജ്യകതയനില്ലസ്ഥാത്തെതുസകേസ്ഥാണയ്  പനിന്നലീടയ്  ഗഇൗരവമസ്ഥായ
ചരച്ചയ്ക്കയ് വനിഷയലീഭവനികക്കണതസ്ഥാണനിതയ്.  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ എയകപസ്ഥായറുസട ഒരു വനിഹനിതയ
പറനില്ല.  കബസനികേയ്  ടസ്ഥാകനിസന്റെ  നനിശനിത  ശേതമസ്ഥാനയ  ഇതനികലയ്ക്കയ്  വയ്ക്കണയ.  കൂടസ്ഥാസത
കേരഷകേസത്തെസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുസട  കേസ്ഥാരജ്യത്തെനിലയ  ഭൂവടമകേളുസട  വനിഹനിതമനില്ലസ്ഥാത്തെതനിസന്റെ
പ്രശങ്ങള്  ഏസറയസ്ഥാണയ്.  ഇക്കസ്ഥാരജ്യങ്ങളനിസലല്ലസ്ഥായ  സമവസ്ഥായ  ചരച്ചയുസട  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില
പരനിഹസ്ഥാരയ  കേസ്ഥാണസ്ഥായ.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ഇതനിനസ്ഥായനി  ഒരു  സലീയ  സകേസ്ഥാണ്ടുവന്നസ്ഥാല  ഇഇൗ
പ്രശങ്ങള്ക്കയ് ശേസ്ഥാശേഡ്വത പരനിഹസ്ഥാരമസ്ഥാകുയ. അകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ കുടനിശനികേ തലീരക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുയ സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്.   ഇകപ്പെസ്ഥാള് പണത്തെനിനയ്   കുറച്ചയ്  പ്രയസ്ഥാസമുണയ്.
അതയ് മസ്ഥാറനിയകശേഷയ ആവശേജ്യമസ്ഥായ നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥായ.
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(7) ഫട്രബല കകേസ്ഥാളനനി കറസ്ഥാഡയ് നനിരമ്മസ്ഥാണയ

ശലീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര,  പനികന്നസ്ഥാക്കയ  നനിലക്കുന്ന  പടനികേവരഗ്ഗ
സകങതങ്ങളുസട  സമഗവനികേസനയ  ലക്ഷജ്യമനിടസകേസ്ഥാണയ് 2014-15  സസ്ഥാമത്തെനികേ  വരഷത്തെനില
അഡലീഷണല  സസട്രബല  സബയ്  പസ്ഥാനനില  ഉള്സപ്പെടുത്തെനി  അതനിരപ്പെനിള്ളനി  പഞസ്ഥായത്തെനിസല
പത്തെടനിപ്പെസ്ഥാലയ-അടനിച്ചനിലസതസ്ഥാടനി സസട്രബല കകേസ്ഥാളനനി കറസ്ഥാഡയ് നനിരമ്മസ്ഥാണത്തെനിനസ്ഥായനി
നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കുകേയുയ തുകേ അനുവദനിക്കുകേയുമുണസ്ഥായനി.  1450  ലക്ഷയ രൂപയുസട
ഭരണസ്ഥാനുമതനി  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തെനിക്കസ്ഥായനി  ലഭനിച്ചനിരുന്നതസ്ഥാണയ്.  20-10-2015-സല  സടകനിക്കല
സസ്ഥായഗ്ഷന്  കേമ്മനിറനിയുസട  നനിരകദ്ദേശേത്തെനിസന്റെ  അടനിസസ്ഥാനത്തെനിലയ  ഫനിനസ്ഥാന്സയ്
വകുപ്പെനിസന്റെ കനിയറന്സനിസന്റെ അടനിസസ്ഥാനത്തെനിലയ 3.055 കേനികലസ്ഥാമലീററസ്ഥായനി കറസ്ഥാഡനിസന്റെ
നലീളയ  നനിജസപ്പെടുത്തെനി  സസ്ഥാകങതനികേസ്ഥാനുമതനി  നലകുകേയുണസ്ഥായനി.  അനുമതനി  ലഭനിച്ചയ്
വരഷങ്ങള്  പനിന്നനിടനിടയ  നസ്ഥാളനിതുവസര  പ്രസസ്തുത  കറസ്ഥാഡനിസന്റെ  നനിരമ്മസ്ഥാണയ  ആരയഭനിച്ചനിടനില്ല.
സനി.ടനി.ഇ.-യുസട  നനിരകദ്ദേശേങ്ങള്ക്കനുസരനിച്ചയ്  എസ്റ്റേനികമറയ്  പുതുക്കനി  സമരപ്പെനിക്കണസമന്നയ്
ഇകപ്പെസ്ഥാള് ആവശേജ്യസപ്പെടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അടനിച്ചനിലസതസ്ഥാടനി കകേസ്ഥാളനനിയനിസല നൂകറസ്ഥാളയ
ആദനിവസ്ഥാസനി കുടുയബങ്ങള്ക്കയ് സഞസ്ഥാരകയസ്ഥാഗജ്യമസ്ഥായ വഴനികേളനില്ല. ഇവരക്കയ് ആശുപത്രനി
യനികലയ്കക്കസ്ഥാ  മറസ്ഥാവശേജ്യങ്ങള്കക്കസ്ഥാ,  85  കേനികലസ്ഥാമലീറര  ദൂസരയുള്ള  ചസ്ഥാലക്കുടനിയനി
സലത്തെണസമങനില  മലകേയറനി  4  കേനികലസ്ഥാമലീറര  ദൂരയ  വനസ്ഥാന്തരഭസ്ഥാഗത്തുകൂടനി  നടന്നയ്
പനി.ഡബഗ്യു.ഡനി.  കറസ്ഥാഡനിസലത്തെണയ.  ഇവരുസട ഗതസ്ഥാഗതത്തെനിനുയ സസദനയദനിന ജലീവനിതത്തെനിനുയ
ഏസറ സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥാകുന്ന പത്തെടനിപ്പെസ്ഥാലയ മുതല അടനിച്ചനിലസതസ്ഥാടനി വസരയുള്ള കറസ്ഥാഡയ്
അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  നനിരമ്മനിക്കണയ.  ആദനിവസ്ഥാസനി  കമഖലയനിസല  ജനങ്ങളുസട  കക്ഷമത്തെനിനയ്
പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനജ്യയ  നലനിസക്കസ്ഥാണയ്  ഫണയ്  വനിഹനിതയ  സസകേമസ്ഥാറുകേയുയ  ഭരണ-സസ്ഥാകങതനികേസ്ഥാനുമതനികേള്
ലഭനിക്കുകേയുയ സചയ ഒരു പദ്ധതനി ആരയഭനിക്കുന്നതനിനയ് സസ്ഥാകങതനികേ തടസവസ്ഥാദങ്ങള്
നനിരത്തെനി  രണ്ടുവരഷത്തെനിലധനികേമസ്ഥായനി  നലീടനിസക്കസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നതയ്  അയഗലീകേരനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയനില്ല. അതുസകേസ്ഥാണയ് പത്തെടനിപ്പെസ്ഥാലയ മുതല അടനിച്ചനിലസതസ്ഥാടനി കകേസ്ഥാളനനി വസരയുള്ള
കറസ്ഥാഡനിസന്റെ നനിരമ്മസ്ഥാണയ ഉടന് ആരയഭനിക്കുന്നതനിനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ അടനിയന്തര നടപടനി
സഡ്വലീകേരനിക്കണസമന്നയ് അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.  കൂടസ്ഥാസത വനയ, സസട്രബല, സപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമത്തെയ്
തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമസ്ഥായനി കനരനിടയ് ബനസപ്പെട കപ്രസ്ഥാജകസ്ഥായതനിനസ്ഥാല പ്രസ്തുത
കറസ്ഥാഡനിസന്റെ  സുഗമമസ്ഥായ  നനിരമ്മസ്ഥാണത്തെനിനയ്  ഒരു  സലയ്സണ്  ഓഫലീസസറ  ചുമതല
സപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കണയ.

സപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    ജനി  .    സുധസ്ഥാകേരന്):  സര,
വളസരയധനികേയ  സങലീരണ്ണതകയസ്ഥാടുകൂടനിയസ്ഥാണയ്  അന്നസത്തെ  സരക്കസ്ഥാര  ഇതയ്  സയബനനിച്ചയ്
തലീരുമസ്ഥാനസമടുത്തെതയ്.  അതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  പ്രശങ്ങസളസ്ഥാസക്കയുണസ്ഥായതയ്.  പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ
ഗനിരനിവരഗ്ഗ കമഖലയസ്ഥായ ഇഇൗ പ്രകദശേത്തെയ് കറസ്ഥാഡയ്  നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലള്ള
സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുസട  പ്രകതജ്യകേത  കേണക്കനിസലടുക്കസ്ഥാസത  നനിരുത്തെരവസ്ഥാദപരമസ്ഥായനി,
മസ്ഥാറനിമസ്ഥാറനിസയടുത്തെ  തലീരുമസ്ഥാനങ്ങളസ്ഥാണയ്  ഈ  സനിതനിവനികശേഷമുണസ്ഥാക്കനിയതയ്.  ഉഇൗരസ്ഥാളുങല
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സസസ്ഥാസസസറനിക്കയ്  സടന്ഡര സകേസ്ഥാടുത്തെകശേഷയ അവര സകേസ്ഥാടുത്തെ റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്   തള്ളനിക്കളഞ.
കറസ്ഥാഡയ്  നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  പണത്തെനിന്റെ  മൂന്നനില  രണയ്  ഭസ്ഥാഗയ  മസ്ഥാത്രയ
അനുവദനിച്ചയ് അതനിലനനിനയ  മൂന്നനിസലസ്ഥാരു ഭസ്ഥാഗയ   കേടയ് സചയതനിനസ്ഥാല  അവര പണനി
ഉകപക്ഷനിച.  അധനികേസ്ഥാര  പരനിധനിയനില്ലസ്ഥാത്തെ  സലത്തെയ്  കറസ്ഥാഡയ്  പണനിയസ്ഥാനസ്ഥായനി  പനി.
ഡബഗ്യു.ഡനി.-സയ ഏലപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണുണസ്ഥായതയ്. അവരുസട കേലീഴനിലള്ള കറസ്ഥാഡല്ലസ്ഥായനിരുസന്നങനിലയ
അന്നസത്തെ  നനിരബനയ  സകേസ്ഥാണയ്  അവരക്കതയ്  ഏസറടുകക്കണനിവന.  ഇകപ്പെസ്ഥാഴള്ള
പ്രശയ, 14.5 കകേസ്ഥാടനി രൂപയുസട ഭരണസ്ഥാനുമതനി  മൂന്നയ് വരഷയ മുമയ് സകേസ്ഥാടുസത്തെങനിലയ
രണയ്  വരഷയ  മുമയ്  സസ്ഥാകങതനികേസ്ഥാനുമതനി  സകേസ്ഥാടുക്കുന്നതയ്  8.75  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയ്ക്കസ്ഥാണയ്.
എന്നനിടയ് അതയ് ഊരസ്ഥാളുങല സസസ്ഥാസസസറനിസയ  ഏലപ്പെനിച. അവര എസ്റ്റേനികമറയ് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി 11.5
കകേസ്ഥാടനി രൂപയ്ക്കയ് സചയ്യസ്ഥാസമന്നയ് പറസഞങനിലയ  പണയ സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാത്തെതനിനസ്ഥാല  അവര
പണനി  ഉകപക്ഷനിച.  മസ്ഥാത്രമല്ല,  6  കേനികലസ്ഥാമലീറര  വനയ  വകുപ്പെനിസന്റെ  കേലീഴനിലസ്ഥാണയ്.
അവരുസട അനുവസ്ഥാദമനില്ലസ്ഥാസത അവനിസട കറസ്ഥാഡയ് പണനിയസ്ഥാന് കേഴനിയനിസല്ലന്നയ് അന്നസത്തെ
അധനികേസ്ഥാരനികേള്  മനസലസ്ഥാക്കകണ?  അവര  3  കേനികലസ്ഥാമലീറര  പണനിയസ്ഥാന്  സമ്മതനിച്ചനിടണയ്.
അതനിസന്റെ എസ്റ്റേനികമറയ്   പനി.ഡബഗ്യു.ഡനി-ക്കയ് സകേസ്ഥാടുത്തെകപ്പെസ്ഥാള് അതുയ തള്ളനിക്കളഞ.
ഇകപ്പെസ്ഥാള് വനയ വകുപ്പെനിസന്റെ അനുവസ്ഥാദമനില്ലസ്ഥാസത  6  കേനികലസ്ഥാമലീറര  കറസ്ഥാഡയ്  നനിരമ്മനിക്കണസമന്ന
ആവശേജ്യയ  എളുപ്പെയ നടത്തെസ്ഥാന് കേഴനിയുന്നതല്ല.  സസ്ഥാകങതനികേ വശേങ്ങള് കനസ്ഥാക്കസ്ഥാസത,
കറസ്ഥാഡയ്  നനിരമ്മനിക്കസ്ഥാന്  വന്ന  ഏജന്സനിക്കയ്  പണയ  സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാസത,  കറസ്ഥാഡയ്  നനിരമ്മനിക്കസ്ഥാന്
അധനികേസ്ഥാരമനില്ലസ്ഥാത്തെ  പനി.ഡബഗ്യു.ഡനി.-സയ  അടനികച്ചലപ്പെനിച്ചയ്,  അവര  സകേസ്ഥാടുത്തെ  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ
തള്ളനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട എയ.എല.എ. പറഞതുകപസ്ഥാസല  അവനിസട
കറസ്ഥാഡയ്  ആവശേജ്യമസ്ഥാണയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  സരക്കസ്ഥാര  പനി.ഡബഗ്യു.ഡനി.-സയ  ഏലപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്,
അവര സചകയ്യണ കജസ്ഥാലനിയല്ല,  ഏലപ്പെനിച്ച സനിതനിക്കയ് കറസ്ഥാഡയ് പണനി സചയ്യുയ.  അതയ്
മസ്ഥാറ്റുന്നനില്ല.  ഇകപ്പെസ്ഥാള് നമ്മള് ചലീഫയ് സടകനിക്കല എകസ്ഥാമനിനറുസട നനിരകദ്ദേശേയ ആരസ്ഥായുകേയസ്ഥാണയ്.
എസ്റ്റേനികമറയ്  പുതുക്കനി  നലകേണസമന്നയ്  നനിരത്തുകേളുയ  പസ്ഥാലങ്ങളുയ  ചലീഫയ്  എന്ജനിനലീയരക്കയ്
സരക്കസ്ഥാര വലീണ്ടുയ നനിരകദ്ദേശേയ നലകേനിയനിടണയ്. പുതുക്കനിയ എസ്റ്റേനികമറയ് തസ്ഥാമസനിയസ്ഥാസത
സമരപ്പെനികക്കണതസ്ഥാണയ്.  നനിരമ്മസ്ഥാണത്തെനിനസ്ഥായനി  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  എയ.എല.എ.  ആവശേജ്യസപ്പെട
പ്രകേസ്ഥാരയ  പടനികേജസ്ഥാതനി-പടനികേവരഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പെനിസല ഒരുന്നത ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസന
സലയ്സണ്  ഓഫലീസറസ്ഥായനി  ചുമതലസപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്  ബനസപ്പെട  വകുപ്പെനികനസ്ഥാടുയ
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മനനി  എ. സകേ. ബസ്ഥാലകനസ്ഥാടുയ അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.

(8) അവശേജ്യസസ്ഥാധനങ്ങളുസട വനിലക്കയറയ

ശലീ  .    പനി  .    സനി  .    കജസ്ഥാരജയ്:  സര,  അരനി,  മറയ്  ഭക്ഷജ്യധസ്ഥാനജ്യങ്ങള്,  പച്ചക്കറനി
എന്നനിവയുസട  വനിലക്കയറയ  സയബനനിച്ചസ്ഥാണയ്  എസന്റെ സബ്മനിഷന്.  എനനിക്കയ്  ഇഇൗ
വനിഷയത്തെനിലമസ്ഥാത്രയ ഒതുങ്ങനി പ്രസയഗനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയനില്ല.  കേസ്ഥാരണയ,  ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാര
അധനികേസ്ഥാരത്തെനില വരുകമസ്ഥാള് അരനിവനില 34 രൂപയസ്ഥായനിരുന. അതയ്  46 രൂപവസര
വരദ്ധനിച.  നനിയമസഭസ്ഥാ  സകമ്മളനയ  ആരയഭനിക്കസ്ഥാന്  കപസ്ഥാകുനസവന്നറനിഞകപ്പെസ്ഥാള്
അരനി വനില  33  രൂപയസ്ഥായനി കുറഞ.  അതനിസന്റെ മറനിമസ്ഥായയ എന്തസ്ഥാസണനള്ളതറനിയണയ.  ഇഇൗ
രസ്ഥാജജ്യസത്തെ ഇടത്തെടകേസ്ഥാരന്/സകേസ്ഥാള്ളക്കസ്ഥാരന് പസ്ഥാവസപ്പെട മനുഷജ്യസര കേബളനിപ്പെനിക്കുകേയുയ
പനിടനിചപറനിക്കുകേയുമസ്ഥാണയ്  സചയ്യുന്നതയ്.  ഇതുകപസ്ഥാസല  ഏതയ്  സസ്ഥാധനങ്ങളുസട  വനില
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കവണസമങനിലയ  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കസ്ഥായ.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  മനനിസയ  കുറസപ്പെടുത്തുകേയല്ല.
മനനിയുസട നല്ല മനസനിസനയുയ പ്രവരത്തെനസത്തെയുയ ഞസ്ഥാന് അനുകൂലനിക്കുന. ഇകപ്പെസ്ഥാള് അരനി
വനില  32  രൂപവസര  കുറഞനിരനിക്കുനസവന്നസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്  ലഭനിച്ച  വനിവരയ.
എന്തുസകേസ്ഥാണയ് ഇങ്ങസന സയഭവനിചസവനള്ളതറനിയണയ.  അരനി വനില  46  രൂപയസ്ഥായനി
എങ്ങസന വരദ്ധനിച? ഇഇൗ പണയ തടനിസകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായതയ് ആരസ്ഥാണയ്?  കകേരളത്തെനിസല 3
കകേസ്ഥാടനി  34  ലക്ഷകത്തെസ്ഥാളയ ജനങ്ങസള കേബളനിപ്പെനിചസകേസ്ഥാണയ് ഇടത്തെടകേസ്ഥാരക്കയ് പണയ
തടനിസക്കസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാന് അവസരയ സകേസ്ഥാടുക്കുന്നതയ്  ശേരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ?  മുളകേനിസന്റെ വനില 
40  രൂപയസ്ഥായനിരുന.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  50  രൂപയസ്ഥായനി വരദ്ധനിച.  ബലീന്സനിസന്റെ വനില  60
രൂപയസ്ഥായനിരുന്നതയ് 60 ശേതമസ്ഥാനയ വനില വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള് 95 രൂപയസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
ഒരു  കേടയനിലയ  വനിലവനിവരപ്പെടനികേ  പ്രസനിദ്ധലീകേരനിച്ചനിടനില്ല.  എന്തുസകേസ്ഥാണയ്  വനിലവനിവര
പടനികേ പ്രസനിദ്ധലീകേരനിക്കുന്നനില്ല? വനിലവനിവരപ്പെടനികേ പ്രസനിദ്ധലീകേരനിക്കസ്ഥാത്തെ കേടക്കസ്ഥാരസന്റെ
കപരനില ക്രനിമനിനല കകേസസടുക്കണയ.  കേസ്ഥാരറനിനയ്  51  രൂപയസ്ഥായനിരുന്നതയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള്  75
രൂപയസ്ഥായുയ സവണയ്ക്കയ്ക്കയ്  20  രൂപയസ്ഥായനിരുന്നതയ്  30  രൂപയസ്ഥായുയ ബലീറയ്റൂടനിനയ്   35
രൂപയസ്ഥായനിരുന്നതയ്  45  രൂപയസ്ഥായുയ  വരദ്ധനിപ്പെനിച.  അച്ചനിങ്ങസ്ഥാപയര,  വന്പയര
തുടങ്ങനിയവയ്ക്കയ്  50  രൂപയസ്ഥായനിരുന്നതയ്  80  ശേതമസ്ഥാനയ  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  90
രൂപയസ്ഥായനി.  പസ്ഥാവയ്ക്കയ്ക്കയ്  35  രൂപയസ്ഥായനിരുന്നതയ്  55  രൂപയസ്ഥായുയ പടവലത്തെനിനയ്  20
രൂപയസ്ഥായനിരുന്നതയ് 100 ശേതമസ്ഥാനയ വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള് 40 രൂപയുമസ്ഥായനി.   ഞസ്ഥാന്
എല്ലസ്ഥാ സസ്ഥാധനങ്ങളുസടയുയ വനില  പരനികശേസ്ഥാധനിച.  മതജ്യ-മസ്ഥായസത്തെനിസന്റെയുയ വനില വരദ്ധനിപ്പെനിച.
2016-ല കപസ്ഥാത്തെനിറച്ചനിക്കയ്  250 രൂപയസ്ഥായനിരുന്നതയ്  350 രൂപയസ്ഥായുയ  ആടനിറച്ചനിക്കയ്
400 രൂപയസ്ഥായനിരുന്നതയ്  500  രൂപയസ്ഥായുയ വരദ്ധനിപ്പെനിച. ഈ സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാര
കമലക്കുകമസ്ഥാള് കകേസ്ഥാഴനിയുസട വനില  60 രൂപയസ്ഥായനിരുന്നതയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള് 103 രൂപയസ്ഥായനി
വരദ്ധനിപ്പെനിച.  ഇങ്ങസനയസ്ഥായസ്ഥാല  പസ്ഥാവസപ്പെടവരക്കയ്  ഇഇൗ  നസ്ഥാടനില  എങ്ങസന  ജലീവനിക്കസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക്കുയ?  ഫമദ  ഉള്സപ്പെസടയുള്ള  നനികതജ്യസ്ഥാപകയസ്ഥാഗ  സസ്ഥാധനങ്ങളുസട  വനിലയുയ
വരദ്ധനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  വനിലവരദ്ധനവയ്  തടയസ്ഥാനുള്ള  നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ
അരനി വനില വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചയ് കേബളനിപ്പെനിച്ചവരസക്കതനിസര  കകേസസടുക്കസ്ഥാനുള്ള നടപടനിയുയ
സഡ്വലീകേരനിക്കണയ;  കൂടസ്ഥാസത  എല്ലസ്ഥാ  കേടകേളനിലയ,  പ്രകതജ്യകേനിച്ചയ്  പച്ചക്കറനിക്കടകേളനില
നനിരബനമസ്ഥായുയ  വനിലവനിവരപ്പെടനികേ  പ്രദരശേനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  ശേകമസ്ഥായ  നടപടനി
സഡ്വലീകേരനിക്കണസമന്നയ്  ആവശേജ്യസപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്.

(അദ്ധജ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സലീക്കര)

ഭക്ഷജ്യവയ  സനിവനില  സഫപസുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    പനി  .    തനികലസ്ഥാത്തെമന്):
സര,  സയസസ്ഥാനസത്തെ  ജനങ്ങള്ക്കസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  അരനി,  പച്ചക്കറനി,  പലവജ്യഞ്ജനയ  തുടങ്ങനിയ
ഉലപ്പെന്നങ്ങള്  മറയ്  സയസസ്ഥാനങ്ങളനിലനനിന്നയ്  വന്നസ്ഥാലമസ്ഥാത്രകമ  കകേരളത്തെനിനസ്ഥാവശേജ്യത്തെനിനയ്
ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുകേയുളസവന്നയ് എല്ലസ്ഥാവരക്കുമറനിയസ്ഥായ.  മറയ് സയസസ്ഥാനങ്ങളനിലണസ്ഥാകുന്ന
കേസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ  വജ്യതനിയസ്ഥാനയ,  വനിളനസ്ഥാശേയ,  കേയറനിറക്കയ്  കൂലനിയനിലണസ്ഥാകുന്ന  അധനികേസച്ചലവയ്
തുടങ്ങനിയവസയല്ലസ്ഥായ  ഇഇൗ  ഉലപ്പെന്നങ്ങളുസട  വനിലസയ  സസ്ഥാരമസ്ഥായനി  ബസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാറുണയ്.
നമ്മുസട  സയസസ്ഥാനയ  അതനിസന്റെ  സകേടുതനി  എല്ലസ്ഥാ  സന്ദരഭത്തെനിലയ  ഒരുകപസ്ഥാസല
അനുഭവനിക്കസ്ഥാറുണയ്.  ആനസ്ഥാപ്രകദശേനിലനനിനള്ള അരനിയസ്ഥാണയ്  കകേരളത്തെനില  ഏറവയ
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കൂടുതല   ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  അവനിസട  നനിനള്ള  അരനിയുസട  വരവയ്
കുറഞ. 34-35 രൂപ വനിലയുണസ്ഥായനിരുന്ന ജയ അരനിയുസട വനില   46-47 രൂപ വസര
എത്തെനിയ  സന്ദരഭത്തെനില  സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാര  ആനസ്ഥാ  സയസസ്ഥാനസത്തെ
മനില്ലുടമകേളുമസ്ഥായുയ  അരനി  ഉലപ്പെസ്ഥാദകേരുമസ്ഥായുയ  കനരനിടയ്  ബനസപ്പെടയ്  സഫപകകേസ്ഥാ  വഴനി
ഇടനനിലക്കസ്ഥാരനില്ലസ്ഥാസത  ഇ-സടണറനില  പസങടുക്കസ്ഥാന്  കപ്രരനിപ്പെനിച.  അകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ
ആനയ്ക്കയ് പുറത്തുള്ള മറയ് സയസസ്ഥാനങ്ങളനില നനിന്നയ് ജയ അരനിക്കയ് സമസ്ഥാനമസ്ഥായ അരനി
നമ്മുസട  മസ്ഥാരക്കറനില  കൂടുതലസ്ഥായനി  ലഭജ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള  നടപടനികേളുയ  കുടനസ്ഥാടയ്  ഫറസയ്
എന്ന  കപരനില  ഇറക്കനിയനിരുന്ന  അരനി  സഫപകകേസ്ഥാ  സമസ്ഥാത്തെമസ്ഥായനി  സയഭരനിച്ചയ്  33
 രൂപയ്ക്കയ്  സയസസ്ഥാനത്തെയ് വനിതരണയ സചയ്യസ്ഥാനുള്ള നടപടനികേളുയ സഡ്വലീകേരനിചകേഴനിഞ.
പനി.ഡനി.എസയ്.  -ലൂസട  കദശേലീയ  ഭക്ഷജ്യഭദതസ്ഥാ  നനിയമയ  നടപ്പെസ്ഥാക്കനിയ  സന്ദരഭത്തെനില
നമുക്കയ് ലഭനിചസകേസ്ഥാണനിരുന്ന അരനിയുസട അളവയ് കകേന്ദ്രസരക്കസ്ഥാര സവടനിക്കുറച്ച നടപടനി
നമുക്കയ്  വലനിസയസ്ഥാരു  പ്രഹരമസ്ഥാണയ്  സമ്മസ്ഥാനനിച്ചതയ്.  ആ  സന്ദരഭത്തെനില  കകേന്ദ്ര
സരക്കസ്ഥാരുമസ്ഥായുയ  എഫയ്.സനി.സഎ.  അധനികൃതരുമസ്ഥായുയ  ബനസപ്പെടയ്  എഫയ്.സനി.സഎ.
വനിലക്കുന്ന O.M.S.S. (Open Market Sale Scheme) പ്രകേസ്ഥാരയ ഇക്കകണസ്ഥാമനികേയ് കററയ്
പ്രകേസ്ഥാരമുള്ള പുഴക്കലരനിയുയ പച്ചരനിയുയ കകേരളത്തെനിനയ് കൂടുതല ലഭജ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ നടപടനി
സഡ്വലീകേരനിച്ചനിടണയ്.  അങ്ങസന  25  രൂപയ്ക്കയ്  പുഴക്കലരനിയുയ  23  രൂപയ്ക്കയ്  പച്ചരനിയുയ
മസ്ഥാരക്കറനില  ലഭജ്യമസ്ഥാക്കനി.  ഇതനില  സഹകേരണകമഖല  അതനിപ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായ  പങയ്
വഹനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി. ബയഗസ്ഥാളനിലനനിന്നയ്  പ്രകതജ്യകേമസ്ഥായനി അരനി ഇവനിസടസയത്തെനിച്ചയ് 25
രൂപയ്ക്കയ്  വനിപണനയ  സചയ്യസ്ഥാനുള്ള  സഇൗകേരജ്യസമസ്ഥാരുക്കനി.  സഫപകകേസ്ഥാ  സയസസ്ഥാനത്തെനിസന്റെ
മനിക്കവസ്ഥാറുമുള്ള  എല്ലസ്ഥാ  പ്രകദശേങ്ങളനിലയ  വജ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായനി  അരനിക്കടകേള്  ആരയഭനിച
സകേസ്ഥാണയ്  എല്ലസ്ഥായനിനയ  സബ്സനിഡനി  അരനികേളുയ  ഒരുകപസ്ഥാസല  ജനങ്ങള്ക്കയ്
ലഭജ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുയവനിധയ സപസ്ഥാതുമസ്ഥാരക്കറനികനക്കസ്ഥാള് അരനി വനില കുറച്ചയ് വനിതരണയ
സചയ്യസ്ഥാനുള്ള നടപടനി സഡ്വലീകേരനിച്ചതനിസന്റെ  ഫലമസ്ഥായനി   47-48 രൂപയുണസ്ഥായനിരുന്ന ജയ
അരനിയുസട വനില ഇന്നയ്  35-36  രൂപയസ്ഥായനി തസ്ഥാഴ്ന്നുസവനള്ളതസ്ഥാണയ് വസ്തുത.  അനസ്ഥാപ്രകദശേനില
ഇകപ്പെസ്ഥാള്  സകേസ്ഥായയ്  നടക്കുന്ന  സമയമസ്ഥാണയ്.  അരനിയുസട  വനില  ഇനനിയുയ  തസ്ഥാകഴസ്ഥാടയ്
കപസ്ഥാകുസമന്ന കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില യസ്ഥാസതസ്ഥാരു സയശേയവമനില്ല.  സയസസ്ഥാനസത്തെ ജനങ്ങള്ക്കയ്
നജ്യസ്ഥായവനിലയ്ക്കയ്  അരനി  ലഭജ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  എല്ലസ്ഥാ  നടപടനികേളുയ  ഇത്തെരയ
സന്ദരഭത്തെനില  സരക്കസ്ഥാര  സഡ്വലീകേരനിചസവന്നസ്ഥാണയ്  അങ്ങസയ  അറനിയനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.
മസറസ്ഥാന്നയ്, ആനയനിസല അരനി കകേരളത്തെനില സകേസ്ഥാണ്ടുവന്നയ് വനിപണനയ നടത്തുന്നതനിനയ്
ചനില  പ്രകതജ്യകേ  കകേന്ദ്രങ്ങളുണയ്.  അവസയ  സസൂകയ  വലീക്ഷനിക്കസ്ഥാനുയ  അവരുസട
കേള്ളക്കളനികേള്  സപസ്ഥാളനിച്ചടുക്കസ്ഥാനുയ  ആവശേജ്യമസ്ഥായ  നടപടനി  സരക്കസ്ഥാര  സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്.
പലവജ്യഞ്ജനത്തെനിനയ് വനില വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിടനില്ല. എല്ലസ്ഥാ പയരവരഗ്ഗങ്ങള്ക്കുയ  മല്ലനി, മുളകേയ്
ഉള്സപ്പെസടയുള്ള  എല്ലസ്ഥാ  പലവജ്യഞ്ജനങ്ങള്ക്കുയ  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില
വന്നതനിനുകശേഷയ വനില കുറഞനികടയുള.   മുളകേനിസന്റെ  വനില  അങ്ങയ്  സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ്
ശേരനിയല്ല.  മുളകേനിനയ്   അങ്ങയ് പറഞതനികനക്കസ്ഥാള് കൂടുതല വനിലയുണയ്.   എന്നസ്ഥാല
ഇകപ്പെസ്ഥാള് മുളകേനിനയ് വനില കുറഞനിരനിക്കുന്ന സമയമസ്ഥാണയ്.  പയര വരഗ്ഗങ്ങള്ക്കുയ വനില
കുറഞ.  സവളനിസച്ചണ്ണ,  പഞസസ്ഥാര,  പച്ചക്കറനി എന്നനിവയ്ക്കസ്ഥാണയ് വനില കൂടനിയതയ്.  മറയ്
സയസസ്ഥാനങ്ങളനിസല  കേസ്ഥാലസ്ഥാവസയനിലണസ്ഥായ  മസ്ഥാറമസ്ഥാണയ്  പച്ചക്കറനികേള്ക്കയ്  വനില

194/2020



402 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

കൂടസ്ഥാന്  കേസ്ഥാരണയ.  അതയ്  നനിങ്ങള്സക്കല്ലസ്ഥാവരക്കുയ  അറനിയസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണയ്.  അനജ്യ
സയസസ്ഥാനങ്ങളനിലനനിനള്ള പച്ചക്കറനികേളുസട വരവയ കകേരളത്തെനിസല  പച്ചക്കറനികേളുസട
ഉലപ്പെസ്ഥാദനവയ കുറഞനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  പ്രസസ്തുത സന്ദരഭത്തെനിലയ ഓണക്കസ്ഥാലസത്തെന്നതു
കപസ്ഥാസല ഇഇൗ വനിഷ സലീസണനിലയ കഹസ്ഥാരടനികകേസ്ഥാരപയ്, വനി.എഫയ്.പനി.സനി.സകേ. തുടങ്ങനിയ
കകേന്ദ്രങ്ങള്   നല്ല പ്രവരത്തെനയ നടത്തുകേയുയ കൃഷനിക്കസ്ഥാരുസട ഉലപ്പെന്നങ്ങള് വസ്ഥാങ്ങനി
ഉപകഭസ്ഥാകസ്ഥാവനിനയ്  നജ്യസ്ഥായവനിലയ്ക്കയ്  വനിതരണയ  സചയ്യുന്ന  നൂറുകേണക്കനിനയ്  കകേന്ദ്രങ്ങള്
സയസസ്ഥാനത്തെയ് ആരയഭനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട അയഗയ സവണയ്ക്കയുസട വനിലസയ
പറനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  സവണയ്ക്കയ്ക്കയ്  80  രൂപ വസര വനില വരദ്ധനവണസ്ഥായനി.
അതനിലനനിനയ   വനില  തസ്ഥാകഴസ്ഥാടയ്  വന.  ഇനനി  ഇതനികനക്കസ്ഥാള്  കുറഞ  വനില
ഉപകഭസ്ഥാകസ്ഥാക്കള്ക്കയ്  നലകേസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുന്ന  അവസയുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുസമന്ന
കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില  യസ്ഥാസതസ്ഥാരു  സയശേയവമനില്ല.  കേരനിഞന്തക്കസ്ഥാരുസടയുയ  പൂഴനിവയ്പ്പുകേസ്ഥാരുസടയുയ
പ്രവരത്തെനയ പ്രതനികരസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുയവനിധയ വനിലവനിവരപ്പെടനികേ പ്രദരശേനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്
ലലീഗല  സമകട്രസ്ഥാളജനി,  സനിവനില  സഫപസയ്  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്,  ആഭജ്യന്തരയ  എന്നലീ
വകുപ്പുകേളുസട  സയയുക  നലീക്കയ  സയസസ്ഥാനത്തെയ്   നടത്തെസ്ഥാനുയ  ഒരു  വനിലനനിരണ്ണയ
അകതസ്ഥാറനിറനിക്കയ് രൂപയ സകേസ്ഥാടുത്തുസകേസ്ഥാണയ് വളസര ഭയഗനിയസ്ഥായനി ആ പ്രവരത്തെനങ്ങള്
കമസ്ഥാണനിറര  സചയ്യസ്ഥാനുയ  സരക്കസ്ഥാര  തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിടണയ്.  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില
വന്നതനിനുകശേഷയ സനിവനില സഫപസയ്  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്  വഴനി  വനിതരണയ സചയ്യുന്ന
13  ഇന സബ്സനിഡനി ഉലപ്പെന്നങ്ങള്ക്കയ് ഒരു കേസ്ഥാരണവശേസ്ഥാലയ വനില വരദ്ധനിപ്പെനിക്കനിസല്ലന്ന
തലീരുമസ്ഥാനത്തെനില ഉറചനനിനസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാര മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാകുന്നതയ്.

(9) ടൂറനിസയ വനികേസനയ

ശലീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി:  സര,  സതക്കന് കകേരളത്തെനിസല ഏറവയ മകനസ്ഥാഹരമസ്ഥായ
ഹനില ടൂറനിസ്റ്റേയ് സസന്റെറസ്ഥാണയ് സപസ്ഥാന്മുടനി.  അതയ് മനസനിലസ്ഥാക്കനിസക്കസ്ഥാണയ് ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാര
ആദജ്യസത്തെ റനിഫവസ്ഡയ് ബഡ്ജറനില ഇതനിനസ്ഥായനി 200 കകേസ്ഥാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയുയ
5  കകേസ്ഥാടനി രൂപ തനതയ് വരഷയ സചലവസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  പദ്ധതനിയനിടുകേയുയ സചയ്തു.  എന്നസ്ഥാല
ഇതുസയബനനിചള്ള കപ്രസ്ഥാജകയ് നസ്ഥാളനിതുവസര തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയനിടനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ് മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയുന്നതയ്.  ഇകക്കസ്ഥാ ടൂറനിസയ,  കറസ്ഥാപയ്  കവ,  അഡഡ്വഞര ടൂറനിസയ,  സബസ്ഥാടസ്ഥാണനിക്കല
ഗസ്ഥാരഡന്  ഉള്സപ്പെസടയുള്ള  സലങ്ങസള  ബനസപ്പെടുത്തെനിസക്കസ്ഥാണ്ടുള്ള  വനികേസനയ
എന്നനിവ പസ്ഥാന് സചയ്യസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണയ്.  ഇതനിസനല്ലസ്ഥായ ഡനി.പനി.ആര.  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കണസമങനില
സടകനിക്കല  എകയ്സപരടയ്സനിസന്റെ സഹസ്ഥായയ ആവശേജ്യമസ്ഥാണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട ടൂറനിസയ
വകുപ്പുമനനി മുന്കേസയ്യടുത്തെയ്,  വനയ വകുപ്പുമനനി ഉള്സപ്പെസട  എല്ലസ്ഥാ വകുപ്പുകേളുസടയുയ
സയയുക  മലീറനിയഗയ്  സപസ്ഥാന്മുടനിയനില  വച്ചയ്  കൂടനിയനിരുന.  ഞസ്ഥാനുയ  ആ  മലീറനിയഗനില
പസങടുത്തെനിരുന. ആ കയസ്ഥാഗത്തെനില ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ നനിരകദ്ദേശേങ്ങള് ഉയരനവന. എന്നസ്ഥാല
നസ്ഥാളനിതുവസര  ഡനി.പനി.ആര.  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന  നടപടനി  പുകരസ്ഥാഗമനിക്കുന്നനില്ല. തനതയ്
വരഷസത്തെ തുകേകപസ്ഥാലയ  സചലവസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാത്തെ  സസ്ഥാഹചരജ്യമസ്ഥാണുള്ളതയ്.  ഈ
പ്രശയ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുയ ഗസ്റ്റേയ് ഹഇൗസയ് സനിതനി സചയ്യുന്ന കലസ്ഥാവര സസ്ഥാനനികറസ്ഥാറനിയയ
പരനിസരത്തുള്ള പസ്ഥാരക്കയ് കേസ്ഥാടുപനിടനിച്ചയ് കേനിടക്കുന്നതയ് അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  നവലീകേരനിക്കുന്നതനിനുയ
നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കണസമന്നയ്  ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂസട ആവശേജ്യസപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്.



സബ്മനിഷന് 403

സഹകേരണവയ  വനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരവയ  കദവസഡ്വവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .
കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്):  സര,  സപസ്ഥാന്മുടനിയനിസല  വനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാര  സസ്ഥാദ്ധജ്യതകേള്
പരമസ്ഥാവധനി  പ്രകയസ്ഥാജനസപ്പെടുത്തുന്നതയ്  സയബനനിച്ച  വനിഷയങ്ങള്  ചരച്ച  സചയ്യസ്ഥാന്
വനയ വകുപ്പുമനനിയുസടയുയ വനയ വകുപ്പുകദജ്യസ്ഥാഗസരുസടയുയ ഒരു കയസ്ഥാഗയ വനിളനിച്ചനിരുന.  ആ
കയസ്ഥാഗയ സുപ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായ തലീരുമസ്ഥാനങ്ങസളടുക്കുകേയുയ അതയ് നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുകേയുയ സചയ്യുന്ന
ഘടത്തെനിലസ്ഥാണയ്.  സപസ്ഥാന്മുടനിയനികലയ്ക്കയ്  കറസ്ഥാപയ്  കവ നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനുയ   അടനിസസ്ഥാന
സഇൗകേരജ്യങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുയ  200  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  പ്രകതജ്യകേ  നനികക്ഷപ
പദ്ധതനിയനില നനിനയ നലീക്കനിവച്ചനിടണയ്.  കറസ്ഥാപയ് കവ പദ്ധതനി നടത്തെനിപ്പെനിനസ്ഥായനി കകേരള
ടൂറനിസയ  ഇന്ഫ്രസ്ഥാസ്ട്രേക്ചര ലനിമനിറഡയ്  എന്ന കേമനനിസയയസ്ഥാണയ്   ചുമതലസപ്പെടുത്തെനിയനിരുന്നതയ്.
കകേരള ടൂറനിസയ ഇന്ഫ്രസ്ഥാസ്ട്രേക്ചര ലനിമനിറഡയ് ദരഘസ്ഥാസയ് നടപടനികേളനിലൂസട വനിശേദമസ്ഥായ
പദ്ധതനി  രൂപകരഖ  തയ്യറസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേണ്സള്ടനമസ്ഥാരുസട  ഒരു  പസ്ഥാനല   തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയനിടണയ്.
അവരനില  നനിനയ  ഏറവയ  കുറഞ  നനിരക്കനില  ഡനി.പനി.ആര.  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
സന്നദ്ധമസ്ഥായ  കേണ്സള്ടന്റെനിസന  സതരസഞടുക്കുന്ന  നടപടനി   സകേ.റനി.സഎ.എല.
സഡ്വലീകേരനിചവരനികേയസ്ഥാണയ്.  അകതസമയയ  സരക്കസ്ഥാര  അയഗലീകൃത  കേണ്സള്ടന്റെസ്ഥായ
കേനിറയ്കകേസ്ഥാ,  ധരമ്മടയ-മുഴപ്പെനിലങ്ങസ്ഥാടനിനയ് സമസ്ഥാനമസ്ഥായ മസറസ്ഥാരു കറസ്ഥാപയ് കവ പദ്ധതനിയുസട
ഡനി.പനി.ആര. ഇതനിനകേയ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി സമരപ്പെനിച്ചനിടള്ളതയ് കേണക്കനിസലടുത്തുയ നടപടനി
ക്രമങ്ങള് കവഗത്തെനിലസ്ഥാക്കുന്നതനിനുയ  സപസ്ഥാന്മുടനി കറസ്ഥാപയ് കവ പദ്ധതനിയുസട ഡനി.പനി.ആര.
കൂടനി  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതനിനയ്  കേനിറയ്കകേസ്ഥായുസട  സന്നദ്ധത അറനിയനിക്കസ്ഥാന് ആവശേജ്യസപ്പെടനിടണയ്.
സപസ്ഥാന്മുടനിയുസട അടനിസസ്ഥാന സഇൗകേരജ്യ വനികേസനവമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ്  പുതനിയ ഗസ്റ്റേയ്
ഹഇൗസനിസന്റെ  രണസ്ഥായഘട  നനിരമ്മസ്ഥാണത്തെനികലയ്ക്കസ്ഥായനി  4.01  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുയ നനിലവനിലള്ള
ഗസ്റ്റേയ്  ഹഇൗസനിസല  'ബനി'  കബസ്ഥാക്കനിസന്റെ അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കസ്ഥായനി  92.53  ലക്ഷയ രൂപയുയ
ഇതനിനകേയ  പനി.ഡബഗ്യു.ഡനി.-ക്കയ്  ടൂറനിസയ  വകുപ്പെയ്  നലകേനിയനിടണയ്.  ടനി  കജസ്ഥാലനികേള്
എത്രയുയകവഗയ  പൂരത്തെലീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  വകുപ്പെയ്  പനി.ഡബഗ്യു.ഡനി.-കയസ്ഥാടയ്  നനിരകദ്ദേശേനിച്ചനിടണയ്.
ഇകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ  നനിരമ്മസ്ഥാണത്തെനിലനിരനിക്കുന്ന  പുതനിയ  ഗസ്റ്റേയ്  ഹഇൗസയ്  മന്ദനിരത്തെനിസന്റെ
ഫവദഗ്യുതലീകേരണയ  പനി.ഡബഗ്യു.ഡനി.  മുഖസ്ഥാന്തരയ  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന്നതനിനയ്  2  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയുസട  പദ്ധതനിയുയ  15  കേഡ്വസ്ഥാരകടഴ്സുകേളുസട പുനരുദ്ധസ്ഥാരണയ  സകേ.റനി.ഡനി.സനി.  മുഖസ്ഥാന്തരയ
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന്നതനിനയ്  3.2  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുസട  പദ്ധതനിയുയ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയനിടണയ്.
തനിരുവനന്തപുരസത്തെ  പ്രശേസമസ്ഥായ സപസ്ഥാന്മുടനി  വനികനസ്ഥാദ സഞസ്ഥാര വനികേസനത്തെനിസന്റെ
സസ്ഥാദ്ധജ്യതകേള്  പരമസ്ഥാവധനി  പ്രകയസ്ഥാജനസപ്പെടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  സമഗമസ്ഥായ
പ്രവരത്തെനത്തെനിനസ്ഥാണയ് സരക്കസ്ഥാര കനതൃതഡ്വയ സകേസ്ഥാടുക്കുന്നതയ്.

(10) വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ ജനില്ല രൂപലീകേരണയ

ശലീ  .   ചനിറയയ കഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര: സര, അടൂര കകേന്ദ്രമസ്ഥായനി പുതനിയ വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ ജനില്ല
രൂപലീകേരനിക്കണസമന്ന  വനിഷയമസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  സബ്മനിഷനനിലൂസട  ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.
കേഴനിഞ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേസ്ഥാലത്തെയ് രണ്ടുതവണ ഇഇൗ വനിഷയയ സബ്മനിഷനസ്ഥായനി ഞസ്ഥാന്
ഉന്നയനിച്ചനിരുന. തുടരച്ചയസ്ഥായനി സബ്മനിഷനയ് അനുകൂല മറുപടനി ലഭജ്യമസ്ഥാക്കനിയനിടയ  നസ്ഥാളനിതുവസര
അനുകൂലമസ്ഥായ ഉത്തെരവണസ്ഥായനിടനില്ല.  നനിലവനില  പത്തെനയതനിട ജനില്ലസ്ഥാ പരനിധനിയനില
പത്തെനയതനിട,  തനിരുവല്ല  എന്നലീ  രണയ്  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ  ജനില്ലകേള്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണുള്ളതയ്.
അടൂര  മണ്ഡലത്തെനിസല അതനിരത്തെനി പ്രകദശേങ്ങളനിലനനിനയ  വളസര ദൂസര  സനിതനി
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സചയ്യുന്ന  പത്തെനയതനിട  ജനില്ലസ്ഥാ  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ  ആഫലീസനില  ഒരു  ദനിവസയസകേസ്ഥാണയ്
കപസ്ഥായനി  തനിരനിസച്ചത്തുകേസയനള്ളതയ്  തനികേചയ  ദുഷ്കരമസ്ഥാണയ്.  സ്കൂളുകേളുസട  ബസ്ഥാഹുലജ്യത്തെസ്ഥാല
നനിലവനില  കജസ്ഥാലനിഭസ്ഥാരയ  സകേസ്ഥാണയ്  വലീരപ്പുമുടന്ന  ജനില്ലസ്ഥാ  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ  ആഫലീസനിസന്റെ
പ്രശയകൂടനി  കേണക്കനിസലടുത്തെയ്  അടൂര  കകേന്ദ്രമസ്ഥാക്കനി  പുതനിയ  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ  ജനില്ലസ്ഥാ
രൂപലീകേരണയ സസ്ഥാദ്ധജ്യമസ്ഥാക്കണസമന്നയ് തുടരച്ചയസ്ഥായനി മൂന്നസ്ഥായ തവണയസ്ഥാണയ്  സബ്മനിഷനനിലൂസട
ആവശേജ്യസപ്പെടുന്നതയ്.  നനിലവനില അധനികേമസ്ഥായനി  ഒരു  തസനികേ  പുതനിയ  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ
ജനില്ലസ്ഥാ  രൂപലീകേരണത്തെനിനയ്  ആവശേജ്യമസ്ഥാസണനള്ളതനിസന്റെ  സസ്ഥാകങതനികേത  ചൂണനിക്കസ്ഥാടനിയസ്ഥാണയ്
ഇഇൗ  ഫയലനികനലള്ള  കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസസമന്നറനിയുന.  ആയതനിനസ്ഥാല  അങ്ങയുസട  പ്രകതജ്യകേ
പരനിഗണനകയസ്ഥാസട,  സസ്ഥാദ്ധജ്യമസ്ഥാകുസമന്ന പ്രതജ്യസ്ഥാശേകയസ്ഥാസട  അടൂരനില ഡനി.ഇ.ഓഫലീസയ്
അനുവദനിക്കണസമന്ന ആവശേജ്യയ ഒരനിക്കലക്കൂടനി അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ വകുപ്പുമനനി  (സപ്രസ്ഥാഫ  .    സനി  .    രവലീന്ദ്രനസ്ഥാഥയ്) :  സര,  പത്തെനയതനിട
ജനില്ലയനില  നനിലവനില  പത്തെനയതനിട,  തനിരുവല്ല  ആസസ്ഥാനങ്ങളനിലസ്ഥായനി  രണയ്  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ
ജനില്ലകേളസ്ഥാണുള്ളതയ്.  പത്തെനയതനിട  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ  ജനില്ലയുസട  പരനിധനിയനില  112  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ
സസ്ഥാപനങ്ങളുയ തനിരുവല്ല  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ ജനില്ലയുസട  പരനിധനിയനില  71  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ
സസ്ഥാപനങ്ങളുമസ്ഥാണയ്  നനിലവനിലള്ളതയ്.  പത്തെനയതനിട,  തനിരുവല്ല ജനില്ലസ്ഥാ  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ
ആഫലീസുകേളുസട പരനിധനിയനില യഥസ്ഥാക്രമയ  6, 5  ഉപജനില്ലസ്ഥാ വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ സസ്ഥാപനങ്ങള്
പ്രവരത്തെനിചവരുന. പത്തെനയതനിട ജനില്ലസ്ഥാ വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ ഓഫലീസനിനുകേലീഴനില നൂറനിലധനികേയ
സ്കൂളുകേള് പ്രവരത്തെനിക്കുന്നതനിനസ്ഥാല ടനി ഓഫലീസനിസന്റെ പ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കയ്  വളസരയധനികേയ
ബദ്ധനിമുടയ് അനുഭവസപ്പെടുന്നതയ് കേണക്കനിസലടുത്തെയ് അടൂര   കകേന്ദ്രമസ്ഥാക്കനി   ഒരു   പുതനിയ
വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ ജനില്ല രൂപലീകേരനിക്കസ്ഥാനുള്ള ശേനിപസ്ഥാരശേ  21-5-2014-നയ്  സപസ്ഥാതു വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ
ഡയറകര  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  സമരപ്പെനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  സരക്കസ്ഥാര  ഇക്കസ്ഥാരജ്യയ  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കുകേയുയ
സ്കൂളുകേളനിസല പ്രധസ്ഥാനസ്ഥാദ്ധജ്യസ്ഥാപകേരക്കയ് കഡ്രൈസ്ഥായനിയഗയ് ആന്റെയ് സനിസ്കബഴനിയഗയ്  അധനികേസ്ഥാരയ
നലകേനിയനിടള്ളതനിനസ്ഥാലയ  ബനില്ലുകേള്  സസ്ഥാരക്കയ്  മുകഖന  സചയ്യുന്നതനിനസ്ഥാലയ  ജനില്ലസ്ഥാ
വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ  ആഫലീസുകേളനിസല  കജസ്ഥാലനിഭസ്ഥാരയ  മുമ്പുള്ളതനികനക്കസ്ഥാള്  ലഘൂകേരനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിഞനിടള്ളതനിനസ്ഥാല  പുതനിയ വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ ജനില്ല രൂപലീകേരനിക്കസ്ഥാനുള്ള ശേനിപസ്ഥാരശേ
പരനിഗണനിക്കസ്ഥാന് നനിരവ്വസ്ഥാഹമനിസല്ലന്നയ് സപസ്ഥാതുവനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ ഡയറകസറ  അറനിയനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.
അടൂര   കകേന്ദ്രമസ്ഥാക്കനി   ഒരു  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ  ജനില്ല   രൂപലീകേരനിക്കുന്നതയ്  സയബനനിച്ച
നനിരകദ്ദേശേങ്ങസളസ്ഥാനയതസന്ന നനിലവനില സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.  ഉയരന
വരുന്ന  പുതനിയ  സസ്ഥാഹചരജ്യങ്ങള്  പരനിഗണനിച്ചയ്  ഇക്കസ്ഥാരജ്യയ  പനിന്നലീടയ്  പരനികശേസ്ഥാധനി
ക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണയ്.

V ക്രമപ്രശയ

കചസ്ഥാദജ്യങ്ങള്ക്കയ് യഥസ്ഥാസമയയ മറുപടനി ലഭജ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാത്തെതയ് സയബനനിച്ചയ്

പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവയ് (ശലീ  .   രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല): സര,    വളസര പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട
ഒരു കേസ്ഥാരജ്യയ  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനിയുസട  ശദ്ധയനിലസപ്പെടുത്തെസ്ഥാന്  ആഗഹനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
25-4-2017-ല ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനി മറുപടനി  പറകയണ ആഭജ്യന്തര വകുപ്പെനിസന
സയബനനിചള്ള 113  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടസ്ഥാത്തെ  കചസ്ഥാദജ്യങ്ങളുണസ്ഥായനിരുന.  റൂളനുസരനിച്ചയ്
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24-4-2017 ഫവകുകന്നരയ 5 മണനിക്കയ്  മുമയ്  ഉത്തെരയ നനിയമസഭസ്ഥാ സസക്രകടറനിയറനില
ലഭജ്യമസ്ഥാകകേണതസ്ഥായനിരുന.  എന്നസ്ഥാല 2-5-2017 വസര  113 കചസ്ഥാദജ്യങ്ങള്ക്കുയ  മറുപടനി
ലഭനിച്ചനിടനില്ല.  കപസ്ഥാലലീസനിസന സയബനനിക്കുന്ന  കചസ്ഥാദജ്യങ്ങള്ക്കയ്  ഉത്തെരയ ലഭനിക്കസ്ഥാസത
കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന ചരച്ച  ആദജ്യമസ്ഥായസ്ഥാണയ് സഭയനില നടക്കുന്നതയ്.  ഒരു
സമമര  1 0  ദനിവസസത്തെ ഫള് കനസ്ഥാടലീസയ്  സകേസ്ഥാടുത്തെസ്ഥാണയ്  കചസ്ഥാദജ്യയ  ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.
കേഴനിഞ  നനിയമസഭസ്ഥാ  സകമ്മളനത്തെനിലയ  ഞസ്ഥാന്  ഇക്കസ്ഥാരജ്യയ  ഉന്നയനിച്ചതസ്ഥാണയ്.
സഡ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായുയ സയസസ്ഥാന ഭരണത്തെലവന് എന്ന നനിലയ്ക്കയ് മുഖജ്യമനനിക്കയ് തനിരക്കുണസ്ഥാകുയ.
എന്നസ്ഥാല ഉത്തെരയ ലഭനിക്കുകേസയനള്ളതയ് അയഗങ്ങളുസട അവകേസ്ഥാശേമസ്ഥാണയ്.  ദയവസ്ഥായനി
അങ്ങയ്  ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില  ഇടസപടണയ.  113  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടസ്ഥാത്തെ  കചസ്ഥാദജ്യങ്ങള്ക്കയ്
മറുപടനി  ലഭനിച്ചനിടനിസല്ലനള്ളതയ്  സഭയുസടയുയ  സഭസ്ഥായഗങ്ങളുസടയുയ  അവകേസ്ഥാശേങ്ങളനികനലള്ള
കേടനകേയറമസ്ഥായനി കേരുതുന.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വനിതജ്യസ്ഥാസമനില്ലസ്ഥാസതയുള്ള  അയഗങ്ങളുസട
കചസ്ഥാദജ്യങ്ങള്ക്കസ്ഥാണയ് മറുപടനി ലഭനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.  മറുപടനി ലഭനിക്കസ്ഥാസത എങ്ങസനയസ്ഥാണയ്
ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന ചരച്ചയനില പസങടുക്കുന്നതയ്. ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട സലീക്കര ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില
ഒരു നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കണസമന്നഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.

മുഖജ്യമനനി  (ശലീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയന്):  സര,  ഇതുസയബനനിച്ചയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്
പറയസ്ഥാന് കേഴനിയനില്ല; എന്തസ്ഥാസണന്നയ്  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കസ്ഥായ.

മനി  .    സലീക്കര: ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവയ് വളസര ഗഇൗരവമസ്ഥായ കേസ്ഥാരജ്യയ
തസന്നയസ്ഥാണയ്  ഉന്നയനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതയ്  പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചയ്  ആവശേജ്യമസ്ഥായ  നടപടനി
സഡ്വലീകേരനിക്കുയ. 

12.00 Noon]

VI ധനകേസ്ഥാരജ്യയ

2017-18   സസ്ഥാമത്തെനികേ വരഷകത്തെയള്ള ബഡ്ജറനിസല ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേളനികനലള്ള

ചരച്ചയുയ കവസ്ഥാസടടുപ്പുയ

മുഖജ്യമനനി (  ശലീ  .   പനിണറസ്ഥായനി വനിജയന്  ): സര, കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന XII-ാം നമര

ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസടയുയ ജയനിലകേള് എന്ന  XIII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസടയുയ കപരനില

കേസ്ഥാരജ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള  ലനിസ്റ്റേനില  പ്രസ്തുത  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേള്ക്കു

കനസര  ഏഴസ്ഥായ  കകേസ്ഥാളത്തെനില  യഥസ്ഥാക്രമയ  കേസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ള  തുകേകേള്  2017-18  സസ്ഥാമത്തെനികേ

വരഷസത്തെ സചലവകേള് പൂരത്തെലീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി അനുവദനിക്കണസമന്ന പ്രകമയയ

ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ധനസ്ഥാഭജ്യ
രത്ഥന
നമര

ധനസ്ഥാഭജ്യര
ത്ഥനയുസട

കപരയ്

ബഡ്ജറയ് എസ്റ്റേനികമറയ് 2017-18

14-3-2017-ല സഭയുസട
കവസ്ഥാടനിനയ് സമരപ്പെനിച്ച
ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന തുകേ

സഭയുസട കവസ്ഥാടനിനയ്
സമരപ്പെനിക്കുന്ന

ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട തുകേ
ആസകേ

(₹)

റവനക്യൂ
(₹)

മൂലധനയ
(₹)

റവനക്യൂ
(₹)

മൂലധനയ
(₹)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

XII കപസ്ഥാലലീസയ്

955,81,91,000

15,34,52,000

2867,45,73,000

46,03,54,000

2913,49,27,000

XIII ജയനിലകേള് 34,34,50,000

....
…

103,03,49,000

...
…

103,03,49,000

വജ്യവസസ്ഥായവയ  കസസ്ഥാരട്സുയ  യുവജനകേസ്ഥാരജ്യവയ വകുപ്പുമനനി  (  ശലീ  .    എ  .    സനി  .
സമസ്ഥായലീന്  ): സര, ഞസ്ഥാന്  പ്രകമയങ്ങസള  പനിന്തസ്ഥാങ്ങുന.

ധനകേസ്ഥാരജ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (  കഡസ്ഥാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്ഥാമസയ് ഐസകേയ്  ): സര,
കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനസയയുയ  ജയനിലകേള് എന്ന XIII-ാം
നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനസയയുയ സയബനനിക്കുന്ന സബ്ജകയ് കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെസ്ഥാരടകേളനിസല
ശേനിപസ്ഥാരശേകേളനികനല  ചടയ  236  (3)  പ്രകേസ്ഥാരമുള്ള  പ്രസസ്ഥാവന  ഞസ്ഥാന്  കമശേപ്പുറത്തെയ്
വയന.

മനി  .   സലീക്കര: ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണയ്.

ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന നമര   XII –   കപസ്ഥാലലീസയ് 

നയനനിരസ്ഥാകേരണത്തെനിനുള്ള സവടനിക്കുറയ്ക്കല

ശലീ  .   എന്  .   എ  .   സനല്ലനിക്കുന്നയ്: സര,  കപസ്ഥാലലീസയ്  എന്ന  XII-ാം  നമര

ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട  കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയസ്ഥായനി കുറവയ് സചകയ്യണതസ്ഥാണയ് (കപസ്ഥാലലീസയ് കസനസയ ജനകസവന കസനയസ്ഥാക്കനി

മസ്ഥാറ്റുന്നതനിനയ്  അനുകയസ്ഥാജജ്യമസ്ഥായ  നടപടനികേള്  സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥാത്തെതസ്ഥായനി  പറയസപ്പെടുന്ന

വനിഷയയ ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശലീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസസ്ഥാക്കയ്:  സര,  കപസ്ഥാലലീസയ്  എന്ന  XII-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട  കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്  സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (സപസ്ഥാതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള  പരസ്ഥാതനികേളനികനല
ക്രനിയസ്ഥാതകേവയ നലീതനിയുകവയ ദ്രുതഗതനിയനിലള്ളതുമസ്ഥായ പരനിഹസ്ഥാരയ ഉണസ്ഥാക്കുന്നതനിനയ്
കപസ്ഥാലലീസനിസന  സജമസ്ഥാകക്കണതയ്  സയബനനിച്ച  വനിഷയയ  ചരച്ച  സചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേലീന്:  സര,  കപസ്ഥാലലീസയ്  എന്ന  XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (ജനകദസ്ഥാഹപരമസ്ഥായ നടപടനികേള്  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസന സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥായനി
പറയസപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  ചരച്ച  സചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ്:  സര, കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (സലീ  പലീഡനങ്ങളനിലയ  മറ്റു  കുറകൃതജ്യങ്ങളനിലയ  നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥാസത
കപസ്ഥാലലീസയ്  കേസ്ഥാഴ്ചക്കസ്ഥാരസ്ഥാവന്നതസ്ഥായനി  പറയസപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച
സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    എയ  .    ഉമ്മര:  സര,  കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (കപസ്ഥാലലീസയ്  സഹഡ്കേഡ്വസ്ഥാരകടഴനില  നലീതനി  കതടനിസയത്തെനിയ  മകേന്
നഷസപ്പെട  കുടുയബത്തെനിസല  അയഗങ്ങസള  കേള്ളകക്കസനില  കുടുക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി  വഴനി
യസ്ഥാത്രക്കസ്ഥാസര  കൂടനി  കേസ്റ്റേഡനിയനിസലടുത്തെതസ്ഥായനി  പറയസപ്പെടുന്ന വനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച
സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    സണ്ണനി  കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  കപസ്ഥാലലീസയ്  എന്ന  XII-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട  കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി കുറവയ് സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (കമസ്ഥാഷണ കകേസുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെടയ് കപസ്ഥാലലീസയ്
കസ്റ്റേഷനനില  വനിളനിചവരുത്തെസപ്പെടവര  കപസ്ഥാലലീസയ്  കേസ്റ്റേഡനിയനില  വച്ചയ്  മരണസപ്പെട
സയഭവത്തെനിസനതനിസര നടപടനിസയടുക്കസ്ഥാത്തെതസ്ഥായനി പറയസപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച
സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    ഫഹബനി ഇഇൗഡന്:  സര,  കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന  XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ് (എറണസ്ഥാകുളയ മഫറന് ഫഡ്രൈവനില സദസ്ഥാചസ്ഥാര കപസ്ഥാലലീസയ് ചമഞയ്
ശേനിവകസനസ്ഥാ പ്രവരത്തെകേര നടത്തെനിയ അതനിക്രമ സയഭവങ്ങള്സക്കതനിസര നടപടനിസയടുക്കസ്ഥാസത
കപസ്ഥാലലീസയ്  നനിരുത്തെരവസ്ഥാദപരമസ്ഥായനി  കനസ്ഥാക്കനിനനിനസവന്നയ്  പറയസപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ
സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശലീ  .   മഞളസ്ഥായകുഴനി അലനി: സര, കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ് (സരക്കസ്ഥാര ഭൂമനിയനിസല കേകയ്യറയ ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ് റവനക്യൂ വകുപ്പെനിനയ്
ആവശേജ്യമസ്ഥായ സഹസ്ഥായയ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനില കപസ്ഥാലലീസയ് പരസ്ഥാജയസപ്പെടതസ്ഥായനി പറയസപ്പെടുന്ന
വനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  സചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജസ്ഥാസഫയ്: സര, കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (ഭരണകേക്ഷനിയനിലസപ്പെടവര  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില  സമരയ
നടത്തുകേയുയ നനിഷ്പക്ഷവയ നലീതനിപൂരവ്വവമസ്ഥായനി സപരുമസ്ഥാറുന്ന ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസര ഭലീഷണനിസപ്പെടുത്തെനി
തങ്ങള്ക്കയ് അനുകൂലമസ്ഥായനി നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥാന് നനിരബനനിതരസ്ഥാക്കുകേയുയ സചയ്യുന്നതസ്ഥായനി
പറയസപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  സചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ
ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .   അബ്ദുല ഹമലീദയ്  .   പനി  . : സര, കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (രസ്ഥാഷലീയ  എതനിരസ്ഥാളനികേസള  കേള്ളകക്കസ്സുകേളനില  കുടുക്കനി  ജയനിലനി
ലടയന്നതസ്ഥായനി പറയസപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച  സചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .   പനി  .   ഉഫബദുള്ള: സര,  കപസ്ഥാലലീസയ്  എന്ന  XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (വസ്ഥാഹന  പരനികശേസ്ഥാധനസ്ഥാകവളയനില  പ്രസ്ഥായമസ്ഥായവകരസ്ഥാടയ്  മൃദുവസ്ഥായ
സമലീപനയ സഡ്വലീകേരനികക്കണതനിസന്റെ ആവശേജ്യകേത സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  .: സര, കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (പരനികശേസ്ഥാധനയുസട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായുയ  മറ്റുയ  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില
വസ്ഥാഹനങ്ങള് പനിടനിച്ചനിടുന്ന കകേസ്സുകേളനില കവഗത്തെനില നനിയമനടപടനികേള് സഡ്വലീകേരനിച്ചയ്
തലീരപ്പെസ്ഥാകക്കണതയ് സയബനനിച്ച വനിഷയയ ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ
ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .   സകേ  .   എയ  .   ഷസ്ഥാജനി: സര,  കപസ്ഥാലലീസയ്  എന്ന  XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (ട്രസ്ഥാഫനികേയ്  തടസമുണസ്ഥാക്കുയവനിധമുള്ള  അനധനികൃത  പസ്ഥാരക്കനിയഗനിനയ്
കപസ്ഥാലലീസയ്  ഒത്തെസ്ഥാശേ  സചയ്യുന്നതസ്ഥായനി  പറയസപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച
സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശലീ  .    വനി  .    പനി  .    സജലീന്ദ്രന്:  സര,  കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനത്തെനിസന്റെ  ചുമതലയുള്ള
ഡനി.ജനി.പനി.-യസ്ഥായനി  നനിയമനിക്കണസമന്ന  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  വനിധനിയുസട  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില
നനിയമനയ നലകേസ്ഥാസത ഫവകേനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്ഥായനി പറയസപ്പെടുന്നതയ്  സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച
സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .   എയ  .   വനിന്സസന്റെയ്:  സര,  കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന  XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (മുഖജ്യമനനി  വനിളനിചകചരക്കുന്ന  കയസ്ഥാഗങ്ങളനില  മുഖജ്യമനനിയുസട
ആഭജ്യന്തര  ഉപകദഷസ്ഥാവയ്  പസങടുത്തെയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരക്കയ്  നനിരകദ്ദേശേങ്ങള്
നലകുനസവന്നയ് പറയസപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    പസ്ഥാറക്കല അബ്ദുല്ല:  സര,  കപസ്ഥാലലീസയ് എന്ന  XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  2913,49,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  സബ്സനിഡനി  കേജ്യസ്ഥാന്റെലീനനില  സസ്ഥാധനങ്ങളുസട  പരകച്ചസയ്
സുതസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാക്കുന്നതനിനയ് സസന്ട്രഫലസ്ഡയ് കേഡ്വകടഷന് സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതയ് സയബനനിച്ച
വനിഷയയ ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന നമര   XIII –  ജയനിലകേള്

നയനനിരസ്ഥാകേരണത്തെനിനുള്ള സവടനിക്കുറയ്ക്കല

ശലീ  .   എയ  .   ഉമ്മര: സര, ജയനിലകേള് എന്ന XIII-ാംനമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  103,03,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (സയസസ്ഥാനത്തെയ്  തടവകേസ്ഥാരുസട  കവതനയ  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില
നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥാത്തെതസ്ഥായനി  പറയസപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച
സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    സഎ  .    സനി  .    ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന്:  സര,  ജയനിലകേള്  എന്ന  XIII-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട  കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  103,03,49,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്  സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (ജയനിലനില കേഴനിയുന്ന സകേസ്ഥാടുയകുറവസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്
ശേനിക്ഷ ഇളവയ്  നലകേണസമന്ന കേജ്യസ്ഥാബനിനറയ്  ശേനിപസ്ഥാരശേയടങ്ങുന്ന ഫയല  ഗവരണര
മടക്കനി അയച്ചതസ്ഥായനി പറയസപ്പെടുന്ന സസ്ഥാഹചരജ്യയ സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    അബ്ദുല ഹമലീദയ്  .    പനി  .:  സര,  ജയനിലകേള് എന്ന  XIII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  103,03,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (ശേനിക്ഷസ്ഥാ കേസ്ഥാലസ്ഥാവധനി  പൂരത്തെനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാത്തെ സകേസ്ഥാടുയകുറവസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്
ശേനിക്ഷസ്ഥാ  കേസ്ഥാലയളവനില  ഇളവയ്  നലകുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിച്ചതസ്ഥായനി  പറയസപ്പെടുന്ന
വനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  സചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശലീ  .   പനി  .   ഉഫബദുള്ള: സര,  ജയനിലകേള് എന്ന XIII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  103,03,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങള് പസ്ഥാലനിക്കസ്ഥാസത ഇളവകേള് നലകേനി ജയനില ശേനിക്ഷ
ചുരുക്കുന്നതുമൂലയ  ഉണസ്ഥാകുന്നതസ്ഥായനി  പറയസപ്പെടുന്ന  സനിതനിവനികശേഷയ  ചരച്ച  സചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .   മഞളസ്ഥായകുഴനി അലനി: സര, ജയനിലകേള് എന്ന XIII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  103,03,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (സകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേ  കകേസ്സുകേളനില  ഉള്സപ്പെസട  ശേനിക്ഷനിക്കസപ്പെട  പ്രതനികേള്ക്കയ്
ശേനിക്ഷസ്ഥാകേസ്ഥാലയളവനില  ഇളവയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിച്ചതസ്ഥായനി  പറയസപ്പെടുന്ന
വനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  സചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേലീന്:  സര,  ജയനിലകേള് എന്ന XIII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  103,03,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (വനിവനിധ  രസ്ഥാഷലീയ  സകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേ  കകേസുകേളനില  ശേനിക്ഷനിക്കസപ്പെട
തടവകേസ്ഥാരുസട  ശേനിക്ഷ  ഇളവസചയ്യസ്ഥാന്  നലീക്കയ  ഉള്ളതസ്ഥായനി  പറയസപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ
സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷലീര:  സര,  ജയനിലകേള് എന്ന XIII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള 103,03,49,000  രൂപ ഒരു രൂപയസ്ഥായനി കുറവയ് സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്
(ജയനില ശേനിക്ഷ അനുഭവനിചവരുന്ന ക്രനിമനിനലകേളുസട ശേനിക്ഷസ്ഥാകേസ്ഥാലസ്ഥാവധനി ഇളവയ് സചയയ്
കമസ്ഥാചനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സഡ്വലീകേരനിച്ചതസ്ഥായനി പറയസപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബനനിച്ചയ്
ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല റസസ്ഥാക്കയ്:  സര,  ജയനിലകേള് എന്ന  XIII-ാം നമര
ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട  കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  103,03,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി
കുറവയ്  സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (കേഠനിനശേനിക്ഷ  അനുഭവനികക്കണ  സകേസ്ഥാടുയ  കുറവസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്
ശേനിക്ഷസ്ഥാ  ഇളവയ്  ശേനിപസ്ഥാരശേ  സചയ്യസ്ഥാന്  ജയനില  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസര  ഉന്നതസ്ഥാധനികേസ്ഥാരനികേള്
നനിരബനനിക്കുന്നതസ്ഥായനി പറയസപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    പസ്ഥാറക്കല  അബ്ദുല്ല:  സര,  ജയനിലകേള്  എന്ന  XIII-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട  കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  103,03,49,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്  സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (ജയനിലനിനുള്ളനില  രസ്ഥാഷലീയ  പരനിഗണനയുസട
അടനിസസ്ഥാനത്തെനില കൂടുതല സഇൗകേരജ്യങ്ങള് ജയനില പുള്ളനികേള്ക്കയ് നലകുന്നതസ്ഥായനി
പറയസപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  സചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ
ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശലീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: സര, ജയനിലകേള് എന്ന XIII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  103,03,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (ജയനില  നനിയമയ  ലയഘനിച്ചയ്  ജയനില  പുള്ളനികേള്ക്കയ്  സമസ്ഥാഫബ ല
കഫസ്ഥാണുകേള് ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാന് സഇൗകേരജ്യയ നലകുന്നതസ്ഥായനി പറയസപ്പെടുന്ന വനിഷയയ
സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .   സകേ  .   എയ  .   ഷസ്ഥാജനി:  സര, ജയനിലകേള് എന്ന XIII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട
കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  103,03,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവയ്
സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (രസ്ഥാഷലീയ  പനിന്ബലമുള്ള  തടവകേസ്ഥാരുസട  ഭലീഷണനിയനിലനനിനയ  ജയനില
ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരക്കയ് സയരക്ഷണയ നലകേസ്ഥാത്തെതസ്ഥായനി പറയസപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച
സചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    എന്  .    എ  .    സനല്ലനിക്കുന്നയ്:  സര,  ജയനിലകേള്  എന്ന  XIII-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട  കപരനില  വകേസകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  103,03,49,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി കുറവയ് സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (ജയനിലനിനുള്ളനില പസ്ഥാരടനി ഗസ്ഥാമങ്ങള് സസ്ഥാപനിച്ചയ്
സഡ്വയയഭരണയ  നടത്തെസ്ഥാന്  ജയനില  പുള്ളനികേള്ക്കയ്  അനുവസ്ഥാദയ  നലകുന്നതസ്ഥായനി  പറയസപ്പെടുന്ന
വനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  സചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

സൂചകേ സവടനിക്കുറയ്ക്കല

ശലീ  .    കമസ്ഥാന്സയ്  കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  ജയനിലകേള്  എന്ന  XIII-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട കപരനില വകേ സകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള 103,03,49,000 രൂപയനില നനിന്നയ്
നൂറു  രൂപ  കുറവ  സചകയ്യണതസ്ഥാണയ്  (സപസ്ഥാതുവസ്ഥായനി  ചരച്ച  സചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .   രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥായ: സര, ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള അനുകൂലനിക്കുന. ഈ സരക്കസ്ഥാര
അധനികേസ്ഥാരത്തെനില വന്നനിടയ് ഒരു വരഷമസ്ഥായനിടനില്ല. പകക്ഷ ഇതനികനസ്ഥാടകേയതസന്ന നമ്മുസട
രസ്ഥാജജ്യത്തെയ്  ശകദ്ധയമസ്ഥായ  നനിയമപരനിപസ്ഥാലനയ  കേസ്ഥാത്തുസൂക്ഷനിക്കസ്ഥാനുയ  നല്ല  അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങള്
കനടസ്ഥാനുയ  സയസസ്ഥാനത്തെനിനയ്  കേഴനിഞസവന്നതയ്  പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്.   ഇന്തജ്യ
കേറപ്ഷന്സയ് സരകവ്വ  കേഴനിഞ ദനിവസയ പുറത്തുവന.  ഇന്തജ്യയനില ഏറവയ കുറവയ്
അഴനിമതനിയുള്ള  (4%)  സയസസ്ഥാനമസ്ഥായനി കകേരളയ മസ്ഥാറനിസയന്നസ്ഥാണയ്.  അഴനിമതനിയനിയനില
ഒന്നസ്ഥായ സസ്ഥാനയ കേരണ്ണസ്ഥാടകേയ്ക്കസ്ഥാണയ് (77%).  യു.പനി., ഉത്തെരസ്ഥാഖണ്ഡയ്, ബലീഹസ്ഥാര എന്നലീ
സയസസ്ഥാനങ്ങളനിസലസ്ഥാസക്കത്തെസന്ന വന്കതസ്ഥാതനിലള്ള അഴനിമതനിയുള്ളകപ്പെസ്ഥാള് കകേരളത്തെനിനയ്
മഹത്തെസ്ഥായ കനടയ ഈ ചുരുങ്ങനിയ കേസ്ഥാലയളവനിനുള്ളനില കനടനിസയടുക്കസ്ഥാന് കേഴനിഞ
എനള്ളതയ് അഭനിനന്ദനമരഹനിക്കുന്ന കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്.  അതനിനയ് മുഖജ്യമനനി ശലീ.  പനിണറസ്ഥായനി
വനിജയസന ആതസ്ഥാരത്ഥമസ്ഥായനി ഞസ്ഥാന് അഭനിനന്ദനിക്കുന.
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(അദ്ധജ്യക്ഷകവദനിയനില പസ്ഥാനല ഓഫയ് സചയരമസ്ഥാന് ശലീ. സകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്)

ഇന്ഡജ്യസ്ഥാ ടുകഡ കററനിയഗയ് പ്രകേസ്ഥാരയ നനിയമപരനിപസ്ഥാലന രയഗത്തെയ് കകേരളയ ശകദ്ധയമസ്ഥായ
കുതനിചചസ്ഥാടയ  നടത്തെനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  നനിയമപരനിപസ്ഥാലന രയഗത്തെയ്  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാന
പരനിപസ്ഥാലനത്തെനിനയ് ഇടതുപക്ഷ സരക്കസ്ഥാര മുന്തൂക്കയ സകേസ്ഥാടുക്കുനസവന്നയ് ഒരനിക്കല കൂടനി
സതളനിയനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കകേരളത്തെനില  നടപ്പെസ്ഥാക്കനിയ  പനിങയ്  പകട്രസ്ഥാള്  സയവനിധസ്ഥാനസത്തെ
കുറനിച്ചയ് പഠനിക്കസ്ഥാന്  കേരണ്ണസ്ഥാടകേയനിസല  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  സരക്കസ്ഥാര  പ്രതനിനനിധനികേസള
അയച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കകേരളത്തെനില  നടപ്പെസ്ഥാക്കുന്ന  ആധുനനികേ  രലീതനിയനിലള്ള  മസ്ഥാറങ്ങള്
രസ്ഥാജജ്യത്തെനിനസ്ഥാസകേ  മസ്ഥാതൃകേയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുനസവനള്ളതനിസന്റെ  ഏറവയ  അവസസ്ഥാനസത്തെ
ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണനിതയ്.  ജനകേലീയസ്ഥാസൂത്രണയ ആരയഭനിച്ചതയ് കകേരളത്തെനിലസ്ഥാണയ്.  അതുസയബനനിച്ചയ്
പഠനിക്കസ്ഥാന്  വനിവനിധ  സയസസ്ഥാനങ്ങളനിസല  പ്രതനിനനിധനികേള്  ഇവനിസട  വന.  അകത
സമ്പ്രദസ്ഥായയതസന്ന പല സയസസ്ഥാനങ്ങളുയ നടപ്പെസ്ഥാക്കുകേയുയ സചയ്തു. ആഭജ്യന്തര രയഗത്തെയ്
മസ്ഥാത്രമല്ല,  ഒകടസറ രയഗങ്ങളനില കേഴനിഞ അഞയ് വരഷയ കകേരളത്തെനില കേസ്ഥാണസ്ഥാത്തെ
മസ്ഥാറങ്ങള് വരുത്തെസ്ഥാന് ഇകപ്പെസ്ഥാള് സസ്ഥാധനിച്ചനിടണയ്.  ആയമസ്ഥാരുസട ഓണകററനിയയ 1,400
രൂപയനിലനനിനയ  8,000  രൂപയസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചതയ്.  ഈ  കമയയ്  മസ്ഥാസമസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്
സമ്പൂരണ്ണ ഫവദഗ്യുതലീകേരണരയഗത്തെയ് ഇന്തജ്യസ്ഥാ രസ്ഥാജജ്യസത്തെ ആദജ്യസത്തെ സയസസ്ഥാനമസ്ഥായനി
കകേരളയ മസ്ഥാറസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  ശലീ.  എ.  സകേ.  ബസ്ഥാലന് ഫവദഗ്യുതനി വകുപ്പുമനനി
ആയനിരുന്നകപ്പെസ്ഥാള് 85 മണ്ഡലങ്ങള്  സമ്പൂരണ്ണമസ്ഥായനി ഫവദഗ്യുതലീകേരനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിഞ;
എന്നസ്ഥാല,  പൂരണ്ണമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞനില്ല.  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  റൂള്  300  പ്രകേസ്ഥാരയ
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനി പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച്ചതയ് 900 കകേസ്ഥാടനി രൂപയുസട വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ വസ്ഥായ
കകേരള  സരക്കസ്ഥാര  ഏസറടുത്തെനിരനിക്കുനസവന്നസ്ഥാണയ്.  ബസ്ഥാങനിലനനിന്നയ്  കലസ്ഥാസണടുത്തെനിടള്ള,
കേഴനിഞ  സതരസഞടുപ്പെനില  ഫകേപ്പെത്തെനിക്കുയ  തസ്ഥാമരയയ  കവസ്ഥാടയ്  കരഖസപ്പെടുത്തെനിയ
കകേരളത്തെനിസല  പസ്ഥാവസപ്പെട വലീടനിസല കുടനികേള്  മുഖജ്യമനനിയുസട കഫസ്ഥാകടസ്ഥാ അവരുസട
വലീടനില വയ്ക്കസ്ഥാന് തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. കകേരളസത്തെ സയബനനിച്ചനിടകത്തെസ്ഥാളയ 900
കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുസട  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ  വസ്ഥായ  സരക്കസ്ഥാര  ഏസറടുത്തെനിരനിക്കുനസവന്നയ്  പറഞസ്ഥാല
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട പ്രതനിപക്ഷസ്ഥായഗങ്ങള് കേയ്യടനിക്കണയ. ഇന്തജ്യസ്ഥാ രസ്ഥാജജ്യസത്തെ ഏസതങനിലയ
സയസസ്ഥാനത്തെയ് ഇതയ് നടപ്പെസ്ഥാക്കനിയനിടകണസ്ഥാ? അങ്ങസനയസ്ഥാണയ് കകേരളയ മസ്ഥാതൃകേയസ്ഥാകുന്നതയ്.

ശലീ  .    പനി  .    സനി  .    കജസ്ഥാരജയ്:  സര,  റൂള്  300  അനുസരനിച്ചയ് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനി
നടത്തെനിയ പ്രസസ്ഥാവനസയ സഡ്വസ്ഥാഗതയ സചയ്യുന. എന്നസ്ഥാല അതയ് കലസ്ഥാസണടുത്തെ കുടനികേസള
രക്ഷനിക്കുന്നനില്ല, ബസ്ഥാങ്കുകേസ്ഥാസരയസ്ഥാണയ് രക്ഷനിക്കുന്നതയ്. എനനിക്കതനില സങടവയ പരസ്ഥാതനിയുമുണയ്.
ഞസ്ഥാന് ഇതുസയബനനിച്ചയ് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട സലീക്കകറസ്ഥാടയ് പറഞതസ്ഥാണയ്.  മുഖജ്യമനനിക്കയ്
കേത്തെയ് നലകേസ്ഥാന് എഴതനിവച്ചതയ് എസന്റെ കേയ്യനിലണയ്. റൂള് 58 പ്രകേസ്ഥാരയ ഇക്കസ്ഥാരജ്യയ ചരച്ച
സചയ്യണയ.  അതുസകേസ്ഥാണയ് മുഴവന് കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളുയ അറനിയസ്ഥാസത അങ്ങയ് സയസസ്ഥാരനിക്കരുതയ്.

ശലീ  .    രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥായ :  സര,  രസ്ഥാജജ്യത്തെയ് ആദജ്യമസ്ഥായനി നമ്മുസട സയസസ്ഥാനയ
കകേരള ബസ്ഥാങയ്  ആരയഭനിക്കസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  അമതനിനസ്ഥായനിരയ കകേസ്ഥാടനി രൂപയുസട
വനികേസന  പദ്ധതനികേള്  കകേരളത്തെനില  പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിചകേഴനിഞ.  കേസ്ഥാരഷനികേവനിള  നഷ
പരനിഹസ്ഥാരയ  പത്തെനിരടനിയസ്ഥാക്കനി,  കകേന്ദ്രയ  തുകേ  അനുവദനിക്കസ്ഥാതനിരുന്നനിടകപസ്ഥാലയ  ഫധരജ്യപൂരവ്വയ
കകേരളയ അകതസറടുത്തെനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  രസ്ഥാവനിസല ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി
ഈ  സഭയനിലത്തെസന്ന  അതനിസന്റെ  വനിശേദസ്ഥായശേങ്ങള്  പറഞ.  കേണ്സക്യൂമരസഫഡയ്
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സകേസ്ഥാള്ളക്കസ്ഥാരുസട തസ്ഥാഴ്വസ്ഥാരമസ്ഥായനിരുന.  എന്നസ്ഥാലനിന്നയ്  കേണ്സക്യൂമരസഫഡയ്  ലസ്ഥാഭത്തെനിലസ്ഥാ
യനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. രണസ്ഥായനിരത്തെനിലധനികേയ നലീതനി ഔടയ് സലറ്റുകേളുയ ആയനിരത്തെനിയഞ്ഞൂറനിലധനികേയ
നലീതനി  സമഡനിക്കല  കസ്റ്റേസ്ഥാറുകേളുയ  പുതുതസ്ഥായനി  ആരയഭനിക്കസ്ഥാന്  കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.
വനിലക്കയറസത്തെക്കുറനിച്ചയ്  പറഞകപ്പെസ്ഥാള് എന്തുസകേസ്ഥാണയ്  വനില  തസ്ഥാഴനസവന്നയ്  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട
പനി. സനി. കജസ്ഥാരജയ് അത്ഭുതയ പ്രകേടനിപ്പെനിച. വനില തസ്ഥാഴയ. കേസ്ഥാരണയ, മസ്ഥാകവലനി കസ്റ്റേസ്ഥാറുകേള് വഴനിയുയ
സസസ്ഥാഫസറനികേള്  വഴനിയുയ  25  രൂപയ്ക്കയ്  നല്ല  കുത്തെരനി  വനിതരണയ  നടത്തുകേയസ്ഥാണയ്.
സരക്കസ്ഥാര പണയ മുടക്കുകേയസ്ഥാണയ്. ത്രനികവണനി ഓണ്ഫലന് മസ്ഥാരക്കറനികലയ്ക്കയ് കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.

ഫലകബ്രറനിയന്,  നഴറനി  ടലീച്ചരമസ്ഥാര  എന്നനിവരുസട  ഓണകററനിയയ  2,050  രൂപയനില
നനിനയ  12,000  രൂപയസ്ഥാക്കനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന.  കനരസത്തെ  ക്രനിസ്തുമസയ്  കേഴനിഞസ്ഥാലയ
പസ്ഥാഠപുസകേയ കേനിടസ്ഥാത്തെ സനിതനിയസ്ഥായനിരുന. എന്നസ്ഥാലനികപ്പെസ്ഥാള് അടുത്തെ വരഷകത്തെയള്ള എല്ലസ്ഥാ
പസ്ഥാഠപുസകേങ്ങളുയ എത്തെനിക്കഴനിഞനിരനിക്കുന.  ഒരു വരഷയസകേസ്ഥാണയ് സയസസ്ഥാനസത്തെ
സ്കൂളുകേസള  ആധുനനികേ  സ്കൂളുകേളസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറ്റുകേ  എന്ന  ദഇൗതജ്യമസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാര  ഏസറടുക്കസ്ഥാന്
തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.

കേണ്ണൂര വനിമസ്ഥാനത്തെസ്ഥാവളയ പൂരത്തെനിയസ്ഥാകേസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുന.  സകേസ്ഥാച്ചനി സമകട്രസ്ഥാ കമയയ്
മസ്ഥാസയ അവസസ്ഥാനയ പൂരത്തെനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള തലീരുമസ്ഥാനസമടുത്തുകേഴനിഞ. സകേസ്ഥാച്ചനി വസ്ഥാടര
സമകട്രസ്ഥായുസട  ആദജ്യസത്തെ  കസ്റ്റേഷനുകേള്  2018-ല  പൂരത്തെനിയസ്ഥാകുയ.  ഫഹകവകേള്
ആറുവരനിപ്പെസ്ഥാതയസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള നടപടനികേള് ആരയഭനിച്ചനിരനിക്കുന.  സഗയനില ഫപപ്പെനിടല
ഡനിസയബറനില  കേമ്മലീഷന്  സചയ്യുന്ന  നടപടനിയനികലയ്ക്കയ്  വരനികേയസ്ഥാണയ്.  വലീടനില്ലസ്ഥാത്തെ  അഞയ്
ലക്ഷത്തെനിലധനികേയ  പസ്ഥാവസപ്പെട  ആളുകേള്ക്കയ്  വലീടയ്  നലകേസ്ഥാന്  പ്രതനിജസ്ഥാബദ്ധമസ്ഥായനി
സരക്കസ്ഥാര  മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  കപസ്ഥാലലീസയ്  വകുപ്പെനിലയ  മസ്ഥാറങ്ങള്  വരുന.
ഇടനിമുറനിക്കുപകേരയ ഇ-മുറനിയനികലയള്ള മസ്ഥാറമസ്ഥാണയ്  ഇനനി കേസ്ഥാണസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുന്നതയ്.  നല്ല
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  അയഗലീകേരനിക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷസ്ഥായഗങ്ങകളസ്ഥാടയ്
എനനിക്കയ് അഭജ്യരത്ഥനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.

സഹകേരണ  വകുപ്പെയ്  അകനഡ്വഷണയ  നടത്തെനിയകപ്പെസ്ഥാള് അഡസ്ഥാടയ്  ബസ്ഥാങനില
മുപ്പെസത്തെസ്ഥാമതയ് കകേസ്ഥാടനി രൂപയുസട അഴനിമതനി നടന്നനിടസണന്നയ് കേസണത്തെനിയതനിനസ്ഥാല
ഒരു എയ.എല.എ.  കേഴനിഞ ദനിവസയ നനിരസ്ഥാഹസ്ഥാരയ  കേനിടന.  അഴനിമതനിയുസണങനില
ഞസ്ഥാന് അകനഡ്വഷണയ കനരനിടസ്ഥാന് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാസണന്നയ് പറയണയ.  അല്ലസ്ഥാസത പസ്ഥാവസപ്പെട
ആളുകേളുസട കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനയ് രൂപ മുക്കനിയകശേഷയ അതനിസന്റെ കപരനില നനിരസ്ഥാഹസ്ഥാരയ
കേനിടന്നനിസടന്തസ്ഥാണയ് കേസ്ഥാരജ്യയ? ഇവനിസട കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന്റെ പ്രശയ വന. ഈ
സരക്കസ്ഥാര അഴനിക്കുള്ളനില കപസ്ഥാകുസമന്ന രൂപത്തെനിലള്ള പ്രചരണമസ്ഥാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.
സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടനിതനി വനിധനി നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന് സരക്കസ്ഥാര പ്രതനിജസ്ഥാബദ്ധമസ്ഥാസണന്നയ്    മുഖജ്യമനനി
വജ്യകമസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുന.  അതനിനപ്പുറയ  എന്തുകവണയ?  ചനില  നനിയമനടപടനികേള്
മസ്ഥാത്രമകല്ലയുള. ഇകപ്പെസ്ഥാഴസത്തെ  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ് ഏതയ് സസ്ഥാനയ സകേസ്ഥാടുക്കണയ, പഴയ
ഉത്തെരവയ്  റദ്ദേസ്ഥാക്കനിയ സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  ഉത്തെരവനില പഴയ വനിജനിലന്സയ് ഡയറകസറ
പറനിയുള്ള പരസ്ഥാമരശേമുള്ളതുസകേസ്ഥാണയ്  ആ ഉത്തെരവയ് എങ്ങസന നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുയ
എന്നലീ  നനിരവധനി  പ്രശങ്ങളനില  വജ്യകത  വരുത്തെസ്ഥാന്  കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  അതസ്ഥാദജ്യയ
മനസനിലസ്ഥാക്കണയ.
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പുറനിങ്ങല സവടനിസക്കടയ് അപകേടസത്തെ സയബനനിച്ചയ് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ
കനതസ്ഥാവയ്   രസ്ഥാവനിസല  പറഞ.  സകേസ്ഥാചകുടനികേള്  പറയുന്നതുകപസ്ഥാലയസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹയ
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് പറഞതയ്. ഇലക്ഷന് പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിചകേഴനിഞസ്ഥാല ഒരു പക്യൂണനിസനസയങനിലയ
മസ്ഥാറസ്ഥാന് കേഴനിയുകമസ്ഥാ എന്നസ്ഥാണയ് അകദ്ദേഹയ കചസ്ഥാദനിച്ചതയ്.  മതനിയസ്ഥായ കേസ്ഥാരണമുസണങനില
ഇലക്ഷന്  കേമ്മലീഷണറുസട  അനുമതനികയസ്ഥാടുകൂടനി  പക്യൂണനിസനയല്ല  ഏതയ്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസകനയുയ
മസ്ഥാറസ്ഥായ. അതനിനയ് അകപക്ഷ സകേസ്ഥാടുകത്തെസ്ഥാ? നനിയമ വകുപ്പുമനനി ശലീ. എ. സകേ. ബസ്ഥാലന്
കചസ്ഥാദനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  അതനിസനക്കുറനിസച്ചസ്ഥാരു  പരസ്ഥാമരശേയ  നടത്തെസ്ഥാന്കപസ്ഥാലയ  കേഴനിഞനില്ല.
സകേസ്ഥാല്ലയ  കേളകര  നനികഷധനിച്ച  അനുമതനിയസ്ഥാണയ്  അവനിസട  കപസ്ഥാലലീസയ്  സകേസ്ഥാടുത്തെതയ്.
അതനില  ആരസക്കസ്ഥാസക്കയസ്ഥാണയ്  പങയ്;  അതയ്  വജ്യകമസ്ഥാക്കകണ?  ജനിഷ  കകേസനിലയ
ഇതുതസന്നയകല്ല സയഭവനിച്ചതയ്.  ജനിഷ കകേസനില  എഫയ്.ഐ.എസയ് കേഴനിഞയ് എഫയ്.ഐ.ആര.
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കസ്ഥാന് 18 മണനിക്കൂസറടുത്തു. അവനിസട എസന്തസ്ഥാസക്ക വജ്യതജ്യസ്ഥാസങ്ങള് വരുത്തെനി
സയനള്ളതയ്  സയബനനിച്ച  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  ഇനനിസയങനിലയ  പുറത്തുവരണയ.  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ
മുദസ്ഥാവസ്ഥാകേജ്യങ്ങള്  നയനനിരസ്ഥാകേരണത്തെനിനുള്ള  പ്രകമയത്തെനില പറഞനിരനിക്കുന.  തടവകേസ്ഥാരക്കയ്
ശേനിക്ഷയനിളവയ്  സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന് തലീരുമസ്ഥാനനിചസവന്നസ്ഥാണയ്  12  കപര  ഈ നയനനിരസ്ഥാകേരണത്തെനിനുള്ള
പ്രകമയത്തെനില  പറഞനിരനിക്കുന്ന പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട പ്രശയ.  ആരസ്ഥാണയ് ഇളവയ് സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചതയ്?  14-12-2015-സല  WP1/21357 ഫയല  പ്രകേസ്ഥാരയ  2580  തടവകേസ്ഥാരക്കയ്
ശേനിക്ഷയനിളവയ് സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന് ശേനിപസ്ഥാരശേ നലകേനിയതയ് യു.ഡനി.എഫയ്. ഭരണകേസ്ഥാലത്തെസ്ഥാണയ്.
സകേസ്ഥാടുയകുറവസ്ഥാളനികേളസ്ഥായ  2580  കപരക്കയ്  ഇളവയ്  സകേസ്ഥാടുക്കണസമന്നയ്  നനിങ്ങളസ്ഥാണയ്  പറഞതയ്.
എന്നനിടയ്  നയനനിരസ്ഥാകേരണത്തെനിനുള്ള പ്രകമയത്തെനില ഈ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കുറമസ്ഥാസണന്നയ്
എഴതനിവച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ജയനിലനില  പ്രകതജ്യകേ  സഇൗകേരജ്യകമരസപ്പെടുത്തെസ്ഥാന്  ഈ
സരക്കസ്ഥാര ആസരയസ്ഥാണയ് ഏരസപ്പെടുത്തെനിയതയ്? നനിസസ്ഥാമനിനയ് ഷടനില കകേസ്ഥാരടണസ്ഥാക്കനിയതുയ കകേസ്ഥാഴനി
ബനിരനിയസ്ഥാണനിയുയ  ചനിക്കനുയ  സകേസ്ഥാണ്ടുസകേസ്ഥാടുത്തെതുയ  ആരസ്ഥാണയ്;  ഞങ്ങളസ്ഥാകണസ്ഥാ?  യു.ഡനി.എഫയ്.
കേസ്ഥാലഘടത്തെനിലസ്ഥാണയ് അസതല്ലസ്ഥായ സചയനിടള്ളതയ്. സതളനിവയ് നശേനിപ്പെനിച്ചതടക്കമുള്ള കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് ആ
കേസ്ഥാലത്തെസ്ഥാണയ് നടന്നതയ്.

സരക്കസ്ഥാരഭൂമനി  കേകയ്യറയ  ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില,  ഇനനിസയസ്ഥാരനിക്കലയ  ഒരസ്ഥാള്ക്കു
കപസ്ഥാലയ കേകയ്യറയ നടത്തെസ്ഥാന് മസ്ഥാനസനികേമസ്ഥായനി കതസ്ഥാന്നസ്ഥാത്തെ രൂപത്തെനിലള്ള ഒഴനിപ്പെനിക്കല അവനിസട
നടത്തുയ, ഒരു സയശേയവയ കവസണന്നയ് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനി പറഞ വസ്ഥാക്കയ് നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
കപസ്ഥാവകേയസ്ഥാണയ്.  കേഴനിഞ അഞയ്  വരഷക്കസ്ഥാലയ  വന്കേനിട  കേകയ്യറക്കസ്ഥാരനില ഒരസ്ഥാസള
കപസ്ഥാലയ കുടനിയനിറക്കസ്ഥാന് യു.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  കേഴനിഞനില്ല.  യു.ഡനി.എഎഫയ്.-സന്റെ ഭരണ
കേസ്ഥാലത്തെയ്   കേകയ്യറക്കസ്ഥാര യകഥഷയ അവനിസട കേയറനി നനിരങ്ങുകേയസ്ഥായനിരുന.  കകേവലയ
എടയ് സസന്റെയ് സലത്തെനിസന്റെ  ഉടമയസ്ഥാണയ് ശലീ. എസയ്. രസ്ഥാകജന്ദ്രന്. കചസ്ഥാരസന്നസ്ഥാലനിക്കുന്ന
കൂരയള്ളനില കേഴനിയുന്ന ശലീ. എസയ്. രസ്ഥാകജന്ദ്രസനയസ്ഥാണയ് മുറയ കേകയ്യറത്തെനിസന്റെ കപരനില
കുറയ  പറയുന്നതയ്.  ശലീ.  എയ.  എയ.  മണനി  42  സസന്റെയ്  സലത്തെനിസന്റെ  ഉടമയസ്ഥാണയ്.
നനിങ്ങള് എസന്തസ്ഥാസക്കയസ്ഥാണയ്  പ്രചരനിപ്പെനിച്ചതയ്?  ഇകപ്പെസ്ഥാള് ശലീ.  എയ.  എയ.  മണനിസയ
വനിടനിടയ്  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  സകഹസ്ഥാദരസന  പനിടനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അഞയ്  വരഷയ
നനിങ്ങള്  ഭരനിച്ചകല്ലസ്ഥാ;  അന്നയ്  എന്തുസകേസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  സകഹസ്ഥാദരസനതനിസര
നനിങ്ങള്  നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിച്ചനില്ല?  നനിങ്ങളുസട  ഫകേകേളനില  പസ്ഥാപക്കറയുണയ്  എനള്ളതകല്ല
വസ്ഥാസവയ.  ശലീ.  എയ.  എയ.  മണനി   പടനിണനി  കേനിടന്നയ്  കപസ്ഥാരസ്ഥാടയ  നടത്തെനിയ  വജ്യകനിയസ്ഥാണയ്.
അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  ഒരു  സകഹസ്ഥാദരന്  കഗസ്ഥാവനിന്ദന്  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  ഇടനികയറയ്  മരനിച്ച
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വജ്യകനിയസ്ഥാണയ്.  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  അളനിയന്  തങപ്പെസന  ആര.എസയ്.എസയ്.-കേസ്ഥാര
പതനിസനസ്ഥാന്നയ് കേഷണങ്ങളസ്ഥായനി സവടനിസക്കസ്ഥാലസപ്പെടുത്തെനി. അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ അനനിയത്തെനി
തങ പടനിണനിമൂലമസ്ഥാണയ് മരനിച്ചതയ്.   ആ കുടുയബസത്തെ സയബനനിചള്ള ആകക്ഷപങ്ങളുയ
അകദ്ദേഹയ പറയസ്ഥാത്തെ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളുമസ്ഥാണയ് ഇവനിസട പറയുന്നതയ്.  പറയസ്ഥാത്തെ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്
കകേസ്ഥാരത്തെനിണക്കനി  എഡനിറയ്  സചയയ്  അതനിന്കമല  ഒന്നരയസ്ഥാഴ്ച  ചരച്ച  നടത്തെനി  ഈ
സരക്കസ്ഥാരനിസനതനിസര  തനിരനിയുന്നതനിലനനിന്നയ്  ദയവസചയയ്  പനിന്മസ്ഥാറണസമന്നസ്ഥാണയ്
എനനിക്കയ്  അഭജ്യരത്ഥനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.   അതുകപസ്ഥാസല  ഞങ്ങളുസട  അമ്മയസ്ഥായ  ശലീമതനി
മഹനിജസയ വലനിച്ചനിഴച എനള്ള ഒരുവസ്ഥാക്കുവച്ചയ് എസന്തസ്ഥാസക്ക ചരച്ചകേളസ്ഥാണയ് ഇവനിസട
നടത്തെനിയതയ്.  അവനിസട  നടന്ന  ബഹളത്തെനിനനിടയനില  ഒപ്പെയവന്ന  ആളുകേള്ക്കനിടയനികലയ്ക്കയ്
കുഴഞവലീണ  ആ  അമ്മസയ  വനനിതസ്ഥാ  കപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാര  രണ്ടുകേയ്യുയ  നലീടനി  കകേസ്ഥാരനിസയടുക്കുന്ന
ദൃശേജ്യയ  എല്ലസ്ഥാ  ഓണ്ഫലനുകേളനിലയ  ഇകപ്പെസ്ഥാഴമുണയ്.  പരസജ്യമസ്ഥായനി  ആ  ഓണ്ഫലന്
കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  തകന്റെടമുകണസ്ഥാസയന്നയ്  ഞസ്ഥാസനസ്ഥാരു  ചരച്ചയനില  സവല്ലുവനിളനിച.  എനനിക്കയ്
ഇനവസര മറുപടനി  കേനിടനിയനിടനില്ല.  ഞസ്ഥാനനികപ്പെസ്ഥാഴയ  അതുതസന്നയസ്ഥാണയ് കചസ്ഥാദനിക്കുന്നതയ്.
രണയ് കേയ്യുയസകേസ്ഥാണയ് കകേസ്ഥാരനിസയടുക്കസ്ഥാന് ശമനിച്ചതനിസന രസ്ഥാഷലീയ മുതസലടുപ്പെനിനുകവണനി
നനിങ്ങസളത്ര  ഫവകൃതമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്  ചനിത്രലീകേരനിച്ചതയ്?  എന്തനിസനയസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങള്
ഭയസപ്പെടുന്നതയ്?  ശലീ.  കലസ്ഥാകസ്ഥാഥയ് സബഹ്റസയ മസ്ഥാറണസമന്നയ് പറയുന.  എന്.ഐ.എ.-യനില
ഇരുന്നയ്  ഇന്തജ്യസ്ഥാരസ്ഥാജജ്യസത്തെ  ഏറവയ  മനികേച്ച  കുറസ്ഥാകനഡ്വഷകേനസ്ഥായനി  കേഴനിവസതളനിയനിച്ച
ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസസന  മസ്ഥാറണസമന്നസ്ഥാണയ്  പറയുന്നതയ്.  ഈ  രസ്ഥാജജ്യത്തെയ്  യു.എ.പനി.എ.
കപസ്ഥാലള്ള നനിയമങ്ങള് ചുമത്തെനി  എത്ര ആളുകേസളയസ്ഥാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.   കേസ്ഥാലത്തെയ്
ജയനിലനിലടച്ചതയ്?  ശലീ.  റനി.  വനി.  രസ്ഥാകജഷയ്,  ശലീ.  സജയനിയസയ്  മസ്ഥാതഗ്യു  തുടങ്ങനിയ
നനിരപരസ്ഥാധനികേസളസയസ്ഥാസക്ക ജയനിലനിലനിടയ്  ക്രൂരമസ്ഥായനി പലീഡനിപ്പെനിച്ച നനിങ്ങള് കപസ്ഥാലലീസയ്
അതനിക്രമസമന്നയ്  ഈ  നയനനിരസ്ഥാകേരണത്തെനിനുള്ള  പ്രകമയത്തെനില എഴതനിവച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
നനിങ്ങള്ക്കയ്  നസ്ഥാണമുകണസ്ഥാ?  ടനി.പനി.-യുസട  കകേസയ്  പറഞസകേസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങള്  എസന്തസ്ഥാസക്ക
പരസ്ഥാക്രമങ്ങളസ്ഥാണനിവനിസട  നടത്തെനിയതയ്?  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-സന്റെ  രസ്ഥാഷലീയ  കനതസ്ഥാക്കനസ്ഥാസര
ജയനിലനിലടയ്ക്കസ്ഥാനുള്ള  ഗൂഢസ്ഥാകലസ്ഥാചനയനില  നനിങ്ങള്ക്കുമസ്ഥാത്രമസ്ഥാകണസ്ഥാ,  കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാ
ഗസനസ്ഥാരക്കുയ പങനികല്ല?  ആ  കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസസരസ്ഥാസക്ക  കേണക്കുപറകയണ
ദനിവസയ വരുസമന്ന കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില യസ്ഥാസതസ്ഥാരു സയശേയവയ കവണ.  ഈ സരക്കസ്ഥാര  നല്ല
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളുമസ്ഥായനി  മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാവകേയസ്ഥാണയ്.  വനനിതസ്ഥാ  ബറസ്ഥാലനിയന്  ആരയഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്,
ശലീമതനി നനിശേസ്ഥാന്തനിനനി ചുമതലസയടുത്തു.  ഏഴയ് വനനിതസ്ഥാ എസയ്.ഐ.-മസ്ഥാസര എസയ്.എച്ചയ്.ഒ.-മസ്ഥാരസ്ഥായനി
നനിയമനിച്ചയ് മസ്ഥാതൃകേ കേസ്ഥാടനിയനിരനിക്കുന.  മൂവസ്ഥായനിരത്തെനിലധനികേയ തസനികേകേള് പുതുതസ്ഥായനി
അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.  ഇന്തജ്യയനിസല  ഏറവയ  മനികേച്ച  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനമുള്ള  സയസസ്ഥാനമസ്ഥായനി
കകേരളയ മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണയ്.  അത്തെരത്തെനിലള്ള നടപടനികേളുമസ്ഥായനി കപസ്ഥാകുന്ന സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ
ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള ഒരനിക്കലക്കൂടനി പനിന്തസ്ഥാങ്ങനിസക്കസ്ഥാണയ് അവസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .    സകേ  .    സനി  .    കജസ്ഥാസഫയ്:  സര, ഞസ്ഥാന് ഈ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
ഒരു സകേസ്ഥാല്ലയ തനികേയസ്ഥാന് കുറച്ചയ് ദനിവസങ്ങള് മസ്ഥാത്രയ ബസ്ഥാക്കനിയുള്ള  ശലീ. പനിണറസ്ഥായനി
വനിജയന് സരക്കസ്ഥാര കകേരളയ കേണ ഏറവയ പരസ്ഥാജയസപ്പെട സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്.  'എല.ഡനി.എഫയ്.
വരുയ,  എല്ലസ്ഥായ  ശേരനിയസ്ഥാകുയ' എനപറഞ  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതജ്യ  മുന്നണനി  സരക്കസ്ഥാര
ദനിശേസ്ഥാകബസ്ഥാധയ  നഷസപ്പെടയ്  കേപ്പെനിത്തെസ്ഥാനനില്ലസ്ഥാസത  നടുക്കടലനില  ഒഴകേനിനടക്കുന്ന  നഇൗകേയുസട
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അവസയനിലസ്ഥാണയ്.  ആരസ്ഥാണയ്  കസ്റ്റേറയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  ചലീഫയ്  എന്ന  പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവനിസന്റെ
കചസ്ഥാദജ്യത്തെനില നനിനയ മുഖജ്യമനനി രസ്ഥാവനിസല കബസ്ഥാധപൂരവ്വയ ഒഴനിഞമസ്ഥാറനി.  ആരസ്ഥാണയ്
കസ്റ്റേറയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  ചലീഫയ്  എന്നയ്  ഈ  സഭയ്ക്കയ്  അറനിയസ്ഥാനുള്ള  അവകേസ്ഥാശേമുണയ്.
ശലീ. കകേസ്ഥാടനികയരനി ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന് കേണ്വലീനറസ്ഥായ സസലകയ് കേമ്മനിറനിയസ്ഥാണയ് കകേരള കപസ്ഥാലലീസയ്
ആകയ്, 2011 അയഗലീകേരനിച്ചതയ്. ഞസ്ഥാന് ആ സമനിതനിയനില അയഗമസ്ഥായനിരുന. കപസ്ഥാലലീസയ്
ആകയ് കസ്ഥാസയ് 18-ല, ''State Police Chief - (1) The administration, supervision,
direction and control of Police throughout the state shall,  subject  to the
control of the Government be vested in an officer designated as the State
Police Chief'' എന്നസ്ഥാണയ് പറയുന്നതയ്. കകേരളത്തെനിസല കപസ്ഥാലലീസനിസന നനിയനനിക്കുന്ന
കസ്റ്റേറയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  ചലീഫയ്  ആരസ്ഥാസണനയ  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  കപസരന്തസ്ഥാസണനയ
മുഖജ്യമനനിയുസട  മറുപടനിയനില  പറയണയ.  സയസസ്ഥാനത്തെയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  കപസ്ഥാലലീസയ്
ചലീഫനില്ല.  2017 ഏപ്രനില 24-സല കകേസ്ഥാടതനി വനിധനികയസ്ഥാടുകൂടനി കസ്റ്റേറയ് കപസ്ഥാലലീസയ് ചലീഫയ്
സസ്ഥാനത്തുനനിന്നയ് ശലീ.  കലസ്ഥാകസ്ഥാഥയ് സബഹ്റ നലീക്കയ സചയ്യസപ്പെട.  പല ജനില്ലകേളനിലയ
അകദ്ദേഹയ  കകേസ്ഥാണ്ഫറന്സയ്  നടത്തെനി.  ആ  കകേസ്ഥാണ്ഫറന്സനില  ശലീ.  കലസ്ഥാകസ്ഥാഥയ്
സബഹ്റ  പസങടുക്കുന്നതയ്  എന്തധനികേസ്ഥാരത്തെനിലസ്ഥാണയ്?  കപസ്ഥാലലീസയ്  ആകയ്  കസ്ഥാസയ്  18(5)-ല
പറയുന്നതയ്, ''(5) No officer senior to State Police Chief shall be appointed in
the  Kerala  Police''  എന്നസ്ഥാണയ്.  കസ്റ്റേറയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  ചലീഫനിനയ്  മുകേളനിലസ്ഥായനി
ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസസന  നനിയമനിക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനില്ല.  ശലീ.  രമണ്  ശലീവസ്ഥാസവ  ആരസ്ഥാണയ്;
അകദ്ദേഹത്തെനിനയ് കകേരള കപസ്ഥാലലീസനിലള്ള അധനികേസ്ഥാരസമന്തസ്ഥാണയ്;  കപസ്ഥാലലീസയ് ആകനിസല
ഏതയ്  വകുപ്പെനുസരനിച്ചസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹയ  പ്രവരത്തെനിക്കുന്നതയ്?  അധനികേസ്ഥാരമനില്ലസ്ഥാസത
അകദ്ദേഹയ  അനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായനി  കപസ്ഥാലലീസയ്  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനില  ഇടസപടുന്നതനില  ഉന്നത
കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസര അതൃപരസ്ഥാസണന്ന വസ്ഥാരത്തെകേളുണയ്.  ഇതസ്ഥാണയ്  കകേരളത്തെനിസല
കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ അവസ.  ഈ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന  ചരച്ച സചയ്യുകമസ്ഥാള് കകേരളത്തെനിസല
കപസ്ഥാലലീസയ്  വകുപ്പെനിനയ്  നസ്ഥാഥനനിസല്ലന്നതസ്ഥാണയ്  ദുനഃഖകേരമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരജ്യയ. ശലീ.  രസ്ഥാജു  എബ്രഹസ്ഥായ
ഇവനിസട  14  മനിനനിടയ്  പ്രസയഗനിച.  നസ്ഥാലയ്  മനിനനിടകപസ്ഥാലയ  അകദ്ദേഹയ  കപസ്ഥാലലീസനിസന
സയബനനിച്ചയ് പറഞനില്ല.  അകദ്ദേഹയ മറയ് കമഖലകേളനികലയ്ക്കയ് കപസ്ഥായനി. അകദ്ദേഹത്തെനിനയ്
കപസ്ഥാലലീസനിസന  നജ്യസ്ഥായലീകേരനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കനില്ല.  ഒരു  വരഷയ  പൂരത്തെനിയസ്ഥാകേസ്ഥാന്
കപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള് മുഖജ്യമനനിയുസട പസ്ഥാരടനിയസ്ഥായ മസ്ഥാരകനിസ്റ്റേയ് പസ്ഥാരടനിയസ്ഥാസണങനിലയ രണസ്ഥായ
കേക്ഷനിയസ്ഥായ  സനി.പനി.ഐ.  ആസണങനിലയ  കപസ്ഥാലലീസനിനയ്  എകന്തസ്ഥാ  പസ്ഥാളനിച്ചകേള്
പറനിയനിരനിക്കുനസവന്ന  കുറസമ്മതമസ്ഥാണയ്  നടത്തുന്നതയ്.  നനിങ്ങള്  ബലനിയസ്ഥാടുകേസള
കതടുനണയ്, ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസര സസസന്ഡയ് സചയ്യുനണയ്.  പകക്ഷ  ഉത്തെരയ പറകയണ
മുഖജ്യമനനി ഒഴനിഞമസ്ഥാറുകേയകല്ല?  സകേസ്ഥാടനിഞനി ഫഫസല വധകക്കസയ്;  ജനിഷ്ണുവനിസന്റെ
മരണയ;  നടനിസയ  ആക്രമനിച്ച  സയഭവയ;  മഫറന്  ഫഡ്രൈവനിസല  ശേനിവകസനയുസട
സദസ്ഥാചസ്ഥാര  ഗുണസ്ഥായനിസയ;  വസ്ഥാളയസ്ഥാറനിസല  സകഹസ്ഥാദരനിമസ്ഥാരുസട  മരണയ;  സനി.എ.
വനിദജ്യസ്ഥാരത്ഥനിനനി മനികഷലനിസന്റെ ദുരൂഹമരണയ;  കുണറയനിസല പത്തെയ് വയസ്സുകേസ്ഥാരനിയുസട
മരണയ  തുടങ്ങനി  എല്ലസ്ഥാ  സയഭവങ്ങളനിലയ  കപസ്ഥാലലീസയ്  വലീഴ്ച  വരുത്തെനിയനിടണയ്.  കുറവസ്ഥാളനികേസള
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കേസണത്തുന്നനില്ല.  ആകക്ഷപമുണസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  ആസരസയങനിലയ  സസസന്ഡയ്  സചയ്യുകേയസ്ഥാണയ്
പതനിവയ്.  അങ്ങസന അകങ്ങയ്ക്കയ്  ഒഴനിഞമസ്ഥാറസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ;  കകേരളത്തെനിസന്റെ ചരനിത്രത്തെനില
ഇങ്ങസനസയസ്ഥാരു  ദുരവസ  ഉണസ്ഥായനിടകണസ്ഥാ?  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  ബസ്ഥാലന്സയ്  ഷലീറയ്
കനസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള് എടയ്  മസ്ഥാസയ തനികേയുന്നതനിനുമുമയ്  രസ്ഥാഷലീയ സകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേങ്ങള്  18;
ക്രനിമനിനല കകേസ്സുകേള് ഒകന്നമുക്കസ്ഥാല ലക്ഷയ,  യു.ഡനി.എഫയ്.-സന്റെ എടയ് മസ്ഥാസകത്തെതനിസനക്കസ്ഥാള്
61,000  കകേസ്സുകേളസ്ഥാണയ്  കൂടുതലണസ്ഥായതയ്.   പലീഡനകക്കസ്സുകേള്  1100  -  വരദ്ധനവയ്
330;  1100  കകേസ്സുകേളനില  630  എണ്ണയ  പ്രസ്ഥായപൂരത്തെനിയസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ  കുടനികേള്സക്കതനിസരയുള്ള
അക്രമങ്ങളസ്ഥാണയ്.  സദസ്ഥാചസ്ഥാരഗുണകേളുസട അക്രമങ്ങള് സപരുകുന.  ദമതനിമസ്ഥാരകക്കസ്ഥാ
സകഹസ്ഥാദരലീ-സകഹസ്ഥാദരനസ്ഥാരകക്കസ്ഥാകപസ്ഥാലയ  വഴനിനടക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുന്നനില്ല.  സലീ  സുരക്ഷ
ലക്ഷജ്യമസ്ഥാക്കനി ആവനിഷ്കരനിച്ച ഓപ്പെകറഷന് കേസ്ഥാവലസ്ഥാള് നനിലവനിലകണസ്ഥാ?  സയസസ്ഥാനസത്തെ പനിങയ്
കപസ്ഥാലലീസനിസന സയബനനിച്ചയ് പഠനിക്കസ്ഥാന്കവണനി കേരണസ്ഥാടകേയനില നനിന്നയ് ഒരു സയഘയ
വരുനസണന്നയ് ശലീ.  രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥായ പറഞ.  പനിങയ്  കപസ്ഥാലലീസയ് നനിലവനിലകണസ്ഥാ;
എല്ലസ്ഥായ നനിശലസ്ഥാവസയനിലസ്ഥാണയ്.  ലഹരനി മരുന്നയ് കകേസ്സുകേള് 4200. സയസസ്ഥാനത്തെയ്
സമലീപകേസ്ഥാലത്തെയ്  ലഹരനി  മരുന്നയ്  കകേസ്സുകേള്  വരദ്ധനിക്കുന്നതസ്ഥായസ്ഥാണയ്  എഫകസയ്
കേമ്മലീഷണര പറയുന്നതയ്.  ദളനിതയ് പലീഡനങ്ങള്-7200;  ഇസതല്ലസ്ഥായ എടയ് മസ്ഥാസസത്തെ
കേണക്കുകേളസ്ഥാണയ്.  ഈ  കേണക്കുകേള്  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  അഭനിമസ്ഥാനകേരമസ്ഥാകണസ്ഥാസയന്നയ്
മുഖജ്യമനനി  ചനിന്തനിക്കണയ.  ഈ  സരക്കസ്ഥാര  ദനിശേസ്ഥാകബസ്ഥാധമനില്ലസ്ഥാസതയസ്ഥാണയ്  മുകന്നസ്ഥാട
കപസ്ഥാകുന്നതയ്.  കകേരള  ചരനിത്രത്തെനിസല  ഏറവയ  അപമസ്ഥാനകേരമസ്ഥായ  സയഭവമസ്ഥായനിരുന്നനികല്ല
ഏപ്രനില 5-നയ് ഡനി.ജനി.പനി. ഓഫലീസനിനയ് മുന്നനില നടന്നതയ്.  അന്നയ് നനിങ്ങള് 1957-സല
കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ് സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  60-ാം വസ്ഥാരഷനികേയ ആകഘസ്ഥാഷനിക്കുകമസ്ഥാള് ഡനി.ജനി.പനി.
ഓഫലീസനിനുമുന്നനില  മഹനിജ  എന്ന  അമ്മയുസട  കവദനനിപ്പെനിക്കുന്ന  ദൃശേജ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്  കേണതയ്,
കേസ്ഥാലസമത്ര  കപസ്ഥായസ്ഥാലയ  മനസനിലനനിന്നയ്  അതയ്  മസ്ഥായുകേയനില്ല.  നനിയമസമസ്ഥാധസ്ഥാന
പസ്ഥാലനത്തെനിസന്റെ കേസ്ഥാവലസ്ഥാളസ്ഥായ കപസ്ഥാലലീസയ് സഹഡ്കേഡ്വസ്ഥാരകടഴനിനുമുന്നനില നലീതനിപസ്ഥാലകേരസ്ഥാല ആ
അമ്മ അപമസ്ഥാനനിക്കസപ്പെട.  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ് കുടുയബമസ്ഥാണയ് അവരുകടതയ്.  മകേസന്റെ വനികയസ്ഥാഗയ
തസ്ഥാങ്ങസ്ഥാനസ്ഥാകേസ്ഥാസത നനിസഹസ്ഥായയസ്ഥായനി നലീതനികതടനി യസ്ഥാചനകയസ്ഥാസട എത്തെനിയ അമ്മസയ
വലനിച്ചനിഴച്ച സയഭവയ ഈ സരക്കസ്ഥാരനിനയ് ഭൂഷണമസ്ഥാകണസ്ഥാ?  ഇനനിസയങനിലയ ഒരമ്മയയ
ഈ അവസയുണസ്ഥാകേരുതയ്.  കഷകയ്പനിയറുസട മസ്ഥാക്ബത്തെനില ഒരു വസ്ഥാചകേമുണയ്, ''All
the  perfumes  of  Arabia  will  not  sweeten  this  little  hand''.  അങ്ങയുസട
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ ഫകേകേളനിസല പസ്ഥാപക്കറ കേഴകേനിക്കളയസ്ഥാന് അകറബജ്യയനിസല സുഗന
ദവജ്യങ്ങള്സകേസ്ഥാണയ് സസ്ഥാധനിക്കനില്ല.  കസ്റ്റേറയ് കപസ്ഥാലലീസയ് സഹഡ്കേഡ്വസ്ഥാരകടഴനിനയ് മുന്നനില സമരയ
സചയ്യസ്ഥാന്  കപസ്ഥായതനിനസ്ഥാണയ്  ഒരു  കകേസ്ഥാണ്സനിറസനി കകേസയ്.  എസന്തല്ലസ്ഥായ  സമരങ്ങള്
ഇവനിസടയുണസ്ഥായനിടണയ്.  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ്  കുടുയബത്തെനിലസപ്പെട  ഒരമ്മയുസട  കവദന  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്
കേഴനിയസ്ഥാത്തെ അങ്ങയ് ഒരു കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേസ്ഥാകണസ്ഥാ? മഹനിജസയ കേസ്ഥാണസ്ഥാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നനിസല്ലന്നയ്
അങ്ങയ്  പറഞ.  നനിരസ്ഥാഹസ്ഥാരസമരയ  നടത്തെനിയകപ്പെസ്ഥാള്  അങ്ങയ്  ആളുകേസള  അയച്ചയ്
ചരച്ചകേള് നടത്തെനിയതനിസനത്തുടരന്നയ് അതവസസ്ഥാനനിപ്പെനിച.  പനിന്നലീടയ്,  സമരയസകേസ്ഥാണയ്
മഹനിജ എന്തുകനടനിസയന്നയ് അങ്ങയ് കചസ്ഥാദനിക്കുന. സര സനി.പനി.  രസ്ഥാമസഡ്വസ്ഥാമനി അയ്യരുസട
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കപ്രതയ ആവസ്ഥാഹനിച്ച, അധനികേസ്ഥാരത്തെനിസന്റെ അഹന്തയുയ ധനിക്കസ്ഥാരത്തെനിസന്റെ മൂരത്തെനിയുമസ്ഥായ
ഒരു  ഭരണസ്ഥാധനികേസ്ഥാരനിയുസട  വസ്ഥാക്കുകേളസ്ഥാണയ്  അങ്ങയനിലനനിന്നയ്  മുഴങ്ങനികക്കടതയ്.  ഇസതസ്ഥാരു
കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റുകേസ്ഥാരനയ്  കചരന്നതസ്ഥാകണസ്ഥാ?  നനിയമസഭയുസട  60-ാം വസ്ഥാരഷനികേദനിനത്തെനില പഴയ
നനിയമസഭസ്ഥാ ഹസ്ഥാളനില വച്ചയ് ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ സലീക്കര പറഞതയ് സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരക്കയ്
കപസ്ഥാലലീസനിസന സമലീപനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാത്തെ അവസയസ്ഥാണയ് ഇന്നയ് കകേരളത്തെനിലള്ളസതന്നസ്ഥാണയ്.
സഭയനിലനിരുന്ന അങ്ങുയ അതയ് കകേടകേസ്ഥാണുയ. കപസ്ഥാലലീസനിസന ഭയപ്പെസ്ഥാകടസ്ഥാസട കേസ്ഥാകണണനി
വരുന്നതയ് ദഇൗരഭസ്ഥാഗജ്യകേരമസ്ഥാണയ്.  ജനഫമത്രനി കപസ്ഥാലലീസയ് സയവനിധസ്ഥാനയ കകേരളത്തെനിലസണങനിലയ
ജനങ്ങള് ഭയപ്പെസ്ഥാകടസ്ഥാസടയസ്ഥാണയ് കപസ്ഥാലലീസനിസന കേസ്ഥാണുന്നതയ്. സയസസ്ഥാന കപസ്ഥാലലീസനിനയ്
ഇന്നയ്  നസ്ഥാഥനനില്ലസ്ഥാത്തെ  അവസയസ്ഥാണുള്ളതയ്.  അങ്ങയ്  സസവദഗ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന്ന
കേസ്ഥാലത്തെയ്  ഞസ്ഥാന്  ഇഇൗ  സഭയനിലണസ്ഥായനിരുന.  അങ്ങയ്  നസല്ലസ്ഥാരു  സസവദഗ്യുതനി
വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന.  പനിന്നലീടയ്  പതനിനഞയ് സകേസ്ഥാല്ലയ അങ്ങയ് സനി.പനി.സഎ.(എയ)-
സന്റെ പസ്ഥാരടനി സസക്രടറനിയസ്ഥായനി.  അങ്ങയുസട മകനസ്ഥാഭസ്ഥാവവയ കേസ്ഥാഴ്ചപ്പെസ്ഥാടുയ മസ്ഥാറനി.  അങ്ങയ്
മുഖജ്യമനനിയസ്ഥാസണങനിലയ  ഇകപ്പെസ്ഥാഴയ  സനി.പനി.സഎ.(എയ)  കനതസ്ഥാവനിസന്റെ  മസ്ഥാനസനികേസ്ഥാവസയനില
നനിന്നയ്  കമസ്ഥാചനമുണസ്ഥായനിടനില്ല.  മുഖജ്യമനനി  ഒരു  കസ്റ്റേറയ്സ്മസ്ഥാനസ്ഥായനിരനിക്കണയ.  അങ്ങയ്
കകേരളത്തെനിസന്റെ  മുഖജ്യമനനിയസ്ഥാണയ്.  അകങ്ങയ്ക്കയ്  ഒരു  പസ്ഥാരടനി  കനതസ്ഥാവനിസന്റെ  ഇടുങ്ങനിയ
മനസ്സുണസ്ഥാകേസ്ഥാന് പസ്ഥാടനില്ല. അങ്ങയുസട സയസസ്ഥാരരലീതനി;  ഭസ്ഥാഷ; പ്രകയസ്ഥാഗങ്ങള് എന്നനിവ
സഇൗമജ്യമസ്ഥായനിരനിക്കണയ.  ധനിക്കസ്ഥാരത്തെനിസന്റെ  ഭസ്ഥാഷയുയ  അഹന്തയുസട  ഫശേലനിയുയ  മുഖജ്യമനനിക്കയ്
കചരന്നതല്ല.  കകേരളത്തെനിസല  നനിയമവസ്ഥാഴ്ച  പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ  തകേരന്നനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
നസ്ഥാഥനനില്ലസ്ഥാത്തെ അവസയസ്ഥാസണന്നയ് ഞസ്ഥാന് ആവരത്തെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അങ്ങയ് മറുപടനി
പറയുകമസ്ഥാള് ഒരു കേസ്ഥാരജ്യയ  പറയണയ,   ആരസ്ഥാണയ്    കസ്റ്റേറയ്    കപസ്ഥാലലീസയ്  ചലീഫയ്?
ശലീ. കലസ്ഥാകേയ് നസ്ഥാഥയ് സബഹ്റയസ്ഥാകണസ്ഥാ, ശലീ. ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാറസ്ഥാകണസ്ഥാ അകതസ്ഥാ മറസ്ഥാസരങനിലമസ്ഥാകണസ്ഥാ?
ദയവസ്ഥായനി അങ്ങയ് ഒഴനിഞമസ്ഥാറരുസതന്നയ് പറഞസകേസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് എസന്റെ വസ്ഥാക്കുകേള്
അവസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശലീ  .   സനി  .   ദനിവസ്ഥാകേരന്: സര, ഞസ്ഥാന് ഈ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള അനുകൂലനിക്കുന.
കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ് പസ്ഥാരടനി അധനികേസ്ഥാരത്തെനിലനിരുന്ന  1957-1959 കേസ്ഥാലഘടത്തെനില സഭയനില
ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പെനിസന്റെ  ചരച്ച  നടന്നകപ്പെസ്ഥാള്  ഇന്തജ്യയുസട  ആരസ്ഥാധജ്യനസ്ഥായ  ജസ്റ്റേനിസയ്
വനി.  ആര.  കൃഷ്ണയ്യര  സഭയനില  പ്രതനിപക്ഷത്തെനിനയ്  നലകേനിയ  മറുപടനി  ഞസ്ഥാനനിവനിസട
ഉദ്ധരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്: “.......there may be criticism about the police.  I admit
they are imperfect. They have their own tradition.   We cannot overnight
make angels of men but we know which way the wind is blowing.  We are
aware the changes that have to be brought about in the Police in a welfare
State.  I hope Honorable Members of this House will give their valuable
suggestions so as to quicken the face of the change and see to it that the
criticism do not injure the qualitative transformation that is sought to be
attempted.  I hope it will be appreciated that this is not a matter of Politics
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at  all.”ഇഇൗ  നയമസ്ഥാണയ്   ഇന്നസത്തെ  സരക്കസ്ഥാരനിനുള്ളതയ്.  ഒരു  രസ്ഥാജജ്യത്തെനിസന്റെ
ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനയ പസ്ഥാലനിക്കുകേ മസ്ഥാത്രമല്ല,  ആ രസ്ഥാജജ്യത്തെനിസന്റെ സസ്ഥാമൂഹനികേ സസ്ഥാമത്തെനികേ
വജ്യവസനിതനി  മനസനിലസ്ഥാക്കനിസക്കസ്ഥാണ്ടുള്ള  ഒരു  നയയ  ആവനിഷ്കരനിക്കസ്ഥാന്  ആഭജ്യന്തര
വകുപ്പെയ് ബസ്ഥാദ്ധജ്യസമസ്ഥാണയ്. നമുക്കയ് ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ അനുഭവങ്ങളുള്ളതസ്ഥാണയ്. ബ്രനിടലീഷകേസ്ഥാരുസട
കേസ്ഥാലസത്തെ  കപസ്ഥാലലീസയ്  എന്തസ്ഥായനിരുനസവന്നയ്  നമുക്കറനിയസ്ഥായ.  അതുകേഴനിഞയ്  രസ്ഥാജ
ഭരണത്തെനിസന്റെ കപസ്ഥാലലീസയ്; ജനസ്ഥാധനിപതജ്യത്തെനിസന്റെ കപസ്ഥാലലീസയ്, എല്ലസ്ഥാക്കസ്ഥാലത്തുയ കപസ്ഥാലലീസയ് ഒരു
മരദ്ദേകനസ്ഥാപകേരണമസ്ഥാണയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  സങ്കുചനിത  തസ്ഥാല്പരജ്യത്തെനിനുകവണനി  മസ്ഥാത്രയ
ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന  ഒരുപകേരണമസ്ഥാണയ്.  ആ  ഉപകേരണത്തെനില  മഇൗലനികേമസ്ഥായ  മസ്ഥാറയ
വരുകത്തെണ കേസ്ഥാലയ അതനിക്രമനിച. എസന്റെ അഭനിപ്രസ്ഥായയ, കകേരള കപസ്ഥാലലീസനില ആഭജ്യന്തരമസ്ഥായുയ
മസറല്ലസ്ഥാ തരത്തെനിലയ  അഴനിചപണനി അനനിവസ്ഥാരജ്യമസ്ഥായ സമയമസ്ഥാണനിതയ്.  ഒരു സരക്കസ്ഥാര
ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസന്റെ  കപരനില  നനിയമസഭയുസട  ഇത്രയുയ  വനിലസപ്പെട  സമയയ  സമനസക്കടുകത്തെണ
കേസ്ഥാരജ്യയ എസന്റെ പ്രനിയസപ്പെട സുഹൃത്തുക്കള്ക്കുണസ്ഥായനിരുകന്നസ്ഥാ?  നനിങ്ങള് രസ്ഥാഷലീയമസ്ഥായനി
ഇത്ര  bankrupt  ആകണസ്ഥാ?  ഖജനസ്ഥാവനില നനിന്നയ്  ശേമളയ പറ്റുന്ന ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസസന
പറനി പറയസ്ഥാന് നനിങ്ങള് എത്ര മണനിക്കൂര സചലവഴനിച?  നനിങ്ങളുയ ഭരനിച്ചനിടള്ളതകല്ല?
ജനസ്ഥാധനിപതജ്യ വജ്യവസയനില ഇന്നയ് ഒരു സരക്കസ്ഥാര വരുയ; നസ്ഥാസള കവസറസ്ഥാരു സരക്കസ്ഥാര
വരുയ.  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര  സചകയ്യണ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  സചയ്യണയ;  സചയനിസല്ലങനില  സചയ്യനിപ്പെനിക്കുയ.
അതനിനയ്  നനിങ്ങള്  വക്കസ്ഥാലത്തെയ്  പനിടനിച്ചസ്ഥാല  സകേ.  സനി.  കജസ്ഥാസഫനിസനകപ്പെസ്ഥാസലയുള്ള
പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട ആളുകേള്.....,

ശലീ  .    സകേ  .    സനി  .    കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  ഞങ്ങളുന്നയനിച്ചതയ്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരുസട
കേസ്ഥാരജ്യമല്ല,  അങ്ങയ്  ദയവസ്ഥായനി  സതറനിദ്ധരനിക്കരുതയ്.  ഞങ്ങളുന്നയനിച്ചതയ്  ഇന്തജ്യയനിസല
പരകമസ്ഥാന്നത  നലീതനിപലീഠമസ്ഥായ  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  വനിധനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാസത  മുകന്നസ്ഥാട
കപസ്ഥാകുന്നതനിലള്ള ഭരണഘടനസ്ഥാ പ്രശങ്ങളസ്ഥാണയ്.  അങ്ങയ് ദയവസ്ഥായനി കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് മസ്ഥാറനി
ചനിന്തനിക്കരുതയ്.

ശലീ  .    സനി  .    ദനിവസ്ഥാകേരന്:  ശലീ.  സകേ.  സനി.  കജസ്ഥാസഫയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  പറഞതയ്
സയസ്കൃതമസ്ഥാകണസ്ഥാ?  ഇവനിസട കകേടവരസക്കല്ലസ്ഥായ  മനസനിലസ്ഥായതയ്  ഒരു കപസ്ഥാലലീസയ്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസനു
കവണനി വസ്ഥാദനിക്കുന്നതസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്.  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  വനിധനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിഞനിസല്ലങനില
എന്തുകവണസമനള്ളതയ്  ഞങ്ങളസ്ഥാകലസ്ഥാചനിക്കുയ.  സരക്കസ്ഥാരനിസന  ഡനിസ്മനിസയ്  സചയ്യസട.
നനിങ്ങളുസട പൂരവ്വനികേനസ്ഥാരുയ സരക്കസ്ഥാരനിസന ഡനിസ്മനിസയ് സചയകല്ലസ്ഥാ?  നനിങ്ങള് ഇത്രയുയ
വലനിയ  ജനസ്ഥാധനിപതജ്യയ  വസ്ഥാദനിക്കുന്നകല്ലസ്ഥാ;  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  ജവഹരലസ്ഥാല  സനഹ്റു
പസ്ഥാരലസമന്റെനില  പറഞസതന്തസ്ഥാണയ്?  ഭരണഘടനയനിസല  356-ാം  ആരടനിക്കനിള്
പ്രകേസ്ഥാരയ കകേരളത്തെനിസല ഇലകയ് സചയ, ഭൂരനിപക്ഷമുള്ള ഒരു സരക്കസ്ഥാരനിസന ഡനിസ്മനിസയ്
സചയതയ്  എസന്റെ  ജലീവനിതത്തെനിസല  ഏറവയ  നനിരഭസ്ഥാഗജ്യകേരമസ്ഥായ  ഒരു  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണയ്.
ജനസ്ഥാധനിപതജ്യസത്തെ  അന്നയ്  കേശേസ്ഥാപ്പെയ്  സചയവരസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങള്.  അതുസകേസ്ഥാണയ്  കകേസ്ഥാടതനിസയ
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പറനിസയസ്ഥാനയ നനിങ്ങള് പറയണ. യു.ഡനി.എഫയ്.  കപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാസരസയല്ലസ്ഥായ ശേരനിയസ്ഥായ
രലീതനിയനിലസ്ഥാകണസ്ഥാ നനിയമനിച്ചതയ്.   കകേസ്ഥാടതനിയനില എത്ര കകേസുകേളുണയ്?  യു.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേസ്ഥാലത്തെകല്ല  ഏറവയ  കൂടുതല  മരദ്ദേനയ  നടന്നനിടള്ളതയ്.  ഇന്തജ്യയുസട
ചരനിത്രത്തെനില  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  ഭരനിച്ചനിടള്ള  കേസ്ഥാലത്തെസ്ഥാണയ്  ഭലീകേരമസ്ഥായ  മരദ്ദേനങ്ങളുയ
സവടനിവയ്പുകേളുയ  നടന്നനിടള്ളതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേസ്ഥാലത്തെയ്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവനിസനകയസ്ഥാ
എസന്നകയസ്ഥാ സവറുസത വനികടസ്ഥാ?  അതനിസനപ്പെറനിസയസ്ഥാനയ ആരുയ പറയണ.  അതനില
ഞങ്ങള്ക്കയ്  പരസ്ഥാതനിസയസ്ഥാനമനില്ല.  സമരയ  സചയ്യസ്ഥാന്  കപസ്ഥായസ്ഥാല  കുകറ  ആളുകേള്
കകേസുകേളനില പ്രതനികേളസ്ഥാകുന്നതയ് വലനിയ കേസ്ഥാരജ്യമല്ല. ചനിലകപ്പെസ്ഥാള്  പ്രതനിയസ്ഥാകുയ; മരദ്ദേനയ
കേനിടയ;  ജയനിലനിലകപ്പെസ്ഥാകുയ.  നനിങ്ങള്ക്കസതസ്ഥാനയ  പറഞനിടനില്ല.  നനിങ്ങള്  വസ്ഥായനില  സഡ്വരണ്ണ
കേരണനിയുമസ്ഥായനി ജനനിച്ചവരസ്ഥാണയ്.  സഡ്വസ്ഥാതനജ്യയ കേനിടനിയകപ്പെസ്ഥാള്  1948-ല നനിങ്ങള് കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ്
പസ്ഥാരടനിസയ നനികരസ്ഥാധനിച. 1952 വസര ഇന്തജ്യയനിസലയുയ കകേരളത്തെനിസലയുയ  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ്
പസ്ഥാരടനിസയ  നനികരസ്ഥാധനിചസകേസ്ഥാണയ്  വലീടുകേള്  സകേസ്ഥാള്ളയടനിച.  ഇടതുപക്ഷ  പ്രവരത്തെകേരുസട
വലീടുകേളനില കേയറനി  സലീകേസള ബലസ്ഥാതയഗയ സചയ്തു.  ഞങ്ങളുസട  പൂരവ്വനികേനസ്ഥാസര നനികരസ്ഥാധനിച.
എയ.  എന്.  കഗസ്ഥാവനിന്ദന് നസ്ഥായരുസടയുയ  ടനി.  വനി.  കതസ്ഥാമസനിസന്റെയുയ  എല്ലസ്ഥാവരുസടയുയ
തലയ്ക്കയ് വനില കേലപ്പെനിച.

ശലീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതസ്ഥാമസയ്:  സര,  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട അയഗയ  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  സരക്കസ്ഥാരുകേള്
കേസ്ഥാലസ്ഥാകേസ്ഥാലങ്ങളനില  നടത്തെനിയ  അതനിനനിഷ യ്ഠൂരമസ്ഥായ  കപസ്ഥാലലീസയ്  മരദ്ദേനസത്തെപ്പെറനിയസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ
പറയുന്നതയ്.    എന്നസ്ഥാല ചരനിത്രത്തെനിലസ്ഥാദജ്യമസ്ഥായനി കകേരളത്തെനില നനിരസ്ഥായുധരസ്ഥായ രണയ്
നകസസലറ്റുകേസള സവടനിവചസകേസ്ഥാന്നതയ് ശലീ. പനിണറസ്ഥായനി വനിജയന് കനതൃതഡ്വയ സകേസ്ഥാടുത്തെ
സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാസണന്ന കേസ്ഥാരജ്യയ അകങ്ങയ്ക്കറനിയസ്ഥാകമസ്ഥാ.

ശലീ  .    സനി  .    ദനിവസ്ഥാകേരന്:  സര,  എകന്നസ്ഥാടയ്  സയസസ്ഥാരനിച്ചസ്ഥാല  ശലീ.  പനി.  ടനി.
കതസ്ഥാമസനിനയ് ബദ്ധനിമുടയ് വരുയ.  എയ. വനി. രസ്ഥാഘവനസ്ഥാണയ് അഞയ് കുടനികേസള പടസ്ഥാപ്പെകേല
സവടനിവചസകേസ്ഥാന്നതയ്.  അവര  നനിരസ്ഥായുധരല്ലസ്ഥായനിരുകന്നസ്ഥാ;  എന്തനിനസ്ഥാണയ് സവടനിവച്ചതയ്.
ഞസ്ഥാനതനികലയ്ക്കയ് വരുന്നനില്ല.

ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാര അധനികേസ്ഥാരത്തെനില വന്നനിടയ് 11 മസ്ഥാസമസ്ഥായനി. ഗുരുതരമസ്ഥായ ഏസതങനിലയ ഒരു
കകേസനിനയ്  സതളനിവനില്ലസ്ഥാസത വന്നനിടകണസ്ഥാ?  കകേസ്ഥാവളത്തെയ്  മരനിയസ്ഥാദസ്ഥാസയ്  എന്നയസ്ഥാളനിസന
യസ്ഥാസതസ്ഥാരു തുമ്പുയ അവകശേഷനിപ്പെനിക്കസ്ഥാസത സകേസ്ഥാലസപ്പെടുത്തെനിയ കകേസനില തമനി ഴയ് നസ്ഥാടനില
നനിനയ ഒരസ്ഥാഴ്ചയള്ളനില പ്രതനികേസള അറസ്റ്റേയ് സചയ്തു ഇവനിസട സകേസ്ഥാണ്ടുവന.  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ്
ആലത്തൂര  ചനിതല  എന്ന  സലത്തുനനിനയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥായ  സലീസയ  തമനിഴസ്ഥാടയ്
സപസ്ഥാള്ളസ്ഥാച്ചനിക്കയ് സമലീപയ സകേസ്ഥാലസപ്പെടുത്തെനി കുഴനിച്ചനിട പ്രതനിസയ രണസ്ഥാഴ്ചയള്ളനില അറസ്റ്റേയ്
സചയയ്  സഡ്വരണ്ണസ്ഥാഭരണങ്ങള്  വലീസണടുത്തെയ്  ഇവനിസട  സകേസ്ഥാണ്ടുവന.   തൃശ്ശൂര  ഇഇൗസ്റ്റേയ്
കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷന് പരനിധനിയനില കലസ്ഥാലനിയ എന്ന സലീസയ തമനിഴയ് നസ്ഥാടയ്  രസ്ഥാമപുരത്തു
സകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായനി വനിഷയ നലകേനി സകേസ്ഥാലസപ്പെടുത്തെനിയ കകേസനില പ്രതനിസയ അതനികവഗയ
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അറസ്റ്റേയ്  സചയ്തു.  കകേസ്ഥാടയയ  ഏറ്റുമസ്ഥാനൂര കുന്നയകുളത്തെയ് അശേഡ്വതനി എന്ന ഗരഭനിണനിസയ
സകേസ്ഥാന്നയ്  സബഡ്ഷലീറനില  സപസ്ഥാതനിഞയ്  റബ്ബരകത്തെസ്ഥാടത്തെനില  ഉകപക്ഷനിച്ച  കകേസനില
അഞയ് ദനിവസത്തെനിനകേയ പ്രതനിസയ പനിടനികൂടനി.  സകേസ്ഥാച്ചനിയനില മദ്ധജ്യവയസസന സകേസ്ഥാന്നയ്
മൃതകദഹയ സവടനിനുറുക്കനി കേനിണറനില തള്ളനിയ കകേസനിസല പ്രതനിസയയുയ പനിടനികൂടനി. അതനിസനസ്ഥാനയ
നനിങ്ങസളസ്ഥാരു  നല്ല  വസ്ഥാക്കയ്  പറയസ്ഥാത്തെസതന്തസ്ഥാണയ്?  നനിങ്ങസളസ്ഥാരു  ഡനി.ജനി.പനി.-സയയുയ
സകേസ്ഥാണ്ടുനടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  തനിരുവനന്തപുരത്തെയ്  നന്തന്കകേസ്ഥാടയ്  നടന്ന കൂടസക്കസ്ഥാലപസ്ഥാതകേത്തെനില
മൂന്നസ്ഥായ ദനിവസയ  പ്രതനിസയ  പനിടനിച്ചനികല്ല? ഞങ്ങസള മരദ്ദേനിച്ചതുകപസ്ഥാസല നനിങ്ങസള ആസരസയങനിലയ
ഭലീകേരമസ്ഥായനി മരദ്ദേനിച്ചനിടകണസ്ഥാ; ഇന്നയ് ജനകേലീയ സമരങ്ങളുകണസ്ഥാ; നനിങ്ങള്ക്കയ് ജനങ്ങസള
അണനിനനിരത്തെസ്ഥാന് കേഴനിയുനകണസ്ഥാ?

ഇവനിസട  നമ്മള്  തമ്മനില  സയസസ്ഥാരനിക്കുകമസ്ഥാള്  കസ്ഫസ്ഥാടനസ്ഥാതകേമസ്ഥായ  കദശേലീയ
രസ്ഥാഷലീയ സസ്ഥാഹചരജ്യയ നമ്മസള കവടയസ്ഥാടുകേയസ്ഥാണയ്. നനിങ്ങളതയ് മറക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  എല.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കസ്ഥാരനിസന  ശേരനിസപ്പെടുത്തുകേ എന്നതസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങളുസട  ആജലീവനസ്ഥാന്ത  രസ്ഥാഷലീയ  അജണ.
നനിങ്ങള് ഇന്തജ്യ കേസ്ഥാണുനകണസ്ഥാ; നനിങ്ങളുസട പഴയ സയസസ്ഥാനങ്ങസള കേസ്ഥാണുനകണസ്ഥാ;
മഹസ്ഥാതസ്ഥാഗസ്ഥാനനി  ജനനിച്ച  ഗുജറസ്ഥാത്തെയ്  കേസ്ഥാണുനകണസ്ഥാ;  ആനസ്ഥാപ്രകദശേയ്  കേസ്ഥാണുനകണസ്ഥാ;
ഉത്തെരപ്രകദശേയ്  കേസ്ഥാണുനകണസ്ഥാ?  ജവഹരലസ്ഥാല  സനഹ്റുവനിസന്റെ  യു.പനി.  എവനിസട;
കമസ്ഥാത്തെനിലസ്ഥാല  സനഹ്റുവനിസന്റെ  കേസ്ഥാശലീര  എവനിസട;  എവനിസടയസ്ഥാണയ്  ഇന്തജ്യയുസട  ആഭജ്യന്തര
രയഗയ?  അതജ്യന്തയ ആപത്കേരമസ്ഥായ രലീതനിയനില  സനജ്യസ്ഥാസനിമസ്ഥാര മുഖജ്യമനനിമസ്ഥാരസ്ഥായനി
കേലപ്പെനകേള് സകേസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   ആര.എസയ്.എസയ്. അഴനിഞസ്ഥാടയ നടത്തുകേയസ്ഥാണയ്.
മഹസ്ഥാതസ്ഥാഗസ്ഥാനനിസയ  സകേസ്ഥാന്നതയ്  കഗസ്ഥാഡ്സസ  അസല്ലന്നയ്  പറയണസമന്നസ്ഥാണയ്  അവര
പറയുന്നതയ്.  ആരസ്ഥാണയ് ഗസ്ഥാനനിജനിസയ സകേസ്ഥാന്നതയ്;  മഹസ്ഥാതസ്ഥാഗസ്ഥാനനിയുസട സകേസ്ഥാലയസ്ഥാളനി
ആരസ്ഥാണയ്? Who Killed Mahathma Gandhi എന്ന പുസകേയ നനിങ്ങള് വസ്ഥായനിക്കണയ.
എന്തസ്ഥാണയ് സനിതനി; നമ്മുസട രസ്ഥാജജ്യയ വലീണ്ടുയ എകങ്ങസ്ഥാടസ്ഥാണയ് കപസ്ഥാകുന്നതയ്? അനകേസ്ഥാര
പൂരണ്ണമസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചരജ്യത്തെനികലയ്ക്കയ്  ജനങ്ങസളയുയ  പസ്ഥാവസപ്പെടവസരയുയ  സതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേസളയുയ
കവടയസ്ഥാടനി,  വരഗ്ഗലീയത  അഴനിഞസ്ഥാടുകമസ്ഥാള്  മതസ്ഥാധനിപതജ്യത്തെനിസന്റെ  റനിപ്പെബനിക്കനിനു
കവണനി  വസ്ഥാദനിക്കുകമസ്ഥാള്  സസക്കുലറനിസയ  മസ്ഥാറണസമന്നയ്  പറഞയ്  ഭരണഘടനസയ
മസ്ഥാറ്റുകേയസ്ഥാണയ്. കദശേലീയപതസ്ഥാകേസയയുയ കദശേലീയഗസ്ഥാനകത്തെയുയ ഇന്നയ് അവകഹളനിക്കുന.
കേലസ്ഥാ-സസ്ഥായസസ്ഥാരനികേ  രയഗയ  മുഴവന്  കേസ്ഥാവനിവത്കേരനിക്കുകേയുയ  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ  രയഗയ
അധനഃപതനിക്കുകേയുയ  സചയ്യുന. ഇന്തജ്യയനിസല  ഒരു  പഞസ്ഥായത്തെയ്  കപസ്ഥാസലയുള്ള  ഒരു
സചറനിയ  സയസസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്  കകേരളയ.  ഇവനിസട  നസല്ലസ്ഥാരു  ഭരണയ  നടക്കുന്നതയ്  നനിങ്ങള്ക്കയ്
സഹനിക്കസ്ഥാന് വയ്യ.  നനിങ്ങള് എകങ്ങസ്ഥാടസ്ഥാണയ് കപസ്ഥാകുന്നതയ്; എങ്ങസന നമ്മള് ഇതനിസന
കനരനിടുയ;  ഇന്തജ്യയുസട ജനസ്ഥാധനിപതജ്യ സസക്കുലറനിസയ,  ഇന്തജ്യയനിസല സഡകമസ്ഥാക്രസ്ഥാറനികേയ്
സസററയ്  എങ്ങസന,  ആരയ്  സയരക്ഷനിക്കുയ?  വലനിസയസ്ഥാരു  ജനകേലീയ  പ്രകക്ഷസ്ഥാഭമസ്ഥാണയ്
കകേസ്ഥാണ്ഗസനിസന്റെ ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നയ് ഞങ്ങള് പ്രതലീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
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നനിങ്ങള്  60  സകേസ്ഥാല്ലയ  ഈ  രസ്ഥാജജ്യയ  ഭരനിച്ചകല്ലസ്ഥാ;  നനിങ്ങള്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്
അവകേസ്ഥാശേസപ്പെടുന്നതുകപസ്ഥാസല   ഏസതങനിലസമസ്ഥാരു  സയസസ്ഥാനസത്തെ  സയഭനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്
ഒരു  സമരയ  നടത്തെസ്ഥാന്  കകേസ്ഥാണ്ഗസനിനയ്  ഇനവസര  കേഴനിഞനിടകണസ്ഥാ?  ഞങ്ങള്
വനിചസ്ഥാരനിസച്ചങനില   കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാര  ഒഴകേനികപ്പെസ്ഥാകുമസ്ഥായനിരുന.
ശലീ.  മന്കമസ്ഥാഹന് സനിയഗയ് സരക്കസ്ഥാരനിസന ഒരു അപശേബ്ദവമനില്ലസ്ഥാസത അഞയ് സകേസ്ഥാല്ലയ
ഞങ്ങള്  വസ്ഥാഴനിച.  പകക്ഷ,  ഞങ്ങളറനിയസ്ഥാസത  വനികദശേ  രസ്ഥാജജ്യങ്ങളുമസ്ഥായനി  നനിങ്ങള്
രഹസജ്യ  ബനങ്ങളുണസ്ഥാക്കനിയതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  ഞങ്ങള്  പനിന്തുണ  പനിന്വലനിച്ചതയ്.
ഞങ്ങളുസട പനിന്തുണ നനിങ്ങള് സഡ്വലീകേരനിച്ചനികല്ല?  ശലീമതനി  കസസ്ഥാണനിയസ്ഥാ ഗസ്ഥാനനിസയ
ഞങ്ങള് സചയരകപഴണസ്ഥായനി അയഗലീകേരനിക്കുകേയുയ യു.ഡനി.എഫയ്.-ഉയ ആയനി ഞങ്ങള്
കകേസ്ഥാമണ്  മനിനനിമയ  കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥായ  ഉണസ്ഥാക്കുകേയുയ  സചയനികല്ല?  അസന്നസ്ഥാനയ  ഇല്ലസ്ഥാത്തെ
വനികരസ്ഥാധയ ഇകപ്പെസ്ഥാള് എന്തനിനസ്ഥാണയ്; ഞങ്ങള് അധനികേസ്ഥാരത്തെനില വന്നതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാകണസ്ഥാ?
ഞങ്ങള്ക്കയ് അധനികേസ്ഥാരസമസ്ഥാനയ വലനിയ കേസ്ഥാരജ്യമല്ല.  നനിങ്ങള് പറയുന്ന ആളനിസന വച്ചയ്
ഭരനിക്കകണസ്ഥാ?  അതകല്ല  നനിങ്ങളുസട  മനസനിലനിരനിക്കുന്നതയ്.  അങ്ങസനസയസ്ഥാസക്ക  പറയസ്ഥാകമസ്ഥാ?
അങ്ങസന ഭരനിക്കസ്ഥാന് പറ്റുകമസ്ഥാ;  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വമുള്ള പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവകല്ല അങ്ങയ്.
പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവനിസനകപ്പെസ്ഥാസലയുള്ള  ഒരസ്ഥാള്,  ഇന്തജ്യയനിസല  ഏറവയ  വലനിയ  പസ്ഥാരടനിയുസട
കദശേലീയ രയഗത്തെയ് നല്ല പങയ്  വഹനിച്ച ശലീ. രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല ഇങ്ങസനയുസള്ളസ്ഥാരു
ഉകദജ്യസ്ഥാഗസനുകവണനി  ഇത്രയുയ  വലനിയ  സസവരസ്ഥാഗജ്യവയ  വസ്ഥാശേനിയുയ  കേസ്ഥാണനിക്കകണസ്ഥാ?
എന്തയ്  നജ്യസ്ഥായമസ്ഥാണനിതയ്?  ഞങ്ങള്ക്കയ്  ആരയ്  വന്നസ്ഥാലയ,  ഏതയ്  ഡനി.ജനി.പനി.  വന്നസ്ഥാലയ
ആകരസ്ഥാടുയ  പ്രകതജ്യകേ തസ്ഥാലപ്പെരജ്യമനില്ല.  ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  ആകരസ്ഥാടുയ  വജ്യകനിപരമസ്ഥായ
വനികരസ്ഥാധമനില്ല.  എല്ലസ്ഥാവരുയ  ഞങ്ങളുസട  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരസ്ഥാണയ്.  അവര  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണയ്.  ചനില  ആളുകേസള  നനിങ്ങള്  കുത്തെനിയനിളക്കനിയതനിസന്റെ പനിന്നനില  ചനില  കേളനികേളുണയ്.
ഭൂരനിപക്ഷയ ഞങ്ങള്ക്കുണയ്.  അഞയ് സകേസ്ഥാല്ലയ നനിങ്ങള്സക്കസ്ഥാനയ സചയ്യസ്ഥാന് കേഴനിയനില്ല.
പണസ്ഥാസണങനില കേഴനിയുമസ്ഥായനിരുന. ശലീ.  പനിണറസ്ഥായനി വനിജയന് കനതൃതഡ്വയ നലകുന്ന
സരക്കസ്ഥാരനിസന  ഡനിസ്മനിസയ്  സചയ്യസ്ഥാന്  നനിങ്ങള്ക്കയ്  സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ?  നനിങ്ങള്ക്കയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാസളസ്ഥാരു
വനികമസ്ഥാചന സമരയ നടത്തെസ്ഥാന് കേഴനിവകണസ്ഥാ? ചരനിത്രയ അതയഗലീകേരനിക്കുകമസ്ഥാ? നനിങ്ങള്
കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ്  വനിരുദ്ധരകല്ല?  നനിങ്ങള് ആന്റെനി കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേസ്ഥാണയ്.   നനിങ്ങളതനിലനനിന്നയ്
എന്തുസകേസ്ഥാണയ് മസ്ഥാറുന്നനില്ല.  ഞങ്ങള് ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  വനിടവലീഴ്ച സചയ്തു, നനിങ്ങസള സഹസ്ഥായനിച,
നനിങ്ങസള കകേന്ദ്രത്തെനില പനിന്തുണച,  ഇസതല്ലസ്ഥായ കേഴനിഞനിടയ നനിങ്ങള്ക്കനികപ്പെസ്ഥാഴയ കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ്
അലരജനിയസ്ഥാണയ്. അങ്ങസനയുള്ള ആളുകേള് ചരനിത്രത്തെനിസന്റെ ചവറ്റുകുടയനിലസ്ഥാണയ്.

ശലീ  .    സകേ  .    സനി  .    കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  അനമസ്ഥായ  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ്  വനിരുദ്ധത
കകേസ്ഥാണ്ഗസനിനനിസല്ലന്നയ് മസ്ഥാത്രമല്ല കകേരളത്തെനില സനി.  അചതകമകനസ്ഥാസന്റെ കേസ്ഥാലഘടത്തെനിലടക്കയ
സനി.പനി.സഎ.-യുയ  കകേസ്ഥാണ്ഗസ്സുയ  തമ്മനില  സഹകേരനിച്ചവരസ്ഥാണയ്.  കദശേലീയരയഗത്തെയ്
പസ്ഥാരലസമന്റെനികലയ്ക്കയ്  ശലീ.  സലീതസ്ഥാറസ്ഥായ  യച്ചൂരനിസയ  സഹസ്ഥായനിക്കസ്ഥാന്  തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചതയ്
പസ്ഥാരലസമന്റെനില  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  സസ്ഥാന്നനിദ്ധജ്യയ  ആവശേജ്യമസ്ഥായതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ്
അനമസ്ഥായ കകേസ്ഥാണ്ഗസയ് വനികരസ്ഥാധമുള്ളതയ് മസ്ഥാരകനിസ്റ്റേയ് പസ്ഥാരടനിക്കസ്ഥാണയ്.
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ശലീ  .    സനി  .    ദനിവസ്ഥാകേരന് :  സര,  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട അയഗയ പറഞതനിസന ഞസ്ഥാന്
സഡ്വസ്ഥാഗതയ  സചയ്യുന.  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ്  വനികരസ്ഥാധമനിസല്ലന്നയ്  അകദ്ദേഹയ  പറഞകല്ലസ്ഥാ.
അങ്ങസന  വനികരസ്ഥാധമുള്ള  രസ്ഥാഷലീയ  സസ്ഥാഹചരജ്യമല്ല  ഇകപ്പെസ്ഥാഴള്ളതയ്. ഇന്നസല  കമയയ്
ദനിനമസ്ഥായനിരുന,  ആ  സമയ്ദനിനത്തെനിലകപ്പെസ്ഥാലയ   സഎ.എന്.ടനി.യു.സനി.  അടക്കമുള്ള
സതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്  കനരനിടുന്നതയ്  ക്രൂരമസ്ഥാസയസ്ഥാരന്തരലീക്ഷമസ്ഥാണയ്.  ശലീ.  നകരന്ദ്രകമസ്ഥാദനിസയ
നനിങ്ങള് വനിചസ്ഥാരനിച്ചസ്ഥാല ഒനയ സചയ്യസ്ഥാന് കേഴനിയനിസല്ലന്നയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള് മനസനിലസ്ഥായകല്ലസ്ഥാ?
ഞങ്ങള്ക്കയ് ഡലഹനിയനില അധനികേസമസ്ഥാനയ സലീറനില്ലസ്ഥായനിരുന.  ഡലഹനി തൂത്തുവസ്ഥാരനി
സകേസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥായനി.  ഈ  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള  നനിങ്ങസളതനിരക്കുന്നതയ്  എന്തുസകേസ്ഥാണസ്ഥാസണന്നയ്
എനനിക്കയ് മനസനിലസ്ഥാകുന്നനില്ല.  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില വന്നനിടയ് ഒരു വരഷയകപസ്ഥാലമസ്ഥായനില്ല.

ശലീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് :  സര,  അങ്ങനിവനിസട  പറഞതയ്   വളസര
ശേരനിയസ്ഥാണയ്. ഭരണയ  കൃതജ്യമസ്ഥാണയ്, എല്ലസ്ഥായ ഭയഗനിയസ്ഥായനി കപസ്ഥാകുനണയ്, എങനിലപ്പെനിസന്ന
എന്തനിനസ്ഥാണയ് ജനയുഗത്തെനില എഡനികറസ്ഥാറനിയല എഴതനിയതുയ ശലീ. കേസ്ഥാനയ രസ്ഥാകജന്ദ്രന്
വനിമരശേനിക്കുകേയുയ സചയതയ്. രണയ് വള്ളത്തെനില കേസ്ഥാല ചവനിടരുതയ്. ഒനകേനില ജനയുഗയ
പറയുന്ന രൂപത്തെനില കപസ്ഥാകേണയ.

ശലീ  .    സനി  .    ദനിവസ്ഥാകേരന്:  സര,  ശലീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണനുയ  പ്രതനിപക്ഷത്തുള്ള
പ്രഗത്ഭരക്കുയ  ഇഇൗ  ചരച്ചയനില  പസങടുത്തെയ്  സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാന്   അവസരമുണയ്.  ആ
സമയത്തെയ് നനിങ്ങളനിസതല്ലസ്ഥായ പറയണയ. ഇകപ്പെസ്ഥാള്   ഇടയ്ക്കയ്  കേയറനി സയസസ്ഥാരനികക്കണ.
ശലീ. തനിരുവഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണനുയ പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവനിനുയ സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാനുസണങനില
സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥായ.  നനിങ്ങള് പതനിസനസ്ഥാന്നയ് മസ്ഥാസയ ഞങ്ങകളസ്ഥാടയ് എസന്തങനിലയ  വനിടവലീഴ്ച
സചയനിടകണസ്ഥാ?  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ്  വനികരസ്ഥാധമനിസല്ലങനില  ഇഇൗ  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന  ഏകേകേണ്ഠമസ്ഥായനി
പസ്ഥാസസ്ഥാക്കസ്ഥാന് നനിങ്ങള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകണസ്ഥാ;  ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാരനിസനതനിസര കവസറ കുറപത്രസമസ്ഥാനമനില്ല,
നനിങ്ങളുസട  കേയ്യനിസലസ്ഥാനമനില്ല,  ശൂനജ്യമസ്ഥാണയ്,  സപസ്ഥാളനിറനിക്കല  bankrupt  ആണയ്.  നനിങ്ങള്ക്കയ്
കപസ്ഥാലലീസനിസനക്കുറനിച്ചയ്  ഒനയ  പറയസ്ഥാനനില്ല.  ഞങ്ങള്  കപസ്ഥാലലീസനില  അഴനിചപണനി  നടത്തുയ,
കപസ്ഥാലലീസയ്  നയയ സകേസ്ഥാണ്ടുവരുയ,  കപസ്ഥാലലീസയ്  ആകനിലള്ള കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് നടപ്പെസ്ഥാക്കുയ.  അതനിസന
നനിങ്ങള് സകപ്പെസ്ഥാരടയ് സചയ്യുസമങനില ഇഇൗ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന ഏകേകേണ്ഠമസ്ഥായനി പസ്ഥാസസ്ഥാക്കണയ.

ഞസ്ഥാന് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനിയുസട ശദ്ധയനികലയ്ക്കയ് ഒരു കേസ്ഥാരജ്യയ  സകേസ്ഥാണ്ടു
വരനികേയസ്ഥാണയ്.  പ്രതനിയസ്ഥായസ്ഥാലയ വസ്ഥാദനിയസ്ഥായസ്ഥാലയ നനിരഭയമസ്ഥായനി കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനനില
സപറലീഷന് സകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള്ള സസ്ഥാഹചരജ്യമുണസ്ഥാകേണയ. കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളനില
ആവശേജ്യമസ്ഥായ  അടനിസസ്ഥാന  സഇൗകേരജ്യമുണസ്ഥാകേണയ.  സനടുമങ്ങസ്ഥാടയ്  കസ്റ്റേഷന്  ഞസ്ഥാന്
കനരനിടകപസ്ഥായനി  കനസ്ഥാക്കനിയതസ്ഥാണയ്,  അവനിസട  സനി.സഎ.,  ഡനിഫവ.എസയ്.പനി.,  എസയ്.സഎ.
എന്നനിവരുസട ഓഫലീസനില കപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാരക്കയ് വനിശമനിക്കസ്ഥാനുള്ള സലകമസ്ഥാ  സഹവനി
ഡക്യൂടനി കേഴനിഞവരുന്ന കപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാരക്കയ് കസ്റ്റേഷനനില അവരുസട ഡ്രൈസയ് മസ്ഥാറസ്ഥാനുള്ള
സഇൗകേരജ്യകമസ്ഥാ  ഇല്ല.  ഇതയ്  മനിക്കവസ്ഥാറുസമല്ലസ്ഥാകസ്റ്റേഷനനിലമുള്ള  സനിതനിയസ്ഥാണയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ്
കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളുസട അടനിസസ്ഥാന സഇൗകേരജ്യയ വനികേസനിപ്പെനിക്കണയ.
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അതുകപസ്ഥാസല   ജയനിലകേളനില മസ്ഥാതൃകേസ്ഥാപരമസ്ഥായനി പല കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളുയ സചയ്യുനണയ്.
അവനിസട  തുണനി  ഉല്പസ്ഥാദനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  ചപ്പെസ്ഥാത്തെനിയുണസ്ഥാക്കനി  വനിലക്കുകേയുയ  സചയ്യുന.
അങ്ങസന കേകമഴജ്യലസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  അത്തെരയ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് കുറചകൂടനി വജ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായനി
നടത്തെസ്ഥാനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ സസ്ഥാമത്തെനികേസഹസ്ഥായയ  നലകേണയ.  ആഭജ്യന്തര വകുപ്പെനിനയ്  ആസകേ 30
കകേസ്ഥാടനി  രൂപയസ്ഥാണയ്  ബഡ്ജറനില  നലീക്കനിവച്ചനിടള്ളതയ്.  കപസ്ഥാലലീസയ്  വകുപ്പെനില  സപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന്,
ശേമളപരനിഷ്കരണയ,  ടനി.എ.  ഇനത്തെനിസല  കുടനിശനികേ  എന്നനിവസയല്ലസ്ഥായ  സകേസ്ഥാടുത്തുതലീരക്കണയ.
അവര  ജനങ്ങസള  ഫകേകേസ്ഥാരജ്യയ  സചയ്യുന്നവരസ്ഥാണയ്.  അതുകപസ്ഥാസലതസന്ന  കപസ്ഥാലലീസയ്
ആകനില  പറഞനിടള്ള കപസ്ഥാലലീസയ് എസ്റ്റേസ്ഥാബനിസഷ്മെന്റെയ് കബസ്ഥാരഡയ് നനിലവനിലനിസല്ലങനില
അതയ് രൂപലീകേരനിക്കണയ.

കകേരളത്തെനിസല  എല്ലസ്ഥാ  കറസ്ഥാഡുകേളനിലയ  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  അപകേടങ്ങള്  നടക്കുനണയ്.
നനിരഭസ്ഥാഗജ്യകേരമസ്ഥായ  മരണങ്ങളസ്ഥാണയ്  എനയ  നടക്കുന്നതയ്.  കപസ്ഥാലലീസനികനസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ
തസന്ന  ട്രസ്ഥാഫനിക്കനിനുയ  പ്രകതജ്യകേ  സയവനിധസ്ഥാനയ  കവണയ.  എറണസ്ഥാകുളയ,  കകേസ്ഥാടയയ,
തനിരുവനന്തപുരയ,  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്   നഗരങ്ങള് കകേന്ദ്രലീകേരനിചസകേസ്ഥാണയ്  ട്രസ്ഥാഫനിക്കനിസന്റെ
വലനിസയസ്ഥാരു വനിഭസ്ഥാഗയ തുടങ്ങസ്ഥാനുയ ആളുകേളുസട ജലീവന് സയരക്ഷനിക്കസ്ഥാനുമുള്ള നടപടനിയുണസ്ഥാകേണയ.
ജലീവനുയ  സഡ്വത്തെനിനുയ  സയരക്ഷണയ  സകേസ്ഥാടുക്കുന്നതയ്  കപസ്ഥാലലീസസ്ഥാണയ്.  ട്രസ്ഥാഫനികേയ്  റലീ-
ഓരഗഫനസയ്  സചയ്യസ്ഥാനുയ  കപസ്ഥാലലീസയ്  നയയ  പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാനുയ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണയ.
കപസ്ഥാലലീസനില സുരക്ഷസ്ഥാ കേമ്മലീഷന് രൂപലീകേരനിക്കണയ.   ഗവണ്സമന്റെയ് ഓഫയ് ഇന്ഡജ്യ
ഇന്ദ്രജനിതയ്  ഗുപയുസട  കേസ്ഥാലത്തെയ്  കകേരള  സരക്കസ്ഥാരനിസനഴതനിയ  ഒരു  കേത്തുസണന്നയ്
കനരസത്തെ പറഞ. ഗവണ്സമന്റെയ് ഓഫയ് ഇന്ഡജ്യ അയഗലീകേരനിച്ച കപസ്ഥാലലീസയ് കേമ്മലീഷന്
റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്  കകേരളത്തെനില  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള  നടപടനിയുണസ്ഥാകേണയ.  ആ  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന്നകതസ്ഥാടുകൂടനി  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  മുഖച്ഛേസ്ഥായ മസ്ഥാറുകേയുയ  കകേരളത്തെനിനയ്  കുറച
കൂടനി  കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമമസ്ഥായനി  ജനങ്ങസള  കസവനിക്കസ്ഥാനുയ  കേഴനിയുയ.  ഇഇൗ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങസളല്ലസ്ഥായ
സചയ്യസ്ഥാന്  പ്രതനിപക്ഷത്തെനിസന്റെ  സഹസ്ഥായമുണസ്ഥാകേണയ.  ഐകേകേകണ്ഠജ്യന  ഈ  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന
പസ്ഥാസസ്ഥാക്കണസമന്നയ് അഭജ്യരത്ഥനിചസകേസ്ഥാണയ് നനിരത്തുന.

ശലീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേലീന്:  സര,  ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പുയ  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  പ്രവരത്തെനങ്ങളുയ
ചരനിത്രത്തെനികലസറ  വനിമരശേനിക്കസപ്പെടുന്ന  ഒരു  കേസ്ഥാലഘടത്തെനിലസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥാലലീസുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെട  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന  ചരച്ചകേള്  നടക്കുന്നതയ്.  ഒരു  നനിലയയ  ഇഇൗ  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനസയ
പനിന്തുണയ്ക്കസ്ഥാന്  നനിരവ്വസ്ഥാഹമനില്ലസ്ഥാത്തെതുസകേസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാനനിതനിസന ശേകമസ്ഥായനി  എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  അതനിക്രമവയ  നനിഷനിയതഡ്വവയ  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  മുഖമുദയസ്ഥായനി
മസ്ഥാറനിയ ഒരു കേസ്ഥാലഘടമസ്ഥാണനിതയ്.   കകേരളത്തെനില നടന്ന മുഴവന് അതനിക്രമങ്ങളനിലയ
കവടക്കസ്ഥാരസനസ്ഥാപ്പെയ  നനിലക്കുന്ന  കപസ്ഥാലലീസനിസനയസ്ഥാണയ്  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുന്നതയ്.
സമലീപകേസ്ഥാല സയഭവങ്ങസളസ്ഥാസക്ക ഇവനിസട പലരുയ ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച.  എറണസ്ഥാകുളത്തെയ്
പ്രമുഖ നടനി ആക്രമനിക്കസപ്പെടകപ്പെസ്ഥാള്,  കകേരളയ ആഫ്രനിക്കന് സതരുവകേളസ്ഥാകണസ്ഥാസയന്നയ്
കതസ്ഥാന്നനികപ്പെസ്ഥായനി.  മഫറന്  ഫഡ്രൈവനിസല  സദസ്ഥാചസ്ഥാര  ഗുണസ്ഥായനിസയ  ഗുജറസ്ഥാത്തെനിസന
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അനുസ്മരനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്ഥായനി.  അതുകപസ്ഥാസലതസന്ന  ഇവനിസട  ജനിഷ്ണു  പ്രകണസ്ഥായനിയുസട
മരണസത്തെക്കുറനിച്ചയ്  പറഞ.  അതുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ്  ശലീ.  രസ്ഥാജു  എബ്രഹസ്ഥായ
സയസസ്ഥാരനിച്ചതയ്  ആ അമ്മ സമരയ സചയകപ്പെസ്ഥാള് കപസ്ഥാലലീസയ് അവസര കകേസ്ഥാരനിസയടുക്കു
കേയസ്ഥായനിരുനസവന്നസ്ഥാണയ്.  ആസരയസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങള്  പറനിക്കുന്നതയ്?  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതജ്യ
മുന്നണനിയുസട കനതസ്ഥാക്കനസ്ഥാര തസന്ന പറഞ,  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ നടപടനികേള് ക്രൂരവയ
സതറ്റുമസ്ഥായനികപ്പെസ്ഥായനി  എന്നയ്.  അതുകപസ്ഥാസല  സകേസ്ഥാടനിഞനി  ഫഫസലനിസന്റെ  വധത്തെനില
കപസ്ഥാലലീസയ്  കേസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ള  അനസ്ഥാസ,  വസ്ഥാളയസ്ഥാറനിസല  ബസ്ഥാലനികേമസ്ഥാരുസട  മരണയ,
കുണറയനിസല  പത്തുവയസ്സുകേസ്ഥാരനിയുസട  മരണയ  എന്നലീ  വനിഷയങ്ങളനില  കേജ്യസ്ഥാബനിനറനിലള്ള
മനനിമസ്ഥാരക്കുകപസ്ഥാലയ  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിന്നയ്  വലീഴ്ചയുണസ്ഥാസയന്നയ്  പറകയണനി
വന.    സലീതഡ്വയ പനിച്ചനി ചലീന്തസപ്പെടുകമസ്ഥാഴയ ഗുണകേള് അരങ്ങുവസ്ഥാഴകമസ്ഥാഴയ  കപസ്ഥാലലീസയ്
നനിഷനിയമസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  3  വയസ്സുമുതല  85  വയസ്സു  വസരയുള്ള  സകഹസ്ഥാദരനിമസ്ഥാര
പലീഡനിപ്പെനിക്കസപ്പെടുന്ന  ദുരവസയുണയ്.  കകേസ്ഥാടതനികേളുസട വനിമരശേനസത്തെക്കുറനിച്ചയ് ഇന്നയ്
രസ്ഥാവനിസല അടനിയന്തരപ്രകമയമുണസ്ഥായനി.  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി അസന്നനിഗ്ദ്ധമസ്ഥായനി പറഞനിടള്ള ഒരു
കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന്റെ  വനിഷയത്തെനിലണസ്ഥായനിടള്ളതയ്.  എസന്തങനിലയ
സചറനിസയസ്ഥാരു വസ്ഥാശേനിയുസട കപരനില കകേസ്ഥാടതനി വനിധനി നടപ്പെസ്ഥാക്കനിയനിസല്ലങനില  ഇതനിലയ
വലനിയ പ്രഹരയ സരക്കസ്ഥാരനിനയ് ഇഇൗ വനിഷയത്തെനില ഏറ്റുവസ്ഥാകങ്ങണനിവരുസമന്നയ് ഞസ്ഥാന്
ഓരമ്മസപ്പെടുത്തുകേയസ്ഥാണയ്.  കേസ്ഥാരണയ,  കകേസനില  രണയ്  വശേത്തുനനിനമുള്ള  എല്ലസ്ഥാ  വസ്ഥാദങ്ങളുയ
കകേടനിടസ്ഥാണയ്   കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാറനിസന റലീ-ഇന്കസ്റ്റേറയ് സചയ്യണസമന്നയ് കകേസ്ഥാടതനി
പറഞനിടള്ളതയ്.

ശലീ  .   വനി  .   പനി  .   സജലീന്ദ്രന്  :  സര, (....... ഫമക്കയ് ഓഫയ്.....)

ശലീ  .   ആര  .   രസ്ഥാകജഷയ്   :  സര, (.......ഫമക്കയ് ഓഫയ്.....)

ശലീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേലീന്  : സര,  സതജ്യത്തെനില  ആസകേ  8  മനിനനികറയുള.
പഞസ്ഥായത്തെസ്ഥാഫലീസനിസല  വനിഷയസമസ്ഥാസക്ക പറയണസമങനില  നനിങ്ങള്ക്കയ്  ആരക്കുയ
ഇവനിസടനനിന്നയ്  എഴകന്നറയ്  നടക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല. ഇന്നയ്  രസ്ഥാവനിസല  ശലീ.  എ.  എന്.  ഷയസലീര
പറഞ  രൂപത്തെനിലല്ല  ആ  വനിഷയയ.  സതജ്യത്തെനില  ഇന്നയ്  അങ്ങസനസയസ്ഥാരു  സബ്മനിഷന്
സകേസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാന് പസ്ഥാടനില്ലസ്ഥായനിരുന. (........ബഹളയ.....) ഏറവയ കമസ്ഥാശേമസ്ഥായ ഒരു പ്രവണതയസ്ഥാണയ്
അവനിസട കേസ്ഥാണനിച്ചതയ്. അങ്ങസന വനിവനിധ പഞസ്ഥായത്തുകേളനിസലസ്ഥാസക്ക നടക്കുന്ന ഓകരസ്ഥാ
ഇഷഗ്യു  ഇവനിസട സകേസ്ഥാണ്ടുവരണസമങനില  ഇവനിടസത്തെ  ഒരു  ദനിവസയ  നമുക്കയ്  മതനിയസ്ഥാകേനില്ല.
അതുസകേസ്ഥാണയ് ആ രലീതനിയനിലള്ള സമലീപനസമസ്ഥാനയ കവണ.  ഞസ്ഥാന് വനിഷയത്തെനികലയ്ക്കയ്
വരസ്ഥായ.  എസന്റെ സമയയ കപസ്ഥാകുന.

സര,  കപസ്ഥാലലീസയ്  വകുപ്പെനിനയ്  പുതനിസയസ്ഥാരു  ഉപകദശേകേസന  വച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്
എന്നതസ്ഥാണയ്  മസറസ്ഥാരു  പ്രശയ.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  മുഖജ്യമനനിയുയ  ഇടതുപക്ഷവയ  ഏസറ
വനിമരശേനിച്ചനിടള്ള,  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ്  സയഭവത്തെനിസന്റെയുയ  സനിറസ്ഥാജുനനിസ  സയഭവങ്ങളുസടയുയ
കപരനില  ഏസറ  വനിമരശേനങ്ങള്ക്കയ്  വനികധയനസ്ഥായനിടള്ള  ശലീ.  രമണ്  ശലീവസ്ഥാസവസയയസ്ഥാണയ്
ഇന്നയ് കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ തലപ്പെത്തെയ് നനിയമനിച്ചനിടള്ളതയ്.  ഇതയ് ഇടതുപക്ഷത്തെനിസന്റെ  നയയ
മസ്ഥാറമസ്ഥാകണസ്ഥാ  എന്നയ്  ഞങ്ങള്ക്കയ്  ആശേങയുണയ്.  അതനിനയ്  മസറസ്ഥാരു  വശേവമുണയ്.
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കപസ്ഥാലലീസയ് ആകയ് പ്രകേസ്ഥാരയ  തലപ്പെത്തെയ് ഒരസ്ഥാകളയുള; ജനില്ലയനിലയ തലപ്പെത്തുയ ഒരസ്ഥാകള
പസ്ഥാടുള.  എന്നസ്ഥാല  ഇടതുപക്ഷയ  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ഒരുപകദശേകേസന സകേസ്ഥാണ്ടുവന.  സകേല
കയസ്ഥാഗങ്ങളനിലയ  ഇഇൗ  ഉപകദശേകേന്  പസങടുക്കുനണയ്.  ഇതനില  കപസ്ഥാലലീസയ്
വകുപ്പെനിലള്ളവരക്കു  തസന്ന  അസയതൃപനിയസ്ഥാണയ്.  കപസ്ഥാലലീസനിസന  നനിയനനിക്കുന്നതയ്
ഉപകദശേകേനസ്ഥാകണസ്ഥാ  ഡനി.ജനി.പനി.  ആകണസ്ഥാ  എന്ന  പ്രശയ  ഉയരനവരനികേയസ്ഥാണയ്.  കേണ്ണൂരനിസല
കയസ്ഥാഗത്തെനില  അങ്ങസനയുള്ള  ചനില  പ്രശങ്ങളുണസ്ഥായനി.  അതുകപസ്ഥാസലതസന്ന  പല
കുറവസ്ഥാളനികേള്ക്കുയ  ശേനിക്ഷയനിളവയ് സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള്ള ഉത്തെരവനിറങ്ങുകേയുണസ്ഥായനി.  ഗുണസ്ഥാ
ആക്രമണങ്ങസളസ്ഥാസക്ക നടത്തെനിയനിടള്ള ആളുകേള്ക്കയ് ഇന്നയ് ശേനിക്ഷയനിളവയ് സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  സരക്കസ്ഥാര  ഗുണകേകളസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെമസ്ഥാകണസ്ഥാ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാകരസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെമസ്ഥാകണസ്ഥാ
എനള്ളതയ്  വജ്യകമസ്ഥാക്കണയ.  കകേരളത്തെനില  ക്രനിമനിനല  കകേസുകേള്  ഒകന്നമുക്കസ്ഥാല
ലക്ഷമസ്ഥായനി;  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനനനില  തകേരന;  കുറകൃതജ്യങ്ങള്  വരദ്ധനിച വരനികേയസ്ഥാണയ്.
ഇതസ്ഥാകണസ്ഥാ  പനിണറസ്ഥായനിയുസട  ഭരണയ  എന്നയ്  കചസ്ഥാദനികക്കണ  അവസയനികലയ്ക്കയ്
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.   

1.00 PM]                          

കഡസ്ഥാ.  ടനി. പനി. സസ ന്കുമസ്ഥാര വനിഷയത്തെനില ഒരു ജനവനിധനിയുണസ്ഥായനിരുന. ആ
ജനവനിധനി മസ്ഥാനനിച്ചസ്ഥാണയ്  ഡനി.ജനി.പനി.-സയ മസ്ഥാറനിയസതന്നയ്  ഇന്നയ്  രസ്ഥാവനിസല  പറഞ.
നനിങ്ങള്സക്കതനിരസ്ഥായനി ഒരു ജനവനിധനി ഉയരനവന്നനിടണയ്.  അതയ് നനിങ്ങളസ്ഥാരുയ ഇവനിസട
ചരച്ച സചയനിടനില്ല. മലപ്പുറത്തെയ് ഒരു ഉപസതരസഞടുപ്പെയ് നടന. ..... (… ബഹളയ)..........
ആ  ഉപസതരസഞടുപ്പെനില  കകേരളത്തെനിനുയ  ഇന്തജ്യയയ  മസ്ഥാതൃകേയസ്ഥാകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ
രസ്ഥാഷലീയ തസ്ഥാകരസ്ഥാദയമസ്ഥാണയ്  കേണതയ്.  ഈ സതരസഞടുപ്പെയ്  ശലീ.  നകരന്ദ്രകമസ്ഥാദനിക്കുള്ള
ഒരു തസ്ഥാക്കലീതസ്ഥാകേണസമന്നയ്  ഞങ്ങള് പറഞ.  രസ്ഥാജജ്യസത്തെ മകതതര വനിശേഡ്വസ്ഥാസനികേള്
നനിരസ്ഥാശേയനിലസ്ഥായനിരുന.   നമുക്കറനിയസ്ഥായ  യു.പനി.  സതരസഞടുപ്പുകൂടനി  കേഴനിഞകപ്പെസ്ഥാള്
കേസ്ഥാശലീര  മുഖജ്യമനനിയസ്ഥായനിരുന്ന ശലീ.  ഫറൂക്കയ്  അബ്ദുള്ളയുസട പുത്രന് ഒമര അബ്ദുള്ള
സഫയ്സയ്  ബക്കനില  കപസ്ഥാസ്റ്റേയ്  സചയതയ്  “2019  നമുക്കയ്  വനിസ്മരനിക്കസ്ഥായ,  2024-സന
കുറനിച്ചയ്  ചനിന്തനിക്കസ്ഥായ" എന്നസ്ഥാണയ്. ശലീ. നകരന്ദ്ര കമസ്ഥാദനി,  ബനി.സജ.പനി., സയഘ്പരനിവസ്ഥാര
എന്നനിവയനിലനനിനയ  ഇന്തജ്യയ്ക്കയ്  കമസ്ഥാചനമനിസല്ലന്ന  നനിരസ്ഥാശേയസ്ഥാണയ്  അതനിലൂസട  പ്രകേടമസ്ഥായതയ്.
നമ്മള്  അതനിസനതനിരസ്ഥായനി  ഒരു  ബദല  രസ്ഥാഷലീയമസ്ഥാണയ്  ഇന്തജ്യയ്ക്കയ്  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച
സകേസ്ഥാടുത്തെതയ്.  മകതതര വനിശേഡ്വസ്ഥാസനികേള് കയസ്ഥാജനിചനനിന്നസ്ഥാല ഇതുകപസ്ഥാലള്ള കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്
നടക്കുയ.  ഒകന്നമുക്കസ്ഥാല  ലക്ഷയ  കവസ്ഥാടനിസന്റെ  ഭൂരനിപക്ഷവമസ്ഥായനി  ഈ  സഭയനില
അയഗമസ്ഥായനിരുന്ന  ശലീ.  പനി.  സകേ.  കുഞസ്ഥാലനിക്കുടനി  കകേരളത്തെനിലനനിനയ  ഇന്തജ്യന്
പസ്ഥാരലസമന്റെനികലയ്ക്കയ് കേടനസചല്ലുകമസ്ഥാള് ഒരു പുതനിയ രസ്ഥാഷലീയത്തെനിസന്റെ സൂചനയസ്ഥാണയ്
കേസ്ഥാണുന്നതയ്.  'അണ്ണസ്ഥാറക്കണ്ണനുയ  തന്നസ്ഥാലസ്ഥായതയ്,  '  ഞങ്ങള്ക്കയ്  അത്രകയ  കേഴനിയൂ.
അതയ്  ഞങ്ങള്  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച.  ഇന്തജ്യയനിസല  മകതതരശേകനികേള്ക്കയ്  പുതനിയ
പ്രതലീക്ഷയുയ കേരുത്തുയ നലകുന്ന വനിജയമസ്ഥാണനിതയ്.
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കകേരളത്തെനിസല  ഭരണസത്തെ  വനിലനിയനിരുത്തെസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  ശലീ.  കകേസ്ഥാടനികയരനി  ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന്
പറഞതയ്.  അതുയ  ജനങ്ങള്  നന്നസ്ഥായനി  വനിലയനിരുത്തെനി.  അങ്ങസന  വനിലയനിരുത്തെനിയകപ്പെസ്ഥാള്
കകേരള രസ്ഥാഷലീയയ ഒരു പുതനിയ മസ്ഥാറത്തെനികലയ്ക്കയ് വന്നനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ആ മസ്ഥാറയ  കകേരളത്തെനിലയ
സചറനിസയസ്ഥാരു സസ്ഥാനചലനമുണസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുന.  സചറനിസയസ്ഥാരു ട്രസ്ഥാക്കയ് സതറനി സയഘപരനിവസ്ഥാര
രസ്ഥാഷലീയയ കേടനവന്നനിരുന. പകക്ഷ മലപ്പുറയ സതരസഞടുകപ്പെസ്ഥാടുകൂടനി സയഘപരനിവസ്ഥാര
രസ്ഥാഷലീയയ  ഒനമല്ലസ്ഥാസത പഴയ മുന്നണനി രസ്ഥാഷലീയത്തെനികലയ്ക്കയ്  കേടനവന.  അതനില
നനിങ്ങള്ക്കുയ അഭനിമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥായ.  കകേരള ചരനിത്രത്തെനിസല ഏറവയ വലനിയ ഭൂരനിപക്ഷമസ്ഥായ
അഞയ് ലക്ഷത്തെനി പതനിനയ്യസ്ഥായനിരയ കവസ്ഥാടസ്ഥാണയ് ഞങ്ങള്ക്കയ് ലഭനിച്ചതയ്.  കകേരളത്തെനില
ഒരു കലസ്ഥാകേയ് സഭസ്ഥാ സതരസഞടുപ്പെനിലയ ഒരു സസ്ഥാനസ്ഥാരത്ഥനിക്കുയ അഞയ് ലക്ഷയ കവസ്ഥാടയ്
ഇനവസര കേനിടനിയനിടനില്ല.  (… ബഹളയ)

മനി  .   സചയരമസ്ഥാന്:  പലീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്, പലീസയ്, പലീസയ്......

ശലീ  .   എന്  .   ഷയസുദ്ദേലീന്: സര, ഇടതുപക്ഷത്തെനിനയ് അങ്ങസന ഒരു ലക്ഷയ കവസ്ഥാടയ്
കൂടനിയനിടനില്ല. എസന്തസ്ഥാരു നനിരരത്ഥകേമസ്ഥായ വസ്ഥാദമസ്ഥാണയ് പറയുന്നതയ്. ഞസ്ഥാന് കചസ്ഥാദനിക്കസട,
2009-ല  3,11,000 കവസ്ഥാടണയ്.  2014-ല  ഫസനബ  എന്നയസ്ഥാളനിസന  സസ്ഥാനസ്ഥാരത്ഥനിയസ്ഥായനി
നനിരത്തെനിയകപ്പെസ്ഥാള്  നനിങ്ങള്ക്കയ്  സനിരമസ്ഥായനി  കവസ്ഥാടയ്  സചയ്യുന്ന  ആള്ക്കസ്ഥാര  കവസ്ഥാടയ്
സചയനില്ല. അതയ് ഞങ്ങളുസട കുഴപ്പെമല്ല.  അകപ്പെസ്ഥാള് നനിങ്ങളുസട കവസ്ഥാടയ് 2,42,000 ആയനി
കൂപ്പുകുത്തെനി. നനിങ്ങള് അവനിസടനനിന്നസ്ഥാണയ് കേണക്കയ് പറയുന്നതയ്.  3.11  എന്ന കേണക്കയ്
പറഞസ്ഥാല നനിങ്ങള്ക്കയ് 3.44 കവസ്ഥാടസ്ഥാണുള്ളതയ്.  എന്നസ്ഥാല 2009-ല 4.27-ഉയ 2014-ല
4.37-ഉയ  2017-ല  5.15-ഉയ  കവസ്ഥാടസ്ഥാണയ്  ഞങ്ങള്ക്കയ്  കേനിടനിയതയ്.  അകപ്പെസ്ഥാള്  ഞങ്ങളസ്ഥാകണസ്ഥാ
നനിങ്ങളസ്ഥാകണസ്ഥാ സമച്ചയ?  2016-ല കേനിടനിയതനികനക്കസ്ഥാള്  30,000  കവസ്ഥാടയ്  നനിങ്ങള്ക്കയ്
കുറവസ്ഥാണയ്.  മലപ്പുറയ  ബസ്ഥാലനികകേറസ്ഥാ  മലസയസ്ഥാനമല്ല,  2004-സല  വനിജയയ ആവരത്തെനിക്കുയ,
അടനിമറനി വനിജയയ ഉണസ്ഥാകുസമനമസ്ഥാണയ് ചനില മനനിമസ്ഥാര പറഞതയ്.  എവനിസടകപ്പെസ്ഥായനി?
കകേരളത്തെനില  യു.ഡനി.എഫയ്.-സന്റെ  തനിരനിചവരവനിസന്റെ  ശേയഖനസ്ഥാദമസ്ഥാണയ് മലപ്പുറത്തുനനിനയ
മുഴക്കനിയനിടള്ളസതന്നയ് അഭനിമസ്ഥാനകത്തെസ്ഥാടുകൂടനി പറയുകേയസ്ഥാണയ്.  ശലീ.  രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല അന്നയ്
പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച്ചതുകപസ്ഥാസല  ഇന്നസത്തെ മലപ്പുറത്തെനിസന്റെ ശേബ്ദയ  നസ്ഥാളസത്തെ കകേരളത്തെനിസന്റെയുയ
ഇന്തജ്യയുസടയുയ  പുതനിയ  സകന്ദശേമസ്ഥായനി  മസ്ഥാറസ്ഥാനനിരനിക്കുകേയസ്ഥാസണനകൂടനി  പറഞ
സകേസ്ഥാണയ് എസന്റെ വസ്ഥാക്കുകേള് ഉപസയഹരനിക്കുന.

ശലീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹലീയ:  സര,  ഞസ്ഥാന് ഈ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള  പനിന്തസ്ഥാങ്ങുകേയസ്ഥാണയ്.
'എല.ഡനി.എഫയ്.  വരുയ എല്ലസ്ഥായ ശേരനിയസ്ഥാകുയ'  എന്നസ്ഥാണയ് കേഴനിഞ സതരസഞടുപ്പെനില
ഞങ്ങസളസ്ഥാസക്ക  പ്രസയഗനിച്ചതയ്.  അതയ്  ഓകരസ്ഥാകന്നസ്ഥാകരസ്ഥാന്നസ്ഥായനി  ശേരനിയസ്ഥായനി  വരുന്ന
സസ്ഥാഹചരജ്യത്തെനിലസ്ഥാണയ്  ഈ  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥന  ചരച്ച  നടക്കുന്നതയ്.  ഞസ്ഥാന്  വളസര
സകന്തസ്ഥാഷകത്തെസ്ഥാടുകൂടനി  ഈ  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള  പനിന്തസ്ഥാങ്ങുകേയസ്ഥാണയ്.  അഴനിമതനിസയ
കുറനിച്ചസ്ഥാണയ്  അന്നയ്  ഞങ്ങള്  പ്രസയഗനിച്ചനിരുന്നതയ്.  ഇന്തജ്യയനില  അഴനിമതനി  കുറഞ
സയസസ്ഥാനമസ്ഥായനി കകേരളയ മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുനസവന്നസ്ഥാണയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള് പുറത്തുവന സകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന്ന
വനിവരയ.  ഇതുതസന്നയസ്ഥാണയ്  എല.ഡനി.എഫയ്.  വന്നസ്ഥാല  എല്ലസ്ഥായ  ശേരനിയസ്ഥാകുസമന്നയ്  പറഞതയ്.
വനിജനിലന്സയ്  സയവനിധസ്ഥാനസത്തെ  ശേകമസ്ഥായനി  പ്രവരത്തെനിക്കസ്ഥാന്  അനുവദനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്
സയസസ്ഥാനസത്തെ  അഴനിമതനി  കുത്തെസന  കുറഞനിരനിക്കുനസവന്നസ്ഥാണയ്  കേഴനിഞ  ഒരു
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വരഷയസകേസ്ഥാണയ്  നമുക്കയ്  സതളനിയനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിച്ചതയ്.  ഇതുകപസ്ഥാസല  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  വനിഷയങ്ങള്
നമ്മുസട  മുന്പനില  വരനികേയസ്ഥാണയ്.  ഇക്കൂടത്തെനില  ഒനരണയ്  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  പറയസ്ഥാന്
ആഗഹനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കേഴനിഞ  സതരസഞടുപ്പെനില,  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്  വനിമസ്ഥാനത്തെസ്ഥാവളസത്തെ
സയബനനിച്ചസ്ഥായനിരുന  എല്ലസ്ഥാവരുയ  പ്രസയഗനിച്ചതയ്.  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്  വനിമസ്ഥാനത്തെസ്ഥാവളവമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെട  വനിഷയത്തെനില  ശലീ.  പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയന്  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  കകേന്ദ്രമനനിസയ
കേസ്ഥാണുകേയുയ  പ്രകതജ്യകേ ടലീമനിസന നനിശയനിക്കുകേയുയ സചയതനിനസ്ഥാല  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങസളസ്ഥാസക്ക
ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ശേരനിയസ്ഥായനി  വരുനസവന്നസ്ഥാണയ്  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുന്നതയ്.
ചനിലയസ്ഥാളുകേള്ക്കയ് കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്  ഹജയ് ഹഇൗസയ് കേണസ്ഥാല ദഹനിക്കനില്ല.  അകങ്ങസ്ഥാടയ്
കേയറുന്ന സലീഡനില തസന്ന തനിരനിച്ചനിറങ്ങനി വരുന്നവരുണയ്. കേസ്ഥാരണയ,  ശലീ. വനി. എസയ്.
അചതസ്ഥാനന്ദസന്റെ കപരയ് ഹജയ് ഹഇൗസനിനയ് മുകേളനില എഴതനിവച്ചനിടണയ്.  അകദ്ദേഹമസ്ഥാണയ്
കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്  ഹജയ് ഹഇൗസയ്  ഉദ്ഘസ്ഥാടനയ സചയതയ്.   ഹജയ് തലീരത്ഥസ്ഥാടനത്തെനിനയ്
വരുന്നതനില  80  ശേതമസ്ഥാനയ  ആളുകേളുയ  മലബസ്ഥാറനിലനനിനള്ളവരസ്ഥാണയ്.  മുന്  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ
കേസ്ഥാലത്തെയ് സനടുമസ്ഥാകശരനിയനിലനനിനമസ്ഥാണയ്  ഹജയ് തലീരത്ഥസ്ഥാടനത്തെനിനയ്  കപസ്ഥാകുന്നതയ്.
അതയ്  തനിരനിച്ചയ്  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാകടയ്ക്കയ്  സകേസ്ഥാണ്ടുവരുസമന്നസ്ഥാണയ്  ഇടതുപക്ഷയ  പറഞ
സകേസ്ഥാണനിരുന്നതയ്.  തലീരച്ചയസ്ഥായുയ  അടുത്തെ  ഹജയ്  തലീരത്ഥസ്ഥാടനയ  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്
നനിന്നസ്ഥായനിരനിക്കുസമന്നസ്ഥാണയ്  പുതനിയ  സയഭവവനികേസ്ഥാസങ്ങള്  കബസ്ഥാധജ്യസപ്പെടുത്തുന്നതയ്.  മസ്ഥാത്രമല്ല,
വനിമസ്ഥാനത്തെസ്ഥാവളങ്ങസള സയബനനിച്ചയ് വലനിയ ധസ്ഥാരണസയസ്ഥാനയ നമുക്കുണസ്ഥായനിരുന്നനില്ല.
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  ഉമ്മന്  ചസ്ഥാണനി  ഉദ്ഘസ്ഥാടനയ  സചയയ്  കേണ്ണൂര  വനിമസ്ഥാനത്തെസ്ഥാവളയ  ഉള്സപ്പെസട
4  അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ  വനിമസ്ഥാനത്തെസ്ഥാവളങ്ങളസ്ഥാണയ്  വരസ്ഥാന്  കപസ്ഥാകുന്നതയ്.  എന്നസ്ഥാല  കകേരള
സയസസ്ഥാനത്തെയ് ഒരു സനിവനില ഏവനികയഷന് വകുപ്പെനില്ല.  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  സയസസ്ഥാനങ്ങളനില
ആ വകുപ്പുണയ്.  ഈ സരക്കസ്ഥാര  കകേരളത്തെനില ഒരു സനിവനില ഏവനികയഷന് വകുപ്പെയ്
രൂപലീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമത്തെനിലസ്ഥാണയ്. ഭരണപരനിഷ്കസ്ഥാര വകുപ്പെനികനസ്ഥാടയ്  അതനിനുള്ള
സപ്രസ്ഥാകപ്പെസ്ഥാസല  സമരപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  ആവശേജ്യസപ്പെടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇതുകപസ്ഥാസല  ഓകരസ്ഥാ
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളുയ  ശേരനിയസ്ഥായനിസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

സപസ്ഥാതുശയഖലയനിലനനിനയ  വനിതരണയ  സചയ്യുന്ന  നനികതജ്യസ്ഥാപകയസ്ഥാഗ  സസ്ഥാധനങ്ങള്ക്കയ്
അഞവരഷയ വനില വരദ്ധനിപ്പെനിക്കനിസല്ലന്നയ്  കേഴനിഞ സതരസഞടുപ്പെയ്  കേസ്ഥാലത്തെയ്  ഞങ്ങസളസ്ഥാസക്ക
പ്രസയഗനിച്ചതസ്ഥാണയ്.  മസ്ഥാരക്കറനില  ഇത്രയധനികേയ  വനിലവജ്യതനിയസ്ഥാനയ  ഉണസ്ഥായനിടകപസ്ഥാലയ
ഇനവസര  സസ്ഥാധനങ്ങള്സക്കസ്ഥാനയ  സപസ്ഥാതുവനിതരണ ശയഖലയനില വനില വരദ്ധനിപ്പെനി
ച്ചനിടനിസല്ലനള്ളതയ്  എടുത്തുപറകയണ  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്.  ഇവനിസട  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  എന്.
ഷയസുദ്ദേലീന് പ്രസയഗനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള് യു.എ.പനി.എ.  കകേസുകേസള സയബനനിച്ചയ്  പരസ്ഥാമരശേനി
ക്കസ്ഥാതനിരുന്നതയ്  കമസ്ഥാശേമസ്ഥായനികപ്പെസ്ഥാസയന്നസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്  കതസ്ഥാനന്നതയ്.  കേഴനിഞ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ
കേസ്ഥാലത്തെയ് സമസ്ഥാത്തെയ 162  യു.എ.പനി.എ. കകേസുകേളസ്ഥാണുണസ്ഥായനിരുന്നതയ്.  അതനില 136
കകേസുകേള്  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേസ്ഥാലസത്തെടുത്തെതസ്ഥാണയ്.  ഈ
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേസ്ഥാലത്തെയ് 26 യു.എ.പനി.എ. കകേസുകേളസ്ഥാണുണസ്ഥായനിരുന്നതയ്. നനിങ്ങളനികപ്പെസ്ഥാള് ശലീ.
രമണ്  ശലീവസ്ഥാസവസയക്കുറനിച്ചയ്  പറഞകല്ലസ്ഥാ.  ഓകരസ്ഥാ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെയുയ  നയങ്ങള്
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണയ് ആ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേലീഴനിലള്ള ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരുസട കജസ്ഥാലനിസയന്നയ്
ഇന്നയ് രസ്ഥാവനിസല ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവയ് ഇവനിസട സൂചനിപ്പെനിച.
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ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാര അധനികേസ്ഥാരത്തെനില വന്നതനിനുകശേഷയ എടുത്തെ 26 യു.എ.പനി.എ.
കകേസ്സുകേളനില 25 എണ്ണവയ പനിന്വലനിക്കസ്ഥാന്  തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കേഴനിഞ
സതരസഞടുപ്പെയ്  കേസ്ഥാലത്തെയ് ഞസ്ഥാന്  ധസ്ഥാരസ്ഥാളമസ്ഥായനി  പ്രസയഗനിച്ച ഒരു കേസ്ഥാരജ്യയ  ഇവനിസട
പറയുകേയസ്ഥാണയ്.  പനണയ്  വരഷയ  ജയനിലനില  കേനിടന്നതനിനുകശേഷയ  കകേസ്ഥാടതനി  കുറ
വനിമുകരസ്ഥാക്കനിയതനിസനത്തുടരന്നയ് പുറത്തുവന്ന രണയ് കുടനികേസളയുയ സകേസ്ഥാണയ്  സനി.പനി.സഎ.(എയ)-സന്റെ
അന്നസത്തെ  സസക്രടറനി  ശലീ.  പ്രകേസ്ഥാശേയ്  കേസ്ഥാരസ്ഥാടയ്  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  രസ്ഥാഷപതനിയുസട
അടുത്തെയ് കപസ്ഥാകുകേയുയ  പതനിസനടയ് വയസസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാള് അറസ്റ്റേയ് സചയ്യസപ്പെട ഇഇൗ കുടനികേള്
പനണയ് വരഷയ ജയനിലനില കേനിടന്നതനിനുകശേഷയ നനിരപരസ്ഥാധനികേളസ്ഥായനി   വനിടയയ്ക്കസപ്പെടുകമസ്ഥാള്
ആകലസ്ഥാചനികക്കണ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങസളയുയ നടപ്പെനിലസ്ഥാകക്കണ  വനിഷയങ്ങസളയുയ സയബനനിച്ചയ്
സയസസ്ഥാരനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  അതനില  വളസര  പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട  ഒരു  കേസ്ഥാരജ്യയ,  അനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായനി
യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തെനിയ  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസര  ശേനിക്ഷനിക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്.  രണസ്ഥാമകത്തെതയ്,
യു.എ.പനി.എ. ചുമത്തെസപ്പെടുകമസ്ഥാള്  സമൂഹത്തെനിലനനിനയ  ഒറസപ്പെടയ്  പുറത്തുവരുന്ന
ആളുകേള്ക്കയ് നഷപരനിഹസ്ഥാരയ സകേസ്ഥാടുക്കണസമന്നതുള്സപ്പെസടയുള്ള കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളസ്ഥാണയ് ശലീ.
പ്രകേസ്ഥാശേയ് കേസ്ഥാരസ്ഥാടയ്  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട രസ്ഥാഷപതനിയുസട മുമസ്ഥാസകേ അന്നയ് പറഞതയ്.  അതയ്
നടപ്പെസ്ഥാക്കുകേസയന്നതയ് ഇടതുപക്ഷ ജനസ്ഥാധനിപതജ്യമുന്നണനി സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  ബസ്ഥാധജ്യതയസ്ഥാ
സണനള്ളതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില  വന്നതനിനുകശേഷയ  എടുത്തെനിടള്ള
26  കകേസ്സുകേളനില  25  കകേസ്സുകേളുയ പനിന്വലനിക്കസ്ഥാന് തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ്
ചകന്തര കപസ്ഥാലലീസയ്  എടുത്തെനിടള്ള ഐ.എസയ്.ഐ.-യുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട ഒരു കകേസസസ്ഥാഴനിസകേ
മറ്റുള്ള കകേസ്സുകേള് പനിന്വലനിക്കസ്ഥാനുള്ള ശമമസ്ഥാണയ് സരക്കസ്ഥാര നടത്തുന്നതയ്.  കേഴനിഞ
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേസ്ഥാലസത്തെടുത്തെനിടള്ള  കകേസ്സുകേളുയ  ഞങ്ങള്  പനിന്വലനിക്കുയ.  പകക്ഷ
കകേസ്ഥാടതനിയനില ചസ്ഥാരജയ്ഷലീറയ് സകേസ്ഥാടുത്തെ കകേസ്സുകേളനില കകേസ്ഥാടതനിയുസട അനുവസ്ഥാദയകൂടനി
കവണസമനള്ളതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാകേസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാത്തെതയ്.
ഇത്രയുയ പ്രസയഗനിച്ച ശലീ. എന്. ഷയസുദ്ദേലീന് ഇഇൗ  കേസ്ഥാരജ്യത്തെനിസലങനിലയ സരക്കസ്ഥാരനിസന
അഭനിനന്ദനികക്കണതസ്ഥായനിരുന.  നനിങ്ങള് വസ്തുതകേള് കേസ്ഥാണുന്നനിസല്ലന്നതനിസന്റെ ഏറവയ
വലനിയ സതളനിവസ്ഥാണനിതയ്.  യു.എ.പനി.എ.-യുസട കേസ്ഥാരജ്യസത്തെ സയബനനിച്ചയ്   സരക്കസ്ഥാര
വളസര വജ്യകമസ്ഥായ ചനില നനിലപസ്ഥാടുകേള് എടുത്തെനിടണയ്.  യു.എ.പനി.എ. ഇഷയകപസ്ഥാസല
ചുമത്തെസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനിസല്ലനള്ളതയ്  ഇടതുപക്ഷത്തെനിസന്റെ  നയമസ്ഥാണയ്.  ആ  നയയ  ഇഇൗ
സരക്കസ്ഥാര  വന്നതനിനുകശേഷയ ചനില കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനില ലയഘനിക്കസപ്പെടനിടണയ്.  പ്രതനിപക്ഷ
കനതസ്ഥാവയ്  ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന്ന  കേസ്ഥാലത്തെയ്  നനിശയനിച്ചനിരുന്ന  ചനില
ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസരസ്ഥാസക്ക  ആ  കൂടത്തെനിലണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  സകേ.  വനി.  അബ്ദുള്
ഖസ്ഥാദറനികനസ്ഥാടയ്  ഗുരുവസ്ഥായൂര  കക്ഷത്രത്തെനിസന്റെ  കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില  നനിങ്ങള്സക്കന്തസ്ഥാസണന്നയ്
കചസ്ഥാദനിച്ചതുകപസ്ഥാലള്ള മകനസ്ഥാഭസ്ഥാവമുള്ള ആളുകേളുണസ്ഥാകുയ. പകക്ഷ ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാര വളസര
ശേകമസ്ഥായ  രലീതനിയനില  ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില  ഇടസപടുകേയുയ  യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തുന്നതയ്
സയബനനിച്ചയ് വജ്യകമസ്ഥായ നയങ്ങളുയ പരനിപസ്ഥാടനികേളുയ മുകന്നസ്ഥാടവയകേയുയ സചയനിടണയ്.
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അതനുസരനിച്ചയ് തസന്നയസ്ഥാണയ് ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര ഇകപ്പെസ്ഥാള് മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാകുന്നതയ്.  യു.എ.പനി.എ.-സയ
സയബനനിച്ചയ്,  നമ്മസളസ്ഥാരു കേസ്ഥാരജ്യയ  മനസനിലസ്ഥാകക്കണതുണയ്.  ഡലഹനിയനിസല സനിക്കയ്
കൂടസക്കസ്ഥാലയനിസല  പ്രതനികേള്സക്കസ്ഥാനയ  ഇത്തെരയ  മസ്ഥാരകേമസ്ഥായ  കേരനിനനിയമയ  ചുമത്തെസപ്പെടനിടനില്ല.
1984-സല കഭസ്ഥാപ്പെസ്ഥാല വസ്ഥാതകേദുരന്തത്തെനില നനിരവധനി ആളുകേള് മരനിച്ചകപ്പെസ്ഥാഴയ 1992-ല
ബസ്ഥാബറനി മസ്ജനിദയ് തകേരത്തെകപ്പെസ്ഥാഴയ അതനിനുകശേഷവയ അവരുസട കപരനില ഇത്തെരസമസ്ഥാരു കുറയ
ചുമത്തെസപ്പെടനിടനില്ല.  2002-സല ഗുജറസ്ഥാത്തെയ്  വയശേഹതജ്യയുസട സന്ദരഭത്തെനിലയ ഇതുകപസ്ഥാസലയുള്ള
നനിയമങ്ങള് ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചനിടനില്ല.  നനിരപരസ്ഥാധനികേളസ്ഥായ ആളുകേളുസട കപരനിലസ്ഥാണയ്  യു.എ.പനി.എ.
കപസ്ഥാലള്ള മസ്ഥാരകേമസ്ഥായ നനിയമങ്ങള് ചുമത്തെസപ്പെടുന്നതയ്. അതയ് പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ സമയത്തെയ്
ലലീഗയ്  ആ  ഭരണത്തെനിലണസ്ഥായനിരുകന്നസ്ഥാ  ഇല്ലകയസ്ഥാ  എസന്നസ്ഥാനയ  ഞസ്ഥാന്  പറയുന്നനില്ല.
പകക്ഷ ഇടക്കസ്ഥാലസത്തെങനിലയ  ലലീഗയ്  അതനിസനതനിരസ്ഥായ  സമലീപനയ  സഡ്വലീകേരനിച്ചനിരുന
എനള്ളതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് ഇത്രയുയ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ്.

ഇവനിസട കനരസത്തെ പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ് നടന്ന സവടനിവയനില സനിറസ്ഥാജുന്നനിസ  സകേസ്ഥാല്ലസപ്പെടതുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെട  സയഭവസത്തെക്കുറനിച്ചയ്  പറഞ.  കുകറ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  നനിങ്ങള്  കൂടനിപ്പെറയുകേയസ്ഥാണയ്.
ആ വനിഷയസത്തെ സയബനനിച്ചയ്  നനിങ്ങള് തസന്ന അകനഡ്വഷണയ നടത്തെനി അയസ്ഥാസള
കുറവനിമുകനസ്ഥാക്കനിയനിടണകല്ലസ്ഥാ?  അയസ്ഥാസള  നനിങ്ങള്  കുറവനിമുകനസ്ഥാക്കനി  എനള്ളസതസ്ഥാരു
വസ്തുതയസ്ഥാണയ്.  ഇനനി  അഥവസ്ഥാ  അകദ്ദേഹയ  അങ്ങസന  സചയ്സതങനില  തസന്ന  അതയ്
അന്നസത്തെ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  നയമസ്ഥാണയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ശലീ.  രമണ്  ശലീവസ്ഥാസവ  ഈ
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേലീഴനിലസ്ഥാണുള്ളതയ്.  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  നയമസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്
നടപ്പെസ്ഥാക്കുന്നതയ്.  നനിങ്ങളന്നയ്  നടപ്പെസ്ഥാക്കനിയതയ്  നനിങ്ങളുസട  നനിയമമസ്ഥാസണനമസ്ഥാത്രയ
മനസനിലസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല  മതനി.  അതുസകേസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസരല്ല,  അവരക്കയ്  ആ
നയവയ പരനിപസ്ഥാടനിയുയ പറഞസകേസ്ഥാടുക്കുന്ന ആളുകേളസ്ഥാണയ് കുറക്കസ്ഥാര.

ശലീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതസ്ഥാമസയ്:  സര,  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരുസട  നയമല്ല,  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ
നയമസ്ഥാസണങനില അതയ് കഡസ്ഥാ.  ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാറനിസന്റെ കകേസനിലയ ബസ്ഥാധകേമകല്ല?

ശലീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹലീയ:  സര,  തലീരച്ചയസ്ഥായുയ.  നസല്ലസ്ഥാരു സരക്കസ്ഥാരുയ കേഴനിവറ
ഒരു ഭരണസ്ഥാധനികേസ്ഥാരനിയുമുസണങനില അതനിസന്റെ കേലീഴനില നടക്കുന്ന കേസ്ഥാരജ്യങ്ങസളസ്ഥാസക്ക ആ
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേലീഴനിലസ്ഥാണയ് വരുന്നതയ്.  ജനിഷ വധകക്കസനില എന്തസ്ഥാണയ് സയഭവനിച്ചനിടള്ളസതന്നയ്
സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി വനിധനിയനിലത്തെസന്ന വളസര വജ്യകമസ്ഥായനി പറഞനിടണകല്ലസ്ഥാ;  അന്നസത്തെ
സരക്കസ്ഥാരനിസന  സയബനനിചയ  ആ  കകേസ്ഥാടതനി  വനിധനിയനില  പറഞനിടണയ്.  കകേസ്ഥാടതനിയുസട
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് കകേസ്ഥാടതനി പറയസട.

പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവയ്  (ശലീ  .    രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല): സര, കകേസ്ഥാടതനി വനിധനിയനില
ജനിഷ വധകക്കസനിസനക്കുറനിസച്ചസ്ഥാനയ പറഞനിടനില്ല.  ഞസ്ഥാന് അകങ്ങയ്ക്കയ് അതയ് തരസ്ഥായ. വനിചസ്ഥാരണ
നടനസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  കകേസസ്ഥായതുസകേസ്ഥാണയ്  കകേസ്ഥാടതനി  ഇടസപടുന്നനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ്
പറഞതയ്.



ധനകേസ്ഥാരജ്യയ 431

ശലീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹലീയ:  സര,  ആ  വനിധനി  വസ്ഥായനിചകനസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാലറനിയസ്ഥായ,
സസദവത്തെനിസന്റെ സഡ്വന്തയ  നസ്ഥാടനിസന  ആരക്കുയ രക്ഷനിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കനിസല്ലന്നയ്  സുപ്രലീയ
കകേസ്ഥാടതനി പറഞതയ് എന്തനിസനക്കുറനിച്ചസ്ഥാസണന്നയ് വളസര വജ്യകമസ്ഥായനി എല്ലസ്ഥാവരക്കുമറനിയസ്ഥായ. 

ശലീ  .   രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല: സര, കഡസ്ഥാ. ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാറനിസന  ഡനി.ജനി.പനി.
ആക്കനിയതയ്  സലീനനികയസ്ഥാറനിറനി  മറനികേടന്നസ്ഥാസണന്ന  വസ്ഥാദമുന്നയനിച്ചകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ്  കകേസ്ഥാടതനി
അങ്ങസന പറഞതയ്. കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.   സസന്കുമസ്ഥാര  സലീനനികയസ്ഥാറനിറനി  മറനികേടന്നല്ല
സലീനനിയറസ്ഥായതയ്.  അകദ്ദേഹത്തെനിനയ്  മുകേളനിലള്ള  സലീനനിയറസ്ഥായ  ആള്  ഡലഹനിയനില
കകേന്ദ്ര സരവ്വലീസനില സഡപക്യൂകടഷനനിലസ്ഥായനിരുന.

ശലീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹലീയ: സര, ഇതയ് ആദജ്യസത്തെ സയഭവസമസ്ഥാനമല്ലകല്ലസ്ഥാ?  ഇന്തജ്യയനിസല
സരവ്വസസസനജ്യസ്ഥാധനിപസന നനിശയനിച്ചനിടള്ളതയ് മൂന്നസ്ഥാളുകേസള മറനികേടന്നസ്ഥാണയ്.  അസതസ്ഥാനയ
പുതനിയ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങസളസ്ഥാനമല്ല. രസ്ഥാഷലീയ തലീരുമസ്ഥാനങ്ങളസ്ഥാണയ്.

യു.എ.പനി.എ.  സയബനനിച്ചയ്  പറയുന്ന  അവസരത്തെനില,  കേഴനിഞ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ
കേസ്ഥാലത്തെയ്  ഇ-സമയനില  കചസ്ഥാരത്തെലമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട  കകേസനില  മൂനകപരസ്ഥാണയ്  പ്രതനികേള്.
ബനിജു സലലീയ എന്ന കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസസന കപസ്ഥാലലീസയ് വകുപ്പെനിലനനിനയ പനിരനിച
വനിട.  ദസക്കലീര  എന്ന  ഒരു  കഡസ്ഥാകസറ  കജസ്ഥാലനിയനിലനനിനയ  ഒഴനിവസ്ഥാക്കനി.   ഇവരസക്കസ്ഥാനയ
സപന്ഷന്കപസ്ഥാലയ  കേനിടനിയനിടനില്ല.  ആ  കകേസനിസല  മൂന്നയ്  പ്രതനികേളുയ  ഒരു  പ്രകതജ്യകേ
സമുദസ്ഥായത്തെനിലസപ്പെടവരസ്ഥായനിരുന.  ഇ-സമയനില കകേസയ്  വജ്യസ്ഥാജമസ്ഥാസണന്നയ്  വജ്യകമസ്ഥായ
സനിതനിക്കയ് യു.എ.പനി.എ.-സയക്കുറനിച്ചയ് സുധലീരമസ്ഥായ തലീരുമസ്ഥാനസമടുത്തെനിടള്ള അങ്ങയ് ഇഇൗ
കേസ്ഥാരജ്യത്തെനിലയ യുകമസ്ഥായ തലീരുമസ്ഥാനസമടുക്കണസമന്നസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.

കപസ്ഥാലലീസനിസന സയബനനിച്ചയ് മസറസ്ഥാരു കേസ്ഥാരജ്യമുള്ളതയ്,  കകേസ്സുകേളുസട ഇന്സവസ്റ്റേനികഗഷനുയ
ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനവയ വനിഭജനിക്കണസമനള്ള ഒരു തലീരുമസ്ഥാനയ കനരസത്തെയുണസ്ഥായനിരുന.
അതയ്  കനരസത്തെ ചരച്ച സചയയ്  അഭനികേസ്ഥാമജ്യമസ്ഥാസണന്നയ് നമ്മളുയ  പനിന്നലീടയ് കകേസ്ഥാടതനിയുയ
പറഞനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.  അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില  സതഡ്വരനടപടനി  സഡ്വലീകേരനികക്കണതസ്ഥാസണന
കൂടനി  ഇഇൗ  സന്ദരഭത്തെനില  പറയസ്ഥാന്  ഞസ്ഥാന്  ആഗഹനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   ബഹളമുണസ്ഥാക്കനിയതു
സകേസ്ഥാസണസ്ഥാനയ   സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  പരനിപസ്ഥാടനികേള്  തടസസപ്പെടുത്തെസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല.  ഇതയ്
ജനങ്ങള് ഏസറടുത്തെനിരനിക്കുനസവന്നതനിസന്റെ  സതളനിവസ്ഥാണയ്   സപസ്ഥാതുവനിദജ്യസ്ഥാലയങ്ങളനില
ഇകപ്പെസ്ഥാള്  എല്ലസ്ഥാ ദനിവസവയ പൂരവ്വ വനിദജ്യസ്ഥാരത്ഥനി-അദ്ധജ്യസ്ഥാപകേ സയഗമയ നടത്തെനി എല്ലസ്ഥാ
സ്കൂളുകേളുയ സ്മസ്ഥാരടസ്ഥാക്കുന്നതയ്. കൃഷനിയുസടയുയ സസജവ പച്ചക്കറനിയുസടയുയ കേസ്ഥാരജ്യത്തെനിലസ്ഥായസ്ഥാലയ
ജനങ്ങള്  കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലയ്ക്കയ്  ഇറങ്ങനിക്കഴനിഞനിരനിക്കുന.  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  ഓകരസ്ഥാ
പരനിപസ്ഥാടനികേളുയ  ജനങ്ങള്  ഏസറടുത്തെനിരനിക്കുന.  വഴനിയനില  കുരചസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന്ന
എല്ലസ്ഥാ  പടനികേസളയുയ  എറനികഞസ്ഥാടനിച്ചകശേഷയ  ലക്ഷജ്യസസ്ഥാനകത്തെയ്ക്കയ്  കവഗസമത്തെസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക്കനില്ല. അതവനിസട കുരയ്ക്കസട. സസസധരജ്യമസ്ഥായനി സരക്കസ്ഥാര മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാകേണസമന മസ്ഥാത്രയ
സൂചനിപ്പെനിചസകേസ്ഥാണയ്   എസന്റെ പ്രസയഗയ അവസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുന.
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ശലീ  .    കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  ഈ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള ഞസ്ഥാന് എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
ഇന്നസത്തെ  ചരച്ചയനില  സങലീരണ്ണമസ്ഥായനി  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ച  ഡനി.ജനി.പനി.-യുസട  പ്രശത്തെനിന്
കമല  സരക്കസ്ഥാര  ഒരു   ആതപരനികശേസ്ഥാധനയ്ക്കയ്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണസമന്നസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്
അഭജ്യരത്ഥനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.  രസ്ഥാഷലീയ വനിമരശേനയ എന്നതനിസനക്കസ്ഥാളുപരനി കകേരളത്തെനിസന്റെ
ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാന നനിലയനിലയ  കപസ്ഥാലലീസയ്  വകുപ്പുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട  കമലകനസ്ഥാടത്തെനിലയ
പ്രതനിസനനിയുണസ്ഥായനിരനിക്കുനസവന്ന കതസ്ഥാന്നല കകേരളത്തെനിസല സപസ്ഥാതുസമൂഹത്തെനിനു
മുന്നനില  വന്നനിരനിക്കുന്ന  സനിതനിവനികശേഷയ  സരക്കസ്ഥാര  പരനികശേസ്ഥാധനികക്കണതസ്ഥാണയ്.
ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില  അടനിയന്തര  തലീരുമസ്ഥാനത്തെനിസലത്തെസ്ഥാന്  ഇഇൗ  ചരച്ച  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്
സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥാകേസടസയന്നസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.  ഇവനിസട  വളസര
വനിമരശേനപരമസ്ഥായനി  യു.ഡനി.എഫയ്.  തലത്തെനിലയ  എല.ഡനി.എഫയ്.  തലത്തെനിലയ
സരക്കസ്ഥാരനിസന  സയരക്ഷനിചള്ള രസ്ഥാഷലീയ വനിമരശേനങ്ങളുസട  ചരച്ചകേള്  സജലീവമസ്ഥായനി
നടക്കുകമസ്ഥാള് കകേരള  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  നനിഷ്പക്ഷ നനിലപസ്ഥാടനില  നനിനസകേസ്ഥാണയ്   ഇക്കസ്ഥാരജ്യങ്ങസള
കുറനിച്ചയ്  ആകലസ്ഥാചനിച്ചയ്  സരക്കസ്ഥാര  സചകയ്യണ  വനിഷയങ്ങളനികലയ്ക്കയ്  കേടക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്
ആഗഹനിക്കുന്നതയ്. അതനികലറവയ പ്രധസ്ഥാനസപ്പെടവയുയ നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാസത സപന്റെനിയഗനിലള്ള
വനിഷയങ്ങളുയ  സരക്കസ്ഥാര  പ്രകതജ്യകേമസ്ഥായനി  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണസമന്നയ്  അഭജ്യരത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമത വരദ്ധനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  ലസ്ഥാ ആന്റെയ് ഓരഡര, സസക്രയ എന്നനിവ
കവരതനിരനിചസകേസ്ഥാണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണക്രമലീകേരണസത്തെക്കുറനിച്ചയ് സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി നനിരകദ്ദേശേനിച്ചനിരുന.
ഇന്തജ്യയനില  തമനിഴയ് നസ്ഥാടയ്,  ഡലഹനി,  മുയസസബ  ഉള്പ്പെസടയുള്ള  സലങ്ങളനില  ഇതനികനസ്ഥാടകേയ
തസന്ന ഈ  ക്രമലീകേരണയ  നടപ്പെസ്ഥാക്കനി.  പകക്ഷ കകേരളയ  ഇതുവസര  ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില
മുകന്നസ്ഥാടവന്നനിടനിസല്ലന്നസ്തുള്ളതയ്  സരക്കസ്ഥാര  ഗഇൗരവമസ്ഥായനി  പരനികശേസ്ഥാധനികക്കണതസ്ഥാണയ്.
മുന്കേസ്ഥാലങ്ങസളക്കസ്ഥാള്  കകേസനിസന്റെ  എണ്ണയ  വരദ്ധനിചവരുകമസ്ഥാള്  ഇഇൗ  പ്രശത്തെനിസന്റെ
ഗഇൗരവവയ  വരദ്ധനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസനയുസട  എണ്ണയ  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്
ഉള്സപ്പെസടയുള്ള കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനികലയ്ക്കയ്  സയസസ്ഥാനയ വകരണതനിസന്റെ ആവശേജ്യകേതയസ്ഥാണയ്
ഈയവസരത്തെനില  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുന്നതയ്.  കുറകൃതജ്യങ്ങളുസട  വരദ്ധനവയ്  സയബനനിച്ചയ്
നടത്തെനിയ പരനികശേസ്ഥാധനയനില 1957-ല 8500  കകേസ്സുകേള് രജനിസ്റ്റേര സചയ സസ്ഥാനത്തെയ്
1990-ല  190000  കകേസ്സുകേള്  രജനിസ്റ്റേര  സചയ്തുകേഴനിഞ.  കേഴനിഞ  വരഷസത്തെ
കേണക്കനുസരനിച്ചയ് 7,17,000 കകേസ്സുകേള് കകേരളത്തെനില രജനിസ്റ്റേര സചയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
എല.ഡനി.എഫയ്.-സനകയസ്ഥാ  യു.ഡനി.എഫയ്.-സനകയസ്ഥാ  പരസരയ  കുറസപ്പെടുത്തുന്നതനികനക്കസ്ഥാള്
ജനങ്ങളുസട സമലീപനത്തെനില വരുന്ന പ്രശസത്തെ കേണക്കനിസലടുത്തെയ്   കപസ്ഥാലലീസനിസന
കൂടുതലസ്ഥായനി  വനിനജ്യസനിക്കുകേയുയ  അവരക്കയ്  കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമമസ്ഥായനി  പ്രവരത്തെനിക്കസ്ഥാനുള്ള
സസ്ഥാഹചരജ്യമുണസ്ഥാക്കുകേയുയ  സചയ്യുകേസയന്നതസ്ഥാണയ്  പ്രധസ്ഥാനയ.  450  കപരക്കയ്  ഒരു  കപസ്ഥാലലീസയ്
എന്ന നനിലയനിലസ്ഥാസണങനിലത്തെസന്ന ഒരു ലക്ഷകത്തെസ്ഥാളയ  കപസ്ഥാലലീസയ്   കവണനിവരുയ.
എന്നസ്ഥാല കലസ്ഥാക്കല കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ എണ്ണയ ഇകപ്പെസ്ഥാഴള്ളതയ്  31000  ആണയ്.  ഇതുവച്ചയ്
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാത്തെ  സസ്ഥാഹചരജ്യയ  ഒരു  ഭസ്ഥാഗത്തെയ്  നനിലക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
നസ്ഥാലസ്ഥായനിരകത്തെസ്ഥാളയ  തസനികേകേള്  ഇനനിയുയ  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നതസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
മനസനിലസ്ഥാക്കുന്നതയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ് കപസ്ഥാലലീസയ് വകുപ്പെനില  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന മുഴവന്
തസനികേയനികലയയ അടനിയന്തരമസ്ഥായനി നനിയമനയ നടത്തെസ്ഥാന് സരക്കസ്ഥാര തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണയ.
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മസറസ്ഥാരു  പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട  പ്രശയ,  കേസ്ഥാലസ്ഥാകേസ്ഥാലങ്ങളനില  വരുന്ന  സരക്കസ്ഥാരുകേള്
വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള്  പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാറുണയ്.  ഓകരസ്ഥാ  സമയത്തുയ  പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിക്കുന്ന
പദ്ധതനികേള്  ജകനസ്ഥാപകേസ്ഥാരപ്രദമസ്ഥാണയ്.  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  കകേഡറയ്  യൂണനിറ്റുകേള്
കകേരളത്തെനില ആരയഭനിച.  എല്ലസ്ഥാ നനിയമസഭസ്ഥാ മണ്ഡലങ്ങളനിലയ എസയ്.പനി.സനി. ഏറവയ
നല്ല യൂണനിറസ്ഥായനി  പ്രവരത്തെനരയഗത്തെയ്  നനിലക്കുകേയസ്ഥാണയ്. എന്നസ്ഥാല  എസയ്.പനി.സനി.
പ്രവരത്തെനിപ്പെനിക്കണസമങനില  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  സഹസ്ഥായയ  ആവശേജ്യമസ്ഥാണയ്.  പകക്ഷ  അതനിനുള്ള
കപസ്ഥാലലീസനിസന  അഡലീഷണലസ്ഥായനി  നനിയമനിച്ചനിടനില്ല.  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിയനിടള്ള വനിവനിധ പദ്ധതനികേളസ്ഥായ സഹലപ്പെയ് സഡസയ്, വനിമന് സഹലപ്പെയ് സഡസയ്
എന്നനിവസയല്ലസ്ഥായ  സരക്കസ്ഥാര സചയ്യുന്ന നല്ല കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്.  സയസസ്ഥാനസത്തെസ്ഥാടസ്ഥാസകേ
അമകതസ്ഥാളയ സസഷജ്യല കപ്രസ്ഥാജക്ടുകേള് വനിവനിധ പദ്ധതനികേളനിലസ്ഥായനി  ഇനണയ്. ആ  50
പദ്ധതനികേള്ക്കുയ അഡലീഷണലസ്ഥായനി കപസ്ഥാലലീസയ് സസ്ട്രേയഗ്തയ് സകേസ്ഥാടുക്കുന്നനിസല്ലന്ന പ്രശയ
നനിലനനിലക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ് ഇങ്ങസന പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിക്കുന്ന വനിവനിധ പദ്ധതനികേള്ക്കു
കവണനി  അഡലീഷണലസ്ഥായനി  കപസ്ഥാലലീസനിസന നനിയമനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്ന വനിധത്തെനിലള്ള
സസ്ഥാഹചരജ്യമുണസ്ഥാകേണസമന്ന  ആവശേജ്യയ ഈയവസരത്തെനില ഞസ്ഥാന്  ഉന്നയനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
അതുകപസ്ഥാസല  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേള്  സമച്ചസപ്പെടുകത്തെണതയ്  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്.   കപസ്ഥാലലീസയ്
കസ്റ്റേഷനുകേളനില ജനങ്ങള്ക്കയ് നനിരഭയമസ്ഥായനി കേടനവരുന്നതനിനുള്ള സസ്ഥാഹചരജ്യമുണസ്ഥാകേണസമന്നയ്
നമ്മള്  പറയുനണയ്.  പകക്ഷ  അവനിസട  കേടനവരുകമസ്ഥാള്  അവരക്കുകവണ  സയരക്ഷണയ
സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്ന  സസ്ഥാഹചരജ്യയ  ഉറപ്പുവരുത്തെസ്ഥാന്  കേഴനിയണസമങനില  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ
കൂടുതല  ശദ്ധ ഇവനിസട  ആവശേജ്യമസ്ഥാണയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ്  കൂടുതലസ്ഥായനി  കപസ്ഥാലലീസനിസന
നനിയമനിക്കണയ.  സയസസ്ഥാനത്തെയ്  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  കുറവണസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ്  കഹസ്ഥായ
ഗസ്ഥാരഡനിസനക്കുറനിച്ചയ്  ചനിന്തനിച്ചതയ്.  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  ശേമളത്തെനിസന്റെ  അഞനിസലസ്ഥാന്നയ്
ശേമളമസ്ഥാണയ് കഹസ്ഥായ ഗസ്ഥാരഡുകേള്ക്കയ്  സകേസ്ഥാടുക്കുന്നതയ്.  അവര വലനിയ കസവനമസ്ഥാണയ്
സചയ്യുന്നതയ്.  കഹസ്ഥായ  ഗസ്ഥാരഡനിസന്റെ  എണ്ണയ  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ എനള്ളതയ്  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്
സചയ്യസ്ഥാവന്ന ഒരു കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്.  കേഷസപ്പെടയ് കജസ്ഥാലനി സചയ്യുന്ന കഹസ്ഥായ ഗസ്ഥാരഡുകേള്ക്കയ് മസ്ഥാനുഷനികേ
പരനിഗണന നലകേനി കൂടുതല ആനുകൂലജ്യങ്ങള് സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണയ.  അവര
വലനിയ സഹസ്ഥായമസ്ഥാണയ്  നമുക്കുകവണനി  സചയ്യുന്നതയ്.  അതനിനയ്  കവണത്ര  പ്രതനിഫലയ
സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള്ള കേടമ സരക്കസ്ഥാരനിനുണയ്.

അതുകപസ്ഥാസലതസന്ന   സയസസ്ഥാനത്തെയ്  കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമമസ്ഥായനി  തുടങ്ങനിയ  ഒരു  വനിഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണയ്
ജനസസമത്രനി  കപസ്ഥാലലീസയ്.  ജനസസമത്രനി  കപസ്ഥാലലീസയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമമസ്ഥായനി
പ്രവരത്തെനിക്കുന്നനിസല്ലന്ന പരസ്ഥാതനിയുണയ്. ഇതനിനുകവണനി   കനരകത്തെ രൂപലീകേരനിച്ചനിരുന്ന
കേമ്മനിറനി  പുനനഃസയവനിധസ്ഥാനയ  സചയ്യസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്ന  വനിധത്തെനിലള്ള  സസ്ഥാഹചരജ്യമുണസ്ഥാക്കണയ.
കപസ്ഥാലലീസയ് കസനയനില റനികക്കസ്ഥാരഡുകേള് സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് പുതനിസയസ്ഥാരു  സയവനിധസ്ഥാന
മുണസ്ഥാക്കണയ.  ഡയറനിയുമസ്ഥായനി  സപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാര  കപസ്ഥാകുന്ന  കേസ്ഥാലയ  മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
കേസ്ഥാലത്തെനിനനുസൃതമസ്ഥായ  ഒരു  സനിസ്റ്റേയ  നടപ്പെനിലസ്ഥാകക്കണതുണയ്.  ആദജ്യയ  ഫയല
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കബസ്ഥാരഡയ് സയവനിധസ്ഥാനമസ്ഥാണുണസ്ഥായനിരുന്നതയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള് കേമക്യൂടര റനികക്കസ്ഥാരഡയ് സനിസ്റ്റേയ
ആക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കേമക്യൂടര  റനികക്കസ്ഥാരഡയ്  സനിസ്റ്റേയ  നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്ന
വനിധത്തെനിലള്ള സസ്ഥാഹചരജ്യയ സയസസ്ഥാനത്തുണസ്ഥാകകേണതുണയ്. വനിവനിധ സയസസ്ഥാനങ്ങളനില ഈ
സനിസ്റ്റേയ  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിയനിടണയ്.  വനികദശേ  രസ്ഥാജജ്യങ്ങളനിലയ  അകമരനിക്കയനിലയ
യൂകറസ്ഥാപ്പെനിലസമല്ലസ്ഥായ കകേസയ് ഡയറനി തനിരുത്തെസ്ഥാകനസ്ഥാ കപസ്ഥാലലീസയ് കരഖസപ്പെടുത്തെനിയ ഒരു
കേസ്ഥാരജ്യയ മസ്ഥാറനി എഴതസ്ഥാകനസ്ഥാ സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാത്തെ രലീതനിയനിലള്ള  ഡനിജനിറല സനിസ്റ്റേത്തെനികലയയ
കേമക്യൂടര സനിസ്റ്റേത്തെനികലയയ   മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ആധുനനികേവലക്കരണത്തെനിസന്റെ
ഈ  കേസ്ഥാലഘടത്തെനില  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസനയനിലയ   കപസ്ഥാലലീസയ്  വകുപ്പെനിലയ  മസ്ഥാറങ്ങള്
സകേസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള  ക്രമലീകേരണങ്ങള്  നടത്തെണസമന്നയ്  അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.  കപസ്ഥാലലീസയ്
കസ്റ്റേഷനുകേളനികലയ്ക്കയ് വസ്ഥാങ്ങനിയ മൂവസ്ഥായനിരകത്തെസ്ഥാളയ കേമക്യൂടറുകേസള  ഇകപ്പെസ്ഥാള് സ്റ്റേസ്ഥാറസയ്
സനിയപല മസ്ഥാത്രമസ്ഥായസ്ഥാണയ്  കേസ്ഥാണുന്നതയ്.  ഭൂരനിഭസ്ഥാഗയ  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനിലയ  കേമക്യൂടറുകേള്
കേറുത്തെ  പരദ്ദേയനിടയ്  വച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കേമക്യൂടറുകേള്  ഉപകയസ്ഥാഗകയസ്ഥാഗജ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാ
നസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ ഇടസപടല സരക്കസ്ഥാര നടകത്തെണതുണയ്.

സസസബര കുറകൃതജ്യങ്ങള് ഇന്നയ് വരദ്ധനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. ഇന്തജ്യയനില നടക്കുന്ന
സമസ്ഥാത്തെയ സസസബര കുറകൃതജ്യങ്ങളുസട നസ്ഥാലനിസലസ്ഥാകന്നസ്ഥാളയ നടക്കുന്നതയ് കകേരളത്തെനിലസ്ഥാണയ്.  200
കപരുള്ള  ഒരു  സസസബര  സസല്ലസ്ഥാണയ്  കകേരളത്തെനിലള്ളതയ്.  120000  സസസബര
കുറകൃതജ്യങ്ങള് കകേരളത്തെനില  രജനിസ്റ്റേര സചയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  സസസബര കുറകൃതജ്യങ്ങളനികനല
ആവശേജ്യമസ്ഥായ അകനഡ്വഷണയ നടത്തെസ്ഥാന് കേഴനിയുന്ന വനിധത്തെനില സസസബര സസല്ലനിസന്റെ
പ്രവരത്തെനയ വനിപുലലീകേരനിക്കണയ.

2009-ല  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയ  കപസ്ഥാലലീസയ്  ആകയ്  ഇസന്നസ്ഥാരു  കേസ്ഥാഴ്ചവസ്തുവസ്ഥായനി
മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ആകയ്  നനിലവനില  വരണസമങനില  അതനിനനുസരനിചള്ള
റൂള്സുണസ്ഥാകേണസമന്നതസ്ഥാണയ്  വളസര  പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട   കേസ്ഥാരജ്യയ.  പകക്ഷ  ഇതുവസര  കപസ്ഥാലലീസയ്
ആകനിസന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  റൂള്സയ്  നനിലവനില  വന്നനിടനില്ല.  പ്രനിസണ്  ആകയ്   നടപ്പെസ്ഥാക്കനി
ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില മസ്ഥാറങ്ങള് വരുത്തെണയ.

കേഴനിഞ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേസ്ഥാലത്തെയ്  ആരയഭനിച്ച  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളുസട
പ്രവരത്തെനമസ്ഥാരയഭനിക്കസ്ഥാനുള്ള  സസ്ഥാഹചരജ്യമുണസ്ഥാക്കണയ.  കകേസ്ഥാടയയ  ജനില്ലയനില  കുറുപ്പെന്തറ
കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷന് കേഴനിഞ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേസ്ഥാലത്തെയ് ശലീ.  രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെല
ആഭജ്യന്തര വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന്ന സമയത്തെയ് പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച്ചതസ്ഥാണയ്. ഇകപ്പെസ്ഥാള് വകുപ്പുതലത്തെനിലള്ള
നടപടനികേള്  പൂരത്തെലീകേരനിച്ചനിടണയ്.  കുറുപ്പെന്തറ  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷന്  പ്രവരത്തെന
മസ്ഥാരയഭനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുന്ന സസ്ഥാഹചരജ്യമുണസ്ഥാകേണസമന്നയ് അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.

ചനില മസ്ഥാധജ്യമങ്ങളനില വന്നതയ്  "  സസന്ട്രല ജയനിലനില ഇരുടറ,  കേജ്യസ്ഥാമറകേള്
ഒകന്നസ്ഥാസട  കേണ്ണടച,  88  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേജ്യസ്ഥാമറകേള്  നനിശലമസ്ഥായനിരനിക്കുന.  ഗുണകേള്,
സകേസ്ഥാടുയകുറവസ്ഥാളനികേള് ഏതയ്  കുറകൃതജ്യയ സചയ്യസ്ഥാനുയ വരുന.  നമുക്കസ്ഥാരക്കുയ കേസ്ഥാണസ്ഥാന്
കേഴനിയനില്ല” എന്നസ്ഥാണയ്. ഗഇൗരവതരമസ്ഥായ ഈ പ്രശയ  സരക്കസ്ഥാര പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണയ.
സസന്ട്രല  ജയനിലനിലള്ള  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേജ്യസ്ഥാമറകേള്  പ്രവരത്തെനക്ഷമമസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ
കകേരളത്തെനിസല   ജയനിലകേളനില്ലസ്ഥാത്തെ  ജനില്ലകേളനില ജയനിലകേള് ആരയഭനിക്കസ്ഥാനുയ നടപടനി
സഡ്വലീകേരനിക്കണസമന്നയ് അഭജ്യരത്ഥനിചസകേസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാസനസന്റെ പ്രസയഗയ അവസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുന.
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ശലീ  .    എയ  .    വനിന്സസന്റെയ്:  സര,  കപസ്ഥായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓരഡര.......ഞസ്ഥാന്
കനരകത്തെയുയ ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ച വനിഷയമസ്ഥാണയ്.  കപസ്ഥാലലീസനിസനക്കുറനിചള്ള ചരച്ച നടക്കുകമസ്ഥാള്
ഒരു  കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസന്കപസ്ഥാലയ  ഗജ്യസ്ഥാലറനിയനിലനില്ല.  കനരസത്തെ  മൂന-നസ്ഥാലയ്
കപരുണസ്ഥായനിരുന. ഇതനിനയ് മറുപടനി പറകയണ മുഖജ്യമനനിയുയ സഭയനിലനില്ല.

മനി  .    സചയരമസ്ഥാന്:  മുഖജ്യമനനി സഭയനില ഉണസ്ഥായനിരുന്നകല്ലസ്ഥാ;  മുഖജ്യമനനി മറുപടനി
പറയുയ.

ശലീ  .    എയ  .    വനിന്സസന്റെയ്:  സര,  ഉണസ്ഥായനിരുന.  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാരനില്ലകല്ലസ്ഥാ;
ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസന്കപസ്ഥാലയ ഉകദജ്യസ്ഥാഗസ ഗജ്യസ്ഥാലറനിയനിലനില്ല.

മനി  .   സചയരമസ്ഥാന്:  മുഖജ്യമനനി മറുപടനി പറയുയ.

ശലീ  .   എയ  .   വനിന്സസന്റെയ്: സര, ഈ പ്രശയ ഞസ്ഥാന് കനരസത്തെ ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചനിടയ
ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര കപസ്ഥായതയ് ഈ സഭകയസ്ഥാടുള്ള അവകഹളനമസ്ഥാണയ്.

ശലീ  .   സനി  .   സകേ  .   നസ്ഥാണു: സര, ഞസ്ഥാന് ഈ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള അനുകൂലനിക്കുന.
ഇവനിസട ഒരു സനിനനിമസ്ഥാനടനിയുസട കനരക്കയ് ആക്രമണമുണസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാള് വളസര  ചുരുങ്ങനിയ
സമയത്തെനിനുള്ളനില  പ്രതനികേസള  പനിടനിച്ച  സരക്കസ്ഥാരനിസന  സനിനനിമസ്ഥാരയഗത്തെയ്  പ്രവരത്തെനിക്കുന്ന
പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട  നടലീ-നടനസ്ഥാരുയ മറ്റുള്ളവരുസമല്ലസ്ഥായ  അഭനിനന്ദനിച. ആ സലീസയ കേകയ്യറയ
സചയവസര അറസ്റ്റേയ് സചയനിടമുണയ്.  ആ പ്രശത്തെനിസന്റെ കപരനില സരക്കസ്ഥാരനിസന ആകക്ഷപനിക്കസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ? അതുകപസ്ഥാസലതസന്ന ജനിഷ്ണുവനിസന്റെ മരണത്തെനിനനിടയസ്ഥാക്കനിയതയ് സഡ്വകേസ്ഥാരജ്യ
കകേസ്ഥാകളജുകേള്  അനുവദനിച്ചതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്.  സഡ്വകേസ്ഥാരജ്യ  കകേസ്ഥാകളജുകേള്  അനുവദനിച്ചസ്ഥാല
മസ്ഥാകനജ് സമനകേള് ഇഷയകപസ്ഥാസല പ്രവരത്തെനിക്കുസമന്നതനിനസ്ഥാല ഇടതുപക്ഷ ജനസ്ഥാധനിപതജ്യമുന്നണനി
അതനിസനതനിരസ്ഥായനി വമനിച്ച  പ്രകക്ഷസ്ഥാഭയ നടത്തെനിയനിടയ  അന്നസത്തെ മുഖജ്യമനനിയസ്ഥായ
ശലീ.  എ.  സകേ.  ആന്റെണനിയുസട  വസ്ഥാഗസ്ഥാനത്തെനിസന്റെ  അടനിസസ്ഥാനത്തെനിലസ്ഥാണയ്  ഞങ്ങള്
പനിന്നലീടയ്  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില വന്നകപ്പെസ്ഥാള് അതനിസന എതനിരക്കസ്ഥാതനിരുന്നതയ്.  സഡ്വകേസ്ഥാരജ്യ
കകേസ്ഥാകളജയ് മസ്ഥാകനജ് സമനകേള് നടത്തുന്ന അതനിക്രൂരമസ്ഥായ പ്രവൃത്തെനിയുസട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ് ജനിഷ്ണു
മരണസപ്പെടതയ്.  ആ മസ്ഥാകനജ് സമന്റെനില  ഇടതുപക്ഷ ജനസ്ഥാധനിപതജ്യ മുന്നണനിയുസടകയസ്ഥാ  മസ്ഥാരകനിസ്റ്റേയ്
പസ്ഥാരടനിയുസടകയസ്ഥാ നനിയനണത്തെനിലള്ള ആരുമനില്ല.  കവണസമങനില കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  (സഎ)-യുസട
പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട ആളുകേളുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെടതസ്ഥാണയ് ആ സസ്ഥാപനസമന്നയ് പറയസ്ഥായ.   ആ
കുടനി മരണസപ്പെടതനിനുകശേഷയ  അതനിസന്റെ കപരനില ആസരസയസ്ഥാക്ക അറസ്റ്റേയ് സചയ്യസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ  അതനിനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  ഫലപ്രദമസ്ഥായ  നടപടനി  സരക്കസ്ഥാര  സഡ്വലീകേരനിച;
അതുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട  എല്ലസ്ഥാവസരയുയ  കകേരളത്തെനില  നനിന്നയ്  അറസ്റ്റേയ്  സചയ്തുസവന്നയ്
മസ്ഥാത്രമല്ല,  മറയ് സയസസ്ഥാനങ്ങളനികലയ്ക്കയ് കേടന്ന പ്രതനികേസള കേസ്റ്റേഡനിയനിസലടുക്കുന്ന കേസ്ഥാരജ്യത്തെനിലയ
സരക്കസ്ഥാര  വനിജയനിച.  ആ  കുടനിയുസട  മരണവമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ്   സസ്ഥാദ്ധജ്യതയുള്ള
എല്ലസ്ഥാവസരയുയ കേസ്റ്റേഡനിയനിസലടുക്കസ്ഥാന് ഫലപ്രദമസ്ഥായ നടപടനി സഡ്വലീകേരനിച്ചകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ
ഡനി.ജനി.പനി.-സയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  അനുവസ്ഥാദയ  സകേസ്ഥാടുത്തെകപ്പെസ്ഥാള്  അവനിസട  കപസ്ഥാകകേണ
ആവശേജ്യമനില്ലസ്ഥാത്തെ ചനില ആളുകേസളയുയ കൂടനിയസ്ഥാണയ്  അവര കപസ്ഥായതയ്.
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ശലീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഈ സഭയനിസല  അയഗങ്ങളസ്ഥായനിരുന്ന
ശലീ.  കകേസ്ഥാലനിയകക്കസ്ഥാടയ്  എന്.  കൃഷ്ണന്  നസ്ഥായര,  ശലീ.  വനി.  ശേനിവന്കുടനി  എന്നനിവര
പ്രകേടനയ  നടത്തെനിയ  സലത്തെയ്  ശലീമതനി  മഹനിജ  കപസ്ഥായതുസകേസ്ഥാണയ്  എന്തസ്ഥാണയ്
കുഴപ്പെയ?  അവര മസ്ഥാരകനിസ്റ്റേയ് പസ്ഥാരടനിയനിസല രണയ് സലീനനിയര എയ.എല.എ.-മസ്ഥാരസ്ഥാണയ്.
അവര ഡനി.ജനി.പനി.  ഓഫലീസയ്  പടനിക്കല പ്രകേടനയ നടത്തെനിയനിടണയ്,  അവര സമരയ
നടത്തെനിയനിടണയ്.   അവര എല്ലസ്ഥാ സമരമസ്ഥാരഗ്ഗങ്ങളുയ  നടത്തെനിയനിടള്ള  സലത്തെയ് ഒരു
പസ്ഥാവസപ്പെട സലീ പരസ്ഥാതനി പറയസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുന്നതനിസന എന്തനിനസ്ഥാണയ് എതനിരക്കുന്നതയ്?

ശലീ  .    സനി  .    സകേ  .    നസ്ഥാണു:  സര,  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  അയഗയ ഈ കേളനി എകന്നസ്ഥാടയ്
കേളനിക്കുന്നതയ് കമസ്ഥാശേമസ്ഥായനികപ്പെസ്ഥായനി.  അതയ് സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  അയഗങ്ങകളസ്ഥാടയ്  പറഞസ്ഥാല
മനസനിലസ്ഥാകുയ.  ഞസ്ഥാന്  ഈ കമഖലയനില വന്നനിടയ്  കുകറ വരഷങ്ങളസ്ഥായനികല്ല;  മഹനിജ
കപസ്ഥായതയ്  സതറസ്ഥാസണന്നയ് ഞസ്ഥാന് എവനിസടസയങനിലയ പറകഞസ്ഥാ; മഹനിജയ്ക്കയ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാന്
അനുവസ്ഥാദയ സകേസ്ഥാടുത്തെകല്ലസ്ഥാ;  മഹനിജയടക്കയ ആറസ്ഥാളുകേള്ക്കയ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാന് അനുവസ്ഥാദയ സകേസ്ഥാടുത്തു.
ഇസതസ്ഥാരു രസ്ഥാഷലീയ പ്രശമസ്ഥായനി  ഉയരത്തെനിസക്കസ്ഥാണ്ടുവന്നതയ് വളസര കമസ്ഥാശേമസ്ഥായനികപ്പെസ്ഥായനി
എന്നസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന് പറഞതയ്.  പഴയകേസ്ഥാല കകേസ്ഥാണ്ഗസയ് (സഎ)-യുസട  പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട
ഒരു കനതസ്ഥാവനിസന്റെ മകേനുണയ്.  ആകക്ഷപനിച്ചനില്ലകല്ലസ്ഥാ;  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  (സഎ)-യുസട ആളുകേളസ്ഥാണയ്
ഈ  സകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേത്തെനിസന്റെ  പനിന്നനിസലന്നയ്  കകേരളത്തെനിസല  മുഖജ്യമനനികയസ്ഥാ  മറസ്ഥാസരങനിലകമസ്ഥാ
ആകക്ഷപനികച്ചസ്ഥാ?

ശലീ  .    സണ്ണനി  കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  സരക്കസ്ഥാര  സചലവനില  പത്രത്തെനില  പരസജ്യയ
സകേസ്ഥാടുത്തു.

ശലീ  .    സനി  .    സകേ  .    നസ്ഥാണു:  സര,  നമ്മുസട  പഴയ  സഹപ്രവരത്തെകേസന്റെ  മകേന്
ഉത്തെരവസ്ഥാദസപ്പെട സസ്ഥാനയ അലങരനിക്കുന്ന വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ സസ്ഥാപനമസ്ഥാണതയ്.  എന്നനിടയ്
ഇവനിസടനനിന്നയ് ആരുയ ആകക്ഷപയ ഉന്നയനിച്ചനില്ലകല്ലസ്ഥാ;  ശലീമതനി മഹനിജ അവനിസട കപസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാള്
കപസ്ഥാകേസ്ഥാന് പസ്ഥാടനിസല്ലന്നയ് പറഞയ് അവസര തടകഞസ്ഥാ; ശലീമതനി മഹനിജയടക്കയ ആറസ്ഥാളുകേള്ക്കയ്
കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള്ള  അനുവസ്ഥാദയ  സകേസ്ഥാടുത്തു.  അവര  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  ശമനിക്കുകമസ്ഥാള്  കുസറയസ്ഥാളുകേള്
അവനിസട വന്നയ് ബഹളമുണസ്ഥാക്കനി.  അസതസ്ഥാരു രസ്ഥാഷലീയ പ്രശമസ്ഥായനി.  മരണസപ്പെട ഒരു
വനിദജ്യസ്ഥാരത്ഥനിയുസട  മസ്ഥാതസ്ഥാവനിസന  അവനിസട  തടഞയ്  ആക്രമനിചസവന്ന  രൂപത്തെനിലള്ള
അന്തരലീക്ഷമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ശമനിച്ചതയ്  ശേരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ;  ശലീമതനി  മഹനിജ പറയുന്നതനിസന
സരക്കസ്ഥാര  പ്രതനികരസ്ഥാധനികച്ചസ്ഥാ;  ശലീമതനി  മഹനിജയയ  ആറയ്  കപരക്കുയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  അനുവസ്ഥാദയ
സകേസ്ഥാടുത്തെനികല്ല;  അവസര  സയരക്ഷനിചസകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകകേണ  കപസ്ഥാലലീസയ്  അവനിസട
സന്നദ്ധമസ്ഥായനികല്ല;  പുറസമ നനിനവന്ന ആളുകേള് പറഞതനിസന സയബനനിസച്ചസ്ഥാനയ
ഞസ്ഥാന് പറയുന്നനില്ല. സരക്കസ്ഥാര  ഫലപ്രദമസ്ഥായ രൂപത്തെനില  നടപടനി സഡ്വലീകേരനിച്ചകശേഷയ
ആ പ്രശസത്തെ  രസ്ഥാഷലീയമസ്ഥായനി ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാന് ശമനിക്കരുതയ്.

നടനിസയ ആക്രമനിച്ച  സയഭവവമസ്ഥായനി ബനസപ്പെടയ്  മൂന്നസ്ഥാമസത്തെ ദനിവസയ മലയസ്ഥാള
സനിനനിമസ്ഥാരയഗസത്തെ  എല്ലസ്ഥാവരുയ  സരക്കസ്ഥാരനിസന  അഭനിനന്ദനിച.  ഏതയ്  സരക്കസ്ഥാര  ഭരനിച്ചസ്ഥാലയ
കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകേളുണസ്ഥാകുയ.   അസതല്ലസ്ഥായ പരനിഹരനിക്കണയ.
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ട്രസ്ഥാഫനികേയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനനിസല  സയവനിധസ്ഥാനങ്ങള്  കുസറക്കൂടനി  സമച്ചസപ്പെടുത്തെണയ.
വലീതനി കുറഞ പഴയ കറസ്ഥാഡുകേളസ്ഥാണയ് പലയനിടത്തുമുള്ളതയ്. ഓകരസ്ഥാ ദനിവസവയ ആര.ടനി.
ഓഫലീസുകേളനില  പുതനിയ  വസ്ഥാഹനങ്ങള്  രജനിസ്റ്റേര  സചയ്യുനണയ്.  കറസ്ഥാഡനിലൂസട  വസ്ഥാഹനങ്ങള്
കപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള് നന്നസ്ഥായനി നനിയനനിക്കസ്ഥാന് ട്രസ്ഥാഫനികേയ് കപസ്ഥാലലീസനിസല്ലങനില ബദ്ധനിമുടസ്ഥാണയ്.
എസന്റെ മണ്ഡലത്തെനിസലസ്ഥാസക്ക മനിക്കവസ്ഥാറുയ ദനിവസയ അപകേടത്തെനില മരനിച്ച ആളുകേളുസട
വലീടുകേളനില കപസ്ഥാകുകേയുയ  ബന്ധുക്കകളസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെമനിരുന്നയ്  കേണ്ണുനലീര  വസ്ഥാരക്കുകേയുയ  സചയ്യുന്നതനില
പ്രസ്ഥായമസ്ഥായ എയ.എല.എ.  ആയ എനനിക്കയ് കവദനയുണയ്.  എസന്റെ മണ്ഡലത്തെനിസല പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട
ഒരു  നഗരമസ്ഥാണയ്  വടകേര.  അവനിസട  ട്രസ്ഥാഫനികേയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷന്  ഒരു  ട്രസ്ഥാഫനികേയ്
ഔടയ് സലറയ്  എന്നതുകപസ്ഥാലകയയുള.  അസതസ്ഥാരു  ട്രസ്ഥാഫനികേയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനസ്ഥായനി
ഉയരത്തെണയ.  എസന്റെ മണ്ഡലത്തെനിലള്ള ജയനില ബ്രനിടലീഷയ്  ഭരണകേസ്ഥാലത്തുള്ളതസ്ഥാണയ്.
അതയ്  മസ്ഥാറനി  സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാനുള്ള  സലയ  ലഭനിച്ചനിടണയ്.  അതനിനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  നടപടനി
സഡ്വലീകേരനിക്കണയ.

മസറസ്ഥാരു കേസ്ഥാരജ്യയ  എനനിക്കയ്  അഭജ്യരത്ഥനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്,  റസനിഡന്റെയ്സയ്  അകസസ്ഥാസനി
കയഷനുകേസളയുയ  ജനകേലീയ  സഭകേസളയുയ  പഞസ്ഥായത്തുകേസളയുയ  മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനികേസളയുയ
ഉപകയസ്ഥാഗസപ്പെടുത്തെനി സയസസ്ഥാനത്തുണസ്ഥാകുന്ന പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന് ശമനിക്കണയ. കവണ
രലീതനിയനില  സയസസ്ഥാരനിച്ചയ്  ജനങ്ങള്  ഏറ്റുമുടലനികലയ്ക്കയ്  നലീങ്ങസ്ഥാത്തെ  രൂപത്തെനിലള്ള
സസ്ഥാഹചരജ്യമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന് സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കനതൃതഡ്വത്തെനില തഹസനിലദസ്ഥാസരയുയ തസ്ഥാലൂക്കയ്
സഭകേസളയുയ  ഉള്സപ്പെടുത്തെനിസക്കസ്ഥാണ്ടുള്ള  ഒരു   സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കണയ.  ജനങ്ങള്
തമ്മനില  ഏറ്റുമുടസ്ഥാസത  ഐകേജ്യകത്തെസ്ഥാസട  സകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള്ള  സസ്ഥാഹചരജ്യമുണസ്ഥാക്കണസമന്നയ്
മസ്ഥാത്രയ പറഞസകേസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് നനിരത്തുന.

ശലീ  .   പനി  .   സനി  .   കജസ്ഥാരജയ്  : സര, ഇന്നയ് കപസ്ഥാലലീസയ്, ജയനില വകുപ്പുകേളസ്ഥാണയ് ഇവനിസട ചരച്ച
സചയ്യുന്നതയ്. ചരച്ച തുടങ്ങനിവച്ച സനി.പനി.ഐ.(എയ.) അയഗമസ്ഥായ ശലീ. രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥായ
വളസര  നലീണ  പ്രസയഗയ  നടത്തെനി.  14  മനിനനിടയ്  അകദ്ദേഹയ  പ്രസയഗനിച്ചതനില  രണയ്
മനിനനിടകപസ്ഥാലയ കപസ്ഥാലലീസനിസനക്കുറനിച്ചയ് പറഞനില്ല. എനനിക്കയ് അത്ഭുതയ കതസ്ഥാന്നനി.  അതുകപസ്ഥാസല,
ഇന്നയ്  ഭരണകേക്ഷനി  അയഗങ്ങള്  സയസസ്ഥാരനിച്ചകപ്പെസ്ഥാഴയ  ആരുയ  കപസ്ഥാലലീസനിസനക്കുറനിച്ചയ്
മനിണ്ടുന്നനില്ല.  1957  മുതലള്ള  സരക്കസ്ഥാരുകേള്  പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല  ഇ.എയ.എസയ്.
സരക്കസ്ഥാസരസ്ഥാഴനിചള്ള  ഏതയ് ഇടതുപക്ഷ സരക്കസ്ഥാരസ്ഥായസ്ഥാലയ  ആദജ്യസത്തെ മൂന്നയ് വരഷയ
ഭരണയ വളസര കനിയറസ്ഥാണയ്.  അതുകേഴനിഞസ്ഥാണയ് അല്പയ കമസ്ഥാശേമസ്ഥാകുന്നതയ്. 91 കപരുസട
പനിന്തുണകയസ്ഥാടുകൂടനി സഖസ്ഥാവയ് പനിണറസ്ഥായനി വനിജയന് ഭരണത്തെനില വന്നനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്,
5  വരഷയ  നസല്ലസ്ഥാരു  ഭരണമുണസ്ഥാകുസമന്നയ്  ആതസ്ഥാരത്ഥമസ്ഥായനി  ഞസ്ഥാന്  വനിശേഡ്വസനിച.
ദുനഃഖകത്തെസ്ഥാസട  പറയസട,  മൂന്നയ്  വരഷസമന്നതയ്  മൂന്നയ്  മസ്ഥാസമസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാകഴ  ചലീയസ്ഥാന്
തുടങ്ങനിസയനള്ളതസ്ഥാണയ്  സതജ്യയ.  എന്തുസകേസ്ഥാണനിതയ്  സയഭവനിക്കുനസവന്നറനിയനില്ല.
ഒനകേനില മുഖജ്യമനനിക്കയ്  പസ്ഥാരടനിയനിലനനിന്നയ് കവണ പനിന്തുണ കേനിടന്നനില്ല, അസല്ലങനില
അകദ്ദേഹയ  പറഞസ്ഥാല  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര  കകേള്ക്കുന്നനില്ല.  പറഞസ്ഥാല  കകേള്പ്പെനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിവള്ളവനസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ  അകദ്ദേഹയ;  പനിസന്നന്തസ്ഥാണയ്  പ്രശയ?  ആ  മസ്ഥാറയ  ഉള്സക്കസ്ഥാണ്ടു
കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള്ള  നടപടനി  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയന്  സഡ്വലീകേരനിക്കണയ.  ഇകപ്പെസ്ഥാഴള്ള
7  ഉപകദശേകേനസ്ഥാസരയുയ പനിരനിചവനിടസ്ഥാസമങനില അങ്ങയ് കുറചകൂടനി രക്ഷസപ്പെടുസമന്നസ്ഥാണയ്
എസന്റെ അഭനിപ്രസ്ഥായയ.
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ജയനില വകുപ്പെനിസനപ്പെറനി ഇവനിസട ആരുയ മനിണ്ടുന്നനില്ല.  എസന്റെ അഭനിപ്രസ്ഥായത്തെനില
ഏസതങനിലസമസ്ഥാരു കുറയ സചയയ് ജയനിലനിലകപ്പെസ്ഥായനി കേനിടക്കുന്നതസ്ഥാണയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള് സുഖയ.
ഓകരസ്ഥാ   ദനിവസവയ ഇറച്ചനി,   മുട,  പസ്ഥാല എന്നനിങ്ങസന സമൃദ്ധമസ്ഥായ ഭക്ഷണമസ്ഥാണയ്.
നനികതജ്യസ്ഥാപകയസ്ഥാഗ സസ്ഥാധനങ്ങളുസട വനിലവരദ്ധനവയ് സയബനനിച്ചയ്  രസ്ഥാവനിസല സബ്മനിഷനനിലൂസട
ഞസ്ഥാനനിവനിസട സൂചനിപ്പെനിച്ചകല്ലസ്ഥാ; ആ നനിലയ്ക്കയ് ജയനിലനില കപസ്ഥായനിക്കനിടക്കുകേയസ്ഥാണയ് സുഖയ.
നല്ല ശേമളവയ കേനിടയ.  ജയനിലനില കേനിടക്കുന്ന പ്രതനികേസള ഞസ്ഥാന് ബഹുമസ്ഥാനനിക്കുന,
കസ്നേഹനിക്കുന.  കുഴപ്പെസമസ്ഥാനമനില്ല അവര നമ്മുസട സുഹൃത്തുക്കളസ്ഥാണയ്. പകക്ഷ, അവസര
ചപ്പെസ്ഥാത്തെനിയുണസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ  സപസ്ഥാകറസ്ഥാടയുണസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ  വനിടസ്ഥാല  അതനിനുള്ള  കേസ്ഥാശേയ്  അവരക്കയ്
സകേസ്ഥാടുക്കണയ.  കേസ്ഥാരണയ, നമ്മുസട കറസ്ഥാഡയ് ടസ്ഥാറനിയഗയ് സതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ് കേനിടന്ന കൂലനി
എത്രയസ്ഥാസണന്നയ്  നമുക്കറനിയസ്ഥായ.  കേഠനിനമസ്ഥായ  ശേനിക്ഷയ്ക്കയ്  വനികധയരസ്ഥായനി  ജയനിലനില
കേനിടക്കുന്നവരക്കയ്  ഇറച്ചനിയുയ  മലീനുയ  മുടയുസമസ്ഥാസക്ക  സകേസ്ഥാടുകത്തെസ്ഥാള.  പകക്ഷ  ഇത്തെരയ
സതസ്ഥാഴനിലനിനയ്  പറഞയച്ചസ്ഥാല  അവരക്കയ്  ആ കൂലനി  സകേസ്ഥാടുക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്  എസന്റെ
അഭനിപ്രസ്ഥായയ.

എല.ഡനി.എഫയ്. പ്രകേടന പത്രനികേയനില പറ ഞനിരനിക്കുന്ന കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് സചയ്യസ്ഥാന്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേകണ;  എന്തുസകേസ്ഥാണയ്  വസ്ഥാഗസ്ഥാനങ്ങള്  നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്   തുടങ്ങുന്നനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
കചസ്ഥാദനിക്കുന്നതയ്.  ലസ്ഥാ  ആന്റെയ്  ഓരഡറുയ  ഫക്രയ  ഇന്സവസ്റ്റേനികഗഷനുയ  കവരതനിരനിക്കുസമനയ
ഇതനിനസ്ഥായനി എല്ലസ്ഥാ കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളനിലയ പ്രകതജ്യകേ സയവനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കുസമന്നയ്
ശലീ.  പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയന്  അറനിഞസകേസ്ഥാണയ്  എഴതനിയതസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ.  എന്നനിടയ
നടപടനി  തുടങ്ങനിയനിടനില്ലകല്ലസ്ഥാ;  ഇതനിസനപ്പെറനി  പഠനിക്കസ്ഥാന്  ഒരു  കേമ്മനിറനി  വയസമന്നയ്
പറഞ.  എന്തുസകേസ്ഥാണയ്  ഇത്തെരയ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനില  ശേകമസ്ഥായ  ഇടസപടലകേള്  നടത്തുന്നനില്ല?
ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതജ്യ  മുന്നണനിയുസട  പ്രകേടനപത്രനികേയനില  പറയുന്ന  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങസളങനിലയ
നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന് എന്തുസകേസ്ഥാണയ് അലയഭസ്ഥാവയ കേസ്ഥാണനിക്കുനസവന്നയ്  ചരച്ച സചയ്യണസമന്നയ്
അഭജ്യരത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

മൂന്നയ്  മസ്ഥാസയസകേസ്ഥാണയ്  ഭരണയ കമസ്ഥാശേമസ്ഥാസയന്നയ്  ഞസ്ഥാന്  പറഞകല്ലസ്ഥാ;  ഇനനിയുയ
നന്നസ്ഥാകേസ്ഥാന് അവസരമുണയ്.  ഇനനിയുയ  നസ്ഥാലയ്  വരഷമുണയ്.  ഡനി.ജനി.പനി.-യുസട  നനിയമനസമസ്ഥാനയ
വലനിയ കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥായനി എനനിക്കയ് കതസ്ഥാനന്നനില്ല. ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസര നനിയമനികക്കണതയ് സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്.
എസന്റെ  അഭനിപ്രസ്ഥായവയ  അതുതസന്നയസ്ഥാണയ്.  പകക്ഷ  എന്തസ്ഥാണയ്  ഈ  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്
പറനിയനിരനിക്കുന്ന  അപചയസമന്നതയ്  വനിശേദമസ്ഥായനി  ചരച്ച  സചയയ്  കകേരളത്തെനിസല  ജനങ്ങള്ക്കു
കവണനി ഒരു മസ്ഥാറമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ശദ്ധനിക്കണസമന്നയ് അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.

ശലീ  .    പനി  .    സകേ  .    ശേശേനി  : സര,  ഞസ്ഥാന് ഈ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള പനിന്തുണയന.
കേഴനിഞ  കേസ്ഥാലങ്ങളനിലനനിനയ  വജ്യതജ്യസമസ്ഥായനി  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസനിനയ്  ഗുണപരമസ്ഥായ  മസ്ഥാറയ
വന്നനിടണയ്.  കകേരളത്തെനിസല  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനയ  തകേരുന്നതനിസന  സയബനനിസച്ചസ്ഥാസക്ക  വളസര
വസ്ഥാചസ്ഥാലമസ്ഥായനി  സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാന് പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിന്നയ്  ആളുകേളുണയ്.  പകക്ഷ യഥസ്ഥാരത്ഥത്തെനില
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ഇന്നയ് കകേരളത്തെനില തകേരന്നതയ് ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനമല്ല. പ്രതനിപക്ഷസ്ഥായഗങ്ങളുസട  മനനഃസമസ്ഥാ
ധസ്ഥാനമസ്ഥാസണന്നതസ്ഥാണയ്  യസ്ഥാഥസ്ഥാരത്ഥജ്യയ.  യഥസ്ഥാരത്ഥത്തെനില  നമ്മുസട  നസ്ഥാടയ്  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ
പ്രശങ്ങള് കനരനിടുകേയസ്ഥാണയ്.  ആര.എസയ്.എസയ്.  രസ്ഥാജജ്യത്തെയ് ഉയരത്തെനിസക്കസ്ഥാണ്ടുവരുന്ന
ഭലീഷണനിയുസട  ഗഇൗരവയ  നമ്മുസട  നസ്ഥാടനിസന  കസ്നേഹനിക്കുന്ന  പ്രസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുയ  ആളുകേള്ക്കുയ
മസ്ഥാത്രകമ  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കൂ.   നസ്ഥാടനിസന്റെ  മനസറനിയുന്ന  ആളുകേള്ക്കയ്  ഈ
വനിപത്തെയ് തനിരനിച്ചറനിയസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുയ.  അസതസ്ഥാനയ കേണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാസത ശലീ.  നകരന്ദ്രകമസ്ഥാദനിയുസട
ഭരണത്തെനിസന്റെ  തണലനില  ഈ  രസ്ഥാജജ്യത്തെയ്  ഒരു  മതസ്ഥാധനിഷനിത  ഭരണയ  അടനികച്ചല
പ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ള നലീക്കയ ആര.എസയ്.എസയ്. നടത്തെനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകമസ്ഥാള് അതനിസനപ്പെറനി
യസ്ഥാസതസ്ഥാനയ  പറയസ്ഥാന്  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലള്ളവരക്കനില്ല.  പ്രതനിപക്ഷത്തെനിനയ്  ആസകേ
പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന്റെ നനിയമനമസ്ഥാണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.-നയ്
ഇത്രമസ്ഥാത്രയ വനിഷയ ദസ്ഥാരനിദജ്യയ കനരനിട മസറസ്ഥാരു കേസ്ഥാലയ കകേരളത്തെനിലണസ്ഥായനിടനില്ല.  ഒരു
കേസ്ഥാരജ്യയ പറയസ്ഥാന് ഞസ്ഥാനസ്ഥാഗഹനിക്കുന, സസന്കുമസ്ഥാര എനപറഞയ് ആസരയുയ കപടനിപ്പെനികക്കണ.
ഏതയ്  വലനിയ  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാസണങനിലയ  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  തലീരുമസ്ഥാനങ്ങളുയ
നയങ്ങളുയ  നടപ്പെസ്ഥാക്കനിക്കസ്ഥാനുള്ള   ചങ്കൂറവയ  ചങ്കുറപ്പുയ  ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാരനിനുസണന്നയ്   മുഖജ്യമനനി
കേഴനിഞ ദനിവസയ നനിയമസഭയനില പറയുകേയുണസ്ഥായനി.  യഥസ്ഥാരത്ഥ പ്രശങ്ങളനിലനനിന്നയ്
ശദ്ധ  തനിരനിചവനിടസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  പ്രതനിപക്ഷയ  ശമനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളത്തെനിസല  ഇടതുപക്ഷ
ജനസ്ഥാധനിപതജ്യമുന്നണനിസയ എതനിരക്കുന്നതനിസന്റെ ഫലമസ്ഥായനി യു.ഡനി.എഫയ്.-സന കേസ്ഥാത്തെനിരനിക്കുന്നതയ്
ഒരു പതനമസ്ഥാണയ്.   സതറസ്ഥായ  നനിലപസ്ഥാടയ്  സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതനിസന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ഇന്തജ്യന്
രസ്ഥാഷലീയത്തെനില കകേസ്ഥാണ്ഗസയ് ഏകേകദശേയ ഓടമുക്കസ്ഥാലകപസ്ഥാസലയസ്ഥായനികല്ല; ആരക്കുയ രക്ഷനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയസ്ഥാത്തെ  കകേസ്ഥാലത്തെനിലസ്ഥായനികല്ല  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്?  ഇവനിസട  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനത്തെനിസനന്തസ്ഥാണയ്
പ്രശയ;  നസ്ഥാഷണല  സസക്രയ  റനികക്കസ്ഥാര ഡ്സയ്  ബക്യൂകറസ്ഥായുസട  ഏറവയ  അവസസ്ഥാനസത്തെ
കരഖയനുസരനിച്ചയ്  കകേരളത്തെനിസല  കപസ്ഥാലലീസസ്ഥാണയ്  ഏറവയ  കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമമസ്ഥായനിടള്ളസതന്നസ്ഥാണയ്
പസ്ഥാരലസമന്റെനില വച്ച കേണക്കനിലള്ളതയ്.  കകേരളത്തെനില സഎ.പനി.സനി. ചസ്ഥാരജയ് സചയ്യുന്ന
കകേസ്സുകേളനില  77  ശേതമസ്ഥാനയ  കുറയ  സതളനിയനിക്കുന്നവയസ്ഥാണയ്.  രസ്ഥാജജ്യത്തെയ്  ഏറവയ  കൂടുതല
കേണ്വനിക്ഷന്  കററ്റുള്ളതയ്  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസനിനസ്ഥാണയ്.  ഇവനിസട  പലരുയ  പറഞതുസകേസ്ഥാണയ്
ഞസ്ഥാനതനിസന്റെ  വനിശേദസ്ഥായശേങ്ങളനികലയ്ക്കയ് കേടക്കുന്നനില്ല. അതുകപസ്ഥാസല കപസ്ഥാലലീസയ് സട്രയനിനനിയഗയ്
പണ്ടുള്ളതുകപസ്ഥാസലയല്ല.  സപറമ്മയുസട  മുലപ്പെസ്ഥാലകപസ്ഥാലയ  കചസ്ഥാരത്തെനിക്കളയുന്ന  രൂപത്തെനിലള്ള
പരനിശേലീലനയ  മുമയ് കപസ്ഥാലലീസയ് കേജ്യസ്ഥാമ്പുകേളനിലണസ്ഥായനിരുന. ആ അവസയനില നനിനയ
മസ്ഥാറയ വന്നനിടണയ്.  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റ പരനിശേലീലനത്തെനില കുറചകൂടനി ശദ്ധ സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
സരക്കസ്ഥാര  ശമനിക്കുസമന്നയ്  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  മുഖജ്യമനനി  പറഞതയ്  തലീരച്ചയസ്ഥായുയ
സഡ്വസ്ഥാഗതസ്ഥാരഹമസ്ഥാണയ്.  അകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ  ഒരു  കേസ്ഥാരജ്യയ  കൂടനി  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ  മുഖജ്യമനനിയുസട
ശദ്ധയനിലസപ്പെടുത്തെസ്ഥാന്  ഞസ്ഥാനസ്ഥാഗഹനിക്കുന.  എയ.എല.എ.-മസ്ഥാരുയ  എയ.പനി.-മസ്ഥാരുയ
അയഗങ്ങളസ്ഥായനിടള്ള  ഒരു  കപസ്ഥാലലീസയ്  കേണ്സള്കടഷന്  കേമ്മനിറനി  ജനില്ലസ്ഥാതലത്തെനി
ലണസ്ഥായനിരുന.  അതനികപ്പെസ്ഥാള്  കൃതജ്യമസ്ഥായനി  കയസ്ഥാഗയ  കചരുന്നനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ്  മനസനിലസ്ഥാക്കുന്നതയ്.
ആ കേമ്മനിറനിയുസട കയസ്ഥാഗയ വനിളനിചകചരക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കണയ.
മുഖജ്യമനനി ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില ഇടസപടണയ.
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(അദ്ധജ്യക്ഷകവദനിയനില പസ്ഥാനല ഓഫയ് സചയരമസ്ഥാന് ശലീ. ജനി. എസയ്. ജയലസ്ഥാല)

മസറസ്ഥാരു കേസ്ഥാരജ്യയ,  യു.എ.പനി.എ.,  കേസ്ഥാപ്പെ കപസ്ഥാലള്ള നനിയമങ്ങസള സയബനനിച്ചയ്
ഉയരനവന്ന  ആകക്ഷപങ്ങള്  വളസര  ഗഇൗരവകത്തെസ്ഥാടുകൂടനി  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന്  മുഖജ്യമനനി
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായതനിസന്റ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  44  കകേസുകേളസ്ഥാണയ്  ഒഴനിവസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചതയ്
ഒരഭനിപ്രസ്ഥായയ  വന്നസ്ഥാല  അതയ്  പരനിപൂരണ്ണമസ്ഥായനി  നനികഷധനിക്കുകേയല്ല  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര
സചയ്യുന്നതയ്.  അതനിസലസന്തങനിലയ  ശേരനിയുസണങനില അതനിസന സമറനിറടനിസസ്ഥാനത്തെനില
കനസ്ഥാക്കനിക്കസ്ഥാണുകേയുയ  ശേരനിയസ്ഥായ  തലീരുമസ്ഥാനങ്ങസളടുക്കുകേയുയ  സചയ്യുന്ന  രലീതനിയസ്ഥാണയ്
സരക്കസ്ഥാര  സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതയ്.

കേഴനിഞ ദനിവസയ ശലീ. ഇ. പനി. ജയരസ്ഥാജന് കകേരളത്തെനിസന്റെ ഇടതുപക്ഷ മനസനിസന
പറനി പറഞകപ്പെസ്ഥാള് പ്രതനിപക്ഷസ്ഥായഗങ്ങള് വല്ലസ്ഥാസത പരനിഹസനിച. അവരക്കയ്  ഇടതുപക്ഷ
മനസനിസന്റെ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനജ്യയ  മനസനിലസ്ഥാകേനില്ല.  ജസ്ഥാതനിക്കുയ  മതത്തെനിനുമതലീതമസ്ഥായനി  മനുഷജ്യസനന്ന
ചനിന്തയനില  നമ്മസളസ്ഥാരുമനിച  നനിലക്കണസമന്നയ്  മലയസ്ഥാളനിസയ  പഠനിപ്പെനിച്ചതയ്  കകേരളത്തെനിസല
ഇടതുപക്ഷ  രസ്ഥാഷലീയ  പ്രസസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്.  ഇടതുപക്ഷ  രസ്ഥാഷലീയപ്രസസ്ഥാനയ  നടത്തെനിയനിടള്ള
കപസ്ഥാരസ്ഥാടങ്ങളുസടയുയ  പ്രവരത്തെനങ്ങളുസടയുയ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായസ്ഥാണയ്  ഒരു  മതനനിരകപക്ഷ  സസ്ഥാമൂഹജ്യ
കബസ്ഥാധയ മലയസ്ഥാളനിക്കുണസ്ഥായതയ്.  അതസ്ഥാണയ്  കകേരളലീയ സമൂഹത്തെനിസന്റ പ്രകതജ്യകേത.
അയല  സയസസ്ഥാനങ്ങളനിലള്ള  വരഗ്ഗലീയ  കേലസ്ഥാപങ്ങളുയ  ജസ്ഥാതനിമതനിലകപസ്ഥാസലയുള്ള
കുഴപ്പെങ്ങളുസമസ്ഥാസക്ക  നമ്മുസട  നസ്ഥാടനികലയ്ക്കയ്  കേടനവരസ്ഥാന്  ശമനിക്കുകമസ്ഥാള്  ഹനിമസ്ഥാലയ
പരവ്വതയ  കപസ്ഥാലള്ള  മതനിലസക്കടയരത്തെനി  അതയ്  തടയസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുന്നതയ്  കകേരളത്തെനിസന്റെ
ഇടതുപക്ഷ ആഭനിമുഖജ്യയ  സകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്.  എനയ ഒരു വഴനിപസ്ഥാടുകപസ്ഥാസല  കേറുത്തെ തുണനിസക്കടയ്
ഭസ്ഥാണ്ഡവമസ്ഥായനി നനിയമസഭയനികലയ്ക്കയ് വരുന്നയസ്ഥാളുകേള്ക്കയ് അതയ് മനസനിലസ്ഥാകേനില്ല. ശേക്ധര ആന്റെയ്
കേഇൗളനില അതുണസ്ഥാകേനില്ല.  പകക്ഷ ഇസതല്ലസ്ഥായ സപസ്ഥാതുപ്രവരത്തെനത്തെനിസന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
വളസര  ഗഇൗരവകത്തെസ്ഥാടുകൂടനിയ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളസ്ഥാസണന്നയ്  അവര  മനസനിലസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണയ്.
ഇവനിസട  ആര.എസയ്.എസയ്.-സന്റെ  പ്രശയ  ഞസ്ഥാന്  പറഞ;  എല്ലസ്ഥാ  പ്രശങ്ങളനിലയ
ആര.എസയ്.എസയ്.-ഉയ  യു.ഡനി.എഫയ്.-ഉയ,  പ്രകതജ്യകേനിചയ  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്,  അളനിയനുയ
അളനിയനുമസ്ഥായനിടകല്ല  നടക്കുന്നതയ്?  ഇകപ്പെസ്ഥാള്    മൂന്നസ്ഥാറനില  ശലീമതനി  കഗസ്ഥാമതനിയുസട
കനതൃതഡ്വത്തെനില നടത്തുന്ന സമരത്തെനിസന്റെ ഒരറത്തെയ് ശലീമതനി ബനിന്ദുകൃഷ്ണയുയ  അപ്പുറത്തെയ്
ശലീമതനി കശേസ്ഥാഭസ്ഥാ സുകരന്ദ്രനുമസ്ഥാണയ്.  എസന്തസ്ഥാരു  കയസ്ഥാജനിപ്പെസ്ഥാണയ്.  എകങ്ങസ്ഥാടസ്ഥാണയ്  രസ്ഥാഷലീയസത്തെ
സകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നസതന്നയ് മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ഇനനിസയങനിലയ ഒരു പുനനഃപരനികശേസ്ഥാധനയ്ക്കയ്
അവര തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകേണയ.

കേഴനിഞ ദനിവസയ എസന്റെ മണ്ഡലകത്തെസ്ഥാടയ്  കചരന്ന ഒറപ്പെസ്ഥാലയ നഗരസഭയനില
ഒരു സതരസഞടുപ്പെയ് നടന.  ആ സതരസഞടുപ്പെനില മുസലീയലലീഗനിസന്റെ സസ്ഥാനസ്ഥാരത്ഥനി
ബനി.സജ.പനി.-യുസട കവസ്ഥാടയ് വസ്ഥാങ്ങനി വനിജയനിച.  എന്നസ്ഥാല കകേരളത്തെനില ഒരു സലത്തു
കപസ്ഥാലയ  ആര.എസയ്.എസയ്.-സന്റെകയസ്ഥാ,  ബനി.സജ.പനി.-യുസടകയസ്ഥാ  പനിന്തുണ  വസ്ഥാങ്ങനി
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ഞങ്ങസളസ്ഥാരു  സതരസഞടുപ്പെനിലയ  ജയനിച്ചനിടനില്ല.  ഇതനിസന്റെ  എല്ലസ്ഥാ  സക്രഡനിറ്റുയ  യു.ഡനി.എഫയ്-
നുള്ളതസ്ഥാണയ്.  ഇവനിസട  മണനിയസ്ഥാശേസ്ഥാസനക്കുറനിച്ചയ്  നനിരന്തരയ  പറയുനണയ്.  മണനിയസ്ഥാശേസ്ഥാസന
കുറനിചള്ള  കകേസ്ഥാടതനിവനിധനിയസ്ഥാണയ്  പറയുന്നതയ്.  കകേസ്ഥാടതനിവനിധനിയുസട  കപരനില  മണനിയസ്ഥാശേസ്ഥാന്
രസ്ഥാജനിവയ്ക്കണസമന്നയ്  ഇന്നനിവനിസട  പറഞ.  കകേസ്ഥാടതനിവനിധനിയുസട  കപരനിലസ്ഥാണയ്  രസ്ഥാജനി
വയ്ക്കണസമന്നയ് പറയുന്നസതങനില മുന് യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിസല മുഖജ്യമനനി എത്ര
പ്രസ്ഥാവശേജ്യയ  രസ്ഥാജനിവയ്ക്കണമസ്ഥായനിരുന,  നസ്ഥാടയ്  വനികടണനിവരുമസ്ഥായനിരുന്നനികല്ല;  എത്ര
കകേസ്ഥാടതനി വനിധനികേളസ്ഥാണയ് വന്നതയ്?  അന്നയ് നനിങ്ങള് അനങ്ങനികയസ്ഥാ;  അന്നയ്  കകേസ്ഥാടതനി
പരസ്ഥാമരശേയ  വന്നകപ്പെസ്ഥാള് നനിങ്ങസളവനിസടയസ്ഥായനിരുന?  മണനിയസ്ഥാശേസ്ഥാന്  മനുഷജ്യസന്റെ  ഭസ്ഥാഷയസ്ഥാണയ്
സയസസ്ഥാരനിക്കുന്നതയ്. മണനിയസ്ഥാശേസ്ഥാനയ് ശേക്ധര ആന്റെയ് കേഇൗളനിസനക്കുറനിസച്ചസ്ഥാനയ ധസ്ഥാരണയുണസ്ഥാകേനില്ല.
അതനിസലസ്ഥാസക്ക എനനിക്കുയ ശലീ. പനി. സകേ. ബഷലീറനിനുസമസ്ഥാസക്കയുള്ള വനിവരകമ അകദ്ദേഹ
ത്തെനിനുമുണസ്ഥാകൂ.  പകക്ഷ  മനുഷജ്യസന്റെ  ജലീവനിത  പ്രശങ്ങളറനിയസ്ഥായ.  ജലീവനിതപ്രശങ്ങസള
അടനിസസ്ഥാനസപ്പെടുത്തെനിയുള്ള രസ്ഥാഷലീയ പ്രവരത്തെനമസ്ഥാണയ്  ഞങ്ങളുകടതയ്  മണനിയസ്ഥാശേസ്ഥാന്
എകന്തസ്ഥാ വലനിയ കുഴപ്പെയ കേസ്ഥാണനിചസവന്ന മടനിലകല്ല ഇവനിസട  പറയുന്നതയ്:  ഇതനിസന്റെ
കപരനില മണനിയസ്ഥാശേസ്ഥാന് രസ്ഥാജനി  വയ്ക്കകണസ്ഥാ?  മുഖജ്യമനനി പറഞതസ്ഥാണയ് ശേരനി.  വലനിയ
കകേസ്ഥാലസ്ഥാഹലകത്തെസ്ഥാസട  നനിങ്ങള്  നനിരസ്ഥാഹസ്ഥാരസമരയ  നടത്തെനിയനികല്ല;  മരനിക്കുന്നതുവസര
നനിരസ്ഥാഹരയ പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച്ചയസ്ഥാളുകേള്ക്കയ്,  പുലനിയുസട അലരച്ചകപസ്ഥാസല വന്നയസ്ഥാളുകേള്ക്കയ്
എലനിയുസട  വസ്ഥാലകപസ്ഥാസല  ജനകരസ്ഥാഷസത്തെ  ഭയന്നയ്  മടങ്ങനികപ്പെസ്ഥാകകേണനിവന്നനികല്ല?
ശലീ.  എസയ്.  രസ്ഥാകജന്ദ്രന് മൂനതവണ എയ.എല.എ.  ആയ ആളസ്ഥാണയ്. 8  സസന്റെയ് ഭൂമനി
മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണുള്ളതയ്. കേകയ്യറക്കസ്ഥാരസനന്നസ്ഥാണയ് ശലീ. എസയ്. രസ്ഥാകജന്ദ്രസനക്കുറനിച്ചയ്  ആകക്ഷപനിക്കുന്നതയ്?
ഞങ്ങളല്ല  കേകയ്യറക്കസ്ഥാര.  എല്ലസ്ഥാക്കസ്ഥാലത്തുയ  എല്ലസ്ഥാ  സകേസ്ഥാള്ളരുതസ്ഥായ്മയയ  ചൂടപനിടനിച
സകേസ്ഥാടുത്തെതയ്  നനിങ്ങളസ്ഥാണയ്.  ജയനിലനില  കുറവസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്  സയരക്ഷണയ  സകേസ്ഥാടുത്തെതയ്
നനിങ്ങളസ്ഥാണയ്.  സസകേക്യൂരനിറനിസയ  സകേസ്ഥാലസപ്പെടുത്തെനിയ  കകേസനില  ജയനിലനില  കേനിടന്ന  നനിസസ്ഥാമനിനയ്
സുഖസഇൗകേരജ്യങ്ങള് ഒരുക്കനിസക്കസ്ഥാടുത്തെതയ്  നനിങ്ങളസ്ഥാണയ്.  അതനിസന്റെ കപരനില ഇകപ്പെസ്ഥാള്
ഞങ്ങളുസട സമക്കനിടകകേറസ്ഥാന് ആരുയ കനസ്ഥാക്കണ.  അഭനിസസ്ഥാരനികേയുസട ചസ്ഥാരനിത്രജ്യ പ്രസയഗസമന്നയ്
നമ്മസളസ്ഥാസക്ക കകേടനിടണയ്. പത്തുസപറ തള്ളകയസ്ഥാടയ് പ്രസവ കവദനസയപ്പെറനി കേല്ലജ്യസ്ഥാണയ
കേഴനിച്ചനിടനില്ലസ്ഥാത്തെ സപണ്കുടനി സയസസ്ഥാരനിക്കുന്നതനിസനപ്പെറനി നമ്മള് കകേടനിടണയ്.  പകക്ഷ
ഇതയ് അതനിസനസയല്ലസ്ഥായ കേടത്തെനിസവടന്നതസ്ഥാണയ്. എന്തസ്ഥായസ്ഥാലയ സലീതഡ്വസത്തെ ബഹുമസ്ഥാനനികക്കണതയ്
സയബനനിച്ചയ്  അഭനിപ്രസ്ഥായയ  പറയസ്ഥാന് കകേസ്ഥാണ്ഗസ്സുകേസ്ഥാരക്കയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാസഴങനിലയ  കതസ്ഥാന്നനിയതനില
സകന്തസ്ഥാഷമുണയ്.  ആരുസടയുയ കപരയ് പറയുന്നനില്ല.  സകേസ്ഥാല്ലത്തുനനിന്നയ് കസവസ്ഥാദള് കവസ്ഥാളണനിയസറ
മകഞരനിയനില  സകേസ്ഥാണ്ടുവന്നയ്  ദനിവസങ്ങകളസ്ഥാളയ  പസ്ഥാതനിരസ്ഥാത്രനിക്കയ്  കയസ്ഥാഗസ്ഥാസനയ  പഠനിപ്പെനിച്ച
മഹസ്ഥാനസ്ഥായ കനതസ്ഥാവനിസന്റെ പസ്ഥാരടനിയകല്ല കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്; അവര സലീതഡ്വസത്തെപ്പെറനി പറയുകമസ്ഥാള്
കകേള്ക്കസ്ഥാന് നല്ല സുഖമസ്ഥാണയ്.  സഡ്വന്തയ പസ്ഥാരടനി  ഓഫലീസനിസല തൂപ്പുകേസ്ഥാരനിസയ പലീഡനിപ്പെനിച്ച
കശേഷയ സവടനിനുറുക്കനി കുളത്തെനിലനിടയ് സകേസ്ഥാന്ന കനതസ്ഥാക്കനസ്ഥാരുസട പസ്ഥാരടനിയകല്ല;  ഇസതല്ലസ്ഥായ നല്ല
കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്.  വള്ളയകേളനി  ഉദ്ഘസ്ഥാടനത്തെനിസനത്തെനിയ  സനിനനിമസ്ഥാനടനിയുസട  ശേരലീരഭസ്ഥാഗങ്ങളനില



442 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

കേയ്യടയസ്ഥാളയ  പതനിപ്പെനിച്ച  മഹസ്ഥാനസ്ഥാരുസട  പസ്ഥാരടനിയകല്ല  നനിങ്ങളുകടതയ്.  അങ്ങസനയുള്ളവരസ്ഥാണയ്
സലീതഡ്വസത്തെപ്പെറനി  ഞങ്ങസള  പഠനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  നടക്കുന്നതയ്.  നനിങ്ങളുസട  ഒരു  സസ്ഥാകരസ്ഥാപകദശേവയ
ഞങ്ങള്ക്കയ് കവണ.  ശേരനികയതയ്  സതകറസതന്നയ്  ഞങ്ങള്ക്കറനിയസ്ഥായ.  കേസ്ഥാക്കകേസളയുയ
പുലനികേസളയുയ തനിരനിച്ചറനിയസ്ഥാനുള്ള വനികവകേവയ വനികവചനവയ ഇടതുപക്ഷ ജനസ്ഥാധനിപതജ്യ
പ്രസസ്ഥാനത്തെനിനുണയ്.  ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാര  ശേരനിയസ്ഥായ പസ്ഥാതയനിലൂസട മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാകുസമന്ന
കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില ഒരു സയശേയവയ കവണ. യു.ഡനി.എഫയ്.-നയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള് കചരയുസട രൂപവയ
ഭസ്ഥാവവമസ്ഥാണയ്.  യസ്ഥാസതസ്ഥാനയ  സചയ്യസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാത്തെ  രൂപത്തെനില  യു.ഡനി.എഫയ്.  രസ്ഥാഷലീയമസ്ഥായനി
പസ്ഥാപ്പെരസ്ഥായനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. സഎകേജ്യജനസ്ഥാധനിപതജ്യമുന്നണനിയുസട, പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുയ കകേസ്ഥാണ്ഗസനിസന്റെ
പസ്ഥാപ്പെരസ്ഥായ മുഖമസ്ഥാണയ് ഇന്നയ് നനിയമസഭയനില കേസ്ഥാണുന്നതയ്.  ലലീഗനികനസ്ഥാടയ്  ഒരു കേസ്ഥാരജ്യയ
പറയസ്ഥാനുണയ്. സകേടവസന സതസ്ഥാടസ്ഥാല സതസ്ഥാടവനുയ സകേടുസമസന്നസ്ഥാരു സചസ്ഥാല്ലുണയ്. ഇഇൗ നല്ല
ഉപകദശേസമങനിലയ നനിങ്ങള് സഡ്വലീകേരനിക്കണസമന്നയ് അഭജ്യരത്ഥനിചസകേണയ് കകേരളത്തെനിസല
ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതജ്യമുന്നണനി  ഗവണ്സമന്റെയ്  മസ്ഥാതൃകേസ്ഥാപരമസ്ഥായ  പ്രവരത്തെനങ്ങളസ്ഥാണയ്
നടത്തുന്നസതന്നയ് പറ ഞസകേസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന് നനിരത്തുന.

ശലീ  .   വനി  .   പനി  .   സജലീന്ദ്രന്: സര, ഞസ്ഥാന് ഇഇൗ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
സുരക്ഷനിത കകേരളയ  വസ്ഥാഗസ്ഥാനയ  സചയയ്  അധനികേസ്ഥാരത്തെനികലറനിയ ഇടതുപക്ഷ ജനസ്ഥാധനിപതജ്യ
മുന്നണനി സരക്കസ്ഥാര  സമ്പൂരണ്ണ അരക്ഷനിത കകേരളയ സൃഷനിച്ചതനിസന്റെ സക്രഡനിറ്റുമസ്ഥായസ്ഥാണയ്
ഒന്നസ്ഥായ വസ്ഥാരഷനികേമസ്ഥാകഘസ്ഥാഷനിക്കസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുന്നതയ്.   പനണയ് മസ്ഥാസത്തെനിനനിസട എത്ര
വലീഴ്ച  പറനിസയന്നയ്  എണ്ണനിയസ്ഥാല  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  ഒരു  തവണകപസ്ഥാലയ  എണലീറയ്
നനിലക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞനിടനിസല്ലന്നയ്  മനസനിലസ്ഥാകുയ.  കേസ്ഥാരണയ,  വലീഴകേയുയ  പനിസന്നയുയ
വലീഴകേയുയ വലീഴന്നനിടത്തെയ്  കേനിടനരുളുകേയുയ സചയനിടയ്  വലീഴ്ച  പറനികയസയന്നയ്   പറയുന്ന
അവസയസ്ഥാണയ് ഇകപ്പെസ്ഥാഴള്ളതയ്.  ശലീ.  ഹരലീഷയ് സസ്ഥാലകവയ്ക്കയ് സരക്കസ്ഥാര  ഖജനസ്ഥാവനില
നനിനയ ലക്ഷങ്ങള് സകേസ്ഥാടുത്തെതയ് കപസ്ഥാസട,  പകക്ഷ നസ്ഥാടകേസ്ഥാര പറയുന്നതയ്  'ഉരവ്വശേലീശേസ്ഥാപയ
ഉപകേസ്ഥാരമസ്ഥായനി' എന്നസ്ഥാണയ്. തനിരുവനന്തപുരത്തെയ് സഡ്വന്തയ ഓഫലീസനിസന്റെ മുറത്തുവചകപസ്ഥാലയ
വലീഴ്ചപറ്റുന്ന  ഡനി.ജനി.പനി.-യനിലനനിനയ  കകേരളയ  കകേസ്ഥാടതനി  വഴനിസയങനിലയ  രക്ഷസപ്പെടു
മകല്ലസ്ഥാസയന്നസ്ഥാണയ്  നസ്ഥാടകേസ്ഥാര  ആശേഡ്വസനിക്കുന്നതയ്.  ഇഇൗ  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ്  കലസ്ഥാകേനസ്ഥാഥയ്
സബഹ്റസയന്നയ് ആരസ്ഥാണയ് കപരനിടതയ്? കലസ്ഥാകേനസ്ഥാഥസനന്നസ്ഥാല കലസ്ഥാകേസത്തെ രക്ഷനിക്കുന്ന
വസനന്നസ്ഥാണയ്  അരത്ഥയ.  കകേരളത്തെനിസല മൂനകകേസ്ഥാടനി  ജനങ്ങസള രക്ഷനിക്കസ്ഥാന്  അകദ്ദേഹത്തെനിനയ്
കേഴനിയുന്നനില്ല.  അകദ്ദേഹസത്തെ  നനിയമനിച്ച  ആളനിസനകപ്പെസ്ഥാലയ  രക്ഷനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാത്തെ
ഒരസ്ഥാള്ക്കയ്  കലസ്ഥാകേയ് നസ്ഥാഥയ് സബഹ്റസയന്നയ് കപരനിടതയ് ആരസ്ഥാസണന്നയ് മനസനിലസ്ഥാകുന്നനില്ല.
സസ്ഥാക്ഷസ്ഥാല  മഹസ്ഥാവനിഷ്ണുവനിസന്റെ  കപരസ്ഥാണയ്  കലസ്ഥാകേനസ്ഥാഥന്.  മഹസ്ഥാവനിഷ്ണുവനിസന്റെ  കപരയ്
ഇതുകപസ്ഥാലള്ള  ആളുകേള്ക്കനിടുന്നതയ്  എന്തടനിസസ്ഥാനത്തെനിലസ്ഥാസണന്നയ്  അറനിയനില്ല.  ......
(ബഹളയ).....

ശലീ  .    വനി  .    പനി  .    സജലീന്ദ്രന് :  സര,  ഇകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  പതനിസനസ്ഥാന്നയ്  മസ്ഥാസസത്തെ
പ്രവരത്തെനയ കനസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല... ......(ബഹളയ).....
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ശലീ  .    ആര  .    രസ്ഥാകജഷയ് :  സര,  സഭയനില സന്നനിഹനിതനല്ലസ്ഥാത്തെ ഒരസ്ഥാളുസട കപരയ്
പറഞയ്  അധനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്  സഭസ്ഥാകരഖകേളനിലനനിനയ  നലീക്കയ  സചയ്യണയ.........
(ബഹളയ).....

മനി  .   സചയരമസ്ഥാന് : അകദ്ദേഹസത്തെ സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാന് അനുവദനിക്കണയ.

ശലീ  .   വനി  .   പനി  .   സജലീന്ദ്രന് : സര, എസന്റെ സമയയ കേളയരുതയ്.

മനി  .   സചയരമസ്ഥാന് :  അകദ്ദേഹയ സയസസ്ഥാരനിക്കസട...

ശലീ  .    വനി  .    പനി  .    സജലീന്ദ്രന് :  സര,  എനനിക്കയ് സമയയ തരണയ.  ഇകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ
പതനിസനസ്ഥാന്നയ്  മസ്ഥാസസത്തെ  പ്രവരത്തെനയ  പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല  കലസ്ഥാകേയ് നസ്ഥാഥയ്  സബഹ്റസയന്നല്ല
കലസ്ഥാകേ ഭസ്മസ്ഥാസുര സബഹ്റസയന്നസ്ഥാണയ് ഇകടണതയ്.

മനി  .   സചയരമസ്ഥാന് : സഭയ്ക്കയ് ആശേസ്ഥാസജ്യമല്ലസ്ഥാത്തെ പരസ്ഥാമരശേങ്ങള് സഭസ്ഥാകരഖകേളനില
ഉണസ്ഥാകേനില്ല. പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചയ് തലീരുമസ്ഥാനനിക്കുയ.

ശലീ  .    വനി  .    പനി  .    സജലീന്ദ്രന് :  സര,  ഭസ്മസ്ഥാസുരനയ് വരയ സകേസ്ഥാടുത്തെതയ് സസ്ഥാക്ഷസ്ഥാല
പരമശേനിവനസ്ഥാണയ്.....അവസസ്ഥാനയ പരമശേനിവസന ആലനിയഗനയ സചയ്യസ്ഥാന് സചനസവന്നസ്ഥാണയ്
പറയുന്നതയ്.

മനി  .   സചയരമസ്ഥാന് : സഭയനിലനില്ലസ്ഥാത്തെ ആളുകേസളക്കുറനിചള്ള പരസ്ഥാമരശേങ്ങളനികനല
പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചയ് തലീരുമസ്ഥാനസമടുക്കുയ.

ശലീ  .    വനി  .    പനി  .    സജലീന്ദ്രന് :  സര,  ശലീ  പരമശേനിവന്  വനിഷ്ണുവനിസന്റെ  അടുത്തെയ്
അഭയയ പ്രസ്ഥാപനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള് വനിഷ്ണു  ഭഗവസ്ഥാന് സലീയുസട കവഷത്തെനിസലത്തെനി ഭസ്മസ്ഥാസുരസന
നനിഗഹനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്  സചയതയ്.  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിസന  രക്ഷനിക്കസ്ഥാനസ്ഥായനി  ആരുയ  സലീ
കവഷയ സകേടനി വരുസമന്നയ് കതസ്ഥാനന്നനില്ല.

ശലീ  .   ആര  .   രസ്ഥാകജഷയ് : സര, കപസ്ഥായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡര.

ശലീ  .    വനി  .    പനി  .    സജലീന്ദ്രന് :  സര,  എസന്റെ പ്രസയഗയ തടസസപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്ഥാല
എനനിക്കയ് കൂടുതല സമയയ കവണനിവരുയ. ......(ബഹളയ).....

മനി  .   സചയരമസ്ഥാന് :  കപസ്ഥായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡര.

ശലീ  .   വനി  .   പനി  .   സജലീന്ദ്രന് : സര, എനനിക്കയ് കൂടുതല സമയയ തകരണനിവരുയ.

ശലീ  .    ആര  .    രസ്ഥാകജഷയ് :  സര,  കപസ്ഥായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓരഡര,  റൂള്  307.  ഇഇൗ
സഭയനിലനില്ലസ്ഥാത്തെ ശലീ.  കലസ്ഥാകേ യ്നസ്ഥാഥയ്  സബഹ്റസയക്കുറനിച്ചയ്,  അകദ്ദേഹത്തെനിനയ് കപരനിടതനിസന
കുറനിചള്ള  പരസ്ഥാമരശേയ  സഭസ്ഥാകരഖകേളനിലണസ്ഥാകേസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനില്ല.  അകദ്ദേഹയ  ഡനി.ജനി.പനി.
ആകുന്നതനിനയ് മുമസ്ഥാണയ് അങ്ങസനസയസ്ഥാരു കപരനിടതയ്.  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ കപരയ് പറഞ
സകേസ്ഥാണയ്  സഭയനിലനില്ലസ്ഥാത്തെ  ഒരു വജ്യകനിസയ  ആകക്ഷപനിക്കസ്ഥാന്  ശമനിക്കുന്നതയ്  സഭസ്ഥാ
കരഖകേളനില ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാന് പസ്ഥാടനില്ല.
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മനി  .   സചയരമസ്ഥാന്  : അതയ് പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചയ് നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കുയ.*

ശലീ  .    വനി  .    പനി  .    സജലീന്ദ്രന് :  സര,  അങ്ങയുസട അധനികേസ്ഥാരമസ്ഥാണയ് മസ്ഥാറണകമസ്ഥാ കവണകയസ്ഥാ
എന്നതയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ശലീ.  കലസ്ഥാകേയ് നസ്ഥാഥയ്  സബഹ്റകയസ്ഥാടയ്  ഇത്ര  കസ്നേഹസമന്തസ്ഥാസണന്നയ്
എനനിക്കറനിയനില്ല.  എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ് മസറസ്ഥാരു.........(ബഹളയ).....

മനി  .   സചയരമസ്ഥാന് : അകദ്ദേഹയ സയസസ്ഥാരനിക്കസട,

ശലീ  .    വനി  .    പനി  .    സജലീന്ദ്രന് :  സര,  എസന്റെ പ്രസയഗയ  തടസസപ്പെടുത്തെനിയസ്ഥാല  എനനിക്കയ്
കൂടുതല സമയയ നലകകേണനിവരുയ.  ഇവനിസട മസറസ്ഥാരു കമധസ്ഥാവനിയുണയ്,  ഇന്റെലനിജന്സയ്
കമധസ്ഥാവനി.  അകദ്ദേഹസത്തെക്കുറനിച്ചയ്  ഓരക്കുകമസ്ഥാള്  'മണനിച്ചനിത്രത്തെസ്ഥാഴയ്'  സനിനനിമയനില
ബസ്ഥാധ കൂടനി കബസ്ഥാധയ കപസ്ഥായ കുതനിരവടയ പപ്പുവനിസനയസ്ഥാണയ്  ഓരമ്മ വരുന്നതയ്.  മനനി
ശലീ. വനി. എസയ്. സുനനില കുമസ്ഥാറനിസന അറനിയസ്ഥാത്തെവരസ്ഥായനി ആരസ്ഥാണയ് ഇവനിസടയുള്ളതയ്.
ശലീ.  വനി.  എസയ്.  സുനനില  കുമസ്ഥാര  തൃശ്ശൂര  ജനില്ലയനിലൂസട  കേസ്ഥാറനില  കപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്
സകേസ്ഥാചകുടനികേള്കപസ്ഥാലയ  പറയുയ,  ടനി.വനി.-യനില  കജസ്ഥാലനിയുള്ള  സുനനില  അങനിള്
കപസ്ഥാകുന എന്നയ്.  കേസ്ഥാരണയ,  കേഴനിഞ പ്രസ്ഥാവശേജ്യയ  പ്രതനിപക്ഷസ്ഥായഗമസ്ഥായനിരുന്നകപ്പെസ്ഥാള്
അഞയ് വരഷക്കസ്ഥാലവയ ചസ്ഥാനലനില  നനിരന്തരയ ചരച്ച നടത്തെനിസക്കസ്ഥാണനിരുന്ന ആളസ്ഥാണയ്
വനി. എസയ്. സുനനില കുമസ്ഥാര. കകേരളത്തെനിസല മുഴവന് ആളുകേള്ക്കുമതറനിയസ്ഥായ. അകദ്ദേഹയ
സസവകേനിടയ്  ചസ്ഥാനലനില  ചരച്ചയ്ക്കയ്  കപസ്ഥാകുന്നതയ്  കപസ്റ്റുയ  ബ്രഷമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്,  കേസ്ഥാരണയ,
അന്നയ് രസ്ഥാത്രനി അവനിസട കേനിടക്കുയ;  പനികറനള്ള ചരച്ചയുയകൂടനി കേഴനിഞനിടസ്ഥാണയ് മടങ്ങനി
വരുന്നതയ്.  അങ്ങസനസയസ്ഥാരസ്ഥാസളകപ്പെസ്ഥാലയ  ഇവനിടസത്തെ  ഇന്റെലനിജന്സയ്  കമധസ്ഥാവനിക്കയ്
തനിരനിച്ചറനിയസ്ഥാന്  കേഴനിഞനിസല്ലന്നയ്  പറഞസ്ഥാല  എസന്തസ്ഥാരു  ഇന്റെലനിജന്സയ്  കമധസ്ഥാവനിയസ്ഥാണയ്.
അകദ്ദേഹയ  വഴനിസതറനി  സചന്നതയ്  ഭസ്ഥാഗജ്യത്തെനിനയ്  റവനക്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുസട  വലീടനിലസ്ഥാണയ്.
പസക്ഷ  തുറമുഖ  വകുപ്പുമനനി  കേടന്നപ്പെള്ളനി  സസ്ഥാറനിസന്റെ  വലീടനിലസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥായനിരുന്നസതങനില
അകദ്ദേഹയ എന്തസ്ഥായനിരനിക്കുയ പറയുകേ? ഇതസ്ഥാരയ് ഇതയ് നമ്മുസട മുന് പ്രധസ്ഥാനമനനി സഎ. സകേ.
ഗുജ്റസ്ഥാളകല്ല എന്നയ് കചസ്ഥാദനികക്കണ ഗതനികകേടുണസ്ഥാകുയ.  ഇങ്ങസനയുള്ള ആളുകേസളയസ്ഥാണയ്
കപസ്ഥാലലീസയ് കമധസ്ഥാവനിയസ്ഥാക്കനി വയന്നസതങനില എന്തസ്ഥായനിരനിക്കുയ സനിതനി.......(ബഹളയ).....

മനി  .   സചയരമസ്ഥാന് : അകദ്ദേഹയ സയസസ്ഥാരനിക്കസട..

ശലീ  .    വനി  .    പനി  .    സജലീന്ദ്രന് :  സര, ഞസ്ഥാന് ശലീ.  വനി.  എസയ്.  സുനനില കുമസ്ഥാറനിസന
പറനി  നല്ല  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്  പറഞതയ്.  കകേരളത്തെനിസല  മുഴവന്  ആളുകേളുയ  അറനിയുന്ന
ആളസ്ഥാണയ് ശലീ.  വനി.  എസയ്.  സുനനില കുമസ്ഥാസറന്നസ്ഥാണയ് പറഞതയ്.  ഞസ്ഥാസനസ്ഥാരു കേസ്ഥാരജ്യയ
ഇവനിസട  പറയുകേയസ്ഥാണയ്.  സലീകേളുസട  ശേസ്ഥാപയ  ഏറ്റുവസ്ഥാങ്ങനിയതസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര.
മഹനിജ, സപസ്ഥാമനിഫള ഒരുസസമ അടക്കമുള്ള സലീകേളുസട ശേസ്ഥാപകമറ്റുവസ്ഥാങ്ങുന്ന.....

* സഭസ്ഥാദ്ധജ്യക്ഷസന്റെ ഉത്തെരവനിന്പ്രകേസ്ഥാരയ (ഫയല നമര 1979/ഇ.ബനി./2017/നനി.സസ. തലീയതനി 3-5-2017) 
സഭസ്ഥാകരഖകേളനില നനിലനനിരത്തെനി.
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മനി  .   സചയരമസ്ഥാന് :  കപസ്ഥായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡറസ്ഥാണയ്.

വനവയ മൃഗസയരക്ഷണവയ മൃഗശേസ്ഥാലകേളുയ വകുപ്പുമനനി (ശലീ  .   സകേ  .   രസ്ഥാജു) : സര,
കേജ്യസ്ഥാബനിനറയ് അയഗമസ്ഥായ ശലീ.  വനി.  എസയ്.  സുനനില കുമസ്ഥാറനിസന സയബനനിച്ചയ് വളസര
കമസ്ഥാശേമസ്ഥായ ഒരഭനിപ്രസ്ഥായമസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹമനിവനിസട  പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചതയ്.   വളസര  കമസ്ഥാശേമസ്ഥായ
അഭനിപ്രസ്ഥായമസ്ഥാണയ്.  ......(ബഹളയ).....  ചസ്ഥാനല  ചരച്ചയ്ക്കയ്  കപസ്ഥായനിടയ്  അന്നയ്  അവനിസട
കേനിടന്നനിടയ് പനികറന്നയ് രസ്ഥാവനിസലകയ തനിരനിച്ചയ് വരനികേയുള എന്നതയ് ആകക്ഷപസ്ഥാരഹമസ്ഥാണയ്.
ആ വസ്ഥാക്കയ് പനിന്വലനിക്കണയ.

മനി  .    സചയരമസ്ഥാന് :  അത്തെരയ  വജ്യകനിപരമസ്ഥായ  പരസ്ഥാമരശേങ്ങള് പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചയ്
നടപടനിസയടുക്കുയ.*

ശലീ  .    വനി  .    പനി  .    സജലീന്ദ്രന് :  സര,   അകദ്ദേഹസത്തെക്കുറനിച്ചയ്  ഞസ്ഥാന് നല്ലതസ്ഥാണയ്
പറഞതയ്.  ആകക്ഷപനിക്കുനസവന്നയ്  കതസ്ഥാന്നനിയസ്ഥാല ആ ഭസ്ഥാഗയ  മസ്ഥാറസ്ഥായ.   സലീകേളുസട
ശേസ്ഥാപമുള്ള ഒരു സരക്കസ്ഥാരസ്ഥായനി ഈ സരക്കസ്ഥാര മസ്ഥാറരുതയ്.   സലീശേസ്ഥാപയ ഏറ്റുവസ്ഥാങ്ങനിയസ്ഥാല
ആ കുലയ  തസന്ന മുടനിഞകപസ്ഥാകുയ.  മഹസ്ഥാഭസ്ഥാരത യുദ്ധയ  കേഴനിഞയ്  ഗസ്ഥാനസ്ഥാരനി  യുദ്ധ
ഭൂമനിയനികലയ്ക്കയ് വരുകമസ്ഥാള്  ചലീഞളനിഞ ശേരലീരങ്ങളുയ  കേയ്യുയ കേസ്ഥാലകേളുയ നഷസപ്പെട
അരദ്ധപ്രസ്ഥാണനുള്ള ശേരലീരങ്ങളുമസ്ഥാണയ് അവനിസട കേനിടന്നതയ്.  ഇസതല്ലസ്ഥായ കചസ്ഥാദനിച്ചറനിഞ
ഗസ്ഥാനസ്ഥാരനി  ഇഇൗ  യുദ്ധത്തെനിസനല്ലസ്ഥായ  കേസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരനസ്ഥായ  കൃഷ്ണസനകപ്പെസ്ഥാലയ  ശേപനിചസവന്നസ്ഥാണയ്
പറയുന്നതയ്.  ''കഹ കൃഷ്ണസ്ഥാ,  തസ്ഥാങളസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  യുദ്ധത്തെനിസന്റെസയല്ലസ്ഥായ  കേസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരന്,
അങ്ങയുസട  കുലയ  കപസ്ഥാലയ  മുടനിഞയ്  കപസ്ഥാകേസട''-  എന്നയ്   ഗസ്ഥാനസ്ഥാരനി  മനസ്സുരുകേനി
ശേപനിചസവന്നസ്ഥാണയ് പറയുന്നതയ്.  സലീകേളുസട  ശേസ്ഥാപകമറ്റുവസ്ഥാങ്ങുന്ന  സരക്കസ്ഥാരസ്ഥായനി  ഇഇൗ
സരക്കസ്ഥാര മസ്ഥാറരുതയ്.  പുകേവലനിയുസട പരസജ്യത്തെനില പറയുനണയ്, ഇഇൗ നഗരത്തെനിസനന്തയ് പറനി?
ചനിലയനിടത്തെയ് ചസ്ഥാരയ,  ചനിലയനിടത്തെയ് പുകേ.  അതുകപസ്ഥാസല ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാരനിസനന്തയ് പറനി?
ചനിലയനിടത്തെയ് രസ്ഥാജനി, ചനിലയനിടത്തെയ് കചസ്ഥാരച്ച. ചരനിത്രത്തെനിലസ്ഥാദജ്യമസ്ഥായനിടകല്ല എസയ്.എസയ്.എല.സനി.
പരലീക്ഷയനില  കേണക്കയ്  പരലീക്ഷയുസട  കചസ്ഥാദജ്യകപപ്പെര  കചസ്ഥാരന്നതയ്?  കകേരള  ചരനിത്രത്തെനില
ഇതുവകരയുയ  കചസ്ഥാദജ്യകപപ്പെര  കചസ്ഥാരന്നനിടനില്ല.  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേസ്ഥാലത്തെയ്  കചസ്ഥാദജ്യകപപ്പെര
കപസ്ഥാലയ  കചസ്ഥാരന്നനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  പത്തെസ്ഥായ  കസ്ഥാസയ്  കേണക്കയ്  പരലീക്ഷ  രണസ്ഥാമതയ്  എഴകതണ
സസ്ഥാഹചരജ്യയ ആദജ്യമസ്ഥായനിടണസ്ഥായനി.  രണസ്ഥായ വനിക്കറനില രവലീന്ദ്രന് മസ്ഥാഷസ്ഥാണയ് കപസ്ഥാകകേണതയ്.
പകക്ഷ രണസ്ഥായ വനിക്കറയ്  ശലീ. എ. സകേ. ശേശേലീന്ദ്രനസ്ഥായനികപ്പെസ്ഥായനി. ഇഇൗ വരഷയ പത്തെസ്ഥായ
കസ്ഥാസനില  ജയനിച്ച  കുടനികേസളല്ലസ്ഥായകൂടനി  എസന്റെ  റകബ്ബ...  എസന്റെ  റകബ്ബസയന്നയ്  വനിളനിച
സകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  മുകേളനിലനിരനിക്കുന്ന  പടകച്ചസ്ഥാസനയല്ല  വനിളനിക്കുന്നതയ്.  പഴയ
വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായ ശലീ. പനി. സകേ. അബ്ദു റബ്ബനിസനയസ്ഥാണയ് വനിളനിക്കുന്നതയ്.
കേസ്ഥാരണയ അദ്ദേഹത്തെനിനയ് കഡസ്ഥാകകററ്റുമനില്ല പനി.എച്ചയ്.ഡനി.-യുമനില്ല.

*സഭസ്ഥാദ്ധജ്യക്ഷസന്റെ ഉത്തെരവനിന്പ്രകേസ്ഥാരയ (ഫയല നമര 1979/ഇ.ബനി./2017/നനി.സസ. തലീയതനി 3-5-2017) 
സഭസ്ഥാകരഖകേളനില നനിലനനിരത്തെസ്ഥാന് തലീരുമസ്ഥാനനിച.
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മനി  .    സചയരമസ്ഥാന് :  അങ്ങയുസട  സമയയ  അവസസ്ഥാനനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അങ്ങയ്
ചുരുക്കണയ.

ശലീ  .    വനി  .    പനി  .    സജലീന്ദ്രന് :  സര,  അകദ്ദേഹയ  വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ  വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന്ന
സമയത്തെയ്  നന്നസ്ഥായനി പരലീക്ഷകേള് നടത്തെനിസയന്നസതസ്ഥാരു വസ്തുതയസ്ഥാണയ്.  ഒരു കേസ്ഥാരജ്യയ
കൂടനി പറഞയ് അവസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  സൂരജ്യസനല്ലനിയനിസല പസ്ഥാപ്പെസ്ഥാത്തെനികച്ചസ്ഥാലയനില
കുരനിശേയ് മസ്ഥാറനിയതനിസലസ്ഥാനയ അവനിടസത്തെ സഭയസ്ഥായ സനിരനിറയ് ഇന് ജലീസസനിനയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള്
പരസ്ഥാതനിയനില്ല. സനിരനിറയ് ഇന് ജലീസസയ് സഭയ്ക്കയ് കുരനിസശേടുത്തെയ് മസ്ഥാറനിയ സയഭവത്തെനില  ഒരു
പരസ്ഥാതനിയുണസ്ഥായനിരുന.  പകക്ഷ  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  അവരക്കയ്  ആസകേ  ഒരു  പരസ്ഥാതനികയയുള,
കകേരളത്തെനില ഏറവയ കൂടുതല ഉപകദശേനികേളുള്ള സഭയസ്ഥാണയ് സനിരനിറയ് ഇന് ജലീസസയ്.
ഇന്നയ് ഏറവയ കൂടുതല ഉപകദശേനികേളുള്ളതനില രണസ്ഥായ സസ്ഥാനത്തെയ് കകേരള സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്.
ഇനനിയുയ ഉപകദശേനികേസള വച്ചയ് കകേരള സരക്കസ്ഥാര  സനിരനിറയ് ഇന് ജലീസസനിസന്റെ ഒന്നസ്ഥായ
സസ്ഥാനയ  കേളയരുസതന്നയ്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്  അവരുസട  ആവശേജ്യസമന്നയ്  പറഞസകേസ്ഥാണയ്
നനിരത്തുന. നന്ദനി.

2.00 PM]

ശലീ  .   എയ  .   സഡ്വരസ്ഥാജയ്: സര, ഞസ്ഥാന് ഈ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനസയ പനിന്തുണയകേയസ്ഥാണയ്.
അരസ്ഥാജകേതഡ്വവയ  അരക്ഷനിതസ്ഥാവസയുയ  സകേസ്ഥാടനികുത്തെനിവസ്ഥാണ  കേഴനിഞ  അഞ  വരഷസത്തെ
നനിരസ്ഥാശേസ്ഥാഭരനിതമസ്ഥായ  അനുഭവങ്ങളസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  അപ്പുറത്തെനിരനിക്കുന്നവസര  അപ്പുറത്തെസ്ഥാക്കനിയ
ജനവനിധനിയുണസ്ഥായതയ്. കകേരളയ ഒരു ശുദ്ധലീകേരണത്തെനിസന്റെ പസ്ഥാതയനിലസ്ഥാണയ്. രസ്ഥാജജ്യത്തെനിനു മുമനില
ശേനിരസയ് കുനനിഞകപസ്ഥായ ഒരു സയസസ്ഥാനയ തലയുയരത്തെനി നനിലക്കസ്ഥാനുള്ള ശമമസ്ഥാണയ്
ഇവനിസട നടത്തുന്നതയ്.  ഓരമ്മകേളുണസ്ഥായനിരനിക്കണയ എന്നതയ് ഒരു പഴയ സനിനനിമയുസട
കപരയ്  മസ്ഥാത്രമല്ല,  പ്രതനിപക്ഷസത്തെ  എളനിമകയസ്ഥാസട  ഓരമ്മനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ള  ഒരു  കേസ്ഥാരജ്യവമസ്ഥാണയ്.
ബഹുമസ്ഥാനജ്യരസ്ഥായ  ചനില  പ്രതനിപക്ഷസ്ഥായഗങ്ങള്  ഇവനിസട  സയസസ്ഥാരനിക്കുന്നതയ്  കകേടസ്ഥാല
അസസ്ഥാധസ്ഥാരണവയ  അവനിശേഡ്വസനലീയവമസ്ഥായ മറവനികരസ്ഥാഗയ  പനിടനിസപടതുകപസ്ഥാസലയസ്ഥാണയ്
കതസ്ഥാനന്നതയ്.  അവരനികപ്പെസ്ഥാഴയ  കേഴനിഞ  ഭരണകേസ്ഥാലസത്തെ  അനുഭവങ്ങളനിലനനിനയ
മസ്ഥാനസനികേമസ്ഥായനി വനിമുകനി കനടനിയനിടനില്ല. എസന്തസ്ഥാസക്കയസ്ഥായനിരുന കകേരളത്തെനില നടന്നനിരുന്നതയ്?
അസതല്ലസ്ഥായ സഇൗകേരജ്യപൂരവ്വയ മറക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുന്നതസ്ഥാകണസ്ഥാ എന്നയ് സനഞനില ഫകേവച്ചയ്
ആകലസ്ഥാചനിക്കുന്നതയ് നല്ലതസ്ഥായനിരനിക്കുയ.

ഇവനിസട  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാര  ഭരനിക്കുകമസ്ഥാഴസ്ഥാണയ്  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിസല
രസ്ഥാജസ്ഥാക്കസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനനില  ഒരു  കകേസനില  മദ്ധജ്യസത  വഹനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി കകേസ്ഥാണ്ഗസനിസന്റെ കനതസ്ഥാവസ്ഥായ മധു എന്ന സചറുപ്പെക്കസ്ഥാരന്  ഭലീകേര മരദ്ദേനകമറയ്
ആ കലസ്ഥാക്കപ്പെനിലത്തെസന്ന മലവനിസരജനയ നടത്തെനി. അസതസ്ഥാരു സതറല്ല. കേസ്ഥാരണയ ആ
തരത്തെനിലള്ള മരദ്ദേനമസ്ഥാണയ് അയസ്ഥാള്ക്കയ് കേനിടനിയതയ്. ആ മലയ അകദ്ദേഹസത്തെസക്കസ്ഥാണയ് കേഴനിപ്പെനിച്ച
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സയഭവമസ്ഥാണയ്   അന്നവനിസട  ഉണസ്ഥായതയ്.  എല്ലസ്ഥായനിടത്തുയ  ഓടനിനടന്നയ്  നനിരസ്ഥാഹസ്ഥാരയ
നടത്തുന്ന  ആദരശേശേസ്ഥാലനികേസളസയസ്ഥാനയ  അന്നയ്  രസ്ഥാജസ്ഥാക്കസ്ഥാടയ്  കേണനില്ല.  നനിങ്ങസളന്തയ്
നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിച;  ഞങ്ങളന്നയ്  പ്രതനികഷധനിച.  യൂത്തെയ്  കകേസ്ഥാണ്ഗസകല്ല,  മലയ
തനികന്നസ്ഥാസട എന്നയ് ഞങ്ങള് കേരുതനിയനില്ല. ഞങ്ങള്  മനുഷജ്യസ്ഥാവകേസ്ഥാശേപ്രശയ ഉയരത്തെനി
പ്രതനികഷധനിച.  പകക്ഷ നനിങ്ങളസ്ഥാരുയ  ഒനയ മനിണനിയനില്ല.  നനിങ്ങള് മനിണസ്ഥാത്തെസതന്തു
സകേസ്ഥാണസ്ഥാസണന്നയ് എനനിക്കറനിയനില്ല.

കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേസ്ഥാലത്തെസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ ഡലഹനിയനിലനനിന്നയ്
വനിമസ്ഥാനത്തെനില തനിരുവനന്തപുരകത്തെയ്ക്കയ് ബണനി കചസ്ഥാര എന്ന കേള്ളന് വന്നതയ്. വനിമസ്ഥാന
ടനിക്കസറടുത്തെയ്  ഒരു  കേള്ളന്  വന്ന വനിവരയ  ഇതനിനയ്  മുന്പയ്  എവനിസടസയങനിലയ  കകേടനിടകണസ്ഥാ?
ഫബക്കനിലകപസ്ഥായനി  മസ്ഥാല  സപസ്ഥാടനിച  എസന്നസ്ഥാസക്ക  കകേടനിടണയ്.  എന്തുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്
ഡലഹനിയനിലനനിന്നയ്  തനിരുവനന്തപുരകത്തെയ്ക്കയ്  വന്നതയ്?  ഇന്തജ്യയുസട  തലസസ്ഥാന  നഗരനിയനില
കകേരളത്തെനിലള്ളതനികനക്കസ്ഥാള്  വസ്തുവകേകേള്  കമസ്ഥാഷനിക്കസ്ഥാന്  കേനിടനികല്ല;  കേനിടസ്ഥാത്തെതു
സകേസ്ഥാണല്ല. ആധുനനികേ വനിവരസസ്ഥാകങതനികേ വനിദജ്യകേള് ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ് ഗൂഗനിളനില സസരച്ചയ്
സചയകപ്പെസ്ഥാള്  മനസനിലസ്ഥായതയ്,  ഇന്തജ്യയനിസല  29  സയസസ്ഥാനങ്ങളനില  കപസ്ഥാലലീസനിസന
കപടനിക്കസ്ഥാസത കമസ്ഥാഷണയ നടത്തെസ്ഥാന് പറനിയ ഒകരസയസ്ഥാരു സലയ ശലീ. ഉമ്മന് ചസ്ഥാണനി
എന്ന  മഹസ്ഥാനസ്ഥായ  മനുഷജ്യന്  മുഖജ്യമനനിയസ്ഥായനിരനിക്കുന്ന  കകേരളത്തെനിസല   തനിരുവനന്തപുര
മസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണയ്.  ഇകങ്ങസ്ഥാടവന്നയ്  ഇവനിസട  ഒരു  വലീടനില  കേയറനി  കമസ്ഥാഷണയ  നടത്തെനി.
അവനിസട സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേജ്യസ്ഥാമറ വച്ചനിരുന്നതനിനസ്ഥാല ആ കേജ്യസ്ഥാമറയനില കേള്ളന് വന്നയ്
കമസ്ഥാഷനിക്കുന്ന ദൃശേജ്യങ്ങസളസ്ഥാസക്ക പതനിഞനിരുന. കുകറ ദനിവസയ കേഴനിഞയ് ഗൃഹനസ്ഥാഥന്
വന.  14  ദനിവസയ  കേഴനിഞസ്ഥാല  ദൃശേജ്യങ്ങള്  മസ്ഥാഞകപസ്ഥാകുന്ന  സനി.സനി.ടനി.വനി.
ആയനിരുന്നനില്ല ആ വലീടനിലണസ്ഥായനിരുന്നതയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ് ആ ദൃശേജ്യങ്ങസളസ്ഥാസക്ക കേനിടനി.
അതയ്  കനസര  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനനില  സകേസ്ഥാടുത്തു.  കപസ്ഥാലലീസയ്  അറസ്റ്റേയ്  സചയ്കതസ്ഥാ;
ദൃശേജ്യങ്ങള് കേനിടനിയനിടയ്  ആ കേള്ളസന പനിടനിക്കസ്ഥാന് കേഴനികഞസ്ഥാ;  മഹസ്ഥാരസ്ഥാഷയനില സചന്നകപ്പെസ്ഥാള്
അവനിടസത്തെ  കപസ്ഥാലലീസയ്  പനിടനിച്ചയ്  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസനിനയ്  സകേസ്ഥാടുത്തു.  അയസ്ഥാസള  ഏറ്റുവസ്ഥാങ്ങുന്ന
പണനിയസ്ഥായനിരുന അന്നയ് കകേരള കപസ്ഥാലലീസനിനുണസ്ഥായനിരുന്നതയ്. ശേരനിയകല്ല?

മസറസ്ഥാന്നയ് ബനിടനി സമസ്ഥാഹന്തനി. ഒരു ബലസ്ഥാതയഗകക്കസനില ശേനിക്ഷനിക്കസപ്പെട പ്രതനി
പകരസ്ഥാളനില ഇറങ്ങനിയനിടയ് സഡ്വന്തയ മസ്ഥാതസ്ഥാപനിതസ്ഥാക്കസളകപ്പെസ്ഥാലയ കേസ്ഥാണസ്ഥാന് നനിലക്കസ്ഥാസത
കകേരളത്തെനികലയ്ക്കയ് ഓടനി വന്നനികല്ല, ശലീ. ഉമ്മന് ചസ്ഥാണനിയുസട കകേരളത്തെനികലയ്ക്കയ്. ഇവനിസട
വന്നയ് ബസ്ഥാങനിസന്റെ മസ്ഥാകനജരസ്ഥായനി. നനിങ്ങസളന്തയ് നനിലപസ്ഥാടസ്ഥാണയ് എടുത്തെതയ്?

യൂണനികഫസ്ഥാമനിലള്ള മണനിയന്പനിള്ള എന്ന കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസസന കുപ്രസനിദ്ധ
കുറവസ്ഥാളനി ആടയ് ആന്റെണനി നടുകറസ്ഥാഡനിലനിടയ് കുത്തെനിസക്കസ്ഥാന്നനികല്ല,  ഒരു മസ്ഥാസയസകേസ്ഥാകണസ്ഥാ
ഒരു  സകേസ്ഥാല്ലയസകേസ്ഥാകണസ്ഥാ  രണയ്  സകേസ്ഥാല്ലയസകേസ്ഥാകണസ്ഥാ  പനിടനികച്ചസ്ഥാ;  ആടയ്  ആന്റെണനിയുസട
കരസ്ഥാമത്തെനില സതസ്ഥാടസ്ഥാന്കപസ്ഥാലയ അന്നയ് കകേരള കപസ്ഥാലലീസനിനയ് സസ്ഥാധനിച്ചനില്ല.  എത്രസയത്ര
അനുഭവങ്ങളസ്ഥാണുള്ളതയ്.
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ജനിഷയുസട  അനുഭവയ  ഇവനിസട  എല്ലസ്ഥാവരുയ  പറഞ.  സചരനിപ്പെയ്  മരത്തെനില
സകേടനിത്തൂക്കനിയനിടയ് കേസ്ഥാത്തെനിരനിക്കുകേയസ്ഥായനിരുന്നനികല്ല. ഒരു സചരനിപ്പെയ് നഷസപ്പെട പ്രതനി മകറ
സചരനിപ്പുമനിടയ്  വരുകമസ്ഥാള്  പനിടനിക്കസ്ഥാസമന്നസ്ഥായനിരുന്നനികല്ല  കേണക്കുകൂടല.  എസന്തല്ലസ്ഥായ
അനുഭവങ്ങള്  ഇവനിസട  കേണ്ടു.  മധുവയ  ലസ്ഥാലജനിയുയ  ഹനലീഫയുയ.  നനിങ്ങള്തസന്ന
തൃശ്ശൂരനില വച്ചയ് അകങ്ങസ്ഥാടമനികങ്ങസ്ഥാടയ സകേസ്ഥാന, മധുവനിസന്റെ അമ്മ കേണ്ണലീകരസ്ഥാസട പറഞ,
ഈ കേജ്യസ്ഥാബനിനറനിസല ഒരു മനനിയസ്ഥാണയ് ഇതനിസന്റെ പനിന്നനിസലന്നയ്. നനിങ്ങസളന്തു നടപടനി
സഡ്വലീകേരനിച; രസ്ഥാഷലീയ എതനിരസ്ഥാളനികേസള കവടയസ്ഥാടുകേയസ്ഥായനിരുന്നനികല്ല? മണനിയസ്ഥാശേസ്ഥാസനതനിസര ഒരു
പ്രസയഗത്തെനിസന്റെ  കപരനിലസ്ഥാണയ്  കകേസസടുത്തെയ്  ജയനിലനില  അടച്ചതയ്.  അന്നസത്തെ  ആഭജ്യന്തര
വകുപ്പുമനനി ഇവനിസടയുണയ്. ആ കകേസനിനസ്ഥാസദമസ്ഥായ പ്രസയഗയ കുഴപ്പെമുള്ളതസ്ഥാസണങനില
'ഞങ്ങളുയ സകേസ്ഥാന്നനിടണയ്'  എന്നയ്  ശലീ.  എയ.  എയ.  ഹസന് പറയുകമസ്ഥാള് എന്തസ്ഥാണയ്
കകേസസടുക്കസ്ഥാത്തെതയ്;  കകേസ്ഥാണ്ഗസനിസന്റെ  കനതസ്ഥാവയ്  ശലീമതനി  ജമലീലസ്ഥാ  ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ  കേഴനിഞ
ദനിവസയ  എഴകകേസ്ഥാണനില  പ്രസയഗനിച്ചകല്ലസ്ഥാ,  വരഷങ്ങള്ക്കയ്  മുമയ്  ഒരു  സനി.പനി.ഐ.
(എയ).-കേസ്ഥാരസന  കേഷ്ണങ്ങളസ്ഥായനി  സവടനി  നുറുക്കനിസക്കസ്ഥാന്നതയ്  ഡനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെയ്
സതജ്യശേലീലനുയ  സകഹസ്ഥാദരങ്ങളുമസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണയ്  പറഞതയ്.  അന്നസത്തെ  ആഭജ്യന്തര
വകുപ്പുമനനിക്കയ് കകേസസടുക്കണസമന്ന അഭനിപ്രസ്ഥായയ ഇകപ്പെസ്ഥാഴസണങനില ഒരു പ്രസസ്ഥാവനസയങനിലയ
അങ്ങയ്  പുറസപ്പെടുവനിക്കുകമസ്ഥാ;  രസ്ഥാഷലീയ പ്രതനികയസ്ഥാഗനികേസള കവടയസ്ഥാടുകേയസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങള്
സചയതയ്.

ഇകന്നസ്ഥാവ കേസ്ഥാറനില വന്നയ് ടനി.  പനി.  ചന്ദ്രകശേഖരസന സകേസ്ഥാന എന്നസ്ഥാണയ് കകേസയ്.
പകക്ഷ  നനിങ്ങളുസട  പ്രതനിപ്പെടനികേ  കനസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല  ഇകന്നസ്ഥാവ  കേസ്ഥാറല്ല,  ഒരു  കേപ്പെലനില
വന്നതസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ് കതസ്ഥാനകേ. എത്ര കപസരയസ്ഥാണയ് രസ്ഥാഷലീയ വനികരസ്ഥാധയസകേസ്ഥാണയ് നനിങ്ങള്
കകേസനില  പ്രതനിയസ്ഥാക്കനിയതയ്.  ശലീ.  ടനി.  വനി.  രസ്ഥാകജഷനിസന  നനിങ്ങള്  ജയനിലനിലടച.
എന്തസ്ഥായനിരുന നനിങ്ങളുസട ഉകദ്ദേശേജ്യയ;  ശലീ.  പനി.  ജയരസ്ഥാജസന അകേസ്ഥാരണമസ്ഥായനി  നനിങ്ങള്
ജയനിലനിലടച.  കസസ്ഥാരട്സയ് കേഇൗണ്സനില പ്രസനിഡന്റെനിസന കേസ്ഥാപ്പെ ചുമത്തെനി അകേത്തെസ്ഥാക്കനി.
രസ്ഥാഷലീയ പ്രതനികയസ്ഥാഗനികേസള കവടയസ്ഥാടസ്ഥാനസ്ഥാണയ് എല്ലസ്ഥാ നനിയമങ്ങളുയ നനിങ്ങളുപകയസ്ഥാഗനിച്ചതയ്. എത്ര
യു.എ.പനി.എ.  കകേസുകേള് നനിങ്ങസളടുത്തു.  ഈ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേസ്ഥാലത്തെയ് യഥസ്ഥാരത്ഥ
സസ്ഥാമൂഹജ്യവനിരുദ്ധന്മസ്ഥാസര  കേണ്ടുപനിടനിച്ചയ്  തുറുങനിലടച്ചയ്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള
നടപടനികേളസ്ഥാണയ് സഡ്വലീകേരനിച്ചതയ്. 6,471 ഗുണകേള് അറസയ് സചയ്യസപ്പെട. അങ്ങസനയസ്ഥാണയ്
കകേരളത്തെനില  ഫസഡ്വര-സമസ്ഥാധസ്ഥാന  അന്തരലീക്ഷമുണസ്ഥായതയ്.  ബനിഷപ്പെയ്  ഹഇൗസയ്
ആക്രമണമുള്സപ്പെസട  24  കകേസനില പ്രതനിയസ്ഥായ കകേസ്ഥാണ്ഗസയ് കനതസ്ഥാവയ് സനയ്യസ്ഥാറനിന്കേരയനിസല
കവണുകഗസ്ഥാപസ്ഥാലനിസന്റെ മകേന് ശേസ്ഥാന്തനിഭൂഷണ് അകേത്തെസ്ഥായതയ്  ഈ സരക്കസ്ഥാര അധനികേസ്ഥാരത്തെനില
വന്നകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ്.  നനിങ്ങള് പല ക്രനിമനിനലകേസളയുയ രക്ഷസപ്പെടുത്തെസ്ഥാന് ശമനിച.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട
സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  ശേനിക്ഷനിച്ചനിടയ്  ജയനിലനില  കപസ്ഥാകേസ്ഥാസത  നനിയമവജ്യവസസയ  സവല്ലുവനിളനിച്ചയ്,
കേബളനിപ്പെനിച്ചയ് നടന്ന കഡവനിഡയ് ലസ്ഥാലനിസയ ഒരു ലക്ഷയ രൂപ പനിഴയടച്ചനിടയ് കുറവനിമുക
നസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള കേടലസ്ഥാസനില ഒപ്പുവച്ചയസ്ഥാളസ്ഥാണയ് നനിങ്ങളുസട മുഖജ്യമനനി എന്ന കേസ്ഥാരജ്യകമസ്ഥാരക്കണയ.
കഡവനിഡയ് ലസ്ഥാലനിസയ നനിങ്ങള്ക്കയ് നല്ല പരനിചയമുണകല്ലസ്ഥാ,  നനിങ്ങളസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ ഒളനിപ്പെനിച്ചനിരുന്നതയ്.
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ഈ  സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില  വന്നകപ്പെസ്ഥാള്  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  ശേനിക്ഷനിച്ച,
നനിങ്ങള് ഒരുലക്ഷയ രൂപ സയഭസ്ഥാവന വസ്ഥാങ്ങനി വനിടസ്ഥാന് ഉത്തെരവനില ഒപ്പുവച്ച  കഡവനിഡയ്
ലസ്ഥാലനിസയ കേസ്ഥാണണസമങനില പൂജപ്പുര സസന്ട്രല ജയനിലനില കപസ്ഥായസ്ഥാല മതനി.  അതസ്ഥാണയ് ഈ
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ ചങ്കൂറയ. അതസ്ഥാണയ് ഞങ്ങള് നടത്തുന്ന നനിയമ സമസ്ഥാധസ്ഥാനപസ്ഥാലനയ.

നനിങ്ങളുസട കേസ്ഥാലത്തെയ് തടനിപ്പുനടത്തെനി ആയനിരക്കണക്കനിനയ് കുടുയബങ്ങസള കേണ്ണലീരനിലസ്ഥാഴനിയ
ഉതുപ്പെയ്  വരഗ്ഗലീസനിസന  ഓരമ്മയുകണസ്ഥാ?  ഉതുപ്പെനിസന  അകേത്തെസ്ഥാക്കനിയതയ്  ഈ  സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്.
ഇത്തെരയ എത്രസയത്ര അനുഭവങ്ങള് നമ്മുസട മുമനിലണയ്.  സയസസ്ഥാനത്തെയ് ഓണ്ഫലന്
തടനിപ്പെയ്  നടത്തെനിയ  പ്രതനികേസള  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസയ്  ഡലഹനിയനില  കപസ്ഥായനി  പനിടനിച.
കകേസ്ഥാവളസത്തെ മരനിയദസ്ഥാസയ് വധയ സയബനനിച്ചയ് കകേസ്ഥാവളയ എയ.എല.എ-ക്കയ് അറനിയസ്ഥാവന്നതകല്ല.
ആ വധത്തെനിനയ് ഒരു തുമ്പുയ ഉണസ്ഥായനിരുന്നനില്ല. പ്രതനികേള് തമനിഴയ് നസ്ഥാടനികലയ്ക്കയ് രക്ഷസപ്പെട.
ഒരസ്ഥാഴ്ചക്കുള്ളനില തമനിഴയ് നസ്ഥാടനില കപസ്ഥായനി പ്രതനികേസള പനിടനിച. പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ് ആലത്തൂരനിസല
പ്രലീതനിസയ  സപസ്ഥാള്ളസ്ഥാച്ചനിയനില  സകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായനി  സകേസ്ഥാന  കുഴനിച്ചനിടയ്,  അവനിസട  നനിന്നയ്
സഡ്വരണ്ണസ്ഥാഭരണങ്ങള് അപഹരനിച. രണസ്ഥാഴ്ചകയ കവണനി വനള, പ്രതനികേസള അവനിസട
കപസ്ഥായനി  പനിടനിച.  തൃശ്ശൂര  ഈസ്റ്റേയ്  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  പരനിധനിയനിലള്ള  കലസ്ഥാലനിതസയ
തമനിഴയ് നസ്ഥാടനിസല രസ്ഥാമപുരത്തെയ് സകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായനി സകേസ്ഥാന. ഉടന് കകേരളത്തെനിസല കപസ്ഥാലലീസയ്
അവനിസടകപ്പെസ്ഥായനി  പ്രതനിസയ  പനിടനിച.  കകേസ്ഥാടയത്തെയ്  അശേഡ്വതനി  എന്ന  ഗരഭനിണനി  സകേസ്ഥാല്ലസപ്പെട.
അഞസ്ഥായ ദനിവസയ തസന്ന  കപസ്ഥാലലീസയ് പ്രതനിസയ പനിടനിച. സകേസ്ഥാച്ചനിയനില മധജ്യവയസസന
സകേസ്ഥാന്നയ്  കേനിണറനിലത്തെള്ളനി.  സതസ്ഥാഴനിലടമയസ്ഥായനിരുന  പ്രതനി.  സതസ്ഥാഴനിലടമസയ
മണനിക്കൂറുകേള്ക്കുളളനില പനിടനിച. സതസ്ഥാഴനിലടമയുസട രൂപയ കേണകപ്പെസ്ഥാള് കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ
മുടയ് വനിറച്ചനില്ല.  ആ സഡ്വസ്ഥാതനജ്യവയ ആതവനിശേഡ്വസ്ഥാസവയ ഈ സരക്കസ്ഥാര കപസ്ഥാലലീസനിനയ്
സകേസ്ഥാടുത്തു.

നന്തന്കകേസ്ഥാടയ് മസ്ഥാതസ്ഥാപനിതസ്ഥാക്കസളയടക്കയ നസ്ഥാലകപസര സകേസ്ഥാന്ന പ്രതനി ഒളനിവനില
കപസ്ഥായനി.  പ്രതനിസയ  മൂന്നസ്ഥായ  ദനിവസയ  പനിടനിച.  ഇതയ്  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  ട്രസ്ഥാക്കയ്
റനികക്കസ്ഥാരഡകല്ല?  കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ്  റനിയസ്ഥാസയ്  മഇൗലവനി.  വലനിയ  വരഗ്ഗലീയ  കേലസ്ഥാപത്തെനികലയ്ക്കയ്
കപസ്ഥാകുമസ്ഥായനിരുന്ന വനിഷയയ മണനിക്കൂറുകേള്ക്കുളളനില പ്രതനിസയ പനിടനിച്ചതുസകേസ്ഥാണയ് ആ
നസ്ഥാടനിസന്റെ സമസ്ഥാധസ്ഥാനനനില സയരക്ഷനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിഞ.  എറണസ്ഥാകുളത്തെയ് നടനി ആക്രമനിക്കസപ്പെട.
ആറസ്ഥായ നസ്ഥാള് പനിടനിച. ഒരസ്ഥാഴ്ചയ്ക്കകേയ മുഴവന് പ്രതനികേളുയ അകേത്തെസ്ഥായനി. ഇത്തെരത്തെനിലള്ള
അനുഭവങ്ങളുസട  പശസ്ഥാത്തെലത്തെനില  സലീകേള്ക്കയ്  ഫസഡ്വരമസ്ഥായനി  ഇറങ്ങനി  നടക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയുസന്നസ്ഥാരന്തരലീക്ഷയ ഇകപ്പെസ്ഥാള് കകേരളത്തെനിലണസ്ഥായനി.

സകേ.എസയ്.യു.-വനിസന്റെ മലപ്പുറയ ജനില്ലസ്ഥാ കേമ്മനിറനിയുസട ഫവസയ് പ്രസനിഡന്റെയ് ജസയ് ല
കേഴനിഞ ദനിവസയ മങടയനിലനനിന്നയ് സപരനിന്തലമണ്ണയനികലയ്ക്കയ് ഇരുചക്ര വസ്ഥാഹനത്തെനില
കപസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാള് അവരുസട കനസരയുയ ആക്രമണമുണസ്ഥായനി.  അവര ആതരക്ഷസ്ഥാരത്ഥയ
അടുത്തെ കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനനില കേയറനിസച്ചന്നകപ്പെസ്ഥാള് അവരക്കുണസ്ഥായ അനുഭവയ കസസ്ഥാഷജ്യല
മലീഡനിയയനില  കപസ്ഥാസ്റ്റേയ്  സചയനിടണയ്.  വലീഡനികയസ്ഥാ  കനിപ്പെസ്ഥാണയ്.  അവസരന്തസ്ഥാണയ്  പറയുന്നതയ്.
“കകേരള കപസ്ഥാലലീസനിസനക്കുറനിച്ചയ് എനനിക്കയ് വലനിയ ആഹസ്ഥാദവയ അഭനിമസ്ഥാനവയ കതസ്ഥാനന,  ഒരു
മണനിക്കൂര  തനികേയുന്നതനിനയ് മുമയ്  മുഴവന് പ്രതനികേസളയുയ പനിടനിച,  എസന്ന വനിളനിച്ചയ്
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പറഞ,  കമസ്ഥാകള  കസ്റ്റേഷനനികലയ്ക്കയ്  വരൂ,  പ്രതനികേസള തനിരനിച്ചറനിയൂ.  എനനിക്കയ്  വലനിയ
അഭനിമസ്ഥാനയ  കതസ്ഥാനന  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസനിസനക്കുറനിച്ചയ്”സകേ.എസയ്.യു.  കനതസ്ഥാവനിനയ്
ഇതയ്  പറയസ്ഥാന്  ആ  കേകസരയനില  ശലീ.  പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയന്  ഇരനികക്കണനിവന  എന്നയ്
നനിങ്ങകളസ്ഥാരക്കണസമന്നയ് മസ്ഥാത്രകമ എനനിക്കയ്  പറയസ്ഥാനുള.

ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ മുന് ആഭജ്യന്തരവകുപ്പുമനനി ഇവനിസടയുണയ്. ഞസ്ഥാന് ഉകദ്ദേശേനിച്ചതയ്
പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവനിസനയല്ല,  അതനിനുമുന്പുള്ള ആഭജ്യന്തരമനനിസയയസ്ഥാണയ്.  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ
നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലത്തെനിലണസ്ഥായ പ്രമസ്ഥാദമസ്ഥായ കകേസ്സുകേളനില എസന്തങനിലയ നടപടനി  അന്നയ്
സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥാന്  അകദ്ദേഹത്തെനിനയ്  കേഴനികഞസ്ഥാ?   കഗസ്ഥാപനിനസ്ഥാഥക്കുറുപ്പെയ്  സകേസ്ഥാല്ലസപ്പെട.
5 ദനിവസയസകേസ്ഥാകണസ്ഥാ, ഒരസ്ഥാഴ്ചസകേസ്ഥാകണസ്ഥാ, ഒരു സകേസ്ഥാല്ലയസകേസ്ഥാകണസ്ഥാ പ്രതനികേസള പനിടനികച്ചസ്ഥാ;
തനിരുനക്കര ഫമതസ്ഥാനത്തെനിനു സമലീപയ  പൂക്കട നടത്തെനിയ ശലീരസ്ഥാമന്,  സകേസ്ഥാല്ലസപ്പെട,
പ്രതനികേസള പനിടനികച്ചസ്ഥാ; ചനിങ്ങവനസത്തെ അനലീഷയ് സകേസ്ഥാല്ലസപ്പെടനിടയ് പ്രതനികേസള പനിടനികച്ചസ്ഥാ;
ഇസതസ്ഥാസക്ക  അങ്ങയുസട  മണ്ഡലത്തെനിലകല്ല  നടന്നതയ്?  അസതസ്ഥാസക്ക  കപസ്ഥാകേസട.  അന്നസത്തെ
മുഖജ്യമനനിയുസട  വലീടനിനുകനസര  കേസല്ലറനിഞ  പ്രതനിസയ  പനിടനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനികച്ചസ്ഥാ?  ആരസ്ഥാണയ്
പ്രതനിസയന്നയ് അകങ്ങയ്ക്കറനിയസ്ഥാമകല്ലസ്ഥാ?  എന്തുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് പനിടനിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാസത കപസ്ഥായതയ്;
ആ അന്തരലീക്ഷയ ഇകപ്പെസ്ഥാള് മസ്ഥാറനിയനിടസണന്നസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാനനിവനിസട സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.

ഇന്നയ് അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിചസകേസ്ഥാണയ് ഡനി.ജനി.പനി. നനിയമനവമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെട  കകേസനിസനക്കുറനിചയ  കകേസ്ഥാടതനിസയക്കുറനിചസമസ്ഥാസക്ക പറഞ,  എത്ര കകേസ്ഥാടതനി
വനിധനികേള്  നമ്മുസട  മുന്പനിലണയ്;  എത്ര  പരസ്ഥാമരശേയ  നമ്മുസട  മുന്പനിലണയ്;  ഈ
കകേസ്ഥാടതനി  വനിധനിയനില  കകേരള  സരക്കസ്ഥാരനിസന  ആകക്ഷപനിക്കുകേകയസ്ഥാ,  പ്രതനിക്കൂടനില
നനിരത്തുകേകയസ്ഥാ  സചയ്യുന്ന  എസന്തങനിലസമസ്ഥാരു  പരസ്ഥാമരശേമുകണസ്ഥാ;  ഞസ്ഥാന്  പഴസയസ്ഥാരു
കകേസ്ഥാടതനി  വനിധനിസയക്കുറനിച്ചയ്  ഓരമ്മസപ്പെടുത്തെസ്ഥായ,  കഗസ്ഥാമതനി  Vs കസ്റ്റേറയ്  ഓഫയ്  കകേരള.
സരക്കസ്ഥാര ഉത്തെരവയ് റദ്ദേസ്ഥാക്കനിസക്കസ്ഥാണയ് അന്നയ് ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട കകേസ്ഥാടതനി പറഞ കേമന്റെയ്
എന്തസ്ഥാസണന്നയ് ഓരമ്മയുകണസ്ഥാ? അതനിസല  ഒരു ഭസ്ഥാഗയ ഇങ്ങസനയസ്ഥാണയ്,  I set aside
the  Government  Order  as  illegal,  arbitrary  and  unconstitutional,  ആ
വനിധനിനജ്യസ്ഥായത്തെനില  പരസ്ഥാമരശേനിക്കുന്ന  മറ്റുചനില  വസ്ഥാക്കുകേള്  ഇതസ്ഥാണയ്,  extraneous
consideration,  undue influence,  not bonafide,  dis-respectable to law.  ഒരു
വനിധനിനജ്യസ്ഥായത്തെനിലസ്ഥാണയ്  ഇത്രയുയകൂടനി  സപസ്ഥാതനിഞസകേടനി  നനിങ്ങള്ക്കയ്  തന്നതയ്.   ഇതസ്ഥാണയ്
നമ്മുസട മുന്നനിലള്ള അനുഭവയ.  ഒരു കകേസനിസന്റെ വനിചസ്ഥാരണകവളയനില കേഴനിഞ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ
മുഖജ്യമനനിസയ ചൂണനി കകേരള ഫഹകക്കസ്ഥാടതനി കചസ്ഥാദനിച,  മുഖജ്യമനനിയുസട  ഓഫലീസയ്
കുറവസ്ഥാളനികേളുസട തസ്ഥാവളമസ്ഥായനി മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുനകവസ്ഥാ? കകേരള ചരനിത്രത്തെനില ആദജ്യസത്തെ
അനുഭവമസ്ഥായനിരുന്നനികല്ല  ഇതയ്;  ഇസതല്ലസ്ഥായ  നമ്മുസട  മുന്പനിലണയ്.  രസ്ഥാവനിസല  റൂള്  50-യുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെടയ്  സയസസ്ഥാരനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ  പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവയ്  പറഞതയ്,
കകേരളത്തെനില  ഡനി.ജനി.പനി.  ഇല്ലസ്ഥാത്തെതനിസനക്കുറനിച്ചയ്  ഓരക്കുകമസ്ഥാള്  എനനിക്കയ്  ലജ
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കതസ്ഥാനന  എന്നസ്ഥാണയ്.  എനനിക്കയ്  ബഹുമസ്ഥാനമുള്ള  ആളസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹയ.  ഞസ്ഥാന്
അകദ്ദേഹകത്തെസ്ഥാടയ്  വളസര  വനിനയകത്തെസ്ഥാടുകൂടനി  പറയുന,  അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില  അങ്ങയ്
ലജനികക്കണതുകണസ്ഥാ?  ഒരസ്ഥാഴ്ചയകല്ല ആയനിടള,  നമുക്കയ് ഡനി.ജനി.പനി.-സയ നനിയമനിക്കസ്ഥായ.  ഇനനി
അകങ്ങയ്ക്കയ്  ലജനിക്കണസമനസണങനില,  കവണസമങനില  സകേ.പനി.സനി.സനി.-ക്കയ്  ഒരു
സനിരയ  പ്രസനിഡന്റെനിസന  നനിയമനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാത്തെതനിനയ്  ലജനിക്കുകേ  എന്നല്ലസ്ഥാസത
ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില ലജനികക്കണതനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് കതസ്ഥാനന്നതയ്.

കകേസ്സുകേളുസട എണ്ണസത്തെക്കുറനിച്ചയ് ഇവനിസട ആകരസ്ഥാ പറയുകേയുണസ്ഥായനി.  മലയസ്ഥാള
മകനസ്ഥാരമ  ഒരു  കേളവയ്  എഴതനിക്കഴനിഞസ്ഥാല  ആ  കേളവയ്  നനിങ്ങള്ക്കയ്  തലയനികലറനി
നടക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.  പകക്ഷ  കകേരളത്തെനിസല  ജനങ്ങസളല്ലസ്ഥായ  ആ  നനിലവസ്ഥാരത്തെനിലസ്ഥാസണന്നയ്
നനിങ്ങള്  ധരനിക്കരുതയ്.   കേഴനിഞ  8  മസ്ഥാസസത്തെ  രജനിസ്റ്റേര  സചയ്യസപ്പെട  കകേസ്സുകേള്,
അതനിനുമുന്പയ് നനിങ്ങള് ഭരനിച്ചനിരുന്ന 8 മസ്ഥാസവമസ്ഥായനി തസ്ഥാരതമജ്യയ സചയ്യുകമസ്ഥാള് 29740
കകേസ്സുകേള് കുറവസ്ഥാണയ്.   സതറസ്ഥായ ഒരു വസ്ഥാരത്തെ പ്രചരനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന് കുറച്ചയ്  കേടലസ്ഥാസുയ
യു.ഡനി.എഫയ്.-സന്റെ  അനഇൗകദജ്യസ്ഥാഗനികേ  മുഖപത്രമസ്ഥായനി  പ്രസനിദ്ധലീകേരനിക്കുന്ന  മലയസ്ഥാള
മകനസ്ഥാരമയുയ ചനില ചസ്ഥാനലകേളുമുസണന്നയ് കേരുതനി ഞങ്ങസള ഭസ്മലീകേരനിക്കസ്ഥാസമന്നയ് ആരുയ
കേരുകതണ.  മസ്ഥാധജ്യമങ്ങള് പസ്ഥാലൂടനി  വളരത്തെനിയവരല്ല ഞങ്ങള്,  അവരുസട  തസ്ഥാരസ്ഥാടയ്
പസ്ഥാടകകേടയ് ഉറങ്ങനിയവരുമല്ല ഞങ്ങള്. ഞങ്ങള് ഈ എതനിരപ്പുകേസളസയല്ലസ്ഥായ കനരനിടയ്,
സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി  കപസ്ഥാരസ്ഥാടനിയവരസ്ഥാണയ്.  നനിങ്ങള്ക്കയ്  ഈ
പ്രചരണത്തെനിസന്റെ എല്ലസ്ഥാ കുത്തെകേ സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുമുസണനയ  അതുസകേസ്ഥാണയ്  വലീക്ഷണത്തെനിനയ്
ക്ഷലീണമുസണങനിലയ  കകേസ്ഥാണ്ഗസനിനയ്  ക്ഷലീണമുണസ്ഥാകേനിസല്ലനയ  കേരുതനിസയങനില  ആ
ധസ്ഥാരണ  സതറസ്ഥാസണന്നയ്  കകേരളത്തെനിസല  ജനങ്ങള്  വനിധനിസയഴതനിയതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്
ഞങ്ങള്  ഇവനിസടയുയ  നനിങ്ങളവനിസടയുയ  ഇരനിക്കുന്നസതസന്നങനിലയ  ഓരക്കണസമന്നയ്
മസ്ഥാത്രകമ എനനിക്കയ് സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള.

ഇവനിസട  സലീതഡ്വസത്തെക്കുറനിച്ചയ്  പറഞ,  ഞസ്ഥാനതനിസന്റെ  വനിശേദസ്ഥായശേങ്ങളനികലയ്ക്കയ്
കപസ്ഥാകുന്നനില്ല. രണയ് എയ.എല.എ. -മസ്ഥാരുസട കപരനില - ഒരു സതക്കുള്ള എയ.എല.എ.-യുസടയുയ
ഒരു  വടക്കുള്ള  എയ.എല.എ.-യുസടയുയ  കപരനില,  ബലസ്ഥാലസയഗയ  സചയ്തു  ഈ  കേശലന്മസ്ഥാര
എനപറഞയ് കകേരള കപസ്ഥാലലീസനിനയ് പരസ്ഥാതനിസകേസ്ഥാടുത്തെ രണയ് സലീകേളുണസ്ഥായനിരുന്നനികല്ല;
എന്തയ്  നടപടനി  നനിങ്ങള്  സഡ്വലീകേരനിച?  നനിങ്ങളുസട  ഭരണകേസ്ഥാലത്തെയ്  ഒരു  വനനിതസ്ഥാ
വജ്യവസസ്ഥായ  സയരയഭകേ  അധനികേസ്ഥാര  കകേന്ദ്രത്തെനികലയ്ക്കയ്  വന്നകപ്പെസ്ഥാള്,  മുഖജ്യമനനിയുസട
അടക്കയ ഓഫലീസനില നനിനയ എന്തസ്ഥായനിരുന അനുഭവയ; ആ സയരയഭകേസയ ഉറങ്ങസ്ഥാന്
സമ്മതനിച്ചനിടകണസ്ഥാ  നനിങ്ങള്;  കൂടുതസലസ്ഥാനയ  എസന്നസക്കസ്ഥാണയ്  പറയനിപ്പെനികക്കണ.
ഇകപ്പെസ്ഥാള് കഗസ്ഥാമതനിയുസട സമരയ ഏസറടുക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇങ്ങസനസയസ്ഥാരു ഗതനികകേടയ്  ...
(ബഹളയ).....  കഗസ്ഥാമതനിയുസട  സമരയ  തലയനില  വയ്കക്കണ  ഗതനികകേടയ്  വന്നകല്ലസ്ഥാ
നനിങ്ങള്ക്കയ്.  സപസ്ഥാമനിഫള  ഒരുഫമ  സമരയ  എന്നസ്ഥാണയ്  പറഞതയ്,  സപസ്ഥാമനിഫള
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ഒരുഫമ സമരയ  നടന്നതയ് നമ്മള് കേണതകല്ല;  ആയനിരക്കണക്കനിനയ് സലീകേള് ഒഴകേനി
വന്ന സമരയ. ഒരു കകേസ്ഥാണ്ഗസ്സുകേസ്ഥാരന് തനിരുവനന്തപുരത്തെയ് സമരയ നടത്തെനിയനിടയ് ഇതയ്
കകേസ്ഥാണ്ഗസനിസന്റെ  സമരമസ്ഥാസണന്നയ്  പറഞസ്ഥാല,  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ  സകേ.പനി.സനി.സനി.
പ്രസനിഡന്റെയ്  ഇതയ്  കകേസ്ഥാണ്ഗസനികന്റെതസല്ലന  വനിശേദലീകേരനിച്ചസ്ഥാല  നമ്മളസ്ഥാസരങനിലയ
കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  സമരമസ്ഥാസണന്നയ്  പനിസന്ന  പറയുകമസ്ഥാ?  സപസ്ഥാമനിഫള  ഒരുസമയുസട  പ്രസനിഡന്റെയ്
ഇതവരുസട  സമരമസല്ലന്നസ്ഥാണയ്  പറയുന്നതയ്.  ആരുയ  ഏസറടുക്കസ്ഥാനനില്ലസ്ഥാസത  അനസ്ഥാഥമസ്ഥാസയസ്ഥാരു
സമരസത്തെ  തലയനിലവച്ചയ്  അതനിസന്റെ  അപമസ്ഥാനയകൂടനി  ഏറ്റുവസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന്  വനിധനിക്കസപ്പെട
കകേസ്ഥാണ്ഗസനിസനയുയ  യു.ഡനി.എഫയ്.-സനയുയ  അകങ്ങയറയ  ദയനലീയതകയസ്ഥാസടയസ്ഥാണയ്
കകേരളയ കേസ്ഥാണുന്നതയ്. ആയനിരയ കേസ്ഥാതയ നലീണ്ടുനനിലക്കുന്ന യസ്ഥാത്ര ആരയഭനിക്കുന്നതയ് ഒരു
ചുവടുവയനില  നനിന്നസ്ഥാസണന്നയ്  പറയസ്ഥാറുണയ്.  ഞങ്ങളനിവനിസട  ആ ചുവടയ്  വചകേഴനിഞനി
രനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഞങ്ങള്  ധലീരമസ്ഥായനി  മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാകുയ.  ഇതയ്  അഞ  സകേസ്ഥാല്ലസത്തെ
യസ്ഥാത്രയല്ല; അഞയ് പതനിറസ്ഥാണനിനുമപ്പുറയ നലീണ്ടുനനിലക്കുന്ന യസ്ഥാത്രയ്ക്കസ്ഥാണയ് കകേരളത്തെനില
ഇടതുപക്ഷയ കനതൃതഡ്വയ നലകുന്നസതന്നയ് പറഞസകേസ്ഥാണയ്  ഈ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥസനസയ
ഒരനിക്കലക്കൂടനി പനിന്തുണചസകേസ്ഥാണയ് എസന്റെ വസ്ഥാക്കുകേള് അവസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുന.

കഡസ്ഥാ  .   എയ  .  സകേ  .   മുനലീര:  സര,  ഈ ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള ഞസ്ഥാന് എതനിരക്കുന.
ഈ  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള  അനുകൂലനിക്കസ്ഥാനുള്ള  കേസ്ഥാരണയ  എത്ര  കനസ്ഥാക്കനിയനിടയ  കേസ്ഥാണുന്നനില്ല.
കേസ്ഥാരണയ,  എല്ലസ്ഥാ പത്രങ്ങളനിലയ മസ്ഥാരകനിസ്റ്റേയ്-കേമക്യൂണനിസ്റ്റേയ് പസ്ഥാരടനിയുസട കനതൃതഡ്വയ തസന്ന
കപസ്ഥാലലീസനിസന  നനിലയ്ക്കയ്  നനിരത്തെണസമന്നയ്  പറയുന്ന വസ്ഥാരത്തെകേളസ്ഥാണയ്.   സയസസ്ഥാന
കപസ്ഥാലലീസനിസന നനിലയ്ക്കയ് നനിരത്തെണയ  -  ശലീ.  കകേസ്ഥാടനികയരനി ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന്,  മുഖജ്യമനനി
നടപടനിസയടുക്കണയ-കഡസ്ഥാ.  സസബസ്ഥാസ്റ്റേജ്യന്  കപസ്ഥാള്.  അങ്ങസന  കപസ്ഥാലലീസനിസനതനിസരയുള്ള
വസ്ഥാരത്തെകേള്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  നനിരന്തരയ  വസ്ഥായനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്നതയ്  കദശേസ്ഥാഭനിമസ്ഥാനനി  പത്രത്തെനിലയ
ജനയുഗത്തെനിലമസ്ഥാണയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ്  ഈ വകുപ്പെയ്  ഫകേകേസ്ഥാരജ്യയ  സചയ്യുന്നതനില എവനിസടയസ്ഥാണയ്
മുഖജ്യമനനിക്കയ് പനിശേകേയ് പറനിയസതന്നയ്  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥായനി പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണയ.

ഇന്നയ് നമ്മള് ചരച്ച സചയ്യുന്ന  മുഴവന് വനിഷയങ്ങള്ക്കുയ സമസ്ഥാന്തരമസ്ഥായനിടള്ള
ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് പല സലങ്ങളനിലയ ഉണസ്ഥായനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന. അതനിസലസ്ഥാന്നയ്
ഉത്തെരപ്രകദശേനിലസ്ഥാണയ്.  ഉത്തെരപ്രകദശേനില ശലീ.  കയസ്ഥാഗനി ആദനിതജ്യനസ്ഥാഥയ്  വന്ന ഉടന്
ജസ്ഥാകവദയ്  അഹമ്മദയ്  എന്ന  ഡനി.ജനി.പനി.-സയ  മസ്ഥാറനി  സുഖ്സന്  സനിയഗനിസന  നനിയമനിച്ചതനിസന്റെ
കപരനില അവനിസടയുയ  വലനിയ കകേസ്ഥാലസ്ഥാഹലങ്ങള് നടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതനിസന നനിയമപരമസ്ഥായനി
കനരനിടുന്ന വനിഷയയ വസര ഉണസ്ഥായനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന.  എന്നസ്ഥാല ചനില സലങ്ങസള
മസ്ഥാതൃകേയസ്ഥാക്കസ്ഥായ.  അങ്ങയ്  പഞസ്ഥാബനിസന മസ്ഥാതൃകേയസ്ഥാക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്  പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്.
അവനിസട  മുഖജ്യമന്തനിയസ്ഥായനി  ശലീ.  അമരലീന്ദര  സനിയഗയ്  വന്നയുടന്  സുകരഷയ്  അകറസ്ഥാറ
എന്ന  ഡനി.ജനി.പനി.,  കേഴനിഞ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  ആളസ്ഥായതനിനസ്ഥാല  പുതനിയ  മുഖജ്യമനനി
അകദ്ദേഹസത്തെ   ആദജ്യയ  തസന്ന  ഫകേകേസ്ഥാരജ്യയ  സചയ്യുസമന്നയ്  കേരുതനി  കകേന്ദ്രത്തെനികലയ്ക്കയ്
സഡപക്യൂകടഷനയ്  എഴതനിസക്കസ്ഥാടുത്തു.  അന്നയ് മഇൗരമന്ദനിയനില കകേസ്ഥാണ്ഗസയ് പ്രചസ്ഥാരണയ
നടത്തുന്ന സമയത്തെയ് റസ്ഥാലനിയനില കേസ്ഥാരകബസ്ഥായബയ്  വച്ച വനിഷയമടക്കയ പ്രശമസ്ഥാകുസമന്നയ്
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കേരുതനിയസ്ഥാണയ്  ഡനി.ജനി.പനി.  സലയവനിടസ്ഥാന്  തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചതയ്.  എന്നസ്ഥാല  പഞസ്ഥാബയ്
മുഖജ്യമനനി ശലീ. അമരലീന്ദര സനിയഗയ് പറഞതയ്,  ഞങ്ങള് അങ്ങസന രസ്ഥാഷലീയപരമസ്ഥായനി
എസന്തങനിലയ  ഫവരസ്ഥാഗജ്യയ  വച  പുലരത്തുന്നവരല്ല,  അതുസകേസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങളനിവനിസട
ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനി  തുടരണസമന്നസ്ഥാണയ്.  അങ്ങസന  പറയസ്ഥാനുള്ള  അന്തസയ്  കകേസ്ഥാണ്ഗസനിസന്റെ
മുഖജ്യമനനി  അവനിസട  കേസ്ഥാണനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  അകങ്ങയ്ക്കയ്  രസ്ഥാഷലീയപരമസ്ഥായനി  പല
കേസ്ഥാരണങ്ങളുയ സമ്മരദ്ദേങ്ങളുയ ഉണസ്ഥാകയക്കസ്ഥായ,  പസക്ഷ  ആഭജ്യന്തരവകുപ്പുമനനി എന്ന
നനിലയ്ക്കയ്  അങ്ങയ്  ആ പദവനിയുസട  അന്തസയ്  കേസ്ഥാത്തുസൂക്ഷനിക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്
പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്.  അതയ് ഏതുഭസ്ഥാഗത്തു നനിനള്ള സമ്മരദ്ദേത്തെനിസന്റെ കപരനിലസ്ഥാസണങനിലയ
മൂനദനിവസയ  സകേസ്ഥാണയ്  ഒരു  ഡനി.ജനി.പനി.-സയ  മസ്ഥാറ്റുന്നതനിനുള്ള  തലീരുമസ്ഥാനയ  അസങ്ങടുക്കസ്ഥാന്
പസ്ഥാടനില്ലസ്ഥായനിരുന.  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിയനില  ഈ  പ്രശസമത്തെനിയകപ്പെസ്ഥാള്,  ഫയലനില   കൃത്രനിമയ
നടനസവന്ന സഞടനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേഥയസ്ഥാണയ്   പറയുന്നതയ്.  ആ  ഫയലനില  പുറനിങ്ങല
കകേസ്സുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെടയ് അന്നസത്തെ ഡനി.ജനി.പനി.  കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാര  9  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്
അക്കമനിടയ് എഴതനിയനിരുന.  അതനില മുഖജ്യമനനി  ഒപ്പുവയകേയുയ സചയനിരുന.  പകക്ഷ
ഇകപ്പെസ്ഥാള് ആ ഫയല വനിവരസ്ഥാവകേസ്ഥാശേ കേമ്മലീഷന് വഴനി പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള് ആ രണ്ടു
കപജുയ കേസ്ഥാണസ്ഥാനനില്ല.  പകേരയ ഒറ ദനിവസയസകേസ്ഥാണയ് അന്നസത്തെ കഹസ്ഥായ സസക്രടറനിയുയ
അഡലീഷണല  ചലീഫയ്  സസക്രടറനിയുയ  എഴതനിയ  പുതനിയ 14 കപജയ്  എഴതനികച്ചരസത്തെനള്ള
സഞടനിക്കുന്ന കേഥയസ്ഥാണയ്  പറയുന്നതയ്.  ആ കരഖകേള് കേനിടസ്ഥാത്തെതുസകേസ്ഥാണയ് ഞങ്ങള്
പത്രങ്ങളനില വസ്ഥായനിച്ച കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്വച പറയുകേയസ്ഥാണയ്,  ഒരു ഫയലനില കൃത്രനിമയ കേസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാന്
ഒരനിക്കലയ  ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസസയ അനുവദനിക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനില്ലസ്ഥായനിരുന.  ചലീഫയ്  സസക്രടറനി
കപസ്ഥാലയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാസത ആ ഫയല  അങ്ങയുസട അടുത്തെയ്  വരുകമസ്ഥാള്,  എന്തുസകേസ്ഥാണയ്
ഇതയ്  ചലീഫയ്  സസക്രടറനിസയ  കേസ്ഥാണനിച്ചനിസല്ലന്നയ്  കചസ്ഥാദനിക്കസ്ഥാനുള്ള  ഫധരജ്യയ  അങ്ങയ്
കേസ്ഥാണനികക്കണതസ്ഥായനിരുന.  ഇതനിനരത്ഥയ എവനിസടകയസ്ഥാ എസന്തസ്ഥാസക്കകയസ്ഥാ നമ്മസളസ്ഥാ
നമറനിയസ്ഥാസത  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  നടക്കുനസണനള്ളതസ്ഥാണയ്.  അത്തെരയ  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  ഒരനിക്കലയ
കകേരളത്തെനില സയഭവനിക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടനില്ല.  നനിങ്ങള് ആ ഫയല കനസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല ഈ  14
കപജയ്  എഴതനിയതുയ  ചലീഫയ്  സസക്രടറനി  കേസ്ഥാണസ്ഥാസത  മുഖജ്യമനനി  ഒപ്പെനിടതുയ  ഒരു
ദനിവസമസ്ഥാസണന്നയ് കേസ്ഥാണസ്ഥായ.  ഇതനിസനക്കുറനിച്ചയ് സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി പറഞനിടള്ളതയ്,  in
some places some fluids have been used എന്നസ്ഥാണയ്.

അതനിലള്ള  ഓരഡര  നമരുകേള്,  കപജയ്  നമരുകേള്  എന്നനിവസയസ്ഥാസക്ക
വജ്യതജ്യസമസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണയ്  പറയുന്നതയ്.  അകപ്പെസ്ഥാള്  എസന്തസ്ഥാസക്കകയസ്ഥാ  അതനിനകേത്തുസണന്ന
സയശേയയ സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിക്കുണസ്ഥായതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  ഇങ്ങസനസയസ്ഥാരു വനിധനി  വന്നതയ്.
അങ്ങസന സയഭവനിക്കസ്ഥാന് എന്തസ്ഥായനിരുന കേസ്ഥാരണയ എന്നകനഡ്വഷനിക്കസ്ഥാന് മുഖജ്യമനനി
എന്ന  നനിലയ്ക്കയ്  അകങ്ങയ്ക്കയ്  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വമുണയ്.  അതയ്  അങ്ങയുസട  കേലീഴനിലള്ള
ഉകദജ്യസ്ഥാഗസയസ്ഥാണയ്  സചയസതങനില,  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര  രസ്ഥാഷലീയ  ആയുധങ്ങളസ്ഥായനി
മസ്ഥാറരുസതന്നസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്  പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്.  ഇതുകപസ്ഥാസല  കേരുതനിക്കൂടനിയുള്ള
അനുസരണകക്കടനിനയ്, ഒരു എന്ജനിനലീയസറ ചലീഫയ് എന്ജലീനനിയറസ്ഥാക്കണസമന്ന കകേസ്ഥാടതനി വനിധനി
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാത്തെതനിസന്റെ  കപരനില  വസ്ഥാസുകദവന്  എന്ന  കേരണ്ണസ്ഥാടകേത്തെനിസല  ഒരു
ഐ.എ.എസയ്. ഉകദജ്യസ്ഥാഗസനയ് ഒരു മസ്ഥാസയ തടവറയനില കേനിടകക്കണനി വന്നനിടസണന്ന
കേസ്ഥാരജ്യയ  ഇത്തെരയ  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര  ഓരക്കുന്നതയ്  നന്നസ്ഥായനിരനിക്കുയ.  ആസരങനിലയ
പറയുന്നതനുസരനിച്ചയ് എഴതനിസക്കസ്ഥാടുകക്കണ ചുമതലയല്ല ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരക്കുണസ്ഥാകകേണതയ്.
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ദനിവസവയ  കപസ്ഥാലലീസനിസനക്കുറനിചള്ള  വനിഷയങ്ങള്   വരുന്നതയ്  അകങ്ങയറയ
ലജസ്ഥാകേരമസ്ഥായനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.   ഈ സരക്കസ്ഥാര അധനികേസ്ഥാരത്തെനില വന്നകശേഷയ എത്ര
കകേസുകേളുണസ്ഥായനിടണയ്;  കേഴനിഞ എടമസ്ഥാസത്തെനിനുള്ളനില രസ്ഥാഷലീയ സകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേങ്ങള്  -
18,  ദളനിതയ് പലീഡനങ്ങള്  - 7200,  ക്രനിമനിനല കകേസുകേള്  - 1,75,000,  സലീകേള്ക്കയ്
കനസരയുള്ള  അതനിക്രമയ  -  3200,  ലഹരനിമരുന്നയ്  കകേസുകേള്  -  4200,  പലീഡന
കകേസുകേള്  -  1100.  ഇത്തെരയ  കകേസുകേസളസ്ഥാസക്ക  ഇവനിസട  നടക്കസ്ഥാനുള്ള  കേസ്ഥാരണയ
കകേരളയ അതനിനയ് പസ്ഥാകേസപ്പെട ഒരു സയസസ്ഥാനമസ്ഥായനി മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാസണന്നതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്.
എസന്റെ സുഹൃത്തെയ് ശലീ.  എയ.  സഡ്വരസ്ഥാജയ്,  ഡലഹനിയനില നനിന്നയ് ബണനികചസ്ഥാര ഇവനിസട
വനസവന്നയ്  പറഞ.  അതയ്  ഇന്തജ്യയനില  നനിന്നസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ  വന്നതയ്,  കകേരളയ  പറനിയ
സലമസ്ഥാസണന്നയ്  കേണതനിനസ്ഥാല  ബണനികചസ്ഥാര  വന.  പകക്ഷ  വനികദശേത്തുനനിനയ
കനസ്ഥാക്കനിയകപ്പെസ്ഥാള്  അവനിസടയുയ  കേണതയ്  കകേരളമസ്ഥാണയ്;  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  പറനിയ  സമയമസ്ഥാസണന്നയ്
മനസനിലസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാണയ് ബള്കഗറനിയയനില നനിനയ റുമസ്ഥാനനിയയനില നനിനയ എ. ടനി.  എയ.
കേവരച്ചയ്ക്കയ്  ആളുകേള്  ഇവനിസട വനതുടങ്ങനിയതയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള് കകേരളയ
അന്തരകദ്ദേശേലീയ  തലത്തെനില  അറനിയസപ്പെടുന്ന  സസ്ഥാഹചരജ്യത്തെനികലയ്സക്കത്തെനിച്ച  നനിങ്ങള്ക്കയ്
എസന്റെ  നകമസ്ഥാവസ്ഥാകേയ  എനമസ്ഥാത്രകമ  ഞസ്ഥാന്  പറയസ്ഥാന്  ആഗഹനിക്കുനള.  എന്തുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്
കകേസ്ഥാടതനിക്കയ് എല്ലസ്ഥാ കേസ്ഥാരജ്യത്തെനിലയ ഇടസപകടണനി വരുന്നതയ്? എകനികേക്യൂടലീവയ് ദുരബ്ബലമസ്ഥാ
കുകമസ്ഥാഴസ്ഥാണയ് കകേസ്ഥാടതനിക്കയ് ഇടസപകടണനി വരുന്നതയ്.

ശലീ  .    എയ  .    സഡ്വരസ്ഥാജയ്:  സര,   വനികദശേത്തുനനിന്നയ്  വന്നവസര  ഇവനിസട  പനിടനിച.
ഡലഹനിയനില  നനിന്നയ്  വന്നവസര  നനിങ്ങള്  പനിടനിച്ചനില്ല,  അതസ്ഥാണയ്  വജ്യതജ്യസ്ഥാസയ.  മഹസ്ഥാരസ്ഥാഷ
കപസ്ഥാലലീസസ്ഥാണയ് നനിങ്ങള്ക്കയ് പനിടനിചതന്നതയ്.

പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവയ്  (ശലീ  .    രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല  ):  സര,  സയയുകമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്
അന്നയ് പനിടനിച്ചതയ്.

കഡസ്ഥാ  .    എയ  .    സകേ  .    മുനലീര:  സര,  സയയുകമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ് ഇത്തെരയ കകേസുകേളനിസല
പ്രതനികേസള പനിടനിക്കസ്ഥാറുള്ളതയ്.

ശലീ.  എയ.  എയ.  മണനിയുസട വനിഷയത്തെനില കകേസ്ഥാടതനി കചസ്ഥാദനിച്ചതയ്,   ഇത്തെരയ
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനില  കകേസസടുക്കസ്ഥാന്  ഇവനിസടസയസ്ഥാരു  ഡനി.  ജനി.  പനി.  ഇകല്ലസയന്നസ്ഥാണയ്.
കകേസ്ഥാടതനി വനിധനി വന, ഡനി. ജനി. പനി. ഇകല്ല എന്നയ് കകേസ്ഥാടതനി കചസ്ഥാദനിച്ചയ് അന്തജ്യശേസ്ഥാസനയ
കേഴനിഞകശേഷവയ  ഫവദഗ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  ശലീ.  എയ.  എയ.  മണനി  എകന്തസ്ഥാ
വസ്ഥാക്കുപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  ഫകേസകേസ്ഥാണയ് ആയഗജ്യയ കേസ്ഥാണനിച്ചതയ് ഞങ്ങള് കേണ്ടു.  ആ വസ്ഥാക്കയ്
ഞസ്ഥാനനിവനിസട പറയുന്നനില്ല.  അകദ്ദേഹത്തെനിനയ്  പസ്ഥാരടനിയനില ഇനനിസയത്ര അന്തജ്യശേസ്ഥാസനയ
ബസ്ഥാക്കനിയുസണന്നയ്  മസ്ഥാത്രകമ  എനനിക്കയ്  കചസ്ഥാദനിക്കസ്ഥാനുള.  എന്തയ്  സചയസ്ഥാലയ  അതയ്
ശേരനിയസ്ഥാകുസമന്നയ് കതസ്ഥാനന്നനില്ല. കേസ്ഥാരണയ, ചനില സസ്ഥാധനയ കുഴലനിലനിടയ് വച്ചസ്ഥാലയ  കനസര
നനില്ക്കുസമന്നയ്  കേരുതനിയസ്ഥാലയ  അതയ്  വളയുകേ  തസന്ന  സചയ്യുയ.  ആ  അവസ
ഇനനി  ഇല്ലസ്ഥാതസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ശമനിക്കണയ.  '10  mm  =  1  cm'  എസന്നസ്ഥാരു  കേണക്കുണയ്.
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10 എയ. എയ മണനി കൂടനിയസ്ഥാല മസ്ഥാത്രകമ ഒരു മുഖജ്യമനനി ഉണസ്ഥാവകേയുള. അതുസകേസ്ഥാണയ്
ഇങ്ങസനയുള്ള  ആളുകേസള  വച്ചയ്  മനനിസഭ  മുകന്നസ്ഥാട  സകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുന്നതയ്  ഗുണകേര
മസ്ഥാകണസ്ഥാസയന്നയ്  അങ്ങയ്   പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണയ.  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ  കപസ്ഥാലലീസയ്  കകേസസടുക്ക
ണസമന്നസ്ഥാവശേജ്യസപ്പെടസകേസ്ഥാണയ് പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവടക്കയ കേത്തെയ് സകേസ്ഥാടുത്തെനിടയ ഇതുവസര
അതുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെട കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  എവനിസടയുസമത്തെനിയനിടനില്ല.  അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനിസലസ്ഥാരു
തലീരുമസ്ഥാനയ അടനിയന്തരമസ്ഥായുണസ്ഥാകേണയ.

സനി.പനി.ഐ.  കപസ്ഥാലലീസനിസനതനിസര  പറഞസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന്ന  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളുയ
സനി.പനി.ഐ.(എയ)-നകേത്തെയ് ഉണസ്ഥായനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന്ന കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളുയ കകേള്ക്കുകമസ്ഥാള്
മുന് കഹസ്ഥായ സസക്രടറനി ശലീ. സസ്ഥാജന് പലീറര അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ വസ്ഥാടയ്സസ്ഥാപ്പെയ് കപസ്ഥാസ്റ്റേനില
പറഞ  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്  ഓരമ്മ  വരുന്നതയ്.  പണയ്  കയശുക്രനിസ്തുവനിസന  കുരനിശേനില
തറച്ചകപ്പെസ്ഥാള് ഇരുവശേത്തുമസ്ഥായനി കുരനിശേനില രണയ് കേള്ളനസ്ഥാകരയുയ  കൂടനി തറച്ചനിരുന.
വലതുവശേത്തുള്ള  കേള്ളനയ്  കമസ്ഥാക്ഷയ കേനിടനി,  ഇടതുവശേത്തുള്ള  കേള്ളനയ്  കമസ്ഥാക്ഷയ
കേനിടനിയനിസല്ലന്നയ്  മസ്ഥാത്രമല്ല  അകദ്ദേഹയ  നനിതജ്യനരകേത്തെനികലയ്ക്കയ്  കപസ്ഥായനി  എന്നസ്ഥാണയ്
പറയസപ്പെടുന്നതയ്.  അതുസകേസ്ഥാണയ്  ഇടത്തെയ് നനിലക്കുന്ന മസ്ഥാരകനിസ്റ്റേയ്-കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേയ് പസ്ഥാരടനി
നനിതജ്യനരകേത്തെനികലയ്ക്കയ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാസത മുഖജ്യമനനി കനസ്ഥാക്കണസമനകൂടനി പറഞസകേസ്ഥാണയ്
ഞസ്ഥാന് നനിരത്തുന.

ശലീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫയ്:  സര,  കപസ്ഥാലലീസയ്,  ജയനിലകേള് എന്നലീ വകുപ്പുകേള്ക്കു
കവണനിയുള്ള ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള ഞസ്ഥാന് അനുകൂലനിക്കുന.  കപസ്ഥാലലീസയ് വകുപ്പുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെട  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  ആദജ്യയ  പറയസ്ഥാസമന്നസ്ഥാണയ്  കേരുതനിയതയ്.  എന്നസ്ഥാല  എസന്റെ
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട സുഹൃത്തെയ് കഡസ്ഥാ.  എയ.  സകേ.  മുനലീര  ശലീ.  എയ.  എയ.  മണനിയുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെട  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  ആവരത്തെനിച്ചയ്  പറഞതുസകേസ്ഥാണയ്  അതനിസനക്കുറനിച്ചയ്  പരസ്ഥാമരശേനിച്ച
കശേഷയ  കപസ്ഥാലലീസയ്  വകുപ്പുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട  കേസ്ഥാരജ്യയ  പറയസ്ഥാസമന്നയ്  കേരുതുന.
ശലീ.  എയ.  എയ.  മണനിസയക്കസ്ഥാള് ധസ്ഥാരമനികേമസ്ഥായ അവകേസ്ഥാശേയ യു.ഡനി.എഫയ്.-നുകണസ്ഥാസയന്നയ്
അപ്പുറത്തുള്ളവര   ആകലസ്ഥാചനിക്കണയ.  ശലീ. ഉമ്മന് ചസ്ഥാണനിസയപ്പെറനി വനിധനിപ്രസസ്ഥാവന
നടത്തെനിയ  ജസ്റ്റേനിസയ്  അലകസ്ഥാണര  കതസ്ഥാമസനിസന  നലീലസത്തെസ്ഥാടനിയനില  വലീണ  കുറുക്കകനസ്ഥാടയ്
ഉപമനിച്ചയസ്ഥാളസ്ഥാണയ്  അപ്പുറത്തെനിരനിക്കുന്നതയ്.  അവസസ്ഥാനയ  സസ്ഥാഷസ്ഥായഗയ  കേസ്ഥാലപനിടനിച്ചയ്,
മസ്ഥാപ്പുപറഞയ്  രക്ഷസപ്പെട;  അസല്ലങനില  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ജയനിലനില  കേനിടക്കുമസ്ഥായനിരുന.  ഇന്നസത്തെ
ചരച്ച തുടങ്ങനിയതയ് അകദ്ദേഹമസ്ഥാണയ്.  സബയ് ഇന്സസകറുസട സതസ്ഥാപ്പെനി സതറനിപ്പെനിക്കുസമന്നയ്
ആകക്രസ്ഥാശേനിച്ച ശലീമതനി ബനിന്ദു കൃഷ്ണസയ ഡനി. സനി. സനി. പ്രസനിഡന്റെസ്ഥാക്കനി  സപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന്
സകേസ്ഥാടുത്തു.

(അദ്ധജ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സലീക്കര)

കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനനില കേയറനി എസയ്.ഐ.-യുസട കേഴത്തെനിനയ് കുത്തെനിപ്പെനിടനിച്ചസ്ഥാണയ്
മണല  മസ്ഥാഫനിയസയ  കകേസ്ഥാണ്ഗസനിസന്റെ  കനതസ്ഥാവസ്ഥായ  സുധസ്ഥാകേരന്  ഇറക്കനിസക്കസ്ഥാണയ്
കപസ്ഥായതയ്,  അകദ്ദേഹയ  കകേസ്ഥാണ്ഗസനിസന്റെ  കനതസ്ഥാവസ്ഥായനി  തുടരുകേയസ്ഥാണയ്.  ജമലീലസ്ഥാ
ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ പറഞ പ്രസസ്ഥാവന ശലീ. എയ. സഡ്വരസ്ഥാജയ് കനരകത്തെ പറഞ. സനി. പനി. ഐ.(എയ)
പ്രവരത്തെകേസന  സവടനിനുറുക്കനിസക്കസ്ഥാന്നതയ്  ഡനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെനിസന്റെ  കനതൃതഡ്വ
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ത്തെനിലസ്ഥാസണന്നയ്  പരസജ്യമസ്ഥായനി  പ്രസയഗനിച്ചയസ്ഥാള്  കനതസ്ഥാവസ്ഥായനി  തുടരുകേയസ്ഥാണയ്.  അവരസ്ഥാണയ്
ശലീ.  എയ.  എയ.  മണനിസയക്കുറനിച്ചയ് പ്രസയഗനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ് കകേള്ക്കുകമസ്ഥാള് എനനിസക്കസ്ഥാരു
പഴയ  കേഥയസ്ഥാണയ്  ഓരമ്മ  വരുന്നതയ്.  സകേ.  കേരുണസ്ഥാകേരസന്റെ  ഭരണകേസ്ഥാലത്തെയ്
തങമണനിയനില സവടനിവയ്പുയ ബലസ്ഥാതയഗവയ നടന. അതയ് സതരസഞടുപ്പെനില ഞങ്ങള്
വലനിയ  പ്രചരണസ്ഥായുധമസ്ഥാക്കനി.  ആ  സവടനിവയനില  സകേസ്ഥാല്ലസപ്പെടതയ്  കകേസ്ഥാഴനിമല
അവറസ്ഥാച്ചനസ്ഥാണയ്.  അന്നയ്  ഞങ്ങളുസട  ആകരസ്ഥാപണങ്ങസള  പ്രതനികരസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാനസ്ഥായനി
യു.ഡനി.എഫയ്.  കനതസ്ഥാക്കള്  കകേസ്ഥാഴനിമല  അവറസ്ഥാച്ചസന്റെ  ഭസ്ഥാരജ്യസയ  സകേസ്ഥാണ്ടുവന്നയ്
ഫമക്കനിനയ്  മുന്നനില  നനിരത്തെനി  പ്രസയഗനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  തലീരുമസ്ഥാനനിച.  ഇതനിനുമുന്പയ്
ഒരനിക്കലയ അവര ഫമക്കനിനയ് മുന്പനില നനിന്നയ് പ്രസയഗനിച്ചനിടനില്ല. അവനിസട സവടനിവയ്പുയ
ബലസ്ഥാതയഗവയ നടന്നനില്ല എനപറയസ്ഥാനസ്ഥാണയ് ആ സലീസയ സകേസ്ഥാണ്ടുവന്നയ് ഫമക്കനിനയ്
മുന്നനില  നനിരത്തെനിയതയ്.  ആള്ക്കൂടയ  കേണകപ്പെസ്ഥാള്  അവര  പരനിഭ്രമനിച.  അവരുടസന
പറഞ  എനനിക്കനിടസ്ഥാരുയ  സവടനിയുയ  വച്ചനില്ല,  അവറസ്ഥാച്ചസനയസ്ഥാരുയ   ബലസ്ഥാതയഗവയ
സചയനില്ല  എന്നയ്.  അതുകപസ്ഥാസലയസ്ഥായനിരുന  ശലീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണസന്റെ
പ്രസയഗയ.  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ അവതരണസമല്ലസ്ഥായ കകേടകപ്പെസ്ഥാള് കകേസ്ഥാഴനിമല അവറസ്ഥാച്ചസന്റെ
ഭസ്ഥാരജ്യസയയുയ  മണനിച്ചനിത്രത്തെസ്ഥാഴനിസല  നസ്ഥാഗവല്ലനിസയയുമസ്ഥാണയ്  എനനികക്കസ്ഥാരമ്മ  വന്നതയ്.
മണനിച്ചനിത്രത്തെസ്ഥാഴനിസല നസ്ഥാഗവല്ലനി പറയുന്നതുകപസ്ഥാസല  ഉന് രകസത്തെ കുടനിച്ചയ്, ഉഫന്ന
സകേസ്ഥാന്നയ്,  വനിടമസ്ഥാസട  എന്ന  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  പ്രസയഗയ  ഫവറലസ്ഥായനി........(ബഹളയ)  .......
ഫവറലസ്ഥായനി.

ശലീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്: സര, കപസ്ഥായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡര ഉന്നയനിക്കുന.

ശലീ  .   എ  .   എയ ആരനിഫയ്: സര, ഫവറലസ്ഥായനി എനപറഞസ്ഥാല എന്തസ്ഥാണയ്; .......
(ബഹളയ).......

മനി  .   സലീക്കര  : പറയൂ, അകദ്ദേഹയ പറയസട.

ശലീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്:  സര,  കപസ്ഥായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡര.  അന്നസത്തെ
എസന്റെ പ്രസയഗത്തെനില ചനില വസ്ഥാക്കുകേളനില വജ്യതജ്യസ്ഥാസമുണസ്ഥായനി.  ഷഗര ഡഇൗണസ്ഥായതു
സകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് അങ്ങസന സയഭവനിച്ചതയ്.  ആ സമയത്തെയ് ഒരു തുള്ളനി സവള്ളയ കേനിടനിയനിരുസന്നങനില
പ്രശയ അവനിസട അവസസ്ഥാനനിക്കുമസ്ഥായനിരുന.  പസ്ഥാരടനിയനിലനനിന്നയ് പുറത്തെസ്ഥാകുസമനള്ളതു
സകേസ്ഥാണയ്  സഭയനിസല മറയ് ചനിലരുസട പ്രസയഗസത്തെക്കുറനിച്ചയ് അകദ്ദേഹത്തെനിനയ്  പറയസ്ഥാന്
ഫധരജ്യമനില്ല.  വളസര  ക്രൂരമസ്ഥായനി,  ഒരസ്ഥാളനിസന്റെ  ഷഗര  ഡഇൗണസ്ഥായനി  നസ്ഥാക്കയ്  കുഴഞ
കപസ്ഥായസ്ഥാല അതുകപസ്ഥാലയ പ്രചരണമസ്ഥാക്കുന്ന മനുഷജ്യതഡ്വരഹനിതമസ്ഥായ പ്രവരത്തെനകത്തെസ്ഥാടയ് ഞസ്ഥാന്
കയസ്ഥാജനിക്കുന്നനില്ല.  അതയ്  സഭസ്ഥാകരഖകേളനില  നനിനയ  അങ്ങയ്  നലീക്കയ  സചയ്യണസമന്നയ്
അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.

ശലീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫയ്:  സര,  ഞസ്ഥാന്  പറഞതുയ  അകദ്ദേഹയ
മനസനിലസ്ഥാക്കനിയതുയ തമ്മനില എന്തയ് വജ്യതജ്യസ്ഥാസമസ്ഥാണുള്ളതയ്?

മനി  .    സലീക്കര:  പ്രസയഗത്തെനിനനിടയനിസല  അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  slip  of  tongue
ആണയ് അസതന്നയ് എല്ലസ്ഥാവരക്കുയ മനസനിലസ്ഥായനിടണയ്.
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ശലീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്:  സര,  അന്നയ്  എനനിസക്കസ്ഥാരു തുള്ളനി  സവള്ളയ
തരസ്ഥാന് അങ്ങയ് പറഞനിരുസന്നങനില എസന്റെ പ്രശയ തലീരുമസ്ഥായനിരുന.  കഡസ്ഥാകസറ കേണയ്
പരനികശേസ്ഥാധന  നടത്തെനിയനിടല്ല  ഞസ്ഥാന്  രസ്ഥാവനിസല  നനിയമസഭയനില  വരുന്നതയ്.  ഞസ്ഥാന്
സഭയനില വന, സയസസ്ഥാരനിച, സയസസ്ഥാരസമയത്തെയ് എസന്റെ നസ്ഥാവയ് കുഴഞ എനള്ളതയ്
സതജ്യമസ്ഥാണയ്.  ഞസ്ഥാനതനിസന എതനിരക്കുന്നനില്ല.  അതനിസന ഒരു പ്രചരണസ്ഥായുധമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
നടത്തുന്ന ശമസത്തെയസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് എതനിരക്കുന്നതയ്. അതയ് കരഖയനില നനിനയ നലീക്കയ
സചയ്യണയ.

മനി  .   സലീക്കര: അകങ്ങയ്ക്കയ് ഇത്രയുയ വനിഷമമുണസ്ഥാകുസമന്നയ് ഞസ്ഥാന് കേരുതനിയനില്ല.

പടനികേജസ്ഥാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സസ്ഥായസസ്ഥാരനികേവയ
പസ്ഥാരലസമന്റെറനികേസ്ഥാരജ്യവയ വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    എ  .    സകേ  .    ബസ്ഥാലന്):  സര,  സസ്ഥാധസ്ഥാരണനനിലയനില
ഏറവയ  നല്ല  ഭസ്ഥാഷയനില  സയസസ്ഥാരനിക്കുന്ന  ഒരസ്ഥാളസ്ഥാണയ്  കഡസ്ഥാ.  എയ.  സകേ.  മുനലീര.
ഫവ ദഗ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായ  ശലീ.  എയ.  എയ.  മണനിയുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ്   വസ്ഥാല
കുഴലനിലനിടസ്ഥാലയ കനസരയസ്ഥാകേനില്ല  എന്നയ്  അകദ്ദേഹയ  പറഞ.  അതയ്  പടനികയസ്ഥാടസ്ഥാണയ്
ഉപമനിച്ചതയ്. ( ......… ബഹളയ...............)

ശലീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഞസ്ഥാന്  പറഞതുയ  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട
എ. സകേ. ബസ്ഥാലന് പറഞതുയ തമ്മനില എന്തയ് ബനമസ്ഥാണുള്ളതയ്?

ശലീ  .   എ  .   സകേ  .   ബസ്ഥാലന്: സര, ശലീ. തനിരുവഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണസന്റെ കേസ്ഥാരജ്യമല്ല ഞസ്ഥാന്
സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ്.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണനനിലയനില  സയസസ്ഥാരനിക്കുന്ന സമയത്തെയ്  ഇഇൗ  രൂപത്തെനിലള്ള ചനില
പരസ്ഥാമരശേങ്ങള്  വരസ്ഥാറുണയ്.  അതനികനക്കസ്ഥാളുയ  ക്രൂരമസ്ഥായനിടള്ള  നസ്ഥാമവനികശേഷണമസ്ഥാണയ്
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട എയ.  സകേ.  മുനലീര ഫവദഗ്യുതനി വകുപ്പുമനനിസക്കതനിസര  നടത്തെനിയതയ്.
കഡസ്ഥാ.  എയ.  സകേ.  മുനലീര പറഞതനിസന്റെ അരത്ഥയ അതകല്ല;  സസ്ഥാധസ്ഥാരണനനിലയനില
കഡസ്ഥാ. എയ. സകേ. മുനലീറനിസനകപ്പെസ്ഥാസലയുള്ള ഒരസ്ഥാളുസട വസ്ഥായനിലനനിനയ വരസ്ഥാവന്ന പ്രകയസ്ഥാഗമസ്ഥാകണസ്ഥാ
അതയ്?  അകദ്ദേഹവയ മനനിയസ്ഥായനിരുന്ന ആളകല്ല?  ( ......… ബഹളയ...............)

മനി  .    സലീക്കര: പലീസയ്...പലീസയ്...അങ്ങനിരനിക്കൂ...ശേസ്ഥാരലീരനികേമസ്ഥായ അസഡ്വസതകേള്മൂലമുണസ്ഥായ
ഒരു നസ്ഥാവപനിഴവസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണയ് ശലീ.  തനിരുവഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് ഉകദ്ദേശേനിച്ചതയ്.   അസതല്ലസ്ഥാവരുയ
മനസനിലസ്ഥാക്കുകേ.

ശലീ  .   എ  .   എയ  .   ആരനിഫയ്: സര, എസന്റെ ആറയ് മനിനനിറയ് നഷസപ്പെട.

ശലീ  .    എ  .    സകേ  .    ബസ്ഥാലന്:  സര,  കഡസ്ഥാ.  എയ.  സകേ.  മുനലീറനിസന്റെ  നസ്ഥാവനിനുയ
എസന്തങനിലയ അപകേടയ  സയഭവനിച്ചനിടകണസ്ഥാ?

ശലീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫയ്:  സര,  ഞസ്ഥാന്  അകദ്ദേഹസത്തെ  കേളനിയസ്ഥാക്കനിയതല്ല.
അകദ്ദേഹത്തെനിസന്റെ  ഭസ്ഥാവപ്രകേടനയ  കേണകപ്പെസ്ഥാള്  ഒരു  സനിനനിമയനിസല  കേഥസ്ഥാപസ്ഥാത്രമസ്ഥായ
നസ്ഥാഗവല്ലനിസയ ഓരമ്മവന എനള്ളതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാനങ്ങസന പറഞതയ്.
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മനി  .    സലീക്കര  : ബദ്ധനിമുടള്ളവര  സയസസ്ഥാരനിക്കുകമസ്ഥാള്  എസന്തങനിലയ  വനിഷമമുസണങനില
അതയ് പറയണയ. അസല്ലങനില അടുത്തെനിരനിക്കുന്നവസരങനിലയ പറയണയ. രണയ് ദനിവസയ
കേഴനിഞയ് പരസ്ഥാതനിസപ്പെടനിടയ് കേസ്ഥാരജ്യമനില്ല.

ശലീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫയ്:  സര,  അങ്ങസയ  വനിഷമനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്കവണനി  പറഞതല്ല.
ഫവറലസ്ഥായനി എസന്നസ്ഥാസക്ക പറഞകപ്പെസ്ഥാള് കവസറസയകന്തസ്ഥാ ദുരുകദ്ദേശേത്തെനില പറഞ
തസ്ഥാസണനള്ള  അരത്ഥത്തെനിലസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹയ  മനസനിലസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളപ്പെനിറവനി
ദനിനത്തെനില  ആദജ്യ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  അറുപതസ്ഥായ  വസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാകഘസ്ഥാഷയ  നടക്കുന്ന  കവളയനില
ഇ.എയ.എസയ്.  ഒഴനിസകേയുള്ള  മറയ്  മഹതയ് വജ്യകനികേളുസടസയല്ലസ്ഥായ  സ്മൃതനിമണ്ഡപങ്ങളനില
കപസ്ഥായനി  പുഷ്പസ്ഥാരച്ചന  നടത്തെനി.  ശലീ.  എയ.  എയ.  മണനി  മനനിസഭയനിലള്ളതുസകേസ്ഥാണയ്  അവര
ഇപ്പുറത്തുവന്നയ് പുഷ്പസ്ഥാരച്ചന നടത്തെനിയനില്ല.  ശലീ.  എയ.  എയ.  മണനി പുഷ്പസ്ഥാരച്ചനയനില
പസങടുത്തെനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്  കതസ്ഥാനന്നതയ്.  പുഷ്പസ്ഥാരച്ചനയനിലനനിനയ  വനിടനനിലക്കസ്ഥാന്
നനിങ്ങള്ക്കയ്  സസ്ഥാമസ്ഥാനജ്യമരജ്യസ്ഥാദ കവകണ?  ആദജ്യ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ മുഖജ്യമനനിയസ്ഥായനിരുന്ന
ഇ.എയ.എസയ്.-സന്റെ  പ്രതനിമയനില  പുഷ്പസ്ഥാരച്ചന  നടത്തെനിയസ്ഥാല  നനിങ്ങള്സക്കസന്തങനിലയ
സയഭവനിക്കുകമസ്ഥാ?  ഇന്തജ്യന്  നസ്ഥാഷണല  കകേസ്ഥാണ്ഗസനിസന്റെ  കനതസ്ഥാക്കനസ്ഥാരസ്ഥായ  ജവഹരലസ്ഥാല
സനഹ്റു,  മഹസ്ഥാതസ്ഥാഗസ്ഥാനനി തുടങ്ങനിയ മഹ തയ് വജ്യകനികേളുസട പ്രതനിമയനില പുഷ്പസ്ഥാരച്ചന
നടത്തെനിയകപ്പെസ്ഥാള്  ഞങ്ങസളല്ലസ്ഥാവരുയ പസങടുത്തു.  അതനിനുവസര രസ്ഥാഷലീയവനികവചനയ
കേസ്ഥാണനിക്കുന്ന, ധസ്ഥാരമ്മനികേതകയസ്ഥാ, സദസ്ഥാചസ്ഥാര മരജ്യസ്ഥാദകയസ്ഥാ ഇല്ലസ്ഥാത്തെവരസ്ഥായനി ഇവര മസ്ഥാറനി
എന്നതനിസന്റെ സൂചനയസ്ഥാണനിതയ്. ഞസ്ഥാനതനിസന്റെ വനിശേദസ്ഥായശേങ്ങളനികലയ്ക്കയ് കപസ്ഥാകുന്നനില്ല.

ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ്  ശലീ.  കകേസ്ഥാടനികയരനി  ബസ്ഥാലകൃഷ്ണനുയ  ശലീ.
സസബസ്ഥാസ്റ്റേജ്യന് കപസ്ഥാളുയ  നടത്തെനിയ പ്രസസ്ഥാവനകേള് കഡസ്ഥാ. എയ. സകേ. മുനലീര സൂചനിപ്പെനി
ക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  ആരുസട  ഭരണകേസ്ഥാലത്തെസ്ഥായസ്ഥാലയ  ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പെനിസനക്കുറനിച്ചയ്
സഡ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥായുയ ചരച്ചകേള് നടക്കുയ.  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തെനിലൂസടയുയ സബ്മനിഷനു
കേളനിലൂസടയുമസ്ഥായനിരനിക്കുയ  ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പെനിസനക്കുറനിച്ചയ്  ഏറവയ  കൂടുതല  ചരച്ചകേള്
നടക്കുന്നതയ്.  ഒനകേനില അതനിക്രമയ അസല്ലങനില നനിഷനിയതഡ്വയ;  ഇതസ്ഥാണയ് സസ്ഥാധസ്ഥാരണ
വരുന്ന ആകക്ഷപങ്ങള്.  ഒനകേനില  ആശേസ്ഥാസന്റെ  സനഞത്തെയ്,  അസല്ലങനില  കേളരനിക്കയ്
പുറത്തെയ്  എനള്ള  തരത്തെനിലള്ള  പലതുമുണസ്ഥാകുയ.  കപസ്ഥാലലീസുയ  ജനങ്ങസള  സമലീപനിക്കുന്നതയ്
അങ്ങസനയസ്ഥാണയ്.  വലതുകേസ്ഥാല വച്ചസ്ഥാല സപസ്ഥാറുക്കസ്ഥാന്  വന്നതസ്ഥാകണസ്ഥാ,  തസ്ഥാമസനിക്കസ്ഥാന്
വന്നതസ്ഥാകണസ്ഥാ എനയ ഇടതുകേസ്ഥാല വച്ചസ്ഥാല മുടനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന് വന്നതസ്ഥാകണസ്ഥാ എനസമസ്ഥാസക്ക
കചസ്ഥാദനിക്കുന്ന വനിധത്തെനിലള്ള ചരച്ചകേള് സഡ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥാണയ്. ആ ചരച്ചകേള്ക്കപ്പുറമസ്ഥായനി
കഡസ്ഥാ.  ടനി.  പനി.  സസന്കുമസ്ഥാറനിസന്റെ  വനിഷയമല്ലസ്ഥാസത  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിസനക്കുറനിച്ചയ്
എസന്തങനിലയ പറയസ്ഥാനുകണസ്ഥാ?  ഇകപ്പെസ്ഥാള് ആഭജ്യന്തര വകുപ്പെയ് ഫകേകേസ്ഥാരജ്യയ സചയ്യുന്നതയ്
സഖസ്ഥാവയ് പനിണറസ്ഥായനി വനിജയനസ്ഥാണയ്.   കേഴനിഞ പതനിനഞയ്  വരഷയ അകദ്ദേഹയ പസ്ഥാരടനി
സസക്രടറനിയസ്ഥായനിരുന്നകപ്പെസ്ഥാള്  എസന്തല്ലസ്ഥായ  കേലപ്പെനിത  കേഥകേളസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങള്  അകദ്ദേഹസത്തെ
കുറനിച്ചയ്  പറഞതയ്?  ഇല്ലസ്ഥാത്തെ  വലീടനിസന്റെ  വലനിപ്പെയ  കേസ്ഥാണനിചയ   കുടുയബസ്ഥായഗങ്ങളുസട
കപരുപറഞസകേസ്ഥാണ്ടുള്ള  ആക്രമണങ്ങളുസമല്ലസ്ഥായ  തുടരനയ  ആകക്ഷപനിചയ  അവകഹളനിചയ



ധനകേസ്ഥാരജ്യയ 459

ആകക്രസ്ഥാശേനിചയ  നടത്തെനിവരനികേയസ്ഥാണയ്.  അകദ്ദേഹസത്തെ  മുഖജ്യമനനി  സസ്ഥാനത്തെയ്  കേനിടനിയകപ്പെസ്ഥാള്
കുറചകൂടനി ആക്രമനിക്കസ്ഥാനുള്ള ശമയ നടത്തെനി. ഇതല്ലസ്ഥാസത മസറസന്തങനിലയ വനിഷയങ്ങള്
ചരച്ചയനില  ഉന്നയനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനികഞസ്ഥാ?  ഞസ്ഥാനതനിസന്റെ  വനിശേദസ്ഥായശേങ്ങളനികലയ്ക്കയ്  കേടക്കുന്നനില്ല.
സഖസ്ഥാവയ്  പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയസന്റെ തലയ്ക്കയ്  ഒരു  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയസ്ഥാണയ്  വനിലയനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.
ആകക്രസ്ഥാശേത്തെനിസന്റെയുയ  ആക്രമണത്തെനിസന്റെയുയ  രലീതനി  അതുവസര  എത്തെനിനനിലക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
ഇഷങ്ങകളസ്ഥാടയ്  ഇഷവയ  അനനിഷങ്ങകളസ്ഥാടയ്  മുഖയ  കേറുപ്പെനിക്കുകേയുയ  സചയ്യുന്നതസ്ഥാണയ്  സഡ്വഭസ്ഥാവനികേ
മനുഷജ്യപ്രകൃതനി.  അല്ലസ്ഥാസത എല്ലസ്ഥാ കേസ്ഥാപടജ്യങ്ങളുയ ഒളനിപ്പെനിചവച്ചയ് അഭനിനയനിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുന്ന
രൂപത്തെനില  എല്ലസ്ഥാവരക്കുയ  ഉമ്മന്  ചസ്ഥാണനിമസ്ഥാരസ്ഥാകേസ്ഥാന്  പറനില്ല.  ഓകരസ്ഥാരുത്തെരക്കുയ
അവരുകടതസ്ഥായ സഡ്വഭസ്ഥാവ സവനികശേഷതകേളുണയ്.

കപസ്ഥാലലീസയ്  രയഗത്തുണസ്ഥായ മസ്ഥാറങ്ങള് കേസ്ഥാണസ്ഥാസത കപസ്ഥാകേരുതയ്.  ആ മസ്ഥാറങ്ങള്
ചരച്ച  സചയ്യസപ്പെടണയ.  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില  സനി.സഎ.-മസ്ഥാര  ഹഇൗസയ്
ഓഫലീസരമസ്ഥാരസ്ഥായനി.  196 കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളനില  മസ്ഥാറമുണസ്ഥാകുന. 2160 വനനിതസ്ഥാ
കപസ്ഥാലലീസയ് തസനികേകേള് സൃഷനിച്ചതനിലൂസട  വനനിതസ്ഥാ കപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാരുസട എണ്ണയ 5884
ആയനി  ഉയരുയ.  ഡനിഫവ.എസയ്.പനി.  മുതല  സനി.പനി.ഒ.  വസരയുള്ള  തസനികേകേള്  സൃഷനിക്കുയ.
ഫക്രയബ്രസ്ഥാഞയ്,  സസഷജ്യല  ബ്രസ്ഥാഞയ്,  സടലനികേമ്മക്യൂണനികക്കഷന്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലയ
വനനിതകേള്  വരുന.  അതുകപസ്ഥാല  വനനിതസ്ഥാ  കപസ്ഥാലലീസയ്  ബറസ്ഥാലനിയന്  വരുന.  അസതസ്ഥാരു
സചറനിയ കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാകണസ്ഥാ? ഗുണകേസള കനരനിടസ്ഥാന് പ്രകതജ്യകേ സഡ്വസ്ഥാഡുകേള് ആരയഭനിക്കസ്ഥാന്
കപസ്ഥാകുന;  അതനിനുകവണനി കപസ്ഥാലലീസയ്  ആസസ്ഥാനത്തെയ്  ആറയ്  കനസ്ഥാഡല ഓഫലീസര
മസ്ഥാരുണസ്ഥാകുന.  സയസസ്ഥാനത്തെയ്  ജനില്ലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനത്തെനില  സഡ്വസ്ഥാഡയ്  രൂപലീകേരനിക്കസ്ഥാന്
കപസ്ഥാകുന. കപസ്ഥാലലീസനിസന കസനസ്ഥാ മസ്ഥാതൃകേയനില പുനനഃസയഘടനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുയ സയസഥസ്ഥാന
വനിജനിലന്സയ് കേമ്മലീഷന് രൂപലീകേരനിക്കസ്ഥാനുയ നടപടനികേള് സഡ്വലീകേരനിക്കുയ.  സസ്ഥാകങതനികേ
വനിദജ്യസ്ഥാഭജ്യസ്ഥാസ  രയഗത്തെയ്  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  മുകന്നറയ  തുടങ്ങനി  ഓകരസ്ഥാ  രയഗത്തുയ
മസ്ഥാറങ്ങളുണസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  ആ  മസ്ഥാറങ്ങള്  കേസ്ഥാണസ്ഥാസത  കപസ്ഥാകുന്നതയ്  ശേരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ?
ഇസതല്ലസ്ഥാമസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  രയഗത്തെയ്  വന്നനിടള്ള  മസ്ഥാറങ്ങള്.  കകേസകനഡ്വഷണവയ  കപസ്ഥാലലീസയ്
നടത്തെനിയനിടള്ള  വനിപവകേരമസ്ഥായ  കേണ്ടുപനിടനിത്തെങ്ങളുയ  പ്രതനികേസള  പനിടനിച്ച  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളുസമല്ലസ്ഥായ
ശലീ.  എയ.  സഡ്വരസ്ഥാജയ് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  അക്കസ്ഥാരജ്യങ്ങസളസ്ഥാനയ ഞസ്ഥാന്  ആവരത്തെനിക്കസ്ഥാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നനില്ല. നനിങ്ങളുസട കേസ്ഥാലത്തെയ് നടന്ന സയഭവങ്ങസളസ്ഥാനയ ഇകപ്പെസ്ഥാഴനില്ല.   എരനിവയ്, പുളനി,
മസസ്ഥാല,  സസകയ്,  സ്റ്റേണയ്  തുടങ്ങനിയവസയല്ലസ്ഥായ  അക്കസ്ഥാലത്തുണസ്ഥായനിരുന,  ഇവര  പറയുന്നതു
കകേടസ്ഥാല  അവരുസട കേസ്ഥാലത്തെയ് സഎ.പനി.എസയ്-കേസ്ഥാരസ്ഥാരുയ സരക്കസ്ഥാരനിസനതനിസര പരസ്ഥാതനി
സകേസ്ഥാടുത്തെനിടനിസല്ലന്നയ് കതസ്ഥാനയ.  നനിയമസഭയനിസല കചസ്ഥാകദജ്യസ്ഥാത്തെരകവളയനില എത്രകയസ്ഥാ
പരസ്ഥാതനികേളസ്ഥാണയ്  അവരുസട  കേസ്ഥാലത്തുണസ്ഥായനിടള്ളതയ്.  മുന്  എയ.എല.എ.,  ശലീമതനി
സകേ.  എസയ്.  സലലീഖയുസട  17-12-2015-സല  കചസ്ഥാദജ്യയ, "ഡനി.ജനി.പനി.  റസ്ഥാങനിലള്ളവസര
നനിയമനികക്കണനിടത്തെയ്  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  റസ്ഥാങനിലള്ളവസര  നനിയമനിച്ചതയ്  സയബനനിച്ചയ്
ഡനി.ജനി.പനി.  റസ്ഥാങനിലള്ള  ഏസതല്ലസ്ഥായ  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര  ചലീഫയ്  സസക്രടറനിക്കുയ  മുഖജ്യമനനിക്കുയ
ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിക്കുയ  പരസ്ഥാതനി  നലകേനി;  ഇതനികനല  എന്തയ്  നടപടനിയസ്ഥാണയ്
നസ്ഥാളനിതുവസര സഡ്വലീകേരനിച്ചതയ്;  വനിശേദസ്ഥായശേയ ലഭജ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാകമസ്ഥാ?”  അതനിനയ്  ശലീ.  ഉമ്മന്
ചസ്ഥാണനി നലകേനിയ മറുപടനി,  "സഎ.പനി.എസയ്. കകേഡര റൂള്പ്രകേസ്ഥാരയ വനിജനിലന്സയ് ആന്റെയ്
ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബക്യൂകറസ്ഥായനില നനിനയ ശലീ. ഋഷനിരസ്ഥാജയ് സനിയഗയ്, സഎ.പനി.എസയ്.-സന
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പ്രനിസണ് ഡയറകര ജനറലസ്ഥായുയ  ശലീ. കലസ്ഥാകേയ് നസ്ഥാഥയ് സബഹ്റസയ ഫയര ആന്റെയ് റസക്യൂ
സരവ്വലീസസയ്  ഡയറകര  ജനറലസ്ഥായുയ  മസ്ഥാറനി  നനിയമനിച്ചതനില  പ്രസ്തുത  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസര
ചലീഫയ്  സസക്രടറനിക്കയ്  പരസ്ഥാതനി  നലകുകേയുണസ്ഥായനി"  എന്നസ്ഥാണയ്.  ഇഇൗ  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസരല്ലസ്ഥായ
കകേസനിനയ് കപസ്ഥായനിരുസന്നങനില വനിധനി എങ്ങസനയസ്ഥാകുമസ്ഥായനിരുന?  മസറസ്ഥാന്നയ്,  ശലീമതനി
സകേ.  എസയ്.  സലലീഖയുസട  16-2-2016-സല  കചസ്ഥാദജ്യയ.   "ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  കേസ്ഥാലയളവനില
സഎ.പനി.എസയ്.  ഓഫലീസരമസ്ഥാരുസട  സലയമസ്ഥാറ  ഉത്തെരവകേളനില  എത്രസയണ്ണയ
കകേസ്ഥാടതനി/സരക്കസ്ഥാര തലങ്ങളനിലയ വജ്യകനിപരമസ്ഥായുയ കചസ്ഥാദജ്യയ സചയ്യസപ്പെട. വനിശേദസ്ഥായശേയ
ലഭജ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാകമസ്ഥാ?”ശലീ. രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല നലകേനിയ മറുപടനി, "ഇഇൗ കേസ്ഥാലയളവനില
ശലീമതനി  ഉമ, സഎ.പനി.എസയ്.,  ശലീമതനി  എസയ്.  അജനിതസ്ഥാ ബലീഗയ,  സഎ.പനി.എസയ്.,
ശലീമതനി  ഗുപ  ഉമ്ദയ്  ആദനിതജ്യ, സഎ.പനി.എസയ്.,  ശലീ.  എച്ചയ്.  മഞനസ്ഥാഥയ്, സഎ.പനി.എസയ്.
എന്നനിവര 15-2-2014-സല സരക്കസ്ഥാര ഉത്തെരവയ് പ്രകേസ്ഥാരമുള്ള സലയമസ്ഥാറ ഉത്തെരവയ് റദ്ദേയ്
സചയ്യണസമന്നസ്ഥാവശേജ്യസപ്പെടയ് സസന്ട്രല അഡനിനനികസ്ട്രേറലീവയ് ഫട്രബക്യൂണല, എറണസ്ഥാകുളയ ബഞയ്
മുമസ്ഥാസകേ  ഒ.എ.  ഇത്രസ്ഥായ  നമര കകേസനില  കസ്റ്റേറയ്സമന്റെയ്  ഫട്രബക്യൂണലനില   ഫയല
സചയനിരുന.  പ്രസ്തുത കകേസനില അന്തനിമ വനിധനി  ഫട്രബക്യൂണല  പുറസപ്പെടുവനിച്ചനിടനില്ല.
ഇത്തെരത്തെനില  ഏസതല്ലസ്ഥായ  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരുസട  കപരുകേളനില  എത്ര  കകേസ്സുകേളസ്ഥാണയ്
ഉണസ്ഥായനിടള്ളതയ്?  ഇസതസ്ഥാനയ  ആദജ്യമസ്ഥായനി  നടക്കുന്ന  സയഭവമല്ല.  ഏകതസ്ഥാ  ഒരുകദജ്യസ്ഥാഗസന്
വനിധനി  സമസ്ഥാദനിച്ചതുസകേസ്ഥാണയ്  അതസ്ഥാണയ്  സരവ്വവസമന്നയ്  പറഞകല്ല  ഇവനിസട  ചരച്ച
സചയ്യുന്നതയ്. ഞസ്ഥാനതനിസന്റെ വനിശേദസ്ഥായശേങ്ങളനികലയ്ക്കയ് വരസ്ഥായ. കഡസ്ഥാ.  ടനി. പനി. സസന്കുമസ്ഥാറനിസന
കുറനിച്ചയ് കകേസ്ഥാടതനി എത്ര തവണ ഏസതല്ലസ്ഥായ വനിധനി പറഞനിടസണന്ന കേസ്ഥാരജ്യത്തെനികലയ്ക്കയ്
ഞസ്ഥാനനികപ്പെസ്ഥാള് കേടക്കുന്നനില്ല. ഇത്തെരത്തെനില  നനിങ്ങള് പറയുന്നതുകപസ്ഥാസല ഏസതല്ലസ്ഥായ
കകേസ്സുകേളുണയ്.  ശലീ.  പനി.  ടനി.എ.  റഹലീയ  അതനിസന്റെ  കേണക്കുകേള്  പറഞതസ്ഥാണയ്.
'യു.എ.പനി.എ.'  കകേസയ്  ഏറവയ  അധനികേസമടുത്തെതയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.-സന്റെ  ഭരണ  കേസ്ഥാലത്തെകല്ല?
യു.ഡനി.എഫയ്. സരക്കസ്ഥാര 'കേസ്ഥാപ്പെ'യുയ 'യു.എ.പനി.എ.'-യുയ ചുമത്തെനിയതുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെട
പല കകേസുകേളുയ കകേസ്ഥാടതനി റദ്ദേയ് സചയനിടനികല്ല?  ശലീ.  കകേസ്ഥാടനികയരനി ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന്,  ശലീ.
റനി. വനി. രസ്ഥാകജഷയ് തുടങ്ങനിയവരുസട കചസ്ഥാദജ്യമസ്ഥായ" ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാര കേസ്ഥാപ്പെ നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ
പുറസപ്പെടുവനിച്ച എത്ര കേരുതല തടങല സഞലന നനിയനണ  ഉത്തെരവകേള് കകേസ്ഥാടതനി
റദ്ദേയ് സചയനിടസണന്നയ് അറനിയനിക്കസ്ഥാകമസ്ഥാ"  എന്നതനിനയ് അന്നസത്തെ ആഭജ്യന്തരവകുപ്പുമനനി
ശലീ.  രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല നലകേനിയ മറുപടനി  "ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേസ്ഥാലത്തെയ് കേസ്ഥാപ്പെ
നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ  പുറസപ്പെടുവനിച്ച  94  കേരുതല  തടങല  ഉത്തെരവകേളുയ  21  സഞലന
നനിയനണ  ഉത്തെരവകേളുയ കകേസ്ഥാടതനി റദ്ദേയ് സചയനിടണയ്" എന്നസ്ഥാണയ്. ഇസതല്ലസ്ഥായ  യു.ഡനി.എഫയ്.-സന്റെ
കേസ്ഥാലത്തെയ്     നടന്ന       കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്. 8-2-2016-ല ശലീ. സകേ. എന്. എ. ഖസ്ഥാദര, ശലീ. എയ.
ഉമ്മര  തുടങ്ങനിയവരുസട  കചസ്ഥാദജ്യമസ്ഥായ  "സയസസ്ഥാനത്തെയ്  ഉന്നതരസ്ഥായ  കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസരുയ
അവരുസട  ബന്ധുക്കളുയ  ക്രനിമനിനല  പ്രവരത്തെനങ്ങളനില  പങസ്ഥാളനികേളസ്ഥാകുനകണസ്ഥാ"
എന്നതനിനയ്  "സയസസ്ഥാനത്തെയ്  ഉന്നതരസ്ഥായ  കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസരുയ  അവരുസട
ബന്ധുക്കളുയ ക്രനിമനിനല പ്രവരത്തെനങ്ങളനില പങസ്ഥാളനികേളസ്ഥാകുന്നതുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെടയ്  9
കകേസ്സുകേള് രജനിസ്റ്റേര സചയനിടണയ്"  എന്നസ്ഥായനിരുന മറുപടനി.  രജനിസ്റ്റേര സചയ്യുന്നതനിലയ
മറയ്  നനിയമനടപടനികേള്  സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതനിലയ  വനികവചനപരമസ്ഥായ  പരനിഗണന   ലഭനിക്കുന്ന
കേസ്ഥാരജ്യയ  ശദ്ധയനിലസപ്പെടനിടകണസ്ഥാസയന്നയ്  അന്നസത്തെ ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവരക്കുതസന്ന
കചസ്ഥാദനികക്കണനിവന.  സമയക്കുറവമൂലയ ഞസ്ഥാന് വനിശേദസ്ഥായശേങ്ങളനികലയ്ക്കയ്  കപസ്ഥാകുന്നനില്ല.
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യു.ഡനി.എഫയ്.-സന്റെ  ഭരണകേസ്ഥാലത്തെയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  റസ്ഥാങനിയഗുണസ്ഥായനിരുന.  കപസ്ഥാലലീസയ്
റസ്ഥാങനിയഗുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെടയ്,  നസ്ഥാഷണല ഫക്രയ റനികക്കസ്ഥാരഡ്സയ് ബക്യൂകറസ്ഥായുസട  2013,
2014,  2015  വരഷങ്ങളനിസല  റനികപ്പെസ്ഥാരടപ്രകേസ്ഥാരയ  തസ്ഥാസഴപ്പെറയുന്ന കുറകൃതജ്യങ്ങളുസട
കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില കകേരളയ എത്രസ്ഥായ സസ്ഥാനത്തെസ്ഥാണയ്,  ഓകരസ്ഥാ കുറകൃതജ്യങ്ങളുസടയുയ ആസകേ
എണ്ണസമത്ര തുടങ്ങനിയ ശലീ.  ഇ.  പനി.  ജയരസ്ഥാജസന്റെ  കചസ്ഥാദജ്യങ്ങള്ക്കയ്  2014-ല  7
കസ്റ്റേറനിലള്ള കുറകൃതജ്യങ്ങളനില,  അതസ്ഥായതയ്  IPC  121, 122, 123, 124  എന്നനിവ  കചരത്തെയ്
കകേരളയ  8-ാം  സസ്ഥാനത്തുയ  സകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേ  കകേസ്സുകേളുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ്  17-ാം
സസ്ഥാനത്തുയ ആസണന്നസ്ഥായനിരുന മറുപടനി.   ഇങ്ങസന കനസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല യു.ഡനി.എഫയ്.
ഭരണകേസ്ഥാലത്തെയ് കകേരളയ എസന്നങനിലയ ഒന്നസ്ഥായ സസ്ഥാനത്തെയ് വന്നനിടകണസ്ഥാ?  2010-ല
എല.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണയ  കേഴനിയുകമസ്ഥാള്  ശലീ.  പ്രണബയ്  കുമസ്ഥാര  മുഖരജനിയസ്ഥാണയ്
ഇന്തജ്യയനിസല  ഏറവയ  മനികേച്ച സയസസ്ഥാനത്തെനിനുള്ള അവസ്ഥാരഡയ്  ശലീ.  കകേസ്ഥാടനികയരനി
ബസ്ഥാലകൃഷ്ണനയ്  ഡലഹനിയനില  വച്ചയ്  നലകേനിയതയ്.  അതയ്  ഫക്രയ  റനികക്കസ്ഥാരഡ്സയ്
ബക്യൂകറസ്ഥായുകടതസ്ഥാണയ്.  ഞസ്ഥാന് എസന്റെ കേയ്യനിലള്ള കരഖകേള് കമശേപ്പുറത്തെയ് വയ്ക്കസ്ഥായ.   ശലീ.
രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെല  16-2-2016-ല  കരഖസ്ഥാമൂലയ  നലകേനിയ  മറുപടനിയസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
ഉദ്ധരനിക്കുന്നതയ്. ഇതസ്ഥാണയ് നനിങ്ങളുസട ബസ്ഥാലന്സയ് ഷലീറയ്. ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരുസട മസ്ഥാറവമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെടയ്  8-2-2016-സല  ശലീ.  മുല്ലക്കര  രതസ്ഥാകേരസന്റെ  കചസ്ഥാദജ്യമുണയ്.  അഞയ്
സകേസ്ഥാല്ലത്തെനിനനിടയനില  6  വനിജനിലന്സയ് ഡയറകരമസ്ഥാസരയസ്ഥാണയ്  മസ്ഥാറനിയതയ്.  എവനിസട
നനിസന്നങനിലയ  ഒരു  സചടനിക്കമയ്  കേനിടനിയസ്ഥാല  അതയ്  മുറത്തെയ്  നടവയകേയുയ  അടുത്തെ
ദനിവസയ  കവരയ്  വകന്നസ്ഥാസയന്നയ്  പറനിചകനസ്ഥാക്കുകേയുയ  സചയ്യുന്നതയ്   സകേസ്ഥാചകുടനികേളുസട
തമസ്ഥാശേയസ്ഥാണയ്.   ആസരസ്ഥാസക്കയസ്ഥാണയ് അന്നസത്തെ വനിജനിലന്സയ് ഡയറകരമസ്ഥാര; (1) ശലീ.
സഡസ്മണയ് സനകറസ്ഥാ, (2) ശലീ. ശേങര സറഡനി, (3) ശലീ. കവണുകഗസ്ഥാപസ്ഥാല  സകേ. നസ്ഥായര.
(4) ശലീമതനി ആര. ശലീകലഖ, (5) ശലീ. മകഹഷയ് കുമസ്ഥാര സനിയഗ, (6) വനിന്സണ് എയ.
കപസ്ഥാള്,  (7)  ശലീ.  ശേങര  സറഡനി.  ഇത്തെരത്തെനില  മസ്ഥാറനിമസ്ഥാറനി  വനിജനിലന്സയ്  ഡയറകരമസ്ഥാസര
നനിയമനിച്ചവരസ്ഥാണയ് ഇന്നയ് ഗനിരനിപ്രഭസ്ഥാഷണയ നടത്തുന്നതയ്. യു.ഡനി.എഫയ്. ഭരണകേസ്ഥാലത്തെയ്
എത്ര വനിജനിലന്സയ് കകേസ്സുകേള് പനിന്വലനിച്ചനിടണയ്.  അതുസയബനനിച്ച കേണക്കുകേളുയ
എസന്റെ  കേയ്യനിലണയ്.  16-2-2016-ല  ശലീ.  കകേസ്ഥാടനികയരനി  ബസ്ഥാലകൃഷ്ണസന്റെ  കചസ്ഥാദജ്യത്തെനിനുള്ള
മറുപടനിയനില അന്നസത്തെ സരക്കസ്ഥാര അധനികേസ്ഥാരത്തെനില വന്നകശേഷയ  പനിന്വലനിച്ച  4
വനിജനിലന്സയ് കകേസ്സുകേളുസട  വനിശേദസ്ഥായശേങ്ങള് പറയുനണയ്.  ആസരസ്ഥാസക്കകയസ്ഥാ പണയ
കമസ്ഥാഷനിച്ച  കകേസ്സുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ്  പ്രതനികേസള  വനിടയച്ചതനിസന്റെ  വനിവരങ്ങളസ്ഥാണയ്
കേസ്ഥാണനിക്കുന്നതയ്. അന്നയ് ഇസതസ്ഥാനയ ചരച്ച സചയനില്ല. കേസ്ഥാരണയ അന്നയ് ചരച്ച സചയ്യസ്ഥാന്
മറയ്  വനിഷയങ്ങളുണസ്ഥായനിരുന.  മസസ്ഥാലയുള്ള  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്  ചരച്ച  സചയ്യുകമസ്ഥാള്  ആസരങനിലയ
ഇസതസ്ഥാസക്ക ചരച്ച സചയ്യുകമസ്ഥാ? ഇസതസ്ഥാസക്കയസ്ഥാണയ് നനിങ്ങളുസട ഭരണകേസ്ഥാലത്തെയ് നടന്നനിടള്ളതയ്.

കഡസ്ഥാ.  എയ.  സകേ.  മുനലീര കനരസത്തെ  ചനില കേണക്കുകേള് പറഞ.  എസന്റെ കേയ്യനിലള്ളതയ്
സഭസ്ഥാകരഖയസ്ഥാണയ്.  അകദ്ദേഹയ  പറഞ  കേണക്കുമസ്ഥായനി  ഇതയ്  സപസ്ഥാരുത്തെസപ്പെടുന്നനില്ല.
1-1-2014  മുതല  24-5-2016  വസരയുള്ള കേണക്കുപ്രകേസ്ഥാരയ സകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേങ്ങള്  817-ഉയ
സകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേ ശമയ  1563-ഉയ ബലസ്ഥാതയഗയ  3214-ഉയ സലീധന പലീഡന മരണയ
37-ഉയ  കറപ്പുയ  കപസ്ഥാകകസ്ഥാ  പ്രകേസ്ഥാരമുള്ള  കകേസ്സുകേളുയ  ഉള്സപ്പെസട  14708-ഉയ  ആസണന്നസ്ഥാണയ്
സഭസ്ഥാകരഖയനിലള്ളതയ്.  കഡസ്ഥാ.  എയ.  സകേ.  മുനലീര  ഉദ്ധരനിച്ച  കേണക്കുകേള്  ശേരനിയല്ല.
നനിങ്ങളുണസ്ഥാക്കനിയ  റനികക്കസ്ഥാരഡുകേള്  ആരുവനിചസ്ഥാരനിച്ചസ്ഥാലയ  തകേരക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല.
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കകേസ്ഥാടതനി പരസ്ഥാമരശേങ്ങസളക്കുറനിച്ചയ് ഇവനിസട പറയുകേയുണസ്ഥായനി.  സരക്കസ്ഥാര എന്തസ്ഥാണയ്
കസസ്ഥാളസ്ഥാര കകേസനില മറയ്ക്കസ്ഥാന് ശമനിക്കുന്നസതന്നസ്ഥാണയ്  2013  ജൂഫല 23-നയ് കകേസ്ഥാടതനി
കചസ്ഥാദനിച്ചതയ്.  കസസ്ഥാളസ്ഥാര തടനിപ്പെയ് പുറത്തുവന്നനില്ലസ്ഥായനിരുസന്നങനില എ. ഫനികറസ്ഥാസയ് തടനിപ്പെയ്
ഇകപ്പെസ്ഥാഴയ  പുറത്തുവരനില്ലസ്ഥായനിരുനസവന്നയ്  സസഹകക്കസ്ഥാടതനി  പരസ്ഥാമരശേനിച.  സലലീയ  രസ്ഥാജനിസന
ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ്  ഭയമസ്ഥാകണസ്ഥാസയന്നയ്  2013  ഒകകസ്ഥാബര  1-നയ്  കകേസ്ഥാടതനി  കചസ്ഥാദനിച.
കകേസ്ഥാണ്സ്റ്റേബനിളനിസന കപടനിച്ചയ് ജനയ ജലീവനികക്കണ അവസയസ്ഥാണയ്,  കസസ്ഥാളസ്ഥാര തടനിപ്പെയ്
കകേസയ്  ഒത്തുതലീരപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ആരസ്ഥാണയ്  പണയ  നലകേനിയതയ്  തുടങ്ങനിയ   പരസ്ഥാമരശേങ്ങളുമുണയ്.
കപസ്ഥാലലീസയ്  നനിഷനിയസമന്നയ്  2013  ഡനിസയബര  4-നയ്  ഫഹകക്കസ്ഥാടതനി  പരസ്ഥാമരശേനിച.
പല കകേസ്സുകേളനിലയ കപസ്ഥാലലീസയ് നനിഷനിയമസ്ഥാസണനയ ജനങ്ങളുസട ജലീവനുയ സഡ്വത്തെനിനുയ
സയരക്ഷണയ  നലകകേണ  കപസ്ഥാലലീസയ്  പരസ്ഥാജയമസ്ഥാസണന്നയ്  കേരുകതണനിയനിരനിക്കുനസവനയ
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  ഫഹകക്കസ്ഥാടതനി  പറഞ.  ഇങ്ങസനയുള്ള  വനിധനി  സമസ്ഥാദനിച്ചനിടള്ളവരസ്ഥാണയ്
ഇകപ്പെസ്ഥാള് സയസസ്ഥാരനിക്കുന്നതയ്.

മനി  .   സലീക്കര: പലീസയ്.. കേണ്ക്ലൂഡയ്.........5 മനിനനിടയ് അധനികേമസ്ഥായനി.

ശലീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫയ്:  സര,  ഇന്നയ്  രസ്ഥാവനിസല  പുറനിങ്ങല  സവടനിസക്കടയ്
അപകേടസത്തെക്കുറനിച്ചയ് ചരച്ച സചയ്തു.  സവടനിസക്കടയ് നടത്തെസ്ഥാന് ആരസ്ഥാണയ്  ഫലസന്സയ്
സകേസ്ഥാടുത്തെതയ്,  അതനിനയ്  പനിന്നനില ആരസ്ഥാണയ്  പ്രവരത്തെനിച്ചതയ്?  എസന്തങനിലയ  നടപടനി
സഡ്വലീകേരനികച്ചസ്ഥാ? നനിങ്ങളുസട ഭരണത്തെനിന്കേലീഴനില നടമസ്ഥാടനിയനിടള്ള കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് പറയസ്ഥാന്
ധസ്ഥാരസ്ഥാളമുണയ്. നനിങ്ങളുണസ്ഥാക്കനിവച്ച എല്ലസ്ഥാ സകേടുതനികേളനില നനിനയ  ദുഷയ് കപരനില നനിനയ
കകേരള  കപസ്ഥാലലീസനിസന  സയരക്ഷനിച്ചയ്  നല്ല  രലീതനിയനില  മുകന്നസ്ഥാടയ്  നയനിക്കസ്ഥാനുള്ള
പരനിശമമസ്ഥാണയ് ശലീ.  പനിണറസ്ഥായനി വനിജയസന്റെ കനതൃതഡ്വത്തെനില നടക്കുന്നതയ്.  നനിങ്ങള്
എസന്തല്ലസ്ഥായ വസ്ഥാരത്തെകേള് ചമയ്ക്കസ്ഥാന് ശമനിച്ചസ്ഥാലയ അതനിസനസയല്ലസ്ഥായ അതനിജലീവനിച്ചയ് ഇഇൗ
സരക്കസ്ഥാര മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാവകേയുയ  നസ്ഥാടനിസന്റെ സയരക്ഷകേരസ്ഥായനി തലീരുകേയുയ സചയ്യുസമന്ന
കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില  യസ്ഥാസതസ്ഥാരു  തരക്കവമനില്ല.  ജനങ്ങള്  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതജ്യ  മുന്നണനിയനില
വനിശേഡ്വസ്ഥാസമരപ്പെനിച്ചതനിസന്റെ  മുകന്നറമസ്ഥാണയ്  നടക്കുന്നസതന്നയ്  മസ്ഥാത്രയ  പറഞസകേസ്ഥാണയ്
എസന്റെ വസ്ഥാക്കുകേള് അവസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുന.

പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവയ്  (ശലീ  .    രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെല):  സര,  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട
മുഖജ്യമനനി ഇവനിസട അവതരനിപ്പെനിച്ച ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേസള ഞസ്ഥാന് എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
നമ്മുസട  രസ്ഥാജജ്യയ  ഇന്നയ്  ഏറവയ  കൂടുതല  ചരച്ച സചയ്യുന്ന  വനിഷയയ  കപസ്ഥാലലീസയ്  റനികഫസ്ഥായസയ്,
കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  പ്രവരത്തെനങ്ങള്,  നനിയമനങ്ങള്  എന്നനിവസയക്കുറനിച്ചസ്ഥാണയ്.  സമലീപകേസ്ഥാലത്തെയ്
ഉത്തെരപ്രകദശേനില  ശലീ.  കയസ്ഥാഗനി  ആദനിതജ്യനസ്ഥാഥനിസന്റെ  കനതൃതഡ്വത്തെനില  ബനി.സജ.പനി.
സരക്കസ്ഥാര വന്നതനിനുകശേഷയ ഡനി.ജനി.പനി.-സയ മസ്ഥാറനിയ നടപടനി, പഞസ്ഥാബനില  പ്രകേസ്ഥാശേയ്
സനിയഗയ്  ബസ്ഥാദല  സരക്കസ്ഥാര  ഡനി.ജനി.പനി.-സയ  തുടരസ്ഥാന്  അനുവദനിച്ച  നടപടനി,   മധജ്യപ്രകദശേയ്
ഉള്സപ്പെസടയുള്ള  വനിവനിധ  സയസസ്ഥാനങ്ങളനിസല  ഡനി.ജനി.പനി.-മസ്ഥാരുസട  നനിയമനങ്ങള്
എന്നനിവ സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി വനിധനിക്കുകവണനി കേസ്ഥാത്തുനനിലക്കുന്ന സന്ദരഭമസ്ഥാണനിതയ്.  ഇന്തജ്യസ്ഥാ
ചരനിത്രത്തെനിസല ഏറവയ സുപ്രധസ്ഥാന വനിധനിയസ്ഥായനിരുന  Prakash Sing and Others
V/s.  Union of India and Others.  ആ വനിധനിയനിലസ്ഥാണയ് ഏറവയ സുപ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായ
നനിരകദ്ദേശേങ്ങള്  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനി  മുകന്നസ്ഥാടവയന്നതയ്.  സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിക്കയ്  അതനിനയ്
അധനികേസ്ഥാരമുകണസ്ഥാസയന്നയ്  ചനിലര  ഇവനിസട  കചസ്ഥാദനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  ഭരണഘടനയുസട
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32-ാംവകുപ്പെയ്- Right of Constitutional Remedies,  142-ാംവകുപ്പെയ്  പ്രകേസ്ഥാരയ 'The
Supreme Court  shall  have power  to issue directions or  orders  or  writs,
including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo
warranto  etc'.  ഭരണഘടനയുസട  32,  142  എന്നലീ  സസക്ഷന്സയ്  അനുസരനിച്ചയ്
സുപ്രലീയകകേസ്ഥാടതനിക്കയ്  ഇടസപടസ്ഥാനുള്ള  അധനികേസ്ഥാരമുണയ്.  ആ  അധനികേസ്ഥാരയ   ഉയരത്തെനിപ്പെനിടനിച
സകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  പ്രകേസ്ഥാശേയ്  സനിയഗയ്  കകേസനില  സുപ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായ  വനിധനിയുണസ്ഥാകുന്നതയ്.
ഇന്ഡജ്യയനിസല  കപസ്ഥാലലീസയ്  സയവനിധസ്ഥാനയ  സമച്ചസപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്ഥായനി  ബക്യൂകറസ്ഥാ  ഓഫയ്
കപസ്ഥാലലീസയ്  റനിസരച്ചയ്  ആന്റെയ്  സഡവലപ്സമന്റെയ്  (ബനി.പനി.ആര.എന്.ഡനി.)  1977-ല
നനിരവധനി  റനികപ്പെസ്ഥാരടകേള്  സമരപ്പെനിച്ചനിടണയ്.  ഒരു  സഡസനനികലസറ  കപസ്ഥാലലീസയ്  റനികഫസ്ഥായസയ്
കേമ്മലീഷന് റനികപ്പെസ്ഥാരടകേള് നമ്മുസട രസ്ഥാജജ്യത്തുണയ്.  ഏറവയ സുപ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായ പ്രകേസ്ഥാശേയ്
സനിയഗയ് കകേസനിസല വനിധനിപ്രകേസ്ഥാരയ സസകേക്യൂരനിറനി കേമ്മലീഷനുണസ്ഥാകേണയ, അകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ
തസന്ന  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  പ്രവരത്തെനങ്ങളനില  കേസ്ഥാകലസ്ഥാചനിതമസ്ഥായ  മസ്ഥാറവമുണസ്ഥാകേണയ.
കപസ്ഥാലലീസയ് നനിയമനങ്ങളനിലയ കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ പ്രവരത്തെനങ്ങളനിലയ excessive control
of the executive എന്നതയ് ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട ഒരു കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥാണയ്. രസ്ഥാജജ്യത്തെയ് വനിവനിധ
ഭരണകൂടങ്ങള് നനിലവനിലവരുയ, ജനങ്ങള് പുതനിയ സരക്കസ്ഥാരുകേസള അധനികേസ്ഥാരത്തെനില
സകേസ്ഥാണ്ടുവരനികേയുയ  സചയ്യുയ.  അങ്ങസന  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില  വരുന്ന  സരക്കസ്ഥാരുകേളുസട
ഇച്ഛേസ്ഥാശേകനിക്കനുസരനിചമസ്ഥാത്രയ പ്രവരത്തെനിക്കുന്ന കപസ്ഥാലലീസയ് സയവനിധസ്ഥാനയ നനിലവനില
വനകേഴനിഞസ്ഥാല ലസ്ഥാ ആന്റെയ് ഓരഡര,  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന് ഒസ്ഥാഫയ് ജസ്റ്റേനിസയ് എന്നനിവ
ഫലപ്രദമസ്ഥായനി നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുകമസ്ഥാ എനള്ള കേസ്ഥാരജ്യയ ആകലസ്ഥാചനികക്കണതസ്ഥാണയ്.
ഇസതസ്ഥാരു  വനിശേദമസ്ഥായ  ചരച്ചയ്ക്കയ്  വനിഷയലീഭവനികക്കണ  കേസ്ഥാരജ്യമസ്ഥായതുസകേസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാനതനികലയ്ക്കയ്
കൂടുതലസ്ഥായനി  കേടക്കുന്നനില്ല.  ഇന്ഡജ്യയനിസലസ്ഥാടസ്ഥാസകേയുള്ള  കപസ്ഥാലലീസയ്  സയവനിധസ്ഥാനയ,
കകേരളത്തെനിസല  കപസ്ഥാലലീസയ്  സയവനിധസ്ഥാനയ,  എല്ലസ്ഥാ  വജ്യകനികേള്ക്കുയ  എല്ലസ്ഥാ  പഇൗരനസ്ഥാരക്കുയ
തുലജ്യനലീതനി ഉറപ്പുവരുത്തെസ്ഥാന് ബസ്ഥാധജ്യസമസ്ഥായ കപസ്ഥാലലീസയ് സയവനിധസ്ഥാനയ, സഎ.പനി.സനി.,
സനി.ആര.പനി.സനി.,  കകേസ്ഥാടതനി  വനിധനികേള്  എന്നനിവയുസടസയല്ലസ്ഥായ  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില
പ്രവരത്തെനികക്കണ കപസ്ഥാലലീസയ്,  പക്ഷപസ്ഥാതപരമസ്ഥായ സപരുമസ്ഥാറങ്ങള് ഭരണമസ്ഥാറത്തെനിന
നുസരനിചണസ്ഥായസ്ഥാല  അതനിലൂസട  നനികഷധനിക്കസപ്പെടുന്നതയ്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  ജനങ്ങളുസട
നലീതനിയുയ   തുലജ്യ  അവസരവമസ്ഥാണയ്.  കകേരളത്തെനില  കേഴനിഞ  പതനിസനസ്ഥാന്നയ്  മസ്ഥാസക്കസ്ഥാലസത്തെ
കപസ്ഥാലലീസയ്  ഭരണസത്തെപ്പെറനിയസ്ഥാണയ്  നമ്മള്  ചരച്ച  സചയ്യുന്നതയ്.  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  ഭരണസത്തെ
സയബനനിച്ച വനിവസ്ഥാദങ്ങളുണസ്ഥാകുന്നതയ് സഡ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവനികേമസ്ഥാണയ്.  പസക്ഷ അതനില സരക്കസ്ഥാര
സഡ്വലീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേളസ്ഥാണയ് ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനയ. കുറകൃതജ്യങ്ങളനില്ലസ്ഥാത്തെ ഒരു സമൂഹയ
കലസ്ഥാകേസത്തെവനിസടയുമനില്ല.   കുറകൃതജ്യങ്ങളുണസ്ഥാകുകമസ്ഥാള് അതനിസന എങ്ങസന തടയസ്ഥാന്
കേഴനിയുസമനള്ളതസ്ഥാണയ്  പ്രധസ്ഥാനയ.  കകേരളത്തെനിസല  കപസ്ഥാലലീസയ്  സയവനിധസ്ഥാനമസ്ഥാസകേ
തകേരസ്ഥാറനിലസ്ഥായനിരനിക്കുനസവന്നസ്ഥാണയ്  വസ്തുതകേള്  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുന്നതയ്.  ഇന്ഡജ്യയനിസല
കപസ്ഥാലലീസനിനയ്  മസ്ഥാതൃകേയസ്ഥാണയ്  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസയ്.  അതനിസമരത്ഥരസ്ഥായ  കപസ്ഥാലലീസയ്
ഉകദജ്യസ്ഥാഗസരസ്ഥാണയ്  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസനിലള്ളതയ്.  ആ സസ്ഥാമരത്ഥജ്യസത്തെ ഫലപ്രദമസ്ഥായനി
വനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുനകണസ്ഥാ?  ഞസ്ഥാന്  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  മുഖജ്യമനനിസയ  ഒരു
കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില അഭനിനന്ദനിക്കുന. അകദ്ദേഹയ അധനികേസ്ഥാരകമസറടുത്തെകശേഷയ കകേരളത്തെനിസല
18 കപസ്ഥാലലീസയ് ജനില്ലകേളനില മനിടുമനിടുക്കരുയ ചുണക്കുടനികേളുമസ്ഥായ ഡയറകയ് സഎ.പനി.എസയ്.
ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസര എസയ്.പനി.-മസ്ഥാരസ്ഥായനി നനിയമനിച. ഞങ്ങളുസട കേസ്ഥാലത്തുണസ്ഥായനിരുന്നവസര
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മസ്ഥാറനിയസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹയ  നനിയമനിച്ചതയ്.  എനനിക്കതയ്  നല്ല  നടപടനിയസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്  കതസ്ഥാന്നനിയതയ്.
പസക്ഷ  മൂനമസ്ഥാസയ  കേഴനിഞകപ്പെസ്ഥാള്  സചറുപ്പെക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  മുഴവന്  സഎ.പനി.എസയ്.-
കേസ്ഥാസരയുയ  മസ്ഥാറനി  സപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാടനികേളസ്ഥായ   18  കപസ്ഥാലലീസയ്  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസര  ജനില്ലകേളനില
നനികയസ്ഥാഗനിചസവനള്ളതയ് അങ്ങയുസട തസ്ഥാളയ സതറനിയ ആദജ്യസത്തെ നടപടനിയസ്ഥായനിരുന.
കനസ്ഥാണ്  കകേഡര  കപസ്ഥാസ്റ്റേനിലള്ള സപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാടനികേളസ്ഥായ  സഎ.പനി.എസയ്.  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസര
ജനില്ലസ്ഥാ  കപസ്ഥാലലീസയ്  സൂപ്രണ്ടുമസ്ഥാരസ്ഥായനി  നനിയമനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്,  അവനിസട  തുടങ്ങനിയതസ്ഥാണയ്  അങ്ങയുസട
തസ്ഥാളപ്പെനിഴ.  മുന്  ആഭജ്യന്തര  മനനിസയനള്ള  നനിലയനില  ഞസ്ഥാനസ്ഥാദജ്യയ  അസതല്ലസ്ഥായ  സസ്ഥാകൂതയ
വലീക്ഷനിക്കുകേയസ്ഥായനിരുന. ആദജ്യസത്തെ മൂനമസ്ഥാസക്കസ്ഥാലയ ഡയറകയ് സഎ.പനി.എസയ്.-കേസ്ഥാസര അങ്ങയ്
നനിയമനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  കകേരളത്തെനില  കുറകൃതജ്യങ്ങളുയ  സകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേങ്ങളുയ  സസ്ഥാമൂഹജ്യ  വനിരുദ്ധരുയ
വരദ്ധനിച്ചനിരുന്നനില്ല.  പസക്ഷ,  കപസ്ഥാലലീസനിസന  രസ്ഥാഷലീയവത്കേരനിക്കസ്ഥാന്  അങ്ങയ്  നലീക്കമസ്ഥാരയഭനിച,
കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  രസ്ഥാഷലീയവത്കേരണയ തുടങ്ങനിയതനിനുകശേഷമസ്ഥാണയ്,  18  കപസ്ഥാലലീസയ്  ജനില്ലകേളനില
ഭൂരനിപക്ഷയ  സലത്തുയ  സപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാടനികേളസ്ഥായ  സഎ.പനി.എസയ്.  ഉകദജ്യസ്ഥാഗസസര  അങ്ങയ്
നനിയമനിച്ചകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ് കകേരളത്തെനിസല ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനനനില അവതസ്ഥാളത്തെനിലസ്ഥായതയ് എനള്ളതസ്ഥാണയ്
യസ്ഥാഥസ്ഥാരത്ഥജ്യയ. രസ്ഥാഷലീയ കേക്ഷനികേളസ്ഥാണയ് ഇലക്ഷനനില മതരനിക്കുന്നതയ്.  നമുസക്കസ്ഥാസക്ക
രസ്ഥാഷലീയമുണയ്.  ഒരു  സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരത്തെനില  വന്നസ്ഥാല  പസ്ഥാരടനിയുസട  തസ്ഥാലപ്പെരജ്യങ്ങള്
സയരക്ഷനികക്കണനിവരുയ;  ഇസല്ലന്നയ് ഞസ്ഥാന് പറയുന്നനില്ല.  പസക്ഷ,  രസ്ഥാഷലീയ തസ്ഥാലപ്പെരജ്യ
ങ്ങള്ക്കപ്പുറത്തെയ്  നലീതനി  ഉറപ്പുവരുത്തെസ്ഥാനുള്ള  ഉത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വയ  കപസ്ഥാലലീസനിനുയ  ആഭജ്യന്തര
വകുപ്പെനിനുയ ആഭജ്യന്തര വകുപ്പെനിസന്റെ ചുമതലയുള്ള മനനിക്കുയ മുഖജ്യമനനിക്കുമുണയ്.  അവനിസടയസ്ഥാണയ്
അകങ്ങയ്ക്കയ് പസ്ഥാളനിയതയ്.  മനിടുക്കനസ്ഥാരസ്ഥായ ജനില്ലസ്ഥാ കപസ്ഥാലലീസയ് സൂപ്രണ്ടുമസ്ഥാസര മസ്ഥാറനിയകപ്പെസ്ഥാള്
കകേരളത്തെനിസല ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനനനില അനുദനിനയ വഷളസ്ഥായനി. വരദ്ധനിചവരുന്ന സകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേങ്ങള്,
സലീ പലീഡനങ്ങള്,  കുടനികേള്സക്കതനിരസ്ഥായ അതനിക്രമങ്ങള്,  കമസ്ഥാഷണങ്ങള്,  സകേസ്ഥാള്ള,
പനിടനിചപറനി എന്നനിവ വരദ്ധനിച. ഈ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേസ്ഥാലത്തെയ് സലീകേള്സക്കതനിസരയുള്ള
അക്രമയ 10818, പലീഡന കകേസുകേള് 1232, സകേസ്ഥാല്ലസപ്പെട സലീകേള് 84, പ്രസ്ഥായപൂരത്തെനിയസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ
കുടനികേസള പലീഡനിപ്പെനിച്ച കകേസുകേള്  696,  രസ്ഥാഷലീയ സകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേങ്ങള്  15,  കേസ്റ്റേഡനി
മരണങ്ങള് 5  എന്നനിങ്ങസനയസ്ഥാണയ് കേണക്കയ്.  കപസ്ഥാലലീസയ് അതനിക്രമങ്ങളുസട കേഥകേള്
എനസമനയ  കകേരളത്തെനില  വനിവസ്ഥാദങ്ങളുണസ്ഥാക്കനിയനിടണയ്.  പനിഞ  കുഞങ്ങള്വസര
നനിഷ്ഠൂരമസ്ഥായനി  പലീഡനിപ്പെനിക്കസപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്.  സലീ  പലീഡനങ്ങളനിസലല്ലസ്ഥായ  കകേസയ്  അടനിമറനിക്കസ്ഥാന്
കപസ്ഥാലലീസയ് ശമനിക്കുനസവനള്ള പരസ്ഥാതനികേള് വജ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥാണയ്. വസ്ഥാളയസ്ഥാറനില രണയ് സ്കൂള്
വനിദജ്യസ്ഥാരത്ഥനിനനികേള്  പലീഡനത്തെനിനനിരയസ്ഥായനി  സകേസ്ഥാല്ലസപ്പെട  കകേസനില  കപസ്ഥാലലീസനിനയ്
വലീഴ്ചയുണസ്ഥായതനിസനത്തുടരന്നയ്  എസയ്.സഎ.-സയ സസസന്ഡയ് സചയ്തു.  കുണറ പലീഡന
കകേസനിലയ കകേസയ് അടനിമറനിക്കസ്ഥാന് കപസ്ഥാലലീസയ് ശമനിച.  ജനിഷ്ണു കകേസനില ഗുരുതരമസ്ഥായ
പനിഴവയ്  കപസ്ഥാലലീസനിനയ്  സയഭവനിച;  സതളനിവകേള് തുടക്കത്തെനിലത്തെസന്ന നശേനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്
കപസ്ഥാലലീസയ്  കൂടനനിന.  ദുരബലമസ്ഥായ  വകുപ്പുകേള്  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചതനിലൂസടയസ്ഥാണയ്   പ്രതനികേള്ക്കയ്
ജസ്ഥാമജ്യയ കേനിടനിയതയ്.  നലീതനി കതടനിസയത്തെനിയ ജനിഷ്ണുവനിസന്റെ അമ്മസയ ഡനി.ജനി.പനി.-യുസട
ഓഫലീസനിനുമുന്നനില  കപസ്ഥാലലീസയ്  വലനിച്ചനിഴച.  സകേസ്ഥാച്ചനി  മഫറന്  ഫഡ്രൈവനില  ശേനിവകസനക്കസ്ഥാര
സദസ്ഥാചസ്ഥാര  ഗുണസ്ഥായനിസയ  നടപ്പെസ്ഥാക്കനി.  ആണ്കുടനികേസളയുയ  സപണ്കുടനികേസളയുയ  കപസ്ഥാലലീസയ്
അടനികച്ചസ്ഥാടനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  ഇഇൗ  പതനിസനസ്ഥാന്നയ്  മസ്ഥാസസത്തെ  ഭരണത്തെനിനനിടയനില
സയസസ്ഥാനസത്തെ ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനനനില അനുദനിനയ വഷളസ്ഥായനി എനള്ളതനിസന്റെ മസറസ്ഥാരു
ദൃഷസ്ഥാന്തമസ്ഥാണയ്  വലീഴ്ച  പറനിസയന്നയ്  മുഖജ്യമനനി സമ്മതനിച്ച കകേസുകേള്.  അതനിസലസ്ഥാന്നയ്,
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എറണസ്ഥാകുളയ  മഫറന്  ഫഡ്രൈവനില  ശേനിവകസനക്കസ്ഥാര  സദസ്ഥാചസ്ഥാര  ഗുണകേളസ്ഥായനി
അഴനിഞസ്ഥാടനിയകപ്പെസ്ഥാള്  കപസ്ഥാലലീസയ്  കേസ്ഥാഴ്ചക്കസ്ഥാരസ്ഥായനി  കനസ്ഥാക്കനി  നനിന്നതയ്  സതറസ്ഥായനികപ്പെസ്ഥാസയന്നയ്
മുഖജ്യമനനി  പറഞ.  നടനി  പലീഡനിപ്പെനിക്കസപ്പെട  കകേസനില  പ്രതനിസയ രക്ഷസപ്പെടുത്തെസ്ഥാന്
അനുവദനിചസകേസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  അനസ്ഥാസ  കേസ്ഥാടനിയ  സയഭവത്തെനില  ഗൂഡസ്ഥാകലസ്ഥാചനയനിസല്ലന്നയ്
മുഖജ്യമനനി  തുടക്കത്തെനില  പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിച. വസ്ഥാളയസ്ഥാറനില  സകഹസ്ഥാദരനിമസ്ഥാരസ്ഥായ  പനിഞകുഞങ്ങള്
പലീഡനത്തെനിനനിരയസ്ഥായ കകേസനില  കപസ്ഥാലലീസനിനയ്  വലീഴ്ച  സയഭവനിച,  എസയ്.സഎ.-സയ സസസന്റെയ്
സചയ്തു.  കുണറയനില  മുത്തെച്ഛേന്  കപരക്കുടനിസയ  പലീഡനിപ്പെനിച്ച  കകേസകനഡ്വഷണത്തെനില
കപസ്ഥാലലീസനിനയ് ഗുരുതരമസ്ഥായ വലീഴ്ച സയഭവനിചസവന്നയ് അങ്ങയ് സമ്മതനിച.  സനി.എ.  വനിദജ്യസ്ഥാരത്ഥനിനനി
മനികഷല ഷസ്ഥാജനിസയ കേസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥായ ദനിവസയ അച്ഛേന് പരസ്ഥാതനിയുമസ്ഥായനി  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനനില
സചന്നകപ്പെസ്ഥാള്  എസയ്.സഎ.  ഇല്ലസ്ഥാത്തെതുസകേസ്ഥാണയ്  കകേസസടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ്
കപസ്ഥാലലീസയ്  പറഞതയ്.  മനിസനിയഗയ്  കകേസുകേളനില  അകപ്പെസ്ഥാള്ത്തെസന്ന  കകേസസടുക്കണസമന്നസ്ഥാണയ്
നനിയമയ.  അതയ്  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനണസ്ഥായ  ഗുരുതരമസ്ഥായ  വലീഴ്ചയസ്ഥാസണന്നയ്
സമ്മതനികക്കണനിവന.  സകേസ്ഥാച്ചനിയനില കേടലത്തെലീരത്തെയ് വനിശമനിക്കസ്ഥാസനത്തെനിയ സനി.പനി.സഎ.(എയ.)
ബ്രസ്ഥാഞയ്  സസക്രടറനികയയുയ  കുടുയബസത്തെയുയ കപസ്ഥാലലീസയ്  ആക്രമനിച.  അതനിസനതനിസര
ശലീ.  വനി.  എസയ്.  അചതസ്ഥാനന്ദന് നടത്തെനിയ പ്രസയഗയ ഞസ്ഥാനനിവനിസട വസ്ഥായനിക്കുന്നനില്ല.
ഗുരുതരമസ്ഥായ  നനിലയനിലസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥാലലീസനിസന  അകദ്ദേഹയ  വനിമരശേനിച്ചതയ്.  നനിലമ്പൂരനില
മസ്ഥാധജ്യമ പ്രവരത്തെകേസയയുയ സകഹസ്ഥാദരസനയുയ സദസ്ഥാചസ്ഥാരഗുണകേള് ആക്രമനിച.  പരസ്ഥാതനിയുമസ്ഥായനി
എത്തെനിയകപ്പെസ്ഥാള് ബലസ്ഥാതയഗയ നടന്നനിടസണങനില കകേസസടുക്കസ്ഥാസമന്നസ്ഥാണയ് എസയ്.  സഎ.
പറഞതയ്. തനിരുവനന്തപുരത്തെയ് കേനകേക്കുന്നനിലയ കപസ്ഥാലലീസയ് സദസ്ഥാചസ്ഥാര ഗുണകേളസ്ഥായനി
മസ്ഥാറനി.  സദസ്ഥാചസ്ഥാരഗുണകേള്  അഴനിഞസ്ഥാടനിയ  ഒരു  കേസ്ഥാലഘടമസ്ഥായനിരുന  കേഴനിഞ
പതനിസനസ്ഥാനമസ്ഥാസക്കസ്ഥാലസമന്നയ്  പറയസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന്  നനിരവ്വസ്ഥാഹമനില്ല.   രസ്ഥാഷലീയപസ്ഥാരടനി
പ്രവരത്തെകേര കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളനില കേടനകേയറുന്നതയ് സതറസ്ഥാസണന്നയ് മുഖജ്യമനനി
സഭയനില പറഞ. സപസ്ഥാന്കുന്നത്തെയ് കസ്റ്റേഷന് ആക്രമണയ നടത്തെനിയതുയ   പത്തെനയതനിടയനിസല
കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷന് അതനിക്രമങ്ങള് നടത്തെനിയതുയ ഡനി.ഫവ.എഫയ്.സഎ. പ്രവരത്തെകേ
രസ്ഥായനിരുന.  കേണ്ണൂര ജനില്ലസ്ഥാസസക്രടറനി പയ്യന്നൂര സനി.സഎ.  ഓഫലീസനിനകേത്തുകേയറനി
പ്രസയഗനിച്ചതുയ കൂത്തുപറമനിസല  കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനകേത്തുണസ്ഥായ സയഭവവയ നമ്മള്
മറന്നനിടനില്ല.  ആരസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  കുറപത്രയ  ചമയന്നതയ്;  'പനിണറസ്ഥായനി  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്
വനി.എസയ്.-സന്റെ  കുറപത്രയ'  20-4-2017-സല  മസ്ഥാതൃഭൂമനി  വസ്ഥാരത്തെ,  പനിണറസ്ഥായനി  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ
പ്രവരത്തെനയ  കനരദനിശേയനിലസല്ലന്നയ്  വനിമരശേനിച്ചയ്  സനി.പനി.സഎ.(എയ.)  കകേന്ദ്ര  കനതൃതഡ്വത്തെനിനയ്
മുതനിരന്ന കനതസ്ഥാവയ് ശലീ.  വനി.എസയ്.  അചതസ്ഥാനന്ദന് കേത്തെയ് സകേസ്ഥാടുത്തു.  ജനങ്ങള്ക്കയ്
നലകേനിയ  വസ്ഥാഗസ്ഥാനങ്ങളുയ  ഇടതയ്  നനിലപസ്ഥാടുകേളുയ  ലയഘനിക്കസപ്പെടുന്നതസ്ഥായനി  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചയ്
സരക്കസ്ഥാരനിസന കനരവഴനിക്കയ് നയനിക്കസ്ഥാന് കകേന്ദ്ര കനതൃതഡ്വയ ഇടസപടണമന്നയ് വനി.എസയ്.
ആവശേജ്യസപ്പെട.  സലീകേള്ക്കുകനസരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള് സയബനനിച്ചയ്  വസ്ഥാരത്തെ വരസ്ഥാത്തെ ഒരു
ദനിവസവമനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ്  വനി.  എസയ്.  പറയുന്നതയ്.  കപസ്ഥാലലീസയ്  നയത്തെനില സനി.പനി.ഐ.-യ്ക്കയ്
പൂരണ്ണ തൃപനിയനില്ല-ശലീ.  കേസ്ഥാനയ രസ്ഥാകജന്ദ്രന്. 5-1-2017-സല മസ്ഥാതൃഭൂമനി വസ്ഥാരത്തെയസ്ഥാണയ്,
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കപസ്ഥാലലീസയ് നയത്തെനില സനി.പനി.ഐ.-യ്ക്കയ് പൂരണ്ണ തൃപനിയനിസല്ലന്നയ് പസ്ഥാരടനി
സസക്രടറനി  ശലീ.  കേസ്ഥാനയ  രസ്ഥാകജന്ദ്രന്.  കപസ്ഥാലലീസയ്  സഡ്വലീകേരനിക്കുന്ന  പല  നനിലപസ്ഥാടുകേകളസ്ഥാടുയ
ഞങ്ങള്ക്കയ്  വനികയസ്ഥാജനിപ്പുണയ്.  ജനകേലീയ  പ്രകക്ഷസ്ഥാഭങ്ങകളസ്ഥാടുയ  ജനകേലീയ  പ്രസസ്ഥാനങ്ങകളസ്ഥാടുയ
യു.എ.പനി.എ.  പ്രകയസ്ഥാഗനിക്കുനസവന്നസ്ഥാണയ്  സനി.പനി.ഐ.-യുസട  നനിലപസ്ഥാടയ്.  ഒകര

194/2020



466 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

വനിഷയത്തെനില സനി.പനി.ഐ.  സയഘടനകേകളസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാലലീസയ് സഡ്വലീകേരനിച്ച സമലീപനവയ
ബനി.സജ.പനി.-കയസ്ഥാടയ്  സഡ്വലീകേരനിച്ച  സമലീപനവയ  സതറസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹയ  പറയുന്നതയ്.
കേഴനിഞ  ദനിവസയ  യു.എ.പനി.എ.  കകേസ്സുകേള്  സയബനനിച്ചയ്  ഡനി.ജനി.പനി.-യുസട  ഒരു
പ്രസസ്ഥാവന വന.  സയസസ്ഥാനത്തെയ് രജനിസ്റ്റേര സചയ  42  കകേസ്സുകേളനില നനിയമവനിരുദ്ധ
പ്രവരത്തെനങ്ങള് തടയല നനിയമയ നനിലനനിലക്കുന്നനിസല്ലന്നസ്ഥാണയ് ഡനി.ജനി.പനി.  പറഞതയ്.  ഈ
കകേസ്സുകേള്  ആരസ്ഥാണയ്  ചുമത്തെനിയതയ്?  സയസസ്ഥാനത്തെയ്  യു.എ.പനി.എ.  ചുമകത്തെണ  അതലീവ
ഗുരുതരമസ്ഥായ  കകേസ്സുകേളുണയ്.  രസ്ഥാജജ്യകദസ്ഥാഹ  കുറയ,  അതലീവ  തലീവ്രവസ്ഥാദ  സഡ്വഭസ്ഥാവമുള്ള
സഎ.ഐ.എ. പരനികശേസ്ഥാധനിക്കുന്ന നനിരവധനി കകേസ്സുകേള്, ഐ.എസയ്.-മസ്ഥായനി ബനസപ്പെട
ചനില കകേസ്സുകേള് തുടങ്ങനിയവയ്ക്കയ്  യു.എ.പനി.എ. ചുമകത്തെണനിവരുയ.

ഞസ്ഥാനനിന്നസല  കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ്  കപസ്ഥായനിരുന.  കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ്  മദസ  അദ്ധജ്യസ്ഥാപകേസന
കേഴത്തെറുത്തെയ് സകേസ്ഥാന്ന സയഭവയ നടന്ന പള്ളനി ഞസ്ഥാന് സന്ദരശേനിച. അവനിസടയുള്ള എല്ലസ്ഥാ
രസ്ഥാഷലീയ  പസ്ഥാരടനികേളുയ  പള്ളനി  കേമ്മനിറനിക്കസ്ഥാരുയ  ആവശേജ്യസപ്പെടുന്നതയ്  അവനിടസത്തെ  ബനി.സജ.പനി.
പ്രവരത്തെകേരുസട കപരനില യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തെണസമന്നസ്ഥാണയ്.  ഇതുവസര ആ കകേസയ്
ചുമത്തെനിയനിടനില്ല. അങ്ങസനയുള്ള കകേസ്സുകേളനില ചനിലകപ്പെസ്ഥാള് യു.എ.പനി.എ. ചുമകത്തെണനി
വരുയ.  പസക്ഷ  ഇവനിസട  വജ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായ  കതസ്ഥാതനില  യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തെനിയതയ്  സയബനനിച്ചയ്
ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  മുഖജ്യമനനിതസന്ന  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  പരനികശേസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന്  ആവശേജ്യസപ്പെടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
കപസ്ഥാലലീസയ്  ജസ്ഥാഗത  കേസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാസത  നടത്തെനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന്ന  ഇത്തെരയ  പ്രവരത്തെനങ്ങസള
എങ്ങസനയസ്ഥാണയ്  നജ്യസ്ഥായലീകേരനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുന്നതയ്;  എങ്ങസനയസ്ഥാണയ്  കേണനിസല്ലന്നയ്
നടനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന്നതയ്?  ഇവനിസട  ഒരു  കേസ്ഥാരജ്യയ  വളസര  വജ്യകമസ്ഥാണയ്.  ജനിഷ്ണു
പ്രകണസ്ഥായനിയുസട  മരണവമസ്ഥായനി   ബനസപ്പെട  പ്രശയ നല്ല നനിലയനില  ഫകേകേസ്ഥാരജ്യയ
സചയ്യസ്ഥാന് കേഴനിയുമസ്ഥായനിരുന.  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ വലീഴ്ചയകല്ല ആ സയഭവയ?  ഡനി.ജനി.പനി.-യുസട
ഓഫലീസനിനു മുന്നനില സമരയ സചയ ആളുകേള്ക്കയ് ശേലീതളപസ്ഥാനലീയയ സകേസ്ഥാടുത്തെയ് അവസര
സഡ്വലീകേരനിച്ചനിരുത്തെനിയ ഡനി.ജനി.പനി.-മസ്ഥാര ഉണസ്ഥായനിരുന്ന നസ്ഥാടസ്ഥാണയ് കകേരളയ.  ഭയഗനിയസ്ഥായനി
ഫകേകേസ്ഥാരജ്യയ  സചയ്യസ്ഥാന്  കേഴനിയുമസ്ഥായനിരുന്ന  ഒരു  സയഭവയ  വഷളസ്ഥാക്കനിസയന്നതസ്ഥാണയ്
ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട  കേസ്ഥാരജ്യയ.  ആരസ്ഥാണയ്  ഇതനിനുത്തെരവസ്ഥാദനി;  ഞങ്ങളുസട  കുറയ
സകേസ്ഥാണസ്ഥാകണസ്ഥാ?  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  അവധസ്ഥാനതയനില്ലസ്ഥായ്മയുയ  ജസ്ഥാഗതയനില്ലസ്ഥായ്മയുമസ്ഥാണയ്
ഇത്തെരസമസ്ഥാരു സയഭവത്തെനികലയ്ക്കയ് നയനിച്ചസതനള്ളതസ്ഥാണയ് യസ്ഥാഥസ്ഥാരത്ഥജ്യയ.

ഇവനിസട  ആരസ്ഥാണയ്  ഡനി.ജനി.പനി.-സയന്നയ്  ഞസ്ഥാന്  രസ്ഥാവനിസല  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ
മുഖജ്യമനനികയസ്ഥാടയ്  കചസ്ഥാദനിച,  അകദ്ദേഹയ മറുപടനി  പറഞനില്ല.  ആരസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴസത്തെ
വനിജനിലന്സയ് ഡയറകര? ലസ്ഥാ ആന്റെയ് ഓരഡറനിസന്റെ ചുമതലയുണസ്ഥായനിരുന്ന ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ്
തസ്ഥാലക്കസ്ഥാലനികേ  ചുമതല  സകേസ്ഥാടുത്തെനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കനരസത്തെയുണസ്ഥായനിരുന്ന  വനിജനിലന്സയ്
ഡയറകര  വലീണ്ടുയ  അവധനി  നലീടനിയനിരനിക്കുനസവന്നയ്  ഇന്നയ്  പത്രത്തെനില  വസ്ഥായനിച.
കകേരളത്തെനിസല  വനിജനിലന്സനിസന്റെ  പ്രവരത്തെനയ  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  എങ്ങസനയസ്ഥാണയ്;  എസന്തങനിലയ
പ്രവരത്തെനയ നടക്കുനകണസ്ഥാ?  അകനഡ്വഷനിചസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന്ന അഴനിമതനികക്കസ്സുകേളുസട സനിതനി
എന്തസ്ഥാണയ്;  എല്ലസ്ഥാ  അഴനിമതനികക്കസ്സുകേളുയ  കകേസ്ഥാള്ഡയ്  കസ്റ്റേസ്ഥാകറജനില  വച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാകണസ്ഥാ?
വനിജനിലന്സനിസന്റെ പ്രവരത്തെനയ നനിശലമസ്ഥായനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. ശലീ. ഇ. പനി. ജയരസ്ഥാജന്
കകേസനില വനിജനിലന്സനിനയ് ഒരു നടപടനി,  സരക്കസ്ഥാരനിനയ് മസറസ്ഥാരു നടപടനി.  ഇതയ് രണ്ടുയ
കകേസ്ഥാടതനിയനില  സകേസ്ഥാടുത്തെനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇതുകപസ്ഥാസലസ്ഥാരു  കേസ്ഥാലമുണസ്ഥായനിടകണസ്ഥാ?
വനിജനിലന്സയ്  ഡയറകര  സകേസ്ഥാടുക്കുന്ന  അഫനിഡവനിറയ്  ഒന്നയ്,  സരക്കസ്ഥാര  സകേസ്ഥാടുക്കുന്ന



ധനകേസ്ഥാരജ്യയ 467

അഫനി ഡവനിറയ്  കവസറസ്ഥാന്നയ്.  ഇതസ്ഥാകണസ്ഥാ കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ പ്രവരത്തെനങ്ങളനിലയ വനിജനിലന്സനിസന്റെ
പ്രവരത്തെനങ്ങളനിലമുണസ്ഥാകകേണതയ്?  വനിജനിലന്സനിസന്റെ തത്തെ ഇകപ്പെസ്ഥാള് കദശേസ്ഥാടനക്കനിളനിയസ്ഥായനി
മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുന. അകദ്ദേഹയ നസ്ഥാടുവനിടയ് കപസ്ഥായനിരനിക്കുനസവന്നസ്ഥാണയ് പത്രങ്ങള് പറയുന്നതയ്. ഈ
സയസസ്ഥാനസത്തെ  കപസ്ഥാലലീസയ്  ഭരണത്തെനിസന്റെ  നനിയനണയ  മുഖജ്യമനനിക്കയ്  നഷസപ്പെടസവന്നയ്
പറകയണനി വരുന്നതനില കവദനയുണയ്.  കകേരളത്തെനിസല മുഖജ്യമനനി ആഭജ്യന്തര വകുപ്പെയ്
ഫകേകേസ്ഥാരജ്യയ  സചയ്യുകമസ്ഥാള്  വകുപ്പെനിനുകമല  മുഖജ്യമനനിക്കയ്  പൂരണ്ണ  നനിയനണമുണസ്ഥാകേണയ.
അങ്ങറനിയസ്ഥാസത  144  പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിക്കുന,  അങ്ങയുസട  അടുത്തെയ്  രണസ്ഥായ  സസ്ഥാനത്തെനിരനിക്കുന്ന
റവനക്യൂ വകുപ്പുമനനി കുരനിശേയ് സപസ്ഥാളനിക്കുന. ഈ ഗവണ്സമന്റെനിനയ് എന്തയ് കൂടത്തെരവസ്ഥാദനി
തഡ്വമസ്ഥാണുള്ളതയ്?  അങ്ങയ്  എടുക്കുന്ന  എല്ലസ്ഥാ  നനിലപസ്ഥാടുകേസളയുയ  മസ്ഥാകവസ്ഥായനിസ്റ്റുകേള്ക്കയ്
കനസരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങസളയുയ  വനിവരസ്ഥാവകേസ്ഥാശേ  നനിയമവമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെട  കേസ്ഥാരജ്യങ്ങസളയുയ
യു.എ.പനി.എ.-യുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെട കേസ്ഥാരജ്യങ്ങസളയുയ  ഈ സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ രണസ്ഥാമസത്തെ
കേക്ഷനിയസ്ഥായ  സനി.പനി.ഐ.  എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇസതസ്ഥാരു  കൂടത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വമുള്ള  സരക്കസ്ഥാരുയ
മുന്നണനിയുമസ്ഥാസണങനില  ഇത്തെരയ  നനിലപസ്ഥാടുകേള്  എങ്ങസനയുണസ്ഥാകുയ?  നനിങ്ങള്  തമ്മനില
അഭനിപ്രസ്ഥായ  ഐകേജ്യമനില്ലസ്ഥാത്തെതുസകേസ്ഥാണകല്ല  ഈ  സയഭവങ്ങള്  കൂടുതല   വജ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥാകുന്നതയ്.
കൂടത്തെരവസ്ഥാദനിതഡ്വമനില്ലസ്ഥാസത്തെസ്ഥാരു സരക്കസ്ഥാരുയ പരസരവനിശേഡ്വസ്ഥാസമനില്ലസ്ഥാത്തെ മനനിമസ്ഥാരുമസ്ഥാണയ് ഈ
സയസസ്ഥാനസത്തെ  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനനനിലയയ  ഭരണത്തെകേരച്ചയയ  ഉത്തെരവസ്ഥാദനികേസളന്നയ്
പറകയണനിവന്നതനില എനനിക്കയ് കഖദമുണയ്.  കകേരളത്തെനിസല കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ പ്രവരത്തെനങ്ങളനില
തനികേഞ  അസയതൃപനിയസ്ഥാണയ്  ജനങ്ങള്ക്കുള്ളതയ്.  ആ  അസയതൃപനിയുസട  പ്രതനിഫലനമസ്ഥാണയ്
കകേരളത്തെനിലകങ്ങസ്ഥാളമനികങ്ങസ്ഥാളയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന് കേഴനിയുന്നതയ്.

ജയനില എന്നതയ്  കേറക്ഷണല സരവ്വലീസസ്ഥാണയ്.  അവനിസടവരുന്ന കുറവസ്ഥാളനികേള്
എനയ  കുറവസ്ഥാളനികേളസ്ഥായനി  കേസ്ഥാകണണവരല്ല.  അവരക്കയ്  നസ്ഥാസള  സമൂഹത്തെനില  നല്ലവരസ്ഥായനി
ജലീവനിക്കസ്ഥാനുള്ള  സട്രയനിനനിയഗയ്  സകേസ്ഥാടുകക്കണ  സലമസ്ഥാണയ്  ജയനില.  അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില
ചനില  കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകേളുസണന്ന  പരസ്ഥാതനികേള്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ഉയരനവരുനണയ്.  കകേരള
കപസ്ഥാലലീസനിലള്ള  ഒഴനിവകേള്  നനികേത്തെസ്ഥാനുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനിയുണസ്ഥാകേണസമന്നസ്ഥാണയ്
എനനിക്കയ്  പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്.  ഞസ്ഥാന്  ആഭജ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന്നകപ്പെസ്ഥാള്  പരമസ്ഥാവധനി
ഒഴനിവകേള് നനികേത്തെനിയനിരുന. ഇകപ്പെസ്ഥാള് റസ്ഥാങ യ്  ലനിസ്റ്റേനിനയ് ഒരു വരഷമസ്ഥാണയ് കേസ്ഥാലസ്ഥാവധനി.
വയസയ്  ഒരു  ഘടകേമസ്ഥായതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  അങ്ങസന  തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചതയ്.  റസ്ഥാങയ്  ലനിസ്റ്റേനിലള്സപ്പെട
സചറുപ്പെക്കസ്ഥാര  നനിയമനത്തെനിനസ്ഥായനി  കേസ്ഥാത്തുനനിലക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ആഴ്ചകേള്ക്കുള്ളനില   നനിയമനയ
നലകേസ്ഥാന്  കേഴനിഞനിസല്ലങനില  അവരക്കയ്  മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  കേഴനിയനിസല്ലനള്ള  പരസ്ഥാതനി
ഉയരനവരുനണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട മുഖജ്യമനനി അക്കസ്ഥാരജ്യയ പരനികശേസ്ഥാധനിക്കണസമന്നയ്
ഞസ്ഥാന് അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.

ഭരതൃഹരനിയുസട  നലീതനിശേതകേയ  എന്ന  പുസകേത്തെനിസല  ഒരു  വസ്ഥാചകേയ  ഞസ്ഥാന്
ഇവനിസട ഉദ്ധരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്-''സനിതപ്രജര അധനികക്ഷപനിക്കസപ്പെടസ്ഥായ,  പ്രകേലീരത്തെനിക്കസപ്പെടസ്ഥായ.
അവരക്കയ്  ഐശേഡ്വരജ്യയ  വനകചരസ്ഥായ,  നഷമസ്ഥാകേസ്ഥായ.  അവര  അടുത്തെ  നനിമനിഷയ  മരനികച്ചക്കസ്ഥായ,
സയവതരങ്ങള് ജലീവനികച്ചക്കസ്ഥായ. എസന്തസ്ഥാസക്കയസ്ഥായസ്ഥാലയ ചരനിക്കുന്ന ധരമ്മമസ്ഥാരഗ്ഗത്തെനില നനിന്നയ്
അണുവനിട  അവര  വജ്യതനിചലനിക്കുകേയനില്ല.  ഇതസ്ഥാണയ്  ധരമ്മനിഷനസ്ഥായ  ഒരു ഭരണസ്ഥാധനി
കേസ്ഥാരനിക്കുണസ്ഥാകകേണതയ്.''  ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ  മുഖജ്യമനനി  അങ്ങയ്  ഇകതസ്ഥാരക്കണസമന
മസ്ഥാത്രയ പറഞസകേസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന് നനിരത്തുന.
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മുഖജ്യമനനി  (ശലീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയന്)  :  സര,  ഒകടസറ  പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട
നനിരകദ്ദേശേങ്ങള്  ഈ  ചരച്ചയനിലൂസട  ഉയരനവന്നനിടണയ്.  കകേരളത്തെനിസല  കപസ്ഥാലലീസയ്
എങ്ങസന പ്രവരത്തെനിക്കണസമന്നതനിസനക്കുറനിച്ചയ്  എല്ലസ്ഥാകപരക്കുയ നല്ല വജ്യകതയുണയ്.
നമ്മുസട  സയസസ്ഥാനയ  രൂപയസകേസ്ഥാണതനിനുകശേഷയ  1957-ല  ആദജ്യയ  രൂപലീകൃതമസ്ഥായ
സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  എങ്ങസന നലീങ്ങണസമന്നതനിസനക്കുറനിച്ചയ്  സമഗമസ്ഥാസയസ്ഥാരു
നയയ  സകേസ്ഥാണ്ടുവന്നതയ്.  അതനിസന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  നമ്മുസട  രസ്ഥാജജ്യത്തെയ്  അക്കസ്ഥാലത്തെയ്
നനിലവനിലണസ്ഥായനിരുന്ന  സമ്പ്രദസ്ഥായങ്ങളനിലനനിന്നയ്  തനികേചയ  വജ്യതജ്യസമസ്ഥാസയസ്ഥാരു  രലീതനി
കകേരളത്തെനിസല  കപസ്ഥാലലീസനിനയ്  നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞ.  2011  മുതല  2016  വസര
സയസസ്ഥാനത്തെയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരത്തെനിലനിരുന്നതനിനുകശേഷമസ്ഥാണയ്
2016-ല ഈ  സരക്കസ്ഥാര അധനികേസ്ഥാരത്തെനികലറുന്നതയ്. 2011  മുതല  2016  വസരയുള്ള
കേസ്ഥാലയളവയ്  1957  മുതല 2011  വസരയുള്ള കേസ്ഥാലത്തെനിലനനിനയ തലീരത്തുയ വജ്യതജ്യസമസ്ഥായനിരുന.
ഇടയള്ള  അടനിയന്തരസ്ഥാവസയുസട  ഘടയ  മറനസകേസ്ഥാണല്ല  ഞസ്ഥാനനിതയ്  പറയുന്നതയ്.
എങനിലയ  സയസസ്ഥാനത്തെയ് കൃതജ്യമസ്ഥായനി നനിയമങ്ങളുയ ചടങ്ങളുയ പസ്ഥാലനിക്കസ്ഥാനുള്ള ശമയ
പല  ഘടങ്ങളനിലമുണസ്ഥായനിരുന.   ഇവനിസട  ഇടതുപക്ഷയ  അധനികേസ്ഥാരത്തെനിലനിരനിക്കുന്ന
ഘടത്തെനിലള്ള നയമല്ല യു.ഡനി.എഫയ്. അധനികേസ്ഥാരത്തെനിലനിരനിക്കുകമസ്ഥാള് ഉണസ്ഥായനിടള്ളതയ്.
ഇതയ് രണ്ടുയ തമ്മനിലള്ള വജ്യതജ്യസ്ഥാസയ നല്ലരലീതനിയനില കേസ്ഥാണസ്ഥായ.  പസക്ഷ, 2011  മുതല
2016  വസരയുള്ള  കേസ്ഥാലയളവയ്  നമ്മുസട  കപസ്ഥാലലീസയ്  സയവനിധസ്ഥാനസത്തെത്തെസന്ന
തകേരക്കുകേയസ്ഥായനിരുന.  എന്തുമസ്ഥാകേസ്ഥാസമനയ  നനിയമവനിരുദ്ധമസ്ഥായനി  ഏതയ്  കേസ്ഥാരജ്യവയ
സചയ്യസ്ഥാസമനമുള്ള  നനില  വരുത്തുകേയസ്ഥായനിരുന.  2011-2016  കേസ്ഥാലഘടത്തെനിലസ്ഥാണയ്  രസ്ഥാഷലീയ
പ്രതനികയസ്ഥാഗനികേസള അമരച്ച സചയ്യുന്നതനിനുകവണനി നസ്ഥാടനിസല കപസ്ഥാലലീസയ് വനിഭസ്ഥാഗസത്തെ
ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചതയ്.  അതനിസന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  പ്രകതജ്യകേയ  ചുമതലസപ്പെടുത്തെനിയ ഉകദജ്യസ്ഥാഗസ
രുമുണസ്ഥായനിരുന.  ഉയരന്ന കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസസരത്തെസന്ന സതറസ്ഥായ വഴനിയനികലയ്ക്കയ്
നലീക്കുകേയസ്ഥായനിരുന.  ഇതനിസന്റെസയല്ലസ്ഥായ  ഫലമസ്ഥായനി  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസനയനില  ഒരു
കേസ്ഥാലത്തുമനില്ലസ്ഥാത്തെ  തരത്തെനിലള്ള  അപചയമസ്ഥാണയ്  സയഭവനിച്ചതയ്.  കപസ്ഥാലലീസയ്  പരസജ്യമസ്ഥായനി
രസ്ഥാഷലീയപക്ഷപസ്ഥാതയ കേസ്ഥാണനിക്കുന്നതയ് നമ്മള് കേണ്ടു.  പ്രതനിപക്ഷത്തെനിരനിക്കുന്ന കനതസ്ഥാക്കസളയുയ
പ്രവരത്തെകേസരയുയ  എങ്ങസനസയല്ലസ്ഥായ  കകേസനിലസപ്പെടുത്തെസ്ഥാസമനയ  ഏസതല്ലസ്ഥായ  തരത്തെനില
ശേനിക്ഷനിക്കസ്ഥാസമനയ  പലീഡനിപ്പെനിക്കസ്ഥാസമനമുള്ള  ഗകവഷണത്തെനികലരസപ്പെടുന്ന  ഉയരന്ന
കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസര  ഇഇൗ  നസ്ഥാടനിലണസ്ഥായനി.  ഇതനിസന്റെസയല്ലസ്ഥായ  ഫലമസ്ഥായനി   പണ്ടു
കേസ്ഥാലത്തുണസ്ഥായനിരുന്ന  ഇടനിമുറനികേള്  വലീണ്ടുയ  കകേരളത്തെനിസന്റെ  പല  ഭസ്ഥാഗങ്ങളനിലയ
സജലീവമസ്ഥായനി.  കകേരളത്തെനില പ്രതനിപക്ഷത്തെനിരനിക്കുന്ന ഒകടസറ  കനതസ്ഥാക്കനസ്ഥാരുസടയുയ
സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരസ്ഥായ പ്രവരത്തെകേരുസടയുയ ശേരലീരയ കജസ്ഥാലനിസചയയ് ജലീവനിക്കസ്ഥാന് പറസ്ഥാത്തെ
അവസയനികലയ്സക്കത്തെനിക്കുന്ന  തരത്തെനിലള്ള  ഭലീകേരമസ്ഥായ  കഭദജ്യത്തെനിനനിരയസ്ഥായനി.
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എല്ലസ്ഥാ  നനിയമങ്ങളുയ  ചടങ്ങളുയ  മസ്ഥാറനിവചസകേസ്ഥാണയ്  എന്തുമസ്ഥാകേസ്ഥാസമനള്ള  അവസ
വരനികേയുയ  പല  കലസ്ഥാക്കപ്പുകേളനിലയ  ഭലീകേരമസ്ഥായ  മരദ്ദേനങ്ങള്  നടത്തുകേയുയ  സചയ്തു.
ഇസതല്ലസ്ഥായ സയഭവനിച്ചതനിനുകശേഷമസ്ഥാണയ്  2016-ല ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര അധനികേസ്ഥാരത്തെനില
വരുന്നതയ്.  അകപ്പെസ്ഥാകഴയയ കപസ്ഥാലലീസനില വലനിയ  ജലീരണ്ണത ബസ്ഥാധനിചകേഴനിഞനിരുന.
ആ ജലീരണ്ണതയുസട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായുള്ള ഒരു സയഘമസ്ഥായനി കപസ്ഥാലലീസനിസല ഒരുകൂടയ ആളുകേള്
മസ്ഥാറനിയനിരുന.  ഇവനിസട എല.ഡനി.എഫയ്.  ആദജ്യമസ്ഥായനി അധനികേസ്ഥാരത്തെനില വരുന്നതല്ല,
എല.ഡനി.എഫയ്.  കനരകത്തെ  പല  ഘടങ്ങളനിലയ  അധനികേസ്ഥാരത്തെനിലണസ്ഥായനിരുന.
എല.ഡനി.എഫയ്.-സന്റെ  നയസമന്തസ്ഥാസണന്നയ്  നയയ  പ്രഖജ്യസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാസത  തസന്ന  കകേരള
ത്തെനിനറനിയസ്ഥായ,  കകേരളത്തെനിസല കപസ്ഥാലലീസനിനുമറനിയസ്ഥായ.  പസക്ഷ മനുഷജ്യര അഞവരഷ
കേസ്ഥാലയ ശേലീലനിച്ച ദുഷ്സചയനികേളനിലനനിന്നയ്  സപസടന്നയ്  കമസ്ഥാചനിതരസ്ഥാകേനില്ല.  അതയ്  എല.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ  വലീഴ്ചസകേസ്ഥാകണസ്ഥാ  എല.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  ശേരനിയസ്ഥായ  നയമനില്ലസ്ഥാത്തെതു
സകേസ്ഥാകണസ്ഥാ അല്ല.   ശേരനിയസ്ഥായ നയയതസന്ന ഇവനിസട  നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന് പുറസപ്പെസടങനിലയ
പല സലങ്ങളനിലയ അതയ് നടപ്പെനിലസ്ഥാകക്കണവരക്കയ് ശേരനിയസ്ഥായ നയയ ഉള്സക്കസ്ഥാള്ളസ്ഥാന്
കേഴനിഞനില്ല.  ഇതനിസന്റെ  ഫലമസ്ഥായനി  ചനില  സയഭവങ്ങളുണസ്ഥായനി  എനള്ളതയ്  വസ്തുതയസ്ഥാണയ്.
സസ്ഥാധസ്ഥാരണനനിലയനില എല.ഡനി.എഫയ്. സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ കേലീഴനിലണസ്ഥാകേസ്ഥാന് പസ്ഥാടനില്ലസ്ഥാത്തെ
തരത്തെനിലള്ള സയഭവങ്ങള് ചനില സലങ്ങളനിലണസ്ഥായതയ് മുന്കേസ്ഥാല ശേലീലങ്ങളനില നനിന്നയ് മസ്ഥാറസ്ഥാന്
കേഴനിയസ്ഥാത്തെതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്.  എന്നസ്ഥാല  അസതല്ലസ്ഥായ  ശേകമസ്ഥായ  നടപടനിയനിലൂസട  കനരനിടുകേയുയ
അത്തെരക്കസ്ഥാരക്കയ്  യസ്ഥാസതസ്ഥാരു  സയരക്ഷണവയ  ലഭനിക്കസ്ഥാത്തെ  നനിലവരനികേയുയ  സചയ്തു.
അകതസ്ഥാസട കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് കനസരയസ്ഥായതസ്ഥായസ്ഥാണയ്  കേസ്ഥാണസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുന്നതയ്.  രസ്ഥാവനിസല
ഇവനിസട ചരച്ച സചയ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് വലീണ്ടുയ ആവരത്തെനികക്കണതനില്ല.  എങ്ങസന പ്രവര
ത്തെനിക്കണസമന്ന  ധസ്ഥാരണകയസ്ഥാസട  തസന്നയസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  നലീങ്ങനിസക്കസ്ഥാ
ണനിരനിക്കുന്നതയ്.

കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനിസല  അസഇൗകേരജ്യങ്ങള്  സയബനനിച്ചയ്  ഇവനിസട  സൂചനിപ്പെനിച.
കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളനിസലയുയ  സനി.സഎ., ഡനിഫവ.എസയ്.പനി. ഓഫലീസുകേളനിസലയുയ
സഇൗകേരജ്യങ്ങള്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണസമന്ന  നനിരകദ്ദേശേയ  വന്നനിരുന.  അതയ്  ശേരനിയസ്ഥാണയ്.
കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില  അടനിസസ്ഥാന  സഇൗകേരജ്യങ്ങള്  ഒരുകക്കണതുണയ്.  ചനില
കസ്റ്റേഷനുകേളനില  കപസ്ഥായസ്ഥാല  ഇരനിക്കസ്ഥാനുള്ള  സഇൗകേരജ്യങ്ങളനിസല്ലന്നയ്  ഇവനിസട  ചനില
ബഹുമസ്ഥാനജ്യരസ്ഥായ അയഗങ്ങള് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതയ് ശേരനിയസ്ഥാണയ്.  അത്തെരയ കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള്
സരക്കസ്ഥാര  പ്രകതജ്യകേമസ്ഥായനി  ശദ്ധനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്.  ഇവനിസട  ഒരു  പ്രധസ്ഥാന  പ്രശമസ്ഥായനി
ഉന്നയനിച്ചതയ്  ശലീ.  രമണ് ശലീവസ്ഥാസവസയ ഉപകദശേകേനസ്ഥായനി  നനിയമനിചസവന്നതസ്ഥാണയ്.
ശലീ.  രമണ് ശലീവസ്ഥാസവ  സയസസ്ഥാനത്തെനിനയ് പുറത്തെയ് സഡ്വലീകേരനിച്ച സസ്ഥാനമസ്ഥാനങ്ങള്
എല്ലസ്ഥാവരക്കുമറനിയസ്ഥായ.  മുമയ് യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാര ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനി നനിശയനിച്ച
ആളസ്ഥാണയ് അകദ്ദേഹയ.  എല.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേസ്ഥാലത്തുയ ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനി ഇരുന്നയസ്ഥാളസ്ഥാണയ്.
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സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതനിയനില അങ്ങസനയുള്ള ഒരസ്ഥാസള ഉപകദശേകേനസ്ഥായനി സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതനില
ഒരു  സതറ്റുമനില്ല.  ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനി  നനിയമനിക്കസ്ഥാസമങനില  ഉപകദശേകേനസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  മസ്ഥാത്രയ
ആപത്തെയ്  സയഭവനിക്കുകമസ്ഥാ?  ആ  തരത്തെനില  അതനിസന  കേസ്ഥാകണണതനില്ല.  എങ്ങസനയസ്ഥാണയ്
സയസസ്ഥാനസത്തെ കപസ്ഥാലലീസയ് കസനസയ ശേകനിസപ്പെടുത്തെസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുന്നസതന്നയ് ഇവനിസട
കചസ്ഥാദനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  കപസ്ഥാലലീസയ്  എങ്ങസനയസ്ഥാണയ്  പ്രവരത്തെനികക്കണസതന്നതയ്  സയബനനിച്ചയ്
വജ്യകമസ്ഥായ  ധസ്ഥാരണ  സരക്കസ്ഥാരനിനുണയ്.  പക്ഷപസ്ഥാതരഹനിതമസ്ഥായനി  നനിയമയ  പസ്ഥാലനിച
സകേസ്ഥാണ്ടുതസന്ന  കപസ്ഥാലലീസയ്  പ്രവരത്തെനിക്കുയ.  കപസ്ഥാലലീസയ്  ഓഫലീസരമസ്ഥാരുയ  കപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാരുയ
ആസരയുയ ഭയസപ്പെകടണതനില്ല. നനിയമത്തെനിസന മസ്ഥാത്രകമ അവര അനുസരനികക്കണതുള.
ഒരു  പ്രകലസ്ഥാഭനങ്ങള്ക്കുയ  അവര  വഴകങ്ങണതനില്ല.  നനിയമയ  കൃതജ്യമസ്ഥായനി  പസ്ഥാലനിച
കപസ്ഥാകുന്ന  നനിലയുണസ്ഥാകേണസമന്നയ്  തസന്നയസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥാലലീസനിനുള്ള  കൃതജ്യമസ്ഥായ  നനിരകദ്ദേശേയ.
സയസസ്ഥാനത്തെയ്  സലീകേള്ക്കുയ  കുടനികേള്ക്കുയ  മുതനിരന്നവരക്കുസമതനിസര  കുറകൃതജ്യങ്ങള്
ഉയരനവരുകമസ്ഥാള് അതനിശേകമസ്ഥായനി ഇടസപടുന്ന രലീതനിയനികലയ്ക്കയ് കകേരള കപസ്ഥാലലീസയ്
മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇഇൗ വനിഭസ്ഥാഗക്കസ്ഥാരക്കയ് എല്ലസ്ഥാ സയരക്ഷണവയ സഹസ്ഥായവയ നലകേസ്ഥാന്
കപസ്ഥാലലീസയ് എകപ്പെസ്ഥാഴയ സന്നദ്ധമസ്ഥായനിരനിക്കുയ.  ഒരു വലീഴ്ചയുയ ആ കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില സയഭവനി
ക്കുകേയനിസല്ലന്നയ്   ഉറപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണയ്.   കപസ്ഥാലലീസനിസന സയബനനിച്ചയ്  പലകപ്പെസ്ഥാഴയ  ഉയരന
വരുന്ന ഒരു ആകക്ഷപയ ചനില ഘടങ്ങളനില  കപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാര കമസ്ഥാശേമസ്ഥായനി സപരുമസ്ഥാറുന
എനള്ളതസ്ഥാണയ്.  അത്തെരത്തെനില  സപരുമസ്ഥാറസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനിസല്ലനയ  നല്ല  രലീതനിയനില,
മരജ്യസ്ഥാദകയസ്ഥാസടയുയ  സഹസ്ഥാനുഭൂതനികയസ്ഥാസടയുയ  സപരുമസ്ഥാറുന്ന  നനിലപസ്ഥാടയ്   സഡ്വലീകേരനിക്കണസമനയ
സമസ്ഥാത്തെത്തെനില കപസ്ഥാലലീസയ് അയഗലീകേരനിചകേഴനിഞനിടണയ്.

അതുകപസ്ഥാസലതസന്ന  എല.ഡനി.എഫയ്.-സന്റെ  കപസ്ഥാലലീസയ്  നയസത്തെക്കുറനിചയ
എല്ലസ്ഥാവരക്കുമറനിയസ്ഥായ.  ഒരു  തരത്തെനിലള്ള  മൂന്നസ്ഥായമുറയുയ  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര  അയഗലീകേ
രനിക്കുന്നനില്ല.  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനകേത്തെസ്ഥായസ്ഥാലയ  പുറത്തെസ്ഥായസ്ഥാലയ  മൂന്നസ്ഥായമുറ  അനുവദനി
ക്കനിസല്ലന്ന  നനിലപസ്ഥാടയ്  തസന്നയസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാരനിനുള്ളതയ്.  ഏസതങനിലയ  തരത്തെനില
മൂന്നസ്ഥായമുറയുണസ്ഥായതസ്ഥായനി  പരസ്ഥാതനി  വരനികേയസ്ഥാസണങനില  ആ  പരസ്ഥാതനിയനികനല
ബനസപ്പെട കമലകദജ്യസ്ഥാഗസന് സപസടനതസന്ന ഇടസപടുകേയുയ കേരക്കശേമസ്ഥായ നടപടനി
സഡ്വലീകേരനിക്കുകേയുയ  സചയ്യുയ.  ബനസപ്പെട  കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസരക്കുകനസര  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി
നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കുന്ന നനിലപസ്ഥാടയ് ഇതനിനകേയതസന്ന സഡ്വലീകേരനിചകേഴനിഞതയ്  സമൂഹയ
ശദ്ധനിച്ചനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.

മസറസ്ഥാരു  പ്രശയ,  കകേരളത്തെനില  പല  സലങ്ങളനിലയ  പ്രകതജ്യകേനിച്ചയ്  പടണ
പ്രകദശേങ്ങളനില, പല തരത്തെനിലള്ള ഗുണസ്ഥായനിസയ ഉയരനവരുനണയ്.   ഗുണസ്ഥായനിസയ
ഒരു  കേസ്ഥാരണവശേസ്ഥാലയ  അനുവദനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല.  ഗുണസ്ഥായനിസത്തെനിസനതനിസര  വനിട
വലീഴ്ചയനില്ലസ്ഥാത്തെ  സമലീപനയ  കപസ്ഥാലലീസയ്  സഡ്വലീകേരനികക്കണതസ്ഥായനിടണയ്.  പടണപ്രകദശേങ്ങളനില
ഗുണകേള് നല്ല രലീതനിയനില അഴനിഞസ്ഥാടസ്ഥാന് ശമനിക്കുനണയ്. ആ ഗുണകേസള നനിയനനികക്കണതയ്
ഒഴനിചകൂടസ്ഥാനസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെ ആവശേജ്യമസ്ഥാണയ്. പല തരത്തെനില നനിയമയ കേയ്യനിസലടുക്കസ്ഥാന് അവര
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കനസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  നനിയമയ  കേയ്യനിസലടുക്കുന്ന  ഗുണകേള്ക്കയ്  ഒരുതരത്തെനിലള്ള  സയരക്ഷണവയ
നലകേനില്ല.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്ത്തെസന്ന ഗുണകേള്സക്കതനിസര ഫലപ്രദമസ്ഥായ നടപടനി സഡ്വലീകേരനിച
കേഴനിഞനിടണയ്.  ആ  നടപടനികേള്   സമൂഹയ  സപസ്ഥാതുസവ  സഡ്വസ്ഥാഗതയ  സചയ്യുനമുണയ്.
എന്നസ്ഥാല  കൂടുതല  ശേകമസ്ഥായ നടപടനികേളനികലയ്ക്കയ്  കേടക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാര  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.
കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളനിസല പഴയ ശേലീലങ്ങള് വച്ചയ് ആളുകേള് പരനിഭ്രമകത്തെസ്ഥാസടയസ്ഥാണയ്
അവനികടയ്ക്കയ്  കേടനസചല്ലുന്നതയ്.  അതനിനസ്ഥാല  അവനിസട  വരുന്നവസര  സഹസ്ഥായനിക്കുന്നതനിനുയ
അവകരസ്ഥാടയ് നല്ല രലീതനിയനില  സപരുമസ്ഥാറുന്നതനിനുമസ്ഥായനി കപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാസര പ്രകതജ്യകേമസ്ഥായനി
ചുമതലസപ്പെടുത്തുകേയുയ അതനിസന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  അവനിസട  വരുന്നവരക്കയ്  എന്തയ് സഹസ്ഥായമസ്ഥാകണസ്ഥാ
കവണതയ്,  അതയ്   കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനനിലനനിന്നയ്  ലഭനിക്കുന്ന  സനിതനിയുമുണസ്ഥാകുയ.
അങ്ങസന  ജനങ്ങളുമസ്ഥായനി  ഇടസപടയ്   പ്രവരത്തെനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുന്ന  തരത്തെനിലള്ള
കപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാസര കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനനില  പ്രകതജ്യകേയ നനികയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന നനിലപസ്ഥാടസ്ഥാണയ്
സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുന്നതയ്.

സലീകേള്സക്കതനിസരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്  തടയസ്ഥാന്  ഇതനിനകേയ   സഡ്വലീകേരനിച്ച
നടപടനികേള്  സമൂഹയ  സപസ്ഥാതുവനില  ശദ്ധനിച്ചനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.  ആ  നടപടനികേകളസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ
കപസ്ഥാലലീസയ്  തസന്ന  മുന്കേസയ്യടുത്തെയ്  സപണ്കുടനികേള്ക്കയ്  സഡ്വയരക്ഷയള്ള   പരനിശേലീലനങ്ങള്
നലകുന്ന നടപടനിയുയ സഡ്വലീകേരനിക്കുയ.  അത്തെരത്തെനിലള്ള നടപടനികേള് ഇകപ്പെസ്ഥാള് ചനില
സലങ്ങളനില കപസ്ഥാലലീസയ് ആരയഭനിചകേഴനിഞനിടണയ്.  അത്തെരയ നടപടനികേള് വജ്യസ്ഥാപകേ
മസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ് സരക്കസ്ഥാര ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്. ജനസസമത്രനി കപസ്ഥാലലീസനിയഗയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ചനില
കസ്റ്റേഷനുകേളനിലനില്ലസ്ഥാത്തെ  അവസയുണയ്,  സയസസ്ഥാനസത്തെ  എല്ലസ്ഥാ  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളുയ
ജനസസമത്രനി  കപസ്ഥാലലീസനിയഗനിസന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള  നടപടനികേളുമസ്ഥായനി  സരക്കസ്ഥാര
മുകന്നസ്ഥാടകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്;  അതനിസന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ജനസസമത്രനി ബലീറയ്  കപസ്ഥാലലീസനിയഗനിനയ്
മുന്ഗണന നലകുന്നതസ്ഥാണയ്.  ഒറയ്ക്കയ്  തസ്ഥാമസനിക്കുന്നവര;  പരസഹസ്ഥായയ ആവശേജ്യമുള്ള
പ്രസ്ഥായമസ്ഥായ  ആളുകേള്;  ഒറസപ്പെട  വലീടുകേള്  എന്നനിങ്ങസന  എല്ലസ്ഥാ  പ്രകദശേങ്ങളനിലമുള്ള
കേഴനിയസ്ഥാവന്നത്ര ആളുകേളുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെടുകേയുയ ബലീറയ് കപസ്ഥാലലീസനിയഗനിസന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
അവനിസട  കപസ്ഥാവകേയുയ  വനിവരങ്ങളകനഡ്വഷനിക്കുകേയുയ  സചയ്യുയ.  അതനിലൂസട  നല്ല  സുരക്ഷനിത
കബസ്ഥാധമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുസമന്നസ്ഥാണയ് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.  അത്തെരത്തെനിലള്ള ഇടസപടല
കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ  കവണസമന്നയ്  ഇതനിനകേയതസന്ന  തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിടണയ്.
അതുകപസ്ഥാസല  കനരസത്തെ  സയസസ്ഥാനത്തുണസ്ഥായ  ചനില  അനുഭവങ്ങളുസട  അടനിസസ്ഥാനത്തെനില
എടുത്തെനിടള്ള ഒരു സപസ്ഥാതുവസ്ഥായ സമലീപനയ,  ഒരു സസക്രയ കകേസുയ രജനിസ്റ്റേര സചയ്യസ്ഥാതനി
രനിക്കരുസതനള്ളതസ്ഥാണയ്.  എല്ലസ്ഥാ  സസക്രയ  കകേസ്സുകേളുയ  രജനിസ്റ്റേര  സചയനിരനിക്കണയ.
അതനില  കസ്റ്റേഷന്  പരനിധനി  ഒരു  ഘടകേമസ്ഥായനി  എടുകക്കണതനില്ല.  ഒരു  കസ്റ്റേഷനനില
കപസ്ഥായനി  ഒരു  പരസ്ഥാതനി  പറയുകമസ്ഥാള്,  ഇതയ്  ഇഇൗ  കസ്റ്റേഷന്  പരനിധനിയനിലസപ്പെടതല്ല,
നനിങ്ങള് ഇന്ന സലത്തെയ് കപസ്ഥാകേണസമന്നയ് പറഞയ് അകങ്ങസ്ഥാടയയ്കക്കണ കേസ്ഥാരജ്യമനില്ല.
അവനിസടത്തെസന്ന പരസ്ഥാതനി  രജനിസ്റ്റേര  സചയ്യുകേയുയ  ബനസപ്പെട  സലകത്തെയ്ക്കയ്  അയച
സകേസ്ഥാടുക്കുകേയുയ സചയ്യുയ.  അതയ് ആളുകേള്ക്കയ് വളസര സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥായനിരനിക്കുയ.  പരസ്ഥാതനിയുമസ്ഥായനി
കപസ്ഥാകുന്നവസര  സഹസ്ഥായനിക്കുകേ  എന്ന  രലീതനിയനിലസ്ഥായനിരനിക്കുയ  കപസ്ഥാലലീസയ്  നലീകങ്ങണസതന്നയ്
ഇതനിനകേയതസന്ന കപസ്ഥാലലീസനിനയ് വജ്യകത വന്നനിടണയ്.
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അഴനിമതനി  ഏറവയ  കുറഞ  സയസസ്ഥാനസമന്ന  കപരയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  നമുക്കയ്
ലഭനിചകേഴനിഞനിടണയ്.  എന്നസ്ഥാല അതുസകേസ്ഥാണയ് നമുക്കയ് ആശേഡ്വസനിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കനില്ല.
അഴനിമതനി  പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ  ഒഴനിവസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയണയ.  ഒരു  തരത്തെനിലയ  അഴനിമതനിയുണസ്ഥാകേസ്ഥാന്
പസ്ഥാടനില്ല.  അതുസകേസ്ഥാണ്ടുതസന്ന  ഏതയ്  തലത്തെനിലള്ള  അഴനിമതനിയുയ  സരക്കസ്ഥാര  വച
സപസ്ഥാറുപ്പെനിക്കനിസല്ലന്ന  സമലീപനയ  തസന്നയസ്ഥാണയ്  തുടരനയ  സഡ്വലീകേരനിക്കുകേ.   അഴനിമതനിയുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെട പരസ്ഥാതനികേളുയരനവന്നസ്ഥാല ഗഇൗരവമസ്ഥായനിത്തെസന്ന കപസ്ഥാലലീസനില പരനികശേസ്ഥാ
ധനയുണസ്ഥാകുയ;  ആവശേജ്യമസ്ഥായ  നടപടനികേളുമുണസ്ഥാകുയ.  കേഴനിഞ  കേസ്ഥാലത്തെയ്  പരസരയ
കപസ്ഥാരടനിക്കുന്ന  കപസ്ഥാലലീസുകദജ്യസ്ഥാഗസരുണസ്ഥായനിരുന.  വസ്ഥാദപ്രതനിവസ്ഥാദങ്ങള്  പരസജ്യമസ്ഥായനി
നടത്തുകേ; പ്രസസ്ഥാവനകേള് നടത്തുകേ;  അതനിനസ്ഥായനി സഫയ്സ്ബക്കയ് ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുകേ
ഇത്തെരത്തെനിലള്ള  ഒരു  നടപടനിയുയ ആവരത്തെനിക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനിസല്ലനതസന്നയസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാര
തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ശേകമസ്ഥായ  അച്ചടക്കയ  കപസ്ഥാലലീസനിനയ്  നനിരബനമസ്ഥാണയ്.
അതനിനുതകുന്ന നടപടനികേള് തസന്നയസ്ഥാണയ് സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതയ്. അച്ചടക്കലയഘനയ ഒരു
കേസ്ഥാരണവശേസ്ഥാലയ വചസപസ്ഥാറുപ്പെനിക്കനില്ല.

ഇവനിസട  ട്രസ്ഥാഫനിക്കുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ്  ഒകടസറ  പ്രശങ്ങള്  ഉയരനവരനികേയുണസ്ഥായനി.
കകേരളത്തെനിസല കറസ്ഥാഡുകേളനില സപസ്ഥാലനിയുന്ന ജലീവനുകേളുസട എണ്ണയ വളസര കൂടുതലസ്ഥാണയ്.
കറസ്ഥാഡപകേടങ്ങളനിലൂസടയസ്ഥാണയ്  ഇങ്ങസന  സയഭവനിക്കുന്നതയ്.  വലനിയ  കതസ്ഥാതനില
ജനങ്ങളുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെടുന്ന ഒരു വനിഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണയ് ട്രസ്ഥാഫനികേയ്  കപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാര.  ട്രസ്ഥാഫനികേയ്
കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ സഇൗകേരജ്യങ്ങള് വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണസമനള്ളതയ് ശേരനിയസ്ഥാണയ്. ആവശേജ്യമസ്ഥായ
ക്രമലീകേരണയ  അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില  സകേസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതസ്ഥാണയ്.  എങ്ങസന  ശേകനിസപ്പെടുത്തെണ
സമനള്ളതയ് സയബനനിച്ചയ്  പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചയ്  ആവശേജ്യമസ്ഥായ നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥായനിരനിക്കുയ.
അകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയതസന്ന  ട്രസ്ഥാഫനികേയ്  സചക്കനിയഗയ്,  ട്രസ്ഥാഫനികേയ്  ക്രമലീകേരനിക്കല  എന്നനിവയുയ
ഇതനികനസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ  നടക്കുയ.  അപകേടങ്ങള്  പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ  ഒഴനിവസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കപസ്ഥാലലീസയ്
വനിചസ്ഥാരനിച്ചസ്ഥാല മസ്ഥാത്രയ കേഴനിയനില്ല;  എന്നസ്ഥാല അപകേടങ്ങള് നല്ലതുകപസ്ഥാസല കുറയ്ക്കസ്ഥാനുയ
തടയസ്ഥാനുയ  ട്രസ്ഥാഫനികേയ്  പരനികശേസ്ഥാധനകേളനിലൂസട  സസ്ഥാധനിക്കുയ.  അതനിനയ്  ബനസപ്പെട
ജനില്ലകേളനിസല കപസ്ഥാലലീസയ് കമധസ്ഥാവനികേള്തസന്ന കനതൃതഡ്വയ സകേസ്ഥാടുക്കണസമന്നയ് ഇതനിനകേയ
നനിരകദ്ദേശേയ സകേസ്ഥാടുത്തെനിടണയ്.  കറസ്ഥാഡയ് സുരക്ഷയുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെട നനിയമയ ശേകമസ്ഥായനി
നടപ്പെസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥായനിരനിക്കുയ.

സയസസ്ഥാനത്തെയ്  ചനില  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ക്രനിമനിനല  സയഘങ്ങളുയ  പല  വനിധത്തെനിലള്ള
ആയുധങ്ങള് കശേഖരനിച്ചയ്  പ്രവരത്തെനിക്കുന്നവരുമുണയ്.  അത്തെരയ സയഘങ്ങള് നനിയമയ
കേയ്യനിസലടുക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അവസരസയല്ലസ്ഥായ നനിയനനിക്കുന്ന നടപടനിയനികലയ്ക്കയ് കപസ്ഥാലലീസയ്
നലീങ്ങുയ. ഓകരസ്ഥാ കസ്റ്റേഷന് അതനിരത്തെനിയനിലയ പ്രവരത്തെനിക്കുന്ന ക്രനിമനിനല സയഘങ്ങസള കുറനിച്ചയ്
ആ കസ്റ്റേഷനയ് വജ്യകമസ്ഥായ ധസ്ഥാരണയുണസ്ഥാകുയ.  അവസര ഗഇൗരവമസ്ഥായനി വലീക്ഷനിചസകേസ്ഥാണ്ടു
നലീങ്ങണസമന്നയ് തസന്നയസ്ഥാണയ് കപസ്ഥാലലീസയ് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.  നമ്മുസട സയസസ്ഥാനത്തെയ്
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ജലീവനിക്കുന്നതയ്  ഇവനിസടയുള്ള  ആളുകേള്  മസ്ഥാത്രമല്ല,  ഉപജലീവനമസ്ഥാരഗ്ഗത്തെനിനുകവണനി
ഇതരസയസസ്ഥാന  സതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  വരുനണയ്.  ഇവനിസട  വന്നയ്  കജസ്ഥാലനി
സചയസ്ഥാല  നല്ല  വരുമസ്ഥാനയ  ലഭനിക്കുസമനയ  കുടുയബയ  കപസ്ഥാറസ്ഥാനുള്ള  സസപസ  അയച
സകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുസമനമുള്ള  ധസ്ഥാരണകയസ്ഥാസടയസ്ഥാണയ്  മഹസ്ഥാഭൂരനിഭസ്ഥാഗവയ  കജസ്ഥാലനിക്കു
കവണനിയുയ  ജലീവസനസ്ഥാരണത്തെനിനുകവണനിയുയ  ഇകങ്ങസ്ഥാടവരുന്നതയ്.  എന്നസ്ഥാല  ആ കൂടത്തെനില
ക്രനിമനിനലകേളുയ  ക്രനിമനിനല  പശസ്ഥാത്തെലമുള്ളവരുമുണയ്.  ഇക്കസ്ഥാരജ്യയ  ഗഇൗരവമസ്ഥായനി  വലീക്ഷനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിഞനിസല്ലങനില അതയ്  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാന രയഗസത്തെ  ബസ്ഥാധനിക്കുയ. അതുസകേസ്ഥാണ്ടുതസന്ന
ഇവസരസയല്ലസ്ഥായ  ഉള്സക്കസ്ഥാളയവനിധയ  ഒരു ഡസ്ഥാറസ്ഥാ  ബസ്ഥാങയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  വകുപ്പെയ്  വനികേസനിപ്പെനിക്കുയ.
അതനിലൂസട  അവസരക്കുറനിച്ചയ് കൃതജ്യമസ്ഥാസയസ്ഥാരു  ധസ്ഥാരണയുണസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ അതനുസരനിചള്ള
നനിലപസ്ഥാടയ് സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥാനുയ കേഴനിയുയ.

പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവയ്  (ശലീ  .    രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെല):  സര,  ഇതരസയസസ്ഥാനങ്ങളനില
നനിന്നയ്  ആളുകേസള സകേസ്ഥാണ്ടുവരുന്ന കകേസ്ഥാണ്ട്രസ്ഥാകേയ് കടഴയ് സുണയ്. അവര  സകേസ്ഥാണ്ടുവരുകമസ്ഥാള് തസന്ന
അതസ്ഥാതയ് കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളനില അവരുസട എല്ലസ്ഥാ വനിവരങ്ങളുയ നലകേനിയകശേഷയ
മസ്ഥാത്രകമ അവരക്കവനിസട കജസ്ഥാലനി സചയ്യസ്ഥാന് കേഴനിയൂസവന്ന നനിബനന വച്ചസ്ഥാല നന്നസ്ഥായനിരനിക്കുയ.
യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാര  അതയ് തുടങ്ങനി വച്ചതസ്ഥാണയ്,  പകക്ഷ പൂരത്തെലീകേരനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിഞനില്ല.
അതയ് സതസ്ഥാഴനില വകുപ്പുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടയ് സചയസ്ഥാല നന്നസ്ഥായനിരനിക്കുസമന്നസ്ഥാണയ് എസന്റെ
അഭനിപ്രസ്ഥായയ.

ശലീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വനിജയന്:  സര,  ഇതയ്  നല്ല  നനിരകദ്ദേശേയ  തസന്നയസ്ഥാണയ്.
ഇകപ്പെസ്ഥാഴള്ളതുവച്ചയ് ഡസ്ഥാറസ്ഥാ ബസ്ഥാങയ് രൂപലീകേരനിക്കുകേയുയ പുതുതസ്ഥായനി വരുന്നവസരക്കുറനിച്ചയ്
കൃതജ്യമസ്ഥായനി വനിവരയ കശേഖരനിക്കുകേയുയ സചയ്യുന്നകതസ്ഥാടുകൂടനി കൃതജ്യമസ്ഥായ വനിവരമസ്ഥാകുസമന്നയ്
തസന്നയസ്ഥാണയ് കേണക്കസ്ഥാക്കുന്നതയ്.

മസറസ്ഥാരു കേസ്ഥാരജ്യയ, ഏറവയ വലനിസയസ്ഥാരസ്ഥാപത്തെസ്ഥായനി വരുന്നതയ് മയക്കുമരുന്നയ് വജ്യസ്ഥാപനമസ്ഥാണയ്.
നസ്ഥാസമല്ലസ്ഥായ ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതനിനപ്പുറയ ഭലീതനിജനകേമസ്ഥായ അന്തരലീക്ഷമസ്ഥാണയ് അതുമൂലമുണസ്ഥാകുന്നതയ്.
നസ്ഥാടനിസന്റെ ഭസ്ഥാവനിസയ തകേരക്കുന്ന തരത്തെനിലള്ള നലീക്കങ്ങളസ്ഥാണയ് നടക്കുന്നതയ്.  സചറനിയ
കുഞങ്ങസളയുയ  യുവതലമുറസയയുയ  മയക്കുമരുന്നനിസന്റെ  അടനിമകേളസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള  നലീക്കമസ്ഥാണയ്
നടനസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന്നതയ്. ഇതനില ഗഇൗരവമസ്ഥായനി ഇടസപടസ്ഥാന് കേഴനിയണയ. എസസകസയ്
വകുപ്പെയ് ഇടസപടുനസണങനിലയ ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില കപസ്ഥാലലീസുയ തുലജ്യപങസ്ഥാളനിത്തെകത്തെസ്ഥാസട
തസന്ന ജസ്ഥാഗത പസ്ഥാലനികക്കണതസ്ഥാണയ്.  നമ്മുസട നസ്ഥാടനിസന തകേരത്തുകേളയുന്ന കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളസ്ഥാണതയ്.
മയക്കുമരുന്നനിനയ്  അടനിമസപ്പെടസ്ഥാല  മനുഷജ്യതഡ്വമനില്ലസ്ഥാതസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്;  മനുഷജ്യനല്ലസ്ഥാതസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്;
അമ്മസയയുയ സപങ്ങസളയുയ തനിരനിച്ചറനിയസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാത്തെ അവസയനികലയ്ക്കയ്  എത്തെനി
സപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്.  അടുത്തെ  കേസ്ഥാലത്തുണസ്ഥായ  വസ്ഥാരത്തെ  നമ്മസളസയല്ലസ്ഥാവസരയുയ  സഞടനിച്ചതസ്ഥാണയ്.
മയക്കുമരുന്നനിനയ്  അടനിമസപ്പെട  ഒരസ്ഥാള്  കുറകൃതജ്യങ്ങളനിലസപ്പെടുനസവന്നയ്  മസ്ഥാത്രമല്ല
ഒന്നനിനുയ  സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാത്തെ  ഒരു  മസ്ഥായസപനിണ്ഡമസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണയ്.  അത്തെരത്തെനിലള്ള
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വനിപത്തെയ് തടയസ്ഥാനസ്ഥായനി  വലനിയ കതസ്ഥാതനിലള്ള ഇടസപടലണസ്ഥാകകേണതുണയ്.  അതനിനയ്
കപസ്ഥാലലീസനില,  സയസസ്ഥാനസ്ഥാടനിസസ്ഥാനത്തെനില പ്രകതജ്യകേമസ്ഥാസയസ്ഥാരു സയഘയ പ്രവരത്തെനി
കക്കണതുണയ്. മയക്കുമരുന്നനിസന്റെ വജ്യസ്ഥാപനയ ഇവനിസട മസ്ഥാത്രമല്ല, പുറകമനനിനയ സകേസ്ഥാണ്ടു
വരുന്നതസ്ഥാണയ്. അസതങ്ങസനയസ്ഥാണയ് എന്നതടക്കമുള്ള കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് കേണ്ടുപനിടനിക്കസ്ഥാനുള്ള
ശമങ്ങളുണസ്ഥാകേണയ.  കൃതജ്യമസ്ഥായ നടപടനികേളുയ ആ കേസ്ഥാരജ്യത്തെനിലണസ്ഥാകേണയ.

വളസര  പ്രധസ്ഥാനസപ്പെട  മസറസ്ഥാരു  പ്രശമസ്ഥാണയ്  'കേസ്ഥാപ്പെ'  -യുമസ്ഥായനി  ബനസപ്പെടതയ്.
ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില  കനരസത്തെതസന്ന  നനിലപസ്ഥാസടടുത്തെതസ്ഥാണയ്.  രസ്ഥാഷലീയ  കകേസ്സുകേള്ക്കയ്
കേസ്ഥാപ്പെ  ബസ്ഥാധകേമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനിസല്ലന്നയ്  നനിയമത്തെനിലത്തെസന്ന  വജ്യവസ  സചയനിടണയ്.
നനിയമത്തെനില  അങ്ങസനയുസണങനിലയ  ചനില  രസ്ഥാഷലീയ  കകേസ്സുകേള്ക്കയ്  കേസ്ഥാപ്പെ  ബസ്ഥാധകേമസ്ഥാക്കുന്ന
നനിലവന.  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ  രസ്ഥാഷലീയ  കകേസ്സുകേള്ക്കയ്  കേസ്ഥാപ്പെ  ബസ്ഥാധകേമസ്ഥാകേനിസല്ലന്ന
നനിലപസ്ഥാടുതസന്നയസ്ഥാണയ് തുടരനകപസ്ഥാകുന്നതയ്.  രസ്ഥാഷലീയപ്രവരത്തെകേരക്കയ് കനസര കേസ്ഥാപ്പെ
ചുമകത്തെണതനിസല്ലന്നയ് തസന്നയസ്ഥാണയ് സരക്കസ്ഥാര കേസ്ഥാണുന്നതയ്. അതുകപസ്ഥാസല യു.എ.പനി.എ.-യുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെട കേസ്ഥാരജ്യയ  ഇകപ്പെസ്ഥാള് നമ്മുസട നനിയമസയഹനിതയനിലണയ്. അതയ് ദുരുപകയസ്ഥാഗയ
സചയ്യസ്ഥാന് പസ്ഥാടനില്ല.  ഇവനിസട  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ നയയ  വജ്യകമസ്ഥാണയ്.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണനനിലയ്ക്കയ്
യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തുന്നതനികനസ്ഥാടയ് സരക്കസ്ഥാര അനുകൂലമല്ല.  എന്നസ്ഥാല  യു.എ.പനി.എ.
ചുമകത്തെണ  അസസ്ഥാധസ്ഥാരണമസ്ഥായ  കകേസ്സുകേളനില  മസ്ഥാത്രകമ  യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തെസ്ഥാന്
പസ്ഥാടുള.  എന്നസ്ഥാല  കേഴനിഞ  കുകറ  കകേസ്സുകേള്  പരനികശേസ്ഥാധനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  അതുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെടയ്  ഫലപ്രദമസ്ഥായ നടപടനികേള് ഇതനിനകേയതസന്ന സഡ്വലീകേരനിചകേഴനിഞനിടണയ്.
അതനിസന്റെ കേണക്കുകേള്  പനിന്നലീടയ് വജ്യകമസ്ഥാക്കസ്ഥായ.

മസറസ്ഥാരു കേസ്ഥാരജ്യയ,  നമ്മുസട രസ്ഥാജജ്യത്തെയ് ചനില സയസസ്ഥാനങ്ങളനില  കപസ്ഥാലലീസനിനയ്
ഒരു  പ്രകതജ്യകേ  മുഖമുണയ്.  അടുത്തെകേസ്ഥാലത്തെയ്  ഗുജറസ്ഥാത്തെനില  ഏകേകദശേയ  ആറസ്ഥായനിരയ
ആളുകേള് കചരന്നയ് ഒരു ഗസ്ഥാമയ ചുസടരനിച.  അവനിസട കപസ്ഥാലലീസുണസ്ഥായനിരുന,  പകക്ഷ
കപസ്ഥാലലീസയ്  ഒനയ  സചയ്യസ്ഥാസത  അവനിസടയുള്ളവകരസ്ഥാടയ്   നനിങ്ങള്  ഓടനികപ്പെസ്ഥായ്സക്കസ്ഥാള
എന്നയ് മസ്ഥാത്രയ പറഞ. അതയ് നക്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കയ് കനസര സയഘപരനിവസ്ഥാര നടത്തെനിയ
ആക്രമണമസ്ഥായനിരുന.  രണ്ടുകുടനികേള് തമ്മനിലള്ള സയഘരഷത്തെനിസന്റെ  തുടരച്ചയസ്ഥായനി
വന്ന  ആക്രമണമസ്ഥായനിരുന.  പലയനിടങ്ങളനിലയ  കപസ്ഥാലലീസനിസനസ്ഥാരു  പ്രകതജ്യകേമുഖയ
വന്നതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് അങ്ങസന സയഭവനിക്കുന്നതയ്. അതയ് നക്യൂനപക്ഷ വനിരുദ്ധമുഖമസ്ഥാണയ്;
കകേരള  കപസ്ഥാലലീസനിനയ്  അത്തെരസമസ്ഥാരു  നക്യൂനപക്ഷ  വനിരുദ്ധ  മുഖമുണസ്ഥാകേനില്ല.  കകേരളത്തെനിസല
കപസ്ഥാലലീസനിനയ് കുറകൃതജ്യങ്ങകളസ്ഥാടയ് മസ്ഥാത്രകമ കേസ്ഥാരക്കശേജ്യയ കേസ്ഥാണുകേയുള, കുറകൃതജ്യങ്ങള്സക്കതനിസര
മസ്ഥാത്രകമ  തനിരനിയൂ.  ഭൂരനിപക്ഷമസ്ഥായസ്ഥാലയ  നക്യൂനപക്ഷമസ്ഥായസ്ഥാലയ  കുറകൃതജ്യയ  ആരസ്ഥാകണസ്ഥാ
സചയ്യുന്നതയ്  അവരസക്കതനിസരയസ്ഥായനിരനിക്കുയ  കകേരളത്തെനിസല  കപസ്ഥാലലീസയ്.  ഏസതങനിലസമസ്ഥാരു
വനിഭസ്ഥാഗത്തെനിസനതനിസര  കകേരളത്തെനിസല കപസ്ഥാലലീസയ് പ്രവരത്തെനിക്കനില്ല.
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സയസസ്ഥാനത്തെയ്  സസസബര  സസക്രയ  വരദ്ധനിചസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  സയസസ്ഥാനത്തെയ്
മസ്ഥാത്രമല്ല,  സപസ്ഥാതുവനില  ഇത്തെരയ  കുറകൃതജ്യങ്ങള്  വരദ്ധനിചസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനണയ്.  സസസബര
സസക്രയ  സസകേകേസ്ഥാരജ്യയ  സചയ്യുന്നതനിനുള്ള  കേഴനിവയ്  സയസസ്ഥാന  കപസ്ഥാലലീസയ്  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിടണയ്.
എന്നസ്ഥാല ആ  കേഴനിവമസ്ഥാത്രയ കപസ്ഥാരസ്ഥാ എന്ന നനിലയസ്ഥാണയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള് ഈ രയഗത്തുള്ള
കുറവസ്ഥാളനികേളുസട  കേഴനിവയ്  തസ്ഥാരതമജ്യസപ്പെടുത്തുകമസ്ഥാള് കേണ്ടുവരുന്നതയ്.  കൂടുതല  കേഴനിവയ്
കപസ്ഥാലലീസയ് ആരജനിക്കണസമനതസന്നയസ്ഥാണയ് ഇതനിലൂസട വജ്യകമസ്ഥാകുന്നതയ്.  കൂടുതല
ശേകമസ്ഥായ നനില ആ കേസ്ഥാരജ്യത്തെനില സഡ്വലീകേരനിക്കുകേതസന്ന സചയ്യുയ.  കേസ്ഥാലസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായനി
കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ കേഴനിവയ്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് സഡ്വലീകേരനിക്കുയ.

ഇന്സരവ്വലീസയ്  സട്രയനിനനിയഗയ്  കകേസ്ഥാഴയ്  വഴനി  കപസ്ഥാലലീസനിസന  ഓരഗസസനസയ്  സചയ്യസ്ഥാന്
സരക്കസ്ഥാര  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണയ്.  പല  സലങ്ങളനിലയ  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ  കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമത
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്  അതജ്യസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥാസണന്നസ്ഥാണയ്  കേസ്ഥാണുന്നതയ്.  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ   എണ്ണത്തെനില
വരദ്ധനവണസ്ഥാകകേണ  കേസ്ഥാരജ്യയ  ബഹുമസ്ഥാനസപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവള്സപ്പെസട  പല
അയഗങ്ങളുയ  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  അതയ്  വളസര  ശേരനിയസ്ഥാണയ്.  കപസ്ഥാലലീസയ്  വകുപ്പെനില
കൂടുതലസ്ഥാളുകേസള  നനിയമനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  നടപടനികേള്  സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥാന്  സരക്കസ്ഥാര
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണയ്.  അകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ  നനിലവനിലള്ള  കപസ്ഥാലലീസുകേസ്ഥാരുസട  ആകരസ്ഥാഗജ്യയ
സയരക്ഷനിക്കുകേ എന്നതുയ പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്. അതനിനയ് പരനിശേലീലനഘടത്തെനിലള്ള വജ്യസ്ഥായസ്ഥാമയ മസ്ഥാത്രയ
കപസ്ഥാരസ്ഥാ;  കജസ്ഥാലനിയനില  പ്രകവശേനിച്ചതനിനുകശേഷവയ  വജ്യസ്ഥായസ്ഥാമമുണസ്ഥാകേണയ.  ദനിവസവയ
അര മണനിക്കൂസറങനിലയ വജ്യസ്ഥായസ്ഥാമത്തെനിനുകവണനി മസ്ഥാറനിവയന്ന സനിതനിയുണസ്ഥാകേണയ.

സയസസ്ഥാനസത്തെ ഏതയ് റസ്ഥാങനിലള്ള കപസ്ഥാലലീസയ് ഓഫലീസറസ്ഥായസ്ഥാലയ ശകദ്ധയമസ്ഥായ
നടപടനികേള് സഡ്വലീകേരനിച്ചസ്ഥാല,  ശദ്ധനിക്കസപ്പെടുന്ന പ്രവരത്തെനങ്ങള് അവരുസട ഭസ്ഥാഗത്തു
നനിനമുണസ്ഥായസ്ഥാല, അവസര അഭനിനന്ദനിക്കുകേയുയ റനിവസ്ഥാരഡയ് നലകുകേയുയ സചയ്യുന്ന നനില
സഡ്വലീകേരനികക്കണതുണയ്.  നമ്മുസട  സയസസ്ഥാനത്തെയ്  കുറച  കേസ്ഥാലങ്ങളസ്ഥായനി  സചറനിയ  കുടനികേസള
കേസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥാകുനണയ്. അടുത്തെ കേസ്ഥാലത്തെയ്  കുടനികേസള തടനിസക്കസ്ഥാണയ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള്ള ശമയ
നടത്തുന്ന  ചനിലസര  പനിടനികൂടസ്ഥാന്  കേഴനിഞ.  അതനിലൂസട  വജ്യകമസ്ഥാകുന്നതയ്  ഇതനിനു
കവണനി  പ്രവരത്തെനിക്കുന്ന  ഒരു  റസ്ഥാക്കറ്റുസണന്നസ്ഥാണയ്.  സയസസ്ഥാനസ്ഥാടനിസസ്ഥാനത്തെനില
മസ്ഥാത്രല്ല  സയസസ്ഥാനത്തെനിനയ് പുറത്തുള്ള ചനില ശേകനികേളുയ ഈ റസ്ഥാക്കറനികനസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെമുണയ്.
അതയ്  ഗഇൗരവമസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണണസമനതസന്നയസ്ഥാണയ്  നനിരകദ്ദേശേനിച്ചനിടള്ളതയ്.  അതനിനസ്ഥായനി
സയസസ്ഥാനതലത്തെനില ഒരു സയവനിധസ്ഥാനസമസ്ഥാരുക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  മുന്കേസയ്യടുക്കുന്നതയ്.  അകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ
എല്ലസ്ഥാ സലങ്ങളനിലയ ഇതുമസ്ഥായനി ബനസപ്പെട നനിരലീക്ഷണ സയവനിധസ്ഥാനങ്ങളുണസ്ഥാകുയ.
ഇതനിനസ്ഥായനി  ശേകമസ്ഥായ  നടപടനികേളനികലയ്ക്കയ്  നലീങ്ങണസമനതസന്നയസ്ഥാണയ്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.
കുടനികേള്  നഷസപ്പെടകപസ്ഥാകുന്നതയ്  ഗഇൗരവമസ്ഥായനി  കേസ്ഥാകണണതസ്ഥാണയ്.  ഈയടുത്തെ  കേസ്ഥാലത്തെസ്ഥായനി
വന്നനിടള്ള  ഒരു പ്രകതജ്യകേതയസ്ഥാണയ്  ചനില യുവജനങ്ങസള കേസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥാകുന്നതയ്.  കേസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥാകുന്ന
സചറുപ്പെക്കസ്ഥാര  എവനിസടയസ്ഥാണയ്  എത്തെനികച്ചരുന്നസതനള്ള  വസ്ഥാരത്തെകേളുയ  വന്നനിടണയ്.
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അതയ്  പലകപ്പെസ്ഥാഴയ  നമ്മളറനിയുന്നനില്ല.  അങ്ങസന  കേസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥാകുന്നതയ്  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷനനില
റനികപ്പെസ്ഥാരടയ് സചയ്യുകേകയസ്ഥാ സമൂഹത്തെനിസന്റെ ശദ്ധയനിലസപ്പെടുകേകയസ്ഥാ സചയ്യുന്നനില്ല. അത്തെരയ
കേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനില  പ്രകതജ്യകേമസ്ഥായനി  ഒരു  ടലീയ  വരക്കയ്  സചയ്യണയ.  അതനിനയ്  സയസസ്ഥാനസ്ഥാ
ടനിസസ്ഥാനത്തെനില  കപസ്ഥാലലീസനില  തസന്ന  പ്രകതജ്യകേ  സയവനിധസ്ഥാനയ   കവണയ.  അവര
കേസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥാകുന്ന  ആളുകേളുസട  വലീടുകേളുമസ്ഥായനി  നനിരന്തരയ  ബനസപ്പെടുകേയുയ  ആളുകേസള
കുറനിച്ചയ്  എസന്തങനിലയ  വനിവരയ  ഉണസ്ഥാകുനകണസ്ഥാ,  എവനിസടനനിസന്നങനിലയ  കഫസ്ഥാണ്
സകന്ദശേയ  വരുനകണസ്ഥാ  എന്നലീ  വനിവരങ്ങള്  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ  കേഴനിയണയ.  അതനിനുതകുന്ന
തരത്തെനിലള്ള ഒരു സയവനിധസ്ഥാനയ കപസ്ഥാലലീസനില ഒരുക്കസ്ഥാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

അതുകപസ്ഥാസല   ടഇൗണുകേള്,  തനിരകക്കറനിയ മസ്ഥാരക്കറ്റുകേള്, ബസയ് കസ്റ്റേഷനുകേള്,
സറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനുകേള്,  ആരസ്ഥാധനസ്ഥാലയങ്ങള്,  പസ്ഥാരക്കുകേള്,  കഷസ്ഥാപ്പെനിയഗയ്  കകേസ്ഥായപക്സുകേള്
ഇങ്ങസന വലനിയ തനിരക്കുള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ സസ്ഥാന്നനിദ്ധജ്യമുണസ്ഥാകുകേ
എന്നതയ് വളസര പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്.  അങ്ങസന വന്നസ്ഥാല സപസ്ഥാതുവനിസലസ്ഥാരു സുരക്ഷനിതതഡ്വ
കബസ്ഥാധയ ആളുകേളനിലണസ്ഥാകുയ. പൂവസ്ഥാലന്മസ്ഥാര, സലീകേസള ശേലജ്യയ സചയ്യുന്നവര, സസ്ഥാമൂഹജ്യ
വനിരുദ്ധര  എന്നനിവസര  ഫകേകേസ്ഥാരജ്യയ  സചയ്യുന്നതനില  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  ഇടസപടസ്ഥാന്
അവരക്കയ്  കേഴനിയുയ.  അതനിനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ  നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിക്കസ്ഥാനുയ   ഇകതസ്ഥാസടസ്ഥാപ്പെയ
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

നമ്മുസട നസ്ഥാടനില ഇഷയകപസ്ഥാസല ഉതവങ്ങളുയ പൂരങ്ങളുയ നടക്കുനണയ്. ഇകപ്പെസ്ഥാള്  തൃശ്ശൂര
പൂരത്തെനിസന്റെ  സമയമസ്ഥാണയ്.  അത്തെരയ  സന്ദരഭങ്ങളനില  അപകേടങ്ങള്  വരസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാനുള്ള
ജസ്ഥാഗത  പസ്ഥാലനിക്കസ്ഥാന് നമുക്കയ് കേഴനിയണയ.  അതനിനസ്ഥാവശേജ്യമസ്ഥായ നനിലപസ്ഥാടയ് കപസ്ഥാലലീസയ്
സഡ്വലീകേരനിചവരുനണയ്.  സസക്രയ  കകേസുകേള്  കൃതജ്യമസ്ഥായനി  കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമതകയസ്ഥാസട   കപസ്ഥാലലീസയ്
അകനഡ്വഷനിചസകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില സമച്ചസപ്പെട  റനിസള്ടണസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
നമുക്കയ്  കേഴനിഞനിടണയ്.  അതുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  സനി.ബനി.സഎ.-കയക്കസ്ഥാള്  സമച്ചസപ്പെട
കേണ്വനിക്ഷന്  കററയ്  കകേരള  കപസ്ഥാലലീസനിനുസണന്നയ്  എന്.സനി.ആര.ബനി.  (നസ്ഥാഷണല
ഫക്രയ  റനികക്കസ്ഥാരഡ്സയ്  ബക്യൂകറസ്ഥാ)  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്  സചയതയ്.  അതുകപസ്ഥാസല  സലീകേളുസട
സപസ്ഥാതുസുരക്ഷയനിലയ  കകേരളമസ്ഥാണയ്  മുന്നനില  നനിലക്കുന്നസതന്നയ്  എന്.സനി.ആര.ബനി.
റനികപ്പെസ്ഥാരടയ് സചയനിടണയ്. ഈയടുത്തെ കേസ്ഥാലത്തെസ്ഥാണയ് സസന്റെര കഫസ്ഥാര മലീഡനിയ സ്റ്റേഡലീസയ്,
അഴനിമതനി  ഏറവയ  കുറഞ  സയസസ്ഥാനമസ്ഥായനി  കകേരളസത്തെ  സതരസഞടുത്തെതയ്.
ഇതുകപസ്ഥാലള്ള കേസ്ഥാരജ്യങ്ങള് നമുക്കയ് കനടസ്ഥാന് കേഴനിഞതയ്  കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ ഫലപ്രദമസ്ഥായ
ഇടസപടലനിലൂസട  തസന്നയസ്ഥാണയ്.  കപസ്ഥാലലീസയ്  കസനയനിസല  വനനിതകേളുസട  എണ്ണയ
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ള  നടപടനി  സഡ്വലീകേരനിചവരനികേയസ്ഥാണയ്.  ആദജ്യഘടത്തെനില  15  ശേതമസ്ഥാനമസ്ഥായനി
ഉയരത്തെസ്ഥാനസ്ഥാണയ് സരക്കസ്ഥാര തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിടള്ളതയ്. അതനിനനുസരനിചള്ള   റനിക്രൂടയ്സമന്റെയ്
നടപടനികേള് നടനവരനികേയസ്ഥാണയ്.
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ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനത്തെനിനുയ  കുറകൃതജ്യങ്ങള്  അകനഡ്വഷനിക്കുന്നതനിനുയ  കപസ്ഥാലലീസനില
പ്രകതജ്യകേവനിഭസ്ഥാഗയ  രൂപലീകേരനികക്കണതനിസന്റെ  ആവശേജ്യകേതസയക്കുറനിച്ചയ്  പല  ബഹുമസ്ഥാനജ്യരസ്ഥായ
അയഗങ്ങളുയ  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  സരക്കസ്ഥാര ഇതനിനകേയ തസന്ന ഇതുമസ്ഥായനി
ബനസപ്പെടയ്  തലീരുമസ്ഥാനസമടുത്തെയ്  നടപ്പെസ്ഥാക്കനിസക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  12  മസ്ഥാസത്തെനിനകേയ
കപസ്ഥാലലീസയ്  കസ്റ്റേഷന്  തലയവസര  ഇതയ്  പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ  നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാകുസമന്നയ്  തസന്നയസ്ഥാണയ്
സരക്കസ്ഥാര  പ്രതലീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  അതുകപസ്ഥാസലതസന്ന  സരക്കനിള്  ഇന്സസകരമസ്ഥാസര
കപസ്ഥാലലീസയ് കസ്റ്റേഷന് ഹഇൗസയ് ഓഫലീസരമസ്ഥാരസ്ഥായനി നനിശയനിക്കസ്ഥാനുയ തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിടണയ്.
കപസ്ഥാലലീസയ്  കസനയുസട  പ്രവരത്തെനയ  കേസ്ഥാരജ്യക്ഷമവയ  ജനസഇൗഹൃദവമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സരക്കസ്ഥാര
സഡ്വലീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേളനിസലസ്ഥാന്നസ്ഥാണനിതയ്.  ഒരു  വനനിതസ്ഥാ  കപസ്ഥാലലീസയ്  ഓഫലീസര
നനിശനിത ദനിവസയ എല്ലസ്ഥാ പഞസ്ഥായത്തുകേളനിലയ കപസ്ഥാകുകേയുയ അവനിസടയുള്ള സലീകേളനില
നനിന്നയ്  പരസ്ഥാതനികേള്  കനരനിടയ്  സഡ്വലീകേരനിക്കുകേയുയ  സചയ്യുന്ന  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
കപസ്ഥാവകേയസ്ഥാണയ്.

കനരസത്തെ  ഞസ്ഥാന്  യു.എ.പനി.എ.  കകേസുകേളുസട  കേസ്ഥാരജ്യയ  പറയുകേയുണസ്ഥായനി.
അതുസയബനനിച്ചയ്  ആവശേജ്യമസ്ഥായ  പരനികശേസ്ഥാധന  നടത്തെസ്ഥാന്  തലീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിരുന.
എല.ഡനി.എഫയ്.-സന്റെ  കേസ്ഥാലത്തെയ്  28  കകേസുകേളുയ  യു.ഡനി.എഫയ്.-സന്റെ  കേസ്ഥാലത്തെയ്  134
കകേസുകേളുമസ്ഥാണുണസ്ഥായനിരുന്നതയ്.  ഈ രണയ് കേസ്ഥാലസത്തെയുയ കുറപത്രയ സമരപ്പെനിക്കസ്ഥാത്തെ
42  കകേസുകേളുണസ്ഥായനിരുന.  ആ  42  കകേസുകേളനില  യു.എ.പനി.എ.  ഒഴനിവസ്ഥാക്കണ
സമന്നസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  അതയ്  പരനികശേസ്ഥാധനിച്ച  സമനിതനി  ശേനിപസ്ഥാരശേ  സചയനിടള്ളതയ്.
അതനുസരനിച്ചയ് ആവശേജ്യമസ്ഥായ നടപടനി സഡ്വലീകേരനിക്കുന്നതസ്ഥാണയ്.

കപസ്ഥാലലീസനിനയ് അനുവദനിച്ച പസ്ഥാന് ഫണനില 97 ശേതമസ്ഥാനവയ വനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിഞ  എന്നതസ്ഥാണയ്  ഈ  വരഷസത്തെ   പ്രകതജ്യകേത.  കപസ്ഥാലലീസയ്  ആധുനനികേവല
ക്കരണത്തെനിനുകവണനി  കനരസത്തെ  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാര  അനുവദനിച്ച  ഫണയ്  പസ്ഥാഴസ്ഥായനി
കപസ്ഥായതുസകേസ്ഥാണയ്  കകേന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാര ഫണയ്  നനിരത്തെനിവച്ചനിരുന. എന്നസ്ഥാല ഇകപ്പെസ്ഥാള്
വലീണ്ടുയ പദ്ധതനി നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ കകേന്ദ്ര ഫണയ് സചലവഴനിക്കസ്ഥാനുയ സസ്ഥാധനിച്ചനിടണയ്. 

ഇവനിസട കനരസത്തെ ബഹുമസ്ഥാനജ്യനസ്ഥായ ഒരയഗയ സയസസ്ഥാരനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള് ഒരു ഫയല
മസ്ഥാനനിപ്പുകലറയ്  സചയ്തുസവന്ന  രലീതനിയനില  പറയുകേയുണസ്ഥായനി.  അങ്ങയ്  പറഞതയ്,  ആഭജ്യന്തര
വകുപ്പുസസക്രടറനി  അയച്ച  ഫയലനിസല  കപജയ്  കേസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥായനിസയനയ  ഇതയ്  കൃത്രനിമത്തെനിനയ്
ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാസണനമസ്ഥാണയ്. എന്നസ്ഥാലതയ് ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാരനിനയ് ബസ്ഥാധകേമല്ല.

സയസസ്ഥാനത്തെയ് കപസ്ഥാലലീസയ് പൂരണ്ണമസ്ഥായുയ ജനസഇൗഹൃദ കപസ്ഥാലലീസസ്ഥായനി മസ്ഥാറണ
സമനതസന്നയസ്ഥാണയ് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്. അതനിനുതകുന്ന രലീതനിയനിലള്ള പ്രവരത്തെനങ്ങള്
കപസ്ഥാലലീസനിസന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി സയഘടനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുസമനതസന്ന കേരുതുന.  അക്കസ്ഥാരജ്യത്തെനില
ഒരസ്ഥാശേങയുയ  കവണ.  കപസ്ഥാലലീസനിനയ്  നല്ല  നസ്ഥാഥന്  തസന്നയുസണന്നസ്ഥാണയ്  ഈയവസരത്തെനില
അറനിയനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.  മറ്റുകേസ്ഥാരജ്യങ്ങളനികലയ്സക്കസ്ഥാനയ  ഞസ്ഥാന്  കേടക്കുന്നനില്ല.  രണയ്
ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനകേളുയ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിത്തെരണസമന്നയ് അഭജ്യരത്ഥനിക്കുന.
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മനി  .    സലീക്കര:  ........പലീസയ്.......  ഇത്രയുയ ദലീരഘമസ്ഥായ ചരച്ച നടന.  ചരച്ചയ്ക്കയ്
മറുപടനിയുയ  പറഞ.  (.......  ബഹളയ.....)  പലീസയ്...പലീസയ്....രസ്ഥാവനിസല  മുതല  ഈ
വനിഷയമസ്ഥായനിരുന ചരച്ച സചയതയ്.  ചരച്ചയനില ഉന്നയനിച്ച വനിഷയങ്ങള്ക്കയ് അകദ്ദേഹയ
മറുപടനി പറഞകേഴനിഞ. അങ്ങയ് ചരച്ചയനില പസങടുത്തെയ് സയസസ്ഥാരനിച്ചനികല്ല?

പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവയ് (ശലീ  .   രകമശേയ് സചന്നനിത്തെല  ): സര, ഒരയഗത്തെനിനയ് കചസ്ഥാദജ്യയ
കചസ്ഥാദനിക്കസ്ഥാനുള്ള അധനികേസ്ഥാരമനികല്ല?  സലീനനിയര അയഗമസ്ഥായ ശലീ.  സകേ.  സനി.  കജസ്ഥാസഫനിനയ് ഒരു
കചസ്ഥാദജ്യയ കചസ്ഥാദനിക്കസ്ഥാന് അങ്ങയ് എന്തുസകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് അനുവദനിക്കസ്ഥാതനിരുന്നതയ്?

മനി  .    സലീക്കര  : ഞസ്ഥാന് അനുവദനിക്കസ്ഥാതനിരുന്നനില്ല.  ഇവനിസട  രസ്ഥാവനിസല  ചരച്ച
നടത്തെനിയതസ്ഥാണയ്.  ആ ചരച്ച കേണ്ക്ലൂഡയ് സചയ്തുകേഴനിഞ.  രസ്ഥാവനിസല മുതല  14  കപര
പസങടുത്തെ വനിശേദമസ്ഥായ ചരച്ച നടന.  ആ ചരച്ചയനില എല്ലസ്ഥാവരുയ കചസ്ഥാദജ്യങ്ങളുന്നയനിച.  ആ
കചസ്ഥാദജ്യങ്ങള്ക്കയ്  അകദ്ദേഹയ മറുപടനി  പറഞ. (.......  ബഹളയ.....)  നമുക്കയ്  ലഭജ്യമസ്ഥായ
സമയയ ഉപകയസ്ഥാഗസപ്പെടുത്തെനിയനികല്ല..... പലീസയ്..... ഇരനിക്കൂ....

പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവയ്  (ശലീ  .    രകമശേയ്  സചന്നനിത്തെല  ): സര,  ഇതയ്  സതറസ്ഥായ
നടപടനിയസ്ഥാണയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിസന്റെ ഇത്തെരയ നടപടനിയനില പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ഞങ്ങള് സഭ
ബഹനിഷ്കരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

(ശലീ.  സകേ.  സനി.  കജസ്ഥാസഫനിനയ്  കചസ്ഥാദജ്യമുന്നയനിക്കസ്ഥാന്  അവസരയ  നലകേസ്ഥാത്തെതനില
പ്രതനികഷധനിച്ചയ് യു.ഡനി.എഫയ്. അയഗങ്ങള്  സഭ ബഹനിഷ്ക്കരനിച.)

മനി  .   സലീക്കര  :  സരവ്വശലീ എന്. എ. സനല്ലനിക്കുന്നയ്, പനി. ബനി. അബ്ദുല റസസ്ഥാക്കയ്,
എന്.  ഷയസുദ്ദേലീന്,  കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ്,  എയ.  ഉമ്മര,  സണ്ണനി കജസ്ഥാസഫയ്,  ഫഹബനി
ഈഡന്,  മഞളസ്ഥായകുഴനി അലനി,  സകേ.  സനി.  കജസ്ഥാസഫയ്,  അബ്ദുല ഹമലീദയ്.  പനി.,  പനി.
ഉഫബദുള്ള, സനി.  മമ്മൂടനി,  സകേ. എയ. ഷസ്ഥാജനി,  വനി.  പനി.  സജലീന്ദ്രന്, എയ. വനിന്സസന്റെയ്,
പസ്ഥാറക്കല  അബ്ദുല്ല  എന്നലീ  അയഗങ്ങള്  കപസ്ഥാലലീസയ്  എന്ന  XII-ാംനമര  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയ്ക്കയ്
അവതരനിപ്പെനിച്ച ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള്  പ്രസയ് സചയ്യുനകണസ്ഥാ?

അനുകൂലനിക്കുന്നവര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര.......

ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരസ്ഥാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

കപസ്ഥാലലീസയ്  എന്ന  XII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട  കപരനില കേസ്ഥാരജ്യവനിവര
പടനികേയനില  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള  ലനിസ്റ്റേനില  പ്രസ്തുത  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയകനസര  7-ാം
കകേസ്ഥാളത്തെനില കേസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ള തുകേ  2017-18  സസ്ഥാമത്തെനികേ വരഷസത്തെ സചലവകേള്
പൂരത്തെലീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി അനുവദനിക്കണസമന്ന പ്രകമയസത്തെ

അനുകൂലനിക്കുന്നവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ശലീ  .   പനി  .   സനി  .   കജസ്ഥാരജയ്  :  സര,  ഞസ്ഥാന് കപസ്ഥാള് ആവശേജ്യസപ്പെടുന.

(സഭസ്ഥായഗങ്ങള് തസ്ഥാസഴപ്പെറയുയ പ്രകേസ്ഥാരയ കവസ്ഥാടയ്  കരഖസപ്പെടുത്തെനി.)
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അനുകൂലനിക്കുന്നവര  :

1. ശലീ. സകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖസ്ഥാദര  

2. ശലീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമസ്ഥാന് 

3. ശലീമതനി പനി. അയനിഷസ്ഥാ കപസ്ഥാറനി 

4. ശലീ. സകേ. ആന്സലന്

5. ശലീ. ആന്റെണനി കജസ്ഥാണ് 

6. ശലീ. എ. എയ. ആരനിഫയ് 

7. സപ്രസ്ഥാഫ. സകേ. യു. അരുണന് 

8. ശലീമതനി സനി. സകേ. ആശേ 

9. ശലീ. സകേ. ബസ്ഥാബ 

10. ശലീ. എ. സകേ. ബസ്ഥാലന് 

11. ശലീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന്  

12. ശലീ. സകേ. ദസ്ഥാസന് 

13. ശലീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശലീ. സനി. ദനിവസ്ഥാകേരന് 

15. ശലീ. എലകദസ്ഥാ എബ്രഹസ്ഥായ 

16. ശലീമതനി ഗലീതസ്ഥാ കഗസ്ഥാപനി 

17. ശലീ. കജസ്ഥാരജയ് എയ. കതസ്ഥാമസയ് 

18. ശലീ. സനി. സകേ. ഹരലീന്ദ്രന് 

19. കഡസ്ഥാ.  സകേ. ടനി. ജലലീല 

20. ശലീ. സജയനിയസയ് മസ്ഥാതഗ്യു 
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21. ശലീ. ജനി. എസയ്. ജയലസ്ഥാല 

22. ശലീ. കജസ്ഥാണ് സഫരണസ്ഥാണസയ്

23. ശലീ. വനി. കജസ്ഥായനി 

24. ശലീ. ഒ. ആര. കകേളു 

25. ശലീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശലീ. സകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശലീ. സകേ. കുഞനിരസ്ഥാമന് 

28. ശലീ. വനി. സകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേസ്ഥായ

29. ശലീ. എയ. എയ. മണനി 

30. ശലീ. മസ്ഥാതഗ്യു ടനി. കതസ്ഥാമസയ് 

31. ശലീ. സകേ. സജ. മസ്ഥാകനി 

32. ശലീമതനി സജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

33. ശലീ. എ. സനി. സമസ്ഥായലീന് 

34. ശലീ. മുഹമ്മദയ് മുഹസനിന്. പനി

35. ശലീ. ഡനി. സകേ. മുരളനി  

36. ശലീ. മുരളനി സപരുസനല്ലനി 

37. ശലീ. സനി. സകേ. നസ്ഥാണു 

38. ശലീ. എയ. നഇൗഷസ്ഥാദയ്

39. ശലീ. യു. ആര. പ്രദലീപയ് 

40. ശലീ. എ. പ്രദലീപയ് കുമസ്ഥാര 

41. ശലീ. സകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 
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42. ശലീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശലീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

44. ശലീ. പനി. ടനി. എ. റഹലീയ 

45. ശലീ. എയ. രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാലന്

46. ശലീ. സകേ. രസ്ഥാജന് 

47. ശലീ. എസയ്. രസ്ഥാകജന്ദ്രന്

48. ശലീ. ആര. രസ്ഥാകജഷയ്

49. ശലീ. റനി. വനി. രസ്ഥാകജഷയ്

50. ശലീ. സകേ. രസ്ഥാജു

51. ശലീ. രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥായ

52. ശലീ. ആര. രസ്ഥാമചന്ദ്രന്

53. ശലീ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

54. ശലീ. സകേ. സകേ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് നസ്ഥായര 

55. ശലീ. മുല്ലക്കര രതസ്ഥാകേരന് 

56. സപ്രസ്ഥാഫ. സനി. രവലീന്ദ്രനസ്ഥാഥയ് 

57. ശലീ. എസയ്. ശേരമ്മ  

58. ശലീ. എ. സകേ. ശേശേലീന്ദ്രന് 

59. ശലീ. പനി. സകേ. ശേശേനി

60. ശലീ. വനി. ശേശേനി 

61. ശലീ. ഐ. ബനി. സതലീഷയ് 

62. ശലീ. ബനി. സതജ്യന് 

194/2020
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63. ശലീ. എ. എന്. ഷയസലീര  

64. ശലീ. ജനി. സുധസ്ഥാകേരന് 

65. ശലീ. വനി. ആര. സുനനില കുമസ്ഥാര 

66. ശലീ. വനി. എസയ്. സുനനില കുമസ്ഥാര

67. ശലീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

68. ശലീ. സകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

69. ശലീ. എയ. സഡ്വരസ്ഥാജയ്

70. ശലീ. ഇ. ടനി. ഫടസണ് മസ്ഥാസ്റ്റേര

71. ശലീ. പനി. തനികലസ്ഥാത്തെമന് 

72. ശലീ. കതസ്ഥാമസയ് ചസ്ഥാണനി 

73. കഡസ്ഥാ. ടനി. എയ. കതസ്ഥാമസയ് ഐസകേയ് 

74. ശലീ. പനി. ഉണ്ണനി

75. ശലീമതനി വലീണസ്ഥാ കജസ്ഥാരജയ്

76. ശലീ. സകേ. വനി. വനിജയദസ്ഥാസയ്

77. ശലീ. ഇ. സകേ. വനിജയന്

78. ശലീ. പനിണറസ്ഥായനി വനിജയന്

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര :

1. കഡസ്ഥാ. എന്. ജയരസ്ഥാജയ് 

2. ശലീ. കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ് 
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നനിഷ്പക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുന്നവര  :

ശലീ. പനി. സനി. കജസ്ഥാരജയ്

മനി  .   സലീക്കര  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര - 78

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര - 2

നനിഷ്പക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുന്നവര - 1

പ്രകമയയ പസ്ഥാസസ്ഥായനിരനിക്കുന;  ഗസ്ഥാന്റെയ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.

സരവ്വശലീ  എയ.  ഉമ്മര,  ഐ.  സനി.  ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന്,  അബ്ദുല  ഹമലീദയ്.  പനി.,

പനി.  ഉഫബദുള്ള,  മഞളസ്ഥായകുഴനി അലനി,  എന്.  ഷയസുദ്ദേലീന്,  പനി.  സകേ.  ബഷലീര,  പനി.

ബനി. അബ്ദുല റസസ്ഥാക്കയ്, പസ്ഥാറക്കല അബ്ദുല്ല, സനി. മമ്മൂടനി, സകേ. എയ. ഷസ്ഥാജനി, എന്. എ.

സനല്ലനിക്കുന്നയ്,  കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ് എന്നലീ  അയഗങ്ങള് ജയനിലകേള് എന്ന  XIII-ാം

നമര  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയ്ക്കയ്   അവതരനിപ്പെനിച്ച  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള്   പ്രസയ്

സചയ്യുനകണസ്ഥാ?

അനുകൂലനിക്കുന്നവര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര........

ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരസ്ഥാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ജയനിലകേള് എന്ന  XIII-ാം നമര ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയുസട കപരനില കേസ്ഥാരജ്യവനിവര

പടനികേയനില  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള  ലനിസ്റ്റേനില  പ്രസ്തുത  ധനസ്ഥാഭജ്യരത്ഥനയകനസര  7-ാം

കകേസ്ഥാളത്തെനില കേസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ള തുകേ  2017-18  സസ്ഥാമത്തെനികേ വരഷസത്തെ സചലവകേള്

പൂരത്തെലീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി അനുവദനിക്കണസമന്ന പ്രകമയസത്തെ

അനുകൂലനിക്കുന്നവര.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ശലീ  .   പനി  .   സനി  .   കജസ്ഥാരജയ്  :  സര,  ഞസ്ഥാന് കപസ്ഥാള് ആവശേജ്യസപ്പെടുന.

(സഭസ്ഥായഗങ്ങള് തസ്ഥാസഴപ്പെറയുയ പ്രകേസ്ഥാരയ കവസ്ഥാടയ്  കരഖസപ്പെടുത്തെനി.)
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അനുകൂലനിക്കുന്നവര  :

1. ശലീ. സകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖസ്ഥാദര

2. ശലീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമസ്ഥാന്

3. ശലീമതനി പനി. അയനിഷസ്ഥാ കപസ്ഥാറനി

4. ശലീ. സകേ. ആന്സലന്

5. ശലീ. ആന്റെണനി കജസ്ഥാണ്

6. ശലീ. എ. എയ. ആരനിഫയ്

7. സപ്രസ്ഥാഫ. സകേ. യു. അരുണന്

8.     ശലീമതനി സനി. സകേ. ആശേ

9. ശലീ. സകേ. ബസ്ഥാബ

10. ശലീ. എ. സകേ. ബസ്ഥാലന്

11.    ശലീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന്

12.   ശലീ. സകേ. ദസ്ഥാസന്

13.   ശലീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി

14.   ശലീ. സനി. ദനിവസ്ഥാകേരന്

15.   ശലീ. എലകദസ്ഥാ എബ്രഹസ്ഥായ

16.   ശലീമതനി ഗലീതസ്ഥാ കഗസ്ഥാപനി

17.   ശലീ. കജസ്ഥാരജയ് എയ. കതസ്ഥാമസയ്

18.   ശലീ. സനി. സകേ. ഹരലീന്ദ്രന്

19.   കഡസ്ഥാ.  സകേ. ടനി. ജലലീല

20.   ശലീ. സജയനിയസയ് മസ്ഥാതഗ്യു



ധനകേസ്ഥാരജ്യയ 485

21.  ശലീ. ജനി. എസയ്. ജയലസ്ഥാല

22.  ശലീ. കജസ്ഥാണ് സഫരണസ്ഥാണസയ്

23.  ശലീ. വനി. കജസ്ഥായനി

24.  ശലീ. ഒ. ആര. കകേളു

25.  ശലീ. സനി. കൃഷ്ണന്

26.  ശലീ. സകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി

27.  ശലീ. സകേ. കുഞനിരസ്ഥാമന്

28.  ശലീ. വനി. സകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേസ്ഥായ

29.  ശലീ. എയ. എയ. മണനി

30.  ശലീ. മസ്ഥാതഗ്യു ടനി. കതസ്ഥാമസയ്

31.  ശലീ. സകേ. സജ. മസ്ഥാകനി

32.  ശലീമതനി സജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ

33.  ശലീ. എ. സനി. സമസ്ഥായലീന്

34.  ശലീ. മുഹമ്മദയ് മുഹസനിന്. പനി

35.  ശലീ. ഡനി. സകേ. മുരളനി

36.  ശലീ. മുരളനി സപരുസനല്ലനി

37.  ശലീ. സനി. സകേ. നസ്ഥാണു

38.  ശലീ. എയ. നഇൗഷസ്ഥാദയ്

39.  ശലീ. യു. ആര. പ്രദലീപയ്

40.  ശലീ. എ. പ്രദലീപയ് കുമസ്ഥാര

41.  ശലീ. സകേ. ഡനി. പ്രകസനന്

42.  ശലീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി

43.  ശലീ. പുരുഷന് കേടലണനി

44.  ശലീ. പനി. ടനി. എ. റഹലീയ
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45.  ശലീ. എയ. രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാലന്

46.  ശലീ. സകേ. രസ്ഥാജന്

47.  ശലീ. എസയ്. രസ്ഥാകജന്ദ്രന്

48.  ശലീ. ആര. രസ്ഥാകജഷയ്

49.  ശലീ. റനി. വനി. രസ്ഥാകജഷയ്

50.  ശലീ. സകേ. രസ്ഥാജു

51.  ശലീ. രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥായ

52.  ശലീ. ആര. രസ്ഥാമചന്ദ്രന്

53.  ശലീ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി

54.  ശലീ. സകേ. സകേ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് നസ്ഥായര

55.  ശലീ. മുല്ലക്കര രതസ്ഥാകേരന്

56.  സപ്രസ്ഥാഫ. സനി. രവലീന്ദ്രനസ്ഥാഥയ്

57.  ശലീ. എസയ്. ശേരമ്മ

58.  ശലീ. എ. സകേ. ശേശേലീന്ദ്രന്

59.  ശലീ. പനി. സകേ. ശേശേനി

60.  ശലീ. വനി. ശേശേനി

61.  ശലീ. ഐ. ബനി. സതലീഷയ്

62.  ശലീ. ബനി. സതജ്യന്

63.  ശലീ. എ. എന്. ഷയസലീര 

64.  ശലീ. ജനി. സുധസ്ഥാകേരന്

65.  ശലീ. വനി. ആര. സുനനില കുമസ്ഥാര

66.  ശലീ. വനി. എസയ്. സുനനില കുമസ്ഥാര

67.  ശലീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്

68.  ശലീ. സകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്
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69.  ശലീ. എയ. സഡ്വരസ്ഥാജയ്

70.  ശലീ. ഇ. ടനി.  ഫടസണ് മസ്ഥാസ്റ്റേര

71.  ശലീ. പനി. തനികലസ്ഥാത്തെമന്

72.  ശലീ. കതസ്ഥാമസയ് ചസ്ഥാണനി

73.  കഡസ്ഥാ. ടനി. എയ. കതസ്ഥാമസയ് ഐസകേയ്

74.  ശലീ. പനി. ഉണ്ണനി

75.  ശലീമതനി വലീണസ്ഥാ കജസ്ഥാരജയ്

76.  ശലീ. സകേ. വനി. വനിജയദസ്ഥാസയ്

77  ശലീ. ഇ. സകേ. വനിജയന്

78. ശലീ. പനിണറസ്ഥായനി വനിജയന്

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര  :

1. കഡസ്ഥാ. എന്. ജയരസ്ഥാജയ്

2. ശലീ. കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ്

നനിഷ്പക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുന്നവര:

ശലീ. പനി. സനി. കജസ്ഥാരജയ്

മനി  .   സലീക്കര  :   അനുകൂലനിക്കുന്നവര - 78

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര - 2

നനിഷ്പക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുന്നവര - 1

പ്രകമയയ പസ്ഥാസസ്ഥായനിരനിക്കുന;  ഗസ്ഥാന്റെയ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.

ഓരഡര...... ഓരഡര...... സഭ ഇകപ്പെസ്ഥാള് പനിരനിയുന്നതുയ നസ്ഥാസള രസ്ഥാവനിസല 8.30-നയ്
വലീണ്ടുയ സകമ്മളനിക്കുന്നതുമസ്ഥാണയ്.

(2017  കമയയ്  മസ്ഥാസയ  3-ാം  തലീയതനി  ബധനസ്ഥാഴ്ച  രസ്ഥാവനിസല  8.30-നയ്  വലീണ്ടുയ
സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി  സഭ ഫവകുകന്നരയ 3.46-നയ് പനിരനിഞ.)
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VII അനുബനന

കരഖഖാമൂലന നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

28-4-2017-ലല നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചഖാദദ്യങ്ങളുലടെ ഉത്തരങ്ങള

എഡഡ്യൂകക്കേഷന് കലഖാണ് ററീകപേലമനയ് സകപഖാര്ട്ടയ് സറീന

1(*91) ലപഖാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുസസന് തങ്ങള :
ശറീ  .   എന  .   ഉമ്മര് :
ശറീ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമ്മദയ് കേബറീര് :
ശറീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബഖാഹനിന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  എഡഡ്യുകക്കേഷന്  കലഖാണ്  ററീകപേലമനയ്  സകപഖാര്ട്ടയ്  സറീന
നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേര്മ്മപേദ്ധതനി  രൂപേറീകൃതമഖായനിട്ടുകണഖാ;  എങനില്  അതനിലന
ഗുണകഭഖാകഖാക്കേലള നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിലന മഖാനദണന വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) ഈ പേദ്ധതനിക്കേയ് സനസഖാന സര്ക്കേഖാരനിലന അറുപേതയ് ശതമഖാനന വനിഹനിതന എത്ര
രൂപേയഖാണയ്; ഈ വര്ഷന എത്ര രൂപേ ഇതനിനഖായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ധനകേഖാരദ്യവന കേയറുന വകുപ്പുമനനി (  കഡഖാ  .   ടെനി  .   എന  .   കതഖാമസയ് ഐസകേയ്  ):

(എ)  2017-18-ലല  ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനില്  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  വഖായ്പലയടുത്തയ്
കേടെലക്കേണനിയനിലഖാവകേയന  ജപനി  ഭറീഷണനി കനരനിടുകേയന  ലചയ്യുന്നവലര  സഹഖായനിക്കു
ന്നതനിനഖായനി  ഒരു  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  വഖായ്പഖാ  തനിരനിച്ചടെവയ്  സഹഖായ പേദ്ധതനി  (Education
Loan  Repayment  Support  Scheme)  ബഡ്ജറനില്  പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിരുന.  ഇതനിന്
പകേഖാരന ഒരു പേദ്ധതനിക്കേയ്  26-4-2017-നയ് കചര്ന്ന മനനിസഭഖാകയഖാഗന അനഗറീകേഖാരന
നല്കേനി.  ഇതുസനബനനിച്ചയ്  വനിശദമഖായ മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശന  ഉളലക്കേഖാള്ളുന്ന സര്ക്കേഖാര്
ഉത്തരവയ് ഉടെന് പുറലപടുവനിക്കുന്നതഖായനിരനിക്കുന.  ഈ പേദ്ധതനി പകേഖാരന സഖാമ്പത്തനികേ
സഹഖായന ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പധഖാനലപട്ട മഖാനദണങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

• 1-4-2016-നയ്  മുമ്പയ്  വഖായ്പഖാ  തനിരനിച്ചടെവയ്  തുടെങ്ങനിയ  അര്ഹരഖായ
വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കേയ്  തനിരനിച്ചടെവയ്  അവധനിക്കുകശഷമുള്ള  നഖാല
വര്ഷകത്തക്കേയ്  വഖായ്പഖാ  തനിരനിച്ചടെവനിനുള്ള  സഖാമ്പത്തനികേ  സഹഖായന
ലഭനിക്കുന്നതഖായനിരനിക്കുന.

• 31-3-2016-കനഖാ അതനിനു മുകമ്പഖാ നനിഷനിയ ആസനിയഖായനി  (NPA)
മഖാറനിയനിട്ടുള്ള  കലഖാണ്  അക്കേക്കൗണ്ടുകേള  കകഖാസയ്  ലചയ്യുന്നതനിനയ്
സര്ക്കേഖാര് സഹഖായന നല്കുന്നതഖാണയ്.
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• അനഗറീകൃത  ലപഖാഫഷണല്  കകേഖാഴനിനയ്  അഡനിഷന്  ലഭനിച്ചനിട്ടുള്ള
വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കേയ് മഖാത്രകമ ഈ സറീമനിലന പകയഖാജനന ലഭനിക്കുകേയള.

• മഖാകനജയ് ലമനയ്/എന്.ആര്.ഐ. കേകഖാട്ട അനഗറീകൃതമലഖാത്ത സഖാപേനങ്ങളനില്
പകവശനന  കനടെനിയനിട്ടുള്ള  വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കേയ്  ഇതനിലന  ആനുകൂലദ്യന
ലഭനിക്കുകേയനില.

• മഖാകനജയ് ലമനയ്  കേകഖാട്ടയനില്  നഴനിനഗയ്  കകേഖാഴനിനയ്  പകവശനന  കനടെനിയനിട്ടുള്ള
വനിദദ്യഖാര്തനികേള ഈ സറീമനിലന ആനുകൂലദ്യത്തനിനയ് അര്ഹരഖാണയ്.

• കലഖാണ് അക്കേക്കൗണയ് കകഖാസയ് ലചയനിട്ടുള്ള വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കേയ് ഈ
സറീന പകേഖാരമുള്ള ആനുകൂലദ്യത്തനിനയ് അര്ഹതയണഖായനിരനിക്കുന്നതല.

• ഈ  സറീന  പകേഖാരന  ആദദ്യലത്ത  ഗഖാജുകവറയ്/കപേഖാസയ്  ഗഖാജുകവറയ്/
ഡനികപഖാമ കകേഖാഴ്സുകേളക്കേയ് ഒരനിക്കേല് മഖാത്രകമ ആനുകൂലദ്യന ലഭദ്യമഖാകുകേയള.

• 1-4-2016-ല്  വഖാര്ഷനികേ  കുടുനബ വരുമഖാനന  6 ലക്ഷത്തനില്  തഖാലഴെയള്ള
വഖായ്പലയടുത്ത വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കേയ്  മഖാത്രകമ  ഈ സറീമനിലന  ആനുകൂലദ്യന
ലഭനിക്കുകേയള.  എന്നഖാല്  40%  അനഗപേരനിമനിതനിയള്ളവര്ക്കേയ്  വഖാര്ഷനികേ
കുടുനബ വരുമഖാന പേരനിധനി 9 ലക്ഷന രൂപേയഖായനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ഈ  പേദ്ധതനി  നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  500-600  കകേഖാടെനി  രൂപേ  വലര
ലചലവയ് വരുലമന്നയ് പതറീക്ഷനിക്കുന.

വരളച്ചഖാ പതനികരഖാധ പവര്ത്തനങ്ങള

2 (*92) ശറീ  .   കറഖാജനി എന  .   കജഖാണ് :
ശറീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഖാര് :
ശറീ  .   സണനി കജഖാസഫയ് :
ശറീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഖാലകൃഷ്ണന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  കേടുത്ത വരളച്ചയലടെ  പേശ്ചഖാത്തലത്തനില്  എലന്തെലഖാന
പതനികരഖാധ പവര്ത്തനങ്ങളഖാണയ് ജലവനിഭവ വകുപയ് നടെപഖാക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഏലതലഖാന  പേദ്ധതനികേളഖാണയ്  ഇതനിനുകവണനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടെപഖാക്കേനിയലതന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)   ജലദുരുപേകയഖാഗന  ഒഴെനിവഖാക്കേഖാനുന കുടെനിലവള്ള ക്ഷഖാമത്തനിലന മറവനില്
കുടെനിലവള്ള വനില്പന സനഘങ്ങളുലടെ ചൂഷണന തടെയഖാനുന എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള
സകേലക്കേഖാണനിട്ടുലണന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   മഖാതഡ്യു ടെനി  .   കതഖാമസയ്  ):

(എ&ബനി) ജലകസചന വകുപയ്  :

സനസഖാനലത്ത കേടുത്ത വരളച്ച കനരനിടുന്നതനിനഖായനി  ജലകസചന
വകുപയ്  തടെയണകേള,  വനി.സനി.ബനി./ആര്.സനി.ബനി.-കേള,  നദനികേളനികലയയ്
കേടെലനില്നനിനന  ഉപ്പുലവള്ളന  കേയറുന്നതയ്  തടെയന്നതനിനഖായനി  ഉപ്പുലവള്ള
പതനികരഖാധ ബണയ് എന്നനിവ വനിവനിധ പേദ്ധതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി
നടെപഖാക്കേനി  വരുന.  കൂടെഖാലത,  സനസഖാനലത്ത  ഇരുപേകതഖാളന
നദനികേളനില് ഉചനിതമഖായ സലങ്ങളനില് മുപകതഖാളന ലറഗുകലററുകേള
കേനിഫ്ബനി ധനസഹഖായകത്തഖാലടെ നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിക്കുകേയന  സനസഖാനലത്ത  നദനികേളനിലന  ഉപേനദനികേളനിലന
കതഖാടുകേളനിലന  നനിലവനിലള്ളതുന  എന്നഖാല്  പവര്ത്തനക്ഷമമലഖാ
ത്തതുമഖായ  തടെയണകേള,  ലവനഡയ്  കകഖാസയ്  ബഖാറുകേള,  ലറഗുകലററുകേള
എന്നനിവ  പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനഖായനി  ലപഖാകപഖാസല്  തയഖാറഖാക്കുകേയന
ലചയനിട്ടുണയ്.

നനിലവനിലള്ള ജലകസഖാതസ്സുകേളുലടെ നവറീകേരണവന ശുദ്ധറീകേരണവന
ഉറപഖാക്കുന്നതുവഴെനി  പഖാകദശനികേ  തലത്തനില്  ജലകസചനത്തനിനുന
കുടെനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനുന ഉതകുന്ന ഒരു പുതനിയ ജല ഉപേകയഖാഗ
സനസഖാരന  രൂപേലപടുത്തുന്നതനിനഖായനി  ഹരനിത  കകേരളന  പേദ്ധതനി
നടെപനിലഖാക്കുന.  ജലകസചന വകുപനിലന കനതൃതകത്തനില് കദശറീയ
ലതഖാഴെനിലറപ്പു  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ജനിലഖാ  ഭരണകൂടെന
മുകഖനയഖാണയ് പേദ്ധതനി നടെപഖാക്കുന്നതയ്.  ഇതനുസരനിച്ചയ് കുളങ്ങളനിലല
മഖാലനിനദ്യന, ലചളനി, പേഖായല് ഇവ നറീക്കേന ലചയയ് അവയലടെ സനഭരണ
കശഷനി വര്ദ്ധനിപനിച്ചയ് കേഖാര്ഷനികേഖാവശദ്യങ്ങളക്കുന മറ്റു പേഖാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മങ്ങളക്കുന ജലലഭദ്യത ഉറപഖാക്കേഖാന് സഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.

ഭൂജല വകുപയ്  :

കുടെനിലവള്ള ലഭദ്യത കുറഞ്ഞ പകദശങ്ങളനില് ഭൂജല വകുപയ്  കുഴെല്
കേനിണറുകേള  അടെനിസഖാനമഖാക്കേനിയള്ള  ലചറുകേനിടെ  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേളുന
കുഴെല്ക്കേനിണര്  സകേപേമ്പയ്  പേദ്ധതനികേളുന  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുന.  കൂടെഖാലത
ഭൂജല  പേരദ്യകവഷണന  നടെത്തനി  ജലലഭദ്യതയള്ള  പകദശങ്ങളനില്
കുഴെല് കേനിണറുകേള നനിര്മ്മനിച്ചയ് രഖാജറീവ്ഗഖാനനി കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി,
വരളച്ചഖാ  ദുരനിതഖാശകഖാസ  പേദ്ധതനി,  പേഞഖായത്തയ്  ലഡകപഖാസനിറയ്  ഫണയ്,
എന.എല്.എ.  എസയ്.ഡനി.എഫയ്,  എന.പേനി.എല്.എ.ഡനി.  എന്നനിവയനില്
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ഉളലപടുത്തനി ലചറുകേനിടെ  കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേള വകുപയ്  നടെപനിലഖാക്കുന.
വരളച്ചഖാ  ദുരനിതഖാശകഖാസ  പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി  സകേപേമ്പുകേളുലടെ
അറകുറപേണനികേളുന ലചറുകേനിടെ കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളുലടെ നവറീകേരണവന
നനിലവനില് വനിവനിധ ജനിലകേളനില് നടെപനിലഖാക്കുനണയ്.   കൂടെഖാലത,  ഭൂജല
സനരക്ഷണവന കൃത്രനിമ ഭൂജല സനകപേഖാഷണവന പേദ്ധതനിയനിന് കേറീഴെനില്
തുറന്ന കേനിണര്,  കുഴെല്ക്കേനിണര് വഴെനിയള്ള ഭൂജല സനകപേഖാഷണന എന്നനിവ
ദറീര്ഘകേഖാലഖാടെനിസഖാനത്തനില്  വരളച്ചലയ പതനികരഖാധനിക്കുന്നതനിനഖായനി
നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന.

കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി  :

സനസഖാനലത്ത  കേടുത്ത  വരളച്ചയലടെ  പേശ്ചഖാത്തലത്തനില്  കുടെനിലവള്ള
ക്ഷഖാമന  കനരനിടെഖാന് കകേരള  ജല അകതഖാറനിറനി  തഖാലഴെപറയന്ന നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ് :

1. കസഖാതസ്സുകേളനില്  തടെയണ  ലകേട്ടനിയന  നറീര്ച്ചഖാലകേള  നനിര്മ്മനിച്ചുന
ജലലഭദ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന.

2. ഇറനികഗഷന്, സവദഡ്യുത വകുപ്പുമഖായനി സഹകേരനിച്ചയ് അവരുലടെ
ഉടെമസതയനിലള്ള  അണലക്കേട്ടുകേളനിലല  ജലന  പേരമഖാവധനി
കുടെനിലവള്ള  ആവശദ്യത്തനിനഖായനി  വനിവനിധ  കസഖാതസ്സുകേളനില്
ലഭദ്യമഖാക്കേഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

3. അടെനിക്കേടെനി  ലറീക്കേയ് മൂലന  ജലനഷന സനഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ
സലനുകേള മഖാറനി പേകേരന പുതനിയവ സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേളക്കേയ്
മുന്ഗണന നല്കേനി ഘട്ടന ഘട്ടമഖായനി നടെപഖാക്കേനി വരുന. 

4. ജലലഭദ്യതയള്ള  സലങ്ങളനില്  സപേപയ്  സലന്  ദറീര്ഘനിപനിച്ചയ്
ജലന എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി കേനിണറുകേളനിലല ലചളനിയന മണന നറീക്കേന
ലചയയ്  പേമ്പനിനഗയ്  കസഷനുകേളനില് ജലലഭദ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തഖാനുള്ള
പവൃത്തനികേള നടെപഖാക്കുന.

6. തകദ്ദേശസകയനഭരണ  സഖാപേനങ്ങള  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന
സഹകേരണകത്തഖാലടെ  കേനികയഖാസ്കുകേള  വഴെനി  ജലവനിതരണന
നടെത്തുന്ന സലങ്ങളനികലയയ് ആവശദ്യമഖായ കുടെനിലവള്ളന ജല
അകതഖാറനിറനിയലടെ വനിവനിധ പേദ്ധതനികേളനില്നനിനന നല്കുന്നതഖാണയ്.

7. പേമ്പനിനഗയ്  കേഖാരദ്യക്ഷമമഖാക്കുന്നതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  കകേടുവന്ന
പേമ്പയ് ലസറ്റുകേളുലടെ അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഖായനി
നടെത്തുന.
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8. കൂടുതല്  പേമ്പനിനഗയ്  ആവശദ്യമഖായ  സലങ്ങളനില്  അഡറീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്ലപടുത്തുനണയ്.

9. ആവശദ്യമഖാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഖാല്വകേള  നനിയനനിച്ചയ്
സഖാധദ്യമഖായ അളവനില് എലഖാവര്ക്കുന ജലലഭദ്യത ഉറപഖാക്കുന.

10. ജലശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളുലടെ സഖാപേനിതകശഷനി പൂര്ണമഖായന
ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശദ്യമഖായ പുനരുദ്ധഖാരണ പവൃത്തനികേള
നടെപനിലഖാക്കേനി ശുദ്ധജല ലഭദ്യത ഉറപഖാക്കുനണയ്.

11. നനിയമവനിരുദ്ധമഖായനി  ജലന  കചഖാര്ത്തുന്നതുന  അനധനികൃത
ഉപേകയഖാഗവന  മറ്റുന  കേണ്ടുപേനിടെനിക്കുന്നതനിനുന  ആനനി  വഖാട്ടര്
ലതഫയ്  സകഖാഡനിലന പവര്ത്തനന ഉപേകയഖാഗലപടുത്തുകേയന
നനിയമഖാനുസൃത നടെപേടെനികേള സകേലക്കേഖാള്ളുകേയന ലചയ്യുന.

12. പതനിമഖാസന  50  കേനികലഖാലനിററനിനയ്  മുകേളനില്  ഉപേകഭഖാഗന
കേണക്കേഖാക്കുന്ന  പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനയ്
തഖാല്ക്കേഖാലനികേ നനിയനണന ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

13. നനിലവനില്  കൂടുതലഖായനി  ജലന  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന  വദ്യവസഖായനികേ
വഖാണനിജദ്യ കേണക്ഷനുകേളനില് ഉപേകഭഖാഗത്തനിനയ് നനിയനണന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

14. ജലശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളനില്  ബഖാക്കേയ്  വഖാഷനിങ്ങയ്  ലചയ്യുന്നതനിനയ്
ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന  ജലത്തനിലന  അളവയ്  കേഴെനിയന്നത്ര
നനിയനനിക്കുനണയ്.

കമല്പറഞ്ഞ  നടെപേടെനികേള കൂടെഖാലത  വരളച്ച സനബനനിച്ച സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തെരന  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പേരനിഹഖാര  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുനണയ്.   ഇതനിനകേന
കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഖാകുളന,  തനിരുവനന്തെപുരന എന്നറീ സലങ്ങളനില് വച്ചയ്
കമഖലഖാടെനിസഖാനത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ കയഖാഗന വനിളനിച്ചയ്
വരളച്ച  സനബനനിച്ച  വനിശദമഖായ  അവകലഖാകേന  കയഖാഗങ്ങള  നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത
കയഖാഗത്തനില്  തറീരുമഖാനനിച്ച  കേഖാരദ്യങ്ങളുലടെ  പുകരഖാഗതനിയന  വനിലയനിരുത്തുനണയ്.  വരളച്ച
പതനികരഖാധ പവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജനിതമഖായനി നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനഖായനി കേണ്കടഖാള
റൂമുകേള  ജനിലഖാടെനിസഖാനത്തനിലന  കകേനറീകൃത  കേണ്കടഖാള  റൂന  ലഹഡയ്  ഓഫറീസനിലന
പവര്ത്തനന തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഖാപേനിപനിക്കുന്നതനിനുന
ലപേഖാതുജനങ്ങളുലടെ  പേരഖാതനിയനികന്മേല് സതകര  നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന എനറപഖാക്കേഖാനുന
ഒരു  Drought  Management  Cell  ലഹഡയ്  ഓഫറീസനില്  പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
ഇതുമഖായനി  ബനലപട്ടുള്ള  സകന്ദേശങ്ങള  ഉകദദ്യഖാഗസ  തലത്തനില്  സകേമഖാറഖാനുന
തത്സമയന ആശയവനിനനിമയന നടെത്തഖാനുമഖായനി ഫറീല്ഡയ് എഞനിനറീയര്മഖാലര ഉളലക്കേഖാള്ളനിച്ചയ്
ഒരു whatsapp ഗ്രൂപ്പുന ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.
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കേടുത്ത  വരളച്ചയലടെ  പേശ്ചഖാത്തലത്തനില്  തലസഖാനത്തയ്  ജലലഭദ്യത  ഉറപഖാ
ക്കുന്നതനിനഖായനി ലനയഖാര് ഡഖാമനില് നനിനന അരുവനിക്കേര ജലസനഭരണനിയനികലയയ് ജലന
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള നടെന വരുന. ലനയഖാര്ഡഖാമനിലല കേഖാപ്പുകേഖാടെയ്
നനിനന  ജലന  1.5  കേനികലഖാമറീറര്  പേമ്പയ്  ലചയയ്  അകേലലയള്ള  കതഖാടുവഴെനി  കേരമന
നദനിയനിലല അണനിയനില കേടെവനില് എത്തനിക്കുന്ന പവൃത്തനി യദ്ധകേഖാലഖാടെനിസഖാനത്തനില്
നടെനവരുന.  ഇതയ് ജലകസചന വകുപയ്, ജനിലഖാ ഭരണകൂടെന തുടെങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുലടെ
സഹകേരണകത്തഖാലടെയഖാണയ് നടെപഖാക്കേനി വരുന്നതയ്.

ജലനനിധനി  :

സനസഖാനലത്ത കേടുത്ത വരളച്ചയലടെ പേശ്ചഖാത്തലത്തനില് ജലനനിധനി
രണഖാനഘട്ട പേദ്ധതനി മുകഖന പൂര്ത്തറീകേരണ ഘട്ടത്തനിലള്ള ശൂദ്ധജല
വനിതരണ പേദ്ധതനികേള ഘട്ടന ഘട്ടമഖായനി കേമ്മറീഷന് ലചയ്യുന്നതനിനുന
സവദഡ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കേഖാത്തതുമൂലന  സവകുന്ന  പേദ്ധതനികേളക്കേയ്
അടെനിയന്തെരമഖായനി  കേണക്ഷന്  ലഭദ്യമഖാക്കേനി  പേദ്ധതനി  കേമ്മറീഷന്
ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള അടെനിയന്തെര  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു  വരുന.
ഭൂജലസനരക്ഷണവന-പേരനികപേഖാഷണവന  ജലനനിധനി  പേദ്ധതനിയലടെ
ഭഖാഗമഖായനി  നടെപനിലഖാക്കുനണയ്.  തടെയണകേള,  കേനിണര്  ററീചഖാര്ജയ്,
കസഖാതസയ്  സനരക്ഷണന  തുടെങ്ങനിയവ  ഇതനില്  ഉളലപടുന.  വരളച്ചലയ
കനരനിടുന്നതനിനഖായനി  ലകേ.ആര്.ഡബഡ്യു.എസയ്.എ.-യലടെ  ഭഖാഗമഖായ
മഴെകകേനന സനസഖാന സര്ക്കേഖാരനിലന പേദ്ധതനി തുകേ ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്
മഴെലവള്ള സനഭരണന-ഭൂജല പേരനികപേഖാഷണന എന്ന പേദ്ധതനി നടെപനിലഖാക്കേനി
വരുന.  കൂടെഖാലത,  വനിവനിധ  കബഖാധവല്ക്കേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലടെ
ജലവനിനനികയഖാഗന  നനിയനനിച്ചുന  വരളച്ചലയ  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി  :

ദുരുപേകയഖാഗന ശദ്ധയനില്ലപട്ടഖാല് സര്ക്കേഖാര് സഖാപേനങ്ങളനിലല കമധഖാവനികേകളഖാടെയ്
ഇതയ് ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനുകവണ നടെപേടെനികേള സകേലക്കേഖാള്ളഖാന് ആവശദ്യ
ലപടെഖാറുണയ്.  സകകേഖാരദ്യ  സഖാപേനങ്ങള  ദുരുപേകയഖാഗന  ലചയ്യുന്നതഖായനി
ശദ്ധയനില്ലപട്ടതനിനയ്  പേനിഴെ,  കേണക്ഷന് വനികച്ഛേദനിക്കേല് തുടെങ്ങനിയ നടെപേടെനികേള
സകേലക്കേഖാണനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത  പേത്രമഖാധദ്യമങ്ങളനില്കൂടെനി  ജലന  ദുരുപേകയഖാഗന
ലചയ്യുന്നതനിനയ്  എതനിലരയള്ള അറനിയനിപ്പുകേള നല്കേഖാറുണയ്.  കൂടെനിലവള്ളത്തനിലന
ദുരുപേകയഖാഗന തടെയന്നതനിനയ് ആനനിവഖാട്ടര് ലതഫയ് സകഖാഡയ് രൂപേറീകേരനിച്ചയ്
തുടെര്ച്ചയഖായനി  പേരനികശഖാധനകേള  നടെത്തനി  വരുന.  ആവശദ്യലമങനില്
ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില് കപേഖാലറീസനിലന സഹഖായവന കതടെഖാറുണയ്.
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ഭൂജലവകുപയ്  :

ഭൂജല  ചൂഷണലത്ത  സനബനനിച്ചയ്  വകുപനിനയ്  ലഭനിക്കുന്ന  പേരഖാതനികേളനികന്മേല്
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുനണയ്.  ദുരന്തെ നനിവഖാരണ അകതഖാറനിറനി സനസഖാനത്തയ്
കുഴെല്ക്കേനിണര് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്  2017  കമയയ്  31  വലര നനിയനണന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുകൂടെഖാലത  ഭൂജലന  അടെനിസഖാനമഖാക്കേനിയള്ള
വദ്യവസഖായ സഖാപേനങ്ങള 75% ഭൂജല വനിനനികയഖാഗന കുറയണലമനള്ള ദുരന്തെ
നനിവഖാരണ  അകതഖാറനിറനിയലടെ  ഉത്തരവനികന്മേല്  ഭൂജലവകുപയ്  ഇത്തരന
സഖാപേനങ്ങളക്കേയ്  ഭൂജല  വനിനനികയഖാഗന  കുറയണലമനള്ള  നനിര്കദ്ദേശന
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ജലനനിധനി  :

ജലദുരുപേകയഖാഗന  തടെയന്നതനിനയ്   ജലനനിധനിയലടെ  കനതൃതകത്തനില്  വനിവനിധ
കബഖാധവല്ക്കരണ  പേരനിപേഖാടെനികേള  സനഘടെനിപനിച്ചു  വരുന.  അവയനില്  ചനിലതയ്
ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

1. മഖാര്ച്ചയ്  22-നയ്  കലഖാകേ  ജലദനിനകത്തഖാടെനുബനനിച്ചയ്  കലഖാകേ  ജലദനിനന
എലഖാ  ജലനനിധനി  പേഞഖായത്തുകേളനിലന  സനഘടെനിപനിക്കുകേയന  ജലദനിന
പതനിജ്ഞ എലഖാവലരയന ലകേഖാണയ് ലചഖാലനിപനിക്കുകേയന ലചയ.

2. ജലദുരുപേകയഖാഗവന ജലത്തനിലന മനിതമഖായ ഉപേകയഖാഗവന സനബനനിച്ച
രണ്ടു പുസകേങ്ങള കലഖാകേ ജലദനിനത്തനിനയ് ജലനനിധനി പുറത്തനിറക്കേനി. ഒരു
പുസകേന  വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കു  കവണനിയന  (24  കപേജയ്)  ഒരു  പുസകേന
മുതനിര്ന്നവര്ക്കു കവണനിയമഖാണയ് (8 കപേജയ്) ഇറക്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഈ  പുസകേങ്ങള  എലഖാ  ജലനനിധനി  പേഞഖായത്തുകേള  വഴെനിയന
വനിതരണന ലചയ്യുവഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള സകേലക്കേഖാണനിട്ടുണയ്.

3. കേമ്മഡ്യൂണനിറനി കറഡനികയഖാകേളനിലൂലടെ ജലസനരക്ഷണലത്തപറനിയള്ള
വനിവനിധ പേരനിപേഖാടെനികേള ലഫബ്രുവരനി മഖാസന മുതല് സനകപഷണന
ലചയകപേഖാരുന.

4. എലഖാ  ജലനനിധനി  പേഞഖായത്തുകേളനിലന  സ്കൂളുകേളനിലന  ജലശറീ
കബ്ബുകേളുലടെ പവര്ത്തനങ്ങള അടുത്ത അദ്ധദ്യയന വര്ഷന മുതല്
ശകനിലപടുത്തഖാന് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്. അതനികലയഖായനി അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ
ഒരു പേഖാനല് രൂപേറീകേരനിച്ചയ് അവര്ക്കേയ് അടുത്തമഖാസന പേരനിശറീലനന
ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതഖാണയ്.
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5. ജലനനിധനിയലടെ  വഖാര്ത്തഖാപേത്രനികേയഖായ  ജലതരനഗത്തനിലൂലടെ
ജലദുരുപേകയഖാഗത്തനിലന  ദൂഷദ്യഫലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള  കലഖനങ്ങള
എലഖാ  ജലനനിധനി  പേഞഖായത്തുകേളനിലന  കൃതദ്യമഖായനി  വനിതരണന
ലചയ്യുനണയ്.

കേനിറനികഷഖാ എന്ന പേരനിപേഖാടെനിയലടെ അവതരണത്തനിലൂലടെ ജലസനര
ക്ഷണലത്തപറനിയള്ള  അവകബഖാധന  സഖാധഖാരണ  ജനങ്ങളനിലല
ത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ജലനനിധനിയലടെ  കനതൃതകത്തനില്  കറഖാ ഡ്കഷഖാ
കേഴെനിഞ്ഞമഖാസന സനഘടെനിപനിക്കുകേയണഖായനി.

മലകയഖാര, തറീരകദശ സഹകവകേള

3(*93) ശറീ  .   എന  .   വനിന്ലസനയ് :
ശറീ  .   അടൂര് പകേഖാശയ് :
ശറീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഖാസഫയ് :
ശറീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഖാധഖാകൃഷ്ണന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  മലകയഖാര,  തറീരകദശ  ലലഹകവകേൾ  നനിര്മ്മനിക്കേഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ; വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഇതുസനബനനിച്ചയ്  വനിശദമഖായ  പേഠന  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ഗവണ്ലമനനിനയ്
സമര്പനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; എങനിൽ വനിശദഖാനശങ്ങൾ എലന്തെലഖാന ;

(സനി)  ഇവയലടെ  മുഖദ്യപകയഖാജനങ്ങളുന  ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങളുന  എലന്തെഖാലക്കേയഖാണയ്;
വനിവരനിക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  ലലഹകവകേളുലടെ  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖാവശദ്യമഖായ  ഫണയ്  എങ്ങലന
സകരൂപേനിക്കേഖാനഖാണയ് ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ഇ) ഇവയലടെ പവൃത്തനി എന്നയ് ആരനഭനിക്കേഖാന് കേഴെനിയലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ?

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   ജനി  .   സുധഖാകേരന്):

(എ&ബനി)  സനസഖാനത്തയ്  മലകയഖാര  സഹകവയന  തറീരകദശ  സഹകവയന
നനിര്മ്മനിക്കേഖാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  കകേരളത്തനിലല  മലകയഖാര  പകദശങ്ങള  സനിറനികേളുമഖായനി
കയഖാജനിപനിക്കുന്നതനിനു  കവണനി  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്  ജനിലയനിലല  നന്ദേഖാരപടെവ  മുതല്
തനിരുവനന്തെപുരന  ജനിലയനിലല  കേടുക്കേറ  വലര  നനിലവനിലള്ള  കറഖാഡയ്  വനികേസനിപനിച്ചയ്
മലകയഖാര സഹകവ ആയനി നനിര്മ്മനിക്കുവഖാന് സര്ക്കേഖാര് പേദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
കകേരളത്തനിലല മലകയഖാര സഹകവ നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി NATPAC മുകഖന പേഠനന
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നടെത്തുകേയന  ഇതനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  G.O.(MS)44/09/PWD  dated  6-7-2009
പകേഖാരന  1195  കേനി.മറീ.  സദര്ഘദ്യമുള്ള  NATPAC  നനിര്കദ്ദേശനിച്ച  അസലന്ലമനനിനയ്
അനഗറീകേഖാരന ലഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്. തുടെര്ന്നയ് ഈ സര്ക്കേഖാര് അധനികേഖാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷന
23-11-2016-ല് കൂടെനിയ കയഖാഗതറീരുമഖാനമനുസരനിച്ചയ് മലകയഖാര സഹകവ സനബനനിച്ചയ്
മരഖാമത്തയ് വകുപയ്  നഖാറയ്പേഖാകേയ്  ഉകദദ്യഖാഗസരുമഖായനി സനയക പേരനികശഖാധന നടെത്തനി
പഖാകയഖാഗനികേമഖായനി ഏലറടുക്കേഖാവന്ന ഭഖാഗങ്ങള ഘട്ടന ഘട്ടമഖായനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള
റനികപഖാര്ട്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശന  നല്കുകേയണഖായനി.  ഇതനുസരനിച്ചയ്  മലകയഖാര
സഹകവ സനബനനിച്ചയ് മരഖാമത്തയ് വകുപയ് നഖാറയ്പേഖാകേയ് ഉകദദ്യഖാഗസരുമഖായനി സനയക
പേരനികശഖാധന  നടെത്തുകേയന  ഈ  പേരനികശഖാധനയലടെ  അടെനിസഖാനത്തനില്  ഘട്ടന
ഘട്ടമഖായനി  ഏലറടുത്തയ് ലചയ്യുവഖാനുള്ള ഭഖാഗങ്ങലള സനബനനിച്ചയ് നഖാറയ്പേഖാകേയ് റനികപഖാര്ട്ടയ്
സമര്പനിക്കുകേയമുണഖായനി. ഇതനുസരനിച്ചയ് ഒന്നഖാന ഘട്ടത്തനില് 121.90 കേനി.മറീ. കറഖാഡന,
രണഖാന  ഘട്ടത്തനില്  287.69  കേനി.മറീ.  കറഖാഡന,  മൂന്നഖാന  ഘട്ടത്തനില്  368.61  കേനി.മറീ.
കറഖാഡന  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പേദ്ധതനിയഖാണയ്  വനിഭഖാവന  ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതു
കൂടെഖാലത നനിലവനിലള്ള കറഖാഡകേളനില് 213.04 കേനി.മറീ. ഭഖാഗന ഓവര്കല ലചയ്യുന്നതനിനുന
വനിഭഖാവന  ലചയനിട്ടുണയ്.  ഈ  റനികപഖാര്ട്ടയ്  സര്ക്കേഖാരനിലന  പേരനിഗണനയനിലഖാണയ്.
NATPAC സമര്പനിച്ചനിട്ടുള്ള നനിര്ദ്ദേനിഷ തറീരകദശ സഹകവയലടെ ഇടെക്കേഖാല റനികപഖാര്ട്ടയ്
പകേഖാരന തനിരുവനന്തെപുരന ജനിലയനില് പൂവഖാറനില് നനിനന ആരനഭനിക്കുകേയന ലകേഖാലന,
ആലപ്പുഴെ, എറണഖാകുളന, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറന, കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്, കേണ്ണൂര് എന്നറീ ജനിലകേളനിലൂലടെ കേടെന്നയ്
കേഖാസര്കഗഖാ ഡയ് ജനിലയനിലല മകഞശകരന തഖാലൂക്കേനിലല കേണകതറീര്ത എന്ന സലത്തയ്
അവസഖാനനിക്കുകേയന  ലചയ്യുന.  NATPAC-ലന  സര്കവ്വേ  പകേഖാരന  നനിര്ദ്ദേനിഷ  സഹകവക്കേയ്
591.5  കേനി.മറീ.  നറീളവന  6612  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  ലചലവമഖാണയ്  പതറീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
നനിര്ദ്ദേനിഷ സഹകവയയ് 12 മറീറര് സററയ് ഓഫയ് കവയന, 7 മറീറര് കേഖാരനികയജയ് കവയമഖാണയ്
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  സല പേരനിമനിതനിയള്ള പകദശങ്ങളനില് കേഖാരനികയജയ് കവയലടെ
വറീതനി  5.5  മറീററഖായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ചുവലടെ
കചര്ക്കുന :

ജനില നറീളന പതറീക്ഷനിക്കുന്ന പുനരുദ്ധഖാരണ ലചലവയ്
(കകേഖാടെനി)

(1) (2) (3)

തനിരുവനന്തെപുരന 78 451.94

ലകേഖാലന 55.1 1005.01

ആലപ്പുഴെ 82.1 798.46

എറണഖാകുളന 66.6 603.38
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(1) (2) (3)

തൃശ്ശൂര് 63.9 633.46

മലപ്പുറന 70.3 705.38

കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് 87.3 1069.6

കേണ്ണൂര് 72.7 362.35

കേഖാസര്കഗഖാഡയ് 80.7 478.19

ആലകേ 656.7 6107.77

(സനി)  മലകയഖാര  സഹകവ  നടെപനി ലഖാക്കുന്നതുവഴെനി  കകേരളത്തനിലല  മലകയഖാര
പകദശങ്ങളനിലല  ഗതഖാഗതന  സുഗമമഖാക്കുന്നകതഖാലടെഖാപന  മലകയഖാര  പകദശങ്ങലള
സനസഖാനലത്ത മറയ് നഗര പകദശങ്ങളനിലല കറഖാഡകേളുമഖായനി ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുന
അതുവഴെനി മലകയഖാര പകദശ ജനങ്ങളുലടെ ജറീവനിത നനിലവഖാരത്തനിലന ഉന്നമനത്തനിനയ്
വഴെനിലയഖാരുക്കുന്നതനിനുന ലക്ഷദ്യമനിടുന. കൂടെഖാലത ഈ പേദ്ധതനി സനസഖാനലത്ത സമഗ
വനികേസനത്തനിനുന  വഴെനിലയഖാരുക്കുന്നതഖാണയ്.  തറീരകദശ  സഹകവയലടെ  മുഖദ്യ  പകയഖാജനങ്ങള
തഖാലഴെ പേറയന്നതഖാണയ് :

1. കദശറീയപേഖാതയനിലല ഗതഖാഗതകുരുക്കേയ് ലഘൂകേരനിക്കുകേ.

2. പധഖാനലപട്ട ഹഖാര്ബറുകേളുന മത്സദ്യവനിപേണന കകേനങ്ങളുന ബനനിപനിക്കേല്.

3. തറീരകദശ കമഖലയലടെ സര്വ്വേകതഖാന്മുഖ പുകരഖാഗതനിക്കേയ് വഴെനി തുറക്കുകേ.

4. വനികനഖാദസഞഖാര കമഖലയനില് പുത്തന് ഉണര്വയ് ഉണഖാക്കുകേ.

(ഡനി)  മലകയഖാര  സഹകവ,  തറീരകദശ  സഹകവ  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ്
ആവശദ്യമഖായ തുകേ കേനിഫ്ബനി വഴെനി സകരൂപേനിച്ചയ് നനികക്ഷപേനിക്കുന്നതനിനഖാണയ് വനിഭഖാവന
ലചയനിട്ടുള്ളതയ്. ഇതനിനഖായനി യഥഖാകമന 3500 കകേഖാടെനി രൂപേയന 6500 കകേഖാടെനി രൂപേയന
2017-18-ലല ബ ഡ്ജറയ് പസനഗത്തനില് പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ഇ) മലകയഖാര സഹകവ അസലന്ലമനനില് വരുന്ന കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല ലചറുപുഴെ മുതല്
വള്ളനികത്തഖാടെയ്  വലരയള്ള  59.415  കേനി.മറീ  ഭഖാഗത്തനിനയ്  237.200  കകേഖാടെനി  രൂപേയയ്
ഭരണഖാനുമതനിയന 205.00 കകേഖാടെനി രൂപേയലടെ സഖാകങതനികേഖാനുമതനിയന നല്കേനി ലടെണര്
നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ് നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനികേള നല രറീതനിയനില് പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരനികേയഖാണയ്.  കേഖാസര്കഗഖാഡയ് ജനിലയനില് നന്ദേഖാരപടെവയ് മുതല് ലചറുപുഴെ വലരയള്ള 33
കേനി.മനി. ഭഖാഗന സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവയ് നമ്പര് 109/2017/ലപേഖാ.മ.വ. തറീയതനി 25-1-2017
പകേഖാരന ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഖാണയ്. ഈ പവൃത്തനിക്കേയ് സഖാകങതനികേഖാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  മലകയഖാര തറീരകദശ പേദ്ധതനികേള
ഈ സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന തലന്ന ആരനഭനിക്കേഖാനഖാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
194/2020
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കചഖാദദ്യകപേപര് തയഖാറഖാക്കുന്ന നനിലവനിലല രറീതനിയനില് മഖാറന

4(*94) ശറീ  .   ലകേ  .  വനി  .  അബ്ദുള ഖഖാദര് :
ശറീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന് :
ശറീ  .   പേനി  .   ടെനി  .   എ  .   റഹറീന :
ശറീ  .    എന  .    രഖാജകഗഖാപേഖാലന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.,  ഹയര്ലസക്കേനറനി  പേരറീക്ഷകേളനിലല  ചനില  കചഖാദദ്യങ്ങള
വനിദദ്യഖാര്തനികേലള വലയ്ക്കുന്നതഖായനിരുലന്നന്ന കേഖാരദ്യന പേരനിഗണനിച്ചയ് കചഖാദദ്യകപേപര് തയഖാറഖാക്കുന്ന
നനിലവനിലല രറീതനിയനില് മഖാറന വരുത്തഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;

(ബനി)  ലപേഖാതു വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ രനഗത്തയ് സര്ക്കേഖാര് നടെത്തുന്ന ശകമഖായ ഇടെലപേടെലനിലന
ഭഖാഗമഖായനി ഉണഖായനിട്ടുള്ള പകേടെമഖായ മുകന്നറന അട്ടനിമറനിക്കേഖാനഖായനി നനിക്ഷനിപ തഖാല്പരദ്യക്കേഖാര് ഈ
സനഭവത്തനിനു പേനിന്നനില് പവര്ത്തനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയന്ന കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിക്കുകമഖാ;

(സനി) കചഖാദദ്യ ബഖാങയ് രൂപേറീകേരനിച്ചയ് അതനില് നനിന്നയ് കചഖാദദ്യങ്ങള ശഖാസറീയമഖായനി
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന രറീതനി പേരനിഗണനിക്കുനകണഖാ?

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി (ലപഖാഫ  .   സനി  .   രവറീനനഖാഥയ്  ):

(എ) പേരനികശഖാധനിച്ചു വരുന.

(ബനി) മഖാധദ്യമങ്ങള, സമൂഹ മഖാധദ്യമങ്ങള എന്നനിവയലടെ ഇടെലപേടെല് കചഖാദദ്യകപേപറുകേളുലടെ
സൂക്ഷ്മമഖായ വനിലയനിരുത്തലകേളക്കുള്ള സഖാധദ്യത  വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിരനിക്കുന.  ആയതയ്  നലതഖാണയ്.
ഈ  സനഭവത്തനില്  ഗൂഢഖാകലഖാചന  നടെന്നനിട്ടുകണഖാലയന്ന  കേഖാരദ്യന  വനിജനിലന്സയ്  അകനകഷനിച്ചു
വരുന.

(സനി) പേരനികശഖാധനിച്ചു വരുന.

ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി. രണഖാന ഘട്ട പേദ്ധതനികേള

5(*95) ശറീ  .   പേനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശറീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശറീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശറീ  .    രഖാജു  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.  രണഖാനഘട്ട  പേദ്ധതനികേള  ഏലതഖാലക്കേലയനന  അവയലടെ
പവര്ത്തന പുകരഖാഗതനിയന അറനിയനിക്കുകമഖാ;
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(ബനി)  പവൃത്തനികേള നനിര്ദ്ദേനിഷ രറീതനിയനില് പുകരഖാഗമനിക്കുനകണഖാ;  ഇലലങനില്
പവൃത്തനികേള തകരനിതലപടുത്തഖാനഖായനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടെപേടെനികേള അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  ഇതുമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  ഫണനിനഗയ്  ഏജന്സനികേള  എലന്തെങനിലന  നനിര്കദ്ദേശന
നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;  പവൃത്തനികേളുലടെ ഗുണനനിലവഖാരന ഉറപഖാക്കേനിലക്കേഖാണയ് സമയബനനിതമഖായനി
പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാന് കവണ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   ജനി  .   സുധഖാകേരന്):

(എ)  KSTP  രണഖാനഘട്ടത്തനില്  കറഖാഡയ്  പുനര്  നനിര്മ്മഖാണ  വനിഭഖാഗത്തനില്
തഖാലഴെ വനിവരനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള ഉളലപടുന :

പേഖാകക്കേജയ്   I:

കേഖാസര്കഗഖാഡയ്-കേഖാഞ്ഞങ്ങഖാടെയ് കറഖാഡയ് (27.78 കേനി.മറീ)-  72% നനിര്മ്മഖാണ
പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തറീകേനിരച്ചനിട്ടുണയ്. കേഖാഞ്ഞങ്ങഖാടെയ് ടെക്കൗണനിലല 2 കേനി.മറീറര്
ഭഖാഗലത്ത  ഇലകനിക്കേല്  കകേബനിള  മഖാറ്റുന്നതനിനുള്ള  സഖാകങതനികേതടെസന
കേഖാരണന  പസസ്തുത  ഭഖാഗന  ഒഴെനിച്ചുള്ള  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഖായനി
കേഴെനിഞ.  അവകശഷനിക്കുന്ന  കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ  പവൃത്തനികേള  ഉളലപലടെയള്ള
പേണനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചു വരുനണയ്.  ഈ പവൃത്തനിയലടെ അടെങല് തുകേ
133.65 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്   II:

പേനിലഖാത്തറ-പേഖാപനിനനികശ്ശേരനി  കറഖാഡയ്  (20.9  കേനി.മറീ.)  70%  നനിര്മ്മഖാണ
പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  തഖാവന  ലറയനില്കവ  കമല്പഖാലവന
രഖാമപുരന  പേഖാലത്തനിലന  അകപഖാച്ചയ്,  പേഖാപനിനനികശ്ശേരനി  ലറയനില്കവ
കമല്പഖാലത്തനിലന ടെഖാറനിനഗയ്  ഉളലപലടെ  5  കേനി.മറീറര്  ടെഖാറനിനഗയ്  ഒഴെനിച്ചുള്ള
കറഖാഡയ്  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അവകശഷനിക്കുന്ന  കറഖാഡയ്
സുരക്ഷഖാ  പവൃത്തനികേള  ഉളലപലടെയള്ള  പേണനികേള  പുകരഖാഗമനിച്ചു  വരുനണയ്.
പവൃത്തനിയലടെ അടെങല് തുകേ 118.20 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്   III A:

തലകശ്ശേരനി-കേളകറഖാഡയ് കറഖാഡയ് (28.8 കേനി.മറീ.)-ഈ പവൃത്തനി 31-5-2016-നയ്
ആരനഭനിച്ചു.  6%  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  30-5-2018
വലര  നനിര്മ്മഖാണ  കേഖാലഖാവധനിയണയ്.  പവൃത്തനിയലടെ  അടെങല്  തുകേ
154.59 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്   III B:

കേളകറഖാഡയ്-വളവപേഖാറ കറഖാഡയ് (25.2 കേനി.മറീ.)-ഈ പവൃത്തനി 10-6-2016-നയ്
ആരനഭനിച്ചു.  11%  നനിര്മ്മഖാണ  പവ വൃത്തനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
25-9-2018 വലര നനിര്മ്മഖാണ കേഖാലഖാവധനിയണയ്. പവൃത്തനിയലടെ അടെങല്
തുകേ 209.58 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.
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പേഖാകക്കേജയ്    IV:

ലചങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഖാനൂര്  കറഖാ ഡയ്  (45.8  കേനി.മറീ.)-68%  നനിര്മ്മഖാണ
പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഈ  പവൃത്തനിയലടെ  കേഖാലഖാവധനി
24-11-2017-നുളളനില്  അവസഖാനനിക്കുന്നതഖാണയ്.  കേഖാലഖാവധനിക്കുള്ളനില്
പവൃത്തനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാനഖാകുലമന്നയ്  പതറീക്ഷനിക്കുന.  അടെങല് തുകേ
293.58 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്   IV A:

തനിരുവല സബപഖാസയ്  (2.3  കേനി.മറീ.)  -  61%  നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഡനിസസനനില് മഖാറന വന്നതനിനഖാലന സലലമടുപയ്
സനബനനിച്ചുള്ള നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തനിയഖാകേഖാത്തതനിനഖാലന പവൃത്തനിയലടെ
പുകരഖാഗതനി  ഉകദ്ദേശനിച്ച  രറീതനിയനില്  സകേവരനിക്കേഖാനഖായനിട്ടനില.  പവ വൃത്തനിയലടെ
അടെങല് തുകേ 31.80 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്    V:

ഏറ്റുമഖാനൂര്-മൂവഖാറ്റുപുഴെ കറഖാഡയ്  (40.96  കേനി.മറീ.)-64%  നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേള  പുകരഖാഗമനിച്ചു  വരുന.
പൂര്ത്തറീകേരണ  കേഖാലഖാവധനി  27-10-2017  ആണയ്.  പവൃത്തനി  സമയ
ബനനിതമഖായനി  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന. പവൃത്തനിയലടെ അടെങല് തുകേ 171.49 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്    VI:

ലപേഖാന്കുന്നന-ലതഖാടുപുഴെ  (50 കേനി.മറീ)  -  99%  നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  പവൃത്തനിയലടെ  അടെങല്  തുകേ  227.13  കകേഖാടെനി
രൂപേയഖാണയ്. 

പേഖാകക്കേജയ്   VII:

ലപേരനിമ്പനിലഖാവയ്-ലപേരനിന്തെല്മണ (41 കേനി.മറീ.) - ഉപേരനിതലന പുതുക്കേല് 
2017 മഖാര്ച്ചനില് പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു.

ലപേഖാതുസകകേഖാരദ്യ പേങഖാളനിത്ത പേദ്ധതനി  :

പുനലൂര്-ലപേഖാന്കുന്നന  കറഖാ ഡയ്-പേദ്ധതനിയലടെ  ലടെണര്  നടെപേടെനികേള  പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരുന.  പറീ  കേകഖാളനിഫനികക്കേഷന്  ലടെണറനിനയ്  കലഖാകേബഖാങനിലന  അനഗറീകേഖാരന
കേനിട്ടനിയതനിനുകശഷന  ആനകനിറനി  ക്ഷണനിക്കുന്നതഖാണയ്.  കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ
നടെത്തനിപനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  കേഴെക്കൂട്ടന-അടൂര്  (80  കേനി.മറീ.)  കമഖാഡല്
സുരക്ഷഖാ കറഖാഡയ്  പേദ്ധതനി  28-12-2016-ല് ആരനഭനിച്ചു.  പൂര്ത്തറീകേരണ
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കേഖാലഖാവധനി  27-4-2018  ആണയ്.  നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരുന. പവൃത്തനിയലടെ അടെങല് തുകേ 148.22 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്. ഈ
പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി തകേരഖാറനിലഖായ ഏനഖാത്തയ് പേഖാലത്തനിലന ഭഖാഗറീകേ
പുനര്നനിര്മ്മഖാണന  പുകരഖാഗമനിച്ചു  വരുന.  കേരകസനയലടെ  ലബയ് ലനി  പേഖാലന
പേണനികേളുന പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു.

(ബനി) പേഖാകക്കേജയ് I, II, IVA, പുനലൂര്-ലപേഖാന്കുന്നന പേനി.പേനി.പേനി  പേദ്ധതനി എന്നറീ
പവ വൃത്തനികേള  നനിര്ദനിഷ  രറീതനിയനില്  പുകരഖാഗമനിക്കുന്നനില.  കറഖാ ഡയ്  സുരക്ഷഖാ  നടെത്തനിപനിലള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള  ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പേദ്ധതനികേള  പുകരഖാഗമനിക്കുന.  യഥഖാസമയന
അവകലഖാകേന  കയഖാഗന  കൂടെനി  പവൃത്തനികേളുലടെ  പുകരഖാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുന
സമയബനനിതമഖായനി  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനുന  കകേഖാണ്ടഖാക്ടര്ക്കുന  കേണ്സളട്ടനയ്
എഞനിനറീയര്ക്കുന ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി. എഞനിനറീയര്ക്കുന നനിര്കദ്ദേശന നല്കുനണയ്.

(സനി)  ഫണനിനഗയ്  ഏജന്സനിയഖായ  കലഖാകേബഖാങയ്  പവൃത്തനികേള  നനിശ്ചനിത  സമയത്തയ്
തലന്ന പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേണലമനന ധനവനിനനികയഖാഗന,  ഗുണനനിലവഖാരന,  സുരക്ഷ,  പേരനിസനിതനി,
ലതഖാഴെനിലഖാളനികേളുലടെ  കക്ഷമന,  സലലമടുപയ്  തുടെങ്ങനിയവ  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതു  സനബനനിച്ചുന
നനിര്കദ്ദേശന  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കലഖാകേബഖാങനിലന  സഖാമ്പത്തനികേ  സഹഖായകത്തഖാലടെ
ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി. പേദ്ധതനിയനില് ഏലറടുത്തയ് നടെത്തുന്ന കറഖാ ഡയ് വനികേസന പേദ്ധതനികേള
ഇന്തെദ്യന്  കറഖാ ഡയ്  കകേഖാണ്ഗസയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  മഖാനദണ  പകേഖാരവന  MORTH
ലസ്പെസനിഫനികക്കേഷന് അനുസരനിച്ചുമഖാണയ്  ഡനിസസന് ലചയയ്  നടെപനിലഖാക്കുന്നതയ്.  ഈ
പേദ്ധതനികേളക്കേയ്  കമല്കനഖാട്ടന  വഹനിക്കുന്നതയ്  അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര  തലത്തനില്  ലടെണര്  ക്ഷണനിച്ചയ്
ലതലരലഞ്ഞടുത്ത  കേണ്സളട്ടനനിലന  ഉപേകയഖാഗനിച്ചഖാണയ്.  കറഖാഡയ്  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്
ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന പധഖാന നനിര്മ്മഖാണ സഖാമഗനികേളുലടെ ഗുണനനിലവഖാരന ലഖാബുകേളനില്
ഉറപ്പു വരുത്തനിയതനിനുകശഷമഖാണയ് പവൃത്തനികേളനില് ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതയ്.  നനിര്മ്മഖാണ
സഖാമഗനികേള  ഖനനന  ലചയ്ലത  ടുക്കുന്ന  സലത്തുന  പേണനിയനില്  ഉപേകയഖാഗനിക്കുകമ്പഖാഴന
അതനിനു  കശഷവന  ഗുണനനിലവഖാരന  പേരനികശഖാധനിക്കുനണയ്.  ഇതനിനഖായനി  പകതദ്യകേ
ലകബഖാറട്ടറനികേള എലഖാ പവൃത്തനികേളനിലന കേരഖാറുകേഖാരന് തലന്ന സഖാപേനിച്ചയ് ആവശദ്യമഖായ എലഖാ
ഗുണനനിലവഖാര  പേരനികശഖാധനയന  നടെത്തുന്നതയ്  കേണ്സളട്ടനയ്  എഞനിനറീയറുലടെ
കമല്കനഖാട്ടത്തനിലഖാണയ്.  ഗുണനനിലവഖാരന ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനുന പൂര്ത്തനിയഖായ പവൃത്തനികേളുലടെ
ഗുണ നനിലവഖാരന പേരനികശഖാധനിച്ചയ് വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുന പഖാഗതദ്യന കനടെനിയ സകതന
ഏജന്സനിലയലക്കേഖാണയ്  ലടെകനിക്കേല്  ഓഡനിറയ്  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  ദര്ഘഖാസയ്  നടെപേടെനികേളുന
പുകരഖാഗമനിച്ചു വരുന.

എലഖാവര്ക്കുന പേഖാര്പനിടെന ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് പേദ്ധതനി

6(*96) ശറീ  .   പേനി  .   ടെനി  .   കതഖാമസയ് :
ശറീ  .   അനനില് അക്കേര :
ശറീ  .   സണനി കജഖാസഫയ് :
ശറീ  .   അനൂപേയ് കജക്കേബയ് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന

ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  എലഖാവര്ക്കുന  പേഖാര്പനിടെന  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന  കേര്മ്മ
പേദ്ധതനികേളഖാണയ് ഈ സര്ക്കേഖാര് ആവനിഷ്കരനിച്ചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി) പേദ്ധതനിയലടെ ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള എലന്തെലഖാമഖാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ;

(സനി)  പേദ്ധതനി  നടെപഖാക്കേഖാന്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേള
സകേലക്കേഖാണനിട്ടുലണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഖാ?

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി  (ശറീ  .   ഇ ചനകശഖരന്):

(എ) അടുത്ത 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിലല ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതര്ക്കേയ്
വഖാസകയഖാഗദ്യമഖായ  ഭവനന  ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുന  നനിലവനിലള്ള  ഭവനന  വഖാസകയഖാഗദ്യ
മഖാക്കുന്നതനിനുമഖായനി സനസഖാന സര്ക്കേഖാര് സമ്പൂര്ണ പേഖാര്പനിടെ സുരക്ഷഖാ പേദ്ധതനിക്കേയ്
(സലഫയ്)  രൂപേന  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സനസഖാനലത്ത  എലഖാ  ഭൂരഹനിത  ഭവന  രഹനിതര്ക്കുന
സകന്തെമഖായനി  വഖാസകയഖാഗദ്യമഖായ  ഭവനന  ലഭദ്യമഖാക്കുകേയഖാണയ്  പേദ്ധതനിയലടെ  ലക്ഷദ്യന.
പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി  അര്ഹരഖായ  ഗുണകഭഖാകഖാക്കേലള  കേലണത്തുന്നതനിനയ്  കുടുനബശറീ
സനവനിധഖാനന ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ് സര്കവ്വേ നടെത്തനി സര്കവ്വേയലടെ ലവരനിഫനികക്കേഷന് നടെന
വരനികേയഖാണയ്. തുടെര്ന്നയ് കേരടെയ് പേട്ടനികേ പസനിദ്ധലപടുത്തുകേയന പേഞഖായത്തയ് തലത്തനിലന
 ജനിലഖാതലത്തനിലന  അപറീലകേള  കകേട്ടകശഷന  തകദ്ദേശസകയനഭരണ  സഖാപേനങ്ങള
പേട്ടനികേ  അനഗറീകേരനിച്ചയ്  അന്തെനിമമഖാക്കുന.  സകന്തെമഖായനി  സലമുള്ള  ഭവനരഹനിതര്ക്കേയ്
വറീടെയ്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്  സഖാമ്പത്തനികേ  സഹഖായന  നല്കുന്നതനിനുന  സകന്തെമഖായനി
സലന ഇലഖാത്തവര്ക്കേയ് തകദ്ദേശസകയനഭരണ സഖാപേനങ്ങളുലടെ കനതൃതകത്തനില് ഭവന
സമുച്ചയങ്ങള  നനിര്മ്മനിച്ചയ്  നല്കുന്നതനിനുമുള്ള  കേര്മ്മപേദ്ധതനികേളഖാണയ്  ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.
എലഖാവര്ക്കുന ഭവനന എന്ന ലക്ഷദ്യകത്തഖാലടെ നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന്ന കകേന സര്ക്കേഖാരനിലന ഭവന
പേദ്ധതനികേളഖായ പധഖാനമനനി ആവഖാസയ് കയഖാജന  (നഗരന),  പധഖാനമനനി ആവഖാസയ്
കയഖാജന  (ഗഖാമന)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലടെ  ഭവന  പേദ്ധതനികേള  എന്നനിവ  സലഫയ്
പേദ്ധതനിയമഖായനി സനകയഖാജനിപനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  സനസഖാനലത്ത  മുഴവന്  ഭവനരഹനിതര്ക്കുന
വഖാസകയഖാഗദ്യമഖായ ഭവനന ലഭദ്യമഖാക്കുകേയന നനിലവനിലള്ള ഭവനന വഖാസകയഖാഗദ്യമഖാക്കുകേയമഖാണയ്
സനസഖാന സര്ക്കേഖാരനിലന സമ്പൂര്ണ പേഖാര്പനിടെ സുരക്ഷഖാപേദ്ധതനിയഖായ സലഫനിലന
ലക്ഷദ്യന.  അകതഖാലടെഖാപന  സകന്തെമഖായനി  ലതഖാഴെനില്  ലചയയ്  ഉപേജറീവനന  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനുന
സഖാമൂഹനികേ  പകനിയകേളനില്  മഖാനദ്യമഖായനി  ഭഖാഗഭഖാക്കേഖാകുന്നതനിനുന സഖാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള
ഉളലപലടെ  എലഖാ  സഖാമൂഹനികേകക്ഷമ  പേദ്ധതനികേളുലടെയന  പകയഖാജനന  ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുള്ള
ശഖാകറീകേരണ പകനിയയന പേദ്ധതനിയലടെ ലക്ഷദ്യമഖാണയ്.

(സനി)  സനസഖാന തലത്തനില് സലഫയ്  മനിഷലന പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ് മഖാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശന നല്കുന്നതനിനയ് ബഹുമഖാനലപട്ട മുഖദ്യമനനിയലടെ അദ്ധദ്യക്ഷതയനില് സനസഖാനതല
മനിഷന്  രൂപേറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ജനിലഖാതലത്തനില്  നവകകേരള  മനിഷനുകേറീഴെനിലള്ള  4  വനികേസന
മനിഷനുകേളുലടെയന പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ് കനതൃതകന നല്കുന്നതനിനയ് ജനിലഖാ ആസൂത്രണ
സമനിതനി  ലചയര്കപേഴലന  അദ്ധദ്യക്ഷതയനില്  ജനിലഖാമനിഷന്  രൂപേറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.
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മുനനിസനിപഖാലനിറനി  കകേഖാര്പകറഷന്  തലങ്ങളനില്  4  മനിഷനുകേളുലടെയന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ്
കനതൃതകന  നല്കുന്നതനിനയ്  മുനനിസനിപല് ലചയര്കപേഴണ്/കമയറുലടെ അദ്ധദ്യക്ഷതയനില്
മനിഷന്  രൂപേറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.  കബഖാക്കേയ്  പേഞഖായത്തയ്  പസനിഡനനിലന  അദ്ധദ്യക്ഷതയനില്
കബഖാക്കേയ്തല മനിഷനുന ഗഖാമപേഞഖായത്തയ് പസനിഡനനിലന അദ്ധദ്യക്ഷതയനില് പേഞഖായത്തയ് തല
മനിഷനുന  രൂപേറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.  സലഫയ്  മനിഷലന  ചറീഫയ്  എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ്  ഓഫറീസറഖായനി
കുടുനബശറീ  എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ്  ഡയറക്ടര്  ശറീ.  ഹരനികേനികഷഖാറനിലന  നനിയമനിച്ചുലകേഖാണയ്
ഉത്തരവഖായനിട്ടുണയ്.

ഭൂനനിയമ പേരനിഷ്കരണന

7(*97) ശറീ  .   ഇ  .   ടെനി  .   സടെസണ് മഖാസര് :
ശറീ  .   മുലക്കേര രതഖാകേരന് :
ശറീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഖാല് :
ശറീ  .    ലകേ  .    രഖാജന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  റവനഡ്യൂവന

ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  നനിലവനിലള്ള  ഭൂനനിയമങ്ങളനില്  പേലതുന  ലഘൂകേരനികക്കേണതനിലന  ആവശദ്യകേത
കബഖാദ്ധദ്യലപട്ടനിട്ടുകണഖാ; ഉലണങനില് അതനിനഖായനി നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി) കേഖാലഹരണലപട്ട നനിയമങ്ങള റദ്ദേയ് ലചയഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  സഖാധഖാരണക്കേഖാര്ക്കേയ്  പകയഖാജനകേരമഖായ  രറീതനിയനില്  ഭൂനനിയമങ്ങള
പേരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി  (  ശറീ  .   ഇ ചനകശഖരന്  ):

(എ-സനി)  ഭൂപേരനിഷ്കരണ  നനിയമവന  മറയ്  ഭൂനനിയമങ്ങളുന  നടെപനിലഖാക്കുകമ്പള
പഖാകയഖാഗനികേമഖായനി  സഖാധഖാരണക്കേഖാര്ക്കേയ്  എലന്തെങനിലന  ബുദ്ധനിമുട്ടനുഭവലപടുനകണഖാ
എനള്ളതയ്  വനിശദമഖായ  പേഠനത്തനിനയ്  വനികധയമഖാക്കേനി  ബനലപട്ട  കേക്ഷനികേളുമഖായന
മറ്റുന  പേല തലത്തനില്  ചര്ച്ച ലചയയ്  മഖാത്രകമ  പസ്തുത നനിയമങ്ങള പേരനിഷ്കരനിക്കുന്ന
കേഖാരദ്യത്തനില്  തറീരുമഖാനലമടുക്കുവഖാന്  സഖാധനിക്കുകേയള്ളു.  നനിലവനില്  ഇതുസനബനനിച്ചുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലമഖാനന  സര്ക്കേഖാരനിലന  പേരനിഗണനയനിലനില. റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുമഖായനി  ബനലപട്ട
കേഖാലഹരണലപട്ട ചനില നനിയമങ്ങള റദ്ദേയ് ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള നനിയമ വകുപയ്
മുഖഖാന്തെരന സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാരത്തനിലള്ള കകേഖാകളജയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന

8 (*98) ശറീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഖാര് :
ശറീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :
ശറീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഖാണു :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേഖാകളജയ്  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  പേരനിമനിത  സക്കൗകേരദ്യങ്ങളുലടെയന  നനിലവഖാര
തകേർച്ചയലടെയന പശ്നങ്ങളഖാൽ ബുദ്ധനിമുട്ടുന എന്ന കേഖാരദ്യന  ശദ്ധയനിൽലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;
സഖാധഖാരണക്കേഖാരുലടെ മക്കേൾ പേഠനന നടെത്തുന്ന ആർട്സയ്&സയൻസയ് കകേഖാകളജുകേലള
അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാരത്തനിലലത്തനികക്കേണതയ് സർക്കേഖാരനിലന ചുമതലയഖായനി കേരുതുനകണഖാ;
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(ബനി) 300 ഓളന സഹസ്കൂളുകേലള കലഖാകേനനിലവഖാരത്തനിലലത്തനിക്കേഖാൻ തറീരുമഖാനലമടുത്ത
സർക്കേഖാർ,  സനസഖാനലത്ത  മനികേച്ച  പേഖാരമ്പരദ്യമുള്ള  30  സർക്കേഖാർ  കകേഖാകളജുകേലള
കലഖാകകേഖാത്തരമഖാക്കേഖാൻ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ; ഇക്കേഖാരദ്യന സർക്കേഖാരനിലന ആകലഖാചനയനിലള്ള
വനിഷയമഖാലണങനിൽ  പസ്തുത  വനിഷയത്തനികന്മേൽ  ഇതുവലര  നടെത്തനിയ  പവർത്തനങ്ങൾ
എലന്തെലഖാമഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി) ലപേഖാതു വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ കമഖലയയ് വകേയനിരുത്തനിയതനികനക്കേഖാൾ പേതനിന്മേടെങ്ങയ്
'കേനിഫ്ബനി'  ഫണയ്  ഉന്നത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വനികേസനത്തനിനുന  ലഭദ്യമഖാകക്കേണതുലണന്ന
കബഖാധദ്യത്തനിൽ പസ്തുത കമഖലയലടെ വനികേസനത്തനിനുള്ള നനിലപേഖാടെയ് വനിശദറീകേരനിയഖാകമഖാ;

(ഡനി)  വനികദശ സർവ്വേകേലഖാശഖാലകേളുലടെ ഇന്തെദ്യൻ  യൂണനിറ്റുകേൾ,  സകകേഖാരദ്യ  കകേഖാർപേകററയ്
കകേഖാകളജുകേൾ എന്നനിവ ഉന്നത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസലത്ത വഖാണനിജദ്യവൽക്കേരനിച്ചു ലകേഖാണനിരനിക്കുന്ന ഈ
കേഖാലഘട്ടത്തനിൽ  ഗുണകമന്മേയള്ള  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  സഖാധഖാരണക്കേഖാരനയ്  ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുന
യ.ജനി.സനി. ലക്ഷദ്യമഖാക്കുന്നതനിലപേരനി അദ്ധദ്യഖാപേകേലര സജമഖാക്കുന്നതനിനുന കേരനിക്കുലന
പേരനിഷ്കരനിക്കേഖാനുന  നഖാകനഖാ  സയൻസയ്,  അകസ്ട്രേഖാ  ഫനിസനികയ്  എന്നനിവ  കപേഖാലലയള്ള
നവറീന  കകേഖാഴ്സുകേൾ  ആരനഭനിക്കേഖാനുന  ഉന്നത  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  വകുപയ്  നഖാളനിതുവലര  എലന്തെലഖാന
നടെപേടെനികേളഖാണയ്  സകറീകേരനിച്ചലതനന  ഇനനി  എലന്തെലഖാമഖാണയ്  ലചയഖാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനന
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഖാഫ  .   സനി  .   രവറീനനഖാഥയ്  ):

(എ&ബനി)  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.  കകേഖാകളജയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപനിനുകേറീഴെനിലള്ള
സര്ക്കേഖാര്  കകേഖാകളജുകേളുലടെ  അടെനിസഖാനസക്കൗകേരദ്യ  വനികേസനത്തനിനഖായനി  വനിവനിധ
പേദ്ധതനികേളനിലൂലടെ ധനസഹഖായന നലനി  വരുനണയ്.  കകേഖാകളജുകേളുലടെ ഗുണനനിലവഖാരന
ലമച്ചലപടുത്തുന്ന CQIP  പേദ്ധതനി നടെത്തനിപനിനഖായനി  2017-18  വര്ഷത്തനില്  500  ലക്ഷന രൂപേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വനിദദ്യഖാര്തനികേളുലടെയന  ഫഖാക്കേല്റനികേളുലടെയന  വദ്യകനിഗത
ഗുണനനിലവഖാരന വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുന കപഖാത്സഖാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുന ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ള
പേദ്ധതനിയനിന്കേറീഴെനില്  സപേതൃകേ  കകേഖാകളജുകേള  ഉളലപലടെ  10  കകേഖാകളജുകേലള  മനികേവനിലന
കകേനങ്ങളഖാക്കുന്ന  പേദ്ധതനിയനില്  നടെപയ്  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  12  കകേഖാടെനി  രൂപേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി  കേഴെനിഞ്ഞ  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന
കേഖാരദ്യവട്ടന ഗവ.  കകേഖാകളജനിനയ് സലബറനിയന റനിസര്ച്ചയ് കബഖാക്കുന നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്
3 കകേഖാടെനി  രൂപേയന  ഗവണ്ലമനയ്   കകേഖാകളജയ്  കകേഖാടെകഞരനിക്കേയ്  പുതനിയ  സലബറനി
ലകേട്ടനിടെത്തനിനയ്  3  കകേഖാടെനി  രൂപേയന  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത  ഇകത പേദ്ധതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഗവ.  കകേഖാകളജയ്  ലനടുമങ്ങഖാടെയ്,  പേനി.റനി.എന.  ഗവണ്ലമനയ്   കകേഖാകളജയ്
ലപേരനിന്തെല്മണ എന്നനിവയ്ക്കുന  3 കകേഖാടെനി  രൂപേ  വറീതന  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഗകവഷണ
സഹഖായ പേദ്ധതനി,  പേഠനിതഖാവനിലനഖാപന പേദ്ധതനി തുടെങ്ങനിയ പേദ്ധതനികേളക്കുന ബഡ്ജറനില് തുകേ
വകേയനിരുത്തനിട്ടുണയ്.  പേദ്ധതനി  നടെത്തനിപ്പുകേള  വനിലയനിരുത്തുകേയന  ആവശദ്യമഖായ
മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലനിവരനികേയന ലചയ്യുന.
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(സനി) 52 ഗവണ്ലമനയ്  ആര്ട്സയ് & സയന്സയ് കകേഖാകളജുകേളക്കുന 7 എഞറീനറീയറനിനഗയ്
കകേഖാകളജുകേളക്കുന  9  കപേഖാളനിലടെകനിക്കുകേളക്കുന  കൂടെനി  700  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  അടെനിസഖാന
സക്കൗകേരദ്യ  വനികേസന  പേദ്ധതനികേള  'കേനിഫ്ബനി'   ധനസഹഖായകത്തഖാടുകൂടെനി  നടെപനിലഖാക്കുവഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. അകതഖാലടെഖാപന ശകതഖാത്തര വഖാര്ഷനികേന ആകഘഖാഷനിക്കുന്ന 5 പധഖാന
കകേഖാകളജുകേളക്കേയ്  (യൂണനികവഴനിറനി  കകേഖാകളജയ്  തനിരുവനന്തെപുരന,  മഹഖാരഖാജഖാസയ്
കകേഖാകളജയ്  എറണഖാകുളന,  കകേരളവര്മ്മ കകേഖാകളജയ്  തൃശ്ശൂര്,  ഗവലണ്മെനയ്   വനികക്ടഖാറനിയ
കകേഖാകളജയ് പേഖാലക്കേഖാടെയ്,  ബണന് കകേഖാകളജയ് തലകശ്ശേരനി)  ചരനിത്രപക്കൗഡനി നനിലനനിര്ത്തനി
ലകേഖാണ്ടുതലന്ന വനികേസനിപനിച്ചയ്  അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര  നനിലവഖാരത്തനിലള്ള വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ കകേനങ്ങളഖാക്കേനി
മഖാറ്റുന്നതനിനുന പേദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുണയ്. ഒപന കകേരളത്തനിലല സര്വ്വേകേലഖാശഖാലകേലള
അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര  ഗകവഷണ  കകേനങ്ങളഖായനി  മഖാറ്റുന്ന  ബൃഹദയ്  പേദ്ധതനിയന  'കേനിഫ്ബനി'
ധനസഹഖായകത്തഖാലടെ നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനുന സര്ക്കേഖാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഡനി)  ഗവലണ്മെനയ് കകേഖാകളജുകേളനിലന യൂണനികവഴനിറനികേളനിലന നൂതന കകേഖാഴ്സുകേള
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുന ഒഖാകണഴയ്  കപഖാഗഖാമുകേളുന  കേമ്മഡ്യൂണനിറനി  കകേഖാഴ്സുകേളുന  ശകനിലപടു
ത്തുന്നതനിനുമഖായനി  നടെപയ്  വര്ഷന  10 കകേഖാടെനി  രൂപേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കേഴെനിഞ്ഞ
സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  നവറീന  കകേഖാഴ്സുകേള  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പേശ്ചഖാത്തല
സക്കൗകേരദ്യലമഖാരുക്കുന്നതനിനഖായനി  ഗവലണ്മെനയ്  വനികക്ടഖാറനിയ  കകേഖാകളജയ്  പേഖാലക്കേഖാടെനിനയ്
2.62  കകേഖാടെനി  രൂപേയന  തലകശ്ശേരനി  ബണന്  കകേഖാകളജനിനയ്  2.78  കകേഖാടെനി  രൂപേയന
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  സഖാകങതനികേ വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപനിനു കേറീഴെനിലള്ള എഞനിനറീയറനിനഗയ്
കകേഖാകളജുകേളുലടെ കേരനിക്കുലന പേരനി ഷ്കരണന കകേരള ലടെകകഖാളജനിക്കേല് യൂണനികവഴനിറനിയന
കപേഖാളനിലടെകനിക്കുകേളുകടെതയ്  വദ്യവസഖായ  രനഗത്തുനനിനള്ള  വനിവരകശഖരണമനുസരനിച്ചയ്
കേഖാലഖാകേഖാലങ്ങളനില് എസയ്.ഐ.റനി.റനി.റനി.ആര്.-ഉന നടെത്തനിവരുന. കേഖാലഖാനുസൃതമഖായ
സഖാകങതനികേവനിദദ്യയനിലന  ഈ കമഖലകേളനിലല സനഭവവനികേഖാസങ്ങലള സനബനനിച്ചുന
അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ് ഫലപദമഖായ പേരനിശറീലനന നല്കുനണയ്. നവ സഖാകങതനികേവനിദദ്യയനില്
ബനിരുദഖാനന്തെര കകേഖാഴ്സുകേള ആരനഭനിക്കുന്നതനിലന ഭഖാഗമഖായനി തനിരുവനന്തെപുരന കകേഖാകളജയ് ഓഫയ്
എഞനിനറീയറനിനഗനില്  2015-16-ല്  ഫനിനഖാന്ഷദ്യല്  എഞനിനറീയറനിനഗയ്  &  സമകകഖാ  നഖാകനഖാ
ഇലകകഖാണനികയ്,  2016-17-ല്  മഖാനുഫഖാക്ച്ചര്  & ഓകട്ടഖാകമഷന്,  കറഖാകബഖാട്ടനികയ്  &
ഓകട്ടഖാകമഷന് എന്നനിവയനില് എന.ലടെകേയ് കകേഖാഴയ് ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്. ഗവലണ്മെനയ് എഞനിനറീയറനിനഗയ്
കകേഖാകളജയ്,  ബഖാര്ട്ടണ്ഹനിലനില്  ടഖാന്സ് കലഷണല്  എഞനിനറീയറനിനഗനില്  ദകനിവത്സര
എന.ലടെകേയ് കകേഖാഴയ് ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.

മൂന്നഖാര് കമഖലയനിലല ഭൂമനി കേകയറന നടെത്തുന്നവര്ലക്കേതനിലര നടെപേടെനി

9(*99) ശറീ  .   പേഖാറക്കേല് അബ്ദുല :
കഡഖാ  .   എന  .   ലകേ  .   മുനറീര് :
ശറീ  .   പേനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഖാക്കേയ് :
ശറീ  .    അബ്ദുല്  ഹമറീദയ്  .    പേനി.  :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മൂന്നഖാര്  കമഖലയനിലല  അനധനികൃത കേകയറങ്ങള,  അവയനിലള്ള നനിയമ
രഹനിത  നനിര്മ്മഖാണങ്ങള  എന്നനിവ  തടെയന്ന  കേഖാരദ്യത്തനിലന,  കേകയറ  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചു
പേനിടെനിക്കുന്ന കേഖാരദ്യത്തനിലന സര്ക്കേഖാര് സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനികേള വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി)  കേകയറങ്ങള നദ്യഖായറീകേരനിക്കുന്ന കേഖാരദ്യത്തനിലന,  നനിയമഖാനുസൃത നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കുന്ന ഉകദദ്യഖാഗസലര ഭറീഷണനിലപടുത്തനി പേനിന്തനിരനിപനിക്കുന്ന കേഖാരദ്യത്തനിലന
ചനില രഖാഷ്ട്രറീയ പസഖാനങ്ങള ഇടെലപേടെലകേള നടെത്തുന്ന കേഖാരദ്യന ശദ്ധയനില് വന്നനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  എങനില്  പേരനിസനിതനി  കലഖാല  കമഖലയനിലല  ലപേഖാതു  സകത്തഖായ  ഭൂമനി
നനിയമവദ്യവസകേള  ലനഘനിച്ചുന  ഉകദദ്യഖാഗസലര  ഭറീഷണനിലപടുത്തനിയന  പേരനിസനിതനിക്കേയ്
ഗുരുതരഖാഘഖാതമുണഖാക്കുന  വനിധന  കേകയറന  നടെത്തുന്നവര്ലക്കേതനിലര  എലന്തെഖാലക്കേ
നടെപേടെനികേളഖാണയ് സര്ക്കേഖാരനിനയ് സകറീകേരനിക്കേഖാന് സഖാധനിക്കുന്നതയ്; അത്തരന നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   ഇ  .   ചനകശഖരന്  ):

(എ)  മൂന്നഖാര്  കമഖലയനില്  അനധനികൃത  നനിര്മ്മഖാണങ്ങള  തടെയന്നതനിലന
ഭഖാഗമഖായനി  എലഖാ  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുന  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്  നനിനള്ള
എന്.ഒ.സനി.  നനിര്ബനമഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  ഇപകേഖാരന  എന്.ഒ.സനി.  എടുക്കേഖാലത
നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ്  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്  നനിനന
നനികരഖാധന  ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുന  ആയതനിലന  അവഗണനിച്ചയ്  നനിര്മ്മഖാണ
പവര്ത്തനന  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളതഖായ  ലകേട്ടനിടെ  ഉടെമകേളലക്കേതനിലര  കനിമനിനല്  കകേസയ്
രജനിസര് ലചയ്യുന്നതുളലപലടെയള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതുമഖാണയ്. അനധനികൃത
കേകയറങ്ങള ശദ്ധയനില്ലപട്ട നനിരവധനി കകേസുകേളനില് കേകയറക്കേഖാലര ഒഴെനിപനിച്ചയ് ഭൂമനി
വറീലണടുത്തനിട്ടുള്ളതുന എന്നഖാല് ചനില കേകയറക്കേഖാര് വനിവനിധ കകേഖാടെതനികേളനില് നനിനന
കസ  ഉത്തരവയ്  സമ്പഖാദനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനഖാല് ഒഴെനിപനിക്കേല് നടെപേടെനികേള സഖാധനിച്ചനിട്ടനിലഖാത്തതുന ടെനി
കകേസുകേളനികന്മേല് ബനലപട്ട കകേഖാടെതനികേള മുമ്പഖാലകേ വസ്തുതഖാ വനിവരണ പസഖാവന,
എതനിര് സതദ്യവഖാങ്മൂലന എന്നനിവ സമയബനനിതമഖായനി തലന്ന സമര്പനിച്ചയ് കപേഖാരുന്നതുമഖാണയ്.
ഒഴെനിപനിച്ച  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി  വറീണ്ടുന  കേകയറലപടെഖാലത  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനികലയഖായനി
ഭൂസനരക്ഷണ കസനയലടെ പേകടഖാളനിനഗയ് നടെത്തനി വരുന. സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനികേളനികന്മേലള്ള
കേകയറലമന കേലണത്തനിയതുന വനിവനിധ കകേഖാടെതനികേളനില് നടെപേടെനികേളനിലനിരനിക്കുന്നതുന
ഒഴെനിപനിക്കേല്  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുവഖാന്  അവകശഷനിക്കുന്നതുമഖായ  കകേസുകേളനില്  കകേഖാടെതനി
നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്ന മുറയയ് ഉചനിതമഖായ തുടെര്നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുവഖാന്
കേഴെനിയന്നതഖാണയ്.

(ബനി) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സര്ക്കേഖാര്  തലത്തനില്  കേകയറക്കേഖാര്ലക്കേതനിലര  ശകമഖായ  നനിയമ  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചു  വരുന്നതുന  നനിയമ  വനിരുദ്ധമഖായനി  കേകയറനിയ  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുന
സര്ക്കേഖാര് സകേവശത്തനിലഖാക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടെപേടെനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചു വരുന്നതുമഖാണയ്.
കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിച്ച സലത്തയ് വറീണ്ടുന കേകയറന നടെത്തുന്നതയ്  തടെയന്നതനിനഖായനി
കപേഖാലറീസയ് നനിരറീക്ഷണന ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഖാണയ്.
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ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് പേണനികേളുലടെ ഗുണനനിലവഖാരന ഉറപഖാക്കേല്

10(*100) ശറീ  .   കജഖാണ് ലഫര്ണഖാണസയ് :
ശറീമതനി പേനി  .   അയനിഷഖാ കപേഖാറനി :
ശറീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശറീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മതയ്  കകേഖായ :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന

കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന  രജനികസ്ട്രേഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനലത്ത 1931 പേഖാലങ്ങള പേരനികശഖാധനിച്ചതനില് പേതനിനഖാറു ശതമഖാനന (314
എണന)  പുനര് നനിര്മ്മനികക്കേണ സനിതനിയനിലഖാലണന്ന കേലണത്തല് സനസഖാനലത്ത
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  പേണനികേളുലടെ  നനിലവഖാരത്തകേര്ച്ചലയ  ലവളനിലപടുത്തുന്നതഖാകേയഖാൽ
ഇതു  പേരനിഹരനിക്കേഖാനഖായനി  സകറീകേരനിക്കേഖാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഭരണപേരമഖായ  നടെപേടെനികേള
എലന്തെഖാലക്കേലയന്നയ് അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  കേകഖാളനിറനി കേണ്കടഖാള മഖാനകല് പകേഖാരന ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപയ് നനിര്മ്മനിക്കുന്ന
പേഖാലങ്ങളുലടെയന  കറഖാഡകേളുലടെയന  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെയന  ഗുണനനിലവഖാരന  ഉറപഖാക്കേഖാനഖായനി
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സനവനിധഖാനന എന്തെഖാണയ്;

(സനി)  ഗുണനനിലവഖാരന  ഉറപഖാക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെയന  കേരഖാറുകേഖാരുലടെയന
ഉത്തരവഖാദനിത്തന  എലന്തെലഖാമഖാണയ്;  ഇതു  പേഖാലനിക്കുന്നതനില്  വറീഴ്ച  വരുത്തുനകണഖാ
എന്നയ് പേരനികശഖാധനിക്കുകമഖാ?

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   ജനി  .   സുധഖാകേരന്  ):

(എ) നനിലവഖാരത്തകേര്ച്ചയല. കേഖാലപഴെക്കേമഖാണയ്. റനിപയര് നടെന്നനിട്ടനില. സനസഖാനത്തുള്ള
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപയ് പേഖാലങ്ങള പേരനികശഖാധനിച്ചതനില് കേഖാലപഴെക്കേന ലകേഖാണ്ടുന മറ്റുന
ഏകേകദശന  365  പേഖാലങ്ങളക്കേയ്  ബലക്ഷയന  കേലണത്തനി.  ടെനി  പേഖാലങ്ങള  പുനര്
നനിര്മ്മനികക്കേണകതഖാ  അറകുറപണനികേള  നടെകത്തണകതഖാ  ആണയ്.  ഈ  പേഖാലങ്ങള
മനിക്കേവയന കേഖാലപഴെക്കേന ലകേഖാണയ് ബലക്ഷയന സനഭവനിച്ചതഖാകേയഖാല് ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
പേണനികേളുലടെ  നനിലവഖാര  തകേര്ച്ചമൂലമഖാലണന്നയ്  വനിലയനിരുത്തഖാന്  കേഴെനിയനില.  സനസഖാന
ചരനിത്രത്തനില്  ആദദ്യമഖായഖാണയ്  ലമഖാത്തന  പേഖാലങ്ങളുലടെ  പേരനികശഖാധന  നടെത്തനിയതയ്.
പേരനികശഖാധനയനില് കേഖാണലപട്ട വനിദഗ്ദ്ധ പേരനികശഖാധന ആവശദ്യമുള്ള 365  പേഖാലങ്ങളുന
പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതനിനയ് സനസഖാനതലത്തനിലന ജനിലഖാതലത്തനിലന വനിദഗ്ദ്ധ കേമ്മനിറനിലയ
ലകേഖാണയ്  പേരനികശഖാധനിപനിക്കുന്നതനിനുന  പുനര്നനിര്മ്മഖാണന  ആവശദ്യമുള്ള  പേഖാലങ്ങള
പുനര്നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുന തറീരുമഖാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  കേകഖാളനിറനി  കേണ്കടഖാള മഖാനകല് പകേഖാരന ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപയ്
നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  പേഖാലങ്ങളുകടെയന  കറഖാ ഡകേളുകടെയന  ഗുണനനിലവഖാരന  ഉറപഖാക്കേഖാനഖായനി
കേകഖാളനിറനി ഓഡനിറനിനഗയ്  നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന. G.O.(MS)No.79/PWD/2013 dated
28-9-2013 പകേഖാരന ഒരു കേകഖാളനിറനി കേണ്കടഖാള വനിനഗയ് സഖാപേനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന ഇതനിലന
ഭഖാഗമഖായനി  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  പവൃത്തനികേളുലടെ  ഗുണനനിലവഖാരന  പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതനിനഖായനി
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തനിരുവനന്തെപുരന,  എറണഖാകുളന,  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  എന്നറീ  ജനിലകേളനില്  എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ്
എഞനിനറീയര്മഖാരുലടെ കനതൃതകത്തനില് ററീജനിയണല് കേകഖാളനിറനി കേണകടഖാള ലഖാബുകേളുന
മറയ് എലഖാ ജനിലകേളനിലന കേകഖാളനിറനി കേണ്കടഖാള  ലഖാബുകേളുന സഖാപേനിച്ചയ് പവര്ത്തനന
നടെപഖാക്കേനി  വരുന.  നനിലവനിലല  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപയ്  മഖാനകല്  അനുസരനിച്ചയ്
പവ വൃത്തനികേളുലടെ  ബനിലനികനഖാലടെഖാപന  കേകഖാളനിറനി  കേണ്കടഖാള  ലഖാബനില്  നനിനള്ള
പവൃത്തനിയലടെ  ഗുണനനിലവഖാരന  സനബനനിച്ചുള്ള  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേള  കൂടെനി  സമര്പനിച്ചഖാല്
മഖാത്രകമ  പവൃത്തനികേളുലടെ  കപേയ്ലമനയ്  നടെത്തുകേയള്ളു.  അതുകപേഖാലല  തലന്ന
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് മഖാനകലനില് വദ്യവസ ലചയനിട്ടുള്ള പകേഖാരന മരഖാമത്തയ് പവൃത്തനികേള
നനിര്ദ്ദേനിഷ  നനിലവഖാരപകേഖാരമഖാണയ്  പൂര്ത്തനിയഖാക്കുന്നലതന്നയ്  വകുപനിലല  വനിവനിധ
തലങ്ങളനിലള്ള  ഉകദദ്യഖാഗസര്  പേരനികശഖാധനിച്ചയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.  സവദഡ്യുതനി
വനിഭഖാഗത്തനില്  ഗുണനനിലവഖാരന  ഉറപഖാക്കേഖാനഖായനി  ISI,  BIS  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളുള്ള
സഖാമഗനികേള മഖാത്രമഖാണയ് നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനിയനില് ഉപേകയഖാഗനിക്കുവഖാന് അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.
ടഖാന്കസഖാര്മര്,  ജനകററര് മുതലഖായ സവദഡ്യുത ഉപേകേരണങ്ങള ബനലപട്ട എഞനിനറീയര്മഖാര്
കലഖാഡയ് ലടെസയ് നടെത്തനി കബഖാദ്ധദ്യലപട്ടയ് ഇലകനിക്കേല് ഇന്ലസ്പെക്ടകററനിലന അനഗറീകേഖാരവന ലഭനിച്ച
കശഷമഖാണയ് സഖാപേനിക്കേഖാന് അനുമതനി നല്കുന്നതയ്.

കദശറീയപേഖാതഖാ വനിഭഖാഗത്തനില് പവൃത്തനികേളുലടെ ഗുണനനിലവഖാരന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഖായനി
Two-Tier  Quality  Control  System  നനിലവനിലണയ്.  ഇതുപകേഖാരന  ബനലപട്ട
എഞനിനറീയര്മഖാര്  പവൃത്തനികേളക്കേയ്  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന  ലമററീരനിയല്സയ്  അനഗറീകേഖാരമുള്ള
ലഖാബുകേളനില്  സമര്പനിച്ചയ് ഗുണനനിലവഖാരന  പേരനികശഖാധനിച്ചയ്  ഫസയ്  ടെയര്  കേകഖാളനിറനി
ഉറപ്പുവരുത്തഖാറുണയ്.  ലസക്കേനയ്  ടെയര്  കേകഖാളനിറനി  സനിസന  നടെപനിലഖാക്കേനിയതനിലന
ഭഖാഗമഖായനി  വകുപനിലന  അധറീനതയനില്  ഗുണനനിലവഖാര  നനിര്ണയത്തനിനഖായനി  എലഖാ
ജനിലകേളനിലന  ഒരു  അസനിസനയ്  എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ്  എഞനിനറീയറുലടെ  അധറീനതയനില്
ഒഖാഫറീസയ്  പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  5  കകേഖാടെനി  രൂപേയയ്  കമല്  വരുന്ന  നനിര്മ്മഖാണ
പവ വൃത്തനികേളക്കേയ് ലടെകനിക്കേല് ഓഡനിറനിനഗയ് നടെത്തുനണയ്.  കൂടെഖാലത പവൃത്തനികേളക്കേയ്
കസഖാഷദ്യല് ഓ ഡനിറനിനഗയ്  മുകഖന ഗുണനനിലവഖാരന ഉറപഖാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേളുന
സകറീകേരനിച്ചു  വരുന.  കറഖാഡകേളുലടെയന  പേഖാലങ്ങളുലടെയന  മറയ്  നനിര്മ്മനിതനികേളുകടെയന
നനിര്മ്മഖാണന പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചകശഷന നനിശ്ചനിത കേഖാലഖാവധനിക്കുള്ളനില് (defect liability
period)  വരുന്ന തകേരഖാറുകേള കേരഖാറുകേഖാരലന സകന്തെന ലചലവനില് പേരനിഹരനിക്കുവഖാന്
നനിര്മ്മഖാണ  കേരഖാറനില്  വദ്യവസകേള  ഉളലക്കേഖാള്ളനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഈ  വദ്യവസ
കേരഖാറുകേഖാരന് പേഖാലനിക്കേലപടെഖാത്ത പേക്ഷന അറകുറപേണനികേളക്കേയ്  ലചലവഖാകുന്ന തുകേ
കേരഖാറുകേഖാരനനില്നനിനന  ഈടെഖാക്കുനണയ്.  നനിര്മ്മഖാണ  സമയത്തയ്  പവൃത്തനികേളുലടെ
ഗുണനനിലവഖാരന ഉറപഖാക്കേഖാന് നനികയഖാഗനിക്കേലപട്ട ഉകദദ്യഖാഗസര് കൃതദ്യനനിര്വ്വേഹണത്തനില് വറീഴ്ച
വരുത്തുന്നപേക്ഷന  ബനലപട്ട  ഉകദദ്യഖാഗസര്ലക്കേതനിലര  വകുപ്പുതല  നടെപേടെനികേളുന
സകറീകേരനിക്കുനണയ്.
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ലപേഖാതു വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസരനഗത്തയ് നനിയനണങ്ങള

11(*101) ശറീ  .   റനി  .   വനി  .   രഖാകജഷയ് :
ശറീ  .   എന  .   സകരഖാജയ് :
ശറീ  .   ആനണനി കജഖാണ് :
ശറീ  .   എന  .   നക്കൗഷഖാദയ് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കദശറീയതലത്തനിൽ ഉന്നത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസരനഗലത്ത മൂലദ്യകശഖാഷണത്തനിനയ്
അനുസരണമഖായനി  സനസഖാനത്തുന,  ഉന്നതവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  രനഗത്തുന,  സഖാകങതനികേ
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസരനഗത്തുന ബഖാഹദ്യശകനികേൾ നടെത്തുന്ന ഇടെലപേടെലകേൾ നനിയനനിക്കേഖാൻ
പേരദ്യഖാപമഖായ നയന രൂപേറീകേരനിക്കേഖാൻ തയഖാറഖാകുകമഖാ;

(ബനി)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസരനഗത്തയ്  ആലകേയന,  പകതദ്യകേനിച്ചയ്  ഉന്നതവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
രനഗത്തുന സഖാകങതനികേവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസരനഗത്തുന കൂടുതല് സര്ക്കേഖാര്കകേഖാകളജുകേള സഖാപേനിച്ചയ് ഈ
കമഖലയനില് നനിയനണന ലകേഖാണ്ടുവരുവഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;

(സനി)  വനിദദ്യഖാര്തനിസനഘടെനകേളക്കേയ്  നനിര്ബഖാധന  പവര്ത്തനിക്കേഖാന്  നനിയമപേരമഖായനി
തലന്ന അവസരന ഒരുക്കേനി,  ഇകനണല് മഖാര്ക്കേനിലന കപേരനിലന മറ്റുമുള്ള വനിദദ്യഖാര്തനി
പേറീഡനങ്ങള അവസഖാനനിപനിക്കുവഖാന് വഴെനിലയഖാരുക്കുകമഖാ?

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഖാഫ  .   സനി  .   രവറീനനഖാഥയ്  ):

(എ) സനസഖാനലത്ത ഉന്നതവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ രനഗത്തുന സഖാകങതനികേ വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
രനഗത്തുന ബഖാഹദ്യശകനികേളുലടെ ഇടെലപേടെലകേള ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.

(ബനി) ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസരനഗത്തയ് ആലകേയന പകതദ്യകേനിച്ചയ് ഉന്നതവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
രനഗത്തുന  സഖാകങതനികേ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസരനഗത്തുന  കൂടുതല്  സര്ക്കേഖാര്  കകേഖാകള ജുകേള
സഖാപേനിക്കുന്ന കേഖാരദ്യന ഇകപഖാള പേരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ഉന്നതവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സഖാപേനങ്ങളനില്  വനിദദ്യഖാര്തനി  സനഘടെനകേളക്കേയ്
നനിര്ബഖാധന  പവര്ത്തനിക്കേഖാന്  നനിയമപേരമഖായനി  അവസരമുണയ്.  സകഖാശയ  കമഖലയനിലള്ള
പശ്നങ്ങള  സര്ക്കേഖാരനിലന  ശദ്ധയനില്ലപട്ട  സഖാഹചരദ്യത്തനില്  ഈ  കമഖലയനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന പശ്നങ്ങള സമഗമഖായനി പേഠനിച്ചയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഖായനി
ജസനിസയ് ലകേ. ലകേ. ദനികനശന്, കഡഖാ. ലകേ. ലകേ. എന്. കുറുപയ്,  കഡഖാ. ആര്. വനി. ജനി.
കമകനഖാന് എന്നനിവര് അനഗങ്ങളഖായനി ഒരു കേമ്മറീഷന് 4-2-2017-ലല സ.ഉ (എനഎസയ്) നമ്പര്
37/17/ഉ.വനി.വ.  പകേഖാരന രൂപേറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അകതഖാലടെഖാപന തലന്ന സനസഖാനത്തയ്
ഉന്നത  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സഖാപേനങ്ങളനില്  ഇകനണല്  അസലസ്മെനയ്  സനബനനിച്ചയ്
നനിലവനിലള്ള പേരഖാതനികേളുന പേനിഴെവകേളുന ആശങകേളുന അകേറ്റുനവനിധന ഇതനിലന ഘടെന
കേഖാലഖാനുസൃതവന  ശഖാസറീയവമഖായനി  പുനനഃകമറീകേരനിക്കുന്നതനിനഖായനി  മഹഖാത്മഗഖാനനി
സര്വ്വേകേലഖാശഖാല  സവസയ്  ചഖാന്സലര്  കേണ്വറീനറുന  എ.പേനി.ലജ.  അബ്ദുളകേലഖാന
കകേരള  സഖാകങതനികേ  സര്വ്വേകേലഖാശഖാല  സവസയ്  ചഖാന്സലര്,  കേഖാലനിക്കേറയ്  സര്വ്വേകേലഖാശഖാല
സവസയ് ചഖാന്സലര് എന്നനിവര് അനഗങ്ങളുമഖായനി ഒരു സമനിതനി സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവയ്
(സഖാധഖാ)നമ്പര് 179/17/ഉ.വനി.വ തറീയതനി 3-2-2017 പകേഖാരന രൂപേറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
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സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനി കേകയറന തടെയന്നതനിനയ് നടെപേടെനി

12(*102) ശറീ  .   മുഹമ്മദയ് മുഹസനിന് പേനി  . :
ശറീ  .   സനി  .   ദനിവഖാകേരന് :
ശറീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഖാള :
ശറീ  .    എല്കദഖാ  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കേഖാര്  അധനികേഖാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷന  സർക്കേഖാർഭൂമനി  കേകയറന
തടെയന്നതനിനയ് എലന്തെഖാലക്കേ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കേഖാരനിലന  കേഖാലത്തയ്  സർക്കേഖാർഭൂമനി  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെഖാലക്കേ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  സർക്കേഖാർഭൂമനി  കേകയറക്കേഖാര്ലക്കേതനിലര  നനിയമനടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചനി
ട്ടുകണഖാലയന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ഡനി)  ഭഖാവനിയനില്  അനധനികൃത  ഭൂമനി  കേകയറന  തടെയന്നതനിനഖായനി  നനിയമ
നനിര്മ്മഖാണന നടെത്തുവഖാന് തയഖാറഖാകുകമഖാലയന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ഇ)  ഭൂമനി  കേകയറത്തനിനയ്  കൂട്ടു  നനില്ക്കുന്ന  ജറീവനക്കേഖാലര  പേനിരനിച്ചു
വനിടുന്നതടെക്കേമുള്ള ശനിക്ഷഖാനടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് തയഖാറഖാകുകമഖാ?

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   ഇ  .   ചനകശഖരന്  ):

(എ) ഈ സര്ക്കേഖാര് അധനികേഖാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷന സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനിയനിലല
അനധനികേ വൃത  കേകയറങ്ങള  കേലണത്തുന്നതനിനുന  തടെയന്നതനിനുന  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുമഖായനി
ലഡപേഡ്യൂട്ടനി  കേളക്ടര്  (എല്.ആര്.)-ലന  കനതൃതകത്തനില്  ജനിലഖാതല  ടെറീമുന  ഓകരഖാ
തഖാലൂക്കേനിലന  അഡറീഷണല് തഹസറീല്ദഖാരുലടെ  കനതൃതകത്തനില് തഖാലൂക്കേയ്തല ടെറീമുന
രൂപേറീകേരനിച്ചയ് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ആയതുപകേഖാരന കേലണത്തനിയ കേകയറങ്ങള 1957-ലല
കകേരള ഭൂ സനരക്ഷണ നനിയമവന 1958-ലല ചട്ടങ്ങളുന 2009-ലല നനിയമ കഭദഗതനിയന
പകേഖാരന ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടെഖാലത കേകയറങ്ങളലക്കേതനിലര
വനികലജ്തലത്തനിലള്ള ജനകേറീയ സമനിതനികേളുലടെ പവര്ത്തനവന കേഖാരദ്യക്ഷമമഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മുന്സര്ക്കേഖാരനിലന  കേഖാലത്തയ്  കേലണത്തനിയ  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
1957-ലല  ഭൂസനരക്ഷണ  നനിയമവന  1958-ലല  ചട്ടങ്ങളുന,  2009-ലല  നനിയമകഭഗതനിയന
പകേഖാരന ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിരുന.

(സനി)  കകേരള  ഭൂസനരക്ഷണ  നനിയമപകേഖാരന  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി  കേകയറക്കേഖാര്ലക്കേതനിലര
നനിയമനടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.

(ഡനി&ഇ)  കകേരള  ഭൂസനരക്ഷണ  നനിയമ  പകേഖാരന  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി
കേകയറക്കേഖാര്ലക്കേതനിലര കേര്ശന നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചുവരുന. ഭൂമനി കേകയറത്തനിനയ് കൂട്ടു
നനില്ക്കുന്ന ജറീവനക്കേഖാര്ലക്കേതനിലര റനികപഖാര്ട്ടയ്  വരുന്ന മുറയയ്  പേരനികശഖാധനിച്ചയ്  നനിയമ
പകേഖാരമുള്ള നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.
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ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണന

13(*103) ശറീ  .   ലകേ  .   മുരളറീധരന് :
ശറീ  .   എല്കദഖാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശറീ  .   സഹബനി ഈഡന് :
ശറീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഖായനി  സര്ക്കേഖാര്  ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുള്ള
പേദ്ധതനികേളുലടെ വനിശദഖാനശങ്ങള നൽകേഖാകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പേദ്ധതനികേൾ  നടെപഖാക്കേഖാന്  ഭരണതലത്തനില്  സകറീകേരനിച്ച
നടെപേടെനികേള എലന്തെലഖാമഖാലണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  സനസഖാനത്തയ്  "ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ  യജ്ഞന"  എന്ന
പേദ്ധതനി  നടെപനിലഖാക്കേനിവരുനകണഖാ;  ഇതനിലന  ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള  എലന്തെഖാലക്കേയഖാലണന്നയ്
വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഖാഫ  .   സനി  .   രവറീനനഖാഥയ്  ):

(എ) ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന സനരക്ഷനിക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശദ്യകത്തഖാടുകൂടെനി സര്ക്കേഖാര്
ആവനിഷ്കരനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണയജ്ഞന'  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി
ചുവലടെ കചര്ക്കുന്ന കേര്മ്മ പേദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചയ് നടെപനിലഖാക്കേഖാന് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ് :

(1) ആയനിരന സ്കൂളുകേലള അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാരത്തനികലക്കേയ് ഉയര്ത്തുകേ.

(2) സഹസ്കൂള,  ഹയര്  ലസക്കേനറനി  തലത്തനില്  എലഖാ  കഖാസയ്  മുറനികേളുന
സഹലടെകേയ്  കഖാസയ്  മുറനികേളഖാക്കേനി  പേഠന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ്
പുതനിയ മഖാനന നല്കുകേ.

(3) എല്.പേനി.,  യ.പേനി.  കഖാസ്സുകേളനില്  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളുലടെ  പസകനി
വറീലണടുക്കുന്നതനിനഖായനി അദ്ധദ്യഖാപേകേ രക്ഷകേര്തൃ സനഘടെനകേള,
പൂര്വ്വേ വനിദദ്യഖാര്തനി സനഘടെനകേള എന്നനിവയലടെ  സഹകേരണകത്തഖാലടെ
കേഖാകലഖാചനിതമഖായ വനികേസനന ഉറപഖാക്കുകേ.

(4) 50 വര്ഷന, 100 വര്ഷന പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയ സ്കൂളുകേളക്കേയ് പകതദ്യകേ
പേഖാകക്കേജയ്  അടെനിസഖാനത്തനില്  സഹഖായന  നല്കുകേ,  ഇനഗറീഷയ്
ഭഖാഷഖാ പേഠനത്തനിനയ് കപഖാത്സഖാഹനന നല്കുകേ, അടുത്ത 2 വര്ഷന
ലകേഖാണയ്  രണഖാമലത്ത  പധഖാന  ഉപേഘടെകേത്തനിലന  പവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകേയന ഓകരഖാ ജനിലയനിലന 5 സ്കൂളുകേള ഒന്നഖാമലത്ത
പധഖാന  ഉപേഘടെകേത്തനിലന  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകേയന
ലചയ്യുന്നതഖാണയ്.
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(5) പൂര്ണമഖായന  ശനിശുകകേനറീകൃതമഖായള്ള  അദ്ധദ്യഖാപേന  രറീതനിക്കേയ്
ഊന്നല്  നല്കേനിലക്കേഖാണയ്  എലഖാ  വനിഭഖാഗത്തനില്ലപട്ട  കുട്ടനികേളക്കുന
പേഠനത്തനില് പേങഖാളനിത്തന ഉറപഖാക്കുന്ന ഒരു  'യൂണനികവഴല് ഡനിസസന്
ഓഫയ്  കലണനിനഗയ്  '-ലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  അദ്ധദ്യഖാപേന  പേരനിശറീലന
പേദ്ധതനികേള കൂടെനി ഉളലപടുത്തനി വനിവരസഖാകങതനികേഖാധനിഷനിതമഖായനി
പുതുക്കേനിയ പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനിവനിനനിമയ പവര്ത്തനങ്ങള രൂപേലപടുത്തുകേയന
പേഖാഠദ്യ പേദ്ധതനി  ലക്ഷദ്യങ്ങള  സകേവരനിക്കേഖാത്ത  പശ്നന  പേരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനഖായനി  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനിയനില്  ആവശദ്യമഖായ  ലമച്ചലപടുത്തലകേളുന
അദ്ധദ്യഖാപേകേ ശഖാകറീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുന  ഉളലപലടെ  അക്കേഖാദമനികേ
മഖാസര്  പഖാന്  തയഖാറഖാക്കേനി  നടെപനില്  വരുത്തുകേയന  ഇപകേഖാരന
അദ്ധദ്യഖാപേന-അദ്ധദ്യയന തലങ്ങളനില് സമഗമഖായ മഖാറന  വരുത്തു
ന്നകതഖാലടെഖാപന കുട്ടനികേളുലടെ സനസര്ഗ്ഗനികേ കേഴെനിവകേളക്കേയ് കപഖാത്സഖാഹനന
നല്കുന്ന  വനിധത്തനിലള്ള  പേദ്ധതനികേളുന  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  യജ്ഞന
പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പസ്തുത പേദ്ധതനി നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ രൂപേകരഖ 7-11-2016-ലല
സ.ഉ.(പേനി)186/2016/ലപേഖാ.വനി.വ.  പകേഖാരന  പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത  പേദ്ധതനി
നനിര്വ്വേഹണന സുഗമമഖായനി നടെത്തുന്നതനിനയ് ഉതകുന്ന വനിധത്തനില് വനിവനിധ തലങ്ങളനിലള്ള ടെഖാസയ്
കഫഖാഴ്സുകേളുന  മനിഷനുകേളുന  രൂപേറീകേരനിച്ചുലകേഖാണ്ടുന  ഉത്തരവഖായനിട്ടുണയ്.  പേദ്ധതനിയലടെ
ഭഖാഗമഖായനി മനികേവനിലന കകേനങ്ങളഖായനി ഉയര്ത്തലപകടെണ സ്കൂളുകേളുലടെ ലനിസന കൂടെഖാലത
ഭക്കൗതനികേ സഖാഹചരദ്യ വനികേസനത്തനിനുകവണനി പകതദ്യകേ സഖാമ്പത്തനികേ സഹഖായന നല്കകേണ
സ്കൂളുകേളുലടെ ലനിസന 2017-18-ലല ബഡ്ജറയ് പസനഗത്തനില് പഖദ്യഖാപേനിക്കുകേയണഖായനി.
മനികേവനിലന  കകേനങ്ങളഖായനി  ഉയര്ത്തലപകടെണ  സ്കൂളുകേളുലടെ  വനിശദമഖായ  കപഖാജക്ടയ്
റനികപഖാര്ട്ടയ്  തയഖാറഖാക്കേനി  വരുന.  ആയതനിനയ്  ജനിലഖാതല  മനിഷലന  അനഗറീകേഖാരന
ലഭദ്യമഖാക്കേനി  സഖാമ്പത്തനികേ  സഹഖായന  ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  KIIFB മുമ്പഖാലകേ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികമങ്ങളുന  പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.  ടെനി  പേദ്ധതനിയലടെ
ഭഖാഗമഖായനി സഹസ്കൂള-ഹയര് ലസക്കേനറനി സ്കൂള തലത്തനിലള്ള എലഖാ കഖാസയ് മുറനികേളുന
സഹലടെകേയ്  കഖാസയ്  മുറനികേളഖാക്കുന്ന  കേര്മ്മ  പേദ്ധതനിക്കേയ്  സഖാമ്പത്തനികേ  സഹഖായന
ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  KIIFB-യലടെ അനഗറീകേഖാരന ലഭദ്യമഖായനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  രനഗലത്ത  നനിലവനിലള്ള  കുറവകേള
പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി മതനനിരകപേക്ഷ ജനഖാധനിപേതദ്യ ജനകേറീയ സമറീപേനരറീതനി
ഉളലക്കേഖാണ്ടുലകേഖാണയ്  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസരനഗന  ആധുനനികേവല്ക്കേരനിക്കുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശദ്യകത്തഖാടുകൂടെനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  പേദ്ധതനിയഖായ  'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ
യജ്ഞന' പേദ്ധതനിയലടെ ലക്ഷദ്യങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന :
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• പൂര്ണമഖായന  ശനിശുകകേനറീകൃതമഖാക്കേനി  അനഗന്വഖാടെനി,  പറീ-സപമറനി
സ്കൂളുകേളനിലല വനിദദ്യഖാര്തനി സമറീപേന രറീതനി (പേഠനരറീതനി) ആധുനനികേമഖായനി
പേരനിഷ്കരനിക്കുകേയന  അതനിനനുസരനിച്ചയ്  അദ്ധദ്യഖാപേകേ പേരനിശറീലനന
സനഘടെനിപനിക്കുകേയന അഞ്ചുവയസ്സു വലര കുട്ടനി ആര്ജനികക്കേണ
കേഖാരദ്യങ്ങള ആര് ജനിച്ചു എന്നയ് ഉറപ്പു വരുത്തുകേയന ലചയ്യുകേ.

• 1  മുതല്  12  വലര  ഓകരഖാ  കഖാസനിലന  കുട്ടനി  ആര്ജനികക്കേണ
കശഷനികേളുന അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാരമുള്ള ധഖാരണകേളുന കേഴെനിവകേളുന
കേഴെനിവനിനനുസരനിച്ചയ് കനടെനിയനിട്ടുലണന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

(എ) പേഠന  വനിഷയങ്ങളനിലല  ആശയദൃഢത,  കേണക്കേയ്,  സയന്സയ്,
ഐ.ടെനി. വനിഷയങ്ങളനിലല കുട്ടനിയലടെ ധഖാരണയന കേഴെനിവന.

(ബനി)പേഖാകഠദ്യതര വനിഷയങ്ങളനിലല സവവനിദ്ധദ്യവന ആര്ജവവന.

(സനി)സഖാമൂഹദ്യരനഗലത്ത ധഖാരണ, പേരനിസനിതനി ജ്ഞഖാനന തുടെങ്ങനിയവ.

(ഡനി)ഭഖാഷഖാ  ജ്ഞഖാനന,  കേമഡ്യൂണനികക്കേഷന്  സനില്,  ചുരുങ്ങനിയതയ്
3 ഭഖാഷകേലളങനിലന ഉപേകയഖാഗനിക്കുവഖാന് കേഴെനിവയ് ഉണഖാക്കുകേ.

(ഇ) കുട്ടനികേളനില് ആകരഖാഗദ്യപേരമഖായ അവസ സൃഷനിക്കുകേ.

• കുട്ടനിയലടെ  കേഴെനിവയ്  കകേവലന  വനിഷയ  പേഠനത്തനില്  ഒതുക്കേഖാലത
സര്ഗ്ഗപേരമഖായ എലഖാ കേഴെനിവകേളുന വനികേസനിപനിക്കുന്ന തരത്തനില്
സമഗവനികേസനന  ലക്ഷദ്യമഖാക്കുകേ വഴെനി  യഥഖാര്ത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
ലക്ഷദ്യന സകേവരനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര  പേഠന നനിലവഖാരന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ
പേഠകനഖാപേകേരണങ്ങള വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില് എത്തനിക്കുകേ.

• ഉന്നത  നനിലവഖാരത്തനിലല  അദ്ധദ്യഖാപേനന  ഉറപഖാക്കേത്തക്കേ  രറീതനിയനില്
അദ്ധദ്യഖാപേകേ പേരനിശറീലനന ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• പേഖാകഠദ്യതര പേഠനന  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ  ഭക്കൗതനികേ,  മഖാനസനികേ,
സഖാനസഖാരനികേ സക്കൗകേരദ്യങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

• കേഖാര്ഷനികേ സനസഖാരന പുതനിയ തലമുറയനില് വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുന
മഖാലനിനദ്യനനിര്മ്മഖാര്ജനന  ഒരു  സനസഖാരമഖായനി  രൂപേലപടുത്തനി
ലയടുക്കുന്നതനിനുന ഉതകുകേ.

194/2020



514 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

• മദദ്യപേഖാനന,  മയക്കുമരുന്നയ്  ഉപേകയഖാഗന  എന്നനിവ  പുതനിയ

തലമുറയനില്നനിന്നയ്  ഒഴെനിവഖാക്കേഖാനഖാവന്ന  തരത്തനില്  ഇടെലപേടെലകേള

നടെത്തുകേവഴെനി  സനസഖാര  സമ്പന്നമഖായ  ഒരു  പുതുതലമുറലയ

വഖാര്ലത്തടുക്കുകേ. 

• പഖാസനികേയ് മുക-കേറീടെനഖാശനിനനി മുക-ലഹരനി മുക കേദ്യഖാമ്പസ്സുകേള 

സൃഷനിക്കുകേ.

• "കേദ്യഖാമ്പസയ്  തലന്ന  പേഖാഠപുസകേന"  എന്ന  ആശയലത്ത

ജനകേറീയമഖായനി വനികേസനിപനിലച്ചടുക്കുകേ വഴെനി പകൃതനിക്കേനിണങ്ങനിയ

10,000 മഖാതൃകേഖാ തുരുത്തുകേള കകേരളത്തനില് സൃഷനിക്കുകേ.

• സ്കൂള  തലത്തനില്  കൂട്ടനികേളുലടെ  ലകേഖാഴെനിഞകപേഖാക്കേയ്  ഇലഖാത്ത

അവസ കനടുകേ.

• അനനദ്യമഖാലയഖാരു ജനകേറീയ വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ മഖാതൃകേ കകേരളത്തനില്

സൃഷനിക്കുകേ.

• വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസത്തനിലന  സമസതലങ്ങളനിലന  അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര  മഖാതൃകേ

വനികേസനിപനിക്കുകേ.

• പേനികന്നഖാക്കേന  നനില്ക്കുന്ന  വനിഭഖാഗങ്ങളക്കേയ്  പകതദ്യകേ  പേരനിഗണനകേള

നല്കേനി മുഖദ്യധഖാരയനിലലത്തനിക്കുകേ.

• വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസത്തനിലന ജനഖാധനിപേതദ്യവല്ക്കേരണന അര്തപൂര്ണമഖാക്കുകേ.

• കവഖാട്ടവകേഖാശന  ലഭനിക്കുകമ്പഖാള  തലന്ന  ലതഖാഴെനിലലടുക്കുവഖാനുള്ള

കേഴെനിവയ്  വനികേസനിപനിക്കുവഖാന്  ലക്ഷദ്യമനിട്ടയ്  സനില്  ലഡവലപ്ലമനയ്

പേരനിപേഖാടെനി  സമഗമഖാക്കുകേ  വഴെനി  കുട്ടനികേളനില്  സകയനപേരദ്യഖാപത

സകേവരനിക്കുവഖാന് പഖാപരഖാക്കുകേ.

• സ്കൂള  വഖായനശഖാലകേളുന  ലകബഖാറട്ടറനികേളുന  ആധുനനികേവല്ക്കേരനിക്കുകേ

വഴെനി കുട്ടനികേളുലടെ പേഠന നനിലവഖാരന ഉയര്ത്തുകേ.

• സ്കൂള കുട്ടനികേളക്കേയ് കേക്കൗണ്സനിലനിങയ് സക്കൗകേരദ്യങ്ങള ഉണഖാക്കുകേ.

• വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സഖാപേനങ്ങളുലടെ  പവര്ത്തനങ്ങള  നനിരറീക്ഷനിക്കുവഖാന്

ജനകേറീയ സനവനിധഖാനങ്ങള ഒരുക്കുകേ.
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ഭൂരഹനിത കുടുനബങ്ങളനിലഖാത്ത കകേരളന പേദ്ധതനി

14(*104) ശറീ  .   ലജയനിനസയ് മഖാതഡ്യു :
ശറീ  .   കേഖാരഖാട്ടയ് റസഖാഖയ് :
ശറീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശറീനന് :
ശറീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഖാസയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) കകേരളലത്ത ഭൂരഹനിത കുടുനബങ്ങളനിലഖാത്ത സനസഖാനമഖാക്കേനി മഖാറ്റുകേ എന്ന
ലക്ഷദ്യകത്തഖാലടെ  ആവനിഷ്കരനിച്ച  പേദ്ധതനിയലടെ  നനിലവനിലല  പുകരഖാഗതനി  വനിലയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുകണഖാ; എങനില് വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത പേദ്ധതനി പകേഖാരന ഭൂമനി  വനിതരണത്തനിനയ്  അര്ഹതയള്ള എത്ര
കുടുനബങ്ങള ഉലണന്നഖാണയ് കേലണത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഇവര്ക്കേയ്  നല്കേഖാനഖായനി  എത്ര ഭൂമനി  കവണനിവരുലമന്നയ്  കേണക്കേഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;
ഈ  പേദ്ധതനിക്കേഖായനി  കവണ  ഭൂമനി  കേലണത്തുന്നതനിനയ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സനവനിധഖാനന
എന്തെഖാണയ്; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി  (ശറീ  .   ഇ  .   ചനകശഖരന്  ):

(എ)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഭൂരഹനിതരനിലഖാത്ത  കകേരളന  പേദ്ധതനി  പകേഖാരന
ലതരലഞ്ഞടുത്ത ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളനില് 58,398 കുടുനബങ്ങളക്കേഖാണയ് ഭൂമനി അനുവദനിച്ചയ്
നലനിയതയ്.  ഇതനില്  വളലര  കുറച്ചയ്  കപേര്ക്കേയ്  മഖാത്രകമ  ഭൂമനി  സകേമഖാറനിയനിരുനള.
കൂടെഖാലത വനിതരണന ലചയ ഭൂമനി വറീടെയ് വയഖാന് അനുകയഖാജദ്യമലലനന, വഴെനി സക്കൗകേരദ്യ
മനിലലന്നസ്തുമുള്ള  ആകക്ഷപേങ്ങള  ഉണഖായനിട്ടുള്ള  കകേസ്സുകേളനില്  ആകക്ഷപേങ്ങളക്കേയ്
പേരനിഹഖാരന  കേഖാണഖാനുന   ഭൂമനി  വനിട്ടുലകേഖാടുക്കേഖാന്  അവകശഷനിക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്
ആകക്ഷപേരഹനിതമഖായനി ഭൂമനി സകേമഖാറഖാനുള്ള നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചു വരുന്നതയ്.
ഇകപഖാള 30723 ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളക്കേയ് ഭൂമനി സകേമഖാറനി കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഭൂരഹനിതരനിലഖാത്ത കകേരളന പേദ്ധതനി പകേഖാരന 2,43,928 കുടുനബങ്ങലളയഖാണയ് ഭൂമനി

ലഭനിക്കേഖാന് അര്ഹതയള്ള ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളഖായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  അവകശഷനിക്കുന്ന ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളക്കേയ് നല്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശന  3240

ലഹക്ടര് ഭൂമനി ആവശദ്യമഖാണയ്.  270.83  ലഹക്ടര് ഭൂമനി നനിലവനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

വറീടെയ്  വയഖാന്  അനുകയഖാജദ്യമഖായതുന  പേതനിവനിനയ്  വനികധയമഖായതുമഖായ  ഭൂമനി

കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശന ജനിലഖാ കേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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ജലന സകേകേഖാരദ്യന ലചയല് സൂചനികേ

15 (*105) ശറീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :
ശറീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഖാണു :
ശറീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഖാര് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ജല വനിനനികയഖാഗവമഖായനി ബനലപട്ടയ് കകേന സർക്കേഖാർ സനസഖാനങ്ങളക്കേയ് ജലന
സകേകേഖാരദ്യന  ലചയൽ  സൂചനികേ  (Water  Management  Index)  പകേഖാരന  റഖാങയ്
നനിശ്ചയനിക്കേഖാൻ  തറീരുമഖാനനിച്ച  സഖാഹചരദ്യത്തനിൽ  കകേരളന  അതനിനഖായനി  എലന്തെലഖാന
തയഖാലറടുപ്പുകേൾ നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ഇതുമഖായനി ബനലപട്ടയ് നറീതനി ആകയഖാഗനിൽനനിനന ചറീഫയ് ലസകട്ടറനിക്കേയ്
ലഭനിച്ച കേത്തനിൻകമൽ എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേൾ സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്;  ഇതനിനഖായനി വകുപയ്
തലത്തനിൽ കൂടെനിയഖാകലഖാചനകേൾ നടെത്തനിയനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  ജലന  സകേകേഖാരദ്യന  ലചയൽ സൂചനികേയനിൽ എലന്തെലഖാന  കേഖാരദ്യങ്ങളഖാണയ്
പതനിപേഖാദനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (ശറീ  .    മഖാതഡ്യു  ടെനി  .   കതഖാമസയ്  ):

(എ&ബനി) ജലവനിഭവ വനിനനികയഖാഗവന മഖാകനജയ് ലമനന സനബനനിച്ചയ് നനിലവനിലല
സനിതനി വനിലയനിരുത്തനി ഗുണപേരമഖായ മഖാറന  ഈ കമഖലയനില് ലകേഖാണ്ടു വരുന്നതനിനഖായഖാണയ്
ജലവനിഭവവമഖായനി  ബനലപട്ട  വനിവനിധ  ഘടെകേങ്ങള  ഉളലക്കേഖാള്ളനിച്ചുലകേഖാണ്ടുള്ള
'ജലപേരനിപേഖാലന  സൂചനികേ'  നറീതനി  ആകയഖാഗനില്നനിനന  ലഭദ്യമഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇക്കേഖാരദ്യന ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതനിനുന തുടെര്നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഖായനി വനിവനിധ
വകുപ്പു കമധഖാവനികേളുലടെ കയഖാഗന ജലവനിഭവ വകുപയ് ലസകട്ടറനിയലടെ അദ്ധദ്യക്ഷതയനില്
കൂടുകേയന വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലടെ സകേവശമുള്ള കരഖകേളുന വനിവരങ്ങളുന പേരനികശഖാധനിച്ചയ്
സൂചനികേയനില്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ള  വനിവരങ്ങള  (കേറീ  ലപേര്കഫഖാമന്സയ്  ഇന്ഡകയ്)
പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാന്  ആവശദ്യമഖായ  ഡഖാറ  ഓകരഖാ  വകുപനിലന  ലഭദ്യമഖാകണഖാ  എന്നയ്
പേരനികശഖാധനിക്കേഖാനുന തറീരുമഖാനനിച്ചു. കൂടെഖാലത, കചഖാദദ്യഖാവലനി (സൂചകേങ്ങള) വനിലയനിരുത്തനി മഖാറന
എലന്തെങനിലന ആവശദ്യമഖാകണഖാ എന്നയ് പേരനികശഖാധനിക്കേഖാനുന തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ജലത്തനിലന  ഉയര്ന്ന  ആവശദ്യകേതയന  ജല  ദക്കൗര്ലഭദ്യവന  ജലവനിഭവങ്ങളുലടെ
സുസനിരമഖായ  സകേകേഖാരദ്യന  ലചയല്  അനനിവഖാരദ്യമഖാക്കുന.  ജലവനിഭവങ്ങള  സകേകേഖാരദ്യന
ലചയ്യുന്നതയ്  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  കവണനി തയഖാറഖാക്കേനിയതഖാണയ്  ജലന  സകേകേഖാരദ്യന
ലചയല്  സൂചനികേ.  കകേന  സര്ക്കേഖാരനിനുന  സനസഖാന  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുകേളക്കുന
ജലവനിഭവങ്ങള  കേഖാരദ്യക്ഷമമഖായനി  സകേകേഖാരദ്യന  ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള  ഉപേഖായങ്ങള
വനിഭഖാവന ലചയ്യുവഖാനുന നടെപനിലഖാക്കുവഖാനുന ഇതയ് സഹഖായകേമഖാണയ്. ജലന സകേകേഖാരദ്യന
ലചയല് സൂചനികേയനില് പേതനിലനഖാന്നയ് പധഖാന വനിഭഖാഗങ്ങളഖായനി 70 Key Performance
Indicators അടെങ്ങനിയ കചഖാദദ്യഖാവലനിയഖാണുള്ളതയ്. 11 പധഖാന വനിഭഖാഗങ്ങള ഇപകേഖാരമഖാണയ്:
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1. Source Augmentation and Management

2. Major and Medium Irrigation-Supply Side Management

3. Ground Water-Supply Side Management

4. Watershed Development-Supply Side Management

5. Demand  Side  Management-Participatory  Irrigation
Practices

6. Demand Side Management-Sustainable on farm water
use practices

7. Rural  Drinking  Water-Supply  and  Demand  Side
Management

8. Urban Water Supply and Sanitation

9. Industrial Water

10. Flood Management and Urban Drainage

11. Policy and Governance.

ഈ  സൂചനികേയനില്  ജലകസചനന,  കുടെനിലവള്ളന,  ജലവമഖായനി  ബനലപട്ട
സൂചകേങ്ങളനില്  കസഖാതസയ്  വനിപുലറീകേരണന,  കമജര്  ഇറനികഗഷന്,  നറീര്ത്തടെകപേഖാഷണന,
പേങഖാളനിത്ത  ജലകസചന  പവൃത്തനികേള,  സുസനിര  കേഖാര്ഷനികേ  ജല  ഉപേകയഖാഗന,
ഗഖാമറീണ  കുടെനിലവള്ള  കമഖല,  നഖാഗരനികേ  കുടെനിലവള്ള  കമഖലയന  ശുചറീകേരണവന,
ഇവയഖാവശദ്യമഖായ  നയങ്ങളുന  അവയലടെ  പേരനിപേഖാലനന  തുടെങ്ങനിയവയയ്  ഊന്നല്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന.  2015-16,  2016-17 എന്നറീ  വര്ഷങ്ങളനില്  ഗഖാമറീണ  നഗര
കമഖലകേളനില്  കുടെനിലവള്ളന  പൂര്ണമഖായനി  ലഭനിക്കുന്ന  കമഖലകേളുലടെ  ശതമഖാനന,
ജലത്തനിലന  ഗുണനനിലവഖാര  പശ്നങ്ങളുള്ള  കമഖലകേളുലടെ  എണത്തനില്  വന്ന  കുറവയ്
(ശതമഖാനത്തനില്),  നഗര  കമഖലകേളനില്  ഉത്പേഖാദനിപനിക്കേലപടുന്ന മലനിനജലത്തനിലന
അളവയ്,  സനസരനിക്കേലപടുന്ന  മലനിനജലത്തനിലന  അളവയ്  (ശതമഖാനത്തനില്),  മലനിനജലന
സനസരനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണനി  സഖാപേനിതമഖായ  ശുദ്ധറീകേരണശഖാലയലടെ  കശഷനി,
ഗഖാമറീണനഗര കമഖലകേളനില് ജലവനിതരണന നടെത്തുന്ന വറീടുകേളുലടെയന ലവള്ളക്കേരന
ഈടെഖാക്കുന്ന  വറീടുകേളുലടെയന  അനുപേഖാതന  (ശതമഖാനത്തനില്)  എന്നനിവ  സൂചനികേയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.
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കേഖാലപഴെക്കേന ലചന്ന പേഖാലങ്ങളുലടെ പുനര്നനിര്മ്മഖാണന

16(*106) ശറീമതനി പേനി  .   അയനിഷഖാ കപേഖാറനി :
ശറീ  .   എ  .   പദറീപ്കുമഖാര് :
ശറീ  .   ലകേ  .   ബഖാബു :
ശറീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  കേറീഴെനിലള്ള  പേഖാലങ്ങളുലടെ
കേഖാലപഴെക്കേന സനബനനിച്ച വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ഇത്തരന പേഖാലങ്ങള എന്നയ് നനിര്മ്മനിച്ചവയഖാലണനന ഇവയലടെ അപേകേടെ
സനിതനി സനബനനിച്ചുന വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഏനഖാത്തയ്  പേഖാലന  തകേര്ന്ന അനുഭവത്തനിലന ലവളനിച്ചത്തനില് ഇത്തരന
പേഖാലങ്ങളുലടെ പുനര്നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ് അടെനിയന്തെര നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി (ശറീ  .   ജനി  .   സുധഖാകേരന്  ):

(എ) സനസഖാനത്തയ് ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനിനു കേറീഴെനിലള്ള പേഖാലങ്ങളുലടെ കേഖാല പഴെക്കേന
സനബനനിച്ചുന  അപേകേടെസനിതനി  സനബനനിച്ചുമുള്ള  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
വനിശദഖാനശന ഉള്ളടെക്കേന ലചയ്യുന.*

(ബനി)  പേഖാലങ്ങളുലടെ നനിലവനിലല സനിതനി സനബനനിച്ചയ് പേരനികശഖാധന നടെത്തനിയതനിലന
അടെനിസഖാനത്തനില്  സനസഖാനത്തുള്ള  2249  പേഖാലങ്ങളനില്  693  പേഖാലങ്ങള  നല
സനിതനിയനിലഖാലണനന 1191 പേഖാലങ്ങളക്കേയ് ലചറനിയ രറീതനിയനിലള്ള അറകുറപണനികേള
ആവശദ്യമഖാലണനന  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ബഖാക്കേനിയള്ള  365  പേഖാലങ്ങള  പുനര്
നനിര്മ്മനികക്കേണകതഖാ അറകുറപണനികേള നടെകത്തണകതഖാ ആണയ്.  ഇതുസനബനനിച്ചയ്
തുടെര്  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സുരക്ഷ  മുന്നനിര്ത്തനി  അറകുറപണനികേളുന  മറ്റുന
ആവശദ്യമുള്ള  പേഖാലങ്ങളുലടെ  മുന്ഗണനഖാ  പേട്ടനികേ  ലഭദ്യമഖാക്കുവഖാന്  നനിരത്തുകേളുന
പേഖാലങ്ങളുന വനിഭഖാഗന ചറീഫയ് എഞനിനറീയകറഖാടെയ് ആവശദ്യലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഏനഖാത്തയ്  പേഖാലത്തനിനയ്  അപേകേടെന  സനഭവനിച്ച  പേശ്ചഖാത്തലത്തനില്
സനസഖാനലത്ത പേഖാലങ്ങളുലടെ സനിതനി സനബനനിച്ച വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശന  നല്കുകേയന  തുടെര്ന്നയ്  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിച്ചയ്  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്
ലഭദ്യമഖാക്കുകേയന  ലചയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  വനിശദമഖായ  പേഠനങ്ങള
നടെത്തനിയ  കശഷന  മഖാത്രകമ  പുനര്  നനിര്മ്മഖാണത്തനിലന  ആവശദ്യകേത  കേണക്കേഖാക്കുവഖാന്
സഖാധനിക്കുകേയള. കകേരളത്തനിലല കദശറീയപേഖാതയനില് വരുന്ന എലഖാ പേഖാലങ്ങളുകടെയന
ഇന്ലവനറനി  സര്കവ്വേയന  പറീമണ്സൂണ്  ആനയ്  കപേഖാസയ്  മണ്സൂണ്  കേണറീഷന്
സര്കവ്വേയന  കകേന  ഉപേരനിതല  ഗതഖാഗത  മനഖാലയന  നടെത്തുനണയ്.  ഇതനിലന
അടെനിസഖാനത്തനില്  പേഖാലങ്ങളക്കേയ്  ആവശദ്യമഖായ  പുനരുദ്ധഖാരണന,  പുതനിയ  നനിര്മ്മഖാണന
എന്നനിവ വഖാര്ഷനികേ പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  നടെപനില് വരുത്തഖാറുണയ്.

* ലലലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്. 
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ഗുണനനിലവഖാരമുള്ള കുടെനിലവള്ളന ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള

17(*107) ശറീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശറീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മ :
ശറീ  .    യ  .    ആര്  .    പദറീപേയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഗുണനനിലവഖാരമുള്ള  കുടെനിലവളളന  സനസഖാനലത്ത  എലഖാ  വറീടുകേളനിലന
എത്തനിക്കുന്നതനിനഖായനി  കകേരള  ജല അകതഖാറനിറനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെലഖാലമന്നയ് അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  സഖാപേനശഖാകറീകേരണത്തനിനുന സഖാമ്പത്തനികേ പേരദ്യഖാപതയ്ക്കുന  ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുള്ള
മഖാര്ഗ്ഗന എന്തെഖാണയ്;

(സനി)  അകതഖാറനിറനിലയ കപഖാസസയ്  ഓര്ഗസനകസഷന് ആക്കേനി മഖാറണലമന്ന
ലക്ഷദ്യന ജലവനിതരണരനഗത്തയ് ഏതു തരത്തനിലള്ള മഖാറങ്ങള ഉണഖാക്കുന;

(ഡനി)  കുടെനിലവള്ള  വനിപേണനത്തനിനഖായനി  പുതനിയ  ഏജന്സനികേലള  ഏര്ലപടുത്തഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   മഖാതഡ്യു  ടെനി  .   കതഖാമസയ്  ):

(എ)  ഗുണനനിലവഖാരമുള്ള  കുടെനിലവള്ളന  സനസഖാനലത്ത  എലഖാ  വറീടുകേളനിലന
എത്തനിക്കുകേ  എന്ന  ദക്കൗതദ്യമഖാണയ്  കകേരള  ജല  അകതഖാറനിറനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇകപഖാള നനിലവനിലള്ള  1078  ശുദ്ധജലവനിതരണ പേദ്ധതനികേളനിലഖായനി  18.12  ലക്ഷന
ഗഖാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേള വഴെനിയന 2.08 ലക്ഷന ലപേഖാതുടെഖാപ്പുകേള വഴെനിയന ഏകേകദശന
52.3  ലക്ഷന ജനങ്ങളക്കേയ് ജലവനിതരണന നടെത്തുന. കകേന സനസഖാന സര്ക്കേഖാരുകേളുലടെയന
മറയ്  ധനകേഖാരദ്യ  സഖാപേനങ്ങളുകടെയന  സഹഖായകത്തഖാലടെ  നടെപനിലഖാക്കേനിയ  വനിവനിധ
പേദ്ധതനികേളനിലൂലടെയഖാണയ് ഇകപഖാള ജലവനിതരണന നടെത്തുന്നതയ്. സനസഖാനലത്ത 941
പേഞഖായത്തുകേളനില്  472  പേഞഖായത്തുകേളനിലന  87  മുന്സനിപഖാലനിറനികേളനില്  66
മുന്സനിപഖാലനിറനികേളനിലന  6  കകേഖാര്പകറഷനുകേളനിലന ശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേള സഖാപേനിച്ചയ്
ശുദ്ധറീകേരനിച്ച കുടെനിലവള്ളമഖാണയ് വനിതരണന ലചയ്യുന്നതയ്.  കൂടെഖാലത 168  പേഞഖായത്തുകേളനിലന 12
മുനനിസനിപഖാലനിറനികേളനിലന  ശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളനിലഖാത്ത  ലചറുകേനിടെ  ജലവനിതരണ
പേദ്ധതനികേളനില്  നനിനന  ജലവനിതരണന  നടെത്തനി  വരുന.  ശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളനില്
നനിനന ലഭദ്യമഖാകുന്ന 2057.13 ദശലക്ഷന ലനിറര് ജലവന ശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളനിലഖാത്ത
ലചറുകേനിടെ  ജലവനിതരണ  പേദ്ധതനികേളനില്  നനിനന  ലഭദ്യമഖാകുന്ന  460.54 ദശലക്ഷന
ലനിററുന  ഉളലപലടെ  2517.67  ദശലക്ഷന  ലനിറര്  ജലമഖാണയ്  ഇകപഖാള  ഉല്പഖാദനിപനിക്കുന്നതയ്.
കകേന  സനസഖാന  സര്ക്കേഖാരുകേളുകടെയന  ധനകേഖാരദ്യ  സഖാപേനങ്ങളുകടെയന  സഹഖായകത്തഖാലടെ
നടെനവരുന്ന  പധഖാന  പേദ്ധതനികേളുലടെ  വനിവരങ്ങള  അനുബനമഖായനി  ഉള്ളടെക്കേന
ലചയനിരനിക്കുന.* ഇതുകൂടെഖാലത കുട്ടനഖാടെയ് പകദശങ്ങളനിലല കേഠനിനമഖായ ജലദക്കൗര്ലഭദ്യന
പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഖായനി പേതനിമൂന്നഖാന ധനകേഖാരദ്യ കേമ്മറീഷലന ധനസഹഖായകത്തഖാലടെ
നടെപനിലഖാക്കുന്ന 70 കകേഖാടെനി രൂപേയലടെ പേദ്ധതനിയലടെ പേണനികേള ഇകപഖാള പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരനികേയഖാണയ്.
* ലലലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  കകേരള  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിയലടെ  സഖാപേന  ശഖാകറീകേരണത്തനിനുന
സഖാമ്പത്തനികേ പേരദ്യഖാപതയ്ക്കുന തഖാലഴെപറയന്ന മഖാര്ഗ്ഗങ്ങള കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി
ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുണയ് :

1. പേദ്ധതനികേള  നടെപനിലഖാക്കുന്നതയ്  പൂര്ണമഖായന  കപഖാജക്ടയ്
ഡനിവനിഷനുകേളുലടെ  കേറീഴെനിലഖാക്കേനി.  ഇതനിനഖായനി  14  കപഖാജക്ടയ്
ഡനിവനിഷനുകേള രൂപേറീകേരനിച്ചു. ജലഅകതഖാറനിറനിയലടെ കേഖാരദ്യക്ഷമത
വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനഖായനി അകതഖാറനിറനി നടെപഖാക്കുന്ന എലഖാ പേദ്ധതനികേളുന
ഈ  14  കപഖാജക്ടയ്  ഡനിവനിഷനുകേളുലടെ  പേരനിധനിയനിലഖാക്കുകേയന
ലചയ.

2. ജലഅകതഖാറനിറനിയലടെ പവര്ത്തനങ്ങള സുതഖാരദ്യവന കേഖാരദ്യക്ഷമവ
മഖാക്കുന്നതനിനഖായനി പേക്കൗരഖാവഖാകേഖാശകരഖ പസനിദ്ധറീകേരനിച്ചു.

3. വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനിയലടെ പേരനിഷ്കരനിച്ച ലവബയ് സസറയ് തുറന.

4. ഉപേകഭഖാക്തൃ കസവനത്തനിനുള്ള മഖാര്ഗ്ഗകരഖ തയഖാറഖാക്കേനി.

5. ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കുന ഉപേകഭഖാകഖാക്കേളക്കുന ആവശദ്യമഖായ സഹഖായങ്ങള
നല്കുന്നതനിനഖായനി  എലഖാ  സബ്ഡനിവനിഷനുകേളനിലന  ലഹല്പേയ്
ലഡസ്കുകേള തുടെങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേലളടുത്തു.

6. അറകുറപണനികേളുലടെ  കേഖാലതഖാമസന  ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനഖായനി
ലതരഞ്ഞടുക്കേലപട്ട  നഗരങ്ങളനില്  ബ്ലൂ  ബനികഗഡയ്  സനവനിധഖാനന
നടെപനിലഖാക്കേനി.  അതയ്  എലഖാ ജനിലകേളനികലക്കുന വദ്യഖാപേനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള എടുത്തു വരുന.

7. വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിയലടെ  എലഖാ  ജനിലകേളനികലയന  ആസനികേള
തനിട്ടലപടുത്തനി  മഖാപനിനഗയ്  നടെത്തനി  കേമ്പഡ്യൂട്ടറനിലഖാക്കേഖാനുള്ള  പവര്ത്തനന
പുകരഖാഗമനിച്ചു വരുന.

8. കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനിയലടെ സവദഡ്യുതനി ചഖാര്ജയ് കുറയ്ക്കുന്നതനിനഖായനി
ഒരു എനര്ജനി മഖാകനജയ് ലമനയ് പേദ്ധതനി നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന.

9. ജലഅകതഖാറനിറനി ഓഫറീസുകേള കേമ്പഡ്യൂട്ടര് ശനഖല വഴെനി ബനനിപനിക്കുന്ന
ലനറയ് വര്ക്കേയ് നടെപനിലഖാക്കേനി. കകേനറീകൃത ബനിലനിനഗുന (അബഖാക്കേസയ്), ഇ-
കപേലമനയ് സനവനിധഖാനവന കേനലപയനിനയ് ററീ ഡ്രസല് സനിസവന ഇ-
ലടെണറനിനഗുന നടെപനിലഖാക്കേനി. 
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10. ഉപേകഭഖാകഖാക്കേളക്കേയ് കേണക്ഷന് എടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള
ലഘൂകേരനിച്ചു.  ഇതുവഴെനി  കേണക്ഷന്  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുന  വരുമഖാനന
കൂട്ടുന്നതനിനുമഖാണയ് ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതയ്.

11. ജല വനിതരണശനഖലയനിലല ജലകചഖാര്ച്ച തടെയന്നതനിനയ് പേഴെക്കേന
ലചന്ന  എലഖാ  സപേപ്പുകേളുന  പേമ്പുകേളുന  മഖാറനി  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള  എടുത്തു  വരുന.  അതുവഴെനി  ജലകചഖാര്ച്ച  തടെഞ്ഞയ്
വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനിയലടെ വരുമഖാനന വര്ദ്ധനിപനിക്കുവഖാന് കേഴെനിയലമന്നഖാണയ്
പതറീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

12. അരുവനിക്കേരയനില്  ഒരു  കുപനിലവള്ള  യൂണനിറയ്  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള നടെന വരുന.  ഇതുവഴെനി വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനിയലടെ
റവനഡ്യൂ വരുമഖാനന വര്ദ്ധനിപനിക്കേഖാനഖാണയ് ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതയ്. ഇത്തരന
പവൃത്തനികേള വഴെനി വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി സഖാമ്പത്തനികേ പേരദ്യഖാപത
കനടുലമന്നയ്  പതറീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  അകതഖാറനിറനിലയ  കപഖാസസയ്  ഓര്ഗസനകസഷനഖാക്കേനി  മഖാറനിയഖാല്
പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ്  കൃതദ്യത  സകേവരനികേയന  വദ്യകമഖായ  മഖാനദണങ്ങളക്കേ
നുസരനിച്ചുള്ള  പവര്ത്തനരറീതനി  നടെപനിലഖാകുകേയന  ലചയ്യുന.  ഇതയ്  സഖാപേനത്തനിലന
കേഖാരദ്യക്ഷമത വര്ദ്ധനിപനിക്കുന. നനിലവനിലള്ള മഖാനവവനിഭവകശഷനി പേരമഖാവധനി ഉപേകയഖാഗ
ലപടുത്തുവഖാനുന  ലമച്ചലപട്ട  കസവനനനിലവഖാരന  സകേവരനിക്കുവഖാനുന  സഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.
ഐ.റനി.  കമഖലയനില്  ഇകപഖാള  നടെന  വരുന്നതുന  ഭഖാവനിയനികലക്കേയ്  വനിഭഖാവന
ലചയനിട്ടുള്ളതുമഖായ  വനിവനിധതരന  കസഖാഫയ്  ലവയറുകേള  അകതഖാറനിറനിലയ  കപഖാസസയ്
ഓര്ഗസനകസഷന്ആക്കേനി  മഖാറഖാന്  ഉതകുന്നവയഖാണയ്.  തന്മൂലന  ജലവനിതരണരനഗത്തയ്
ലമച്ചലപട്ട  നനിര്വ്വേഹണന നടെപനിലഖാക്കേഖാന് സഖാധനിക്കുകേയന  ലചയ്യുന.  ഉപേകഭഖാകഖാക്കേളക്കുള്ള
കസവനങ്ങള  സമയബനനിതമഖായനി  നല്കുവഖാനുന  പേരഖാതനി  പേരനിഹഖാര  പകനിയ
തകരനിതലപടുത്തുവഖാനുന സഖാധനിക്കുന.  ഇതുവഴെനി  ജലവനിതരണ രനഗത്തയ്  ഗുണപേരമഖായ
മഖാറങ്ങള ഉണഖാകുന.

(ഡനി) ഇകപഖാള പേരനിഗണനയനിലനില.

കേഖാസര്കഗഖാഡയ്-കേഴെക്കൂട്ടന കദശറീയപേഖാത വനികേസനന

18(*108) ശറീ  .   മുരളനി ലപേരുലനലനി :
ശറീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഖാമന് :
ശറീ  .   വനി  .   കജഖായനി :
ശറീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്-കേഴെക്കൂട്ടന  കദശറീയപേഖാത  45  മറീററനിൽ  ആറുവരനിപഖാതയഖായനി
വനികേസനിപനിക്കേഖാന് നഖാഷണല്സഹകവ അകതഖാറനിറനി  അനഗറീകേരനിച്ചതനിലന അടെനിസഖാനത്തനില്
ഭൂമനി ഏലറടുപനിനു കവണ നടെപേടെനികേള ആരനഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;
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(ബനി) ഭൂമനി ഏലറടുക്കുകമ്പഖാള നല്കകേണ നദ്യഖായ വനില നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനഖായനി
ജനിലഖാതല സമനിതനികേളക്കേയ് രൂപേന നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  ഭൂമനിയന  ജറീവകനഖാപേഖാധനിയന  നഷലപടുന്നവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കേഖാന്
കവണ നടെപേടെനിയലടെ രൂപേകരഖ തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   ജനി  .   സുധഖാകേരന്  ):

(എ)  കദശറീയപേഖാത  45  മറീററനില്  വനികേസനിപനിക്കേഖാന്  സനസഖാന  സര്ക്കേഖാര്
തലത്തനില്  അനഗറീകേഖാരന  നല്കേനിയതനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  ഇതനിനഖായള്ള  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതനിനുകവണ നടെപേടെനികേള ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ്  കവണനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതു  സനബനനിച്ചയ്
പുതനിയ ചട്ടങ്ങള  (2013 RFCTLARR Act)  അനുസരനിച്ചയ്,  ഭൂമനി ഏലറടുക്കേലനില് നദ്യഖായമഖായ
നഷപേരനിഹഖാരത്തനിനുന  സുതഖാരദ്യതയ്ക്കുന  പുനരധനിവഖാസത്തനിനുന  പുനനഃസഖാപേനത്തനിനുമുള്ള
അവകേഖാശന  സനബനനിച്ച  നനിബനനകേള  പകേഖാരന,  ഭൂമനിയന  ജറീവകനഖാപേഖാധനിയന
നഷലപടുന്നവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കേഖാന് കവണ നടെപേടെനി  കദശറീയപേഖാതഖാ  വനികേസനത്തനിലന
കേഖാരദ്യത്തനിലന  സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാലണന്ന  ഉറപനിലന  അടെനിസഖാനത്തനിലഖാണയ്  നഖാഷണല്
സഹകവ അകതഖാറനിറനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കേലനിനുകവണ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇതുസനബനനിച്ച തുടെര് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

പേഖാഠപുസകേങ്ങളുലടെ വനിതരണന

19 (*109) ശറീ  .    അബ്ദുല് ഹമറീദയ്  .    പേനി  . :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഈ  അദ്ധദ്യയനവര്ഷന  യഥഖാസമയന  പേഖാഠപുസകേങ്ങള  വനിതരണന
ലചയ്യുന്നതനിനയ് കവണ മുലന്നഖാരുക്കേങ്ങള നടെത്തനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പേഖാഠപുസകേ വനിതരണത്തനിലല അപേഖാകേതകേള ശഖാശകതമഖായനി പേരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  സനസഖാനലത്ത  ലപേഖാതു  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസത്തനിലന  നനിലവഖാരന  ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്
എലന്തെങനിലന നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുവഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപഖാഫ  .   സനി  .   രവറീനനഖാഥയ്):

(എ)  ഉണയ്.  സനസഖാനലത്ത 2017-18  അദ്ധദ്യയന വര്ഷലത്ത ഒനമുതല് 10
വലരയള്ള  മുഴവന്  കഖാസുകേളനിലല  പേഖാഠപു സകേങ്ങളുന  അച്ചടെനിച്ചയ്  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനയ്
കകേരള ബുക്കേയ്സയ് ആനയ് പേബനികക്കേഷന്സയ് ലസഖാസസറനി (ലകേ.ബനി.പേനി.എസയ്)-ലയയന
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11,  12  കഖാസുകേളനിലല പേഖാഠപുസകേങ്ങള അച്ചടെനിച്ചയ്  വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനിനയ്  സനി-
ആപ്റനിലനയന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  2017-18  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷന  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനു
മുമ്പയ്  തലന്ന  പേഖാഠപുസകേങ്ങള  സ്കൂളുകേളനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  12-ാം  കഖാസയ്  പേഖാഠപുസകേ  വനിതരണന  എലഖാ  ജനിലകേളനിലന  ആരനഭനിച്ചു
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്. 11-ാംകഖാസയ് പേഖാഠപുസകേങ്ങളുലടെ അച്ചടെനി പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി) നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സനസഖാനലത്ത  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസത്തനിലന  നനിലവഖാരന  ഉയര്ത്തുകേ
എന്ന ഉകദ്ദേശദ്യകത്തഖാടുകൂടെനി  'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന'  എന്ന പേദ്ധതനി
വനിഭഖാവന  ലചയയ്  നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.  പസ്തുത  പേദ്ധതനി  മുകഖന  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളുലടെ
ഭക്കൗതനികേ-അക്കേഖാദമനികേ  തലങ്ങളനില്  കേഖാതലഖായ  മഖാറങ്ങള  വരുത്തനി  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
കമഖലലയ നവറീകേരനിക്കുവഖാനഖാണയ് ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിനഖായള്ള വനിവനിധ കേര്മ്മ
പേദ്ധതനികേള ഇതനികനഖാടെകേന തലന്ന ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.

മൂന്നഖാറനിലല അനധനികേ വൃത ഭൂമനി കേകയറവന നനിര്മ്മഖാണവന

20 (*110) ശറീ  .   വനി  .   പേനി  .   സജറീനന് :
ശറീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതറീശന് :
ശറീ  .   സഹബനി ഈഡന് :
ശറീ  .    എ  .    പേനി  .    അനനില് കുമഖാര് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മൂന്നഖാറനിലല  അനധനികൃത ഭൂമനി  കേകയറവന  നനിര്മ്മഖാണവന  ഒഴെനിപനിക്കേഖാന്
ലചന്ന  കദവനികുളന  സബയ്  കേളക്ടലറയന,  ഉകദദ്യഖാഗസലരയന  സനി.പേനി.എന.  പേഖാര്ട്ടനി
അനുഭഖാവനികേള തടെയകേയന അവലര കൃതദ്യനനിര്വ്വേഹണന നടെത്തുന്നതനിനയ്  തടെസലപടുത്തുകേയന
ലചയനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് വനിവരനിക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  കേകയറവന നനിര്മ്മഖാണവന ഒഴെനിപനിക്കേഖാന് ലചന്ന റവനഡ്യൂ ഉകദദ്യഖാഗസലര
തടെഞ്ഞവലര അറസയ്  ലചയഖാന് സബയ്  കേളക്ടര്  ആവശദ്യലപട്ടനിട്ടുന  കപേഖാലറീസയ്  അതയ്
ലചയഖാതനിരുന്നതയ് എന്തുലകേഖാണഖാലണന്നയ് പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വനിശദറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  സബയ്  കേളക്ടറുലടെ  ഉത്തരവയ്  അനുസരനിക്കേഖാതനിരുന്ന  കപേഖാലറീസുകേഖാര്ലക്കേതനിലര
നടെപേടെനികേള ശനിപേഖാര്ശ ലചയനിട്ടുകണഖാ; ഇലലങനില് അതനിനുളള നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി  (  ശറീ  .   ഇ  .   ചനകശഖരന്  ):

(എ) കദവനികുളലത്ത അനധനികേ വൃത ഭൂമനികേകയറവന നനിര്മ്മഖാണവന ഒഴെനിപനിക്കേഖാന്
ലചന്ന  കദവനികുളന  സബ്കേളക്ടകറയന  ഉകദദ്യഖാഗസലരയന  ഒരു  വനിഭഖാഗന  ആളുകേള
തടെയകേയന കൃതദ്യനനിര്വ്വേഹണന തടെസലപടുത്തുകേയന ലചയനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.
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(ബനി)  കദവനികുളന  തഖാലൂക്കേയ്  ഓഫറീസനിനയ്  എതനിര്വശന  റവനഡ്യൂ  കേകഖാര്കട്ടഴനില്
തഖാമസനിച്ചുവരുന്നതുന  ആകരഖാഗദ്യവകുപനില്നനിനന  വനിരമനിച്ച  മണനി  എന്നയഖാള  ടെനി
കേകഖാര്കട്ടഴനിനയ്  സമറീപേന സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനി  കേകയറനി ലഷഡയ്   നനിര്മ്മനിച്ചതനിലന തുടെര്ന്നയ്
12-4-2017-നയ്   ആയതയ്  ഒഴെനിപനിക്കേഖാന് റവനഡ്യൂ  ഉകദദ്യഖാഗസര് എത്തനിയ സമയന ഒരു കൂട്ടന
ആളുകേള തടെയകേയന ഭൂ-സനരക്ഷണകസന അനഗങ്ങളുമഖായനി വഖാക്കുതര്ക്കേത്തനികലര്ലപടുകേയന
കസനഖാനഗമഖായ  ലനിസണ്-ലന  കേകയറന  ലചയനിട്ടുള്ളതുമഖാണയ്.  ഈ  സമയന  ഭൂ-
സനരക്ഷണകസനഖാ  അനഗങ്ങളുലടെ  കൂലടെ  കപേഖാലറീസയ്  ഉകദദ്യഖാഗസരഖാരുന  തലന്ന
ഡഡ്യൂട്ടനിക്കുണഖായനിരുന്നനില.  കൂടുതല്  കപേഖാലറീസയ്  എത്തനിയ മുറയയ്  ഭൂസനരക്ഷണകസന
പവര്ത്തകേലര കേകയറന ലചയ പേഞഖായത്തനഗന സുകരഷയ് കുമഖാറനിലന അറസയ് ലചയയ്
നറീക്കേനിയനിട്ടുള്ളതുന  കേകയറനി  നനിര്മ്മനിച്ച ലഷഡയ്   ലപേഖാളനിച്ചയ്  നറീക്കേനിയനിട്ടുള്ളതുന  സബയ്
കേളക്ടറുലടെ നനിര്കദ്ദേശ പകേഖാരന അറസയ് ലചയവലര വനിട്ടയച്ചനിട്ടുള്ളതുമഖാണയ്.

(സനി) അകനകഷണന നടെനവരുന.

വനികലജയ് ഓഫറീസുകേളനിലല ഇ-ഗകവണന്സയ് കസവന സക്കൗകേരദ്യന

21(*111) ശറീ  .   ലകേ  .   ദഖാസന് :
ശറീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് :
ശറീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശറീമതനി  വറീണഖാ  കജഖാര്ജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സഖാധഖാരണക്കേഖാര്  വനിവനിധ  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേള,  മറയ്  കസവനങ്ങള
എന്നനിവയഖായനി ഏറവന അധനികേന ബനലപകടെണനി വരുന്ന വനികലജയ് ഓഫറീസുകേളനില്
നനിന ലഭനിക്കുന്ന കസവനന തൃപനികേരമഖാകണഖാലയന്നയ് പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  വനികലജയ്  ഓഫറീസുകേലള  ഇ-ഗകവണന്സയ്  കസവന  സക്കൗകേരദ്യമുള്ള
ഓഫറീസുകേളഖായനി പേരനിണമനിപനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; ഇതയ് എത്ര മഖാത്രന ഫലപദമഖായനിട്ടുണയ്;

(സനി)  സ്മെഖാര്ട്ടയ്  വനികലജയ്  ഓഫറീസയ്  പേദ്ധതനിയലടെ  വനിശദഖാനശവന  അതനിലന
ഫലപഖാപനിയന അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ?

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   ഇ  .   ചനകശഖരന്  ):

(എ) പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വനികലജയ് ഓഫറീസയ് ഉളലപലടെയള്ള റവനഡ്യൂ ഓഫറീസുകേളനില് നനിനമുള്ള
കസവനന  കൂടുതല്  ലമച്ചലപടുത്തുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശദ്യകത്തഖാലടെ  വനിവരസഖാകങതനികേ
വനിദദ്യയലടെ  സഹഖായകത്തഖാലടെ  തഖാലഴെപറയന്ന  ഇ-ഗകവണണ്സയ്  പേദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചയ്
ഘട്ടനഘട്ടമഖായനി  നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികയ്,  സനകയഖാജനിത  ഓണ്സലന്
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കപേഖാക്കുവരവയ്  (ലറലനിസയ്),  ഇ-ലപേയ്ലമനയ്  സനിസന,  ആര്.ആര്.  ഓണ്സലന്  ഇവ
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നകതഖാടുകൂടെനി  എലഖാ  വനികലജയ്  ഓഫറീസുകേളുന  ഇ-ഗകവണന്സയ്
കസവനസക്കൗകേരദ്യമുള്ള  ഓഫറീസുകേളഖായനി  പേരനിണമനിക്കേലപടുന്നതഖാണയ്.  നടെപനിലഖാക്കേനി
വരുന്ന ഈ പേദ്ധതനികേളനിലൂലടെ വളലര കവഗത്തനിലന കേഖാരദ്യക്ഷമമഖായന ഫലപദമഖായന
കസവനങ്ങള ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ് നല്കുവഖാന് സഖാധനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി) സനസഖാനലത്ത വനികലജയ് ഓഫറീസുകേലള ജനസക്കൗഹൃദ ഓഫറീസുകേളഖാക്കേനി
മഖാറനി അവയനില് നനിന്നയ് കവഗത്തനിലന  (Speedy)  ആധുനനികേരറീതനിയനിലള്ള അന്തെരറീക്ഷത്തനിലന
(Modern)  ഉറപഖായന  (Assured)  ഉത്തരവഖാദനിതകകത്തഖാലടെയന  (Responsible)  സുതഖാരദ്യമഖായന
(Transparent)  കസവനങ്ങള  നല്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശദ്യകത്തഖാടുകൂടെനിയഖാണയ്  സ്മെഖാര്ട്ടയ്
(SMART)  റവനഡ്യൂ ഓഫറീസയ് പേദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനുസരനിച്ചയ് വനികലജയ്
ഓഫറീസുകേളനില്  നനിനള്ള കസവനങ്ങള  പേക്കൗരനയ്  ഏതയ്  സമയത്തയ്,  എവനിലടെവച്ചുന
(Any  time,  Anywhere)  ലഭദ്യമഖാക്കുവഖാനഖാണയ്  ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതയ്.  ആധുനനികേ  രറീതനിയനിലള്ള
അന്തെരറീക്ഷത്തനില്  ഇ-ഗകവണന്സനിലന  സഹഖായകത്തഖാടുകൂടെനി  ജനങ്ങളക്കേയ്  കവഗത്തനില്
കസവനങ്ങള  ലഭദ്യമഖാക്കുകേ  എന്നതഖാണയ്  സ്മെഖാര്ട്ടയ്  (SMART)  റവനഡ്യൂ  ആഫറീസയ്
ലകേഖാണ്ടുള്ള കനട്ടന.  2013-14  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന മുതല്  2016-17  വലര ആലകേ
സനസഖാനത്തയ്  41  വനികലജുകേളനില്  സ്മെഖാര്ട്ടയ്  റവനഡ്യൂ  ആഫറീസയ്  പേദ്ധതനി
നടെപനിലഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമന പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി

22(*112) കഡഖാ  .   എന്  .   ജയരഖാജയ് :
ശറീ  .   കറഖാഷനി അഗസനിന് :
ശറീ  .   കമഖാന്സയ്  കജഖാസഫയ് :
ശറീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഖാമസയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനത്തയ് വരളച്ച കനരനിടുന്നതനിനുന കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമന പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന
നനിലവനില്  സകേലക്കേഖാണനിട്ടുള്ള  നടെപേടെനികേള  എലന്തെലഖാമഖാണയ്;  ഇതയ്  ഫലപദമഖാകണഖാലയന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പുതനിയതഖായനി  ഏലതങനിലന  വന്കേനിടെ  ശുദ്ധജല  പേദ്ധതനി  ഏലറടുത്തയ്
നടെപനിലഖാക്കേഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;  ഉലണങനില് ആലരലഖാമഖാണയ്  ഇത്തരന പേദ്ധതനികേളുമഖായനി
സഹകേരനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഖാനശങ്ങള നല്കുകമഖാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   മഖാതഡ്യു ടെനി  .   കതഖാമസയ്  ):

(എ)  കേടുത്ത  ജലക്ഷഖാമന  കനരനിടുന്ന  പകദശങ്ങളനില്  കുടെനിലവള്ള  ക്ഷഖാമന
കനരനിടെഖാന് തഖാലഴെപറയന്ന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ് :
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1. കസഖാതസ്സുകേളനില്  തടെയണ  ലകേട്ടനിയന  നറീര്ച്ചഖാലകേള  നനിര്മ്മനിച്ചുന
കൂടുതല് ജലലഭദ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

2. ജല അകതഖാറനിറനിയലടെ നനിലവനിലള്ള കസഖാതസ്സുകേളനിലല ലചളനിയന
മഖാലനിനദ്യവന  നറീക്കേന  ലചയന  ഇന്ഫനില്കടഷന്  ഗദ്യഖാലറനികേള
പുനരുദ്ധരനിച്ചുന  നറീര്ച്ചഖാലകേള  നനിര്മ്മനിച്ചുന  ജലലഭദ്യത  ഉറപ്പു
വരുത്തുനണയ്. 

3. ഇറനികഗഷന്,  സവദഡ്യുതനി  വകുപ്പുമഖായനി  സഹകേരനിച്ചയ്  അവരുലടെ
ഉടെമസതയനിലള്ള  അണലക്കേട്ടുകേളനിലല  ജലന  പേരമഖാവധനി  കുടെനിലവള്ള
ആവശദ്യത്തനിനഖായനി  വനിവനിധ  കസഖാതസ്സുകേളനില്  ലഭദ്യമഖാക്കേഖാനുള്ള
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

4. അടെനിക്കേടെനി ലറീക്കുമൂലന നഷന സനഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ സലനുകേള
മഖാറനി  പേകേരന  പുതനിയവ  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.

5. ജലലഭദ്യതയള്ള  സ ലങ്ങളനില്  സപേപ്പു  ലലലന്  നറീട്ടനി  ജലവനിതരണന
നടെത്തുന.

6. പേമ്പനിനഗയ്  കേഖാരദ്യക്ഷമമഖാക്കുന്നതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  കകേടുവന്ന  പേമ്പു
ലസറ്റുകേളുലടെ അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഖായനി നടെത്തുന.

7. കൂടുതല്  പേമ്പനിനഗയ്  ആവശദ്യമഖായ  സലങ്ങളനില്  അഡറീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുന നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു വരുന. 

8. ആവശദ്യമഖാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഖാല്വകേള  നനിയനനിച്ചയ്  സഖാധദ്യമഖായ
അളവനില് എലഖാവര്ക്കുന  ജലലഭദ്യത ഉറപഖാക്കുന.

9. ജലശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളുലടെ  സഖാപേനിതകശഷനി  പൂര്ണമഖായന
ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശദ്യമഖായ പുനരുദ്ധഖാരണ പവൃത്തനികേള
നടെപനിലഖാക്കേനി ശുദ്ധജല ലഭദ്യത ഉറപഖാക്കുന.

10. നനിയമവനിരുദ്ധമഖായനി  ജലന  കചഖാര്ത്തുന്നതുന  അനധനികേ വൃത  ഉപേകയഖാഗവന
മറ്റുന  കേണ്ടുപേനിടെനിക്കുന്നതനിനുന  ആനനി  വഖാട്ടര്  ലതഫയ്  സകഖാഡനിലന
പവര്ത്തനന  ഉപേകയഖാഗലപടുത്തുകേയന  നനിയമഖാനുസൃതമഖായ  നടെപേടെനികേള
സകേലക്കേഖാള്ളുകേയന ലചയ്യുന.

11. പതനിമഖാസന  50 കേനികലഖാ  ലനിററനിനയ്  മുകേളനില്  ഉപേകഭഖാഗന  കേണക്കേഖാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനയ്  തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  നനിയനണന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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12. നനിലവനില്  കൂടുതലഖായനി  ജലന  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന  വദ്യഖാവസഖായനികേ
വഖാണനിജദ്യ  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപേകഭഖാഗത്തനിനയ്  നനിയനണന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

13. ജല  ശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളനില്  ബഖാക്കേയ്  വഖാഷനിനഗയ്  ലചയ്യുന്നതനിനയ്
ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന അളവയ് കേഴെനിയന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണയ്.

14. റവനഡ്യൂ,  തകദ്ദേശസകയനഭരണ  വകുപ്പുകേളുലടെ  സഹകേരണകത്തഖാലടെ
ആവശദ്യമഖായ സലങ്ങളനില് കേനികയഖാസ്കുകേള സഖാപേനിച്ചയ് ടെഖാങറുകേള മുകഖന
പേരമഖാവധനി  ശുദ്ധജല  വനിതരണ  സക്കൗകേരദ്യന  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

ആവശദ്യത്തനിനയ് ജലലഭദ്യത ഉള്ള പേഖാറമടെകേള,  കുളങ്ങള തുടെങ്ങനിയ
കസഖാതസ്സുകേള കേലണത്തനി ഗുണന നിലവഖാര പേരനികശഖാധന നടെത്തനി
അവ  ഉപേകയഖാഗലപടുത്തഖാനുള്ള  സഖാധദ്യത  പേരനികശഖാധനിക്കേഖാന്
ഫറീല്ഡയ് ഓഫറീസര്മഖാര്ക്കേയ് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കമല്പറഞ്ഞ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചതുമൂലന വരളച്ചയനിലന ഒരളവ
വലര കുടെനിലവള്ള വനിതരണന കേഖാരദ്യമഖായനി തടെസലപടെഖാലത മുകന്നഖാട്ടു
ലകേഖാണ്ടുകപേഖാകുവഖാന് സഖാധനിച്ചനിട്ടുണയ്. 

തനിരുവനന്തെപുരന നഗരത്തനിലന ജലകസഖാതസഖായ കപേപഖാറ ഡഖാമനില് ജല
കശഖരന  കുറഞ്ഞതനിനഖാല്  പേകേരന  സനവനിധഖാനലമന്ന  നനിലയനില്
ലനയഖാര്  ജലസനഭരണനിയനില്  നനിനന  ജലന  എത്തനിക്കേഖാനുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള  ദ്രുതഗതനിയനില്  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി  വരുന.  കമല്പറഞ്ഞ
നടെപേടെനികേള കൂടെഖാലത വരളച്ച സനബനനിച്ച സനിതനിഗതനികേള നനിരന്തെരന
വനിലയനിരുത്തനി കവണ പേരനിഹഖാര നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുനണയ്.
ഇതനിനകേന കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഖാകുളന,  തനിരുവനന്തെപുരന
എന്നറീ  സലങ്ങളനില്  വച്ചയ്  കമഖലഖാടെനിസഖാനത്തനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ കയഖാഗന വനിളനിച്ചയ്  വരളച്ച സനബനനിച്ചയ്
വനിശദമഖായ  അവകലഖാകേന കയഖാഗങ്ങള നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത
കുടെനിലവള്ള ക്ഷഖാമനസനബനനിച്ച സനിതനിഗതനികേള നനിരന്തെരന വനിലയനിരുത്തനി
ആവശദ്യമഖായ പേരനിഹഖാര നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

സനസഖാനലത്ത  വരളച്ചലയ  കനരനിടുന്നതനിനഖായനി  ജലനനിധനി  രണഖാനഘട്ട
പേദ്ധതനി  മുകഖന  തഖാലഴെപറയന്ന  അടെനിയന്തെര  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.
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1. പൂര്ത്തറീകേരണ  ഘട്ടത്തനിലള്ള  ശുദ്ധജലവനിതരണ  പേദ്ധതനികേള  ഏപനില്
മഖാസത്തനിനുള്ളനില്  ഘട്ടന  ഘട്ടമഖായനി  കേമ്മറീഷന്  ലചയയ്  21,000
വറീടുകേളക്കേയ്  കുടെനിലവള്ളന  എത്തനിക്കേഖാന്  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.  2017  ലഫബ്രുവരനി  മുതല്  ഇതുവലര  86  പേദ്ധതനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകേയന 11,452 കുടുനബങ്ങളക്കേയ് കുടെനിലവള്ളന ലഭദ്യമഖാക്കുകേയന
ലചയനിട്ടുണയ്.

2. സവദഡ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കേഖാത്തതുമൂലന  സവകുന്ന  പേദ്ധതനികേളക്കേയ്
അടെനിയന്തെരമഖായനി  കേണക്ഷന്  ലഭദ്യമഖാക്കേനി  പേദ്ധതനി  കേമ്മറീഷന്
ലചയ്യുന്നതഖാണയ്.  ഇതുവഴെനി  ഏകേകദശന  2700  വറീടുകേളക്കേയ്  കുടെനിലവള്ളന
ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതഖാണയ്.

3. കസഖാതസനിലനയന ജല സനഭരണനിയലടെയന പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തറീ
കേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന  ജലവനിതരണ  സപേപ്പുകേള  സഖാപേനിച്ചു  വരുന്നതുമഖായ
പേദ്ധതനികേളക്കേയ് (ബഖാച്ചയ് 3 -ല് ഉളലപട്ടനിട്ടുള്ള പേഞഖായത്തുകേളനിലല)
എത്രയനകവഗന  സവദഡ്യുതനി  കേണക്ഷന്  സഖാപേനിച്ചയ്  ഭഖാഗനികേമഖാലയങനിലന
ജലവനിതരണന ആരനഭനിക്കുവഖാന് കേഴെനിയന്നതഖാണയ്.  ഇപകേഖാരന  100
പേദ്ധതനികേളനിലഖായനി  5500  കുടുനബങ്ങളക്കേയ് വരളച്ചഖാകേഖാലത്തയ് കുടെനിലവള്ളന
എത്തനിക്കുവഖാന്  സഖാധനിക്കുലമന്നയ്  കേണക്കേഖാക്കുന.  ഇതനില്  42
പേദ്ധതനികേള  ഇതനിനകേന  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി  3000  ഓളന  കുടുനബങ്ങളക്കേയ്
കുടെനിലവള്ളന എത്തനിക്കേഖാന് സഖാധനിക്കുനണയ്.

4. ഭൂജല  സനരക്ഷണവന-പേരനികപേഖാഷണവന  ജലനനിധനി  പേദ്ധതനിയലടെ
ഭഖാഗമഖായനി  നടെപഖാക്കുനണയ്.  തടെയണകേള,  കേനിണര്  ററീചഖാര്ജയ്,
കസഖാതസയ് സനരക്ഷണന തുടെങ്ങനിയവ ഇതനില് ഉളലപടുന. പേദ്ധതനി
നടെപഖാക്കേനിവരുന്ന പേഞഖായത്തുകേളനില്  1562  ഇത്തരന നനിര്മ്മഖാ ണ
പവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന.  ഇതനില്  1499  എണന
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ബഖാക്കേനിയള്ളവ പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ്   കവനല്ക്കേഖാലത്തയ്
ജലനനിധനി പേദ്ധതനികേളനില് ജലലഭദ്യത ഉറപ്പുവരുത്തഖാന് ശമനിക്കുനണയ്.

5. വനിവനിധ കബഖാധവലരണ പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലടെ  (IEC)  ജലസനരക്ഷണന
വഴെനിയന  ജലവനിനനികയഖാഗന  നനിയനനിച്ചുന  വരളച്ചലയ  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേളുന സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

വരളച്ചലയ  കനരനിടുന്നതനിനഖായനി  ലകേ.ആര്.ഡബഡ്യു.എസയ്.എ
(ജലനനിധനി)-യലടെ  ഭഖാഗമഖായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഴെകകേനന  സനസഖാന
സര്ക്കേഖാരനിലന പേദ്ധതനി തുകേ ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  മഴെലവള്ള സനഭരണന
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ഭൂജല  പേരനികപേഖാഷണന  എന്ന  പേദ്ധതനി  നടെപഖാക്കേനി  വരുന.
ഗഖാര്ഹനികേ അടെനിസഖാനത്തനിലന വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനിലമഖാണയ് മഴെലവള്ള
സനഭരണനികേള പേങഖാളനിത്തഖാധനിഷനിത മഖാതൃകേയനില് നനിര്മ്മനിച്ചു നല്കുന്നതയ്.
ഇതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  840  സര്ക്കേഖാര്  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനിലന  1800
വദ്യകനിഗത  കുടുനബങ്ങളക്കുന  മഴെലവള്ള  സനഭരണനി  നനിര്മ്മനിച്ചയ്
നല്കുന്ന പേരനിപേഖാടെനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചു വരുന.

2017-18  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  2000  വദ്യകനിഗത

കുടുനബങ്ങളക്കുന  500  സര്ക്കേഖാര്/എയ്ഡഡയ് വനിദദ്യഖാലയങ്ങളക്കുന

100  ഗഖാമപേഞഖായത്തഖാഫറീസുകേളനിലന മഴെലവള്ള സനഭരണനികേളുലടെ

നനിര്മ്മഖാണന ലക്ഷദ്യമനിടുന.  അഞയ് ഗഖാമപേഞഖായത്തുകേളനില് 5000

തുറന്ന കേനിണറുകേള മഴെലവള്ളന ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ് ററീചഖാര്ജയ് ലചയ്യുന്നതനിനുന

1000  ലപേഖാതുസഖാപേനങ്ങളനിലല  നനിലവനിലള്ള  ജലസനഭരണനികേളുലടെ

അറകുറപണനികേളുന പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

(ബനി) ഉണയ്. 2016-17-ലല പുതുക്കേനിയ ബഡ്ജറനില് 10 മുനനിസനിപഖാലനിറനികേളക്കുന സമറീപേ

പേഞഖായത്തുകേളക്കുമഖായനി  കേനിഫ്ബനി  നനികക്ഷപേ  സഹഖായകത്തഖാടുകൂടെനി  നടെപനിലഖാക്കുലമന്നയ്

പഖദ്യഖാപേനിച്ച പേദ്ധതനികേള അനുബനമഖായനി കചര്ക്കുന*.  കൂടെഖാലത അനുബനമഖായനി*

കചര്ത്തനിട്ടുള്ള  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേള  കേനിഫ്ബനി  നനികക്ഷപേ  സഹഖായകത്തഖാടുകൂടെനി

നടെപനിലഖാക്കുലമന സര്ക്കേഖാര് 2017-18 ബഡ്ജറനില് പഖദ്യഖാപേനിച്ചു. ഈ പേദ്ധതനികേളുലടെ

സഖാധദ്യതഖാപേഠനന  നടെത്തനി  വനിശദമഖായ  എഞനിനറീയറനിനഗയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.  പുതുതഖായനി ലനടുമ്പഖാകശ്ശേരനിയനിലന അനുബന ഗഖാമ

പേഞഖായത്തുകേളനിലന ഒരു മളട്ടനി ജനി പേനി ബൃഹദയ് പേദ്ധതനി നടെപനിലഖാക്കേഖാന് നടെപേടെനികേള

സകറീകേരനിച്ചു വരുന. ലനടുമ്പഖാകശ്ശേരനിക്കു പുറലമ, ശറീമൂലനഗരന, ലചങ്ങമനഖാടെയ്, കേഖാഞ്ഞൂര് എന്നറീ

പേഞഖായത്തുകേളഖാണയ് പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപട്ടനിട്ടുള്ളതയ്.  പേഞഖായത്തുകേളുന ഗുണകഭഖാക്തൃ

സമനിതനികേളുന കകേരള ജല അകതഖാറനിറനിയമഖായനി സഹകേരനിച്ചയ് നടെപഖാക്കുന്ന ഈ പേദ്ധതനി

ലചലവനികലക്കേയ്  15 ശതമഖാനന പേഞഖായത്തയ് വനിഹനിതവന  10  ശതമഖാനന ഗുണകഭഖാക്തൃ

വനിഹനിതവന  നല്കുന.  ലപേഖാതു  ഘടെകേങ്ങളുലടെ  പവൃത്തനികേള  ജല  അകതഖാറനിറനിയന

വനിതരണശനഖലയലടെ  പവൃത്തനികേള  ജലനനിധനിയലടെയന  സഹഖായ  സനഘടെനകേളുകടെയന

സഹകേരണകത്തഖാടുകൂടെനി സറീന ലലവല് എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ് കേമ്മനിറനി നടെപഖാക്കുന.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്
194/2020
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കേനിഫ്ബനി നനിലവനില് വന്നകപഖാള ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനിലണഖാകേഖാവന്ന മഖാറന

23(*113) ശറീ  .   പേനി  .   ലകേ  .   ബഷറീര് :
ശറീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് :
ശറീ  .   ലകേ  .   എന  .   ഷഖാജനി :
ശറീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  വന്കേനിടെ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി കേനിഫ്ബനി നനിലവനില് വന്ന
സഖാഹചരദ്യത്തനില്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന  പവര്ത്തനത്തനില്  എലന്തെങനിലന
മഖാറന പതറീക്ഷനിക്കുനകണഖാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  മുകഖനയള്ള  നനിര്മ്മഖാണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ്  പകതദ്യകേ ഏജന്സനി
നനിലവനില്  വരുലമന്നതനിനഖാല്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന  ഉത്തരവഖാദനിത്തങ്ങളനില്
കുറവണഖാകുകമഖാ;

(സനി)  എങനില് മരഖാമത്തയ് വകുപനിലന അടെനിസഖാന സക്കൗകേരദ്യങ്ങള ഉപേകയഖാഗ
ലപടുത്തഖാനുള്ള ബദല് മഖാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിച്ചയ് ആകലഖാചനിക്കുനകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   ജനി  .   സുധഖാകേരന്  ):

(എ&ബനി)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനിലന ബഡ്ജറയ് മുകഖനയള്ള പവൃത്തനികേള
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപയ്  ഇകപഖാള നടെത്തുന്ന രറീതനിയനില് തുടെകരണതനിനഖാല് ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
വകുപനിലന  പവര്ത്തനങ്ങളനിലന  കജഖാലനിയലടെ  രറീതനിയനിലന  കേഖാരദ്യമഖായ മഖാറന  ഉണഖാകുന്നനില.
ഈ  സഖാഹചരദ്യത്തനില്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  മഖാറന
പതറീക്ഷനിക്കുന്നനില.  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനില്   കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടെപഖാക്കുന്ന
പവൃത്തനികേള നടെപഖാക്കുന്നതനിനയ് ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.-കയയന ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ-
കയയനഏല്പനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഖാവശദ്യമഖായ  സഖാഫനിലന  ലകേ.ആര്.എഫയ്.ബനി.-യനില്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനില്നനിനന  പുനര്വനിനദ്യസനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കേനിഫ്ബനിയലടെ  പവര്ത്തനന
കദശറീയപേഖാത വനിഭഖാഗലത്ത കേഖാരദ്യമഖായനി സകഖാധറീനനിക്കുന്നനില. കേഖാരണന, കദശറീയപേഖാത
വനിഭഖാഗന  കകേന  ഉപേരനിതല  ഗതഖാഗത  മനഖാലയത്തനില്നനിനന  അനുവദനിക്കുന്ന
പവൃത്തനികേളഖാണയ് ലചയവരുന്നതയ്.

(സനി)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന  നനിലവനിലള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളനിലന
ഉത്തരവഖാദനിതകങ്ങളനിലന  കുറവ  വരഖാത്ത  സഖാഹചരദ്യത്തനില്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന
അടെനിസഖാന  സക്കൗകേരദ്യങ്ങള  ഉപേകയഖാഗലപടുത്തഖാനുള്ള  ബദല്  മഖാര്ഗ്ഗലത്ത  സനബനനിച്ചയ്
ആകലഖാചനികക്കേണ്ടുന്ന പശ്നന ഉദനിക്കുന്നനില.
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എസയ്.എസയ്.എല്.സനി., ഹയര് ലസക്കേണറനി കചഖാദദ്യകപേപറുകേള സനബനനിച്ച
ആകക്ഷപേന

24(*114) ശറീ  .   എല്കദഖാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശറീ  .   അനനില് അക്കേര :
ശറീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരറീനഖാഥന് :
ശറീ  .    അന്വര്  സഖാദത്തയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  ഈ  വര്ഷലത്ത  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി,  ഹയര്
ലസക്കേണറനി  എന്നറീ പേരറീക്ഷകേളുലടെ കചഖാദദ്യകപേപര് കചഖാര്ന്ന സനഭവന  ഉണഖായനിട്ടുകണഖാ;
വനിശദഖാനശങ്ങള ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സനബനനിച്ചയ്  ഉയര്ന  വന്നനിട്ടുളള  ആകരഖാപേണങ്ങലളക്കുറനിച്ചയ്
അകനകഷണന  പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  എങനില്  ഏതു  തരത്തനിലളള  അകനകഷണമഖാലണന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ; അകനകഷണത്തനിലന ഇകപഖാഴെലത്ത അവസ വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഈ  വര്ഷലത്ത  പേരറീക്ഷ  കചഖാദദ്യകപേപര്  തയഖാറഖാക്കുവഖാന്  ചുമതലലപടുത്തനിയ
അദ്ധദ്യഖാപേകേ സനഘടെനയലടെ ഇക്കേഖാരദ്യത്തനിലളള പേങയ് അകനകഷനിക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  ഈ വര്ഷലത്ത എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.,  ഹയര് ലസക്കേണറനി പേരറീക്ഷ
നടെത്തനിപനിലല പേഖാളനിച്ചകേലളക്കുറനിച്ചയ് ജുഡറീഷദ്യല് അകനകഷണന നടെത്തഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി  (  ലപഖാഫ  .   സനി  .   രവറീനനഖാഥയ്  ):

(എ) ഇല.

(ബനി)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  ഗണനിതശഖാസ  പേരറീക്ഷയമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  ഉയര്ന്ന

വനിവഖാദങ്ങലളക്കുറനിച്ചയ്  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ ലസകട്ടറനി  പഖാഥമനികേ അകനകഷണന നടെത്തുകേയന

ആയതനിലന ലവളനിച്ചത്തനില് വനിവഖാദങ്ങളക്കേയ് കേഴെമ്പുലണന്നയ് കേലണത്തുകേയന കചഖാദദ്യന

തയഖാറഖാക്കേനിയ  അദ്ധദ്യഖാപേകേലന  അകനകഷണവനികധയമഖായനി  സര്വ്വേറീസനില്നനിനന

സലസ്പെനയ്  ലചയ്യുകേയമുണഖായനി.  ഇകപഖാള  ഇതുസനബനനിച്ചയ്  വനിജനില ന്സയ്  അകനകഷണന

പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിരനിക്കുകേയഖാണയ്.

(സനി)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.,  ഹയര്  ലസക്കേണറനി  പേരറീക്ഷകേളുലടെ  കചഖാദദ്യകപേപര്

തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനയ് അദ്ധദ്യഖാപേകേ സനഘടെനകേലള ചുമതലലപടുത്തഖാറനില.

(ഡനി) നനിലവനില് പേരനിഗണനയനിലനില.
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കദശറീയ ദുരന്തെ നനിവഖാരണ നനിധനിയനില്നനിന്നയ് സഹഖായന

25(*115) ശറീ  .   രഖാജു എബഹഖാന :
ശറീ  .   ബനി  .   സതദ്യന് :
ശറീ  .   പുരുഷന് കേടെലണനി :
ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന

ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേന സര്ക്കേഖാര്,  സനസഖാനലത്ത  വരളച്ച  ബഖാധനിതമഖായനി  പഖദ്യഖാപേനിച്ചതനിലന
അടെനിസഖാനത്തനില്  പതനിസനനി കനരനിടെഖാനഖായനി  കദശറീയ  ദുരന്തെ  നനിവഖാരണ  നനിധനി
(എന്.ഡനി.ആര്.എഫയ്) യനില് നനിന്നയ് സഹഖായന കതടെനിയനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  കകേന മനനിമഖാലര കനരനില് കേണ്ടു സഹഖായന കതടെനിയനിരുകന്നഖാ;  എങനില്
പതനികേരണന എന്തെഖായനിരുന; പശ്നത്തനിലന വദ്യഖാപനി മനസനിലഖാക്കുന്നതനിനഖായനി കകേന
സനഘന പേരനികശഖാധന നടെത്തനിയനിരുകന്നഖാ; വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ;

(സനി)  കദശറീയ  ദുരന്തെ  നനിവഖാരണ  നനിധനിയനില്നനിന്നയ്  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഖാനദണങ്ങള അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;

(ഡനി) വരളച്ച ലകേഖാണ്ടുള്ള കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമവന കൃഷനി നഖാശവന പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഖായനി
സനസഖാന സര്ക്കേഖാര് സകേലക്കേഖാണ നടെപേടെനികേള വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   ഇ  .   ചനകശഖരന്  ):

(എ) സഹഖായന കതടെനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കകേന മനനിമഖാലര കനരനില് കേണയ് സഹഖായന കതടെനിയനിരുന. മഖാര്ച്ചയ്  28-നയ്
ബഹുമഖാനലപട്ട  കകേന കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  രഖാധഖാ  കമഖാഹന്സനിനഗനിലന  സന്ദേര്ശനിച്ചയ്
ബഹുമഖാനലപട്ട  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുമനനിയന  ബഹുമഖാനലപട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയന
വരളച്ചഖാ  ലമകമ്മഖാറഖാണന  സമര്പനിച്ചു.  'കകേന  വരളച്ചഖാ  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തല്
സനഘ'ലത്ത  അയയഖാന  എന്നഖാണയ്  കകേന  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  പതനികേരനിച്ചതയ്.  പശ്നത്തനിലന
വദ്യഖാപനി  മനസനിലഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  'കകേനസനഘന'  പേരനികശഖാധന  നടെത്തനിയനിരുന.
ഏപനില്  19 മുതല്  21 വലര  തറീയതനികേളനില്  'കകേന  വരളച്ചഖാ  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തല്
സനഘന'  കകേരളന സന്ദേര്ശനിച്ചു. കകേന കൃഷനി മനഖാലയത്തനിലല കജഖായനിനയ് ലസകട്ടറനി
ശറീ.  അശകനിനനി കുമഖാറനിലന കനതൃതകത്തനിലള്ള  11 അനഗ സനഘമഖാണയ് കകേരളത്തനില്
സന്ദേര്ശനന  നടെത്തനിയതയ്.  തനിരുവനന്തെപുരന,  എറണഖാകുളന,  തൃശ്ശുര്,  പേഖാലക്കേഖാടെയ്,  മലപ്പുറന,
വയനഖാടെയ്  എന്നറീ  ജനിലകേളനില്  കകേന  സനഘന  കനരനില്  സന്ദേര്ശനന  നടെത്തുകേയന
കൃഷനിനഖാശന,  കുടെനിലവള്ള  വനിതരണന,  ജല  കസഖാതസ്സുകേളുലടെ  സനിതനി  എന്നനിവ
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സനഘന  വനിലയനിരുത്തുകേയമുണഖായനി.  21-4-2017-ല്  കകേന  സനഘന  ബഹു.
മുഖദ്യമനനി, ബഹു. റവനഡ്യൂ വകുപ്പുമനനി, ബഹു. ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി, ബഹു. കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി,  ബഹു.  ധനകേഖാരദ്യ വകുപ്പുമനനി,  ബഹു.  ഭക്ഷദ്യ വകുപ്പുമനനി എന്നനിവലര
സന്ദേര്ശനിച്ചയ് വനിവരങ്ങള പേങ്കുവയ്ക്കുകേയണഖായനി.

(സനി)  കകേന ആഭദ്യന്തെര വകുപയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന  20-5-2015-ലല  സ.ഉ
(സകേ)നമ്പര്  194/15/ഡനി.എന.ഡനി  നമ്പര്  ഉത്തരവനില്  വദ്യകമഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഖായ
മഖാനദണങ്ങള പകേഖാരമഖാണയ്  കദശറീയ ദുരന്തെ നനിവഖാരണ നനിധനിയനില് നനിനന തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതയ്. (കമല് ഉത്തരവയ് അനുബനമഖായനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന).

(ഡനി)  വരളച്ചലകേഖാണ്ടുള്ള കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമവന കൃഷനിനഖാശവന പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഖായനി
സനസഖാന സര്ക്കേഖാര് തഖാലഴെപറയന്ന നടെപേടെനികേള സകേലക്കേഖാണനിട്ടുണയ്.

• 31-10-2016-ലല  സ.ഉ.(പേനി)  നമ്പര്  555/2016/ഡനി.എന.ഡനി,
24-4-2017-ലല സ.ഉ.(പേനി)  നമ്പര് 25/2017/ഡനി.എന.ഡനി നമ്പര്
ഉത്തരവകേള  പകേഖാരന  കകേരളത്തനിലല  എലഖാ  ജനിലകേലളയന  വരളച്ചഖാ
ബഖാധനിതമഖായനി പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്. (ഉത്തരവകേള അനുബനമഖായനി*
കചര്ക്കുന).

• 31-10-2016-ലല  42830/K3/2016/DMD  നമ്പരഖായള്ള  പേരനിപേത്രന
പകേഖാരന  26  ഇന  പതനികരഖാധ-പതനികേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള
നടെത്തുന്നതനിനഖായനി  അതഖാതയ്  ജനിലകേളുലടെ  ചുമതലയള്ള  മനനിമഖാരുലടെ
കമല്കനഖാട്ടത്തനില് ജനിലഖാ കേളക്ടലറ ചുമതലലപടുത്തനി. (പേരനിപേത്രന
അനുബനമഖായനി* കചര്ക്കുന).

• വരളച്ച  പഖദ്യഖാപേനിച്ച  കശഷന  എലഖാ  ജനിലകേളക്കുമഖായനി  42.42
കകേഖാടെനി രൂപേ കുടെനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനഖായനി അനുവദനിച്ചു. വരളച്ച
പഖദ്യഖാപേനിച്ചകശഷന കൃഷനി നഖാശത്തനിലന ദുരനിതഖാശകഖാസത്തനിനഖായനി
15.466 കകേഖാടെനി രൂപേ സര്ക്കേഖാര് അനുവദനിച്ചു.

• കേര്ഷകേരുലടെ  കേഖാര്ഷനികേ  കേടെങ്ങളുലടെ  ജപനി  നടെപേടെനികേളനികന്മേല്
ലമഖാറകട്ടഖാറനിയന പഖദ്യഖാപേനിച്ചു.

• ചറീഫയ്  ലസകട്ടറനി  വറീഡനികയഖാ  കകേഖാണ്ഫറന്സയ്  മുഖഖാന്തെരന  ജനിലകേളുലടെ
വരളച്ച പതനികേരണ പവര്ത്തനന  എലഖാ  മഖാസവന  വനിലയനിരുത്തുകേയന
ആവശദ്യമഖായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ജനിലകേളക്കേയ് നല്കുകേയന ലചയ്യുകേയണഖായനി.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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• 31-1-2017-നയ്  ബഹു.  മുഖദ്യമനനി  വറീഡനികയഖാ  കകേഖാണ്ഫറന്സയ്
മുഖഖാന്തെരന  ജനിലകേളുലടെ  വരളച്ചഖാ  പതനികേരണ  പവര്ത്തനന
വനിലയനിരുത്തുകേയന  ആവശദ്യമഖായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജനിലകേളക്കേയ്
നല്കുകേയന ലചയ.

• വഖാണനിജദ്യ-വദ്യഖാവസഖായനികേ  ആവശദ്യങ്ങളക്കേയ്  കുഴെല്ക്കേനിണര്
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതയ്  31-5-2017 വലര നനിയനണകമര്ലപടുത്തനി.

• വഖാട്ടര്  കേനികയഖാസ്കുകേള  സഖാപേനിക്കുവഖാനഖായനി  ടെഖാങ്കുകേളുലടെ  കററയ്
കകേഖാണ്ടഖാകയ്  നനിര്ണയനിക്കുകേയന  2  മഖാസന  ലകേഖാണയ്  ടെഖാങയ്
നനിര്മ്മഖാതഖാക്കേളക്കേയ്  ലഭദ്യമഖാക്കേഖാവന്ന  2000-10000  ലനിറര്
വലരയള്ള  BIS  മഖാനദണന  പേഖാലനിക്കുന്ന  ടെഖാങ്കുകേളുലടെ  എണന
5000  മഖാത്രമഖായതനിനഖാല്  5000  വഖാട്ടര്  കേനികയഖാസ്കുകേള
സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുന  വഖാട്ടര്  കേനികയഖാസ്കുകേള  വഴെനിയള്ള  ജല
വനിതരണത്തനിനയ്  പുറകമ  ടെഖാങര്  വഴെനിയന  കുടെനിലവള്ള  വനിതരണന
നടെത്തുവഖാനുന തറീരുമഖാനനിച്ചു.

• ഓകരഖാ  ജനിലകേളനിലന  മനനിമഖാരുലടെ  കനതൃതകത്തനില്  വരളച്ചഖാ
സനിതനി അവകലഖാകേന-ഏകകേഖാപേന കയഖാഗന കചര്ന്നനിരുന.

• റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുമനനിയലടെ  കനത വൃതകത്തനില്  വരളച്ചഖാ  സനിതനി
അവകലഖാകേന-ഏകകേഖാപേന കയഖാഗന കചര്ന്നനിരുന.

• ബഹു.  മുഖദ്യമനനി  എലഖാ  ജനിലഖാ  കേളക്ടര്മഖാരുമഖായന  വനിശദമഖായ
വറീഡനികയഖാ  കകേഖാണ്ഫറന്സയ്  നടെത്തനി  വരളച്ചഖാ  പതനികേരണ
പവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനി.

• 9-3-2017-ലല സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവയ് പകേഖാരന തകദ്ദേശ സകയനഭരണ
സഖാപേനങ്ങളക്കേയ് തനതയ്  ഫണയ്,  പഖാന് ഫണയ്  എന്നനിവ ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്
ജല വനിതരണന നടെത്തുവഖാന് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

• മഖാര്ച്ചയ്  28-നയ്  ബഹു.  കകേന കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  രഖാധ  കമഖാഹന്
സനിനഗനിലന  സന്ദേര്ശനിച്ചയ്  ബഹു.  റവനഡ്യു  വകുപ്പുമനനിയന  ബഹു.
കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയന വര്ളച്ചഖാ ലമകമ്മഖാറഖാണന സമര്പനിച്ചു.

• 2017  ഏപനില്  19  മുതല്  21  വലര  തറീയതനികേളനില്  'കകേന  വരളച്ചഖാ
സനിതനി  വനിലയനിരുത്തല്  സനഘന'  കകേരളത്തനില്  തനിരുവനന്തെപുരന,
എറണഖാകുളന,  തൃശ്ശൂര്,  പേഖാലക്കേഖാടെയ്,  മലപ്പുറന,  വയനഖാടെയ്  എന്നറീ
ജനിലകേള സന്ദേര്ശനിച്ചു.
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26(*116) ശറീ  .   അന്വര് സഖാദത്തയ് :
ശറീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതറീശന് :
ശറീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഖാലകൃഷ്ണന് :
ശറീ  .    എ  .    പേനി  .    അനനില് കുമഖാര് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മൂന്നഖാറനിലല  അനധനികൃത ഭൂമനികേകയറവന  നനിര്മ്മഖാണവന തടെയവഖാനഖായനി
മുഖദ്യമനനി കയഖാഗന വനിളനിച്ചുകചര്ത്തനിരുകന്നഖാ; വനിശദറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  കയഖാഗതറീരുമഖാനങ്ങള  എലന്തെഖാലക്കേയഖായനിരുന;  എത്ര  ഏക്കേര്  ഭൂമനിയഖാണയ്
കേകയറനിയതയ്;  കയഖാഗതറീരുമഖാനമനുസരനിച്ചയ്,  കേകയറനിയ  എത്ര  ഏക്കേര്  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചു
പേനിടെനിച്ചു എന്നനിവ വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി) മൂന്നഖാറനില് ഭൂമനി കേകയറനിയതഖായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുളളവര്ലക്കേതനിലര എന്തു
നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു;

(ഡനി)  മൂന്നഖാറനിലന  പകൃതനി  സക്കൗന്ദേരദ്യവന  പേരനിസനിതനി  സന്തുലനിതഖാവസയന
നനിലനനിര്ത്തഖാനുന ഭൂമനി കേകയറന ഒഴെനിപനിക്കേഖാനുന എലന്തെലഖാന കേര്മ്മ പേദ്ധതനികേളഖാണയ്
ആസൂത്രണന ലചയ്യുവഖാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ?

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   ഇ  .   ചനകശഖരന്  ):

(എ)  മൂന്നഖാറനിലല ഭൂമനി പശ്നങ്ങള ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതനിനഖായനി ബഹു.  മുഖദ്യമനനി
27-3-2017-ല് ഒരു കയഖാഗന വനിളനിച്ചുകചര്ത്തനിരുന.

(ബനി)  കയഖാഗ  തറീരുമഖാനത്തനിലന  പേകേര്പയ്  അനുബനമഖായനി* കചര്ക്കുന.
കയഖാഗതറീരുമഖാനങ്ങള നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  മൂന്നഖാറനില്  ഭൂമനി  കേകയറനിയതഖായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള  കകേസ്സുകേളനില്
ഭൂസനരക്ഷണ നനിയമങ്ങളുന ചട്ടങ്ങളുന പകേഖാരമുള്ള ഒഴെനിപനിക്കേല് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന
ചനില കകേസ്സുകേളനില് കകേഖാടെതനി കസമൂലന ഒഴെനിപനിക്കേല് സഖാധനിച്ചനിട്ടനിലഖാത്തതുന അത്തരന
കകേസുകേളനികന്മേല് ബനലപട്ട കകേഖാടെതനികേള മുമ്പഖാലകേ വസ്തുതഖാ വനിവരണ പസഖാവന,  എതനിര്
സതദ്യവഖാങ്മൂലന  എന്നനിവ  സമയബനനിതമഖായനി  തലന്ന  സമര്പനിച്ചയ്  കപേഖാരുന്നതുമഖാണയ്.
ഒഴെനിപനിച്ച  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി  വറീണ്ടുന  കേകയറലപടെഖാലത  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനികലയഖായനി
ഭൂസനരക്ഷണ  കസനയലടെ  പേകടഖാളനിനഗയ്  നടെത്തനി  കപേഖാരുന.  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനികേളനികന്മേലള്ള
കേകയറലമന കേലണത്തനിയതുന വനിവനിധ കകേഖാടെതനികേളനില് നടെപേടെനികേളനിലനിരനിക്കുന്നതുന
ഒഴെനിപനിക്കേല്  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുവഖാന്  അവകശഷനിക്കുന്നതുമഖായ  കകേസ്സുകേളനില്
കകേഖാടെതനി  നടെപേടെനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്ന  മുറയയ്   ഉചനിതമഖായ  തുടെര്നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിക്കുവഖാന് കേഴെനിയന.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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(ഡനി) മൂന്നഖാര് കമഖലയനില് പേരനിസനിതനി സന്തുലനന, വനികനഖാദസഞഖാരന എന്നറീ
ഘടെകേങ്ങള പേരനികശഖാധനിച്ചയ് നനിര്മ്മഖാണ പവര്ത്തനങ്ങളനില് ആകരഖാഗദ്യകേരവന കേര്ശനവമഖായ
നനിയനണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിവരുന.  നനിയമവനിരുദ്ധമഖായനി  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി  കേകയറനിയ
കകേസ്സുകേളനില് ശകമഖായ നനിയമ നടെപേടെനികേളനിലൂലടെ കേകയറന ഒഴെനിപനിച്ചുന സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനി
സര്ക്കേഖാര് നനിയനണത്തനിലഖാക്കുന്ന നടെപേടെനികേള തുടെരുന.  വന്കേനിടെ  കേകയറങ്ങളനില്,
അനധനികേ വൃതമഖായനി  കേകയറനിയ  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി  മുന്ഗണനഖാ  കമത്തനില്  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുന
സര്ക്കേഖാര് സകേവശത്തനിലഖാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേളുന പുകരഖാഗമനിക്കുന.

കുടെനിലവള്ളത്തനിലന ഗുണനനിലവഖാര പേരനികശഖാധന

27(*117) ശറീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഖാന് :
ശറീ  .   എ  .   എന  .   ആരനിഫയ് :
ശറീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഖാകനി :
ശറീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഖാമചനന്  നഖായര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന

കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനി  വനിതരണന  ലചയ്യുന്ന  കുടെനിലവള്ളത്തനിലന  ഗുണനനിലവഖാര
പേരനികശഖാധന നടെത്തഖാറുകണഖാ; ഇത്തരന പേരനികശഖാധനയനില് കേലണത്തനിയ കേഖാരദ്യങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ;

(ബനി)  ജലനനിധനി പേദ്ധതനിയനിലന ഗഖാമറീണ കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളനിലന വന്കേനിടെ
കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേളനിലന  ഏതു  വനിധത്തനിലള്ള  ശുദ്ധറീകേരണ  സനവനിധഖാനമഖാണയ്
നനിലവനിലള്ളലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഖാ;  എലഖാ പേദ്ധതനികേളനിലന സമ്പൂര്ണ ശുദ്ധറീകേരണ
സനവനിധഖാനന നനിലവനിലകണഖാ;

(സനി)  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേളനില്  ശുദ്ധറീകേരണ  പഖാനനിനു  പേകേരന  ഇന്ഫനില്കടഷന്
ഗഖാലറനി മഖാത്രമുള്ള കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേള ഏലതഖാലക്കേയഖാലണനന അവ ഒഴെനിവഖാക്കേനി
ശുദ്ധറീകേരണ  പഖാനയ്  നനിര്മ്മനിക്കേഖാനഖായനി  സകേലക്കേഖാണനിട്ടുള്ള  നടെപേടെനികേള  എലന്തെലഖാലമനന
അറനിയനിക്കുകമഖാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശറീ  .   മഖാതഡ്യു ടെനി  .   കതഖാമസയ്  ):

(എ)  നടെത്തഖാറുണയ്.  വനിതരണന  ലചയ്യുന്ന  ജലത്തനിലന  ഗുണനനിലവഖാരന  കൃതദ്യമഖായ
ഇടെകവളകേളനില്  ജല  അകതഖാറനിറനിയലടെ  കേകഖാളനിറനി  കേണ്കടഖാള  വനിഭഖാഗന  പേരനികശഖാധനിക്കുകേയന
അതനുസരനിച്ചയ്  കവണ  നടെപേടെനികേള  സകേലക്കേഖാള്ളുകേയന  ലചയഖാറുണയ്.  കൂടെഖാലത  വനിതരണന
ലചയ്യുന്ന ജലത്തനിലന  ഗുണനനിലവഖാരന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഖായനി  ശുദ്ധറീകേരണശഖാല
കയഖാടെനുബനനിച്ചയ്  ലകബഖാറട്ടറനികേളുന  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഈ  പേരനികശഖാധനയനില്
കേളര്  (നനിറന),  ഓഡര്  (മണന),  ടെര്ബനിഡനിറനി  (കേലക്കേല്),  പേനി.എച്ചയ്.  മൂലദ്യന,
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ഇലകനിക്കേല് കേണ്ഡക്ടനിവനിറനി, അസനിഡനിറനി,  ആല്ക്കേലനിനനിറനി,  സളകഫറയ്,  റനി.ഡനി.
എസയ് ഹഖാര് ഡ്ലനസയ്,  കേഖാല്സദ്യന,  മഗറീഷദ്യന,  കകഖാസറഡയ്,  ഫ്ളൂസറഡയ്,  അയണ്,
സനകടറയ്, റസനിഡഡ്യൂല് കകഖാറനിന്, കകേഖാളനികഫഖാന, ഇ.കകേഖാളനി മുതലഖായവ BIS 10500-
2012  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  അനുവദനറീയമഖായ  പേരനിധനിക്കുള്ളനിലഖാലണന്നയ്  ഉറപയ്
വരുത്തനിയതനിനുകശഷമഖാണയ്  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതയ്.  പേരനികശഖാധനഖാ  റനികപഖാര്ട്ടുകേള
കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുളലപലടെ  ബനലപട്ട  ലമയനിനനന്സയ്  ഓഫറീസുകേളനില്  അറനിയനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  കകേരള  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറയലടെ  വന്കേനിടെ  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേളനില്
സമ്പൂര്ണ  ശുദ്ധറീകേരണ  സനവനിധഖാനങ്ങള  നനിലവനിലണയ്.  ശുദ്ധറീകേരണശഖാലയലടെ
ഭഖാഗമഖായനി  എയകററര്,  കഖാരനികഫഖാക്കുകലറര്,  ഫനില്ട്ടര്  യൂണനിറയ്,  കകഖാറനികനഷന്
തുടെങ്ങനിയ  സനവനിധഖാനങ്ങളുണയ്.  ശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളനിലഖാത്ത  ഗഖാമറീണ  ശുദ്ധജല
പേദ്ധതനികേളനില് ഇന്ഫനില്കടഷന് ഗദ്യഖാലറനി  മുകഖനയള്ള ശുദ്ധറീകേരണവന ബറീച്ചനിങയ്
പേക്കൗഡര്  ഉപേകയഖാഗനിച്ചുള്ള  അണുനശറീകേരണവമഖാണയ്  നടെത്തനി  വരുന്നതയ്.  കൂടെഖാലത
പഷര് ഫനില്ട്ടര്  സനവനിധഖാനന  വഴെനിയന  ജലശുദ്ധറീകേരണന നടെത്തനി ജലവനിതരണന
ലചയ  വരുനണയ്.  എലഖാ  പേദ്ധതനികേളനിലന  സമ്പൂര്ണ  ശുദ്ധറീകേരണ  സനവനിധഖാനന
നനിലവനിലനില.  കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി  നടെപനിലഖാക്കുന്ന ജലനനിധനി പേദ്ധതനികേളനില്
ഉളലപട്ട ഒന്നനിലധനികേന പേഞഖായത്തുകേളക്കുകവണനിയള്ള  (മളട്ടനി ഗഖാമ പേഞഖായത്തയ്
സറീമുകേള)  പേദ്ധതനികേളനിലലലഖാന  തലന്ന  എയകറഷന്,  കഫഖാക്കുകലഷന്,  ലസഡനിലമകനഷന്,
ഫനില്റകറഷന്,  കകഖാറനികനഷന്  എന്നറീ  ശുദ്ധറീകേരണ പകനിയകേളക്കേയ്  കശഷമഖാണയ്
കുടെനിലവള്ളന വനിതരണന ലചയ്യുന്നതയ്. എന്നഖാല് കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി സറീമുകേളനില്
നനിന്നയ് ജലനനിധനി മുഖഖാന്തെരന പേഞഖായത്തുകേളക്കേയ് ബളക്കേയ് സസപ നല്കുന്ന ചനില
ലചറുകേനിടെ  പേദ്ധതനികേളനില്  സമ്പൂര്ണ  ശുദ്ധറീകേരണ  സനവനിധഖാനന  നനിലവനിലനില.
ജലനനിധനി നടെപനിലഖാക്കേനികപഖാരുന്ന എലഖാ ലചറുകേനിടെ ഗഖാമറീണ കുടെനിലവള്ള ശുദ്ധറീകേരണ
പേദ്ധതനികേളുകടെയന  ജലകസഖാതസയ്  കുളങ്ങള,  അരുവനികേള  എന്നനിവ  പകയഖാജനലപടുത്തനി
ഉണഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ള  കേനിണറുകേളഖാണയ്.  ഇത്തരന  കേനിണറുകേളനില്  ജലഗുണനനിലവഖാരന
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലയഖായനി  ഇന്ഫനില്കടഷന്  ഗദ്യഖാലറനി,  കകഖാറനികനഷന്  സനവനിധഖാനങ്ങള
എന്നനിവ ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. കൂടെഖാലത അയണ്, ഫ്ലൂസറഡയ്, അമനിതമഖായ കേലക്കേല്
എന്നനിവ മഖാറ്റുന്നതനിനഖായനി പകതദ്യകേതരന ഫനില്ട്ടറനിനഗയ് സനവനിധഖാനങ്ങള/യൂണനിറ്റുകേള
സഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇപകേഖാരന  അയണ്,  കേലക്കേല്  ആധനികേദ്യമുള്ള  107  സറീമുകേളനില്
ഫനില്ട്ടര് യൂണനിറ്റുകേള സഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളനില് പഖാനനിനു പേകേരന ഇന്ഫനില്കടഷന് ഗദ്യഖാലറനി
മഖാത്രമുള്ള  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേളുലടെ  ലനിസയ്  അനുബനമഖായനി* കചര്ക്കുന.  ശുദ്ധറീകേരണ
ശഖാലകേളനിലഖാത്ത  ലചറുകേനിടെ  ജലവനിതരണ  പേദ്ധതനികേളനില്നനിനന  ജലവനിതരണന

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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നടെത്തുന്ന പകദശങ്ങലളക്കൂടെനി ഉളലപടുത്തനി ബൃഹത്തഖായ ജലവനിതരണ പേദ്ധതനികേള
വനിഭഖാവന ലചയയ് ഘട്ടനഘട്ടമഖായനി നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന. ഫണനിലന ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചയ്
പസ്തുത  പേദ്ധതനികേള   നടെപനിലഖാക്കുന്ന  മുറയയ്  കകേരളത്തനിലല  എലഖാ  ജനങ്ങളക്കുന
ശുദ്ധറീകേരനിച്ച  കുടെനിലവള്ളന  ലഭദ്യമഖാകുന്നതഖാണയ്.  ജലനനിധനി  നടെപഖാക്കേനിയ  കുടെല്
സുബഖായകേഖാട്ടയ്  ശുദ്ധജല  വനിതരണ  പേദ്ധതനിയനില്  ഗുണനനിലവഖാരന  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനു
കവണനി പകതദ്യകേ ഫനില്ട്ടറുകേള സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

പേഖാഠപുസകേങ്ങളുലടെ വനിതരണന

28 (*118) ശറീ  .   പേനി  .   ടെനി  .   എ  .   റഹറീന :
ശറീ  .   എന  .   സകരഖാജയ് :
ലപഖാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന് :
ശറീ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  അടുത്ത അദ്ധദ്യയനവര്ഷന പേഖാഠപുസകേങ്ങള കൃതദ്യസമയത്തയ് അച്ചടെനിച്ചയ്
വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  അടുത്ത വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള പേഖാഠപുസകേങ്ങളുലടെ  അച്ചടെനികജഖാലനികേള ആലരയഖാണയ്
ഏല്പനിക്കേഖാന് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി) പേഖാഠപുസകേ അച്ചടെനിക്കേഖാവശദ്യമഖായ കപേപറുകേള വഖാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനി
ആരനഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; ഇതനിലണഖാകുന്ന കേഖാലതഖാമസന ഒഴെനിവഖാക്കേഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  പേഖാഠപുസകേങ്ങളുലടെ  അച്ചടെനി,  വനിതരണന  എന്നനിവയലടെ  പുകരഖാഗതനി  നനിരന്തെരന
അവകലഖാകേനന  നടെത്തനി  ആവശദ്യമഖായ  മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന
നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്?

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഖാഫ  .   സനി  .   രവറീനനഖാഥയ്  ):

(എ)  2017-18  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷകത്തക്കേയ്  ആവശദ്യമഖായ  പേഖാഠപുസകേങ്ങള
യഥഖാസമയന  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനുകവണനി  ആവശദ്യമഖായ  മുലന്നഖാരുക്കേങ്ങള
നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സനസഖാനലത്ത  2017-18-ലല  മുഴവന്  പേഖാഠപുസകേങ്ങളുന  മൂന്നയ്
വഖാലദ്യങ്ങളഖായനി  അച്ചടെനിച്ചയ്  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനയ്  കകേരള  ബുക്കേയ്സയ്  ആനയ്
പേബനികക്കേഷന്സയ്  ലസഖാസസറനിലയ  (ലകേ.ബനി.പേനി.എസയ്.)  ചുമതലലപടുത്തുകേയന  അപകേഖാരന
2017-18  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷന  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനു  മുമ്പയ്  തലന്ന  പേഖാഠപുസകേങ്ങള
സ്കൂളുകേളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്. 11, 12
കഖാസുകേളനിലല  പേഖാഠപുസകേങ്ങള  അച്ചടെനിച്ചയ്  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനയ്  സനി-ആപ്റനിലനയന
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 12-ാംകഖാസയ് പേഖാഠപുസകേ വനിതരണന എലഖാ ജനിലകേളനിലന
ആരനഭനിച്ചുകേഴെനി ഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  11-ാംകഖാസയ്  പേഖാഠപുസകേങ്ങളുലടെ  അച്ചടെനി  പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരുന.
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(ബനി)  2017-18  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷകത്തക്കുള്ള  ഒനമുതല്  10 വലരയള്ള
കഖാസുകേളനികലക്കുള്ള പേഖാഠപുസകേങ്ങളുലടെ അച്ചടെനിയന വനിതരണവന ലകേ.ബനി.പേനി.എസയ്.-ലനയഖാണയ്
ഏല്പനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്. 11, 12 കഖാസുകേളനിലല പേഖാഠപുസകേങ്ങള അച്ചടെനിച്ചയ് വനിതരണന
ലചയ്യുന്നതനിനയ് സനി-ആപ്റനിലനയന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  പേഖാഠപുസകേ  അച്ചടെനിക്കേയ്  ആവശദ്യമഖായ  കപേപര്  വഖാങ്ങുന്നതനില്
നനിലവനില് കേഖാലതഖാമസന കനരനിട്ടുവരുന്നതഖായനി കേഖാണുന്നനില.

(ഡനി)  പേഖാഠപുസകേ  അച്ചടെനിയന  വനിതരണവന  നനിരന്തെരന  അവകലഖാകേനന
നടെത്തുന്നതനിനുകവണനി  ഐ.ടെനി@സ്കൂളനിലന  സഹഖായകത്തഖാടുകൂടെനി  ലടെകയ്റയ്  ബുക്കേയ്
കമഖാണനിററനിനഗയ്  സനിസന  എന്ന  കസഖാഫയ് ലവയര്  സനവനിധഖാനന  മുകഖന  വനിതരണ
പുകരഖാഗതനി വനിലയനിരുത്തനി വരുന.  ദനിനനകതഖാറുന ഉള്ള പേഖാഠപുസകേ അച്ചടെനിയന ഇവ
സ്കൂളുകേളനില്  എത്തുന്നതുവലരയന  ഉള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  ഈ  കസഖാഫയ്  ലവയറനില്
ബനലപട്ട ഉകദദ്യഖാഗസര് കരഖലപടുത്തുകേയന അവ അവകലഖാകേനന ലചയന വരുന.
റവനഡ്യൂ  ജനിലഖാതലത്തനില്  വനിതരണന  കമഖാണനിറര്  ലചയ്യുന്നതനിനുകവണനി  ഉകദദ്യഖാഗസര്ക്കേയ്
ഇതനിനകേന  തലന്ന  കസഖാഫയ് ലവയറനില്  പേരനിശറീലനന  നല്കേനി  കേഴെനിഞ.  ജനിലകേലള
കസഖാണ്  അടെനിസഖാനത്തനില്  തനിരനിച്ചയ്  പേരനിചയസമ്പന്നരഖായ  ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ
കമല്കനഖാട്ടത്തനില് ജനിലഖാതല ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ റനികപഖാര്ട്ടുകേള പേരനികശഖാധനിച്ചയ് കവണ
കമറീകേരണങ്ങള നടെത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേളുന സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്. ജനിലഖാതലത്തനില്
കുറമറരറീതനിയനില്  പേഖാഠപുസകേ  വനിതരണന  നടെത്തുന്നതനികലയഖായനി  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
ഉപേഡയറക്ടറുലടെ  കമല്കനഖാട്ടത്തനില്  ഉപേജനിലഖാ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ഓഫറീസര്മഖാര്ക്കുന
ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത പസയ്  1,  പസയ്2  പേഖാഠപുസകേ വനിതരണത്തനിനഖായനി ലടെകയ്റയ്
ബുക്കേയ്  ഡനിസ്ട്രേനിബഡ്യൂഷന്  വനിഭഖാഗന  രൂപേറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  പസയ്1,  പസയ്2  പേഖാഠപുസകേങ്ങളുലടെ
അച്ചടെനി,  വനിതരണന  എന്നനിവയലടെ  പുകരഖാഗതനി  ദനിവകസന  അവകലഖാകേനന  നടെത്തനി
സമയബനനിതമഖായനി  വനിതരണന നടെത്തുന്നതനിനുള്ള അടെനിയന്തെര നടെപേടെനികേള സനി-
ആപ്റയ്  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇപകേഖാരന  യഥഖാസമയന  പേഖാഠപുസകേങ്ങള  ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുള്ള
എലഖാ മുലന്നഖാരുക്കേങ്ങളുന ഇതനിനകേന സര്ക്കേഖാര് നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഉന്നതവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ പേറീഠങ്ങളുന ഗകവഷണശഖാലകേളുന

29(*119) ശറീ  .   അനൂപേയ് കജക്കേബയ് :
ശറീ  .   എ  .   പേനി  .   അനനില് കുമഖാര് :
ശറീ  .   സഹബനി ഈഡന് :
ശറീ  .    ഷഖാഫനി  പേറമ്പനില് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഉന്നതവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  പേറീഠങ്ങളുന  ഗകവഷണശഖാലകേളുന  സഖാപേനിച്ചയ്  അറനിവനിലന
കകേനങ്ങളഖാക്കുന്ന പേദ്ധതനി രൂപേറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;
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(ബനി) എങനില് പേദ്ധതനിയലടെ ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള എലന്തെലഖാമഖാലണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഖാ;

(സനി) ഏലതലഖാന കകേന സഹഖായമഖാണയ് ഇതനിനയ് ലഭനിക്കുന്നലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  ആലരലഖാമഖാണയ്  ഈ  പേദ്ധതനിയമഖായനി  സഹകേരനിക്കുന്നലതന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ; വനിശദഖാനശങ്ങള ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഖാഫ  .   സനി  .   രവറീനനഖാഥയ്  ):

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  മഹഖാത്മഖാഗഖാനനി  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില്  ഇനര്  ഡനിസനിപനിനറനിയഖായ
വനിഷയങ്ങളനില്  ഗകവഷകേര്ക്കുകവണ  സഹഖായ  സക്കൗകേരദ്യങ്ങളുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന
നല്കുന്നതനിനഖായനി  പേഠനകകേനങ്ങള  പവര്ത്തനിച്ചു  വരുന.  അതദ്യഖാധുനനികേ
പേഠകനഖാപേഖാധനികേളുന സജറീകേരണങ്ങളുമുള്ള ലകബഖാറട്ടറനികേള, യനസനവനിധഖാനങ്ങള
എന്നനിവ  ഗകവഷകേര്ക്കേയ്  ഉപേകയഖാഗനിക്കേഖാനുള്ള  അവസരവന  ശനില്പശഖാലകേളുന  പേഠന
കഖാസ്സുകേളുന  പദര്ശനങ്ങളുന  ലസമനിനഖാറുകേളുന  സനഘടെനിപനിക്കുകേയന  ലചയ്യുനണയ്.
കൂടെഖാലത,  ശറീശങരഖാചഖാരദ്യ  സനസ്കൃത  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില്  ഏഴെയ്  നകവഖാതഖാന
നഖായകേന്മഖാരുലടെ  കപേരനിലള്ള  പേഠനകകേനങ്ങള  സഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.  നകവഖാതഖാന
നഖായകേര് സഖാമൂഹദ്യരനഗത്തയ് നല്കേനിയ സനഭഖാവനകേള ഗകവഷകേര്ക്കുന ലപേഖാതു സമൂഹത്തനിനുന
പകയഖാജനലപടുത്തുകേ,  അവലരക്കുറനിച്ചയ്  കൂടുതല്  പേഠനിക്കേഖാന്  അവസരന  ഒരുക്കുകേ
എന്നതഖാണയ്  ഈ  പേഠനകകേനങ്ങളുലടെ  ലക്ഷദ്യന.  മനികേവറ  നനിയമജ്ഞനഖായനിരുന്ന
ജസനിസയ് വനി.ആര്.  കൃഷ്ണയര് തലന നദ്യഖായവനിധനികേളനിലൂലടെ നല്കേനിയ സനഭഖാവനകേള
സമൂഹത്തനിലന മുഖദ്യധഖാരയനികലക്കേയ് എത്തനിക്കുവഖാന് കവണനി ലകേഖാച്ചനി സര്വ്വേകേലഖാശഖാല
രൂപേലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഒരു പേദ്ധതനിയഖാണയ് വനി.ആര്.  കൃഷ്ണയര് ലചയര് ഓഫയ് ഹഡ്യൂമന്
സററയ്സയ്.  കൂടെഖാലത  സര്ക്കേഖാരനിലന  പേരനിഗണനയനിലള്ള  പേദ്ധതനിയഖാണയ്  സുകുമഖാര്
അഴെറീകക്കേഖാടെയ് ലചയര് ഓണ് ലനിറകറച്ചര്.

നനിയമ  സനബനമഖായ വനിഷയങ്ങളനില് വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കേയ്  സമഗമഖായ ഒരു
ഉളക്കേഖാഴ്ച  നല്കുന്നതനിനഖായനി  ഗവലണ്മെനയ്  ലഖാ  കകേഖാകളജനില്  മഹഖാത്മഖാഗഖാനനി
സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയലടെ  കേറീഴെനില്  നനിയമ  ഗകവഷണശഖാല  പവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.
Centre for Criminal Law, Centre for Law Governance and Policy,  Centre
for  Medical  Law  എന്നനിങ്ങലന  ഉന്നത  നനിയമ  വനിദദ്യഖാപേറീഠങ്ങളുന  പവര്ത്തനിച്ചു
വരുനണയ്.  കേഖാലനിക്കേറയ്  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില് അധദ്യഖാപേകേരുലടെ വനിവനിധകശഷനികേളുന
സനപുണദ്യവന  വളര്ത്തുന്നതനിനഖായനി  വനിവനിധങ്ങളഖായ  കകേഖാഴ്സുകേളുന  പേരനിപേഖാടെനികേളുന  നടെത്തുകേ,
സലബറനിയന  മറ്റുന  സഖാപേനിച്ചയ്  അറനിവനിലന  കേലവറയഖാക്കുകേ,  ഇ-മഖാധദ്യമത്തനിലൂലടെയള്ള
പേഠനത്തനിനഖാവശദ്യമഖായ  ഇ-കേണനയ്  വനികേസനിപനിലച്ചടുക്കുകേ  എന്നനിവ  വഴെനി  ഉന്നത
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വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ രനഗത്തയ് മനികേവയ് വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയന അധദ്യഖാപേന-ഗകവഷണ നനിലവഖാരന
ഉയര്ത്തുകേയന  ലക്ഷദ്യമനിട്ടുള്ള  പേദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  2012  മുതല്  തനിരുവനന്തെപുരന
കകേഖാകളജയ്  ഓഫയ്  എഞനിനറീയറനിനഗനില്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  ടഖാന്കസ്പെഖാര്കട്ടഷന്
എഞനിനറീയറനിനഗയ് റനിസര്ച്ചയ് ലസനര് സനസഖാനത്തയ് മനികേച്ച ഗതഖാഗത സനവനിധഖാനന
നനിലവനില് വരുത്തുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ ഗകവഷണ പവര്ത്തനങ്ങളഖാണയ് നടെത്തുന്നതയ്.
വനിഭവകശഷനിയലടെ  ഫലപദമഖായ  ഉപേകയഖാഗന,  സഖാമ്പത്തനികേമഖായ  പഖാകയഖാഗനികേത
ഇവയയ്  പഖാധഖാനദ്യന  നല്കേനി  കറഖാഡയ്  നനിര്മ്മഖാണ  വസ്തുക്കേളുലടെയന  സഖാകങതനികേ
വനിദദ്യയലടെയന  നവറീകേരണത്തനിനയ്  പേരനിശറീലന-ഗകവഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളുമഖാണയ്
ടഖാന്കസ്പെഖാര്കട്ടഷന്  എഞനിനറീയറനിനഗയ്  റനിസര്ച്ചയ്  ലസനറനിലന  ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള.
ബഖാര്ട്ടണ്ഹനില് സര്ക്കേഖാര് എഞനിനറീയറനിനഗയ് കകേഖാകളജനില് ലസനര് കഫഖാര് ബഖാനബ
ലടെകകഖാളജനി  സഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.  മുളലയ  ഒരു  നനിര്മ്മഖാണ  വസ്തുവഖാക്കുകേ,  വഖാണനിജദ്യ
ഉത്പേന്നമഖാക്കേഖാവന്ന  രറീതനിയനില് മൂലദ്യവര്ദ്ധനവയ്  നടെത്തുകേ,  സജവ  ഇനനമഖായനി
മുളലയ  ഉപേകയഖാഗനിക്കുകേ,  മുളയലടെ  സഖാകങതനികേ  സഖാദ്ധദ്യതകേലളപറനി  ഗകവഷണന
നടെത്തുകേ,  സമഖാന  സഖാപേനങ്ങളുലടെ  ശനഖല  രൂപേറീകേരനിക്കുകേ,  മുളയലടെ  നനിതഖാന്തെ
ഉപേകയഖാഗസഖാദ്ധദ്യത കബഖാധവദ്യഖാപേനന നടെത്തുകേ, പേരറീക്ഷണങ്ങള നടെത്തുകേ, ബഖാനബ
ലടെകകഖാളജനിയനില്  വഖാര്ഷനികേ  കകേഖാണ്ഫറന്സുകേള  സനഘടെനിപനിക്കുകേ  തുടെങ്ങനിയവയഖാണയ്
പേദ്ധതനിയലടെ ലക്ഷദ്യങ്ങള.

(സനി)  മഹഖാത്മഖാഗഖാനനി  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില്  യ.ജനി.സനി,  ഡനി.എസയ്.ടെനി.
(Department  of  Science  &Technology)  ഡനി.ബനി.ടെനി  (Department  of
Biotechnology),  വനി.എസയ്.എസയ്.സനി.,  ബനി.എ.ആര്.സനി,  ഐ.സനി.എസയ്.എസയ്.ആര്.
തുടെങ്ങനിയ  കകേന  ഏജന്സനി/സഖാപേനങ്ങളനില്  നനിനമുള്ള  ധനസഹഖായന  ലഭനിക്കുനണയ്.
കൂടെഖാലത സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയലടെ അടെനിസഖാന സക്കൗകേരദ്യ വനികേസനത്തനിനഖായനി  RUSA
പേദ്ധതനിയനില്  20 കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  കകേനസഹഖായന  ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കേഖാലനിക്കേറയ്
സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില്  കകേനസര്ക്കേഖാരനിലന  മഖാനവവനിഭവകശഷനി  വനികേസന  വകുപഖാണയ്
പേദ്ധതനികേളക്കേയ് സഹഖായന നല്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  ഗകവഷണ  സനബനനിയഖായ  വനിഷയങ്ങളുമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  കകേന,
സനസഖാന  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലകേള,  വനികദശ  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലകേള/ഇന്സനിറഡ്യൂട്ടുകേള
തുടെങ്ങനിയവ അന്തെര്സര്വ്വേകേലഖാശഖാല/സ്കൂള കകേനങ്ങളുമഖായനി പേഠനപവര്ത്തനങ്ങളനില്
പേങ്കുകചരുനണയ്. വനികദശസര്വകേലഖാശഖാലകേളഖായ ഫഖാന്സനിലല യൂണനികവഴനിറനി ഓഫയ്
സക്കൗത്തയ്  ബനിട്ടനനി,  ജര്മ്മനനിയനിലല  ഇന്സനിറഡ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്  കപേഖാളനിമര്  റനിസര്ച്ചയ്  ലഡ്രസ്ഡന്,
മകലഷദ്യയനിലല  മഖാരഖായനിലള്ള  യൂണനികവഴനിറനി  ഓഫയ്  ലടെകകഖാളജനി,  യ.എസയ്.എസയ്.എ.-യനിലല
ഡഡ്യൂക്കേയ്  യൂണനികവഴനിറനി,  പനിമത്തയ്  യൂണനികവഴനിറനി,  ദക്ഷനിണഖാഫനിക്കേയനിലല  വഖാളടെര്



542 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

സനിസനില  യണനികവഴനിറനി,  ജര്മ്മനനിയനിലല  മഖാകയ്  പഖാങയ്  ഇന്സനിറഡ്യൂട്ടയ്  എന്നനിവ
മഹഖാത്മഖാഗഖാനനി  സര്വകേലഖാശഖാലയലടെ  അന്തെര്  സര്വ്വേകേലഖാശഖാല  കകേനങ്ങളുമഖായനി
സഹകേരനിക്കുനണയ്.  ഇന്തെദ്യയനിലല  പധഖാന  ഗകവഷണ  സഖാപേനങ്ങളഖായ  ബനഗളുരൂവനിലല
രഖാമന് റനിസര്ച്ചയ് ഇന്സനിറഡ്യൂട്ടയ്,  ജവഹര്ലഖാല് ലനഹ്രു ലസനര് കഫഖാര് അഡകഖാന്സ്ഡയ്
സയനനിഫനികേയ് റനിസര്ച്ചയ്, വനിവനിധ ഐ.ഐ.ടെനി.-കേള, ലകേഖാല്ക്കേത്തയനിലല യ.ജനി.സനി-
ഡനി.എ.ഇ.  കേണ്കസഖാര്ഷദ്യന സയനനിഫനികേയ് റനിസര്ച്ചയ് ലസനര്,  ജവഹര്ലഖാല് ലനഹ്രു
സര്വ്വേകേലഖാശഖാല, ലകേഖാച്ചനി ശഖാസ സഖാകങതനികേ സര്വ്വേകേലഖാശഖാല, ലകേഖാല്ക്കേത്തയനിലല
ലസനര് കഫഖാര് സഡറീസയ് ഇന് കസഖാഷദ്യല് സയന്സയ് എന്നനിവയന മഹഖാത്മഖാഗഖാനനി
സര്വ്വേകേലഖാശഖാല കകേനങ്ങളുമഖായനി സഹകേരനിച്ചു പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ലകേഖാച്ചനി ശഖാസ
സഖാകങതനികേ സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില് സ്കൂള ഓഫയ്  ലറീഗല് സഡറീസുന,  എറണഖാകുളന
ഗവലണ്മെനയ്  ലഖാ  കകേഖാകളജനില്  യ.ജനി.സനി.-യന,  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലകേളുലടെ  പേദ്ധതനികേളുമഖായനി
സഹകേരനിക്കുന.  നഖാറയ്പേഖാകേയ്,  പേനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  തുടെങ്ങനിയ  സര്ക്കേഖാര്  വകുപ്പുകേള/
ഏജന്സനികേളുന  ടഖാന്കസ്പെഖാര്കട്ടഷന്  എഞനിനറീയറനിനഗയ്  റനിസര്ച്ചയ്  ലസനറനിനയ്  സഖാകങതനികേ
ഉപേകദശങ്ങളുന  മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന  നല്കുന.  കേഖാലനിക്കേറയ്  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില്
കകേനസര്ക്കേഖാരനിലന  മഖാനവവനിഭവകശഷനി  വനികേസന  വകുപഖാണയ്  പേദ്ധതനികേളക്കേയ്
സഹഖായന നല്കുന്നതയ്.

ഉന്നത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ രനഗലത്ത വഖാണനിജദ്യവല്ക്കേരണന

30(*120) ശറീ  .   ആര്  .   രഖാകജഷയ് :
ശറീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരറീനന് :
ശറീ  .   കജഖാര്ജയ് എന  .   കതഖാമസയ് :
ശറീ  .   എന  .   മുകകേഷയ് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സകഖാശയ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  എന്ന  കപേരനിലള്ള  ഉന്നത  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  രനഗലത്ത
വഖാണനിജദ്യവല്ക്കേരണന,  കേഴെനിഞ്ഞ  12  വര്ഷന  ലകേഖാണയ്  കകേരളത്തനിലല  ഉന്നത
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ രനഗത്തുണഖാക്കേനിയ ആഘഖാതന വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ഏതഖാനുന കമഖലകേളനിലല സവദഗ്ദ്ധദ്യവനികേസനന മഖാത്രന ലക്ഷദ്യമഖാക്കേനിയ
എഞനിനറീയറനിനഗയ് കകേഖാകളജുകേള ആ കമഖലകേളനില് സവദഗ് ദ്ധദ്യമുള്ളവലര ആവശദ്യത്തനിലധനികേന
സൃഷനിക്കുകേയന  കവതനമനിടെനിവനിനയ്  കേഖാരണമഖാകുകേയന  അകതഖാലടെഖാപന  ബക്കൗദ്ധനികേ
കശഷനിയള്ളവലര സവജ്ഞഖാനനികേ കമഖലയനില്നനിന്നയ് അകേറനി നനിര്ത്തുന്ന നനിലയനില്
ഉന്നത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ രനഗമഖാലകേ നനിലവഖാരത്തകേര്ച്ച കനരനിടുകേയന ലചയ്യുന്ന സനിതനി
പേരനികശഖാധനഖാ വനികധയമഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;
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(സനി)  നനിലവനില്  60376  എഞനിനറീയറനിനഗയ്  സറീറ്റുകേളനില്  അഞ്ചുശതമഖാനന  മഖാത്രകമ

സര്ക്കേഖാര്  കമഖലയനിലള്ളുലവന്നതയ്  കേണക്കേനിലലടുത്തയ്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  കൂടുതല്

സര്ക്കേഖാര് നനിയനനിത എഞനിനറീയറനിനഗയ്  കകേഖാകളജുകേള സഖാപേനിക്കേഖാനുന ഇതയ്  സനബനനിച്ചയ്

ഒരു  പേഠനന  നടെത്തനി  ആലകേ  സറീറ്റുകേള  ആവശദ്യഖാധനിഷനിതമഖായനി  നനിജലപടുത്തുന്നതനിനുന

നടെപേടെനിലയടുത്തയ് വഖാണനിജദ്യവല്ക്കേരണന നനിയനണ വനികധയമഖാക്കുകമഖാ?

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപഖാഫ  .   സനി  .   രവറീനനഖാഥയ്  ):

(എ&ബനി)  സനസഖാനലത്ത  സകഖാശയ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സഖാപേനങ്ങളുലടെ  പവര്ത്തനന

ബനലപട്ട  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലകേള  യ.ജനി.സനി.,  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.,  കേക്കൗണ്സനില്

ഓഫയ്  ആര്ക്കേനിലടെക്ച്ചര് എന്നനിവയലടെ  മഖാനദണമനുസരനിച്ചയ്  അവകലഖാകേനന ലചയ

വരുന.  കൂടെഖാലത  സകഖാശയ  കമഖലയനിലള്ള  പശ്നങ്ങള  സര്ക്കേഖാരനിലന  ശദ്ധയനില്ലപട്ട

സഖാഹചരദ്യത്തനില് ഈ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പശ്നങ്ങള സമഗമഖായനി പേഠനിച്ചയ്

റനികപഖാര്ട്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഖായനി  4-2-2017-ലല  സ.ഉ.(എനഎസയ്)  നമ്പര്  37/

2017/ഉ.വനി.വ.  ഉത്തരവയ് പകേഖാരന ജസനിസയ് ലകേ.ലകേ ദനികനശന് ലചയര്മഖാനുന കഡഖാ.

ലകേ.ലകേ.എന്. കുറുപയ്,  കഡഖാ. ആര്.വനി.ജനി. കമകനഖാന് എന്നനിവര് അനഗങ്ങളുമഖായനി ഒരു

കേമ്മറീ ഷന്  രൂപേറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മറീഷന്  4 മഖാസത്തനിനുള്ളനില്  സര്ക്കേഖാരനില്  റനികപഖാര്ട്ടയ്

സമര്പനിക്കേണലമന്നയ് വദ്യവസ ലചയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  2016-17  അദ്ധദ്യയന വര്ഷത്തനില്  55,604  അനഗറീകൃത സറീറ്റുകേളഖാണയ്

എഞനിനറീയറനിനഗയ് കകേഖാഴനിനുണഖായനിരുന്നതയ്. ഇതനില് 35,580 സറീറ്റുകേളനിലഖാണയ് വനിദദ്യഖാര്തനികേള

പകവശനിച്ചതയ്.  സഹകേരണ കമഖലയനില് കകേഖാ-ഓപകറററീവയ് അക്കേഖാദമനി ഓഫയ് ലപഖാഫഷണല്

എഡഡ്യൂകക്കേഷനയ്  (CAPE)  കേറീഴെനില്  9  എഞനിനറീയറനിനഗയ്  കകേഖാകളജുകേളഖാണയ്  നനിലവനിലള്ളതയ്.

അവയനിലലലഖാന  കൂടെനി  3040  ബനി.ലടെകേയ്.  സറീറ്റുകേളുണയ്.  അതനില്  ഏകേകദശന  956

സറീറ്റുകേള  ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുകേയഖാണയ്.  നനിലവനില്  സഖാകങതനികേ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  കമഖലയനില്

വനിവനിധ എഞനിനറീയറനിനഗയ്  ബഖാഞ്ചുകേളക്കേയ് ആകേര്ഷണറീയത കുറഞവരനികേയഖാണയ്.

ഏറനിയന  കൂറഞമുള്ള  അളവനില്  സറീറ്റുകേള  വനിവനിധ  കകേഖാകളജുകേളനില്  ഒഴെനിഞ

കേനിടെക്കുനമുണയ്.  ഈ സഖാഹചരദ്യത്തനില് സഹകേരണ കമഖലയനില് ഇനനിയന കൂടുതല്

എഞനിനറീയറനിനഗയ് കകേഖാകളജുകേള ആരനഭനിക്കുന്നതയ് പഖാകയഖാഗനികേമഖായനി പകയഖാജനകേരമഖാലണന്നയ്

കേരുതുന്നനില.
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(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെഖാത്ത കചഖാദദ്യങ്ങളുലടെ ഉത്തരങ്ങള

അമരവനിള-ഒറകശഖരമനഗലന കറഖാ ഡയ്, കുമ്പനിച്ചല്ക്കേടെവയ്, കുടെനിവറീട്ടുക്കേടെവയ്
പേഖാലങ്ങള എന്നനിവയലടെ നനിലവനിലല സനിതനി

1  (825)  ശറീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരറീനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനിൽ  പഖദ്യഖാപേനിച്ച,
പേഖാറശ്ശേഖാല  മണലത്തനില്  ഉളലപട്ട  അമരവനിള-ഒറകശഖരമനഗലന  കറഖാഡയ്,  കുമ്പനിച്ചല്ക്കേടെവയ്,
കുടെനിവറീട്ടുക്കേടെവയ് പേഖാലങ്ങള തുടെങ്ങനിയ മരഖാമത്തയ് പവൃത്തനികേളുലടെ നനിലവനിലല സനിതനി
എന്തെഖാലണന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  പസസ്തുത പവൃത്തനികേളക്കേയ്  എത്ര രൂപേ വറീതമഖാണയ്  നനിര്മ്മഖാണലച്ചലവയ്
പതറീക്ഷനിക്കുന്നലതനന  ഈ  പവൃത്തനികേള  എന്നയ്  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
തുടെങ്ങനി എകപഖാള അവസഖാനനിപനിക്കേഖാനഖാകുലമനന തരനതനിരനിച്ചയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  1-11-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഖാധഖാ)  നമ്പര്  1502/2016/ലപേഖാ.മ.വ.  പകേഖാരന
അമരവനിള-ഒറകശഖരമനഗലന  കറഖാഡനിനയ്  15 കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനിയന,
31-10-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഖാധഖാ)  നമ്പര്  1496/2016/ലപേഖാ.മ.വ.  പകേഖാരന  കുമ്പനിച്ചല്ക്കേടെവയ്
പേഖാലത്തനിനയ്  15  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനിയന  കുടെനിവറീട്ടുക്കേടെവയ്  പേഖാലത്തനിനയ്
10  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനിയന  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള
KIIFB  മുകഖന ഫണയ് ലഭദ്യമഖാക്കേനി നടെപനിലഖാക്കേഖാനഖാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അമരവനിള-
ഒറകശഖരമനഗലന  കറഖാഡയ്  പവൃത്തനിയലടെ  പുനനഃനനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനിക്കേഖാവശദ്യമഖായ
ഡനി.പേനി.ആര്.,  ഇന്ലവസനികഗഷന്  എസനികമറനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി
വരുന.  കുമ്പനിച്ചല്ക്കേടെവയ്  പേഖാലത്തനിലന  ഡനിസസന്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന
ഡനിസസന് വനിഭഖാഗത്തനില് തയഖാറഖാക്കേനിവരുന. ഇതയ് തയഖാറഖാകുന്ന മുറയയ് എസനികമറയ്
തയഖാറഖാക്കേനിയഖാല് മഖാത്രകമ കേനിഫ്ബനിക്കേയ്  സമര്പനിക്കേഖാനഖാവകേയള.  കുടെനിവറീട്ടുക്കേടെവയ്
പേഖാലത്തനിലന  ഡനിസസനുന  എസനികമറ്റുന  കേനിഫ്ബനിക്കേയ്  സമര്പനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കുമ്പനിച്ചല്ക്കേടെവയ്
പേഖാലത്തനിനയ് രണ്ടു വര്ഷലത്ത നനിര്മ്മഖാണ കേഖാലഖാവധനിയന കുടെനിവറീട്ടുക്കേടെവയ് പേഖാലത്തനിനയ്
18 മഖാസലത്ത നനിര്മ്മഖാണ കേഖാലഖാവധനിയമഖാണയ് പതറീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

ഡനി.പേനി.ആര്. സമര്പനിക്കുന്നതനിലല വറീഴ്ച

2  (826) ശറീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഖാസയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

ആസനിവനികേസന ഫണനില്നനിനന എന.എൽ.എ.-മഖാര് നല്കുന്ന ലപഖാകപഖാസലകേളനില്
ഡനി.പേനി.ആര്.-  യഥഖാസമയന  സമര്പനിക്കുന്നതനില്  ഉകദദ്യഖാഗസര്  വറീഴ്ചവരുത്തുന്നതഖായനി
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;  ഉലണങനില് ആയതയ്  പേരനിഹരനിച്ചയ്  ഭരണഖാനുമതനി  കവഗത്തനില്
ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ ?
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ഉത്തരന

ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനില് ആസനി വനികേസന ഫണനില്നനിനന എന.എല്.എ.-

മഖാര്  നല്കുന്ന  ലപഖാകപഖാസലകേള  യഥഖാസമയന  അതഖാതയ്  ഡനിവനിഷനുകേളനികലയയ്

അറനിയനിക്കുകേയന അതഖാതയ് അഡനിനനികസ്ട്രേററീവയ് വകുപ്പുമഖായനി ബനലപട്ടയ് ആവശദ്യകേത

അനുസരനിച്ചുള്ള  വനിശദമഖായ  എസനികമറയ്  തയഖാറഖാക്കേനി  കേഖാലതഖാമസന  കൂടെഖാലതതലന്ന

ഭരണഖാനുമതനിയന നല്കുനണയ്. എന്നഖാല് സലലഭദ്യതയയ് കേഖാലതഖാമസന കനരനിടുന്നതു

ലകേഖാണ്ടുന  മറ്റുന  ഉണഖാകുന്ന  ചനില  സഖാകങതനികേ  കേഖാരണങ്ങളഖാല്  വനിശദമഖായ  എസനികമറ്റുകേള

തയഖാറഖാക്കേനി സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ് ചനില പവൃത്തനികേളനില് കേഖാലതഖാമസന കനരനിടുനണയ്.

പേരനികശഖാധനിച്ചയ് ഉചനിതമഖായ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

ലകേ.എസയ്.റനി.പേനി. മുകഖനയള്ള ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് പവൃത്തനികേള

3 (827) ശറീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ് കേബറീര് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.റനി.പേനി.  മുഖഖാന്തെരന  നടെപനിലഖാക്കുന്ന  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  പവൃത്തനികേള

മന്ദേഗതനിയനിലഖാലണന്ന  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;  ഉലണങനില്  പസ്തുത

വനിഷയന പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) കലഖാകേ ബഖാങയ് ലകേ. എസയ്.റനി.പേനി.-ക്കേയ് നല്കേനിയ വഖായ്പയനില് ഏലതങനിലന

തരത്തനിലള്ള ലവട്ടനിക്കുറവയ് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  എങനില്  പസ്തുത  സഖാഹചരദ്യന  ഉണഖായതനിലന  കേഖാരണന  വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

ഇതനിനു  കേഖാരണക്കേഖാരഖായ  ഉകദദ്യഖാഗസര്ലക്കേതനിലര  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ

എന്നറനിയനിക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ചനില  പവൃത്തനികേള  മന്ദേഗതനിയനിലഖാലണന്നയ്  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.  മുഖഖാന്തെരന  നടെപനിലഖാക്കുന്ന പവൃത്തനികേളുലടെ പുകരഖാഗമനത്തനിനുള്ള

തടെസങ്ങള  പേരനികശഖാധനിച്ചയ്  തറീര്പഖാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  കലഖാകേ

ബഖാങനിലന  നനിര്കദ്ദേശപകേഖാരമുള്ള  ചനില  ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ  പവര്ത്തനക്ഷമതയനിലഖായ്മയന

മലറഖാരു കേഖാരണമഖാണയ്.

(ബനി&സനി) ഉദനിക്കുന്നനില.

194/2020
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ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി. രണഖാന ഘട്ട കപഖാജക്ട യ്

4 (828) ശറീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഖാധഖാകൃഷ്ണന് :
ശറീ  .   അടൂര് പകേഖാശയ് :
ശറീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റഖാന :
ശറീ  .    എന  .    വനിന്ലസനയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.  രണഖാനഘട്ട  കപഖാജക്ടുകേളനിലല  നനിലവനിലള്ള  പവദ്യത്തനികേളുലടെ
ഇകപഖാഴെലത്ത അവസ വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേളുലടെ  ഗുണനനിലവഖാരന  സനബനനിച്ചയ്  ഉയര്ന
വന്നനിട്ടുളള  പേരഖാതനികേളുലടെ  അടെനിസഖാനത്തനില്  അവയയ്  പേരനിഹഖാരന  കേഖാണഖാന്  എലന്തെലഖാന
നടെപേടെനികേള ലലകേലക്കേഖാണനിട്ടുണയ്;

(സനി) പേദ്ധതനി പവര്ത്തനങ്ങള സമയബനനിതമഖായനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ഭരണതലത്തനില് എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള ലലകേലക്കേഖാണനിട്ടുണയ്; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.  രണഖാനഘട്ടത്തനില്  കറഖാഡയ്  പുനര്നനിര്മ്മഖാണ  വനിഭഖാഗത്തനില്
തഖാലഴെ വനിവരനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള ഉളലപടുന :

പേഖാകക്കേജയ്   I:

കേഖാസര്കഗഖാഡയ്-കേഖാഞ്ഞങ്ങഖാടെയ്  കറഖാഡയ്  (27.78 കേനി.മറീ.)-72%  നനിര്മ്മഖാണ
പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കേഖാഞ്ഞങ്ങഖാടെയ്  ടെക്കൗണനിലല  2  കേനി.മറീറര്
ഭഖാഗലത്ത ഇലകനിക്കേല് കകേബനിള മഖാറ്റുന്നതനിനുള്ള സഖാകങതനികേ തടെസന
കേഖാരണന,  പസസ്തുത  ഭഖാഗന  ഒഴെനിച്ചുള്ള  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഖായനി
കേഴെനിഞ.  അവകശഷനിക്കുന്ന കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ പവൃത്തനികേള ഉളലപലടെയള്ള
പേണനികേള  പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.  ഈ  പവൃത്തനിയലടെ  അടെങല്  തുകേ
133.65 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്   II:

പേനിലഖാത്തറ-പേഖാപനിനനികശ്ശേരനി കറഖാഡയ്  (20.9 കേനി.മറീ.) - 70% നനിര്മ്മഖാണ
പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  തഖാവന ലറയനില്കവ കമല്പഖാലവന,
രഖാമപുരന  പേഖാലത്തനിലന  അകപഖാച്ചയ്,  പേഖാപനിനനികശ്ശേരനി  ലറയനില്കവ
കമല്പഖാലത്തനിലന ടെഖാറനിനഗയ് ഉളലപലടെ 5 കേനി. മറീറര് ടെഖാറനിനഗയ് ഒഴെനിച്ചുള്ള
കറഖാ ഡയ്  പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അവകശഷനിക്കുന്ന കറഖാഡയ്
സുരക്ഷഖാ  പവൃത്തനികേള  ഉളലപലടെയള്ള  പേണനികേള  പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരുന. പവൃത്തനിയലടെ അടെങല് തുകേ 118.20 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.
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പേഖാകക്കേജയ്   III A:

തലകശ്ശേരനി-കേളകറഖാഡയ്  കറഖാഡയ്  (28.8  കേനി.മറീ.)-ഈ  പവൃത്തനി  31-5-2016-നയ്
ആരനഭനിച്ചു.  6%  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
30-5-2018 വലര നനിര്മ്മഖാണ കേഖാലഖാവധനിയണയ്.  പവൃത്തനിയലടെ അടെങല് തുകേ
154.59 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്   III B:

കേളകറഖാഡയ്-വളവപേഖാറ കറഖാഡയ് (25.2 കേനി.മറീ.) - ഈ പവൃത്തനി   10-6-2016-നയ്
ആരനഭനിച്ചു.  11%  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
25-9-2018 വലര നനിര്മ്മഖാണ കേഖാലഖാവധനിയണയ്.  പവൃത്തനിയലടെ അടെങല് തുകേ
209.58 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്   IV:

ലചങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഖാനൂര്  കറഖാഡയ്  (45.8  കേനി.മറീ.)  -  68%  നനിര്മ്മഖാണ
പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഈ  പവൃത്തനിയലടെ  കേഖാലഖാവധനിയഖായ
24-11-2017-നുള്ളനില്  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാനഖാകുലമന്നയ്  പതറീക്ഷനിക്കുന.
അടെങല് തുകേ 293.58 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്   IVA:

തനിരുവല സബപഖാസയ്  (2.3  കേനി.മറീ.) - 61% നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഡനിസസനനില്  മഖാറന  കവണനിവന്നതനിനഖാലന
സലലമടുപയ് സനബനനിച്ചുള്ള നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തനിയഖാകേഖാത്തതനിനഖാലന
പവൃത്തനിയലടെ  ഉകദ്ദേശനിച്ച  പുകരഖാഗതനി  സകേവരനിക്കേഖാനഖായനിട്ടനില.  പവൃത്തനിയലടെ
അടെങല് തുകേ 31.80 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്   V:

ഏറ്റുമഖാനൂര്-മൂവഖാറ്റുപുഴെ  കറഖാഡയ്  (40.96  കേനി.മറീ.)  -  64%  നനിര്മ്മഖാണ
പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേള  പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരുന.  പൂര്ത്തറീകേരണ  കേഖാലഖാവധനി  27-10-2017  ആണയ്.  പവൃത്തനി
സമയബനനിതമഖായനി  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന. പവൃത്തനിയലടെ അടെങല് തുകേ 171.49 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ്.

പേഖാകക്കേജയ്   VI:

ലപേഖാന്കുന്നന-ലതഖാടുപുഴെ  (50  കേനി.മറീ.)-99%  നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  പവൃത്തനിയലടെ  അടെങല്  തുകേ  227.13  കകേഖാടെനി
രൂപേയഖാണയ്.
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പേഖാകക്കേജയ്   VII:

ലപേരനിമ്പനിലഖാവയ് - ലപേരനിന്തെല്മണ (41 കേനി.മറീ.) - ഉപേരനിതലന പുതുക്കേല്
2017 മഖാര്ച്ചനില് പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു.

ലപേഖാതുസകകേഖാരദ്യ പേങഖാളനിത്ത പേദ്ധതനി  :

പുനലൂര്-ലപേഖാന്കുന്നന കറഖാഡയ്-പേദ്ധതനിയലടെ ലടെണര് നടെപേടെനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരുന.  പറീ  കേകഖാളനിഫനികക്കേഷന്  ലടെണറനിനയ്  കലഖാകേബഖാങനിലന
അനഗറീകേഖാരന കേനിട്ടനിയതനിനു കശഷന ആനകനിറനി ക്ഷണനിക്കുന്നതഖാണയ്.

കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ  നടെത്തനിപനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  കേഴെക്കൂട്ടന-അടൂര്  (80 കേനി.മറീ.)
കമഖാഡല്  സുരക്ഷഖാ  കറഖാഡയ്  പേദ്ധതനി  28-12-2016-ല്  ആരനഭനിച്ചു.
പൂര്ത്തറീകേരണ  കേഖാലഖാവധനി  27-4-2018  ആണയ്.  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേള
പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.  പവൃത്തനിയലടെ  അടെങല്  തുകേ  148.22  കകേഖാടെനി
രൂപേയഖാണയ്.  ഈ  പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി  തകേരഖാറനിലഖായ  ഏനഖാത്തയ്
പേഖാലത്തനിലന  ഭഖാഗറീകേ  പുനര്നനിര്മ്മഖാണന  പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.  കേരകസന
ലബയയ് ലനി പേഖാലന നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ് കവണ്ടുന്ന പേണനികേളുന പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു.

(ബനി)  കലഖാകേബഖാങനിലന  സഖാമ്പത്തനികേ  സഹഖായകത്തഖാലടെ  ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.
പേദ്ധതനിയനില് ഏലറടുത്തയ് നടെത്തുന്ന കറഖാഡയ് വനികേസന പേദ്ധതനികേള  ഇന്തെദ്യന് കറഖാഡയ്
കകേഖാണ്ഗസയ് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന മഖാനദണ പകേഖാരവന  MORTH ലസ്പെസനിഫനികക്കേഷന്
അനുസരനിച്ചുമഖാണയ്  ഡനിസസന്  ലചയയ്  നടെപനിലഖാക്കുന്നതയ്.  കലഖാകേബഖാങനിലന  നനിബനന
പകേഖാരന  ഈ പേദ്ധതനികേളക്കേയ്  കമല്കനഖാട്ടന  വഹനിക്കുന്നതയ്  അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര  തലത്തനില്
ലടെണര് ക്ഷണനിച്ചയ്  ലതലരലഞ്ഞടുത്ത കേണ്സളട്ടനനിലന ഉപേകയഖാഗനിച്ചഖാണയ്.  കറഖാഡയ്
നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന  പധഖാന  നനിര്മ്മഖാണ  സഖാമഗനികേളുലടെ  ഗുണനനിലവഖാരന
ലഖാബുകേളനില് ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനു കശഷമഖാണയ് പവൃത്തനികേളനില് ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതയ്.
നനിര്മ്മഖാണ  സഖാമഗനികേള  ഖനനന  ലചയ്ലതടുക്കുന്ന  സലത്തുന  പേണനിയനില്
ഉപേകയഖാഗനിക്കുകമ്പഖാഴന  അതനിനു  കശഷവന  ഗുണനനിലവഖാരന  പേരനികശഖാധനിക്കുനണയ്.
ഇതനിനഖായനി പകതദ്യകേ ലകബഖാറട്ടറനികേള എലഖാ പവൃത്തനികേളനിലന കേരഖാറുകേഖാരന് തലന്ന
സഖാപേനിച്ചയ് ആവശദ്യമഖായ എലഖാ ഗുണനനിലവഖാര പേരനികശഖാധനയന നടെത്തഖാറുണയ്.  ഈ
പേരനികശഖാധനയയ്  കേണ്സളട്ടനയ്  എഞനിനറീയര്  കമല്കനഖാട്ടന  വഹനിക്കുനണയ്.  ഗുണനനിലവഖാരന
ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനുന പൂര്ത്തനിയഖായ പവൃത്തനികേളുലടെ ഗുണനനിലവഖാരന പേരനികശഖാധനിച്ചയ്
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുന  പഖാഗതദ്യന  കനടെനിയ  സകതന  ഏജന്സനിലയലക്കേഖാണയ്  ലടെകനിക്കേല്
ഓഡനിറയ് നടെത്തുന്നതനിനുമുള്ള ദര്ഘഖാസയ് നടെപേടെനികേളുന പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  യഥഖാസമയന  അവകലഖാകേന കയഖാഗന  കൂടെനി  പവൃത്തനികേളുലടെ  പുകരഖാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുന,  സമയബനനിതമഖായനി  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനുന,  കകേഖാണ്ടഖാക്ടര്ക്കുന
കേണ്സളട്ടനയ്  എഞനിനറീയര്ക്കുന,  ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.  എഞനിനറീയര്ക്കുന  നനിര്കദ്ദേശന
നല്കുനണയ്.  പവൃത്തനികേളുലടെ  പുകരഖാഗമനത്തനിനുള്ള  തടെസങ്ങള  പേരനികശഖാധനിച്ചയ്
തറീര്പഖാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
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പേനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി. നനിരത്തുകേളനിലല വഴെനി വനിളക്കുകേള

5  (829)  ശറീ  .    പേനി  .    സനി  .    കജഖാര്ജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  പധഖാന  പേനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  നനിരത്തുകേളനിലലയന
ജനഗ്ഷനുകേളനിലലയന  വഴെനിവനിളക്കുകേള  കേത്തഖാത്തതനിനഖാൽ  വഴെനിയഖാത്രക്കേഖാര്ക്കേയ്
ഉണഖാകുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള പേരനിഹരനിക്കേഖാന് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യമഖായനി കചര്ന്നയ് പേനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.
നനിരത്തുകേളനിലല  വഴെനി  വനിളക്കുകേള  നനികതദ്യന  പകേഖാശനിപനിക്കുവഖാന്  ആവശദ്യമഖായ
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി)  വഴെനിവനിളക്കുകേള  രഖാത്രനികേഖാലങ്ങളനില്  കമല്പറഞ്ഞ  കറഖാ ഡകേളനിലന
ജനഗ്ഷനുകേളനിലന ലവളനിച്ചന പേകേര്ന്നഖാല് ഒരു പേരനിധനി വലര കറഖാഡയ് അപേകേടെങ്ങളുന,
പേനിടെനിച്ചുപേറനിയന കമഖാഷണങ്ങളുന മറ്റുന തടെയവഖാന് കേഴെനിയലമന്നതനിനഖാല് ഈ സനയക
സനരനഭന നടെപഖാക്കേഖാന് പേദ്ധതനി തയഖാറഖാക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) സവദഡ്യുതനി വകുപ്പുമഖായനി കചര്ന്നയ് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

എരുവ-ഏവൂര് മുട്ടന കറഖാഡയ്

6  (830)  ശറീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

കേഖായനകുളന  മണലത്തനില് ലസന്ടല്  കറഖാഡയ്  ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി പുനരുദ്ധരനിച്ച
എരുവ-ഏവൂര് മുട്ടന കറഖാഡനിലന വശങ്ങളനിലലടെ കകേരള ഇലകനിസനിറനി കബഖാര്ഡയ് ഭൂഗര്ഭ
കകേബനിളുകേള  വലനിച്ചകപഖാള  കറഖാഡനിനു  ഉണഖായനിട്ടുള്ള  തകേരഖാറുകേള  പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  കകേരള  ഇലകനിസനിറനി  കബഖാര്ഡയ്  എത്ര  രൂപേ  പേനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.-യനില്  ഡനികപഖാസനിറയ്
ലചയനിട്ടുണയ് എനന ടെനി കറഖാഡയ് പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനയ് പേനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  ഇതനിന്കമല്
എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള സകനികേരനിച്ചനിട്ടുണയ് എനന വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

കേഖായനകുളന - തനിരുവല കറഖാഡയ്, കേഖാരനിയത്തയ് പേഖാലത്തനിലന അകപഖാച്ചയ് കറഖാഡയ്,
കേഖായനകുളന-മുട്ടന  എന്നറീ  കറഖാഡകേളുലടെ  വശങ്ങളനിലൂലടെ  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള  ഇടുന്നതനിനു
കവണനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. 10 ലക്ഷന രൂപേ ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനില് ലഡകപഖാസനിറയ്
ലചയനിട്ടുണയ്.  ടെനി  കറഖാഡകേളുലടെ  തകേരഖാറുകേള  പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഖായനി  10 ലക്ഷന
രൂപേയലടെ എസനികമറയ് നല്കേനി ലടെണര് ലചയ്ലത ങനിലന, ആദദ്യലത്ത ലടെണര് പവൃത്തനി
ആരുന ഏലറടുത്തനില.  തുടെര്നള്ള ററീ ലടെണറനില് ഭരണനിക്കേഖാവയ്  കലബര് സര്വ്വേറീസയ്
ലസഖാസസറനി  കേരഖാര് ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  ടെനി  പവൃത്തനി നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനഖായനി
24-3-2017-ല് സസറയ് ഹഖാനയ്ഓവര് ലചയനിട്ടുണയ്.
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കകേരള സഹകവ ലപഖാട്ടക്ഷന് ആക്ട യ്

7  (831)  ശറീ  .    എന്  .    ഷനസുദ്ദേറീന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  പേനി.ഡബ്ളഡ്യു.ഡനി.  കറഖാഡ സ്തുകേള  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന
കേഖാല്നടെയഖാത്രക്കേഖാര്ക്കുന വഖാഹനങ്ങളക്കുന സുരക്ഷനിത യഖാത്ര സഖാധദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുന
കവണനി  കകേരള  സഹകവ  ലപഖാട്ടക്ഷന്  ആക്ടയ്  പകേഖാരന  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;
എങനില് പസ്തുത ഉത്തരവനിലന ഉള്ളടെക്കേന വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത ഉത്തരവനുസരനിച്ചുള്ള പേരനികശഖാധനകേള ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ്
എഞനിനറീയര്മഖാര്  കേഖാലഖാകേഖാലങ്ങളനില്  നടെത്തുന്നനില  എന്ന  കേഖാരദ്യന  ശദ്ധയനില്
ലപേട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(സനി) എങനില് കേര്ശന നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനലത്ത  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപയ്  കറഖാഡകേള  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന
കേഖാല്നടെയഖാത്രക്കേഖാര്ക്കുന വഖാഹനങ്ങളക്കുന സുരക്ഷനിത യഖാത്ര സഖാധദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുന
കവണനി  സര്ക്കേഖാര്  ഉത്തരവയ്  (സകേ)  നമ്പര്  63/16/ലപേഖാ.മ.വ  തറീയതനി  3-9-2016
പകേഖാരന  കകേരള  സഹകവ  ലപഖാട്ടക്ഷന്  ആക്ടയ്  ബഖാധകേമഖാക്കേനി  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്. ടെനി ഉത്തരവനിലന പേകേര്പയ് ഉള്ളടെക്കേന ലചയ്യുന.* പസ്തുത ഉത്തരവയ്
പകേഖാരന  സനസഖാനലത്ത  നഖാഷണല്  ലലഹകവയന,  കസറയ്  ലലഹകവയന  പധഖാന
ജനിലഖാ  കറഖാഡകേളുന  1999-ലല  കസറയ്  ലലഹകവ ലപഖാട്ടക്ഷന്  ആക്ടയ്  (ലസക്ഷന്  3)
പകേഖാരമുള്ള ലലഹകവ  ആയനി  പഖദ്യഖാപേനിച്ചു  സനരക്ഷനിച്ചുലകേഖാണ്ടുന,  ടെനി  കേഖാരദ്യങ്ങളുലടെ
നനിരറീക്ഷണത്തനിനഖായനി എന്.എച്ചയ്.-ലന പേരനിധനിയനില് വരുന്ന കറഖാഡകേളുലടെ ലലഹകവ
അകതഖാറനിറനിയഖായനി എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ് എഞനിനറീയര് (NH)കനയന കസറയ് ലലഹകവയലടെയന
പധഖാനലപട്ട ജനിലഖാ കറഖാഡകേളുലടെയന അകതഖാറനിറനിയഖായനി എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ് എഞനിനറീയര്
(R&B)കയയന 1999-ലല കസറയ് ലലഹകവ ലപഖാട്ടക്ഷന് ആക്ടയ് (ലസക്ഷന് 4) പകേഖാരന
നനിയമനിച്ചുന ഉത്തരവഖായനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ഇല.  ഉത്തരവനുസരനിച്ചുള്ള  പേരനികശഖാധന  സനബനനിച്ച  അവകലഖാകേന
നടെപേടെനികേള സര്ക്കേഖാര് തലത്തനില് സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതു സനബനനിച്ച വറീഴ്ചകയഖാ
അപേഖാകേതകയഖാ ശദ്ധയനില്ലപട്ടഖാല് കേര്ശന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

* ലലലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്. 
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കപേഖാട്ട-മൂന പേറീടെനികേ ഭഖാഗത്തയ് ഫുട്പേഖാത്തുന ലഡ്രയനികനജയ് സക്കൗകേരദ്യവന
ഏര്ലപടുത്തഖാന് നടെപേടെനി

8  (832)  ശറീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ഇരനിങ്ങഖാലക്കുടെ പേനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി. കറഖാഡ്സയ് ലസക്ഷലന കേറീഴെനിലള്ള കപേഖാട്ട -
മൂന പേറീടെനികേ കറഖാഡനിലന ആദദ്യ കേനികലഖാമറീറര് ഭഖാഗത്തയ് ഫുട്പേഖാത്തുന,  ലഡ്രയനികനജയ്
സക്കൗകേരദ്യവന  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനഖായനി  സമര്പനിച്ചനിട്ടുള്ള  അകപേക്ഷയനില്  നടെപേടെനി
സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത പവൃത്തനിക്കേയ്  അനുമതനി  നല്കുവഖാൻ  അടെനിയന്തെര നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനിയമഖായനി ബനലപട്ട എസനികമറയ് തയഖാറഖാക്കേനിയനിരുലന്നങനിലന
2016-17-ലല  കനഖാണ്  പഖാന്  ശറീര്ഷകേത്തനില്  ആവശദ്യമഖായ  തുകേ  ലഭദ്യമലഖാതനി
രുന്നതനിനഖാല് നടെപയ്  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഉളലപടുത്തുവഖാനഖായനി,  പുതുക്കേനിയ
നനിരക്കേനില് എസനികമറയ് തയഖാറഖാക്കേഖാന് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

മലകയഖാര സഹകവ നനിര്മ്മഖാണന

9 (833) ശറീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശറീ  .   എസയ്  .   രഖാകജനന് :
ശറീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഖാസയ് :
ശറീ  .    കേഖാരഖാട്ടയ്  റസഖാഖയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ഈ സര്ക്കേഖാര് അധനികേഖാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷന നടെത്തനിയ മലകയഖാര
സഹകവ നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനിയലടെ വനിശദഖാനശങ്ങള ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) മലകയഖാര സഹകവ യഖാഥഖാര്തദ്യമഖാക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനില് എലന്തെങനിലന
തടെസങ്ങള അവകശഷനിക്കുനകണഖാ; ഉലണങനില് എന്തെഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  സഹകവയലടെ  നനിര്ദ്ദേനിഷ  അസലന്ലമനനില്  വനകമഖലകയഖാ,  പേരനിസനിതനി
ദുര്ബല പകദശകമഖാ ഉളലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;  എങനില് നനിര്ദ്ദേനിഷ അസലന്ലമനനില് മഖാറന
വരുത്തഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;

(ഡനി)  മലകയഖാര  സഹകവ  സമയബനനിതമഖായനി  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശദ്യമഖായ അടെനിയന്തെര നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  കകേരളത്തനിലല  മലകയഖാര  സഹകവ  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി  NATPAC
മുകഖന പേഠനന നടെത്തുകേയന,  ഇതനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് G.O.(Ms)44/09/PWD
തറീയതനി  6-7-2009  പകേഖാരന  1195  കേനി.മറീ.  സദര്ഘദ്യമുള്ള  NATPAC  നനിര്കദ്ദേശനിച്ച
അസലന്ലമനനിനയ്  അനഗറീകേഖാരന  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  തുടെര്ന്നയ്  ഈ  സര്ക്കേഖാര്
അധനികേഖാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷന  23-11-2016-ല്  കൂടെനിയ  കയഖാഗതറീരുമഖാനമനുസരനിച്ചയ്
മലകയഖാര  സഹകവ  സനബനനിച്ചയ്  നഖാറയ്പേഖാകേയ്  ഉകദദ്യഖാഗസരുമഖായനി  സനയക  പേരനികശഖാധന
നടെത്തനി പഖാകയഖാഗനികേമഖായനി ഏലറടുക്കേഖാവന്ന ഭഖാഗങ്ങള ഘട്ടനഘട്ടമഖായനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശന  നല്കുകേയണഖായനി.  ഇതനുസരനിച്ചയ്  മലകയഖാര  സഹകവ  സനബനനിച്ചയ്
നഖാറയ്പേഖാകേയ്  ഉകദദ്യഖാഗസരുമഖായനി  സനയക  പേരനികശഖാധന  നടെത്തുകേയന,  ഈ
പേരനികശഖാധനയലടെ  അടെനിസഖാനത്തനില് ഘട്ടന  ഘട്ടമഖായനി  ഏലറടുത്തയ്  ലചയ്യുവഖാനുള്ള
ഭഖാഗങ്ങലള സനബനനിച്ചയ് നഖാറയ്പേഖാകേയ് റനികപഖാര്ട്ടയ് സമര്പനിക്കുകേയണഖായനി. ഇതനുസരനിച്ചയ് ഒന്നഖാന
ഘട്ടത്തനില്  121.90 കേനി.മറീ.  കറഖാഡന  രണഖാന  ഘട്ടത്തനില്  287.69  കേനി.മറീ.  കറഖാഡന
മൂന്നഖാന ഘട്ടത്തനില് 368.61 കേനി.മറീ. കറഖാഡന വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പേദ്ധതനിയഖാണയ്
വനിഭഖാവന ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതു കൂടെഖാലത നനിലവനിലള്ള കറഖാഡകേളനില്  213.04  കേനി.മറീ.
ഭഖാഗന  ഓവര്കല ലചയ്യുന്നതനിനുന വനിഭഖാവന ലചയനിട്ടുണയ്.  ഈ റനികപഖാര്ട്ടയ്  സര്ക്കേഖാര്
പേരനികശഖാധനിച്ചുവരുന.  മലകയഖാര  സഹകവ  അസലന്ലമനനില്  വരുന്ന  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിലല  ലചറുപുഴെ  മുതല്  വള്ളനികത്തഖാടുവലരയള്ള  59.415  കേനി.മറീ.  ഭഖാഗത്തനിനയ്
237.20  കകേഖാടെനി  രൂപേയയ്  ഭരണഖാനുമതനിയന,  205.00 കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ
സഖാകങതനികേഖാനുമതനിയന  നല്കേനി  ലടെണര്  നടെപേടെനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ്  നനിര്മ്മഖാണ
പവൃത്തനികേള നല രറീതനിയനില് പുകരഖാഗമനിച്ചുവരനികേയഖാണയ്.  കേഖാസര്കഗഖാഡയ് ജനിലയനില്
നന്ദേഖാരപടെവയ് മുതല് ലചറുപുഴെ വലരയള്ള 33 കേനി.മറീ. ഭഖാഗന സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവയ് നമ്പര്
109/2017/ലപേഖാ.മ.വ. തറീയതനി 25-1-2017 പകേഖാരന ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഖാണയ്. ഈ
പവൃത്തനിക്കേയ് സഖാകങതനികേഖാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  23-11-2016-ല് കചര്ന്ന കയഖാഗത്തനില് മലകയഖാരസഹകവയഖായനി
12  മറീറര് വറീതനിയനില് സററയ്  ഓഫയ് കവയന, 7  മറീറര് വറീതനിയനില് കേദ്യഖാകരജയ്  കവയന
ഉറപഖാക്കേനി നനിര്മ്മഖാണ പവര്ത്തനങ്ങള നടെത്തണലമന്നയ് തറീരുമഖാനനിക്കുകേയണഖായനി.
എന്നഖാല് മലകയഖാര സഹകവയലടെ  അസലന്ലമനനില്ലപട്ട പേല ഭഖാഗങ്ങളുന കുറഞ്ഞ
വറീതനിയള്ളതഖാണയ്.  ഇത്തരന ഭഖാഗങ്ങളനില് ജനപതനിനനിധനികേള,  തകദ്ദേശ സകയനഭരണ
വകുപയ് ഉകദദ്യഖാഗസര്, NATPAC അധനികൃതര് എന്നനിവകരഖാലടെഖാപന കചര്ന്നയ് സനയക
പേരനികശഖാധന നടെത്തനി ഫറീ സറണറഖായനി ലഭനിക്കേഖാവന്ന ഭഖാഗങ്ങള ലതരലഞ്ഞടുത്തയ് മലകയഖാര
സഹകവ  പഖാകയഖാഗനികേമഖായനി  നനിര്മ്മനിക്കേഖാവന്ന  മുന്ഗണനഖാ  കമത്തനില്  റനികപഖാര്ട്ടയ്
നല്കുന്നതനിനയ്  തറീരുമഖാനനിക്കുകേയണഖായനി.  ഇതനുസരനിച്ചയ്  സനയക  പേരനികശഖാധനയലടെ
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അടെനിസഖാനത്തനില്  തയഖാറഖാക്കേനിയ  മുന്ഗണനഖാ  പേട്ടനികേ  സര്ക്കേഖാര്  പേരനികശഖാധനിച്ചു
വരുന.  വയനഖാടെയ്-കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് ജനിലകേളനില്ലപട്ട കുങനിച്ചനിറ-പേഖാലവഖായയ്  (6 കേനി.മറീ.),
വയനഖാടെയ്-മലപ്പുറന ജനിലകേളനില് കൂടെനി കേടെനകപേഖാകുന്ന അരുണഖാനപുഴെ -  തമ്പുരഖാട്ടനിക്കേലയ് ല
(8  കേനി.മറീ.)  എന്നറീ ഭഖാഗങ്ങള വനപകദശങ്ങളനില് കൂടെനി കേടെനലചല്ലുന്ന കറഖാഡകേളഖാണയ്.  ഈ
പകദശങ്ങളനില്  മലകയഖാര  സഹകവയഖായനി  നനിര്ദനിഷ  വറീതനിയനില്  നനിര്മ്മഖാണ
പവര്ത്തനന  നടെത്തുന്നതനിനഖായനി  വനന  വകുപനിലന  അനുമതനി  ലഭനികക്കേണതുണയ്.
കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനില്  മലകയഖാര  സഹകവയഖായനി  NATPAC  തയഖാറഖാക്കേനിയനിരുന്നതുന
സര്ക്കേഖാര് അനഗറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതുമഖായ അസലന്ലമനനില് ചനില ഭഖാഗങ്ങള യഥഖാര്ത
മലകയഖാര  പകദശത്തുകൂടെനി  കേടെനലചല്ലുന്നവയല  എന്ന  അപേഖാകേത  പേരനിഹരനിച്ചയ്  മലകയഖാര
ജനങ്ങളക്കേയ്  കൂടുതല്  ഉപേകേഖാരപദമഖായ  അസലന്ലമനയ്  കമറീകേരനിക്കേണലമന്നയ്
ജനപതനിനനിധനികേള  ആവശദ്യലപട്ടതനുസരനിച്ചയ്  സനയക  പേരനികശഖാധന  നടെത്തനി
സമര്പനിച്ച  പുതുക്കേനിയ  അസലന്ലമനയ്  ഉളലപടുന്ന  റനികപഖാര്ട്ടയ്  സര്ക്കേഖാര്  പേരനികശഖാധനിച്ചു
വരുന.

(ഡനി)  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  കേനിഫ്ബനി  ഫണയ്  ലഭദ്യമഖാക്കേനി  പവൃത്തനി
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

പുതനിയ കദശറീയ പേഖാതകേളക്കേയ് അനഗറീകേഖാരന

10 (834) ശറീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരറീനഖാഥന് :
ശറീ  .   കറഖാജനി എന  .   കജഖാണ് :
ശറീ  .   ഷഖാഫനി പേറമ്പനില് :
ശറീ  .    ലകേ  .    മുരളറീധരന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനത്തയ് പുതനിയ കദശറീയ പേഖാതകേളക്കേയ് അനഗറീകേഖാരന ലഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; 

(ബനി) അനഗറീകേഖാരന ലഭനിച്ച കദശറീയ പേഖാതകേള ഏലതലഖാമഖാലണന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഇതുസനബനനിച്ച  കപഖാജക്ടയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;  വനിശദഖാനശന
നൽകുകമഖാ ;

(ഡനി)  പുതനിയ  കദശറീയ  പേഖാതകേള  യഖാഥഖാര്തദ്യമഖാക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന
നടെപേടെനികേള സനസഖാനന ലലകേലക്കേഖാകള്ളണതുലണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനലത്ത  485  കേനി.  മറീറര്  സദര്ഘദ്യന  വരുന്ന  12 കറഖാഡകേള
കദശറീയപേഖാതയഖാക്കുന്നതനിനയ് കകേന സര്ക്കേഖാര് തതകത്തനില് അനഗറീകേഖാരന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) തതകത്തനില് അനഗറീകേഖാരന ലഭനിച്ച പുതനിയ കദശറീയപേഖാതകേളുലടെ കപേരുകേള
ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

1 New NH from Alappuzha (NH 47) Changanassery – 
Vazhoor – 14th Mile (NH 220)

50 Km

2 New NH from Kayamkulam (NH 47) to junction near 
Thiruvalla (NH 183)

23 Km

3 New NH from Jn. Of NH 183 near Vijayapuram to 
Junction of NH 85 (Old NH 49) near Oonnukal

45 Km

4 Stretch of new NH from Jn. Of NH 766 (Old NH 212) 
near Kalpetta connecting Mananthavadi

50 Km

5 Extension of NH 183 A (Bharanikkavu near Adur) 
Upto Titanium, Chavara NH 47 (New NH 66)

17 KM

6 New NH connecting NH 183 A at Elavunkal near Laha
with Pampa

21.6 Km

7 Road connecting International Sea Port, Vizhinjam 
with Karamana – Kaliyikkavila Stretch of NH 47 and
NH bypass 47 (New NH 66)

26 Km

8 Road connecting Chovva – Mattannur – 
Koottupuzha -Valavupara –Makkottam –Virajpetta 
– Madikkeri – Mysore (Stretch in Kerala)

55 Km

9 Road connecting Thiruvananthapuram – Thenmala 72 Km

10 Road connecting Hosdurg – Panathur – 
Bhadamandala – Midikkeri in Karnataka State

57 Km

11 Road connecting Cherkala – Kalladka 28 Km

12 Road connecting Vadakkanchery – Pollachi 40 Km

(സനി) കപഖാജക്ടയ് റനികപഖാര്ട്ടയ് സനബനനിച്ച വനിശദഖാനശങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

1 New NH from Alappuzha (NH 47) Changan 
assery – Vazhoor – 14th Mile (NH 220)

DPR തയഖാറഖാക്കേനി
വരുന.
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2 New NH from Kayamkulam (NH 47) to 
junction near Thiruvalla (NH 183)

ബനിഡയ് ക്ഷണനിച്ചനിട്ടുന
പതനികേരണമനില.

3 New NH from Jn. Of NH 183 near 
Vijayapuram to Junction of NH 85 (Old NH 
49) near Oonnukal

DPR തയഖാറഖാക്കേനി
വരുന.

4 Stretch of new NH from Jn. Of NH 766 (Old 
NH 212) near Kalpetta connecting 
Mananthavadi

DPR തയഖാറഖാക്കേനി
വരുന.

5 Extension of NH 183 A (Bharanikkavu near 
Adur) Upto Titanium, Chavara NH 47 (New 
NH 66)

ബനിഡയ് വറീണ്ടുന
ക്ഷണനിക്കേണന.

6 New NH connecting NH 183 A at Elavunkal 
near Laha with Pampa

ബനിഡയ് വറീണ്ടുന
ക്ഷണനിച്ചനിട്ടുണയ്.

7 Road connecting International Sea Port, 
Vizhinjam with Karamana – Kaliyikkavila 
Stretch of NH 47 and NH bypass 47 (New NH
66)

ബനിഡയ് വറീണ്ടുന
ക്ഷണനിക്കേണന.

8 Road connecting Chovva – Mattannur – 
Koottupuzha – Valavupara –         
Makkottam – Virajpetta – Madikkeri – 
Mysore (Stretch in Kerala)

സഖാകങതനികേ ബനിഡയ്
വനിലയനിരുത്തനിവരുന.

9 Road connecting Thiruvananthapuram – 
Thenmala

ലടെന്ഡര് ക്ഷണനിച്ചു
വരുന.

10 Road connecting Hosdurg – Panathur – 
Bhadamandala – Midikkeri in Karnataka State

ലടെന്ഡര് ക്ഷണനിച്ചു
വരുന.

11 Road connecting Cherkala – Kalladka ലടെന്ഡര് ക്ഷണനിച്ചു
വരുന.

12 Road connecting Vadakkanchery – Pollachi ലടെന്ഡര് ക്ഷണനിച്ചു
വരുന.

(ഡനി)  പേദ്ധതനി രൂപേകരഖ തയഖാറഖാക്കുന്ന മുറയയ് സനസഖാന സര്ക്കേഖാരനിലന എന്.ഒ.സനി.
നല്കേനി സലലമടുപനിനയ് കവണനിയള്ള നടെപേടെനികേള ആരനഭനികക്കേണതഖായനിട്ടുണയ്.
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കറഖാഡയ് സുരക്ഷഖാ ഫണയ്

11  (835)  ശറീ  .    പേഖാറക്കേല്  അബ്ദുല :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ  ഫണനികലക്കേയ്  വകേയനിരുത്തുന്ന  പധഖാന  ഫണ്ടുകേള
ഏലതഖാലക്കേയഖാണയ്;

(ബനി) 2008  മുതല്  2016-17  വര്ഷന വലര കറഖാഡയ് സുരക്ഷഖാ അകതഖാറനിറനിക്കേയ്
ലഭദ്യമഖായ  ഫണയ്  എത്ര രൂപേയഖാണയ്;  ഇതനില്  നനിനന  ഇതുവലര  ലചലവഴെനിച്ച  തുകേ
എത്ര;

(സനി)  ഏതയ്  തരത്തനിലള്ള  പവൃത്തനികേളക്കേഖാണയ്  കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ  ഫണയ്
വനിനനികയഖാഗനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  കറഖാ ഡയ്  സുരക്ഷഖാ  അകതഖാറനിറനിയലടെ  കേറീഴെനില്  ഇനനി  നടെപഖാക്കേഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പധഖാന പേദ്ധതനികേള ഏലതഖാലക്കേ; വനിശദഖാനശങ്ങള നല്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന  കേറീഴെനില്  കറഖാഡയ്  സുരക്ഷയഖായനി  എലഖാ
സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷവന പേദ്ധതനി  -  പേദ്ധതനികയതര ഫണയ് ലഭനിക്കുനണയ്. 2007-ലല
കകേരള കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ അകതഖാറനിറനി  ആക്ടനിലല  11-ാം  വകുപനിലല ഉപേവകുപയ്  (2)
പകേഖാരന കറഖാഡയ് സുരക്ഷഖാ ഫണനിലന കസഖാതസയ് ഇപകേഖാരമഖാണയ്.

(എ) വഖാഹനങ്ങളുലടെ ഒറത്തവണ ലസസനില് നനിനന ഈടെഖാക്കുന്ന
തുകേ  സനസഖാനലത്ത സഞനിത  നനിധനിയനില്  അടെച്ചകശഷന
സര്ക്കേഖാര്  നനിശ്ചയനിച്ച  പകേഖാരമുള്ള  ലചലവയ്  കുറച്ചകശഷന
ധനവനിനനികയഖാഗന വഴെനി സകേമഖാറന ലചയലപടുന്ന തുകേ

(ബനി) സര്ക്കേഖാര് നല്കുന്ന ഗഖാനകേളുന വഖായ്പകേളുന മുന്കൂറുകേളുന

(സനി) ഇന്തെദ്യഖാ  ഗവണ്ലമനയ്  നല്കുന്ന  ഗഖാനകേളുന  വഖായ്പകേളുന
അലലങനില് മുന്കൂറുകേളുന

(ഡനി) ലപേഖാതുകമഖലഖാ  സഖാപേനങ്ങളനില്  നനികന്നഖാ  സകകേഖാരദ്യ
സഖാപേനങ്ങളനില്  നനികന്നഖാ,  സനഘടെനകേളനില്  നനികന്നഖാ
ലഭനിക്കുന്ന സനഭഖാവനകേള

(ഇ) 1988-ലല കമഖാകട്ടഖാര് വഖാഹന ആക്ടനിലന  200-ാം വകുപനിന്
കേറീഴെനില്  മുന്വര്ഷത്തനില്  കശഖരനിച്ച  രഖാജനിയഖാക്കേല്  ഫറീസനിലന
അന്പേതു ശതമഖാനത്തനില് തുലദ്യമഖായ തുകേ
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(ബനി)  2008  മുതല്  2016-17  വലര  കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ  അകതഖാറനിറനിക്കേയ്
173,12,00,000  രൂപേ  ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ  സനബനമഖായ  പവര്ത്തന
ങ്ങളക്കേഖായനി ഇതുവലര 150 കകേഖാടെനി രൂപേയനിലധനികേന ലചലവഴെനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന  കേറീഴെനില്  എലഖാ  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവന
പേദ്ധതനി  ഫണ്ടുകേളുലടെ  ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചയ്  അപേകേടെ  നനിവഖാരണത്തനിനഖായനി  പേല  ഹ്രസകകേഖാല
പേദ്ധതനികേളുന  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുനണയ്.  അപേകേടെ  സഖാദ്ധദ്യതയള്ള  കറഖാഡനിലന
ഇരുവശങ്ങളനിലന കഖാഷ്ബഖാരനിയര്,  കറഖാഡയ് മഖാര്ക്കേനിനഗുകേള,  റനിഫ്ളക്ടറുകേള,  കറഖാഡയ്
സഡകേള,  ഡനിലനിനനികയറര് കപേഖാസകേള,  ഒബ്ജക്ടയ്  ബസഖാര് മഖാര്ക്കേറ്റുകേള,  മറീഡനിയന്
മഖാര്ക്കുകേള, ലഷവകറഖാണ് സസന് കബഖാര്ഡകേള എന്നറീ സുരക്ഷഖാ സനവനിധഖാനങ്ങള
സഖാപേനിച്ചുവരുന.  പേദ്ധതനികയതര  ഫണയ്  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  പുതുതഖായനി  സസന്
കബഖാര്ഡകേള  സഖാപേനിക്കുകേയന  കകേടുപേഖാടുകേള  സനഭവനിച്ച  സസന്  കബഖാര്ഡകേള
പുതുക്കേനി  പേണനിയകേയന  ലചയവരുന.  2007-ലല  കകേരള  കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ  അകതഖാറനിറനി
ആക്ടനിലല  വകുപയ്  13 പകേഖാരന  ഫണനിലന ഉപേകയഖാഗന  തഖാലഴെപറയന്ന ആവശദ്യങ്ങളക്കേഖായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന :

(എ) കറഖാഡയ് സുരക്ഷഖാ പേരനിപേഖാടെനികേളക്കേയ്.

(ബനി) കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ  സനബനനിച്ച  കബഖാധവല്ക്കേരണ
പേരനിപേഖാടെനികേളക്കേയ്.

(സനി) കറഖാഡയ്  സുരക്ഷയമഖായനി  ബനലപട്ട  ഉപേകേരണങ്ങളുലടെ
വഖാങ്ങലകേളക്കേയ്.

(ഡനി) കറഖാഡയ്  സുരക്ഷ സനബനനിച്ചയ്  പേദ്ധതനികേളനികന്മേലള്ള അനഗറീകൃത
പേഠനങ്ങളക്കുന, ഗകവഷണത്തനിനുന ഫണയ് നല്കുന്നതനിനയ്.

(ഇ) കടഖാമഖാലകേയര് പേരനിപേഖാടെനികേളക്കുന, ബനലപട്ട പവര്ത്തന
ങ്ങളക്കുന.

(എഫയ്) അകതഖാറനിറനിയലടെ ഭരണപേരമഖായ ലചലവകേളക്കേയ്.

(ജനി) അകതഖാറനിറനിക്കേയ്  യകലമന്നയ്  കതഖാനന്ന കറഖാഡയ്  സുരക്ഷയമഖായനി
ബനലപട്ട കേഖാരദ്യങ്ങളക്കുള്ള ലചലവനിനയ്.

(എച്ചയ്) നനിര്ണയനികച്ചക്കേഖാവന്ന മകറലതങനിലന ആവശദ്യത്തനിനുന.

(ഡനി)  കകേഖാട്ടയന ശറീമഖാട്ടനി ജനഗ്ഷനനില് കേഖാല്നടെയഖാത്രക്കേഖാരുലടെ സുരക്ഷയഖായനി
സഖാപേനിക്കുന്ന  സസവഖാക്കേയ്,  തനിരുവനന്തെപുരന  ലമഡനിക്കേല്  കകേഖാകളജനില്  സഖാപേനിക്കുന്ന
''കടഖാമഖാ  ലകേയര്  ലസനര്'',  കപേഖാലറീസയ്  വകുപയ്  വഴെനി  ഗവണ്ലമനയ്  സ്കൂളുകേളനില്
നടെപഖാക്കുന്ന  ''  സ്മെഖാര്ട്ടയ്  ടഖാഫനികേയ്  കഖാസയ്  റൂമുകേള'',  പൂജപ്പുരയനില്  സഖാപേനിക്കുന്ന
''ടഖാഫനികേയ് സനിഗല് സലറയ്'',  പൂജപ്പുര ബകയഖാലടെകകഖാളജനി കറഖാഡനില് സഖാപേനിക്കുന്ന
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''വഖാണനിനഗയ്  ബനിനകങഴയ്'',  വയനഖാടെയ്  ജനിലയനിലല  ടെക്കൗണ്  പകദശങ്ങളനിലന  സ്കൂള
കമഖലകേളനിലന  നടെപനിലഖാക്കുന്ന  ലതര്കമഖാ  പഖാസനികേയ്  കകേഖാമ്പക്കൗണയ്  ഉപേകയഖാഗനിച്ചുള്ള
കറഖാഡയ്  മഖാര്ക്കേനിനഗയ്,  തളനിക്കുളന  -  പേത്തഖാനകേലയ് ല  കേര്വയ്,  ചഖാവക്കേഖാടെയ്  ഭഖാഗങ്ങളനിലല
ടഖാഫനികേയ്  സുരക്ഷഖാ  പവര്ത്തനന,  NH-17-ലല  കൃഷ്ണപുരന,  പുതനിയകേഖാവയ്  ഭഖാഗലത്ത
ടഖാഫനികേയ്  സുരക്ഷഖാ  പവര്ത്തനന,  പറീ-കലകണഴയ്  ലടയനിനനിനഗയ്,  ടഖാന്കസ്പെഖാര്ട്ടയ്
വഖാഹനങ്ങളുലടെ  സഡ്രവര്മഖാര്ക്കുള്ള  ലടയനിനനിനഗയ്,  സഡ്രവനിനഗയ്  സ്കൂള  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കുള്ള
ലടയനിനനിനഗയ്,  സ്കൂള  വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കുള്ള  ലടയനിനനിനഗയ്  എന്നനിവ  ഉളലപടുത്തനി
ലകേഖാണയ് കമഖാകട്ടഖാര് വഖാഹന വകുപ്പു വഴെനി നടെപനിലഖാക്കുന്ന കറഖാഡയ് സുരക്ഷ അവകബഖാധ
പേരനിപേഖാടെനി എന്നനിവ കകേരള കറഖാഡയ് സുരക്ഷഖാ അകതഖാറനിറനി അനഗറീകേരനിച്ചയ് നടെപഖാക്കേനി
വരുന്ന പേദ്ധതനികേളഖാണയ്.                 

റഖാന്നനി മനിനനി സനിവനില് കസഷന് നനിര്മ്മഖാണന

12  (836)  ശറീ  .    രഖാജു  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  റഖാന്നനി  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന്  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്  എത്ര  തുകേയഖാണയ്
അനുവദനിച്ചനിരുന്നതയ്; ഇതനിലന നനിര്മ്മഖാണന ആരനഭനിച്ചതയ് എന്നഖാണയ്; കേരഖാര് പകേഖാരന
നനിര്മ്മഖാണന എന്നയ് പൂര്ത്തനിയഖാകക്കേണതഖായനിരുന;

(ബനി)  ഇകപഖാള എലന്തെഖാലക്കേ നനിര്മ്മഖാണങ്ങളഖാണയ് പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ച  കബഖാക്കേയ്  ഓഫറീസുകേള  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഖായനി  വനിട്ടുലകേഖാടുക്കേഖാന്
കേഴെനിയനവനിധന  നനിര്മ്മഖാണന പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  ഇനനി  എലന്തെഖാലക്കേ നനിര്മ്മഖാണങ്ങളഖാണയ്
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാനുള്ളതയ്;  എത്ര  ദനിവസന  ലകേഖാണയ്  ഇവ  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ്  ലകേട്ടനിടെന
തുറന ലകേഖാടുക്കേഖാന് കേഴെനിയലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)   റഖാന്നനി  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന്  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്  622  ലക്ഷന
രൂപേയഖാണയ് അനുവദനിച്ചനിരുന്നതയ്.  ഇതനിലന നനിര്മ്മഖാണന  15-11-2010-ല് ആരനഭനിച്ചു.
കേരഖാര് പകേഖാരന  14-2-2012-ല് നനിര്മ്മഖാണന പൂര്ത്തനിയഖാകക്കേണതഖായനിരുന.  അതയ്
31-7-2014 വലര  കേഖാലഖാവധനി നറീട്ടനി അനുവദനിച്ചനിരുന.

(ബനി)  രണയ്  കബഖാക്കുകേളക്കേഖാണയ്  എസനികമറയ്  തയഖാറഖാക്കേനിയതയ്.  കബഖാക്കേയ്
രണനിലന  ലമഖാത്തന പേണനികേളുന  (4  നനിലയന ഇലകനിഫനികക്കേഷനുന)  കബഖാക്കേയ്  I-ലന
ഒരു നനിലയന ഇലകനിഫനികക്കേഷന് ഉളലപലടെ പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കബഖാക്കേയ്  I-ലന
ബഖാക്കേനി  4  നനിലയന ലസയര് റൂമുന ഇലകനിഫനികക്കേഷന് ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള എസനികമറയ്
തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്  പേരനികശഖാധനിച്ചുവരുന.  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ച
കബഖാക്കേനിലന പവര്ത്തനന ഫയര്&ലറസഡ്യൂ,  ഇലകനിക്കേല് ഇന്ലസ്പെക്ടകററയ്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്
നനിനന  എന്.ഒ.സനി.  ലഭനിച്ചഖാല്  ആരനഭനിക്കേഖാവന്നതഖാണയ്.  2017  കമയയ്  15-നുള്ളനില്
ആയതയ് ലഭനിക്കുലമന്നയ് പതറീക്ഷനിക്കുന.
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കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടെപനിലഖാക്കുന്ന ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനിലന പേദ്ധതനികേള

13  (837)  ശറീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഖാസയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2017-18  വര്ഷത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടെപനിലഖാക്കുന്ന  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
വകുപനിലന പേദ്ധതനികേളുലടെ വനിശദവനിവരന നല്കുകമഖാ;

(ബനി)  കകേഖാങ്ങഖാടെയ്  മണലത്തനികലയഖായനി  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയ  പേനി.ഡബ്ളഡ്യൂ,ഡനി.-യലടെ  പേദ്ധതനികേള  ഏലതഖാലക്കേയഖാണയ്;  വനിശദവനിവരന
നല്കുകമഖാ;  ഏലതഖാലക്കേ  എസയ്.പേനി.വനി.-കേള  വഴെനിയഖാണയ്  പസ്തുത  പേദ്ധതനികേള
നടെപനിലഖാക്കുവഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദ വനിവരന നല്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) 2017-18  വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറയ് പസനഗത്തനില് 182 കറഖാഡയ് നനിര്മ്മഖാണ
പവൃത്തനികേളക്കേഖായനി  5628  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെയന  69  പേഖാലങ്ങള/കമല്പഖാലങ്ങളക്കുമഖായനി
2557.00  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെയന  മലകയഖാര  ലലഹകവ  പേദ്ധതനിയനിലളലപട്ട 1267
കേനികലഖാമറീറര്  കറഖാഡകേളക്കേഖായനി  3500  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെയന  തറീരകദശ  ലലഹകവ
നനിര്മ്മഖാണത്തനില്  ഉളലപട്ട  630  കേനികലഖാമറീറര്  കറഖാഡകേളക്കേഖായനി  6500  കകേഖാടെനി
രൂപേയന  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നനികക്ഷപേന  നടെത്തനി  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപയ്  മുകഖന
പവര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തുന്നതനിനയ്  വനിഭഖാവന  ലചയനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.   ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
ലകേട്ടനിടെ വനിഭഖാഗത്തനില് രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപനികലയഖായനി 2016-17 സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന
രജനിസ്ട്രേഖാര് ഓഫറീസുകേളുലടെ നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി നനികുതനി വകുപനില് നനിനന  49.75
കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കദശറീയപേഖാത  വനിഭഖാഗത്തനില്
കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടെപനിലഖാക്കുന്ന പേദ്ധതനികേള

1. തനിരുവനന്തെപുരന  ജനിലയനിലല  കേരമന-കേളനിയനിക്കേഖാവനിള  കദശറീയ
പേഖാത ഒന്നഖാന  ഘട്ടന  രണഖാന  ററീച്ചയ്  -  പഖാവച്ചമ്പലന  മുതല്  
വഴെനിമുക്കുവലരയള്ള  ഭഖാഗന  നഖാലവരനിപഖാതയഖാക്കേനി  കേനിഫ്ബനി
മുകഖന  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  153  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  
ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

2. കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനിലല  കകേഖാരപ്പുഴെ  പേഖാലത്തനിലന  പുനര്  
നനിര്മ്മഖാണന  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടെപനിലഖാക്കുവഖാന്  പഖാഥമനികേ  
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  നനിരത്തുകേളുന  പേഖാലങ്ങളുന  വനിഭഖാഗത്തനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്
കേനിഫ്ബനി വഴെനി അനുവദനിച്ച പവൃത്തനികേള ചുവലടെ കചര്ക്കുന :
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1. കകേഖാങ്ങഖാടെയ്-മണഖാര്ക്കേഖാടെയ്-ടെനിപ്പുസുല്ത്തഖാന്  കറഖാഡയ്  കേനികലഖാമറീറര്  
0/000 മുതല് 16/990 വലര (ഇന്ലവസനികഗഷന് പവൃത്തനികേള 
പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.)   - 15.00 കകേഖാടെനി രൂപേ.

2. ചനിറയല്പേടെനി-കേഖാഞ്ഞനിരപ്പുഴെ കറഖാഡയ് കേനികലഖാമറീറര്  0/000 മുതല് 
8/000  വലര  (ഇന്ലവസനികഗഷന്  പവൃത്തനികേള  പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരുന)  - 10.00 കകേഖാടെനി രൂപേ.

3. പേറളനി-കകേഖാട്ടഖായനി  കറഖാഡനില്  കേനികലഖാമറീറര്  1/400  മുതല്
ഭഖാരതപ്പുഴെയയ്  കുറുലകേ  ഓടെന്നൂര്  പേഖാലത്തനിലന  നനിര്മ്മഖാണന  -  
(ഇന്ലവസനികഗഷന് പവൃത്തനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.) - 15.00
കകേഖാടെനി രൂപേ.

കകേരള  കറഖാഡയ്  ഫണയ്  കബഖാര്ഡനിലന  എസയ്.പേനി.വനി.  ആയനി
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കേനിഫ്ബനി പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ പുനര്വനിനദ്യഖാസന

14  (838)  ശറീ  .    അബ്ദുല്  ഹമറീദയ്  .    പേനി  . :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലല
ഉകദദ്യഖാഗസലര പുനര്വനിനദ്യസനിക്കുനകണഖാ; 

(ബനി) പസ്തുത പുനര്വനിനദ്യഖാസനമൂലന പേനി.ഡബ്ളഡ്യു.ഡനി. ലസക്ഷന് ഓഫറീസുകേള
നനിര്ത്തലഖാക്കുന്ന സഖാഹചരദ്യന ഉകണഖാകേഖാനനിടെയൂകണഖാ;

(സനി)  കദശറീയപേഖാത  പേതനികനഴെനിലന  കചളഖാരനി  ലസക്ഷന്  ഓഫറീസയ്
നനിര്ത്തലഖാക്കുന്നതനിനയ് തറീരുമഖാനലമടുത്തനിട്ടുകണഖാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  ഓഫറീസുകേള  ഇലഖാതഖാകുന്നതുമൂലന
ജനങ്ങളക്കുണഖാകുന്ന  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള  പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എന്തെയ്  നടെപേടെനിയഖാണയ്
സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഇ) പസ്തുത ലസക്ഷന് ഓഫറീസയ് നനിര്ത്തലഖാക്കുന്നതയ് സനബനനിച്ച തറീരുമഖാനന
പുനനഃപേരനികശഖാധനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി) ഇല.

(ഡനി&ഇ) ഉദനിക്കുന്നനില.
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അരൂര് മണലത്തനില് പേഖാലങ്ങളക്കേഖായള്ള ഇന്ലവസനികഗഷന് നടെപേടെനികേള

15 (839) ശറീ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  അരൂര്  മണലത്തനില്  ഏലതലഖാന  പേഖാലങ്ങളക്കേഖായള്ള  ഇന്ലവസനികഗഷന്
നടെപേടെനികേളഖാണയ് പൂര്ത്തനിയഖായനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  അഞ്ചുതുരത്തയ്,  പേനി.എസയ്.  ലഫറനി,  കുടെപുറന  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്
പേഖാലങ്ങളക്കേഖായള്ള ഇന്ലവസനികഗഷന് നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തനിയഖായനിട്ടുകണഖാ;

(സനി) ഇവനിടെങ്ങളനില് പേഖാലന നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ് ഡനി.പേനി.ആര്. തയഖാറഖാക്കുവഖാന്
വകുപയ് അധനികൃതര്ക്കേയ് നനിര്കദ്ദേശന നല്കുകമഖാ;

(ഡനി) അഞ്ചുതുരത്തനില് പേഖാലന നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനഖായനി കനരകത്ത ഡനി.പേനി.ആര്.
തയഖാറഖാക്കേനിയനിരുകന്നഖാ; ആയതനില് എത്ര രൂപേയഖാണയ് എസനികമലറന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ഇ)  ഇത്തവണലത്ത  നബഖാര്ഡയ്  സഹഖായകത്തഖാലടെയള്ള  പേദ്ധതനികേളനില്
അഞ്ചുതുരത്തയ്, പേനി.എസയ്. ലഫറനി, കുടെപുറന പേഖാലങ്ങള പേരനിഗണനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  വഖാക്കേയനില്  പേഖാലന,  പേനി.എസയ്.  കേടെവയ്  പേഖാലന,  അഞ്ചു  തുരുത്തുപേഖാലന,
കുടെപ്പുറന പേഖാലന.

(ബനി) ഇന്ലവസനികഗഷന് നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തനിയഖായനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇവനിടെങ്ങളനിലല  പേഖാലങ്ങള  ബഡ്ജറനികലഖാ  കേനിഫ്ബനിയനികലഖാ  ഉളലപ
ടുത്തനിയനിട്ടനില.  ബഡ്ജറനികലഖാ  കേനിഫ്ബനിയനികലഖാ  ഉളലപടുത്തുന്ന  മുറയയ്  മഖാത്രകമ
ഡനി.പേനി.ആര്. തയഖാറഖാക്കേഖാന് കേഴെനിയകേയള.

(ഡനി) തയഖാറഖാക്കേനിയനിരുന്നനില.

(ഇ) ഫണനിലന ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചയ് പേരനിഗണനിക്കുന്നതഖാണയ്.

തഴെക്കേര ലകേഖാച്ചഖാലമ്മൂടെയ് ജനഗ്ഷനനില് നനിരന്തെരമഖായനി അപേകേടെങ്ങള

16  (840)  ശറീ  .    ആര്  .    രഖാകജഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ലകേഖാലന - കതനനി കദശറീയപേഖാതയനിലല പധഖാന ജനഗ്ഷനുകേളനില് ഒന്നഖായ
തഴെക്കേര  ലകേഖാച്ചഖാലമ്മൂടെയ്  ജനഗ്ഷനനില്  നനിരന്തെരമഖായനി  അപേകേടെങ്ങള  ഉണഖാകുന്നതയ്
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;
194/2020
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(ബനി) പസ്തുത കമഖലയനില് സനിഗല് ലലലറ്റുകേകളഖാ മുന്നറനിയനിപയ് കബഖാര്ഡകേകളഖാ
ഡനിലലവഡര്/ഹനപേയ് എന്നനിവകയഖാ ഇല എന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(സനി) ഇക്കൗ കമഖലയനിലല അപേകേടെങ്ങള ഒഴെനിവഖാക്കേഖാൻ ഇവ സഖാപേനിക്കുന്നതനിനയ്
അടെനിയന്തെര നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ; വനിശദവനിവരന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ലകേഖാലന-കതനനി  കദശറീയപേഖാതയലടെ  ലകേഖാലന  (0/000)  മുതല്  ആഞ്ഞനിലനിമൂടെയ്
(62/100)  വലര  ടഖാഫനികേയ്  കസഫനിക്കുള്ള  വനിശദമഖായ  പേദ്ധതനി  (ഡനി.പേനി.ആര്.)
തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനയ്  ഡല്ഹനി  ഇനകഗറഡയ്  മളട്ടനി  കമഖാഡല്  ടഖാന്സനിറയ്  സനിസനസയ്
ലനിമനിറഡയ്  എന്ന  സഖാപേനത്തനിനയ്  ലലറര്  ഓഫയ്  അവഖാര്ഡയ്  (എല്.എ.ഒ.)
നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഖാണയ്.  പസ്തുത സഖാപേനന എഗനിലമനയ് വയ്ക്കുന്ന മുറയയ് വനിശദമഖായ
പേഠനന  നടെത്തനി  ഡനി.പേനി.ആര്.  തയഖാറഖാക്കുന്നതനില്  തഴെക്കേര  ലകേഖാച്ചഖാലമ്മൂടെയ്
ജനഗ്ഷനനിലടെക്കേന കവണ്ടുന്ന ടഖാഫനികേയ്  സുരക്ഷഖാ കമറീകേരണങ്ങള ഉളലപടുനണയ്.
കൂടെഖാലത പസ്തുത കദശറീയപേഖാതയലടെ ലകേഖാലന മുതല് ആഞ്ഞനിലനിമൂടെയ് വലരയള്ള ഭഖാഗന
കപേവ്ഡയ്  കഷഖാളഡകറഖാടുകൂടെനിയ  രണ്ടുവരനിപഖാതയഖായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനു  കവണനിയള്ള
ഡനി.പേനി.ആര്.  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനുള്ള  ലടെണര്  കകേന  കറഖാഡയ്  ഗതഖാഗത  മനഖാലയത്തനിലന
പേരനിഗണനയനിലഖാണയ്.

തലകശ്ശേരനി - വളവപേഖാറ കറഖാഡയ് നനിര്മ്മഖാണന

17  (841)  ശറീ  .    ഇ  .    പേനി  .    ജയരഖാജന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മട്ടന്നൂര്  നനികയഖാജകേ  മണലത്തനിലൂലടെ  കേടെനകപേഖാകുന്നതുന  ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.
രണഖാന ഘട്ടത്തനില് ഉളലപടുന്നതുമഖായ തലകശ്ശേരനി-  വളവപേഖാറ കറഖാഡയ്  നനിര്മ്മഖാണന
ഇകപഖാള ഏതു ഘട്ടത്തനിലഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത കറഖാഡയ്  നനിര്മ്മഖാണ പേദ്ധതനിയനില് ആലകേ എത്ര പേഖാലങ്ങളുലടെ
നനിര്മ്മഖാണന ഉളലപട്ടനിട്ടുലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഓകരഖാ  പേഖാലത്തനിലനയന  നനിര്മ്മഖാണന  ഇകപഖാള  ഏതു  ഘട്ടത്തനിലഖാലണന
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  തലകശ്ശേരനി-വളവപേഖാറ  കറഖാഡയ്  നനിര്മ്മഖാണന  എകപഖാള  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുവഖാന്
കേഴെനിയലമന്നഖാണയ് പതറീക്ഷനിക്കുന്നതയ്?
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(എ)  ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.  രണയ്  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപട്ട  തലകശ്ശേരനി  -വളവപേഖാറ
കറഖാഡയ്  കേരഖാര്  റദ്ദേഖാക്കേനിയതനിലന  തുടെര്ന്നയ്  തലകശ്ശേരനി-കേളകറഖാഡയ്,  കേളകറഖാഡയ്-
വളവപേഖാറ എന്നറീ രണയ് ററീച്ചുകേളഖായനി തനിരനിച്ചയ് ററീ-ലടെണര് ലചയനിട്ടുണയ്.

1. തലകശ്ശേരനി - കേളകറഖാഡയ്  കറഖാഡയ് - 6% പുകരഖാഗതനി സകേവരനിച്ചു.

2. കേളകറഖാഡയ്  -  വളവപേഖാറ കറഖാഡയ്  -  11%  പുകരഖാഗതനി സകേവരനിച്ചു.
രണയ്  പവൃത്തനികേളുന  എഗനിലമനയ്  വച്ചയ്  തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  ഇകപഖാള
നന്നഖായനി പുകരഖാഗമനിച്ചു വരുന.

(ബനി) പസ്തുത കറഖാഡയ് നനിര്മ്മഖാണത്തനില് ആലകേ 7 പേഖാലങ്ങള ഉളലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(സനി) പേഖാലങ്ങളുലടെ നനിര്മ്മഖാണത്തനിലന ഇകപഖാഴെലത്ത ഘട്ടന ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

1. ഇരകഞ്ഞഖാളനിപഖാലന   (2      സ്പെഖാനുകേള  ):

ഒരു  അബട്ടയ്ലമനന  ഒരു  പേനിയറുന  ഭഖാഗറീകേമഖായനി  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു.  12
ബറീമുകേളനില്  7  ബറീന കേഖാസയ് ലചയ.  ബഹു.  മുഖദ്യമനനി  3-11-2016-ല്
നടെത്തനിയ മറീറനിനഗനില് കദശറീയ ജലഗതഖാഗത വനികേസനത്തനിലന
ഭഖാഗമഖായനി  പസ്തുത  പേഖാലത്തനിലന  ലവര്ട്ടനിക്കേല്  കനിയറന്സയ്
ഉയര്ത്തഖാന്  തറീരുമഖാനനിക്കുകേയണഖായനി.  ആയതനിനഖാല്  പേഖാലന
ററീ  ഡനിസസന്  ലചകയണതഖായനി  വന.  പേഖാലത്തനിലന  ററീ
ഡനിസസന്  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു.  ററീ  ഡനിസസന്മൂലമുണഖായ  അകപഖാച്ചയ്
കറഖാഡനിനുണഖാകേഖാവന്ന  മഖാറന  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുന,  അസലനയ്ലമനയ്
പഖാന് തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനുന,  അധനികേമഖായനി  കവണനിവരുന്ന ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതയ്  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുമുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.

2. ലമരുമ്പഖായനി പേഖാലന   (3   സ്പെഖാനുകേള  ):

പേനിയറുകേളുലടെയന അബട്ടയ്ലമനകേളുലടെയന പേണനികേള പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു.

ഒരു  ലഡക്കേയ്  സഖാബയ്  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു.  ബഖാക്കേനിയള്ള  രണയ്
ലഡക്കേനിലന പേണനികേള നടെനവരുന.

3. കേഖാകരറ പേഖാലന   (  ഒരു സ്പെഖാന്  ):

ആരനഭനിച്ചനിട്ടനില.

4. കേളകറഖാഡയ് പേഖാലന    (  ഒരു സ്പെഖാന്  ):

ഒരു അബട്ടയ്ലമനയ് പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു. ലഡക്കേനിനഗയ് പേണനി ആരനഭനിച്ചു.
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5. ഉളനിയനില് പേഖാലന   (  ഒരു സ്പെഖാന്  )

ലഡക്കേനിലന പേണനി പൂര്ത്തനിയഖായനിലക്കേഖാണനിരനിക്കുന. 

6. ഇരനിട്ടനിപേഖാലന   (3   സ്പെഖാനുകേള  )

ഒരു അബട്ടയ്ലമനയ് പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു. രണഖാമലത്ത അബട്ടയ്ലമനനിലനയന 2
പേനിയറുകേളുലടെയന പേണനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.

7. കുത്തുപുഴെ പേഖാലന   (5   സ്പെഖാനുകേള  )

ററീഡനിസസന് നടെപേടെനികേള നടെനവരുന.

(ഡനി)  തലകശ്ശേരനി-കേളകറഖാഡയ്  കറഖാഡയ്  30-5-2018-നുന  കേളകറഖാഡയ്-വളവപേഖാറ
കറഖാഡയ് 25-9-2018-നുമഖാണയ് എഗനിലമനയ് പകേഖാരന പൂര്ത്തറീകേരനികക്കേണതയ്.

ആലപ്പുഴെ കേളര്കകേഖാടെയ് ജനഗ്ഷന് മുതല് സഹകവയയ് സമഖാന്തെരമഖായനി പുതനിയ
പേഖാത

18  (842)  ശറീ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  നഖാഷണല്  ലലഹകവയനില്  ആലപ്പുഴെ  കേളര്കകേഖാടെയ്  ജനഗ്ഷന്  മുതല്
ലതകക്കേഖാട്ടയ്  വണഖാനന  വലര  ഇകപഖാള  ഗതഖാഗത  കുരുക്കേയ്മൂലന  ദറീര്ഘദൂര  യഖാത്രക്കേഖാര്ക്കുന
പഖാകദശറീയര്ക്കുന ഉണഖാകുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) ലലബപഖാസയ് കറഖാഡയ് പൂര്ത്തനിയഖാകുന്ന മുറയയ് കൂടുതല് വഖാഹനങ്ങള ഒകര
സമയന  എത്തനികച്ചരുന്നതനിനഖാല്  നഖാലവരനിപഖാത  നനിര്മ്മനിച്ചഖാലന  ഇവനിടുലത്ത  തനിരക്കേനിനയ്
കുറവണഖാകുലമന്നയ് കേരുതുനകണഖാ;

(സനി)  സഹകവക്കേയ്  സമഖാന്തെരമഖായനി  നനിലവനിലള്ള ഉപേകയഖാഗശൂനദ്യമഖായ സ്കൂട്ടര്
ഫഖാക്ടറനി കറഖാഡയ്,  ഗുരുമന്ദേനിരന ജനഗ്ഷന് എന്നനിവ വനികേസനിപനിച്ചയ് വഖാടെലപഖാഴെനി മുതല്
അരക്കേനികലഖാമറീറര്  കറഖാഡനിനയ്  വറീതനികൂട്ടനി  എന്.എച്ചയ്.  ലലബപഖാസയ്  കറഖാഡനില്  എത്തനിച്ചഖാല്
ഗതഖാഗത കുരുക്കേയ് പേരനിഹരനിക്കേഖാന് കേഴെനിയലമന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ഡനി)  സ്കൂട്ടര്  ഫഖാക്ടറനി  കറഖാഡയ്  പുനരുദ്ധരനിച്ചയ്  കദശറീയ  നനിലവഖാരത്തനിലള്ള
രണ്ടുവരനിപഖാതലയഖാരുക്കുകേയന  ഗുരുമന്ദേനിരന  ജനഗ്ഷന്  വനികേസനിപനിച്ചയ്  അവനിടുന്നയ്
വഖാടെലപഖാഴെനി പേഖാലന വലരയള്ള ഭഖാഗന വറീതനി കൂട്ടുകേയന വഖാടെലപഖാഴെനിമുതല് കുതനിരപന്തെനി
എന്.  എച്ചയ്.  വലരയള്ള  അരക്കേനികലഖാമറീറര്  മഖാത്രന  സലന  ഏലറടുത്തയ്  കറഖാഡയ്
വറീതനികൂട്ടനി നനിര്മ്മനിച്ചഖാല് അമ്പലപ്പുഴെ മണലത്തനില് വനിശഖാലമഖായ മലറഖാരു പേഖാത കൂടെനി
സഖാക്ഷഖാത്ക്കേരനിക്കുലമന്നതനിനഖാല് അതനിനയ് ആവശദ്യമഖായ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?
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(എ)  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.  അമ്പലപ്പുഴെ  മണലത്തനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  10
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  വമ്പനിച്ച  ഗതഖാഗത  വനികേസനന  നടെന്നനിട്ടുണയ്.  തറീരകദശപേഖാതഖാ,
പേഴെയ നടെക്കേഖാവയ് കറഖാഡയ് പുതനിയതഖായനി നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുണയ്. ഇനനി ബഖാക്കേനിയള്ള തറീരകദശ
പേഖാതയലടെ നനിര്മ്മഖാണന ആരനഭനിക്കുന. വറീണ്ടുന വറീതനികൂട്ടുന.

(ബനി)  സബപഖാസയ്  പൂര്ത്തനിയഖാകുന്നകതഖാടുകൂടെനി  ദറീര്ഘദൂര  യഖാത്രക്കേഖാര്  സബപഖാസയ്
ഉപേകയഖാഗനിക്കുകേയന  വഖാഹനങ്ങളുലടെ  എണത്തനില്  കമഖാതറീതമഖായ  വര്ദ്ധന
ഉണഖാകുന്നതുമഖാണയ്. എന്നഖാല് സബപഖാസയ് നഖാലവരനിപഖാതയഖായനി നനിര്മ്മനിക്കുന്നകതഖാടു
കൂടെനി ഇവനിടുലത്ത ഗതഖാഗത തനിരക്കേയ് കുറയഖാനഖാകുലമന്നഖാണയ് പതറീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

(സനി) നനിലവനില് കദശറീയ പേഖാതയലടെ അധറീനതയനില് സനി.ആര്.എഫയ്. പേദ്ധതനി
പകേഖാരന  കേളര്കക്കേഖാടെയ്  അഞ്ജലനി  ആഡനികറഖാറനിയന  മുതല്  പേടെനികഞ്ഞഖാട്ടയ്  ഗുരുമന്ദേനിരന
വഴെനി ഗലറീലനികയഖാ ജനഗ്ഷന്, ഷഖാപയ് ജനഗ്ഷന്, വനിയഖാനനിപള്ളനി, വദ്യഖാസ ജനഗ്ഷന് -
അയന് കകേഖായനിക്കേല് കറഖാഡയ്  വഴെനി  കദശറീയപേഖാതയനില് എത്തനികച്ചരുന്ന കറഖാഡനിലന
പുനരുദ്ധഖാരണ പവൃത്തനികേളക്കേഖായനി ലടെണര് നടെപേടെനി  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  20  കകേഖാടെനി
അടെങല്.

(ഡനി)  വഖാടെഖാലപഖാഴെനി  പേഖാലത്തനിനു സമറീപേത്തു നനിനന  മത്സദ്യഗനനി ജനഗ്ഷന്
വലര  സലന  ഏലറടുത്തയ്  കറഖാഡയ്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.  കൂടെഖാലത കേളര്കകേഖാടെയ്  ജനഗ്ഷനനില്നനിനന തുടെങ്ങുന്ന സകതണ് ബക്കൗണറനി
കറഖാഡയ്  സനി.ആര്.എഫയ്.-ല്  ലചയ്യുന്നതനിനയ്  കദശറീയപേഖാതഖാ  വനിഭഖാഗത്തനില്നനിനന
നടെപേടെനികേള നടെനവരുന.  തറീരകദശ കറഖാഡയ്  പുനരുദ്ധഖാരണത്തനിനയ്  കദശറീയപേഖാതഖാ
വനിഭഖാഗന  വഴെനി  ലപഖാകപഖാസല്  ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത  ആലപ്പുഴെ  നഗരത്തനില്  270
കകേഖാടെനി  രൂപേയ്ക്കുള്ള  നഗരവനികേസന  പേദ്ധതനി  സലന  എന.എല്.എ.  കൂടെനിയഖായ
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപ്പുമനനി  മുന്കേലയടുത്തയ്  അനഗറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  തഖാമസനിയഖാലത
നടെപഖാക്കുന.  ഇതനിനയ്  ബഹു.  ധനകേഖാരദ്യ  മനനിയലടെയലടെയന  മനനിസഭയലടെയന  അനഗറീകേഖാരന
ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  നഖാഷണല്  സഹകവ  പേഖാതനിരഖാപള്ളനി  മുതല്  ഓച്ചനിറ  വലര  ജര്മന്
സഖാകങതനികേ  വനിദദ്യ  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  പുനര്നനിര്മ്മഖാണന  തുടെങ്ങനി.  അതയ്  കലഖാകേശദ്ധ
ആകേര്ഷനിച്ചനിട്ടുണയ്.

മണലൂര് മണലത്തനിലല എസയ്.എല്.റനി.എഫയ്. പേദ്ധതനി

19  (843)  ശറീ  .    മുരളനി  ലപേരുലനലനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

മണലൂര്  നനികയഖാജകേമണലത്തനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  എസയ്.എല്.റനി.എഫയ്.
പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഏലതലഖാന  പവൃത്തനികേളക്കേയ്  എത്രതുകേ  വറീതന
അനുവദനിക്കുകേയണഖായനി എന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?
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ഉത്തരന

2016-17 സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  മണലൂര്  നനികയഖാജകേമണലത്തനില്  എസയ്.എല്.
റനി.എഫയ്.  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അനുവദനിച്ച  പവൃത്തനികേളുലടെ  വനിശദ  വനിവരന
അനുബനമഖായനി *കചര്ക്കുന.

പുനലൂര് - മൂവഖാറ്റുപുഴെ സനസഖാന പേഖാത

20 (844) ശറീ  .    രഖാജു  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) പുനലൂര് -  മൂവഖാറ്റുപുഴെ സനസഖാന പേഖാത ലകേ.  എസയ്.റനി.പേനി.  ഏലറടുത്തതയ്
എന്നഖാണയ്; കറഖാഡനിലന ഏലതഖാലക്കേ ഭഖാഗമഖാണയ് ഇകപഖാള പുനരുദ്ധരനിച്ചതയ്; ഇനനിഏതു
ഭഖാഗമഖാണയ് പുനരുദ്ധരനിക്കേഖാനുള്ളതയ്;

(ബനി)  കറഖാഡനിലന  പുനരുദ്ധരനിക്കേഖാനുള്ള  ഭഖാഗലത്ത സലന  ഏലറടുക്കേല്  നടെപേടെനികേള
പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;  ഇലലങനില്  എത്ര  സലന  ഏലതഖാലക്കേ  വനികലജുകേളനില്
നനിന്നയ് ഏലറടുക്കേഖാനുണയ് എന്നയ് സര്കവ്വേ നമ്പര് സഹനിതന ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  പുനലൂര്  -  മൂവഖാറ്റുപുഴെ പേഖാതയലടെ ഇനനി  പുരുദ്ധരനികക്കേണ ഭഖാഗലത്ത നനിര്മ്മഖാണ
നടെപേടെനികേള ഏതു ഘട്ടന വലരയഖായനി എന്നയ് അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;  ഇതനിലന ലടെണറനിനഗയ്
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഖാ; ഇനനി എലന്തെഖാലക്കേ നടെപേടെനികേളഖാണയ് കറഖാഡയ് നവറീകേരണത്തനിനഖായനി
പൂര്ത്തനിയഖാകക്കേണതയ്; ഏലതഖാലക്കേ കേമ്പനനികേളഖാണയ് ലടെണറനില് പേലങടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  കറഖാഡയ്  നനിര്മ്മഖാണന  ആരനഭനിക്കേഖാന്  എലന്തെങനിലന  തടെസന  കനരനിടുനകണഖാ;
ഉലണങനില് തടെസന എന്തെഖാണന്നയ് അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ ;

(ഇ) തടെസങ്ങള നറീക്കേനി കറഖാഡയ് നനിര്മ്മഖാണന എന്നയ് ആരനഭനിക്കേഖാനഖാവന എന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  പുനലൂര്  -  മൂവഖാറ്റുപുഴെ സനസഖാന പേഖാതയലടെ ഭഖാഗമഖായ ലപേഖാന്കുന്നന  -
ലതഖാടുപുഴെ ഭഖാഗന ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി. 28-5-2014 ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി. രണയ് പേദ്ധതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ. പുനലൂര്-ലപേഖാന്കുന്നന ഭഖാഗന ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.
ഏലറടുത്തനിട്ടനില. ഈ ഭഖാഗമഖാണയ് ഇനനി പുനരുദ്ധരനിക്കേഖാനുള്ളതയ്.

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനി  നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഭഖാഗലത്ത  സലന  ഏലറടുക്കേല്
നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തനിയഖായനിട്ടുണയ്.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  പേനി.പേനി.പേനി.  വദ്യവസയനില്  നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ്  തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുള്ള
പുനലൂര്-ലപേഖാന്കുന്നന  സനസഖാനപേഖാതയലടെ  നവറീകേരണത്തനിലന  ലടെണര്  നടെപേടെനികേള
പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.  പറീ കേകഖാളനിഫനികക്കേഷന് ലടെണര് നടെപേടെനികേള കലഖാകേബഖാങനിലന
അനഗറീകേഖാരത്തനിനുകശഷന  ആനകനിറനി  ലടെണര്  ക്ഷണനിക്കുന്നതുന  ആനകനിറനി  ലടെണര്
ലഭനിച്ചയ്  ആയതയ്  പേരനികശഖാധനയയ്  കശഷന  കുറഞ്ഞ കേരഖാറുകേഖാരലന ലതരലഞ്ഞടുത്തയ്
സര്ക്കേഖാരനിലനയന  കലഖാകേബഖാങനിലനയന  അനഗറീകേഖാരന  ലഭദ്യമഖാക്കുകേയന  കവണന.
അതനിനുകശഷന കേരഖാറുകേഖാരന് രൂപേറീകേരനിക്കുന്ന കേമ്പനനിയമഖായനി (SPV) കേണ്ലസഷന്
കേരഖാര്  ഒപ്പുവച്ചയ്  കേഴെനിഞ്ഞഖാല്  പവൃത്തനി ആരനഭനിക്കേഖാവന്നതഖാണയ്.  പറീ  കേകഖാളനിഫനികക്കേഷനനില്
പേലങടുത്ത കേമ്പനനികേള തഖാലഴെ വനിവരനിക്കുന :

1. M/s Dinesh Chandra,
   Agrawal Infracon Pvt. Ltd.,

Ahmedabad.

2. M/s Sreedhanya
    Construction (SDC)
     Thiruvananthapuram

3. M/s Dilip Buldion Ltd
    Bhopal.

4. M/s Essel Infra Projects Ltd.

    Mumbai. 

5. M/s KMC Construction Ltd.
Hyderabad.

6. M/s IL & FS Transportation
    Network Ltd., Mumbai.

7. M/s RKC Tropabuilt Pvt Ltd.
(CM & OMN), Ahmedabad.

8. M/s GHV – EKK – INKEC (JV),
    Perumbavoor.

(ഡനി) നനിലവനില് തടെസങ്ങലളഖാനമനില.

(ഇ)  കലഖാകേബഖാങനിലന  അനുവഖാദന  ലഭനിച്ചയ്  മറയ്  തടെസങ്ങള  ഇലലങനില്  ഈ
വര്ഷന അവസഖാനന തുടെങ്ങഖാന് സഖാധനിക്കുലമന്നഖാണയ് പതറീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
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കേഖായനകുളന വനികലജയ് ഓഫറീസയ് ലകേട്ടനിടെത്തനിലന പുനരുദ്ധഖാരണന

21  (845)  ശറീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്,  കേഖാര്ത്തനികേപള്ളനി  തഖാലൂക്കേനില്ലപട്ട  കേഖായനകുളന
വനികലജയ് ഓഫറീസയ് ലകേട്ടനിടെത്തനിലന പുനരുദ്ധഖാരണ പവര്ത്തനങ്ങളനില് ഉണഖായനിട്ടുള്ള
അപേഖാകേതകേളമൂലന  ഈ  ലകേട്ടനിടെന  ഉപേകയഖാഗശൂനദ്യമഖായനി  കേനിടെക്കുന്നതയ്  ശദ്ധയനില്
ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  എങനില്  അപേഖാകേതകേള  പേരനിഹരനിച്ചയ്  വര്ഷങ്ങളഖായനി  ഉപേകയഖാഗശൂനദ്യമഖായനി
കേനിടെക്കുന്ന ലകേട്ടനിടെന പവര്ത്തനസജമഖാക്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് കേഖാര്ത്തനികേപള്ളനി തഖാലൂക്കേനില്ലപട്ട കേഖായനകുളന
വനികലജയ് ഓഫറീസയ് ലകേട്ടനിടെത്തനിലന പുനരുദ്ധഖാരണ പവര്ത്തനങ്ങളനില് അപേഖാകേതകേളുള്ളതഖായനി
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.  എന്നഖാല്  ടെനി  ലകേട്ടനിടെത്തനിലന  പുനരുദ്ധഖാരണത്തനിനുകശഷന
ദറീര്ഘകേഖാലന  അടെച്ചനിട്ടനിരുന്നതനിനഖാല്  ജറീര്ണത  ഉള്ളതഖായനി  കേഖാണുന.  പുതുതഖായനി
പേണനിത  വനികലജയ്  ഓഫറീസനിലന  കമല്ക്കൂരയന  1985-ല് പേണനിത ഹഖാളുന  കചരുന്ന
ഭഖാഗത്തു  കൂലടെയള്ള  മഴെലവള്ളകചഖാര്ച്ച  മഖാറ്റുന്നതനിനുള്ള  അടെനിയന്തെര  നടെപേടെനികേള
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപയ് ലകേട്ടനിടെ വനിഭഖാഗന ആലപ്പുഴെ ഡനിവനിഷന് സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

മരഖാമത്തയ് കറഖാഡകേളുലടെ ഗദ്യഖാരനനി പേനിരറീഡയ്

22 (846) ശറീ  .   മുലക്കേര രതഖാകേരന് :
ശറീ  .   ആര്  .   രഖാമചനന് :
ശറീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഖാല് :
ശറീ  .    എല്കദഖാ  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  കറഖാഡകേളുലടെ  നനിര്മഖാണത്തനിനുന  പേരനിപേഖാലനത്തനിനുമഖായള്ള
പവൃത്തനികേളക്കേയ് ഡനിലഫക്ടയ് ലയബനിലനിറനി പേനിരറീഡയ് നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  വനിവനിധ പവൃത്തനികേളക്കേഖായനി നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള ഡനിലഫക്ടയ്  ലയബനിലനിറനി
പേനിരറീഡയ് - ലന കേഖാലപേരനിധനി വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  കറഖാഡകേളുലടെ  ഗദ്യഖാരനനി  പേനിരറീഡയ്  എത്ര  കേഖാലമഖാലണന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ; ലഹവനിലമയനിനനന്സനില് ഉളലപടുത്തനി കൂടുതല് ഗദ്യഖാരനനികയഖാടുകൂടെനി
സനസഖാനത്തയ് കറഖാഡയ് പവൃത്തനികേള നടെക്കുനകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  ഉണയ്.  Road  Fund  Board,  RICK  എന്നറീ  കേമ്പ നനികേള  മുകഖന

നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  കറഖാഡകേളക്കേയ്  ഡനിലഫക്ടയ്  ലയബനിലനിറനി  പേനിരറീഡന,  ലമയനിനനന്സയ്

പേനിരറീഡന അടെക്കേന  14-15  വര്ഷമഖാണയ്.  ഇനനി  ശബരനിമല കറഖാഡകേളക്കേയ്  ഡനിലഫക്ടയ്

ലയബനിലനിറനിയന, ലമയനിനനന്സയ് പേറീരനിയഡമടെക്കേന 7 വര്ഷമഖാക്കുന്നതനിനയ് തറീരുമഖാനനി

ച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 40 എന.എന-ല് കുറവയ് ഘനമുള്ള ടെഖാറനിനഗയ് പവ  വൃത്തനിക്കേയ്  ഒരു വര്ഷവന,

അതനിനയ്  മുകേളനിലള്ളതനിനയ്  മൂന്നയ്  വര്ഷവന  ഡനിലഫക്ടയ്  ലയബനി ലനിറനി  പേനിരറീയഡയ്

നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇ.പേനി.സനി.  വദ്യവസയനില്  നടെപനിലഖാക്കുന്ന  കറഖാഡയ്,  ബനിഡ്ജയ്

മുതലഖായവ  48  മഖാസന,  ഓര്ഡനിനറനി  റനിപയര്  6  മഖാസന,  ലസ്പെഷദ്യല്  റനിപയര്  18

മഖാസന, ഡനിലഫക്ടയ് ലയബനിലനിറനി ബഖാധകേമഖാണയ്.

(സനി)  ടെഖാറനിനഗയ്  പവ വൃത്തനിക്കേയ്  കേനന  40  എന.എന.-ല്  കുറവള്ളതനിനയ്  ഒരു

വര്ഷവന, അതനിനയ് മുകേളനിലള്ളതനിനയ് മൂന്നയ് വര്ഷവന ഡനിലഫക്ടയ് ലയബനിലനിറനി പേനിരറീഡയ്

നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുണയ്.  KIIFB  മുകഖന  നടെപനിലഖാക്കുന്ന  കറഖാഡകേളുലടെ  പവൃത്തനികേളക്കേയ്

നനിലവനിലല നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള ഡനിഫക്ടയ്  ലയബനിലനിറനി പേനിരറീഡനിനയ് പുറകമ നഖാല വര്ഷലത്ത

അധനികേ പേരനിപേഖാലന കേരഖാര് കൂടെനി ഉളലപടുത്തനി  (maintenance contract)  നടെപനിലഖാക്കുവഖാന്

കവണനിയള്ള തുകേ വകേയനിരുത്തനിയഖാണയ് ഡനി.പേനി.ആര്. അനഗറീകേരനിക്കുന്നതയ്.

ചുള്ളനിമടെ പേഖാലത്തനിലന നനിര്മ്മഖാണന

23 (847) ശറീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനില്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിരുന്ന  ആലത്തൂര്നനികയഖാജകേ

മണലത്തനിലല  ചുള്ളനിമടെ  പേഖാലത്തനിലന  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനത്തനികനഖാടെയ്  ബനലപട്ട

നനിലവനിലല അവസലയക്കുറനിച്ചയ് വനിശദറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഭരണഖാനുമതനി,  ധനഖാനുമതനി എന്നനിവ പസ്തുത പേഖാല നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്

ലഭദ്യമഖായനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  ചുള്ളനിമടെപേഖാലത്തനിലന നനിര്മ്മഖാണന എന്നയ് പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന് കേഴെനിയന

എന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?
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(എ&ബനി)  കേനിഫ്ബനിയല്  ഉളലപടുത്തനി  ചുള്ളനിമടെ  പേഖാലത്തനിനയ്  10 കകേഖാടെനി
രൂപേയലടെ ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. [ഉത്തരവയ് നമ്പര് ജനി.ഒ. (ആര്.ടെനി.)  നമ്പര്
1496/2016/PWD  തറീയതനി  31-10-2016  Sl.  No.  36].  ഇന്ലവസനികഗഷന്
പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഖാക്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്. ആയതനിലന റനികപഖാര്ട്ടയ് ലഭദ്യമഖാക്കുന്ന
മുറയ്ക്കു  മഖാത്രകമ വനിശദമഖായ ഡനിസസന് തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുവഖാന്
കേഴെനിയകേയള.

(സനി)  ഡനിസസന്  വനിഭഖാഗന  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയറനില്നനിനന  വനിശദമഖായ  ഡനിസസന്
ലഭനിച്ചതനിനുകശഷന  എസനികമറയ്  തയഖാറഖാക്കേനി  സഖാകങതനികേഖാനുമതനി  നല്കേനി  ലടെണര്
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചഖാല് മഖാത്രകമ പവൃത്തനി ആരനഭനിക്കുവഖാന് കേഴെനിയകേയള.

ചടെയമനഗലന മണലത്തനില് പേനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി. കറഖാഡകേളക്കേയ് വകേയനിരുത്തനിയ
തുകേ

24 (848) ശറീ  .    മുലക്കേര  രതഖാകേരന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

2017-18-ലല ബഡ്ജറയ്  പകേഖാരന ചടെയമനഗലന  മണലത്തനില് എത്ര പേനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.
കറഖാഡകേളക്കേയ്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്  എന്നയ്  വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;  ഇതനിലന  വനിശദഖാനശന
ലവളനിലപടുത്തഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

2017-18-ലല  ബഡ്ജറയ്  പകേഖാരന  ചടെയമനഗലന  മണലത്തനില്  9  പേനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.
കറഖാഡകേളക്കേയ് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഖാനശങ്ങള ഇകതഖാലടെഖാപന അനുബനമഖായനി*

കചര്ക്കുന.

തുരുത്തനി - കേരനിയഖാടെയ് പേഖാലത്തനിലന നനിര്മ്മഖാണ പുകരഖാഗതനി

25  (849)  ശറീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  നഖാദഖാപുരന  മണലത്തനിൽ  2016-17  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിച്ച  കേണ്ണൂര്
കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലകേലള  ബനനിപനിക്കുന്ന  തുരുത്തനി-കേരനിയഖാടെയ്  പേഖാലത്തനിലന  നനിർമ്മഖാണ
പുകരഖാഗതനി വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ ;

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ഇകതഖാടെനുബനനിച്ചു അനുവദനിച്ചയ് ബജറനില് ഉളലപേടുത്തനിയ കേരനിയഖാടെയ്--
തുരുത്തനിമുക്കേയ് പേഖാലത്തനിലന്റ നനിര്മഖാണ പുകരഖാഗതനി വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ ;

(സനി)  ഏതയ് ജനിലയലടെഎകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ്  എഞനിനറീയർക്കേഖാണയ് ഇവ രണനികന്റയന
ചുമതല നല്കേനിയതയ് എന്നറനിയനിക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  നഖാദഖാപുരന  മണലത്തനിലല  തുരുത്തനി-കേരനിയഖാടെയ്  പേഖാലവന  ഇകതഖാലടെഖാപന
ബ ഡ്ജറനില് അനുവദനിച്ച കേരനിയഖാടെയ്-തുരുത്തനി മുക്കേയ് പേഖാലവന കൂടെനി സനകയഖാജനിപനിച്ചയ് '0'
(സറീകറഖാ)  ആകൃതനിയനില് ഒറ പേഖാലമഖായനി നനിര്മ്മനിക്കുവഖാനുള്ള തറീരുമഖാനന ബനലപട്ട
എന.എല്.എ.-മഖാരുലടെ സഖാന്നനിദ്ധദ്യത്തനില് ഉണഖാവകേയന ആയതനുസരനിച്ചയ് ഇവ രണ്ടുന
സനകയഖാജനിപനിച്ചുള്ള  പേഖാലത്തനിലന  ഇന്ലവസനികഗഷന്  പവൃത്തനി  KIIFB-യനില്
ഉളലപടുത്തനി 11-2-2017-നയ് ലടെണര് ലചയയ് M/s. Safe Matrix Architectural and
Engineering  Consultant  India  (P)  Ltd.  മൂവഖാറ്റുപുഴെക്കേയ്  കേരഖാര്  അനഗറീകേരനിച്ചയ്
നല്കുകേയമുണഖായനി. ഇന്ലവസനികഗഷന് പവൃത്തനി ഇകപഖാള പുകരഖാഗതനിയനിലഖാണയ്.

(സനി)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപയ്  കേണ്ണൂര്   ജനില  കറഖാഡ്സയ്  ഡനിവനിഷന്  എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ്
എഞനിനറീയര്ക്കേഖാണയ് ഇവ രണനിലനയന ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

പേനിലഖാത്തറ-പേഖാപനിനനികശ്ശേരനി ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി. കറഖാഡയ്

26  (850)  ശറീ  .    റനി  .    വനി  .    രഖാകജഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പേനിലഖാത്തറ-പേഖാപനിനനികശ്ശേരനി  ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.  കറഖാഡനിലന  നനിര്മ്മഖാണ
പുകരഖാഗതനി  അറനിയനിക്കുകമഖാ;  പസ്തുത  നനിര്മ്മഖാണന  എകപഖാള  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാന്
കേഴെനിയലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത കറഖാഡനിലല ബലക്ഷയന സനഭവനിച്ചുലകേഖാണനിരനിക്കുന്ന പേഴെയങ്ങഖാടെനിപഖാലന
ബലലപടുത്തുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്;  വനിശദഖാനശന
നല്കുകമഖാ;

(സനി)  പസ്തുത  കറഖാഡനിലല  കേണപുരന  പേഖാലന  വറീതനി  കൂട്ടുന്നതനിനയ്  പുതനിയ
ലപഖാകപഖാസല് സമര്പനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.-രണയ്  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപട്ട  പേനിലഖാത്തറ-പേഖാപനിനനികശ്ശേരനി
കറഖാഡനിലന  (20.9  കേനി.മറീറര്) 70%  നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
തഖാവന ലറയനില്കവ കമല്പഖാലന,  രഖാമപുരന പേഖാലത്തനിലന അകപഖാച്ചയ്,  പേഖാപനിനനികശ്ശേരനി
ലറയനില്കവ കമല്പഖാലത്തനിലന ഉളലപലടെ  5  കേനി.മറീറര്  ടെഖാറനിനഗുന  ഒഴെനിച്ചുള്ള കറഖാഡയ്
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പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ പവൃത്തനികേള ഉളലപലടെയള്ള
അവസഖാനഘട്ട  പവൃത്തനികേള  പുകരഖാഗമനിച്ചുലകേഖാണനിരനിക്കുന.  എലഖാ  പവൃത്തനികേളുന
ഉളലപലടെ പേനിലഖാത്തറ-പേഖാപനിനനികശ്ശേരനി  കറഖാഡയ്  ഒകക്ടഖാബര് മഖാസത്തനില് പൂര്ത്തനിയഖാ
ക്കേഖാനഖാകുലമന്നഖാണയ് പതറീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  പേനിലഖാത്തറ -പേഖാപനിനനികശ്ശേരനി  കറഖാഡനിലല  പേഴെയങ്ങഖാടെനിപഖാലന  ബലലപടുത്തുന്ന
പവൃത്തനി  പേനിലഖാത്തറ-പേഖാപനിനനികശ്ശേരനി  കറഖാഡയ്  പവൃത്തനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഖാല്  പേദ്ധതനി
നനിശ്ചനിത  സമയപേരനിധനിക്കുള്ളനില്  തറീര്ക്കുന്നതനിനയ്  സഖാധനിക്കുകേയനില.  അതുലകേഖാണയ്
പേഴെയങ്ങഖാടെനി പേഖാലത്തനിലന ബലലപടുത്തല് ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനിലന നനിരത്തുകേളുന
പേഖാലങ്ങളുന വനിഭഖാഗന നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനഖാണയ് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  നനിലവനില്  പുകരഖാഗമനിച്ചു  വരുന്ന  പവൃത്തനിയലടെ  കേഖാലഖാവധനിക്കുള്ളനില്
തറീര്ക്കുവഖാന്  സഖാധനിക്കേഖാത്തതനിനഖാല്  കേണപുരന  പേഖാലന  വറീതനി  കൂട്ടുന്നതനിനുള്ള
ലപഖാകപഖാസല് ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.  സമര്പനിച്ചനിട്ടനില.  പകതദ്യകേന വറീതനി കൂട്ടുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശന ഉടെലന സമര്പനിക്കേഖാന് നനിര്കദ്ദേശന നല്കുന്നതഖാണയ്.

സതക്കേഖാടെയ് - അടൂര് മഖാതൃകേഖാ സുരക്ഷഖാ കകേഖാറനികഡഖാര്

27  (851)  ശറീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലലതക്കേഖാടെയ്  (ലവഞ്ഞഖാറമൂടെയ്) -  അടൂര് കറഖാഡയ്,  മഖാതൃകേഖാ കറഖാഡയ് സുരക്ഷഖാ
കകേഖാറനികഡഖാറഖായനി മഖാറ്റുന്നതനിലന ഭഖാഗമഖായനി ലവഞ്ഞഖാറമൂടെയ് ജനഗ്ഷനനില് നനിലവനിലള്ള
കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിച്ചയ് കറഖാഡയ് വറീതനി കൂട്ടഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കറഖാഡയ്  മഖാതൃകേഖാ  സുരക്ഷഖാ  കകേഖാറനികഡഖാറഖായനി  മഖാറ്റുന്നതനിലന
ഭഖാഗമഖായള്ള പവൃത്തനിയലടെ നനിലവനിലല സനിതനി എന്തെഖാണയ്; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ലവഞ്ഞഖാറമൂടെയ്  ജനഗ്ഷന്  വനികേസനന  നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനുകവണനി,  തഖാലൂക്കേയ്
സര്കവ്വേയലറലക്കേഖാണയ് അളന്നയ് തനിട്ടലപടുത്തനി കറഖാഡയ് അതനിര്ത്തനി അടെയഖാളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
പസ്തുത  കേഴെക്കൂട്ടന-അടൂര്  എന.സനി.  കറഖാഡനിലല  കേകയറങ്ങലളലഖാന  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) പസ്തുത പേദ്ധതനി M/s. GHV EKK (JV) എന്ന കേമ്പനനി 5-12-2016-ല്
എഗനിലമനയ്  വച്ചയ്  28-12-2016-ല്  പവൃത്തനികേള  ആരനഭനിച്ചു.  ജനഗ്ഷനുകേളുലടെ  വനികേസനന
ഉളലപലടെയള്ള എലഖാ പവൃത്തനികേളുലടെയന പൂര്ത്തറീകേരണ കേഖാലഖാവധനി  27-4-2018
ആണയ്.  തകേരഖാറനിലഖായ  ഏനഖാത്തയ്  പേഖാലത്തനിലന  പവൃത്തനി  പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.
ഓടെകേളുലടെ  കറീനനിനഗയ്  പൂര്ത്തനിയഖായനി  വരുന.  പുതനിയ  ഓടെകേളുലടെ  നനിര്മ്മഖാണന
നടെനവരുന. ടെഖാറനിനഗനിനഖായനി പഖാനയ് സഖാപേനിക്കേല്, ലമറല് കശഖരണന തുടെങ്ങനിയവ
പുകരഖാഗമനിക്കുന.
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വഴെനിമുക്കേയ്-കേളനിയനിക്കേഖാവനിള കറഖാഡനിനയ് വറീതനി കൂട്ടഖാന്
സലന ഏലറടുക്കുന്ന നടെപേടെനി

28 (852) ശറീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  വഴെനിമുക്കേയ്  മുതല്  കേളനിയനിക്കേഖാവനിള  വലര  വറീതനികൂട്ടഖാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
നഖാഷണൽ സഹകവയയ് സലന ഏലറടുക്കുന്ന നടെപേടെനി എന്തെഖായനി എന്നറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  വഴെനിമുക്കേയ്  മുതല് കേളനിയനിക്കേഖാവനിള  വലരയളള  എൻ.എച്ചയ്.-ലന  പുതനിയ
രൂപേകരഖ തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ ;

(സനി)  വഴെനിമുക്കേയ്  മുതല്  കേളനിയനിക്കേഖാവനിള  വലരയള്ള  എൻ.എച്ചയ്.-ലന  നനിര്മ്മഖാണന
2017-18-ല് ആരനഭനിക്കേഖാന് കേഴെനിയകമഖാ;

(ഡനി)  കമല്പറഞ്ഞ പേദ്ധതനി എതു വര്ഷന പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന് കേഴെനിയന എന്നയ്
വനിശദറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ-ഡനി)  കേരമന-കേളനിയനിക്കേഖാവനിള  കദശറീയപേഖാതയലടെ  രണഖാനഘട്ട  വനികേസനത്തനിലന
ഭഖാഗമഖായള്ള വഴെനിമുക്കേയ് (കേനി.മറീ.575/500) മുതല് കേളനിയനിക്കേഖാവനിള  (കേനി.മറീ.599/000)
വലരയള്ള  17  കേനികലഖാമറീറര്  കറഖാഡനിലന  കേരടെയ്  അലലലന്ലമനയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
വകുപയ്  ഡനിലലസന്  വനിഭഖാഗന  തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സഖാദ്ധദ്യതഖാ  പേഠനത്തനിനുകശഷന
അതനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന  ജനഗ്ഷന്  ഡനിലലസനുന  ഉളലപടുത്തനി  ലലഫനല്
അലലലന്ലമനയ്  തയഖാറഖാക്കുന്ന  നടെപേടെനി  അവസഖാനഘട്ടത്തനിലഖാണയ്.  ലലഫനല്
അലലലന്ലമനനിനയ്  അനഗറീകേഖാരന  നല്കേനിയതനിനുകശഷന  മഖാത്രകമ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുന
നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനികേള ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുന കേഴെനിയകേയള.

ചഖാലക്കുടെനി കകേഖാടെതനി ജനഗ്ഷനനില് മുരനിങ്ങൂര് ഡനിലലവന് കമഖാഡല് സക്കൗകേരദ്യന

29 (853) ശറീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ചഖാലക്കുടെനി മുനനിസനിപല് ജനഗ്ഷനനില് അടെനിയടെനിയണഖാകുന്ന വഖാഹനഖാപേകേടെങ്ങള
ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  ചഖാലക്കുടെനി  കകേഖാടെതനി  ജനഗ്ഷനനില്  മുരനിങ്ങൂര്  ഡനിസവന്
കമഖാഡല് സക്കൗകേരദ്യലമഖാരുക്കേന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) ഇതനിനഖായള്ള നടെപേടെനികേള ഏതയ് ഘട്ടത്തനിലഖാണയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ചഖാലക്കുടെനി  മുനനിസനിപല്  ജനഗ്ഷനനിലല  അപേകേടെ  മരണങ്ങളുന
ഗതഖാഗതക്കുരുക്കുകേളുന പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ചഖാലക്കുടെനി  കകേഖാടെതനി  ജനഗ്ഷന്
കേനി.മറീ. 295/950 ഏഴെയ് മറീറര് വറീതനികയഖാടുകൂടെനി അണര് പേഖാകസജയ് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി നഖാഷണല് ലലഹകവ അകതഖാറനിറനി ഓഫയ് ഇന്തെദ്യ നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുണയ്. അതനിലന
ഡനിലലസനനിനഗയ് വര്ക്കേയ് പുകരഖാഗമനിച്ചുലകേഖാണനിരനിക്കുന.

ഭരണഖാനുമതനി ലഭനിച്ച മണലൂര് മണലത്തനിലല കറഖാഡകേള

30 (854) ശറീ  .    മുരളനി  ലപേരുലനലനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഭരണഖാനുമതനി ലഭനിച്ച ഏലതലഖാന പവൃത്തനികേളഖാണയ് മണലൂര് നനികയഖാജകേ
മണലത്തനില് പേനി.ഡബഡ്യു.ഡനി. കറഖാഡ്സയ് വനിഭഖാഗത്തനിനയ് കേറീഴെനില് പുകരഖാഗമനിക്കുന്നതയ്;
വനിശദഖാനശങ്ങള ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) 2016-17-ലല ബഡ്ജറനില് ഉളലപട്ട ത വൃശൂര് ജനിലയനിലല കേരുവന്തെല -
ചക്കേനകേണന  കറഖാഡനിലന  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏതയ്  ഘട്ടത്തനിലഖാലണന്നയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  മണലൂര്  നനികയഖാജകേ  മണലത്തനില്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  നനിരത്തയ്  വനിഭഖാഗത്തനിലന
അധറീനതയനില്  വരുന്നതുന  ഇകപഖാള  പുകരഖാഗമനിച്ചുലകേഖാണനിരനിക്കുന്നതുമഖായ  പവൃത്തനികേളുലടെ
വനിശദഖാനശങ്ങള ഇകതഖാലടെഖാപന  അനുബനമഖായനി* കചര്ക്കുന.

(ബനി) കേരുവന്തെല-ചക്കേനകേണന കറഖാഡനിലന എസനികമറയ് തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനഖായനി
തൃശ്ശൂര് നനിരത്തു വനിഭഖാഗന എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ് എഞനിനറീയര്ക്കേയ് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കേഖാപനില് ലറയനില്കവ അടെനിപഖാത നനിര്മ്മഖാണന

31(855)  ശറീ  .    വനി  .    കജഖായനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന
രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  വര്ക്കേല നനികയഖാജകേ മണലത്തനിലല കേഖാപനില് ലറയനില്കവ അടെനിപഖാത
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ് അടെനിയന്തെരമഖായനി ഭരണഖാനുമതനി നല്കുകമഖാ എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  കേഖാപനില്  ലറയനില് കവ  അടെനിപഖാത  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യമഖായ
എസനികമറയ് തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി) ഇലലങനില്, അടെനിയന്തെരമഖായനി ആയതനിനുള്ള നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ-സനി)  കേഖാപനില് ലറയനില്കവ അടെനിപഖാത നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഖാദ്ധദ്യതഖാ
പേഠനന നടെത്തനിയനിട്ടനില. നടെത്തുന്ന കേഖാരദ്യന പേരനിഗണനിക്കുന.
* ലലലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്. 
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ലലവപനിന് മണലത്തനിലല ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് പവൃത്തനികേള

32  (856)  ശറീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മ :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

സവപനിന്  മണലത്തനില്  നടെനവരുന്ന  വനിവനിധ  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  പവൃത്തനികേളഖായ
കറഖാഡകേളുലടെയന  പേഖാലങ്ങളുലടെയന  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുകടെയന  പവര്ത്തന  പുകരഖാഗതനി
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

പവൃത്തനികേളുലടെ വനിശദഖാനശങ്ങള അനുബനമഖായനി* കചര്ക്കുന.

ലചലഞനി പേഖാലത്തനിലന നനിര്മ്മഖാണന

33  (857)  ശറീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  വഖാമനപുരന  നനികയഖാജകേ  മണലത്തനിലല  ലചലഞനി  പേഖാലത്തനിലന
നനിര്മ്മഖാണവമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  ഏലറടുത്ത  ഭൂമനിയലടെ  ഉടെമകേളനില്  എത്ര  കപേര്ക്കേയ്
നഷപേരനിഹഖാരത്തുകേ വനിതരണന ലചയ എന്നറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഇനനിയന എത്ര കപേര്ക്കേയ് തുകേ വനിതരണന ലചയഖാനുണയ്  ;  കേഖാലതഖാമസ
ത്തനിനുള്ള കേഖാരണന എന്തെഖാണയ് എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  വഖാമനപുരന  നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല  ലചലഞനി  പേഖാലത്തനിലന
നനിര്മ്മഖാണവമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  ഏലറടുത്ത  ഭൂമനിയലടെ  ഉടെമകേളനില്  28  കപേര്ക്കേയ്
നഷപേരനിഹഖാരത്തുകേ വനിതരണന ലചയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇനനി  12  കപേര്ക്കേയ്  കൂടെനി  തുകേ  വനിതരണന  ലചയഖാനുണയ്.  ഇതനില്  10
കപേരുലടെ  ബനലപട്ട  കരഖകേള  നനിയമപേരമഖായ  പേരനികശഖാധനയഖായനി  ഗവണ്ലമനയ്
പറീഡര്ക്കേയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ബഖാക്കേനിയള്ള രണയ് കപേര് നഖാളനിതുവലരയഖായനി ബനലപട്ട
കരഖകേള സമര്പനിച്ചനിട്ടനില.

പേഖാലപ്പുറന ലനലനിക്കുര്ശ്ശേനി-കുതനിരവഴെനി പേഖാലത്തനിലനയന കറഖാഡനിലനയന
നനിര്മ്മഖാണന

34 (858) ശറീ  .   പേനി  .   ഉണനി : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന
രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പേഖാലപ്പുറന-ലനലനിക്കുര്ശ്ശേനി-കുതനിരവഴെനി  പേഖാലത്തനികനയന  കറഖാഡനികനയന
നനിര്മ്മഖാണത്തനിലന ഇന്ലവസനികഗഷന് നടെപേടെനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ;

* ലലലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി) ഏതയ് ഏജന്സനിക്കേഖാണയ് ഇന്ലവസനികഗഷന് ചുമതല എന്നറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  പസ്തുത  പേഖാലത്തനിലന  വനിശദമഖായ  എസനികമറയ്  തയഖാറഖാക്കേനികയഖാ;  വനിശദഖാനശന
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  പേഖാലപ്പുറന-ലനലനിക്കുര്ശ്ശേനി-കുതനിരവഴെനി  പേഖാലത്തനിലന  ഇന്ലവസനികഗഷന്
നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  എസറീന  ലഡവലകപഴയ്  ലലപവറയ്  ലനിമനിറഡയ്  എന്ന  ഏജന്സനിയഖാണയ്
ഇന്ലവസനികഗഷന് നടെത്തനിയതയ്.

(സനി)  ഇന്ലവസനികഗഷന്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ലപേഖാതുമരഖാത്തയ്  വകുപയ്  ഡനിലലസന്
വനിഭഖാഗത്തനിനയ്  സ്ട്രേക്ചറല്  ഡനിലലസന്  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഡനിലലസന്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്  മഖാത്രകമ വനിശദമഖായ എസനികമറയ് തയഖാറഖാക്കേഖാന് സഖാധനിക്കുകേയള.

കറഖാഡകേളുലടെ നനിര്മ്മഖാണലത്തത്തുടെര്ന്നയ് വറീടുകേളക്കുന സഖാപേനങ്ങളക്കുന
കകേടുപേഖാടുകേള

35  (859)  ശറീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  കറഖാഡനനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി  ശകനികയറനിയ  സഹകഡ്രഖാളനികേയ്
കറഖാളറുന  മറ്റുന  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതനിലന  ഫലമഖായനി  നനിര്മ്മഖാണ  സലകത്തഖാടു  കചര്നളള
വറീടുകേളക്കുന  സഖാപേനങ്ങളക്കുന  കകേടുപേഖാടുകേള  സനഭവനിക്കുന്നതയ്  ശദ്ധയനില്
ലപേട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) കറഖാഡകേളുലടെ നനിര്മ്മഖാണന പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകമ്പഖാള ഇത്തരത്തനില്ലപടുന്ന
വറീടുകേള തകേരഖാനുന വറീടെനിലന സുരക്ഷ നഷലപടെഖാനുന ഇടെയഖാകുന്നതുമൂലന ജനങ്ങളക്കു
ണഖാകുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള പകതദ്യകേമഖായനി അവകലഖാകേനന ലചയ്യുകമഖാ;

(സനി)  ഇതു  സനബനനിച്ചയ്  സര്കവ്വേ  നടെത്തനി  നനിജസനിതനി  കബഖാധദ്യമഖായതനിനയ്
കശഷന നഷപേരനിഹഖാരന നല്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  കറഖാഡയ്  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി  ലലവകബററനി  കറഖാളര്
ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതനിലന  ഫലമഖായനി  നനിര്മ്മഖാണ  സലകത്തഖാടെയ്  കചര്നള്ള  വറീടുകേളക്കുന
സഖാപേനങ്ങളക്കുന  കകേടുപേഖാടുകേള  സനഭവനിക്കുന്നതഖായനി  റനികപഖാര്ട്ടുകേള  ലഭനിച്ചനിട്ടനില.
സഖാധഖാരണയഖായനി  നനിലവനിലള്ള  നനിബനനകേളനുസരനിച്ചയ്  കറഖാഡനിലന  അതനിര്ത്തനിയനില്
നനിനന  നനിശ്ചനിത  ദൂരന   മഖാറനിയഖാണയ്  വറീടുകേളുന  സഖാപേനങ്ങളുന  നനിര്മ്മനിക്കേഖാനുള്ള
അനുവഖാദന  നല്കുന്നതയ്.  ആയതനിനഖാല്  സനസഖാനലത്ത  ഭൂരനിഭഖാഗന  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുന
കറഖാഡനില് നനിനന മഖാറനിയഖാണയ് സനിതനി ലചയ്യുന്നതയ്.
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(ബനി&സനി)  കറഖാഡകേളനില് വഖാഹനങ്ങള,  മറയ് നനിര്മ്മഖാണ യനങ്ങള എന്നനിവ

മുകഖന  ലകേട്ടനിടെങ്ങളക്കേയ്  കകേടുപേഖാടുകേള  സനഭവനിക്കേഖാതനിരനിക്കുന്നതനിനുന  കറഖാഡനിനയ്

ആവശദ്യമഖായ പവര്ത്തനങ്ങളക്കുന കവണനിയഖാണയ് ബനില്ഡനിനഗയ് കേണ്കടഖാള ലലലന്

നനിശ്ചയനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിന്പകേഖാരന മഖാത്രമഖാണയ് ലകേട്ടനിടെങ്ങള നനിര്മ്മനികക്കേണതയ്.

ഇതനിനയ്  വനിപേരറീതമഖായനി  നനിര്മ്മനിച്ച  ലകേട്ടനിടെങ്ങളക്കേയ്  കകേടുപേഖാടുകേള  സനഭവനിച്ചഖാല്

നഷപേരനിഹഖാരന  നല്കുന്നതനിനയ്  വദ്യവസയനില.  എന്നഖാല്  നനിയമഖാനുസൃതമഖായനി  നനിര്മ്മനിച്ച

ലകേട്ടനിടെങ്ങളക്കേയ് കറഖാഡയ് പവൃത്തനിമൂലന കകേടുപേഖാടുകേള സനഭവനിച്ചഖാല് നഷപേരനിഹഖാരന

നല്കുന്ന കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.

ലലപേങ്കുളന-ലതഖാഴപഖാടെന കേനഖാല് ബണയ് കറഖാഡയ് പവൃത്തനി

36  (860)  ശറീ  .    യ  .    ആര്  .    പദറീപേയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) 2012-13 -ലല നനികയഖാജകേ മണലന ആസനി വനികേസന ഫണനില്നനിനന

1  കകേഖാടെനി  രൂപേ  അനുവദനിച്ചയ്  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേനിയ  കചലക്കേര  ലലപേങ്കുളന  -

ലതഖാഴപഖാടെന കേനഖാല് ബണയ് കറഖാഡയ് പവൃത്തനി മുടെങ്ങനിക്കേനിടെക്കുന്നതയ് പുനരഖാരനഭനിക്കേഖാന്

ലപേഖാതു മരഖാമത്തയ് വകുപയ് സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനികേള എലന്തെഖാലക്കേയഖാണയ്;  വനിശദഖാനശന

വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇകപഖാള ഇക്കൗ പവൃത്തനിക്കേയ്  തടെസന എലന്തെഖാലക്കേയഖാണയ്;  വനിശദഖാനശന

വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  തടെസങ്ങള  നറീക്കേനി  പവൃത്തനി  എന്നകത്തക്കേയ്  ആരനഭനിക്കേഖാന്  കേഴെനിയന;

വനിശദഖാനശന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  12-1-2017-ലല  WP(C)  41114/2016-ലന  വനിധനിയലടെ  അടെനിസഖാനത്തനില്

കചലക്കേര  ലലപേങ്കുളന-ലതഖാഴപഖാടെന  കേനഖാല്  ബണയ്  കറഖാഡനിലന  ബഖാക്കേനി  പവൃത്തനികേളുലടെ

എസനികമറയ് മദ്ധദ്യകമഖലഖാ സൂപണനിനഗയ് എഞനിനറീയര് പേരനികശഖാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  ഭരണഖാനുമതനി  5  വര്ഷന  കേഴെനിഞ്ഞ  സഖാഹചരദ്യത്തനില്

പുതുക്കേനിയ ഭരണഖാനുമതനി ആവശദ്യമഖായണയ്.

(സനി)  എസനികമറയ്  സര്ക്കേഖാരനില്  ലഭദ്യമഖാകുന്ന  മുറയയ്  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേനി  ലടെണര്

നടെപേടെനികമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി പവൃത്തനി ആരനഭനിക്കേഖാന് സഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.
194/2020
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പേള്ളുരുത്തനി  മനിനനി സനിവനില് കസഷന് നനിര്മ്മഖാണന

37 (861)  ശറീ  .    കജഖാണ് ലഫര്ണഖാണസയ് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലകേഖാച്ചനി  നനികയഖാജകേമണലത്തനില്  ആസനി  വനികേസനനനിര്മ്മഖാണ  പേദ്ധതനിയനില്
നനിനന നഖാനൂറനി അമ്പതയ് ലക്ഷന രൂപേ അനുവദനിച്ചനിച്ചുളള പേളളുരുത്തനി മനിനനി സനിവനില്
കസഷലന  നനിര്മ്മഖാണപവര്ത്തനങ്ങള  ആരനഭനിക്കുന്നതനിലല  കേഖാലതഖാമസത്തനിനയ്
കേഖാരണന വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  മനിനനി  സനിവനില് കസഷലന നനിര്മ്മഖാണപവര്ത്തനങ്ങള എന്നകത്തക്കേയ്
ആരനഭനിക്കേഖാന് സഖാധനിക്കുലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ലകേഖാച്ചനി നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല ആസനി വനികേസന നനിര്മ്മഖാണ
പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  പേള്ളുരുത്തനി  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന്  നനിര്മ്മഖാണ
ത്തനിനുള്ള സലന റവനഡ്യൂ  വകുപനില്നനിനന  ലപേഖാതുമരഖാത്തയ്  വകുപനിനയ്  ലഭനിച്ചനിട്ടനില.
സലന  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്നനിനന  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  തുടെര്നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.
സലന ഏലറടുക്കുന്നതനില് വലനിയ കേഖാലതഖാമസമഖാണയ്.  ജനിലഖാകേളക്ടര്മഖാരഖാണയ് അതയ്
ശദ്ധനികക്കേണതയ്.

കേഖാരദ്യഖാട്ടയ് കേടെവയ് പേഖാലത്തനിനഖായനി ഏലറടുത്ത സലത്തനിലന വനില ഭൂവടെമകേളക്കേയ്
നല്കേഖാന് നടെപേടെനി

38  (862)  ശറീ  .    അബ്ദുല്  ഹമറീദയ്  .    പേനി  . :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മലപ്പുറന  ജനിലയനിലല  വള്ളനിക്കുന്നയ്  നനികയഖാജകേമണലത്തനില്ലപടുന്ന
കേഖാരദ്യഖാട്ടയ്കേടെവയ്  പേഖാലത്തനിനഖായനി  ഏലറടുത്ത  സലത്തനിലന  വനില  ഭൂവടെമകേൾക്കേയ്
നഖാളനിതുവലരയഖായന ലഭനിച്ചനിട്ടനില എന്ന വനിവരന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) ഭൂമനി വനില വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള കേഖാലതഖാമസത്തനിനയ് കേഖാരണലമന്തെഖാണയ്;

(സനി)  പസ്തുത  തുകേ  എത്രയനലപേലട്ടന്നയ്  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനയ്  നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) 6-6-2013-ലല സ.ഉ. (സഖാധഖാ) നമ്പര് 3229/2013/റവ. നമ്പര് പകേഖാരന
മുന്നനിയൂര് അരനിയല്ലൂര് എന്നറീ വനികലജുകേളനില് നനിനന ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ് ലലഹ
ലലവല്  കേമ്മനിറനിയലടെ  (SLMC)  അനഗറീകേഖാരന  ലഭദ്യമഖായനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  എന്നഖാല്   1-3-2014
മുതല് മുന്നനിയൂര് വനികലജനില് ററീസര്കവ്വേ നനിലവനില് വന്നതനിനഖാല് സര്കവ്വേ നമ്പരുകേളക്കേയ് മഖാറന
വന്നനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  പസസ്തുത  വനികലജുകേളനില്  റനികേകനിസനിഷനുകേളനില്  ഉളലപട്ട  ചനില
സര്കവ്വേ നമ്പരുകേളക്കേയ് ലവറയ് ലഖാനയ് ലപേര്മനിഷന് ആവശദ്യമഖാണയ്. എന്നഖാല് 1-1-2014
മുതല്  LARR  Act  2013  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  സഖാഹചരദ്യത്തനില്  ഭൂമനി  മുന്കൂര്
ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  വദ്യവസയനിലഖാത്തതനിനഖാല്  പുതനിയ  സര്കവ്വേ  നമ്പരുകേള
ഉളലപടുത്തനിയ  പുതുക്കേനിയ  ലപഖാകപഖാസല്  സമര്പനിക്കേഖാന്  സര്ക്കേഖാര്  നനിര്കദ്ദേശന
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) പുതുക്കേനിയ ലപഖാകപഖാസല് ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് മഖാത്രകമ തുകേ ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതയ്
സനബനനിച്ചയ് തുടെര് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കേഖാന് കേഴെനിയകേയള.

കേഖാളനിക്കേടെവയ് പേഖാലന നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കേല്

39 (863) ശറീ  .    മഞ്ഞളഖാനകുഴെനി  അലനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലപേരനിന്തെല്മണ  നനികയഖാജകേ  മണലത്തനില്  നബഖാർഡയ്  ആർ.ഐ.ഡനി..എഫയ്.
XXII-ല് ഉളലപടുത്തനി തതകത്തനില് അനഗറീകേഖാരന നല്കേനിയനിട്ടുള്ള കേഖാളനിക്കേടെവയ് പേഖാലന
നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കേല് ആരനഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; എങനില് ഈ പേദ്ധതനിയഖായനി എത്ര
ഭൂമനി ഏലറടുകക്കേണനി വരുലമന്നഖാണയ് കേണക്കേഖാക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  ഈ  പേദ്ധതനിയലടെ  വനിശദമഖായ  കപഖാജക്ടയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;
ഇലലങനില് എന്തെഖാണയ് കേഖാരണന;

(സനി)  ഈ പേദ്ധതനിയലടെ ഭൂമനികയലറടുക്കേല് ഉളലപലടെ പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ് പേദ്ധതനി
നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ് എത്ര തുകേ കവണനി വരുലമന്നഖാണയ് കേണക്കേഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഡനി) 2017-18-ല് നബഖാർഡയ് ആർ.ഐ.ഡനി.എഫയ്-ല് ഉളലപടുത്തനി പേദ്ധതനി
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  സലമുടെമകേള ഭൂമനി  സക്കൗജനദ്യമഖായനി  വനിട്ടുതരുന്നതനിനുള്ള സഖാദ്ധദ്യതകേള
പേരനികശഖാധനിലച്ചങനിലന  നടെന്നനിട്ടനില.   ആയതനിനഖാല് ലപേഖാനന  വനിലയയ്  ആലനിപറമ്പയ്
ഭഖാഗത്തയ്  1800  m2-ഉന,  ലചര്പ്പുളകശ്ശേരനി  ഭഖാഗത്തയ്  1000  m2-ഉന  സലന  ഏലറടു
കക്കേണതുണയ്.
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(ബനി)  ഇല.  സലന  ലഭദ്യമഖാക്കുന്ന  മുറയയ്  മഖാത്രകമ  വനിശദമഖായ  എസനികമറയ്
തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനയ് സഖാദ്ധദ്യമഖാവകേയള.

(സനി)  പേഖാലത്തനിനുന അകപഖാച്ചയ് കറഖാഡനിനുന കൂടെനി ഏകേകദശന  10  കകേഖാടെനി രൂപേ
ആവശദ്യമഖായനി വരുന. സലലമടുപയ് നടെപേടെനികേളക്കേയ് 88,70,400 രൂപേ കവണനിവരുന.

(ഡനി)  സലന ലഭദ്യമഖാകുന്ന മുറയയ്  മഖാത്രകമ നബഖാര്ഡയ്  അനഗറീകേഖാരത്തനിനഖായനി
വനിശദമഖായ കപഖാജക്ടയ് റനികപഖാര്ട്ടയ് സമര്പനിക്കേഖാന് കേഴെനിയകേയള.

അനകേഖാരനഴെനി മുതല് ചഖാപക്കേടെവയ് വലരയള്ള തറീരകദശ പേഖാത

40 (864) ശറീ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  തറീരകദശ  സഹകവയലടെ  നനിര്മ്മഖാണന  എവനിലടെ  മുതല്  എവനിടെന
വലരയഖാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി) നനിലവനിലള്ള തറീരകദശ പേഖാതയനിലല അനകേഖാരനഴെനി മുതല് ചഖാപക്കേടെവയ്
വലരയള്ള  സലത്തയ്  പുനരുദ്ധഖാരണന  നടെത്തനിയനിട്ടയ്  9  വര്ഷന  കേഴെനിഞ്ഞനിരനിക്കുന
എന്ന വനിവരന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  ഈ  പകദശലത്ത  പേഖാത  കനരലത്ത  ബനി.എന&ബനി.സനി.-യനില്
പുനരുദ്ധരനിച്ചതയ് കപേഖാലല പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;

(ഡനി) ഈ പേഖാതയലടെ ഇരുവശങ്ങളനിലന കേഖാന നനിര്മ്മനിച്ചയ് കേടെകലറ സമയലത്ത
ദുരനിതത്തനില്നനിനന ജനങ്ങലള രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) നനിര്ദ്ദേനിഷ തറീരകദശ പേഖാത തനിരുവനന്തെപുരന ജനിലയനില് പൂവഖാറനില് നനിനന
ആരനഭനിച്ചയ് ലകേഖാലന, ആലപ്പുഴെ, എറണഖാകുളന, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറന, കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്, കേണ്ണൂര്
ജനിലകേളനിലൂലടെ  കേടെന്നയ്  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്  ജനിലയനിലല  മകഞശകരന  തഖാലൂക്കേനിലല  കേണകതറീര്ത
എന്ന സലത്തയ് അവസഖാനനിക്കുന്ന രറീതനിയനിലഖാണയ് രൂപേകരഖ തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  തറീരകദശ  പേഖാതയലടെ  നഖാറയ്പേഖാകേയ്  തയഖാറഖാക്കേനിയ  രൂപേകരഖ
അനഗറീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന. അതനിനുകശഷന മഖാത്രകമ
വനിവനിധ  പവൃത്തനിക്കേഖായള്ള  ഡനി.പേനി.ആര്.  തയഖാറഖാക്കുകേയള.  തറീരകദശപേഖാതയലടെ
രണഖാനഘട്ടത്തനില്  ഇകപഖാള  നനിരത്തു  വനിഭഖാഗത്തനിലന  അധറീനതയനിലള്ള   അനകേഖാരനഴെനി
മുതല്  ചഖാപക്കേടെവയ്  വലരയള്ള  പേഖാത  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ്  നഖാറയ്പേഖാകേയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുണയ്.
തറീരകദശ  പേഖാതയഖായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്ന  പവൃത്തനി  പുകരഖാഗമനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കുമഖാത്രകമ
പസസ്തുത ഭഖാഗലത്ത കേഖാനകേളുലടെ നനിര്മ്മഖാണവന പേരനികശഖാധനിക്കേഖാന് കേഴെനിയകേയള.
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ഒറപഖാലന നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല കറഖാഡകേള

41 (865) ശറീ  .   പേനി  .   ഉണനി : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന
രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2016-17 വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  ഉളലപട്ട  ഒറപഖാലന  നനികയഖാജകേ
മണലത്തനിലല ഏലതലഖാന കറഖാഡകേളക്കേഖാണയ് 14-2-2017-ലല സ.ഉ.(സഖാധഖാ) നമ്പര്
179/2017 ലപേഖാ.മ.വ. പകേഖാരന ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയതയ്; വനിശദഖാനശന നൽകേഖാകമഖാ ;

(ബനി)  കമല്  സര്ക്കേഖാര്  ഉത്തരവയ്  പകേഖാരന  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേലപട്ട
കറഖാഡകേളുലടെ പവൃത്തനികേളുലടെ കേഖാലനികേസനിതനി വനിശദറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ ;

(സനി) പസസ്തുത കറഖാഡകേളക്കേയ് എന്നയ് സഖാകങതനികേഖാനുമതനി നല്കുവഖാന് കേഴെനിയന;
വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  വനിശദഖാനശങ്ങള ചുവലടെ കചര്ത്തനിരനിക്കുന :

കമ
നമ്പര്

കറഖാഡകേളുലടെ കപേരയ് കേഖാലനികേ സനിതനി

1. നഖാട്ടുകേല്  -  പേഖാകലഖാടെയ്  -  ലചത്തല്ലൂര്-
മുറനിയനകേണനി - പേനനകുന്നയ് - എരക്കേനിങ്ങല്
-  കേരനിപമണ –കൂട്ടനിലക്കേടെവയ്  -  ലപേഴമറ
–ചുള്ളനികയഖാടെയ്-വഖാക്കേടെപ്പുറന -  തുമ്പക്കേണനി
- കേടെമ്പഴെനിപ്പുറന കറഖാഡയ് കേനി.മറീ. 10/700 –
12/600  വലരയള്ള  പുനരുദ്ധഖാരണ
പവൃത്തനി - 95 ലക്ഷന രൂപേ

02/05/2017 വലര
കേഖാലഖാവധനി നല്കേനി

ദര്ഘഖാസയ്
ക്ഷണനിച്ചനിട്ടുണയ്.

2. നഖാട്ടുകേല്  -  പേഖാകലഖാടെയ്  -  ലചത്തല്ലൂര്  -
മുറനിയനകേണനി-കേരനിപമണ – കൂട്ടനിലക്കേടെവയ്
- ലപേഴമറ – ചുള്ളനികയഖാടെയ് - വഖാക്കേടെപ്പുറന -
തുമ്പക്കേണനി- കേടെമ്പഴെനിപ്പുറന കറഖാഡയ്  കേനി.മറീ.
19/850-23/000  വലരയള്ള  ഉപേരനിതലന
പുതുക്കേലന,  കേനി.മറീ.  21/000-ലല
കേലങനിലന  പുനര്നനിര്  മ്മഖാണവന   -  82
ലക്ഷന രൂപേ.

ദര്ഘഖാസയ് നടെപേടെനികേള
പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കമല് പവൃത്തനികേളക്കേയ് ഭരണഖാനുമതനിക്കേയ് തുലദ്യമഖായ തുകേയയ് സഖാകങതനി
കേഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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കറഖാഡകേളുലടെ സുരക്ഷഖാ പശ്നങ്ങള സനബനനിച്ച ശഖാസറീയ പേഠനന

42 (866) ലപഖാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന  രജനികസ്ട്രേഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനത്തയ് കറഖാഡകേളുലടെ സുരക്ഷഖാപശ്നങ്ങള സനബനനിച്ച ശഖാസറീയ
പേഠനത്തനിനയ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന സനവനിധഖാനലത്തക്കുറനിച്ചയ് വദ്യകമഖായ വനിവരന
ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  കദശറീയപേഖാതകേളനില്  ഇത്തരത്തനില്  പേഠനന  നടെത്തനിയ  സലങ്ങളനില്
വറീണ്ടുന അപേകേടെന ഉണഖാകുന്ന കേഖാരദ്യന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  കദശറീയപേഖാതകേകളഖാലടെഖാപന  സനസഖാന  പേഖാതകേളനിലന  ശഖാസറീയപേഠനന
നടെത്തനി  അപേകേടെന  ഒഴെനിവഖാക്കുവഖാന്  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;  വഖാഹനകമഖാടെനിക്കുന്നവര്ക്കുന,
യഖാത്രനികേര്ക്കുന ആവശദ്യമഖായ കബഖാധവത്കേരണന നലഖാൻ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  മലപ്പുറന  ജനിലയനില്  ഇത്തരത്തനില്  അപേകേടെകകമഖലകേലളന  കേലണത്തനിയ
സലങ്ങള ഏലതലഖാലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ഇ)  കകേഖാട്ടക്കേല്  മണലത്തനില്  സനിരമഖായനി  അപേകേടെന  ഉണഖാകുന്ന
സലങ്ങളനില് ഇതയ് സനബനനിച്ച പേഠനന നടെത്തനിയ റനികപഖാര്ട്ടയ് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(എഫയ്)  കദശറീയപേഖാതയനിലല പധഖാന ടെക്കൗണഖായ വളഖാകഞരനിയനിലല ഗതഖാഗതക്കുരുക്കേയ്
ഒഴെനിവഖാക്കുവഖാനുന,  വട്ടപഖാറ  വളവനിലല  അപേകേടെ  സഖാഹചരദ്യന  ഒഴെനിവഖാക്കുവഖാനുന
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപയ് കദശറീയപേഖാത വനിഭഖാഗന പേഠനത്തനിനു കശഷന കേലണത്തനിയ
പുതനിയ പേഖാതയലടെ നനിര്മ്മഖാണന സമയബനനിതമഖായനി പൂര്ത്തനിയഖാക്കുവഖാന് നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) സനസഖാനത്തയ് കറഖാഡകേളുലടെ സുരക്ഷഖാ പശ്നങ്ങള സനബനനിച്ച ശഖാസറീയ
പേഠനന നഖാറയ്പേഖാകേയ് മുകഖന നടെത്തുനണയ്. സുരക്ഷഖാ പശ്നങ്ങള സനബനനിച്ച ശഖാസറീയ
പേഠനത്തനിനുകവണനി കറഖാഡയ്  കസഫനി  ഓഡനിറ്റുകേള നടെത്തുനണയ്.  കറഖാഡയ്   കസഫനി
ആക്ഷന്  ശനിപേഖാര്ശകേള  ചര്ച്ച  ലചയയ്  നടെപേടെനി  എടുക്കുന്നതനിനഖായനി  കയഖാഗങ്ങള
നടെത്തുകേയന   ലചയ്യുനണയ്.  സനസഖാനലത്ത  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപയ്  കറഖാഡകേള
സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന കേഖാല്നടെ യഖാത്രക്കേഖാര്ക്കുന വഖാഹനങ്ങളക്കുന സുരക്ഷനിതയഖാത്ര
സഖാദ്ധദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുന സനസഖാനലത്ത നഖാഷണല് ലലഹകവയന കസറയ് ലലഹകവയന
പധഖാന ജനിലഖാ കറഖാഡകേളുന 1999-ലല കസറയ് ലലഹകവ ലപഖാട്ടക്ഷന് ആക്ടയ്  (ലസക്ഷന് 3)
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പകേഖാരമുള്ള  ലലഹകവ  ആയനി  പഖദ്യഖാപേനിച്ചു  സനരക്ഷനിച്ചുലകേഖാണ്ടുന  ടെനി  കേഖാരദ്യങ്ങളുലടെ
നനിരറീക്ഷണത്തനിനഖായനി  NH-ലന  പേരനിധനിയനില്  വരുന്ന  കറഖാഡകേളുലടെ  ലലഹകവ
അകതഖാറനിറനിയഖായനി എകനികേഡ്യുട്ടറീവയ് എഞനിനറീയര് (NH)കനയന കസറയ് ലലഹകവയലടെയന
പധഖാനലപട്ട ജനിലഖാ കറഖാഡകേളുലടെയന  അകതഖാറനിറനിയഖായനി എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ് എഞനിനറീയര്
(R&B)കയയന 1999-ലല കസറയ് ലലഹകവ ലപഖാട്ടക്ഷന് ആക്ടയ് (ലസക്ഷന് 4) പകേഖാരന
നനിയമനിച്ചുന ഉത്തരവഖായനിട്ടുണയ്.

(ബനി) NH-17-ലല  വഖാരഖാപ്പുഴെ-മുത്തകുന്നന കറഖാഡനില് ഇത്തരന അപേകേടെങ്ങള
വറീണ്ടുന ഉണഖാകുന്നതഖായനി ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(സനി) Ministry on Road Transport & Highways (MoRTH)-ലന മഖാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കേനുസൃതമഖായനി  കപേഖാലറീസയ്  വകുപനില്  നനിനള്ള  വനിവരത്തനിലന
അടെനിസഖാനത്തനില്  കകേരള  കറഖാഡയ്  സുരക്ഷഖാ  അകതഖാറനിറനിയലടെ  അനുബന
ഏജന്സനിയഖായ നഖാറയ്പേഖാകേയ് സനസഖാനലത്ത കറഖാഡകേളനില് 355  ബഖാക്കേയ് കസ്പെഖാട്ടുകേള
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  കദശറീയപേഖാതയനില്  ഉളലപടുന്ന  200  ബഖാക്കേയ്
കസ്പെഖാട്ടുകേളുലടെ  പേട്ടനികേ  അനഗറീകേഖാരത്തനിനുന  തുടെര്നടെപേടെനികേളക്കുമുള്ള  ഫണനിനഖായനി
നഖാഷണല്  ലലഹകവ  അകതഖാറനിറനിക്കേയ്  അയച്ചുലകേഖാടുത്തനിട്ടുണയ്.  കദശറീയപേഖാതയനില്
ഉളലപടെഖാത്ത ബഖാക്കേയ് കസ്പെഖാട്ടുകേള നറീക്കേന ലചയഖാനഖാവശദ്യമഖായ ഫണനിലന എസനികമറയ്
തയഖാറഖാക്കേഖാന്  ലപേഖാതുമരഖാത്തയ്  വകുപനികനഖാടെയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ  ബഖാക്കേയ്
കസ്പെഖാട്ടുകേള നറീക്കേന ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഖാപേനിപനിക്കുന്നതനിനഖായനി
18-1-2017-ല് നടെന്ന  32-ാാമതയ് കകേരള കറഖാഡയ് കസഫനി അകതഖാറനിറനി കയഖാഗന ചറീഫയ് എഞനിനറീയര്,
ലപേഖാതുമരഖാത്തയ്  വകുപയ്  (കദശറീയപേഖാതകേള),  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്,  ലപേഖാതുമരഖാത്തയ്
വകുപയ്  (കറഖാഡകേളുന പേഖാലങ്ങളുന),  ചറീഫയ് എഞനിനറീയര്,  തകദ്ദേശസകയനഭരണ വകുപയ്
ഡയറക്ടര്,  നഖാറയ്പേഖാകേയ് എന്നനിവരടെങ്ങുന്ന ഒരു സബയ് കേമ്മനിറനിയന രൂപേറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ലലഡ്രവര്മഖാര്ക്കുന യഖാത്രനികേര്ക്കുന ആവശദ്യമഖായ കബഖാധവല്ക്കേരണ പേരനിപേഖാടെനികേള
കപേഖാലറീസയ്, കമഖാകട്ടഖാര് വഖാഹന വകുപ്പുകേള വഴെനി നടെത്തനിവരുന.

(ഡനി)  കകേരള കറഖാഡയ് സുരക്ഷഖാ അകതഖാറനിറനിയലടെ അനുബന ഏജന്സനിയഖായ
നഖാറയ്പേഖാകേയ്  കകേരളത്തനിലല  കറഖാഡനിലല  ബഖാക്കേയ്  കസ്പെഖാട്ടുകേലളക്കുറനിച്ചയ്  തയഖാറഖാക്കേനിയ
പേട്ടനികേയനില് മലപ്പുറന ജനിലയനില് ഉളലപടുന്നവ ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

1 Ferokh -Palakkad കറഖാഡനിലല Kootilangadi

2 Panvel-Kanyakumari കറഖാഡനിലല Venniyoor

3  തനിരൂര് മകഞരനി കറഖാഡനിലല  Munuparamba

4 Panvel-Kanyakumari കറഖാഡനിലല Vettichira
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5 Panvel-Kanyakumari കറഖാഡനിലല Idimuzhikkal

6 തനിരൂര് - മകഞരനി കറഖാഡനിലല  കകേഖാട്ടക്കേല്

7 Panvel-Kanyakumari കറഖാഡനിലല  Palachiramad

8 Panvel-Kanyakumari കറഖാഡനിലല Chankuvetty

9 Ferokh-Palakkad കറഖാഡനിലല Azhinhilam Bypass

10 Panvel-Kanyakumari കറഖാഡനിലല Veliancodu

(ഇ)  തനിരൂര്-മകഞരനി കറഖാഡനിലല കകേഖാട്ടക്കേല്-പൂത്തൂര്,  കകേഖാട്ടക്കേല്-കേഖാടെഖാമ്പുഴെ
കറഖാഡനില്  കേഖാവതനികുളന  എന്നറീ  സലങ്ങള  അപേകേടെ  കമഖലകേളഖായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതുസനബനനിച്ചയ്  നഖാറയ്പേഖാക്കേനില്നനിനന  ലഭനിച്ച  പേഠന  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ഇകതഖാലടെഖാപന
ഉള്ളടെക്കേന ലചയ്യുന*.

(എഫയ്)  വളഖാകഞരനിയനിലല  ഗതഖാഗതക്കുരുക്കേയ്  ഒഴെനിവഖാക്കേഖാനുന  വട്ടപഖാറ  വളവനിലല
അപേകേടെ സഖാഹചരദ്യന ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനുന പേഠനത്തനിനുകശഷന കേലണത്തനിയ പുതനിയ
പേഖാത  നഖാഷണല്  ലലഹകവ  അകതഖാറനിറനി  ഓഫയ്  ഇന്തെദ്യയലടെ  നഖാലവരനിപഖാതയഖായനി
(എന്.എച്ചയ് 17) വനികേസനിപനിക്കുന്ന പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപട്ടനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.

മഖാകവലനിക്കേര-കേണനിയൂര് ലലബപഖാസയ്

43  (867)  ശറീ  .    ആര്  .    രഖാകജഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മഖാകവലനിക്കേര-കേണനിയൂര്  സബപഖാസനിനയ്  തുകേ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുന  നഖാളനിതു
വലരയഖായനി നനിര്മ്മഖാണന ആരനഭനിച്ചനിട്ടനില എന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനി  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സകറീകേരനിച്ച  നടെപേടെനികേള
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി) പസസ്തുത സബപഖാസയ് നനിര്മ്മഖാണന അടെനിയന്തെരമഖായനി ആരനഭനിക്കുന്നതനിനയ്
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

* ലലലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി&സനി)  മഖാകവലനിക്കേര കേണനിയൂര് ലലബപഖാസനിലന നനിര്മ്മഖാണ പവര്ത്തന
ങ്ങളക്കേഖായനി രണ്ടുകകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനിയന  2.30  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ
സഖാകങതനികേഖാനുമതനിയന  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പസസ്തുത  പവൃത്തനിയലടെ  ലടെണര്  ക്ഷണനിലച്ചങനിലന
കേരഖാറുകേഖാര് ആരുന തലന്ന പേലങടുക്കേഖാതനിരുന്നതനിനഖാല് കേകകട്ടഷന് സകറീകേരനിക്കുകേയന
ലചയ.  എന്നഖാല്  ലഭനിച്ച  കേകകട്ടഷന്  അധനികേ  നനിരക്കേനിലള്ളതയ്  ആയതനിനഖാല്
അനഗറീകേരനിച്ചനിട്ടനില.  മഖാകവലനിക്കേര  കേണനിയൂര്  ലലബപഖാസനിലന  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനിയലടെ
എസനികമറനില്  ഏറവന  കൂടുതല്  ഗഖാവല്  ഉപേകയഖാഗനിച്ചുള്ള  നനികേത്തലഖാണയ്  കവണനി
വരുന്നതയ്.  കേകമ്പഖാള  വനിലകയക്കേഖാള  വളലര  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കേഖാണയ്  ഇതനിനയ്
എസനികമറനിലണഖായനിരുന്നതയ്. ഇതനിനയ് പേരനിഹഖാരന കേഖാണുന്നതനികലയഖായനി മറയ് എഞനിനറീയറനിനഗയ്
വകുപ്പുകേളുന മുഖദ്യ ലപേഖാതുകമഖലഖാ സഖാപേനങ്ങളുമഖായനി കൂടെനിയഖാകലഖാചനിച്ചയ് വദ്യകമഖായ
ശനിപേഖാര്ശ സമര്പനിക്കേഖാന് ചറീഫയ് എഞനിനറീയര്ക്കേയ് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

മഖാകവലനിക്കേര-കേല്ലുമല കറഖാഡനില് ലറയനില്കവ കമല്പഖാലന

44 (T*868) ശറീ  .    ആര്  .    രഖാകജഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മഖാകവലനിക്കേര-കേല്ലുമല  കറഖാഡനില്  ലറയനില്ലവ  കമല്പഖാലന
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശദ്യമഖായ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത കമല്പഖാലന നനിര്മ്മഖാണവമഖായനി ബനലപട്ടയ് സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനികേളുലടെ
വനിശദഖാനശങ്ങള ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  പസ്തുത  കമല്പഖാലത്തനിനയ്  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  എത്രലയന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  മഖാകവലനിക്കേര-കേല്ലുമല കറഖാഡനില് ലവല് കകഖാസയ് നമ്പര്  28-നയ് പേകേരന
കമല്പഖാലന  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള പേദ്ധതനി  ലറയനില്കവയലടെ  2017-18-ലല വര്ക്കേയ്
പഖാനനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കമല്പഖാല  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനുള്ള  ഇനപനിലമനനിനഗയ്  ഏജന്സനിയഖായനി
കറഖാഡ്സയ്  ആനയ്  ബനിഡ്ജസയ്  ലഡവലപ്ലമനയ്  കകേഖാര്പകറഷലന  2-4-2017-ലല
ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമ്പര് 458/2017/പേനി.ഡബഡ്യു.ഡനി. പകേഖാരന നനിയമനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇതുസനബനനിച്ച  വനിശദമഖായ  പേദ്ധതനി  കരഖ  RBDCK-യനില്  നനിന്നയ്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് വകേയനിരുകത്തണ തുകേ സനബനനിച്ച വദ്യകത വരുന്നതഖാണയ്. 

* “T” മഖാറനിവച്ച കചഖാദദ്യലത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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ലകേഖായനിലഖാണനി ലറയനില്കവ കമല്പഖാലന

45(869)  ശറീ  .    ലകേ  .    ദഖാസന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലകേഖായനിലഖാണനി ലറയനില്കവ കമല്പഖാലന നനിര്മ്മഖാണഘട്ടത്തനില് സലന
ഒഴെനികയണനിവന്ന  വദ്യഖാപേഖാരനികേളുലടെ  പുനരധനിവഖാസന  സനബനനിച്ച  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
വകുപനിലല ഫയലനിലല നടെപേടെനി പുകരഖാഗതനി വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനില്  സമര്പനിക്കേലപട്ട
നനികവദനത്തനില്  (No.ഇ 1282660/എന(പേനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി&ആർ)/2017)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
ലസകട്ടറനി സമര്പനിച്ച റനികപഖാര്ട്ടയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ; അതനിലന പേകേര്പയ് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ലകേഖായനിലഖാണനി കമല്പഖാല നനിര്മ്മഖാണവമഖായനി ബനലപട്ടയ്  വദ്യഖാപേഖാരനികേലള
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതയ്  സനബനനിച്ച  വനിഷയത്തനികന്മേല്  വനിശദമഖായ  റനികപഖാര്ട്ടയ്
(PWD-D2/95/16/PWD  നമ്പര്  ഫയലനില്)  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  കേളക്ടറനില്  നനിനന
വഖാങ്ങനി  ലപഖാകപഖാസല്  സര്ക്കേഖാരനിനയ്  സമര്പനിക്കേഖാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശന   മഖാകനജനിനഗയ്
ഡയറക്ടര്  (ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.)-ക്കേയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് കേളക്ടകറഖാടുന
ഇതുസനബനനിച്ചയ്  അടെനിയന്തെരമഖായനി  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ലഭദ്യമഖാക്കേഖാന്   ആവശദ്യലപട്ടനിരനിക്കുകേയഖാണയ്.
പസ്തുത റനികപഖാര്ട്ടുകേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്  മഖാത്രകമ തുടെര്നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കേഖാന്
കേഴെനിയകേയള.

കേണനിയനപുറന, ഈസയ് ഒറപഖാലന എന്നറീ പേഖാലങ്ങളുലടെ നനിര്മ്മഖാണന

46  (870)  ശറീ  .    പേനി  .    ഉണനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പേഖാലക്കേഖാടെയ്-കുളപ്പുള്ളനി ലകേ.  എസയ്.  ടെനി.  പേനി.  കറഖാഡനിലല  കേണനിയനപുറന
പേഖാലന,  ഈസയ്  ഒറപഖാലന  പേഖാലന  എന്നനിവ നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനഖായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  പേഖാലന  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനഖായനി  ഇന്ലവസനികഗഷന്  നടെത്തനികയഖാ;  ഇലലങനില്
എന്തുലകേഖാണയ് ; വനിശദഖാനശന നല്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  പസ്തുത  പേഖാലങ്ങള  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഖാകങതനികേതടെസങ്ങള
എലന്തെലഖാലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ഡനി) പേഖാലന പേണനി എന്നയ് ആരനഭനിക്കുവഖാന് കേഴെനിയന; വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  പേഖാലക്കേഖാടെയ്-കുളപ്പുള്ളനി  ലകേ.എസയ്.ടെനി.പേനി.  കറഖാഡനിലല  കേണനിയനപുറന  പേഖാലന,
ഈസയ്  ഒറപഖാലന  എന്നനിവ  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനഖായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്   ഉളലപടുത്തനി
ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  31-10-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഖാധഖാ)  നമ്പര്  1496/
2016/ലപേഖാ.മ.വ.  (Sl.No.40)  പകേഖാരന  25  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ ഭരണഖാനുമതനിയഖാണയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  ഇന്ലവസനികഗഷന്  ദര്ഘഖാസയ്  17-2-2017-നയ്  ക്ഷണനിച്ചനിരുന.  ആയതനിനയ്
കേരഖാറുകേഖാരനില്നനിനന പതനികേരണന ലഭനിക്കേഖാത്തതനിനഖാല് പുനര്ദര്ഘഖാസയ് ക്ഷണനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി) നനിലവനില് സഖാകങതനികേ തടെസങ്ങലളഖാനന തലന്നയനില. ഇന്ലവസനികഗഷന്
പവൃത്തനി  നടെത്തനിയതനിനുകശഷന  ഡനിലലസന്  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി  എസനികമറ്റുന  തയഖാറഖാക്കേനി
സഖാകങതനികേഖാനുമതനി  നല്കേനി  ദര്ഘഖാസയ്  നടെപേടെനികേളക്കുകശഷന  മഖാത്രകമ  പവൃത്തനി
ആരനഭനിക്കേഖാന് സഖാധനിക്കുകേയള.

കകേഖാട്ടക്കേല്, കുറനിപ്പുറന റസയ് ഹക്കൗസുകേള പുതുക്കേനി നനിര്മ്മനിക്കുവഖാന് നടെപേടെനി

47 (871) ലപഖാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന  രജനികസ്ട്രേഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേഖാട്ടക്കേല്  മണലത്തനിലളലപടുന്നതുന  കദശറീയ  പേഖാതകയഖാടെയ്  കചര്ന
നനില്ക്കുന്നതുമഖായ  കകേഖാട്ടക്കേല്  റസയ്  ഹക്കൗസുന  കുറനിപ്പുറന  റസയ്  ഹക്കൗസുന  പുതുക്കേനി
നനിര്മ്മനിക്കുവഖാന് ആവശദ്യമഖായ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇതനിനഖായനി  വനിശദമഖായ  കപഖാജക്ടയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  തയഖാറഖാക്കുവഖാനഖായനി
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപയ്  (ലകേട്ടനിടെന)  അധനികേഖാരനികേളക്കേയ്  നനിര്കദ്ദേശനനല്കുകമഖാ;  വനിശദമഖായ
വനിവരന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  കുറനിപ്പുറന  റസയ്  ഹക്കൗസയ്  പുതനിയ  കബഖാക്കേനിലന  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്
ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. കകേഖാട്ടക്കേല് റസയ് ഹക്കൗസയ് നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്
പഖാന്  തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഫണനിലന  ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചയ്  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കുന്ന
കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.

ലസന്ടല് കറഖാഡയ് ഫണനില് ഉളലപട്ട പവൃത്തനികേള

48 (872) ശറീ  .    റനി  .    വനി  .    രഖാകജഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

ലസന്ടല്  കറഖാ  ഡയ്  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  2016-17  വര്ഷത്തനില്  ഭരണഖാനുമതനി
നല്കേനിയ  കറഖാ ഡയ്  പവൃത്തനികേള  എന്നകത്തക്കേയ്  ആരനഭനിക്കേഖാന്  കേഴെനിയന;  ഇതയ്
സനബനനിച്ചയ് എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?
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ഉത്തരന

2016-17  വര്ഷത്തനില് ലസന്ടല് കറഖാഡയ് ഫണയ് പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി

ഭരണഖാനുമതനി  ലഭനിച്ച  പവൃത്തനികേളുലടെ  ദര്ഘഖാസയ്  നടെപേടെനികേള  പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.

ആയതയ് പൂര്ത്തനിയഖാകുന്ന മുറയയ് കേഖാലതഖാമസമനിലഖാലത പവൃത്തനികേള ആരനഭനിക്കുന്നതഖാണയ്.

മട്ടന്നൂര് നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല കറഖാഡകേളുലടെ അറകുറപണനികേള

49  (873)  ശറീ  .    ഇ  .    പേനി  .    ജയരഖാജന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മട്ടന്നൂര് നനികയഖാജകേ മണലത്തനിലല ഏലതലഖാന  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് കറഖാഡകേളുലടെ

അറകുറപേണനികേളക്കേയ്  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിലയന്നയ്

വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) ഓകരഖാ പവൃത്തനിക്കുന അനുവദനിച്ച തുകേ എത്ര;

(സനി) ഓകരഖാ പവൃത്തനിയന ഇകപഖാള ഏതയ് ഘട്ടത്തനിലഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ-സനി)  മട്ടന്നൂര്  നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല  ലപേഖാതുമരഖാത്തയ്  കറഖാഡകേളുലടെ

അറകുറപണനികേളക്കേഖായനി  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന  40  പവൃത്തനികേളക്കേയ്  284  ലക്ഷന

രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനി   നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   വനിശദവനിവരങ്ങള  അനുബനമഖായനി*

കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

എകസറയ്  വഖാര്ഡനില്  പുതനിയ പേഖാലന നനിര്മ്മഖാണന

50  (874)  ശറീ  .    ഒ  .    രഖാജകഗഖാപേഖാല് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കനമന  നനികയഖാജകേ  മണലത്തനില്  എകസറയ്  വഖാര്ഡനിലന  മുടെവന്മുകേളുമഖായനി

ബനനിപനിക്കുന്ന  പേഖാലന  നനിര്മ്മഖാണത്തനിലന  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏതു  വലരയഖായനി;

വനിശദഖാനശങ്ങള ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസസ്തുത  പേഖാലന  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി  എത്ര  രൂപേയഖാണയ്  സര്ക്കേഖാര്

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ് എന്നറനിയനിക്കേഖാകമഖാ?

* ലലലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്. 
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ഉത്തരന

(എ)  മുടെവന്മുഗള പേഖാലന നനിര്മ്മഖാണത്തനിനുകവണനിയള്ള  ഇന്ലവസനികഗഷന്
കേഴെനിഞ്ഞയ്  ഡനിലലസന്  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പേഖാലത്തനിനുന  അകപഖാച്ചയ്   കറഖാഡയ്
നനിര്മ്മഖാണത്തനിനുന  ആവശദ്യമഖായ  സലന  ഏലറടുക്കുന്നതനികലയഖായള്ള  ഭരണഖാനുമതനിക്കേയ്
കവണനിയള്ള അകപേക്ഷ സര്ക്കേഖാരനില് ലഭനിക്കുകേയന ആയതയ് പേരനികശഖാധനയ്ക്കുകശഷന
വനിശദമഖായ  എസനികമറയ്  സമര്പനിക്കുവഖാന്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപയ്  നനിരത്തുകേളുന
പേഖാലങ്ങളുന വനിഭഖാഗന  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്ക്കേയ്  നനിര്കദ്ദേശന  നല്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്.
അതുപകേഖാരന പസ്തുത പേഖാലത്തനിനുന അകപഖാച്ചയ് കറഖാഡയ് നനിര്മ്മഖാണത്തനിനുന കവണനി
പുതനിയ നനിരക്കേനിലള്ള എസനികമറയ് തയഖാറഖാക്കേനി വരുന.

(ബനി)  പസ്തുത പേഖാലത്തനിലന നനിര്മ്മഖാണത്തനികലയഖായനി  2017-18  വര്ഷലത്ത
ബഡ്ജറനില് കടെഖാക്കേണ് ലപഖാവനിഷന് മഖാത്രകമ (100 രൂപേ)  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള.

കപേരൂച്ചഖാല് പേഖാലത്തനിലന നനിര്മ്മഖാണന

51   (875)  ശറീ  .    രഖാജു  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കപേരൂച്ചഖാല്  പേഖാലത്തനിലന  നനിര്മ്മഖാണന  ആരനഭനിച്ചതയ്  എന്നഖാണയ്;
നനിര്മ്മഖാണന മുടെങ്ങഖാനുണഖായ കേഖാരണന വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  പേഖാലത്തനിലന  നനിര്മ്മഖാണന  പുനരഖാരനഭനിച്ചതയ്  എന്നഖാണയ്;  എത്ര  രൂപേയഖാണയ്
നനിര്മ്മഖാണ  ലചലവയ്;  എലന്തെഖാലക്കേ  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേളഖായനിരുന  ഇതനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതയ്;

(സനി)  ഇകപഖാള പേഖാലത്തനിലന ഏലതഖാലക്കേ തൂണുകേളുലടെ അടെനിത്തറയഖാണയ് ബലക്ഷയന
കേലണത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിരനിക്കുന്ന  പധഖാന  പേഖാകേപനിഴെകേള
എലന്തെഖാലക്കേയഖാണയ്;  ഇതയ്  പേരനിഹരനിക്കേഖാന്  വനിദഗ് ദ്ധ  പേരനികശഖാധന  നടെത്തനികയഖാ;
പേരനികശഖാധനയയ് കശഷന എലന്തെഖാലക്കേ തുടെര് നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  തകേരഖാറനിലഖായ  തൂണുകേളുലടെ  ബലലപടുത്തല്  എന്നഖാരനഭനിക്കേഖാനഖാകുന;
ഇതനിനഖായനി പകതദ്യകേന എസനികമറയ് തയഖാറഖാക്കേനികയഖാ;

(ഇ)  അപേഖാകേതകേള പേരനിഹരനിച്ചയ്  പേഖാലന  നനിര്മ്മഖാണന പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി എന്നയ്
ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ് തുറനലകേഖാടുക്കേഖാനഖാകുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) കപേരൂച്ചഖാല് പേഖാലത്തനിലന നനിര്മ്മഖാണന ആരനഭനിച്ചതയ് 21-4-1997-ലഖാണയ്.
അനുവദനിച്ച  തുകേ  147  ലക്ഷന  രൂപേയഖാണയ്.  പേണനി  ഏലറടുത്ത  കേരഖാറുകേഖാരലന
അനഖാസമൂലന പേണനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന് കേഴെനിഞ്ഞനില.  കേരഖാറുകേഖാരലന റനിസയ് ആനയ്
കകേഖാസനില് ടെനി പവൃത്തനി കേദ്യഖാന്സല് ലചയ. തുടെര്ന്നയ് കേരഖാറുകേഖാരന് ലലഹകക്കേഖാടെതനിയനില് റനിസയ്
ആനയ്  കകേഖാസയ്  ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  ഹര്ജനി  നല്കുകേയന  ഹര്ജനി  തറീര്പഖാക്കേനി
രണഖാമതയ് പവൃത്തനി 2012-ല് മഖാത്രമഖാണയ് തുടെങ്ങഖാന് സഖാധനിച്ചതയ്.
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(ബനി) 7-8-2012-ല് പേഖാലന പേണനി പുനരഖാരനഭനിച്ചു.  നനിര്മ്മഖാണ ലചലവയ്  600
ലക്ഷന  രൂപേയഖാണയ്.  കകേഖാണ്ട്രൂര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  ആനയ്  കേമ്പനനിയഖാണയ്  പേണനികേള
ഏലറടുത്തയ്  നടെത്തുന്നതയ്.   ലലപേലനിനഗയ്  പവൃത്തനികേളുന  5  പേനിയറുകേളുന പേഖാലത്തനിലന
ബറീമുന ലഡക്കേയ് സഖാബുന ഹഖാനയ് ലറയനിലന ഫുട്പേഖാത്തയ്,  അകപഖാച്ചയ് കറഖാഡയ് തുടെങ്ങനിയ
പവൃത്തനികേളഖാണയ് ഈ എസനികമറനില് വനിഭഖാവന  ലചയനിരനിക്കുന്നതയ്.

(സനി) 1998-ല് പേനിയറുകേളക്കേഖായനി നനിര്മ്മനിച്ച 4 ലവല് ഫക്കൗകണഷനുകേളനില് 2
എണത്തനിനയ് തകേരഖാറുകേള ശദ്ധയനില്ലപട്ടതനിലനത്തുടെര്ന്നയ് ലപേഖാളനിച്ചു നറീക്കേനി ലവല്
ഫക്കൗകണഷന് നനിര്മ്മനിക്കുകേയണഖായനി.  ബഖാക്കേനിയള്ള രണയ് ലവല് ഫക്കൗകണഷനുകേളനില് ചനില
വനിള്ളലകേളുന മറ്റുന കേണതനിനഖാല് ഉന്നത ഉകദദ്യഖാഗസര് സന്ദേര്ശനിക്കുകേയന വനിശദമഖായ
പേരനികശഖാധന നടെത്തുകേയന ലചയ. ടെനി പേരനികശഖാധന റനികപഖാര്ട്ടനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് ഡ്രനിക്കേയ്
കബഖാര്ഡനില്നനിനന  പുതനിയ  ഡനിലലസന്  ലഭനിക്കുകേയന  ആയതുപകേഖാരമുള്ള  റനിലലവസ്ഡയ്
എസനികമറയ് തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരനികേയന ലചയ്യുന.

(ഡനി) ഇതനിനഖായള്ള എസനികമറയ് തയഖാറഖാക്കേനി വരുന.

(ഇ) 2017 നവനബര് മഖാസകത്തഖാടുകൂടെനി നനിര്മ്മഖാണന പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ്
തുറനലകേഖാടുക്കുവഖാന് കേഴെനിയലമന്നയ് പതറീക്ഷനിക്കുന. ഈ പേഖാലത്തനിലന നനിര്മ്മഖാണന
സനബനനിച്ചുന  അപേഖാകേതയണഖായതയ്  സനബനനിച്ചുന പേനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  വനിജനിലന്സയ്
അകനകഷനിക്കുനണയ്.

ലചറുതുരുത്തനി - ലപേഖാന്നഖാനനി കറഖാഡനിലല ടെഖാറനിനഗയ് പവൃത്തനി

52 (876) ശറീ  .    യ  .    ആര്  .    പദറീപേയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) കചലക്കേര നനികയഖാജകേമണലത്തനില് 2016-17 സഖാമ്പത്തനികേവര്ഷന 5.54
കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ പവൃത്തനിക്കേയ്  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേനിയ ലചറുതുരുത്തനി-ലപേഖാന്നഖാനനി
കറഖാഡനിലല കേനി.മനി. 5/300 മുതല് കേനി.മനി. 9/300 വലര ബനി.എന. &ബനി.സനി. ടെഖാറനിനഗയ്
പവൃത്തനി എന്നകത്തയയ് ആരനഭനിക്കുവഖാന് കേഴെനിയലമന്നഖാണയ് പതറീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  പവൃത്തനി  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എന്തു  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  ഇകതവലര
സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഖാനശന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ലചറുതുരുത്തനി-ലപേഖാന്നഖാനനി കറഖാഡനിലല കേനി.മറീ. 5/300 മുതല് കേനി.മറീ.
9/300  വലര  ബനി.എന.  &  ബനി.സനി.  ടെഖാറനിനഗയ്  പവൃത്തനിയലടെ  ലടെണര് നടെപേടെനികേള
പുകരഖാഗമനിച്ചുവരനികേയഖാണയ്.  ലടെണര്  നടെപേടെനികേള  പൂര്ത്തനിയഖാക്കുന്ന  മുറയയ്  മഖാത്രകമ
പവൃത്തനി ആരനഭനിക്കേഖാന് കേഴെനിയകേയള.
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പേത്തടെനിപഖാലന - അടെനിച്ചനില്ലത്തഖാട്ടനി കകേഖാളനനി കറഖാഡയ് നനിര്മ്മഖാണന

53 (877) ശറീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ചഖാലക്കുടെനി  മണലത്തനില്ലപട്ട അതനിരപനിള്ളനി  പേഞഖായത്തനിലല പേത്തടെനിപഖാലന-
അടെനിച്ചനില്ലത്തഖാട്ടനി  കകേഖാളനനി  കറഖാഡയ്  നനിര്മ്മഖാണന  ഇനനിയന  ആരനഭനിക്കേഖാത്തതയ്
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  പസസ്തുത  കറഖാഡയ്  നനിര്മ്മഖാണന  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെങനിലന
തടെസങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനകണഖാ;

(സനി) ഉലണങനില് തടെസങ്ങള നറീക്കേനി, പസ്തുത കറഖാഡനിലന നനിര്മ്മഖാണന ഉടെന്
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ അടെനിയന്തെര നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  പേത്തടെനിപഖാലന മുതല് അടെനിച്ചനില്ലത്തഖാട്ടനി  കകേഖാളനനി വലരയള്ള  6
കേനികലഖാമറീറര്  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി  1450 ലക്ഷന രൂപേയലടെ ഭരണഖാനുമതനി  21-10-2014-ലല
സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  77/2014/SCSTDD   പകേഖാരന  പേനിന്നഖാക്കേന  നനില്ക്കുന്ന  പേട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഖാളനനികേളുലടെ  സമഗ  വനികേസനന  ലക്ഷദ്യമനിട്ടുലകേഖാണയ്  അഡറീഷണല്  ലലടബല്  സബയ്
പഖാനനില്  (ATSP)  ഉളലപടുത്തനി നല്കുകേയന പേദ്ധതനി നടെപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള്ള
കേഖാലതഖാമസന  ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  പസ്തുത  കറഖാഡയ്  നനിര്മ്മഖാണത്തനിലന  ഡനി.പേനി.ആര്.
തയഖാറഖാക്കുവഖാന് കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് ആസഖാനമഖായള്ള ഊരഖാലങല് കലബര് കകേഖാണ്ടഖാക്ടയ് കകേഖാ-
ഓപകറററീവയ്  ലസഖാലലസറനിലയ  (ULCCS)  ഏല്പനിക്കുകേയന  ലചയനിരുന.  പസ്തുത
ലസഖാലലസറനി   11.50  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  എസനികമറയ്  തയഖാറഖാക്കേനി  ലപേഖാതുമരഖാത്തയ്
വകുപയ്  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്ക്കേയ്  സമര്പനിക്കുകേയന  2013-ലല  SoR  പകേഖാരന  874
ലക്ഷന  രൂപേയലടെ  സഖാകങതനികേഖാനുമതനി  12-11-2015-ലല  സ.ഉ.  (സഖാധഖാ.)  നമ്പര്
1658/2015/ലപേഖാ.മ.വ.  പകേഖാരന  ഉപേഖാധനികേകളഖാടുകൂടെനി  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതുമഖാണയ്.
പസ്തുത പേദ്ധതനി നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഖായനി 10 കകേഖാടെനി രൂപേ തൃശ്ശൂര് ജനിലഖാ കേളക്ടറുലടെയന
ചഖാലക്കുടെനി ലലടബല് ഓഫറീസറുലടെയന കപേരനില് ജനിലഖാ ടഷറനിയനില് നനികക്ഷപേനിക്കുകേയണഖായനി.
എന്നഖാല് ടെനി തുകേ പസ്തുത പവൃത്തനിക്കേയ് അപേരദ്യഖാപമഖാലണന്ന കേഖാരണത്തഖാല് പേദ്ധതനി
നനിര്വ്വേഹണത്തനില്നനിനന  ULCCS  പേനിന്മേഖാറുകേയന  ടെനി  പവൃത്തനിയലടെ  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന  ജനിലഖാ  കേളക്ടര്  ചുമതലലപടുത്തുകേയന  ലചയ.  പേദ്ധതനി
പകദശന  വനന  വകുപനിലന  നനിയനണത്തനിലഖാകേയഖാല്  പസ്തുത  വകുപനിലല
ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ സഖാന്നനിദ്ധദ്യത്തനില് ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന  പേദ്ധതനികയതര
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ഫണയ്  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  3.055  കേനികലഖാമറീറര്  നറീളത്തനിലന  3  മറീറര്  വറീതനിയനിലന
അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയന  നടെത്തനി  കറഖാഡയ്  മഖാപയ്  തയഖാറഖാക്കുകേയന,  ഇതുപകേഖാരന
ഉപേഖാധനികേകളഖാടുകൂടെനി പസസ്തുത പേദ്ധതനി നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഖായള്ള  സലന വനന വകുപയ്
അനുവദനിക്കുകേയമുണഖായനി.  എന്നഖാല്  ആവശദ്യമഖായ  കഗഡനിയനയ്  നല്കുന്നതനിനയ്
കറഖാഡയ് തഖാഴ്ത്തുന്ന സലങ്ങളനില്  6  മുതല്  12  മറീറര് വലര വറീതനിയനില് മണ്പേണനികേള
ലചകയണനിവരുലമന്നതനിനഖാലന,  3  മറീററനില് കൂടുതല് സലന കേലങ്കുകേളുലടെ നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്
കവണനിവരുലമന്നതനിനഖാലന കമല്പറഞ്ഞ  വറീതനിയനില് തലന്ന വനന  വകുപനില് നനിന്നയ്
സലന വനിട്ടുകേനിട്ടനിലയങനില് മഖാത്രകമ  പസ്തുത പവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തയ് നടെത്തുവഖാന്
സഖാധനിക്കുകേയള.  ഈ  സഖാഹചരദ്യത്തനില്  യൂസര്  ഏജന്സനിയഖായ  SC-ST
Development Department തലന്ന മുന്കേലയടുത്തയ് വനന വകുപനില്  നനിനന സലന
ഏലറടുത്തയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  ലലകേമഖാകറണതുണയ്.  പവൃത്തനിയലടെ  ഭരണഖാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടയ് രണ്ടുവര്ഷന അധനികേരനിച്ചതനിനഖാലന സഖാകങതനികേഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
12-11-2015-ലല  സ.ഉ.  (സഖാധഖാ)  നമ്പര്  1658/2015/ലപേഖാ.മ.വ.  ഉത്തരവനിലല
ഉപേഖാധനികേളക്കേയ്  അനുസൃതമഖായന  ടെനി   കറഖാഡനിലന  നറീളന  3.055  കേനി.മറീ.  ആയനി
പുനനഃകമറീകേരനിച്ചയ്  ഭരണഖാനുമതനിക്കേഖായനി  നനിലവനിലള്ള  SoR   പകേഖാരന  എസനികമറയ്
പുനനഃകമറീകേരനിച്ചയ്  1100  ലക്ഷന  രൂപേയലടെ  എസനികമറയ്  നനിരത്തുകേളുന  പേഖാലങ്ങളുന
വനിഭഖാഗന  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്  ലഭദ്യമഖാക്കുകേയണഖായനി.  ചറീഫയ്  ലടെകനിക്കേല്  എകഖാമനിനറുലടെ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കേനുസൃതമഖായനി ടെനി എസനികമറയ് പുതുക്കേനി നല്കേണലമന്നയ്  നനിരത്തുകേളുന
പേഖാലങ്ങളുന  വനിഭഖാഗന  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്ക്കേയ്  വറീണ്ടുന  സര്ക്കേഖാര്  നനിര്കദ്ദേശന
നല്കേനിയതനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  പുതുക്കേനിയ  എസനികമറയ്  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് എ.ഇ.-മഖാരുലടെയന ഓവര്സനിയര്മഖാരുലടെയന കുറവയ്

54 (878) ശറീ  .    എസയ്  .    രഖാകജനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കദവനികുളന നനികയഖാജകേമണലത്തനില് ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനില് എ.ഇ,
ഓവര്സനിയര്മഖാരുലടെ കുറവകേള ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) ഏങനില് ഇതയ് പേരനിഹരനിക്കേഖാന് എന്തെയ് നടെപേടെനിയഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചതയ്;

(സനി) ഇലലങനില് ആവശദ്യമഖായ നടെപേടെനികേള ഉടെന് സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്.
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(ബനി&സനി)  അസനിസനയ്  എഞനിനറീയര്  തസനികേയനിലല  ഒഴെനിവകേളനികലയയ്
പേനി.എസയ്.സനി.  ശനിപേഖാര്ശ  ലചയ  ഉകദദ്യഖാഗഖാര്തനികേലള  നനിയമനിക്കുവഖാനുള്ള  നടെപേടെനി
സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  ഒന്നഖാന  കഗഡയ്  ഓവര്സനിയറുലടെ  ഒലരഖാഴെനിവയ്  എനകപഖായ്ലമനയ്
എകയ്കചഞയ്  മുകഖന  നനികേത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ബഖാക്കേനി  ഒഴെനിവകേള  പേനി.എസയ്.സനി.-യനില്
നനിനന  നനിയമന  ശനിപേഖാര്ശ  വരുന്ന  മുറയയ്   നനികേത്തുന്നതഖാണയ്.  രണഖാന  കഗഡയ്
ഓവര്സനിയറുലടെ  മൂനന  മൂന്നഖാന  കഗഡയ്  ഓവര്സനിയര്മഖാരുലടെ  അഞ്ചുന  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തഖാന്  നനിയമന  ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   രണഖാന  കഗഡയ്  ഓവര്സനിയര്
തസനികേയനില് ഒലരഖാഴെനിവയ് ഉകദദ്യഖാഗ കേയറന മുകഖന നനികേത്തുവഖാനുന നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.

കുറനിപ്പുറന സനി.എച്ചയ്.സനി.-ക്കുകവണനി പുതനിയ ലകേട്ടനിടെന

55 (879) ലപഖാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന  രജനികസ്ട്രേഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ) കുറനിപ്പുറന സനി.എച്ചയ്.സനി.-ക്കുകവണനി പുതനിയ ലകേട്ടനിടെന നനിര്മ്മനിക്കുവഖാനുള്ള
നടെപേടെനികേളുലടെ വനിശദമഖായ വനിവരന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇതുമഖായനി  ബനലപട്ട  ലടെന്ഡര്  നടെപേടെനികേളുലടെ  വനിശദമഖായ  വനിവരന
ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി) ഇതനിനഖായനി സഖാകങതനികേഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ-സനി)  കുറനിപ്പുറന സനി.എച്ചയ്.സനി.-യലടെ ഒന്നഖാനഘട്ട നനിര്മ്മഖാണ പവര്ത്തന
ങ്ങളക്കേഖായനി  40  ലക്ഷന രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനി  ആസനി വനികേസന പേദ്ധതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. സഖാകങതനികേഖാനുമതനി നല്കേനിയ പവൃത്തനിയലടെ ലടെണര്
നടെപേടെനികേള  പുകരഖാഗമനിക്കുന.  ലടെണര്  3-5-2017  വലര  സകറീകേരനിക്കുന്നതുന  9-5-2017-നയ്
തുറക്കുന്നതുമഖാണയ്.

ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് കറഖാഡയ് നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനികേളുലടെ ഗുണനനിലവഖാരന

56 (880) ശറീ  .   അനനില് അക്കേര :
ശറീ  .   പേനി  .   ടെനി  .   കതഖാമസയ് :
ശറീ  .   കറഖാജനി എന  .   കജഖാണ് :
ശറീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഖാലകൃഷ്ണന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  കറഖാ ഡയ്  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേളുലടെ  ഗുണനനിലവഖാരന
പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഖാന സനവനിധഖാനമഖാണയ് നനിലവനിലള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;
194/2020
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(ബനി)  നനിര്മ്മഖാണത്തനിലല അപേഖാകേതകേളമൂലന നനിശ്ചനിത കേഖാലയളവനിനുള്ളനില്
കറഖാ ഡകേളക്കേയ്  നഖാശനഷമുണഖായഖാല്  കേരഖാറുകേഖാര്,  ബനലപട്ട  ഉകദദ്യഖാഗസര്
എന്നനിവര്ലക്കേതനിലര കേര്ശനമഖായ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  പേനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  നടെത്തുന്ന കറഖാ ഡയ്  വനികേസന പേദ്ധതനികേള സുതഖാരദ്യവന
അഴെനിമതനിരഹനിതവമഖാക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  സകേലക്കേഖാള്ളഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് പവൃത്തനികേളുലടെ ഗുണനനിലവഖാരന പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതനിനയ്
പേരനിഷ്കരനിച്ച ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനിലന മഖാനുവലനിലന ചട്ടന 2401.1 പകേഖാരന ദകനിതല
ഗുണനനിലവഖാര  പേരനികശഖാധന  നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന
കമല്കനഖാട്ടത്തനില് പേണനിയന്ന പവൃത്തനികേളുലടെ ഗുണനനിലവഖാരന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്
14  ജനിലകേളനിലന  കേകഖാളനിറനി  കേണ്കടഖാള  ലഖാബുകേള  സഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.  പഖാഥമനികേ
ഗുണനനിലവഖാര  പേരനികശഖാധന  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേളുലടെ  ചുമതലയള്ള  ഫറീല്ഡയ്
ഓഫറീസറുലടെ കമല്കനഖാട്ടത്തനില് കേരഖാറുകേഖാര് അനഗറീകൃത ലഖാബുകേളനില് നടെകത്തണതുന
രണഖാനഘട്ട  ഗുണനനിലവഖാര  പേരനികശഖാധന  കേകഖാളനിറനി  കേണ്കടഖാള  ലഖാബുകേളനിലല
ഉകദദ്യഖാഗസര്  റഖാന്ഡമഖായനി  പേരനികശഖാധനിക്കുകേയന  പേരനികശഖാധന  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ചറീഫയ്
എഞനിനറീയര്മഖാര്ക്കുന  അതഖാതയ്  എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ്  എഞനിനറീയര്മഖാര്ക്കുന  അയച്ചു
ലകേഖാടുകക്കേണതുമഖാണയ്.  ഇതുകൂടെഖാലത 5 കകേഖാടെനി രൂപേയയ്  മുകേളനില് വരുന്ന നനിര്മ്മഖാണ
പവൃത്തനികേള  ആവശദ്യഖാനുസരണന  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  പുറത്തുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധന്മേഖാരുലടെ
കനതൃതകത്തനില്  ഗുണനനിലവഖാര  പേരനികശഖാധനയയ്  വനികധയമഖാക്കുന്നതഖാണയ്.  തൃപനികേരമലഖാത്ത
പേരനികശഖാധന ഫലങ്ങള തുടെര് നടെപേടെനികേളക്കേഖായനി ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് ലഡപേഡ്യൂട്ടനി ചറീഫയ്
എഞനിനറീയര് (വനിജനിലന്സയ്) തനിരുവനന്തെപുരത്തനിനയ് അയച്ചുലകേഖാടുക്കുന.

(ബനി)  സനസഖാനലത്ത  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  കറഖാഡകേളുലടെ  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനുന
പേരനിപേഖാലനത്തനിനുമഖായനി ജനി.ഒ.(എനഎസയ്.)73/2013/ലപേഖാ.മ.വ.  തറീയതനി  31-8-2013
പകേഖാരന  Defect  Liability  Period  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇക്കൗ കേഖാലയളവനില് പസ്തുത
പവൃത്തനികേളനില് വരുന്ന കകേടുപേഖാടുകേള അതഖാതയ്  കേരഖാറുകേഖാര് അവരുലടെ ലചലവനില്
തലന്ന  പേരനിഹരനിക്കുന്നതഖാണയ്.  നനിര്മ്മഖാണത്തനിലല  അപേഖാകേതകേളമൂലന  നനിശ്ചനിത
കേഖാലയളവനില് നഖാശനഷമുണഖായഖാല് ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപയ്  മഖാനുവല് പകേഖാരവന
നനിലവനില് അതഖാതയ് കേരഖാറനിലല വദ്യവസകേള അനുസരനിച്ചുന കേരഖാറുകേഖാര്ലക്കേതനിലരയന
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  മഖാനുവല്  അനുസരനിച്ചയ്  ബനലപട്ട  ഉകദദ്യഖാഗസര്ലക്കേതനിലരയന
നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  കചര്ത്തല-ഓച്ചനിറ  കദശറീയപേഖാതയനിലല  നനിര്മ്മഖാണത്തനിലല
അപേഖാകേതയയ് ഉത്തരവഖാദനികേളഖായ ഉകദദ്യഖാഗസര്ക്കുന കേരഖാറുകേഖാരനുലമതനിലര 2016-ല്
നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.



അനുബനന 595

(സനി)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനില്  പവൃത്തനികേളുലടെ  കേകഖാളനിറനി  ഓഡനിറനിനഗയ്  നനിലവനിലല
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപയ്  മഖാനുവല് അനുസരനിച്ചയ്  പവൃത്തനികേളുലടെ  ബനിലനികനഖാലടെഖാപന
കേകഖാളനിറനി കേണ്കടഖാള ലഖാബുകേളുലടെ ഗുണനനിലവഖാരന സനബനനിച്ചുള്ള സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളുലടെയന
അടെനിസഖാനത്തനിലഖാണയ്  പവൃത്തനികേളുലടെ  കപേയ്ലമനയ്  നല്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  മുകഖന
പവൃത്തനികേളുലടെ  ഗുണനനിലവഖാരന  ഉറപ്പുവരുത്തുവഖാന്  സഖാധനിക്കുനണയ്.  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
വകുപനിലന 5 ലക്ഷന രൂപേയ്ക്കുകമല് വരുന്ന പവൃത്തനികേള ഇ-ലടെണറനിനഗയ് സനവനിധഖാനന
മുകഖന  നടെപനിലഖാക്കേനിയതുവഴെനി  ലടെണര്  നടെപേടെനികേള  സുതഖാരദ്യമഖാക്കുവഖാന്  സഖാധനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന  കേറീഴെനില്  ഒരു വനിജനിലന്സയ്  വനിഭഖാഗന  കേഖാരദ്യക്ഷമമഖായനി
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടെഖാലത  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  പവൃത്തനികേള  കൂടുതല്  അഴെനിമതനി
രഹനിതവന സുതഖാരദ്യവമഖാക്കുന്നതനിനയ് കസഖാഷദ്യല് ഓഡനിറനിനഗയ് നടെപനിലഖാക്കുന്ന കേഖാരദ്യന
പേരനിഗണനയനിലഖാണയ്.

കകേഖാതമനഗലത്തയ് മലകയഖാര ലലഹകവയലടെ നനിര്മ്മഖാണന

 57 (881) ശറീ  .    ആനണനി  കജഖാണ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  മലകയഖാര  ലലഹകവയലടെ  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനവമഖായനി
ബനലപട്ടയ്  കകേഖാതമനഗലന  മണലത്തനില്കൂടെനി കേടെനകപേഖാകുന്ന,  വനന വകുപ്പുമഖായനി
തര്ക്കേത്തനിലനിരുന്ന  ഭഖാഗലത്ത  പവര്ത്തനങ്ങളുലടെ  തര്ക്കേന  പേരനിഹരനിച്ചകശഷമുള്ള
നനിലവനിലല സനിതനി എന്തെഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഇതുമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  ലസകകട്ടറനിയറനിലല  67/H2/PWD  എന്ന
ഫയലനിലന നനിലവനിലല സനിതനിലയലന്തെന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി) പസസ്തുത ഫയലനില് എലന്തെങനിലന തറീരുമഖാനലമടുത്തനിട്ടുകണഖാ;

(ഡനി)  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  എന്നയ്  ആരനഭനിക്കേഖാന്  കേഴെനിയന  എന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേളക്കേഖായനി  25-8-2016 -ല്  നടെന്ന  ഉന്നതതല  കയഖാഗത്തനില്
കഫഖാറസയ്  നനിയമങ്ങള  പേഖാലനിച്ചുലകേഖാണയ്  തുടെരഖാനുള്ള  തറീരുമഖാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.  എന്നഖാല്
നനിലവനിലള്ള കേരഖാറുകേഖാരന് ഇക്കൗ പവൃത്തനിയനില് നനിനന ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനഖായനി കേത്തയ്
നല്കേനിയതനിലന തുടെര്ന്നയ് ഇക്കൗ കേരഖാറുകേഖാരലന നകഷഖാത്തരവഖാദനിതകത്തനില് അലഖാലത
ഒഴെനിവഖാക്കേനി ബഖാക്കേനി പേണനികേള പുനനഃകമറീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് ചറീഫയ്
എഞനിനറീയറുലടെ ലപഖാകപഖാസല് സര്ക്കേഖാര് പേരനികശഖാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി-ഡനി) ടെനി ഫയല് ധനകേഖാരദ്യ വകുപയ് പേരനികശഖാധനിച്ചുവരുന.
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ഏറ്റുമഖാനൂര് എറണഖാകുളന കറഖാഡനിലല വളവയ് നനികേത്തല് 

58  (882)  ശറീ  .    കമഖാന്സയ്  കജഖാസഫയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഏറ്റുമഖാനൂര്  എറണഖാകുളന  കറഖാഡനിലല  വളവയ്  നനികേത്തല് സനബനനിച്ചയ്

ഡയറക്ടയ്  പേര്കച്ചസനിനുകവണനി  സലമുടെമകേളുലടെ  സമ്മതപേത്രന  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്

വകുപയ് സമര്പനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; ഇലലങനില് കേഖാരണന വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഈ  സമ്മതപേത്രന  വഖാങ്ങുന്നതനിനയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപയ്  ഇതുവലര

സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനികേള വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;  ഈ സമ്മതപേത്രന എന്നയ്  സമര്പനിക്കുന

എന്നറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;  ഇതനില് ഭരണപേരകമഖാ സഖാകങതനികേകമഖാ ആയനിട്ടുള്ള തടെസങ്ങള

ഉണഖായനിട്ടുകണഖാ; എങനില് ആയതയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനിലന കേഖാലതഖാമസന കേഖാരണന പേദ്ധതനി പവര്ത്തനങ്ങള

മുകന്നഖാട്ടയ്  ലകേഖാണ്ടുകപേഖാകേഖാന്  കേഴെനിയഖാത്ത  സനിതനിവനികശഷന  ഒഴെനിവഖാക്കുവഖാന്  വകുപയ്

തലത്തനില് ആവശദ്യമഖായ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ഏറ്റുമഖാന്നൂര്-എറണഖാകുളന  കറഖാഡനില്  ഏറ്റുമഖാനൂര്-പേട്ടനിത്തഖാനന

ജനഗ്ഷന് (ലചയ്കനജയ് 0/000) മുതല് തലകയഖാലപറമ്പയ് വലര അപേകേടെകേരമഖായ 38

വളവകേള നനിലവനിലണയ്. പസസ്തുത വളവകേള നനിവര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി കേഖാണക്കേഖാരനി,

കകേഖാതനല്ലൂര്,  മഖാഞ്ഞൂരയ്,  കേടുത്തുരുത്തനി,  മുട്ടുച്ചനിറ,  വടെയഖാര്  എന്നറീ  വനികലജുകേളനില്

നനിനന  52  സര്കവ്വേ നമ്പരുകേളഖായനി  1.0709  ലഹക്ടര് പുരയനിടെവന, 0.0175  ലഹക്ടര്

നനിലവന ലനകഗഖാഷദ്യബനിള പേര്കച്ചസയ് പകേഖാരന മഖാത്രന ഏലറടുകക്കേണതുണയ്.  റവനഡ്യൂ

അധനികേഖാരനികേളുമഖായനി  കചര്ന്നയ്  എലഖാ  സലമുടെമകേളുലടെയന  വറീടുകേളനില്  കനഖാട്ടറീസയ്

നല്കുകേയന, കകേഖാതനല്ലൂര്, മഖാഞ്ഞൂര് വനികലജുകേളനില് നനിന്നഖായനി 21 കപേരുലടെ സമ്മതപേത്രന

ലഭനിക്കുകേയമുണഖായനി.  വനികലജയ്  അടെനിസഖാനത്തനില്  ബഖാക്കേനി  സമ്മതപേത്രന

ലഭദ്യമഖാക്കുവഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന. ഇക്കൗ വനിഷയവമഖായനി ബനലപട്ടയ്

ഭരണപേരമഖാകയഖാ സകങതനികേമഖാകയഖാ തടെസങ്ങള ഉണഖായനിട്ടനില.

(സനി) ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനിലന ഭഖാഗത്തുനനിനന യഖാലതഖാരു കേഖാലതഖാമസവന

ഉണഖായനിട്ടനില.  സമ്മതപേത്രന  ലഭദ്യമഖാക്കുവഖാനുള്ള  കേഖാലതഖാമസത്തനിനുകേഖാരണന  യഥഖാര്ത

സലമുടെമകേള പേലരുന സലത്തയ് ഇലഖാത്തതഖാണയ്.
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ഉളര്കേടെവയ് പേഖാലത്തനിനയ് ഭരണഖാനുമതനി

59 (883) ശറീ  .    ലകേ  .    ദഖാസന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ലകേഖായനിലഖാണനി - ബഖാലകശ്ശേരനി മണലങ്ങലള ബനനിപനിക്കുന്ന ഉളര്കേടെവയ്
പേഖാലത്തനിനയ് പുതുക്കേനിയ ഭരണഖാനുമതനി ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനയ് സമര്പനിച്ച E-1299553/M
(PWD&R)  2017  നമ്പര്  നനികവദനത്തനില്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  കറഖാഡ്സയ്  &
ബനിഡ്ജസയ് ചറീഫയ് എഞനിനറീയര് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടെപേടെനി വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി) ചറീഫയ് എഞനിനറീയര് സര്ക്കേഖാരനികലയയ് സമര്പനിച്ച റനികപഖാര്ട്ടനിലന പേകേര്പയ്
ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ഇതുസനബനനിച്ച ഒരു റനികപഖാര്ട്ടയ്  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്  24-4-2017-ല്
സര്ക്കേഖാരനില് സമര്പനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പേകേര്പയ് ഉള്ളടെക്കേന *ലചയ്യുന.

ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനില് ജന്ഡര് ബഡ്ജറനിനഗയ്

60 (884) ശറീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശറീമതനി വറീണഖാ കജഖാര്ജയ് :
ശറീ  .   പുരുഷന് കേടെലണനി :
ശറീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഖാമന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനില്  ജന്ഡര്  ബഡ്ജറനിനഗയ്  നടെപഖാക്കേഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;

(ബനി)  ഇതനിലന ഭഖാഗമഖായനി പേബനികേയ് ഓഫറീസുകേള സറീ സക്കൗഹൃദമഖാക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  വകുപനിലല എഞനിനറീയര്മഖാര്ക്കുന ആര്ക്കേനിലടെക്റ്റുകേളക്കുന സറീ  സക്കൗഹൃദപേരമഖായ
നനിര്മ്മഖാണന സനബനനിച്ചയ് പേരനിശറീലനന നല്കേഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ഡനി)  ഇതുസനബനനിച്ച  ഏലതലഖാന  പവൃത്തനികേളക്കേഖാണയ്  നനിലവനില്
ഭരണഖാനുമതനി ലഭനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരന

(എ)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനിനുകേറീഴെനില് വരുന്ന സറീ സക്കൗഹഖാര്ദ്ദേ പവൃത്തനികേളക്കേഖായനി
അതഖാതു വര്ഷങ്ങളനില് അനുവദനിക്കുന്ന ബഡ്ജറയ് തുകേയയ് അനുബനമഖായനി  '4059-
80-051-79  ജന്ഡര് ബഡ്ജറനിനഗയ്  തുടെക്കേന'  എന്ന ശറീര്ഷകേത്തനില് ഭരണഖാനുമതനി
നല്കേനിവരുനണയ്.

(ബനി)  സറീ  സക്കൗഹൃദമഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  പേബനികേയ്  ഓഫറീസുകേളനില്  കലഡറീസയ്
കടെഖായയ് ലലറയ്, അമനിനനിറനി ലസനര് എന്നനിവ നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനഖായനി ലപഖാകപഖാസലകേള
തയഖാറഖാക്കേനിവരുന്നതുന, ഫണനിലന ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചയ് ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഖാണയ്.

(സനി)  വകുപനിലല എഞനിനറീയര്മഖാര്ക്കുന ആര്ക്കേനിലടെക്റ്റുകേളക്കുന സറീ  സക്കൗഹൃദപേരമഖായ
നനിര്മ്മഖാണന  സനബനനിച്ചയ്  പേരനിശറീലനന  ആവശദ്യലമങനില്  ആയതയ്  നല്കേഖാന്
നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

(ഡനി) 2016-17-ല് ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയ പവൃത്തനികേളുലടെ വനിശദവനിവരങ്ങള
അനുബനമഖായനി *കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.

ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപനിലന നനിര്മ്മഖാണ പവര്ത്തനങ്ങളനിലല ഗുണകമന്മേ

61 (885) ശറീ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന  നനിര്മ്മഖാണപവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഗുണകമന്മേ
ഉറപ്പുവരുത്തഖാനഖായനി എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് പവൃത്തനികേളുലടെ ഗുണനനിലവഖാരന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി
2012-ലല  പുതുക്കേനിയ  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  മഖാനകലനില്  3  തലത്തനിലള്ള  പേരനികശഖാധന
നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  ശരനിയഖായനി  നടെപനിലഖാക്കുന്നതനികലയഖായനി  2015-ല് ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
കേകഖാളനിറനി കേണ്കടഖാള മഖാനകലന ലകബഖാറട്ടറനി മഖാനകലന പുറത്തനിറക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
വകുപനിലന  കമല്കനഖാട്ടത്തനില്  പേണനിയന്ന  പവൃത്തനികേളുലടെ  ഗുണനനിലവഖാരന  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനയ്  14 ജനിലകേളനിലന കേകഖാളനിറനി കേണ്കടഖാള ലഖാബുകേള സഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.
പഖാഥമനികേ ഗുണനനിലവഖാര പേരനികശഖാധന നനിര്മ്മഖാണ പവര്ത്തനങ്ങളുലടെ ചുമതലയള്ള
ഫറീല്ഡയ്  ഓഫറീസറുലടെ  കമല്കനഖാട്ടത്തനില്  കേരഖാറുകേഖാര്  അനഗറീകൃത  ലഖാബുകേളനില്
നടെകത്തണതുന  രണഖാനഘട്ട  ഗുണനനിലവഖാര  പേരനികശഖാധന  കേകഖാളനിറനി  കേണ്കടഖാള
ലഖാബുകേളനിലല  ഉകദദ്യഖാഗസര്  റഖാന്ഡമഖായനി  പേരനികശഖാധനിക്കുകേയന  പേരനികശഖാധനഖാ

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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റനികപഖാര്ട്ടയ്  അതഖാതയ്  എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ്  എഞനിനറീയര്മഖാര്ക്കുയ്  അയച്ചുലകേഖാടുകക്കേണതുമഖാണയ്.  ഇതയ്
കൂടെഖാലത 5 കകേഖാടെനി രുപേയയ്  മുകേളനില് വരുന്ന നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനികേള കതര്ഡയ് ടെയര്
കേകഖാളനിറനി  കേണ്കടഖാള  സനിസന  (Third  Tier  QC Checking)  രൂപേറീകേരനിച്ചയ്  ഫസയ്
ടെയറനിലനയന ലസക്കേനയ് ടെയറനിലനയന കേകഖാളനിറനി കേണ്കടഖാള റനിവഡ്യു നടെത്തനി ലടെകനിക്കേല്
ഓഡനിറയ്,  പേണനി  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ്  6  മഖാസത്തനിനകേന  നടെകത്തണതഖാണയ്.  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
വകുപനിലല  പവൃത്തനികേളുലടെ  ഗുണനനിലവഖാരന  പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതനിനഖായനി  തനിരുവനന്തെപുരന,
എറണഖാകുളന,  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലകേളനിലഖായനി  എകനികേഡ്യുട്ടറീവയ്  എഞനിനറീയര്മഖാരുലടെ
ചുമതലയനില് കേകഖാളനിറനി കേണ്കടഖാള ററീജനിയണല് ലഖാബുകേളുന നനിലവനിലണയ്.  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്
വകുപനിലല  പവൃത്തനികേളുലടെ  ബനിലനികനഖാലടെഖാപന  കേകഖാളനിറനി  കേണ്കടഖാള  ലഖാബുകേളുലടെ
ഗുണനനിലവഖാരന  സനബനനിച്ചുള്ള  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളുലടെയന  അടെനിസഖാനത്തനിലഖാണയ്
പവൃത്തനികേളുലടെ ലപേയ്ലമനയ് നല്കുന്നതയ്.

കദശറീയപേഖാതഖാവനികേസനലത്ത  സനബനനിച്ചനിടെകത്തഖാളന  കദശറീയപേഖാതകേളുലടെ
നനിര്മ്മഖാണവന  പേരനിപേഖാലനവന  കദശറീയ  നനിലവഖാരന  പുലര്ത്തുന്നതനികലയഖായനി
ഇന്ഡദ്യന് കറഖാഡയ് കകേഖാണ്ഗസനിലന വനിവനിധ കകേഖാഡ സ്തുകേളുന കകേന കറഖാഡയ് ഗതഖാഗത
മനഖാലയത്തനിലന  ലസ്പെസനിഫനികക്കേഷനുന  അനുസരനിച്ചഖാണയ്  നടെപനിലഖാക്കുന്നതയ്.  കൂടെഖാലത
നനിലവനിലല നൂതന സഖാകങതനികേവനിദദ്യകേളുന മറ്റുന കറഖാഡയ് നനിര്മ്മഖാണത്തനില് ഉപേകയഖാഗനിക്കുവഖാന്
സഖാധനിക്കുനവനിധന  കേരഖാറുകേള  ഇ.പേനി.സനി.  വദ്യവസയനിലന  നടെപനിലഖാക്കേഖാറുണയ്.  ഈ
വദ്യവസയനില്  നടെപനിലഖാക്കുകമ്പഖാള  നൂതന  സഖാകങതനികേവനിദദ്യകേളുന  ലഭദ്യമഖായനിട്ടുള്ള
ആധുനനികേ  നനിര്മ്മഖാണ  സഖാമഗനികേളുന  നനിര്മ്മഖാണത്തനില്  ഉപേകയഖാഗനിക്കുവഖാന്  കേരഖാറുകേഖാരനയ്
സകഖാതനദ്യന  നല്കുന്ന  വദ്യവസകേളുണയ്.  ഇ.പേനി.സനി.  വദ്യവസയനില്  നനിശ്ചനിത
കേഖാലയളവനിനുള്ളനില് പവൃത്തനി പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചഖാല് കേരഖാറുകേഖാരനയ്  കബഖാണസയ്  നല്കുന്നതനിനുന
എന്നഖാല് നനിശ്ചനിത കേഖാലഖാവധനിക്കുള്ളനില് പവൃത്തനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാതനിരുന്നഖാല് കേരഖാറുകേഖാരനനില്
നനിനന കേരഖാര് വദ്യവസ പകേഖാരമുള്ള പേനിഴെ ഈടെഖാക്കുന്നതനിനുന കേരഖാറനില് വദ്യവസ
ലചയ്യുനണയ്.  ഈ രറീതനിയനില് വദ്യവസകേള ഉളലക്കേഖാള്ളുന്നതനിനഖാല് കേഖാലതഖാമസന
ഒഴെനിവഖാക്കേഖാവന്നതഖാണയ്.

ലചറുവത്തൂര് കകേഖാട്ടപ്പുറന - അച്ചഖാനതുരുത്തനി പേഖാലന പേണനി

62 (886) ശറീ  .    എന  .    രഖാജകഗഖാപേഖാലന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്  ജനിലയനിലല ലചറുവത്തൂര് കകേഖാട്ടപ്പുറന  -അച്ചഖാന തുരുത്തനി
പേഖാലന പേണനി എന്നയ് പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന് കേഴെനിയലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഈ  പവൃത്തനി  60  മഖാസങ്ങള  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുന  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന്
കേഴെനിയഖാലത വന്നതനിലന ഉത്തരവഖാദനിത്തന ആര്ക്കേഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?



600 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

ഉത്തരന

(എ)  31-5-2017-നകേന  പേഖാലന  പേണനി  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാന്  കേഴെനിയലമന്നയ്
പതറീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  ഉപേകേരഖാറുകേഖാരലന  സഖാമ്പത്തനികേ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളുന  കേകഖാറനി  സമരവന
കേഖാരണമഖാണയ് പവൃത്തനി സമയബനനിതമഖായനി പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാന് കേഴെനിയഖാതനിരുന്നതയ്.

ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് കജഖാലനികേളക്കേയ് കസഖാഷദ്യല് ഓഡനിറനിനഗയ്

63 (887) ശറീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതറീശന് :
ശറീ  .   എന  .   വനിന്ലസനയ് :
ശറീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരറീനഖാഥന് :
ശറീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനത്തയ് ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് കജഖാലനികേളക്കേയ് കസഖാഷദ്യല് ഓഡനിറനിനഗയ്
നനിര്ബനമഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി) ഇതനിലന ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള എലന്തെലഖാമഖാണയ്;

(സനി) ആലരയഖാണയ് കസഖാഷദ്യല് ഓഡനിറനിനഗനിനയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ;

(ഡനി)  കസഖാഷദ്യല് ഓഡനിറനിനഗനിനഖായനി  ഭരണതലത്തനില് എലന്തെലഖാന  കമറീകേരണങ്ങള
നടെത്തനിയനിരുന; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  കസഖാഷദ്യല്  ഓഡനിറയ്  ഗവര്ണറുലടെ  നയപഖദ്യഖാപേന  പസനഗത്തനില്
പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപയ് കദശറീയപേഖാതഖാ വനിഭഖാഗത്തനിന് കേറീഴെനിലള്ള
ഓച്ചനിറ-കചര്ത്തല  കറഖാഡനിലല  നനിര്മ്മഖാണത്തനിലന  അപേഖാകേത  പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതനിനഖായനി
പകതദ്യകേമഖായ കസഖാഷദ്യല് ഒഖാഡനിറയ് ടെറീമനിലന നനികയഖാഗനിച്ചു. വയനഖാടെയ് ജനിലയനിലന  ഒരു
പവൃത്തനി  സനബനനിച്ച  പേരഖാതനി  പേരനികശഖാധനിക്കേഖാന്  കസഖാഷദ്യല്  ഓഡനിറയ്  ടെറീമനിലന
നനികയഖാഗനിച്ചു.  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനില്  കസഖാഷദ്യല്  ഓഡനിറയ്  നനിയമപേരമഖായനി
നടെപനിലഖാക്കേഖാന് സര്ക്കേഖാര് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് പവൃത്തനികേളക്കേയ് കസഖാഷദ്യല് ഓഡനിറനിനഗയ് ഏര്ലപടുത്തുകേ വഴെനി
മരഖാമത്തയ്  പവൃത്തനികേളുലടെ  ഗുണനനിലവഖാരന  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനുന  സമയബനനിതമഖായനി
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാനുന, സുതഖാരദ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവഖാനുന കേഴെനിയന.
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(സനി)  കസഖാഷദ്യല് ഓഡനിറനിനഗയ് നടെത്തുന്നതനികലയഖായനി പവൃത്തനികേള നടെക്കുന്ന

പകദശലത്ത  ജനപതനിനനിധനികേള,  സഖാകങതനികേ  വനിദഗയ് ദ്ധര്  എന്നനിവരടെങ്ങനിയ  ഒരു

കേമ്മനിറനി  രൂപേറീകേരനിക്കുകേയന  പേദ്ധതനി  നടെത്തനിപനിനഖാവശദ്യമഖായ  അഭനിപഖായങ്ങളുന

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന പസ്തുത കേമ്മനിറനികേളനില്നനിന്നയ് സകറീകേരനിച്ചയ് പവര്ത്തനങ്ങള നടെത്തുന്നതുമഖാണയ്.

കേമ്മനിറനികേലള തഖാമസനിയഖാലത പഖദ്യഖാപേനിക്കുന്നതഖാണയ്.

(ഡനി) കസഖാഷദ്യല് ഓഡനിറനിനഗയ് പകേഖാരന കമകക്കേടെയ് കേലണത്തനിയഖാല് സര്ക്കേഖാരനിലന ഒരു

അനഗറീകൃത  വനിദഗയ് ദ്ധ  ഏജന്സനിലയലക്കേഖാണയ്  കമകക്കേടുകേലള  സനബനനിച്ച  വനിശദമഖായ

അകനകഷണന നടെത്തനി ഏജന്സനിയലടെ ശനിപേഖാര്ശയലടെ അടെനിസഖാനത്തനില് ബനലപ

ട്ടവര്ലക്കേതനിലര നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

അസനിസനയ് എഞനിനറീയര്മഖാരുലടെ ഒഴെനിവകേളുള്ള ലസക്ഷനുകേള

64 (888) ശറീ  .   പേനി  .   ഉണനി : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന

രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഒറപഖാലന നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് ലസക്ഷനുകേളനില്

അസനിസനയ്  എഞനിനറീയര്മഖാരുലടെ  എത്ര  തസനികേകേള  നനിലവനില്  ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുനണയ്;

വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി) ഒറപഖാലന അസനബനി മണലത്തനിലല മരഖാമത്തുപേണനികേള കവഗതയനിലന,

സമയബനനിതമഖായന  പൂർത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനുന  മരഖാമത്തയ്  വകുപനിലല  ഒഴെനിവള്ള

തസനികേകേള  അടെനിയന്തെരമഖായനി  നനികേത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ഒന്നയ്.  ഒറപഖാലന  കറഖാഡ്സയ്  ലസക്ഷനനിലല  അസനിസനയ്  എഞനിനറീയര്,

31-1-2017-നയ് വനിരമനിച്ചതനിലന തുടെര്ന്നഖാണയ് പസ്തുത ഒഴെനിവണഖായതയ്.

(ബനി)  അസനിസനയ്  എഞനിനറീയര്  തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  നനിയമനത്തനിനഖായനി

90 കപേരുലടെ നനിയമന ശനിപേഖാര്ശ പേനി.എസയ്.സനി.-യനില് നനിനന ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്. നനിയമന

നടെപേടെനികേള  പൂര്ത്തനിയഖാകുന്ന  മുറയയ്  ഒറപഖാലന  കറഖാഡ്സയ്  ലസക്ഷനനില്  ഉളലപലടെയള്ള

അസനിസനയ് എഞനിനറീയര് ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതഖാണയ്.
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കേണങ്ങഖാട്ടയ് - ലവലനിനഗ്ടെണ് ഐലനയ് പേഖാലന അകപഖാച്ചയ് കറഖാഡനിലന സലവനില

65 (889) ശറീ  .   കജഖാണ് ലഫര്ണഖാണസയ് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ലകേഖാച്ചനി നഗരലത്ത പേശ്ചനിമ ലകേഖാച്ചനിയമഖായനി ബനനിപനിക്കുന്ന കേണങ്ങഖാട്ടയ്-
ലവലനിനഗ്ടെണ് ഐലനയ് പേഖാലത്തനിലന നനിര്മ്മഖാണന പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ് കേണക്കേനിലലടുത്തയ്,
അകപഖാച്ചയ്  കറഖാഡനിലന സലലമടുപനിനഖായനി  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള സലവനിലയഖായ  2.83
കകേഖാടെനി രൂപേ ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനില് കനരനിടുന്ന കേഖാലതഖാമസത്തനിനയ് കേഖാരണന വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത തുകേ ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികമങ്ങളഖാണയ്
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാനുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ലകേഖാച്ചനി  നഗരലത്ത  പേശ്ചനിമ  ലകേഖാച്ചനിയമഖായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
കേണങ്ങഖാട്ടയ്-ലവലനിനഗ്ടെണ്  ഐലനയ്  പേഖാലന  നനിര്മ്മഖാണവമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  അകപഖാച്ചയ്
കറഖാഡനിനയ് ലനകഗഖാഷനികയറഡയ് പേര്കച്ചസയ് പകേഖാരന സലന ഏലറടുക്കുന്നതനിനഖായനി സ.
ഉ. (സഖാധഖാ.) നമ്പര് 1546/2017/ആര്.ഡനി. തറീയതനി 31-3-2017 പകേഖാരന സലവനില
നനിശ്ചയനിച്ചു നല്കേനി ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്. സലവനിലയഖായ 283 കകേഖാടെനി രൂപേ
ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുള്ള ചറീഫയ്  എഞനിനറീയറുലടെ  (നനിരത്തുകേളുന  പേഖാലങ്ങളുന  വനിഭഖാഗന)
ലപഖാകപഖാസല് സര്ക്കേഖാര് പേരനികശഖാധനിച്ചു വരുന.

സനസഖാനത്തുള്ള കദശറീയ - സനസഖാനപേഖാതകേള

66 (890) ശറീ  .    പേനി  .    സനി  .    കജഖാര്ജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മദദ്യ  വനില്പന  കകേനങ്ങള  മഖാറനി  സഖാപേനിയ്ക്കുന്നതയ്  സനബനനിച്ചയ്  സുപറീന
കകേഖാടെതനി വനിധനി മറനികേടെക്കേഖാന് സനസഖാനത്തുളള കദശറീയ  -  സനസഖാനപേഖാതകേളുലടെ
പേദവനി റദ്ദേഖാക്കേഖാന് ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  സനസഖാനത്തയ്  എത്ര  സനസഖാനപേഖാതകേള  ഉണയ്;  ഇവ
ഏലതഖാലക്കേലയന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി) സനസഖാനത്തയ് എത്ര കദശറീയ പേഖാതകേള ഉണയ്; ഇവ ഏലതഖാലക്കേലയന്നയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഇതുസനബനനിച്ച തറീരുമഖാനന എടുത്തനിട്ടനില.

(ബനി&സനി)  സനസഖാനത്തയ്  77  സനസഖാനപേഖാതകേളുന  11 കദശറീയപേഖാതകേളുന
നനിലവനിലണയ്. വനിശദഖാനശന അനുബനമഖായനി  ഉള്ളടെക്കേന* ലചയ്യുന.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്
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തനിരുവനന്തെപുരന ജനിലയനില് കറഖാഡയ് വറീതനി കൂട്ടഖാന് നടെപേടെനി

67(892)  ശറീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ് കേബറീര് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരന  ജനിലയനില്  കറഖാഡയ്  വറീതനി  കൂട്ടുന്നതനിനഖായനി  സലന
ഏലറടുത്തനിട്ടുന പവൃത്തനികേള ആരനഭനിക്കേഖാത്തതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  തനിരുമല  -  തൃക്കേണഖാപുരന  കറഖാഡനിലന  പവര്ത്തനന
നനിര്ത്തനിവയഖാനനിടെയഖായ സഖാഹചരദ്യന വനിശദറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  ഗതഖാഗതത്തനിരക്കേയ് ഏറവന കൂടുതലള്ള ജഗതനി,  പൂജപ്പുര,  ഇടെപഴെനിഞ്ഞനി,
തനിരുമല  ഭഖാഗങ്ങളനില്  കറഖാഡയ്  വനികേസനത്തനിനുന  ജനഗ്ഷന്  വനികേസനത്തനിനുന
നനിലവനില് പേദ്ധതനി രൂപേറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  തനിരുമല-തൃക്കേണഖാപുരന കറഖാഡനിലന വനികേസനത്തനിനയ്  കൂടുതല് സലന
ഏലറടുക്കുന്നതയ് സനബനനിച്ചയ് റവനഡ്യു വകുപനിനയ് അറനിയനിപയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത
കറഖാഡരനികേനില്  സനിതനിലചയ്യുന്ന  കേടെകേളക്കേയ്  പുനരധനിവഖാസന  നല്കേഖാത്തതനിനഖാല്
കേടെകേള മഖാറനിത്തന്നനിട്ടനില.

(സനി) ജഗതനി, പൂജപ്പുര, ഇടെപഴെനിഞ്ഞനി, തനിരുമല ഭഖാഗങ്ങളനില് കറഖാഡയ് വനികേസനത്തനിനുന
ജനഗ്ഷന് വനികേസനത്തനിനുന നനിലവനില് പേദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടനില.

കേരുനഖാഗപള്ളനി നനികയഖാജകേമണലത്തനില് ഭരണഖാനുമതനി ലഭനിച്ച പവൃത്തനികേള

68 (893) ശറീ  .    ആര്  .    രഖാമചനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേരുനഖാഗപള്ളനി  നനികയഖാജകേമണലത്തനില്  2016-17-ലല  ബഡ്ജറയ്
നനിര്കദ്ദേശപകേഖാരന  ഭരണഖാനുമതനി  ലഭനിച്ച  പവൃത്തനികേള  ഏലതലഖാലമന്നയ്  വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;
ഇവയയ് സഖാകങതനികേഖാനുമതനി നല്കേനിക്കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഖാ എന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലടെ ലടെണര് നടെപേടെനികേള ഏതയ് നനിലയനിലഖാലണന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ബഡ്ജറയ്  നനിര്കദ്ദേശപകേഖാരന  ഭരണഖാനുമതനി  ലഭനിച്ച  പവൃത്തനികേള
നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ് സഖാകങതനികേ തടെസന നനിലനനില്ക്കുന്ന പവൃത്തനികേളുകണഖാ എന്നയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?
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(എ&ബനി) കേരുനഖാഗപള്ളനി നനികയഖാജകേമണലത്തനില് 2016-17-ലല ബഡ്ജറയ്

നനിര്കദ്ദേശപകേഖാരന ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് നനിരത്തുകേളുന പേഖാലങ്ങളുന വനിഭഖാഗത്തനില് ഭരണഖാനുമതനി

നല്കേനിയ 3 പവൃത്തനികേളുലടെ വനിശദഖാനശന അനുബനമഖായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇതനില്

ആദദ്യലത്ത  പവൃത്തനിക്കേയ്  സഖാകങതനികേഖാനുമതനി  ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ടെനി  പവൃത്തനിയലടെ  ലടെണര്

2-5-2017-ലഖാണയ്.  മറയ്  രണയ്  പവൃത്തനികേള  ലടെണര്  ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനി

സകറീകേരനിച്ചു  വരുന.  ലകേട്ടനിടെ  വനിഭഖാഗത്തനില്  ഭരണഖാനുമതനി  ലഭനിച്ച  പവൃത്തനികേളുലടെ

വനിശദഖാനശങ്ങള അനുബനമഖായനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന. കൂടെഖാലത തഖാലഴെപറയന്ന രണയ്

പവൃത്തനികേളക്കേയ് സഖാകങതനികേഖാനുമതനി ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്. :

1. തഴെവ  ജനി.എച്ചയ്.എസയ്.  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെ  അടെനിയന്തെര  അറകുറ

പേണനി.

2. കേരുനഖാഗപള്ളനി  ജനി.എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്.-ലല  നനിലവനിലള്ള

ലകേട്ടനിടെത്തനിലന മുകേളനില്  5  കഖാസയ്  മുറനികേളുലടെ നനിര്മ്മഖാണന.

സഖാകങതനികേഖാനുമതനി  നല്കേനിയ  പവൃത്തനികേളുലടെ  ലടെണര്

പൂര്ത്തനിയഖായനിട്ടുണയ്.

(സനി) സഖാകങതനികേ തടെസലമഖാനമനില.

പുത്തന്ലതരുവയ് - തുറയനില് കേടെവയ് കറഖാഡനിലന പുനരുദ്ധഖാരണന

69 (894) ശറീ  .    ആര്  .    രഖാമചനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേരുനഖാഗപള്ളനി  നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല  പുത്തന്ലതരുവയ്-തുറയനില്

കേടെവയ്  കറഖാഡനിലന  പുനരുദ്ധഖാരണത്തനിനുള്ള  പവൃത്തനികേളക്കേയ്  ഭരണഖാനുമതനി  ലഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്

എനവലരയഖാണയ് ; പസ്തുത ഉത്തരവനിലന പേകേര്പയ് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കറഖാഡനിലന  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേള  ആരനഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

ഇകപഖാഴെലത്ത അവസ വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  കറഖാഡനിലന  പുനര്നനിര്മ്മഖാണപവൃത്തനികേള  എത്രയനകവഗന  പൂര്ത്തറീകേ

രനിക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്
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(എ) പുത്തന്ലതരുവയ്-തുറയനില് കേടെവയ് കറഖാഡനിലന പുനരുദ്ധഖാരണ പവൃത്തനികേളക്കേയ് 250
ലക്ഷന  രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേനിയ  14-7-2014-ലല  സ.ഉ.  (സഖാധഖാ)  നമ്പര്
993/2014/ലപേഖാ.മ.വ.  ഉത്തരവനിനയ്  3  വര്ഷന പഖാബലദ്യമുണയ്.  പസ്തുത ഉത്തരവനിലന
പേകേര്പയ് അനുബനമഖായനി *കചര്ക്കുന.

(ബനി&സനി)  ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  Culvert  വറീതനി കൂട്ടല് പേണനി പുകരഖാഗമനിക്കുന.
ഫക്കൗകണഷന് വര്ക്കേനിലന Coconut piling works പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

സഖാമ്പയ് ഡഡ്യൂട്ടനി വരുമഖാനത്തനില് വന്ന കുറവയ്

70 (895) ശറീ  .    സനി  .    ദനിവഖാകേരന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കനഖാട്ടയ്  അസഖാധുവഖാക്കേലനിലന  പേശ്ചഖാത്തലത്തനില്  സഖാമ്പയ്  ഡഡ്യൂട്ടനി
വരുമഖാനത്തനില് കുറവയ് സനഭവനിച്ചനിട്ടുകണഖാ എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സഖാമ്പയ്  ഡഡ്യൂട്ടനി  വരുമഖാനത്തനില്
എത്ര രൂപേയലടെ കുറവണഖായനി എന്നയ് ജനില തനിരനിച്ചയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  കനഖാട്ടയ്  അസഖാധുവഖാക്കുന്നതനിനു  മുമ്പുള്ള  കേഖാലയളവനില്  സഖാമ്പയ്
ഡഡ്യൂട്ടനിയനിനത്തനില് പതനിമഖാസ ശരഖാശരനി വരുമഖാനന 157.88 കകേഖാടെനി രൂപേ ആയനിരുന.
അസഖാധുവഖാക്കേല്  വന്ന  കശഷന  ആയതയ്  125.67  കകേഖാടെനി  രൂപേയഖായനി  കുറഞ.
പതനിമഖാസ ശരഖാശരനി വരുമഖാനത്തനില് 32.21 കകേഖാടെനി രൂപേയലടെ കുറവണഖായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന സഖാമ്പയ്  ഡഡ്യൂട്ടനി  ഇനത്തനില് ലക്ഷദ്യമനിട്ട
വരുമഖാനത്തനില് നനിനന 527.0588 കകേഖാടെനി രൂപേയലടെ കുറവണഖായനി. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
വനിശദവനിവരന ചുവലടെ പേട്ടനികേയനില് കചര്ക്കുന : (തുകേ കകേഖാടെനി രൂപേയനില്)

കമ
നമ്പര്

ജനില സഖാമ്പയ് ഡഡ്യൂട്ടനി 
വരുമഖാനന

ബഡ്ജറയ്
എസനികമറയ്
(സഖാമ്പയ് ഡഡ്യൂട്ടനി)

(1) (2) (3) (4)

1 തനിരുവനന്തെപുരന 232.71 278.0385

2 ലകേഖാലന 89.74 107.848267

3 പേത്തനനതനിട്ട 54.59 67.747329

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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(1) (2) (3) (4)

4 ആലപ്പുഴെ 77.36 98.02038

5 കകേഖാട്ടയന 132.5 156.39383

6 ഇടുക്കേനി 50.08 52.059097

7 എറണഖാകുളന 472.01 576.03342

8 തൃശ്ശുര് 229.99 351.28901

9 പേഖാലക്കേഖാടെയ് 102.05 139.94733

10 മലപ്പുറന 130.89 178.20282

11 കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് 143.70 195.4319

12 വയനഖാടെയ് 29.28 30.870624

13 കേണ്ണൂര് 103.46 126.660285

14 കേഖാസര്കഗഖാഡയ് 44.36 61.23605

ആലകേ 1892.72 2419.7788

കുറവയ് - 2419.7788-1892.72 = 527.0588

സഖാമ്പയ് ലവണര്മഖാരുലടെ ലതഖാഴെനില് നഷലപടുലമന്ന ആശങ

71  (896)  ലപഖാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന  രജനികസ്ട്രേഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ)  രജനികസ്ട്രേഷന്  കമഖലയനില്  ഇ-സഖാമ്പനിങയ്  സമ്പ്രദഖായന  പൂര്ണമഖായനി
നടെപനിലഖായനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലന  മുദ്രപത്രങ്ങളുന  കകേഖാര്ട്ടയ്  ഫറീ  സഖാമ്പുകേളുന  വനില്പന  നടെത്തനി
വരുന്ന സഖാമ്പയ് ലവണര്മഖാരുലടെ ലതഖാഴെനില് നഷലപടുലമന്ന ആശങ പേരനികശഖാധനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  കജഖാലനി  നഷലപടുലമന്ന  ആധഖാരന  എഴത്തുകേഖാരുലടെ  സനഘടെനകേളുലടെ
നനികവദനന  പേരനികശഖാധനിക്കുകമഖാ;  ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില്  സകറീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടെപേടെനികേളുലടെ
വനിശദമഖായ വനിവരന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഇല.
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(ബനി)  ഒരു  ലക്ഷന  രൂപേയയ്  മുകേളനിലള്ള  തുകേയ്ക്കുള്ള  മുദ്രപേത്രങ്ങളഖാണയ്  ഇ-

സഖാമ്പനിനഗനിലന പേരനിധനിയനില് വരുന്നതയ്.  നനിലവനില് ഒരു ലക്ഷന രൂപേയയ് മുകേളനിലള്ള

മുദ്രപേത്രങ്ങള വനില്ക്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഖാരന ടഷറനി എകയ്-ഒഫനികഷദ്യഖാ ലവണര്മഖാര്

ക്കേഖാണുള്ളതയ്.  അതനിനഖാല്  സകകേഖാരദ്യ  ലവണര്മഖാര്ക്കേയ്  ലതഖാഴെനില്  നഷലപടെഖാനുള്ള

സഖാഹചരദ്യന നനിലവനിലനില.

(സനി)  ഇ-സഖാമ്പനിനഗയ്  സമ്പ്രദഖായന  നടെപനിലഖാക്കുന്നതയ്  ആധഖാരലമഴത്തുകേഖാരുലടെ

ലതഖാഴെനിലനിലന ബഖാധനിക്കുന്ന കേഖാരദ്യമല.

കുറനിപ്പുറന സബയ് രജനിസ്ട്രേഖാര് ഓഫറീസയ്

72 (897) ലപഖാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന

കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന  രജനികസ്ട്രേഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി

നല്കുകമഖാ:

(എ)  കുറനിപ്പുറന  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഖാര്  ഓഫറീസനിലന  പുതനിയ  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണവമഖായനി

ബനലപട്ടയ് രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപയ് സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനികേള വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  സമയബനനിതമഖായനി  നനിര്മ്മഖാണന  പൂര്ത്തനിയഖാക്കുവഖാന്  ആവശദ്യമഖായ

നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി) ഇതു സനബനനിച്ച വനിശദമഖായ വനിവരന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  രജനികസ്ട്രേഷന്  ഓഫറീസുകേളക്കേയ്  പുതനിയ  ലകേട്ടനിടെങ്ങള  പേണനിയന്നതനിനയ്

പകതദ്യകേ  നനികക്ഷപേ  പേദ്ധതനിയനില്നനിന്നയ്  നടെപ്പുവര്ഷന  25  കകേഖാടെനി  രൂപേ  നറീക്കേനി

വച്ചനിട്ടുണയ്. 'കേനിഫ്ബനി'  യലടെ ഫണനില് നനിനന തുകേ വനിനനികയഖാഗനിച്ചു നടെപനിലഖാക്കുന്ന

ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണ  പേദ്ധതനിയനില്  കുറനിപ്പുറന  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഖാര്  ഓഫറീസനിലന  നനിര്മ്മഖാണവന

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനികലക്കേഖായനി  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനില്നനിനന  ലഭദ്യമഖായ

ഡനി.പേനി.ആര്.-ഉന 1,38,00,000 രൂപേയലടെ എസനികമറ്റുന 'കേനിഫ്ബനി' യനില് സമര്പനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  കുറനിപ്പുറന  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഖാര്  ഓഫറീസനിലന  പുതനിയ  ലകേട്ടനിടെ

നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ് സര്ക്കേഖാര് ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 'കേനിഫ്ബനി' യനില് നനിനന

തുകേ  അനുവദനിച്ചു  കേനിട്ടനിയഖാലടെന്തലന്ന  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണന  സമയബനനിതമഖായനി

പൂര്ത്തനിയഖാക്കുന്നതനിനയ് ആവശദ്യമഖായ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.
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രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപനിലന നവറീകേരണന

73 (898)  ശറീമതനി പേനി  .    അയനിഷഖാ കപേഖാറനി :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിലന  നവറീകേരണത്തനിനഖായനി  ഇക്കൗ  സര്ക്കേഖാര്  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന്ന നടെപേടെനികമങ്ങള വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  സനസഖാനത്തയ്  ഇ-സഖാമ്പനിനഗയ്  നനിര്ബനമഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;  വനിശദഖാനശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിലന  നവറീകേരണത്തനിനഖായനി  വകുപനിനയ്  കേറീഴെനിലള്ള
വനിവനിധ ഓഫറീസുകേളുലടെ അടെനിസഖാന സക്കൗകേരദ്യ വനികേസനത്തനിനഖായനി കേമ്പഡ്യൂട്ടറുകേളുന
അനുബന  ഉപേകേരണങ്ങളുന  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചുവരുന.
ഓഫറീസുകേളുലടെ സുഗമമഖായ നടെത്തനിപനിനഖാവശദ്യമഖായ ഫര്ണനിച്ചറുകേള തുടെങ്ങനിയവയന
ലഭദ്യമഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കരഖകേളുലടെ  സൂക്ഷനിപനിനഖായനി  രജനിസര്  വഖാലദ്യങ്ങള  സബന് ഡയ്  ലചയ
സൂക്ഷനിക്കുന്ന  നടെപേടെനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു  വരുന.  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്
ഫറീസയ് ഓണ്സലനഖായനി ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള സനവനിധഖാനന നടെപനിലഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത ഇ-
സഖാമ്പനിനഗയ്  സനവനിധഖാനന  നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  തകരനിതഗതനിയനില്
നടെനവരുന.

(ബനി)  സനസഖാനത്തയ്  ഇ-സഖാമ്പനിനഗയ്  നനിര്ബനമഖാക്കേനിയനിട്ടനില.  കകേരള  ഫനിനഖാന്സയ്
ബനില്  2017  (ബനില്  നമ്പര്  48)-ല്  ഇ-സഖാമ്പനിനഗയ്  സനബനനിച്ച  വദ്യവസകേള
ലകേഖാണ്ടുവന്നനിട്ടുണയ്. അതനിലനയടെനിസഖാനത്തനില് കകേരള മുദ്രപേത്രചട്ടങ്ങളനില് കഭദഗതനി
വരുത്തനി ഉത്തരവഖായനിട്ടുണയ്.

രജനികസ്ട്രേഷന് നടെപേടെനികേളനില് മഖാന്ദേദ്യന

74 (899) ശറീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടെപേടെനികേളനില്  കനഖാട്ടുനനികരഖാധനനമൂലന  മഖാന്ദേദ്യന
ഉണഖായനിട്ടുള്ള സഖാഹചരദ്യന അവകലഖാകേനന ലചയനിട്ടുകണഖാ; എങനില് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  കനഖാട്ടുനനികരഖാധനത്തനിനയ്  കശഷമുള്ള  കേഖാലയളവനില്  സനസഖാനലത്ത
രജനികസ്ട്രേഷന്, സഖാമ്പയ് ഡഡ്യൂട്ടനി എന്നനിവയനില് ഉണഖായ കുറവയ് എത്രയഖായനിരുനലവനന
ആയതയ് പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് ഇകപഖാള കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഖാ എനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ  &  ബനി)  ഉണയ്. 2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന കനഖാട്ടു നനികരഖാധനത്തനിനു
മുമ്പുള്ള കേഖാലയളവനില് (2016 ഏപനില് മുതല് ഒകക്ടഖാബര് വലര) പതനിമഖാസ ശരഖാശരനി
നനികുതനി വരുമഖാനന 220.98 കകേഖാടെനി രൂപേയഖായനിരുന. കനഖാട്ടയ് നനികരഖാധനമുണഖായനിരുന്ന
കേഖാലയളവനില്  (2016 നവനബര് മുതല്  2017  ജനുവരനി വലര)  പതനിമഖാസ ശരഖാശരനി
നനികുതനി  വരുമഖാനന  175.87  കകേഖാടെനി  രൂപേയഖായനി  കുറഞ.  കനഖാട്ടു നനികരഖാധനത്തനിനു
കശഷന  (2016  നവനബര് മുതല്  2017 മഖാര്ച്ചയ് വലര)  പതനിമഖാസ ശരഖാശരനി നനികുതനി
വരുമഖാനന  221.37 കകേഖാടെനി  രൂപേയഖായനി  വര്ദ്ധനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കനഖാട്ടു  നനികരഖാധനത്തനിനയ്
കശഷമുള്ള  കേഖാലയളവനില്  സനസഖാനലത്ത  രജനികസ്ട്രേഷന്,  സഖാമ്പയ്  ഡഡ്യൂട്ടനി  എന്നനിവയനില്
ഉണഖായ കുറവയ് നനിലവനില് പേരനിഹരനിക്കേഖാന് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

തൃക്കേരനിപ്പൂര് മണലത്തനിലല ലചറുവത്തൂര് കകേനറീകേരനിച്ചയ് സബയ് രജനിസ്ട്രേഖാര്
ഓഫറീസയ്

75 (900) ശറീ  .    എന  .    രഖാജകഗഖാപേഖാലന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

തൃക്കേരനിപ്പൂര്  മണലത്തനിലല  ലചറുവത്തൂര്  കകേനറീകേരനിച്ചയ്  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഖാര്  ഓഫറീസയ്
അനുവദനിക്കേഖാനുള്ള  നടെപേടെനികേള  ഇകപഖാള  ഏതയ്  ഘട്ടത്തനിലഖാലണന്നയ്  വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;
തൃക്കേരനിപ്പൂര്  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഖാര്  ഓഫറീസയ്  വനിഭജനിച്ചയ്  പസ്തുത  ഓഫറീസയ്  എകപഖാള
ആരനഭനിക്കേഖാന് കേഴെനിയലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

തൃക്കേരനിപ്പൂര്  മണലത്തനിലല  ലചറുവത്തൂര്  കകേനറീകേരനിച്ചയ്  സബയ്  രജനിസ്ട്രേഖാര്
ഓഫറീസയ് അനുവദനിക്കുന്നതയ് സനബനനിച്ചയ് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

മുദ്രപത്രങ്ങളക്കേയ് പേകേരന ഇ-സഖാമ്പയ്

76  (901)  ശറീ  .    പേഖാറക്കേല്  അബ്ദുല :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഒരു  ലക്ഷന  രൂപേയനില്  കൂടുതല്  വരുന്ന മുദ്രപത്രങ്ങളക്കേയ്  പേകേരന  ഇ-
സഖാമ്പയ് നനിര്ബനമഖാക്കേനി വനിജ്ഞഖാപേനന പുറലപടുവനിക്കുകേയണഖാകയഖാ;

(ബനി) ഇതനിനഖായനി 1960-ലല സഖാമ്പയ് നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വരുത്തുകേയണഖാകയഖാ;

(സനി)  ഇതുവഴെനി  വദ്യഖാജമുദ്രപത്രങ്ങള തടെയന്നതനിനയ്  സഖാധദ്യമഖാവകമഖാ;  കൂടെഖാലത
മലറലന്തെഖാലക്കേ കനട്ടങ്ങളഖാണയ് ഈ നടെപേടെനിയനിലൂലടെ ലക്ഷദ്യമനിടുന്നലതന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?
194/2020
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ഉത്തരന

(എ) വനിജ്ഞഖാപേനന പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കഭദഗതനി വരുത്തുകേയണഖായനി.

(സനി)  സഖാധദ്യമഖാകുന്നതഖാണയ്.  ഇ-സഖാമ്പനിനഗയ്  പേദ്ധതനിയലടെ ലക്ഷദ്യങ്ങള ചുവലടെ
വനിവരനിക്കുന :

1. വദ്യഖാജമുദ്രപേത്രങ്ങള തടെയവഖാന് കേഴെനിയന.

2. ഇ-സഖാമ്പനിനഗയ്  മുകഖന തുകേ ഒടുക്കേനിയ വനിവരന ഓണ്സലനഖായനി
പേരനികശഖാധനിക്കുവഖാന് കേഴെനിയന്നതഖാണയ്.

3. ഇ-സഖാമ്പനിനഗയ്  പകേഖാരന  ഡനികഫസനിനഗയ്  സനവനിധഖാനന   ഉള്ളതനിനഖാല്
തനിരനിമറനികേളക്കേയ് സഖാധദ്യതയനില. 

4. സഖാമ്പയ്  വനിതരണ  നഖാളവഴെനികേള  കേമ്പഡ്യൂട്ടര്  മുഖഖാന്തെരന  ആയതനിനഖാല്
തനിരുത്തലകേളക്കേയ് സഖാധദ്യതയനില.

5. ഇനര്ലനറയ്  ബഖാങനിനഗയ്  സനവനിധഖാനന  പകയഖാജനലപടുത്തനി  ആര്ക്കുന
ഏതയ് സമയത്തുന സഖാമ്പയ് വഖാങ്ങഖാവന്നതഖാണയ്.

നനിലമ്പൂര് - നഞന്കകേഖാടെയ് ലറയനില്പഖാത നനിര്മ്മഖാണന

77 (902) ശറീ  .    എന  .    ഉമ്മര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) മലബഖാര് കമഖലയനിലല നനിലമ്പൂര്-നഞന്കകേഖാടെയ് ലറയനില്പഖാത നനിര്മ്മഖാണവമഖായനി
ബനലപട്ടയ് എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിക്കേഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) പസ്തുത പേദ്ധതനി നടെപഖാക്കേണലമന്നയ് കകേനസര്ക്കേഖാരനികനഖാടെയ് ആവശദ്യലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  ആയതനികന്മേല്  കകേന  സര്ക്കേഖാരനിലന  നനിലപേഖാടെയ്  എന്തെഖായനിരുന;
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  നനിലമ്പൂര്-നഞന്കകേഖാടെയ്  ലറയനില്പഖാത  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി  ഡറീലറയനില്ഡയ്
കപഖാജക്ടയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  ഡല്ഹനി  ലമകടഖാ  ലറയനില്  കകേഖാര്പകറഷലന
കകേരള സര്ക്കേഖാര് ചുമതലലപടുത്തുകേയന ഡല്ഹനി ലമകടഖാ ലറയനില് കകേഖാര്പകറഷന്
ഇതയ്  സകറീകേരനിച്ചതനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് ലമഖാബനിസലകസഷന് അഡകഖാന്സഖായനി
രണ്ടു  കകേഖാടെനി  രൂപേ  കകേഖാര്പകറഷനയ്  സര്ക്കേഖാര്  അനുവദനിച്ചയ്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുകേയന
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ലചയനിരുന.  നനിലമ്പൂര്  -  നഞന്കകേഖാടെയ്  ലറയനില്കവ  സലനനിലന  നനിര്മ്മഖാണന
സനബനനിച്ചയ്  17-3-2017-നയ്  കേര്ണഖാടെകേ  അഡറീഷണല്  ചറീഫയ്  ലസകട്ടറനിയലടെ
അദ്ധദ്യക്ഷതയനില്  കചര്ന്ന  കയഖാഗത്തനിലന  തറീരുമഖാനപകേഖാരന  നനിര്ദ്ദേനിഷ  പേദ്ധതനി
നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനുള്ള വനിവനിധ തടെസങ്ങള കേണക്കേനിലലടുത്തയ് പേരനിസനിതനി കലഖാല
പകദശങ്ങള,  വനദ്യജറീവനി  സനരക്ഷണ  കകേനന,  കദശറീയ  ഉദദ്യഖാനങ്ങള  എന്നനിവ
ഒഴെനിവഖാക്കേനി പുതനിയ അസലന്ലമനയ്  തയഖാറഖാക്കുന്ന കേഖാരദ്യന  പേരനികശഖാധനിക്കേണലമന്നയ്
തറീരുമഖാനനിച്ചനിരുന.  ഈ  കേഖാരണത്തഖാല്  തുകേ  സകേമഖാറനിയനിട്ടനില.  ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില്
കകേരളത്തനികലയന കേര്ണഖാടെകേത്തനികലയന ചറീഫയ്  ലസകട്ടറനിമഖാരുലടെ  17-4-2017-ലല
കയഖാഗത്തനിലല തറീരുമഖാനത്തനിനു വനികധയമഖായനി അനന്തെര നടെപേടെനികേള പേരനികശഖാധനിച്ചു
വരുന.

(ബനി) ആവശദ്യലപട്ടനിരുന.

(സനി) കകേന സര്ക്കേഖാരനില് നനിനന അനുകൂല മറുപേടെനി ലഭനിച്ചനിട്ടനില. പേരനിസനിതനി
കലഖാല പകദശത്തനിലൂലടെ കേടെനകപേഖാകുന്ന പസ്തുത പേദ്ധതനി നടെപനിലഖാക്കേഖാന് കേഴെനിയകമഖാ
എന്നയ് പേരനികശഖാധനിച്ചു വരുന.

നനിലമ്പൂരനിലല ലറയനില്കവ കമല്പഖാലന

78 (903) ശറീ  .    പേനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ലപേഖാതുമരഖാമത്തുന രജനികസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലറയനില്കവ  കമല്പഖാലങ്ങളക്കേയ്  സഖാധദ്യതയള്ള  സലങ്ങളുലടെ  ലനിസയ്,
ദക്ഷനിണലറയനില്കവ പസനിദ്ധറീകേരനിച്ചതനില്,  നനിലമ്പൂരനിലല ലറയനില്കവ കമല്പഖാലവന
ഉളലപട്ടനിട്ടുള്ളതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ലനിസനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  നനിലമ്പൂര്  ലപേരനിമ്പനിലഖാവയ്
സനസഖാന പേഖാതയനിലല നനിലമ്പൂര് കറഖാഡയ് ലറയനില്കവ കസഷനനിൽ ഒരു ലറയനില്കവ
കമല്പഖാലന അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് ലറയനില്കവയയ് അകപേക്ഷ സമര്പനിച്ചയ്, ആവശദ്യമഖായ
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഈ  ലറയനില്കവ കമല്പഖാലത്തനിലന  സഖാധദ്യത  സനബനനിച്ച പഖാകയഖാഗനികേതഖാ
പേഠനത്തനിനയ്  എലന്തെഖാലക്കേ ലചയഖാന് കേഴെനിയലമനന ഇതനിനഖാവശദ്യമഖായ അടെനിയന്തെര
നടെപേടെനികേള സകനികേരനിക്കുകമഖാ എനന വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്. (നനിലമ്പൂര് യഖാര്ഡയ് ലവല് കകഖാസയ് നമ്പര് 12).

(ബനി&സനി)  ലനിസനില്  നനിരവധനി  കമല്പഖാലങ്ങളുണയ്.  മുന്ഗണനഖാ  ലനിസനില്  വന്നഖാലല
നനിര്മ്മഖാണ കേഖാരദ്യങ്ങള ആരനഭനിക്കുവഖാന് കേഴെനിയൂ, ഇതനിനഖായനി പേരനിശമനിക്കേഖാവന്നതഖാണയ്.
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പേറീഡന കകേസനില് പതനിയഖായ അദ്ധദ്യഖാപേകേന്

79 (904) ശറീ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പഖായപൂര്ത്തനിയഖാകേഖാത്ത ലപേണ്കുട്ടനിലയ പേറീഡനിപനിച്ച  കകേസനിലല  പതനി
കേണ്ണൂര്  മഖാടെഖായനി  വനിദദ്യഖാലയത്തനില്  അദ്ധദ്യഖാപേകേനഖായനിരുന്ന  എ.അനനില്  കുമഖാറനിലന
സര്വ്വേറീസനില് തനിരനിലച്ചടുത്തയ് നനിയമനന നല്കുകേയണഖാകയഖാ; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇയഖാളലക്കേതനിലര  രജനിസര്  ലചയ  കപേഖാകകഖാ  കകേസനില്  കുറപേത്രന
സമര്പനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വനിചഖാരണ പൂര്ത്തനിയഖായനിട്ടുകണഖാ; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  അനനില്  കുമഖാറനിലന  തനിരനിലച്ചടുക്കുന്ന  കേഖാരദ്യത്തനില്  അഡനിനനികസ്ട്രേററീവയ്
ടനിബഡ്യൂണലനിലന ഉത്തരവനിലന വനിശദവനിവരന ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ;

(ഡനി)  കകേസനിലന  വനിചഖാരണ  കേഴെനിയന  മുമ്പയ്  സര്വ്വേറീസനില്  തനിരനിലച്ചടുത്തയ്  നനിയമനന
നല്കേഖാലമന്നയ് നനിയകമഖാപേകദശന ലഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; എങനില് അതനിലന പേകേര്പയ് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  12-8-2016  -ലല  സ.ഉ.  (സഖാധഖാ)  നമ്പര്  2629/16/ലപേഖാ.വനി.വ  നമ്പര്
ഉത്തരവയ് പകേഖാരന കേണ്ണൂര് വഖായക്കേര ഗവ.  ഹയര് ലസക്കേനറനി സ്കൂളനിലല സഹസ്കൂള
അസനിസനയ്  (ഫനിസനിക്കേല് സയന്സയ്)  ശറീ.  അനനില്കുമഖാറനിലന സര്വ്വേറീസനില് തനിരനിലച്ചടുത്തയ്
ഉത്തരവഖായനിട്ടുണയ്.  തുടെര്ന്നയ്  6-10-2016-ലല  എന്.ഇ.പേനി3/14478/16/DPI  നമ്പര്
ഉത്തരവയ്  പകേഖാരന  ശറീ.  എ.  അനനില്കുമഖാറനിലന  ലകേഖാലന  ജനിലയനിലല  മഖാസര്
ലടയനിനറഖായനി IT @സ്കൂളനില് നനിയമനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കുറപേത്രന സമര്പനിച്ചനിട്ടുണയ്. വനിചഖാരണ പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടനില.

(സനി)  ശറീ.  അനനില്കുമഖാര് ബഹുമഖാനലപട്ട  KAT  തനിരുവനന്തെപുരന മുമ്പഖാലകേ
ഫയല് ലചയ  OA.2053/2015  നമ്പര് കകേസനികന്മേല്  1-2-2016 -ല് പുറലപടുവനിച്ച
വനിധനിനദ്യഖായത്തനില്  ടെനിയഖാന്  ലപേഖാതു  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  വകുപയ്  ലസകട്ടറനി  മുന്പേഖാലകേ
സമര്പനിച്ച  അപറീലനികന്മേല്  4-12-2015-ലല  Annexure-MA1  ടെനിയഖാലന  രണ്ടു
മഖാസത്തനിനകേന കനരനില് കകേട്ടയ് തറീരുമഖാനലമടുക്കേഖാന് ഉത്തരവഖായനിരുന.

(ഡനി)  നനിയമ  വകുപനിലന  ഉപേകദശന  ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിലന  പേകേര്പയ്
ഉള്ളടെക്കേന* ലചയ്യുന.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന

80 (905) ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ബഷറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കേഖാര് തതകത്തനില് അനഗറീകേഖാരന നല്കേനിയതുന ഈ സ്കൂള
വര്ഷന നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന  നല്കുന്നതനിനയ്  വനിശദമഖായ റനികപഖാര്ട്ടയ്  ഡയറക്ടകററനില്
നനിനന  ആവശദ്യലപട്ടതുമഖായ ഫയലനില്  (989/T2/16/GEDN)  നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന
നല്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനികേള ആരനഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ ; വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ;

(ബനി)  പുതുതഖായനി  അനുവദനിച്ച  ഹയര്  ലസക്കേണറനി  സ്കൂള,  അധനികേ  ബഖാച്ചയ്,
എന്നനിവയനില് തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതുമഖായനി ബനലപട്ടയ് ധനകേഖാരദ്യ വകുപയ് നല്കേനിയ
ശനിപേഖാര്ശ എന്തെഖായനിരുന;

(സനി)  ആയതനിന്പകേഖാരന  എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്.ടെനി,  സറീനനിയര്-ജൂനനിയര്  തസനികേകേളക്കേയ്
എത്ര  പേറീരനിയനിഡകേള  ആവശദ്യമുണയ്;  നനിലവനിൽ  ഓകരഖാ  വനിഭഖാഗത്തനിനുന  കവണ
പേറീരനിഡകേൾ എത്രയഖാണയ് ; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  ബഡ്ജറയ്  നനിര്കദ്ദേശഖാനുസരണന  ആദദ്യഘട്ടത്തനിലന  രണഖാന  ഘട്ടത്തനിലമഖായനി
തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുളള മഖാനദണലമന്തെഖാണയ്; വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ;

(ഇ)  പസ്തുത  സ്കൂളുകേളനില്  ആവശദ്യമഖായ  തസനികേകേള  2017  ജൂണ്  മുതല്
പഖാബലദ്യത്തനില്  സൃഷനിച്ചയ്  കജഖാലനി  ലചയ  വരുന്ന  അധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ്  അനഗറീകേഖാരന
നല്കുന്നതനിനയ് അടെനിയന്തെര നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണയ്.  15-7-2016  തറീയതനിയനിലല  E.No.209602/Edn.B1/2016/Fin
നമ്പര് അനക്കൗകദദ്യഖാഗനികേ കുറനിപയ്  പകേഖാരന ഹയര് ലസക്കേനറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേ തസനികേ
സൃഷനിക്കുന്നതയ്  സനബനനിച്ച  നനിലവനിലല  മഖാനദണന  പുതുക്കുന്നതു  സനബനനിച്ചയ്
ധനകേഖാരദ്യ വകുപയ് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. സര്ക്കേഖാര് ഈ വനിഷയന പേരനികശഖാധനിച്ചു
വരനികേയഖാണയ്.

(ബനി&സനി) ധനകേഖാരദ്യ വകുപയ് നല്കേനിയ ശനിപേഖാര്ശ അടെങ്ങനിയ അനക്കൗകദദ്യഖാഗനികേ
കുറനിപയ് ഉള്ളടെക്കേന ലചയനിട്ടുണയ്.*

(ഡനി) മഖാനദണന തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടനില.

(ഇ)  തസനികേകേള സൃഷനിച്ചയ്  ലസ്പെഷദ്യല് റൂളസനിലല  വദ്യവസകേളക്കേനുസരനിച്ചു
നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന നല്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന പേദ്ധതനി നടെപഖാക്കേല്

81 (906) ശറീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരറീനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

"  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ  യജ്ഞന"  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി  പേഖാറശ്ശേഖാല
മണലത്തനില്  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  വകുപനിലന  കേറീഴെനില്  എലന്തെലഖാന  പേദ്ധതനികേളഖാണയ്
ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുള്ളലതനന  ഓകരഖാന്നനിനുന  എത്ര  രൂപേ  വറീതമഖാണയ്  വകേയനിരുത്തനി
യനിട്ടുള്ളലതനന,  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള  ഏലതഖാലക്കേ  സ്കൂളുകേളനിലഖാണയ്  നടെപനിലഖാക്കുവഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് എനന ഇവയലടെ നനിലവനിലല സനിതനി എന്തെഖാലണനന വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യ ജ്ഞന'  പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി പേഖാറശ്ശേഖാല
മണലത്തനിലല മഖാരഖായമുട്ടന ജനി.എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്.  മനികേവനിലന കകേനമഖായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്
2017-18-ലല  ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനില്  പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനഖാവശദ്യമഖായ
ഡനി.പേനി.ആര്.  ലഭദ്യമഖായനിട്ടനില.  പേദ്ധതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനയ്  സര്ക്കേഖാര്  ധനസഹഖായത്തനിനയ്
പുറകമ  എന.പേനി.,  എന.എല്.എ.,  ഗഖാമ-കബഖാക്കേയ്-ജനിലഖാ  പേഞഖായത്തുകേള,  എസയ്.എസയ്.എ.,
ആര്.എന.എസയ്.എ.  ഫണ്ടുകേള,  കസ്പെഖാണ്സര്ഷനിപയ്  മുകഖന ലഭദ്യമഖാകുന്ന ഫണ്ടുകേള
മുതലഖായവ  പകയഖാജനലപടുത്തനിലക്കേഖാണയ്  പൂര്ണമഖായന  ലപേഖാതുജന  പേങഖാളനിത്തകത്തഖാടുകൂടെനി
പേദ്ധതനി  നടെപനിലഖാക്കേഖാനഖാണയ്  ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതയ്.  ആയതനിനഖാല്  പേദ്ധതനി  നനിര്വ്വേഹണ
ത്തനിനഖാവശദ്യമഖായ  കൃതദ്യമഖായ  സഖാമ്പത്തനികേ  ബഖാദ്ധദ്യത  തനിട്ടലപടുത്തഖാന്  നനിര്വ്വേഖാഹമനില.
കൂടെഖാലത പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി സലബറനി, ലകബഖാറട്ടറനി എന്നനിവയലടെ നവറീകേരണ
പവര്ത്തനങ്ങളുന ഇതര അടെനിസഖാന സക്കൗകേരദ്യ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളുന വനിവനിധ
സ്കൂളുകേളനില്  നടെപനിലഖാക്കേഖാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  സ്കൂളുകേളുലടെ  അന്തെനിമ  ലനിസയ്
തയഖാറഖായനിട്ടനില.  സനസഖാനലത്ത  8  മുതല്  12  വലരയള്ള എലഖാ  കഖാസയ്  മുറനികേളുന
സഹലടെകേയ്  കഖാസയ്  മുറനികേളഖാക്കുന്ന  കേര്മ്മ  പേദ്ധതനിയലടെ  പകയഖാജനന  പേഖാറശ്ശേഖാല
മണലത്തനിലല സ്കൂളുകേളക്കുന ലഭദ്യമഖാകുന്നതഖാണയ്.

വനിദദ്യഖാലയങ്ങളക്കേയ് അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാരന

82 (907) ശറീ  .    ആര്  .    രഖാമചനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  വനിദദ്യഖാലയങ്ങള  അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര
നനിലവഖാരത്തനികലക്കുയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി  നടെത്തുന്ന  പവൃത്തനികേളുലടെ  ഭഖാഗമഖായനി
എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;
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(ബനി)  ഭക്കൗതനികേസഖാഹചരദ്യങ്ങള  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  ലപേഖാതുജനങ്ങളുലടെ
പേങഖാളനിത്തന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങളുലടെ പുകരഖാഗതനി എന്തെഖാലണന്നയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഒരു  അപര്സപമറനി  സ്കൂള  സഹലടെകേയ്  സ്കൂളഖാക്കുന്ന  പേദ്ധതനിയലടെ
വനിശദഖാനശങ്ങള ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) സനസഖാനലത്ത ലതരലഞ്ഞടുത്ത വനിദദ്യഖാലയങ്ങള അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാര
ത്തനികലക്കുയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി നടെത്തുന്ന പവൃത്തനികേളുലടെ ഭഖാഗമഖായനി സഹസ്കൂള -
ഹയര്  ലസക്കേണറനി  തലത്തനിലള്ള  എലഖാ  കഖാസയ്  മുറനികേളുന  സഹലടെകേയ്  ആക്കുന്ന
പവര്ത്തനങ്ങള നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.  പസ്തുത പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി സ്കൂളുകേളുലടെ
ഭക്കൗതനികേ  സഖാഹചരദ്യങ്ങള  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനുതകുന്ന  വനിശദമഖായ  കപഖാജക്ടയ്
റനികപഖാര്ട്ടുകേള  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേളുന  പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.  ശനിശു
കകേനറീകൃതമഖായ  അദ്ധദ്യയനന  നടെപനില്  വരുത്തുന്നതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  കേഖാലഖാനുസൃതമഖായ
അദ്ധദ്യഖാപേകേ  പേരനിശറീലന  പേരനിപേഖാടെനികേള  കൂടെനി  ഉളലപടുത്തനി  വനിവരസഖാകങതനികേ
വനിദദ്യഖാധനിഷനിതമഖായനി പുതുക്കേനിയ പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി പവര്ത്തനങ്ങള നടെപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഭക്കൗതനികേ  സഖാഹചരദ്യങ്ങള  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  ലപേഖാതുജനങ്ങളുലടെ

പേങഖാളനിത്തന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന ഭഖാഗമഖായനി  സ്കൂളുകേളുലടെ മഖാസര് പഖാന് തയഖാറഖാക്കുകമ്പഖാള

8-12-2016-ലല  സ.ഉ.(പേനി).  നമ്പര്  205/2016/ലപേഖാ.വനി.വ.  ഉത്തരവയ്  പകേഖാരന

ജനപതനിനനിധനികേള,  പേനി.ടെനി.എ.  പസനിഡനയ്/ലസകട്ടറനി,  പൂര്വ്വേവനിദദ്യഖാര്തനി  സനഘടെനഖാ

പതനിനനിധനികേള തുടെങ്ങനിയവരുലടെ അഭനിപഖായങ്ങളുന കേണക്കേനിലലടുത്തനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത

പേദ്ധതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഖാവശദ്യമഖായ ധനകേഖാരദ്യ  ഉദ്ഗഥനന  സര്ക്കേഖാര്,  എന.പേനി.,

എന.എല്.എ.,  ഗഖാമ-കബഖാക്കേയ്-ജനിലഖാ  പേഞഖായത്തയ്,  എസയ്.എസയ്.എ.,  ആര്.എന.എസയ്.എ.

ഫണ്ടുകേള,  കസ്പെഖാണ്സര്ഷനിപയ്  മുകഖന  ലഭദ്യമഖാകുന്ന  ഫണ്ടുകേള  എന്നനിവ  വഴെനി

കേലണത്തുന്നതനിനഖാല് ഇക്കേഖാരദ്യത്തനിലന ലപേഖാതുജന പേങഖാളനിത്തന ഉറപഖാക്കുനണയ്.

(സനി)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ  യജ്ഞന  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി

സനസഖാനലത്ത സര്ക്കേഖാര്-എയ്ഡഡയ് സഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കേനറനി തലങ്ങളനിലല

എലഖാ  കഖാസയ്  മുറനികേളുന  സഹലടെകേയ്  ആക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  സകറീകേരനിച്ചു

വരുന്നതയ്.  അപര്  സപമറനി  വനിദദ്യഖാലയങ്ങള  നനിലവനില്  സഹലടെകേയ്  സ്കൂള

പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടനില.
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ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളനിലല കുട്ടനികേളുലടെ വര്ദ്ധനവയ്

83 (908) ശറീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മ : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യത്തനിനയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണയജ്ഞത്തനിലന  ഫലമഖായനി  സനസഖാനത്തയ്
ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില് കുട്ടനികേളുലടെ എത്ര ശതമഖാനന വര്ദ്ധനവയ് ഉണഖായനിട്ടുലണന്നയ്
ജനില തനിരനിച്ചയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണയജ്ഞന  പേദ്ധതനി  നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിലന
പവര്ത്തനങ്ങള  പഖാരനഭ  ദനിശയനിലഖാണയ്.  പേദ്ധതനി  പൂര്ണമഖായ  രറീതനിയനില്  നടെപനിലഖാക്കേനി
കേഴെനിയകമ്പഖാള കുട്ടനികേളുലടെ എണത്തനില് ആനുപേഖാതനികേമഖായ വര്ദ്ധനവയ് പതറീക്ഷനിക്കുന.

പുനര്വനിനദ്യസനിക്കേലപട്ട അദ്ധദ്യഖാപേകേര്

84 (909) ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ബഷറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കേഖാര്  അധനികേഖാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷന  ആറനിങ്ങല്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ ജനിലയനില് പുനര്വനിനദ്യസനിക്കേലപട്ട എലഖാ അധദ്യഖാപേകേര്ക്കുന 2016 ജൂണ്
മുതല് ഒകക്ടഖാബര് വലരയള്ള മഖാസങ്ങളനിലല ശമ്പളന നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;  ഇലലങനില്
കേഖാരണന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പുനര്വനിനദ്യസനിക്കേലപട്ട  അധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ്  ശമ്പളത്തനിനയ്  അര്ഹതയനിലഖാത്ത
കേഖാലയളവയ് ഇന്കനിലമനയ്, കഗഡയ് എന്നനിവയയ് പേരനിഗണനിക്കുകമഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  ഇലലങനില് ആറനിങ്ങല് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ ജനിലയനിലല ഏലതങനിലന അധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ്
ശമ്പളത്തനിനയ് അര്ഹതയനിലഖാത്ത കേഖാലയളവയ് കേണക്കേഖാക്കേനി ഇന്കനിലമനയ് അനുവദനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;
എങനില് കേഖാരണന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ആറനിങ്ങല്  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ജനിലയനില്  പുനര്വനിനദ്യസനിക്കേലപട്ട  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ്
2016  ജൂണ്,  ജൂസല  മഖാസത്തനിലല  ശമ്പളന  നലനിയനിട്ടനില.  2016  ആഗസയ്
മഖാസത്തനിലല ശമ്പളവന തുടെര്ന്നയ് പുനര്വനിനദ്യസനിക്കേലപട്ട തറീയതനി മുതലള്ള ശമ്പളവന
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പുനര്വനിനദ്യഖാസന വലരയള്ള കേഖാലയളവയ്   29-1-2016 -ലല സ.ഉ.
(പേനി)  നമ്പര്  29/2016/ലപേഖാ.വനി.വ.  പകേഖാരന  അവധനിയഖായനി  കമറീകേരനിക്കേണലമന്ന
വദ്യവസയനില്  സനരക്ഷനിതഖാദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ്  8/2016-ലല  ശമ്പളന  മുന്കൂറഖായനി  നല്കേഖാന്
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31-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (പേനി)  നമ്പര്  148/2016/ലപേഖാ.വനി.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലൂലടെ
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.  ആറനിങ്ങല്  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ജനിലയനിലല  സനരക്ഷനിതഖാദ്ധദ്യഖാപേകേരഖാരുന
(സഹസ്കൂള)  തസനികേ  നഷമഖായനി  പുറത്തുനനിന്ന  കേഖാലയളവയ്  അവധനി/ശൂനദ്യ
കവതനഖാവധനിയഖായനി കമറീകേരനിച്ചനിട്ടനിലഖാത്തതനിനഖാലഖാണയ് അവര്ക്കേയ് 2016 ജൂണ് മുതല്
പുനര്വനിനദ്യഖാസന വലരയള്ള കേഖാലയളവനിലല ശമ്പളന നല്കേഖാത്തതയ്.

(ബനി)  പുനര്വനിനദ്യസനിക്കേലപട്ട അദ്ധദ്യപേകേര് തസനികേ നഷമഖായനി  പുറത്തുനനിന്ന
കേഖാലയളവയ്  അവധനിയഖായനി കമറീകേരനിക്കുന്ന മുറയയ്  ടെനി  കേഖാലയളവയ്  ഇന്കനിലമനനിനുന,
കഗഡനിനുന പേരനിഗണനിക്കുന്നതഖാണയ്.

(സനി) ഉണയ്. പധഖാനഖാദ്ധദ്യഖാപേനികേ ലതറഖായനി അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയ ഇന്കനിലമനയ്
ആറനിങ്ങല്  ജനിലഖാ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ഓഫറീസനില്  നനിനള്ള  പേരനികശഖാധനയനില്
കേലണത്തനി ഒഴെനിവഖാക്കേനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ശഖാലഖാസനിദ്ധനി പേദ്ധതനി

85 (910) ശറീ  .    മഞ്ഞളഖാനകുഴെനി  അലനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) വനിദദ്യഖാലയങ്ങളുലടെ സമഗ വനികേസനത്തനിനഖായനി "  ശഖാലഖാസനിദ്ധനി "പേദ്ധതനി
എലഖാ  സ്കൂളുകേളനിലന  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുനകണഖാ;  പസ്തുത  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി
സ്കൂളുകേളനില്  ഏലതലഖാന  കമഖലകേള  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഖാണയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ ;

(ബനി) ലപേരനിന്തെല്മണ നനികയഖാജകേ മണലത്തനിലല ഏലതലഖാന സ്കൂളുകേളനിലഖാണയ്
പസ്തുത പേദ്ധതനി നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന്നലതനന പസ്തുത മണലത്തനിലല ഏലതങനിലന
സ്കൂളുകേലള പുതനിയതഖായനി  പേദ്ധതനിയനിൽ ഉളലപടുത്തഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ എനന
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(സനി)  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേലള  പസ്തുത  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ;
വനിശദഖാനശങ്ങൾ ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേന  മഖാനവ  വനിഭവകശഷനി  വനികേസന  മനഖാലയത്തനിലന  നനിര്കദ്ദേശ
പകേഖാരന  സര്വശനിക്ഷഖാ  അഭനിയഖാന്  കകേരളന  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളുലടെ  സമഗ
വനികേസനത്തനിനഖായനി  'ശഖാലഖാസനിദ്ധനി'  എന്ന  വനിദദ്യഖാലയനനിലവഖാര  മൂലദ്യനനിര്ണയ
ചട്ടക്കൂടെയ് 2016-17 വര്ഷന മുതല് ഉപേകയഖാഗനിച്ചു വരുന. ഓകരഖാ വനിദദ്യഖാലയത്തനിലനയന
ലമഖാത്തന പവര്ത്തനങ്ങള  7 മുഖദ്യകമഖലകേലള അടെനിസഖാനമഖാക്കേനിയന  46 നനിലവഖാര
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സൂചകേങ്ങലള അടെനിസഖാനമഖാക്കേനിയന  'ശഖാലഖാസനിദ്ധനി'  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  വനിലയനിരുത്തഖാന്
കേഴെനിയന.  കൂടെഖാലത ലമച്ചലപടുത്തലനിനുള്ള അവസരങ്ങള,  അവയ്ക്കുള്ള സഖാധദ്യതകേള,
വനിദദ്യഖാലയത്തനിലന  ശകനികേള,  ദക്കൗര്ബലദ്യങ്ങള  എന്നനിവയന  'ശഖാലഖാസനിദ്ധനി'  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്
തനിരനിച്ചറനിയഖാന്  കേഴെനിയന.  അതുവഴെനി  വനിദദ്യഖാലയത്തനിലന  വനികേസനത്തനിനുള്ള മഖാസര്
പഖാന് തയഖാറഖാക്കേഖാന് കേഴെനിയന.

(ബനി&സനി) 'ശഖാലഖാസനിദ്ധനി' എന്നതയ് സ്കൂളുകേളനില് നടെപനിലഖാക്കുന്ന ഒരു പേദ്ധതനിയല മറനിച്ചയ്
എലഖാ സ്കൂളുകേകളയന കുറനിച്ചുള്ള വനിവരകശഖരണമഖാണയ്.  ആയതനിനഖാല് സനസഖാനലത്ത എലഖാ
ഗവണ്ലമനയ്, എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളുന പസ്തുത വനിവരകശഖരണത്തനില് ഉളലപടുന.

ഡനി.പേനി.ആര്. നല്കേനിയ സ്കൂള ലകേട്ടനിടെങ്ങള നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ് ഭരണഖാനുമതനി

86  (911)  ശറീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഖാസയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2016-17  കേഖാലയളവനില്  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഡനി.പേനി.ആര്-നല്കേനിയ സ്കൂള ലകേട്ടനിടെങ്ങള നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭരണഖാനുമതനി നല്കുന്നതനിനയ്
ദനിവസങ്ങള മഖാത്രന കശഷനിലക്കേ മഖാസര് പഖാന് നല് കേനിയഖാകല ഭരണഖാനുമതനി നല്കൂ
എന്ന നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  എങനില്  ആയതനിനയ്  കേഖാലതഖാമസന  വരനികേയന  ഫണയ്  പേഖാഴെഖായനി  കപേഖാവകേയന
ലചയ്യുന്ന  സഖാഹചരദ്യന  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;  ഫണയ്  പേഖാഴെഖായനി  കപേഖാകേഖാതനിരനിക്കുവഖാന്
എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദവനിവരന നല്കുകമഖാ;

(സനി) മഖാസങ്ങള നറീളുന്ന നടെപേടെനികമങ്ങളനിലൂലടെയഖാണയ് ഓകരഖാ ഡനി.പേനി.ആര്-ഉന
ഭരണഖാനുമതനിയഖായനി  എത്തുന്നലതന്നനിരനിലക്കേ  ടെനി  സഖാഹചരദ്യന  ഇകപഖാള  പേരനിഹരനിയ്ക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  സര്ക്കേഖാര്  സകറീകേരനിയ്ക്കുവഖാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  വനിശദ
വനിവരന നല്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി) 2016-17  കേഖാലയളവനില് എന.എല്.എ.-മഖാരുലടെ ആസനി വനികേസന
ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കകേണ  വനിവനിധ  പവൃത്തനികേളക്കേയ്  ഭരണഖാനുമതനി
നല്കകേണ കേഖാലഖാവധനി  31-5-2017  വലര  ദറീര്ഘനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള സഖാഹചരദ്യത്തനില് ടെനി
കേഖാലഖാവധനിക്കുള്ളനില്  ഡനി.പേനി.ആര്.-ഉന  മഖാസര്  പഖാനുന  ലഭദ്യമഖാക്കുകേയഖാലണങനില്
ഫണയ് പേഖാഴെഖായനി കപേഖാകുന്ന സഖാഹചരദ്യന വരുന്നനില.
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സജവ സവവനിധദ്യ ഉദദ്യഖാനന വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്

87 (912) ശറീ  .   ലജയനിനസയ് മഖാതഡ്യു :
ശറീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശറീ  .   ആര്  .   രഖാകജഷയ് :
ശറീ  .   ലകേ  .   ദഖാസന് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കേഖാര് അധനികേഖാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷന ലപേഖാതു വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനിലൂലടെ
പേഖാഠദ്യ  പവര്ത്തനത്തനിലന  ഗുണനനിലവഖാരന  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനികനഖാലടെഖാപന
പകൃതനിലയക്കുറനിച്ചയ്  കൂടുതല് പേരനിജ്ഞഖാനന ലഭനിക്കുന്നതനിനഖായനി  'സജവ സവവനിധദ്യ
ഉദദ്യഖാനന വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്' എന്ന പേദ്ധതനിയയ് തുടെക്കേന കുറനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  എങനില്  അതനിലന  പവര്ത്തന  പുകരഖാഗതനി  സര്ക്കേഖാര്  വനിലയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദ വനിവരന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഇതനിലന ഭഖാഗമഖായനി സ്കൂളുകേളനില് സജവ സവവനിധദ്യ പേഖാര്ക്കുകേള എന്ന
ആശയന നടെപനിലഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി)  സനസഖാനലത്ത  സര്ക്കേഖാര്  സ്കൂളുകേളനില്  സജവസവവനിധദ്യ  പേഖാര്ക്കുകേള
സഖാപേനിക്കുന്നതനിലന  സനസഖാനതല  ഉത്ഘഖാടെനന  2016  ആഗസയ്  17-നയ്  തനിരുവനന്തെപുരന
ജനിലയനിലല ധനുവച്ചപുരന ഗവ. കഗളസയ് സഹസ്കൂളനില് വച്ചയ് നടെന. സജവസവവനിധദ്യ
പേഖാര്ക്കുകേള  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭരണഖാനുമതനിക്കുള്ള  നടെപേടെനികേള  അന്തെനിമ
ഘട്ടത്തനിലഖാണയ്.

എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പേരറീക്ഷയലടെ നടെത്തനിപനില് വറീഴ്ച

88 (913) ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ബഷറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  2017  മഖാര്ച്ചനില്  നടെന്ന  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പേരറീക്ഷയലടെ
നടെത്തനിപനില് എലന്തെങനിലന വറീഴ്ചകേള ഉണഖായനിട്ടുകണഖാ; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  കചഖാദദ്യകപപര്  കചഖാര്ന  എന്നതനിലന  കപേരനില്  പേരറീക്ഷ  വറീണ്ടുന
നടെത്തഖാനുണഖായ  സഖാഹചരദ്യന  എന്തെഖായനിരുന;  വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;  കചഖാദദ്യകപേപര്
കചഖാര്ച്ചയമഖായനി ബനമുള്ള അധദ്യഖാപേകേര് ആലരലഖാമഖായനിരുന;  കുറക്കേഖാര്ലക്കേതനിലര
എന്തെയ് നടെപേടെനിയഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  കചഖാദദ്യകപേപര്  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനുള്ള  പേഖാനല്  തയഖാറഖാക്കുന്നതയ്  ആരഖാണയ്;
ഇതനികലക്കേയ്  അധദ്യഖാപേകേലര  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  മഖാനദണങ്ങള  എലന്തെലഖാമഖാണയ്;
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  20-3-2017-ല്  നടെന്ന  ഗണനിതശഖാസ  പേരറീക്ഷയമഖായനി  ബനലപട്ട  പേരറീക്ഷഖാ
കചഖാദദ്യകപേപറനിനയ്  ഒരു  സകകേഖാരദ്യ  സഖാപേനന  ഇറക്കേനിയ  കചഖാദദ്യകപേപറുകേളുമഖായനി  ബനമുണയ്
എനള്ള  വനിവഖാദത്തനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  പേരറീക്ഷഖാ  കജഖായനിനയ്  കേമ്മറീഷണര്
അകനകഷണന നടെത്തനി  സര്ക്കേഖാരനിനയ്  സമര്പനിച്ച  റനികപഖാര്ട്ടനികന്മേല്  പസ്തുത പേരറീക്ഷ റദ്ദേയ്
ലചയലകേഖാണയ് 30-3-2017-നയ് ഗണനിതശഖാസത്തനിലന പുനനഃപേരറീക്ഷ നടെത്തുകേയണഖായനി.

(ബനി) 2017-ലല എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. കചഖാദദ്യകപേപര് കചഖാര്ന്നനിട്ടനില. 20-03-2017-ല്
നടെന്ന  ഗണനിതശഖാസ  പേരറീക്ഷയലടെ  കചഖാദദ്യകപേപറനിലല  ചനില  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  ഒരു
സകകേഖാരദ്യ  സഖാപേനന  ഇറക്കേനിയ  കചഖാദദ്യകപേപറുകേളുമഖായനി  ബനമുണയ്  എനള്ള
ആകരഖാപേണത്തനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  പേരറീക്ഷഖാ  കജഖായനിനയ്  കേമ്മറീഷണര്  അകനകഷണന
നടെത്തനി സര്ക്കേഖാരനിനയ് സമര്പനിച്ച റനികപഖാര്ട്ടനികന്മേല് പസ്തുത പേരറീക്ഷ റദ്ദേയ് ലചയ്യുകേയന
30-3-2017-നയ്  ഗണനിത  ശഖാസത്തനിലന  പുനനഃപേരറീക്ഷ  നടെത്തുകേയമുണഖായനി.  20-3-2017-നയ്
നടെന്ന  റദ്ദേയ്  ലചയ  ഗണനിതശഖാസ  പേരറീക്ഷയലടെ  കചഖാദദ്യകപേപര്  തയഖാറഖാക്കേനിയതയ്
ജനി.ഡബഡ്യൂ.എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്.,  ലചറുകുന്നനിലല അദ്ധദ്യഖാപേകേനഖായ ശറീ.  ജനി.  സുജനിത്തയ്
കൂമഖാര്  ആയനിരുന.  ഇതനിലന  ലചയര്മഖാനഖായനി  നനിയമനിക്കേലപട്ടനിരുന്നതയ്
ശറീ.  ലകേ.  ജനി.  വഖാസു  (റനിട്ട.  എ.ഇ.ഒ.)  ആയനിരുന.  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ ലസകട്ടറനി
നടെത്തനിയ പഖാഥമനികേ അകനകഷണത്തനില് ശറീ.  സുജനിത്തയ് കൂമഖാറനിലന സര്വ്വേറീസനില്
നനിനന സലസ്പെനയ് ലചയ്യുകേയണഖായനി.

(സനി)  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.  ഡയറക്ടര് തയഖാറഖാക്കുന്ന പേഖാനലനില് നനിന്നഖാണയ്
ലചയര്മഖാലനയന,  കചഖാദദ്യകപേപര്  നനിര്മ്മഖാതഖാക്കേലളയന  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതയ്.  പേഖാഠപുസകേ
രചന, അദ്ധദ്യഖാപേകേ പേരനിശറീലനങ്ങള എന്നനിവയനില് പേലങടുത്തയ് സവദഗയ് ദ്ധദ്യന ലതളനിയനിച്ചവരുലടെ
കപേരുവനിവരങ്ങളഖാണയ് പേഖാനല് എന്ന നനിലയനില് എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.-യനില് നനിന്നയ്
നല്കേനി വരുന്നതയ്. സര്വ്വേറീസനില് ഉള്ളവരുന വനിരമനിച്ചവരുന പേഖാനലനില് ഉളലപടെഖാറുണയ്.
എന്നഖാല്  പേത്തഖാന  കഖാസനില്  പേഠനിപനിച്ചു  ലകേഖാണനിരനിക്കുന്നവലര  പേഖാനലനില്
ഉളലപടുത്തഖാറനില.

കനമന നനികയഖാജകേ മണലത്തനിലല സര്ക്കേഖാര് സ്കൂളുകേള

89  (914)  ശറീ  .    ഒ  .    രഖാജകഗഖാപേഖാല് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) കനമന നനികയഖാജകേ മണലത്തനില് എത്ര സര്ക്കേഖാര് സ്കൂളുകേളഖാണയ് ഉള്ളതയ്;
വഖാര്ഡയ് തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദമഖായ വനിവരങ്ങള ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി) പസസ്തുത സ്കൂളുകേളനിലല കുട്ടനികേളുലടെ എണന ഡനിവനിഷന് തനിരനിച്ചയ് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി) പസ്തുത സ്കൂളുകേളനിലല ടെറീച്ചനിങയ്, കനഖാണ് ടെറീച്ചനിങയ് സഖാഫുകേളുലടെ വനിശദമഖായ
വനിവരന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) 25. വനിവരന അനുബനമഖായനി* കചര്ക്കുന.

(ബനി&സനി) വനിവരന അനുബനമഖായനി *കചര്ക്കുന.

പറീ സ്കൂള വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന

90 (915) ശറീ  .   എന  .   സകരഖാജയ് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസത്തനിലന  അടെനിസഖാനമഖായ  പറീസ്കൂള  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന
ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനയ് എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കമഖലലയ  ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനഖായനി  ഒരു  കേര്മ്മ  പേദ്ധതനി
നടെപനിലഖാക്കുകമഖാ; പസ്തുത പേദ്ധതനി നനിലവനിലലണങനിൽ വനിശദഖാനശങ്ങൾ അറനിയനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  വകുപനിലന  കേറീഴെനിലള്ള  പറീസപമറനി  കഖാസ്സുകേള
സഖാമൂഹദ്യനറീതനി വകുപനിലന കേറീഴെനിലള്ള അനഗന്വഖാടെനികേള, സകകേഖാരദ്യ ഏജന്സനികേളുലടെ
നഴറനികേള/കേനിനര്ഗഖാര്ട്ടനുകേള  എന്നനിവയനില്  പറീസപമറനി  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  ഏകേറീകേരനിച്ചു
ചനിട്ടലപടുത്തുന്നതനിനയ്  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.  ഡയറക്ടര്  കേണ്വറീനറഖായന  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
ഡയറക്ടര്,  സഖാമൂഹദ്യനറീതനി  വകുപ്പു  ഡയറക്ടര്  തുടെങ്ങനിയവര്  അനഗങ്ങളഖായമുള്ള
അഞനഗ  കേമ്മനിറനി  രൂപേറീകേരനിക്കുകേയന എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.  തയഖാറഖാക്കേനിയ  കേരടെയ്
പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി,  ഈ  കേരനിക്കുലന  കേമ്മനിറനി  പേഠനിച്ചയ്  ആവശദ്യമഖായ  മഖാറങ്ങള
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയന ആയതയ് 11-8-2014 -ലല 158/14/ലപേഖാ.വനി.വ. പകേഖാരന സര്ക്കേഖാര്
അനഗറീകേരനിച്ചയ്  ഉത്തരവഖായനി.  ഇതനിലനത്തുടെര്ന്നയ്  സര്ക്കേഖാര്/എയ്ഡ ഡയ്  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്
പേനി.റനി.എ.-യലടെ  കനതൃതകത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  പറീസപമറനി  കമഖലയമഖായനി
ബനലപട്ട  വനിഷയങ്ങള  സനബനനിച്ച  പേഠനന  നടെത്തുന്നതനിനഖായനി  ഒരു  സമനിതനി
രൂപേവല്ക്കേരനിക്കുന്നതനിനുന  പേഠനന  നടെത്തനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  രണയ്  മഖാസത്തനിനകേന
സര്ക്കേഖാരനികലക്കേയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുമഖായനി  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.  ഡയറക്ടലറ
23-3-2017-ലല  സ.ഉ.  (സഖാധഖാ)  നമ്പര്  806/2017/ലപേഖാ.വനി.വ.  പകേഖാരന  ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.-യനില് നനിനന പേഠന റനികപഖാര്ട്ടയ് ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്
സര്ക്കേഖാര് ഇക്കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ് നനിയമന അനഗറീകേഖാരന

91  (916)  ശറീ  .    പേഖാറക്കേല്  അബ്ദുല :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2014-15  അദ്ധദ്യഖായന  വര്ഷത്തനില്  വനിവനിധ  പേഞഖായത്തുകേളനില്  അനുവദനിച്ച
ഹയര് ലസക്കേനറനി സ്കൂളുകേളനിലല അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ് ഇനനിയന  നനിയമന അനഗറീകേഖാരന
ലഭനിക്കേഖാത്ത  കേഖാരദ്യന  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;  ഇക്കേഖാരണത്തഖാൽ  പസ്തുത  അദ്ധദ്യഖാപേകേർ
വര്ഷങ്ങളഖായനി ശമ്പളന ലഭനിക്കേഖാലത കജഖാലനി ലചയ്യുന്ന കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) നനിയമനന നടെന്ന ആദദ്യ രണ്ടു വര്ഷന ഇവര്ക്കേയ് ഗസയ് ലക്ച്ററുലടെ ശമ്പള
നനിരക്കേനില്  കവതനന  നല്കേഖാന്  സര്ക്കേഖാര്  ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിരുകന്നഖാ;  എങനില്
പസ്തുത കവതനന ഇവര്ക്കേയ് ലഭനിക്കേഖാത്ത സഖാഹചരദ്യന പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  അടുത്ത  അദ്ധദ്യഖായന  വര്ഷത്തനില്  രജനിസറനില്  ഒപനിട്ടു  കജഖാലനി  ലചയ്യുവഖാൻ
പസ്തുത അദ്ധദ്യഖാപേകേർക്കേയ്  അനുമതനി നല്കുകമഖാ; വനിശദഖാനശങ്ങള നൽകേഖാകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണയ്.  2014-15  അദ്ധദ്യയന വര്ഷത്തനില്  വനിവനിധ  പേഞഖായത്തുകേളനില്
അനുവദനിച്ച  ഹയര്  ലസക്കേണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  സനിരന  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുന്നതുവലര ദനിവസകവതനഖാടെനിസഖാനത്തനില് അദ്ധദ്യഖാപേകേലര നനിയമനിക്കുവഖാനുന
ശമ്പളന നല്കുവഖാനുന ഉത്തരവയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതുവലര  ഗസയ്  ലക്ചറലറ  നനിയമനിച്ചയ്  കവതനന
നല്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശന  നല്കേനിയനിരുന.  പസ്തുത  കവതനന  ലഭനിക്കേഖാത്ത  സഖാഹചരദ്യന
നനിലവനിലകണഖാ എന്നതയ് സനബനനിച്ചയ് വനിശദമഖായ റനികപഖാര്ട്ടയ് ലഭദ്യമഖാക്കുവഖാന് ഹയര്
ലസക്കേണറനി ഡയറക്ടര്ക്കേയ് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അദ്ധദ്യഖാപേകേ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്ന മുറയയ് നനിയമപകേഖാരന നനിയമനന
നല്കേനി മഖാത്രകമ നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന നല്കുകേയള.

ഹയര് ലസക്കേണറനി കമഖലയനില് സബടഖാന്സര് നനിയമനന

92  (917)  ശറീ  .    വനി  .    പേനി  .    സജറീനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2013-ല്  ലസ്പെഷദ്യല്  റൂളസയ്  നടെപനിലഖാക്കേനിയതനിനു  കശഷന  വനിവനിധ
ററീജദ്യണല് ലഡപേഡ്യൂട്ടനി ഡയറക്ടര് ഓഫറീസുകേളുലടെ കേറീഴെനില് സബടഖാന്സര് നനിയമനന
ലഭനിച്ച ഏലതഖാലക്കേ അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ് ലസലക്ഷന് കേമ്മനിറനിയലടെ ശനിപേഖാര്ശ ഇലഖാലത
തലന്ന നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന  നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നയ് ആര്.ഡനി.ഡനി.  തനിരനിച്ചുളള കേണക്കേയ്
ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി)  ലസലക്ഷന് കേമ്മനിറനിയലടെ ശനിപേഖാര്ശ ഇല എന്ന കേഖാരണത്തഖാല് ഹയര്
ലസക്കേണറനി  കമഖലയനില്  സബടഖാന്സര്  നനിയമനന  ലഭനിച്ച  ഏലതഖാലക്കേ  അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ
നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന നനിരസനിച്ചനിട്ടുലണന്നയ് ആര്.ഡനി.ഡനി. തനിരനിച്ചുളള കേണക്കേയ് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  വനിവനിധ  ആര്.ഡനി.ഡനി.  ഓഫറീസുകേളുലടെ  കേറീഴെനില്  ചനിലര്ക്കു  മഖാത്രന
സബടഖാന്സര് നനിയമനങ്ങളക്കേയ് അനഗറീകേഖാരന നല്കുന്നതനിനയ് ഇളവയ് നലനിയനിട്ടുള്ളതയ്
വനികവചനപേരമഖാലണനള്ളതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ഡനി)  പുനലൂര്  ലസനയ്  കഗഖാലരറനി  എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്-ല്  കകേഖാടെതനി  ഉത്തരവ
മുകഖന  എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്.ടെനി.  ജൂനനിയര്  ആയനി  ആര്ലക്കേങനിലന  ലസലക്ഷന്  കേമ്മനിറനിയലടെ
ശനിപേഖാര്ശ ഇലഖാലത തലന്ന നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(ഇ) സബടഖാന്സര്കേഖാര്ക്കേയ് ലസലക്ഷന് കേമ്മനിറനിയലടെ ശനിപേഖാര്ശ ഒഴെനിവഖാക്കുന്ന
കേഖാരദ്യന മുന്കേഖാലപഖാബലദ്യകത്തഖാലടെ പേരനിഗണനിക്കുകമഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(എഫയ്)  ഹയര്  ലസക്കേണറനി  കമഖലയനില്  സബടഖാന്സര്  നനിയമനന  ലഭനിച്ചവര്ക്കേയ്
നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന  നല്കുന്നതുമഖായനി ബനലപട്ട പശ്നങ്ങള പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന
എലഖാവര്ക്കുന തുലദ്യനറീതനി ഉറപഖാക്കുന്നതനിനുന ഇടെലപേടെല് നടെത്തുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ-ഡനി) വനിവരന കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഖാണയ്.

(ഇ) നനില വനിലള്ള ലസ്പെഷദ്യല് റൂള പകേഖാരന മഖാത്രകമ നടെപേടെനി എടുക്കേഖാനഖാകൂ.

(എഫയ്) ഇക്കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.

കേഖായനികേ അദ്ധദ്യഖാപേകേലര അദ്ധദ്യഖാപേകേ ബഖാങനില് ഉളലപടുത്തല്

93  (918)  ശറീ  .    കമഖാന്സയ്  കജഖാസഫയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേഖായനികേ  അദ്ധദ്യഖാപേകേലര  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  ബഖാങനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ്
സര്ക്കേഖാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ; വനിശദഖാനശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഖാകമഖാ;

(ബനി)  കേഖായനികേഅദ്ധദ്യഖാപേകേലര  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  ബഖാങനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ്
സര്ക്കേഖാര്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  ഉലണങനില്  ഉത്തരവനിലന  കകേഖാപനി
ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി) 2015  ജൂണ് മഖാസന വലര എത്ര അദ്ധദ്യഖാപേകേലര അദ്ധദ്യഖാപേകേ ബഖാങനില്
ഉളലപടുത്തനി എന്നതനിലന ജനിലതനിരനിച്ചുന , സ്കൂള (എയ്ഡഡയ്, സര്ക്കേഖാര്) തനിരനിച്ചുമുള്ള
കേണക്കേയ് ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ&ബനി) തസനികേ നനിര്ണയത്തനിലന ഫലമഖായനി തസനികേ നഷലപട്ടതുന  29-1-2016-ലല
സ.ഉ. (പേനി)  നമ്പര്  29/16/ലപേഖാ.വനി.വ.  പകേഖാരന സനരക്ഷണത്തനിനയ് അര്ഹത കനടെനിയതുമഖായ
അദ്ധദ്യഖാപേകേലര  കേഖാറഗറനി  വദ്യതദ്യഖാസന  കൂടെഖാലതയഖാണയ്  സനരക്ഷനിതഖാദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ
ലനിസഖായ  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  ബഖാങനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതയ്.  ഇതയ്  പകേഖാരന  കേഖായനികേഖാദ്ധദ്യഖാ
പേകേര്ക്കേയ് തസനികേ നഷമഖായഖാലന അവലര അദ്ധദ്യഖാപേകേ ബഖാങനില് ഉളലപടുത്തുനണയ്.
ഇതുസനബനനിച്ചയ്  പുറലപടുവനിച്ച  SRO  No.  752/16  നമ്പര്  വനിജ്ഞഖാപേനന  നനിയമസഭഖാ
സമനിതനിയലടെ അനഗറീകേഖാരത്തനിനഖായനി സമര്പനിച്ചനിരനിക്കുകേയഖാണയ്.

(സനി)  29-1-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (പേനി)  നമ്പര്  29/2016/ലപേഖാ.വനി.വ.  നമ്പര്
സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് സനസഖാനലത്ത സര്ക്കേഖാര്, എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളുകേളനിലല  2011-12 മുതല്  2015-16 വലരയള്ള  5  വര്ഷങ്ങളനിലല  തസനികേ
നനിര്ണയന  നടെത്തുകേയണഖായനി.  ജനിലകേളനില്നനിന്നയ്  ഏറവന  ഒടുവനില്  ലഭദ്യമഖായ
കേണക്കേനുസരനിച്ചയ്  സനരക്ഷണത്തനിനയ്  അര്ഹതയള്ള  3674 ജറീവനക്കേഖാര്ക്കേഖാണയ്
2015-16  വര്ഷന  എയ്ഡ ഡയ്  വനിഭഖാഗത്തനില്  തസനികേ  നഷമഖായനിട്ടുള്ളതയ്.  പസ്തുത
ജറീവനക്കേഖാരുലടെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള എണന അനുബനമഖായനി *കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ കപേഖാലറീസയ് ലവരനിഫനികക്കേഷന്

94  (919)  ശറീ  .    എന്  .    ഷനസുദ്ദേറീന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സര്ക്കേഖാര്  സര്വ്വേറീസനിലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനന  ലപഖാകബഷന്
പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയ  കശഷന  വനിടുതല്  ലചയയ്  ഹയര്  ലസക്കേന്ഡറനി  വകുപനില്
അധദ്യഖാപേകേരഖായനി കജഖാലനിയനില് പകവശനിക്കുന്നവര്ക്കേയ് പുതനിയ തസനികേയനില് വറീണ്ടുന
കപേഖാലറീസയ്  ലവരനിഫനികക്കേഷന്  നടെത്തണന  എന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശന  നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;
എങനില്  ഇങ്ങലനയള്ളവര്ക്കേയ്  കപേഖാലറീസയ്  ലവരനിഫനികക്കേഷന്  ഒഴെനിവഖാക്കുവഖാന്
സര്ക്കേഖാര് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സനബനനിച്ചുളള  നനിരവധനി  ഫയലകേള  വര്ഷങ്ങളഖായനി  ഹയര്
ലസക്കേണറനി ഡയറക്ടകററനില് ലകേട്ടനിക്കേനിടെക്കുന്നതനിനഖാല് അധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ് വഖാര്ഷനികേ
ഇന്കനിലമനയ് ലഭനിക്കേഖാത്ത സഖാഹചരദ്യന നനിലനനില്ക്കുന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപേട്ടനിട്ടുകണഖാ;
എങനില് ഇതനിനയ് അടെനിയന്തെര പേരനിഹഖാര നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരന

(എ) നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടനില.

(ബനി)  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.  എന്നഖാല്  സര്ക്കേഖാര്  സര്വ്വേറീസനിലല  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനില്നനിനന  ലറഗുലസറസയ്  ലചയഖാലത  വനിടുതല്  ലചയയ്  14-12-2010-നയ്
കശഷന ഹയര് ലസക്കേണറനി വകുപനില് പേനി.എസയ്.സനി.  വഴെനി നനിയമനന ലഭനിച്ചവര്ക്കേയ്
പേനി.എസയ്.സനി.  ലവരനിഫനികക്കേഷനുന  അകതഖാലടെഖാപന  കപേഖാലറീസയ്  ലവരനിഫനികക്കേഷനുന
കേഴെനിഞ്ഞതനിനു  കശഷകമ  ലറഗുലസറസയ്  ലചയഖാറുള.  പസ്തുത  അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ
ലവരനിഫനികക്കേഷന്  അതഖാതയ്  ജനിലയനിലല  കപേഖാലറീസയ്  കമധഖാവനികേളക്കേയ്  അയച്ചു
നല്കുനണയ്. പേനി.എസയ്.സനി. ലവരനിഫനികക്കേഷന് നടെത്തുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ കരഖകേള
യഥഖാസമയന  പേനി.എസയ്.സനി.-ക്കേയ്  നല്കേനിവരുനണയ്.  പേനി.എസയ്.സനി.-യലടെ  ലവരനിഫനികക്കേഷന്
കേഴെനിഞ്ഞയ്  കപേഖാലറീസയ്  ലവരനിഫനികക്കേഷന്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ഉളലപലടെ  ലഭനിക്കുന്ന  അകപേക്ഷകേളനില്
കേഖാലതഖാമസന കൂടെഖാലത ലറഗുലസറകസഷനുന ലപഖാകബഷനുന പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു നല്കുനണയ്.

എയ്ഡഡയ് കമഖലയനിലള്ള ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേര്

95 (920)  ശറീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ശമ്പളവന തസനികേയമനിലഖാലത കജഖാലനി ലചയ്യുന്ന എയ്ഡഡയ് കമഖലയനിലളള എത്ര
ഹയര്  ലസക്കേണറനി  സ്കൂള  അധദ്യഖാപേകേര്  സനസഖാനത്തുലണനന,  തസനികേയന
ശമ്പളവമനിലഖാലത ഈ അധദ്യഖാപേകേര് ഏതയ്  സ്കൂളനിലഖാണയ്  കസവനന ലചയ്യുന്നലതനന
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  അദ്ധദ്യഖാപേകേ തസനികേ നനിര്ണയനിക്കേഖാത്ത സഖാഹചരദ്യത്തനില് മഖാറനി  മഖാറനി
വരുന്ന  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ്  വനിദദ്യഖാര്തനിയലടെ  പേഠന  നനിലവഖാരത്തനില്  കവണത്ര
ശദ്ധപേതനിപനിക്കേഖാനഖാവന്നനിലലന്ന കേഖാരദ്യന സര്ക്കേഖാരനിലന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ ?

ഉത്തരന

(എ) വനിവരന കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) ഇല.

പേത്തഖാന കഖാസ്സുവലര മലയഖാള ഭഖാഷഖാപേഠനന

96 (921) ശറീ  .   അന്വര് സഖാദത്തയ് :
ശറീ  .   എന  .   വനിന്ലസനയ് :
ശറീ  .   കറഖാജനി എന  .   കജഖാണ് :
ശറീ  .    അനനില്  അക്കേര :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  എലഖാ  സ്കൂളുകേളനിലന  പേത്തഖാന  കഖാസ്സുവലര  മലയഖാള
ഭഖാഷഖാപേഠനന നനിര്ബനമഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;
194/2020
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(ബനി)  ഏതയ്  അദ്ധദ്യഖായന  വര്ഷന  മുതലഖാണയ്  ഇതയ്  നനിര്ബനമഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനന
ഏലതലഖാന  സനിലബസയ്  പകേഖാരന  പേഠനിക്കുന്ന കുട്ടനികേളക്കേഖാണയ്  ഇതയ്  ബഖാധകേമഖാക്കേനി
യനിട്ടുള്ളലതനന വനിവരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  സനസഖാനലത്ത  എലഖാ  സ്കൂളുകേളനിലന  മലയഖാള  ഭഖാഷഖാപേഠനന  നനിര്ബനമഖാക്കേനി
നടെപഖാക്കുനകണഖാ എന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തഖാന് എലന്തെലഖാന കമറീകേരണങ്ങളഖാണയ് ഭരണതലത്തനില്
സകേലകേഖാണനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) സനസഖാനലത്ത എലഖാ സര്ക്കേഖാര്/എയ്ഡഡയ്/അണ്എയ്ഡഡയ്/ സനി.ബനി.എസയ്.ഇ/
ഐ.സനി.എസയ്.ഇ.സ്കൂളുകേളനിലന മലയഖാള ഭഖാഷഖാ പേഠനന നനിര്ബനമഖാക്കേനി സര്ക്കേഖാര്
ഓര്ഡനിനന്സയ് (10-4-2017-ലല ഓര്ഡനിനന്സയ് നമ്പര് 705) പസനിദ്ധറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2017-18  അദ്ധദ്യയനവര്ഷന  മുതലഖാണയ്  സ്കൂളുകേളനില്  മലയഖാള  ഭഖാഷഖാ
പേഠനന  നനിര്ബനമഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  സനസഖാനത്തയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഖാ  സ്കൂളുകേളക്കുന
(സനി.ബനി.എസയ്.ഇ/ഐ.സനി.എസയ്.ഇ. ഉളലപലടെ) ഈ നനിയമന ബഖാധകേമഖാണയ്.

(സനി)  10-4-2017-ലല  ഓര്ഡനിനന്സയ്  നമ്പര്  705  സനബനനിച്ച  ബനില്
നനിയമസഭയലടെ നടെപ്പു സകമ്മളനത്തനില് തലന്ന അവതരനിപനിക്കേഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.
ഈ ബനിലനില് ഇതുസനബനനിച്ച നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളലഖാന ഉളലപടുത്തുനണയ്.

എയ യ് ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലല അദ്ധദ്യഖാപേകേ നനിയമന അനഗറീകേഖാരന

97  (922)  ശറീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) 2016-17  അദ്ധദ്യയന വർഷത്തനിൽ എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലല അധദ്യഖാപേകേ
നനിയമനങ്ങൾക്കേയ് അനഗറീകേഖാരന നല്കുവഖാന് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ചനില  ജനിലകേളനില്  പസ്തുത  നനിയമനങ്ങൾക്കേയ്  അനഗറീകേഖാരന  നല്കേനി  വരനികേയന
എന്നഖാല്  ചനില  ജനിലകേളനില്  അതയ്  നനികഷധനിക്കുകേയന  ലചയ്യുന്നതയ്  ശദ്ധയനില്
വന്നനിട്ടുകണഖാ; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) 5-8-2016-ലല ജനി.ഒ.(പേനി)  നമ്പര് 134/2016/ലപേഖാ.വനി.വ.  പകേഖാരന
2015-16-ലല  തസനികേ  നനിര്ണയന  തലന്നയഖാണയ്  2016-17  വര്ഷകത്തക്കു  കൂടെനി
ബഖാധകേമഖാക്കേനിയതയ്. ഇതയ് ബഹുമഖാനലപട്ട സഹകക്കേഖാടെതനി കസ ലചയനിരനിക്കുകേയഖാണയ്.
2016-17 വര്ഷലത്ത തസനികേ നനിര്ണയന സനബനനിച്ചയ് ബഹുമഖാനലപട്ട സഹകക്കേഖാടെതനിയനില്
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നനിലവനിലള്ള  കകേസ്സുകേളനില്  അന്തെനിമവനിധനി  ഉണഖായതനിനുകശഷന  മഖാത്രകമ  പസ്തുത
വര്ഷലത്ത നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന  സനബനനിച്ചയ്  തറീരുമഖാനലമടുക്കേഖാന്  കേഴെനിയകേയള്ളു.
എങനിലന  നനിയമനന  ലഭനിച്ചവരുലടെ  പശ്നങ്ങളക്കേയ്  ഒരു  പേരനിധനി  വലരലയങനിലന
പേരനിഹഖാരന കേഖാണുന്നതനിനഖായനി  2016-17-ല് തസനികേയന ഒഴെനിവന നനിലനനില്ക്കുലമന്നയ്
ഉറപ്പുള്ള  കകേസ്സുകേളനില്  നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന  നല്കേണലമന്നയ്  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
ഡയറക്ടര് എലഖാ വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ ഓഫറീസര്മഖാര്ക്കുന നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

മലയഖാളന നനിര്ബനമഖായനി പേഠനിപനിക്കേണലമന്ന ഉത്തരവയ്

98 (923) ശറീ  .   എസയ്  .  ശർമ്മ :
ശറീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന് :
ശറീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശറീ  .    കജഖാണ് ലഫര്ണഖാണസയ് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മഖാതൃഭഖാഷഖാ  കപേഖാഷണത്തനിനഖായനി  സനസഖാനലത്ത  സഹസ്കൂള  തലന
വലരയള്ള  എലഖാ  കഖാസുകേളനിലന  മലയഖാളന  നനിര്ബനമഖായനി  പേഠനിപനിക്കേണലമന്ന
ഉത്തരവ നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ഈ  ഉത്തരവയ്  നടെപഖാക്കുന്നതനില്  സവമനസദ്യകമഖാ  സഖാകങതനികേ  തടെസകമഖാ
ഏലതങനിലന സഖാപേനങ്ങള പകേടെനിപനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; ഉലണങനില് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  സനസഖാനലത്ത  ഹയര്  ലസക്കേനറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കൂടെനി  മലയഖാളന
നനിര്ബനമഖാക്കേനി,  പേഠനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലല  സഖാഹചരദ്യത്തനില്  എലന്തെങനിലന
തടെസങ്ങളുകണഖാ;  എങനില് പസ്തുത തടെസങ്ങള പേരനിഹരനിച്ചയ് മലയഖാളഭഖാഷഖാ പേഠനന
വദ്യഖാപേനിപനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കേഖാര് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  മഖാതൃഭഖാഷ കപേഖാഷണത്തനിനഖായനി സനസഖാനലത്ത സ്കൂളുകേളനില് പേത്തഖാന
കഖാസയ് വലര മലയഖാളന നനിര്ബന ഭഖാഷയഖാക്കേനിലക്കേഖാണയ്  1-9-2011-ല് സ.ഉ. (പേനി)
നമ്പര് 183/2011/ലപേഖാ.വനി.വ. ആയനി സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ഐ.സനി.എസയ്.ഇ.  തുടെങ്ങനിയ  കബഖാര്ഡകേളുലടെ  കേറീഴെനിലള്ള
സ്കൂളുകേളനില്  മലയഖാളന  പേഠനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ചല  സ്കൂള  അധനികൃതര്  സവമനസദ്യന
കേഖാട്ടനിയനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരന  ചനില  സ്കൂളുകേളനില് മലയഖാളന  പേറയന്ന കുട്ടനികേളക്കു  കനലര
ശനിക്ഷഖാ  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുന  എന്ന  തരത്തനില്  പേരഖാതനികേളുന  ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ആയതനിനഖാല്  സനസഖാനലത്ത  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,/ഐ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളുകേള
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ഉളലപലടെയള്ള  മുഴവന്  സര്ക്കേഖാര്/എയ്ഡഡയ്/അണ്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലന  മലയഖാള
ഭഖാഷഖാപേഠനന  നനിര്ബനമഖാക്കേനിലക്കേഖാണയ്  നനിയമനനിര്മ്മഖാണന  നടെത്തഖാന്  സര്ക്കേഖാര്
തറീരുമഖാനനിക്കുകേയണഖായനി.  ഇതനിനഖായനി  10-4-2017-നയ്  705-ാം  നമ്പരഖായനി  ഓര്ഡനിനന്സയ്
പസനിദ്ധറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതുസനബനനിച്ച  ബനില്  നനിയമസഭയലടെ  നടെപ്പു  സകമ്മളനത്തനില്
തലന്ന അവതരനിപനിക്കേഖാനഖാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(സനി) ഇക്കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിച്ചയ് ഉചനിതമഖായ തറീരുമഖാനന സകേലക്കേഖാള്ളുന്നതഖാണയ്.

സനസഖാന സ്കൂള കേകലഖാത്സവവമഖായനി ബനലപട്ട പേരഖാതനികേള

99 (924) ശറീ  .    എന്  .    ഷനസുദ്ദേറീന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) 2017 ജനുവരനിയനില് കേണ്ണൂരനില് നടെന്ന സനസഖാന സ്കൂള കേകലഖാത്സവത്തനില് നൃത്ത
ഇനങ്ങളഖായ  കമഖാഹനിനനിയഖാട്ടന,  ഭരതനഖാടെദ്യന  എന്നനിവയലടെ  വനിധനി  നനിര്ണയത്തനില് കേടുത്ത
അഴെനിമതനി  നടെന  എന്നയ്  പേലങടുത്ത  ചനില  കുട്ടനികേള  ഡനിപേനിഐ-ക്കേയ്  പേരഖാതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;  എങനില്  പസ്തുത  പേരഖാതനിയനികന്മേൽ  സകറീകേരനിച്ച  നടെപേടെനികേള
എലന്തെലഖാമഖാലണന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി)  സ്കൂള  കേകലഖാത്സവത്തനിലന  വനിധനി  കേര്ത്തഖാക്കേളുലടെ  പേഖാനലനില്  3
വര്ഷത്തനിലധനികേന  അനഗങ്ങളഖായനിരുന്നവലര  വറീണ്ടുന  ഉളലപടുത്തുകേയനില  എന്നയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  വകുപ്പുമനനി  ഉറപയ്  നല്കേനിയനിട്ടുന  ഇതനിനു  വനിരുദ്ധമഖായനി  5  വര്ഷത്തനിലധനികേന
വനിധനി  കേര്ത്തഖാക്കേളഖായനിരുന്നവലര  വറീണ്ടുന  പേഖാനലനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  വനിവരന
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിരുകന്നഖാ;  ഇവര്  ആലരലഖാമഖാലണനന  ഏലതലഖാന  മത്സരയനിനങ്ങളനി
ലഖായനിരുന ഇവർ വനിധനികേർത്തഖാക്കേളഖായലതനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(സനി)  വനിധനി  കേര്ത്തഖാക്കേളുലടെ പേഖാനല് ലതരലഞ്ഞടുപനില് ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
ഡയറക്ടകററനിലല  Y  ലസക്ഷന്  സൂപണഖായനിരുന്ന  ഉകദദ്യഖാഗസന്  ഡനിപേനിഐ.ലയ
ലതറനിദ്ധരനിപനിച്ചതുലകേഖാണഖാണയ് ഇത്തരന വനിധനി കേര്ത്തഖാക്കേലള ഉളലപടുത്തനിയലതന്ന
കേഖാരദ്യന  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;  കൂടെഖാലത,  സ്കൂള  കേകലഖാത്സവസമയത്തയ്  ടെനിയഖാലന
ചനില നടെപേടെനികേൾലക്കേതനിലര അധദ്യപേകേ സനഘടെനകേളനില്നനിനന പേരഖാതനി ലഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ഡനി)  എങനില് പസ്തുത പേരഖാതനികേളനില് എന്തെയ് നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുവഖാനഖാണയ്
ലപേഖാതു വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപയ് പനിന്സനിപല് ലസകട്ടറനി ശനിപേഖാര്ശ നല്കേനിയലതനന
ഇതുപകേഖാരന നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(ഇ)  അകനകഷണ  വനികധയമഖായനി  ഡനിപേനിഐ-ല്  നനിനന  സലനമഖാറലപട്ട
പസ്തുത  ഉകദദ്യഖാഗസന്  ഇകപഖാള  കജഖാലനി  ലചയ്യുന്ന  സലത്തുനനിനന  മുന്പേയ്
പുറത്തഖാക്കേലപടുവഖാനുണഖായ കേഖാരണന എന്തെഖായനിരുനലവന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  കമഖാഹനിനനിയഖാട്ടന,  ഭരതനഖാടെദ്യന  എന്നനിവയലടെ  വനിധനി  നനിര്ണയലത്തപറനി
ഡനി.പേനി.ഐ.-ക്കേയ്  പേരഖാതനി  ലഭനിച്ചനിട്ടനില.  എന്നഖാല്  കേകലഖാത്സവ  മഖാനകല്  പകേഖാരന
ലഭനിച്ചനിട്ടുള്ള  അപറീലകേള  ഹയര്  അപറീല്  കേമ്മനിറനി  പേരനികശഖാധനിച്ചയ്  ഉത്തരവയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലത്ത കേകലഖാത്സവത്തനില് പുതനിയ വനിധനികേര്ത്തഖാക്കേലള
വനിളനിക്കുകേയന  ചനില  ഇനങ്ങളനില്  വനിധനികേര്ത്തഖാക്കേള  ഹഖാജരഖാകേനില  എന്നയ്  അറനിയനിച്ചതനിന്
പകേഖാരവന  കയഖാഗദ്യരഖായ  വനിധനികേര്ത്തഖാക്കേളുലടെ  അഭഖാവത്തനിലന  പുതനിയ  വനിധനികേര്ത്തഖാക്കേലള
സമയക്കുറവമൂലന കേലണത്തഖാന് പേറഖാത്ത സഖാഹചരദ്യത്തനില് മുമ്പയ് കേകലഖാത്സവത്തനില്
തുടെര്ച്ചയഖായനി  വനിധനികേര്ത്തഖാക്കേളഖായനിരുന്നവലര  മത്സര  ഇനന  മഖാറനി  ഉളലപടുത്തനി
കേകലഖാത്സവന  വനിജയനിപനിക്കുന്നതനിനഖായനി  നനിയമനികക്കേണതഖായനി  വന്നനിട്ടുണയ്;  ഇതനില്
മഖാപനിള കേലയഖാണയ് കൂടുതല് ഉളലപട്ടനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ഡയറക്ടകററനിലല  ''സവ''  ലസക്ഷന്  സൂപണഖായനിരുന്ന
ഉകദദ്യഖാഗസലന  ഭഖാഗത്തുനനിനന  ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില്  ശദ്ധക്കുറവണഖായനിട്ടുലണന്നയ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ടെനി  ഉകദദ്യഖാഗസലന  കപേരനില്  ഡനി.പേനി.ഐ.-ക്കേയ്  അദ്ധദ്യഖാപേകേ
സനഘടെനകേളനില് നനിനന പേരഖാതനികേലളഖാനന ലഭനിച്ചനിട്ടനില.

(ഡനി) ഉത്തരന (സനി) യലടെ അടെനിസഖാനത്തനില് ബഖാധകേമല.

(ഇ) പസ്തുത ഉകദദ്യഖാഗസന് പേരറീക്ഷഖാ ഭവനനില് എല്.ഡനി. കഖാര്ക്കേഖായനി കജഖാലനി
ലചയനിരുന്ന കേഖാലയളവനില്  2001-02  വര്ഷത്തനില്  20 ദനിവസന വറീതന രണ്ടുതവണ
സകന്തെന  ലറീവയ്  സറണര്  ലചയയ്  തുകേ  സകേപറ്റുകേയന  പസ്തുത  വനിവരന  പേരറീക്ഷഖാ
ലസകട്ടറനി  ഡനി.പേനി.ഐ.-ലയ  അറനിയനിച്ചതനിലന  തുടെര്ന്നയ്  ടെനി  ഉകദദ്യഖാഗസലന
തനിരുവനന്തെപുരന  കമഖാഡല്  സഹസ്കൂളനികലക്കേയ്  സലന  മഖാറ്റുകേയമുണഖായനി.  തുടെര്ന്നയ്
ടെനിയഖാലനതനിലര സകറീകേരനിച്ച അച്ചടെക്കേ നടെപേടെനി ലസന്ഷകര് നല്കേനി തറീര്പഖാക്കേനി.

സ്കൂള കേകലഖാത്സവങ്ങള

100 (925) ശറീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബഖാഹനിന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സ്കൂള കേകലഖാത്സവങ്ങളനില് സങര ഭഖാഷയനില് രചനിച്ച മഖാപനിള  പേഖാട്ടുകേള
അവതരനിപനിക്കുന്നവര്ക്കു  മഖാത്രന  മഖാപനിള  പേഖാട്ടയ്  മത്സരങ്ങളനില്  ഉയര്ന്ന  മഖാര്ക്കേയ്
നല്കുന്ന കേഖാരദ്യന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) ഇതുകേഖാരണന എ.ഡനി. 1900 വര്ഷത്തനിനുകശഷന ലളനിത മലയഖാളത്തനില്
ലക്ഷണലമഖാത്ത മഖാപനിള പേഖാട്ടുകേള രചനിച്ച നനിരവധനി മഖാപനിള കേവനികേളുലടെ രചനകേള
കേകലഖാത്സവ  മത്സരങ്ങളനില്  അവതരനിപനിക്കുവഖാൻ  വനിദദ്യഖാര്തനികേള  തയഖാറഖാകേഖാത്ത
സഖാഹചരദ്യന ഉണഖായതയ് അറനിയഖാകമഖാ;
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(സനി) ഇതനിനു പേരനിഹഖാരമഖായനി സ്കൂള കേകലഖാത്സവങ്ങളനില് മഖാപനിള പേഖാട്ടയ് (സങര
ഭഖാഷ)  മഖാപനിള  പേഖാട്ടയ്  (ലളനിത  മലയഖാളന)  എന്നനിങ്ങലന  രണ്ടു  മത്സരങ്ങള
ഉളലപടുത്തണലമന്നയ്  സഖാനസഖാരനികേ വകുപനിലന കേറീഴെനില് ലകേഖാകണഖാട്ടനിയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന
മഹഖാകേവനി കമഖായനിന് കുട്ടനി ലലവദദ്യര് മഖാപനിള കേലഖാ അക്കേഖാദമനി ലസകട്ടറനിയനില് നനിന്നയ്
നനികവദനന ലഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; ഇതനികന്മേല് എന്തു തറീരുമഖാനലമടുത്തു; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.

(ബനി&സനി) ഉത്തരന (എ) യലടെ അടെനിസഖാനത്തനില് ബഖാധകേമല.

സ്കൂള ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെ സുരക്ഷ

101 (926) ശറീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഖാദര് :
ശറീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഖാമചനന് നഖായര് :
ശറീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരറീനന് :
ശറീ  .    എന  .    രഖാജകഗഖാപേഖാലന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത സ്കൂള  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെ  സുരക്ഷ പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതനിനയ്
നടെപേടെനി  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  ഇന്ഡദ്യന്  നഖാഷണല്  ബനില്ഡനിനഗയ്  കകേഖാഡയ്'
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  മഖാനദണങ്ങള  പേഖാലനിച്ചനിട്ടുളളതഖാണയ്  സനസഖാനലത്ത  സര്ക്കേഖാര്-
എയ്ഡഡയ്-സകകേഖാരദ്യ സ്കൂള ലകേട്ടനിടെങ്ങലളന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ബനലപട്ട  എഞനിനറീയര്മഖാരുന  ഉകദദ്യഖാഗസരുന  കേഖാലഖാകേഖാലങ്ങളനില്
പേരനികശഖാധനിച്ചയ്  പസ്തുത  മഖാനദണങ്ങള  കൃതദ്യമഖായനി  പേഖാലനിച്ചുലകേഖാണയ്  സ്കൂള  ലകേട്ടനിടെങ്ങള
സനരക്ഷനിക്കുനലണന്നയ് സഖാക്ഷദ്യലപടുത്തഖാറുകണഖാ;

(സനി)  ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില്  വറീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  മഖാകനജുലമനകേൾക്കുന  ബനലപട്ട
ഉകദദ്യഖാഗസന്മേഖാര്ക്കുലമതനിലര നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കേഖാറുകണഖാ;  ഇലലങനില് അതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേൾ സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  സനസഖാനലത്ത  സ്കൂള  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെ  സുരക്ഷ  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്
അതഖാതയ്  വര്ഷന  സ്കൂള  തുറക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പയ്  ബനലപട്ട  തകദ്ദേശസകയനഭരണ
സഖാപേനങ്ങളനിലല  എന്ജനിനറീയര്മഖാര്  പേരനികശഖാധന  നടെത്തനി  ഫനിറയ്നസയ്  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്
നല്കേനിവരുന.  കകേരള  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ചട്ടങ്ങള  അനുസരനിച്ചുള്ള  മഖാനദണങ്ങള
പേഖാലനിച്ചഖാണയ്  സര്ക്കേഖാര്-എയ് ഡഡയ്-സകകേഖാരദ്യ  സ്കൂളുകേള നനിര്മ്മനിക്കേലപട്ടനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
ബനലപട്ട  ഉകദദ്യഖാഗസര്  കേഖാലഖാകേഖാലങ്ങളനില്  പേരനികശഖാധനിച്ചയ്  സുരക്ഷ  ഉറപഖാക്കേനി
വരുന.

(സനി) ശദ്ധയനില്ലപടുന്നപേക്ഷന നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.



അനുബനന 631

സ്കൂള പേരറീക്ഷകേളക്കുന കചഖാദദ്യകപേപര് തയഖാറഖാക്കുന്നതനിലന പേരനിഷ്കരണന

102 (927) ശറീ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

സ്കൂള  പേരറീക്ഷകേളക്കുന,  കചഖാദദ്യകപേപര്  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിലന  പേരനിഷ്കരണന  ലകേഖാണ്ടു
വരഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ; എങനില് എന്തു തരന പേരനിഷ്കരണമഖാണയ് പേരനിഗണനയനില്
ഉള്ളലതന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

പേരനിഷ്കരണലത്തക്കുറനിച്ചയ് ആകലഖാചനിച്ചയ് വരുന.

കകേരളത്തനിലല അനഗറീകൃത സ്കൂളുകേളുലടെ പശ്നങ്ങള

103 (928) ശറീ  .    കമഖാന്സയ്  കജഖാസഫയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  അനഗറീകൃത  സ്കൂളുകേളുലടെ  വരവയ്  ലചലവയ്  കേണക്കുകേൾ
സര്ക്കേഖാര് പേഠനത്തനിനയ് വനികധയമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഒഖാകരഖാ  സ്കൂളുകേളുലടെയന  വരുമഖാനത്തനിലന്റ  അടെനിസഖാനത്തനില്  ജറീവനക്കേഖാരുലടെ
കസവന കവതന വദ്യവസകേള നനിശ്ചയനിക്കുന്ന കേഖാരദ്യന പേരനിഗണനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  പസ്തുത കമഖലയനില് അഴെനിമതനിയലണങനില് അത്തരന സഖാപേനങ്ങലള
കേണ്ടുപേനിടെനിച്ചയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കേഖാന് തയഖാറഖാകുകമഖാ;

(ഡനി)  സ്കൂളുകേളുലടെ വരുമഖാനത്തനിലന്റ അടെനിസഖാനത്തനില് ഫറീസനിനയ്  സ്ളഖാബയ്
സമ്പ്രദഖായന നടെപഖാക്കുന്ന കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ-ഡനി) നനിലവനില് ഇക്കേഖാരദ്യന സര്ക്കേഖാരനിലന പേരനിഗണനയനിലനില.

മഖാങയനില് സ്കൂളനിലന ചുറ്റുമതനില്

104 (929) ശറീ  .    എന  .    സകരഖാജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) തൃപ്പൂണനിത്തുറ മണലത്തനിലല മരടെയ് നഗരസഭയനിലല മഖാങയനില് സ്കൂളനിലന
ചുറ്റുമതനില്  പുനര്നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനു  മുന്പേഖായനി  ഒരു  വശലത്ത  കറഖാഡനിലന
വനികേസനത്തനിനഖായനി സലന വനിട്ടുനല്കേണലമന്ന അകപേക്ഷ ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;
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(ബനി)  ഈ  അകപേക്ഷ  ഡനി.പേനി.ഐ.-യലടെ  റനികപഖാര്ട്ടനിനഖായനി  അയച്ചനിട്ടുകണഖാലയനന
എങനില്  ആയതു  സനബനനിച്ച  ഫയല്  നമ്പരുന  പസ്തുത  ഫയലനിലന  നനിലവനിലല
സനിതനിയന എന്തെഖാലണനന അറനിയനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനി  അടെനിയന്തെരമഖായനി  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏലതങനിലന
അകപേക്ഷ  ലഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയനന  എങനില്  ആയതനികന്മേൽ  സകറീകേരനിച്ച  നടെപേടെനികേള
എലന്തെലഖാമഖാലണനന വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ഡനി)  പസസ്തുത  പവൃത്തനി  അടെനിയന്തെരമഖായനി  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഡനി.പേനി.ഐ.-യലടെ  ഡബഡ്യു(3)80507/2016/ഡനി.പേനി.ഐ.  നമ്പര്  ഫയലനില്
പസ്തുത  അകപേക്ഷയനികന്മേലള്ള  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  മരടെയ്  മുനനിസനിപഖാലനിറനിയമഖായനി
ബനലപട്ടയ്  സ്കൂള  സലന  നഷലപടുത്തഖാലത  ചുറ്റുമതനില്  നനിര്മ്മഖാണന  നടെത്തഖാന്
മഖാങയനില് സ്കൂളനിലന പധഖാനഖാദ്ധദ്യഖാപേകേനയ് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിരുനലവങനിലന മതനില്
നനിര്മ്മഖാണന പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയനിട്ടനില.

(സനി&ഡനി)  ബഹുമഖാനലപട്ട എന.എല്.എ.  എന.സകരഖാജയ്  മുകഖന തകദ്ദേശവഖാസനികേളുലടെ
അകപേക്ഷ  ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  സ്കൂള  സലന  നഷലപടെഖാലത  ചുറ്റുമതനില്  നനിര്മ്മഖാണന
നടെത്തുവഖാന്  മഖാങയനില്  സ്കൂളനിലന  പധഖാനഖാദ്ധദ്യഖാപേകേനയ്  നനിര്കദ്ദേശന  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഏകേകദശന  250 മറീററനിലധനികേന  നറീളത്തനില്  സ്കൂളനിലന  സലന  കറഖാഡനികനഖാടെയ്  കചര്ന്നഖാണയ്
കേനിടെക്കുന്നതയ്. ഇതനില് ഏകേകദശന 50 മറീറകറഖാളന മതനില് ലപേഖാളനിച്ചുകേളഞ്ഞനിട്ടുണയ്. ഒരു
മറീറര് ഉള്ളനികലക്കേയ് കേയറനി മതനില് നനിര്മ്മനിക്കുകമ്പഖാള ലമയനിന് കഗറനികനഖാടെയ്  കചര്ന്നയ്
സനിതനി  ലചയ്യുന്ന  ലകേട്ടനിടെവന  ലപേഖാളനികക്കേണനി  വരുന.  ടെനി  ലകേട്ടനിടെത്തനില്  കഖാസ്സുകേള
നടെക്കുനണയ്.  കൂടെഖാലത  ലടെകയ്റയ്  ബുക്കേയ്  കസഖാറുന  ഉച്ചഭക്ഷണത്തനിനുള്ള  സഡനനിനഗയ്
ഹഖാളുന ടെനി ലകേട്ടനിടെത്തനിലഖാണുള്ളതയ്.

ലസ്പെഷദ്യല് സ്കൂളുകേളുലടെ പവര്ത്തനന

105 (930) ശറീ  .   ബനി  .   സതദ്യന് :
ശറീ  .   മുരളനി ലപേരുലനലനി :
ശറീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഖാന് :
ശറീ  .    ആനണനി  കജഖാണ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  ലസ്പെഷദ്യല്  സ്കൂളുകേളുലടെ  പവര്ത്തനന  അവകലഖാകേനന
ലചയഖാറുകണഖാലയന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി) ഇത്തരന സ്കൂളുകേളനിലല കുട്ടനികേളക്കേയ് ആവശദ്യമഖായ പേഠകനഖാപേകേരണങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുന  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനുന  പകതദ്യകേ  സനവനിധഖാനന
ഏര്ലപടുത്തുകമഖാ;

(സനി)  ലസ്പെഷദ്യല്  സ്കൂളുകേളനിലല  കുട്ടനികേളുലടെ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  ശഖാസറീയമഖായനി
പുനനഃസനഘടെനിപനിക്കുന്നതനിനുളള പകതദ്യകേ പേദ്ധതനി തയഖാറഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  ഈ  രനഗത്തയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളുലടെ  പവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഖാപേനിപനിച്ചയ് കേഖാരദ്യക്ഷമത ഉറപഖാക്കേഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ലസ്പെഷദ്യല് സ്കൂളുകേളനില് വര്ഷത്തനില് ഒരു പഖാവശദ്യലമങനിലന ബനലപട്ട
ഉപേജനിലഖാ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ഓഫറീസര്/ജനിലഖാ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ഓഫറീസര്/വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
ഉപേഡയറക്ടര്  കനരനിട്ടയ്  സന്ദേര്ശനന  നടെത്തനി  ഓകരഖാ  സ്കൂളനിലനയന  പവര്ത്തനന
പേരനികശഖാധനിക്കേഖാറുണയ്.  കൂടെഖാലത  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ഡയറക്ടര്  സനസഖാനതല
കമഖാണനിററനിനഗുന അവകലഖാകേനവന നടെത്തനി വരുന.

(ബനി)  ലസ്പെഷദ്യല് സ്കൂളുകേളനില് പേഠനിക്കുന്ന കുട്ടനികേളക്കേയ് ആവശദ്യമഖായ ലമച്ചലപട്ട
പേഠകനഖാപേകേരണങ്ങള നലനി  വരുനണയ്.  മഖാനസനികേമഖായ ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്ന
കുട്ടനികേളക്കേഖായനി  പകതദ്യകേ  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനിയന  സകേപുസകേവന  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.
തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സപമറനി  തലത്തനില്  പുതനിയ  പേഖാഠദ്യ  പേദ്ധതനി  തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.
അടുത്ത അദ്ധദ്യയന വര്ഷന മുതല് പഖാവര്ത്തനികേമഖാക്കുന്നതനിലന ഭഖാഗമഖായനി സനസഖാനലത്ത
ലസ്പെഷദ്യല്  സ്കൂള  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ്  ആവശദ്യമഖായ  പേരനിശറീലന  പേരനിപേഖാടെനികേള
സനസഖാനതലത്തനിലന 14 ജനിലകേളനിലന സനഘടെനിപനിക്കുവഖാന് എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.-യലടെ
കനതൃതകത്തനില്  തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  നടെത്തുന്ന  അദ്ധദ്യഖാപേകേ
ശഖാകറീകേരണ  ശനില്പശഖാലയലടെ  ആസൂത്രണ  കയഖാഗന  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.-യനില്
25-4-2017-ല് നടെന. DPI, SCERT, SID, SSA, DIET, SIMC, ലസ്പെഷദ്യല് സ്കൂള,
എന.ജനി.  യണനികവഴനിറനി  എന്നനിവയലടെ  പതനിനനിധനികേള  പേലങടുത്തു.  പുതനിയ  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി
അനുസരനിച്ചുള്ള പേഖാഠപുസകേങ്ങളുന വര്ക്കേയ് ബുക്കുന എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി. തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  കസറയ്  ഇന്സനിറഡ്യൂട്ടയ്  കഫഖാര്  ദനി  ലമനലനി  ചലഞയ്ഡയ്  മലപ്പുറത്തുന
കേഖാസര്കഗഖാഡന ഓകരഖാ ററീജനിയണല് ലസനര് ആരനഭനിക്കുന്നതനിനയ്  4-10-2012-ലല
ജനറല്  കേക്കൗണ്സനില്  കയഖാഗന  തറീരുമഖാനനിക്കുകേയന  ആയതയ്  സര്ക്കേഖാരനിലന
പേരനിഗണനയനിലമഖാണയ്.  എസയ്.ഐ.എന.സനി.  ബുദ്ധനിപേരമഖായ ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്നവരുലടെ
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ കമഖലയലടെ ഉന്നത സഖാപേനമഖാക്കേഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു വരുന.
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സനസഖാനലത്ത സനി.ബനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂളുകേളുലടെ പവര്ത്തനന

106 (931) ശറീ  .   പേനി  .   ടെനി  .   കതഖാമസയ് :
ശറീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത ഏതഖാനുന സനി.ബനി.എസയ്.ഇ സ്കൂളുകേൾ വന്തുകേ നല്കേനി
എല്.ലകേ.ജനി.-യനില്  കചര്ന്ന  കുട്ടനികേളനില്  നനിനന  ഒന്നഖാന  കഖാസനില്  കചരുകമ്പഖാള
വറീണ്ടുന  വന്തുകേ  ലഡഖാകണഷനഖായനി  വഖാങ്ങുന്നതുന  ഫറീസനിനയ്  പുറകമ  ആക്ടനിവനിറനി
ഫറീസഖായനി  വന്തുകേ  വഖാങ്ങുന്നതുന  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;  എങനില്  ഇതു
തടെയന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ ;

(ബനി)  സനസഖാന  ബഖാലവകേഖാശ കേമ്മറീഷലന നനി൪കദ്ദേശത്തനിനു  വനിരുദ്ധമഖായനി
വനിവനിധ  പവൃത്തനി  ദനിവസങ്ങളനില്  വദ്യതദ്യസ  യൂണനികഫഖാമുകേള  എന്ന  വദ്യവസ
നടെപനിലഖാക്കുന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ; ഇതയ് തടെയന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  പേഠനനനിലവഖാരന  കുറവഖാലണന്ന കേഖാരണന പേറഞ  പേത്തഖാന കഖാസനില്
പേഠനിക്കുന്ന  കുട്ടനികേള  ഉളലപലടെയള്ളവര്ക്കേയ്  നനിര്ബനനിത  ടെനി.സനി.  നല്കുന്നതയ്
തടെയന്നതനിനയ് അടെനിയന്തെര നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.

(ബനി)  നനിര്കദ്ദേശന  നലനിയനിട്ടുണയ്.  പേരഖാതനികേള  വരുന്ന  മുറയയ്  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

(സനി) നനിര്ബനനിത ടെനി.സനി. നല്കുന്നതു ശദ്ധയനില്ലപട്ടഖാല് അടെനിയന്തെര നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

മലഖാപറമ്പയ് സ്കൂള ഏലറടുക്കേല്

107 (932) ശറീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് മലഖാപറമ്പയ് എല്.പേനി സ്കൂള സര്ക്കേഖാര് ഏലറടുത്തനിട്ടുകണഖാ;
ഇലലങനില് കേഖാലതഖാമസത്തനിനുള്ള കേഖാരണന എന്തെഖാലണന്നയ്  വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(ബനി)  നടെപേടെനികമങ്ങള  എകപഖാള  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാനഖാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
വനിശദനശങ്ങള നല്കേഖാകമഖാ;
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(സനി)  സ്കൂള  എലറടുക്കുന്നതനികലയഖായനി  സര്ക്കേഖാര്  ഖജനഖാവനില്നനിനന  എത്ര
രൂപേഖാ ലചലവഴെനികക്കേണനി വരുലമന്നഖാണയ് കേണക്കേഖാക്കേലപടുന്നതയ്;

(ഡനി)  സമഖാന  സഖാഹചരദ്യത്തനിലള്ള  മലറലതങനിലന  സ്കൂള  ഏലറടുക്കേഖാന്
ആകലഖാചനിക്കുനകണഖാ; വനിശദഖാനശങ്ങള നല്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) മലഖാപറമ്പയ്  യ.പേനി. സ്കൂള സര്ക്കേഖാര് ഏലറടുത്തുലകേഖാണ്ടുള്ള 27-7-2016-ലല
സ.ഉ.(പേനി)നമ്പര്  122/16/ലപേഖാ.വനി.വ.  ഉത്തരവയ്  1332-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഖാധഖാരണ
ഗസറനില്  എസയ്.ആര്.ഒ. 509/2016 നമ്പര് വനിജ്ഞഖാപേനമഖായനി പുറലപടുവനിക്കുകേയന
അതനിന് പകേഖാരമുള്ള നടെപേടെനികമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി സ്കൂള പവര്ത്തനിച്ചു വരനികേയമഖാണയ്.

(സനി) കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് ജനിലഖാ കേളക്ടറുലടെ ശനിപേഖാര്ശ പകേഖാരന മലഖാപറമ്പയ്  യ.പേനി.
സ്കൂള മുന് മഖാകനജരഖായ ശറീ.  പേനി.ലകേ.  പേത്മരഖാജനയ്  സ്കൂള ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  നഷ
പേരനിഹഖാര  തുകേയഖായ  5,85,86,710  രൂപേ  (അഞയ്  കകേഖാടെനി  എണ്പേത്തനിയഞ്ചു  ലക്ഷത്തനി,
എണ്പേത്തനി  ആറഖായനിരത്തനി  എഴന്നൂറനി  പേത്തു  രൂപേ  മഖാത്രന)  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
സ.ഉ.  (സഖാധഖാ)  നമ്പര്  181/2017/ലപേഖാ.വനി.വ.  തറീയതനി  25-1-2017  പകേഖാരന
ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  യ.പേനി.  സ്കൂള  പേഖാലഖാട്ടയ്,  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്,  എ.എന.എല്.പേനി.  സ്കൂള,  മങ്ങഖാട്ടുമുറനി,
മലപ്പുറന,  പേനി.എന.എല്.പേനി.  സ്കൂള,  കേനിരഖാലൂര്,  തൃശ്ശൂര് എന്നറീ സ്കൂളുകേള കൂടെനി  27-7-2016-ലല
സ.ഉ.(പേനി)  നമ്പര്  122/2016/ലപേഖാ.വനി.വ.  പകേഖാരന  ഏലറടുത്തയ്  വനിജ്ഞഖാപേനന
പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്.

സ്കൂളുകേളുലടെ മഖാസര് പഖാന്

108 (933) ശറീ  .    മഞ്ഞളഖാനകുഴെനി  അലനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  മനികേവനിലന  കകേനമഖാക്കേനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ള  സ്കൂളുകേളുലടെ  മഖാസര്  പഖാന്  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനയ്  സകറീകേരനിച്ച
നടെപേടെനികേള വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ലപേരനിന്തെല്മണ ഗവ.  കമഖാഡല് എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്  -ലന ഈ പേദ്ധതനി
പകേഖാരന  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള  നടെപേടെനികേള  എലന്തെഖാലക്കേയഖാലണന്നയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഭക്കൗതനികേസഖാഹചരദ്യങ്ങള  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  കവണനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പുലഖാമകന്തെഖാള  ജനി.എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്.,  കുന്നക്കേഖാവയ്  ജനി.എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്.  എന്നറീ
സ്കൂളുകേളനില്  ടെനി  പേദ്ധതനി  നടെത്തനിപനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  സര്ക്കേഖാര്  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള
നടെപേടെനികേളുലടെ വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ  യജ്ഞന'  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി
മനികേവനിലന  കകേനമഖാക്കേനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ള  സ്കൂളുകേളുലടെ
മഖാസര് പഖാന് തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനയ് ആവശദ്യമഖായ മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള 8-12-2016-ലല
സ.ഉ.(പേനി)  205/2016/ലപേഖാ.വനി.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവയ്  പകേഖാരന  പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ആയതനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  ബനലപട്ട ജനിലഖാതല മനിഷനുകേള മഖാസര്  പഖാന്
തയഖാറഖാകക്കേണതഖാണയ്.

(ബനി)  ലപേരനിന്തെല്മണ  ഗവ:കമഖാഡല്  എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്.-ലന  മനികേവനിലന
കകേനമഖാക്കേനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശദ്യമഖായ മഖാസര് പഖാന് ലഭദ്യമഖായനിട്ടനില.

(സനി)  ഭക്കൗതനികേസഖാഹചരദ്യ  വനികേസനത്തനിനഖായനി  (2017-18)  ബഡ്ജറയ്
പസനഗത്തനില് പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുള്ള പുലഖാമകന്തെഖാള ജനി.എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്.,  കുന്നക്കേഖാവയ്
ജനി.എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്.  എന്നറീ  സ്കൂളുകേളുലടെ  മഖാസര്  പഖാന്  ലഭദ്യമഖായനിട്ടനില.  ആയതയ്
ലഭദ്യമഖാകുന്ന മുറയയ് തുടെര്നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

സഹസ്കൂള അസനിസനയ് ഒഴെനിവകേള

109 (934) ശറീ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  എത്ര  സഹസ്ക്കൂള  അസനിസനയ്  (ഇനഗറീഷയ്)-ലന
ഒഴെനിവകേളുലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ; പസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഖാന് സതകര നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി) 2017 മഖാര്ച്ചയ് മഖാസകത്തഖാലടെ എത്ര ഒഴെനിവകേള ഉണഖാവലമനന പേനി.എസയ്.സനി റഖാങയ്
ലനിസയ് പകേഖാരന ഏതയ് റഖാങയ് വലരയള്ളവര്ക്കേയ് ഇതയ് പകേഖാരന നനിയമനന ലഭനിക്കുവഖാനനി
ടെയലണനന വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ)  എച്ചയ്.എസയ്.എ.  ഇനഗറീഷയ്  തസനികേയനില്  നനിലവനില്  3  (മൂന്നയ്)  ഒഴെനിവകേളഖാണയ്
ഉള്ളതയ്. ആയതനില് 2 (രണയ്) ഒഴെനിവകേള തസനികേ മഖാറ നനിയമനത്തനിനഖായനി വനിഹനിതന
ലചയയ്  പേനി.എസയ്.സനി.-ക്കേയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ലചയനിട്ടുണയ്.  ഒലരഖാഴെനിവയ്  സഖാനക്കേയറ
നനിയമനത്തനിനഖായനി നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  2017  മഖാര്ച്ചയ്  മഖാസന  വനിരമനിക്കേല്മൂലന  ഒഴെനിവകേലളഖാനന  റനികപഖാര്ട്ടയ്
ലചയനിട്ടനില.
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സര്ക്കേഖാര് വനിദദ്യഖാലയങ്ങള മനികേവനിലന കകേനങ്ങള

110  (935)  ശറീ  .    എല്കദഖാ  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത സര്ക്കേഖാര് വനിദദ്യഖാലയങ്ങള മനികേവനിലന കകേനങ്ങളഖാക്കുന്നതനിനയ്

സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുളള നടെപേടെനികേള എലന്തെഖാക്കേയഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില്  എലന്തെഖാലക്കേ  സക്കൗകേരദ്യങ്ങളഖാണയ്  ഏര്ലപടുത്തുന്നലതനന

ഇതനിലന നടെപേടെനികേള ഏതുവലര ആയനിട്ടുലണനന വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  ആദദ്യഘട്ടത്തനില്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  സ്കൂളുകേള  ഏലതഖാലക്കേയഖാലണന്നയ്

വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനലത്ത  വനിദദ്യഖാലയങ്ങള  മനികേവനിലന  കകേനങ്ങളഖാക്കുന്നതനിലന

ഭഖാഗമഖായനി  നനികയഖാജകേമണലത്തനില്  ഒരു  സ്കൂള  എന്ന  കേണക്കേനില്  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ള

സ്കൂളുകേളുലടെ ലനിസയ്  2017-18  ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനില് പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന

അടെനിസഖാനത്തനില്  8-12-2016-ലല  സ.ഉ.  (പേനി)  നമ്പര്  205/2016/ലപേഖാ.വനി.വ.

ഉത്തരവനിലല മഖാനദണങ്ങള പേഖാലനിച്ചുലകേഖാണയ്  വനിവനിധ സ്കൂളുകേളുലടെ മഖാസര് പഖാനുന

വനിശദമഖായ കപഖാജക്ടയ് റനികപഖാര്ട്ടുകേളുന (DPR) തയഖാറഖാക്കേനി വരുന.

(ബനി) മനികേവനിലന കകേനങ്ങളഖായനി സനസഖാനലത്ത വനിദദ്യഖാലയങ്ങള മഖാറലപടുന്നകതഖാലടെ

പസ്തുത  സ്കൂളുകേളുലടെ  ഭക്കൗതനികേ  അക്കേഖാദമനികേ  തലങ്ങളനില്  കേഖാതലഖായ  മഖാറങ്ങള

വരുന്നതഖാണയ്.  പസ്തുത  സ്കൂളുകേളനില്  അടെനിസഖാന സക്കൗകേരദ്യ  വനികേസനകത്തഖാലടെഖാപന

സലബറനി,  ലകബഖാറട്ടറനി  എന്നനിവയലടെ  നവറീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുന  നടെത്തുന്നതഖാണയ്.

പസ്തുത  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി  സഹസ്കൂള  -  ഹയര്  ലസക്കേനറനി  തലത്തനിലള്ള

എലഖാ  കഖാസയ്  മുറനികേളുന  സഹലടെക്കേഖാക്കേനി  മഖാറ്റുന്നതഖാണയ്.  കൂടെഖാലത  സല ലഭദ്യതയയ്

ആനുപേഖാതനികേമഖായനി സജവസവവനിധദ്യ പേഖാര്ക്കേയ്  തുടെങ്ങനിയ ഇതര സനവനിധഖാനങ്ങളുന

സഖാപേനിക്കുന്നതഖാണയ്.

(സനി)  മനികേവനിലന  കകേനങ്ങളഖായനി  ഉയര് ത്തലപടുന്നതനിനയ്  ആദദ്യഘട്ടത്തനില്

പേരനിഗണനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളുലടെ ലനിസയ് അനുബനമഖായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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സ്കൂളുകേളനില് കഗളസയ് ഫണയ് ലനി കടെഖായയ് ലറയ്

111 (936) ശറീ  .    ആര്  .    രഖാകജഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മഖാകവലനിക്കേര  മണലത്തനില്  എന.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  പേദ്ധതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  15  സ്കൂളുകേളനില് കഗളസയ്  ഫണയ് ലനി  കടെഖായയ് ലലറയ്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്
തുകേ അനുവദനിച്ചതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  പസസ്തുത  പവൃത്തനിയലടെ  ഭരണഖാനുമതനിയ്ക്കുന  പൂര്ത്തറീകേരണത്തനിനുമഖായനി
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപയ്  (എന)  ലസക്ഷന്,  ഡനി.പേനി.ലഎ.,  ഡനി.ഡനി.  ആലപ്പുഴെ എന്നനിവർ
സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനികേളുലടെ വനിശദവനിവരന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനിക്കേയ്  അടെനിയന്തെര  ഭരണഖാനുമതനി  ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാലയന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി) 2017  മഖാര്ച്ചനില് ബഹു.  എന.എല്.എ.  ആര്.  രഖാകജഷയ്  മുകഖന
സനിഡ്കകേഖാ മഖാര്ക്കേറനിനഗയ്  ലസനറനിലന  15 സ്കൂളുകേളുലടെ എസനികമറയ്  സഹനിതന ലപേഖാതു
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ഡയറക്ടര്  ഓഫറീസനില്  ലഭനിച്ചു.  പസ്തുത  ലപഖാകപഖാസല്  പേരനികശഖാധനിച്ചതനില്
എലഖാന  ഹയര്  ലസക്കേനറനി  വനിഭഖാഗമഖായനിട്ടഖാണയ്  കേഖാണുന്നതയ്.  സഹസ്കൂള  വനിഭഖാഗന
വലരയള്ള  സ്കൂളുകേകളഖാടെനുബനനിച്ച  ലപഖാകപഖാസലകേളഖാണയ്  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
ഡയറക്ടറുലടെ  അധനികേഖാര  പേരനിധനിയനില്ലപടുന്നതയ്.  ആയതനിനഖാല്  ലഭനിച്ച  ലപഖാകപഖാസല്
സഹസ്കൂള  വനിഭഖാഗത്തനിലഖാകണഖാ  ഹയര്  ലസക്കേനറനി  വനിഭഖാഗത്തനിലഖാകണഖാ  എന്നയ്
വദ്യകത  വരുകത്തണതനിനഖാല്  ആലപ്പുഴെ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ഉപേഡയറക്ടറുലടെ  വനിശദവന
വദ്യകവമഖായ  റനികപഖാര്ട്ടനിനഖായനി  2017 മഖാര്ച്ചനില്തലന്ന  അയച്ചുലകേഖാടുത്തു.  ആലപ്പുഴെ
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ഉപേഡയറക്ടറനില്നനിനന  വദ്യകമഖായ  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ലഭനിച്ചഖാലടെന്  തലന്ന
അടെനിയന്തെര  കമല്  നടെപേടെനികേള  ഡനി.പേനി.ഐ.  സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.  വദ്യകമഖായ
ശനിപേഖാര്ശ  സര്ക്കേഖാരനില്  ലഭദ്യമഖാകുന്ന  മുറയയ്  ഭരണഖാനുമതനി  ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ (എന) വകുപനില്നനിനന സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് സനിവനില് സര്വ്വേറീസയ് അക്കേഖാദമനിക്കേയ് സകന്തെമഖായനി ലകേട്ടനിടെന

112 (937) ശറീ  .    എ  .    പദറീപ്കുമഖാര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  സനിവനില് സര്വ്വേറീസയ് അക്കേഖാദമനിക്കേയ് സകന്തെമഖായനി ലകേട്ടനിടെന
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനികലയഖായനി  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  നഖാളനിതുവലര  സകറീകേരനിച്ചലതന്നയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസസ്തുത ലകേട്ടനിടെ നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്  എത്ര രൂപേയഖാണയ്  വകേയനിരുത്തനിയലതനന
ഏലതലഖാന കകേനങ്ങളനില് നനിന്നഖാണയ് തുകേ ലഭനിച്ചലതനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  കകേരള  കസറയ്  സനിവനില്  സര്വ്വേറീസയ്  അക്കേഖാദമനിയലടെ  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്
കകേനത്തനിനഖായനി  സകന്തെന ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള
പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനികേളക്കേഖായനി  സര്ക്കേഖാരനിലന
അനഗറീകൃത  ഏജന്സനിയഖായ  ഹഖാബനിറഖാറയ്  ലടെകകഖാളജനി  ഗ്രൂപനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
പസ്തുത  ഏജന്സനി  7485 ച.  അടെനി  വനിസറീര്ണമുള്ള  ലകേട്ടനിടെത്തനിലന  പഖാനുന  വനിശദമഖായ
അടെങലന തയഖാറഖാക്കുകേയന അതനിന് പകേഖാരന  23-2-2017-ലല സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവയ്
(സഖാധഖാ)  നമ്പര്  353/2017/ഉ.വനി.വ.  പകേഖാരന  175 ലക്ഷന രൂപേയലടെ ഭരണഖാനുമതനി
നല്കുകേയന  ലചയനിട്ടുണയ്.  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനികേളക്കേഖായനി,  പഖാനുന  അടെങലന
സഖാകങതനികേ  വനിദഗ്ധ  സമനിതനി  പേരനികശഖാധനിക്കുകേയന  സഖാകങതനികേ  അനുമതനി  നല്കുകേയന
ലചയനിട്ടുണയ്.  ഈ  സഖാഹചരദ്യത്തനില്  ഹഖാബനിറഖാറയ്  ലടെകകഖാളജനി  ഗ്രൂപനികനഖാടെയ്  കേരഖാര്
ഉടെമ്പടെനിയനില്  ഏര്ലപടുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യലപട്ടനിട്ടുണയ്.  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി
അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  സലത്തയ്  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  വകുപനിലന  ആവശദ്യത്തനിനഖായനി
നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന,  നനിലവനില്  ഉപേകയഖാഗശൂനദ്യമഖായ  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുന  അനുബന
നനിര്മ്മനിതനികേളുന  അടെനിയന്തെരമഖായനി  നറീക്കേന ലചയ്യുന്നതനിനഖായനി  പസ്തുത വകുപനികനഖാടെയ്
അഭദ്യര്തനിച്ചനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത  വസ്തുവനില്  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി  മുറനിച്ചു
മഖാകറണ്ടുന്ന പേഖാഴെയ് മരങ്ങള കേണക്കേഖാക്കേനി വരുന.  കസഖാഷദ്യല് കഫഖാറസ്ട്രേനി  വകുപനില്
നനിനന മരങ്ങള മുറനിച്ചുമഖാറ്റുന്നതനിനുള്ള അനുവഖാദന  വഖാങ്ങനി,  മരങ്ങള കലലന ലചയയ്
വനില്കക്കേണതുണയ്.  ഉപേകയഖാഗശൂനദ്യമഖായ  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുന  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്
തടെസമഖാകുന്ന  പേഖാഴെയ് മരങ്ങളുന  നറീക്കേന  ലചയ്യുന്നതനികനഖാലടെഖാപനതലന്ന  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണവന
ആരനഭനിക്കുവഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  പസ്തുത  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്  ലസനര്  കഫഖാര്  കേണനിനഡ്യൂയനിനഗയ്
എഡഡ്യൂകക്കേഷന് കകേരളയഖായനി സനസഖാന ബഡ്ജറനില് പേദ്ധതനിയനിനത്തനില് വനിവനിധ
വര്ഷങ്ങളനിലഖായനി 121 ലക്ഷന രൂപേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഹയര് ലസക്കേണറനി സ്കൂളുകേളനില് അദ്ധദ്യഖാപേകേ തസനികേ

113  (938)  ശറീ  .    റനി  .    വനി  .    രഖാകജഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഹയർ  ലസക്കേണറനി  വനിഭഖാഗത്തനിലല  അധദ്യഖാപേകേരുലടെ  കഖാസയ്  പേനിരറീഡകേളുലടെ
എണന  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ധനകേഖാരദ്യ  വകുപയ്  ശനിപേഖാർശ  നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;
വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ;

(ബനി)  പുതുതഖായനി  അനുവദനിച്ച  ഹയർ  ലസക്കേണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  അദ്ധദ്യഖാപേകേ
തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?



640 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

ഉത്തരന

(എ) നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ നനിലവനിലല കജഖാലനി
ഭഖാരന ലസ്പെഷദ്യല് റൂളസയ് പകേഖാരന ആഴ്ചയനില് 14 പേനിരറീഡവലര കഖാസ്സുകേള എടുക്കുന്നവര് ഹയര്
ലസക്കേണറനി  ജൂനനിയര്  അദ്ധദ്യഖാപേകേരഖായന  24  പേനിരറീഡകേളവലര  കഖാസ്സുകേള  സകേകേഖാരദ്യന
ലചയ്യുന്നവര് ഹയര് ലസക്കേണറനി സറീനനിയര് അദ്ധദ്യഖാപേകേരഖായന പേരനിഗണനിക്കേലപടുന.
ഇകപഖാള ശരഖാശരനി  45 മനിനനിട്ടനിനയ്  തഖാലഴെയഖാണയ്  ഹയര് ലസക്കേണറനി കഖാസ്സുകേളനിലല
പേനിരറീഡനിലന  സദര്ഘദ്യന.  അതനുസരനിച്ചയ്  5  പവൃത്തനി  ദനിവസങ്ങളനിലഖായനി  ഒരു  ജൂനനിയര്
അദ്ധദ്യഖാപേകേന് ആഴ്ചയനില്  10.5  മണനിക്കൂറുന സറീനനിയര് അദ്ധദ്യഖാപേകേന് ആഴ്ചയനില്  16
മണനിക്കൂറുന പേഠനിപനിച്ചഖാല് മതനിയഖാകുന.  കൂടെഖാലത അധനികേമഖായനി വരുന്ന 3  പേനിരറീഡകേളക്കേയ് ഒരു
ജൂനനിയര് അദ്ധദ്യഖാപേകേലന നനിയമനിക്കേഖാനുന നനിലവനില് വദ്യവസയണയ്.  അധനികേമഖായനി
വരുന്ന ലവറുന 3 പേനിരറീഡകേളക്കേയ് ഒരു ജൂനനിയര് അദ്ധദ്യഖാപേകേ തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതയ്
വമ്പനിച്ച സഖാമ്പത്തനികേ ബഖാധദ്യത വരുലമനന ധനകേഖാരദ്യ വകുപയ് അഭനിപഖായലപട്ടനിട്ടുണയ്.
ആയതനിനഖാല്  ഹയര്  ലസക്കേണറനി  അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ  കജഖാലനിഭഖാരന  തഖാലഴെപറയന്ന
രറീതനിയനില് പുനനഃകമറീകേരനിക്കേഖാനഖാണയ് ധനകേഖാരദ്യ വകുപയ് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.

ഹയര് ലസക്കേനറനി
അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ

ആഴ്ചയനിലല കജഖാലനിഭഖാരന

അര്ഹതയള്ള തസനികേ

0 മുതല് 7 വലര ഗസയ് അദ്ധദ്യഖാപേകേന്

8 മുതല് 14 വലര ഒരു ജൂനനിയര് ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേന്

15 മുതല് 31 വലര ഒരു സറീനനിയര് ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേന്

32 മുതല് 45 വലര ഒരു  ജൂനനിയര്  ഹയര്ലസക്കേണറനി  അദ്ധദ്യഖാപേകേനുന ഒരു
സറീനനിയര് അദ്ധദ്യഖാപേകേനുന

46 മുതല് 62 വലര രണയ് സറീനനിയര് ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേന്മഖാര്

 63 മുതല് 76 വലര രണയ് സറീനനിയര് ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേരുന
ഒരു ജൂനനിയര് ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേനുന

77 മുതല് 93 വലര മൂന്നയ് സറീനനിയര് ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേന്മഖാര്

94 മുതല് 107 വലര മൂന്നയ് സറീനനിയര് ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേരുന
ഒരു ജൂനനിയര് ഹയര് ലസക്കേണറനി അദ്ധദ്യഖാപേകേനുന.

(ബനി) സര്ക്കേഖാര് ഇക്കേഖാരദ്യന പകതദ്യകേന വനിശദമഖായനി പേരനികശഖാധനിച്ചു വരുന.
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ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന

114 (939) ശറീ  .    മുലക്കേര  രതഖാകേരന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  "ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ  യജ്ഞന"എന്ന  പേദ്ധതനിക്കേഖായനി
വനിഭഖാവന ലചയനിട്ടുള്ള കേഖാരദ്യങ്ങള എലന്തെലഖാന എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പേദ്ധതനിക്കേഖായനി  പകതദ്യകേന  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ;
വനിശദഖാനശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഖാകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  രനഗലത്ത  നനിലവനിലള്ള  കുറവകേള  പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി മതനനിരകപേക്ഷ ജനഖാധനിപേതദ്യ ജനകേറീയ സമറീപേന രറീതനി ഉളലക്കേഖാണ്ടുലകേഖാണയ്
ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  രനഗന  ആധുനനികേവല്ക്കേരനിക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശദ്യകത്തഖാടുകൂടെനി
ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുള്ള 'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന' പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി
ചുവലടെ കചര്ക്കുന്ന കേര്മ്മ പേദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചയ് നടെപനിലഖാക്കേഖാന് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(1) ആയനിരന സ്കൂളുകേലള അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാരത്തനികലക്കേയ് ഉയര്ത്തുകേ.

(2) സഹസ്കൂള,  ഹയര് ലസക്കേനറനി  തലത്തനില്  എലഖാ  കഖാസയ്  മുറനികേളുന
സഹലടെകേയ്  കഖാസയ്  മുറനികേളഖാക്കേനി  പേഠന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ്
പുതനിയ മഖാനന നല്കുകേ.

(3) എല്.പേനി.,  യ.പേനി.  കഖാസ്സുകേളനില്  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളുലടെ  പസകനി
വറീലണടുക്കുന്നതനിനഖായനി  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  രക്ഷഖാകേര്തൃ  സനഘടെനകേള,
പൂര്വ്വേവനിദദ്യഖാര്തനി സനഘടെനകേള എന്നനിവയലടെ സഹകേരണകത്തഖാലടെ
കേഖാകലഖാചനിതമഖായ വനികേസനന ഉറപഖാക്കുകേ.

(4) 50 വര്ഷന,  100 വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയ  സ്കൂളുകേളക്കേയ്  പകതദ്യകേ
പേഖാകക്കേജയ്  അടെനിസഖാനത്തനില് സഹഖായന  നല്കുകേ,  ഇനഗറീഷയ്
ഭഖാഷഖാ  പേഠനത്തനിനയ്  കപഖാത്സഖാഹനന  നല്കുകേ,  അടുത്ത  2
വര്ഷനലകേഖാണയ്  രണഖാമലത്ത  പധഖാന  ഉപേഘടെകേത്തനിലന
പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകേയന  ഓകരഖാ  ജനിലയനിലന  5
സ്കൂളുകേള  ഒന്നഖാമലത്ത പധഖാന  ഉപേഘടെകേത്തനിലന  പവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകേയന ലചയ്യുന്നതഖാണയ്.

പൂര്ണമഖായന ശനിശു കകേനറീകൃതമഖായള്ള അദ്ധദ്യഖാപേന രറീതനിക്കേയ്
ഊന്നല്  നല്കേനിലക്കേഖാണയ്  എലഖാ  വനിഭഖാഗത്തനില്ലപട്ട  കുട്ടനികേളക്കുന
പേഠനത്തനില്  പേങഖാളനിത്തന  ഉറപഖാക്കുന്ന  ഒരു  'യൂണനികവഴല്
ഡനിസസന്  ഓഫയ്  കലണനിനഗനി'ലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  അദ്ധദ്യഖാപേന
പേരനിശറീലന  പേദ്ധതനികേളകൂടെനി  ഉളലപടുത്തനി  വനിവരസഖാകങതനി
കേഖാധനിഷനിതമഖായനി പുതുക്കേനിയ പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി വനിനനിമയ പവര്ത്തനങ്ങള
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രൂപേലപടുത്തുകേയന  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി  ലക്ഷദ്യങ്ങള  സകേവരനിക്കേഖാത്ത
പശ്നന  പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഖായനി  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനിയനില്  ആവശദ്യമഖായ
ലമച്ചലപടുത്തലകേളുന  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  ശഖാകറീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുന
ഉളലപലടെ  അക്കേഖാദമനികേ  മഖാസര് പഖാന് തയഖാറഖാക്കേനി  നടെപനില്
വരുത്തുകേയന ഇപകേഖാരന അദ്ധദ്യഖാപേന-അദ്ധദ്യയന തലങ്ങളനില്
സമഗമഖായ  മഖാറന  വരുത്തുന്നകതഖാലടെഖാപന  കുട്ടനികേളുലടെ  സനസര്ഗ്ഗനികേ
കേഴെനിവകേളക്കേയ് കപഖാത്സഖാഹനന നല്കുന്ന വനിധത്തനിലള്ള പേദ്ധതനികേളുന
ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ യജ്ഞന പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി നടെപനിലഖാ
ക്കുന്നതനിനയ് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പസ്തുത പേദ്ധതനി നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഖായനി 19 കകേഖാടെനി രൂപേ ധനപുനര്വനിനനികയഖാഗന
മുകഖന  കേലണത്തനി  ആയതയ്  ഇ-ലഖാനസനികലക്കേയ്  മഖാറനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
ഡയറക്ടകററനിലന  പേരനിധനിയനില്  വരുന്ന  2017-18-ലല  പേദ്ധതനികേളനില്  സജവസവവനിദ്ധദ്യ
ഉദദ്യഖാനന, ഓട്ടനിസന പേഖാര്ക്കേയ്, അടെനിസഖാന സക്കൗകേരദ്യ വനികേസനന എന്നനിവയയ് 2017-18
ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന

115 (940) ശറീ  .    സനി  .    ദനിവഖാകേരന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞ'ത്തനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  സജവസവവനിധദ്യ
ഉദദ്യഖാനന നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനഖായനി തുകേ അനുവദനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) എങനില് തനിരുവനന്തെപുരന ജനിലയനിലല ഏലതഖാലക്കേ സ്കൂളുകേളക്കേഖാണയ് തുകേ
അനുവദനിച്ചലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) 2017-18  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല ബഡ്ജറനില്  'സജവസവവനിധദ്യ
ഉദദ്യഖാനന വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്'  എന്ന പേദ്ധതനിക്കേഖായനി 300 ലക്ഷന രൂപേ (മുന്നൂറയ് ലക്ഷന
രൂപേ മഖാത്രന) വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  'സജവസവവനിധദ്യ  ഉദദ്യഖാനന  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്'  എന്ന  പേദ്ധതനിക്കേയ്
ഭരണഖാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള അന്തെനിമ ഘട്ടത്തനിലഖാണയ്.

ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന

116 (941) ശറീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഖാള :
ശറീമതനി  .   ഗറീതഖാ കഗഖാപേനി :
ശറീ  .   ഇ  .   ടെനി  .   സടെസണ് മഖാസര് :
ശറീ  .    മുഹമ്മദയ് മുഹസനിന് പേനി  . :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണത്തനിനുന,  വറീലണടുപനിനുമഖായനി സര്ക്കേഖാര്
നടെപഖാക്കുന്ന  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന  ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന ഭഖാഗമഖായനി കേരനിക്കുലന
നവറീകേരണന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;  മഖാറുന്ന  കലഖാകേ  സഖാഹചരദ്യങ്ങളക്കേനുസൃതമഖായനി
ജറീവനിതലത്ത കനരനിടെഖാന് കുട്ടനികേലള പഖാപരഖാക്കുന്ന തരത്തനിലള്ള പേഠനവനിഷയങ്ങൾ
സനിലബസനില് ഉളലക്കേഖാള്ളനിക്കുകമഖാലയന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  പസസ്തുത  യജ്ഞത്തനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ്  ആവശദ്യമഖായ
പേരനിശറീലനന നല്കുനകണഖാ; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  രനഗലത്ത  നനിലവനിലള്ള  കുറവകേള  പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി മതനനിരകപേക്ഷ ജനഖാധനിപേതദ്യ ജനകേറീയ സമറീപേനരറീതനി ഉളലക്കേഖാണ്ടുലകേഖാണയ്
ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസരനഗന  ആധുനനികേവല്ക്കേരനിക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശദ്യകത്തഖാടുകൂടെനി
ആവനിഷ്കരനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  പേദ്ധതനിയഖായ  'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ  യജ്ഞന'
പേദ്ധതനിയലടെ ലക്ഷദ്യങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

• പൂര്ണമഖായന  ശനിശുകകേനറീകൃതമഖാക്കേനി  അനഗന്വഖാടെനി,  പറീ-
സപമറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  വനിദദ്യഖാര്തനി  സമറീപേന  രറീതനി  (പേഠന
രറീതനി)  ആധുനനികേമഖായനി  പേരനിഷ്കരനിക്കുകേയന  അതനിനനുസരനിച്ചയ്
അദ്ധദ്യഖാപേകേ  പേരനിശറീലനന  സനഘടെനിപനിക്കുകേയന  അഞ്ചുവയസ്സു
വലര  കുട്ടനി  ആര്ജനികക്കേണ  കേഖാരദ്യങ്ങള  ആര്ജനിച്ചു  എന്നയ്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയന ലചയ്യുകേ.

• 1  മുതല്  12  വലര  ഓകരഖാ  കഖാസനിലന  കുട്ടനി  ആര്ജനികക്കേണ
കശഷനികേളുന  അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര  നനിലവഖാരമുള്ള  ധഖാരണകേളുന  കേഴെനിവകേളുന
കേഴെനിവനിനനുസരനിച്ചയ് കനടെനിയനിട്ടുലണന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

(എ) പേഠന  വനിഷയങ്ങളനിലല  ആശയദൃഢത,  കേണക്കേയ്,
സയന്സയ്,  ഐ.ടെനി.  വനിഷയങ്ങളനിലല കുട്ടനിയലടെ ധഖാരണയന
കേഴെനിവന.

(ബനി) പേഖാകഠദ്യതര വനിഷയങ്ങളനിലല സവവനിധദ്യവന ആര്ജവവന.

(സനി) സഖാമൂഹദ്യ രനഗലത്ത ധഖാരണ,  പേരനിസനിതനി  ജ്ഞഖാനന
തുടെങ്ങനിയവ.

(ഡനി) ഭഖാഷഖാ ജ്ഞഖാനന, കേമ്മഡ്യൂണനികക്കേഷന് സനില്, ചുരുങ്ങനിയതയ് 3
ഭഖാഷകേലളങനിലന ഉപേകയഖാഗനിക്കുവഖാന് കേഴെനിവയ് ഉണഖാകുന.

(ഇ) കുട്ടനികേളനില് ആകരഖാഗദ്യപേരമഖായ അവസ സൃഷനിക്കുകേ.
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• കുട്ടനിയലടെ  കേഴെനിവയ്  കകേവലന  വനിഷയപേഠനത്തനില്  ഒതുക്കേഖാലത
സര്ഗ്ഗപേരമഖായ എലഖാ കേഴെനിവകേളുന വനികേസനിപനിക്കുന്ന തരത്തനില്
സമഗവനികേസനന ലക്ഷദ്യമഖാക്കുകേ വഴെനി യഥഖാര്ത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
ലക്ഷദ്യന സകേവരനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര പേഠന നനിലവഖാരന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ
പേഠകനഖാപേകേരണങ്ങള വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില് എത്തനിക്കുകേ.

• ഉന്നത  നനിലവഖാരത്തനിലല  അദ്ധദ്യഖാപേനന  ഉറപഖാക്കേത്തക്കേ  രറീതനിയനില്
അദ്ധദ്യഖാപേകേ പേരനിശറീലനന ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• പേഖാകഠദ്യതര പേഠനന ഉയര്ത്തുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ ഭക്കൗതനികേ,  മഖാനസനികേ,
സഖാനസഖാരനികേ, സക്കൗകേരദ്യങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

• കേഖാര്ഷനികേ  സനസഖാരന  പുതനിയ  തലമുറയനില്  വളര്ത്തനിലയടു
ക്കുന്നതനിനുന  മഖാലനിനദ്യനനിര്മ്മഖാര്ജനന  ഒരു  സനസഖാരമഖായനി
രൂപേലപടുത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുന ഉതകുകേ.

• മദദ്യപേഖാനന,  മയക്കുമരുന്നയ് ഉപേകയഖാഗന എന്നനിവ പുതനിയ തലമുറയനില്
നനിന്നയ് ഒഴെനിവഖാക്കേഖാനഖാവന്ന തരത്തനില് ഇടെലപേടെലകേള നടെത്തുകേ
വഴെനി സനസഖാര സമ്പന്നമഖായ ഒരു പുതുതലമുറലയ വഖാര്ലത്തടുക്കുകേ. 

• പഖാസനികേയ് മുക-കേറീടെനഖാശനിനനി മുക-ലഹരനി മുക കേദ്യഖാമ്പസുകേള
സൃഷനിക്കുകേ.

• ''കേദ്യഖാമ്പസയ് തലന്ന പേഖാഠപുസകേന''  എന്ന ആശയലത്ത ജനകേറീയമഖായനി
വനികേസനിപനിലച്ചടുക്കുകേ  വഴെനി  പകൃതനിക്കേനിണങ്ങനിയ  10,000
മഖാതൃകേഖാ തുരുത്തുകേള കകേരളത്തനില് സൃഷനിക്കുകേ.

• സ്കൂള  തലത്തനില്  കുട്ടനികേളുലടെ  ലകേഖാഴെനിഞകപേഖാക്കേയ്  ഇലഖാത്ത
അവസ കനടുകേ.

• അനനദ്യമഖാലയഖാരു ജനകേറീയ വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ മഖാതൃകേ കകേരളത്തനില്
സൃഷനിക്കുകേ.

• വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസത്തനിലന സമസ തലങ്ങളനിലന അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര മഖാതൃകേ
വനികേസനിപനിക്കുകേ.

• പേനികന്നഖാക്കേന നനില്ക്കുന്ന വനിഭഖാഗങ്ങളക്കേയ്  പകതദ്യകേ പേരനിഗണനകേള
നല്കേനി മുഖദ്യധഖാരയനിലലത്തനിക്കുകേ.
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• വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസത്തനിലന  ജനഖാധനിപേതദ്യവല്ക്കേരണന  അര്ത
പൂര്ണമഖാക്കുകേ

• കവഖാട്ടവകേഖാശന ലഭനിക്കുകമ്പഖാള തലന്ന ലതഖാഴെനിലലടുക്കുവഖാനുള്ള
കേഴെനിവയ്  വനികേസനിപനിക്കുവഖാന്  ലക്ഷദ്യമനിട്ടയ്  സനില്   ഡവലപ്ലമനയ്
പേരനിപേഖാടെനി  സമഗമഖാക്കുകേ  വഴെനി  കുട്ടനികേളനില്  സകയനപേരദ്യഖാപത
സകേവരനിക്കേഖാന് പഖാപരഖാക്കുകേ.

• സ്കൂള  വഖായനശഖാലകേളുന  ലകബഖാറട്ടറനികേളുന  ആധുനനികേവല്
ക്കേരനിക്കുകേ വഴെനി കുട്ടനികേളുലടെ പേഠന നനിലവഖാരന ഉയര്ത്തുകേ.

• സ്കൂള കുട്ടനികേളക്കേയ് കേക്കൗണ്സനിലനിനഗയ് സക്കൗകേരദ്യങ്ങള ഉണഖാക്കുകേ.

• വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സഖാപേനങ്ങളുലടെ  പവര്ത്തനങ്ങള  നനിരറീക്ഷനിക്കേഖാന്
ജനകേറീയ സനവനിധഖാനങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

(ബനി)  ഇല.  നനിലവനിലള്ള  കേരനിക്കുലത്തനിലന  സഖാധദ്യതകേള  പേരമഖാവധനി
പകയഖാജനലപടുത്തനി വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ നനിലവഖാരന ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനഖായനി എസയ്.സനി.
ഇ.ആര്.ടെനി.  വനിവനിധ ഗകവഷണ പവര്ത്തനങ്ങള സനഘടെനിപനിച്ചുവരുന.  ഗകവഷണ
ഫലങ്ങളുലടെ  അടെനിസഖാനത്തനില്  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനിയനില്  ആവശദ്യമഖായ  ലമച്ചലപടുത്തലകേളുന
കൂട്ടനികച്ചര്ക്കേലകേളുന വരുത്തുന്നതഖാണയ്.

(സനി)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  കമഖലയനില്  കേഖാകലഖാചനിതമഖായ  മഖാറന  വരുത്തുന്നതനിനഖായനി
ശനിശുകകേനറീകൃതമഖായ അദ്ധദ്യയനന നടെപനില് വരുത്തുന്നതനിലന ഭഖാഗമഖായനി കേഖാലഖാനുസൃതമഖായ
അദ്ധദ്യഖാപേകേ  പേരനിശറീലന  പേരനിപേഖാടെനികേളകൂടെനി  ഉളലപടുത്തനി  വനിവരസഖാകങതനികേ
വനിദദ്യഖാധനിഷനിതമഖായനി  പുതനിയ  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി  പവര്ത്തനങ്ങള  നടെപനില്  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടെഖാലത കുട്ടനികേളുലടെ സനസര്ഗ്ഗനികേമഖായ അക്കേഖാദമനികകേതര/
പേഖാകഠദ്യതര  കേഴെനിവകേള പേരനികപേഖാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സനവനിധഖാനങ്ങളുന  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
സനരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  നടെപനില്  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേളുന
പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.  അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ  ശഖാകറീകേരണത്തനിനഖായനി  മുഴവന്  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കുന
കേഖാലഖാനുസൃതമഖായ  മഖാറങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിലക്കേഖാണയ്  മതനിയഖായ  പേരനിശറീലന  പേരനിപേഖാടെനികേള
ആസൂത്രണന ലചയയ്  നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.  കൂടെഖാലത  'ഓണ് സസറയ്  സകപഖാര്ട്ടനിനഗയ്'
സനവനിധഖാനന  ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനഖായനി  ആവശദ്യമഖായ  നടെപേടെനികേളുന  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.

ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന

117 (942) ശറീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന ഭഖാഗമഖായനി  ചഖാലക്കുടെനി
മണലത്തനില്ലപട്ട വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില് എലന്തെലഖാന നവറീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളഖാണയ്
നടെപഖാക്കുകേ എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഖാ;
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(ബനി)  അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര  നനിലവഖാരത്തനിലള്ള  സപമറനി  സ്കൂള,  സഹസ്കൂള,  സജവ
സവവനികധദ്യഖാദദ്യഖാനന, ലഖാബുകേള എന്നനിവ മണലത്തനിലല ഏലതലഖാന സ്കൂളുകേളനിലഖാണയ്
ആദദ്യഘട്ടമഖായനി നടെപഖാക്കുകേ എന്നറനിയനിക്കുകമഖാ;

(സനി) പസ്തുത പേദ്ധതനികേളുലടെ നനിര്മ്മഖാണന ഏതയ് ഘട്ടത്തനിലഖാണയ് എന്നറനിയനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  2016-2021  കേഖാലയളവനില്  'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന'
പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി നനികയഖാജകേ മണലഖാടെനിസഖാനത്തനില് നടെപനിലഖാക്കുന്ന ചുവലടെ
കചര്ക്കുന്ന  പേദ്ധതനികേളുലടെ  പകയഖാജനന  ചഖാലക്കുടെനി  നനികയഖാജകേ  മണലത്തനിനുന
ലഭദ്യമഖാകുന്നതഖാണയ് :

(1) ഒരു സഹസ്കൂള മനികേവനിലന കകേനമഖായനി ഉയര്ത്തലപടുന.

(2) ഒരു നറീന്തെല്ക്കുളത്തനിലന നനിര്മ്മഖാണന.

(3) ഒരു കേലഖാ-കേഖായനികേ-സഖാനസഖാരനികേ പേഖാര്ക്കേനിലന നനിര്മ്മഖാണന.

(4) സര്ക്കേഖാര് /എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലല 8  മുതല് 12 വലരയള്ള കഖാസയ്
മുറനികേള സഹലടെകേയ് ആക്കുകേ.

ഇവലയ  കൂടെഖാലത  വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളനിലല  ലകബഖാറട്ടറനി,  സലബറനി
നവറീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുന  സജവ  സവവനിദ്ധദ്യ  പേഖാര്ക്കേനിലന
നനിര്മ്മഖാണവന  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മഖാത്രമല  വനിവനിധ
എല്.പേനി.,  യ.പേനി.,  എച്ചയ്.എസയ്.,  വനി.എച്ചയ്.എസയ്.  സ്കൂളുകേളുലടെ
നവറീകേരണവന പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി &സനി) ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  സപമറനി
സ്കൂളുകേലള അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാരത്തനികലക്കേയ് ഉയര്ത്തുന്ന പേദ്ധതനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടനില. ഇതര
നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലടെ  കേഖാരദ്യത്തനില്  അന്തെനിമ  തറീരുമഖാനമഖായനിട്ടനില.  ചഖാലക്കുടെനി
മണലത്തനില്ലപട്ട  ചുവലടെ  കചര്ക്കുന്ന  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്  സജവസവവനികദ്ധദ്യഖാദദ്യഖാനന
സഖാപേനിക്കേഖാന് ശനിപേഖാര്ശ ലചയനിട്ടുണയ് :

• ലസനയ്  ആനണറീസയ്  കകേഖാണ്ലവനയ്  എല്.യ.പേനി.എസയ്.,
കകേഖാട്ടഖാട്ടയ്.

• ലസനയ് ലസബഖാസദ്യന്സയ് എല്.പേനി.സ്കൂള, കുറനിക്കേഖാടെയ്.

• എന.എസയ്.യ.പേനി. സ്കൂള, ലകേഖാരട്ടനി.
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• എല്.എസയ്.എസയ്. യ.പേനി.എസയ്., വഖാലൂര്.

• ലസനയ് കജഖാണ്സയ് കകേഖാണ്ലവനയ് യ.പേനി.എസയ്., കേല്ലുത്തനി.

• കഡഖാണ് കബഖാകസഖാ എല്.പേനി.സ്കൂള, ലകേഖാടെകേര.

• ഗവ.യ.പേനി. സ്കൂള, നഖായരങ്ങഖാടെനി.

ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന

118 (943) ശറീ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞ പകേഖാരന അരൂര് മണലത്തനിലല
ഏലതലഖാന  വനിദദ്യഖാലയങ്ങലളയഖാണയ്  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്  എന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ബഹു.  മുഖദ്യമനനി  നനിയമസഭഖാ  മന്ദേനിരത്തനില്  വച്ചയ്  പേദ്ധതനി  വനിശദറീകേരനിക്കുന്ന
ഘട്ടത്തനില് പകതദ്യകേന ക്ഷണനിച്ചനിരുന്ന തനിരുനല്ലൂര്,  ലപേരുമ്പളന,  കതവര്വട്ടന എന്നറീ
ഹയര്  ലസക്കേനറനി  സ്കൂളുകേളക്കേയ്  ഈ  പേദ്ധതനി  പകേഖാരന  എത്ര  രൂപേയലടെ  സഹഖായമഖാണയ്
ലഭനിക്കുകേ എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ആദദ്യഘട്ടത്തനില്  അരൂര് മണലത്തനില്  എല്.പേനി.  സ്കൂള  ഗണത്തനില്
എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുഖായ  ലസനയ്  ഫഖാന്സനിസയ്  എല്.പേനി.എസയ്.എരമല്ലൂര്.,  സര്ക്കേഖാര്
സ്കൂളഖായ  മറത്തനില്ഭഖാഗന  എല്.പേനി.എസയ്.എന്നനിവയയ്  എത്ര  രൂപേയലടെ  ധനസഹഖായമഖാണയ്
ലഭനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി) ഈ വര്ഷന ഒരു മണലത്തനില് സജവസവവനിദ്ധദ്യ ഉദദ്യഖാനത്തനിനയ് എത്ര
രൂപേ വറീതന എത്ര വനിദദ്യഖാലയങ്ങളക്കേഖാണയ് നല്കുന്നതയ് എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ) ഗവ.എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്. ചന്തെനിരൂര്, ജനി.എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്. തനിരുനല്ലൂര്.

(ബനി)  തനിരുനല്ലൂര്  ഹയര് ലസക്കേനറനി  സ്കൂള ലഭദ്യമഖാക്കുന്ന മഖാസര് പഖാനനിലന
അടെനിസഖാനത്തനില് ആയതയ് പേരനികശഖാധനിച്ചയ് പേരമഖാവധനി  3 കകേഖാടെനി രൂപേ അനുവദനിക്കുന്നതഖാണയ്.
മറയ് സ്കൂളുകേളുലടെ കേഖാരദ്യത്തനില് നനിലവനില് തറീരുമഖാനലമടുത്തനിട്ടനില.

(സനി) ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിലന ഭഖാഗമഖായനി അടെനിസഖാന
സക്കൗകേരദ്യ  വനികേസനത്തനിനഖായനി  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളഖായ  ലസനയ്  ഫഖാന്സനിസയ്  എല്.പേനി.എസയ്.
എരമല്ലൂരനിനയ്  ധനസഹഖായന  അനുവദനിക്കേഖാന്  നനിര്വ്വേഖാഹമനില.  സര്ക്കേഖാര്  സ്കൂളഖായ
മറത്തനില്ഭഖാഗന എല്.പേനി.  സ്കൂളനിലന മഖാസര് പഖാന് ലഭദ്യമഖാകുന്ന മുറയയ് ധനസഹഖായന
ലഭദ്യമഖാക്കുന്ന വനിഷയന പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.

(ഡനി)  'സജവസവവനിദ്ധദ്യ  ഉദദ്യഖാനന  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്'  എന്ന  പേദ്ധതനിക്കേയ്
ഭരണഖാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള അന്തെനിമ ഘട്ടത്തനിലഖാണയ്.
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ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണന

119 (944) ശറീ  .   എ  .   പദറീപ്കുമഖാര് :
ലപഖാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന് :
ശറീ  .   എ  .   എന്  .   ഷനസറീര് :
ശറീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതറീഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണത്തനിനഖായനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുള്ള  പേദ്ധതനികേളുലടെ
വനിശദഖാനശങ്ങൾ നൽകുകമഖാ ;

(ബനി)  ഭക്കൗതനികേ  സക്കൗകേരദ്യങ്ങളുന  അദ്ധദ്യഖായന  നനിലവഖാരവന  ലമച്ചലപടുത്തനി
ലകേഖാണയ്  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളനികലക്കേയ്  കൂടുതല്  കുട്ടനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കേഖാനുള്ള
പവര്ത്തനത്തനിലന പുകരഖാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  മതനനിരകപേക്ഷ  പുകരഖാഗമന  പേക്കൗരകബഖാധന  രൂപേലപടുത്തുന്നതനിലന
ഭഖാഗമഖായനി  മഖാതൃഭഖാഷയനിലള്ള  അദ്ധദ്യഖായനന  കപഖാത്സഖാഹനിപനികക്കേണതനിലന  ആവശദ്യകേത
കേണക്കേനിലലടുത്തനിട്ടുകണഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  രനഗലത്ത  നനിലവനിലള്ള  കുറവകേള  പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി മതനനിരകപേക്ഷ ജനഖാധനിപേതദ്യ ജനകേറീയ സമറീപേന രറീതനി ഉളലക്കേഖാണ്ടുലകേഖാണയ്
ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  രനഗന  ആധുനനികേവല്ക്കേരനിക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശദ്യകത്തഖാടുകൂടെനി
ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുള്ള 'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന' പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി
ചുവലടെ കചര്ക്കുന്ന കേര്മ്മ പേദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചയ് നടെപനിലഖാക്കേഖാന് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ് :

(1) ആയനിരന സ്കൂളുകേലള അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാരത്തനികലക്കേയ് ഉയര്ത്തുകേ.

(2) സഹസ്കൂള,  ഹയര് ലസക്കേനറനി തലത്തനില് എലഖാ കഖാസയ് മുറനികേളുന
സഹലടെകേയ്  കഖാസയ്  മുറനികേളഖാക്കേനി  പേഠന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ്
പുതനിയ മഖാനന നല്കുകേ.

(3) എല്.പേനി.,  യ.പേനി.  കഖാസ്സുകേളനില്  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളുലടെ
പസകനി വറീലണടുക്കുന്നതനിനഖായനി  അദ്ധദ്യഖാപേകേ രക്ഷഖാകേര്തൃ
സനഘടെനകേള,  പൂര്വ്വേ  വനിദദ്യഖാര്തനി  സനഘടെനകേള  എന്നനിവയലടെ
സഹകേരണകത്തഖാലടെ കേഖാകലഖാചനിതമഖായ വനികേസനന ഉറപഖാക്കുകേ.

(4) 50  വര്ഷന,  100  വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയ  സ്കൂളുകേളക്കേയ്
പകതദ്യകേ പേഖാകക്കേജയ് അടെനിസഖാനത്തനില് സഹഖായന നല്കുകേ,
ഇനഗറീഷയ്  ഭഖാഷഖാ  പേഠനത്തനിനയ്  കപഖാത്സഖാഹനന  നല്കുകേ,
അടുത്ത  2  വര്ഷനലകേഖാണയ്  രണഖാമലത്ത  പധഖാന  ഉപേ
ഘടെകേത്തനിലന  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകേയന  ഓകരഖാ
ജനിലയനിലന  5  സ്കൂളുകേള  ഒന്നഖാമലത്ത  പധഖാന  ഉപേഘടെകേത്തനിലന
പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകേയന ലചയ്യുന്നതഖാണയ്.
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പൂര്ണമഖായന ശനിശുകകേനറീകൃതമഖായള്ള അദ്ധദ്യഖാപേന രറീതനിക്കേയ്

ഊന്നല് നല്കേനിലക്കേഖാണയ് എലഖാ വനിഭഖാഗത്തനില്ലപട്ട കുട്ടനികേളക്കുന

പേഠനത്തനില്  പേങഖാളനിത്തന  ഉറപഖാക്കുന്ന  ഒരു  'യൂണനികവഴല്

ഡനിസസന് ഓഫയ് കലണനിനഗനി'ലന അടെനിസഖാനത്തനില് അദ്ധദ്യഖാപേന

പേരനിശറീലന പേദ്ധതനികേളകൂടെനി ഉളലപടുത്തനി വനിവരസഖാകങതനി

കേഖാധനിഷനിതമഖായനി  പുതുക്കേനിയ  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി  വനിനനിമയ

പവര്ത്തനങ്ങള  രൂപേലപടുത്തുകേയന  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി  ലക്ഷദ്യങ്ങള

സകേവരനിക്കേഖാത്ത പശ്നന പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഖായനി പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനിയനില്

ആവശദ്യമഖായ  ലമച്ചലപടുത്തലകേളുന  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  ശഖാകറീകേരണ

പവര്ത്തനങ്ങളുന  ഉളലപലടെ  അക്കേഖാദമനികേ  മഖാസര്  പഖാന്

തയഖാറഖാക്കേനി നടെപനില് വരുത്തുകേയന ഇപകേഖാരന അദ്ധദ്യഖാപേന-

അദ്ധദ്യയന  തലങ്ങളനില്  സമഗമഖായ  മഖാറന  വരുത്തുന്നകതഖാലടെഖാപന

കുട്ടനികേളുലടെ  സനസര്ഗ്ഗനികേ  കേഴെനിവകേളക്കേയ്  കപഖാത്സഖാഹനന

നല്കുന്ന വനിധത്തനിലള്ള പേദ്ധതനികേളുന ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ യജ്ഞന

പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) ഉണയ്.

സബടഖാന്സര് നനിയമനത്തനിലല അവദ്യകത

120 (945) ശറീ  .   എല്കദഖാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  എയനിഡഡയ് ഹയര് ലസക്കേനറനി കമഖലയനില് സബടഖാന്സര് നനിയമനന

ലഭനിച്ച അദ്ധദ്യഖാപേകേർക്കേയ് നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന നല്കുന്നതനില് വദ്യതദ്യസ നനിലപേഖാടുകേള

സകറീകേരനിച്ചതു  കേഖാരണന  പസ്തുത  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്  ലസലക്ഷന്  കേമ്മനിറനി  കൂടെഖാലത

നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന  ലഭനിച്ചവര്,  നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന  നനിരസനിച്ചതനിനുകശഷന  ലസലക്ഷന്

കേമ്മനിറനി  കൂടെനി  വറീണ്ടുന  നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന  ലഭനിച്ചവര്,  നനിയമപകേഖാരന  ലസലക്ഷന്

കേമ്മനിറനി കൂടെനിയകശഷന നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന ലഭനിച്ചവര് എന്നനിങ്ങലന നനിലവനിൽ മൂന്നയ്

വനിഭഖാഗങ്ങളനിൽ ഉൾലപട്ടനിരനിക്കുന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) ആര്.ഡനി.ഡനി. ഓഫറീസുകേളനില്നനിനന ലതറഖായ നനിര്കദ്ദേശന ലഭനിച്ചതനിലൂലടെ ഇതനില്

ഒരു  വനിഭഖാഗത്തനിനയ്  ലസലക്ഷന്  കേമ്മനിറനി  കൂടെഖാലതയള്ള  നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരമഖാണയ്

ലഭനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്ന വസ്തുത പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;
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(സനി)  മലറഖാരു വനിഭഖാഗത്തനിനയ്  ആര്.ഡനി.ഡനി.  ഓഫറീസുകേളനില്നനിനന ലതറഖായ
നനിര്കദ്ദേശന ലഭനിച്ചതനിലൂലടെ നനിയമനന ലഭനിച്ച തറീയതനി  മുതലള്ള സര്വ്വേറീസയ്  നഷലപട്ടനിരനിയ്ക്കുന്ന
അവസ ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ഡനി)  പസ്തുത സഖാഹചരദ്യത്തനിൽ സബടഖാന്സര്  നനിയമനന  ലഭനിയ്ക്കുന്നവര്ക്കേയ്
ലസലക്ഷന്  കേമ്മനിറനി  കൂടെണലമന്ന  മഖാനദണന  ഒഴെനിവഖാക്കേനി  മുന്കേഖാല  പഖാബലദ്യകത്തഖാലടെ
എലഖാവര്ക്കുന അവര് അനുഷനിച്ച കസവനകേഖാലന അനഗറീകേരനിച്ചയ്  നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന
നല്കുവഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിയ്ക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ-ഡനി) വനിവരന കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഖാണയ്.

വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനിലല വഖാര്ഷനികേഖാകഘഖാഷങ്ങള

121 (946) ശറീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റഖാന :
ശറീ  .    പേനി  .    ടെനി  .    കതഖാമസയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപനിലന കേറീഴെനിലള്ള വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില് വഖാര്ഷനികേഖാ
കഘഖാഷങ്ങള നടെത്തുന്നതനിനയ്  എലന്തെങനിലന  നനിബനനകേള  നനിലവനിലകണഖാ;
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പേല  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളുന  സവകുകന്നരങ്ങളനിലന  രഖാത്രനികേഖാലങ്ങളനിലന
വഖാര്ഷനികേഖാകഘഖാഷങ്ങള നടെത്തുന്നതയ് വനിദദ്യഖാര്തനിനനികേളക്കുന അദ്ധദ്യഖാപേനികേമഖാര്ക്കുന
വളലരയധനികേന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള ഉണഖാക്കുന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  വഖാര്ഷനികേഖാകഘഖാഷങ്ങളക്കേഖായനി  സ്കൂള  അധനികൃതര്ക്കേയ്  പേണന  പേനിരനിക്കുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി) സ്കൂള വഖാര്ഷനികേഖാകഘഖാഷങ്ങള രഖാത്രനികേഖാലങ്ങളനില് നടെത്തുന്നതയ് ഒഴെനിവഖാക്കുവഖാനുന
വഖാര്ഷനികേഖാകഘഖാഷങ്ങളക്കേഖായള്ള നനിര്ബനനിത പേണപനിരനിവയ് ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനുമഖാവശദ്യമഖായ
നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) നനിബനനകേള നനിലവനിലനില.

(ബനി) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.

(സനി) അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടനില.

(ഡനി) ഇക്കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.
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പേഖാഠപുസകേങ്ങളുലടെ സക്കൗജനദ്യ വനിതരണന

122 (947) ശറീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  ഓകരഖാ  വര്ഷവന  എത്ര  വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കേഖാണയ്  പേഖാഠ
പുസകേങ്ങള സക്കൗജനദ്യമഖായനി വനിതരണന ലചയ്യുന്നലതന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇതനിനുകവണനി  ഓകരഖാ  വര്ഷവന  എത്ര  രൂപേയഖാണയ്  ലചലവഴെനിക്കുന്നലതന്നയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  2016-17-ലല  കേണക്കേയ്  പകേഖാരന  22,34,928  വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കേഖാണയ്
പേഖാഠപുസകേങ്ങള സക്കൗജനദ്യമഖായനി വനിതരണന ലചയതയ്.

(ബനി)  2016-17-ലല  കേണക്കേയ്  പകേഖാരന  4461.13  (നഖാലഖായനിരത്തനി  നഖാനൂറനി
അറുപേത്തനിലയഖാന്നയ് ദശഖാനശന ഒന്നയ് മൂന്നയ്) ലക്ഷന രൂപേ ലചലവഴെനിച്ചനിരുന.

വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില് ഗറീന് കപഖാകട്ടഖാകക്കേഖാള

123 (948) ശറീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശറീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശറീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതറീഷയ് :
ശറീ  .    പേനി  .    ഉണനി :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഹരനിത  കകേരളന  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  വകുപയ്
ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്  ഗറീന്  കപഖാകട്ടഖാകക്കേഖാള  നടെപനിലഖാക്കേഖാന്  തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;
ഇതനിലന്റ ലക്ഷദ്യങ്ങള എലന്തെലഖാമഖാണയ്; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) ആരുലടെലയലഖാന സഹഖായകത്തഖാലടെയന പേങഖാളനിത്തകത്തഖാലടെയമഖാണയ് ഈ
പേദ്ധതനി നടെപനിലഖാക്കുന്നലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  പേഠനകത്തഖാലടെഖാപന  പകൃതനി  സന്തുലനന  നനിലനനിര്ത്തഖാനുള്ള  ഉദദ്യമങ്ങളനില്
പേങഖാളനിയഖാവകേ  എന്ന  സനസഖാരന  പുതുതലമുറയനില്  സൃഷനിയഖാൻ  ഈ  പേദ്ധതനി
എത്രകത്തഖാളന സഹഖായകേമഖാകുലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  വകുപയ്  നടെപനിലഖാക്കുന്ന  മനിക്കേ
പവര്ത്തനങ്ങളനിലന ഗറീന്കപഖാകട്ടഖാകക്കേഖാള പേഖാലനിക്കുനണയ്.
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(ബനി)  ശുചനിതക  മനിഷന്  കകേരളയലടെ  പേങഖാളനിത്തകത്തഖാലടെ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
വകുപഖാണയ് ഈ പേദ്ധതനി നടെപനിലഖാക്കുന്നതയ്.

(സനി)  പേഠനകത്തഖാലടെഖാപന  പകൃതനി  സനരക്ഷണവന  സന്തുലനവന  നനിലനനിര്ത്തഖാനുള്ള
ഉദദ്യമങ്ങളനില് പേങഖാളനിയഖാവകേ എന്ന സനസഖാരന പുതുതലമുറയനില് സൃഷനിക്കുകേ എന്ന
ലക്ഷദ്യകത്തഖാടുകൂടെനിയഖാണയ്  പേദ്ധതനി  ആസൂത്രണന  ലചയനിരനിക്കുന്നതയ്.  പേദ്ധതനിയലടെ
പഖാരനഭ പവര്ത്തനങ്ങള തുടെങ്ങനിയനികട്ടയള.

ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന ശകനിലപടുത്തല്

124 (949) ശറീ  .    ആനണനി  കജഖാണ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  ശകനിലപടുത്തുന്നതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  സഹലടെകേയ്
ആക്കുന്നതനിനയ്  5  കകേഖാടെനി  അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളനില്  നനിര്വ്വേഹണ  ഏജന്സനിയഖായനി
ഏലതലഖാന ഏജന്സനികേലളയഖാണയ് സര്ക്കേഖാര് തറീരുമഖാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  നനിര്വ്വേഹണ  ഏജന്സനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  മഖാനദണന
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  ശകനിലപടുത്തുന്നതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  സഹലടെകേയ്
ആക്കുന്നതനിനയ്  5  കകേഖാടെനി  രൂപേ  അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളനില്  നനിര്വ്വേഹണ
ഏജന്സനിയഖായനി  സര്ക്കേഖാര്  അനഗറീകൃത  ഏജന്സനികേലള  ചുമതലലപടുത്തഖാനഖാണയ്
ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.

കചഖാദദ്യകപേപറുകേള തയഖാറഖാക്കുന്നതനില് വറീഴ്ചകേള ഉണഖാകേഖാതനിരനിക്കേഖാന് നടെപേടെനി

125 (950) ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കേഖാരനിലന്റ  കേഖാലത്തയ്  സനസഖാനത്തയ്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി,

പസയ് വണ്, പസയ് ടു പേരറീക്ഷകേൾക്കേയ് കചഖാദദ്യങ്ങൾ തയഖാറഖാക്കുവഖാൻ നനികയഖാഗനിച്ചനിരുന്നതയ് ഏതു

വനിഭഖാഗന  അദ്ധദ്യഖാപേകേലരയഖായനിരുനലവനന  2016-17  അദ്ധദ്യഖായന  വര്ഷത്തനിൽ  പസ്തുത

പവൃത്തനിയഖായനി  നനികയഖാഗനിച്ചതയ്  ഏതു  വനിഭഖാഗന  അദ്ധദ്യഖാപേകേലരയഖായനിരുനലവനന

വനിഭഖാഗന തനിരനിച്ചയ് വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി) 2016-17  അദ്ധദ്യഖായന വര്ഷലത്ത എസയ്.എസയ്.എല്.സനി,  പസയ് വണ്,
പസയ്  ടു  പേരറീക്ഷഖാ  കചഖാദദ്യകപേപറുകേളനില്  പേലതനിലന  സനിലബസനിനു  പുറത്തുള്ളതുന,
കചഖാദദ്യകേര്ത്തഖാക്കേളുലടെ പേഖാണനിതദ്യന വനിലയനിരുത്തന്നതുമഖായ കചഖാദദ്യങ്ങൾ ഉണഖായനിരുന്നതനിലന
കുറനിച്ചു പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വനിശദഖാനശങ്ങൾ ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  പസ്തുത പേരറീക്ഷകേൾ എഴതനിയ വനിദദ്യഖാർതനികേൾക്കു ജയനിക്കുവഖാനുന കഗഡകേൾ
നഷലപേടെഖാതനിരനിക്കേഖാനുമഖായനി  എന്തു  പേരനിഹഖാരനടെപേടെനിയഖാണയ്  ലചയ്യുവഖാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനന,
കമലനില്  ഇത്തരന  വറീഴ്ചകേള  ഉണഖാകേഖാതനിരനിക്കേഖാന്  സകറീകേരനിക്കേഖാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
നടെപേടെനികേൾ എലന്തെലഖാലമനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  മുന്  സര്ക്കേഖാരനിലന  കേഖാലത്തയ്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പേരറീക്ഷയലടെ
കചഖാദദ്യകപേപറുകേള  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനയ്  നനികയഖാഗനിച്ചനിരുന്നതയ്  അതഖാതയ്  വനിഷയങ്ങളക്കേയ്
എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.  നല്കുന്ന  പേഖാനലനില്  നനിനള്ള  അദ്ധദ്യഖാപേകേലരയഖാണയ്.  2016-17
അദ്ധദ്യയന വര്ഷത്തനിലന എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പേരറീക്ഷയയ് എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.
തയഖാറഖാക്കേനി  നല്കേനിയ  പേഖാനലനില്  നനിനള്ള  അദ്ധദ്യഖാപേകേലരയഖാണയ്  കചഖാദദ്യന
തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  നനികയഖാഗനിച്ചനിരുന്നതയ്,  ഇതനില്  കകേഖാകളജയ്  അദ്ധദ്യഖാപേകേരുന
ഹയര്  ലസക്കേനറനി  അദ്ധദ്യഖാപേകേരുന  ഉളലപട്ടനിട്ടുണയ്.  1991-ല്  ഹയര്  ലസക്കേനറനി
രൂപേറീകേരനിച്ചതു  മുതല്  ഒനന  രണ്ടുന  വര്ഷ  പേരറീക്ഷകേളുലടെ  കചഖാദദ്യകപേപര്
തയഖാറഖാക്കുന്നതയ് കകേഖാകളജയ്/ സര്വ്വേകേലഖാശഖാല അദ്ധദ്യഖാപേകേരഖാണയ്. 2011 മുതല് ഒന്നഖാന
വര്ഷ  കചഖാദദ്യകപേപറുകേള  തയഖാറഖാക്കുന്നതയ്  ഹയര്  ലസക്കേനറനി  അദ്ധദ്യഖാപേകേരഖാണയ്.
2016-17 വര്ഷവന അകത രറീതനി തലന്നയഖാണയ് പേനിന്തുടെര്ന്നനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി) 2017-ലല എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പേരറീക്ഷയനില്  20-3-2017-ല് നടെന്ന
ഗണനിതശഖാസന  പേരറീക്ഷയലടെ  കചഖാദദ്യകപേപര്  കേഠനിനമഖായനിരുനലവന്നയ്  ലപേഖാതുലവ
പേരഖാതനിയണഖായനിരുന.  രണഖാന  വര്ഷ  ഹയര്ലസക്കേനറനി  കേണക്കേയ്  പേരറീക്ഷയനില്
5 മഖാര്ക്കേനിലനയന,  കജര്ണലനിസന  പേരറീക്ഷയനില്  17  മഖാര്ക്കേനിലനയന  കചഖാദദ്യങ്ങള
പേഖാഠഭഖാഗത്തനിനയ് പുറത്തുള്ളതഖായനിരുന. ഇതനിനു പുറകമ രണഖാന വര്ഷ ഇക്കേകണഖാമനികയ്
പേരറീക്ഷയനില്  ഉയര്ന്ന  നനിലവഖാരത്തനിലള്ള  കചഖാദദ്യങ്ങളുലടെ  അനുപേഖാതന  മുന്കൂട്ടനി
നനിശ്ചയനിച്ചതനികനക്കേഖാള അധനികേമഖായനിരുന.

(സനി) 20-3-2017-ല് നടെന്ന എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  ഗണനിതശഖാസന പേരറീക്ഷ
ലപേഖാതുലവ കേഠനിനമഖായനിരുന്നതനിനഖാലന  കചഖാദദ്യകപേപറനിലനക്കുറനിച്ചയ്  വനിവഖാദന  ഉണഖായതനിനഖാലന
പസ്തുത പേരറീക്ഷ റദ്ദേയ്  ലചയയ്  30-3-2017-നയ്  പുനനഃപേരറീക്ഷ നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഹയര്
ലസക്കേനറനിയനില്  മൂലദ്യനനിര്ണയ  കേദ്യഖാമ്പുകേളക്കു  മുകന്നഖാടെനിയഖായനി  സനഘടെനിപനിക്കുന്ന
സറീന സഫനസലകസഷന് കേദ്യഖാമ്പനില് വച്ചയ് വനിദഗ്ദ്ധരഖായ അദ്ധദ്യഖാപേകേര് മൂലദ്യനനിര്ണയ
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മഖാനദണങ്ങള  നനിശ്ചയനിക്കുന.  സനസഖാന  തലത്തനില്  നടെക്കുന്ന  ഇത്തരന  കേദ്യഖാമ്പുകേളനില്
ഏതഖാനുന ഉത്തരക്കേടെലഖാസുകേള പേരനികശഖാധനിച്ച കശഷമഖാണയ് മഖാനദണങ്ങള തറീരുമഖാനനിക്കുന്നതയ്.
പേരനികശഖാധനയനില്  കുട്ടനികേള  പയഖാസന  കനരനിടുനലവന  കബഖാധദ്യലപടുന്ന  അവസരത്തനില്
അത്തരന  കചഖാദദ്യങ്ങളുലടെ  ഉത്തരങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകമ്പഖാള  ഉദഖാര  സമറീപേനന  കവണലമന്നയ്
നനിര്കദ്ദേശന  നല്കുന.  ഈ  സറീന  DHSE  കപേഖാര്ട്ടലനില്  ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കുന
ലഭദ്യമഖാണയ്.  ഇതനിനു  പുറകമ  ആവശദ്യമുലണന  കബഖാധദ്യലപടുന്ന  അവസരങ്ങളനില്
കമഖാഡകറഷന്  നല്കേഖാന്  പേരറീക്ഷഖാ  കബഖാര്ഡനിനുന  സഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.  പേരറീക്ഷയ്ക്കു
ലപേഖാതുവനിലന,  ചനില  വനിഷയങ്ങളക്കേയ്  പകതദ്യകേമഖായന  കമഖാഡകറഷന്  നല്കുന്ന
രറീതനിയന പേരറീക്ഷഖാകബഖാര്ഡകേളക്കേയ് സകേലക്കേഖാള്ളഖാവന്നതഖാണയ്.  വരുന കേഖാലങ്ങളനില്
ഇത്തരന വറീഴ്ചകേള ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനയ് തഖാലഴെപറയന്ന മഖാര്ഗ്ഗങ്ങള സകറീകേരനിച്ചു വരുന :

1. കചഖാദദ്യകപേപര്  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിലല  കമല്കനഖാട്ട/സൂക്ഷ്മ  പേരനികശഖാധന
സനവനിധഖാനങ്ങള കേഖാരദ്യക്ഷമമഖാക്കുകേ.

2. വറീഴ്ച വരുത്തനിയവര്ലക്കേതനിലര നടെപേടെനിലയടുക്കുകേ.

3. കചഖാദദ്യ ബഖാങയ് സനവനിധഖാനത്തനിലന സഖാധദ്യത ആരഖായകേ.

ഐകേദ്യരഖാഷ്ട്രസഭയലടെ പകൃതനി സനരക്ഷണ സകന്ദേശന

126 (951) ശറീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഖാഹനിന  കുഞ്ഞയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഐകേദ്യരഖാഷ്ട്രസഭയലടെ  പകൃതനി  സനരക്ഷണ  സകന്ദേശന  ഉളലക്കേഖാണയ്
അതനിലന  തുടെര്ച്ചയഖായനി  കകേരളത്തനിലല  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്  ഇതുമഖായനി  ബനലപട്ടയ്
എലന്തെങനിലന പവൃത്തനികേൾ നടെപനിലഖാക്കേഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;  എങനിൽ അതനിലന
പൂർണ രൂപേന ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ;

(ബനി)  പകൃതനി  സനരക്ഷണത്തനിലന  കപേരനില്  സനസഖാനത്തയ്  വനിവനിധ  ഗവണ്ലമന
വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്  പേലവനിധ  പേദ്ധതനികേള  നടെപനിലഖാക്കേനിലയങനിലന  ഉകദ്ദേശനിച്ച  ഫലന
ലഭദ്യമഖായനിട്ടനിലലന്ന കേഖാരദ്യന ശദ്ധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  ഇകപഖാള  വനിഭഖാവനന  ലചയ്യുന്ന പേദ്ധതനികേലളങനിലന  സദുകദ്ദേശദ്യകത്തഖാലടെ
നടെപഖാക്കുന്നതനിനുന കകേരളന  "സദവത്തനിലന സകന്തെന നഖാടെയ്"  എന്നതയ് സനബനനിച്ചയ്
വനിദദ്യഖാര്തനികേളനില് അവകബഖാധന സൃഷനിക്കുന്നതനിനുന ആവശദ്യമഖായ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  പകൃതനി  സനരക്ഷണവമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  2017-18  സഖാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  'സജവസവവനിധദ്യ  ഉദദ്യഖാനന  -  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്'  എന്ന  പേദ്ധതനി
സനസഖാനലത്ത  പേരമഖാവധനി  സര്ക്കേഖാര്  സ്കൂളുകേളനില്  നടെപനിലഖാക്കേഖാന്  സര്ക്കേഖാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പസ്തുത  പേദ്ധതനിക്കേയ്  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനി
അന്തെനിമഘട്ടത്തനിലഖാണയ്.
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(ബനി&സനി)  സര്ക്കേഖാര്  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്  ഹരനിത  കബുകേള  രൂപേറീകേരനിച്ചുന,
പേനി.ടെനി.എ.-യലടെ  സഹകേരണകത്തഖാലടെ  പകൃതനി  സനരക്ഷണവമഖായനി  ബനലപട്ടുള്ള
പേദ്ധതനികേള  നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.  കൂടെഖാലത  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ
യജ്ഞത്തനിലന ഭഖാഗമഖായനി  കേഖാര്ഷനികേ സനസഖാരന  പുതനിയ തലമുറയനില് വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ,
മഖാലനിനദ്യനനിര്മ്മഖാര്ജനന  ഒരു  സനസഖാരമഖായനി  രൂപേലപടുത്തനിലയടുക്കുകേ.,  പഖാസനികേയ്
മുക,  കേറീടെനഖാശനിനനി  മുക,  ലഹരനി  മുക  കേദ്യഖാമ്പസുകേള  സ വൃഷനിക്കുകേ  എന്നറീ
പേദ്ധതനികേളുന നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

വനിദദ്യഖാര്തനികേളുലടെ പേഠന നനിലവഖാരന

 127 (952) ശറീ  .    ലകേ  .    മുരളറീധരന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  വനിദദ്യഖാര്തനികേളുലടെ  പേഠനനനിലവഖാരന  ഉയര്ത്തുന്നതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പസ്ടു വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കേയ് മഖാര്ക്കേയ്ദഖാനന നടെത്തുന്നതയ് ഒഴെനിവഖാക്കേഖാന്
നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി) മഖാര്ക്കേയ്ദഖാനന നടെത്തുന്നതുന ഉദഖാരമൂലദ്യനനിര്ണയന നടെത്തുന്നതുന കേഖാരണന
വനിദദ്യഖാര്തനികേളുലടെ  പേഠനനനിലവഖാരന  കുറയന  എന്നതയ്  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;
ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില് എലന്തെഖാലക്കേ നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്?

ഉത്തരന

(എ) എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പേരറീക്ഷയയ് നനിലവനില് മഖാര്ക്കേയ് ദഖാനന നടെത്തഖാറനില.
ഹയര്  ലസക്കേനറനിയനില്  പേഖാഠഭഖാഗത്തനിനു  പുറത്തുനനിനള്ള  കചഖാദദ്യങ്ങള,  ഉയര്ന്ന
കതഖാതനിലള്ള  കേഠനിന  കചഖാദദ്യങ്ങള,  ലതറഖായ  കചഖാദദ്യങ്ങള  എന്നറീ  ഘട്ടങ്ങളനില്
മഖാത്രമഖാണയ്  ഉദഖാരമൂലദ്യനനിര്ണയന  എന്ന  സമറീപേനന  സകേലക്കേഖാള്ളഖാറുള്ളതയ്.  അതു
മഖാര്ക്കുദഖാനമഖായനി  കേഖാണഖാനഖാവനില.  അതതു  കേഖാലലത്ത  സഖാഹചരദ്യങ്ങലള  വനിലയനിരുത്തനി
പേരറീക്ഷകേളക്കേയ് ലപേഖാതുവനിലന, വനിഷയഖാടെനിസഖാനത്തനില് പകതദ്യകേനിച്ചുന കമഖാഡകറഷന്
നല്കേഖാന്  അതതു  പേരറീക്ഷഖാ  കബഖാര്ഡകേളക്കേയ്  അവകേഖാശമുണയ്.  ഈയനിലടെയഖായനി  പേരറീക്ഷഖാ
കബഖാര്ഡകേള കമഖാഡകറഷന് സമ്പ്രദഖായലത്ത ഒട്ടുന കപഖാത്സഖാഹനിപനിക്കുന്നനില.

(ബനി) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപയ് നടെത്തനിയ പേരറീക്ഷകേള

128 (953) ശറീ  .    മഞ്ഞളഖാനകുഴെനി  അലനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസവകുപയ്  നടെത്തനിയ  ഏലതലഖാന  പേരറീക്ഷകേളനിലഖാണയ്
വറീഴ്ച  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  ഏതയ് സഖാഹചരദ്യത്തനിലഖാണയ് ഈ വറീഴ്ചകേളുണഖായലതന്നയ്
പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;



656 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

(ബനി)  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  കേണക്കേയ്  പേരറീക്ഷ  റദ്ദേഖാക്കേനി  വറീണ്ടുന  നടെത്തനിയതുമൂലന
ഏകേകദശന  എത്ര  വനിദദ്യഖാര്തനികേളഖാണയ്  പയഖാസമനുഭവനികക്കേണനിവന്നലതന്നയ്
കേണക്കേഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  സര്ക്കേഖാരനിലന  ഇത്തരന  വറീഴ്ചകേള  കേഖാരണന  മഖാനസനികേ  സനഘര്ഷന
അനുഭവനികക്കേണനിവരുന്ന  വനിദദ്യഖാര്തനികേളുലടെയന  രക്ഷനിതഖാക്കേളുലടെയന  പയഖാസങ്ങള
പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുകേയണഖാലയന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  2017  മഖാര്ച്ചനില്  നടെന്ന  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പേരറീക്ഷയനില്  20-3-2017-ല്
നടെന്ന  ഗണനിതശഖാസന  പേരറീക്ഷ  റദ്ദേഖാക്കേനി  30-3-2017-ല്  പുനനഃപേരറീക്ഷ  നടെത്തുകേയണഖായനി.
20-3-2017-ല് നടെന്ന ഗണനിതശഖാസന  പേരറീക്ഷയലടെ കചഖാദദ്യകപേപറനിലള്ള കചഖാദദ്യങ്ങളുന ഒരു
സകകേഖാരദ്യ  സഖാപേനന  നടെത്തനിയ  കമഖാഡല്  പേരറീക്ഷയലടെ  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കുന  സഖാമദ്യമുലണന്നയ്
കേലണത്തനിയതനിലന തുടെര്ന്നഖാണയ് പേരറീക്ഷ റദ്ദേഖാക്കേനിയതുന പുന:പേരറീക്ഷ നടെത്തനിയതുന.
ഹയര്ലസക്കേനറനി പേരറീക്ഷയനില് യഖാലതഖാരു വറീഴ്ചയന ഉണഖായനിട്ടനില. 2017 മഖാര്ച്ചനിലല
പേരറീക്ഷകേളക്കുകവണനി  226  കചഖാദദ്യകപേപറുകേള  തയഖാറഖാക്കേനിയതനില്  5  കചഖാദദ്യകപേപറുകേലള
സനബനനിച്ചയ്  പേഖാഠഭഖാഗത്തനിനു  പുറത്തു  നനിനള്ള  കചഖാദദ്യങ്ങള,  കേഠനിനമഖായ  കചഖാദദ്യങ്ങള,
കചഖാദദ്യങ്ങളനിലല സമഖാനത എന്നറീ പേരഖാതനികേള ഉയര്ന്നനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  കമല്  പേരഖാതനികേള  ഉയര്ന്നകപഖാള  പസ്തുത  കചഖാദദ്യകപേപറുകേലള  സനബനനിച്ചയ്
എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.-യനിലല  വനിദഗ്ദ്ധരുലടെ  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ലഭദ്യമഖാക്കുകേയന  ആയതനിലന
അടെനിസഖാനത്തനില്  ഈ  വര്ഷലത്ത  മൂലദ്യനനിര്ണയ  മഖാനദണങ്ങള  നനിശ്ചയനിക്കുകേയന
ലചയനിട്ടുണയ്.

ലനയഖാറനിന്കേരയനിലല സ്കൂളുകേളനില് സജവപേഖാര്ക്കേയ്

129 (954) ശറീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലനയഖാറനിന്കേര  നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
വകുപയ് നടെപനിലഖാക്കുന്ന സജവപേഖാര്ക്കേയ് സഖാപേനിക്കേഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനികച്ചഖാലയന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  സജവപേഖാര്ക്കേയ്  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനയ്  പേരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  നല്കേനിയ
സ്കൂളുകേളനില് ഇതയ്  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യമഖായ ഫണയ്  എന്നയ്  നല്കേഖാന് കേഴെനിയന;  ഈ
പേദ്ധതനി 2017-18-ല് പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന് കേഴെനിയകമഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?
194/2020
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ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനലത്ത എലഖാ സര്ക്കേഖാര് സ്കൂളുകേളനിലന സജവസവവനിധദ്യ പേഖാര്ക്കുകേള
സഖാപേനിക്കുന്നതനിനയ് ഭരണഖാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള അന്തെനിമ ഘട്ടത്തനിലഖാണയ്.

(ബനി)  ഭരണഖാനുമതനി  പുറലപടുവനിച്ചു  കേഴെനി ഞ്ഞഖാല്  സ്കൂളുകേളനില്നനിനന  അകപേക്ഷകേള
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  ഫണയ്  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  ആരനഭനിക്കുന.  2017-18
സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പേരമഖാവധനി സ്കൂളുകേളനില് ടെനി പേദ്ധതനി നടെപനിലഖാക്കുവഖാനഖാണയ്
സര്ക്കേഖാര് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.

ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണന

130 (955) ശറീ  .    എല്കദഖാ  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസസനരക്ഷണത്തനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  സകറീകേരനിക്കുന്ന  നടെപേടെനികേള
എലന്തെഖാലക്കേയഖാലണന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  എല്.പേനി.,  യ.പേനി,  എച്ചയ്.എസയ്,  എച്ചയ്.എസയ്.എസയ്  എന്നറീ  വനിഭഖാഗങ്ങളനിലല
അടെനിസഖാനസക്കൗകേരദ്യങ്ങള  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;
വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ)  'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ  യജ്ഞന'  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി
സകറീകേരനിക്കുന്ന നടെപേടെനികേള ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

(1) ആയനിരന സ്കൂളുകേലള അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാരത്തനികലക്കേയ് ഉയര്ത്തുകേ.

(2) സഹസ്കൂള,  ഹയര്  ലസക്കേനറനി  തലത്തനില്  എലഖാ  കഖാസയ്  മുറനികേളുന
സഹലടെകേയ്  കഖാസയ്  മുറനികേളഖാക്കേനി  പേഠന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ്
പുതനിയ മഖാനന നല്കുകേ.

(3) എല്.പേനി.,  യ.പേനി.  കഖാസ്സുകേളനില്  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളുലടെ  പസകനി
വറീലണടുക്കുന്നതനിനഖായനി  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  രക്ഷഖാകേര്തൃ  സനഘടെനകേള,
പൂര്വ്വേവനിദദ്യഖാര്തനി  സനഘടെനകേള  എന്നനിവയലടെ  സഹകേരണകത്തഖാലടെ
കേഖാകലഖാചനിതമഖായ വനികേസനന ഉറപഖാക്കുകേ.

(4) 50  വര്ഷന,  100  വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയ  സ്കൂളുകേളക്കേയ്  പകതദ്യകേ
പേഖാകക്കേജയ്  അടെനിസഖാനത്തനില്  സഹഖായന  നല്കുകേ,  ഇനഗറീഷയ്  ഭഖാഷഖാ
പേഠനത്തനിനയ്  കപഖാത്സഖാഹനന  നല്കുകേ,  അടുത്ത  2  വര്ഷന
ലകേഖാണയ്  രണഖാമലത്ത  പധഖാന  ഉപേഘടെകേത്തനിലന  പവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകേയന ഓകരഖാ ജനിലയനിലന  5  സ്കൂളുകേള ഒന്നഖാമലത്ത
പധഖാന  ഉപേഘടെകേത്തനിലന  പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകേയന
ലചയ്യുന്നതഖാണയ്.
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പൂര്ണമഖായന ശനിശുകകേനറീകൃതമഖായള്ള അദ്ധദ്യഖാപേന രറീതനിക്കേയ്  ഊന്നല്
നല്കേനിലക്കേഖാണയ് എലഖാ വനിഭഖാഗത്തനില്ലപട്ട കുട്ടനികേളക്കുന പേഠനത്തനില്
പേങഖാളനിത്തന ഉറപഖാക്കുന്ന ഒരു 'യൂണനികവഴല് ഡനിസസന് ഓഫയ്
കലണനിനഗനി'ലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  അദ്ധദ്യഖാപേന  പേരനിശറീലന
പേദ്ധതനികേളകൂടെനി ഉളലപടുത്തനി വനിവരസഖാകങതനികേഖാധനിഷനിതമഖായനി
പുതുക്കേനിയ പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി വനിനനിമയ പവര്ത്തനങ്ങള രൂപേലപടുത്തുകേയന
പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി ലക്ഷദ്യങ്ങള സകേവരനിക്കേഖാത്ത പശ്നന പേരനിഹരനിക്കു
ന്നതനിനഖായനി  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനിയനില്  ആവശദ്യമഖായ  ലമച്ചലപടുത്തലകേളുന
അദ്ധദ്യഖാപേകേ ശഖാകറീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളുന ഉളലപലടെ അക്കേഖാദമനികേ
മഖാസര്  പഖാന്  തയഖാറഖാക്കേനി  നടെപനില്  വരുത്തുകേയന  ഇപകേഖാരന
അദ്ധദ്യഖാപേന-അദ്ധദ്യയന തലങ്ങളനില് സമഗമഖായ മഖാറന വരുത്തു
ന്നകതഖാലടെഖാപന കുട്ടനികേളുലടെ സനസര്ഗ്ഗനികേ കേഴെനിവകേളക്കേയ് കപഖാത്സഖാഹനന
നല്കുന്ന  വനിധത്തനിലള്ള  പേദ്ധതനികേളുന  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  യജ്ഞന
പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ  യജ്ഞന'  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി
അടെനിസഖാന  സക്കൗകേരദ്യ  വനികേസനത്തനിനയ്  പഖാധഖാനദ്യന  നല്കേനിലക്കേഖാണയ്  ആയനിരന  സ്കൂളുകേലള
അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാരത്തനികലക്കേയ് ഉയര്ത്തുന, സഹസ്കൂള, ഹയര്ലസക്കേനറനി തലത്തനില് എലഖാ
കഖാസയ്  മുറനികേളുന  സഹലടെകേയ്  കഖാസയ്  മുറനികേളഖാക്കുന,  എല്.പേനി.,  യ.പേനി.  കഖാസ്സുകേളനില്
ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളുലടെ പസകനി വറീലണടുക്കുന്നതനിനഖായനി അദ്ധദ്യഖാപേകേ രക്ഷഖാകേര്തൃ
സനഘടെനകേള,  പൂര്വ്വേ വനിദദ്യഖാര്തനി സനഘടെനകേള  എന്നനിവയലടെ  സഹകേരണന ഉറപഖാക്കുന,
50  വര്ഷന,  100 വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയ  സ്കൂളുകേളക്കേയ്  പകതദ്യകേ  പേഖാകക്കേജയ്
അടെനിസഖാനത്തനില് സഹഖായന നല്കുന.

ഭനിന്നകശഷനിക്കേഖാരഖായനിട്ടുള്ള കുട്ടനികേളുലടെ വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന

131 (956) ശറീ  .    എന  .    സകരഖാജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്  ശഖാരറീരനികേമഖായന  ബക്കൗദ്ധനികേമഖായന
ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന  കുട്ടനികേളക്കേയ്  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനഖായനി  എലന്തെലഖാന
പേദ്ധതനികേളഖാണയ് നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന്നലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത കുട്ടനികേളുലടെ കശഷനികേൾ പേരമഖാവധനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഖായനി
പകതദ്യകേ പേദ്ധതനികേൾ (പേഖാഠദ്യ പേദ്ധതനികേള ഉളപലടെ) തയഖാറഖാക്കേനി നടെപനിലഖാക്കേഖാകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ&ബനി) സനസഖാനലത്ത  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്  പേഠനിക്കുന്ന  ശഖാരറീരനികേമഖായന
ബക്കൗദ്ധനികേമഖായന ലവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്ന കുട്ടനികേളക്കേഖായനി സനസഖാന സര്ക്കേഖാരനിലനയന
കകേനഖാവനിഷ്കൃത പേദ്ധതനികേളുകടെയന  ഭഖാഗമഖായനി  എസയ്.എസയ്.എ.  ആര്.എന.എസയ്.എ.,
എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.  മുകഖന  വനിവനിധ  പേദ്ധതനികേള നടെപനിലഖാക്കേനിവരുനണയ്.  സര്വ്വേശനിക്ഷഖാ
അഭനിയഖാന്  (എസയ്.എസയ്.എ.)  സനകയഖാജനിത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ പേദ്ധതനിയനിലൂലടെ  ഭനിന്നകശഷനിയള്ള
കുട്ടനികേളക്കേഖായനി  ലമഡനിക്കേല്  കേദ്യഖാമ്പുകേള,  സഖാകങതനികേ  സഹഖായ  ഉപേകേരണങ്ങള
വനിതരണന,  റനികസഖാഴയ്  അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ കസവനന,  ഓട്ടനിസന ലസനറുകേളനില്നനിന്നയ് ലഭനിക്കുന്ന
കസവനന,  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  ശഖാകറീകേരണ  പേരനിപേഖാടെനികേള,  രക്ഷകേര്ത്തൃ  കബഖാധവല്ക്കേരണ
പേരനിപേഖാടെനികേള, ഫനിസനികയഖാലതറഖാപനി, ഒകക്കേഷണല് ലതറഖാപനി എന്നനിവ ലഭദ്യമഖാക്കേല്,
സഹവഖാസ  കേദ്യഖാമ്പയ്,  ഭക്കൗതനികേസഖാഹചരദ്യങ്ങളുലടെ  അനുരൂപേറീകേരണന,  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി
അനുരൂപേറീകേരണന,  സഖായന്തെനകവദനി,  പേരനിഹഖാര  കബഖാധന  കഖാസ്സുകേള,  ദനിനഖാചരണങ്ങള
എന്നനിവ നടെത്തനിവരുന.  ആര്.എന.എസയ്.എ.  പേദ്ധതനി മുകഖന  IX-XII  കഖാസ്സുവലര
പേഠനിക്കുന്ന  ശഖാരറീരനികേവന  ബക്കൗദ്ധനികേവമഖായ ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന കുട്ടനികേളുലടെ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന
ലമച്ചലപടുത്തഖാന് നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന്ന പേദ്ധതനിയഖാണയ്  IEDSS.  ആര്.എന.എസയ്.എ.
റനികസഖാഴയ്  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കേയ്  ഇന്-സര്വ്വേറീസയ്-ലടയനിനനിനഗയ്,  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്,  രക്ഷനിതഖാക്കേള
എന്നനിവര്ക്കേയ്  ഓറനിയകനഷന്  കപഖാഗഖാന,  എണ്വകയഖാണ്ലമനയ്  ബനില്ഡനിനഗയ്  കപഖാഗഖാന,
കഹഖാര്ട്ടനികേളച്ചര് ലതറഖാപനി  കപഖാജക്ടയ്,  കുട്ടനികേളക്കേയ്  പേഠനസഹഖായ ഉപേകേരണങ്ങള
ബുക്കേയ്സയ്  ആനയ്  കസഷനറനി,  വനിവനിധ അലവന്സയ്  വനിതരണന എന്നറീ  പവര്ത്തനങ്ങളഖാണയ്
നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന്നതയ്.  കൂടെഖാലത ബക്കൗദ്ധനികേമഖായനി ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന കുട്ടനികേളുലടെ
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനഖായനി  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.  മുകഖന  പകതദ്യകേ
പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി  തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതുന  അതനിന്  പകേഖാരന  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കുള്ള  സകേ
പുസകേങ്ങള  (8 സടെറനില്)  കുട്ടനികേളക്കുള്ള വര്ക്കേയ്ബുക്കുകേള  (8 സടെറനില്)  എന്നനിവ
തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവര്ക്കേഖായനി തയഖാറഖാക്കേനിയ പേഖാകക്കേജനിലന അടെനിസഖാനത്തനില്
അദ്ധദ്യഖാപേകേ  ശഖാകറീകേരണന  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേളുന  സകറീകേരനിച്ചുവരുന.
84 വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില് ഫനിസനികയഖാ/സ്പെറീച്ചയ് ലതറഖാപനി യൂണനിറ്റുകേള ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.

ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസസമ്പ്രദഖായന ശകനിലപടുത്തുവഖാനുള്ള പേദ്ധതനികേള

132 (957) ശറീ  .   ലകേ  .   മുരളറീധരന് :
ശറീ  .   എല്കദഖാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശറീ  .   സഹബനി ഈഡന് :
ശറീ  .    സണനി  കജഖാസഫയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസസമ്പ്രദഖായത്തനില്  മഖാറനവരുത്തുവഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ; എങനില് വനിശദഖാനശന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി)  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സമ്പ്രദഖായന ശകനിലപടുത്തുവഖാന് എലന്തെലഖാന മഖാറങ്ങളഖാണയ്
വരുത്തുവഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഇതനിനഖായനി  എലന്തെലഖാന  പേദ്ധതനികേളഖാണയ്  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടെപഖാക്കേഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഖാനശങ്ങള വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണയ്.  സനസഖാനലത്ത  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സമ്പ്രദഖായത്തനില്  ഭക്കൗതനികേവന
അക്കേഖാദമനികേവമഖായനി കേഖാതലഖായ മഖാറങ്ങള വരുത്തനി ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സമ്പ്രദഖായന
ശകനിലപടുത്തുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശദ്യകത്തഖാടുകൂടെനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  പേദ്ധതനിയഖായ
'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന'  പേദ്ധതനി  മുകഖന നനിരവധനി  പേദ്ധതനികേള
സര്ക്കേഖാര് ആസൂത്രണന ലചയയ് നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന.  ഇതനിലന ഭഖാഗമഖായനി  8  മുതല്
12 വലരയള്ള കഖാസയ് മുറനികേള സഹലടെകേയ് ആക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരുനണയ്.  ഭക്കൗതനികേ സഖാഹചരദ്യങ്ങള ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിലന ഭഖാഗമഖായനി  സ്കൂളുകേള
ക്കേഖാവശദ്യമഖായ  നവറീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തുന്നതനിനുന  സലബറനി,  ലകബഖാറട്ടറനി
സക്കൗകേരദ്യങ്ങള  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനുന  പേദ്ധതനിയണയ്.  ശനിശുകകേനറീകൃതമഖായ  അദ്ധദ്യയനന
നടെപനില് വരുത്തുന്നതനിലന ഭഖാഗമഖായനി  കേഖാലഖാനുസൃതമഖായ അദ്ധദ്യഖാപേകേ പേരനിശറീലന
പേരനിപേഖാടെനികേളകൂടെനി ഉളലപടുത്തനി വനിവര സഖാകങതനികേവനിദദ്യഖാധനിഷനിതമഖായനി പുതുക്കേനിയ
പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി  പവര്ത്തനങ്ങള  നടെപനില്  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേളുന  പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരുന.  കൂടെഖാലത  കുട്ടനികേളുലടെ  സനസര്ഗ്ഗനികേമഖായ  അക്കേഖാദമനികകേതര/പേഖാകഠദ്യതര
കേഴെനിവകേള പേരനികപേഖാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സനവനിധഖാനങ്ങളുന നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള പുകരഖാഗമനിക്കുന.  ഇപകേഖാരന മനികേച്ച പേഠന സക്കൗകേരദ്യന ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്
സൃഷനിച്ചുലകേഖാണയ് ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സമ്പ്രദഖായത്തനില് കേഖാതലഖായ മഖാറന വരുത്തഖാന്
ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണയജ്ഞലമന്ന പേദ്ധതനി മുകഖന ലക്ഷദ്യമനിടുന.

(ബനി)  പസ്തുത  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനയ്
8 മുതല്  12  വലരയള്ള കഖാസയ്  മുറനികേള സഹലടെകേയ്  ആക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള
പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുനണയ്. ഭക്കൗതനികേ സഖാഹചരദ്യങ്ങള ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിലന ഭഖാഗമഖായനി
സ്കൂളുകേളക്കേഖാവശദ്യമഖായ  നവറീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തുന്നതനിനുന  സലബറനി,
ലകബഖാറട്ടറനി  സക്കൗകേരദ്യങ്ങള  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനുന  പേദ്ധതനിയണയ്.  ശനിശുകകേനറീകൃതമഖായ
അദ്ധദ്യയനന നടെപനില് വരുത്തുന്നതനിലന ഭഖാഗമഖായനി  കേഖാലഖാനുസൃതമഖായ അദ്ധദ്യഖാപേകേ
പേരനിശറീലന പേരനിപേഖാടെനികേളകൂടെനി ഉളലപടുത്തനി വനിവര സഖാകങതനികേവനിദദ്യഖാധനിഷനിതമഖായനി
പുതുക്കേനിയ പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി പവര്ത്തനങ്ങള നടെപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേളുന
പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടെഖാലത  കുട്ടനികേളുലടെ  സനസര്ഗ്ഗനികേമഖായ  അക്കേഖാദമനികകേതര/
പേഖാകഠദ്യതര കേഴെനിവകേള പേരനികപേഖാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സനവനിധഖാനങ്ങളുന നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേളുന പുകരഖാഗമനിക്കുന. ഇപകേഖാരന മനികേച്ച പേഠന സക്കൗകേരദ്യന ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്
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സൃഷനിച്ചുലകേഖാണയ് ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സമ്പ്രദഖായത്തനില് കേഖാതലഖായ മഖാറന വരുത്തഖാന്
ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണയജ്ഞന പേദ്ധതനി മുകഖന ലക്ഷദ്യമനിടുന. അദ്ധദ്യഖാപേകേ
ശഖാകറീകേരണത്തനിനഖായനി  മുഴവന്  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കുന  കേഖാലഖാനുസൃതമഖായ  മഖാറങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിലക്കേഖാണയ്  മതനിയഖായ  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  പേരനിശറീലന  പേരനിപേഖാടെനികേളകൂടെനി
ഉളലപടുത്തനി  വനിവര  സഖാകങതനികേ  വനിദദ്യഖാധനിഷനിതമഖായനി  പുതുക്കേനിയ  പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനി
പവര്ത്തനങ്ങള  നടെപനില്  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേളുന  പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.
അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ  ശഖാകറീകേരണത്തനിനഖായനി  മുഴവന്  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കുന  കേഖാലഖാനുസൃതമഖായ
മഖാറങ്ങള ഉളലപടുത്തനിലക്കേഖാണയ് മതനിയഖായ പേരനിശറീലന പേരനിപേഖാടെനികേള ആസൂത്രണന
ലചയയ്  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുന.  കൂടെഖാലത  on  site  supporting  സനവനിധഖാനന
ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനഖായനി ആവശദ്യമഖായ നടെപേടെനികേളുന സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സനസഖാനലത്ത  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  കമഖല  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന
ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനുമഖായനി സര്ക്കേഖാര് ചുവലടെ കചര്ക്കുന്ന പേദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചയ്
നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന :

(1) ആയനിരന സ്കൂളുകേലള അന്തെഖാരഖാഷ്ട്ര നനിലവഖാരത്തനികലക്കേയ് ഉയര്ത്തുകേ.

(2) സനസഖാനലത്ത സര്ക്കേഖാര്/എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലല 8  മുതല് 12
വലരയള്ള എലഖാ കഖാസയ് മുറനികേളുന സഹലടെകേയ് കഖാസയ് മുറനികേളഖാക്കേനി
പേഠന പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ് പുതനിയ മഖാനന നല്കുകേ.

(3) എല്.പേനി.,  യ.പേനി.  കഖാസ്സുകേളനില്  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാലയങ്ങളുലടെ  പസകനി
വറീലണടുക്കുന്നതനിനഖായനി അദ്ധദ്യഖാപേകേ രക്ഷഖാകേര്തൃ സനഘടെനകേള,
പൂര്വ്വേ വനിദദ്യഖാര്തനി സനഘടെനകേള എന്നനിവയലടെ  സഹകേരണകത്തഖാലടെ
കേഖാകലഖാചനിതമഖായ  വനികേസനന  ഉറപഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  അവയലടെ
ഭക്കൗതനികേ  സഖാഹചരദ്യന  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പേദ്ധതനികേള
ആസൂത്രണന ലചയവരുന. 

(4) 50 വര്ഷന, 100 വര്ഷന പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയ സ്കൂളുകേളക്കേയ് പകതദ്യകേ
പേഖാകക്കേജയ് അടെനിസഖാനത്തനില് സഹഖായന നല്കുകേ. 

(5) ഇനഗറീഷയ് ഭഖാഷഖാ പേഠനത്തനിനയ് കപഖാത്സഖാഹനന നല്കുകേ. 

(6) അദ്ധദ്യഖാപേകേ  ശഖാകറീകേരണത്തനിനഖായനി  കേഖാലഖാനുസൃതമഖായ  മഖാറങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിലക്കേഖാണയ്  പേരനിശറീലന  പേരനിപേഖാടെനികേള  ആസൂത്രണന
ലചയയ് നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.

(7) കുട്ടനികേളുലടെ  സനസര്ഗ്ഗനികേമഖായ  അക്കേഖാദമനികേ/പേഖാകഠദ്യതര  കേഴെനിവകേള
പേരനികപേഖാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സനവനിധഖാനങ്ങളുന  ആസൂത്രണന
ലചയനിട്ടുണയ്.



662 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജ്ഞന

133 (958) ശറീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസസനരക്ഷണയജ്  ഞത്തനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന
കകേനങ്ങളഖാക്കേല്  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  "സഹലടെക്കേയ്"  ആക്കുന്നതുമഖായനി  ബനലപട്ടയ്
കേഖായനകുളന  മണലത്തനില്നനിനന  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ള  കേറീരനിക്കേഖാടെയ്  ഗവണ്ലമനയ്
എല്.പേനി.എസയ്.,  കേഖായനകുളന  എരുവ  ഗവണ്ലമനയ്  എല്.പേനി.എസയ്.  എന്നനിവയനില്
നനിലവനിലള്ള നടെപേടെനികമങ്ങളുലടെ പുകരഖാഗതനി വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

'ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സനരക്ഷണ യജഞ'ത്തനിലന ഭഖാഗമഖായനി സനസഖാനലത്ത
സര്ക്കേഖാര്/എയ് ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലല  സഹസ്കൂള,  ഹയര്  ലസക്കേനറനി  തലത്തനിലള്ള
എലഖാ കഖാസയ് മുറനികേളുന സഹലടെകേയ് ആക്കുന്ന പേദ്ധതനിയഖാണയ് വനിഭഖാവന ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.
എല്.പേനി.  സ്കൂളുകേള  ലപേഖാതുവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സനരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിലന  ഭഖാഗമഖായനി
സഹലടെകേയ് പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടനില.

2017-18 അദ്ധദ്യയന വര്ഷലത്ത പേഖാഠപുസകേ വനിതരണന

134 (959) ശറീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

2017-18  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  പേഖാഠപുസകേങ്ങള  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനയ്
തയഖാറഖായനിട്ടുകണഖാലയനന  അവ  എന  മുതല്  വനിതരണന  ലചയ  തുടെങ്ങുലമനന
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

2017-18 അദ്ധദ്യയന വര്ഷന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനയ് മുമ്പുതലന്ന പേഖാഠപുസകേങ്ങള
സ്കൂളുകേളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്. 2017-18 അദ്ധദ്യയന
വര്ഷകത്തക്കുള്ള  12-ാം  കഖാസനിലല  പേഖാഠപുസകേങ്ങളുലടെ  വനിതരണന  എലഖാ  ജനിലകേളനിലന
ആരനഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  11-ാം  കഖാസയ്  പേഖാഠപുസകേങ്ങളുലടെ  അച്ചടെനി  പുകരഖാഗമനിച്ചു
വരുന.

മങടെ ഗവണ്ലമനയ് ആര്ട്സയ് & സയന്സയ് കകേഖാകളജയ്

135 (960) ശറീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മങടെ  ഗവണ്ലമനയ്  ആര്ട്സയ്&സയന്സയ്  കകേഖാകളജനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ലചയവരുന്ന പവൃത്തനികേളുലടെ പുകരഖാഗതനി വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി)  ഇതയ് സനബനനിച്ചയ്  23-2-2017-ല് സര്ക്കേഖാര് തലത്തനില് നനികയഖാഗനിച്ച
വനിദഗ്ദ്ധ  സനഘന സന്ദേര്ശനന നടെത്തനി തയഖാറഖാക്കേനിയ ഡനി.പേനി.ആര്.നയ്  അനഗറീകേഖാരന
നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  പവൃത്തനികേള  സമയബനനിതമഖായനി  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന്  കേലണര്
തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; ഉലണങനില് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ''കേനിഫ്ബനി  ''  ധനസഹഖായന ഉപേകയഖാഗനിച്ചുലകേഖാണയ് സനസഖാനലത്ത  52
ഗവണ്ലമനയ്  ആര്ട്സയ്  &  സയന്സയ്  കകേഖാകളജുകേളുന  7  എഞനിനറീയറനിനഗയ്  കകേഖാകളജുകേളുന
9 കപേഖാളറീലടെകനിക്കുകേളുന മനികേവനിലന കകേനങ്ങളഖായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുന,  സ്മെഖാര്ട്ടയ്
കഖാസുകേള,  അന്തെര്കദ്ദേശറീയ  നനിലവഖാരത്തനിലള്ള  ലകബഖാറട്ടറനികേള,  സലബറനികേള,
കേമ്പഡ്യൂട്ടര്  ലനറയ് വര്ക്കേയ്  സക്കൗകേരദ്യങ്ങള  എന്നനിവ  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പേദ്ധതനി
തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് മങടെ ഗവണ്ലമനയ്  ആര്ട്സയ്  &
സയന്സയ് കകേഖാകളജനില് നടെപഖാക്കേഖാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നവറീകേരണ നനിര്മ്മഖാണ പവര്ത്തനങ്ങളുലടെ
രൂപേകരഖ  തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  പമുഖ  എഞനിനറീയറനിനഗയ്  കകേഖാകളജയ്  അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെ
കനതൃതകത്തനിലള്ള ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സനഘന കകേഖാകളജനിലല അടെനിസഖാന സക്കൗകേരദ്യങ്ങള,
സഖാകങതനികേ സക്കൗകേരദ്യങ്ങള എന്നനിവ വനിലയനിരുത്തുകേയന മണയ് പേരനികശഖാധന ഉളലപലടെയള്ള
പേരനികശഖാധനകേളക്കുകശഷന  വനിശദമഖായ  DPR  (Detailed  Project  Report)
തയഖാറഖാക്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കകേഖാകളജയ് കേക്കൗണ്സനിലന വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയന DPR അനഗറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇല.

ഉന്നത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ കമഖലയനിലല മഖാറങ്ങള

136 (961) ശറീ  .    എന  .    സകരഖാജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഉന്നത  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  കമഖലയനില്  ഗുണപേരമഖായ  എലന്തെലഖാന
മഖാറങ്ങള നടെപനിലഖാക്കേഖാനഖാണയ് ആകലഖാചനിക്കുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇക്കൗ  രനഗത്തയ്  ഘടെനഖാപേരമഖായ  മഖാറങ്ങള  വരുത്തനി പുതനിലയഖാരു അക്കേഖാദമനികേയ്
സനസഖാരന  തലന്ന  വഖാര്ലത്തടുക്കുന്നതനിനയ്  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുവഖാന്  സര്ക്കേഖാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ; എങനില് വനിശദവനിവരന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) കകേരളത്തനിലല ഉന്നത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ കമഖലയനില് കകേഖാകളജയ് വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
ഡയറക്ടറുലടെ  വകുപനിലന  കേറീഴെനില്  കേനിഫ്ബനി  പേദ്ധതനി  മുകഖന  കകേരളത്തനില്  52
സര്ക്കേഖാര്  ആര്ട്സയ്  &  സയന്സയ്  കകേഖാകളജുകേളനില്  ഏറവന  മനികേച്ച  അടെനിസഖാന
സക്കൗകേരദ്യങ്ങള  2  വര്ഷന  ലകേഖാണയ്  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഖായനി  പകതദ്യകേ  നനികക്ഷപേ
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പേദ്ധതനിയനില് നനിന്നയ്  500  കകേഖാടെനി രൂപേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ് ശകതഖാത്തര സുവര്ണ
ജൂബനിലനി  ആകഘഖാഷനിക്കുന്ന  തനിരുവനന്തെപുരന  യൂണനികവഴനിറനി  കകേഖാകളജയ്,  എറണഖാകുളന
മഹഖാരഖാജഖാസയ്  കകേഖാകളജയ്,  തൃശ്ശൂര്  കകേരളവര്മ്മ കകേഖാകളജയ്,  പേഖാലക്കേഖാടെയ്  വനികക്ടഖാറനിയ
കകേഖാകളജയ്,  തലകശ്ശേരനി  ബണന്  കകേഖാകളജയ്  എന്നറീ  കകേഖാകളജുകേലള  ഡനിജനിറല്
കകേഖാകളജുകേളഖായന  മനികേവനിലന  കകേനങ്ങളഖായന  മഖാറ്റുന്നതനിനയ്  പകതദ്യകേ  നനികക്ഷപേ
നനിധനിയനില് നനിന്നയ് 150 കകേഖാടെനി രൂപേ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്. ഉന്നത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ രനഗത്തയ്
ഗുണകമന്മേ,  മനികേവയ്,  പഖാപേദ്യത,  സഖാമൂഹദ്യനറീതനി  എന്നനിവ  ഉറപഖാക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷദ്യകത്തഖാലടെ  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഖാപേനമഖാണയ്  കകേരള  സനസഖാന  ഉന്നത
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  കേക്കൗണ്സനില്.  സനസഖാനത്തയ്  ഗവണ്ലമനയ്/എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആര്ട്സയ്  &  സയന്സയ്  കകേഖാകളജയ്  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  ഗുണനനിലവഖാരന
ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  ഉന്നത  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  കസഖാളര്ഷനിപയ്  പേദ്ധതനി,  എറുസഡറയ്
പേദ്ധതനി,  കസര്  കകേഖാകളജുകേള  തുടെങ്ങനിയ  പേല  പേദ്ധതനികേളുന  കകേരള  സനസഖാന
ഉന്നതവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  കേക്കൗണ്സനില്  നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.  ഉന്നത  വനിജ്ഞഖാനത്തനിലന
ഗുണനനിലവഖാരന സഖാമഖാനദ്യജനത്തനിനു കൂടെനി പകയഖാജനമഖാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷദ്യകത്തഖാലടെ
'പബുദ്ധത'  എന്ന  ഒരു  നൂതന  പേദ്ധതനി  ഈ  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  ഉന്നത
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ കേക്കൗണ്സനില് നടെപനിലഖാക്കുനണയ്.

ആര്ട്സയ് ആനയ് സയന്സയ് കകേഖാകളജുകേള

137 (962) ശറീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ആര്ട്സയ് ആനയ് സയന്സയ് കകേഖാകളജുകേലള മനികേവനിലന കകേനങ്ങളഖാക്കേനി
മഖാറ്റുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശദ്യമുകണഖാ;  എങനില്  ഇതനിനഖായനി  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്
സകറീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  കകേഖാകളജയ്  കേഖാമ്പസുകേള  ഡനിജനിറസലസയ്  ലചയ്യുന്നതയ്  പേരനിഗണനയനിലകണഖാ;
എങനില് വനിശദറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണയ്.  ശകതഖാത്തര  സുവര്ണ  ജൂബനിലനി  ആകഘഖാഷനിക്കുന്ന  തനിരുവനന്തെപുരന
യൂണനികവഴനിറനി കകേഖാകളജയ്, എറണഖാകുളന മഹഖാരഖാജഖാസയ് കകേഖാകളജയ്, തൃശ്ശൂര് കകേരളവര്മ്മ
കകേഖാകളജയ്,  പേഖാലക്കേഖാടെയ് വനികക്ടഖാറനിയ കകേഖാകളജയ്,  തലകശ്ശേരനി ബണന് കകേഖാകളജയ് എന്നറീ
5  കകേഖാകളജുകേലള  ഡനിജനിറല്  കകേഖാകളജുകേളഖായന  മനികേവനിലന  കകേനങ്ങളഖായന  മഖാറ്റുന്നതനിനയ്
പകതദ്യകേ നനികക്ഷപേ  നനിധനിയനില്  നനിന്നയ്  150  കകേഖാടെനി  രൂപേ  അനുവദനിക്കുന എന്നയ്
2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കേനിയ  ബഡ്ജറനില്  പഖദ്യഖാപേനിച്ചതനിലന
അടെനിസഖാനത്തനില്  തുടെര്നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനഖായനി  DPR  (Detailed
Project  Report)  തയഖാറഖാക്കേനിവരുന.  ആര്ട്സയ്  ആനയ്  സയന്സയ്  കകേഖാകളജുകേലള
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മനികേവനിലന  കകേനങ്ങളഖാക്കുന്നതനിനു  യ.ജനി.സനി.-യലടെ  ''കകേഖാകളജസയ്  വനിത്തയ്  ലപേഖാട്ടന്ഷദ്യല്
കഫഖാര്  എകലന്സയ്  ''  പേദ്ധതനിയനില്  നനിലവനില്  ഉളലപട്ടനിട്ടുള്ള  ഫറുഖയ്  കകേഖാകളജയ്,
കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ലസനയ്  കജഖാസഫയ്  കകേഖാകളജയ്,  കദവഗനിരനി,  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  എന്നറീ
കകേഖാകളജുകേളക്കേയ് പുറലമ കേഖാലനിക്കേറയ് സര്വ്വേകേലഖാശഖാലക്കേയ് കേറീഴെനിലള്ള ലപഖാവനിഡന്സയ്
കകേഖാകളജയ്,  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്,  ലസനയ്  കതഖാമസയ്  കകേഖാകളജയ്,  തൃശ്ശൂര്,  ലനിറനില്  ഫവര്  കകേഖാകളജയ്,
ഗുരുവഖായൂര്,  ലസനയ് കജഖാസഫയ്  കകേഖാകളജയ്,  ഇരനിങ്ങഖാലക്കുടെ,  വനിമല കകേഖാകളജയ്,  തൃശ്ശൂര്
എന്നനിവയ്ക്കുകൂടെനി  ''കകേഖാകളജയ്  വനിത്തയ്  ലപഖാട്ടന്ഷദ്യല്  കഫഖാര്  എകലന്സയ്  ''  പേദവനി
നല്കേനി  വനികേസന  സഹഖായന  നല്കേഖാന്  യ.ജനി.സനി.  തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.  സനസഖാനത്തയ്
ഗവണ്ലമനയ്/എയ് ഡഡയ്  കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആര്ട്സയ്  &  സയന്സയ്
കകേഖാകളജുകേളനിലല  ഗുണനനിലവഖാരന  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  ഉന്നത  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
കസഖാളര്ഷനിപയ്  പേദ്ധതനി,  എറുസഡറയ്  പേദ്ധതനി,  കസര് കകേഖാകളജയ്  പേദ്ധതനി തുടെങ്ങനിയ
പേല  പേദ്ധതനികേളുന  സമനിതനി  നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.  കൂടെഖാലത,  കകേരളത്തനിലല  കകേഖാകളജുകേലള
പേഠനിതഖാക്കേളക്കേയ്  പഖാമുഖദ്യവന  പേഠന  പവര്ത്തനത്തനിനയ്  പഖാധഖാനദ്യവമുള്ള  കേദ്യഖാമ്പസുകേളഖാക്കേനി
മഖാറ്റുന്നതനിനയ്  'സധഷണനികേ  പേരദ്യഖാവരണ്'  എന്ന  ഒരു  നൂതന  പേദ്ധതനി  ഉന്നത
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ കേക്കൗണ്സനില് ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുണയ്. ഈ സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന ടെനി പേദ്ധതനി
സനസഖാനത്തയ്  ഒരു  കേദ്യഖാമ്പസനില്  ഉന്നതവനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  കേക്കൗണ്സനില്  കനരനിട്ടയ്
നടെപനിലഖാക്കുനണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  മഹഖാത്മഖാഗഖാനനി  സര്വ്വേകേലഖാശഖാല  കേദ്യഖാമ്പസനില്  പധഖാന
സലബറനിയനില് ഡനിജനിറസലസനിനഗയ് സക്കൗകേരദ്യന ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുന കേദ്യഖാമ്പസനില്
സമ്പൂര്ണ  സവ.സഫ.  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുന  ഡനിജനിറല്  കേണനയ്  കനികയഷന്
ലകബഖാറട്ടറനികേള  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുന  പേഠന  വകുപ്പുകേളനില്  സ്മെഖാര്ട്ടയ്  കഖാസയ്  റൂന
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതുളലപലടെയള്ള  പേദ്ധതനികേള  കേദ്യഖാമ്പസയ്  ഡനിജനിറസലകസഷലന
ഭഖാഗമഖായനി  'രഖാഷ്ട്രറീയ ഉച്ചതഖാര് ശനിക്ഷഖാ അഭനിയഖാലന'  (RUSA)  ധനസഹഖായകത്തഖാടു
കൂടെനി  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുന.  ശകതഖാത്തര  സുവര്ണ  ജൂബനിലനി  ആകഘഖാഷനിക്കുന്ന
തനിരുവനന്തെപുരന യൂണനികവഴനിറനി കകേഖാകളജയ്,  എറണഖാകുളന മഹഖാരഖാജഖാസയ് കകേഖാകളജയ്,
തൃശ്ശൂര്  കകേരളവര്മ്മ  കകേഖാകളജയ്,  പേഖാലക്കേഖാടെയ്  വനികക്ടഖാറനിയ  കകേഖാകളജയ്,  തലകശ്ശേരനി
ബണന്  കകേഖാകളജയ്  എന്നറീ  5  കകേഖാകളജുകേലള  ഡനിജനിറല്  കകേഖാകളജുകേളഖായന
മനികേവനിലന കകേനങ്ങളഖായന മഖാറ്റുന്നതനിനയ് പകതദ്യകേ നനികക്ഷപേ നനിധനിയനില് നനിന്നയ് 150
കകേഖാടെനി രൂപേ അനുവദനിക്കുന എന്നയ്  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പുതുക്കേനിയ
ബഡ്ജറനില് പഖദ്യഖാപേനിച്ചതനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് തുടെര്നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനഖായനി
DPR (Detailed Project Report) തയഖാറഖാക്കേനിവരുന.

സഖാകങതനികേ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസവകുപനിനു  കേറീഴെനിലള്ള  സര്ക്കേഖാര്  എഞനിനറീയറനിനഗയ്
കകേഖാകളജുകേളനിലന  കപേഖാളറീലടെകനിക്കേയ്  കകേഖാകളജുകേളനിലന  കേദ്യഖാമ്പസയ്  ലനറയ് വര്ക്കേനിനഗയ്
നനിര്വ്വേഹണത്തനിലന വനിവനിധ ഘട്ടങ്ങളനിലഖാണയ്.  സലബറനികേളുലടെ ആധുനനികേവത്ക്കേ
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രണത്തനിലൂലടെയന  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  വനിഭവ  കകേനങ്ങളുലടെ  ഡനിജനിറസലകസഷന്  ലക്ഷദ്യമനിടുന.
ലകേഖാച്ചനി  സര്വ്വേകേലഖാശഖാല  കേദ്യഖാമ്പസനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഡനിപഖാര്ട്ടയ്ലമനകേളനിലല
കഹഖാസല്  ഫറീസയ്  സകറീകേരനിക്കുന്നതയ്  ഓണ്സലന്  സനവനിധഖാനത്തനിലൂലടെയഖാണയ്.   ലകേഖാച്ചനി
സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില് മഖാസറീവയ്  ഓപണ് ഓണ്സലന് കകേഖാഴ്സുകേള ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.
മലയഖാള സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനിലല സലബറനി,  കഖാസയ് മുറനികേള,  ലഖാബുകേള,  സഖാഫ്റൂന,
ഓഫറീസയ്  തുടെങ്ങനിയ  ഇടെങ്ങളനില്  പേരമഖാവധനി  കേമ്പഡ്യൂട്ടസറസയ്  ലചയയ്  ഡനിജനിറസലകസഷന്
സക്കൗകേരദ്യന ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കേമ്പഡ്യൂട്ടര് ലനറയ് വര്ക്കേനിനഗയ്,  സക്കൗജനദ്യ സവ.സഫ.
കസവനന, ഇനര്ലനറയ് തുടെങ്ങനിയവ വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കുന അദ്ധദ്യഖാപേകേര്ക്കുന ലഭദ്യമഖാക്കുനണയ്.

സകകേഖാരദ്യ ലമഡനിക്കേല് - എഞനിനറീയറനിനഗയ് കകേഖാകളജുകേളുലടെ പവര്ത്തനന

138 (T* 963)  ശറീ  .    എല്കദഖാ എബഹഖാന :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനലത്ത ചനില സകകേഖാരദ്യ ലമഡനിക്കേല്, എഞനിനറീയറനിനഗയ് കകേഖാകളജുകേളുലടെ
പവര്ത്തനന  സനബനനിച്ചയ്  വദ്യഖാപേകേ  പേരഖാതനി  ഉയര്നവരുന്ന  കേഖാരദ്യന  ശദ്ധയനില്
ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതയ്  പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഖായനി  എലന്തെഖാലക്കേ  നടെപേടെനികേളഖാണയ്
സകറീകേരനിക്കുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കകേരള ആകരഖാഗദ്യ ശഖാസ സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയലടെ പഥമ ലസനറയ് കയഖാഗന,
അഫനിലനികയറഡയ് കകേഖാകളജുകേളനിലല അദ്ധദ്യഖാപേകേ,  അനദ്ധദ്യഖാപേകേ വനിഭഖാഗത്തനില്ലപട്ട
ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ കസവന,  കവതന വദ്യവസകേള പേഠനിക്കുന്നതനിനുന,  ആവശദ്യമഖായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുന്നതനിനുമഖായനി ലസനറയ് അനഗന കൂടെനിയഖായ ലപഖാഫ.  ലകേ.  യ.
അരുണന്,  എന.എല്.എ.-യലടെ  കനതൃതകത്തനില്  ഏഴെനഗ  കേമ്മനിറനിലയ  നനികയഖാഗനിച്ചനിട്ടുണയ്.
പസ്തുത  കേമ്മനിറനിയലടെ  റനികപഖാര്ട്ടയ്  അടുത്ത  ലസനറയ്  കയഖാഗത്തനിനയ്  മുന്പേഖാലകേ
സമര്പനിക്കുന്നതഖാണയ്.  കൂടെഖാലത  സകകേഖാരദ്യ  സകഖാശയ  ലമഡനിക്കേല്  സഖാപേനങ്ങള
ഉളലപലടെയള്ള അഫനിലനികയറഡയ് കകേഖാകളജുകേളനിലല വനിദദ്യഖാര്തനികേളുലടെയന അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെയന
രക്ഷനിതഖാക്കേളുലടെയന  ലപേഖാതുജനങ്ങളുലടെയന  പേരഖാതനികേള  സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനുന
പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതനിനുന  ആവശദ്യമഖായ  പേരനിഹഖാര  മഖാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുമഖായനി
12-4-2017-ല്  കചര്ന്ന  കകേരള  ആകരഖാഗദ്യ  സര്വ്വേകേലഖാശഖാല  ഗകവണനിനഗയ്

* “T” മഖാറനിവച്ച കചഖാദദ്യലത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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കേക്കൗണ്സനിലനിലന  തറീരുമഖാന  പകേഖാരന  കപഖാ-സവസയ്  ചഖാന്സലര്  ലചയര്മഖാനഖായന
സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനിലല  ഡറീന്  (റനിസര്ച്ചയ്),  ഡറീന്  (അക്കേഖാദമനികേയ്),  ഡറീന്  (സഡനയ്
അഫകയഴയ്)  എന്നനിവര്  അനഗങ്ങളഖായന  ഒരു  സമനിതനി  രൂപേറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.  എ.പേനി.ലജ.  അബ്ദുള കേലഖാന  സഖാകങതനികേ  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില്  ലഭനിച്ച
സകഖാശയ  കകേഖാകളജുകേലള  സനബനനിക്കുന്ന  പേരഖാതനികേളനികന്മേല്  അടെനിയന്തെരമഖായനി
തറീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനഖായനി  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില്  ഒരു  ഓനബുഡ്സ്മെഖാലന  നനിയമനിക്കുവഖാന്
തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.  എലഖാ കകേഖാകളജുകേളനിലന പേനി.ടെനി.എ.  സനവനിധഖാനന ഫലപദമഖായനി
നടെപനിലഖാക്കേഖാന് സര്ക്കേഖാര് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത സകഖാശയ
കകേഖാകളജുകേളുമഖായനി  ബനലപട്ട വനിഷയങ്ങള പേഠനിക്കുന്നതനിനയ്  ജസനിസയ് ലകേ.  ലകേ.
ദനികനശന്  ലചയര്മഖാനഖായനി  മൂന്നനഗ  കേമ്മനിറനിയന,  ഇകനണല്  അസലസ്മെനമഖായനി
ബനലപട്ട  പവര്ത്തനങ്ങള  പേഠനിക്കുന്നതനിനയ്  എന.ജനി.  സര്വ്വേകേലഖാശഖാല  സവസയ്
ചഖാന്സലര് കേണ്വറീനറഖായനി  നഖാലനഗ സമനിതനിയന രൂപേറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

സകഖാശയ വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ നനിയമന

139 (T* 964) ശറീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഖാസയ് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സകഖാശയ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സഖാപേനങ്ങളുലടെ  നനിയനണത്തനിനുന
ഫലപദമഖായ  നടെത്തനിപനിനുമഖായനി  നനികയഖാഗനിച്ചനിട്ടുളള  ജസനിസയ്  ദനികനശന്,
കഡഖാ.  ആര്.  വനി.  ജനി.  കമകനഖാന്  എന്നനിവരടെങ്ങനിയ  സമനിതനിയലടെ  റനികപഖാര്ട്ടയ്
സര്ക്കേഖാരനിനയ്  ലഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  എങനില് പസ്തുത റനികപഖാര്ട്ടനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സനബനനിച്ച
വനിവരങ്ങള ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസസ്തുത റനികപഖാര്ട്ടയ്  ലഭനിച്ചനിട്ടനിലലങനില് ലഭനിയ്ക്കുന്ന മുറയയ്  സമഗമഖായതുന
പേഴതടെച്ചതുമഖായ  ഒരു  സകഖാശയ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  നനിയമന  കകേരളത്തനില്  രൂപേറീകേരനിച്ചയ്
നടെപനിലഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഒരു  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷന  കൂടെനി  അടുത്തു  വന്നനിട്ടുളള  സഖാഹചരദ്യത്തനില്
പസ്തുത നനിയമന അടെനിയന്തെരമഖായനി നടെപനിലഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി)  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ലഭനിച്ചതനിനുകശഷന ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില് തുടെര് നടെപേടെനികേള
പേരനിഗണനിക്കുന്നതഖാണയ്.

* “T” മഖാറനിവച്ച കചഖാദദ്യലത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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ചനിറ്റൂര് നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല സര്ക്കേഖാര് കകേഖാകളജുകേള

140 (965) ശറീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ചനിറ്റൂര്  നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല സർക്കേഖാർ  കകേഖാകളജുകേളുലടെ  വനികേസനത്തനിനയ്
അതതു കകേഖാകളജുകേൾ എലന്തെലഖാന പേദ്ധതനികേൾ ആണയ് തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ്
വദ്യകേതമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏലതഖാലക്കേ  പേദ്ധതനികേൾ  സർക്കേഖാരനിനയ്  സമർപനിച്ചനിട്ടുലണന്നതനിലന
വനിശദഖാനശന  ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;  പസ്തുത  പേദ്ധതനികേളനികന്മേല്  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേൾ
സകറീകേരനിക്കേഖാനഖാണയ് ഉന്നത വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ചനിറ്റൂര് നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല കകേഖാകളജുകേളുലടെ വനികേസനത്തനിനഖായനി
അതതു  കകേഖാകളജുകേള  തയഖാറഖാക്കേനിയ  പേദ്ധതനികേളുലടെ  വനിശദവനിവരങ്ങള  അനുബനമഖായനി*

കചര്ക്കുന.  പസ്തുത  ലപഖാകപഖാസലകേളുലടെ  എസനികമറയ്  പേനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  കകേഖാകളജയ്
അധനികൃതര്ക്കേയ് സമര്പനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ആയവ സര്ക്കേഖാരനില് ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ഫണനിലന
ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചയ് ഭരണഖാനുമതനി നല്കുന്ന കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.

കകേഖാകളജുകേളനിലല സഖായഖാഹ്ന കഖാസുകേള

141 (966) ശറീ  .    എന  .    സകരഖാജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സര്ക്കേഖാര്  ജറീവനക്കേഖാര്ക്കുന  മറയ്  കജഖാലനി  ലചയ്യുന്നവര്ക്കുന  കൂടുതല്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസന  കനടുന്നതനിനയ്  സഹഖായകേമഖായനിരുന്ന  കകേഖാകളജുകേളനിലല  സഖായഖാഹ്ന
കഖാസുകേള പുനനഃസഖാപേനിക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരന യൂണനികവഴനിറനി കകേഖാകളജയ് അടെക്കേന എലഖാ ജനിലകേളനിലന
ഒരു സര്ക്കേഖാര് കകേഖാകളജനിലലങനിലന സഖായഖാഹ്ന കഖാസുകേള ആരനഭനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  വനിവനിധ കകേഖാകളജുകേളനില് എന.ബനി.എ.,  എല്.എല്.ബനി.,  ബനി.ലടെകേയ്.  തുടെങ്ങനിയ
കകേഖാഴ്സുകേളക്കേയ്  സഖായഖാഹ്ന  പേഠന  സക്കൗകേരദ്യന  ഇകപഖാള  നനിലവനിലണയ്.  എഞനിനറീയറനിനഗയ്
വനിഷയങ്ങളനില്  പേഖാര്സടെന  ബനി.ലടെകേയ്.  കകേഖാഴ്സുകേള  തുടെങ്ങുന്നതനിനുള്ള  പഖാരനഭ
നടെപേടെനികേള ലകേഖാച്ചനി ശഖാസ  സഖാകങതനികേ സര്വ്വേകേലഖാശഖാല സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  വനിദൂര
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ കകേഖാഴയ്സുകേളക്കുള്ള അനഗറീകേഖാരന യ.ജനി.സനി. പുനനഃസഖാപേനിച്ചയ് നലനിയതയ്
പകേഖാരന പകവശനത്തനിനുള്ള നടെപേടെനികമങ്ങള ആരനഭനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇകപഖാള പേരനിഗണനയനിലനില.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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1997-ല് നനിയമനങ്ങള ബഖാന് ലചയലപടെഖാത്ത കകേഖാകളജുകേളനിലല അദ്ധദ്യഖാപേകേ
നനിയമനന

142 (967) ശറീ  .    ഒ  .    രഖാജകഗഖാപേഖാല് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പറീ-ഡനിഗനി  അകബഖാളനിഷന്  ആക്ടനിലല  ലസക്ഷന്  5  പകേഖാരമുള്ള  അധദ്യഖാപേകേ
നനിയമന നനിയനണത്തനില്നനിന്നയ് ഒഴെനിവഖാക്കേലപട്ട കകേഖാകളജുകേളനിലല നനിയമനങ്ങലള
കുറനിച്ചയ് 1997 ജൂസല 3-ലല 11899/97/ഉ.വനി.വ. ഉത്തരവയ് അനുസരനിച്ചയ് പഖദ്യഖാപേനിച്ച
നയന എന്തെഖായനിരുനലവന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(ബനി)  1998-2001  കേഖാലഘട്ടത്തനില്  പുതനിയ  കകേഖാഴ്സുകേള  അനുവദനിച്ചകപഖാള
കമല്പറഞ്ഞ നയന  നടെപനിലഖാക്കേനിയനിരുകന്നഖാലയന്നയ്  വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ  ;  ഇലലങനില്
എന്തു കേഖാരണത്തഖാലഖാണയ് പസ്തുത നയന നടെപനിലഖാക്കേഖാതനിരുന്നലതന്നറനിയനിക്കേഖാകമഖാ ;

(സനി)  ബഖാനനില്  നനിന്നയ്  ഒഴെനിവഖാക്കേലപട്ട  കകേഖാകളജഖായ  പേഖാകങ്ങഖാടെയ്  മന്നഖാനനിയ
കകേഖാകളജനില്  ബനികകേഖാന  (ടെനി.ടെനി.എന.)  കകേഖാഴനില്  സസകക്കേഖാളജനി  അദ്ധദ്യഖാപേനികേയലടെ
നനിയമനന  അനഗറീകേരനിക്കുകേയന  നനിയമന  ദനിവസന  മുതല്  ശമ്പളന  ലഭദ്യമഖാക്കുകേയന
ലചയനിട്ടുകണഖാ; ഇലലങനില് കേഖാരണന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ലപഖാകമഖാഷന്  വഴെനിയള്ള  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  നനിയമന  നനികരഖാധനന
ബഖാധകേമലലനന,  നനിശ്ചനിത  കേഖാലയളവനികലയയ്  ഗസയ്  അദ്ധദ്യഖാപേകേലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്
നനികരഖാധനന  ഇലലനന  കവക്കേന്സനിയലടെ  അഭഖാവത്തനില്  പുറത്തഖാക്കേലപട്ട  അദ്ധദ്യഖാപേകേര്
24-4-1997  പഖാബലദ്യത്തനില്  നനിയമനിക്കേലപടെഖാന്  കയഖാഗദ്യരഖാലണങനില്  പസ്തുത
സഖാപേനത്തനില്  നനിയമനിക്കേഖാവന്നതഖാലണനന  പറീഡനിഗനി  ഇലഖാത്ത സനിനഗനിള  മഖാകനജു ലമനയ്
കകേഖാകളജുകേളനില്  അനദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെയന  അദ്ധദ്യഖാപേകേരുലടെയന  നനിയമനത്തനിനയ്  നനികരഖാധനന
ഇലലനന  ലകേഖാച്ചനിന്  യൂണനികവഴനിറനി  ഓഫയ്  സയന്സയ്&ലടെകേയ് കനഖാളജനി,  ശറീശങരഖാചഖാരദ്യ
സനസ്കൃത  സര്വ്വേകേലഖാശഖാല  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലല  നനിയമനങ്ങളക്കേയ്  നനികരഖാധനന
ഇലലന്നസ്തുന നനിലവനിലല ഒഴെനിവകേള സലന മഖാറന മുകഖന നനിലവനിലള്ള ജറീവനക്കേഖാരനില്
നനിനന നനികേത്തഖാവന്നതഖാലണനന പറീ-ഡനിഗനി നനിര്ത്തലഖാക്കേനിയതു വഴെനിയള്ള അധനികേ
അദ്ധദ്യഖാപേകേലര  നനിലനനിര്ത്തനിയതനിനുകശഷന  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുകേ/
നനികേത്തുകേ  എന്നറീ  വനിഷയങ്ങളനില്  തറീരുമഖാനലമടുകക്കേണതയ്  Empowered  Committee
ആലണനമഖാണയ് സര്ക്കേഖാര് നയന.

(ബനി)  സര്ക്കേഖാരനിനയ്  അധനികേ  ബഖാദ്ധദ്യത  ഉണഖാകേരുലതന്ന  വദ്യവസകേളനില്
1998-2001  കേഖാലയളവനില് അനുവദനിച്ച കകേഖാഴ്സുകേളനില് നനിയമനന ലഭനിച്ചവര്ക്കേയ്  SLP
ഉത്തരവയ്  പകേഖാരന  യൂണനികവഴനിറനി  അപ്രൂവല്  നല്കേനിയ തറീയതനി  മുതല്  കുടെനിശ്ശേനികേ
അനുവദനിച്ചയ്  പേനി.എഫയ്.-ല്  ലയനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  11-9-2015-ലല  ജനി.ഒ.  (എനഎസയ്.)
നമ്പര് 580/15/ഉ.വനി.വ. പകേഖാരന ഉത്തരവഖായനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  പേഖാകങ്ങഖാടെയ്  മന്നഖാനനിയ കകേഖാകളജനില് ബനി.കകേഖാന  (ടെനി.ടെനി.എന.)  കകേഖാഴനില്

സസകക്കേഖാളജനി  വനിഭഖാഗന  നനിയമനന  ലഭനിച്ച  അദ്ധദ്യഖാപേനികേ  ടെനി  കകേഖാകളജനില്  നനിനന

വനിടുതല്  ലചയ്യുന്നതുവലര  നനിയമനന  അനഗറീകേരനിക്കുകേകയഖാ  ശമ്പളന  അനുവദനിക്കുകേകയഖാ

ലചയനിട്ടനില.  എയ്ഡഡയ്  കകേഖാകളജുകേളനില്  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  നനിയമനത്തനിനയ്  ബഖാന്  ഇലലങനിലന

അനുമതനി  ആവശദ്യമഖായനിരുന.  അദ്ധദ്യഖാപേകേ  തസനികേ  അനുവദനിക്കേഖാതനിരുന്നതനിനഖാലഖാണയ്

നനിയമനഖാനഗറീകേഖാരന നല്കേഖാത്തതുന ശമ്പളന അനുവദനിക്കേഖാത്തതുന.

കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് ഗവണ്ലമനയ് എഞനിനറീയറനിനഗയ് കകേഖാകളജയ്

143 (968) ശറീ  .    എ  .    പദറീപ്കുമഖാര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് ഗവണ്ലമനയ് എഞനിനറീയറനിനഗയ് കകേഖാകളജനില് പേഖാര്ട്ടയ് സടെന

ബനി.  ലടെകേയ്(സനിവനില്)  കകേഖാഴയ്  നടെത്തനിയനിരുനകവഖാ;  എങനില് ഏതുവര്ഷമഖാണയ്  ഈ

കകേഖാഴയ് ആരനഭനിച്ചലതന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) ഈ കകേഖാഴയ് ഇവനിലടെ തുടെരുനകണഖാ; ഇലലങനില് കേഖാരണന വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  കകേഖാകളജനില്  ഈ  കകേഖാഴയ്  പുനരഖാരനഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എ.ഐ.സനി.ടെനി.ഇ.

അനഗറീകേഖാരവന ലകേ.ടെനി.യ. അഫനിലനികയഷനുന ലഭനിക്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ എലന്തെലഖാന

നടെപേടെനികേളഖാണയ്  സകറീകേരനിച്ചലതന്നയ്  വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;  ഒരു നടെപേടെനിയന  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടനിലലങനില്

ആയതനിലന കേഖാരണന വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  അനഗറീകേഖാരവന  അഫനിലനികയഷനുന  കനടെനിലയടുക്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ

അടെനിയന്തെര നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്.  2012 വര്ഷമഖാണയ് കകേഖാഴയ് ആരനഭനിച്ചതയ്.

(ബനി)  2015  അക്കേഖാദമനികേയ്  വര്ഷന  മുതല്  പസ്തുത  കകേഖാഴയ്  നടെത്തുന്നനില.

എ.ഐ.സനി.ടെനി.ഇ.  അനഗറീകേഖാരവന  യൂണനികവഴനിറനി  അഫനിലനികയഷനുന  ലഭനിക്കേഖാത്തതഖാണയ്

കകേഖാഴയ് നടെത്തഖാതനിരനിക്കേഖാന് കേഖാരണന.

(സനി&ഡനി)  എ.ഐ.സനി.ടെനി.ഇ.  അനഗറീകേഖാരവന  യൂണനികവഴനിറനി  അഫനിലനികയഷനുന

കനടുന്നതനിനുകവണ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.
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നഖാദഖാപുരത്തയ് സര്ക്കേഖാര് കപേഖാളനിലടെകനികേയ്

144  (T*969)  ശറീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

മലകയഖാര  കമഖലയഖായ നഖാദഖാപുരന  മണലത്തനില് സര്ക്കേഖാര് കപേഖാളനിലടെകനികേയ്
ആരനഭനിക്കുവഖാന്  പേദ്ധതനിയകണഖാ;  എങനില്  ഇതനിനഖായനി  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചുവരുനലണന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

നഖാദഖാപുരന മണലത്തനില് പുതനിയ കപേഖാളനിലടെകനികേയ്  ആരനഭനിക്കുന്നതനിലന പഖാകയഖാഗനികേ
സഖാദ്ധദ്യതയന ലചലവ വനിവരങ്ങളുന പേരനികശഖാധനിച്ചു വരുന.

ലവഖാകക്കേഷണല് ഇന്സ്ട്രേക്ടര് തസനികേയനിലല നനിയമനന

145 (970) ശറീ  .    പേനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ലവഖാകക്കേഷണല് ഇന്സ്ട്രേക്ടര് (ക്കളഖാത്തനിനഗയ്&എനകബഖായ്ഡറനി) - (799-
12930  PR)  കേഖാറഗറനി  നമ്പര്  41/2005  എന്ന  തസനികേയനികലക്കേയ്  പേനി.എസയ്.സനി.
അകപേക്ഷ  ക്ഷണനിച്ചതയ്  എന്നഖാണയ്;  ഈ  ലനിസനില്നനിനന  എത്ര  കപേര്ക്കേഖാണയ്
നനിയമനന നൽകേനിയതയ്; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  നനിയമനന  ലഭനിച്ച  ആലരലയങനിലന  പേനിന്നറീടെയ്  സര്വ്വേറീസനില്നനിനന
പേനിരനിച്ചുവനിട്ടനിട്ടുകണഖാ; എങനില് കേഖാരണന എന്തെഖായനിരുനലവന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി) ഇങ്ങലന പേനിരനിച്ചുവനിടെലപട്ടവര്ക്കേയ് പേനിന്നറീടെയ് സര്വ്വേറീസനില് പുനര്നനിയമനന
ലഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  എങനില്  എന്നയ്;  ഏതയ്  ഉത്തരവനിലന  അടെനിസഖാനത്തനിലഖാണയ്
പുനര്നനിയമനന ലഭനിച്ചതയ്; ഉത്തരവനിലന കകേഖാപനി ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  പേനിരനിച്ചുവനിടെലപട്ട മുഴവന്കപേര്ക്കുന പുനര്നനിയമനന ലഭനിച്ചനിട്ടനില എന്നതയ്
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;  ശറീമതനി  ഭവഖാനനി  ലകേ.  എന്നവര്ക്കേയ്  പുനര്നനിയമനന
ലഭനിച്ചനിട്ടനില എന്നതയ് സര്ക്കേഖാരനിലന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ഇ) പുനര്നനിയമനന ലഭനിക്കേണലമന്നഖാവശദ്യലപട്ടുലകേഖാണയ് ശറീമതനി ഭവഖാനനി.ലകേ
സര്ക്കേഖാരനിനു സമര്പനിച്ച  അകപേക്ഷയനില്  [799/2017/Nor/M(Edn  dt.  3-1-2017 ]
എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള സകേലക്കേഖാണ്ടു എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(എഫയ്)  ശറീമതനി  ഭവഖാനനിയയ്  പുനര്നനിയമനന  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിക്കുകമഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

* “T” മഖാറനിവച്ച കചഖാദദ്യലത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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ഉത്തരന

(എ)  പേനി.എസയ്.സനി.  അകപേക്ഷ ക്ഷണനിച്ചതയ്  26-4-2005-ലഖാണയ്.  ടെനി ലനിസനില്

നനിന്നയ് ഒന്പേതയ് കപേര്ക്കേയ് നനിയമനന നല്കേനി.

(ബനി)  ഉണയ്.  ലസ്പെഷദ്യല്  റൂള  പകേഖാരമുള്ള  കയഖാഗദ്യതയനില  എന്ന  കകേഖാടെതനി

ഉത്തരവകേലള  തുടെര്ന്നയ്  കകേരള  പേബനികേയ്  സര്വ്വേറീസയ്  കേമ്മനിഷന്  ഒമ്പതയ്  കപേരുലടെ

നനിയമന ശനിപേഖാര്ശ റദ്ദേയ് ലചയതനിലന അടെനിസഖാനത്തനിലഖാണയ് ലവഖാകക്കേഷണല് ഹയര്

ലസക്കേനറനി  ഡയറക്ടര് ഇവരുലടെ നനിയമനന റദ്ദേയ് ലചയതയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  4-9-2015-ലല  സ.ഉ.  (സകേ)  നമ്പര്  232/2015/ലപേഖാ.വനി.വ.

പകേഖാരന  6  കപേര്ക്കുന  27-6-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഖാധഖാ)  നമ്പര്  2044/2016/ലപേഖാ.വനി.വ.

പകേഖാരന ഒരഖാളക്കുന പുനര് നനിയമനന ലകേഖാടുക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

പേകേര്പയ്  അനുബനമഖായനി  കചര്ക്കുന*.  മറയ്  രണയ്  കപേര്  അനദ്യവകുപനില്  കജഖാലനി

സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കനരലത്തതലന്ന  ലവഖാകക്കേഷണല്  ഹയര്  ലസക്കേനറനിയനില്

നനിന്നയ് വനിടുതല് കനടെനിയവരഖാണയ്.

(ഡനി) ഉണയ്. ഒമ്പതുകപേരുലടെ നനിയമന ശനിപേഖാര്ശ റദ്ദേയ് ലചയതനിനയ് തുടെര്ച്ചയഖായനി

പേനി.എസയ്.സനി.  പുതുതഖായനി  ശനിപേഖാര്ശ  ലചയ  ഉകദദ്യഖാഗഖാര്തനികേളനില്  ഒരഖാളഖാണയ്

ശറീമതനി ലകേ. ഭവഖാനനി. കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേററീവയ് ടനിബഡ്യൂണല് ടെനിയഖാളക്കേയ് ലസ്പെഷദ്യല്

റൂള പകേഖാരമുള്ള കയഖാഗദ്യതയനിലലന്നയ് ഉത്തരവഖായതനിലന തുടെര്ന്നഖാണയ് ടെനി ലപഖാകബഷണറുലടെ

കസവനന റദ്ദേയ് ലചയതയ്. ടെനിയഖാളക്കേയ് പുനര് നനിയമനന ലകേഖാടുത്തനിട്ടനില.

(ഇ)  പുനര്  നനിയമനന  ആവശദ്യലപട്ടുലകേഖാണയ്  ശറീമതനി  ഭവഖാനനി  സമര്പനിച്ച

3-10-2015-ലലയന   2-9-2016-ലലയന  ഹര്ജനികേള,  നനിലവനിലള്ള  ലസ്പെഷദ്യല്  റൂള

പകേഖാരന  അനുവദനറീയമലഖാത്തതനിനഖാല്  നനിരഖാകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  വറീണ്ടുന  ടെനിയഖാള  സര്ക്കേഖാരനില്

സമര്പനിച്ച  799/2017/Nor/M(Edn)  തറീയതനി  3-1-2017 നമ്പര്  അകപേക്ഷ  ഈ

വകുപനിലല 1201324/എസയ്.സനി2/2017/ലപേഖാ.വനി.വ. നമ്പര് ഫയലനില് പേരനികശഖാധനിച്ചു

വരനികേയഖാണയ്.

(എഫയ്) ശറീമതനി ലകേ. ഭവഖാനനി സമര്പനിച്ച അകപേക്ഷ സര്ക്കേഖാര് പേരനികശഖാധനിച്ചു

വരുന.

* ലലലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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ഗവണ്ലമനയ് കപേഖാളനിലടെകനിക്കുകേളനിലല സനി.എ.ബനി.എന. അദ്ധദ്യഖാപേകേ നനിയമനന

146 (971) ശറീ  .    എന  .    രഖാജകഗഖാപേഖാലന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഗവണ്ലമനയ്  കപേഖാളനിലടെകനിക്കുകേളനില്  സനി.എ.ബനി.എന.  അദ്ധദ്യഖാപേകേലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലനിസനില് നനിനന നനിയമനന തകരനിതലപടുത്തുവഖാന് നടെപേടെനികേള
ഉണഖാകുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  തസനികേയനില്  ഇതുവലര  എത്ര ഒഴെനിവകേള  പേനി.എസയ്.സനി.-ക്കേയ്
റനികപഖാര്ട്ടയ് ലചയനിട്ടുലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  സനി.എ.ബനി.എന.  ലക്ചറര് തസനികേയനില് ഉണഖായനിരുന്ന  12  ഒഴെനിവകേള
കകേരളഖാ പേബനികേയ് സര്വ്വേറീസയ് കേമ്മറീഷനനില് റനികപഖാര്ട്ടയ് ലചയതനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് കകേരള
പേബനികേയ് സര്വ്വേറീസയ് കേമ്മറീഷന് നനിയമന ശനിപേഖാര്ശ ലചയ 12 ഉകദദ്യഖാഗഖാര്തനികേളക്കേയ്
16-4-2016  തറീയതനിയനില്  നനിയമന  ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്
ഒഴെനിവകേളനില.

(ബനി) 12 എണന.

ആര്ക്കേനിലടെക്ചര് കകേഖാഴയ്

147 (972) ശറീ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  ആര്ക്കേനിലടെക്ചര്  കകേഖാഴനിനയ്  ആലകേ  എത്ര  സറീറഖാണയ്
നനിലവനിലളളതയ്;  ആലകേ എത്ര വനിദദ്യഖാര്തനികേളഖാണയ് ഇതനില് കചര്ന്നയ് പേഠനിക്കുന്നതയ്;
കകേരളത്തനിലന സവനികശഷമഖായ വഖാസ്തുശനില്പ മഖാതൃകേകേളുന ചരനിത്രവന പേഠനിപനിക്കുവഖാന്
ഇവ സനിലബസനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) 2008-ല് ആനഖാപകദശനില് ജവഹര്ലഖാല് ലനഹ്റു ആര്ക്കേനിലടെക്ചര് &
ലലഫന്  ആര്ട്സയ്  യൂണനികവഴനിറനി  (JNAFAU)  രൂപേറീകേരനിച്ചു  പവര്ത്തനിച്ചു  വരുന്ന
മഖാതൃകേയനില്  യൂണനികവഴനിറനി  കഫഖാര്  സലസയനിനബനിള  ആര്ക്കേനിലടെക്ചര്  ആനയ്
ആര്ട്സയ്,  കകേരള  എന്ന  കപേരനില്  ഒരു  സര്വ്വേകേലഖാശഖാല  സഖാപേനിക്കുന്ന  കേഖാരദ്യന
സര്ക്കേഖാരനിലന പേരനിഗണനയനില് ഉകണഖാ;

(സനി)  സനസഖാനലത്ത  38  സഖാപേനങ്ങളനില്  ഇക്കൗ  കകേഖാഴയ്  നടെത്തുന്നതയ്
പേരനിഗണനിച്ചയ് ഇതയ് സഖാകങതനികേ സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില്നനിനന മഖാറനി ആര്ക്കേനിലടെക്ചര് &
ലലഫന്  ആര്ട്സയ്  യൂണനികവഴനിറനിക്കേയ്  കേറീഴെനില്  പവര്ത്തനിപനിച്ചഖാല്  വരുനതലമുറയയ്
കകേരളത്തനിലനയന  ഭഖാരതത്തനിലനയന  വഖാസ്തുശനില്പ  സവനികശഷത  സനരക്ഷനിക്കുവഖാൻ
സഹഖായകേരമഖാകുകമഖാലയന്നയ്ആകലഖാചനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

194/2020
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ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  ആര്ക്കേനിലടെക്ചര്  കകേഖാഴനിനയ്  സര്ക്കേഖാര്/എയ്ഡഡയ്
കകേഖാകളജുകേളനില്  200-ഉന  സകകേഖാരദ്യ  സകഖാശയ കകേഖാകളജുകേളനില്  1240  സറീറ്റുകേളുന
നനിലവനിലണയ്.  ആലകേ  862  വനിദദ്യഖാര്തനികേള  2016-17  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷന  പേഠനിക്കുനണയ്.
കകേരളത്തനിലന സവനികശഷമഖായ വഖാസ്തുശനില്പ  മഖാതൃകേകേളുന  ചരനിത്രവന  സനിലബസനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) ഇകപഖാള പേരനിഗണനയനിലനില.

അസനിസനയ്, കേമ്പഡ്യൂട്ടര് അസനിസനയ് തസനികേകേളനില് അന്തെര് സര്വ്വേകേലഖാശഖാല
മഖാറന

148 (973) ശറീ  .    മഞ്ഞളഖാനകുഴെനി  അലനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലകേളനിലല  അസനിസനയ്,  കേമ്പഡ്യൂട്ടര്  അസനിസനയ്
തുടെങ്ങനിയ  തസനികേകേളനില്  നനിയമനന  ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കേയ്  ഒരു  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനില്
നനിനന  മലറഖാരു  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലയനികലക്കേയ്  ഏലതങനിലന  തരത്തനിലള്ള  മഖാറന
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള എലന്തെങനിലന നനിര്കദ്ദേശന പേരനിഗണനയനിലകണഖാ;

(ബനി)  മഖാതൃ ജനിലയനിലല സര്വ്വേകേലഖാശഖാലകേളനികലക്കേയ് ജറീവനക്കേഖാരുലടെ പേരസ്പെര
മഖാറന  അനുവദനിക്കുന്നതയ്  ജറീവനക്കേഖാര്ക്കേയ്  വളലര  പകയഖാജനപദമഖാകുലമന്ന കേഖാരദ്യന
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  സനസഖാനലത്ത  സര്വ്വേകേലഖാശഖാലകേളനിൽ  ജറീവനക്കേഖാരുലടെ  പേരസ്പെര
സമ്മതകത്തഖാലടെ ഒരു സർവകേലഖാശഖാലയനിൽ നനിനന മലറഖാരു സർവ്വേ കേലഖാശഖാലയനികലക്കേയ് മഖാറന
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശദ്യമഖായ തറീരുമഖാനന സകേലക്കേഖാള്ളുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ-സനി) ഈ വനിഷയന സര്ക്കേഖാര് പേരനികശഖാധനിച്ചയ് വരനികേയഖാണയ്.

യൂണനികവഴനിറനികേളനില് അസനിസനയ് കഗഡയ് II-ലന ഇനര് യൂണനികവഴനിറനി ടഖാന്സര്

149 (T* 974) ശറീ  .   എന  .   രഖാജകഗഖാപേഖാലന് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ യൂണനികവഴ് സനിറനികേളനില് അസനിസനയ്  കഗഡയ്  II
ആയനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് തയഖാറഖാക്കേനിയ റഖാങയ് ലനിസനില്ലപട്ട ഉകദദ്യഖാഗഖാര്തനികേളക്കേയ്
ഇനര് യൂണനികവഴ് സനിറനി ടഖാന്സര് അനുവദനിക്കേഖാന് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

*'T' മഖാറനിവച്ച കചഖാദദ്യലത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  വനിവനിധ  യൂണനികവഴ് സനിറനികേളനിലല  ഒഴെനിവകേളുലടെ  അടെനിസഖാനത്തനില്
തയഖാറഖാക്കേനിയ  ഈ  ലനിസനിലല  അപേഖാകേത  പേരനിഹരനിക്കേഖാന്  ഉകദദ്യഖാഗഖാര്തനികേളക്കേയ്
അവരുലടെ  സമറീപേ  പകദശങ്ങളനിലല  യൂണനികവഴ് സനിറനികേളനില്  തലന്ന  നനിയമനന
നല്കുവഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ഈ വനിഷയന സര്ക്കേഖാര് പേരനികശഖാധനിച്ചു വരനികേയഖാണയ്.

രഖാജമഖാണനികേദ്യന, നനികവദനിത പേനി. ഹരന് റനികപഖാര്ട്ടുകേള

150 (975) ശറീ  .    എസയ്  .    രഖാകജനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ശറീ. രഖാജമഖാണനികേദ്യന ഐ.എ.എസനിലന റനികപഖാര്ട്ടയ് സനബനനിച്ചയ് റവനഡ്യൂ
വകുപനിലന നനിലപേഖാടെയ് എന്തെഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ; ഈ റനികപഖാര്ട്ടനിലന അടെനിസഖാനത്തനില്
നടെപേടെനികേള എലന്തെങനിലന സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;  ഉലണങനില്
എന്തെയ്  നടെപേടെനിയഖാണയ്  സകറീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്;  ഇലലങനില്  ആവശദ്യമഖായ  നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി) മൂന്നഖാറനില് കേകയറമഖായനി കേലണത്തനിയ ഭൂമനിയലടെ അളവയ് എത്രയഖാലണന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;  കദവനികുളന  സബ്കേളക്ടര്  ഈ  സര്ക്കേഖാര്  അധനികേഖാരത്തനില്
വന്നകശഷന  ഒഴെനിപനിച്ച  കേകയറങ്ങള  എത്രയഖാലണന്നയ്  വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;  ശറീമതനി
നനികവദനിത പേനി.ഹരലന റനികപഖാര്ട്ടനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് കദവനികുളന സബ്കേളക്ടര്
സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടെപേടെനികേള എലന്തെലഖാമഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  2011  മുതല്  2016  വലരയള്ള  സര്ക്കേഖാരനിലന  കേഖാലത്തയ്  കദവനികുളന
തഖാലൂക്കേനില്  ഉയര്ന്ന  അനധനികൃത  ബഹുനനില  ലകേട്ടനിടെങ്ങള  എത്രലയന്നയ്  വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;
അനധനികൃത  ലകേട്ടനിടെങ്ങള  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്  ഒത്തഖാശ  ലചയ  ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ
വനിവരങ്ങള  സര്ക്കേഖാരനിലന  പേക്കേല്  ഉകണഖാ;  ഉലണങനില്  അത്തരക്കേഖാരഖായ
ഉകദദ്യഖാഗസര്ലക്കേതനിലര  എന്തെയ്  നടെപേടെനിയഖാണയ്  സകറീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്;  ഇലലങനില്
ആവശദ്യമഖായ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  കദവനികുളന  തഖാലൂക്കേനില്  ലകേ.ടെനി.എച്ചയ്.  വനികലജനിലല  കുട്ടനിയഖാര്വഖാലനി,  കദവനികുളന
ടെക്കൗണ്, മൂന്നഖാര്,  മഖാട്ടുലപട്ടനി,  വട്ടവടെ എന്നറീ സലങ്ങളനില് കേഴെനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കേഖാര്  നല്കേനിയ  പേട്ടയവമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  ഏലതങനിലന  തടെസങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുനകണഖാ;  ഉലണങനില്  എന്തെയ്  തടെസമഖാണയ്  നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്;  തടെസങ്ങള
പേരനിഹരനിച്ചയ് ഭൂമനി ലഭദ്യമഖാക്കേഖാനുള്ള നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  രഖാജമഖാണനികേദ്യന  കേമ്മറീഷന്  റനികപഖാര്ട്ടനിലല  പധഖാന  ശനിപേഖാര്ശയഖായ,
സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി  തനിരനിലച്ചടുക്കുന്നതനിനയ്  സമഗമഖായ  നനിയമ  നനിര്മ്മഖാണന  നടെത്തുകേ
എന്ന വനിഷയന സര്ക്കേഖാര് പേരനികശഖാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  മൂന്നഖാറനില്  കേകയറമഖായനി  കേലണത്തനിയ ഭൂമനിയലടെ  അളവയ്  എത്രലയന്നയ്
തനിട്ടലപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന്നതഖാണയ്.  കദവനികുളന സബയ്  കേളക്ടര് ഈ
സര്ക്കേഖാര് അധനികേഖാരത്തനില് വന്നകശഷന വനിവനിധ ഓഫറീസുകേള വഴെനി 39 കേകയറങ്ങള
ഒഴെനിപനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ശറീമതനി നനികവദനിത പേനി.  ഹരന് ഐ.എ.എസയ്.-  ലന റനികപഖാര്ട്ടനിലല
ശനിപേഖാര്ശയലടെ  അടെനിസഖാനത്തനില്  സര്ക്കേഖാര്  16-2-2015-ല്  69/2015/ആര്.ഡനി.
നമ്പറഖായനി പുറലപടുവനിച്ച ഉത്തരവ പകേഖാരവന ലഖാനയ് റവനഡ്യൂ കേമ്മറീഷണറുലടെ 17-12-2015-ലല
എല്.ആര്  (ലകേ.3)-17374/17  നമ്പര്  നടെപേടെനികമത്തനിലല  നനിര്കദ്ദേശപകേഖാരവന
അഞ്ചുനഖാടെയ് വനികലജുകേളനിലല തണകപര് പേരനികശഖാധനയലടെ ഭഖാഗമഖായനി ലകേഖാട്ടഖാക്കേമ്പൂര്
വനികലജനിലല  33  തണകപര്  കേക്ഷനികേളക്കേയ്  ഭൂമനിയലടെ  ഉടെമസതയയ്  ആസ്പെദമഖായ
കരഖകേള സഹനിതന ഹഖാജരഖാകുവഖാനഖാവശദ്യലപട്ടയ്  കനഖാട്ടറീസുകേള നല്കേനിയനിരുന.  3-9-2016,
29-9-2016  എന്നറീ തറീയതനികേളനില് കരഖകേള ഹഖാജരഖാക്കുവഖാനഖാവശദ്യലപട്ടഖാണയ് കനഖാട്ടറീസുകേള
നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  എന്നഖാല് ടെനി  ദനിവസങ്ങള തണകപര് കേക്ഷനികേളഖാരുന  കരഖകേള
പേരനികശഖാധനയഖായനി  ഹഖാജരഖാക്കേനിയനിട്ടനിലഖാത്തതുന,  ടെനി  രണ്ടു  ദനിവസവന  കദവനികുളന  റവനഡ്യൂ
ഡനിവനിഷന് ഓഫറീസനിനു മുന്പേനില് കകേരള കേര്ഷകേ സനഘത്തനിലന കനതൃതകത്തനില്
ഉപേകരഖാധ സമരന നടെത്തുകേയന ഉണഖായനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.

(സനി) 2011  മുതല്  2016  വലരയള്ള സര്ക്കേഖാരനിലന കേഖാലയളവനില് അനധനികൃതമഖായനി
നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുള്ള ബഹുനനില ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെ എണന സനബനനിച്ചയ് കൃതദ്യമഖായ കേണക്കേയ്
ലഭദ്യമലഖാത്തതുന ആയതുസനബനനിച്ചയ് കേണലക്കേടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള നടെന
വരുന്നതുമഖാണയ്.  അനധനികൃത  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മഖാണങ്ങള  ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ  ഒത്തഖാശ
കയഖാലടെയഖാകണഖാ നടെന്നനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് പേരനികശഖാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  കദവനികുളന  തഖാലൂക്കേനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കേഖാരനിലന  കേഖാലത്തയ്
നല്കേനിയ  ചനില  പേട്ടയങ്ങളനില്  ഉളലപട്ട  ഭൂമനി  മറഖാളുകേള  കേകയറനി  സകേവശന
വച്ചനിരനിക്കുന്നതനിനഖാല്  യഥഖാര്ത  പേട്ടയ  കേക്ഷനിക്കേയ്  ഭൂമനി  സകേവശലപടുത്തനി
ലകേഖാടുക്കുവഖാന്  സഖാധനിച്ചനിട്ടനില. ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില് വനിശദമഖായ അകനകഷണന നടെത്തനി
പേട്ടയ കേക്ഷനികേളക്കേയ് ടെനി ഭൂമനി ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭൂമനി ഏലറടുക്കേല് നടെപേടെനികമങ്ങള

151 (976) ശറീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മതയ്  കകേഖായ :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  റവനഡ്യൂവന  ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ) വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ് ഭൂമനി ഏലറടുകക്കേണനിവരുകമ്പഖാള അതനിലന
നടെപേടെനികമങ്ങള അനന്തെമഖായനി നറീണ്ടുകപേഖാകുന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;
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(ബനി)  ഇതു  കേഖാരണന  പേല പേദ്ധതനികേളുന  വര്ഷങ്ങകളഖാളന  പൂര്ത്തനിയഖാകേഖാലത
കേനിടെക്കുന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കേല്  പകനിയയനിലല  നഷപേരനിഹഖാരന  ഉളപലടെയള്ള  പശ്നങ്ങള
പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഖാ  തലത്തനില്  സഖാറഡ്യൂട്ടറനി  അധനികേഖാരകത്തഖാലടെയള്ള  സമനിതനികേള
ഇകപഖാള നനിലവനിലകണഖാ; ഇലലങനില് രൂപേറീകേരനിക്കുന്ന കേഖാരദ്യന പേരനിഗണനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുകമ്പഖാള  സല
ഉടെമകേളനില്  നനിനള്ള  പേരഖാതനിയന  ആയതനികനഖാടെനുബനമഖായ  LAR  കകേസുകേളുന,
അര്തനഖാധനികേഖാരനിയനില്നനിനന  യഥഖാസമയന  ഫണയ്  ലഭദ്യമഖാകേഖാലത  വരനികേയന
ലചയ്യുന്ന  സന്ദേര്ഭങ്ങളനില്  നടെപേടെനികമങ്ങള  അനന്തെമഖായനി  നറീണ്ടുകപേഖാകുന്നതയ്
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കേല്  പകനിയയനിലല  നഷപേരനിഹഖാരന,  പുനരധനിവഖാസന  ഉളലപലടെയള്ള
പശ്നങ്ങള  പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ലപേഖാനനവനില  നനിയമപകേഖാരന  അധനികേഖാരലപട്ട
Administrator  (R&R)  എലഖാ  ജനിലകേളനിലന  നനിലവനിലണയ്.  കൂടെഖാലത,  സര്ക്കേഖാര്
നയപകേഖാരകമഖാ,  ലനകഗഖാകഷദ്യറഡയ് പേര്കച്ചസയ് മുകഖനകയഖാ സലന ഏലറടുക്കുകമ്പഖാള
വനില  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുന  Statutory  അധനികേഖാരകത്തഖാലടെയള്ള  DLFC-യന
നനിലവനിലണയ്.

ഭൂരഹനിതരനിലഖാത്ത കകേരളന പേദ്ധതനി

152 (977) ശറീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഖാധഖാകൃഷ്ണന് :
ശറീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഖാര് :
ശറീ  .   വനി  .   പേനി  .   സജറീനന് :
ശറീ  .    ഷഖാഫനി  പേറമ്പനില് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ് ഭൂരഹനിതരനിലഖാത്ത കകേരളന പേദ്ധതനി നടെപനിലഖാക്കേനി വരുനകണഖാ;
എങനിൽ ഈ പേദ്ധതനിയലടെ ഇകപഖാഴെലത്ത അവസ എന്തെഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കേഖാര്  ഈ  പേദ്ധതനിക്കുകവണനി  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്
സകേലക്കേഖാണലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  പേദ്ധതനി  പൂര്ത്തനിയഖാക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  ഇനനി
സകേലക്കേഖാകള്ളണലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  ഭൂരഹനിതരലഖാത്ത  കകേരളന  പേദ്ധതനി  നടെപഖാക്കേനിവരുനണയ്.  പേദ്ധതനി  പകേഖാരന
ഇതനിനകേന അനുവദനിച്ചനിരുന്ന ഭൂമനി  ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളക്കേയ്  പൂര്ണമഖായനി  സകേമഖാറഖാന്
കേഴെനിഞ്ഞനിരുന്നനില.  കൂടെഖാലത വനിതരണന ലചയ ഭൂമനിലയ സനബനനിച്ചയ്,  വറീടെയ്  വയഖാന്
അനുകയഖാജദ്യമലഖാലയനന,  വഴെനി  സക്കൗകേരദ്യന  ഇലഖാലയനമുള്ള  ആകക്ഷപേങ്ങള
ഉണഖായനിട്ടുണയ്.  ഇവ പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേളഖാണയ്  ഇകപഖാള സകറീകേരനിച്ചു
വരുന്നതയ്.

(ബനി)  പേദ്ധതനി  പവര്ത്തനന  ഏകകേഖാപേനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലഖാനയ്  റവനഡ്യൂ
കജഖായനിനയ്  കേമ്മറീഷണലറ  ലസ്പെഷദ്യല് ഒഖാഫറീസറഖായനി  നനിയമനിച്ചുലകേഖാണയ്  സനസഖാന
തലത്തനില്  ഒരു  ലസ്പെഷദ്യല്  ലസല്  രൂപേറീകേരനിച്ചനിരുന.  കൂടെഖാലത  ജനിലഖാതലത്തനില്
ലഡപേഡ്യൂട്ടനി  കേളക്ടര്  (എല്.ആര്.)-ലന  കനതൃതകത്തനില്  ജനിലഖാതല  ലസ്പെഷദ്യല്  ലസലനിനുന
രൂപേന നല്കേനിയനിരുന.

(സനി) വനിതരണന ലചയ ഭൂമനികേലള സനബനനിച്ചയ് ഉയര്നവന്നനിട്ടുള്ള ആകക്ഷപേങ്ങളക്കേയ്
പേരനിഹഖാരന  കേഖാണഖാനുള്ള  നടെപേടെനികേള  പൂര്ത്തനിയഖാകക്കേണതുണയ്.  കൂടെഖാലത  അവകശഷനിക്കുന്ന
അര്ഹരഖായ  ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളക്കേയ്  നല്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ,  വറീടെയ്  വയഖാന്
അനുകയഖാജദ്യമഖായതുന,  പേതനിവനിനയ്  വനികധയമഖായതുമഖായ  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനിയലടെ  ലഭദ്യത
ഉറപഖാകക്കേണതുണയ്.

ഭൂമനി കേകയറങ്ങളുലടെ കരഖകേള നശനിപനിച്ചവര്ലക്കേതനിലര നടെപേടെനി

153 (978) ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനത്തയ് സര്ക്കേഖാരനിലന ശദ്ധയനില്ലപട്ട അനധനികൃത പേട്ടയങ്ങള,
അനധനികൃത  കുത്തകേ  പേഖാട്ടങ്ങള,  സഖാധുതയനിലഖാത്ത  പേഖാട്ടങ്ങള,  പുറകമ്പഖാക്കേയ്  കേകയറങ്ങള,
റവനഡ്യൂ ഭൂമനി കേകയറങ്ങള എന്നനിവ എത്ര എന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) മുന് സര്ക്കേഖാര് ഇത്തരന കകേസ്സുകേള കേലണത്തനിയനിരുകന്നഖാ; എങനില് ഇവ
തനിരനിച്ചുപേനിടെനിച്ചയ് സര്ക്കേഖാരനില് നനിക്ഷനിപമഖാക്കേഖാന് എന്തു നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു എന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  റവനഡ്യൂ  വകുപനിന് കേറീഴെനിലല ഓഫറീസുകേളനില് ജറീവനക്കേഖാര് തലന്ന നനിര്ണഖായകേ
കരഖകേള  നശനിപനിക്കുന്നതുന  അതുവഴെനി  ഭൂമഖാഫനിയകേലള  സഹഖായനിക്കുന്നതുന  സര്ക്കേഖാരനിലന
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ ; വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  ഇത്തരന  പവൃത്തനികേളനികലര്ലപട്ടതഖായനി  കേലണത്തനിയ  റവനഡ്യൂ  ഓഫറീസുകേളുന
ഉകദദ്യഖാഗസരുന, ഇവര്ലക്കേതനിലര സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനികേളുന സനബനനിച്ച വനിശദഖാനശന
ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?
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(എ) അനുബനന *ആയനി കചര്ക്കുന.

(ബനി)  മുന് സര്ക്കേഖാര് കേലണത്തനിയ റവനഡ്യൂ ഭൂമനി കേകയറന ഒഴെനിപനിച്ചയ് സര്ക്കേഖാര്
ഭൂമനി  തനിരനിച്ചു  പേനിടെനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലള്ള  കകേരള  ഭൂ  സനരക്ഷണ  നനിയമവന
ചട്ടങ്ങളുന പകേഖാരന  നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.  പേഖാട്ട  വദ്യവസ ലനഘനിക്കുന്ന
കകേസ്സുകേളനില് പേഖാട്ടന റദ്ദു ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇത്തരന  കകേസ്സുകേള  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനിലഖാലയന്നയ്  മലപ്പുറന,  പേത്തനനതനിട്ട,
എറണഖാകുളന,  തനിരുവനന്തെപുരന,  കേണ്ണൂര്,  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്,  കകേഖാട്ടയന,  ആലപ്പുഴെ,  ലകേഖാലന,
കേഖാസര്കഗഖാഡയ്, വയനഖാടെയ്, പേഖാലക്കേഖാടെയ്, ഇടുക്കേനി ജനിലഖാ കേളക്ടര്മഖാര് അറനിയനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഇത്തരന  കകേസ്സുകേള  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനിലഖാലയന്നയ്  മലപ്പുറന,  പേത്തനനതനിട്ട,
എറണഖാകുളന,  തനിരുവനന്തെപുരന,  കേണ്ണൂര്,  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്,  കകേഖാട്ടയന,  ഇടുക്കേനി,  ആലപ്പുഴെ,
ലകേഖാലന, വയനഖാടെയ്, പേഖാലക്കേഖാടെയ് ജനിലഖാ കേളക്ടര്മഖാര് അറനിയനിച്ചനിട്ടുണയ്. തൃശ്ശുര് ജനിലയനില്
നടെപേടെനി  സകറീകേരനിച്ചു  വരുന.  അനധനികൃത  പേട്ടയന  സനബനനിച്ചയ്  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്
ജനിലയനില്  കുറഖാകരഖാപേനിതരഖായ  ഉകദദ്യഖാഗസര്ലക്കേതനിലര  വകുപ്പുതല  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

പേട്ടയ വനിതരണന പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള

154 (979) ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ബഷറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത വനിവനിധ ജനിലകേളനില് പേട്ടയന നല്കുവഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള
സനബനനിച്ചയ് ഗവണ്ലമനയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടെപേടെനികേള വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  സനസഖാനത്തയ്  ഈ  സര്ക്കേഖാര്  അധനികേഖാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷന
ഏലതഖാലക്കേ  ജനിലകേളനില്,  ഏലതഖാലക്കേ  തഖാലൂക്കുകേളനില്  പേട്ടയ  വനിതരണന  നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്;
എങനില് അതനിനു സകറീകേരനിച്ച മഖാനദണങ്ങള എലന്തെലഖാമഖാണയ് എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഇനനിയന  പേട്ടയ  വനിതരണന  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാനുള്ള  തഖാലൂക്കുകേളുന
വനികലജുകേളുന ഏലതലഖാമഖാണയ്; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  കകേഖാടെതനി വദ്യവഹഖാരങ്ങളനില് കുടുങ്ങനി ഏലതലഖാന ജനിലകേളനിലല,  തഖാലൂക്കുകേളനിലല
പേട്ടയ വനിതരണമഖാണയ്  മുടെങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;  ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില് സര്ക്കേഖാര് സകറീകേരനിച്ച
നനിലപേഖാടുകേള എന്തെഖാണയ്; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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(എ)  ഭൂമനി  പേതനിവനിനഖായനി  ലഭനിച്ച  അകപേക്ഷകേളനികന്മേല്  കകേരള  ഭൂമനി  പേതനിവയ്
നനിയമന  അനുസരനിച്ചയ്  സമയബനനിതമഖായനി  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു  വരുന്നതുന
അര്ഹരഖായ എലഖാ അകപേക്ഷകേളനിലന ഭൂമനി പേതനിവയ് കേമ്മനിറനിയലടെ അനഗറീകേഖാരത്തനിനയ്
വനികധയമഖായനി  പേട്ടയന  നല്കുന്നതനിനുള്ള  സതകര  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതുമഖാണയ്.
വനഭൂമനി  പേതനിവയ്  ഊര്ജനിതമഖാക്കുന്നതനിനുന  സതകര  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിച്ചുവരുന.
പേഞഖായത്തനില് നനിക്ഷനിപമഖായ ഭൂമനികേളുലടെ പേട്ടയ അകപേക്ഷകേളനില് ടെനി  ഭൂമനി  റവനഡ്യൂ
വകുപനിനയ് പുനര് നനിക്ഷനിപമഖാക്കുന്നതനിനുന മറയ് വകുപ്പുകേളുലടെ കേറീഴെനില് വരുന്ന ഭൂമനിയലടെ
സനയക  പേരനികശഖാധന  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി  റനികപഖാര്ട്ടയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  ഇതര  വകുപ്പുകേളനിലല
ഉകദദ്യഖാഗസര്ക്കുന നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കേഖാര്  അധനികേഖാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷന  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലല
തഖാലൂക്കുകേളനില് വനിതരണന ലചയ പേട്ടയങ്ങളുലടെ വനിവരങ്ങള അനുബനന  ആയനി *

കചര്ക്കുന.  കകേരള ഭൂമനി  പേതനിവയ്  ചട്ടങ്ങള/നനിയമങ്ങള,  കകേരള  ഭൂ പേരനിഷ്കരണ നനിയമങ്ങള
എന്നനിവ അനുസരനിച്ചയ് നടെപേടെനികമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയഖാണയ് പേട്ടയങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതയ്.

(സനി) അനുബനന  ആയനി *കചര്ക്കുന.

(ഡനി)  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനില് മനിച്ചഭൂമനി  കേലണത്തനിയതനില് തഖാലൂക്കേയ്  ലഖാനയ്
കബഖാര്ഡകേളനിലന  കകേഖാടെതനികേളനിലന  പേരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്ന  കകേസുകേളനില്  വനിചഖാരണ
നടെപേടെനികേള  നടെന  വരനികേയഖാണയ്.  കകേഖാടെതനി  കകേസുകേള  തറീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനയ്
അടെനിയന്തെര  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  പേത്തനനതനിട്ട,  ലകേഖാലന  (ലകേഖാലന,
പുനലൂര്,  ലകേഖാട്ടഖാരക്കേര  തഖാലൂക്കുകേളനില്)  ജനിലകേളനില്  ഭൂരഹനിതരനിലഖാത്ത  പേദ്ധതനിക്കേഖായനി
കേലണത്തനിയ ഭൂമനികേള സനബനനിച്ചയ്  കകേഖാടെതനി വദ്യവഹഖാരന നനിലവനിലണയ്. കകേസനില്
തറീര്പ്പുകേല്പനിക്കേഖാന്  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കകേഖാടെതനി  വദ്യവഹഖാരങ്ങളനില്  കുടുങ്ങനി
കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  ഭൂരഹനിതരനിലഖാത്ത  കകേരളന  പേദ്ധതനിപകേഖാരന  429  പേട്ടയങ്ങള
വനിതരണന  ലചയഖാന്  ബഖാക്കേനിയണയ്.  കകേഖാടെതനി  വദ്യവഹഖാരങ്ങളനില്  കുടുങ്ങനി  പേട്ടയ
വനിതരണന തടെസലപട്ട കകേസുകേള തനിരുവനന്തെപുരന, തൃശ്ശുര്, വയനഖാടെയ്, എറണഖാകുളന,
കകേഖാട്ടയന എന്നറീ ജനിലകേളനില് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിലഖാത്തതഖാണയ്.

മുന് സര്ക്കേഖാര് അനധനികൃതമഖായനി പേതനിച്ചു നല്കേനിയ റവനഡ്യൂ ഭൂമനി

155 (980) ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കേഖാര്  കേഖാലയളവനില്  സനസഖാനലത്ത  അനഖാഥഖാലയങ്ങള,
സകകേഖാരദ്യ ടസകേള,  സകകേഖാരദ്യ വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സഖാപേനങ്ങള,  സകകേഖാരദ്യ വദ്യകനികേള
ചഖാരനിറബനിള ലസഖാസസറനികേള എന്നനിവക്കേയ് എത്ര റവനഡ്യൂ ഭൂമനി പേതനിച്ചു നലനിയനിട്ടുണയ്;
സര്ക്കേഖാര് കേണക്കേയ് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.



അനുബനന 681

(ബനി)  പസ്തുത  കേഖാലയളവനില്  ഭൂരഹനിത  ആദനിവഖാസനികേളക്കേയ്  ഭൂമനി  പേതനിച്ചു
നല്കുവഖാനുള്ള കകേഖാടെതനി വനിധനികേളുന അകപേക്ഷകേരഖായ ആദനിവഖാസനികേളുമുണഖായനിരുന്നനിട്ടുന എത്ര
ആദനിവഖാസനികേളക്കേയ് വഖാസകയഖാഗദ്യവന അലഖാത്തതുമഖായ ഭൂമനി പേതനിച്ചു നല്കേനി എന്ന
സര്ക്കേഖാര് കേണക്കേയ് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് മുന് സര്ക്കേഖാര് അനധനികൃതമഖായനി  പേതനിച്ചു നലനിയ ഭൂമനി
തനിരനിച്ചു പേനിടെനിക്കേഖാനുന ആദനിവഖാസനികേളക്കേയ് കകേഖാടെതനിവനിധനി പകേഖാരമുള്ള ഭൂമനി  പേതനിച്ചു
നല്കുവഖാനുമഖായനി ഈ സര്ക്കേഖാര് എന്തു നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു വരുന എനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  മുന് സര്ക്കേഖാരനിലന കേഖാലത്തയ്  എറണഖാകുളന,  മലപ്പുറന,  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്,
ഇടുക്കേനി ജനിലകേളനില് ഇത്തരത്തനില് റവനഡ്യൂ ഭൂമനി പേതനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടനില. പേത്തനനതനിട്ട
ജനിലയനില് വദ്യകനികേളക്കേയ്  186.30.04  ലഹക്ടര് ഭൂമനിയന,  ഭൂരഹനിതരനിലഖാത്ത കകേരളന
പേദ്ധതനി  പകേഖാരന  5.53  ലഹക്ടര്  ഭൂമനിയന  പേതനിച്ചു  നല്കേനി.  കകേഖാട്ടയന  ജനിലയനില്
സകകേഖാരദ്യ വദ്യകനിക്കേയ്  19.63  ആര് സലവന,  കകേഖാട്ടയന തഖാലൂക്കേനില് വദ്യകനികേളക്കേയ്
03.35.23  ലഹക്ടര് ഭൂമനിയന സകകേഖാരദ്യ സഖാപേനത്തനിനയ്  4.05  ആര് ഭൂമനിയന പേതനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കേഖാഞ്ഞനിരപള്ളനി തഖാലൂക്കേനില് സകകേഖാരദ്യ വദ്യകനികേളക്കേയ്  209.16.30
ലഹക്ടര്,  മറീനച്ചനില് തഖാലൂക്കേനില് സകകേഖാരദ്യ ടസകേളക്കേയ്  10.1179  ലഹക്ടര്,  സകകേഖാരദ്യ
വദ്യകനികേളക്കേയ്  14.1241 ലഹക്ടര്,  സകകേഖാരദ്യ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സഖാപേനത്തനിനയ്  0.007
ലഹക്ടറുന  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  തൃശ്ശുര്  ജനിലയനില്  സകകേഖാരദ്യ  ടസകേള,  സകകേഖാരദ്യ  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ
സഖാപേനങ്ങള  എന്നനിവയയ്  ആലകേ  7.9849  ലഹക്ടര്  ഭൂമനിയന  സകകേഖാരദ്യ  വദ്യകനികേളക്കേയ്
10.5471 ലഹക്ടര് ഭൂമനിയന പേതനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  സകകേഖാരദ്യ  സഖാപേനത്തനിനയ്  7.28403  ഏക്കേര്  സലവന,
സകകേഖാരദ്യ  വദ്യകനിക്കേയ്  5  ലസനയ്  സലവന  പേതനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വയനഖാടെയ്  ജനിലയനില്
സകകേഖാരദ്യ  വദ്യകനികേളക്കേയ്  20.4199  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  പേതനിച്ചു  നല്കേനി.  പേഖാലക്കേഖാടെയ്  സകകേഖാരദ്യ
വദ്യകനിക്കേയ് 2 ലസനയ് ഭൂമനിയന  പേഖാലക്കേഖാടെയ് പസയ് കബനിനയ് 3.5 ലസനയ് ഭൂമനിയന പേതനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മണഖാര്ക്കേഖാടെയ്,  ചനിറ്റൂര്  തഖാലൂക്കുകേളനില്  വദ്യകനികേളക്കേഖായനി  ആലകേ
7.3485  ഭൂമനി  പേതനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനില്  സകകേഖാരദ്യ  വദ്യകനികേളക്കേയ്
2.27  ലഹക്ടര് പുറകമ്പഖാക്കുന, 20.27  ലഹക്ടര് ഭൂരഹനിത കകേരളന മുഖഖാന്തെരവന  5.53
ലഹക്ടര്  മനിച്ചഭൂമനിയന  പേതനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  സകകേഖാരദ്യ
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  സഖാപേനത്തനിനയ്  70.03  ആര്സയ്  ഭൂമനി  പേതനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
തനിരുവനന്തെപുരന  ജനിലയനില്  അനഖാഥഖാലയങ്ങള,  സകകേഖാരദ്യ  ടസകേള,  സകകേഖാരദ്യ
വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ സഖാപേനങ്ങള, സകകേഖാരദ്യ വദ്യകനികേള, ചഖാരനിറബനിള ലസഖാസസറനികേള
എന്നനിവര്ക്കേയ്  ആലകേ  1 ലഹക്ടര്  96  ആര്  71  ച.  മറീറര്  പേതനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ലകേഖാലന  ജനിലയനില്  സകകേഖാരദ്യ  വദ്യകനികേളക്കേയ്  31.35.83   ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  പേതനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 362 ആദനിവഖാസനികേളക്കേയ് പേട്ടയന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില് നനിയമഖാനുസൃതമഖായനി തുടെര്നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.
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നഖാഷണല് സഹകവ വറീതനി കൂട്ടുന്നതനിനയ് സലന ഏലറടുക്കേല്

156 (981) ശറീ  .   ലകേ  .   മുരളറീധരന് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യത്തനിനയ് റവനഡ്യൂവന
ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

പേട്ടന - കകേശവദഖാസപുരന നഖാഷണല് ലലഹകവ വറീതനി കൂട്ടുന്നതനിനഖായനി സലന
ഏലറടുക്കുന്നതയ് സനബനനിച്ചയ്  എലന്തെങനിലന ലപഖാകപഖാസല് സര്ക്കേഖാരനിലന പേരനിഗണനയനില്
ഉകണഖാ;  ഇതനിനഖായനി  നഖാളനിതുവലര  എത്ര  മറീറര്  സലന  ഇരു  വശത്തുനനിനന
ഏലറടുത്തനിട്ടുലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

ഇല.

വരളച്ച കനരനിടുവഖാന് സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനികേള

157(982) ശറീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മ : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന
ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനത്തയ് വരളച്ച കനരനിടുവഖാന് സര്ക്കേഖാര് സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനികേള
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;  ഇതനിനയ് എത്ര തുകേ ദുരനിതഖാശകഖാസ പവര്ത്തനത്തനിനയ് അനുവദനിച്ചനിട്ടുലണന്നയ്
ജനില തനിരനിച്ചയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  സവപനിന്  മണലത്തനില്  ഇതനിനഖായനി  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്;
വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)   സനസഖാനലത്ത  കേഖാലവര്ഷത്തനിലണഖായ  ഗണദ്യമഖായ  മഴെക്കുറവനിലന
തുടെര്ന്നയ് സനസഖാന ദുരന്തെ നനിവഖാരണ അകതഖാറനിറനിയലടെ ശനിപേഖാര്ശ പകേഖാരന  31-10-2016-ല്
സനസഖാനലത്ത മുഴവന് ജനിലകേകളയന വരളച്ചഖാ ബഖാധനിതമഖായനി പഖദ്യഖാപേനിക്കുകേയന
തുടെര്ന്നയ് വരളച്ചഖാ പതനികരഖാധ പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഖായനി കചര്ന്നയ്
ഏകകേഖാപേനിപനിച്ചയ് നടെത്തുന്നതനിനയ് വദ്യകമഖായ മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിക്കുകേയന ലചയ.
ജനിലഖാതലത്തനിലന തഖാലൂക്കേയ് തലത്തനിലന തകദ്ദേശസകയനഭരണ സഖാപേന തലത്തനിലന
അവകലഖാകേന കയഖാഗങ്ങള കചര്നലകേഖാണ്ടുന ജനിലയലടെ ചുമതലയള്ള മനനിമഖാരുലടെ
സഖാന്നനിദ്ധദ്യത്തനില്  വരളച്ചഖാ  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തനിയന  വരളച്ചഖാ  പതനികരഖാധ
പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള കേഖാരദ്യക്ഷമമഖായനി  നടെത്തനിവരുന.  ജല സനരക്ഷണത്തനിനഖായനി
തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  ലചക്കേയ്  ഡഖാമുകേള  നനിര്മ്മനിക്കുകേയന  കേനിണറുകേള,  കുളങ്ങള,  കേനഖാലകേള
എന്നനിവ വൃത്തനിയഖാക്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്. കുടെനിലവള്ള കസഖാതസ്സുകേള മലനിനമഖാക്കേഖാലത
സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഖാകേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ്  നനിര്കദ്ദേശന
നല്കേനിയനിരുന.  രൂക്ഷമഖായ  വരളച്ചലയ  തുടെര്ന്നയ്  ജലന  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
മുന്ഗണനഖാകമന  നനിശ്ചയനിക്കുകേയന  2017  കമയയ്  മഖാസന  അവസഖാനന  വലര
കുടെനിലവള്ളത്തനിനയ്  പഥമ  പേരനിഗണന  നല്കുന്നതനിനയ്  തറീരുമഖാനനിക്കുകേയന  ലചയ.
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ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ്  സക്കൗജനദ്യമഖായനി  കുടെനിലവള്ളന  ഉറപഖാക്കുന്നതനിനഖായനി   ഭൂജലഖാധനിഷനിത
വദ്യവസഖായങ്ങളക്കേയ്  അവയലടെ  ജല  ഉപേകഭഖാഗന  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന  സകകേഖാരദ്യ  കുഴെല്
കേനിണര്  നനിര്മ്മഖാണന  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുന  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുവഖാന്  ജനിലഖാ
കേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ്  നനിര്കദ്ദേശന  നല്കേനി.  സനസഖാനത്തയ്  ആലകേ  5000  വഖാട്ടര്
കേനികയഖാസ്കുകേള സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുന GPS ഘടെനിപനിച്ച ടെഖാങര് കലഖാറനി വഴെനി കുടെനിലവള്ള
വനിതരണന  നടെത്തുന്നതനിനുന  ഭരണഖാനുമതനിയന   ഫണ്ടുന  നല്കേനിയനിരുന.   അതയ്
പകേഖാരന  വഖാട്ടര്  കേനികയഖാസ്കുകേള  സഖാപേനിച്ചുന  ടെഖാങര്  കലഖാറനി  വഴെനിയന  കുടെനിലവള്ള
വനിതരണന  നടെത്തനിവരുന.  ജനിലകേളുലടെ  വരളച്ചഖാ  പതനികരഖാധ  പതനികേരണ
പവര്ത്തനങ്ങള ബഹു. മുഖദ്യമനനി, ചറീഫയ് ലസകട്ടറനി എന്നനിവര് വനിവനിധ വറീഡനികയഖാ
കകേഖാണ്ഫറന്സുകേള വഴെനി വനിലയനിരുത്തനിയനിരുന. സനസഖാനത്തയ് കേര്ഷകേര് വനിവനിധ
ധനകേഖാരദ്യ  സഖാപേനങ്ങളനില്നനിനന  എടുത്തനിട്ടുള്ള  വഖായ്പകേളനികന്മേലള്ള  ജപനി
നടെപേടെനികേളക്കേയ്  31-5-2017  വലര  ലമഖാറകട്ടഖാറനിയന  പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിരുന.  രൂക്ഷമഖായ
വരളച്ച കനരനിടുന്ന പേഖാലക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനില് മൃഗസനരക്ഷണ കമഖലയനില് ലവററനിനറനി
കേദ്യഖാമ്പയ്  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനയ്  35  ലക്ഷന  രൂപേ  അനുവദനിച്ചയ്  നല്കേനി.  വരളച്ചമൂലന
സനസഖാനത്തുണഖായ  നഖാശനഷങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയന  അതുപകേഖാരന  കകേന
സര്ക്കേഖാരനിനയ്  ലമകമ്മഖാറഖാണന  സമര്പനിക്കുകേയന  ലചയതനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്
കകേന  സനഘന  വരളച്ചഖാ  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്  സനസഖാനത്തയ്
സന്ദേര്ശനന നടെത്തനിയനിരുന.  സനസഖാനത്തയ് വരളച്ച പഖദ്യഖാപേനിച്ചതനിലന പേശ്ചഖാത്തലത്തനില്
ദുരനിതഖാശകഖാസ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  ഇതുവലര  ജനില  തനിരനിച്ചയ്  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അനുബനമഖായനി * കചര്ക്കുന.

(ബനി)  നനികയഖാജകേമണലഖാടെനിസഖാനത്തനില്  പകൃതനി  ദുരന്തെ  നനിവഖാരണ  പവൃത്തനികേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുന ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുന വദ്യവസയനില.

പേയന്നൂര് ആസഖാനമഖായനി റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷന്

158 (983) ശറീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന
ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2017-18  ബജറനില്  കേണ്ണൂർ  ജനിലയയ്  അനുവദനിച്ച  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷലന
ആസഖാനന ഏതഖായനിരനിക്കേണലമന്നതനില് സര്ക്കേഖാര് തറീരുമഖാനമഖായനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ഇലലങനില് പേയന്നന്നൂര് ആസഖാനമഖായനി റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷന് രൂപേറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ)  തളനിപറമ്പഖാണയ്  കേണ്ണൂര്  ജനിലക്കേയ്  അനുവദനിച്ച  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷലന
ആസഖാനന.

(ബനി) ബഖാധകേമല.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ട യ് പേദ്ധതനി

159 (984) ശറീ  .    സനി  .    ദനിവഖാകേരന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  പേദ്ധതനി വഴെനി ലഭദ്യമഖാക്കുന്ന കസവനങ്ങള എലന്തെലഖാലമന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  വഴെനി  ലഭനിക്കുന്ന  കസവനങ്ങൾക്കേയ്  സര്വറീസയ്  ചഖാര്ജയ്
ഇക്കൗടെഖാക്കുനകണഖാ; ഉലണങനില് വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ;

(സനി)  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  വഴെനി  അകപേക്ഷനിക്കുന്ന  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേള  ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനയ്
സമയപേരനിധനി നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ലഖാനയ് റവനഡ്യൂ വകുപനില് നനിനന നല്കേനി വരുന്ന 24 ഇനന സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേള ഇ -
ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ് പേദ്ധതനി വഴെനി ഓണ്സലനഖായനി നല്കേനി വരുന. എകപഖാഴന, എവനിലടെനനിന
കവണലമങനിലന സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളക്കേയ് അകപേക്ഷനിക്കുകേയന ലഭദ്യമഖാകുകേയന ലചയ്യുന്ന
സനവനിധഖാനമഖാണയ് നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന്നതയ്.  ഓണ്സലന് കപേയ്ലമനയ്  സനവനിധഖാനന
കൂടെനി  ഈ  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായകതഖാലടെ  ആവശദ്യലമങനില്  ലപേഖാതുജനത്തനിനയ്
വറീട്ടനിലനിരുനതലന്ന  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറനിനയ്  അകപേക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന,  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
സക്കൗകേരദ്യവന നനിലവനില് വന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇ- ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  മുകഖന സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളക്കേയ് അക്ഷയ കകേനങ്ങള വഴെനി
അകപേക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനില് 17 രൂപേയഖാണയ് ഫറീസയ്.  ഇതനില് 10 രൂപേ അക്ഷയ
കകേനത്തനിനുള്ള  സര്വ്വേറീസയ് ചഖാര്ജന  5  രൂപേ കകേഖാര്ട്ടയ് ഫറീ സഖാമ്പനിനുള്ള തുകേയന 2
രൂപേ  സര്ക്കേഖാരനിനുള്ള  വനിഹനിതവമഖാണയ്.  കൂടെഖാലത,  അകപേക്ഷയലടെ  തല്സനിതനി
അറനിയന്നതനിനയ്  2  രൂപേയന  കരഖകേള/സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്  സഖാന്/പനിനയ്  ലചയ്യുന്നതനിനയ്
കപേജയ്  ഒന്നനിനയ്  2  രൂപേയന  നനിരക്കേയ്  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുണയ്.  പേട്ടനികേജഖാതനി/പേട്ടനികേവര്ഗ്ഗ/
ബനി.പേനി.എല്. വനിഭഖാഗത്തനില്ലപടുന്നവലര മതനിയഖായ കരഖകേള ഹഖാജരഖാക്കുന്നപേക്ഷന
കകേഖാര്ട്ടയ്ഫറീ സഖാമ്പയ്/സര്ക്കേഖാരനിനുള്ള വനിഹനിതന എന്നനിവ അടെയ്ക്കുന്നതനില്നനിനന 17-10-2013-ലല
സ.ഉ.(സകേ) നമ്പര് 31/2013/വനി.സഖാ.വ. പകേഖാരന ഒഴെനിവഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന  പേക്കൗരഖാവകേഖാശ  കരഖയനില്  നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന
സര്ക്കേഖാരനിലന  കസവനഖാവകേഖാശ  നനിയമന  അനുശഖാസനിക്കുന്നതുമഖായ  സമയപേരനിധനി
പേഖാലനിച്ചഖാണയ് സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേള നല്കേനി വരുന്നതയ്.
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ഭൂമനി ഏലറടുക്കേലനിനുള്ള കേഖാലതഖാമസന

160 (985) ശറീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മതയ്  കകേഖായ :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  റവനഡ്യൂവന  ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഭൂമനി ഏലറടുക്കേലനിനുള്ള സര്ലവ്വേ നടെപേടെനികേള അനന്തെമഖായനി സവകുന്നതയ്
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ആവശദ്യമഖായ  സര്ലവ്വേ  കജഖാലനികേള  നടെത്തുന്നതനിനയ്  ജറീവനക്കേഖാരുലടെ
അഭഖാവന നനിലവനിലകണഖാ;

(സനി)  ഭൂമനി ഏലറടുക്കേല് നടെപേടെനികേളക്കേയ് സര്ലവ്വേ നടെത്തുന്നതനിനയ് നനിലവനിലള്ള
സനവനിധഖാനത്തനില് കേഖാലതഖാമസന ഉണഖാകുന്ന സഖാഹചരദ്യങ്ങളനില് മറയ് ഏജന്സനികേലള
ഇതനിനഖായനി ചുമതലലപടുത്തഖാന് സഖാധനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഇല.

(ബനി) സര്കവ്വേ വകുപനിലല ജറീവനക്കേഖാലര സര്കവ്വേ കജഖാലനികേളക്കേഖായനി ബനലപട്ട ജനിലഖാ
കേളക്ടര്മഖാര് ആവശദ്യലപടുന്ന മുറയയ് നല്കേനി വരുന.

(സനി) പേരനിഗണനയനിലനില.

മങടെ വദ്യവസഖായ കസഖാണുകേളക്കേഖായനി ഭൂമനി

161(986) ശറീ  .   ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ് കേബറീര് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) 2016-17-ലല സനസഖാന ബജറനില് പഖദ്യഖാപേനിച്ച മങടെവനിലല വദ്യവസഖായ

കസഖാണുകേളക്കേഖായനി  690  ഏക്കേര്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  വകുപയ്  തലത്തനില്

എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന;

(ബനി)  റവനഡ്യൂ  വകുപയ്  ലനകഗഖാഷനികയറഡയ്  പേര്കച്ചസയ്  വദ്യവസകേള  പേഖാലനിച്ചയ്

690  ഏക്കേര്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തയ്  വദ്യവസഖായ  വകുപനിനയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  നടെപേടെനികേള

സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  ഇതയ്  സനബനനിച്ചയ്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തയ്  കേനിന്ഫക്കേയ്  സകേമഖാറുന്നതനിനുള്ള

നടെപേടെനികേള തകരനിതലപടുത്തുവഖാന് സര്ക്കേഖാര് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ-സനി)  2-3-2016-ലല  സ.ഉ.  (സകേ)  നമ്പര്  209/16  പകേഖാരന  മങടെ  വനികലജനില്
കേനിന്ഫയലടെ  വദ്യവസഖായ  കസഖാണ്  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനഖായനി  690  ഏക്കേര്  ഭൂമനി
ലനകഗഖാസനികയഷന്  വദ്യവസയനില്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനി
ഉത്തരവഖായനിട്ടുലണങനിലന,  പസ്തുത  ഉത്തരവനില്  സര്കവ്വേ  നമ്പറുകേള  ഉളലപട്ടനിട്ടനില.
മലപ്പുറന  ജനിലയനിലല  ലപേരുന്തെല്മണ  തഖാലൂക്കേനിലല  മങടെ  വനികലജനില്ലപട്ട  690
ഏക്കേര്  എകസറയ്  ഭൂമനി  കേനിന്ഫയലടെ  വദ്യവസഖായ  കസഖാണ്  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനഖായനി
കേലണത്തുകേയണഖായനി.  എകസറ്റുകേള  വഖാങ്ങുകമ്പഖാള  സമഖാന  എകസറ്റുകേളുലടെ  വനില
തഖാരതമദ്യലപടുത്തനിയഖാണയ്  ലനകഗഖാഷനികയറയ്  ലചകയണതയ്.  എന്നഖാല്  ജനിലഖാ  രജനിസ്ട്രേഖാറനില്
നനിനന  എകസറയ്  ഭൂമനികേള  രജനിസര്  ലചയതു  സനബനനിച്ച  വനിവരങ്ങള  ആരഖാഞ്ഞതനില്
സമഖാന സകഭഖാവത്തനിലള്ള ആധഖാരങ്ങള ഒനനതലന്ന 3 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് രജനിസര്
ലചയനിട്ടനില.  മഖാത്രമല,  ഏലറടുകക്കേണ  ഭൂമനി  200  ആര്.-ല്  കൂടുതലഖായതനിനഖാല്  സഖാമൂഹദ്യ
പതദ്യഖാഘഖാത  പേഠനന  നടെകത്തണതുണയ്.  വനില  നനിര്ണയത്തനിനഖായനി  എകസറയ്
ഉടെമകേളുമഖായനി  11-3-2016-ല് ജനിലഖാകേളക്ടറുലടെ കചനബറനില് വച്ചയ്  നടെന്ന ചര്ച്ചയനില്
ലസലനഖാന്നനിനയ്  70,000  (എഴപേതനിനഖായനിരന)  രൂപേയനില്  തഖാലഴെ  വനിലക്കേയ്  ഭൂമനി
ലകേഖാടുക്കുന്നതനിനയ്  തയഖാറലലന്നയ്  എകസറയ്  ഉടെമകേള  അറനിയനിക്കുകേയണഖായനി.  കമല്
സഖാഹചരദ്യത്തനില്  മനിച്ചഭൂമനിയനില്  ഇളവനല്കേനി,  എകസറയ്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതുന
പസ്തുത എകസറനില് ലതഖാഴെനിലഖാളനികേള കജഖാലനി ലചയയ് വരുന്നതുമഖാകേയഖാല് ഭഖാവനിയനില്
പേല  എതനിര്പനിനുന  നനിയമപശ്നങ്ങളക്കുന  സഖാധദ്യതയള്ളതനിനഖാല്  ഈ  വനിഷയന
ഇകപഖാള പുനനഃപേരനികശഖാധനിക്കേണലമന്ന ജനിലഖാകേളക്ടറുലടെ അഭദ്യര്തന സര്ക്കേഖാരനിലന
പേരനിഗണനയനിലഖാണയ്.

വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കേല്

162 (987) ശറീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മതയ്  കകേഖായ :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന

കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  റവനഡ്യൂവന  ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി

നല്കുകമഖാ:

(എ)  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  ഭൂമനി  ഏലറടുകക്കേണനി  വരുകമ്പഖാള

സകറീകേരനിക്കുന്ന നടെപേടെനികേള എലന്തെഖാലക്കേയഖാണയ്;

(ബനി)  ഭൂമനി  നഷലപടുന്നവര്ക്കേയ്  നഷപേരനിഹഖാരന  നല്കുന്ന നടെപേടെനികേള അനന്തെമഖായനി

സവകുന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ; പേരനിഹരനിക്കേഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി) നടെപേടെനികമങ്ങളനിലല അവദ്യകതകേള ഇലഖാതഖാക്കേഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?
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(എ)  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  ഭൂമനി  ഏലറടുകക്കേണനി  വരുകമ്പഖാള
''The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,
Rehabilitation  and  Resettlement  Act  2013'',  19-4-2015-ലല  G.O(P)  No.
470/2015/RD  നമ്പര് സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവയ് പകേഖാരന പസനിദ്ധലപടുത്തനിയ Right to
Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation
and Resettlement (Kerala) Rules, 2015  എന്നനിവയനിലല വദ്യവസകേളക്കേയ് വനികധയമഖായനി
നടെപേടെനി  സകറീകേരനിച്ചയ്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തയ്  അര്തനഖാധനികേഖാരനിക്കേയ്  സകേമഖാറുകേയഖാണയ്  ലചയ്യുന്നതയ്.
ഡയറക്ടയ്  പേര്കച്ചസനിനയ്  അനുമതനി  നല്കുന്ന  കകേസുകേളനില്  2013-ലല  എല്.എ.
ആക്ടനിലല വദ്യവസകേളക്കേയ് വനികധയമഖായനി  DLFC ഭൂവനില നനിശ്ചയനിക്കുകേയന SLEC
അനഗറീകേഖാരന  ലഭദ്യമഖാക്കുന്ന  മുറയയ്  പസ്തുത  വനിലയയ്  അര്തനഖാധനികേഖാരനി  കനരനിട്ടയ്
ആധഖാരന രജനിസര് ലചയയ് സലന ഏലറടുക്കുന്ന നടെപേടെനിയന സകറീകേരനിക്കേഖാറുണയ്.

(ബനി)  ഭൂമനി  നഷലപടുന്നവര്ക്കേയ്  നടെപേടെനികമപൂര്ത്തറീകേരണത്തനിനുണഖാകുന്ന
കേഖാലതഖാമസവന,  അര്തനഖാധനികേഖാരനികേളനില്നനിനന  ആവശദ്യമഖായ  ഫണയ്  ലഭനിക്കേഖാത്തതയ്
കേഖാരണവന തഖാമസന കനരനിടുനണയ്. പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.

(സനി) സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

വകക്കേഖാ ആനയ് കേമ്പനനിയലടെ വസ്തുവകേകേള

163 (988) ശറീ  .   കജഖാണ് ലഫര്ണഖാണസയ് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) എറണഖാകുളന ജനിലയനിലല കതഖാപ്പുനപേടെനി, ഇടെലക്കേഖാച്ചനി, പേളളുരുത്തനി എന്നറീ
വനികലജുകേളുലടെ  വനിവനിധ  ഭഖാഗങ്ങളനില്  വകക്കേഖാ  ആനയ്  കേമ്പനനിയലടെ  കപേരനില്
ഉണഖായനിരുന്നതുന ലസയനില്സയ് ടെഖാകയ് കുടെനിശ്ശേനികേയലടെ കപേരനില് ജപനി നടെപേടെനികേള വഴെനി
സര്ക്കേഖാര് ഏലറടുക്കുകേയന ലചയ വസ്തുവകേകേളുലടെ വനിശദഖാനങ്ങള ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി) ഇതനിലന ഉടെമസഖാവകേഖാശന ഇകപഖാള സര്ക്കേഖാരനിനഖാകണഖാ;

(സനി)  പസ്തുത  ഭൂമനിയനില്  നനിനന  ആര്ലക്കേലഖാന  ഭൂമനി  നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  കതഖാപ്പുനപേടെനി,  പേള്ളുരുത്തനി  വനികലജനില്  വകക്കേഖാ  ആനയ്  കേമ്പനനിയലടെ
കപേരനില്  വസ്തുവകേകേളനില.  ഇടെലക്കേഖാച്ചനി  വനികലജനില്  ടെനി  സഖാപേനത്തനിലന  കപേരനില്
ഉണഖായനിരുന്നതുന  ലസയനില്സയ്  ടെഖാകയ്  കുടെനിശ്ശേനികേ  ഈടെഖാക്കുന്നതനിനയ്  ജപനി  നടെപേടെനി
സകറീകേരനിച്ചയ്  കബഖാട്ടയ്-ഇന്-ലഖാനയ്  ആക്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഖായ  വസ്തുക്കേളുലടെ  വനിവരന  ചുവലടെ
കചര്ക്കുന :
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സര്കവ്വേ നമ്പര് വനിസറീര്ണന

349/1,2
350/1,2,4,5

01.23.00 ഏക്കേര്

287/2, 289/1,2,3,4,8 01.69.420 ഏക്കേര്

(ബനി)  ഇടെലക്കേഖാച്ചനി  വനികലജനിലല  പസ്തുത  ഭൂമനി  കബഖാട്ടയ്-ഇന്-ലഖാനയ്  ആക്കേനി
സര്ക്കേഖാരനികലക്കേയ് മുതല് കൂട്ടനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) പസ്തുത ഭൂമനിയനില് നനിനന ആര്ക്കുന ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടനില.

മുക്കേന കേക്കേഖാടെയ് വനികലജനിലല വഖാസകയഖാഗദ്യമലഖാത്ത പേട്ടയ ഭൂമനി

164 (989) ശറീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മതയ്  കകേഖായ :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  റവനഡ്യൂവന  ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനിലല  മുക്കേന  കേക്കേഖാടെയ്  വനികലജനില്  108  കുടുനബങ്ങളക്കേയ്
കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കേഖാരനിലന  കേഖാലത്തയ്  പേട്ടയന  നല്കേനിയ  ഭൂമനി  ഒരു  തരത്തനിലന
വഖാസകയഖാഗദ്യമല എന്ന കേഖാരദ്യന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കേഖാരനിലന  കേഖാലത്തയ്  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  നടെത്തനിയ
പേട്ടയകമളയനില്  വച്ചയ്,  പേട്ടയന  ലഭനിച്ചവര്  പസ്തുത  പേട്ടയന  വനികലജയ്  ഓഫറീസര്ക്കേയ്
തനിരനിലകേ നല്കേനിയതയ് സനബനനിച്ചയ് റനികപഖാര്ട്ടയ് കേനിട്ടനിയനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  വഖാസകയഖാഗദ്യമലഖാത്ത ഭൂമനി ലഭനിച്ചയ് വഞനിതരഖായ ഇവര്ക്കേയ് പേകേരന ഭൂമനി
നല്കേനി പേട്ടയന നല്കുവഖാന് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഭൂരഹനിതരനിലഖാത്ത കകേരളന പേദ്ധതനി പകേഖാരന കേക്കേഖാടെയ് വനികലജനില് പേട്ടയന
നല്കേനിയ  ഭൂമനി  ഒരു  തരത്തനിലന  വഖാസകയഖാഗദ്യമല  എന്നഖാകരഖാപേനിച്ചയ്  പേരഖാതനികേള
ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കേക്ഷനികേളക്കേയ് ഭൂമനി ഏല്പനിച്ചുലകേഖാടുക്കുന്നതനിനഖായനി വനികലജയ് ഓഫറീസനില് വച്ചയ്
കയഖാഗന കചര്ന്നതനില് ഒരഖാള ഒഴെനിലകേ മറഖാരുനതലന്ന ഭൂമനി ഏലറടുക്കേഖാന് തയഖാറഖായനില.
കേക്കേഖാടെയ്  മലകയഖാര  വനികലജഖാണയ്.  ഇവനിലടെ  സലന  ലഭനിച്ച  ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളനില്
പേലരുന  ജനിലയനിലല  കകേഖാര്പകറഷന്  പേരനിധനിയനിലടെക്കേന  സക്കൗകേരദ്യമുള്ള  സലത്തയ്
വഖാടെകേയ്കക്കേഖാ ബന്ധുവറീടുകേളനികലഖാ തഖാമസനിക്കുന്നവരഖായതനിനഖാല് ഇവനിലടെ തഖാമസനിച്ചയ്
അവര് ഇകപഖാള ലചയ്യുന്ന കജഖാലനി ലചയയ് കുടുനബന പുലര്ത്തുവഖാന് ബുദ്ധനിമുട്ടഖാലണന്നയ്
അറനിയനിച്ചനിരുന.
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(ബനി)  ഉണയ്.  ലഭനിച്ച ഭൂമനി  വഖാസകയഖാഗദ്യമലലന്ന കേഖാരണത്തഖാലന മറ്റു  വനിവനിധ
കേഖാരണങ്ങളഖാലന  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്,  ലകേഖായനിലഖാണനി  എന്നറീ  തഖാലൂക്കുകേളനില്  പേട്ടയന
ലഭനിച്ചവരനില് ചനിലര് പസസ്തുത പേട്ടയന തനിരനിലകേ സമര്പനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  വഖാസകയഖാഗദ്യമലഖാത്ത ഭൂമനി ലഭനിച്ചവര്ക്കേഖായനി പേകേരന ഭൂമനി കേലണകത്തണതുണയ്.
ഭൂമനി  ലഭദ്യമഖാകുന്ന  മുറയയ്  മഖാറനിലക്കേഖാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  അടെനിയന്തെര  തുടെര്നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

റവനഡ്യൂ ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ ഔകദദ്യഖാഗനികേ കൃതദ്യനനിര്വ്വേഹണന
തടെസലപടുത്തനിയതനിനയ് കകേസയ്

165 (990) ശറീ  .    പേഖാറക്കേല്  അബ്ദുല :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കദവനികുളത്തയ് സര്ക്കേഖാര് ഭുമനി കേകയറനിയതയ് ഒഴെനിപനിക്കേഖാലനത്തനിയ റവനഡ്യൂ
ഉകദദ്യഖാഗസകരയന  ഭൂസനരക്ഷണകസനഖാ  അനഗങ്ങലളയന  ചനിലര്  മര്ദ്ദേനിക്കുകേയന  കേകയറന
ലചയ്യുകേയന ലചയതുമഖായനി ബനലപട്ട റനികപഖാര്ട്ടുകേള ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) റവനഡ്യൂ ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ ഔകദദ്യഖാഗനികേകൃതദ്യ നനിര്വ്വേഹണന തടെസലപടുത്തനിയതനിനയ്
അവനിലടെ എത്രകപേര്ലക്കേതനിലര കകേലസടുത്തനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഏലതഖാലക്കേ വകുപ്പുകേള പകേഖാരമഖാണയ് കുറക്കേഖാര്ലക്കേതനിലര കകേലസടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്;
എത്രകപേലര ഈ കകേസുമഖായനി ബനലപട്ടയ് ഇതനിനകേന അറസയ് ലചയനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരന

(എ-സനി) കദവനികുളന തഖാലൂക്കേയ് ഓഫറീസനിനയ് എതനിര്വശന, റവനഡ്യൂ കേകഖാര്കട്ടഴനില്

തഖാമസനിച്ചുവരുന്നതുന,  ആകരഖാഗദ്യ  വകുപനില്  നനിനന  വനിരമനിച്ച  മണനിലയന്നയഖാള  ടെനി

കേകഖാര്കട്ടഴനിനയ്  സമറീപേന  സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനി  കേകയറനി,  ലഷഡയ്  നനിര്മ്മനിച്ചതനിലന തുടെര്ന്നയ്

12-4-2017-നയ് ആയതയ് ഒഴെനിപനിക്കേഖാന് റവനഡ്യൂ ഉകദദ്യഖാഗസര് എത്തനിയ സമയന ഒരു

കൂട്ടന  ആളുകേള  തടെയകേയന,  ഭൂ-സനരക്ഷണകസന  അനഗങ്ങളുമഖായനി  വഖാക്കു

തര്ക്കേലപടുകേയന,  കസനഖാനഗമഖായ ലനിസണ്-ലന കേകയറന  ലചയനിട്ടുള്ളതുമഖാണയ്.  ഈ

സമയന  ഭൂ-സനരക്ഷണകസനഖാ  അനഗങ്ങളുലടെ  കൂലടെ  കപേഖാലറീസയ്  ഉകദദ്യഖാഗസരഖാരുന

തലന്ന ഡഡ്യൂട്ടനിക്കുണഖായനിരുന്നനില. കൂടുതല് കപേഖാലറീസയ് എത്തനിയ മുറയയ് ഭൂ-സനരക്ഷണ

കസന പവര്ത്തകേലര കേകയറന ലചയ പേഞഖായത്തയ് അനഗന സുകരഷയ് കുമഖാറനിലന അറസയ് ലചയയ്

നറീക്കേനിയനിട്ടുള്ളതുന,  കേകയറനി  നനിര്മ്മനിച്ച  ലഷഡയ്  ലപേഖാളനിച്ചയ്  നറീക്കേനിയനിട്ടുള്ളതുന,  സബയ്

കേളക്ടറുലടെ നനിര്കദ്ദേശ പകേഖാരന അറസയ് ലചയവലര വനിട്ടയച്ചനിട്ടുള്ളതുമഖാണയ്.
194/2020
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പകൃതനി ദുരന്തെങ്ങള കനരനിടുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി

166 (991) ശറീ  .   റനി  .   വനി  .   രഖാകജഷയ് :
ശറീ  .   എ  .   എന  .   ആരനിഫയ് :
ശറീ  .   പേനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശറീ  .    വനി  .    കജഖായനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  റവനഡ്യൂവന

ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഉരുളലപേഖാട്ടല്,  ലവള്ളലപഖാക്കേന,  വരളച്ച,  തറീരകശഖാഷണന,  ഇടെനിമനിന്നല്
തുടെങ്ങനിയ  പകൃതനി  ദുരന്തെങ്ങളക്കേയ്  സഖാദ്ധദ്യത  ഉള്ള  പകദശങ്ങലള  പതനിപേഖാദനിച്ചു
ലകേഖാണ്ടുളള പേട്ടനികേ തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  എങനില്  ആരഖാണയ്  ഇതു  സനബനനിച്ചയ്  പേഠനന  നടെത്തനി  പേട്ടനികേ
തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  പകൃതനിദത്തമഖായ  അപേകേടെങ്ങള  കനരനിടുന്നതനിനയ്  സനസഖാന  ദുരന്തെ
നനിവഖാരണ  അകതഖാറനിറനി  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  സകറീകേരനിച്ചു  വരുന്നലതന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണയ്. സനസഖാന ദുരന്തെ ലഘൂകേരണ പേദ്ധതനി, 2016-ല് (State Disaster
Management Plan 2016) ഈ വനിവരന ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. കകേരളത്തനിലല ദുരന്തെ
സഖാധദ്യതഖാ  അപേഗഥനന  അനുഭവ  സമ്പത്തനിലന  അടെനിസഖാനമഖാക്കേനിയന  ലതറ്റുകേളുന
തനിരുത്തലകേളുന  വഴെനിയന  പശ്നപേരനിഹഖാരന  കേലണത്തുന്ന  പേഠന  രറീതനിയനില്  semi-
quatitative  ആയനി നടെത്തനിയതനില്നനിനന ലഭദ്യമഖായ അപേഗഥന വനിവരമഖാണയ് ഒരു
ഭൂപേടെമഖായനി തയഖാറഖാക്കേനിയതയ്. ഇത്തരന ദുരന്തെങ്ങളുലടെ സഖാധദ്യത പകദശങ്ങലള വനിവനിധ
സൂചനികേകേളുലടെ അടെനിസഖാനത്തനില് അടെയഖാളലപടുത്തുകേയഖാണയ് ഈ പേഠന രറീതനിയനില്
സഖാധനിക്കുന്നതയ്.  Spatial  Susceptibility(ഇത്തരന  പതനിഭഖാസങ്ങള  ഉണഖാകുവഖാന്
സഖാധദ്യതയള്ള പകദശങ്ങളുലടെ സൂചന)  മഖാത്രമഖാണയ്  ഈ പേഠനന ലവളനിവഖാക്കുന്നതയ്.
ഇതനില്നനിനന  Geographic information System (ഭൂവനിവര സഖാകങതനികേ വനിദദ്യ)
ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്,  വനികലജയ് ഭൂപേടെന  overlay analysis  നടെത്തനി കടെബനിളഖായനി തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.
Spatial  and  Temporal  Probability  (എവനിലടെ  എകപഖാള ഉണഖാകുന എന്നതനിലന
സമഗ സഖാധദ്യത) ഈ ഭൂപേടെങ്ങള ലവളനിവഖാക്കുന്നനില.

(ബനി) ലവള്ളലപഖാക്കേന, തറീരകശഖാഷണന, ഉരുളലപേഖാട്ടല്, ഇടെനി മനിന്നല്  എന്നനിവയകടെതയ്
കകേന  ഭക്കൗമശഖാസ  പേഠന  കകേനവന  വരളച്ചയകടെതയ്  സനസഖാന  അടെനിയന്തെര  ഘട്ട
കേഖാരദ്യ നനിര്വ്വേഹണ കകേനവമഖാണയ് തയഖാറഖാക്കേനിയതയ്.
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(സനി)   പകൃതനിദത്തമഖായ  അപേകേടെങ്ങള  കനരനിടുന്നതനിനയ്  സനസഖാന  ദുരന്തെ

നനിവഖാരണ അകതഖാറനിറനി തഖാലഴെപറയന്ന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന :

• ദുരന്തെസഖാധദ്യത  അപേഗഥനന  നനിരന്തെരമഖായനി  നടെത്തുകേയന

കകേരളത്തനിലല ബഹുവനിധ  ദുരന്തെ  സഖാധദ്യത  കമഖലകേളനില്

ദുരന്തെ  സഖാധദ്യതകേള  കുറയ്ക്കുവഖാനഖായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള

പേഖാലനികക്കേണ്ടുന്ന ലപേഖാതുനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സൃഷനിക്കുകേയന സമകയഖാചനി

തമഖായനി പുതുക്കുകേയന ലചയ്യുന.

• പഖാകദശനികേ  തലത്തനില്,  പേഞഖായത്തുകേലള കകേനറീകേരനിച്ചയ്

ദുരന്തെ സഖാധദ്യത ലഘൂകേരണ പേരനിശറീലനങ്ങള നടെത്തുകേയന

അതുവഴെനി സനസഖാനത്തനിലന ലപേഖാതുവഖായ ദുരന്തെ അതനിജറീവന

നനിലവഖാരന ലമച്ചലപടുത്തുകേയന ലചയ്യുന.

• ദൃശദ്യ-ശവദ്യ-പേത്ര മഖാധദ്യമങ്ങളനിലൂലടെ ദുരന്തെ ലഘൂകേരണത്തനിനഖായനി

ആവശദ്യമഖായ അവകബഖാധന നല്കുന.

• സനസഖാന-ജനിലഖാ അടെനിയന്തെരഘട്ട കേഖാരദ്യനനിര്വ്വേഹണ കകേനങ്ങള

ശകനിലപടുത്തുകേയന  കകേരളത്തനിലല  ദുരന്തെ  പതനികേരണ-

പതനികരഖാധ തയഖാലറടുപയ് പകനിയകേളുലടെ ശഖാസറീയ സഖാകങതനികേ

കകേനങ്ങളഖായനി ഇവലയ മഖാറ്റുകേയന ലചയ്യുന.

• ശഖാസറീയ അടെനിത്തറകയഖാടുകൂടെനി ദുരന്തെ മുന്നറനിയനിപയ് സഖാകങതനികേ

വനിദദ്യ സനസഖാനത്തയ്  സഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.

• സനസഖാന  അടെനിയന്തെരഘട്ട  പവര്ത്തന  രൂപേകരഖയന

(Emergency Supports Functions Plan),  ദുരന്തെ പതനികേരണ

രൂപേകരഖകേളുന  (Standard Operating Procedure)  കേഖാലനികേമഖായനി

പേരനിഷ്കരനിക്കുന.

• സഖാമൂഹനികേഖാധനിഷനിത  ദുരന്തെ  ലഘൂകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള

ശകനിലപടുത്തുകേയന പതനികരഖാധ പവര്ത്തനങ്ങള നടെപഖാക്കുകേയന

ലചയ്യുന.

• കകേരളത്തനിലല വലനിയ  ഉത്സവങ്ങളനിലല  സുരക്ഷയയ്  ആവശദ്യമഖായ

മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുന.
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• വരളച്ച പതനികരഖാധ പേദ്ധതനികേളഖായ ജലവര്ഷനിണനി,  മഴെലപേഖാലനിമ,
വഖാട്ടര് കേനികയഖാസ്കുകേള,  പഖാകദശനികേ വസ്തുക്കേള ലകേഖാണയ് നനിര്മ്മനിച്ച
ലചറു  തടെയണകേള  എന്നനിവ  നടെപഖാക്കുകേയന  മുലലപരനിയഖാര്
സകസനിസയ് മഖാകനജ് ലമനയ് പേദ്ധതനി സനസഖാന അഗനിശമന
കസന ശഖാകറീകേരണന, കുഴെലറീകൃത മലണഖാലനിപനിലന  പതനികരഖാധന,
കദശറീയ ചുഴെലനിക്കേഖാറയ്  പതനികരഖാധ  പേദ്ധതനി,  ലവള്ളലപഖാക്കേ
പതനികരഖാധ  പവര്ത്തനന  (ഓപകറഷന്  അനന്തെ)  എന്നനിവ
നടെത്തുന.  കൂടെഖാലത ദുരന്തെ ലഘൂകേരണ പേരനിശറീലനങ്ങള,  കമഖാക്കേയ്
ഡ്രനില്ലുകേള  എന്നനിവ നടെത്തുന.  സനസഖാന  ഭൂകേമ്പ  നനിരറീക്ഷണ
സനവനിധഖാന  ശനഖല,  സനസഖാന  തറീര  ദുരന്തെ  നനിരറീക്ഷണ
സഖാകങതനികേ വനിദദ്യ,  കകേന  സര്ക്കേഖാരനിലനയന  UNDP-യലടെയന
സഹഖായകത്തഖാടുകൂടെനി നടെന വരുന്ന സഖാമൂഹനികേഖാധനിഷനിത ദുരന്തെ
ആഘഖാത ലഘൂകേരണ പേദ്ധതനി എന്നനിവയന നടെത്തുന.

മകഞരനി നറുകേര വനികലജുകേളനിലല ഭൂമനിയലടെ നദ്യഖായവനില

167 (992) ശറീ  .    എന  .    ഉമ്മര് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന
ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മകഞരനി-നറുകേര  വനികലജുകേളനിലല  ഭൂമനിയലടെ  നദ്യഖായവനില  പുതുക്കേനി
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതുമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ  കയഖാഗന  സബ്ഡനിവനിഷന്
തലത്തനില് കചര്ന്നനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  അതുമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  കേളക്ടകററനില്  ബനലപട്ട  ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ
കയഖാഗന കചര്ന്നനിട്ടുകണഖാ; വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ;

(സനി)  പസസ്തുത വനിഷയവമഖായനി ബനലപട്ടയ് ഉകദദ്യഖാഗസര് സലപേരനികശഖാധന
നടെത്തനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖായ റനികപഖാര്ട്ടയ് ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ഡനി) കകേരള സഖാമ്പയ് (ഫനികകഷന് ഓഫയ് ലഫയര് വഖാലഡ്യൂ ഓഫയ് ലഖാനയ്) റൂളസയ്
ചട്ടന  മൂന്നനിലല  വദ്യവസകേള  പകേഖാരന  റവനഡ്യു  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫറീസര്  ലഫയര്  വഖാലഡ്യൂ
നനിശ്ചയനിച്ചയ് ചട്ടന 4-ലല വദ്യവസകേള പകേഖാരന വനിജ്ഞഖാപേനന പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;
വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ഇ)  ഇപകേഖാരന  നടെപേടെനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഖാലതഖാമസന
എന്തെഖാലണന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(എഫയ്) നടെപേടെനികമങ്ങള പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ് പസ്തുത വനികലജുകേളനിലല നദ്യഖായവനില
എന്നകത്തക്കേയ് പുനനഃകമറീകേരനിക്കേഖാന് സഖാധനിക്കുന എന്നയ് അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;  വനിശദഖാനശന
നല്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  സബ്ഡനിവനിഷന്  തലത്തനില്  കയഖാഗന  വനിളനിക്കുന്നതനിനയ്  തറീരുമഖാനനിച്ചനിരുന.
എന്നഖാല്, മലപ്പുറന കലഖാകേയ് സഭഖാ ഉപേലതരലഞ്ഞടുപയ് കേഖാരണന കയഖാഗന നടെന്നനിട്ടനില.

(ബനി) 6-3-2017-നയ് ബനലപട്ട ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ കയഖാഗന കേളക്ടകററനില് കചരുകേയന
നദ്യഖായവനില പുതുക്കേനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ്  ലപേരനിന്തെല്മണ സബയ് കേളക്ടലറ ചുമതല
ലപടുത്തുകേയന  1-6-2017-നുള്ളനില്  കേരടെയ്  വനിജ്ഞഖാപേനന  പുറലപടുവനിക്കുവഖാന്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കയഖാഗന കചര്ന്നതനിനുകശഷന സല പേരനികശഖാധന നടെത്തുന്നതഖാണയ്.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ&എഫയ്)  കലഖാകേയ്  സഭഖാ  ഉപേലതരലഞ്ഞടുപയ്  പവര്ത്തനത്തനില്  ഉകദദ്യഖാഗസര്
വദ്യഖാപൃതരഖായനിരുന്നതനിനഖാല്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  നടെപേടെനികേള  എടുക്കുന്നതനില്
കേഖാലതഖാമസമുണഖായനി.  കകേരള സഖാമ്പയ് റൂളസയ് 1995-ലല ചട്ടന  3-ലല വദ്യവസകേള
പകേഖാരന  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫറീസര്  നദ്യഖായവനിലയലടെ  കേരടെയ്  ഗസറനില്
വനിജ്ഞഖാപേനന  പുറലപടുവനിച്ചയ്  ആയതനില്  ആകക്ഷപേന  ക്ഷണനിച്ചയ്  അന്തെനിമ  പേട്ടനികേ
തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനയ് റൂള പകേഖാരമുള്ള സമയപേരനിധനി ആവശദ്യമഖാണയ്.

ഹഖാരനിസണ് മലയഖാളന കേമ്പനനിയലടെ കതഖാട്ടങ്ങള

168 (993) ശറീ  .    കമഖാന്സയ്  കജഖാസഫയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഹഖാരനിസണ്  മലയഖാളന  കേമ്പനനിയലടെ  കേറീഴെനില്  എത്ര  കതഖാട്ടങ്ങളഖാണയ്
സനസഖാനത്തയ് നനിലവനിലള്ളതയ്;

(ബനി)  ഈ  കതഖാട്ടങ്ങള  സര്ക്കേഖാര്  ഏലറടുക്കേഖാന്  തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  ഇവയനില്
എത്രലയണന  ഏലറടുത്തു;  ഇലലങനില്  ഇവകയഖാടെനുബനനിച്ചുള്ള  കകേസ്സുകേളുലടെ  അവസ
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  കകേരളഖാ  ഭൂ  സനരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലല  വദ്യവസകേള  കേമ്പനനിക്കേയ്
ബഖാധകേമഖാകണഖാ; വനിശദഖാനശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഹഖാരനിസണ്സയ് മലയഖാളന കേമ്പനനികേളുലടെ മുന്ഗഖാമനികേളഖായ M/s  മലയഖാളന
പഖാകനഷന്സയ്  (യ.ലകേ.)  ലനിമനിറഡയ്   എന്ന  വനികദശ  കേമ്പനനി  സനസഖാനത്തയ്
7  ജനിലകേളനില്  (ലകേഖാലന,  പേത്തനനതനിട്ട,  കകേഖാട്ടയന,  എറണഖാകുളന,  ഇടുക്കേനി,  തൃശ്ശൂര്,
വയനഖാടെയ്)  75063  ഏക്കേകറഖാളന സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനിയഖാണയ് സകേവശന വച്ചനിരുന്നതയ്.  ആയതനില്
ലകേഖാലന,  പേത്തനനതനിട്ട,  കകേഖാട്ടയന,  ഇടുക്കേനി എന്നറീ  4  ജനിലകേളനില്  ഹഖാരനിസണ്സയ്



694 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

മലയഖാളന കേമ്പനനി സകേവശന വച്ചുവരുന്നതയ്  30,019.95  ഏക്കേറഖാണയ്.  ഇതനില്  35
കതഖാട്ടങ്ങള ഉളലപടുന. ടെനി ഭൂമനി ഏലറടുത്തുലകേഖാണയ് ലസ്പെഷദ്യല് ഓഫറീസര് ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിച്ചനിരുന.  ഈ വനിഷയന ഇകപഖാള ബഹു. സഹകക്കേഖാടെതനിയലടെ ഡനിവനിഷന്
ബഞനിലന  പേരനിഗണനയനിലഖാണയ്.  കസ  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഖാല്  മറയ്  ജനിലകേളനില്
ഹഖാരനിസണ്സയ് മലയഖാളന സകേവശന വയ്ക്കുന്ന ഭൂമനിയലടെ വനിവരങ്ങള പകതദ്യകേമഖായനി
തനിട്ടലപടുത്തുവഖാന് സഖാധനിച്ചനിട്ടനില.

(ബനി)  ഹഖാരനിസണ്സയ് മലയഖാളന ലനിമനിറഡയ് സകേവശനവയ്ക്കുന്ന ലകേഖാലന,  പേത്തനനതനിട്ട,
കകേഖാട്ടയന, ഇടുക്കേനി ജനിലകേളനിലല 35 കതഖാട്ടങ്ങള ഉളലപടുന്ന 30,019.95  ഏക്കേര് ഭൂമനി
ഏലറടുത്തുലകേഖാണയ്  ലസ്പെഷദ്യല് ഓഫറീസര് ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിച്ചനിരുന.  എന്നഖാല്
ലസ്പെഷദ്യല് ഓഫറീസറുലടെ ഉത്തരവനിലനതനിലര കേമ്പനനികേളുന വദ്യകനികേളുന ഫയല് ലചയ
വനിവനിധ  കകേസുകേളനില്  ബഹു.  സഹകക്കേഖാടെതനി  കസ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  കകേസുകേള
ഇകപഖാള ഡനിവനിഷന് ബഞനിലന പേരനിഗണനയനിലഖാണയ്.

(സനി)   ലസ്പെഷദ്യല്  ഓഫറീസറുലടെ  റനികപഖാര്ട്ടനുസരനിച്ചയ്  കകേരള  ഭൂസനരക്ഷണ
നനിയമത്തനിലന  വദ്യവസകേള കേമ്പനനിക്കേയ് ബഖാധകേമഖാണയ്.  കേമ്പനനി സകേവശന വച്ചു
വരുന്ന ഭൂമനികേള കകേരള ഭൂ സനരക്ഷണ നനിയമത്തനിലന പേരനിധനിയനില് വരുന്നതഖാണയ്.
എച്ചയ്.എന.എല്.  സകേവശന വച്ചു വരുന്ന ഭൂമനിയലടെ മുന്സകേവശക്കേഖാരഖായ മലയഖാളന
പഖാകനഷന്സയ്  (യ.ലകേ.)  ലനിമനിറഡയ് എന്ന കേമ്പനനി ഇനഗണനില് രജനിസര് ലചയ ഒരു
വനികദശ  കേമ്പനനിയഖാണയ്.  ടെനി  ഭൂമനി  ഗഖാനകേള,  ലറീസുകേള  എന്നനിവ  പകേഖാരന  ഫറീകഹഖാളഡയ്,
ലറീസ്കഹഖാളഡയ് എന്ന നനിലയനില് ടെനി വനികദശ കേമ്പനനി സകേവശന വച്ചു വന്നനിരുന്നതുന
ജന്മേഖാവകേഖാശന  ഇലഖാതനിരുന്നതുമഖാണയ്.  വനികദശ  കേമ്പനനി  ലകേ.എല്.ആര്.  ആക്ടനിലന
ലസക്ഷന്  2(43)പകേഖാരമുള്ള   ' person'  എന്ന നനിര്വ്വേചനത്തനില് വരഖാത്തതഖാണയ്.
ആയതനിനഖാല്  ടെനി  വനികദശ  കേമ്പനനി  കേഖാര്ഷനികേ  കുടെനിയഖാലനന്ന  നനിര്വ്വേചനത്തനിലന
വരുന്നനില.  ടെനി ഭൂമനികേള ലകേ.എല്.ആര്.ആക്ടയ് ലസക്ഷന് 51 എ, 51 ബനി, 72(1) 86 &
86(4)  എന്നനിവ  പകേഖാരന  സര്ക്കേഖാരനികലക്കേയ്  നനിക്ഷനിപമഖാകുന്ന  ഭൂമനികേളഖാണയ്.
ഇക്കേഖാരണങ്ങലളലഖാന ലകേഖാണ്ടുതലന്ന എച്ചയ്.എന.എല്. സകേവശന വച്ചുവരുന്ന ഭൂമനിക്കേയ്
കകേരള ഭൂസനരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല വദ്യവസകേലളലഖാന തലന്ന ബഖാധകേമഖാണയ്.

മലപ്പുറന  സനിവനില് കസഷന് വളപനില് പേനിടെനിച്ചനിട്ടനിട്ടുള്ള വഖാഹനങ്ങള

169 (994) ശറീ  .    പേനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മലപ്പുറന  സനിവനില്  കസഷന്  വളപനില്  കകേസുകേളുമഖായനി  ബനലപട്ടയ്
പേനിടെനിച്ചനിട്ടനിട്ടുള്ള  വഖാഹനങ്ങളുലടെ  കേണലക്കേടുത്തനിട്ടുകണഖാ;  എങനില്  എത്രലയണമുലണന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി)  ഇലലങനില്  പേനിടെനിലച്ചടുക്കേഖാന്  ഇടെയഖാക്കേനിയ  കകേസയ്  രജനിസര്  ലചയ
വര്ഷത്തനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് നനിലവനില്  സനിവനില് കസഷന് വളപനില് ഓകരഖാ
വകുപ്പുന  പേനിടെനിച്ചനിട്ടനിട്ടുള്ള  വഖാഹനങ്ങളുലടെ  കേണക്കേയ്  അതതയ്  വകുപ്പുകേലള  ലകേഖാണയ്
കശഖരനിക്കേഖാന് നനിര്കദ്ദേശന നലനി ആ കേണക്കേയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ഉണയ്.   വനിവനിധ കകേസുകേളുമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  പേനിടെനിലച്ചടുത്ത  662
വഖാഹനങ്ങള മലപ്പുറന സനിവനില് കസഷന് വളപനില് സൂക്ഷനിച്ചുവരുന.

രൂക്ഷമഖായ വരളച്ചലയ പതനികരഖാധനിക്കുന്നതനിനയ് മുന്കേരുതല്

 170 (995) ശറീ  .   ഇ  .   പേനി  .   ജയരഖാജന് :
ശറീ  .   കജഖാര്ജയ് എന  .   കതഖാമസയ് :
ശറീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശറീനന് :
ശറീ  .   എന  .   നക്കൗഷഖാദയ് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന

ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനത്തയ് ഇകപഖാള കനരനിട്ടുലകേഖാണനിരനിക്കുന്ന രൂക്ഷമഖായ വരളച്ചലയ
പതനികരഖാധനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന  മുന്കേരുതല്  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഏലതലഖാന  ജനിലകേലളയഖാണയ്  വരളച്ച  ബഖാധനിത  പകദശമഖായനി
പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  വരളച്ചമൂലന  വനിവനിധ  പകദശങ്ങളനിലണഖായ നഖാശനഷങ്ങളുലടെ  വനിവരന
കശഖരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  എങനില്  ഇതുസനബനനിച്ചയ്  അര്ഹമഖായ  നഷപേരനിഹഖാരന  നല്കുന്നതനിനയ്
നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനലത്ത  കേഖാലവര്ഷത്തനിലണഖായ  ഗണദ്യമഖായ  മഴെക്കുറവനിലന  തുടെര്ന്നയ്
സനസഖാന ദുരന്തെ നനിവഖാരണ അകതഖാറനിറനിയലടെ ശനിപേഖാര്ശ   പകേഖാരന 31-10-2016-ല്
സനസഖാനലത്ത മുഴവന് ജനിലകേകളയന വരളച്ചഖാ ബഖാധനിതമഖായനി പഖദ്യഖാപേനിക്കുകേയന
തുടെര്ന്നയ് വരളച്ചഖാ പതനികരഖാധ പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഖായനി കചര്ന്നയ്
ഏകകേഖാപേനിപനിച്ചയ്   നടെത്തുന്നതനിനയ്  വദ്യകമഖായ  മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിക്കുകേയന
ലചയ.  ജനിലഖാ  തലത്തനിലന  തഖാലൂക്കേയ്  തലത്തനിലന  തകദ്ദേശസകയനഭരണ  സഖാപേന
തലത്തനിലന അവകലഖാകേന കയഖാഗങ്ങള  കചര്നലകേഖാണ്ടുന ജനിലയലടെ ചുമതലയള്ള
മനനിമഖാരുലടെ  സഖാന്നനിദ്ധദ്യത്തനില്  വരളച്ചഖാ  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തനിയന  വരളച്ചഖാ
പതനികരഖാധ  പതനികേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  കേഖാരദ്യക്ഷമമഖായനി  നടെത്തനിവരുന.
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ജലസനരക്ഷണത്തനിനഖായനി  തഖാത്കേഖാലനികേ  ലചക്കേയ്  ഡഖാമുകേള  നനിര്മ്മനിക്കുകേയന  കേനിണറുകേള,
കുളങ്ങള,  കേനഖാലകേള എന്നനിവ വ വൃത്തനിയഖാക്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്.  കുടെനിലവള്ള കസഖാതസ്സുകേള
മലനിനമഖാക്കേഖാലത സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഖാ
കേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ്  നനിര്കദ്ദേശന  നല്കേനിയനിരുന.  രൂക്ഷമഖായ വരളച്ചലയ തുടെര്ന്നയ്  ജലന
ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  മുന്ഗണനഖാകമന  നനിശ്ചയനിക്കുകേയന  2017  കമയയ്  മഖാസന അവസഖാനന
വലര കുടെനിലവള്ളത്തനിനയ് പഥമ പേരനിഗണന നല്കുന്നതനിനയ് തറീരുമഖാനനിക്കുകേയന ലചയ.
ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ്  സക്കൗജനദ്യമഖായനി  കുടെനിലവള്ളന  ഉറപഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  ഭൂജലഖാധനിഷനിത
വദ്യവസഖായങ്ങളക്കേയ്  അവയലടെ  ജല ഉപേകഭഖാഗന   കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന  സകകേഖാരദ്യ  കുഴെല്
കേനിണര് നനിര്മ്മഖാണന നനിയനനിക്കുന്നതനിനുന നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുവഖാന് ജനിലഖാ കേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ്
നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനി. സനസഖാനത്തയ് ആലകേ 5000 വഖാട്ടര് കേനികയഖാസ്കുകേള സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുന
GPS ഘടെനിപനിച്ച ടെഖാങര് കലഖാറനി വഴെനി കുടെനിലവള്ള വനിതരണന നടെത്തുന്നതനിനുന ഭരണഖാനുമതനിയന
ഫണ്ടുന  നല്കേനിയനിരുന.  അതുപകേഖാരന  വഖാട്ടര്  കേനികയഖാസ്കുകേള  സഖാപേനിച്ചുന  ടെഖാങര്
കലഖാറനി  വഴെനിയന  കുടെനിലവള്ള  വനിതരണന  നടെത്തനിവരുന.  ജനിലകേളുലടെ  വരളച്ചഖാ  പതനികരഖാധ
പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള ബഹു. മുഖദ്യമനനി ചറീഫയ് ലസകട്ടറനി എന്നനിവര് വനിവനിധ
വറീഡനികയഖാ  കകേഖാണ്ഫറന്സുകേള  വഴെനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിരുന.  സനസഖാനത്തയ്  കേര്ഷകേര്
വനിവനിധ ധനകേഖാരദ്യ സഖാപേനങ്ങളനില് നനിനന എടുത്തനിട്ടുള്ള വഖായ്പകേളനികന്മേലള്ള ജപനി
നടെപേടെനികേളക്കേയ്  31-5-2017  വലര  ലമഖാറകട്ടഖാറനിയന  പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിരുന.  രൂക്ഷമഖായ
വരളച്ച കനരനിടുന്ന പേഖാലക്കേഖാടെയ് ജനിലയനില്  മൃഗസനരക്ഷണ കമഖലയനില്  ലവററനിനറനി
കേദ്യഖാമ്പയ്   ആരനഭനിക്കുന്നതനിനയ്  35  ലക്ഷന  രൂപേ  അനുവദനിച്ചുനല്കേനി.  വരളച്ചമൂലന
സനസഖാനത്തുണഖായ  നഖാശനഷങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയന  അതുപകേഖാരന  കകേന
സര്ക്കേഖാരനിനയ്   ലമകമ്മഖാറഖാണന  സമര്പനിക്കുകേയന  ലചയതനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  കകേന
സനഘന  വരളച്ചഖാ  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്  സനസഖാനത്തയ്  സന്ദേര്ശനന
നടെത്തനിയനിരുന.

(ബനി) സനസഖാനലത്ത 14 ജനിലകേലളയന വരളച്ചഖാ ബഖാധനിതമഖായനി പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി) സനസഖാന ദുരന്തെ പതനികേരണ നനിധനി മഖാനദണപകേഖാരന നഷപേരനിഹഖാരന
നല്കുന്നതനിനയ്  വദ്യവസയനില.  ദുരനിതഖാശകഖാസന  (Relief  assistance)  മഖാത്രമഖാണയ്
അനുവദനറീയന.  സനസഖാന  ദുരന്തെ  പതനികേരണ  നനിധനി  മഖാനദണപകേഖാരന  കൃഷനി  നഖാശന,
മൃഗസനരക്ഷണന,  ശുദ്ധജലവനിതരണന  എന്നനിവ  മഖാത്രമഖാണയ്  വരളച്ചഖാ  കേഖാലഘട്ടത്തനില്
ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില്  അനുവദനറീയമഖായനിട്ടുള്ളതയ്.  ജനിലഖാ  കേളക്ടര്മഖാരുലടെ  അഭദ്യര്തന  പകേഖാരന
ഫണനിലന ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചുന സനസഖാന  ദുരന്തെ പതനികേരണ നനിധനി മഖാനദണന പേഖാലനിച്ചുന
ആശകഖാസ  സഹഖായന  അനുവദനിച്ചനിരുന.  വരളച്ചമൂലന  സനസഖാനത്തുണഖായ  നഖാശനഷന
സനബനനിച്ച  വനിവരങ്ങള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിന്നയ്  കശഖരനിച്ചയ്  കകഖാഡറീകേരനിച്ചയ്
ലമകമ്മഖാറഖാണന തയഖാറഖാക്കുകേയന അതയ് കകേന സര്ക്കേഖാരനിനയ്  സമര്പനിക്കുകേയന  ലചയനിരുന.
അതനിലനത്തുടെര്ന്നയ്  കകേന  സനഘന  സനസഖാനലത്ത  വരളച്ചഖാ  സനിതനിഗതനികേള
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ് സനസഖാനലത്ത വനിവനിധ ജനിലകേളനില് സന്ദേര്ശനന നടെത്തനിയനിരുന.
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കേഖാസര്കഗഖാഡയ് ജനിലയനില് അനുവദനിച്ച റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷന്

171 (996) ശറീ  .    എന  .    രഖാജകഗഖാപേഖാലന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്  ജനിലയനില് പുതുതഖായനി അനുവദനിച്ച റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷലന
പവര്ത്തനന എന്നഖാരനഭനിക്കേഖാന് കേഴെനിയലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  പുതുതഖായനി  അനുവദനിച്ച  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷലന  ആസഖാനന  എവനിലടെയഖാലണന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ)  റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷന് രൂപേറീകേരനിച്ചുലകേഖാണ്ടുള്ള ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന
മുറയയ് പവര്ത്തനങ്ങള ആരനഭനിക്കുന്നതഖാണയ്.

(ബനി)  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്  ആസഖാനമഖാക്കേനിയഖാണയ്  പുതനിയ  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷന്
പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.

വനികലജയ് ഓഫറീസുകേളനിലല കരഖകേള ഡനിജനിസറസയ് ലചയഖാന് പേദ്ധതനി

172 (997) ശറീ  .    ആര്  .    രഖാമചനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല വനികലജയ് ഓഫറീസുകേള വഴെനി ഗവണ്ലമനനികലക്കേയ് ഒടുക്കുന്ന
എലഖാ ഫറീസുകേളുന നനികുതനികേളുന ഇ-കപേയ്ലമനനിലൂലടെ ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള സനവനിധഖാനന
നനിലവനില് വന്നനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) വനികലജയ് ഓഫറീസുകേളനിലല കരഖകേള ഡനിജനിസറസയ് ലചയയ് സൂക്ഷനിക്കുന്ന
പേദ്ധതനി പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഇതനിനഖാവശദ്യമഖായ  കേമ്പഡ്യൂട്ടര്  തുടെങ്ങനിയ  ഉപേകേരണങ്ങള  ആവശദ്യമഖായ
അളവനില് വനികലജയ് ഓഫറീസുകേളക്കേയ് ലഭദ്യമഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനത്തയ് സനകയഖാജനിത ഓണ്സലന് കപേഖാക്കുവരവയ് സനവനിധഖാനന
നടെപനിലഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ള വനികലജുകേളനില് ഓണ്സലന് വഴെനി  നനികുതനി  ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള
ഇ-കപേലമനയ്  സനവനിധഖാനന  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇകപഖാള  ഭൂനനികുതനി  മഖാത്രമഖാണയ്
ഈ  സനവനിധഖാനന  വഴെനി  അടെയ്ക്കുവഖാന്  സഖാധനിക്കുകേ.  റവനഡ്യൂ  വകുപയ്  സകറീകേരനിക്കുന്ന
എലഖാവനിധ  നനികുതനികേളുന  ഫറീസുകേളുന  ഓണ്സലനഖായനി  വനികലജയ്  ഓഫറീസയ്  മുകഖനകയഖാ
കനരനികട്ടഖാ ഈ സനവനിധഖാനന വഴെനി സകറീകേരനിക്കേഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള ഘട്ടന ഘട്ടമഖായനി
നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.
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(ബനി)  സനസഖാനലത്ത  വനികലജുകേളനിലല  ഭൂസനബനമഖായ  കരഖകേള  ഡനിജനിസറസയ്
ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള പേദ്ധതനി ഘട്ടന ഘട്ടമഖായനി നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന.  നനിലവനില് 1167
വനികലജുകേളനിലല അടെനിസഖാന ഭൂനനികുതനി രജനിസറുകേള  (ബനി.റനി.ആര്.)  ഡനിജനിസറസയ്
ലചയയ് ഓണ്സലന് കപേഖാക്കുവരവയ്, ഇ-കപേലമനയ് എന്നനിവ ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഭൂകരഖകേള  ഡനിജനിസറസയ്  ലചയ്യുന്നതുമഖായനി  ബനലപട്ടുള്ള  ഡഖാറഖാ  എന്ടനി
പവര്ത്തനങ്ങള ഏല്പനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്  അക്ഷയ മുതലഖായ ഏജന്സനികേലളയഖാണയ്.
ആയതനിനഖാവശദ്യമഖായ കേമ്പഡ്യൂട്ടറുന അനുബന ഉപേകേരണങ്ങളുന സനഘടെനിപനികക്കേണതയ്
ടെനി  ഏജന്സനികേളുലടെ  തലന്ന  ഉത്തരവഖാദനിതകമഖാണയ്.  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  പേദ്ധതനിയമഖായനി
ബനലപട്ടയ് സനസഖാനലത്ത എലഖാ വനികലജുകേളക്കുന രണയ് ലഖാപേയ് കടെഖാപേയ് കേമ്പഡ്യൂട്ടറുകേള വറീതന
ഐ.റനി.  മനിഷന്  ലഭദ്യമഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഓണ്സലന്  കപേഖാക്കുവരവയ്  ആരനഭനിച്ചനിട്ടുള്ള
വനികലജുകേളനില് ടെനി ലഖാപേയ് കടെഖാപ്പുകേള ആയതനിനഖാല് ഉപേകയഖാഗലപടുത്തഖാവന്നതഖാണയ്.
സനസഖാന പഖാന് ഫണനില്നനിനന കകേന സര്ക്കേഖാരനിലന ഡനിജനിറല് ഇന്തെദ്യ ലഖാനയ്
ലറകക്കേഖാര്ഡ്സയ് കമഖാഡസണകസഷന് കപഖാഗഖാമനില്  (DILRMP)  നനിനമുള്ള ഫണയ്
ഉപേകയഖാഗനിച്ചുന  വനികലജയ്  ഓഫറീസുകേളക്കേയ്  ആവശദ്യമഖായ  കേമ്പഡ്യൂട്ടറുകേളുന  മറ്റുന
ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

രൂക്ഷമഖായ വരളച്ചലയ കനരനിടെഖാന് നടെപേടെനികേള

173 (998) ശറീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഖാസഫയ് :
ശറീ  .   എ  .   പേനി  .   അനനില് കുമഖാര് :
ശറീ  .   അന്വര് സഖാദത്തയ് :
ശറീ  .   അടൂര് പകേഖാശയ് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന

ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനത്തയ് രൂക്ഷമഖായ വരളച്ചലയ കനരനിടെഖാന് സര്ക്കേഖാര് തലത്തനില്
എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) വരളച്ച കനരനിടുന്നതനിനയ് ഓകരഖാ ജനിലക്കുന കവണ തുകേ അനുവദനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയന്നയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ദുരന്തെ  നനിവഖാരണ  നനിയമത്തനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  വരളച്ച  കനരനിടുന്നതനിനയ്
എലന്തെലഖാന സനവനിധഖാനങ്ങള ഒരുക്കേനിലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  വരളച്ചഖാ ദുരനിതഖാശകഖാസന ലഭനിക്കുന്നതനിനഖായനി  കകേന സനഘന കകേരളന
സന്ദേര്ശനിക്കേണലമനന  സഹഖായന  ലഭദ്യമഖാക്കേണലമനന  ആവശദ്യലപട്ടനിട്ടുകണഖാ,  ഇതനികന്മേല്
കകേന പതനികേരണന എന്തെഖായനിരുനലവന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനലത്ത  കേഖാലവര്ഷത്തനിലണഖായ  ഗണദ്യമഖായ  മഴെക്കുറവനിലന
തുടെര്ന്നയ് സനസഖാന ദുരന്തെ നനിവഖാരണ അകതഖാറനിറനിയലടെ ശനിപേഖാര്ശ പകേഖാരന  31-10-2016-ല്
സനസഖാനലത്ത മുഴവന് ജനിലകേകളയന വരളച്ചഖാ ബഖാധനിതമഖായനി പഖദ്യഖാപേനിക്കുകേയന
തുടെര്ന്നയ് വരളച്ചഖാ പതനികരഖാധ പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഖായനി കചര്ന്നയ്
ഏകകേഖാപേനിപനിച്ചയ് നടെത്തുന്നതനിനയ് വദ്യകമഖായ മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിക്കുകേയന ലചയ.
ജനിലഖാ തലത്തനിലന തഖാലൂക്കേയ് തലത്തനിലന തകദ്ദേശ സകയനഭരണ സഖാപേന തലത്തനിലന
അവകലഖാകേന കയഖാഗങ്ങള കചര്നലകേഖാണ്ടുന ജനിലയലടെ ചുമതലയള്ള മനനിമഖാരുലടെ
സഖാന്നനിദ്ധദ്യത്തനില്  വരളച്ചഖാ  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തനിയന  വരളച്ചഖാ  പതനികരഖാധ
പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള കേഖാരദ്യക്ഷമമഖായനി നടെത്തനി വരുന.  ജല സനരക്ഷണത്തനിനഖായനി
തഖാത്കേഖാലനികേ ലചക്കേയ് ഡഖാമുകേള നനിര്മ്മനിക്കുകേയന കേനിണറുകേള, കുളങ്ങള, കേനഖാലകേള
എന്നനിവ വൃത്തനിയഖാക്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്. കുടെനിലവള്ള കസഖാതസ്സുകേള മലനിനമഖാകേഖാലത
സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഖാകേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ്  നനിര്കദ്ദേശന
നല്കേനിയനിരുന.  രൂക്ഷമഖായ  വരളച്ചലയ  തുടെര്ന്നയ്  ജലന  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
മുന്ഗണനഖാകമന  നനിശ്ചയനിക്കുകേയന  2017  കമയയ്  മഖാസന  അവസഖാനന  വലര
കുടെനിലവള്ളത്തനിനയ്  പഥമ  പേരനിഗണന  നല്കുന്നതനിനയ്  തറീരുമഖാനനിക്കുകേയന  ലചയ.
ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ്  സക്കൗജനദ്യമഖായനി  കുടെനിലവള്ളന  ഉറപഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  ഭൂജലഖാധനിഷനിത
വദ്യവസഖായങ്ങളക്കേയ്  അവയലടെ  ജല  ഉപേകഭഖാഗന  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന  സകകേഖാരദ്യ  കുഴെല്
കേനിണര് നനിര്മ്മഖാണന നനിയനനിക്കുന്നതനിനുന നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുവഖാന് ജനിലഖാ കേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ്
നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനി. സനസഖാനത്തയ് ആലകേ 5000 വഖാട്ടര് കേനികയഖാസ്കുകേള സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുന
GPS ഘടെനിപനിച്ച ടെഖാങര് കലഖാറനി വഴെനി കുടെനിലവള്ള വനിതരണന നടെത്തുന്നതനിനുന  ഭരണഖാനുമതനിയന
ഫണ്ടുന  നല്കേനിയനിരുന.  അതുപകേഖാരന  വഖാട്ടര്  കേനികയഖാസ്കുകേള  സഖാപേനിച്ചുന  ടെഖാങര്  കലഖാറനി
വഴെനിയന കുടെനിലവള്ള വനിതരണന നടെത്തനിവരുന.  തകദ്ദേശസകയനഭരണ സഖാപേനങ്ങള
അവയലടെ തനതയ്/പഖാന് ഫണയ് വനിനനികയഖാഗനിച്ചയ് കുടെനിലവള്ള വനിതരണന നടെത്തുന്നതനിനയ് തകദ്ദേശ
സകയനഭരണ വകുപ്പുന ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്. ജനിലകേളുലടെ വരളച്ചഖാ പതനികരഖാധ
പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള ബഹുമഖാനലപട്ട മുഖദ്യമനനി, ചറീഫയ് ലസകട്ടറനി എന്നനിവര് വനിവനിധ
വറീഡനികയഖാ  കകേഖാണ്ഫറന്സുകേള  വഴെനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിരുന.  സനസഖാനത്തയ് കേര്ഷകേര്
വനിവനിധ ധനകേഖാരദ്യ  സഖാപേനങ്ങളനില്നനിനന എടുത്തനിട്ടുള്ള വഖായ്പകേളനികന്മേലള്ള ജപനി
നടെപേടെനികേളക്കേയ്  31-5-2017  വലര  ലമഖാറകട്ടഖാറനിയന  പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിരുന.  രൂക്ഷമഖായ
വരളച്ച കനരനിടുന്ന പേഖാലക്കേഖാടെയ് ജനിലയനില് മൃഗ സനരക്ഷണ കമഖലയനില് ലവററനിനറനി
കേദ്യഖാമ്പയ്  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനയ്  35  ലക്ഷന  രൂപേ  അനുവദനിച്ചയ്  നല്കേനി.  വരളച്ചമൂലന
സനസഖാനത്തുണഖായ  നഖാശനഷങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയന  അതുപകേഖാരന  കകേന
സര്ക്കേഖാരനിനയ്  ലമകമ്മഖാറഖാണന  സമര്പനിക്കുകേയന  ലചയതനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്
കകേന സനഘന വരളച്ചഖാ സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്   സനസഖാനത്തയ്
സന്ദേര്ശനന നടെത്തനിയനിരുന.



700 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

(ബനി)  ജനിലഖാ  കേളക്ടര്മഖാരുലടെ  അഭദ്യര്തന  പകേഖാരന  ഫണനിലന  ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചുന
സനസഖാന ദുരന്തെ പതനികേരണ നനിധനി മഖാനദണന പേഖാലനിച്ചുന  ആശകഖാസ സഹഖായന
അനുവദനിച്ചനിരുന. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരന അനുബനമഖായനി* കചര്ക്കുന.

(സനി)  ദുരന്തെ നനിവഖാരണ നനിയമത്തനില് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതയ് പകേഖാരന വരളച്ചഖാ
പതനികരഖാധ പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഖായനി ഏകകേഖാപേനിപനിച്ചയ്
നടെത്തുന്നതനിനയ്  വനിശദമഖായ  മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിച്ചനിരുന.  ദുരന്തെ  നനിവഖാരണ
നനിയമത്തനില് പതനിപേഖാദനിക്കുന്നതയ് പകേഖാരന വഖാട്ടര് കേനികയഖാസ്കുകേള സഖാപേനിക്കുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നല്കുകേയന വഖാട്ടര് കേനികയഖാസ്കുകേള സഖാപേനിച്ചു വരനികേയമഖാണയ്. വരളച്ചലയ
തുടെര്ന്നയ്  കേഖാട്ടു തറീ പേടെര്ന്ന സലങ്ങളനില് വഖായ കസനയലടെ ലഹലനികകേഖാപ്ററുകേള
ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  തറീ  നനിയനണ  വനികധയമഖാക്കേനിയനിരുന.  രൂക്ഷമഖായ  വരളച്ചലയ
തുടെര്ന്നയ്   ജലന  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  മുന്ഗണനഖാകമന  നനിശ്ചയനിക്കുകേയന  2017
കമയയ് മഖാസന അവസഖാനന വലര കുടെനിലവള്ളത്തനിനയ് പഥമ പേരനിഗണന നല്കുന്നതനിനയ്
തറീരുമഖാനനിക്കുകേയന  ലചയ.  ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ്  സക്കൗജനദ്യമഖായനി  കുടെനിലവള്ളന
ഉറപഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  ദുരന്തെ  നനിവഖാരണ  നനിയമത്തനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  ഭൂജലഖാധനിഷനിത
വദ്യവസഖായങ്ങളക്കേയ്  അവയലടെ  ജല  ഉപേകഭഖാഗന  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന  സകകേഖാരദ്യ  കുഴെല്കേനിണര്
നനിര്മ്മഖാണന  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുന  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുവഖാന് ജനിലഖാകേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ്
നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനി.

(ഡനി)  ഉണയ്. 2017  മഖാര്ച്ചയ്  28-നയ് ബഹുമഖാനലപട്ട കകേന കൃഷനി വകുപയ് മനനി
രഖാധകമഖാഹന്സനിനഗനിലന  സന്ദേര്ശനിച്ചയ്  ബഹുമഖാനലപട്ട  റവനഡ്യു  വകുപയ്  മനനിയന,
ബഹുമഖാനലപട്ട കൃഷനി വകുപയ് മനനിയന വരളച്ചഖാ ലമകമ്മഖാറഖാണന സമര്പനിച്ചനിരുന.
ഏപനില്  19  മുതല്  21  വലര  തറീയതനികേളനില്  വരളച്ച  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന്ന
തനിനഖായനി  കകേന  സനഘന  കകേരളന  സന്ദേര്ശനിച്ചു.  ഇതനില്  കകേന  ധനസഹഖായന
ഇതുവലര ലഭദ്യമഖായനിട്ടനില.

വനികലജയ് ഓഫറീസുകേളനില് ഓണ്സലന് വഴെനി നനികുതനി

174(999) ശറീമതനി പേനി  .    അയനിഷഖാ കപേഖാറനി :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  റവനഡ്യു വകുപനില് വനികലജയ്  ആഫറീസുകേളനില് ഓണ്സലന്വഴെനി നനികുതനി
ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള  സനവനിധഖാനവന  സഹലടെകേയ്  നനികുതനി  രസറീതയ്  സനവനിധഖാനവന
നടെപനിലഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  കപേഖാക്കുവരവന നനികുതനി അടെവന പൂര്ണമഖായന ഓണ്സലന് സനവനിധഖാനത്തനില്
ആക്കുന്നതനിനഖായനി എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന എന്നറനിയനിക്കേഖാകമഖാ?

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനത്തയ് സനകയഖാജനിത ഓണ്സലന് കപേഖാക്കുവരവയ് സനവനിധഖാനന
നടെപനിലഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ള വനികലജുകേളനില് ഓണ്സലന് വഴെനി  നനികുതനി  ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള
സനവനിധഖാനവന  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മറയ്  വനികലജുകേളനിലന  സനകയഖാജനിത  ഓണ്സലന്
കപേഖാക്കുവരവയ്  നടെപേടെനികേള  പൂര്ത്തനിയഖാകുന്ന  മുറയയ്  ഓണ്സലനഖായനി  നനികുതനി
ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള സനവനിധഖാനന നനിലവനില് വരുന.

(ബനി)  സനകയഖാജനിത ഓണ്സലന്  കപേഖാക്കുവരവയ് നനിലവനില് സനസഖാനലത്ത
1167  വനികലജുകേളനില്  നടെപനിലഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ടെനി  വനികലജുകേളനില്  ഓണ്സലനഖായനി
ഭൂനനികുതനി  അടെയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  സനവനിധഖാനവന  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കമല്  സക്കൗകേരദ്യങ്ങള
സനസഖാനലത്ത എലഖാ വനികലജുകേളനിലന  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള
തകരനിതഗതനിയനില് പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.

നനികേത്തനിയ സലങ്ങളനില് വറീടെയ് വയഖാനുള്ള അനുവഖാദന

175 (1000) ശറീ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

നനിലവനിലള്ള സര്ക്കേഖാര് സര്ക്കുലര് പകേഖാരന  2008-നയ്  മുമ്പയ്  നനികേത്തനിയതുന
ഡഖാറഖാ ബഖാങനില് ലപേടെഖാത്തതുമഖായ സലങ്ങളനില് വറീടെയ് ലവക്കേഖാനുള്ള അനുവഖാദമഖാണയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്  എന്നനിരനിലക്കേ  2008-നയ്  മുമ്പയ്  നനികേത്തലപട്ടതുന സകന്തെമഖായനി വറീടെയ്
ലവക്കേഖാന് ഭൂമനി ഇലഖാത്തതുന, ആലകേയള്ള ഭൂമനി ഡഖാറഖാബഖാങനില് ലപേട്ടതുമഖായ ഗഖാമറീണ
ജനതയയ്  അതതു  സലലത്ത  വനികലജയ്  ഓഫറീസര്,  കൃഷനിഓഫറീസര്,  ഗഖാമപേഞഖായത്തയ്
ലസകട്ടറനി  എന്നനിവരുലടെ  അകനകഷണത്തനില്  അര്ഹത  ലതളനിഞ്ഞഖാല്  വറീടെയ്  വയഖാനുള്ള
ആനുകൂലദ്യന നൽകുന്ന കേഖാരദ്യന സർക്കേഖാർ  പേരനിഗണനിക്കുകമഖാ  ;  എങനിൽ വനിശദഖാനശന
നൽകുകമഖാ ?

ഉത്തരന

കകേരള  ലനയല്വയല്  തണറീര്ത്തടെ  സനരക്ഷണ  നനിയമന  2008-ലല  വദ്യവസകേള
പകേഖാരന 12-8-2008-ല് ലനല്കൃഷനി ലചയ്യുന്നകതഖാ ലനല്കൃഷനിക്കേനുകയഖാജദ്യമഖായകതഖാ
ആയ ലനല്വയലനിലനയന തണറീര്ത്തടെത്തനിലനയന  വനിവരങ്ങള  ഉളലക്കേഖാള്ളനിച്ചുലകേഖാണഖാണയ്
ഡഖാറഖാബഖാങയ് തയഖാറഖാകക്കേണതയ്.  ഇപകേഖാരന തയഖാറഖാക്കേനിയ ഡഖാറഖാ ബഖാങനില്  2008-നയ്
മുമ്പയ്  നനികേത്തലപട്ട  ഭൂമനി  ഉളലപട്ടുവരനികേകയഖാ  മറയ്  ലതറ്റുകേള  കേടെനകൂടുകേകയഖാ
ലചയനിട്ടുലണങനില് കകേരള ലനല്വയല് തണറീര്ത്തടെ സനരക്ഷണ ചട്ടന  4(2)(ബനി)
പകേഖാരന  കേരടെയ്  ഡഖാറഖാ  ബഖാങനില്  പഖാകദശനികേതല  സമനിതനിക്കേയ്  ആവശദ്യലമങനില്
യകമഖായ  തനിരുത്തലകേള  വരുത്തഖാവന്നതഖാണയ്.  എന്നഖാല്  ഗസറയ്  കനഖാട്ടനിഫനികക്കേഷന്
പുറലപടുവനിച്ചതനിനുകശഷന  ശദ്ധയനില്ലപടുന്ന  ലതറ്റുകേള  തനിരുത്തഖാന്  നനിലവനില്
വദ്യവസകേള  ഇലഖാത്തതഖാണയ്.  ഡഖാറഖാ  ബഖാങനിലല  ലതറ്റുകേള  തനിരുത്തുന്നതനിനുള്ള
അപറീല്  വദ്യവസ  നനിയമത്തനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനി  സര്ക്കേഖാര്  തലത്തനില്
സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടെഖാലത  2008-നയ്  മുമ്പയ്  നനികേത്തനിയ  ഭൂമനിയനികന്മേല്  1967-ലല
ഭൂവനിനനികയഖാഗ ഉത്തരവപകേഖാരമുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.
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ഗ്രൂപയ് വനികലജുകേള വനിഭജനിക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി

176 (1001) ശറീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന
ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനത്തയ് നനിലവനില് എത്ര ഗ്രൂപയ് വനികലജുകേളഖാണയ് നനിലവനിലളളതയ്;
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കേയ് ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഗ്രൂപയ്  വനികലജുകേള  വനിഭജനിക്കേഖാന്  സര്ക്കേഖാര്  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചയ്
വരുനകണഖാലയന്നയ്  വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;  ഇലലങനില്  ഗ്രൂപയ്  വനികലജുകേള  വനിഭജനിക്കുന്നതനിനയ്
സര്ക്കേഖാര് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ)  ചുവലടെ  പേരഖാമര്ശനിക്കുന്ന  ജനിലകേളനിലഖായനി  സനസഖാനത്തയ്  100  ഗ്രൂപയ്
വനികലജുകേളുണയ് :

തനിരുവനന്തെപുരന - 4 

എറണഖാകുളന - 6 

തൃശ്ശൂര്  - 61 

കേഖാസര്കഗഖാഡയ് - 29

(ബനി) ഗ്രൂപയ് വനികലജുകേള വനിഭജനിക്കുന്ന വനിഷയന ഇകപഖാള പേരനിഗണനയനിലനില.

വനികലജയ്-തഖാലൂക്കേയ് ഓഫറീസുകേള വഴെനി നല്കുന്ന സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേള

177 (1002) ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ്  അവശദ്യന  കവണ്ടുന്ന  എലതലഖാന  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളഖാണയ്
വനികലജയ്  ഓഫറീസുകേള,  തഖാലൂക്കേയ് ഓഫറീസുകേള എന്നനിവ വഴെനി നല്കുന്നതയ് എനന
അകപേക്ഷകേര്  അകപേക്ഷ  നല്കേനിയഖാല്  എത്ര  ദനിവസത്തനിനകേന  ആയതയ്  നല്കേനി
വരുന  എനന  ആയതനിനു  കവണനിയളള  സര്ക്കേഖാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലന്തെലഖാന  എനന
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേള നല്കുന്നതനിലല കേഖാലതഖാമസന,  ലലകേക്കൂലനി
എന്നനിവ ഇലഖാതഖാക്കേഖാനുന ഇവ ആവശദ്യക്കേഖാര്ക്കേയ് യഥഖാസമയന നല്കുന്നതനിനുന എന്തു
നടെപേടെനികേള  ഈ  സര്ക്കേഖാര്  സകറീകേരനിച്ചുവരുന  എനന  ഇതനിൽ  കമവനിരുദ്ധ  പവര്ത്തനന
നടെത്തനിയതഖായനി കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമഖായനി കേലണത്തനിയ ഉകദദ്യഖാഗസര് എത്രകപേര്
എനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;
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(സനി)  സനസഖാനത്തയ് വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കേയ് ആവശദ്യമുളള സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളഖായ

ജഖാതനിസര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്, കറീമനികലയര് സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്, വരുമഖാന സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ് എന്നനിവ

അവര്ക്കേയ്  യഥഖാസമയന  ലഭനിക്കേഖാത്തതുന  പസ്തുത  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേള  നലഖാന്  ലലകേക്കൂലനി

നല്കേനിയനിലങനില്  തഖാമസന  വരുത്തുകേ,  നലഖാതനിരനിക്കുകേ  എന്നറീ  പവൃത്തനികേള

ഉകദദ്യഖാഗസതലത്തനിലണഖാകുന്നതുന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ഡനി) എങനില് ഇതു തടെയവഖാനുന സമയബനനിതമഖായനി ഒരു സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ് നല്കുകമ്പഖാള

ആയതയ്  നനിശ്ചനിത  കേഖാലയളവയ്  കേഴെനിയകമ്പഖാള  ദറീര്ഘനിപനിച്ചയ്  സമയബനനിതമഖായനി

നല്കുവഖാനുന,  ലഭനിക്കുന്ന  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്  നനിശ്ചനിത  കേഖാലയളവനിലല  എലഖാ  ആവശദ്യങ്ങളക്കുന

ഉപേകയഖാഗനിക്കുവഖാനുമുളള അനുമതനിയന നല്കുന്ന കേഖാരദ്യങ്ങള പേരനിഗണനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ് അവശദ്യന കവണ്ടുന്ന 23 ഇനന സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളഖാണയ്

വനികലജയ് ഓഫറീസുകേള, തഖാലൂക്കേയ് ഓഫറീസുകേള എന്നനിവ വഴെനി നല്കുന്നതയ്.  പസ്തുത

സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളുലടെ  വനിവരവന ടെനി സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേലള   2012 -ലല കസവനഖാവകേഖാശ

നനിയമത്തനിലന പേരനിധനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഓകരഖാ സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുന നല്കുന്നതനിനുള്ള

സമയപേരനിധനിയന നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഖാണ്ടുള്ള സര്ക്കേഖാര് നനിര്കദ്ദേശന ലഖാനയ്  റവനഡ്യൂ കേമ്മറീഷണറുലടെ

23-1-2013-ലല  എല്.ആര്.എച്ചയ്.  3-49142/2011  പകേഖാരന  വനിജ്ഞഖാപേനന  ലചയനിട്ടുണയ്.

പസ്തുത വനിജ്ഞഖാപേനത്തനിലന പേകേര്പയ് അനുബനമഖായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേള നല്കുന്നതനിലല കേഖാലതഖാമസന, സകേക്കൂലനി എന്നനിവ

ഇലഖാതഖാക്കുന്നതനിനുന ഇവ അകപേക്ഷകേര്ക്കേയ് യഥഖാസമയന ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുമഖായനി ഇ-

ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  പേദ്ധതനി  നടെപനിലഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഏതു  സലത്തുനനിനന  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളക്കേഖായനി

അകപേക്ഷ  സമര്പനിക്കുവഖാനുന  അവ  സകേപറ്റുന്നതനിനുമഖായനി  ഓണ്സലന്  സനവനിധഖാനമഖാണയ്

ഈ  പേദ്ധതനിയനിലൂലടെ  നടെപനിലഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഏലതങനിലന

ഉകദദ്യഖാഗസര് കമവനിരുദ്ധ പവര്ത്തനന നടെത്തനിയതഖായനി കേലണത്തനിയനിട്ടനില.

(സനി)  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.

(ഡനി)  പകതദ്യകേഖാവശദ്യത്തനിനഖായനി നല്കുന്ന സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേള ഒഴെനിലകേയള്ളവലയലഖാന

അവയയ്  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള  സഖാധുതഖാ  കേഖാലയളവനിനുള്ളനില്  എലഖാ  ആവശദ്യങ്ങളക്കുന

ഉപേകയഖാഗനിക്കേഖാവന്നതഖാണയ്.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്
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പേനപ ആദനിവഖാസനി കകേഖാളനനി നനിവഖാസനികേളക്കേയ് ഭൂമനി

178 (1003) ശറീ  .    ആനണനി  കജഖാണ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേഖാതമനഗലന  മണലത്തനില്  പേനപ  ആദനിവഖാസനി  കകേഖാളനനിയനിലല
ആദനിവഖാസനികേളക്കേയ്  ഭൂമനി  പേതനിച്ചയ്  നല്കുന്ന പവര്ത്തനന  ഏതയ്  ഘട്ടത്തനിലഖാലണന്നയ്
വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി) ഇവര്ക്കേയ് എന്നകത്തക്കേയ് ഭൂമനി വനിതരണന പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുവഖാന് സഖാധനിക്കുന എന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) കകേഖാതമനഗലന തഖാലൂക്കേനില് കുട്ടമ്പുഴെ പേഞഖായത്തനില് പേനപ ആദനിവഖാസനി
പുനരധനിവഖാസ പകദശത്തയ് ഭൂമനി നല്കുന്നതനിലന ഭഖാഗമഖായനി  12-4-2017-ല് കചര്ന്ന
ഊരുകൂട്ടത്തനില്  67 കപേര്ക്കേഖായനി കപഖാട്ടുകേള നറുക്കേനിട്ടയ് നല്കേനി.  പസ്തുത പേട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുനബങ്ങളക്കുള്ള സകേവശകരഖകേള തയഖാറഖാക്കേനിവരുന.

(ബനി)  2017 കമയയ് 20-നകേന സകേവശകരഖകേള നല്കുവഖാന് സഖാധനിക്കുന.

ലചറുവള്ളനി എകസറയ്

179 (1004) ശറീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഖാഹനിന  കുഞ്ഞയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  റവനഡ്യൂവന  ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ)  പേത്തനനതനിട്ട ജനിലയനിലല ലചറുവള്ളനി എകസറയ്,  ബനിലറീകവഴയ്  ചര്ച്ചനിലന
സകേവശത്തനിലഖായതു എനമുതലഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) ആരനില് നനിന്നഖാണയ് ഈ എകസറയ് ബനിലറീകവഴയ് ചര്ച്ചയ് സകന്തെമഖാക്കേനിയതയ്;
രജനികസ്ട്രേഷന്  നമ്പരുന  തറീയതനിയന  ഏതഖാലണനന  വനിസ്തൃതനി  എത്രയഖാലണനന
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  സര്ക്കേഖാര്  കതഖാട്ട  ഭൂമനി  സകേകയറവന,  സകേമഖാറവന  അകനകഷനിച്ച
ഉകദദ്യഖാഗസനഖായ  രഖാജമഖാണനികേദ്യത്തനിലന  റനികപഖാര്ട്ടനില്  ലചറുവള്ളനി  എകസറനിലനക്കുറനിച്ചുന,
സമറീപേ പകദശലത്ത ഹഖാരനിസണ് മലയഖാളന പഖാകനഷലന സകേവശഭൂമനിലയക്കുറനിച്ചുന
പേരഖാമര്ശമുകണഖാ; എങനില് വനിശദവനിവരന ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ;

(ഡനി)  പസ്തുത റനികപഖാര്ട്ടു  പകേഖാരന ഈ കമഖലയനില് എത്ര ലഹക്ടര് കതഖാട്ടന
ഭൂമനിയഖാണയ്  അനധനികൃതമഖായനി  സകകേഖാരദ്യ  വദ്യകനികേളുലടെയന,  സഖാപേനങ്ങളുലടെയന
സകേവശത്തനിലള്ളലതനന,  അതു  തനിരനിലച്ചടുക്കുന്നതു  സനബനനിച്ചയ്  എലന്തെഖാലക്കേ
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുലണനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)   കഗഖാസ് പല്  കഫഖാര്  ഏഷദ്യ  അധനികൃതര്  ഹഖാജരഖാക്കേനിയ  കരഖകേള
പകേഖാരന ലചറുവള്ളനി എകസറയ്  2329/2005  നമ്പര് കേരഖാര്പകേഖാരന  2005-ല് ഇവര്
വഖാങ്ങനിയതഖായനി പേറയന.

(ബനി)   ഹഖാരനിസണ്സയ്  മലയഖാളന  ലനിമനിറഡനിലന  പതനിനനിധറീകേരനിച്ചയ്  ശറീ.വനി.
കവണുകഗഖാപേഖാല് എന്ന കേക്ഷനിയനില്നനിനന എരുകമലനി സബയ് രജനിസ്ട്രേഖാര് ഓഫറീസനിലല
2/8/2005- ലല  2329/2005 നമ്പര് കേരഖാര് പകേഖാരമഖാണയ് കഗഖാസ്പെയ്പേല് കഫഖാര് ഏഷദ്യ
ടെനി എകസറയ് വഖാങ്ങനിയതഖായനി പേറയന്നതയ്.  ടെനി കേരഖാര് പകേഖാരമുള്ള വനിസറീര്ണന 2263
ഏക്കേറഖാലണന്നയ് കേഖാണുന.

(സനി)  പസ്തുത  ഭൂമനി  സര്ക്കേഖാരനികലക്കേയ്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കേഖാര്  നനികയഖാഗനിച്ച
ലസ്പെഷദ്യല് ഓഫറീസര്  28-5-2015-  ല് ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അടെനിസഖാന
റവനഡ്യൂ കരഖയഖായ ലസറനില്ലമനയ് രജനിസര് പകേഖാരന നനിലവനിലല ലചറുവള്ളനി എകസറയ്
സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനിയഖാണയ്.  2264 ഏക്കേര് വരുന്ന ലചറുവള്ളനി എകസറയ് സകഖാതനദ്യത്തനിനയ്
മുമ്പയ്  ഇനഗറീഷയ്  കേമ്പനനികേള  പേഖാട്ടമഖായനി  സകേവശന  വച്ചനിരുന്നതഖായനി  കേഖാണുന.
പസ്തുത ഭൂമനി  1923-ലല  1600/1923-ാം  നമ്പര് കേരഖാര് ഉടെമ്പടെനി പകേഖാരന മലയഖാളന
റബര്  &  ലപഖാഡഡ്യൂസയ് കേമ്പനനി  (യ.ലകേ.)  ലനിമനിറഡയ് മലറഖാരു ബനിട്ടറീഷയ് കേമ്പനനിയഖായ
മലയഖാളന  പഖാകനഷന്സയ്  (യ.ലകേ.)  ലനിമനിറഡനിനയ്  സകേമഖാറനി.   ടെനി  2  കേമ്പനനികേളുന
ബനിട്ടറീഷയ്  കേമ്പനനി  ആക്ടയ്  പകേഖാരന  ആ  രഖാജദ്യലത്ത  ഒകര  ഓഫറീസയ്  കമല്വനിലഖാസത്തനില്
പവര്ത്തനിച്ചനിരുന്നതഖായനി  ടെനി  കേരഖാര്  ഉടെമ്പടെനിയനില് കേഖാണുന. 1923  -ലല  ഇനഗറീഷയ്
കേമ്പനനികേളുലടെ കേരഖാര് ഉടെമ്പടെനിയനില്  ആലകേ  25625 ഏക്കേര് ഭൂമനി ഉളലപടുന.  ടെനി
കേരഖാറനിലല  വനില്ക്കുന്നയഖാളുന  വഖാങ്ങുന്നയഖാളുന  സഖാക്ഷനികേളുന  എലഖാനതലന്ന  കജഖാണ്മഖാക്കേനി
എലന്നഖാരു കേക്ഷനിയഖായനിരുന. 1947-ല് ഇന്തെദ്യ സകഖാതനദ്യന കനടെനിലയങനിലന Indian
Independence  Act,1947,  FERA  1947  എന്നനിവയനിലല  വനിലക്കുകേള  ലനഘനിച്ചു
ലകേഖാണയ് ഇന്തെദ്യന് ഏജനമഖാലര ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ് ടെനി വനികദശ കേമ്പനനികേള  (മറയ് വനികദശ
കേമ്പനനികേള  ലചയതുകപേഖാലല)  ഇനഗണനില്  തുടെര്നലകേഖാണയ്  ടെനി  കതഖാട്ടങ്ങള
നനിയനനിച്ചനിരുന്നതഖായനി മനസനിലഖാക്കുന. 1952, 1957, 1973  എന്നറീ വര്ഷങ്ങളനില്
വനികദശ  കേമ്പനനികേളക്കുന  പേക്കൗരന്മേഖാര്ക്കുലമതനിരഖായനി  ശകമഖായ  വനിലക്കുകേള  ഏര്ലപടുത്തനി
ലകേഖാണയ്  FERA-ല്  കഭദഗതനികേള  വരുത്തനിയനിരുന.  ഇന്തെദ്യയനില്  ഭൂമനി  സകേവശന
വയ്ക്കുന്നതനിനുന സകേമഖാറന ലചയ്യുന്നതനിനുന കകേന സര്ക്കേഖാരനിലനകയഖാ ആര്.ബനി.ഐ.-
യലടെകയഖാ  അനുമതനി  ആവശദ്യമഖായനിരുന.   ഈ സഖാഹചരദ്യത്തനില് ഹഖാരനിസണ്സയ്
മലയഖാളന  ലനിമനിറഡയ്,  1923-ലല  വനികദശ  കേമ്പനനികേള  തമ്മനിലണഖാക്കേനിയ  കേരഖാര്
ഉടെമ്പടെനിയനില് ഉളലപട്ടതുന ഭരണഘടെനയലടെ ആര്ട്ടനിക്കേനിള 296 പകേഖാരന സനസഖാന
സര്ക്കേഖാരനില്  നനിക്ഷനിപമഖായതുമഖായ  ആയനിരക്കേണക്കേനികനക്കേര്  ഭൂമനി  1984  മുതല്
വനില്പന നടെത്തനിവന്ന കൂട്ടത്തനില്  2005-ല് എരുകമലനിക്കേടുത്തുള്ള  2264  ഏക്കേര്
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വരുന്ന  ലചറുവള്ളനി  എകസറയ്  അനധനികൃതമഖായനി  കഗഖാസ് പല്  കഫഖാര്  ഏഷദ്യയയ്
വനില്പന നടെത്തനിയതഖായനി കേഖാണുന.  ലസ്പെഷദ്യല് ഓഫറീസറുലടെ ഉത്തരവനിലനതനിലര
കേക്ഷനികേള  കകേഖാടെതനിലയ  സമറീപേനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന  വനിഷയന  നനിലവനില്  കകേഖാടെതനിയലടെ
പേരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്നതുന അന്തെനിമ ഉത്തരവയ് നനിലവനില് വന്നനിട്ടനിലഖാത്തതുമഖാണയ്.

(ഡനി) M/s മലയഖാളന പഖാകനഷന്സയ്(യ.ലകേ.) ലനിമനിറഡയ് എന്ന വനികദശ കേമ്പനനി
സനസഖാനത്തയ്  7  ജനിലകേളനില്  (ലകേഖാലന,  പേത്തനനതനിട്ട,  കകേഖാട്ടയന,  എറണഖാകുളന,
ഇടുക്കേനി,  തൃശ്ശൂര്,  വയനഖാടെയ്)  75000 ഏക്കേകറഖാളന  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി  സകേവശന  വയ്ക്കുന്നതഖായനി
കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടെര്ന്നയ് ലകേഖാലന,  പേത്തനനതനിട്ട,  കകേഖാട്ടയന,  ഇടുക്കേനി എന്നറീ  4
ജനിലകേളനില് ടെനി കേമ്പനനിയന മറയ് കേക്ഷനികേളുന സകേവശന വച്ചനിരുന്ന 38,170. 92 ഏക്കേര്
സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനി  ഏലറടുത്തുലകേഖാണയ് കസറയ് ലസ്പെഷദ്യല് ഓഫറീസര്  18  ഉത്തരവകേള
പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില് ഹഖാരനിസണ്സയ് മലയഖാളന ലനിമനിറഡയ് സകേവശന വയ്ക്കുന്ന
ടെനി  4 ജനിലകേളനിലല  30,019.95  ഏക്കേര് ഭൂമനിയന  മറയ്  കേമ്പനനികേളുന  കേകയറക്കേഖാരുന സകേവശന
വയ്ക്കുന്ന 8150.97 ഏക്കേര് ഭൂമനിയന ഉളലപടുന. ലസ്പെഷദ്യല് ഓഫറീസറുലടെ ഉത്തരവനിനയ്
എതനിലരയള്ള കകേസുകേള  നനിലവനില്  കകേഖാടെതനിയലടെ  പേരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്നതുന
അന്തെനിമ ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടനിലഖാത്തതുമഖാണയ്.

തൃശ്ശൂര്-കേഖാഞ്ഞഖാണനി-വഖാടെഖാനപള്ളനി സനസഖാന പേഖാത

180 (1005) ശറീ  .    മുരളനി  ലപേരുലനലനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്-കേഖാഞ്ഞഖാണനി-വഖാടെഖാനപള്ളനി  സനസഖാന  പേഖാത  വനികേസനവമഖായനി
ബനലപട്ടയ്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്ന  പവൃത്തനികേള  ഇകപഖാള  ഏതയ്  ഘട്ടത്തനിലഖാലണന്നയ്
വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതുമഖായനി  ബനലപട്ട  കജഖാലനികേള  എന്നയ്  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന്
കേഴെനിയലമന്നഖാണയ് പതറീക്ഷനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഖാനശങ്ങള അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  തൃശ്ശൂര്-കേഖാഞ്ഞഖാണനി-വഖാടെഖാനപള്ളനി  സനസഖാന പേഖാത വനികേസനത്തനിനയ്
സലന  ലപേഖാനനവനിലയയ്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  തൃശ്ശൂര്  എല്.എ.(ജനറല്)  തഹസനില്ദഖാലര
സലലമടുപയ്  ഓഫറീസറഖായനി  നനികയഖാഗനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  പസ്തുത  ഓഫറീസയ്  മുകഖന
ഏലറടുക്കുന്ന  സലലത്ത  സനബനനിച്ച  സഖാമൂഹദ്യ  ആഘഖാത  പേഠനന  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള
പഖാഥമനികേ സര്കവ്വേ നടെപേടെനികേള പുകരഖാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  സലലമടുപയ് കജഖാലനികേള,  ലഖാനയ് അകേകനിസനിഷന്,  ററീഹഖാബനിലനികറഷന്
ആനയ് ററീ  ലസറനില്ലമനയ്  ആക്ടയ്  2013  അനുസരനിച്ചയ്  നടെപേടെനികേള തകരനിതഗതനിയനില്
പുകരഖാഗമനിക്കുന.
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റവനഡ്യൂ ഭൂമനി കേകയറനിയ സഖാപേനങ്ങളുന വദ്യകനികേളുന

181 (1006) ശറീ  .    പേനി  .    സനി  .    കജഖാര്ജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) കകേരളത്തനില് എത്ര ഏക്കേര് റവനഡ്യൂഭൂമനി സര്ക്കേഖാരനിലന സകേവശമുലണന്നയ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്; ജനിലതനിരനിച്ചയ് ഇതനിലന വനിശദഖാനശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ;

(ബനി) കകേരളത്തനില് എത്ര ഏക്കേര് സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനി ആളക്കേഖാര് കേകയറനിയനിട്ടുണയ്;
ജനിലതനിരനിച്ചയ് വനിശദഖാനശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ;

(സനി)  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി  കേകയറനിയതയ്  തനിരനിച്ചയ്  പേനിടെനിക്കേഖാന്  നഖാളനിതുവലര  എലന്തെലഖാന
നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി) ഏറവന കൂടുതല് ഭൂമനി കേകയറന നടെന്നനിട്ടുള്ള ജനില ഏതഖാണയ്; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ഇ)  ഇങ്ങലന  കൂടുതല്  ഭൂമനി  കേകയറനിയ  സഖാപേനങ്ങളുന  വദ്യകനികേളുന
ആലരഖാലക്കേലയന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള റവനഡ്യൂ ഭൂമനിയലടെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കേയ് ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

തനിരുവനന്തെപുരന  - 11047.65.333 ലഹക്ടര്

ലകേഖാലന  - 1290.43.33 ലഹക്ടര്

പേത്തനനതനിട്ട - 1428.73 ലഹക്ടര്

ആലപ്പുഴെ - 290.02.49 ലഹക്ടര്

കകേഖാട്ടയന - 1726.32.06 ലഹക്ടര്

ഇടുക്കേനി - 54097.86.95 ലഹക്ടര്

എറണഖാകുളന - 7587.0019 ലഹക്ടര്

തൃശ്ശൂര് - 179.9334 ലഹക്ടര്

പേഖാലക്കേഖാടെയ് - 215.89.17 ലഹക്ടര്

മലപ്പുറന - 1162.3541 ലഹക്ടര് 

വയനഖാടെയ് - 9962.7338 ലഹക്ടര്

കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് - 239.3684 ലഹക്ടര്

കേണ്ണൂര് - 453.341 ലഹക്ടര്

കേഖാസര്കഗഖാഡയ് - 3143.77 ലഹക്ടര്
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(ബനി) കേകയറ ഭൂമനിയലടെ വനിവരന ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

ജനില ലഹക്ടര്

തനിരുവനന്തെപുരന - 7497.80 ലഹക്ടര്

ലകേഖാലന - 11.26.40 ലഹക്ടര്

പേത്തനനതനിട്ട - 1.82 ലഹക്ടര്

ആലപ്പുഴെ - 08.06.09 ലഹക്ടര്

കകേഖാട്ടയന -  8.89.38 ലഹക്ടര്

ഇടുക്കേനി - 110.02.73 ലഹക്ടര്

എറണഖാകുളന - 31.65.65 ലഹക്ടര്

തൃശ്ശൂര് - 5.62.15 ലഹക്ടര്

പേഖാലക്കേഖാടെയ് - 14.4148 ലഹക്ടര്

മലപ്പുറന - 6.19 ലഹക്ടര്

വയനഖാടെയ് - 81.25.64 ലഹക്ടര്

കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് - 5.22 ലഹക്ടര്

കേണ്ണൂര് - 0.8903 ലഹക്ടര്

കേഖാസര്കഗഖാഡയ് - 22.85 ലഹക്ടര്

(സനി)   1957-ലല കകേരള ഭൂ സനരക്ഷണനനിയമന  1958 -ലല  ചട്ടങ്ങള  2009-ലല
കകേരള ഭൂ സനരക്ഷണ (കഭദഗതനി)  എന്നറീ നനിയമങ്ങള പകേഖാരന നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.  ഇടുക്കേനി  ജനിലയനില്  കേകയറങ്ങളുന  അനധനികൃത  നനിര്മ്മഖാണവന  ശദ്ധയനില്ലപട്ട
കകേസുകേളനില്  KDH  വനികലജനില്  1971-ലല   കേണന്  കദവന്  മലകേള  (ഭൂമനി
വറീലണടുക്കേല്) നനിയമപകേഖാരവന മറയ് വനികലജുകേളനില് ഭൂസനരക്ഷണ നനിയമപകേഖാരവന
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  ഭൂ സനരക്ഷണ കസനയന പവര്ത്തന നനിരതമഖാണയ്.

(ഡനി)   ഇടുക്കേനി  ജനിലയനിലല  KDH  വനികലജനിലഖാണയ്  കൂടുതല്  ഭൂമനി  കേകയറന
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുള്ളതയ്.

(ഇ)   സഖറനിയ,  ലവള്ളുക്കുകന്നല്,  സൂരദ്യലനലനി,  ചനിന്നക്കേനഖാല്,  വഖാഗമണ്
വനികലജനില്, ശറീ. സനിറനില് പേനി. കജക്കേബയ് കചഖായ്സയ് വനികലജയ് , തൃപ്പുണനിത്തറ.
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ഓപകറഷന് അനന്തെ പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേഖാരണന

182 (1007) ശറീ  .    ലകേ  .    മുരളറീധരന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) തനിരുവനന്തെപുരന നഗരത്തനില് ഉണഖാകുന്ന ലവള്ളലപഖാക്കേത്തനിനയ് ശഖാശകത
പേരനിഹഖാരന കേഖാണുന്നതനിനഖായനി രൂപേറീകേരനിച്ച ഓപകറഷന് അനന്തെ എന്ന പേദ്ധതനിയലടെ
രണഖാന ഘട്ടന എകപഖാള പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഓപകറഷന് അനന്തെയനില് ഉളലപടുത്തനിയ എത്ര കജഖാലനികേളഖാണയ് ഇനനി
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാനുള്ളതയ് ; ഇവ പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേഖാരണന വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  രണഖാന  ഘട്ടത്തനില്  ആരനഭനികക്കേണ  പവൃത്തനികേള  സനബനനിച്ച  റനികപഖാര്ട്ടയ്
തനിരുവനന്തെപുരന ജനിലഖാ കേളക്ടര് ലഭദ്യമഖാക്കേനിയതയ് സര്ക്കേഖാര് പേരനികശഖാധനിച്ചയ് വരനികേയഖാണയ്. 

(ബനി) ഓപകറഷന് അനന്തെയനില് ഉളലപടുത്തനിയ മുപത്തനിയഖാറയ് പവൃത്തനികേളഖാണയ് ഇനനി
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാനുള്ളതയ്.  ഓപകറഷന് അനന്തെയനില് ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
പവൃത്തനികേളുലടെ പൂര്ത്തറീകേരണന വനിവനിധ നനിര്വ്വേഹണ വകുപ്പുകേളുലടെ ചുമതലയഖാണയ്.
പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലടെ കനഖാഡല് ഏജന്സനിയഖായനി നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള കകേരള കറഖാഡയ്
ഫണയ് കബഖാര്ഡയ് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഖായനി സഹകേരനിച്ചയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

മൂന്നഖാറനിലല വന്കേനിടെ കേകയറന സനബനനിച്ചയ് കേണലക്കേടുപയ്

183 (1008) ശറീ  .    പേഖാറക്കേല്  അബ്ദുല :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മൂന്നഖാറനിലല  വന്കേനിടെ  കേകയറങ്ങള  സനബനനിച്ചയ്  റവനഡ്യൂ  വകുപയ്  കേണലക്കേടുപയ്
നടെത്തുനകണഖാ; എങനില് ആര്ക്കേഖാണയ് കേണലക്കേടുപനിലന ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുളളതയ്;
കേണലക്കേടുപയ് പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി എന്നകത്തക്കേയ് റനികപഖാര്ട്ടയ് സമര്പനിക്കുന എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  മുന്നൂറനികലലറ  കേകയറങ്ങള  മൂന്നഖാറനിലണഖായനിട്ടുലണന്ന  റനികപഖാര്ട്ടുകേള
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  കേകയറത്തനിലന  സകഭഖാവന,  വദ്യഖാപനി,  കേകയറഭൂമനിയനിലല  അനധനികൃത
നനിര്മ്മഖാണന, കേകയറന മൂലമുണഖായ പേരനിസനിതനി ആഘഖാതന എന്നറീ കേഖാരദ്യങ്ങലളഖാലക്കേ
റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന  പേരനികശഖാധനയനില്  ഉളലപടുകമഖാ;  എങനില്  വനിശദഖാനശങ്ങള
നല്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)    മൂന്നഖാറനിലല  വന്കേനിടെ  കേകയറങ്ങള  സനബനനിച്ചയ്  കദവനികുളന  സബയ്
ഡനിവനിഷനനില് ഉളലപടുന്ന എലഖാ റവനഡ്യൂ ഓഫറീസുകേള മുഖഖാന്തെരവന പേരനികശഖാധന
നടെത്തനിവരുന്നതഖാണയ്. കേകയറന ഒഴെനിപനിക്കേലന സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനി സനരക്ഷണവന എന്നതയ്
റവനഡ്യൂ  വകുപനിലല  എലഖാ  തസനികേയനിലമുള്ള  ജറീവനക്കേഖാരുലടെ  പഖാഥമനികേ  കേര്ത്തവദ്യങ്ങളനില്
ഉളലപടുന്നതുന  അടെനിയന്തെര  പഖാധഖാനദ്യകത്തഖാടുകൂടെനി  സമയബനനിതമഖായനി  നനിര്വ്വേഹനി
കക്കേണതുമഖായ പവൃത്തനിയമഖാണയ്. കൂടെഖാലത  ഇടുക്കേനി ജനിലയനിലല അനധനികൃത വന്കേനിടെ
കേകയറങ്ങള കേണ്ടുപേനിടെനിച്ചയ് ആയതനിലന കേഖാലഖാവധനി,  കേകയറത്തനിലന സകഭഖാവന,  ഇകപഖാഴെലത്ത
ഉപേകയഖാഗന, സല പേരനിധനി തുടെങ്ങനിയ വനിശദഖാനശങ്ങള ഉളലപടുത്തനിലക്കേഖാണ്ടുള്ള ഒരു
റനികപഖാര്ട്ടയ്  ഒരു  മഖാസത്തനിനുള്ളനില്   സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  ലഖാനയ്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മറീഷണര്ക്കുന
ഇടുക്കേനി ജനിലഖാ കേളക്ടര്ക്കുന നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മൂന്നഖാറനിലല കേകയറങ്ങളുലടെ കൃതദ്യമഖായ എണന തനിട്ടലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന്നതഖാണയ്.

(സനി)  കേകയറത്തനിലന  സകഭഖാവന,  വദ്യഖാപനി,  കേകയറ  ഭൂമനിയനിലല  അനധനികൃത
നനിര്മ്മഖാണന, കേകയറനമൂലമുണഖായ പേരനിസനിതനി ആഘഖാതന എന്നനിവലയഖാലക്കേ റവനഡ്യൂ
വകുപനിലന പേരനികശഖാധനയനില് ഉളലപടുന്നതഖാണയ്. ആയതയ് സനബനനിച്ചയ് ബനലപട്ട
വകുപ്പുകേളുമഖായനി ആശയവനിനനിമയന നടെത്തനി ഉചനിതമഖായ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കേഖാറുള്ളതുമഖാണയ്.

കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് ചഖാലനിയത്തയ് പേട്ടയന ലഭനിക്കേഖാത്ത കുടുനബങ്ങള

184 (1009) ശറീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മതയ്  കകേഖായ :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  റവനഡ്യൂവന  ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ചഖാലനിയത്തയ് കകേനപകരഖാധമനഖാലയത്തനിലന  'നനിര്കദ്ദേശയ്'
എന്ന  സനരനഭത്തനിനയ്  സലലമടുത്തകപഖാള  മഖാറനി  പേഖാര്പനിക്കേലപട്ടവരുന  അലഖാത്തവരുമഖായ
മത്സദ്യലത്തഖാഴെനിലഖാളനി  കുടുനബങ്ങളക്കേയ്  അവരുലടെ  സകേവശമുള്ള  ഭൂമനിക്കേയ്  പേട്ടയന
കേനിട്ടഖാത്തതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ഒകര  സര്ലവ്വേ നമ്പറനില് തഖാമസനിക്കുന്ന ചനില കുടുനബങ്ങളക്കേയ് പേട്ടയന
കേനിട്ടുകേയന മറ്റു ചനിലര്ക്കേയ് കേനിട്ടഖാതനിരനിക്കുകേയന ലചയ്യുന്നതയ് എന്തു ലകേഖാണഖാണയ്;

(സനി)  ചഖാലനിയത്തയ്  വര്ഷങ്ങളഖായനി  ഭൂമനിയനില്  അവകേഖാശമുള്ള  ഈ  കുടുനബങ്ങളക്കേയ്
പേട്ടയന നല്കുന്നതനിനയ് അടെനിയന്തെര നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)   കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനില്  കേടെലണനി  വനികലജനില്  'നനിര്കദ്ദേശയ്'  എന്ന
സനരനഭത്തനിനഖായനി ഏലറടുത്ത സലത്തുണഖായനിരുന്നതുന മഖാറനി പേഖാര്പനിക്കേലപട്ടതുമഖായ
എലഖാ കുടുനബങ്ങളക്കുന പേട്ടയന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)   ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.   ഈ  വനിഷയത്തനില്  ലപഖാകപഖാസല്
ലഭദ്യമഖാകുന്ന മുറയയ് പേരനികശഖാധനിച്ചയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

കേഖാസര്കഗഖാഡയ് ജനിലയനില് പുതനിയ റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫറീസയ്

185 (1010) ശറീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്  ജനിലയനില്  പുതനിയതഖായനി  ഒരു  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷണല്
ഓഫറീസയ്  ആരനഭനിക്കുലമന്നയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനില്  പേറഞ്ഞനിരുന;
അതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള ആരനഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഈ ഓഫറീസയ് എവനിലടെ തുടെങ്ങഖാനഖാണയ് സര്ക്കേഖാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനന
ഇതനിനുകവണനിയള്ള ലകേട്ടനിടെന കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഖാലയനന വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  കേഖാസര്കഗഖാഡയ് ജനിലയനില് കേഖാസര്കഗഖാഡയ് ആസഖാനമഖാക്കേനി ഒരു റവനഡ്യൂ
ഡനിവനിഷണല്  ഓഫറീസയ്  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പഖാരനഭ  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷന് രൂപേറീകേരനിച്ചുലകേഖാണ്ടുള്ള ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുന്ന

മുറയയ് ലകേട്ടനിടെന കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് തഖാലൂക്കേനിലല ലനല്വയലകേളുലടെയന തണറീര്ത്തടെങ്ങളുലടെയന

ഡഖാറഖാ ബഖാങയ്

186 (1011) ശറീ  .    എ  .    പദറീപ്കുമഖാര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  തഖാലൂക്കേനിലല  ലനല്വയലകേളുന  തണറീര്  തടെങ്ങളുന  സനബനനിച്ച

ഡഖാറഖാ ബഖാങയ് തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; ഉലണങനില് പേകേര്പയ് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) ഡഖാറഖാ ബഖാങയ് തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനയ് സകറീകേരനിച്ച മഖാനദണങ്ങള വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  തഖാലൂക്കേനില്  ഉളലപടുന്ന  14  ഗഖാമപേഞഖായത്തുകേളുന

ലനല്വയലകേളുന തണറീര് തടെങ്ങളുന സനബനനിച്ച ഡഖാറഖാ ബഖാങയ് തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കമല്  ഗഖാമപേഞഖായത്തുകേള  ഡഖാറഖാ  ബഖാങയ്  അന്തെനിമമഖാക്കേനി  സര്ക്കേഖാര്  ഗസറനില്

പസനിദ്ധറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  (ഇതയ്  സനബനനിച്ചയ്  പസനിദ്ധറീകേരനിച്ച  ഗസറയ്  വനിജ്ഞഖാപേനത്തനിലന

വനിവരന അനുബനമഖായനി *കചര്ക്കുന).

(ബനി) കകേരള കേണ്സര്കവഷന് ഓഫയ് പേഖാഡനി ആനയ് ലവറയ് ലഖാനയ് ആക്ടയ് 2008-ലലയന

കകേരള കേണ്സര്കവഷന് ഓഫയ്  പേഖാഡനി  ആനയ്  ലവറയ്  ലഖാനയ്  റൂളസയ്  2008-ലലയന

ലസക്ഷനുകേള പേഖാലനിച്ചയ് കലഖാക്കേല് ലലവല് കമഖാണനിററനിനഗയ്  കേമ്മനിറനിയലടെ ശനിപേഖാര്ശ

പകേഖാരമഖാണയ് പേഞഖായത്തുകേള ഡഖാറഖാ ബഖാങയ് പസനിദ്ധറീകേരനിച്ചതയ്.

വരളച്ചലയ കനരനിടുവഖാന് ചങ്ങനഖാകശ്ശേരനി മണലത്തനിലല പേദ്ധതനികേള

187 (1012) ശറീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഖാമസയ് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  വരളച്ചലയ കനരനിടുവഖാന് ദുരന്തെ നനിവഖാരണ അകതഖാറനിറനി  മുകഖന ചങ്ങനഖാകശ്ശേരനി

നനികയഖാജകേമണലത്തനില് ഏലതങനിലന പേദ്ധതനികേള അനുവദനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  ഉണങനില്

ഏലതഖാലക്കേ പേദ്ധതനികേളഖാണയ് അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(ബനി) എങനില് ഏലതഖാലക്കേ പേദ്ധതനികേളഖാണയ് അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  നനികയഖാജകേമണലഖാടെനിസഖാനത്തനില് പകൃതനി ദുരന്തെ നനിവഖാരണ പവൃത്തനികേള

അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  വദ്യവസയനില.  വരളച്ചഖാ  ദുരനിതഖാശകഖാസ  പവര്ത്തനങ്ങളുലടെ

ഭഖാഗമഖായനി 31-3-2017-നകേന പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാവന്നതുന  2 ലക്ഷന രൂപേ വലര ലചലവയ്

വരുന്നതുമഖായ കുടെനിലവള്ളന ഉറപ്പുവരുത്തഖാന് ഉപേയകമഖായ അടെനിസഖാന നനിര്മ്മഖാണ/

മരഖാമത്തയ്  പവൃത്തനികേള  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഖാകേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ്  അനുമതനി

നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഖാല്  ചങ്ങനഖാകശ്ശേരനി  നനികയഖാജകേമണലത്തനില്  ഉളലപടുന്ന

പകദശങ്ങളനികലക്കേഖായനി  അത്തരന  പവൃത്തനികേലളഖാനന  ബനലപട്ട  നനിര്വ്വേഹണ

ഏജന്സനികേളനില് നനിന്നയ് ജനിലഖാ കേളക്ടര്ക്കേയ് സമര്പനിച്ചനിട്ടനിലഖാത്തതഖാണയ്.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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പുറനിങ്ങല് ലവടെനിലക്കേട്ടയ് ദുരന്തെന

188 (1013) ശറീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഖാഹനിന കുഞ്ഞയ് :
ശറീ  .   പേനി  .   ഉസബദുള്ള :
ശറീ  .   എന്  .   ഷനസുദ്ദേറീന് :
ശറീ  .    മഞ്ഞളഖാനകുഴെനി  അലനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പുറനിനഗല്  ലവടെനിലക്കേട്ടു  ദുരന്തെലത്ത  കദശറീയ  ദുരന്തെമഖായനി  കേണക്കേഖാക്കേനി
നഷപേരനിഹഖാരന അനുവദനിക്കേണലമന്ന ആവശദ്യന ഉയര്ന്നനിരുകന്നഖാ; ആയതു പേരനിഗണനിക്കേഖാലമന്ന
വഖാഗഖാനന ഏലതങനിലന ഭഖാഗത്തു നനിനണഖായനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി) അപേകേടെത്തനില്ലപട്ടവര്ക്കുള്ള സഹഖായ വഖാഗഖാനങ്ങള വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  കകേന  സര്ക്കേഖാരുന  സകകേഖാരദ്യ  വദ്യകനികേളുന  സനഘടെനകേളുമുളപലടെ  നല്കേനിയ
സഹഖായ  വഖാഗഖാനങ്ങള  എലന്തെഖാലക്കേയഖാണയ്;  അതനില്  എത്ര  തുകേ  കേനിട്ടനിയനിട്ടുണയ്;
വനിനനികയഖാഗ വനിവരങ്ങള വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)   പുറനിങ്ങല്  ലവടെനിലക്കേട്ടയ് ദുരന്തെലത്ത  കദശറീയ ദുരന്തെമഖായനി കേണക്കേഖാക്കേനി
നഷപേരനിഹഖാരന അനുവദനിക്കേണലമന്ന ആവശദ്യന ഉയര്ന്നനിരുന.  പസ്തുത ആവശദ്യത്തനികന്മേല്,
പുറനിങ്ങല് ദുരന്തെലത്ത കദശറീയ ദുരന്തെമഖായനി പഖദ്യഖാപേനിക്കേഖാന് മഖാനദണന അനുവദനിക്കുന്നനിലലന്നയ്
കകേന സര്ക്കേഖാര് അറനിയനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.

(ബനി)  പധഖാന  മനനിയലടെ  ദുരനിതഖാശകഖാസ  നനിധനിയനില്നനിനന  മരണമടെഞ്ഞവരുലടെ
ആശനിതര്ക്കേയ്  രണയ്  ലക്ഷന  രൂപേയന  പേരനികക്കേറവര്ക്കേയ്  50,000  രൂപേയന  വറീതന
26-10-2016 -ലല  സ.ഉ.(സഖാധഖാ)നമ്പര് 4497/2016/ഡനി.എന.ഡനി. നമ്പര് ഉത്തരവയ്
പകേഖാരന  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത  20-4-2016-ലല  സ.ഉ.(സകേ)നമ്പര്  304/
2016/റവ നമ്പര് ഉത്തരവയ് പകേഖാരന മരണമടെഞ്ഞവരുലടെ ആശനിതര്ക്കേയ്  സനസഖാന
സര്ക്കേഖാരനിലന സഹഖായമഖായനി മുഖദ്യമനനിയലടെ ദുരനിതഖാശകഖാസ നനിധനിയനില്നനിനന  ആറയ് ലക്ഷന
രൂപേയന ഗുരുതരമഖായനി പേരനികക്കേറ ഓകരഖാരുത്തര്ക്കുന 2 ലക്ഷന രൂപേ വറീതവന നനിസഖാര
പേരനിക്കുള്ളവര്ക്കേയ് 50,000 രൂപേ വറീതവന അടെനിയന്തെര ധനസഹഖായന അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പുറനിങ്ങല്  ദുരനിതഖാശകഖാസത്തനിനഖായനി  വദ്യകനികേളുലടെയന  സഖാപേനങ്ങളുലടെയന
സനഭഖാവനയഖായനി  2,58,78,123  രൂപേ  (രണയ്  കകേഖാടെനി  അമ്പത്തനിലയട്ടയ്  ലക്ഷത്തനി
എഴപേത്തനിലയണഖായനിരത്തനി  ഒരുനൂറനി ഇരുപേത്തനിമൂന്നയ് രൂപേ മഖാത്രന)  പുറനിങ്ങലനിലല
ലവടെനിലക്കേട്ടയ് ദുരന്തെത്തനിനയ് ഇരയഖായവര്ക്കേയ് സഹഖായന നല്കുന്നതനിനഖായനി സനസഖാന
സര്ക്കേഖാരനിനയ് ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ടെനി തുകേ തനിരുവനന്തെപുരന ജനിലഖാ ടഷറനിയനില്   STSB-
799011400000012 എന്ന അക്കേക്കൗണനില് നനികക്ഷപേനിച്ചനിട്ടുണയ്. സനഭഖാവനഖായനിനത്തനില് ലഭനിച്ച
തുകേ വനിനനികയഖാഗനികക്കേണനി വന്നനിട്ടനില.
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മൂന്നഖാറനിലല ദക്കൗതദ്യസനഘലത്ത പേനിരനിച്ചുവനിടെഖാനുണഖായ കേഖാരണന

189 (1014) ശറീ  .    എന്  .    ഷനസുദ്ദേറീന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) 2006-ല് അധനികേഖാരത്തനില് വന്ന വനി.  എസയ്.  അചഡ്യുതഖാനന്ദേന് സര്ക്കേഖാര്
മൂന്നഖാറനിലല കേകയറ ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപേനിടെനിക്കുവഖാന് ദക്കൗതദ്യസനഘലത്ത നനികയഖാഗനിച്ചുന മറ്റുന
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  ഇതയ്  പകേഖാരന  എത്ര ഏക്കേര് ഭൂമനിയഖാണയ്  തനിരനിച്ചു
പേനിടെനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇങ്ങലന  തനിരനിച്ചുപേനിടെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ഭൂമനിയലടെ  ഇകപഖാഴെലത്ത  അവസ
എന്തെഖാലണന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപേനിടെനിക്കുവഖാനഖായനി  നനികയഖാഗനിക്കേലപട്ട  ദക്കൗതദ്യസനഘലത്ത
പേനിരനിച്ചുവനിടെഖാനുണഖായ കേഖാരണന എന്തെഖാലണന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  2006-ല്  അധനികേഖാരത്തനില്  വന്ന  സര്ക്കേഖാര്  കേകയറഭൂമനി  തനിരനിച്ചു
പേനിടെനിക്കുവഖാന് ദക്കൗതദ്യസനഘലത്ത നനികയഖാഗനിച്ചയ് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ആലകേ
4932.6838 ലഹക്ടര് ഭൂമനി ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  ടെനി ഭൂമനിയനില് ചനിലതനില് കകേഖാടെതനി
കകേസുകേള നനിലനനില്ക്കുന്നതുന ചനിലതനില് വറീണ്ടുന  കേകയറങ്ങള നടെന്നനിട്ടുള്ളതുമഖാണയ്.

(ബനി)  മൂന്നഖാറനിലലയന  സമറീപേ പകദശങ്ങളനിലലയന ചനില രഖാഷ്ട്രറീയ സനഘടെനഖാ
സഖാപേനങ്ങളുലടെ  ലകേട്ടനിടെങ്ങള  ഭൂമനി  കേകയറവമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  ലപേഖാളനിച്ചതനിലന
തുടെര്നണഖായ  വദ്യഖാപേകേമഖായ  ജനകേറീയ  പതനികഷധലത്ത  തുടെര്ന്നയ്  കേകയറന  ഒഴെനിപനിക്കേല്
നടെപേടെനികേള  തതകത്തനില്  സര്ക്കേഖാരനിനയ്  അപതറീക്ഷനിതമഖായനി  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കേണനി
വരനികേയന ദക്കൗതദ്യസനഘത്തനിലന പവര്ത്തനങ്ങള മുടെങ്ങുകേയമുണഖായനി.

കേഖാസര്കഗഖാഡയ് മനിനനി സനിവനില് കസഷന്

190 (1015) ശറീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേഖാസര്കകേഖാടെയ്  മനിനനിസനിവനില്കസഷന്  ആരനഭനിക്കേഖാന്  സര്ക്കേഖാരനിനയ്

ഉകദ്ദേശമുകണഖാ;

(ബനി) ഇകപഖാഴെലത്ത തഖാലൂക്കേയ് ഓഫറീസയ് ലകേട്ടനിടെന ലപേഖാളനിച്ചുമഖാറനി മനിനനി സനിവനില്

കസഷന്  പേണനിയന്നതനിനുള്ള  എസനികമറയ്  കനരലത്ത സര്ക്കേഖാരനിനയ്  സമര്പനിച്ചനിരുന്നതനികന്മേൽ

സകേലക്കേഖാണ തറീരുമഖാനങ്ങളുന നടെപേടെനികേളുന എന്തെഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  കേഖാസര്കഗഖാഡയ് മനിനനി സനിവനില് കസഷന് ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനി
സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   2016-17  ബഡ്ജറനില്  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന്
നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ് ഏഴെയ് കകേഖാടെനി രൂപേയലടെ ഭരണഖാനുമതനി ലഭനിച്ചനിട്ടുള്ള സഖാഹചരദ്യത്തനില് മനിനനി
സനിവനില്  കസഷന്  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനുള്ള  റനിസവസ്ഡയ്  എസനികമറയ്  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്
പേനി.ഡബഡ്യു.ഡനി. ലകേട്ടനിടെ വനിഭഖാഗത്തനില്നനിനന തയഖാറഖാക്കേനി വരുന.

ലനല്വയല്-തണറീര്ത്തടെ സനരക്ഷണനയന

191 (1016) ശറീ  .    എന  .    ഉമ്മര് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന
ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലനല്വയല്-തണറീര്ത്തടെങ്ങള  സനരക്ഷനിക്കുന്ന  കേഖാരദ്യത്തനില്  സര്ക്കേഖാരനിലന
നയന എന്തെഖാലണന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ലനല്വയല് തണറീര്ത്തടെ നനിയമത്തനില് മഖാറന ലകേഖാണ്ടുവന്ന സഖാഹചരദ്യത്തനില്,
അനുമതനി കൂടെഖാലത മണനിട്ടയ് നനികേത്തനിയന എന്നഖാല് പേരഖാതനിയലടെ അടെനിസഖാനത്തനില്
മറയ്  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേള  ഒനന  നടെത്തഖാതനിരനിക്കുകേയന  ലചയ്യുന്ന  ലനല്വയലകേളുന
തണറീര്ത്തടെങ്ങളുന പൂര്വ്വേസനിതനിയനിലഖാക്കേഖാന് എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനി
ച്ചനിരനിക്കുന്നതയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കേഖാര് അധനികേഖാരത്തനില് വന്നകശഷന ലനല്വയല്-തണറീര്ത്തടെ
നനിയമത്തനിലല  ലസക്ഷന്  13  പകേഖാരന  കമല്  സൂചനിപനിച്ച  പവൃത്തനികേളക്കേയ്  ജനിലഖാ
കേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ലനല്വയല്-തണറീര്ത്തടെ  സനരക്ഷണ  നനിയമന  നനിലവനില്  വന്ന  12-8-2008
മുതല് സനസഖാനലത്ത തണറീര്ത്തടെങ്ങള അകതകപേഖാലല കേഖാത്തു സൂക്ഷനികക്കേണതുന
അപകേഖാരമുള്ള  തണറീര്ത്തടെങ്ങള  രൂപേഖാന്തെരലപടുത്തുന്നതനിനുന  അവയനില്  നനിന്നയ്
മണല് നറീക്കേന ലചയ്യുന്നതനിനുന പൂര്ണ നനികരഖാധനന ഉണഖായനിരനിക്കുന്നതുമഖാണയ്  എന്നയ്
ടെനി  ആക്ടനിലല  ലസക്ഷന്  11-ല്  നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ലനല്വയലകേള  പസ്തുത  നനിയമത്തനില്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന രറീതനിയനില് മഖാത്രന ലപേഖാതു ആവശദ്യത്തനിനുന വറീടുവയ്ക്കുന്നതനിനുമഖായനി
രൂപേഖാന്തെരലപടുത്തഖാവന്നതുമഖാണയ്.  ടെനി  നനിയമത്തനിലല  വദ്യവസകേള   ബനലപട്ട
ഉകദദ്യഖാഗസര് നനിയമഖാനുസൃതന നടെപനിലഖാക്കേനി വരുനണയ്.
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(ബനി)  അത്തരന കകേസുകേളനില് ബനലപട്ട കേക്ഷനികേലള വനിചഖാരണ നടെത്തനിയ
കശഷന  കകേരള  ലനല്വയല്  തണറീര്ത്തടെ  സനരക്ഷണ  നനിയമന,  2008  13-ാം
വകുപയ്  പകേഖാരന നനിലന  പൂര്വ്വേസനിതനിയനിലഖാക്കേഖാന് നനിയമലനഘനന നടെത്തനിയ വദ്യകനികയഖാടെയ്
ആവശദ്യലപടുകേയന  നനിശ്ചനിത  സമയപേരനിധനിക്കുള്ളനില്  പൂര്വ്വേസനിതനിയനിലഖാക്കേഖാത്ത
സഖാഹചരദ്യത്തനില് നനിലന പൂര്വ്വേസനിതനിയനിലഖാക്കേനി.  ആയതനിലന    ലചലവയ്  പസ്തുത
കേക്ഷനിയനില്നനിനന റവനഡ്യൂ റനിക്കേവറനി മുകഖന ഈടെഖാക്കേനി വരനികേയന ലചയ്യുന.  2008-നയ്
മുമ്പയ്   നനികേത്തലപട്ട വയലകേള കമവത്കേരനിച്ചുലകേഖാണയ് നനിലവനില് വന്ന വകുപയ് 3 എ
ഈ സര്ക്കേഖാര് അധനികേഖാരത്തനില് വന്നകശഷന പേനിന്വലനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  ഇതലഖാലത
ലനല്വയല് തണറീര്ത്തടെ നനിയമത്തനില് മറയ് മഖാറങ്ങലളഖാനന വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതല.

(സനി)  കകേരള  ലനല്വയല് തണറീര്ത്തടെ സനരക്ഷണനനിയമന  13-ാം വകുപയ്
പകേഖാരമുള്ള  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആര്.ഡനി.ഒ.-മഖാര്  ശനിപേഖാര്ശ  ലചയ്യുന്ന
കകേസുകേളനില് ആവശദ്യമഖായ റനികപഖാര്ട്ടയ് ലഭദ്യമഖാക്കേനി ബനലപട്ട കേക്ഷനികേലള കനരനില്
കകേട്ടയ്  നനിലന  പൂര്വ്വേസനിതനിയനിലഖാക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഖാ  കേളക്ടര്മഖാര്  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിച്ചുവരുന.

പേഖാറ്റൂരനില് പുറകമ്പഖാക്കേയ് കേകയറനി ഫഖാറയ് നനിര്മ്മഖാണന

192 (1017) ശറീ  .    പേനി  .    സനി  .    കജഖാര്ജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരന  പേഖാറ്റൂരനില്  സര്ക്കേഖാര്  പുറനകമ്പഖാക്കേയ്  കേകയറനി  വലനിയ
ഫ്ളഖാറയ് സമുച്ചയന അനധനികൃതമഖായനി പേണനിതുയര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ഈ  അനധനികൃത  കേകയറത്തനിലനതനിലര  റവനഡ്യുവകുപയ്  എലന്തെലഖാന
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുലണന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഈ  കേകയറത്തനിലനതനിലര  റവനഡ്യു  വകുപയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;
ഉലണങനില് ഇതനിലന കകേഖാപനി ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  പേഖാറ്റൂര്  ഭൂമനിയലടെ  മുന്ഉടെമകേള  ആലരഖാലക്കേലയന്നയ്  കപേരുന  അഡ്രസ്സുന
സഹനിതന വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ഇ)  പസ്തുത  ഫഖാറനിലന  പേണനിനടെക്കുകമ്പഖാള ആധഖാരപകേഖാരമുള്ള ഉടെമസന്
ആരഖായനിരുന; കകേഖാപനി ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(എഫയ്)  ഈ  വസ്തുവനിലന  മുന്പമഖാണങ്ങളുന  നനിലവനിലള്ള  പമഖാണങ്ങളുന
റവനഡ്യുഉകദദ്യഖാഗസര് പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  ഉലണങനില് ഇതനിലന വനിശദഖാനശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ; ആധഖാരങ്ങളുലടെ കകേഖാപനികേള ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   വഞനിയൂര് വനികലജനിലല പേഖാറ്റൂര് ഭഖാഗത്തയ് ഫഖാറയ്  ഇരുപയ് സലവമഖായനി

ബനലപട്ടയ്  ബഹുമഖാനലപട്ട  കലഖാകേഖായകയനില്  കകേസയ്  നനിലവനിലള്ളതുന  ബഹു.

കലഖാകേഖായകയലടെ  21-3-2016- ലല  964/14 (എ) നമ്പര് ഉത്തരവയ് പകേഖാരന പേഖാറ്റൂര്

ആവൃതനി  മഖാള ആര്ലടെകേയ്  സമുച്ചയകത്തഖാടെയ്   കചര്നള്ള സര്കവ്വേ നമ്പര്  1805  എ

പേഖാര്ട്ടയ്,  1806  എ പേഖാര്ട്ടയ്  എന്നനിവയനില്ലപട്ട  12.279  ലസനയ് പുറകമ്പഖാക്കേയ് ഭൂമനി അനധനികൃത

സകേവശത്തനില്നനിനന ഏലറടുത്തയ് ടെനി സലത്തയ് ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ് വകുപയ് നനിര്മ്മഖാണ

വനിഭഖാഗന മുകഖന അതനിര്ത്തനി കവലനിലകേട്ടനി പൂട്ടുകേള  സഖാപേനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരന ജനിലഖാ കേളക്ടറുലടെ  23-2-2011-ലല ബനി 9/35813/2010 -ാം

നമ്പര് റനികപഖാര്ട്ടയ്,  തനിരുവനന്തെപുരന ജനിലഖാ  കേളക്ടറുലടെ  2-1-2013-ലല ബനി9/35813/

2010-ാം  നമ്പര് റനികപഖാര്ട്ടയ്,  ലഖാനയ്  റവനഡ്യു കേമ്മറീഷണറുലടെ  13-9-2013-ലല എല്.ആര്.ലകേ.

3-35419/13 -ാംനമ്പര് റനികപഖാര്ട്ടയ്,  തനിരുവനന്തെപുരന ജനിലഖാ കേളക്ടറുലടെ  17-10-2011-ലല

ബനി 9/35813/2010-ാംനമ്പര് കേത്തയ്,  ലഖാനയ് റവനഡ്യു കേമ്മറീഷണറുലടെ 5-5-2015-  ലല

എല്.ആര്.ലകേ.3-35419/13-ാം നമ്പര് റനികപഖാര്ട്ടയ് എന്നനിവയലടെ പേകേര്പ്പുകേള അനുബനമഖായനി

കചര്ക്കുന.*

(ഡനി)  ശഖാസമനഗലന  മുടെവഖാരന  മഖാധവറീശകരന  ബനഗഖാവനില്  രഖാജകഗഖാപേഖാലന്

നഖായര്,  ടെനി  വനിലഖാസത്തനില്  ടെനിയഖാന്  ഭഖാരദ്യ  ഉഷ  രഖാജകഗഖാപേഖാലന്  നഖായര്,  മക്കേള

ജയകദവയ് കുമഖാര്, അനനില് കുമഖാര് മുതലഖായവര്.

(ഇ)   വഞനിയൂര് വനികലജനിലല  28186-ാം  നമ്പര് തണകപര് പകേഖാരന മുനസബയനിലല

കജഖാകഗശകരനി  ശദ്യഖാനനഗറനിലല  കനഖാകളഡ്ജയ്  ഹക്കൗസനില്  രജനികസര്ഡയ്  ഓഫറീസുള്ള

ലമകസഴയ്  ആവൃതനിമഖാള  മഖാകനജുലമനയ്  കേമ്പനനി  സപവറയ്  ലനിമനിറഡനിലന  പതനിനനിധറീകേരനിച്ചയ്

ശറീ. ജകയഷയ് കസഖാകണജനിയഖാണയ് നനിലവനിലള്ള ഉടെമസന്. ആധഖാരന ലഭദ്യമല.

(എഫയ്)  ഈ വനിഷയവമഖായനി ബനലപട്ടയ് ബഹുമഖാനലപട്ട കലഖാകേഖായകയനില്

നനിലവനിലള്ള 964/14-ാം നമ്പര് കകേസനിലന ഭഖാഗമഖായനി വഞനിയൂര് വനികലജനിലല പേഖാറ്റൂര്

ആവൃതനിമഖാള  ഫഖാറനിലന സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനി കേകയറന സനബനനിച്ച തഖാലൂക്കേഖാഫറീസനിലല

ഫയല് 20-10-2014-നയ് ബഹുമഖാനലപട്ട കലഖാകേഖായകയനില് സമര്പനിച്ചനിരനിക്കുകേയഖാണയ്.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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മട്ടന്നൂര് മനിനനി സനിവനില് കസഷന് നനിര്മ്മഖാണത്തനിനുള്ള ഭൂമനി

193 (1018) ശറീ  .    ഇ  .    പേനി  .    ജയരഖാജന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മട്ടന്നൂര്  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന്  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനഖായനി  ജലകസചന
വകുപയ് റവനഡ്യു വകുപനിനയ്  മൂകന്നക്കേര് ഭൂമനി  സകേമഖാറനി  നല്കുലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകേയന
സര്ക്കേഖാരനില് അതനികന്മേലള്ള തുടെര്നടെപേടെനികേളക്കേഖായനി  2014  ആഗസയ്  16-നയ് കേണ്ണൂര്
ജനിലഖാ കേളക്ടറുലടെ സഖാന്നനിദ്ധദ്യത്തനില് നടെന്ന കയഖാഗതറീരുമഖാന പകേഖാരന റവനഡ്യു വകുപയ്
സകേലക്കേഖാള്ളുകേയന ലചയ തുടെര്നടെപേടെനികേള വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ജലകസചന വകുപനിലന കേറീഴെനിലള്ള പേഴെശ്ശേനി  ഇറനികഗഷന് കപഖാജക്ടനിലന
സകേവശമുള്ളതുന  റവനഡ്യു  വകുപനിനയ്  സകേമഖാറനി  നല്കുവഖാന്  തറീരുമഖാനനിച്ചതുമഖായ
മൂകന്നക്കേര് സലന സന്ദേര്ശനിച്ചയ്  തലകശ്ശേരനി  സബ്കേളക്ടര് തയഖാറഖാക്കേനിയ റനികപഖാര്ട്ടുന
അനുബന  കരഖകേളുന  ലഖാനയ്  ടഖാന്സറനിനുള്ള  അകപേക്ഷ  ലചക്കേയ്  ലനിസ  സഹനിതന
ഗവണ്ലമനനികലക്കേയ്  അയയ്ക്കുവഖാന്  കേഖാലതഖാമസന  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള  കേഖാരണന
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ലഖാന്ഡയ്  ടഖാന്സറനിനുള്ള  അകപേക്ഷയന  ലചക്കേയ്  ലനിസന  ഗവണ്ലമനനികലക്കേയ്
അയച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുലണങനില് വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)    ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില് ഭൂമനി സകേമഖാറ ലപഖാകപഖാസല് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  ബനലപട്ട  വകുപനില്നനിനന  നനിരഖാകക്ഷപേപേത്രന
ലഭദ്യമഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കേലണത്തനിയ ഭൂമനിയനില്  ധഖാരഖാളന  മരങ്ങളുന  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുന  ഉള്ളതനിനഖാല്
ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെ  വഖാലഡ്യുകവഷന്  PWD  വകുപ്പുമഖായനി  ബനലപട്ടുന  മരങ്ങ ളുലടെ   വഖാലഡ്യുകവഷന്
വനന വകുപനില്നനിനന ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു. 10-3-2017-  നയ്
ഇരനിട്ടനി  തഹസറീല്ദഖാര്  ഭൂമനി  സകേമഖാറ  ലപഖാകപഖാസല്  റവനഡ്യൂ   ഡനിവനിഷണല്
ഓഫറീസര്,  തലകശ്ശേരനിക്കേയ്  സമര്പനിച്ചനിരുന  എങനിലന  പേരനികശഖാധനയനില്  ലപഖാകപഖാസലനില്
ഉളലപടുത്തനിയ  ഭൂവനിലയന  യഥഖാര്ത  മഖാര്ക്കേറയ്  വനിലയന  തമ്മനില്  അന്തെരന
കേലണത്തനിയതനിനഖാല് ഇരനിട്ടനി തഹസറീല്ദഖാര്ക്കേയ് മടെക്കേനി നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഖാണയ്.

(ബനി)  PWD-യനില്നനിനന  വനന  വകുപനില്നനിനന  വനില  നനിര്ണയന  സനബനനിച്ചയ്
റനികപഖാര്ട്ടുകേള  കേനിട്ടഖാന്  കേഖാലതഖാമസന  കനരനിട്ടതനിനഖാലഖാണയ്  സര്ക്കേഖാരനികലക്കേയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്
സമര്പനിക്കുവഖാന്  കേഖാലതഖാമസന  കനരനിട്ടതയ്  എന്നയ്  ലഖാനയ്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മറീഷണര്
അറനിയനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ലഖാനയ് ടഖാന്സറനിനുള്ള ലപഖാകപഖാസല് സര്ക്കേഖാരനില് ലഭദ്യമഖായനിട്ടനില.
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മൂന്നഖാറനിലന സമറീപേ വനികലജുകേളനിലന അനധനികൃത കേകയറന

 194 (1019) ശറീ  .    എന്  .    ഷനസുദ്ദേറീന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മൂന്നഖാറനിലന  സമറീപേ  വനികലജുകേളനിലന  അനധനികൃതമഖായനി  കേകയറനിയതുന,
വദ്യഖാജപേട്ടയമുള്ളതുമഖായ സലങ്ങളനില് രഖാഷ്ട്രറീയ പേഖാര്ട്ടനികേളുലടെ ഓഫറീസുകേള സനിതനി
ലചയ്യുനകണഖാ;

(ബനി) ഇതയ് എവനിലടെലയലഖാമഖാലണനന രഖാഷ്ട്രറീയ പേഖാര്ട്ടനികേളുലടെ കപേരയ് വനിവരവന
ഉളലപലടെ വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  ഇതയ്  ഒഴെനിപനിക്കുവഖാന് സര്ക്കേഖാര് കനഖാട്ടറീസയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;  എങനില്
അതനിലന തുടെര്നടെപേടെനി എന്തെഖായനി എന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  സര്ക്കേഖാരനിലന  തുടെര്  നടെപേടെനി  എന്തെഖാലണന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ-സനി)  മൂന്നഖാറനിലന സമറീപേ വനികലജുകേളനിലന അനധനികൃതമഖായനി കേകയറനിയതുന
വദ്യഖാജപേട്ടയമുള്ളതുമഖായ സലങ്ങളനില് രഖാഷ്ട്രറീയ പേഖാര്ട്ടനികേളുലടെ ഓഫറീസുകേള സനിതനി
ലചയ്യുനകണഖാ എന്നതയ് സനബനനിച്ചയ് വനിശദമഖായ പേരനികശഖാധന നടെത്തനിയ കശഷന
മഖാത്രലമ ഉറപ്പുവരുത്തഖാനഖാകുകേയള.

(ഡനി)  അനധനികൃത കേകയറങ്ങള കബഖാധദ്യലപടുന്നപേക്ഷന  1957-ലല  കകേരള,
ഭൂസനരക്ഷണനനിയമന  1971-ലല  കേണന്  കദവന്  മലകേള  (ഭൂമനി  വറീലണടുക്കേല്)
നനിയമന,  കകേരള  ഭൂസനരക്ഷണ  നനിയമന  (കഭദഗതനി  2009)  പകേഖാരമുള്ള  ശനിക്ഷഖാ
നടെപേടെനികേള എന്നനിവ പകേഖാരമുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകേ എന്നതഖാണയ് സര്ക്കേഖാര്
നയന.

മൂന്നഖാറനിലന സമറീപേ വനികലജുകേളനിലന നല്കേനിയ വദ്യഖാജപേട്ടയങ്ങള

195 (1020) ശറീ  .    എന്  .    ഷനസുദ്ദേറീന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മൂന്നഖാറനിലന  സമറീപേ  വനികലജുകേളനിലന  ഇതുവലര  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പേട്ടയങ്ങളനില്
വദ്യഖാജപേട്ടയമുകണഖാ എന്നയ് പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  വദ്യഖാജപേട്ടയങ്ങള കേലണത്തുവഖാനുന മറ്റുന  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടെപേടെനികേള
എലന്തെലഖാമഖാലണന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;
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(സനി)  വദ്യഖാജപേട്ടയന  ലഭനിച്ച  സലങ്ങളനില്  നനിര്മ്മനിച്ച ലകേട്ടനിടെങ്ങള ലപേഖാളനിച്ചു
മഖാറ്റുവഖാന്  ഈ  സര്ക്കേഖാര്  അധനികേഖാരത്തനില്  വന്നകശഷന  എത്ര  ഭൂവടെമകേളക്കേയ്
കനഖാട്ടറീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;

(ഡനി)  ഇതുപകേഖാരന  റവനഡ്യൂ  അധനികൃതര്  എത്ര  ലകേട്ടനിടെങ്ങള  ലപേഖാളനിച്ചു
മഖാറനിയനിട്ടുണയ്; അവ ഏലതലഖാന ?

ഉത്തരന

(എ) മൂന്നഖാറനിലന സമറീപേ വനികലജുകേളനിലന നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പേട്ടയങ്ങളനില് വദ്യഖാജ
പേട്ടയങ്ങള ഉകണഖാ എന്നയ് പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.

(ബനി)  വദ്യഖാജ പേട്ടയങ്ങള കേലണത്തുവഖാന് റവനഡ്യൂ വകുപ്പുതലത്തനിലന കൂടെഖാലത
ചനില  കകേസുകേളനില്  സകനബഖാഞയ്,  വനിജനിലന്സയ്  വകുപ്പുകേള  മുകഖനയന  അകനകഷണന
നടെനവരുന.

(സനി)  ലകേട്ടനിടെങ്ങള  ലപേഖാളനിച്ചുമഖാറ്റുവഖാന്  ഈ  സര്ക്കേഖാര്  അധനികേഖാരത്തനില്
വന്നകശഷന  ഭൂഉടെമകേളക്കേയ് കനഖാട്ടറീസയ് നല്കേനിയനിട്ടനിലഖാത്തതഖാണയ്.  എന്നഖാല് വദ്യഖാജ
പേട്ടയങ്ങള  റദ്ദേഖാക്കുന്നതനിനുന  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ബഖാധകേമല.

മൂന്നഖാറനില് വദ്യഖാജ പേട്ടയങ്ങള

196 (1021) ശറീ  .    പേനി  .    സനി  .    കജഖാര്ജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) മൂന്നഖാറനില് വദ്യഖാജ പേട്ടയങ്ങള എന്ന ആകരഖാപേണന ഉയര്ന്ന കകേസുകേളനില്
വനിട്ടുവറീഴ്ച  ഇലഖാലത  പേരനികശഖാധന  നടെത്തനി  വദ്യഖാജ  പേട്ടയങ്ങള  കേണ്ടുപേനിടെനിയഖാന്  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിയ്ക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇതനിനഖായനി  ഒരു ഉന്നതതല റവനഡ്യു,  കപേഖാലറീസയ്  സകഖാഡയ്  രൂപേറീകേരനിച്ചയ്
സതദ്യസനമഖായ  അകനകഷണന  നടെത്തനി,  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനികേള  തനിരനിച്ചുപേനിടെനിയഖാന്
നടെപേടെനി സകറീകേരനിയ്ക്കുകമഖാ;

(സനി)  മൂന്നഖാറനില് ഒരു എന.എല്.എ.-യലടെ വറീടെയ്  ഇരനിയ്ക്കുന്ന ഭൂമനിയലടെ പേട്ടയന
വദ്യഖാജമഖാലണന്നയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഖാ;  വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;  ഇതനിലനതനിലര  ലഖാന്ഡയ്
റവനഡ്യു  കേമ്മറീഷണറുലടെ  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ഉളളതയ്  സര്ക്കേഖാരനിലന  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;
ഇതനിലന പേകേര്പയ് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  ഒരു  നനിശ്ചനിത  സമയപേരനിധനിയ്ക്കുളളനില്  മൂന്നഖാറനില്  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി
കേകയറനിയവലര കേണ്ടുപേനിടെനിച്ചയ് ഒഴെനിപനിയഖാന് അടെനിയന്തെര നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിയ്ക്കുകമഖാ;
വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)   റവനഡ്യൂ,  വനിജനിലന്സയ്&  ആനനി  കേറപ്ഷന്  ബഡ്യൂകറഖാ,  സകനബഖാഞയ്
എന്നറീ വകുപ്പുകേള മുകഖന അകനകഷണന നടെനവരുന.  വദ്യഖാജലമന്നയ് കേലണത്തനിയ
പേട്ടയങ്ങള റദ്ദേയ് ലചയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  റവനഡ്യൂ-കപേഖാലറീസയ്-സര്കവ്വേ  സനയക  ടെറീമനിലന  നനികയഖാഗനിച്ചയ്  വന്കേനിടെ
കതഖാട്ടന ഉളലപലടെ കേകയറനിയതയ് കേണ്ടുപേനിടെനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി)   മൂന്നഖാറനിലല  വദ്യഖാജ പേട്ടയങ്ങലളക്കുനിച്ചയ്  അകനകഷനിച്ച  ADGP (Crime
Branch, CID),  ശറീ.  എസയ്.  രഖാകജനന് എന.എല്.എ.-യലടെ കപേരനിലള്ള ഭൂമനിയലടെ
പേട്ടയന  വദ്യഖാജമഖാലണന്നയ്  കേലണത്തനിയനിരുന.  ആയതയ്  പകേഖാരന  ഇടുക്കേനി  ജനിലഖാ
കേളക്ടര് ശറീ. എസയ്. രഖാകജനലന പേട്ടയകരഖകേളനില് ലതറഖായനി കരഖലപടുത്തനിയ പേട്ടയ
നമ്പര്  തനിരുത്തനികേനിട്ടണലമന്ന  അകപേക്ഷ  നമ്പര്   C4/45257/10  തറീയതനി  29-10-2011
പകേഖാരന തള്ളനിയനിട്ടുള്ളതുമഖാണയ്.  ഇതനിലനതനിലര  ലഖാനയ് റവനഡ്യൂ കേമ്മറീഷണര് മുമ്പഖാലകേ ഫയല്
ലചയ  അപറീല്  ലപേററീഷന്  കമല്  വസ്തുതകേളുലടെ  അടെനിസഖാനത്തനില്  ലഖാനയ്  റവനഡ്യൂ
കേമ്മറീഷണര് No.LR.J3/53305/11 dated 5-1-2015 പകേഖാരന നനിരസനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.

(ഡനി)   റവനഡ്യൂ-കപേഖാലറീസയ്-സര്കവ്വേ സനയക ടെറീമനിലന  നനികയഖാഗനിച്ചയ്  വന്കേനിടെ
കതഖാട്ടന ഉളലപലടെ കേകയറനിയതയ് കേണ്ടുപേനിടെനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.

പേയന്നന്നൂര് തഖാലൂക്കേയ് തഹസറീല്ദഖാര് ഓഫറീസനിലല തസനികേകേള

197 (1022) ശറീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന
ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  പേയന്നൂര് തഖാലൂക്കേയ് തഹസറീല്ദഖാരുലടെ ഓഫറീസയ് ഏലതഖാലക്കേ
തസനികേകേകളഖാലടെയഖാണയ് ആരനഭനിക്കേഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി) ഇതയ് സനബനനിച്ച സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവകേള/നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തനിയഖാകയഖാ;

(സനി) ഇലലങനില് സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവകേള എന്നയ് ഉണഖാവലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ-സനി))  നനിര്ദ്ദേനിഷ  പേയന്നന്നൂര്  തഖാലൂക്കേയ്  രൂപേറീകേരനിച്ചുലകേഖാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനയ്  വനിശദമഖായ  റനികപഖാര്ട്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഖാന്  ലഖാനയ്  റവനഡ്യൂ
കേമ്മറീഷണകറഖാടെയ് ആവശദ്യലപട്ടനിരനിക്കുകേയഖാണയ്.

പേയന്നൂര്, കുണ്ടുകുളന തഖാലൂക്കുകേളുലടെ പവര്ത്തനന

198 (1023) ശറീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന
ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2017-18  ബജറനില്  പഖദ്യഖാപേനിച്ച  പേയന്നൂര്,  കുണ്ടുകുളന  തഖാലൂക്കുകേളുലടെ
പവര്ത്തനന എന്നയ് ആരനഭനിക്കേഖാന് കേഴെനിയലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;
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(ബനി)  ഈ  തഖാലൂക്കുകേളുലടെ  പവര്ത്തനന  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെങനിലന
തടെസങ്ങള നനിലവനിലകണഖാലയന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി) ഏലതഖാലക്കേ വനികലജുകേലളയഖാണയ് പേയന്നൂര് തഖാലൂക്കേനില് ഉളലപടുത്തഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) തഖാലൂക്കുകേള രൂപേറീകേരനിച്ചുലകേഖാണ്ടുള്ള സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുന്ന മുറയയ്
പവര്ത്തനന ആരനഭനിക്കുന്നതഖാണയ്.

(ബനി)  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.

(സനി)   നനിര്ദ്ദേനിഷ  പേയന്നൂര്  തഖാലൂക്കേനില്  ഏലതഖാലക്കേ  വനികലജുകേലളയഖാണയ്
ഉളലപടുത്തുന്നതയ് എന്നയ് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടനില.  ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില് ലഖാനയ്  റവനഡ്യൂ കേമ്മറീഷണകറഖാടെയ്
റനികപഖാര്ട്ടയ് ആവശദ്യലപട്ടനിരനിക്കുകേയഖാണയ്.

പേത്തനനതനിട്ട ലപേരുലമ്പട്ടനി വനികലജയ് നനിവഖാസനികേളക്കേയ് പേട്ടയന

199 (1024) ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ബഷറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പേത്തനനത്തനിട്ട  ജനിലയനിലല  മലപളളനി  തഖാലൂക്കേനില്  ലപേരുലമ്പട്ടനി  വനികലജനില്
വനവമഖായനി അതനിര്ത്തനി പേങനിടുന്ന പകദശങ്ങളനില് അര്ഹതലപട്ട ധഖാരഖാളന കപേര്ക്കേയ്
പേട്ടയന ലഭനിച്ചനിട്ടനില എന്ന വസ്തുത ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) നനിലവനില് പസ്തുത പകദശകത്തഖാ ചുറ്റുമുളള പകദശങ്ങളനികലഖാ വനവമഖായനി
അതനിര്ത്തനി പേങനിടുന്ന സലങ്ങളനില് എത്ര കപേര്ക്കേയ് പേട്ടയന നലനിയനിട്ടുണയ്; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ആയതയ്  സനബനനിച്ചയ്  തഖാലൂക്കേയ്-വനികലജയ്  അടെനിസഖാനത്തനില്  വനിശദഖാനശങ്ങള
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പകദശത്തയ്  അര്ഹതലപട്ട  എലഖാവര്ക്കുന  പേട്ടയന  നല്കുന്നതനിനുളള
അടെനിയന്തെര നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാലയന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വലനിയകേഖാവയ്  റനിസര്വയ്  കഫഖാറസനില് ഉളലപട്ട സലത്തുനനിനന  402
കപേര്ക്കേയ് സകേവശകരഖ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  ആര്ക്കുന പേട്ടയന നല്കേനിയനിട്ടനില.
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(സനി) പേത്തനനതനിട്ട ജനിലയനിലല മലപള്ളനി തഖാലൂക്കേനില് ലപേരുലമ്പട്ടനി വനികലജനില്
വലനിയകേഖാവയ്  റനിസര്വയ്  വനത്തനിലന  ഭഖാഗമഖായ  111.17.75  ലഹക്ടര്  സലത്തയ്
വര്ഷങ്ങളഖായനി കേടെനികയറനി  പേഖാര്ത്തുവരുന്ന  402  കപേര്ക്കേയ് സകേവശഖാവകേഖാശ കരഖ
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആര്ക്കുന പേട്ടയന നല്കേനിയനിട്ടനില.

(ഡനി)  റനിസര്വയ്  വനമഖായനി കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന സലങ്ങളക്കേയ് പേട്ടയന
നല്കുന്നതനിനയ് കകേന ഗവണ്ലമനയ് അനുമതനി ആവശദ്യമുള്ളതഖാണയ്.

മഖാകവലനിക്കേരയനിലല റവനഡ്യൂ പുറനകപേഖാക്കേയ് ഭൂമനി

200 (1025) ശറീ  .    ആര്  .    രഖാകജഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മഖാകവലനിക്കേര  മണലത്തനിലല  റവനഡ്യൂ  പുറനകപേഖാക്കേയ്  ഭൂമനിയലടെ  വനിശദവനിവരന
വനികലജയ് തനിരനിച്ചയ് ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ; വനിശദഖാനശങ്ങള ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  കേകയറഭൂമനികേള കേലണത്തനി തനിരനിച്ചു പേനിടെനിക്കുന്നതനിനയ്  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുളള
നടെപേടെനികേള വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി) കേകയറഭൂമനിയലടെ അളവയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  മഖാകവലനിക്കേര  നനിയമസഭഖാ  മണലത്തനിലന  പേരനിധനിയനില്  വരുന്ന
പുറകമ്പഖാക്കേയ് ഭൂമനി വനികലജയ് തനിരനിച്ചയ് ചുവലടെ കചര്ത്തുലകേഖാള്ളുന :

1. ലവട്ടനിയഖാര് 01.44.40 ലഹക്ടര്

2. തഴെക്കേര 00.06.44 ലഹക്ടര്

3. മഖാകവലനിക്കേര 01.10.99 ലഹക്ടര്

4. നൂറനഖാടെയ് 08.86.69 ലഹക്ടര്

5. പേഖാലകമല് 15.80.31 ലഹക്ടര്

6. തഖാമരക്കുളന 00.65.27 ലഹക്ടര്

7. വള്ളനിക്കുന്നന 01.50.59 ലഹക്ടര്

8. ലതകക്കേക്കേര 00.89.31 ലഹക്ടര്

9. ചുനക്കേര 02.62.99 ലഹക്ടര്

(ബനി) ബനി. ഫഖാന കനഖാട്ടറീസയ് നല്കേനി ഭൂസനരക്ഷണ നനിയമപകേഖാരന നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി) 00.96.14 ആര്സയ്.
194/2020
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ലനയഖാറനിന്കേര പേവനിത്രഖാനന്ദേപുരന കകേഖാളനനി നനിവഖാസനികേളക്കേയ് പേട്ടയവനിതരണന

201 (1026) ശറീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലനയഖാറനിന്കേര നഗരസഭയനിലല  പേവനിത്രഖാനന്ദേപുരന  ഹരനിജന് കകേഖാളനനി
നനിവഖാസനികേളക്കേയ് (35 തഖാമസക്കേഖാര്)പേട്ടയന നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനി പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;
പസ്തുത പേട്ടയങ്ങള എന്നയ് വനിതരണന ലചയഖാൻ കേഴെനിയന;

(ബനി)  പേട്ടയന  അനുവദനിച്ചവരുലടെ  ലനിസയ്  തഖാലൂക്കേനികലഖാ  നഗരസഭയനികലഖാ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  പേവനിത്രഖാനന്ദേപുരന  കകേഖാളനനിയനിലല നനിലവനിലല സകേവശ കേക്ഷനികേളഖായ
35 കപേരുലടെ ലനിസയ് ലനയഖാറനിന്കേര മുന്സനിപഖാലനിറനിയനില്നനിനന അയച്ചു തരനികേയന ടെനി
കേക്ഷനികേളക്കേയ് അനുവഖാദ പേത്രനികേ ലഭദ്യമഖാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള മുന്സനിപഖാലനിറനി
കേക്കൗണ്സനില്  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന,  ലനയഖാറനിന്കേര  തഖാലൂക്കേനില്നനിനന  അപേഖാകേതകേള
ഇലഖാത്ത 26 കപേര്ക്കേയ് പേട്ടയന നല്കുന്നതനിനയ് കകേരള ഭൂമനി പേതനിവയ് നനിയമപകേഖാരമുള്ള
7(1)  കനഖാട്ടറീസയ്  പസനിദ്ധറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന  ആകക്ഷപേരഹനിതമഖായനി  മടെങ്ങുന്ന  മുറയയ്
മുന്സനിപല്/കകേഖാര്പകറഷന് പകദശലത്ത ഭൂമനി  പേതനിവയ്  കേമ്മനിറനിയലടെ  അനഗറീകേഖാരന
ലഭദ്യമഖായതനിനു കശഷന പേട്ടയന വനിതരണന നടെത്തുന്നതഖാണയ്.

(ബനി) പേട്ടയന അനുവദനിക്കേഖാത്തതനിനഖാല് ലനിസയ് നല്കേനിയനിട്ടനില.

വരളച്ചമൂലമുള്ള കൃഷനിനഖാശത്തനിനയ് കകേന സഹഖായന

202 (1027) ശറീ  .    യ  .    ആര്  .    പദറീപേയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2016-17-ലല  കേടുത്ത  വരളച്ചമൂലന  സനസഖാനത്തയ്  എത്ര  കകേഖാടെനി
രൂപേയലടെ കൃഷനിനഖാശന ഉണഖായനിട്ടുലണന്നഖാണയ് കേണക്കേഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  മുലമ്പങ്ങുമനിലഖാത്ത കേടുത്ത വരളച്ചയന  കൃഷനിനഖാശവന  അനുഭവലപട്ടതയ്
കേണക്കേനിലലടുത്തയ് കകേന സഹഖായന അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  കകേന  സഹഖായമഖായനി  എത്ര  കകേഖാടെനി  രൂപേ  ഇതനിനകേന
അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടനിയനിട്ടുണയ്; വനിശദഖാനശന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)   41592.3  ലഹക്ടര്  സലലത്ത കൃഷനി  നഖാശമഖാണയ്  ഈ വരളച്ചയനില്
ഉണഖായനിട്ടുള്ളതയ്.  സനസഖാന ദുരന്തെ പതനികേരണ നനിധനിയലടെ മഖാനദണന അനുസരനിച്ചയ്
ഇതയ് 57.35 കകേഖാടെനി രൂപേയലടെ നഷമഖാണയ്.
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(ബനി)  2017 മഖാര്ച്ചയ്  28-നയ് ബഹു. കകേന കൃഷനി വകുപ്പുമനനി രഖാധ കമഖാഹന്സനിനഗനിലന
സന്ദേര്ശനിച്ചയ്  ബഹു.  റവനഡ്യൂ വകുപ്പുമനനിയന ബഹു.  കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയന വരളച്ചഖാ
ലമകമ്മഖാറഖാണന  സമര്പനിച്ചനിരുന.  ഏപനില്   19  മുതല്  21  വലര  തറീയതനികേളനില്
വരളച്ച സനിതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ് കകേന സനഘന കകേരളന സന്ദേര്ശനിച്ചനിരുന.

(സനി)   നനിലവനില്  കകേനത്തനില്നനിനന  അധനികേ  ധനസഹഖായമഖായനി  തുകേ
ലഭദ്യമഖായനിട്ടനില.

ലവള്ളഖായണനിക്കേഖായല് പേരനിസരലത്ത കേകയറന

203 (1028) ശറീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഖാഹനിന  കുഞ്ഞയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  റവനഡ്യൂവന  ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലവള്ളഖായണനിക്കേഖായല് പേരനിസരലത്തയന മറ്റുന എത്ര അളവയ് ഭൂമനിയഖാണയ്
ഭൂമഖാഫനിയകേള നനികേത്തനി സകേകയറനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  വനിവനിധ  രഖാഷ്ട്രറീയ-റനിയല്  എകസറയ്  മഖാഫനിയകേള  സകേകയറനിയ  കേഖായല്ക്കേര
തനിരനിച്ചയ് പേനിടെനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെങനിലന നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കേഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;
എലന്തെലഖാന നടെപേടെനി എടുത്തനിട്ടുണയ് ;

(സനി)  എത്ര  ഏക്കേര്  ഭൂമനി/കേഖായല്  സകേകയറന  നടെന്നനിട്ടുള്ളലതന്ന  കേണക്കേയ്
ഗവണ്ലമനനിലന പേക്കേലകണഖാ ; എങനില് വനിശദവനിവരന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ലവള്ളഖായണനിക്കേഖായല്  പുറകമ്പഖാക്കേനില്  ഭൂമഖാഫനിയകേള  നനികേത്തനി
കേകയറനിയനിട്ടുള്ളതഖായനി ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.  എന്നഖാല് കേഖായല് സര്ലവ്വേ ലചയതനില്
33 കകേസുകേളനിലഖായനി 77.11 ആര് ഭൂമനി കേകയറനിയനിട്ടുള്ളതഖായനി ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലവളളഖായണനിക്കേഖായല്  പുറകമ്പഖാക്കേനിലല  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള
ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനികലയയ്  കേകയറക്കേഖാരുലടെ  വനിവരവന  കേകയറ  ഭൂമനിയലടെ  ലസച്ചുന  മറയ്
അനുബന കരഖകേളുന ബനലപട്ട പേഞഖായത്തനിനയ് സകേമഖാറനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  77.11 ആര് കേഖായല് പുറകമ്പഖാക്കേനില് കേകയറന നടെന്നനിട്ടുണയ്.

കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമവന കൃഷനിനഖാശവന കനരനിടുന്നതനിനഖായനി നടെപേടെനികേള

 204 (1029) ശറീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മതയ് കകേഖായ :
ശറീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഖാകനി :
ശറീ  .   യ  .   ആര്  .   പദറീപേയ് :
ശറീ  .    എന  .    മുകകേഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  അനുഭവലപട്ടുലകേഖാണനിരനിക്കുന്ന  കേടുത്ത  വരളച്ചയനില്
കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമവന  കൃഷനിനഖാശവന  കനരനിടുന്നതനിനഖായനി  റവനഡ്യൂ  വകുപയ്  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള
നടെപേടെനികേള എലന്തെലഖാമഖാണയ്;
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(ബനി)  വരളച്ചമൂലന  കൃഷനിനഖാശന  ഉണഖായ  കേര്ഷകേര്ക്കേയ്  മതനിയഖായ  നഷ
പേരനിഹഖാരന നല്കുന്നതനിനയ് തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  വരളച്ച  മൂലമുണഖായ  ലകേടുതനികേള  കകേന  സര്ക്കേഖാരനിലന  ശദ്ധയനില്
ലപേടുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ;  കകേനത്തനില്നനിനന  ദുരനിതഖാശകഖാസന  കനടെനിലയടുക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)) സനസഖാനലത്ത  കേഖാലവര്ഷത്തനിലണഖായ  ഗണദ്യമഖായ  മഴെക്കുറവനിലന
തുടെര്ന്നയ് സനസഖാന ദുരന്തെ നനിവഖാരണ അകതഖാറനിറനിയലടെ ശനിപേഖാര്ശ   പകേഖാരന 31-10-2016-ല്
സനസഖാനലത്ത മുഴവന് ജനിലകേകളയന വരളച്ചഖാ ബഖാധനിതമഖായനി പഖദ്യഖാപേനിക്കുകേയന
തുടെര്ന്നയ് വരളച്ചഖാ പതനികരഖാധ പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഖായനി കചര്ന്നയ്
ഏകകേഖാപേനിപനിച്ചയ് നടെത്തുന്നതനിനയ് വദ്യകമഖായ മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിക്കുകേയന ലചയ.
ജനിലഖാ തലത്തനിലന   തഖാലൂക്കേയ് തലത്തനിലന തകദ്ദേശസകയനഭരണ സഖാപേന തലത്തനിലന
അവകലഖാകേന കയഖാഗങ്ങള  കചര്നലകേഖാണ്ടുന ജനിലയലടെ ചുമതലയള്ള മനനിമഖാരുലടെ
സഖാന്നനിദ്ധദ്യത്തനില്  വരളച്ചഖാ  സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുത്തനിയന വരളച്ചഖാ  പതനികരഖാധ
പതനികേരണ പവര്ത്തനങ്ങള കേഖാരദ്യക്ഷമമഖായനി  നടെത്തനിവരുന.  ജലസനരക്ഷണത്തനിനഖായനി
തഖാത്കേഖാലനികേ ലചക്കേയ് ഡഖാമുകേള നനിര്മ്മനിക്കുകേയന കേനിണറുകേള, കുളങ്ങള, കേനഖാലകേള
എന്നനിവ  വ വൃത്തനിയഖാക്കുകേയന  ലചയനിട്ടുണയ്.  കുടെനിലവള്ള  കസഖാതസ്സുകേള  മലനിനമഖാക്കേഖാലത
സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്   ജനിലഖാ  കേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ്
നനിര്കദ്ദേശന  നല്കേനിയനിരുന.  രൂക്ഷമഖായ  വരളച്ചലയ  തുടെര്ന്നയ്  ജലന  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
മുന്ഗണനഖാകമന നനിശ്ചയനിക്കുകേയന 2017  കമയയ് മഖാസന അവസഖാനന വലര കുടെനിലവള്ളത്തനിനയ്
പഥമ പേരനിഗണന നല്കുന്നതനിനയ്  തറീരുമഖാനനിക്കുകേയന ലചയ.  ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ്
സക്കൗജനദ്യമഖായനി  കുടെനിലവള്ളന  ഉറപഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  ഭൂജലഖാധനിഷനിത  വദ്യവസഖായങ്ങളക്കേയ്
അവയലടെ  ജല ഉപേകഭഖാഗന  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന സകകേഖാരദ്യ കുഴെല്കേനിണര്  നനിര്മ്മഖാണന
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുന നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുവഖാന് ജനിലഖാ കേളക്ടര്മഖാര്ക്കേയ്   നനിര്കദ്ദേശന
നല്കേനി.  സനസഖാനത്തയ് ആലകേ   5000 വഖാട്ടര് കേനികയഖാസ്കുകേള സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുന
GPS ഘടെനിപനിച്ച  ടെഖാങര്  കലഖാറനി  വഴെനി  കുടെനിലവള്ള  വനിതരണന  നടെത്തുന്നതനിനുന
ഭരണഖാനുമതനിയന  ഫണ്ടുന നല്കേനിയനിരുന.  അതുപകേഖാരന  വഖാട്ടര്  കേനികയഖാസ്കുകേള സഖാപേനിച്ചുന
ടെഖാങര് കലഖാറനി വഴെനിയന കുടെനിലവള്ള വനിതരണന നടെത്തനിവരുന.  ജനിലകേളുലടെ വരളച്ചഖാ
പതനികരഖാധ  പതനികേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  ബഹു.  മുഖദ്യമനനി,  ചറീഫയ്  ലസകട്ടറനി
എന്നനിവര്  വനിവനിധ  വറീഡനികയഖാ  കകേഖാണ്ഫറന്സുകേള  വഴെനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിരുന.
സനസഖാനത്തയ് കേര്ഷകേര് വനിവനിധ ധനകേഖാരദ്യ സഖാപേനങ്ങളനില് നനിനന എടുത്തനിട്ടുള്ള
വഖായ്പകേളനികന്മേലള്ള ജപനി നടെപേടെനികേളക്കേയ് 31-5-2017 വലര ലമഖാറകട്ടഖാറനിയന പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിരുന.
കൃഷനിനഖാശന  സനബനനിച്ചയ്  കൃഷനി  വകുപനില്നനിനന  ലഭദ്യമഖായ  വനിവരങ്ങള  കൂടെനി
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ഉളലപടുത്തനി  വരളച്ച  സനബനനിച്ചയ്  തയഖാറഖാക്കേനിയ  ലമകമ്മഖാറഖാണന  കകേന  സര്ക്കേഖാരനില്
സമര്പനിച്ചനിരുന.  സനസഖാനത്തയ് വരളച്ച പഖദ്യഖാപേനിച്ച  സഖാഹചരദ്യത്തനില്  ജനിലഖാ
കേളക്ടര്മഖാരുലടെ  അഭദ്യര്തന പകേഖാരന  ഫണനിലന ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചുന  സനസഖാന
ദുരന്തെ പതനികേരണ നനിധനി മഖാനദണപകേഖാരന  കൃഷനിനഖാശത്തനിനയ് ആശകഖാസ സഹഖായന
അനുവദനിച്ചനിരുന.  സനസഖാന  ദുരന്തെ  പതനികേരണ നനിധനി  മഖാനദണപകേഖാരന  നഷ
പേരനിഹഖാരന  നല്കുന്നതനിനയ്  വദ്യവസയനില.  ആശകഖാസ  ധനസഹഖായന  (Relief
assistance)  മഖാത്രമഖാണയ് അനുവദനറീയമഖായനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി) വരളച്ചമൂലന സനസഖാനത്തുണഖായ നഖാശനഷന സനബനനിച്ച വനിവരങ്ങള
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്നനിന്നയ് കശഖരനിച്ചയ് കകഖാഡറീകേരനിച്ചയ് ലമകമ്മഖാറഖാണന തയഖാറഖാക്കുകേയന അതയ്
കകേന  സര്ക്കേഖാരനിനയ്  സമര്പനിക്കുകേയന  ലചയനിരുന.  അതനിലനത്തുടെര്ന്നയ്  കകേന
സനഘന സനസഖാനലത്ത വരളച്ചഖാ സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്  സനസഖാനലത്ത
വനിവനിധ ജനിലകേളനില് ഏപനില് 19 മുതല് 21 വലര സന്ദേര്ശനന നടെത്തനിയനിരുന. കകേന
ദുരന്തെ പതനികേരണ നനിധനിയനില് നനിനമുള്ള അധനികേ സഹഖായ അഭദ്യര്തനയ്ക്കുപുറലമ,
വരളച്ച പേരനിഗണനിച്ചയ് കകേരളത്തനിനയ് സക്കൗജനദ്യമഖായനി ഭക്ഷദ്യധഖാനദ്യങ്ങളുന മലണണയന
നല്കുവഖാനുന  ലതഖാഴെനിലറപയ്  പേദ്ധതനിയനില്  അധനികേന  കജഖാലനി  സമയന  അനുവദനിക്കേണലമനന
ആവശദ്യലപട്ടനിരുന.  ലതഖാഴെനിലറപയ്  പേദ്ധതനിയനില്  അമ്പതയ്  അധനികേ  ലതഖാഴെനില്
ദനിനങ്ങള നനിലവനില് കകേനന അനുവദനിച്ചു.

തണറീര്ത്തടെങ്ങളനിലല കേകയറത്തനിലന അളവയ്

205 (1030) ശറീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഖാഹനിന  കുഞ്ഞയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്  റവനഡ്യൂവന  ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപേടെനി
നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  തണറീര്ത്തടെങ്ങളുലടെ  വനിസ്തൃതനിയനില്  കുറവലണന്നയ്
ററീസര്കവ്വേയനില്  കബഖാധദ്യലപട്ട  കകേസുകേളനില്  കേകയറത്തനിലന  അളവയ്  കേലണത്തഖാന്
എലന്തെഖാലക്കേ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്;

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരന, ലകേഖാലന, കകേഖാട്ടയന, ആലപ്പുഴെ, എറണഖാകുളന, മലപ്പുറന,
കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  എന്നറീ  ജനിലകേളനില്  ഓകരഖാന്നനിലന  എത്ര  കേകയറന  വറീതന  ഐഡനനിസഫ
ലചയനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഐഡനനിസഫ  ലചയതനില്  എത്രലയണത്തനിനു  വറീതന  കനഖാട്ടറീസയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കേഖാര്  നനിലവനില്  വന്നകശഷന  ഏലതങനിലന  കേകയറന
ഒഴെനിപനിക്കേഖാനഖായനിട്ടുകണഖാ; എങനില് അവയലടെ വനിശദഖാനശന ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ) സനസഖാനലത്ത തണറീര്ത്തടെങ്ങളുലടെ വനിസ്തൃതനിയനില് കുറവലണന്നയ് ററീസര്കവ്വേയനില്
ശദ്ധയനില്ലപട്ട  കകേസുകേളനില്  അവ  പേരനികശഖാധനിച്ചയ്  കേകയറന  കേലണത്തനി  നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കുവഖാന്  ബനലപട്ട  അഡറീഷണല്  തഹസറീല്ദഖാര്മഖാര്ക്കേയ്  നനിര്കദ്ദേശന
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുന  1957-ലല  കകേരള  ഭൂസനരക്ഷണ  നനിയമപകേഖാരന  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചു വരുന്നതുന  കേകയറത്തനിലന അളവയ് തനിട്ടലപടുത്തഖാന് തഖാലൂക്കേയ് തലത്തനില്
LRM  മുകഖന  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിച്ചയ്  വരുന്നതുമഖാണയ്.  എറണഖാകുളന  ജനിലയനില്  ററീസര്ലവ്വേ
നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തനിയഖായനിട്ടനിലഖാത്തതനിനഖാല് തണറീര്ത്തടെങ്ങളനിലല  കേകയറങ്ങള കൃതദ്യമഖായനി
തനിട്ടലപടുത്തനിയനിട്ടനിലഖാത്തതഖാണയ്.  കകേഖാട്ടയന  ജനിലയനില്  കേകയറന  കേലണത്തനിയ
കകേസുകേളനില് വനിസറീര്ണന തനിട്ടലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.

(ബനി)   തനിരുവനന്തെപുരന  ജനിലയനില്  ലവള്ളഖായണനി  കേഖായലനില്  മുപത്തനിമൂന്നയ്
കകേസുകേളനിലഖായനി  77.11  ആര് ഭൂമനി കേകയറനിയതഖായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ലകേഖാലന
ജനിലയനില് തഖാലൂക്കേയ് തലത്തനില് ഐഡനനിസഫ ലചയയ് എണന തനിട്ടലപടുത്തനി വരുന.
ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് 63 അനധനികൃത കേകയറങ്ങള ഐഡനനിസഫ ലചയനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.
കകേഖാട്ടയന  ജനിലയനില്  10 കകേസുകേളനിലഖായനി  01.1243   ലഹക്ടര്   കേകയറമുള്ളതഖായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എറണഖാകുളന,  മലപ്പുറന,  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  എന്നറീ  ജനിലകേളനില്
കേകയറന ഐഡനനിസഫ ലചയനിട്ടനിലഖാത്തതഖാകുന.

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരന  ജനിലയനില്  പേഞഖായത്തയ്  രഖാജയ്  ആക്ടയ്  പകേഖാരന
തണറീര്ത്തടെങ്ങള  തകദ്ദേശസകയനഭരണ  സഖാപേനങ്ങളനില്  നനിക്ഷനിപമഖായതനിനഖാല്
അനധനികൃത കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനികലക്കേയ് കേകയറക്കേഖാരുലടെ വനിവരവന കേകയറ
ഭൂമനിയലടെ  ലസച്ചുന  മറയ്  അനുബന  കരഖകേളുന  ബനലപട്ട  പേഞഖായത്തനിനയ്
സകേമഖാറനിയനിട്ടുണയ്.  ലകേഖാലന  ജനിലയനില്  13  കകേസുകേളനിലന  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില്  34
കകേസുകേളനിലന കകേഖാട്ടയന ജനിലയനില് 10 കകേസുകേളനിലന കനഖാട്ടറീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എറണഖാകുളന,
കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്, മലപ്പുറന എന്നറീ ജനിലകേളനില് ഐഡനനിസഫ ലചയനിട്ടനിലഖാത്തതനിനഖാല്
ഈ കചഖാദദ്യന ഉദനിക്കുന്നനില.

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരന  ജനിലയനില്  പേഞഖായത്തനിരഖാജയ്  ആക്ടയ്  പകേഖാരന
തണറീര്ത്തടെങ്ങള  തകദ്ദേശസകയനഭരണ  സഖാപേനങ്ങളനില്  നനിക്ഷനിപമഖായതനിനഖാല്
അനധനികൃത കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനികലക്കേയ് കേകയറക്കേഖാരുലടെ വനിവരവന കേകയറ ഭൂമനിയലടെ
ലസച്ചുന മറയ്  അനുബന കരഖകേളുന ബനലപട്ട പേഞഖായത്തനിനയ്  സകേമഖാറനിയനിട്ടുണയ്.
മറയ് ജനിലകേളനില് ഈ സര്ക്കേഖാര് അധനികേഖാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷന ഇത്തരത്തനിലള്ള
കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിച്ചനിട്ടനില.
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സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളുലടെ കേഖാലഖാവധനി വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി

206 (1031) ശറീ  .    റനി  .    വനി  .    രഖാകജഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

തഖാലൂക്കേയ്  ഓഫറീസുകേളനിൽ  നനിനന  വനിലജയ്  ഓഫറീസുകേളനില്നനിനന  നല്കുന്ന
വനിവനിധ സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളുലടെ കേഖാലഖാവധനി വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെങനിലന നടെപേടെനി
സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

നനിലവനില്  അഗതനി  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്,  ഫഖാമനിലനി  ലമമ്പര്ഷനിപയ്  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്,
വരുമഖാന സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്,  തനിരനിച്ചറനിയല് സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്,  കനറനിവനിറനി സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്,
അനന്തെരഖാവകേഖാശ  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്,  കനഖാണ്കറീമനിലലയര്  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്  എന്നനിവ
ഒഴെനിലകേയള്ള  എലഖാ  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറ്റുകേളുന  പകതദ്യകേ  ആവശദ്യത്തനിനഖായഖാണയ്  നല്കുന്നതയ്.
പേരനിവര്ത്തനിത സകസവരുലടെ ജഖാതനി സര്ട്ടനിഫനിക്കേറനിലന  സഖാധുതഖാ കേഖാലയളവയ് ഒരു
വര്ഷമഖായന മറയ് വനിഭഖാഗങ്ങളുലടെ ജഖാതനി സര്ട്ടനിഫനിക്കേറനിലന സഖാധുതഖാ കേഖാലയളവയ് മൂന്നയ്
വര്ഷമഖായന നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ്  റവനഡ്യൂ,  പേട്ടനികേജഖാതനി പേട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന&  പേനികന്നഖാക്കേ
സമുദഖായ  വനികേസന  വകുപ്പുകേളുലടെ  സനയക  കയഖാഗത്തനില്  തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.   അതനിലന
അടെനിസഖാനത്തനില്  ജഖാതനി സര്ട്ടനിഫനിക്കേറനിലന സഖാധുതഖാ കേഖാലയളവയ് സനബനനിച്ചയ്
നനിലവനിലള്ള  സര്ക്കേഖാര്  ഉത്തരവകേളനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതയ്  സനബനനിച്ച
കേഖാരദ്യങ്ങളനില് നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

മൂന്നഖാറനില് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ഭൂമനി കേകയറന

207 (1032) ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ബഷറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) മൂന്നഖാറനിലല അനധനികൃത കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതയ് സനബനനിച്ചയ് ഈ
സര്ക്കേഖാരനിലന നയലമന്തെഖാണയ് എന്നതയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത സലത്തയ് നനിലവനില് കേലണത്തനിയ അനധനികൃത കേകയറങ്ങള
ഏലതലഖാമഖാണയ്;  വസ്തുവനിലനയന,  കേകയറക്കേഖാരുലടെയന  പൂര്ണമഖായ  വനിശദഖാനശങ്ങള
ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;  മൂന്നഖാറനില് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കേയ്  എത്ര ലഹക്ടര് സലമഖാണുണഖായനിരുന്നതയ്;
ആയതനില് ഇകപഖാള എത്ര ലഹക്ടര് സലന ബഖാക്കേനി ലലകേവശമുണയ്;

(സനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യലടെ  കേറീഴെനിലണഖായനിരുന്ന  വസ്തുവനില്  അനധനികൃത
കേകയറങ്ങള  ഉണഖായനിട്ടുകണഖാ;  എങനില്  ആലരലഖാമഖാണയ്  പസ്തുത  ഭൂമനി  കേകയറനി
പേട്ടയങ്ങള കനടെനിയനിട്ടുളളതയ് എന്നതയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  അനധനികൃത കുടെനികയറങ്ങളുന വദ്യഖാജ പേട്ടയങ്ങളുന ഒഴെനിവഖാക്കേനി സര്ക്കേഖാര്,
കബഖാര്ഡയ് വസ്തുക്കേള തനിരനിച്ചുപേനിടെനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുളളതയ്;
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)   മൂന്നഖാറനില് എലഖാ അനധനികൃത കേകയറങ്ങളക്കുലമതനിലര ലകേ.ഡനി.എച്ചയ്.
നനിയമന,  ഭൂസനരക്ഷണ  നനിയമന  എന്നനിവ  പകേഖാരമുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുകേ
എന്നതഖാണയ് സര്ക്കേഖാര് നയന.

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യലടെ  വകേ  മൂന്നഖാറനിലള്ള  സലത്തയ്  നനിരവധനി  കേകയറങ്ങള
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുള്ളതുന  ആയതനില്  പേല  കേകയറങ്ങളുന  ഒഴെനിപനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന  ചനില
കേകയറങ്ങള കകേഖാടെതനി  കകേസുകേള നനിലവനിലള്ളതനിനഖാല് ഒഴെനിപനിക്കേഖാന് സഖാധനിച്ചനിട്ടനി
ലഖാത്തതുമഖാണയ്.  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനിയനിലല  കേകയറങ്ങള  തനിട്ടലപടുത്തുന്നതനികലക്കേഖായനി
കദവനികുളന  സബയ്  കേളക്ടറുലടെ  കേഖാരദ്യഖാലയത്തനിനയ്  കേറീഴെനില്  പകതദ്യകേ  സര്കവ്വേ  സനഘലത്ത
നനികയഖാഗനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  പേള്ളനിവഖാസല് വനികലജനില്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  വകേ ഭൂമനി
സനബനനിച്ചുന ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  മറയ്  വകുപ്പുകേളക്കേയ്  സകേമഖാറനി  നല്കേനിയ  ഭൂമനി
സനബനനിച്ചുന അത്തരന ഭൂമനിയനിലല പേട്ടയങ്ങള,  അനധനികൃത നനിര്മ്മഖാണ പവര്ത്തനങ്ങലള
കുറനിച്ചുന  നനിലവനിലള്ള  റവനഡ്യൂ  റനിക്കേഖാര്ഡകേള  പകേഖാരന  അകനകഷണന  നടെന
വരുന്നതഖാണയ്. ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യലടെ സകേവശന എത്ര ഭൂമനി ഉണഖായനിരുന എന്നതയ്
സനബനനിച്ചുന  നനിലവനിലള്ള ഭൂമനിയലടെ  അളവയ്  സനബനനിച്ചുന  കൃതദ്യമഖായ കരഖകേള
ലഭദ്യമഖായകശഷവന  വനിശദമഖായ  പേരനികശഖാധനക്കുന  കശഷലമ  വദ്യകത  വരുത്തഖാന്
സഖാധനിക്കുകേയള.

(സനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യലടെ  വകേ  സലത്തയ്  നനിരവധനി  കേകയറങ്ങള
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.  ആലരലഖാമഖാണയ്  പസസ്തുത  ഭൂമനി  കേകയറനി  പേട്ടയങ്ങള  കനടെനിയനിട്ടുള്ളതയ്
എന്നതയ് സനബനനിച്ചയ് വനിശദമഖായനി പേരനികശഖാധനകേള നടെനവരുന്നതഖാണയ്.

(ഡനി)  ഭൂസനരക്ഷണ നനിയമന,  ലകേ.ഡനി.എച്ചയ്.  നനിയമന എന്നനിവ പകേഖാരമുള്ള
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന്നതഖാണയ്.

ററീ-സര്കവ്വേ സമയബനനിതമഖായനി പൂര്ത്തനിയഖാക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി

208 (1033) ശറീ  .   ചനിറയന കഗഖാപേകുമഖാര് :
ശറീമതനി ഗറീതഖാ കഗഖാപേനി :
ശറീ  .   ആര്  .   രഖാമചനന് :
ശറീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഖാര് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  ററീ-സര്കവ്വേ  നടെപേടെനികേള  പുനരഖാരനഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;  ററീ-സര്കവ്വേ  പവൃത്തനികേള  നനിര്ത്തനിവയഖാനനിടെയഖായ  സഖാഹചരദ്യന
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി)  ററീ-സര്കവ്വേ  നടെപേടെനികേള  ഏലതഖാലക്കേ  ജനിലകേളനിലഖാണയ്  പുതനിയതഖായനി
ആരനഭനിച്ചലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ററീ-സര്കവ്വേ  കുറമറ  രറീതനിയനില്  സമയബനനിതമഖായനി  പൂർത്തനിയഖാക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെഖാലക്കേ മുന്കേരുതലകേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുളളലതന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  ററീ-സര്കവ്വേയയ്  ഉപേകയഖാഗനിച്ചു  വരുന്ന  കേഖാലഹരണലപട്ട  സഖാകങതനികേ
വനിദദ്യകേള മഖാറ്റുന്നതനിനയ് സര്ക്കേഖാര് തയഖാറഖാകുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) 24-1-2017-ലല ജനി.ഒ.(എനഎസയ്)28/2017/റവനഡ്യൂ  പകേഖാരന സനസഖാനത്തയ് ററീ
സര്കവ്വേ  നടെപേടെനികേള  പുനരഖാരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  2011-ലല  ബഹു.  മുഖദ്യമനനിയലടെ
ജനസമ്പര്ക്കേ പേരനിപേഖാടെനിയനിലന മുഖദ്യമനനിയലടെ പേരഖാതനി പേരനിഹഖാര ലസലനില് ലഭനിച്ച
ററീസര്കവ്വേ പേരഖാതനികേള അവകലഖാകേനന ലചയതനിലന അടെനിസഖാനത്തനിലന ററീ-സര്കവ്വേ
നടെന്ന  വനികലജുകേളനില്  ആയനിരക്കേണക്കേനിനയ്  പേരഖാതനികേള  ഉണഖാവകേയന  ലചയ
സഖാഹചരദ്യത്തനിലന   31-10-2012-ലല  ജനി.ഒ.(സകേ)  നമ്പര്   409/2012/റവനഡ്യു
ഉത്തരവയ്  പകേഖാരന  സനസഖാനത്തയ്   ററീസര്കവ്വേ,  സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനിയനിലന  അകപേക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന
മുറയയ് മഖാത്രന സകകേഖാരദ്യ ഭൂമനിയനിലമഖായനി നനിജലപടുത്തനി ഉത്തരവഖായനിരുന.

(ബനി)  കേഖാസര്കഗഖാഡയ്,  ഇടുക്കേനി  ജനിലകേളനിലഖാണയ്  ററീസര്കവ്വേ  നടെപേടെനികേള
പുതനിയതഖായനി ആരനഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  ററീസര്കവ്വേ  പവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഖായനി  പൂര്ത്തനിയഖാക്കുന്നതനിനയ്
വദ്യകമഖായ കേര്മ്മ പേദ്ധതനി തയഖാറഖാക്കേനി ലപേഖാതുജന പേങഖാളനിത്തകത്തഖാലടെ ആധുനനികേ
സര്കവ്വേ  ഉപേകേരണങ്ങളഖായ  കഗഖാബല്  ലപേഖാസനിഷനനിനഗയ്  സനിസന,  ഇലകകഖാണനികേയ്
കടെഖാട്ടല്  കസഷന്  എന്നനിവ  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  കുറമറ  രറീതനിയനില്  ററീസര്ലവ്വേ  പവര്ത്തനങ്ങള
സമയബനനിതമഖായനി  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാനുള്ള  നടെപേടെനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചയ്  നടെപഖാക്കേനി
വരുന.

(ഡനി)  അതനിര്ത്തനികേള  അളന്നയ്  തനിട്ടലപടുത്തുന്നതനിനയ്  ആധുനനികേ  സര്ലവ്വേ
ഉപേകേരണങ്ങളഖായ  കഗഖാബല്  ലപേഖാസനിഷനനിനഗയ്  സനിസന,  ഇലകകഖാണനികേയ്  കടെഖാട്ടല്
കസഷന്  എന്നനിവ  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  കുറമറ  രറീതനിയനില്  ററീസര്ലവ്വേ  പവര്ത്തനങ്ങള
കൃതദ്യതകയഖാലടെ നടെന വരുന.

ററീ-സര്കവ്വേ നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തറീകേരനിച്ച ജനിലകേളുന തഖാലൂക്കുകേളുന

209 (1034) ശറീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  ററീ-സര്കവ്വേ  നടെപേടെനികേള  എനമുതലഖാണയ്  തുടെങ്ങനിയലതനന,
ഇകപഖാള പസ്തുത പവൃത്തനികേള ഏതു ഘട്ടത്തനിലഖാലണനന,  സമ്പൂര്ണ ററീ-സര്കവ്വേ
നടെപേടെനികേള എകപഖാള പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന എനന വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;



732 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

(ബനി)  നഖാളനിതുവലര  പേരഖാതനികേള  പേരനിഹരനിച്ചയ്  ററീസര്കവ്വേ  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ച
തഖാലൂക്കുകേള/ജനിലകേള ഏലതലഖാമഖാലണന്ന വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  അവശദ്യന  കവണ്ടുന്ന  ജറീവനക്കേഖാരുലടെ  കസവനന  ഉറപ്പുവരുത്തനി  പേരഖാതനികേള
പേരനിഹരനിച്ചയ് സനസഖാനമഖാലകേ ററീ സര്കവ്വേ നടെപേടെനികേള എകപഖാള പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന്
കേഴെനിയലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാനത്തയ് ററീസര്കവ്വേ നടെപേടെനികേള  1966  മുതല് ആരനഭനിച്ചു.  സനസഖാനത്തയ്
ആലകേയള്ള 11664 സര്കവ്വേ വനികലജുകേളനില് 884 വനികലജുകേളുലടെ ററീസര്കവ്വേ നടെത്തനി
റനിക്കേഖാര്ഡകേള  റവനഡ്യൂ  ഭരണത്തനിനയ്  സകേമഖാറനിയനിട്ടുണയ്.  സമ്പൂര്ണ  ററീസര്കവ്വേ  നടെപേടെനികേള
സമയബനനിതമഖായനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  അനുബനമഖായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി)  കവണത്ര  ജറീവനക്കേഖാരുലടെ  കസവനന  ഉറപ്പുവരുത്തനി  ററീസര്കവ്വേ  നടെപേടെനികേള
സമയബനനിതമഖായനി പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

ററീ-സര്കവ്വേ പവര്ത്തനങ്ങള

210 (1035) ശറീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഖാസഫയ് :
ശറീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഖാര് :
ശറീ  .   എ  .   പേനി  .   അനനില് കുമഖാര് :
ശറീ  .    പേനി  .    ടെനി  .    കതഖാമസയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ് ററീ-സര്കവ്വേ പവര്ത്തനങ്ങള നടെനവരുനകണഖാലയന്നയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ററീ-സര്കവ്വേ  പവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഖായനി  പൂര്ത്തനിയഖാക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെലഖാന കേര്മ്മ പേദ്ധതനികേളഖാണയ് ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടെപഖാക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  ററീ-സര്കവ്വേ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഖാന
പകതദ്യകേ സനവനിധഖാനങ്ങളഖാണയ് ഏര്ലപടുത്തഖാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ) 24-1-2017-ലല ജനി.ഒ.(എനഎസയ്) 28/2017/റവനഡ്യൂ പകേഖാരന സനസഖാനത്തയ് ററീ-
സര്കവ്വേ  പവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഖായനി  പൂര്ത്തനിയഖാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷദ്യകത്തഖാലടെ
പുനരഖാരനഭനിക്കുകേയന ററീ-സര്കവ്വേ പവര്ത്തനങ്ങള നടെനവരനികേയന ലചയ്യുന.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി&സനി)  ററീ-സര്കവ്വേ പവര്ത്തനങ്ങള സമയബനനിതമഖായനി പൂര്ത്തനിയഖാക്കുന്നതനിനയ്
വദ്യകമഖായ കേര്മ്മ പേദ്ധതനി തയഖാറഖാക്കേനി ലപേഖാതുജന പേങഖാളനിത്തകത്തഖാലടെ ആധുനനികേ
സര്കവ്വേ  ഉപേകേരണങ്ങളഖായ  കഗഖാബല്  ലപേഖാസനിഷനനിനഗയ്  സനിസന,  ഇലകകഖാണനികേയ്
കടെഖാട്ടല്  കസഷന്  എന്നനിവ  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  കുറമറ  രറീതനിയനില്  ററീ-സര്കവ്വേ  പവര്ത്തനങ്ങള
സമയബനനിതമഖായനി  പൂര്ത്തനിയഖാക്കുന്നതനിനുള്ള  പേദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചയ്  നടെപഖാക്കേനി
വരുന.

കലഖാ അക്കേഖാദമനിക്കേയ് നല്കേനിയ സലന തനിരനിലച്ചടുക്കേഖാന് നടെപേടെനി

211 (1036) ശറീ  .    എന്  .    ഷനസുദ്ദേറീന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരന  ലഖാ  അക്കേഖാദമനി  ലഖാ  കകേഖാകളജനിനയ്  വദ്യവസകേകളഖാലടെ  പേതനിച്ചു
നല്കേനിയ സലത്തനിലന അളവയ് എത്ര ;  പേതനിച്ചു നല്കേനിയകപഖാള നനിഷ്ക്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുള്ള
വദ്യവസകേള എലന്തെലഖാമഖാണയ്;

(ബനി) പേഖാട്ട വദ്യവസയനികലഖാ മകറലതങനിലന നനിയമ വദ്യവസകേളുലടെ അടെനിസഖാനത്തനികലഖാ
നനിലവനിലല  കുടെപനക്കുന്നയ്  വനികലജനിനു  പുറത്തയ്  ഏലതങനിലന  സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനി  ലഖാ
അക്കേഖാദമനി  ലഖാ കകേഖാകളജുമഖായനി  ബനമുണഖായനിരുന്നകതഖാ ഉള്ളകതഖാ ആയ ആരുലടെലയങനിലന
കപേരനില് നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; എങനില് അതനിലന വനിശദ വനിവരന നല്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  ഭൂമനി  നല്കുകമ്പഖാള  നനിശ്ചയനിച്ചനിരുന്ന  വദ്യവസകേളനില്  ഏതനിലനലയങനിലന
ലനഘനന ശദ്ധയനില് വന്നനിട്ടുകണഖാ;

(ഡനി)  എങനില്  വദ്യവസഖാ  ലനഘനന  കേണക്കേനിലലടുത്തയ്  നനിയമഖാനുസൃതന  കനഖാട്ടറീസയ്
നല്കേനി ഭൂമനി തനിരനിലച്ചടുക്കേഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരന  ലഖാ  അക്കേഖാദമനി  ലഖാ  കകേഖാകളജനിനയ്  11.29  ഏക്കേര്  ഭൂമനിയഖാണയ്
വദ്യവസകേകളഖാലടെ  പേതനിച്ചുനല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  ഏതയ്  ആവശദ്യത്തനിനഖാകണഖാ  ഭൂമനി
പേതനിച്ചുനല്കേനിയതയ്  പസ്തുത  ആവശദ്യത്തനിനയ്  മഖാത്രകമ  ഉപേകയഖാഗനിക്കേഖാവൂ  എനന
സര്ക്കേഖാരനിലന മുന്കൂര് അനുമതനിയനിലഖാലത ഭൂമനി  അനദ്യഖാധറീനലപടുത്തുവഖാന് പേഖാടെനില
എനന  ഈ  വദ്യവസകേള  ലനഘനിക്കേലപട്ടഖാല്  പസ്തുത  ഭൂമനി  യഖാലതഖാരു  നഷ
പേരനിഹഖാരവന കൂടെഖാലത സര്ക്കേഖാര് തനിരനിലച്ചടുക്കുന്നതഖാണയ് എനമുള്ള വദ്യവസകേളഖാണയ്
ഭൂമനി പേതനിച്ചു നല്കേനിയനിരുന്നകപഖാള നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുണഖായനിരുന്നതയ്.

(ബനി)  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.

(സനി)   പേതനിച്ചു  ലകേഖാടുത്ത  ഭൂമനിയനില്  കുറച്ചയ്  ഭഖാഗന  മറയ്  ആവശദ്യങ്ങളക്കേയ്
ഉപേകയഖാഗനിച്ചതഖായനി ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  പേരനികശഖാധനിച്ചുവരുന.
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മൂന്നഖാറനില് കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി

212 (1037) ശറീ  .    മുലക്കേര  രതഖാകേരന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മൂന്നഖാറനില് നനിലവനിലള്ള കേകയറങ്ങള തനിട്ടലപടുത്തുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന
നടെപേടെനികേളഖാണയ് സര്ക്കേഖാര് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി) കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടെപേടെനികേള വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)   മൂന്നഖാറനില്  നനിലവനിലള്ള  കേകയറങ്ങള  തനിട്ടലപടുത്തുന്നതനിനയ്  വനിവനിധ
റവനഡ്യൂ ഓഫറീസുകേള മുഖഖാന്തെരന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനികലക്കേഖായനി കകേരള ഭൂസനരക്ഷണനനിയമന,
ലകേ.ഡനി.എച്ചയ്. നനിയമന എന്നനിവ പകേഖാരമുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭൂപേരനിഷ്കരണ നനിയമന പുതുക്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി

213 (1038) ശറീ  .    എന  .    ഉമ്മര് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് റവനഡ്യൂവന
ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  ഭൂപേരനിഷ്കരണ  നനിയമന  പുതുക്കുന്നതനിനഖായനി  സര്ക്കേഖാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ; വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  കതഖാട്ടഭൂമനിയലടെ  പേരമഖാവധനി  പേരനിധനി  സനബനനിച്ചയ്  പുനനഃകമറീകേരണന
നടെത്തഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  അകതഖാലടെഖാപന  കേകയറക്കേഖാരനില്  നനിനന  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചു
പേനിടെനിക്കുന്നതനിനു നനിയമനനിര്മ്മഖാണന നടെത്തുകമഖാ;

(ഡനി) ഭൂമനി സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് മലറലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിക്കേഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  1963-ലല  കകേരള  ഭൂപേരനിഷ്കരണ  ആകനിലല  81-ാം  വകുപയ്  പകേഖാരന
പകതദ്യകേ ആവശദ്യങ്ങളക്കേഖായനി ഭൂപേരനിധനി ഒഴെനിവഖാക്കേനി നല്കേനിയ ഭൂമനി തുണ്ടുകേളഖാക്കേനി
സകേമഖാറന നടെത്തുകേയന സകേമഖാറത്തനിലൂലടെ ഭൂമനി ആര്ജനിക്കുന്ന ആള പസ്തുത ഭൂമനി
അകത  ആവശദ്യത്തനിനയ്  തലന്ന  ഉപേകയഖാഗനിക്കേഖാതനിരനിക്കുകേയന  ലചയ്യുന്ന  സഖാഹചരദ്യത്തനില്
പസ്തുത ഭൂമനി സര്ക്കേഖാരനികലക്കേയ് നനിക്ഷനിപമഖാക്കുന്നതനിനയ് ഉതകുന്ന തരത്തനില് 1963-ലല
കകേരള ഭൂപേരനിഷ്കരണ നനിയമത്തനില് പുതുതഖായനി  87A വകുപയ് ഉളലപടുത്തുന്ന വനിഷയന
പേരനികശഖാധനിച്ചയ് വരുന.



അനുബനന 735

(ബനി)  ഇക്കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിച്ചു വരുന.

(സനി) കേകയറക്കേഖാരനില്നനിനന ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപേനിടെനിക്കുന്നതനിനുന ഭൂമനി സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന

സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനിയനിലല  കേകയറന  മുതലഖായവ  തടെയന്നതനിനുന  പേരദ്യഖാപമഖായ  കകേരള

ഭൂസനരക്ഷണ നനിയമന നനിലവനിലണയ്.   2009-ലല നനിയമകഭദഗതനിയനിലൂലടെ ടെനി നനിയമന

കൂടുതല് ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) സര്ക്കേഖാര് ഭൂമനി സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് കകേരള ഭൂപേരനിഷ്കരണ നനിയമത്തനിലല

വകുപയ്  86(6)-ലല  വദ്യവസഖാനുസരണവന  കകേരള  ഭൂസനരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലല

വദ്യവസകേള പകേഖാരമുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  പസ്തുത നനിയമന പകേഖാരന

സര്ക്കേഖാര്  ഭൂമനിയനിലല  കേകയറക്കേഖാര്ക്കേയ്   മൂന്നയ്  വര്ഷത്തനില്  കുറയഖാത്തതുന  അഞയ്

വര്ഷന വലര ആകേഖാവന്നതുമഖായ തടെവയ് ശനിക്ഷയന  50,000 രൂപേയനില് കുറയഖാത്തതുന

2  ലക്ഷന  രൂപേ  വലര  ആകേഖാവന്നതുമഖായ  തുകേ  പേനിഴെയഖായനി  ഈടെഖാക്കുന്നതനിനുന

വദ്യവസ ലചയനിട്ടുണയ്.

ചഖാലക്കുടെനിയനില് ഭവനനനിര്മ്മഖാണ കബഖാര്ഡനിലന വഖാണനിജദ്യ സമുച്ചയന

214 (1039) ശറീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ചഖാലക്കുടെനി  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  കറഖാഡനില്  ഭവനനനിര്മ്മഖാണ  കബഖാര്ഡനിനു

കേറീഴെനിലള്ള  സലത്തയ്  വഖാണനിജദ്യ  സമുച്ചയവന  ഫഖാറ്റുകേളുന  അടെക്കേമുള്ള  വനികേസന

പേദ്ധതനികേള നടെപഖാക്കേഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) ഉലണങനില് നടെപേടെനികേള ഏതു ഘട്ടത്തനിലഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  കേനിഴെകക്കേ  ചഖാലക്കുടെനിയനില്  ഭവനനനിര്മ്മഖാണ  കബഖാര്ഡനിലന  ഉടെമസതയനിലള്ള

60.72  ലസനയ്  സലത്തയ്  ഒരു  കേകമഴദ്യല്  കകേഖാനപകയ്  പേദ്ധതനി  നടെപനിലഖാക്കേഖാന്  

24-9-2016-ലല  ജനി.ഒ.(എന.എസയ്)  നമ്പര്  31/2016/ഭവനന  ഉത്തരവനിലൂലടെ   അനഗറീകേഖാരന

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  അനഗറീകേഖാരന ലഭദ്യമഖായ മുറയയ് കേനിഴെകക്കേ ചഖാലക്കുടെനിയനില് നഖാലയ് നനിലകേളുള്ള ഒരു

വഖാണനിജദ്യ  സമുച്ചയന  നടെപനിലഖാക്കുവഖാനുള്ള  ആര്ക്കേനിലടെക്ചറല്  കഡ്രഖായനിനഗയ്  തയഖാറഖാക്കേനി,

ലകേട്ടനിടെ നനിര്മ്മഖാണ അനുമതനി ലഭദ്യമഖാക്കുവഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചുവരുന.



736 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

കേഖായനകുളന മണലത്തനിലല ഭൂരഹനിത -ഭവനരഹനിത കുടുനബങ്ങള

 215 (1040)  ശറീമതനി യ  .    പതനിഭ ഹരനി :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
റവനഡ്യൂവന ഭവനനനിര്മ്മഖാണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേഖായനകുളന  മണലത്തനില്  ഭൂരഹനിതരുന  ഭവനരഹനിതരുമഖായ  എത്ര
കുടുനബങ്ങള ഉണയ്; വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരനിലഖാത്ത  കകേരളന  പേദ്ധതനിയനിൽ,  കേഖായനകുളന  മണലത്തനില്
ലതരഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ള  ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളുലടെ  എണവന  ഇതനിനകേന  പേദ്ധതനിയലടെ  ആനുകൂലദ്യന
ലഭദ്യമഖായനിട്ടുള്ള കകേസ്സുകേളുലടെ എണവന വനികലജയ് തനിരനിച്ചയ് ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ഭൂരഹനിതരനിലഖാത്ത  കകേരളന  പേദ്ധതനിയമഖായനി  ബനലപട്ട  കേഖായനകുളന
മണലത്തനിലള്ള  ഭൂരഹനിതരുന  ഭവനരഹനിതരുമഖായ  കുടുനബങ്ങളുലടെ  എണന
തനിട്ടലപടുത്തനിയനിട്ടനില.  എന്നഖാല് പേദ്ധതനി പകേഖാരന ഭൂമനി ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് കവണനി ടെനി
മണലത്തനില്നനിനന  ലഭദ്യമഖായ  അകപേക്ഷകേളനികന്മേല്  അകനകഷണന  നടെത്തനി  നനിശ്ചനിത
മഖാനദണങ്ങളക്കേനുസൃതമഖായനിട്ടുള്ള  1147  ഭൂരഹനിത  കുടുനബങ്ങലള  പേദ്ധതനിയലടെ
ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളഖായനി ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരനിലഖാത്ത കകേരളന പേദ്ധതനിപകേഖാരന ലഭദ്യമഖായ അകപേക്ഷകേളനില്
നനിനന  കേഖായനകുളന  മണലത്തനില്  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ള  ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളുലടെ
എണവന,  പേദ്ധതനിയലടെ  ആനുകൂലദ്യന  ലഭദ്യമഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ള  ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളുലടെ  എണവന
വനികലജയ് തനിരനിച്ചയ് തഖാലഴെ കചര്ക്കുന :

വനികലജയ് ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ള
ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളുലടെ

എണന

ആനുകൂലദ്യന ലഭദ്യമഖാക്കേനി
കേഴെനിഞ്ഞ

ഗുണകഭഖാകഖാക്കേളുലടെ
എണന

(1) (2) (3)

പേത്തനിയൂര് 281 8

കൃഷ്ണപുരന 189 3

കേഖായനകുളന 373 ...

പുതുപള്ളനി 62 ...
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(1) (2) (3)

കേറീരനിക്കേഖാടെയ് 204 ...

കേണല്ലൂര് 87 ...

ഭരണനിക്കേഖാവയ് 74 ...

കേറഖാനന 39 ...

കേണമനഗലന 117 ...

ലപേരനിങ്ങഖാല 21 ...

ആലകേ 1447 11

കകേഖാങ്ങഖാടെയ് മണലത്തനില് പഖദ്യഖാപേനിച്ച ജലവനിഭവ വകുപനിലന പേദ്ധതനികേള

216 (1041) ശറീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഖാസയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

ജലവനിഭവ വകുപനിലന കേറീഴെനില്,  കകേഖാങ്ങഖാടെയ് മണലത്തനികലയഖായനി ബഡ്ജറനില്
പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുളള പേദ്ധതനികേളുന നറീക്കേനിവച്ചനിട്ടുളള തുകേയലടെ വനിശദഖാനശങ്ങളുന നല്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി  :

 ലകേഖാങ്ങഖാടെയ്  നനികയഖാജകേമണലത്തനികലക്കേഖായനി  കേനിഫ്ബനി  നനികക്ഷപേ
സഹഖായകത്തഖാടുകൂടെനി  കേരനിമ്പ  സമഗ  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനി  നടെപനിലഖാക്കു
ന്നതനിനഖായനി  25  കകേഖാടെനി  രൂപേ  2017-18-ലല  ബഡ്ജറനില്  പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.
പസ്തുത പേദ്ധതനിയലടെ കപഖാജക്ടയ് റനികപഖാര്ട്ടയ് തയഖാറഖാക്കേനി വരുന.

ജലകസചന വകുപയ്  :

ജലകസചന വകുപനിനയ് കേറീഴെനില് ലകേഖാങ്ങഖാടെയ് മണലത്തനില് ഭരണഖാനുമതനി
നല്കേനിയ പവൃത്തനികേളുലടെ വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

 1. കേഖാരഖാക്കുറുശ്ശേനി  പേഞഖായത്തനില്  ചുരനികയഖാടെയ്  പുഴെയയ്  കുറുലകേ  കകേഖാരപേള്ളന
കുണ്ടുകേഖാടെയ്  ലചക്കേയ് ഡഖാന നനിര്മ്മഖാണന-പസ്തുത പവൃത്തനി പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു-
58,91, 102 രൂപേ ലചലവഖായനി.

2. മങര  പേഞഖായത്തനില്  പേഴെയ  പേറളനി  പേഖാലത്തനിനയ്  സമറീപേന
പുതുകക്കേഖാടെയ്  ലച. 7/100  ഭഖാരതപ്പുഴെയയ് കുറുലകേ നബഖാര്ഡയ് ലചക്കേയ്
ഡഖാന നനിര്മ്മഖാണന  70%  പവൃത്തനി പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അവകശഷനിച്ച
പേണനി  പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.   ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേനിയ  തുകേ  -
174 ലക്ഷന രൂപേ

3. കേരനിമ്പ  പേഞഖായത്തനില്  തുപനഖാടെയ്  പുഴെയയ്  കുറുലകേ  ലചക്കേയ്  ഡഖാന
നനിര്മ്മഖാണന സഖാകങതനികേഖാനുമതനിക്കുള്ള നടെപേടെനി  എടുത്തുവരുന.
ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയ തുകേ- 98.50 ലക്ഷന.
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ജലകസചന നയന

217 (1042) ശറീ  .   സനി  .   ദനിവഖാകേരന് :
ശറീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശറീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശറീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഖാര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന

കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സര്ക്കേഖാരനിലന ജലകസചനനയന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  വന്കേനിടെ,  ഇടെത്തരന  ജലകസചന  പേദ്ധതനികേളക്കേഖായനി  എത്ര  കകേഖാടെനി
രൂപേയഖാണയ്  ബഡജ്റനില്  നറീക്കേനിവച്ചനിരനിക്കുന്നലതനന  ആയതനില്  ഡ്രനിപനിനയ്  (ഡഖാന
ററീഹഖാബനിലനികറഷന് പേദ്ധതനി) എത്ര രൂപേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ജലകസചന  പേദ്ധതനികേള  ജറീവനക്കേഖാര്ക്കേയ്  ലവറുലത  ഇരുന്നയ്  ശമ്പളന
വഖാങ്ങുന്നതനിനുള്ള ലഖാവണങ്ങളഖാണയ് എന്നയ് പേറയലപടുന്ന ആകക്ഷപേന പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  നനിലവനിലല  സഖാഹചരദ്യങ്ങളനില്  2008-ല്  പഖദ്യഖാപേനിച്ച  ജലനയത്തനില്
മഖാറങ്ങള  ആവശദ്യമുകണഖാ  എനപേരനികശഖാധനിച്ചുവരുന.  അനഗറീകേരനിക്കേലപട്ട  നയത്തനില്
തഖാലഴെപറയന്ന ലക്ഷദ്യങ്ങള ഉളലപടുന :

1. ജലവനിഭവത്തനിലന ആസൂത്രനിതമഖായ വനിനനികയഖാഗത്തനിനുന വനികേസ
നത്തനിനുന പേരനിപേഖാലനത്തനിനുമഖായനി സനകയഖാജനിതവന ബഹുകമഖല
സ്പെര്ശനിച്ചുമഖായ സമറീപേനന സകേലക്കേഖാള്ളുകേ.

2. ജലവനിഭവത്തനിലന അനുവദനറീയമഖായ ഉപേകഭഖാഗത്തനിനുന കസഖാതസ്സുകേളുലടെ
സുസനിരതയ്ക്കുമഖായനി സൂക്ഷ്മ  നറീര്ത്തടെങ്ങലള അടെനിസഖാന ഘടെകേങ്ങളഖായനി
പേരനിഗണനിക്കുകേ.

3. നറീര്ത്തടെലത്ത ഒറഘടെകേമഖായനി പേരനിഗണനിച്ചയ് വനിവനിധ ഉപേകയഖാഗങ്ങലളയന
അവയലടെ പശ്നങ്ങലളയന സഖാധദ്യതകേലളയന സനകയഖാജനിപനിക്കുകേ.

4. സമഗമഖായ  നറീര്ത്തടെ  സനരക്ഷണത്തനിലനയന  പേരനിപേഖാലനത്തനിലനയന
പഖാധഖാനദ്യത്തനിനയ്  ഊന്നല് ലകേഖാടുക്കുകേയന,  ജലത്തനിലന ഗുണനനിലവഖാരന
ദറീര്ഘകേഖാല  ജലവനിനനികയഖാഗ  പേദ്ധതനികേള,  അവയലടെ  നനിരന്തെരമഖായ
ജഖാഗതഖാ പൂര്ണമഖായ വനിലയനിരുത്തല് എന്നനിവലയലഖാന അതനില്
സനകയഖാജനിപനിക്കുകേയന ലചയ്യുകേ.
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5. സുസനിതമഖായ  ജലവനിഭവ  വനികേസനത്തനിനുന  സനരക്ഷയ്ക്കുന
പേരനിപേഖാലനത്തനിനുന  സഹഖായകേരമഖാകുന  വനിധന  നനിലവനിലള്ള  സഖാപേന
കമറീകേരണങ്ങളുന നനിയമങ്ങളുന പേരനിഷ്കരനിക്കുകേ.

(ബനി&സനി)  വന്കേനിടെ ഇടെത്തരന ജലകസചന പേദ്ധതനികേളക്കേഖായനി ബഡ്ജറനില്
നറീക്കേനിവച്ചനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  -  279.36 കകേഖാടെനി  രൂപേ  ഡഖാന  ററീഹഖാബനിലനികറഷന്
ഇനപ്രൂവ്ലമനയ്  പേദ്ധതനിക്കേയ്   (DRIP)2017-18-ല്  250  കകേഖാടെനി  രൂപേയഖാണയ് നറീക്കേനി
വച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  വദ്യതദ്യസ പേദ്ധതനികേള നടെപഖാക്കേനി വരുനണയ്.

ലകേഖാലകേടെവയ് പേമ്പയ് ഹക്കൗസനിനയ് തടെയണ നനിര്മ്മഖാണന

218 (1043) ശറീ  .   ആര്  .   രഖാകജഷയ് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യത്തനിനയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

അച്ചന്കകേഖാവനിലഖാറനില്  ലകേഖാലകേടെവയ്  പേമ്പയ്  ഹക്കൗസനിനയ്  സമറീപേന  തടെയണ
നനിര്മ്മഖാണവമഖായനി  ബനലപട്ട  പവൃത്തനിയലടെ  വനിശദഖാനശങ്ങള  ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;
ഇതനിനഖാവശദ്യമഖായ  ഭരണഖാനുമതനി  ലഭദ്യമഖായനിട്ടുകണഖാ;  ഭരണഖാനുമതനിയലടെ  പേകേര്പയ്
ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;ഇതനിലന തുടെര്നടെപേടെനികേള അടെനിയന്തെരമഖായനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

അച്ചന്കകേഖാവനിലഖാറനില്  ലകേഖാലകേടെവയ്  പേമ്പയ്  ഹക്കൗസനിനയ്  സമറീപേന  തടെയണ
നനിര്മ്മഖാണവമഖായനി  ബനലപട്ട  പവൃത്തനിയലടെ  ഇന്ലവസനികഗഷന്  എസനികമറയ്  പുതനിയ
നനിരക്കേനില് തയഖാറഖാക്കേനി വരുന.

ആകനിലകററഡയ് ഇറനികഗഷന് ലബനനിഫനിറയ് കപഖാഗഖാന

219 (1044) ശറീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേന  ജലവനിഭവ  സഖാനനിനഗയ്  കേമ്മനിറനി  ആകനിലകററഡയ്  ഇറനികഗഷന്
ബനനിഫനിറയ് കപഖാഗഖാന (എ.ലഎ.ബനി.പേനി.) പേദ്ധതനിലയക്കുറനിച്ചയ് സമർപനിച്ച റനികപഖാർട്ടനിൽ
പേറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന കേഖാരദ്യങ്ങൾ സർക്കേഖാരനിലന ശദ്ധയനിൽലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  റനികപഖാർട്ടനിൽ  സൂചനിപനിച്ചനിട്ടുളളതു  കപേഖാലല  ജല  സനരക്ഷണത്തനിനു
പേരമ്പരഖാഗതമഖായതുന  ആധുനനികേമഖായതുമഖായ  പേദ്ധതനികേൾ  സനസഖാനത്തയ്  നടെപനിലഖാക്കുവഖാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ജലസനരക്ഷണത്തനിനുന  ജലകസചനത്തനിനുമഖായനി  ഹരനിതകകേരളന  പേദ്ധതനി
മുകഖനയന  പേരമ്പരഖാഗത രറീതനിയനിലന സമകകഖാ ഇറനികഗഷന്,  ഡ്രനിപയ് ഇറനികഗഷന്,
സനിനഗര്  ഇറനികഗഷന്  തുടെങ്ങനിയ  ആധുനനികേ  രറീതനിയനിലമുള്ള  പേദ്ധതനികേള  സനസഖാനത്തയ്
നടെപനിലഖാക്കുവഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.
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ലചങ്ങണഖാനകുന്നയ് തടെയണ പവൃത്തനി

220 (1045) ശറീ  .    യ  .    ആര്  .    പദറീപേയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല കദശമനഗലന, പേഖാലക്കേഖാടെയ് ജനിലയനിലല ഓങ്ങല്ലൂര് എന്നറീ
പേഞഖായത്തുകേളനിലലയന സമറീപേ പേഞഖായത്തുകേളനിലലയന ശുദ്ധജലക്ഷഖാമന പേരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനഖായനി  ആരനഭനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലചങ്ങണഖാനകുന്നയ്  തടെയണ  പവൃത്തനി  ഇകപഖാള
മുടെങ്ങനിക്കേനിടെക്കുകേയഖാലണന്നതയ് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) ഭഖാരതപ്പുഴെയയ് കുറുലകേയള്ള, പേഖാലക്കേഖാടെയ് ഡനിവനിഷലന കേറീഴെനില് വരുന്ന ഈ
തടെയണ പവൃത്തനി മുടെങ്ങനിക്കേനിടെക്കേഖാന് കേഖാരണലമന്തെഖാണയ്;

(സനി)  കവനല്കേഖാലത്തുമഖാത്രകമ പവൃത്തനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുവഖാന് കേഴെനിയകേയള
എന്നതു കേണക്കേനിലലടുത്തയ് ലചങ്ങണഖാനകുന്നയ് തടെയണ പവൃത്തനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുവഖാന്
ആവശദ്യമഖായ നനിര്കദ്ദേശന  ഇറനികഗഷന് വകുപയ്  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്ക്കേയ്  നല്കുകമഖാ;
എങനില് അതനിലന വനിശദഖാനശന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  പവൃത്തനി  പുകരഖാഗതനിയനിലഖാണയ്.   എസനികമറനില്  ചനില  വദ്യതനിയഖാനങ്ങള
അതദ്യഖാവശദ്യമഖായനി വന്നതനിനഖാല് പൂര്ത്തറീകേരണ കേഖാലഖാവധനി ദറീര്ഘനിപനികക്കേണനിവന.

(സനി)  ചറീഫയ് എഞനിനറീയറനില് (ജലകസചനവന ഭരണവന) നനിനന ലഭനിച്ച പുതുക്കേനിയ
ലപഖാകപഖാസല് പേരനികശഖാധനിച്ചുവരുന.

പേതനിറഖാണ്ടുകേള പേനിന്നനിട്ട ജലകസചന പേദ്ധതനികേലളപറനി പേഠനന

221 (1046) ശറീ  .    പേഖാറക്കേല്  അബ്ദുല :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  നനിര്മ്മഖാണന  ആരനഭനിച്ചനിട്ടയ്  പേതനിറഖാണ്ടുകേള  പേനിന്നനിട്ട  ജലകസചന
പേദ്ധതനികേളഖായ ബഖാണഖാസുര സഖാഗര്, കേഖാരഖാപ്പുഴെ, ഇടെമലയഖാര്, മൂവഖാറ്റുപുഴെ എന്നനിവയലടെ
ഭഖാവനി  കേഖാരദ്യങ്ങള തറീരുമഖാനനിക്കേഖാന് ഒരു വനിദഗയ് ദ്ധ സമനിതനിലയ ചുമതലലപടുത്തുന്ന
കേഖാരദ്യന സര്ക്കേഖാരനിലന പേരനിഗണനയനിലകണഖാ;

(ബനി)  ഈ പേദ്ധതനി പവര്ത്തനങ്ങള ഓകരഖാനന ആരനഭനിച്ച വര്ഷന,  പഖാരനഭ
പേദ്ധതനി  തുകേ,  പുതുക്കേനിയ  പേദ്ധതനി  തുകേ,  ഇതനിനകേന  ലചലവഴെനിച്ച  തുകേ  എന്നനിവ
സനബനനിച്ച വനിശദഖാനശങ്ങള നല്കുകമഖാ;

(സനി)  വനിദഗയ് ദ്ധ  സമനിതനിലയ  എന്നകത്തക്കേയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന;  എലന്തെഖാലക്കേ
കേഖാരദ്യങ്ങലള കുറനിച്ചഖാണയ് സമനിതനി പധഖാനമഖായന പേഠനന നടെത്തുകേ;
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(ഡനി)  സമനിതനിയലടെ  റനികപഖാര്ട്ടയ്  എന്നകത്തക്കേയ്  ലഭദ്യമഖാകുലമന്നഖാണയ്  സര്ക്കേഖാര്
പതറീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(ഇ)  ജലകസചന  വകുപനിലന  കേറീഴെനില്  ഇതുകപേഖാലല  ആരനഭനകുറനിച്ചനിട്ടയ്
ദറീര്ഘകേഖാലമഖായനി  പൂര്ത്തനിയഖാകേഖാത്ത  മകറലതങനിലന  പേദ്ധതനികേലള  കുറനിച്ചയ്  പേഠനന
നടെത്തഖാന് സര്ക്കേഖാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ; എങനില് വനിശദഖാനശങ്ങള നല്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  

പേദ്ധതനിയലടെ
കപേരയ്

ആരനഭനിച്ച
വര്ഷന

പഖാരനഭ
പേദ്ധതനി തുകേ
(കകേഖാടെനി രൂപേ)

പുതുക്കേനിയ
പേദ്ധതനി

തുകേ(കകേഖാടെനി
രൂപേ)

ഇതനിനകേന
ലചലവഴെനിച്ച
തുകേ (കകേഖാടെനി

രൂപേ)

കേഖാരഖാപ്പുഴെ
ജലകസചന
പേദ്ധതനി

1978 7.60 570 315

ബഖാണഖാസുര
സഖാഗര്
പേദ്ധതനി

1999 37.88 185.50 54

ഇടെമലയഖാര്
ഇറനികഗഷന്
കപഖാജക്ടയ്

1981 17.17 107 (1992
എസയ്. ഒ.ആര്.

പകേഖാരന)

433

മൂവഖാറ്റുപുഴെ
വഖാലനി
ജലകസചന
പേദ്ധതനി

1974 20.68 945 929 

(ജലകസചന  വകുപയ്  നനിര്വ്വേഹനിച്ച/നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്ന  പവര്ത്തനികേളുലടെ  വനിശദഖാനശങ്ങള
മഖാത്രമഖാണയ് ഇവ).

(സനി&ഡനി)   പേരനികശഖാധനിച്ചു  വരുന.   ടെനി  പേദ്ധതനികേളുലടെ  ഭഖാവനി  പേരനിപേഖാടെനി,  കുറഞ്ഞ
ലചലവനില്  എങ്ങലന  പകയഖാജനപദമഖായ  രറീതനിയനില്  പേദ്ധതനികേള  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുവഖാന്
സഖാധനിക്കുന  എന്നറീ  കേഖാരദ്യങ്ങലളക്കുറനിച്ചഖാണയ്  സമനിതനി  പധഖാനമഖായന  പേഠനന  നടെത്തുവഖാന്
ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.

(ഇ)  ഇകപഖാള പേരനിഗണനയനിലനില.
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ജലനയന

 222  (1047)  ശറീ  .    രഖാജു  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാന സര്ക്കേഖാര് ജല നയന രൂപേറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  മറയ്  സനസഖാനങ്ങലള  അകപേക്ഷനിച്ചയ്  മഴെലഭദ്യത  കൂടുതലള്ള  സനസഖാനമഖായനിട്ടുന
കകേരളന ഇത്തവണ കേനത്ത കവനലനില് ഉരുകേനിയ സഖാഹചരദ്യത്തനില് സനസഖാനലത്ത
ജല വനിനനികയഖാഗവന,  ജല സനരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള സനബനനിച്ചുന ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ്
കബഖാധവല്ക്കേരണന  നടെത്തുന്നതനിനയ്  എലന്തെഖാലക്കേ  പേദ്ധതനികേള  നടെപഖാക്കേഖാനഖാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  സ്കൂള,  കകേഖാകളജയ് വനിദദ്യഖാര്തനികേളക്കേനിടെയനില് മഴെലവളളലക്കേഖായനിനുന ജല
സനരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുന  സഹഖായകേമഖാകുന  വനിധന  അവരുലടെ  പേഖാഠദ്യ
പേദ്ധതനിയനില്  ഈ  വനിഷയങ്ങള  ഉളലക്കേഖാള്ളനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെഖാലക്കേ  നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കേഖാനഖാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസഖാന  സര്ക്കേഖാര്  2008-ല്  രൂപേറീകേരനിച്ച  ജലനയന  ഇകപഖാഴന
പഖാബലദ്യത്തനിലണയ്.

(ബനി)  ഭൂ ജലസനകപേഖാഷണന,  ഭൂജല ഉപേകയഖാഗത്തനിലന നനിയനണവന കമറീകേരണവന
എന്നറീ  വനിഷയങ്ങലള  അടെനിസഖാനമഖാക്കേനി  ഭൂജല  വകുപയ്  ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കുന
ജനപതനിനനിധനികേളക്കുന  കബഖാധവല്ക്കേരണ  കഖാസ്സുകേള  സനഘടെനിപനിക്കുകേയന
ലഘുകലഖകേള അച്ചടെനിച്ചയ് വനിതരണന ലചയ്യുകേയന ലചയവരുനണയ്.  സനസഖാനലത്ത
ജലവനിനനികയഖാഗവന  ജലസനരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളുന  സനബനനിച്ചയ്  ലപേഖാതുജനങ്ങളക്കേയ്
കബഖാധവല്ക്കേരണന  നടെത്തുന്ന  പേദ്ധതനികേള  സര്ക്കേഖാരനിലന  'ഹരനിതകകേരളന'  പേദ്ധതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കകേരളജല  അകതഖാറനിറനി  ജലസനരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുന  ജലത്തനിലന
വനിനനികയഖാഗലത്ത സനബനനിച്ചുന  തകദ്ദേശസകയനഭരണ സഖാപേനങ്ങളുമഖായനി  കചര്ന്നയ്
ജനങ്ങളനില്  കബഖാധവല്ക്കേരണന  നടെത്തഖാറുണയ്.  കകേരള  ജല  അകതഖാറനിറനിയലടെ
കേനിണറുകേള കസഖാതസഖായള്ള കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളനില് ജലലഭദ്യത ഉറപഖാക്കേഖാനഖായനി
മഴെക്കുഴെനികേള  സഖാപേനിക്കേഖാനുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കകേരള  ജല
അകതഖാറനിറനിയലടെ നറീരുറവ പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി  മഴെലവള്ളന സനഭരണന ലചയന
സകഖാഭഖാവനികേ ഉറവ സനരക്ഷണത്തനിലൂലടെയന ലവള്ളയമ്പലന ഫനില്ട്ടര് ഹക്കൗസനികലക്കേയ്
ശുദ്ധറീകേരണത്തനിനഖായനി  അധനികേജലന  എത്തനിക്കുന്നതനിനഖായനി  ജലഭവന്  അങണത്തനില്
നനിലനനിന്നനിരുന്ന  കുളന  പുനര്  നനിര്മ്മനിച്ചയ്  അതനില്  കശഖരനിക്കുന്ന  ജലന  ഫനില്ട്ടര്
ഹക്കൗസനിലല  ജലശുദ്ധറീകേരണ  ശഖാലയനില്  എത്തനിച്ചയ്  ശുദ്ധറീകേരനിച്ചയ്  വനിതരണന
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ലചയ്യുന്നതനിനഖായനി  ഒരു  പേദ്ധതനി  വനിഭഖാവന  ലചയനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത  ജലത്തനിലന
പഖാധഖാനദ്യലത്തക്കുറനിച്ചുന  നറീരുറവ  സനരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുമുള്ള  കപേഖാസറുകേള
പദര്ശനിപനിക്കേഖാറുണയ്.  ജലദുരുപേകയഖാഗന  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  പേത്ര-ദൃശദ്യ-ശവദ്യ
മഖാധദ്യമങ്ങളനിലൂലടെ അറനിയനിപ്പുകേള നല്കേഖാറുണയ്.  ജലദുരുപേകയഖാഗവന ജലകമഖാഷണവന
നടെത്തുന്നവര്ലക്കേതനിലര  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുകേയന  ലചയ്യുന.  കൂടെഖാലത  സനസഖാന
സര്ക്കേഖാര്  വനിഭഖാവന  ലചയ നവ  കകേരള  മനിഷനനില്  ഉളലപലടെ  ജലവനിഭവ  മനിഷന്
ജലസനരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  രൂപേറീകേരനിച്ചതഖാണയ്.  നനിലവനിലള്ള  ജല
കസഖാതസ്സുകേളുലടെ നവറീകേരണവന  ശുദ്ധറീകേരണവന  ഉറപഖാക്കുന്നതുവഴെനി  പഖാകദശനികേ
തലത്തനില് ജലകസചനത്തനിനുന കുടെനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനുന ഉതകുന്ന ഒരു പുതനിയ
ജലഉപേകയഖാഗ  സനസഖാരന  രൂപേലപടുത്തുന്നതനിനഖാണയ്  ജലവനിഭവ  മനിഷന്  ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതയ്.
തകദ്ദേശസകയനഭരണ  സഖാപേനങ്ങള,  വനിവനിധ  സര്ക്കേഖാര്  വകുപ്പുകേള,  സഖാകങതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധര്,  യവജന  സനഘടെനകേള,  വനിദദ്യഖാര്തനികേള,  സന്നദ്ധ  സനഘടെനകേള,  ജലവനിഭവ
കമഖലയമഖായനി  ബനലപട്ട  ഗകവഷണ  സഖാപേനങ്ങള  തുടെങ്ങനിയ  സമൂഹത്തനിലല
എലഖാ  വനിഭഖാഗങ്ങളുലടെയന  പേങഖാളനിത്തകത്തഖാലടെയഖാകുന  ജലവനിഭവ  മനിഷന്  പവര്ത്തനങ്ങള.
മനിഷലന ലക്ഷദ്യവന പേരനിപേഖാടെനികേളുന ജറീവനക്കേഖാരനിലന ജനപതനിനനിധനികേളനിലന എത്തനിക്കേഖാനുള്ള
പേരനിശറീലനന ജലകസചന വകുപയ് ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  വനിദദ്യഖാര്തനികേളുലടെ  ഇടെയനില്  ജലസനരക്ഷണന  എന്ന  വനിഷയലത്ത
കുറനിച്ചയ്  അവകബഖാധന  സൃഷനിക്കുന്നതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  തനിരുവനന്തെപുരലത്ത  മഖാര്
ബകസലനികയഖാസയ് കകേഖാകളജനില്  വച്ചയ് ഒരു വര്ഷന നറീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന Campaign മഖാര്ച്ചയ്  22,
2017  കലഖാകേ ജലദനിനകത്തഖാടെനുബനനിച്ചയ് ഉദ്ഘഖാടെനന ലചയ്യുകേയണഖായനി.  തുടെര്ന്നയ്
മഖാര്ച്ചയ്  2017  മുതല്  മഖാര്ച്ചയ്  2018  വലര  വനിവനിധ  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില്  കബഖാധവല്ക്കേരണ
കഖാസ്സുകേള നടെത്തുകേ എന്നതഖാണയ് ഇതുലകേഖാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. ഈ വനിഷയത്തനിലന
പഖാധഖാനദ്യന കേണക്കേനിലലടുത്തയ് സ്കൂള കകേഖാകളജയ് വനിദദ്യഖാര്തനികേളുലടെ പേഖാഠദ്യപേദ്ധതനിയനില്
ഈ വനിഷയങ്ങള ഉളലക്കേഖാള്ളനിക്കുന്ന സനഗതനി വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ വകുപ്പുമഖായനി കചര്ന്നയ്
ആകലഖാചനിക്കുന്നതഖാണയ്.

ടെനി.എസയ്. കേനഖാലനിലന സമറീപേപകദശങ്ങളനികലക്കേയ് ഉപ്പുലവള്ളന കേയറുന്നതു
തടെയഖാന് പേദ്ധതനി

223 (1048) ശറീ  .    ആര്  .    രഖാമചനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേരുനഖാഗപള്ളനി നനികയഖാജകേമണലത്തനില് ജലകസചന(ലചറുകേനിടെ ജലകസചനന)
വകുപ്പുമഖായനി ബനലപട്ടയ്  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില് നടെനവരുന്ന പധഖാന
പവൃത്തനികേള എലന്തെലഖാലമന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ടെനി.എസയ്.  കേനഖാലനിലന  സമറീപേപകദശങ്ങളനികലക്കേയ്  ഉപ്പുലവള്ളന  കേയറുന്നതു
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  എലന്തെലഖാന  പേദ്ധതനികേളഖാണയ്  ഇകപഖാള  നടെപനിലഖാക്കേനി
വരുന്നതയ് എന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ; എങനില് സകറീകേരനിച്ച തുടെര്നടെപേടെനികേള വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  കേരുനഖാഗപള്ളനി  നനികയഖാജകേ  മണലത്തനില്  ജലകസചന  (ലചറുകേനിടെ
ജലകസചനന)  വകുപ്പുമഖായനി ബനപട്ടയ്  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നടെന
വരുന്ന പധഖാന  പവൃത്തനികേള അനുബനമഖായനി *കചര്ക്കുന.

(ബനി)  ടെനി.  എസയ്.  കേനഖാലനിലന  സമറീപേ  പകദശങ്ങളനികലക്കേയ്  ഉപ്പുലവള്ളന  കേയറുന്നതു
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഖായനി  തഖാലഴെപറയന്ന  പവൃത്തനികേളക്കേയ്  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ
വര്ഷന ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത പവൃത്തനികേള നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ്
കവണനിയള്ള  നടെപേടെനികേള  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്  (ജലകസചനവന  ഭരണവന)  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.

1. ആലപഖാടെയ് പേഞഖായത്തനില് വഖാര്ഡയ് നമ്പര് 2  പേഞഖായത്തയ് കേടെവനില്
ടെനി.എസയ്.  കേനഖാല് മുതല് ഫനിഷററീസയ് കേനഖാല് വലര ഉപ്പുലവള്ളന
കേയറുന്നതയ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനഖായള്ള സ്ലൂയനിസനിലന നനിര്മ്മഖാണന.

2. കുലകശഖരപുരന  പേഞഖായത്തനില്  ടെനി.എസയ്.  കേനഖാലനില്നനിനന
ഉപ്പു  ലവള്ളന  കേയറഖാലത  വഖാഴെക്കൂട്ടത്തനില്  കേടെവനില്  സ്ലൂയനിസനിലനയന
തുറയനില് കേടെവനില് ഷട്ടറനിലന യന നനിര്മ്മഖാണന.

കനമന നനികയഖാജകേ മണലത്തനിലല ലപേഖാതു കുളങ്ങള

224 (1049) ശറീ  .    ഒ  .    രഖാജകഗഖാപേഖാല് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കനമന നനികയഖാജകേ മണലത്തനില് എത്ര ലപേഖാതു കുളങ്ങളഖാണയ് ഉള്ളതയ്;
വഖാര്ഡയ് തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദമഖായ പേട്ടനികേ ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കുളങ്ങള  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കേഖാര്  എത്ര  തുകേയഖാണയ്
നഖാളനിതുവലരയഖായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  കനമന  നനികയഖാജകേ  മണലത്തനിലല  എത്ര  ലപേഖാതുകുളങ്ങള  നഖാളനിതു
വലരയഖായനി നവറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്;

(ഡനി)  കകേന  സര്ക്കേഖാരനിലന  നഖാഷണല്  അഡഖാപ്ററീവയ്  ഫണനില്നനിനന
കുളങ്ങളുലടെ  സനരക്ഷണത്തനിനഖായനി  കകേരള  സര്ക്കേഖാര്  നഖാളനിതുവലര  എത്ര  തുകേ
ലചലവഴെനിച്ചനിട്ടുണയ്?

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരന

(എ) കനമന നനികയഖാജകേ മണലത്തനില് ആലകേ 33 ലപേഖാതു കുളങ്ങളഖാണുള്ളതയ്.
ലപേഖാതു കുളങ്ങളുലടെ വഖാര്ഡയ് തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഖാനശന അനുബനമഖായനി* കചര്ക്കുന.

(ബനി)  പസ്തുത  കുളങ്ങള  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഖായനി  60  ലക്ഷന  രൂപേയയ്  മുന്
വര്ഷങ്ങളനില് വനിവനിധ സറീമുകേളനിലഖായനി ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കനമന  നനികയഖാജകേ  മണലത്തനില്  ഇതുവലര  6  ലപേഖാതുകുളങ്ങള
ജലകസചന വകുപയ് നവറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  നഖാഷണല്  അഡഖാപ്ററീവയ്  ഫണനില്നനിനന  തുകേ  ലചലവഴെനിച്ചയ്  ജലകസചന
വകുപയ് മുകഖന കുളങ്ങള നവറീകേരനിച്ചനിട്ടനില.

മങടെ മണലത്തനിലല നനിലഖാപറമ്പനില് തടെയണ സഖാപേനിക്കേല്

225 (1050) ശറീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2017-18  ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനില് മങടെ  നനികയഖാജകേ മണലത്തനിലല
നനിലഖാപറമ്പനില്  തടെയണ  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  65
കകേഖാടെനി രൂപേ അനുവദനിച്ചനിരുന്നതയ് സനബനനിച്ച ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  എങനില് ഉത്തരവനിലന  പേകേര്പയ്  ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;  ഇലലങനില് ഉത്തരവനിറക്കേഖാൻ
നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  കമജര്  ഇറനികഗഷന്  വകുപഖാകണഖാ  പസ്തുത  പവൃത്തനി  ഏലറടുക്കുന്നതയ്;
ഇതുസനബനനിച്ചയ് എലന്തെങനിലന മഖാസര് പഖാന് തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  2017-18  ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനില്  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിക്കേഖായനി
(കപേജയ് 82, ഖണനികേ 175 കമ നമ്പര് 7) നനിലഖാപേറമ്പനില് തടെയണ നനിര്മ്മനിക്കേഖാന് 65
കകേഖാടെനി രൂപേ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇതുസനബനനിച്ച ഉത്തരലവഖാനന പുറലപടുവനിച്ചനിട്ടനില.

(സനി)  ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് നനിര്ദ്ദേനിഷ നനിലഖാപറമ്പയ്
തടെയണയലടെ  സഖാനത്തനിലന  4.1  കേനി.മറീ.  തഖാഴ്ഭഖാഗത്തഖായനി  മങടെ  അസനബനി
നനികയഖാജകേമണലത്തനിലല  മൂര്ക്കേനഖാടെയ്  പേഞഖായത്തനില്  തൂതപ്പുഴെയയ്  കുറുലകേ
കേറീഴ്മുറനിക്കേടെവയ് മുത്തനിക്കേയത്തയ് കേനിഫ്ബനി ധനസഹഖായകത്തഖാലടെ ഏകേകദശന 70 കകേഖാടെനി
രൂപേ ലചലവനില് ഒരു ആര്.സനി.ബനി നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.  സമനര് ഇറനികഗഷന് വകുപയ് വഴെനിയഖാണയ് പസ്തുത പേദ്ധതനി നടെപഖാക്കുന്നതയ്.
ഈ  ലപഖാകപഖാസല്  യഖാഥഖാര്തദ്യമഖാവകേയഖാലണങനില്  നനിലഖാപറമ്പയ്  തടെയണയലടെ
ആവശദ്യമനില.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.



746 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

മങടെ മണലത്തനിലല വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി പവൃത്തനികേള

226 (1051) ശറീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) 2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് മങടെ മണലത്തനില് കകേരള വഖാട്ടര്
അകതഖാറനിറനി  മുഖഖാന്തെരന  നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കേഖാരനികലക്കേയ്  ശനിപേഖാര്ശ  ലചയനിരുന്ന
പവൃത്തനികേളുലടെ ഡനി.പേനി.ആര്. ഉളലപലടെ തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനയ് സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനികേള
വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേളുലടെ  ഡനി.പേനി.ആര്.  സര്ക്കേഖാരനികലക്കേയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്
കേഖാലതഖാമസമുണഖായനിട്ടുകണഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  പുതുക്കേനിയ സര്ക്കുലര് പകേഖാരന പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലടെ ഭരണഖാനുമതനി
2017 കമയയ് 31- നുള്ളനില് നല്കുവഖാന് സഖാധനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  2016-17-ലല സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് തഖാലഴെപറയന്ന പേദ്ധതനികേളഖാണയ്
ബഹുമഖാനലപട്ട എന.എല്.എ.  ശറീ.  അഹമ്മദയ് കേബറീര് ആസനി വനികേസന ഫണനില്
ഉളലപടുത്തഖാന് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ് :

1. പുത്തനങ്ങഖാടെനി-കൂമപഖാറ  പകദശത്തയ്  സപേപയ്  സലന്
ദറീര്ഘനിപനിക്കുന്ന പവൃത്തനി-3.60 ലക്ഷന.

2. കചഖാളക്കുളമ്പയ്  പകദശകത്തയയ്  സപേപയ്  സലന്  ദറീര്ഘനിപനിക്കുന്ന
പവൃത്തനിയന  പുത്തനങ്ങഖാടെനി  പകദശത്തുള്ള  ഇനര്  കേണക്ഷന്
പവൃത്തനിയന-5 ലക്ഷന.

3. മൂര്ക്കേനഖാടെയ്  പേഞഖായത്തനിലല  1,4,5,6,7,19  വഖാര് ഡകേളനില്
സപേപയ് സലന് ദറീര്ഘനിപനിക്കുന്ന പവൃത്തനി-35 ലക്ഷന.

4. പുഴെക്കേഖാട്ടനിരനി പേഞഖായത്തനിലല 1,2,3,4,5,7,11,13,15 വഖാര്ഡകേളനില്
സപേപയ് സലന് ദറീര്ഘനിപനിക്കുന്ന പവൃത്തനി-50 ലക്ഷന.

5. കൂട്ടനിലങ്ങഖാടെനി പേഞഖായത്തനിലല  5,7,9,10,12,13,15  വഖാര്ഡകേളനില്
വനിതരണ ശനഖല ദറീര്ഘനിപനിക്കുന്ന പവൃത്തനി - 25 ലക്ഷന. 

6. കുറുവ  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനിയഖായനി  പേമ്പനിനഗയ്  ലമയനിനുന  സപേപയ്
സലനുന സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനി - 50 ലക്ഷന.
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7. പുഴെക്കേഖാട്ടനിരനി പേഞഖായത്തനില് പേഖാതനിരമണയ് കേടുങ്ങല്ക്കുണയ്
പകദശകത്തയയ്  ലചക്കേയ്  ഡഖാന  നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  പവൃത്തനി  -
15 ലക്ഷന.

8. പുഴെക്കേഖാട്ടനിരനി  പേഞഖായത്തനിലല  പേതനിമൂന്നഖാന  വഖാര്ഡനില്
പേലകേപറമ്പയ്  ഭഖാഗകത്തയയ്  മൂര്ക്കേനഖാടെയ്  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനിയനില്
നനിനന സപേപയ്  സലന് ദറീര്ഘനിപനിക്കുന്ന പവൃത്തനി  -  15
ലക്ഷന.

എന്നഖാല്  20-4-2017-ല്  ബഹുമഖാനലപട്ട  എന.എല്.എ.
കമനമ്പര് 7-ല് സൂചനിപനിച്ച പേദ്ധതനിക്കേയ്  പേകേരന കമനമ്പര്
8-ല്  സൂചനിപനിക്കുന്ന  പേദ്ധതനി  നടെപനിലഖാക്കേനിയഖാല്  മതനിലയന്നയ്
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുണയ്. അതുകപേഖാലല കമനമ്പര് 1,2 സൂചനിപനിച്ച
പേദ്ധതനികേളക്കേഖായനി സപേപയ്  സലന് സഖാപേനികക്കേണ കറഖാഡകേള
ബനി.എന&ബനി.സനി  ലചയതനിനഖാല്  കറഖാഡയ്  കേ ട്ടനിനഗയ്
ലപേര്മനിഷന് ലഭനിക്കേഖാന് സഖാധദ്യതയനിലലന്നയ് പേനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.
അറനിയനിച്ചതഖായനി  എകനികേഡ്യൂട്ടറീവയ്  എഞനിനറീയര്,  പേനി.എച്ചയ്.
ഡനിവനിഷന് മലപ്പുറന റനികപഖാര്ട്ടയ് ലചയനിട്ടുണയ്.  ബഖാക്കേനിയള്ള
പേദ്ധതനികേളുലടെ  വനിശദമഖായ  എഞനിനറീയറനിനഗയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്
2017  കമയയ്  15  നകേന സമര്പനിക്കുവഖാനഖായനി ഉത്തരകമഖല
ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്ക്കേയ്  നനിര്കദ്ദേശന  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവ
ലഭദ്യമഖായഖാലടെന് തുടെര് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

(സനി)  പസ്തുത പേദ്ധതനികേളക്കേഖായള്ള വനിശദമഖായ എഞനിനറീയറനിനഗയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്
ലഭദ്യമഖാകുന്ന  മുറയയ്  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  തകരനിതലപ
ടുത്തുന്നതഖാണയ്.

ലചക്കേയ് ഡഖാമനിലന നനിര്മ്മഖാണന

227 (1052) ശറീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  കമജര്  ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പുവഴെനി  ഭരണഖാനുമതനി
ലഭനിച്ച ലചറച്ചല് സൂരദ്യകേഖാന്തെനി ലകേ.ഡബഡ്യു.എ.  പേമ്പയ് ഹക്കൗസനിനയ് സമറീപേമുള്ള ലചക്കേയ്
ഡഖാമനിലന നനിര്മ്മഖാണന പൂര്ത്തനിയഖാകയഖാ; വനിശദ വനിവരങ്ങള നല്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസസ്തുത  വര്ഷത്തനില്ത്തലന്നയള്ള  വഖാമനപുരന  നദനിയലടെ  വലതുകേരയലടെ
സനരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മഖാണന പൂര്ത്തറീകേരനികച്ചഖാ; വനിശദ വനിവരങ്ങള നല്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ) പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു. ലചറച്ചല് സൂരദ്യകേഖാന്തെനി, KWA പേമ്പയ് ഹക്കൗസനിനു സമറീപേന
28  മറീറര് നറീളത്തനിലന  1.5  മറീറര് ലപേഖാക്കേത്തനിലന  (Agt.No.137/SE/ISC/2015-16,
തറീയതനി  26-2-2016)  ലചക്കേയ്  ഡഖാമനിലന പേണനി  4-3-2016-  ല് ആരനഭനിച്ചയ്  22-11-2016-ല്
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു.  പസ്തുത  ലചക്കേയ്  ഡഖാമനിനയ്  97.63  ലക്ഷന  രൂപേ  ലചലവഖായനി.  ഈ  ലചക്കേയ്
ഡഖാമനില്  28  മറീറര്  നറീളത്തനില്  3  ഷട്ടര്  ഓപണനിനഗ്സുന  കൂടെഖാലത  ഇരു  കേരകേളനിലമഖായനി
15 മറീറര് നറീളത്തനില് സനരക്ഷണ ഭനിത്തനിയന, ആവശദ്യമഖായ ഏപണുകേളുന, കേ ട്ടയ് ഓഫയ്
വഖാളുന നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) വഖാമനപുരന നദനിയലടെ വലതുകേരയനില് 90 മറീറര് നറീളത്തനില് സനരക്ഷണ
ഭനിത്തനിയലടെ പേണനിയന പസ്തുത കേരഖാറനില് ഉളലപടുത്തനി പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

ലപേപനി കേമ്പനനി അമനിതമഖായനി ഭൂഗര്ഭജലന വനിനനി കയഖാഗനിക്കുന്നതഖായള്ള പേരഖാതനി

228 (1053) ശറീ  .   ഇ  .   പേനി  .   ജയരഖാജന് :
ശറീ  .   പേനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശറീ  .   പേനി  .   ഉണനി :
ശറീ  .    എസയ്  .    രഖാകജനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പഖാച്ചനിമടെയനില്  ലകേഖാക്കേകകേഖാള  കേമ്പനനി  ലചയതനിനു  സമഖാനമഖായനി  പേഖാലക്കേഖാടെയ്
ലപേപനി  കേമ്പനനി അമനിതമഖായനി  ഭൂഗര്ഭജലന  വനിനനികയഖാഗനിക്കുന്നതഖായളള പേരഖാതനിലയ
കുറനിച്ചയ് അകനകഷണന നടെത്തനിയനിരുകന്നഖാ;

(ബനി) കേമ്പനനിയലടെ ലലലസന്സയ് വദ്യവസ പകേഖാരന എത്ര ജലന ഉപേകയഖാഗനിക്കേഖാനഖാണയ്
അനുമതനി നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നലതനന കേമ്പനനി എത്ര ജലന ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതഖായഖാണയ്
കേലണത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതനന  അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;  വദ്യവസകേള  ലനഘനിക്കുന്നതനിലനതനിലര
നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വനിശദഖാനശന അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  കേടുത്ത വരളച്ചലയ തുടെര്ന്നയ് പേഖാലക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനില് ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപയ്
കമഖാതറീതമഖായനി തഖാഴന്ന സഖാഹചരദ്യത്തനില് പകദശവഖാസനികേള കനരനിടുന്ന കുടെനിലവളള
ക്ഷഖാമന കേണക്കേനിലലടുത്തയ് കേമ്പനനിയലടെ പവര്ത്തനന തഖാല്ക്കഖാലനികേമഖായനി നനിര്ത്തനിലവപനിക്കേഖാന്
സഖാധനിക്കുകമഖാ; പകദശവഖാസനികേള കനരനിടുന്ന കുടെനിലവള്ള ക്ഷഖാമന പേരനിഹരനിക്കേഖാനഖായനി
എന്തു നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുലണന്നയ് അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) അകനകഷണന നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  പേഖാലക്കേഖാടെയ്  പുതുകശ്ശേരനി ഗഖാമപേഞഖായത്തനില് കേഞനികക്കേഖാടെയ്  പവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്ന ലപേപനികകേഖാ ഇന്തെദ്യ കഹഖാളഡനിനഗയ് സപവറയ് ലനിമനിറഡയ് എന്ന സഖാപേനത്തനിനയ്
ഏഴെയ് കുഴെല്ക്കേനിണറുകേളഖാണയ് നനിലവനിലള്ളതയ്. ഇതനില് നനിനന പതനിദനിനന 5.5 ലക്ഷന
മുതല്  6  ലക്ഷന  ലനിറര്  വലര  ഭൂജലന  കേമ്പനനി  എടുത്തു വന്നനിരുന.  കേമ്പനനിയലടെ
ജലചൂഷണലത്തക്കുറനിച്ചയ് പേഠനിച്ചയ് റനികപഖാര്ട്ടയ് സമര്പനിക്കുവഖാന് 18-4-2007-ല് കചര്ന്ന
നനിയമസഭ ഉപേസമനിതനിയലടെ  നനിര്കദ്ദേശന  പകേഖാരന  ഭൂജലവകുപയ്  വനിശദമഖായ പേഠനന
നടെത്തനി റനികപഖാര്ട്ടയ് സമനിതനി മുമ്പഖാലകേ സമര്പനിച്ചനിരുന. ഇതനിലന അടെനിസഖാനത്തനില്
കേമ്പനനിയലടെ പതനിദനിന ഉപേകഭഖാഗന 2.34 ലക്ഷന ലനിററഖായനി പേരനിമനിതലപടുത്തണലമനന ഇതയ്
പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതനിനഖായനി  SCADA(Supervisory  Control  and  Data  Acquisition)
Telemetry  സനവനിധഖാനന  ഏര്ലപടുത്തണലമനന  ഉപേസമനിതനി  സര്ക്കേഖാരനികനഖാടെയ്
ശനിപേഖാര്ശ  ലചയ്യുകേയന  ആയതനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  കേമ്പനനിയലടെ  പതനിദനിന
ഭൂജല  ഉപേകയഖാഗന  2.34  ലക്ഷന  ലനിററഖായനി  പേരനിമനിതലപടുത്തണലമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശന
നല്കേനിയനിരുന.

പസ്തുത ഉത്തരവനിലനതനിലര കേമ്പനനി ബഹുമഖാനലപട്ട കകേരള സഹകക്കേഖാടെതനിലയ
സമറീപേനിക്കുകേയന  ബഹുമഖാനലപട്ട  സഹകക്കേഖാടെതനി  20693/2010  നമ്പര്  റനിട്ടയ്
ഹര്ജനിയനില് പുറലപടുവനിച്ച 23-5-2011-ലല ഉത്തരവയ് പകേഖാരന നനിലവനിലല അവസ
പേരനിഗണനിച്ചയ്  വനിശദമഖായ പേഠനന നടെത്തുന്നതനിനഖായനി  ഒരു വനിദഗയ് ദ്ധലര സമനിതനിലയ
നനിയമനിക്കുവഖാന്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയന  നനിലവനില്  ഉപേകയഖാഗനിച്ചുലകേഖാണനിരനിക്കുന്ന  പതനിദനിനന
6 ലക്ഷന ലനിറ ര് എന്ന കതഖാതനില് ജലന ഉപേകയഖാഗനിക്കുവഖാന് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയന ലചയ.
തുടെര്ന്നയ്  ഭൂജല വകുപയ്  ഡയറക്ടര്, കകേന ഭൂജല കബഖാര്ഡയ് ററീജനിയണല് ഡയറക്ടര്,
CWRDM  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  എന്നനിവരടെങ്ങനിയ  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  രൂപേറീകേരനിക്കുകേയന
സമനിതനി റനികപഖാര്ട്ടയ്  സര്ക്കേഖാരനില് സമര്പനിക്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത റനികപഖാര്ട്ടയ്
ഇകപഖാള  ബഹുമഖാനലപട്ട  സഹകക്കേഖാടെതനിയലടെ  പേരനിഗണനയനിലഖാണയ്.  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിയലടെ റനികപഖാര്ട്ടനില് ഭൂജലവകുപനിലന പേഠന റനികപഖാര്ട്ടനിന്  പകേഖാരമുള്ള 2.34
ലക്ഷന  ലനിറര്  ആയനി  ഭൂജലഉപേകഭഖാഗന  പേരനിമനിതലപടുത്തണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശന
ശരനിവച്ചനിരനിക്കുകേയഖാണയ്.  കേമ്പനനി സഖാപേനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  SCADA  സനവനിധഖാനത്തനില്
കശഖരനിക്കേലപടുന്ന ഭൂജല ഉപേകഭഖാഗത്തനിലന വനിവരങ്ങള എലഖാ മഖാസവന ഭൂജലവകുപയ്
പേഖാലക്കേഖാടെയ്  ജനിലഖാ  ഓഫറീസനില്  ലഭദ്യമഖാക്കുനണയ്.  നനിലവനില്  കേമ്പനനിയനില്
സഖാപേനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്  SCADA  മഖാത്രമഖായതനിനഖാല്  ജലഉപേകഭഖാഗത്തനിനയ്  കൂടുതല്
സുതഖാരദ്യത  ഉറപഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  Telemetry  സനവനിധഖാനന  സഖാപേനിക്കേണലമന്നയ്
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചതനിന്  പകേഖാരന  GSM  അടെനിസഖാനത്തനിലള്ള  Telemetry  സഖാപേനിക്കേഖാലമന്നയ്
കേമ്പനനി  അറനിയനിക്കുകേയന  ലചയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  സഖാപേനിച്ചനിട്ടുള്ള  SCADA  സനവനിധഖാന
പകേഖാരന  2016  ജനുവരനി  1  മുതല്  ഡനിസനബര്  31  വലരയള്ള  കേഖാലയളവനില്  കേമ്പനനിയലടെ
ശരഖാശരനി  പതനിദനിന  ജലഉപേകയഖാഗന  410.50 കേനികലഖാ  ലനിററഖാണയ്.  കേമ്പനനിയലടെ
SCADA സനവനിധഖാനത്തനിലല കേണക്കുകേള പകേഖാരന 2017 ലഫബ്രുവരനി മഖാസത്തനിലല
ശരഖാശരനി ജലഉപേകഭഖാഗന 1.07 ലക്ഷന ലനിററഖാണയ്.
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(സനി)  കേടുത്ത  വരളച്ചലയ  തുടെര്ന്നയ്  സനസഖാന  ദുരന്തെ  നനിവഖാരണ  അകതഖാറനിറനിയലടെ
തറീരുമഖാന പകേഖാരന ജലന അസനസ്കൃത വസ്തുവഖായനി ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന സഖാപേനങ്ങളുലടെ
ജലഉപേകഭഖാഗന  75%  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശന  ലഭനിച്ചനിരുന.  അതുപകേഖാരന  കേമ്പനനിയലടെ
ജലഉപേകഭഖാഗന 75% കൂറയ്ക്കുവഖാന് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിരുന. എന്നഖാല് ബഹുമഖാനലപട്ട കകേരള
സഹകക്കേഖാടെതനി  ഉത്തരവയ്  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഖാല്  കമല്പറഞ്ഞ  നനിബനനയനില് നനിനന
ഒഴെനിവഖാക്കേണലമന്നയ്  കേമ്പനനി ആവശദ്യലപട്ടനിരുന.  എങനിലന  കേമ്പനനിയലടെ പതനിദനിന
ഉപേകഭഖാഗന  75%  കുറച്ചനിട്ടുണയ്.  വരളച്ചലയ  തുടെര്ന്നയ്  കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമന  പേരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനഖായനി  പേഖാലക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനില്  ഭൂജലവകുപയ്  ഒരു  ലചറുകേനിടെ  കുടെനിലവള്ള
പേദ്ധതനിയന,  4  കുഴെല്ക്കേനിണര്  നനിര്മ്മഖാണവന,  541  സകേപേമ്പുകേളുലടെ  അറകുറ
പേണനികേളുന 2016-17 സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

ജലകസചന വകുപനിലന ശകനിലപടുത്തഖാന് നടെപേടെനികേള

229 (1054) ശറീ  .    പേനി  .    സനി  .    കജഖാര്ജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഇന്ലവസനികഗഷന്,  പഖാനനിനഗയ്,  ഡനിലലസന്,  കേകഖാളനിറനി  എന്നറീ  കമഖലകേളക്കു
കവണ  ആധുനനികേ  അടെനിസഖാന  സക്കൗകേരദ്യങ്ങള  ഒരുക്കേനി  ജലകസചന  വകുപനിലന
ശകനിലപടുത്തഖാന് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ബനി) കേഖാലഘട്ടത്തനിനയ് അനുസരനിച്ചുളള നദറീപേരനിപേഖാലനന, കപഖാജക്ടയ് നടെത്തനിപയ്
എന്നനിവ അടെനിസഖാനലപടുത്തനി വകുപയ് പുനനഃസനഘടെനിപനിയഖാന് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിയ്ക്കുകമഖാ;

(സനി)  ആയനിരകത്തഖാളന സഖാകങതനികേ വനിദഗയ് ദ്ധര് ഉണഖായനിരനിലക്കേ ജലകസചന,
പേരനിപേഖാലന കമഖലകേളനില് ഇവരുലടെ കസവനന പൂര്ണമഖായനി ഉപേകയഖാഗനിയഖാതനിരനിക്കുന്ന കേഖാരദ്യന
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി)  വനിവനിധ  സഖാപേനങ്ങളനില്  നനിനന  വനിരമനിച്ചവലര  കേരഖാര്  അടെനിസഖാനത്തനില്
നനിയമനിച്ചയ് പവൃത്തനികേള നനിര്വഹനിയ്ക്കുന്ന രറീതനി നനിര്ത്തലഖാക്കേഖാന് അടെനിയന്തെര നടെപേടെനി
സകറീകേരനിയ്ക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ഇന്ലവസനികഗഷന്,  പഖാനനിനഗയ്,  ഡനിസസന്,  കേകഖാളനിറനി  എന്നറീ
കമഖലകേളക്കുകവണ  ആധുനനികേ  അടെനിസഖാന  സക്കൗകേരദ്യങ്ങലളഖാരുക്കേനി  ജലകസചന
വകുപനിലന  ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനഖായനി  തഖാലഴെപറയന്ന  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന :

1. സനസഖാനലത്ത ഡഖാമുകേളുലടെ ജലനനിരപയ്,  സനഭരണകശഷനി
മുതലഖായവ ദനിനനപതനി  നനിരറീക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ഓണ്സലന്
കമഖാണനിററനിനഗയ് സനവനിധഖാനന ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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2. കവളഡയ് വഡ്യൂ-2 സഖാറസലറയ് ഇകമജറനി ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ് പേറീച്ചനി,

വഖാഴെഖാനനി,  ചനിമ്മനിനനി  എന്നറീ  അണലക്കേട്ടുകേളനിലല  DEM

(Digital Elevation Model) പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി.

3. പേറീച്ചനി,  വഖാഴെഖാനനി,  ചനിമ്മനിനനി  എന്നറീ  അണലക്കേട്ടുകേളനിലല

ഡഖാന കബക്കേയ് അനഖാലനിസനിസയ് പുകരഖാഗമനിച്ചു വരനികേയഖാണയ്.

4. ഉപേഗഹങ്ങളുലടെ  സഹഖായത്തഖാല്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആധുനനികേ

ഉപേകേരണമഖായ  സ്മെഖാര്ട്ടയ്  കസഷന്  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  വനിവനിധ

തരന ശഖാസറീയ സര്കവ്വേകേള പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.

5. ഇന്ലവസനികഗഷന്  എസനികമറ്റുകേളക്കേയ്  'PRICE'  എന്ന

കസഖാഫയ് ലവയര് മുകഖന ഭരണഖാനുമതനി/സഖാമ്പത്തനികേഖാനുമതനി

എന്നനിവ നല്കേനി വരുന. 

6. ജലകസചന വകുപനിലന കേറീഴെനിലള്ള നനിര്മ്മഖാണ പവര്ത്തനങ്ങള

നനിരറീക്ഷനിച്ചയ്  പേരനികശഖാധനിക്കുകേയന  ഗുണനനിലവഖാരന  ഉറപ്പു

വരുത്തുകേയന ലചയ്യുന്ന  ഗുണനനിലവഖാര  വനിഭഖാഗത്തനിലന

ആധുനനികേവല്ക്കേരണത്തനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  ലകേഖാട്ടഖാരക്കേരയനിലന

കകേഖാഴെനികക്കേഖാടുന  പേഖാലക്കേഖാടുന  ലകബഖാറട്ടറനി  സക്കൗകേരദ്യങ്ങളുന

അനുബന  ഉപേകേരണങ്ങളുന  സജറീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

7. സഹകഡ്രഖാളജനി ഇന്ഫര്കമഷന് സനിസത്തനിലന ആധുനനികേ

വല്ക്കേരണത്തനിലന ഭഖാഗമഖായനി നദനികേളനിലല ജലവനിതഖാനന,

നറീലരഖാഴക്കേയ്,  മഴെയലടെ  അളവകേള,  കേഖാലഖാവസ  എന്നനിവ

അളക്കുന്നതനിനഖായനി  സഖാപേനിച്ചനിട്ടുള്ള  സഹകഡ്രഖാ-ലമററീരനി

കയഖാളജനിക്കേല് കഗജനിനഗയ് കസഷനുകേളനില് നനിനന ഓകട്ടഖാമഖാ

റനിക്കേഖായനി  വനിവരകശഖരണന  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  സനവനിധഖാനന

നടെപനിലഖാക്കേനി.

8. ചറീഫയ് എഞനിനറീയറുലടെ  (ജലകസചനവന ഭരണവന)  കേഖാരദ്യഖാ

ലയത്തനില്നനിനന  Electronic  Indent  for  Design ലഭനിക്കുന്ന

മുറയയ്  കേമ്പഡ്യൂട്ടര്  സഹഖായകത്തഖാലടെ  ഡനിസസനുന  കഡ്രഖായനിനഗുന

തയഖാറഖാക്കേനി നല്കുന്ന സനവനിധഖാനന ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 
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9. ഓഫറീസയ്  പവര്ത്തനങ്ങള സുഗമവന കേഖാരദ്യക്ഷമവന സുതഖാരദ്യവന
തകരനിതഗതനിയനിലന  ആക്കുന്നതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  സനസഖാന
സര്ക്കേഖാരനിലന  വനിവര  സഖാകങതനികേ  കപേഖാളനിസനി  പകേഖാരന
നടെപഖാക്കേഖാന്  ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ള  ഇ-ഓഫറീസയ്  ഫയല്  കഫഖാ
മഖാകനജയ് ലമനയ്  സനിസന  പേരദ്യകവഷണവന  രൂപേകേല്പനയന
ചറീഫയ്  എഞനിനറീയറുലടെ  കേഖാരദ്യഖാലയത്തനില്  ഫലപദമഖായനി
നടെപഖാക്കേനിക്കേഴെനിഞ.  ഈ  സനവനിധഖാനന  വഴെനി  ഫയല്
നറീക്കേന  ബഖാക്കേനിയള്ള  ഓഫറീസുകേളുമഖായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
പവര്ത്തനങ്ങളക്കേയ് തുടെക്കേന കുറനിച്ചു.

(സനി) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില; ജലകസചന വകുപനിലല സഖാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധരുലടെ
കസവനന പേരമഖാവധനി ഉപേകയഖാഗലപടുത്തുനണയ്.

(ഡനി)  വനിവനിധ  സഖാപേനങ്ങളനില്നനിനന  വനിരമനിച്ചവലര  കേരഖാര്  അടെനിസഖാനത്തനില്
നനിയമനിച്ചയ് പവൃത്തനികേള നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്ന രറീതനി ജലകസചന വകുപനില് നനിലവനിലനില.

കമജര്/സമനര് ഇറനികഗഷന് വകുപയ് വഴെനി ഭരണഖാനുമതനി ലഭനിച്ച പവൃത്തനികേള

230 (1055) ശറീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

കേഖായനകുളന  മണലത്തനില്  2015-16,  2016-17 വര്ഷത്തനില്  കമജര്/ലലമനര്
ഇറനികഗഷന് വകുപയ്  വഴെനി  ഭരണഖാനുമതനി  ലഭനിച്ച  പവൃത്തനികേള ഏലതഖാലക്കേലയനന
ഓകരഖാ പവൃത്തനികേളക്കുന അനുവദനിച്ച തുകേ,  പേദ്ധതനികേളുലടെ പുകരഖാഗതനി എന്നനിവയന
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

കേഖായനകുളന  മണലത്തനില്  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ജലകസചന  വകുപനിലന
കേറീഴെനില് തഖാലഴെപറയന്ന പവൃത്തനികേളക്കേയ് ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

1. കൃഷ്ണപുരന  ഗഖാമപേഞഖായത്തനിലല  16-ഉന  10-ഉന  വഖാര്ഡകേലള
ബനനിപനിക്കുന്ന  ആറുകേടെമ്പ  കതഖാടെനിനയ്  കുറുലകേ  ആനബുലന്സയ്
പേഖാലത്തനിലന  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്  25.00 ലക്ഷന  രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനി
നല്കുകേയന പവൃത്തനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്.

2. കേഖായനകുളന  മുനനിസനിപഖാലനിറനിയനില്  പേഖാലസയ്  വഖാര്ഡയ്  നമ്പര്  31-ല്
കതഖാണഖാലനില് കുകന്നല് പേഖാലത്തനിലന തഖാഴ്ഭഖാഗത്തയ് ഒരു  തുമ്പനിലന
നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ്     4.50      ലക്ഷന     രൂപേയലടെ   ഭരണഖാനുമതനി
നല്കേനിലയങനിലന തകദ്ദേശസകയനഭരണ സഖാപേനന മുകഖന   പവൃത്തനി
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചതനിനഖാല് ഉകപേക്ഷനിച്ചു.
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3. കേഖായനകുളന  മുനനിസനിപഖാലനിറനിയനില്  31-ാം  വഖാര്ഡനില്   ചനിറയനില്പേടെനി
ഭഖാഗത്തനിനടുത്തയ്  മലയന്  കേനഖാലനിലന  ഇടെതയ്  കേരയലടെ  സനരക്ഷ
ണത്തനിനയ് 15 ലക്ഷന രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേനി  പേല പഖാവശദ്യന
ദര്ഘഖാസയ് ക്ഷണനിച്ചുലവങനിലന പവൃത്തനി ആരുന ഏലറടുത്തനില.
2016-17 വര്ഷത്തനില്  ഭരണഖാനുമതനി  ഒനന  തലന്ന നല്കേനിയനിട്ടനില.

കുളങ്ങള നവറീകേരനിക്കേഖാനുന നനിര്മ്മനിക്കേഖാനുന പേദ്ധതനി

231 (1056) ശറീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) വരൾച്ചയലടെ പേശ്ചഖാത്തലത്തനിൽ ഈ വർഷന സനസഖാനലത്ത കുളങ്ങൾ
നവറീകേരനിക്കേഖാനുന പുതനിയവ നനിർമ്മനിക്കേഖാനുന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ വർഷന എത്ര കുളങ്ങളഖാണയ് നവറീകേരനിച്ചനിട്ടുളളതയ്;

(സനി)  കുളങ്ങളുലടെ നവറീകേരണത്തനിനഖായനി,  ഹരനിത കകേരളന പേദ്ധതനിക്കു പുറലമ
ജലകസചന വകുപയ് ഈ വർഷന എത്ര തുകേയഖാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്;

(ഡനി)  സനസഖാനത്തയ്  തകദ്ദേശസകയനഭരണ  സഖാപേനങ്ങൾ  നവറീകേരനിക്കേഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കുളങ്ങൾ,  മണ  സനരക്ഷണ  വനിഭഖാഗന  നവറീകേരനിക്കുന്ന  കുളങ്ങൾ,
സമനർ  ഇറനികഗഷലന  നനിയനണത്തനിലള്ള  കുളങ്ങൾ  എന്നനിവയലടെ  ലനിസയ്,
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേ സഹനിതന കബഖാക്കേയ് തനിരനിച്ചയ് ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ഇ)  ഇവ  മൂന്നനിലന  ലപേടെഖാലത,  ഓകരഖാ  ഗഖാമ  പേഞഖായത്തനിലന  പുനർ
നനിർമ്മനികക്കേണ കുളങ്ങൾ, പുതനിയതഖായനി ആവശദ്യമുള്ള കുളങ്ങൾ എന്നനിവയലടെ ലനിസയ്
ലഭദ്യമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ഫണനിലന  ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചയ്  ഹരനിതകകേരളന  പേദ്ധതനിയനിലളലപടുത്തനി
കുളങ്ങള  നവറീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  കൂടെഖാലത,  മണയ്  പേരദ്യകവഷണ
സനരക്ഷണ വകുപയ്  മുകഖന നടെപയ്  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന നബഖാര്ഡയ്  ധനസഹഖായകത്തഖാലടെ,
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പേഖാലക്കേഖാടെയ്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനില്
കുളങ്ങള നവറീകേരനിക്കുവഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷന കുളങ്ങളുലടെ നവറീകേരണത്തനിനഖായനി  പകതദ്യകേ ഫണയ്
അനുവദനിച്ചനിട്ടനില.  എന്നഖാല് കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചു  വര്ഷ കേഖാലയളവനില് ഒരു പേഞഖായത്തനില് ഒരു
കുളന പേദ്ധതനി ആര്.ആര്.ആര്., നബഖാര്ഡയ്, പേതനിമൂന്നഖാന ധനകേഖാരദ്യ കേമ്മനിഷന് എന്നറീ
വനിവനിധ  പേദ്ധതനികേളനിലളലപടുത്തനി  501  കുളങ്ങള  നവറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  മണയ്
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പേരദ്യകവഷണ സനരക്ഷണ വകുപയ്  മുകഖന നബഖാര്ഡയ്  ധന സഹഖായകത്തഖാലടെയള്ള
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പേഖാലക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനിലല  56
കുളങ്ങള പുനരുദ്ധരനിക്കുവഖാനുള്ള പേദ്ധതനിക്കേയ്  ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയതനില് കേഴെനിഞ്ഞ
സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  31  കുളങ്ങളുലടെ  പുനരുദ്ധഖാരണ  പവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കുളങ്ങളുലടെ നവറീകേരണത്തനിനഖായനി ഹരനിത കകേരളന പേദ്ധതനിക്കേയ് പുറകമ
ഈ സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന ടെഖാങ്കുകേളുലടെയന കുളങ്ങളുലടെയന പുനരുദ്ധഖാരണന  (4702-
00-101-64)  എന്ന  ശറീര്ഷകേത്തനില്  300  ലക്ഷന  രൂപേ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഇറനികഗഷന്  വകുപനില്  വകുപയ്  തനിരനിച്ചയ്  കുളങ്ങളുലടെ  പേട്ടനികേ
തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടനില. എന്നഖാല് സനസഖാനലത്ത ലപേഖാതുകുളങ്ങളുന സകകേഖാരദ്യ കുളങ്ങളുന
കക്ഷത്ര കുളങ്ങളുന ഉളലപടുത്തനി  ജലകസചന വകുപനിലന ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.  വനിഭഖാഗത്തനില്
41028  കുളങ്ങളുലടെ  പേട്ടനികേ  ആവര്ത്തനന  ഒഴെനിവഖാക്കുവഖാനഖായനി  identification  number
ലകേഖാടുത്തയ്  തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  നനിനന  ഹരനിത  കകേരളന  പേദ്ധതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  ആദദ്യഘട്ടമഖായനി  320  കകേഖാടെനി  രൂപേ  ലചലവനില്  ഏകേകദശന  9453
ലപേഖാതുകുളങ്ങള  നവറീകേരനിക്കുവഖാനഖാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ജലകസചന  വകുപനിലന
കനതൃതകത്തനില്  MNREGS-ല് ഉളലപടുത്തനി ജനിലഖാ  ഭരണകൂടെന  മുകഖനയന വളലര
വലനിയ കുളങ്ങള വകുപയ് കനരനിട്ടുമഖാണയ് പേദ്ധതനി നടെപഖാക്കുന്നതയ്.  ഇതനുസരനിച്ചയ്  6011
കുളങ്ങളുലടെ  വനിവരങ്ങള  ജനിലഖാ  ഭരണഖാധനികേഖാരനികേളക്കേയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മണയ്
പേരദ്യകവഷണ  സനരക്ഷണ  വകുപയ്  മുകഖന  സനസഖാനത്തയ്  നവറീകേരനിക്കേഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കുളങ്ങളുലടെ  കബഖാക്കേയ്  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഖാനശങ്ങള  അനുബനമഖായനി
*കചര്ക്കുന.

(ഇ)  ഓകരഖാ  ഗഖാമപേഞഖായത്തനിലന  പുനര്  നനിര്മ്മനികക്കേണതുന  പുതനിയതഖായനി
ആവശദ്യമുള്ളതുമഖായ കുളങ്ങളുലടെ ലനിസയ് നനിലവനില് ലഭദ്യമല.

കദശമനഗലന ചറീരക്കുഴെനി കേനഖാലനിനു മുകേളനിലൂലടെയള്ള പേഖാലവന ബണയ് കറഖാ  ഡന

232 (1057) ശറീ  .    യ  .    ആര്  .    പദറീപേയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കചലക്കേര  നനികയഖാജകേ  മണലന  എല്.എ.സനി  എ.ഡനി.എസയ്.  പേദ്ധതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി തകദ്ദേശ സകയനഭരണ വകുപനിനയ് ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയ കദശമനഗലന
ഗഖാമപേഞഖായത്തനിലല ചറീരക്കുഴെനി  ഇറനികഗഷന് കപഖാജക്ടനിലന,  ചറീരക്കുഴെനി  കേനഖാലനിനു
മുകേളനിലൂലടെയള്ള  പേഖാലവന  കേനഖാല്  ബണയ്  കറഖാ ഡന  പവൃത്തനിക്കേയ്  ഇതുവലര  ഇറനികഗഷന്
ഡനിപഖാര്ട്ടയ്ലമനയ് എന്.ഒ.സനി. നല്കേനിയനിട്ടനില എന്ന കേഖാരദ്യന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) 1-9-2015-ല് തകദ്ദേശ സകയനഭരണ വകുപനിനയ് ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനിയ

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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ഈ പവൃത്തനിക്കേയ് എന്.ഒ.സനി. നല്കുന്നതനിനയ് എന്തെഖാണയ് തടെസമഖായനി നനില്ക്കുന്നതയ്;

(സനി)  വളലരയധനികേന  യഖാത്രഖാ  സക്കൗകേരദ്യന  ലഭദ്യമഖാകുന്നതഖാണയ്  ഈ  പവൃത്തനി
എന്നതു  കേണക്കേനിലലടുത്തയ്  എന്.ഒ.സനി.  നല്കുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യമഖായ  നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കുവഖാന് ചറീരക്കുഴെനി ഇറനികഗഷന് കപഖാജക്ടയ്  അസനി.  എസനികേഡ്യൂട്ടറീവയ്  എഞനിനറീയര്ക്കേയ്
നനിര്കദ്ദേശന നല്കുകമഖാ; എങനില് അതനിലന വനിശദഖാനശന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) ചറീരക്കുഴെനി കേനഖാല നിലന ബണയ് കറഖാഡയ് നനിര്മ്മനിക്കേഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
ഇടെതു  കേനഖാല്  ബണനില്  കേകയറമുള്ളതഖായനി  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുള്ളതനിനഖാല്,  കേകയറങ്ങള
ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന. ചറീഫയ് എഞനിനറീയര്, പേദ്ധതനി
വനിഭഖാഗന  2-ലന കേഖാരദ്യഖാലയത്തനില് നനിന്നഖാണയ് ചറീരക്കുഴെനി കേനഖാലനിനു മുകേളനിലൂലടെയള്ള
പേഖാലവന കേനഖാല് ബണയ് കറഖാഡന നനിര്മ്മനിക്കുന്ന പവൃത്തനിക്കേയ് എന്.ഒ.സനി. നല്കകേണതയ്.

വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനിലയ ലഖാഭകേരമഖാക്കേനി പവര്ത്തനിപനിക്കുവഖാന് നടെപേടെനി

233 (1058) ശറീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഖാലകൃഷ്ണന് :
ശറീ  .   ലകേ  .   മുരളറീധരന് :
ശറീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഖാസഫയ് :
ശറീ  .   എല്കദഖാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  ലവള്ളക്കേരന  വര്ദ്ധനിപനിക്കേഖാലത  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിലയ
ലഖാഭകേരമഖാക്കേനി പവര്ത്തനിപനിക്കുവഖാന് ഈ സര്ക്കേഖാര് തറീരുമഖാനലമടുത്തനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  എലന്തെലഖാന  കേര്മ്മ  പേദ്ധതനികേളഖാണയ്  ഇതനിനഖായനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചയ്
നടെപഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിയലടെ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  ഭരണതലത്തനില്
എലന്തെലഖാന പേരനിഷ്കഖാര നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകേലക്കേഖാണനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) 2016-17  ബഡ്ജറയ് പസനഗത്തനില് ഖണനികേ  109  പകേഖാരന, 5  വര്ഷന
ലകേഖാണയ്  ലവള്ളക്കേരന  വര്ദ്ധനിപനിക്കേഖാലത  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിലയ  ലഖാഭകേരമഖായ
സഖാപേനമഖാക്കുലമന്നയ് ബഹുമഖാനലപട്ട ധനകേഖാരദ്യ വകുപ്പുമനനി സഭയനില് പഖദ്യഖാപേനിച്ചു.

(ബനി) ഇതനിനഖായനി കേര്മ്മ പേദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
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1. വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനി  സര്ക്കേഖാരനിനയ്  നല്കേഖാനുള്ള  1004  കകേഖാടെനി

രൂപേയലടെ  പേലനിശയന  പേനിഴെപലനിശയന  എഴതനിത്തള്ളുകേയന  713

കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  സര്ക്കേഖാര്  വഖായ്പകേള  കബഖാര്ഡനിലന  ഓഹരനി

മൂലധനമഖാക്കേനി മഖാറ്റുകേയന ലചയ.

2. വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിയലടെ  ജല  വനിതരണ  ശനഖലയനിലല  ജല

കചഖാര്ച്ച  തടെയന്നതനിനയ്  പേഴെക്കേനലചന്ന  എലഖാ  സപേപ്പുകേളുന

പേമ്പുകേളുന മഖാറനി സഖാപേനിക്കുന.

3. ഒട്ടനവധനി  പേദ്ധതനികേള  ലചറനിയതുകേ  ലചലവഴെനിച്ചയ്  പൂര്ണമഖായന

വനിനനികയഖാഗ സജമഖാക്കുന.

4. നഗരകമഖലയനിലല  ചനില  പേദ്ധതനികേള  മുന്ഗണന  നല്കേനി

പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന.

5. ഉപേകഭഖാകഖാക്കേളക്കേയ് ലമച്ചലപട്ട കസവനന നല്കുന്നതനിനയ്  വഖാട്ടര്

അകതഖാറനിറനിയലടെ കേഖാരദ്യക്ഷമത വര്ദ്ധനിപനിക്കുന.

(സനി)  കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളുലടെ നടെത്തനിപനിനുന സമയബനനിതമഖായ പൂര്ത്തറീ

കേരണത്തനിനുന  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്  (കപഖാജക്ടയ്)  കേറീഴെനില്  ഓപകറഷന്സയ്&  കമഖാണനിററനിനഗയ്

വനിഭഖാഗന  രൂപേറീകേരനിച്ചു.  സനസഖാനലത്തഖാട്ടഖാലകേ  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേളക്കുകവണനി

സര്കവ്വേ നടെത്തുവഖാനുന പുതനിയ കപഖാജക്ടയ് തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനുമഖായനി വഖാകസഖാണ് ചറീഫയ്

എഞനിനറീയറുലടെ  കനതൃതകത്തനില്  കപഖാജക്ടയ്  പഖാനനിനഗയ്  ആനയ്  ലഡവലപ്ലമനയ്  (പേനി.ഡനി.സനി.

യൂണനിറയ്)  രൂപേറീകേരനിച്ചയ്  പവര്ത്തനിച്ചു  വരുന.  കകേരള  ജല  അകതഖാറനിറനിയലടെ  സദനനദനിന

പവര്ത്തനങ്ങള  മുകന്നഖാട്ടു  ലകേഖാണ്ടുകപേഖാകുന്നതനിനഖായനി  കേഖാലഹരണലപട്ടു  കേനിടെന്നനിരുന്ന

തസനികേകേലള  മറീറര്  ററീഡര്  തസനികേകേളഖായനി  പുനര്നഖാമകേരണന  ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള

പഖാഥമനികേ നടെപേടെനികേള എടുത്തു വരുന.  സപേപയ് സലനുകേളനിലണഖാകുന്ന ലറീക്കുകേള

സമയബനനിതമഖായനി  പേരനിഹരനിക്കേഖാന്  ബ്ലൂ  ബനികഗഡയ്  സനവനിധഖാനന  ജനിലഖാ

ആസഖാനങ്ങളനിലന പധഖാന പേദ്ധതനികേളനിലന വദ്യഖാപേനിപനിക്കേഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. കൂടെഖാലത

സപേപയ്  സലനുകേളനിലല  കചഖാര്ച്ചയന  മറ്റു  പേരഖാതനികേളുന  സമയബനനിതമഖായനി

പേരനിഹരനിക്കേഖാന്  24X7  അടെനിസഖാനത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  കകേനറീകൃത

കേണ്കടഖാള റൂന ലഹഡയ് ഓഫറീസനില് പവര്ത്തനിക്കുന.

പേഖാറശ്ശേഖാല മണലത്തനിലല കുന്നത്തുകേഖാല് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി
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234 (1059) ശറീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരറീനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പേഖാറശ്ശേഖാല  മണലത്തനിലല  കുന്നത്തുകേഖാല്  ഗഖാമപേഞഖായത്തനിലല  കുടെനിലവള്ള

പേദ്ധതനിയലടെ നനിലവനിലല അവസ എന്തെഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  കുന്നത്തുകേഖാല് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിയലടെ പൂര്ത്തറീകേരണത്തനിനഖായനി ഈ

സര്ക്കേഖാര്  അധനികേഖാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷന  എലന്തെഖാലക്കേ  നടെപേടെനികേളഖാണയ്

സകേലക്കേഖാണനിട്ടുള്ളലതനന, എത്ര രൂപേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനന വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  പേഖാറശ്ശേഖാല  മണലത്തനിലല  കുന്നത്തുകേഖാല്  ഗഖാമപേഞഖായത്തനിലല  കുടെനിലവള്ള

പേദ്ധതനി  29-4-2015-ല്  ഭഖാഗനികേമഖായനി  കേമ്മറീഷന്  ലചയയ്  ജലവനിതരണന  നടെത്തനി

വരുന. ഈ പേദ്ധതനിയനില് കകേഖാട്ടുകകേഖാണത്തു നനിര്മ്മനികക്കേണ ഉപേരനിതല ജലസനഭരണനിയലടെയന

അനുബനഘടെകേങ്ങളുലടെയന  പവൃത്തനികേളഖാണയ്  ഇനനി  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാനുള്ളതയ്.

പസസ്തുത  ഉപേരനിതല  ജലസനഭരണനിയലടെ  നനിര്മ്മഖാണത്തനിനുകവണനി  സലന  യഥഖാസമയത്തയ്

കുന്നത്തുകേഖാല് പേഞഖായത്തയ് ഏലറടുത്തയ് നല്കേഖാത്തതഖാണയ് പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന്

തടെസമഖായതയ്.  എന്നഖാല്  ഇകപഖാള  പേഞഖായത്തയ്  സലകമലറടുത്തനിട്ടുലണങനിലന

പസസ്തുത പേദ്ധതനിയലടെ കേരഖാര് കേഖാലഖാവധനി അവസഖാനനിച്ചതനിനഖാല് കേരഖാറനില് നനിനന

ഒഴെനിവഖാക്കേണലമന്നയ്  കേരഖാറുകേഖാരന്  ആവശദ്യലപട്ടനിരനിക്കുകേയഖാണയ്.  ടെനി  ഉപേരനിതല

സനഭരണനി സഖാപേനിക്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ സലന കേരഖാര് വച്ചതനിനുകശഷന 61 മഖാസന

കേഴെനിഞ്ഞയ് ലഭദ്യമഖായതുലകേഖാണ്ടുന സഖാധന വനിലയന കലബര് ചഖാര്ജന കമഖാതറീതമഖായനി

വര്ദ്ധനിച്ചതനിനഖാല്  ബഖാക്കേനി  പേണനികേള  ലചയ്യുവഖാന്  കേരഖാറുകേഖാരന്  വനിസമ്മതനിച്ചതു

ലകേഖാണ്ടുന അകതഖാറനിറനിയലടെ  7-4-2017-ല് കൂടെനിയ  391-ാഖാമതയ്  കയഖാഗത്തനിലല  10472-ാഖാമതയ്

തറീരുമഖാന  പകേഖാരന  ടെനി  കേരഖാറനില്  നനിനന  കേരഖാറുകേഖാരലന  ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനയ്

തറീരുമഖാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഏകേകദശന 5 വര്ഷങ്ങളക്കു മുന്പേയ് '2008 SoR'പകേഖാരന ലടെണര് ലചയ

പവൃത്തനികേള  ഇനനി  ലചയ്യുവഖാന്  കേഴെനിയനിലലന്നയ്  കേരഖാറുകേഖാരന്  അറനിയനിച്ചതനിലന

തുടെര്ന്നയ്  നനിയമപകേഖാരന  സകേലക്കേഖാകള്ളണ നടെപേടെനികേള  ഇകപഖാള നടെനവരുന.

നടെപേടെനികമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഖായഖാല് മഖാത്രകമ എത്ര തുകേ വകേയനിരുകത്തണനി വരുലമന്നയ്

അറനിയഖാന് കേഴെനിയകേയള.

നബഖാര്ഡയ് സഹഖായകത്തഖാലടെ നനിര്മ്മനിക്കുന്ന ലറഗുകലറര്-കേന-ബനി ഡ്ജയ്
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235 (1060) ശറീ  .    എന  .    രഖാജകഗഖാപേഖാലന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  തൃക്കേരനിപ്പൂര്  മണലത്തനിലല  പേഖാലഖായനി  വളവനില്  നബഖാര്ഡയ്  സഹഖായകത്തഖാലടെ
നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  ലറഗുകലറര്  കേന  ബനിഡ്ജനിലന  സനിവനില്  വര്ക്കുകേള  ലടെണര്  വനിളനിച്ചതനിനയ്
കശഷന മുടെങ്ങഖാനുണഖായ കേഖാരണന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇക്കൗ  പവൃത്തനിയലടെ  സനിവനില്,  ലമക്കേഖാനനിക്കേല്  പവൃത്തനികേള  ഒകര
കേരഖാറുകേഖാര്  തലന്ന  ഏലറടുത്തു  നടെത്തനിയനിട്ടനിലലങനില്  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന്  കേഖാലതഖാമസന
ഉണഖാകുലമന്ന കേഖാരദ്യന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ; വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  തൃക്കേരനിപ്പൂര്  മണലത്തനിലല  പേഖാലഖായനി  വളവനില്  നബഖാര്ഡയ്  സഹഖായകത്തഖാലടെ
നനിര്മ്മനിക്കുന്ന ലറഗുകലറര്-കേന-ബനിഡ്ജനിലന സനിവനില് വര്ക്കേനിലന ലടെണര് കനഖാട്ടറീസനില് വന്ന
അപേഖാകേതമൂലന  പറീ-കേകഖാളനിഫനികക്കേഷന്  കേമ്മനിറനി  പവൃത്തനി  ററീ-ലടെണര്  ലചയഖാന്
നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനി.

(ബനി) ലമക്കേഖാനനിക്കേല് എസനികമറയ് ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് തഖാമസന കനരനിട്ടതനിനഖാലഖാണയ്
പവൃത്തനി  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഖാലതഖാമസന  ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  സനിവനില്
പവൃത്തനിക്കേയ്   സഖാകങതനികേഖാനുമതനി  നല്കേനി  ലടെണര്  ലചയതയ്.  ഫക്കൗകണഷന്  പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി Super Structure പവൃത്തനി ആരനഭനിക്കുന്നതനികനഖാലടെഖാപമഖാണയ് ലമക്കേഖാനനിക്കേല്
പവൃത്തനി  നടെകത്തണതയ്.  ആയതനിനഖാല്  സൂപര്  സ്ട്രേക്ച്ചര്  പവൃത്തനികയഖാലടെഖാപന
ലമക്കേഖാനനിക്കേല്  പവൃത്തനി  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിക്കുവഖാന്
ലമക്കേഖാനനിക്കേല് ചറീഫയ് എഞനിനറീയകറഖാടെയ് ആവശദ്യലപട്ടനിട്ടുണയ്.

തനിരുവല-ചങ്ങനഖാകശ്ശേരനി കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി

236 (1061) ശറീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഖാമസയ് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ബഡ്ജറനില്  പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിരുന്ന
തനിരുവല-ചങ്ങനഖാകശ്ശേരനി  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനിയലടെ  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
ആരനഭനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏതയ്  ഘട്ടത്തനിലഖാലണനന  എന്നകത്തയയ്
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുലമനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന
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(എ&ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  58  കകേഖാടെനി രൂപേയലടെ ഭരണഖാനുമതനി
ലഭനിച്ച തനിരുവല-ചങ്ങനഖാകശ്ശേരനി കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിക്കേയ് മൂന്നയ് പേഖാകക്കേജുകേളഖാണുള്ളതയ്.
ഇതനില് ആദദ്യ രണയ് പേഖാകക്കേജുകേളുലടെ ലടെണര് അനഗറീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള
കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി സകറീകേരനിച്ചു വരുന. മൂന്നഖാമലത്ത പേഖാകക്കേജനിനഖായനി സലന
ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനിയന സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

ഭരണഖാനുമതനി നല്കേനി നടെപനിലഖാക്കുന്ന ഇറനികഗഷന് പവൃത്തനികേള

237 (1062) ശറീ  .    ലകേ  .    ദഖാസന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യത്തനിനയ്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

2017-18  ബഡ്ജറനില്  ജലവനിഭവ  വകുപനില്  സമനര്  ഇറനികഗഷന്,  കമജര്
ഇറനികഗഷന്,  കുറദ്യഖാടെനി  ഇറനികഗഷന്  എന്നറീ  കമഖലകേളനില്  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കേനി
നടെപനിലഖാക്കുന്ന  പവൃത്തനികേള  ഏലതലഖാലമന്നയ്  പഖാന്-കനഖാണ്  പഖാന്  തരനതനിരനിച്ചയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

ജലകസചനത്തനിനുന  ലവള്ളലപഖാക്കേ  നനിയനണത്തനിനുമഖായനി  2017-18  ബഡ്ജറനില്
തഖാലഴെപറയന്നവയയ് പഖാന് ലഹഡയ് ഓഫയ് അക്കേക്കൗണനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ് :

1. എന.ഐ. കപഖാജക്ടയ് ഇന് കേഖാകവരനി കബസനിന് കപഖാജക്ടയ്.

2. ഭവഖാനനി കബസനിന് കപഖാജക്ടയ് (അട്ടപഖാടെനിയനിലല ലചക്കേയ് ഡഖാമുകേള)

3. ലനിഫയ് ഇറനികഗഷന് പേദ്ധതനി.

4. എന.ഐ.കഖാസയ്-I

5. എന.ഐ.കഖാസയ്-II

6. റനിപയര് ആനയ് ലമയനിനനന്സയ് ഓഫയ് എന.ഐ.സ്ട്രേക്ച്ചര്.

7. ഇന്ലവസനികഗഷന് പേദ്ധതനി.

8. PMKSY

9. ടെഖാങ്കുകേളുലടെയന കുളങ്ങളുലടെയന പുനരുദ്ധഖാരണന

10. ആനനി സറീ ഇകറഖാഷന് പവ വൃത്തനികേള

11. ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനില്  പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുള്ള  റഗുകലകറഴയ്,  ഉപേകയഖാഗ
ശൂനദ്യമലഖാത്ത ഇറനികഗഷന് സ്ട്രേക്ച്ചറുകേളുലടെ പുനരുദ്ധഖാരണന.

ലപഖാകപഖാസലകേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ഈ പേദ്ധതനികേളക്കേയ് ഭരണഖാനുമതനി
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നല്കേഖാവന്നതഖാണയ്.  കൂടെഖാലത കനഖാണ് പഖാന് ശറീര്ഷകേത്തനില് സമനര്
ഇറനികഗഷന്  കപഖാജക്ടയ്,  ഫഡയ്  ഡഖാകമജയ്  എന്നനിവയ്ക്കുന  കമജര്
ഇറനികഗഷനനില് Anti Sea Erosion, Flood Control, Flood Damage
എന്നനിവയ്ക്കുന തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കപഖാജക്ടയ്സയ്-1-നയ്  കേറീഴെനിലല  കുറദ്യഖാടെനി  ജലകസചന  പേദ്ധതനിക്കേഖായനി
കനഖാണ്  പഖാന്  ശറീര്ഷകേത്തനില്  വഖാര്ഷനികേ  അറകുറപണനികേളക്കേഖായനി
200 ലക്ഷന രൂപേ, പൂകന്തെഖാട്ടത്തനിനയ് 5 ലക്ഷന രൂപേ എന്നനിങ്ങലന ആലകേ
205  ലക്ഷന രൂപേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത തുകേയ്ക്കുള്ള ആക്ഷന്
പഖാന് തയഖാറഖാക്കേനി വരുന.

കേഖായലക്കേഖാടെനി പേഞഖായത്തനിലല വനി.സനി.ബനി. നനിര്മ്മഖാണന

238 (1063) ശറീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനന  കേടുത്ത വരളച്ച കനരനിടുന്ന സഖാഹചരദ്യത്തനില് നഖാദഖാപുരന
മണലത്തനിലല  കേഖായലക്കേഖാടെനി  പേഞഖായത്തനിലല  ചങ്ങരുകുളന-കൂട്ടരയ്  വഖാര്ഡകേലള
ബനനിപനിക്കുന്ന  വനി.സനി.ബനി.  പുതുക്കേനി  പേണനിയന്ന  പേദ്ധതനി  സര്ക്കേഖാരനിലന
ആകലഖാചനയനിലകണഖാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് എലന്തെഖാലക്കേ നടെപേടെനികമകേള പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്  എന്നയ്
വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി) പവൃത്തനി എന്നയ് പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന് സഖാധനിക്കുന?

ഉത്തരന

(എ-സനി)  2017-18  ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനില്  സനസഖാനലത്ത  നദനികേളനിലന
ഉപേനദനികേളനിലന  കതഖാടുകേളനിലന  കേഖാലഖാകേഖാലങ്ങളഖായനി  നനിര്മ്മനിച്ചതുന  എന്നഖാല്  പവര്ത്തന
ക്ഷമമലഖാത്തതുമഖായ തടെയണകേള, ലവനയ്കകഖാസയ് ബഖാറുകേള, റഗുകലററുകേള എന്നനിവ
പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതഖാലണന്നയ്  പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  പസ്തുത  പവ വൃത്തനി  ഉളലപടുത്തനി
ഫണനിലന ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചയ് നടെപനിലഖാക്കേഖാവന്നതഖാണയ്.

തൃശ്ശൂരനിലല കകേഖാള നനിലങ്ങളനില്നനിന്നയ് കുളവഖാഴെ-ചണനി നറീക്കേന ലചയല്

239 (1064) ശറീ  .    മുരളനി  ലപേരുലനലനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല കകേഖാള നനിലങ്ങളനിലല നറീലരഖാഴക്കേയ് തടെസലപടുത്തുന്ന
കുളവഖാഴെ-ചണനി നറീക്കേന ലചയ്യുന്നതനിനയ്  2016-17  വര്ഷത്തനില് ആലകേ എത്ര രൂപേ
അനുവദനിക്കുകേയണഖായനി;

(ബനി)  2017-18-ലല ബഡ്ജറനില് ഈ ഇനത്തനില് തുകേ വകേയനിരുത്തുന്നതനികലയഖായനി
ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്  (ഐ&എ)-ക്കേയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  9-2-2017-ലല  1191099/
ഐ.ആര്.2/2017/  ജ.വനി.വ.  കേത്തനികന്മേല്  സകറീകേരനിച്ച  തുടെര്നടെപേടെനി  സനബനനിച്ച
വനിവരന അറനിയനിക്കേഖാകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ)  371.35 ലക്ഷന രൂപേ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 2017-18-ലല ബഡ്ജറനില് ഈ ഇനത്തനില്  2.50  കകേഖാടെനി  രൂപേയഖാണയ്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  തുകേ  പേരദ്യഖാപമലലന്നയ്  ചറീഫയ്  എഞനിനറീയര്  തയഖാറഖാക്കേനി
സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറനിയലടെ പേരനികശഖാധനയയച്ച കുറനിപനില് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കുടെനിലവള്ളന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി

240 (1065) ശറീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഖാര് :
ശറീ  .   സണനി കജഖാസഫയ് :
ശറീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റഖാന :
ശറീ  .    വനി  .    പേനി  .    സജറീനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനന  കനരനിടുന്ന  രൂക്ഷമഖായ  വരളച്ചമൂലന  ബുദ്ധനിമുട്ടുന്ന  ജനങ്ങളക്കേയ്
കുടെനിലവള്ളന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) ഇതനിനഖായനി പകതദ്യകേ ഫണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിവരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  ജലസനരക്ഷണത്തനിനഖായനി  തണറീര്ത്തടെങ്ങള,  കുളങ്ങള  മുതലഖായ
ജലകസഖാതസ്സുകേള  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന  ആവശദ്യമഖായ  സലങ്ങളനില്  ലചക്കേയ്
ഡഖാമുകേള,  തടെയണകേള  എന്നനിവ  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുന  അടെനിയന്തെര  നടെപേടെനികേള
സകേലക്കേഖാള്ളുകമഖാ; വനിവരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ജലകസചന വകുപയ്  :

സനസഖാനന കനരനിടുന്ന രൂക്ഷമഖായ വരളച്ചമൂലന ബുദ്ധനിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങളക്കേയ്
കുടെനിലവള്ളന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഖായനി  വനിവനിധ  പേദ്ധതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ച  തടെയണകേള,  വനി.സനി.ബനി.-കേള,  ആര്.സനി.ബനി.-കേള
എന്നനിവയനില് അറകുറപണനികേള  നടെത്തനി ഷട്ടര് ഇട്ടയ്  ലവള്ളന സനഭരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ഉപ്പുലവള്ള  പതനികരഖാധത്തനിനഖായനി  തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  ബണ്ടുകേളുന  നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ബഡ്ജറനില്  പഖദ്യഖാപേനിച്ചതനുസരനിച്ചയ്  ഓരു  ലവള്ളക്കേയറന  നനിയനണത്തനിനുന
കവനല്  കേഖാലത്തയ്  വരളച്ചയലടെ  കേഖാഠനിനദ്യന  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന  ഉതകുന്ന
തരത്തനില്  ഇരുപേകതഖാളന  നദനികേളനില്  ഉചനിതമഖായ  സലങ്ങളനില്  മുപകതഖാളന
ലറഗുകലററുകേള  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഖായകത്തഖാലടെ  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.
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സനസഖാനലത്ത നദനികേളനിലന ഉപേനദനികേളനിലന കതഖാടുകേളനിലന കേഖാലഖാകേഖാലങ്ങളഖായനി
നനിര്മ്മനിച്ചതുന  എന്നഖാല്  പവര്ത്തനക്ഷമമലഖാത്തതുമഖായ  തടെയണകേള,
ലവനഡയ്  കകഖാസയ്  ബഖാറുകേള,  ലറഗുകലററുകേള  ഇവ  പുനരുദ്ധരനി
ക്കുന്നതനിനഖായനി നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി  :

സനസഖാനലത്ത  കേടുത്ത  വരളച്ചയലടെ  പേശ്ചഖാത്തലത്തനില്  കുടെനിലവള്ള
ക്ഷഖാമന കനരനിടെഖാന് കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി തഖാലഴെപറയന്ന നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ് :

1. കസഖാതസ്സുകേളനില്  തടെയണ  ലകേട്ടനിയന  നറീര്ച്ചഖാലകേള  നനിര്മ്മനിച്ചുന
ജലലഭദ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന.

2. ജല അകതഖാറനിറനിയലടെ നനിലവനിലള്ള കസഖാതസ്സുകേളനിലല ലചളനിയന
മഖാലനിനദ്യവന നറീക്കേന ലചയന ഇന്ഫനില്കടഷന് ഗഖാലറനികേള പുനരുദ്ധരനിച്ചുന
നറീര്ച്ചഖാലകേള നനിര്മ്മനിച്ചുന ജലലഭദ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.

3. ഇറനികഗഷന്,  സവദഡ്യുത  വകുപ്പുമഖായനി  സഹകേരനിച്ചയ്  അവരുലടെ
ഉടെമസതയനിലള്ള  അണലക്കേട്ടുകേളനിലല  ജലന  പേരമഖാവധനി  കുടെനിലവള്ള
ആവശദ്യത്തനിനഖായനി  വനിവനിധ  കസഖാതസ്സുകേളനില്  ലഭദ്യമഖാക്കേഖാനുള്ള
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

4. അടെനിക്കേടെനി  ലറീക്കേയ് മൂലന  ജലനഷന  സനഭവനിക്കുന്ന  വനിതരണ  സലനുകേള
മഖാറനി പേകേരന പുതനിയവ സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേളക്കേയ് മുന്ഗണന
നല്കേനി ഘട്ടന ഘട്ടമഖായനി നടെപഖാക്കേനി വരുന.

5. ജലലഭദ്യത  ഉറപഖായ  സലങ്ങളനില്  സപേപയ്  സലന്  നറീട്ടനി
ജലവനിതരണന നടെത്തുന.

6. പേമ്പനിനഗയ്  കേഖാരദ്യക്ഷമമഖാക്കുന്നതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  കകേടുവന്ന  പേമ്പയ്
ലസറ്റുകേളുലടെ അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഖായനി നടെത്തുന.

7. കൂടുതല്  പേമ്പനിനഗയ്  ആവശദ്യമഖായ  സലങ്ങളനില്  അഡറീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്ലപടുത്തുനണയ്.

8. ആവശദ്യമഖാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഖാല്വകേള  നനിയനനിച്ചയ്  സഖാധദ്യമഖായ
അളവനില് എലഖാവര്ക്കുന ജലലഭദ്യത ഉറപഖാക്കുന.

9. ജലശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളുലടെ  സഖാപേനിതകശഷനി  പൂര്ണമഖായന  ഉപേ
കയഖാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യമഖായ  പുനരുദ്ധഖാരണ  പവ വൃത്തനികേള
നടെപനിലഖാക്കേനി ശുദ്ധജലലഭദ്യത ഉറപഖാക്കുനണയ്.



അനുബനന 763

10. നനിയമവനിരുദ്ധമഖായനി ജലന കചഖാര്ത്തുന്നതുന അനധനികൃത ഉപേകയഖാഗവന മറ്റുന
കേണ്ടുപേനിടെനിക്കുന്നതനിനുന  ആനനി  വഖാട്ടര്  ലതഫയ്  കസഖാഡനിലന  പവര്ത്തനന
ഉപേകയഖാഗലപടുത്തുകേയന  നനിയമഖാനുസൃതമഖായ  നടെപേടെനികേള  സകേ
ലക്കേഖാള്ളുകേയന ലചയ്യുന.

11. പതനിമഖാസന  50  കേനികലഖാലനിററനിനു  മുകേളനില്  ഉപേകഭഖാഗന  കേണക്കേഖാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനയ്  തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  നനിയനണന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

12. നനിലവനില്  കൂടുതലഖായനി  ജലന  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന  വദ്യഖാവസഖായനികേ
വഖാണനിജദ്യ  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപേകഭഖാഗത്തനിനയ്  നനിയനണന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

13. ജലശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളനില്  ബഖാക്കേയ്  വഖാഷനിങ്ങയ്  ലചയ്യുന്നതനിനയ്
ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന അളവയ് കേഴെനിയന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണയ്.

14. തകദ്ദേശസകയനഭരണ സഖാപേനങ്ങള റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന  സഹകേര
ണകത്തഖാലടെ കേനികയഖാസ്കുകേള  വഴെനി  ജലവനിതരണന  നടെത്തുന്ന
സലങ്ങളനികലക്കേയ്  ആവശദ്യമഖായ  കുടെനിലവള്ളന  ജല  അകതഖാറനിറനിയലടെ
വനിവനിധ പേദ്ധതനികേളനില് നനിനന നല്കുന.

ആവശദ്യത്തനിനയ്  ജലലഭദ്യതയള്ള  പേഖാറമടെകേള,  കുളങ്ങള  തുടെങ്ങനിയ
കസഖാതസ്സുകേള കേലണത്തനി ഗുണനനിലവഖാര പേരനികശഖാധന നടെത്തനി അവ
ഉപേകയഖാഗലപടുത്തഖാനുള്ള  സഖാധദ്യത  പേരനികശഖാധനിക്കേഖാന്  ഫറീല് ഡയ്
ഓഫറീസര്മഖാര്ക്കേയ് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

തനിരുവനന്തെപുരന  നഗരത്തനിലന  ജലകസഖാതസഖായ  കപേപഖാറ  ഡഖാമനില്
ജലകശഖരന  കുറഞ്ഞതനിനഖാല്  പേകേരന  സനവനിധഖാനലമന്ന  നനിലയനില്
ലനയഖാര്  ജലസനഭരണനിയനില്നനിനന  ജലന  എത്തനിക്കേഖാനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള
ദ്രുതഗതനിയനില്  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി  വരുന.  കമല്പറഞ്ഞ  നടെപേടെനികേള  കൂടെഖാലത
വരളച്ച സനബനനിച്ച സനിതനിഗതനികേള നനിരന്തെരന വനിലയനിരുത്തനി കവണ
പേരനിഹഖാര  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുനണയ്.  ഇതനിനകേന  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്,
തൃശ്ശൂര്,  എറണഖാകുളന,  തനിരുവനന്തെപുരന  എന്നറീ  സലങ്ങളനില്  വച്ചയ്
ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ  കയഖാഗന  വനിളനിച്ചയ്  വരളച്ച  സനബനനിച്ചയ്  വനിശദമഖായ
അവകലഖാകേന കയഖാഗങ്ങള നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമന
സനബനനിച്ച സനിതനിഗതനികേള നനിരന്തെരന  വനിലയനിരുത്തനി ആവശദ്യമഖായ
പേരനിഹഖാര നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.
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ഭൂജലവകുപയ്  :

സനസഖാനത്തയ്  കുടെനിലവള്ള  ക്ഷഖാമന  പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭൂജലവകുപയ്
കുഴെല്ക്കേനിണര്  ഉപേകയഖാഗനിച്ചുലകേഖാണ്ടുള്ള  ലചറുകേനിടെ  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേളുന
ജലലഭദ്യത  കുറഞ്ഞ  കുഴെല്  കേനിണറുകേളനില്  സകേപേമ്പയ്  ഘടെനിപനിച്ചുള്ള
ജലവനിതരണവന  നടെപഖാക്കേനി  വരുന.  32  ലചറുകേനിടെ  കുടെനിലവള്ള
പേദ്ധതനികേളുന 99 കുഴെല്ക്കേനിണര് നനിര്മ്മഖാണവന 244 ലചറുകേനിടെ കുടെനിലവള്ള
പേദ്ധതനികേളുലടെ നവറീകേരണവന 5328 സകേപേമ്പുകേളുലടെ അറകുറപേണനികേളുന
23  കുഴെല്ക്കേനിണര്  സകേപേമ്പു  പേദ്ധതനികേളുന  രഖാജറീവ്ഗഖാനനി  കുടെനിലവള്ള
പേദ്ധതനിയനിന്  കേറീഴെനില്  ഇതുവലര  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  തുറന്ന  കേനിണര്
വഴെനിയള്ള  41 കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സനകപേഖാഷണ  പേദ്ധതനികേള  വനിവനിധ
ജനിലകേളനിലഖായനി   2016-17 സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി.

ജലനനിധനി  :

സനസഖാനലത്ത  കേടുത്ത  വരളച്ചയലടെ  പേശ്ചഖാത്തലത്തനില്  ജലനനിധനി
രണഖാനഘട്ട  പേദ്ധതനി  മുകഖന  പൂര്ത്തറീകേരണ  ഘട്ടത്തനിലള്ള  ശുദ്ധജല
വനിതരണ  പേദ്ധതനികേള  ഘട്ടന  ഘട്ടമഖായനി  കേമ്മറീഷന്  ലചയ്യുന്നതനിനുന
സവദഡ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കേഖാത്തതുമൂലന  സവകുന്ന  പേദ്ധതനികേളക്കേയ്
അടെനിയന്തെരമഖായനി  കേണക്ഷന്  ലഭദ്യമഖാക്കേനി  പേദ്ധതനി  കേമ്മറീഷന്  ലചയ്യുനതനിനുള്ള
അടെനിയന്തെര  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  ഭൂജലസനരക്ഷണവന
പേരനികപേഖാഷണവന ജലനനിധനി പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി നടെപനിലഖാക്കുനണയ്.
തടെയണകേള,  കേനിണര് ററീചഖാര്ജയ്,  കസഖാതസയ് സനരക്ഷണന തുടെങ്ങനിയവ
ഇതനില് ഉളലപടുന.  വരളച്ചലയ കനരനിടുന്നതനിനഖായനി  ലകേ.ആര്. ഡബഡ്യൂ.
എസയ്.എ.-യലടെ ഭഖാഗമഖായ മഴെകകേനന, സനസഖാന സര്ക്കേഖാരനിലന പേദ്ധതനി
തുകേ ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  മഴെലവള്ള സനഭരണന-ഭൂജല പേരനികപേഖാഷണന എന്ന
പേദ്ധതനി  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുന.  കൂടെഖാലത,  വനിവനിധ  കബഖാധവല്ക്കേരണ
പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലടെ  ജലവനിനനികയഖാഗന  നനിയനനിച്ചുന  വരളച്ചലയ
കനരനിടുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി  :

വരളച്ചഖാ  ദുരനിതഖാശകഖാസ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  പഖാന്  ഫണനില്
വകേയനിരുത്തനിയ 40 കകേഖാടെനി രൂപേ ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ് കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി
തഖാലഴെപറയന്ന പവൃത്തനികേള നടെപഖാക്കേനി വരുന.

1. കസഖാതസ്സുകേളനിലല ജലലഭദ്യത ഉറപഖാക്കേഖാന് ആവശദ്യമുള്ള പവൃത്തനികേള.
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2. ജലശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളനിലല അടെനിയന്തെര അറകുറപേണനികേള.

3. ജലവനിതരണ സപേപ്പുകേളുലടെ ഇനര് കേണക്ഷന് പവൃത്തനികേള.

4. ആവശദ്യത്തനിനയ് ജലലഭദ്യതയള്ള സലങ്ങളനില് പേമ്പനിനഗയ് സമയന
ദറീര്ഘനിപനിക്കേല്.

5. ടെഖാങര് ഫനിലനിങ്ങയ് കസഷന് നനിര്മ്മഖാണന.

6. ജലലഭദ്യതയള്ള പേദ്ധതനികേളനില് സപേപയ് സലന് ദറീര്ഘനിപനിക്കേല്.

7. പേമ്പുകേളുലടെയന കമഖാകട്ടഖാറുകേളുലടെയന അടെനിയന്തെര അറകുറപണനികേള.

8. സഖാന്ഡയ്  സബ  പേമ്പയ്  ലസറ്റുകേള  ഇലഖാത്ത  സലങ്ങളനില്  പേമ്പുകേള
വഖാങ്ങനി സഖാപേനിക്കേല്.

9. അടെനിയന്തെര അറകുറപണനികേളക്കേയ്  ആവശദ്യമഖായ  കജഖായനിനകേള,
ഫനിറനിങ്ങുകേള തുടെങ്ങനിയവ വഖാങ്ങനിക്കേല്.

10. ജലവനിതരണ നനിയനണത്തനിനഖായനി പുതനിയ വഖാല്വകേള സഖാപേനിക്കേലന
നനിയനണ സനവനിധഖാനങ്ങളുന.

11. ടഖാന്കസഖാര്മറുകേള,  പേഖാനല്  കബഖാര്ഡ സ്തുകേള  തുടെങ്ങനിയ  അനുബന
സവദഡ്യുകതഖാപേകേരണങ്ങളുലടെ അടെനിയന്തെര അറകുറ പേണനികേള.

12. വഖാല്വകേളുലടെ അറകുറപേണനികേളുന മറയ് അടെനിയന്തെര പവൃത്തനികേളുന.

ഭൂജലവകുപയ്  :

2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  1 കകേഖാടെനി  രൂപേ  രഖാജറീവ്ഗഖാനനി  കുടെനിലവള്ള
പേദ്ധതനിയനിന്  കേറീഴെനില്  ഭൂജലവകുപനിനയ്  ലഭനിച്ചനിരുന.  ഇതുകൂടെഖാലത
വരളച്ചഖാ ദുരനിതഖാശകഖാസ പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി 1240.33  ലക്ഷന രൂപേ
കൂടെനി ഈ പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി അനുവദനിച്ചനിരുന. ഭൂജല വകുപയ് ഭൂജല
സനരക്ഷണവന  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സനകപേഖാഷണവന  പേദ്ധതനിയനിന്കേറീഴെനില്
തുറന്ന കേനിണര്, കുഴെല്ക്കേനിണര് വഴെനിയള്ള ഭൂജല സനകപേഖാഷണന എന്നനിവ
ദറീര്ഘകേഖാലഖാടെനിസഖാനത്തനില് വരളച്ചലയ പതനികരഖാധനിക്കുന്നതനിനയ് നടെപനിലഖാക്കേനി
വരുന.

ജലനനിധനി  :

ജലനനിധനി  പേദ്ധതനിയനുസരനിച്ചയ്  കുടെനിലവള്ള  ശുചനിതക  പേദ്ധതനികേള
നനിര്മ്മനിക്കേന്നതനിനയ്  2017-18  വര്ഷത്തനികലയയ്  361.90  കകേഖാടെനി രൂപേയന
മഴെലവള്ളലക്കേഖായയ്, ഭൂഗര്ഭജലത്തനിലന അളവയര്ത്തല് എന്നറീ പേരനിപേഖാടെനി
കേളക്കേഖായനി 18.20 കകേഖാടെനി രൂപേയന വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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(സനി) ജലകസചന വകുപയ്  :

നനിലവനിലള്ള  ജലകസഖാതസ്സുകേളുലടെ  നവറീകേരണവന  ശുദ്ധറീകേരണവന
ഉറപഖാക്കുന്നതയ്  വഴെനി  പഖാകദശനികേ  തലത്തനില്  ജലകസചനത്തനിനുന
കുടെനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനുന  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല  ഉപേകയഖാഗ
സനസഖാരന രൂപേലപടുത്തുന്നതനിനഖാണയ് ഹരനിത കകേരളന പേദ്ധതനി ഊന്നല്
നല്കുന്നതയ്.  ഇതനിലന  ആദദ്യഘട്ടമഖായനി  320  കകേഖാടെനി  രൂപേ  ലചലവനില്
ഏകേകദശന  9453  കുളങ്ങള  നവറീകേരനിക്കേഖാനഖാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
ജലകസചന  വകുപനിലന  കനതൃതകത്തനില്  കദശറീയ  ലതഖാഴെനിലറപയ്
പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി  ജനിലഖാ  ഭരണകൂടെന  മുകഖനയഖാണയ്  ഈ  പേദ്ധതനി
നടെപനിലഖാക്കുന്നതയ്.  ഇതനുസരനിച്ചയ്  ഏകേകദശന  6011  കുളങ്ങളുലടെ  വനിവരങ്ങള
ജനിലഖാ  ഭരണഖാധനികേഖാരനികേളക്കേയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടെഖാലത  കുളങ്ങളനിലല
മഖാലനിനദ്യന,  ലചളനി,  പേഖായല്  ഇവ നറീക്കേന  ലചയയ്  അവയലടെ  സനഭരണ
കശഷനി വര്ദ്ധനിപനിച്ചയ്  കേഖാര്ഷനികേ ആവശദ്യങ്ങളക്കുന മറയ്  പേഖാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മങ്ങളക്കുന  ജലലഭദ്യത  ഉറപഖാക്കേഖാന്  സഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ്.  കേനിഫ്ബനിയലടെ
ധനസഹഖായകത്തഖാലടെ വനിവനിധ നദനികേളനില് 30 ലറഗുകലററുകേള നനിര്മ്മനിച്ചയ്
ജലസനരക്ഷണന ഉറപഖാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി  :

പേരമഖാവധനി  ജലലഭദ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഖായനി  ആവശദ്യമുള്ള  സല
ങ്ങളനിലലലഖാന സനിരന  തടെയണകേകളഖാ  തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  തടെയണകേകളഖാ
കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി നനിര്മ്മനിക്കേഖാറുണയ്.

ജലനനിധനി  :

ജലനനിധനി പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള എലഖാ പേഞഖായത്തുകേളനിലന
ജലസനരക്ഷണത്തനിനഖായനി  തണറീര്തടെങ്ങള,  കുളങ്ങള  മുതലഖായ  ജല
കസഖാതസ്സുകേള  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന  ആവശദ്യമഖായ  ഇടെങ്ങളനില്  തടെയണകേള
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

കേഖാസര്കഗഖാ ഡയ് ബഖാവനിക്കേര റഗുകലറര് കേന ബനിഡ്ജനിലന നനിര്മ്മഖാണന

241 (1066) ശറീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേഖാസര്കകേഖാടെയ്  ബഖാവനിക്കേര  റഗുകലറര്  കേന  ബനിഡ്ജനിലന  നനിര്മ്മഖാണന
പൂര്ത്തനിയഖാകേഖാത്തതുന  തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  ബണയ്  ഫലപദമഖാകേഖാത്തതുന  കേഖാരണന  കേഖാസര്കകേഖാടെയ്
നഗരത്തനിലലയന  പഖാന്തെ  പകദശങ്ങളനിലലയന  ജനങ്ങള  ഉപ്പുലവളളന  കുടെനികക്കേണനി
വരുന്ന സഖാഹചരദ്യന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;
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(ബനി)  ഉപ്പുലവളളന  ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്മ്മനിച്ച  തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  ബണയ്
ഫലപദമഖാകേഖാത്തതനിനുള്ള കേഖാരണന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ബഖാവനിക്കേരയനില്  തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  ബണയ്  നനിര്മ്മനിക്കുവഖാന്  തുടെങ്ങനിയനിട്ടയ്
എത്ര വര്ഷമഖാലയനന ഓകരഖാ വര്ഷവന ലചലവഴെനിച്ച തുകേ നടെപ്പുവര്ഷന ഉളലപലടെ
എഎ്രതയഖാലണനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ഡനി) ബഖാവനിക്കേര റഗുകലറര് കേന ബനിഡ്ജനിലന ററീ ലടെണര് നടെപേടെനികേള പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി
നനിര്മ്മഖാണ പവര്ത്തനങ്ങള  എകപഖാള  ആരനഭനിക്കേഖാന്  കേഴെനിയലമനന,  പവര്ത്തനങ്ങളക്കു
കവണ ഫണയ് കേലണത്തുന്നലതങ്ങലനലയനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഉപ്പുലവള്ളന  ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനുള്ള  തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  തടെയണ  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതയ്
മണല്  ചഖാക്കുകേള  അടുക്കേനിലവച്ചയ്  ഉളഭഖാഗത്തയ്  മണല്  നനിറച്ചുലകേഖാണഖാണയ്.  നറീലരഖാഴക്കേയ്
ഇലഖാതഖാകുകേയന  കവലനികയറന  ശകമഖാകുകേയന  ലചയ്യുകമ്പഖാള  അടെനിവശത്തുകൂടെനി
ഉപ്പുലവള്ളന മറുവശകത്തക്കേയ് കേയറുനണയ്.  സനിരന തടെയണ നനിര്മ്മനിച്ചഖാല് മഖാത്രകമ
പസ്തുത പശ്നത്തനിനയ് പേരനിഹഖാരന കേഖാണഖാന് സഖാധനിക്കുകേയള്ളു.

(സനി)  ബഖാവനിക്കേരയനില്  തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  തടെയണ  നനിര്മ്മഖാണന  1987  മുതല്
കേഴെനിഞ്ഞ  29  വര്ഷമഖായനി ലചയവരുന.  ഓകരഖാ വര്ഷവന ലചലവഖായ തുകേ തഖാലഴെ
പേറയന.

വര്ഷന കേരഖാര് തുകേ

(1) (2)

1987-88 86023

1988-89 96138

1989-90 115197

1990-91 135342

1991-92 201638

1992-93 234093

1993-94 208558
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(1) (2)

1994-95 233460

1995-96 224948

1996-97 215297

1997-98 240000

1998-99 267529

1999-2000 175898

2000-01 167750

2001-02 191495

2002-03 344173

2003-04 349349

2004-05 286275

2005-06 283973

2006-07 602484

2007-08 422224

2008-09 480028

2009-10 638880

2010-11 602804

2011-12 901611

2012-13 998787

2013-14 993214

2014-15 1170052

2015-16 1038306
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(ഡനി)  നനിലവനിലള്ള  പവൃത്തനിയലടെ  കേരഖാര്  സഖാകങതനികേ  കേഖാരണങ്ങളഖാല്
തുടെരഖാന് സഖാധനിക്കേഖാത്തതു കേഖാരണന ഒഴെനിവഖാക്കേനി ബഖാലന്സയ് പവൃത്തനിയലടെ പുതുക്കേനിയ
ഡനിസസന് തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്. 2017 ഏപനില് 1 മുതല് പുതുക്കേനിയ ഡനി.എസയ്.ആര്.
നനിരക്കേയ്  പഖാബലദ്യത്തനില്  വന.  പുതുക്കേനിയ  ഡനിസസന്  പകേഖാരന  പസ്തുത
പവൃത്തനിയലടെ (balance work) എസനികമറയ് പുതുക്കേനിയ നനിരക്കേനില് തയഖാറഖാക്കേനി ചറീഫയ്
എഞനിനറീയര് (ജലകസചനവന ഭരണവന) സമര്പനിക്കുന്ന മുറയയ് ഫണനിലന ലഭദ്യതയയ്
വനികധയമഖായനി തുടെര്നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

പേയന്നൂര് മണലത്തനിലല കകഖാസര്ബഖാര്-ലറഗുകലറര്-ബനിഡ്ജുകേള

242 (1067) ശറീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പേയന്നന്നൂര് മണലത്തനില് എത്ര കകഖാസര്ബഖാര്/  ലറഗുകലറര്/ലറഗുകലറര്-
കേന-ബനിഡ്ജുകേള  നനിലവനിലലണനന  ഇവ  ഏലതഖാലക്കേ  നദനികേള/കതഖാടുകേളക്കേയ്
കുറുലകേയഖാലണനന വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  ഏലതഖാലക്കേ  കേഖാലപഴെക്കേത്തഖാല്  തകേര്ന്നയ്  ഉപേകയഖാഗ
കയഖാഗദ്യമലഖാതഖായനിട്ടുലണന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി)  ഇവ  പുനര്നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യമഖായ  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;
ഇലലങനില് എന്തുലകേഖാണയ് എന്നയ് വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  പേയന്നൂര്  മണലത്തനില്  ഇറനികഗഷന്  വകുപയ്  നനിര്മ്മനിച്ചതുളലപലടെ
കകഖാസയ്  ബഖാറുകേളുന  ആര്.സനി.ബനി.-കേളുമഖായനി  49  എണന  നനിലവനിലണയ്.  ഇവ  വടെകശ്ശേരനി,
പേഖാക്കേത്തനിക്കേഖാടെയ്,  കകേഖാക്കേടെവയ്,  നറീലനിരനിങ്ങ,  ചുണ,  കപേഖാത്തനകേണന,  കേഖാനഖാനവയല്,
ലപേകടെന,  പേഖാലനികയരനി,  കേനിഴെകക്കേപഖാടെന,  കൂക്കേഖാനന വയല്,  ലകേഖാഴമ്മല്,  രഖാമന്ചനിറ,
കപേരൂല്,  നഖാവൂല്,  കൂങര,  ഓണനികയഖാടെയ്,  പേഖാച്ചഖാണനി,  എടെക്കുന്നയ്,  വഖാണനിയകത്തഖാടെയ്,
പുന്നക്കേ,  മുളപ,  കേനിളനിയഞഖാല്,  തനിരുകമനനി,  മുകപഖാടെയ്,  മഖാവള്ളലപേഖായനില്,  കേരനിങ്കുഴെനി,
ലപഖാലപഖായനില്,  ആലപടെമ്പ,  കേഖാകങഖാല്,  മുതുവന,  ചനിറഖാരനി,  കുണ്ടുവഖാടെനി-  ലതഖാള്ളത്തുവയല്,
കതഖാക്കേഖാടെയ്,  കേഖാരദ്യകങഖാടെയ്  തുടെങ്ങനിയ  കതഖാടുകേളക്കേയ്  കുറുലകേയഖാണയ്.  ഇതുകൂടെഖാലത
ലപേരുമ്പപുഴെയലടെ  സകേവഴെനിയഖായ  വണഖാത്തനിപ്പുഴെയയ്  കുറുലകേയഖായനി  പുതനിലയഖാരു
തടെയണയലടെ നനിര്മ്മഖാണന ഇറനികഗഷന് വകുപനിനു കേറീഴെനില് പുകരഖാഗമനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിനു  കേറീഴെനില്  സനരക്ഷനിക്കേലപടുന്നവ  4  എണന
മഖാത്രമഖാണയ്.  അവ  ഉപേകയഖാഗകയഖാഗദ്യമഖാണയ്.  ബഖാക്കേനിയള്ളവ  നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനികേളക്കേയ്
കശഷന  അതഖാതയ്  തകദ്ദേശ  സകയനഭരണ  സഖാപേനങ്ങളക്കേയ്  സകേമഖാറനിയതഖാകേയഖാല്
ലമയനിനനന്സയ് പവൃത്തനികേള ലചയയ് വരുന്നതയ് അതഖാതയ് പേഞഖായത്തുകേളഖാണയ്.

(സനി)  ഫണനിലന  ലഭദ്യതയ്ക്കു  വനികധയമഖായനി  ജലകസചനവകുപനിനു  കേറീഴെനിലള്ളവയലടെ
പുനര്നനിര്മ്മഖാണത്തനിനയ് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.
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ലകേഖായനിലഖാണനി മണലത്തനിലല വരളച്ച നനിവഖാരണ പവൃത്തനികേള

243 (1068) ശറീ  .    ലകേ  .    ദഖാസന് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  വരളച്ച നനിവഖാരണ പേദ്ധതനിയനിലളലപടുത്തനി നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ് കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്
ജനിലയനില്നനിന്നയ്  വഖാട്ടർ  അകതഖാറനിറനി  എന.ഡനി.-യയ്  സമര്പനിച്ച  ലപഖാകപഖാസല്
ഏലതലഖാന;

(ബനി)  ഇവയനിൽ  ലകേ.ഡബഡ്യൂ.എ.  എന.ഡനി.-യലടെ  കേഖാരദ്യഖാലയത്തനില്നനിന്നയ്
അനഗറീകേഖാരത്തനിനഖായനി പേരനിഗണനിച്ച പവൃത്തനികേള ഏലതലഖാന;  ലകേഖായനിലഖാണനി മണലത്തനില്
നനിന്നയ് ഏലതലഖാന പവൃത്തനികേള പേരനിഗണനിച്ചു; വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  വരളച്ചഖാ  നനിവഖാരണ  പേദ്ധതനിയനിലളലപടുത്തനി നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ്
കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനില്നനിന്നയ്  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനി  എന.ഡനി.-ക്കേയ്  സമര്പനിച്ച
ലപഖാകപഖാസലകേള അനുബനന*  ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ഇവയനില്  ലകേ.ഡബഡ്യൂ.എ.  എന.ഡനി.-യലടെ  കേഖാരദ്യഖാലയത്തനില്നനിന്നയ്
അനഗറീകേഖാരത്തനിനഖായനി  പേരനിഗണനിച്ച  പവൃത്തനികേള  അനുബനന*  ആയനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.
ലകേഖായനിലഖാണനി മണലത്തനില് പേകയഖാളനി മുന്സനിപഖാലനിറനി ശുദ്ധജല വനിതരണ പേദ്ധതനി
പേഴെയതുന കകേടെഖായതുമഖായ എ.സനി.സപേപയ്  (പേമ്പനിനഗയ് ലമയനിന്)  മഖാറനി സഖാപേനിക്കേല് -
11.50 ലക്ഷന രൂപേയലടെ പവൃത്തനിക്കേയ് അനഗറീകേഖാരന ലഭനിച്ചു.

ചങ്ങനഖാകശ്ശേരനി - ആലപ്പുഴെ കതഖാടെയ്

244 (1069) ശറീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഖാമസയ് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ചങ്ങനഖാകശ്ശേരനി-ആലപ്പുഴെ കതഖാടെയ് കദശറീയ ജലപേഖാതയഖായനി പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി) എങനില് സകറീകേരനിച്ച തുടെര്നടെപേടെനികേള വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  കദശറീയ  ജലപേഖാതകേളുമഖായനി  ബനലപട്ട  വനികേസന  നടെപേടെനികേള
നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതയ് ഇന്ലഖാനയ് വഖാട്ടര് കവ അകതഖാറനിറനി ഓഫയ് ഇന്ഡദ്യഖാ (IWAI) ആണയ്.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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അതനിരപള്ളനി സവദഡ്യുത പേദ്ധതനിലയപറനി ജലകസചന വകുപനിലന നനിലപേഖാടെയ്

245 (1070) ശറീ  .    പേനി  .    ടെനി  .    കതഖാമസയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  സവദഡ്യുത  പേദ്ധതനി  നടെപഖാക്കുന്നതയ്  സനബനനിച്ചയ്
ജലകസചന വകുപനിലന നനിലപേഖാടെയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി) പുതനിയ പേദ്ധതനി നടെപഖാക്കുന്നതുമൂലന ഉണഖാകേഖാനനിടെയള്ള ഭവനിഷദ്യത്തുകേൾ
ജലകസചന വകുപയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  ചഖാലക്കുടെനിപ്പുഴെ  വറനിവരളഖാലത  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യമഖായ
നടെപേടെനികേൾ സകറീകേരനിക്കുകമഖാ? വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  തുമ്പൂര്  മൂഴെനിയനിലല  ചഖാലക്കുടെനി  റനിവര്  സഡകവര്ഷന്  സറീമനിലലത്തുന്ന
ലവള്ളത്തനിലന  അളവനികലഖാ  സമയസദര്ഘദ്യത്തനികലഖാ  മഖാറന  വരഖാലത  ലവള്ളന
ലഭദ്യമഖാക്കുലമന്ന  ഉറപനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  അതനിരപള്ളനി  സവദഡ്യുത  പേദ്ധതനി
നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ് ജലകസചന വകുപയ് ചറീഫയ് എന്ജനിനറീയര് (ഇറനികഗഷന് ആനയ്
അഡനിനനികസ്ട്രേഷന്) 28-10-2006-ല്  PL 2-06980/05-ാം  നമ്പരഖായനി നനിരഖാകക്ഷപേ
കുറനിപയ് കകേരള സനസഖാന സവദഡ്യുതനി കബഖാര്ഡയ് ലചയര്മഖാന് കപേര്ക്കേയ് നല്കേനിയനിട്ടു
ള്ളതഖായനി കേഖാണുന.

(ബനി) പുതനിയ പേദ്ധതനി നടെപഖാക്കുന്നതുമൂലന ഉണഖാകേഖാനനിടെയള്ള ഭവനിഷദ്യത്തുകേള
സനബനനിച്ചയ് ജലകസചന വകുപയ് പകതദ്യകേ പേഠനന നടെത്തനിയനിട്ടനില.

(സനി)  ചഖാലക്കുടെനിപ്പുഴെ  വറനിവരളഖാലത  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  പുഴെയനില്  തടെയണകേള
നനിര്മ്മനിച്ചു വരുനണയ്.  നനിര്മ്മഖാണന നനിലച്ചുകപേഖായ തട്ടുപേഖാറ തടെയണ പൂര്ത്തറീകേരനി
ക്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന. മണനിക്കുന്നയ്,  കേയഖാനനിക്കേടെവയ്
എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്  പുതനിയ  തടെയണകേള  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുന  പേഖാലപ്പുഴെയനില്
പേഖാലകത്തഖാടു കൂടെനിയ റഗുകലറര് പേണനിയന്നതനിനുന ആവശദ്യമഖായ പഖാരനഭ നടെപേടെനികേള
ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഈ  പേദ്ധതനികേലളലഖാന  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്നകതഖാലടെ  ചഖാലക്കുടെനി  പുഴെ
വറനി  വരളഖാലത  സനരക്ഷനിക്കേഖാന്  കേഴെനിയലമന്നയ്  പതറീക്ഷനിക്കുന.  ഈ  വര്ഷലത്ത
കേടുത്ത  വരളച്ചലയ  മുന്  നനിര്ത്തനി  വദ്യഖാവസഖായനികേ  ആവശദ്യങ്ങളക്കുന  കേഖാര്ഷനികേഖാ
വശദ്യങ്ങളക്കുന പുഴെയനില് നനിന്നയ് ലവള്ളന പേമ്പയ് ലചയ്യുന്നതനിനയ് കേര്ശന നനിയനണവന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

അണലക്കേട്ടുകേളനിലല ജലസനഭരണ കശഷനി
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246 (1071) ശറീ  .    എല്കദഖാ  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനലത്ത അണലക്കേട്ടുകേളനില് മണന, മണലന, ലചളനിയന അടെനിഞ
കൂടെനിയതയ്  കേഖാരണന  ജലസനഭരണകശഷനി  കുറഞ  വരുന്ന  കേഖാരദ്യന  ശദ്ധയനില്
ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ജലക്ഷഖാമന രൂക്ഷമഖായനിവരുന്ന സഖാഹചരദ്യന പേരനിഗണനിച്ചയ് മഴെക്കേഖാലത്തയ്
പേരമഖാവധനി  ജലസനഭരണന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഖായനി  ഡഖാമുകേളക്കേയ്  കകേടുവരഖാത്ത
വനിധന മണയ് നറീക്കേന ലചയ്യുന്നതനിനുളള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഡഖാമുകേളനിലല എക്കേല് നറീക്കേന ലചയ്യുന്നതനികലയഖായനി  കേരടെയ്  Standard
Operating  Procedure  (SOP)  തയഖാറഖാക്കേഖാന്  ഒരു  ലടെകനിക്കേല്  കേമ്മനിറനി
രൂപേറീകേരനിക്കുകേയന,  അതനിന്പകേഖാരന  തയഖാറഖാക്കേനിയ  S.O.P.  സര്ക്കേഖാരനില്  ലഭദ്യമഖാക്കുകേയന
ലചയനിട്ടുണയ്. ഇതനികനഖാടെനുബനനിച്ചയ്  3-1-2017-ല് ചറീഫയ് ലസകട്ടറനിയലടെ കചമ്പറനില്
ഒരു  മറീറനിനഗയ്  കൂടുകേയന  പസ്തുത  മറീറനിനഗനില്  S.O.P.-യനില്  പേരഖാമര്ശനിക്കുന്ന
സഖാകങതനികേവനിദദ്യ  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  മനഗലന,  ചുള്ളനിയഖാര്  ഡഖാമുകേലള  സപേലറയ്  കപഖാജക്ടനിനഖായനി
ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയന  ലചയ.  S.O.P.  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ്  വനിവനിധ  ഡഖാമുകേളനിലല
സനഭരണകശഷനി വറീലണടുക്കുന്ന പവൃത്തനികേള നടെപനിലഖാക്കേഖാവന്നതഖാണയ്.

ടെഖാങറുകേളക്കേയ് കുടെനിലവള്ളന

247 (1072) ശറീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഖാഹനിന  കുഞ്ഞയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനി  അതനിലന  ഔട്ടയ്  ലലറ്റുകേള  വഴെനി  ടെഖാങറുകേളക്കേയ്  കുടെനിലവള്ളന
നല്കുനകണഖാ;

(ബനി) ഇതനിനയ് ഈടെഖാക്കുന്ന നനിരക്കേയ് എത്രയഖാലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  സകകേഖാരദ്യ  ടെഖാങറുകേഖാര്  ഈ  ജലന  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
ഉളലപലടെയള്ള കുടെനിലവള്ള ഇതര ആവശദ്യങ്ങളക്കേഖായനി മറനിച്ചയ്  വനില്ക്കുന്ന കേഖാരദ്യന
ശദ്ധയനിൽലപട്ടനിട്ടുകണഖാ ;

(ഡനി)  കുടെനിലവള്ള  ഇതര  ആവശദ്യങ്ങളക്കേയ്  തനിരുവനന്തെപുരന  സകറീവകറജയ്
ഫഖാമനിലന  ടറീറയ്ലമനയ്  പഖാനനില്  ലഭദ്യമഖായ  ലവള്ളന  കശഖരനിക്കേഖാലത  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിയലടെ
കുടെനിലവള്ളന  കചഖാര്ത്തനി  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതയ്  നനിരുത്സഖാഹലപടുത്തഖാന്  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനി
എന്തു നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു എന്നതയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന
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(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ഇതനിനയ് 1000 ലനിററനിനയ് 60 രൂപേ എന്ന കേണക്കേനില് നനിരക്കേയ് ഈടെഖാക്കുന.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  സകറീകവജയ് പഖാനനില്നനിനന ലഭദ്യമഖാകുന്ന ലവള്ളന ലറയനില്കവ കസഷന്,
എയര്കപേഖാര്ട്ടയ്,  ആശുപേത്രനികേള,  മറ്റു  സഖാപേനങ്ങള എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്  ലചടെനികേള
നനയഖാനുന കടെഖായനിലറയ്  ഫഷനിനഗയ്,  നടെപഖാതകേള,  ടഖാക്കുകേള,  നനിലന എന്നനിവ കേഴകുന്നതനിനുന
നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുന  ഉപേകയഖാഗനിക്കേഖാവന്നതഖാണയ്.  ഇത്തരത്തനിലള്ള
ആവശദ്യങ്ങളക്കേയ് സക്കൗജനദ്യമഖായനി മുട്ടത്തറയനില്നനിനന ജലന കശഖരനിക്കേഖാവന്നതഖാലണന്നയ് പേത്ര
മഖാധദ്യമങ്ങള  വഴെനിയന  മറ്റുന  തുടെര്ച്ചയഖായനി  ലപേഖാതുജനങ്ങകളയന  ബനലപട്ടവകരയന
അറനിയനിക്കുനണയ്. ജല ദുരുപേകയഖാഗന ശദ്ധയനില്ലപട്ട സര്ക്കേഖാര് സഖാപേനങ്ങളനിലല
കമധഖാവനികേകളഖാടെയ്  അതയ്  ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനുകവണ  നടെപേടെനികേള  സകേലക്കേഖാള്ളഖാന്
ആവശദ്യലപട്ടനിട്ടുണയ്.  സകകേഖാരദ്യ  സഖാപേനങ്ങളനിലല  ജല  ദുരുപേകയഖാഗന  ശദ്ധയനില്ലപട്ടതനിനയ്
പേനിഴെ, കേണക്ഷന് വനികച്ഛേദനിക്കേല് തുടെങ്ങനിയ നടെപേടെനികേള സകേലക്കേഖാണനിട്ടുണയ്. കൂടെഖാലത
പേത്രമഖാധദ്യമങ്ങളനില്  കൂടെനി  ജലദുരുപേകയഖാഗത്തനിലനതനിലരയള്ള  അറനിയനിപ്പുകേള  നല്കേഖാറുണയ്.
കുടെനിലവള്ള ദുരുപേകയഖാഗന തടെയന്നതനിനയ് ആനനി വഖാട്ടര് ലതഫയ് സകഖാഡയ് രൂപേറീകേരനിച്ചയ്
തുടെര്ച്ചയഖായനി  പേരനികശഖാധനകേള നടെത്തനി വരുന.  ആവശദ്യലമങനില് കപേഖാലറീസനിലന
സഹഖായന കതടെഖാറുമുണയ്.

കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമന പേരനിഹരനിക്കേഖാന് കേര്മ്മ പേദ്ധതനികേള

248 (1073) ശറീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഖാധഖാകൃഷ്ണന്  :
ശറീ  .   പേനി  .   ടെനി  .   കതഖാമസയ്  :
ശറീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതറീശന്  :
ശറീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരറീനഖാഥന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന

കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  അനുഭവലപടുന്ന  അതനിരൂക്ഷമഖായ  കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമന
പേരനിഹരനിക്കേഖാനുന ജലലഭദ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവഖാനുന എലന്തെലഖാന കേര്മ്മ പേദ്ധതനികേളഖാണയ്
ആവറീഷ്കരനിച്ചു നടെപഖാക്കേനിയലതന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷന  കകേരളന  അതനിരൂക്ഷമഖായ  വരളച്ചലയ  അഭനിമുഖറീകേരനിക്കുവഖാന്
കപേഖാകുന  എന്ന  മുന്നറനിയനിപ്പുകേളുലടെ  സഖാഹചരദ്യത്തനില്  ജലവനിഭവ  വകുപയ്  ഭരണതലത്തനില്
ഏലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള എടുത്തനിട്ടുലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  രൂക്ഷമഖായ  വരളച്ച  കനരനിടുന്ന  പകദശങ്ങളനില്  ഭൂഗര്ഭജലത്തനിലന
ദുരുപേകയഖാഗന തടെയന്നതനിനയ് സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനികേള എലന്തെലഖാമഖാണയ് ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന
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(എ)  കേടുത്ത  ജലക്ഷഖാമന  കനരനിടുന്ന  പകദശങ്ങളനില്  കുടെനിലവള്ള  ക്ഷഖാമന
കനരനിടെഖാന് തഖാലഴെ പേറയന്ന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ് :

1. കസഖാതസ്സുകേളനില് തടെയണ ലകേട്ടനിയന നറീര്ച്ചഖാലകേള നനിര്മ്മനിച്ചുന
കൂടുതല് ജലലഭദ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

2. ജല അകതഖാറനിറനിയലടെ നനിലവനിലള്ള കസഖാതസ്സുകേളനിലല ലചളനിയന
മഖാലനിനദ്യവന  നറീക്കേന  ലചയന  ഇന്ഫനില്കടഷന്  ഗഖാലറനികേള
പുനരുദ്ധരനിച്ചുന  നറീര്ച്ചഖാലകേള  നനിര്മ്മനിച്ചുന  ജലലഭദ്യത  ഉറപ്പു
വരുത്തുനണയ്.

3. ഇറനികഗഷന്,  സവദഡ്യുത  വകുപ്പുമഖായനി  സഹകേരനിച്ചയ്  അവരുലടെ
ഉടെമസതയനിലള്ള  അണലക്കേട്ടുകേളനിലല  ജലന  പേരമഖാവധനി  കുടെനിലവള്ള
ആവശദ്യത്തനിനഖായനി  വനിവനിധ  കസഖാതസ്സുകേളനില്  ലഭദ്യമഖാക്കേഖാനുള്ള
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

4. അടെനിക്കേടെനി  ലറീക്കുമൂലന  ജലനഷന  സനഭവനിക്കുന്ന  വനിതരണ
സലനുകേള  മഖാറനി  പേകേരന  പുതനിയവ  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

5. ജലലഭദ്യതയള്ള  സലങ്ങളനില്  സപേപ്പു  സലന്  നറീട്ടനി  ജല
വനിതരണന നടെത്തുന.

6. പേമ്പനിനഗയ്  കേഖാരദ്യക്ഷമമഖാക്കുന്നതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  കകേടുവന്ന  പേമ്പു
ലസറ്റുകേളുലടെ അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഖായനി നടെത്തുന.

7. കൂടുതല്  പേമ്പനിനഗയ്  ആവശദ്യമഖായ  സലങ്ങളനില്  അഡറീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുന നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

8. ആവശദ്യമഖാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഖാല്വകേള  നനിയനനിച്ചയ്  സഖാധദ്യമഖായ
അളവനില് എലഖാവര്ക്കുന ജലലഭദ്യത ഉറപഖാക്കുന.

9. ജലശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളുലടെ  സഖാപേനിത  കശഷനി  പൂര്ണമഖായന
ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യമഖായ  പുനരുദ്ധഖാരണ  പവൃത്തനികേള
നടെപനിലഖാക്കേനി ശുദ്ധജല ലഭദ്യത ഉറപഖാക്കുന.

10. നനിയമ  വനിരുദ്ധമഖായനി  ജലന  കചഖാര്ത്തുന്നതുന  അനധനികൃത
ഉപേകയഖാഗവന മറ്റുന കേണ്ടുപേനിടെനിക്കുന്നതനിനുന ആനനി വഖാട്ടര് ലതഫയ്
സകഖാഡനിലന പവര്ത്തനന ഉപേകയഖാഗലപടുത്തുകേയന നനിയമഖാനുസൃതമഖായ
നടെപേടെനികേള സകേലക്കേഖാള്ളുകേയന ലചയ്യുന.

11. പതനിമഖാസന  50  കേനികലഖാ ലനിററനിനു മുകേളനില് ഉപേകഭഖാഗന കേണക്കേഖാക്കുന്ന
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പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനയ്  തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  നനിയനണന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

12. നനിലവനില്  കൂടുതലഖായനി  ജലന  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന  വദ്യഖാവസഖായനികേ
വഖാണനിജദ്യ  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപേകഭഖാഗത്തനിനയ്  നനിയനണന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

13.  ജല ശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളനില് ബഖാക്കേയ് വഖാഷനിനഗയ് ലചയ്യുന്നതനിനയ്
ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന അളവയ് കേഴെനിയന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണയ്.

14. റവനഡ്യൂ,  തകദ്ദേശ സകയനഭരണ വകുപ്പുകേളുലടെ സഹകേരണകത്തഖാലടെ
ആവശദ്യമഖായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഖാസ്കുകേള  സഖാപേനിച്ചയ്  ടെഖാങറുകേള
മുകഖന  പേരമഖാവധനി  ശുദ്ധജല  വനിതരണ  സക്കൗകേരദ്യന  ഏര്ലപടു
ത്തുന്നതനിനു നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

ആവശദ്യത്തനിനയ് ജലലഭദ്യതയള്ള പേഖാറമടെകേള, കുളങ്ങള തുടെങ്ങനിയ
കസഖാതസ്സുകേള കേലണത്തനി ഗുണനനിലവഖാര പേരനികശഖാധന നടെത്തനി
അവ  ഉപേകയഖാഗലപടുത്തഖാനുള്ള  സഖാധദ്യത  പേരനികശഖാധനിക്കേഖാന്
ഫറീല് ഡയ് ഓഫറീസര്മഖാര്ക്കേയ് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കമല്പറഞ്ഞ  നടെപേടെനികേള  കൂടെഖാലത  വരളച്ച  സനബനനിച്ച
സനിതനിഗതനികേള  നനിരന്തെരന  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പേരനിഹഖാര
നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുനണയ്.  ഇതനിനകേന  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്,  തൃശ്ശുര്,
എറണഖാകുളന,  തനിരുവനന്തെപുരന  എന്നറീ  സലങ്ങളനില്വച്ചയ്
കമഖലഖാടെനിസഖാനത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ
കയഖാഗന വനിളനിച്ചയ് വരളച്ച സനബനനിച്ച വനിശദമഖായ അവകലഖാകേന
കയഖാഗങ്ങള  നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വരളച്ച  സനബനനിച്ച  സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തെരന  വനിലയനിരുത്തനി  സഖാധദ്യമഖായ  പേരനിഹഖാര  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

   കേടുത്ത  വരളച്ചയലടെ  പേശ്ചഖാത്തലത്തനില്  തലസഖാനത്തയ്  ജലലഭദ്യത
ഉറപഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  ലനയഖാര്  ഡഖാമനില്  നനിനന  അരുവനിക്കേര
ജലസനഭരണനിയനികലയയ്  ജലന  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള
നടെന വരുന.

വരളച്ച പതനികരഖാധ പവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജനിതമഖായനി  നടെപനി
ലഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  കേണ്കടഖാള  റൂമുകേള  ജനിലഖാടെനിസഖാനത്തനില്
തുറന്നനിട്ടുണയ്.  ഇതുകൂടെഖാലത  24X7  അടെനിസഖാനത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഒരു  കകേനറീകൃത  കേണ്കടഖാള  റുന  ലഹഡയ്  ഓഫറീസനില്  പവര്ത്തനന
തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  കേണ്കടഖാള റൂമുകേളുലടെ പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഖാ
പേനിപനിക്കുന്നതനിനുന  ലപേഖാതുജനങ്ങളുലടെ  പേരഖാതനിയനികന്മേല്  സതകര
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നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന എന്നയ് ഉറപഖാക്കേഖാനുന ഒരു  Drought
Management  Cell  ലഹഡയ്  ഓഫറീസനില്  പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
ഇതുമഖായനി  ബനലപട്ടുള്ള  സകന്ദേശങ്ങള  ഉടെനടെനി  ഉകദദ്യഖാഗസ
തലത്തനില് സകേമഖാറഖാനുന തത്സമയന ആശയവനിനനിമയന നടെത്തഖാനുമഖായനി
ഫറീല്ഡയ്  എഞനിനറീയര്മഖാലരലയലഖാന  ഉളലക്കേഖാള്ളനിച്ചയ്  ഒരു  വഖാട്സയ്
ആപേയ് ഗ്രൂപ്പുന ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.

ഭൂജലവകുപയ്  കുഴെല്  കേനിണറുകേള  അടെനിസഖാനമഖാക്കേനിയള്ള  ലചറുകേനിടെ
കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളുന, കുഴെല് കേനിണര്, സകേപേമ്പയ് പേദ്ധതനികേളുന
കുടെനിലവള്ള  ലഭദ്യത  പൂര്ണമഖാകയഖാ  ഭഖാഗനികേമഖാകയഖാ  ഇലഖാത്ത
പകദശങ്ങളനില്  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുന.  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ
വര്ഷന ഒരു  കകേഖാടെനി  രൂപേ രഖാജറീവയ്  ഗഖാനനി കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിയനിന്
കേറീഴെനില്  ഭൂജല  വകുപനിനയ്  അനുവദനിച്ചനിരുന.  ഇതുകൂടെഖാലത  സര്ക്കേഖാര്
ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  ജനി.ഒ  (ആര്.റനി)  നമ്പര്  318/2017/ഫനിന്.
തറീയതനി  13-1-2017  പകേഖാരന  1240.33  ലക്ഷന രൂപേ കൂടെനി  ഈ
പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി വരളച്ചഖാ ദുരനിതഖാശകഖാസ പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി
അനുവദനിച്ചനിരുന.  32  ലചറുകേനിടെ  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേളുന  99
കുഴെല്കേനിണര് നനിര്മ്മഖാണവന  244  ലചറുകേനിടെ കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളുലടെ
നവറീകേരണവന  5328  സകേപേമ്പുകേളുലടെ  അറകുറ്റുപണനികേളുന
23  കുഴെല്കേനിണര്  സകേപേമ്പു  പേദ്ധതനികേളുന  ഈ  പേദ്ധതനിയനിന്
കേറീഴെനില് ഇതുവലര പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

ഭൂജലവകുപയ്  ഭൂജല  സനരക്ഷണവന  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സനകപേഖാഷണവന
പേദ്ധതനിയനിന് കേറീഴെനില് തുറന്ന കേനിണര്,  കുഴെല്കേനിണര് വഴെനിയള്ള
ഭൂജല  സനകപേഖാഷണന  എന്നനിവ  ദറീര്ഘകേഖാലഖാടെനിസഖാനത്തനില്
വരളച്ചലയ  പതനികരഖാധനിക്കുന്നതനിനയ്  നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.
2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സനകപേഖാഷണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  40  ലക്ഷന  രൂപേ  അനുവദനിച്ചനിരുന.
തുറന്ന  കേനിണര്  വഴെനിയള്ള  41  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സനകപേഖാഷണ
പേദ്ധതനികേള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഖായനി  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി. പസ്തുത പേദ്ധതനികേളക്കേഖായനി ആലകേ
39.68  ലക്ഷന രൂപേ ലചലവഴെനിക്കുകേയന ലചയ.  2017-18  സഖാമ്പത്തനികേ
വര്ഷന ഭൂഗര്ഭ ജലഖാധനിഷനിത കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിയനിന് കേറീഴെനില്
ഒരു കകേഖാടെനി രൂപേ വകുപനിനയ് ബ ഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സനകപേഖാഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  1.57
കകേഖാടെനി  രൂപേ  ബഡ്ജറനില് അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന  പഖാരനഭ
പവര്ത്തനങ്ങള നടെന വരുന.
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(ബനി) വരളച്ച സനബനനിച്ച സനിതനിഗതനികേള നനിരന്തെരന വനിലയനിരുത്തനി കവണ
പേരനിഹഖാര  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കുനണയ്.  ഇതനിനകേന  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്,  തൃശ്ശുര്,
എറണഖാകുളന, തനിരുവനന്തെപുരന എന്നറീ സലങ്ങളനില് വച്ചയ് കമഖലഖാടെനിസഖാനത്തനില്
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ  കയഖാഗന  വനിളനിച്ചയ്  വരളച്ച  സനബനനിച്ച
വനിശദമഖായ അവകലഖാകേന കയഖാഗങ്ങള നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത കയഖാഗത്തനില് തറീരുമഖാനനിച്ച
കേഖാരദ്യങ്ങളുലടെ പുകരഖാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്  വറീഡനികയഖാ കകേഖാണ്ഫറന്സയ് വഴെനി
അവകലഖാകേനവന  നടെത്തഖാറുണയ്.  വരളച്ച  പതനികരഖാധ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഊര്ജനിതമഖായനി
നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനഖായനി  കേണ്കടഖാള  റൂമുകേള  ജനിലഖാടെനിസഖാനത്തനില്  തുറന്നനിട്ടുണയ്.
ഇതയ് കൂടെഖാലത  24X7  അടെനിസഖാനത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു കകേനറീകൃത കേണ്കടഖാള റൂന
ലഹഡയ് ഓഫറീസനില് പവര്ത്തനന തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  കേണ്കടഖാള റൂമുകേളുലടെ പവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഖാപേനിപനിക്കുന്നതനിനുന ലപേഖാതുജനങ്ങളുലടെ പേരഖാതനിയനികന്മേല് സതകര നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിക്കുന  എന്നയ്  ഉറപഖാക്കേഖാനുന  ഒരു  Drought  Management  Cell  ലഹഡയ്
ഓഫറീസനില് പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഇതുമഖായനി  ബനലപട്ടുള്ള സകന്ദേശങ്ങള ഉടെനടെനി
ഉകദദ്യഖാഗസ  തലത്തനില്  സകേമഖാറഖാനുന  തത്സമയന  ആശയവനിനനിമയന  നടെത്തഖാനുമഖായനി
ഫറീല് ഡയ്  എഞനിനറീയര്മഖാലരലയലഖാന  ഉളലക്കേഖാള്ളനിച്ചയ്  ഒരു  വഖാട്സയ്  ആപേയ്  ഗ്രൂപ്പുന
ആരനഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന ഒരു കകേഖാടെനി രൂപേ രഖാജറീവ്ഗഖാനനി
കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി  കുഴെല്കേനിണറുകേള  അടെനിസഖാനമഖാക്കേനിയള്ള  ലചറുകേനിടെ
കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളുന, കുഴെല്ക്കേനിണര് സകേപേമ്പയ് പേദ്ധതനികേളുന നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനുകവണനി
ഭൂജല വകുപനിനയ് അനുവദനിച്ചനിരുന.  ഇതുകൂടെഖാലത സര്ക്കേഖാര് ഉത്തരവയ് നമ്പര് ജനി.ഒ.
(ആര്റനി.)നമ്പര്  318/2017/ഫനിന്.  തറീയതനി  13-1-2017  പകേഖാരന  1240.33 ലക്ഷന  രൂപേ
കൂടെനി  ഈ  പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി  വരളച്ചഖാ  ദുരനിതഖാശകഖാസ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി
അനുവദനിച്ചനിരുന.

(സനി)  ഭൂജല  ചൂഷണലത്ത  കുറനിച്ചുള്ള  പേരഖാതനികേളനികന്മേല്  വകുപനിലല  ഉകദദ്യഖാഗസര്
സലന പേരനികശഖാധനിച്ചയ് ഉചനിതമഖായ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന. കൂടെഖാലത കേടുത്ത
വരളച്ചലയ  തുടെര്ന്നയ്  സനസഖാന  ദുരന്തെ  നനിവഖാരണ  അകതഖാറനിറനിയലടെ  ഉത്തരവയ്
പകേഖാരന  ഭൂജലന  അസനസ്കൃത  വസ്തുവഖായനി  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന സഖാപേനങ്ങളുലടെ  ജല
ഉപേകഭഖാഗന 75 ശതമഖാനന കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശന വകുപയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ഇരുകമ്പഖാത്തനിങ്ങല് കേടെവയ് കലഖാക്കേയ് കേന ബനിഡ്ജയ്

249 (1074) ശറീ  .    അബ്ദുല് ഹമറീദയ്  .    പേനി  . :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മലപ്പുറന  ജനിലയനിലല  വള്ളനിക്കുന്നയ്  നനികയഖാജകേ  മണലത്തനില്ലപട്ട
ഇരുകമ്പഖാത്തനിങ്ങല്  കേടെവയ്  കലഖാക്കേയ്  കേന  ബനിഡ്ജയ്  നനിര്മ്മഖാണന  സനബനനിച്ച  നടെപേടെനികേള
എതയ് ഘട്ടന വലരയഖായനി വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത പേദ്ധതനിക്കേയ് ഭരണഖാനുമതനി നല്കുന്നതനിനയ് അടെനിയന്തെര നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ&ബനി) 2017-18 ബഡ്ജറയ് പസനഗത്തനില് (ഖണനികേ 157-ല് കമനമ്പര് 2
ആയനി)  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഖായകത്തഖാലടെ  ഇരുകമ്പഖാത്തനിങ്ങല് കേടെവനില് ലറഗുകലറര്
കേന ബനിഡ്ജയ് നനിര്മ്മനിക്കേഖാന് 36 കകേഖാടെനി രൂപേ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

മുലലപരനിയഖാറനില് പുതനിയ അണലക്കേട്ടനിലന ആവശദ്യന

250 (1075) ശറീ  .    പേനി  .    സനി  .    കജഖാര്ജയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) മുലലപരനിയഖാറനില് പുതനിയ അണലക്കേട്ടനിലന ആവശദ്യന ഇകപഖാള ഇലലന്നയ്
സർക്കേഖാർ വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ ; എങനിൽ വനിശദഖാനശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ;

(ബനി)  എലന്തെങനിലന  ശഖാസറീയ  പേഠനത്തനിലന  അടെനിസഖാനത്തനിലഖാകണഖാ
ഇങ്ങലന ഒരു തറീരുമഖാനന; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  മുലലപരനിയഖാറനില്  പുതനിയ  അണലക്കേട്ടയ്  നനിര്മ്മനിക്കേണലമന്നതു  തലന്നയഖാണയ്
സര്ക്കേഖാരനിലന നനിലപേഖാടെയ്.

(ബനി) കചഖാദദ്യന ഉദനിക്കുന്നനില.

ഭൂതത്തഖാന് ലകേട്ടയ് റനിസര്കവഖായറുന പുഴെകേളുന സനരക്ഷനിക്കേഖാന് നടെപേടെനി

251 (1076) ശറീ  .    ആനണനി  കജഖാണ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  പുഴെ  സനരക്ഷണത്തനിനയ്  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്
സകറീകേരനിക്കുന്നതയ്; വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ലപേരനിയഖാറനിലന  ഭഖാഗമഖായ  ഭൂതത്തഖാന്  ലകേട്ടയ്  റനിസര്കവഖായറനിലന  അനുബന
നദനിയഖായ  കുട്ടമ്പുഴെയഖാറനിലന  വദ്യഖാപേകേമഖായനി  ഒരു  പകതദ്യകേ  തരന  പേഖായല്  വളര്ന
വരുന്നതുന പുഴെ മലനിനമഖാകുന്നതുന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  ഭൂതത്തഖാന്  ലകേട്ടയ്  റനിസര്കവഖായറുന  കുട്ടമ്പുഴെയഖാറുന  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനു
കവണ നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  വദ്യവസഖായ സഖാപേനങ്ങള,  ആശുപേത്രനികേള,  പേഖാര്പനിടെ  സമുച്ചയങ്ങള,
വലനിയ കഹഖാട്ടലകേള,  റനികസഖാര്ട്ടുകേള എന്നനിവനിടെങ്ങളനില് നനിലന്നലഖാന പുറത്തുവനിടുന്ന
സകറീകവജയ്  ഉളലപലടെയള്ള  മഖാലനിനദ്യങ്ങള  ജലമലനിനറീകേരണത്തനിനയ്  കേഖാരണമഖാകുന.
ഈ  സഖാപേനങ്ങളനില്  ശഖാസറീയമഖായ  മലനിനജല  ശുദ്ധറീകേരണ  സനവനിധഖാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിച്ചുന അതനിലന പവര്ത്തനന ഇടെയനിലടെ കമഖാണനിറര് ലചയന സനസഖാന
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മലനിനറീകേരണ  നനിയനണ  കബഖാര്ഡയ്  ജലമലനിനറീകേരണന  നനിയനനിച്ചുവരുന.
ജലഖാശയങ്ങളനിലന  മറ്റുന  അനധനികൃതമഖായനി  മഖാലനിനദ്യങ്ങള  വലനിലച്ചറനിയന്നതയ്
പശ്നങ്ങള  സൃഷനിക്കുനണയ്.  ഇതുസനബനനിച്ചയ്  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനികക്കേണതയ്
തകദ്ദേശസകയനഭരണ  വകുപഖാണയ്.  തകദ്ദേശസകയനഭരണ  സഖാപേനങ്ങളനിലല  അറവ
ശഖാലകേള,  മഖാര്ക്കേറ്റുകേള  തുടെങ്ങനിയവയനില്  നനിനള്ള  മഖാലനിനദ്യന  ശഖാസറീയമഖായനി
സനസരനികക്കേണതുമഖാണയ്. സകറീകവജയ് മൂലമുള്ള മലനിനറീകേരണന തടെയന്നതനിനഖായനി എലഖാ
നഗരങ്ങളനിലന  പേട്ടണങ്ങളനിലന  പധഖാന  പേഞഖായത്തുകേളനിലന  ഘട്ടന  ഘട്ടമഖായനി
സനിവകറജയ്  സനിസവന  സകറീകവജയ്  ടറീറയ്ലമനയ്  പഖാനന  ഏര്ലപടുകത്തണതയ്  അനനിവഖാരദ്യമഖാണയ്.
പശ്നപേരനിഹഖാരത്തനിനയ്  കകേരള  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിയന  തകദ്ദേശസകയനഭരണ  സഖാപേനങ്ങളുന
നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഫണനിലന ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചയ് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കേഖാവന്നതഖാണയ്.

ഭൂഗര്ഭ ജലന കചഖാര്ത്തുനകവഖാലയന്നയ് കേലണത്തഖാന് ശഖാസറീയ പേഠനന

252 (1077) ശറീ  .    എന  .    ഉമ്മര് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപയ്  ഗണദ്യമഖായനി കുറയന്ന സഖാഹചരദ്യത്തനില് ജലനനിരപയ്
സനിരമഖായനി നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഖായനി ശഖാസറീയ മഖാര്ഗ്ഗങ്ങള അവലനബനിക്കുന്നതനിനയ്
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  മറയ്  സനസഖാനങ്ങള  കകേരളത്തനിലന  ഭൂഗര്ഭ  ജലന  കചഖാര്ത്തുനകവഖാലയന്നയ്
ശഖാസറീയ പേഠനന നടെത്തനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി) ഇലലങനില് അത്തരത്തനില് ഒരു ശഖാസറീയ പേഠനത്തനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ഭൂജലനനിരപയ് സനിരമഖായനി നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഖായനി കൃത്രനിമ ഭൂജല സനകപേഖാഷണ
പേദ്ധതനികേള ഭൂജലവകുപയ് നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന. ഭൂജലന സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന കൃത്രനിമ
ഭൂജലസനകപേഖാഷണത്തനിനുമഖായനി ഭൂജല സനരക്ഷണവന,  കൃത്രനിമഭൂജലസനകപേഖാഷണവന എന്ന
പേദ്ധതനി ഭൂജല വകുപയ് അവലനബനിച്ചു വരുന. തുറന്ന കേനിണറുകേള, കുഴെല്കേനിണറുകേള
വഴെനിയള്ള ഭൂജലസനകപേഖാഷണന എന്നനിവ പസ്തുത പേദ്ധതനിയനില് ലക്ഷദ്യമനിടുന. 2016-17
സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  ഭൂജല  വകുപനിനയ്  40  ലക്ഷന  രൂപേ  പസ്തുത  പേദ്ധതനിക്കേഖായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  തുറന്ന  കേനിണര്  വഴെനിയള്ള  41  ററീചഖാര്ജനിനഗയ്  പേദ്ധതനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു. പസ്തുത പവൃത്തനികേളക്കേഖായനി 39.68 ലക്ഷന രൂപേ ലചലവഴെനിച്ചു. ഭൂജല
വകുപനിലന കൂടെഖാലത കൃഷനി വകുപയ്, ജലകസചന വകുപയ്, കസഖായനില് കേണ്സര്കവഷന്
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വകുപയ്,  തകദ്ദേശസകയനഭരണ വകുപയ്,  ജലനനിധനി തുടെങ്ങനിയവ വനിപുലമഖായ രറീതനിയനില്
കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സനകപേഖാഷണ  പേദ്ധതനികേള  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുനണയ്.  ജലകസഖാതസ്സുകേള
സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന  പുനരുജറീവനിപനിക്കുന്നതനിനുന  സനസഖാന  സര്ക്കേഖാര്  നടെപനിലഖാക്കേനിയ
പുതനിയ  പേദ്ധതനിയഖാണയ്  ഹരനിത  കകേരളന  മനിഷന്.  പസ്തുത  പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി
കേനിണര് ററീചഖാര്ജനിനഗയ് വനിപുലമഖായ രറീതനിയനില് നടെപനിലഖാക്കേഖാന് ലക്ഷദ്യമനിടുന.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ഇകപഖാള പേരനിഗണനയനിലനില.

കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് ജനിലയനിലല കുഴെല്ക്കേനിണര് അനുമതനി അകപേക്ഷകേള

253 (1078) ശറീ  .    എ  .    പദറീപ്കുമഖാര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കേഖാറനിലന  കേഖാലത്തയ്  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനില്  കുഴെല്ക്കേനിണര്
കുഴെനിക്കുന്നതനിനുളള അനുമതനിക്കേഖായനി എത്ര അകപേക്ഷകേള ലഭനിച്ചു;  അകപേക്ഷകേരുലടെ
കപേരുന, കമല്വനിലഖാസവന സഹനിതന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏലതലഖാന  അകപേക്ഷകേര്ക്കേയ്  അനുവഖാദന  നല്കേനിലയനന,
ഏലതലഖാന അകപേക്ഷകേര്ക്കേയ് അനുവഖാദന നല്കേനിയനിലലനന വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  അനുവഖാദന  നല്കേഖാത്തവര്ക്കേയ്  എന്തു  കേഖാരണത്തനിലഖാണയ്  അനുവഖാദന
നല്കേഖാതനിരുന്നലതന്നയ് വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  മുന്  സര്ക്കേഖാരനിലന  കേഖാലത്തയ്  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനില്  കുഴെല്കേനിണര്
കുഴെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനിക്കേഖായനി  189  അകപേക്ഷകേള  ലഭനിച്ചു.  വനിശദഖാനശങ്ങള
അനുബനമഖായനി* കചര്ക്കുന.

(ബനി) എലഖാ അകപേക്ഷകേര്ക്കുന അനുവഖാദന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ബഖാധകേമല.

മഴെലവള്ള സനഭരണനികേള

254 (1079) ശറീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബഖാഹനിന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  എലഖാ  സര്ക്കേഖാര്  സഖാപേനങ്ങളനിലന  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലന
ഈ വര്ഷന നനിര്ബനമഖായന മഴെലവള്ള സനഭരണനികേള നനിര്മ്മനിക്കുന്നതയ് പേരനിഗണ
നയനിലകണഖാ;

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) എങനില് ഇതയ് സനബനനിച്ച നടെപേടെനികേള ഏതുവലരയഖാലയന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ;

(സനി)  മഴെക്കേഖാലന  തുടെങ്ങുകമ്പഖാളത്തലന്ന  ലഭനിക്കുന്ന  ജലന  തനിരനിലച്ചടുക്കേഖാന്
നടെപേടെനി സനഭരണനികേളനിലഖാക്കേനി സനരക്ഷനിക്കേഖാന് മുന്തെനിയ പേരനിഗണന നല്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  കകേരള റൂറല് വഖാട്ടര് സസപ ആനയ് സഖാനനികട്ടഷന് ഏജന്സനിയലടെ
(ജലനനിധനി)  ഭഖാഗമഖായ  'മഴെകകേനന'  വനിദദ്യഖാഭദ്യഖാസ  വകുപ്പുമഖായനി  സഹകേരനിച്ചയ്  ജലസക്കൗഹൃദ
വനിദദ്യഖാലയന പേദ്ധതനിയനിലൂലടെ വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില് മഴെലവള്ള സനഭരണന കപഖാത്സഖാഹനി
പനിക്കുന്നതനിനുകവണനി, പേദ്ധതനിയലടെ ആദദ്യ ഘട്ടന എന്ന നനിലയനില് സനസഖാനത്തയ് 14
ജനിലകേളനിലല ലതരലഞ്ഞടുക്കേലപട്ട 840  സര്ക്കേഖാര് വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനില് 10000 ലനിറര്
മഴെലവള്ളന സനഭരനിക്കുവഖാന് കശഷനിയള്ള സനഭരണനികേള സക്കൗജനദ്യമഖായനി നനിര്മ്മനിച്ചു
നല്കേനിവരുന. സനഭരണനിയലടെ നനിര്മ്മഖാണന പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുന്ന മുറയയ് അതഖാതു സ്കൂള
അധനികൃതര്ക്കേയ് സകേമഖാറന ലചയയ് തുടെര്പേരനിപേഖാലനത്തനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന നല്കേനി
വരുന. ഇതനികനഖാടെകേന 350-ഓളന വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനിലല സനഭരണനികേളുലടെ നനിര്മ്മഖാണ
പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തറീകേരണഘട്ടത്തനില് എത്തനിയനിരനിക്കുന. ഈ പേദ്ധതനി ഘട്ടന
ഘട്ടമഖായനി മറയ് സര്ക്കേഖാര്/എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനികലക്കേയ് വദ്യഖാപേനിപനിക്കുന്നതയ് പേരനിഗണനയനിലണയ്.

(സനി)  14  ജനിലകേളനിലഖായനി  ആദദ്യഘട്ടന  ലതരലഞ്ഞടുക്കേലപട്ടനിരനിക്കുന്ന  840
സര്ക്കേഖാര്  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനിലല  സനഭരണനികേളുലടെ  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
2017 കമയയ്  അവസഖാനകത്തഖാടുകൂടെനി  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുവഖാന്  ലക്ഷദ്യമനിടുന.  മഴെക്കേഖാലന
ആരനഭനിക്കുകമ്പഖാളതലന്ന  മഴെലവള്ളന  സനഭരനിച്ചയ്  ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  മുന്തെനിയ
പേരനിഗണന നല്കേനി പവര്ത്തനങ്ങള നടെന വരുന. കേനിണറുകേള കസഖാതസഖായള്ള
കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേളനില്  ജല  ലഭദ്യത  ഉറപഖാക്കേഖാനഖായനി  മഴെക്കുഴെനികേള  സഖാപേനിക്കേഖാനുള്ള
നടെപേടെനികേള കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

സവപനിന് മണലത്തനിലല കുഴെല്ക്കേനിണറുകേള

255 (1080) ശറീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മ :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യത്തനിനയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

സവപനിന്  മണലത്തനില് സഖാപേനിച്ചനിട്ടുള്ള കുഴെല്ക്കേനിണറുകേളുലടെ  എണന പേഞഖായത്തയ്
തനിരനിച്ചയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

ഭൂജല  വകുപയ്  ലഭദ്യമഖാക്കേനിയ വനിവരമനുസരനിച്ചയ്  സവപനിന്  നനികയഖാജകേ മണലത്തനില്
ഭൂജല വകുപയ് കുഴെല്ക്കേനിണറുകേള നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടനില.
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കേനിണറുകേളനിലല ജലനനിരപയ്

256 (1081) ശറീ  .    സനി  .    ദനിവഖാകേരന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കേനിണറുകേളനില്  ജലനനിരപയ്  തഖാഴന  എന്ന  പേഠന  റനികപഖാര്ട്ടുകേള
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ഇതയ്  പേരനിഹരനിക്കേഖാനഖായനി എലന്തെഖാലക്കേ നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  മഴെയനിലണഖായ കുറവമൂലന സനസഖാനത്തയ് ഭൂജല നനിരപയ്  തഖാഴന്നതഖായനി
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഭൂജലവകുപയ്  ഭൂജല  പേരനികപേഖാഷണത്തനിനഖായനി  ഭൂജല  സനരക്ഷണവന,
കൃത്രനിമ  ഭൂജല സനകപേഖാഷണവന പേദ്ധതനി  ദറീര്ഘകേഖാലഖാടെനിസഖാനത്തനില് ജലലഭദ്യത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് സനസഖാനത്തയ് നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന. 2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ
വര്ഷന  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സനകപേഖാഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  40  ലക്ഷന  രൂപേ
അനുവദനിച്ചനിരുന.  തുറന്ന  കേനിണര്  വഴെനിയള്ള  41 കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സനകപേഖാഷണ
പേദ്ധതനികേള വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഖായനി  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി.
ഇതനിനഖായനി  ആലകേ  39.68  ലക്ഷന രൂപേ ലചലവഴെനിക്കുകേയന ലചയ.  കൃത്രനിമ  ഭൂജല
സനകപേഖാഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  1.57  കകേഖാടെനി  രൂപേ  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ഇതനിലന പഖാരനഭ പവര്ത്തനങ്ങള നടെനവരുന. കൂടെഖാലത ഹരനിത കകേരളന പേദ്ധതനി
പകേഖാരന  കുടെനിലവള്ള  കസഖാതസ്സുകേലള  പുനരുജറീവനിപനിക്കുന്നതനിനുന  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന
വനിപുലമഖായ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

ജലക്ഷഖാമവന വരളച്ചയന കനരനിടുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി

257 (1082) ശറീ  .   ചനിറയന കഗഖാപേകുമഖാര് :
ശറീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശറീ  .   ലകേ  .   രഖാജന് :
ശറീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ് ജലക്ഷഖാമവന വരളച്ചയന രൂക്ഷമഖായ സഖാഹചരദ്യത്തനില്
സകറീകേരനിക്കുന്ന പതനികരഖാധ നടെപേടെനികേള വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(ബനി)  ഭൂഗര്ഭജലത്തനിലന  അളവനിലണഖായനിരനിക്കുന്ന  കുറവയ്  പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
സകറീകേരനിക്കുന്ന നടെപേടെനികേള വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി) മഴെലവള്ളന സനഭരനിക്കുന്നതനിനയ് സകറീകേരനിക്കുവഖാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടെപേടെനികേള
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?
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ഉത്തരന

(എ)  ഭൂജലവകുപയ്  കുഴെല്ക്കേനിണറുകേള  അടെനിസഖാനമഖാക്കേനിയള്ള  ലചറുകേനിടെ
കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളുന,  കുഴെല്ക്കേനിണര് സകേപേമ്പയ് പേദ്ധതനികേളുന കുടെനിലവള്ള ലഭദ്യത
പൂര്ണമഖാകയഖാ  ഭഖാഗനികേമഖാകയഖാ  ഇലഖാത്ത  പകദശങ്ങളനില്  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുന.
2016-2017  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  ഒരു  കകേഖാടെനി  രൂപേ  രഖാജറീവ്ഗഖാനനി  കുടെനി ലവള്ള
പേദ്ധതനിയനിന്  കേറീഴെനില്  ഭൂജലവകുപനിനയ്  അനുവദനിച്ചനിരുന.  ഇതുകൂടെഖാലത  1240.33
ലക്ഷന രൂപേ കൂടെനി ഈ പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി വരളച്ചഖാ ദുരനിതഖാശകഖാസ പവര്ത്തന
ങ്ങളക്കേഖായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഭൂജല വകുപയ് ഭൂജല സനരക്ഷണവന കൃത്രനിമ ഭൂജല
സനകപേഖാഷണവന  പേദ്ധതനിയനിന്  കേറീഴെനില്  തുറന്നകേനിണര്,  കുഴെല്കേനിണര്  വഴെനിയള്ള
ഭൂജല സനകപേഖാഷണന എന്നനിവ ദറീര്ഘകേഖാലഖാടെനിസഖാനത്തനില് വരളച്ചലയ പതനികരഖാ
ധനിക്കുന്നതനിനയ്  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുന.  32  ലചറുകേനിടെ  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേളുന,  99
കുഴെല്കേനിണര് നനിര്മ്മഖാണവന, 244 ലചറുകേനിടെ കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളുലടെ നവറീകേരണവന, 5328
സകേപേമ്പുകേളുലടെ അറകുറപേണനികേളുന, 23 കുഴെല്ക്കേനിണര് സകേപേമ്പു പേദ്ധതനികേളുന ഈ
പേദ്ധതനിയനിന് കേറീഴെനില് ഇതുവലര പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഭൂജലനനിരപയ്  സനിരമഖായനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഖായനി  കൃത്രനിമ  ഭൂജല
സനകപേഖാഷണ പേദ്ധതനികേള ഭൂജലവകുപയ് നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.  ഭൂജലന സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന
കൃത്രനിമ ഭൂജലസനകപേഖാഷണത്തനിനുമഖായനി ഭൂജല സനരക്ഷണവന കൃത്രനിമഭൂജലസനകപേഖാഷണവന
എന്ന  പേദ്ധതനി  ഭൂജലവകുപയ്  നടെപഖാക്കേനിവരുന.  തുറന്ന  കേനിണറുകേള,  കുഴെല്
കേനിണറുകേള  വഴെനിയള്ള  ഭൂജലസനകപേഖാഷണന  പസ്തുത  പേദ്ധതനിയനില്  ലക്ഷദ്യമനിടുന.
നടെപ്പു  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  വകുപനിനയ്  40  ലക്ഷന  രൂപേ  പസ്തുത  പേദ്ധതനിക്കേഖായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തുറന്ന  കേനിണര്  വഴെനിയള്ള  41  ററീചഖാര്ജനിനഗയ്  പേദ്ധതനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഭൂജല വകുപനിലന കൂടെഖാലത കൃഷനിവകുപയ്,  ജലകസചന വകുപയ്,
കസഖായനില്  കേണ്സര്കവഷന്  വകുപയ്,  തകദ്ദേശ  സകയനഭരണ  വകുപയ്,  ജലനനിധനി
തുടെങ്ങനിയവ  വനിപുലമഖായ  രറീതനിയനില്  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സനകപേഖാഷണ  പേദ്ധതനികേള
നടെപനിലഖാക്കേനിവരുന.  ജലകസഖാതസ്സുകേള സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന പുനരുജറീവനിപനിക്കുന്നതനിനുന
സനസഖാന  സര്ക്കേഖാര്  നടെപനിലഖാക്കേനിയ  പുതനിയ  പേദ്ധതനിയഖാണയ്  ഹരനിത  കകേരളന  മനിഷന്.
പസ്തുത  പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി  കേനിണര്  ററീചഖാര്ജനിനഗയ്  വനിപുലമഖായ  രറീതനിയനില്
നടെപനിലഖാക്കേഖാന് ലക്ഷദ്യമനിടുന.

(സനി)  കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനിയലടെ കേനിണറുകേള കസഖാതസഖായ കുടെനിലവള്ള
പേദ്ധതനികേളനില്  ജലലഭദ്യത  ഉറപഖാക്കേഖാനഖായനി  മഴെക്കുഴെനികേള  സഖാപേനിക്കേഖാനുള്ള  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്. നറീരുറവയ് പേദ്ധതനിയലടെ ഭഖാഗമഖായനി മഴെലവള്ള സനഭരണന നടെത്തനിയന
സകഖാഭഖാവനികേ ഉറവ സനരക്ഷണത്തനിലൂലടെയന ലവള്ളയമ്പലന ഫനില്റര് ഹക്കൗസനികലക്കേയ്
ശുദ്ധറീകേരണത്തനിനഖായനി  അധനികേ  ജലന  എത്തനിക്കുന്നതനിനഖായനി  ജലഭവന്  അങണത്തനില്
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നനിലനനിന്നനിരുന്ന  കുളന  പുനര്നനിര്മ്മനിച്ചയ്  അതനില്  കശഖരനിക്കുന്ന  ജലന  ഫനില്റര്
ഹക്കൗസനിലല  ജലശുദ്ധറീകേരണ  ശഖാലയനില്  എത്തനിച്ചയ്  ശുദ്ധറീകേരനിച്ചയ്  വനിതരണന
ലചയ്യുന്നതനിനഖായനി പേദ്ധതനി വനിഭഖാവന ലചയനിട്ടുണയ്.  ലകേ.ആര്.ഡബഡ്യു.എസയ്.എ.-യലടെ
ഭഖാഗമഖായ മഴെകകേനന മഴെലവള്ള സനഭരണന ഭൂജല പേരനികപേഖാഷണന പേദ്ധതനി പകേഖാരന
മഴെലവള്ളന  സനഭരനിക്കുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  പേദ്ധതനിയലടെ
ഭഖാഗമഖായനി  വദ്യകനിഗത  കുടുനബങ്ങളക്കുന  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളക്കുന  10,000  ലനിറര്  മഴെലവള്ളന
സനഭരനിക്കുവഖാന്  കശഷനിയള്ള  സനഭരണനികേള  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കേനിലന  സക്കൗജനദ്യമഖായന
നനിര്മ്മനിച്ചു നല്കുന. 5 ജനിലകേളനിലല 15 ഗഖാമപേഞഖായത്തുകേളനില് ഉളലപടുന്ന 4000
കുടുനബങ്ങളക്കുന,  കൂടെഖാലത  2015-16  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പേദ്ധതനി  വനിഹനിതന
ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  840  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനിലന  മഴെലവള്ള  സനഭരണനികേള  നല്കുവഖാന്
നടെപേടെനി സകറീകേരനിച്ചു.  ഇതനികലയഖായനി  20.42  കകേഖാടെനി രൂപേ ലചലവഴെനിക്കുകേയന ലചയ.
പേങഖാളനിത്തഖാധനിഷനിത മഖാതൃകേയനില് നടെപനിലഖാക്കുന്ന പേദ്ധതനിയനിലൂലടെ 1.30 കകേഖാടെനി രൂപേ
ഗുണകഭഖാക്തൃ വനിഹനിതമഖായനി സകരൂപേനിക്കുകേയന ലചയ. 2016-17 സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന
ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിച്ചനിരുന്ന  തുകേ  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  6  ജനിലകേളനിലല  9  ഗഖാമ
പേഞഖായത്തുകേളനില്  1800  കുടുനബങ്ങളക്കുന,  460  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളക്കുന,  മഴെലവള്ള
സനഭരണനികേള നനിര്മ്മനിച്ചു നല്കുന്നതനിലന നടെപേടെനികമങ്ങള പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു വരുന.
2017  ലസപ്റനബര്  30-നകേന  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന്
സഖാധനിക്കേത്തക്കേ വനിധത്തനിലഖാണയ് കമറീകേരണങ്ങള നടെത്തുന്നതയ്.

വര്ക്കേല മുനനിസനിപഖാലനിറനി കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി

258 (1083) ശറീ  .    വനി  .    കജഖായനി :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) വര്ക്കേല മുനനിസനിപഖാലനിറനിക്കുന സമറീപേ പേഞഖായത്തുകേളക്കുന കവണനിയള്ള
കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിയലടെ  പുനരുദ്ധഖാരണത്തനിനയ്  130  കകേഖാടെനി  രൂപേ  മതനിപയ്  ലചലവയ്
കേണക്കേഖാക്കേനി തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുള്ള കപേഴയ്ലപേക്ടറീവയ്  പഖാനനിന്കമല് വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനി
അവസഖാനമഖായനി സകറീകേരനിച്ച നടെപേടെനിലയലന്തെന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  ഈ പേദ്ധതനി യഖാഥഖാര്തദ്യമഖാക്കുന്നതനിനയ് കേഖാലപേരനിധനി നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി) ഈ പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപട്ടനിട്ടുള്ള ഗഖാമപേഞഖായത്തുകേള ഏലതലഖാന ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) പേദ്ധതനിയലടെ വനിശദമഖായ എഞനിനറീയറനിനഗയ് റനികപഖാര്ട്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപേടെനികേള കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി സകറീകേരനിച്ചു വരുന.
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(സനി)  ഒറ്റൂര്,  മണമ്പൂര്,  ലചമ്മരുതനി,  ലവട്ടൂര്,  ലചറുന്നനിയൂര്,  ഇടെവ,  ഇലകേമണ്
നഖാവഖായനിക്കുളന  എന്നറീ  പേഞഖായത്തുകേളഖാണയ്   ഈ  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  എന്നഖാല്  സര്കവ്വേ  നടെപേടെനികേള  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി  കസഖാതസനിലന
പേരദ്യഖാപത,  സല ലഭദ്യത എന്നനിവ പേരനികശഖാധനിച്ച കശഷന മഖാത്രകമ കൃതദ്യമഖായനി ഏലതഖാലക്കേ
പേഞഖായത്തുകേള ഉളലപടുത്തഖാലമന്നയ് തറീരുമഖാനനിക്കേഖാന് സഖാധനിക്കുകേയള.

ജല പേരനികശഖാധനഖാ ലഖാബുകേള

259 (1084) ശറീ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനിയനിലല സബയ് ഡനിവനിഷനുകേളനില് ജല ഗുണ പേരനികശഖാധനഖാ
ലഖാബുകേള നനിലവനിലകണഖാ; ഇലലങനില് ലഖാബുകേള ആരനഭനിക്കുന്നകേഖാരദ്യന പേരനിഗണന
യനിലകണഖാലയന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

കകേരള വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിയലടെ  സബയ്  ഡനിവനിഷനുകേളുലടെ  കേറീഴെനില് ജലഗുണനനിലവഖാര
പേരനികശഖാധനഖാ  ലഖാബുകേളനില.  എന്നഖാല്  ഗുണനനിലവഖാര  പേരനികശഖാധനയഖായനി  കകേരള
ജല  അകതഖാറനിറനിയലടെ  കേറീഴെനില്  ഒരു  കസറയ്  റഫറല്  ഇന്സനിറഡ്യൂട്ടുന  14  ജനിലഖാതല
ലഖാബുകേളുന  33  സബ്ഡനിവനിഷണല്  ലഖാബുകേളുന  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടെഖാലത
NRDWP-യലടെ ധനസഹഖായകത്തഖാലടെ പുതുതഖായനി 31 ജലഗുണനനിലവഖാര പേരനികശഖാധനഖാ സബയ്
ഡനിവനിഷണല് ലഖാബുകേള തുടെങ്ങുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ജല അകതഖാറനിറനിയനില് സമകനഖാറനിറനി സറീന പകേഖാരന നടെപനിലഖാക്കുന്ന
പേദ്ധതനികേള

260 (1085) ശറീ  .    കജഖാര്ജയ് എന  .    കതഖാമസയ് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ജല  അകതഖാറനിറനിയനില്  സമകനഖാറനിറനി  സറീന  പകേഖാരന  നടെപനിലഖാക്കുന്ന
പേദ്ധതനികേളുലടെ വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന പസ്തുത പേദ്ധതനി പകേഖാരന കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്
ജനിലയനില് അനുമതനി ലഭനിച്ച പേദ്ധതനികേളുലടെ വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി) പസസ്തുത പേദ്ധതനി പകേഖാരന അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികമങ്ങള
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  നനിലവനില്  സമകനഖാറനിറനി  സറീന  പകേഖാരന  ലമഖാത്തന  150  സറീമുകേളഖാണയ്
നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന്നതയ്.  പേദ്ധതനികേളുലടെ  വനിശദമഖായ വനിവരങ്ങള അനുബനമഖായനി*

കചര്ക്കുന.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.



786 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് ജനിലയനില് തഖാലഴെപറയന്ന
പേദ്ധതനികേളക്കേയ് 7-11-2016-ലല സ.ഉ.(സഖാ.ധഖാ)7001/2016/GAD പകേഖാരന അനുമതനി ലഭനിച്ചു.

1. കമഖാകഡണ്  ബസഖാര്-കേസടെക്കുന്നയ്  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനി-3.5 മറീ.
വദ്യഖാസമുള്ള  കേനിണറനിലനയന  പേമ്പയ്  ഹക്കൗസനിലനയന  പുനരുദ്ധഖാരണവന
ലകേഖാടുവള്ളനി  പേഞഖായത്തനില്  പേമ്പനിനഗയ്  ലമയനിന്  സഖാപേനിക്കേലന
പവൃത്തനികേള-20 ലക്ഷന രൂപേ.

2. കേനിഴെകക്കേഖാത്തയ്  പേഞഖായത്തനിലല  കേഖാട്ടനിക്കുന്നയ്  പകദശകത്തക്കുള്ള
ജലവനിതരണ സപേപ്പുകേള ദറീര്ഘനിപനിക്കേല് - 14.50 ലക്ഷന രൂപേ.

3. കൂടെഖാലത  9-2-2017-ലല  സ.ഉ.(സഖാധഖാ)909/2017/ലപേഖാ.ഭ.വ.  പകേഖാരന
ചഖാത്തമനഗലന പേ  ഞഖായത്തനിലല കുറനിക്കുളന,  തത്തൂര്,  ആരദ്യകങഖാടെയ്
ലതക്കേയ്,  പേഞനിങല്,  ചനിറഖാരനിപേനിലഖാക്കേല്,  നഖാറഖാണത്തുപുരയനില്
എന്നറീ പകദശങ്ങളനില് സപേപയ് സലന് ദറീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനഖായനി
20 ലക്ഷന രൂപേയലടെ പേദ്ധതനിക്കുന അനുമതനി ലഭനിച്ചു.

(സനി)  സമകനഖാറനിറനി  സറീന  പകേഖാരന  നടെപനിലഖാക്കുന്ന പേദ്ധതനികേള നഡ്യൂനപേക്ഷ
കക്ഷമ  വകുപനിലന  ലഡകപഖാസനിറയ്  പവൃത്തനികേളഖായഖാണയ്  നടെപനിലഖാക്കുന്നതയ്.  കകേരള
സര്ക്കേഖാരനിലന  നഡ്യൂനപേക്ഷകക്ഷമ  വകുപയ്  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കുന്ന  പേദ്ധതനികേളക്കേയ്
കകേരള  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനി  എസനികമറയ്  തയഖാറഖാക്കേനി  അവയലടെ  പഖാകയഖാഗനികേത
ഉറപഖാക്കേനിയ കശഷന സഖാകങതനികേഖാനുമതനി നല്കേനി നടെപനിലഖാക്കുന.

സമലന - തലവൂര് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി

261 (1086) ശറീമതനി  പേനി  .    അയനിഷഖാ  കപേഖാറനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന
കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സമലന  -  തലവൂര്  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനിയലടെ  പവര്ത്തന  പുകരഖാഗതനി
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) പസ്തുത പേദ്ധതനിയനില് അവകശഷനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള ഏലതലഖാമഖാലണനന അവ
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ് പേദ്ധതനി പവര്ത്തന സജമഖാക്കുന്നലതന്നഖാലണനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  സമലന  പേഞഖായത്തനില്  ജലവനിതരണ  സപേപ്പുകേള  സഖാപേനിക്കുന്ന
പവൃത്തനിക്കേയ് ആവശദ്യമഖായ ഫണയ് ലഭദ്യമഖാക്കുവഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) സമലന - തലവൂര് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിക്കേയ് 2011 SLSSC-ല് ഉളലപടുത്തനി
കകേനസഹഖായകത്തഖാലടെ 2005 ലക്ഷന രൂപേയലടെ ഭരണഖാനുമതനിയഖാണയ് ലഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.
പേദ്ധതനിയലടെ  കേനിണര്,  കറഖാ  വഖാട്ടര്  പേമ്പനിനഗയ്  ലമയനിന്,  10.50  ദശലക്ഷന  ലനിറര്
കശഷനിയള്ള  ജലശുദ്ധറീകേരണശഖാല  കനിയര്  വഖാട്ടര്  പേമ്പനിനഗയ്  ലമയനിന്,  പൂക്കുന്നനിമലയനിലള്ള
16.90  ലക്ഷന  ലനിറര്  കശഷനിയള്ള  ഉപേരനിതല  ജലസനഭരണനി  തുടെങ്ങനിയ  പധഖാന
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ഘടെകേങ്ങലളലഖാന  'പേട്ടഖാഴെനി,  പേട്ടഖാഴെനി-വടെകക്കേക്കേര കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി'  ക്കുന, 'സമലന -
തലവൂര്  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനി'  ക്കുന  ലപേഖാതുവഖായള്ളതഖാണയ്.  ഇവയലടെ  പേണനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.  കൂടെഖാലത പേട്ടഖാഴെനി,  തലവൂര് പേഞഖായത്തുകേളനില് വനിതരണ
ശനഖല  സഖാപേനിച്ചയ്  ശുദ്ധജലവനിതരണന  ആരനഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന  ഗഖാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേള
ലകേഖാടുത്തു  തുടെങ്ങുകേയന  ലചയനിട്ടുള്ളതുമഖാകുന.  സമലന  -  തലവൂര്  കുടെനിലവള്ള
പേദ്ധതനിക്കേയ് മഖാത്രമഖായനിട്ടുള്ള ഘടെകേങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

1. തലവൂര്  പേനിടെവൂര്  വനികലജയ്  കസഖാണ്  ഒന്നനിലന  കസഖാണ്  രണനിലന
വനിതരണശനഖലക്കേഖായനി  D1  സപേപയ് സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.

2. തലവൂര്  പേനിടെവൂര്  വനികലജയ്  കസഖാണ്  ഒന്നനിലന  കസഖാണ്  രണനിലന
വനിതരണശനഖലയഖായനി PVC സപേപയ് സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്

3. സമലന  പേഞഖായത്തനില്  ആക്കേഖാവനിളയനിലള്ള  6.6  ലക്ഷന  ലനിറര്
കശഷനിയള്ള ഉപേരനിതല സനഭരണനിയലടെ പേണനി പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതഖാണയ്.

4. പേട്ടഖാഴെനി  പൂക്കുന്നനിമലയനിലള്ള  ഉപേരനിതലജലസനഭരണനിയനില്നനിനന
സമലന  പേഞഖായത്തനിലല ആക്കേഖാവനിളയനിലള്ള ജലസനഭരണനിയനികലക്കുള്ള
7.98 കേനി.മറീ.  സദര്ഘദ്യമുള്ള  പധഖാന  ജലവനിതരണ  കുഴെലകേള
സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനിയനില്  4  കേനി.  മറീ.  സപേപയ്  ഇതനികനഖാടെകേന
സഖാപേനിച്ചുകേഴെനിഞ.

5. സമലന  പേഞഖായത്തനില്  വനിതരണ  ശനഖല  സഖാപേനിക്കുന്ന  പവൃത്തനി-
ആലകേ  74  കേനി.  മറീ.  വനിതരണ ശനഖല സഖാപേനികക്കേണതനില്  13
കേനി. മറീ. വനിതരണ ശനഖല സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനിയലടെ ദര്ഘഖാസയ്
ക്ഷണനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) സമലന  തലവൂര്  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനിയനില്  ഇനനി  അവകശഷനിക്കുന്നതയ്
പേട്ടഖാഴെനി  പൂക്കുന്നനിമലയനിലള്ള  ഉപേരനിതല  ജലസനഭരണനിയനില്നനിനന  സമലന
പേഞഖായത്തനിലല  ആക്കേഖാവനിളയനിലള്ള  ജലസനഭരണനിയനികലക്കുള്ള  7.98  കേനി.  മറീ.
സദര്ഘദ്യമുള്ള പധഖാന ജലവനിതരണ കുഴെലകേള സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനിയന സമലന
പേ ഞഖായത്തനിനുകവണനിയള്ള  74  കേനി.  മറീ.  വനിതരണശനഖലയമഖാണയ്.  എന്നഖാല്
നനിലവനിലല  ഭരണഖാനുമതനിക്കുള്ളനില്  നനിനലകേഖാണയ്  7.98  കേനി.  മറീ.  സദര്ഘദ്യമുള്ള
പധഖാന  ജലവനിതരണ  കുഴെലകേള  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുന  സമലന  പേഞഖായത്തനിനു
കവണനിയള്ള 74 കേനി.  മറീ.  വനിതരണ ശനഖലയനില് 13 കേനി.  മറീ.  വനിതരണ ശനഖലയന
സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള തുകേകയ അവകശഷനിക്കുനള. 7.98 കേനി. മറീ. സദര്ഘദ്യമുള്ള
പധഖാന ജലവനിതരണ കുഴെലകേള സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനി നടെനവരുന. 4 കേനി.  മറീ.
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സപേപയ്  ഇതനികനഖാടെകേന  സഖാപേനിച്ചു  കേഴെനിഞ.  13  കേനി.  മറീ.  വനിതരണശനഖല
സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുള്ള കജഖാലനിയലടെ ദര്ഘഖാസയ് ക്ഷണനിച്ചനിട്ടുണയ്. ബഖാക്കേനിയള്ള 61 കേനി.
മറീ.  വനിതരണ ശനഖലക്കുകവണനി 10.2  കകേഖാടെനി രൂപേ മതനിപ്പുലചലവയ് പതറീക്ഷനിക്കുന്ന
ഒരു പേദ്ധതനിയലടെ വനിശദമഖായ എഞനിനറീയറനിനഗയ് റനികപഖാര്ട്ടയ് കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി
തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  സര്ക്കേഖാരനില്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള
കകേരള  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനി  സകറീകേരനിച്ചുവരുന.  ഈ  പവൃത്തനികേളുന  കൂടെനി  പൂര്ത്തനിയഖായഖാല്
മഖാത്രകമ പേദ്ധതനി വനിഭഖാവന ലചയ പകേഖാരന പൂര്ണമഖായന പവര്ത്തനസജമഖാകുകേയള.

കകേരള ജല അകതഖാറനിറനിയനിലല ഓഡനിറയ്

262 (1087) ശറീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :
ശറീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഖാര് :
ശറീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഖാണു :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേരള  ജല  അകതഖാറനിറനിയനിൽ  ആഭദ്യന്തെര,  സഖാറഡ്യൂട്ടറനി  ഒഖാഡനിറനിനഗയ്
നടെക്കേഖാത്തതയ് ശദ്ധയനിൽലപട്ടനിട്ടുകണഖാ  ;  ജല അകതഖാറനിറനിയലടെ വഖാർഷനികേ,  ഓഡനിറയ്
റനികപഖാർട്ടുകേള  അവസഖാനമഖായനി  തയഖാറഖാക്കേനിയതയ്  എന്നഖാലണനന  എ.ജനി.-യലടെ  ഒഖാഡനിറയ്
നടെന്ന ലപഖാജക്ടുകേള,  ചഖാർകട്ടഡയ്  അക്കേക്കൗണനയ്  ഓഡനിറയ്  ലചകയണ  ലപഖാജക്ടുകേള
ഏലതഖാലക്കേലയനന അവസഖാനമഖായനി ഒഖാഡനിറയ് നടെന്നലതന്നഖാലണനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(ബനി)  ജല  അകതഖാറനിട്ടനിയനിലല  2016-17  വലരയള്ള  ആഭദ്യന്തെര,  സഖാറഡ്യൂട്ടറനി
ഓഡനിറയ്  അടെനിയന്തെരമഖായനി  പൂർത്തറീകേരനിച്ചയ്  എകപഖാള  സഭയനില്  സമർപനിക്കുലമന്നയ്
വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  എനർജനി  ഓഡനിറയ്  നടെപനിലഖാക്കേനിയനിട്ടുകണഖാ;  പസ്തുത  ഓഡനിറനിലന
ഗുണഫലങ്ങൾ വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(ഡനി)  ഉന്നത  സനഭരണനികേളനിൽ  സനഭരനിച്ച  ജലന  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനനിടെയനില്
സനഭവനിക്കുന്ന കചഖാര്ച്ച എത്ര ശതമഖാനമഖാണയ്;  ടെനി കചഖാര്ച്ച ഒഴെനിവഖാക്കുന്നതനിനയ് എന്തു
നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുവഖാനഖാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഇ)  ജലവനിതരണ സനവനിധഖാനത്തനിലന്റ കേഖാരദ്യക്ഷമതഖാ ഓഡനിറയ്  നടെപഖാക്കുവഖാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനിയനില് ആഭദ്യന്തെര ഓഡനിറയ്  അക്കേക്കൗണനയ് ജനറലനിലന
കനതൃതകത്തനില് ഉള്ള ഓഡനിറയ് വനിഭഖാഗവന കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനിയലടെ ഇകനണല്
ഓഡനിറയ്  വനിഭഖാഗവന  നടെത്തുനണയ്.  അക്കേക്കൗണനയ്  ജനറലനിലന  കനതൃതകത്തനിലള്ള
ആഭദ്യന്തെര ഓഡനിറയ്  2015-16  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷന വലര അകതഖാറനിറനിയലടെ വനിവനിധ
ഓഫറീസുകേളനില്  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2016-17-ലല  അക്കേക്കൗണനയ്  ജനറലനിലന
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ആഭദ്യന്തെര ഓഡനിറയ് ജല അകതഖാറനിറനിയലടെ വനിവനിധ ഓഫറീസുകേളനില് പുകരഖാഗമനിക്കുന.
കകേരള  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിയലടെ  ആഭദ്യന്തെര  ഓഡനിറയ്  വനിഭഖാഗന  നടെത്തുന്ന  ഓഡനിറയ്
സഖാഫനിലന അപേരദ്യഖാപതമൂലന മൂന വര്ഷത്തനിലലഖാരനിക്കേല് ഒരു ഓഫറീസനില് എന്ന
കേണക്കേനില്  നടെത്തനിവരുനണയ്.  ആയതയ്  2013  വര്ഷന  വലര  ഏകേകദശന
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കകേരള  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിയലടെ  വഖാര്ഷനികേ  കേണക്കുകേളുലടെ
സഖാറഡ്യൂട്ടറനി ഓഡനിറയ് നടെപഖാക്കുന്നതനിനയ് അക്കേക്കൗണനയ് ജനറലനിലനയഖാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയതയ്.
2013-14  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ഓഡനിറഖാണയ് അവസഖാനമഖായനി പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയതയ്.  ഇതു
കൂടെഖാലത  ജല  അകതഖാറനിറനിയലടെ  JICA,  NRDWP  എന്നറീ  കപഖാജക്ടുകേളുകടെയന  പകതദ്യകേ
ഓഡനിറയ് അക്കേക്കൗണനയ് ജനറലനിലന കനതൃതകത്തനില് നടെത്തുനണയ്.  NRDWP-യലടെ
ലപേര്കഫഖാമന്സയ്  ഓഡനിറയ്  2012-13 മുതല്  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  വലര
അക്കേക്കൗണനയ്  ജനറലനിലന  കനതൃതകത്തനില്  6-3-2017  മുതല്  നടെനവരുന.
NRDWP-യലടെ  വര്ഷഖാ വര്ഷങ്ങളനിലള്ള വരവ ലചലവ കേണക്കുകേള  NRDWP-
യലടെ  മഖാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പകേഖാരന  ചഖാര്കട്ടഡയ്  അക്കേക്കൗണനയ്  ഓഡനിറയ്  ലചയയ്
സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ് കകേന സര്ക്കേഖാരനികലയയ്  സമര്പനിക്കുനണയ്.  ആയതയ്  2015-16  വലര
പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി സമര്പനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേരള  ജല  അകതഖാറനിറനിയനിലല  വഖാര്ഷനികേ  കേണക്കുകേളുലടെ  ഓഡനിറയ്
റനികപഖാര്ട്ടഖാണയ്  സഭയനില്  സമര്പനിക്കേഖാറുള്ളതയ്.  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  വലരയള്ള
വഖാര്ഷനികേ കേണക്കുകേള  31-3-2018-നകേന പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ് അക്കേക്കൗണനയ് ജനറലനിനയ്
ഓഡനിറനിനഖായനി  സമര്പനിക്കേഖാനുള്ള  നടെപേടെനികേള  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടെന  വരുന.  ആയതയ്
ഓ ഡനിറയ്  തറീരുന്ന മുറയ്ക്കുന  അക്കേക്കൗണനയ് ജനറലനിലന ഓഡനിറയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ലഭനിക്കുന്ന
മുറയ്ക്കുന സഭയനില് സമര്പനിക്കുന്നതഖാണയ്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ഇതയ് കൃതദ്യമഖായനി കേണക്കേഖാക്കേനിയനിട്ടനില.  ശദ്ധയനില്ലപടുന്ന കചഖാര്ച്ചകേള
അടെനിയന്തെരമഖായനി പേരനിഹരനിക്കേഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കേഖാറുണയ്.

(ഇ) ജലവനിതരണ ശനഖലയനിലല കേണക്കേനില്ലപടെഖാത്ത ജലന കേണ്ടുപേനിടെനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഒരു കേണലക്കേടുപ്പുരറീതനിയഖാണയ് വഖാട്ടര് ഓഡനിറയ്.  ഇത്തരത്തനിലള്ള കേണലക്കേടുപ്പു വഴെനി
വരുമഖാന  നഷന  ഉണഖാകുന്ന  ജലത്തനിലന  (കനഖാണ്  റവനഡ്യൂ  വഖാട്ടര്)  അളവയ്  കേണക്കേഖാക്കേഖാന്
കേഴെനിയന. പേകക്ഷ ഇതനിനഖായനി ജല ശുദ്ധറീകേരണശഖാലയനില് തുടെങ്ങനി ഉപേകഭഖാകഖാവനില്
വലര എത്തനി നനില്ക്കുന്ന വനിതരണശനഖലയനില് പേല ഘട്ടങ്ങളനിലഖായനി കൃതദ്യതയഖാര്ന്ന ഫ്കളഖാ
ലമഷര്ലമനയ്  അതദ്യവശദ്യമഖാണയ്.  ഇതുകൂടെഖാലത  വനിതരണ  ശനഖല  ഒറലപട്ട  ലചറനിയ
യൂണനിറ്റുകേളഖായനി തനിരനികക്കേണതുണയ്. നനിലവനില് ഇത്തരത്തനിലള്ള സനവനിധഖാനന വഖാട്ടര്
അകതഖാറനിറനിയലടെ  വനിതരണ  ശനഖലയനില്  ഇലഖാത്തതനിനഖാലന  ഇത്തരത്തനിലള്ള  വനിപുലമഖായ
ഒരു  സനവനിധഖാനന  ഒരുക്കുന്നതയ്  വളലര  പേണലച്ചലവള്ളതഖായതനിനഖാലന  ഇകപഖാള
നനിലവനിലള്ള സനവനിധഖാനങ്ങള ഉപേകയഖാഗനിച്ചുലകേഖാണയ് ഒരു ഏകേകദശ കേണലക്കേടുപയ്
നടെത്തുവഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.
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അമൃതയ് പേദ്ധതനികേളക്കേയ് ഭരണഖാനുമതനി

263 (1088) ശറീ  .   കജഖാണ് ലഫര്ണഖാണസയ് : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) 2016-17 വര്ഷത്തനില് അമൃതയ് പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 63.04 കകേഖാടെനി
രൂപേയയ്  അനഗറീകേഖാരന  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേള  ഏലതലഖാലമന്നയ്
വനിശദമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(ബനി)  പസ്തുത പേദ്ധതനികേളക്കേയ് ഭരണഖാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഖായനി എലന്തെലഖാന
നടെപേടെനികമങ്ങളഖാണയ് പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാനുള്ളലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ;

(സനി) രൂക്ഷമഖാകുന്ന കുടെനിലവള്ള ക്ഷഖാമന കേണക്കേനിലലടുത്തയ് പസ്തുത പേദ്ധതനികേള
യദ്ധകേഖാലഖാടെനിസഖാനത്തനില് ആരനഭനിക്കുവഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(ഡനി) ഇടെലക്കേഖാച്ചനി കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിയലടെ 2700 മറീറര് സപേപനിടെലനില് 1700
മറീറര് ഭഖാഗത്തനിലന ലടെണര് നടെപേടെനികേള നടെക്കുന്നതനിനഖാല് ബഖാക്കേനി വരുന്ന  1000
മറീറര് പവര്ത്തനിക്കേയ് അമൃതയ് പേദ്ധതനിയനിലളലപടുത്തനി അടെനിയന്തെര മുന്ഗണന നല്കേനി
ഭരണഖാനുമതനി നല്കുവഖാന് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) അമൃതയ് പേദ്ധതനിയനില് 2016-17 സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 63.04 കകേഖാടെനി
രൂപേയയ്  ലകേഖാച്ചനി  നഗരത്തനില്  11  പേദ്ധതനികേള  മുന്ഗണന  ലനിസനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
വനിശദഖാനശങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

                                                          (തുകേ കകേഖാടെനിയനില്)

നമ്പര് പേദ്ധതനിയലടെ കപേരയ് ശനിപേഖാര്ശ തുകേ അനഗറീകേരനിച്ച തുകേ

(1) (2) (3) (4)

1. പേണനിറയ്  കേറുപന്  കറഖാഡനില്  4400
മറീ.  നറീളത്തനില്  സപേപ്പുകേള  മഖാറനി
സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള

1.65 1.61

2. വളഞ്ഞമ്പലന  മുതല്  രവനിപുരനവലര
1000  മറീ.  നറീളത്തനില്  സപേപ്പുകേള
മഖാറനി സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള

0.69 0.66

3. കകേഖാന്തുരുത്തനി  ബഖാഞയ്  കറഖാഡനില്
സപേപ്പുകേള മഖാറനി സഖാപേനിക്കേല്

0.70 0.405
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(1) (2) (3) (4)

4. കേടെവന OH ടെഖാങനിലന പുനരുദ്ധഖാരണവന
പേമ്പനിനഗയ് ലമയനിന് സഖാപേനിക്കേലന

10.00 10.00

5. പേച്ചഖാളന  ഡനിവനിഷനനില്  OH  ടെഖാങയ്,
സമ്പയ് എന്നനിവയലടെ നനിര്മ്മഖാണന

8.00 7.75

6. കേഖാത്രനിക്കേടെവ  മുതല്  പേച്ചഖാളന  വലര
ടഖാന്സ്മെനിഷന് സപേപയ് സഖാപേനിക്കേല്

7.00 7.00

7. ഇടെലക്കേഖാച്ചനിയനില്  സപേപയ്  സലന്
സഖാപേനിക്കേല്

1.50 1.52

8. JNNURM  ടറീറയ്ലമനയ്  പഖാനനില്
നനിന്നയ്  മഖാറഖാടെയ്  തമ്മനന  പേമ്പയ്
ഹക്കൗസനികലക്കേയ്  പേമ്പനിനഗയ്  ലമയനിന്
സഖാപേനിക്കേല്

17.50 16.50

9. കേത്രനിക്കേടെവ  മുതല്  ഇളങ്കുളന
ലചട്ടനിച്ചനിറ  ഭഖാഗങ്ങളനികലക്കേയ്  സപേപയ്
സലനുകേള സഖാപേനിക്കേല്

5.00 0.90

10. വടെകതഖാടെയ്  പേമ്പയ്  ഹക്കൗസയ്,  OH  ടെഖാങയ്
എന്നനിവയലടെ നനിര്മ്മഖാണന.

8.00 7.75

11. കതവര OH ടെഖാങയ് നനിര്മ്മഖാണന. 3.00 5.60

(ബനി&സനി) പസ്തുത പേദ്ധതനികേള,  അമൃതയ് പേദ്ധതനികേളുലടെ ചുമതലയള്ള കസറയ്
മനിഷന്  മഖാകനജുലമനയ് യൂണനിറയ്  (SMMU)  വഴെനി കസറയ് ലലവല് ലടെകനിക്കേല് കേമ്മനിറനി
(SLTC)  അനഗറീകേരനിച്ചയ് ഭരണഖാനുമതനിക്കേഖായനി കസറയ് ലലവല് സഹപേകവഡയ് കേമ്മനിറനി
(SHPSC)-യനികലക്കേയ്  ശനിപേഖാര്ശ  ലചയ്യുകേയന  അപകേഖാരന  ഭരണഖാനുമതനി  ലഭദ്യമഖാക്കുകേയന
ലചയ്യുന.  ഭരണഖാനുമതനിയന സഖാകങതനികേ അനുമതനിയന കസറയ് മനിഷന്  മഖാകനജുലമനയ്
യൂണനിറനില്  നനിനന  ലഭദ്യമഖാകുന്ന  മുറയയ്  പസസ്തുത  പേദ്ധതനികേള  ആരനഭനിക്കുവഖാന്
കേഴെനിയന.

(ഡനി)  പസ്തുത പേദ്ധതനി റനികപഖാര്ട്ടയ്  അമൃതയ്  പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കസറയ്
മനിഷന്  മഖാകനജുലമനയ്  യൂണനിറയ്  (SMMU)-വനില്  സമര്പനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന  അമൃതയ്
പേദ്ധതനിയലടെ  കസറയ്  ലലവല്  ലടെകനിക്കേല്  കേമ്മനിറനി  (SLTC)  പസ്തുത  പവൃത്തനി
അനഗറീകേരനിച്ചയ്  ഭരണഖാനുമതനിക്കേഖായനി  ഉന്നതഖാധനികേഖാര  കേമ്മനിറനിയഖായ  കസറയ്  ലലവല്
സഹ പേകവഡയ് കേമ്മനിറനി (SHPSC)-യനികലയയ് ശനിപേഖാര്ശ ലചയ്യുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്.
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റഖാന്നനി കമജര് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി

264 (1089) ശറീ  .    രഖാജു  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  റഖാന്നനി കമജര് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിയലടെ നനിര്മ്മഖാണന ആരനഭനിച്ചലതന്നയ്;
എത്ര  രൂപേയഖാണയ്  ഇതനികനഖാടെകേന  ഇതനിനഖായനി  ലചലവഴെനിച്ചതയ്;  നനിര്മ്മഖാണന  ഏതു
ഘട്ടന  വലരയഖായനി;  ഇനനി  എലന്തെഖാലക്കേ  പവൃത്തനികേളഖാണയ്  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാനുള്ളതയ്;
എന്നകത്തക്കേയ് പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന് കേഴെനിയന വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി പേദ്ധതനി എന്നയ് കേമ്മറീഷന് ലചയഖാനഖാകുന
എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  റഖാന്നനി-പേഴെവങ്ങഖാടെനി-വടെകശ്ശേരനിക്കേര കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിയലടെ ഒന്നഖാന ഘട്ട
പവൃത്തനികേളുലടെ  നനിര്മ്മഖാണന  10-10-2008-ലന  രണഖാന  ഘട്ട  പവൃത്തനികേളുലടെ
നനിര്മ്മഖാണന  12/2012-ലന ആരനഭനിച്ചു.  പേദ്ധതനിയലടെ ഒന്നഖാന ഘട്ടത്തനിനയ്  31-3-2017
വലര 1421.44 ലക്ഷന രൂപേയന രണഖാന ഘട്ടത്തനിനയ് 31-3-2017 വലര 855.02 ലക്ഷന
രൂപേയന  ലചലവഴെനിച്ചു.  ഒന്നഖാന  ഘട്ടത്തനിലല  എലഖാ  ഘടെകേങ്ങളുലടെയന  നനിര്മ്മഖാണന
പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി  ജലവനിതരണന  നടെത്തനിവരുന.  രണഖാന  ഘട്ടത്തനിലളലപട്ട  ഘടെകേങ്ങളനില്
കസഖാണ്  3  A4  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലല  ജലവനിതരണ  ശനഖല  സഖാപേനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുവഖാനുണയ്.  രണഖാന  ഘട്ടത്തനിലല  മറ്റു  ഘടെകേങ്ങളുലടെ  നനിര്മ്മഖാണന
പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി  ജലവനിതരണന  നടെത്തനിവരുന.  2017 ജൂണ്  മഖാസകത്തഖാലടെ  പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുവഖാന് കേഴെനിയലമന്നയ് പതറീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  അവകശഷനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി  2017  ജൂണ്
അവസഖാനകത്തഖാലടെ പേദ്ധതനി കേമ്മറീഷന് ലചയഖാന് കേഴെനിയലമന്നയ് പതറീക്ഷനിക്കുന.

മറീനഖാടെയ് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി

265(1090) ശറീമതനി പേനി  .   അയനിഷഖാ കപേഖാറനി : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  മറീനഖാടെയ്  കുടെനിലവളള  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനിട്ടുള്ള  പവൃത്തനികേളുലടെ
വനിശദഖാനശങ്ങള നല്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഈ പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി  ലവളനിയന  പേഞഖായത്തനില് ജലവനിതരണ
ലലപേപ്പുകേള  സഖാപേനിക്കേഖാതനിരനിക്കുന്നതനിലന  കേഖാരണന  വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;  പസ്തുത
ലലപേപ്പുകേള സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനി അടെനിയന്തെരമഖായനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുവഖാന് നടെപേടെനി
സകറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി) പേദ്ധതനി എകപഖാള പവര്ത്തന സജമഖാക്കുലമന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?
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ഉത്തരന

(എ) ജപഖാന് സഹഖായകത്തഖാടുകൂടെനി ലകേഖാലന ജനിലയനില് നടെപഖാക്കുന്ന മറീനഖാടെനിനുന
അനുബന  വനികലജുകേളക്കുന  കവണനിയള്ള  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനിയലടെ  കശഷനിക്കുന്ന
വനിതരണ ശനഖല സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള നടെന വരുന. പൂയപള്ളനി, മറീനഖാടെയ്,
ചനിറക്കേര, പേരവൂര് (പേഖാര്ട്ടയ്), ആദനിച്ചനല്ലൂര്, മയനഖാടെയ്, കേരവഖാളൂര്, ലനടുമ്പന-പേള്ളനിമണ്,
ഇടെമുളയല്,  അറക്കേല്,  ലവളനിയന-ഓടെനഖാവട്ടന,  അഞല്,  ഇളമഖാടെയ്,  പൂതക്കുളന,
ഉമ്മന്നൂര്-വഖാളകേന  എന്നറീ  വനികലജുകേളക്കുന പേരവൂര്  മുനനിസനിപഖാലനിറനിക്കുന  കവണനിയഖാണയ് ടെനി
പേദ്ധതനി നടെപനിലഖാക്കുന്നതയ്. ഈ പേദ്ധതനിയനില് ആലകേ 963 കേറീ.മനി. വനിതരണ ശനഖല
സഖാപേനിക്കേഖാനുണഖായനിരുന്നതനില്  ഇനനി  137.84  കേനി.മറീ.  പേണനി  പൂര്ത്തറീകേരനി
കക്കേണതഖായനിട്ടുണയ്. മുന്കേരഖാറുകേഖാരന് (രഖാമകൃഷ്ണ കകേഖാണ്ടഖാകക്ടഴയ് സപവറയ് ലനിമനിറഡയ്,
സഹദരഖാബഖാദയ്)  പേഖാതനിവഴെനിയനില്  പേണനി  ഉകപേക്ഷനിക്കുകേയന  ലടെര്മനികനറയ്  ലചയയ്
കേരഖാറുകേഖാരലന  റനിസയ്  ആനയ്  കകേഖാസനില്  പേണനികേള  പുന:കമറീകേരനിക്കുകേയന  ലചയ.
ലടെക്കപഖാ  ഇന്ഫഖാ  കപഖാജക്ടയ്  ലനിമനിറഡയ്  എന്ന കേമ്പനനിയഖാണയ്  ബഖാക്കേനി  വനിതരണ
ശനഖലയലടെ  പേണനികേള  ലചയ  വരുന്നതയ്.  ലപേഖാതുമരഖാമത്തയ്  കറഖാഡകേളനിലല
പേണനികേളക്കുണഖായ നനിയനണവന സഖാമ്പത്തനികേ പശ്നനമൂലന കേരഖാറുകേഖാരുലടെ ഭഖാഗത്തു
നനിനള്ള  വറീഴ്ചയന  കനരലത്ത  സഖാപേനിച്ച  സപേപയ്  സലനുകേളനിലള്ള  ഗദ്യഖാപ്പുകേള
കേണ്ടുപേനിടെനിച്ചയ്  കകഖാസയ്  ലചയ്യുന്നതനിലള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടുനമൂലന  പേണനിയനില്  പതറീക്ഷനിച്ച
പുകരഖാഗതനി സകേവരനിക്കേഖാന് സഖാധനിച്ചനില. 16  വനികലജുകേളനിലഖായള്ള ജനിലഖാ വനിതരണ
ശനഖലയലടെ വനിശദഖാനശങ്ങള അനുബനമഖായനി *കചര്ക്കുന.

(ബനി)  മറീനഖാടെയ്  പേദ്ധതനിയനില്ലപട്ട ലവളനിയന  പേഞഖായത്തനില് ആലകേ സഖാപേനി
കക്കേണനിയനിരുന്ന 74 കേനി.മറീ. വനിതരണ ശനഖലയനില് ഏകേകദശന 54 കേനി.മറീ. മഖാത്രകമ
കനരലത്ത  പേണനികേള  ഏലറടുത്തനിരുന്ന  കേരഖാറുകേഖാര്  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിരുനള്ളു.  സഖാപേനിച്ച
വനിതരണ ശനഖലയനില് ഒനനതലന്ന പൂര്ണമഖായനി പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ് ചഖാര് ജയ് ലചയനിരുനമനില.
ലവളനിയന  പേഞഖായത്തനിലള്ള  ജലസനഭരണനിയനില്നനിനന  ഉള്ള  വനിതരണ  ശനഖലയനില്
ആരനഭന മുതല് തലന്ന ഗദ്യഖാപ്പുകേള കൂട്ടനികയഖാജനിപനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള കശഷനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ബഖാക്കേനി സപേപ്പുകേള സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനി പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുവഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കേരഖാറുകേഖാരുലടെ  ഭഖാഗത്തുനനിനന  പേണനികേളുലടെ  പൂര്ത്തറീകേരണത്തനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിച്ച
തരത്തനില്  പുകരഖാഗതനി  സകേവരനിക്കേഖാനഖാകേഖാത്തതനിനഖാല്  നനിലവനില്  31-5-2017  വലരയഖാണയ്
പകതദ്യകേ  നനിബനനകേകളഖാടുകൂടെനി  കേരഖാര്  നറീട്ടനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  പേദ്ധതനിയനില്
കശഷനിക്കുന്ന വനിതരണ ശനഖല സഖാപേനിച്ചയ്  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ്  പേദ്ധതനി  പൂര്ണമഖായന
കേമ്മറീഷന്  ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള  കേര്മ്മപേദ്ധതനി  തയഖാറഖാക്കേനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്
കേരഖാറുകേഖാര്ക്കേയ് കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
രറീതനിയനില്  പവര്ത്തന  പുകരഖാഗതനി  സകേവരനിച്ചഖാല്  2017  ഡനിസനബകറഖാടുകൂടെനി
പൂര്ണമഖായന  കശഷനിക്കുന്ന  വനിതരണ  ശനഖലകേള  സഖാപേനിച്ചയ്  ജലവനിതരണന
സഖാദ്ധദ്യമഖാകുലമന്നയ് പതറീക്ഷനിക്കുന.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്
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ജലവനിഭവ വകുപനിലന കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് ജനിലയനിലല പേദ്ധതനികേള

266 (1091) ശറീ  .    കജഖാര്ജയ് എന  .    കതഖാമസയ് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കേഖാര്  അധനികേഖാരത്തനില്  വന്നതനിനു കശഷന  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനില്
ജലവനിഭവ വകുപനിനു കേറീഴെനിലല അനുമതനി ലഭനിച്ച പേദ്ധതനികേളുലടെ വനിശദഖാനശന ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) പേദ്ധതനികേളുലടെ നനിലവനിലള്ള അവസ വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി  :

ഈ സര്ക്കേഖാര് അധനികേഖാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷന കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്
ജനിലയനില്  കകേരള  ജല  അകതഖാറനിറനിയലടെ  കേറീഴെനില്  തഖാലഴെപറയന്ന
പേദ്ധതനികേളക്കേയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ് :

1. കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഖായകത്തഖാടുകൂടെനി  ലകേഖായനിലഖാണനി  മുനനിസനി
പഖാലനിറനിക്കുന സമറീപേ  പേഞഖായത്തുകേളക്കുമുള്ള  കുടെനിലവള്ള
പേദ്ധതനി 85 കകേഖാടെനി രൂപേ.

2. അമൃതയ്  പേദ്ധതനിയനില്  വനിതരണ  ശനഖല  സഖാപേനിക്കുന്ന
പേദ്ധതനി.

3. സമകനഖാറനിറനി പേദ്ധതനികേള.

4. വരളച്ചഖാ ദുരനിതഖാശകഖാസ പേദ്ധതനികേള.

5. എസയ്.സനി. കകേഖാര്പസയ് ഫണയ്.

ഇവയനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഖായകത്തഖാടുകൂടെനി  ലകേഖായനിലഖാണനി
മുനനിസനിപഖാലനിറനിക്കുന  സമറീപേ  പേഞഖായത്തുകേളക്കുമുള്ള  കുടെനിലവള്ള
പേദ്ധതനിയലടെ  പേഖാകക്കേജയ്  ഒന്നനിലനയന  രണനിലനയന  ലടെണര്  നടെപേടെനികേള
ആരനഭനിച്ചു കേഴെനിഞ.  ബഖാക്കേനിയള്ള പേദ്ധതനികേളുലടെ വനിശദഖാനശങ്ങള
അനുബനന  *ആയനി കചര്ക്കുന.

ഭൂജല വകുപയ്  :

ഭൂജല  വകുപ്പു  മുകഖന  നടെപനിലഖാക്കേനിയ  പേദ്ധതനികേളുലടെ  വനിശദഖാനശങ്ങള
അനുബനന* ആയനി കചര്ക്കുന.

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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കപഖാജക്ടയ്സയ്  -I:

കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ് ജനിലയനില് അഴെനിയൂര് ബഖാഞയ് കേനഖാലനിലന ലച:6/200
കേനി.മറീ.നുന  7/200  കേനി.മറീ.നുന ഇടെയനിലള്ള നനിലവനിലല അകേകഡക്ടയ്
ലപേഖാളനിച്ചുമഖാറനി  പുനര്  നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  പവ വൃത്തനിക്കേയ്  5.50  കകേഖാടെനി
രൂപേയലടെ ഭരണഖാനുമതനി നല്കുകേയന പവൃത്തനിയലടെ സഖാകങതനികേഖാ
നുമതനിക്കുള്ള  നടെപേടെനികേള  പുകരഖാഗമനിച്ചു  വരനികേയന  ലചയ്യുന.
മരുതഖാടെയ്  ഫറീല് ഡയ്  കബഖാത്തനിയലടെ  ലച:0/050  കേനി.മറീ.നുന  1/610
കേനി.മറീ.നുന ഇടെയനിലല പുനര്നനിര്മ്മഖാണ പവൃത്തനിക്കേയ്  1.120  കകേഖാടെനി
രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കുകേയന  പവൃത്തനിയലടെ  ലടെണര്
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരനികേയന ലചയ്യുന. തഖാമരകശ്ശേരനി ഫറീല് ഡയ്
കബഖാത്തനിയലടെ ലച: 0/300 കേനി.മറീ.നുന 2/555 കേനി.മറീ.നുമനിടെയനിലള്ള
പുനര്നനിര്മ്മഖാണ  പവൃത്തനിയയ്  2.7068  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  ഭരണഖാനുമതനി
നല്കുകേയന  പവൃത്തനിയലടെ  ലടെണര്  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു
വരനികേയന ലചയ്യുന.

ജലകസചന വകുപയ്  :

ജലകസചന വകുപ്പു മുകഖന നടെപനിലഖാക്കേനിയ പേദ്ധതനികേളുലടെ വനിശദഖാനശങ്ങള
അനുബനന *ആയനി കചര്ക്കുന.

കുളക്കേടെ-പേവനികത്രശകരന കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി

267(1092) ശറീമതനി പേനി  .   അയനിഷഖാ കപേഖാറനി : തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കുളക്കേടെ-പേവനികത്രശകരന കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിയലടെ പവര്ത്തനപുകരഖാഗതനി
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി) പസ്തുത പേദ്ധതനിയനില് അവകശഷനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള എലന്തെലഖാമഖാണയ്;
ഇവ എന്നകത്തയയ് പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാനഖാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭഖാഗമഖായനി  കുളക്കേടെ  പേഞഖായത്തനില്  ജലവനിതരണ
സപേപ്പുകേള സഖാപേനിക്കേഖാത്ത സനിതനിവനികശഷന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ഡനി)  പേദ്ധതനിക്കേയ്  ആവശദ്യമഖായ  ജലകസഖാതസ്സുന,  വഖാട്ടര്  ടറീറയ്ലമനയ്  പഖാനന
സനിതനി  ലചയ്യുന്ന  കുളക്കേടെ  പേഞഖായത്തനില്  ജലവനിതരണ  സപേപ്പുകേള  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരന

(എ)  കുളക്കേടെ-പേവനികത്രശകരന കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിയലടെ കേനിണര്,  കറഖാ വഖാട്ടര്
പേമ്പനിനഗയ്  ലമയനിന്,  ജലശുദ്ധറീകേരണശഖാല,  ഗഖാവനിറനി  ലമയനിന്  തുടെങ്ങനിയ  പധഖാന
ഘടെകേങ്ങളുലടെയന കുളക്കേടെയനിലന പേവനികത്രശകരത്തുന ഭഖാഗനികേമഖായനി വനിതരണ ശനഖല
സഖാപേനിക്കുന്ന ഒന്നഖാന ഘട്ടന  (1336  ലക്ഷന രൂപേയലടെ) 29-12-2014-ല് കേമ്മനിഷന്
ലചയ.

(ബനി)  ഫണനിലന അപേരദ്യഖാപതമൂലന വനിതരണ ശനഖല പൂര്ണമഖായന ഒന്നഖാന
ഘട്ടത്തനില്  ഉളലപടുത്തഖാന്  സഖാധനിച്ചനിരുന്നനില.  ഒന്നഖാന  ഘട്ടത്തനില്  കുളക്കേടെയനില്
25 കേനി.മറീ.  വനിതരണ  ശനഖലയന  പേവനികത്രശകരത്തയ്  8 കേനി.മറീ.  വനിതരണ  ശനഖലയമഖാണയ്
സഖാപേനിച്ചതയ്.  പേവനികത്രശകരന പേഞഖായത്തനില് കുണറയ്ക്കുന സമറീപേ പേഞഖായത്തുകേളക്കുമഖായള്ള
പേദ്ധതനിയനില്ലപടുത്തനി സഖാപേനിച്ചനിരുന്ന വനിതരണ ശനഖല കൂടെനി പകയഖാജനലപടുത്തനി
ശുദ്ധജലവനിതരണന  നടെത്തനിവരുന.  കുളക്കേടെ-പേവനികത്രശകരന  പേഞഖായത്തുകേളനില്
കശഷനിക്കുന്ന വനിതരണ ശനഖല സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനി ഉളലപടുത്തനി പേദ്ധതനിയലടെ
രണഖാന  ഘട്ടത്തനിലന  വനിശദമഖായ  എഞനിനറീയറനിനഗയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  കകേരള  വഖാട്ടര്
അകതഖാറനിറനി തയഖാറഖാക്കേനി വരുന.

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി)  ഫണനിലന  അപേരദ്യഖാപതമൂലന  വനിതരണശനഖല  പൂര്ണമഖായന  ഒന്നഖാന
ഘട്ടത്തനില്  ഉളലപടുത്തഖാന്  സഖാധനിച്ചനിരുന്നനില.  ഒന്നഖാന  ഘട്ടത്തനില്  കുളക്കേടെയനില്
25 കേനി.മറീ. വനിതരണ ശനഖലയഖാണയ് സഖാപേനിച്ചതയ്. അവകശഷനിക്കുന്ന ഏകേകദശന 190
കേനി.മറീ.  വനിതരണ ശനഖല സഖാപേനിക്കുന്ന പവൃത്തനിയലടെ ഒരു  PER (Preliminary
Engineering  Report)  കകേരള  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിയലടെ  പേരനികശഖാധനയനിലഖാണയ്.
കൂടെഖാലത കുളക്കേടെ-പേവനികത്രശകരന പേഞഖായത്തുകേളനില് കശഷനിക്കുന്ന വനിതരണ ശനഖല
സഖാപേനിക്കുന്ന  പേദ്ധതനിയലടെ  രണഖാന  ഘട്ടത്തനിലന  DER  (Detailed  Engineering
Report) കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി തയഖാറഖാക്കേനി വരുന.

വരളച്ചമൂലമുള്ള കുടെനിലവള്ള പശ്നന കനരനിടെഖാന് നടെപേടെനി

268 (1093) ശറീ  .   അടൂര് പകേഖാശയ് :
ശറീ  .   അനൂപേയ് കജക്കേബയ് :
ശറീ  .   ഷഖാഫനി പേറമ്പനില് :
ശറീ  .    വനി  .    പേനി  .    സജറീനന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനത്തയ് രൂക്ഷമഖായ വരളച്ചമൂലമുള്ള കുടെനിലവള്ള പശ്നന കനരനിടെഖാന്
എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേളഖാണയ് ഇതുവലര സകറീകേരനിച്ചലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;
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(ബനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള ഏകകേഖാപേനിപനിച്ചുലകേഖാണയ്  എലന്തെലഖാന  പവര്ത്തനങ്ങളഖാണയ്
ഇതുവലര നടെത്തനിയലതന്നയ് വനിശദറീകേരനിക്കുകമഖാ;

(സനി)  സനസഖാനലത്ത  കുടെനിലവള്ള  കസഖാതസ്സുകേളനില്  ജലലഭദ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുവഖാന്
എലന്തെലഖാന നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകേയണഖായനി; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  സനസഖാനന  കനരനിടുന്ന  അതനിരൂക്ഷമഖായ  വരളച്ച  പതനികരഖാധനി
ക്കുന്നതനിനഖായനി കകേരള ജല അകതഖാറനിറനി, ജലനനിധനി, ഭൂഗര്ഭ ജല വകുപയ്, ജലകസചനന എന്നറീ
വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഖാപേനിപനിച്ചുലകേഖാണയ്  കമഖലഖാടെനിസഖാനത്തനില്,  ബനപട്ട  ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ
കയഖാഗന വനിളനിച്ചു കചര്ക്കുകേയന സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുത്തുകേയന കുടെനിലവള്ളക്ഷമത ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യമഖായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയമുണഖായനി.  ഉപ്പുലവള്ളന
കേയറുന്ന സലങ്ങളനില് അടെനിയന്തെരമഖായനി ബണ്ടുകേള നനിര്മ്മനിച്ചയ്  കുടെനിലവള്ള ലഭദ്യത
ഉറപഖാക്കേഖാന് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയതനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് ബണ്ടുകേള നനിര്മ്മനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്. പൂര്ത്തറീകേരനിച്ച തടെയണകേള,
വനി.സനി.ബനി.-കേള,  ആര്.സനി.ബനി.  എന്നനിവയനില് അറകുറപണനികേള നടെത്തനി ലവള്ളന
സനഭരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനിലള്ള  ജലകസഖാതസ്സുകേളുലടെ  നവറീകേരണന,  ശുദ്ധറീകേരണന
എന്നനിവ  ഉറപഖാക്കേനി  കുടെനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനയ്  മുന്തൂക്കേന  നല്കുന്നതനിലന
ഭഖാഗമഖായനി  ഡഖാമുകേളനില്  സനഭരനിച്ചനിട്ടുള്ള  ജലത്തനിലന  പഖാഥമനികേ  പേരനിഗണന
കുടെനിലവള്ളത്തനിനഖായനിരനിക്കേണലമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശന  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനന്തെപുരന
ജനിലയനിലല കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമന പേരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഖായനി ജല അകതഖാറനിറനി, ജലകസചന വകുപയ്
എന്നനിവരുലടെ സനയക സഹകേരണകത്തഖാലടെ ലനയഖാര്ഡഖാമനില്നനിനന അരുവനിക്കേരയനികലക്കേയ്
ലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന. വരളച്ചഖാ ദുരനിതഖാശകഖാസ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  പഖാന്  ഫണനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  40  കകേഖാടെനി  രൂപേ
ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  കകേരള  ജല  അകതഖാറനിറനി  തഖാലഴെപറയന്ന  പവൃത്തനികേള  നടെപഖാക്കേനി
വരുന :

1. കസഖാതസ്സുകേളനിലല ജലലഭദ്യത ഉറപഖാക്കേഖാന് ആവശദ്യമുള്ള
പവൃത്തനികേള. 

2. ജലശുദ്ധറീകേരണശഖാലകേളനിലല അടെനിയന്തെര അറകുറപണനികേള.

3. ജലവനിതരണ സപേപ്പുകേളുലടെ ഇനര് കേണക്ഷന് പവൃത്തനികേള.

4. ആവശദ്യത്തനിനയ് ജലലഭദ്യതയള്ള സലങ്ങളനില് പേമ്പനിനഗയ്
സമയന ദറീര്ഘനിപനിക്കേല്.

5. ടെഖാങര് ഫനിലനിങ്ങയ് കസഷന് നനിര്മ്മഖാണന.
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6. ജലലഭദ്യതയള്ള  പേദ്ധതനികേളനില്  സപേപയ്  സലന്
ദറീര്ഘനിപനിക്കേല്.

7. പേമ്പുകേളുലടെയന  കമഖാകട്ടഖാറുകേളുലടെയന  അടെനിയന്തെര അറകുറ
പേണനികേള.

8. സഖാന്ഡയ് സബ പേമ്പയ് ലസറ്റുകേള ഇലഖാത്ത സലങ്ങളനില്
പേമ്പുകേള വഖാങ്ങനി സഖാപേനിക്കേല്.

9. അടെനിയന്തെര  അറകുറ  പേണനികേളക്കേയ്  ആവശദ്യമഖായ
കജഖായനിനകേള, ഫനിറനിങ്ങുകേള തുടെങ്ങനിയവ വഖാങ്ങനിക്കേല്.

10. ജലവനിതരണ നനിയനണത്തനിനഖായനി പുതനിയ വഖാല്വകേള
സഖാപേനിക്കേലന നനിയനണ സനവനിധഖാനങ്ങളുന.

11. ടഖാന്കസഖാര്മറുകേള,  പേഖാനല്  കബഖാര്ഡകേള  തുടെങ്ങനിയ
അനുബന  സവദഡ്യുകതഖാപേകേരണങ്ങളുലടെ  അടെനിയന്തെര
അറകുറപണനികേള.

12. വഖാല്വകേളുലടെ  അറകുറപണനികേളുന  മറയ്  അടെനിയന്തെര
പവൃത്തനികേളുന.

ജലക്ഷഖാമന  അതനിരൂക്ഷമഖായ  പകദശങ്ങളനില്  കേനികയഖാസ്കുകേള
സഖാപേനിച്ചുന  ടെഖാങര്  കലഖാറനി  വഴെനിയന  ജലവനിതരണന
നടെത്തുനണയ്. ഇറനികഗഷന്-സവദഡ്യുത വകുപ്പുമഖായനി സഹകേരനിച്ചയ്
അവരുലടെ ഉടെമസതയനിലള്ള അണലക്കേട്ടുകേളനിലല ജലന
പേരമഖാവധനി  കുടെനിലവള്ള  ആവശദ്യത്തനിനഖായനി  വനിവനിധ
കസഖാതസ്സുകേളനില് ലഭദ്യമഖാക്കേഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള സകറീകേരനി
ച്ചനിട്ടുണയ്.  ജലകമഖാഷണന,  ദുരുപേകയഖാഗന  തുടെങ്ങനിയവ
കേലണത്തനി  നനിയനക്കുന്ന  സകഖാഡയ്  പവര്ത്തനത്തനിനയ്
റവനഡ്യൂ,  കപേഖാലറീസയ്  വകുപ്പുകേളുലടെ  സഹകേരണന  അഭദ്യര്
തനിച്ചനിട്ടുണയ്.

സനസഖാനത്തയ്  കുടെനിലവള്ള  ലഭദ്യത  പൂര്ണമഖാകയഖാ
ഭഖാഗനികേമഖാകയഖാ  ഇലഖാത്ത  പകദശങ്ങളനില്  ഭൂജലവകുപയ്
കൂഴെല്  കേനിണറുകേള  നനിര്മ്മനിച്ചയ്  ലചറുകേനിടെ  കുടെനിലവള്ള
പേദ്ധതനികേളുന ഹഖാനയ്  പേമ്പയ്  സറീമുകേളുന നടെപഖാക്കേനിവരുന.
32  ലചറുകേനിടെ കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളുന  99  കുഴെല്കേനിണര്
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നനിര്മ്മഖാണവന  244  ലചറുകേനിടെ കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളുലടെ
നവറീകേരണവന, 5328 സകേപേമ്പുകേളുലടെ അറകുറപണനികേളുന 23
കുഴെല്കേനിണര്  സകേപേമ്പു  പേദ്ധതനികേളുന  രഖാജറീവ്ഗഖാനനി
പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഇതുവലര  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  തുറന്ന  കേനിണര്
വഴെനിയള്ള  41  കൃത്രനിമ ഭൂജല സനകപേഖാഷണ പേദ്ധതനികേള
വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഖായനി പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി.

സനസഖാനലത്ത കേടുത്ത വരളച്ചയലടെ പേശ്ചഖാത്തലത്തനില്
ജലനനിധനി  രണഖാനഘട്ട  പേദ്ധതനി  മുകഖന  തഖാലഴെപറയന്ന
നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന :

1. പൂര്ത്തറീകേരണ  ഘട്ടത്തനിലള്ള  ശുദ്ധജല  വനിതരണ
പേദ്ധതനികേള ഘട്ടനഘട്ടമഖായനി  കേമ്മറീഷന് ലചയയ്  21,000
വറീടുകേളക്കേയ്  കുടെനിലവള്ളന  എത്തനിക്കേഖാന്  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിച്ചു വരുന. 2017  ലഫബ്രുവരനി മുതല് ഇതുവലര
86  പേദ്ധതനികേള പൂര്ത്തറീകേരനിക്കുകേയന  11,452  കുടുനബങ്ങളക്കേയ്
കുടെനിലവള്ളന ലഭദ്യമഖാക്കുകേയന ലചയനിട്ടുണയ്.

2. സവദഡ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കേഖാത്തതുമൂലന  സവകുന്ന
പേദ്ധതനികേളക്കേയ്, അടെനിയന്തെരമഖായനി കേണക്ഷന് ലഭദ്യമഖാക്കേനി
പേദ്ധതനി കേമ്മറീഷന് ലചയ്യുന്നതഖാണയ്. ഇതുവഴെനി ഏകേകദശന
2700  വറീടുകേളക്കേയ് കുടെനിലവള്ളന ലഭദ്യമഖാക്കേഖാന് സഖാധനിക്കു
ന്നതഖാണയ്.

3. കസഖാതസനിലനയന  ജലസനഭരണനിയലടെയന  പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന,  ജലവനിതരണ  സപേപ്പുകേള  സഖാപേനിച്ചു
വരുന്നതുമഖായ  പേദ്ധതനികേളക്കേയ്  (ബഖാച്ചയ്  3-ല്  ഉളലപട്ടനിട്ടുള്ള
പേഞഖായത്തുകേളനിലല)  എത്രയന  കവഗന  സവദഡ്യുതനി  കേണക്ഷന്
സഖാപേനിച്ചയ്  ഭഖാഗനികേമഖാലയങനിലന ജലവനിതരണന നടെത്തുവഖാനുള്ള
നടെപേടെനികേളുന  സകറീകേരനിച്ചു  വരുന.  ഇപകേഖാരന  100
പേദ്ധതനികേളനിലഖായനി  5500  കുടുനബങ്ങളക്കേയ്  വരളച്ചഖാ
കേഖാലത്തയ്  കുടെനിലവള്ളന  എത്തനിക്കുവഖാന്  സഖാധനിക്കുലമന്നയ്
കേണക്കേഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്. ഇതനില് 42 പേദ്ധതനികേള ഇതനിനകേന
പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി  3000  ഓളന  കുടുനബങ്ങളക്കുയ്  കുടെനിലവള്ളന
എത്തനിക്കേഖാന് സഖാധനിച്ചനിട്ടുണയ്.
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4. ഭൂജലസനരക്ഷണവന-പേരനികപേഖാഷണവന ജലനനിധനി പേദ്ധതനിയലടെ

ഭഖാഗമഖായനി  നടെപനിലഖാക്കുനണയ്.  തടെയണകേള,  കേനിണര്

ററീചഖാര്ജയ്,  കസഖാതസയ് സനരക്ഷണന തുടെങ്ങനിയവ ഇതനില്

ഉളലപടുന.  പേദ്ധതനി  നടെപഖാക്കേനിവരുന്ന  പേഞഖായത്തുകേളനില്

1562  ഇത്തരന  നനിര്മ്മഖാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടു

ത്തതനില്  1499  എണന  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ബഖാക്കേനിയള്ളവ

പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചയ്  കവനല്ക്കേഖാലത്തയ്  ജലനനിധനി   പേദ്ധതനിയലടെ

ജലകസഖാതസ്സുകേളനില്  ജലലഭദ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തഖാനുള്ള

നടെപേടെനികേള പുകരഖാഗമനിക്കുന.

5. വനിവനിധ  കബഖാധവല്ക്കേരണ  പവര്ത്തനത്തനിലൂലടെ  ജല

വനിനനികയഖാഗന നനിയനനിച്ചുന വരളച്ചലയ കനരനിടുന്നതനിനുള്ള

നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചു വരുന.

വരളച്ചലയ കനരനിടുന്നതനിനഖായനി ജലനനിധനിയലടെ ഭഖാഗമഖായ

മഴെകകേനന,  സനസഖാന  സര്ക്കേഖാരനിലന  പേദ്ധതനി  തുകേ

ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  മഴെലവള്ള  സനഭരണന-ഭൂജല  പേരനികപേഖാഷണന

എന്ന  പേദ്ധതനി  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുന.  ഗഖാര്ഹനികേ

അടെനിസഖാനത്തനിലന  വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനിലമഖാണയ്  മഴെലവള്ള

സനഭരണനികേള  പേങഖാളനിത്തഖാധനിഷനിത  മഖാതൃകേയനില്  നനിര്മ്മനിച്ചു

നല്കുന്നതയ്.  ഇതനിലന  ഭഖാഗമഖായനി  840  സര്ക്കേഖാര്

വനിദദ്യഖാലയങ്ങളനിലന  1800  വദ്യകനിഗത  കുടുനബങ്ങളക്കുന

മഴെലവള്ള സനഭരണനി  നനിര്മ്മനിച്ചയ്  നല്കുന്ന നടെപേടെനികേള

പുകരഖാഗമനിച്ചുവരുന.

2017-18  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 2000 വദ്യകനിഗത

കുടുനബങ്ങളക്കുന, 500  സര്ക്കേഖാര്/എയ്  ഡഡയ് വനിദദ്യഖാലയ

ങ്ങളക്കുന,  100  ഗഖാമപേഞഖായകത്തഖാഫറീസുകേളനിലന  മഴെലവള്ള

സനഭരണനികേളുലടെ നനിര്മ്മഖാണന,  അഞയ് ഗഖാമപേഞഖായത്തുകേളനില്

5000  തുറന്ന  കേനിണറുകേള  മഴെലവള്ളന  ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്

ററീചഖാര്ജയ് ലചയ്യുകേ, 1000 ലപേഖാതുസഖാപേനങ്ങളനിലല നനിലവനിലള്ള

ജലസനഭരണനികേളുലടെ  അറകുറപണനികേള  എന്നറീ  പേദ്ധതനികേള

ലക്ഷദ്യമനിടുന.
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(സനി)  ജല  അകതഖാറനിറനിയലടെ  നനിലവനിലള്ള  കസഖാതസ്സുകേളനിലല  ലചളനിയന
മഖാലനിനദ്യവന  നറീക്കേന  ലചയന  ഇന്ഫനില്കടഷന്  ഗഖാലറനികേള  പുനരുദ്ധരനിച്ചുന  നറീര്ച്ചഖാലകേളുന
തടെയണകേളുന നനിര്മ്മനിച്ചുന ജലലഭദ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.  കൂടെഖാലത ആവശദ്യത്തനിനയ്
ജലലഭദ്യതയള്ള  പേഖാറമടെകേള,  കുളങ്ങള  തുടെങ്ങനിയ  കസഖാതസ്സുകേള  കേലണത്തനി
ഗുണനനിലവഖാര  പേരനികശഖാധന  നടെത്തനി  അവ  ഉപേകയഖാഗലപടുത്തഖാനുള്ള  സഖാധദ്യത
പേരനികശഖാധനിക്കേഖാന്  ഫറീല് ഡയ്  ഓഫറീസര്മഖാര്ക്കേയ്  നനിര്കദ്ദേശന  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അരുവനിക്കേര
സനഭരണനിയനില്  അടെനിഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന കഫഖാട്ടനിനഗയ്  മഖാലനിനദ്യങ്ങളഖായ ആമ്പല്,  തഖാമര,
കുളവഖാഴെ  തുടെങ്ങനിയവ  ജലകസചന  വകുപനിലന  സഹഖായകത്തഖാലടെ  മഖാറനിയനിട്ടുണയ്.
ഭൂജലവകുപയ്  ഭൂജല പേരനികപേഖാഷണത്തനിനഖായനി ഭൂജല സനരക്ഷണവന കൃത്രനിമ ഭൂജല
സനകപേഖാഷണവന  പേദ്ധതനി  ദറീര്ഘകേഖാലഖാടെനിസഖാനത്തനില്  ജലലഭദ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്
സനസഖാനത്തയ് നടെപനിലഖാക്കേനി വരുന.  തുറന്ന കേനിണര് വഴെനിയള്ള  41 കൃത്രനിമ ഭൂജല
സനകപേഖാഷണ  പേദ്ധതനികേള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഖായനി  2016-17  സഖാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനി.  കൃത്രനിമ ഭൂജല സനകപേഖാഷണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കേഖായനി  1.57  കകേഖാടെനി
രൂപേ  2017-18  സഖാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന
പഖാരനഭ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടെന  വരുന.  സനസഖാനലത്ത  കുടെനിലവള്ള  കസഖാതസ്സുകേളനില്
ജലലഭദ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവഖാന് ജലനനിധനി പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പേഞഖായത്തുകേളനില്
ജലസുരക്ഷഖാ രൂപേകരഖയനിലള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പേഖാലനിച്ചുലകേഖാണഖാണയ് ഭൂഗര്ഭ ജലലഭദ്യത ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതയ്.

കൃഷനിക്കേയ് ആവശദ്യമഖായ ജലന ലഭദ്യമഖാക്കേഖാന് നടെപേടെനി

269 (1094) ശറീ  .    സനി  .    ദനിവഖാകേരന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) സനസഖാനത്തയ് കൃഷനിക്കേയ് ആവശദ്യമഖായ ജലന ലഭദ്യമഖാക്കേഖാന് എലന്തെഖാലക്കേ
നടെപേടെനികേളഖാണയ് സകറീകേരനിച്ചലതന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  'ഹരനിത  കകേരളന'  പേദ്ധതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  തനിരുവനന്തെപുരന
ജനിലയനില് നവറീകേരനിക്കുന്ന കുളങ്ങളുലടെ വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ;

(സനി) ഇതനിനഖായനി എത്ര രൂപേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) നദനികേളനിലലയന കതഖാടുകേളനിലലയന നറീലരഖാഴക്കേയ് സഖാപേനിക്കുകേ, കേഖാലവര്ഷ
സമയത്തയ് ലഭനിക്കുന്ന അധനികേ ജലന തടെഞനനിര്ത്തനി സമറീപേ പകദശലത്ത ഭൂജല വനിതഖാനന
തഖാഴെഖാലത നനിലനനിര്ത്തുകേ, കുടെനിലവള്ള ലഭദ്യത ഉറപഖാക്കുകേ, കേഖാര്ഷനികേഖാവശദ്യങ്ങളക്കുന
പേഖാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മങ്ങളക്കേഖാവശദ്യമഖായ  ജലന  ലഭദ്യമഖാക്കുകേ  എന്നറീ  ഉകദ്ദേശദ്യ
ലക്ഷദ്യങ്ങകളഖാലടെ തടെയണകേള, വനി.സനി.ബനി./ആര്.സനി.ബനി.-കേള എന്നനിവ നനിര്മ്മനിക്കു
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ന്നതനിനുള്ള  പവൃത്തനികേള  നബഖാര്ഡയ്  പേദ്ധതനി,  ബ ഡ്ജറനില്  പഖദ്യഖാപേനിക്കുന്ന  പേദ്ധതനികേള,
പഖാന്  സറീന,  കസറയ്  ഫണയ്,  കേഖാസര്കഗഖാ ഡയ്  പേഖാകക്കേജയ്  എന്നറീ  പേദ്ധതനികേളനില
ളലപടുത്തനിയന കുളങ്ങളുലടെ നവറീകേരണന, നബഖാര്ഡയ്, ഒരു പേഞഖായത്തനില് ഒരു കൂളന,
ആര്.ആര്.ആര്.,  13-ാം  ധനകേഖാരദ്യ  കേമ്മനിഷന്  എന്നറീ  വനിവനിധ  പേദ്ധതനികേളനില്
ഉളലപടുത്തനിയന  നടെപഖാക്കേനി  വരുന.  കൂടെഖാലത,  ലനിഫയ്  ഇറനികഗഷന്  പേദ്ധതനികേള,
അറകുറപണനികേള  നടെത്തനി  പവര്ത്തനക്ഷമമഖാക്കേനിയന,  ഉപ്പുലവള്ള  ഭറീഷണനിയനില്
നനിനന കൃഷനിലയ സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഖായനി ഓരുമുട്ടുകേള നനിര്മ്മനിച്ചുന കേഖാര്ഷനികേഖാവശദ്യ
ങ്ങളക്കേഖാവശദ്യമഖായ ജലന ലഭദ്യമഖാക്കുനണയ്.

(ബനി&സനി) ആദദ്യഘട്ടമഖായനി  ഹരനിത  കകേരളന  പേദ്ധതനിയനിലളലപടുത്തനി
തനിരുവനന്തെപുരന ജനിലയനില്  1122   കുളങ്ങള  നവറീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  റനികപഖാര്ട്ടയ്
തയഖാറഖാക്കേനി  MNREGS  മുകഖന  നടെപനിലഖാക്കുന്നതനികലക്കേഖായനി  ജനിലഖാ  ഭരണഖാധനി
കേഖാരനികേളക്കേയ് സമര്പനിച്ചനിട്ടുണയ്. ഹരനിത കകേരളന പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കുളങ്ങള
പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനയ് ജനിലകേളക്കേഖായനി പകതദ്യകേ ഫണയ് നറീക്കേനിവച്ചനിട്ടനില.  എന്നഖാല്
കകേരളലമഖാട്ടഖാലകേയള്ള കുളങ്ങളുലടെ നവറീകേരണത്തനിനഖായനി ഈ പേദ്ധതനിയനില് 5 കകേഖാടെനി
രൂപേ ബഡ്ജറനില് നറീക്കേനി വച്ചനിട്ടുണയ്.

തലകശ്ശേരനി തഖാലൂക്കേനില് വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി ഉകദദ്യഖാഗസരുലടെ കുറവയ്

270 (1095) ശറീ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസറീര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

തലകശ്ശേരനി തഖാലൂക്കേനിനു കേറീഴെനിലള്ള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി ഓഫറീസുകേളനിൽ ജറീവനക്കേഖാരുലടെ
എണന  കുറവഖായതനിനഖാലന,  മസ്ദൂര്  തസനികേ  ഇലഖാത്തതനിനഖാലന  അതദ്യഖാവശദ്യ
ഘട്ടങ്ങളനില്കപേഖാലന  ലമയനിനനന്സയ്  പവൃത്തനികേള  നടെക്കേഖാത്ത  സഖാഹചരദ്യത്തനില്
കുടെനിലവള്ളന പേഖാഴെഖായനികപഖാകുന്ന നനിലവനിലല സനിതനിയനില്,  വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനിയനില്
ജറീവനക്കേഖാരുലടെ  കുറവനനികേത്തുകേയന,  ആവശദ്യത്തനിനയ്  മസ്ദൂര്  തസനികേ  സൃഷനിക്കുകേയന
ലചയ്യുന്ന കേഖാരദ്യത്തനില് കവണ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

കകേരള  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനിയനില്  ലമയനിനനന്സയ്  പവൃത്തനികേള  നനിലവനില്
കേരഖാറുകേഖാര്  മുകഖനയഖാണയ്  നടെത്തനിവരുന്നതയ്.  കൂടെഖാലത  ജനിലഖാതല  ബ്ലൂ  ബനികഗഡയ്
സനവനിധഖാനവന  ഉപേകയഖാഗലപടുത്തനി  വരുന.  നനിലവനിലല  മസ്ദൂര്  തസനികേകേള
ഉപേകയഖാഗനിച്ചയ്  കുടെനിലവള്ള കചഖാര്ച്ചയള്ള സലങ്ങളനില് സലന് അടെച്ചയ്  ജലന നഷന
ഒഴെനിവഖാക്കേനി  വരുനണയ്.  തലകശ്ശേരനി  തഖാലൂക്കേയ്  ഉളലപടുന്ന  ഉത്തരകമഖല  ചറീഫയ്
എഞനിനറീയര് കേഖാരദ്യഖാലയത്തനിനു കേറീഴെനില് 5 മസ്ദൂര് തസനികേകേള നനിലവനിലലണങനിലന
ഒരു സനിരന  ജറീവനക്കേഖാരന് മഖാത്രകമ  നനിലവനിലള.  ഇങ്ങലന ഒഴെനിഞ  കേനിടെക്കുന്ന
മസ്ദൂര്  തസനികേകേളനില്  തഖാല്ക്കേഖാലനികേ  അടെനിസഖാനത്തനില്  എനകപഖായ്ലമനയ്  എകയ്കചഞയ്
മുകഖന  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തനി  അതദ്യഖാവശദ്യ  ഘട്ടങ്ങളനില്  ഉപേകയഖാഗലപടുത്തനിവരുനണയ്.
ജറീവനക്കേഖാരുലടെ  കുറവയ്  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യമഖായ  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.
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നഖാദഖാപുരന മണലത്തനിലല കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേള

271 (1096) ശറീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

സനസഖാനന അതനി രൂക്ഷമഖായ കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമന കനരനിടുന്ന സഖാഹചരദ്യത്തനില്
നഖാദഖാപുരന  മണലത്തനില്  പുതുതഖായനി  ഏലതഖാലക്കേ  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനികേള
ആരനഭനിക്കേഖാനുന പഖാവര്ത്തനികേമഖാക്കേഖാനുന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലണന്നയ് വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ?

ഉത്തരന
നഖാദഖാപുരന നനികയഖാജകേ മണലത്തനില് ശറീ. ഇ.ലകേ. വനിജയന് എന.എല്.എ.- യലടെ 
ആസനി വനികേസന ഫണനില് നനിനന തറക്കേങനി കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിയലടെ പവൃത്തനി 
പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു വരുന. കൂടെഖാലത തഖാലഴെപറയന്ന കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളുന 
പഖാവര്ത്തനികേമഖാക്കേഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. ഇവയലടെ വനിശദമഖായ എഞനിനറീയറനിനഗയ് 
റനികപഖാര്ട്ടയ് തയഖാറഖാക്കേനി വരുന. ഇവയയ് അനഗറീകേഖാരന ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് പേദ്ധതനി 
ആരനഭനിക്കുവഖാന് സഖാധനിക്കുന്നതഖാണയ് :

1. ലചകേദ്യഖാടെയ് പേഞഖായത്തനിലല എരുഞ്ഞഖാടെയ് മുത്തങ്ങയഖാല് കുടെനിലവള്ള
പേദ്ധതനി.

2. തൂകണരനി പേഞഖായത്തനിലല ബഖാലവഖാടെനി കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി.

3. വഖാണനികമല് പേഞഖായത്തനിലല വഖാളഖാനകതഖാടെയ് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി.

4. മരുകതഖാങര പേഞഖായത്തനിലല ലചക്കുറ കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി.

കൂടെഖാലത  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  ജനിലയനിലല  നഖാദഖാപുരന  നനിയമസഭഖാ  മണലത്തനില്
നനിലവനിലള്ള ഒഞനിയന കചഖാകറഖാടെയ് പേദ്ധതനി,  വടെകേര പേദ്ധതനി,  കുനമ്മല്
പേദ്ധതനി ഇവ വനിപുലറീകേരനിക്കുകേയന മറ്റു പകദശങ്ങള ഇകതഖാലടെഖാപന ജല
വനിതരണത്തനില്  ഉളലപടുത്തുകേയന  ലചകയണതുണയ്.  അതനിനയ്  കസഖാതസയ്
മുതല്  വനിശദമഖായ  പേഠനന  നടെകത്തണതുണയ്.  ജലനനിധനി  രണഖാനഘട്ട
പേദ്ധതനിയനില്  രണഖാന  ബഖാച്ചനില്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  ഇടെകച്ചരനി  ഗഖാമ
പേഞഖായത്തനിലള്ള  പേദ്ധതനികേളുലടെ  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ചു
വരുന.

രഖാമന്ചഖാടെനി - അലനിഗര് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി

272 (1097) ശറീ  .    മഞ്ഞളഖാനകുഴെനി  അലനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ലപേരനിന്തെല്മണ നനികയഖാജകേമണലത്തനില് നടെപനിലഖാക്കുന്ന രഖാമന്ചഖാടെനി -
അലനിഗര്  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനിക്കേഖായനി  കേനിഫ്ബനി  മുഖഖാന്തെരന  എത്ര  തുകേയഖാണയ്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
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(ബനി)  ഈ പേദ്ധതനിയലടെ വനിശദമഖായ കപഖാജക്ടയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ് തയഖാറഖാക്കുന്നതനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുകണഖാ; എങനില് റനികപഖാര്ട്ടയ് സര്ക്കേഖാരനിനയ് സമര്പനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  കപഖാജക്ടയ്  റനികപഖാര്ട്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഖാലതഖാമസത്തനിനയ്
കേഖാരണന എന്തെഖാണയ്;

(ഡനി)  ഈ  പേദ്ധതനിയലടെ  ഭരണഖാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനഖായനി  നഖാളനിതുവലര  സകറീകേരനിച്ച
നടെപേടെനിയലടെ  വനിശദഖാനശന  ലഭദ്യമഖാക്കുകമഖാ;  പസ്തുത  പേദ്ധതനിക്കേയ്  അടെനിയന്തെരമഖായനി
ഭരണഖാനുമതനി നല്കുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ) 2017-18 ബജറനില് 90 കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി-ഡനി)  നനിര്കദ്ദേശന  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പേദ്ധതനിയലടെ  വനിശദമഖായ  എഞനിനറീയറനിനഗയ്
റനികപഖാര്ട്ടയ്  തയഖാറഖാക്കുവഖാനുള്ള നടെപേടെനികേള കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി  സകറീകേരനിച്ചു
വരുന.

ആലത്തൂരനിലല ഗഖാമറീണ കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേള

273 (1098) ശറീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) ആലത്തൂര് നനികയഖാജകേ മണലത്തനില് വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനിയലടെ കേറീഴെനിലള്ള
ഗഖാമറീണ കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനികേളുലടെ എണന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഇവയലടെ  കകേടുവന്ന  സപേപയ്  സലനുകേളുന,  പേമ്പുകേളുന,  കമഖാകട്ടഖാറുകേളുന
മഖാറനി സഖാപേനിക്കുന്നതനിനയ് സകേലക്കേഖാണനിട്ടുള്ള നടെപേടെനികേള വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(സനി)  പസ്തുത  പേദ്ധതനികേളുലടെ  പുനരുദ്ധഖാരണത്തനിനഖായനി  നടെപ്പുവര്ഷന  ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ) 4 എണന.

(ബനി)  പേമ്പയ്  ലസറ്റുകേള  കകേടെഖായതയ്  മഖാറ്റുന്നതനിനയ്  36.63  ലക്ഷന  രൂപേയലടെ
എസനികമറ്റുന  സപേപയ്  സലന്  മഖാറനിയനിടുന്ന  പവൃത്തനിക്കേയ്  2.40  കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ
എസനികമറ്റുന കകേരള വഖാട്ടര് അകതഖാറനിറനി തയഖാറഖാക്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കുഴെല്മന്ദേന  കബഖാക്കേയ്  പേഞഖായത്തയ്  അനുവദനിച്ച  5.70  ലക്ഷന  രൂപേ
ഉപേകയഖാഗനിച്ചുള്ള പവൃത്തനികേള പുകരഖാഗമനിച്ചു വരുന.
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പേഖാര്വ്വേതറീ പുത്തനഖാറനിലന ശുചറീകേരണ പേദ്ധതനികേള

274 (1099) ശറീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പേഖാര്വ്വേതറീ പുത്തനഖാറനിലന ശുചറീകേരണന,  സനരക്ഷണന,  വനിപുലമഖാക്കേല്
എന്നനിവയമഖായനി  ബനലപട്ടയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  20  വര്ഷകേഖാലത്തനിനനിടെയനില്  എത്ര  പേദ്ധതനികേള
പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  പഖദ്യഖാപേനിച്ച  പേദ്ധതനികേളനില്  നടെപനിലഖാക്കുവഖാന്  തറീരുമഖാനനിച്ച  പേദ്ധതനികേളുലടെയന
പേണന നറീക്കേനിവച്ചനിട്ടുളള പേദ്ധതനികേളുലടെയന വനിശദവനിവരന ലവളനിലപടുത്തുകമഖാ;

(സനി)  പസസ്തുത പേദ്ധതനികേളനില് ആലകേ ലചലവഴെനിച്ച തുകേയന പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിയ
ഓകരഖാ പേദ്ധതനിക്കുന ലചലവഴെനിച്ച തുകേയന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ) 27 പവൃത്തനികേള പഖദ്യഖാപേനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) വനിവരന അനുബനമഖായനി *കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

കുപനിലവള്ള-കകേഖാള കേമ്പനനികേളുലടെ പവര്ത്തനവന ജലലഭദ്യതയന

275 (1100) ശറീ  .   പേനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ് :
ശറീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഖാഹനിന കുഞ്ഞയ് :
ശറീ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി :
ശറീ  .    ലകേ  .    എന  .    ഷഖാജനി :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കുപനിലവള്ള  -കകേഖാള കേമ്പനനികേളുലടെ പവര്ത്തനന ജല ലഭദ്യതലയ ഏതു
വനിധത്തനില് ബഖാധനിക്കുന എന്ന കേഖാരദ്യന പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  ഇത്തരന എത്ര കേമ്പനനികേളക്കേയ് ഭൂജല അകതഖാറനിറനി  നനിരഖാകക്ഷപേപേത്രന
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;

(സനി) ഓകരഖാ കേമ്പനനിക്കുന ഉപേകയഖാഗനിക്കേഖാവന്ന ജലത്തനിലന അളവനിനയ് പേരനിധനി
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഖാ;  എങനില്  പേരനിധനിയനിലധനികേന  ലവള്ളന  കചഖാര്ത്തുനകണഖാ
എന്നയ് പേരനികശഖാധനിക്കേഖാറുകണഖാ; നനിയമലനഘനന കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഖാ; വനിശദമഖാക്കുകമഖാ?

* സലബറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരന

(എ)  ഭൂജലവകുപയ്  ശഖാസറീയ  പേഠനങ്ങള  നടെത്തനി,  മറയ്  ജലകസഖാതസ്സുകേലള
ബഖാധനിക്കേഖാത്ത രറീതനിയനില് സുരക്ഷനിതമഖായ അളവനിലഖാണയ് കുപനി ലവള്ള കേമ്പനനികേളക്കേയ് ഭൂജലന
ഉപേകയഖാഗനിക്കേഖാനുള്ള എന്.ഒ.സനി. നല്കുന്നതയ്.

(ബനി)  115  കുപനി  ലവള്ള  നനിര്മ്മഖാണ  കേമ്പനനികേളക്കേയ്  ഭൂജല  അകതഖാറനിറനി
നനിരഖാകക്ഷപേ പേത്രന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേള ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന അളവയ്
പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതനിനയ് വഖാട്ടര് കഫഖാ മറീറര് സഖാപേനിക്കേണലമനള്ള നനിര്കദ്ദേശകത്തഖാടു
കൂടെനിയഖാണയ് എന്.ഒ.സനി. നല്കുന്നതയ്.  വകുപനിലല ഉകദദ്യഖാഗസര് ഇത്തരന കേമ്പനനികേളുലടെ ജല
ഉപേകഭഖാഗന  6  മഖാസത്തനിലലഖാരനിക്കേല്  വനിലയനിരുത്തഖാറുണയ്.  നനിലവനിലല  കേടുത്ത  വരളച്ചയലടെ
പേശ്ചഖാത്തലത്തനില്  കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേളുലടെ  പതനിദനിന  ഭൂജല ഉപേകഭഖാഗന  75%
കുറയണലമനള്ള സനസഖാന ദുരന്തെ നനിവഖാരണ അകതഖാറനിറനിയലടെ  ഉത്തരവനികന്മേല്
ഭൂജല വകുപയ് കുപനി ലവള്ള കേമ്പനനികേളക്കേയ് ഭൂജല ഉപേകഭഖാഗന കുറയഖാന് നനിര്കദ്ദേശന
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  നനിയമ  ലനഘനന  നടെത്തനിയതുമഖായനി  ബനലപട്ടുള്ള  പേരഖാതനികേള
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.

കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേളുലടെ പതനിദനിന ജല കശഖരണ പേരനിധനി കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്
നടെപേടെനി

276(1101) ശറീ  .    എന  .    ഉമ്മര് :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനത്തയ്  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളുലടെ  പവര്ത്തനന  ജല  ലഭദ്യതയനില്
സൃഷനിക്കുന്ന പശ്നങ്ങള വനിശദമഖായനി പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ; വദ്യകമഖാക്കേഖാകമഖാ ;

(ബനി)  ഭൂജല  അകതഖാറനിറനിയലടെ  എന്.ഒ.സനി.  പകേഖാരന  മലപ്പുറന  ജനിലയനില്
കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കേയ്  പതനിദനിനന  ഉപേകയഖാഗനിക്കേഖാവന്ന  ജലത്തനിലന  അളവയ്
അന്പേത്തനിഏഴെഖായനിരമഖാലണന്ന വസ്തുത പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ ;

(സനി)  എങനില്  അനുവദനറീയമഖായ  അളവനില്  കൂടുതല്  ജലന  കുപനിലവള്ള
കേമ്പനനികേള  കശഖരനിക്കുന്നതഖായനി  റനികപഖാര്ട്ടയ്  ലചയനിട്ടുകണഖാ  ;  ആയതയ്  കമഖാണനിറര്
ലചയ്യുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  സകറീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്;  ആയതനിലന
ശഖാസറീയ അടെനിത്തറ പേരനികശഖാധനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;

(ഡനി)  രൂക്ഷമഖായ കവനല് കേണക്കേനിലലടുത്തയ് മലപ്പുറന ജനിലയനില് കുപനിലവള്ള
കേമ്പനനികേളുലടെ  പതനിദനിന  ജല  കശഖരണ  പേരനിധനി  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിക്കുകമഖാ; വനിശദഖാനശന നല്കുകമഖാ?
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(എ)  വനിശദമഖായ  ശഖാസറീയ  പേഠനങ്ങള  നടെത്തനിയഖാണയ്  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കേയ്
സനസഖാന  ഭൂജല  അകതഖാറനിറനി  എന്.ഒ.സനി.  നല്കുന്നതയ്.  പതനിദനിനന  ഉപേകയഖാഗനിക്കേഖാവന്ന
ജലത്തനിലന  അളവയ്  നനിജലപടുത്തുകേയന  ഇതയ്  നനിരറീക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  കഫഖാ  മറീറര്
ഘടെനിപനിക്കേണലമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയന  ഇതയ്  നനിരറീക്ഷണ  വനികധയമഖാക്കുകേയന
ലചയ്യുനണയ്.

(ബനി)സനസഖാന  ഭൂജല  അകതഖാറനിറനി  വനിവനിധ  കേമ്പനനികേളക്കേഖായനി  മലപ്പുറന
ജനിലയനില്  പതനിദനിനന  52,000  ലനിറര്  ജലന  ഉപേകയഖാഗനിക്കേഖാന്  അനുവഖാദന
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  മലപ്പുറന  ജനിലയനില്  M/s  Oassis  Minerals  എന്ന കേമ്പനനിലക്കേതനിലര
ജനിലഖാ  കേളക്ടര്  മുഖഖാന്തെരന  പേരനിസരവഖാസനികേളുലടെ  പേരഖാതനി  ഭൂജലവകുപനിനയ്  ലഭനിച്ചനിരുന.
അതനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് അകനകഷണന നടെത്തനി റനികപഖാര്ട്ടയ്  കേളക്ടര്ക്കേയ് നല്കേനിയനിരുന.
ഈ റനികപഖാര്ട്ടനിലന അടെനിസഖാനത്തനില് ഒരു കകേഖാര് കേമ്മനിറനി  രൂപേറീകേരനിച്ചയ്,  കേളക്ടര്
അനന്തെര  നടെപേടെനികേള  സകേലകേഖാണ്ടുവരനികേയഖാണയ്.  സനസഖാനത്തനിലന  മറയ്  ഭഖാഗങ്ങളനില്
നനിലന്നഖാനന  തലന്ന  ഇത്തരന  പേരഖാതനികേള  ലഭനിച്ചനിട്ടനില.  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേള
ഉപേകയഖാഗനിക്കുന്ന  ജലത്തനിലന  അളവയ്  പേരനികശഖാധനിക്കുന്നതനിനയ്  വഖാട്ടര്  കഫഖാ  മറീറര്
സഖാപേനിക്കേണലമനള്ള  നനിര്കദ്ദേശകത്തഖാടുകൂടെനിയഖാണയ്  എന്.ഒ.സനി.  നല്കുന്നതയ്.  വകുപനിലല
ഉകദദ്യഖാഗസര് ഇത്തരന കേമ്പനനികേളുലടെ ജല ഉപേകഭഖാഗന ആറയ് മഖാസത്തനിലലഖാരനിക്കേല്
വനിലയനിരുത്തഖാറുണയ്.

(ഡനി)  നനിലവനിലല കേടുത്ത വരളച്ചയലടെ പേശ്ചഖാത്തലത്തനില് കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേളുലടെ
പതനിദനിന ഭൂജല ഉപേകഭഖാഗന  75%  കുറയണലമനള്ള സനസഖാന ദുരന്തെ നനിവഖാരണ
അകതഖാറനിറനിയലടെ  ഉത്തരവനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്  ഭൂജല  വകുപയ്  കുപനിലവള്ള
കേമ്പനനികേളക്കേയ് ഭൂജല ഉപേകഭഖാഗന കുറയഖാന് നനിര്കദ്ദേശന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ജലസനഭരണനികേളുലടെ അപേകേടെഖാവസ

277 (1102) ശറീ  .    എല്കദഖാ  എബഹഖാന :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  സനസഖാനലത്ത  പധഖാന  പേഖാതകയഖാരങ്ങളനില്  ഉളളവ  ഉളലപലടെ  പേല
ജലസനഭരണനികേളുന അപേകേടെഖാവസയനിലഖാലണന്ന കേഖാരദ്യന ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണഖാ;

(ബനി)  എങനില്  അവ  നവറീകേരനിക്കുന്നതനികനഖാ  മഖാറനിനനിര്മ്മനിക്കുന്നതനികനഖാ
ആവശദ്യമഖായ നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?
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(എ)  കേഖാലപഴെക്കേനമൂലന  ചനില  ജല  സനഭരണനികേള  അപേകേടെഖാവസയനിലഖാലണന്നയ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  അറകുറപണനികേളനിലൂലടെ  പുനരുദ്ധരനിക്കേഖാവന്നവ  ഫണനിലന  ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചയ്
സമയബനനിതമഖായനി  പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിക്കേഖാറുണയ്.
തറീലര  ഉപേകയഖാഗകയഖാഗദ്യമലഖാത്തവ  ലപേഖാളനിച്ചുമഖാറ്റുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഖാരന  ചറീഫയ്
എഞനിനറീയര്മഖാര്ക്കേയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കേലദ്യഖാകശ്ശേരനി മണലത്തനിലല പേട്ടുവന ജപഖാന് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി

278 (1103) ശറീ  .    റനി  .    വനി  .    രഖാകജഷയ് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യത്തനിനയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

കേലദ്യഖാകശ്ശേരനി മണലത്തനിലല പേട്ടുവന ജപഖാന് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപട്ട
പകദശങ്ങളനില് രൂക്ഷമഖായ കുടെനിലവള്ള ക്ഷഖാമന കനരനിടുന്ന സലങ്ങളനില് രണഖാന ഘട്ട
പേദ്ധതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കുടെനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനയ് നബഖാര്ഡനിലന ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.
സറീമനിലന പഖാന് ഫണനിലന  ഉളലപടുത്തനി ഭരണഖാനുമതനി  ലഭനിച്ച പവൃത്തനികേളുലടെ വനിശദഖാനശന
നല്കുകമഖാ; ഇവയലടെ പവൃത്തനി എകപഖാകഴെക്കേയ് പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാന് കേഴെനിയന?

ഉത്തരന

കേലദ്യഖാകശ്ശേരനി  മണലത്തനിലല  പേട്ടുവത്തനിനുന  സമറീപേ  വനികലജുകേളക്കുന  കവണനിയള്ള
(ബഖാലന്സയ് വര്ക്കേയ്-കഫസയ് 1)  കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനിക്കേയ് നബഖാര്ഡയ് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്-22-ല്
ഉളലപടുത്തനി  16-11-2016-ല്  1495 ലക്ഷന  രൂപേ  അടെങല്  തുകേയയ്  ഭരണഖാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  പവൃത്തനികേള  പുകരഖാഗമനിക്കുകേയഖാണയ്.  2017  ജൂസല  മഖാസകത്തഖാലടെ
പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഖാക്കേഖാന്  സഖാധനിക്കുലമന്നയ്  പതറീക്ഷനിക്കുന.  അകതഖാലടെഖാപന
ഈ  പേദ്ധതനിയലടെ  രണഖാന  ഘട്ടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  2 മുനനിസനിപഖാലനിറനിയനിലന  11
പേഞഖായത്തുകേളനിലമഖായനി  488.55 കേനി.മറീ.  വനിതരണ ശനഖല സഖാപേനിക്കുന്നതനിനഖായനി
കസറയ്  പഖാനനില്  ഉളലപടുത്തനി  21-3-2017-ല്  52.5 കകേഖാടെനി  രൂപേയയ്  ഭരണഖാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  ലടെന്ഡര്  ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  കകേരള  വഖാട്ടര്  അകതഖാറനിറനി
സകറീകേരനിച്ചു വരുന. ഇതനിലന പൂര്ത്തറീകേരണ കേഖാലയളവയ് 10 മഖാസമഖായഖാണയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

ലനയഖാറനിന്കേര നഗരസഭഖാ പകദശത്തയ് സപേപ്പുകേള മഖാറനി സഖാപേനിക്കുന്നതനിനയ്
നടെപേടെനി

279 (1104) ശറീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  ലനയഖാറനിന്കേര നഗരസഭഖാ  പകദശത്തയ് സഖാപേനിച്ചനിട്ടുളള  40  വര്ഷത്തനിലധനികേന
പേഴെയക്കേമുളള എ/സനി സപേപ്പുകേള മഖാറനി പുതനിയ പേനി.വനി.സനി.  സപേപയ് സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുളള
നടെപേടെനി  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാ;  സപേപയ്  സലന്  മഖാറ്റുന്നതനിനയ്  ലടെണര്  നടെപേടെനി
സകറീകേരനികച്ചഖാ;
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(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ  പേണനികേള  2017-18  വര്ഷത്തനില്  പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന്
കേഴെനിയകമഖാ;

(സനി)  കേഖാളനിപേഖാറ  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനിയലടെ  സപേപയ്  സലന്  ലനയഖാറനിന്കേര
ടെക്കൗണനിലല  ലറയനില്കവ  ഓവര്ബനിഡ്ജനില്  കൂടെനി  കേടെത്തനിലക്കേഖാണയ്  കപേഖാകുന്നതനിനയ്
ലറയനില്കവയലടെ  അനുമതനി  ലഭനികച്ചഖാ;  ഇലഖാലയങനില് ഇതനിനഖായനി  മറയ്  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിക്കേഖാന് കേഴെനിയകമഖാ?

ഉത്തരന

(എ)  ലനയഖാറനിന്കേര  നഗരസഭ  പകദശത്തയ്  സഖാപേനിച്ചനിട്ടുള്ള  പേഴെക്കേമുള്ള
എ.സനി.  സപേപ്പുകേള  മഖാറനി  സഖാപേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  എസനികമറയ്  കകേരള  വഖാട്ടര്
അകതഖാറനിറനി തയഖാറഖാക്കേനിവരുന.

(ബനി)ഫണനിലന ലഭദ്യതയനുസരനിച്ചയ് മഖാത്രകമ പൂര്ത്തറീകേരനിക്കേഖാന് കേഴെനിയകേയള.

(സനി)  ഇല.  അനുമതനിക്കേഖായനി  ലറയനില്കവ  അകതഖാറനിറനിയമഖായനി  സൂപണനിനഗയ്
എഞനിനറീയര് നനിരന്തെരന ബനപട്ടു വരുന. എന്നഖാല് പേഖാത ഇരട്ടനിപനിക്കേല് നടെക്കുന്ന
സമയത്തയ് പേരനിഗണനിക്കേഖാലമന്നഖാണയ് ലറയനില്കവ അധനികൃതര് അറനിയനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.
മറ്റു നടെപേടെനികേലളഖാനന തലന്ന ഈ സഖാഹചരദ്യത്തനില് സകറീകേരനിക്കേഖാന് കേഴെനിയഖാത്തതു
ലകേഖാണയ് അനുമതനി ലഭദ്യമഖാകുന്ന മുറയയ് തുടെര്നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്.

കുടെനിലവള്ളക്ഷഖാമന കനരനിടുന്നതനിനയ് നടെപേടെനി

280 (1105) ശറീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  തഖാലഴെ കേഖാണുന്ന കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ) രൂക്ഷമഖായ കുടെനിലവള്ള ക്ഷഖാമന കനരനിടുന്നതനിനഖായനി എത്ര കുളങ്ങള വൃത്തനിയഖാക്കേനി
സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണനന  എത്ര  കുളങ്ങളുലടെ  നവറീകേരണന
പൂര്ത്തനിയഖാക്കേനിലയനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ;

(ബനി)  ഈ വർഷലത്ത മൺസൂൺ  മഴെലവള്ളന കേടെലനികലലക്കേഖാഴക്കേനി വനിടെഖാലത
സനരക്ഷനിച്ചു  നനിര്ത്തഖാന്  നടെപേടെനി  സകറീകേരനിച്ചനിട്ടുകണഖാലയനന  ഇലഖാലയങനില്  യദ്ധകേഖാലഖാ
ടെനിസഖാനത്തനില് നടെപേടെനി സകറീകേരനിക്കുകമഖാലയനന വദ്യകമഖാക്കുകമഖാ ?

ഉത്തരന

(എ) കകേരളത്തനില് ലപേഖാതുകുളങ്ങള, സകകേഖാരദ്യ കക്ഷത്രന വകേ കുളങ്ങള എന്നറീ
വനിഭഖാഗങ്ങളനിലഖായനി ഏകേകദശന  41028  കുളങ്ങളുണയ്.  ഹരനിതകകേരളന പേദ്ധതനിയനിലളലപടുത്തനി
ജലകസചന  വകുപനിലന  കനതൃതകത്തനില്  MNREGS-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ജനിലഖാ
ഭരണകൂടെന മുകഖന ലപേഖാതുകുളത്തനിലനയന ജലകസചന സനബനമഖായ പഖാധഖാനദ്യവന
ആവശദ്യകേതയന  കേണക്കേനിലലടുത്തയ് ആദദ്യ ഘട്ടമഖായനി  320 കകേഖാടെനി രൂപേ ലചലവനില്
ഏകേകദശന  9453  കുളങ്ങള നവറീകേരനിക്കേഖാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഖായനി ഏകേകദശന
6011  കുളങ്ങളുലടെ  വനിശദഖാനശങ്ങള  ജനിലഖാ  ഭരണഖാധനികേഖാരനികേളക്കേയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.



810 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 2, 2017

കൂടെഖാലത, പഖാന് സറീമനില് ഉളലപടുത്തനിയന കുളങ്ങള നവറീകേരനിക്കുന്നതഖാണയ്. കേഴെനിഞ്ഞ
അഞ്ചു  വര്ഷ കേഖാലയളവനില് ഒരു പേഞഖായത്തനില് ഒരു കുളന,  നബഖാര്ഡയ്  പേദ്ധതനി,
ആര്.ആര്.ആര്.,  പേതനിമൂന്നഖാന ധനകേഖാരദ്യ കേമ്മനിഷന് എന്നറീ വനിവനിധ പേദ്ധതനികേളനില്
ഉളലപടുത്തനി ഏകേകദശന 501 കുളങ്ങള നവറീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കുടെനിലവള്ള  ലഭദ്യത  ഉറപഖാക്കുകേ,  കേഖാര്ഷനികേഖാവശദ്യങ്ങളക്കുന  പേഖാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മങ്ങളക്കുന ആവശദ്യമഖായ ജലന ലഭദ്യമഖാക്കുകേ എന്നറീ ഉകദ്ദേശദ്യ ലക്ഷദ്യങ്ങകളഖാലടെ
തടെയണകേള,  വനി.സനി.ബനി./ആര്.സനി.ബനി.കേള  എന്നനിവ  വനിവനിധ  പേദ്ധതനികേളനില്
ഉളലപടുത്തനി  നടെപഖാക്കേനി  വരുന.  പൂര്ത്തറീകേരനിച്ച  തടെയണകേള/വനി.സനി.ബനി.കേള/
ആര്.സനി.ബനി.  ഇവയനില്  അറകുറപണനികേള  നടെത്തനി  ഷട്ടര്  ഇട്ടയ്  ലവള്ളന  സനഭരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
കുടെഖാലത  ഇനനിയന  അറകുറപണനികേള  നടെത്തഖാത്ത  തടെയണകേള,  ലവനയ്  കകഖാസയ്
ബഖാറുകേള,  ലറഗുകലററുകേള എന്നനിവ പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതയ് വഴെനി  പേരമഖാവധനി ലവള്ളന
കശഖരനിക്കേഖാവന്നതഖാണയ്.  ഇതനികലക്കേഖായനി  ബഡ്ജറയ്  പസനഗത്തനിലന  അടെനിസഖാനത്തനില്
ലപഖാകപഖാസല്  തയഖാറഖാക്കേനിവരുന.  കൂടെഖാലത  ബ ഡ്ജറനില്  പഖദ്യഖാപേനിച്ചതനുസരനിച്ചയ്
ഒഖാരു  ലവള്ളക്കേയറ നനിയനണത്തനിനുന  കവനല്ക്കേഖാലത്തയ്  വരളച്ചയലടെ  കേഖാഠനിനദ്യന
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന  ഉതകുന്ന തരത്തനില്  ഷനിറനിയ,  കുപന,  വളപേട്ടണന,  അഞരക്കേണനി,
മഖാഹനി,  കുറദ്യഖാടെനി,  കേടെലണനി,  മൂവഖാറ്റുപുഴെ,  (ഇത്തനിപ്പുഴെ,  മുറനിഞ്ഞപുഴെ,  പൂകത്തഖാട്ട)
അച്ചന്കകേഖാവനില്, മണനിമല, വഖാമനപുരന, കേരമന മുതലഖായ ഇരുപേകതഖാളന നദനികേളനില്
ഉചനിതമഖായ  സലങ്ങളനില്  മുപകതഖാളന  ലറഗുകലററുകേള  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഖായകത്തഖാലടെ
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപേടെനികേള  സകറീകേരനിച്ചു  വരുന.  കകേരള  മുനനിസനിപഖാലനിറനി/
പേഞഖായത്തയ് ലകേട്ടനിടെ നനിര്മ്മഖാണ ചട്ടങ്ങള പകേഖാരന മഴെലവള്ളലക്കേഖായനിനഖായനി ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെ
പനിന്തെയ്  ഏരനിയയയ്  അനുപേഖാതമഖായനി  മഴെലവള്ള  സനഭരണനികേള  നനിര്മ്മനിക്കേണലമന്നയ്
വദ്യവസ  ലചയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  നനിര്മ്മനിച്ചഖാല്  മഖാത്രകമ  നനിര്മ്മഖാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന
ലകേട്ടനിടെങ്ങളക്കേയ്  ഒകേഡ്യുപന്സനി  സര്ട്ടനിഫനിക്കേറയ്  നല്കേഖാന്  പേഖാടുള  എന്ന  സര്ക്കേഖാര്
നനിര്കദ്ദേശന നനിലവനിലണയ്. ഇതു മഴെലവള്ളന കേടെലനികലക്കേയ് ഒഴക്കേനിവനിടുന്നതയ് ഒരു പേരനിധനി
വലര തടെയന്നതഖാണയ്.

പേള്ളനിമലക്കുന്നയ് ഭഖാഗത്തയ് ജപഖാന് കുടെനിലവള്ള പേദ്ധതനി നടെപഖാക്കേല്

281 (1106) ശറീ  .    എ  .    പദറീപ്കുമഖാര് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  കകേഖാഴെനികക്കേഖാടെയ്  നഗരത്തനിലല  ഉയര്ന്ന  പകദശവന  കുടെനിവള്ള  ക്ഷഖാമന
കനരനിടുന്നതുമഖായ  പേള്ളനിമലക്കുന്നയ്  (കകേഖാട്ടൂളനി)ഭഖാഗത്തയ്  ജപഖാന്  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനി  പകേഖാരന
കുടെനിലവള്ളന  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഖാന  നടെപേടെനികേളഖാണയ്  സകറീകേരനിക്കുന്നലതന്നയ്
വനിശദമഖാക്കുകമഖാ;

(ബനി)  ഈ  പകദശത്തയ്  സപേപയ്  സലന്  സഖാപേനിക്കുന്നതയ്  പേദ്ധതനിയനില്
ഉളലപട്ടനിട്ടനിലലങനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഖാവശദ്യമഖായ  അടെനിയന്തെര  നടെപേടെനികേള
സകറീകേരനിക്കുകമഖാ?
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ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ജപഖാന്  കുടെനിലവള്ള  പേദ്ധതനി  വനിതരണ  ശനഖലയലടെ  ഒന്നഖാന
ഘട്ടമഖാണയ്  ഇകപഖാള  നടെപനിലഖാക്കേനി  വരുന്നതയ്.  പേള്ളനിമലക്കുന്നയ്  ഉളലപലടെയള്ള
ഉയര്ന്ന പകദശങ്ങള രണഖാന  ഘട്ടത്തനിലഖാണയ്  ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതയ്.  ഫണനിലന
അപേരദ്യഖാപതമൂലന രണഖാനഘട്ടത്തനില് വരുന്ന പവൃത്തനികേലളഖാനന തലന്ന ഏലറടുത്തനിട്ടനില.

പേഖാര്വ്വേതറീപുത്തനഖാര് ശുചറീകേരണന പേദ്ധതനി

282 (1107) ശറീ  .    ഒ  .    രഖാജകഗഖാപേഖാല് :  തഖാലഴെ  കേഖാണുന്ന  കചഖാദദ്യങ്ങളക്കേയ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപേടെനി നല്കുകമഖാ:

(എ)  പേഖാര്വ്വേതറീപുത്തനഖാറനിലന്റ ശുചറീകേരണത്തനിനഖായനി വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ
എഎ്രത;

(ബനി)  പേഖാര്വതറീപുത്തനഖാറനിലന സനരക്ഷണത്തനിനഖായനി എത്ര കകേഖാടെനി രൂപേയഖാണയ് മുന്
സര്ക്കേഖാരനിലനയന നനിലവനിലല സര്ക്കേഖാരനിലനയന കേഖാലയളവനില് ലചലവഴെനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ് ;

(സനി)  പേഖാര്വതറീപുത്തനഖാറനിലല  മലനിനജലന  കേടെലനികലക്കേയ്  ഒഴക്കേനിവനിടുന്ന  ഇടെയഖാര്
ഭഖാഗത്തയ്  പസ്തുത  പേദ്ധതനി  നടെപനിലഖാക്കുന്നതനിനയ്  ജനങ്ങളനില്നനിനന  എതനിര്പ്പുകേള
കനരനികടെണനി വന്നനിട്ടുകണഖാ ; ഇക്കേഖാരദ്യത്തനില് എന്തെയ് നനിലപേഖാടെഖാണയ് സകേലക്കേഖാണനിട്ടുള്ളതയ് ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  മുന്സര്ക്കേഖാരനിലന  കേഖാലത്തയ്  (2011-2016)  പേഖാര്വ്വേതനി  പുത്തനഖാറനിലന
വനികേസനത്തനിനഖായനി  186.70  ലക്ഷന  രൂപേ  ലചലവഴെനിച്ചനിട്ടുണയ്.  KIIFB-യലടെ
ധനസഹഖായകത്തഖാടുകൂടെനി  16.14 കേനി.മറീ.  നറീളന  വരുന്ന  പേഖാര്വ്വേതനി  പുത്തനഖാര്  ശുചറീകേരനിച്ചയ്
നഖാവനികഗഷന്  കേനഖാലഖായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്ന  80 കകേഖാടെനി  രൂപേയലടെ  പേദ്ധതനിയഖാണയ്
ഇകപഖാള പേരനിഗണനയനിലള്ളതയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  ഈ  വനിഷയത്തനില്  പേരനിഹഖാരന  കേഖാണുന്നതനിനഖായനി  തനിരുവനന്തെപുരന
ലഡപേഡ്യൂട്ടനി  കേളക്ടറുലടെ  അദ്ധദ്യക്ഷതയനില്  ( ഡനിസഖാസര്  മഖാകനജുലമനയ്)  29-9-2016,
24-11-2016  തറീയതനികേളനില്  കയഖാഗന  കചര്ന്നനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത  കയഖാഗത്തനിലല
തറീരുമഖാനങ്ങളുലടെ അടെനിസഖാനത്തനില് നടെപേടെനികേള സകറീകേരനിച്ചുവരുന.

(നക്ഷത്രനിഹ്നമനിടെഖാത്ത കചഖാദദ്യന നമ്പര് 891-ലന ഉത്തരന എഡനിറനിനഗയ് ബഖാഞനില് ലഭദ്യമഖായനിട്ടനില)


