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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാല കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാല സകമ്മേളനല

2017 കമയയ്  9,  ചചഭാവ

    വഭാലലല 166] ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                         [നമ്പര് 9

നനിയമസഭ  2017  കമയയ് മഭാസല  9-ാം  തതീയതനി  ചചഭാവഭാഴ്ച  രഭാവനിചല  8.30-നയ്
ബഹുമഭാനചപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗല കചര്ന.

I. കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയയ് അനുവദനിക്കചപട കചഭാദലങ്ങളുചട പടനികേയനിചല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്.................ഓര്ഡര്.......  … കചഭാദലല നമ്പര് *271

പഭാര്ട്ണര് കകേരള മനിഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനല

1(*271) ശതീ  .   എല  .   നനൗഷഭാദയ് :
  ശതീ  .    ഇ  .   പനി  .    ജയരഭാജന:
      ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
  ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി:  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ

സസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരസഭകേളനില് സസ്വകേഭാരല പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട അടനിസഭാന സനൗകേരല
വനികേസനല  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  പഭാര്ട്ണര്  കകേരള  മനിഷചന്റെ
പ്രവര്ത്തനല അവകലഭാകേനല ചചയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാണയ്; 

(സനി)  മനിഷന  വഴെനി  ഇതുവചര  ആരലഭല  കുറനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞ  പദതനികേള
ഏചതലഭാമഭാണയ്; 

(ഡനി)  കകേരള സുസനിര നഗര വനികേസന പദതനി  (ചകേ.എസയ്.യ.ഡനി.പനി.)-ക്കഭായനി
നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  തുകേ  സഭാപനത്തനിനയ്  കകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  സഭാപനത്തനിചന്റെ
സഭാധുതയയ് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല വഴെനി പ്രഭാബലലല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ? 
286/2020.



2      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : സര്,

(എ)  ഉണയ്.  ചപഭാതുകസവനത്തനിനുകവണനി  സസ്വകേഭാരല  മൂലധനത്തനില്  ചപഭാതു
നനിര്മ്മേനിതനികേള സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ
വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് ഒരു കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനിടഭാണയ് 29-9-2014-നയ് പഭാര്ട്ണര്
കകേരള മനിഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

പഭാര്ട്ണര് കകേരള മനിഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയചട
അദലക്ഷതയനില്  11-1-2017-ല്  കചര്ന്ന  ആദലചത്ത  ജനറല്  കബഭാഡനി  കയഭാഗല
വനിശദമഭായനി  അവകലഭാകേനല  ചചയ്യുകേയണഭായനി.   പഭാര്ട്ണര്  കകേരള മതീറനില്നനിനല
പഭാര്ട്ണര് കകേരള മനിഷനയ് 106 പദതനികേള ചറഫര് ചചയ്യുകേയണഭായനി.  പ്രഭാകദശനികേ
സര്ക്കഭാരുകേളുചട തഭാല്പരലപ്രകേഭാരല,  ടഭാനസഭാക്ഷന അകഡസ്വസര്  (KITCO) 60
പദതനികേളുചട  സഭാദലതഭാപഠനല  നടത്തുകേയണഭായനി.  ഇതനില്  38  പദതനികേള
ഫതീസനിബനിള  ആചണന്നയ്  കേചണത്തനിയനിരുന.  ആയതനില്  17  പദതനികേള
ആര്.എഫയ്.കേന്യൂ. കസ്റ്റേജനിലഭാണയ്.  7 പദതനികേള ആര്.എഫയ്.പനി. കസ്റ്റേജനിലുമഭാണയ്.

കൂടുതല് സലരലഭകേചര ഇതനികലയയ് ആകേര്ഷനിക്കഭാന പനി.പനി.പനി.  പദതനികേളുചട
ചടണര് നടപടനികേളനില് പചങടുക്കുന്നതനിനുള്ള അര്ഹത 50%-ല് തഭാചഴെ മഭാതല കകേന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെകയഭാ സലസഭാന സര്ക്കഭാരനികന്റെകയഭാ ഓഹരനി മൂലധനമുള്ള കേമ്പനനികേളക്കുല
കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ചസഭാകസറനികേളക്കുല കൂടനി നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി) 

1.   വലഭാപനി

ചപഭാതു സസ്വകേഭാരല പങഭാളനിത്ത പദതനികേള ഏചറടുത്തു നടപനിലഭാക്കഭാന എലഭാ

നഗരസഭകേളക്കുല വനികേസന അകതഭാറനിറനികേളക്കുല അനുവഭാദല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

2.   ഭൂമനിയചട ഉടമസഭാവകേഭാശല

ഭൂമനിയചട  ഉടമസഭാവകേഭാശല  എനല  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളനില്

നനിക്ഷനിപമഭായനിരനിക്കുല.

3.   ഭൂമനിയചട ഉപകയഭാഗല

അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഉകദ്ദേശലത്തനിനലഭാചത  മചറഭാരഭാവശലത്തനിനുല  ഭൂമനി

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന പഭാടനിലഭാചയന്നയ് വലവസ ചചയനിട്ടുണയ്.
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4.   കേഭാലഭാവധനി

കേണ്ചസഷന കേഭാലഭാവധനി പരമഭാവധനി 30 വര്ഷമഭായനിരനിക്കുല.

5.   ഗലഭാരന്റെനി

പനി.പനി.പനി. പദതനികേളക്കയ് സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനി ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതല.

6.   മറ്റു വലവസകേള

രഭാജലത്തയ്  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളുല  ചടങ്ങളുല  അനുസരനിചഭായനിരനിക്കണല

പദതനികേള നടപനിലഭാകക്കണതയ്.

(സനി)  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  തഭാല്പരലപ്രകേഭാരല  ടഭാനസഭാക്ഷന

അകഡസ്വസര് 60  പദതനികേളുചട സഭാധലതഭാപഠനല നടത്തുകേയണഭായനി.  ഇതനില് 38

പദതനികേള  ഫതീസനിബനിള  ആചണന്നയ്  കേചണത്തനിയനിരുന.   ആയതനില്  17

പദതനികേള ആര്.എഫയ്.കേന്യൂ. (റനികേസ്വസ്റ്റേയ് കഫഭാര് കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷന) കസ്റ്റേജനിലുല (ലനിസ്റ്റേയ്

അനുബനല ആയനി കചര്ക്കുന.*), 7 പദതനികേള ആര്.എഫയ്.പനി. (റനികേസ്വസ്റ്റേയ് കഫഭാര്

ചപ്രഭാകപഭാസല്) കസ്റ്റേജനിലുമഭാണയ്  (ലനിസ്റ്റേയ് അനുബനല ആയനി കചര്ക്കുന.)* എന്നഭാല്

പദതനികേചളഭാനല ആരലഭനിചനിടനില.

(ഡനി)  കകേരള  സുസനിര  നഗര  വനികേസന  പദതനി  (ചകേ.എസയ്.യ.ഡനി.പനി)-

ക്കഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള തുകേയനില്നനിനല പഭാര്ട്ണര് കകേരള മനിഷനയ് തുകേചയഭാനല

നല്കേനിയനിടനില.   എന്നഭാല്  ചജ.എന.എന.യ.ആര്.എല.  പദതനിക്കഭായനി  ടഷറനി

അക്കനൗണനില് നനികക്ഷപനിചനിരുന്ന തുകേയനില്നനിനല 5 കകേഭാടനി രൂപ നഗരസഭകേളക്കയ്

ആവശലമഭായ ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ആവനിഷ്ക്കരനിചയ് അര്ബന  20-20

പദതനിക്കുകവണനി ചചലവഴെനിക്കഭാന അനുവഭാദല നല്കേനിയനിരുന. ടനി തുകേയനില്നനിനല

രണയ്  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരല  പഭാര്ട്ണര്  കകേരള  മനിഷനയ്

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

പഭാര്ട്ണര്  കകേരള  മനിഷചന്റെ  രൂപതീകേരണവല  പ്രവര്ത്തനവല  സലബനനിചയ്

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല നടത്തനിയനിടനില.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിക്കുന്ന

ഉത്തരവകേളുചട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് പഭാര്ട്ണര് കകേരള മനിഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ശതീ  .    എല  .    നനൗഷഭാദയ് :  സര്,  പഭാര്ട്ണര് കകേരള മനിഷചന്റെ കേണ്സളടന്റെഭായനി
KITCO-ചയ  മഭാതമഭാണയ്  നനിലവനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   ഒരുപഭാടയ്  പദതനികേള
വരുകമ്പഭാള വളചരയധനികേല കജഭാലനിഭഭാരല കൂടുകമ്പഭാള ആ ഒരു ഏജനസനിചയചക്കഭാണയ്
മഭാതല  ഇതയ്  നടപനിലഭാക്കഭാനുല  അതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  ഭലഗനിയഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുല  കേഴെനിയനില.  ആയതനിനഭാല്  മറയ്  ഏജനസനികേചളക്കൂടനി
ഉളചപടുത്തുന്ന കേഭാരലല സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പല  പദതനികേളുചടയല
ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതുല  ആവശലത്തനിനുള്ള  മറയ്  വലവസകേചളഭാചക്ക
തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതുല നനിലവനില് KITCO ആണയ്.  KITCO അലഭാചത മകറചതങനിലുല
ഏജനസനികേളക്കയ് ചകേഭാടുക്കണകമഭാ കവണകയഭാ എന്നയ്  പഭാര്ട്ണര് കകേരള മനിഷചന്റെ
ജനറല് കബഭാഡനി കയഭാഗമഭാണയ് തതീരുമഭാനനികക്കണതയ്.  

ശതീ  .    എല  .    നനൗഷഭാദയ് :  സര്,  ഇതയ്  ചടണര് ചചയയ്  ബനിഡയ്  ഇവഭാലന്യൂകവഷന
കേമ്മേനിറനി മുകഖന തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണസഭാപനങ്ങളഭാണയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.
പകക്ഷ  ഇവഭാലന്യൂകവഷന  കേമ്മേനിറനിയനില്  നനിലവനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രതനിനനിധനികേളനില.  ഇനൗ  കേമ്മേനിറനിയനില്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട പ്രതനിനനിധനികേചള ഉളചപടുത്തഭാകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  അതയ്   ആകലഭാചനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.   പകക്ഷ
അനനിമ തതീരുമഭാനചമടുകക്കണതയ്  ജനറല് കബഭാഡനി കയഭാഗമഭാണയ്.  ഇകപഭാളതചന്ന
മൂന്നയ് കപ്രഭാസസനിലൂചടയഭാണയ് ചഡവലപചറ ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതയ്. ചടകനിക്കല് ബനിഡല
ഫനിനഭാനഷലല്  ബനിഡല  ഡഭാഫയ്  കേണ്ചസഷന  എഗനിചമനല.  ഇനൗ  മൂന്നയ്
കപ്രഭാസസനിലൂചട  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടുന്ന  ചഡവലപറഭാണയ്  ബനചപട   സലത്തയ്
എല്.എസയ്.ജനി.-കേളുചട തഭാല്പരലപ്രകേഭാരമുള്ള പബനികേയ് സര്വതീസയ് നല്കുന്നതയ്.

ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജനുകവണനി  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  സര്,
അടനിസഭാന  സനൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ്  മുമ്പയ്  കകേരള  സുസനിര  നഗര  വനികേസന  പദതനി
നടനവന്നനിരുന്നതയ്.  27-9-2014-ചല  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ആ  പദതനി
സലവനിധഭാനല  മഭാറനി   സസ്വകേഭാരലകമഖലയയ്  തതീചറഴുതഭാനുല  അഴെനിമതനിക്കയ്  വഴെനിചവയ്ക്കുന്ന
രതീതനിയനികലയയ്  പഭാര്ട്ണര്  കകേരള  മനിഷന  ഇവനിചട  നടപനിലഭാക്കഭാനുല  ശമനിചതയ്.
അങ്ങചന  മഭാകറണ  ഒരു  സഭാഹചരലമുണഭായനിരുകന്നഭാ?  പഴെയ  പദതനി
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാനുല  ഇതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  അഴെനിമതനിരഹനിതവല  പ്രവര്ത്തന
നനിരതവമഭാക്കഭാനുമുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല് : സര്, 2014 ചഫബ്രുവരനിയനില്  എറണഭാകുളത്തയ് നടന്ന
പഭാര്ട്ണര്  കകേരള  മതീറനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  പഭാര്ട്ണര്  കകേരള  മനിഷന
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  എല്.എസയ്.ജനി.-കേളനില് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനി
പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  എങ്ങചന  ജനങ്ങളക്കയ്  പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  നല്കേഭാചമനല
പബനികേയ്  സര്വതീസനിനയ്  നതീക്കനിവയ്ക്കുന്ന  സനൗകേരലങ്ങളക്കപ്പുറല  നനിലവനിലുള്ള
സനൗകേരലങ്ങള  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി   എങ്ങചന  ചഡവലപര്ക്കയ്  അതനില്നനിനല
ഇനകേമുണഭാക്കഭാല  എനമഭാണയ്  ഇതനില്  വലവസ  ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനില്
സസ്വകേഭാരല കമഖലയയ് തതീചറഴുതനിചക്കഭാടുക്കുന്ന തരത്തനിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നവല ഉദനിക്കുന്നനില.
തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട കേയനില് പണമനിചലങനില് അവരുചട സലല
തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളക്കയ് പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാനുള്ള  സഭാഹചരലചമഭാരുക്കുകേയഭാണയ്
ഇതനിലൂചട  ഗവണ്ചമന്റെയ്    ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  സര്,  ഇനൗ  പദതനിയനില്  എചനങനിലുല
കപഭാരഭായ്മകേളുചണങനില് അതയ് പരനിഹരനിചയ് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന ശമനിക്കുകമഭാ; ഇതനിചന്റെ
ലഭാസ്റ്റേയ്  കസ്റ്റേജനിലുള്ള  പദതനികേള  ഏചതഭാചക്കയഭാണയ്;   അതനിചന്റെ  കപ്രഭാസസയ്
ഏതുവചരയഭായനി എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  ഇതനിചന്റെ ലഭാസ്റ്റേയ്  കസ്റ്റേജയ്  എന പറയന്നതയ്
റനികേസ്വസ്റ്റേയ്  കഫഭാര്  ചപ്രഭാകപഭാസല്  കസ്റ്റേജഭാണയ്,  ആറയ്  പദതനികേള,   അവ
തഭാചഴെപറയന്നവയഭാണയ്:

1.   ചമഭാബനിലനിറനി ഹബയ്, മതീഞന, കേഭാലനിക്കടയ് - 122 കകേഭാടനി രൂപ 

2. പബനികേയ് പഭാര്ക്കനിലഗയ് ആന്റെയ് മളടനി ഫങ്ഷണല് കകേഭാലപ്ലകയ്, ഇടപള്ളനി - 50
കകേഭാടനി രൂപ, 

3.  കമഭാകഡണ് കസഭാടര് ഹനൗസയ്, ചകേഭാലല - 24 കകേഭാടനി രൂപ 

4.  കമഭാകഡണ് കസഭാടര് ഹനൗസയ്, തൃശ്ശൂര് - 20 കകേഭാടനി രൂപ

5. കമഭാകഡണ് കസഭാടര് ഹനൗസയ്, പഭാലക്കഭാടയ് - 24 കകേഭാടനി രൂപ

6. പബനികേയ് പഭാര്ക്കനിലഗയ് ആന്റെയ് ചകേഭാകമഴലല് കകേഭാലപ്ലകയ്, ചകേഭാലല. 

ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  സര്,  കകേന സര്ക്കഭാര്  സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന
മറനികേടന്നയ്  ഗഭാമസഭകേള  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതുകപഭാചല  കേഴെനിഞ്ഞ
യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭരണകേഭാലത്തയ് തങ്ങളുചട വരുതനിയനിലലഭാത്ത തകദ്ദേശ
സസ്വയലഭരണസഭാപനങ്ങചള വരുതനിയനിലഭാക്കഭാന കവണനിയഭാകണഭാ പഭാര്ട്ണര് കകേരള
പദതനിക്കയ് രൂപല നല്കേനിയതയ്?
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കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  അങ്ങചനയഭാചണന്നയ്  പറയഭാന  കേഴെനിയനില.
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ലക്ഷലല  വച്ചുചകേഭാണ
തചന്നയഭാണയ്  ഇത്തരത്തനിചലഭാരു  പദതനിക്കയ്  തുടക്കല  കുറനിചതയ്.  അതയ്  അതനിചന്റെ
സനിരനിറനില് തചന്ന മുകന്നഭാട്ടുചകേഭാണകപഭാകേണചമന്നതഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടയ്. 

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ആര്.എഫയ്.പനി.  കസ്റ്റേജനില് ഏഴെയ്
പദതനികേളുചണന്നഭാണയ്  ബഹുമഭാനചപട  മനനി  ഇവനിചട  പറഞ്ഞതയ്.  ഇനൗ  ഏഴെയ്
പദതനികേളുല  ഏകേകദശല  ഒരു  വര്ഷലമുമല  ആര്.എഫയ്.പനി.  കസ്റ്റേജനിലഭായനിരുന.
എന്തുചകേഭാണഭാണയ് ഒരുവര്ഷല കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുല ഒരു പദതനിയല മുകന്നഭാടയ് കപഭാകേഭാത്തതയ്?
ഇനൗ പദതനികേള വളചര തഭാല്പരലകത്തഭാടുല പ്രതതീക്ഷകയഭാടുലകൂടനി  ആരലഭനിചതഭാണയ്.
ജനുവരനിയനില് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയചട അദലക്ഷതയനില് ഒരു അവകലഭാകേന
കയഭാഗല  നടത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുനചവന്നയ്  അങ്ങയ്  ഇവനിചട  പറഞ.  പകക്ഷ
അതനിനുകശഷവല  ഇനൗ  പദതനികേള  ഒനലതചന്ന  ഒരനിഞ്ചുകപഭാലുല  മുകന്നഭാടയ്
കപഭായനിടനില. എനഭാണയ് അതനിചന്റെ കേഭാരണചമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  ഇതയ്  ബനിഡയ്  ചചയ  സമയത്തയ്
ആവശലത്തനിനുള്ള സനിലഗനിള ചടണര് ആയനിട്ടുണയ്.   അതുകപഭാചലതചന്ന കനരചത്ത
ആര്.എഫയ്.പനി.-യനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  പലരുല  പനിന്നതീടയ്  അതനിനയ്  തഭാല്പരലല
കേഭാണനിക്കഭാചത മഭാറനിനനില്ക്കുകേയണഭായനി.  അത്തരല ഒരു സഭാഹചരലത്തനിലഭാണയ് ഇതയ്
ഇങ്ങചന  നതീണകപഭായതയ്.  ഏറവല  അവസഭാനല,  ആര്.എഫയ്.പനി.-യനില്  മൂന്നയ്
ചഡവലകപഴയ്  വന്നനിരുന.  സനിലഗനിള  ചടണര്  എന്ന  നനിലയനില്  അതയ്
പരനിഗണനികക്കണതനിചലന്നയ്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  കേഭാരണല  ഒരഭാള  മഭാതമഭാണയ്  ആ
കേഭാരലത്തനില്  തഭാല്പരലല  പ്രകേടനിപനിചയ്  മുകന്നഭാട്ടുവന്നതയ്.  അത്തരചമഭാരു
സഭാഹചരലത്തനില്  അതയ്  സനിലഗനിള  ചടണറഭായനി  കേഭാകണണതനിചലന്നയ്  ജനറല്
കബഭാഡനി  തതീരുമഭാനനിചതനുസരനിചയ്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാനഭാണയ്  ഗവണ്ചമന്റെയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് : സര്, തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാചണങനിലുല
കകേരളത്തനിചന്റെ  വനികേസന  പദതനികേളഭാചണങനിലുല  സസ്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്തല  കവണ
എന്ന സമതീപനല സലസഭാന ഗവണ്ചമന്റെനിനുകണഭാ;  അതല സസ്വകേഭാരല കമഖലയചട
കൂടനി സഹകേരണല കതടനി മുകമ്പഭാടയ് കപഭാകേഭാനഭാകണഭാ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്
പനി.പനി.പനി. കപ്രഭാജക്ടുകേള നടപനിലഭാക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ് പഭാര്ട്ണര്
കകേരള  മനിഷന  രൂപതീകേരനിചതയ്.  അതുമഭായനി  മുകന്നഭാടയ്കപഭാകേഭാനഭാണയ്  ഗവണ്ചമന്റെയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
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കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കയ് ഇനഷസ്വറനസയ്

2 (*272) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :
   ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ്  :
   ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന  :
   ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കയ്  ഇനഷസ്വറനസയ്  നനിര്ബനമഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ് ലഭനിക്കുന്ന നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇകപഭാഴെചത്ത കേടുത്ത കവനലനില് വനകൃഷനിനഭാശല ഉണഭായ കേര്ഷകേര്ക്കയ്
വര്ദനിപനിച നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനയ് അര്ഹതയകണഭാ; ഇചലങനില് അവര്ക്കുകൂടനി അതയ്
നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്   നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേര്
കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഗണനിചയ് ഇതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഇല.  എന്നഭാല്  കേഭാലഭാവസയനിലുണഭാകുന്ന  അനനിശനിതഭാവസ
പരനിഗണനിചയ് പരമഭാവധനി കേര്ഷകേചര സലസഭാന വനിള ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനിയനില്
അലഗമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളഭാണയ് വകുപയ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.  

(ബനി)  സലസഭാനചത്ത  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുല  ഇനഷസ്വറനസയ്
പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയല  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  വര്ദനിപനിച്ചുല  സലസഭാന
വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനി  പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
1995 -നുകശഷല  ആദലമഭായഭാണയ്  സലസഭാന  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്  നഷ്ടപരനിഹഭാര
തുകേ  സമഗമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതയ്.  പദതനി  സലബനനിച  വനിശദഭാലശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  

(സനി)  സലസഭാന വനിള ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനിയനില് അലഗമഭായ കേര്ഷകേര്ക്കയ്
22 -3-2017-ചല  പുതുക്കനിയ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരല  പുനരഭാവനിഷ്കരനിച  നനിരക്കനില്,
നനിബനനകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി, നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ നല്കുന്നതഭാണയ്.   

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ഡനി)  പുനരഭാവനിഷ്കരനിച  സലസഭാന  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരല
ലഘുവഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള  മഭാതകമ  നനിലവനിലുളള.  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  കനരനിടയ്
കേര്ഷകേരുചട  അക്കനൗണനികലയയ്  ചചകേമഭാറുന്ന  ഡനി.ബനി.റനി.  സലവനിധഭാനമഭാണയ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  സലസഭാനചത്ത  മുഴുവന  കേര്ഷകേകരയല  സലസഭാന  വനിള
ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനിയനില് അലഗമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കൃഷനിഭവന അടനിസഭാനത്തനില്
വര്ക്കയ്കഷഭാപ്പുകേള നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  : സര്,  സലസഭാനത്തനിചന്റെ  ചരനിതചമടുത്തു
പരനികശഭാധനിചഭാല്  രൂക്ഷമഭായ  വരളചമൂലല  വമ്പനിച  കൃഷനിനഭാശല   ഉണഭായ  ഒരു
വര്ഷമഭാണനിതയ്.  ഇതുവചര  ഉണഭായനിരുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്
സലവനിധഭാനല  പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കഭാന  എടുത്ത  തതീരുമഭാനചത്ത  അഭനിനനനിക്കുന.
അകതഭാചടഭാപല  ഭൂരനിപക്ഷല  കേര്ഷകേര്ക്കുല  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്  പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  രതീതനിയനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  വനിതരണല  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള
നനിബനനകേളനില് ഇളവയ് വരുത്തഭാന  സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, അങ്ങയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് സലസഭാന വനിള
ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനിചയപറനിയഭാകണഭാ എന്ന കേഭാരലത്തനില് എനനിക്കയ് സലശയമുണയ്.
കേഭാരണല  സലസഭാന  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനിയചട  നനിബനനകേള  വളചര
ലളനിതമഭാണയ്. അതനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന കേണതീഷന  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിതമഭായനിട്ടുള്ള
കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്.  അതഭായതയ് വരളച, ചവള്ളചപഭാക്കല, ഉരുളചപഭാടല്, മണനിടനിചനില്,
ഭൂകേമ്പല,  കേടലഭാക്രമണല,  ചുഴെലനിക്കഭാറയ്,  ഇടനിമനിന്നല്,  കേഭാട്ടുതതീ  എന്നതീ
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങളുല  വനലമൃഗ  ആക്രമണല  ചകേഭാണണഭാകുന്ന  നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കുല
പദതനിയചട  സലരക്ഷണല  ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  അകതസമയല  ചനല്വനിളയചട
കേഭാരലത്തനില്  കരഭാഗ  കേതീടബഭാധകൂടനി  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണള്ള തതീരുമഭാനല
എടുത്തനിട്ടുണയ്. മറയ് വനിളകേളക്കുകൂടനി കരഭാഗ കേതീടബഭാധ ബഭാധകേമഭാക്കുന്ന രതീതനിയനിലുള്ള
നനിബനന  ചകേഭാണവരഭാന  ഗവണ്ചമന്റെയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  സലസഭാന  വനിള
ഇനഷസ്വറനസനിചന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  വളചര  ലളനിതമഭായ  നനിബനനകേള  ഉള്ളതു
ചകേഭാണഭാണയ്  89,000-ത്തനിലധനികേല കേര്ഷകേചര അതനില് എനകറഭാള ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്.
കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിതമഭായതുല  വനിള  അധനിഷനിതവമഭായനിട്ടുള്ള  രണയ്  ഇനഷസ്വറനസയ്
സതീമുകേളഭാണയ്  കകേന  ഗവണ്ചമന്റെനിനുള്ളതയ്.  ഒന്നയ്  കലഭാണനിചന  അടനിസഭാന
ചപടുത്തനിയതുല മകറതയ് കലഭാണനിചന അടനിസഭാനചപടുത്തഭാത്തതുമഭാണയ്.  സങതീര്ണമഭായ
ചനില നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷല മഭാതകമ ഇനഷസ്വറനസയ്  അടനിസഭാന
ചപടുത്തനിയള്ള   പണല  കേനിട്ടുകേയള.   അതയ്  കകേനഗവണ്ചമന്റെയ്  നനിശയനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണയ്.  അതനില്  മഭാറല  വരുത്തഭാന  സലസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെനിനയ്
അധനികേഭാരമനില.   അതുചകേഭാണയ്  ഞങ്ങള  ചനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മുകന്നഭാട്ടുവചനിട്ടുണയ്.
കലഭാണ്  അടനിസഭാനചപടുത്തനിചക്കഭാണയ്  മഭാതല  എന്ന  നനിബനന  മഭാറനി  കലഭാണ്
അടനിസഭാനചപടുത്തഭാത്ത ആളക്കഭാര്ക്കുകൂടനി ഇനൗ ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
അവസരല ചകേഭാണവരണചമന്നയ് സലസഭാന ഗവണ്ചമന്റെയ് കകേനചത്ത അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.
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ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  : സര്,  കകേന  പദതനി  വളചര  കേര്ശനമഭായ
നനിബനനകേള  ഉള്ളതഭാണയ്.  പുനരഭാവനിഷ്കരനിച  കേഭാര്ഷനികേ  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്
പദതനിയനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  വനിതരണല  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നനിബനനകേള
കുറച്ചുകൂടനി  ലഘൂകേരനിക്കഭാന  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  ഇനൗ  പ്രഭാവശലല  ഏറവല  കൂടുതല്
വനിളനഭാശല ഉണഭായതയ് നദനികേളനില് ഓരുചവള്ളല കേയറനിയതുചകേഭാണഭാണയ്.  കകേരളത്തനിചല
എലഭാ പ്രധഭാനചപട നദനികേളുകടയല റനിവര്ചബഡയ് സതീ ചബഡനിചനക്കഭാള തഭാചഴെയഭാണയ്.
എലഭാ  നദനികേളനിലുല  ഒഭാരുചവള്ളല  കേയറനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  സനിരമഭായനി
ഓരുബണയ് ചകേടനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇപ്രഭാവശലല തുലഭാവര്ഷല കേഴെനിയന്നതനിനു
മുമ്പയ്  ഒഭാരുമുട്ടുകേള ഇടുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായ  അനഭാസമൂലല
കുടനഭാടയ്  ഉളചപചടയള്ള കകേരളത്തനിചല പ്രധഭാനചപട ചനല്കൃഷനി  കമഖലകേളനിചലലഭാല
ഓരുചവള്ളല  കേയറനി  കൃഷനി  മുഴുവന  നശനിച്ചു.   അവചരഭാനല   വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്
പദതനിയചട  പരനിധനിയനില്  വരനില.   വമ്പനിച  കൃഷനിനഭാശല  ഉണഭായനിരനിക്കുന്ന  ഇനൗ
വര്ഷല  കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കഭാന  കവണനി  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനി
അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  പദതനിക്കയ്  രൂപല  ചകേഭാടുക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ഓരുചവള്ളല  കേയറുന്നതനിനുള്ള
ബണകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനിലുല  ഓരുമുടയ്  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനിലുല
കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷകത്തയല അതനിനയ് മുമ്പചത്ത വര്ഷകത്തയല അകപക്ഷനിചയ്  ഓരുമുട്ടുകേള
ഇനൗ വര്ഷല കുറചയ് കനരകത്തയഭാണയ് ഇടനിരനിക്കുന്നതയ്. പകക്ഷ ഒരു വര്ഷവല ഇലഭാത്ത
വനിധത്തനില് രൂക്ഷമഭായ വരളചമൂലല ഉപ്പുചവള്ളല കേയറനി  എനള്ളതയ്  സതലമഭാണയ്.
ഡനിസലബര് മഭാസത്തനിനു മുമ്പഭായനി  ഓരുമുട്ടുകേള സഭാപനിക്കണചമനള്ള നനിബനന
പലയനിടത്തുല പഭാലനിക്കചപടഭാചത കപഭാകുന എനള്ളതയ് സതലമഭാണയ്.  പഭാലനിക്കചപടഭാത്തതു
ചകേഭാണള്ള നഷ്ടല രൂക്ഷമഭായ വരളച ഉണഭായകപഭാഴെഭാണയ് നമുക്കയ് കബഭാദലമഭായതയ്.
ഇറനികഗഷന,  കൃഷനി ഡനിപഭാര്ടയ്ചമനകേള മനനിതലത്തനില്  കയഭാഗല കചര്ന്നയ്  ഓകരഭാ
ജനിലയനിലുല  കേളക്ടര് ചചയര്മഭാനഭായനി  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയല ആ കേമ്മേനിറനിയചട
കനതൃതസ്വത്തനില്  ഓരുമുട്ടുകേള  കൃതലസമയത്തുതചന്ന  ചകേട്ടുചമന്നയ്  ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേളുല ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇന്നചല ബഹുമഭാനചപട മുരളനി ചപരുചനലനി ഇവനിചട
ഉന്നയനിച ഒരു സബ്മനിഷനയ്  മറുപടനിയഭായനി  ഇക്കഭാരലല  പറയകേയണഭായനി.  മചറഭാന്നയ്,
കകേനഗവണ്ചമന്റെയ്  ചനല്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  നല്കുന്ന  13,500  രൂപ  വതീതമുള്ള
നഷ്ടപരനിഹഭാരല  ഉപ്പുചവള്ളല  കേയറനി  നഷ്ടല  സലഭവനിച  സലത്തുള്ളവര്ക്കുകൂടനി
ചകേഭാടുക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയല  തൃശൂര്  ജനില  ഉളചപചടയള്ള  ജനിലകേളനില്  അതയ്
പൂര്ണമഭായനി ചകേഭാടുത്തയ് തതീര്ക്കുകേയല ചചയനിട്ടുണയ്.
1075/2017.



10      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസയ്  ):  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷല
ഇടതനികനക്കഭാള  വളചര  കനരചത്തയഭാണയ്  ഇനൗ  വര്ഷല  ഓരുമുടയ്  ഇടചതങനിലുല
ഇത്തവണചത്ത  വരളച  രൂക്ഷമഭായനിരുന്നതനിനഭാല്  പ്രശ്നങ്ങളുണഭായനി.   ഓരുമുടയ്
ഇടനിട്ടുകപഭാലുല  അതനിനടനിയനിലൂചട  സസ്വതീകപജുണഭായനി.  കേഭാരണല  ഉപ്പുചവള്ളത്തനിചന്റെ
ചലവല്  ശുദജലകത്തക്കഭാള  ഉയര്ന്നനിരുന്നഭാല്  അടനിയനിലൂചടത്തചന്ന  സസ്വതീകപജയ്
ഉണഭാകുനചവന്നതഭാണയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  കേണ  പ്രശ്നല.  അചതഭാരു  പ്രശ്നമഭായനി
ത്തചന്ന നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.  

ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫയ്  : സര്,  വനിളകേളക്കയ്  100% നഭാശമുണഭായഭാല് മഭാതകമ
നഷ്ടപരനിഹഭാരല  നല്കൂ  എന്നതനിനുപകേരല  നഷ്ടത്തനിചന്റെ  ശതമഭാനത്തനിനനുസരനിചയ്
ഇനഷസ്വറനസയ്  തുകേ  നല്കുചമന്ന  വലവസ  കഭദഗതനി  ചചയയ്  ഉളചപടുത്തണല.
കേര്ഷകേചര സലബനനിക്കുന്ന മചറഭാരു പ്രശ്നല വനിലത്തകേര്ചയഭാണയ്.   വനിലത്തകേര്ച
കൂടനി  ഇതനിചന്റെ  പരനിധനിയനില് ഉളചപടുത്തനി  വനിളയല  വനിലയല  എനഷസ്വര്   ചചയ്യുന്ന
നടപടനി കൂടനി ഗവണ്ചമന്റെയ് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  അങ്ങയ്  അവസഭാനല  പറഞ്ഞ  ഒരു
പ്രധഭാന  നനിര്കദ്ദേശല  ഗവണ്ചമന്റെയ്  ചര്ച  ചചയ്തുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  കേഭാരലമഭാണയ്.
വനിലയനിലുണഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  നഷ്ടല  ഒരു  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനിയനിലുല
പരനിഗണനിചനിടനില.   കസ്റ്റേകറഭാ,  കകേനകമഭാ  ഇനലയനില്ത്തചന്ന  ഒരു  ഇനഷസ്വറനസയ്
പദതനിയല അങ്ങചന നടപഭാക്കുന്നനില.  കകേരളത്തനില് അത്തരചമഭാരു ഇനഷസ്വറനസയ്
ഡനിചചസന  ചചയഭാന  ആവശലചപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  വനിലയനിലുണഭാകുന്ന  തകേര്ച
കൂടനി  ഇതനിനകേത്തയ്  ഉളചപടുത്തഭാന  കേഴെനിയന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള  നനിബനനകേള
വയഭാന  ഗവണ്ചമന്റെയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിക്കഭാന  ആവശലചപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പൂര്ണമഭായ  വനിളനഭാശല  എന
പറഞ്ഞഭാല്,  ചനല്കൃഷനിയചട  കേഭാരലത്തനില്  40  ശതമഭാനത്തനിലധനികേല  നഷ്ടല
വനകേഴെനിഞ്ഞഭാല്  പൂര്ണമഭായല  നഷ്ടമഭായഭാണയ്  പരനിഗണനിക്കുന്നതയ്.  അതുകപഭാചല
പൂര്ണനഭാശല  എനപറഞ്ഞഭാല്  ഒരു  വഭാഴെകത്തഭാടല  മുഴുവന  നശനിക്കണചമന്നയ്
നനിര്ബനമനില. ഒരു വഭാഴെ പൂര്ണമഭായനി നശനിചഭാല് ആ വഭാഴെയ്ക്കുള്ള വനില എതയഭാകണഭാ
അതു കേനിട്ടുല എനള്ളതഭാണയ്.  അതുചകേഭാണയ് പൂര്ണമഭായ നഭാശല എന പറയകമ്പഭാള
ഓകരഭാ കക്രഭാപനിചന്റെയല ഓകരഭാ എണത്തനിനഭാണയ് ഇനഷസ്വര് ചചയ്യുന്നതയ്.   അകപഭാള
ആ  കക്രഭാപയ്  പൂര്ണമഭായനി  നശനിചഭാല്  പൂര്ണമഭായ  തുകേ  ചകേഭാടുക്കുകേയഭാണയ്.  ആ
വഭാഴെകത്തഭാടത്തനില് കവചറ വഭാഴെകേള നശനിക്കഭാത്തതുചണങനില് അതനിനയ് ചകേഭാടുകക്കണ
കേഭാരലമനില.  അകപഭാള  കൃതലമഭായനി  അങ്ങയ്  പറയന്ന  രതീതനിയനില്ത്തചന്നയഭാണയ്
നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  
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ശതീ  .    ചകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന  : സര്,  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനങ്ങള
മുനകൂടനി അറനിയഭാനുല കൃഷനിനഭാശത്തനിചന്റെ വലഭാപനി നനിര്ണയനിക്കഭാനുല സഹഭായനിക്കുന്നതയ്
ചവതര് കസ്റ്റേഷനുകേളഭാണയ്.   ചവതര് കസ്റ്റേഷനുകേള കുറവഭായതുചകേഭാണയ്  കേര്ഷകേചര
കേഭാരലങ്ങള ധരനിപനിക്കഭാന പലകപഭാഴുല കേഭാലതഭാമസല ഉണഭാകുനണയ്.  കകേരളത്തനില്
എത  ചവതര്  കസ്റ്റേഷനുകേളുണയ്;  പഞഭായത്തയ്-കബഭാക്കയ്  തലങ്ങളനില്  ചവതര്
കസ്റ്റേഷനുകേള സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  അങ്ങയ് പറഞ്ഞതയ് വസ്തുതഭാപരമഭായ
കേഭാരലമഭാണയ്.  കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  134  ചവതര്  കസ്റ്റേഷനുകേളഭാണയ്
ഇനഷസ്വറനസുമഭായനി  ബനചപടയ്  ഇകപഭാള  സലസഭാനത്തുള്ളതയ്.   എലഭാ
പഞഭായത്തുകേകളയല  കകേനതീകേരനിച്ചുചകേഭാണയ്  ചവതര്  കസ്റ്റേഷനുകേള  സഭാപനിക്കഭാന
കൃഷനി വകുപയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  അതനിചന്റെ ചടണര് നടപടനികേളനികലയയ് ഗവണ്ചമന്റെയ്
നതീങ്ങനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇനഷസ്വറനസയ് കേമ്പനനികേള തചന്ന   ഡഭാറഭാസയ് avail
ചചയ്യുന്ന രതീതനിയനിലുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്  : സര്,  134  ചവതര്  കസ്റ്റേഷനുകേളഭാണയ്
സലസഭാനത്തുള്ളചതന്നയ്  അങ്ങയ്   പറഞ.  മലപ്പുറല  ജനിലയനിചല  കേരുവഭാരക്കുണയ്
എന്ന   പ്രകദശത്തയ്  ചവതര്  കസ്റ്റേഷന  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  അവനിചടയള്ള
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഇനഷസ്വറനസയ് നനികഷധനിക്കുന്ന ഒരു സഭാഹചരലമുണഭായനി. അവര് കകേരള
കസ്റ്റേറയ്  കേണ്സന്യൂമര്  ഡനിസന്യൂടയ്സയ്  റനിഡസല്  കേമ്മേതീഷന  മുമ്പഭാചകേ  ഇനൗ  വനിഷയല
ചകേഭാണവന്നയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് അനുകൂലമഭായ വനിധനിയല കനടനി. അവര്ക്കയ് ഇനഷസ്വറനസയ്
ലഭലമഭാക്കണല  എന്ന  വനിധനി  വന്നതനിനുകശഷല,  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പരമഭാവധനി
ഇനഷസ്വറനസയ്  നല്കേഭാന  ശമനിക്കുന  എന്നയ്   അവകേഭാശചപടുന്ന  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്
തചന്ന  ആ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ലഭനിച  അനുകൂല  വനിധനിചക്കതനിചര  അപതീല്  കപഭായതയ്
അങ്ങയചട  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;   ഇതയ്  അങ്ങയചട  അറനികവഭാചടയചലങനില്
അത്തരല പ്രവൃത്തനികേള ചചയ ആളുകേളചക്കതനിചര  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിതമഭായ
ഇനഷസ്വറനസയ്  സലസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതല.
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ അനുമതനികയഭാചട കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് ലഭലമഭായ  ആനുകൂലലത്തനിചനതനിരഭായനി
ആരുല  കകേഭാടതനിയനില് കപഭായനിടനില.  അങ്ങചന ആചരങനിലുല കപഭായനിട്ടുചണങനില് ആ
അപതീല്  പനിനവലനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുല.  കൃഷനിക്കഭാചര  കദഭാഹനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്
ഏചതങനിലുല ഉകദലഭാഗസന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുചണങനില് ആ ഉകദലഭാഗസചനതനിചരയല
നടപടനിയണഭാകുല.   
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ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ്: സര്, വനിളനഭാശല സലഭവനിചവര്ക്കയ് ഇനഷസ്വറനസയ്
ആനുകൂലലങ്ങള,  ആര്.ചകേ.വനി.ചചവ.  പ്രകേഭാരല  രഭാസവള  സബ്സനിഡനികേള,
ചനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുളള  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസയ്,  കേര്ഷകേ  ചപനഷന  ഇനൗ  വകേ
ആനുകൂലലങ്ങള  ഒനല  കേര്ഷകേരുചട  കകേകേളനില്  എത്തുന്നനിചലനളളതഭാണയ്
യഭാഥഭാര്തലല.   ഇതനിനുളള  സഭാകങതനികേ  തടസങ്ങള  എചനഭാചക്കയഭാണയ്;  ആ
തടസങ്ങള  നതീക്കല  ചചയയ്   കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,   ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷല  അത്തരല  തടസങ്ങചളഭാനല  ഉണഭായനിടനില.   മുനകേഭാലങ്ങളനിചല
കേണക്കുവചഭാണയ്  സലസഭാരനിക്കുന്നചതങനില്  അതനിനയ്  മറുപടനി  കരഖഭാമൂലല
അറനിയനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുല.  തടസങ്ങചളഭാനല ഇലഭാത്ത രതീതനിയനില് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്
ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനിലയനിചല  ഏചതങനിലുല  കേഭാരലല  ചസസനിഫനിക്കഭായനി  അലഗല  ഉന്നയനിക്കുകേ
യഭാചണങനില് അതനിനയ് മറുപടനി നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുല.

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്, സലസഭാനത്തയ്  ചകേഭായ്തുകൂടനിയ  ചനലയ്ല
യഥഭാസമയല   സലഭരനിക്കഭാന   പല  സലത്തുല  ചുമതലചപട   മനില്ലുകേഭാര്
തയഭാറഭാകുന്നനില.   നനിലവഭാരല  കുറഞ്ഞ ചനലനില് നനിന്നയ്  നനിശനിത കതഭാതനില് അരനി
ലഭനിക്കനില എന്നതഭാണയ് അവരുചട നനിലപഭാടയ്.   ഇതുകേഭാരണല പലയനിടത്തുല ചകേഭായ
ചനലയ്ല  പഭാടവരമകേളനില്ത്തചന്ന കേനിടന നശനിക്കുന്ന അവസയണഭായനി.  ചനലനിനയ്
നനിലവഭാരല  കുറവഭാചണങനില്കപഭാലുല  ആധുനനികേ  സലസരണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട,
വലതലസ്ത  സലസരണ  രതീതനികേളനില്ക്കൂടനി  അരനി  അനുബന  ഉല്പന്നങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറഭാവന്നകതയളള.   അതനിനയ്  സര്ക്കഭാരുല  മനില് ഉടമകേളുല  തമ്മേനില് നതീക്കുകപഭാക്കയ്
ഉണഭാക്കുന്നതനിനു  പകേരല  ചനലയ്ല  പഭാടത്തു  കേനിടന്നയ്  നശനിക്കഭാന  ഇടയഭാക്കുന്നതയ്
സലഭരണ  ലക്ഷലങ്ങളക്കയ്  വനിരുദമഭാണയ്.  മഭാതവമല  പഭാവചപട  കേര്ഷകേചര
അപമഭാനനിക്കുന്നതനിനയ് തുലലവമഭാണയ്. ആയതനിനഭാല് കനരചത്ത പറഞ്ഞ രതീതനിയനിലുളള
ആധുനനികേ സലസരണ രതീതനികേള അവലലബനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ഇതുമഭായനി  ബനചപട  കചഭാദലമല,
ചനലയ്ല  സലഭരനിക്കുന്നതയ്  സനിവനില്  സചചപ്ലസയ്  കകേഭാര്പകറഷനഭാണയ്.   ചനലയ്ല
സലഭരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സനിവനില് സചചപ്ലസയ് കകേഭാര്പകറഷന കനഭാടനിചചഫ ചചയ
മനില്ലുകേചള  കനഭാഡല്  ഏജനസനികേളഭായനി  ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആ
മനില്ലുകേള സഭാധഭാരണ നനിലയനില് ഒരു കേസ്വനിന്റെല് ചനലയ്ല എടുത്തുകേഴെനിഞ്ഞഭാല് 68 കേനികലഭാ
അരനി ചകേഭാടുക്കണചമന്നഭാണയ് നനിബനന.  ഇന്നചത്ത സഭാഹചരലത്തനില് അപ്രകേഭാരല
ചകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനിചലനള്ള  പരഭാതനി  നനിരനരമഭായനി  മനിലയ്ല  ഉടമകേള
ഉന്നയനിക്കുനണയ്.  എന്നഭാല് മനിലയ്ല  ഉടമകേള ഇതനിചന്റെ ഹഭാനഡയ് ലനിലഗയ്  ചഭാര്ജ്ജുമഭായനി
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ബനചപട  കേഭാരലങ്ങളനില്  ചനില  പ്രശ്നങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുന്നതുചകേഭാണയ്  ഇനൗ
കേഭാരലങ്ങള പഠനിക്കഭാന കവണനി ഒരു കേമ്മേനിറനിചയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്,  കേമ്മേനിറനിയചട
റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭായനിടനില.  കകേനഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കൂടനി നനിബനനയഭാണയ് 68 കേനികലഭാ
അരനി ചകേഭാടുക്കണചമനളളതയ്,  ആ നനിബനനയനില് മഭാറല  വരുത്തഭാന സലസഭാന
ഗവണ്ചമന്റെനിനയ്  അധനികേഭാരമനില.  എങനില്കപഭാലുല  ഇതുമഭായനി  ബനചപടയ്   എന്തു
ചചയഭാന  കേഴെനിയചമന്നതനിചന  സലബനനിചയ്  പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗവണ്ചമന്റെയ്
സനിവനില് സചചപ്ലസയ് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില്  കൃഷനിക്കഭാര് അടങ്ങുന്ന ഒരു
കേമ്മേനിറനിചയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  ചനലയ്ല  എടുക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  പലകപഭാഴുല  മനില്
ഉടമകേള ചനലനിചന്റെ കേസ്വഭാളനിറനി,  ഇനൗര്പല തുടങ്ങനി നഷ്ടത്തനിചന്റെ കേണക്കയ്  പറഞ്ഞയ്
കൂടുതലഭായനി വഭാങ്ങുന്ന സനിതനിവനികശഷല പലയനിടത്തുല ശദയനില്ചപടുകേയണഭായനി.
കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലമൂലല  ചനലനിനയ്  ഉണഭായനിരനിക്കുന്ന  ഗുണനനിലവഭാര
കുറവചകേഭാണഭാണയ്  ഇപ്രകേഭാരല  സലഭവനിക്കുന്നചതങനില്,  അതുസലബനനിചയ്   പഠനിചയ്
ഒരു  അസചസ്മെന്റെയ്  നടത്തഭാന  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുല,  പനി.ഒ.-യല അലഗങ്ങളഭായനി  ഒരു
കേമ്മേനിറനിചയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലമൂലല  ചനലനിചന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരത്തനില് കുറവണഭാവകേയഭാചണങനില്,  അതനിചന്റെ നഷ്ടല കൃഷനി വകുപനില്
നനിന്നയ് ചകേഭാടുക്കഭാന തതീരുമഭാനചമടുത്തതനിചനത്തുടര്ന്നയ് ആലപ്പുഴെ ഉളചപചടയളള പല
ജനിലകേളനിലുല  ആ  പ്രശ്നത്തനിനയ്  പരനിഹഭാരമുണഭായനിട്ടുണയ്.  മലപ്പുറല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലകേളനില് നനിനല അത്തരല പരഭാതനികേള ഇതുവചര വന്നനിടനില, അവനിചടയല അങ്ങചനയള്ള
പ്രശ്നങ്ങളുചണങനില്, ഇനൗ രതീതനിയനില് കേമ്മേനിറനിചയ നനികയഭാഗനിചയ് ചനലനിനുണഭായ നഷ്ടല
നനികേത്തഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി കൃഷനി വകുപയ് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുല.

ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ:  സര്,  ഭൂരനിപക്ഷല കേര്ഷകേരുല  പഭാടത്തനിചനടുത്തയ്
തലമുറകേളഭായനി ചചകേമഭാറനി വരുന്ന ഭൂമനിയനികലഭാ തരനിശുഭൂമനിയനികലഭാ,  ഭൂ മഭാഫനിയയചട
കേയനില്  നനിനല  പനിടനിചചടുത്ത  ഭൂമനിയനികലഭാ  ആയനിരനിക്കുല  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതയ്.
ആയതനിനഭാല് അവര്ക്കയ് കേരല തതീര്ത്ത രസതീകതഭാ മറയ് ചചകേവശ കരഖകേകളഭാ ഇലഭാത്ത
സനിതനിയണയ്.   അത്തരല  സനര്ഭത്തനില്  ഇനഷസ്വറനസയ്  തുകേ  ലഭനിക്കഭാന  കവണ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, ഇനഷസ്വറനസയ് തുകേ ലഭനിക്കണചമങനില്
നനിശനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല കരഖകേളുല സമര്പനിക്കുകേ തചന്ന കവണല.  കരഖകേളനിലഭാചത
ഇനഷസ്വറനസയ്  ചകേഭാടുക്കഭാന  നനിബനനകേള  അനുസരനിചയ്  കേഴെനിയന്നതല.
ഇനഷസ്വറനസയ്  എടുക്കുന്ന  കേമ്പനനികേള  വയ്ക്കുന്ന  നനിബനനകേളുണയ്.  സലസഭാന
ഗവണ്ചമനമഭായനി ബനചപട ഇനഷസ്വറനസയ് സതീമുകേളനിചലലഭാല 5 ഏക്കര് വചരയളള
പഭാടകൃഷനിക്കഭാചരക്കൂടനി  ഉളചപടുത്തുനണയ്.  അവര്  ഏചതങനിലുല  രതീതനിയനിലുളള
കരഖകേള സമര്പനികക്കണതുണയ്. ഒരു കരഖയമനിലഭാത്ത കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് ഇനഷസ്വറനസയ്
തുകേ ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ് ചനില പരനിമനിതനികേളുണയ്. 
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഓരുമുടനിചനക്കുറനിചയ്  അങ്ങയ്
സൂചനിപനിക്കുകേയണഭായനി.   ഇപ്രഭാവശലല പ്രശ്നല വളചര രൂക്ഷമഭായനിരുന. ഇതനിനയ് ഒരു
ചചടലചഷഡന്യൂളുണയ്.   ആ ചഷഡന്യൂള അനുസരനിചയ് ഇടണല.  കുടനഭാടന പഭാടകശഖരല
മുഴുവന  ഓരനിനയ്  വനികധയമഭായനികപഭാകുകേയഭാണയ്.  ഇപ്രഭാവശലല  അതഭാണുണഭായതയ്.
അതനിനയ്  ചനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ചകേഭാടുത്തനിരുന എന്നയ്   ബഹുമഭാനചപട  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി പറയകേയണഭായനി. നനിര്കദ്ദേശല വന എങനിലുല അവനിചട നനിര്കദ്ദേശചമഭാനല
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  നനിര്കദ്ദേശല  എനഭാചണന്നയ്  ജനങ്ങളക്കുമറനിയനില.   നനിര്കദ്ദേശല
നടപനിലഭാക്കഭാത്തതനിചന്റെ  വനിഷമങ്ങളഭാണയ്  ജനങ്ങള  അനുഭവനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
അടുത്ത വര്ഷചമങനിലുല ഓരനില് നനിന്നയ് കൃഷനിക്കഭാചരയല കുടനിചവളള കസഭാതസനികനയല
രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി രണയ് വകുപ്പുകേള കൂടനിയഭാകലഭാചനിചയ് തതീരുമഭാനനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ഈ  കചഭാദലത്തനിനുളള  മറുപടനി
കനരചത്ത  പറഞ്ഞതഭാണയ്.  ഒരു കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷചന്റെ പ്രശ്നമുണഭായനിരുന എന്നതയ്
സതലമഭാണയ്. ഡനിസലബര് മഭാസത്തനിനുമുമ്പഭായനി ഓരുമുടയ് ഇടണചമന്നഭാണയ് നനിബനന.
ആ  നനിബനന  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിക്കഭാനുളള  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുല  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  ഗുരുതരമഭായ  പ്രശ്നമഭായനി  മഭാറനിയകപഭാള
ഇറനികഗഷന വകുപ്പുമനനിയല കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയല ഉകദലഭാഗസരുല കചര്ന്നയ് കയഭാഗല
കൂടനിയതനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  തഭാകഴെയയ്  ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശല ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്. വരുന്ന
സതീസണനില് ഇനൗ  കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കചപടുന്ന  രതീതനിയനില്  കേര്ശനമഭായ
നടപടനിയണഭാകുല.

ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീനന: സര്,  കൃഷനിക്കഭാര് കനരനിടുന്ന ഏറവല വലനിയ പ്രശ്നല
അവരുചട  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  സനിരമഭായ  വരുമഭാനമനില  എനളളതഭാണയ്.  സുസനിര
വരുമഭാനമനിലഭാത്തതുചകേഭാണയ് കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനില് നനിനല കേര്ഷകേര് പനിനഭാറുകേയഭാണയ്.
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  സുസനിര  വരുമഭാനല  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  വനിധത്തനിലുളള  ഏചതങനിലുല
പദതനിചയക്കുറനിചയ്  ഗവണ്ചമന്റെയ്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;  ഇചലങനില്  അങ്ങചന
ആകലഭാചനിച്ചുചകേഭാണയ് കേര്ഷകേചര രക്ഷനിക്കഭാനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്: സര്,  സഭാധഭാരണരതീതനിയനില് സുസനിരമഭായ
വനില  നല്കുന്നതയ്  ചനലയ്ല,  നഭാളതീകകേരല  തുടങ്ങനിയ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  മഭാതമഭാണയ്.
അത്തരല  കൃഷനിക്കഭാര്ചക്കലഭാല  തഭാങ്ങുവനില  നല്കേനി  അവരുചട  ഉല്പന്നങ്ങള
സലഭരനിക്കുനണയ്.  റബ്ബറനിചന്റെ  കേഭാരലത്തനിലുല  അതുകപഭാചല  ചചയ്യുനണയ്.  ബഭാക്കനി
വനിളകേളുചട  കേഭാരലത്തനില് വനില  പലകപഭാഴുല  പല  രതീതനിയനില്  ഫ്ലക്ചത്യുകവറയ്  ചചയ്തു
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. സലസഭാന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേതീഴെനില് വരുന്ന കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്,
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ. തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങചള ശകനിചപടുത്തനിചക്കഭാണയ് മഭാര്ക്കറനിലഗയ്
കമഖലയനില് കൃഷനിക്കഭാരുചട ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ് സുസനിരമഭായ വനില ലഭനിക്കത്തക്കനനിലയനിലുള്ള
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മഭാര്ക്കറനിലഗയ്  ചഷഡന്യൂള  ഗവണ്ചമന്റെയ്  തയഭാറഭാക്കനി  അതനുസരനിചയ്  കേഭാരലങ്ങള
നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതനിനുപുറകമ  അവരുചട  വനിളകേളക്കയ്  വനിലയചട
അടനിസഭാനത്തനില് ഇനഷസ്വറനസയ് ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണളള ചപ്രഭാകപഭാസല് ഉണഭാക്കഭാന
ഗവണ്ചമന്റെയ് ആവശലചപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. വഭാഴെയകടയല, പചക്കറനിയകടയല, ചനലനികന്റെയല
പ്രതീമനിയല തുകേ വര്ദനിപനിക്കഭാചത നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ രണനിരടനി മുതല് 13 ഇരടനി വചര
വര്ദനിപനിച്ചുചകേഭാണയ് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ് കൃഷനിക്കഭാചര സുസനിരമഭായനി ഇനൗ
രലഗത്തയ് നനിലനനിര്ത്തഭാന കവണനിത്തചന്നയഭാണയ്.  ആ നനിലയനിലുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി
ഗവണ്ചമന്റെയ് മുകന്നഭാടയ്കപഭാകുകേയഭാണയ്.

തുറമുഖ മണല് ഖനനല

3(*273) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :
ശതീ  .   ചചഹബനി ഇനൗഡന  :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ്  :
ശതീ  .    എല  .    വനിനചസന്റെയ്:  തഭാചഴെക്കഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ;

(എ) തുറമുഖ മണല് ഖനനത്തനിനയ് പുതനിയ നയല പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പുതനിയ  നയല  നടപഭാക്കുന്നതുവഴെനി  എചനലഭാല  ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങളഭാണയ് ചചകേവരനിക്കഭാനഭാകുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  നയമനുസരനിചയ്  മണല്  ഖനനത്തനിനുല  വനിപണനത്തനിനുല
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളള വലവസകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .
രഭാമചനന കേടന്നപള്ളനി):  സര്, 

(എ)  തുറമുഖങ്ങളനിചല  മഭാനസ്വല്  ഡഡ്ജനിലഗനിനഭായനി  പുതനിയ  നയല
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  9-2-2017-ചല  സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്  2/2017/മതുവ  ഉത്തരവനിലൂചട
പ്രഖലഭാപനിച  പുതനിയ  നയപ്രകേഭാരല  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കുപകേരല
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കഭാണയ് മഭാനസ്വല് ഡഡ്ജനിലഗനിനുളള അധനികേഭാരല
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് ചുമതല നല്കുകേ വഴെനി
ഇനൗ പ്രവൃത്തനി കൂടുതല് സുതഭാരലമഭായല കേഭാരലക്ഷമമഭായല ഉത്തരവഭാദനിതസ്വകത്തഭാചടയല
ചചയഭാന   സഭാധനിക്കുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
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(സനി)  മഭാനസ്വല് ഡഡ്ജനിലഗനില് മുനപരനിചയമുളള തകദ്ദേശവഭാസനികേളഭായ മണല്
വഭാരല്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  ഓകരഭാ  പ്രകദശചത്തയല  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്യുന.  ഇനൗ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  മുഖഭാനരല  തകദ്ദേശ
സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള മഭാനസ്വല് ഡഡ്ജനിലഗയ് നനിര്വഹനിക്കുന.

ഡഡ്ജയ്  ചചയയ്  മഭാകറണന്ന  പദഭാര്തങ്ങളുചട  അളവയ്  അതതയ്  കപഭാര്ടയ്
കേണ്സര്കവറര്മഭാര്  നനിശയനിക്കുകേയല  ഇത്തരത്തനില്  ഡഡ്ജയ്  ചചയയ്  ലഭനിക്കുന്ന
മണല്  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുളള  വനില  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  തുറമുഖ
വകുപനിചന്റെ ഓണ്ചചലന സലവനിധഭാനത്തനിലൂചട വനിപണനല നടത്തുന്നതുമഭാണയ്.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  മനനിയചട  ഉത്തരവനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നല്കേനിയനിരുന്ന  അധനികേഭാരല
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ചചകേമഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനയ്,
ഒരു പഞഭായത്തനിചന്റെ  അതനിര്ത്തനിയനില്  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്  വരുനണയ്,  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തയ്  വരുനണയ്.  ഇനൗ   വരുമഭാനല  ഏതു  തരത്തനിലഭാണയ്  വനിഭജനിക്കുന്നതയ്;
എലഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുല  അതനിചന്റെ  വനിഹനിതല  ലഭനിക്കുകമഭാ;
അകതഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനയ്  മഭാതമഭാകണഭാ;  ഇതനിചന  സലബനനിചയ്  ഗവണ്ചമന്റെയ്
നനിലപഭാടയ് എടുത്തനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .    രഭാമചനന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  ഇതുസലബനനിച  വനിലനനിലവഭാരല
നനിശയനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  സലസഭാനത്തയ്  തുറമുഖ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുളള
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, മകഞശസ്വരല, നതീകലശസ്വരല, വടകേര, കബപ്പൂര്, ചപഭാന്നഭാനനി, അഴെതീക്കല്,
ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  തലകശ്ശേരനി  എന്നതീ  9  തുറമുഖങ്ങളനിലഭാണയ്  മഭാനസ്വല്  ഡഡ്ജനിലഗയ്
നടത്തനിവരുന്നതയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  അഴെതീക്കല്,  തലകശ്ശേരനി,  വടകേര,  കബപ്പൂര്,
ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുളള
സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതല,  ജനികയഭാളജനി വകുപനിചന്റെ വനിഹനിതല,  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കൂലനി
എന്നനിവ  നനിശയനിചനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനത്തനിചന്റെ  വനിഹനിതല  100
രൂപയഭായഭാണയ്  നനിശയനിചനിട്ടുളളതയ്.  ആ നനിലയനില് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  വനിഹനിതവല
നനിശയനിചനിട്ടുണയ്.  വലതലസ്ത സലങ്ങളനില് അതഭാതയ് പ്രകദശങ്ങളനിചല സഭാഹചരലങ്ങളുല
മറ്റുല കേണക്കനിചലടുത്തുചകേഭാണഭാണയ് വനില നനിശയനിചനിട്ടുളളതയ്.  വനില നനിശയനിചതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  കനരചത്ത  നനിശയനിച  വനിലകയക്കഭാള  കുറഞ്ഞ
വനിലയടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  മണല് ലഭനിക്കുകേ.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ്:  സര്,  ഇനൗ കചഭാദലത്തനിചന്റെ  'സനി'  ഉത്തരത്തനില് ഒരു
അവലകതയണയ്,  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങചള ഇക്കഭാരലല ചുമതലചപടുത്തനി
എനപറചഞ്ഞങനിലുല  ഡഡ്ജനിലഗയ്  ചചയയ്  മഭാകറണ  പദഭാര്തങ്ങളുചട  അളവയ്
അതഭാതയ് കപഭാര്ടയ് കേണ്സര്കവറര്മഭാര് നനിശയനിക്കുകേയല, ഇത്തരത്തനില് ഡഡ്ജനിലഗയ്
ചചയയ്  ലഭനിക്കുന്ന  മണല്  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  വനില
അടനിസഭാനമഭാക്കനി തുറമുഖ വകുപനിനയ് ഒഭാണ്ചചലന സലവനിധഭാനത്തനിലൂചട വനിപണനല
ചചയ്യുകേയല ചചയഭാല.
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കചഭാദലത്തനിചല  'എ', 'ബനി'  പനിരനിവനിനയ്   ബഹുമഭാനചപട മനനി തന്നനിരനിക്കുന്ന
മറുപടനി  ഇതയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങചള  പരനിപൂര്ണമഭായനി  ഏല്പനിച്ചു
എന്നഭാണയ്.  എന്നഭാല്  'സനി'  പനിരനിവനിനയ്  തന്നനിരനിക്കുന്ന  മറുപടനി  ഇതയ്  കപഭാര്ടയ്
കേണ്സര്കവറര്മഭാര് നനിശയനിക്കുകേയല, അത്തരത്തനില് ഡഡ്ജനിലഗയ് ചചയയ് ലഭനിക്കുന്ന
മണല് സര്ക്കഭാര് നനിശയനിചയ് നലനിയനിരനിക്കുന്ന വനില അടനിസഭാനമഭാക്കനി വനില്ക്കഭാല
എനമഭാണയ്. ഇതയ് തമ്മേനില് ഒരു കകേഭാണ്ടഡനിക്ഷന ഉണയ്, അതയ് കഭാരനിചചഫ ചചയഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചനന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  പഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
കകേഭാര്പകറഷന  ഇവര്ക്കഭാണയ്  വനിഹനിതല  നല്കുന്നതയ്.  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് ഉണഭായനിരുന്ന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കപരയ് രജനിസ്റ്റേര് ചചകയണതഭാണയ്.
ചനില സലങ്ങളനില് മണലനികനഭാടനുബനനിചയ് ചചളനി, മറയ് പദഭാര്തങ്ങള തുടങ്ങനിയവ
ഉണഭാകുല.  അതയ്  ഏചതലഭാല  നനിലയനില്  വനിഭജനിക്കണചമന്നതനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള
സഭാകങതനികേ നനിര്കദ്ദേശല നല്കുന്നതനിനഭാണയ്  കേണ്സര്കവറര്മഭാര് ഇടചപടുന്നതയ്.

ശതീ  .    ചചഹബനി  ഇനൗഡന:  സര്,  നനിലവനില്  ഖനനത്തനിനയ്  അനുമതനി
നലനിയനിട്ടുള്ള  കേമ്പനനികേളുല  സഭാപനങ്ങളുല  യഥഭാര്തത്തനിലുള്ള  കേസ്വഭാണനിറനിയഭാകണഭാ
ചകേഭാണകപഭാകുന്നചതന്നയ് കേണപനിടനിക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് എചനങനിലുല സലവനിധഭാനല
നനിലവനിലുകണഭാ;  അനുമതനി ചകേഭാടുത്തതനികനക്കഭാള  പത്തനിരടനിയല പതനിനഞനിരടനിയല
കൂടുതലഭായനി  ഖനനല  നടത്തനിചക്കഭാണയ്  കപഭാകുനണയ്.  അതയ്  നനിയനനിക്കുന്ന
തനിനഭാവശലമഭായ എചനങനിലുല ചമക്കഭാനനിസല ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചനന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  അലഗല  ചൂണനി
ക്കഭാണനിചതുകപഭാചല  കനരചത്ത  സഹകേരണ  സലഘല  മുകഖന  ഇക്കഭാരലങ്ങള
ചചയകപഭാഴുണഭായ അഴെനിമതനി കേണക്കനിചലടുത്തുല പരഭാതനികേളുചട അടനിസഭാനത്തനിലുമഭാണയ്
ഇത്തരചമഭാരു നയരൂപതീകേരണത്തനിനയ് ഗവണ്ചമന്റെയ് സന്നദമഭായതയ്. ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
സുതഭാരലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  സമനസ്വയല
ഇക്കഭാരലത്തനിലുണഭാകുല.  മണലനിചന്റെ വനിപണനല ഉളചപചട  വളചര സതലസനവല
വസ്തുതഭാപരവമഭായനി  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ക്രമതീകേരണല  നടത്തുന്നതനിനഭാണയ്
പുതനിയ നയല രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ചപഭാന്നഭാനനി കമഭാഡല് എന്ന ഇനൗ നയത്തനിചന്റെ
ഉദ്ഘഭാടനല ബഹുമഭാനചപട തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപ്പുമനനി കഡഭാ. ചകേ. ടനി. ജലതീല് ,
ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കര്  എന്നനിവരുചട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  ഇന്നചല
നനിര്വഹനിക്കുകേയണഭായനി.  ശുദതീകേരനിച  മണല്  ചകേടനിടങ്ങളുചട  സുരക്ഷയയ്
ആവശലമഭാണയ്.  അതുചകേഭാണയ്  ശുദതീകേരനിച  നനിലവഭാരമുള്ള  മണല്  നല്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തന പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് ഇനൗ സലവനിധഭാനത്തനില് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  
286/2020.
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്,  അഴെനിമുഖത്തയ് കേപല് യഭാതയയ്
തടസമുണഭാക്കുന്ന  ചചളനി നതീക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി ചചയ്യുന്നതയ്  കപഭാര്ടയ് അധനികൃതരഭാണയ്.
ചചളനി  ശുദതീകേരനിചഭാണയ്  മണല്  ഉണഭാക്കുന്നതയ്.  അതയ്  എതകത്തഭാളല  നതീക്കല
ചചയണചമന്നതനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള കേഭാരലങ്ങള അവര് തചന്നയഭാണയ് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതയ്.
ചചളനി  ശുദതീകേരനിചയ്  മണലഭാക്കനി  മഭാറനി  വനില്പന  നടത്തുന്നതയ്  കകേരളത്തനില്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയന്നതഭാണയ്. തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്
ഓകരഭാ  സലത്തുല  എടുകക്കണ  മണലുമഭായനി  ബനചപട  കേഭാരലങ്ങള
ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി  തതീരുമഭാനനിക്കഭാന  കേഴെനിയനില.  ഇക്കഭാരലല  സലബനനിചയ്
സഭാകങതനികേ  ചചവദഗലകത്തഭാചട  തതീരുമഭാനങ്ങചളടുക്കണല.  ഇനൗ  പദതനി
ചപഭാതുകമഖലയനില്  നല  രതീതനിയനില്  തുടര്നല  നടത്തഭാന  കേഴെനിയന്നതഭാണയ്.
ചപഭാന്നഭാനനിയനില് നചലഭാരു തുടക്കമഭാണയ് ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉണഭായനിട്ടുള്ളതയ്,  ഇതയ്
മഭാതൃകേയഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: സര്, ഇക്കഭാരലത്തനില്  എനവകയഭാണ്ചമന്റെല്
ഇലപഭാക്ടയ് സ്റ്റേഡനി നടത്തനിയഭായനിരനിക്കുല  അധനികൃതര് തതീരുമഭാനങ്ങചളടുക്കുന്നതയ്.

ശതീ.  അനവര്  സഭാദത്തനിനുകവണനി  ശതീ  .    ചകേ  .    എല  .    ഷഭാജനി:  സര്,
ചസഭാചചസറനികേളുചട  ക്രമകക്കടുകേള  ഉണഭായനിരുന  എനളളതയ്  ശരനിയഭാണയ്.  അതയ്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങചള ഏല്പനിചതുല  നല കേഭാരലമഭാണയ്.  അഴെതീക്കല്
കപഭാര്ട്ടുമഭായനി ബനചപടയ് കനരചത്ത  26  കേടവകേള  ഉണഭായനിരുന്നതയ് ഇകപഭാള  10
ആയനി  ചുരുക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അവനിചട  ഇകപഭാള  സമരല  നടക്കുകേയഭാണയ്.
ശദക്കുറവയ്  എവനിചടകയഭാ  സലഭവനിക്കുനണയ്  എനള്ളതയ്  ഉറപഭാണയ്.  പ്രഭാകദശനികേ
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ചതഭാഴെനില് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കേഭാരലത്തനില് വലനിയ രതീതനിയനിലുള്ള
ക്രമകക്കടയ്  സലഭവനിചനിട്ടുണയ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്  തഭാങളുചട  അടനിയനര  ശദ
ഉണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചനന കേടന്നപള്ളനി: സര്,  തതീര്ചയഭായല ഉണഭാകുന്നതഭാണയ്. മണല്
വഭാരല് ചതഭാഴെനിലനില്  ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്നവരുചട ലനിസ്റ്റേയ് തയഭാറഭാക്കഭാന സുതഭാരലമഭായ
സലവനിധഭാനല  ഉണഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  അക്കഭാരലങ്ങളനില്  പരഭാതനി  ഉണഭായനിട്ടുചണങനില്
അതയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് പ്രഭാകദശനികേമഭായനി കേമ്മേനിറനികേള നനിശയനിചനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .   എല  .   വനിനചസന്റെയ്: സര്, ഇകപഭാള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന വനിഴെനിഞ്ഞല
തുറമുഖത്തയ് ഒരു വര്ഷമഭായനി ഡഡ്ജനിലഗയ് നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അവനിചട
കുനകൂടനിയനിടനിരനിക്കുന്ന മണല്  വനിതരണല ചചയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായ എചനങനിലുല
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുള്ള  തുറമുഖങ്ങളനില്  എതമഭാതല
മണലനിചന്റെ  അളവണയ്  എന്നതനിചന  സലബനനിചയ്  എചനങനിലുല  പഠനല
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ? 
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ശതീ  .    രഭാമചനന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  എതമഭാതല  മണല്  നനികക്ഷപമുണയ്
എന്നതയ് അതതയ് സനര്ഭത്തനില് മഭാതകമ പരനികശഭാധനിചയ് നനിര്വചനിക്കഭാന സഭാധനിക്കൂ.
ബഹുമഭാനചപട  ചമമ്പര്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാചല  വനിഴെനിഞ്ഞകത്തഭാ  മകറചതങനിലുല
തുറമുഖ  കകേനങ്ങളനികലഭാ  നനികക്ഷപനിതമഭായ  മണല്  ഉചണങനില്  അതയ്  പ്രകയഭാജന
ചപടുത്തുന്നതനിചനക്കുറനിചയ് ആകലഭാചനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ്: സര്,  മഭാനസ്വല് ഡഡ്ജനിലഗുമഭായനി ബനചപട ചുമതല
സഹകേരണ  സലഘങ്ങചളയഭായനിരുന  കനരകത്ത  ഏല്പനിചനിരുന്നതയ്.  കേണ്ണൂര്
അഴെതീക്കലനില്  49-ഓളല   തടനിക്കൂടനി  ഉണഭാക്കനിയ  കേടലഭാസയ്  സലഘങ്ങള
കകേഭാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപയചട  ക്രമകക്കടുകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.    ഇനൗ  കേടലഭാസയ്
സലഘങ്ങചള  സലബനനിച  അകനസ്വഷണല  എവനിടലവചരചയത്തനി,  ക്രമകക്കടുകേള
നടത്തനിയവര്ചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചനന  കേടന്നപള്ളനി  : സര്,  ബഹുമഭാനചപട  എല.എല്.എ.  ചൂണനി
ക്കഭാണനിചതുകപഭാചല  സഹകേരണ  സലഘങ്ങചള  ചുമതലചപടുത്തനിയകപഭാള  നനിരവധനി
ആകക്ഷപങ്ങളുല  പരഭാതനികേളുല  ഉണഭായനിരുന.  അവചയലഭാല  കേണക്കനിചലടുത്തുചകേഭാണഭാണയ്
പുതനിയ ഒരു നയത്തനിനയ്  രൂപല ചകേഭാടുക്കഭാന സര്ക്കഭാര് സന്നദമഭായതയ്.  അതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ക്രമകക്കടുകേളുചട  ഗനൗരവല  കേണക്കനിചലടുത്തുചകേഭാണയ്  തുടര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    കജഭാണ്  ചഫര്ണഭാണസയ്:  സര്,  ചകേഭാചനി  തുറമുഖല  ഒരു  വര്ഷല
ഡഡ്ജനിലഗനിനയ് കവണനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ് 135 മുതല് 160 കകേഭാടനി രൂപവചരയഭാണയ്.
അതയ്  സസ്വകേഭാരല  ഏജനസനികേളഭാണയ്  ചചയ്യുന്നതയ്.  അഴെനിമുഖത്തുനനിന്നടക്കല  വഭാരുന്ന
എക്കലുല  മറ്റുല  പുറലകേടലനില്  ചകേഭാണകപഭായനി  തളകേയഭാണയ്  ചചയ്യുന്നതയ്.  ആറനില്
കേളഞ്ഞഭാലുല അളനകേളയണചമചന്നഭാരു ചചഭാല്ലുണയ്.  ഇതുസലബനനിചയ്  ഒരളവമനില.
അതുചകേഭാണയ് ഡഡ്ജയ് ചചയ്യുന്ന എക്കല് കേരയനില് ചകേഭാണവന്നയ് ആവശലമഭായ രതീതനിയനില്
സലസരനിചചടുത്തയ് ഗഭാര്ഹനികേ വസ്തുക്കളുല മറ്റുല ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗചപടുത്തണ
ചമന്ന ഒരു നനിര്കദ്ദേശല ചകേഭാചനി തുറമുഖത്തനിനയ് ചകേഭാടുക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    രഭാമചനന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  ഇകപഭാള  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന പുതനിയ
നയല സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്. അതുകപഭാചല സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ
ജനങ്ങളക്കയ്  അവരുചട  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  ശുദതീകേരനിച  മണല്
മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്  ഒരു  ഘടകേല.  ഇനൗ  നയത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി തകദ്ദേശതീയരഭായ മണല് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട ജതീവകനഭാപഭാധനി സലരക്ഷനിക്കുകേയല
അവചര തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തുമഭാണയ് മഭാനസ്വല് ഡഡ്ജനിലഗയ്
നടത്തുകേ. തുറമുഖ വകുപയ് കനരനിടഭാണയ് മണല് വനില്പന നടത്തുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല്
കൂടുതല്  സുതഭാരലത  ഉണഭാവല.  മലനിനതീകേരണല  ഒഴെനിവഭാക്കനിയളള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണയ്
ഇവനിചട  അവലലബനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  പനി.പനി.പനി.  രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന
ഈ പദതനിയചട മുഴുവന മുതല്മുടക്കയ്  സലരലഭകേര് വഹനിക്കുന്നതഭാണയ്. ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
കൂലനി തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴെനിയഭാണയ് സലരലഭകേര് നല്കുന്നതയ്. വനില്പന
വനിലയചട  35%  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിക്കുന.  ഇനൗ  നയവമഭായനി  ബനചപടയ്  ഓകരഭാ
തുറമുഖങ്ങളനിലുല നടപനിലഭാകക്കണ ക്രമതീകേരണങ്ങചളപറനിയള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
തുറമുഖ വകുപയ് ഇക്കഭാരലങ്ങചളലഭാല അടനിയനരമഭായനി ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.
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ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ചരനിത പ്രധഭാനമഭായ ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  -
അഴെതീകക്കഭാടയ്  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എചനലഭാല  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്   തുറമുഖ
വകുപയ് ആസൂതണല ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്?

ശതീ  .    രഭാമചനന കേടന്നപള്ളനി: സര്, ഇവനിചട സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്ന തുറമുഖങ്ങളുചട
പരമ്പരകേളനില്  അതയ്  കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തതീര്ചയഭായല  ആ  തുറമുഖത്തനിചന്റെ
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിചയ്  ബനചപട  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായല
ഉകദലഭാഗസരുമഭായല  ചര്ച  നടത്തുകേയല,  തുറമുഖ  ശലഖലയചട  ചപഭാതുവഭായ
വനികേസനത്തനിനഭായള്ള പരനിപഭാടനികേള അതനില് ഉളചപടുത്തുന്നതുമഭാണയ്.

ശതീ  .    ചജയനിലസയ്  മഭാതത്യു:  സര്,  കകേന  പരനിസനിതനി  നനിയമങ്ങളുചട
അടനിസഭാനത്തനില്  തുറമുഖ  മണല്  ഖനനല  വളചരകയചറ  പ്രഭാധഭാനലല
അര്ഹനിക്കുനണയ്.  പുഴെകയഭാരത്തയ്  നനിനല  മണല്  ഖനനല  ചചയണചമങനില്
ചവള്ളത്തനിനയ്  മുകേളനിലുള്ള  മണല്  മഭാതകമ  വഭാരഭാന  പഭാടുള്ളൂ  എന്നഭാണയ്  കകേന
പരനിസനിതനി വകുപയ് നനിലവനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഉത്തകരനലന സലസഭാനങ്ങളനില്
വതീതനികയറനിയ  നദനികേളനില്  കവനല്ക്കഭാലത്തയ്  പുഴെ  വറ്റുന്ന  സമയത്തയ്  പുഴെയനിചല
ചവള്ളത്തനിനയ് മുകേളനില് ധഭാരഭാളല മണല് ഉണഭാകുല.  കകേരളത്തനിചല  44  നദനികേളനില്
ഒരനിടത്തുകപഭാലുല  അത്തരല  മണല്  വഭാരഭാന  പഭാകേമഭായ  ഒരു  സഭാഹചരലമനില.
നനിയമത്തനില് മഭാറല  വരുത്തഭാചത സലസഭാനചത്ത പുഴെകയഭാര മണല് ഖനനത്തനിനയ്
ഒരു  സഭാധലതയമനില.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഗവണ്ചമന്റെയ്  നനിയമ  കഭദഗതനിക്കുകവണനി
സുപ്രതീലകകേഭാടതനിചയ  സമതീപനിക്കഭാന തയഭാറഭാകേണല. അങ്ങചന സമതീപനിചഭാല് മഭാതകമ
സലസഭാനത്തനിചന്റെ  സഭാഹചരലത്തനിനനുസരനിചയ്  ഒരു  മഭാറല  ഉണഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ, അതനിനയ് ഗവണ്ചമന്റെയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    രഭാമചനന  കേടന്നപള്ളനി:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  എല.എല്.എ.
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാചല തുറമുഖങ്ങളനിലുളള മണല് വഭാരലുമഭായനി ബനചപടയ് നയല
രൂപതീകേരനിക്കുകേയല  നനിലപഭാടയ്  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല  ചചയനിട്ടുണയ്.  മറയ്  കേഭാരലങ്ങള
ബനചപട  തലങ്ങളനില്  ആകലഭാചനിക്കഭാവന്നകതയളളു.  ഇകപഭാള  തുറമുഖങ്ങളനിലുളള
മണല്  ഖനനമഭാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  അതുസലബനനിച്ചുളള  നടപടനി  ക്രമങ്ങളഭാണയ്
ഇവനിചട വനിശദതീകേരനിചതയ്.

റവനന്യൂവല  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവല വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന):  സര്,
സഭാന്റെയ്  ഓഡനിറയ്  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശമഭാണയ്  ഇതുസലബനനിചയ്
നനിലവനിലുള്ളതയ്.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ചവളളത്തനിനു  തഭാചഴെയള്ള  മണല്
വഭാരുന്നതുസലബനനിച അഭനിപ്രഭായങ്ങളഭാണയ് ഇവനിചട ഉയര്നവന്നനിട്ടുള്ളതയ്.   അതയ്
പരനികശഭാധനികക്കണ കേഭാരലമഭാണയ്.  
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ചചലഫയ് മനിഷന

4(* 274) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന : 
     ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന : 
     ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : 
    ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷയ് :  തഭാചഴെക്കഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ

സസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ; 

(എ)  ചചലഫയ് മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇനൗ വര്ഷല ഒരു ലക്ഷല ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്
വതീടയ്  നല്കുചമന്ന  പ്രഖലഭാപനല  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചനഭാചക്കയഭാണയ്;  

(ബനി)  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള  കേചണത്തഭാനുള്ള  വനിവര
കശഖരണത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള നനിശയനിക്കുന്ന പ്രക്രനിയ
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്; 

(സനി)  ഇനൗ  പദതനിക്കുകവണ  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിനഭായള്ള   മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്):  സര്, 

(എ)  2022-ല്  എലഭാവര്ക്കുല  ഭവനല  എന്ന  ലക്ഷലല  ചചകേവരനിക്കുന്ന
തനിനഭായനിടഭാണയ് ചചലഫയ് മനിഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഭവനല നല്കുന്നകതഭാചടഭാപല
ജതീവകനഭാപഭാധനി  എന്ന  ഉകദ്ദേശല  കൂടനി  ഇതനില്ചപടുനണയ്.  അര്ഹരഭായ
ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  ചഫബ്രുവരനി  18,  19  തതീയതനികേളനില്
സലസഭാനത്തയ്  കുടുലബശതീ  മുകഖന  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയല  പ്രസ്തുത
സര്കവയചട ചവരനിഫനികക്കഷന നടപടനികേള തുടര്നവരനികേയമഭാണയ്. ചചലഫയ് മനിഷന
3 തരല ആനുകൂലലങ്ങളുചട ഘടനയഭാണയ് വനിഭഭാവനല ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്.  

1. ഭൂമനിയള്ള  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്  വലകനിഗത  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ആനുകൂലലല.

2. ഭൂരഹനിതരഭായള്ള  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്  ഭവന  സമുചയത്തനിലൂചട
പുനരധനിവഭാസല.

3. വനിവനിധ പദതനികേളനിലൂചട സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായല ലഭലമഭാചയങനിലുല ഭവനല
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തവര്ക്കയ് പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനയ് സഹഭായല.
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ചവരനിഫനികക്കഷന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ആയതയ്  ഡഭാറഭാ  എനടനി
നടത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞതനിനുകശഷല  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുചട  കൃതലമഭായ  എണല
ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്.   ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുചട  ലനിസ്റ്റേയ്  ഗഭാമസഭയനില്
അവതരനിപനിചയ്  അലഗതീകേഭാരല  കനടുകേയല,  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട   അറനിവനികലയഭായനി
ചവബ്ചചസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.

ഭൂരഹനിത  ഭവന  രഹനിതര്ക്കഭായനി  ആദല  ഘടത്തനില്  14  ജനിലകേളനില്  ഓകരഭാ
ഭവന  സമുചയങ്ങളുകടയല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചന്റെ  ആരലഭല  ഇനൗ  മഭാസല
അവസഭാനകത്തഭാചട ആരലഭനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   

(ബനി) പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള കേചണത്തുന്നതനിനയ്
കുടുലബശതീ  സലവനിധഭാനല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  സര്കവ  നടത്തനി  സര്കവയചട
ചവരനിഫനികക്കഷന  നടനവരുന.  ചവരനിഫനികക്കഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷല  കേരടയ്
പടനികേ  പ്രസനിദചപടുത്തുകേയല  പഞഭായത്തയ്  തലത്തനിലുല  ജനിലഭാതലത്തനിലുല
അപതീലുകേള കകേടകശഷല തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള പടനികേ അലഗതീകേരനിചയ്
അനനിമമഭാക്കുന്നതുമഭാണയ്.

(സനി)  പദതനിക്കയ്  ആവശലമഭായ  തുകേ  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഒന്നനിചയ്
വഭായ്പചയടുത്തയ് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാചത നനിലവനിലുള്ള വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുചട ഭവന പദതനികേള,  കകേനഭാവനിഷ്കൃത ഭവന  പദതനികേള  എന്നനിവയമഭായനി
സലകയഭാജനിപനിചഭാണയ് ചചലഫയ് പദതനിയചട ധനസമഭാഹരണല  നടത്തുകേ.  

ചചലഫയ്  മനിഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  സലഭഭാവനകേളുല
മറയ്  സനി.എസയ്.ആര്.  ഫണകേളുല  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കുടുലബശതീചയ  ചുമതല
ചപടുത്തഭാനുല  വനികദശത്തുനനിനല  സലഭഭാവനകേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ധനകേഭാരല അഡതീഷണല് ചതീഫയ് ചസക്രടറനിയചട കപരനില് നനിലവനിലുള്ള അക്കനൗണയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുല ചചലഫയ് മനിഷന കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.   ജനകേതീയ
പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങള  സസ്വതീകേരനിചയ്
വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ഒരു ജനകേതീയ മുകന്നറല ഉണഭാകേണചമനല അതനിനയ്
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുചട കനതൃതസ്വത്തനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന  :  സര്,  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  ജനങ്ങള  വളചര
പ്രതതീക്ഷകയഭാചട  കേഭാത്തുനനില്ക്കുന്ന ഒരു പദതനിയഭാണയ്  സമ്പൂര്ണ ഭവന പദതനി.
സസ്വനമഭായനി  സലമനിലഭാത്ത  നനിരവധനി  പഞഭായത്തുകേള  ഇനണയ്.  ചപഭാതു
സമൂഹത്തനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  സലല കേചണത്തണല.  ഇനൗ പദതനിക്കഭായനി
ചപഭാതുസമൂഹല  ആവശലമഭായ   സലല  സലഭഭാവന  നല്കേനിയഭാല്  എല.എല്.എ.-
മഭാരുചട ഫണയ് ഇതനിനുകവണനി ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാന കേഴെനിയകമഭാ;   അകതഭാചടഭാപല
എത വതീടുകേള ഓകരഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനുല അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിയല?
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കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്  :  സര്,  ഒഭാകരഭാ  പഞഭായത്തനിലുല/നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലുല  എത  വതീടുകേള  ചകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയചമന്നയ്  സര്കവയചട
അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാതമഭാണയ്  പറയഭാന  സഭാധനിക്കുകേ.  ഭൂരഹനിതരുല  ഭവന
രഹനിതരുമഭായനിട്ടുളള ആളുകേളുചട എണല അങ്ങയചട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലുചണങനില്
അവര്ക്കഭായനി ഏതയ് സലവനിധഭാനല ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഭൂമനി സലഘടനിപനിചയ്  തന്നഭാലുല ആ
ഭൂമനി പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി ഭവന സമുചയല പണനിയന്നതനിനയ്   സര്ക്കഭാര് മുനഗണന
നല്കുന്നതഭാണയ്.  

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന: സര്, ഭവനസമുചയത്തനില്  എചനലഭാല  സനൗകേരല
ങ്ങളഭാണയ്  ഉളചപടുത്തഭാന ആഗഹനിക്കുന്നതയ്? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ഭവനസമുചയത്തനില്  അലഗനവഭാടനികേള,
പ്രഭാഥമനികേമഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു   കനിനനികേയ്,  കേളനിക്കഭാനുള്ള   ഗനൗണയ്  തുടങ്ങനി  300-ഓളല
കുടുലബങ്ങള  ഒരുമനിചയ്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രകദശത്തയ്  എചനഭാചക്ക
സനൗകേരലങ്ങളഭാകണഭാ  കവണതയ്  അത്തരല  സനൗകേരലങ്ങചളഭാചക്ക  ഒരുക്കഭാനഭാണയ്
ഗവണ്ചമന്റെയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  

ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന:  സര്,  എലഭാവര്ക്കുല  ഭവന  പദതനി  എന്ന  സതീമനില്
കനരചത്തതചന്ന  എ,  ബനി  രതീതനിയനിലുള്ള  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇകപഭാള
കുടുലബശതീ മുകഖന     സനി, ഡനി രതീതനിയനിലുള്ള സര്കവകേളഭാണയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതയ്.
കകേനഗവണ്ചമന്റെയ്  തറയചട വനിസ്തതീര്ണല കനരചത്ത നനിശയനിചതയ്  30 M2  ആണയ്.
എന്നഭാല്  സലസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെയ്  അതയ്  60  M2  ആയനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.
അങ്ങചന  വരുകമ്പഭാള ഏചതങനിലുചമഭാരഭാള  സന്നദ  സലഘടനയചട  സഹഭായല
സസ്വതീകേരനിചയ്  കുറച്ചുകൂടനി  പണല  ഇനൗ  പദതനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  തയഭാറഭായഭാല്
തറ  വനിസ്തതീര്ണത്തനില്  എചനങനിലുല  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; CRZ-നുല  നഞയ്ക്കുല ചപര്മനിറയ് കേനിട്ടുന്നതനിനയ് തടസമുണയ്.  പഭാവചപട
ജനങ്ങളക്കയ് ഇതനില്  എചനങനിലുല ഇളവയ് അനുവദനിക്കുകമഭാ ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  കുടുലബശതീ  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  സര്കവ
പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരനികേയഭാണയ്.  CRZ-ചന്റെ  പ്രയഭാസങ്ങളുല  നഞയമഭായനി  ബനചപട
വനിഷയങ്ങളുല,  ചചലഫയ്  പദതനിയനില്  വതീടുകേള  ഉണഭാക്കുന്നതനിനയ്  എങ്ങചനയഭാണയ്
അതനിചന  മറനികേടക്കഭാന  കേഴെനിയകേ  എന്നതനിചന  സലബനനിചയ്  ഗവണ്ചമന്റെയ്
ഗനൗരവപൂര്വല ആകലഭാചനിക്കുന്നതഭാണയ്.  അകതഭാചടഭാപല തചന്ന 600 സസ്വയര് ഫതീറനില്
കൂടുതല് വനിസ്തതീര്ണമുള്ള വതീടഭായഭാലുള്ള ബുദനിമുടയ് ഇനൗ പണല ചകേഭാണയ് ഒരനിക്കലുല ആ
വതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന കേഴെനിയനില എനള്ളതഭാണയ്.   കൂടുതല് സസ്വയര് ഫതീറനില്  വതീടുകേള
ഉണഭാക്കനിയതുചകേഭാണഭാണയ്  നമ്മുചട  പല  ഭവന  പദതനികേളുല  വഴെനിക്കുവചയ്
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നനിനകപഭായതുല  തഭാമസകയഭാഗലമലഭാചത  ഇകപഭാഴുല  നനിലനനില്ക്കുന്നതുല.  നനിശനിത
സസ്വയര് ഫതീറനില് വതീടുകേള ഉണഭാക്കണചമന്നയ്  നമ്മേള നനിഷ്കര്ഷ പുലര്ത്തനിയനിചലങനില്
ഉണഭാക്കുന്ന  വതീടയ്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന  ബനചപട ഗുണകഭഭാകഭാവനിനയ്
സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലല  ഉണഭാകുല.  സദുകദ്ദേശപരമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  എടുത്തനിട്ടുള്ള
ഇനൗ നടപടനി അലഗതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് എലഭാ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുല ശമനികക്കണതയ്.  

ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷയ്:  സര്,  സലസഭാന സര്ക്കഭാകരഭാ സന്നദ സലഘടനകേകളഭാ
നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കേനിയനിരുന്നതുല  കേഭാലപഴെക്കലചകേഭാണയ്  അപകേടഭാവസയനിലഭായനി
വഭാസകയഭാഗലമലഭാതഭായനിത്തതീര്ന്നനിട്ടുള്ളതുമഭായ  ചകേടനിട സമുചയങ്ങള ചചലഫയ് മനിഷന
പദതനിയനിലുളചപടുത്തനി  നവതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാ,  നവതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതയ്
ചപഭാളനിച്ചുമഭാറനി  പ്രസ്തുത  സലത്തയ്  പുതനിയ  ചകേടനിട  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചയ്
നല്കുന്നതനികനഭാ  ഇതനിലൂചട കേഴെനിയകമഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  അകതക്കുറനിചയ്  ആകലഭാചനിചയ്  തതീരുമഭാന
ചമടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): സര്, ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലസഭാന
സര്ക്കഭാര്  കനരചത്ത  വതീടുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുചണങനില്,  അതയ്  കകേടുപഭാടുളളതുല
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തതുമഭാചണങനില്  അത്തരല  ആളുകേള  വതീടനിലഭാത്തവരുചട
കൂടത്തനില്ത്തചന്ന  പരനിഗണനിക്കചപടുല.  അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വതീടുകേള  നല്കുന്ന
നടപടനി ഉണഭാകുല.

ശതീ  .   അനനില് അക്കര: സര് ,  എലഭാ പനൗരനഭാര്ക്കുല ഒഭാകരഭാ വതീടയ്  എനള്ളതയ്
നമ്മുചട  വലനിയ ഒരു സസ്വപ്നമഭാണയ്.  അതനിനുകവണനി  ഇനനിരഭാ ആവഭാസയ് കയഭാജനയല
എല.എന.  ലക്ഷല  വതീടയ്  പദതനിയല  ഇ.എല.എസയ്.  പഭാര്പനിട  പദതനിയചമഭാചക്ക
നടപനിലഭാക്കനി.  ഇന്നചത്ത   പ്രധഭാനചപട  വനിഷയല  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയമഭായനി
ബനചപടയ് ഓകരഭാ കബഭാക്കനിലുല കനരചത്ത ചഎ.എ.ചചവ.-യയ് കേനിടനിയനിരുന്നതയ്  300
വതീടുകേളഭാണയ്.  എന്നഭാല് ഇകപഭാഴെതയ്  30  വതീടനിനുതഭാചഴെയഭായനി  ചുരുങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
4  ലക്ഷകത്തഭാളല  വതീടുകേളക്കയ്  സബ്സനിഡനി  ചകേഭാടുക്കണചമങനില്   എണഭായനിരല
കകേഭാടനി രൂപ കവണല.  ഫ്ലഭാറനികലയയ് കപഭാകേണചമങനില്  പതനിനഭാറഭായനിരല കകേഭാടനി രൂപ
കവണല.  പഞഭായത്തുകേള  എടുത്ത  കലഭാണ്  തനിരനിചടയണചമങനില്  ഇന്നചത്ത
അവസയനില്  2018  വചര  കേഭാത്തുനനില്ക്കണല.  കകേരള  ബഭാങനില്  നനിന്നയ്  വഭായ്പ
കേനിടണചമങനില്  2019  വചര  കേഭാത്തുനനില്ക്കണല.  ഇകപഭാഴെചത്ത  അവസയനില്
നമുക്കയ് കവണനിവരുന്ന എണഭായനിരല കകേഭാടനി രൂപയനില് ഗവണ്ചമന്റെയ് ഇതനികലയയ് എത
തുകേ  മഭാറനിവചനിട്ടുണയ്;   ഇതനികലയഭാവശലമഭായ  എത  തുകേ  നമുക്കയ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ് എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 
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കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  കല ഫയ്  മനിഷന പദതനിയനില് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഭവനങ്ങളക്കുള്ള  വഭായ്പ  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ചമഭാത്തമഭാചയടുത്തയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നല്കേഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഒഭാകരഭാ
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുല നല്കുന്ന സലഖലയചട പലനിശ ഗവണ്ചമന്റെയ്
അടയ്ക്കുന്നതഭാണയ്.  കേലഭാപനിറല്  എമനൗണനികലയയ്  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചടയല  25  ശതമഭാനത്തനില്  കൂടഭാത്ത  പ്ലഭാന  ഫണനിചന്റെ  വനിഹനിതല
പ്രതനിവര്ഷല തനിരനിചടയ്കക്കണതഭാണയ്.  ഇതഭാണയ് ഇതനിചന്റെ ധനസമഭാഹരണവമഭായനി
ബനചപട കേഭാരലല.

ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫയ്:  സര്,  കുടുലബശതീയചട  സര്കവ  ചഫബ്രുവരനി
18,  19  തതീയതനികേളനില്  നടത്തുകേയണഭായനി.  അതനിനുകശഷല  ചനില  സലങ്ങളനില്
ഗഭാമസഭകേള കൂടുകേയല ചനിലസലങ്ങളനില് കൂടഭാതനിരനിക്കുകേയല ചചയനിട്ടുണയ്. ഗഭാമസഭകേള
കൂടഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  അര്ഹതചപട  പലരുല  ഇതനില്  പരനിഗണനിക്കചപടഭാചത
കപഭായനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  ഇതയ്  അറനിഞകകേടയ്  സര്കവയനില്  അചലങനില്
ഗഭാമസഭകേളനില്  പചങടുത്തനിട്ടുമുണയ്.  അത്തരത്തനില് വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുള്ളവചര  പഞഭായത്തയ്
കേമ്മേനിറനിക്കയ് സര്കവയനില് ഉളചപടുത്തഭാനുള്ള അധനികേഭാരമുകണഭാ; അവനിചട ഇതനിനുള്ള
അപതീല് സലവനിധഭാനങ്ങളുകണഭാ; അതയ് എവനിചടവചരയഭായനി; സമ്പൂര്ണ കവദത്യുതതീകേരണ
പദതനി, ചവളനിയനിട വനിസര്ജനമുക പദതനി തുടങ്ങനിയവയയ് എല.എല്.എ.-മഭാരുചട
കമല്കനഭാടത്തനില്  ഒരു  സലവനിധഭാനമുണഭായനിരുന.  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്
ഇത്തരചമഭാരു സലവനിധഭാനല  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  കുടുലബശതീയചട സര്കവയനില് വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുള്ള

ആളുകേചള  ഇതനികലയയ്  ചകേഭാണവരുന്നതനിനയ്  രണയ്  അപതീല്  സലവനിധഭാനങ്ങളുണയ്.

പഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനിക്കയ്  കനരനിടയ്  ബനചപടയ്  ഗുണകഭഭാകഭാവനിനയ്  അപതീല്

നല്കേഭാല.  പ്രസ്തുത അപതീലനിചന്റെ സമയത്തയ് അതയ് ശദയനില്ചപടനിചലങനില് പനിന്നതീടയ്

ജനിലഭാതലത്തനില്  അപതീല്  കേമ്മേനിറനിയണയ്.  കേളക്ടര്ക്കയ്  കനരനിടയ് അപതീല്

നല്കേഭാവന്നതഭാണയ്.  അതനിനുള്ള  സഭാധലത  വളചര  അപൂര്വമഭായനിരനിക്കുചമന്നഭാണയ്

കേരുതുന്നതയ്. കേഭാരണല 129,910 കപചരയഭാണയ് കുടുലബശതീ സര്കവ ചചയതയ്.  ഡഭാറഭാ

എനടനി  632,000  നടത്തനിയകപഭാള  281,592  കപരഭാണയ്  എലനിജനിബനിളഭായനി

കേചണത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  അഥവഭാ  നടത്തനിയതനിചന്റെ  45  ശതമഭാനമഭാണയ്

എലനിജനിബനിളഭായനിടയ്  ഇകപഭാള  ലനിസ്റ്റേനില്  വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഏചതങനിലുല  കകേസുകേള

അങ്ങചന  വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുചണങനില്  അപതീല്  മുഖഭാനരല  അവര്ക്കയ്  ഇനൗ  ലനിസ്റ്റേനില്

ഉളചപടഭാന രണയ് അവസരങ്ങളഭാണയ് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  
1075/2017.
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ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന:  സര്,  പഴെയ കേഭാലത്തയ് വതീടയ്  ഇലഭാത്തവരുചട പ്രശ്നല
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ലക്ഷല വതീടയ് കകേഭാളനനി,  നഭാലുചസന്റെയ് കകേഭാളനനി തുടങ്ങനിയ
വതീടുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇകപഭാള ഇവയചട അറകുറപണനികേള നടത്തുന്നതനിനുള്ള
പണല പഞഭായത്തനിചന്റെ  കകേവശമനില.  ചനില  വതീടുകേളനില്  രണയ്  കുടുലബങ്ങളഭാണയ്
തഭാമസനിക്കുന്നതയ്;  എചന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഇങ്ങചനയള്ള  എകടഭാളല
കകേഭാളനനികേളുണയ്.  പഞഭായത്തനിനയ്  പണല  വകേയനിരുത്തഭാന  നനിവൃത്തനിയനില.  ഇനൗ
വതീടുകേചളഭാചക്ക  1960-70  വര്ഷങ്ങളനില്  ചകേഭാടുത്തവയഭാണയ്.  കല ഫയ്  മനിഷചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഇത്തരല വതീടുകേള നവതീകേരനിക്കഭാന അചലങനില് പുതനിയതയ് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  വതീടുകേളഭാചണങനില്
തതീര്ചയഭായല കലഫയ് മനിഷനനില് ഉളചപടുത്തുന്നതഭായനിരനിക്കുല. 

ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു: സര്, കകേനഭാവനിഷ്കൃത ഭവന പദതനിയഭായ പനി.എല.എ.കവ.
ഇനത്തനില് ഇനൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് എത വതീടുകേളക്കുള്ള ധനസഹഭായമഭാണയ്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  പനി.എല.എ.കവ.  പദതനി പ്രകേഭാരല അര്ബന,
റൂറല്  എന്നനിവയഭാണയ്  ഉളചപടുന്നതയ്.  കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പദതനി  പ്രകേഭാരല
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  32,559  കപര്ക്കുള്ള  ഭവനസഹഭായമഭാണയ്
കകേന സര്ക്കഭാരനില് നനിന്നയ് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്. അതനില്  12,000 അകപക്ഷകേര് മഭാതകമ
ഇകപഭാഴുള.  അതനിചന്റെ  കേഭാരണചമനഭാചണനള്ളതയ്  സലബനനിചയ്  സലസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനയ്  പഠനികക്കണതഭായണയ്.  

ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി:  സര്,  ചചലഫയ് മനിഷനനില് നനിന്നയ് പ്രകചഭാദനല
ഉളചക്കഭാണയ്   എചന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പുത്തൂര്  കറഭാടറനി  കബ്ബയ്  ഇകപഭാള
ഒകരക്കറനിലധനികേല സലല വഭാങ്ങനി കുറചയ് ആളക്കഭാര്ക്കയ് വതീടുനനിര്മ്മേനിചയ് നല്കേഭാനുള്ള
സലരലഭല ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്. കൂടഭാചത ഒരു ചതഭാഴെനില് യൂണനിറ്റുല ഇതനില്  ഉളചപടുനണയ്.
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത വതീടുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരല ആളക്കഭാചര
കലഫയ്  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചകേഭാണവരനികേയല  കൂടുതല്  ആളക്കഭാചര  ഇതനികലയയ്
ആകേര്ഷനിക്കുകേയല  അവര്ക്കയ്  ഇതുവഴെനി  എചനങനിലുല  കപ്രഭാതഭാഹനകമഭാ
അലഗതീകേഭാരകമഭാ നല്കേഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല ചചയ്യുകമഭാ? 

കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, കലഫയ് മനിഷന പദതനിയമഭായനി സഹകേരനിക്കഭാന
തഭാല്പരലമുള്ള  മുഴുവന  ആളുകേളുചടയല  എലഭാ  തരത്തനിലുള്ള  സഹഭായങ്ങളുല
പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
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ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  എചന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ

മുടത്തറയനില്  രകണക്കര്  സലത്തയ്  വനികേലഭാലഗ  കകേഭാളനനിയനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന

ആളുകേളക്കുകവണനി 95 വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തയ്

നഗരസഭയയ്  സലല ഏചറടുത്തയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത സലല കലഫയ് മനിഷന

പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി  വതീടയ് നനിര്മ്മേനിചയ് നല്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇനൗ  വനിഷയല  സലബനനിചയ്  ഞഭാന  അകങ്ങയയ്  കേത്തയ്

നല്കുകേയണഭായനി.  കൂടഭാചത, കലഫയ് മനിഷന പദതനിക്കുകവണനി സലല ഏചറടുത്തയ്

നല്കുന്നതയ് ആരഭാണയ്;  പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന എന്നനിവനിടങ്ങളനില്

നനിനല ഗവണ്ചമന്റെയ്  കനരനിടയ്   സലല ഏചറടുത്തയ്  ഗവണ്ചമന്റെയ്  തചന്ന അവര്ക്കയ്

വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുകമഭാ;  ഭവനസമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുന്നതനിനയ്

എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കകേവശല സലമുചണങനില്

തതീര്ചയഭായല  ആ  സലല  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുല.  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ

സഭാപനങ്ങളുചട കകേവശല സലമുചണങനില് അവരതയ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി

തരഭാന  തയഭാറഭാചണങനില്  അവനിചട  ഭവന  സമുചയങ്ങള  പണനിയന്നതനിനയ്

പ്രകയഭാജനചപടുത്തുല. അങ്ങയ് പറഞ്ഞ കേഭാരലല തതീര്ചയഭായല പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    ചനിറയല  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  കലഫയ്  മനിഷന  പദതനി  ഇനൗ

ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ മുഖമുദയഭാണയ്.   വതീടയ്  ഇലഭാത്തവര്ക്കുല ലക്ഷല വതീടയ്  പദതനിയനില്

ഉളചപടുന്ന വഭാസകയഭാഗലമഭായ വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കുല പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരല വതീടയ്

നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുചമന്നയ്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  സൂചനിപനിക്കുകേയണഭായനി.

ഇതുവചര  വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കയ്  സലല  കേചണത്തനി  വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുകേ

എനള്ളതഭാണയ്  ചചലഫയ്  മനിഷന  പദതനിചകേഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ശതീ.  എന.

ഷലസുദ്ദേതീന  സൂചനിപനിചതുകപഭാചല,  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പല  ലക്ഷല  വതീടയ്  കകേഭാളനനികേളുല

50-60  വര്ഷങ്ങള  പഴെക്കമുള്ള  തഭാമസകയഭാഗലമലഭാത്ത  അവസയനിലഭാണുളളതയ്.

പ്രസ്തുത പദതനിയനില് വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കയ് വതീടുല  പഞഭായത്തയ് കകേനതീകേരനിചയ്  ഫ്ലഭാറ്റുല

നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുന്നകതഭാകടഭാപല  ഇത്തരല  കകേനങ്ങളനില്  കൂടനി  വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിചയ്

നല്കേനിയനിചലങനില് സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായല വലനിയ ബുദനിമുട്ടുകേള കനരനിടുല. ഇകപഭാള വതീടയ്

നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുന്ന  സലങ്ങളനില്  ഇവചര  ചകേഭാണവന്നയ്  തഭാമസനിപനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കനില. ആയതനിനഭാല് അതുസലബനനിചയ് ഒരു വലകയണഭാകേണല. 
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കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്: സര്, വതീടുകേള വഭാസകയഭാഗലമചലങനില് തതീര്ചയഭായല

കലഫയ് മനിഷന പദതനിയനില് ഉളചപടുന്നതഭായനിരനിക്കുല.

ശതീ  .    പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജയ്: സര്, പഞഭായത്തയ് മുഖഭാനരല നനിര്മ്മേനിച  ലക്ഷല വതീടയ്

കകേഭാളനനികേളനില്  യഥഭാര്ത  ഉടമസരലഭാചത  മറയ്  ആളുകേള  വര്ഷങ്ങളഭായനി

തഭാമസനിക്കുനണയ്.  എലഭാ  കകേഭാളനനികേളനിലുല  ഇതുകപഭാചല  സലഭവനിക്കുനണയ്.

അവര്ക്കയ്  വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുന്നനില.  ഇതുസലബനനിചയ്

എചനങനിലുല ക്രനികയറതീവഭായ ഒരു തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;  പ്രകതലകേനിചയ്,

12-16  ചകേഭാലല  കേഴെനിഞ്ഞവരഭാണയ്  ആ കകേഭാളനനികേളനില് തഭാമസനിക്കുന്നതയ്.  ഇകപഭാള

തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  വതീടനിചന്റെ  അവകേഭാശല  നല്കേഭാനുള്ള  സലവനിധഭാനചത്തപറനി

ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, ഒരു കറഷന കേഭാര്ഡനില് ഉളചപട കുടുലബത്തനിനയ്

ഒരു ഭവനല, അതഭാണയ് ഇനൗ ഭവനപദതനി ചകേഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്. 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല: സര്, ശതീ. പനി. സനി. കജഭാര്ജയ് കചഭാദനിച കചഭാദലത്തനിനയ്

കൃതലമഭായ  മറുപടനിയല  ബഹുമഭാനചപട  മനനി  പറഞ്ഞചതന്നഭാണയ്  എനനിക്കയ്

കതഭാനന്നതയ്.  പഴെയ ലക്ഷല വതീടയ് കകേഭാളനനികേളനില് ഇകപഭാള  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത

ധഭാരഭാളല  വതീടുകേളുണയ്.  എന്നഭാല്  ആ  സലല  അവരുചട  കപരനിലലഭാത്തതനിനഭാല്

അവര്ക്കയ്  ധനസഹഭായല  ചകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കനില.  അതുചകേഭാണയ്  തഭാമസനിക്കുന്ന

ആളുകേളക്കയ്  തചന്ന  ആ  സലല  ചകേഭാടുക്കഭാന  ബനചപട  പഞഭായത്തയ്

അധനികൃതര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, ഒരു കറഷന കേഭാര്ഡനില്  ഉളചപട കുടുലബത്തനിനയ്

ഒരു ഭവനല എന്നഭാണയ് ഞഭാന കനരചത്ത സൂചനിപനിചതയ്. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല:  സര്,  സലല  അവരുചട  കപരനിലല,  അതയ്

കകേമഭാറനികപഭായനി.  

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ഇക്കഭാരലല  പ്രകതലകേമഭായനി  പരനികശഭാധനിചയ്

അര്ഹരഭാണങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  അതനിനഭാവശലമഭായ

സനൗകേരലല ഒരുക്കനിചക്കഭാടുക്കുന്നതഭാണയ്.
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ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  വളചര ദയനതീയമഭായ അവസയഭാണയ് ഒരു ചുമരനിചന്റെ

മറയനില്  രണയ്  കുടുലബങ്ങള  അപ്പുറവല  ഇപ്പുറവല  തഭാമസനിക്കുന്നതയ്.  അതയ്  ഒറ

വതീടഭാക്കനി  ചകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുചമന്നയ്  സൂചനിപനിചചങനിലുല

ഇതുവചര  നടന്നനിടനില.  കേഴെനിഞ്ഞ  പ്രഭാവശലല  ഒരു  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് പഞഭായത്തുല എല.എല്.എ.-മഭാരുചട ആസ്തനി വനികേസന ഫണല

സലകയഭാജനിപനിച്ചുചകേഭാണയ്  ഒറ  വതീടഭാക്കനി  ചകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  സലവനിധഭാനമുണഭായനിരുന.

ചനില  പഞഭായത്തുകേളനില്  വളചര  ദയനതീയമഭായ  സനിതനി  നനിലനനില്ക്കുനണയ്.

ഇക്കഭാരലത്തനില് ഗവണ്ചമന്റെയ് അനുകൂല നനിലപഭാടയ് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  ):  സര്,  കലഫയ്  മനിഷന

പദതനിചയക്കുറനിചയ്  ധഭാരഭാളല  കചഭാദലങ്ങള  കചഭാദനിക്കുകേയണഭായനി.  പ്രസ്തുത  പദതനി

പ്രകേഭാരല മൂനനഭാലയ് തരക്കഭാര്ക്കഭാണയ് ഇതനില് ഉളചപടഭാന സഭാധനിക്കുകേ. ഒന്നയ് ഇവനിചട

സൂചനിപനിചതുകപഭാചല,  സലമുണയ്  വതീടയ്  ഇലഭാത്തവരഭാണയ്.  അങ്ങചനയള്ളവര്ക്കയ്

പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  അകപക്ഷനിക്കഭാല.  മചറഭാന്നയ്,  വതീടയ്  ഉണയ്,  എന്നഭാല്

വഭാസകയഭാഗലമഭായ വതീടല.  അങ്ങചനയള്ളവര്ക്കയ് പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരല  അതയ്

പുതുക്കനി പണനിയന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ നല്കേഭാല.  അകതഭാചടഭാപല  കനരചത്ത ചനില

പദതനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  വതീടയ്  അനുവദനിചനിരുന.  അനുവദനിച  വതീടയ്  ഇകപഭാള

തഭാമസകയഭാഗലമല. അവര്ക്കയ് വതീടയ് പുതുക്കനിപണനികയണതഭായണയ്. എന്നഭാല് ഇവനിചട

പറഞ്ഞതയ് പ്രകതലകേ പ്രശ്നമഭാണയ്.  ലക്ഷല വതീടയ് പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി ഇരട വതീടയ്

ഒന്നഭാക്കുകേ  എന്നതയ്  കനരത്ത  അലഗതീകേരനിച  ഒരു  കേഭാരലമഭാണയ്.  അതയ്

നടപഭായനിചലങനില്  അതുലകൂടനി  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉളചപടുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.

അങ്ങചനയളള വതീടുകേള വളചര കുറചയ് മഭാതകമയള.  പനിന്നതീടുള്ളതയ് ഭൂമനിയല വതീടുല

ഇലഭാത്തവരഭാണയ്.  അവനിചടയഭാണയ്  ഭവന  സമുചയത്തനിചന്റെ  പ്രശ്നല  വരുന്നതയ്.

അവചര പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.  കകേരളത്തനിചല

മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള,  കതഭാടല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭഭാഗങ്ങള തുടങ്ങനിയവര്ചക്കലഭാല  പ്രകതലകേല  പരനിഗണന നല്കേനിയഭാണയ്  പ്രസ്തുത

പദതനി  നടപഭാക്കചപടുന്നതയ്.  ഇതയ്  സമഗമഭായ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ

പദതനിയഭായനിരനിക്കുല.

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയല കേഴെനിഞ.)
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2.  കരഖഭാമൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)  നക്ഷതചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല ചപനഷന ഫണയ്

5 (*275) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല : 
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന : 
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  ചപനഷന  ഫണയ്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലബനനിചയ്  ചപ്രഭാഫ.സുശതീല്  ഖന്ന  എചനങനിലുല  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തു തതീരുമഭാനല എടുത്തുചവന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ):   

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പഠനല
നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനികയഭാഗനിക്കചപടനിരുന്ന ചപ്രഭാഫ. സുശതീല്
ഖന്നയചട  പൂര്ണ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ചപനഷന ഫണയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി) ചപ്രഭാഫ. സുശതീല് ഖന്നയചട റനികപഭാര്ടയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് സലബനനിചയ്
1-4-2017-ല്  ബഹു.  മുഖലമനനിയചട  അദലക്ഷതയനില്  കചര്ന്ന  കയഭാഗത്തനില്
റനികപഭാര്ടനിചല പ്രസക ഭഭാഗങ്ങള ചര്ച ചചയതനില്,  ചപനഷന പ്രഭായല  58  ആയനി
ഉയര്ത്തുന്നതുവഴെനി അടനിയനരമഭായനി ഉണഭാകുന്ന ചചലവയ് കുറയ്ക്കുവഭാന കേഴെനിയചമനല
ഒരു പുതനിയ ചപനഷന ഫണയ് രൂപതീകേരനിക്കണചമനല പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഈ വനിഷയല പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കസ്റ്റേജയ് കേലഭാകരജുകേളക്കയ് ജനി.പനി.എസയ്.

 6(*276) ശതീ  .   എന  .   ഷലസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   ചകേ  .   എല  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വകേഭാരലകമഖലയനികലതുളചപചടയള്ള  കസ്റ്റേജയ്  കേലഭാകരജ സ്തുകേളക്കയ്
ജനി.പനി.എസയ്. സലവനിധഭാനത്തനിനുള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാഹനങ്ങളുചട  അമനിതകവഗല,  റൂടയ്  മഭാറനിയള്ള  യഭാത  തുടങ്ങനിയവ
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുല  നനിയനനിക്കഭാനുല  പ്രസ്തുത  സലവനിധഭാനല  ഉപയകമഭാവചമന്നയ്
കേരുതുനകണഭാ;  എങനില് അപകേടങ്ങള കുറച്ചുചകേഭാണവരുന്നതനിചന്റെകൂടനി  ഭഭാഗമഭായനി
ഇതുസലബനനിച നടപടനികേള തസ്വരനിതചപടുത്തുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ):  

(എ&ബനി) ഉണയ്. ജനി.പനി.എസയ്. അധനിഷനിത വഭാഹന നനിരതീക്ഷണ സലവനിധഭാനല
ഏര്ചപടുത്തഭാന  അനുമതനി  നല്കേനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
സര്ക്കഭാര്  രൂപവത്ക്കരനിച  കേമ്മേനിറനിയചട  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരല  കകേന  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ C-DAC-ചന  Consultant-cum-Service Provider ആയനി നനിയമനിച്ചു.
പദതനിയചട ചമഭാത്തല അടങല് തുകേ 6.41 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.  തനിരുവനനപുരത്തയ്
ഒരു മഭാസ്റ്റേര് കേണ്കടഭാള റൂല, 17  റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടയ് ഓഫതീസുകേളനില് ഓകരഭാ
മനിനനി  കേണ്കടഭാള  റൂല,  State  Date  Centre-ല്  ചസര്വര്  എന്നനിവ  പദതനിയചട
ഭഭാഗമഭായനി  സജതീകേരനിക്കുനണയ്.  ഇതനിനഭായള്ള  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങനി
സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  പ്രഭാരലഭ  ഘടത്തനില്
16000  കസ്റ്റേജയ് കേലഭാകരജുകേളഭാണയ് നനിരതീക്ഷണ വനികധയമഭാക്കുകേ.  റൂടയ്  മഭാറനികയഭാടല്,
യഭാത  പഭാതനി  വഴെനി  അവസഭാനനിപനിക്കല്,  അമനിത  കവഗത  മുതലഭായ  നനിയമ
ലലഘനങ്ങള തടയവഭാന ഇതനിനഭാല് സഭാധനിക്കുല.  എലഭാ നനിയമ ലലഘനങ്ങളക്കുല
കേണ്കടഭാള റൂമനില് അറനിയനിപയ് ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  ഉണയ്. ഒരു വഭാഹനല അമനിത കവഗതയനികലഭാ, റൂടയ് മഭാറനികയഭാ, സമയക്രമല
ചതറനികചഭാ സര്വതീസയ് നടത്തനിയഭാല് ഇത്തരല സര്വതീസയ് നടത്തനിയ വഭാഹനങ്ങളുചട
സര്വതീസയ്  വനിവരങ്ങള  പരനികശഭാധനിചയ്  കേണപനിടനിക്കഭാന  ഈ  സലവനിധഭാനല
ഉപയകമഭാവല.  അകതഭാചടഭാപല അപകേടകേരമഭായ കഡവനിലഗയ്  കുറയ്ക്കുകേയല ചചയ്യുല.
ഇതനിനഭായള്ള നടപടനികേള പ്രതതീക്ഷനിത കവഗതയനില് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനണയ്. 

ചനല്കൃഷനിയനിചല ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനയ് സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള

7(*277) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചനന നഭായര് :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീനന :
ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചനല്കൃഷനിയനിചല ഉല്പഭാദനവര്ദനവനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള
എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചനല്കൃഷനിക്കയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  വനിത്തുകേളുല  ആവശലത്തനിനയ്  വളവല

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സജതീകേരണങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തഭാകമഭാ;  എങനിൽ

വനിശദഭാലശല ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കയ്  കറസയ്  മനില്ലുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്

കപ്രഭാതഭാഹനല  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  എങനില്  എചനലഭാല  സഹഭായങ്ങള

നല്കുനണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലസഭാനചത്ത  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷല

7000 ലക്ഷല രൂപയചട തഭാചഴെപറയന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന:-

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനല

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള്ള ഫണയ്

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാതഭാഹനല

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായള്ള പദതനി

5. ചനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലരക്ഷണ  നനിയമല  2008-ഡഭാറഭാ

ബഭാങയ്  വഭാലനികഡഷന

6. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനല

7. തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി

8. തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

പഞഭായത്തയ് തല അവഭാര്ഡയ്

9. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലയഭായള്ള ധനസഹഭായല

10. നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലുല വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലുല കപ്രഭാജക്ടനി-

സഭാനത്തനിലുള്ള ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായല

11. ചനല്വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ചനല്കൃഷനിയനില്  നൂതനഭാശയങ്ങള

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായല 
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12. പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായള്ള ധനസഹഭായല

13. രജനികസ്ട്രേര്ഡയ് വനിത്തുല്പഭാദന പദതനി

14. കബഭാക്കയ്  തലത്തനിലുള്ള  സലകയഭാജനത്തനിനഭായനി  പദതനി

അധനിഷനിത സഹഭായല

15. ചനലയ്ല  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  സലസരണല  നടത്തുന്നതനിനയ്  കറസയ്

മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി.

(ബനി) ചനല്കൃഷനിക്കയ് അനുകയഭാജലമഭായ വനിത്തുകേള രജനികസ്റ്റേര്ഡയ് വനിത്തുല്പഭാദന

പദതനി പ്രകേഭാരല, സര്ടനികഫഡയ് വനിത്തുകേള കകേരളഭാ കസ്റ്റേറയ് സതീഡയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ്

അകതഭാറനിറനി (KSSDA)  മുകഖന കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കനി വരുന. 

ചനല്കൃഷനിക്കയ്  ആവശലമഭായ വളല സലസഭാനത്തുള്ള വളല ഡതീലര്മഭാര് വഴെനി

കസ്റ്റേഭാക്കയ്  ചചയയ്  വനില്പന  നടത്തുന.  സലസഭാനത്തയ്  90%  മണല  അമ്ലതസ്വമുള്ള

തഭാചണന്നയ്  മണയ്  പരനികശഭാധനയനിലൂചട  കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനില്  ചനല്

കൃഷനിക്കയ്  കുമ്മേഭായ  വസ്തുക്കള  വനിതരണല  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന.  'കസഭായനില്  അമനിലനിയറനസയ്  ഇന  ചസലക്റ്റഡയ്  ഡനിസ്ട്രേനിക്കയ്റയ്സയ്'  എന്ന

സലസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ്  5,400 രൂപ 75%

സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  മണപരനികശഭാധനയചട  അടനിസഭാനത്തനില്  ആവശലമഭായ

കുമ്മേഭായല സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി ചപര്മനിറയ് പ്രകേഭാരല കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്

ലഭലമഭാക്കുവഭാന കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കൃഷനി ആഫതീസര്മഭാര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  സവനികശഷ ചനല്  ഇനങ്ങള  ഉളചപചടയള്ള  അരനിയചട  പ്രഭാകദശനികേ

സലസരണത്തനിനഭായനി മനിനനി കറസയ് മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  300  ലക്ഷല

രൂപയചട പദതനി ഉളചപടുന്ന കറസയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് കപ്രഭാഗഭാല  2017-18  എന്ന

പദതനിക്കയ് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. പദതനി ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭായനി സഹകേരണ

സലഘങ്ങള,  പഭാടകശഖര  സമനിതനികേള,  രജനികസ്റ്റേര്ഡയ്  സലഘങ്ങള,  പഭാടകശഖര

സമനിതനികേള  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്യുന്ന  വലകനികേചളയല  ഉളചപടുത്തുന്നതഭാണയ്.

കപ്രഭാജക്ടടനിസഭാനത്തനില് നഗരഭാതനിര്ത്തനിയനിലുല  ഗഭാമതലത്തനിലുല  ഇത്തരല  കറസയ്

മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള കപ്രഭാജക്ടയ്  ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള ആസൂതണല ചചയയ്

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

286/2020.
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ചനല്കൃഷനി ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാന നടപടനി

8(*278) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് :

ശതീ  .    ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി :

ശതീ  .    യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനല്കൃഷനി  ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാന  എചനലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്

സസ്വതീകേരനിക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല  ചചലവയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല

എചനലഭാല മഭാർഗ്ഗങ്ങളഭാണുള്ളതയ് ;

(സനി)  കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖന യനവല്ക്കരണവല അവയചട കേഭാരലക്ഷമമഭായള്ള

പരനിപഭാലനവല  ഉപകയഭാഗവല  നടപനിലഭാക്കഭാന  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  യഥഭാസമയല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കസവനല  ലഭലമഭാകുനചവന്നയ്

ഉറപ്പുവരുത്തഭാന പദതനിയകണഭാ?

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

(എ)   സലസഭാനചത്ത  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷല

7000 ലക്ഷല രൂപയചട തഭാചഴെപറയന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന:-

1.  സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനല :-

ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ്  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട

ചചലവനിനഭായനി 1,500 രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്  180000  ചഹക്ടര്

സലകത്തയയ്  2700  ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി

വരുന. 

2.  വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള്ള ഫണയ് :-

ചനല്കൃഷനി  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരല

കേഭാണുന്നതനിനഭായനി   11  ചനല്കൃഷനി  വനികേസന  ഏജനസനികേളക്കഭായനി

150  ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. 
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3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാതഭാഹനല :-

പ്രകതലകേ  ചനലനിനങ്ങളുചട  (ചപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര,  ജതീരകേശഭാല  &
ഗനകേശഭാല,  രകശഭാലനി,  മറനിനങ്ങള)  വനികേസനത്തനിനഭായനി ചഹക്ടറനിനയ്
10,000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  1200  ചഹക്ടറനിനയ്  (ആലപ്പുഴെ,
തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളല, പഭാലക്കഭാടയ്, വയനഭാടയ്, കേണ്ണൂര്)   120  ലക്ഷല രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായള്ള പദതനി:-

പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായനി ചഹക്ടറനിനയ്  360
രൂപ  ക്രമത്തനില്  (പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ  ഒരു  പഭാടകശഖരത്തനിനയ്)
300  ലക്ഷല  രൂപ  83333.3  ചഹക്ടര്  പ്രകദശകത്തയയ്  വകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  

5. ചനല്വയല് തണതീര്ത്തട സലരക്ഷണ നനിയമല, 2008:-

ഡഭാറഭാ ബഭാങയ് വഭാലനികഡഷന ചകേ.എസയ്.ആര്.ഇ.സനി.-യചട സഹകേരണകത്തഭാചട
പഞഭായത്തുകേളനില് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ഡഭാറഭാബഭാങയ് ഉപഗഹ ചനിതങ്ങളുചട
അടനിസഭാനത്തനില്  വഭാലനികഡറയ്  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന. 2017-18 വര്ഷല ഇതനിനഭായനി 50 ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

6.  കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനല:-

സലസഭാനത്തയ്  കേരചനല്കൃഷനി കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2500
ചഹക്ടര് സലത്തയ് (ചഹക്ടറനിനയ് 13,600 രൂപ സബ്സനിഡനി) 350  ലക്ഷല
രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

7. തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനികലയയ് ഈ  വര്ഷല  ഒരു
ചഹക്ടറനിനയ്  30,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  പുതുതഭായനി  2957  ചഹക്ടറനിനയ്
(25,000  രൂപ കേര്ഷകേനുല  5,000  രൂപ ഭൂ ഉടമയ്ക്കുമഭായനി) 887  ലക്ഷല
രൂപയല  2016-17  വര്ഷല  നടപനിലഭാക്കനിയ  തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി രണഭാല വര്ഷ ധനസഹഭായല  (2900  ചഹക്ടര്)
ചഹക്ടറനിനയ്  7,000  രൂപ  (5,800  രൂപ  കേര്ഷകേനുല  1,200  രൂപ  ഭൂ
ഉടമയ്ക്കുല)  നനിരക്കനില്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  203  ലക്ഷല  രൂപയല
അത്തരത്തനില് ആചകേ  1090 ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

8.  തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പഞഭായത്തയ് തല 
അവഭാര്ഡയ്:-

ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ഏറവല  നല  കപ്രഭാജക്ടടനിസഭാന
നഗരപ്രകദശ ചനല്കൃഷനി എന്നനിവയഭായനി അവഭാര്ഡയ് നല്കുന്നതനിനയ്  50
ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 
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9.  ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലയഭായള്ള ധനസഹഭായല:-

ചഹക്ടറനിനയ്  10,000  രൂപ ധനസഹഭായ നനിരക്കനില്  1500  ചഹക്ടറനിനയ്
150 ലക്ഷല രൂപ ഈ പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

10. നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലുല  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുല  കപ്രഭാജക്ടടനി-
സഭാനത്തനിലുള്ള ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായല:-

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  100  ലക്ഷല  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

11. ചനല്വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ചനല്കൃഷനിയനില്  നൂതനഭാശയങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായല:-

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  262  ലക്ഷല  രൂപ
വകേയനിരുത്തയനിട്ടുണയ്. 

12.  പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായള്ള ധനസഹഭായല:-

ഇതനികലയഭായനി 58  ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

13. രജനികസ്റ്റേര്ഡയ് വനിത്തുല്പഭാദന പദതനി:-

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  120  ലക്ഷല  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

14. കബഭാക്കയ്  തലത്തനിലുള്ള  സലകയഭാജനത്തനിനഭായനി  പദതനി  അധനിഷനിത
സഹഭായല- 1200 ലക്ഷല രൂപ

15.  കറസയ് മനിലയ്ല  (300 ലക്ഷല രൂപ). 

(ബനി)  നനിലവനിചല  സമഗ  ചനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി  ഗ്രൂപയ്  ഫഭാമനിലഗയ്
അടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാല്  20-40% വചര ചചലവകേള കുറയ്ക്കുവഭാന
കേഴെനിയന.  കൂടഭാചത  കേഭാര്ഷനികേ  യനവല്ക്കരണല  പഭാടകശഖരഭാടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുകേവഴെനി  ഉല്പഭാദന  ചചലവയ്  വതീണല  കുറയ്ക്കുവഭാന  കേഴെനിയന്നതഭാണയ്.
പഭാടകശഖരഭാടനിസഭാനത്തനില്  കൃതലസമയത്തുള്ള  ജലകസചനല,  കേതീടകരഭാഗ
നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവലലബനിക്കല് എന്നനിവ ഉല്പഭാദനല വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
സഹഭായകേരമഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണയ്. 

(സനി) പത്തനലതനിട, കകേഭാടയല, ആലപ്പുഴെ ജനിലകേളനില് ചനല്കൃഷനി കമഖലയനില്
കുടനഭാടയ്  പഭാകക്കജനില്  ഉളചപടുത്തനി  യനവല്ക്കരണല  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാചത  SMAM,  കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസന,  അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള,  ജനിലഭാ
കേഭാര്ഷനികേ  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  കേഭാരലഭാലയകത്തഭാടനുബനനിചയ്  കേസ്റ്റേല  ഹയറനിലഗയ്
ചസന്റെര് തുടങ്ങനിയ സതീമുകേളനില് യനവല്ക്കരണല നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാചത
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കകേഭാളനനില വനികേസന പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി  രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ്  കയഭാജന
(RKVY)  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  27.45  കകേഭാടനി  രൂപയചട  കേഭാര്ഷനികേ
യനവല്ക്കരണ  പദതനിക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  നടപയ്
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ  യനവല്ക്കരണല  ശകനിചപടുത്തഭാന
3  കമഖലകേളഭാക്കനി  തനിരനിചയ്  3  ഫഭാല  ചഫസനിലനികറഷന  ചസന്റെര്  കേണ്ണൂര്,  തൃശ്ശൂര്,
കകേഭാടയല എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്. 

പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളക്കയ്  നല്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ  യനങ്ങള  മറയ്
പഭാടകശഖരങ്ങളുചട  ആവശലത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  കേഭാരണല  ചനല്
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  അധനികേ  വരുമഭാനവല  ലഭലമഭാകുന.   കൂടഭാചത  സലസഭാനത്തയ്  200
കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനകേള  ചതരചഞ്ഞടുത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  2015-16
വര്ഷല രൂപതീകേരനിക്കുകേയല ഇതനില് 100 പഞഭായത്തുകേളക്കയ്  10 ലക്ഷല രൂപ വതീതല
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  യനസഭാമഗനികേള നല്കുകേയമുണഭായനി.  2016-17  വര്ഷല
കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേളുചട പ്രവര്ത്തനല ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കപ്രഭാജക്ടയ്
അടനിസഭാനത്തനില്  10  ലക്ഷല  രൂപ  വതീതല  30  മനികേച  കൃഷനിഭവനുകേളക്കയ്
നല്കേഭാനുള്ള  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കനി.  ഈ  വര്ഷല  20  മനികേച
കേര്മ്മേകസനകേളക്കയ്  കപ്രഭാജക്ടടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചമചചപടുത്തു
ന്നതനിനഭായനി 10 ലക്ഷല രൂപ വതീതല  200 ലക്ഷല രൂപയചട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഇവയയ്  പുറകമ  സലസഭാനത്തയ് ചതരചഞ്ഞടുത്ത  64  കബഭാക്കുകേളനില് അകഗഭാ
സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുകേവഴെനി  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേളനില്  യനവല്ക്ക
രണത്തനിലൂചട  കൃഷനിചചലവയ്  ഗണലമഭായനി  കുറയ്ക്കുവഭാന  സഭാധനിച്ചു.  നനിലചമഭാരുക്കല്
മുതല്  വനിളചവടുപയ്  വചരയള്ള  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവൃത്തനികേള  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്
ചസന്റെറുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേള,  കേസ്റ്റേല ഹയറനിലഗയ് ചസന്റെര് എന്നനിവയചട
ഇടചപടല്വഴെനി  യനവല്ക്കരണത്തനിലൂചട  ചനല്കൃഷനിയചട  ഉല്പഭാദനചചലവയ്
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള കസവനങ്ങള നല്കുന. 

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കസവനല  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേകസനകേള,  അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള എന്നനിവയചട പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂചട
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കേഴെനിഞ. കൂടഭാചത ഓണ്കലന സലവനിധഭാനല ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനയ്
[നഭാഷണല്  ഇനകഫഭാര്മഭാറനികയ്  ചസന്റെറനിചന്റെ  (NIC)]  സഹഭായകത്തഭാചട  ASHA
SOFTWARE വനികേസനിപനിചനിട്ടുണയ്. ഇതുസലബനനിചയ് നഭാഷണല് ഇനകഫഭാര്മഭാറനികയ്
ചസന്റെര് മഭാസ്റ്റേര് ചടയനികനഴനിനയ്  പരനിശതീലനല നല്കേനിക്കഴെനിഞ.  മഭാസ്റ്റേര് ചടയനികനഴയ്
വഴെനി  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനകേളക്കുല  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്
ചസന്റെറുകേളക്കുല  പരനിശതീലനല  നല്കേനി  ഓണ്കലന  സലവനിധഭാനല  ഏര്ചപടുത്തനി
നടപനില്വരുത്തുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  യഥഭാസമയല
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കസവനല ലഭലമഭാകുനചവന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന ഈ നടപടനികേള
ഫലപ്രഭാപനിയനിചലത്തുന്നകതഭാടുകൂടനി സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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കൃഷനിഫഭാമുകേളുചട നവതീകേരണല

9(*279) ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജനന :
ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എല  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  നടതീല്  വസ്തുക്കള,  വനിത്തുകേള  തുടങ്ങനിയവയചട
അപരലഭാപത ഉല്പഭാദനക്ഷമതയയ് ചവല്ലുവനിളനി ഉയര്ത്തുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  നടതീല്  വസ്തുക്കളുചട  ലഭലത  വനിപണനിയനില്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് എചനലഭാല നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  സലസഭാനചത്ത കൃഷനി ഫഭാമുകേള നവതീകേരനിചയ്  ഗുണകമനയള്ള വനിത്തയ്
ഉല്പഭാദന  കകേനങ്ങളഭായല  കഹചടകേയ്  ഫഭാമനിലഗനിനഭായള്ള  നൂതന  കേഭാര്ഷനികേ
സഭാകങതനികേവനിദലയചട പ്രചരണ കകേനങ്ങളഭായല മഭാറ്റുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ
ചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

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

(എ&ബനി) ശദയനില്ചപടുകേയണഭായനി.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷല
ഈ പ്രശ്നത്തനിനയ് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുവഭാനഭായനി ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കളുചട
ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഫഭാമുകേളനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. അതനിനപ്രകേഭാരല കൃഷനി വകുപനിചന്റെ 8 കകേഭാക്കനടയ്
നഴറനികേളനില് കൂടനി  ഗുണകമനയള്ള  ചനടനിയ  ഇനല  ചതങ്ങനിനകതകേള,  റനി  x  ഡനി,
ഡനി  x  റനി  ഉളചപചട  സങരയനിനല  ചതങ്ങനിനകതകേള,   CGD,  COD,  MYD
ഉളചപചട കുറനിയയനിനല ചതങ്ങനിനകതകേള എന്നനിവ ഉല്പഭാദനിപനിചയ് വനിതരണല ചചയ്തു
വരുന.  കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ വനിവനിധയനിനല ചനല് വനിത്തുകേള (എഫയ്.എസയ്. II)
33  സലസഭാന വനിത്തുല്പഭാദകേ കകേനങ്ങള വഴെനിയല,  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള  14
ചസഷലല് ഫഭാമുകേള,  9 ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള മുകഖന കവരുപനിടനിപനിച കുരുമുളകേയ്
കതകേള,  വനിവനിധയനിനല മഭാവയ്,  പ്ലഭാവയ്,  സകപഭാട എന്നനിവയചട ഗഭാഫ്റ്റുകേള,  ജഭാമ്പ,
പപഭായ,  കപര,  മുരനിങ്ങ  എന്നനിവയചട  കതകേള,  അലങഭാരചചടനികേള,  പചക്കറനി
കതകേള,  പചക്കറനി  വനിത്തുകേള  എന്നനിവ  ഉല്പഭാദനിപനിചയ്  വനിതരണല  ചചയ്തുവരുന.
കൂടഭാചത  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  കേഴെക്കൂടല  കമഭാഡല്  കഫ്ലഭാറനികേളചര്  &
ബകയഭാചടകകഭാളജനി ലഭാബയ് മുകഖന ടനിഷന്യൂകേളചര് വഭാഴെചചത്തകേളുല ഓര്ക്കനിഡല കേണ്ണൂര്
തളനിപറമ്പയ്  ജനിലഭാകൃഷനികത്തഭാടല,  അഞല്  ജനിലഭാകൃഷനികത്തഭാടല  എന്നനിവയനിലൂചട
ഗുണകമനയള്ള ടനിഷന്യൂകേളചര് വഭാഴെചചത്തകേളുല ഉല്പഭാദനിപനിചയ് വനിതരണല ചചയ്തുവരുന.
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ഈ ഉല്പന്നങ്ങള പ്രധഭാനമഭായല കൃഷനി ഭവന വഴെനിയല ഫഭാമനില്നനിന്നയ് കനരനിട്ടുല
കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ചസയനില്സയ് കേനൗണര് വഴെനിയല കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  മനിതമഭായ വനിലയയ്
ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  കൂടഭാചത കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല,   CPCRI, CTCRI,
VFPCK  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനിയല  ഗുണകമനയള്ള  കമല്ത്തരല  നടതീല്
വസ്തുക്കള ഉല്പഭാദനിപനിചയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനിതരണല ചചയ്തുവരുന. 

(സനി)  സലസഭാനചത്ത  കൃഷനി  ഫഭാമുകേള  നവതീകേരനിചയ്  മഭാതൃകേഭാ  വനിത്തുല്പഭാദന
കതഭാടങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലകയഭാജനിതകൃഷനി,  മണയ് ജലസലരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  മഴെചവള്ള സലഭരണല,
കേണനികേ  ജലകസചനല  കപഭാലുള്ള  ആധുനനികേ  ജലകസചന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഇവ
സമനസ്വയനിപനിചയ്  സുസനിരമഭായ  കൃഷനിക്കുള്ള  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.
ചതരചഞ്ഞടുത്ത  ഫഭാമുകേളനില്  നൂതന  കേഭാര്ഷനികേ  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉളചപചട
കഹചടകേയ്  ഫഭാമനിലഗയ്,  ടനിഷന്യൂകേളചര്  ലഭാബുകേള,  ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷന  യൂണനിറ്റുകേള
(ശഭാസതീയമഭായ രതീതനിയനില് കുറനിയ ഇനല ചതങ്ങുകൃഷനി,  വനികദശതീയ പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങചള
ഉളചപടുത്തനിയ പ്രദര്ശനകത്തഭാടല,  കപ്രഭാജനനി  ഓര്ചഭാഡകേളുചട  പ്രദര്ശനകത്തഭാടല,
ആധുനനികേ  ജലകസചന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുല  പ്രദര്ശനല  എന്നനിവ  ഉളചപടുന)  എന്നതീ
പദതനികേള ഈ വര്ഷല നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത സലസഭാന
കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന നടപനിലഭാക്കുന്ന വനിവനിധ പദതനികേളനിലൂചടയള്ള കഹചടകേയ്
വനിത്തുല്പഭാദന പദതനികേളുല കൃഷനി ഫഭാമുകേളനിലൂചട നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട നനിയനണത്തനിലുള്ള കറഭാഡകേള

10 (*280) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ്  :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട നനിയനണത്തനിലുളള 1500 കേനി.മനി.
കറഭാഡയ്  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  കകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കറഭാഡകേളുചട  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  സഞഭാര
കയഭാഗലമഭാക്കുവഭാന എനയ് തുകേ കവണനിവരുചമന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനുളള
തുകേ എവനിചട നനിനല കേചണത്തുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
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(സനി) തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് ലഭനിക്കുന്ന തുകേയചട ഭൂരനിഭഭാഗവല
കറഭാ ഡകേളുചട  അറകുറപണനിക്കഭായനി  ചചലവഴെനികക്കണനിവരുന്നതുമൂലല  തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങള നനിര്വഹനികക്കണ പ്രഭാഥമനികേ ചുമതലകേളകപഭാലുല നനിര്വഹനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയന്നനിലഭാചയന്നതയ്  വസ്തുതയഭാകണഭാ;  എങനില്  കറഭാഡയ്  കകേമഭാറുന്നതനിനുളള
നടപടനിക്രമങ്ങള എതയല കവഗല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്   ):  

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  നനിയനണത്തനിലുള്ള  എലഭാ
കറഭാഡകേളുല ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് കകേമഭാറുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനല എടുത്തനിടനില.
ചനില  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  തങ്ങളുചട  അധതീനതയനിലുള്ള  ചനില
കറഭാഡകേള ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് കകേമഭാറുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനല എടുത്തനിട്ടുണയ്.
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  അമ്പലപ്പുഴെ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിചല 22 കറഭാഡകേള ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് കകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില. 

(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് നല്കുന്ന തുകേയചട ഭൂരനിഭഭാഗവല
കറഭാഡകേളുചട  അറകുറപണനിക്കഭായനി  ചചലവഴെനിക്കുന്നനില.   ഒരു നനിശനിത ശതമഭാനല
തുകേയഭാണയ് പശഭാത്തല കമഖലയയ് കവണനി വനികേസന ഫണനില്നനിനല ചചലവഴെനിക്കുന്നതയ്.
നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ഇതയ്  30%  ആണയ്.  കൂടഭാചത  ചമയനിന്റെനനസയ്  ഗഭാന്റെയ്
വനിഹനിതവല കറഭാഡകേളുചട പുനനഃരുദഭാരണത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന. 

കൃഷനിചയ ബഭാധനിക്കുന്ന അനഭാരഭാഷ കേരഭാറുകേള സലബനനിച ആശങകേള

11(*281) ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീനന :
ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .    സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിചയ  ബഭാധനിക്കുന്ന  അനഭാരഭാഷ  കേരഭാറുകേചളപറനി  പഠനിക്കഭാൻ
സര്ക്കഭാര് സഭാപനിച ഡബത്യു.റനി.ഒ ചസലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനല കകേരളചത്ത ബഭാധനിക്കുന്ന
വനിവനിധ  അനഭാരഭാഷ  കേരഭാറുകേചളപറനി  പഠനിക്കഭാനുല  സര്ക്കഭാരനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേഭാനുല  പരലഭാപമഭാകണഭാ;  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനുകശഷല  ഈ  ചസല്
നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ആര്.സനി.ഇ.പനി  കേരഭാറുകേള
കകേരളത്തനിനുണഭാക്കുന്ന കദഭാഷങ്ങചളപറനി  ഈ  വനിഭഭാഗല  എചനഭാചക്ക  പഠനങ്ങള
നടത്തനി എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ആര്.സനി.ഇ.പനി കേരഭാറുകേള കകേരളത്തനിചല വനിളകേളഭായ ചതങ്ങയ്,  റബ്ബര്,
കുരുമുളകേയ്, ഏലല, കേശുവണനി, കതയനില, കേഭാപനി, മറ്റു സുഗന വലഞ്ജനങ്ങള ഇവചയ
എങ്ങചന  ബഭാധനിക്കുചമന്നയ്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  വനിഷയത്തനില്  കകേരളത്തനിചന്റെ
ആശങകേൾ കകേനചത്ത അറനിയനിക്കഭാന എനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു ;

(സനി) 2017 ജൂകല മഭാസത്തനില് കഹദരഭാബഭാദനില് നടക്കുന്ന ആര്.സനി.ഇ.പനി
മതീറനിലഗനില്  കകേരളത്തനിചന്റെ  ആശങകേള  കകേനചത്ത  അറനിയനിക്കഭാന  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുചവന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)   പരലഭാപമഭാണയ്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല
ഇനല  അലഗമഭായ  ഒരു  പുതനിയ  സസ്വതനവലഭാപഭാര  കേരഭാറുല  നനിലവനില്  വന്നനിടനില.
എന്നഭാല്  ആര്.സനി.ഇ.പനി.,  ഇ.എ.ഇ.യ  (യൂകറഷലന  ഇക്കകണഭാമനികേയ്  യൂണനിയന)
എന്നതീ  കേരഭാറുകേളനില്  കകേന സര്ക്കഭാര്  തഭാല്പരലല  കേഭാണനിക്കുന്ന വനിവരല  അറനിഞ്ഞ
ഉടനതചന്ന  കകേരളത്തനിചന്റെ  ആശങകേള  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന  അറനിയനിചനിട്ടുമുണയ്.
ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാറനിചനപറനി   ഡബന്യൂ.റനി.ഒ.  ചസല്  പ്രകതലകേ  പഠനങ്ങള
നടത്തനിയനിടനില.  ഏചതഭാചക്ക കമഖലയനില് എചനഭാചക്ക ഇളവകേളഭാണയ് നല്കുവഭാന
കപഭാകുന്നതയ്  എന്നയ്  ഇകപഭാഴുല  കകേന  സര്ക്കഭാര്  വലകമഭാക്കനിയനിടനില.
അതുകേഭാരണമഭാണയ്  പഠനല  സഭാധലമഭാകേഭാചത  കപഭാകുന്നതയ്.  എന്നഭാല്  ഇനല
ആസനിയഭാന  കേരഭാര്  വരുത്തനിവച  കദഭാഷങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്
ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാര് നനിലവനില്വന്നഭാല് സലഭവനിക്കഭാവന്ന ചനില നനിഗമനങ്ങളനില്
എത്തനികചരുകേയല  അവ  ആശങയഭായനി  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന  അറനിയനിക്കുകേയല
ചചയനിട്ടുണയ്.  സലസഭാന  കൃഷനി  മനനി  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന  പ്രസ്തുത  ആശങകേളുല
കകേരളത്തനിചല  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങചള  സലരക്ഷനിക്കണചമന്ന  നനിര്കദ്ദേശവല
നനികവദനമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി ഇക്കഭാരലല സലബനനിചയ്
ബഹുമഭാനചപട പ്രധഭാനമനനിക്കയ് കേത്തയ് അയചനിരുന.  കൂടഭാചത കൃഷനി വകുപ്പുമനനി
ഒന്നനില് കൂടുതല് പ്രഭാവശലല ഈ വനിഷയല കകേന വഭാണനിജല മനനിയമഭായനി കനരനിടയ്
ചര്ച  ചചയനിട്ടുമുണയ്.  ഡബന്യൂ.റനി.ഒ.  ചസല്  എത്തനികചര്ന്ന  നനിഗമനങ്ങള
ഇപ്രകേഭാരമഭാണയ്.  ആര്.സനി.ഇ.പനി.-യനില്  ഉളചപടുന്ന  ആസനിയഭാന  രഭാജലങ്ങളനില്
കകേരളത്തനിചന്റെ  സമഭാനമഭായ  ഭൂപ്രകൃതനിയല  കേഭാലഭാവസയല  കൃഷനിരതീതനികേളുല
ഉള്ളതനിനഭാല്  അവനിചട  നനിനള്ള  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  ഇറക്കുമതനി
സലസഭാനത്തനിചന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലചയ  പ്രകതലകേനിച്ചുല  റബ്ബര്,  സുഗന
വലഞ്ജനങ്ങള  എന്നനിവചയ  ബഭാധനിക്കുല.  ആസനിയഭാന  രഭാജലങ്ങളുമഭായള്ള
കേരഭാറനിനുകശഷല  പ്രസ്തുത  രഭാജലങ്ങളുമഭായള്ള  ഇനലയചട  വലഭാപഭാരകേമ്മേനി
1075/2017.
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വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാര്  നനിലവനില്  വന്നഭാല്  വലഭാപഭാരകേമ്മേനി
വതീണല  കൂടുകമഭാ  എന്നയ്  ഭയചപകടണനിയനിരനിക്കുന.  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാറനില്
ഇറക്കുമതനി  തതീരുവ പൂജലല   ആക്കണചമന്നഭാണയ്  പല രഭാജലങ്ങളുകടയല  ആവശലല.
ഇറക്കുമതനി  തതീരുവയചട  ഉകദ്ദേശലല  തചന്ന  രഭാജലത്തനിചന്റെ  ഉല്പഭാദന  കമഖലചയ
സലരക്ഷനിക്കുവഭാനഭാണയ്.  പൂജലല  ശതമഭാനല  അലഗതീകേരനിചനിചലങനില്  കപഭാലുല  മറ്റു
രഭാജലങ്ങളുചട  നനിര്ബനത്തനിനു  വഴെങ്ങനി  ഇറക്കുമതനി  തതീരുവകേള  ഇകപഭാഴുള്ള
നനിരക്കനില് നനിനല വതീണല കുറയന്നതയ് അലഗതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള സഭാധലതകേള മുന്നനില്
കേണയ് തതീരുവകേള കുറയരുതയ് എന്നയ് കകേന സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശലചപടനിട്ടുണയ്. 

കചനയമഭായനി ഇന്നയ് ഇനലയയ് ഒരു സസ്വതന വലഭാപഭാര കേരഭാറുല നനിലവനിലനില.
ആര്.സനി.ഇ.പനി.-യനില് കചനയല അലഗമഭായ സനിതനിക്കയ്  കചനയയ്  ഇനലയമഭായനി
ഒരു  സസ്വതന  വലഭാപഭാര  കേരഭാര്  സഭാധലമഭായഭാല്  അതയ്  രഭാജലചത്ത  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില് പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുചമനല കേരുതുന. 

(ബനി&സനി)  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാര്  നനിലവനില്  വന്നഭാല്  ആസനിയഭാന
രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനള്ള  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  റബ്ബര്,  നഭാളനികകേര  ഉല്പന്നങ്ങള,  കതയനില,
കേഭാപനി,  കുരുമുളകേയ് ഉളചപചടയള്ള സുഗന വലഞ്ജനങ്ങള എന്നനിവ നമുക്കയ് കൂടുതല്
ഭതീഷണനിയഭാകുല എന്നയ് കേരുതുന. അതുകപഭാചല കേശുവണനിയചടയല  ഏലത്തനിചന്റെയല
മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുല  യകഥഷ്ടല  ഇനലന  മഭാര്ക്കറനില്  എത്തനികചരുവഭാന
സഭാധലതയണയ്.  കചനയനില്നനിനല  വനിയറയ്നഭാമനില്നനിനമുള്ള  കേഭാര്ഷനികേ
ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ് പുറചമ അവരുചട മതലല,  പനൗളടനി പഭാല് ഉല്പന്നങ്ങളുല തകദ്ദേശതീയ
ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ് വന ഭതീഷണനിയഭാകുല.  

കമല്പറഞ്ഞ  വനിഷയങ്ങളനിലുള്ള  സലസഭാനത്തനിചന്റെ  ആശങ  കകേന
സര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. 2017 ജൂകല 18 മുതല് 28 വചര കഹദരഭാബഭാദനില്
വചയ്  നടന്നതയ്  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാറനില്  തഭാല്പരലമുള്ള  രഭാജലങ്ങളുചട
ഉന്നതകയഭാഗമഭാണയ്.   പ്രസ്തുത ചര്ചയചട വനിശദഭാലശങ്ങള സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ്
മുനകൂറഭായനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.   കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയചട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല  WTO
Cell-ഉല  യൂണനികവഴനിറനിയനിചല  വനിദഗരുല  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാര്  സലബനനിചയ്
പഠനല  നടത്തുകേയല  ഇതനിചനതനിചര  ശകമഭായ  പ്രതനികഷധല  ശഭാസതീയമഭായ
ചതളനിവകേള  സഹനിതല  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന  അറനിയനിക്കുകേയല  ചചയനിട്ടുണയ്.
കകേരളത്തനില് ജനനിതകേമഭാറല  വരുത്തനിയ വനിത്തുകേളുചട വലഭാപനല തടയന്നതനിനഭായനി
കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാര്  സലസഭാന
മനനിസഭഭാ  കയഭാഗല  ചര്ച  ചചയ്യുകേയല  സലസഭാനത്തനിചന്റെ  പ്രതനികഷധല  കകേന
ഗവണ്ചമന്റെനിചന അറനിയനിക്കുകേയല ചചയനിട്ടുണയ്.
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ചപര്കഫഭാമനസയ് ആഡനിറയ് വനിഭഭാഗല

12  (*282) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :

ശതീ  .    അനൂപയ് കജക്കബയ്  :

ശതീ  .    വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനി  നനിര്വഹണല  ഉറപ്പുവരുകത്തണ

ചുമതല ചപര്കഫഭാമനസയ് ആഡനിറയ് വനിഭഭാഗത്തനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്,  ഇത്തരചമഭാരു  തതീരുമഭാനല  എടുക്കുവഭാന  ഉണഭായ

സഭാഹചരലല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ നതീതനിയകമഭാകണഭാചയന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള

ചുമതല  ചപര്കഫഭാമനസയ്  ആഡനിറയ്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നയ്

പറയഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്   ):  

(എ)  ഉണയ്. 

(ബനി)  ഒരു തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനത്തനില് നനിക്ഷനിപമഭായ വനികേസനപരവല

ജനകക്ഷമകേരവമഭായ ചുമതലകേളുല ആ സഭാപനചത്ത ഭഭാരകമല്പനിച സഭാമ്പത്തനികേവല

നനിയനണപരവമഭായ  അധനികേഭാരങ്ങളുല  നനിയമങ്ങളക്കുല  ചടങ്ങളക്കുല  മഭാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുല അനുസൃതമഭായനി കേഭാരലക്ഷമമഭായല ഫലപ്രദമഭായല നനിര്വഹനിക്കുകേയല

വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയല  ചചയ്യുനകണഭാ  എന്നയ്  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുല  പഭാകേപനിഴെകേള

ഉചണങനില്  അവ  പരനിഹരനിക്കഭാന  യഥഭാസമയല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുല

ഉകദ്ദേശനിച്ചുചകേഭാണള്ള  ഭരണ  നനിര്വഹണ  പരനികശഭാധനഭാ  സലവനിധഭാനമഭാണയ്

ചപര്കഫഭാമനസയ് ഓഡനിറയ്.  അധനികേഭാര വനികകേനതീകേരണചത്തത്തുടര്ന്നയ് തകദ്ദേശസസ്വയല

ഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ചുമതലകേളുല ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങളുല പതനിനമടങ്ങയ് വര്ദനിച്ചു.

ഇവയനില്  ഏറവല  പ്രധഭാനചപടവയഭാണയ്  പഞവതര  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളുചട

രൂപതീകേരണല,  നനിര്വഹണല,  കമഭാണനിററനിലഗയ്,  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറയ്  എന്നനിവ.
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നനിലവനിലുള്ള  ചപര്കഫഭാമനസയ്  പരനികശഭാധനഭാ  നടപടനിക്രമമനുസരനിചയ്  പദതനി

രൂപതീകേരണ  നനിര്വഹണ  നടപടനികേള  ആരലഭനിച  കശഷകമഭാ  പൂര്ത്തതീകേരനിച

കശഷകമഭാ മഭാതമഭാണയ് ചപര്കഫഭാമനസയ് ഓഡനിറയ്  പരനികശഭാധനയല വനിലയനിരുത്തലുല

നടക്കുന്നതയ്.  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷല  പരനികശഭാധനയല

വനിലയനിരുത്തലുല നടത്തുന്നതുചകേഭാണയ് പ്രവര്ത്തന ഘടങ്ങളനിലുണഭാകുന്ന കപഭാരഭായ്മകേളുല

വതീഴ്ചകേളുല  അപരനിഹഭാരലമഭായനി  തുടരുകേയല  ആവര്ത്തനിക്കചപടുകേയല  ചചയ്യുന.

മഭാതമല  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായണഭാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളുല

പ്രതനിസനനികേളുല യഥഭാസമയല പരനികശഭാധനിചയ് പരനിഹഭാരല  കേഭാണുന്നതനിനയ് ഇതുമൂലല

കേഴെനിയന്നനില. 

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിചന്റെ ആരലഭത്തനില് നനിര്വഹണല ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
പരലഭാപമഭാകുലവനിധല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയല  കപ്രഭാജക്ടുകേളുല  മുനകൂടനി  തയഭാറഭാക്കുന്ന
സമ്പ്രദഭായല  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  പദതനി
രൂപതീകേരണ  നനിര്വഹണ  ഘടങ്ങളനില്ത്തചന്ന  അവയചട  കേഭാരലക്ഷമതയല
സമയബനനിതമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  വനിലയനിരുത്തനി  നനിര്വഹണ  കേലണര്
പ്രകേഭാരല  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുനചവന്നയ്  ഉറപഭാക്കുകേയല  പ്രശ്നങ്ങളുല
കപഭാരഭായ്മകേളുല കേചണത്തനി തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനതലത്തനില് പരനിഹരനിക്കഭാവന്നവ
പരനിഹരനിച്ചുല  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  പരനിഹഭാരല  കേഭാകണണവ  സര്ക്കഭാരനികലയയ്
റനികപഭാര്ടയ് ചചയയ് സമയബനനിതമഭായനി പരനിഹഭാര നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല
ചപര്കഫഭാമനസയ് ഓഡനിറയ് സലവനിധഭാനത്തനിചന്റെ സക്രനിയ ഇടചപടല് ആവശലമഭാണയ്. 

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല പദതനി രൂപതീകേരണല,  നനിര്വഹണല
എന്നനിവയചട  പുകരഭാഗതനി  സലബനനിചയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടുത്തനി
പരനിഹഭാരല കേഭാകണണ വനിഷയങ്ങളുചട അടനിസഭാനതല റനികപഭാര്ടനിലഗയ്  യൂണനിറ്റുകേളഭായനി
ചപര്കഫഭാമനസയ്  ഓഡനിറയ്  യൂണനിറ്റുകേചള  ചുമതലചപടുത്തുകേയല  ഇവയചട
കേഭാരലക്ഷമതയല  ഗുണപരതയല  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുല  ചപര്കഫഭാമനസയ്  ആഡനിറയ്
പരനികശഭാധനയനില് ഉളചപടുകത്തണ വനിഷയങ്ങള സലബനനിചയ് അധനികേ നനിര്കദ്ദേശല
നല്കുകുയല ചചയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  വലകനിഗത  ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനചപട
സര്ക്കഭാര് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമയബനനിതമഭായല  നതീതനിയകമഭായല നടക്കുന-
ചവന്നയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയല പ്രസ്തുത ലനിസ്റ്റേയ്  ലഭലമഭാകക്കണ മുകേളതടയ്
തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളക്കയ്  യഥഭാസമയല  ലഭലമഭാക്കനിചയന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയല
ചചയ്യുവഭാന ചപര്കഫഭാമനസയ് ആഡനിറനിചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 
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വഭാഹനചപരുപലമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള

13 (*283) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുചട  കേഭാരണങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതനിവര്ഷല  പനണയ്  ശതമഭാനത്തനിലധനികേല  വഭാഹനചപരുപല
ഉണഭാകുന്നതയ്  കേണക്കനിചലടുത്തയ്  ചപഭാതുഗതഭാഗത  സനൗകേരലല  കേഭാരലക്ഷമവല
ആകേര്ഷകേവമഭാക്കനി സസ്വകേഭാരല വഭാഹനചപരുപല നനിയനനിക്കഭാന പദതനിയചണങനില്
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  നഗരങ്ങളനില് വഭാഹനചപരുപത്തനിനനുസൃതമഭായ പഭാര്ക്കനിലഗയ് സനൗകേരലങ്ങള
ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  ഉണഭാകുന്ന അലക്ഷലമഭായ  പഭാര്ക്കനിലഗയ്  ഗതഭാഗത തടസത്തനിനുല
അപകേടത്തനിനുല  കേഭാരണമഭാകുന്നതുചകേഭാണയ്  വനിവനിധ  തട്ടുകേളഭായളള  യനവല്കൃത
പഭാര്ക്കനിലഗയ് സലവനിധഭാനല ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ സഭാധലതകേചളകുറനിചയ് പരനികശഭാധന
നടത്തുകമഭാ?

ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ):   

(എ) കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമല ലലഘനിചയ് അമനിതകവഗതയനിലുല അശദമഭായല
വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുന്ന  പ്രവണത,  വഭാഹനചപരുപല,  കറഭാഡകേളുചട  കമഭാശമഭായ
അവസ,  അപകേടസഭാധലതയള്ള  കമഖലകേചളപറനിയള്ള  ധഭാരണയനിലഭായ്മ,
കഡവര്മഭാരുചടയല  കേഭാല്നടക്കഭാരുചടയല  കേഭാഴ്ചചയ  മറയ്ക്കുന്ന  വനിധത്തനില്
അനധനികൃതമഭായനി  സഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന  പരസലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്  വര്ദനിച്ചു
വരുന്ന കറഭാഡപകേടങ്ങളുചട മുഖല കേഭാരണങ്ങള. 

2017  വര്ഷത്തനിചല  ആദലചത്ത  മൂന്നയ്  മഭാസങ്ങളനില്  മുന  വര്ഷചത്ത
അകപക്ഷനിചയ്  വഭാഹന  അപകേടങ്ങളുചട  എണത്തനിലുല  മരണചപടവരുചട
എണത്തനിലുല കുറവണഭായനിട്ടുണയ്. 2016  ജനുവരനി  1  മുതല് മഭാര്ചയ്  വചര   10393
അപകേടങ്ങളനിലഭായനി  1188  കപര്ക്കയ്  ജതീവഹഭാനനിയല  11380  കപര്ക്കയ്
പരനികക്കല്ക്കുകേയല ചചയനിരുന.  എന്നഭാല്   2017 -  ഈ കേഭാലയളവനില്  9761
അപകേടങ്ങളനിലഭായനി  960  കപര്ക്കയ്  ജതീവഹഭാനനിയല  10673  കപര്ക്കയ്
പരനികക്കല്ക്കുകേയല ചചയനിട്ടുണയ്.  അമനിതകവഗതയല അശദമഭായ കഡവനിലഗുമഭാണയ്
കറഭാഡപകേടങ്ങളുചട മുഖല കേഭാരണങ്ങള. 
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(ബനി) പഞഭായത്തയ് പ്രകദശങ്ങളനില് ഗതഭാഗത സനൗകേരലങ്ങള സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനയ്
പുതനിയ കറഭാഡകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുല നനിലവനിലുള്ള കറഭാഡകേളുചട  നവതീകേരണവല
തനിതല ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേള നടത്തുന.  ചപഭാതുഗതഭാഗതല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ
എന്നതഭാണയ് സര്ക്കഭാര് നയല.  

(സനി)  വനിവനിധ തട്ടുകേളഭായള്ള യനവല്കൃത പഭാര്ക്കനിലഗയ് സലവനിധഭാനത്തനിചന്റെ
സഭാധലതകേള  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയല  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
SIEGER SPINTECH EQUIPMENTS PVT. LTD. എന്ന കേമ്പനനിയമഭായനി ചര്ച
നടത്തുകേയല  പ്രഭാഥമനികേ  ഘടല  എന്ന  നനിലയനില്  ഇതനിചന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേത
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് സലസഭാന കപഭാലതീസയ് ആസഭാനത്തുല ചനകശഖരന നഭായര്
കസ്റ്റേഡനിയത്തനിലുല  ടനി  പഭാര്ക്കനിലഗയ്  സലവനിധഭാനല  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  ഐ.ജനി.
ടഭാഫനിക്കനിചന്റെ ശനിപഭാര്ശ കപഭാലതീസയ് ആസഭാനത്തയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത
നഭാറയ്പഭാകേയ് വഴെനി ഒരു സമഗ പഭാര്ക്കനിലഗയ് നയല  (Comprehensive parking policy)
തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 

നതീര ഉല്പഭാദനരലഗല കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി

14 (*284) ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  നതീര
ഉല്പഭാദന കേമ്പനനികേള പ്രതനിസനനിയനിലഭാചണന്ന കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടൂകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിനുളള കേഭാരണചമനഭാണയ്;

(സനി)  സലസഭാനചത്ത  നതീര  ഉല്പഭാദന  സലഘങ്ങളക്കയ്  എചനലഭാല
സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നല്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  തമനിഴഭാടനില് നനിനല കുറഞ്ഞവനിലയയ് നതീര എത്തനിക്കുന്നതനിനുളള നതീക്കല
നടക്കുന്ന കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില്  ഉല്പഭാദനചചലവയ്  വളചര  കുറവളളതുല  തമനിഴഭാടനില്
നനിചന്നത്തുന്നതുമഭായ  നതീരചക്കതനിചര  മതരനിക്കുവഭാന  സലസഭാനചത്ത  നതീര
കേര്ഷകേചര  പ്രഭാപരഭാക്കുവഭാന  എചനലഭാല  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  കകേചക്കഭാളളുകേചയന്നയ്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ):  

(എ)  ചനില  നതീര  ഉല്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേള  പ്രഭാരലഭകേഭാല  ബുദനിമുട്ടുകേള
കനരനിടുനചവന്നയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  നതീര  ടഭാപനിലഗനിനയ്  കവദഗലമുള്ള  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  അഭഭാവല,
പരനിശതീലനല  ലഭനിച  നതീര  ചടകതീഷലനമഭാര്  ചതഭാഴെനില്  ഉകപക്ഷനിച്ചു  കപഭാകുന്നതയ്,
ഇടത്തരല ചപഭാക്കമുള്ള ആകരഭാഗലമുള്ള ചതങ്ങുകേളുചട അഭഭാവല,  കേടുത്ത കവനല്മൂലല
നതീര  ഉത്പഭാദനത്തനിലുണഭാകുന്ന  കുറവയ്,  നതീര  ഉത്പഭാദനത്തനിനുള്ള  അസലസ്കൃത
വസ്തുക്കളുചട കുറവമൂലല ഉല്പഭാദന ചചലവയ് കുറയന്നവനിധത്തനില് പ്ലഭാനകേളുചട കശഷനി
പൂര്ണമഭായല  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതയ്  എന്നനിവയഭാണയ്  പ്രധഭാന
കേഭാരണങ്ങള. 

(സനി)  നതീര ഉല്പഭാദന യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദകേ
ചസഭാകസറനികേള/ചഫഡകറഷനുകേളക്കയ് ചകേടനിടയന സഭാമഗനികേളക്കയ് ചചലവനിചന്റെ
25  ശതമഭാനല  പരമഭാവധനി  50  ലക്ഷല  രൂപ  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
അതുപ്രകേഭാരല  2015-16-ല്  കകേപ്പുഴെ  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ  കേമ്പനനിക്കുല  കുറനിയഭാടനി
ഫഭാര്കമഴയ്  ചപ്രഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനിക്കുല  കേരപ്പുറല  കകേഭാക്കനടയ്  ചപ്രഭാഡന്യൂകസഴയ്
കേമ്പനനിക്കുല  50   ലക്ഷല രൂപ വതീതല  സബ്സനിഡനിയഭായനി  നഭാളനികകേര വനികേസന
കബഭാര്ഡയ്  മുകഖന  കൃഷനി  വകുപനില്നനിനല  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2016-17-ല്  വടകേര
കകേഭാക്കനടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  ചപ്രഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനിക്കയ്  നതീര  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  44.16  ലക്ഷല  രൂപ  കൃഷനി  വകുപനില്നനിനല  നഭാളനികകേര
വനികേസന  കബഭാര്ഡനിനയ്  അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  നതീര  ഉല്പഭാദനല  വര്ദനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  നതീര  ചടകതീഷലന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  നടത്തുന്നതനിനയ്  കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്,  കകേന  കതഭാടവനിള
ഗകവഷണ കകേനല എന്നതീ സഭാപനങ്ങചള ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കൃഷനി വകുപനിചന്റെ നതീര ചടകതീഷലന പരനിശതീലന പദതനി പ്രകേഭാരല 2016-17-ല്
കകേരള സലസഭാന നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനയ് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
സലഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 75 ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

''ചടകകഭാളജനി മനിഷന ഓണ് കകേഭാക്കനടയ്''  എന്ന പദതനിയചട കേതീഴെനില് പദതനി
ചചലവനിചന്റെ  25  ശതമഭാനല  പരമഭാവധനി  50  ലക്ഷല  രൂപ  സബ്സനിഡനിയഭായനി
നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേളക്കയ്  നല്കേനി
വരുനണയ്. 
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നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  നതീര  ഉല്പഭാദനത്തനിനുള്ള  ചടകകഭാളജനി
സനൗജനലമഭായനി  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദ  കേമ്പനനികേളക്കയ്  നല്കേനി  വരുന.   ചവന്റെനിലഗയ്
ചമഷതീനുകേള/വനില്പന  കകേനങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ
ചഫഡകറഷനുകേളക്കുല  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ  ചസഭാകസറനികേളക്കുല  നഭാളനികകേര
വനികേസന കബഭാര്ഡയ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല നല്കുനണയ്. 

(ഡനി)  തമനിഴഭാടനില്നനിനല  കുറഞ്ഞ  വനിലയയ്  നതീര  എത്തുന്നതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ഇ)  ബഭാധകേമല. 

ശുചനിതസ്വ മനിഷന വഴെനി മഭാലനിനല സലസരണല

15  (*285) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .    എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .    ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷയ് :
ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനലസലസരണ  രലഗത്തയ്  ശുചനിതസ്വ  മനിഷന  വഴെനി  നടത്തുന്ന
ഇടചപടലുകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കജവ  മഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനയ്  അവലലബനിചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
എചനലഭാമഭാണയ്;  നഗരങ്ങളനില്,  വനികശഷനിചയ്  ആളുകേള കകേഭാളനനിയഭായനി  തഭാമസനിക്കുന്ന
ഇടങ്ങളനില്,  കജവ  മഭാലനിനല  സലസരണവല  ബകയഭാഗലഭാസയ്  പ്ലഭാന്റെയ്,  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്
തുടങ്ങനിയവയനില് നനിനള്ള സറനി, വളല എന്നനിവയചട ഉപകയഭാഗവല ഏതു വനിധത്തനില്
സഭാധലമഭാകുനചവന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള അകജവമഭാലനിനല സലസരണത്തനിനയ് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
സലവനിധഭാനല  എനഭാണയ്;  ഇവ  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാചയന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്   ):   

(എ) (1) തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  മഭാലനിനല  സലസരണ
പദതനികേളക്കയ് സഭാകങതനികേ അനുമതനി നല്കുന. 
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(2) സഭാകങതനികേ അനുമതനി  നല്കുന്ന പദതനികേളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്

വനിഹനിതമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല നല്കുന.

(3) മഭാലനിനല  സലസരണ  കമഖലയനില്  കവദഗലമുള്ള

ഏജനസനികേളക്കയ്  കസവന  ദഭാതഭാക്കളഭായനി  അലഗതീകേഭാരല

നല്കുന. 

(4) മഭാലനിനല  സലസരകണഭാപഭാധനികേളുചട  യൂണനിറയ്  കകേഭാസ്റ്റേയ്

നനിശയനിചയ് ഉത്തരവഭാക്കുന. 

(5) ഇന്നകവറതീവയ് കപ്രഭാജക്ടുകേചള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന.

(6) സുരക്ഷനിത  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനല  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി മഭാലനിനല പരനിപഭാലന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള

പുറചപടുവനിക്കുന.

(7) തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്  മഭാലനിനല  സലസരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  

ഉപകദശങ്ങളുല ചഫസനിലനികറഷനുല നല്കുന. 

(8) പുനരുപകയഭാഗ  സഭാധലമഭായ  സഭാധനങ്ങള  പരമഭാവധനി

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കപ്രരനിപനിക്കുന്നതനിനുല  പ്രകൃതനി  സനൗഹൃദ

വസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുമുള്ള  കേലഭാമ്പയനിന,  ബദല്

ഉല്പന്നങ്ങള  ലഭലമഭാക്കല്,  ബദല്  ഉല്പന്ന  സലരലഭങ്ങള

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല് എന്നനിവയ്ക്കുള്ള നടപടനികേള.

(9) പുനനഃചലക്രമണ  വലവസഭായല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള.

(10) മഭാലനിനല  സലസരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ചപടനിട്ടുള്ള

സലരലഭകേര്ക്കയ് കപ്രഭാതഭാഹനല നല്കേല്.

(11) പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്,  ഇ-കവസ്റ്റേയ് മഭാലനിനല പരനിപഭാലനത്തനിനയ് എകയ്റന്റെഡയ്

ചപ്രഭാഡന്യൂകസഴയ്  ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  നനിര്ബനമഭാക്കുന്ന

തനികലയ്ക്കുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേ.

286/2020.
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(12) കശഷനിവനികേസന പരനിപഭാടനികേള സലഘടനിപനിക്കുകേ. 

(13) മഭാലനിനല  സലസരണ  രലഗത്തയ്  ചപഭാതുജനങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ

അവകബഭാധല  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവര  വനിജഭാന

വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേ.

(14) ശഭാസതീയ മഭാലനിനല സലസരണല ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നയല,  

തനല രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തയഭാറഭാക്കുകേ.

(ബനി)  കജവമഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനയ്  നനിലവനില്  കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലഗയ്,

ബകയഭാചമതകനഷന എന്നതീ സഭാകങതനികേവനിദലകേചള അടനിസഭാനചപടുത്തനിയ ഉറവനിട

മഭാലനിനല  സലസരണ  പദതനികേളഭാണയ്  ശുചനിതസ്വ  മനിഷന  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതയ്.

നനിലവനിലുള്ള  കജവമഭാലനിനല  സലസരണ  പ്ലഭാനകേളുചട  അപ്ഗകഡഷനുല

നടത്തനിവരുന.  നഗരങ്ങളനില് ആളുകേള കകേഭാളനനിയഭായനി തഭാമസനിക്കുന്ന ഇടങ്ങളനില്

ഗഭാര്ഹനികേ  കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലഗനിനയ്  തതീചര  സനൗകേരലമനിലഭാത്തപക്ഷല  കകേഭാളനനികേള

ക്കടുത്തഭായനി  ബകയഭാബനിനകേള,  ബകയഭാഗലഭാസയ്  പ്ലഭാനകേള  എന്നനിവ  സഭാപനിചയ്

മഭാലനിനല സലസരണല നടത്തുന്നതനിനയ് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന. വളല കേഭാര്ഷനികേഭാവശല

ത്തനിനഭായനി  കകേമഭാറുന.  സറനി  ചചടനികേളക്കയ്  വളമഭായല  പ്ലഭാന്റെനിചല  പ്രക്രനിയ

തസ്വരനിതചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി വതീണല ഉപകയഭാഗനിക്കചപടുന. 

(സനി)  കേഴുകേനി  വൃത്തനിയഭാക്കനിയ  അകജവമഭാലനിനലല  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,

മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നതീ  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ

സഭാപനങ്ങളുചട  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വത്തനില്  കനരനികടഭാ  ഏജനസനികേള  മുകഖനകയഭാ

ഉറവനിടത്തനില്ത്തചന്ന  കവര്തനിരനിചയ്  കശഖരനിചയ്  പുനനഃചലക്രമണല  ചചയ്യുന്നതനിനയ്

കകേമഭാറുന്ന  സലവനിധഭാനല  ചനിടചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

പുനനഃചലക്രമണല  ചചയഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്,  കറഭാഡയ്  ടഭാറനിലഗയ്

പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള

ശമനിക്കുന്നതയ്.  തരലതനിരനിക്കചപട അകജവ മഭാലനിനലല ചമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ചഫസനിലനിറനി

ചസന്റെറനില്  കശഖരനിചയ്  രണഭാല  തരലതനിരനിവയ്  നടത്തനി  പുനനഃചലക്രമണത്തനിനയ്

കകേമഭാറഭാവന്നതഭാണയ്.  ഈ  കേഭാഴ്ചപഭാകടഭാചട  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള

കപ്രഭാജക്ടുകേള  രൂപചപടുത്തനി  നനിര്വഹണല  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.   ഇവ  പൂര്ണമഭായല

ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനചവന്നയ് പറയഭാവന്ന ഘടചമത്തനിയനിടനില. 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 51

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ബസ്സുകേളക്കയ് അപകേട ഇനഷസ്വറനസയ്

16 (*286) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീനന :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലസതീര് :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളുല  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമല
146-ാം വകുപ്പു പ്രകേഭാരല നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുളള അപകേട ഇനഷസ്വറനസയ്  (കതര്ഡയ്
പഭാര്ടനി ഇനഷസ്വറനസയ്) ഉളളവയഭാകണഭാ; ഇചലങനില് കേഭാരണല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇനഷസ്വര് ചചയഭാത്ത ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള അപകേടത്തനില്
ചപടുകമ്പഭാള അതനിനനിരയഭാകുന്നവര്ക്കയ് കകേഭാടതനിവനിധനിയനുസരനിച്ചുളള നഷ്ടപരനിഹഭാരല
യഥഭാസമയല നല്കുന്നനിചലന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) 2014-ചല സലസഭാന നനിയമപ്രകേഭാരമുളള 'യഭാതക്കഭാര്ക്കുളള വലകനിപര
അപകേട  സമൂഹ  ഇനഷുറനസയ്  പദതനി'-യചട  വനിശദഭാലശല  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഈ
പദതനി പ്രകേഭാരല ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനി വരുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ):   

(എ)  1988-ചല കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന നനിയമല   146-ാംവകുപയ് പ്രകേഭാരല എലഭാ
വഭാഹനങ്ങളക്കുല അപകേട ഇനഷസ്വറനസയ് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് അകത
ചസക്ഷനനില് സബയ് ചസക്ഷന  (3)  പ്രകേഭാരല കസ്റ്റേറയ് ടഭാനകസഭാര്ടയ്  അണര്കടക്കനിലഗയ്
വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  അപകേട  ഇനഷസ്വറനസയ്  എടുക്കുന്നതനില്നനിനല  ഇളവയ്
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. എന്നനിരുന്നഭാലുല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യചട  5947 വഭാഹനങ്ങളനില്
5540  വഭാഹനങ്ങളക്കുല  (കകേഭാലപ്രനിചഹനസതീവയ്  ഇനഷസ്വറനസയ്  -  1517,  കതര്ഡയ്
പഭാര്ടനി  ഇനഷസ്വറനസയ്  -  4023)  ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.യചട എലഭാ വഭാഹനങ്ങളക്കുല
(കകേഭാലപ്രനിചഹനസതീവയ് ഇനഷസ്വറനസയ് - 439, കതര്ഡയ് പഭാര്ടനി ഇനഷസ്വറനസയ് -  240)
ഇനഷസ്വറനസയ് പരനിരക്ഷ ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  ഉള്ളതനിനഭാല്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  കകേഭാടതനിവനിധനി  അനുസരനിച്ചുള്ള  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ
യഥഭാസമയല  നല്കുവഭാന  കേഴെനിയഭാറനിചലങനിലുല  തുകേ  സമയബനനിതമഭായനി
നല്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്. 

(സനി)  യഭാതക്കഭാര്ക്കുള്ള അപകേട സമൂഹ ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി  1-4-2015
മുതല്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  യഭാതക്കഭാര്ക്കുള്ള  അപകേട  സമൂഹ  ഇനഷസ്വറനസയ്,
യഭാതക്കഭാര്ക്കുള്ള  ചമചചപട  സനൗകേരലങ്ങള,  ജതീവനക്കഭാരുചട  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷ
എന്നനിവ  ലക്ഷലമഭാക്കനിയഭാണയ്  യഭാതക്കഭാര്ക്കുള്ള  വലകനിപര  അപകേട  സമൂഹ
ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 8,24,655  രൂപയചട ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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തതീരക്കടലനിലൂചട ചരക്കയ് ഗതഭാഗതല

17 (*287) ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :

ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .    എല  .    വനിനചസന്റെയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത  ചരക്കയ്  ഗതഭാഗതത്തനിചന്റെ  നനിശനിത  ശതമഭാനല

തതീരക്കടലനിലൂചടയല  കേനഭാലുകേളനിലൂചടയല  ആക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന  എചനലഭാല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടത്തനിയനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചരക്കയ്  ഗതഭാഗതല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  തുറമുഖങ്ങളനില്

എചനലഭാല അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ചരക്കയ്  ഗതഭാഗതല  കകേകേഭാരലല  ചചയ്യുവഭാന  തുറമുഖങ്ങളനിലുല

കേനഭാലുകേളനിലുല  എചനലഭാല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .

രഭാമചനന കേടന്നപള്ളനി  ):   

(എ)  നനിലവനില്  കറഭാഡയ്/ചറയനില്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട  കകേകേഭാരലല  ചചയ്യുന്ന

ചരക്കയ്  നതീക്കത്തനിചന്റെ  ഒരു  നനിശനിത  ശതമഭാനല  കകേരളത്തനിചല  ചചറുകേനിട

തുറമുഖങ്ങളനിലൂചട തനിരനിച്ചുവനിടുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത

പദതനി  ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.  2020-ഓചട  നനിലവനില്  കറഭാഡയ്/ചറയനില്  മഭാര്ഗ്ഗല

കകേകേഭാരലല ചചയചപടുന്ന ചരക്കയ് നതീക്കത്തനിചന്റെ   40%-ഉല, 2030-ഓചട 50%-ഉല

ചചറുകേനിട  തുറമുഖല  വഴെനി  കകേകേഭാരലല  ചചയ്യുകേ  എന്നതഭാണയ്  ഈ  പദതനിയനിലൂചട

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനിയചട നടത്തനിപനിനഭായനി ചമകസഴയ്

ചഡകലഭായനിറയ്  എന്ന  കേണ്സളടനസനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  കേര്മ്മേ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്

അലഗതീകേരനിക്കുകേയല  പദതനിയചട  സലസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനല  ചകേഭാലല

തുറമുഖത്തുവചയ്   9-11-2013-നയ്  നടത്തുകേയല  ചചയ്തു.  ആദലഘടത്തനില്  ചകേഭാലല,

അഴെതീക്കല്, വനിഴെനിഞ്ഞല, കബപ്പൂര് എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്

ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഈ  പദതനി  വടക്കന  കകേരളത്തനികലയയ്  വലഭാപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
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ഭഭാഗമഭായനി  30-10-2014-നയ്  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖത്തയ്  കേചണയ്നര്  ചരക്കയ്  നതീക്കല

ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചരക്കയ്  ഗതഭാഗതല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ചചറുകേനിട
തുറമുഖങ്ങളനിചല  അടനിസഭാന  സനൗകേരലല  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര്,  ചകേഭാലല,  വനിഴെനിഞ്ഞല  തുറമുഖങ്ങളനില്
അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങളഭായ  ചഭാനല്,  കബസനിന,  വഭാര്ഫയ്  എന്നനിവ  ലഭലമഭാണയ്.
തുറമുഖങ്ങളനിചല ചഭാനലനിചന്റെയല കബസനിചന്റെയല ആഴെല വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലയയ് കേടര്
സക്ഷന  ഡഡ്ജര്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  വലനിയ  ചരക്കയ്  കേപലുകേളക്കയ്  സനൗകേരലല
ഒരുക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തുറമുഖങ്ങളനില്  ആഴെല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കൂടഭാചത ചരക്കുനതീക്കല സുഗമമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി റതീചയ്  സ്റ്റേഭാക്കര്, 20  ടണ്
ചക്രയനിന,  ചവയനിലഗയ്  ചമഷതീന,  40  ഫതീറയ്  കേചണയ്നര്  ഹഭാനഡയ് ലനിലഗയ്  ചക്രയനിന,
കഫഭാര്ക്കയ്  ലനിഫയ്,  വനി.ടനി.എല.എസയ്.  സലവനിധഭാനങ്ങള  തുറമുഖങ്ങളനില്  ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.  കേപലുകേചള തുറമുഖകത്തയയ് അടുപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എല.ടനി. കകേരളല, എല.ടനി.
മലബഭാര്,  എല.ടനി.  അഴെതീക്കല്,  എല.ടനി.  ചഭാലനിയഭാര്,  എല.ടനി.  സഭാമൂതനിരനി  തുടങ്ങനിയ
ടഗ്ഗുകേളുചട കസവനല ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ചരക്കുഗതഭാഗതല കകേകേഭാരലല ചചയ്യുന്നതനികലയയ് അടനിസഭാന സനൗകേരല
വനികേസനമുളചപചടയള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  വനിഴെനിഞ്ഞല
തുറമുഖചത്ത  സതീകവര്ഡയ്  വഭാര്ഫനിചന്റെ  നതീളല,  ചകേഭാലല  തുറമുഖത്തയ്  പഭാസ ഞര്
ചടര്മനിനല്  നനിര്മ്മേഭാണല,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖചത്ത  ബര്ത്തനിചന്റെ  നതീളല  കൂടല്,
ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖത്തനിചന്റെ വനികേസനല എന്നനിവ വനിവനിധ ഘടത്തനിലഭാണയ്.  മലബഭാര്
കപഭാര്ടയ്സയ് കപ്രവറയ് ലനിമനിറഡയ് തയഭാറഭാക്കനിയ പദതനി അനുസരനിചയ് 763 കകേഭാടനി രൂപ
ചചലവനില്  ചപഭാന്നഭാനനിയനില്  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.
ആലപ്പുഴെ  തുറമുഖല  മറതീനയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   അതനിചന്റെ  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതപഠനല  നടത്തനിവരുന.
അഴെതീക്കല് തുറമുഖ വനികേസനല കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനിയനിലൂചട
കകേകേഭാരലല ചചയ്യുന്ന ചരക്കുകേളക്കയ് ഒരു ചമടനികേയ് ടണനിനയ് ഒരു കേനികലഭാമതീററനിനയ് ഒരു
രൂപ  നനിരക്കനിലുല  യഭാതക്കഭാരനയ്  ഒരു  കേനികലഭാമതീററനിനയ്  ഒരു  രൂപ  നനിരക്കനിലുല
ഇനചസന്റെതീവയ്  അനുവദനിച്ചുവരുനണയ്.  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗതത്തനിനയ്
സഹഭായകേമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില്  കേപല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല
നല്കുന്ന കേഭാരലവല പരനിഗണനയനിലുണയ്. 
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പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ് നനികരഭാധനല

18 (*288) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :
ശതീ  .    ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  പ്ലഭാസ്റ്റേനിക്കനിചന്റെ  അമനിത  ഉപകയഭാഗലചകേഭാണള്ള
ദൂഷലഫലങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  50  കമകക്രഭാണ്  വചരയള്ള പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  ഉല്പന്നങ്ങള  കകേന സര്ക്കഭാര്
2016 ഏപ്രനില്  മഭാസത്തനില്  നനികരഭാധനിചനിട്ടുല  സലസഭാനത്തയ്  പ്രസ്തുത  നനികരഭാധനല
നടപനിലഭാക്കഭാത്തതയ് എന്തുചകേഭാചണന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനചമഭാടഭാചകേ  പ്ലഭാസ്റ്റേനിക്കനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗല  കേര്ശനമഭായനി
നനികരഭാധനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്   ):   

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  2016-ചല  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  കവസ്റ്റേയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  ചടങ്ങളുചട
അടനിസഭാനത്തനില്,  സലസഭാനത്തയ്  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുചട  ഉപകയഭാഗ
നനിയനണല  സലബനനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  24-6-2016-ചല  576/ഡനി
സനി.1/16/തസസ്വഭവ. നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരല സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പ്ലഭാസ്റ്റേനിക്കനിചന്റെ ഉപകയഭാഗല നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് കേര്ശന നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലുണയ്.

ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

19 (*289) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബ്ബയ് :
ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങള  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനയ്
സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കഭാന
ഏചതങനിലുല സമനിതനിചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  സമനിതനിയചട  റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബനചപടയ്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ചടങ്ങളനില്  മഭാറല

വരുകത്തണതുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്   ):   

(എ) ഉണയ്.  ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഉണയ്. സലസഭാനചത്ത ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളക്കുല മുനനിസനിപല് പ്രകദശങ്ങളക്കുല

മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന പ്രകദശങ്ങളക്കുലകവണനി അതനിനഭായനി നനികയഭാഗനിക്കചപട

കേമ്മേനിറനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയ  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങളുചട  കേരടയ്  (മൂചന്നണല)

സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി)   ഉണയ്.  മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കയ് പ്രകതലകേമഭായനി  ചടങ്ങള

ഉണഭാക്കുന്ന വനിഷയവല ഇകതഭാചടഭാപല പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കജവപചക്കറനി ഉല്പഭാദനവല വനിപണനവല

20(*290) ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിനഭാവശലമഭായ പചക്കറനി കജവകൃഷനിയനിലൂചട ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന

കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  വര്ഷല  എത  ചഹക്ടറനില്  കജവപചക്കറനി  കൃഷനി

ഇറക്കുന്നകേഭാരലല  പരനിഗണനയനിലുണയ്;  അഞയ്  വര്ഷലചകേഭാണയ്  എത  ചഹക്ടര്

ഭൂമനിയനില് കജവപചക്കറനി കൃഷനി നടത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  സലസഭാനത്തയ്  ഇകപഭാള  എത  കജവ  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള

ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്;  ഇതനിചന്റെ  എണല  വര്ദനിപനിക്കുന്നകേഭാരലല  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

എങനില് വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിയനിലൂചട  ലക്ഷലലവയ്ക്കുന്ന  കനടങ്ങള  എചനലഭാമഭാചണന്നയ്

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

(എ)  സലസഭാനത്തനിനഭാവശലമഭായ പചക്കറനി കജവകൃഷനിയനിലൂചട ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
കേഭാരലല ഘടലഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണയ്.  കകേരളത്തനിചല  14  ജനിലകേളനില്
നല കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിച്ചുചകേഭാണയ്  10000  ചഹക്ടര് സലത്തയ്  407  കസ്റ്റേറുകേളനില്
നനിനല  ഉല്പഭാദനിപനിച  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനികേള  ''കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേയ്  ''  എന്ന
കലബലനില്  ഈ  കേഴെനിഞ്ഞ  വനിഷുവനിനയ്  വനിപണനല  നടത്തനി.  അടുത്ത  5
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  50000  ചഹക്ടര്  സലകത്തയയ്  കജവ  പചക്കറനി
വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല
ഇതനിനഭായനി  1000 ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)   അടുത്ത  5  വര്ഷല ചകേഭാണയ്  50000  ചഹക്ടറനില് കജവ പചക്കറനി
കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. ഇതനിനഭായനി 2016-17-ല് രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കുകേയല ചചയനിട്ടുണയ്. സലസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനിയനില്  12500  ചഹക്ടറനില്  കസ്റ്റേര്  അടനിസഭാനത്തനില്  കജവകൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ചഹക്ടറനിനയ്  3,000  രൂപ  വതീതല  ധനസഹഭായല
നല്കുന്നതനിനഭായനി 375 ലക്ഷല രൂപ നതീക്കനി വചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  സലസഭാനത്തയ് നനിലവനില് 66 കജവ ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള പ്രവര്ത്തനല
ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  സലസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ  100
ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി   200 ലക്ഷല രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)   കജവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലൂചട  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷണല
ഉറപയ്  വരുത്തുകേ,  ഉപകഭഭാകഭാക്കളുചട  ആകരഭാഗലല  ചമചചപടുത്തുകേ,  കജവ
ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട  ഉല്പഭാദനല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  പരനിസനിതനിക്കയ്  കകേഭാടല
വരഭാചത  സുസനിര  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  കജവ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  അധനികേ
മൂലലല ലഭനിക്കുകേ, കേര്ഷകേര്ക്കയ് ചമചചപട വനിപണന സനൗകേരലല ലഭലമഭാക്കുകേ, കജവ
കവവനിധലവല ഭക്ഷല സുരക്ഷയല ഉറപഭാക്കുകേ എന്നനിവയഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്. 

ചനല്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന നടപടനി

21(*291) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചനന :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരചനല്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ആറന്മുളയനിലുല  ചമതഭാനകേഭായലനിലുല  റഭാണനിക്കഭായലനിലുല  ചനൽകൃഷനി
ഇറക്കനിയതനിചന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലസഭാനത്തയ് കേരചനല്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുല  'കേരചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി'  നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഇതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനിഭവന  തലത്തനില്  കേരചനല്കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായള്ള
കേര്ഷകേചര ചതരചഞ്ഞടുത്തയ് അവര്ക്കയ് സമയബനനിതമഭായനി പരനിശതീലനല നല്കേനി
കേതീടനഭാശനിനനി,  കേളനഭാശനിനനി  എന്നനിവയചട  ഉപകയഭാഗല  പരമഭാവധനി  കുറചയ്  മറയ്
കജവമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുല അവലലബനിചയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമറയടചനതചന്ന  2743.2237  ചഹക്ടര്  കേരപ്രകദശത്തയ്  കേരചനല്കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുകേയണഭായനി. 2017-18  വര്ഷല സലസഭാനത്തയ്   2500  ചഹക്ടറനില്കൂടനി
കേരചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ്  13,600  രൂപ
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ആചകേ  350  ലക്ഷല  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  വനിത്തനിനയ്  3,600  രൂപയല  മറയ്  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട
ചചലവയ്, ഉഴെവ്കൂലനി എന്നനിവയഭായനി ചഹക്ടറനിനയ്  10,000 രൂപയല ഉളചപചട ആചകേ
13,600  രൂപയഭാണയ്  ഒരു  ചഹക്ടര്  കേരചനല്കൃഷനിക്കയ്  ധനസഹഭായമഭായനി
നല്കേനിവരുന്നതയ്. പദതനി സലബനനിച്ചുള്ള ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള വനിവരല അനുബനമഭായനി
കചര്ത്തനിട്ടുണയ്. *

(ബനി)  ആറന്മുള ചനല്കൃഷനി :- ആറന്മുള പഭാടകശഖരങ്ങളനില് 101.02 ചഹക്ടര്
സലത്തയ്  ചനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അടനിസഭാന  സനൗകേരലല
ഒരുക്കുന്നതനിനുല  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  2016-17  വര്ഷല   153.76  ലക്ഷല
രൂപയചട  പദതനിക്കയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2016-17  വര്ഷല    101.02
ചഹക്ടറനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയണഭായനി.   ഇതനികലയഭായനി   87.22851  ലക്ഷല
രൂപയഭാണയ് ചചലവഭായതയ്.  വനിളചവടുത്ത ചനലയ്ല    'ആറന്മുള'  ബഭാനഡയ് നഭാമത്തനില്
സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള്ള  അരനിക്കടകേള  വഴെനി  വനിപണനിയനിചലത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

ചമതഭാനകേഭായല്  ചനല്കൃഷനി :-  കകേഭാടയല  ജനിലയനിചല  കുമരകേല  ചമതഭാന
കേഭായല്  പഭാടകശഖരത്തനില്  ചനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പഭാടകശഖരത്തനിചല അടനിസഭാന സനൗകേരലല  ഒരുക്കുന്നതനിനയ്  80  ലക്ഷല രൂപയചട
ആര്.ചകേ.വനി.കവ.  പദതനിക്കഭാണയ്  2016-17  വര്ഷല  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നല്കേനിയതയ്.  കേര്ഷകേരുചട ഉടമസതയനിലുള്ള  10 ചഹക്ടര് ഉളചപചടയള്ള   120  ചഹക്ടര്
പ്രകദശത്തയ്  ചനല്കൃഷനി  എടയ്  ചകേഭാലത്തനിനുകശഷല  പുനരഭാരലഭനിക്കുവഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.   വനിളചവടുത്ത ചനലയ്ല    'ചമതഭാനകേഭായല്  അരനി'  എന്ന ബഭാനഡയ്
നഭാമത്തനില് വനിപണനിയനിചലത്തനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

1075/2017.
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റഭാണനിക്കഭായല് ചനല്കൃഷനി:-  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് കകേനകേരനി പ ഞഭായത്തനില്ചപട
220.2619  ചഹക്ടറുള്ള  റഭാണനിക്കഭായലനില്   2016-17  പുഞസതീസണനില്  കൃഷനി
പുനരഭാരലഭനിച്ചു.  189.12  ചഹക്ടര് സലത്തയ് കേഭാല്നൂറഭാണനിനുകശഷല കൃഷനി ഇറക്കനി
വനിളചവടുത്തു.   785.847  ചമടനികേയ്  ടണ്  ചനലയ്ല  ഉല്പഭാദനിപനിചയ്  സകപ്ലകകേഭാ  മുകഖന
സലഭരനിച്ചു. 

ഇതനികലയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ  ധനസഹഭായങ്ങള,  അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങചള സലബനനിച വനിവരല എന്നനിവ ചുവചട കചര്ക്കുന :

1.  കൃഷനി വകുപയ് മുകഖന   13-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്
തഭാചഴെപറയന്ന ഘടകേങ്ങളക്കഭായനി   55.21862 ലക്ഷല രൂപ ചചലവഴെനിച്ചു.

(a) പ്രധഭാന വഭാചഭാലുകേള ആഴെല കൂടല് 39.07776 ലക്ഷല രൂപ

(b) തൂമ്പയ് കപപയ് സഭാപനല   1.92611 ലക്ഷല രൂപ

(c) ഡതീ വഭാടറനിലഗയ് 14.21475 ലക്ഷല രൂപ

                ആചകേ 55.21862 ലക്ഷല രൂപ

2.  കമനര് ഇറനികഗഷന, ആലപ്പുഴെ മുകഖന കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജനില് കപല്  &
സഭാബയ് സലവനിധഭാനത്തനില് റഭാണനിക്കഭായലനിചന്റെ പുറലബണയ് നനിര്മ്മേനിചയ് നല്കേനി.

3.  ചകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  പള്ളല  മുകഖന   13-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന  ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  റഭാണനി  ചനിത്തനിര  കേഭായലനില്  പുനരുദരനിക്കുന്ന  പഭാകക്കജനില്
ഉളചപടുത്തനി കവദത്യുതതീകേരണല നടത്തനി.

പ്രധഭാനമനനി സ ഡകേയ് കയഭാജന

22(*292) ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :
ശതീ  .    ചകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീനന :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറചപട്ടുകേനിടക്കുന്ന  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  കറഭാഡകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  പ്രധഭാനമനനി  സഡകേയ്  കയഭാജന  പ്രകേഭാരല  2016-17
വര്ഷത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേളുചട വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല ഈ പദതനി പ്രകേഭാരല
എത ചപ്രഭാകപഭാസലുകേളക്കയ് അലഗതീകേഭാരല ലഭനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  കറഭാഡകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  എസ്റ്റേനികമറയ്
അനുസരനിച്ചുള്ള  യഥഭാര്ത  നനിര്മ്മേഭാണചചലവയ്  മഭാതകമ  കകേനഫണനില്  നനിനല
ഉപ      കയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ എന്നതനിനഭാല് മറ്റു ചചലവകേളക്കയ് ആവശലമഭായനി
വരുന്ന തുകേ സലസഭാന വനിഹനിതമഭായനി ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  കൂടുതല്  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങചള  ഉളചപടുത്തഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്   ):  

(എ) പനി.എല.ജനി.എസയ്.കവ.-II-ല് ഉളചപടുത്തനി 2016-17 വര്ഷല  319.948
കേനികലഭാമതീറര്  കദര്ഘലവല   274.20  കകേഭാടനി  രൂപ അടങല് തുകേയല  വരുന്ന  84
കറഭാഡകേള  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അലഗതീകേഭാരല  കനടനിയനിട്ടുണയ്.  (ലനിസ്റ്റേയ്
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.)*.  അലഗതീകേഭാരല ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേളുചട ചടണര്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകപഭാള  302.03  കേനികലഭാമതീറര്  കദര്ഘലല  വരുന്ന
79  കറഭാഡകേളക്കയ്  കേരഭാര്  ഉറപനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  കേരഭാര്  ഉറപനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത   17.92 കേനികലഭാമതീറര് കദര്ഘലല വരുന്ന 5 കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനികേള വതീണല
ചടണര് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  319.948
കേനികലഭാമതീറര്  കദര്ഘലവല  274.20  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങല്  തുകേയല  വരുന്ന  84
കറഭാഡകേള  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അലഗതീകേഭാരല  കനടനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതുകൂടഭാചത
264.78 കേനികലഭാമതീറര് കദര്ഘലല വരുന്ന    68  കറഭാഡകേളുചട ചപ്രഭാകപഭാസല് കകേന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഈ പദതനിക്കഭായനി സലസഭാന ബഡ്ജറനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷല  100  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തുകേയല  അതനില്   90  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയല ചചയനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  സലസഭാനചത്ത ഗഭാമതീണ കമഖലചയ പൂര്ണമഭായല ഈ പദതനിയചട
പരനിധനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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പനിങയ് ബസയ് പദതനി

23 (*293) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന : 
ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന : 
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ  സതീ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരത്തയ്  ആരലഭനിച
പനിങയ് ബസയ് പദതനിയചട പ്രവര്ത്തനല അവകലഭാകേനല ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി പ്രസ്തുത പദതനി ലഭാഭകേരമഭാകണഭാചയന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  മറയ്  ജനിലകേളനികലയയ്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ) :   

(എ)  ഉണയ്.  സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സതീ സുരക്ഷഭാ പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി
യഭാതക്കഭാരഭായ  സതീകേളക്കയ്  കൂടുതല്  സുരക്ഷനിതമഭായ  യഭാത  പ്രദഭാനല
ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  തനിരുവനനപുരല  ജനിലയനില്  ആരലഭനിച
പ്രകതലകേ സര്വതീസഭാണയ് പനിങയ് ബസയ് പദതനി. 

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരല  നടത്തുന്ന  സര്വതീസയ്  സഭാമ്പത്തനികേ
അടനിസഭാനത്തനില് ലഭാഭകേരമല. 

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി മറയ്  ജനിലകേളനികലയയ്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനല
എടുത്തനിടനില. 

പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന

24(*294) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ്  : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന  : 
ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലബശതീ മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന  'പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന
എലഭാ കപര്ക്കുല ഭവനല 2022' പദതനിയചട വനിശദഭാലശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  എതകപര്ക്കഭാണയ്  പ്രസ്തുത  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിപ്രകേഭാരല  കലഭാണ്
അനുവദനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഈ കലഭാണ് ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കയ് എപ്രകേഭാരമഭാണയ്  പലനിശ സബ്സനിഡനി
അനുവദനിക്കുന്നതയ്;
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(ഡനി)  കലഭാണ്  മുഴുവനുല  അടച്ചുതതീര്ത്തകശഷല  മഭാതകമ  സബ്സനിഡനി
അനുവദനിക്കുകേയകള്ളഭാ, അകതഭാ വര്ഷഭാവര്ഷല പലനിശ സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്   ):   

(എ)   എലഭാവര്ക്കുല ഭവനല എന്ന ലക്ഷലല  മുനനനിര്ത്തനി കകേന-സലസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുചടയല  നഗരസഭകേളുചടയല  സലയക ആഭനിമുഖലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന ഭവന പദതനിയഭാണയ് പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന  (പനി.എല.എ.കവ.).
നഗരപ്രകദശത്തയ്  തഭാമസനിക്കുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനിന്നഭാക്കല  നനില്ക്കുന്ന
വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്ക്കയ് സസ്വനമഭായനി പഭാര്പനിടല എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന ഈ പദതനിയചട സലസഭാന കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്
കുടുലബശതീയഭാണയ്. 

ഗുണകഭഭാക്തൃ കകേനതീകൃത ഭവന നനിര്മ്മേഭാണല,  ചക്രഡനിറയ് ലനിങയ്ഡയ് സബ്സനിഡനി
സതീല,  അകഫഭാര്ഡബനിള ഹനൗസനിലഗയ് സതീല,  കചരനിവനികേസനല എന്നതീ  4  ഘടകേങ്ങളനി
ലൂചടയഭാണയ് എലഭാവര്ക്കുല ഭവനചമന്ന ലക്ഷലല കകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  നഗരസഭ  പരനിധനിയനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  എന്നഭാല്  സസ്വനമഭായനി
ഭവനമനിലഭാത്ത എലഭാവരുല പദതനിയചട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭാണയ്.   ഇത്തരത്തനിലുള്ള
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളനില്  ബഭാങയ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കഭാന  കേഴെനിയന്ന
എലഭാവര്ക്കുല,  കുറഞ്ഞ  പലനിശനനിരക്കനില്  ഭവനല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുല
വഭാങ്ങുന്നതനിനുല ബഭാങനില്നനിനല വഭായ്പ ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനല  6  ലക്ഷല  രൂപയനില്  തഭാചഴെയള്ള  കുടുലബങ്ങളക്കയ്
പരമഭാവധനി    20 വര്ഷ തനിരനിചടവയ് കേഭാലയളവനികലയയ്   6 ലക്ഷല രൂപ വചര  6.5%
പലനിശ ഇളവനില് കലഭാണ് ലഭനിക്കുന.  

6  മുതല്  12 ലക്ഷല രൂപ വചര വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള കുടുലബങ്ങളക്കയ്  9
ലക്ഷല രൂപ വചര  4% പലനിശയനിളവനില് കലഭാണ് ലഭനിക്കുന.  

12 മുതല്   18 ലക്ഷല രൂപ വചര വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള കുടുലബങ്ങളക്കയ്  12
ലക്ഷല രൂപ വചര 3%  പലനിശയനിളവനില് കലഭാണ് ലഭനിക്കുന. 

ഇനലയനില്  ഒരനിടത്തുല  സസ്വനമഭായനി  വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കയ്  മഭാതകമ  പ്രസ്തുത
പദതനിയചട ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭാകേഭാന കേഴെനിയൂ.  

(സനി)  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്  പലനിശയനിളവനിചന്റെ  ആനുകൂലലല
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2.30  ലക്ഷല  രൂപ  മുതല്   2.67  ലക്ഷല  രൂപ  വചര,
ഗുണകഭഭാകഭാവനിചന്റെ അക്കനൗണനികലയയ് മുനകൂറഭായനി നല്കേനിവരുന. 

(ഡനി)  കലഭാണ്  അനുവദനിക്കുന്ന  സമയത്തുതചന്ന  സബ്സനിഡനി  തുകേ
ഗുണകഭഭാകഭാവനിചന്റെ അക്കനൗണനില് ലഭലമഭാക്കുകേ (Upfront Subsidy) യഭാണയ് ചചയ്യുന്നതയ്.
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പ്ലഭാസ്റ്റേനിക്കനിചന്റെ ദൂഷലഫലങ്ങചളപറനി കബഭാധവത്ക്കരണല

25 (*295) ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷയ് :
ശതീ  .   എല  .   സസ്വരഭാജയ് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങളുചട  കതഭാതയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  പ്രകതലകേ
കേര്മ്മേപദതനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്ലഭാസ്റ്റേനിക്കനിചന്റെ  ദൂഷലഫലങ്ങചളക്കുറനിചയ്  ജനങ്ങളക്കയ്  ശരനിയഭായ
രതീതനിയനിലുള്ള  അവകബഭാധല  നല്കുന്നതനിനയ്  കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലഘടനിപനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉപകയഭാഗനിചയ്  വലനിചചറനിയന്ന പ്ലഭാസ്റ്റേനിക്കുകേള കശഖരനിചയ്  പുനനഃചലക്രമണല
ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  ആധുനനികേ  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്   ):  

(എ)  പ്രകതലകേ  കേര്മ്മേപദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലല  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി)  കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നനിലവനില് സലഘടനിപനിച്ചുവരുനണയ്. 

(സനി)   കേഴുകേനി  വൃത്തനിയഭാക്കനിയ പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  മഭാലനിനലല  കശഖരനിചയ്  തരലതനിരനിചയ്
പുനനഃചലക്രമണ  വലവസഭായങ്ങളക്കയ്  കകേമഭാറുവഭാന  കേഴെനിയല.  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്
പുനനഃചലക്രമണല ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള പശഭാത്തല സനൗകേരലല  സലസഭാനത്തനിനകേത്തയ്
തചന്ന  സഭാപനിക്കുന്നതയ്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.
എലഭാ  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളനിലുല  വലനിയ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുല
നഗരസഭകേളനിലുല  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  ചഷ്രെഡനിലഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാനുല  അവയചട
നടത്തനിപനിനയ്  ആവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവല  കമല്കനഭാടവല  നല്കുവഭാന
കതീന   കകേരള  കേമ്പനനിചയ  ചുമതലചപടുത്തുവഭാനുല  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനികലയയ്  ആവശലമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  ചപ്രഭാകപഭാസല്  കതീന  കകേരള  കേമ്പനനി  എലഭാ
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുല നല്കുന്നതഭാണയ്. 
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സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനികകേനതീകൃതഭാസൂതണ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന

കേമ്മേനിറനിയചട തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരല തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്ന

കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ബനിറ്റുമനികനഭാചടഭാപല  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  കൂടനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്ന  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള,

പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  ചഷ്രെഡനിലഗയ്  ചമഷതീനുകേള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ചഷ്രെഡയ്  ചചയഭാണയ്  കറഭാഡയ്

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ടഭാറനില് കചര്ക്കുന്നതയ്.  ഇവയചട

വനിപണനത്തനിനയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കതീന

കകേരള  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡനിചന  ചുമതലചപടുത്തുകേയല  ചചയനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശസസ്വയല

ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കശഖരനിചയ്  ചഷ്രെഡയ്  ചചയയ്  നല്കുന്ന  ചഷ്രെഡഡയ്  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്

കേനികലഭായയ്  15  രൂപ  വനില  നല്കേനിയഭാണയ്  കതീന  കകേരള  കേമ്പനനി  വഭാങ്ങുന്നതയ്.

ഇപ്രകേഭാരല  ലഭനിക്കുന്ന  ചഷ്രെഡഡയ്  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  സലസഭാനചത്ത  വനിവനിധ

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ലഭലമഭാക്കുന.

ഈ ഇനത്തനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന തുകേ അതഭാതയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  കപ്രഭാസസനിലഗയ്  യൂണനിറനിചന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ നഷ്ടത്തനില്നനിന്നയ് കേരകേയറഭാന നടപടനി

26 (*296) ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :

ശതീ  .    കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസുകേള  ചവടനിക്കുറയഭാചത  തചന്ന

കകേഭാര്പകറഷചന  നഷ്ടത്തനില്നനിന്നയ്  കേരകേയറ്റുന്നതനിനയ്  വനിഭഭാവനല  ചചയ്യുന്ന

കേര്മ്മേപദതനികേളുചട വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി ബനചപടയ് നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന

കേര്മ്മേ പദതനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ):   

(എ&ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ  ശഭാകതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പരനിസനിതനി

സനൗഹൃദ  വഭാതകേല  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  1000  ബസ്സുകേള  അടുത്ത  5

വര്ഷല  ചകേഭാണയ്  നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രകൃതനി

സനൗഹൃദ  വഭാതകേല  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറ

ക്കുന്നതനിനുള്ള ആദലഗഡവഭായനി   50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന ചചലവയ്.

അഞ്ചു  വര്ഷല  ചകേഭാണയ്  ഭൂരനിഭഭാഗല  ബസ്സുകേളുല  സനി.എന.ജനി.  ഇനനത്തനികലയയ്

മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  ലക്ഷലമനിടുനണയ്.  ഇതുസലബനനിച  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്

റനികപഭാര്ടയ്  (DPR)  KIIFB  മുമ്പഭാചകേ  സമര്പനിച്ചു  കേഴെനിഞ.  ബസയ്  സ്റ്റേഭാനഡകേചള

ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയല വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയല ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.  കമകലജയ്,

ചമയനിന്റെനനസയ്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുല

കബക്കയ്ഡനൗണുകേള, അപകേടങ്ങള എന്നനിവ കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല സമയബനനിത കേര്മ്മേ

പരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്.   ഇനനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

ഓകരഭാ  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  വര്കയ്  മഭാകനജര്  (ചമയനിന്റെനനസയ്)  മഭാരുചടയല  കേതീഴെനില്

ഫന്യൂവല്ചസല്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയല  കൂടഭാചത  ഒരു  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  വര്കയ്  മഭാകനജചര

ഫന്യൂവല് ചസലനിനു മഭാതമഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുകേയല ചചയ്തു.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-

യചട  വസ്തുവകേകേളനില്  ഫന്യൂവല് കകേഭാലപ്ലക്സുകേള സജതീകേരനിചയ്  ഇനന  വനിതരണല

(CNG  Diesel)  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഓയനില് കേമ്പനനികേചള ചുമതലചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള നടനവരുന. ചമക്കഭാനനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനില് Work-norms പരനിഷ്കരനിചയ്

ഉല്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല  ഗുണകമന  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുല  മനുഷലപ്രയതല

കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല നടപടനികേള നടനവരുന. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  ചമചചപടുത്തഭാന

സര്വതീസയ് ഓപകറഷന കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികനഭാചടഭാപല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്

ടനിക്കറയ്  വരുമഭാനത്തനിനു  പുറകമ,  ബസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനിചല  സ്റ്റേഭാളുകേള,  കേലഭാന്റെതീന,

കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ലകനിചല  മുറനികേള  എന്നനിവ  കലലല/ചടണര്  മുകഖന  വഭാടകേയയ്

നല്കേനിയല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലുല  ബസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളനിലുല  പരസലല

പതനിക്കുന്നതനിനയ് ചടണര് മുകഖന കലസനസനിചയ കേചണത്തനി നല്കേനിയതയ് വഴെനിയല

കകേഭാഫതീചവനഡനിലഗയ്  ചമഷതീന,  എ.ടനി.എല.  എന്നനിവ സഭാപനിചയ് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന

സലല  വഭാടകേയയ്  നല്കുന്നതനിലൂചടയല  ചകേഭാറനിയര്  സര്വതീസയ്  നടത്തനിയല

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ് ടനിക്കറനിതര വരുമഭാനല ലഭനിച്ചു വരനികേയഭാണയ്. 
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കമനര് തുറമുഖങ്ങളുചട അടനിസഭാന സനൗകേരല വനികേസനവല
യഭാതഭായഭാനങ്ങളുചട സുരക്ഷയല

27  (*297) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .   കജഭായനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവല

മന്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത  കമനര്  തുറമുഖങ്ങളുചട  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  കേടലനില്  കപഭാകുന്നവരുചടയല  കേഭായലനിലൂചടയല  കേനഭാലനിലൂചടയമുളള
യഭാതഭാ കബഭാട്ടുകേളനിചല യഭാതക്കഭാരുചടയല സുരക്ഷയഭായനി തുറമുഖ വകുപയ് ഏചതഭാചക്ക
തരത്തനില് ഇടചപടുനചവന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇനലഭാന്റെയ്  ചവസല്  റൂള  പ്രകേഭാരല  യഭാതഭായഭാനങ്ങളുചട  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കഭാന സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ എനല ടൂറനിസല കകേനങ്ങളനില് ഉണഭാകുന്ന കബഭാടയ്
അപകേടങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  കവണ  ഇടചപടല്  സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ
എനല വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .
രഭാമചനന കേടന്നപള്ളനി  ):   

(എ)   തതീരകദശകേപല്  ഗതഭാഗതപദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാനചത്ത
ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളുചട  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.   അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര്,  ചകേഭാലല,  വനിഴെനിഞ്ഞല
എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളനില് അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങളഭായ ചഭാനല്,  കബസനിന,  വഭാര്ഫയ്
എന്നനിവ  ലഭലമഭാണയ്.  മറയ്  തുറമുഖങ്ങളനിചല  ചഭാനലനികന്റെയല  കബസനികന്റെയല  ആഴെല
കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കനില്  കേടര്  സക്ഷന  ഡഡ്ജര്
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്. വലനിയ ചരക്കയ് കേപലുകേളക്കയ് സനൗകേരലല ഒരുക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
തുറമുഖങ്ങളുചട ആഴെല വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുല സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ചരക്കുനതീക്കല സുഗമമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി റതീചയ് സ്റ്റേഭാക്കര്, ചക്രയനിന, ചവയനിലഗയ്
ചമഷതീന,  ചവസല്  ടഭാഫനികേയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  സനിസ്റ്റേല,  വനി.ടനി.എല.എസയ്.  തുടങ്ങനിയ
സനൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

286/2020.
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(ബനി)  കേടലനില്  കപഭാകുന്നവരുചട  സുരക്ഷ  നനിലവനില്  തുറമുഖ  വകുപനില്
നനിക്ഷനിപമല.  ഐ.എസയ്.പനി.എസയ്.  കകേഭാഡയ്  അനുസരനിച്ചുള്ള  തുറമുഖങ്ങളുചട
സുരക്ഷയഭാണയ്  തുറമുഖ  വകുപനില്  നനിക്ഷനിപമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നഭാല്  കകേരള
ഇനലഭാനഡയ്  ചവസല്  നനിയമപ്രകേഭാരല  ജലയഭാനങ്ങള  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്യുന്നതനിനു
മുനപഭായനി  ചതീഫയ്  സര്കവയര്  അവയചട  ഹള,  ചസ്റ്റേബനിലനിറനി,  ഇനഷസ്വറനസയ്
സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ചപഭാലന്യൂഷന സര്ടനിഫനിക്കറയ് എന്നനിവയല അതനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട
സഭാങയ്  കലസനസയ്,  ലഭാസര്  കലസനസയ്  എന്നനിവയല  പരനികശഭാധനിക്കുകേയല
സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  കലഫയ്  ജഭാക്കറയ്,  കലഫയ്  കബഭായ,  ഫയര്
എകയ്റനിലഗന്യൂഷര് എന്നനിവ ശരനിയഭാലവനിധല പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിചയ്
ഉറപ്പുവരുത്തനിയകശഷല  മഭാതമഭാണയ്  രജനികസ്ട്രേഷന  അനുവദനിക്കുന്നതയ്.  ഇങ്ങചന
രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ  ജലയഭാനങ്ങള  എലഭാ  വര്ഷവല  സര്കവ  ചചയയ്  കമല്പറഞ്ഞവ
എലഭാല ശരനിയഭാലവനിധല പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിചയ്  സുരക്ഷ ഉറപയ്
വരുത്തനിയനിടഭാണയ് സര്കവ സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കുന്നതയ്. 

(സനി)  കകേരള ഇനലഭാനഡയ് ചവസല് നനിയമപ്രകേഭാരല ജലയഭാനങ്ങള രജനിസ്റ്റേര്
ചചയ്യുന്നതനിനുമുനപഭായനി  ചതീഫയ്  സര്കവയര്  ജലയഭാനങ്ങള  പരനികശഭാധനിചയ്
ആയതനിചന്റെ  ഹള,  ചസ്റ്റേബനിലനിറനി,  ഇനഷസ്വറനസയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ചപഭാലന്യൂഷന
സര്ടനിഫനിക്കറയ് എന്നനിവയല കൂടഭാചത അതനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട സഭാങയ് കലസനസയ്,
ലഭാസര്  കലസനസയ്  എന്നനിവ  പരനികശഭാധനിക്കുകേയല  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ
കലഫയ് ജഭാക്കറയ്,  കലഫയ് കബഭായ, ഫയര് എകയ്റനിലഗന്യൂഷര് എന്നനിവ ശരനിയഭാലവനിധല
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ  എന്നനിവ  പരനികശഭാധനിചകശഷല  മഭാതകമ  രജനികസ്ട്രേഷന
അനുവദനിക്കുകേയള്ളൂ.   ഇങ്ങചന  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ  ജലയഭാനങ്ങള  എലഭാ  വര്ഷവല
സര്കവ ചചയയ് കമല്പറഞ്ഞവ എലഭാല ശരനിയഭാലവനിധല പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ എന്നയ്
പരനികശഭാധനിചയ്  സുരക്ഷ ഉറപയ്  വരുത്തനിയനികട  സര്കവ സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കേഭാറുള്ളൂ.
വനികനഭാദസഞഭാര കകേനങ്ങളനില് സുരക്ഷഭാ ഓഡനിറയ് നടത്തുന്നതനിനയ് കപഭാലതീസയ്, ഫയര്
കഫഭാഴയ്,  റവനന്യൂ എന്നതീ വകുപ്പുകേളനില്നനിനല മതനിയഭായ ജതീവനക്കഭാചര ഉളചപടുത്തനി
ഇനചസപ്ക്ഷന വനിലഗയ് രൂപതീകേരനികക്കണതുണയ്. 

സഭാഗരമഭാല പദതനി

28 (*298) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചനന :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തുറമുഖങ്ങളുചട വനികേസനത്തനിനഭായനി 'സഭാഗരമഭാല' എന്ന കപരനില് പദതനി
നനിലവനിലുകണഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത പദതനിയചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കയ്  കകേന  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനള്ള  അനുമതനിയല

ധനസഹഭായവല ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .

രഭാമചനന കേടന്നപള്ളനി  ):   

(എ)  രഭാജലചത്ത  തുറമുഖങ്ങളുചട  സമഗ  വനികേസനല  ലക്ഷലമഭാക്കനി  കകേന

സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണയ്  'സഭാഗരമഭാല'.

(ബനി)  രഭാജലചത്ത  നനിലവനിലുള്ള  തുറമുഖങ്ങളുചട  ആധുനനികേവത്കേരണല,

അടനിസഭാന  സനൗകേരല  വനികേസനല,  പുതനിയ  തുറമുഖങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണല,

തുറമുഖങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള  കറഭാഡയ്/ചറയനില്  ബനല  സഭാപനിക്കല്,  തുറമുഖഭാധനിഷനിത

വലവസഭായവല്ക്കരണല,  തതീരകദശ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുചട  സമഗ  വനികേസനല

എന്നനിവയഭാണയ് സഭാഗര്മഭാല പദതനിയചട പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള. 

(സനി)  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖ  വനികേസനല,  ചകേഭാലല  തുറമുഖചത്ത  പഭാസഞര്

ചടര്മനിനല് നനിര്മ്മേഭാണല, ചകേഭാലല, കബപ്പൂര്, അഴെതീക്കല് തുറമുഖങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള കറഭാഡയ്

കേണക്ടനിവനിറനി,  ചപഭാന്നഭാനനി  തുറമുഖകത്തയ്ക്കുള്ള  ചറയനില്  കേണക്ടനിവനിറനി  എന്നതീ

ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള  സഭാഗരമഭാല  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ധനസഹഭായല

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

എലഭാ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുല ചപഭാതുശ്മശഭാനല പദതനി

 29(*299) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുല  ചപഭാതുശ്മശഭാനല  എന്ന  പദതനിയചട

നനിലവനിചല സനിതനി എചനന വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  നടത്തനിപനില്  എചനങനിലുല  തടസങ്ങള  ഉകണഭാ;

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്   ):   

(എ)  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലുല  ചപഭാതുശ്മശഭാനല  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന

ലക്ഷലകത്തഭാചട  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായല  അനുവദനിച്ചുവരുനണയ്.  നനിലവനില്

സലസഭാനത്തയ് 406  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ചപഭാതുശ്മശഭാനല ഉണയ്. 

(ബനി)  ചപഭാതുശ്മശഭാനല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലല

ലഭലമഭാകേഭാത്തതുല ലഭലമഭാകുന്ന സലത്തയ് പരനിസരവഭാസനികേളുചട എതനിര്പ്പുല പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് പ്രധഭാന തടസങ്ങളഭാണയ്. 

(സനി) സലല ലഭലമഭായ പഞഭായത്തുകേളനില് ചപഭാതുശ്മശഭാനല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

 സമഭാനര സര്വതീസയ് വഭാഹനങ്ങള

30(*300) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :

ശതീ  .    വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .    ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്

കേഭാരണമഭായ  സമഭാനര  സര്വതീസയ്  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  തടയനിടുവഭാന  എചനഭാചക്ക

നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി) സമഭാനര സര്വതീസയ് വഭാഹനങ്ങചള പനിടനികൂടുവഭാന പ്രകതലകേ സസ്വഭാഡനിചന

നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാരുചട  അടുത്ത  ബന്ധുക്കളുചട

കപരനിലുള്ള സസ്വകേഭാരല ബസ്സുകേളുചടയല,  കേലഭാകരജനിചന്റെയല വനിശദഭാലശല ചവളനിചപടുത്തണ

ചമന്ന നനിര്കദ്ദേശത്തനികനല് ലഭനിച പ്രതനികേരണല എനഭായനിരുന; എത ജതീവനക്കഭാര്

വനിശദഭാലശല ചവളനിചപടുത്തനി;

(ഡനി)  സലസഭാന  കദശതീയ  പഭാതകേളനിലുല,  കദശസഭാത്കൃത  റൂടനിലുല

അനധനികൃതമഭായനി  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  സമഭാനര  സര്വതീസുകേള  കേര്ശനമഭായനി

തടയന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ?
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ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  ):   

(എ)  ഇത്തരല സര്വതീസുകേളചക്കതനിചര കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപയ്  കേര്ശന
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.  അടുത്തകേഭാലത്തയ്  ഇത്തരല  വഭാഹനങ്ങള
ചക്കതനിരഭായനി  വലനിയ  കതഭാതനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  അധനികേഭാരനികേളനില്നനിനല
പരഭാതനി ലഭനിചതനിചനത്തുടര്ന്നയ് തനിരുവനനപുരത്തുല പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലുല ശകമഭായ
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയണഭായനി.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എ.എല.വനി.ഐ.-മഭാരുചട
കസവനല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  പ്രകതലകേ  സസ്വഭാഡനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

2017-ല്  തനിരുവനനപുരത്തയ്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  സമഭാനര
സര്വതീസയ്  നടത്തനിയ  146  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല
46 വഭാഹനങ്ങള പനിടനിചചടുക്കുകേയല 73,000 രൂപ പനിഴെയനിനത്തനില് ഈടഭാക്കുകേയല
ചചയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  14-2-2017-നയ്  രഭാതനിയനില്  തനിരുവനനപുരല  സനിറനിയനില്
നനിനല ബഭാലഗ്ലൂര്,  കകേഭായമ്പത്തൂര്,  ചചകന്ന,  വയനഭാടയ്  തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനികലയയ്
അനധനികൃത സര്വതീസയ് നടത്തനിയ 9  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനി എടുക്കുകേയല
41,200  രൂപ  പനിഴെയഭായനി  ഈടഭാക്കുകേയല  98,700  രൂപ  ടഭാകയ്  ഇനത്തനില്
പനിരനിചചടുക്കുകേയല ചചയ്തു. 

പഭാരലല്  സര്വതീസയ്  ചചക്കനിലഗയ്  ആവശലത്തനിനഭായനി  സമതീപ  ജനിലകേളനില്
നനിനല വകുപനിചല ഉകദലഭാഗസചര പ്രകതലകേല നനികയഭാഗനിക്കുകേയല കസനഭാബലത്തനിനഭായനി
കപഭാലതീസയ് സഹഭായത്തഭാല് ചചക്കനിലഗയ് നടത്തുകേയല ചചയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത സമഭാനര
സര്വതീസയ് കൂടുതലഭായള്ള പ്രകദശങ്ങചള ബനനിപനിച്ചുചകേഭാണയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ചചയനിന സര്വതീസുകേള ആരലഭനിചനിട്ടുമുണയ്. 

(ബനി)   ഉണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  അധനികേഭാരനികേളുചട  ആവശലപ്രകേഭാരല
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പ്രകതലകേല രൂപതീകേരനിച സസ്വഭാഡനികലയയ് വകുപനിചല ഫതീല്ഡയ്
ജതീവനക്കഭാരുചട  കസവനല  വനിട്ടുനല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  സസ്വഭാഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനല
നനിയനനിക്കുന്നതുല ആവശലമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തുന്നതുല പരനികശഭാധനഭാ കമഖലകേള
നനിശയനിക്കുന്നതുല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. അധനികേഭാരനികേളഭാണയ്. 

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാരുചട  അടുത്ത  ബന്ധുക്കളുചട
കപരനിലുള്ള സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളുചടയല കേലഭാകരജനിചന്റെയല വനിശദഭാലശല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
അധനികേഭാരനികേള കശഖരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

(ഡനി) ഇത്തരല അനധനികൃത സര്വതീസുകേളചക്കതനിചര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ്
കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.
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(ii) നക്ഷതചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

ആറന്മുളയനിചല പുഞകൃഷനിയല റബ്ബര് നഭാളനികകേര കേര്ഷകേരുചട കക്ഷമവല

1(2558) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറന്മുളയനില്  പുഞകൃഷനി  ഇറക്കനിയതനിലൂചട  സര്ക്കഭാരനിനയ്  എത
രൂപയചട സഭാമ്പത്തനികേ ലഭാഭല ഉണഭായനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുചട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എചനലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്;

(സനി)  നഭാളനികകേര കേര്ഷകേരുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി എചനലഭാല നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആറന്മുള  പുഞയനില്  അവനിടചത്ത  കൃഷനിക്കഭാരഭാണയ്  പഭാടകശഖര
സമനിതനികേളനിലൂചട കൃഷനിയനിറക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ അടനിസഭാന സനൗകേരലവല
മറ്റു  സഹഭായങ്ങളുല  കൃഷനി  വകുപയ്  കനരനിടയ്  ചചയ്തുചകേഭാടുക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്.
ആയതനിനഭാല്  ഇവനിചട  കൃഷനി  നടത്തനിയതനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേലഭാഭല  സര്ക്കഭാരനിനയ്
കനരനിടയ്  ലഭനിക്കുകേയനില.  കൃഷനി  ചചയ  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കഭാണയ്  ലഭാഭല  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
ആറന്മുള ചനല്കൃഷനി പുനരുജതീവന പദതനിയനില് 2016-17 വര്ഷല 101.02 ചഹക്ടര്
സലത്തയ്  കൃഷനിയനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി  പദതനിയനില്  നഭാളനിതുവചര  നനിലചമഭാരുക്കല്,
അടനിസഭാന  സനൗകേരല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവയഭായനി  87.22851
ലക്ഷല  രൂപ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.  ആചകേ  34.75  ചഹക്ടര്  സലത്തയ്  ചകേഭായയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനില് ചനലയ്ല,  കവകക്കഭാല് എന്നനിവയചട ഉത്പഭാദനത്തനില്
നനിനല 40.04 ലക്ഷല രൂപ കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്. (ചനലനിചന്റെ ഉത്പഭാദനത്തനില്
നനിനല 32.79 ലക്ഷല രൂപ, കവകക്കഭാലനിചന്റെ ഉത്പഭാദനത്തനില്നനിനല  7.25 ലക്ഷല
രൂപ).  ബഭാക്കനിയള്ള   66.27 ചഹക്ടറനില് ചകേഭായയ് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

(ബനി)  റബ്ബറനിനയ്  വനിലസനിരത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  2015-16-ചല  ബജറനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ''റബ്ബര്  ചപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനചസന്റെതീവയ്  പദതനി''  3-7-2015-ചല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  269/2015/ഫനിന  പ്രകേഭാരല  നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയഭാണയ്.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുല  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡല  സലയകമഭായനിടഭാണയ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  പദതനി  പ്രകേഭാരല  റബ്ബറനിചന്റെ  തഭാങ്ങുവനിലയല  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡയ്
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കേനികലഭായയ്  അതതു  ദനിവസല  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  വനിലയല  തമ്മേനിലുള്ള  വലതലഭാസല
റബ്ബര്  കബഭാര്ഡയ്  സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയ  ബനിലനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സബ്സനിഡനിയഭായനി  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയയ്  കേര്ഷകേരുചട  ബഭാങയ്  അക്കനൗണകേളനികലയയ്
നല്കുന.  പദതനിയനില്  കേനികലഭായയ്  150.00  രൂപയഭാണയ്  ഇകപഭാള  റബ്ബറനിചന്റെ
തഭാങ്ങുവനിലയഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.  ഒരു ചഹക്ടറനിനയ് പ്രതനിവര്ഷല പരമഭാവധനി 1800
കേനികലഭാഗഭാല  റബ്ബറനിനഭാണയ്  ആനുകൂലലല  നല്കുന്നതയ്.  5  ചഹക്ടറനിനയ്  തഭാചഴെ
കൃഷനി  ഭൂമനിയള്ള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പരമഭാവധനി  2  ചഹക്ടറനിനുള്ള  റബ്ബര്  കൃഷനിക്കയ്
സബ്സനിഡനി ലഭനിക്കുല.  റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കയ് അര്ഹമഭായ സബ്സനിഡനി തുകേ അതതയ്
അക്കനൗണകേളനികലയയ്  ഇലകകഭാണനികേയ്  ടഭാനസ്ഫര്  മുകഖന  വനിതരണല  നടത്തനി
വരനികേയല  ചചയ്യുന.  2015-16  പദതനി  പ്രകേഭാരല  300.00  കകേഭാടനി  രൂപ
സബ്സനിഡനിയഭായനി  വനിതരണല നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  2016-17-ല് അനുവദനിച  500.00
കകേഭാടനി  രൂപ  കൃഷനി  വകുപനില്നനിനല  ബനചപട  അക്കനൗണകേളനികലയയ്  ചക്ര ഡനിറയ്
ചചയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  382.93  കകേഭാടനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചുകേഴെനിഞ. 

(സനി) 2017-18  വര്ഷല നഭാളനികകേര കൃഷനിയചട വനികേസനത്തനിനയ് ആചകേ  45
കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറയ്  വനിഹനിതമഭായനി  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സമഗ  നഭാളനികകേര
കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കസ്റ്റേര്  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരഗഭാമല  എന്ന
സലസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി  2017-18 വര്ഷല നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 250 ചഹക്ടര് വതീതല കകേരകൃഷനി വനിസ്തൃതനിയള്ള 44 കകേരഗഭാമങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  സലകയഭാജനിത  വനിള  പരനിപഭാലന  മുറകേള
സസ്വതീകേരനിചയ് നഭാളനികകേര കൃഷനി സലരക്ഷണവല അഭനിവൃദനിചപടുത്തലുമഭാണയ് പദതനിയനിലൂചട
ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  3332.50  ലക്ഷല  രൂപയഭാണയ്  ബഡ്ജറനില്  ഈ  ചകേഭാലല
പദതനിക്കഭായനി  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്.  സമഗ  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായള്ള
ഘടകേങ്ങള എലഭാലതചന്ന ഈ പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

അതത്യുല്പഭാദനകശഷനിയള്ള  കുറനിയ  ഇനല  ചതങ്ങുകേളുചട  ശഭാസതീയ  കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായള്ള പദതനികേള രൂപചപടുത്തനി വരുന. ആയതനിനഭായനി
567.50  ലക്ഷല  രൂപ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ബജറയ്  വനിഹനിതമഭായനി
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കകേന  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ  കകേനവമഭായനി  സഹകേരനിചയ്
നഭാളനികകേര വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനികേള ആസൂതണല ചചയ്തു നടപനിലഭാക്കുവഭാന
300  ലക്ഷല  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  ചതങ്ങുകേചള  ബഭാധനിക്കുന്ന
കേതീടകരഭാഗബഭാധകേളചക്കതനിചര  പ്രതനികരഭാധമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഒരു  കേലഭാമ്പയനിന
അടനിസഭാനത്തനില് അവലലബനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനികേള കപ്രഭാജക്ടയ് അടനിസഭാനത്തനില്
ആസൂതണല ചചയ്യുന്നതനിനയ്  300 ലക്ഷല രൂപയല വകേചകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്. 
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തനിരുവനനപുരല ജനിലയനിചല അകഗഭാ ബസഭാറുകേള

2(2559)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരല ജനിലയനില് എവനിചടചയലഭാമഭാണയ് അകഗഭാ ബസഭാറുകേള

നനിലവനിലുള്ളചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയതഭായനി  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലല

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; ഉചണങനില് അവ എവനിചടചയലഭാമഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തനിരുവനനപുരല  ജനിലയനില്  കേനിഴെകക്കകകേഭാടയനില്  കകേരള  അകഗഭാ

ഇനഡസ്ട്രേതീസയ്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ഉടമസതയനില്  ഒരു  അകഗഭാ  സൂപര്  ബസഭാര്

നനിലവനിലുണയ്. 

(ബനി)  തൃശ്ശൂരനില്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  ചകേടനിടത്തനില്

ചകേയ്കകേഭാ-യചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ഒരു  അകഗഭാ  ബസഭാര്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

തനിരുവനനപുരല,  എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്

അകഗഭാ ബസഭാറുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലുണയ്. 

കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ഫഭാമുകേളനിചല ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ സലത്തയ്

കജവപചക്കറനി കൃഷനി നടത്തഭാന നടപടനി

3(2560)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുളള  വനിവനിധ  ഫഭാമുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനല

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; പ്രസ്തുത ഫഭാമുകേള കകേനതീകേരനിചയ് നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുന്ന

പദതനികേള സലബനനിച വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരല  ഫഭാമുകേളനിചല  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  സലല  പൂര്ണമഭായല

ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  കുടുലബശതീ  മുഖഭാനരല  ചചജവപചക്കറനി  കൃഷനി  നടത്തഭാന

ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  ഫഭാമുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനല
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തുകേയല
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയല ചചയ്യുനണയ്.  ഫഭാമുകേളുചട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
WAPCOS-മഭായനി  സഹകേരനിചയ്  കനരനിയമലഗലകത്തയല  ചനലനിയഭാമ്പതനിയനികലയല
ഫഭാമുകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.  2017-18-ല്
കൃഷനി  ഫഭാമുകേളവഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേള  തഭാചഴെപറയല
പ്രകേഭാരമഭാണയ് :-   

1. കഹചടകേയ് ഫഭാമനിലഗനിനഭായള്ള ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷന യൂണനിറ്റുകേളുചട
പ്രവര്ത്തന  സഹഭായവല സഭാകങതനികേ സഹഭായവല

2. ടനിഷന്യൂകേളചര് ലഭാബുകേളുചട മഭാനുഷനികേ വനിഭവ സഹഭായല

3. കകേര സമൃദനി

4. വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  മുകഖനയള്ള  നടതീല്  വസ്തുക്കളുചട
ഉത്പഭാദനല

5. ജനിലഭാ  കൃഷനി  ഫഭാമുകേളനിലുല  ചസഷലല്  ഫഭാമുകേളനിലുല  ഉയര്ന്ന
ഉല്പഭാദനക്ഷമതയള്ള  ചതങ്ങനിനകതകേളുചടയല  വനികദശതീയമഭായ
പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയല ചചടനികേളുചടയല മഭാതൃകേഭാ പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള

6. ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റെയ്  ഫഭാമുകേളനില്  സലകയഭാജനിത  കൃഷനി  സമ്പ്രദഭായ
കപ്രഭാതഭാഹനല

7. കവരയ്  പനിടനിപനിച  കുരുമുളകേയ്  വള്ളനികേള  ഉളചപചടയള്ള  നടതീല്
വസ്തുക്കളുചട ഉല്പഭാദനല

8. സലസഭാന സതീഡയ് ഫഭാമുകേളനിചല വനിത്തയ് ഉല്പഭാദന പരനിപഭാടനി

9. പുതനിയ  കപ്രഭാജനനി  കതഭാടങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുല
നനിലവനിലുള്ളവയചട പരനിപഭാലനവല

10. ചസഷലല് ഫഭാമുകേളനില് യനവത്ക്കരണല

11. ഉത്പഭാദന  വര്ദനവനിനഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
വനികേസനല.

(ബനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 

1075/2017.
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ആത്മ പദതനിക്കയ് കകേന സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച തുകേ

4(2561)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചല  ആത്മ  പദതനിക്കഭായനി  കകേന  സര്ക്കഭാര്  എത
രൂപയഭാണയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതയ് ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  ഏചതലഭാല  കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നചതന്നയ്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആത്മ  പദതനിക്കയ്  കകേന
സര്ക്കഭാര് ഒന്നഭാല ഗഡവഭായനി   503.74 ലക്ഷല രൂപയല രണഭാല ഗഡവഭായനി 677.44
ലക്ഷല രൂപയല അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ആത്മ  പദതനി  കകേന-സലസഭാന  വനിഹനിതല  60:40  എന്ന
അനുപഭാതത്തനില്  നടത്തനിവരുന്ന  പദതനിയഭാണയ്.   ഇതനില്  കസ്റ്റേറയ്  ചലവല്
സഭാലങ്ഷനനിലഗയ്  കേമ്മേനിറനി  (എസയ്.എല്.എസയ്.സനി.)യചട  അലഗതീകേഭാരല  ലഭനിച
എസയ്.ഇ.ഡബന്യൂ.പനി.  (കസ്റ്റേറയ്  എകചറനഷന  വര്ക്കയ്  പ്ലഭാന)  പ്രകേഭാരമുള്ള  ചുവചട
വനിവരനിചനിട്ടുള്ള  പ്രധഭാന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  കകേന-സലസഭാന  വനിഹനിതല
ഉളചപചടയള്ള ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന:

സകമതനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതയ് 

ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭായനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ  പരനിശതീലനങ്ങള,  പഠന  യഭാതകേള,
സലസഭാനതല  കമളകേള,  നല  ആത്മ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  ജനിലയ്ക്കുള്ള
അവഭാര്ഡയ്,  സലസഭാന-ജനിലഭാ  തലത്തനില്  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  അവഭാര്ഡകേള,
കേര്ഷകേരുചട  വനിജയഗഭാഥകേളുചട  കഡഭാകേത്യുചമകന്റെഷന  കൂടഭാചത  സകമതനിയചട
പ്രവര്ത്തന ചചലവകേള, ഉകദലഭാഗസര്ക്കുള്ള ശമ്പളല എന്നനിവയല ആത്മ ഫണനില്
നനിന്നഭാണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  

ജനിലഭാതലത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാവന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

(a) കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി  (സലസഭാനത്തനിനയ് പുറത്തയ്,
സലസഭാനത്തനിനകേത്തയ്, ജനിലയകേത്തയ്)

(b) പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള (കൃഷനി അനുബന കമഖലകേള)

(c) കേര്ഷകേര്ക്കഭായനിട്ടുള്ള  പഠനയഭാതകേള  (സലസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തയ്,
സലസഭാനത്തനിനകേത്തയ്, ജനിലയകേത്തയ്)
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(d) കേര്ഷകേ ഗ്രൂപ്പുകേളുചട ശഭാകതീകേരണല

(e) കേര്ഷകേ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുള്ള അവഭാര്ഡകേള

(f) കേര്ഷകേ അവഭാര്ഡകേള

(g) ജനിലഭാതല എകനിബനിഷന, കമളകേള

(h) ചചലവയ്  കുറഞ്ഞ  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള,  ലതീഫ് ചലറയ്സയ്
എന്നനിവയനിലൂചട കേഭാര്ഷനികേ വനിജഭാന വനിനനിമയല

(i) കേര്ഷകേരുല ശഭാസജരുമഭായള്ള സലവഭാദല

(j) കേനിസഭാന കഗഭാസ്തനി

(k) ഫഭാല സ്കൂള

(l) കേമ്മേന്യൂണനിറനി കറഡനികയഭാ കസ്റ്റേഷന

(m) സലസഭാന/ജനിലഭാതലത്തനിലുള്ള  നൂതന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  (ഇന്റെര്
ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റെല്  വര്ക്കനിലഗയ്  ഗ്രൂപനിചന്റെ  അലഗതീകേഭാരത്തനിനയ്
വനികധയമഭായനി.)

കമല്പറഞ്ഞ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  പുറകമ  ജനിലഭാതലത്തനിലുള്ള  ആത്മയചട
സനിരല,  തഭാത്കേഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള ശമ്പളവല,  മറയ് അനുബന ചചലവകേളുല
ആത്മ ഫണനില് നനിനമഭാണയ് വഹനിക്കുന്നതയ്. 

യഥഭാസമയല ചനലയ്ല സലഭരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതുമൂലല ചനലയ്ലലല
നശനിച്ചുകപഭായതഭായ പരഭാതനികേള

5(2562)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷല ചനല്കൃഷനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എചനലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചതയ്;  മുനവര്ഷങ്ങചള  അകപക്ഷനിചയ്
എതമഭാതല ചനല്ലുല്പഭാദനല വര്ദനിപനിക്കഭാന ഇതുമൂലല കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്;  കേഴെനിഞ്ഞ  4
വര്ഷചത്ത ചനല്ലുല്പഭാദനവല, ചനല്വയല് വനിസ്തൃതനിയല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേരനില്  നനിനല  ചനലയ്ല  സലഭരനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാല
നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചചതന്നയ്  അറനിയഭാകമഭാ;  കേനികലഭായയ്  എത  രൂപയഭാണയ്
സലഭരണവനിലയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്നതയ്;  ഇങ്ങചന  എത  ടണ്  ചനലഭാണയ്
ഇതുവചര സലഭരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുളളചതന്നയ് അറനിയഭാകമഭാ;



76      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

(സനി) യഥഭാസമയല ചനലയ്ല സലഭരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതുമൂലല, മഴെചയത്തുടര്നല
മറ്റുല ചനലയ്ല നശനിച്ചുകപഭായതഭായ പരഭാതനികേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; സലസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ
എത സലങ്ങളനിൽനനിനല ഇത്തരല കകേസുകേള റനികപഭാര്ടയ്  ചചയചപടനിട്ടുണയ്;  ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കഭാന  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്;  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   സലസഭാനചത്ത  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷല
തഭാചഴെപറയന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേയണഭായനി:

1.  സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനല

ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ്  ഉത്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട
ചചലവനിനഭായനി   1,500 രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്  180000 ചഹക്ടര്
സലകത്തയയ് 2700 ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയല 169535.8 ചഹക്ടര്
സലത്തയ്  2576.858  ലക്ഷല രൂപ ചചലവഴെനിചയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ
യമുണഭായനി.  ഇതനിനുപുറചമ ആര്.ചകേ.വനി.കവ.  പദതനി പ്രകേഭാരല  4000
ലക്ഷല രൂപയല ഈ പദതനിക്കഭായനി ചചലവഴെനിക്കുകേയണഭായനി.

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള്ള ഫണയ്

ചനല്കൃഷനി  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരല
കേഭാണുന്നതനിനഭായനി   11  ചനല്കൃഷനി  വനികേസന  ഏജനസനികേളക്കഭായനി
32.439 ലക്ഷല രൂപ ചചലവഴെനിക്കുകേയമുണഭായനി. 

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാതഭാഹനല  

പ്രകതലകേ  ചനലനിനങ്ങളുചട  (ചപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര  ജതീരകേശഭാല  &
ഗനകേശഭാല,  രകശഭാലനി,  ബസുമതനി)  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ചഹക്ടറനിനയ്
10,000  രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് (ആലപ്പുഴെ, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളല,
പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്)    88.8572  ലക്ഷല രൂപ ചചലവഴെനിചയ്
888.57   ചഹക്ടര് സലത്തയ് കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുകേയണഭായനി. 

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായള്ള പദതനി

പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായനി ചഹക്ടറനിനയ്  360
രൂപ  ക്രമത്തനില്    457.445   ലക്ഷല  രൂപ  ചചലവഴെനിചയ്    126842
ചഹക്ടര് സലത്തയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയമുണഭായനി.
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5. കേര ചനല്കൃഷനി വനികേസനല 

സലസഭാനത്തയ്  കേരചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2752.092 ചഹക്ടര് സലത്തയ് (ചഹക്ടറനിനയ്    13,600 രൂപ സബ്സനിഡനി)
341.93907   ലക്ഷല രൂപ ചചലവഴെനിചയ്  2743.2237 ചഹക്ടര് സലത്തയ്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയണഭായനി. 

6.  തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനികലയയ്    1  ചഹക്ടറനിനയ്
30,000  രൂപ നനിരക്കനില്  688.00237  ലക്ഷല രൂപ ചചലവഴെനിചയ്    2372.2457
ചഹക്ടര് പ്രകദശത്തയ് തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുകേയല ചചയ്തു. 

7.  ഒരുപ്പു കൃഷനി ഇരനിപ്പു കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലയഭായനി ചഹക്ടറനിനയ്  10,000/-
രൂപ ധനസഹഭായനനിരക്കനില്   88.45  ചഹക്ടര് സലത്തയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയല
8.8452 ലക്ഷല രൂപ ചചലവഴെനിക്കുകേയമുണഭായനി.

8.  ചനല്കൃഷനി ഉത്പഭാദന കബഭാണസയ്   (  കനഭാണ് പ്ലഭാന  )

ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഉത്പഭാദന കബഭാണസഭായനി ചഹക്ടറനിനയ്  1,000  രൂപ
ഒരു സതീസണനില് എന്ന കേണക്കനിനയ് നല്കുന്നതനിനഭായനി   1239.26 ലക്ഷല
രൂപ ചചലവഴെനിക്കുകേയണഭായനി. 

9.  കേഭാര്ഷനികേ സനൗജനല കവദത്യുതനി പദതനി 

ചനല്കൃഷനിക്കയ്  ഭൂപരനിധനി  ഇലഭാചതയല  മറ്റു  വനിളകേളക്കയ്   2  ചഹക്ടര്
വചരയല ജലകസചനത്തനിനഭായനി സനൗജനല കവദത്യുതനി അനുവദനിച്ചുവരുന.
2016-17 വര്ഷല  3496.32 ലക്ഷല രൂപ ചചലവഴെനിക്കുകേയണഭായനി. 

2012  മുതല്  2016  വചരയള്ള  വര്ഷത്തനിചല  ചനല്ലുല്പഭാദനവല  ചനല്
വനിസ്തൃതനിയല സലബനനിച വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന: 

ചനല്ലുല്പഭാദനല (ടണ്) ചനല്വയല് വനിസ്തൃതനി (ചഹക്ടര്)

2012-13 508299 197277

2013-14 564325 199611

2014-15 562092 198159

2015-16 549275 196870

2016-17-ചല ചനലയ്ല ഉല്പഭാദനത്തനിചന്റെ കേണക്കയ് ഇക്കകണഭാമനികയ് & സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികയ്
വകുപയ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില. 
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(ബനി)  കേര്ഷകേരനില്നനിനല  ചനലയ്ല  സലഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സകപ്ലകകേഭാ  മുഖഭാനനിരമഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്.   സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ചനലനിനയ്
നല്കേനി വരുന്ന സലഭരണ വനില കേനികലഭായയ് 22.50 രൂപയഭാണയ്.  [സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്
G.O.(Ms.)   No.19/2016/ഭക്ഷല  ചപഭാതുവനിതരണ  (ബനി)  വകുപയ്  തതീയതനി  10-11-
2016]  കേര്ഷകേരനില്നനിനല ആചകേ 623799.234  ടണ് ചനലയ്ല സകപ്ലകകേഭാ മുകഖന
1-4-2016 മുതല്   26-4-2017 വചര സലഭരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  നനിശനിത  ഗുണകമനഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ക്കനുസൃതമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കചപടുന്ന ചനലയ്ല യഭാചതഭാരുവനിധ കേഭാലതഭാമസവല കൂടഭാചത
കേര്ഷകേരനില്നനിനല  സകപ്ലകകേഭാ  സലഭരനിക്കുനണയ്.  മഴെചയത്തുടര്നല  മറ്റുല  ചനലയ്ല
നശനിച്ചു എനള്ള പരഭാതനികേള ശദയനില്ചപടനിടനില. 

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല കകേഭാള നനിലങ്ങളനില് കൃഷനി സുഗമമഭാക്കഭാന നടപടനി

6(2563)  ശതീ  .    മുരളനി ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര്  ജനിലയനിചല  കകേഭാള  നനിലങ്ങളനികലയയ്  ചവള്ളചമത്തനിക്കുന്ന
കേനഭാലുകേളനില് എക്കല് അടനിഞകൂടനി കേനഭാലനിചന്റെ ആഴെല കുറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതുല തന്മൂലല
ചനല്കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ചവള്ളചമത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രയഭാസല  കനരനിടുന്നതുമഭായ
കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കവനല്ക്കഭാലത്തയ്  കകേഭാള  നനിലങ്ങളനില്  ഉപ്പുചവള്ളല  കേയറുന്നതയ്
തടയന്നതനിനുല  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ശുദജലല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല  കൃഷനി  വകുപയ്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിചല  കകേഭാള  നനിലങ്ങളനികലയയ്  ചവള്ളചമത്തനിക്കുന്ന
കേനഭാലുകേളനികലയയ്  എക്കല്  അടനിഞകൂടനി  കേനഭാലനിചന്റെ  ആഴെല  കുറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതുല
തന്മൂലല  ചനല്കൃഷനിക്കയ്  ചവള്ളചമത്തനിക്കഭാന  പ്രയഭാസല  കനരനിടുന്നതുല  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  കകേഭാള  നനിലങ്ങളുചട  അടനിസഭാന  സനൗകേരലവനികേസനവമഭായനി
ബനചപടയ് കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് നബഭാര്ഡയ് സഹഭായകത്തഭാചട RIDF Tranche
XIX, XX സതീല മുഖഭാനനിരല ചകേ.എല്.ഡനി.സനി. വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുചട
ഭഭാഗമഭായനി പദതനി പ്രകദശചത്ത മഭാതല കേനഭാലുകേളുചടയല ചഭാലുകേളുചടയല ആഴെലകൂടനി
എക്കല്  മഭാറ്റുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  നനിലവനില്  ഒനല  രണല
ഘടത്തനിചല  പദതനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   ഇതുകൂടഭാചത  മൂന്നഭാല  ഘടത്തനിനഭായനി
RIDF  Tranche  XXII-ല്  ഉളചപടുത്തനി  രണയ്  കേനഭാലുകേളുചട  ആഴെലകൂട്ടുന്ന
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പ്രവര്ത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് ഫണനിചന്റെ പരനിമനിതനിമൂലല
മറയ്  പ്രധഭാന  കേനഭാലുകേളുചട  ആഴെലകൂടല് പദതനികേളുല  ഉളചഭാലുകേളുചട  ആഴെലകൂടല്
പദതനികേളുല  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  കൂടഭാചത  RIDF  XXII-ല്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  26  കകേഭാടനി  അടങല്  തുകേ  വരുന്ന  തൃശ്ശൂര്  കഹചലവല്  കേനഭാല്
നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല് ഉയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനല ഒഴുകേനിവരുന്ന ജലല
സുഗമമഭായനി സലഭരനിക്കുന്നതനിനയ് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി) കകേഭാള നനിലങ്ങളനില്, ജലനനിര്ഗ്ഗമന സനൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചു
വരുന്ന ചപടനി, പറ സലവനിധഭാനങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണയ് കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമതയള്ള
ചവര്ടനിക്കല് ആകനിയല് കഫ്ലഭാ പമ്പയ് ചസറ്റുകേള സഭാപനിച്ചുവരുനണയ്.  ഉപ്പുചവള്ളല
കേയറുന്നതയ്  തടയന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധയനിടങ്ങളനില്  സ്ലൂയനിസ്സുകേളുല  ചതീര്പ്പുകേളുല
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.  ഉപ്പുചവള്ളല  തടയന്നതനിനുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബണയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വല  ഇറനികഗഷന  വകുപനിനഭാണയ്.  ഡനിസലബര്
മഭാസത്തനിനുമുമ്പയ്  ഉപ്പുചവള്ളല  കേയറഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുല  ചണനി  വഭാരുന്നതനിനുമുള്ള
ചടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ബണയ് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനഭായനി ജനിലഭാ  കേളക്ടറുചട
ചുമതലയനില് ഒരു ഏകകേഭാപന സലവനിധഭാനമുണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

മലപ്പുറല ജനിലയനില് അനുവദനിച തുകേയല കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേചളപറനി
അവകബഭാധല സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയല

7(2564) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  തരനിശുകേനിടക്കുന്ന  സസ്വനല  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനയ്  ചനല്ക്കൃഷനി  വനികേസന പദതനി  പ്രകേഭാരവല  പചക്കറനി  കൃഷനി
വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരവല  2016 - 17  വര്ഷത്തനില് മലപ്പുറല ജനിലയനില് എത
അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;  ഈ  അകപക്ഷകേർക്കഭായനി  അനുവദനിച
ആചകേ തുകേചയത;

(ബനി) ഇനൗ പദതനിയചട തുകേ ചചലവഴെനിക്കഭാചത തനിരനിചടചനിട്ടുകണഭാ; അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിട്ടുല തുകേ ലഭനിക്കഭാത്ത കേര്ഷകേരുകണഭാ;

(സനി)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  പല  പദതനികേചളക്കുറനിച്ചുല  ശരനിയഭായ  പ്രചരണല
ലഭനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് കവണത അവകബഭാധല ലഭനിക്കഭാചത കപഭാകുന്ന
സനിതനിവനികശഷമുചണന്ന കേഭാരലല ഗനൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  പദതനികേചളപറനി  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുല
കേര്ഷകേര്ക്കുമനിടയനില് കവണത അവകബഭാധല സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)   2016-17  വര്ഷത്തനില്  തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി
പ്രകേഭാരല   528-ഓളല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനിക്കഭായനി  50,00,000
രൂപയല  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  72  ചഹക്ടര്  സലത്തയ്
പചക്കറനി  കൃഷനി  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  130  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  21,60,000  രൂപയല
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  അനുവദനിച തുകേ മുഴുവനഭായല വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി&ഡനി)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  പദതനികേചളക്കുറനിച്ചുള്ള  ശരനിയഭായ  പ്രചരണല
പതദൃശലമഭാധലമങ്ങള  വഴെനിയല  കൃഷനിഭവന  തലത്തനിലുല  കബഭാക്കയ്  തലത്തനിലുല
നടത്തുനണയ്. വനിവനിധ പദതനികേള സലബനനിചയ് അവകബഭാധല കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  വര്ഷവല  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുല  സലസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനിലുല
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേള,  ഇതനിചന്റെ  വനിശദവനിവരല,  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന  രതീതനി,  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഏജനസനി  തുടങ്ങനിയ
വനിശദവനിവരങ്ങള  ലളനിതമഭായനി  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന  കകേപ്പുസ്തകേല  എലഭാ
എല.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുല ഉടചന ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസ്വഭാസ നയല

8(2565)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസ്വഭാസല  സലബനനിചയ്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നയല
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസ്വഭാസവമഭായനി  ബനചപട  അകപക്ഷകേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ കേഭാലപരനിധനി വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസ്വഭാസത്തനിചന്റെ  പഭാകക്കജയ്  എലഭാ  ജനിലകേളനികലയ്ക്കുല
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരള സലസഭാന കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന ആക്റ്റനില് വലവസ
ചചയനിട്ടുള്ള പ്രകേഭാരമുള്ള കേടഭാശസ്വഭാസല കേര്ഷകേര്ക്കയ് എതയലകവഗല ലഭലമഭാക്കുകേയല
ഇതുസലബനനിചയ് ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന അകപക്ഷകേള എതയലകവഗല തതീര്പഭാക്കുകേയല
ചചയ്യുകേ എനള്ളതഭാണയ് ഇതുസലബനനിച സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നയല. 
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(ബനി&സനി)  തതീര്പഭാക്കഭാചത  അവകശഷനിക്കുന്ന  47105  അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കനി നനിയമത്തനില് വനിഭഭാവനല ചചയനിട്ടുള്ള കേടഭാശസ്വഭാസല നല്കേനിയതനിനുകശഷല
മഭാതകമ  ഇക്കഭാരലല  പരനിഗണനിക്കഭാന  കേഴെനിയകേയള്ളൂ.  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ
ജനിലകേളനില്  നനിനമുള്ള  അകപക്ഷകേള  നനിയമത്തനിചന്റെ  വലവസകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി പരനികശഭാധനിചയ് തതീര്പഭാക്കനി കേടഭാശസ്വഭാസല നല്കേനിവരുനണയ്. 

നഭാദഭാപുരല മണ്ഡലത്തനിചല ചതങ്ങനിചന്റെ കൂമ്പയ് ചതീയല് പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന
നടപടനി

9(2566)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചതങ്ങനിചനറ  കൂമ്പയ്  ചതീയല്  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാദഭാപുരല
മണ്ഡലത്തനിചല  മലകയഭാര  കമഖലയഭായ  കേഭാവനിലുലപഭാറ,  മരുകതഭാങര,  കേഭായചക്കഭാടനി
തുടങ്ങനിയ  പഞയഭാത്തുകേളനില്  ചസഷലല്  പഭാകക്കജയ്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനിൽ  എത  ലക്ഷല  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്;  വനിശദഭാലശല
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കകേരഗഭാമല,  കേണനിജനസനി പദതനി,  ജനകേതീയഭാസൂതണ പദതനി
എന്നനിവയനില്  ഉളചപടുത്തനി  കൂമചതീയല്-കരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനഭായനി  മരുന്നയ്
തളനിക്കുന്നതനിനുല കരഭാഗബഭാധമൂലല നശനിച ചതങ്ങുകേള മുറനിച്ചുമഭാറനി പുതനിയ കതകേള
വയ്ക്കുന്നതനിനുല ധനസഹഭായല അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത സലസഭാനത്തയ് ചതങ്ങനിചന്റെ
കേതീട-കരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനഭായനി  ഒരു  സമഗ  സസല  സലരക്ഷണ  പരനിപഭാടനിക്കയ്
കൃഷനി വകുപയ് രൂപലനല്കേനിവരുന. 

രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന-പ്രവര്ത്തനങ്ങള - ഫലപ്രഭാപനി

10 (2567) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : 
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലസതീര് : 
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് : 
ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയചട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
കകേന  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്ക്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  വനിവനിധ  പദതനികേള
ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
286/2020.
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(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയചടയല അനുബന കമഖലകേളുചടയല സമഗ വളര്ച
കകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജന  സലസഭാനത്തയ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ
വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  അവയചട  ഫലപ്രഭാപനി  എന്നനിവ  അവകലഭാകേനല
ചചയഭാറുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേന  സര്ക്കഭാര്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയചട  സുസനിര  വനികേസനല
ലക്ഷലമഭാക്കനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  നമ്മുചട
സലസഭാനത്തനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  തഭാചഴെപറയന്ന  കകേന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായമഭായനി  60%  കകേനവനിഹനിതല  ലഭലമഭാക്കുന.  40%
സലസഭാന  വനിഹനിതല  ഉളചപചടയള്ള  തുകേ  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലഭലമഭാക്കനി
ചക്കഭാണഭാണയ്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഈ  പദതനികേള  കകേരളത്തനിചന്റെ
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയചട വനികേസനല ലക്ഷലമനിടുന. 

നഭാഷണല്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന  പദതനി  (NHM)  (കഹഭാര്ടനികേളചര്
കമഖലയചട സമഗ വനികേസനല) 

പ്രഭാകദശനികേ  ചതങ്ങനിന  കത  നഴറനികേള  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനി  (ERCN),
സബ്മനിഷന  ഓണ്  സതീഡ്സയ്  &  പ്ലഭാന്റെനിലഗയ്  ചമറതീരനിയല്  പദതനി  (SMSP),
(അതത്യുല്പഭാദനകശഷനിയള്ള  ഗുണകമനയള്ള  ചനല്  വനിത്തുളചപചടയള്ള  നടതീല്
വസ്തുക്കളുചട ഉത്പഭാദന വനിതരണല)

കദശതീയ  ബകയഭാഗലഭാസയ്  പദതനി  (NBMMP)  (പരനിസനിതനിക്കനിണങ്ങുന്ന
പഭാചകേവഭാതകേല ലഭലമഭാക്കല്)

കദശതീയ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  മനിഷന  (NFSM)  ചനലയ്ല,  പയര്  (ചനല്  കൃഷനി
കമഖലയചടയല പയര് കൃഷനി കമഖലയചടയല സമഗ വനികേസനല)

ആത്മ  പദതനി  (SMAE)    (നൂതന  കേഭാര്ഷനികേ  വനിജഭാന  വലഭാപന
പ്രവൃത്തനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേര്ക്കുല  വനിജഭാന
വലഭാപന പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുല വനിവനിധ തലങ്ങളനില് പരനിശതീലനല നല്കുന.)

നഭാഷണല് മനിഷന ഓണ് ഓയനില്  സതീഡയ്  &  ഓയനില് പഭാല   (NMOOP)
(എണപന കൃഷനിയചട വലഭാപനല)
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രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന (RKVY)  (കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയചട വളര്ചഭാ
നനിരക്കയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  കപ്രഭാജക്ടയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  കൃഷനി
അനുബന കരഖകേള ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണഭാണയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.)

പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന (PKVY)  (കസ്റ്റേര് അടനിസഭാനത്തനില്
കജവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനല-പനി.ജനി.എസയ്. സര്ടനിഫനികക്കഷന)

പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജന  (PMKSY)  (എലഭാ
കൃഷനിയനിടങ്ങളക്കുല ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിലൂചട കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഉയര്ന്ന
ഉത്പഭാദനവല ഉല്പഭാദനക്ഷമതയല കകേവരനിക്കുകേ)

മണനിചന്റെ  ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനല  (മണനിചന്റെ  ആകരഭാഗല  സുരക്ഷ  കസഭായനില്
ചഹല്ത്തയ് കേഭാര്ഡയ് പദതനി)

സബ്മനിഷന  ഓണ്  അഗനിക്കളചര്  ചമക്കകനകസഷന  (SMAM)  (കൃഷനി
ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാര്ഷനികേ  യനവല്ക്കരണല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയല
കേഭാര്ഷനികേ യനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുല പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുല പരനിശതീലനല
നല്കുകേയല  കേസ്റ്റേലഹയറനിലഗയ്  ചസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായല അനുവദനിക്കുന.) 

ചറയനിനചഫഡയ്  ഏരനിയ  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  പദതനി  (RAD)  (കേഭാര്ഷനികേ
അനുബന കമഖല ഉളചപചടയള്ള സമഗമഭായ വൃഷ്ടനിപ്രകദശ വനികേസനല)

കകേനഭാവനിഷ്കൃത  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനി  (പ്രധഭാനമനനി  ഫസല്  ബതീമഭാ
കയഭാജന പദതനി  -  കൃഷനിക്കഭായനി ബഭാങ്കുകേള മുകഖന വഭായ്പ എടുക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ്
പ്രഭാധഭാനലല  നല്കേനിചക്കഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയനില് ചനലയ്ല,  വഭാഴെ,  മരചതീനനി
എന്നതീ  വനിളകേളക്കയ്  ഇനഷസ്വറനസയ്  പരനിരക്ഷ  നല്കുന.  ഇനഷസ്വറനസയ്  കേമ്പനനി
മുകഖന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വഭായ്പ  എടുക്കുന്ന  കേര്ഷകേരുചട  വഭായ്പ
തുകേയനില്നനിനല  പ്രതീമനിയല  കേണക്കഭാക്കനി  ബനചപട  ബഭാങ്കുകേള  ഇനഷസ്വറനസയ്
കേമ്പനനിയനില് അടയ്ക്കുന.) 

(ബനി)   രഭാഷതീയ  കൃഷനി വനികേഭാസയ്  കയഭാജന കകേരളത്തനില്  2007-08  മുതല്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(സനി)   രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജനയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനിവനിധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  അവയചട  ഫലപ്രഭാപനി  എന്നനിവ  അതതയ്  വകുപ്പുകേള/
ഏജനസനികേള മുഖഭാനനിരല അവകലഭാകേനല ചചയഭാറുണയ്. മൂന്നഭാമചതഭാരു ഏജനസനിചയ
ചക്കഭാണല പദതനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് അവകലഭാകേനല ചചയഭാറുണയ്.   ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂടയ്
കഫഭാര് കസഭാഷലല്  &  ഇക്കകണഭാമനികേയ്  ചചയ്ഞയ്,  ബഭാലഗ്ലൂര്,  (ISEC, Bangalore)
കമയയ്  2015-നയ്  പുറത്തനിറക്കനിയ  പതനിചനഭാന്നഭാല  പഞവതര  കേഭാലയളവനിചല
'Impact  Evaluation  of  RKVY-State  Report-ചന്റെ  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗങ്ങള  തഭാചഴെ
ചകേഭാടുക്കുന:
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1. പതനിചനഭാന്നഭാല പ ഞവതര കേഭാലയളവനില് കകേരളത്തനില് വളര്ചഭാ
നനിരക്കയ്  സൂചനിപനിക്കുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ  സൂചനികേകേളഭായ  ആഭലനര
ഉത്പഭാദനത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ  അനുബന  കമഖലകേളുചട  വളര്ചഭാ
നനിരക്കയ്  (Agricultural  GSDP),  ചമഭാത്തത്തനിലുള്ള  ആഭലനര
ഉത്പഭാദന വളര്ചഭാനനിരക്കയ് (Overall  GSDP), കൃഷനി ചചയതനിചന്റെ
വനിസ്തൃതനി  (net  sown  area),  ചമഭാത്തല  കൃഷനി  ചചയ  ഭൂമനിയചട
വനിസ്തൃതനി  (gross  cropped  area)  എന്നനിവ  കുറഞ്ഞനിരനിക്കു
ന്നതഭായഭാണയ് കേണതയ്. 

2. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല ചചലവയ് 11-ാം പഞവതര കേഭാലയളവനില്
10-ാം പഞവതര കേഭാലയളവനിചനക്കഭാളുല 13.1% വര്ദനിചനിരനിക്കുന. 

3. RKVY-ല്  അനുവദനിച  ഫണകേള  കകേരളല  പരമഭാവധനി
സൂക്ഷ്മതകയഭാടുല  ഫലപ്രദമഭായല ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  കൃഷനി അനുബന
കമഖലകേളുചട സമഗവനികേസനല ഇതയ് മുഖഭാനരല സഭാദലമഭായനിട്ടുണയ്.

4. പദതനിയചട  പ്രധഭാന  കനടമഭായനി  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിരനിക്കുന്നതയ്
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല ചതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങളനില് വന്ന വര്ദനവഭാണയ്. 

5. അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങളുചട വനികേസനത്തനിനയ് ഊന്നല് നല്കുകേ
വഴെനി  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുചട  ഉത്പഭാദന  വര്ദനവല  മണനിചന്റെ
ആകരഭാഗല-പരനിപഭാലനവല  കുറഞ്ഞ  കൃഷനി  ചചലവല
പഭാലുല്പഭാദനത്തനില് വര്ദനവല ഉണഭായനിട്ടുണയ്. 

6. പഠനല  നടത്തനിയവരനില്  28%  ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  കൃഷനി
കമഖലയനിലുല  19% മൃഗസലരക്ഷണ കമഖലയനിലുല 15% ജലകസചന
കമഖലയനിലുമഭാണയ് പദതനിയചട ആനുകൂലലല കകേപറനിയതയ്. 

7. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭാണയ് കൂടുതല്
ഫണയ് ചചലവഴെനിചതയ്. 

8. തഭാചഴെ പറയന്ന കപഭാരഭായ്മകേളുല റനികപഭാര്ടനില് ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണയ്:

• ജല സലരക്ഷണത്തനിനയ് അധനികേല കപ്രഭാജക്ടുകേള ഉണഭായനിരുന്നനില. 

• വനിപണന സനൗകേരലചമഭാരുക്കുന്നതനിനുള്ള കപ്രഭാജക്ടുകേള ഉണഭായനിരുന്നനില.

• കേര്ഷകേര്ക്കയ് പരനിശതീലനപരനിപഭാടനിക്കുള്ള കപ്രഭാജക്ടുകേള ഉണഭായനിരുന്നനില.

 12-ാം  പഞവതര  കേഭാലയളവനിചന്റെ  മൂന്നഭാമചതഭാരു  ഏജനസനിയചട
അവകലഭാകേന റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിചനിടനില. 
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പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് കൃഷനി നനിര്ത്തണചമന്ന നനിര്കദ്ദേശല പഭാലനിച
കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള അധനികേ സഹഭായല

11 (2568)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ വര്ഷചത്ത ചകേഭാടുല  വരളച മുന്നനില്കേണയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്
ജനിലഭാ  കൃഷനി  അധനികേഭാരനിയല  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുല  കേര്ഷകേകരഭാടയ്  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതയ്
തത്കേഭാലല നനിർത്തനിചവയഭാൻ ആവശലചപടതനുസരനിചയ് ഒടനവധനി കേര്ഷകേര് കൃഷനി
കവണനവയ്ക്കുകേയൂല  അതയ്  അവര്ക്കയ്  അടുത്ത  വനിളയനിറക്കഭാൻ  പറഭാത്ത
അവസയൂണഭാകൂകേയൂല  ചചയ  കേഭാരലല  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരല
കേർഷകേർക്കയ്  അടുത്ത  വനിളയനിറക്കഭാന  എചനഭാചക്ക  അധനികേ  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്
ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)   വരളച  ബഭാധനിച  ചനല്  കേർഷകേർക്കയ്  ഏക്കറനിനയ്  48,500  രൂപ
നല്കുചമന്ന  രതീതനിയനില്  പ്രധഭാന  പതങ്ങളനില്  വന്ന  വഭാര്ത്തകേള  സർക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനിൽ  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  സഹഭായചത്തപറനി  കൂടുതല്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ സഹഭായല എകപഭാള നല്കുചമനല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.  കേര്ഷകേര്ക്കയ് വതീണല കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ വനിത്തയ്
സനൗജനലമഭായനി  പ്രകതലകേ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  നല്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  അടുത്ത
വനിളയഭായനി  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  വനിഭഭാവനല  ചചയനിട്ടുള്ളതുല  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതുമഭായ എലഭാ സഹഭായങ്ങളുല കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  പുനരഭാവനിഷ്കരനിച  സലസഭാന  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരല
ചനല്കൃഷനിക്കയ്  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  ചഹക്ടറനിനയ്  35,000  രൂപയഭായനി  പുനര്
നനിശയനിചനിട്ടുണയ്.  പുതുതഭായനി  ഇനഷസ്വര്  ചചയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഈ  തുകേ
ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  22-3-2017-നയ്  മുമ്പയ്  പദതനിയനില്  കചര്ന്നവര്ക്കയ്  15,000
രൂപയഭാണയ്  ലഭനിക്കുകേ.  ഇതുകൂടഭാചത  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലമൂലമുണഭാകുന്ന  കൃഷനി
നഭാശത്തനിനയ്  ദുരന  നനിവഭാരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ചഹക്ടറനിനയ്   13,500  രൂപയല
ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)   പദതനി  വലവസകേളക്കുല മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കുല വനികധയമഭായനി  നഷ്ടല
തനിടചപടുത്തനി എതയല കവഗത്തനില് ഇനഷസ്വറനസയ് പരനിരക്ഷകേള നല്കുന്നതഭാണയ്. 
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തരനിശുഭൂമനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

12 (2569)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2007-08-ല്  ചനല്കൃഷനിയചട  വനിസ്തതീര്ണല  എത  എനല  ആയതയ്
2015-16-ല് എത എനല എത ചഹക്ടറനിചന്റെ കുറവണഭായനി എനല ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  എത  ചഹക്ടറനിചന്റെ  വര്ദനവണഭായനി  എനല
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുൻ  സർക്കഭാരനിചന്റെ ഭരണകേഭാലത്തയ് തരനിശഭായക്കനിടന്ന കൃഷനിഭൂമനി എത
എനല ഇവയനില് എത ചഹക്ടര് മറഭാവശലങ്ങളക്കുപകയഭാഗനിച്ചുചവനല തരനിശുഭൂമനി
കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന എനയ് നടപടനി കകേചക്കഭാണചവനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2007-08-ല് ചനല്ലുല്പഭാദനല എതയഭായനിരുന; ഇതയ്  2015-16-ല് എത;
നനിലവനില് എത (2016-17)എനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷല  നഭാളനിതുവചര  എത  ഏക്കര്
തരനിശുനനിലല,  കേരനനിലല,  ഒരുപ്പൂനനിലല,  ഇരുപ്പൂനനിലല  എന്നനിവകേളനില്  അധനികേ
ചനല്കൃഷനി നടന;  ഇതുവഴെനി എത അളവയ് ഉല്പഭാദനല ഉണഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ എന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2007-08-ല്  സലസഭാനത്തയ്  2,28,938  ചഹക്ടര്  ചനല്കൃഷനി
ഉണഭായനിരുന്നതയ്  2015-16-ല്  1,96,830  ചഹക്ടറഭായനി  കുറഞ്ഞനിരുന.  32,068
ചഹക്ടറനിചന്റെ  കുറവഭാണയ്  ടനി  കേഭാലയളവനില്  ഉണഭായതയ്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  ചനല്കൃഷനി  വനിസ്തൃതനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല അതനിനപ്രകേഭാരല  2,02,444  ചഹക്ടറനില്  2016-17
വര്ഷല ചനല്കൃഷനി ആരലഭനിചനിരുന. 

(ബനി) മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് സലസഭാനത്തഭാചകേ  36686.772 ചഹക്ടര്
തരനിശുഭൂമനിയഭാണയ്  ഉണഭായനിരുന്നതയ്.  ഗൃഹനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  1379.887  ചഹക്ടര്
ചനല്വയല് ടനി  കേഭാലയളവനില് നനികേത്തുകേയണഭായനി.  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്
തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിയതനിചന്റെ വനിവരല ചുവചട കചര്ക്കുന:

2011-12   2515.902 ചഹക്ടര്

2012-13 1373.36 ചഹക്ടര്

2013-14   1903.952 ചഹക്ടര്

2014-15   1805.802 ചഹക്ടര്

2015-16 1292.01 ചഹക്ടര്
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(സനി)  സലസഭാനചത്ത  ചനല്ലുല്പഭാദനല  സലബനനിച  വനിശദഭാലശല  ചുവചട
കചര്ക്കുന: 

2007-08 5,28,488 ടണ്

2015-16 5,49,275 ടണ്

2016-17 ഇക്കകണഭാമനികയ് & സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികയ് വകുപനിചന്റെ കേണക്കയ് ലഭലമഭായനിടനില. 

(ഡനി)  2016-17  വര്ഷല  തരനിശുനനിലല,  കേരനനിലല,  ഒരുപ്പുനനിലല  എന്നനിവ
ചനല്കൃഷനിക്കഭായനി ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിയതനിചന്റെ വനിശദഭാലശല ചുവചട കചര്ക്കുന:

തരനിശുനനില കൃഷനി 2782.3857 ചഹക്ടര്

കേരചനല്കൃഷനി 2743.2237 ചഹക്ടര്

ഒരുപ്പൂ, ഇരുപ്പൂ കൃഷനിയഭാക്കനിയതയ് 88.45 ചഹക്ടര്

പഴെയന്നൂര് കദശചത്ത കൃഷനിഭവന പരനിധനിയനിചല കേര്ഷകേര്ക്കയ് ചപനഷന

13 (2570)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചലക്കര മണ്ഡലത്തനിചല പഴെയന്നൂര് കൃഷനി അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  ഡയറക്ടറുചട
കേതീഴെനില് വരുന്ന കൃഷനിഭവന പരനിധനി പ്രകദശത്തുല വടക്കഭാകഞരനി കൃഷനി അസനിസ്റ്റേന്റെയ്
ഡയറക്ടറുചട പരനിധനിയനില് വരുന്ന മുള്ളൂര്ക്കര,  പരവൂര്,  കദശമലഗലല എന്നതീ കൃഷനി
ഭവന  പരനിധനി  പ്രകദശത്തുല  ആയനി  എത  ചചറുകേനിട  നഭാമമഭാത  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ചപനഷന നല്കേനിവരുനണയ്;

(ബനി)  അവരുചട  കപരുല  കമല്വനിലഭാസവല  കൃഷനി  ഭവന  അടനിസഭാനത്തനില്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പഴെയന്നൂര്  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  ഡയറക്ടറുചട  കേതീഴെനിചല  കൃഷനി  ഭവന
പരനിധനിയനില്  1271-ഉല   വടക്കഭാകഞരനി  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  ഡയറക്ടറുചട  കേതീഴെനില്
510-ഉല കേര്ഷകേര്ക്കയ് ചപനഷന നല്കേനി വരുന. 

(ബനി)  കൃഷനി ഭവന തലത്തനിലുള്ള ലനിസ്റ്റേയ് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

14 (2571) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുചട എത ഒഴെനിവകേളുണയ്;

വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  എചനങനിലുല  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുചട 18 ഒഴെനിവകേളുണയ്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേളനില്  10  ഒഴെനിവകേളനില് എലകപ്ലഭായ്ചമന്റെയ്  എകയ്കചഞയ്

മുകഖനയല  മതനിയഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  3  ഒഴെനിവകേളനില്

കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനിലുല നനിയമനല നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേയ്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നമുറയയ്  മുഴുവന  ഒഴെനിവകേളനികലയ്ക്കുല  നനിയമനല  നടത്തുന്നതഭാണയ്.

ഇതനിനഭായനി  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുവഭാനുള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട  ഇന്റെര്വന്യൂ

പനി.എസയ്.സനി. വഴെനി നടത്തനികേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്. ഉടചനതചന്ന കഫനല് ലനിസ്റ്റേയ് വരനികേയല

നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതുമഭാണയ്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് പ്ലഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ഭൂമനി

 15 (2572)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പ്ലഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷചന്റെ അധതീനതയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില്

എത ഏക്കര് ഭൂമനിയചണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനില്  എത  ഏക്കര്  ഇകപഭാള  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കയ്

ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്;

(സനി)  പ്ലഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ഭൂമനിയനില്

വനിളപരനിവര്ത്തനല നടത്തനി ആദഭായല വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) 1. ചതീകമനനി എകസ്റ്റേറയ് - 924 ചഹക്ടര്

2. രഭാജപുരല എകസ്റ്റേറയ് - 1522.91 ചഹക്ടര്

3. കേഭാസര്കഗഭാഡയ് എകസ്റ്റേറയ് - 2065.03 ചഹക്ടര്

(ബനി)   പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനില്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഭൂമനി
സലബനനിച വനിവരല അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി)  പ്ലഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷചന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ഭൂമനിയനില് ഇകപഭാള
പഭാഷന  ഫ്രൂടയ്,  പചക്കറനികേള തുടങ്ങനിയവയചട  ഉല്പഭാദനല  നടത്തനി  ആദഭായല
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

ചനടുമങ്ങഭാടയ് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് അധനികൃതര്ചക്കതനിചര കേര്ഷകേര് നടത്തനിയ
സമരല

 16 (2573) ശതീ  .   ചകേ  .   എല  .   ഷഭാജനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനടുമങ്ങഭാടയ്  അനഭാരഭാഷ  മഭാര്ക്കറനില്  കേര്ഷകേര്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്
അധനികൃതര്ചക്കതനിചര നടത്തനിയ സമരല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സമരത്തനിനഭാധഭാരമഭായ  കേഭാരണങ്ങചളക്കുറനിചയ്  അകനസ്വഷനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനനപുരത്തുള്ള  മചറഭാരു  അനഭാരഭാഷ  മഭാര്ക്കറനില്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  അധനികൃതരുചട  ക്രമകക്കടുകേള  മനനി  കനരനിടയ്  പരനികശഭാധനിചയ്
കബഭാദലചപടനിട്ടുല അവരുചട കൃഷനിക്കഭാകരഭാടുള്ള സമതീപനത്തനില് മഭാറല വരഭാത്തതനിചന്റെ
കേഭാരണല പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിലനനിലവഭാരല  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാനുല  സലസഭാനചത്ത  കൃഷനിക്കഭാചര
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുല  ചപഭാതുഖജനഭാവനില്  നനിനല  അനുവദനിക്കുന്ന  സബ്സനിഡനി
തുകേ,  തമനിഴ് നഭാടനിചല  പചക്കറനി  ഏജനമഭാരുമഭായനി  കചര്ന്നയ്  തടനിചയടുക്കഭാന
മതരനിക്കുന്ന  ഇത്തരല  ഉകദലഭാഗസര്,  ഇവനിടചത്ത  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
വനിഭവങ്ങകളഭാടുല കേര്ഷകേകരഭാടുല കേഭാട്ടുന്ന ധനിക്കഭാരല അവസഭാനനിപനിക്കഭാന കേര്ശനമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

1075/2017.
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  ചനടുമങ്ങഭാടയ്  റൂറല്  കഹഭാളചസയനില്  മഭാര്ക്കറനില്  2017
ഏപ്രനില്  21-ാം  തതീയതനിയനിചല  കലലദനിവസല  പചക്കറനി  സലഭരനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനചപടയ്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചനതനിചര  ഒരു  സമരല  നടന.  പ്രസ്തുത
കലലദനിവസത്തനിനയ്  ഒരു  ദനിവസല  മുനപയ്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  ജനിലഭാ  സലഭരണ
കകേനത്തനില്  കേര്ഷകേരനില്നനിനല   സലഭരനിച  2250  കേനികലഭാകയഭാളല  ചവള്ളരനി
കസ്റ്റേഭാക്കയ്  ഉണഭായനിരുന.  ഇതയ്  രണയ്  ദനിവസചത്ത  വനിതരണത്തനിനയ്  മതനിയഭാകുല
എന്നതനിനഭാല്  അധനികേമഭായനി  ചവള്ളരനി  സലഭരനികക്കണതനിലഭാചയന്നതനിനഭാലഭാണയ്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ ചനടുമങ്ങഭാടയ് കേഭാര്ഷനികേ ചമഭാത്തവലഭാപഭാര വനിപണനിയനില്നനിനല
ചവള്ളരനി  സലഭരനിക്കുവഭാന  വനിമുഖത  കേഭാടനിയതയ്.  എന്നഭാല്  തക്കസമയത്തയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി  ഇടചപടതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നടന്ന  ചര്ചകേളനിലൂചട  പ്രശ്നല
പരനിഹരനിക്കുകേയല അന്നചത്ത മുഴുവന ചവള്ളരനിയല കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്   വഭാങ്ങുകേയല
ചചയ്തു.  അതനിനുകശഷമുള്ള  കലലങ്ങളനില്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  നനിയനണല
ഏര്ചപടുത്തനിയനിടനില.   കേര്ഷകേര് ചകേഭാണവരുന്ന എലഭാ  ഉല്പന്നങ്ങളുല  വഭാങ്ങുവഭാന
സന്നദത കേഭാട്ടുനണയ്. 

(സനി)   നനിലവനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഏചറ  സഹഭായകേരമഭായ  സമതീപനമഭാണയ്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.  തനിരുവനനപുരല  ജനിലയയ്  അകേത്തുല
പുറത്തുമുള്ള സസ്വഭാശയ കേര്ഷകേ സലഘങ്ങളനില്നനിനല കബഭാക്കുതല ചഫഡകററഡയ്
സമനിതനികേളനില്നനിനല മറയ്  കേര്ഷകേ സലഘങ്ങളനില്നനിനല കേര്ഷകേര്ക്കയ് ചമചചപട
വനില  നല്കേനി  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള  സലഭരനിചയ്  വനിപണനല  നടത്തനിവരുന.
ഒറചപട  സലഭവങ്ങള  ഒഴെനിചഭാല്  കേര്ഷകേരനില്നനിനല  വനിപണനി  ചമഭാത്ത
വനിലകയക്കഭാളുല കൂടുതല് വനില നല്കേനിയഭാണയ് ഇകപഭാള കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് ഉല്പന്നങ്ങള
സലഭരനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്. ആയതനിനഭാല് ഇകപഭാള ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരഭാതനികേള
വനിരളമഭാണയ്. 

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിനയ്  വനിരുദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച  രണയ്  ജനിലഭാ
മഭാകനജര്മഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പചക്കറനി  സലഭരണല  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനയ്
കവണനി  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യചടയല  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെയല  പ്രതനിനനിധനികേള
ഉളചക്കഭാളന്ന  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചയ്  അവയചട  നനിരതീക്ഷണത്തനിലുല
ഉപകദശത്തനിലുല  കമല്കനഭാടത്തനിലുമഭാണയ്  സലഭരണല  നടത്തുന്നതയ്.   ഇപ്രകേഭാരമുള്ള
4  റതീജനിയണല് കേമ്മേനിറനികേളക്കയ് രൂപല ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനില് ലഭലമലഭാത്ത
പചക്കറനികേള  മഭാതമഭാണയ്  ഇകപഭാള  സലസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനല
സലഭരനിക്കുന്നതയ്.  നനിലവനില്  കേര്ഷകേരനില്നനിനല  പരമഭാവധനി  ഉല്പന്നങ്ങള
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  സലഭരനിക്കുനണയ്.  ഉകദലഭാഗസരുചട  ഭഭാഗത്തുനനിനല  കേര്ഷകേ
വനിരുദ സമതീപനമുണഭായഭാല് കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ. കനതൃതസ്വത്തനില് നടത്തനി വരുന്ന കജവ കൃഷനി

17(2574) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :
ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് ചവജനിറബനിള ആന്റെയ് ഫ്രൂടയ്  ചപ്രഭാകമഭാഷന കേനൗണ്സനില്
കകേരളയചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  നടത്തനിവരുന്ന  ചചജവ  കൃഷനിയചട  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വരുലവര്ഷങ്ങളനില്  കൂടുതല്  സലങ്ങളനികലയയ്  ചചജവ  കൃഷനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുല  ഉത്പന്നങ്ങളുചട  ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി
എചനലഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് ആസൂതണല ചചയ്തുവരുന്നതയ്;

(സനി)  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തചന്ന  ചചജവവളങ്ങളുല  ചചജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുല
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാകങതനികേവല  സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ സഹഭായങ്ങള
നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേനൗണ്സനിലനിനയ്  കേതീഴെനില്  സലസഭാനത്തയ്  കജവകൃഷനിക്കയ്  പ്രഭാധഭാനലല
നല്കുന്നതനിനുല  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില്  പ്രഭാകദശനികേ
ഗ്രൂപ്പുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയല  അവചരചക്കഭാണയ്  കൃഷനി  ചചയനിചയ്  കൃഷനിയനിടങ്ങചള
കജവകൃഷനിയനിടങ്ങളഭായനി  സഭാക്ഷലചപടുത്തുകേയല  ചചയ്യുന്ന  PGS  (Participatory
Guarantee  System)  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കേനൗണ്സനിലനിചന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്
വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  കജവ  കൃഷനികയഭാടുതഭാല്പരലമുള്ള  കേര്ഷകേരുചട  213
കലഭാക്കല് ഗ്രൂപ്പുകേള രൂപതീകേരനിചയ് കജവകൃഷനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
കജവ  സര്ടനിഫനികക്കഷനുല  കജവ  പചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങള  വനിപണനല
ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള ചപ്രഭാഡക്ഷന സബ്സനിഡനിക്കുമഭായനി 70  ലക്ഷല രൂപയചട വനിവനിധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടത്തനി വരുന്നതയ്. രഭാസവളങ്ങളുകടയല കേതീടനഭാശനിനനികേളുകടയല
അനനിയനനിതമഭായ ഉപകയഭാഗലമൂലല ഉണഭാകുന്ന ദൂഷലഫലങ്ങചളക്കുറനിചയ് ജനങ്ങളനില്
അവകബഭാധല  സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന  കേഭാചമ്പയനിനുകേളുല  പരനിശതീലന  കഭാസ്സുകേളുല
സലഘടനിപനിച്ചു  വരുന.  വതീടുകേളനില്  കജവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പചക്കറനി  കതകേള നട്ടുപനിടനിപനിച  30535  കഗഭാബഭാഗുകേള വനിതരണല
ചചയനിട്ടുണയ്.  കൃഷനി ബനിസനിനസയ് കകേനങ്ങള വഴെനി കജവവളങ്ങളുല കജവ വളര്ചഭാ
തസ്വരകേങ്ങളുല കജവ കേതീടനഭാശനിനനികേളുല കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനിതരണല ചചയ്തുവരുന. 
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(ബനി)  വരുലവര്ഷങ്ങളനില്  2000  ചഹക്ടര്  സലകത്തയയ്  കജവകൃഷനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  310  കലഭാക്കല്  ഗ്രൂപ്പുകേള  പനി.ജനി.എസയ്.-നയ്  കേതീഴെനില്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കജവ
സര്ടനിഫനികക്കഷനുല  കജവ  പചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങള  വനിപണനല  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള
ചപ്രഭാഡക്ഷന  സബ്സനിഡനിക്കുമഭായനി  70   ലക്ഷല  രൂപയചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാചത കഗഭാബഭാഗയ്  പദതനി,  ഹരനിത നഗരനി പദതനികേള
വഴെനിയല  കജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിച്ചു  വരുന.  പനി.ജനി.എസയ്.
സര്ടനിഫനികക്കഷന ലഭനിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുചട സഭാമ്പനിളുകേള ചവള്ളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ
കകേഭാകളജനിചല  ചപസ്റ്റേനികസഡയ്  ചറസനിഡന്യൂ  ചടസ്റ്റേനിലഗയ്  ലഭാബനില്  പരനികശഭാധനിചയ്
ഗുണകമന ഉറപ്പുവരുത്തുന. 

(സനി)  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തചന്ന  കജവവളങ്ങള/കജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേള
എന്നനിവ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സഭാകങതനികേ പരനിജഭാനല കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  മണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്,
ഇ.  എല.  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്,  NCOF  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  എന്നനിവ  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.
ഉകദലഭാഗസരുചട കമല്കനഭാടത്തനില് കേര്ഷകേചരചക്കഭാണയ് ഉല്പഭാദനിപനിച്ചുവരുന. 

ആര്.ചകേ.വനി.കവ. പദതനിക്കയ് ലഭനിച തുകേ, ചചലവഭാക്കനിയ തുകേ, ഭനൗതനികേ
കനടങ്ങള

18 (2575)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   ആർ.ചകേ.വനി.കവ.  (രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജന)  പദതനി
പ്രകേഭാരല  കകേനത്തനിൽനനിനല  സലസഭാനത്തനിനയ്  ഇതുവചര  ലഭനിച  തുകേയചടയല
ചചലവഭാക്കനിയ  തുകേയചടയല  വഭാർഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  വനിശദവനിവരങ്ങൾ
ജനിലകേൾ തനിരനിചയ് നൽകുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയചട  നടത്തനിപനിലൂചട  ഓകരഭാ  ജനിലകേളുല  കകേവരനിച
ഭനൗതനികേ കനടങ്ങൾ വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഈ  വർഷല  നടപനിലഭാക്കഭാൻ  കപഭാകുന്ന
പദതനികേളുചട വനിവരങ്ങൾ നൽകുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചു വരുന. 

(സനി)  ആര്.ചകേ.വനി.കവ.  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ലഭനിച്ചു
ചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കപ്രഭാജക്ടുകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത കപ്രഭാജക്ടുകേള ഈ
വര്ഷചത്ത  കസ്റ്റേറയ്  ചലവല്  സഭാങ്ഷനനിലഗയ്  കേമ്മേനിറനിയചട  അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ. പദതനി

19 (2576) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :

ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായതീ  കയഭാജന  (പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ.)

വഴെനിയള്ള പദതനികേളനില് കകേന സഹഭായല എതയഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  ഉളചപടുത്തുവഭാന  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്

ഏചതങനിലുല പദതനികേള സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനികേചളഭാനല  സമര്പനിചനിടനിലഭാചയങനില്  ആയതനിചന്റെ  കേഭാരണല

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ.  വഴെനിയള്ള  പദതനികേളനില്  കകേനല

സലസഭാനത്തനിനയ് പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി അനുവദനിക്കുന്ന വനിഹനിതത്തനിചന്റെ

60% കകേന വനിഹനിതമഭായനി നല്കുന.  എന്നഭാല് സലസഭാന-ജനിലഭാതല ഇറനികഗഷന

പ്ലഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  100%  കകേന  വനിഹനിതല  നല്കുനണയ്.  ജനിലഭാ

ഇറനികഗഷന പ്ലഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി   140 ലക്ഷല രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഈ  പദതനിയചട  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  ഉളചപടുകത്തണ

പ്രവര്ത്തനികേള/പദതനികേള ഉളചപചട  ജനിലഭാതല ഇറനികഗഷന പ്ലഭാനുകേളുല ആയവ

കക്രഭാഡതീകേരനിചയ്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  സലസഭാനതല  പ്ലഭാനുല  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.

ഇതനിനഭായനി സലസഭാന തലത്തനില് മനനിമഭാര് പചങടുത്ത രണയ് വര്ക്കയ്കഷഭാപ്പുകേളുല

ഒരു  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസുല  നടത്തുകേയണഭായനി.   ഇതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനല

അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്. 

(സനി)  വനിവനിധ  പദതനി  ഘടകേങ്ങള  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണള്ള  ജനിലഭാതല/

സലസഭാനതല ഇറനികഗഷന പ്ലഭാനുകേളുചട പൂര്ത്തതീകേരണല അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്. 
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പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ. പദതനി

20 (2577) ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ.  (പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായതീ  കയഭാജന)
പദതനി  പ്രകേഭാരല  കകേനത്തനിൽ  നനിനല  സലസഭാനത്തനിനയ്  ഇതുവചര  ലഭനിച
തുകേയചടയല  ചചലവഭാക്കനിയ  തുകേയചടയല  വനിശദ  വനിവരങ്ങൾ  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
എതകകേഭാടനി  രൂപയചട  ഇറനികഗഷൻ  പ്ലഭാനുകേളഭാണയ്  സലസഭാനല  കകേനത്തനിൽ
സമർപനിചനിട്ടുളളതയ്; ജനില തനിരനിചയ് വനിവരങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരല  എ.ഐ.ബനി.പനി.-യചട
കേതീഴെനിൽ ഓകരഭാ ജനിലകേളനിചലയല ഏചതലഭാല പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഉൾചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്;
പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ.  പദതനിയനിൽ  ഈ  വർഷചത്ത  സലസഭാനത്തനിചന്റെ
വനിഹനിതല എതയഭാണയ്; ഇതയ് ലഭലമഭാക്കഭാൻ സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേൾ വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയചട  നടത്തനിപനിലൂചട  ഓകരഭാ  ജനിലകേളുല  കകേവരനിച
ഭനൗതനികേ കനടങ്ങൾ വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കൃഷനി  വകുപയ്,  ഗഭാമവനികേസന  വകുപയ്,  ജലകസചന  വകുപയ്  എന്നനിവ
മുഖഭാനരമഭാണയ് പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ. പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല കൃഷനി വകുപനിനയ്   352.82  ലക്ഷല രൂപയല
കകേന സര്ക്കഭാരനില്നനിനല ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് പൂര്ണമഭായല ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

ഗഭാമവനികേസന  വകുപയ്  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ.
പദതനിയചട  നതീര്ത്തട  ഘടകേത്തനിചന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷല കകേന ഗഭാമവനികേസന മനഭാലയത്തനില്നനിനല 16.62  കകേഭാടനി രൂപയല കകേന
കൃഷനി  മനഭാലയത്തനില്നനിനല  ലഭനിച  തുകേ  5  കകേഭാടനി  രൂപയല  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.
ആയതനില്  കകേന  കൃഷനി  മനഭാലയത്തനില്നനിനല  ലഭനിച  തുകേ  പൂര്ണമഭായല
കകേന  ഗഭാമവനികേസന  മനഭാലയത്തനില്നനിനല  ലഭനിച  തുകേയചട  75%-വല
വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്. 

കകേന  ജലവനിഭവ  മനഭാലയത്തനില്നനിനല  പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ.
പദതനിയചട   കേതീഴെനിലുള്ള  ജലകസചന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ധനസഹഭായല
ഒനലതചന്ന ലഭനിചനിടനില. 

ജനിലഭാതല  ജലകസചന  പ്ലഭാനുകേളുചട  രൂപതീകേരണല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്. 
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(ബനി)   കകേന-സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള നനിലവനില് സലസഭാനചത്ത നഭാലയ്
ജലകസചന പദതനികേളഭാണയ്  പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ.  -  എ.ഐ.ബനി.പനി.  പദതനി
ഘടകേത്തനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കേഭാരഭാപ്പുഴെ,  കുറലഭാടനി,  കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴെ,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ
കൃഷനി  വകുപനിനുള്ള  ഈ  വര്ഷചത്ത  സലസഭാന  വനിഹനിതല  കകേന
സര്ക്കഭാരനില്നനിനല  ലഭലമഭായനിടനില.  ആയതയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാതല
ജലകസചന  പ്ലഭാനുകേളക്കുല  സലസഭാനതല  ജലകസചന  പ്ലഭാനുകേളക്കുല
അനനിമരൂപല നല്കേനിവരുന. 

(സനി)  ഓകരഭാ ജനിലയനിചലയല ജനിലഭാതല ജലകസചന പ്ലഭാനനിനയ് അനനിമ രൂപല
നല്കേനിവരുന.  2017-18-ല്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ലക്ഷലമനിടുന്ന  പദതനികേള
മുനഗണനഭാ ക്രമല  നനിശയനിചയ്  2017-18-ചല ആനുവല് ആക്ഷന പ്ലഭാനനിനയ്  രൂപല
നല്കുന്ന നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് വരുന.  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്
പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ.  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലബനനിച  അവകബഭാധല
കേര്ഷകേരനിലുല  ബനചപട  ഉകദലഭാഗസരനിലുല  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട ജനിലഭാതല ജലകസചന പ്ലഭാനനിനയ് അനനിമ
രൂപല നല്കേനിവരുന. 

പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ. പദതനിയചട ഗഭാമവനികേസന വകുപയ് വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
നതീര്ത്തട ഘടകേല മുകഖന 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 2689.526 ചഹക്ടര്
സലത്തനിനയ് ജലകസചന സനൗകേരലല ലഭലമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 

പനി.പനി.എഫയ്.എല., വനി.എ.എല. എന്നതീ നൂതന സഭാകങതനികേവനിദലകേള

21 (2578) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .    സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   എല  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വരളചചയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുല  ഉല്പഭാദനല
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  പനി.പനി.എഫയ്.എല.,  വനി.എ.എല.  എന്നതീ  നൂതന
സഭാകങതനികേവനിദലകേള പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  പ്രകേഭാരല  നല്കേനിയ  തുകേ
പൂര്ണമഭായല വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  സഭാകങതനികേവനിദല  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ഉണഭാക്കുവഭാന
സഭാധലതയള്ള കനടങ്ങചളയല കകേഭാടങ്ങചളയല സലബനനിചയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) ഉണയ്. വരളചയനില്നനിനല കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേചള സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തമനിഴഭാടയ് കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല വനികേസനിപനിചചടുത്ത ഒരു നൂതന സഭാകങതനികേ
വനിദലയഭാണയ്  പനി.പനി.എഫയ്.എല.  ചടകകഭാളജനി.  2016-17-ല്  പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,
കകേഭാടയല  ജനിലകേളനിലഭായനി  394.44  ചഹക്ടര്  സലത്തയ്  പനി.പനി.എഫയ്.എല.
പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  8,68,100 രൂപ ചചലവഴെനിച്ചു.

വനി.എ.എല.  എന്ന  ജതീവഭാണു  വളല  നനിലവനില്  കേര്ഷകേര്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
ചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  സഭാകങതനികേവനിദലയഭാണയ്.  വനി.എ.എല.  കചര്ത്തയ്  നടുന്ന
ചചടനികേളക്കയ്  മണനില്  അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  കഫഭാസ്ഫറസനിചന്റെ  ലഭലതയല  ചവള്ളല,
കനടജന, ചപഭാടഭാഷയ് എന്നനിവയചട ലഭലത കൂടുകേയല ചചയ്യുന. 

(ബനി)  വനിവനിധ സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളമൂലല അനുവദനിച തുകേ പൂര്ണമഭായല
വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന  സഭാധനിചനില.  വനിളയചട  ഘടത്തനിനനുസരനിചയ്  ഏറവല
നനിര്ണഭായകേമഭായ  അടനിക്കണ-പരുവത്തനിലുല  കേതനിരനിടുന്ന  ഘടങ്ങളനിലുല
പ്രകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാണയ് ഇതനിചന്റെ പ്രകയഭാജനല ഏറവമധനികേല വനിളയയ് ലഭലമഭാകുന്നതയ്.
ഈ  സഭാഹചരലത്തനില്  394.44  ചഹക്ടറനികലയയ്  ആവശലമഭായനി  വന്ന  8,68,100
രൂപയഭാണയ് വനിനനികയഭാഗനിചതയ്. 

(സനി)  ചനല്കൃഷനിചയ  സലബനനിചയ്  വനിളയചട  അവസഭാന  നനിര്ണഭായകേ
ഘടങ്ങളനിലുണഭാകുന്ന  ജലദനൗര്ലഭലലമൂലമുള്ള  വനിളനഭാശചത്ത  അതനിജതീവനിക്കുവഭാനുല
വനിളവയ്  ഉറപഭാക്കുവഭാനുല  പനി.പനി.എഫയ്.എല.  എന്ന  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദല
ഒരളവവചര  സഹഭായകേമഭാകുചമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഈ  വനിദലയചട  കനടങ്ങളുല
കകേഭാടങ്ങളുല  പരനികശഭാധനിചകശഷമഭാണയ്  തമനിഴഭാടയ്  സര്വകേലഭാശഭാല  ഇതയ്
പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്  വനിശസ്വഭാസകയഭാഗലമഭായതനിനഭാലഭാണയ്  കകേരളത്തനിചല
കേര്ഷകേര്ക്കയ് പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയതയ്.

കജവ കവപനിന പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള തടസങ്ങള

22 (2579)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കജവ കവപനിന പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനിലുള്ള തടസങ്ങള
ചര്ച  ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഇതുവചര  എത  കയഭാഗങ്ങള  കചര്ചന്നന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത കയഭാഗങ്ങളുചട മനിനനിടയ്സനിചന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കജവ  കവപനിന  പദതനി  എന്നകത്തയയ്  പുനരഭാരലഭനിക്കഭാനഭാകുചമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  കജവ  കവപനിന  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലുള്ള
തടസങ്ങള ചര്ച ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ഇതുവചര 2 കയഭാഗങ്ങള
കചര്ന്നനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളുചട  മനിനനിടയ്സനിചന്റെ  പകേര്പയ്  അനുബനമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി)  കജവ  കവപനിന  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി   10  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  9  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്.
എന്നഭാല് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  2   പ്രവൃത്തനികേളനില് വതീരലപുഴെയമഭായനി  ബനചപട
ചനില പ്രവൃത്തനികേളുല വതീരലപുഴെയചട ആഴെല വര്ദനിപനിക്കല് പ്രവൃത്തനികേളുല കകേഭാസ്റ്റേല്
കസഭാണ്  മഭാകനജ് ചമന്റെനിചന്റെ  കസ്റ്റേഭാപയ്  ചമകമ്മേഭാ  അനുസരനിചയ്  നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുണയ്.
നനിലവനില്  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന  വകുപനിചന്റെയല  തതീരകദശ
പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനിയചടയല  കനിയറനസയ്  കനടുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
അടനിയനരമഭായനി  എടുത്തുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതയ്  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള പുനരഭാരലഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുല. 

നതീര ഉല്പഭാദനല കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി മറനികേടക്കഭാന നടപടനി

23 (2580) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാളനികകേരകൃഷനിക്കയ്  വനകുതനിപയ്  നല്കേഭാന  കേഴെനിയമഭായനിരുന്ന  നതീര
ഉല്പഭാദനല ഇകപഭാള കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉല്പന്നത്തനിനയ്  വനിപണനി കേചണത്തഭാന കേഴെനിയഭാത്തതുല കേര്ഷകേര്ക്കയ്
എതഭാണയ്  ഒരു  വര്ഷമഭായനി  പണല  ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  സഭാഹചരലല
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിദഗചര  കേനിടഭാത്തതനിനഭാൽ  മനിക്ക  കേമ്പനനികേളുല  നതീര  ഉല്പഭാദനല
അവസഭാനനിപനിക്കുന്ന സഭാഹചരലമുകണഭാ ;

(ഡനി)  ഇചലങനില്  സലസഭാനത്തഭാരലഭനിച  ഇരുപത്തനിചയഭാമ്പതയ്  നതീര
ഉല്പഭാദന കകേനങ്ങളനില് എത എണല ഇകപഭാള ചചറനിയ കതഭാതനിചലങനിലുല  നതീര
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണയ്; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കഭാന  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള
കകേചക്കഭാളളുചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

286/2020.
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ഉത്തരല

(എ)  സര്ക്കഭാര് കലസനസയ് നലനി പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിച ചനില നഭാളനികകേര

ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേള  പ്രഭാരലഭകേഭാല  പ്രശ്നങ്ങള  കനരനിടുന്നതഭായനി

കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  വനിവനിധ നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനികേള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന നതീരയയ്

വനിഭനിന്ന  രുചനി  ആയതനിനഭാല്  വനിപണനിയനില്  സഭായനിയഭായനി  വനില്പനയയ്  തടസല

കനരനിടുന.  ചനില  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേളക്കയ്  മതനിയഭായ  പ്രവര്ത്തന

മൂലധനല  ഇലഭാത്തതുമൂലല  അവനിടചത്ത  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  യഥഭാസമയല  തുകേ

ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് കേഭാലതഭാമസല കനരനിടുന. 

(സനി)  നതീര  ചചത്തുന്നതനിനയ്  കവദഗലമുള്ളവരുചട  അഭഭാവലമൂലല  നതീര

ഉത്പഭാദനത്തനില് കുറവയ് വന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  തഭാചഴെ  പറയന്ന  പതനിചനടയ്  നതീര  ഉത്പഭാദന  കേമ്പനനികേള  നതീര

ഉത്പഭാദനിപനിചയ് വരുന :

പഭാലക്കഭാടയ്  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനി,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  നഭാളനികകേര

ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി,  വടകേര നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി,  കകേപ്പുഴെ നഭാളനികകേര

ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനി,  തനിരുചകേഭാചനി  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനി,  കതജസസ്വനിനനി

നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനി,  കപരഭാമ്പ്ര  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനി,

കേടത്തനഭാടയ് നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി, തനിരൂര് നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി,

മലപ്പുറല നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി,  കേരപ്പുറല നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി,

കുറലഭാടനി  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനി,  തൃശ്ശൂര്  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനി,

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി,  ഓണഭാട്ടുകേര നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ

കേമ്പനനി,  കകേഭാടയല  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനി,  ചകേഭായനിലഭാണനി  നഭാളനികകേര

ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി, വയനഭാടയ് നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി.

(ഇ) കുറനിയ ഇനല ചതങ്ങയ് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ, ചചറുകേനിട കേര്ഷകേര്ക്കയ്

നതീര  ഉത്പഭാദനത്തനില്  പരനിശതീലനല  നല്കുകേ,  നതീര  ഉത്പഭാദനത്തനിചന്റെ  ചചലവയ്

കുറയ്ക്കുകേ,  നതീര  ചചത്തുന്നതനിനയ്  പ്രതനിദനിനല  2  ലനിറര്  നതീരചയങനിലുല  ലഭലമഭാകുന്ന

ആകരഭാഗലമുള്ള ചതങ്ങുകേള കേചണത്തുകേ. 
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കജവ കൃഷനിയനികലയയ് തനിരനിയകമ്പഭാള കേര്ഷകേനുണഭാകുന്ന നഷ്ടല
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

24 (2581)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കജവ കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  കജവ കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായത കജവവളങ്ങള സലസഭാനത്തയ്
ലഭലമഭാകണഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിളകേചള  ബഭാധനിക്കുന്ന  കരഭാഗ-കേതീടങ്ങളക്കയ്  മതനിയഭായ  കജവനികേ
നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ഇന്നയ് നനിലവനിലുകണഭാ;  കജവ കൃഷനിയമഭായനി ബനചപട്ടുള്ള
ഗകവഷണങ്ങള നടനവരുനകണഭാ;

(സനി)  കജവ  കൃഷനിയനികലയയ്  തനിരനിയകമ്പഭാള  കേര്ഷകേനുണഭാകുന്ന  നഷ്ടല
പരനിഹരനിക്കഭാന എചനങനിലുല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കജവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  2016-17-ല് അനുമതനി
ലഭനിചയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുല  നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതുമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുന:

(1) നല  കൃഷനി  മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണയ്  സുരക്ഷനിതമഭായ
പഴെല,  പചക്കറനികേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  407  കസ്റ്റേറുകേള
രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുകേയല ഒരു ചഹക്ടറനിനയ്  3,000
രൂപ  നനിരക്കനില് കസ്റ്റേറുകേളക്കയ്  ധനസഹഭായല  നല്കുകേയല  ചചയ്തു.
പ്രസ്തുത  കസ്റ്റേറുകേളനില്  നനിനള്ള  ഉല്പന്നങ്ങള  ജനി.എ.പനി.
സര്ടനിഫനികക്കഷന  നല്കേനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കലഭാകഗഭായനില്  “കകേരള
ഓര്ഗഭാനനികേയ് ”എന്ന കലബലനില് കൃഷനി വകുപയ് വനിപണനല നടത്തനി
വരുന. 

(2) കജവ  പചക്കറനി  വനിപണനല  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിചല
എലഭാ ജനിലകേളനിലുമഭായനി  66 ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിച്ചു. 

(3) വനിഷരഹനിത  പഴെല-പചക്കറനികേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കസ്റ്റേറുകേള
രൂപതീകേരനിചയ് നല കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിചയ് കൃഷനി ചചയയ് വനിഷരഹനിതവല
കജവവളല  മഭാതല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുമഭായ  പഴെങ്ങളുല



100      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

പചക്കറനികേളുല സലസഭാനത്തയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരളത്തനിചല
എലഭാ  ജനിലകേളനികലയല  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  വഴെനി  ജനി.എ.പനി.
കസ്റ്റേറുകേളനില്നനിനല  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള  കശഖരനിചയ്  വനില്പന
നടത്തനി  വരുന.  കൂടഭാചത  ജനി.എ.പനി.  കസ്റ്റേറുകേളനിചല  കേര്ഷകേരനില്
നനിന്നയ്  പചക്കറനികേളുല  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുല  സലഭരനിചയ്  കഗഡനിലഗയ്,
പഭാക്കനിലഗയ്  മുതലഭായവ  നടത്തനി  നഗരസഭകേളനിലുല  മുനനിസനിപഭാലനിറനി
കേളനിലുമുള്ള  ചറസനിഡനസയ്  അകസഭാസനികയഷന  മുകഖന  വനില്പന
നടത്തുന്നതനിനയ്  18  കസ്റ്റേറുകേളക്കയ്  3  ലക്ഷല  രൂപ  വതീതല
ധനസഹഭായല നല്കുകേയണഭായനി. 

(4) ടനി രതീതനിയനില് കൃഷനി ചചയ്യുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള "കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ് '' എന്ന
കലബലനില്  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുലകൂടനി  ഇകക്കഭാകഷഭാപയ്
മുഖഭാനരല  വനില്പന  നടത്തുന്നതനിനയ്  കേനികലഭായയ്   5  രൂപ  നനിരക്കനില്
കേര്ഷകേര്ക്കയ് കപ്രഭാതഭാഹന തുകേ (ഇനചസന്റെതീവയ്) നല്കേനി.

(5) കജവ  കൃഷനിയനില്  മനികേച  പ്രവര്ത്തനല  നടത്തുന്ന
നനികയഭാജകേമണ്ഡലല,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന,  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേള എന്നനിവയയ്  അവഭാര്ഡയ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി    123
ലക്ഷല രൂപ ചചലവഴെനിച്ചു. 

(6) കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പദതനിയഭായ  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്
കയഭാജന  പദതനിയനില്  50  ഏക്കര്  വതീതമുള്ള  119  കസ്റ്റേറുകേള
രൂപതീകേരനിചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ  പരനിശതീലനവല  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവല നല്കുകേയണഭായനി.

ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവല ടനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടര്നല നടപനിലഭാക്കുന. 

കജവകൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  കജവവളങ്ങള  കേര്ഷകേരുചട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
തചന്ന ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  1622 റൂറല്
കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറ്റുല   1352  മണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറ്റുല  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയല  റൂറല്
കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറയ്  ഒന്നനിനയ്  5,000  രൂപ  വതീതവല  മണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറനിനയ്
7,500  രൂപ വതീതവല ധനസഹഭായവല നല്കേനി.  കൂടഭാചത   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  146 കബഭാക്കുകേളനില്  5  റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ് യൂണനിറയ് വതീതല  730 റൂറല്
കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  36.50  ലക്ഷല  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന. 
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(ബനി)  വനിളകേചള  ബഭാധനിക്കുന്ന  കരഭാഗ-കേതീടങ്ങളക്കയ്  മതനിയഭായ  കജവനികേ

നനിയനണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിലവനിലുണയ്.  രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാചതയള്ള

സലകയഭാജനിത കേതീട നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  കൃഷനി വകുപയ്

കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   കജവ  കൃഷനിയമഭായനി  ബനചപട

ഗകവഷണങ്ങള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല നടത്തനിവരുന. 

(സനി) കജവ കൃഷനിയനികലയയ് തനിരനിയകമ്പഭാള കേര്ഷകേര്ക്കയ് വലനിയ കതഭാതനിലുള്ള

നഷ്ടല സലഭവനിക്കുന്നനില.  മഭാതമല കജവ ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ് മറയ്  ഉല്പന്നങ്ങകളക്കഭാള

ഉയര്ന്ന  വനില  മഭാര്ക്കറനില്  ലഭലമഭാകുനണയ്.  കൂടഭാചത  കജവ  കൃഷനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ചഹക്ടറനിനയ്  3,000  രൂപ  വതീതല  ധനസഹഭായല

നല്കുന്നതനിനയ്  375  ലക്ഷല  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  കജവ  കൃഷനി  നടത്തുന്ന

കേര്ഷകേരനില്നനിനല  പചക്കറനികേള  സലഭരനിചയ്  കഗഡനിലഗയ്,  പഭാക്കനിലഗയ്  നടത്തനി

നഗരസഭകേളനിലുല മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുമുള്ള ചറസനിഡനസയ് അകസഭാസനികയഷനുകേള

മുകഖന ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് വനില്പന നടത്തുന്നതനിനയ്  21   കസ്റ്റേറുകേളക്കയ്  3 ലക്ഷല

രൂപ  വതീതല  ധനസഹഭായല  നല്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ടനി

രതീതനിയനില് കൃഷനി ചചയ്യുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള   “കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ്”എന്ന കലബലനില്

ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുല  കൂടനി  ഇകക്കഭാകഷഭാപയ്  മുഖഭാനരല  വനില്പന

നടത്തുന്നതനിനയ് കേനികലഭായയ്  5  രൂപ നനിരക്കനില് കേര്ഷകേര്ക്കയ് കപ്രഭാതഭാഹന തുകേയല

(ഇനചസന്റെതീവയ്) നല്കുനണയ്. 

സഹസ സകരഭാവര് പദതനി

25  (2582)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 'വരുല തലമുറയയ് ഒരു കുമ്പനിള ശുദജലല'  എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട കൃഷനി

വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  സഹസ  സകരഭാവര്  പദതനിയചട  നനിലവനിചല  സനിതനി

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശുദജലത്തനിചന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  സുസനിര  വനികേസനല

ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായളള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയമഭായനി ബനചപടയ് ചകേ.  എല്. ഡനി.  സനി.  തയഭാറഭാക്കനി

സമര്പനിച പദതനികേള ഏചതലഭാചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്./ആര്.ചകേ.വനി.കവ.  എന്നതീ
സതീമുകേളനില്  ഉളചപടുത്തനി  സഹസ  സകരഭാവര്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
സഹസ  സകരഭാവര്  പദതനിയചട  ഒന്നഭാല  ഘടത്തനില്  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.  XIX
സതീമനില് ഉളചപടുത്തനി 41 പദതനികേളക്കുല തുടര്ന്നയ് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്. XX, XXI,
XXII സതീമുകേളനില് ഉളചപടുത്തനി 63 പദതനികേളക്കുല ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ആര്.ചകേ.വനി.കവ.  2014-15,  2015-16  സതീമനില്  ഉളചപടുത്തനി  5  കുളങ്ങളുചട
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
പദതനികേളനില്  51 എണല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയല 54 എണല വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയല ചചയ്യുന. 

(ബനി)  കുളങ്ങളുചടയല കതഭാടുകേളുചടയല ജലകസഭാതസ്സുകേളുചടയല സലരക്ഷണല
വഴെനി  ഭൂഗര്ഭ  ജലകതഭാതയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല  ഒരു പരനിധനിവചര  ശുദജലക്ഷഭാമല
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുല സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.  XXI,  XXII,  ആര്.ചകേ.വനി.കവ.  സതീമുകേളനില്
ഉളചപടുത്തനി ചകേ.എല്.ഡനി.സനി. തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിച പദതനികേളുചട വനിശദഭാലശല
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ് എന്ന ബഭാന്റെയ് നഭാമത്തനില് പചക്കറനി വനിപണനല

26 (2583) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനി
ഉല്പന്നങ്ങള  കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേയ്  എന്ന  ബഭാന്റെയ്  നഭാമത്തനില്  വനിപണനല
ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ ഇക്കഭാരലല വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  പ്രസ്തുത  ഉല്പന്നങ്ങള  ഏചതലഭാല  ഒനൗടയ് ചലറ്റുകേളനില്
ലഭലമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് കസ്റ്റേര് അടനിസഭാനത്തനില്
മുനകൂടനി  കൃഷനി  ചചയ  ജനി.എ.പനി.  കസ്റ്റേറുകേളനില്നനിനല  സലഭരനിച  സുരക്ഷനിതമഭായ
പചക്കറനികേള  ഈ  വര്ഷചത്ത  വനിഷു,  ഈസ്റ്റേര്  ഉതവനഭാളുകേളനില്  “കകേരള
ഓര്ഗഭാനനികേയ്”എന്ന  കലബലനില്  വനില്പന  നടത്തനി.  സലസഭാനചത്ത  എലഭാ
വനിഷുക്കണനി സ്റ്റേഭാളുകേള വഴെനിയല കജവപചക്കറനികേള വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  സലസഭാനത്തയ്  നനിലവനിലുള്ള  66  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളനിലുല  പ്രസ്തുത
ഉല്പന്നങ്ങള വനിപണനല നടത്തുനണയ്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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തരനിശയ് നനിലങ്ങളനില് കൃഷനിയനിറക്കനിയതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേവരനിച പുകരഭാഗതനി

27  (2584) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തരനിശയ്  നനിലങ്ങളനില്  കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനയ്  നടത്തനിയ  ഇടചപടലനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേവരനിച  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  സലസഭാനത്തഭാചകേ
എത ചഹക്ടര് സലത്തയ് കൃഷനി വനികേസനിപനിക്കഭാന കേഴെനിചഞ്ഞന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനയ്
കശഷല  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  പ്രകതലകേനിചയ്  ചനല്കൃഷനി  രലഗത്തയ്  കകേവരനിച
കനടങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനിലഭാചകേ തരനിശയ് നനിലമഭായനി കേനിടന്ന എത ചഹക്ടര്
സലത്തു  ചനല്കൃഷനി  ഇറക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്  എന്നതയ്  പഞഭായത്തയ്
അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.  സലസഭാനത്തഭാചകേ  തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനിയനിറ
ക്കുന്നതനിനയ്  2016-17  വര്ഷല  നടപടനി  എടുത്തു.  വരളച  കേഭാരണല  2782.3857
ചഹക്ടര്  തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  മഭാതചമ  കൃഷനി  ആരലഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിഞള്ളൂ.
ഇതനിനുപുറകമ   2752.092  ചഹക്ടര് സലത്തയ് ചനല്കൃഷനി ആരലഭനിച്ചു.  ഇതടക്കല
5628.47  ചഹക്ടര്  തരനിശുപ്രകദശങ്ങളനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നകശഷല കൃഷനി ആരലഭനിച്ചു. 2016-17  വര്ഷല  2,02,524  ചഹക്ടര് ചനല്കൃഷനി
ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ്.   അനനിമ  കേണക്കയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവനിവര  വകുപയ്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില. 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലയനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  474.2  ചഹക്ടര് സലത്തയ്  കേരചനല്കൃഷനിയല
378.24 ചഹക്ടര് തരനിശുഭൂമനിയനില് ചനല്കൃഷനിയല ചചയ്തു. 

(സനി)  തരനിശഭായനി കേനിടന്ന പഞഭായത്തുകേളനിചല കേഭാക്കൂര് -1 ചഹക്ടര്, കചളന്നൂര്
3.2   ചഹക്ടര്,  ചഭാത്തമലഗലല  -  3  ചഹക്ടര്,  ചകേഭാടനിയത്തൂര്  -  16  ചഹക്ടര്,
കേരുവട്ടൂര് -  1 ചഹക്ടര്, കപരഭാമ്പ്ര- 20 ചഹക്ടര്, ചനഭാചഭാടയ് - 8 ചഹക്ടര്, ചങ്ങകരഭാത്തയ്
-  20 ചഹക്ടര്, കൂത്തഭാളനി -  2 ചഹക്ടര്, ചചറുവണ്ണൂര് - 140 ചഹക്ടര്, ചകേഭാടുവള്ളനി -  1
ചഹക്ടര്,  തഭാമരകശ്ശേരനി  - 10  ചഹക്ടര്,  കേനിഴെകക്കഭാത്തയ്  - 1  ചഹക്ടര്,  തനികക്കഭാടനി  -  12
ചഹക്ടര്, തുറയൂര് -   10  ചഹക്ടര്, കേതീഴെരനിയൂര്- 2.8 ചഹക്ടര്, കമപയൂര് - 18.5 ചഹക്ടര്,
കേഭായചക്കഭാടനി- 1 ചഹക്ടര്, തൂകണരനി - 1 ചഹക്ടര്, എടകചരനി - 1.5 ചഹക്ടര്, വളയല -
0.5 ചഹക്ടര്, വടകേര -  1.6 ചഹക്ടര്, ഏറഭാമല-  0.4 ചഹക്ടര്, കചഭാകറഭാടയ് - 1 ചഹക്ടര്,
ആയകഞരനി -  12.86 ചഹക്ടര്, മണനിയൂര് - 22 ചഹക്ടര്, തനിരുവള്ളൂര് - 11 ചഹക്ടര്,
ചകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിചല  ചകേഭായനിലഭാണനിയനില്  -  11  ചഹക്ടര്,
അരനിക്കുളല  -  27  ചഹക്ടര്,  ചചകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവയ്  -  5.184  ചഹക്ടര്,  കചമകഞരനി  -  1
ചഹക്ടര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് കകേഭാര്പകറഷനനിചല കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - 1  ചഹക്ടര്, ഒളവണ - 4
ചഹക്ടര്  എന്നനിങ്ങചന   371.544  ചഹക്ടര്  തരനിശഭായനി  കേനിടന്ന  സലങ്ങളനില്
ചനല്കൃഷനി ചചയഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 
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റബ്ബര് ഉല്പന്നങ്ങളുചട വനിലസനിരത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി

28 (2585)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാല :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുചട  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  വനിലസനിരത
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  എത  റബ്ബര്
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  സബ്സനിഡനി  ആനുകൂലലല  ലഭനിച്ചു  ;  ഇതുവഴെനി  എത  രൂപയഭാണയ്
സബ്സനിഡനിയഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കേനിയതയ്;

(സനി)  റബ്ബര് സലഭരണല ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് നടത്തുനകണഭാ;  എത ടണ്  
ഇതുവചര സലഭരനിച്ചു;

(ഡനി) കനരകത്ത റബ്ബര് സലഭരണല നടത്തുന്നതനിനയ് നനിശയനിച ഏജനസനികേള
കേര്ഷകേരനില്  നനിനല  റബ്ബര്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാചത  വനകേനിടക്കഭാരനില്  നനിനല
കേചവടക്കഭാരനില് നനിനല റബ്ബര് വഭാങ്ങനി സലഭരണത്തനിചല ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള തചന്ന
അടനിമറനിചതഭായ സലഭവല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വനിലസനിരത  ലഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയലവനിധല,  റബ്ബര്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ടഭാറനിലഗയ്  നടത്തഭാൻ  എചനങനിലുല  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  റബ്ബര് വനിലസനിരതഭാ പദതനി കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയഭാണയ്.  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരല റബ്ബറനിനയ് കേനികലഭായയ്  150 രൂപ തഭാങ്ങുവനില
നനിശയനിചയ്  വനിപണനിവനിലയല  തഭാങ്ങുവനിലയല  തമ്മേനിലുള്ള  വലതലഭാസല  കേര്ഷകേനയ്
കനരനിടയ് കകേമഭാറനി വരനികേയഭാണയ്. 

(ബനി)  റബ്ബര് വനിലസനിരതഭാ പദതനി പ്രകേഭാരല ഇതുവചര 748.55  കകേഭാടനി രൂപ
334270  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  2809775  ബനില്ലുകേളനിലഭായനി കകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.   ഒകര
കേര്ഷകേര്ക്കുതചന്ന  പല  ബനില്ലുകേളനിലഭായനി  പല  കേഭാലയളവകേളനില്  സബ്സനിഡനി
കകേമഭാറുചമന്നതനിനഭാല്  ഒരു  പ്രകതലകേ  കേഭാലയളവനില്  എത  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
സബ്സനിഡനി നല്കേനി എന്നതയ് തനിടചപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില. 

(സനി&ഡനി)  റബ്ബര്  വനിലസനിരതഭാ  പദതനി  ഒരു  സലഭരണ  പദതനിയല.
റബ്ബറനിനയ്  നലഭായവനില  ഉറപഭാക്കനി  വനിപണനിവനിലയല  നലഭായവനിലയല  തമ്മേനിലുള്ള
വലതലഭാസല കേര്ഷകേനയ് കനരനിടയ് കകേമഭാറുകേയഭാണയ് ചചയ്തുവരുന്നതയ്. 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 105

(ഇ) ഇതുസലബനനിചയ് കകേന സര്ക്കഭാരനിനയ് നനിര്കദ്ദേശല സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി.
റബ്ബകറസ്ഡയ്  കറഭാഡയ്  സലബനനിചയ്  കദശതീയ  നയല  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കകേന സര്ക്കഭാര് പല പഠനങ്ങള നടത്തുകേയല റബ്ബകറസ്ഡയ് കറഭാഡനിചന്റെ
കമന മനസനിലഭാക്കുകേയല ഉണഭായനി.  എന്നഭാല് ബനിറ്റുമനിന കറഭാഡനിചന അകപക്ഷനിചയ് 15
മുതല്  20%  വചര  അധനികേ ചചവലയ്  വരുചമന്നതനിനഭാല്  ഇതനിചന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേത
സലബനനിചയ്  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  കകേന  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയകത്തഭാടയ്
ആവശലചപടനിട്ടുചണന്നയ് കകേന സര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. 

ഉയര്ന്ന വനില ഈടഭാക്കനിയള്ള കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ പചക്കറനി വനില്പന

29 (2586) ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  മനിഷചന്റെ  സ്റ്റേഭാളുകേളനില്  വനിതരണല  ചചയ്യുന്ന
പചക്കറനികേൾക്കയ്  വനിപണനിവനിലകയക്കഭാള  ഉയർന്ന  വനിലയഭാണയ്  ഈടഭാക്കുന്നചതന്ന
ആകക്ഷപല പരനിഹരനിക്കുവഭാന സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  എത  ശതമഭാനല  തഭാഴ് ത്തനിയഭാണയ്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് മനിഷൻ പചക്കറനി വനിതരണല ചചയ്യുന്നതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനപ്രനിയ  ഇനങ്ങളഭായ  ഉള്ളനി,  സവഭാള,  ഉരുളക്കനിഴെങ്ങയ്,  തക്കഭാളനി
എന്നനിവയയ്  മഭാര്ക്കറയ്  വനിലകയക്കഭാള  ഉയര്ന്ന  വനില  ഈടഭാക്കുന്ന  പ്രശ്നല
പരനിഹരനിക്കുവഭാന  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
ചതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  അന്നനള്ള  കേകമ്പഭാളവനിലചയ  ആസദമഭാക്കനി  വനിപണനി
വനിലകയക്കഭാളുല  തഭാഴ്ന്ന  വനിലയഭാണയ്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  പചക്കറനികേള  വനില്പന
നടത്തുന്നതയ്.   വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള കുറഞ്ഞതയ്  10  മുതല്  30%  വചര  വനില
കുറചഭാണയ്  പചക്കറനി  ഇനങ്ങള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  വനിപണന  യൂണനിറ്റുകേളനിലൂചട
ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് ലഭലമഭാക്കനി വരുന്നതയ്. 

(സനി)   കകേരളത്തനില്  ലഭലമലഭാത്ത  ജനപ്രനിയ  ഇനങ്ങളഭായ  ഉള്ളനി,  സവഭാള
എന്നനിവ ഇതര സലസഭാനങ്ങളനിചല ഉല്പഭാദന കകേനങ്ങളനില്നനിനല കനരനിടയ് സലഭരനിചയ്
മഭാര്ക്കറയ്  വനിലകയക്കഭാള  വനില  കുറചയ്  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   കകേരളത്തനിചല  വനിളചവടുപയ്  കേഭാലത്തയ്  ഉരുളക്കനിഴെങ്ങയ്,  മൂന്നഭാറനിചല
കേര്ഷകേരനില്നനിനല തക്കഭാളനി എന്നനിവ കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് കനരനിടയ് സലഭരനിചയ് മഭാര്ക്കറയ്
വനിലകയക്കഭാള വനില കുറചയ് ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് ലഭലമഭാക്കനി വരുന. 
1075/2017.
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ചതങ്ങയ് കൃഷനി ക്രമഭാനുഗതമഭായനി കുറഞ വരുന്ന സനിതനി

30  (2587)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  ചതങ്ങയ്  കൃഷനി  ക്രമഭാനുഗതമഭായനി  കുറഞവരുന്നതയ്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലശല വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിചല ചതങ്ങനിചന്റെ ഉല്പഭാദനക്ഷമത കദശതീയ ശരഭാശരനികയക്കഭാള
കുറവഭായതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് എചനലഭാല നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്;

(സനി)  ചതങ്ങയ്  കൃഷനിയചട  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  ശഭാസതീയമഭായ  പരനിചരണവല
വളപ്രകയഭാഗവല  സലസഭാനതലത്തനില്  ഒരു  പുതനിയ  പദതനിയഭായനി  ആവനിഷ്ക്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനി കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനചത്ത പ്രധഭാന വനിളയഭായ ചതങ്ങയ്  കൃഷനി  2012-13  വര്ഷല
798162  ചഹക്ടറനിലുല  2013-14  വര്ഷല  808647  ചഹക്ടറനിലുല  2014-15  വര്ഷല
793856  ചഹക്ടറനിലുല  2015-16  വര്ഷല  790223  ചഹക്ടറനിലുല  കൃഷനി  ചചയ്തു
വരുന്നതഭായനി സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിവനിവര വകുപനിചന്റെ കേണക്കുകേള സൂചനിപനിക്കുന. 

(ബനി)  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരല  കകേരളത്തനില്
നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെ ഉല്പഭാദനക്ഷമത 2013-14-ല്   5152 കേനി. ഗഭാല/ചഹക്ടറുല കദശതീയ
ശരഭാശരനി  6966  കേനി.  ഗഭാല/ചഹക്ടറുമഭാണയ്.  2014-15-ല്  കകേരളത്തനികന്റെതയ്  5186
കേനി.ഗഭാല/ചഹക്ടറുല കദശതീയ ശരഭാശരനി  7164 കേനി. ഗഭാല/ചഹക്ടറുമഭാണയ്.  

സലകയഭാജനിത  വനിളപരനിപഭാലന  മുറകേള  സസ്വതീകേരനിചയ്  നഭാളനികകേര  കൃഷനി
സലരക്ഷണവല  അഭനിവ വൃദനിചപടുത്തലുല  ലക്ഷലമനിടയ്  ശഭാസതീയ  കൃഷനി  രതീതനികേള
അവലലബനിച്ചുചകേഭാണയ്  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദനവല,  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയല  വര്ദനിപനിക്കഭാന
ഉതകുന്ന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  2017-18-ചല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്
നഭാളനികകേര  വനികേസന  പദതനികേളക്കഭായനി  4500  ലക്ഷല  രൂപ  ബഡ്ജറയ്
വനിഹനിതമഭായനി ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണള്ള  കകേരഗഭാമല ഉളചപചടയള്ള പദതനികേളുചട
ആസൂതണ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(സനി) സമഗ നഭാളനികകേര കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി കസ്റ്റേര് അടനിസഭാനത്തനില്
കകേരഗഭാമല  എന്ന സലസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി  2017-18  വര്ഷല സലസഭാനത്തുട
നതീളല  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  250  ചഹക്ടര്  വതീതല
കകേരകൃഷനി  വനിസ്തൃതനിയള്ള  44  കകേരഗഭാമങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ്
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ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  സമഗ  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായള്ള  ശഭാസതീയ  പരനിചരണ
മുറകേള  എലഭാലതചന്ന  ഈ  പദതനിയനില്  ഘടകേങ്ങളഭായനി  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ആയതനിനഭായനി 3332.50  ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

അതത്യുല്പഭാദനകശഷനിയള്ള  കുറനിയ  ഇനല  ചതങ്ങുകേളുചട  ശഭാസതീയ  കൃഷനി

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേളുല  രൂപചപടുത്തനി  വരുന.  ആയതനിനഭായനി

567.50  ലക്ഷല രൂപ വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കകേന  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ  കകേനവമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  നഭാളനികകേര

വനികേസനത്തനിനഭായനി  പദതനികേള  ആസൂതണല  ചചയയ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  300

ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കൂടഭാചത  ചതങ്ങുകേചള  ബഭാധനിക്കുന്ന  കേതീടകരഭാഗങ്ങളചക്കതനിചര  പ്രതനികരഭാധ

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കേലഭാമ്പയനിന  അടനിസഭാനത്തനില്  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട

അവലലബനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനികേള  ആസൂതണല  ചചയ്തുവരുന.   ഇതനിനഭായനി

 300  ലക്ഷല രൂപ വകേചകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്. 

മനിനനിമല കൂലനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി

31 (2588) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഫഭാമുകേളനിചല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  മനിനനിമല  കൂലനി

വര്ദനിപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുമുമ്പയ്  ഫഭാമുകേളനിചല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  മനിനനിമല  കൂലനി

വര്ദനിപനിചതയ് എന്നഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഫഭാല ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട ശമ്പള പരനിഷ്കരണവമഭായനി ബനചപടയ് ശമ്പള

പരനിഷ്കരണ സമനിതനി സമര്പനിച ശനിപഭാര്ശകേള  3-5-2017-ചല മനനിസഭഭാ കയഭാഗല

അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കവതനല  പരനിഷ്കരനിച്ചുചകേഭാണള്ള  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനി

ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  27-6-2012-ചല  സ.ഉ.(പനി.)നമ്പര്  156/2012/കൃഷനി  പ്രകേഭാരമഭാണയ്

ഇതനിനുമുമ്പയ് ഫഭാല ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കവതനല വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 
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കവനല് മഴെയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിചല കൃഷനിനഭാശല

32 (2589)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കവനല്  മഴെയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  എത  ലക്ഷല  രൂപയചട

കൃഷനിനഭാശല  സലഭവനിചനിട്ടുണയ്;  പഞഭായത്തയ്  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  കേണക്കയ്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

കവനല് മഴെയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് 35,49,125 രൂപയചട കൃഷനിനഭാശല

സലഭവനിചനിട്ടുചണന്നഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  പഞഭായത്തയ്  തനിരനിച്ചുള്ള

നഭാശനഷ്ടത്തനിചന്റെ ലഭലമഭായ കേണക്കയ് ചുവചട കചര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് പഞഭായത്തയ്   രൂപ

1 അജഭാനൂര് 10,10,000 

2 കകേഭാകടഭാല കബളര് 25,000 

3 മടനികക്ക 10,00,000 

4 കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടയ് നഗരസഭ 2,50,000 

5 പുല്ലൂര് ചപരനിയ 5,50,000 

6 വലനിയപറമ്പയ് 13,125 

7 പള്ളനിക്കര 1,87,500 

8 കേയ്യൂര് ചതീകമനനി 1,46,500 

9 ചവസ്റ്റേയ് എകളരനി 3,67,000 

               ആചകേ 35,49,125 
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കേര്ഷകേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷനനിചല അകപക്ഷകേള

33 (2590) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തയ് കേര്ഷകേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന നനിലവനിലുകണഭാ; എങനിൽ
വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  കേമ്മേതീഷന
കേര്ഷകേരനില്  നനിന്നയ്  അകപക്ഷകേൾ  വഭാങ്ങനി  തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലുണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  തകേര്ച  കേഭാരണല
കേടചക്കണനിയനിലഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  18-1-2007-നുമുമ്പയ്  സഹകേരണ  സലഘല/മറയ്
ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനല എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പയയ് കകേരള കേര്ഷകേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന
ചടങ്ങളക്കുല  നനിയമങ്ങളക്കുല  വനികധയമഭായനി  കേടഭാശസ്വഭാസല  നല്കേനിവരുന.
കേഭാര്ഷനികേ പ്രതനിസനനി ബഭാധനിച വയനഭാടയ് ജനിലയനില് 2011 ഒകക്ടഭാബര് 31 വചരയള്ള
വഭായ്പകേള കേടഭാശസ്വഭാസത്തനിനയ് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  കേടചക്കണനിയനിലഭായ കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ആശസ്വഭാസല നല്കുന്നതനികലയഭായനി കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷചന്റെ കേഭാലഭാവധനി  2015  കമയയ്
21 മുതല് മൂന്നയ് വര്ഷകത്തയയ് ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേടഭാശസ്വഭാസ  കേമ്മേതീഷനനില്  അകപക്ഷ  നല്കുവഭാനുള്ള  അവസഭാന
തതീയതനി  2015  ഒകക്ടഭാബര്  31  ആയനി  പുനര്നനിര്ണയനിചനിരുന.  ലഭനിച
അകപക്ഷകേളനില്  47105  അകപക്ഷകേളനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുണയ്.  2016-17
വര്ഷത്തനില്  3414  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  9,78,93,074  രൂപ  നല്കുന്നതനിനയ്  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ബഡ്ജറനില് അനുവദനിച 20
കകേഭാടനി രൂപയല കേടഭാശസ്വഭാസ വനിതരണത്തനിനഭായനി സഹകേരണ സലഘല രജനിസ്ട്രേഭാര്ക്കയ്
കകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

കേര്ഷകേ ചപനഷന കവഗത്തനില് നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

34 (2591)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത കേര്ഷകേ ചപനഷന എതകപര്ക്കയ്
നല്കേനി വരുനണയ് ; ഇതനിനയ് വര്ഷത്തനില് എത കകേഭാടനി രൂപ കവണല ;

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  മുതല്  ചപനഷന  തുകേ
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് പ്രതനിമഭാസ ചപനഷന എത
രൂപ വതീതമഭാണയ്;
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(സനി) കേര്ഷകേ ചപനഷന നനിലവനില് കുടനിശ്ശേനികേയകണഭാ; ഉചണങനില് എത 
മഭാസചത്ത കുടനിശ്ശേനികേയഭാണുള്ളതയ്;

(ഡനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  ചപനഷന  കേഴെനിവതുല  കവഗത്തനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശല വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  356663  കേര്ഷകേരഭാണയ്  കേര്ഷകേ
ചപനഷന  പദതനിയചട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭായനിരുന്നതയ്.   എന്നഭാല്  അനര്ഹരഭായ
ചനിലര്  കേര്ഷകേ  ചപനഷന  കകേപറ്റുനചവന്ന  ആകക്ഷപമുണഭായതനിചന  തുടര്ന്നയ്
കേര്ഷകേ  ചപനഷന  ലഭലമഭാകുന്നവരുചട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.
കുടനിശ്ശേനികേയനിലഭാചത കേര്ഷകേ ചപനഷന നല്കുന്നതനിനയ്  301.53  കകേഭാടനി  രൂപ കൂടനി
ആവശലമഭാണയ്.  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല 255.20  കകേഭാടനി
രൂപ കേര്ഷകേ ചപനഷന നല്കുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 1-6-2016  മുതല് പ്രതനിമഭാസ ചപനഷന 600 രൂപയനില് നനിനല 1000
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 2017-18 ബഡ്ജറയ് പ്രസലഗത്തനില് ഇനൗ
തുകേ 1,100 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതഭാചണന്നയ് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കുടനിശ്ശേനികേയണയ്.  കേര്ഷകേ ചപനഷന ജൂകല 2016  മുതല് ഡനിസലബര്
2016  വചര  6  മഭാസചത്ത  കുടനിശ്ശേനികേയല  2017  ഏപ്രനില്,  കമയയ്  2  മഭാസചത്ത
കുടനിശ്ശേനികേയല കചര്ത്തയ് ആചകേ 8 മഭാസചത്ത കുടനിശ്ശേനികേയഭാണുള്ളതയ്.

(ഡനി)  കുടനിശ്ശേനികേയളചപചട നല്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ തുകേ എസയ്.ഡനി.ജനി.
മുകഖന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   തുകേ ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ്
ചപനഷന വനിതരണല നടത്തുന്നതഭാണയ്.

കേര്ഷകേ ചപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ വനിതരണല

35 (2592)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് വനിതരണല ചചയ്തുവരുന്ന കേര്ഷകേ ചപനഷന ഇകപഭാള
എത രൂപയഭാണയ് കുടനിശ്ശേനികേയളളചതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ തുകേ എന്നയ് നല്കേഭാന കേഴെനിയചമന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2017  ഏപ്രനില്  വചരയള്ള  ചപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേ  ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാന
301.53  കകേഭാടനി  രൂപ ആവശലമഭാണയ്.  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു
കശഷല  255.20  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനിനകേല  കേര്ഷകേ  ചപനഷന  നല്കുവഭാന
വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉളചപചട  നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  എസയ്.ഡനി.ജനി.
മുകഖന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   തുകേ ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ്
ചപനഷന വനിതരണല നടത്തുന്നതഭാണയ്.
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കൃഷനിചയ മുഖലചതഭാഴെനിലഭായനി സസ്വതീകേരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേര്മ്മേ പദതനി

36 (2593) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുതലമുറചയ  കേഭാര്ഷനികേ  രലഗകത്തയയ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എചനലഭാല കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി വനിദലഭാര്തനികേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
കജവകൃഷനി നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ചതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായ യവജനങ്ങളക്കയ് കൃഷനി സലബനനിചയ് സഭാകങതനികേ
പരനിശതീലനങ്ങളുല  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  നല്കേനി  കൃഷനിചയ  മുഖലചതഭാഴെനിലഭായനി
സസ്വതീകേരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേര്മ്മേപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ആധുനനികേ കൃഷനി രതീതനികേള, യനവത്ക്കരണല എന്നനിവ അവലലബനിച്ചുല
കൂടുതല്  വരുമഭാനല  ഉറപഭാക്കനിയല  പുതുതലമുറചയ  കേഭാര്ഷനികേ  രലഗകത്തയയ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് ചുവചട പറയന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. കഹചടകേയ് അഗനിക്കളചര്:- കപഭാളനിഹനൗസയ് സഭാപനിചയ് കൃഷനി നടപഭാക്കല്,
കൃതലതഭാ  കൃഷനി,  കമകക്രഭാ  ജലകസചന  പദതനികേള  എന്നനിവയനിലൂചട  കുറഞ്ഞ
സലത്തുനനിനല ലഭലമഭായ വനിഭവങ്ങളുചട കൃതലമഭായ ഉപകയഭാഗത്തനിലൂചട പരമഭാവധനി
ഉല്പഭാദനവല തദസ്വഭാരഭാ കൂടുതല് വരുമഭാനവല ലഭലമഭാകുന.

2. പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനി:- മഴെമറകേള, ചഫര്ടനികഗഷന തുടങ്ങനിയ
ആധുനനികേ  കൃഷനിരതീതനികേള  അനുവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായല  നല്കുന.
വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനികത്തഭാടല  വനിദലഭാര്തനികേളുചട  ശമഫലമഭായനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിലൂചട പുതുതലമുറചയ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലചയ പരനിചയചപടുത്തുന്നതനിനുല
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  കേഴെനിയന.   എലഭാ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുല വതീടുകേളനില്  കൃഷനി
ചചയ്യുന്നതനിനയ്  സനൗജനലമഭായനി  പചക്കറനി  വനിത്തയ്  വനിതരണല  നടത്തുന്നതുല  ഇനൗ
ലക്ഷലത്തനികലയ്ക്കുള്ള ചുവടുവയ്പഭാണയ്.

3. അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുല  കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ കസനയല:-  ഇവയനിലൂചട
പരനിശതീലനല  ലഭനിച  യവ  കേര്ഷകേ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  യനസഭാമഗനികേളുചട
സഹഭായകത്തഭാചട  നലഭായമഭായ  നനിരക്കനില്  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനികേള  ചചയ്തുചകേഭാടുക്കുന.
ഇത്തരല സലഘങ്ങളനില് അലഗമഭാകുന്നതനിനുല കസവനല ലഭലമഭാക്കനി കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനി
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി യവതലമുറ തഭാല്പരലല പ്രകേടനിപനിക്കുനണയ്.
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(ബനി)  പചക്കറനികൃഷനി  വനികേസന  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
കുറഞ്ഞതയ്  10  ചസന്റെയ് സലത്തയ് പചക്കറനി കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനിനയ് കൃഷനിചചലവകേള,
പരനിശതീലനല,  കഡഭാകേത്യുചമകന്റെഷന  ഉളചപചട  5,000  രൂപ  ധനസഹഭായല
നല്കേനിവരുന.   കജവകൃഷനി  രതീതനിയനിലഭാണയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.   കൃഷനി
പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുല ഇനൗ സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) കൃഷനി വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലുള്ള വനിവനിധ പ്രഭാകദശനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഭാകങതനികേ
പരനിശതീലന കകേനങ്ങളനിലൂചട കേര്ഷകേര്ക്കുല യവജനങ്ങളക്കുല കേഭാര്ഷനികേ രലഗചത്ത
വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങചള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നല്കേനി
വരുനണയ്.  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  യവജനങ്ങളടങ്ങുന്ന കസ്റ്റേറുകേളക്കയ്
മുനഗണന  നല്കുകേയല  അകഗഭാ  സര്വനിസയ്  ചസന്റെറുകേളനില്  വനിദഗ  പരനിശതീലനല
ലഭനിച യവജനങ്ങളക്കയ് ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേയല ചചയ്യുന.  കേഭാര്ഷനികേ
വനിപണന  രലഗത്തുല  സന്നദരഭായ  യവജനങ്ങളക്കയ്  ''കേര്ഷകേമനിതങ്ങളഭാ''യനി
പ്രവര്ത്തനിചയ് സസ്വയലചതഭാഴെനില് കേചണത്തഭാവന്നതഭാണയ്.  കഹ-ചടകേയ് കൃഷനി രതീതനികേള
അവലലബനിച്ചുല  ആദഭായകേരമഭായനി  കൃഷനി  ചചയയ്  ചമചചപട  വരുമഭാനല  കനടുവഭാന
യവജനങ്ങളക്കയ് അവസരമുണയ്.

കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളനില് നനിനല ലഭനിക്കുന്ന വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനല

37 (2594)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേർഷകേർ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേഭാർഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളഭായ ചതങ്ങയ്, വഭാഴെ,
പചക്കറനികേള, ചനലയ്ല, കുരുമുളകേയ്, ഏലല, റബ്ബര്, കതയനില, കേഭാപനി, കേപ എന്നനിവയനിൽ
നനിന്നയ്  ലഭനിക്കുന്ന വഭാർഷനികേ വരുമഭാനല  എതയഭാണയ്;  സലസഭാനതലത്തനിലുല  ജനില
തനിരനിച്ചുല ഒഭാകരഭാന്നനികന്റെയല വനിവരങ്ങൾ നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേർഷകേർക്കയ്  നനിശനിത  മഭാസവരുമഭാനല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  സമഗ
പദതനി  ആസൂതണല  ചചയ്യുവഭാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എചനങനിലുല
കകേന നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേരുചട  വരുമഭാനല  ഇരടനിയഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനചപടയ്
കകേനസര്ക്കഭാരനില്നനിന ലഭനിച എലഭാ കേത്തുകേളുകടയല കകേഭാപനികേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇത്തരല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  കൃഷനി  വകുപ്പുല  കൃഷനിവകുപ്പുമഭായനി
ബനചപട  സഭാപനങ്ങളുല  വനിളനിച്ചുകചര്ത്ത  മതീറനിലഗുകേളുചട  വനിശദഭാലശങ്ങള
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനല ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി&സനി) സലസഭാനചത്ത തനതയ് ഉല്പന്നങ്ങള കകേരള ബഭാന്റെഭായനി കദശതീയ
അനര്കദശതീയ  വനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുല  നല  കൃഷനിമുറകേളനിലൂചട
ഉല്പഭാദനിപനിക്കചപടുന്ന കജവ ഉല്പന്നങ്ങള കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ് എന്ന ബഭാകന്റെഭാടുകൂടനി
വനിപണനല ചചയയ് ഇടനനിലക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനി ചമചചപട വനില ലഭലമഭാക്കനി കേര്ഷകേനയ്
നനിശനിത വരുമഭാനല ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ആരലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ഉല്പന്ന
കവവനിധലത്തനിലൂചടയല  മൂലലവര്ദനവനിലൂചടയല  വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  തസ്വരനിതചപടുത്തുന്നതനിനുല  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ
ഉല്പന്നചത്ത അടനിസഭാനചപടുത്തനി അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി
വനിഭഭാവനല ചചയനിട്ടുണയ്.

2022-ഓടുകൂടനി  കേര്ഷകേരുചട  വരുമഭാനല  ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  ലക്ഷലമനിട്ടു
ചകേഭാണള്ള  ഏഴെനിന  പരനിപഭാടനി  കകേന  സര്ക്കഭാര്  വനിഭഭാവനല  ചചയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്
സലബനനിചയ്  തല്പര  കേക്ഷനികേളുമഭായല  വനിവനിധ  സലസഭാനങ്ങളുമഭായല
വനിദഗരുമഭായല  ആശയവനിനനിമയല  നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്.   ഇതനിനഭായനി  കകേന
സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിചതുപ്രകേഭാരല  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ  സഭാപന
തലവനഭാര്,  ചകേ.എ.യ.  വനി.സനി.,  മറയ്  വനിദഗര്  എന്നനിവരുചട  കയഭാഗല  കൃഷനി
മനനിയചട അദലക്ഷതയനില് കചര്ന്നനിരുന.

കേത്തുകേളുചട പകേര്പ്പുകേള അനുബനല ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നനിനള്ള ആശയങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്ന കവളയനില്
ബനചപട വകുപ്പുകേളുല സഭാപനങ്ങളുമഭായല ചര്ചകേള നടകത്തണതുണയ്.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് പചക്കറനികേളക്കയ് ഇടനനിലക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനി

38 (2595) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാർടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  സ്റ്റേഭാളുകേളനില്  വനിതരണല  ചചയ്യുന്ന
പചക്കറനികേചളലഭാല സലസഭാനത്തയ് ഉല്പഭാദനിപനിചതഭാകണഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

286/2020.
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(ബനി)  കകേരളത്തനില്  ലഭനിക്കഭാത്ത  പചക്കറനികേള  ഇതര  സലസഭാനങ്ങളനില്
നനിനല വഭാങ്ങുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനിൽ എപ്രകേഭാരമഭാണയ് അതയ് വഭാങ്ങുന്നചതനല ഇതനില് ഇടനനിലക്കഭാചര
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ് എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനല ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ പചക്കറനി സലഭരണല സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  4
റതീജനിയണഭായനി  തനിരനിചയ്  4  റതീജനിയണല്  മഭാകനജര്മഭാചര  കൃഷനി  വകുപനില്നനിന്നയ്
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  റതീജനിയണല്  മഭാകനജര്,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചലയല  വനി.എഫയ്.
പനി.സനി.ചകേ.-യനിചലയല ഉകദലഭാഗസര് അടങ്ങുന്ന കേമ്മേനിറനിയഭാണയ് ഓകരഭാ ജനിലയനിലുല
സലഭരണല നടത്തുന്നതയ്.  ഇതനിചന്റെ ഏകകേഭാപനപരമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപനില്നനിന്നയ്  ഒരു  ജനറല്  മഭാകനജചര  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  സലഘല
സലസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  സലങ്ങളനിചല  കൃഷനിയനിടങ്ങള  സനര്ശനിചയ്  കേര്ഷകേര്,
കേര്ഷകേ  സലഘങ്ങള,  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.,  കേഭാര്ഷനികേ  ചമഭാത്തവലഭാപഭാര
വനിപണനികേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിചന്നലഭാല കേര്ഷകേര്ക്കയ് നലഭായമഭായ വനില നല്കേനി
ഇടനനിലക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനി കനരനിടയ് സലഭരനിചയ് വരുന.  കകേരളത്തനില് ലഭലമലഭാത്ത
പചക്കറനികേള  അയല്  സലസഭാനങ്ങളനിചല  കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മകേള,  ഫഭാര്മര്
ചപ്രഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനികേള,  സസ്വകേഭാരല  വനിതരണക്കഭാര്  എന്നനിവരനില്നനിനല
ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കനരനിടയ്  സലഭരനിചയ്  വനിതരണല  നടത്തനിവരുന.
ഇങ്ങചനചയഭാരു  സലവനിധഭാനല  നനിലവനിലനിലഭായനിരുന.  ഇപ്രകേഭാരല  സലഭരനിക്കുന്ന
പചക്കറനികേള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  സസ്വനല  സ്റ്റേഭാളുകേളനിലൂചടയല  കലസനസനി
സ്റ്റേഭാളുകേളനിലൂചടയല  ചമഭാകബല്  വനില്പന  യൂണനിറ്റുകേളനിലൂചടയല  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്
മനിതമഭായ നനിരക്കനില് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

ചനനഭാറ മണ്ഡലത്തനില് മഭാലകഗഭാ ഹബ്ബയ് തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

39  (2596)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  ഹബ്ബുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനല
ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചനനഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മഭാലകഗഭാ  ഹബ്ബയ്  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി) ഇല.  മുതലമടയനില് മഭാങ്ങചയ അടനിസഭാനമഭാക്കനിയള്ള അകഗഭാപഭാര്ക്കയ്
ആരലഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. ഇതനിനുള്ള പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള നടനവരുന.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 115

നഭാളനികകേര കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

40 (2597) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനില : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഏചതങനിലുല  തരത്തനിലുളള  നഷ്ടപരനിഹഭാര/
ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില്  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനികകേര  കൃഷനിചയ  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഏചതങനിലുല  അവഭാര്ഡകേള
നല്കുനകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണയ്. പുനരഭാവനിഷ്കരനിച സലസഭാന വനിള ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി പ്രകേഭാരല
കേഭായ്ച്ചുതുടങ്ങനിയ  ചതങ്ങനിനുല  കേഭായ്ച്ചു  തുടങ്ങുന്നതുവചരയള്ള  കേഭാലയളവനിലുല
ഇനഷസ്വറനസയ് പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. പദതനിയചട വനിശദഭാലശങ്ങള അടങ്ങനിയ
ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  കൂടഭാചത കകേനഭാവനിഷ്കൃത
കകേരവൃക്ഷ ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനിയല  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭവലമൂലമുള്ള കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്
ദുരന  നനിവഭാരണ  പ്രതനികേരണ  നനിധനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  നഷ്ടപരനിഹഭാരങ്ങളുല
നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ഉണയ്.  മനികേച നഭാളനികകേര കേര്ഷകേനയ് സലസഭാന തലത്തനില്  2  ലക്ഷല
രൂപയല സസ്വര്ണ ചമഡലുല ഫലകേവല സര്ടനിഫനിക്കറ്റുല നല്കുന. കൂടഭാചത നഭാളനികകേര
വനികേസന  കബഭാര്ഡവഴെനി  കദസ്വവഭാര്ഷനികേ  അവഭാര്ഡകേള  കദശതീയ  തലത്തനിലുല
ചതക്കുപടനിഞ്ഞഭാറന കമഖല കകേനതീകേരനിച്ചുല നല്കേനിവരുന.

റബ്ബര് വനില സനിരതഭാ പദതനി

41 (2598) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റബ്ബര്  വനിലസനിരതഭാ  പദതനിയനുസരനിചയ്  മുനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്
സബ്സനിഡനിയഭായനി എത തുകേ കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനിതരണല ചചയ്തു;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് പ്രസ്തുത പദതനിയനുസരനിചയ്  സബ്സനിഡനിയഭായനി  എത

തുകേ വനിതരണല ചചയ്തു;

(സനി) റബ്ബര് വനിലസനിരതഭാ പദതനിയനുസരനിചയ് സബ്സനിഡനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

അര്ഹത  കേനികലഭായയ്  ഇരുന്നൂറയ്  രൂപയഭായനി  നനിജചപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 379.70 കകേഭാടനി രൂപ

(ബനി) നഭാളനിതുവചര 368.85 കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണല ചചയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേശുമഭാവയ് കൃഷനിയനികലയയ് ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

42 (2599) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റബ്ബര്  കൃഷനി  ഉകപക്ഷനിക്കുന്നവചര  കേശുമഭാവയ്  കൃഷനിയനികലയയ്

ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി കൃഷനി വകുപയ് എചനലഭാല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുചമന്നയ്

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേശുമഭാവയ്  കൃഷനിയചട  വലഭാപനത്തനിനുല  കേശുവണനി  ഉല്പഭാദന

വര്ദനവനിനുമഭായനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  റബ്ബര്  കൃഷനി  ഉകപക്ഷനിക്കുന്നവചര  കേശുമഭാവയ്  കൃഷനിയനികലയയ്

ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപയ്  പ്രകതലകേ  പദതനികേചളഭാനലതചന്ന

നടപഭാക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  സലസഭാന  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷന  മുഖഭാനനിരല

കേശുവണനി  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവനിനഭായനി  കേശുമഭാവയ്  കൃഷനി  വലഭാപനല  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  സലസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷചന്റെ  2017-18  വഭാര്ഷനികേ

കേര്മ്മേ പദതനിയനില്  100  ചഹക്ടര് സലത്തയ്  കേശുമഭാവയ്  കൃഷനി  വലഭാപനല പദതനി

ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ കസ്റ്റേറയ് ഫഭാമനിലഗയ്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ സലത്തയ്

കേശുമഭാവയ് കൃഷനിക്കുകവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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നഭാളനികകേര പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി

43 (2600) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏകേകദശല  35  ലക്ഷല ജനങ്ങള ഉപജതീവനത്തനിനഭായനി ആശയനിക്കുന്ന
നഭാളനികകേര കൃഷനി കമഖലയനിചല ഉല്പഭാദന ക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേര  കേര്ഷകേരുചട  പ്രതതീക്ഷയഭായനിരുന്ന  നതീരയചട  പ്രചഭാരവല
വനിപണനവല  പരഭാജയചപടതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  ഇടചപടയ്  ഉല്പന്നത്തനിനയ്  പ്രചഭാരല
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  മൂലലവര്ദനികതഭാല്പന്നങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നഭാളനികകേര
പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കഭാനുളള പദതനിയചട നനിലവനിചല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  നതീരയചട  പ്രചഭാരണത്തനിനുല  വനിപണനത്തനിനുല  വലഭാപനത്തനിനുമഭായനി
നൂതന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്.

(സനി) സലസഭാനത്തയ് ജനിലഭാ കേഭാര്ഷനികേ ഫഭാമുകേളുചട സലമുപകയഭാഗചപടുത്തനി
മൂലലവര്ദനിത  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളക്കുകവണനിയള്ള  ചചറുകേനിട  ഇടത്തരല  അകഗഭാ
പഭാര്ക്കുകേള തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറല, പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലകേളനിലഭാണയ് നഭാളനികകേര
പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രതീ-ഫതീസനിബനിലനിറനി സ്റ്റേഡനി നടത്തുന്നതനിനയ് നഭാബ്കകേഭാണ്സനിചന
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

നഭാളനികകേര സലഭരണത്തനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള സലവനിധഭാനങ്ങള

44 (2601) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൃഷനി വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് നഭാളനികകേര സലഭരണത്തനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
സലവനിധഭാനങ്ങള എചനലഭാചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നഭാളനികകേര  സലഭരണല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുല  സലഭരണത്തനിചന്റെ
ശരനിയഭായ പ്രകയഭാജനല കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല  എചനലഭാല  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുചമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കൃഷനി  ഭവനുകേള  വഴെനി  മഭാതല  നടന്നനിരുന്ന  സലഭരണല
കകേരചഫഡനില് അലഗങ്ങളഭായ സഹകേരണ സലഘങ്ങചളയല  നഭാളനികകേര വനികേസന
കബഭാര്ഡനില്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയനിട്ടുള്ള  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദന  കേമ്പനനികേചളയലകൂടനി
ഉളചപടുത്തനി  ഉനൗര്ജനിതമഭാക്കഭാന  കവണ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
കേര്ഷകേരനില്നനിന്നയ്  കനരനിടയ്  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  തഭാങ്ങുവനില  നല്കേനി
നഭാളനികകേരല സലഭരനിക്കുന്നതുവഴെനി ഇടത്തട്ടുകേഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് നലഭായവനില
ഉറപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മലപ്പുറല മണ്ഡലത്തനിനയ് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് അനുവദനിച ഫണകേളുചട
വനിവരല

45 (2602) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിചല  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  മലപ്പുറല
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല അനുവദനിച ഫണകേളുചട
വനിശദഭാലശല തരലതനിരനിചയ് നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  മണ്ഡലത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  പുതനിയ  സലരലഭങ്ങള
ആരലഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിചല  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  മലപ്പുറല
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  210.03  ലക്ഷല  രൂപ
(ഇരുന്നൂറനി  പത്തയ്  ലക്ഷത്തനി മൂവഭായനിരല  രൂപ മഭാതല)  അനുവദനിച്ചു.   ആയതനിചന്റെ
വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവല  2016-17-ല്  നടപനിലഭാക്കനിയ  വനിവനിധ
പദതനികേള തുടര്നല നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പുതനിയ സലരലഭങ്ങള ആരലഭനിക്കുന്നതയ്
സലബനനിചയ്  ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  തുടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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വരളചമൂലല സലഭവനിച കൃഷനിനഭാശല സലബനനിച കേണക്കുകേള

46 (2603)  ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  ഇകപഭാഴുണഭായ  വരളചമൂലല  സലഭവനിച  കൃഷനിനഭാശല
സലബനനിച  കേണക്കുകേള  ജനില  തനിരനിചയ്  തനിടചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേണക്കയ്  തനിടചപടുത്തുവഭാനുള്ള  മഭാനദണ്ഡല  എനഭാചണന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.  സലസഭാനത്തയ്  വരളചമൂലല  ഏകേകദശല  64707  കേര്ഷകേരുചട
43430.43 ചഹക്ടര് കൃഷനി നശനിചതഭായല ഏറവല കുറഞ്ഞതയ് 784.6 കകേഭാടനി രൂപയചട
കൃഷനിനഭാശല  ഉണഭായതഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരല
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   എന്നഭാല് വനിശദമഭായ കേണചക്കടുപയ്  കേഴെനിയകമ്പഭാള നഷ്ടല
വനകതഭാതനിലുണഭാകുചമന്നഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കയ്
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(ബനി)  ബനചപട  കൃഷനി  ഉകദലഭാഗസര്  കൃഷനിനഭാശല  സലഭവനിച
സലപരനികശഭാധന  നടത്തനി  നല്കുന്ന  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
കൃഷനിനഭാശത്തനിചന്റെ കേണക്കയ് തനിടചപടുത്തുന്നതയ്.

കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പദതനികേളക്കയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഫണകേള

47 (2604) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന  -  സലസഭാന സർക്കഭാരുകേളുചട സഹഭായത്തഭാൽ  നടത്തനിവരുന്ന
വനിവനിധ കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പദതനികേള ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുല  കകേന  സര്ക്കഭാരുല,  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുല
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഫണകേള എതയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  പദതനിയചടയല  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങൾ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല  ഗുണകഭഭാക്തൃ  ചതരചഞ്ഞടുപയ്  രതീതനിയല  എങ്ങചനയഭാചണന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരല

(എ)  കകേന  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  സഹഭായത്തഭാല്  നടത്തനിവരുന്ന
വനിവനിധ കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

50%   കകേന പദതനികേള   (50%   സലസഭാന വനിഹനിതല  )

പ്രഭാകദശനികേ  ചതങ്ങനിനകത  സഭാപനിക്കല്  (നഭാളനികകേര  വനികേസന
കബഭാര്ഡനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്)

60%   കകേന പദതനികേള

1. നഭാഷണല് കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന പദതനി

2. കദശതീയ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ മനിഷന പദതനി

3. വൃഷ്ടനിപ്രകദശ വനികേസന പദതനി

4. നഭാഷണല് മനിഷന ഓണ് ഓയനില് സതീഡയ് & ഓയനില് പഭാല - എണപന
                  കൃഷനി വലഭാപനല

5. ആത്മ പദതനി

6. ആര്.ചകേ.വനി.കവ. പദതനി

7. കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ് കേഭാര്ഡയ് പദതനി

8. കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ് മഭാകനചജ്മെന്റെയ് പദതനി

9. പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന പദതനി

10. പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന പദതനി

11. കേഭാര്ഷനികേ യനവല്ക്കരണ പദതനി

12. വനിള ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി

100%   കകേന പദതനി

കദശതീയ ബകയഭാഗലഭാസയ് പദതനി

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുല  കകേന  സര്ക്കഭാരുല  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുല
അനുദനിചനിട്ടുള്ള ഫണകേളുചട വനിശദവനിവരല അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി) പ്രഭാകദശനികേ നഭാളനികകേര നഴറനികേള സഭാപനിക്കല്

ഗുണകമനയള്ള  മഭാതൃവൃക്ഷങ്ങളനില്നനിനല  വനിത്തുകതങ്ങകേള  സലഭരനിചയ്
സലസഭാനചത്ത  കൃഷനി  വകുപയ്  ഫഭാമുകേളനില്  ചതങ്ങനിനകത  നഴറനികേള
സഭാപനിക്കുകേയല  ഗുണകമനയള്ള  ചതങ്ങനിനകതകേള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വനിതരണല
നടത്തുകേയല ചചയ്യുന.  കൃഷനിഭവന തലത്തനില് പഞഭായത്തുതല കേമ്മേനിറനി, കേഭാര്ഷനികേ
വനികേസന  സമനിതനികേള  എന്നനിവയചട  അലഗതീകേഭാരകത്തഭാചട  ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്ന
ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത കേര്ഷകേരഭാണയ് ഗുണകഭഭാകഭാക്കള.

നഭാഷണല് കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന   (NHM)

കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  കമഖലയചട  സമഗ  വനികേസനല  -  നടതീല്  വസ്തുക്കളുചട
ഉല്പഭാദനല,  വനിതരണല,  വനിളവനിസ്തൃതനി  വര്ദനിപനിക്കല്,  പുതനിയ കൃഷനികത്തഭാടങ്ങളുചട
നനിര്മ്മേഭാണല,  പുനരുദഭാരണല,  യനവല്ക്കരണല,  കജവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനല,
കതനതീച  വളര്ത്തല്  കപ്രഭാതഭാഹനല  എന്നതീ  കമഖലകേളക്കയ്  ഉനൗന്നല്  നല്കുന.
NHM പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ഓകരഭാ പദതനി ഘടകേത്തനിനുല കകേന സര്ക്കഭാര്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള കഗഡയ് കലന പ്രകേഭാരമഭാണയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഓകരഭാ
പദതനി ഘടകേത്തനിനുമുള്ള ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള കൃഷനിഭവന തലത്തനില് പഞഭായത്തയ്
കേമ്മേനിറനി/കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന സമനിതനിയചട അലഗതീകേഭാരകത്തഭാചട ചതരചഞ്ഞടുക്കുന.

കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ മനിഷന   (NFSM)

ചനലയ്ല,  പയര്  എന്നതീ  ഭക്ഷല  വനിളകേളുചട  സമഗ  വനികേസനല  ലക്ഷലമനിടുന.
പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള  സഭാപനിക്കല്,  ഇടവനിള  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനല,
ഗുണകമനയള്ള വനിത്തുകേളുചട പ്രചഭാരണല, ഉത്പഭാദനല, സലകയഭാജനിത വളപ്രകയഭാഗല,
സലകയഭാജനിത  കരഭാഗകേതീട  നനിയനണല,  യനവത്ക്കരണല,  പ്രഭാകദശനികേമഭായ
സലരലഭങ്ങളക്കയ്  കപ്രഭാതഭാഹനല  എന്നതീ  കമഖലകേളക്കയ്  ഉനൗന്നല്  നല്കുന.
NFSM – ചനലയ്ല,  പയര് എന്നതീ പദതനികേളുചട ആനുകൂലലല കൃഷനിഭവന തലത്തനില്
ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്ന ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത കേര്ഷകേര്ക്കഭാണയ് നല്കുന്നതയ്.

വൃഷ്ടനി പ്രകദശ വനികേസനല   (RAD)

കൂടുതലഭായല മഴെചയ ആശയനിചയ് മഭാതല കൃഷനി ചചയ്യുന്ന കേഭാര്ഷനികേ അനുബന
കമഖലകേളുചട  സമഗ  വനികേസനല  -  കസ്റ്റേര്  അടനിസഭാനചപടുത്തനി  കൃഷനിഭവന
തലത്തനില് പഞഭായത്തയ് / കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന സമനിതനികേളുചട അലഗതീകേഭാരകത്തഭാചട
ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടുന്ന ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത കേര്ഷകേര്ക്കയ് പദതനിയചട ആനുകൂലലല
നല്കുന.
1075/2017.



122      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

നഭാഷണല് മനിഷന ഓണ് ഓയനില് സതീഡയ്   &   ഓയനില് പഭാല   (NMOOP)

എണപന  കൃഷനിയചട  വലഭാപനല-പുതനിയ  കതഭാടങ്ങള  സഭാപനിക്കുകേ,
നനിലവനിലുള്ള കതഭാടങ്ങളുചട പരനിപഭാലനല, യനവല്ക്കരണല, കേര്ഷകേ പരനിശതീലനല,
കജവവള യൂണനിറ്റുകേളുചട സഭാപനല,  കേണനികേ ജലകസചന കപ്രഭാതഭാഹനല എന്നതീ
കമഖലകേളക്കയ്  ഉനൗന്നല്  നല്കുന.   ഓയനില്  പഭാല  ഇനലയചട  കനതൃതസ്വത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനി - ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത കേര്ഷകേരുല വനകേനിട കേര്ഷകേനുല (15
ഏക്കര് വചര ഭൂവനിസ്തൃതനിയള്ളവര്) പദതനിയചട ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭാണയ്. ഓയനില് പഭാല
ഇനല മുകഖന ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള കേചണത്തുന.

ആത്മ പദതനി

നൂതന  കേഭാര്ഷനികേ  വനിജഭാന  വലഭാപന  പദതനി  -  കേഭാര്ഷനികേ  വനിജഭാന
വലഭാപനല കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുല കേഭാര്ഷനികേ രലഗചത്ത സഭാകങതനികേ
വനിദലകേള  അവലലബനിക്കുന്നതനിനുല  കേര്ഷകേചരയല  വനിജഭാന  വലഭാപന
ഉകദലഭാഗസചരയല  പ്രഭാപരഭാക്കുന്ന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  അനര്/ബഹനിര്
സലസഭാന സനര്ശന പരനിപഭാടനികേള തുടങ്ങനി അലഗതീകൃത സലസഭാന വനിജഭാന
വലഭാപന  വര്ക്കയ്  പ്ലഭാനനില്  (SEWP)  ഉളചപട  വനിജഭാന  വലഭാപന  പ്രവൃത്തനികേള
പദതനിയനിലൂചട  നടപനിലഭാക്കനി  കേഭാര്ഷനികേ  അനുബന  കമഖലകേളുചട  സമഗ
വനികേസനല  ലക്ഷലമനിടുന.  കേര്ഷകേര്,  കൃഷനി-കൃഷനി  അനുബന  കമഖലകേളനിചല
വനിജഭാന വലഭാപന ഉകദലഭാഗസര് എന്നനിവര് പദതനിയചട ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭാകുന.

കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ് കേഭാര്ഡയ്

ജനി.പനി.എസയ്.  അധനിഷനിത മണയ് സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ് മണയ് പരനികശഭാധനഭാ
ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  മണനിചന്റെ  കപഭാഷകേ  നനിലവഭാരല
വനിലയനിരുത്തുകേയല  ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കപഭാഷകേ  മൂലകേങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശകേളടങ്ങനിയ  കസഭായനില്  ചഹല്ത്തയ്  കേഭാര്ഡകേള
കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനിതരണല നടത്തുകേയല ചചയ്യുന. കേര്ഷകേ-ഉകദലഭാഗസ പരനിശതീലനല,
ശനില്പശഭാല  സലഘടനിപനിക്കല്,  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  കജവവളല  -  കുമ്മേഭായ
വസ്തുക്കളുചട വനിതരണല എന്നതീ കമഖലകേളക്കയ് ഉനൗന്നല് നല്കുന.  സലസഭാനചത്ത
എലഭാ കേര്ഷകേരുല പദതനിയചട ഉപകഭഭാകഭാക്കളഭാണയ്.

കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ് മഭാകനജ് ചമന്റെയ്

നനിലവനിലുള്ള  മണയ്  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളുചട  ശഭാകതീകേരണല  -  കബഭാക്കയ്
തലത്തനില്  മനിനനിലഭാബുകേള  (മൃദപരനിഷകേയ്)  സഭാപനിക്കല്  എന്നനിവയഭാണയ്  ഉകദ്ദേശ
ലക്ഷലല. സലസഭാനചത്ത കൃഷനി വകുപനിചന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള ലഭാബുകേളഭാണയ് ഇനൗ
പദതനിയനിലൂചട  ശഭാകതീകേരനിക്കുന്നതയ്.   സലസഭാനചത്ത  152  കബഭാക്കുകേളനിലഭാണയ്
(152 കൃഷനി അസനിസ്റ്റേന്റെയ് ഡയറക്ടര്മഭാര്) മനിനനി ലഭാബുകേള സഭാപനിക്കുന്നതയ്.
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പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന   (PKVY)

കസ്റ്റേര് അടനിസഭാനത്തനില് കജവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  പനി.ജനി.എസയ്.
സര്ടനിഫനികക്കഷന  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  കജവ  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  വനിപണല
ശകനിചപടുത്തുന്നതനിനയ്  പഭാക്കനിലഗയ്,  കലബലനിലഗയ്,  ബഭാന്റെനിലഗയ്  എന്നതീ  ഘടകേങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുകേ,  ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത കേര്ഷകേര് ഉളചപടുന്ന  50  ഏക്കര് വതീതമുള്ള
കസ്റ്റേറുകേള രൂപതീകേരനിചഭാണയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.   സര്സദയ്  ആദര്ശയ്  ഗഭാമ
കയഭാജന (SAGY) പദതനിയനില് ഉളചപട വനികലജുകേളക്കയ് പരനിഗണന നല്കുന.

പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന   (PMKSY)

എലഭാ  കൃഷനിയനിടങ്ങളക്കുല  ജലല  ലഭലമഭാക്കുകേ,  അതനിലൂചട  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനില് ഉയര്ന്ന ഉല്പഭാദനവല ഉല്പഭാദന ക്ഷമതയല കകേവരനിക്കുകേ എന്നതഭാണയ്
പദതനിയചട ലക്ഷലല.  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പ്രകയഭാജനകേരമഭാലവനിധല പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ.
പദതനിയനിചല  പദതനി  ഘടകേങ്ങളനില്  ഉളചപടുകത്തണ  പ്രവൃത്തനികേള
സലസഭാനചത്ത  ഓകരഭാ  ജനിലയനികലയല  ജനിലഭാതല  ഇറനികഗഷന  പ്ലഭാനനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കണചമന്നതഭാണയ്  മഭാനദണ്ഡല.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുല  ജനിലഭാതല
പ്ലഭാനനില് മുനഗണനഭാക്രമത്തനില് പരനിഗണനിക്കുന്ന പദതനിയനില് ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള
പരനിഗണനിക്കുന്നതയ് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള നനിര്വഹണ ഏജനസനികേളഭാണയ്.  കൃഷനി
വകുപയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പനി.എല.ചകേ.എസയ്.കവ.  പദതനി ഘടകേങ്ങളക്കുള്ള
ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള  കൃഷനിഭവന  തലത്തനില്  പഞഭായത്തയ്  കേമ്മേനിറനി/എ.ഡനി.സനി.
എന്നനിവരുചട അലഗതീകേഭാരകത്തഭാചട ചതരചഞ്ഞടുക്കുന.

കേഭാര്ഷനികേ യനവല്ക്കരണല   (SMAM)

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  നൂതന  കേഭാര്ഷനികേ  യനങ്ങളുചടയല
ഉപകേരണങ്ങളുചടയല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേര്ഷകേരുചടയനിടയനില്  പ്രചരനിപനിക്കുകേ,
കേഭാര്ഷനികേ  യനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനല-പരനിചരണല  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്
പരനിശതീലനല നല്കുകേ, കേസ്റ്റേല ഹനിയറനിലഗയ് ചസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുകേ എന്നനിവയഭാണയ്
പദതനി ലക്ഷലങ്ങള.

ചചറുകേനിട-നഭാമമഭാത  കേര്ഷകേര്,  സസ്വയലചതഭാഴെനില്  സലരലഭകേര്  തുടങ്ങനിയവര്
പദതനിയചട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭാണയ്.   കൃഷനിഭവന  തലത്തനില്  ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്ന
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് അനനിമ അലഗതീകേഭാരല നല്കുന്നതയ് കേളക്ടര് ചചയര്മഭാനഭായള്ള
ജനിലഭാതല ഇലപ്ലനിചമകന്റെഷന കേമ്മേനിറനിയഭാണയ്.

നഭാഷണല് ബകയഭാഗലഭാസയ്   &   മഭാനുവര് മഭാകനജ് ചമന്റെയ് കപ്രഭാഗഭാല

ബകയഭാഗലഭാസയ്  പ്ലഭാനകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണല,  നനിര്മ്മേഭാണ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല
ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കുമുള്ള  പരനിശതീലനല  തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്  പദതനി  ലക്ഷലങ്ങള.
കൃഷനിഭവന തലത്തനില് പ്രചഭാരണല നല്കേനി ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള കേചണത്തനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.
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ആര്  .  ചകേ  .  വനി  .  കവ  . (RKVY)

കപ്രഭാജക്ടയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയചട  വളര്ചഭാ  നനിരക്കയ്  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്  പദതനി  ലക്ഷലല.
കകേന  സര്ക്കഭാര്  ടനി  പദതനിക്കഭായനി  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള  കഗഡയ് കലന
അടനിസഭാനചപടുത്തനി  കപ്രഭാജക്ടയ്  തയഭാറഭാക്കുകേയല  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജക്ടനിനയ്  കസ്റ്റേറയ്
ചലവല്  സഭാങ്ഷനനിലഗയ്  കേമ്മേനിറനിയചട  (എസയ്.എല്.എസയ്.സനി.)  അലഗതീകേഭാരല
ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്  പ്രധഭാന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള.  ഓകരഭാ  പദതനിയനിലുല
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള പ്രകേഭാരമഭാണയ് ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതയ്.

കൃഷനിനഭാശല കനരനിട കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാരല

48  (2605) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളചമൂലല  കൃഷനി  നഭാശല  സലഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
നഷ്ടപരനിഹഭാരല  നല്കുന്നതനിനഭായനി  എചനലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
ചതന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

വരളചമൂലല  കൃഷനിനഭാശല  സലഭവനിച  കേര്ഷകേരനില്നനിനല  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  കൃഷനിഭവന  വഴെനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
31-10-2016-ല്  സലസഭാനചത്ത  14  ജനിലകേചളയല  വരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിച  കശഷല  സലസഭാന  ദുരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനി  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരല
കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്  ആശസ്വഭാസ  ധനസഹഭായമഭായനി  15.466  കകേഭാടനി  രൂപ
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  അധനികേ  തുകേയഭായനി  വയനഭാടയ്  ജനിലയയ്  മഭാതമഭായനി
27 കകേഭാടനി രൂപയല മറയ് ജനിലകേളക്കഭായനി 25 കകേഭാടനി രൂപയല 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷല  കൃഷനി  വകുപയ്  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  സലസഭാനചത്ത  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ
വനിളകേളക്കുല  ഇനഷസ്വറനസയ്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയല  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ
വര്ദനിപനിച്ചുല  സലസഭാന  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനി  പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്
22-3-2017-ല്  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  1995-നയ്  കശഷല  ആദലമഭായഭാണയ്
കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേ വര്ദനിപനിചതയ്.  വനിള ഇനഷസ്വറനസയ്
പദതനികേളനില്  അലഗമഭായനിട്ടുള്ള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വനിളനഭാശല  സലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേ ലഭനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത സലസഭാനത്തുണഭായ
നഭാശനഷ്ടങ്ങള വനിലയനിരുത്തുകേയല അതുപ്രകേഭാരല  2017  മഭാര്ചയ്  28-നയ് സലസഭാന
റവനന്യൂ,  കൃഷനി  വകുപയ്  മനനിമഭാര്  സലയകമഭായനി  കകേന  കൃഷനി  വകുപയ്  മനനിക്കയ്
വരളച സലബനനിച ചമകമ്മേഭാറഭാണല സമര്പനിക്കുകേയല ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കകേന സലഘല ഏപ്രനില് 19 മുതല് 21  വചര കകേരളല സനര്ശനിചയ് വരളച സനിതനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൃഷനി  നഭാശത്തനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കകേന  സഹഭായല
ലഭനിക്കുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
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വരളചമൂലമുള്ള കൃഷനിനഭാശത്തനിചന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ്

49 (2606) ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് അനുഭവചപടുന്ന രൂക്ഷമഭായ വരളചമൂലല എത ഏക്കര്
കൃഷനി നശനിച്ചു എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കൃഷനിനഭാശല  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  കകേന  സലഘല
എത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത  കകേഭാടനി  രൂപയചട  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭാണയ്  സലസഭാനല
ആവശലചപടതയ്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 107316.59 ഏക്കര്.

(ബനി)  ഉണയ്.  ഏകേകദശല  784.6  കകേഭാടനി  രൂപയചട  സഹഭായമഭാണയ്
ആവശലചപടതയ്.

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന തതീര്പയ് കേല്പനിച അകപക്ഷകേള

50 (2607)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന മുമ്പഭാചകേ 2016-17 വര്ഷത്തനില് എത
അകപക്ഷകേളഭാണയ് ലഭനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേളനില് എതചയണത്തനിനയ് തതീര്പയ് കേല്പനിചനിട്ടുചണനല
അകപക്ഷകേളനികനല്  എചനലഭാല  ഇളവകേളഭാണയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളചതനല
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേടഭാശസ്വഭാസ  കേമ്മേതീഷനനില്  അകപക്ഷ  നല്കുവഭാനുള്ള അവസഭാന
തതീയതനി  2015  ഒകക്ടഭാബര് 31  ആയനി പുനര് നനിര്ണയനിചനിരുന.  അനവചര ലഭനിച
അകപക്ഷകേളനില് 47105 അകപക്ഷകേളനില് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുണയ്.  2015  ഒകക്ടഭാബര്
31-നുകശഷല  അകപക്ഷകേള  സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  2016-17  വര്ഷത്തനില്  3414
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  9,78,93,074  രൂപയചട  കേടഭാശസ്വഭാസ  ശനിപഭാര്ശ  കേമ്മേതീഷന
നല്കുകേയണഭായനി. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കേടഭാശസ്വഭാസത്തനിനയ്  ബജറനില്
അനുവദനിചനിരുന്ന  20  കകേഭാടനി  രൂപയല  കേമ്മേതീഷന  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരല  കേടഭാശസ്വഭാസ
വനിതരണത്തനിനഭായനി സഹകേരണ സലഘല രജനിസ്ട്രേഭാര്ക്കയ് കകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.
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കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

51 (2608) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസ്വഭാസ  കേമ്മേതീഷന  എചനലഭാല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നചതന്നയ് വനിവരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേടചക്കണനിയനിലഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആശസ്വഭാസല  നല്കുന്നതനിനയ്
അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലുണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  തകേര്ച  കേഭാരണല
കേടചക്കണനിയനിലഭായ കേര്ഷകേര്ക്കയ് 18-1-2007-നയ് മുമ്പഭായനി സഹകേരണ സലഘല/മറയ്
ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനല എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പയയ് കകേരള കേര്ഷകേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന
ചടങ്ങളക്കുല  നനിയമങ്ങളക്കുല  വനികധയമഭായനി  കേടഭാശസ്വഭാസല  നല്കേനിവരുന.
കേഭാര്ഷനികേ പ്രതനിസനനി ബഭാധനിച വയനഭാടയ് ജനിലയനില് 2011 ഒകക്ടഭാബര് 31 വചരയള്ള
വഭായ്പകേള കേടഭാശസ്വഭാസത്തനിനയ് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  കേടചക്കണനിയനിലഭായ കേര്ഷകേരുചട
കേഭാരലത്തനില്  കേമ്മേതീഷന  കേടഭാശസ്വഭാസ  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  പരനിധനിയനില്
സഭാധലമഭായ ഇടചപടല് നടത്തുകേയല ജപനി നടപടനികേളക്കയ് കസ്റ്റേ അനുവദനിക്കുകേയല
തുടര്ന്നയ്  അര്ഹരഭായവര്ക്കയ്  കേടഭാശസ്വഭാസല  അനുവദനിക്കുകേയല  ചചയ്യുന.
കേടചക്കണനിയനിലഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആശസ്വഭാസല  നല്കുന്നതനികലയഭായനി  കേടഭാശസ്വഭാസ
കേമ്മേതീഷചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  2015  കമയയ്  21  മുതല്  3  വര്ഷകത്തയയ്  കൂടനി
ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണയ്.

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലുണഭായ വളര്ച

52 (2609)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷല കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഉണഭായ
വളര്ചയചട വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  ചനലയ്ല  സലഭരനിക്കുന്നതനിനുല
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  അര്ഹമഭായ  വനില  നല്കുന്നതനിനുല  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016-17  വര്ഷചത്ത  കേഭാര്ഷനികേ  അനുബന  കമഖലയനിചല  വളര്ചഭാ
നനിരക്കയ് സലബനനിച വനിവരങ്ങള ലഭലമഭായനിടനില.
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(ബനി)  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ഭക്ഷല  ചപഭാതുവനിതരണ മനഭാലയല
ആവനിഷ്കരനിചയ്  ഫുഡയ്  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫയ്  ഇനലയചട  കമല്കനഭാടത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനികകേനതീകൃത  ധഭാനലസലഭരണ  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭാണയ്  ചനലയ്ല
സലഭരണ  സലസരണ  വനിതരണ  പദതനി.  സകപ്ലകകേഭാ  ആണയ്  പദതനിയചട
സലസഭാനതല  നനിര്വഹണ  ഏജനസനി.  പദതനി  പ്രകേഭാരല  സകപ്ലകകേഭായമഭായനി
ഉടമ്പടനിയനില് ഏര്ചപടനിട്ടുള്ള മനില്ലുകേഭാര് ചനലയ്ല ഏചറടുക്കുകേയല കേര്ഷകേര്ക്കയ് കകേപറയ്
രസതീതയ് നല്കുകേയല ആയതയ് ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിചയ് കരഖചപടുത്തനിയകശഷല
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ചനലനിചന്റെ വനില വനിതരണല ചചയ്യുനണയ്.  അടുത്ത സതീസണ് മുതല്
കേര്ഷകേര്  സകപ്ലകകേഭായനില്  നനിനല  ലഭനിക്കുന്ന  Paddy  Receipt  Sheet  (PRS)
ബഭാങ്കുകേളനില്  നല്കുകമ്പഭാളത്തചന്ന  കേര്ഷകേരുചട  അക്കനൗണനികലയയ്  സലഭരണ
വനില കനരനിടയ്  എത്തുന്നതനിനഭായനി  ക്രമതീകേരണങ്ങള ചചയനിട്ടുണയ്.   ഇതുസലബനനിചയ്
ലതീഡയ്  ബഭാങയ്  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ബഹു.  കൃഷനി,  ഭക്ഷല,  സനിവനില്  സകപ്ലസയ്,
സഹകേരണല,  ധനകേഭാരല വകുപയ് മനനിമഭാരുചട കനതൃതസ്വത്തനില് കൂടനിയ കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി
വകുപ്പുകേളുചട ഏകകേഭാപനല ശകനിചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കദവനികുളല മണ്ഡലത്തനിചല പുതനിയ കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേള

53 (2610)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജനന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കദവനികുളല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  പുതനിയ
പദതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് ഏതയ് പദതനിയഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  പ്രകതലകേ
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  രൂപതീകേരണല  (Special  Agricultural  Zone)  എന്ന  പദതനി
വനിഭഭാവനല ചചയനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനിചല പ്രധഭാന വനിളകേള ഓകരഭാനല അവ കൂടുതല്
കൃഷനി  ചചയ്യുന്ന പ്രകദശങ്ങളക്കയ്  ഉനൗന്നല് നല്കേനിചക്കഭാണയ്  ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനയ്
ശഭാസതീയ  കൃഷനി  രതീതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണയ്  പ്രസ്തുത
പദതനിയനിലൂചട  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  ഉല്പഭാദനല,  വനിപണനല,  സലസരണല,
മൂലലവര്ദനവയ്,  സലഭരണല എന്നനിങ്ങചന കൃഷനിയചട എലഭാ വശങ്ങളുല ഉളചപടുന്ന
ഒരു സമഗ പദതനിയഭാണനിതയ്.  ചനലയ്ല,  പചക്കറനി,  വഭാഴെ,  പുഷ്പവനിളകേള, നഭാളനികകേരല,
കടബല് കൃഷനി എന്നനിവയഭാണയ് നടപയ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ
കമഖല  എന്ന  ആശയല  ഉളചക്കഭാണചകേഭാണയ്  പദതനി  രൂപത്തനില്
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനില്  ശതീതകേഭാല  പചക്കറനിക്കുള്ള  പ്രകതലകേ
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിചല  കദവനികുളല  മണ്ഡലത്തനില്ചപട  വടവട,
കേഭാനല്ലൂര് പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.



128      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിചല കൃഷനി വകുപനിചന്റെ പദതനികേള

54 (2611)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിവകുപയ്  2017-18  കേഭാലയളവനികലയയ്  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനിനഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുചട വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  പദതനികേള
എചനലഭാമഭാണയ്; വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വർഷക്കഭാലയളവനില്  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനിൽ  കൃഷനി
വകുപനില് നനിനല ഏചതലഭാല പദതനികേൾക്കയ് എത തുകേ വതീതല ചചലവഴെനിച്ചു ; ഇനല
തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കൃഷനി  വകുപയ്  മുഖഭാനരല  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കുന്നനില.  വനിവനിധ  പദതനികേളനിന  കേതീഴെനില്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയയ്  ലഭനിക്കുന്ന
ഭനൗതനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ലക്ഷലങ്ങള കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനില്ചപടുന്ന പഞഭായത്തുകേളനിലുല
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല കൃഷനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രധഭാന പദതനികേള തഭാചഴെപറയല പ്രകേഭാരമഭാണയ്:

1. ചനല്കൃഷനി വനികേസനല

2. പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനല

3. നഭാളനികകേര വനികേസനല

4. സുഗനവനിള വനികേസനല

5. അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള

6. കജവ കൃഷനി

7. വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനല

8. കഹചടകേയ് കൃഷനി

9. വനിള ഇനഷസ്വറനസയ്

10. മണനിചന്റെ ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനല

11. കേഭാര്ഷനികേ വനിജഭാന വലഭാപനല
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(ബനി)  നനിലവനില്  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  പദതനികേള
തഭാചഴെ പറയന്നവയഭാണയ്:

1. ചനല്കൃഷനി വനികേസനല

കേര ചനല്കൃഷനി,  സുസനിര ചനല്കൃഷനി,  ഒരു വനിള രണവനിള കൃഷനി ചചയല്,
ഞവര കൃഷനി, തരനിശയ് കൃഷനി, തരനിശയ് കൃഷനി ചചയ്യുന്ന ഗഭാമപഞഭായത്തനിനയ് പുരസഭാരല
നല്കേല്,  പദതനി  അധനിഷനിത  കൃഷനി,  നൂതന  ചനല്കൃഷനി  വനിഹനിതല  എന്നതീ
ഘടകേങ്ങളക്കയ്  ആനുകൂലലല  നല്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  ജനിലയയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.
കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്ചപട  ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കുല  കൃഷനിയനിറക്കുന്ന  മുറയയ്
ആനുകൂലലല നല്കുന്നതഭാണയ്.

2. മണല കവരുല സലരക്ഷണ പദതനി

ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ചനല്കൃഷനിക്കയ്  ഒരു  ചഹക്ടറനിനയ്  75%  ഇളവനില്
പരമഭാവധനി ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ്  5,400 രൂപ നനിരക്കനില് ചുണഭാമ്പയ് ആവശലഭാനുസരണല
കൃഷനി ഭവന മുകഖന വനിതരണല ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്  കൃഷനി
വകുപനില്നനിനല നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിചല കൂര്ക്ക കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി പ്രകതലകേ പഭാകക്കജയ്

55 (2612)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനിചല  'കൂര്ക്ക'  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  എചനങനിലുല
പ്രകതലകേ പഭാകക്കജയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  എചനങനിലുല  പദതനികേള  കേഴെനിഞ്ഞ  5
വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  എന്തുചകേഭാണയ്;
വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  കൂര്ക്ക  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  പ്രകതലകേ
പദതനികേചളഭാനല  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന
പദതനിയനിലുളചപടുത്തനി കൂര്ക്ക കൃഷനിക്കുല ആനുകൂലലല നല്കേനിവരുനണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

286/2020.
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വഭാമനപുരല മണ്ഡലത്തനില് കൃഷനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

56  (2613)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
കൃഷനി വകുപയ് മുഖഭാനരല നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏചതഭാചക്ക; വനിശദവനിവരങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
കൃഷനി  വകുപയ്  മുഖഭാനരല  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുചട  വനിശദഭാലശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

മലപ്പുറല മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

57 (2614) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  മലപ്പുറല  മണ്ഡലത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ പദതനിക്കുല നതീക്കനി വച തുകേ, ചചലവഴെനിച തുകേ, പ്രവൃത്തനികേളുചട
പുകരഭാഗതനി എന്നനിവ ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) മണ്ഡലല തലത്തനില് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല
വനിവനിധ  പദതനികേളുചട  പൂര്ണവനിവരങ്ങളുല  പുകരഭാഗതനികേളുല  യഥഭാസമയല  മണ്ഡലല
എല.എല്.എ.-യമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഇചലങനില്  അതനിചന്റെ  കേഭാരണല
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  മലപ്പുറല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ചുവചട വനിശദതീകേരനിക്കുന:

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കേഭാര്ഷനികേ വനിജഭാന വലഭാപനല

വനിള ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനല

കകേരസമൃദനി

ബകയഭാഗലഭാസയ് പദതനി

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലമൂലമുണഭായ വനിളനഭാശത്തനിനുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാരല

കജവകൃഷനി

പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന (പനി.ചകേ.വനി.കവ.)

ചനല്കൃഷനി വനികേസനല

മണയ് ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനല

പചക്കറനി വനികേസന പദതനി

കസ്റ്റേറയ് കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന പദതനി

സനൗജനല കേഭാര്ഷനികേ കവദത്യുതനി

കേര്ഷകേകക്ഷമ ചപനഷന

രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന

സുഗന വനിള വലഭാപനല

പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന

ഓണസമൃദനി

പ്രകതലകേ ഘടകേ പദതനി (പടനികേജഭാതനി കേര്ഷകേരുചട വനികേസനല)

(ബനി) അനുബനല ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) മണ്ഡലല തലത്തനില് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല
വനിവനിധ പദതനികേളുചട പൂര്ണ വനിവരങ്ങളുല പുകരഭാഗതനികേളുല യഥഭാസമയല മണ്ഡലല
എല.എല്.എ.-യമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചനിക്കഭാറുണയ്.

(ഡനി) അനുബനല ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിചല കൃഷനിഭൂമനിയചട വനിസ്തൃതനിയല കൃഷനി ഭവനുകേളനിചല
ഒഴെനിവകേളുല

58  (2615)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  കൃഷനി  ഭൂമനിയചട  വനിസ്തൃതനി
തരലതനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  കൃഷനിഭവനുകേളനിചല  ഒഴെനിവള്ള
തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനല  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  എചനങനിലുല  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  കൃഷനിഭൂമനിയചട  വനിസ്തൃതനി
തരലതനിരനിചയ് ചുവചട കചര്ക്കുന:

ചനലയ്ല - 6250 ചഹക്ടര്

പചക്കറനി - 60 ചഹക്ടര്

ചതങ്ങയ് - 2845 ചഹക്ടര്

വഭാഴെ - 395 ചഹക്ടര്

കേപ (മരചതീനനി) - 65 ചഹക്ടര്

ഇഞനി - 55 ചഹക്ടര്

മഞ്ഞള - 15 ചഹക്ടര്

കുരുമുളകേയ് - 450 ചഹക്ടര്

റബ്ബര് - 2279 ചഹക്ടര്

ജഭാതനി - 5 ചഹക്ടര്

കേമുകേയ് - 237 ചഹക്ടര്

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയല  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയനിട്ടുണയ്.
പനി.എസയ്.സനി.-യചട  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  തയഭാറഭാക്കുവഭാനുള്ള  ഇന്റെര്വന്യൂ  നടനവരുന.
പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷനനില് നനിനല  അകഡസ്വസയ്  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  നനിയമനല
നടത്തുന്നതഭാണയ്.
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പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹന നടപടനികേള

59 (2616) ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് 2016-17-ല് കൃഷനി വകുപയ് സമഗ
പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  5,673.38598  ലക്ഷല  രൂപ  ചചലവഴെനിചയ്
വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി.  2017-18-ല്  കൃഷനി  വകുപയ്  സമഗ  പചക്കറനി
വനികേസന പദതനിക്കുകവണനി  85  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  2017-18-ല്
തഭാചഴെപറയന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന:

1.വതീട്ടുവളപനിചല പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനല

2. മട്ടുപഭാവയ് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനവല നഗര കസ്റ്റേര് രൂപതീകേരണവല
3. പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി പരനിശതീലനല, കബഭാധവല്ക്കരണല, പ്രചരണല തുടങ്ങനിയവ

4. ജനിലഭാ കസ്റ്റേര് വനികേസനല
5. കഗഡഡയ് കസ്റ്റേറുകേളുചട വനികേസനല

6. പുതനിയ കബഭാക്കയ്തല നഴറനികേള സഭാപനിക്കല്
7. സൂക്ഷ്മ ജലകസചനവല ജലകസചനല വഴെനിയള്ള വളപ്രകയഭാഗവല

8. പചക്കറനി സലഭരണത്തനിനുള്ള ചചലവയ് കുറഞ്ഞ ശതീതതീകേരണ അറകേളുചട കപ്രഭാതഭാഹനല
9. പചക്കറനി കൃഷനിക്കുകവണനി മനിനനി കപഭാളനിഹനൗസുകേളുചട കപ്രഭാതഭാഹനല

10. 'ചവജനിറബനിള ചപ്രഭാഡന്യൂസര് കേമ്പനനികേള' സഭാപനിക്കല്
11.  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് 'ബകയഭാ കേണ്കടഭാള ഏജന്റെയ് ' നനിര്മ്മേഭാണല

12. മണനിചന  ഫലപുഷ്ടനിചപടുത്തുന്ന  കുമ്മേഭായല,  കഡഭാകളഭാകമറയ്,  സൂക്ഷ്മ
മൂലകേങ്ങള എന്നനിവയചട വനിതരണല

13. കസ്റ്റേറുകേള മുകഖന ചചറുകേനിട മൂലലവര്ദനിത യൂണനിറ്റുകേളുചട കപ്രഭാതഭാഹനല.

14. സഭാപനങ്ങള വഴെനിയള്ള പചക്കറനി കൃഷനി
15. കസഫയ് ടു ഇനൗറയ് 'ബഭാനഡനിലഗയ് ' പദതനി വഴെനി സഹഭായല

16. അവഭാര്ഡയ് വനിതരണല
17. കബഭാക്കയ്  ചലവല്  ചഫഡകററഡയ്  ഓര്ഗകനകസഷനുകേളുചട

രൂപതീകേരണല

18. മഴെമറ നനിര്മ്മേഭാണല
19. നന്നഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  'എ'  കഗഡയ്  കസ്റ്റേറുകേളക്കുള്ള  അധനികേ

സഹഭായല
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കുളങ്ങളുല കതഭാടുകേളുല സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള

പദതനികേള

60  (2617)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൃഷനി, കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷന എന്നതീ വകുപ്പുകേള മുകഖന കുളങ്ങളുല

കതഭാടുകേളുല  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന

പദതനികേള എചനലഭാല; പദതനികേളുചട മഭാര്ഗ്ഗകരഖ സഹനിതല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെകേഭാലത്തയ്  കൃഷനി  വകുപയ്,  കസഭായനില്  കേണ്സര്കവഷന

വകുപയ്,  ചകേ.എല്.ഡനി.സനി.  എന്നനിവ മുകഖന കുളങ്ങളുല കതഭാടുകേളുല നവതീകേരനിക്കുന്ന

പദതനി  എവനിചടചയലഭാല  നടപനിലഭാക്കനി;  ഏചതലഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്;

വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കൃഷനിവകുപയ്  മുകഖന  കുളങ്ങളുല  കതഭാടുകേളുല  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല

നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന എന്ന പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന.  കകേന  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  60  ശതമഭാനല  ധനസഹഭായല  ഇനൗ

പദതനിക്കയ് ലഭനിക്കുനണയ്.

മണയ് പരലകവക്ഷണ മണയ് സലരക്ഷണ വകുപയ് മുകഖന കുളങ്ങളുല കതഭാടുകേളുല

സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള ചുവചട

കചര്ക്കുന:

1.  നബഭാര്ഡയ് ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയള്ള   (  ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സനൗകേരല

വനികേസന നനിധനി  )   ആര്  .  ചഎ  .  ഡനി  .  എഫയ്  .   മണയ് സലരക്ഷണ പദതനി

കേഭാര്ഷനികേ  ഭൂമനിയചട  സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കേലയ്ല  കേയഭാലകേള,

മണ്കേയഭാലകേള,  ചടഞ്ചുകേള,  മഴെക്കുഴെനികേള,  വൃക്ഷകത്ത  നടതീല്,  പുല്ലുവചയ്

പനിടനിപനിക്കല് തുടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേളക്കുല ചപഭാതുപ്രവര്ത്തനങ്ങളഭായ നതീര്ചഭാലുകേളുചട

സലരക്ഷണഭാര്തല പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണല,  തടയണ നനിര്മ്മേഭാണല,  കുളങ്ങളുചട

നനിര്മ്മേഭാണല/പുനരുദഭാരണല,  വഭാടര്  ഹഭാര്ചവസ്റ്റേനിലഗയ്  സ്ട്രേക്ചര്  നനിര്മ്മേഭാണല

തുടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേളക്കുല ഇനൗ പദതനിയനില് ആനുകൂലലല നല്കേനിവരുന.
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2.  മണനിടനിചനില്  /  ഉരുളചപഭാടല്  ബഭാധനിത  /  സഭാധലത  പ്രകദശങ്ങളുചട
ബലചപടുത്തല് പദതനി   (  ലഭാന്റെയ് കസഡയ് ചസ്റ്റേബനികലകസഷന പദതനി  )

ഉരുളചപഭാടല്,  മണനിടനിചനില്  എന്നനിവമൂലല  സലസഭാനത്തയ്  കൃഷനിനഭാശല
സലഭവനിചതുല  സലഭവനിക്കഭാന  സഭാധലതയമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  ശഭാസതീയമഭായ  മണയ്
സലരക്ഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലബനിക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്  പദതനിയചട  ലക്ഷലല.
പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്  100  ശതമഭാനല  ആനുകൂലലമഭാണയ്
നല്കുന്നതയ്.

3.  ശുദജല  സലഭരണനികേളുചട  വൃഷ്ടനി  പ്രകദശ  സലരക്ഷണല
(  പനി  .  സനി  .  ആര്  .  ഡബത്യു  .  എസയ്  .  എസയ്  .)

തനിരുവനനപുരല ജനിലയനിചല അരുവനിക്കര ശുദജല വനിതരണ പദതനിയചടയല
ചകേഭാലല  ജനിലയനിചല  ശഭാസ്തഭാലകകേഭാട  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനിയചടയല  ജല
സലഭരണനികേളുമഭായനി  ബനചപട  വൃഷ്ടനി  പ്രകദശചത്ത  മചണഭാലനിപയ്  നനിയനണ
വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനിഭൂമനി  സലരക്ഷണത്തനിനുള്ള  കേയഭാല  നനിര്മ്മേഭാണല,
ചടഞ്ചുകേള,  ചടറസുകേള,  മഴെക്കുഴെനികേള,  പുലയ്ല  വച്ചുപനിടനിപനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ
പ്രവൃത്തനികേളക്കുല നതീര്ചഭാലുകേളുചട സലരക്ഷണത്തനിനുല ആനുകൂലലല നല്കുന.  ഇനൗ
പ്രവൃത്തനികേളചക്കലഭാലതചന്ന 100 ശതമഭാനല ആനുകൂലലമഭാണയ് നല്കേനിവരുന്നതയ്.

4. രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന

രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജന  പദതനിയനിലുളചപടുത്തനി  ദുരനിതബഭാധനിത
ജനിലയഭായ  വയനഭാടനിചല  പുല്പള്ളനി,  പുതഭാടനി,  മുള്ളനചകേഭാലനി  പഞഭായത്തുകേളനില്
വരളചഭാനനിവഭാരണത്തനിനഭായനി  324.1  ലക്ഷല  രൂപയചട  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കുളങ്ങളുചടയല  ജലസലഭരണനികേളുചടയല  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണയ്
പദതനിയനിലൂചട നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

5.  എന  .  എല  .  എസയ്  .  എ  .  (  നഭാഷണല്  മനിഷന  കഫഭാര്  സചസ്റ്റേയനിനബനിള
അഗനികേളചര്  )

കദശതീയ  സുസനിര  കേഭാര്ഷനികേ  മനിഷന  വഴെനി  കകേരളത്തനിചന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയചട  സഭായനിയഭായ  വനികേസനല  ലക്ഷലലവചയ്  സലകയഭാജനിത  പ്രവര്ത്തനല
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 10 കകേഭാടനി രൂപയചട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണയ് അലഗതീകേഭാരല
ലഭനിചനിരുന്നതയ്.   മണയ്  പരലകവഷണ  മണയ്  സലരക്ഷണ  വകുപനിനയ്  2.46  കകേഭാടനി
രൂപയചട  മണയ്  ജല  സലരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  അലഗതീകേഭാരല  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
പദതനിയനിലുളചപടുത്തനി  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടയ്  എന്നതീ ജനിലകേളനില്  കുളങ്ങളുചട
നനിര്മ്മേഭാണവല കതഭാടുകേളുചട സലരക്ഷണവല നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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6. കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജയ് പദതനി

13-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാചടയള്ള  കുടനഭാടയ്,  കമല്

കുടനഭാടയ്,  ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശങ്ങളുചട  പഭാരനിസനിതനികേ പുനരുജതീവനത്തനിനഭായള്ള

കുടനഭാടയ്  പഭാകക്കജയ്  പദതനിയനിലുളചപടുത്തനി  കുളങ്ങളുചട  പുനരുദഭാരണല

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കുളങ്ങളുചട  പുനരുദഭാരണല,  കേനിണറുകേളുചട  നവതീകേരണല,

ഒനൗഷധ/ഫലവൃക്ഷകത  വനിതരണല,  രഭാമചല  വച്ചുപനിടനിപനിക്കല്  എന്നതീ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇനൗ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് കൃഷനി വകുപയ് മുകഖന കുളങ്ങളുല കതഭാടുകേളുല

സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുചട

വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനല* ആയല മണയ് പരലകവഷണ മണയ് സലരക്ഷണ വകുപയ്

മുകഖന  കുളങ്ങളുല  കതഭാടുകേളുല  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുചട  വനിശദവനിവരങ്ങള  അനുബനല* ആയല

ചകേ.എല്.ഡനി.സനി.  മുകഖന  കുളങ്ങളുല  കതഭാടുകേളുല  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല

നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുചട  വനിശദവനിവരങ്ങള

അനുബനല ആയല കചര്ക്കുന.*

ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനില് തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന്ന ചനല്കൃഷനി ഭൂമനി

61  (2618)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സനിരമഭായനി  എത  ഏക്കര്

കൃഷനിഭൂമനി  ചനല്കൃഷനി  ചചയഭാചത  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുനണയ്  എന്ന  കേണക്കയ്

പഞഭായത്തയ് തനിരനിചയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ നനിലങ്ങളനില് കൃഷനി ഇറക്കുന്നതനിനയ് കേര്ഷകേചര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന

എചനലഭാല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ് എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സനിരമഭായനി  ചനല്കൃഷനി  ചചയഭാചത

തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനിയചട  പഞഭായത്തയ്  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കയ്  ചുവചട

കചര്ക്കുന:

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ആലത്തൂര് 37.5 ഏക്കര്

എരനിമയൂര് 12.5 ഏക്കര്

കേനിഴെക്കകഞരനി 12.5 ഏക്കര്

കമലഭാര്കകേഭാടയ് 5.43 ഏക്കര്

വണഭാഴെനി 12.5 ഏക്കര്

കുഴെല്മനല 96.5 ഏക്കര്

കതങ്കുറുശ്ശേനി 2.5 ഏക്കര്

(ബനി) കൃഷനിഭൂമനി തരനിശനിടുന്ന പ്രവണത ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കൃഷനിഭവനുകേള
കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിവരുന.
കദശതീയ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ പദതനി,  ആത്മ പദതനി എന്നനിവ മുകഖനയല കേര്ഷകേര്ക്കയ്
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലഘടനിപനിക്കുനണയ്.  പഞഭായത്തുതലത്തനില്
കുടുലബശതീ,  കേര്ഷകേ  ഗ്രൂപ്പുകേള  മുകഖന  തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനി
ചചയ്തുവരുനണയ്.  കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ കസന, അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള മുകഖന
തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനി  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുല  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.
തരനിശുനനില  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹന  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങളുല
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കേനിവരുനണയ്.  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  തരനിശു
നനിലങ്ങള  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  ഹരനിത  കകേരളല
മനിഷചന്റെ  കൂടനി  ഭഭാഗമഭാക്കനി  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  തരനിശുനനിലവല
കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതഭാണയ്.

ചനല്കൃഷനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഉല്പഭാദന കബഭാണസയ്

62 (2619)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്  :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  എത  ചഹക്ടറനിൽ  ചനൽകൃഷനി  ചചയ്തുവരുനണയ്  ;
ചനല്കൃഷനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ചഹക്ടറനിനയ്  എത  രൂപയഭാണയ്  നനിലവനില്  ഉല്പഭാദന
കബഭാണസയ് നല്കേനിവരുന്നതയ്;

(ബനി)  ഇതയ്  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  ഉയര്ത്തനി  നല്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; ഉചണങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലശല വലകമഭാക്കുകമഭാ?
1075/2017.
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവനിവര  വകുപയ്  ഏറവചമഭാടുവനില്
പ്രസനിദചപടുത്തനിയ കേണക്കയ് പ്രകേഭാരല  2015-16  വര്ഷല  196,870  ചഹക്ടറനിലഭാണയ്
ചനല്കൃഷനി  ചചയനിട്ടുള്ളതയ്.   ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല
5746  ചഹക്ടര് സലത്തയ് പുതനിയതഭായനി ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനിനയ് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
ചനല്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസഭായനി ചഹക്ടറനിനയ് ഒരു സതീസണനികലയയ്  1,000  രൂപ
നനിരക്കനിലഭാണയ് ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കേനിവരുന്നതയ്.

(ബനി)  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസയ്  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലല
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

ചനല്കൃഷനി ആദഭായകേരമഭാക്കുന്നതനിനുല ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല
നടപടനി

63 (2620) ശതീ  .   ചകേ  .  സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   ചജയനിലസയ് മഭാതത്യു :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .    എല  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനചത്ത ചനല്കൃഷനിയചട വനിസ്തതീര്ണല 3 ലക്ഷല ചഹക്ടര് ആക്കനി
ഉയര്ത്തുചമന്ന പ്രഖലഭാപനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എചനലഭാമഭാചണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ചനല്കൃഷനി ആദഭായകേരമഭാക്കുന്നതനിനുല ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല
എചനലഭാല പദതനികേള ഉണയ്;

(സനി)  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങൾക്കഭായനി മറയ് സലസഭാനങ്ങചള അമനിതമഭായനി ആശയനിക്കുന്നതയ്
കൃതനിമ  വനിലക്കയറത്തനിനനിടയഭാക്കുചമന്ന  അനുഭവത്തനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  ചനല്
കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനചത്ത  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷല
7000 ലക്ഷല രൂപയചട തഭാചഴെപറയന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനല

ഇനൗ പദതനി പ്രകേഭാരല ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ് ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട ചചലവനിനഭായനി
1,500 രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 180000 ചഹക്ടര് സലകത്തയയ് 2700 ലക്ഷല
രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള്ള ഫണയ്

ചനല്കൃഷനി അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളക്കയ് പരനിഹഭാരല കേഭാണുന്നതനിനഭായനി
11  ചനല്കൃഷനി  വനികേസന  ഏജനസനികേളക്കഭായനി  150  ലക്ഷല  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാതഭാഹനല

പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട  (ചപഭാക്കഭാളനി,  ഞവര,  ജതീരകേശഭാല,  ഗനകേശഭാല,
രകശഭാലനി,  മറനിനങ്ങള)  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ചഹക്ടറനിനയ്  10,000/-  രൂപ
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  1200  ചഹക്ടറനിനയ്  (ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളല,
പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്)  120  ലക്ഷല  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായള്ള പദതനി

പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായനി ചഹക്ടറനിനയ്  360 രൂപ
ക്രമത്തനില്  (പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ ഒരു പഭാടകശഖരത്തനിനയ്) 300  ലക്ഷല രൂപ
83333.3 ചഹക്ടര് പ്രകദശകത്തയയ് വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

5. ചനല്വയല് തണതീര്ത്തട സലരക്ഷണ നനിയമല   2008

ഡഭാറഭാബഭാങയ്  വഭാലനികഡഷന ചകേ.എസയ്.ആര്.ഇ.സനി.-യചട  സഹകേരണകത്തഭാചട
പഞഭായത്തുകേളനില്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഡഭാറഭാബഭാങയ്  ഉപഗഹ  ചനിതങ്ങളുചട
അടനിസഭാനത്തനില്  വഭാലനികഡറയ്  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
2017-18 വര്ഷല ഇതനിനഭായനി 50 ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

6. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനല

സലസഭാനത്തയ്  കേരചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2500
ചഹക്ടര്  സലത്തയ്  (ചഹക്ടറനിനയ്  13,600  രൂപ  സബ്സനിഡനി)  350  ലക്ഷല  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

7.  തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനികലയയ്

ഇനൗ വര്ഷല  ഒരു ചഹക്ടറനിനയ്  30,000  രൂപഭാ  നനിരക്കനില് പുതുതഭായനി  2957
ചഹക്ടറനിനയ്  (25,000  രൂപ കേര്ഷകേനുല  5,000  രൂപ ഭൂ ഉടമയ്ക്കുമഭായനി) 887  ലക്ഷല
രൂപയല  2016-17  വര്ഷല  നടപനിലഭാക്കനിയ  തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  രണഭാല  വര്ഷ  ധനസഹഭായല  (2900  ചഹ.)  ചഹക്ടറനിനയ്
7,000  രൂപ  (5,800  രൂപ  കേര്ഷകേനുല  1,200  രൂപ  ഭൂ  ഉടമയ്ക്കുല)  നനിരക്കനില്
നല്കുന്നതനിനഭായനി  203  ലക്ഷല രൂപയല അത്തരത്തനില് ആചകേ 1090  ലക്ഷല രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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8.  തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പഞഭായത്തയ്തല 

അവഭാര്ഡയ്

ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ഏറവല  നല  കപ്രഭാജക്ടടനിസഭാന

നഗരപ്രകദശ ചനല്കൃഷനി എന്നനിവയഭായനി അവഭാര്ഡയ് നല്കുന്നതനിനയ് 50 ലക്ഷല രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

9.  ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലയ്ക്കുള്ള ധനസഹഭായല

ചഹക്ടറനിനയ്  10,000  രൂപ  ധനസഹഭായ  നനിരക്കനില്  1500  ചഹക്ടറനിനയ്  150

ലക്ഷല രൂപ ഇനൗ പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

10.  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലുല  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുല  കപ്രഭാജക്ടടനി

    സഭാനത്തനിലുള്ള ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായല

ഇനൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  100  ലക്ഷല  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

11.  ചനല്വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ചനല്കൃഷനിയനില്  നൂതനഭാശയങ്ങള

   നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായല

ഇനൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി 262 ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

12. പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായള്ള ധനസഹഭായല

ഇതനികലയഭായനി 58 ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

13. രജനികസ്ട്രേഡയ് വനിത്തുല്പഭാദന പദതനി

ഇനൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 120 ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

14.  കബഭാക്കയ്  തലത്തനിലുള്ള  സലകയഭാജനത്തനിനഭായനി  പദതനി  അധനിഷനിത

   സഹഭായല - 1200 ലക്ഷല രൂപ.

15. കറസയ്  മനിലയ്ല    (300    ലക്ഷല  ).  അതഭാതയ്  പ്രകദശത്തയ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന

ചനല്വനിത്തയ്  അതഭാതയ്  സലത്തയ്  വനിപണല  ചചയ്യുന്നതനികലയയ്  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണയ്

മനിനനി കറസയ് മനിലയ്ല സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 300 ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  'എ'  പനിരനിവനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള പദതനികേള വഴെനി  കേര്ഷകേചന്റെ ചചലവയ്
കുറയ്ക്കുവഭാനുല  ആദഭായല  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുല  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കൂട്ടുവഭാനുല  കേഴെനിയല.
നനിലവനിചല സമഗ ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി ഗ്രൂപയ് ഫഭാമനിലഗയ് അടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാല്  20-40%  വചര  ചചലവയ്  കുറയ്ക്കുവഭാന  കേഴെനിയല.  കൂടഭാചത
കേഭാര്ഷനികേ  യനവല്ക്കരണല,  കൃതലസമയത്തുള്ള  ജലകസചനല,  ഗുണകമനയള്ള
വനിത്തനിചന്റെ ഉപകയഭാഗല, കൃതലസമയത്തുള്ള മണയ് പരനികശഭാധനയചട അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
വളപ്രകയഭാഗല,  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സസ്വനികേരനിക്കല്,  വനിവനിധ
വനിളപരനിപഭാലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന,  അകഗഭാസര്വതീസയ്
ചസന്റെര്  എന്നനിവയചട  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കല്  എന്നനിവ  പഭാടകശഖരഭാടനി
സഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതുവഴെനി ചചലവയ് കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  പുറകമ ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല സഹഭായനിക്കുല.

(സനി)  ചനല്കൃഷനിയനില് സസ്വയലപരലഭാപത ലക്ഷലമനിടയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷല സമഗ ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനിയനില്  15  ഘടകേങ്ങളനിലഭായനി  ആചകേ
70  കകേഭാടനി  ബഡ്ജറയ്  വനിഹനിതത്തനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ആസൂതണല ചചയയ്  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള അടനിയനര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

തൃശൂരനിചല സലകയഭാജനിത കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാലപ്ലകയ് നനിര്മ്മേഭാണല

64 (2621)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂരനിചല  സലകയഭാജനിത  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാലപ്ലകയ്  നനിര്മ്മേഭാണല  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  ആചകേ  എത  കകേഭാടനി  രൂപയചട  പ്രവൃത്തനിക്കഭാണയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലകയഭാജനിത  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാലപ്ലകയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല് എചനലഭാല  സനൗകേരലങ്ങള ആണയ് ലഭലമഭാകുന്നതയ്;  വനിശദഭാലശല
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എതയലകവഗത്തനില്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനികേരനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാല
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തൃശൂരനിചല  സലകയഭാജനിത  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാലപ്ലകയ്  നനിര്മ്മേഭാണല
പൂര്ത്തതീകേരണ ഘടത്തനിലഭാണയ്.
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(ബനി)  തൃശൂരനില്  സലകയഭാജനിത  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാലപ്ലകയ്  പണനിയന്നതനിനയ്
31-10-2013-ചല ജനി.ഒ.(എലഎസയ്.)  നമ്പര്  320/2013/എ.ഡനി.  പ്രകേഭാരല സര്ക്കഭാര്
10  കകേഭാടനി  രൂപയചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള അടങ്ങുന്ന കമല്പറഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ്
അനുബനമഭായനി ഉള്ളടക്കല ചചയനിരനിക്കുന.*

(സനി) സലകയഭാജനിത കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാലപ്ലകനില് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല പ്രനിനസനിപല്
കൃഷനി ഓഫതീസയ്,  വനിവനിധ ലഭാബുകേള,  കൃഷനി എഞനിനതീയറുചട ഓഫതീസയ്,  സലസഭാന
വനിത്തയ്  വനികേസന  അകതഭാറനിറനിയചട  ഓഫതീസയ്,  കൃഷനി  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള
ഫഭാമുകേളുചടയല  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചടയല  ഉല്പന്നങ്ങള  വനിപണനല
ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  അകഗഭാ  ബസഭാര്,  എകക്കഭാ  കഷഭാപയ്  മുതലഭായ  സനൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  സലകയഭാജനിത  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാലപ്ലകനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരണ
ഘടത്തനിലഭാണയ്.  ജനകററര് ഘടനിപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി നടനവരുന.

കേഭാസര്കകേഭാടയ് ജനിലയനിചല അടയഭാ കേര്ഷകേചര സഹഭായനിക്കുന്ന പദതനി

65 (2622) ശതീ  .    എന   .  എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടയ് ജനിലയനിചല അടയഭാ കേര്ഷകേചര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലസഭാനത്തയ് എചനങനിലുല പദതനി പ്രഖലഭാപനിചനിരുകന്നഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എങനില് പ്രസ്തസ്തുത പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇചലങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണചമനഭാണയ്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  പറഞ്ഞ  കേഭാരലങ്ങള  നടപഭാക്കഭാന  ഈ
സര്ക്കഭാരനിനയ് ഉകദ്ദേശമുകണഭാചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) കേഭാസര്കകേഭാടയ്  ജനിലയനിചല  അടയഭാ  പഭാകക്കജനിനഭായനി  2010-11-
ചലയല  2014-15-ചലയല  ബഡ്ജറയ്  പ്രസലഗത്തനില്  10  കകേഭാടനി  രൂപ
പ്രഖലഭാപനിചനിരുനചവങനിലുല  ബഡ്ജറയ്  വനിഹനിതത്തനിചന്റെ  അഭഭാവലമൂലല  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനില.

(ഡനി)  അടയഭാ  പഭാകക്കജനിനഭായനി  പുതുക്കനിയ  കപ്രഭാജക്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കഭാന കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വകുപയ് ഡയറക്ടര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിചല തരനിശുഭൂമനിയനില് കൃഷനി ആരലഭനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേള

66 (2623) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കൃഷനികയഭാഗലമഭായ എന്നഭാല് കൃഷനി
ചചയഭാചത  കേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനി  എതചയന്നയ്  കൃഷനി  ഭവനുകേളുല  പ്രകദശവമുളചപചട
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനകമഖല  ഉളചപചട  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുചട
ഉടമസതയനിലുള്ള  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  സലങ്ങള  കൃഷനിക്കഭായനി  പ്രകയഭാജന
ചപടുത്തഭാന  കേഴെനിയകമഭാ;  ആയതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  എചനലഭാമഭാചണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല തരനിശുപ്രകദശങ്ങളനില് വനനിതഭാ സസ്വയലസഹഭായ സലഘങ്ങള
വഴെനി  കൃഷനി  ആരലഭനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചഭാല് ആയതനിനയ്  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  അനുവദനിക്കുകമഭാചയന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കൃഷനിഭവന തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലശല തഭാചഴെ കചര്ക്കുന:

അമരമ്പലല - 10 ചഹക്ടര്

കേരുളഭായനി - 5 ചഹക്ടര്

ചുങത്തറ - 8 ചഹക്ടര്

എടക്കര - 3 ചഹക്ടര്

മുകത്തടല - 20 ചഹക്ടര്

നനിലമ്പൂര് - 12 ചഹക്ടര്

വഴെനിക്കടവയ് - 75 ചഹക്ടര്

കപഭാത്തുകേല് - 3 ചഹക്ടര്

           ആചകേ - 136  ചഹക്ടര്  കൃഷനി  കയഭാഗലമഭായ
തരനിശുനനിലമുണയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുചട  ഉടമസതയനിലുള്ള  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന
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സലങ്ങള  കൃഷനിക്കഭായനി  പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.  തരനിശുനനില  കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഒരു  ചഹക്ടറനിനയ്  30,000  രൂപ  നനിരക്കനില്
ധനസഹഭായല  നല്കുന്ന  പദതനി  നനിലവനിലുണയ്.   പ്രഭാകദശനികേ  കൃഷനി  ഭവനുകേള,
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനചപടയ്  അത്തരല  സലങ്ങള
കേചണത്തനി  സഭാധലമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേള  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  കൃഷനി  വകുപയ്
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  വന  സലരക്ഷണ  കസന  കപഭാലുള്ള
സലഘടനകേളുചടയല വനല വകുപനിചന്റെയല സഹഭായകത്തഭാചട നനിയനനിത കതഭാതനിലുള്ള
കൃഷനിക്കയ് വനകമഖലയനിലുല സഭാധലത നനിലവനിലുണയ്.

(സനി)  പ്രഭാകദശനികേ കൃഷനി ഭവനുകേളക്കയ് തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനവമഭായനി
കചര്ന്നയ്  ഇതനിനുള്ള  നടപടനി  കകേചക്കഭാള്ളഭാവന്നതുല  കൃഷനി  വകുപയ്  പദതനി
പ്രകേഭാരമുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല ലഭലമഭാക്കഭാവന്നതുമഭാണയ്.

കുറലഭാടനി മണ്ഡലത്തനിചല പഭാടകശഖരങ്ങളുചട അടനിസഭാന സനൗകേരല വനികേസന
പദതനി

67 (2624) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല കവളല, കുറലഭാടനി പഞഭായത്തുകേളനിചല
പഭാടകശഖരങ്ങളുചട  അടനിസഭാന  സനൗകേരല  വനികേസന  പദതനിയനില്  ചചറനിയഭാണനി,
കുനമ്മേല്,  കേഭാക്കുനനി  പഭാടകശഖര  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  എത  ലക്ഷല
രൂപയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിചട  പമ്പയ്  ഹനൗസയ്,  ടനിലര്  ബണയ്  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനി
നഭാവശലമഭായ സലല വനിട്ടുകേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില്  ഇതയ്  സലബനനിച  നടപടനികേള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്;
വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായള്ള  കുറനിചകേല,  പഭാവള്ളഭാട്ടുവയല്,
കുഴെനിവയല്  പഭാടകശഖര  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  എത  രൂപയഭാണയ്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ഇ)  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായള്ള  നഭാരഭായണനിനട,  വഭാചഭാല്  നട,  തനിക്കുനനി
പഭാടകശഖരവനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  എത രൂപയഭാണയ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(എഫയ്)   പദതനിയനില്  ഉളചപട  ചപരുവയല്  പഭാടകശഖര  വനികേസന
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പദതനിക്കയ്  എത  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്;  പ്രസ്തുത  പദതനി  ഇകപഭാള  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ജനി)  പദതനിയനില്  ഉളചപട  ചതയഭാട്ടു  തഭാചഴെ,  ശഭാനനിനഗര്,  ചചറുകുന്നയ്
പഭാടകശഖര  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  എത;  പദതനി
ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണയ്;  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായള്ള  ഊരഭാത്തയ്  വടയല
പഭാടകശഖരല (കുറലഭാടനി പഞഭായത്തയ്) വനികേസന പ്രവൃത്തനിക്കയ് അനുവദനിച തുകേ എത;
പദതനി ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചചറനിയഭാണനി,  കുനമ്മേല്,  കേഭാക്കുനനി  പഭാടകശഖരത്തനിചല  വനികേസന
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  99.45  ലക്ഷല  രൂപയഭാണയ്  ആര്.ചഎ.ഡനി.എഫയ്.  XIX
പദതനിയനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി&സനി) ഇല.  പമ്പയ്  ഹനൗസയ്,  ടഭാങയ്,  ടനിലര്  ബണയ്  എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലല ഇതുവചര നനിയമഭാനുസൃതല  വനിട്ടുകേനിടനിയനിടനില.
ആയതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  കുറനിചകേല,  പഭാവള്ളഭാട്ടുവയല്,  കുഴെനിവയല്  പഭാടകശഖരത്തനിചല
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് കവണനി 99.90 ലക്ഷല രൂപയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനില്
കുറനിചകേല,  കുഴെനിവയല്  എന്നനിവയനിചല  പണനികേള  90%-വല  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
പഭാവള്ളഭാട്ടുവയല് കേഭാപനിനയ്  (കുളല)  സലല വനിട്ടുകേനിടഭാത്തതനിനഭാല് പണനി ഇതുവചര
തുടങ്ങഭാന സഭാധനിചനിടനില.

(ഇ)  നഭാരഭായണനിനട,  വഭാചഭാല്നട,  തനിക്കുനനി  പഭാടകശഖരങ്ങളനിചല  വനിവനിധ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ആചകേ  152.28  ലക്ഷല  രൂപയഭാണയ്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   പ്രസ്തുത  കതഭാടുകേളനില്  കമയയ്  മഭാസത്തനിലുളചപചട  ഒരു
മതീററനിലധനികേല ചവള്ളല ചകേടനിനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് പണനി തുടങ്ങഭാന സഭാധനിചനിടനില.

(എഫയ്) ചപരുവയല് പഭാടകശഖരത്തനിചല വനിവനിധ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി ആചകേ
161.21  ലക്ഷല  രൂപയഭാണയ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനില്  എടവലത്തുതഭാചഴെ,
പഭാറമണല്തഭാചഴെ,  വരപ്പുറത്തയ്തഭാചഴെ  പമ്പയ്  ഹനൗസുകേളക്കുള്ള  സലല
നനിയമഭാനുസൃതല വനിട്ടുകേനിടനിയനിടനില.  എടവലത്തുതഭാചഴെ-അടനിവയല് ഫഭാല  കറഭാഡനിചന്റെ
പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  കതഭാട്ടുകകേഭാവമ്മേല്-മൂഴെനിക്കല്  കതഭാടനിചന്റെ
പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി സലരക്ഷണ പ്രവൃത്തനി നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന. അടനിവയല് കേഭാപനിചന്റെ
(കുളല)  പുനരുദഭാരണവല കതഭാട്ടുകകേഭാവമ്മേല് വനി.സനി.ബനി.യചട നനിര്മ്മേഭാണവല ഉടചന
ആരലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

286/2020.
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(ജനി)  ചതയഭാട്ടുതഭാചഴെ,  ശഭാനനിനഗര്,  ചചറുകുന്നയ്  പഭാടകശഖര  വനികേസന
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ആചകേ  145.33  ലക്ഷല  രൂപയഭാണയ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇതനില് ശഭാനനിനഗര് പഭാടകശഖരത്തനിചല കതഭാടനിചന്റെ പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി സലരക്ഷണവല
ചചറുകുന്നയ്  പഭാടകശഖരത്തനിചല  കുറനില്  തഭാചഴെ  ഇലത്തയ്  തഭാചഴെകതഭാടനിചന്റെ
പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി  സലരക്ഷണവല  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ചതയഭാട്ടുതഭാചഴെ  മഭാണനികക്കഭാട്ടു
തഭാചഴെ  കതഭാടനിചന്റെ പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി  സലരക്ഷണവല,  ഫഭാല  കറഭാഡനിചന്റെ നതീളല  കൂടലുല
പ്രവൃത്തനി  90%-വല  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഉനൗരത്തയ്  വടയല  പഭാടകശഖരങ്ങളനിചല
കതഭാടനിചന്റെ പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി സലരക്ഷണത്തനിനയ് (കുറലഭാടനി പഞഭായത്തയ്) 196.73 ലക്ഷല
രൂപയഭാണയ് അനുവദനിചതയ്. പ്രസ്തുത സലത്തയ് പണനി ആരലഭനിചചങനിലുല പരനിസനിതനി
വഭാദനികേളുചട  എതനിര്പ്പുമൂലല  പണനി  നനിര്ത്തനിവച്ചു.  ആയതനിനുകശഷല  കുറലഭാടനി
ഗഭാമപഞഭായത്തയ് പ്രസനിഡന്റെനിചന്റെ അദലക്ഷതയനില് കയഭാഗല കചരുകേയല തതീരുമഭാനമഭാകേഭാചത
പനിരനിയകേയമഭാണുണഭായതയ്.  കകേഭാണ്ടഭാക്ടറുമഭായള്ള  ഉടമ്പടനി  കേഭാലഭാവധനി
കേഴെനിഞ്ഞതനിനഭാല് പ്രസ്തസ്തുത പ്രവൃത്തനി ഇനനി നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.

പചകത്തങ്ങ സലഭരണല നടത്തുന്ന ഏജനസനികേള

68 (2625)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  പചകത്തങ്ങ  സലഭരനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് ഏതയ് ഏജനസനി മുകഖനയഭാചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേ വൃഷനി  വകുപയ്  കനരനിടയ്  പചകത്തങ്ങ  സലഭരനിക്കുനകണഭാ;  പ്രസ്തുത
ഇനത്തനില് എത തുകേ കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനിതരണല ചചയഭാനുചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരചഫഡയ്  കനരനിടയ്  പചകത്തങ്ങ  സലഭരനിക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.  കൃഷനിഭവനുകേള വഴെനി  നടന്നനിരുന്ന സലഭരണല  കകേര  ചഫഡനില്
അലഗങ്ങളഭായ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങചളയല  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡനില്
രജനിസ്റ്റേര്  ചചയനിട്ടുള്ള  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേചളയലകൂടനി  ഉളചപടുത്തനി
ഉനൗര്ജനിതമഭാക്കഭാന കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള കൃഷനി ഭവനുകേള വഴെനി കേര്ഷകേരനില് നനിന്നയ്
കകേരചഫഡയ്  നഭാളനികകേരല  സലഭരനിക്കുനണയ്.  ഇനൗ  ഇനത്തനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
നല്കേഭാനുള്ള തുകേ പൂര്ണമഭായല വനിതരണല ചചയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേരചഫഡനിചന്റെ കേരുനഭാഗപള്ളനിയനിചലയല കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  നടുവണ്ണൂരനിചലയല
ഫഭാക്ടറനികേളനിലുല തനിരുവനനപുരത്തയ് ആനയറയനിലുള്ള കകേരചഫഡയ് കകേനല വഴെനിയല
കനരനിടയ് പചകത്തങ്ങ സലഭരനിക്കുനണയ്.
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കൃഷനി ഭൂമനിയചട അളവല പചക്കറനികേളുചട കദനലദനിന ഉപകയഭാഗവല

69 (2626) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  2007-08-ചല തരനിശുഭൂമനിയചടയല കൃഷനിക്കുപകയഭാഗനിക്കഭാചത

മറഭാവശലങ്ങളക്കുപകയഭാഗനിച  കൃഷനിഭൂമനിയചടയല  ചവറുചതയനിടനിട്ടുള്ള  കൃഷനി

ഭൂമനിയചടയല  അളവയ്  എതചയനല  ആയതയ്  2015-16-ല്  എതചയനല

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഥഭാനത്തയ്  2007-08-ല്  പചക്കറനികേള  കൃഷനിചചയനിരുന്ന

കൃഷനിഭൂമനിയചട  അളവല ഉല്പഭാദനിപനിച ഉല്പന്നങ്ങളുചട അളവല എതചയനല ആയതയ്

2015-16-ല് എതചയനല 2016-17-ല് ഈ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് എതചയനല

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തനിനഭാവശലമഭായ പചക്കറനികേളുചട കദനലദനിന ഉപകയഭാഗല

എതചയനല എത അളവയ് സലസഭാനത്തയ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന എനല എത അളവയ് മറയ്

സലസഭാനങ്ങചള ആശയനിക്കുന എനല വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവനിവര  വകുപയ്  പ്രസനിദതീകേരനിച

കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരല  2007-08,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനിചല  തരനിശുഭൂമനിയചടയല

ചവറുചതയനിടനിട്ടുള്ള കൃഷനിഭൂമനിയചടയല വനിസ്തൃതനി ഇപ്രകേഭാരമഭാണയ്:

ക്രമ നമ്പര് വനിവരണല വര്ഷല

2007-08 2015-16

1 തരനിശുഭൂമനി വനിസ്തൃതനി 128167 ചഹക്ടര് 125261 ചഹക്ടര്

2 ചവറുചതയനിടനിട്ടുള്ള കൃഷനിഭൂമനി 92764 ചഹക്ടര് 99499 ചഹക്ടര്

മറഭാവശലങ്ങളക്കുപകയഭാഗനിച കൃഷനിഭൂമനി സലബനച കേണക്കുകേള ലഭലമല.
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(ബനി)

ക്രമ നമ്പര് വര്ഷല കൃഷനി ഭൂമനിയചട അളവയ് (ചഹക്ടര്) ഉല്പഭാദനല (ലക്ഷല ചമടനികേയ് ടണ്)

1 2007-08 47831 5.74

2 2015-16 46578 6.28

3 2016-17 52830 7.25

(സനി) 2016-17-ല് പ്രതനിദനിന പ്രതനിശതീര്ഷ ആകളഭാഹരനി പചക്കറനി ആവശലല
160 ഗഭാല ആണയ്.  ഇതയ് ജനസലഖലയമഭായനി (343.94 ലക്ഷല) ചപഭാരുത്തചപടുകമ്പഭാള
ഒരു ദനിവസല 5503 ടണ് പചക്കറനി കവണനിവരുല.  അതുപ്രകേഭാരല ഒരു വര്ഷല ആചകേ
20.09  ലക്ഷല ചമടനികേയ്  ടണ് പചക്കറനി സലസഭാനത്തനിനയ്  ആവശലമഭാണയ്.  ഇതനില്
7.25 ചമടനികേയ് ടണ് മഭാതമഭാണയ് സലസഭാനത്തയ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതയ്.  കശഷനിച 12.84
ചമടനികേയ്  ടണ്  പചക്കറനികേളക്കയ്  മറയ്  സലസഭാനങ്ങചളയഭാണയ്  ആശയനിക്കുന്നതയ്.
സലസഭാനത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ  പചക്കറനികേള  സലസഭാനത്തുതചന്ന
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണയ്.

ചവജനിറബനിള ആന്റെയ് ഫ്രൂടയ് ചപ്രഭാകമഭാഷന കേനൗണ്സനിലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

70 (2627) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   പനി  .    ഉണനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയല  പചക്കറനികേളുചടയല  ഉല്പഭാദനല  കപ്രഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചവജനിറബനിള  ആന്റെയ്  ഫ്രൂടയ്  ചപ്രഭാകമഭാഷന  കേനൗണ്സനില്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വതീട്ടുവളപനിചല  കൃഷനി,  കജവകൃഷനി  എന്നനിവ  കപ്രഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചനലഭാല  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  നല്കേനി
വരുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പങഭാളനിത്ത  ഗലഭാരന്റെനി  സമ്പ്രദഭായകത്തഭാചടയള്ള  പചക്കറനി  കൃഷനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുല  പ്രചരനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എചനലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്
കേനൗണ്സനില് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യചട  കേതീഴെനില്  മണയ്  പരനികശഭാധന  ലഭാബുകേള
ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങനിൽ വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയല  പചക്കറനികേളുചടയല  ഉല്പഭാദനല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി കേനൗണ്സനില് തഭാചഴെപറയന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

പഭാര്ടനിസനികപററനി  ഗലഭാരന്റെനി  സനിസ്റ്റേല മുകഖനയള്ള കജവപചക്കറനി ഉല്പഭാദനല,
വഭാഴെ-പചക്കറനി  കൃഷനിയചട  വലഭാപനല,  സസ്വഭാശയ  സലഘങ്ങളുചട  രൂപതീകേരണവല
കേര്ഷകേചര  അലഗങ്ങളഭാക്കലുല  നഗരങ്ങളനില്  ഹരനിതനഗരനി  പദതനി/കഗഭാബഭാഗയ്
പദതനി,  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവയ്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2%  പലനിശ  സബ്സനിഡനി
നല്കേല്,  വനിള ഇനഷസ്വറനസയ്,  ആകരഭാഗല ഇനഷസ്വറനസയ്,  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി ജതീവന
രക്ഷഭാ  കപഭാളനിസനി,  മനികേച  കേര്ഷകേര്ക്കുല  സസ്വഭാശയ  സമനിതനികേളക്കുല  അവഭാര്ഡയ്
വനിതരണല  ചചയല്,  പചക്കറനി  കൃഷനിയനില്  വനിജഭാന  വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനല,
പചക്കറനി  കൃഷനിയനിചല  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദല  വലഭാപനല,  മണയ്  പരനികശഭാധനഭാ
ഫലകേങ്ങള  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയള്ള  കൃഷനി,  സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങള  അടങ്ങനിയ
വളങ്ങളുചട ഉപകയഭാഗല, നടതീല് വസ്തുക്കളുചട ഉല്പഭാദനവല വനിതരണവല, കജവകൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കജവവളല,  ജതീവഭാണുവളല,  വളര്ചഭാ  തസ്വരകേങ്ങള,
കജവകേതീടനഭാശനിനനികേള  എന്നനിവ  വനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കുകേ,  വനിഷരഹനിത
പചക്കറനികേളുല മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുല കനരനിടയ് കശഖരനിചയ് 'തളനിര്' എന്ന ബഭാന്റെനില്
വനിപണനല  ചചയ്യുകേ,  കേര്ഷകേരുചട  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  നലഭായവനില  ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചരലത്തനില് റനിസയ് ഫണയ് പദതനി വഴെനി നലഭായവനില ഉറപഭാക്കുകേ.

(ബനി)  വതീട്ടുവളപനിചല  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേനൗണ്സനില്  ഹരനിതനഗരനി/കഗഭാബഭാഗയ്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   ഇനൗ
പദതനിയനിലൂചട  കപഭാടനിങയ്  മനിശനിതല  നനിറചതുല  പചക്കറനി  കതകേള
നട്ടുപനിടനിപനിചതുമഭായ  കഗഭാബഭാഗുകേള  വനിതരണല  ചചയ്തുവരുന.  ഇതനിനഭായനി
കേനൗണ്സനില്,  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് സഭാകങതനികേ ഉപകദശങ്ങളുല നല്കേനിവരുന.

(സനി)  കജവ കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില്  പ്രഭാകദശനികേ
ഗ്രൂപ്പുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയല  അവചരചക്കഭാണയ്  കൃഷനി  ചചയനിചയ്  കൃഷനിയനിടങ്ങചള
കജവകൃഷനിയനിടങ്ങളഭായനി  സഭാക്ഷലചപടുത്തുകേയല  ചചയ്യുന്ന  പനി.ജനി.എസയ്.
(Participatory  Guarantee  System)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
കേനൗണ്സനില്  ആരലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  കേനൗണ്സനിലനിചന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  വനിവനിധ
ജനിലകേളനിലഭായനി  കജവ  കൃഷനികയഭാടയ്  തഭാല്പരലമുള്ള  കേര്ഷകേരുചട  213  കലഭാക്കല്
ഗ്രൂപ്പുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  1500  കേര്ഷകേകരഭാളല വരുന്ന ഇനൗ സലഘങ്ങള വഴെനി
725  ചഹക്ടര്  സലത്തയ്  കജവകൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പനി.ജനി.എസയ്.-നഭായനി
രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ  എലഭാ  കേര്ഷകേചരയല  ഉളചപടുത്തനി  ഗ്രൂപയ്  തല  മതീറനിലഗുകേളുല
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പനി.ജനി.എസയ്.-ചനക്കുറനിച്ചുള്ള  പരനിശതീലനങ്ങളുല  സലഘടനിപനിക്കുന.  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.
ഉകദലഭാഗസരുചട കനതൃതസ്വത്തനില് കൃഷനിയനിടങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ് വനിലയനിരുത്തുകേയല
പനി.ജനി.എസയ്.  ഓര്ഗഭാനനികേയ്  സര്ടനിഫനികക്കഷന  നല്കുകേയല  ചചയ്യുന.
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന പനി.ജനി.എസയ്. സര്ടനിഫനികക്കഷനുല കജവ
പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനവല  എന്ന  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  70  ലക്ഷല  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യചട  കേതീഴെനില്  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിചല  തുറവൂരുല
മലപ്പുറല ജനിലയനിചല തനിരുവഭാലനിയനിലുല മണയ് പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേള പ്രവര്ത്തന
സജമഭായനി വരുന.  തുറവൂരുള്ള ലഭാബനിചന്റെ ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
ജൂണനില്  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
മലപ്പുറത്തുള്ള  മണയ്  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബനിചന്റെ  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണല  അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണയ്.

കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കുന്ന കവദത്യുതനി ആനുകൂലലല

71 (2628)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് സനൗജനല കവദത്യുതനി  ആനുകൂലലല  എത കേര്ഷകേര്ക്കയ്
നല്കേനിവരുനണയ്;

(ബനി) ഇതനില് ചനല്കേര്ഷകേര് എതകപരുണയ്;

(സനി) കേരകൃഷനി ചചയ്യുന്നവര് എതകപരുണയ്;

(ഡനി) കപഭാളനിഹനൗസയ് കൃഷനിചചയ്യുന്ന കേര്ഷകേര് എത ;

(ഇ)  കവദത്യുതനി  ആനുകൂലലല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  ഒരുവര്ഷല ശരഭാശരനി
എത കകേഭാടനി രൂപ ആവശലമഭായനിവരുനണയ്; വനിശദഭാലശല വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനത്തയ് 280416 കേര്ഷകേര്ക്കയ് സനൗജനല കവദത്യുതനി ആനുകൂലലല
നല്കേനിവരുനണയ്.

(ബനി) 84035 കപര്.

(സനി) 196116 കപര്.

(ഡനി) 265 കേര്ഷകേര്

(ഇ)  കവദത്യുതനി  ആനുകൂലലല  നല്കുന്നതനിനയ്  ഒരു  വര്ഷല  ശരഭാശരനി  40.17
കകേഭാടനി രൂപ ആവശലമുണയ്.
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പുഷ്പകൃഷനിക്കയ് നല്കുന്ന കപ്രഭാതഭാഹനല

72 (2629)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ്  എല  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കൃഷനി  വകുപയ്  പുഷ്പകൃഷനിക്കയ്  നല്കുന്ന  സഹഭായങ്ങളുല  ആനുകൂലലങ്ങളുല
എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

സലസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന  കകേരള  മുഖഭാനരല  മനിഷന  കഫഭാര്
ഇന്റെകഗറഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി
പുഷ്പ കൃഷനിക്കയ് ധനസഹഭായല നല്കുനണയ്. പുതനിയ കൃഷനികത്തഭാടങ്ങളുചട സഭാപനല/
വനിളവനിസ്തൃതനി വലഭാപനല എന്ന ഘടകേത്തനില് ഉളചപടുത്തനി കേടയ് ഫ്ലവറുകേളുചട കൃഷനിക്കയ്
ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ് ചമഭാത്തല പദതനി ചചലവഭായ 1 ലക്ഷല രൂപയചട 40 ശതമഭാനമഭായ
40,000 രൂപയല ലൂസയ് ഫ്ലവര് കൃഷനിക്കയ് ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ് ചമഭാത്തല പദതനി ചചലവഭായ
40,000 രൂപയചട 40 ശതമഭാനമഭായ 16,000 രൂപയല ധനസഹഭായല നല്കുനണയ്.
ഒരു കേര്ഷകേനയ് പരമഭാവധനി 2 ചഹക്ടര് വചരയഭാണയ് ധനസഹഭായല നല്കുന്നതയ്.

കകേന  സല്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിക്കുന്ന  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത
സലസഭാന കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന-കകേരളയചട വഭാഷനികേ കേര്മ്മേ പദതനിയനില് 161  ചഹക്ടറനില്
കേടയ് ഫ്ളവറുല, 50 ചഹക്ടറനില് ലൂസയ് ഫ്ളവറുല കൃഷനി ചചയ്യുവഭാന ലക്ഷലമനിടുനണയ്.

പചക്കറനിയചട വനിലവര്ദനവയ്

73 (2630) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല  : 
ശതീ  .    ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന  : 
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ്  : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  പചക്കറനി  വനിലയനില്  20  മുതല്  50  ശതമഭാനല  വചര
വനിലവര്ദനവയ് ഉണഭായ സഭാഹചരലല എനഭാചണന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) സലസഭാനത്തയ് പചക്കറനി കൃഷനി വലഭാപകേമഭാക്കനിചയന്നയ് കേണക്കുകേളനിലൂചട
കേഭാണനിക്കുകമ്പഭാഴുല പചക്കറനിയചട അഭുതപൂര്വമഭായ വനിലവര്ദനവനിചന്റെ കേഭാരണചമനഭാണയ്;

(സനി)  വനിലവര്ദനവയ്  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തനി  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  ആശസ്വഭാസല
നല്കുന്നതനിനയ് എചനലഭാല നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്?

ഉത്തരല

(എ)  കേടുത്ത  കവനലനില്  പചക്കറനി  കൃഷനിയല  വനിളവല  കുറഞ്ഞതുല  അയല്
സലസഭാനങ്ങളനില് നനിനള്ള പചക്കറനി വരവയ് കുറഞ്ഞതുല പചക്കറനി വനിലയനില് വനില
വര്ദനവനിനയ് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉല്പഭാദനവല ഉപകഭഭാഗവല തമ്മേനില് കേഭാരലമഭായ അനരല ഉള്ളതുചകേഭാണല
കേടുത്ത കവനലനില് ഉല്പഭാദനല ക്രമഭാതതീതമഭായനി കുറഞ്ഞതുല വനിലവര്ദനവനിനയ് കേഭാരണമഭായനി.
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(സനി)  സലസഭാനചത്ത കേര്ഷകേര്,  കേര്ഷകേ സലഘങ്ങള,  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.,
കേഭാര്ഷനികേ  ചമഭാത്ത  വലഭാപഭാര  വനിപണനികേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിചന്നലഭാല
കേര്ഷകേര്ക്കയ് നലഭായവനില നല്കേനി പചക്കറനികേള സലഭരനിചയ് ചപഭാതുവനിപണനിചയക്കഭാള
10  മുതല്  30  ശതമഭാനല  വചര  വനിലക്കുറവനില്  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഓണക്കഭാലത്തയ്  കൃഷനി  വകുപ്പുല  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുല
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യല  സലയകമഭായനി  സലസഭാനചമഭാടഭാചകേ  1350  ഓണ
വനിപണനികേള സലഘടനിപനിക്കുകേയല ചപഭാതുവനിപണനിചയക്കഭാള 30 ശതമഭാനല കുറഞ്ഞ
വനിലയനില്  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്  ഉല്പന്നങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേയല  ചചയനിട്ടുണയ്.   2017
ഏപ്രനില്  മഭാസത്തനില്  കൃഷനി  വകുപയ്,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്,  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.
എന്നനിവയചട സഹകേരണകത്തഭാചട  1052  വനിഷു-ഇനൗസ്റ്റേര് വനിപണനികേള സലഘടനിപനിചയ്
കേര്ഷകേരനില്  നനിനല  നലഭായമഭായ  വനിലയയ്  പചക്കറനികേള  സലഭരനിചയ്  ചപഭാതു
വനിപണനിചയക്കഭാള 30 ശതമഭാനല വനിലക്കുറവനില് നഭാടന ഉല്പന്നങ്ങളുല 10 ശതമഭാനല
കുറഞ്ഞ വനിലയനില് ജനി.എ.പനി. ഉല്പന്നങ്ങളുല ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് ലഭലമക്കനിയനിട്ടുണയ്.

തനിരുചനല്ലൂര് പഭാടകശഖരത്തനിചല ചനല്കൃഷനി

74 (2631) ശതീ  .    മുരളനി ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല മുലകശ്ശേരനി പഞഭായത്തനിചല തനിരുചനല്ലുര്
പഭാടകശഖരത്തനില് വരുന്ന സതീസണനില് പൂര്ണകതഭാതനില് ചനല്കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനയ്
എചനങനിലുല പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിചട  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  എചനലഭാല  സഹഭായങ്ങളുല  സനൗകേരലങ്ങളുല
ലഭലമഭാക്കുചമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മണലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  മുലകശ്ശേരനി  പഞഭായത്തനിചല
തനിരുചനല്ലൂര്  പഭാടകശഖരത്തനിചല  10  ചഹക്ടകറഭാളല  പ്രകദശത്തയ്  ഭഭാഗനികേമഭായനി
മഭാതമഭാണയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  സതീസണനില്  കൃഷനിയനിറക്കഭാന  സഭാധനിചതയ്.   കൃഷനിക്കയ്
അനുകയഭാജലമഭായ  തരനിശഭായ  സലങ്ങള  കേചണത്തനി  വലകമഭായ  ചപ്രഭാകപഭാസല്
ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  ചനല്കൃഷനി  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  പഭാടകശഖരത്തനിചല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വരുന്ന  സതീസണനില്  ചനല്കൃഷനി
യനിറക്കുന്നതനിനഭായനി സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനല,  ആര്.ചകേ.വനി.കവ.  പദതനി,
ചനല്കൃഷനി  ഉല്പഭാദകേ  കബഭാണസയ്  എന്നതീ  പദതനികേള  മുകഖന  ധനസഹഭായല
നല്കുന്നതഭാണയ്.  ഇകതഭാചടഭാപല  തനിതല  പഞഭായത്തയ്  ഫണകേളുപകയഭാഗനിചയ്
ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളക്കുള്ള ധനസഹഭായവല നല്കുന്നതഭാണയ്.
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വനിളനഭാശത്തനിചന്റെ നഷ്ടപരനിഹഭാരല നനിശയനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡല

75 (2632) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലസതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വനിളനഭാശത്തനിനുള്ള  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  വര്ദനിപനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനികചഭാ; ഉചണങനില് അതയ് എതയഭാചണന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതയ് നനിശയനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ് ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സലസഭാനചത്ത  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുല  ഇനഷസ്വറനസയ്
പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയല  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  വര്ദനിപനിച്ചുല
സലസഭാന വനിള ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി  22-3-2017-ചല സ.ഉ.(എലഎസയ്.)  നമ്പര്
37/2017/കൃഷനി  പ്രകേഭാരല  പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  1995-നുകശഷല
ആദലമഭായഭാണയ് കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കയ് നല്കേനിവരുന്ന ഇനഷസ്വറനസയ് പരനിരക്ഷയനില്
ഇതയല  കേഭാരലമഭായ  വര്ദനവയ്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  വനിശദഭാലശങ്ങളടങ്ങനിയ
ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

ഡഭാറഭാബഭാങനിചല അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചയ് പുനര്വനിജഭാപനല

76  (2633)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡഭാറഭാബഭാങനിചല അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷകേള
കൃഷനി ഭവന സസ്വതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിനകമല് എനയ് തുടര് നടപടനിയഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിരുന്നതയ്;

(സനി) അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചയ് ഡഭാറഭാബഭാങയ് പുനര്വനിജഭാപനല ചചയഭാന
സർക്കഭാർ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) സസ്വതീകേരനിചനിരുന.

(ബനി)  ആയതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  കേരടയ്  ഡഭാറഭാബഭാങയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചകശഷല
ആകക്ഷപങ്ങളുല  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുല  അറനിയനിക്കുവഭാന  മതനിയഭായ  സമയല
നല്കേനിയകശഷമഭാണയ് അനനിമ ഡഭാറഭാബഭാങയ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കചപടനിട്ടുള്ളതയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
1075/2017.
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(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനചപടയ്  ഇനനിയല
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന  അവകശഷനിക്കുന്ന  ഡഭാറഭാബഭാങയ്  ഉപഗഹ  ചനിതങ്ങളുചട
സഹഭായത്തഭാല്  2008-ചല  ഭൂമനിയചട  തരല  തനിടചപടുത്തനി  കുറമറ  ഡഭാറഭാബഭാങയ്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസനിദതീകേരനിക്കചപട  ഡഭാറഭാബഭാങയ്
സലബനനിചയ്  ആകക്ഷപമുള്ളപക്ഷല  2008-ചല  സനിതനി  ശഭാസതീയമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുല  ആവശലമുള്ളപക്ഷല  പുനര്വനിജഭാപനല  ചചയ്യുന്നതനിനുല
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ചപരനിനല്മണ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വനിള ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി

77  (2634)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനിയനില്  കചരുന്നതനിനുള്ള  വലവസകേള
എചനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  ചപരനിനല്മണ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ഓകരഭാ  കൃഷനി  ഭവചന്റെയല
കേതീഴെനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളചപട  കേര്ഷകേരുചട  വനിശദമഭായ  ലനിസ്റ്റേയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മണ്ഡലത്തനിചല  കൂടുതല്  കേര്ഷകേചര  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
കചര്ക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനചത്ത എലഭാ കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കുല ഇനഷസ്വറനസയ് പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തനിയല നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേ കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചുല സലസഭാന
വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനി  22-3-2017-ചല  സ.ഉ.(എലഎസയ്.)  നമ്പര്
37/2017/  കൃഷനി പ്രകേഭാരല പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലശങ്ങള
ഉളചക്കഭാളന്ന ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ് അനുബനല ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(ബനി) വനിള ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി പ്രകേഭാരല കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഒറയ്കക്കഭാ കൂടഭാകയഭാ
പദതനിയനില്  അലഗമഭായനി  വനിള  ഇനഷസ്വര്  ചചയഭാവന്നതഭാണയ്.  ഇതുസലബനനിച
വനിശദമഭായ ലനിസ്റ്റേയ് അനുബനല ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്. *

(സനി)  കകേരളത്തനിചല  മുഴുവന  കേര്ഷകേചരയല  പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  വനിള
ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  ചകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള  തതീവ്ര  പരനിപഭാടനികേളഭാണയ്
വനിഭഭാവനല ചചയയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്.   മുഴുവന കേര്ഷകേചരയല ഇനഷസ്വറനസയ്
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഭവന  തലത്തനില്  കേലഭാമ്പയനിനുകേള
നടത്തുന്ന  കേഭാരലല  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കൂടുതല്
കൃഷനിക്കഭാചര  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  കചര്ക്കുന്നതനിനയ്  എല.എല്.എ.-യമഭായനി  ചര്ച
നടത്തനി  വനിപുലമഭായ  കേലഭാമ്പയനില്  നടത്തുവഭാന  കൃഷനി  വകുപയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കൃഷനിനഭാശത്തനിചന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ്

78 (2635) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  കേടുത്ത  വരളചയനില്  എത  കകേഭാടനി  രൂപയചട
കൃഷനിനഭാശല സലഭവനിചനിട്ടുണയ്; ജനില അടനിസഭാനത്തനിലുളള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  കകേന  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിനനിധനി
സലസഭാനല സനര്ശനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വരളചമൂലല  ഏകേകദശല  64707  കേര്ഷകേരുചട
43430.43 ചഹക്ടര് കൃഷനി നശനിചതഭായല ഏറവല കുറഞ്ഞതയ് 784.6 കകേഭാടനി രൂപയചട
കൃഷനിനഭാശല  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായമഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരല
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   എന്നഭാല് വനിശദമഭായ കേണചക്കടുപയ്  കേഴെനിയകമ്പഭാള നഷ്ടല
വനകതഭാതനിലുണഭാകുല  എന്നഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.   ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കയ്
അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) സലസഭാനത്തുണഭായ നഭാശനഷ്ടങ്ങള വനിലയനിരുത്തുകേയല അതുപ്രകേഭാരല
2017 മഭാര്ചയ് 28-നയ് സലസഭാന റവനന്യൂ, കൃഷനി വകുപ്പുമനനിമഭാര് സലയകമഭായനി കകേന
കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  വരളച  ചമകമ്മേഭാറഭാണല  സമര്പനിക്കുകേയല  ആയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കകേന സലഘല ഏപ്രനില്  19  മുതല്  21  തതീയതനി വചര കകേരളല
സനര്ശനിചയ്  വരളച  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൃഷനി  നഭാശത്തനിനയ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി കകേന സഹഭായല ലഭനിക്കുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

ചപസ്റ്റേനികസഡ്സയ് ചറസനിഡന്യൂചടസ്റ്റേനിലഗയ് ലഭാബുകേള, അനലറനിക്കല് ലഭാബുകേള
എന്നനിവയചട പ്രവര്ത്തന ഏകകേഭാപനല

79 (2636) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .   ചജയനിലസയ് മഭാതത്യു :
ശതീ  .   എല  .   നനൗഷഭാദയ് :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഴെല,  പചക്കറനി  എന്നനിവയനിചല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  അളവയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലസഭാനത്തയ്  എവനിചടചയലഭാല  ചപസ്റ്റേനിചചസഡ്സയ്

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ചറസനിഡന്യൂ ചടസ്റ്റേനിലഗയ് ലഭാബുകേള സജമഭാക്കനിയനിട്ടുചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലഭാബുകേളുചട  കശഷനി  സലസഭാനത്തനിചന്റെ  ആവശലത്തനിന
നുസൃതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചനങനിലുല  പദതനികേള  ആസൂതണല
ചചയ്യുനകണഭാചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേസര്വകേലഭാശഭാലയചടയല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെയല
അനലറനിക്കല്  ലഭാബുകേളുചടയല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതയ്  മുകഖന
ഇത്തരല പരനികശഭാധനകേള കൂടുതല് ഫലപ്രദമഭാകുചമന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അത്തരത്തനിലുളള സലയക സലരലഭത്തനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയചട  കേതീഴെനില്  ചവള്ളഭായണനി
കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജയ്  (തനിരുവനനപുരല),  കുമരകേല  ചനലയ്ല  ഗകവഷണ  കകേനല
(കകേഭാടയല),  ചവള്ളഭാനനിക്കര കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജയ്  (തൃശ്ശൂര്),  പടന്നക്കഭാടയ്  കേഭാര്ഷനികേ
കകേഭാകളജയ്  (കേഭാസര്കഗഭാഡയ്)  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ്ട
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാചത  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിനയ്
കേതീഴെനില്  തനിരുവനനപുരല,  എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുല
ലഭാബുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിചലയല  പചക്കറനികേളനിചലയല  അവശനിഷ്ട  വനിഷഭാലശ
പരനികശഭാധനയഭായനി  സലസഭാനമഭാചകേ  ഉളചക്കഭാളന്ന  വനിധത്തനില്  പുതുതഭായനി
മധലകകേരളത്തനിലുല  ഉത്തര  കകേരളത്തനിലുല  ലഭാബുകേള  ആരലഭനിച്ചു.   ആയതയ്
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സലയക  സലരലഭത്തനിനഭായനി  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

പചക്കറനി കൃഷനിയനില് സസ്വയലപരലഭാപത

80 (2637) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള  : 
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല്  : 
ശതീ  .    ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന  : 
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എചനലഭാല പദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പചക്കറനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഇനസന്റെതീവയ്  നല്കുന്ന  പദതനി

ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പചക്കറനി  കൃഷനിയനില്  സസ്വയലപരലഭാപത  ചചകേവരനിക്കുന്നതനിനയ്

സലസഭാനത്തനിനയ് സഭാധനിക്കുകമഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലശല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്,  പചക്കറനികൃഷനി  ചചകയണതനിചന്റെ

ആവശലകേത  സലബനനിചയ്  കബഭാധവൽക്കരണല  നടത്തനി,  സലസഭാനചത്ത

ഭക്ഷലസസ്വയലപരലഭാപതയനികലയയ് നയനിക്കുന്നതനിനയ് പുതുതലമുറചയ പ്രഭാപമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  2017-18-ല് കൃഷനി വകുപയ്

സമഗ പചക്കറനി  വനികേസന പദതനിയനില്  85  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഇതുപ്രകേഭാരല തഭാചഴെപറയന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന:

1. വതീട്ടുവളപനിചല പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനല.

2. മട്ടുപഭാവയ് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനല.

3. പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി പരനിശതീലനല, കബഭാധവല്ക്കരണല, പ്രചരണല തുടങ്ങനിയവ.

4. ജനിലഭാ കസ്റ്റേര് വനികേസനല.

5. കഗഡഡയ് കസ്റ്റേറുകേളുചട വനികേസനല.

6. പുതനിയ കബഭാക്കയ് തല നഴറനികേള സഭാപനിക്കല്.

7. സൂക്ഷ്മ ജലകസചനവല ജലകസചനല വഴെനിയള്ള വളപ്രകയഭാഗവല.

8. പചക്കറനി സലഭരണത്തനിനുള്ള ശതീതതീകേരണ അറകേളുചട കപ്രഭാതഭാഹനല.

9. പചക്കറനി  കൃഷനിക്കുകവണനി  'മനിനനി-കപഭാളനി  ഹനൗസു'കേളുചട

കപ്രഭാതഭാഹനല.

10. 'ചവജനിറബനിള ചപ്രഭാഡന്യൂസര് കേമ്പനനികേള' സഭാപനിക്കല്.

11. കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് 'ബകയഭാ കേണ്കടഭാള ഏജന്റെയ് ' നനിര്മ്മേഭാണല.

12. മണനിചന  ഫലപുഷ്ടനിചപടുത്തുന്ന  കുമ്മേഭായല,  കഡഭാകളഭാകമറയ്,  സൂക്ഷ്മ

മൂലകേങ്ങള എന്നനിവയചട വനിതരണല.
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13. കസ്റ്റേറുകേള മുകഖന ചചറുകേനിട മൂലലവര്ദനിത യൂണനിറ്റുകേളുചട കപ്രഭാതഭാഹനല.

14. സഭാപനങ്ങളവഴെനിയള്ള പചക്കറനി കൃഷനി.

15. 'കസഫയ് ടു ഇനൗറയ് ബഭാനഡനിലഗയ് ' പദതനി വഴെനി സഹഭായല.

16. മനികേച കേര്ഷകേര്ക്കയ് അവഭാര്ഡയ് നല്കേല്.

17. കബഭാക്കയ് ചലവല് ചഫഡകററഡയ് ഓര്ഗകനകസഷനുകേളുചട രൂപതീകേരണല.

18. മഴെമറ നനിര്മ്മേഭാണല.

19. മനികേച 'എ' കഗഡയ് കസ്റ്റേറുകേളക്കയ് അധനികേ സഹഭായല.

(ബനി)  നല  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണയ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേള

ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  വഴെനി  വനില്ക്കുകമ്പഭാള  കേനികലഭാഗഭാമനിനയ്  5  രൂപ  ഇനചസന്റെതീവയ്

നല്കേനിവരുനണയ്.  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലത്തയ്  കേഭാനല്ലൂര്,  വടവട  പ്രകദശചത്ത

കേര്ഷകേരനില്നനിനല  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേള  സലഭരനിച  പചക്കറനിക്കയ്

ആനുപഭാതനികേമഭായനി ഇനചസന്റെതീവയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  പചക്കറനി  വനികേസനത്തനില്  സസ്വയലപരലഭാപത  കകേവരനിക്കു

ന്നതനിനഭായനി  ബൃഹതയ്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  അഞയ്

വര്ഷലചകേഭാണയ്  50000  ചഹക്ടര്  സലകത്തയ്ക്കുകൂടനി  കജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി

വലഭാപനിപനിക്കുകേ  വഴെനി  2021  വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന

കേഴെനിയന്ന  ഇനങ്ങളനില്  സസ്വയലപരലഭാപത  കകേവരനിക്കഭാന  കേഴെനിയചമന്നയ്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  2017-18-ല് കൃഷനി വകുപയ്, പചക്കറനി കൃഷനിയനില് സസ്വയലപരലഭാപത

കകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമഗ  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  85  കകേഭാടനി

രൂപയചട വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി)  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സ്കൂളുകേളനില്  പചക്കറനി

വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  വനിദലഭാര്തനികേളുചട  വതീട്ടുവളപനിലുല  സ്കൂള

വളപനിലുല  കൃഷനി  ചചയ്യുവഭാന  സഹഭായല  നല്കുനണയ്.  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്

ഇക്കഭാരലത്തനില്  പ്രഭാവതീണലല  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഉകദലഭാഗസരുചട

കനതൃതസ്വത്തനില്  പരനിശതീലന  കസ്റ്റേറുകേളുല  കൃഷനി  സലബനമഭായ  അറനിവകേളക്കഭായനി

കകേപ്പുസ്തകേങ്ങളുല നല്കുനണയ്.  കൂടഭാചത പചക്കറനി കൃഷനിയനില് മനികേച പ്രവര്ത്തനല

കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കുല അദലഭാപകേര്ക്കുല സ്കൂളുകേളക്കുല ജനിലഭാതലത്തനിലുല

സലസഭാന തലത്തനിലുല അവഭാര്ഡകേള നല്കേനിവരുന.
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വനിദലഭാര്തനികേളനില് കേഭാര്ഷനികേ അവകബഭാധല വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി

81 (2638) ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിദലഭാര്തനികേളനില്  കേഭാര്ഷനികേ  അവകബഭാധല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല  കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി എചനലഭാല പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണയ് എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
പചക്കറനികത്തഭാടല സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് കൃഷനിചചലവയ്,  പരനിശതീലനല,  കഡഭാകേത്യുചമകന്റെഷന
എന്നനിവയഭായനി 5,000 രൂപ ധനസഹഭായല നല്കേനി, കുറഞ്ഞതയ് 10 ചസന്റെയ് സലത്തയ്
ഒരു  അദലഭാപകേന/അദലഭാപനികേയചട  കമല്കനഭാടത്തനില്  വനിദലഭാര്തനികേളുചട  കബയ്
രൂപതീകേരനിചയ് പചക്കറനി കൃഷനി ചചയ്തുവരുന.

പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിചല  മനികേവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏറവല  നല
വനിദലഭാര്തനി,  അദലഭാപകേന/അദലഭാപനികേ,  വനിദലഭാലയത്തനിചന്റെ തലവന,  വനിദലഭാലയല
എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില് ജനിലഭാതലത്തനിലുല സലസഭാന തലത്തനിലുല കേലഭാഷയ് അവഭാര്ഡയ്
നല്കേനിവരുന.

പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനിത്തചന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
അവരുചട  വതീടനില് ലഭലമഭായ  സലത്തയ്  കൃഷനി  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  സനൗജനലമഭായനി
പചക്കറനി  വനിത്തയ്  കേനിറയ്  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത  പഭാഠലപദതനിയനില്  'കൃഷനി'  കൂടനി
ഉളചപടുത്തുന്നതനിനയ് ഇനൗ സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

2016  ചനിങ്ങല  1  മുതല്  2017  ചനിങ്ങല  1  വചര  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച
''ചനല്വര്ഷ''ത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ചനല്കൃഷനിയനില് പ്രഭാകയഭാഗനികേ
പരനിജഭാനല നല്കുന്നതനിനഭായനി സഭാധലമഭായ എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുല വനിദലഭാര്തനികേചള
ഉളചപടുത്തനി ചനല്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുചട വനിപണന സലവനിധഭാനല ശകനിചപടുത്തനി
വനിലസനിരത ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി

82 (2639) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീ  .    എസയ്  .   രഭാകജനന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുചട  വനിപണന  സലവനിധഭാനല  ശകനിചപടുത്തനി
വനിലസനിരത ഉറപഭാക്കഭാന എചനങനിലുല പദതനികേളുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എളുപല കകേടഭാവന്ന പചക്കറനികേളുല മറ്റുല്പന്നങ്ങളുല കശഖരനിച്ചുവയഭാനഭായനി
ശതീതതീകേരണ സനൗകേരലകത്തഭാടുകൂടനിയ സലഭരണ സലവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തഭാനഭായനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കജവ  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളക്കയ്  ബഭാനഡനിലഗയ്  നല്കേനി  ഇകക്കഭാ
കഷഭാപ്പുകേളനിലൂചട വനില്ക്കഭാനുള്ള പദതനി സലസഭാനത്തഭാചകേ വനിപുലമഭായ കതഭാതനില്
നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പദതനിയചട
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുചട  വനിപണന  സലവനിധഭാനല  ശകനിചപടുത്തനി
വനിലസനിരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് പദതനികേള ആസൂതണല ചചയനിട്ടുണയ്.  ചനലനിനയ്
നലഭായവനില ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  സനിവനില് സകപ്ലസയ് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന ചനലയ്ല
സലഭരനിച്ചുവരുന.  കകേന  സര്ക്കഭാര്  ചനലനിനയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  തഭാങ്ങുവനില,
കകേരളത്തനിചല ഉല്പഭാദന ചചലവനിചനക്കഭാള കുറവഭായതനിനഭാല് കേനികലഭായയ് 22.50 എന്ന
ഉയര്ന്ന വനിലയഭാണയ് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ചനലയ്ല സലഭരനിക്കുന്നതയ്.  കൃഷനിഭവനുകേള
മുകഖന  കേര്ഷകേരനില്നനിനല  കേനികലഭായയ്  25  രൂപ  നനിരക്കനില്  പചകത്തങ്ങ
സലഭരനിക്കുന.  സഹകേരണ  സലഘങ്ങചളയല  കകേഭാക്കനടയ്  ചപ്രഭാഡന്യൂസനിലഗയ്
കേമ്പനനികേചളയല  ഉളചപടുത്തനി  ഇനൗ  പദതനി  വനിപുലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  റബ്ബര് ചപ്രഭാഡക്ഷന ഇനചസന്റെതീവയ്  പദതനി പ്രകേഭാരല റബ്ബറനിനയ്
വനിലസനിരത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  റബ്ബറനിചന്റെ
തഭാങ്ങുവനിലയല  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡയ്  അതതയ്  ദനിവസല  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  വനിലയല
തമ്മേനിലുള്ള  വലതലഭാസല  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡയ്  സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയ  ബനിലനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് രജനിസ്റ്റേര് ചചയ കേര്ഷകേചന്റെ അക്കനൗണനികലയയ് നല്കുന.  കൃഷനി
വകുപനിചന്റെ ചമഭാത്ത വലഭാപഭാര വനിപണനികേള,  ജനിലഭാ സലഭരണ കകേനങ്ങള എന്നനിവ
മുകഖന  പചക്കറനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഉല്പന്നങ്ങള  കനരനിടയ്
കലലല ചചയയ് വനില്ക്കഭാനുള്ള സനൗകേരലല ലഭലമഭാണയ്.  ഉല്പന്നങ്ങള എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ടഭാനകസഭാര്ടയ്  സബ്സനിഡനിയല നല്കേനിവരുന.  കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
പചക്കറനികേള  നലഭായമഭായ  വനില  നല്കേനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  മുകഖന  സലഭരനിചയ്
വനില്പന  നടത്തനിവരുന.  കേര്ഷകേരനില്  നനിനള്ള  പചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങള
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  മുകഖന  സലസഭാനത്തുടനതീളമുള്ള  277  സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ
സമനിതനികേളനിചലത്തനിചയ്  കലലല  ചചയയ്  വനിപണനല  നടത്തഭാന  സഹഭായനിക്കുന.
ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലത്തുല  വനിഷുവനിനുല  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്
കേര്ഷകേരനില്നനിനല  30  ശതമഭാനല  അധനികേ  വനില  നല്കേനി  സലഭരനിച  പഴെല
പചക്കറനികേള  പ്രകതലകേല  സലഘടനിപനിച  വനിപണനികേളനിലൂചട  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്
കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് ലഭലമക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനഭാവശലമഭായ തുകേ കൃഷനി വകുപനിചന്റെ
വനില  സനിരതയ്ക്കുകവണനി  ''വനിപണനി  ഇടചപടല്''  പദതനി  പ്രകേഭാരമഭാണയ്
ചചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
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(ബനി) കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ആറയ് ചമഭാത്ത വലഭാപഭാര വനിപണനികേളനിലുല ശതീതതീകേരണ
സനൗകേരലകത്തഭാടുകൂടനിയള്ള സലഭരണ കകേനങ്ങളുണയ്.

(സനി)  നല കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിച്ചുചകേഭാണയ് സുരക്ഷനിതമഭായ പഴെല പചക്കറനികേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  407  കസ്റ്റേറുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കസ്റ്റേറുകേളനില്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനിലുള്ള  കൃഷനിക്കയ്  ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ്
3,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായല  നല്കുനണയ്.  സലസഭാനചത്ത  407
കസ്റ്റേറുകേളനില്  നനിനള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  ജനി.  എ.  പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  നല്കേനി
''കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ് '' എന്ന കലബലനില് വനിപണല നടത്തനിവരുന.

കേര്ഷകേരുചട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  തചന്ന  കജവവളല  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
1622 റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ് യൂണനിറ്റുല 1352 മണനിര കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ് യൂണനിറ്റുല ആരലഭനിച്ചു.  റൂറല്
കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ് യൂണനിറയ് ഒന്നനിനയ് 5,000 രൂപ വതീതവല മണനിരക്കകമ്പഭാസ്റ്റേയ് യൂണനിറയ് ഒന്നനിനയ്
7,500  രൂപ  വതീതവല  ധനസഹഭായല  നല്കേനി.   കജവപചക്കറനി  വനിപണനല
നടത്തുന്നതനിനയ്  സലസഭാനചത്ത എലഭാ  ജനിലകേളനിലുമഭായനി  66  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള
സഭാപനിച്ചു.  കജവ കൃഷനി നടത്തുന്ന കേര്ഷകേരനില്നനിനല പചക്കറനികേള സലഭരനിചയ്
കഗഡനിലഗയ്,  പഭാക്കനിലഗയ്  നടത്തനി  ചറസനിഡന്റെയ്  അകസഭാസനികയഷന  മുകഖന
ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്  വനില്പന  നടത്തുന്നതനിനയ്  18  കസ്റ്റേറുകേളക്കയ്  3  ലക്ഷല  രൂപ
വതീതല ധനസഹഭായല നല്കേനി.  ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള മുകഖന  'കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ്  '
ഉല്പന്നങ്ങള  വനില്പന  നടത്തുന്നതനിനയ്  കേനികലഭായയ്  5  രൂപ  നനിരക്കനില്  കേര്ഷകേനയ്
ഇനചസന്റെതീവല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചല നനിയമനല എലകപ്ലഭായ്ചമന്റെയ് എകയ്കചഞയ് മുകഖന
നടത്തുവഭാന നടപടനി

83 (2640)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചല  നനിയമനല  എലകപ്ലഭായ്ചമന്റെയ്  എകയ്കചഞയ്  മുകഖന
നടത്തുവഭാൻ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുളള  തഭാലഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാചര  പനിരനിച്ചുവനിടുവഭാനുല  കേരഭാര്
ജതീവനക്കഭാരുചട കേരഭാര് റദ്ദേഭാക്കഭാനുല ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെകേഭാലത്തയ് സനിരചപടുത്തനിയ ദതീര്ഘകേഭാല കസവനമുളള
ജതീവനക്കഭാരുചട  സനിരചപടുത്തല്  ഉത്തരവയ്  റദ്ദേയ്  ചചയ്യുവഭാനുണഭായ  സഭാഹചരലല
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
286/2020.
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ഉത്തരല

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില്  ആവശലത്തനിലധനികേല  ജതീവനക്കഭാരഭാണയ്  കജഭാലനി
ചചയ്തുവരുന്നചതന്നയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  ഇവരനില്  മഹഭാ
ഭൂരനിപക്ഷവല  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനിലുല  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലുമഭാണയ്
കജഭാലനി  ചചയ്തുവരുന്നതയ്.  ജതീവനക്കഭാരുചട  ആധനികേലലമൂലല  വന  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലതയഭാണയ്  കകേഭാര്പകറഷനയ്  വരുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല്  അധനികേമഭായല
അനഭാവശലവമഭായ  നനിയമനല  കനടനിയനിട്ടുള്ള  കേരഭാര്-ദനിവസ  കവതന  ജതീവനക്കഭാചര
പനിരനിച്ചുവനിടുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

(സനി)  തഭാലഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാചര  സനിരചപടുത്തുന്നതനിനയ്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്
ലഭലമഭാക്കനിയ  ചപ്രഭാകപഭാസല്  പരനികശഭാധനിചതനില്  നനിനല  ടനി  ജതീവനക്കഭാചര
സനിരചപടുത്തുന്നതയ്  ബഹു.  സുപ്രതീല  കകേഭാടതനിയചട  കസ്റ്റേറയ്  ഓഫയ്  കേര്ണഭാടകേ  Vs
ഉമഭാകദവനി കകേസനിചല വനിധനിയചട ലലഘനമഭാകുചമന്നതനിനഭാല് പ്രസ്തുത ചപ്രഭാകപഭാസല്
നനിരസനിക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്.

കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള കകേടുകൂടഭാചത സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് ശതീതതീകേരണനികേള

84  (2641)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കചപടുന്ന  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങള
കകേടുകൂടഭാചത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ശതീതതീകേരണനികേള ഒരുക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചയ് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  സലവനിധഭാനല  ഏര്ചപടുത്തനി  നല്കുന്നതയ്
കേര്ഷകേര്ക്കയ് വളചര പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുചമന്ന കേഭാരലല വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉത്പഭാദനിപനിക്കചപടുന്ന  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങള  യഥഭാസമയല
വനിറഴെനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കഭാന  കേഴെനിയന്ന  തരത്തനില്
എചനലഭാല  പദതനികേളഭാണയ്  കൃഷനി  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതയ്;  വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള്ള  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭായ
കകേരള  സലസഭാന  ചവയര്ഹനൗസനിലഗയ്  കകേഭാര്പകറഷനുല  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുല
ശതീതതീകേരണനികേള ഒരുക്കുന്നതയ് സലബനനിചയ് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുണയ്.

ചവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടയ് ചപ്രഭാകമഭാഷന കേനൗണ്സനിലനിനയ് കേതീഴെനില് അകപഡയചട
ധനസഹഭായകത്തഭാചട  വയനഭാടയ്  ജനിലയനില്  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭായ  പഭായയ്
ഹ  നൗസനികനഭാടനുബനനിചയ്  20  ടണ്  സലഭരണ  കശഷനിയള്ള  കകേഭാളഡയ്  കസ്റ്റേഭാകറജയ്
പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ഒരു പഭായയ് ഹനൗസനിചന്റെ
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നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല അകപഡയചട
ധനസഹഭായകത്തഭാചട പഭാലക്കഭാടയ്,  ചകേഭാലല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനില് മൂന്നയ് പഭായയ്
ഹനൗസുകേള കൂടനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലഭ നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇനൗ
പഭായയ്  ഹനൗസുകേളനിചലലഭാല  20  ടണ്  സലഭരണ  കശഷനിയള്ള  ശതീതതീകേരണ
സലഭരണനിയല ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ഉടമസതയനില്  ആനയറ,  മരടയ്,  കവകങ്ങരനി,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ,
ചനടുമങ്ങഭാടയ്,  സുല്ത്തഭാനബകത്തരനി  എന്നതീ  ചമഭാത്തവലഭാപഭാര  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്
ശതീതതീകേരണനികേള  ലഭലമഭാണയ്.  കൂടഭാചത  ഒരു  ശതീതതീകേരണനി  ശലഖല
സഭാപനിക്കുന്നതനിചനപറനി  പഠനല നടത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയല
ചചയ്യുന.  കമല്പറഞ്ഞ നടപടനികേചളലഭാലതചന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ് പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാണയ്.

(സനി)  കകേരള  സലസഭാന  ചവയര്ഹനൗസനിലഗയ്  കകേഭാര്പകറഷനയ്  കേതീഴെനില്
കകേരളത്തനിലുടനതീളല  56  ചവയര്ഹനൗസുകേളനിലഭായനി ഏകേകദശല  2.25  ലക്ഷല ചമടനികേയ്
ടണ്  കേപഭാസനിറനിയള്ള  കഗഭാഡനൗണുകേളുണയ്.  വനിളചവടുപയ്  കേഭാലത്തയ്  ഉത്പന്നങ്ങള
ക്കുണഭാകുന്ന  വനിലയനിടനിവയ്  തടയന്നതനിനയ്  അവ  ശഭാസതീയമഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുകേയല
ഉത്പന്നങ്ങളക്കയ്  വനില  വര്ദനിക്കുന്ന  അവസരത്തനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  അതയ്
വനില്ക്കുന്നതനിനുല ചവയര്ഹനൗസനിലഗയ്  കകേഭാര്പകറഷന അവസരചമഭാരുക്കുന.  കൂടഭാചത
കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളുചട കമല് നല്കുന്ന ചവയര്ഹനൗസയ് രസതീതനികനല് ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിനല കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പചയടുക്കുന്നതനിനുള്ള സനൗകേരലവല നല്കേനിവരുന.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  വനിളചവടുപനിനഭായനി  തയഭാറഭായനിട്ടുള്ള
പചക്കറനികേള സലസഭാനത്തയ് എവനിചടയചണന്നയ് വനിവരല ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  അവനിചട
നനിനല കേര്ഷകേര്ക്കയ് നലഭായവനില നല്കേനി സലഭരനിചയ് ഹരനിത വനില്പന യൂണനിറ്റുകേളനിലൂചട
വനിപണല നടത്തനിവരുന.  അധനികേ ഉല്പഭാദനല കേഭാരണല ഉല്പന്നങ്ങള വനിറഴെനിക്കഭാന
ബുദനിമുടയ്  കനരനിടുന്ന സഭാഹചരലത്തനില് പ്രസ്തുത ഉല്പന്നങ്ങള സലഭരനിചയ് വനില കുറചയ്
സനൗജനലമഭായനി ഉപകഭഭാകഭാവനിനയ് വനിതരണല ചചയ്യുന.

കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ആറയ്  ചമഭാത്തവലഭാപഭാര  വനിപണനികേളനിലുല
കേഭാളനിയനചന  (ചകേഭാലല),  കുറുപനറ  (കകേഭാടയല),  പഭാവറടനി  (തൃശ്ശൂര്),  ആലപ്പുഴെ,
ചതഭാടുപുഴെ  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  ജനിലഭാ  സലഭരണ  കകേനങ്ങളനില്ക്കൂടനിയല  രജനിസ്റ്റേര്
ചചയ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  തങ്ങളുചട  ഉല്പന്നങ്ങള  വനിറഴെനിക്കുവഭാനുള്ള  സനൗകേരലല
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ബനി.എല്.എഫയ്.ഒ. കസ്റ്റേറുകേളനില്
കൂടനിയല  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേളനില്  കൂടനിയല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  തങ്ങളുചട  ഉല്പന്നങ്ങള
വനിറഴെനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന.  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  മുകഖനയല  കേര്ഷകേരുചട
ഉല്പന്നങ്ങള  സലഭരനിചയ്  വനിപണല  നടത്തുന.   കകേരചഫഡയ്  വഴെനി  പചകത്തങ്ങയല
സനിവനില്  സകപ്ലസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  മുഖഭാനരല  ചനല്ലുല  സലഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  റബ്ബറനിനയ്  വനില  150
രൂപയനില് തഭാചഴെയഭാകുന്ന സഭാഹചരലത്തനില് കേനികലഭായയ്  150  രൂപ നനിരക്കനില് വനില
ഉറപഭാക്കനി വനിലസനിരതഭാ ഫണയ് കകേരള സര്ക്കഭാര് നല്കേനിവരുന.
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കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള സലഭരനിക്കുന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള

85 (2642) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേര്ഷകേരനില്നനിനല  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള  കൃഷനി  വകുപ്പുല  ബനചപട
ഏജനസനികേളുല  സഭാപനങ്ങളുല  കനരനിടയ്  സലഭരനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

സലസഭാനത്തയ്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  6  ചമഭാത്ത  വലഭാപഭാര
വനിപണനികേളനിലുല ചകേഭാലല,  ആലപ്പുഴെ,  ഇടുക്കനി,  കകേഭാടയല,  തൃശ്ശൂര് എന്നതീ ജനിലകേളനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  ജനിലഭാ  സലഭരണ  വനിതരണ  കകേനങ്ങളനിലുല  കേര്ഷകേര്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പഴെല,  പചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങള  ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കനരനിടയ്
കലലല  ചചയയ്  വനിതരണല  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  സനൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ഉല്പന്നങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  സബ്സനിഡനിയല
നല്കേനിവരുന.

ഉതവ  സതീസണുകേളനിലുല  അലഭാത്ത  ദനിവസങ്ങളനിലുല  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്
സലസഭാനചത്ത കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള നലഭായമഭായ വനില നല്കേനി
സലഭരനിക്കുകേയല  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  ചനിലറ  വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനി  വനില്പന
നടത്തുകേയല ചചയ്തുവരുന.

കേര്ഷകേരുചട  ഉല്പന്നങ്ങള വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലസഭാനത്തുടനതീളല  277
സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേള  ചവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടയ്  ചപ്രഭാകമഭാഷന
കേനൗണ്സനിലനിനയ് കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

സലസഭാനത്തയ്  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  ഓണല,  വനിഷു  സതീസണുകേളനില്  കൃഷനി  വകുപയ്
അനുബന സഭാപനങ്ങളഭായ കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്,  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  എന്നനിവയചട
സഹകേരണകത്തഭാചട  കേര്ഷകേരനില്  നനിനല  കനരനിടയ്  പഴെല,  പചക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങള
നലഭായവനില നല്കേനി സലഭരനിചയ്  സലസഭാനത്തുടനതീളല ആരലഭനിച വനിപണനികേളനിലൂചട
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  കൃഷനി  ഭവനുകേളുല  കകേരചഫഡല
സലയകമഭായനിടഭാണയ്  നഭാളനികകേര  സലഭരണല  നടത്തനിവന്നനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല്
ഇകപഭാള  കകേരചഫഡനില്  അലഗങ്ങളഭായ  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങചളയല
നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡനില്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയനിട്ടുള്ള  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ
കേമ്പനനികേചളയല കൂടനി ഉളചപടുത്തനി നഭാളനികകേര സലഭരണല വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന കവണ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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സലസഭാനത്തയ്  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ചനലയ്ല  സലസഭാന  സനിവനില്
സകപ്ലസയ് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖനയഭാണയ് സലഭരനിച്ചുവരുന്നതയ്.  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേതീഴെനിലുള്ള ഭക്ഷല ചപഭാതുവനിതരണ മനഭാലയല ആവനിഷ്കരനിചയ് ഫുഡയ് കകേഭാര്പകറഷന
ഓഫയ് ഇനലയചട കമല്കനഭാടത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന വനികകേനതീകൃത ധഭാനല സലഭരണ
പദതനിയചട ഭഭാഗമഭാണയ് ചനലയ്ല സലഭരണ സലസരണ വനിതരണ പദതനി.

2006-2011 കേഭാലയളവനിചല വനിവനിധ കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പദതനികേള

86 (2643) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-2011  കേഭാലയളവനില്  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനല,  നഭാളനികകേര
വനികേസനല, കഹചടകേയ് കൃഷനി, കുടനഭാടയ്-ഇടുക്കനി പഭാകക്കജുകേള, വനിള ഇനഷസ്വറനസയ്,
കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനയ് സനൗജനല കവദത്യുതനി, കേര്ഷകേ ചപനഷന, നനിറവയ്-വയനഭാടയ്
പഭാകക്കജയ്,  വനിള  ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനല,  കൂടുതല്  കപചര  കേര്ഷകേ  ചപനഷന
പദതനിയനിലുളചപടുത്തല്  എന്നതീ  പദതനികേളക്കഭായനി  എത  തുകേ  ചചലവഭാക്കനി;
പ്രസ്തസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  ഓകരഭാ  പദതനിയചടയല  നടത്തനിപനിചല  കനടങ്ങളുല
കകേഭാടങ്ങളുല എചനന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളനില് 2011-12 മുതല് 2015-16 വചരയള്ള വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളനില്  2016-17  കേഭാലയളവനിചല  കനടങ്ങളുല
തുടര്നടപടനികേളുല എചനലഭാല ;  മറ്റു പുതനിയ പദതനികേള എചനങനിലുല ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അവ എചനന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2006-2011 കേഭാലയളവനില് ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി 40414.65
ലക്ഷല  രൂപയല  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  9567.68204  ലക്ഷല  രൂപയല
കുടനഭാടയ്,  ഇടുക്കനി  പഭാകക്കജുകേളക്കഭായനി  2749.23  ലക്ഷല  രൂപയല  വനിള
ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനിക്കഭായനി  196.55  ലക്ഷല രൂപയല കേഭാര്ഷനികേ ആവശലത്തനിനയ്
സനൗജനല കവദത്യുതനി പദതനിക്കഭായനി 12505.99 ലക്ഷല രൂപയല ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

16-8-2011-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  197/2011/കൃഷനി  പ്രകേഭാരല  ഒരു
ചഹക്ടകറഭാ  അതനിനയ്  തഭാചഴെകയഭാ  ഭൂമനിയള്ള  ചചറുകേനിട  നഭാമമഭാത  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
മഭാസത്തനില് 300 രൂപ ചപനഷന അനുവദനിചയ് ഉത്തരവഭായനി.

കഹചടകേയ് കൃഷനി,  നനിറവയ്,  വയനഭാടയ് പഭാകക്കജയ്,  വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനല
എന്നതീ പദതനികേള 2006-2011 കേഭാലയളവനില് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നനില.

കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളുചട  കനടങ്ങളുല  കകേഭാടങ്ങളുല  അടങ്ങനിയ വനിശദമഭായ
കസ്റ്റേറയ്ചമന്റെയ് അനുബനല ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) 2011-2016  കേഭാലയളവനില് ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി  52860.8
ലക്ഷല  രൂപയല  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  22763.95148  ലക്ഷല  രൂപയല
കഹചടകേയ്  കൃഷനിക്കഭായനി  3070.9196  ലക്ഷല  രൂപയല  വനിള  ഇനഷസ്വറനസയ്
പദതനിക്കഭായനി  3990.27424 ലക്ഷല രൂപയല കേഭാര്ഷനികേ ആവശലത്തനിനയ് സനൗജനല
കവദത്യുതനി  പദതനിക്കഭായനി  16915.21306  ലക്ഷല  രൂപയല  കേര്ഷകേ  ചപനഷന
പദതനിയഭായനി 32738 ലക്ഷല രൂപയല ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

2011-12 വര്ഷത്തനില് നനിറവയ് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിടനിലഭായനിരുന.  2012-13
വര്ഷത്തനില്  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിചല  കപ്രഭാജക്ടുകേള
ആര്.ചകേ.വനി.കവ.  പദതനിയനില് അലഗതീകേരനിചയ്  ടനി  പദതനിക്കഭായനി  637.12  ലക്ഷല
രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.  2014-15 വര്ഷത്തനില് നനിറവയ് പദതനിക്കഭായനി ബഡ്ജറനില്
തുകേ  വകേയനിരുത്തഭാത്തതനിനഭാല്  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്
സലസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുല  കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുല  പ്രഭാധഭാനലല  നല്കേനി
നടപനിലഭാക്കനി.  2015-16-ല് പദതനി നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നനില. 

വയനഭാടയ് പഭാകക്കജയ് പദതനി 2012-13 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷമഭാണയ് ആരലഭനിചതയ്.
2012-13  മുതല്  2015-16  വചരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  60.53  കകേഭാടനി  രൂപ
ചചലവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലന പദതനി  2013-14  വര്ഷത്തനിലഭാണയ്
ആരലഭനിചതയ്.  2013-14  മുതല്  2015-16  വചര  2796.35283  ലക്ഷല  രൂപ
ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളുചട  വനിശദമഭായ  കസ്റ്റേറയ്ചമന്റെയ്  അനുബനല  ആയനി
കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(സനി) 2016-17  കേഭാലയളവനില് ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി  9132.66181
ലക്ഷല  രൂപയല  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  3803.7726  ലക്ഷല  രൂപയല
കഹചടകേയ്  കൃഷനി  പദതനിക്കഭായനി  114.10  ലക്ഷല  രൂപയല  കേഭാര്ഷനികേ  സനൗജനല
കവദത്യുതനി  പദതനിയനില്  3496.32  ലക്ഷല  രൂപയല  വനിള  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലന
പദതനിക്കഭായനി 1201.18703 ലക്ഷല രൂപയല ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

2016-17  കേഭാലയളവനില്  കുടനഭാടയ്,  ഇടുക്കനി  പഭാകക്കജുകേള,  നനിറവയ്  എന്നതീ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

സലസഭാന വനിള ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി നഷ്ടപരനിഹഭാരകത്തഭാതയ് വര്ദനിപനിചയ്
പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ് വനിള ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനിയഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

26-9-2016-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (എലഎസയ്.)  നമ്പര്  133/16/കൃഷനി
ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരല ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള പ്രതനിമഭാസ ചപനഷന തുകേ
600 രൂപയനില് നനിനല 1,000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

കമല് പരഭാമര്ശനിച പദതനികേളുചട കനടങ്ങളുല തുടര്നടപടനികേളുല സലബനനിച
വനിശദമഭായ കസ്റ്റേറയ്ചമന്റെയ് അനുബനല ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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2011-12 മുതല് 2016-17 വചര കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുചട ഉല്പഭാദനവല
ഇറക്കുമതനിയല

87 (2644) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-12 മുതല് 2015-16 വചരയളള കേഭാലഘടങ്ങളനില് ഓകരഭാ വര്ഷവല
സലസഭാനത്തനിചന്റെ  ആവശലത്തനിനഭായളള  പചക്കറനി  ഉളചപചടയളള  കേഭാര്ഷനികേ
വനിളകേള  എത;  ഇവ  ഓകരഭാന്നനികന്റെയല  ആഭലനര  ഉല്പഭാദനല  എത;  മറ്റു
സലസഭാനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ഇറക്കുമതനി  എത;  ഏചതലഭാല  സലസഭാനങ്ങചള
ആശയനിചഭാണയ് ഇവയചട ഇറക്കുമതനി ; എന്നനിവ വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില് എതചയനല  കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുചട
ഇറക്കുമതനിക്കഭായനി  ഏചതലഭാല  സലസഭാനങ്ങചള  ആശയനിചനിരുന  എനല  മറ്റു
സലസഭാനങ്ങചള ആശയനിക്കുകമ്പഭാള കേചവടകലഭാബനിയചട കേടനകേയറലമൂലല വനില
വര്ദനവണഭാകുന്നതുല  വനിഷലനിപമഭായ  പചക്കറനികേള  ഇറക്കുമതനി  ചചകയണന്ന
അവസയണഭാകുന്നതുല സലബനനിച വനിശദഭാലശവല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തനിനഭാവശലമഭായ  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുചട  ചചദനലദനിന  അളവയ്
എത;  ആഭലനര  ഉല്പഭാദനല  എത;  മറയ്  സലസഭാനങ്ങചള  ആശയനിക്കുന്നതനിചന്റെ
കതഭാതയ് എത ; ഇനല തനിരനിചയ് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) അനര് സലസഭാന കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്ന വനിപണനത്തനിനയ് കേസ്വഭാസനി
ചഫഡറല്  സലവനിധഭാനത്തനില്  നനിയനണങ്ങചളഭാനല  നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ഇതയ്  സലബനനിച  കേണക്കുകേചളഭാനല  ലഭലമല.  പ്രധഭാനമഭായല  തമനിഴെയ് നഭാടയ്,
കേര്ണഭാടകേ,  ആന്ധ്ര  സലസഭാനങ്ങളനില്  നനിനമഭാണയ്  ഉല്പന്നങ്ങള  സലസഭാനത്തയ്
വനിപണനല ചചയ്യുന്നതയ്. മറയ് വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനല ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഭക്ഷലസുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പല കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളക്കുമഭായനി മറ്റു
സലസഭാനങ്ങചള  ആശയനികക്കണതഭായനി  വരുല.  എന്നഭാല്  പഴെല  പചക്കറനികേളനിചല
മഭാലനിനലല  സലബനനിചയ്  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  വനിഷഭാലശത്തനിചന്റെ  കതഭാതയ്
നനിര്ണയനിക്കുകേയല  യഥഭാസമയല  ജനങ്ങചള  മഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  കബഭാധലചപടുത്തനി
വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനിനുല  ഉപകയഭാഗത്തനിനുമഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരനിച്ചു
വരുന. 

(സനി)  ആഭലനര  ഉല്പഭാദനല  കൂടുതലുള്ള  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങള  സലബനനിച
വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനല ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

മഭാറനിയ  സഭാഹചരലത്തനിലുല  അനര്  സലസഭാന  വനിപണനല  സലബനനിചയ്
നനിയനണങ്ങചളഭാനല  നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാലുല  സലസഭാനത്തയ്  വനിപണനവല
ഉപകഭഭാഗവല ചചയചപടുന്ന മുഴുവന പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങള സലബനനിച കേണക്കുകേള ലഭലമല.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കനമല മണ്ഡലത്തനില് ചപഭാതു കുളങ്ങളുചട ആഴെല വര്ദനിപനിക്കല് നടപടനി

88 (2645)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചപഭാതുകുളങ്ങളുചട  ആഴെല  വര്ദനിപനിചയ്  ജലസലരക്ഷണല  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനയ്  കവണനി  കനമല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മണയ്  സലരക്ഷണ
വകുപയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എചനഭാചക്കയഭാചണന്നയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

ചപഭാതുകുളങ്ങളുചട  ആഴെല  വര്ദനിപനിചയ്  ജലസലരക്ഷണല  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി മണയ് പരലകവഷണവല മണയ് സലരക്ഷണ വകുപയ് മുകഖന കനമല
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് നനിലവനില് പദതനികേചളഭാനല നടപനിലഭാക്കുന്നനില.

മണയ് പരലകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ് കേഭാര്ഡയ്
വനിതരണവല

89 (2646) ശതീ  .   ചനിറയല കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണയ്  പരലകവക്ഷണവല  സലരക്ഷണവല  വകുപനിചന്റെ  പ്രധഭാന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനചത്ത എലഭാ കേര്ഷകേര്ക്കുല കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ് കേഭാര്ഡയ്
വനിതരണല ചചയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കസഭായനില് മന്യൂസനിയല അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലയയ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്
എചനലഭാല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മണയ്,  ജലല,  കജവസമ്പത്തയ്  എന്നതീ  അമൂലലങ്ങളഭായ  പ്രകൃതനി
വനിഭവങ്ങളുചട ശഭാസതീയമഭായ വനിവരകശഖരണല നടത്തുകേയല മണനിചന്റെ ഘടന, രഭാസ
ഭനൗതനികേ സസ്വഭഭാവങ്ങള, കേഴെനിവകേള, പരനിമനിതനികേള എന്നനിവ കൃതലമഭായനി അപഗഥനിചയ്
അതനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  ആ  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  സുസനിര  വനികേസനത്തനിനഭായള്ള
വനികേസന പദതനികേളുല വനിവനിധ മണയ് ജല സലരക്ഷണ പദതനികേളുല ശഭാസതീയമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകേചയന്ന പ്രധഭാന ലക്ഷലകത്തഭാചടയഭാണയ് മണയ് പരലകവഷണ സലരക്ഷണ
വകുപയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.
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(ബനി)  മണയ്  പരലകവഷണവല  സലരക്ഷണവല  വകുപയ്,  കൃഷനി  വകുപ്പുമഭായനി
കചര്ന്നയ്  2015-16,  2016-17  എന്നതീ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  ആചകേ  1.19
ലക്ഷല കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ് കേഭാര്ഡകേള സനൗജനലമഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനിതരണല
ചചയനിട്ടുണയ്.  ഘടലഘടമഭായനി  സലസഭാനചത്ത  മുഴുവന  കേര്ഷകേര്ക്കുല  കസഭായനില്
ചഹല്ത്തയ് കേഭാര്ഡകേള വനിതരണല ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള തുടര്നവരുന.

(സനി)  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  കസ്റ്റേറയ്  കസഭായനില്  മന്യൂസനിയല  അനഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരത്തനികലയയ് ഉയര്ത്തുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  2015-16-ല്  23  ലക്ഷല രൂപയല
2016-17-ല്  17.29  ലക്ഷല  രൂപയല  ചചലവഴെനിചയ്  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിചനിട്ടുണയ്.  18.66  ലക്ഷല  രൂപ  ചചലവനില്  അധനികേമഭായനി  പ്രദര്ശന
വസ്തുക്കള ഒരുക്കുന്നതനിനുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കകേളപജനി കകേഭാകളജയ് ഓഫയ് അഗനികേളചറല് എഞനിനതീയറനിലഗയ് ആന്റെയ് ചടകകഭാളജനി

90 (2647)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിചല ഏകേ കേഭാര്ഷനികേ എഞനിനതീയറനിലഗയ് കകേഭാകളജഭായ തവനൂര്
കകേളപജനി  കകേഭാകളജയ്  ഓഫയ്  അഗനികേളചറല്  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  ആന്റെയ്
ചടകകഭാളജനിയനില് നനിലവനിലുള്ള കകേഭാഴ്സുകേള ഏചതഭാചക്കചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനിചല  ബനി.ചടകേയ്.  ഫുഡയ്  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  കകേഭാഴനിനയ്
പനി.എസയ്.സനി. അലഗതീകേഭാരല ലഭനിചനിടനില എന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പനി.എസയ്.സനി.  അലഗതീകേഭാരല  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പഠനിചനിറങ്ങനിയ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് നനിയമന സഭാധലത ഇല എന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  പനി.എസയ്.സനി.
അലഗതീകേഭാരത്തനിനുകവണനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ കകേഭാഴനിചന്റെ കപരയ്  ഫുഡയ് എഞനിനതീയറനിലഗയ്  &  ചടകകഭാളജനി എന്നയ്
മഭാറ്റുന്നതനിലൂചട  ബനി.ചടകേയ്.  ഫുഡയ്  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  കകേഭാഴയ്  പഭാസഭായവര്ക്കയ്
അവസരങ്ങള നഷ്ടമഭാകുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  കകേഭാഴനിചന്റെ  ഫതീസയ്  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേൾ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) ബനി.ചടകേയ്. (അഗനി. എഞനിനതീയറനിലഗയ്)

ബനി. ചടകേയ്. (ഫുഡയ് എഞനിനതീയറനിലഗയ് & ചടകകഭാളജനി)

എല.ചടകേയ്. (അഗനി. എഞനിനതീയറനിലഗയ്)

പനി.എചയ്.ഡനി. (അഗനി. എഞനിനതീയറനിലഗയ്)

1075/2017.
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(ബനി&സനി)  ബനി.ചടകേയ്.  ഫുഡയ്  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  അടക്കമുള്ള  ബനിരുദങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിചല  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളക്കഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന  കയഭാഗലതയഭായനി
അലഗതീകേരനിക്കണചമന്നയ് കകേരള പബനികേയ് സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷകനഭാടയ് കകേരള കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല ആവശലചപടനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) ബനി. ചടകേയ് (ഫുഡയ് എഞനിനതീയറനിലഗയ് & ചടകകഭാളജനി) കകേഭാസ്റ്റേയ് ചഷയറനിലഗയ്
കകേഭാഴയ്  ആണയ്.  ആയതുചകേഭാണയ് ഫതീസയ് ഏകേതീകേരണല സലബനനിച നടപടനികേചളഭാനല
നടത്തനിയനിടനില.

കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനിചല സഭാകങതനികേ വനിഭഭാഗല ജതീവനക്കഭാരുചട
നനിയമനല

91 (2648) ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനിചല സഭാകങതനികേ വനിഭഭാഗല ജതീവനക്കഭാരുചട
നനിയമന  നടപടനികേള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്;  നനിയമനങ്ങള  നടക്കഭാത്തതയ്
സര്വകേലഭാശഭാലയചട പ്രവര്ത്തനങ്ങചള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണയ് എനള്ളതയ്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനിയമന നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനിചല  സഭാകങതനികേ  വനിഭഭാഗല
ജതീവനക്കഭാരുകടതുളചപചട  അനദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളനിചല  നനിയമനത്തനിനഭായനി  ടനി
തസ്തനികേകേളനിചല ഒഴെനിവകേള കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ്  ചചയനിട്ടുണയ്.  നനിയമന  നടപടനികേള  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

സനിനറനികേയ് കലഭാലഗയ് ജമ്പയ് റണ്കവ

92 (T2649) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  മുനനിസനിപല്  കസ്റ്റേഡനിയത്തനില്  സനിനറനികേയ്  കലഭാലഗയ്  ജമ്പയ്
റണ്കവ  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ആയതയ്  എകപഭാള
തുടങ്ങുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി എചനങനിലുല തയഭാചറടുപ്പുകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  തലകശ്ശേരനി  മുനനിസനിപല്  കസ്റ്റേഡനിയത്തനിചല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി
നടത്തുന്നതയ്  കകേരള  കസഭാര്ടയ്സയ്  യൂത്തയ്  അഫകയഴയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റെഭാണയ്.   പ്രസ്തുത
വകുപ്പുല  ഉനൗരഭാളുങല്  ചസഭാകസറനിയല  തമ്മേനിലഭാണയ്  എഗനിചമന്റെയ്  വചനിട്ടുള്ളതയ്.   ടനി
പ്രവൃത്തനി നടത്തുന്നതനിനഭായനി ബനചപട കസ്റ്റേഡനിയല കകേമഭാറണചമന്ന നനിര്കദ്ദേശല
മഭാതമഭാണയ് തലകശ്ശേരനി നഗരസഭയയ് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

നഗരസഭകേളനിചല മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനല

93  (2650)  ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരസഭകേളുചട  ബഡ്ജറനില്  മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനയ്  കൂടുതല്
പ്രഭാധഭാനലല നല്കുവഭാന എചനങനിലുല നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസരനിക്കുവഭാന പ്രയഭാസമുള്ള പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്,  ഇ-കവസ്ററയ്  എന്നനിവയചട
സലസരണത്തനിനയ് ഈ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷല എലഭാ നഗരസഭകേളക്കുല കൂടുതല് തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള അനുമതനി നല്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  3-4-2017-ചല  സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  79/2017/തസസ്വഭവ.  പ്രകേഭാരല
നഗരസഭകേള  ചപഭാതുവനിഭഭാഗല  വനികേസന  ഫണനിചന്റെ  ഏറവല  കുറഞ്ഞതയ്  15
ശതമഭാനചമങനിലുല  മഭാലനിനല  സലസരണ  പദതനികേളക്കയ്  പ്രഭാധഭാനലല  ചകേഭാടുത്തു
ചകേഭാണയ് വകേയനിരുത്തണചമന്നയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനഭായള്ള  നനിര്ബനനിത  വകേയനിരുത്തലനില്
നനിനല ആവശലഭാനുസരണല തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന നഗരസഭകേളക്കയ് കേഴെനിയല.

ഒറപഭാലല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ആസ്തനി വനികേസന പദതനി

94  (2651)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല വനിവനിധ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല
കറഭാഡകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എല.എല്.എ.  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില്
നനിനല  തുകേ  അനുവദനിചയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കചപട
പ്രവൃത്തനികേളുചട കേഭാലനികേ സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  തഭാചഴെ പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയചടയല നനിലവനിചല സനിതനി
എചനന്നയ്  പറയഭാകമഭാ;  (I)  കേടമ്പഴെനിപുറല  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  ചകേഭാലലഭാനനി
വഭാക്കടപ്പുറല  കറഭാ ഡയ്  -  (DA1/12/2017/LSGD)  (II)  ലക്കനിടനി  കപരൂര്
ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  19-ാം വഭാര്ഡനിചല ചനലനിക്കുറുശ്ശേനി കഹസ്കൂള കറഭാഡയ്  (DA1-
12/2017/LSGD)  (III)  കേരനിമഴെ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  ചഭാഴെനികയഭാടയ്  പഭാനഭാലകുന്നയ്
കറഭാഡയ്  (DA1-12/2017/LSGD)  (IV)  അമ്പലപഭാറ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല
മനക്കല്പടനി  ചഭാത്തനകേണ  കേഭാവയ്  കറഭാഡയ്  (DA1-12/2017/LSGD)  (V)
അമ്പലപഭാറ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  ആവകക്കഭാടയ്  അപക്കഭാടയ്  കറഭാ ഡയ്
(DA1/12/2017/LSGD)  (VI)  ലക്കനിടനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  നനിരതീടനില്  കറഭാ ഡയ്
(DA1/12/2017/LSGD)?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഒറപഭാലല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്
മണ്ഡല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലശങ്ങളുല  അവയചട  നനിലവനിചല  പുകരഭാഗതനിയല  അനുബനമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

സഭാകങതനികേ വനിഭഭാഗത്തനില് കൂടുതല് ഉകദലഭാഗസരുചട കസവനല

95  (2652)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  വകുപനില്  എഞനിനതീയര്മഭാര്  അടക്കമുള്ള
സഭാകങതനികേ  വനിഭഭാഗത്തനിചല  കൂടുതല്  ഉകദലഭാഗസരുചട  കസവനല
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണപകയഭാഗനിചയ്  നടത്തുന്ന  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉളചപചട  നനിരവധനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാകക്കണ
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപനില് യഥഭാസമയല എസ്റ്റേനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുല കമല്
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചയ്  ഗവണ്ചമന്റെനികലയയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിലുല  വലനിയ
കേഭാലതഭാമസല വരുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാലതഭാമസല ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുല കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല
ആവശലമഭായ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  വകുപനില്  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരല

(എ) സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(സനി) സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

പഞഭായത്തയ് വകുപനിചല മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ് വനിരുദമഭായള്ള സലലമഭാറല

96  (2653)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപഭാതു  സലലമഭാറത്തനിനുള്ള  ഉത്തരവനിറങ്ങനിയനിട്ടുല
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ് വനിരുദമഭായനി പഞഭായത്തയ് വകുപനില് വലഭാപകേമഭായനി സലലമഭാറല
നടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  4-3-2017-നയ്  കശഷല  മലപ്പുറല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനില്  നടന്ന
സലലമഭാറ ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 25-2-2017-ചല ജനി.  ഒ. (പനി)  നമ്പര്  3/2017-നയ് വനിരുദമഭായനിടഭാകണഭാ
പ്രസ്തുത സലലമഭാറങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2017-ചല  ചപഭാതു  സലലമഭാറത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷ  പഞഭായത്തയ്
വകുപനില്  ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്.  25-2-2017-ചല  ജനി.ഒ.(പനി)3/2017/ഉഭപവ.  ഉത്തരവ
നുസരനിചഭാണയ്  ചപഭാതു സലലമഭാറല  നടത്തുന്നതയ്.   അവധനിയനില് നനിനല അനലത
കസവനത്തനില്  നനിനല  തനിരനിചകേ  വരുന്നവര്ക്കുല  നഗരസഭകേളഭായനി  മഭാറനിയ
പഞഭായത്തുകേളനില്  നഗരസഭഭാ  ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള  അവനിചട
നനിനല  വനിടുതല്  ചചയ്യുന്ന  പഞഭായത്തയ്  ജതീവനക്കഭാചരയല  നനിലവനിലുള്ള
ഒഴെനിവനില്  നനിയമനല  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  ചപഭാതു  സലലമഭാറ  ഉത്തരവനില്
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  4-3-2017-നയ്  കശഷല മലപ്പുറല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനില് നടത്തനിയ
സലലമഭാറ ഉത്തരവകേളുചട പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി) പ്രസ്തുത സലലമഭാറങ്ങചളലഭാലതചന്ന 25-2-2017-ചല ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്
3/2017/ഉഭപവ-യയ് വനികധയമഭായനി പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുചമന്ന വലവസ പ്രകേഭാരമഭാണയ്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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റസനിഡനഷലല് ബനില്ഡനിലഗുകേള ചകേഭാകമഴലലഭായനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള

97 (2654)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരസഭകേളുചട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  ചറസനിഡനഷലല്
ബനില്ഡനിലഗുകേള  കകേഭാകമഴലലഭായനി  ഇനല  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നനിലവനിചല  നടപടനി
ക്രമങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണയ്; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചചറുകേനിട  ചതഭാഴെനില്  സലരലഭകേര്ക്കയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എചനങനിലുല
ഇളവകേള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചചറുകേനിട  ചതഭാഴെനില്  സലരലഭങ്ങളക്കയ്  ചകേടനിടക്കരത്തനില്  ഇളവയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിലവനിലുള്ള ചകേടനിടത്തനിചന്റെ ഒക്കുപനസനി ഗ്രൂപനില് മഭാറല  വരുന്നവനിധല
മുറനികേളുചട ഉപകയഭാഗത്തനില് മഭാറലവരുത്തുന്നപക്ഷല ആയതയ് കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി
ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിചല ചടല  2(1)(എഫയ്)  പ്രകേഭാരല ആളടകറഷന ആയനി
പരനിഗണനിക്കുന്നതുല അത്തരല ഉപകയഭാഗ മഭാറത്തനിനയ് കകേരളഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനി ചകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിചല  ചടല  7  പ്രകേഭാരമുള്ള ചകേടനിട  അനുമതനിക്കുള്ള  (ചപര്മനിറയ്)
അകപക്ഷ  അകപക്ഷകേന  നഗരസഭഭാ  ചസക്രടറനിക്കയ്  സമര്പനികക്കണതുമഭാണയ്.   ടനി
ചകേടനിടല പരനികശഭാധനിചയ് ആയതയ് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളക്കുല ബഭാധകേമഭായ മറയ്
നനിയമ  വലവസകേളക്കുല  അനുസൃതമഭാചണന്നയ്  കബഭാധലചപടുന്നപക്ഷല  നഗരസഭഭാ
ചസക്രടറനി ചകേടനിട അനുമതനി നല്കകേണതഭാണയ്.

(ബനി&സനി)  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗ  മഭാറത്തനിനയ്  ചചറുകേനിട  ചതഭാഴെനില്
സലരലഭകേര്ക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  ഇളവകേള  നല്കേനിയനിടനില.   എന്നഭാല്  50  ചതുരശ
മതീറര് കഫ്ലഭാര്  ഏരനിയഭായനില് അധനികേരനിക്കഭാത്തവനിധല  ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകയഭാഗത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗല ചചറനിയ ചപ്രഭാഫഷണല് ഓഫതീസുകേള / കസസുകേളക്കഭായനി (അഡസ്വകക്കറ്റുമഭാര്,
കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  എഞനിനതീയര്മഭാര്,  ആര്ക്കനിചടക്ടുകേള,  ചഭാര്കടര്ഡയ്  അക്കനൗണന്റെയ്സയ്,
ബന്യൂടതീഷലനസയ്,  ചടയയ് ലര്മഭാര്,  കഫഭാകടഭാഗഭാഫര്മഭാര്,  വതീഡനികയഭാഗഭാഫര്മഭാര്,
ചടലനികഫഭാണ് ബൂത്തയ് ഓപകററര്മഭാര്, കേമ്പന്യൂടര് ചപ്രഭാഫഷണലുകേള, കടപനിസ്റ്റുകേള,
ഇലകനിക്കല്/ഇലകകഭാണനികയ്  ഉപകേരണങ്ങളുചട  സര്വതീസയ്  ചപ്രഭാഫഷണലുകേള
എന്നനിവരുചട)  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നപക്ഷല  അവചയ  ഗ്രൂപയ്  A-I  ഗഭാര്ഹനികേ
ഒക്കുപനസനിയനില്ത്തചന്ന  ഉളചപടുത്തഭാന  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ചകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിചല ചടല 30 (3) (a)-യനില് വലവസ ചചയനിട്ടുണയ്.
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തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപനിചല അഴെനിമതനി ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

98 (2655) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  വകുപനിചല  അഴെനിമതനി  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനയ്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനചവന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  ഏറവല  കൂടുതൽ  അഴെനിമതനി
ആകക്ഷപമുള്ള ചകേടനിട നമ്പറുല മറയ് അനുമതനികേളുല നല്കുന്ന വനിഭഭാഗചത്ത അഴെനിമതനി
മുകമഭാക്കുന്നതനിനയ് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുചമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ഓണ്കലനഭായനി/ചമഭാകബല് ആപ്ലനികക്കഷന വഴെനി
ഏചതങനിലുല തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനല ലഭനിക്കുന്ന ഏചതങനിലുല
വനിധത്തനിലുള്ള അഴെനിമതനിചയക്കുറനിച്ചുള്ളതുല മറയ് പരഭാതനികേളുല സമര്പനിക്കുവഭാന കഫഭാര്
ദനി  പതീപനിള  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  ചവബയ്  കപഭാര്ടല്  ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലൂചട
തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളചക്കതനിരഭായ  പരഭാതനി  ഒരു  പരനിധനിവചര
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുല  കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുല  സുതഭാരലത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുല കേഴെനിയല.

തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനല  നല്കുന്ന  വനിവനിധ
കസവനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  നല്കുന്നതയ്  സലബനനിചയ്  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമല നഗരസഭകേളനില് പ്രഭാബലലത്തനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളുചട  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമവല
അഴെനിമതനിരഹനിതവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഓണ്കലന  സലവനിധഭാനങ്ങളുല  ഇ-ചടണര്,
ഇ-ഫയലനിലഗയ്  തുടങ്ങനിയ  കേമ്പന്യൂടര്  അധനിഷനിതമഭായ  സലവനിധഭാനങ്ങളുല
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അഴെനിമതനി
രഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനയ് ശകമഭായ ഓഡനിറനിലഗയ് സലവനിധഭാനവല നനിലവനിലുണയ്.

(ബനി)  ചകേടനിട  നമ്പരുല  മറയ്  അനുമതനികേളുല  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ  ചടങ്ങളുല
നനിയമങ്ങളുല  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണയ്  മഭാതകമ  നല്കേഭാവ  എനല  ആയതയ്
ലലഘനിക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര  വകുപ്പുതല  അചടക്ക  നടപടനികേള  ആരലഭനിക്കുന്ന
തഭാചണനല വലകമഭായനി നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

നഗരകേഭാരല  വകുപനില് ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനചപട അനുമതനികേള
നല്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ ഓണ്കലനഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.
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പുറകമ്പഭാക്കനില് തഭാമസനിക്കുന്നവരുചട പുനരധനിവഭാസല

99 (2656) ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനി  നഗരത്തനിചല  ഓളഡയ്  ചറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷന  പുറകമ്പഭാക്കനില്
തഭാമസനിക്കുന്നവചര പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി എചനന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവചര പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതയ് സലബനനിചയ് ചറയനില്കവ നഗരസഭയയ്
അറനിയനിപയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉചണങനില്  പ്രസ്തുത  അറനിയനിപനികനല്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനയ്
കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

എല.എല്.എ. ആസ്തനി വനികേസന സതീല പ്രകേഭാരല കവപനിന മണ്ഡലത്തനിചല
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

100(2657)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എല.എല്.എ. ആസ്തനി വനികേസന സതീല പ്രകേഭാരല ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതുല
തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ എഞനിനതീയറനിലഗയ് വകുപയ് മുഖഭാനനിരല നടപഭാക്കനിവരുന്നതുമഭായ
കവപനിന  മണ്ഡലത്തനിചല  വനിവനിധ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  അനനിശനിതമഭായനി
തടസചപടയ് കേനിടക്കുന്ന കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എഗനിചമന്റെയ്  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുല  എന്നഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേളുചട വനിശദഭാലശല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  നടപഭാക്കഭാന  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) നടപഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേള ഉചണങനില് എന്തുചകേഭാചണനല
ഏചതഭാചക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാചണനല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  എഗനിചമന്റെയ്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞതുല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ
പ്രവൃത്തനികേളുചട ലനിസ്റ്റേയ് അനുബനല ആയനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  ബഹു.  കവപനിന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലല  എല.എല്.എ.-യമഭായനി
വനിവരങ്ങള ചര്ച ചചയ്യുകേയല തര്ക്കമുള്ളവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുല ഒഴെനിവഭാകക്കണവ
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുല കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനല ആയനി കചര്ക്കുന.*

ജന ഒനൗഷധനി കസ്റ്റേഭാറുകേളുല ജനറനികേയ് മരുനകേളുചട വനിതരണവല

101 (2658) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനറനികേയ്  മരുനകേള വനിലകുറച്ചു വനിതരണല ചചയ്യുവഭാനുകദ്ദേശനിച്ചുചകേഭാണയ്
എലഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുല  ജന  ഔഷധനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലഭാ ഗഭാമപഞഭായത്തു കകേനങ്ങളനിലുല ജന ഔഷധനി കസ്റ്റേഭാറുകേള നടപയ്
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല തചന്ന ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  എലഭാ  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുല  ജന  ഒനൗഷധനിചയ
സലബനനിച്ചുള്ള അറനിയനിപയ് കുടുലബശതീ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ജന ഒനൗഷധനി കസ്റ്റേഭാറുകേള
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  8  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളുല  4  നഗരസഭകേളുല  സലല
കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ബന്യൂകറഭാ  ഓഫയ്  പബനികേയ്  ചസക്ടര്  അണര്കടക്കനിലഗയ്  ഓഫയ്
ഇനലയമഭായനി  ധഭാരണഭാപതല  ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുല  ടനി
സഭാപനങ്ങളനില്  ഇനൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലതചന്ന  ജന  ഒനൗഷധനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള
ആരലഭനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  സലല  ലഭലമഭാക്കുന്നമുറയയ്  ജന  ഒനൗഷധനി
കസ്റ്റേഭാറുകേള ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

286/2020.
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പനി.എല.ജനി.എസയ്.കവ. പദതനി

102  (2659)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.  എല.  ജനി.  എസയ്.  ചചവ.  പദതനി പ്രകേഭാരല  അരൂര് മണ്ഡലത്തനില്
ഏചതലഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് ചടണര് നടപടനി വചരയഭായനിട്ടുല മുടങ്ങനി കേനിടക്കുന്നതയ്;
ഏചതലഭാല കറഭാഡകേൾ പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി പരനിഗണനയനിലുണയ്;

(ബനി)  ഇവയചട  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സതസ്വര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  സലസഭാനത്തഭാചകേ  പനി.  എല.  ജനി.  എസയ്.  ചചവ.  പദതനി
പ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങളനിചല  ചടണര്  നടപടനികേളനില്  കേരഭാറുകേഭാർ  ചപഭാതുകവ
വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്നതയ് എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഗഭാവലനിനയ്  മഭാര്ക്കറയ്  കററയ്  നല്കേഭാത്തതുല,  കേണ്ചവയനസയ്  ടണനിനയ്
ചപര്  കേനികലഭാമതീററനിനയ്  കനരകത്ത  4.65  കേനിടനിയതയ്  ഇകപഭാള  2.62  എന്ന
നനിലയനില് പരനിമനിതചപടുത്തനിയതുല  ഗഭാനചചലസ്ഡയ്  സബയ്  കബസയ്  (GSB)-യനില്
2,500  രൂപ  കേനിട്ടുന്നനിടത്തയ്  1,600  രൂപ  മഭാതമഭായനി  പരനിമനിതചപടുത്തനിയതുല
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇവ രണല പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി ക്രമതീകേരനിചയ് കകേന വനിഹനിതല കേഴെനിച്ചുള്ള
തുകേ  സലസഭാനല  വഹനിച്ചുല  പനി.  എല.  ജനി.  എസയ്.  ചചവ.  കറഭാഡകേള
സമയബനനിതമഭായനി പുനരുദരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പനി.എല.ജനി.എസയ്.കവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരല  അരൂര് മണ്ഡലത്തനില്
കഫസയ്  5-ല്  ഏചറടുത്ത  ചകേ.ആര്.  01-11(സനി),  പള്ളനികത്തഭാടയ്  ബതീചയ്-കചറുങല്
കറഭാഡനിചന്റെ  കേരഭാറുകേഭാരന മരനിചതുമൂലല  പ്രവൃത്തനി അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുണയ്.   ബഭാക്കനി
പ്രവൃത്തനിക്കയ്  2013-ചല  ചഷഡന്യൂള  നനിരക്കുകേള  പ്രകേഭാരല  പുതുക്കനിയ  അനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പനി.എല.ജനി.എസയ്.കവ.  2-ല്  ഒന്നഭാല  ബഭാചഭായനി  അനുമതനി  ലഭനിച  ചസന്റെയ്
മഭാര്ടനിന  നരനിയഭാണനി  ജലഗ്ഷന  കറഭാഡയ്  വര്ക്കനിനയ്  രണയ്  പ്രഭാവശലല  ചടണര്
ക്ഷണനിചനിട്ടുല  കേരഭാറുകേഭാര്  ആരുല  ചടണര്  സമര്പനിചനിടനില.  പ്രവൃത്തനികേള
ഏചറടുക്കുന്നതനില് ചനില സലങ്ങളനില് കേരഭാറുകേഭാര് വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്ന കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
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നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേളുചട  ദനൗര്ലഭലവല  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ മണനിചന്റെ മഭാര്ക്കറയ് കററ്റുല ചഷഡന്യൂള കററ്റുല തമ്മേനിലുള്ള അനരവമഭാണയ്
കേരഭാറുകേഭാര് വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രധഭാന കേഭാരണല.

(സനി)  പനി.എല.ജനി.എസയ്.കവ.-യനില്  സഭാധന  സഭാമഗനികേളുചട  നനിരക്കയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്  എക്കകണഭാമനികയ്  ആന്റെയ്  സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേണക്കയ് പ്രകേഭാരവല യന സഭാമഗനികേളുചട നനിരക്കയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്  2012-ചല
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ചഷഡന്യൂള  ഓഫയ്  കററയ്സയ്  പ്രകേഭാരവമഭാണയ്.  ചനിലയനിനങ്ങളക്കയ്
2012-ചല  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ചഷഡന്യൂള  നനിരക്കുകേള  2010-ചല  നനിരക്കനികനക്കഭാള
കുറവഭാചണന്ന  കേഭാരലല  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.   ഗഭാനുലഭാര്  സബയ്  കബസനിചന്റെ
നനിരക്കുകേളനില് കുറവയ് വന്നനിടനില.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഡനി.ഡനി.പനി. (ചഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര് ഓഫയ് പഞഭായത്തയ്)മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

103  (2660)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തയ്  വകുപനില്  ഡനി.ഡനി.പനി.  (ചഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  ഓഫയ്
പഞഭായത്തയ്) മഭാരുചട എത ഒഴെനിവകേളഭാണയ് നനിലവനിൽ ഉള്ളതയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേൾ  അടനിയനരമഭായനി  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 14 (പതനിനഭാലയ്).

(ബനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

നഗര പ്രകദശങ്ങളനിചല ഭവനരഹനിതര്

104 (2661) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിചല ഭൂരഹനിതരുല ഭവനരഹനിതരുമഭായ കുടുലബങ്ങളക്കയ്
വതീടയ്  വചയ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  എചനലഭാല  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  എന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  നഗര പ്രകദശങ്ങളനില് ഭവനരഹനിതരുചട സസ്വനല ഭവനല എന്ന സസ്വപ്നല
സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷത്തനില്  എത  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നല്കുവഭാന കേഴെനിയല എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കകേന വനിഹനിതവല, സലസഭാന ഫണല സലകയഭാജനിപനിചയ് പ്രസ്തുത പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഏതയ്  ഏജനസനിചയയഭാണയ്  നനിര്വഹണ  ചുമതല
ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നഗര പ്രകദശങ്ങളനില് ഭൂരഹനിതരുല ഭവനരഹനിതരുമഭായ കുടുലബങ്ങളക്കയ്
ഭവനല  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  കകേന  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയഭായ  പ്രധഭാനമനനി
ആവഭാസയ്  കയഭാജന  (നഗരല)  പദതനി  സലസഭാനചത്ത  93  നഗരസഭകേളനിലുല
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   പദതനി  പ്രകേഭാരല  നഭാളനിതുവചര  74  നഗരസഭകേളനിലഭായനി
25654  വതീടുകേളക്കയ്  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാചത
കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  ഭൂരഹനിത/ഭവനരഹനിതര്ക്കുല  ഭവനല  ലഭലമഭാക്കുകേചയന്ന
ഉകദ്ദേശകത്തഭാചട  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  (കലഫയ്)  സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പനി.എല.എ.കവ.-യമഭായനി
സലകയഭാജനിചയ്  കലഫയ്  പദതനിയനില്  50000  ഭവനങ്ങള  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുവഭാന ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി)  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്  കയഭാജന  (നഗരല)  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സലസഭാനതല  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി  ചുമതല
ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതയ് കുടുലബശതീചയയഭാണയ്.

കലഫയ് മനിഷന പദതനി

105  (2662)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ.  എല.  എസയ്.  ഭവന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  വതീടയ്  വയ്ക്കുന്നതനിനയ്  വഭായ്പ
അനുവദനിചയ്  വതീടയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഴെനിയഭാചത  ഭവനരഹനിതരഭായനി
തുടരുന്നവര്ക്കയ് വതീടയ് വയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള മകറചതങനിലുല ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനങനിലുല തടസങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ എനല
കലഫയ്  മനിഷന  ഉളചപചടയള്ള  പുതനിയ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നനിബനനകേള എചനലഭാമഭാചണനല വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) കലഫയ് മനിഷനനില് ഗുണകഭഭാകഭാവഭാകുന്നതനിനയ് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്ന

ചതവനിചടചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ; ഈ പദതനി ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വഭാര്ഷനികേ പദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനിചല  ചപഭാതു നനിബനനകേള പ്രകേഭാരല

ഒരനിനത്തനിനയ് സര്ക്കഭാര് സഹഭായല ലഭനിക്കുന്ന വലകനിക്കയ് അകത ഇനത്തനിനയ് സര്ക്കഭാര്

പ്രകതലകേമഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനിചലങനില്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരമുള്ള  സബ്സനിഡനിക്കയ്

അര്ഹതയണഭായനിരനിക്കുന്നതല എന്നയ് വലവസ ചചയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് ഒരനിക്കല് ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ആനുകൂലലല  ലഭനിചനിട്ടുള്ളവര്ക്കയ്  അകത  ഇനത്തനില്

തുടര്ന്നയ്  ആനുകൂലലല  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  തടസമുണയ്.   എന്നഭാല് സര്ക്കഭാര് പുതുതഭായനി

രൂപല  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷ  പദതനിയനിചല

ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭായനി ഇത്തരത്തനില് വനിവനിധ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളനില് ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  വലകനികേചളയല  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

5-4-2017-ല്  ബഹു.  മുഖലമനനിയചട  അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഭവനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  വനിഭവ

സമഭാഹരണല നടത്തനി സലഭഭാവനകേള സസ്വതീകേരനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുല

കേഴെനിയന്നപക്ഷല  ഒരുകൂടല  ഭവനങ്ങളുചട  പൂര്ത്തതീകേരണല  തഭാല്പരലമുള്ള

ഏജനസനികേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  സനൗജനലമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുല

തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണല  തുടങ്ങനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഭവനങ്ങളുചട

പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ സഭാപനവല  വനിശദ  കേര്മ്മേ

പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുല  അതനിനയ്  ആവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശല

പുറചപടുവനിക്കുന്നതനിനുല തതീരുമഭാനനിച്ചു.

(ബനി)  പദതനിയചട  ആദലഘടമഭായനി  പദതനിയനില്  ഉളചപടഭാന  അര്ഹരഭായ

ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനയ്  കുടുലബശതീ  സലഘടനഭാ  സലവനിധഭാനല

ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി സലസഭാനചമഭാടഭാചകേ സലഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള സര്കവ നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്. ആയതനിചന്റെ ചവരനിഫനികക്കഷന നടനവരുന.  ചവരനിഫനികക്കഷന

പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള സലബനനിച കൃതലമഭായ വനിവരങ്ങള

ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്.  അര്ഹരഭായ  ഏചതങനിലുല  ഗുണകഭഭാകഭാവയ്  ഗുണകഭഭാക്തൃ

പടനികേയനില്  ഉളചപടനിടനിലഭാചയങനില്  അതതയ്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  സഭാപന

ചസക്രടറനിക്കയ് അകപക്ഷ നല്കേഭാവന്നതഭാണയ്.
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മരടയ് നഗരസഭയനിചല തസ്തനികേകേളനിചല കുറവയ്

106 (2663) ശതീ  .    എല  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനിചല  മരടയ്  നഗരസഭയനില്  ആവശലമുളള

തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കഭാത്തതയ്  കേഭാരണല  നഗരസഭയചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്

ഒകടചറ പ്രയഭാസല അനുഭവചപടുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായളള  നഗരസഭയചട

അകപക്ഷയമഭായനി ബനചപട ഫയലനിചന്റെ നനിലവനിചല സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയനര  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടര്  സമര്പനിച

ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കനമല മണ്ഡലത്തനിചല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

107  (2664) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  കനമല

നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  തനിരുവനനപുരല  കകേഭാര്പകറഷന  നടത്തനിയ  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നയ് വഭാര്ഡയ് തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടയ്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി. മുഖഭാനരല നടപനിലഭാക്കുന്ന മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിചല
എല.എല്.എ. ആസ്തനി വനികേസന പദതനികേള

108  (2665)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  എല.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയ  പ്രവൃത്തനികേളനില്  എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി  മുഖഭാനരല
നഭാളനിതുവചര  ഏചറടുത്ത  പ്രവൃത്തനികേള  ഏചതഭാചക്കചയനല  ഇവയനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിചതുല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളവയല ഏചതഭാചക്കചയനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുചട  തടസങ്ങള  എചനന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  എല.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയ  പ്രവൃത്തനികേചള  സലബനനിച്ചുല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
പ്രവൃത്തനികേളുചട  തടസങ്ങള  സലബനനിച്ചുമുള്ള  വനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

(സനി)  രണയ്  പ്രവൃത്തനികേളനികനല്  ചചഹകക്കഭാടതനിയനില്  കസ്റ്റേ  നനിലവനിലുണയ്.
പ്രസ്തുത കസ്റ്റേ ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കക്ഷമ ചപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ

109 (2666) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വനിതരണല  ചചയ്തുവരുന്ന  കക്ഷമ  ചപനഷനുകേളനില്
നനിലവനിലുള്ള കുടനിശ്ശേനികേ തരലതനിരനിച്ചു ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഏതയ്  മഭാസല  മുതലുള്ള  തുകേയഭാണയ്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായള്ളതുയ്;  കുടനിശ്ശേനികേ
വരഭാനുള്ള  കേഭാരണല  എനഭാണയ്;  കുടനിശ്ശേനികേ  എതയല  ചപടന്നയ്  വനിതരണല
ചചയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരല

(എ)  

1. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വഭാര്ദകേലകേഭാല
ചപനഷന - 128.82 കകേഭാടനി രൂപ 

2. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വനികേലഭാലഗ
ചപനഷന - 22.14 കകേഭാടനി രൂപ 

3. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വനിധവഭാ
ചപനഷന - 78.93 കകേഭാടനി രൂപ 

4. 50 വയസയ് കേഴെനിഞ്ഞ അവനിവഭാഹനിതകേളക്കുള്ള
ചപനഷന - 4.01 കകേഭാടനി രൂപ 

5. കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനി ചപനഷന - 18.11 കകേഭാടനി രൂപ 

                                 ആചകേ - 252.01 കകേഭാടനി രൂപ.

(ബനി) വനിവനിധ തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണയ്
കുടനിശ്ശേനികേ വന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുചട വനിവര കശഖരണവമഭായനി ബനചപടയ്
യഥഭാസമയല  വനിവരങ്ങള  നല്കേഭാതനിരുന്ന  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുല  ചപനഷന
കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുണയ്.  ചപനഷന  വനിതരണത്തനിചല  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  2017  ചമയയ്  മഭാസത്തനില്  എലഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലുല അദഭാലത്തയ് സലഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

കക്ഷമ ചപനഷനുകേള

110  (2667)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് വനിതരണല ചചയ്തുവരുന്ന വനിവനിധ കക്ഷമ ചപനഷനുകേള
ഏതയ് മഭാസല വചര വനിതരണല ചചയനിട്ടുചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉചണങനില്  എന്നകത്തയയ്  വനിതരണല  ചചയ്യുല
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുഖഭാനരല
വനിതരണല ചചയ്തുവരുന്ന വനിവനിധ ചപനഷനുകേള  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസല വചരയഭാണയ്
വനിതരണല ചചയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ ഫണയ് ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ് വനിതരണല ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.
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കകേഭാകടഭാല - കബളര് പഞഭായത്തയ്

111  (2668)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് കകേഭാകടഭാല- കബളര് പഞഭായത്തനില് നനിലവനില്

എത അക്ഷയ കകേനങ്ങളഭാണുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏചതങനിലുല  സഭാപനല  മകറചതങനിലുല  സലകത്തക്കയ്

മഭാറഭാനുള്ള നതീക്കല ബനചപടവര് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില് വനിശദഭാലശങ്ങള

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സഭാപനല  മഭാറഭാനുള്ള നതീക്കല  തടയണചമനല  മുമണഭായനിരുന്ന

തഭായന്നൂരനില്ത്തചന്ന  അക്ഷയ  കകേനല  കവണചമനള്ള  പഞഭായത്തയ്

ഭരണസമനിതനിയചട  തതീരുമഭാനത്തനില്  എചനങനിലുല  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉചണങനില് വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേഭാകടഭാല-കബളര്  പഞഭായത്തനില്  നനിലവനില്  3  അക്ഷയ  കകേനങ്ങള

ഉണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്. 15-ാം വഭാര്ഡനിലുള്ള തഭായന്നൂരനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന അക്ഷയ

കകേനല  പഞഭായത്തയ്  ഭരണസമനിതനിയചട  28-1-2016-ചല  23/16  (24)-ാംനമ്പര്

തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരല വഭാര്ഡയ് 1-ചല അകടങ്ങഭാനല തട്ടുമ്മേലനികലയയ് മഭാറനിസഭാപനിച്ചു.

(സനി) തഭായന്നൂരനില്തചന്ന അക്ഷയകകേനല നനിലനനിര്ത്തണചമന്ന നഭാട്ടുകേഭാരുചട

ആവശലപ്രകേഭാരല  29-11-2016-ല്  130/6  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരല  അക്ഷയകകേനല

തഭായന്നൂരനില്തചന്ന നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്

ജനിലഭാ  അക്ഷയ കപ്രഭാജക്ടയ്  ഒഭാഫതീസകറഭാടയ്  ആവശലചപടനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത സഭാപനല

മഭാറ്റുന്നതയ്  സലബനനിചയ്  WP(C)  39641/2016  പ്രകേഭാരല  ബഹുമഭാനചപട

ചചഹകക്കഭാടതനിയനില്  കകേസയ്  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  തതീരുമഭാനല  തല്ക്കഭാലല

നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധലമചലന്നയ് ജനിലഭാ കേളക്ടര് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.



186      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള മുഖഭാനരല നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

112  (2669)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഏചതലഭാല  പദതനികേളഭാണയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങള മുഖഭാനരല കകേരള സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ് ;

(ബനി)  ഈ പദതനികേളനില് കകേന  -  സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുചട  വനിഹനിതല
എതയഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കകേന  പദതനികേള  അടനിമറനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശമങ്ങള  തകദ്ദേശ
സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നടക്കുന്നതഭായള്ള പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;
ഉചണങനില് എന്തു നടപടനിയഭാണയ് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് ?

ഉത്തരല

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുഖഭാനരല  കകേരള  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനി.
(MGNREGA)

2. പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന (ഗഭാമതീണ്) PMAY(G)

3. പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായയ്  കയഭാജന  (വഭാടര്  ചഷഡയ്
കേലകപഭാണന്റെയ്)

4. സസ്വചയ് ഭഭാരതയ് മനിഷന (ഗഭാമതീണ്)

5. നഭാഷണല് അര്ബന മനിഷന

6. രഭാഷതീയ ഗഭാമ സസ്വരഭാജയ് അഭനിയഭാന

7. നഭാഷണല്  കസഭാഷലല് അസനിസ്റ്റേന്റെയ് കപ്രഭാഗഭാല

8. പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമസഡകേയ് കയഭാജന (PMGSY)

9. കദശതീയ നഗര ഉപജതീവന മനിഷന (NULM)

10. രഭാജതീവയ് ആവഭാസയ് കയഭാജന
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11. അടല്  മനിഷന  കഫഭാര്  റനിജന്യൂവകനഷന  ആന്റെയ്  അര്ബന

ടഭാനകസ്ഫഭാര്കമഷന (AMRUT)

12. സ്മെഭാര്ടയ് സനിറനി മനിഷന

13.  സസ്വചയ് ഭഭാരതയ് മനിഷന (അര്ബന)

14. പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന (അര്ബന) PMAY(U)

15. നഭാഷണല് റൂറല് ചചലവയ് ലനിഹുഡയ് മനിഷന (NRLM)

16. മഹനിളഭാ കേനിസഭാന സശഭാകതീകേരണ് പരനികയഭാജന (MKSP)

17. ദതീനദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗഭാമതീണ് കേനൗശലല കയഭാജന (DDU-GDY)

(ബനി)  രഭാഷതീയ  ഗഭാമ  സസ്വരഭാജയ്  അഭനിയഭാന  പദതനിയചട  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ

നഭാളനിതുവചര  പുറചപടുവനിചനിടനില.   മറ്റു  പദതനികേളനില്  കകേന  സലസഭാന

സര്ക്കഭാരുകേളുചട  വനിഹനിതല  സലബനനിച  വനിശദഭാലശങ്ങള  അനുബനമഭായനി

കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കകേന പദതനികേള അടനിമറനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള സലസഭാനചത്ത

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപ്പുകേളുചട സലകയഭാജനല

113(2670) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തയ്,  നഗരസഭ,  ഗഭാമവനികേസനല  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുചട

സലകയഭാജനല  സലബനനിചയ്  നനിലവനില്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേളുചട

വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുചട  സലഘടനകേളുമഭായനി  ചര്ച  ചചയതനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലവനിചല  ഘടനകേളനില്  ഏചതലഭാല  തരത്തനിലുള്ള  മഭാറങ്ങള

ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്;  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  വകുപയ്  സലകയഭാജനലമൂലല  പഞഭായത്തയ്  വകുപനില്  നനിലവനില്
ലഭലമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ചപ്രഭാകമഭാഷന  സഭാധലതകേള  നഷ്ടചപടുവഭാന
സഭാഹചരലമുകണഭാ; ആയതയ് പരനിഹരനിചയ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉളചപടുത്തഭാന നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിചല  സമഭാന  തസ്തനികേകേളനിചല  സതീനനികയഭാറനിറനിയല  അടുത്ത
തലത്തനിലുള്ള  ചപ്രഭാകമഭാഷനുല  എങ്ങചന  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പഞഭായത്തയ്,  നഗരസഭ,  ഗഭാമവനികേസനല  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുചട
സലകയഭാജനല സലബനനിചയ്  കേരടയ്  ചടങ്ങള തയഭാറഭാക്കഭാന കലഭാക്കല് ഗവണ്ചമന്റെയ്
കേമ്മേതീഷചന  ചുമതലചപടുത്തനി.  വനിവനിധ  സര്വതീസയ്  സലഘടനകേളുല  തകദ്ദേശസസ്വയല
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  അകസഭാസനികയഷനുകേളുമഭായനി  ചര്ച  നടത്തുകേയണഭായനി.
തുടര് നടപടനികേള നടനവരുന.

(ബനി)   ജതീവനക്കഭാരുചട  സലഘടനകേള നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കലഭാക്കല്
ഗവണ്ചമന്റെയ് കേമ്മേതീഷന പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  സലകയഭാജനല  സലബനനിചയ്  കലഭാക്കല്
ഗവണ്ചമന്റെയ്  കേമ്മേതീഷനനില്നനിനല  കേരടയ്  ചടങ്ങള  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്  അത്തരല
പ്രശ്നങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

തനിതല പഞഭായത്തയ് സലവനിധഭാനല വഴെനി വരളച കനരനിടഭാനുള്ള പദതനികേള

114(2671)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിതല  പഞഭായത്തനിചന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  വരളച  കനരനിടഭാനഭായനി
എചനലഭാല  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്;  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള എചനഭാചക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  ഭുഗര്ഭ  ജലല  ഭതീതനിദമഭായ  വനിധത്തനില്  തഭാഴ്ന്നുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഈ
അവസയനില്  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനല  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  ചവള്ളല  റതീചഭാര്ജയ്
ചചയ്യുന്നതുളചപചടയള്ള  എചനലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്  തനിതല  പഞഭായത്തയ്
സലവനിധഭാനല വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതയ്?
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ഉത്തരല

(എ)  പഞഭായത്തയ് പ്രകദശങ്ങളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  ചപഭാതു
കുളങ്ങള,  ചപഭാതു  കേനിണറുകേള  എന്നനിവ  അറകുറപണനികേള  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
വഭാഹനങ്ങളനില്  ജലവനിതരണല  നടത്തനിവരുന.  നതീര്ക്കുഴെനികേള  തടയണകേള  തട്ടു
തനിരനിക്കല്,  കതഭാടുകേളുല  കുളങ്ങളുല  ആഴെല  കൂടല്  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് വരളച കനരനിടുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള കുടനിചവള്ള
പദതനികേള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കല്,  വഭാടര് ടഭാങ്കുകേളനില് കുടനിചവള്ള വനിതരണല,  കേനിണര്
റതീ-ചഭാര്ജനിലഗയ്,  മഴെക്കുഴെനികേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണല,  ജലകസചന  കേനഭാലുകേളുചട
പുനരുദഭാരണല എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  സലസഭാനല  കനരനിടുന്ന  വരളചയയ്  പരനിഹഭാരല  കേഭാണകേചയന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാചട  മറയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചടയല  സന്നദ
സലഘടനകേളുചടയല ചപഭാതുജനത്തനിചന്റെയല  സഹകേരണകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ജലസുരക്ഷ  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  എന്ന  പദതനിക്കയ്  രൂപലനല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഹരനിതകകേരളല  പദതനിയനിലുളചപടുത്തനി  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  ജല  കസഭാതസുകേളുചട
സലരക്ഷണത്തനിനഭാവശലമഭായ പദതനികേള രൂപകേല്പന ചചയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളുചട വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയല കുളങ്ങളുല കേനിണറുകേളുല
പുനരുദരനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സനിനനിമഭാ തനികയററുകേളനില് ഇ-ടനിക്കറനിലഗയ് സമ്പ്രദഭായല

115 (2672) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേളനില് ഇ-ടനിക്കറനിലഗയ്  സമ്പ്രദഭായല

നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതയ്  ഏജനസനിചയയഭാണയ്  ഇതയ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  ചുമതല

ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്?
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനചത്ത സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേളനില് ഇ-ടനിക്കറനിലഗയ്  സമ്പ്രദഭായല

2-5-2016 മുതല് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 4-3-2016-ചല G.O(P)No.14/16/LSGD

നമ്പര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരല സര്ക്കഭാര് വനിജഭാപനല പുറചപടുവനിചനിരുന.  എന്നഭാല്

സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ഇ-ടനിക്കറനിലഗയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  തതീയതനി

1-5-2017  ആയനി  നനിശയനിചയ്  G.O.(P)  No.15/17/LSGD  dated  24-3-2017

പ്രകേഭാരല  സര്ക്കഭാര് കഭദഗതനി  വനിജഭാപനല  പുറചപടുവനിചനിരുന.  29-4-2017-ചല

G.O.(Rt) No.1367/17/LSGD  നമ്പര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരല പ്രസ്തുത തതീയതനി  30-6-

2017 വചര ദതീര്ഘനിപനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇ-ടനിക്കറനിലഗയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ഏജനസനിയഭായനി സഭാലസഭാരനികേ

കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിചനയല  സഭാകങതനികേ  സഹഭായല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്

ഇനഫര്കമഷന കകേരള മനിഷചനയല ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ചകേഭാലല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പനി.എല.ജനി.എസയ്.ചചവ-യനില്

ഉളചപടുത്തനിയ കറഭാഡകേള

116(2673)  ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എല.ജനി.എസയ്.കവ.-യനില് ഉളചപടുത്തനി  2016-17-ല് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന

അനുമതനി  ലഭനിച  കറഭാഡകേള  ഏചതഭാചക്കചയനല  2017-18-ല്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന

ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള കറഭാഡകേള എചതഭാചക്കചയനല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കറഭാഡകേളുചട ദൂരല, അടങല് തുകേ എന്നനിവ അടക്കമുള്ള വനിശദഭാലശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമതീണ് സഡകേയ് കയഭാജനയനില് ചകേഭാലല നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില്  2016-2017-ലുല  2017-2018-ലുല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  അനുമതനി

ലഭനിചകതഭാ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളകതഭാ ആയ കറഭാഡകേള ഇല.
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ശുചനിതസ്വ മനിഷന പദതനികേള

117  (2674) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  ശുചനിതസ്വ  മനിഷന  ഏചതലഭാല  പദതനികേളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ് ;

(ബനി) ശുചനിതസ്വ മനിഷചന്റെ പുതനിയ പദതനികേളുചട വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  മഭാലനിനല  മുകമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്  ;  അതനിനുകവണനി  പുതനിയ  പദതനികേള  ആസൂതണല  ചചയയ്
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ശുചനിതസ്വകകേരളല  (റൂറല്),  ശുചനിതസ്വകകേരളല  (അര്ബന),  സസ്വചയ്  ഭഭാരതയ്
മനിഷന  (റൂറല്),  സസ്വചയ്  ഭഭാരതയ് മനിഷന  (അര്ബന)  എന്നനിവയഭാണയ് സലസഭാനചത്ത
പഞഭായത്തുകേളുല നഗരസഭകേളുല മുകഖന ശുചനിതസ്വ മനിഷന നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള.

(ബനി) ശുചനിതസ്വ മനിഷനനില് പുതനിയ പദതനികേചളഭാനല ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.

(സനി)

• വനില്പന  സഭാധനങ്ങള  50  ചചമകക്രഭാണനില്  കുറയഭാത്ത  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്
കേലഭാരനിബഭാഗുകേളനില്  മഭാതകമ വനിതരണല ചചയഭാവൂചയനല ആയതയ്
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനുകേള  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

• ചഷ്രെഡഡയ്  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡയ്  ടഭാര്  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖനയള്ള നടപടനികേള

• റതീചചസകനിലഗയ് വലവസഭായല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള.

• ജനങ്ങളനില് അനുകൂല മകനഭാഭഭാവല രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ശുചനിതസ്വമനിഷന
മുകഖനയള്ള വനിവര വനിജഭാപന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

• പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  പ്രകൃതനിസനൗഹൃദ  ബദല്  ഉല്പന്നങ്ങളുചട
ഉല്പഭാദനവല ഉപകയഭാഗവല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

• ചപഭാതുചടങ്ങുകേളനില്,  സഭാപനങ്ങളനില്  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  അടക്കമുള്ള
ഡനികസഭാസനിബനിള  വസ്തുക്കളുചട  ഉപകയഭാഗല  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പുനരുപ
കയഭാഗനിക്കുവഭാന കേഴെനിയന്ന വസ്തുക്കള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
''ഗതീന കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള'' പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

മറയ് പുതനിയ പദതനികേചളഭാനലതചന്ന ഇകപഭാള ആസൂതണല ചചയനിടനില.
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മഴെക്കഭാല പൂര്വ ശുചതീകേരണല

118(2675)  ശതീ  .    എല  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പകേര്ചവലഭാധനികേള  പടര്നപനിടനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  മഴെക്കഭാല  പൂര്വ  ശുചതീകേരണല  നടപനിലഭാക്കഭാന
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് അവയചട വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  16-3-2017-ചല  127/2017/തസസ്വഭവ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലറനിചല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിക്കുന്നതനിനയ് തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ചസക്രടറനിമഭാചര
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മഴെക്കഭാല പൂര്വ ശുചതീകേരണല 2017-ചന്റെ നടത്തനിപ്പുമഭായനി
ബനചപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചര്ച  ചചയ്യുന്നതനിനുല  നടപടനിക്രമങ്ങള  രൂപചപടു
ത്തുന്നതനിനുമഭായനി ശുചനിതസ്വമനിഷന ജനിലഭാതല ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേയല  ചചയനിട്ടുണയ്.  ആയതനുസരനിചയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള
പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.

ആസൂതണ പ്രക്രനിയ ഫലവത്തഭാക്കഭാന നടപടനി

119 (2676) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .    ചകേ  .   ആനസലന  :
ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പദതനി വനിഹനിതത്തനിചന്റെ 80 ശതമഭാനത്തനിലധനികേല വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്
വര്ഷഭാവസഭാന  മഭാസത്തനിലഭാചണന്ന  നനിലവനിചല  സനിതനി  ആസൂതണ  പ്രക്രനിയ
ഫലവത്തഭാകേഭാത്തതുചകേഭാണഭായതനിനഭാല്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എനയ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുചന്നന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനിലുള്ള  ആസൂതണത്തനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള
സലവനിധഭാനല എനഭാണയ്;
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(സനി)  പ്രഭാകദശനികേഭാസൂതനിത  പദതനികേള  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  രതീതനിയനില്
സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  നനിലവനിലുള്ള  നനിര്വഹണ  സലവനിധഭാന
ചമചനനല  ഇവയചടകമല്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള
നനിയനണഭാധനികേഭാരങ്ങളുല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചന്റെ  തുടക്കല  മുതല്തചന്ന  തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  മുനകൂടനി  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി
രൂപതീകേരനിചയ് അലഗതീകേഭാരല നല്കുകേചയന്നതഭാണയ് ലക്ഷലല.  2018-2019 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷചത്ത  പദതനി  രൂപതീകേരണല  മഭാര്ചയ്  31-നയ്  മുമ്പയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
ഏപ്രനില്  ഒന്നനിനയ്  പദതനിപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ലക്ഷലമനിടുന.
വര്ഷഭാവസഭാനല  പദതനി  തുകേ  ചചലവഭാക്കുന്ന  രതീതനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിനയ്  12  മഭാസവല  ലഭലമഭാക്കുന്ന രതീതനിയഭാണയ്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ വനിഭഭാവനല
ചചയ്യുന്നതയ്.   ഇനൗ  രതീതനിയനുസരനിചയ്  ഓകരഭാ  ചചതമഭാസവല  25  ശതമഭാനല  തുകേ
ചചലവഴെനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുല.  ഇതനുസരനിചയ്  പദതനി  ആസൂതണ  രതീതനി
ക്രമചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഗഭാമസഭ/വഭാര്ഡസഭകേചള  ശകനിചപടുത്തുന്നതനിനയ്  മുനതൂക്കല
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2-4-2017  മുതല്  9-4-2017  വചര  എലഭാ
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുല  ഗഭാമ/വഭാര്ഡസഭകേള  കൂടുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ
നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിരുന.  കൂടഭാചത  പ്രഭാകദശനികേ  ആസൂതണല  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനത്തനിലുല  ആസൂതണ  പദതനികേള
രൂപതീകേരനിചയ്  വര്ക്കനിലഗയ്  ഗ്രൂപ്പുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി.  വനികേസന
ചസമനിനഭാര്,  കസ്റ്റേറയ്  കഹഭാളഡര്മഭാരുമഭായള്ള  ചര്ച  തുടങ്ങനിയവചയഭാചക്ക  തചന്ന
പ്രഭാകദശനികേ ആസൂതണല ഫലപ്രദമഭാക്കഭാനഭായള്ള സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ്.

(സനി)  പ്രഭാകദശനികേഭാസൂതണല  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  വലകമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനതലത്തനിലുമുള്ള
വനിവനിധ സലവനിധഭാനങ്ങളുചട രൂപതീകേരണവല നനിയനണവല തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട
ഭരണസമനിതനിയചട  നനിയനണത്തനിലഭാണയ്.  ജനിലഭാ  ആസൂതണ  സമനിതനി  ഇത്തരല
സലവനിധഭാനങ്ങള കക്രഭാഡതീകേരനിക്കഭാനുല പ്രവര്ത്തനല ചനിടകയഭാചട മുകന്നഭാടയ്  ചകേഭാണ
കപഭാകുവഭാനുല  പ്രകതലകേമഭായ  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കുകേയല  അവകലഭാകേനല  നടത്തുകേയല
ചചയ്യുനണയ്.  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനല  ഏകകേഭാപനി
പനിക്കുന്നതനിനയ് കകേഭാര്ഡനികനഷന കേമ്മേനിറനി പ്രകതലകേല ശദനിക്കുനണയ്.  ഇവയചടചയഭാചക്ക
പ്രവര്ത്തനഫലമഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ  ആസൂതണല  സമയബനനിതമഭായനിത്തചന്ന
നടപഭാക്കനിവരുനണയ്.
286/2020.
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ഗഭാമതീണ കറഭാഡകേളുചട അറകുറപണനിക്കഭായള്ള കകേന ധനസഹഭായല

120(2677) ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡകേളുചട  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  കകേനത്തനിചന്റെ
പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായല  കനടനിചയടുക്കുന്നതനില്  വതീഴ്ച  സലഭവനിച്ചുചവന്ന  ആകക്ഷപല
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  ഗഭാമതീണകറഭാഡകേളുചട
പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  കകേനത്തനില്നനിനല  ലഭലമഭായ  ധനസഹഭായത്തനിചന്റെ
കേണക്കയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഫണയ്  കനടനിചയടുക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ആകക്ഷപല ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല 175.96 കകേഭാടനി രൂപ
കകേന സഹഭായമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പനി.എല.ജനി.എസയ്.ചചവ. പദതനിക്കുള്ള പ്രകതലകേ
അധനികേ ഫണയ്  (Financial Incentive)  അനുവദനിചതയ്  31-12-2016-ചല പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തനിയഭാണയ്.  ചതരചഞ്ഞടുപയ്   ചപരുമഭാറചടല,  കനഭാടയ്   അസഭാധുവഭാക്കല്,
ജലദനൗര്ലഭലല  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  പ്രതതീക്ഷനിച  നനിര്വഹണ  പുകരഭാഗതനി
ഇക്കരലത്തനില് ചചകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

വനിമുകഭടനഭാരുചട ചകേടനിട നനികുതനി ഇളവയ്

121 (2678) ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേടനിട  നനികുതനി  അടയ്ക്കുന്നതനില്നനിനല  വനിമുകഭടനമഭാചര
ഒഴെനിവഭാക്കനിചകേഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്  (എലഎസയ്.)  നമ്പര് 242/2013/തസസ്വഭവ.
തതീയതനി 2-7-13 എന്ന ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരമഭാകണഭാ വനിമുകഭടനമഭാചര ചകേടനിട നനികുതനി
അടയ്ക്കുന്നതനില്നനിനല ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്;
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(സനി)  എങനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവനില് നനികുതനി ഇളവനിനുളള അകപക്ഷ ഓകരഭാ
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷവല  ഏപ്രനില്  10-നയ്  മുമ്പയ്  ബനചപട  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് നല്കേണചമന്ന വലവസ ഉകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  വലവസ  വനിദൂരങ്ങളനിലുളളവരുല  കരഭാഗനികേളുല
പ്രഭായഭാധനികേലല  ഉളളവരുമഭായ  വനിമുകഭടനമഭാര്ക്കുണഭാക്കുന്ന  പ്രയഭാസങ്ങള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  തുടര്ചയഭായ  അവധനി  ദനിവസങ്ങള,  അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായണഭാകുന്ന  ബനയ്
ഹർത്തഭാൽ  എന്നനിവ  ഏപ്രനില്  10  എന്ന  വലവസ  പഭാലനിക്കുന്നതനില്
വനിമുകഭടനഭാർക്കുണഭാകുന്ന പ്രയഭാസങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫയ്)  എങനില് ഏപ്രനില്  10  എന്ന തതീയതനി അല്പല കൂടനി  നതീടനിനല്കുന്ന
കേഭാരലല  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  ഇലങനില്  1-1-2005  ചല  സ.ഉ.  (എലഎസയ്.)  നമ്പര്
3/2005/LSGD  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലല  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  അല.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി&ഇ)  ഉണയ്.

(എഫയ്) ഇക്കഭാരലല സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വനിമുകഭടനഭാരുചട വതീടുകേളനിചല ചകേടനിട നനികുതനി

122 (2679) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിമുകഭടനഭാരുചട  വതീടുകേചള  ചകേടനിട  നനികുതനിയനില്നനിനല
ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് എത ചതുരശ അടനിവചര വനിസ്തൃതനിയള്ള ചകേടനിടങ്ങചളയഭാണയ്
ചകേടനിട നനികുതനിയനില്നനിനല ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
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(സനി)  ചകേടനിട നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കനി കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള വതീടുകേളക്കയ്
വനിസ്തൃതനിയനില് വലതലഭാസമനിലഭാചയന്നയ് ചതളനിയനിക്കുന്ന കരഖ എലഭാ വര്ഷവല ഏപ്രനില്
1  മുതല്  10  വചരയള്ള ദനിവസങ്ങളനില് വനിമുകഭടനഭാര്  ബനചപട തകദ്ദേശസസ്വയല
ഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ഹഭാജരഭാകക്കണതുകണഭാ;

(ഡനി) വതീടനിചന്റെ വനിസ്തൃതനി വലതലഭാസമനിലഭാചത എലഭാ വനിമുകഭടനഭാരുചടയല ഒരു
വതീടനിനയ് ചകേടനിട നനികുതനി പൂര്ണമഭായല ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  2000 ച.അടനി. 

(സനി)   ഉണയ്.

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ചവളനിയനിട വനിസര്ജനരഹനിത സലസഭാനല

123  (2680)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളചത്ത  ചവളനിയനിട  വനിസര്ജനരഹനിത  സലസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനല ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനചത്ത  സനിറനി  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,
പഞഭായത്തുകേള  എന്നനിവകേളനിലഭായനി  കേക്കൂസയ്,  കുളനിമുറനി  എന്നനിവയനിലഭാത്ത  എത
വതീടുകേളുണയ്;  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുല  ഇവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനി  എകപഭാള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുല എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് എത രൂപയചട കകേനസഹഭായല ലഭനിച്ചു;
സലസഭാന സര്ക്കഭാര് എത തുകേ ചചലവഭാക്കനി; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനത്തയ്  ശുചനിയഭായ  ശനൗചഭാലയങ്ങളുള്ള  എത  സ്കൂളുകേളുണയ്;
ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  പ്രകദശത്തുല  ഇവ  ഇലഭാത്തവ  എത  എന്നയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ബസയ് കസ്റ്റേഷനുകേള,  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയചട
കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പല  ശനൗചഭാലയങ്ങളുല  വൃത്തനിഹതീനമഭാചണങനിലുല  അവ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  ഫതീസയ്  ഈടഭാക്കുന്നതയ്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്
ഇവ  പരനികശഭാധനിചയ്  വൃത്തനിയഭായനി  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  അങ്ങചനയലഭാത്തവ
പൂട്ടുവഭാനുല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  1-11-2016-ല്  സലസഭാനചത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ചവളനിയനിട
വനിസര്ജന  വനിമുക  പ്രകദശങ്ങളഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കചപടനിട്ടുണയ്.  നഗരങ്ങളനിചല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്.

(ബനി)  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിചല  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുല  വലകനിഗത
ശനൗചഭാലയങ്ങളുള്ളതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  നഗരസഭകേളനില്  2164  വതീടുകേളനില്
കൂടനി  ശനൗചഭാലയ  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണയ്.  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുല
ശനൗചഭാലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്.
കുളനിമുറനി  സലബനനിച  കേണക്കുകേള  ലഭലമല.   കുളനിമുറനി  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുവഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടനില.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  സസ്വചയ്  ഭഭാരതയ്  മനിഷന  (ഗഭാമതീണ്)
പദതനിയനില് കകേന വനിഹനിതമഭായനി 19627.58 ലക്ഷല  രൂപയല സസ്വചയ് ഭഭാരതയ് മനിഷന
(അര്ബന)  പദതനിയചട  കകേന  വനിഹനിതമഭായനി  3167.00  ലക്ഷല  രൂപയല
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇനൗ  പദതനിക്കയ്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  17932.79  ലക്ഷല  രൂപ
ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.   (സലസഭാന  വനിഹനിതല,  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട
വനിഹനിതല, സനി.എസയ്.ആര്. ഫണയ്, ജലനനിധനി സഹഭായല ഉളചപചട)

(ഡനി)  ശുചനിയഭായ  ശനൗചഭാലയ  സനൗകേരലങ്ങളനിലഭാത്ത  സ്കൂളുകേള
ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ഇ)   ചപഭാതുശനൗചഭാലയങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  ഫതീസയ്  ഇനൗടഭാക്കുന്നതയ്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  ചപഭാതുശനൗചഭാലയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്നതനിനുല  അതയ്
വൃത്തനിയഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കനമത്തയ് പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന പ്രകേഭാരല അനുവദനിച വതീടുകേള

124(2681)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  കനമല  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രധഭാനമനനി
ആവഭാസയ്  കയഭാജന  പ്രകേഭാരല  എത  കപര്ക്കയ്  വതീടുകേള  അനുവദനിചചന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള  എങ്ങചനയഭാണയ്
ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എത  രൂപയഭാണയ്  കകേന
സര്ക്കഭാര് സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്?
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ഉത്തരല

(എ)  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കനമല  മണ്ഡലത്തനില്
പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ആര്ക്കുലതചന്ന  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണഭാനുകൂലലല നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി)   നഗരസഭകേളനില്  സര്കവ  നടത്തനി  ടനി  സര്കവയനില്  ഉളചപടവചര
വഭാര്ഡയ്  സഭകേളനില്  വചയ്  മുനഗണനഭാക്രമല  നനിശയനിചയ്  ഗുണകഭഭാക്തൃപടനികേ
നഗരസഭഭാതലത്തനില് തയഭാറഭാക്കുന.  

(സനി)  ടനി  പദതനി പ്രകേഭാരല  51.68  കകേഭാടനി  രൂപ കകേനസര്ക്കഭാര് സലസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനയ് ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

ചവളനിയനിട വനിസര്ജനമുക സലസഭാനല

125  (2682)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളചത്ത  ചവളനിയനിട  വനിസര്ജനമുക  സലസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി  പ്രകേഭാരല  ചപഭാതുസലങ്ങളനില്  കേക്കൂസുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കേഭാത്തതു
കേഭാരണല  പദതനി  പൂര്ണമഭായനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയനിചലന്ന  വസ്തുത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് പരനിഹഭാരനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ആവശലമഭായ പരനിഹഭാര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചവളനിയനിട വനിസര്ജനമുക സലസഭാനല

126 (2683) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളചത്ത  ചവളനിയനിട  വനിസര്ജനമുക  സലസഭാനമഭായനി  പ്രഖലഭാപനി
ക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സർക്കഭാരനിചന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  പുതുതഭായനി  എത
കടഭായ് ചലറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനി;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുല  എത
കടഭായ് ചലറ്റുകേള വതീതല നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനിചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി കടഭായ് ചലറയ്  നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനിയതനിനയ്
ആചകേ എത തുകേ ചചലവഴെനിച്ചു;

(ഡനി)  സലസഭാനത്തഭാചകേ  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഏതയ്
ഏജനസനിചയയഭാണയ് ചുമതലചപടുത്തനിയചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലസഭാനല  ചവളനിയനിട  വനിസര്ജനമുക  കമഖലയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കചപട്ടുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുല നനിരവധനി തതീരകദശ കമഖലകേളനിലുല സമുദ നനിരപനില്
നനിനല  തഭാഴ്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളനിചല  അധനിവഭാസ  കമഖലകേളനിലുല  ശഭാസതീയമഭായ
കടഭായ് ചലറ്റുകേള  ഇലഭാത്തതനിചന്റെ  ബുദനിമുട്ടുകേള  മഭാധലമങ്ങളനില്  റനികപഭാര്ടയ്
ചചയചപടുന്നതയ്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരല  പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  അടനിയനര
പരനിഹഭാരല കേഭാണുന്നതനിനുള്ള സലവനിധഭാനങ്ങള ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കകേരളചത്ത ചവളനിയനിട വനിസര്ജന മുക സലസഭാനമഭായനി മഭാറ്റുന്നതനിനയ്
ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനില്  174720  കടഭായയ് ചലറ്റുകേളുല  നഗരസഭകേളനില്  27682
കടഭായയ് ചലറ്റുകേളുല പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  

ജനില ഗഭാമപഞഭായത്തയ് മുനനിസനിപഭാലനിറനി & കകേഭാര്പകറഷന

(1) (2) (3)

തനിരുവനനപുരല          14211 6301

ചകേഭാലല 12777 3397

പത്തനലതനിട 10182 1673

ആലപ്പുഴെ 14985 1711

കകേഭാടയല 9141 1395

ഇടുക്കനി 21081 445

എറണഭാകുളല 7808 1911

തൃശ്ശൂര് 3002         2187
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(1) (2) (3)

പഭാലക്കഭാടയ് 23075 894

മലപ്പുറല 12011 2058

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 12799 2855

വയനഭാടയ് 13777 912

കേണ്ണൂര് 7182 1198

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 12689 745

174720 27682

(സനി)  പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി വലകനിഗത ഗഭാര്ഹനികേ കടഭായയ് ചലറയ്  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നല്കേനിയതനിനയ് 31619.91 ലക്ഷല രൂപ ചചലവഴെനിച്ചു.

(ഡനി) ശുചനിതസ്വ മനിഷചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള
മുകഖനയഭാണയ് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്. ജലനനിധനി പഞഭായത്തുകേളനില്
ജലനനിധനിയചട  സകപഭാര്ടയ്  ഓര്ഗചചനകസഷനസയ്  മുകഖനയല  നനിര്വഹണല
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഇ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.   സമുദ നനിരപനില്നനിനല തഭാഴ്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളനിലുല
ചവള്ളചക്കട്ടുള്ള പ്രകദശങ്ങളനിലുല ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ സവനികശഷതകേളകൂടനി പരനിഗണനിച്ചു
ചകേഭാണള്ള ഗഭാര്ഹനികേ കടഭായയ് ചലറയ്  യൂണനിറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിച്ചു
വരുന.  അതനിനപ്രകേഭാരല നടപടനികേള അതതയ് തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കേഭായലകുളല നഗരസഭ മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാന

127  (2684)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇകപഭാള  തയഭാറഭാക്കനി  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  കേഭായലകുളല  നഗരസഭ  മഭാസ്റ്റേര്
പ്ലഭാന മലയഭാളത്തനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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നഭാദഭാപുരല ടനൗണനിചല ചകേടനിട നമ്പരനിടല്

128(2685) ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരല  മണ്ഡലത്തനിചല  നഭാദഭാപുരല  ടനൗണനിചല  കറഭാഡയ് 
വനികേസനത്തനില് പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കചപട കേടകേളക്കയ് നമ്പര് നല്കേല് കവകുന്നതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നടപടനി കവകുന്നതനിചന്റെ കേഭാരണല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നമ്പര്  നല്കുന്നതനിചന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  തസ്വരനിതഗതനിയനിലഭാക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി)  നഭാദഭാപുരല ടനൗണ് വനികേസനത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഭാഡനിനയ് വതീതനി
കൂട്ടുന്നതനിനയ്  ചകേടനിടഭഭാഗല  ഉളചപചട  സനൗജനലമഭായനി  ഭൂമനി  വനിടയ്നല്കേനിയവര്ക്കയ്,
ചപഭാളനിച്ചുമഭാറനിയ  ചകേടനിടങ്ങള  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കുന്നതയ്
സലബനനിചയ്  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനികയഭാടുല,  ചതീഫയ്  ടനൗണ്  പ്ലഭാനകറഭാടുല
സര്ക്കഭാര്  റനികപഭാര്ടയ്  ആരഭാഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടപടനി  തസ്വരനിത
ചപടുത്തുവഭാന സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കേണ്ണൂര് നഗരസഭയയ് സൃഷ്ടനിച്ചുനല്കേനിയ തസ്തനികേകേള

129  (2686)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-ല് പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിക്കചപട കേണ്ണൂര് നഗരസഭയ്ക്കുല മുനനിസനിപല്
കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുല ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുല സൃഷ്ടനിച്ചു നല്കേനിയ തസ്തനികേകേളനില്
ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2015-ല്  പൂതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കചപട  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  സൃഷ്ടനിച്ചു
നല്കേനിയ  തസ്തനികേകേള  ഏചതലഭാചമനല  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനില്  ഇകപഭാള  എത
ഒഴെനിവകേളുചണനല വലകമഭാക്കുകമഭാ ?
1075/2017.
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കചപട  നഗരസഭകേളനില്  സൃഷ്ടനിക്കചപട

തസ്തനികേകേള  സലബനനിച  വനിവരങ്ങള  അനുബനല  ആയനി  കചര്ക്കുന.* പ്രസ്തുത

തസ്തനികേകേളനില് 335 ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണയ്.

കകേഭാടയല ജനിലയനിചല സമ്പൂര്ണ കേനിണര് റതീചഭാര്ജയ് പദതനി

130  (2687)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സമ്പൂര്ണ  കേനിണര്  റതീചഭാര്ജയ്  പദതനി

പ്രകേഭാരല  ആദലഘടത്തനില്  കകേഭാടയല  ജനിലയനിചല  ഏചതഭാചക്ക  പഞഭായത്തുകേചള

ചതചരഞ്ഞടുത്തു;  ഇവയനില്  എത  പഞഭായത്തുകേള  പദതനി  വനിജയകേരമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  രണഭാലഘട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില്

ഏചതഭാചക്ക  പഞഭായത്തുകേചളയഭാണയ്  പദതനിയനികലയയ്  കകേഭാടയല  ജനിലയനില്നനിനല

ചതചരഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സലസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സമ്പൂര്ണ  കേനിണര്  റതീചഭാര്ജയ്

പദതനിപ്രകേഭാരല പഭാമ്പഭാടനി,  അയ്മനല,  ആര്പ്പൂക്കര,  കേങ്ങഴെ,  ചനടുങ്കുന്നല,  ചവള്ളഭാവൂര്,

തൃചക്കഭാടനിത്തഭാനല,  കേറുകേചഭാല്,  കുറനിചനി,  ഭരണങ്ങഭാനല,  കേടനഭാടയ്,  തതീകക്കഭായനി,

ചകേഭാഴുവനഭാല്,  കേഭാണക്കഭാരനി,  കേനിടങ്ങൂര്,  കേടുത്തുരുത്തനി,  മഭാഞ്ഞൂര്,  തലകയഭാലപറമ്പയ്,

പഭാറകത്തഭാടയ്,  കകേഭാരുകത്തഭാടയ്,  മുണക്കയല,  കൂടനിക്കല്,  എരുകമലനി,  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി,

മരങ്ങഭാട്ടുപനിള്ളനി  എന്നതീ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേചളയഭാണയ്  ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.

ഇതനില്  മരങ്ങഭാട്ടുപനിള്ളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  മഭാതമഭാണയ്  കേനിണര്  റതീചഭാര്ജയ്  പദതനി

വനിജയകേരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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മലപ്പുറല ജനിലയനിചല തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

131(2688)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാരുചട കുറവമൂലല മലപ്പുറല  ജനിലയനിചല തകദ്ദേശ

സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവതഭാളത്തനിലഭായനിട്ടുചണന്ന

വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എടയ്  മഭാസമഭായനി  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന  ജനിലഭാപഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനി

തസ്തനികേയളചപചട  ജനിലയനിലുള്ള  മറയ്  പഞഭായത്തുകേളനിചല  ചസക്രടറനി,  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്

എഞനിനതീയര് (എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.), കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനി എന്നനിവരുചട

ഒഴെനിവയ് വനിവരങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത ഒഴെനിവകേളനികലയയ് അടനിയനരമഭായനി നനിയമനങ്ങള നടത്തുവഭാനുല

ഭരണ സ്തലഭനഭാവസ ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനുല സതസ്വര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  മലപ്പുറല  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനി  തസ്തനികേയനിലുളചപചട,

ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനി  തസ്തനികേയനിചല  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി

29-4-2017-ല്  ഇന്റെര്വന്യൂ  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  നനിയമനത്തനിനുളള  തുടര്നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനിമഭാരുചട  ഒഴെനിവകേള സഭാനക്കയറല

വഴെനി നനികേത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനിമഭാരുചട  9  ഒഴെനിവകേളനില്

നനിലമ്പൂര്,  ചകേഭാകണഭാടനി,  തനിരൂര്,  കേഭാളനികേഭാവയ്  എന്നതീ  കബഭാക്കുകേളനില്,  കബഭാക്കയ്

പഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനിമഭാചര  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  മറയ്  5  കബഭാക്കുകേളനില്  സുഗമമഭായ

പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ് പകേരല സലവനിധഭാനല ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

27  പഞഭായത്തുകേളനില്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുചട  ഒഴെനിവകേള

നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നതനില്,  19  ഒഴെനിവകേളനില്  എലകപ്ലഭായ്ചമന്റെയ്  എകയ്കചഞയ്

മുഖഭാനരല തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനല നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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ചതഭാഴെനില് സലരലഭങ്ങള

132  (2689)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  തനിതല
പഞഭായത്തുകേളനിലുല  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുല  എത  ചതഭാഴെനില്സലരലഭങ്ങള
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്; ഇതയ് എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില്
തുണനി  സഞനി  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറയ്,  ചമഴുകുതനിരനി  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറയ്,
കസഭാപ്പുല്പന്നങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറയ്,  മുടകക്കഭാഴെനി  വളര്ത്തല്,  കൂണ്  കൃഷനി,
കപപര്  കേലഭാരനിബഭാഗയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറയ്,  കഹഭാകളഭാബനികയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറയ്,
നഭാടന ഒനൗഷധ യൂണനിറയ്,  കേഭാററനിലഗയ്  യൂണനിറയ്,  ചകേഭാപ്ര യൂണനിറയ്,  ആടയ്  വളര്ത്തല്,
ചതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായ  യവജനങ്ങളക്കയ്  ഓകടഭാറനിക്ഷ  നല്കേല്,  വനനിതകേളക്കയ്
ചചഡവനിലഗയ്  പരനിശതീലനല,  ചടയനിലറനിലഗയ്,  ഫുഡയ്  കപ്രഭാസസനിലഗയ്  യൂണനിറയ്,
ചവളനിചചണ  യൂണനിറയ്,  അഗര്ബത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറയ്,  ചവല്ഡനിലഗയ്  വര്കയ്,
ചക്ക  സലസരണ  യൂണനിറയ്,  കുടുലബശതീ  കഹഭാടല്  ഉളചപചട  308  ചതഭാഴെനില്
സലരലഭങ്ങള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  നഗരസഭകേളുചടയല  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളുചടയല
ആഭനിമുഖലത്തനില് പുതനിയ ചതഭാഴെനില്സലരലഭങ്ങള ആരലഭനിചനിടനില.

ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റേന്റെയ്/കേഭാഷലര് തസ്തനികേകേള

133(2690)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശുര് കകേഭാര്പകറഷന ഇലകനിസനിറനി വനിലഗനില് സര്ക്കഭാര് അലഗതീകേരനിച
ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരല  എത  ജൂനനിയര്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്/കേഭാഷലര്  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി) ഇതുപ്രകേഭാരല ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റേന്റെയ്/കേഭാഷലര് തസ്തനികേയനില് എത സനിര
ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി കനഭാക്കുന എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) തൃശുര് കകേഭാര്പകറഷന ഇലകനിസനിറനി വനിലഗനില് ഏചതങനിലുല തസ്തനികേകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) തൃശുര് നഗരസഭ ഇലകനിസനിറനി വനിലഗനില് ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റേന്റെയ്/കേഭാഷലര്
തസ്തനികേയനികലയയ്  ഇനനി  എത  ഒഴെനിവകേൾ  പനി.എസയ്,സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ചചയ്യുവഭാനുണയ്;

(ഇ)  1-1-2012-നയ്  കശഷല  എത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്,സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ചചയനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരല

(എ) 23 തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  10 ജതീവനക്കഭാര്.

(സനി)  തസ്തനികേ നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനയ് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയനിടനില.

(ഡനി)  13 ഒഴെനിവകേള

(ഇ)  1-1-2012 -നയ് കശഷല ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ചചയനിടനില.

നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല സമ്പൂര്ണ ചചവദത്യുതതീകേരണത്തനിനുള്ള
തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട വനിഹനിതല

134  (2691)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ  കവദത്യുതതീകേരണത്തനിനുകവണനി  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിചല തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള വനിഹനിതമഭായനി  നല്കേനിയ തുകേ
പഞഭായത്തയ്/നഗരസഭ തനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതങനിലുല  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനല  ഇനനിയല  വനിഹനിതല
നല്കേഭാന  ബഭാക്കനിയകണഭാ;  എങനില്  ഏചതലഭാമഭാണയ്  ആ  സഭാപനങ്ങള  എനല
കവകുന്നതനിനയ് എചനങനിലുല പ്രകതലകേ കേഭാരണങ്ങളുകണഭാ എനല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വരുന്ന കേരുളഭായനി ഗഭാമ പഞഭായത്തയ്
മഭാതമഭാണയ്  സമ്പൂര്ണ  ചചവദത്യുതതീകേരണത്തനിനയ്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്
എസയ്.സനി.പനി-യനില്  20,000  രൂപയല  ടനി.എസയ്.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  3,08,000
രൂപയമഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയതയ്. 

നനിലമ്പൂര്  നഗരസഭയയ്  കേതീഴെനില്  2016-2017  വര്ഷത്തനില്  ദഭാരനിദലകരഖയയ്
തഭാചഴെയള്ള  75  കപര്ക്കയ്  വതീടയ്  വയറനിലഗനിനയ്  ധനസഹഭായല  നല്കുന്നതനിനഭായനി
3,75,000 രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കനിയ 29 കപര്ക്കയ് 5,000
രൂപ വതീതല ധനസഹഭായല അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
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(ബനി)  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വരുന്ന  കേരുളഭായനി  ഗഭാമ
പഞഭായത്തയ് ഒഴെനിചകേയള്ളവ ടനി പദതനി വചനിടനില.  കേരുളഭായനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
എസയ്.സനി.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്  55,000  രൂപയല  ടനി.എസയ്.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്
24,000  രൂപയല ചചലവഴെനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയണയ്.  പദതനി ആവനിഷ്കരണ സമയത്തയ്
ഉണഭായനിരുന്ന  ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  നനിര്വഹണ  സമയത്തയ്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  വനിമുഖത  കേഭാണനിചതനിനഭാലഭാണയ്  ആവനിഷ്കരണ  സമയത്തയ്
ഉണഭായനിരുന്ന  എലഭാ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുല  പദതനിയചട  പ്രകയഭാജനല  നല്കേഭാന
സഭാധനിക്കഭാചത വന്നതയ്.

കുടനിചവള്ളക്ഷഭാമല

135  (2692)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലസഭാനത്തയ്  അനുഭവചപടുന്ന  കുടനിചവള്ളക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കഭാന
തയഭാറഭാക്കനിയ പദതനികേൾക്കഭായനി 2016-2017 വർഷല എത തുകേ ചചലവഴെനിച്ചു എന്ന
കേണക്കയ് ജനില തനിരനിചയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

സഭാനസ്വനല പദതനി

136  (2693) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലബശതീ  സഭാനസ്വനല  പദതനിയനിചല  കവഭാളണനിയര്മഭാരുചട  കസവന-
കവതന  സനൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചനങനിലുല  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നടപടനികേള തസ്വരനിതചപടുത്തനി സഭാനസ്വനല കവഭാളണനിയര്മഭാര്ക്കയ് കവതനല
വര്ദനിപനിച്ചു നല്കുവഭാന അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരല

(എ-സനി)  സഭാനസ്വനല  കവഭാളണനിയര്മഭാര്  സസ്വയലചതഭാഴെനില്  സലരലഭകേരഭാണയ്.
ഇവര്  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലല  കജഭാലനി  ചചയ്യുന്നതയ്.  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്ന കസവനങ്ങളക്കയ് പ്രതനിഫലല അവരനില്നനിനല കനരനിടയ് ഇനൗടഭാക്കുകേയഭാണയ്
ചചയ്യുന്നതയ്.  ഇവരുചട വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചജറനിയഭാടനികേയ്  ചകേയര്,
ഓയനില്  മസഭാജയ്  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളകൂടനി  സഭാനസ്വനല  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഹരനിത കകേരളല പദതനി

137 (2694) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :
ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എല  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹരനിതകകേരളല പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി ഗഭാമ നഗര തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങള കജവ മഭാലനിനല സലസരണത്തനിനഭായനി നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എചനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  അകജവ  മഭാലനിനലങ്ങളുചട  കശഖരണത്തനിനുല  അവയചട  പുനര്
ചലക്രമണത്തനിനുല എനയ് മഭാര്ഗ്ഗമഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  ഗതീന  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള  പ്രചരനിപനിക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതയ്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിചനയല
അതനിനഭായനി  കവണ പ്രചഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങകളഭാചടഭാപല  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല വഴെനി
നനിര്ബനമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 

1. ഗഭാര്ഹനികേ/സഭാപനതലങ്ങളനിചല ചചജവ മഭാലനിനലങ്ങള പരമഭാവധനി
ഉറവനിടത്തനില്ത്തചന്ന  ഉല്പഭാദകേചന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വത്തനില്
സലസരനിക്കുന്ന  രതീതനിയല  (വനികകേനതീകൃത  ഉറവനിട  ചചജവമഭാലനിനല
സലസരണല)  അതയ്  സഭാധലമഭാകേഭാത്ത  ഇടങ്ങളനില്  കേമ്മേന്യൂണനിറനിതല
കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിങയ്/  ബകയഭാചമഥകനഷന രതീതനി ഉചനിതമഭായ തലങ്ങളനിലുല
(അയല്ക്കൂടല/വഭാര്ഡയ്/തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനല) പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
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2. തനിരുവനനപുരല,  ചകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  തുടങ്ങനിയ  വലനിയ
നഗരങ്ങളനില്  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലസരണകത്തഭാചടഭാപലതചന്ന
നൂതനരതീതനിയനിലുള്ള  കകേനതീകൃത  സലസരണ  സലവനിധഭാനങ്ങളുല
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് ശമനിക്കുല.

3. മഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനയ്  ഓകരഭാ  വതീടനിലുല  നനിലവനില്  ഏതയ്
രതീതനിയഭാണയ്  അവലലബനിക്കുന്നചതന്നയ്  വനിലയനിരുത്തനിയകശഷല
ചചജവ  കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലഗയ്,  ബകയഭാഗലഭാസയ്  എന്നനിവയനില്  ഏതയ്
രതീതനിയഭാണയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാകുകേ  എന്നയ്  കേചണത്തുകേയല  ആ
രതീതനിയനികലയയ്  മഭാറുന്നതനിനയ്  വതീട്ടുകേഭാചര  സജരഭാക്കുകേയല
ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.

4. ചനകേള,  അറവശഭാലകേള,  കേലലഭാണ  മണ്ഡപങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  മഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ
ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുന്നതഭാണയ്.

5. ഉറവനിട മഭാലനിനല സലസരണല വലഭാപകേമഭാക്കുകേയല അനുകയഭാജലമഭായ
മഭാലനിനല  സലസരണ  സകങതങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മഭാലനിനലചത്ത
ചചജവകൃഷനിക്കയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  വളമഭാക്കനി  മഭാറനി  വതീടുകേളനില്
ത്തചന്ന കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുകേയല ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.

6. ബകയഭാഗലഭാസയ്  സലവനിധഭാനങ്ങളുല  തുമ്പൂര്മൂഴെനി  മഭാതൃകേയനിലുള്ള
വനികകേനതീകൃത മഭാലനിനല സലസരണ സലവനിധഭാനങ്ങളുല.

7. അനുകൂലമഭായ  മകനഭാഭഭാവവല  ശതീലങ്ങളുല  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല
സുരക്ഷനിത  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  സലസഭാരല  വളര്ത്തുന്നതനിനുല
അനുകയഭാജലമഭായ  വനിവരവനിജഭാന  വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല
കേഭാമ്പയനിനുല സലഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വത്തനില്
അചചജവമഭാലനിനലങ്ങള  ഉചനിതരൂകപണ  തരലതനിരനിചയ്  കശഖരനിക്കുകേയല  അവയചട
പുനനഃചലക്രമണത്തനിനഭായനി ചചകേമഭാറുകേയല കവണല.  ഇതനിനഭായനി തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങള ചമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ചഫസനിലനിറനി ചസന്റെറുകേള സഭാപനിച്ചുവരുന.
സലസഭാനത്തനിനകേത്തുതചന്ന  പുനനഃചലക്രമണ  പശഭാത്തല  സനൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിനുല  എകയ്റനഡഡയ്  ചപ്രഭാഡന്യൂകസഴയ്  ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  പ്രകേഭാരല
പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്,  ഇ-കവസ്റ്റേയ്  മുതലഭായവ,  അവയചട  ഉല്പഭാദകേര്,  ഡതീലര്മഭാര്,  ബഭാനഡയ്
ഓണര്  തുടങ്ങനിയവര്  മുകഖന  കശഖരനിചയ്  പുനനഃചലക്രമണല  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുല ആകലഭാചനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഗതീന  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള  ചപഭാതു  സസ്വകേഭാരല  ചടങ്ങുകേളനിചലലഭാല
നടപഭാക്കുന്നതയ്  പ്രചരനിപനിച്ചുവരുനണയ്.  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലവഴെനി  നനിര്ബനമഭാക്കുന്നതയ്
നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.
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ഹരനിതകകേരളല പദതനി

138 (2695) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിതകകേരളല  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് ശുചനിതസ്വല,  മഭാലനിനലസലസരണല,  കൃഷനിവനികേസനല,  ജലസലരക്ഷണല
എന്നതീ  കമഖലകേളുചട  ഏകകേഭാപനിത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്മ്മേകസനകേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഇതനിനകേല
കകേചക്കഭാണ നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഗനൗരവമഭായനി  ഏചറടുക്കഭാത്ത  തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങചള കേചണത്തനി ഫലപ്രദമഭായനി ഇടചപടുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതതയ് പ്രകദശത്തനിചന്റെ സഭാധലതയ്ക്കുല വനിഭവകശഷനിക്കുല അനുസ വൃതമഭായനി
കേര്മ്മേകമഖലകേള  കേചണത്തനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തസ്വരനിതചപടുത്തുന്നതനിനയ്  സതസ്വര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   ഹരനിത  കകേരളല  മനിഷചന്റെ  ആദലഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജനിലഭാമനിഷന
കേര്മ്മേകസനകേളുചട കനതൃതസ്വത്തനിലഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.  ജനിലഭാ കേര്മ്മേകസനകേള
നനിര്വഹനിച  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ഹരനിതകകേരളല  മനിഷന  ചചവസ്ചചയര്കപഴചന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള  ടതീല  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുചമത്തനി  അവകലഭാകേനല  നടത്തുകേയല
അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ജനിലഭാ  കേര്മ്മേകസനയചട  ഭഭാവനിപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകേയമുണഭായനി.  

സലസഭാനതലത്തനില് ജനിലഭാ കേര്മ്മേകസനകേളക്കയ് കേനിലയചട ആഭനിമുഖലത്തനില്
ദസ്വനിദനിന  പരനിശതീലനല  ലഭലമഭാക്കുകേയല  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ശുചനിതസ്വല,
മഭാലനിനല  സലസരണല,  ജലസലരക്ഷണല,  കൃഷനി  വനികേസനല  എന്നതീ  കമഖലകേളുചട
ഏകകേഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുല നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകേയമുണഭായനി.

കബഭാക്കയ്-ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള,  നഗരസഭകേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  മനിഷനുകേകളയല  കേര്മ്മേകസനകേകളയല  പ്രവര്ത്തന
സജമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനിവനിധ  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
കബഭാക്കുതലത്തനില്  പരനിശതീലനല  നല്കുകേയണഭായനി.  കേര്മ്മേകസനകേളുചട  തുടര്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  കേര്മ്മേകസനഭാലഗങ്ങളക്കയ്  കേനിലയചടയല
ചഎ.എല.ജനി-യചടയല കനതൃതസ്വത്തനില് ആവശലഭാനുസരണല പരനിശതീലനല ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.
286/2020.
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(ബനി)  മനിഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഗനൗരവമഭായനി  എടുക്കഭാത്തതഭായനി  ശദയനില്
ചപടനിടനില.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തനി  ഫലപ്രദമഭായനി  ഇടചപടുന്നതനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അപ്രകേഭാരമഭാണയ് പ്രവര്ത്തനല വനിഭഭാവനല ചചയനിട്ടുള്ളതയ്.

ചപനഷന ലഭനിക്കഭാചത ബുദനിമുട്ടുന്നതനിനയ് പരനിഹഭാരല

139 (2696) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് കേനിടപയ്  കരഭാഗനികേളുല മറയ്
വനിധത്തനില്  അവശതകേളനുഭവനിക്കുന്ന  ധഭാരഭാളല  ആളുകേളുല  ആധഭാര്  ലനിങനിലഭാചത
ചപനഷന ലഭനിക്കഭാചത ബുദനിമുട്ടുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ചപനഷന  നനികഷധനിക്കചപടകതഭാ  ചപനഷന
ലഭനിക്കഭാത്തചതഭാ ആയ എത കപര് നനിലനനില്ക്കുന എന്നതയ് ഡനി.റനി.ബനി. ചസലനിചല
കേണക്കയ് പ്രകേഭാരല ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രശ്നത്തനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട
സതലവഭാങ്മൂലത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ചപനഷന  നല്കുചമന്നയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ആധഭാര് ലഭനിചനിടനിലഭാത്ത ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് ഇലക്ഷന തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്കഡഭാ കറഷന കേഭാര്കഡഭാ സഹനിതല സതലവഭാങ്മൂലല നല്കേനിയഭാല് ചപനഷന
കൃതലമഭായനി ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് സനൗകേരലല ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ആധഭാര്  കേഭാര്കഡഭാ  മറയ്  തനിരനിചറനിയല്  കരഖകേകളഭാ  സമര്പനിക്കഭാത്ത
54918 കപര്ക്കഭാണയ് ചപനഷന ലഭനിക്കഭാചത വന്നനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  21-1-2017-ചല ജനി.ഒ.(എലഎസയ്.) 34/2017/ധന. നമ്പര് പ്രകേഭാരമഭാണയ്
ഇക്കഭാരലത്തനില്  സഷ്ടതീകേരണല  നല്കേനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കഷഭാപനിലഗയ് മഭാളുകേളനില് സനൗജനല പഭാര്ക്കനിലഗയ്

140(2697)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്

തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഷഭാപനിലഗയ്  മഭാളുകേളനില്  സനൗജനല  പഭാര്ക്കനിലഗയ്  സനൗകേരലല

ഏര്ചപടുത്തണചമന്ന വലവസ ബനില്ഡനിലഗയ് റൂളസനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  നനിലവനിചല  കഷഭാപനിലഗയ്  മഭാളുകേളനില്  ആ  സനൗകേരലല

ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്ന കേഭാരലല  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  സനൗജനലമഭായനി  ഈ

സനൗകേരലല കേസ്റ്റേകമഴനിനയ് ലഭലമഭാക്കുനചണന്ന കേഭാരലല ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചപയ്ഡയ്  പഭാര്ക്കനിലഗയ്  സനൗകേരലമഭാണയ്  ചനില  മഭാളുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കനി

യനിട്ടുള്ളചതന്ന പരഭാതനി ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിചയ് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കഷഭാപനിലഗയ് മഭാളുകേളനില് സനൗജനല പഭാര്ക്കനിഗയ് സനൗകേരലല ഏര്ചപടുത്തണ

ചമന്നയ്  പ്രകതലകേ  വലവസകേള  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ

ചടങ്ങളനിലുല കകേരളപഞഭായത്തയ് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിലുല പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നനില.

എന്നഭാല്  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങളനിചല  ചടല  34(8),

കകേരള പഞഭായത്തയ് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിചല ചടല 38(8) എന്നനിവ പ്രകേഭാരല

ചകേടനിടത്തനിനുചുറ്റുല ചടപ്രകേഭാരല വനികടണതഭായ മഭാനകഡററനി ഓപണ് കസസയ്, വഭാഹന

പഭാര്ക്കനിലഗനിനഭായനി  വനില്ക്കഭാകനഭാ  വഭാടകേയയ്  നല്കേഭാകനഭാ  (Sold  or  letout)

പഭാടനിചലന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  സനൗജനല  പഭാര്ക്കനിലഗയ്  സനൗകേരലല  ഏര്ചപടുത്തണചമന്നയ്

വലവസയനില.  കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിചല ചടല  34

പ്രകേഭാരല നനിയമഭാനുസൃത പഭാര്ക്കനിലഗയ് ആവശലമഭാചണന്നയ് വലവസ ചചയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.



212      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

കബഭാക്കയ് ഇനഫര്കമഷന ചസന്റെറുകേള

141  (2698)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ  കബഭാക്കുകേളനിലുല  പനൗരനമഭാര്ക്കഭായള്ള  വനിവരകകേനങ്ങള

സഭാപനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  കബഭാക്കയ്  ഇനഫര്കമഷന  ചസന്റെറുകേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  ഇതുവഴെനി  എചനഭാചക്ക  കസവനങ്ങള  ജനങ്ങളക്കയ്

നല്കുന്നതനിനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ഇതുവഴെനി ചപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ഇ-കലണനിലഗയ്, കേഭാലഭാവസഭാ വനിവരങ്ങള,

ചപനഷന വനിവരങ്ങള,  വനിവനിധ പ്രവൃത്തനികേളുചട ചടണര് വനിജഭാപനല,  ചതഭാഴെനില്

വനിജഭാപനല തുടങ്ങനിയ കസവനങ്ങള നല്കുന്നതനിനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

ആറനിങ്ങല് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിചല ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതുല തകേര്ന

കപഭായതുമഭായ ചകേടനിടങ്ങളുചട നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കല്

142(2699)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരല ജനിലയനിചല ആറനിങ്ങല് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിചല ഒഴെനിഞ

കേനിടക്കുന്നതുല തകേര്നകപഭായതുമഭായ ചകേടനിടങ്ങളുചട നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കണല എന

കേഭാണനിചയ്  ശതീ.  ആകേഭാശയ്  സഭാബു,  ചപഭാതുജനല  കറഭാഡയ്,  കുമഭാരപുരല  നല്കേനിയ

നനികവദനത്തനികനല്  (ചപറതീഷന  നമ്പര്  1070494/2016)  ഇതുവചര  സസ്വതീകേരനിച്ചു

വരുന്ന നടപടനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയല  ഏതയ്  ചസക്ഷനഭാണയ്  ഇകപഭാള  കകേകേഭാരലല

ചചയ്യുന്നതയ്;  ഇതയ്  സലബനനിചയ്  ഫയല്  ആയനിട്ടുചണങനില്  ആയതനിചന്റെ  നമ്പര്

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ശതീ.  ആകേഭാശയ്  സഭാബു തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  നല്കേനിയ
നനികവദനത്തനികനല്  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടറുചട  റനികപഭാര്ടയ്  ആവശലചപടനിരുന.
ആയതയ് ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  (ആര്.സനി.)  വകുപഭാണയ്  ചചകേകേഭാരലല
ചചയ്തുവരുന്നതയ്. ഫയല് നമ്പര് ആര്.സനി.2/223/17/തസസ്വഭവ.

കസവന നനികുതനി

143  (2700)  ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരല  നഗരസഭ  കേഴെനിഞ്ഞ  ഭരണസമനിതനിയചട  കേഭാലത്തയ്
കസവനനനികുതനി  വകുപനിനയ്  സമര്പനിച  വഭാര്ഷനികേ  ധനകേഭാരലപദതനിയനില്
ഗുരുതരമഭായ  ചതറ്റുകേള  കേടന്നയ്കൂടനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നഭാലുകകേഭാടനി  രൂപ
അടയ്ക്കുവഭാന നഗരസഭകയഭാടയ് നനികുതനി വകുപയ് ആവശലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരല  ഒരു  ഗുരുതരമഭായ  ചതറയ്  ഉണഭാകേഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചരലല
വലകമഭാക്കുകമഭാ; അതനിനുത്തരവഭാദനികേളഭായവരഭാചരന്നയ് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കസവന നനികുതനിക്കയ് ബഭാധകേമഭാകേഭാത്ത ഇനങ്ങളനിലുള്ള തുകേകൂടനി
നനികുതനി  വകുപയ്  കേണക്കനിചലടുത്തഭാണയ്  ഇപ്രകേഭാരല  ഒരു  കനഭാടതീസയ്  നല്കേനിയതയ്.
ഇതനിനയ്  നഗരസഭയനിചല  ജതീവനക്കഭാര്  ആരുലതചന്ന  ഉത്തരവഭാദനികേളല.   കസവന
നനികുതനിക്കയ്  ബഭാധകേമഭാകേഭാത്ത ഇനങ്ങളനിലുള്ള തുകേ കേഴെനിഞ്ഞയ് കസവന നനികുതനിക്കയ്
മഭാതല ബഭാധകേമഭായ തുകേ ടഭാകയ് സര്വതീസയ് കേണ്സളടന്റെനിചനചക്കഭാണയ് തനിടചപടുത്തനി
ശരനിയഭായ റനികടണ് നനികുതനി വനികുപനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

ഓപകറഷന അനന പദതനി

144  (2701) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
റവനന്യൂവല ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓപകറഷന  അനന  പദതനിയചട  രണഭാലഘട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്
സര്ക്കഭാര് ഇതനിനകേല അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഒന്നഭാലഘടത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പല  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചടയല  ചടണര്  തുകേ  ഇനനിയല  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ്  ചകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കഭാനുകണഭാ; എങനില് പ്രസ്തുത ഇനത്തനിൽ എത തുകേ ചകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാനുണയ്;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനിക്കഭായനി  ഇകപഭാള  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള
ഏചതഭാചക്ക; ഈ പദതനികേളുചട എസ്റ്റേനികമറയ് തുകേ എത;

(ഡനി)  പുതനിയ  പദതനികേള  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  ഏചറടുത്തയ്  നടത്തുന്ന  കേഭാരലല
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി)   ഒന്നഭാല  ഘടത്തനില്  തനിരുവനനപുരല  ജനിലയനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  ചടണര്  തുകേയ്ക്കുള്ള  ബനില്ലുകേള  നനിര്വഹണ
ഏജനസനികേള  തയഭാറഭാക്കനി  ഓപകറഷന  അനനയചട  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായ
കകേരള കറഭാഡയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡനിചന്റെ സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന റനികപഭാര്കടഭാടുകൂടനി  ജനിലഭാ
ദുരനനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയചട  അലഗതീകേഭാരകത്തഭാചടയഭാണയ്  അനുവദനിചയ്
നല്കുന്നതയ്.   ഓപകറഷന അനനയചട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ആചകേ 19.05 കകേഭാടനി
രൂപ ചചലവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. ഓപകറഷന അനനയചട ഒന്നഭാല ഘട പ്രവൃത്തനികേളുചട
ബനില്ലുകേള  വനിവനിധ  നനിര്വഹണ  ഏജനസനികേള  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന്നതുല  ഇനനിയല
ഏകേകദശല 6.57 കകേഭാടനികയഭാളല രൂപ നല്കകേണതുള്ളതുമഭാണയ്.

(സനി)  ഓപകറഷന അനനയചട രണഭാല ഘടത്തനില് ഉളചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാരനികലയയ്  സമര്പനിച  പ്രവൃത്തനികേളുചട  പടനികേ  അനുബനല  ആയനി
കചര്ക്കുന*.   പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുചട  ആചകേ എസ്റ്റേനികമറയ്  തുകേ  6461.50  ലക്ഷല
രൂപയഭാണയ്.

(ഡനി)  പരനിഗണനയനിലനില.

കറഭാഡകേളനിചല പരസല കബഭാര്ഡകേള

145 (T 2702)  ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരസല  കബഭാര്ഡകേള  കറഭാഡകേളനില്  സഭാപനിക്കുന്നതയ്  സലസഭാനത്തയ്
ഉടനതീളല  വലഭാപകേമഭായനിട്ടുല  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസരുചട  നനിലപഭാടയ്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലബനനിചയ്  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ഉത്തരവയ് നല്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന്ന.
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ഇതയ്  സലബനനിചയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് ഒഴെനിവകേള

146 (2703) ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്
നനിലവനില് എത ഒഴെനിവകേള ഉചണന്നയ് സഭാപനല തനിരനിചയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്
നനിലവനില് ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന തസ്തനികേകേളുചട എണല : 106

വനിശദ വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന: 

ഗഭാമവനികേസന വകുപയ് - 7 ഒഴെനിവകേള

പഞഭായത്തയ് വകുപയ് -46 ഒഴെനിവകേള 

(പഞഭായത്തയ്  ചഡപന്യൂടനി/അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  ഡയറക്ടര്  ഓഫതീസുകേളനില്  44
തസ്തനികേയല ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് ഓഫതീസനില് 2 തസ്തനികേയല)

നഗരകേഭാരല വകുപയ് - 13 ഒഴെനിവകേള

(കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  നഗരസഭ –  7  ഒഴെനിവകേള,  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടയ്  നഗരസഭ –  2
ഒഴെനിവകേള, നതീകലശസ്വരല നഗരസഭ – 4 ഒഴെനിവകേള)

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപയ് എഞനിനതീയറനിലഗയ് വനിഭഭാഗത്തനില് 40 ഒഴെനിവകേള

(ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ്  - 3  ഒഴെനിവകേള,  കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ്  - 5  ഒഴെനിവകേള,
ഗഭാമപഞഭായത്തയ് - 32 ഒഴെനിവകേള)

(ബനി)   ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയ്യുകേയല സഭാനക്കയറല
വഴെനി  നനികേകത്തണ  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല
ചചയനിട്ടുണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസ്റ്റുകേള  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  തസ്തനികേകേളനിചല
ഒഴെനിവകേളനില്  എലകപ്ലഭായ്ചമന്റെയ്  എകയ്കചഞയ്  വഴെനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനല
നടത്തുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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കേണനിനജന്റെയ് ചപനഷന

147  (2704)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന  കേണനിനജന്റെയ്  ചപനഷനകേഭാരുചട  ചപനഷന

പരനിഷ്ക്കരനിക്കഭാനുല,  ശമ്പള  പരനിഷ്ക്കരണത്തനിചല  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാനുല

സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഇനൗ വനിഷയങ്ങള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കുളങ്ങളുചട സലരക്ഷണവല ജലദനൗര്ലഭലല പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയല

148  (2705)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കനമല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല കുളങ്ങള സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് തകദ്ദേശ

സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള ഏചതലഭാല കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്  ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുളങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇതുവചര  ഒരു  നടപടനിയല

സസ്വതീകേരനിചനിടനില  എങനില്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഇനനിചയങനിലുല

കുളങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുന്നതയ്  ഉളചപചട  ജലദനൗര്ലഭലല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കനമല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല മൂന്നയ് കുളങ്ങള ചചസഡയ് വഭാള ചകേടനി

സലരക്ഷനിക്കുന്ന കപ്രഭാജക്ടയ് (2013-2014, 2016-2017) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

പഞഭായത്തയ് വകുപനില് ചടസ്റ്റേയ് എകലപ്ഷന
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149  (2706)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തയ്  വകുപനില്  50  വയസനിനയ്  മുകേളനില്  ചടസ്റ്റേയ്  എകലപ്ഷന
വഭാങ്ങനി  സതീനനിയര്  കഭാര്ക്കയ്  തസ്തനികേയനില്  തുടരുന്ന  എത  കപര്  നനിലവനിലുണയ്;
വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ചടസ്റ്റേയ്  എകലപ്ഷന  വഭാങ്ങനി  യ.ഡനി.  കഭാര്ക്കുമഭാരഭായനി
തുടരുന്നവരുചട  റനിടയര്ചമന്റെയ്  കേഭാലഭാവധനി  സലബനനിച  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  സതീനനിയര്  കഭാര്ക്കയ്-അക്കനൗണന്റെയ്  തസ്തനികേയനില്  ഓപ്ഷന
ചകേഭാടുക്കഭാത്ത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  അവരുചട  അടുത്ത  ചപ്രഭാകമഭാഷന  തസ്തനികേയഭായ
ചഹഡയ്  കര്ക്കയ്  തസ്തനികേയനില്  എത്തുന്നതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എചനലഭാമഭാണയ്;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിവരല അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.

(ബനി)  മറയ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള  റനിടയര്ചമന്റെയ്  കേഭാലഭാവധനി  (56  വയസയ്)
തചന്നയഭാണയ്.  ചടസ്റ്റേയ്  എകലപ്ഷന  വഭാങ്ങനി  യ.  ഡനി.  കഭാര്ക്കുമഭാരഭായനി
തുടരുന്നവരുചടയല റനിടയര്ചമന്റെയ് കേഭാലഭാവധനി.

(സനി)  നനിലവനില്  അക്കനൗണന്റെയ്  തസ്തനികേയനില്  ഓപ്ഷന  ചകേഭാടുക്കഭാത്ത
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് സതീനനിയര് കഭാര്ക്കനില് നനിനല അടുത്ത ചപ്രഭാകമഭാഷന തസ്തനികേയഭായ
ചഹഡയ്  കഭാര്ക്കയ്  തസ്തനികേയനില്  സതീനനികയഭാറനിറനി  അനുസരനിചഭാണയ്  ചപ്രഭാകമഭാഷന
നല്കുന്നതയ്.

പഞഭായത്തയ് വകുപനിചല എല്.ഡനി. ചചടപനിസ്റ്റേയ് തസ്തനികേ

150 (2707) ചപ്രഭാഫ  .    ചകേ  .    യ  .    അരുണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഞഭായത്തുകേളനില് എല്. ഡനി. കടപനിസ്റ്റേയ് തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില് പ്രസ്തസ്തുത  തസ്തനികേകേളനികലയയ്  നനിയമനല  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഏതയ് ഘടല വചര എത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഇലഭാചയങനില്  എല്.  ഡനി.  കടപനിസ്റ്റേയ്  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

1075/2017.



218      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

ഉത്തരല

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി)   ഇനൗ വനിഷയല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

അരനിമ്പൂര് പഞഭായത്തനിചല കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണല

151(2708)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  എല.എല്.എ.-യചട  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനി  2016-17-ല്  ശനിപഭാര്ശ  ചചയനിട്ടുള്ള  അരനിമ്പൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല
പരമനപഭാടല  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണല  സലബനനിച  പ്രവൃത്തനിയചട  ഡനി.  പനി.  ആര്.
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപയ് ചതീഫയ് എഞനിനതീയര് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഴെക്കഭാലമഭായഭാല്  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  തടസചപടു
ചമന്നതനിനഭാല് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാന സതസ്വരനടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത പ്രവൃത്തനി സലബനനിച നനിലവനിചല സനിതനി വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അരനിമ്പൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  പരമനപഭാടല  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണല
സലബനനിച പ്രവൃത്തനിയചട ഡനി. പനി. ആര്. ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  എസ്റ്റേനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

രണഭാലഘട ജനകേതീയഭാസൂതണ പദതനി

152  (2709)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) രണഭാലഘട ജനകേതീയഭാസൂതണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായ

ഗഭാമസഭകേള എലഭാ ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനിലുല പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഏചതലഭാല കമഖലകേളനിലഭാണയ് ജനകേതീയഭാസൂതണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയചട  പുകരഭാഗതനിക്കുകവണനി  ഏചതലഭാല
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  ജനകേതീയഭാസൂതണത്തനിലൂചട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പശഭാത്തലകമഖല,  കസവന കമഖല,  ഉല്പഭാദനകമഖല എന്നനിവയഭായനി
പ്രകതലകേ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കണചമനല  ഇതനിനഭായനി  വനികേസനഫണയ്
വകേയനിരുകത്തണ  രതീതനികേളുല  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില്  വനിശദമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖല,  മൃഗസലരക്ഷണല,  ക്ഷതീരവനികേസനല,  ചചറുകേനിട ജലകസചനല,  മതലബനനല,
ചചറുകേനിട  വലവസഭായല,  കുടനിചവള്ള  വനിതരണല,  ഉനൗര്ജല,  വനിദലഭാഭലഭാസല,
ഗതഭാഗതല,  ആകരഭാഗല  സലരക്ഷണല,  ശുചനിതസ്വല,  യവജനകക്ഷമല,  കേലഭാകേഭായനികേല
തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളുചട  ഉന്നമനത്തനിനുല  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കണചമനല
ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേമഭായനി ഫണയ് മഭാറനിവയ്കക്കണതഭാചണനല നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഹരനിത കകേരള മനിഷനുമഭായനി  സലകയഭാജനിപനിചയ്
വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആസൂതണല  ചചയഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  മണയ്,
ജലസലരക്ഷണല, പരനിസനിതനി സലരക്ഷണല, നതീര്ത്തടപരനിപഭാലനല, വനവല്ക്കരണല
എന്നനിവയയ്  ഉനൗന്നല്നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഭക്ഷലവനിളകേളുചട  വനിള  വനിസ്തൃതനി,
ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കല്,  ചചജവകൃഷനിയല  ചചജവവളങ്ങളുചടയല  ചചജവ
കേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയല  ഉല്പഭാദനവല  ഉപകയഭാഗവല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,
കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുചട  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  പഴെല-
പചക്കറനി വനിപണനത്തനിനയ് പരമ്പരഭാഗത ചനകേള, നഭാടന ചനകേള വഴെനി വനിപണന
സഭാധലതകേള  ഉണഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  തരനിശു
ഭൂമനിയനില് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  സസ്വകേഭാരലഭൂമനിയനിലുല  ചപഭാതു സലങ്ങളനിലുല
ഫലവൃക്ഷങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവ  ചതഭാഴെനിലുറപ്പു  പദതനിവഴെനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സലഘകൃഷനിക്കയ്
ഗ്രൂപ്പുകേള  സലഘടനിപനിചയ്  സലല  പഭാടത്തനിചനടുത്തയ്  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനിനുല
കേര്ഷകേരുചട  കൂടഭായ്മ  മുകഖന  ഉല്പന്നസലഭരണല,  പ്രഭാഥമനികേ  സലസരണല,
വനിപണനല  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏചറടുക്കുന്നതനിനുല  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേള  മുകഖന  ഉല്പന്ന
ചചവവനിധലവല്ക്കരണല,  സലസരണല,  വനിപണനല,  കേയറ്റുമതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ ഏചറടുക്കുന്നതനിനുല മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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കകേഭാകക്കഴയ് തതീകയററനിചന്റെ ചചലസനസയ്

153 (2710) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കകേഭാകക്കഴയ്  തതീകയററനിചന്റെ  കലസനസയ്
കേഭാലഭാവധനി എനവചരയഭാണയ്;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഈ  തതീകയറര്  കലസനസയ്  ഇലഭാചതയഭാകണഭാ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനയ്
കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തതീകയറര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സലത്തനിചന്റെ പഭാടക്കഭാലഭാവധനി എന്നഭാണയ്
കേഴെനിഞ്ഞതയ്;

(ഡനി)  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചനിട്ടുചണങനില്  തതീകയററുല  സലവല
ഏചറടുക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   31-3-2007 വചര.

(ബനി)  നനിലവനില് ഇനൗ തതീകയറര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില. 

(സനി)  31-5-2008 -നഭാണയ് പഭാടക്കഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞതയ്.

(ഡനി)  26-4-2017-നയ്  ടനി  ചകേടനിടവല  സലവല  ചകേഭാചനി  നഗരസഭ
ചചകേവശചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

കുടുലബശതീ ഉല്പന്നങ്ങള വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഓണ്ചചലന
വനിപണനിയചട സഭാധലതകേള

154  (2711)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടുലബശതീ ഉത്പന്നങ്ങള വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഓണ്കലന വനിപണനിയചട
സഭാധലതകേള  സലബനനിചയ്  എചനങനിലുല  പഠനങ്ങകളഭാ  തയഭാചറടുപ്പുകേകളഭാ
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഉണയ്.  കുടുലബശതീ  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  വനിപണന  ശലഖല  വനിപുല
ചപടുത്തുന്നതനിനുല  നൂതനമഭായ  വനിപണന  സഭാധലതകേള  കേചണത്തുന്നതനിനുമഭായനി
ഓണ്ചചലന വഴെനി ഉല്പന്നങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഇനൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
ലക്ഷലമനിടുന.  ഓണ്ചചലന വനിപണനി സലബനനിചയ്  വനിശദമഭായ പഠനല നടത്തനിയ
കശഷല ഇക്കഭാരലത്തനില് അനനിമ തതീരുമഭാനല ചചകേചക്കഭാള്ളഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
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സമ്പൂര്ണ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

155  (2712)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയമഭായനി  ബനചപട  എചനലഭാല

പദതനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കദവനികുളല മണ്ഡലത്തനില് ഏചതലഭാല  പദതനികേളഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  അര്ഹരഭായ പരമഭാവധനി ആവശലക്കഭാർക്കയ് സമയബനനിതമഭായനി ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണല പുര്ത്തതീകേരനിച്ചു നല്കുന്നതനിനയ് അടനിയനര പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാചട നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  സലസഭാനചത്ത  മുഴുവന  ഭവന

രഹനിതര്ക്കുല  വഭാസകയഭാഗലമഭായ  ഭവനല  ലഭലമഭാക്കുകേയല  നനിലവനിലുള്ള  ഭവനല

വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കുകേയമഭാണയ്  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാപദതനിയഭായ

ചചലഫനിചന്റെ  ലക്ഷലല.  അകതഭാചടഭാപല  സസ്വനമഭായനി  ചതഭാഴെനില്  ചചയയ്  ഉപജതീവനല

നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുല  സഭാമൂഹനികേ  പ്രക്രനിയകേളനില്  മഭാനലമഭായനി  ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുന്നതനിനുല

സഭാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള  ഉളചപചട  എലഭാ  സഭാമൂഹനികേകക്ഷമ  പദതനികേളുകടയല

പ്രകയഭാജനല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ശഭാകതീകേരണ  പ്രക്രനിയയല  പദതനിയചട

ലക്ഷലമഭാണയ്.

(സനി)  ചചലഫയ്  മനിഷന പദതനിയനിചല ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള കേചണത്തുന്നതനിനയ്

കുടുലബശതീ  മുകഖന  നടത്തനിയ  സര്ചവ  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  ആയതനിചന്റെ

ചവരനിഫനികക്കഷന  നടനവരുന.  ചവരനിഫനികക്കഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷല  കേരടയ്

പടനികേ  പ്രസനിദചപടുത്തുകേയല  പഞഭായത്തുതലത്തനിലുല  ജനിലഭാതലത്തനിലുല

അപതീലുകേള കകേടകശഷല തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള പടനികേ അലഗതീകേരനിചയ്

അനനിമമഭാക്കുന്നതുമഭാണയ്.  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതര്ക്കഭായനി  ആദലഘടത്തനില്  14

ജനിലകേളനില്  ഓകരഭാ  ഭവന  സമുചയങ്ങളുചടയല  നനിര്മ്മേഭാണല  ഉടചനതചന്ന

ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ബഭാസറയ് ബഭാള ഗനൗണനിചന്റെ കമല്ക്കൂര

156  (2713)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എല.എല്.എ. കഹഭാസ്റ്റേലനിനയ് സമതീപല കഫ്ലഓവറനികനഭാടയ് കചര്ന്നയ് കകേരള
കപഭാലതീസയ്  ഹനൗസനിലഗയ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷന  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  ബഭാസറയ്
ബഭാള ഗനൗണനിചന്റെ കമല്ക്കൂര അനുമതനിപതപ്രകേഭാരല കഫ്ലഓവറനില് നനിന്നയ്  എത
അകേലല പഭാലനിചനിരനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ്;

(ബനി) നനിലവനിചല കമല്ക്കൂര നനിശനിത ദൂരല പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് അതയ്
നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണയ്  നനികുതനി  നനിശയനിചയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഏതയ് വലവസ പ്രകേഭാരല;

(സനി)  അനധനികൃതമഭായനി കഫ്ലഓവറനികനഭാടയ്  കചര്നനനില്ക്കുന്ന കൂര സതസ്വരല
ചപഭാളനിചയ് നതീക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  7.00 മതീറര് അകേലല പഭാലനിക്കണല.

(ബനി)  ഇല. നനികുതനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചതഭാഴെനിലുറപയ് പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള കവതനല

157 (2714)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചതഭാഴെനിലുറപയ് പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള കവതനല യഥഭാസമയല ലഭലമഭാകുന്നനില
എന്ന  ആകക്ഷപല  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുചവന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  കവതന  കുടനിശ്ശേനികേ  ഏതയ്
കേഭാലയളവയ് വചര ഉചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കുടനിശ്ശേനികേ  എന്നകത്തയയ്  ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുചമന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  കവതനല  കേഭാലതഭാമസല  കൂടഭാചത
വനിതരണല ചചയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്. 2016-2017 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് അവനിദഗ
കൂലനിയനിനത്തനില്  759.47  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് നഭാളനിതുവചര കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുള്ളതയ്.
കമല്  തുകേ  അടനിയനരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  കകേനസര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്
അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.  കകേന  സര്ക്കഭാരനില്നനിനല  ഫണയ്  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  കുടനിശ്ശേനികേ
പൂര്ണമഭായല ചകേഭാടുത്തയ് തതീര്ക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലുറപയ് പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള
കവതന കുടനിശ്ശേനികേ 23-12-2016 മുതല് 31-3-2017 വചരയള്ളതഭാണയ്.

(സനി)   2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  214614.07  ലക്ഷല  രൂപയഭാണയ്
അവനിദഗ കേഭായനികേ കൂലനിയനിനത്തനില് കകേന വനിഹനിതമഭായനി ലഭലമഭാകകേണനിയനിരുന്നതയ്.
എന്നഭാല്  1386.70  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  അവനിദഗ  കേഭായനികേ  കൂലനിയനിനത്തനില്
കകേനവനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിചതയ്.  ബഭാക്കനി  തുകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന
സര്ക്കഭാരനികലയയ് ചപ്രഭാകപഭാസല് നല്കേനിയനിരുനചവങനിലുല 2017-2018 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിചന്റെ ആദലഗഡ ഇനത്തനിലുല 2016-2017-ചല കുടനിശ്ശേനികേ തതീര്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ആചകേ ലഭലമഭായതയ് 122.8379 കകേഭാടനി രൂപ മഭാതമഭാണയ്. കകേന സര്ക്കഭാരനില്നനിനല
ഫണയ് ലഭനിക്കുന്നമുറയയ് കുടനിശ്ശേനികേ പൂര്ണമഭായല ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നതഭാണയ്.  

(ഡനി)  പദതനിയനില്  ഏര്ചപടുന്ന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കൂലനി  നനിര്ണയനിക്കുന്ന
നടപടനികേള  ഫലപ്രദമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  തുകേ  സമയബനനിതമഭായനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള പഞഭായത്തുകേളനില് നടപ്പുവര്ഷ ആരലഭത്തനില്
തചന്ന തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് കകേനസര്ക്കഭാര് ഫണയ് നല്കുന്നമുറയയ് മഭാതചമ
തുകേ ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട അക്കനൗണനികലയയ് നല്കുന്നതനിനയ് കേഴെനിയകേയള്ളൂ.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് വകുപ്പുതല-വനിജനിലനസയ് നടപടനികേള

158 (2715)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  വകുപനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിചല  എത
ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര  വകുപ്പുതല  നടപടനികേളുല  വനിജനിലനസയ്  നടപടനികേളുല
നടനവരുനചണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് എത ജതീവനക്കുഭാരുചട നടപടനിയനിൽ  തതീര്പ്പുകേല്പനിചനിട്ടുചണനല
എത ജതീവനക്കഭാരുചട കപരനില് നടപടനികേള നനിലവനിലുചണനല സഭാപനല തനിരനിചയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന.
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പള്ളനിപ്പുറല, എളങ്കുന്നപ്പുഴെ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട വനിഭജനല

159(2716)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പള്ളനിപ്പുറല,  എളങ്കുന്നപ്പുഴെ എന്നതീ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല ജനസലഖല,
വലഭാപനി എന്നനിവ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനസലഖല,  വലഭാപനി  എന്നനിവചയ  അടനിസഭാനചപടുത്തനി  പ്രസ്തുത
പഞഭായത്തുകേചള വനിഭജനിക്കുന്നതനിനുല പുതനിയ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  

ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ജനസലഖല വനിസ്തതീര്ണല

പള്ളനിപ്പുറല 41100 16.66 ച.കേനി.മതീ

എളങ്കുന്നപ്പുഴെ 47878 11.52 ച.കേനി.മതീ

(ബനി)  1994-ചല  കകേരള  പഞഭായത്തയ്  രഭാജയ്  ആക്ടയ്  വകുപയ്  (4)  പ്രകേഭാരല
ഗഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ ഭൂപ്രകദശല വനിപുലചപടുത്തുകേകയഭാ, കുറയ്ക്കുകേകയഭാ പരനിവര്ത്തന
ചപടുത്തുകേകയഭാ  ചചയ്യുന്ന  ഏചതഭാരു  മഭാറവല  ആ  പഞഭായത്തനിചന്റെ  നനിലവനിലുള്ള
ഭരണസമനിതനിയചട  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന്ന മുറയലഭാചത  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുത്തഭാന
പഭാടുള്ളതല  എന്നയ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  പുതനിയ  പഞഭായത്തുകേളുചട
രൂപതീകേരണല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ് നനികരഭാധനല

160(2717)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  നനികരഭാധനവമഭായനി  ബനചപടയ്  സര്ക്കഭാര്  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ് എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനചപടയ്  എലഭാ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലുല  കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തുകേളനിലുല  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  സലസരണശഭാലകേള  സഭാപനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഉചണങനില് എവനിചടചയലഭാചമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)   പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  പൂര്ണമഭായല  നനികരഭാധനിക്കുന്നതയ്  സലബനനിചയ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  2016-ചല  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  കവസ്റ്റേയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  റൂളസനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുചട  ഉപകയഭാഗല  നനിയനനിക്കുന്നതയ്
സലബനനിചയ്   24-9-2016-ചല  576/ഡനി.സനി.1/16/തസസ്വഭവ.  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരല
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ആയതുപ്രകേഭാരല വനില്പന സഭാധനങ്ങള  50  ചചമകക്രഭാണനില് കുറയഭാത്ത പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്
ബഭാഗുകേളനില്  മഭാതചമ  വനിതരണല  ചചയഭാന  പഭാടുള്ളൂ  എന്നയ്  മറയ്  കേഭാരലങ്ങളുചട
കൂടത്തനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  എലഭാ  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളനിലുല  വലനിയ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലുല  നഗരസഭകേളനിലുല  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  ചഷ്രെഡനിലഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുവഭാനുല അവയചട നടത്തനിപനിനയ്  ആവശലമഭായ സഭാകങതനികേ സഹഭായവല
കമല്കനഭാടവല  നല്കുവഭാന  കതീന  കകേരള  കേമ്പനനിചയ  ചുമതലചപടുത്തുവഭാനുല
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വതീസനിചല വനികേലഭാലഗ ജതീവനക്കഭാരുചട പ്രശ്നല

161(2718) കഡഭാ  .    എല  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ വകുപനിചല ചഎ. എ. 4 - 720/2015/എല്. എസയ്.
ജനി. ഡനി. എന്ന ഫയലനികനല് എചനലഭാല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു;

(ബനി)  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടകററനിചല  ഇ  6/6476/2016  എന്ന ഫയലനികനല്
നഗരകേഭാരല ഡയറക്ടര് എചനലഭാല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടകററനിചല  കമൽ  സൂചനിപനിച  ഫയലനികനല്
സര്ക്കഭാരനിനയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  വനികേസന  അകതഭാറനിറനിയനില്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  കഗഡയ്-II
തസ്തനികേയനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനല  ലഭനിച  9  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ
ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  സസ്വഭാതനലത്തനിചന്റെ  സുവര്ണ  ജൂബനിലനി  വര്ഷല  പ്രമഭാണനിചയ്  
സനിരനനിയമനല  നല്കുകേയല  പനിന്നതീടയ്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  വനികേസന  അകതഭാറനിറനി

286/2020.
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പനിരനിച്ചുവനിടതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനികലയയ്  മഭാറനി
നനിയമനിക്കുകേയല  ചചയകപഭാള  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  വനികേസന  അകതഭാറനിറനിയനില്
ഉണഭായനിരുന്ന മുനകേഭാല സര്വതീസുല ശമ്പളവല മറയ്   ആനുകൂലലങ്ങളുല മുനനിസനിപല്
കകേഭാമണ്  സര്വതീസനില്  സലരക്ഷനിചയ്  നല്കേണചമന്നയ്  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണയ്  ടനി
ജതീവനക്കഭാര്  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമഭായനി  കചര്ന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയല ടനി വകുപനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അടനിയനര
റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഗരകേഭാരല  വകുപയ്  ഡയറക്ടകറഭാടയ്
ആവശലചപടുകേയണഭായനി.

(ബനി&സനി)  3-5-2017-ല്  ഇ 6/6476/2016  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരല  നഗരകേഭാരല
വകുപയ്  ഡയറക്ടര്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി  റനികപഭാര്ടയ്  പരനികശഭാധനിചയ്
ഉചനിതമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  പകേര്പയ്
അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

മൂര്ക്കനഭാടയ് കുടനിചവള്ള പദതനി

162 (2719)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മങട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  മൂര്ക്കനഭാടയ്  കുടനിചവള്ള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൂടനിലങ്ങഭാടനി-ചചലൂര്-ചപരുനഭാറനിരനി കറഭാഡയ് കപപയ്
കലൻ  ഇടുന്നതനിനഭായനി  കുഴെനിചകശഷല  നഭാളനിതുവചര  പ്രസ്തുത  കറഭാഡയ്
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  മലപ്പുറല  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിചന്റെകയഭാ  കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തനിചന്റെകയഭാ വനിഹനിതല വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  പ്രസ്തുത  കറഭാഡയ്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത കറഭാഡനില് കൂടനിലങ്ങഭാടനി ഗഭാമപഞഭായത്തയ്
3,77,657  രൂപ ചചലവഴെനിചയ് കൂടുതല് കകേടുള്ള ഭഭാഗല കകേടുപഭാടുകേള തതീര്ത്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ജനിലഭാ പഞഭായത്തനികലയയ് ജനുവരനിയനില് 10 ലക്ഷല രൂപയചട അടങല്
തയഭാറഭാക്കനി അയചനിട്ടുണയ്. മങട കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് തുകേ നതീക്കനിവചനിടനില.

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തുടര്നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്
ഭരണസമനിതനിയചട തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ചപനഷനുകേള കൃതലമഭായനി നല്കേഭാത്തതയ്

163(2720)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചനന  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്

തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  വഭാര്ദകേല-വനികേലഭാലഗ

ചപനഷനുകേള കൃതലമഭായനി നല്കേഭാത്തതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചചങ്ങന്നൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  വഭാഴെഭാര്മലഗലത്തയ്  കകേഭായനിക്കത്തയ്

ബഭാബു.  ചകേ.  സനി.  (IDNo.  101810400049)യചട  വനികേലഭാലഗ  ചപനഷന  2016

ജൂകല മഭാസത്തനിനുകശഷല നല്കേഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനിയഭാനയ് ചപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ സഹനിതല എന്നയ് വനിതരണല ചചയ്യുചമന്നയ്

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചചങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  അര്ഹതഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

പഭാലനിചനിട്ടുള്ളതുല  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിവരങ്ങളനില്  സഭാകങതനികേ  തടസങ്ങള

ഉണഭായനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  എലഭാ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുല  ചപനഷന  വനിതരണല

ചചയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചപനഷണര്  ID  No.  101810400049,  ബഭാബു.ചകേ.സനി.യചട

ചപനഷന  വനിവരങ്ങള  13-2-2017-നയ്  ആണയ്  ഡനിജനിറല്  ചചസന  ചചയയ്

അധനികൃതമഭാക്കനി ഡനിബനിടനി ചസലനിനയ് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  14-7-2016 മുതല് 12-2-

2017  വചര  ടനി  ആളുകേളുചട  വനിവരങ്ങള  ചചങ്ങന്നൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്നനിനല

ഡനിജനിറല് ചചസന ചചയയ് ലഭലമഭാക്കഭാത്തതയ് ചകേഭാണഭാണയ് ജൂചചല  2016-നയ് കശഷല

ചപനഷന  ലഭലമഭാകേഭാത്തതയ്.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരല  ആധഭാര്  നമ്പകറഭാ

അചലങനില്  മചറഭാരു  തനിരനിചറനിയല്  കരഖകയഭാ  പ്രസ്തുത  ഗുണകഭഭാകഭാവയ്  നനിലവനില്

സമര്പനിചനിടനില.

(സനി)   ആധഭാര്/തനിരനിചറനിയല്  കരഖ  സലബനനിച  വനിവരങ്ങള  സമര്പനിച

കശഷല,  കുടനിശ്ശേനികേ  വനിതരണത്തനിനഭായനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നമുറയയ്  ചപനഷന

കുടനിശ്ശേനികേ വനിതരണല ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.
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അസനിസ്റ്റേന്റെയ് എഞനിനതീയര്മഭാരുചട  അധനികേച്ചുമതല

164(2721)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എല  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) രണയ് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട ചുമതല ഒരു അസനിസ്റ്റേന്റെയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ്
നല്കുന്നതുമൂലല ഉണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ ക്രമതീകേരണല മഭാറ്റുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി) എങനില് ആയതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി&സനി) സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ജനകേതീയഭാസൂതണല രണഭാലഘടത്തനില് മണയ് ജലസലരക്ഷണത്തനിനുള്ള
പദതനികേള

165 (2722) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  രതീതനിയനില്  മണയ്  ജലസലരക്ഷണത്തനിനുള്ള
പദതനികേള ജനകേതീയഭാസൂതണല രണഭാലഘടത്തനില് ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിചന്റെ മുഴുവന പ്രകദശങ്ങളുചടയല  നതീര്ത്തട മഭാപ്പുകേള കകേരള
പ്ലഭാനനിലഗയ് കബഭാര്ഡയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഭൂഗര്ഭജലല  പരനികപഭാഷനിപനിചയ്  അതനിചന്റെ  ഗുണഫലല  വരുലതലമുറയയ്
കേനിട്ടുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ജനകേതീയഭാസൂതണത്തനില് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  പ്ലഭാനനിലഗയ് കബഭാര്ഡയ് നതീര്ത്തട മഭാപ്പുകേള തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  മണയ്,  ജലസലരക്ഷണല,  പരനിസനിതനി  സലരക്ഷണല,  നതീര്ത്തട
പരനിപഭാലനല,  വനവല്ക്കരണല  എന്നനിവയമഭായനി  ബനചപട  കപ്രഭാജക്ടുകേള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ഉനൗന്നല് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 229

കേലലഭാകശ്ശേരനി കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനിനയ് ചകേടനിടല പണനിയഭാന നടപടനി

166 (2723) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിചല  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  കേലലഭാകശ്ശേരനി  കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തനിനയ് സസ്വനമഭായനി ചകേടനിടല പണനിയന്നതനിനയ് എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേലലഭാകശ്ശേരനി  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തനിചന്റെ  ആസഭാന  മനനിര
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ചകേടനിടത്തനിചന്റെ സ്ട്രേക്ചര് ഡനിചചസന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  6
കകേഭാടനി രൂപയചട കകേഭാസ്റ്റേയ് എസ്റ്റേനികമറ്റുല തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദമഭായ എസ്റ്റേനികമറയ്
പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  നനിരക്കനില് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. പഞഭായത്തനില്നനിനല ബനില്ഡനിലഗയ്
ചപര്മനിറ്റുല ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

ശുചനിതസ്വ മനിഷനുല ഖരമഭാലനിനല സലസരണവല

167  (2724)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഖരമഭാലനിനലങ്ങള ശരനിയഭായനി  സലസരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാചത കപഭാകുന്നതയ്
പല  സഭാമൂഹനികേ  പ്രശ്നങ്ങളക്കുല  കേഭാരണമഭാകുന്നതനിനഭാല്  ആയതയ്  ഭലഗനിയഭായല
കുറമറതഭായല  നനിര്വഹനിക്കഭാന  എചനലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്  ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുളളതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവചരയഭായനി  ശുചനിതസ്വ  മനിഷന  സലസഭാനത്തയ്  എചനലഭാല
പ്രവൃത്തനികേള മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി ചചയനിട്ടുണയ്;  ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിക്കുല
എത തുകേ വതീതല അനുവദനിച്ചു; എത ചചലവഴെനിച്ചു; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഖരമഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനഭായനി  എചനങനിലുല  പുതനിയ പദതനികേള
ആസൂതണല ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ശുചനിതസ്വ  മനിഷന  എചനലഭാല  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണയ്  നടപ്പുവര്ഷല
ഇതനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  അതതയ്  പ്രകദശങ്ങളനിചല  മഭാലനിനലസലസരണല  ഗഭാമപഞഭായത്തു
കേളുചടയല  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുചടയല  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുചടയല
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വമഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  ഖരമഭാലനിനല  സലസരണ
പദതനികേള  കുറമറ  രതീതനിയനില്  നനിര്വഹനിക്കഭാനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ശമനിക്കുന്നതയ്.
ഇതനികലയയ് ചുവചടപറയന്ന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ് :

1. ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലസരണല,  വതീടുകേളനിലുല   സഭാപനങ്ങളനിലുല
കേമ്മേന്യൂണനിറനി തലത്തനിലുല

2. നനിലവനിലുള്ള ചപഭാതുപ്ലഭാനകേളുചട അറകുറപണനികേളുല അപ്ഗകഡഷനുല.

3. ചമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ചഫസനിലനിറനി സഭാപനിക്കല് തരലതനിരനിക്കചപട
അചചജവമഭാലനിനലല പുനനഃചലക്രമണത്തനിനഭായനി ചചകേമഭാറല ചചയല്.

4. മഴെക്കഭാലപൂര്വ ശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

5. പുനരുപകയഭാഗ  സഭാധലമഭായ  സഭാധനങ്ങള  പരമഭാവധനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കപ്രരനിപനിക്കല്,  പ്രകൃതനി  സനൗഹൃദ  വസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള കേലഭാമ്പയനിന, ബദല് ഉല്പന്നങ്ങള ലഭലമഭാക്കല്,
ബദല് ഉല്പന്ന സലരലഭങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്.

6. പുനനഃചലക്രമണ വലവസഭായല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

7. മഭാലനിനല സലസണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ചപടനിട്ടുള്ള സലരലഭകേര്ക്കയ്
കപ്രഭാതഭാഹനല നല്കേല്.

8. പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്/  ഇ-കവസ്റ്റേയ്  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനത്തനിനയ്  എക്റ്റന്റെഡയ്
ചപ്രഭാഡന്യൂകസഴയ്  ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കുള്ള
നടപടനികേള.

9. 50  ചചമകക്രഭാണനില്  തഭാചഴെ  കേനമുള്ള  പ്ലഭാസ്റ്റേനികേയ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുചട
ഉപകയഭാഗവല വനിപണനവല നനിയനനിക്കല്.

10. ജനങ്ങളനില്  അവകബഭാധല  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിവരവനിജഭാന
വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

11. ബനചപട കസ്റ്റേകേയ് കഹഭാളഡര്മഭാര്ക്കുള്ള കശഷതീവനികേസന പരനിപഭാടനികേള.

(ബനി)  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  പ്രവൃത്തനികേള  സലസഭാനചത്ത
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. ശുചനിതസ്വ മനിഷന മഭാലനിനല
സലസരണ  പദതനികേളക്കയ്  ആവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവല  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവല നല്കേനിവരുനണയ്.
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ശുചനിതസ്വ  മനിഷന  മുകഖനയള്ള  മഭാലനിനല  സലസരണ  പദതനികേളക്കയ്
അനുവദനിചതുല  ചചലവഴെനിചതുമഭായ  തുകേ  സലബനനിച  വനിവരങ്ങള  ചുവചട
പടനികേയനില് കചര്ക്കുന:

പദതനി
അനുവദനിച തുകേ

(രൂപ കകേഭാടനിയനില്)

ചചലവഴെനിച തുകേ

(രൂപ കകേഭാടനിയനില്)

ശുചനിതസ്വ കകേരളല (റൂറല്) 109.1 88.68

ശുചനിതസ്വ കകേരളല (അര്ബന) 94.08 77.81

സസ്വചയ് ഭഭാരതയ് മനിഷന (ഗഭാമതീണ്) 424.99 424.99

സസ്വചയ് ഭഭാരതയ് മനിഷന (അര്ബന) 63.2 29.28

(സനി)  ഖരമഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേചളഭാനല

ആസൂതണല ചചയനിടനില.

(ഡനി)  ഖരമഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനഭായനി  ശുചനിതസ്വ  മനിഷന  പുതനിയ

പദതനികേചളഭാനല ആകലഭാചനിചനിടനില.

എഞനിനതീയറനിലഗയ് വനിഭഭാഗത്തനില് നനിരവധനി തസ്തനികേകേളുചട ഒഴെനിവകേള

168(2725)  ശതീ  .    എല  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് എഞനിനതീയറനിലഗയ് വനിഭഭാഗത്തനില്

നനിരവധനി തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  ഒന്നഭാലതരല  ഓവര്സനിയര്മഭാരുചട  225  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുള്ള

പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസ്റ്റേനില്  നനിനല  നനികേത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  74  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്

എഞനിനതീയര്മഭാരുചട  ഒഴെനിവകേളനികലയയ്  പനി.എസയ്.സനി.-യനില്  നനിനല  അചചഡസ്വസയ്

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയവ  ഉടനതചന്ന  നനികേത്തുന്നതഭാണയ്.  2017  ഡനിസലബര്

വചരയള്ള  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുചട  ചപ്രഭാകമഭാഷന  ഒഴെനിവകേളനികലയയ്  53

കപചര  ഡനി.പനി.സനി.  (കലഭാവര്)  ചസലക്ടയ്  ചചയനിട്ടുണയ്.   റനിടയര്ചമന്റെയ്  വരുന്നമുറയയ്

ഇവര്ക്കയ്  നനിയമനല  നല്കുന്നതഭാണയ്.  രണഭാലതരല  ഓവര്സനിയര്  തസ്തനികേയചട

പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുണയ്.   പനി.എസയ്.സനി.-യനില്  നനിന്നയ്

അചചഡസ്വസയ്  വരുന്നമുറയയ്  നനിയമനല  നല്കുന്നതഭാണയ്.  മൂന്നഭാലതരല

ഓവര്സനിയര്മഭാരുചട  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഒഴെനിവകേള

തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  എലകപ്ലഭായയ് ചമന്റെയ്  എകകചഞയ്  വഴെനി  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  എലഭാ

ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് എകനികേന്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുല നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലുറപയ് പദതനി

169(2726) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :

ശതീ  .    എല  .    വനിനചസന്റെയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരല

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷല എത തുകേ സലസഭാനല ചചലവനിട്ടു; 2015-16-ഉമഭായനി

തഭാരതമലചപടുത്തുകമ്പഭാള ഇതനില് വര്ദനവകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17-ല് ചമഭാത്തല നല്കേനിയ ചതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള,  കുടുലബത്തനിനയ്

കേനിടനിയ ശരഭാശരനി ചതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങള എന്നനിവയനില് കുറവയ് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നടപയ് വര്ഷല കകേരളത്തനിചല ചതഭാഴെനിലുറപയ് കൂലനിയനില് കകേനല വര്ദനവയ്

വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയനില്  ഈ  വര്ഷല  പുതനിയതഭായനി  ഏചതങനിലുല

ചതഭാഴെനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിപ്രകേഭാരല
2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  2426.86  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  സലസഭാനല
ചചലവഴെനിചതയ്.  2015-2016 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 1483.50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്
ചചലവഴെനിചതയ്.  2015-2016  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവമഭായനി  തഭാരതമലചപടുത്തുകമ്പഭാള
പദതനി ചചലവനിനത്തനില്  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  943.35  കകേഭാടനി
രൂപയചട വര്ദനവണഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2016-2017 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ആചകേ സൃഷ്ടനിച ചതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള
684.63 ലക്ഷമഭാണയ്. ഇകത കേഭാലയളവനില് കജഭാലനിക്കയ് പചങടുത്ത ഒരു കുടുലബത്തനിനയ്
ലഭനിച ശരഭാശരനി ചതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള 46.97  ആണയ്.  മുനവര്ഷചത്ത അകപക്ഷനിചയ്
2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ആചകേ  സൃഷ്ടനിച  ചതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങളനില്
57.10  ലക്ഷല  ചതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങളുചടയല  ശരഭാശരനി  ചതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങളനില്  2.28
ദനിവസങ്ങളുചടയല കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയനില്
കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  28-2-2017-ചല എസയ്.ഒ.666 (ഇ)നമ്പര് വനിജഭാപന പ്രകേഭാരല
1-4-2017 മുതല് കൂലനി 240 രൂപയനില്നനിന്നയ് 258 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയനില്
പുതുതഭായനി  ഇനൗ  വര്ഷല   സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളക്കയ്  ചുറ്റുമതനില്  എന്ന  പ്രവൃത്തനി
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപ്പുവഴെനി നടപഭാക്കനിയ ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല
ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ് പദതനികേള

170(2727)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  മണ്ഡല
ആസ്തനി-വനികേസന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപയ് വഴെനി നടപഭാക്കനിയ
പദതനികേളുചട  വനിശദഭാലശങ്ങളുല  അവയചട  നനിലവനിചല  പുകരഭാഗതനിയല
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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മഭാലനിനലത്തനില്നനിനല ചചവദത്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പ്ലഭാന്റെനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല

171(2728)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശുചനിതസ്വ മനിഷചന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് ചപഭാതു സസ്വകേഭാരല പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
ചകേഭാചനി  ബഹ്മപുരത്തയ്  മഭാലനിനലത്തനില്  നനിനല  കവദത്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പ്ലഭാന്റെയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ചടനഡര് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏതയ്  സഭാപനത്തനിനഭാണയ്  പ്ലഭാന്റെയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  എത  ചമഗഭാവഭാടയ്  കവദത്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇനലയനില്  മകറചതങനിലുല  സലസഭാനത്തയ്  മഭാലനിനലത്തനില്  നനിന്നയ്
കവദത്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്ലഭാന്റെയ് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിചക്കതനിചര  ശഭാസ  സഭാഹനിതല  പരനിഷത്തയ്  വനിമര്ശനല
ഉന്നയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് അവരുചട വനിമര്ശനത്തനിനയ് അടനിസഭാനമഭായ വസ്തുത
എനഭാണയ്;  ഇക്കഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ചടണര് ചചയയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  M/s  ജനി.ചജ.  എകക്കഭാ  പവര്  (ചചപ്ര.)  ലനിമനിറഡയ്,  സതീകപഭാര്ടയ്-
എയര്കപഭാര്ടയ്  കറഭാഡയ്,  പഭാലഭാരനിവടല,  എറണഭാകുളല എന്ന സഭാപനത്തനിനഭാണയ്  10
ചമഗഭാവഭാടയ് ചചവദത്യുതനി.

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി) പദതനിചക്കതനിചര ശഭാസ സഭാഹനിതല പരനിഷത്തനില്നനിനല കരഖഭാമൂലമുള്ള
വനിമര്ശനല ലഭനിചനിടനില.

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങചള അഴെനിമതനിമുകമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

172(2729)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള അഴെനിമതനിയനില് മുന്നനില് നനില്ക്കുന
എന്ന ആകക്ഷപല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങചള  അഴെനിമതനിമുകമഭാക്കുന്നതനിനയ്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കസവനല സലബനനിച നടപടനികേളുചട ചടങ്ങള ലഘൂകേരനിചയ് അഴെനിമതനിക്കയ്
വളലവയ്ക്കുന്ന സഭാഹചരലല ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ഓണ്കലനഭായനി/ചമഭാകബല് ആപ്ലനികക്കഷന വഴെനി
ഏചതങനിലുല  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  ഏചതങനിലുല  വനിധത്തനിലുള്ള
അഴെനിമതനിചയക്കുറനിച്ചുള്ളതുല മറ്റു പരഭാതനികേളുല സമര്പനിക്കുവഭാന  'കഫഭാര് ദനി പതീപനിള'
എന്ന  കപരനില്  ഒരു  ചവബയ്  കപഭാര്ടല്  ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലൂചട  തകദ്ദേശ
സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളചക്കതനിരഭായ പരഭാതനി ഒരു പരനിധനിവചര ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുല
കേഭാരലക്ഷമത ഉയര്ത്തുന്നതനിനുല സുതഭാരലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുല കേഴെനിയല. 

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങള
സമയബനനിതമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമല
നഗരസഭകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളുചട  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമവല  അഴെനിമതനിരഹനിതവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഓണ്കലന
സലവനിധഭാനങ്ങളുല  ഇ-ചടണര്,  ഇ-ഫയലനിലഗയ്  തുടങ്ങനിയ കേമ്പന്യൂടര്  അധനിഷനിതമഭായ
സലവനിധഭാനങ്ങളുല  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനയ് ശകമഭായ ഓഡനിറനിലഗയ് സലവനിധഭാനവല നനിലവനിലുണയ്.

(സനി)  കസവനങ്ങളുചട  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുല  ഓണ്കലന
സലവനിധഭാനല കൂടുതല് കമഖലകേളനികലക്കയ് വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല കേണക്കയ്പരനികശഭാധന

173 (2730) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  കേണക്കുകേളനില്  പത്തുശതമഭാനല
മഭാതല  വരവ  ചചലവയ്  കേണക്കയ്  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാക്കനിയഭാല്  മതനിചയന്നയ്
നനിഷ്ക്കര്ഷനിക്കുന്ന  ഉത്തരവയ്  സലസഭാന  ഓഡനിറയ്  വകുപയ്  ഡയറക്ടര്
പൂറത്തനിറക്കനിയതഭായള്ള  വഭാര്ത്തകേളുചട  നനിജനഃസനിതനി  എനഭാണയ്;  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സലസഭാന  -  കകേനഭാവനിഷ്കൃത

പദതനികേളനിലൂചട  പ്രതനിവര്ഷല  ഏകേകദശല  എത  തുകേയഭാണയ്  കകേകേഭാരലല

ചചയ്യുന്നചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല കേണക്കുകേളുചട പരനികശഭാധനയമഭായനി

ബനചപട കേഭാരലത്തനില് ഇപ്രകേഭാരല ഒരു തതീരുമഭാനല സലസഭാന ഓഡനിറയ് വകുപനില്

നനിനണഭാകേഭാന  ഇടയഭാക്കനിയ  സഭാഹചരലചത്തക്കുറനിചയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  വകുപയ്

ആരഭാഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേന സര്ക്കഭാരനില്നനിനല  2016-2017  വര്ഷചത്ത ചപര്കഫഭാര്മനസയ്

ഗഭാന്റെയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  2013-2014,  2014-2015  വര്ഷചത്ത  ഓഡനിറയ്

യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  സമയബനനിതമഭായനി  2015-2016

വര്ഷചത്ത  ഓഡനിറയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഓഡനിറയ്  നനിലവഭാരല

നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാന  ഓഡനിറയ്  വകുപയ്  ഡയറക്ടര്

7-10-2016-നയ്  11/2016  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പുറചപടുവനിച്ചു.  (പകേര്പയ്  ഉള്ളടക്കല

ചചയ്യുന)*.

(ബനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സലസഭാന  കകേനഭാവനിഷ്കൃത

പദതനികേളനിലൂചട  കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ഏകേകദശല  19095  കകേഭാടനി  രൂപ

ചചകേകേഭാരലല ചചയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഉണയ്.  കസ്റ്റേറയ് ഓഡനിറയ്  വകുപനിചന്റെ  7-10-2016-ചല സര്ക്കുലര് നമ്പര്

11/2016  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  വകുപനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടതനിചനത്തുടര്ന്നയ്  പ്രസ്തുത

വനിവരല  ടനി  വകുപനിചന്റെ  ഭരണവകുപഭായ  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ  ശദയനില്

ചകേഭാണവരനികേയല  തുടര്ന്നയ്  ധനകേഭാരല  അഡതീ.  ചതീഫയ്  ചസക്രടറനിയചട

അദലക്ഷതയനില്  1-12-2016-ല്  ധനകേഭാരല  ചസഷലല്  ചസക്രടറനി,  കസ്റ്റേറയ്

ചപര്കഫഭാര്മനസയ് ഓഡനിറയ് ഓഫതീസര്,  കസ്റ്റേറയ് ഓഡനിറയ് വകുപയ് ഡയറക്ടര് എന്നനിവര്

പചങടുത്ത മതീറനിലഗനിചല തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരല കസ്റ്റേറയ് ഓഡനിറയ് വകുപനിചന്റെ പരഭാമര്ശനിത

സര്ക്കുലറനിചല  അപഭാകേത  പരനിഹരനിച്ചുല  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട

വരവയ്-ചചലവയ്  കേണക്കുകേളുചട  വനിശദവല  പൂര്ണവമഭായ  ഓഡനിറയ്  നടത്തണചമനല

നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുല  30-12-2016-ല്  ഒരു  കഭദഗതനി  സര്ക്കുലര്  കസ്റ്റേറയ്  ഓഡനിറയ്  വകുപയ്

പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്. (പകേര്പയ് ഉള്ളടക്കല ചചയ്യുന).
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തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല എഞനിനതീയറനിലഗയ് വനിഭഭാഗത്തനിചല

അഴെനിമതനി

174(2731)  ശതീ  .    എല  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല എഞനിനതീയറനിലഗയ് വനിഭഭാഗത്തനില്

എചനലഭാല  പുകരഭാഗമനപരമഭായ  മഭാറങ്ങള  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനി  എന്നയ്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ വനിഭഭാഗത്തനിചല അഴെനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനികലയയ് എചനലഭാല

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  ജനിലകേളനിചല

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേമ്പന്യൂടര്,

ലഭാപ് കടഭാപയ്,  ഇന്റെര്ചനറയ്  എന്നനിവ  ലഭലമഭാക്കനി.   ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേളുചട

അടങല്   സുതഭാരലമഭായല  ദ്രുതഗതനിയനിലുല  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  PRICE  Software

ബഭാധകേമഭാക്കനി.  ചടണര് മുഖഭാനരല  നടപഭാക്കുന്ന എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുല  ഇ-ചടണര്

മുഖഭാനരല  നടപഭാക്കഭാന  ഉത്തരവഭായനി.  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേള  മുഖഭാനരല

ഏചറടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുചട അടങല് ബനിനഭാമനി  ഇടപഭാടുകേള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിചന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി 50,000 രൂപയഭായനി നനിജചപടുത്തനി.

(ബനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങചള അഴെനിമതനിമുകമഭാക്കഭാനുല കൂടുതല്

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുല ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണയ് 'കഫഭാര് ദ പതീപനിള' എന്ന പരഭാതനി പരനിഹഭാര

ചസലനിനയ്  രൂപല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അകതഭാചടഭാപല സലസഭാന വനിജനിലനസയ്  വകുപയ്,

CTP  (Vigilance),  മറയ്  വകുപയ്  കമധഭാവനികേള  എന്നനിവരുചട  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുചട

അടനിസഭാനത്തനില് അഴെനിമതനി,  മറയ്  ക്രമകക്കടുകേള എന്നനിവയ്ചക്കതനിചര  ശകമഭായ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ചപഭാതു സര്വതീസയ് രൂപതീകേരണല

175 (2732) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന   :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്   :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്   :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  വകുപനില്  ചപഭാതുസര്വതീസയ്  എനമുതല്  നടപനിലഭാ
ക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരല

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപനില് ചപഭാതുസര്വതീസയ് രൂപതീകേരണവമഭായനി ബനചപട
നടപടനിക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയയ്
ചപഭാതുസര്വതീസയ് പ്രഭാബലലത്തനില് വരുത്തുല.

ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനി തസ്തനികേ ഒഴെനിവകേള

176(2733)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനിമഭാരുചട  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ചുമതല
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള ഏചതഭാചക്കയഭാണയ്;

(ബനി) ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനിമഭാരഭായനി ഉകദലഭാഗക്കയറല നല്കകേണവരുചട
ഡനി.പനി.സനി  ലനിസ്റ്റേയ്  നനിലവനിലുണഭായനിരനിചക്ക  ഒഴെനിവയ്  നനികേത്തഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണല
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2017  കമയയ്  31  വചര  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനിമഭാരുചട  എത
ഒഴെനിവകേളഭാണയ് വനിരമനിക്കല്മൂലല ഉണഭാകുന്നതയ് എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനി തസ്തനികേയനികലയയ്  സഭാനക്കയറല നല്കേനി
നനിയമനല  നല്കുന്നതനിനയ്  തടസങ്ങളനിലഭാതനിരനിചക്ക  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണല പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തഭാചഴെപറയന്ന  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  നനിലവനിചല  ചസക്രടറനിമഭാര്
ഹ്രസസ്വകേഭാലയളവനികലയയ്  അവധനിയനില്  പ്രകവശനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ചസക്രടറനിമഭാരുചട
ചുമതല തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി മറയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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ജനില ചസക്രടറനിമഭാരുചട  തഭാല്ക്കഭാഭാലനികേ  ചുമതല  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
ഗഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ കപരയ്

തനിരുവനനപുരല പള്ളനിക്കല്

ചകേഭാലല ഏരൂര്

പത്തനലതനിട ആറന്മുള, കേടമ്പനഭാടയ്, കേല്ലൂപഭാറ, കേവനിയൂര്

ആലപ്പുഴെ -

കകേഭാടയല -

ഇടുക്കനി കുമളനി, വണനകമടയ്

എറണഭാകുളല -

തൃശ്ശൂര് -

പഭാലക്കഭാടയ് തരൂര്

മലപ്പുറല വഭാഴെയൂര്, മക്കരപറമ്പ

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് കചഭാകറഭാടയ്, ഉള്ളനികയരനി, തുറയൂര്, കൂരഭാച്ചുണയ്, കേടനിപഭാറ

വയനഭാടയ് മുചചപനഭാടയ്,  ചനകനനനി,  അമ്പലവയല്,  ചവള്ളമുണ,
തവനിഞ്ഞഭാല്,  എടവകേ,  മുടനില്,  പുല്പള്ളനി,  ചതഭാണഭാര്നഭാടയ്,
നൂല്പ്പുഴെ, മതീനങ്ങഭാടനി, പനമരല

കേണ്ണൂര് പനിണറഭായനി, രഭാമനളനി, മുഴെക്കുന്നയ്, അഴെനികക്കഭാടയ്, പടനിയൂര്

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ബദനിയടുക്ക, തൃക്കരനിപ്പൂര്

(ബനി)  സലസഭാനത്തയ്  2  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ഒഴെനിചകേയള്ള  മുഴുവന
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുല ചസക്രടറനിമഭാചര നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  64 (അറുപത്തനിനഭാലയ്).

(ഡനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനി  തസ്തനികേ  ഒഴെനിവണഭായനിരുന്ന  69
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  25-4-2017-ചല  ഇ  1-01/2017  നമ്പര്  ഉത്തരവമുകഖന
അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  ചസക്രടറനി/ജൂനനിയര്  സൂപ്രണമഭാചര  ഉകദലഭാഗക്കയറല  നല്കേനി
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  സലസഭാനത്തയ്  നനിലവനില്  2  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  മഭാതമഭാണയ്
ചസക്രടറനി തസ്തനികേ ഒഴെനിവള്ളതയ്.
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പഞഭായത്തുകേളനില് കസവനങ്ങളക്കയ് ഇനൗടഭാക്കുന്ന ഫതീസയ്

177 (2734) ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തുകേളനില്  നനിനല  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങളക്കയ്  ഈടഭാക്കുന്ന
ഫതീസയ്  (ആപ്ലനികക്കഷന  ഫതീസയ്  ഉളചപചട)  എതചയന്നയ്  ഇനലതനിരനിചയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ  G.O.(P)No.409/14  Fin.  dt.  23-9-14-ല്
ഇറങ്ങനിയ ഉത്തരവയ് പഞഭായത്തുകേളക്കയ് ബഭാധകേമഭാകണഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  പഞഭായത്തുകേളക്കയ് ബഭാധകേമല.

സനിനനിമയനില് നനിനള്ള വരുമഭാനല

178 (2735) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീനന :
ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,
പഞഭായത്തുകേള  ഇവയനില്  സനിനനിമയനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനല  ചമചചപടുത്തുവഭാന
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള ഉകദ്ദേശനിക്കുന; ഓണ്കലന ടനിക്കറയ്  ബുക്കനിലഗയ്,  ചവന്റെനിലഗയ്
ചമഷതീന ഇവമൂലല ടഭാകയ് ചവടനിപയ് നടത്തുന്നനില എനറപയ് വരുത്തഭാന എചനഭാചക്ക
ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന;  സനിനനിമയനില്  നനിന്നയ്  സലസഭാനത്തനിനയ്  ലഭനിക്കുന്ന ചമഭാത്തല
വരുമഭാനല എതചയന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് മുനസനിപഭാലനിറനികേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  പഞഭായത്തുകേള
ഇവയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  തനികയററുകേളനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനല  സഭാപനങ്ങള
തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; അടുത്ത വര്ഷല ഇതനില് എത ശതമഭാനല വര്ദനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന;  ഇതനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണുള്ളതയ്;  ഇതയ്
കകേനതീകൃതമഭായനി  കമൽകനഭാടല  വഹനിക്കഭാന  സലവനിധഭാനമുകണഭാ;  ഇചലങനില്  ഇതയ്
ഏര്ചപടുത്തഭാന എനയ് ചചയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനചത്ത  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,
പഞഭായത്തുകേള  എന്നനിവയയ്  സനിനനിമയനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനല  കൃതലമഭായനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  തതീകയററുകേളനില്  ഇ-ടനിക്കറനിലഗയ്  സലവനിധഭാനല
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  സനിനനിമയനില്നനിനല
ലഭലമഭാകുന്ന വരുമഭാനല സലബനനിച വനിശദ വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വനിശദ  വനിവരല  കശഖരനിച്ചുവരുന.  ആയതയ്  ലഭലമഭാചയങനില്  മഭാതചമ
വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കുന്നതടക്കമുള്ള വനിഷയങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാന കേഴെനിയകേയള്ളൂ.

അധനികേഭാര വനികകേനതീകേരണല ശകനിചപടുത്തുന്ന നടപടനി

179 (2736) ശതീ  .    എല  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അധനികേഭാരവനികകേനതീകേരണല ശകനിചപടുത്തുന്നതനികലയയ്  ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  എചനലഭാല  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  എന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭഭാവനിയനില്  എചനലഭാല  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  ജനകേതീയഭാസൂതണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  ശകനിചപടുത്തുവഭാനകവണനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ആകലഭാചനിക്കുന്ന
ചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അധനികേഭാര  വനികകേനതീകേരണല  ശകനിചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനികകേനതീകൃതഭാസൂതണ റനികസഭാഴയ്  ഗ്രൂപയ് പുനനഃസലഘടനിപനിക്കുകേയല പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഉനൗര്ജനിതമഭാക്കുകേയല ചചയനിട്ടുണയ്. 13-ാം പഞവതര പദതനി ജനകേതീയമഭാക്കുന്നതനിനയ്
കവണനി  തകദ്ദേശസഭാപന  അധനികേഭാരനികേളക്കുല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുല  കൂടഭാചത  തകദ്ദേശ
സഭാപനത്തനിചല  ആസൂതണ  സമനിതനി  അലഗങ്ങളക്കുല  സന്നദപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുല
പരനിശതീലനല  നല്കേനിവരുന.  പദതനി  ആസൂതണ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  ലഘൂകേരനിക്കുകേ
യണഭായനി.  പദതനി  ആസൂതണല,  നനിര്വഹണല,  വനിലയനിരുത്തല്  എന്നതീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയല  ആസൂതണ  നനിര്വഹണ  പ്രക്രനിയയനിചല
ജനപങഭാളനിത്തല  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഭരണ  സനിമനിതചയ  സഹഭായനിക്കുകേയല  ചചയ്യുകേ
എന്നതീ ലക്ഷലകത്തഭാചട ആസൂതണ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകേയണഭായനി. 

നഗരവല്ക്കരണല ഉയര്ത്തുന്ന ചവല്ലുവനിളനികേളക്കയ് പരനിഹഭാരല കേഭാണുകേചയന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാചട  നഗരസഭകേളക്കയ്  പ്രകതലകേല  ആസൂതണ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
286/2020.
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(ബനി)  ജനകേതീയഭാസൂതണ  പ്രക്രനിയയനില്  സന്നദപ്രവര്ത്തകേരുചടയല
വനിദഗരുചടയല സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചയ് പദതനി ആസൂതണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങചള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  വഭാര്ഡയ്  സഭകേളുല
ഗഭാമസഭകേളുല  കൂടുതല്  ബഹുജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പതനിമൂന്നഭാല
പഞവല്സര  പദതനി  നവകകേരളത്തനിനഭായനി  ജനകേതീയഭാസൂതണല  പദതനിയഭായനി
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. ഉല്പഭാദന കമഖല, നഗരഭാസൂതണല, വനിവനിധ
തലത്തനിചല പദതനികേള തമ്മേനിലുള്ള ഏകകേഭാപനല, ബഹുതല ആസൂതണല, യവജന
പങഭാളനിത്തല  എന്നതീ  കമഖലകേളക്കയ്  ഉനൗന്നല്  നല്കേനിയഭായനിരനിക്കുല
നവകകേരളത്തനിനഭായനി  ജനകേതീയഭാസൂതണല  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കുകേ.  ഇവ
പൂര്ണമഭായല പഭാലനിച്ചുചകേഭാണയ് ജനകേതീയഭാസൂതണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ചപഭാതുജന
പങഭാളനിത്തവല  സന്നദപ്രവര്ത്തനവല  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  കേഴെനിയന്നതഭാണയ്.
പതനിമൂന്നഭാല  പഞവതര  പദതനിയചട  ലക്ഷലല  തുടര്ചഭാസഭാധലതയള്ള,
പരനിസനിതനിരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്ന,  സഭാമൂഹലനതീതനി  മുറുചകേപനിടനിക്കുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ
വളര്ചയചട  ഉയര്ന്ന  പനഭാവനികലയയ്  കകേരളചത്ത  എത്തനിക്കുകേചയന്നതഭാണയ്.
ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല-ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സനൗകേരലങ്ങള  ചമചചപടുത്തല്,  ചതഭാഴെനില്
ചചനപുണല വനികേസനല,  കകേവല ദഭാരനിദലനനിര്മ്മേഭാര്ജനല,  കൃഷനി-പരനിസനിതനി-മണയ്,
ജലല  എന്നനിവയചട  സലരക്ഷണല  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുല  പദതനിയനില്  മുനഗണന
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് അയല്സഭ സലവനിധഭാനല

180  (2737)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  'അയല്  സഭ'  സലവനിധഭാനല  ഇകപഭാള
നനിലവനിലുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് വഭാര്ഡനിചല വനികേസന പ്രവര്ത്തനത്തനില് അയല്സഭയചട
പങയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അയല്സഭയചട ഘടന വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വഭാര്ഡയ്  വനികേസന  സമനിതനിയചട  ചതരചഞ്ഞടുപയ്,  ഘടന,  കേഭാലഭാവധനി
തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  അയല്സഭ  ഉളചപടുന്ന  പ്രകദശത്തയ്  നടപഭാകക്കണ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  സലബനനിച്ചുല  അവയചട  മുനഗണനചയക്കുറനിച്ചുല  ഗഭാമസഭയയ്
നനിര്കദ്ദേശല  നല്കുകേ,  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടപഭാക്കുന്ന  വനിവനിധ
വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങചള  അറനിയനിക്കുകേ,  ഗഭാമസഭ  അലഗങ്ങചള  കൃതലമഭായനി
പചങടുപനിക്കുകേ,  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിനയ്
സഹഭായനിക്കുകേ എന്നനിവയഭാണയ് അയല്സഭയചട പ്രധഭാന ചുമതലകേള.

(സനി)  അയല്സഭയചട ഘടന ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനത്തനിചന്റെ  ഒഭാകരഭാ  വഭാര്ഡനിലുല  50  മുതല്
100  വചര  അടുത്തടുത്ത  കുടുലബങ്ങള  ഉളചപടുന്നതഭായനിരനിക്കണല
അയല്സഭകേള.

2. നഗരസഭകേളനിചല  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ  ചറസനിഡന്റെയ്സയ്  അകസഭാസനികയഷനുകേചള
അയല്സഭയഭായനി  കേണക്കഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ഇതനില്ചപടഭാത്ത  
വതീടുകേചള ഉളചപടുത്തനി അയല്സഭ രൂപതീകേരനികക്കണതഭാണയ്.

3. അയല്സഭയചട  പ്രവര്ത്തന  ദൂരപരനിധനി  വഭാര്ഡയ്  വനികേസന  സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശതീക്കുന്നതുല ഗഭാമസഭ/വഭാര്ഡയ് സഭ അലഗതീകേരനിചതുമഭായനിരനിക്കണല.

4. അയല്സഭ  പ്രകദശചത്ത  കുടുലബങ്ങളനിചല  കവഭാടര്  പടനികേയനില്
കപരുള്ള മുഴുവനഭാളുകേളുല ഇതനില് അലഗങ്ങളഭായനിരനിക്കുല.

5. ഓകരഭാ  അയല്സഭയ്ക്കുല പതനിചനഭാന്നയ്  അലഗങ്ങളുള്ള ഒരു നനിര്വഭാഹകേ
സമനിതനി ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണയ്.

6. അയല്സഭയനില്നനിനല  ഒരു  സതീകയയല  ഒരു  പുരുഷകനയല  വഭാര്ഡയ്
വനികേസന സമനിതനിയനികലയയ് ചതരചഞ്ഞടുകക്കണതഭാണയ്.

7. എസയ്.സനി,  എസയ്.ടനി.,  മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനി  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളുചട
ജനസലഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായ  പ്രഭാതനിനനിധലല  അയല്സഭ  നനിര്വഭാഹകേ
സമനിതനിയനില് ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണയ്.

8. ഗഭാമസഭ/വഭാര്ഡയ്  സഭയചട  കേതീഴ്ഘടകേചമന്ന  നനിലയനില്  അയല്
സഭകേളക്കയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ചചബകലഭാ തകദ്ദേശസസ്വയല
ഭരണ  സഭാപനത്തനിനയ്  തയഭാറഭാക്കഭാവന്നതുല  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നയ്
അനുമതനി കനടഭാവന്നതുമഭാണയ്.
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(ഡനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനത്തനിചല ഓകരഭാ വഭാര്ഡനിലുല പരമഭാവധനി
25 അലഗങ്ങള അടങ്ങുന്ന ഒരു വഭാര്ഡയ് വനികേസന സമനിതനി രൂപതീകേരനികക്കണതഭാണയ്.
വഭാര്ഡയ്  വനികേസന  സമനിതനിയചട  ചചയര്കപഴണ്  വഭാര്ഡനിചന  പ്രതനിനനിധഭാനല
ചചയ്യുന്ന പഞഭായത്തലഗല/കേനൗണ്സനിലര് ആയനിരനിക്കുല. തഭാചഴെ പറയന്നവരനില്നനിന്നയ്
മറയ് അലഗങ്ങചള ചതരചഞ്ഞടുകക്കണതഭാണയ്:

1. വഭാര്ഡനിചല  ഓകരഭാ  അയല്സഭയനില്നനിനല  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടുന്ന
ഒരു സതീ, ഒരു പുരുഷന

2. ചപഭാതുസമ്മേതരഭായ തകദ്ദേശവഭാസനികേളഭായ 3 സതീകേള, 3 പുരുഷനഭാര്.

3. വഭാര്ഡനിചല എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.,  പരമ്പരഭാഗത മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനി
'എന്നതീ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുചട ജനസലഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായ പ്രഭാതനിനനിധലല'

4. കേര്ഷകേര്,  അദലഭാപകേര്,  കഡഭാക്ടര്,  എഞനിനതീയര്,  ശഭാസജര്,  
സഭാകങതനികേ വനിദഗര്,  റനിടകയര്ഡയ്  ഉകദലഭാഗസര് തുടങ്ങനി വനിവനിധ  
കമഖലകേളനിചല പ്രഭാഗതലല ചതനിളനിയനിച അഞയ് വനിദഗര്

5. മുന  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  ചറസനിഡന്റെയ്സയ്  അകസഭാസനികയഷന
പ്രതനിനനിധനികേള, സന്നദ  സലഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേള എന്നനിവരനില്
നനിനല ഒരഭാള വതീതല ഇവയനില്  2,3,4,5  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന്നവചര
ഗഭാമസഭ ചതരചഞ്ഞടുകക്കണതഭാണയ്.

(മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്ടയ്  43  വകുപയ്  പ്രകേഭാരല  വഭാര്ഡയ്  കേമ്മേനിറനി

രൂപതീകേരനിക്കചപടനിട്ടുള്ള  വഭാര്ഡകേളനില്  വഭാര്ഡയ്  വനികേസന  സമനിതനി

രൂപതീകേരനിക്കണചമന്നനില). 

വഭാര്ഡയ്  വനികേസന  സമനിതനി  അലഗങ്ങളനില്നനിനല  ഒരഭാചള  കേണ്വതീനറഭായനി

വഭാര്ഡയ്  വനികേസന  സമനിതനി  ചതരചഞ്ഞടുകക്കണതഭാണയ്.  തുടര്ചയഭായനി  മൂന്നയ്

കയഭാഗങ്ങളനില്  പചങടുക്കഭാത്ത  അലഗചത്ത  സമനിതനിയചട  ഏകേകേണ്ഠമഭായ

തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരല  നതീക്കല  ചചയയ്  പകേരല  അലഗചത്ത  ചതരചഞ്ഞടുകക്കണതഭാണയ്.

ചചയര്മഭാന  സഭാനല  ഒഴെനിവവന്നഭാല്  സമതീപ  വഭാര്ഡനിചല  ജനപ്രതനിനനിധനിക്കയ്

ചചയര്മഭാചന്റെ  ചുമതല  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപന  പ്രസനിഡന്റെയ്

ചചയര്കപഴണ്/കമയര് നല്കകേണതഭാണയ്.  കേണ്വതീനര് 30 ദനിവസത്തനിനകേല സമനിതനി

ചതരചഞ്ഞടുകക്കണതഭാണയ്.  വഭാര്ഡയ്  വനികേസന  സമനിതനിയചട  കേഭാലഭാവധനി  രണര

വര്ഷല ആയനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ചചടപനിസ്റ്റേയ് തസ്തനികേ

181(2738)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് കടപനിസ്റ്റേയ് തസ്തനികേ നനിലവനിലുകണഭാ; ഇചലങനില്
കടപനിലഗയ് കജഭാലനികേള നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനയ് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതയ് ആചരയഭാണയ്;

(ബനി) കടപനിലഗയ് കജഭാലനികേള നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനയ് സനിരല ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്തതയ്
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനചത്ത കേഭാരലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനചണന്ന കേഭാരലല
ഗനൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുല  കടപനിസ്റ്റേയ്  തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല ചചടപനിലഗയ് കജഭാലനികേള നനിര്വഹനിക്കുന്നതയ്
ചസക്ഷനുകേള ചചകേകേഭാരലല ചചയ്യുന്ന ജതീവനക്കഭാര്തചന്നയഭാണയ്.

(ബനി&സനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ചചടപനിസ്റ്റേയ് തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്ന വനിഷയല
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വഭാണനിജല സമുചയങ്ങളനില് പഭാര്ക്കനിലഗയ് ഫതീസയ്

182 (2739) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വലനിയ വഭാണനിജലസമുചയങ്ങളനില് പഭാര്ക്കനിലഗയ് ഏരനിയ നനിര്ബനമഭാകണഭാ;
ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങളനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എനഭാണയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇത്തരല  വഭാണനിജലസമുചയങ്ങളനില്  പഭാര്ക്കനിലഗനിനയ്  ഫതീസയ്
പനിരനിക്കുന്നതനിനയ് ബനചപട വഭാണനിജലസഭാപനങ്ങളക്കയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇത്തരത്തനില് ആര്ചക്കലഭാമഭാണയ്  പഭാര്ക്കനിലഗയ്  ഫതീസയ്  ഈടഭാക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  അനുമതനി  ഇചലങനില്  പഭാര്ക്കനിലഗയ്  ഫതീസയ്  ഈടഭാക്കുന്ന  ഇത്തരല
സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാമഭാണയ്;  സഭാപനങ്ങള
ഏചതലഭാമഭാചണന്നതുളചപചടയള്ള വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  വലനിയ വഭാണനിജല ചകേടനിടങ്ങളക്കയ് കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞഭായത്തയ്
ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങള  പ്രകേഭാരല  വഭാഹന  പഭാര്ക്കനിലഗയ്  സനൗകേരലല
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിചല
ചടല  34,  കകേരള  പഞഭായത്തയ്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങളനിചല  ചടല  38
എന്നനിവയനില്  പഭാര്ക്കനിലഗയ്  സനൗകേരലല  സലബനനിച  വലവസകേള  പ്രധഭാനമഭായല
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   വനിവനിധ  ഒകേത്യുപനസനികേളക്കയ്  വനിവനിധ  നനിരക്കനിലുള്ള  കേഭാര്
പഭാര്ക്കനിലഗയ് സനൗകേരലമഭാണയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. കൂടഭാചത ടൂ-വതീലര് പഭാര്ക്കനിലഗയ്,
കലഭാഡനിലഗയ്-അണ്-കലഭാഡനിലഗയ്  സനൗകേരലല  എന്നനിവചയപറനിയല  വലവസകേള
ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.  ചടപ്രകേഭാരമുള്ള  തുറന്ന  സലത്തനിനയ്  മതനിയഭായ  വഭാഹന
പ്രകവശന മഭാര്ഗ്ഗവല വഭാഹനത്തനിനയ് വളഞ്ഞയ് തനിരനിയന്നതനിനുള്ള സഞഭാര സനൗകേരല
സലവല  ഉള്ളപക്ഷല,  ആ  തുറന്ന  സലത്തനിചന്റെ  50%  കേവനിയഭാതുള്ള  സലല
ആവശലമഭായ പഭാര്ക്കനിലഗയ് സലല കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനയ് കേണക്കനിചലടുകക്കണതഭാണയ്.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  പഭാര്ക്കനിലഗയ് ഫതീസയ് ഇനൗടഭാക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

ചകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷചന്റെ 2016-2017 വര്ഷചത്ത ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിച
പദതനികേള

183 (2740) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷചന്റെ 2016-17 വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച
പദതനികേളനില്  ആരലഭലകുറനിചതുല  നടപനിലഭാക്കനിയതുമഭായ  പദതനികേള
ഏചതലഭാചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേളക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  എതചയന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചതുല  നടപനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാചത
കപഭായതുമഭായ പദതനികേള ഏചതലഭാചമന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   അനുബനല ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  214,79,90,000 രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അനുബനല ആയനി കചര്ക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വതീസനിചല ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തയ് ഇനചസക്ടര് കഗഡയ്
II

184(2741)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വതീസനിചല ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തയ് ഇനചസക്ടര്
കഗഡയ്  II  എന്ന  തസ്തനികേയനികലയയ്  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  571/14,  137/15  പ്രകേഭാരല
പനി.  എസയ്.  സനി.  പുറചപടുവനിച  വനിജഭാപനത്തനിചല  കയഭാഗലതകേളനില്  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിനുകേതീഴെനില് ഡയറക്ടകററയ് ഓഫയ് ചഹല്ത്തയ് സര്വതീസയ് നടത്തുന്ന ഡനി. എചയ്.
ഐ.  കകേഭാഴ് സയ്  (ഡനികപ്ലഭാമ  ഇന  ചഹല്ത്തയ്  ഇനചസക്ടര്)  കയഭാഗലതയഭായനി
കചര്ക്കഭാത്തതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേവലല  ഒരു  വര്ഷ  കകേഭാഴ് സുകേചള  കയഭാഗലതയഭായനി
പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള  ഡനികപ്ലഭാമ  ഇന  ചഹല്ത്തയ്  ഇനസ് ചപക്ടര്  കകേഭാഴ് സയ്
കേഴെനിഞ്ഞവചര ഈ തസ്തനികേയനികലയയ് പരനിഗണനിക്കഭാത്തതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഡനികപ്ലഭാമ  ഇന  ചഹല്ത്തയ്  ഇനസ് ചപക്ടര്  കകേഭാഴ് സയ്  കേഴെനിഞ്ഞവചര
ഈ  ലനിസ്റ്റേനില്  ഉളചപടുത്തഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കുന്നതനില്  എനഭാണയ്
തടസചമന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  ഉണയ്.  നനിലവനിചല  ചസഷലല്  റൂളനില്  ഈ  തസ്തനികേയനിചല
നനിയമനത്തനിനഭായള്ള  കയഭാഗലതയനില്  ഡയറക്ടകററയ്  ഓഫയ്  ചഹല്ത്തയ്  സര്വതീസയ്
നടത്തുന്ന  ജനി.  എചയ്.  ഐ.  കകേഭാഴയ്  ഉളചപടനിടനില.  ഇത്തരല  കകേഭാഴ്സുകേള
കയഭാഗലതയഭായനി  ഉളചപടുത്തുന്നതയ്  സലബനനിച്ചുല  മറയ്  അനുബന  കേഭാരലങ്ങളനിലുല
പനി.എസയ്.സനി.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഭനിപ്രഭായല  ആരഭാഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ഇക്കഭാരലല  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണയ്.  

എഞനിനതീയറനിലഗയ് വനിഭഭാഗത്തനില്  II കഗഡയ് ഓവര്സനിയര് ഒഴെനിവകേള 

185(2742)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്  II  കഗഡയ്
ഓവര്സതീയര് തസ്തനികേയനില് എത ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണയ്;
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(ബനി) ഇവയനില് എത ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയനിട്ടുണയ്;

(സനി) എത ഒഴെനിവകേള ഈ വര്ഷല ഉണഭാകുല എന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  ഒഴെനിവകേള  പൂര്ണമഭായല  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയ്യുന്നതനിനയ്

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 63 ഒഴെനിവകേള. 

(ബനി) 46 ഒഴെനിവകേള.

(സനി) 14 ഒഴെനിവകേള.

(ഡനി) അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്. ടഞയ് XXI

186  (2743)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ

സസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല  വകുപ്പുമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ഏചതലഭാല  കറഭാഡകേളഭാണയ്

നബഭാര്ഡയ് ആര്.  ഐ.  ഡനി.  എഫയ്.  ടഞയ്  XXI  ഉളചപടനിരനിക്കുന്നതയ്;  വനിശദഭാലശല

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എന്നഭാണയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയതയ്;  എത  രൂപയചട

ഭരണഭാനുമതനിയഭാണയ് നല്കേനിയതയ്;

(സനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡനിനയ് സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നലനികയഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേരനിമഴെ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  കകേഭാടപ്പുറല-കേഭാവണ  ചതീരക്കുഴെനി-

പറകമ്പഭാട്ടുകുന്നയ്-കനഭാടറ കറഭാഡയ് എന്ന പ്രവൃത്തനി ഉളചപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  22-1-2016-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  238/16/ത.സസ്വ.ഭ.വ  ഉത്തരവയ്

പ്രകേഭാരല 124 ലക്ഷല രൂപയഭാണയ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതയ്. 

(സനി) സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില. 
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ഒ.എഫയ്.സനി. കകേബനിളുകേള

187(2744)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത ഗഭാമതീണ കറഭാഡകേളനില് ഒ.  എഫയ്.  സനി.  കകേബനിളുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ഏചതലഭാല വകുപ്പുകേളനില് നനിനല എചനലഭാല അനുമതനികേളഭാണയ്
ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനചത്ത ഗഭാമതീണ കറഭാഡകേളനില് ഒ.  എഫയ്.  സനി.  കകേബനിളുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണസഭാപനങ്ങള  തറവഭാടകേ  ഈടഭാക്കഭാറുകണഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; സഭാബയ് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേബനിള സഭാപനിക്കഭാനകവണനി കുഴെനിചയടുക്കുന്ന ഗഭാമതീണ കറഭാഡകേള
പൂര്വ സനിതനിയനിലഭാക്കഭാന മതീറര് സസ്വയറനിനയ് എത രൂപയഭാണയ് തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് അടവഭാകക്കണതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പരനിധനിയനില് വരുന്ന കറഭാഡകേളനില്
കകേബനിള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  അനുമതനി
ലഭലമഭാകക്കണതഭാണയ്. 

(ബനി) തറവഭാടകേ ഈടഭാക്കഭാറനില. 

(സനി)  കറഭാഡനിചന്റെ  തരല  അനുസരനിചയ്  കുഴെനിചയടുക്കുന്ന  കറഭാഡകേള
പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിരക്കയ്  സസ്വയര്ഫതീറയ്  അടനിസഭാനത്തനില്
വലതലസ്തമഭാണയ്.   കകേഭാസ്റ്റേയ്  ഇനഡകനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ ജനിലകേളനിചല
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  വനിവനിധ  നനിരക്കുകേളനിലഭാണയ്  കറഭാഡനിചന്റെ
തരമനുസരനിചയ് അടവഭാകക്കണനിവരുന്നതയ്. 

നവകകേരളല മനിഷന ചചലഫയ് ഭവന പദതനി

188(T2745)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  നവകകേരളല  മനിഷനയ്  കേതീഴെനില്  എചനങനിലുല  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ - പുനരധനിവഭാസ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ - പുനരധനിവഭാസ പദതനിയനിന കേതീഴെനില് ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള
കേചണത്തുന്നതനിനുല മറ്റുമുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള എങ്ങചനയഭാണയ്; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(സനി) ഇതനിനഭായനി ആര്ക്കഭാണയ് അകപക്ഷ നല്കകേണതയ്; അകപക്ഷ സസ്വതീകേരനിചയ്
തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ; എത തുകേയഭാണയ് ഓകരഭാ ഭവനത്തനിനുല നല്കുന്നതയ്; ചതരചഞ്ഞടുപനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ്; പൂര്ണ വനിശദഭാലശല ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനല
ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട ഗുണകഭഭാകഭാക്കള ആചരലഭാമഭാണയ്; വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനത്തയ് നവകകേരള മനിഷനയ് കേതീഴെനില് സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ
പദതനിക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  രൂപല  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പദതനിയചട  ആദല  ഘടമഭായനി
പദതനിയനില്  ഉളചപടഭാന  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനയ്
കുടുലബശതീ  സലഘടനഭാ  സലവനിധഭാനല  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  സലസഭാനചമഭാടഭാചകേ
സലഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള  സര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  ഇതനിചന്റെ
ചവരനിഫനികക്കഷന നടനവരുന. 

(ബനി)  ഭൂമനിയള്ള ഭവനരഹനിതര്,  ഭൂരഹനിത ഭവന രഹനിതര്,  പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ
തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ  കതഭാടല  കമഖലയനികലഭാ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ഭവനല  ഉള്ളവര്,
വനിവനിധ  ഭവന  പദതനികേളനില്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്
എന്നനിവചരയഭാണയ്  പദതനി  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭായനി  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ടനിയഭാളുകേചള
കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  സലസഭാനചമഭാടഭാചകേ  കുടുലബശതീ  മുഖഭാനരല  നടത്തനിയ
സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  ചവരനിഫനികക്കഷന  നടനവരുന.  ആയതയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി  അര്ഹരഭായ  മുഴുവന  ഗുണകഭഭാകഭാക്കചളയല
കേചണത്തഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

(സനി)  പദതനിയനില് ഉളചപടഭാന അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള കുടുലബശതീ
മുഖഭാനരല  സര്കവ  നടത്തനി  കേചണത്തുവഭാന  നനിശയനിക്കുകേയല  ആയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സലസഭാനചമഭാടഭാചകേ  സര്കവ  നടത്തുകേയല  ചചയനിട്ടുണയ്.
ചവരനിഫനികക്കഷന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന.  ഭൂമനിയള്ള ഭവനരഹനിതര്,
ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതര്,  പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ  തതീരകദശകമഖലയനികലഭാ  കതഭാടല
കമഖലയനികലഭാ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ഭവനമുള്ളവര്,  വനിവനിധ  ഭവന  പദതനികേളനില്
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്  എന്നനിവചരയഭാണയ്  പദതനി
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭായനി നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  വലകനിഗത ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് നല്കുന്ന ധനസഹഭായല ചപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനിനയ് 3.5 ലക്ഷല രൂപയല
പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗല,  കതഭാടല-മതലബനനകമഖലയനില്  ഉള്ളവര്ക്കുല  4  ലക്ഷല
രൂപയമഭായനി  നനിജചപടുത്തുവഭാന  5-4-2017-ചല  ബഹു.  മുഖലമനനിയചട
അദലക്ഷതയനില് കൂടനിയ കയഭാഗത്തനിര് തതീരുമഭാനനിച്ചു.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
യഥഭാര്ത നനിര്മ്മേഭാണ ചചലവയ് അനുവദനിക്കഭാനുല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  പദതനിയനികലയയ്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള  സര്കവ
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.   സര്കവയചട  ചവരനിഫനികക്കഷന  നടനവരുന.
ആയതയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  മഭാതകമ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള  സലബനനിച
കൃതലമഭായ വനിവരങ്ങള ലഭനിക്കുകേയള്ളൂ.  
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കദവനികുളല കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായല

189(2746)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളല കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് മുകഖന  2016-17-ചല ഐ.എ.കവ.
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായല  അനുവദനിചതയ്
എതകപര്ക്കഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഐ.എ.കവ.  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായല അനുവദനിചവര്ക്കയ് ,ഗഡക്കളഭായനി ലഭനികക്കണ തുകേ, ലഭലമഭാക്കുന്നതനിൽ
കേഭാലതഭാമസല അനുഭവചപടുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉചണങനില്  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്  എന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇചലങനില് അവ പരനിഹരനിക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) 179 ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് ധനസഹഭായല അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി&ഡനി)  ഇനനിരഭാ  ആവഭാസയ്  കയഭാജന  പദതനിയനില്  2014-15,  2015-16
വര്ഷങ്ങളനിചല  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി  ഇനനി
നല്കേഭാനുള്ളതയ് 142 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.  ഇതനില് 73.33  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.
ടനി തുകേ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ് കകേമഭാറുന്ന നടപടനി അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  2015-
16 വര്ഷത്തനില് പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി 107.6
കകേഭാടനി രൂപയല പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള അധനികേ ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി 8.25
കകേഭാടനി  രൂപയല  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി  തുകേ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കയ്  കകേമഭാറുന്ന
നടപടനിയല അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  

മുടത്തറ സസ്വതീവകറജയ് ടതീറയ്ചമന്റെയ് പ്ലഭാന്റെയ് 

190(2747)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുടത്തറ സസ്വതീവകറജയ് ടതീറയ്ചമന്റെയ് പ്ലഭാന്റെനില് നനിനല പ്രതനിദനിനല എത ലനിറര്
ശുദജലമഭാണയ് ലഭലമഭാവന്നതയ്;
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(ബനി)  പരനികശഭാധനക്കുകശഷല  ഈ  ജലല  ഏചതഭാചക്ക  ആവശലങ്ങളക്കയ്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാനുള്ള സര്ടനിഫനികക്കഷനഭാണയ് നല്കുന്നതയ് എന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടതീറയ്ചമന്റെയ്  പ്ലഭാന്റെനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിചതു  മുതല്  ഈ
ചവള്ളത്തനിചന്റെ വനിതരണ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചവള്ളല  നല്കുന്നതനിചന്റെ  റവനന്യൂ  ഇനത്തനില്,  എത തുകേ  ഇകതവചര
ലഭനിചനിട്ടുണയ്;

(ഇ)  കുടനിചവള്ള  ദുരുപകയഭാഗല  തടയന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഈ  ജലല
പരമഭാവധനി  മറഭാവശലങ്ങളക്കയ്  ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാന  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) മുടത്തറ സസ്വതീവകറജയ് ടതീറയ്ചമന്റെയ് പ്ലഭാന്റെനില് ശുദതീകേരണകശഷല ലഭലമഭാകുന്ന
ജലല ശുദജലമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാനഭാകേനില.  

(ബനി)  ശുദതീകേരണകശഷല  ലഭലമഭാകുന്ന  ജലല  ഗഭാര്ഹനികേ  കതഭാടല  നനയല്,
വനിവനിധ നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള, അനുകയഭാജലമഭായ വലഭാവസഭായനികേ ആവശലങ്ങള,
ചറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷന,  എയര്കപഭാര്ടയ്,  ആശുപതനികേള,  മറയ്  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ചചടനി  നനയഭാനുല  കടഭായ്  ചലറയ്  ഫ്ലഷനിലഗയ്,  നടപഭാതകേള,
ടഭാക്കുകേള,  നനിലല  എന്നനിവ  കേഴുകുന്നതനിനുല  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാചണന്നയ്
ചതളനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലബനനിചയ് സര്ടനിഫനികക്കഷന നല്കേഭാറനില. 

(സനി)  മുനകേഭാലങ്ങളനിചലഭാനല എടുത്തുപറയത്തക്ക കതഭാതനില് ജലവനിതരണല
നടത്തനിയനിടനില. ഈ വരളച തുടങ്ങനിയതനിനുകശഷല (1-3-2017)  കേഴെനിഞ്ഞ അറുപതയ്
ദനിവസമഭായനി 3 ലക്ഷല ലനിറര് ജലല ഈ പ്ലഭാന്റെനില് നനിനല വനിതരണല ചചയനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  ഈ ജലല  നല്കുന്നതയ്  സനൗജനലമഭായനിടഭായതനിനഭാല്  ഈ ഇനത്തനില്
വരുമഭാനചമഭാനല ലഭനിചനിടനില. 

(ഇ)  ടഭാവനകൂര്  കടറഭാനനിയമടക്കമുള്ള  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഈ
ജലല  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള  ഉകദലഭാഗസതല  ചര്ചകേള  നടത്തനിവരുന.  ദനിന
പതങ്ങള വഴെനി വഭാര്ത്തകേള ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണയ് ഗഭാര്ഹനികകേതര ആവശലങ്ങളക്കയ് ഈ
ജലല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാചമന്ന വനിവരല ചപഭാതുജങ്ങളനിചലത്തനിക്കുനണയ്.  ഇതുകൂടഭാചത
വലവസഭായ  ആവശലങ്ങളക്കഭായള്ള  ജലവനിതരണത്തനിനുള്ള  ഒരു  കപപയ്  ശലഖല
സഭാപനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്നതനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  പഠനല
നടത്തനിവരുന.  



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 253

കുടുലബശതീ വസ നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേള

191 (2748) ശതീ  .   ചനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് : 
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള : 
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാല : 
ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് 

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവല 
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടുലബശതീ വസ നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേളക്കയ് തയല് കജഭാലനികേള ചടണര്
ഇലഭാചത ഏചറടുക്കുന്നതനിനയ് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏചതഭാചക്ക യൂണനിറ്റുകേളക്കഭാണയ് പ്രസ്തുത അനുമതനി നലനിയചതന്നയ് 
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കുടുലബശതീ വസ നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേളക്കയ് സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളുചട 
കകേത്തറനി യൂണനികഫഭാമനിചന്റെ തയല് കജഭാലനികേളക്കുള്ള അനുമതനി നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.  കുടുലബശതീയചട  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  19  അപഭാരല്
പഭാര്ക്കുകേളക്കുല  1000-കത്തഭാളല  ചചറുകേനിട  തയല്  യൂണനിറ്റുകേളക്കുല  വനിവനിധ
സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,  ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള,  തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയനില് നനിനല തയല്
സലബനമഭായ കജഭാലനികേള ചടണര് നടപടനികേള കൂടഭാചത കനരനിടയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
കസ്റ്റേഭാര്സയ്  പര്കചസയ്  മഭാനുവലനിചല  ഖണ്ഡനികേ  9.23-ല്  4-2-2017  മുതല്  ഒരു
വര്ഷകത്തയയ് ഇളവയ് വരുത്തനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കുടുലബശതീയചട  കേതീഴെനിലുള്ള എലഭാ തയല് യൂണനിറ്റുകേളക്കുല അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലുറപയ് പദതനി

192 (2749) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചനന  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയനില്
നനിലവനില് ഏചതഭാചക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഏചറടുത്തുനടത്തഭാവന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
സലബനനിചയ്  കകേന സര്ക്കഭാര് പുതനിയ നനിബനനകേള ചകേഭാണവരുന്നതയ് പദതനി
നടത്തനിപനിചന കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഗഭാമതീണ കമഖലയനിചല പ്രധഭാന വരുമഭാന മഭാര്ഗ്ഗചമന്ന നനിലയനില് പ്രസ്തുത
പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായല  ഫലപ്രദമഭായല  നടത്തുന്നതനിനയ്  കൂടുതല്  പ്രവൃത്തനികേള
ഉളചപടുത്തുന്നതനിനയ്  എചനലഭാല  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുചമന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരല

(എ)  കകേന  ഗഭാമവനികേസന  മനഭാലയല  3-1-2014-ല്  പുറചപടുവനിച
എസയ്.ഒ.19(ഇ)  നമ്പര്  വനിജഭാപനപ്രകേഭാരല  ചുവചടപറയന്ന  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്
മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലുറപയ് പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്:

വനിഭഭാഗല  എ:  പ്രകൃതനി  വനിഭവ  പരനിപഭാലനവമഭായനി  ബനചപട  ചപഭാതു
പ്രവൃത്തനികേള. 

വനിഭഭാഗല  ബനി:  സമൂഹത്തനില്  അവശത  അനുഭവനിക്കുന്ന  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള
വലകനിഗത ആസ്തനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണല. 

വനിഭഭാഗല  സനി:  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ഉപജതീവന  മനിഷചന്റെ  നനിബനനകേള
പഭാലനിക്കുന്ന  സസ്വയലസഹഭായ  സലഘങ്ങളക്കയ്  ചപഭാതു  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുകേ. 

വനിഭഭാഗല ഡനി: ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണല.

(ബനി)  അവനിദഗ  കേഭായനികേ  ചതഭാഴെനില്  ലഭലമഭാക്കുകേചയന്ന  അടനിസഭാന
ലക്ഷലകത്തഭാചടഭാപല  ഉല്പഭാദനപരമഭായ  ആസ്തനികേളുചട  സൃഷ്ടനികൂടനി  കകേനസര്ക്കഭാര്
നനിയമത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  ചകേഭാണവന്നനിട്ടുണയ്.  കകേനസര്ക്കഭാര്  പുറചപടുവനിച
ആനസ്വല്  മഭാസ്റ്റേര്  സര്ക്കുലറുകേളനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളനികലചറയല
ചപഭാതുസലങ്ങളനിലുല  സമൂഹത്തനില്  അവശത  അനുഭവനിക്കുന്ന  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുചട
ഭൂമനിയനിലുല  സഭാധന  സഭാമഗനികേളുചട  ഉപകയഭാഗവല  വനിദഗ,  അര്ദ-വനിദഗ
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കസവനവല  കൂടുതലഭായനി  ആവശലമഭാകുന്ന  തരത്തനിലുള്ള
പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്.  കകേരളത്തനിചന്റെ സഭാഹചരലത്തനില് ചപഭാതുഭൂമനിയചട അളവയ് തതീചര
കുറവഭായതനിനഭാല്  നനിലവനിചല  വലവസകേളക്കനുസൃതമഭായ  രതീതനിയനിലുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള കേചണത്തുവഭാന ഇകപഭാള ബുദനിമുടയ് കനരനിടുനണയ്. 

(സനി)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിചല  പ്രധഭാന  വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗചമന്ന  നനിലയനില്
മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയമഭായനി  ബനചപടയ്
ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുചട മൃഗപരനിപഭാലനവമഭായനി ബനചപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ചനല്കൃഷനി,
ചകേഭായനിനുകശഷല പുതുതഭായനി വനിളവയ് ഇറക്കുന്നതുവചരയള്ള ആവര്ത്തന സസ്വഭഭാവമുള്ള
കൃഷനിപണനികേള എന്നനിവയല കേയര്,  കകേത്തറനി, ഖഭാദനി കമഖലയനിചല പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല
പദതനിയനിചല  അലഗതീകൃത  പ്രവര്ത്തനിയനിനങ്ങളഭായനി  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനയ്
കകേനസര്ക്കഭാരനില് ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് കകേനസര്ക്കഭാരനില് നനിനല
അനുകൂല തതീരുമഭാനല ലഭലമഭായനിടനില.  
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പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമതീണ് കറഭാഡയ് വനികേസന പദതനി

193 (2750) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    ചകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗഭാമതീണ കറഭാഡകേളുചട അറകുറപണനിക്കയ് കകേനത്തനില് നനിനല 2016-17-ല്
സലസഭാനത്തനിനയ് പ്രകതലകേ ധനസഹഭായല ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമതീണ് കറഭാഡയ് വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരല കറഭാഡകേളുചട
വഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനി നടത്തുന്നതനിനുള്ള ഉത്തരവഭാദനിതസ്വല ആര്ക്കഭാണയ്;

(സനി)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണല  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുല  വനിവരങ്ങള  യഥഭാസമയല  കകേനചത്ത  അറനിയനിക്കഭാത്തതുല
കകേനത്തനിചന്റെ  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായല  നഷ്ടമഭാകുന്നതനിനയ്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  ഭഭാവനിയനില്  ഇത്തരല  വതീഴ്ചയ്കേള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
കകേചക്കഭാളകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  175.96  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന
സഹഭായമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രകതലകേ അധനികേ ഫണയ് ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിച  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡകേളുചട  വഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേള നടത്തുന്നതനിനുള്ള ഉത്തരവഭാദനിതസ്വല ബനചപട കേരഭാറുകേഭാരനഭാണയ്.
നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  5  വര്ഷചത്ത  അറകുറപണനികേള  നടത്തണചമന്ന
വലവസകയഭാചടയഭാണയ് കേരഭാര് ഉറപനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  2016-ചല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  രഭാജലചത്ത
മൂന്നനിചലഭാന്നയ്  സലസഭാനങ്ങളക്കയ്  കകേനത്തനിചന്റെ  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായല
ലഭനിക്കുന്നതയ്.  ചതരചഞ്ഞടുപയ്  ചപരുമഭാറചടല,  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല്,  ജല
ദനൗര്ലഭലല എന്നതീ കേഭാരണങ്ങളഭാല് 2016-ല് പ്രതതീക്ഷനിച പുകരഭാഗതനി കകേവരനിക്കഭാന
കേഴെനിഞ്ഞനില.  അടുത്തവര്ഷല  ടനി  ധനസഹഭായല  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന KSRRDA-യയ് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 
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ഭവനരഹനിതര്ക്കയ് വതീടയ്

194 (2752) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ചനലനിക്കുന്നയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തയ് ഭൂരഹനിതരുല ഭവനരഹനിതരുമഭായ എത ആളുകേളുചണന്നയ്
ജനില തനിരനിചയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവര്ക്കയ് വതീടയ് നല്കേഭാന പുതനിയ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് പ്രസ്തുത പദതനിയചട വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഭവനരഹനിതരുല ഭൂരഹനിതരുമഭായ ആളുകേളക്കയ് വതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന എത
തുകേയഭാണയ് സഹഭായമഭായനി നല്കുന്നതയ്;

(ഇ)  ഈ  സഹഭായല  ലഭലമഭാകേണചമങനില്  പഭാലനികക്കണ  നനിബനനകേള
എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനചത്ത  ഭൂരഹനിതരുല  ഭവനരഹനിതരുമഭായ  ആളുകേചള
കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുചവങനിലുല  ഇതനികനഭാടനുബനനിചയ്
നടകക്കണ  കമല്പരനികശഭാധനയല  ഡഭാറഭാഎനടനിയല  അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.
ആയതനിനുകശഷല ബനചപട  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനല  ഗുണകഭഭാക്തൃ  ലനിസ്റ്റേയ്
അലഗതീകേരനികക്കണതുണയ്.  അനനിമപടനികേ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയയ്  മഭാതകമ
സലസഭാനചത്ത  ഭൂരഹനിതരുല  ഭവനരഹനിതരുമഭായ  ആളുകേളുചട  എണല  കൃതലമഭായനി
കേണക്കഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ. 

(ബനി)  ഉണയ്.  നവകകേരള  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാവര്ക്കുല  സുരക്ഷനിത
ഭവനചമന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട 'കലഫയ് മനിഷന' ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  ഭൂരഹനിത/
ഭവനരഹനിതര്ക്കുല  ഭവനല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കുല  നനിലവനിലുള്ള  പഭാര്പനിടല
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവര്ക്കുല സുരക്ഷതവല മഭാനലവമഭായ പഭാര്പനിട സലവനിധഭാനചമഭാരുക്കനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ബഹു.  മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായനി
സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനി (കലഫയ് മനിഷന) രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള കേചണത്തുന്നതനിനഭായള്ള സര്കവ നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള കേചണത്തുന്നതനിനഭായള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള അലഗതീകേരനിചയ് ഉത്തരവയ്
പുറചപടുവനിച്ചു. 

ആദലഘടത്തനില്  14  സലങ്ങളനില്  ഭവനസമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
സലല  കേചണത്തനി  ഭവനസമുചയല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു വരുന. 
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(ഡനി)  സസ്വനമഭായ ഭുമനിയള്ള ഭവനരഹനിതര്ക്കുള്ള ധനസഹഭായല തഭാചഴെപറയല
പ്രകേഭാരമഭാണയ്:

       വനിഭഭാഗല സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായല (രൂപയനില്)

ജനറല് 3,50,000

പടനികേജഭാതനി/മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള/
കതഭാടലചതഭാഴെനിലഭാളനികേള

4,00,000

പടനികേവര്ഗ്ഗല ജനിലഭാ  സഭാകങതനികേ  സമനിതനി
അലഗതീകേരനിക്കുന്ന യഥഭാര്ത ചചലവയ്

സസ്വനമഭായനി  ഭൂമനിയനിലഭാത്തവര്ക്കയ്  ഭവന  സമുചയത്തനില്  ഭവനല  നനിര്മ്മേനിചയ്
നല്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഇ)  തഭാചഴെപറയന്ന നനിബനനകേള പഭാലനിക്കുന്നവരഭായനിരനിക്കുല പദതനിയചട
ഗുണകഭഭാകഭാക്കള :

ഭൂമനിയള്ള ഭവനരഹനിതര്

ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതര് 

ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്/വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത
ഭവനമുള്ളവര് 

ഇത്തരത്തനില്  കേചണത്തുന്ന  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളനില്  തഭാചഴെപറയന്നവര്ക്കയ്
മുനഗണന നല്കുന്നതഭാണയ് :

• മഭാനസനികേ  ചവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്നവര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേ  തളര്ച
സലഭവനിചവര് 

• അഗതനികേള

• അലഗകവകേലലമുള്ളവര്

• ഭനിന്നലനിലഗക്കഭാര്

• ഗുരുതര/മഭാരകേ കരഭാഗമുള്ളവര് 

• അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര് 

• കരഭാഗല/അപകേടത്തനില്ചപടയ്  കജഭാലനിചചയയ്  ജതീവകനഭാപഭാധനി  കേചണത്തഭാന
പ്രഭാപനിയനിലഭാത്തവര് 

• വനിധവകേള 

• എചയ്.ഐ.വനി. +ve ആയനിട്ടുള്ളവര് 

286/2020.
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നഗരസഭകേളനിചല നനിയമവനിരുദ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

195 (2753) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : 

ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫയ് : 

ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന : 

ശതീ  .     പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  നഗരസഭകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള  ചകേടനിട

നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങള ലലഘനിച്ചുചകേഭാണയ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതഭായ

വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രധഭാന വതീഥനികയഭാരങ്ങളനിലുല ജലഗ്ഷനുകേളനിലുല നടക്കുന്ന നനിയമവനിരുദ

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയഭാന  ആവശലമഭായ  ജഭാഗത  പല

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുല ഉണഭാകുന്നനില എന്നതയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമലലഘകേര്ക്കയ്  ഒത്തഭാശ  ചചയ്തുചകേഭാടുക്കുന്നതഭായനി  ആകക്ഷപമുള്ള

ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) 1999-ചല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങള,  ചടല

157  പ്രകേഭാരല  നനിയമവനിരുദമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുല

തടയന്നതനിനുല അവ സലബനനിച റനികപഭാര്ടയ് നല്കുന്നതനിനുമഭായനി ഓകരഭാ ജനിലയനിലുല

ഒരു  വനിജനിലനസയ്  സസ്വഭാഡയ്  ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാചണന്നയ്  വലവസ  ചചയനിട്ടുണയ്.

അപ്രകേഭാരല രൂപതീകൃതമഭായ സസ്വഭാഡകേള അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

കേചണത്തനി  തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  കൂടഭാചത  അനധനികൃത

നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നഗരസഭകേളക്കയ്

നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്. 

(സനി)  ജതീവനക്കഭാര്  നനിയമ  ലലഘകേര്ക്കയ്  ഒത്തഭാശ  ചചയ്തുചകേഭാടുക്കുന്നതഭായനി

അകനസ്വഷണത്തനില്  കേചണത്തുന്ന  സഭാഹചരലങ്ങളനില്  അവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.  
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ജതീവനക്കഭാരുചട നനിയമനല

196  (2754)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ  ഡയറക്ടകററയ്,  നന്യൂനപക്ഷ  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷന,
കകേഭാചനിലഗയ്  ചസന്റെറുകേള,  നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേതീഷന  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിക്കുന്നതയ് എപ്രകേഭാരമഭാണയ് ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല ഈ സഭാപനങ്ങളനില്
ഓകരഭാന്നനിലുല  എതകപചര  നനിയമനിച്ചുചവനല,  ഏചതലഭാല  തസ്തനികേകേളനില്  എനല
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  എലകപ്ലഭായ്ചമന്റെയ്  എകയ്കചയ്ഞയ്  മുഖഭാനരമഭാകണഭാ  നനിയമനല
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ് ; അചലങനില് അതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  ചഡപന്യൂകടഷന/കേരഭാര്/ദനിവസകവതനല  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  പ്രസ്തുത
സഭാപനങ്ങളനില് നനിയമനങ്ങള നടത്തനിവരുന്നതയ്. 

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  അല,  നനിലവനില് ചഡപന്യൂകടഷന/കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനല
നല്കുവഭാനഭാണയ് ഉത്തരവള്ളതയ്. 

കക്ഷമ ചപനഷന

197 (T2755)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെകേഭാലത്തയ് വനിവനിധ കക്ഷമചപനഷന ഇനത്തനില് എത
രൂപ കുടനിശ്ശേനികേ ഉണഭായനിരുന എനല ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല
വനിവനിധ  കക്ഷമ  ചപനഷന  ഇനത്തനില്  എത  രൂപ  വനിതരണല  ചചയ്തു  എനല
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന്ന  കവളയനില്  വനിവനിധ
ചപനഷനുകേളനില്  1525.34  കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശ്ശേനികേ ഉണഭായനിരുന.  ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  വനിവനിധ  കക്ഷമചപനഷന  ഇനത്തനില്  4560.73
കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു. 

T  മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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കക്ഷമ ചപനഷനുകേള

198  (T2756)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  കക്ഷമ  ചപനഷനുകേള
നല്കുന്നതനിനയ് എത തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച്ചു;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  അര്ഹതചപട  എലഭാവര്ക്കുല  കക്ഷമ  ചപനഷന
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത  ശതമഭാനല  കപര്ക്കയ്
ചപനഷന നല്കേഭാന സഭാധനിച്ചു?

ഉത്തരല

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല 2016 ജൂണ് മഭാസല മുതല്
2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസല  വചര  4560.73  കകേഭാടനി  രൂപ  കക്ഷമചപനഷനുകേള
നല്കുന്നതനിനയ് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കകേരളത്തനിചല  അര്ഹതചപട  3702753  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കഭാണയ്
ചപനഷന  വനിതരണല  ചചയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള  സലബനനിച
വനിവരല  യഥഭാസമയല  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  നല്കേഭാത്ത
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുല  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുചട  വനിവരകശഖരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സതലപ്രസ്തഭാവന വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാത്ത  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുല  ചപനഷന
കനരനിടയ്  വതീടുകേളനില്  എത്തനിചകപഭാള  സലത്തനിലഭാചത  വന്നനിട്ടുള്ള
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുല  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുചട  ബഭാങയ്  അക്കനൗണമഭായനി  ബനചപട
സഭാകങതനികേ  തടസങ്ങള  കേഭാരണവല  ചപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുണയ്.  91.24%
കപര്ക്കയ് ചപനഷന നല്കേഭാന സഭാധനിച്ചു. 

കക്ഷമ ചപനഷനുകേള

199(T2757)  ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എല  .   കതഭാമസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വനിതരണല  ചചയ്യുന്ന  വനിവനിധ  കക്ഷമ  ചപനഷനുകേള
ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുല  എത  തുകേ  വതീതമഭാണയ്  വനിതരണല  ചചയ്യുന്നചതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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(ബനി) ഇത്തവണ വനിതരണല ചചയ ചപനഷന തുകേയനില് പലര്ക്കുല അറുന്നൂറയ്
രൂപ (3 X 600 = 1800) വതീതമഭാചണന്ന വനിവരല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതയ് എങ്ങചന സലഭവനിച്ചുചവന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പനി.എഫയ്.  ചപനഷന  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കയ്  ചപനഷന  തുകേയനില്
കുറവവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 1. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വഭാര്ദകേലകേഭാല ചപനഷന

75 വയസനിനയ് തഭാചഴെ - 1100 രൂപ

75 വയസനിനയ് മുകേളനില് - 1500 രൂപ

2. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വനികേലഭാലഗ ചപനഷന

80 ശതമഭാനത്തനിനയ് തഭാചഴെ കവകേലലമുള്ളവര് - 1100/-

80 ശതമഭാനത്തനിനയ് മുകേളനില് കവകേലലമുള്ളവര് - 1300/-

3. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വനിധവഭാ ചപനഷന - 1100/-

4. 50 വയസയ് കേഴെനിഞ്ഞ അവനിവഭാഹനിതകേളക്കുള്ള ചപനഷന - 1100/-

5. കേര്ഷചത്തഭാഴെനിലഭാളനി ചപനഷന - 1100/-

(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി) സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ചപനഷനുല സസ്വനമഭായനി ചപനഷന തുകേ വനിതരണല
ചചയഭാത്ത  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡകേളനില്നനിനല  ചപനഷന  കകേപറ്റുന്നവരുമഭായ
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുചട സഭാമൂഹല സുരക്ഷ ചപനഷന  600  രൂപയഭായനി നനിജചപടുത്തനി
വനിതരണല ചചയ്യുന്നതനിനയ് സ.ഉ.(എലഎസയ്.)നമ്പര് 67/2017/ധന. തതീയതനി 6-2-2017
പ്രകേഭാരല ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

(ഡനി) ഇല. 

സഭാമൂഹലകക്ഷമ ചപനഷന

200  (T2758)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് സഭാമൂഹല കക്ഷമ ചപനഷന എത കപര്ക്കയ് വനിതരണല
ചചയ്തു; ഏചതഭാചക്ക മഭാസചത്ത തുകേയഭാണയ് വനിതരണല ചചയതയ്;

T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 



262      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

(ബനി)  സഭാമൂഹല  കക്ഷമ  ചപനഷനയ്  സലസഭാനത്തയ്  എത  കപര്
അര്ഹരഭായനിട്ടുണയ്;

(സനി)  സഭാമൂഹല  കക്ഷമ  ചപനഷന  നല്കുന്നതനിനയ്  എത  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;

(ഡനി)  ഇതനില്  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള മുകഖന  എത കകേഭാടനി  രൂപ  കനരനിടയ്
വതീടുകേളനില് എത്തനിചനിട്ടുണയ്;

(ഇ)  ബഭാങ്കുകേള  വഴെനി  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;  വനിശദഭാലശല
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  സഭാമൂഹല  കക്ഷമ  ചപനഷന  3702753  കപര്ക്കയ്
വനിതരണല  ചചയ്തു.   2017  ജനുവരനി,  ചഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചയ്  എന്നതീ  മഭാസങ്ങളനിചല
തുകേകേള ഒന്നനിചഭാണയ് വനിതരണല ചചയതയ്. 

(ബനി)  സഭാമൂഹല  കക്ഷമ  ചപനഷനയ്  സലസഭാനത്തയ്  4166618  കപര്
അര്ഹരഭായനിട്ടുണയ്. 

(സനി) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല 11,44,01,76,600 രൂപ സഭാമൂഹലകക്ഷമ
ചപനഷന നല്കുന്നതനിനയ് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  മുകഖന  5,54,28,37,500  രൂപ  കനരനിടയ്
വതീടുകേളനില് എത്തനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഇ) ബഭാങ്കുകേള വഴെനി 5,897340300 രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപനിചന്റെ പഭാസയ് കവഡയ് പദതനി 

201  (2759)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വകുപയ് കുടനികേളുചട വലകനിതസ്വ വനികേസനത്തനിനുകവണനി
നടത്തുന്ന  പഭാസയ് കവഡയ്  പദതനി  കേഴെനിഞ്ഞ  അധലയന  വര്ഷല  എത  സ്കൂളുകേളനില്
സലഘടനിപനിച്ചു എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  എറണഭാകുളല  ജനിലയനില്  എത  മണ്ഡലങ്ങളനിചല
സ്കൂളുകേളനില് സലഘടനിപനിച്ചു;

(സനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളുചട കപരുവനിവരല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  അദലയന  വര്ഷല  കുടനികേളുചട  വലകനിതസ്വ  വനികേസനത്തനിനു
കവണനി നടത്തുന്ന പഭാസയ് കവഡയ് പദതനി 95 സ്കൂളുകേളനില് നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി)  പ്രസ്തസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള എറണഭാകുളല  ജനിലയനിചല
സ്കൂളുകേളുചട കപരുവനിവരല ചുവചട കചര്ക്കുന: 

1. ചസന്റെയ് അഗസ്റ്റേനിന കഗളസയ് ഹയര് ചസക്കന്റെറനി സ്കൂള, കകേഭാതമലഗലല.

2.ഹനിദഭായത്തുല് ഇസഭാല ഹയര് ചസക്കന്റെറനി സ്കൂള, എടവനക്കഭാടയ്.

3. ടഭാലന്റെയ് കഫഭാര് എകലനസയ്, ചപരുമ്പഭാവൂര്.

4.അല്ഫറൂഖനിയ ഇസഭാമനികേയ് സ്കൂള, കചരനല്ലൂര്

5. ജമഭാഅത്തയ് ഹയര് ചസക്കന്റെറനി സ്കൂള, തകണക്കഭാടയ്.

6. ജനി.വനി.എചയ്.എസയ്. സ്കൂള, പലഭാരനിമലഗലല, കകേഭാതമലഗലല.

7. ഗവ. ഹയര് ചസക്കന്റെറനി സ്കൂള, ചചറുവത്തൂര്.

8. ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്. കതഴെക്കഭാപള്ളനി, മുവഭാറ്റുപുഴെ

9. ഗവ. കഹസ്കൂള, കുനപുറല, ഇടപള്ളനി കനഭാര്ത്തയ്.

10. തര്ബനിയത്തയ് ടസ്റ്റേയ് ഹയര് ചസക്കന്റെറനി സ്കൂള, മുവഭാറ്റുപുഴെ.

11. തര്ബനിയത്തയ് ടസ്റ്റേയ് കഹസ്കൂള, മുവഭാറ്റുപുഴെ. 

നന്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളുചട കക്ഷമത്തനിനഭായള്ള പദതനികേള 

202 (2760)ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാല :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് നന്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി ഏചതലഭാല
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നചതന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തയ് നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വകുപ്പുല ഡയറക്ടകററ്റുല പ്രവര്ത്തന
മഭാരലഭനിചതയ് ഏതയ് വര്ഷമഭാണയ്;
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(സനി)  സലസഭാനത്തയ്  നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ചപടവരുചട  എണല
എതചയന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമത്തനിനഭായനി നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേതീഷകനഭാ നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ
കകേഭാര്പകറഷകനഭാ  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനകണഭാ;  എങനില്  ഇവയചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരല

(എ) അനുബനല* ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  22-4-2008-ചല  സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  137/08/ചപഭാ.ഭവ.  പ്രകേഭാരല
ചസക്രകടറനിയറനില്  നന്യൂനപക്ഷ  ചസല്  ആരലഭനിച്ചു.  18-8-2012-ചല  സ.ഉ.(കകേ)
നമ്പര് 212/12/ചപഭാ.ഭ.വ. പ്രകേഭാരല നന്യൂനപക്ഷ ചസല്, നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വകുപഭായനി
മഭാറനി.   1-1-2011-ചല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  2/2011/ചപഭാ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരല  നന്യൂനപക്ഷ
കക്ഷമ ഡയറക്ടകററ്റുല രൂപതീകൃതമഭായനി. 

(സനി) ഇല. 

(ഡനി) ഉണയ്.  അനുബനല* ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്. 

നന്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന്ന കുടുലബങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായങ്ങള 

203 (2761) ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന്ന  കുടുലബങ്ങളക്കുള്ള  സര്ക്കഭാരനിചനറ
സഹഭായങ്ങള  എചനഭാചക്കയഭാണയ്;  അതയ്  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
എചനഭാചക്കയഭാണയ്;

(ബനി) നന്യൂനപക്ഷ വകുപനിചനറ സലസഭാന , ജനിലഭാ തലങ്ങളനിചല ഉകദലഭാഗസ
സലവനിധഭാനവല അവയചട പ്രവര്ത്തനവല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നന്യൂനപക്ഷ വകുപനിചനറ ഭവന പദതനികേള എചനഭാചക്കയഭാണയ്  ;  ഈ
സഹഭായല ലഭനിക്കഭാനുള്ള അര്ഹത എനഭാണയ്?

ഉത്തരല

(എ&സനി)  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വകുപയ്  ആസൂതണല  ചചയയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേളനില്  കുടുലബങ്ങളക്കയ്  പ്രഭാധഭാനലല  നല്കേനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള
അനുബനല* ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) അനുബനല* ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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നന്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

204(2762)  ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണവല  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല നന്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയ പുതനിയ പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത പദതനികേളുചട നടത്തനിപനിനഭായനി ബജറനില് എത തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  പുതുതഭായനി  വകുപയ്
ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിയഭാണയ്  ചപ്രഭാഫസര്  കജഭാസഫയ്  മുണകശ്ശേരനി
കസഭാളര്ഷനിപയ്.   എസയ്.എസയ്.എല്.സനി,  പ്ലസയ്  ടു,  വനി.എചയ്.എസയ്.ഇ,  ബനിരുദല,
ബനിരുദഭാനനര  ബനിരുദ  തലങ്ങളനില്  ഉന്നത  വനിജയല  കനടനിയ  നന്യൂനപക്ഷ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല  ദഭാരനിദലകരഖയയ്  തഭാചഴെയള്ള  കുടുലബങ്ങളനിചല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
കസഭാളര്ഷനിപയ് അവഭാര്ഡയ് നല്കുന്ന പദതനിയഭാണനിതയ്. ബനി.പനി.എല്.  അകപക്ഷകേരുചട
അഭഭാവത്തനില്  6  ലക്ഷല  രൂപയനില്  തഭാചഴെ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ളവചരയല
ടനി  കസഭാളര്ഷനിപനിനയ്  പരനിഗണനിക്കുല.  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  സഭാപനങ്ങളനില്
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി/പ്ലസയ് ടു, വനി.എചയ്.എസയ്.ഇ. വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
10,000  രൂപയല  ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനനര  വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
15,000 രൂപയമഭാണയ് കസഭാളര്ഷനിപയ് അവഭാര്ഡയ് തുകേയഭായനി നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറനില്  250  ലക്ഷല  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  

ഹഭാര്ബര് കേടവകേളനില് നനിനല അശഭാസതീയമഭായ മണലൂറയ്

205 (T2763) ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തയ്  അധതീനതയനിലുളള  ഹഭാര്ബര്  കേടവകേളനില്  നനിനല
അശഭാസതീയമഭായല  ബനിനഭാമനികേള  മുകഖനയല  മണലൂറ്റുന്ന  നടപടനി  തടഞചകേഭാണയ്,
കുറമറരതീതനിയനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ  വകുപനിനയ്  ഇത്തരത്തനില്  അധനികേഭാരല
നല്കുകമ്പഭാള  പദതനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായല  സതലസനമഭായല  നടത്തുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ; എങനില് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ് തുറമുഖ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള തുറമുഖങ്ങളനിചല മഭാനസ്വല്
ഡഡ്ജനിലഗനിനുള്ള അധനികേഭാരല ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട സഹകേരണ സലഘങ്ങളക്കഭാണയ്
നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല് സഹകേരണ സലഘങ്ങള വഴെനിയള്ള മണല് ഖനനല
സുതഭാരലമലഭാചയന്നയ്  കേണതനിനഭാലുല  ഇതയ്  വനകതഭാതനിലുള്ള  അഴെനിമതനിക്കയ്
കേഭാരണമഭാകുന  എന്നയ്  കബഭാദലചപട  സഭാഹചരലത്തനിലുല  മണല്  ഖനനത്തനിനുള്ള
അധനികേഭാരല  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കയ്  പകേരല  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നല്കേനി  ചപഭാതുനയല  9-2-2017-ചല  സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്
02/2017/മ.തു.വ.-ലൂചട പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  തുറമുഖ വകുപയ്,  റവനന്യൂ വകുപയ്,  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപയ്,  കപഭാലതീസയ്
വകുപയ്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളനിചല  പ്രതനിനനിധനികേള  ഉളചപടുന്ന  ഒരു  കമഭാണനിററനിലഗയ്
സലവനിധഭാനല  പുതനിയ  നയല  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  മണല്  ഖനനത്തനില്
കേഭാരലക്ഷമതയല സതലസനതയല ഉറപ്പുവരുത്തഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

ചചറനിയ തുറമുഖങ്ങള

206 (2764)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  കേഭാലയളവനില്  ഏചതലഭാല  ചചറനിയ  തുറമുഖങ്ങള
നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല് ചചറനിയ  തുറമുഖങ്ങള ആരലഭനിയ്ക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  ചകേഭാലല  അഴെതീക്കല്,  ചപഭാന്നഭാനനി,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  ആലപ്പുഴെ,  കബപ്പൂര്,
വനിഴെനി ഞ്ഞല  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളഭാണയ്  2017-18  കേഭാലയളവനില്  നവതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ചകേഭാലല  തുറമുഖത്തയ്  പഭാസഞര്  ചടര്മനിനലനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല,,
വനിഴെനിഞ്ഞല തുറമുഖചത്ത സതീകവര്ഡയ് വഭാര്ഫനിചന്റെ നതീളല കൂടല്, കബപ്പൂര് തുറമുഖചത്ത
ബര്ത്തനിചന്റെ  നതീളല  കൂടല്  എന്നനിവ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്.  46  കകേഭാടനി  രൂപ
മുതല്മുടക്കനില്  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖല  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനവരുന.  ചപഭാന്നഭാനനി തുറമുഖല ചപഭാതു സസ്വകേഭാരല പങഭാളനിത്തകത്തഭാചടയഭാണയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്. ഇതനിനഭായനി മലബഭാര് കപഭാര്ടയ്സയ് കപ്രവറയ് ലനിമനിറഡയ് തയഭാറഭാക്കനിയ
പദതനിയനുസരനിചയ്  763  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവനില്  ചപഭാന്നഭാനനിയനില്  തുറമുഖ
നനിര്മ്മേഭാണല തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ. ആലപ്പുഴെ തുറമുഖല മറതീനയഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
496 കകേഭാടനി രൂപയചട പദതനിക്കയ് സര്ക്കഭാര് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഇല. 
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ചകേഭാലല തുറമുഖത്തനിചന്റെ മൂന്നഭാലഘട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

207(2765) ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവല
മന്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലല  തുറമുഖത്തനിചന്റെ മൂന്നഭാലഘട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മൂന്നഭാലഘട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭഭാരതയ്  മഭാല
പദതനിയനില്  നനികന്നഭാ  മറയ്  ഏജനസനികേളനില്  നനികന്നഭാ  സഹഭായല  ലഭലമഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേഭാലല  തുറമുഖത്തനിചന്റെ  ഭഭാവനിവനികേസന  പദതനികേള  ഉളചക്കഭാള്ളനിചയ്
കേനിറയ്കകേഭാ മഭാസ്റ്റേര്പ്ലഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ചകേഭാലല തുറമുഖ പരനിധനിയനില് വരുന്ന
33 ഏക്കര്കൂടനി ഉളചപടുത്തനിയഭാണയ് മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി) ചകേഭാലല തുറമുഖചത്ത പഭാസഞര് ചടര്മനിനനിലനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല, ചകേഭാലല
തുറമുഖചത്ത കദശതീയപഭാതയമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന കറഭാഡനിചന്റെ വനികേസനല എന്നതീ
പദതനികേള  കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഭാഗര്മഭാല  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളനിചല ഗതഭാഗത വനികേസനല

208 (2766) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല  .   വനിനചസന്റെയ് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിചല  ഗതഭാഗത  വനികേസനത്തനിനയ്  എചനലഭാല
പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ തുറമുഖങ്ങളനിലൂചടയള്ള ചരക്കയ് ഗതഭാഗതല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എചനലഭാല അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) തുറമുഖങ്ങളുചട ആഴെല വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല കേപലുകേള തുറമുഖങ്ങളനില്
വനകപഭാകുന്നതനിനുല എചനലഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിചല  ഗതഭാഗത  വനികേസനത്തനിനഭായനി  തതീരകദശ

കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത

പദതനിയചട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ചമകസഴയ്  ഡനികലഭായനിറയ്  എന്ന  കേണ്സളടനസനി

തയഭാറഭാക്കനിയ  കേര്മ്മേ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേരനിക്കുകേയല  പദതനിയചട

സലസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനല  ചകേഭാലല  തുറമുഖത്തുവചയ്  9-11-2013-നയ്  നടത്തുകേയല

ചചയ്തു.  ആദലഘടത്തനില്  ചകേഭാലല,  അഴെതീക്കല്,  വനിഴെനിഞ്ഞല,  കബപ്പൂര്  എന്നതീ

തുറമുഖങ്ങളനിലഭാണയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  30-10-2014-നയ്  അഴെതീക്കല്

തുറമുഖത്തുല ഈ പദതനി ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനിയചട നടത്തനിപനിനഭായനി ചചറുകേനിട

തുറമുഖങ്ങളനിചല അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ചരക്കയ്  ഗതഭാഗതല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  തുറമുഖങ്ങളനികലക്കയ്

വലനിയ ചരക്കയ് കേപലുകേചള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി തുറമുഖല എലഭാ അടനിസഭാന

സനൗകേരലങ്ങകളഭാടുലകൂടനി  പ്രവര്ത്തനസജമഭാകക്കണതുണയ്.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

അതലഭാധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  റതീചയ്  സ്റ്റേഭാക്കറുകേള,  40  ഫതീറയ്  കേണയ്നര്,

ഹഭാനഡലനിലഗയ് ചക്രയനിനുകേള, 20 ടണ് ചക്രയനിനുകേള, വനി.ടനി.എല.എസയ്. സലവനിധഭാനല

തുടങ്ങനിയ സനൗകേരലങ്ങള തുറമുഖങ്ങളനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കൂടഭാചത വലനിയ ചരക്കയ് കേപലുകേചള തുറമുഖകത്തക്കയ് അടുപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എല.ടനി

കകേരളല,  എല.ടനി  മലബഭാര്,  എല.ടനി  അഴെതീക്കല്,  എല.ടനി.  ചഭാലനിയഭാര്,  എല.ടനി.

സഭാമൂതനിരനി  തുടങ്ങനിയ  ടഗ്ഗുകേളുചട  കസവനല  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തുറമുഖ

ചഭാനലുകേളനിചല  ആഴെല കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  അതലഭാധുനനികേവല കശഷനികൂടനിയതുമഭായ ഒരു

കേടര് സക്ഷന ഡഡ്ജര് വഭാങ്ങനി പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  തുറമുഖങ്ങളനിചല  ആഴെല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  യന  സലവനിധഭാനങ്ങളു

പകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ചമക്കഭാനനിക്കല്  ഡഡ്ജനിലഗുല  പരനിചയസമ്പന്നരഭായ

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണള്ള മഭാനസ്വല് ഡഡ്ജനിലഗുല  നടത്തനിവരുന.

കേപലുകേള  വനകപഭാകുന്നതനിനയ്  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായ  ചഭാനല്  വഭാര്ഫുകേളുചട

നനിര്മ്മേഭാണല,   ചക്രയനിന,  റതീചയ്  സ്റ്റേഭാക്കര് എന്നതീ സലവനിധഭാനങ്ങള തുറമുഖങ്ങളനില്

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 
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ചചറുകേനിട-വനകേനിട തുറമുഖങ്ങള വനികേസനിപനിക്കഭാന പദതനി

209 (2767) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത  ചചറുകേനിട-വനകേനിട  തുറമുഖങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കഭാന
എചനലഭാല കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ് ആസൂതണല ചചയനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്,  ഏചതലഭാല  തുറമുഖങ്ങളഭാണയ്  ചരക്കയ്  ഗതഭാഗത പദതനിയചട
ഭഭാഗമഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏചതഭാചക്ക  തുറമുഖങ്ങളഭാണയ്  തതീരകദശയഭാതഭാ  കേപല്
സര്വതീസനിനുകവണനി വനികേസനിപനിക്കുന്നചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളഭാണയ് തുറമുഖ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ളതയ്.  തതീരകദശ
കേപല് ഗതഭാഗത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വനിഴെനിഞ്ഞല,  ചകേഭാലല,
കബപ്പൂര്, അഴെതീക്കല്, ചപഭാന്നഭാനനി, ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് എന്നതീ തുറമുഖങ്ങള ഘടലഘടമഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനിയണയ്.  പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി ടനി തുറമുഖങ്ങളനിചല
അടനിസഭാന സനൗകേരലവനികേസനത്തനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  വനിഴെനിഞ്ഞല,  ചകേഭാലല,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  ചപഭാന്നഭാനനി
എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളഭാണയ് ചരക്കയ് ഗതഭാഗത പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  വനിഴെനിഞ്ഞല,  ചകേഭാലല,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്,  ആലപ്പുഴെ
എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളഭാണയ്  തതീരകദശ  യഭാതഭാക്കപല്  സര്വതീസനിനുകവണനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതയ്.  

കബപ്പൂര് തുറമുഖചത്ത കേപല് യഭാതഭാ ഡനികസ്പ്ലേ കബഭാര്ഡയ്

210 (2768) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തയ് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള കേപല് യഭാതഭാ ഡനിസ് കപ്ല കബഭാര്ഡയ്
പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാചണന്ന കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഡനിസ് കപ്ല കബഭാര്ഡയ്  തകേരഭാറനിലഭായതനിനഭാല്,  കേപലുകേളുചട ചഷഡന്യൂള 
അറനിയഭാചത  യഭാതക്കഭാര്  പ്രയഭാസചപടുന്നതയ്  ദൂരതീകേരനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനിൽ സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരല

(എ&ബനി) കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തയ് കകേരള  തുറമുഖ വകുപയ് കേപല് യഭാതഭാ ഡനികസ്പ്ലേ
കബഭാര്ഡയ് സഭാപനിചനിടനില.  എന്നഭാല് ലക്ഷദസ്വതീപയ് തുറമുഖ വകുപയ് കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തയ്
സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ഡനികസ്പ്ലേ  കബഭാര്ഡയ്  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല.  ആയതയ്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ലക്ഷദസ്വതീപയ്  തുറമുഖ  വകുപഭാണയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനികക്കണതയ്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് തുറമുഖല ആരലഭനിക്കഭാനുള്ള സഭാധലതകേള

211 (2769) ശതീ  .    എന   .  എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് തുറമുഖല പ്രവര്ത്തനിചനിരുകന്നഭാ എന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എകപഭാഴെഭായനിരുനചവനല  പ്രസ്തുത  തുറമുഖത്തനില്  നനിനള്ള
കേയറനിറക്കുമതനി എപ്രകേഭാരമഭായനിരുനചവനല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തുറമുഖല  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നതഭാചണങനില്  അതയ്
ഇലഭാതഭാകേഭാനുള്ള കേഭാരണല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  തുറമുഖല  ആരലഭനിക്കഭാനുള്ള  സഭാധലതകേള  ഇകപഭാള
എതമഭാതമുചണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് തുറമുഖല പ്രവര്ത്തനിചനിരുന. 1809-ല് കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
തുറമുഖല നനിലവനില്വന. പഭായപലുകേള മുകഖനയഭാണയ് തുറമുഖത്തയ് ചരക്കയ് ഗതഭാഗതല
നടന്നനിരുന്നതയ്.  1903 വചര  അഴെനിമുഖല  നനിലവനിലുള്ള  തുറമുഖ  ഓഫതീസനിനു  കനചര
പടനിഞ്ഞഭാറയ്  ആയനിരുന.   പ്രസ്തുത  കേഭാലഘടത്തനില്  ഈ  അഴെനിയനില്ക്കൂടനി
പഭായപലുകേള  ചനഗനിരനിപ്പുഴെയനില്  പ്രകവശനിചയ്  കേസ്റ്റേലസയ്  ഹനൗസനിചന്റെ  മുന്നനിലുള്ള
വഭാര്ഫനില്  ചരക്കയ്  ഇറക്കുകേയല  കേയറ്റുകേയല  ചചയനിരുന.  1903-ചല  മണ്സൂണ്
കേഭാലവര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി  അഴെനിമുഖല  തുറമുഖ  ഓഫതീസനിചന്റെ  എതനിര്വശത്തുനനിനല
ചതക്കയ് ചനഗനിരനി റയനില്കവ പഭാലത്തനിചന്റെ പടനിഞ്ഞഭാറയ് വശത്തഭായനി മഭാറനി.  അഴെനിമുഖല
കേഭാലഭാനരത്തനില്  വടകക്കഭാടയ്  നതീങ്ങുവഭാന  തുടങ്ങനി.  ഇകപഭാള  മഭാലനികേയ്  ദനിനഭാര്
പള്ളനിയചട എതനിര്വശത്തഭായഭാണയ് സനിതനിചചയ്യുന്നതയ്. 

(ഡനി)  നനിലവനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  തുറമുഖ  അഴെനി  വളചര  കനരനിയതുല  ആഴെല
കുറഞ്ഞതുമഭായതനിനഭാല് തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണല വളചര ചചലകവറനിയതഭാകുല.  ആയതനിനഭാല്
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് തുറമുഖല ആരലഭനിക്കുന്നതയ് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  
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തുറമുഖങ്ങളനിചല വലവസഭായ വഭാണനിജല ഇടപഭാടുകേള

212 (2770) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്  : 
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന  : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ്  : 
ശതീ  .    എല  .    വനിനചസന്റെയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചറുകേനിട-വനകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനില്  എചനലഭാല  വലവസഭായ  വഭാണനിജല
ഇടപഭാടുകേളഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക  തുറമുഖങ്ങളനിലഭാണയ്  അനഭാരഭാഷ  ചരക്കയ്  ഗതഭാഗതല
നടത്തനിവരുന്നതയ്; വനിശദഭാലശങ്ങള എചനലഭാല;

(സനി)  ചരക്കയ്-യഭാതഭാ  കേപല്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതയ്  ഏചതഭാചക്ക
തുറമുഖങ്ങളനിലൂചടയഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളഭാണയ്  തുറമുഖ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ളതയ്.

ഇവയനില് കബപ്പൂര്, അഴെതീക്കല് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിനല ലക്ഷദസ്വതീപനികലക്കയ് ചരക്കയ്

നതീക്കല  നടനവരുന.  വനിഴെനിഞ്ഞല,  ചകേഭാലല  തുറമുഖങ്ങളനില്  അനഭാരഭാഷ  ചരക്കയ്

ഗതഭാഗതല  നടനവരുന.  വനിഴെനിഞ്ഞത്തുനനിനല  പ്രധഭാനമഭായനി  മഭാലനിയനികലയഭാണയ്

ചരക്കുനതീക്കല  നടക്കുന്നതയ്.  വനികദശത്തുനനിനല  ഇറക്കുമതനി  ചചയ  ക്രയനിന,

ISRA-ക്കയ്  കവണനിയള്ള  ഉപകേരണങ്ങള,  തതീരകദശകേപല് ഗതഭാഗത  പദതനിയചട

ഭഭാഗമഭായനി ആഫനിക്കയനില് നനിനല കേശുവണനി എന്നനിവയഭാണയ് ചകേഭാലല തുറമുഖത്തയ്

കകേകേഭാരലല ചചയ്യുന്ന വനികദശ ചരക്കുകേള.

(സനി)  ചകേഭാലല,  വനിഴെനിഞ്ഞല,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനി

ലൂചടയഭാണയ്  ചരക്കയ്  കേപല് സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതയ്.   തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത

പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാവളല-കേനലഭാകുമഭാരനി,  ചകേഭാചനി-തനിരുവനനപുരല,

ചകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ കമഖലകേചള ബനനിപനിചയ് അതനികവഗ യഭാതഭാക്കപല്

സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേഭാവളല-കേനലഭാകുമഭാരനി

അതനികവഗ  ജലപഭാത  സലബനനിചയ്  പഠനല  നടത്തുന്നതനിനയ്  NATPAC-ചന

ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.



272      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

തുറമുഖങ്ങളനില് നനിനള്ള മണല് വനില്പന

213 (2771) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്,  വടകേര,  തലകശ്ശേരനി,  അഴെതീക്കല്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,
നതീകലശസ്വരല,  മകഞശസ്വരല  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനി ല്  നനിനല  കശഖരനിക്കുന്ന  മണല്
വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനഭായനി എചനങനിലുല പുതനിയ സലവനിധഭാനല ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളുചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ഈ  തുറമുഖങ്ങളനില്
നടനവന്ന  മണല്  ഖനന-വനിപണന  പ്രവൃത്തനികേളനില്  വലഭാപകേമഭായ  അഴെനിമതനി
നടന്നതഭായ  പരഭാതനി  തുറമുഖ  വകുപനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതയ്
സലബനനിചയ് അകനസ്വഷണല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങചള  മണല്  വനില്പന  ഏല്പനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  എനയ്  വനിലക്കഭാണയ്  തുറമുഖപ്രകദശചത്ത മണല്
വനില്ക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ് തുറമുഖ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള തുറമുഖങ്ങളനില് നനിനല
കശഖരനിക്കുന്ന  മണലനിചന്റെ  വനിപണന  രതീതനിയല  അടനിസഭാന  വനിലയല  നനിശയനിചയ്
സ.ഉ.(കകേ) നമ്പര് 10/2017/മ.തു.വ. ആയനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനുസരനിചയ്  മണല്  വനില്പന  പൂര്ണമഭായല  തുറമുഖ  വകുപനിചന്റെ
ചവബ്കസറനിലൂചടയഭാണയ് നടത്തുന്നതയ്. 

(ബനി)  സഹകേരണ  സലഘങ്ങള  മുഖഭാനരല  നടത്തനിയനിരുന്ന  മഭാനസ്വല്
ഡഡ്ജനിലഗയ്  പ്രവൃത്തനിചയ  സലബനനിചയ്  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.
ഇങ്ങചന ലഭനിച പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചയ് തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഇല.  മണല്  വനില്പന  പൂര്ണമഭായല  തുറമുഖ  വകുപനിചന്റെ
നനിയനണത്തനിലഭാണയ് നടത്തുന്നതയ്. വനില്പന വനില നനിശയനിച്ചുചകേഭാണള്ള സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. * 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കഫഭാര്ടയ് ചകേഭാചനിയനിചല ബഭാസ്റ്റേനിന ബലഗഭാവയ്

214(T2772) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഫഭാര്ടയ്  ചകേഭാചനിയനിചല  ബഭാസ്റ്റേനിന  ബലഗഭാവയ്  (പഴെയ  ആര്.ഡനി.  ഒ.
ബലഗഭാവയ്) മന്യൂസനിയമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതയ് ചപഭാതുജനങ്ങളക്കഭായനി എന്നയ് തുറനചകേഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുചമന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കഫഭാര്ടയ്  ചകേഭാചനിയനിചല  ബഭാസ്റ്റേനിന  ബലഗഭാവയ്  എറണഭാകുളല  ജനിലഭാ
കപതൃകേ മന്യൂസനിയമഭായനി  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  20-2-2013-ചല ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)
നമ്പര്  67/2013/സനിഎഡനി  നമ്പര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരല  5.4  കകേഭാടനി  രൂപയചട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  മന്യൂസനിയത്തനിചന്റെ  സജതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായ കകേരള മന്യൂസനിയല വഴെനി നടത്തനിവരുന. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മന്യൂസനിയല  ആറയ്  മഭാസത്തനിനകേല  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കഭായനി
തുറനചകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  

ചഭാലക്കുടനിയനില് ടഭാലചവ ചറയനില് കപതൃകേ മന്യൂസനിയല

215 (2773)   ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനിയനില്  ടഭാലചവ  ചറയനില്  കപതൃകേ  മന്യൂസനിയല
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ചരനിതപ്രഭാധഭാനലമുള്ള ചകേഭാചനിന ടഭാലചവ ചറയനിലനിചന്റെ അവകശഷനിക്കുന്ന
ഭഭാഗങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ചഭാലക്കുടനിയനില്
ടഭാലചവ  ചറയനില്  കപതൃകേ  മന്യൂസനിയല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സതസ്വര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചഭാലക്കുടനി  മുതല് പറമ്പനിക്കുളല  വചരയണഭായനിരുന്ന ടഭാലചവ  ചറയനില്
പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 

286/2020.
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ഉത്തരല

(എ)  ചഭാലക്കുടനിയനില്  ചറയനില്  ടഭാലചവ  മന്യൂസനിയല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
തഭാല്പരലപതല ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി&സനി)  ടഭാലചവ  മന്യൂസനിയല  സഭാപനിക്കുന്നതയ്  സലബനനിചയ്  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനിയകശഷല  ചറയനില്  ടഭാലചവ  അവശനിഷ്ടങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കുഞ്ഞഭാലനിമരയഭാര് സ്മെഭാരകേ മന്യൂസനിയല 

216 (2774) ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവല
മന്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  സനിതനിചചയ്യുന്ന  ധതീരകദശഭാഭനിമഭാനനി
കകേഭാടയല്  കുഞ്ഞഭാലനിമരയഭാരുചട  ജനമഗൃഹമുളചപചടയള്ള  സ്മെഭാരകേത്തനിചന്റെ
വനികേസനല  മുനനനിര്ത്തനി  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  നനികവദനത്തനിനകമല്
കകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചരനിത  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  കകേഭാടയല്  കുഞ്ഞഭാലനിമരയഭാര്  സ്മെഭാരകേ
മന്യൂസനിയത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പദതനിയഭാവനിഷ്കരനിക്കഭാന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ധതീരകദശഭാഭനിമഭാനനി  കകേഭാടയല്  കുഞ്ഞഭാലനിമരയഭാര്  സ്മെഭാരകേത്തനിചന്റെ
വനികേസനവമഭായനി  ബനചപടയ്  കുഞ്ഞഭാലനിമരയഭാര്  റസനിഡനസയ്  ചവല്ചഫയര്
അകസഭാസനികയഷന സമര്പനിചനിട്ടുള്ള 22-12-15-ചല നനികവദനത്തനികനല് വനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന  പുരഭാവസ്തു  വകുപയ്  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പുരഭാവസ്തു  ഡയറക്ടറുചട  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാക്കനി  ഉചനിതമഭായ
തതീരുമഭാനല കകേചക്കഭാളന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  കകേഭാടയല്  കുഞ്ഞഭാലനിമരയഭാര്  മന്യൂസനിയത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന വനിഷയല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സഭാലസഭാരനികേ കപതൃകേത്തനിചന്റെ വനിശുദനി സലരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

217 (2775) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

സഭാലസഭാരനികേ  കപതൃകേത്തനിചന്റെ  വനിശുദനി  സലരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  മകനഭാഭഭാവല
പുതനിയ തലമുറയനില് വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്നതനിനയ് പുരഭാവസ്തു വകുപ്പുതലത്തനില് ചചറനിയ
സലരലഭങ്ങള ആരലഭനിക്കുന്നതയ് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ? 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 275

ഉത്തരല

കകേരളത്തനിചന്റെ സഭാലസഭാരനികേ കപതൃകേത്തനിചന്റെ വനിശുദനി സലരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള
മകനഭാഭഭാവല പുതുതലമുറയനില് വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി പുരഭാവസ്തു വകുപയ് ചസമനിനഭാറുകേള,
എകനിബനിഷനുകേള  എന്നനിവ  സലഘടനിപനിക്കുനണയ്.  പുതനിയ  സലരലഭങ്ങള
ആരലഭനിക്കുന്ന കേഭാരലല നനിലവനില് വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.  

മൂന്നഭാറനില് ചരനിത മന്യൂസനിയല ആരലഭനിക്കഭാന നടപടനി

218(2776)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവല  മന്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  മൂന്നഭാറനില്  ചരനിത  മന്യൂസനിയല
ആരലഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്  എന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  ഉടന  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  കപതൃകേ  മന്യൂസനിയല  കപനഭാവനില്  സജതീകേരനിചയ്
വരുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്  ഇകത  ജനിലയനിചല  തചന്ന  മൂന്നഭാറനില്  ചരനിതമന്യൂസനിയല
സഭാപനിക്കുന്ന വനിഷയല പരനിഗണനയനിലനില. 

റഭാന്നനി കമഖലയനിചല ടനൗണ് ടു ടനൗണ് സര്വതീസുകേള 

219(2777)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുനലൂര്-ചപഭാനകുന്നല,  പുനലൂര്-കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി,  പുനലൂര്-മുണക്കയല
എന്നതീ റൂട്ടുകേളനിലഭായനി  ടനൗണ് ടു ടനൗണ് സര്വതീസയ്  (കനരകത്ത ചചയനിന സര്വതീസയ്)
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  എത  ബസ്സുകേളഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവന്നനിരുന്നചതനല  ഇകപഭാള
എത ബസ്സുകേളഭാണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നചതനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സര്വതീസുകേളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബസുകേള  പലകപഭാഴുല
യഭാതയനിടയനില് കകേടഭായനി വഴെനിയനില് കേനിടക്കുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ചചയനിന  സര്വതീസുകേളനിലുല  ടനൗണ്  ടു  ടനൗണ്  സര്വതീസുകേളനിലുല

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി അധനികേല പഴെക്കമനിലഭാത്ത ബസ്സുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന

ബനചപടവര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കുന്നതനിനുല  ആവശലചമങനില്  ബസ്സുകേള

നല്കുന്നതനിനുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സസ്വകേഭാരല  ബസുകേളക്കയ്  സഹഭായമഭാകുലവനിധല  സര്വതീസുകേള

കവകേനിപനിക്കുകേകയഭാ,  യഥഭാസമയല  സര്വതീസയ്  നടത്തഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ  ചചയ്യുന്ന

ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  എനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ്

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സസ്വകേഭാരല ബസ്സുകേളുചട കുത്തകേയഭായ റഭാന്നനി  -തനിരുവല,  റഭാന്നനി-കകേഭാടയല

എന്നതീ  ചസക്ടറുകേളനില്  ടനൗണ്  ടു  ടനൗണ്  സര്വതീസയ്  ആരലഭനിക്കുവഭാന  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പുനലൂര്-ചപഭാനകുന്നല,  പുനലൂര്-കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി,  പുനലൂര്-മുണക്കയല

എന്നതീ റൂട്ടുകേളനിലഭായനി ടനൗണ് ടു ടനൗണ് സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതനിനഭായനി 13 (പതനിമൂന്നയ്)

ബസ്സുകേളഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവന്നനിരുന്നതയ്.  അതയല  ബസ്സുകേള  തചന്നയഭാണയ്

ഇകപഭാഴുല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ചചയനിന സര്വതീസുകേളനിലുല ടനൗണ് ടു ടനൗണ് സര്വതീസുകേളനിലുല അധനികേല

പഴെക്കമനിലഭാത്ത  ബസ്സുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  ബനചപടവര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശല

നല്കുന്നതഭാണയ്.  ആവശലചമങനില്  ബസ്സുകേള  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്. 

(ഡനി)  സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളക്കയ്  സഹഭായകേരമഭാലവനിധല  സര്വതീസുകേള

കവകേനിപനിക്കുകേകയഭാ,  യഥഭാസമയല  മനനഃപൂര്വമഭായനി  സര്വതീസയ്  നടത്തഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ

ഉകദലഭാഗസര് ചചയനിടനില.   അത്തരത്തനിലുള്ള  കൃതലവനികലഭാപല  ശദയനില്ചപടുന്ന

മുറയയ് ബനചപട ഉകദലഭാഗസചനതനിചര അചടക്ക നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഇ) റഭാന്നനി-തനിരുവല, റഭാന്നനി-കകേഭാടയല എന്നതീ ചസക്ടറുകേളനില് ടനൗണ് ടു ടനൗണ്

സര്വതീസയ് ആരലഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 
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സസ്വകേഭാരല ലനിമനിറഡയ് കസ്റ്റേഭാപയ്-ഓര്ഡനിനറനി ബസ്സുകേളുസ്തുചട ദൂരപരനിധനി

220 (2778) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന : 

ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് : 

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് : 

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശസഭാല്കൃത  റൂട്ടുകേളനില്  സസ്വകേഭാരല  ലനിമനിറഡയ്  കസ്റ്റേഭാപയ്  ഓര്ഡനിനറനി

ബസ്സുകേളുചട ദൂരപരനിധനി 140 കേനി.മതീററഭായനി നനിജചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ദൂരപരനിധനി  സലബനനിചയ്  ഗതഭാഗത  വകുപയ്  ഇറക്കനിയ  വനിജഭാപനല

കകേന കമഭാകടഭാര് വഭാഹനനനിയമത്തനിചല ചഭാപ്റര് 6-ചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  കകേരള  കമഭാകടഭാര്  ചവഹനിക്കനിളസയ്  റൂളസനിചല ചപര്മനിറയ്  വലവസകേള

നനിശയനിക്കുന്ന വലവസയമഭായനി ബനചപടുത്തനി വനിജഭാപനല ഇറക്കുവഭാനുണഭായ

സഭാഹചരലല ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനല  കകേഭാടതനിയനില്  കചഭാദലലചചയ്യുവഭാനുള്ള  പഴുതയ്

ഇതുമൂലല  സസ്വകേഭാരലബസയ്  ഉടമകേളക്കയ്  ലഭലമഭാകുന്നതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്

സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 15-3-2017-ചല GO(P)No.6/2017/Trans പ്രകേഭാരല നനിജചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) അചത. 

(സനി)  20-8-2015-ചല  ജനി.ഒ.(എല.എസയ്)നമ്പര്  45/2015/ഗത.  പ്രകേഭാരല

LSOS   എന്ന കഭാസയ് നനിലവനില്വന.  ഇതനിചന്റെ തുടര്ചയഭായനി കമഭാകടഭാര് വഭാഹന

നനിയമത്തനില്  LSOS  സര്വതീസയ്  സലബനനിച  നനിര്വചനല  ഉളചപടുത്തനി

വനിജഭാപനല പുറചപടുവനിച്ചു. 

(ഡനി)  ചടങ്ങളനില്  വലകത  വരുത്തുന്നതനിനഭാണയ്  ഇപ്രകേഭാരല  ഉത്തരവയ്

പുറചപടുവനിചതയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് നനിയമനടപടനികേള ഉണഭാകുന്നപക്ഷല ഉചനിതമഭായ

വനിശദതീകേരണല ബഹു. കകേഭാടതനി മുനപഭാചകേ നല്കുന്നതഭാണയ്. 
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റനിസര്വയ് കേണക്ടര്മഭാരുചട നനിയമനല

221  (2779)  ശതീ  .    ചകേ  .    എല  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  റനിസര്വയ്  കേണക്ടര്മഭാരുചട  2000
ഒഴെനിവകേള  2016  ഡനിസലബര്  31  നയ്  മുനപയ്  പനി.എസയ്.സനി.യയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ചചയണചമന്നയ്  കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശല  ഉണഭായനിരുകന്നഭാ  എനല  ആയതയ്  പ്രകേഭാരല
ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.യയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയനിട്ടുകണഭാചയനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനിയനില് റനിസര്വയ് കേണക്ടര്മഭാരുചട എത
ഒഴെനിവകേള ഉചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  5-9-2013,  1-9-2016,  15-12-2016,  31-12-2016  എന്നതീ
തതീയതനികേളനിലഭായനിട്ടുളള  റനിസര്വയ്  കേണക്ടര്  പനി.എസയ്.സനി.  അകഡസ്വസനില്  ഓകരഭാ
തതീയതനി  പ്രകേഭാരമുളളതനിലുല  എത  എന.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള  ഉണഭായനിട്ടുചണനല
അതനില്  എതചയണല  വതീതല  പനി.എസയ്.സനി.യയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയനിട്ടുചണനല
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)   5-9-2013-നയ്  കശഷല  റനിസര്വയ്  കേണക്ടര്മഭാരുചട  എത  പുതനിയ
ഒഴെനിവകേള ഉണഭായനിട്ടുചണനല ഇതനില് എതചയണല പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്
ചചയനിട്ടുചണനല വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കകേഭാടതനി ഉത്തരവയ് ഉണഭായനിരുന. 

നനിലവനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  റനിസര്വയ്  കേണക്ടര്  തസ്തനികേയനില്
ഒഴെനിവകേള ഇലഭാത്തതനിനഭാല്, കകേഭാടതനിയചട ഇടക്കഭാല ഉത്തരവനിന പ്രകേഭാരല പ്രസ്തുത
എണല ഒഴെനിവകേള റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുന്ന ഡനിസലബര് 31-നയ്
മുമ്പയ് പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ചചയണചമന്നയ് 30-12-16-ല്
വനിധനിയഭായനിരുന.  എന്നഭാല് ജഡ്ജയ് ചമന്റെയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ലഭലമഭായതയ്
4-1-2017-ല്  മഭാതമഭാണയ്.  നനിലവനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  റനിസര്വയ്
കേണക്ടര്മഭാരുചട  ഒഴെനിവകേളനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഈ  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവനിചനതനിചര
അപതീല്  സമര്പനിക്കഭാന  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  കഹകക്കഭാടതനിയനിചല
സ്റ്റേഭാനഡനിലഗയ് കേനൗണ്സനിലനിചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) നനിലവനില് ഒഴെനിവകേള ഇല. 

(സനി)  5-9-2013  തതീയതനിയനിചല  റനിസര്വയ്  കേണക്ടര്  തസ്തനികേയനിലുള്ള
പനി.എസയ്.സനി.  അകഡസ്വസനില്നനിനല  അഞയ്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  നടന്ന
നനിയമനങ്ങളനിലഭായനി 4030 NJD ഒഴെനിവകേളുണയ്. 9-9-16-ല് 165 NJD ഒഴെനിവകേളുണയ്.
15-12-2016,  31-12-2016-ചല  റനിസര്വയ്  കേണക്ടര്  തസ്തനികേയനിചല  പനി.എസയ്.സനി.
അകഡസ്വസനില് നനിയമന നടപടനികേള ആരലഭനിചനിടനില.  
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ഓകരഭാ  നനിയമന  ഘടത്തനികലയല  NJD  ഒഴെനിവകേള  2013  മുതല്  2015
വചരയള്ള  കേഭാലയളവനിചല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേള,  ടനി  കേഭാലയളവനിചല  സര്വതീസയ്
വര്ദനവനിനയ് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ഉണഭായ ഒഴെനിവകേള എന്നനിവചയലഭാല തനിടചപടുത്തനി
പ്രസ്തുത റഭാങയ് പടനികേയനിചല 9300 കപര്ക്കുല നനിയമനല അനുവദനിച്ചു.  മഭാതമല ഓകരഭാ
നനിയമന  ഘടത്തനികലയല  NJD  ഓഴെനിവകേള  -  പ്രസ്തുത  എണത്തനിനയ്  പകേരമഭായനി
നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കകേണതനിലഭാചയന്ന  വലവസകൂടനി  ഉളചപടുത്തനി
പനി.എസയ്.സനി.യനില്  യഥഭാസമയല  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയനിട്ടുണയ്.   ഓകരഭാ  നനിയമന
ഘടത്തനിലുല  സൃഷ്ടനിക്കചപടുന്ന  NJD  ഒഴെനിവകേള  അടുത്ത  നനിയമന  ഘടത്തനില്
നനികേത്തചപടുന്നതനിനഭാലഭാണയ്  പകേരല  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  അനുവദനിക്കരുചതന്ന
നനിര്കദ്ദേശല കകേഭാര്പകറഷന ഉളചപടുത്തനിയനിരുന്നതയ്.

(ഡനി)  2014-ചല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേളഭായ  134-ഉല  2015-ചല  പ്രതതീക്ഷനിത
ഒഴെനിവകേളഭായ  315-ഉല  2016-ചല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേളഭായ  25-ഉല  31-12-2017-
വചരയള്ള  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേളഭായ  219-ഉല  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ചചയനിട്ടുണയ്. 

സുശതീല്ഖന്ന റനികപഭാര്ടയ്

222 (2780)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  പുനരുദഭാരണവമഭായനി  ബനചപടയ്
സുശതീല്ഖന്ന റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടയ് പരനിഗണനിക്കുകേയണഭാകയഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എചനലഭാല  പുനരുദഭാരണ
പഭാകക്കജനിനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് രൂപല നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരല

(എ-സനി)  പൂര്ണമഭായ റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭായനിടനില.   ആയതയ്  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് സര്വതീസുകേള 

223 (2781) ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലല  മണ്ഡലത്തനിചല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലൂചട  സര്വതീസയ്
നടത്തനിയനിരുന്ന  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  ചഷഡന്യൂളുകേള  ഏചതലഭാമഭാണയ്;
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനില്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  സര്വതീസുകേള  ഏചതലഭാമഭാണയ്;  അവ
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതയ് എനമുതലഭാണയ്;

(സനി) പ്രസ്തുത സര്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ചതക്കയ് നനിനല വടകക്കഭാട്ടുല വടക്കയ് നനിന്നയ് ചതക്കയ്
ഭഭാഗകത്തഭാട്ടുല നടത്തുന്ന സര്വതീസുകേള ഏചറക്കുചറയല കേടനകപഭാകുന്നതയ് ചകേഭാലല
മണ്ഡലത്തനിചല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലൂചടയഭാണയ്.   കൂടഭാചത  ചകേഭാലല  ഡനികപഭായനില്
നനിനല  2  സൂപര്ഫഭാസ്റ്റേയ്,  27  ഫഭാസ്റ്റേയ്  പഭാസഞര്, 12  ജനറല,  ചചയനിന സര്വതീസയ്
ഉളചപചട 83 ഓര്ഡനിനറനി ബസ്സുകേള സര്വതീസയ് നടത്തുന. 

(ബനി&സനി)  സര്വതീസുകേചളഭാനലതചന്ന  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.  കഡവര്മഭാരുചട
അഭഭാവത്തനില് ചനില ദനിവസങ്ങളനില് സര്വതീസയ് ഓപകററയ് ചചയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കഭാചത
വരഭാറുണയ്.  തുടര്ചയഭായനി സര്വതീസയ് മുടങ്ങുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.  

ജനി.ഐ.സനി. വഴെനി ഇനഷസ്വര് ചചയ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. വഭാഹനങ്ങള 

224 (2782)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത  നനിരത്തുകേളനില്  ആചകേ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട
എത വഭാഹനങ്ങള ഓടുനചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് ജനി.ഐ.സനി. വഴെനി ഇനഷസ്വര് ചചയതുല കൃതലമഭായനി ഇനഷസ്വറനസയ്
നനിലനനിര്ത്തനികപഭാരുന്നതുമഭായ എത വഭാഹനങ്ങള ഉണയ്;

(സനി) ജനി.ഐ.സനി.  ഇനഷസ്വറനസയ് ഇലഭാത്ത ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. വഭാഹനങ്ങള
എതചയനല  ഇനഷസ്വറനസയ്  ഇലഭാത്ത  എത  വഭാഹനങ്ങള  നനിരത്തനികലഭാ
ടുനചണനല  അതനില്  ചപഭാതുജനങ്ങചള  വഹനിച്ചുചകേഭാണയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതയ്
എതചയനമുള്ള വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിലവനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യയ് 5947 ബസ്സുകേളുല ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യചട
കേതീഴെനില് 679 ബസ്സുകേളുമഭാണുള്ളതയ്.  

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  കേതീഴെനിലുള്ള  5947  ബസ്സുകേളനില്  5540
ബസ്സുകേളക്കുല ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യചട കേതീഴെനിലുള്ള എലഭാ ബസ്സുകേളക്കുല  (679  എണല)
ഇനഷസ്വറനസയ് പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കുകേയല ആയതയ് യഥഭാസമയല പുതുക്കനിവരുനമുണയ്. 
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(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  5947  വഭാഹനങ്ങളനില്  5540
വഭാഹനങ്ങളക്കുല  (കകേഭാലപ്രനിചഹനസതീവയ്  ഇനഷസ്വറനസയ്  -  1517,  കതര്ഡയ്  പഭാര്ടനി
ഇനഷസ്വറനസയ് - 4023, ഇനഷസ്വറനസയ് പരനിരക്ഷ ഇലഭാത്ത വഭാഹനങ്ങള - 407)

ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യചട എലഭാ വഭാഹനങ്ങളക്കുല [(679) (കകേഭാലപ്രനിചഹനസതീവയ്
ഇനഷസ്വറനസയ്  -  439,  കതര്ഡയ്  പഭാര്ടനി  ഇനഷസ്വറനസയ്  -  240)]  ഇനഷസ്വറനസയ്
പരനിരക്ഷ ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

നനിലവനില്  ഇനഷസ്വറനസയ്  പരനിരക്ഷ  ഇലഭാത്ത  407 ബസ്സുകേള  സര്വതീസയ്
നടത്തുനണയ്. 

1988-ചല  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമല  146-ാംവകുപയ്  പ്രകേഭാരല  എലഭാ
വഭാഹനങ്ങളക്കുല  അപകേട  ഇനഷസ്വറനസയ്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്
അകത  ചസക്ഷനനില്  സബ്ബയ്  ചസക്ഷന  (3)  പ്രകേഭാരല  കസ്റ്റേറയ്  ടഭാനകസഭാര്ടയ്
അണര്കടക്കനിലഗയ്  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  അപകേട  ഇനഷസ്വറനസയ്  എടുക്കുന്നതനില്നനിനല
ഇളവയ് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുതനിയതഭായനി നനിരത്തനിലനിറക്കുന്ന
എലഭാ ബസ്സുകേളക്കുല ഇനഷസ്വറനസയ് പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട കവദത്യുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ 

225  (2783)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി-യചട വര്ക്കയ്കഷഭാപ്പുകേചളഭാഴെനിചകേയള്ള ഓഫതീസുകേളനില്
1-4-2016 മുതല് നഭാളനിതുവചര എത തുകേ കവദത്യുതനി ചഭാര്ജനിനത്തനില് അടച്ചു; ഈ
കേഭാലയളവനില് കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി എചനങനിലുല തുകേ അടയഭാനുകണഭാ;

(ബനി)  1-4-2015  മുതല്  31-3-2016  വചരയള്ള കവദത്യുതനി ഉപകഭഭാഗത്തനിചന്റെ
കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസുകേളനില്  കവദത്യുതനി  ഉപകഭഭാഗല  കുറച്ചുചകേഭാണയ്
വരുന്നതനിനയ് എചനലഭാല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു;  ഇചലങനില് എന്തുചകേഭാണയ് എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  വര്ക്കയ്  കഷഭാപയ്  ഒഴെനിചകേയള്ള
ഓഫതീസുകേളനില് 1-4-2016  മുതല് കവദത്യുതനി ചഭാര്ജനിനത്തനില് 2,42,96,861  രൂപ
അടചനിട്ടുണയ്. ഈ കേഭാലയളവനില് കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി 1,67,490 രൂപയല അടയഭാനുണയ്. 
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(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല അഞയ് വര്ക്കയ് കഷഭാപ്പുകേചളഭാഴെനിചകേയള്ള
ഡനികപഭാകേളനില്  1-4-2015  മുതല്  31-3-2016  വചര  3842246  യൂണനിറയ്  കവദത്യുതനി
ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ചതീഫയ്  ഓഫതീസനിചല  കവദത്യുതനി  ഉപകഭഭാഗല  കുറച്ചുചകേഭാണ
വരുന്നതനിനഭായനി  ഇടനഭാഴെനികേളനിലുല  ചപഭാതുസലങ്ങളനിലുല  LED  tube  light-കേള
സഭാപനിച്ചു.   യൂണനിറ്റുകേളനില്  കവദത്യുതനി  ഉപകഭഭാഗല  കുറച്ചുചകേഭാണവരുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പുതുതഭായനി  സഭാപനിക്കുന്ന  എലഭാ   street  light-കേളുല  SV  lamp-
നുപകേരമഭായനി  LED  street  light-കേള  ആണയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാചത
ആവശലഭാനുസരണല  മഭാതല  കലറ്റുകേളുല  ഫഭാനുകേളുല  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവൂ  എനല
ഉപകയഭാഗത്തനിനുകശഷല  ആയതനിചന്റെ  സസ്വനിച്ചുകേള  ഓഫയ്  ആക്കനിയനിട്ടുമഭാതല  സതീറയ്
വനിട്ടുകപഭാകേഭാവൂ  എനല ഓഫതീസുകേളനില് ഹതീററുല  മറയ്  ഇലകനിക്കല് ഉപകേരണങ്ങളുല
ഒഴെനിവഭാക്കണചമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കുകേയല  ആയതയ്  പഭാലനിക്കുനചണന്നയ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  യൂണനിറയ്  അധനികേഭാരനികേളക്കയ്  ചപഭാതുനനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേള കകേടഭാക്കനിയ നടപടനി

226(2784)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ അവസഭാന കേഭാലത്തയ് സസ്വകേഭാരല കവഭാളകവഭാ
ബസ്സുടമകേളനില്  നനിന്നയ്  വന  കനടമുണഭാകുലവനിധല  KSRTC-യനിചല  കവഭാളകവഭാ
ബസ്സുകേള ഓടഭാത്ത രതീതനിയനില് കകേടഭാക്കനിയനിടനിരുകന്നഭാ;  എങനില് എത ബസ്സുകേള;
ഏതയ്  റൂടനികലക്കുള്ളവ;  ഓകരഭാനല  നന്നഭാക്കനി ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എത
തുകേ ബചസഭാന്നനിനയ് ചചലവനിട്ടു;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യചട  സര്വതീസയ്  കബഭാധപൂര്വല
മുടക്കനി  സസ്വകേഭാരല  കലഭാബനികേളക്കയ്  കകേഭാടനികേള  സമ്പഭാദനിക്കുന്നതനിനയ്  അവസര
ചമഭാരുക്കനിയവരഭാചരഭാചക്കചയന്നയ് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില് കേചണത്തുന്നതനിനയ്
അകനസ്വഷണല  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  എങനില്  ഇതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള തതീയതനി സഹനിതല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  ഇല.  എന്നഭാല്  27-12-2012-ല്  RA 101  എന്ന കവഭാളകവഭാ ബസനില്
എഞനിന  ഓയനിലനിനയ്  പകേരല  കസഭാപയ്  ഓയനില്  ഒഴെനിച്ചുചവനല  തന്മൂലല  ബസ്സുകേള
ഓടഭാത്ത രതീതനിയനില് കകേടഭാക്കനിയനിടനിരുനചവനല അതനിനഭാല് സസ്വകേഭാരല കവഭാളകവഭാ
ബസ്സുകേളനില്  നനിനല  കനടമുണഭാക്കനിചയനല  ആകരഭാപനിചയ്  ചനില  ജതീവനക്കഭാര്
സലസഭാന  വനിജനിലനസനിനയ്  മുമ്പഭാചകേ  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനികനല്  വനിജനിലനസയ്
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അകനസ്വഷണല നടനവരനികേയഭാണയ്. ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് പ്രസ്തുത വനിഷയവമഭായനി
ബനചപടയ് ലഭനിച ഒരു പരഭാതനിയനില് അകനസ്വഷണല നടത്തനിയതനില്, 27-12-2012-ല്
തനിരുവനനപുരല ചസനടല് ഡനികപഭായനിചല RA101-ാം നമ്പര് കവഭാളകവഭാ ബസനില്
എഞനിന  ഓയനിലനിനുപകേരല  കസഭാപയ്  ഓയനില്  ഒഴെനിച്ചുചവന്ന  പരഭാതനി  അടനിസഭാന
രഹനിതമഭാചണന്നയ്  കേചണത്തുകേയണഭായനി.  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനിലടക്കല  ടനി  ബസയ്
മുടക്കുകൂടഭാചത സര്വതീസയ് നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) കമല് പനിരനിവനിചന്റെ മറുപടനിയചട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള വഭാടകേയയ് നല്കേല് 

227 (2785)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി .സനി. ബസ്സുകേള സസ്വകേഭാരല ആവശലങ്ങളക്കയ് വഭാടകേയയ്
നല്കുന്ന സലരലഭല എലഭാ ജനിലകേളനിലുല ലഭലമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  നനിരക്കുകേള ഏറവല  ഒടുവനിലഭായനി  പരനിഷ്കരനിചതയ്  എന്നഭാണയ്;
ഈ  നനിരക്കുകേളനില്  ഏചതങനിലുല  തരത്തനിലുള്ള  പരനിഷ്കരണചത്തക്കുറനിചയ്
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ; എങനില് ഏതയ് രതീതനിയനിലുള്ള പരനിഷ്കരണമഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഈ  സലരലഭല  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിനുല  ജനകേതീയ
മഭാക്കുന്നതനിനുല മചറചനങനിലുല മഭാറല ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് എചനലഭാല;

(ഡനി)  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  ഈ  സലരലഭല  എതകത്തഭാളല  വനിജയകേര
മഭാചണന്നയ്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഈ  കമഖലയനില്  പദതനിയചട
പ്രചഭാരത്തനിനഭായനി  എചനങനിലുല  പ്രകതലകേ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) എലഭാ ജനിലകേളനിലുല ലഭലമഭാണയ്. 

(ബനി)  നനിരക്കുകേള  2013-ലഭാണയ്  പരനിഷ്കരനിചതയ്.   നനിലവനില്  പരനിഷ്കരണ
ചത്തക്കുറനിചയ് ആകലഭാചനിക്കുന്നനില. 

(സനി)  ഈ സലരലഭല കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുല ജനകേതീയമഭാക്കുന്നതനിനുല
കവണനി മഭാറല ചകേഭാണവരുവഭാന നനിലവനില് തതീരുമഭാനചമഭാനല എടുത്തനിടനില. 

(ഡനി)  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  മഭാതമഭായനി  ഈ  സലരലഭചത്ത
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.  നനിലവനില്  പ്രചഭാരത്തനിനഭായനി
പ്രകതലകേ നടപടനികേചളഭാനല സസ്വതീകേരനിചനിടനില. 
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് സസ്വനമഭായള്ള സലവല വലഭാപഭാരസമുചയങ്ങളുല

228  (2786)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  എവനിചടചയലഭാമഭാണയ്
സസ്വനമഭായനി  സലമുള്ളതയ്;  ജനിലതനിരനിചയ്  സലത്തനിചന്റെ  അളവയ്  ഉളചപചട
വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലങ്ങളനില്  എവനിചടചയലഭാമഭാണയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി
പുതനിയ വലഭാപഭാര സമുചയങ്ങള/ബസയ് സ്റ്റേഭാനകേള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  വലഭാപഭാര  സമുചയങ്ങളനില്  എത  റൂമുകേള  വഭാടകേയയ്
നല്കേചപടനിട്ടുചണനല  വഭാടകേയനിനത്തനില്  എത  രൂപ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്
ലഭനിക്കുനചണനല ജനില തനിരനിചയ് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരത്തയ്  തമ്പഭാനൂര്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വലഭാപഭാര
സമുചയത്തനിചല എലഭാ റൂമുകേളുല വഭാടകേയയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില് എനഭാണയ്
കേഭാരണചമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  ഇത്തരല  വലഭാപഭാര
സമുചയങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി എത രൂപയഭാണയ് വഭായ്പ എടുത്തതയ്;  ഓകരഭാ
വലഭാപഭാര സമുചയത്തനിചന്റെയല വഭായ്പഭാ തുകേ എതയഭാണയ്;  ലഭനിക്കുന്ന വഭാടകേചകേഭാണയ്
അവ തനിരനിചടക്കഭാന കേഴെനിയനകണഭാ എന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുമഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യചട
കകേവശത്തനിലുല  ഉടമസതയനിലുമുള്ള  സലങ്ങളുചട  ലനിസ്റ്റേയ്  (അളവയ്  ഉളചപചട)
അനുബനല* ആയനി കചര്ക്കുന. 

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  പയന്നൂര്,  കേണ്ണൂര്,  ചകേഭാടഭാരക്കര,  ചനടുമങ്ങഭാടയ്,
ചനയഭാറനിനകേര,  കേഭാടഭാക്കട,  മുവഭാറ്റുപുഴെ,  ചതഭാടുപുഴെ,  പഭാലഭാ,  പത്തനലതനിട,  നനിലമ്പൂര്,
മലപ്പുറല, ഹരനിപഭാടയ് എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭാണയ് വലഭാപഭാര സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

കൂടഭാചത  ബനി.ഒ.ടനി.  വലവസയനില്  തനിരുവനനപുരല  (തമ്പഭാനൂര്),  തനിരുവല,
അങമഭാലനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ യൂണനിറ്റുകേളനില് ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.  വഭാണനിജല
സമുചയല നനിര്മ്മേനിചയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  പയന്നൂര്,  കേണ്ണൂര്,  ചകേഭാടഭാരക്കര,  ചനടുമങ്ങഭാടയ്,
ചനയഭാറനിനകേര,  കേഭാടഭാക്കട  എന്നതീ  യൂണനിറ്റുകേളനിലഭാണയ്  വലഭാപഭാര  സമുചയ  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിചതയ്. 

കേഭാടഭാക്കട യൂണനിറനില് ആചകേ കേടമുറനികേള  32-ഉല  കഗഭാഡനൗണ് ചസയ്സയ്  3
എണവല  ഓഫതീസയ്  ചസയ്സയ്  2  എണവമുള്ളതനില്  ഓഫതീസയ്  കബഭാക്കയ്  1-ഉല  2
കേടമുറനികേളുല  ഒഴെനിചകേ ബഭാക്കനി  എലഭാത്തനിനുല  കലസനസനികേചള കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
പ്രതനിമഭാസല  കലസനസയ്  ഫതീസയ്  ഇനത്തനില്  2,74,857  രൂപ  ലഭനിച്ചുവരുന.
ചനയഭാറനിനകേര  വഭാണനിജല  സമുചയത്തനില്  ആചകേ കേടമുറനികേള  40  എണവല ഒരു
ഹഭാളുമഭാണുള്ളതയ്.  ഇതനില്  30  മുറനികേളക്കയ്  കലസനസനിചയ  കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്.
പ്രതനിമഭാസല കലസനസയ് ഫതീസയ് ഇനത്തനില് 42,341/- രൂപ ലഭനിച്ചുവരുന. 

ചനടുമങ്ങഭാടയ്  യൂണനിറനില്  53  കേടമുറനികേളുള്ളതനില്  26  കേടമുറനികേളക്കയ്
കലസനസനികേചള  കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.   പ്രതനിമഭാസല  കലസനസയ്  ഫതീസയ്
ഇനത്തനില് 69,669 രൂല ലഭനിച്ചുവരുന. 

പയന്നൂര്  യൂണനിറനില്  ആചകേ  40  കേടമുറനികേളുള്ളതനില്  28  എണത്തനിനയ്
കലസനസനികേചള  കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  പ്രതനിമഭാസല  കലസനസയ്  ഫതീസയ്
ഇനത്തനില് 2,35,701 രൂപ ലഭനിച്ചുവരുന. 

കേണ്ണൂര് വഭാണനിജല സമുചയത്തനില് ആചകേ  46  മുറനികേളഭാണുള്ളതയ്.   അതനില്
37  കേടമുറനികേളക്കയ്  കലസനസനിചയ  കേചണത്തുകേയല  ബഭാക്കനിയള്ള  9  മുറനികേള
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  ഓഫതീസഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  വരനികേയമഭാണയ്.
പ്രതനിമഭാസല  കലസനസയ്  ഫതീസയ്  ഇനത്തനില്  1,45,000  രൂപ  ലഭനിച്ചുവരുന.
ചകേഭാടഭാരക്കര  വഭാണനിജല  സമുചയത്തനില്  ആചകേ  കേടമുറനികേള  34  എണവല  ഒരു
ഹഭാളുമഭാണുള്ളതയ്. ഇതനില്  34 കേടമുറനികേളക്കുല കലസനസനിചയ കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഒരു  ഹഭാള  മഭാതമഭാണയ്  അവകശഷനിക്കുന്നതയ്.   പ്രതനിമഭാസല  കലസനസയ്  ഫതീസയ്
ഇനത്തനില് 3,11,846 രൂപ ലഭനിച്ചുവരുന. 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  യൂണനിറനില്  ആചകേ  കേടമുറനികേള  73  എണമുള്ളതനില്  71
മുറനികേളക്കയ്  കലസനസനിചയ കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മറയ്  യൂണനിറ്റുകേളനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്ന കേടമുറനികേള  ഒഴെനിവയ്  വരുന്നമുറയയ്  കലലല/ചടണര്  നടപടനികേളനിലൂചട  പുതനിയ
കലസനസനിചയ  കേചണത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല  ചചയ്യുനണയ്.
പ്രതനിമഭാസല കലസനസയ് ഫതീസയ് ഇനത്തനില് 5,74,000 രൂപ ലഭനിച്ചുവരുന.  

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.,  ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യമഭായനി  കചര്ന്നയ്  ബനി.ഒ.ടനി.
അടനിസഭാനത്തനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  അങമഭാലനി,  തനിരുവല,  തനിരുവനനപുരല
(തമ്പഭാനൂര്)  ബസയ്  ചടര്മനിനല്-കേല-കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ലക്സുകേളനില്  കേടമുറനികേള
ഭഭാഗനികേമഭായനി  വഭാടകേയയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതനില്നനിനല  ലഭനിക്കുന്ന  വരുമഭാനവല  ഇതര
വരുമഭാനവല അനുബനല *ആയനി കചര്ക്കുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ഡനി)  ഇല.  തനിരുവനനപുരല  (തമ്പഭാനൂര്)-ല്  ഒഴെനിഞ  കേനിടക്കുന്ന  മുറനികേള
കലലല/ചടണര്  നടപടനികേളനിലൂചട  അനുവദനിചയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   സമുചയത്തനില്  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളക്കുല ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളക്കുല ഓഫതീസനിനുള്ള സലല നനിശനിത വഭാടകേയയ് നല്കുന്നതഭാചണന്നയ്
അറനിയനിപയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

(ഇ)  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ബസയ്കറഷനുകേളനില്  വലഭാപഭാര
സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  30  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായ്പയഭായനി  സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

         യൂണനിറയ് തുകേ

കകേഭാടയല 3 കകേഭാടനി രൂപ 

പഭാലഭാ 5 കകേഭാടനി രൂപ 

ഈഞക്കല് 4 കകേഭാടനി രൂപ 

നനിലമ്പൂര് 3 കകേഭാടനി രൂപ 

പത്തനലതനിട 2 കകേഭാടനി രൂപ 

ചതഭാടുപുഴെ 2 കകേഭാടനി രൂപ 

ഹരനിപഭാടയ് 2 കകേഭാടനി രൂപ 

പഭാലക്കഭാടയ് 2 കകേഭാടനി രൂപ 

STC, തനിരുവനനപുരല 1 കകേഭാടനി രൂപ 

കേരുനഭാഗപള്ളനി 2 കകേഭാടനി രൂപ 

മലപ്പുറല 1 കകേഭാടനി രൂപ 

പയന്നൂര് 1 കകേഭാടനി രൂപ 

മുവഭാറ്റുപുഴെ 1 കകേഭാടനി രൂപ 

മൂന്നഭാര് 1 കകേഭാടനി രൂപ 

                           ആചകേ 30 കകേഭാടനി രൂപ 
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ടനി വഭായ്പഭാ തുകേ ഇകേസ്വനിറനിയഭായനി മഭാറ്റുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനല
കകേചക്കഭാണയ്  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  [ഉത്തരവയ്  നമ്പര്.  സ.ഉ.(കകേ)
നമ്പര്  46/2015/ഗതഭാഗതല  തതീയതനി  20-8-2015],  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ചകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.യമഭായനി കചര്ന്നയ് ബനി.ഒ.ടനി.  വലവസയനില് അങമഭാലനി,  തനിരുവല,
തനിരുവനനപുരല(തമ്പഭാനൂര്),  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള
വലഭാപഭാര  സമുചയങ്ങളക്കയ്  ചകേ.  ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.  ചപഭാതുജനങ്ങളനില്  നനിനല
സനിരനനികക്ഷപമഭായനി സസ്വതീകേരനിച പണല ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ് നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. വഭാഹനങ്ങള 

229 (2787)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് നനിരത്തുകേളനികലഭാടുന്ന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വഭാഹനങ്ങള
ആചകേ എതചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  കൃതലമഭായനി  കമഭാകടഭാര്  ചവഹനിക്കനിള  വകുപനിചന്റെ  ഫനിറയ്നസയ്
സര്ടനിഫനിക്കറയ് ഉള്ളവ എതചയനല ഇലഭാത്തവ എതചയനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചപഭാതുനനിരത്തനിലൂചട  യഭാതക്കഭാചരയല  വഹനിച്ചുചകേഭാണയ്  കപഭാകുകമ്പഭാള
ഫനിറയ്നസയ്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  കൃതലമഭായനി  ഉണഭായനിരനിക്കണചമന്നയ്  നനിയമത്തനില്
വലവസ ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. യയ് മഭാതല ഇതനില് എചനങനിലുല ഇളവയ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 27-4-2017-ചല കേണക്കനുസരനിചയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  യനില് 5947
ബസ്സുകേളുല  ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  കേതീഴെനില്  679  ബസ്സുകേളുമഭാണുള്ളതയ്.  ഇതനില്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  4854  ബസ്സുകേളുല  ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  418
ബസ്സുകേളുല സര്വതീസയ് നടത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന. 

(ബനി)  27-4-2017-ചല  കേണക്കനുസരനിചയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.4854
ബസ്സുകേളക്കുല ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യചട 418 ബസ്സുകേളക്കുല ഫനിറയ്നസയ് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുണയ്.
നനിലവനില്  110  ബസ്സുകേള  ഫനിറയ്നസയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള
അറകുറപണനിയനിലഭാണയ്. 

(സനി) ഉണയ്. 

(ഡനി) ഇല. 
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ഡനികപഭാകേളനിചല മലനിനജല നനിര്മ്മേഭാര്ജനല

230 (2788)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വഭാഹനങ്ങള  വഭാഷനിലഗയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന
ഡനികപഭാകേളനില്  മലനിനജലല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല  ചചയ്യുന്ന  നനിലവനിചല  രതീതനി
എനഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് തുടര്നവരുന്ന രതീതനി  പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന
എന്ന ആകക്ഷപല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  സനിതനി  ഗുരുതരമഭാക്കഭാചത  മലനിനജല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന
സലവനിധഭാനല കുറമറതഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വഭാഹനങ്ങളനില് വഭാഷനിലഗ്സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന
ഡനികപഭാകേളനില്  മലനിനജലല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല  ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ
സലവനിധഭാനങ്ങള  പുനലൂര്,  തനിരുവനനപുരല  ചസനടല്  വര്കയ്,  എടപഭാള
റതീജനിയണല്  വര്ക്കയ്കഷഭാപയ്,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
റതീജനിയണല്  വര്ക്കയ്കഷഭാപയ്  തുടങ്ങനി  ചുരുക്കല  ഡനികപഭാകേളനില്  മഭാതകമ
സഭാപനിതമഭായനിട്ടുള്ളൂ.  ബഭാക്കനി  ഡനികപഭാകേളനില്  അതതയ്  ഡനികപഭായനിചല
പുരയനിടങ്ങളനില്ത്തചന്ന നനിര്മ്മേഭാര്ജനല ചചയ്യുകേയഭാണയ്. 

(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി)  പുതുതഭായനി  പണനികേഴെനിപനിച  ചനടുമങ്ങഭാടയ്  ഡനികപഭായനില്  Sewage
Treatment  Plant  സലവനിധഭാനല  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   പുതുതഭായനി  പണനിയന്ന
ചതഭാടുപുഴെ,  മുവഭാറ്റുപുഴെ  ഡനികപഭാകേളനില്  സലവനിധഭാനല  ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി
നടനവരുന.  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ബസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേള,  ഗഭാകരജുകേള
തുടങ്ങനിയവയനില്  ഈ സലവനിധഭാനങ്ങള മലനിനതീകേരണ നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല ചചയ്യുനണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പ

231 (2789) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നഭായനി
എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പ എതചയഭാചക്കചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഓകരഭാ വഭായ്പയചടയല പലനിശനനിരക്കയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പലനിശയനിനത്തനില്  ഓകരഭാ  മഭാസവല  എത  തുകേയഭാണയ്

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. അടയ്കക്കണനി വരുന്നതയ്;

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  നനിലവനിചല  സനിതനിയനില്നനിനല  രക്ഷനിക്കഭാന

എചനഭാചക്ക പരനിഷ്കഭാരങ്ങള വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

  ഉത്തരല

(എ&ബനി) വനിവനിധ ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.

വഭായ്പ എടുത്തതനിചന്റെ വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങള വഭായ്പഭാ തുകേ (കകേഭാടനി രൂപ) പലനിശ നനിരക്കയ് 

കേണ്കസഭാര്ഷലല ബഭാങ്കുകേള 1300 12.00% (Floating Rate)

എസയ്.ബനി.ഐ. 190 11.80%

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ്, പഭാലക്കഭാടയ് 393 12.00%

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ്, എറണഭാകുളല 191 12.00%

ഹഡ്കകേഭാ 380 10.75%

ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി 1296.44 12.1%-13.5%

പവര് ഫനിനഭാനസയ് കകേഭാര്പകറഷന 50 12.50%

ചകേ.എസയ്.ടനി. ചസഭാകസറനി 10 11.00%

എല്.ഐ.സനി. 75 13.00%

       ആചകേ 3885.44

(സനി)  പലനിശയനിനത്തനില്  പ്രതനിമഭാസല  28.50 കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളല
ചചലവനിടുനണയ്. 

(ഡനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  2016-17  ബജറനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട
1000  പുതനിയ സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള ഇറക്കുന്നതനിനയ്  300  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയഭായ  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്
286/2020.
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വഭായ്പയഭായനി നല്കുചമന്നയ് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇതനിനപ്രകേഭാരല
ആദലഘടമഭായനി  166  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള  50  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കനില്
വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
72/2017/TRANS തതീയതനി 20-2-2017 പ്രകേഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ഇതുസലബനനിച
കേരടയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  (DPR)  KIIFB  മുമ്പഭാചകേ  സമര്പനിച്ചുകേഴെനിഞ.
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പരനിസനിതനി സനൗഹൃദ ഇനനമഭായ കേലപ്രസയ്ഡയ് നഭാചസ്വറല്
ഗലഭാസനികലക്കയ്  (CNG)  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ബസയ്
സ്റ്റേഭാനഡകേചള ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേയല വരുമഭാന ദഭായകേമഭാക്കുകേയല ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.
കമകലജയ്,  ചമയനിന്റെനനസയ്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉല്പഭാദന  ക്ഷമത
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുല  കബക്കയ്ഡനൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള  എന്നനിവ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല
സമയബനനിത കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  ഇനനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  അസനി.  വര്കയ്  മഭാകനജര്  (ചമയനിന്റെനനസയ്)മഭാരുചടയല  കേതീഴെനില്
ഫത്യുവല് ചസല് രൂപതീകേരനിക്കുകേയല കൂടഭാചത ഒരു അസനി. വര്കയ് മഭാകനജചര ഫത്യുവല്
ചസലനിനയ് മഭാതമഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുകേയല ചചയ്തു.  

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യചട  വസ്തുവകേകേളനില്  ഫത്യുവല്  കകേഭാലപ്ലക്സുകേള
സജതീകേരനിചയ്  ഇനന  വനിതരണല  (CNG,  Diesel)  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഓയനില്
കേമ്പനനികേചള  ചുമതലചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടനവരുന.
ചമക്കഭാനനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനില്  Work  norms  പരനിഷ്കരനിചയ്  ഉല്പഭാദനല
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല ഗുണകമന ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുല മനുഷലപ്രയതല കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല
നടപടനികേള നടനവരുന.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ പുനരുദരനിചയ് നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിശദപഠനല  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന  ചകേഭാല്ക്കത്ത  ആസഭാനമഭായ
ഇനഡലന  ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂടയ്  ഓഫയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  എന്ന സഭാപനത്തനിചല  റനിടകയര്ഡയ്
ചപ്രഭാഫസറഭായ  ശതീ.  സുശതീല്  ഖന്നചയ  (സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  G.O.(Rt)
367/2016/Tran  തതീയതനി  24-9-2016  പ്രകേഭാരല)  കേണ്സളടന്റെഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  നനിലവനിചല  സനിതനിയനില്നനിനല  രക്ഷനിക്കുവഭാനഭായനി
ടനിക്കറനിതര  വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രഭാധഭാനലല  നല്കേനി
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  അധതീനതയനിലുള്ള  സലങ്ങളനില്  വലഭാവസഭായനികേ
അടനിസഭാനത്തനില്  വഭാണനിജല  സമുചയങ്ങള  പണനിയകേയല  കലലല/ചടണര്
നടപടനിയനിലൂചട  കലസനസനിചയ  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  കൂടഭാചത  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യചട  പ്രധഭാന  ബസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്
ഇനലന  കകേഭാഫനിഹനൗസയ്,  ആകേര്ഷകേമഭായ  എല്.ആര്.  സ്റ്റേഭാളുകേള,  എ.റനി.എല.
കേനൗണറുകേള, വനിശമ സനൗകേരലങ്ങള, വൃത്തനിയള്ള കടഭായയ് ചലറ്റുകേള, ഇനഫര്കമഷന
സലവനിധഭാനങ്ങള, കകേഭാഫനി ചവനഡനിലഗയ് ചമഷതീന എന്നനിവ വനിഭഭാവനല ചചയനിട്ടുണയ്. 
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ടഭാവല് കേഭാര്ഡകേള 

232(2790)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സനിരല  യഭാതക്കഭാര്ക്കഭായനി  ഏര്ചപടുത്തനിയ
കബഭാണ്സയ്  കേഭാര്ഡയ്,  സനില്വര്  കേഭാര്ഡയ്,  കഗഭാളഡയ്  കേഭാര്ഡയ്,  പ്രതീമനിയല  കേഭാര്ഡയ്
എന്നനിവയനിലൂചടയള്ള വരുമഭാനല ഓകരഭാ മഭാസവല വര്ദനിച്ചുവരുനകണഭാചയനല ഇതു
വഴെനി ലഭനിച മഭാസവരുമഭാനല എതയഭാചണനല ജനിലതനിരനിചയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സനിരല യഭാതക്കഭാര്ക്കഭായനി ഏര്ചപടുത്തനിയ കേഭാര്ഡയ് സമ്പ്രദഭായല വനിപുല
ചപടുത്തഭാന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  യഭാതഭാകേഭാര്ഡയ്  വനില്പനയനിലൂചട  വരുമഭാനല  വര്ദനിചയ്  വരുനണയ്.
കൂടുതല്  യഭാതക്കഭാചര  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനികലക്കയ്  ആകേര്ഷനിക്കു
ന്നതനിനുകവണനി  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ആരലഭനിച  യഭാതഭാകേഭാര്ഡകേളുചട
വരുമഭാനത്തനിചന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിചല കേണക്കുകേള
അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) നനിലവനില് ഇതുസലബനനിചയ് തതീരുമഭാനല എടുത്തനിടനില. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ബസയ് സമയവനിവര പടനികേ 

233  (2791)  ശതീ  .    ചകേ  .    ആനസലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനയഭാറനിനകേര  മണ്ഡലത്തനില്  എലഭാ  ബസയ്  കസ്റ്റേഭാപ്പുകേളനിലുല
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  സമയവനിവര  പടനികേ  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സമയവനിവര പടനികേകേള പഞഭായത്തയ്-സസ്വകേഭാരല ഏജനസനികേള
വഴെനി ചചയ്യുവഭാൻ നടപടനി എടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമയവനിവര  പടനികേ  കരഖചപടുത്തനിയ  കബഭാര്ഡകേള  സഭാപനിചഭാല്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യയ്  വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?          

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരല

(എ)  ചനയഭാറനിനകേര  മണ്ഡലത്തനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  എലഭാ  ബസയ്
കസ്റ്റേഷനുകേളനില്നനിനല പുറചപടുന്നതുല വനകപഭാകുന്നതുമഭായ എലഭാ ബസ്സുകേളുചടയല
സമയവനിവരപടനികേ  പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണയ്.   എന്നഭാല്  എലഭാ  ബസയ്  കസ്റ്റേഭാപ്പുകേളനിലുല
സമയവനിവരപടനികേ എഴുതനി പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതയ് പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സമ്പൂര്ണ  കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ബസ്സുകേളുചട  തല്സമയ  വനിവരപടനികേ  ചമഭാകബല്  ആപ്ലനികക്കഷന
വഴെനിയല,  ഓണ്കലനഭായല  ജനങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് പ്രതനിവര്ഷല കേനിട്ടുന്ന തുകേ 

234 (2792) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  യഭാതഭാക്കൂലനി  ഇനത്തനിലലഭാചത  ഉള്ള
വരുമഭാനമഭാര്ഗങ്ങള എചനലഭാല;  ഓകരഭാ  ഇനത്തനിലുല  പ്രതനി  വർഷല കേനിട്ടുന്ന തുകേ
എത;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  സ്റ്റേഭാനകേളനില്  പണനികേഴെനിപനിചനിട്ടുള്ള
കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ളക്സുകേളനില്  നനിനല  നനിലവനില്  പ്രതനിവര്ഷല  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേ
സലലതനിരനിചയ്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ളക്സുകേളനില്  ഇനനിയല
വഭാടകേയയ് നലഭാത്തവ ഏചതലഭാല;

(സനി)  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന  കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ളക്സുകേള  എതയല  കവഗല
വഭാടകേയയ് നല്കേനി വരുമഭാനല വര്ധനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  യഭാതഭാക്കൂലനി  ഇനത്തനിലലഭാചത  ടനിക്കറയ്
ഇതര  വരുമഭാനമഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  അധതീനതയനിലുള്ള  വഭാണനിജല
സമുചയങ്ങളനില് നനിനള്ള വരുമഭാനവല സ്റ്റേഭാളുകേള/കേലഭാന്റെതീന/ചകേഭാറനിയര്  &  പഭാഴല്
സര്വതീസയ്/ബഭാങയ്  എ.ടനി.എല./കകേഭാഫനി  ചവനഡനിലഗയ്  ചമഷതീന  എന്നനിവ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിലൂചടയള്ള  വരുമഭാനവല  കൂടഭാചത  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട
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ബസ്സുകേളനിലുല ബസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളനിലുല കേരഭാര് നല്കേനിയതനിലൂചടയല അധനികേ വരുമഭാനല
ലഭനിച്ചുവരുന.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  വനിവനിധ  യൂണനിറ്റുകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്ന എല്.ആര്. സ്റ്റേഭാള/കേലഭാന്റെതീന/മറയ് സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല വഭാടകേയനിനത്തനില്
പ്രതനിമഭാസല  7,89,043  രൂപയല  പരസല  ഇനത്തനില്  പ്രതനിമഭാസല  77,14,050
രൂപയല  ബഭാങയ്  എ.ടനി.എല.  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  വകേയനില്  9,41,177  രൂപയല
കകേഭാഫനി  ചവന്റെനിലഗയ്  ചമഷതീന  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  വകേയനില്  6,05,000  രൂപയല
ചകേഭാറനിയര്  &  പഭാഴല്  സര്വതീസയ്  ഇനത്തനില്  2,00,000  രൂപയല  കൂടഭാചത
കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ലക്സുകേളനിചല  കേടമുറനികേളനില്  നനിനല  പ്രതനിമഭാസ  കലസനസയ്
ഫതീസഭായനി 15,18,969 രൂപയല ലഭനിച്ചുവരുന. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ടനിക്കകറതര വരുമഭാനത്തനില് സഭാപയ്  ബസ്സുകേള,
സഭാപയ്  ചമറതീരനിയല്സയ്,  സഭാപയ്  ബഭാററനി,  സഭാപയ്  ടയറുകേള,  കവസ്റ്റേയ്  ഓയനില്
എന്നനിവയചട  വനില്പനയനിലൂചട  ലഭനിക്കുന്ന  വരുമഭാനല  ഉളചപടുന.  സഭാപയ്
സഭാധനങ്ങള  വനില്പന  നടത്തനിയതനിലൂചട  നനികുതനികേള  ഉളചപചട  ആചകേ
പ്രതനിവര്ഷല ലഭലമഭായ തുകേ ചുവചട കചര്ക്കുന:

           Year Amount

2006-07 6,99,31,869

2007-08 5,03,12,998

2008-09 3,85,78,554

2009-10 6,01,41,984

2010-11 8,78,47,117

2011-12 8,11,96,657

2012-13 10,08,76,121

2013-14 13,74,20,982

2014-15 12,17,29,608

2015-16               6,08,64,659

2016-17               6,48,47,166
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  ഉടമസതയനിലുള്ള  സലങ്ങളനിചല  മരങ്ങളനില്
നനിനള്ള  കേഭായ്ഫലങ്ങള  ചപഭാതുകലലല  ചചയതനില്നനിന്നയ്  1-4-2016  മുതല്
31-3-2017 വചര ആചകേ 1,97,993 രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  വനിവനിധ  കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ലക്സുകേളനില്
നനിനല  പ്രതനിവര്ഷല  ലഭനിച്ചുവരുന്ന  കലസനസയ്  ഫതീസയ്/വഭാടകേ  തുകേ  ചുവചട
കചര്ക്കുന. 

കേഭാടഭാക്കട 32,98,284/- രൂപ 

ചനയഭാറനിനകേര 5,08,092/- രൂപ 

ചനടുമങ്ങഭാടയ് 8,36,028/- രൂപ

പയന്നൂര് 28,28,412/-രൂപ 

കേണ്ണൂര് 17,40,000/- രൂപ

ചകേഭാടഭാരക്കര 37,42,152/-രൂപ

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 68,88,000/-രൂപ 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.,  ചകേറനിഡനി.എഫയ്.സനി.-യമഭായനി  കചര്ന്നയ്  ബനി.ഒ.ടനി.
അടനിസഭാനത്തനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  അങമഭാലനി,  തനിരുവല,  തനിരുവനനപുരല
(തമ്പഭാനൂര്)  ബസയ്  ചടര്മനിനല്-കേല-കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ലക്സുകേളനില്  കേടമുറനികേള
ഭഭാഗനികേമഭായനി  വഭാടകേയയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതനില്നനിനല  ലഭനിക്കുന്ന  വരുമഭാനവല
ഇതരവരുമഭാനവല അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന. 

(സനി)  നനിലമ്പൂര്,  ചതഭാടുപുഴെ എന്നതീ വഭാണനിജല സമുചയങ്ങളനിചല കേടമുറനികേളുചട
കലലല/ചടണര് നടപടനികേള  2017  കമയയ്  മഭാസല നടത്തചപടുന്നതുല ബഭാക്കനിയള്ളവ
പണനി തതീരുന്നമുറയയ് നടത്തചപടുന്നതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.   

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട ആധുനനികേവല്ക്കരണല

235  (2793)  ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  ആധുനനികേവല്ക്കരണല  സലബനനിചയ്
എചനങനിലുല പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലൂചട  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  നഷ്ടല
കുറച്ചുചകേഭാണവരുവഭാന സഭാധലമഭാകുകമഭാചയന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയല  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലഘടനകേളുമഭായനി  ചര്ച
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് ചര്ച നടത്തുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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ഉത്തരല

(എ)   ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  പുനരുദരനിചയ്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

വനിശദപഠനല  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന  ചകേഭാല്ക്കത്ത  ആസഭാനമഭായ

ഇനലന  ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂടയ്  ഓഫയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെനിചല  ചപ്രഭാഫസറഭായ  ശതീ.  സുശതീല്

ഖന്നചയ  [സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  G.O.  (Rt)  367/2016/Trans.  തതീയതനി

24-09-2016  പ്രകേഭാരല]  കേണ്സളടന്റെഭായനി  നനിയമനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്

പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നയചട പൂര്ണ റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചയ് നടപനില്

വരുത്തനിയതനിനുകശഷല മഭാതകമ വലകമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

(സനി)   ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ആധുനനികേവല്ക്കരണല  നടത്തുന്നതയ്

സലബനനിചയ് ചതഭാഴെനിലഭാളനി സലഘടന കനതഭാക്കളുമഭായനി ചര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

1-4-2017-ല് സുശതീല് ഖന്ന റനികപഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബനചപടയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലഘടന

കനതഭാക്കളുമഭായനി  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  നടത്തനിയ  ചര്ചയനില്  വര്ക്കയ്കഷഭാപയ്

ഉളചപചടയള്ള  ആധുനനികേവല്ക്കരണചത്തപറനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ചര്ച

ചചയചപടനിട്ടുണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. നഷ്ടല സലബനനിച പഠനല

236 (2794)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  നഷ്ടത്തനിലഭാകേഭാനുള്ള  കേഭാരണങ്ങചളക്കുറനിചയ്

പഠനല  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എന്നഭാണയ്  പഠനല  നടത്തനിയതയ്;  പ്രസ്തുത  സമനിതനിയചട

വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  സമനിതനിയചട കേചണത്തലുല അതനിനകമല് നഭാളനിതുവചര

സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുല വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 1-7-2006 മുതല് 31-3-2016 വചരയളള നഷ്ടല സലബനനിച കസ്റ്റേറയ്ചമന്റെയ്

വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  1-4-2017-ല്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.

യചട നഷ്ടല ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്ക്കഭാരനിനയ്  നല്കകേണ  കുടനിശ്ശേനികേ  എത

പ്രഭാവശലല എഴുതനിത്തളളനിയനിട്ടുചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  2012-ല്  M/s  Varma  &  Varma,  Chartered  Accounts  എന്ന
സഭാപനചത്ത  നനികയഭാഗനിചയ്  പഠനല  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പ്രധഭാനചപട  കേചണത്തലുകേളുല  അതനികനല്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേളുല ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. ചപനഷന  ബഭാദലത  50:50  അനുപഭാതത്തനില്  സര്ക്കഭാരുല
കകേഭാര്പകറഷനുല തലലമഭായനി വഹനിക്കുകേ.

ടനി  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  2015
ഏപ്രനില്  മഭാസല  മുതല്  ചപനഷന  ഫണയ്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയല
ചപനഷന  ബഭാധലതയചട  പകുതനി  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിവരനികേയല
ചചയ്യുന.

2. കകേഭാര്പകറഷനയ്  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചയ്  നല്കേനിയ  വഭായ്പ  തുകേ
മൂലധനനനികക്ഷപമഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ.

ടനി  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരല  2008-09  മുതല്  2013-14  വചരയള്ള
കേഭാലയളവനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്ക്കഭാരനിനയ് തനിരനിചടയ്കക്കണ
വഭായ്പ തുകേയഭായ 1090.76 കകേഭാടനി രൂപ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-
യനില്  സര്ക്കഭാര്  ഓഹരനിയഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  തതസ്വത്തനില്
അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
[സ.ഉ. (കകേ.) നമ്പര് 46/2015/ഗതഭാഗതല തതീയതനി 20-08-2015].

3.   15  രൂപ ടനിക്കറയ്  നനിരക്കയ് മുതല് യഭാത ചചയ്യുന്ന യഭാതക്കഭാരനില്
നനിനല സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷഭാ ചസസനിനത്തനില് തുകേ ഇനൗടഭാക്കുകേ.
ടനി  ചസസയ്  ഏര്ചപടുത്തുന്നതയ്  മുകഖന  എലഭാ  യഭാതക്കഭാര്ക്കുല
അപകേട ഇനഷസ്വറനസയ്  പരനിരക്ഷ നല്കേഭാനുല ചസസനിനത്തനില്
സമഭാഹരനിക്കുന്ന തുകേ ചപനഷന ഫണനികലയ്ക്കുല നനികക്ഷപനിക്കുകേ.

ടനി  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരല  1-4-2015  മുതല്  സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷഭാ
ചസസയ് ഏര്ചപടുത്തുകേയണഭായനി. 

4.   ചകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യനില്  നനിനചമടുത്തനിട്ടുള്ള  1300  കകേഭാടനി
രൂപയചട  വഭായ്പ  മറയ്  ചപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനികലയയ്  കുറഞ്ഞ
പലനിശ  നനിരക്കുല  കൂടനിയ  തനിരനിചടവയ്  കേഭാലഭാവധനിയമുള്ള
വഭായ്പയഭാക്കനി  മഭാറനി  പ്രതനിമഭാസ  വഭായ്പ  തനിരനിചടവനിനത്തനിലുള്ള
ചചലവയ് ഗണലമഭായനി കുറയ്ക്കുകേ.
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ടനി  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരല  ചകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യനില്

നനിനചമടുത്തനിട്ടുള്ള  1300  കകേഭാടനി  രൂപയചട  വഭായ്പകസ്റ്റേറയ്  ബഭാങയ്

ഓഫയ്  ഇനലയചട  കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള  കേണ്കസഭാര്ഷലല

ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരക്കുല കൂടനിയ തനിരനിചടവയ്

കേഭാലഭാവധനിയമുള്ള വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കനി തനിരനിചടചനിട്ടുണയ്.

5. കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ആസ്തനിമൂലലല  പുനര്നനിര്ണയനിചയ്  വനിപണനി

മൂലലല വര്ദനിപനിക്കുകേ.

ടനി ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരല ആസ്തനിമൂലലല പൂനര്നനിര്ണയനിചനിട്ടുണയ്.

6. ലഭാഭകേരമലഭാത്ത സര്വതീസുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേ.

ഇതുസലബനനിചയ്  സുശതീല്  ഖന്ന  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിക്കുന്നതനുസരനിചയ്  തുടര്

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)   1-4-2006  മുതല്  31-3-2016  വചരയള്ള  നഷ്ടല  സലബനനിച

കസ്റ്റേറയ്ചമന്റെയ്  അനുബനമഭായനി  കചര്ക്കുന*.  31-3-2017-ചല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ

കേണക്കനുസരനിചയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  നഷ്ടല  1467.10  കകേഭാടനി  രൂപ

ആകുന.

(സനി)   രണയ്  പ്രഭാവശലല  എഴുതനിത്തള്ളനിയനിട്ടുണയ്.  31-3-2008  വചരയള്ള

കേഭാലയളവനില് സര്ക്കഭാരനില്നനിനല ലഭലമഭായ വഭായ്പ തുകേയഭായ 250.38 കകേഭാടനി രൂപ

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് സര്ക്കഭാര് ഓഹരനിയഭാക്കനി മഭാറ്റുകേയല പലനിശയല പനിഴെ

പലനിശയല  ഉളചപചട  197.39  കകേഭാടനി  രൂപ  കൂടനി  എഴുതനിത്തളകേയല  കൂടഭാചത

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേയഭായ 622.83 കകേഭാടനി രൂപ എഴുതനിത്തളകേയല

ചചയ്തുചകേഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  [സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്

71/2009/  ഗതഭാഗതല തതീയതനി 14-12-2009] 2008-09 മുതല് 2013-14 വചരയള്ള

കേഭാലയളവനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്ക്കഭാരനിനയ്  തനിരനിചടയ്കക്കണ  വഭായ്പ

തുകേയഭായ  1090.76  കകേഭാടനി  രൂപ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  സര്ക്കഭാര്

ഓഹരനിയഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുല പലനിശയല പനിഴെപലനിശയല ഉളചപചട  172.37  കകേഭാടനി

രൂപ എഴുതനിത്തളന്നതനിനുല തതസ്വത്തനില് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്

പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  [സ.ഉ.(കകേ) നമ്പര് 46/2015/ഗതഭാഗതല തതീയതനി 20-8-2015].

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

1075/2017.
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസനില് പനിനവഭാതനിലനിലൂചട കേയറുന്ന യഭാതക്കഭാര്

237(2795) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസനില്  പനിനവഭാതനിലനിലൂചട  കേയറുന്ന
യഭാതക്കഭാചര  കേഭാരലമഭായനി  ശദനിക്കഭാന  കേണക്ടര്ക്കുല  കഡവര്ക്കുല
കേഴെനിയഭാത്തതുമൂലല സലഭവനിക്കുന്ന അപകേടങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസനിചല  പനിനവശചത്ത  വഭാതനില്
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതയ് സലബനനിചയ് ആവശലമഭായ തതീരുമഭാനല കകേചക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള ചനില അപകേടങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്
ഇതയ്  കഡവറുകടയല  കേണക്ടറുകടയല  ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള  അശദചകേഭാണയ്
സലഭവനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കഡവറുല കേണക്ടറുല ഇരുവഭാതനിലുകേളുല ശദനിചതനിനുകശഷല
മഭാതല വഭാഹനല മുകന്നഭാചടടുത്തഭാല് ഇത്തരത്തനിലുള്ള അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കഭാല.

പനിനവഭാതനില് ശദനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനിലഭാണയ് കേണക്ടര് സതീറയ്
ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  കഡവറുചട  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  മുനവശത്തയ്  ഇരു
വശങ്ങളനിലുമഭായനി റതീയര് വന്യൂ മനിററുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമത്തനില് കസ്റ്റേജയ് കേഭാകരലജയ് ബസ്സുകേളക്കയ് രണയ്
വഭാതനിലുകേള ഉണഭാകേണചമന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട മനിന്നല് സര്വതീസയ്

238 (2796) ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് : 
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചടയനിന  യഭാതക്കഭാചര  ലക്ഷലമനിടയ്  മനിന്നല്  എന്ന  കപരനില്  പുതനിയ
സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുവഭാന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക  റൂടനിലഭാണയ്  സര്വതീസയ്  ആരലഭനിക്കുകേചയനല  ഇതനിനഭായനി
എത  ബസ്സുകേളഭാണയ്  പുതുതഭായനി  ഇറക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതനല
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കസ്റ്റേഭാപ്പുകേളുചട  എണല കുറചയ്  കുറഞ്ഞ സമയലചകേഭാണയ്  കൂടുതല് ദൂരല
സഞരനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  ഫഭാസ്റ്റേയ്  പഭാസഞര്  മുതലുള്ള  എലഭാ  സൂപര്  കഭാസയ്
കശണനിയനിലുല  'മനിന്നല്'  സര്വതീസുകേചളന്ന  കപരനില്  പുതനിയ  തരല  സര്വതീസുകേള
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഇതുസലബനനിച പ്രഭാരലഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന്നകതയള.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട പ്രതനിദനിന വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

239 (2797) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യയ്  ലഭനിക്കുന്ന  ശരഭാശരനി  പ്രതനിദനിന
വരുമഭാനല  എത  രൂപയഭാണയ്;  ഇതയ്  ലഭാഭമഭാകണഭാ  അകതഭാ  നഷ്ടമഭാകണഭാകയഭാന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  സഞനിത  നഷ്ടല  എത  കകേഭാടനി
രൂപയഭാചണന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനല  ഉയര്ത്തഭാന
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  പ്രതനിദനിന വരുമഭാനല സലബനനിച കനരചത്ത തയഭാറഭാക്കനിയ ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരല  എത  രൂപ  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനല  ലഭനിചഭാലഭാണയ്  ആദഭായകേരമഭായ
സര്വതീസഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്;

(ഇ)  ഇതനില് കുറവയ് വരുമഭാനല ലഭനിചനിട്ടുളള സര്വതീസുകേള പുന:ക്രമതീകേരനിചതു
വഴെനി പ്രതനിദനിന വരുമഭാനത്തനില് വര്ദനവയ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(എഫയ്)  വരുമഭാനല കുറഞ്ഞ റൂട്ടുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിചകപഭാള പ്രകദശങ്ങളനിചല
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി ആകലഭാചനിചനിടനില എന്ന ആകക്ഷപല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ജനി)  പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുല  വരുമഭാനക്കുറവളള  റൂട്ടുകേളനില്  സര്വതീസയ്
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാനുല ഇത്തരല റൂട്ടുകേളനില് വരുമഭാന പരനിധനിയനില് മഭാറല വരുത്തഭാനുല
എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്  എന്നയ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനല  ശരഭാശരനി  5.60
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.   അകതസമയല  പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി  ചചലവയ്  10.35  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്. വരവയ്-ചചലവയ് അനരല ശരഭാശരനി ഏകേകദശല 4.75 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.

(ബനി)  31  മഭാര്ചയ്  2014-ല്  അവസഭാനനിച  വര്ഷചത്ത  കേണക്കനുസരനിചയ്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  സഞനിതനഷ്ടല  3622.29  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.
തുടര്നള്ള കേണക്കുകേള ഓഡനിറനിലഗനിലഭാണയ്.

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  വരുമഭാനല  കുറവള്ള  സര്വതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുല  അനര്
സലസഭാന  സര്വതീസുകേള  കൂടുതലഭായനി  ഓപകററയ്  ചചയ്യുവഭാനുല  സമഭാനര
സര്വതീസുകേചള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചചയനിന  സര്വതീസുകേള  കൂട്ടുവഭാനുമുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  2016-17-ചല കേണക്കനുസരനിചയ് പ്രതനിദനിനല ശരഭാശരനി  7  കകേഭാടനി രൂപ
വരുമഭാനല  ലഭനിചഭാല്  ലഭാഭവല  നഷ്ടവമനിലഭാത്ത  രതീതനിയനില്  സര്വതീസയ്  ഓപകറഷന
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തഭാവന്നതഭാണയ്.

(ഇ)  വരുമഭാനല കുറവള്ള സര്വതീസുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതനിനഭാല്  വര്ദനവനിചന  സലബനനിചയ്  കൃതലമഭായ  വനിവരല
നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.

(എഫയ്)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ജനി)  പുനനഃക്രമതീകേരണല  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ്  മഭാതകമ  തുടര്നടപടനികേചള
കുറനിച്ചുള്ള തതീരുമഭാനല കകേചക്കഭാളവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട ടനിക്കറയ് ഇതര വരുമഭാനല

240 (2798) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് ലഭനിച
ടനിക്കറയ് ഇതര വരുമഭാനല എതചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്
കസ്റ്റേഷനുകേളനിചല  കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ലക്സുകേളനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനല  എതചയന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ടനിക്കകറതര വരുമഭാനത്തനില് സഭാപയ് ബസ്സുകേള,  സഭാപയ് ചമറതീരനിയല്സയ്,

സഭാപയ്  ബഭാററനി,  സഭാപയ്  ടയറുകേള,  കവസ്റ്റേയ് ഓയനില് എന്നനിവയചട വനില്പനയനിലൂചട

ലഭനിക്കുന്ന  വരുമഭാനല  ഉളചപടുന.   1-4-2016  മുതല്  31-3-2017  വചര  സഭാപയ്

സഭാധനങ്ങള കലലല ചചയ വകേയനില് 6,48,47,166 രൂപ ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  ഉടമസതയനിലുള്ള  സലങ്ങളനിചല  മരങ്ങളനില്

നനിനള്ള  കേഭായ്ഫലങ്ങള  ചപഭാതുകലലല  ചചയതനില്  നനിന്നയ്  1-4-2016  മുതല്

31-3-2017 വചര ആചകേ 1,97,993  രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട സ്റ്റേഭാളുകേള,

കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ലകയ്  എന്നനിവയചട  കലസനസയ്  ഫതീയനിനത്തനില്  വരുമഭാനമഭായനി

1,72,79,414 രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   പ്രസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്

കകസ്റ്റേഷനുകേളനിചല  കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ലക്സുകേളനില്  നനിനല  പ്രതനിമഭാസ  കലസനസയ്

ഫതീസഭായനി 15,18,969 രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല ജതീവനക്കഭാര്

241  (2799)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ഇകപഭാള ചമഭാത്തല എത ജതീവനക്കഭാരുണയ്;

ഇതനില്  സനിരല  ജതീവനക്കഭാര്  എത;  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്  എത;

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനിയനില്  അടുത്ത  അഞയ്  വര്ഷകത്തയയ്  പുതനിയ

നനിയമനങ്ങചളഭാനല നടകത്തണതനിചലന്നയ് തതീരുമഭാനമുകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലശങ്ങള

നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സനിരമഭായനി  കജഭാലനിക്കയ്  ഹഭാജരഭാകേഭാത്തതുല  മറ്റു  കജഭാലനികേള

ചചയ്യുന്നതുമഭായ ജതീവനക്കഭാര് കകേഭാര്പകറഷനനിലുകണഭാചയനല പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാരുചട

എണവല  അവരുചട  കേഭാരലത്തനില്  എനയ്  തതീരുമഭാനല  ചചകേചക്കഭാളളഭാനഭാണയ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതനല വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  4/2017-ചല  കേണക്കനുസരനിചയ്  34966
സനിരല ജതീവനക്കഭാരുല 8484 തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരുമുണയ്.

(ബനി)   ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നയചട  പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജനിചന്റെ അനനിമ
റനികപഭാര്ടനിനയ് വനികധയമഭായനി പുതനിയ നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് സനിരമഭായനി കജഭാലനിക്കയ് ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത
1539 ജതീവനക്കഭാരുണയ്.  

മനിനനിസ്റ്റേതീരനിയല് വനിഭഭാഗല-30

ചമക്കഭാനനിക്കല് വനിഭഭാഗല-91

കഡവര് വനിഭഭാഗല-608

കേണക്ടര് വനിഭഭാഗല-810

അനധനികൃതമഭായനി  കജഭാലനിക്കയ്  ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത  ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര
റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വകുപയ്തല  അചടക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  മറ്റുകജഭാലനികേള  ചചയ്തുവരുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  വകുപയ്തല  അചടക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചയ്  സര്വതീസനില്
നനിനല പനിരനിച്ചുവനിടല് നടപടനികേളടക്കല സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട പുനരുദഭാരണല

242 (2800)  ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേളുല ഇതുമൂലല കകേവരനിച കനടങ്ങളുല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചപ്രഭാഫ.സുശതീല്  ഖന്ന  റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനില്
വന്നനിട്ടുകണഭാ;  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
നടപടനികേള എചനലഭാല; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  പുനരുദരനിചയ്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിശദപഠനല  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന  ചകേഭാല്ക്കത്ത  ആസഭാനമഭായ
ഇനലന  ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂടയ്  ഓഫയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെനിചല  ചപ്രഭാഫസറഭായ  ശതീ.  സുശതീല്
ഖന്നചയ  [സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  G.O.  (Rt)  367/2016/Trans.  തതീയതനി
24-9-2016  പ്രകേഭാരല]  കേണ്സളടന്റെഭായനി  നനിയമനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 
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2017-18  ബഡ്ജറനില്  3000  കകേഭാടനി  രൂപയചട  സമഗപുനരുദഭാരണ
പഭാകക്കജയ് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

എറണഭാകുളല  കകേനമഭാക്കനി  1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള
ഇറക്കുന്നതനിനയ്  300  കകേഭാടനി  രൂപയചട  പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനല
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  വഭായ്പയഭായനി  നല്കുചമന്നയ്  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇതനിനപ്രകേഭാരല ആദലഘടമഭായനി  166  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള
50 കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കനില് വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്
(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 72/2017/TRANS തതീയതനി 20-2-2017 പ്രകേഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ഇതുസലബനനിച  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  KIIFB  മുമ്പഭാചകേ
സമര്പനിച്ചുകേഴെനിഞ.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദ  ഇനനമഭായ  കേലപ്രസയ്ഡയ്
നഭാചസ്വറല് ഗലഭാസനികലയയ് (CNG) മഭാറുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

ബസയ്  സ്റ്റേഭാനകേചള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേയല  വരുമഭാനദഭായകേമഭാക്കുകേയല
ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കമകലജയ്,  ചമയനിന്റെനനസയ് തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനില്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുല  കബക്കയ്  ഡനൗണുകേള,
അപകേടങ്ങള  എന്നനിവ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല  സമയബനനിത  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനി
തയഭാറഭാക്കനി വരുന.   ഇനനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  ചകേ.എല.പനി.എല്.  ലഭനിക്കുന്ന  കഡവര്മഭാര്ക്കയ്  100  രൂപ
പ്രതനിദനിന ഇനചസന്റെതീവയ് നല്കുനണയ്.  കൂടഭാചത,  ഓകരഭാ അസനി.  വര്കയ് മഭാകനജര്
(ചമയനിന്റെനനസയ്)  മഭാരുചടയല കേതീഴെനില് ഫന്യൂവല് ചസല് രൂപതീകേരനിക്കുകേയല കൂടഭാചത
ഒരു  അസനി.  വര്കയ്  മഭാകനജചര  ഫന്യൂവല് ചസലനിനുമഭാതമഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കുകേയല
ചചയ്തു.  ചമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില്നനിനല  ബസ്സുകേള  പകേല്  സമയല
പനിനവലനിക്കുന്നതുമൂലല കകേഭാര്പകറഷനയ്  നഷ്ടല സലഭവനിച്ചുവരുന്നതഭായനി  കേഭാണുകേയല
ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാതരല  റനിപയറുകേളുല  ചമയനിന്റെനനസുകേളുല
രഭാതനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  വസ്തുവകേകേളനില്  ഫന്യൂവല്  കകേഭാലപ്ലക്സുകേള
സജതീകേരനിചയ്  ഇനന  വനിതരണല  (CNG,  Diesel)  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഓയനില്
കേമ്പനനികേചള ചുമതലചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.  ചമക്കഭാനനിക്കല്
വനിഭഭാഗത്തനില്  work-norms  പരനിഷ്കരനിചയ്  ഉല്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല
ഗുണകമന  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുല  മനുഷലപ്രയതല  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല  നടപടനികേള
നടനവരുന. ഇതുമൂലല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട പ്രവര്ത്തനല ചമചചപടുത്തഭാനഭാകു
ചമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  പൂര്ണമഭായ റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിക്കുന്നമുറയയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റേന്റെയ്/കര്ക്കയ് നനിയമനല

243 (2801) ശതീ  .    ചകേ  .    എല  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില് ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റേന്റെയ് /കര്ക്കയ് തസ്തനികേയനില്
5-1-2016,  30-8-2016  തതീയതനികേളനിലഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.  നല്കേനിയ അകഡസ്വസയ്
പ്രകേഭാരല എത കപര്ക്കയ് നനിയമന ഉത്തരവയ് നല്കേനിയനിട്ടുചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമന  ഉത്തരവകേളനില്  കജഭാലനിയയ്  ഹഭാജരഭാകേഭാചത  എത
എന.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള  ഉണഭാചയന്നയ്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്  ഇനനിയല  എത
ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.യയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയഭാനുചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസയ്.സനി.യയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയനിടനിലഭാത്ത എത പുതനിയ ഒഴെനിവകേള
5-1-2016  മുതല്  31-3-2017  വചര  ജൂനനിയര്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  തസ്തനികേയനില്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില് ഉണഭായനിട്ടുചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എന.ചജ.ഡനി. ആയല പുതനിയ ഒഴെനിവകേളഭായല നനിലവനില് എത ജൂനനിയര്
അസനിസ്റ്റേനമഭാരുചട  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.യയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയഭാനുചണന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ആയതയ്  എന്നകത്തയയ്  പനി.എസയ്.സനി.യയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയ്യുചമന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റേന്റെയ്/കര്ക്കയ്  തസ്തനികേയനില്
5-1-2016-ല്  പനി.എസയ്.സനി.  നല്കേനിയ  അകഡസ്വസയ്  പ്രകേഭാരല  669  കപര്ക്കുല
30-8-2016-ചല  അകഡസ്വസയ്  പ്രകേഭാരല  388  കപര്ക്കുല  നനിയമന  ഉത്തരവയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   പ്രസ്തുത  669  കപരുചട  നനിയമന  ഉത്തരവനില്  388  എന.ചജ.ഡനി.
റനികപഭാര്ടയ് ചചയനിട്ടുണയ്.

388  കപരുചട നനിയമന ഉത്തരവനില്  209  കപരുചട എന.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയനിടനില. 

(സനി) 5-1-2016  മുതല് 31-1-2017  വചര ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റേന്റെയ് തസ്തനികേയനില്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയനിടനിലഭാത്ത പുതനിയ
ഒഴെനിവകേളനില. 

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  രതീതനിയനില്  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള  209  ജൂനനിയര്
അസനിസ്റ്റേനമഭാരുചട  ഒഴെനിവകേളുണയ്.  എന്നഭാല്  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നയചട
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുനരുദഭാരണ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അനിസഭാനത്തനില്
മഭാതകമ തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട നഷ്ടല സലബനനിചയ് പഠനല

244 (2802)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി.-യചട നഷ്ടല സലബനനിചയ്  പഠനല നടത്തുവഭാന
വനിദഗസമനിതനിചയ നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭായ വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദഗസമനിതനിയചട  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എചനങനിലുല
മഭാറങ്ങള  ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി.-യനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എചനലഭാല
മഭാറങ്ങളഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഷ്ടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കമഖലകേള  ഏചതലഭാല;  വനിശദമഭായ
വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സനിരമഭായനി  നഷ്ടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഡനികപഭാകേള  ഏചതലഭാല;
സനിരമഭായനി നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന റൂട്ടുകേള ഏചതലഭാചമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  പുനരുദരനിചയ്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിശദപഠനല  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന  ചകേഭാല്ക്കത്ത  ആസഭാനമഭായ
ഇനലന  ഇനസ്റ്റേനിറന്യൂടയ്  ഓഫയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  എന്ന  സഭാപനത്തനിചല  റനിടകയര്ഡയ്
ചപ്രഭാഫസറഭായ  ശതീ.  സുശതീല്  ഖന്നചയ  [സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  G.O.(Rt)
367/2016/Trans.  തതീയതനി  24-9-2016  പ്രകേഭാരല]  കേണ്സളടന്റെഭായനി  നനിയമനിചയ്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) വനിദഗസമനിതനിയചട റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിടനില. സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിച
ഇടക്കഭാല  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബസയ്-സ്റ്റേഭാഫയ്  കറകഷലഭാ  കദശതീയ
ശരഭാശരനിയനികലയയ് ഉയര്ത്തുന്നതടക്കമുള്ള കേഭാരലങ്ങളനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഏചതഭാചക്ക കമഖലകേളനിലഭാണയ് നഷ്ടചമനല അചതങ്ങചന നഷ്ടമനിലഭാത്ത
രതീതനിയനില്  മഭാറനിചയടുക്കഭാചമനള്ള  കേഭാരലവല  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലുണഭാകുചമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ഡനി)  സനിരമഭായനി  നഷ്ടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഡനികപഭാകേളനില.
പുനനഃക്രമതീകേരണ പ്രക്രനിയ പൂര്ത്തനിയഭായഭാകല നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന റൂട്ടുകേളുചട
വനിവരല വലകമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.
286/2020.
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ബസയ് റൂട്ടുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിചതുമൂലല വരുമഭാന വര്ദനവയ്

245 (2803) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് 
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഷ്ടത്തനികലഭാടുന്ന  ബസ്സുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചതനിചന്റെ  ഫലമഭായനി
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട വരുമഭാനത്തനില് എനയ് വര്ദനവഭാണയ് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി) എത ബസയ് റൂട്ടുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചുചവന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പതനിനഭായനിരല  രൂപയയ്  തഭാചഴെ  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനമുള്ള  ചഷഡന്യൂളുകേള
വരുമഭാന വര്ദനവനിനഭായനി പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചതനിനഭാലുല അതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പുനനഃക്രമതീകേരണല  നടനവരുന്നതനിനഭാലുല  ലഭാഭകേരമലഭാത്ത
സര്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലുല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുണഭായ
വരുമഭാന വര്ദനവയ് കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില. 

(ബനി)  1255  ബസയ് റൂട്ടുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചു.

പനിങയ് ബസയ് സര്വതീസയ്

246(2804)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി  യചട  പനിങയ്  ബസയ്  സലസഭാനത്തയ്  എത
സര്വതീസയ് നടത്തുനണയ്;

(ബനി) ഈ കേഭാലയളവനില് പ്രതനിദനിന ശരഭാശരനി കേളക്ഷനഭായനി എത തുകേ ലഭനിച്ചു;

(സനി)  പനിങയ്  ബസയ്  സര്വതീസനിചന്റെ  എണത്തനില്  വര്ദനവയ്  വരുത്തുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ റൂടനികലഭാടുന്ന മറയ് ബസയ് സര്വതീസനിചന്റെ ശരഭാശരനി കേളക്ഷന എത;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  രണയ്  പനിങയ്  ബസ്സുകേള  സലസഭാനത്തയ്
സര്വതീസയ് നടത്തുനണയ്.

(ബനി)  ഇനൗ കേഭാലയളവനില് പ്രതനിദനിന ശരഭാശരനി വരുമഭാനമഭായനി  6,494  രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  പനിങയ്  ബസയ്  സര്വതീസയ്  എണത്തനില് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്

തതീരുമഭാനചമടുത്തനിടനില.

(ഡനി)   ഇനൗ റൂട്ടുകേളനികലഭാടുന്ന മറയ്  ബസയ്  സര്വതീസനിചന്റെ ശരഭാശരനി  വരുമഭാനല

9,200 രൂപയഭാണയ്. 

സനിരല കഡവര്മഭാര്

247 (2805)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബ്ബയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാസഞറനിതര വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്ന ചകേ.  എസയ്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  യനിചല

സനിരല ചചഡവര്മഭാര്ക്കയ് പഭാസഞര് വഭാഹനവല ഓടനികക്കണതുകണഭാ;

(ബനി)  പഭാസഞറനിതര  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നതനിനയ്  ചചഡവര്മഭാചര

ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനയ് മഭാനദണ്ഡമുണഭാക്കഭാചത വര്ഷങ്ങളഭായനി കുറച്ചുകപചര പ്രസ്തുത

വഭാഹനങ്ങകളഭാടനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാല്  മറയ്  ചചഡവർമഭാര്ക്കയ്

അവസരല നഷ്ടചപടുന്നകേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് ചപഭാതുകമഖല, സഭാപനമഭായ ചകേ. എസയ്. ആര്; ടനി. സനി.-യനില്

പഭാസഞര് ഇതര വഭാഹനങ്ങകളഭാടനിക്കുന്നതനിനയ് ചചഡവര്മഭാചര നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്

മഭാനദണ്ഡമുണഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല  സനിരല  കഡവര്മഭാചര  പഭാസഞര്

വഭാഹനകമഭാടനിക്കുവഭാനഭാണയ് നനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  ആവശല സനര്ഭങ്ങളനില് മഭാതമഭാണയ്

പഭാസഞറനിതര വഭാഹനകമഭാടനിക്കുവഭാന നനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് പഭാസഞര് വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണയ്

കഡവര്മഭാചര  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  പഭാസഞറനിതര  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നതനിനയ്

സനിരല ഒഴെനിവനിലഭാത്തതനിനഭാല് അതനിനഭായനി മഭാനദണ്ഡമുണഭായനിടനില. 

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  പഭാസഞര്  ഇതര  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നതനിനയ്

സനിരല  ഒഴെനിവനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ആയതനികലയയ്  പ്രകതലകേ  മഭാനദണ്ഡമുണഭാക്കുവഭാന

സഭാധനിക്കുകേയനില. 
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കവഭാളകവഭാ എ. സനി. ബസ്സുകേള

248 (2806)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് എത കവഭാളകവഭാ എ.സനി. ബസുകേള ഉണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ബസുകേള  ഏചതലഭാല  ഡനികപഭാകേളനിലഭാചണനല  അവയചട
പ്രതനിമഭാസ വരുമഭാനല എതചയനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കവഭാളകവഭാ എ.  സനി.  ബസുകേളുചട അറകുറപണനിക്കഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര്
ചചലവഴെനിച തുകേ ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില് എത കവഭാളകവഭാ എ.  സനി.ബസുകേള കേടപ്പുറത്തുണയ് എന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  12  കവഭാളകവഭാ  എ.  സനി.  ബസ്സുകേളുണയ്.
കൂടഭാചത ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യചട കേതീഴെനില് 190 കവഭാളകവഭാ എ.സനി. ബസ്സുകേളുമുണയ്.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  12  എ.സനി.  കവഭാളകവഭാ  ബസ്സുകേള
ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളല,  കകേഭാടയല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തനിരുവനനപുരല  ചസനടല്
എന്നതീ  ഡനികപഭാകേളനിലഭാണയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  എ.സനി.
കലഭാ കഫ്ലഭാര് ബസ്സുകേള തനിരുവനനപുരല സനിറനി,  ചകേഭാലല,  ആലപ്പുഴെ,  പത്തനലതനിട,
എറണഭാകുളല  (കതവര),  ചതഭാടുപുഴെ,  കകേഭാടയല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേല്പറ,  തൃശ്ശൂര്,
പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറല  എന്നതീ  ഡനികപഭാകേളനിലഭാണയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
2017  ഏപ്രനില്  മഭാസചത്ത  കേണക്കുപ്രകേഭാരല  ടനി  ബസ്സുകേളക്കയ്  1,15,84,281  രൂപ
വരുമഭാനല ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)   ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട   കവഭാളകവഭാ  എ.സനി.  ബസ്സുകേളുചട
അറകുറപണനിക്കഭായനി  1,60,53,164  രൂപയല  ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  കവഭാളകവഭാ
അറകുറപണനിക്കഭായനി 9,58,12,027  രൂപയല ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)   5-5-2017-ല്  ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  കേതീഴെനിലുള്ള  ആചകേ  190
കവഭാളകവഭാ  ബസ്സുകേളനില്  142  ബസ്സുകേള  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്
സജമഭായനിരുന.  ബഭാക്കനിയള്ള  48  ബസ്സുകേള  വനിവനിധ  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി
മഭാറനിയനിടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 
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പ്രകൃതനി സനൗഹൃദ വഭാതകേല ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കല്

249(2807)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  ശഭാകതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകൃതനി
സനൗഹൃദവഭാതകേല  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  1000  ബസ്സുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചപ്രഭാഫ. സുശതീല്ഖന്നയചട സമഗ പഠന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
സഭാപനല  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  എചനങനിലുല  തതീരുമഭാനല  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016-17-ചല ബജറയ് പ്രസലഗത്തനില് എറണഭാകുളല കകേനമഭാക്കനി  1000
പുതനിയ  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനയ്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നനിനല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  വഭായ്പയഭായനി
നല്കുചമന്നയ്  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.   ഇതനിനപ്രകേഭാരല  ആദല
ഘടമഭായനി  166  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള  50  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കനില്
വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
72/2017/TRANS തതീയതനി 20-2-2017 പ്രകേഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ഇതുസലബനനിച  കേരടയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  (DPR)  KIIFB മുമ്പഭാചകേ
സമര്പനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദ  ഇനനമഭായ
കേലപ്രസ്ഡയ്  നഭാചസ്വറല്  ഗലഭാസനികലയയ്  (CNG)  മഭാറുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡകേളനില്  ഇത്തരല  ബസ്സുകേളുചട
ഉപകയഭാഗക്ഷമത നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2 സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേളക്കയ് പര്കചസയ്
ഓര്ഡര്  നല്കേനിയതനില്  ഒരു  ബസയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.   നനിലവനില്  സനി.എന.ജനി.
ഇനനല  ചകേഭാചനിയനില്  ലഭലമഭാണയ്.  എന്നഭാല്  ഇവ  വഭാഹനങ്ങളനില്
നനിറയ്ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  Dispensing  Unit-കേള  നനിലവനില്  കകേരളത്തനില്
സഭാപനിതമഭായനിടനില.   ചകേഭാചനി  നഗരത്തനില്  സനി.എന.ജനി.  ഇനനല  വനിതരണല
നടത്തുന്നതനിനയ്   വനിതരണഭാവകേഭാശല ലഭനിച ചഎ.ഒ.സനി.-യമഭായനി  നനിരവധനി തവണ
ചര്ചകേള  നടത്തുകേയല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  ആലുവ  റതീജനിയണല്
വര്ക്കയ്കഷഭാപനിലുല  കതവരയനിലുല  സനി.എന.ജനി.  Dispensing  Unit-കേള സഭാപനിചയ്
ഇനനല  വനിതരണല  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലഭ  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.
സനി.എന.ജനി.  ഇനനല ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാചട  ചകേഭാചനി നഗരത്തനില് പ്രഭാഥമനികേമഭായനി
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പ്രസ്തുത  ഇനനല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഓടനിക്കഭാവന്ന  100  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുല  കൂടഭാചത  മറയ്  സലങ്ങളനില്  സനി.എന.ജനി.
ഇനനല  ലഭലമഭാകുന്നകതഭാചട  തനിരുവനനപുരല,  ചകേഭാലല,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എന്നതീ നഗരങ്ങളനില് 50  ബസ്സുകേള വതീതല നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുല
പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നയചട  സമഗ  റനികപഭാര്ടയ്
ലഭലമഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിടനില.

കേഭാല്നട യഭാതക്കഭാര്ക്കുണഭാകുന്ന കറഭാഡപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനി

250 (2808)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് കേഭാല്നട യഭാതക്കഭാര്ക്കയ്  ഉണഭാകുന്ന കറഭാഡപകേടങ്ങള
വര്ദനിച്ചുവരുന്നതയ് സലബനനിചയ് വനിശദമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരല  അപകേടങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  എചനലഭാല
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അപകേടങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാല്നട  യഭാതക്കഭാര്ക്കുല
വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നവര്ക്കുല  കബഭാധവല്കേരണല  നടത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.  കേഭാല്നട യഭാതക്കഭാര്ക്കുണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങളുചട മുഖലകേഭാരണല
ഫുടയ്പഭാത്തുകേളനിചല ചതരുവയ് കേചവടക്കഭാരുചടയല മറ്റുല അനധനികൃത കേകയറമഭാണയ്.

(ബനി)  ഫുടയ്പഭാത്തുകേളനിചല  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കഭാനുള്ള
അധനികേഭാരല  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനുല  കപഭാലതീസനിനുല  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ
വകുപനിനുമഭാണയ്.  സലസഭാനചത്ത കറഭാഡകേളനിചല ഫുടയ്പഭാത്തുകേളനിലുള്ള വഴെനിവഭാണനിഭ
സലഘങ്ങളുചട  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചതനിചന്റെ
റനികപഭാര്ടയ് ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിക്കയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനിനുപുറകമ, 2017  ചഫബ്രുവരനി  15  മുതല് മഭാര്ചയ്  15  വചരയള്ള കറഭാഡയ് കസഫനി
ആക്ഷന  പ്ലഭാനനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപഭാതകേളനിചല  കേകയറചമഭാഴെനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിചന്റെയല  കപഭാലതീസയ്  വകുപനിചന്റെയല  സലയകഭാഭനിമുഖലത്തനില്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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കേഭാല്നടക്കഭാര്ക്കയ്  കറഭാഡയ്  മുറനിച്ചുകേടക്കുന്നതനിനയ്  പ്രധഭാനചപട
ആശുപതനികേളക്കുല  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കുല  മുന്നനിലുള്ള  കറഭാഡകേളനിലുല
തനിരകക്കറനിയ  ജലഗഷനുകേളനിലുല  ഫുടയ്ഓവര്ബനിഡ്ജയ്  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനചപടയ്  തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാനുല  ആയതനിചന്റെ  റനികപഭാര്ടയ്  ഹഭാജരഭാക്കഭാനുല  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്  അദലക്ഷനഭായള്ള  ജനിലഭാ  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  കേനൗണ്സനിലുകേകളഭാടഭാ
വശലചപടനിട്ടുണയ്. ആയതനിചന്റെ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഹഭാജരഭാക്കുന്നമുറയയ് ഇനൗ വനിഷയത്തനില്
നടപടനി  എടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  18-8-2016-ല്  കറഭാഡയ്  കസഫനി  കേമ്മേനിഷണറുചടയല
ടഭാനകസഭാര്ടയ്  കേമ്മേനിഷണറുചടയല  അദലക്ഷതയനില്  കേനിഴെകക്കകകേഭാടയനിചല
അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി തനിരുവനനപുരല ജനിലഭാ കേളക്ടര്, തനിരുവനനപുരല
സനിറനി  കപഭാലതീസയ്  കേമ്മേനിഷണര്,  തനിരുവനനപുരല  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടയ്
ഓഫതീസര്,  ടഭാഫനികേയ്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  കേമ്മേനിഷണര്,  നഭാറയ്പഭാകേയ്  പ്രതനിനനിധനി,
തനിരുവനനപുരല കറഭാഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  കേമ്പനനി ലനിമനിറഡയ്  (TRDL)  പ്രതനിനനിധനി
എന്നനിവര്  പചങടുത്ത  കയഭാഗല  കചരുകേയണഭായനി.   ഇനൗ  കയഭാഗത്തനില്വചയ്
കേനിഴെകക്കകകേഭാടയനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ബഭാരനികക്കഡകേളുല  ഡനികവഡറുകേളുല
കേഭാല്നടക്കഭാര്  മുറനിചയ്കേടക്കഭാത്തവനിധത്തനില്  ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുല  റൂടയ്  ബസ്സുകേളുചട
ഒഭാപകററനിലഗയ് കബകേളക്കനിടയനിലുള്ള ഡനികവഡറുകേള ചപഭാളനിചയ് മഭാറ്റുന്നതനിനുല ബസയ്
കസ്റ്റേഷനനില്  ചഡസ്റ്റേനികനഷന  കബഭാര്ഡയ്,  നമ്പര്  എന്നനിവ  സഭാപനിക്കഭാനുല
തനിരുവനനപുരല  കറഭാഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡയ്  (TRDL)-കനഭാടയ്
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.  കേനിഴെകക്കകകേഭാടയനില് എത്തനികചരുന്ന ബസ്സുകേചളയല യഭാതക്കഭാചരയല
നനിയനനിക്കുവഭാനുല  നനിയമവനിരുദമഭായനി  പഭാര്ക്കയ്  ചചയ്യുന്നതുല  അനഭാവശലമഭായനി
വഭാഹനല  നനിര്ത്തനിയനിടുന്നതുല  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  കൂടുതല്  കപഭാലതീസയ്  കഫഭാഴനിചന
നനികയഭാഗനിക്കുവഭാന  ടഭാഫനികേയ്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  കേമ്മേനിഷണചറ  ചുമതലചപടുത്തനി.
കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാര്ക്കുല  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുല  സുരക്ഷനിതമഭായനി  കറഭാഡയ്
മുറനിചയ്കേടക്കുവഭാന  കുറഞ്ഞതയ്  രണയ്  ഫുടയ്  ഓവര്  ബനിഡ്ജയ്  സഭാപനിക്കുവഭാന
യകമഭായ സലങ്ങള കേണപനിടനിചയ് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുവഭാനുല ആയതനിനയ് കവണനിവരുന്ന
ചചലവയ്  എതചയന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനി  കപ്രഭാജക്ടയ്  ചപ്രഭാകപഭാസല്  കറഭാഡയ്  കസഫനി
അകതഭാറനിറനിക്കയ്  മുമ്പഭാചകേ  സമര്പനിക്കുവഭാനുല  നഭാറയ്പഭാക്കനിചന  ചുമതലചപടുത്തനി.
7-9-2016-ല്  നഭാറയ്പഭാകേയ്  ഇതുസലബനനിച  ചപ്രഭാകപഭാസല്  കറഭാഡയ്
കസഫനി  അകതഭാറനിറനിക്കയ്  മുമ്പഭാചകേ  സമര്പനിച്ചു.  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്,
റനി.ആര്.ഡനി.സനി.എല്.  തനിരുവനനപുരല കകേഭാര്പകറഷന ടനിഡ,  കപഭാലതീസയ്  വകുപയ്
എന്നനിവരുമഭായനി  ടനി  ചപ്രഭാകപഭാസല്  ചര്ച  ചചയയ്  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്
നല്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ കറഭാഡയ് കസഫനി കേനൗണ്സനിലനിചന്റെ ചചയര്മഭാന കൂടനിയഭായ
ജനിലഭാ കേളക്ടകറഭാടയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.
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(സനി) വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ദൃശല-ശഭാവല മഭാധലമങ്ങളുചട

സഭാധലതകേള ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഇതനിനുപുറചമ  മഭാജനികേയ്  കഷഭാ,  ഓടന  തുള്ളല്,  കേനിറനി  കഷഭാ

തുടങ്ങനിയ  കേലഭാരൂപങ്ങളനിലൂചടയല  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  സകനശല  പ്രചരനിപനിചനിട്ടുണയ്.

കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  വഭാരഭാചരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ

അകതഭാറനിറനി  അനുബന  വകുപ്പുകേളക്കയ്  എലഭാ  വര്ഷവല  ഫണയ്  നല്കേനിവരുന.

ടനിപര്,  കലഭാറനി/ചരക്കയ്  വഭാഹനല  എന്നനിവയചട  കഡവര്മഭാര്ക്കയ്  നഭാറയ്പഭാകേയ്  വഴെനി

കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  പരനിശതീലനല  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  രഭാതനികേഭാല  എയര്കപഭാര്ടയ്  യഭാത  അപകേടങ്ങള

നനിയനനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി രഭാതനികേഭാല സവഭാരനി നടത്തുന്ന കഡവര്മഭാചരയല

യഭാതക്കഭാചരയല കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയചട

കനതൃതസ്വത്തനില്  അചടനിച  ലതീഫ് ചലറ്റുകേള  കകേരളത്തനിചല  മൂന്നയ്  അനഭാരഭാഷ

വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളുചട  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടയ്

ഓഫതീസര്മഭാരുചട  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണത്തനില്  രഭാതനികേഭാലങ്ങളനില്  വനിതരണല

ചചയ്തു.  വഭാഹന  കഡവര്മഭാചര  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

അകതഭാറനിറനിയചട  കനതൃതസ്വത്തനില് അചടനിച  'കറഭാഡയ്  ചറഗുകലഷനസയ്'  എന്ന ലതീഫയ്

ചലറ്റുകേള  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസര്  മുകഖന  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുല

വനിതരണല ചചയ്തു.   നഭാറയ്പഭാകേയ്  തയഭാറഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളനികലയ്ക്കുള്ള സുരക്ഷനിത പഭാത

എന്ന  പുസ്തകേത്തനിചന്റെയല  അദലഭാപകേ  പഠന  സഹഭായനി  എന്ന  പുസ്തകേത്തനിചന്റെയല

ഇലഗതീഷയ്,  മലയഭാളല  വഭാലലങ്ങളുചട  കകേഭാപനികേള അചടനിചയ്  സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേചള

കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത  പുസ്തകേങ്ങള  റതീജനിയണല്

ടഭാനകസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുകഖന  കകേരളത്തനിചല  സ്കൂളുകേളനില്  വനിതരണല

ചചയനിട്ടുണയ്.   കറഭാഡയ്  സുരക്ഷചയ  സലബനനിചയ്  വനിദലഭാര്തനികേളനില്  അവകബഭാധല

ഉണഭാക്കുവഭാനുല  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  വനിദലഭാര്തനികേചള

പങഭാളനികേളഭാക്കഭാനുല  കകേരളത്തനിചല  സ്കൂള  കകേഭാകളജുകേളനില്  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ

കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കപഭാലതീസയ്  വകുപനിനയ്  ശുഭയഭാത  എന്ന  ടഭാഫനികേയ്

കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി  നടത്തുന്നതനിനയ്  6  കകേഭാടനി  രൂപ  2014-15-ല്

അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
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സൂപര് കഭാസയ് റൂട്ടുകേളനിചല സമഭാനര സര്വതീസയ്

251 (2809) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത  സൂപര്  കഭാസയ്  റൂട്ടുകേള  ഏചതഭാചക്കയഭാണയ്;  ഈ
റൂട്ടുകേളനില് സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതനിനയ് ചപര്മനിറയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള സസ്വകേഭാരല ബസുകേളുചട
വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; ഏചതഭാചക്ക റൂട്ടുകേളനിലഭാണയ് സസ്വകേഭാരല ബസുകേളക്കയ്
ചപര്മനിറയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ബഹു:കഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയനുസരനിചയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനിസനി.
സര്വതീസയ് ആരലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ് ഏചതഭാചക്ക റൂട്ടുകേളനിലഭാണയ്;  ഈ സര്വതീസുകേചളഭാചക്ക
ഇകപഭാഴുല തുടരുനകണഭാ;

(സനി)  ഇകത റൂട്ടുകേളനില് പലതനിലുല കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ് കേഭാകരലജയ് ചപര്മനിറയ്  എടുത്ത
കശഷല  സസ്വകേഭാരല  ബസുകേള  ഓണ്കലന  ബുക്കനിലഗനിലൂചടയല,  ചടലകഫഭാണ്
കകേഭാളുകേളനിലൂചടയല  യഭാതക്കഭാചര  പല  സലങ്ങളനില്  നനിനല  കേയറ്റുകേയല  ഇടയയ്
ഇറങ്ങഭാന അനുവദനിക്കുകേയല ചചയയ് സമഭാനര സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതയ് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതു  സലബനനിചയ്  സലസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  ആര്.ടനി.ഒ.-കേളനില്
ഏചതങനിലുല പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഈ പരഭാതനിചയക്കുറനിചയ്  അകനസ്വഷനിക്കുകേകയഭാ
വനിശദഭാലശങ്ങള കേചണത്തുകേകയഭാ ചചയനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില്  സമഭാനര  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  ബസുകേള
പനിടനിചചടുക്കുന്നതനിനുല നനിയമ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല കമഭാകടഭാര് വഭാഹന
വകുപയ് ഇകതവചര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനിസനി.യചട  ഭഭാവനികൂടനി  ഇലഭാതഭാക്കുന്ന  ഇത്തരല
പ്രവണതകേചള  കേചണത്തുന്നതനിനുല  ശകമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല
എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്  എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഫഭാസ്റ്റേയ് പഭാസഞര് മുതല് മുകേളനികലഭാട്ടുള്ളവ (FP, Super FP, Express,
Super Express  തുടങ്ങനിയവ)  ചയയഭാണയ് സൂപര് കഭാസയ് സര്വതീസയ് എന്നതുചകേഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

1075/2017.
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ഇത്തരത്തനിലുള്ള  241  സര്വതീസുകേളക്കയ്  കകേരളത്തനിനകേത്തയ്  സസ്വകേഭാരല

കമഖലയനില്  ചപര്മനിറയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.  ഇതനില്  പലതുല  അതതു

ആര്.ടനി.എ.-കേളനില് നനിനല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഏചറടുത്തയ് നടത്തനിവരുനണയ്.

(ബനി)  ബഹുമഭാനചപട കകേരള കഹകക്കഭാടതനിയനിചല 29-9-2014-ചല WP(C)

18786/2014-ഉല  അനുബന  കകേസ്സുകേളുല  സലബനനിച  വനിധനി  അനുസരനിചയ്  241

സസ്വകേഭാരല  സൂപര്  കഭാസയ്  ചപര്മനിറ്റുകേളനില്  233  ചപര്മനിറ്റുകേള  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന്ന

മുറയയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇതുവചര  ഏചറടുത്തനിട്ടുണയ്.  റൂടയ്  സലബനമഭായ

വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത സര്വതീസുകേള ഇകപഭാഴുല

തുടരുനണയ്.

(സനി)   ഇത്തരല  സമഭാനര  സര്വതീസുകേചളപറനി  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനില്

യഥഭാസമയല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്. 

(ഡനി-എഫയ്)  സലസഭാനത്തയ്  അനധനികൃത  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  സമഭാനര

വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ് സസ്വതീകേരനിച്ചു

വരുനണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  മഭാകനജനിലഗയ്  ഡയറക്ടറുചട  തചന്ന  കേത്തനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  എ.എല.വനി.ചഎ.-മഭാരുചട  കസവനല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  പ്രകതലകേ  സസ്വഭാഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ചപര്മനിറ്റുള്ള കസ്റ്റേജയ് കേഭാകരലജുകേളുചട സമയല സലബനനിച്ചുള്ള ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട

പരഭാതനിയനികനല്  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  ആവശലമഭായ

നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.   സമയക്രമല  ചതറനിചയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്

മുന്നനില്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന സസ്വകേഭാരല  കസ്റ്റേജയ്  കേഭാകരലജയ്  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര

കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്. 2017-ല് തനിരുവനനപുരത്തയ് നടത്തനിയ

പരനികശഭാധനയനില്  സമഭാനര  സര്വതീസയ്  നടത്തനിയ  146  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല 46 വഭാഹനങ്ങള പനിടനിചചടുക്കുകേയല 73,000/-  രൂപ

പനിഴെയനിനത്തനില് ഇനൗടഭാക്കുകേയല ചചയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത, 14-02-2017-നയ് രഭാതനിയനില്

തനിരുവനനപുരല സനിറനിയനില്നനിനല ബഭാലഗ്ലൂര്,  കകേഭായമ്പത്തൂര്,  ചചകന്ന,  വയനഭാടയ്

തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനികലയയ്  അനധനികൃത  സര്വതീസയ്  നടത്തനിയ  9  വഭാഹനങ്ങള

ചക്കതനിചര നടപടനിചയടുക്കുകേയല  41,200  രൂപ പനിഴെയഭായനി ഇനൗടഭാക്കുകേയല  98,700

രൂപ ടഭാകയ് ഇനത്തനില് പനിരനിചചടുക്കുകേയല ചചയ്തു.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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റനിസര്വയ് കേണക്ടര് നനിയമനല

252  (2810)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  റനിസര്വയ്  കേണക്ടര്  തസ്തനികേയനില്
പനി.എസയ്.സനി.-യചട അചചഡസ്വസയ് ചമകമ്മേഭാ ലഭനിചയ് മഭാസങ്ങള പനിന്നനിടനിട്ടുല നനിയമന
ഉത്തരവയ്  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലല  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുണഭായനിട്ടുളള  ബുദനിമുട്ടുകേള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനില്  നനിനല  നനിയമനല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേയ് നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള എല-പഭാനല് നനിയമനല
നടത്തനിവരുനകണഭാചയന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പനി.എസയ്.സനി.  അചചഡസ്വസയ്  ലഭനിച  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  സനിര
നനിയമനല നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  റനിസര്വയ്  കേണക്ടര്  തസ്തനികേയനില്
5-5-2012-ല്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  3808  എണത്തനിനയ്  പകേരമഭായനി  9300
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട  നനിയമകനഭാപകദശ  പടനികേ  പനി.എസയ്.സനി.  നല്കേനിയതയ്
നനിമനിത്തല കമല്പറഞ്ഞ  9300  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുല നനിയമനല നല്കുവഭാനഭായനി
2013  മുതല്  2016  വചര ഏകേകദശല  3  വര്ഷകത്തഭാളല കേഭാലതഭാമസല കനരനികടണനി
വന്നനിരുന.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയ യഥഭാര്ത ഒഴെനിവകേകളക്കഭാള
രണനിരടനികയഭാളല  കപര്ക്കയ്  അധനികേമഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.  നനിയമകനഭാപകദശല
നല്കേനിചയങനിലുല കേടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ പരഭാധതീനതകേളക്കനിടയനിലുല കകേഭാര്പകറഷന
നനിയമകനഭാപകദശല  ലഭനിച  9300  കപര്ക്കുല  നനിയമനല  അനുവദനിചനിരുന.
ഇതനിനുപുറകമ  4-ാം നനിയമനഘടത്തനിചല  (റഭാങയ് നമ്പര്  6364  മുതല്  8700  വചര)
എന.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേളഭായ  1075  എണല  നനിലനനില്ചക്ക  നനിയമനപടനികേയനിചല
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട  ലഭലത  കുറവയ്  നനിമനിത്തല  നനിയമനല  അനുവദനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാതനിരുന്ന  ഒഴെനിവകേളഭായ  526  എണല  (1075-549=526)  5-ാം
നനിയമനഘടത്തനിചല  (റഭാങയ്  നമ്പര്  8751  മുതല്  9300  വചര)  എന.ചജ.ഡനി.
ഒഴെനിവകേളഭായ  297  എണവല  കചര്ത്തയ്  ആചകേ  823  ഒഴെനിവകേള  ബഹുമഭാനചപട
കഹകക്കഭാടതനിയചട CCC No. 549/2016/(a) dtd. 23-6-2016 ഉത്തരവനുസരനിചയ്
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1012/GL2/97/RTC  dtd.  28-6-16 പ്രകേഭാരല  പനി.എസയ്.സനി.-യനില്  റനികപഭാര്ടയ്
ചചയനിട്ടുമുണയ്.  ഇത്തരത്തനില് 4556  എന.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേളനില് കമല്പറഞ്ഞ 823
ഒഴെനിവകേള  ഒഴെനിചകേയള്ള  3733  എണവല ചതഭാടടുത്ത ഓകരഭാ നനിയമന ഘടത്തനിലുല
നനികേത്തനി  നനിയമനല  അനുവദനിചതനിനഭാലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  റഭാങയ്  പടനികേയനിചല  9300
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുല  കകേഭാര്പകറഷനയ് നനിയമനല അനുവദനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞതയ്.

ഇതനിനുപുറകമ  KLRV(2)/2240/2010  dtd.  9- 9-2016  പ്രകേഭാരല  328
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട  നനിയമകനഭാപകദശ  പടനികേ  കേണക്ടര്  തസ്തനികേയനിചല
നനിയമനത്തനിനഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.  വതീണല  കകേമഭാറുകേയണഭായനി.  ആദല  റഭാങയ്
പടനികേയനിചല  9300  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട  ചറഭാകടഷന  പുനനഃക്രമതീകേരനിചതയ്  മൂലല
റഭാങയ്  പടനികേയനില്നനിനല  നതീക്കല  ചചയതുല  മഭാറനിവയചപടതുമഭായ  194
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചടയല  2014-ചല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേളഭായനി  കകേഭാര്പകറഷന
പനി.എസയ്.സനി.-യനില്  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയ  ഒഴെനിവകേളഭായ  134  എണവല  കചര്ത്തഭാണയ്
കമല്പറഞ്ഞ 328 കപരുചട റഭാങയ് പടനികേ പനി.എസയ്.സനി. തയഭാറഭാക്കനിയതയ്.  എന്നഭാല്
2014  കേഭാലയളവനിചല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.  അനുമതനി
നല്കേനിയതനിന  പ്രകേഭാരല  93 00  കപരുചട  ആദല  നനിയമകനഭാപകദശ  പടനികേയനിചല
രണഭാലഘട  നനിയമനപ്രക്രനിയയനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  നനികേത്തനിയ
ഒഴെനിവകേളഭാണയ്.  എന്നനിരുന്നനിട്ടുല  നനിലവനില്  823  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയനിട്ടുള്ള
സഭാഹചരലത്തനില്  കകേഭാര്പകറഷന  പനി.എസയ്.സനി.  നല്കേനിയ  രണഭാമതയ്  റഭാങയ്
പടനികേയനില് ഉളചപചട തനിരനിചറനിയല് പതനികേയനില് അപഭാകേതയള്ളവര് ഒഴെനിചകേയള്ള
301  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  നനിലവനിചല  823  ഒഴെനിവകേളനില്നനിനല  കുറവചചയയ്
നനിയമനല അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

എന്നഭാല് ആദല നനിയമന പടനികേയനിചല 9300 ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട നനിയമന
പ്രക്രനിയചയത്തുടര്നണഭായ എന.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള തനിടചപടുത്തനി പനി.എസയ്.സനി.
4051  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  31-12-2016-നയ്  വതീണല  നനിയമകനഭാപകദശല
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുമൂലല  കകേഭാര്പകറഷന  ഒരനിക്കല്  നനിയമനല  അനുവദനിച
എന.ചജ.ഡനി. ഒഴെനിവകേളനില് വതീണല നനിയമനല നല്കകേണ സഭാഹചരലമഭാണുള്ളതയ്.

(ബനി)  5-9-2013, 9-9-2016  എന്നതീ തതീയതനികേളനിചല അകഡസ്വസയ് പ്രകേഭാരല
നനിയമനല  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  15-12-2016,  31-12-2016  എന്നതീ  തതീയതനികേളനിചല
പനി.എസയ്.സനി. അകഡസ്വസനില് നനിയമന നടപടനികേള ആരലഭനിചനിടനില.

(സനി) പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേയ് നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള നനിലവനില് എലപഭാനല്
നനിയമനല നടത്തനിയനിടനില.

(ഡനി) ചപ്രഭാഫ. സുശതീല് ഖന്നയചട അനനിമ റനികപഭാര്ടയ് പ്രകേഭാരമുള്ള പഭാകക്കജയ്
പരനികശഭാധനിചയ് മഭാതകമ തതീരുമഭാനചമടുക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.
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റനിസര്വയ് കേണക്ടര് തസ്തനികേയനില് നനിയമനല

253  (2811)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് റനിസര്വയ് കേണക്ടര് തസ്തനികേയനില് പനി.എസയ്.സനി.
അകഡസ്വസയ് ചചയവര്ക്കയ് നനിയമന ഉത്തരവയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് നനിയമന
ഉത്തരവയ് നല്കുന്നതനിനുളള കേഭാലതഭാമസല എചനന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഇല.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പഠനല  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കചപടനിരനിക്കുന്ന
ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നയചട  പൂര്ണമഭായ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ആവശലമഭായ നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതഭാണയ്.

നഭാദഭാപുരല മണ്ഡലത്തനിചല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുകേള

254  (2812)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല, നഭാദഭാപുരല മണ്ഡലത്തനില്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. എത പുതനിയ സര്വതീസുകേള ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സര്വതീസുകേള  എവനികടയ്ചക്കഭാചക്കയഭാണയ്  ആരലഭനിചചതന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മണ്ഡലത്തനില്  ഇനനി  പുതനിയ  സര്വതീസുകേള  ആരലഭനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല നഭാദഭാപുരല മണ്ഡലത്തനില്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ചതഭാടനില്പഭാലല  ഡനികപഭായനില്നനിനല  6  (ആറയ്)  പുതനിയ
സര്വതീസുകേള ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചതഭാടനില്പഭാലല-കുമനിളനി ഒരു സര്വതീസുല ചതഭാടനില്പഭാലല-വടകേര അഞയ്
സര്വതീസുകേളുമഭാണയ് ആരലഭനിചതയ്.

(സനി)   ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുല  കകേഭാര്പകറഷനുല  ഗുണകേരമഭാകുന്നവനിധത്തനില്
പുതനിയ സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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കകേഭാതമലഗലല ഡനികപഭായനില് നനിനമുള്ള ബസയ് സര്വതീസുകേള

255 (2813) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലല  ഡനികപഭായനില്  നനിനല  സര്വതീസയ്  നടത്തനിയനിരുന്ന
പത്തനിലധനികേല  ബസുകേള  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായതനിചനത്തുടര്ന്നയ്  ഒറചപട
പ്രകദശങ്ങളനികലക്കുള്ള  നനിരവധനി  സര്വതീസുകേള  നനിർത്തനിവചനിട്ടുള്ള  വനിവരല
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  നനിർത്തലഭാക്കനിയ  സര്വതീസുകേള  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
അടനിയനനിര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ  ബസുകേള  പുനനഃസഭാപനിചയ്  കകേഭാതമലഗലല
ഡനികപഭായചട  പരനിധനിയനിലുള്ള  അവനികേസനിത  കമഖലകേളനികലക്കുകൂടനി
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  കസവനല  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  കൂടുതല്  ബസ്സുകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രഭാകദശനികേപ്രഭാധഭാനലല കേണക്കനിചലടുത്തയ്,  അവനികേസനിത കമഖലകേളനികലക്കയ്
കൂടുതല്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്  മറയ്  ഡനികപഭാകേളനില്  കൂടുതലഭായള്ള  പഴെയ
ബസ്സുകേള കകേഭാതമലഗലല ഡനികപഭായനികലക്കയ് അനുവദനിചയ് തരുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേഭാതമലഗലല ഡനികപഭായനില് 6 ഓര്ഡനിനറനി ബസ്സുകേളുചട കുറവണയ്.

കൂടഭാചത  5-5-2017-ചല  കേണക്കുപ്രകേഭാരല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  ഒരു
ബസയ് മഭാതമഭാണയ് അറകുറപണനികേളക്കഭായനി പനിടനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട
5  ബസ്സുകേള  വനിവനിധ  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  പനിടനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇനൗ
ബസുകേള  ഉടന  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതഭാണയ്.  ആവശലമഭായ  ബസ്സുല  ജതീവനക്കഭാരുല
ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ് പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  പനിടനിചനിരനിക്കുന്ന  ബസുകേള  എതയല
ചപചടന്നയ് നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഓര്ഡനിനറനി  ബസുകേളുചട  കുറവയ്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  പുതനിയ
ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നമുറയയ്  മഭാറചപടുന്ന ബസുകേള അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലല
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 319

റനിസര്വയ് കേണക്ടര്മഭാരുചട പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേയ്

256  (2814)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  റനിസര്വയ് കേണക്ടര്മഭാരുചട പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്
ലനിസ്റ്റേയ് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേനില് നനിനല നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമനല  നടത്തുന്നതനിനയ്  എചനങനിലുല  തടസങ്ങള നനിലനനില്ക്കുന
കണഭാചയന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  തടസങ്ങള  നതീക്കനി  പ്രസ്തുത  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനില്  നനിനല  നനിയമനല
നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേയ് നനിലവനിലനില.

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചയ്  കനരചത്തയണഭായനിരുന്ന  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനല
5-9-2013,  9-9-2016  എന്നതീ  തതീയതനികേളനില്  അകഡസ്വസയ്  പ്രകേഭാരല  നനിയമനല
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  15-12-2016,  31-12-2016  എന്നതീ തതീയതനികേളനിചല പനി.എസയ്.സനി.
അകഡസ്വസനില്നനിനല നനിയമന നടപടനികേള ആരലഭനിചനിടനില.

(സനി&ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  പുനരുദഭാരണ  പഭാകക്കജയ്
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായള്ള  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നയചട  അനനിമ  റനികപഭാര്ടനിചല
ശനിപഭാര്ശകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനല നടത്തുന്നതഭാണയ്. 

എറണഭാകുളല-ഗുരുവഭായൂര്-ചമ്രവടല-കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ബസയ് സര്വതീസയ്

257 (2815)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ്  :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയതഭായനി  തുടങ്ങനിയ  കദശസഭാത്കൃത  റൂടഭായ  എറണഭാകുളല-
ഗുരുവഭായൂര്- ചമ്രവടല-കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് പഭാതയനില് രഭാതനികേഭാലങ്ങളനില് ബസയ് സര്വതീസയ്
പരനിമനിതമഭാചണന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റൂട്ടുകേളനില്  ഒരു  മണനിക്കൂര്  ഇടവനിടയ്  ദതീര്ഘദൂര  ബസ്സുകേള
തനിരനിച്ചുവനിടുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വളചര  ലഭാഭകേരചമന്നയ്  പറയന്ന  പ്രസ്തുത  റൂടനില്  പത്തനലതനിട-
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് സര്വതീസയ് ആരലഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റൂട്ടുകേളനില്  ഒരു  മണനിക്കൂര്  ഇടവനിടയ്  ദതീര്ഘദൂര  ബസ്സുകേള
തനിരനിച്ചുവനിടുന്നതയ്  പഠന  വനികധയമഭാക്കനിയകശഷല  മഭാതകമ  തുടര്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള.

(സനി)  പത്തനലതനിട-കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  സര്വതീസയ്  ആരലഭനിക്കുന്ന  വനിഷയല
ജനങ്ങളുചട ആവശലവല കകേഭാര്പകറഷചന്റെ വരുമഭാനവല അടനിസഭാനമഭാക്കനി നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മൂന്നഭാര് സബയ് ഡനികപഭായനില്നനിനല തമനിഴെയ് നഭാടയ് , ബഭാലഗ്ലൂര് സര്വതീസുകേള

258  (2816)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാര്  സബയ്  ഡനികപഭായനില്  നനിനല  നനിലവനില്  തമനിഴഭാടയ്,  ബഭാലഗ്ലൂര്
സര്വതീസുകേള എതയഭാചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തമനിഴഭാടനികലക്കുല ബഭാലഗ്ലൂരനികലക്കുല പുതനിയ സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉചണങനില്  ഈ  സര്വതീസുകേള  ഉടന  ആരലഭനിക്കുകമഭാചയന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇചലങനില്  പുതനിയ  സര്വതീസുകേള  ആരലഭനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  മൂന്നഭാര്  സബ്ബയ്  ഡനികപഭായനില്നനിനല
തമനിഴെയ് നഭാടനികലയയ്  8  സര്വതീസുകേളുല  ബഭാലഗ്ലൂരനികലയയ്  ഒരു  സര്വതീസുമഭാണയ്
അയയ്ക്കുന്നതയ്.

(ബനി-ഡനി)   അനര്സലസഭാന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
അനര്സലസഭാന  സര്വതീസുകേള  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  കേര്ണഭാടകേയമഭായള്ള
അനര്  സലസഭാന  കേരഭാറനില്  വലവസ  ചചയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  മൂന്നഭാര്  നനിനല
ബഭാലഗ്ലൂരനികലയയ്  സര്വതീസയ്  ആരലഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയകേയനില.  തമനിഴെയ് നഭാടുമഭായള്ള
പുതനിയ  അനര്സലസഭാന  കേരഭാര്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബനചപട  നടപടനികേള
പ്രഭാരലഭഘടത്തനിലഭാണയ്.  ഇരു  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചടയല  അലഗതീകേഭാരല
ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  മഭാതകമ  കകേരളവല തമനിഴെയ് നഭാടുമഭായള്ള പുതനിയ അനര്സലസഭാന
കേരഭാര് പ്രഭാബലലത്തനില് വരനികേയള.  അപ്രകേഭാരല പുതനിയ അനര് സലസഭാന കേരഭാര്
യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നമുറയയ്  മഭാതകമ  തമനിഴെയ് നഭാടനികലയയ്  പുതനിയ  അനര്  സലസഭാന
സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള.
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കകേഭാതമലഗലല എറണഭാകുളല ചചയനിന സര്വതീസയ്

259  (2817)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലല എറണഭാകുളല ചചയനിന സര്വതീസഭായനി ഓടുന്ന ബസ്സുകേള
ആലുവഭാ  കപ്രവറയ്  സ്റ്റേഭാനഡനില്  നനിര്ബനമഭായല  പ്രകവശനിപനിചയ്  കപഭാകരണന്ന
പുതനിയ പരനിഷ്കഭാരലമൂലല  യഭാതക്കഭാര്ക്കയ്  സമയനഷ്ടവല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്
സഭാമ്പത്തനികേ നഷ്ടവല ഉണഭായനിട്ടുള്ള സഭാഹചരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത പരനിഷ്ക്കഭാരത്തനില് നനിനല എറണഭാകുളല-കകേഭാതമലഗലല
സര്വതീസുകേചള ഒഴെനിവഭാക്കനി പഴെയനനില പുനനഃസഭാപനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രഭാകദശനികേ ഗതഭാഗത പരനിഷ്കരണ സമനിതനിയചട പരനിഷ്കഭാരത്തനില് നനിനല
എറണഭാകുളല-കകേഭാതമലഗലല  ചചയനിന  സര്വതീസയ്  ബസ്സുകേചളചയങനിലുല
ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ആലുവ മുനനിസനിപല് ഗതഭാഗത പരനിഷ്കരണ കേമ്മേനിറനിയചട  തതീരുമഭാന
പ്രകേഭാരമഭാണയ് പരനിഷ്കഭാരല നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്. ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. പഴെയനനില
പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നണചമന്നയ്  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കയ്  കേത്തയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) പ്രഭാകദശനികേ ഗതഭാഗത പരനിഷ്കരണ സമനിതനിയചട പരനിഷ്കഭാരത്തനില്നനിനല
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  എറണഭാകുളല-കകേഭാതമലഗലല  ചചയനിന  സര്വതീസയ്
ബസുകേചളചയങനിലുല  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കയ്  കേത്തയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കവപനിനനില് നനിനള്ള ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുകേള

260 (2818) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവപനിന  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനല  തനിരുവനനപുരല,
പഭാലക്കഭാടയ്,  മൂന്നഭാര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനികലക്കയ്  പുതുതഭായനി  ആരലഭനിച
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുകേള ലഭാഭകേരമഭാകണഭാ എന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സര്വതീസുകേളുചട  റൂട്ടുകേളനില്  ഏചതങനിലുല  തരത്തനിലുള്ള  മഭാറല
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ?
286/2020.
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ഉത്തരല

(എ)   കവപനിന  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ആരലഭനിചനിട്ടുള്ള  തനിരുവനനപുരല  സൂപര്ഫഭാസ്റ്റുല  പഭാലക്കഭാടയ്  ഫഭാസ്റ്റേയ്  പഭാസഞറുല
ലഭാഭകേരമഭായഭാണയ് ഓപകററയ് ചചയ്യുന്നതയ്.  മൂന്നഭാര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ഫഭാസ്റ്റേയ് പഭാസഞര്
സര്വതീസുകേള ലഭാഭകേരമഭായനിടല സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതയ്.

(ബനി)  ചചറഭായനി ബതീചയ്-മൂന്നഭാര് സര്വതീസയ് ചഷഡന്യൂള പ്രകേഭാരല ചചറഭായനി ബതീചയ്,
മൂന്നഭാര് കസലന്റെയ് വഭാലനിയനികലയ്ക്കുല തനിരനിചകേ മൂന്നഭാര്, അടനിമഭാലനി വഴെനി ചചറഭായനി ബതീചയ്
എന്നതയ് ഇകപഭാള മൂന്നഭാര്,  അടനിമഭാലനി,  കകേഭാതമലഗലല,  ചപരുമ്പഭാവൂര്,  ആലുവ വഴെനി
കവറനിലയനികലയ്ക്കുല  തനിരനിചകേ  കവറനില,  വരഭാപ്പുഴെ  വഴെനി  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂരനികലയ്ക്കുല  മഭാറല
വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  മഭാറങ്ങളക്കുകശഷല  ചഷഡന്യൂളനിചന്റെ  വരുമഭാനത്തനില്
വര്ദനവണഭായനിട്ടുണയ്.

കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസയ്

261 (2819)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്  പുതനിയ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  റൂടയ്
ആരലഭനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനചപടയ്  നനിലവനില്  എത  ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള
പരനിഗണനയനിലുചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു മണ്ഡലത്തനില് ഒരു സര്വതീചസങനിലുല പുതനിയതഭായനി  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  റൂടയ്
ആരലഭനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനചപടയ് നനിലവനില് ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  സസ്വതീകേരനിചനിടനില.

നനിലമ്പൂര് സബ്ബയ് ഡനികപഭായനിചല ജതീവനക്കഭാര്

262  (2820)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  ചകേ.എസയ്.  ആര്.ടനി.സനി.  സബ്ബയ്  ഡനികപഭായനില്  എത
തഭാല്ക്കഭാലനികേ/കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാരഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്; ഇവരുചട കപരുവനിവരങ്ങളുല
നനിയമനിച വര്ഷവല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.

നനിലമ്പൂര് സബ്ബയ് ഡനികപഭായനില് നടത്തനിയനിട്ടുള്ള സനിര/തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭതീമമഭായ തുകേ ചചലവഴെനിചയ്  നനിര്മ്മേനിച നനിലമ്പൂര് സബ്ബയ് ഡനികപഭായനിചല

വലഭാപഭാര  സമുചയല  കകേഭാര്പകറഷനയ്  വരുമഭാനല  ലഭനിക്കുന്ന  തരത്തനില്

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ് അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിലമ്പൂര്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സബ്ബയ്  ഡനികപഭായനില്  88

കേരഭാര്/തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്. ഇവരുചട കപരയ് വനിവരങ്ങളുല

നനിയമനിച വര്ഷവല അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*.

കേണക്ടര്-59

കഡവര്-14

ചമക്കഭാനനികേയ്-4

സനി.എല്.ആര്.-2

ചപയനിന്റെര്-1

ബഭാക്കയ്സ്മെനിത്തയ്-1

ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റേന്റെയ്-6

ഗഭാകരജയ് മസ്ദൂര്-1

(ബനി) ഇനൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്നകശഷല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. നനിലമ്പൂര്

സബ്ബയ്  ഡനികപഭായനില്  ജൂനനിയര്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  തസ്തനികേയനില്  ഒരഭാളക്കുല  പന്യൂണ്

തസ്തനികേയനില്  ഒരഭാളക്കുല  നനിയമനല  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  തഭാല്ക്കഭാലനികേ

നനിയമനങ്ങചളഭാനല നടത്തനിയനിടനില.

(സനി)  നനിലമ്പൂര്  വലഭാപഭാര  സമുചയല  2017  കമയയ്  മഭാസല  അവസഭാനവഭാരല

കലലല/ചടണര്  നടത്തനി  കലസനസനിചയ  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.



324      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 9, 2017

കഷഭാപനിലഗയ് കകേഭാലപ്ലക്സുകേള

263  (2821)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.  എസയ്.  ആര്.  ടനി.  സനി.-യചട  കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ലക്സുകേളുചട

നനിലവനിചല സനിതനിചയക്കുറനിചയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കഷഭാപനിലഗയ്  കകേഭാലപ്ലകനിനുല വഭായ്പ എടുത്ത തുകേയല തനിരനിചടച

തുകേയല ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  ചസന്റെറനിലുല  വഭാടകേയയ്  ചകേഭാടുത്തതുല  വഭാടകേയയ്

ചകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ളതുമഭായ  മുറനികേളുചട  എണല  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  മുറനികേള  വഭാടകേയയ്

ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭായനി ക്ഷണനിച ചടണറുകേളുചട എണവല ഓകരഭാ ചടണറനിലുല ലഭനിച

അകപക്ഷകേളുചട എണവല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരല  കപഭാചലയള്ള  ചസന്റെറുകേളനില്  മുറനികേള

ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് ഡനികപഭാകേളുമഭായനി കചര്ന്നയ്

കേഭാടഭാക്കട,  ചനടുമങ്ങഭാടയ്,  പയന്നൂര്,  ചകേഭാടഭാരക്കര,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  ചനയഭാറനിനകേര

എന്നതീ സലങ്ങളനില് വഭാണനിജല കകേനങ്ങള നനിര്മ്മേനിചയ് കേടമുറനികേള കലലല/ചടണര്

നടപടനികേള  വഴെനി  പലനിശരഹനിത  നനികക്ഷപല  സസ്വതീകേരനിചയ്  കേടകേള  പ്രവര്ത്തനല

ആരലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ഹരനിപഭാടയ്, മൂവഭാറ്റുപുഴെ, ചതഭാടുപുഴെ, മലപ്പുറല, പത്തനലതനിട, നനിലമ്പൂര്

എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  വഭാണനിജല  സമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണല  പുകരഭാഗതനിയനിലുമഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ചകേ.റനിഡനി.എഫയ്.സനി.-യമഭായനി കചര്ന്നയ് ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില്

തമ്പഭാനൂര്,  അങമഭാലനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തനിരുവല എന്നതീ സലങ്ങളനിചല വഭാണനിജല

സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണവല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ബസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  വലഭാപഭാര

സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  30  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായ്പയഭായനി  സര്ക്കഭാര്

അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:
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     യൂണനിറയ്     തുകേ

കകേഭാടയല 3 കകേഭാടനി രൂപ

പഭാലഭാ 5 കകേഭാടനി രൂപ

ഇനൗഞക്കല് 4 കകേഭാടനി രൂപ

നനിലമ്പൂര് 3 കകേഭാടനി രൂപ

പത്തനലതനിട 2 കകേഭാടനി രൂപ

ചതഭാടുപുഴെ 2 കകേഭാടനി രൂപ

ഹരനിപഭാടയ് 2 കകേഭാടനി രൂപ

പഭാലക്കഭാടയ് 2 കകേഭാടനി രൂപ

എസയ്.റനി.സനി., തനിരുവനനപുരല 1 കകേഭാടനി രൂപ

കേരുനഭാഗപള്ളനി 2 കകേഭാടനി രൂപ

മലപ്പുറല 1 കകേഭാടനി രൂപ

പയന്നൂര് 1 കകേഭാടനി രൂപ

മൂവഭാറ്റുപുഴെ 1 കകേഭാടനി രൂപ

മൂന്നഭാര് 1 കകേഭാടനി രൂപ

                   ആചകേ 30 കകേഭാടനി രൂപ

(സനി)  ടനി  വഭായ്പഭാ  തുകേ  ഇകേസ്വനിറനിയഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  തതസ്വത്തനില്
തതീരുമഭാനല  കകേചക്കഭാണയ്  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  [ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  സ.ഉ.
(കകേ.) നമ്പര് 46/2015/ഗതഭാഗതല തതീയതനി 20- 8-2015].  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ചകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യമഭായനി  കചര്ന്നയ്  ബനി.ഒ.ടനി.  വലവസയനില്  അങമഭാലനി,
തനിരുവല,  തനിരുവനനപുരല  (തമ്പഭാനൂര്),  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള വലഭാപഭാര സമുചയങ്ങളക്കയ് ചകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി. ചപഭാതുജനങ്ങളനില്
നനിനല  സനിരനനികക്ഷപമഭായനി  സസ്വതീകേരനിച  പണല  ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്
നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
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(ഡനി)   കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,   പയന്നൂര്,  കേണ്ണൂര്,  ചകേഭാടഭാരക്കര,  ചനടുമങ്ങഭാടയ്,
ചനയഭാറനിനകേര,  കേഭാടഭാക്കട  എന്നതീ  യൂണനിറ്റുകേളനിലഭാണയ്  വലഭാപഭാര  സമുചയ  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിചതയ്.

കേഭാടഭാക്കട  യൂണനിറനില്  ആചകേ  കേടമുറനികേള  32-ഉല  കഗഭാഡനൗണ്  ചസയ്സയ്
3  എണവല ഓഫതീസയ് ചസയ്സയ്  2  എണവല ഉള്ളതനില് ഓഫതീസയ്  കബഭാക്കയ്  1  ഉല
2 കേടമുറനികേളുല ഒഴെനിചകേ ബഭാക്കനി എലഭാത്തനിനുല കലസനസനികേചള കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

ചനയഭാറനിനകേര വഭാണനിജല സമുചയത്തനില് ആചകേ കേടമുറനികേള  40  എണവല
ഒരു ഹഭാളുമഭാണുള്ളതയ്.  ഇതനില് 30 മുറനികേളക്കയ് കലസനസനിചയ കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ബഭാക്കനി 10 മുറനികേളഭാണയ് അവകശഷനിക്കുന്നതയ്.

ചനടുമങ്ങഭാടയ്  യൂണനിറനില്  53  കേടമുറനികേള  ഉള്ളതനില്  26  കേടമുറനികേളക്കയ്
കലസനസനികേചള  കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ബഭാക്കനി  27  മുറനികേളഭാണയ്
അവകശഷനിക്കുന്നതയ്.

പയന്നൂര്  യൂണനിറനില്  ആചകേ  40  കേടമുറനികേള  ഉള്ളതനില്  32  എണത്തനിനയ്
കലസനസനികേചള  കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ബഭാക്കനി  8  മുറനികേളഭാണയ്
അവകശഷനിക്കുന്നതയ്.

കേണ്ണൂര് വഭാണനിജല സമുചയത്തനില് ആചകേ 46 മുറനികേളഭാണുള്ളതയ്.  അതനില് 37
കേടമുറനികേളക്കയ്  കലസനസനിചയ  കേചണത്തുകേയല  ബഭാക്കനിയള്ള  9  മുറനികേള
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട ഓഫതീസഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരനികേയമഭാണയ്.

ചകേഭാടഭാരക്കര വഭാണനിജല സമുചയത്തനില് ആചകേ കേടമുറനികേള 34 എണവല ഒരു
ഹഭാളുമഭാണുള്ളതയ്. ഇതനില് 34 കേടമുറനികേളക്കുല കലസനസനിചയ കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഒരു ഹഭാള മഭാതമഭാണയ് അവകശഷനിക്കുന്നതയ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  യൂണനിറനില്  ആചകേ  കേടമുറനികേള  73  എണല  ഉള്ളതനില്  71
മുറനികേളക്കയ്  കലസനസനിചയ  കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനി  2  മുറനികേളഭാണയ്
അവകശഷനിക്കുന്നതയ്.

മൂവഭാറ്റുപുഴെ  യൂണനിറനില്  വഭാണനിജല  സമുചയത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണയ്.  നനിലവനില്  47  മുറനികേള  നനിര്മ്മേനിചതനില്  16  മുറനികേളക്കയ്
കലസനസനിചയ  കേചണത്തുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   എന്നഭാല്  പ്രസ്തുത  വഭാണനിജല
സമുചയത്തനിചന്റെ  പണനികേള  പൂരത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കേടകേചളഭാനലതചന്ന
തുറനപ്രവര്ത്തനിചനിടനില.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനല  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ്
മറയ്  കേടകേളക്കയ്  കലസനസനിചയ  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിച കഷഭാപനിലഗയ് കകേഭാലപ്ലക്സുകേളനില് മൂവഭാറ്റുപുഴെ
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വഭാണനിജല സമുചയല  3  തവണ ചടണര് നടപടനികേളക്കയ് വനികധയമഭാക്കനിയതനില്  95
അകപക്ഷകേള  ലഭനിച്ചു.  പയന്നൂര്  വഭാണനിജല  സമുചയത്തനില്  10  തവണ  ചടണര്
നടപടനികേള  നടത്തുകേയല  110  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുകേയല  ചനയഭാറനിനകേര
യൂണനിറനില്  5  തവണകേളഭായനി നടത്തനിയ ചടണര് നടപടനികേള ക്കയ്  48  അകപക്ഷകേള
ലഭനിക്കുകേയല  ചനടുമങ്ങഭാടയ്  യൂണനിറതീല്  8  തവണകേളഭായനി  നടത്തനിയ  ചടണര്
നടപടനികേളക്കയ് 55 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.

(ഡനി)  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന  മുറനികേള  വഭാടകേയയ്  നല്കുന്ന  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്-മുലകബ സര്വതീസയ്

264 (2822) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  നനിന്നയ്
എകപഭാചഴെങനിലുല മുലചചബക്കയ് സര്വതീസയ് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് സര്വതീസയ് ആരലഭനിചതുല നനിര്ത്തല് ചചയതുല എകപഭാഴെഭാചണനല
നനിര്ത്തല് ചചയഭാനുള്ള കേഭാരണചമനഭായനിരുനചവനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭഭാവനിയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  നനിന്നയ്  മുലചചബയനികലക്കയ് ബസയ് സര്വതീസയ്
ആരലഭനിക്കഭാന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഇകപഭാള  കേഭാസര്കകേഭാടയ്  ഡനികപഭായനില്  നനിന്നയ്  ഏചതലഭാല
സലസഭാനങ്ങളനികലക്കയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസയ്  നടത്തുനചണനല
അചതലഭാല ലഭാഭകേരമഭാകണഭാ എനല വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്നനിനല
മുലകബയനികലയയ് സര്വതീസയ് നടത്തനിയനിടനില.

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. കേഭാസര്കഗഭാഡയ് നനിനല മുലകബയനികലയയ് ബസയ്
സര്വതീസയ് ആരലഭനിക്കുന്ന കേഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  കൂടുതല് ബസ്സുകേള
വഭാങ്ങുന്നമുറയ്ക്കുല അനര് സലസഭാന കേരഭാറുകേചള സലബനനിചയ് ചര്ചകേള നടത്തുന്ന
കവളയനിലുല ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  ഇകപഭാള  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഡനികപഭായനില്നനിനല  കേര്ണഭാടകേ
സലസഭാനത്തനികലയയ്  മഭാതമഭാണയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതയ്.
പ്രസ്തുത സര്വതീസുകേചളലഭാല ലഭാഭകേരമഭായഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്.
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തനിരുവമ്പഭാടനി-തനിരുവനനപുരല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസയ്

265 (2823) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എല  .   കതഭാമസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുതനിയതഭായനി  നനിര ത്തനിലനിറക്കനിയ  ബസ്സുകേള
ഏചതലഭാല ഡനികപഭാകേളക്കയ് അനുവദനിച്ചുചവന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവമ്പഭാടനി  -  തനിരുവനനപുരല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസയ്
ആരലഭനിക്കണചമന്ന ആവശലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് സര്വതീസയ് എന്നയ് ആരലഭനിക്കഭാന കേഴെനിയചമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷല നനിരത്തനിലനിറക്കനിയ പുതനിയ 485
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളുല  75  ജനറല  ബസ്സുകേളുചടയല  വനിവരല
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്*.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  തനിരുവമ്പഭാടനി-തനിരുവനനപുരല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസയ്
ആരലഭനിക്കുന്ന കേഭാരലല നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

കകേഭാടക്കല് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

266(2824)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  കകേനതീകേരനിചയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  ഒരു  ഡനികപഭാ
തുടങ്ങുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാടക്കല് ടനൗണനില് മുനനിസനിപല് ബസ്റ്റേഭാന്റെനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട
ഒരു ഉകദലഭാഗസചന സനിരമഭായനി നനിയമനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിലവനില് പരനിഗണനിക്കുവഭാന നനിര്വഭാഹമനില.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കേരുനഭാഗപള്ളനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് ഡനികപഭായനിചല ബസുകേളുചട ക്ഷഭാമല

267(2825)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് ഡനികപഭായനില് ബസ്സുകേളുചട
ക്ഷഭാമലമൂലല  പല  പ്രധഭാന  സര്വതീസുകേളുല  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  ഡനികപഭായനില്നനിന്നയ്  പ്രതനിദനിനല  എത  ചഷഡന്യൂളുകേള
ഓപകററയ്  ചചയ്യുനചവനല  2017  ജനുവരനി  1-നു  കശഷല  എത  ചഷഡന്യൂളുകേള
നനിര്ത്തനിവച്ചുചവനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഡനികപഭായനിചല  ഫഭാസ്റ്റേയ്  പഭാസഞര്  ബസ്സുകേളുചട  ക്ഷഭാമല
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല്  ബസ്സുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)   ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യചട  കേരുനഭാഗപള്ളനി  ഡനികപഭായനില്  നനിനല
പ്രതനിദനിനല ചകേ.യ.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസുകേള ഉളചപചട  73  ചഷഡന്യൂള ഓപകററയ്
ചചയ്യുനണയ്.  2017  ജനുവരനി ഒന്നനിനുകശഷല ബസുകേളുചട കുറവയ് കേഭാരണല അഞയ്
ചഷഡന്യൂളുകേള നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  ഡനികപഭായനില്  13  ഫഭാസ്റ്റേയ്  പഭാസഞര്
ചഷഡന്യൂളുകേളഭാണുള്ളതയ്.  ഇതയ്  ഓടനിക്കുന്നതനിനയ്  ചസയര്  ഉളചപചട  14  ബസുകേള
മഭാതമഭാണയ് ആവശലമുള്ളതയ്.  16 ബസുകേള നനിലവനിലുണയ്.

പടഭാമ്പനിയനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് സ്റ്റേഭാന്റെയ്

268 (2826)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടഭാമ്പനിയനില് നനിലവനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  സ്റ്റേഭാന്റെയ് ഇല എന്നതയ്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ബസയ്  സ്റ്റേഭാന്റെയ്  ആരലഭനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ശദയനില്ചപടനിട്ടുണയ്.  ബസയ്  സ്റ്റേഭാന്റെയ്  ആരലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.
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വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

269  (2827)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  നഭാളക്കുനഭാള  വര്ദനിച്ചുവരുന

എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളക്കയ് കേഭാരണമഭാകുന്ന പ്രധഭാന സലഗതനികേള

എചനലഭാമഭാണയ്; പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേചണത്തലുകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില് ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുല

തദസ്വഭാര  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല  ആവശലമഭായ  സതസ്വര  നടപടനികേള

ഗതഭാഗത വകുപയ് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമല  ലലഘനിചയ്  അമനിത  കവഗതയനിലുല

അശദമഭായല വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുന്ന പ്രവണത, വഭാഹന ചപരുപല, കറഭാഡകേളുചട

കമഭാശമഭായ അവസ, അപകേടസഭാധലതയള്ള കമഖലകേചളപറനിയള്ള ധഭാരണയനിലഭായ്മ,

കഡവര്മഭാരുചടയല  കേഭാല്നടക്കഭാരുചടയല  കേഭാഴ്ചചയ  മറക്കുന്ന  വനിധത്തനില്

അനധനികൃതമഭായനി  സഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന  പരസലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്  വര്ദനിച്ചു

വരുന്ന കറഭാഡപകേടങ്ങളുചട മുഖലകേഭാരണങ്ങള.

കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡകേചള  ആസദമഭാക്കനി  ഒരു  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ആക്ഷന

പ്ലഭാനുല  കറഭാഡയ്  കസഫനി  കപഭാളനിസനിയല  കകേരള  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയചട

അനുബന ഏജനസനിയഭായ നഭാറയ്പഭാകേയ് തയഭാറഭാക്കനി കറഭാഡയ് കസഫനി അകതഭാറനിറനിക്കയ്

സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ കകേന ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

ക്കനുസൃതമഭായല  കപഭാലതീസയ്  വകുപനില്  നനിനള്ള  വനിവരകശഖരണത്തനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലുല  കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡകേളനില്  355  ബഭാക്കയ്  കസഭാട്ടുകേള

കേചണത്തുകേയല ബഭാക്കയ് കസഭാട്ടുകേള നനിര്മ്മേഭാര്ജനല ചചയ്യുന്നതനിനുകവണനിയള്ള ഒരു

കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള തയഭാറഭാക്കുകേയല  ചചയയ്  കകേരള  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിക്കയ്

സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.
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അമനിത കവഗത കറഭാഡയ്  അപകേടങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കന്നതനില് ഒരു പ്രധഭാന പങയ്

വഹനിക്കുനചവന്നയ്  മനസനിലഭാക്കനിചക്കഭാണയ്  വഭാഹനങ്ങളുചട  അമനിത  കവഗത

നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്  നനിരവധനി  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസ്റ്റേജയ്  കേഭാകരലജുകേളനിലുല  ചഹവനി

വഭാഹനങ്ങളനിലുല  സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനിലുല  ടനിപര് വഭാഹനങ്ങളനിലുല  സതീഡയ്  ഗവര്ണര്

നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ചമഭാകബല്  എനകഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്  സസ്വഭാഡയ്  നടത്തുന്ന

ചചക്കനിലഗുകേളനിലുല  ഓഫതീസയ്  തലങ്ങളനില്  നടത്തുന്ന  ചചക്കനിലഗുകേളനിലുല  അമനിത

കവഗതയനികലഭാടുന്ന വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

ഇതുകൂടഭാചത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കഡവര്മഭാര്ക്കയ്

നല്കേനിവരുന്ന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില്  അമനിത  കവഗതയ്ചക്കതനിചര

അവകബഭാധല സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുനണയ്.  മദലപനിച്ചുല

അശദമഭായല  വഭാഹനല  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവരുചട  കലസനസയ്  കേണചകേട്ടുകേ,

സചസനഷന, പനിഴെ ഇനൗടഭാക്കല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേളുല സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതലഭാധുനനികേ

റഡഭാര് സലവനിധഭാനമുള്ള ഇന്റെര്ചസപ്ററുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ് വഭാഹനങ്ങളുചട അമനിത

കവഗത കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കറഭാഡപകേടങ്ങള

നനിയനനിക്കുന്നതനിനുല  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനല  കൂടുതല്  ഫലവത്തഭായനി

നടത്തുന്നതനികലയ്ക്കുല  വകുപനിചന്റെ  എനകഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്  വനിഭഭാഗല  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

കൂടഭാചത മഴെക്കഭാലത്തനിനയ് മുകന്നഭാടനിയഭായനി പ്രകതലകേ പ്രതീ-മണ്സൂണ് പരനികശഭാധനകേളുല

നടത്തനിവരുന.   കറഭാഡയ്  സുരക്ഷയയ്  ഒരു  ദശകേല  എന്ന  കലഭാകേഭാകരഭാഗലസലഘടന

ആഹസ്വഭാനല ചചയ പരനിപഭാടനിയചട ഭഭാഗമഭായനി കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയചട

ധനസഹഭായകത്തഭാചട കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി നടത്തനിവരുന.

(സനി)  നഭാറയ്പഭാകേയ്  സമര്പനിച  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  18-1-2017-ല്  നടന്ന

32-ാാമതയ് കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി കയഭാഗല ചര്ച ചചയയ് അലഗതീകേരനിചയ്

ബഭാക്കയ്  കസഭാട്ടുകേള  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  (കദശതീയ  പഭാതകേള)  ചതീഫയ്

എഞനിനതീയര്,  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  (കറഭാഡകേളുല  പഭാലങ്ങളുല)  ചതീഫയ്

എഞനിനതീയര്,  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  വകുപയ്  ചതീഫയ്  എഞനിനതീയര്,  നഭാറയ്പഭാകേയ്

ഡയറക്ടര് എന്നനിവരടങ്ങുന്ന ഒരു ഉപസമനിതനിയല രൂപനികേരനിചനിട്ടുണയ്.
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ബതീക്കണ് കലറ്റുകേള

270 (2828) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
കഡഭാ  .   എല  .    ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാഹനങ്ങളനില്  ചുവപയ്  നനിറത്തനിലുള്ള  ബതീക്കണ്  കലറ്റുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുളള  കകേന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനല
സലസഭാനചത്ത അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  തതീരുമഭാനല  ഉണഭാക്കഭാവന്ന  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  എചനഭാചക്ക
യഭാചണന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബതീക്കണ് കലറയ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന അനുമതനി കതടനിചക്കഭാണളള എത
അകപക്ഷകേള കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് ഇകപഭാള ചകേടനിക്കനിടപ്പുണയ്.  അവയചട
വനിശദവനിവരല നലഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേനസര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനല  കറഭാഡയ്  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  ആന്റെയ്  കഹകവ
മനഭാലയത്തനിചന്റെ (MoRTH) ചവബ്കസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലല പ്രകതലകേമഭായനി പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(സനി) 2017 കമയയ് ഒന്നഭാല തതീയതനിയനിചല കകേനസര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിനുകശഷല
പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷനനിചല  ഒരലഗത്തനിചന്റെ  അകപക്ഷ  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപനില്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  തങ്ങളുചട  വഭാഹനത്തനില്  നതീല  ബതീക്കണ്  കല റയ്
ഘടനിപനിക്കഭാനഭാവകമഭാ എന്നഭാണയ് ബഹുമഭാനചപട അലഗല ആരഭാഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്.

ചഹവനി ഡന്യൂടനി വഭാഹനങ്ങള

271 (2829)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബ്ബയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ചഹവനി
ഡന്യൂടനി  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  (ചജ.സനി.ബനി,  കറഭാഡയ്  കറഭാളര്,ചക്രയനിന  തുടങ്ങനിയവ)
രജനികസ്ട്രേഷന ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ,  നമ്പര്  കപ്ലകറഭാ  ഇലഭാചത  ഇത്തരല

വഭാഹനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതയ്  ശദയനില്  വന്നനിട്ടുകണഭാ,  അത്തരത്തനിലുള്ള

എത  വഭാഹന  ഉടമകേളചക്കതനിചര  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  കേഴെനിഞ്ഞ  രണയ്

വര്ഷത്തനിനനിചട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഓകരഭാ വഭാഹനത്തനിനുല നനിശയനിചനിട്ടുള്ള പ്രതനിവര്ഷ

ടഭാകയ് നനിരക്കയ് എതയഭാണയ്;

(ഡനി) ഇത്തരല വഭാഹനങ്ങള രജനിസ്റ്റേര് ചചയയ് നനികുതനി അടയഭാത്തതുമൂലല എത

തുകേയഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിക്കഭാനുള്ളചതന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) കേമ്പന്യൂടകറകസഷന പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ള കമഭാകടഭാര് ചവഹനിക്കനിള വകുപനിനയ്

ടഭാകയ് കുടനിശ്ശേനികേ വരുത്തുന്ന വഭാഹന ഉടമകേചള കേചണത്തഭാന എചനങനിലുല ബുദനിമുടയ്

അനുഭവചപടുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ചഹവനി

ഡന്യൂടനി വഭാഹനങ്ങളക്കയ് രജനികസ്ട്രേഷന ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ  നമ്പര്  കപ്ലകറഭാ  ഇലഭാത്ത  ഇത്തരല  വഭാഹനങ്ങള

സലസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനകണഭാ  എന്ന  കേഭാരലല  പരനികശഭാധനിചയ്

നനിയമലലഘകേര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന

വകുപനിനയ് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  1-4-2010  മുതല്  ചജ.സനി.ബനി.,  കറഭാഡയ്  കറഭാളര്,  ചക്രയനിന  തുടങ്ങനിയ

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  വഭാഹന

രജനികസ്ട്രേഷന  സമയത്തുതചന്ന  വഭാഹന  വനിലയചട  6  ശതമഭാനല  ഒറത്തവണ

നനികുതനിയഭായനി ഒടുകക്കണതഭാണയ്.

(ഡനി)   ചഹവനി  ഡന്യൂടനി  വഭാഹനങ്ങള  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്യുന്ന  സമയത്തുതചന്ന

നനികുതനി ഇനൗടഭാക്കുന്നതനിനഭാല് ആയനിനത്തനില് സര്ക്കഭാരനിനയ് കുടനിശ്ശേനികേയനില.

(ഇ)  കേമ്പന്യൂടകറകസഷനനിലൂചട രജനികസ്ട്രേഷന നടത്തനിയനിട്ടുള്ള വഭാഹനങ്ങളക്കയ്

നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ വരുത്തനിയഭാല് വഭാഹന ഉടമകേചള കേചണത്തനി റവനന്യൂ റനിക്കവറനി

അടക്കമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേ വകുപനിനയ് സഭാധലമഭാണയ്.
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ചതറനിദരനിപനിചയ് വനില്പന നടത്തനിയ വഭാഹന ഡതീലര്മഭാര്

272  (2830)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന വര്ഷങ്ങളനില് നനിര്മ്മേനിചവയല വനിറ്റുകപഭാകേഭാത്തതുമഭായ വഭാഹനങ്ങളുചട
നനിര്മ്മേനിച മഭാസവല വര്ഷവല മഭാറനി പുതനിയ വഭാഹനചമന്നയ് ചതറനിദരനിപനിചയ് വനില്പന
നടത്തനിയ വഭാഹന ഡതീലര്മഭാരുചട കപരയ് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  എത  വഭാഹനങ്ങള  കകേരളത്തനില്  വനിറഴെനിചനിട്ടുണയ്;
വഭാഹനങ്ങള/ഡതീലര്മഭാര് എന്ന രതീതനിയനില് വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വഭാഹനങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണ തതീയതനിയല വര്ഷവല മഭാറനി സലസഭാനത്തയ്
വനില്പന  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി  കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ള  വഭാഹന  ഡതീലര്മഭാരുചട  കപരയ്
ചുവചട കചര്ക്കുന:

1.  ടനി വനി എസയ് & സണ്സയ് (കപ്ര.) ലനിമനിറഡയ്. പത്തനലതനിട

2.കടഭാലസയ് കമഭാകടഭാഴയ്, പത്തനലതനിട

3. എ.എസയ്.റനി. കമഭാകടഭാഴയ്, കേഭായലകുളല

4.  കമനഭാത്തയ് കമഭാകടഭാഴയ്, മഭാകവലനിക്കര

5.  രഭാജവതല കമഭാകടഭാഴയ്, ആലപ്പുഴെ

6.  ഇനൗസ്റ്റേയ് ചവനതീസയ് കമഭാകടഭാഴയ്, ആലപ്പുഴെ

7.  കജഭാഷയ് കമഭാകടഭാഴയ്, ആലപ്പുഴെ

8.  ആര്.ഡനി. കമഭാകടഭാഴയ്, ചചങ്ങന്നൂര്

9.  മരയഭാര് കമഭാകടഭാഴയ്, തനിരുവനനപുരല

10.  സനി.ബനി.സനി. കഹഭാണ, തനിരുവനനപുരല

11.  ഇ.വനി.എല. കമഭാകടഭാഴയ്, തനിരുവനനപുരല

12.  ചവഹനിക്കനിള ഇനഡല, തൃശ്ശൂര് കറഭാഡയ്, കുന്നലകുളല

13.  കജഭാണ്സയ് കഹഭാണഭാ, ഗുരുവഭായൂര് കറഭാഡയ്, തൃശ്ശൂര്

14.  ശതീകവരനി ആകടഭാചമഭാകബല്സയ്, തൃശ്ശൂര്

15.  കകേരളഭാ കേഭാര്സയ് (കപ്ര) ലനിമനിറഡയ്, തൃശ്ശൂര്

16.  യൂണനിക്കയ് മകഹനഭാ, തൃശ്ശൂര്

17.  ബനി.ആര്.ഡനി. കേഭാര് കവളഡയ് ലനിമനിറഡയ്, തൃശ്ശൂര്

18.  കഭാസനികേയ് ഒകമഗഭാ (കപ്ര.) ലനിമനിറഡയ്, തൃശ്ശൂര്
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19.  വള്ളൂര് കമഭാകടഭാഴയ് (കപ്ര.) ലനിമനിറഡയ്, തൃശ്ശൂര്

20.  തൃശ്ശൂര് ഓകടഭാചമ ഭാകബ ല്സയ്, തൃശ്ശൂര്

21.  അവറഭാന അകസഭാസനികയറയ്സയ്, തൃശ്ശൂര്

22.  കഫഭാക്കസയ് കമഭാകടഭാഴയ്, തൃശ്ശൂര്

23.  മഭാര്ക്കയ് കമഭാകടഭാഴയ്, മലപ്പുറല

24.  ചദയയ് വനികേയ് കമഭാകടഭാഴയ്, മലപ്പുറല

25.  ആലുവഭാ കമഭാകടഭാഴയ്, ആലുവ

26.  എസയ്.ജനി. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാടയല

27.  ടനി.വനി.എസയ്. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാടയല

28.  എ.ചകേ.ബനി. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

29.  എയനിസയ് കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

30.  ആദനിതല എന്റെര്കപ്രസസയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

31.  ബ്ലൂ മനൗണയനിന ആകടഭാസയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

32.  കഭാസനികേയ് സ്കൂകബകയ് (കപ്ര.) ലനിമനിറഡയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

33.  ഇ.വനി.എല. ആകടഭാചമഭാകബല്സയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

34.  ഫ്ലകയ് കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

35. എചയ്.എ.പനി.ബനി. ചകേഭാ. കമഭാകടഭാഴയ് കസക്കനിളസയ് ലനിമനിറഡയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

36.  ഇനഡസയ് കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

37.  ചകേ.റനി.സനി. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

38.  ചകേഭായന കകേഭാ. ചമഭാകബനസയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

39.  ചകേ.വനി.ആര്. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

40.  കഭാസനികേയ് കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

41.  എല.പനി.ബനി. ചമഭാകബ കയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

42.  പനഭാമഭാ കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

43.  റനി.ഒ.പനി. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

44. സനികഗ്നേചര് ആകടഭാ, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

(ബനി)  ഓകരഭാ  ഡതീലര്മഭാരുല  ഇത്തരത്തനില്  വനിറഴെനിച  വഭാഹനങ്ങളുചട
വനിശദവനിവരല പരനികശഭാധനിചയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
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അനര് സലസഭാന ബസുകേളുചട പരനികശഭാധന

273 (2831) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :

ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  യഭാതഭാ  ബസുകേചള  കസ്റ്റേറയ്  കേലഭാരനികയജയ്,  കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്

കേലഭാരനികയജയ് എന്നയ് തരലതനിരനിക്കുന്നതനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിചലത്തുന്ന  അനര്  സലസഭാന  ബസ്സുകേള  കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്

കേഭാരനികയജയ്  ചപര്മനിറ്റുള്ളതഭായനിട്ടുല  അവ  ടനിക്കറയ്  നല്കേനി  യഭാതക്കഭാചര

ചകേഭാണകപഭാകുന്നതയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  ബസ്സുകേളുചട  ലകഗജയ്  പരനികശഭാധനയല  മറ്റുല  നടത്തഭാത്തതയ്

കേഭാരണല വഭാണനിജല നനികുതനി ഇനത്തനില് സലസഭാനത്തനിനയ് ലഭനികക്കണ വരുമഭാനല

അനര് സലസഭാന ബസയ് കലഭാബനി കകേക്കലഭാക്കുന്നതയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നയ്

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  1988-ചല  കകേന കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന നനിയമല  ചസക്ഷന  2(7),  2(40)

എന്നനിവ  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  യഥഭാക്രമല  കസ്റ്റേജയ്  കേലഭാകരലജയ്,  കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്  കേലഭാകരലജയ്

എന്നനിവചയ തരല തനിരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആയതനിചന്റെ പ്രസകഭഭാഗല അനുബനമഭായനി

ഉള്ളടക്കല ചചയ്യുന*.

(ബനി) കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ് കേലഭാകരലജയ് വഭാഹനങ്ങള ചപര്മനിറയ് വലവസകേള ലലഘനിചയ്

സമഭാനര  സര്വതീസയ്  നടത്തുകേയഭാചണങനില്  അത്തരല  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

(സനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമമനുസരനിചയ്  യഭാതക്കഭാരുകടതലഭാത്ത

ലകഗജുകേള  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കേയറ്റുകേയഭാചണങനില്  അതയ്  ചപര്മനിറയ്

വലവസ ലലഘനിക്കുന്നതഭായനി കേണക്കഭാക്കനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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നനികരഭാധനിത കഹഭാണുകേള

274(2832)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികരഭാധനിത  കഹഭാണുകേള  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളനിലുല  കമഭാകടഭാര്
ചവഹനിക്കനിളസയ് , കപഭാലതീസയ്, എചചകസയ്, ജയനില്, കഫഭാറസ്റ്റേയ് തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുചട
വഭാഹനങ്ങളനിലുല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കഹഭാണുകേള മഭാറ്റുന്നതനിനയ് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് നനിനല
നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പഭാലനിക്കചപടനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നനികരഭാധനിത കഹഭാണുകേള ഉപകയഭാഗനിചതനിനയ് ചപഭാതുജനങ്ങളനില് നനിനല
പനിഴെ  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏചതങനിലുല  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനത്തനിനയ്  പനിഴെ
ചുമത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)  നനികരഭാധനിത  കഹഭാണുകേള  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  അത്തരത്തനിലുള്ള
നനിര്കദ്ദേശല നല്കകേണതഭായനി വന്നനിടനില.

(സനി)  നനികരഭാധനിത  കഫഭാണുകേള  ഉപകയഭാഗനിചതനിനയ്  ചപഭാതുജനങ്ങളനില്
നനിനല  പനിഴെ  ഇനൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിന്നയ്
പനിഴെ ഇനൗടഭാക്കനിയനിടനില.

ടഭാഫനികേയ് നനിയനണ സലവനിധഭാനങ്ങള

275 (2833) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര  ചഭാരുമ്മൂടയ്  മുതല്  നൂറനഭാടയ്  പഭാറ  ജലഗ്ഷന  വചര  ടഭാഫനികേയ്
നനിയനണ  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇതനിനഭായനിട്ടുള്ള ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ചഭാരുമൂടയ്  ജലഗ്ഷനനില്  കസന  കബഭാര്ഡകേള,  സനിഗ്നേല്  കലറ്റുകേള,
സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറ  എന്നനിവ  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   മഭാകവലനിക്കര  ചഭാരുമൂടയ്  മുതല്
നൂറനഭാടയ്  പഭാറ  ജലഗ്ഷന  വചര  ടഭാഫനികേയ്  ഡന്യൂടനിക്കഭായനി  ആവശലഭാനുസരണല
കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസചര നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതുല ചകേ.  പനി.  കറഭാഡനിചല കേറഭാനല മുതല്
ആദനിക്കഭാട്ടുകുളങ്ങര വചര നനിരനരല കപഭാലതീസയ് പകടഭാളനിലഗയ് നടത്തനി വരുന്നതുമഭാണയ്.
ഇതനിനഭായനി മറയ് ശനിപഭാര്ശകേചളഭാനല ലഭനിചനിടനില.
286/2020.
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ദതീര്ഘദൂര സസ്വകേഭാരല ബസ്സുകേളുചട അമനിത യഭാതഭാക്കൂലനി

276 (2834)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല ഉതവ സതീസണുകേളനിലുല
മറയ്  ആകഘഭാഷകവളകേളനിലുല  ദതീര്ഘദൂര  സസ്വകേഭാരലബസ്സുകേള  അമനിത  യഭാതഭാക്കൂലനി
ഈടഭാക്കനിയതുമഭായനി ബനചപടയ് എത സസ്വകേഭാരല ബസുകേളചക്കതനിചര റതീജനിയണല്
ടഭാനകസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേള  നടത്തഭാത്ത
കകേനങ്ങളനികലക്കയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  കകേനങ്ങളനികലക്കയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന
സസ്വകേഭാരലബസ്സുകേള അമനിതയഭാതഭാകൂലനി ഇനൗടഭാക്കുന്ന സഭാഹചരലല സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല അമനിത യഭാതഭാക്കൂലനി
ഇനൗടഭാക്കനിയതുമഭായനി  ബനചപടയ്  18  സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളചക്കതനിചര  റതീജനിയണല്
ടഭാനകസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഇവരനില്നനിനല  പനിഴെ
ഇനൗടഭാക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്.

(ബനി)   ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേള  നടത്തുന്ന  സസ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേള  അമനിത
യഭാതഭാക്കൂലനി  ഇനൗടഭാക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടുന്ന  സഭാഹചരലങ്ങളനില്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയല പനിഴെ ഇനൗടഭാക്കുകേയല ചചയഭാറുണയ്. 

പുതനിയചതന്ന വലഭാകജന പഴെയ വഭാഹനല വനില്ക്കുന്നതനിചനതനിചര നടപടനി

277(2835)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയചതന്ന  വലഭാകജന  പഴെയ  വഭാഹനല  വനില്ക്കുന്നതയ്  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന  വകുപനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനില്  പഴെയ  വഭാഹനല
വനിറഴെനിചതനിചനതനിചര ഏചതങനിലുല ഡതീലര്മഭാര്ചക്കതനിചര കകേചസടുത്തനിട്ടുകണഭാചയന്നയ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചവഹനിക്കനിള ഇനഡനികക്കഷന നമ്പര് (വനിന) കകേഭാഡയ് ഡതീകകേഭാഡയ് ചചയയ്
വഭാഹനല  നനിര്മ്മേനിച വര്ഷല,  മഭാസല  എന്നതീ വനിവരങ്ങള കേചണത്തഭാചമന്നനിരനിചക്ക
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള ഈ വതീഴ്ച പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തയ്  ഇത്തരത്തനില്  കൃതനിമല  കേഭാണനിചയ്  വനിറഴെനിച  മുഴുവന
വഭാഹനങ്ങചളയല സലബനനിച വനിശദവനിവരല കശഖരനിചയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.  ഇത്തരത്തനില്  പഴെയ  വഭാഹനല  വനിറഴെനിച  45  വഭാഹന
ഡതീലര്മഭാര്ചക്കതനിചര കകേനകമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമത്തനിചല റൂള  44  പ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനി ആരലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത ഡതീലര്മഭാരുചട വനിവരല ചുവചട കചര്ക്കുന.

1.  ടനി.വനി.എസയ്. & സണ്സയ് (കപ്ര.) ലനിമനിറഡയ്. പത്തനലതനിട

2.കടഭാലസയ് കമഭാകടഭാഴയ്, പത്തനലതനിട

3. എ.എസയ്.റനി. കമഭാകടഭാഴയ്, കേഭായലകുളല

4.  കമനഭാത്തയ് കമഭാകടഭാഴയ്, മഭാകവലനിക്കര

5.  രഭാജവതല കമഭാകടഭാഴയ്, ആലപ്പുഴെ

6.  ഇനൗസ്റ്റേയ് ചവനതീസയ് കമഭാകടഭാഴയ്, ആലപ്പുഴെ

7.  കജഭാഷയ് കമഭാകടഭാഴയ്, ആലപ്പുഴെ

8.  ആര്.ഡനി. കമഭാകടഭാഴയ്, ചചങ്ങന്നൂര്

9.  മരയഭാര് കമഭാകടഭാഴയ്, തനിരുവനനപുരല

10.  സനി.ബനി.സനി. കഹഭാണ, തനിരുവനനപുരല

11.  ഇ.വനി.എല. കമഭാകടഭാഴയ്, തനിരുവനനപുരല

12.  ചവഹനിക്കനിള ഇനഡല, തൃശ്ശൂര് കറഭാഡയ്, കുന്നലകുളല

13.  കജഭാണ്സയ് കഹഭാണഭാ, ഗുരുവഭായൂര് കറഭാഡയ്, തൃശ്ശൂര്

14.  ശതീകവരനി ആകടഭാചമഭാകബല്സയ്, തൃശ്ശൂര്

15.  കകേരളഭാ കേഭാര്സയ് (കപ്ര.) ലനിമനിറഡയ്, തൃശ്ശൂര്

16.  യൂണനിക്കയ് മകഹനഭാ, തൃശ്ശൂര്

17.  ബനി.ആര്.ഡനി. കേഭാര് കവളഡയ് ലനിമനിറഡയ്, തൃശ്ശൂര്

18.  കഭാസനികേയ് ഒകമഗഭാ (കപ്ര.) ലനിമനിറഡയ്, തൃശ്ശൂര്

19.  വള്ളൂര് കമഭാകടഭാഴയ് (കപ്ര.) ലനിമനിറഡയ്, തൃശ്ശൂര്

20.  തൃശ്ശൂര് ഓകടഭാചമ ഭാകബ ല്സയ്, തൃശ്ശൂര്

21.  അവറഭാന അകസഭാസനികയറയ്സയ്, തൃശ്ശൂര്
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22.  കഫഭാക്കസയ് കമഭാകടഭാഴയ്, തൃശ്ശൂര്

23.  മഭാര്ക്കയ് കമഭാകടഭാഴയ്, മലപ്പുറല

24.  ചദയയ് വനികേയ് കമഭാകടഭാഴയ്, മലപ്പുറല

25.  ആലുവഭാ കമഭാകടഭാഴയ്, ആലുവ

26.  എസയ്.ജനി. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാടയല

27.  ടനി.വനി.എസയ്. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാടയല

28.  എ.ചകേ.ബനി. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

29.  എയനിസയ് കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

30.  ആദനിതല എന്റെര്കപ്രസസയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

31.  ബ്ലൂ മനൗണയനിന ആകടഭാസയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

32.  കഭാസനികേയ് സ്കൂകബകയ് (കപ്ര) ലനിമനിറഡയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

33.  ഇ.വനി.എല. ആകടഭാചമഭാകബല്സയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

34.  ഫ്ലകയ് കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

35. എചയ്.എ.പനി.ബനി. ചകേഭാ. കമഭാകടഭാഴയ് കസക്കനിളസയ് ലനിമനിറഡയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

36.  ഇനഡസയ് കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

37.  ചകേ.റനി.സനി. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

38.  ചകേഭായന കകേഭാ. ചമഭാകബകയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

39.  ചകേ.വനി.ആര്. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

40.  കഭാസനികേയ് കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

41.  എല.പനി.ബനി. ചമഭാകബ കയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

42.  പനഭാമഭാ കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

43.  റനി.ഒ.പനി. കമഭാകടഭാഴയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

44. സനികഗ്നേചര് ആകടഭാ, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

(ബനി&സനി)  ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിചയ് വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
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വഭാഹനങ്ങളനിചല ചുവന്ന ബതീക്കണ് കലറയ് ഉപകയഭാഗല

278  (T2836)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചുവന്ന  ബതീക്കണ്  കലറയ്  ഇനലചയഭാടഭാചകേ  നനികരഭാധനിക്കഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനചത്തത്തുടര്ന്നയ് സലസഭാനത്തയ് ആരുചടചയഭാചക്ക വഭാഹനങ്ങളനില് നനിനല
അവ നതീക്കല ചചകയണനിവരുചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി  ചുവപയ്,  നതീല,  മഞ്ഞ  എന്നതീ  നനിറങ്ങളനിചല  കേണ ഞനിപനിക്കുന്ന
പ്രകേഭാശമുള്ള എല്.ഇ.ഡനി.  ബതീക്കണ് കലറയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപയ്  ആര്ചക്കഭാചക്ക  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;  രഭാതനികേഭാലങ്ങളനിചല  ഇതനിചന്റെ
ഉപകയഭാഗല  മറയ്  വഭാഹന  കഡവര്മഭാര്ക്കുല  കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാര്ക്കുല  കേണനിനയ്
ഹഭാനനിയണഭാക്കുന്നതുല  അപകേടങ്ങള  വര്ദനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇടയഭാക്കുന്നതുമഭാചണന്ന
കേഭാരലല ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ബതീക്കണ് കലറനിചന്റെ ഉപകയഭാഗല കറഭാഡനനിയമങ്ങള അവഗണനിക്കഭാനുല
മറ്റു വഭാഹന യഭാതക്കഭാരുചട മുമ്പനില് അനഭാവശലപ്രകേടനല നടത്തഭാനുല ഇടയഭാക്കുന്ന
കേഭാരലല ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ചപഭാതു  കറഭാഡനനിയമങ്ങളനില്  അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില്  ഏചതഭാചക്ക
വഭാഹനങ്ങളക്കഭാണയ്  ബതീക്കണ്  കലറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  നനിയമപ്രകേഭാരല
ഇളവയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  വഭാഹനങ്ങളചക്കഭാഴെനിചകേ  മചറഭാരു  വഭാഹനത്തനിനുല  ബതീക്കണ്
കലറ്റുകേള  അനുവദനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുല  നനിയമല  എലഭാവര്ക്കുല  ഒരുകപഭാചല
ബഭാധകേമഭാക്കഭാനുല തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആലബുലനസയ്,  ഫയര്  കഫഭാഴയ്,  ക്രമസഭാധഭാന  കജഭാലനിയനികലര്

ചപടനിരനിക്കുന്ന കപഭാലതീസയ്, പ്രതനികരഭാധ പഭാരഭാമനിലനിടറനി സര്വതീസുകേള, പ്രകൃതനി ദുരന

രക്ഷഭാ  ദനൗതലങ്ങളനില്  ഉളചപടുന്നവ  എന്നനിവചയഭാഴെനിചകേയള്ള  വഭാഹനങ്ങളനില്

ബതീക്കണ് കലറയ് അനുവദനതീയമല എന്നഭാണയ് കകേനസര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനില് നനിനല

മനസനിലഭാവന്നതയ്.  നനിലവനില് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരല ചുവന്ന

ഫ്ലഭാഷകറഭാടുകൂടനിയ  ബതീക്കണ്  കലറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  അനുമതനി

T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഉണഭായനിരുന്ന ബഹുമഭാനചപട സലസഭാന ഗവര്ണര്,  മുഖലമനനി,  ചതീഫയ്  ജസ്റ്റേനിസയ്,

സതീക്കര്, പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവയ്, മനനിമഭാര്, പ്ലഭാനനിലഗയ് കബഭാര്ഡയ് കവസയ് ചചയര്മഭാന,

കഹകക്കഭാടതനി ജഡ്ജനിമഭാര് തുടങ്ങനിയവരുചട വഭാഹനങ്ങളനില്നനിനല പുതനിയ കകേന

നനിയമപ്രകേഭാരല ചുവന്ന കലറയ് നതീക്കല ചചകയണതഭായണയ്.  ഫ്ലഭാഷറനിലഭാത്ത ചുവന്ന

ബതീക്കണ് കലറനിനയ് അനുമതനി ഉണഭായനിരുന്ന ചഡപന്യൂടനി സതീക്കര്, ചതീഫയ് ചസക്രടറനി,

അഡസ്വകക്കറയ് ജനറല്, നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേതീഷന ചചയര്മഭാന,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ

കേമ്മേതീഷന  ചചയര്മഭാന  എന്നനിവരുല  ഫ്ലഭാഷറുള്ളകതഭാ  ഇലഭാത്തകതഭാ  ആയ  നതീല

ബതീക്കണ് കലറയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന അനുമതനി ഉണഭായനിരുന്ന പബനികേയ് സര്വതീസയ്

കേമ്മേതീഷന അലഗങ്ങള, ഗവണ്ചമന്റെയ് ചസക്രടറനിമഭാര്, ജനിലഭാ ജഡ്ജനിമഭാര്, കേളക്ടര്മഭാര്,

കനഭാര്ക്കയചട  കവസയ്  ചചയര്മഭാന,  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  കേമ്മേതീഷണര്,  എനകേസ്വയറനി

കേമ്മേതീഷന  &  ചസഷലല്  ജഡ്ജയ്,  വനിജനിലനസയ്  ടനിബന്യൂണല്  കേമഭാണന്റെയ്-കേല-

ഡനിവനിഷണല്  ചസകേന്യൂരനിറനി  ഓഫതീസര്,  ചറയനില്കവ  ചപ്രഭാടക്ഷന  കഫഭാഴയ്

എന്നനിവര്ക്കുല ക്രമസമഭാധഭാന ചുമതലയനിലഭാത്ത  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്,  ചുവപയ്

കലറയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  അനുമതനിയള്ളവര്ക്കയ്  തുലലരഭായവര്,  വനല  വകുപനിചല

ചടറനികടഭാറനിയല്  വനിഭഭാഗല,  കവല്ഡയ്  കലഫയ്,  ഫ്ലയനിലഗയ്  സസ്വഭാഡയ്  എന്നനിവര്ക്കയ്

ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന അനുമതനി ഉണഭായനിരുന്ന മളടനി കേകളഡയ് ബതീക്കണ് കലറ്റുല ഇനനി

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവനില.

(ബനി)  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരഭാണയ്  ബതീക്കണ്  കല റയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന

മറുപടനി (എ)യനില് സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ള പ്രകേഭാരല അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  ബതീക്കണ്

കലറ്റുകേളുചട  ഉപകയഭാഗലമൂലല  മറയ്  വഭാഹന  കഡവര്മഭാര്ക്കുല  കേഭാല്നട

യഭാതക്കഭാര്ക്കുല കേണനിനയ് ക്ഷതല സലഭവനിക്കുന്നതഭാകയഭാ അപകേടല ഉണഭാവന്നതഭാകയഭാ

ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരചമഭാരു  സഭാഹചരലല  സലജഭാതമഭാകുന്നതഭായനി

ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ഡനി&ഇ) കകേന കമഭാകടഭാര് വഭാഹനല ചടല 108(I) (iv) പ്രകേഭാരല ആലബുലനസയ്

വഭാഹനങ്ങളക്കുല,  ഫയര്  കഫഭാഴയ്,  ക്രമസമഭാധഭാന  ചുമതലയള്ള  കപഭാലതീസയ്,

പ്രതനികരഭാധ  പഭാരഭാമനിലനിടറനി  സര്വതീസുകേള,  പ്രകൃതനി  ദുരന  രക്ഷഭാ  ദനൗതലത്തനില്

ഉളചപടനിരനിക്കുന്നവ എന്നതീ വഭാഹനങ്ങളനില് ചുവപയ്,  നതീല,  ചവള്ള നനിറമുള്ള മളടനി

കേകളഡയ് ബതീക്കണ് കലറയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള അനുമതനിയഭാണുള്ളതയ്.  ഇനൗ ചടല

പഭാലനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സലസഭാന സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശല പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
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സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങളനില് വകുപനിചന്റെ കപരയ് കരഖചപടുത്തണചമന്ന നനിര്കദ്ദേശല

279(2837)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങളനില് കബഭാര്ഡയ്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുകമ്പഭാള വകുപനിചന്റെ

കപരയ് കരഖചപടുത്തണചമന്ന നനിര്കദ്ദേശല പഭാലനിക്കചപടുനകണഭാ;

(ബനി)  ചപഭാതുകമഖല,  കബഭാര്ഡയ്,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  ഒകടഭാണമസയ്

കബഭാര്ഡകേള തുടങ്ങനിയ ഓഫതീസുകേളനിചല വഭാഹനങ്ങള നനിലവനിചല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

മറനികേടന്നയ്  കബഭാര്ഡകേള  സഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതനിചനതനിചര  കനഭാടതീസുകേള

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര  സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേചള സലബനനിചയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുചട എലഭാ വഭാഹനങ്ങളനിലുല സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശല

അനുസരനിച്ചുള്ള കബഭാര്ഡഭാണയ് പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് പരനികശഭാധനയനിലൂചട ഉറപയ്

വരുത്തഭാറുണയ്.

(ബനി&സനി)  നനിലവനിചല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കയ്  വനിരുദമഭായനി  കബഭാര്ഡകേള

പ്രദര്ശനിപനിചനിരനിക്കുന്നതഭായനി  പരഭാതനി  ഉയര്ന്ന  വഭാഹനങ്ങളനിചല  കബഭാര്ഡകേള

നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി ഘടനിപനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിവരുനണയ്. നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയ

സഭാപനങ്ങള നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത്ത കബഭാര്ഡകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാറുണയ്. 

സനിരമഭായനി അപകേടമരണങ്ങള ഉണഭാകുന്ന സലങ്ങളനില് ജഭാഗതഭാ

സമനിതനികേള

280 (2838) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  കദശതീയ  പഭാതകേളനിലുല  സലസഭാന  കറഭാഡകേളനിലുല

നനിരവധനി  അപകേടമരണങ്ങള  സലഭവനിക്കുന്നതയ്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്

പനിരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനയ് പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

അവ നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അപകേടമരണങ്ങള ഉണഭാകുകമ്പഭാള സജതീവമഭാകുന്ന കമഭാകടഭാര് വഭാഹന

വകുപനിനയ് സനിരമഭായനി സജതീവമഭാകുവഭാന നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ജനിലഭാ ഭരണകൂടവമഭായനി കയഭാജനിചയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാന വകുപയ്

തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഇ)  സനിരമഭായനി  അപകേടമരണങ്ങള  ഉണഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  സ്റ്റുഡന്റെയ്

കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്,  എന.സനി.സനി.  തുടങ്ങനിയ  സലഘടനകേളുചട  കസവനവല  24

മണനിക്കൂറുല പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസ സലവനിധഭാനവല ഉറപഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  ഈ  സലങ്ങളനില്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിചന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്

ജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് പ്രസ്തുത വനിഷയല സലബനനിചയ്

പഠനല  നടത്തുന്ന  ഏജനസനി  ഏതഭാചണനല  കപ്രഭാജക്ടുകേള  കകേനത്തനിനയ്

സമര്പനിക്കുന്നതനിനുല  ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ഇവരുചട

പ്രവര്ത്തനചമനഭാചണനല  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഏജനസനിയചട  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞയ്

വര്ഷക്കഭാലചത്ത  പ്രവര്ത്തന  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  ഏജനസനി

കൃതലമഭായ  സമയത്തയ്  പദതനി  കകേനത്തനിനയ്  സമര്പനിക്കഭാത്തതയ്  സലബനനിച

പരഭാതനിയനികനല് സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  അമനിത കവഗത കറഭാഡയ് അപകേടങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ് ഒരു പ്രധഭാന

പങയ്  വഹനിക്കുനചവന്നയ്  മനസനിലഭാക്കനിചക്കഭാണയ്  വഭാഹനങ്ങളുചട  അമനിത  കവഗത

നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്  നനിരവധനി  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസ്റ്റേജയ്  കേഭാകരലജുകേളനിലുല  ചഹവനി

വഭാഹനങ്ങളനിലുല  സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനിലുല  ടനിപര് വഭാഹനങ്ങളനിലുല  സതീഡയ്  ഗവര്ണര്

നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ചമഭാകബല്  എനകഫഭാഴയ് ചമന്റെയ്  സസ്വഭാഡയ്  നടത്തുന്ന

ചചക്കനിലഗുകേളനിലുല  ഓഫതീസയ്  തലങ്ങളനില്  നടത്തുന്ന  ചചക്കനിലഗുകേളനിലുല  അമനിത
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കവഗതയനികലഭാടുന്ന വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

ഇതുകൂടഭാചത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കഡവര്മഭാര്ക്കയ്

നല്കേനിവരുന്ന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളനില് അമനിതകവഗതയ്ചക്കതനിചര അവകബഭാധല

സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുനണയ്.  മദലപനിച്ചുല അശദമഭായല

വഭാഹനല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവരുചട  കലസനസയ്  കേണചകേട്ടുകേ,  സചസനഷന,  പനിഴെ

ഇനൗടഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേളുല  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   അതലഭാധുനനികേ  റഡഭാര്

സലവനിധഭാനമുള്ള ഇന്റെര്ചസപ്ററുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ് വഭാഹനങ്ങളുചട അമനിത കവഗത

കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കറഭാഡപകേടങ്ങള

നനിയനനിക്കുന്നതനിനുല  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനല  കൂടുതല്  ഫലവത്തഭായനി

നടത്തുന്നതനികലയ്ക്കുല  വകുപനിചന്റെ  എനകഫഭാഴയ് ചമന്റെയ്  വനിഭഭാഗല  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

കൂടഭാചത,  മഴെക്കഭാലത്തനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  പ്രകതലകേ  പ്രതീ-മണ്സൂണ്

പരനികശഭാധനകേളുല  നടത്തനിവരുന.   കറഭാഡയ്  സുരക്ഷയയ്  ഒരു  ദശകേല  എന്ന

കലഭാകേഭാകരഭാഗല  സലഘടന  ആഹസ്വഭാനല  ചചയ  പരനിപഭാടനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള

കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയചട  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  കബഭാധവല്ക്കരണ

പരനിപഭാടനി നടത്തനിവരുന.

(സനി)  സനിരമഭായനി സജതീവമഭാണയ്.

(ഡനി)   കകേരള കറഭാഡയ്  കസഫനി അകതഭാറനിറനിയചട കേതീഴെനില് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന

വകുപയ്  ഉളചപചട  മറയ്  വകുപ്പുകേചളയല  ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

(ഇ)   സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്,  എന.സനി.സനി.  മുതലഭായ സലഘടനകേള

കകേരളഭാ  കറഭാഡയ്  കസഫനി  അകതഭാറനിറനിയമഭായനി  കയഭാജനിചയ്  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുനണയ്.  24 മണനിക്കൂറുല പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസ

സലവനിധഭാനത്തനിനയ്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിചല  ഇകപഭാഴുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്

പരലഭാപമഭാവനില.

(എഫയ്)  ജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

ഒനലതചന്ന വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ജനി)  ഇത്തരചമഭാരു  ഏജനസനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിനുകേതീഴെനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.
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കറഭാഡപകേടങ്ങളുചട എണത്തനിചല കുറവയ്

281  (2839)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരചത്ത  മദലവനില്പനശഭാലകേള  അടച്ചുപൂടനിയതനിചന്റെ

പശഭാത്തലത്തനില്, കറഭാഡപകേടങ്ങളുചട എണത്തനില് കുറവവന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എത ശതമഭാനല കുറവണഭായനിട്ടുചണന്നയ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  2017-ചല ആദല മൂന്നയ് മഭാസങ്ങളനില് തചന്ന കപഭായ വര്ഷല ഇനൗ

കേഭാലയളവനിചന അകപക്ഷനിചയ് വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുചടയല തന്മൂലമുള്ള മരണങ്ങളുചടയല

എണത്തനില് കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.

ചമഭാത്തല അപകേടങ്ങള ജനുവരനി മുതല് മഭാര്ചയ് 2016 വചര - 10393

ചമഭാത്തല അപകേടങ്ങള ജനുവരനി മുതല് മഭാര്ചയ് 2017 വചര- 9761

കദശതീയ  പഭാതകയഭാരചത്ത  മദല  വനില്പനശഭാലകേള  അടച്ചുപൂടനിയതയ്  2017

മഭാര്ചയ് മഭാസല 31-ാം തതീയതനിയഭാണയ്.  2017  മഭാര്ചയ് മഭാസചത്ത അകപക്ഷനിചയ്  2017

ഏപ്രനില്  മഭാസത്തനില്  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്  ഏകേകദശല  1.86  ശതമഭാനത്തനിചന്റെ

കുറവണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി കേണക്കുകേള സൂചനിപനിക്കുന.

ബതീക്കണ് കലറ്റുകേളുചട ഉപകയഭാഗല

282 (2840) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  ഏചതലഭാല  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന്നവര്  വനിവനിധ

തരത്തനിലുള്ള ബതീക്കണ്കലറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന;

(ബനി)  കകേന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലല  ഇതനിനകേല  സലസഭാനത്തയ്

ആചരഭാചക്ക ബതീക്കണ് കലറയ് ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;

(സനി) ബഭാക്കനിയള്ളവരുചട കേഭാരലത്തനില് എനയ് നടപടനിയഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  ബതീക്കണ്കലറയ്  സലബനനിചയ്  കകേന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനത്തനില്

സലസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേചക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ബതീക്കണ്  കലറയ്  ഘടനിപനിക്കുവഭാന  അനുവഭാദമുണഭായനിരുന്ന
ഉകദലഭാഗസരുചട  വനിവരല  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിവനിധ  വനിജഭാപനങ്ങളനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരുന.   ഇതനിനപ്രകേഭാരല  സലസഭാന ഗവര്ണര്,  മുഖലമനനി,  ചതീഫയ്
ജസ്റ്റേനിസയ്,  സതീക്കര്,  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്,  മനനിമഭാര്,  പ്ലഭാനനിലഗയ്  കബഭാര്ഡയ്  കവസയ്
ചചയര്മഭാന,  കഹകക്കഭാടതനി  ജഡ്ജനിമഭാര്  എന്നനിവരുചട  വഭാഹനങ്ങളനില്  ചുവന്ന
ഫ്ലഭാഷകറഭാടുകൂടനിയ കലറയ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാമഭായനിരുന.

ചഡപന്യൂടനി  സതീക്കര്,  ചതീഫയ്  ചസക്രടറനി,  അഡസ്വകക്കറയ്  ജനറല്,  ഇലക്ഷന
കേമ്മേതീഷണര്,  പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷന ചചയര്മഭാന,  നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേതീഷന
ചചയര്മഭാന,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  കേമ്മേതീഷന  ചചയര്മഭാന  എന്നനിവര്ക്കയ്
ഫ്ലഭാഷറനിലഭാത്ത  ചുവന്ന  കലറയ്  ഘടനിപനിക്കഭാവന്നതഭായനിരുന.  കൂടഭാചത  കമല്
പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന വനിശനിഷ്ട വലകനികേളുചട തുലലപദവനിയനില് നനിയകരഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കുല
യഥഭാക്രമല  ഫ്ലഭാഷകറഭാടുകൂടനിയതുല  അലഭാത്തതുമഭായ  ചുവന്ന  കലറയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭായനിരുന.

 എകസഭാര്ടയ്/കപലറയ് കപഭാകുന്ന കപഭാലതീസയ് വഭാഹനങ്ങള, പബനികേയ് സര്വതീസയ്
കേമ്മേതീഷന  അലഗങ്ങള,  പ്ലഭാനനിലഗയ്  കബഭാര്ഡയ്  അലഗങ്ങള,  ഗവണ്ചമന്റെയ്
ചസക്രടറനിമഭാര്,  ജനിലഭാ  ജഡ്ജനിമഭാര്,  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്,  കനഭാര്ക്കയചട  കവസയ്
ചചയര്മഭാന,  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനികേളുല  അതനിലുല  ഉയര്ന്ന  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസരുല ടഭാനകസഭാര്ടയ്  കേമ്മേതീഷണര്,  കകേരളത്തനിചല സര്വകേലഭാശഭാലകേളുചട
കവസയ്  ചഭാനസലര്മഭാര്,  ഇനലന കഫഭാറസ്റ്റേയ്  സര്വതീസനിചല അഡതീഷണല് ചതീഫയ്
കേണ്സര്കവററുല  അതനിലുല  ഉയര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസരുല  എനകേസ്വയറനി  കേമ്മേതീഷന  &
ചസഷലല്  ജഡ്ജയ്,  വനിജനിലനസയ്  കടബന്യൂണല്,  കേമഭാണന്റെയ്-കേല-ഡനിവനിഷണല്
ചസകേന്യൂരനിറനി  ഓഫതീസര്-ചറയനില്കവ  ചപ്രഭാടക്ഷന  കഫഭാഴയ്  എന്നനിവര്ക്കയ്
ഫ്ലഭാഷറുള്ളകതഭാ  ഇലഭാത്തകതഭാ  ആയ  നതീല  ബതീക്കണ്  കലറയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭായനിരുന.

ആലബുലനസയ്,  ഫയര്  സര്വതീസയ്,  എമര്ജനസനി  സര്വതീസയ്  വഭാഹനങ്ങള,
ക്രമസമഭാധഭാനവമഭായനി  ബനചപട  കപഭാലതീസയ്  വഭാഹനങ്ങള,  വനല  വകുപനിചല
ചടറനികറഭാറനിയല്  വനിഭഭാഗല,  കവല്ഡയ്  കലഫയ്,  ഫ്ലയനിലഗയ്  സസ്വഭാഡയ്  എന്നനിവയചട
ചുമതലയള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  എന്നനിവര്ക്കയ്  മളടനികേകളഡയ്  ബതീക്കണ്  കല റയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭായനിരുന.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭായനിടനില.
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(സനി&ഡനി)  കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  2017  കമയയ്  ഒന്നഭാല  തതീയതനിയനിചല
SO1374(E)  നമ്പര് വനിജഭാപന പ്രകേഭാരല അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള്ള വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
ബതീക്കണ്  കലറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയല.  29-4-2017-ചല
G.O.(Ms.)  46/2017/Trans.  നമ്പര്  പ്രകേഭാരല  ചുവന്ന  ബതീക്കണ്  കലറ്റുകേളുചട
ഉപകയഭാഗല  ആലബുലനസയ്,  കപഭാലതീസയ്,  ഫയര്കഫഭാഴയ്  മുതലഭായ  അവശല
സര്വതീസുകേളക്കയ്  മഭാതമഭായനി  പരനിമനിതചപടുത്തനിചക്കഭാണല  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.

വലഭാജ ചപര്മനിറനില് സസ്വകേഭാരല ലക്ഷസ്വറനി ബസുകേള

283 (2841) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മറയ്  സലസഭാനങ്ങളനില്  നനിനല  കകേരളത്തനികലക്കുല  തനിരനിച്ചുല
വലഭാജചപര്മനിറനില്  സസ്വകേഭാരല  ലക്ഷസ്വറനി  ബസ്സുകേള  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതയ്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക  സലങ്ങളനില്  നനിന്നഭാണയ്  ഇത്തരല  സര്വതീസുകേള
നടത്തുന്നചതനല  ഇവയനില്  എത  ബസ്സുകേളചക്കതനിചര  നനിയമലലഘനത്തനിനയ്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുചവനല  അവ  ഏചതലഭാല  സര്വതീസുകേള  ആചണനമുള്ള
വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല സര്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള
എചനലഭാചമന്നയ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണയ്.  കകേരളത്തനിചല പ്രമുഖ സലങ്ങചള തമ്മേനില് ബനചപടുത്തനിയല
അനര് സലസഭാന റൂട്ടുകേളനിലുമഭാണയ് സസ്വകേഭാരല ലക്ഷസ്വറനി കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ് കേഭാകരലജയ് വഭാഹനങ്ങള
സമഭാനര സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതഭായനി വകുപനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരത്തുനനിനല  ബഭാലഗ്ലൂര്,  കകേഭായമ്പത്തൂര്,  ചചകന്ന,
വയനഭാടയ്  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനികലയയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തനിയ  37  ഇന്റെര്-കസ്റ്റേറയ്
കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്  കേഭാകരലജയ്  ബസുകേളചക്കതനിചരയല  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തനിരുവനനപുരല,
എറണഭാകുളല,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടയ്  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളനികലയയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തനിയ
വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചരയല നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇത്തരല  സര്വതീസുകേളചക്കതനിചര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്
കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  അടുത്തകേഭാലത്തയ്  ഇത്തരല
വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിരഭായനി  വലനിയ കതഭാതനില് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  അധനികേഭാരനികേളനില്
നനിനല പരഭാതനി ലഭനിചതനിചനത്തുടര്ന്നയ് തനിരുവനനപുരത്തുല പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലുല
ശകമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയണഭായനി.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
എ.എല.വനി.ചഎ.-മഭാരുചട  കസവനല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
പ്രകതലകേ സസ്വഭാഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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14-2-2017-നയ്  രഭാതനിയനില്  തനിരുവനനപുരല  സനിറനിയനില്  നനിനല  ബഭാലഗ്ലൂര്,
കകേഭായമ്പത്തൂര്,  ചചകന്ന,  വയനഭാടയ്  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനികലയയ്  അനധനികൃത
സര്വതീസയ് നടത്തനിയ 9 വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനി എടുക്കുകേയല 41,200 രൂപ
പനിഴെയഭായനി ഇനൗടഭാക്കുകേയല 98,700 രൂപ ടഭാകയ് ഇനത്തനില് പനിരനിചചടുക്കുകേയല ചചയ്തു.

സമഭാനര  സര്വതീസയ്  പരനികശഭാധന  ആവശലത്തനിനഭായനി  സമതീപ  ജനിലകേളനില്
നനിനല വകുപനിചല ഉകദലഭാഗസചര പ്രകതലകേല നനികയഭാഗനിക്കുകേയല കസനഭാബലത്തനിനഭായനി
കപഭാലതീസയ് സഹഭായത്തഭാല് ചചക്കനിലഗയ് നടത്തുകേയല ചചയനിട്ടുണയ്.

ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങളക്കയ് പകേല് സമയത്തയ് ചഹഡ യ് കല   റയ്

284  (2842)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏപ്രനില് ഒന്നയ് മുതല് പുറത്തനിറങ്ങുന്ന ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങളക്കയ് പകേല്
സമയത്തുല  ചഹഡയ്  കലറയ്  പ്രകേഭാശനിപനിചയ്  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്ന  സലവനിധഭാനല
ഏര്ചപടുത്തനിയതനിനയ് പനിന്നനിചല ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനല  നടപനിലഭാക്കനിയതനിചനറ  അടനിസഭാനല
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുചക്ര,  നഭാലുചക്ര വഭാഹനങ്ങളക്കു കൂടനി ഭഭാവനിയനില് ഈ സലവനിധഭാനല
നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത  തതീരുമഭാനമനുസരനിചയ്  ചഹവനി  വഭാഹനങ്ങളനില്  മഭാറങ്ങള
വരുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  22-2-2 016-ചല  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  നമ്പര്
ജനി.എസയ്.ആര്.  188  (ഇ)  പ്രകേഭാരല  1-4-2017  മുതല്  നനിര്മ്മേനിക്കചപടുന്ന  എലഭാ
ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങളനിലുല  വഭാഹനത്തനിചന്റെ  എനജനിന  ഓണ്  ആയനിരനിക്കുകമ്പഭാള
ചഹഡയ്  കലറ്റുകൂടനി പ്രകേഭാശനികക്കണതഭാണയ്.  പകേല് സമയത്തുല ടഭാഫനിക്കനിനനിടയനിലുല
ഇത്തരല വഭാഹനങ്ങള ശദയനില്ചപടണല എന്നതഭാണയ് ഇതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലല.

(ബനി)  ഇനൗ വനിഷയത്തനില് തതീരുമഭാനല എടുത്തതയ് കകേന ഉപരനിതല ഗതഭാഗത
വകുപഭാണയ്.  ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങള  അപകേടത്തനില്ചപടുന്നതനിചന്റെ  തതീവ്രത  കുറയ്ക്കുകേ
എനള്ളതഭാണയ്  കകേന  സര്ക്കഭാര്  ഇനൗ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല  നടത്തുന്നതനിനയ്
അടനിസഭാനമഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് മനസനിലഭാക്കുന.

(സനി&ഡനി) ഇനൗ വനിഷയത്തനില് തതീരുമഭാനചമടുകക്കണതയ് കകേനസര്ക്കഭാരഭാണയ്.

(നക്ഷതചനിഹ്നമനിടഭാത്ത 2751-ാം നമ്പര് കചഭാദലത്തനിചന്റെ ഉത്തരല എഡനിറനിലഗയ്
ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ.)
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II അടനിയന്തരപ്രകമയ കനനോടട്ടീസയ്

മനി  .    സട്ടീക്കര:  റൂള്  50  പ്രകേനോരരം  ഒരു  കനനോടട്ടീസയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  അടനിയന്തര
പ്രകമയതനിനുളള  കനനോടട്ടീസനിനന സരംബനനിചയ്,  നചെയര എലനോ ദനിവസവരം ഇങ്ങനന
ഓരമ്മനപ്പെടുകതണനി  വരുന്നതയ്  വളനര  ദദൗരഭനോഗഗ്യകേരമനോയ  കേനോരഗ്യമനോണയ്.  കകേരള
ഇന്ഫനോസ്ട്രക്ചെര  ഇന്നവസയ്നമനയ്  ഫണയ്  കബനോരഡനിനന  പ്രവരതനനത
സരംബനനിചയ്  നപനോതുമരനോമതയ്  വകുപ്പുമനനി  ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരനന  ഭനോഗത
നനിന്നുണനോയതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന ഒരു പരനോമരശനത സരംബനനിചനോണയ് മനനിസഭയുനട
കൂട്ടുതരവനോദനിതതരം നഷ്ടനപ്പെട്ടു എന്ന നനിലയനില് ഗുരുതരമനോയ സനിതനിവനികശഷരം ചെരച
നചെയ്യണനമന്നനോവശഗ്യനപ്പെടയ്  കനനോടട്ടീസയ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  കനനോടട്ടീസനിലൂനട
ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതുരം അടുത കേനോലതയ് നടന്നതനോയനി പരനോമരശനിചനിട്ടുള്ളതുമനോയ ഈ
വനിഷയതനില്  ബഹുമനോനനപ്പെട  നപനോതുമരനോമതയ്  വകുപ്പുമനനിയുനട  തനന്ന
വനിശദട്ടീകേരണവരം മറരം പുറതവന്നുകേഴനിഞ. അതുനകേനോണയ് സഭ നനിരതനിവചയ് ചെരച
നചെകയ്യണകതനോ അടനിയന്തരപ്രനോധനോനഗ്യമുള്ളകതനോ ആയ ഒരു വനിഷയമനോയനി നചെയര ഇതയ്
കേനോണുന്നനില.  മനോത്രമല,  കനനോടട്ടീസനില്  വനിശദട്ടീകേരനിക്കനപ്പെട  കേനിഫ്ബനിയുമനോയനി
ബനനപ്പെടയ്  വനിശദമനോയ  ചെരചയുരം  നനിയമനനിരമ്മനോണവരം  ഈ  സഭയനില്  രകണനോ
മൂകന്നനോ  തവണ നടന്നു.  സഭ  ഐകേകേകണഗ്യന  പനോസനോക്കുകേയുരം  നനിയമനനിരമ്മനോണരം
നനിരവ്വഹനിക്കുകേയുരം  നചെയ്ത  കേനോരഗ്യനതക്കുറനിചയ്  ഏനതങനിലരം  തരതനിലള്ള
അവഗ്യക്തതയുണനോയനിരുന്ന സന്ദരഭങ്ങളനിനലലനോരം വനിശദമനോയ ഡനികബറനിനയ് അവസരരം
ലഭഗ്യമനോയനിരുന്നു.  ഇനനിയുരം ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുമനോയനി ബനനപ്പെട ചെരചകേളനില് അതനിനയ്
അവസരമുണയ്.  അതുനകേനോണയ്  അടനിയന്തര  പ്രനോധനോനഗ്യമുള്ള  വനിഷയമനോയനി  ഇതയ്
കേനോണനോന് സനോധനിക്കുകേയനില.  അടനിയന്തര  പ്രകമയതനിനയ് അവതരണനോനുമതനി നല്കേനോന്
നനിരവ്വനോഹമനിനലന്നയ് അറനിയനിക്കുകേയനോണയ്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതനോവയ്  (ശട്ടീ  .    രകമശയ്  നചെന്നനിതല):  സര,  അങ്ങയ്  എലനോ
ദനിവസവരം  പ്രതനിപക്ഷതനിനന  കനരക്കയ്  ഇതരരം  പരനോമരശങ്ങള്  നടതന്നതയ്
ദദൗരഭനോഗഗ്യകേരമനോണയ്.  മനോധഗ്യമങ്ങളനില്  വരുന്ന  വനോരതകേളരം  നപനോതുസമൂഹതനില്
ഉയരന്നുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളരം സഭയുനട ശദ്ധയനില് നകേനോണ്ടുവകരണതയ് പ്രതനിപക്ഷതനിനന
ചുമതലയുരം  ഉതരവനോദനിതതവമനോണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട  നപനോതുമരനോമതയ്  വകുപ്പുമനനി
ആലപ്പുഴയനില് ഒരു സകമ്മളനതനില് പനങടുതനകേനോണയ് കേനിഫ്ബനിനയ സരംബനനിചരം
അകദ്ദേഹതനിനന  ഡനിപ്പെനോരടയ്നമനനിനന  സരംബനനിചരം  ഒരു  പരനോമരശരം  നടതനി.
അതുകപനോനല  വഗ്യതഗ്യസ്തമനോയ  അഭനിപ്രനോയങ്ങള്  ഈ  മനനിസഭയനിനല  രണ്ടുമൂന്നയ്
അരംഗങ്ങള്   നടതകേയുണനോയനി.   സരംസനോനതയ്    കൂട്ടുതരവനോദനിതതമുള്ള   മനനിസഭ
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യനോനണങനില്,  നസറനില്ഡയ്  കകേസ്സുകേളനില് നനിയമങ്ങളരം കപനോളനിസനികേളരം സരംസനോന
ഗവണ്നമനയ്  തയ്യനോറനോക്കനിക്കഴനിഞനോല്  അതനിനയ്  വനിരുദ്ധമനോയ  പ്രസ്തനോവനകേള്
നടതന്നതയ്  കൂട്ടുതരവനോദനിതതകതനോടുള്ള  ലരംഘനമനോണയ്.  അതയ്  പനോരലനമനറനി
ജനനോധനിപതഗ്യതനിനന  അടനിസനോന  ഘടകേങ്ങളനട  ലരംഘനമനോണയ്.  ഈ  വനിഷയരം
ഇവനിനട ഉന്നയനിക്കനോന് കേഴനിയനിനലങനില് ഞങ്ങള് എവനിനടയനോണയ് ഉന്നയനികക്കണതയ്? 

മനി  .    സട്ടീക്കര  :  ഇവനിനട ഉന്നയനികക്കനണകന്നനോ ചെരച നചെകയ്യനണകന്നനോ അല
പറഞതയ്.  റൂള്  50  പ്രകേനോരരം  ഉന്നയനിക്കനോനുള്ള  വനിഷയമനോയനി  അരംഗട്ടീകേരനിക്കനോന്
പ്രയനോസമുനണന്നനോണയ് പറഞതയ്. 

ശട്ടീ  .   രകമശയ് നചെന്നനിതല: സര, ഞനോന് അങ്ങയ് പറഞനതലനോരം കകേട്ടു. ഞനോന്
പറയുന്നതുകൂടനി അങ്ങയ് കകേള്ക്കണരം. 

മനി  .   സട്ടീക്കര: പറയ, അകങ്ങയയ് പറയനോന് privilege ഉണകലനോ.

ശട്ടീ  .    രകമശയ്  നചെന്നനിതല:  സര,  ഇവനിടനത  പ്രശ്നരം  കേനിഫ്ബനിനയ
സരംബനനിചള്ളതല,  സരക്കനോരനിനന  കേളകട്ടീവയ്  നറകസനോണ്സനിബനിലനിറനി  നഷ്ടനപ്പെട്ടു
എന്നതനോണയ്.  തനിരക്കനോയതനിനനോല്  അങ്ങയ്  കനനോടട്ടീസയ്  ശരനിയനോയനി  വനോയനിചനിനലന്നയ്
കതനോന്നുന്നു,  കനനോടട്ടീസയ്  പൂരണ്ണമനോയനി  വനോയനിചനോല്  അകങ്ങയയ്  അതയ്  മനസനിലനോകുരം.
നപനോതുമരനോമതയ്  വകുപ്പുമനനി  മനോത്രമല,  മനനിസഭയനിനല  രണ്ടുമൂന്നയ്  മനനിമനോര,
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിയുരം റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിയുനമനോനക്ക വഗ്യതഗ്യസ്ത പരനോമരശങ്ങള്
നടതനിയനിട്ടുണയ്.  ഇനതലനോരം  ഗവണ്നമനനിനന  കൂട്ടുതരവനോദനിതതനത  ബനോധനിക്കുന്നു
എന്നതുനകേനോണയ് ഇതയ് ഉന്നയനികക്കണതയ് ഞങ്ങളനട കേടമയുരം ഉതരവനോദനിതതവമനോണയ്.
ഞങ്ങള്  എവനിനടയനോണയ്  ഈ  വനിഷയരം  ഉന്നയനികക്കണതയ്?  റൂള്  50  ഞങ്ങളനട
അവകേനോശമനോണയ്.  അങ്ങയ്  ദയവനോയനി  ഇതയ്  പുനനഃപരനികശനോധനിക്കണരം.  അടനിയന്തര
പ്രകമയരം  അവതരനിപ്പെനിക്കനോന്  ഞങ്ങനള  അനുവദനിക്കണരം.  ഞങ്ങള്  കേനിഫ്ബനിനയ
പ്പെറനിയല പറയുന്നതയ്. കേനിഫ്ബനി ഇവനിനട ചെരച നചെയ്തയ് പനോസനോക്കനിയതനോണയ്. അതനിനയ്
വനിരുദ്ധമനോയനോണയ് ഇവനിനട പല പരനോമരശങ്ങളമുണനോകുന്നതയ്. അതുനകേനോണയ് ദയവനോയനി
അങ്ങയ് ഞങ്ങനള പ്രതനിസനനിയനിലനോക്കരുതയ്. സഭനോനടപടനികേള് തടസനപ്പെടുതനോനുള്ള
അവസരരം  ഞങ്ങള്ക്കയ്  ഉണനോക്കനിതരരുതയ്.  നചെയര  ഞങ്ങളനട  അവകേനോശനത
സരംരക്ഷനിക്കണരം. We want protection from the Chair.  ഈ നനിലപനോടയ് അങ്ങയ്
പുനനഃപരനികശനോധനിക്കണരം. എലനോ ദനിവസവരം അങ്ങയ് പ്രതനിപക്ഷതനിനുകനനര ഇങ്ങനന
aspirations  cast  നചെയ്യുന്നതയ്  വളനര  ദദൗരഭനോഗഗ്യകേരമനോയ  കേനോരഗ്യമനോണയ്.
നചെയറനികനനോടുള്ള  എലനോ  ബഹുമനോനവരം  കേനോതസൂക്ഷനിചനകേനോണയ്  ഞനോന്  പറയനട,



352 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  9, 2017 

എലനോ  കേനോലതരം  പ്രതനിപക്ഷരം  മനോധഗ്യമങ്ങളനില്  വരുന്ന  വനോരതകേളരം
നപനോതുസമൂഹതനില്  ഉയരന്നുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളരം  ഇവനിനട  ഉന്നയനിക്കനോറുണയ്.  അതയ്
ഞങ്ങളനട അവകേനോശമനോണയ്.  അങ്ങയ് ഞങ്ങളനട അവകേനോശനത സരംരക്ഷനിക്കകണ?
അതുനകേനോണയ് ദയവനോയനി അങ്ങയുനട റൂളനിരംഗയ് പുനനഃപരനികശനോധനിക്കണരം. ബഹുമനോനഗ്യനനോയ
അരംഗരം വനി.  ഡനി.  സതട്ടീശനന അടനിയന്തരപ്രകമയ കനനോടട്ടീസയ് അവതരനിപ്പെനിക്കനോനനോയനി
ക്ഷണനിക്കണനമന്നനോണയ് എനന അഭഗ്യരത്ഥന. 

മനി  .    സട്ടീക്കര:  പ്രസക്തമലനോത  കേനോരഗ്യങ്ങള്  സഭയനില്  ചെടപ്രകേനോരമലനോനത
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നചെയറനിനയ് പ്രയനോസമുണയ്. ഇഷ്ടനോനനിഷ്ടങ്ങളനട അടനിസനോനതനികലനോ
സതകബനോധഗ്യതനിനന  അടനിസനോനതനികലനോ  നനിലപനോടയ്  സതട്ടീകേരനിക്കനോന്  സനോധഗ്യമല.
ചെടങ്ങളനടയുരം കേട്ടീഴയ് വഴക്കങ്ങളനടയുരം ഭനോഗമനോയനി മനോത്രകമ നനിലപനോടയ് സതട്ടീകേരനിക്കനോന്
സനോധനിക്കുകേയുള്ളൂ  എന്നതുനകേനോണനോണയ്  അങ്ങനയ  ഇതയ്  കബനോദ്ധഗ്യനപ്പെടുതനിയതയ്.
അതുനകേനോണയ് ഇതയ് അടനിയന്തരപ്രകമയമനോയനി ചെരച നചെയ്യനോനുള്ള ഒരു വനിഷയമനോയനി
നചെയര  അരംഗട്ടീകേരനിക്കുന്നനില.  നചെയര  അതയ്  നനികഷധനിക്കുകേയനോണയ്.  .......
(ബഹളരം)....... അടുത അജണയനികലയയ് കേടകക്കണനിവരുരം.

ശട്ടീ  .    രകമശയ്  നചെന്നനിതല:  സര,  സരംസനോന  മനനിസഭയുനട
കൂട്ടുതരവനോദനിതതരം  നഷ്ടനപ്പെട്ടു  എന്ന  വനിഷയരം  ഞങ്ങള്ക്കയ്  ഉന്നയനിക്കനോന്  അങ്ങയ്
അനുവനോദരം  നല്കേനോതതയ്  എന്തയ്  അടനിസനോനതനിലനോണയ്;  അകങ്ങയയ്  എന്തനോണയ്
പ്രശ്നരം;  നചെയര  നനിഷ്പക്ഷമകല?  .......(ബഹളരം)........  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി
പറഞനോല് ഞങ്ങള്ക്കയ് മനസനിലനോകുരം.   നചെയര അങ്ങനന പറയുന്നതയ്  ശരനിയല.
നചെയര ഞങ്ങളനട അവകേനോശരം സരംരക്ഷനിക്കനോന് ബനോദ്ധഗ്യസനനോണയ്.

മനി  .    സട്ടീക്കര:  ദയവനോയനി  ഞനോന്  പറയുന്നതയ്  കകേള്ക്കണരം.  നചെയറനിനന
സമ്മരദ്ദേതനിലനോക്കരുതയ്.  ഈ  വനിഷയരം  സഭയനില്  ഉന്നയനിക്കനോരം,  അതയ്
ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  ചെരചയുനട  ഭനോഗമനോയനി  ഉന്നയനിക്കനോരം.  പകക്ഷ  അടനിയന്തര
പ്രകമയമനോയനി  നകേനോണ്ടുവകരണ  ഒരു  വനിഷയമനോയനി  ഇതയ്  അരംഗട്ടീകേരനിക്കനോന്
പറനിനലന്നനോണയ്  പറഞതയ്.  ദയവനോയനി  അരംഗങ്ങള്  സട്ടീറനില്  ഇരനിക്കണരം.  ഈ
വനിഷയരം അടനിയന്തരപ്രകമയരം എന്ന രട്ടീതനിയനില് പരനിഗണനിക്കനോന് സനോധഗ്യമല.  .....
(ബഹളരം)........    

(അടനിയന്തരപ്രകമയ കനനോടട്ടീസയ്  പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കനോതതനില് പ്രതനികഷധനിചയ്
യു.ഡനി.എഫയ്.  അരംഗങ്ങള്  ബഹുമനോനനപ്പെട  സട്ടീക്കറുനട  ഡയസനിനയ്  ചുറരം  നനിന്നയ്
മുദനോവനോകേഗ്യരം മുഴക്കനിനക്കനോണയ്  സഭനോനടപടനികേള് തടസനപ്പെടുതനിനക്കനോണനിരുന്നു.)
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III ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല്

(1) മഹനോതനോഗനോനനി കദശട്ടീയ ഗനോമട്ടീണ നതനോഴനിലറപ്പെയ് പദ്ധതനി

ശട്ടീ  .   ആര  .   രനോകജഷയ്: സര,  മഹനോതനോഗനോനനി കദശട്ടീയ ഗനോമട്ടീണ നതനോഴനിലറപ്പെയ്
പദ്ധതനി  പ്രകേനോരരം  സരംസനോനനത  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  നതനോഴനിലനോളനികേള്ക്കയ്
കേഴനിഞ  ആറുമനോസക്കനോലമനോയനി  കവതനരം  ലഭഗ്യമനോകേനോത  സനിതനിയനോണുള്ളതയ്.
കകേന്ദ്ര  സരക്കനോരനില്നനിന്നയ്  പണരം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  സരംസനോന  ഗവണ്നമനയ്
ആവരതനിചനോവരതനിചയ്  സമ്മരദ്ദേരം  നചെലതന്നുണയ്  എന്നനോണയ്  ഞനോന്
മനസനിലനോക്കുന്നതയ്. സരംസനോന മനനിതനന്ന കകേന്ദ്ര മനനിയുമനോയനി സരംസനോരനിചയ് പണരം
അനുവദനിക്കണനമന്നയ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കനോരനികനനോടയ്  ആവശഗ്യനപ്പെടനിട്ടുണയ്.  എന്നനോല്
സരംസനോന സരക്കനോരനിനന ആവശഗ്യരം അരംഗട്ടീകേരനിക്കനോത ഒരു നടപടനിയനോണയ് കകേന്ദ്ര
സരക്കനോര സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ് വരുന്ന നതനോഴനിലനോളനികേളനട കവതന
കുടനിശനികേ  നല്കേനോനത  അവനര  പടനിണനിക്കനിടുന്ന   സമട്ടീപനമനോണയ്  കകേന്ദ്രസരക്കനോര
സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതയ്.  പ്രതനിവരഷരം  ഒരു കുടുരംബതനിനയ്  മനിനനിമരം  100  ദനിവസനമങനിലരം
നതനോഴനില് നകേനോടുക്കനോന് കേഴനിയണരം.  നതനോഴനിനലടുതനോല്  14  ദനിവസതനിനകേരം  കൂലനി
നല്കേണരം,  നതനോഴനിലനിടങ്ങളനില്  സുരക്ഷനിതതതമുണനോകേണരം  തുടങ്ങനി  ഈ  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുകമനോള്  തുടങ്ങനിവചനിട്ടുള്ള,  ഗനോമട്ടീണ ജനതയുനട  ജട്ടീവനിത  പുകരനോഗതനി
ലക്ഷഗ്യരംവചനിട്ടുള്ള  പല  നടപടനികേളരം  ഫലപ്രദമനോയനി  മുകന്നനോട്ടുനകേനോണ്ടുകപനോകേനോന്
നമുക്കനോയനിടനില.  കകേരളതനില്  കേഴനിഞ  സനോമതനികേ  വരഷരം  32.35  ലക്ഷരം
കുടുരംബങ്ങളനോണയ്  കദശട്ടീയ  ഗനോമട്ടീണ  നതനോഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനി  പ്രകേനോരരം  രജനിസര
നചെയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.   (… ബഹളരം)...

മനി  .   സട്ടീക്കര: പട്ടീസയ്...  പട്ടീസയ്..  ദയവനോയനി  പ്രതനിപക്ഷനോരംഗങ്ങള്  അവരവരുനട
സട്ടീറട്ടീല് കപനോകൂ.

ശട്ടീ  .    ആര  .    രനോകജഷയ്:  സര,  ഈ  പദ്ധതനിയനിന്  കേട്ടീഴനില്  50.05  ലക്ഷരം
നതനോഴനിലനോളനികേളനോണുള്ളതയ്. നതനോഴനില് ലഭനിചതയ് 18.33 ലക്ഷരം കുടുരംബങ്ങള്ക്കനോണയ്.... 

21.24  ലക്ഷരം  നതനോഴനിലനോളനികേളനോണയ്  കകേരളതനില്  നതനോഴനിനലടുക്കുന്നവരനോ
യനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇവരക്കയ് ശരനോശരനി  47  ദനിവസക്കനോലരം മനോത്രമനോണയ് നതനോഴനില് നല്കേനോന്
കേഴനിഞനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേവലരം  8  ശതമനോനരം  ആളകേള്ക്കയ്  അതനോയതയ്  113192
കുടുരംബങ്ങള്ക്കയ് മനോത്രമനോണയ് 100 ദനിവസനത നതനോഴനില് നല്കേനോന്  കേഴനിഞനിട്ടുള്ളതയ്.
കകേന്ദ്രസരക്കനോര ഇടയനിടയയ്  പുറതനിറക്കുന്ന മനോരഗ്ഗനനിരകദ്ദേശങ്ങളനട ഭനോഗമനോയനിടനോണയ്
അവരക്കയ് നതനോഴനില് നല്കേനോന് കേഴനിയനോതതയ്.. (...ബഹളരം...) 

286/2020.
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മനി  .    സട്ടീക്കര:  അടനിയന്തരപ്രകമയരം അനുവദനിക്കുന്നതനില് പ്രയനോസമുനണന്നനോണയ്

ഞനോന്  പറഞതയ്.  ആദഗ്യ  സബ്മനിഷനനോയനി  അടനിയന്തരപ്രകമയ  കനനോടട്ടീസനിനല

വനിഷയരം  അനുവദനിക്കുന്നതനോണയ്.  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനോവയ്  ഇതയ്  അരംഗട്ടീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ദയവനോയനി  നനിങ്ങള് സട്ടീറനില് കപനോകേണരം.

(അടനിയന്തരപ്രകമയ  കനനോടട്ടീസനിനല  വനിഷയരം  ആദഗ്യ  സബ്മനിഷനനോയനി

അനുവദനിക്കനോനമന്നയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട  സട്ടീക്കര  അറനിയനിചതനിനനതടരന്നയ്

യു.ഡനി.എഫയ്. അരംഗങ്ങള് അവരവരുനട സട്ടീറകേളനികലയയ് മടങ്ങനികപ്പെനോയനി.)

ശട്ടീ  .    ആര  .    രനോകജഷയ്:  സര,  കകേരളതനില്  കേഴനിഞ  സനോമതനികേ  വരഷരം

2462  കകേനോടനി  രൂപയുനട  പദ്ധതനിയനോണയ്  ഈ  കമഖലയനില്  നടന്നതയ്.  അതനില്

അണ്സനില്ഡയ്  വരകക്കഴനിനയ്  കൂലനി  വനിഹനിതമനോയനി  2144.71  കകേനോടനി  രൂപയനോണയ്

അക്കദൗണനികലയയ്  14  ദനിവസതനിനകേരം  കനരനിട്ടുനകേനോടുകക്കണതയ്.  2144  കകേനോടനി

രൂപയനില്  1386  കകേനോടനി  രൂപ  മനോത്രമനോണയ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കനോര  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

നനിലവനില്  കുടനിശനികേയനോയനിട്ടുള്ളതയ്  636  കകേനോടനി  രൂപയനോണയ്.  അതയ്  14

ദനിവസതനിനുള്ളനില്  നല്കേണരം.  കേനോലതനോമസമുണനോയനോല്  നഷ്ടപരനിഹനോരതനിനുള്ള

അവകേനോശരംകൂടനി ഇവരക്കുണയ്.  ഈ കവതനതനിനയ് പുറനമ സനോധനഘടകേതനിനനയുരം

ഭരണനചലവനിനനയുരം  ഭനോഗമനോയനി  41  കകേനോടനി  രൂപ  കൂടനിയുണയ്.  അങ്ങനന

കകേരളതനിനല  നതനോഴനിലറപ്പെയ്  നതനോഴനിലനോളനികേള്ക്കയ്  676  കകേനോടനി  രൂപയനോണയ്  കകേന്ദ്ര

സരക്കനോര കേഴനിഞ വരഷക്കനോലരം കുടനിശനികേയനോയനി നകേനോടുക്കനോനുള്ളതയ്.  നടപ്പുവരഷരം

പദ്ധതനി  നടതനിപ്പെനിനുള്ള  ആദഗ്യ  ഗഡു  അനുവദനിക്കനോതതുനകേനോണയ്  പദ്ധതനി

ആരരംഭനിക്കനോനനോയനില. ഈ കമഖലയനില് കൂടുതലരം സനോധനോരണക്കനോരനോണയ്. അതനില് 91

ശതമനോനരം  സട്ടീകേളനോണയ്. കകേരളതനിനന  ഗനോമട്ടീണ  കമഖലകയനോടയ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കനോര

നടപ്പെനോക്കുന്ന  സനോമതനികേമനോയ  ഉപകരനോധമനോണനിതയ്.  കകേരളതനിനന  ഗനോമട്ടീണ

കമഖലനയ തകേരക്കനോനുള്ള  പരനിശമതനിനന ഭനോഗമനോണയ് കകേന്ദ്ര സരക്കനോരനിനന ഈ

നയരം. സരംസനോന ഗവണ്നമനയ് അടനിയന്തരമനോയനി ഇടനപടയ് ലക്ഷക്കണക്കനിനയ് വരുന്ന

നതനോഴനിലനോളനികേളനട  കവതന  കുടനിശനികേ  കകേന്ദ്ര  സരക്കനോരനില്നനിന്നുയ്

അനുവദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനനോവശഗ്യമനോയ ഇടനപടല് നടതണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുകേയനോണയ്.
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തകദ്ദേശസതയരംഭരണവരം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവരം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തട്ടീരത്ഥനോടനവരം
വകുപ്പുമനനി  (  കഡനോ  .    നകേ  .    ടനി  .    ജലട്ടീല്  ):  സര,  ഗനോമപ്രകദശങ്ങളനില്
അധനിവസനിക്കുന്നവരുനട  ഉപജട്ടീവന  സുരക്ഷനിതതതരം  ഉറപ്പെനോക്കുന്നതനിനയ്  ഇന്തഗ്യന്
പനോരലനമനയ്  2005-ല്  പനോസനോക്കനിയതനോണയ്  മഹനോതനോഗനോനനി  കദശട്ടീയ  ഗനോമട്ടീണ
നതനോഴനിലറപ്പെയ് നനിയമരം.  നതനോഴനിലറപ്പെയ് നനിയമരം  2005  വകുപ്പെയ്  22  പ്രകേനോരരം അവനിദഗ
കേനോയനികേനോധതനോനതനിനുള്ള  കവതനമനോയനി  നകേനോടുകക്കണ  തുകേ,  പദ്ധതനിയുനട
ഭരണനചലവയ്  എന്നനിവ  പൂരണ്ണമനോയുരം  വനിദഗ/അരദ്ധ  വനിദഗ  നതനോഴനിലനോളനികേളനട
കവതനതനിനന  75  ശതമനോനവരം  കകേന്ദ്ര സരക്കനോരനോണയ്  വഹനികക്കണതയ്.   വനിദഗ/
അരദ്ധ  വനിദഗ  നതനോഴനിലനോളനികേളനട  കവതനതനിനന  25  ശതമനോനരം  സരംസനോന
സരക്കനോരനോണയ് നല്കകേണതയ്. പദ്ധതനിയുനട ആദഗ്യ വരഷങ്ങളനില്  നതനോഴനിലനോളനികേളനട
അക്കദൗണനികലയയ്  പഞനോയതകേളനില്നനിന്നുരം  നചെക്കയ്  മുഖനോന്തരമനോണയ്  കൂലനി
നല്കേനിയനിരുന്നതയ്. എന്നനോല് 2013-14 സനോമതനികേ വരഷരം മുതല് കൂലനി വനിതരണരം
ഇലകകനോണനികേയ്  ഫണയ്  മനോകനജ് നമനയ് സമ്പ്രദനോയതനിലൂനട  നടപ്പെനോക്കനോന്  തുടങ്ങനി.
1-1-2016  മുതല്  ഈ  സരംവനിധനോനതനില്  കഭദഗതനി  വരുതകേയുരം  അവനിദഗ
നതനോഴനില് നചെയ്യുന്ന നതനോഴനിലനോളനികേളനട  കൂലനി  അവരുനട അക്കദൗണനികലയയ്  കനരനിടയ്
കകേന്ദ്ര  സരക്കനോരനിനന  അക്കദൗണനില്നനിന്നുരം  നക്രെഡനിറയ്  നചെയ്യുന്ന  പുതന്  രട്ടീതനി
നടപ്പെനിലനോക്കനിതടങ്ങുകേയുരം നചെയ.  ഈ സമ്പ്രദനോയനത നനോഷണല് ഇലകകനോണനികേയ്
ഫണയ്  മനോകനജുനമനയ്  സനിസരം  (എന്.ഇ.എഫയ്.എരം.എസയ്.)  എന്നനോണയ്  നനോമകേരണരം
നചെയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.  2016-17  സനോമതനികേ  വരഷരം  എന്.ഇ.എഫയ്.എരം.എസയ്.-ലൂനട
1386.70  കകേനോടനി  രൂപ  കകേന്ദ്രസരക്കനോര  നതനോഴനിലനോളനികേളനട  അക്കദൗണനികലയയ്
നക്രെഡനിറയ് നചെയ്തനിട്ടുണയ്. 2016-17 സനോമതനികേ വരഷരം ഓഡനിറയ് റനികപ്പെനോരടയ് സഹനിതരം
2016  ഒകകനോബര മനോസരം  18-ാം  തട്ടീയതനി  രണയ്  ഗഡു കകേന്ദ്ര ഫണനിനയ്  അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിരുന്നു.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  പ്രകേനോരരം  96,409.73  ലക്ഷരം  രൂപയനോണയ്
ആവശഗ്യനപ്പെടതയ്.  അതനില്  അവനിദഗ  കേനോയനികേ  കൂലനി  ഇനതനില്  കകേന്ദ്ര
സരക്കനോരനികനനോടയ്  സരംസനോനരം  ആവശഗ്യനപ്പെടതയ്  73171.27  ലക്ഷരം  രൂപയനോണയ്.
ഫണയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കനരനിട  കേനോലതനോമസരം കബനോധഗ്യനപ്പെടതനിനന അടനിസനോനതനില്
2016  ഡനിസരംബര  21-നുരം  2017  നഫബ്രുവരനി  23-നുരം  തകദ്ദേശസതയരംഭരണ
വകുപ്പുമനനിതനന്ന  നതനോഴനിലനോളനികേളനട  കവതനക്കുടനിശനികേ  അടനിയന്തരമനോയനി
അനുവദനിക്കണനമന്നയ് ചൂണനിക്കനോണനിചയ് ബഹുമനോനനപ്പെട കകേന്ദ്ര ഗനോമവനികേസന മനനി
ശട്ടീ.  നകരന്ദ്ര  സനിരംഗയ്  കടനോമറനിനയ്  കേതയയ്ക്കുകേയുണനോയനി.  ഫണയ്  അനുവദനി
ക്കനോതതനിനനോല്  2017  മനോരചയ്  മനോസരം  28-ാം  തട്ടീയതനി  ഞനോന്തനന്ന
നതനോഴനിലനോളനികേളനട  കവതന  കുടനിശനികേതകേ  എത്രയുരം  നപനടന്നയ്  അനുവദനിക്കണ
നമന്നനോവശഗ്യനപ്പെട്ടുനകേനോണയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട  കകേന്ദ്ര  ഗനോമവനികേസന  വകുപ്പുമനനിനയ
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കനരനിട്ടുകേണയ്  സരംസനോരനിക്കുകേയുരം  നനികവദനരം  നല്കുകേയുമുണനോയനി.  2016-17
സനോമതനികേ വരഷരം കൂലനിയനിനതനില് 75943.83 ലക്ഷരം രൂപ കകേന്ദ്ര സരക്കനോരനില്
നനിന്നുരം  കുടനിശനികേ  തട്ടീരക്കുന്നതനിനയ്  ആവശഗ്യമുണയ്.  എന്നനോല്  2017-18-നല
ആദഗ്യ  ഗഡുവനോയനി  10-4-2014-നല  ഉതരവപ്രകേനോരരം  കകേന്ദ്ര  സരക്കനോര  അവനിദഗ
കേനോയനികേ കൂലനിയനിനതനില്  12283.79  ലക്ഷരം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത തുകേ
2016-17-നല കൂലനി കുടനിശനികേ തുച്ഛമനോയ അളവനില് തട്ടീരക്കുന്നതനിനയ് ഉപകേരനിചനിട്ടുണയ്.
കശഷനിക്കുന്ന  2016-17-നല  കൂലനിക്കുടനിശനികേയനോയ  636.60  കകേനോടനി  രൂപയനോണയ്
ഇനനിയുരം കകേന്ദ്രസരക്കനോരനില്നനിന്നുരം ലഭനിക്കനോനുള്ളതയ്.  ഈ വനിഷയങ്ങള് പരനോമരശനിചയ്
2017  ഏപ്രനില് മനോസരം  12-ാം തട്ടീയതനി നതനോഴനിലനോളനികേളനട കവതന കുടനിശനികേതകേ
കേനോലതനോമസരം  കൂടനോനത  അനുവദനിക്കണനമന്നനോവശഗ്യനപ്പെടയ്  ഞനോന്  ബഹുമനോനനപ്പെട
കകേന്ദ്ര  ഗനോമവനികേസന  മനനി  ശട്ടീ.  നകരന്ദ്ര  സനിരംഗയ്  കടനോമറനിനയ്  വട്ടീണ്ടുരം  കേതയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇകതനോനടനോപ്പെരം  21-4-2017-നല  അരദ്ധ  ഔകദഗ്യനോഗനികേ  കേതയ്
മുഖനോന്തരരം  തകദ്ദേശസതയരംഭരണ  വകുപ്പെയ്  പ്രനിന്സനിപ്പെല്  നസക്രെടറനി  കകേന്ദ്ര  ഗനോമ
വനികേസന മനനോലയതനിനല കജനോയനിനയ് നസക്രെടറനിക്കയ്  അടനിയന്തരമനോയനി 2016-17-നല
കൂലനി  കുടനിശനികേതകേയുരം  2017-18-നല  പദ്ധതനിതകേയുരം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
അകപക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നനോല്  നനോളനിതുവനരയനോയുരം  ഫണയ്  കകേന്ദ്ര  ഗനോമവനികേസന
മനനോലയരം അനുവദനിചയ് ഉതരവയ് പുറനപ്പെടുവനിചനിടനില.

ശട്ടീ  .    ആര  .    രനോകജഷയ്:  സര,  കകേന്ദ്ര  സരക്കനോര  ഓഫട്ടീസുകേളനികലയയ്  നനോനള

ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  നതനോഴനിലനോളനികേള്  മനോരചയ്  നചെയ്യുകേയനോണയ്.  ആറയ്  മനോസമനോയനി

അവരക്കയ്  കൂലനിയനില.  കനരനിടയ്  ഒരനിക്കല്കൂടനി  കകേന്ദ്രമനനിനയ  കേണയ്  ഈ

സനോഹചെരഗ്യങ്ങള് കബനോദ്ധഗ്യനപ്പെടുതനി  അടനിയന്തരമനോയനി  പണരം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കണരം.

കഡനോ  .    നകേ  .    ടനി  .    ജലട്ടീല്:  സര,  ഇക്കനോരഗ്യരം  ബഹുമനോനനപ്പെട മുഖഗ്യമനനിയുമനോയനി

സരംസനോരനിച.  ഈ  വനിഷയരം  അടനിയന്തരമനോയനി  പ്രധനോനമനനിയുനട  ശദ്ധയനില്

നപ്പെടുതന്നതനിനയ്  ആവശഗ്യമനോയ  നടപടനികേള്  സതട്ടീകേരനിക്കനോനമന്നയ്  അകദ്ദേഹരം

പറഞനിട്ടുണയ്.  വളനര  ദയനട്ടീയമനോയ  സനോഹചെരഗ്യമനോണയ്  നമ്മുനട  ഗനോമ

പ്രകദശങ്ങളനിലള്ളതയ്.  നചെയ്ത  കജനോലനിയുനട  കൂലനിക്കുടനിശനികേയനിനതനില്  കകേന്ദ്ര

സരക്കനോര  636  കകേനോടനി  രൂപയനോണയ്  നകേനോടുതതട്ടീരക്കുവനോനുള്ളതയ്.  പല

സരംസനോനങ്ങള്ക്കുരം  കകേന്ദ്ര സരക്കനോര  ഫണയ്  നല്കേനിനയങനിലരം  കകേരളതനിനനോണയ്

ഏറവരം കുറവയ് ഫണയ് കകേന്ദ്ര സരക്കനോര അനുവദനിക്കുന്നനതന്നുള്ള കേനോരഗ്യവരം സഭനയ

അറനിയനിക്കുകേയനോണയ്.
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(2) അടനിസനോന സദൗകേരഗ്യ വനികേസന പദ്ധതനികേള്

ശട്ടീ  .    വനി  .    പനി  .    സജട്ടീന്ദ്രന്:  സര,  പടനികേജനോതനി/പടനികേവരഗ്ഗ  കകേനോളനനികേളനട
അടനിസനോന  സദൗകേരഗ്യ  വനികേസനതനിനനോയനി  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്
തുടങ്ങനിവച  സതയരംപരഗ്യനോപ്ത  ഗനോമങ്ങള്  പദ്ധതനി  ഈ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്
അരംകബദ്കേര  ഗനോമങ്ങനളന്ന  കപരനില്  വട്ടീണ്ടുരം  തുടങ്ങനിയതനിനന  ഞനോന്  പ്രകതഗ്യകേരം
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയനോണയ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്  ഒരു  കകേനോടനി  രൂപ
അനുവദനിചയ്  തുടങ്ങനിവച  നനിരവധനി  പ്രവൃതനികേള്   പല  പടനികേജനോതനി/പടനികേവരഗ്ഗ
കകേനോളനനികേളനിലരം  ഇതുവനര  പൂരതട്ടീകേരനിക്കനോന്  കേഴനിഞനിടനില.  അമതനിലധനികേരം
പടനികേജനോതനി/പടനികേവരഗ്ഗ  കുടുരംബങ്ങളള്ള  കകേനോളനനികേനളയനോണയ്  ഈ  വനികേസന
പ്രവരതനതനിനയ് നതരനഞടുക്കുന്നതയ്.  കുടനിനവള്ളരം,  കറനോഡയ്,  വട്ടീടയ് നമയനിനനന്സയ്
തുടങ്ങനിയവ  കകേനോളനനി  നനിവനോസനികേളനട  അഭനിപ്രനോയതനിനന  അടനിസനോനതനില്
മുന്ഗണന  നകേനോടുതനകേനോണനോണയ്   പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതയ്.  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനോവയ്
ശട്ടീ.  രകമശയ്  നചെന്നനിതലയുനട  കനതൃതതതനില്  നടതനിയ  ഗനോനനിഗനോമരം
പദ്ധതനിയനില്നപ്പെട  കകേനോളനനിയുരം  ഈ  ഒരു  കകേനോടനി  രൂപ  അനുവദനിചതനില്നപ്പെടുരം.
സരക്കനോര ഏജന്സനികേനളയനോണയ് കകേനോളനനി നവട്ടീകേരണ പദ്ധതനി പൂരതട്ടീകേരനിക്കനോന്
ഏല്പ്പെനിചതയ്.  എന്നനോല്  അഞയ്  വരഷരം  മുമ്പുനകേനോടുത  കകേനോളനനികേളനട  വരക്കയ്
ഇതുവനര  ഏജന്സനികേള്  പൂരതട്ടീകേരനിചനിടനില.  എനന  നനികയനോജകേമണ്ഡലതനിനല
നനോലയ് കകേനോളനനികേള്ക്കയ് അനുവദനിചനിരുന്നു. ആദഗ്യരം അനുവദനിച രണയ് കകേനോളനനികേളനട
പ്രവൃതനി  ഇതുവനര  പൂരതനിയനോയനിടനില.  എന്നനോല്  അവസനോനരം  അനുവദനിച  രണയ്
കകേനോളനനികേളനട  പ്രവൃതനി   'നകേല്'  എന്ന  നപനോതുകമഖലനോ  സനോപനനതയനോണയ്
ഏല്പ്പെനിചതയ്.  അവര വളനര നന്നനോയനി ആ പ്രവൃതനി പൂരതട്ടീകേരനിക്കുകേയുരം കേഴനിഞ
ആഴ്ച അതനിനന  ഉദ്ഘനോടനകേരമ്മരം  നനിരവ്വഹനിക്കുകേയുരം  നചെയ.  ഈ  വനിഷയതനില്
പടനികേജനോതനി/പടനികേവരഗ്ഗ ഡനിപ്പെനോരട്ടുനമനനിനല മുഴുവന് ഉകദഗ്യനോഗസരുനടയുരം കയനോഗരം
വനിളനിക്കണരം.  ഒരു  കകേനോടനി  രൂപ  അനുവദനിച  എലനോ  കകേനോളനനികേളനടയുരം  പ്രവൃതനി
അടനിയന്തരമനോയനി  പൂരതട്ടീകേരനിക്കനോന്കവണ  നടപടനി  അങ്ങയുനട  ഭനോഗതയ്
നനിന്നുണനോകേണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  

പടനികേജനോതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികന്നനോക്കസമുദനോയകക്ഷമവരം നനിയമവരം സനോരംസനോരനികേവരം
പനോരലനമനറനികേനോരഗ്യവരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനോലന്  ) :  സര,  പടനികേജനോതനി
വനികേസന  വകുപ്പെയ്  സതയരംപരഗ്യനോപ്ത  ഗനോമരം  പദ്ധതനി  എന്ന  കപരനിലരം  പടനികേവരഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപ്പെയ്  ഹനോരംനലറയ് വനികേസന  പദ്ധതനി  എന്ന  കപരനിലരം  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഭരണകേനോലതയ്  നടപ്പെനിലനോക്കനിയ  സകങത  വനികേസന  പരനിപനോടനികേനളക്കുറനിചനോണയ്
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ഇവനിനട  പരനോമരശനിക്കനപ്പെടതയ്.  അഞ്ചുവരഷരംമുകമ  സനോരംഗ്ഷനനോയനിട്ടുകപനോലരം  ഈ
പദ്ധതനിയുമനോയനി  ബനനപ്പെടയ്  കകേനോളനനികേളനട  വനികേസന  പരനിപനോടനി  സതയരംപരഗ്യനോപ്ത
ഗനോമരം എന്ന പദ്ധതനിയനിലൂനട പൂരതട്ടീകേരനിക്കനോന് കേഴനിഞനിടനില എന്നുള്ളതനോണയ് ഈ
ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കലനിനന ഉള്ളടക്കരം. 2012-13, 2013-14 വരഷങ്ങളനില് സതയരംപരഗ്യനോപ്ത
ഗനോമരം പദ്ധതനിയനില് 216 പടനികേജനോതനി കകേനോളനനികേകളയുരം 2013-14, 2014-15, 2015-
16  വരഷങ്ങളനില്  ഹനോരംനലറയ്  വനികേസന  പദ്ധതനിയനില്  49  പടനികേവരഗ്ഗ
സകങതങ്ങകളയുമനോണയ്  സമഗ വനികേസനതനിനനോയനി  നതരനഞടുതതയ്.  ഈ  രണയ്
പദ്ധതനികേളരം പൂരതനിയനോകുന്നതനിലണനോയ കേനോലതനോമസമനോണയ് ബഹുമനോനനപ്പെട അരംഗരം
സഭയുനട  ശദ്ധയനില്നക്കനോണ്ടുവന്നതയ്.  കമല്പ്പെറഞ  രണയ്  പദ്ധതനികേളനടയുരം
നനിരവ്വഹണ  ഏജന്സനികേളനോയനി  മുന്  ഗവണ്നമനയ്  തട്ടീരുമനോനനിചതയ്   കഫനോറസയ്
ഇന് ഡസ്ട്രട്ടീസയ് ടനോവന്കൂര ലനിമനിറഡയ് (എഫയ്.ഐ.റനി.),  സനിഡ്കകേനോ,  കകേരള ലനോന്ഡയ്
നഡവലപ്പെയ്നമനയ്  കകേനോരപ്പെകറഷന്  (നകേ.എല്.ഡനി.സനി.),   സരംസനോന  നനിരമ്മനിതനി
കകേന്ദ്രരം,  ജനിലനോ  നനിരമ്മനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  കകേരള  അകഗനോ  ഇന്ഡസ്ട്രട്ടീസയ്
കകേനോരപ്പെകറഷന്,  കകേരള  കപനോലട്ടീസയ്  ഹദൗസനിരംഗയ്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  കകേനോരപ്പെകറഷന്,
കകേരള  കസറയ്  ഹദൗസനിരംഗയ്  കബനോരഡയ്,  കകേരള  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  ആനയ്  നടകനിക്കല്
കേണ്സള്ടന്സനി  ഓരഗവനകസഷന്  (കേനിറയ്കകേനോ),  കകേരള  ഇലകനിക്കല്  ആനയ്
അവലഡയ്  എഞനിനട്ടീയറനിരംഗയ്  കേമനനി  (നകേല്),  കകേരള  വനോടര  അകതനോറനിറനി,
നപനോതുമരനോമതയ്  വകുപ്പെയ്  തുടങ്ങനിയവനയയനോണയ്.   ഇതനിനുള്ള  കേരമ്മ  പരനിപനോടനി
തയ്യനോറനോക്കനിയതുരം നനിരവ്വഹണ ഏജന്സനിനയ നനിശ്ചയനിചതുരം എരം.എല്.എ.-മനോരുനട
കനതൃതതതനിലനോണയ്.  പടനികേവരഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനില്  ഊരുകൂടവരം  പടനികേജനോതനി
സകങതങ്ങളനില്  സരംയുക്ത  കുടുരംബകയനോഗവരം  വനിളനിചകചെരതനോണയ്  കേരമ്മപരനിപനോടനിക്കയ്
രൂപരംനല്കേനിയതയ്. എസനികമറയ് തയ്യനോറനോക്കല്, സനോകങതനികേനോനുമതനി നല്കേല് എന്നനിവ
അതതയ്  ഏജന്സനികേളനോണയ്  നചെയ്തനിരുന്നതയ്.  നനിരവ്വഹണ ഘടതനില്  തനോനഴപ്പെറയുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള് പദ്ധതനി പുകരനോഗതനിക്കയ് തടസമനോകുന്നതനോയനി ശദ്ധയനില്നപ്പെട്ടു. 

(1) അരംഗട്ടീകേരനിച  കേരമ്മപരനിപനോടനി  അടനിക്കടനി  കഭദഗതനി  നചെയ്യനോന്
ഗുണകഭനോക്തൃ കേമ്മനിറനികേള് സമ്മരദ്ദേരം നചെലതനിവരുന്നു.

(2) നപനോതുനകേടനിടങ്ങള്,  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികേള്  എന്നനിവ  നനിരമ്മനിക്കു
ന്നതനിനനോവശഗ്യമനോയ സലരം ലഭനിക്കനോത സനിതനിയുണനോയനി. 

(3) മതനിയനോയ സനോകങതനികേ ജനോനമുള്ള കമനോണനിററനിരംഗയ് സരംവനിധനോനമനില.

(4) മനിക്ക ഏജന്സനികേള്ക്കുരം സനോകങതനികേ വവദഗഗ്യമുള്ള ജട്ടീവനക്കനോരനില,
ഇതരരം പ്രവൃതനികേള് ഏനറടുക്കുന്നതനിനയ് മുന്പരനിചെയവമനില. 
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  ഈ  സരക്കനോര  അധനികേനോരതനില്  വന്നതനിനുകശഷരം  പദ്ധതനി  നനിരന്തരമനോയനി
വനിലയനിരുതകേയുണനോയനി.  കേരമ്മപരനിപനോടനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള  പ്രവൃതനികേളനില്
ആരരംഭനിചവ  ജൂണ്  30-നകേരം  പൂരതട്ടീകേരനിചയ്  അവസനോനനിപ്പെനിക്കനോനുരം
ആരരംഭനിചനിടനിലനോതവ  ഒഴനിവനോക്കനോനുരം  നനിരകദ്ദേശരം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പടനികേവരഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപ്പെയ്  നതരനഞടുത  49  സകങതങ്ങളനില്  പ്രവൃ തനി  ആരരംഭനിച  46
എണ്ണതനില്  17  എണ്ണമനോണയ്  പൂരതനിയനോയതയ്.  പടനികേജനോതനി  വനികേസന  വകുപ്പെയ്
നതരനഞടുത  216  സകങതങ്ങളനില്  210  എണ്ണതനില്  പ്രവൃതനി  ആരരംഭനിച.
അതനില് 47  എണ്ണരം പൂരതനിയനോയനി.  എന്നനോല് അവസനോന ഗഡു നല്കേനിയനിടനില. 25
സലനത  വഫനല്  ബനില്  ഡയറകകററനില്  പരനികശനോധനിചവരനികേയനോണയ്.  ഈ
സരക്കനോര അധനികേനോരതനില് വന്നതനിനുകശഷരം  2016-17-ല് പടനികേജനോതനി വനികേസന
വകുപ്പെയ്  പുതുതനോയനി  ആരരംഭനിച  അരംകബദ്കേര ഗനോമ  വനികേസന പരനിപനോടനിയനില്  196
സകങതങ്ങള്ക്കുള്ള  ഒന്നനോരം  ഗഡു  നനിരവ്വഹണ  ഏജന്സനികേള്ക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത സകങതങ്ങളനിനല പ്രവൃതനികേള് ഉടനടനി ആരരംഭനിക്കുരം. പടനികേവരഗ്ഗ വനികേസന
വകുപ്പെയ്  10  സകങതങ്ങനള  നതരനഞടുതനിട്ടുണയ്.  വനിശദമനോയ  കേരമ്മ  പരനിപനോടനി
തയ്യനോറനോക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുരം ആരരംഭനിച.  മുന് അനുഭവതനിനന നവളനിചതനില്
അപനോകേതകേള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനനോയനി  ജനിലനോ  ഭരണകൂടതനിനന  കനരനിട്ടുള്ള
നനിയനണതനിലള്ള  ജനിലനോ  നനിരമ്മനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങനളയനോണയ്  പ്രധനോന  നനിരവ്വഹണ
ഏജന്സനികേളനോയനി  ചുമതലനപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കനരനത  പദ്ധതനി  നനിരവ്വഹണരം
നടതനിയ മകറനതങനിലരം ഏജന്സനി നന്നനോയനി പദ്ധതനി നനിരവ്വഹണരം നടതനമങനില്
എരം.എല്.എ.-മനോര  നനിരകദ്ദേശനിക്കുന്നപക്ഷരം  അതരരം  ഏജന്സനികേനളയുരം  പ്രവൃതനി
ഏല്പ്പെനിക്കനോവന്നതനോണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട  എരം.എല്.എ.  സൂചെനിപ്പെനിചതയ്  വളനര
കേറകനോണയ്.  കനരനത  ഏല്പ്പെനിചനിട്ടുളള  ഗവണ്നമനയ്  ഏജന്സനികേനളനോന്നുരംതനന്ന
അവരുനട  ഉതരവനോദനിതതരം  നനിരവ്വഹനിചനിടനില.  ഞനോന്  വയനനോടയ്  കപനോയനി
അവനിനടയുള്ള എരം.എല്.എ.-മനോകരനോടയ്  ഇതു റനിവദ്യു നചെയ്യനോനമന്നയ് പറഞ. കേളകറുനട
കനതൃതതതനില്   റനിവന്യൂ  നടതനി  ശക്തമനോയ   നനിയമനടപടനികേള്  സതട്ടീകേരനിക്കനോന്
നനിരകദ്ദേശരം  നകേനോടുതനിട്ടുണയ്.  ഗവണ്നമനയ്  ഏജന്സനികേളനോണയ്  കേബളനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്,
അലനോനത  പുറതള്ള  ഏജന്സനികേളല.  പുറതള്ള  ഏജന്സനിക്കയ്  നകേനോടുത
കേഴനിഞനോല്  അവര   തടനിപ്പെയ്  നടതനമന്നുള്ളതുനകേനോണനോണയ്  ഉതരവനോദനപ്പെട
ഗവണ്നമനയ്  ഏജന്സനികേനള  ഏല്പ്പെനിചതയ്.  അതുനകേനോണയ്  പരമനോവധനി  കേളകറുനട
കനതൃതതതനിലള്ള  നനിരമ്മനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങനള  ഏല്പ്പെനിക്കുന്നതനോയനിരനിക്കുരം  നലതയ്.
ഇവനിനട  പറഞ  ഏജന്സനികേളനില്  നക്രെഡനിബനിലനിറനിയുള്ള  ഏജന്സനികേളനണങനില്
ബഹുമനോനനപ്പെട  എരം.എല്.എ.-മനോരക്കുതനന്ന ഓപ്റയ്  നചെയ്യനോരം.  ഒരു  ബുദ്ധനിമുട്ടുമനിലനോനത
പണനി പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ഗവണ്നമനയ് സതട്ടീകേരനിക്കുരം. 
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ശട്ടീ  .    വനി  .    പനി  .    സജട്ടീന്ദ്രന്:  സര,  സരക്കനോര  ഏജന്സനികേനളയനോണയ്

ഏല്പ്പെനിക്കുന്നനതന്നയ്  അങ്ങയ്  പറഞ.  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതരം

സരക്കനോര  ഏജന്സനികേനളയനോണയ്  ഈ  പ്രവൃതനി  ഏല്പ്പെനിചതയ്.  ആ  ലനിസയ്

തനന്നയനോണയ്  ഇകപ്പെനോഴുമുള്ളതയ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്  പണനി

പൂരതനിയനോക്കനോതവര  ഈ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്  എരം.എല്.എ.-മനോനര

ഏനതങനിലരം  വഴനിക്കയ്  സതനോധട്ടീനനിചയ്  വട്ടീണ്ടുരം  ഈ  പ്രവൃതനി  ഏനറടുക്കനോ

നനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  കേഴനിഞ ഗവണ്നമനനിനന കേനോലതയ്  വരക്കയ്  പൂരതനിയനോക്കനോത

ഏജന്സനികേനള കേരനിമടനികേയനില്നപ്പെടുതനോനുരം  വരക്കയ്  പൂരതട്ടീകേരനിച  ആളകേള്ക്കയ്

വരക്കയ് നകേനോടുക്കനോനുമുള്ള നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കുകമനോ? 

ശട്ടീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനോലന് :  സര,  ഏനതങനിലരം  ഏജന്സനികേള് എരം.എല്.എ.-

മനോരുനടകമല്  സമ്മരദ്ദേരം  നചെലതന്നുനണങനില്  അതനില്  നമ്മള്  വട്ടീണുകപനോകേണ.

അതനിനന ആവശഗ്യമനിലകലനോ. നനിങ്ങള്ക്കയ് ഇഷ്ടനപ്പെട ഏജന്സനിനയ ഏല്പ്പെനിക്കനോരം. 

മനി  .    സട്ടീക്കര :  കേഴനിഞ  തവണ  വരക്കയ്  പൂരതട്ടീകേരനിക്കനോതവനര

കേരനിമടനികേയനില് ഉള്നപ്പെടുതകമനോ എന്നനോണയ് കചെനോദനിചതയ്. 

ശട്ടീ  .   എ  .   നകേ  .   ബനോലന് : സര, അതയ് പരനികശനോധനിക്കനോരം. 

IV സബ്മനിഷന്

(1) അവനോസ്തവ പ്രസ്തനോവന

ശട്ടീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതട്ടീശന് :  സര,  പ്രതനിപക്ഷനത ഭരണകേക്ഷനി എത്രമനോത്രരം

ഭയനപ്പെടുന്നു  എന്നുള്ളതനിനന  ഏറവരം  വലനിയ  ഉദനോഹരണമനോണയ്  ഇന്നയ്

അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനുള്ള  അനുമതനി  നനികഷധനിചതയ്.  സഭനോനടപടനികേളനട

ചെരനിത്രതനില്  കപനോലമനിലനോത  നടപടനിയനോണുണനോയതയ്.  I  register  my  strong

protest  on  record.  ഇവനിനടയുണനോയ  സരംഭവനമന്തനോണയ്?  നപനോതുമരനോമതയ്

വകുപ്പുമനനി ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരന് അകദ്ദേഹതനിനന പ്രസ്തനോവന നനികഷധനിചനവന്നയ്

നചെയറനിലനിരുന്നുനകേനോണയ്  അങ്ങയ്  പറഞ.  അകദ്ദേഹതനിനന  പ്രസ്തനോവന  മലയനോള

മകനനോരമ  പത്രതനില്  ഫണയ്  കപജനില്  വന്നനിട്ടുണയ്.  പണയ്   പ്രനിനയ്  മട്ടീഡനിയയനില്

വന്നനോല്   പനികറദനിവസരം  ആളകേള്  അതയ്  നനികഷധനിക്കുരം.  പനക്ഷ  ഇതയ്  വനിഷതല്

മട്ടീഡനിയയുനട  കേനോലമനോണയ്.  ഏഷഗ്യനോനനറനില്  അകദ്ദേഹരം  നടതനിയ  പ്രസരംഗതനിനന

സനി.ഡനി.  എനന  കേയ്യനിലണയ്.  ഞനോന്  അരംഗങ്ങള്ക്കുള്ള  code  of  conduct  6(a)

പ്രകേനോരരം ഇതയ് സഭയുനട  കമശപ്പുറതവയനോന്  അങ്ങയുനട  അനുമതനി  കചെനോദനിചനിട്ടുണയ്.
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അങ്ങയുനട  അനുമതനിക്കയ്  വനികധയമനോയനി  മനനി  ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരന്  നടതനിയ
പ്രസരംഗതനിനന സനി.ഡനി.  ഞനോന് സഭയുനട കമശപ്പുറതയ്  വയനോരം.  എന്തനോണയ് മനനി
പറഞതയ്?  ബഡ്ജറനില് പ്രഖഗ്യനോപനിക്കനോനത ബഡ്ജറനിനയ് പുറതയ് വനോയ്പനയടുക്കുന്ന
കേളനിയനോണയ് കേനിഫ്ബനിയുനട കപരനില് നടക്കുന്നനതന്നനോണയ് മനനി പറഞതയ്. കേഴനിഞ
ബഡ്ജറനില്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  പണരം  കേനണതനോനുള്ള  ശമകതയുരം  അകദ്ദേഹരം
വനിമരശനിച.  ''പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  ബഡ്ജറനിനകേതയ്  പണരം  അനുവദനിക്കുരം.  അകത
പദ്ധതനികേള്ക്കയ് പണരം അനുവദനിചതനോയനി ബഡ്ജറനില് പ്രഖഗ്യനോപനിക്കനില. ബഡ്ജറനില്
പദ്ധതനി  പറയുരം,  പനക്ഷ  ബഡ്ജറനില്  നനിനന്നടുക്കനോനത  നവളനിയനില്  നനിന്നയ്
വനോയ്പനയടുക്കുന്ന പരനിപനോടനിയനോണയ്. നപനോതുമരനോമതയ് വകുപ്പെനില് മനോത്രരം 25000 കകേനോടനി
രൂപയുനട പ്രവൃതനികേളനോണയ് പ്രഖഗ്യനോപനിചതയ്. 50 കകേനോടനി രൂപയുനട പനോലരം പണനിയനോന്
പണമനില.  മൂവനോയനിരരം കകേനോടനി രൂപനയങനിലരം ലഭനികക്കണ നപനോതുമരനോമതയ് വകുപ്പെനിനയ്
ആനകേ കേനിടനിയതയ്  129  കകേനോടനി രൂപയനോണയ്.  ബഡ്ജറനിനുകശഷമനോണയ് നതനോള്ളനോയനിരരം
കകേനോടനി  രൂപയുനട  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  പ്രകതഗ്യകേ  അനുമതനി  നല്കേനിയതയ്.  അതുതനന്ന
ഇകപ്പെനോള്  ആയനിരരം  കകേനോടനി  രൂപ  കേടന്നു.  എന്നനോല്  ഈ  പദ്ധതനികേളനട  കേനോരഗ്യരം
ബഡ്ജറനില് വചനോല് കപനോനര?  പനക്ഷ, ബഡ്ജറനില് വയനില.  അതനോണയ് ഇകപ്പെനോഴുള്ള
തരനികേനിട  കേളനികേള്.''  നനിയമസഭയനില്  കേനിഫ്ബനിനയക്കുറനിചയ്  നടന്ന  ചെരചയനില്
ഞങ്ങള് പറഞ, കേനിഫ്ബനി - ബഡ്ജറയ് = സട്ടീകറനോ എന്നയ്. ഈ ബഡ്ജറനില് മുഴുവന്
കേനിഫ്ബനിയനോണയ്.  അമതനിനനോയനിരരം  കകേനോടനി  രൂപയുനട  വനോയ്പ  ബഡ്ജറനിനയ്  പുറത
നനിന്നുരം എടുതനകേനോണയ് നടതന്ന ഈ ഗവണ്നമനനിനനയുരം സരംസനോനതനിനനയുരം
പ്രതട്ടീക്ഷയുനട  തനോകക്കനോലനോക്കനി  കേനിഫ്ബനിനയ  മനോറനി.  ആ  കേനിഫ്ബനിനയക്കുറനിചയ്
ഞങ്ങനള കബനോദ്ധഗ്യനപ്പെടുതനോന്,  ഞങ്ങനള പരനിഹസനിക്കുകേയുരം വനിവരമനിലനോതവനരന്നയ്
പറയുകേയുനമനോനക്ക നചെയ്ത ആളകേള് ഈ കേനിഫ്ബനിയുനട പണതനിനന ഭൂരനിഭനോഗവരം
നചെലവനോക്കുന്ന നപനോതുമരനോമതയ് വകുപ്പെനിനന ചുമതലയുള്ള മനനി ശട്ടീ. ജനി. സുധനോകേരനന
ആദഗ്യരം കബനോദ്ധഗ്യനപ്പെടുതണരം. എന്നനിട്ടുമതനി ഞങ്ങനള കബനോധഗ്യനപ്പെടുതനോന് വരുന്നതയ്.

10.00 AM]

ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരന്  നനിയമമറനിയനോവന്ന  ആളനോണയ്,  സനോമൂഹഗ്യ  വനിമരശനരം
നടതന്ന  കേവനിയനോണയ്.  സതഗ്യസനനനോയനി  പ്രവരതനിക്കുന്ന  ആളനോണയ്
അകദ്ദേഹരം എന്നനോണയ് ഞങ്ങള് കേരുതുന്നതയ്. അഴനിമതനിയുനട കേറപുരളനോത ഒരനോളനോണയ്.
അകദ്ദേഹരം  നവറുരം  കേവനിയല,  നനിരമ്മലമനോയ  മനസനിനന  കേവനിതയനില്
പ്രതനിഫലനിപ്പെനിക്കുന്ന  ആളനോണയ്.  സനോമൂഹഗ്യ  വനിമരശനരം  നടതന്ന  വനിപവകേനോരനിയുനട
മനസ്സുള്ള  കേവനിയനോണയ്.  മനസനില്  വരുന്ന  കേനോരഗ്യങ്ങള്  അകദ്ദേഹരം  സനോധനോരണ
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പറയനോറുണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട മുഖഗ്യമനനി പറഞനോല് അകദ്ദേഹരം എനരം നചെയ്യുരം.  ഇദൗ
മനനിസഭയനില്  മുഖഗ്യമനനികയനോടയ്  ഏറവരം  കൂടുതല്  കസ്നേഹമുള്ളയനോള്
ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരനനോണയ്.  ബനോക്കനിനയലനോവരുരം  കപടനിചനിരനിക്കുന്നവരനോണയ്.
ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനി  സുധനോകേരന്  പറഞ  കേനോരഗ്യരം  പനിന്വലനിചനിടയ്  കേനോരഗ്യമനില.
ഇതനിനലനോരു  പ്രധനോനനപ്പെട  പ്രശ്നമുണയ്,  മനനിസഭയയ്  ഒരു  കൂട്ടുതരവനോദനിതതരം
കവകണ;  ഭരണഘടനയുനട  ആരടനിക്കനിള്  164(2)  അനുസരനിചയ്  കേളകട്ടീവയ്
നറകസനോണ്സനിബനിലനിറനിയുണയ്.  ഇതയ്  അസരംബനി പനോസനോക്കനിയ നനിയമമനോണയ്.  ഇവനിനട
ധനനോഭഗ്യരത്ഥന ചെരചകേള് നടക്കുന്നു.  

മനി  .    സട്ടീക്കര:  കനരകത  തയ്യനോറനോക്കനിയ  പ്രസരംഗരം  മുഴുവനുരം  പറയനോന്
സനോധനിക്കനില.  സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിക്കനോകന നനിരവ്വനോഹമുള്ളൂ.

ശട്ടീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതട്ടീശന്:  പരസരവനിരുദ്ധമനോയനി മനനിമനോര പറയുന്നു  - This
is  equivalent  to  constitutional  collapse.  എനന  കനനോടട്ടീസനില്  ഒരു
കേനോരഗ്യരംകൂടനി  പറഞനിട്ടുണയ്,  ശട്ടീ.  എസയ്.  രനോകജന്ദ്രനയ്  കേകയ്യറതനില്  പങനിനലന്നയ്
ശട്ടീ.  എരം.  എരം.  മണനി  ഇടുക്കനിയനില്  പറഞ.  ശട്ടീ.  ഇ.  ചെന്ദ്രകശഖരന്
നനിയമസഭയനില് ഞങ്ങള്ക്കയ് നല്കേനിയ മറുപടനിയനില്,  കേകയ്യറക്കനോരുനട പടനികേയനില്
ശട്ടീ. എസയ്. രനോകജന്ദ്രനുമുനണന്നനോണയ് പറഞതയ്.

മനി  .    സട്ടീക്കര:  പട്ടീസയ്...  പട്ടീസയ്...  ഇതയ്  ശരനിയല.   നചെയറനിനന നനിലപനോടനിനന
ഇങ്ങനന വബപ്പെനോസയ് നചെയ്യുന്നതയ് ശരനിയല.

ശട്ടീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതട്ടീശന്: സര,  നനിയമനനിരമ്മനോണ കവളയനില് ബഹുമനോനനപ്പെട
മനനി വളനര  പരനിതപനിചനകേനോണയ്  ഒരു കേനോരഗ്യരം  പറഞ,  കേനോരണരം കേനിഫ്ബനിയുനട
നവബ്വസറയ്  എടുതനോല്  fraud  on the  constitution  എന്നനോണയ്  കേനിടക്കുന്നതയ്.
ഞനോന്  അന്നയ്  നടതനിയ ഒരു പരനോമരശമനോണയ്,  അനതനോരു ലട്ടീഗല്  നഫയ്സനോണയ്,
കകേനോണ്സനിറന്യൂഷനന  മറനികേടന്നയ്  നചെയനവന്നുള്ളതനോണയ്.  എന്നനോലരം  എനനിക്കയ്
വനിഷമമനോയനി.  ഞനോന്  വട്ടീടനില്കപനോയനി  നവബ്വസറയ്  എടുതകനനോക്കനിയകപ്പെനോള്
fraud  on  the  constitution  അല  മറനിചയ്  Vigilance  raid  at  KIIFB
Headquarters  എന്നനോണയ്  കേനിഫ്ബനി  വസറനില്  കേനിടക്കുന്നതയ്.  അതയ്  നചെയ്തതയ്
പ്രതനിപക്ഷമനോകണനോ? ബഹുമനോനനപ്പെട മുഖഗ്യമനനിയുനട മനനഃസനോക്ഷനി സൂക്ഷനിപ്പുകേനോരനനോണയ്
ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരന്.  മുഖഗ്യമനനി  അറനിയനോനത  കേനിഫ്ബനി  നഹഡ്കേതനോരകടഴനില്
നറയ്ഡയ് നടക്കുകമനോ? Something is rotten in Denmark  എന്നുപറയുന്നതുകപനോനല
ഇതനിനലലനോരം എകന്തനോ ചെട്ടീഞനനോറുന്നുണയ്.  കേനിഫ്ബനിയുമനോയുരം ഇദൗ മനനിസഭയുമനോയുരം
ബനനപ്പെടയ്  കുഴപ്പെങ്ങളണയ്.
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മനി  .    സട്ടീക്കര:  നചെയനറടുത നനിലപനോടനിനന ഇങ്ങനന വബപ്പെനോസയ് നചെയ്യുന്നതയ്
ശരനിയല.   സബ്മനിഷന്  എന്നുപറഞനിടയ്  പ്രസരംഗനിക്കുകേയനോകണനോ  നചെയ്യുന്നതയ്;
സബ്മനിഷന്  അനുവദനിചതനിനന  കപരനില് ഇങ്ങനന പ്രസരംഗനിക്കനോന്  സനോധനിക്കുകമനോ;
സനോധനിക്കനോത കേനോരഗ്യതനിനയ് എന്തനിനനോണനിങ്ങനന സമ്മരദ്ദേരം നചെലതന്നതയ്?  നനിങ്ങള്
ബഹളരം  വചനോലരം  കക്ഷനോഭനിചനോലരം  നചെയറനിനയ്  നനിലപനോടുകേള്  മനോറനോനനോകുകമനോ?
സബ്മനിഷനയ്  എടുകക്കണ സമയരം സരംബനനിചയ്  നമ്മനളലനോവരുരംകൂടനി ആകലനോചെനിചയ്
തട്ടീരുമനോനനമടുതതകല.  അങ്ങയ് കേണ്ക്ലൂഡയ് നചെയ.

ശട്ടീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതട്ടീശന്:  രണയ്  മനിനനിടയ്  കേഴനിഞകപ്പെനോള്  മുതല്  അങ്ങയ്
ഇടനപടനോന് തുടങ്ങനിയതനോണയ്.

മനി  .   സട്ടീക്കര: ഒരു സബ്മനിഷനന സമയരം രണയ് മനിനനിടനോണകലനോ.

ശട്ടീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതട്ടീശന്:  ഇദൗ  സബ്മനിഷന്  അങ്ങനനയലകലനോ.   ഈ
മനനിസഭയുനട  കൂട്ടുതരവനോദനിതതമനിലനോയ്മ  പരസഗ്യമനോയനി  പ്രകേടമനോക്കനപ്പെടനിരനി
ക്കുകേയനോണയ്.  അതനിനുള്ള  എലനോ  നതളനിവകേളമുണയ്.  അതനിനനോല്  വളനര
ഗദൗരവകതനോനട  ഇദൗ  വനിഷയരം  സഭ  ചെരച  നചെയ്യണനമന്ന  ഞങ്ങളനട
അഭനിപ്രനോയതനില് ഉറചനനിന്നുനകേനോണയ് വനിഷയരം അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

മുഖഗ്യമനനി (ശട്ടീ  .    പനിണറനോയനി വനിജയന്):  സര, പ്രതനിപക്ഷതനിനയ് എത്രമനോത്രരം
വനിഷയദനോരനിദഗ്യരം  അനുഭവനപ്പെടുന്നുനവന്നുള്ളതനിനയ്  ഏറവരം  വലനിയ  നതളനിവനോണയ്
ഇന്നനിവനിനട  നടന്ന കേനോരഗ്യരം.  ഇത്രമനോത്രരം വനിഷയദനോരനിദഗ്യമനുഭവനിക്കുന്ന പ്രതനിപക്ഷനത
എന്തനിനനോണയ്  ഭരണപക്ഷരം  ഭയനപ്പെടുന്നതയ്?  ഭരണപക്ഷവരം  ഗവണ്നമനരം
സതട്ടീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള്മൂലരം  ആവനനോഴനിയനില് അനമനോന്നുമനിലനോനത പ്രതനിപക്ഷരം
വലനോത  അവസയനിലനോയനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  സരംസനോന  ഗവണ്നമനയ്  സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ള
ജകനനോപകേനോരപ്രദമനോയ  നടപടനികേള്  കൂട്ടുതരവനോദനിതതകതനോടുകൂടനി  തനന്നയനോണയ്
നനിരവ്വഹനിക്കുന്നതയ്.   ഒരു  കൂട്ടുതരവനോദനിതത  തകേരചയുരം  ഇവനിനട  സരംഭവനിചനിടനില.
ഇന്നനല  ഒരു  മനോധഗ്യമരം  നതറനോയ  വനോരത  പ്രസനിദ്ധട്ടീകേരനിചകപ്പെനോള്  അതുമനോയനി
ബനനപ്പെടയ്  ബഹുമനോനഗ്യനനോയ  നപനോതുമരനോമതയ്  വകുപ്പുമനനിയുനട  പ്രസ്തനോവന
ഇന്നനലതനന്ന  വന്നനിരുന്നു.  ആ  പ്രസ്തനോവനയനില്  പറയുന്നതയ്,  "ടനോകയ്
കേണ്സള്ടനയ്സയ്  അകസനോസനികയഷന്  കകേരള  സരംസനോന  സകമ്മളനതനിനന
പ്രതനിനനിധനി  സകമ്മളനരം  ഉത്ഘനോടനരം  നചെയ്തയ്  സരംസനോരനിക്കനവ  ധനവകുപ്പെനിനന
തനിനരയുരം  കേനിഫ്ബനി  പദ്ധതനികേള്നക്കതനിനരയുരം  തനോന്  പ്രസരംഗനിചതനോയ  വനോരത
ഭനോവനനോസൃഷ്ടനിയനോനണന്നയ് മനനി ശട്ടീ. ജനി. സുധനോകേരന് അറനിയനിച.  ഒരക്ഷരരംകപനോലരം
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കേനിഫ്ബനിനക്കതനിനര സരംസനോരനിചനിടനില.   കേനിഫ്ബനി മുകഖന സരംസനോനതണനോകുന്ന
വനികേസനക്കുതനിപ്പെനിനനപ്പെറനിയനോണയ്  സരംസനോരനിചതയ്.   അഞയ്  വരഷരം  കേനിഫ്ബനി  വഴനി
സരംസനോനതയ് ഒരു ലക്ഷരം  കകേനോടനി രൂപയുകടയുരം ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് പതനിനനോയനിരരം
കകേനോടനി രൂപയുകടയുരം അടനിസനോന സദൗകേരഗ്യ വനികേസനരം നടക്കുനമന്നനോണയ് പറഞതയ്.
ഒരു  വരഷനത  ഉദനോഹരണങ്ങളരം  വനിശദട്ടീകേരനിചനിരുന്നു.  നപനോതുമരനോമതയ്  വകുപ്പെയ്
അടക്കമുള്ള  ഭരണ  വകുപ്പുകേളനില്  പതനിറനോണ്ടുകേളനോയനി  തുടരന്നുവരുന്ന  ചെനില
ഗുണകേരമലനോത  ശട്ടീലങ്ങള്  ഒഴനിവനോക്കുന്നതയ്  സരംബനനിചയ്  ചെനില  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്
പറഞ.   അതനിനലനോന്നുരം  കേനിഫ്ബനിനയ  പരനോമരശനിചനിടനില.  ഇതയ്  കബനോധപൂരവ്വരം
നകേടനിചമച വനോരതയനോണയ്. ഇതനില് അതനിശക്തമനോയ പ്രതനികഷധരം അറനിയനിക്കുന്നതനോയുരം
ഒരു മനോധഗ്യമ പ്രവരതകേനുരം ഇപ്രകേനോരരം പറയനോത കേനോരഗ്യങ്ങള് റനികപ്പെനോരടയ് നചെയ്യനോന്
അധനികേനോരമനിനലന്നുരം  ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരന്  പറഞ.  സകമ്മളനതനിനന
അദ്ധഗ്യക്ഷനനോയനിരുന്ന ശട്ടീ. എ.എന്.പുരരം ശനിവകുമനോര വനോരതകേണയ് എനന്ന വനിളനിച.
കേനിഫ്ബനിനക്കതനിരനോയനി ഒരു കേനോരഗ്യവരം ഉത്ഘനോടന പ്രസരംഗതനില് പറഞനിടനിനലന്നയ്
പറയുകേയുരം  നചെയ.   ഇതരതനില്  പ്രസരംഗതനില്  പറഞ  നല  കേനോരഗ്യങ്ങള്
തമസരനിക്കുകേയുരം  വഗ്യനോജവനോരതകേള്  പ്രചെരനിപ്പെനിക്കുകേയുരം  നചെയ്യുന്ന  രട്ടീതനി  ഒരു
മനോധഗ്യമതനിനുരം നലതനലന്നുരം ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരന് അറനിയനിച.  "  ഇതയ്  ഇന്നനല
പ്രസനിദ്ധട്ടീകേരണതനിനയ് നകേനോടുതതനോണയ്.  ഇന്നയ് ഇതുമനോയനി ബനനപ്പെട വനോരതകേള്
വന്നനിട്ടുമുണയ്.

പ്രതനിപക്ഷകനതനോവയ്  (ശട്ടീ  .    രകമശയ്  നചെന്നനിതല):  സര,  ബഹുമനോനഗ്യനനോയ
നപനോതുമരനോമതയ്  വകുപ്പുമനനിയുനട  നനികഷധക്കുറനിപ്പെനോണയ്  ഇവനിനട  വനോയനിചതയ്.
ശട്ടീ.  വനി.  ഡനി.  സതട്ടീശന്  ഏഷഗ്യനോനനറനിനന  ഒരു സനി.ഡനി.  കമശപ്പുറതവയനോനുള്ള
അനുമതനി  കചെനോദനിചനിട്ടുണയ്.   അനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയനോനണങനില്  അതയ്  കമശപ്പുറതയ്
വയ്ക്കുരം.   ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരന്  മനസനിലള്ള  കേനോരഗ്യരം  തുറന്നുപറയുന്നയനോളനോനണന്നയ്
എലനോവരക്കുമറനിയനോരം.  അകദ്ദേഹരം  പറഞതനിനന  ഞങ്ങളരം  പൂരണ്ണമനോയനി
പനിനണയ്ക്കുകേയനോണയ്.  അകദ്ദേഹരം നതറനോയനിനടനന്തങനിലരം പറഞനവന്നയ് ഞങ്ങളനോരുരം
പറയുന്നനില.  ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരന് പറഞതയ് വസ്തുതയനോണയ്.  ആ വസ്തുതയനോണയ്
സനി.ഡനി.-യനിലള്ളതയ്.  അങ്ങയ് ആ സനി.ഡനി. കകേള്ക്കനോന് തയ്യനോറനോകുകമനോ?

ശട്ടീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന്:  സര,  ഇവനിനട  ഏഷഗ്യനോനനറനിനനയനോണയ്  പ്രധനോന
സനോക്ഷനിയനോയനി  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  ഏഷഗ്യനോനനറയ്  ഇകപ്പെനോള്  ശട്ടീ.  രനോജട്ടീവയ്
ചെന്ദ്രകശഖറനിനന  നനിയനണതനിലനോണകലനോ.  ......(ബഹളരം)......  ശട്ടീ.  രനോജട്ടീവയ്
ചെന്ദ്രകശഖറനിനനപ്പെറനി പറയുകമനോള് ഇവരനക്കന്തനോണനിത്ര നപനോള്ളുന്നതയ്?
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മനി  .    സട്ടീക്കര:  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി  സരംസനോരനിക്കുകേയനോണയ്.
പ്രതനിപക്ഷനോരംഗങ്ങള്  ഇരനിക.  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി  സരംസനോരനിചതനിനുകശഷരം
പ്രതനിപക്ഷ കനതനോവനിനയ് കചെനോദഗ്യങ്ങള് കചെനോദനിക്കനോനുരം ഇടനപടനോനുരം അവസരമുണകലനോ;
പ്രസരംഗതനിനനിടയനില്  എഴുകന്നറനനിന്നയ്  പറയുന്നതയ്  ശരനിയനലന്നയ്  നനിങ്ങള്
തനന്നയകല പറയുന്നതയ്.

ശട്ടീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന്:  സര,  ......(ബഹളരം)......  ശട്ടീ.  രനോജട്ടീവയ്
ചെന്ദ്രകശഖറനിനനപ്പെറനി  പറയുകമനോള്  ഇവരനക്കന്തനോണനിത്ര  നപനോള്ളല്  വരുന്നതയ്?
ശട്ടീ.  രനോജട്ടീവയ്  ചെന്ദ്രകശഖറനിനനക്കുറനിചയ്  പറയനോന്  എകനതനോയ  കേനോരണങ്ങളണയ്.
അതുനകേനോണനോണയ്  ഞനോന്  പറയുന്നതയ്,  ഞനോനതയ്  പറയനട.  ഇന്നനല  ശട്ടീ.  ഒ.
രനോജകഗനോപനോല്  അകദ്ദേഹതനിനന  ഓഫട്ടീസയ്  ആക്രെമനിനചന്നയ്  പറഞനകേനോണയ്  ഒരു
സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിചനിരുന്നകലനോ. സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിചതനിനന തകല ദനിവസരം ശട്ടീ.
രനോജട്ടീവയ്  ചെന്ദ്രകശഖര ആ വനിഷയരം  ഏനറടുതനിരുന്നു.  ശട്ടീ.  ഒ.  രനോജകഗനോപനോലനിനന
ഒനോഫട്ടീസയ്  ആക്രെമനിക്കനപ്പെട  വനിഷയതനില്  എനന്നയനോണയ്  അകദ്ദേഹരം
കുറനപ്പെടുതനിയതയ്.   മുഖഗ്യമനനിനയന്ന  നനിലയ്ക്കുള്ള  കുറനപ്പെടുതല്  മനോത്രമല,
വഗ്യക്തനിപരമനോയനിതനന്ന കുറനപ്പെടുതനോന് അകദ്ദേഹരം തയ്യനോറനോയനി.  അതയ് ബനി.നജ.പനി.-
യുനട രനോഷട്ടീയരം വചനകേനോണനോണയ്.  ബനി.നജ.പനി.-യുനട രനോഷട്ടീയതനിനന വക്തനോവനോയനി
നനിന്നുനകേനോണയ്  ആകക്ഷപനിക്കനോന്  പുറനപ്പെട  ശട്ടീ.  രനോജട്ടീവയ്  ചെന്ദ്രകശഖരനന
ഉടമസതയനിലള്ള  ഒരു  ചെനോനലനോണയ്  ഇന്നയ്  ഏഷഗ്യനോനനറയ്.   ആ  ഏഷഗ്യനോനനറനിനന
നനിയനനിചനകേനോണനിരനിക്കുന്നതയ് ശട്ടീ. രനോജട്ടീവയ് ചെന്ദ്രകശഖറനോണയ്.   ഇവനിനട നടന്ന പല
കേനോരഗ്യങ്ങനളക്കുറനിചരം  എങ്ങനനയനോണയ്  വനോരത  നല്കകേണതയ്  എന്നുകപനോലരം
ഏഷഗ്യനോനനറനികനനോടയ്  ശട്ടീ.  രനോജട്ടീവയ്  ചെന്ദ്രകശഖര  നനിരകദ്ദേശനിചനിരുന്നുനവന്നുള്ളതുരം
വസ്തുതനോപരമനോയ കേനോരഗ്യമനോണയ്.  അതനിനന ഭനോഗമനോയനി അകങ്ങയറരം പക്ഷപനോതപരമനോയ
രട്ടീതനിയനില്;  മനോധഗ്യമധരമ്മരം  തനന്ന  മറന്നുനകേനോണയ്  വനോരത  നകേനോടുക്കുന്ന
ഏഷഗ്യനോനനറനിനനയനോണയ്  ഇവനിനട  വലനിയ  കതനോതനില്  ഉദനോഹരനിക്കനോനുരം  എടുതയ്
സനോക്ഷഗ്യനപ്പെടുതനോനുരം തയ്യനോറനോയനിട്ടുള്ളതയ്.  

ശട്ടീ  .    രകമശയ്  നചെന്നനിതല:  സര,  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി,

പനി.  കഗനോവനിന്ദപനിള്ളനയ  അകങ്ങയറനിയനോമകലനോ.  കേമ്മന്യൂണനിസ്റ്റുകേനോരക്കയ്  മറക്കനോന്

കേഴനിയനോത  ഒരു  കപരനോണയ്  പനി.  കഗനോവനിന്ദപനിള്ള.  അകദ്ദേഹതനിനന  മകേനനോണയ്

ഏഷഗ്യനോനനറനിനന  നന്യൂസയ്  എഡനിറര  എന്നുള്ള  കേനോരഗ്യരം  അങ്ങയ്  മറന്നുകപനോകേരുതയ്.

ശട്ടീ.  രനോജട്ടീവയ്  ചെന്ദ്രകശഖറനിനനപ്പെറനി  പറഞനോല്  ഞങ്ങള്ക്കയ്  നകേനോകള്ളണ

കേനോരഗ്യനമനോന്നുമനില.  പകക്ഷ  ഏഷഗ്യനോനനറയ്  ഇദൗ  നനോടനിനല  ഏറവരം  നനിഷ്പക്ഷമനോയ
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ഒരു  മട്ടീഡനിയയനോനണന്നയ്  എലനോവരുരം  പരനക്ക  അരംഗട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ളതനോണയ്.

ഏഷഗ്യനോനനറനിനനപ്പെറനിയുള്ള  അങ്ങയുനട  പരനോമരശരം  വളനര  ദദൗരഭനോഗഗ്യകേര

മനോയനികപ്പെനോയനി.  പനി.  കഗനോവനിന്ദപനിള്ളയുനട മകേനനോയ ശട്ടീ.  എരം.  ജനി.  രനോധനോകൃഷ്ണനനോണയ്

ഏഷഗ്യനോനനറനിനന നന്യൂസയ് എഡനിറര എന്നുള്ള കേനോരഗ്യരം അങ്ങയ് മറന്നുകപനോകേരുതയ്.

ശട്ടീ  .    പനിണറനോയനി വനിജയന്:  സര,   ശട്ടീ.  എരം.  ജനി.  രനോധനോകൃഷ്ണന് നനലനോരു

പത്രപ്രവരതകേനുരം  മനോധഗ്യമപ്രവരതകേനുമനോണയ്.  ആ  കേനോരഗ്യതനിനലനോന്നുരം  സരംശയമനില.

അകദ്ദേഹതനിനയ്  അകദ്ദേഹതനികനതനോയ  പരനിമനിതനികേള്  സതനോഭനോവനികേമനോയുരം  ഉണനോകുരം.

നയപരമനോയനി ഒരു ചെനോനലനിനന കേനോരഗ്യങ്ങള് അതനിനന ഉടമകേളനോണയ് തട്ടീരുമനോനനിക്കുകേ.

ശട്ടീ.  എരം.  ജനി.  രനോധനോകൃഷ്ണന്  കയനോഗഗ്യനനോയതുനകേനോണയ്  ശട്ടീ.  രനോജട്ടീവയ്  ചെന്ദ്രകശഖര

അകതകപനോനലയനോകേണനമന്നനില.  ശട്ടീ.  രനോജട്ടീവയ്  ചെന്ദ്രകശഖര  അകദ്ദേഹതനിനന

രനോഷട്ടീയരം വചയ് നനിലപനോടയ് സതട്ടീകേരനിക്കുകേയനോണയ്.  അതനിനന ഭനോഗമനോയനി ഏഷഗ്യനോനനറയ്

ഏഷഗ്യനോനനറനികനതനോയ  നനിലപനോടയ്  സതട്ടീകേരനിക്കുന്നുണനോവരം.  അതയ്  ഞങ്ങള്ക്കയ്

ഏനതങനിലരം  തരതനില്  ഒരു  പ്രശ്നമനോയനി  കതനോന്നനിയനിടനില.  പകക്ഷ  വലനിനയനോരു

സനോക്ഷഗ്യനപ്പെടുതല്  വന്നകപ്പെനോള്  എന്തനോനണന്നയ്  പറഞനവന്നയ്  മനോത്രകമയുള്ളൂ.

അതനിനുകവണനി മനോത്രമനോണയ് സമയരം നചെലവഴനിചതയ്.  

ശട്ടീ  .    രകമശയ്  നചെന്നനിതല:  സര,  ഏഷഗ്യനോനനറയ്  കവണ,  കവനറ

മനോധഗ്യമങ്ങളനടയുരം  സനി.ഡനി.  ഞങ്ങള്  അകങ്ങയയ്  തരനോരം.  ഏഷഗ്യനോനനറനികനനോടയ്

അകങ്ങയയ് വഗ്യക്തനിപരമനോയനി വനികരനോധമുനണന്നയ് എനനിക്കയ് മനസനിലനോയനി.  ഏതനോയനോലരം

നന്യൂസയ്  എഡനിറര  അറനിയനോനത  ഒരു  വനോരതയുരം  നകേനോടുക്കനോന്  കേഴനിയനിനലന്നയ്

എലനോവരക്കുമറനിയനോവന്ന  കേനോരഗ്യമനോണയ്.  ഒരു  ചെനോനലനിനന  നചെയരമനോനനോയനിരുന്ന

ആളനോണയ്  ഞനോന്.  ഏതനോയനോലരം  അങ്ങയുനട  ഇദൗ  പരനോമരശരം  ബനോലനിശമനോയനി

കപ്പെനോനയന്നനോണയ് എനനിക്കയ് പറയനോനുള്ളതയ്....(ബഹളരം).......

ശട്ടീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന്:  സര,  ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരന്  പ്രസ്തനോവന

നടതനിനയന്ന ബഹുമനോനനപ്പെട അരംഗതനിനന ആകരനോപണരം അടനിസനോനരഹനിതവരം

വസ്തുതനോവനിരുദ്ധവമനോണയ്.   കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  സരംസനോനതണനോകുന്ന  വനികേസന

കുതനിപ്പെനിനനപ്പെറനിയനോണയ്  സരംസനോരനിചനതന്നയ്  അകദ്ദേഹരംതനന്ന വഗ്യക്തമനോക്കനിയ കേനോരഗ്യരം

ഞനോന് ഇവനിനട ഉദ്ധരനിക്കുകേയുണനോയനി.  അകതനോനടനോപ്പെരം തനന്ന തനോന് പറഞ നല

കേനോരഗ്യങ്ങള്  തമസരനിക്കുകേയനോണയ്  മനോധഗ്യമങ്ങള്  നചെയ്തനതന്നയ്  അകദ്ദേഹരം

വഗ്യക്തമനോക്കനിയനിട്ടുമുണയ്.  ആ  വനിശദട്ടീകേരണവരം  മനോധഗ്യമങ്ങളനില്  വന്നനിട്ടുണയ്.  ഇദൗ

മനനിസഭ കൂട്ടുതരവനോദനിതതതനിനന അടനിസനോനതനില് തനന്നയനോണയ് പ്രവരതനിക്കുന്നതയ്.
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കൂട്ടുതരവനോദനിതതനത  ബനോധനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രവൃതനിയുരംഒരരംഗതനില്  നനിന്നുമുണനോയനിടനില.

മറനിചള്ള  ആകരനോപണങ്ങനളലനോരം  രനോഷട്ടീയകപ്രരനിതമനോയനിട്ടുള്ളതനോണയ്.  രനോഷട്ടീയ

കപ്രരനിതമനോയനി സഭയകേതയ്  നടക്കുന്ന  നടപടനികേളരം  പുറതയ്  നടക്കുന്ന

സമരങ്ങളനടയുരം  ഗതനി  എന്തനോയനിരനിക്കുനമന്നയ്  ഞനോന്  പറയനോനത  തനന്ന

പ്രതനിപക്ഷതനിനയ് അറനിയനോവന്നതനോണയ്. അതനോണയ് ഇന്നനല മൂന്നനോറനിനല സമരനതപ്പെറനി

മനോതൃഭൂമനി നകേനോടുത ഒരു വനോരത-ആ സമരരം നപരുവഴനിയനിലനോയനികപ്പെനോയനി എന്നനോണയ്

വനോരത  വന്നനിട്ടുള്ളതയ്.   എത്രമനോത്രരം  നകേനോടനികഘനോഷനിചയ്  ആരരംഭനിച  ഒന്നനോയനിരുന്നു

അതയ്.   അതുനകേനോണ്ടുതനന്ന  ജനങ്ങള്ക്കയ്  നല്കേനിയ  വനോഗനോനങ്ങള്  പൂരണ്ണമനോയുരം

നനിറകവറന്നതനിനുള്ള  പ്രവരതനങ്ങളനോണയ്  സരക്കനോര  നടതനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.

ഒരു  ഭരണഘടനനോ  തകേരചയുരം  ഇവനിനടയുണനോയനിടനില.  ഭരണഘടനനോപരമനോയ

മൂലഗ്യങ്ങനളലനോരം  സരംരക്ഷനിചനകേനോണ്ടുതനന്നയനോണയ്  ഇദൗ  സരക്കനോര  മുകന്നനോട്ടുകപനോയനി

നക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.   അതനിനന ഫലമനോയനി വലനിയ ജനപനിനണയനോണയ് സരക്കനോര

ആരജനിചനകേനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.   ഇതയ്  മറചവയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  യനോനതനോരു  ശമവരം

വനിലകപ്പെനോകേനില.  

മനി  .    സട്ടീക്കര:  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനി,  അകങ്ങയയ്  സരംസനോരനിക്കനോരം.  ....

(ബഹളരം).......Let  him  speak.   കപനോയനിനയ്  ഓഫയ്  ഓരഡര  അകങ്ങയയ്

അനുവദനിക്കനോരം.  അതനിനുമുമനോണയ് അകദ്ദേഹരം എണട്ടീറതയ്.  പട്ടീസയ്, പട്ടീസയ്...ഇരനിക. 

നപനോതുമരനോമതരം രജനികസ്ട്രഷനുരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീ  .    ജനി  .    സുധനോകേരന്):  സര,

എനനിക്കയ്  കൂടുതലനോനയനോന്നുരം  പറയനോനനില.   ഇവനിനട  ബഹുമനോനനപ്പെട  സട്ടീക്കറുരം

ബഹുമനോനനപ്പെട മുഖഗ്യമനനിയുരം കേനോരഗ്യങ്ങള് ഒദൗകദഗ്യനോഗനികേമനോയനി  പറഞ.  പ്രതനിപക്ഷ

തനിനയ്  പറയനോനുള്ളതുരം  പറഞ.   ഞനോന്  കേനിഫ്ബനിനക്കതനിരനോയനി  ഒരക്ഷരവരം

സരംസനോരനിചനിടനില,  അതനോണകലനോ  പ്രധനോന  പ്രശ്നരം.   സനി.ഡനി.  കനനോക്കനികക്കനോള,  ഒരു

പ്രശ്നവമനില.  ഒരനിക്കലരം  അങ്ങനന  സരംസനോരനിചനിടനില,  എനനിക്കയ്  നല  ഓരമ്മയുണയ്.

ഞനോന്  സരംസനോരനിച  പ്രശ്നരം,  കകേരളപ്പെനിറവനി  മുതല്  ഇന്നുവനര  നമ്മുനട  പല

ഭരണ  വകുപ്പുകേളനിലരം  നടന്നുവരുന്ന  വനികേസനതനിനയ്  തടസമനോയനിട്ടുള്ള  ചെനില

കേനോരഗ്യങ്ങനളപ്പെറനിയനോണയ്.  അതയ്  എവനിനടയുരം  പറയനോവന്ന  കേനോരഗ്യമനോണയ്.  എനന

വകുപ്പെനിനനപ്പെറനി ഞനോന് പറഞ.  അതനില് പ്രധനോനമനോയനിട്ടുരം വന്ന പ്രശ്നരം,  നനിങ്ങളനട

ഗവണ്നമനനിനന കേനോലതയ് 4000 കകേനോടനി രൂപയനികലനറ വനികേസന പ്രവരതനങ്ങള്

ബഡ്ജറനില് പണമനിലനോനത പ്രഖഗ്യനോപനിച. അതനിനുമുമ്പുരം നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ ഏറവരം

കൂടുതല്  കേഴനിഞ  തവണയനോണയ്  പ്രഖഗ്യനോപനിചതയ്.   കൂടുതല്  വരക്കയ്  നചെയ്നതനോരു
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മനനിയനോണയ്  ശട്ടീ.  വനി.  നകേ.  ഇബനോഹനിരം കുഞയ് എന്നയ് ഞനോന് പറയനോറുണയ്.  അതയ്

ആവരതനിചപറയുന്നു.  ഇദൗ ഗവണ്നമനയ് വന്നകപ്പെനോള്  ബഹുമനോനനപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ

കനതനോവനിനന മണ്ഡലതനിനല 146 കകേനോടനി രൂപയുനട  പനോലതനിനയ് ഒറ നനപസയനില.

അകപ്പെനോള് ഒരു മനോസരം ഇനതലനോരം ഞനോന് നനിരതനിവച. കേരനോറനില് ഒപ്പെനിടനോതനതനോന്നുരം

തല്ക്കനോലരം  കവനണന്നയ്  വച.  ബനോക്കനി  പണനികേനളലനോരം  നടതകേയനോണയ്.

2000  കകേനോടനി  രൂപയുകടതയ്  നടതകേയനോണയ്.  ഇതയ്  കവണനിയനിരുന്നനില;

ഭരണഘടനനോപരമനോയനി  ഇങ്ങനന  നചെയ്യനോന്  നമുക്കയ്  അധനികേനോരമനില.   ഇതനിനുമുമ്പുരം

നചെയ്തനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  പ്രനോകട്ടീസനോണയ്.   ഇതയ്  ധനകേനോരഗ്യ  വകുപ്പുരം  മരനോമതയ്  വകുപ്പുരം

കചെരന്നനോണയ് നടതന്നതയ്.  സനോധനോരണഗതനിയനില് മരനോമതയ് വകുപ്പെയ് അറനിയനോനതയല

നടതന്നതയ്.  അകപ്പെനോള് ഇതയ് മനോറണരം.  നചെറനിയ തലതനില് ഇതവണയുരം വന്നു.

ഇതയ്  ബഡ്ജറനില്  പറഞനോല്  ഞങ്ങള്ക്കയ്  സകന്തനോഷമനോണയ്,  അഭനിമനോനമനോണയ്.

കേനോരണരം  നനോടുമുഴുവന്  പറയനോരം.  എന്നനോല്  ധനകേനോരഗ്യ  വകുപ്പെയ്  പണ്ടുമുതകല  അതയ്

പറയനോറനില. അതനോണയ് ഞനോന് ആ വനോക്കയ് പ്രകയനോഗനിചതയ്.  ഇതനോണയ് വസ്തുത. നനിങ്ങള്

കനനോക്കനികക്കനോള.  കവനറനോന്നുരം  ഞനോന്  പറഞനികടയനില.  കേനിഫ്ബനിനക്കതനിനര

പറഞനിനലന്നയ്  മനോത്രമല,  അങ്ങയുനട  മണ്ഡലതനില്  നടക്കുന്ന  വനികേസനരം  വനര

ഞനോന് പറഞ. കേനിഫ്ബനിക്കയ് അനുകൂലമനോയനി മനോത്രകമ പറഞനിട്ടുള്ളൂ.   കേനിഫ്ബനിയുനട

വനോരതയനോണകലനോ മലയനോള മകനനോരമ നകേനോടുതതയ്.  പകക്ഷ മലയനോള മകനനോരമ അതയ്

മനസനിലനോക്കനി.  എനന  വനിശദട്ടീകേരണരം  വന്നകപ്പെനോള്  പനിനന്ന  ഒറക്ഷരരം  പറഞനില.

ദയവനോയനി  ഇതയ്  അരംഗട്ടീകേരനിക്കുകേ.   നനിങ്ങളനട  ഉകദ്ദേശനമങനിലരം  നടന്നകലനോ.

ഞങ്ങള്ക്കയ് പറയനോനുള്ളതുരം പറഞ.....(ബഹളരം).......

ശട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനോമസയ്:  സര,  കപനോയനിനയ്  ഓഫയ്  ഓരഡര.....,   രനോജട്ടീവയ്
ചെന്ദ്രകശഖറുമനോയനി  ബനനപ്പെടുതനി  കകേനോണ്ഗസനിനയ്  ബനി.നജ.പനി.  കേണക്ഷനനപ്പെറനി
ഒരു സൂചെന തന്നുനകേനോണയ്    ബഹുമനോനനപ്പെട മുഖഗ്യമനനി ഒരു പ്രധനോനനപ്പെട കേനോരഗ്യരം
പറയുകേയുണനോയനി.  കജനോണ്  ബനിടനോസയ്  എന്നു  പറയുന്ന  കകേരളതനിനല.......
(ബഹളരം).......

മനി  .   സട്ടീക്കര: ക്രെമപ്രശ്നമനോണയ് പറകയണതയ്.....(ബഹളരം)....... ഇരനിക, ഇരനിക.
ക്രെമപ്രശ്നനമന്തനോണയ്.  ക്രെമപ്രശ്നതനിനന കപരനില് അങ്ങയ് പ്രസരംഗനിക്കനോന് കപനോകേരുതയ്.

ശട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനോമസയ്:  ഞനോനനനോന്നയ്  പറകഞനോനട.   കകേരളതനിനല
പ്രമുഖനനോയ മനോധഗ്യമപ്രവരതകേന് കജനോണ് ബനിടനോസയ് വകേരളനി ടനി.വനി.  യനില് നനിന്നയ്
ഏഷഗ്യനോനനറനികലയയ്  കപനോകുന്ന യനോത്രയയപ്പെയ് കവളയനില്.......(ബഹളരം).......
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മനി  .    സട്ടീക്കര:   അതനിനലന്തനോണയ്  ക്രെമപ്രശ്നരം?   ശട്ടീ.  പനി.  ടനി.  കതനോമസയ്,
രനോഷട്ടീയമനോയ  ആകരനോപണങ്ങള്ക്കുരം  പ്രതഗ്യനോകരനോപണങ്ങള്ക്കുരം  റൂള്  304
ഉപകയനോഗനിക്കരുതയ്.....(ബഹളരം).......  അകദ്ദേഹരം പൂരതട്ടീകേരനിക്കനട.  ശട്ടീ.  പനി.  ടനി.
കതനോമസനിനനകപ്പെനോനലയുള്ള  സട്ടീനനിയറനോയ  ആള്  എന്തനിനനോണയ്  ഇങ്ങനന
പ്രകകേനോപനിപ്പെനിക്കനോന് നനില്ക്കുന്നതയ്.   അങ്ങയ് ക്രെമപ്രശ്നമനോകണനോ പറയുന്നതയ്.  

ശട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനോമസയ്:   ഞനോന്  പറയുന്ന  കേനോരഗ്യരം  പൂരതനിയനോക്കനോനത
എനസരംഭവനിചനോലരം ഞനോന് ഇരനിക്കുന്ന പ്രശ്നമനില.....(ബഹളരം)........

മനി  .    സട്ടീക്കര:  അങ്ങയ് ഒരു വനോചെകേരം നകേനോണയ് അങ്ങയുനട ക്രെമപ്രശ്നരം പറഞയ്
അവസനോനനിപ്പെനിക.

പ്രതനിപക്ഷകനതനോവയ്  (ശട്ടീ  .    രകമശയ്  നചെന്നനിതല  ):  സര,  ബഹുമനോനനപ്പെട
സട്ടീക്കര, ഇദൗ സഭയനിനല ഏനതനോരു അരംഗതനിനുരം ചെടങ്ങള് അനുസരനിചയ് കപനോയനിനയ്
ഓഫയ്  ഓരഡര  ഉന്നയനിക്കനോനുളള  അവകേനോശമുണയ്.  കപനോയനിനയ്  ഓഫയ്  ഓരഡര
ഉന്നയനിക്കുകമനോള്  അങ്ങനോണയ്  റൂള്  നചെകയ്യണതയ്.  ദയവനോയനി  ഒരരംഗതനിനുളള
അവകേനോശനത നനികഷധനിക്കുന്നതയ് ശരനിയല. അതയ് ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ അരംഗങ്ങള്ക്കയ്
എലനോവരക്കുമുളള അവകേനോശമനോണയ്. അങ്ങയ് അകദ്ദേഹനത പ്രസരംഗനിക്കനോന് അനുവദനിച.
അങ്ങയ്  അകദ്ദേഹതനിനയ്  കപനോയനിനയ്  ഓഫയ്  ഓരഡര  ഉന്നയനിക്കനോനുളള  അവസരരം
നകേനോടുക്കണരം, നപ്രനോടക്ഷന് നകേനോടുക്കണരം. 

മനി  .   സട്ടീക്കര: കപനോയനിനയ് ഓഫയ് ഓരഡറനോനണങനില് അങ്ങയ് ഉന്നയനിക.

ശട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനോമസയ് :  സര,  ഞനോന്  ഒരു  നസക്കനയ്  നകേനോണയ്
അവസനോനനിപ്പെനിക്കനോരം.  എനന  ബഹുമനോനഗ്യനനോയ  സുഹൃതരം  പണയ്  എനന
നനോട്ടുകേനോരനുമനോയനിരുന്ന  കജനോണ് ബനിടനോസയ്  വകേരളനി  ടനി.വനി.  യനില് നനിന്നയ്  രനോജനിവചയ്
ഏഷഗ്യനോനനറനില്  കജനോയനിന്  നചെയ്യനോന്  കപനോയകപ്പെനോള്   ബഹുമനോനഗ്യനനോയ  മുഖഗ്യമനനി
അകദ്ദേഹതനിനയ്  ഒരു  കേനോര  സമ്മനോനനിചനോണയ്  ഏഷഗ്യനോനനറനികലയയ്  വനിടതയ്.   അന്നുരം
രനോജട്ടീവയ് ചെന്ദ്രകശഖര ഉണനോയനിരുന്നു.  അകപ്പെനോള് ആര.എസയ്.എസയ്.  ഒനക്ക എവനിനട
കപനോയനി എന്നയ് ബഹുമനോനഗ്യനനോയ മുഖഗ്യമനനി പറയണരം. 

മനി  .   സട്ടീക്കര :  അനുഭവമനോണയ് ഗുരു എന്നയ് ഞനോന് പറയുന്നതയ് ഇതുനകേനോണനോണയ്.
ശട്ടീ.  പനി.  ടനി.  കതനോമസനിനയ്  ക്രെമപ്രശ്നരം  ഉന്നയനിക്കനോന്  അനുവനോദരം  നകേനോടുതനോല്
അകദ്ദേഹരം  ഭൂരനിപക്ഷവരം  ഇങ്ങനനയുളള  രനോഷട്ടീയ  ആകരനോപണങ്ങള്  ഉന്നയനിക്കനോനനോണയ്
ഉപകയനോഗനപ്പെടുതന്നതയ്  എന്നുളളതയ്  നനിരഭനോഗഗ്യകേരമനോയ  ഒരു  കേനോരഗ്യമനോണയ്.  ആ
അനുഭവതനിലനോണയ്  ഞനോന്  ഇതയ്  പറയുന്നതയ്.  അകദ്ദേഹരം  ക്രെമപ്രശ്നമനോണയ്
ഉന്നയനിക്കുന്നനതന്നയ്  പറഞ.  ഇകപ്പെനോള്  അകദ്ദേഹരം  ഉന്നയനിച  കേനോരഗ്യതനില്
ചെടപ്രകേനോരമുളള  എന്തയ്  ക്രെമപ്രശ്നമനോണുളളതയ്.  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനോവനിനയ്  അടുത
സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിക്കനോരം.

286/2020.
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ശട്ടീ  .   രകമശയ് നചെന്നനിതല: സര, സരംസനോന ഗവണ്നമനനിനയ് കൂട്ടുതരവനോദനിതതരം

നഷ്ടനപ്പെട  വനിഷയരം  സരക്കനോര  ഗദൗരവപൂരവ്വരം   എടുക്കനോതതനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്

പ്രതനിപക്ഷരം വനോക്കദൗടയ് നചെയ്യുകേയനോണയ്.

(ഗവണ്നമനയ്  നനിലപനോടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ശട്ടീ.  രകമശയ്  നചെന്നനിതലയുരം

അകദ്ദേഹതനിനന പനോരടനിയനില്നപ്പെട അരംഗങ്ങളരം സഭയനില് നനിന്നയ് പുറതകപനോകുകേയുരം

അല്പസമയതനിനുകശഷരം സഭയനില് തനിരനിനകേ പ്രകവശനിക്കുകേയുരം നചെയ.)

പടനികേജനോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നനോക്കസമുദനോയകക്ഷമവരം  നനിയമവരം

സനോരംസനോരനികേവരം  പനോരലനമനറനികേനോരഗ്യവരം  വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനോലന്  ) :

സര,  ഞനോന്  ഒരു  കപനോയനിനയ്  ഓഫയ്  ഓരഡര  ഉന്നയനിക്കുന്നു.  സബ്മനിഷന്

എന്നുപറയുന്നതയ് റൂള്  304  ആനണന്നയ് ബഹുമനോനനപ്പെട സട്ടീക്കരക്കയ് അറനിയനോമകലനോ.

ക്രെമപ്രശ്നരം  അലനോത  സരംഗതനികേളനോണയ്  ഉന്നയനികക്കണതയ്.  304-ല്  invoke

നചെയകേഴനിഞനോല്  ക്രെമപ്രശ്നരം  അലനോത  സരംഗതനി  ഉന്നയനിക്കനോന്  തട്ടീരുമനോനനിചയ്

കേഴനിഞനോല് അതനില് ക്രെമപ്രശ്നമനില. 304(iv)-ല് "അതനില്  നനിഗമന വനിപരട്ടീതനോരത്ഥ

പദ പ്രകയനോഗകമനോ കദനോഷനോകരനോപണങ്ങകളനോ വനികശഷണങ്ങകളനോ അപകേട്ടീരതനികേരമനോയ

പ്രസ്തനോവനകേകളനോ  അടങ്ങുവനോന്  പനോടനിലനോതതനോണയ്.  വഗ്യക്തമനോയനി  എഴുതനിവച  304

ഉപകയനോഗനപ്പെടുതനി ബഹുമനോനനപ്പെട സട്ടീക്കര ഇദൗ സബ്മനിഷന് അനുവദനിക്കുകമനോള്

അതനിനുളളനില്  അടങ്ങനിനനിന്നല  ഇവനിനട  സരംസനോരനിചതയ്.  അതുനകേനോണയ്  അതനിനയ്

വനിപരട്ടീതമനോയനി  ശട്ടീ.  പനി.ടനി.  കതനോമസയ്  സരംസനോരനിചനതലനോരം  റനികക്കനോരഡനില്  നനിന്നയ്

മനോറണരം.*  

മനി  .   സട്ടീക്കര : പരനികശനോധനിചയ് നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കനോരം. 

ശട്ടീ  .   പനി  .   സനി  .   കജനോരജയ്  :  സര, ......

മനി  .    സട്ടീക്കര:  നനിങ്ങള്ക്കയ്  അവസരരം  തരനോരം.  നനിങ്ങള്  പറയുന്ന  വനിഷയരം

സബ്മനിഷനനോയനി വരുന്നുണയ്. അങ്ങയ് അവനിനട ഇരനിക.

* ബഹുമനോനനപ്പെട സഭനോദ്ധഗ്യക്ഷനന  ഉതരവയ് പ്രകേനോരരം 2125/ഇ.ബനി.2017/നനി.നസ. നമര കരഖയനില് 
നനിലനനിരതനോന് തട്ടീരുമനോനനിച.
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ശട്ടീ  .    എസയ്  .    ശരമ്മ :  സര,  ഇവനിനട  നനിയമവകുപ്പുമനനി  കേനോരഗ്യങ്ങള്

വനിശദട്ടീകേരനിച.  രനോഷട്ടീയ  പനോപ്പെരതരം  സരംഭവനിക്കുകമനോള്  പ്രകേടമനോകുന്ന

പ്രതനിഫലനങ്ങളനോണയ്  ഇവനിനട  ഇന്നയ്  പ്രകേടനിപ്പെനിചതയ്.  കേളകട്ടീവയ്  നറകസനോണ്സനിബനി

ലനിറനിനയ  സരംബനനിചയ്  പറഞ.  നമ്മള്   കേണ്ണുനകേനോണയ്  കേണതകല,  കേഴനിഞ

മനനിസഭയനില്  അഞനോരം  മനനിനയ  ഉള്നപ്പെടുതണനമന്ന  തരക്ക  പ്രശ്നരം

ഉയരന്നുവന്നകപ്പെനോള് അന്നനത മനനിസഭയനിനല അരംഗമനോയനിരുന്ന ശട്ടീ.  ആരഗ്യനോടന്

മുഹമ്മദയ് പറഞതയ്,  അങ്ങനന ഉള്നപ്പെടുതനിക്കഴനിഞനോല് ഉമ്മന് ചെനോണനി മനനിസഭ

കകേരളതനിനല  കകേനോണ്ഗസനിനന  അവസനോനനത  മനനിസഭയനോയനിരനിക്കുനമന്നയ്.

അന്നനത  ഗവണ്നമനനിനന  ഒന്നനോരം  ബഡ്ജറയ്  ശട്ടീ.  നകേ.  എരം.  മനോണനി

അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെനോള്,  അപ്പുറതയ്  നതനോടയ്  പനിറകേനിലനിരനിക്കുന്ന  ബഹുമനോനഗ്യനനോയ

തനിരുവഞ്ചൂര  രനോധനോകൃഷ്ണന്  ബഡ്ജറനിനനതനിനര  പരസഗ്യമനോയ  പ്രതനികേരണരം  നടതനി

കേതയ്  മുഖഗ്യമനനിക്കയ്  നകേനോടുത.  അങ്ങനന  എത്രകയനോ  സരംഭവങ്ങളണനോയനി.

അനതനോന്നുരം  ഇവനിനട  അടനിയന്തരപ്രകമയമനോയനി   ചെരച  നചെയ്യനപ്പെടനിടനില,  ചെരചയ്ക്കുയ്

അനുവനോദരം നകേനോടുക്കുകേയുരം നചെയ്തനിടനില. അങ്ങയ് അക്കനോരഗ്യരം ഓരക്കുന്നുണനോകുരം. 

(2)  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേനള വനിവസരനോക്കനിയുളള പരനികശനോധന

പ്രതനിപക്ഷകനതനോവയ്  (ശട്ടീ  .    രകമശയ്  നചെന്നനിതല  ) :  സര,  കകേരളരം  വളനര

ആശങകയനോടുകൂടനി  കനനോക്കനിക്കണ  വനിഷയനത  സരംബനനിചനോണയ്  ഞനോന്

സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.  

മനി  .    സട്ടീക്കര  :  ബഹുമനോനനപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനോവയ്  നല്കേനിയ

സബ്മനിഷനനിനല  അകത  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ശട്ടീ.  എരം.  രനോജകഗനോപനോലന്,

ശട്ടീ. നകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്, ശട്ടീ. പനി. സനി. കജനോരജയ് തുടങ്ങനിയ അരംഗങ്ങളരം കനരകത

കനനോടട്ടീസയ് നല്കേനിയനിരുന്നു എന്നുകൂടനി സഭനയ അറനിയനിക്കുകേയനോണയ്.

ശട്ടീ  .    രകമശയ്  നചെന്നനിതല:  സര,  നട്ടീറയ്  പരട്ടീക്ഷ  എഴുതനോന്കപനോയ

വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേളനടയുരം വനിദഗ്യനോരത്ഥനിനനികേളനടയുരം വസമഴനിചയ് പരനികശനോധന നടതനിയ

സരംഭവവമനോയനി  ബനനപ്പെടനോണയ്  ഇദൗ  സബ്മനിഷന്  ഞനോന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.

കേഴനിഞ  ഞനോയറനോഴ്ച  നട്ടീറയ്  പരട്ടീക്ഷ  എഴുതനോനനതനിയ  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേളനട

വസപരനികശനോധന  അവനര  അപമനോനനിക്കുന്ന  രട്ടീതനിയനില്  അപരനിഷ്കൃതമനോയനി

നടതനിയതനില് അതനിശക്തമനോയ പ്രതനികഷധരം കകേരളതനിനന നനോനനോഭനോഗതനനിന്നുരം

ഉയരന്നുവരനികേയനോണയ്.  അക്കനോരഗ്യതനില്  ഞനോന്  ശക്തമനോയ  പ്രതനികഷധരം  ഇവനിനട

കരഖനപ്പെടുതകേയനോണയ്.  കേണ്ണൂര ജനിലയനിനല ചെനില സതകേനോരഗ്യ സ്കൂളകേളനിലനോണയ് ഇതരരം
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ഹട്ടീനമനോയ  രട്ടീതനിയനില്  വനിവസമനോക്കനിയുളള  പരനികശനോധന  നടന്നനതന്നനോണയ്

മനോധഗ്യമങ്ങള്  റനികപ്പെനോരടയ്  നചെയ്തനിട്ടുളളതയ്.  നമറല്  ഡനിറകര ഉപകയനോഗനിചളള

പരനികശനോധനയയ്കശഷമനോണയ്  വനിവസമനോക്കനിയുളള  കദഹപരനികശനോധന  നടതനിയതയ്.

പരട്ടീക്ഷ  എഴുതുന്ന  കേനോരഗ്യതനില്  എകപ്പെനോഴുരം  ബനനപ്പെട  കബനോരഡുകേള്  ചെനില

നനിബനനകേളരം  മനോനദണ്ഡങ്ങളരം  കനനോരംസുകേളനമനോനക്ക  പ്രഖഗ്യനോപനിക്കനോറുണയ്.

വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേള്  അതയ്  അരംഗട്ടീകേരനിക്കനോറുമുണയ്.  പനക്ഷ,  അതയ്  അവരുനട

വഗ്യക്തനിതതനത  തകേരക്കുന്ന  രട്ടീതനിയനിലനോകേരുതയ്.  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യുനട

ഇന്നലനത  നനിബനനകേള്  വളനര  ക്രൂരവരം  അരംഗട്ടീകേരനിക്കനോന്  കേഴനിയനോതതുമനോയ

രട്ടീതനിയനിലനോണയ്.  പരട്ടീക്ഷ  എഴുതനോന്  വന്ന  കുടനികേനള   അപമനോനനിക്കുന്നതുരം

ഭട്ടീതനിയനിലനോഴ്ത്തുന്നതുരം   മനോനസനികേ  സരംഘരഷങ്ങള്   ഉണനോകുന്ന  തരതനിലമനോണയ്

ഇന്നനല  കേനോരഗ്യങ്ങള്  സരംഭവനിചതയ്.   പല  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേള്ക്കുരം  ഇട  വസരം  മനോറനി

പുതനിയ വസരം ധരനികക്കണനി വന്നു,  ചെനില കുടനികേള്ക്കയ് രക്ഷകേരതനോക്കള് കേടയനില്

കപനോയനി  കവനറ  വസരം  വനോങ്ങനിനക്കനോണ്ടുവന്നയ്    ധരനികക്കണനിവന്നു,  ശനികരനോവസരം

മനോകറണനി വന്നു,  ചെനില വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേള്ക്കയ്  അടനിവസരം അഴനിചമനോറനി  പുറതനനിന്ന

മനോതനോപനിതനോക്കളനട കേയ്യനില് നകേനോടുകക്കണനി വന്നു.  വളനര ദ:ഖകേരമനോയ സരംഭവമകല

ഇതയ്?  മനോത്രമല,  ചെനിലരുനട  ചുരനിദനോറനിനന  നനകേ  നവടനിമനോറനി.   ഇനതനോനക്ക

മനുഷഗ്യനോവകേനോശലരംഘനവരം  ക്രെനിമനിനല്  കുറവമനോണയ്.   സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-ക്കയ്

ഇതനിനുള്ള  അധനികേനോരരം  നകേനോടുതതയ്  ആരനോണയ്;  ഇതയ്  എന്തയ്  നടപടനിയനോണയ്?

ശനോന്തമനോയ  മനകസനോടുകൂടനിയനോണയ്  പരട്ടീക്ഷ  എഴുകതണതയ്.  മനോനസനികേമനോയ

പ്രയനോസങ്ങകളനോടുകൂടനി  പരട്ടീക്ഷ  എഴുതുന്ന  കുടനികേള്ക്കുണനോകുന്ന  പ്രതനിസനനി

എത്രമനോത്രരം വലതനോനണന്നുളള കേനോരഗ്യരം നമ്മള് ആകലനോചെനികക്കണതനോണയ്.  കബനോരംബുരം

കതനോക്കുമനോയനിടയ്  വന്നനോകണനോ  ആനരങനിലരം  പരട്ടീക്ഷ  എഴുതുന്നതയ്.  അങ്ങനന  ആരുരം

പരട്ടീക്ഷയയ്  വരനോറനിലകലനോ.  വനികദശരനോജഗ്യങ്ങളനില്  പരട്ടീക്ഷ  എഴുതുന്നതനിനുമുമയ്

കുടനികേള്ക്കയ് കേദൗണ്സനിലനിരംഗയ്  നകേനോടുക്കനോറുണയ്.  വനികദശ രനോജഗ്യതയ് മനോത്രമല നമ്മുനട

നനോടനിലമുണയ്.  കുടനികേള്ക്കയ് നല കേദൗണ്സനിലനിരംഗയ്  നകേനോടുതനോണയ് പരട്ടീക്ഷ എഴുതനോന്

വനിടുന്നതയ്.   പരട്ടീക്ഷയ്ക്കുളള  മനോനദണ്ഡങ്ങള്  തയ്യനോറനോക്കുന്ന  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.

കബനോരഡനിലളളവരക്കയ്  ഇതയ്  അറനിയനോതതനോകണനോ?  അവരുനട  ഭനോഗതനനിന്നുണനോയ

വട്ടീഴ്ചയനോകണനോ;  അകതനോ  സ്കൂളകേനോര  നചെയ്ത  സനോഹസമനോകണനോ?  സ്കൂളകേനോര

നചെയ്തതനോനണന്നയ്  ഞനോന്  കേരുതുന്നനില.  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  പുറനപ്പെടുവനിച  ചെനില

മനോനദണ്ഡങ്ങളനോണയ്  ഇക്കനോരഗ്യതനികലയയ്  വഴനിനതളനിചനിട്ടുളളനതന്നനോണയ്  മനസനിലനോക്കനോന്

കേഴനിഞതയ്.  മനുഷഗ്യതതനത  അവകഹളനിക്കുന്ന,  ആതനോഭനിമനോനനത  കചെനോദഗ്യരം
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നചെയ്യുന്ന, അപമനോനനിക്കുന്ന തരതനിലനോയനിരുന്നു ഇന്നനല പരനികശനോധന നടതനിയതയ്.

മനുഷഗ്യനോവകേനോശ കേമ്മട്ടീഷന് ഇന്നനല കകേനസടുത. അതയ് വളനര നല നടപടനിയനോണയ്.

ഇദൗ  സഭ  ഒറനക്കടനോയനി  ഇക്കനോരഗ്യതനില്  ശക്തമനോയ  പ്രതനികഷധരം

കരഖനപ്പെടുകതണതനോണയ്.  ബഹുമനോനഗ്യനനോയ  മുഖഗ്യമനനി  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-കയയുരം

അകതനോനടനോപ്പെരം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനനികനയുരം  കകേരളതനിനന  പ്രതനികഷധരം

അറനിയനിക്കണരം.  കമലനില് ഇതരരം പരട്ടീക്ഷകേള് ഉണനോകുകമനോള്,  നട്ടീറല,  കദശട്ടീയ

തലതനിലണനോകുന്ന  പരട്ടീക്ഷകേളനില്  ഇതരരം  മനുഷഗ്യതതരഹനിതവരം  ക്രൂരവമനോയ

പരനികശനോധനനോ  നടപടനികേള്  നനിരതനിവയനോന്  ആവശഗ്യനപ്പെടണനമന്നയ്  ഞനോന്

അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുകേയനോണയ്.

മനി  .   സട്ടീക്കര: സബ്മനിഷന് എഴുതനിതന്ന എലനോ അരംഗങ്ങള്ക്കുരം ഒരു വനോചെകേരം
പറയനോരം.

ശട്ടീ  .    നകേ  .    സുകരഷയ്  കുറുപ്പെയ് :  സര,  ഇന്നുവനര  ഒരു പരട്ടീക്ഷനോ കകേന്ദ്രതനിലരം
വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേകളനോടയ്  കേനോണനിക്കനോത  ക്രൂരതയനോണയ്  നട്ടീറയ്  പരട്ടീക്ഷനോ  കകേന്ദ്രതനില്
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ. അധനികൃതര  നടതനിയതയ്.  എന്തയ് അടനിസനോനതനിലനോണയ് നമ്മുനട
നനോടനിനല  കുഞങ്ങളനട  വസമുരനിഞയ്  പരനികശനോധന  നടതനിയതയ്;  അടനിവസരം
ധരനിക്കനോനത പരട്ടീക്ഷനോ ഹനോളനില് കപനോയനിരുന്നയ് പരട്ടീക്ഷ എഴുതനോന് പറഞതയ്?  ഇതയ്
ഏറവരം  ക്രൂരവരം  നനിന്ദഗ്യവമനോയ  നടപടനിയനോണയ്.  ഇതനിനയ്  ഉതരവനോദനികേളനോയവരുനട
കപരനില്  കകേനസടുക്കണരം.  ഇതനിനനപ്പെറനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനനികനനോടയ്  കൃതഗ്യമനോയനി
പരനോതനിനപ്പെടണനമന്നനോണയ് എനനിക്കയ് പറയനോനുളളതയ്.

മനി  .    സട്ടീക്കര:  സകഹനോദരനിമനോരുനട വസനോകക്ഷപരം നടതനിയ ദശനോസനനനോരുനട
മകനനോഭനോവമനോണയ്. 

ശട്ടീ  .    എരം  .    രനോജകഗനോപനോലന് :  സര,  ഞനോന്  വട്ടീട്ടുകേനോരുമനോയനി  കഫനോണനില്
സരംസനോരനിചകപ്പെനോള്  മകേള്ക്കയ്  കഫനോണ്  നകേനോടുത.  അവര  എകന്നനോടയ്
സരംസനോരനിക്കുകമനോള്കപനോലരം ഇദൗ കഷനോക്കനില് നനിന്നയ്  പൂരണ്ണ വനിമുക്തയനോയനിരുന്നനില.
ഇനനി  ഒരു  കുടനിക്കുരം  ഇദൗ  ഗതനിവരനോന്  പനോടനിനലന്നുരം  ഇതനില്  ഗവണ്നമനയ്
ഇടനപടണനമന്നുമനോയനിരുന്നു  ആ  കുടനിയുനട  അകപക്ഷ.  അദ്ധഗ്യനോപനികേയനോണയ്  ആ
കുടനിയുനട  അമ്മ.  ഞങ്ങളനട  സതപ്നങ്ങനളലനോരം  ആ  നനിമനിഷരം  ഇലനോതനോയനി.
മറളളവരുനട  മുഖതകനനോക്കനോന്  കേഴനിയനോനത  തലകുനനിചയ്  പരട്ടീക്ഷനോ  ഹനോളനികലയയ്
കപനോകുന്ന  മകേളനട  മുഖരം  മനസനില്നനിന്നയ്  മനോയുന്നനിലനോനയന്നനോയനിരുന്നു  അമ്മയുനട
ഹൃദയനനനോമരരം.  മനറനോരു  അമ്മ  പ്രതനികേരനിചതയ്  വളനര  കരനോഷകതനോനടയനോണയ്.

1075/2017.
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മകേളനട അഭനിമനോനതനിനനോണയ്  അവര വനിലയനിടനതന്നനോണയ് പറഞതയ്.   കുടനികേളനട
മനോനസനികേനനിലനയ  കപനോലരം  തകേരക്കുന്ന  നനിയനണങ്ങള്  അടനികചല്പ്പെനിക്കുന്നതയ്
പരനിഷ്കൃത സമൂഹതനിനയ് ഒരുതരതനിലരം അരംഗട്ടീകേരനിക്കനോനനോകേനിനലന്ന ബഹുമനോനനപ്പെട
മുഖഗ്യമനനിയുനട  പ്രതനികേരണവരം  അകനതഷണതനിനയ്  ഉതരവനിട്ടുനകേനോണ്ടുളള
തുടരനടപടനികേളരം കകേരളട്ടീയ സമൂഹരം പരനക്ക സതനോഗതരം നചെയ്യുന്നതനോണയ്.  നമ്മുനട
നനോടനിനന  അപമനോനനിക്കുന്ന  ഇതരരം  സരംഭവങ്ങള്  ആവരതനിക്കനോതനിരനിക്കനോനുളള
ജനോഗതനോപൂരണ്ണമനോയ  നടപടനികേള്  സതട്ടീകേരനിക്കണനമന്നനോണയ്  ഗവണ്നമനനികനനോടയ്
സബ്മനിഷനന ഭനോഗമനോയനി ആവശഗ്യനപ്പെടനോനുളളതയ്.

ശട്ടീ  .    പനി  .    സനി  .    കജനോരജയ്:  സര,  ഇനതലനോരം  മുഖഗ്യമനനിയുനട  തലയനില്
വയണനമന്നയ്  നനിരബനമുകണനോ  എന്നനോണയ്  ഈ  സഭകയനോടയ്  എനനിക്കയ്
കചെനോദനിക്കനോനുള്ളതയ്.  മനോതൃഭൂമനി  പത്രതനില്  വന്ന വനോരതയുനട അടനിസനോനതനില്
ഇന്നനല വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസതനിനന ധനനോഭഗ്യരത്ഥന ചെരചയനില് വളനര വനിശദമനോയനി ഞനോന്
ഇക്കനോരഗ്യരം  പറഞ.   സനോരംസനോരനികേ  വകുപ്പുമനനിയുരം  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ  വകുപ്പുമനനിയുരം
ഇവനിനടയുണനോയനിരുന്നു.   ഒരക്ഷരവരം  മനിണനിയനില.    മനോതൃഭൂമനിയനിനല  വനോരത
കേണകപ്പെനോള് ഇതയ് യു.പനി.-യനികലനോ ബട്ടീഹനോറനികലനോ നടന്നതനോയനിരനിക്കുനമന്നനോണയ് ഞനോന്
കേരുതനിയതയ്.  മൂന്നുപ്രനോവശഗ്യരം  വനോയനിചകപ്പെനോഴനോണയ്  ഇതയ്  കകേരളതനിലനോനണന്നയ്
മനസനിലനോയതയ്.  നഗ്നത കേനോണുന്നതയ്  മനോനസനികേ കരനോഗതനിനന ഭനോഗമനോണയ്.  'നട്ടീറയ് '
എകനോമനികനഷന്  എഴുതനോന്  കപനോയ  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേകളനോടയ്  കമനോശമനോയനി
നപരുമനോറുകേയനോണയ്.  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ  വകുപ്പുമനനിയുരം  സനോരംസനോരനികേ  വകുപ്പുമനനിയുരം
ഇവനിനട  ഉണനോയനിരുന്നനിട്ടുരം  എനനകേനോണയ്  മറുപടനി  പറഞനില?  എന്നനിടയ്  ഇകപ്പെനോള്
എലനോവരുരം  ആകവശരം  നകേനോള്ളുകേയനോണയ്.   ഞനോനനോണയ്  ഇന്നനല  ഈ  സഭയനില്
ഇക്കനോരഗ്യരം സരംസനോരനിചതയ്. 

മനി  .    സട്ടീക്കര:  പട്ടീസയ്.....ഇരനിക.....അങ്ങയുനട  വനികേനോരരം  ശരനിയനോണയ്.  സഭ
ഒന്നടങരം ഇതനിനനതനിനര പ്രതനികഷധനിചനകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  

പടനികേജനോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നനോക്കസമുദനോയകക്ഷമവരം  നനിയമവരം
സനോരംസനോരനികേവരം പനോരലനമനറനികേനോരഗ്യവരം വകുപ്പുമനനി (ശട്ടീ  .   എ  .   നകേ  .   ബനോലന്): സര,
ഇക്കനോരഗ്യരം  ഞനോന്  അറനിഞനില.   മറുപടനി  പറയുന്ന  സമയതയ്  ഇക്കനോരഗ്യരം
പറയണമനോയനിരുന്നു.  അറനിയനോത കേനോരഗ്യതനിനയ് എങ്ങനനയനോണയ് മറുപടനി പറയുകേ?

വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ വകുപ്പുമനനി  (നപ്രനോഫ  .    സനി  .    രവട്ടീന്ദ്രനനോഥയ്  ):  സര,  ധനനോഭഗ്യരത്ഥന
ചെരചയയ്   മറുപടനി  പറഞ  സമയതയ്  ഞനോന്  ഇതനിനനക്കുറനിചയ്  പറഞനിരുന്നു.
അകപ്പെനോള് അങ്ങയ് ഈ സഭയനില് ഇലനോയനിരുന്നു. 
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മനി  .   സട്ടീക്കര:  ശട്ടീ. പനി. സനി. കജനോരജയ്,  ഈ സഭ ഒന്നടങരം പ്രതനികഷധനികക്കണ

ഒരു കേനോരഗ്യതനില് ഇങ്ങനന അനനോവശഗ്യമനോയ തരക്ക വനിതരക്കങ്ങള് ഉണനോകക്കണ.

പട്ടീസയ്..... ഇരനിക. 

മുഖഗ്യമനനി  (ശട്ടീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന്):  സര,  പ്രതനിപക്ഷകനതനോവരം

മറരംഗങ്ങളരം  സരംസനോരനിചവരുരം  സരംസനോരനിക്കനോതവരുനമലനോരം  ഒകര  വനികേനോരതനിലനോണയ്.

ആ  വനികേനോരനതനോനടനോപ്പെരം  ഞനോനുരം  പങ്കുകചെരുകേയനോണയ്.  ഇതയ്  അകങ്ങയറരം

അപരനിഷ്കൃതവരം  ക്രൂരവമനോയ നടപടനിയനോണയ്.   ഒരു വനിദഗ്യനോരത്ഥനി  പരട്ടീക്ഷ എഴുതനോന്

കപനോകുന്നതയ്  സതന്തരം  സ്കൂളനിലനോയനോല്കപ്പെനോലരം  പരട്ടീക്ഷനോ  ഘടതനില്  ഒരു  മനോനസനികേ

പ്രക്ഷുബനോവസയുണനോകുരം.  സതന്തരം  സ്കൂളനിലലനോതനിരനിക്കുകമനോഴുണനോകുന്ന  ഒരു

പരനിഭ്രമവമുണനോകുരം.  ശനോന്തമനോയ  മനോനസനികേനോവസകയനോനടയനോണയ്  ഏതയ്  കുടനിയുരം

പരട്ടീക്ഷ  എഴുതനോന്  കപനോകകേണതയ്.  അനനോവശഗ്യമനോയ  മനോനസനികേനോഘനോതരം

കുടനികേളനിലണനോകേതക്ക  രട്ടീതനിയനിലള്ള  ഇടനപടലനോണയ്  'നട്ടീറയ്  '  പരട്ടീക്ഷയുനട

ഭനോഗമനോയനി  ഉണനോയനിരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളരം  സരംസനോര  സമന്നമനോയ  ഒരു

സരംസനോനമനോയതനിനനോല്  ഇവനിനട  നടക്കനോന്  പനോടനിലനോത  കേനോരഗ്യങ്ങള്  നടക്കുന്നു

നവന്നയ്  കകേള്ക്കുകമനോള്  കദശട്ടീയ  തലതനില്തനന്ന  ശദ്ധനിക്കനപ്പെടുരം.  കകേരളതനില്

എന്തനോണയ് നടക്കുന്നനതന്നയ് കചെനോദനിചനകേനോണയ് വഹദരനോബനോദനിലള്ള ഒരു വനിദഗ്യനോരത്ഥനി

പ്രവരതകേന്  ഇന്നനല  എനനിനക്കനോരു  സകന്ദശരം  അയച.  ഇക്കനോരഗ്യരം

പരനികശനോധനിക്കണനമന്നയ് ഇന്നനലതനന്ന കപനോലട്ടീസനിനയ് നനിരകദ്ദേശരം നല്കേനിയനിരുന്നു.

വസങ്ങളനട വകേ മുറനിചനവന്നുള്ളതയ് മനോത്രമല, അടനിവസരം ഊരനിനയന്നയ് പറയുന്നതയ്

എത്രമനോത്രരം  മനോനസനികേനോഘനോതമനോണയ്  കുടനികേളനിലണനോക്കുകേ.  അതനിനനക്കുറനിചയ്

നനിയമപരമനോയനി പരനികശനോധനിക്കണനമന്നുരം  കകേനസടുക്കണനമന്നുരം   ഇന്നനലതനന്ന

കപനോലട്ടീസനിനയ്  നനിരകദ്ദേശരം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വഗ്യനോപകേമനോയ  ആകക്ഷപങ്ങളനോണയ്

ഇതുസരംബനനിചയ്  ഉയരന്നുവന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  ബഹുമനോനഗ്യനനോയ  പ്രതനിപക്ഷകനതനോവയ്

ചൂണനിക്കനോണനിചതുകപനോനല  മനസനിലനോക്കനോന്  കേഴനിയനോത  ഒകടനറ  കേനോരഗ്യങ്ങള്

ഇതനിനകേതണയ്.  കകേരളതനില്  തനിരുവനന്തപുരരം,  എറണനോകുളരം,  തൃശ്ശൂര,

കകേനോഴനികക്കനോടയ്,  കേണ്ണൂര എന്നട്ടീ അഞയ് ജനിലകേളനിനല വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനോണയ് 'നട്ടീറയ്'

പരട്ടീക്ഷ നടന്നതയ്.  കേണ്ണൂര ജനിലയനിനല ആരമനി പബനികേയ് സ്കൂള്, കുഞമരംഗലരം ടസയ്

ഇരംഗട്ടീഷയ്  മട്ടീഡനിയരം  സ്കൂള്,  എറണനോകുളരം  ജനിലയനില്  കുറുപ്പെരംപടനി  നസനയ്  കമരട്ടീസയ്

പബനികേയ്  സ്കൂള്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിനല  പരട്ടീക്ഷനോരത്ഥനികേളനോയ  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേകളനോടയ്
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അധനികൃതരുനട  ഭനോഗതനനിന്നുമുണനോയ  നപരുമനോറവരം  വസ  പരനികശനോധനയുമനോണയ്

പരനോതനിക്കനിടയനോക്കനിയതയ്.  ചെനില  വനിദഗ്യനോലയങ്ങളനില്  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേളനട  വസങ്ങളനട

വകേ  മുറനിചമനോറകേയുരം  കലനോഹ  ബടണുകേളരം  സനിബ്ബുകേളരം  നട്ടീക്കരം  നചെയ്യുകേയുരം

നചെയ്ത  നടപടനി  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേളനില്  വലനിയ  മകനനോവനിഷമമുണനോക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ

നടപടനി  ആരക്കുരം  നഗ്യനോയട്ടീകേരനിക്കനോനനോവനില.  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേനള  ഡ്രസയ്  കകേനോഡയ്

നനിബനനകേളനട  അടനിസനോനതനില്  പരനികശനോധനിചനോണയ്  പരട്ടീക്ഷനോ  ഹനോളനികലയയ്

പ്രകവശനിപ്പെനിചതയ്.  പല വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേളരം അതയ് നനിരസനിക്കുകേയുരം മനോറനി നനില്ക്കുകേയുരം

നചെയ.  സ്കൂള്  അധനികൃതര  കമലകദഗ്യനോഗസരുമനോയനി  ബനനപ്പെടകശഷരം

ഇതരരം  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേനള  പരട്ടീക്ഷ  എഴുതനോന്  അനുവദനിക്കുകേയുരം  നഷ്ടനപ്പെട

സമയരം  അനുവദനിചനകേനോടുക്കുകേയുരം  നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  കേണ്ണൂര  ജനിലയനിനല  ആരമനി

പബനികേയ്  സ്കൂളനിലണനോയ  സരംഭവതനിനന  ഗദൗരവരം  മനസനിലനോക്കനി  വനനിതനോ

കപനോലട്ടീസുകദഗ്യനോഗസരുനട കനതൃതതതനില് രക്ഷനിതനോക്കകളയുരം കുടനികേകളയുരം കനരനില്

കേനോണുകേയുരം ഉണനോയ സരംഭവങ്ങളനട നനിജനഃസനിതനി  അകനതഷനിക്കുകേയുരം നചെയ്തനിട്ടുണയ്.

തുടരന്നയ് ബനനപ്പെടവരുനട വട്ടീടുകേളനില് കനരനിടയ് നചെന്നയ് അകനതഷണരം നടതനോന് ഒരു

വനനിതനോ  കപനോലട്ടീസയ്  ഇന്നസകനറ  ചുമതലനപ്പെടുതകേയുരം  നചെയ.  ഈ

അകനതഷണതനില്  നവളനിവനോകുന്ന  വസ്തുതയനുസരനിചയ്  തുടര  നടപടനികേള്

സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനോണയ്. എറണനോകുളരം ജനിലയനിനല കുറുപ്പെരംപടനി നസനയ് കമരട്ടീസയ് സ്കൂളനില്

ഒരു  വനിദഗ്യനോരത്ഥനിക്കയ്  പരട്ടീക്ഷ  എഴുതനോന്കപനോലരം  പറനിയനിനലന്ന  പരനോതനിയുരം

ഉയരന്നുവന്നനിട്ടുണയ്.  ഇതുസരംബനനിചയ്  അകനതഷനിക്കുന്നതനോണയ്.  കകേരളതനിനന

സരംസനോരതനിനയ്  കയനോജനിക്കനോത  ഇതരരം  സരംഭവങ്ങള്ക്കയ്  അടനിസനോന  കേനോരണരം

സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യുനട  ഡ്രസയ്  കകേനോഡുരം  മറയ്  നനിബനനകേളമനോണയ്.  ഒരു

തരതനിലമുള്ള  കലനോഹ  സനോധനങ്ങളരം  കദഹതണനോകേനോന്  പനോടനിനലന്ന

വഗ്യവസയനോണയ്  കലനോഹ  ബടണുകേള്കപനോലരം  നട്ടീക്കുന്നതനികലയയ്  എതനിചതയ്.

മുറനിക്കയ്യന്  വസങ്ങകള  പനോടുള്ളൂനവന്നുരം  ഡ്രസയ്  കകേനോഡനില്  നനിരകദ്ദേശനിചനിരുന്നു.

കുടനികേളനട  സല്വനോറനിനന  വകേ  മുറനിചമനോറന്നതനികലയയ്  എതനിചതയ്  ഈ

നനിബനനയനോണയ്.   പരട്ടീക്ഷനോക്രെമകക്കടയ്  തടയനോനനന്ന  കപരനില്  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.

നകേനോണ്ടുവന്ന ഡ്രസയ് കകേനോഡുരം മറയ് നനിബനനകേളരം വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേള്ക്കയ് വളനരകയനറ

മകനനോവനിഷമവരം  സമ്മരദ്ദേവമുണനോക്കനിയനിട്ടുനണന്ന  കേനോരഗ്യരം  കകേന്ദ്ര  സരക്കനോരനിനന

ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതന്നതനോണയ്.  
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ശട്ടീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര:  സര,  എനന മണ്ഡലതനില് വഴനിക്കടവയ്  കപനോലട്ടീസയ്

കസഷനുകേട്ടീഴനില്  19-2-2016-നയ് കകേനോയനിക്കര മനോതദ്യു എന്ന വഗ്യക്തനി തനന പറമനിനന

നതനോടടുതള്ള  പറമനികലയയ്  നടന്നുകപനോകുന്ന  വഴനി  ഇലകനികേയ്  കഷനോകക്കറയ്

മരനിക്കുകേയുണനോയനി.   നതനോടടുത  പറമനില്  വനഗ്യമൃഗ  ശലഗ്യരം  തടയുന്നതനിനുകവണനി

ഇലകനികേയ് നഫന്സനിരംഗയ് നചെയ്യനോറുണയ്.  വവദദ്യുതനിയുനട  പവര കുറചയ് നറഗുകലറയ് നചെയ്തയ്

മൃഗങ്ങളനട ശലഗ്യങ്ങളനില്നനിന്നയ് കേനോരഷനികേ കമഖലനയ രക്ഷനിക്കനോനുള്ള ഇതരനമനോരു

സരംവനിധനോനരം   ഈ  നനോടനിലള്ളതനോണയ്.   ഇലകനിസനിറനി  കബനോരഡയ്  അറനിയനോനത

ഇലകനികേയ് വലനനില്നനിന്നയ് കനരനിടയ്  വവദദ്യുതനിനയടുതയ് നകേനോടുക്കുന്ന  സരംവനിധനോനവരം

നനോടനില്  നടക്കുന്നുണയ്.  വവദദ്യുതനിയനിലനോത  പ്രകദശതകൂടനിയനോണയ്  അകദ്ദേഹരം

നടന്നുകപനോയതയ്.  പകക്ഷ  അറനിയനോനത   ഇലകനികേയ്  നഫന്സനിരംഗനില്   തട്ടുകേയുരം

മരണമടയുകേയുരം നചെയ.   മരണനപ്പെട അകദ്ദേഹതനിനന കബനോഡനി 200 മട്ടീറര അകേനല

നകേനോണനിട്ടു.   ആളകേള്  അകനതഷനിചകപ്പെനോള്  കബനോഡനി  കേനിടക്കുന്നതയ്  200  മട്ടീറര

അകേനലയനോണയ്.   2016  നഫബ്രുവരനി  27-നുതനന്ന  അകദ്ദേഹതനിനന  ഭനോരഗ്യ  കകേസയ്

ഫയല്  നചെയ്യുകേയുരം  വഴനിക്കടവയ്  കപനോലട്ടീസയ്  കസഷനനില്  73/2016  ആയനി

എഫയ്.ഐ.ആര.  തയ്യനോറനോക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമനോണയ്.  പകക്ഷ  ഇതുവനര  പ്രതനികേനള

പനിടനിചനിടനില.  ഇലക്ഷനയ്  നതനോട്ടുമുമയ്  നടന്ന  സരംഭവമനോണയ്.  എക്കനോലതരം

യു.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  അനുകൂലമനോയനി  കവനോടയ്  നചെയ്യുന്ന  ആളകേള്  ഈ  വനിഷയതനിനന

കപരനില്  ശക്തമനോയനി  പ്രതനികഷധനിക്കുകേയുണനോയനി.   എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമനയ്

വന്നതനിനുകശഷരം   സലരം  എരം.എല്.എ.  എന്ന  നനിലയയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട

മുഖഗ്യമനനിക്കയ്  ഞനോന്  പരനോതനി  നല്കുകേയുരം  അതനിനന  അടനിസനോനതനില്

അകനതഷണരം നടതകേയുരം നചെയ. പകക്ഷ ഒരനോനളയുരം അറസയ് നചെയ്തനിടനില.  കലനോക്കല്

കപനോലട്ടീസനോണയ്  ഈ  കകേസയ്  അകനതഷനിചനകേനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.    നനിലമ്പൂരനിനല

കകേനോണ്ഗസയ്  ഓഫട്ടീസനില്വചയ്  നകേനോലനപ്പെട  രനോധയുനട  മരണവമനോയനി  ബനനപ്പെട

യഥനോരത്ഥ  പ്രതനികേനള  രക്ഷനിച  അകത  കപനോലട്ടീസയ്  തനന്നയനോണയ്  ഈ  കകേസുരം

അകനതഷനിക്കുന്നനതന്നനോണയ്  പറയനപ്പെടുന്നതയ്.  അതുനകേനോണയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട

മുഖഗ്യമനനി അടനിയന്തരമനോയനി  ഇടനപടയ്  ഇദൗ കകേസയ് വക്രെരം ബനോഞനിനന  ഏല്പനിചയ്

യഥനോരത്ഥ പ്രതനികേനള  കേനണതണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.
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മുഖഗ്യമനനി (ശട്ടീ  .   പനിണറനോയനി വനിജയന്  ): സര, മലപ്പുറരം വഴനിക്കടവയ് വനികലജനില്

മനോതദ്യു  കൃഷനിയനിടതനില്  മരനിചകേനിടന്നതുമനോയനി  ബനനപ്പെടയ്  വഴനിക്കടവയ്  കപനോലട്ടീസയ്

കസഷനനില്  വക്രെരം  നമര  73/2016-ആയനി  കകേസയ്  രജനിസര  നചെയ്തനിട്ടുണയ്.

കപനോസയ്കമനോരടരം  നടതനിയതനില്നനിന്നുരം  വവദദ്യുതനോഘനോതമനോണയ്  മരണകേനോരണനമന്നയ്

അറനിവനോയതനിനനോല്  IPC  304,  ഇലകനിസനിറനി  ആകയ്  135  (1)  (a),  150  എന്നട്ടീ

വകുപ്പുകേള്  കചെരതയ്  അകനതഷണരം  നടതനിവരനികേയനോണയ്.  19-2-2016-നയ്

കൃഷനിയനിടതനില് കപനോയ മനോതദ്യുവനിനയ്  പ്രസ്തുത സലതയ്  അബദ്ധതനില് ഇലകനികേയ്

കഷനോക്കയ് ഏല്ക്കനോനുള്ള സനോദ്ധഗ്യതയനിലനോതതനോണയ്.  കേനനോലനിലൂനട കപനോകുന്ന സമയരം

വഴനിയനില് പന്നനിനയ പനിടനിക്കുന്നതനിനനോയനി ആനരങനിലരം ഒരുക്കനിയ നകേണനിയനില്നപ്പെടയ്

കഷനോക്കയ്  ഏല്ക്കനോനുള്ള  സനോദ്ധഗ്യതയുള്ളതനിനനോല്  ആയതനിനനപ്പെറനി  കൂടുതല്

അകനതഷണരം  നടതനിവരുന്നു.  ഈ  സരംഭവനതതടരന്നയ്  നനോട്ടുകേനോരനോയ

ബനോലകൃഷ്ണന്,  ഹരംസ  എന്നനിവര  ഒളനിവനില്  കപനോകുകേയുരം  മകഞരനി  നസഷന്സയ്

കകേനോടതനിയനില്നനിന്നയ്  മുന്കൂര  ജനോമഗ്യരം  കനടനിയനിട്ടുള്ളതുമനോണയ്.  കമല്പ്പെറഞ

രണ്ടുകപരക്കുരം ഈ കകേസനില് പങ്കുകണനോനയന്നുരം ഇലകനികേയ് കഷനോക്കയ് ഏലനോനുണനോയ

സനോഹചെരഗ്യനതപ്പെറനിയുരം  കുറമറ  രട്ടീതനിയനില്  അകനതഷണരം  നടതന്നതനിനയ്  ജനിലനോ

വക്രെരം ബനോഞയ് ഡനിവവ.എസയ്.പനി.-നയ ചുമതലനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.  ഇക്കനോരഗ്യതനില്

അകനതഷണരം  തതരനിതനപ്പെടുതനി  നനിജനഃസനിതനി  പുറതനകേനോണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള

അടനിയന്തര നടപടനികേള് സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനോണയ്.  

(4)    അക്കനോദമനികകേതര സരടനിഫനിക്കറകേള് സനോക്ഷഗ്യനപ്പെടുതല് 

ശട്ടീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബനോഹനിരം:  സര,  കകേരളതനില് കനനോരക്കയയ് തനിരുവനന്തപുരരം,

കകേനോഴനികക്കനോടയ്,  നകേനോചനി  എന്നട്ടീ  മൂന്നയ്  ഓഫട്ടീസുകേളനോണുള്ളതയ്.   ഇതനില്  കനനോണ്-

അക്കനോദമനികേയ്  സരടനിഫനിക്കറകേള്,  പ്രകതഗ്യകേനിചയ്  ജനന-മരണ  സരടനിഫനിക്കറകേള്

സനോക്ഷഗ്യനപ്പെടുതന്നതനിനുകവണനി  കേനോസരകഗനോഡയ്  ജനില  മുതലള്ള  ആളകേള്

തനിരുവനന്തപുരകതയയ്  വകരണതുണയ്.  നകേനോചനിയനിലരം  കകേനോഴനികക്കനോടുരം  ഇതനിനയ്

സദൗകേരഗ്യമുണനോക്കുന്നതനിനുകവണനി  കഹനോരം  ഡനിപ്പെനോരടയ്നമനയ്  രണയ്  അണര

നസക്രെടറനിമനോനര  നനിയമനിചനിട്ടുനണങനിലരം  അവരക്കയ്  അധനികേനോരരം  വകേമനോറനോതതു

കേനോരണരം  ഇദൗ  അണര  നസക്രെടറനിമനോര  തനിരുവനന്തപുരതതനന്ന  ഇകപ്പെനോഴുരം

തുടരുകേയനോണയ്.  അവനര  നകേനോചനിയനികലയ്ക്കുരം  കകേനോഴനികക്കനോകടയ്ക്കുരം  മനോറനി   മലബനോര

കമഖലയനിലള്ള  ആളകേള്ക്കുകൂടനി  ഇതനിനുള്ള  സദൗകേരഗ്യരം  ലഭഗ്യമനോക്കനോന്   നടപടനി

സതട്ടീകേരനിക്കണരം.
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മുഖഗ്യമനനി  (ശട്ടീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന്):  സര,   ഇതയ്  വളനര  നഗ്യനോയമനോയ
ഒരനോവശഗ്യമനോണയ്.   കനനോണ്-അക്കനോദമനികേയ്  സരടനിഫനിക്കറകേള്  അറസയ്  നചെയ്യുന്നതനിനയ്
നസക്രെകടറനിയറനില്   നനിലവനിലള്ള  കഹനോരം  അറകസഷന്  വകുപ്പെനിനല  സരംവനിധനോനരം
നനിലനനിരതനിനക്കനോണയ്,  കനനോരക്ക റൂടയ്സനിനയ് കേട്ടീഴനിലള്ള എറണനോകുളരം,  കകേനോഴനികക്കനോടയ്
സരടനിഫനിക്കറയ്  ഓതനനികക്കഷന്  നസനറുകേളനിനല  കഹനോരം  അറകസഷന്
ഓഫട്ടീസരമനോരുനട  കസവനരം  പ്രകയനോജനനപ്പെടുതനി  കനനോണ്-അക്കനോദമനികേയ്
സരടനിഫനിക്കറകേള് സനോക്ഷഗ്യനപ്പെടുതനി നല്കുന്ന കേനോരഗ്യരം പരനികശനോധനിക്കനോവന്നതനോണയ്.
ഇതുവഴനി അകപക്ഷകേരക്കുണനോകുന്ന അധനികേനചലവയ്, സമയനഷ്ടരം, ബുദ്ധനിമുടയ് എന്നനിവ
ഒഴനിവനോക്കനോന്  സനോധനിക്കുന്നതനോണയ്.   ആവശഗ്യമനോയ  നടപടനി  ഇക്കനോരഗ്യതനില്
സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനോണയ്.  

(5)  ബകയനോ വഡകവഴനിറനി നബനോടനോണനിക്കല് ഗനോരഡന്

ശട്ടീ  .    എസയ്  .    രനോകജന്ദ്രന്:  സര,  നകേ.ഡനി.എചയ്.  വനികലജനില്  1971-നല
നനിയമപ്രകേനോരരം  ലനോന്ഡയ്  കബനോരഡയ്  അവനോരഡയ്  അനുസരനിചയ്  സരക്കനോരനിനന
പുറകമനോക്കയ്  ഭൂമനി  മനിചഭൂമനിയനോയനി  ഏനറടുതനിട്ടുള്ള  സലരം  ബകയനോ  വഡകവഴനിറനി
നബനോടനോണനിക്കല്  ഗനോരഡനയ്  വനിട്ടുനല്കേണരം.   അവരക്കയ്  100  ഏക്കര  ഭൂമനിയനോണയ്
കവണതയ്. 64 ഏക്കര ഭൂമനിയുനട നനിയമ നടപടനികേനളലനോരം പൂരതട്ടീകേരനിക്കനപ്പെടനിട്ടുണയ്.
ബനോക്കനി  ഭൂമനി  കൂടനി  കേനിടനോനുരം  അതനിനുകവണനി  നട്ടീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  തുകേ
വനിനനികയനോഗനിക്കനോനുരം  നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു. 

റവനന്യൂവരം ഭവനനനിരമ്മനോണവരം വകുപ്പുമനനി  (  ശട്ടീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്):  സര,
കദശട്ടീയ വജവ വവവനിധഗ്യ ഉദഗ്യനോനവരം പരമരനോഗത വനിജനോന കകേന്ദ്രവരം പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനിനയ്  വകേമനോറനി  നല്കേണനമന്നയ്   കകേരള  സരംസനോന  വജവ
വവവനിധഗ്യ  കബനോരഡയ്  ആവശഗ്യനപ്പെടനിട്ടുള്ള  നകേ.ഡനി.എചയ്.  വനികലജയ്  സരകവ്വ  നമര
8(1)-ല്നപ്പെട 25.0914 നഹകര 62 ഏക്കര സലരം  ലനോന്ഡയ് കബനോരഡയ് അവനോരഡയ്
പ്രകേനോരരം കേണ്ണന് കദവന് കേമനനിയനില് നനിന്നുരം മനിചഭൂമനിയനോയനി സരക്കനോര ഏനറടുതയ്
പുറകമനോക്കനില്  കചെരത  70451.61  ഏക്കര   ഭൂമനിയനില്  ഉള്നപ്പെട്ടുവരുന്നതനോണയ്.
പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയുനട  വനിനനികയനോഗരം  സരംബനനിചയ്  19-2-1977-നല  ജനി.ഒ.
(എരം.എസയ്.)262/77/ആര.ഡനി.  പ്രകേനോരരം  സരക്കനോര  ഉതരവനോയനിട്ടുള്ളതനോണയ്.
ജനി.ഒ.(എരം.എസയ്.)  നമര  349/77/ആര.ഡനി.  പ്രകേനോരരം  കേണ്ണന്  കദവന്
ഹനില്സയ്  വനികലജനിനല  സരകവ്വ  നമര  8(1)-ല്നപ്പെടുന്ന സലതനില്   43452.80
ഏക്കര  ഭൂമനി  തല്സനിതനി  നനിലനനിരകതണതുരം  വനരം  വകുപ്പെനിനന  സരംരക്ഷണ
ചുമതലയനിലമനോയതനിനനോല്  ഇക്കനോരഗ്യതനില്  വനരം  വകുപ്പെനിനന  അഭനിപ്രനോയരം
ആരനോഞനിരനിക്കുകേയനോണയ്. 
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(6)  കുടനിനവള്ളക്ഷനോമരം

ശട്ടീ  .    നകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്  : സര,  കേടുത  കുടനിനവള്ളക്ഷനോമരം  കനരനിടുന്ന
ആലത്തൂര,  തരൂര മണ്ഡലങ്ങളനിനല  വണനോഴനി-കേനിഴക്കകഞരനി-വടക്കകഞരനി-കേണ്ണമ്പ്ര
പഞനോയതകേനള  ഉള്നപ്പെടുതനി  ഒരു  കമജര  ജലവനിതരണ  പദ്ധതനി  വനിഭനോവനരം
നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  അതനിനന ഒന്നനോരം ഘടതനിനയ്  20  കകേനോടനി രൂപയുനട ഭരണനോനുമതനിയുരം
സനോകങതനികേനോനുമതനിയുരം   ലഭനിക്കുകേയുരം   പ്രവൃതനി  നടണര  നചെയ്തയ്  നടണര
അരംഗട്ടീകേരനിക്കുകേയുരം  നചെയ.  അതനിനുകശഷരം  ഇദൗ  പദ്ധതനി  കകേന്ദ്രസരക്കനോരനിനന
എന്.ആര.ഡനി.ഡബദ്യു.പനി. സട്ടീമനില്  ഉള്നപ്പെടതനോനണന്നയ് പറനഞങനിലരം ആ സട്ടീരം
നനിരതലനോക്കനപ്പെട സനോഹചെരഗ്യതനില് സരംസനോന ഗവണ്നമനനിനന  സനോമതനികേ
സഹനോയരം  ലഭഗ്യമനോക്കനിയതനിനുകശഷരം  പ്രവൃതനി  ആരരംഭനിചനോല്  മതനിനയന്ന
നനിരകദ്ദേശമനോണയ് ഗവണ്നമനയ് നകേനോടുതതയ്.  ഇദൗ പദ്ധതനിയുനട രണനോരം ഘടതനിനനോയനി
75  കകേനോടനി  രൂപ ഇദൗ സനോമതനികേ വരഷരം കേനിഫ്ബനിയനില് ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.
ഒന്നനോരം  ഘട  പ്രവൃതനികേള്  ആരരംഭനിചനോല്  മനോത്രകമ  രണനോരം  ഘടതനിലള്ള
പ്രവൃതനികേള്  ആരരംഭനിക്കനോന്  കേഴനിയ.   കകേന്ദ്ര  സഹനോയരം  നനിരതലനോക്കനിയ
സനോഹചെരഗ്യതനില്  തരൂര,  ആലത്തൂര  മണ്ഡലങ്ങളനില്  ഉള്നപ്പെടുന്ന  പ്രകദശങ്ങള്
അഭനിമുഖട്ടീകേരനിക്കുന്ന  കേടുത  കുടനിനവള്ളക്ഷനോമരം  പരനിഗണനിചയ്  ഇദൗ  പദ്ധതനി
അടനിയന്തരമനോയനി  ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനനോവശഗ്യമനോയ  ഫണയ്  സരംസനോന  സരക്കനോര
അനുവദനിക്കണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു. 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശട്ടീ  .    മനോതദ്യു ടനി  .    കതനോമസയ്  ):  സര,  തരൂര,  ആലത്തൂര
മണ്ഡലങ്ങളനിനല  വണനോഴനി-കേനിഴക്കകഞരനി-വടക്കകഞരനി-കേണ്ണമ്പ്ര  കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനിക്കയ്  2014-ല്  കദശട്ടീയ  ഗനോമട്ടീണ  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനിയനിലള്നപ്പെടുതനി  20
കകേനോടനി  രൂപയുനട  അരംഗട്ടീകേനോരരം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  അതനില്  50  ശതമനോനരം  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതവരം  50  ശതമനോനരം  സരംസനോന  വനിഹനിതവമനോണയ്.  യഥനോസമയരം  സലരം
ലഭഗ്യമനോകേനോതതനിനനോല്  പദ്ധതനി  നനിരവ്വഹണതനിനയ്  കേനോലതനോമസരം  കനരനിട്ടു.
20-4-2017-ല്  പദ്ധതനിയുനട  ദരഘനോസനിനയ്  അരംഗട്ടീകേനോരരം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നനോല്
1-11-2016-നല  കേതയ്  പ്രകേനോരരം  25  ശതമനോനതനിനുതനോനഴ  നനിരമ്മനോണ പുകരനോഗതനി
കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള കകേന്ദ്ര സരക്കനോര സഹനോയതനിലള്ള കുടനിനവള്ള പദ്ധതനികേള്
പൂരണ്ണമനോയുരം സരംസനോന സഹനോയകതനോടുകൂടനി പൂരതനിയനോക്കനോന് കകേന്ദ്രഗവണ്നമനയ്
നനിരകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുകേയനോണയ്.   1-11-2016-ല്  വണനോഴനി-കേനിഴക്കകഞരനി-വടക്കകഞരനി-
കേണ്ണമ്പ്ര  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനി  നനിരമ്മനോണരം  ആരരംഭനിചനിടനില.  ആയതനിനനോല്
നനിലവനിലള്ള  പദ്ധതനിക്കയ്  കകേന്ദ്രസഹനോയമനോയനി  ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന  50  ശതമനോനരം
തുകേ  ലഭഗ്യമലനോത  സനോഹചെരഗ്യമനോണയ്  നനിലവനിലള്ളതയ്.  2017-18-നല  ഗനോമട്ടീണ
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കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനിയുനട  വനോരഷനികേ  പദ്ധതനി  അവകലനോകേന  കയനോഗതനിനല
തട്ടീരുമനോനമനുസരനിചയ്  പുതനിയ പദ്ധതനികേള് ഏനറടുക്കുന്നതനിനയ്  ഏരനപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള
നനിയനണങ്ങള് പലതനോണയ്.  എന്നനോല് ആ നനിയനണങ്ങളനില് നനിന്നുരം തുറസനോയ
സലതയ്  മലവനിസരജനരഹനിത  പ്രകദശരം,  സന്സദയ് ആദരശയ്  ഗനോമ  കയനോജന,
ഫ്ലൂവറഡയ്,  ആനഴനനികേയ്  ബനോധനിത  പ്രകദശങ്ങള്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിനല  കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനികേനള  മനോത്രകമ  ഒഴനിവനോക്കനിയനിട്ടുള്ളൂ.  ഇതനുസരനിചയ്  തുറസനോയ  സലതയ്
മലവനിസരജനരഹനിത  സരംസനോനനമന്ന  പരനിഗണന  വചയ്  സരംസനോനതനിനയ്
കദശട്ടീയ ഗനോമട്ടീണ കുടനിനവള്ള പദ്ധതനിയനില് ഏരനപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള നനിയനണങ്ങള്
ഒഴനിവനോക്കനിതരണനമന്നയ്  കകേന്ദ്രസരക്കനോരനികനനോടയ്   അഭഗ്യരത്ഥനിനചങനിലരം  ഇതുവനര
അനുകൂല  തട്ടീരുമനോനനമനോന്നുരം  ഉണനോയനിടനില.  എന്.ആര.ഡനി.ഡബദ്യു.പനി. പദ്ധതനി
പ്രകേനോരരം പണനി പൂരതട്ടീകേരനിചതനിനയ് 234 കകേനോടനിയനിലധനികേരം രൂപ കുടനിശനികേക്കനോരക്കയ്
നകേനോടുക്കനോനുണയ്. അവര നനിരവധനി കകേസ്സുകേളരം കകേനോടതനിയലക്ഷഗ്യ കകേസ്സുകേളരം ഫയല്
നചെയനകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  അകതനോനടനോപ്പെരംതനന്ന  കേമ്മനിറഡയ്  എകയ്നപന്ഡനിചര,
നചെയനകേനോണനിരനിക്കുന്ന പദ്ധതനിയനില്  1505  കകേനോടനി  രൂപ നകേനോടുക്കനോനുള്ളതനിനനോല്
ഇദൗ  പദ്ധതനി  ഏനറടുക്കനോന്  കേഴനിയുകമനോ  എന്നയ്  സരംശയമുണയ്.  എന്നനോല്  ഫണയ്
ലഭഗ്യമനോക്കനി  നടണര വനിളനിചകേഴനിഞ ഇദൗ പദ്ധതനികേള്  നടതന്നതനിനനോവശഗ്യമനോയ
നടപടനികേള്   ഗവണ്നമനയ്  സതട്ടീകേരനിചവരനികേയനോണയ്.   ധനകേനോരഗ്യവകുപ്പുമനോയനി  ഇദൗ
വനിഷയരം സരംസനോരനിക്കുരം.  ഏതയ്  രൂപതനില് നടതനോന് കേഴനിയുനമന്നയ് പരനികശനോധനിച
നകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  

(7)    അടനിസനോന സദൗകേരഗ്യ വനികേസനരം

ശട്ടീമതനി  പനി  .    അയനിഷനോ  കപനോറനി  :  സര,  എരം.സനി.  കറനോഡുരം  എന്.എചയ്.-ഉരം
സനനിക്കുന്ന  സലതയ്  സനിതനി  നചെയ്യുന്ന  നകേനോടനോരക്കര  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനില്
കടനോമനോ  നകേയര  സരംവനിധനോനരം  പ്രവരതനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നകേടനിട  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്
ഉണനോക്കനിക്കഴനിഞ.  അടനിസനോന  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്  പൂരതനിയനോക്കനിയ  സനിതനിക്കയ്
കടനോമനോ നകേയര യണനിറയ് അനുവദനിചനവന്നയ് ഇകപ്പെനോള് ബഹുമനോനനപ്പെട മനനി പറഞ.
അതയ്  ഏറവരം  കവഗതനില്  പ്രവരതനിപ്പെനിക്കനോനുള്ള  നടപടനികേള്  സതട്ടീകേരനിക്കണരം.
നനിലവനില്  217  നബഡയ്  നസ്ട്രങ്തുള്ള  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  400  നബഡയ്
ഇടനോനുള്ള സദൗകേരഗ്യമുള്ളതനിനനോല് ആ തരതനില് അതയ്  ഉയരതനിനക്കനോണ്ടുവരനോനുരം
ആര.എരം.ഒ.  കപനോസയ് ഉള്നപ്പെനട വരുരംവനിധരം സനോഫയ് പനോകറണ് പരനിഷ്കരനിക്കനോനുമുള്ള
നടപടനിയുണനോകേണരം.  വൃക്കകരനോഗനികേളനട  എണ്ണരം  ക്രെമനോതട്ടീതമനോയനി  വരദ്ധനിച
വരുന്നതനിനനോല്   അവനിനട  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  കേനോരുണഗ്യ  ഡയനോലനിസനിസയ്  നസനര
യണനിറയ്  പ്രവരതനിപ്പെനിക്കനോനനോവശഗ്യമനോയ  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിചയ്  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിനയ
നമചനപ്പെട നനിലയനിലനോക്കനോന് സഹനോയനിക്കണനമന്നയ്  അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു. 
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ആകരനോഗഗ്യവരം സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീമതനി നകേ  .    നകേ  .    വശലജ

ടട്ടീചര  ): സര,  നകേനോടനോരക്കര  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനിനല  കേനിടക്കകേളനട  എണ്ണരം  217

ആണയ്.   ശരനോശരനി  ഒ.പനി.  1500-ഉരം  നഎ.പനി.  300-ഉരം  ആണയ്.   പട്ടീഡനിയനോടനികയ്,

വഗനകക്കനോളജനി,  ഓരകതനോ,  വസകേഗ്യനോടനി,  ഇ.എന്.ടനി. ,  ജനറല്  നമഡനിസനിന്,

സരജറനി,  ഒഫനോല്കമനോളജനി, അനകസ്തഷഗ്യ,  നഡരമകറനോളജനി,  നഡനല്  എന്നട്ടീ

നസഷഗ്യനോലനിറനി  കസവനങ്ങള്  ഇദൗ  ആശുപത്രനിയനില്  ലഭഗ്യമനോണയ്.   24  മണനികറുരം

കേനോഷതനോലനിറനി  സരംവനിധനോനരം,  ലകബനോറടറനി,  ബഡയ്  ബനോങയ്,  ഇ.സനി.ജനി.,  എകയ്കറ,  നന്യൂ

കബനോണ്  നഎ.സനി.യു.  എന്നനിവയടക്കമുള്ള  കസവനങ്ങളരം  ഇദൗ  ആശുപത്രനിയനില്

ലഭഗ്യമനോണയ്.   'ആരദരം'  പദ്ധതനിയുനട ഭനോഗമനോയനി സരംസനോനനത ആശുപത്രനികേളനില്

അധനികേ തസ്തനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനനോയനി തയ്യനോറനോക്കനിയനിട്ടുള്ള നപ്രനോകപ്പെനോസലകേളനില്

നകേനോടനോരക്കര തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയുരം ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.  വഗ്യതഗ്യസ്ത സദൗകേരഗ്യങ്ങകളനോനട

പ്രവരതനിക്കുന്ന  തനോലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിശ്ചനിത  മനോനദണ്ഡങ്ങളനട

അടനിസനോനതനില്  ചെനികേനിതനോ  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്  പുനനഃക്രെമട്ടീകേരനിക്കുകേ  എന്നതനോണയ്

'ആരദരം' പദ്ധതനിയനിലൂനട ലക്ഷഗ്യമനിടുന്നതയ്.  

2012-ല്  കേനോരുണഗ്യ  ഡയനോലനിസനിസയ്  യണനിറയ്  അനുവദനിചതനോയനി

പ്രഖഗ്യനോപനിനചങനിലരം  ഇതുവനര  പ്രവരതനരം  ആരരംഭനിചനിടനില.  എന്നനോല്

കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനി  2017-18  വരഷതനില്  ഡയനോലനിസനിസയ്  യണനിറയ്

തുടങ്ങനോന്  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിചവരുന്നു.  ഡയനോലനിസനിസയ്  യണനിറനിനനോവശഗ്യമനോയ

അടനിസനോന  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതനിനയ്  നകേ.എചയ്.ആര.ഡബദ്യു.എസയ്.-നനയുരം

ഉപകേരണങ്ങള്  വനോങ്ങുന്നതനിനയ്  നകേ.എരം.എസയ്.സനി.എല്.-നനയുരം  ചുമതല

നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.  നകേ.എചയ്.ആര.ഡബദ്യു.  എസയ്.  നടണര  നടപടനികേള്

ആരരംഭനിചനിട്ടുണയ്. 14-8-2009-നല സരക്കനോര ഉതരവയ് പ്രകേനോരരം ഇദൗ ആശുപത്രനിക്കയ്

കടനോമനോ നകേയര യണനിറയ്  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  എന്.ആര.എചയ്.എരം.  ഫണ്ടുപകയനോഗനിചയ്

നകേടനിട  നനിരമ്മനോണരം  പൂരതനിയനോക്കുകേയുരം  നചെയ.  2016-17-നല  പനോന്

പദ്ധതനിയനിലള്നപ്പെടുതനി  അതഗ്യനോഹനിത  വനിഭനോഗരം  ശക്തനിനപ്പെടുതന്നതനിനുള്ള

ഉപകേരണങ്ങള് ലഭഗ്യമനോക്കനോനുള്ള തുകേ നകേ.എചയ്.ആര.ഡബദ്യു.എസയ്.-നയ് വകേമനോറനിയനിട്ടുണയ്.

കടനോമനോ  നകേയര  യണനിറനിനന  പ്രവരതനരം  പൂരതനിയനോക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്

അടനിയന്തരമനോയനി സതട്ടീകേരനിക്കുകേയനോണയ്.  തനോലൂക്കയ് കഹനോസനിറലകേളനില് നസഷഗ്യനോലനിറനി

സദൗകേരഗ്യരം വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ എന്ന 'ആരദരം'  പദ്ധതനിയുനട പടനികേയനില്  നകേനോടനോരക്കര

തനോലൂക്കനോശുപത്രനി ഉള്നപ്പെടനിട്ടുണയ്.  മനോസര പനോന് തയ്യനോറനോക്കുന്നതനിനയ് ബഹുമനോനനപ്പെട

എരം.എല്.എ.-യയ്  നനിരകദ്ദേശരം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 
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(8)  വസകക്കനോ കസനോഷഗ്യല് കേദൗണ്സനിലരമനോരുനട ആനുകൂലഗ്യങ്ങള്

ശട്ടീ  .    എരം  .    സതരനോജയ്:  സര,   നമ്മുനട സരംസനോനനത സരക്കനോര സ്കൂളകേളനില്
കേരനോര  അടനിസനോനതനില്  കജനോലനി  നചെയവരുന്ന  വസകക്കനോ  കസനോഷഗ്യല്
കേദൗണ്സനിലരമനോരക്കയ്  നനിലവനില് വളനര  തുച്ഛമനോയ കവതനമനോണയ്  നല്കേനിവരുന്നതയ്.
മനോത്രമല  കേരനോറടനിസനോനതനില്  കജനോലനി  നചെയ്യുന്നവരക്കയ്  നനിയമനോനുസൃതമനോയനി
ലഭനികക്കണ  അവധനിയടക്കമുള്ള  മറനോനുകൂലഗ്യങ്ങളരം  നല്കുന്നനില.  കേരനോര
ജട്ടീവനക്കനോരുനട  കവതനരം  നനിശ്ചയനിചയ്  സരക്കനോര  പുറതനിറക്കനിയ  ജനി.ഒ.  (പനി)
നമര  28/2016  ഉതരവനില്  ഇവരുനട  തസ്തനികേ  ഉള്നപ്പെടുതനോതതുരം  ഇവരക്കയ്
നഗ്യനോയമനോയനി  ലഭനികക്കണ  കവതനവരം  ആനുകൂലഗ്യങ്ങളരം  നനികഷധനിക്കനപ്പെടുന്നതനിനയ്
കേനോരണമനോയനിട്ടുണയ്.  സതന്തരം വട്ടീടുകേളനില് കപനോലരം നപണ്കുടനികേള് സുരക്ഷനിതരലനോത
ഇന്നനത  സനോഹചെരഗ്യതനില്  നപണ്കുടനികേള്ക്കയ്  കൃതഗ്യമനോയ  ദനിശനോകബനോധരം
നല്കേനി  അവരുനട  ആതവനിശതനോസരം  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കനോനുരം  വഗ്യതഗ്യസ്ത  തരതനിലള്ള
ചൂഷണങ്ങള്നക്കതനിരനോയനി  പ്രതനികരനോധനിക്കനോനുരം  ഇതരരം  സരംഭവങ്ങള്  നനിയമതനിനന
മുന്പനില്  നകേനോണ്ടുവരനോനുരം  തടയനോനുനമനോനക്ക  വസകക്കനോ  കസനോഷഗ്യല്
കേദൗണ്സനിലരമനോരുനട കസവനരം പരമപ്രധനോനമനോണയ്.  നനിലവനില് സരംസനോനതനോനകേ
അറുന്നൂകറനോളരം  വസകക്കനോ  കസനോഷഗ്യല്  കേദൗണ്സനിലരമനോരനോണയ്  പ്രവരതനിച
വരുന്നതയ്.   വനനിതകേള് മനോത്രമനോണയ്  ഈ കമഖലയനിലള്ളതയ്.   സ്കൂളകേളനില് മനോത്രമല
അതതയ്  പ്രകദശനത  അമ്മമനോരക്കുരം  സട്ടീകേള്ക്കുരം  ഇവരുനട  കസവനരം  ലഭഗ്യമനോണയ്.
എരം.എസയ്.ഡബന്യൂ./എരം.എ.  വസകക്കനോളജനിയനോണയ് ഇവരുനട അടനിസനോന കയനോഗഗ്യത.
ഈ  കയനോഗഗ്യതയുള്ളവരക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  ശമളതനിനന  പകുതനികപനോലരം  ഇകപ്പെനോള്
അവരക്കയ് കേനിട്ടുന്നനില. കകേവലരം 12,500 രൂപ മനോത്രമനോണയ് കവതനമനോയനി ലഭനിക്കുന്നതയ്.
മറനോനുകൂലഗ്യങ്ങനളനോന്നുരം  ഇവരക്കനില.  ഈ  ഗവണ്നമനയ്  വന്നതനിനുകശഷരം
ഇതരതനിലള്ള  ഒകടനറ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിചനിട്ടുണയ്.   ഗനോമപഞനോയതകേളനില്
വലകബറനിയനന ശമളരം  2,050-രൂപയനില് നനിന്നുരം  12,000  രൂപയനോക്കനി മനോറനിയ
ഗവണ്നമനനോണനിതയ്.   കുടുരംബശട്ടീ  കേരനോര  ജട്ടീവനക്കനോരുകടതയ്  15,000-രൂപയനില്
നനിന്നുരം  30,000  മുതല്  45,000  രൂപ വനരയനോയനി നമ്മള് വരദ്ധനിപ്പെനിച.  കബനോക്കയ്
സനോക്ഷരതനോ  കപ്രരകേനിനന   ശമളരം  3,200-രൂപയനില്  നനിന്നുരം  15,000-രൂപയനോയനി
കൂടനി.   പനക്ഷ  ഈ  വനിഭനോഗരം  അവഗണനിക്കനപ്പെടുകേയനോണയ്.  ഈ  കേനോലഘടതനില്
സട്ടീകേള്ക്കുരം കുടനികേള്ക്കുനമതനിരനോയ കേടന്നനോക്രെമണങ്ങള് വലനിയ ചെരചനോ വനിഷയമനോയനി
കേടന്നുവരുകമനോള് ഇവരുനട കസവനതനിനന സനോമൂഹഗ്യ പ്രനോധനോനഗ്യരം കേണക്കനിനലടുതയ്
അടനിയന്തരമനോയനി  അരഹമനോയ  ശമളവരം  മറയ്  ആനുകൂലഗ്യങ്ങളരം
ലഭഗ്യമനോക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള് സതട്ടീകേരനിക്കണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  
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ആകരനോഗഗ്യവരം സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീമതനി നകേ  .    നകേ  .    വശലജ
ടട്ടീചര  ):  സര,  സരംസനോനതയ് നനിലവനില്  666  സ്കൂളകേളനില് വസകക്കനോ കസനോഷഗ്യല്
സരവ്വട്ടീസയ് പദ്ധതനി നടപ്പെനിലനോക്കനി വരുന്നു.  ബഹുമനോനഗ്യയനോയ പനി. നകേ. ശട്ടീമതനി ടട്ടീചര
മനനിയനോയനിരുന്ന സമയതനോണയ് വളനര ഉപകേനോരപ്രദമനോയ ഈ പദ്ധതനി ആരരംഭനിചതയ്.
വസകക്കനോ  കസനോഷഗ്യല്  സരവ്വട്ടീസയ്  പദ്ധതനി  പ്രകേനോരരം  ജനിലനോതലതനില്  സ്കൂള്
കേദൗണ്സനിലരമനോരുനട അകപക്ഷ ക്ഷണനിചയ് ഇനരവന്യൂ നടതനി ലനിസയ് തയ്യനോറനോക്കുകേയുരം
പ്രസ്തുത ലനിസനില്നനിന്നുരം സ്കൂള് കേദൗണ്സനിലനറ നനിയമനിക്കനോന് ബനനപ്പെട പനി.ടനി.എ.-
യയ് ശനിപനോരശ നല്കുന്നതനുസരനിചയ് പനി.ടനി.എ. സ്കൂള് കേദൗണ്സനിലനറ നനിയമനിക്കുകേയുരം
നചെയ്തനിരുന്നു.  ഇതുസരംബനനിചയ്  പരനോതനി  ഉണനോയതനിനന  അടനിസനോനതനില്
കേദൗണ്സനിലരമനോരുനട നനിയമനരം ബനനപ്പെട ജനിലനോ സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി ഓഫട്ടീസര വഴനി
നടതകേയനോണുണനോയതയ്.  തുടക്കതനില്  ഇവരുനട  ഓണകററനിയരം  6,500
രൂപയനോയനിരുന്നു.   തുടരന്നയ്  10,000  രൂപയനോയുരം  2014-ല്  12,500  രൂപയനോയുരം
വരദ്ധനിപ്പെനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സ്കൂള്  കേദൗണ്സനിലരമനോരുനട ഓണകററനിയരം
കേനോലനോനുസൃതമനോയനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അവരുനട  പ്രവരതനരം, പദ്ധതനിയുനട
പ്രകയനോജനരം  എന്നനിവ  വനിലയനിരുതനി  ഒരു  റനികപ്പെനോരടയ്  അടനിയന്തരമനോയനി
സമരപ്പെനിക്കനോന്  സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി  ഡയറകകറനോടയ്  നനിരകദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  സരംസനോനനത
ദനിവസ-കേരനോര  കവതനനോടനിസനോനതനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന്ന  12  കേനോറഗറനിയനില്
ഉള്നപ്പെടുന്ന  തസ്തനികേകേളനിനല  കവതനരം  നനിശ്ചയനിചനകേനോണയ്  26-2-2016-നയ്
പുറനപ്പെടുവനിച  സരക്കനോര  ഉതരവനില്  വസകക്കനോ  കസനോഷഗ്യല്  സരവ്വട്ടീസയ്  സ്കൂള്
കേദൗണ്സനിലര  തസ്തനികേ  ഉള്നപ്പെടനിരുന്നനില.  പ്രസ്തുത  ഉതരവനില്  വസകക്കനോ
കസനോഷഗ്യല്  സരവ്വട്ടീസയ്  സ്കൂള്  കേദൗണ്സനിലരമനോരുനട  തസനികേകൂടനി  ഉള്നപ്പെടുതണ
നമന്നയ്  സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി  വകുപ്പെയ്  ശനിപനോരശ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇകതനോനടനോപ്പെരംതനന്ന
സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി  വകുപ്പെയ്  പുതനിയ  205  സ്കൂളകേളനില്കൂടനി  വസകക്കനോ  കസനോഷഗ്യല്
സരവ്വട്ടീസയ്  വഗ്യനോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തട്ടീരുമനോനനമടുതനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുകവണനി
2,17,30,000 രൂപയുനട ഭരണനോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(9)  ചെനികേനിത വവകേനിയതുമൂലമുണനോയ മരണരം

ശട്ടീ  .   അന്വര സനോദതയ്: സര,  കേളമകശരനി നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനില് ഇടതറ
ഗനോമപഞനോയതനില് നനകേലനോസയ്  കകേനോളനനിയനില് നജറനിന് നനമക്കനിള്  (25  വയസയ്)
എന്ന  കറഡനികയനോ  എന്ജനിനട്ടീയറനിരംഗയ്  വനിദഗ്യനോരത്ഥനി  എറണനോകുളരം  നമഡനിക്കല്
കകേനോകളജനില്  ചെനികേനിത  ലഭനിക്കനോന്  വവകേനിയതനിനനതടരന്നയ്  മരണനപ്പെട്ടു.
വയറുകവദനനയ  തുടരന്നയ്  രനോവനിനല  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  പ്രകവശനിപ്പെനിക്കനപ്പെട
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നജറനിന് വമക്കനിള് ആശുപത്രനി അധനികൃതരുനട നനിരുതരവനോദപരമനോയ സമട്ടീപനവരം
യഥനോസമയരം  ചെനികേനിത  നല്കേനോതതനിനന  തുടരന്നുമനോണയ്  മരണനപ്പെടനിട്ടുളളതയ്.
കുറചനനോള് മുന്പയ്  അവനിനട തനന്ന പഠനിക്കുന്ന എരം.ബനി.ബനി.എസയ്.  വനിദഗ്യനോരത്ഥനിനനി
ഷരംന തസട്ടീമനിനന മരണവരം അവനിടനത കഡനോകരമനോരുനട പനിഴവമൂലമുണനോയതനോണയ്.
ഇദൗ  നചെറുപ്പെക്കനോരനന  ആശുപത്രനിയനില്  നകേനോണ്ടുവന്നകപ്പെനോള്തനന്ന  കരനോഗരം
ഡയവഗ്നസയ്  നചെയ്തയ്,  ഇന്ന  കരനോഗമനോനണന്നയ്  കേണ്ടുപനിടനിചയ്  കവണരട്ടീതനിയനില്
ചെനികേനിതനിചനിരുന്നുനവങനില്  മരണതനില് നനിന്നുരം രക്ഷനിക്കനോന് സനോധനിക്കുമനോയനിരുന്നു.
കഡനോകരമനോര തുടനര കവദന സരംഹനോരനി നകേനോടുക്കുകേയനോണയ് നചെയ്തതയ്.  ആ കരനോഗനിനയ
കവണ  രട്ടീതനിയനില് ചെനികേനിതനിക്കനോനത,  സനോന് നചെയ്യനോകനനോ കരനോഗരം  ഡയവഗ്നസയ്
നചെയ്യനോകനനോ  ശമനിക്കനോതതുനകേനോണനോണയ്  ആ  നചെറുപ്പെക്കനോരന്  മരണനപ്പെടതയ്.
കപനോസ്റ്റുകമനോരടരം  റനികപ്പെനോരടയ്  വന്നു.  അനപ്പെനനിവസറനിസയ്  നപനോടനി  ഇന്നഫക്ഷന്
വന്നതനോണയ്  മരണകേനോരണനമന്നയ്  കപനോസ്റ്റുകമനോരടരം  റനികപ്പെനോരടനില്  വഗ്യക്തമനോയനി
പറഞനിട്ടുണയ്.  അവനിടനത കഡനോകരമനോരുനടയുരം സനോഫനിനനയുരം നനിരുതരവനോദപരമനോയ
നപരുമനോറവരം  കരനോഗരം  ഡയവഗ്നസയ് നചെയ്തയ്  കവണരട്ടീതനിയനില് ചെനികേനിതനിക്കനോതതുരം
കേനോരണമനോണയ് മരണമുണനോയനതന്നനോണയ് കപനോസ്റ്റുകമനോരടരം റനികപ്പെനോരടനില് നനിന്നുരം നമുക്കയ്
മനസനിലനോക്കനോന് സനോധനിക്കുന്നതയ്.  മനോത്രമല കരനോഗരം മൂരച്ഛനിചകപ്പെനോള് നബഡ്ഷട്ടീറനില്
നപനോതനിഞനോണയ് ഈ പനോവനപ്പെട കരനോഗനിനയ നഎ.സനി.യു.-വനികലയയ് നകേനോണ്ടുകപനോയതയ്.
കഡനോകരമനോരുനട  വട്ടീഴ്ചനകേനോണനോണയ്  ആ  കരനോഗനി  മരണനപ്പെടനോനുളള  സനോഹചെരഗ്യരം
ഉണനോയതയ്.  ഇക്കനോരഗ്യതനില് ഡനിപ്പെനോരടയ്നമനയ് വകേ അകനതഷണരം  നടക്കുന്നുനണങനിലരം
അതയ് തൃപ്തനികേരമല.  ആകരനോപണ വനികധയനനോയ കഡനോകറുനട ഒരു നപ്രനോഫസറനോണയ്
ഈ അകനതഷണ സരംഘതനിലളളതയ്. അതുനകേനോണയ് അകനതഷണരം തൃപ്തനികേരമനോവനില.
ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനി  ഇടനപടയ്  ഉന്നതതല  കപനോലട്ടീസയ്  അകനതഷണരം  നടതനി
കുറക്കനോരനക്കതനിനര കേരശന നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കണരം.  ഈ നചെറുപ്പെക്കനോരനയ് പ്രനോയരം
നചെന്ന  ഒരു  അമ്മൂമ്മ  മനോത്രമനോണയ്  ഉണനോയനിരുന്നതയ്.  അവര  ഇകപ്പെനോള്
അനനോഥയനോയനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ആ  കുടുരംബതനിനയ്  തക്കതനോയ  നഷ്ടപരനിഹനോരരം
നകേനോടുക്കനോന് ഗവണ്നമനയ്  തയ്യനോറനോകേണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു. 

ആകരനോഗഗ്യവരം സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീമതനി നകേ  .    നകേ  .    വശലജ
ടട്ടീചര  ):  സര,  എറണനോകുളരം  ഗവണ്നമനയ്  നമ ഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  സരജറനി
വനിഭനോഗതനില് പ്രകവശനിപ്പെനിച  25  വയസ്സുളള നജറനിന് നനമക്കനിള് എന്ന വനിദഗ്യനോരത്ഥനി
മരണനപ്പെട  വനിഷയതനില്  കകേനോടയരം  നമ ഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്  സരജറനി  വനിഭനോഗരം
നപ്രനോഫ. കഡനോ. എരം. എന്. ശശനികുമനോര കകേനോടയരം നമ ഡനിക്കല് കകേനോകളജയ് നമഡനിസനിന്
വനിഭനോഗരം അഡട്ടീഷണല് നപ്രനോഫ.  കഡനോ.  പ്രശനോന്തയ് കുമനോര.  ടനി.  എന്നനിവര ഉള്നപ്പെട
കേമ്മട്ടീഷന് അകനതഷണരം നടതകേയുരം റനികപ്പെനോരടയ് സമരപ്പെനിക്കുകേയുരം നചെയ്തനിട്ടുണയ്. 
286/2020.
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25-3-2017-നയ്  എറണനോകുളരം  ഗവണ്നമനയ്  നമ ഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്
വയറുകവദനനയ  തുടരന്നയ്  അതഗ്യനോഹനിത  വനിഭനോഗതനില്  ചെനികേനിത  കതടനിനയതനിയ
നജറനിന് നനമക്കനിളനിനന അനപ്പെനനിവസറനിസയ്  ആനണന്ന പ്രനോഥമനികേ നനിഗമനതനില്
സരജറനി വനോര ഡനില് പ്രകവശനിപ്പെനിക്കുകേയുണനോയനി.  തുടരന്നയ്  കരനോഗനിനയ പരനികശനോധനിച
സരജറനി  വനിഭനോഗരം  അസനിസനയ്  നപ്രനോഫസര  സരജറനി  തട്ടീരുമനോനനിക്കുന്നതനിനുമുന്പയ്
കരനോഗരം  സനിരട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനനോയനി  അള്ടനോസദൗണയ്  സനോനനിരംഗയ്  നനിരകദ്ദേശനിചനിരുന്നു
നവങനിലരം  രനോത്രനി  11  മണനികയനോടുകൂടനി  കരനോഗനിയുനട നനില വഷളനോകുകേയുരം  സരജറനി
നഎ.സനി.യു.-വനിനല നവനനികലററനില് പ്രകവശനിപ്പെനിക്കുകേയുരം നചെയ.  സനോധഗ്യമനോയ എലനോ
ചെനികേനിതയുരം  നല്കേനിയനിരുന്നുനവങനിലരം  മരണരം  സരംഭവനിക്കുകേയനോണുണനോയതയ്.
ഇക്കനോരഗ്യതനില്  കഡനോകരമനോരുനട  ഭനോഗതയ്  വട്ടീഴ്ച  ഉണനോയനിടനിനലന്നനോണയ്  പ്രനോഥമനികേ
അകനതഷണ കേമ്മട്ടീഷന് കേനണതനിയനിട്ടുളളതയ്.   കകേസ്ഷട്ടീറരം മറയ്  റനികക്കനോരഡുകേളരം
അന്നയ്  കപനോലട്ടീസയ്  കേസഡനിയനിലനോയനിരുന്നതനിനനോല്  പരനികശനോധനിക്കനോന്  കേഴനിഞനില.
കപനോസ്റ്റുകമനോരടരം  റനികപ്പെനോരട്ടുരം  അന്നയ്  പരനികശനോധനിചനിരുന്നനില.  എന്നനോല്  കൂടുതല്
പരനോതനിയുളളതനിനന അടനിസനോനതനില് കപനോസ്റ്റുകമനോരടരം  റനികപ്പെനോരട്ടുകൂടനി  പരനികശനോധനിചയ്
വനിശദമനോയ  റനികപ്പെനോരടയ്  സമരപ്പെനിക്കനോന്  സരക്കനോര  അകനതഷണ  കേമ്മട്ടീഷനയ്
നനിരകദ്ദേശരം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കുറകൃതഗ്യരം  കേനണതനിയനോല്  തക്കതനോയ  നടപടനി
സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനോണയ്.  

2013-ലനോണയ് എറണനോകുളരം നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ് ഗവണ്നമനയ് ഏനറടുതതയ്.
അതുവനര സനോന്ഡയ് എകലനോണ് സനോറസനിലനോണയ് പ്രവരതനിചനിരുന്നതയ്. കഡനോകറുനടയുരം
ജട്ടീവനക്കനോരുനടയുരം   അഭനോവരം  അവനിനട   ഉണയ്.   ഒരു നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനന
സനോധഗ്യതകേള്  ഉണനോയനിരുന്നനില.  അതയ്  പരനിഹരനിക്കനോന്  ഈ  ഗവണ്നമനയ്  നല
പരനിശമരം നടതകേയനോണയ്.  ഇകപ്പെനോള് 108 പുതനിയ തസ്തനികേകേള് കൂടനി സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  എഫനിഷഗ്യനയ്  ആയ  നപ്രനോഫസരമനോരുരം
ഫനോക്കല്റനികേളനമലനോരം വരുന്ന സമയതയ് ഇതുകപനോലളള കേനോരഗ്യങ്ങള് സരംഭവനിക്കനോനത
സരംരക്ഷനിക്കനോന് സനോധനിക്കുരം എന്നനോണയ് പറയനോനുളളതയ്. അതഗ്യനോവശഗ്യ ഉപകേരണങ്ങള്
വനോങ്ങുന്നതനിനയ്   1.12  കകേനോടനി  രൂപ  നകേനോടുക്കുകേയുരം  ഇകപ്പെനോള്  ഉപകേരണങ്ങള്
വനോങ്ങുകേയുരം  നചെയ്തനിട്ടുണയ്.   മനോത്രമല  368  കകേനോടനി  രൂപയുനട  വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്  ഭരണനോനുമതനി  നല്കുകേയുരം  ഇതനില്  310  കകേനോടനി  രൂപ
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനി  അനുവദനിക്കുകേയുരം  നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  എറണനോകുളരം
നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനന ബനോലനോരനിഷ്ടത പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുരം എറവരം നമചനപ്പെട
സരംവനിധനോനമനോയനി  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനന  മനോറന്നതനിനുമുളള  നടപടനി  സരക്കനോര
സതട്ടീകേരനിക്കുന്നുണയ്.  

(അദ്ധഗ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപന്യൂടനി സട്ടീക്കര)
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(10)  കേനിടതനി ചെനികേനിത

ശട്ടീ  .    ആര  .    രനോമചെന്ദ്രന്:  സര,  കേരുനനോഗപ്പെള്ളനി  നനികയനോജകേമണ്ഡലതനിനല
ഏറവരം പ്രധനോന സരക്കനോര ആശുപത്രനികേളനോണയ് ഓചനിറ,  ആലപ്പെനോടയ്  സനി.എചയ്.സനി.-കേള്.
പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനികേളനില്  കേനിടതനിചനികേനിതയ്ക്കുള്ള  അടനിസനോന  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്
ലഭഗ്യമനോനണങനിലരം  അവനിനട  കേനിടതനിചെനികേനിത നടക്കുന്നനില.  12  കരനോഗനികേനള
കേനിടതനിചനികേനിതനിക്കുന്നതനിനയ്   നകേടനിടമുള്നപ്പെനടയുള്ള അടനിസനോന സദൗകേരഗ്യങ്ങള്
ഓചനിറ  കേമ്മന്യൂണനിറനി  നഹല്തയ്  നസനറനില്  നനിലവനിലണയ്.  5  കഡനോകരമനോരുരം
ആവശഗ്യതനിനയ്  അനുബന  ജട്ടീവനക്കനോരുമുള്ള  ഇദൗ  ആശുപത്രനിയനില്
നനവകുകന്നരങ്ങളനില്  മനോത്രമനോണയ്   ഒ.  പനി.  പ്രവരതനിക്കുന്നതയ്.  സരക്കനോരനിനനയുരം
തകദ്ദേശസതയരംഭരണ സനോപനങ്ങളനടയുരം പദ്ധതനികേളനിലള്നപ്പെടുതനി കേനിടപ്പുകരനോഗനികേള്ക്കനോയനി
പ്രകതഗ്യകേ കബനോക്കുരം നഎ. പനി. വനിഭനോഗവരം ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനനോവശഗ്യമനോയ അനുബന
സദൗകേരഗ്യങ്ങളരം  നനിലവനിലനണങനിലരം  നനോളനിതുവനര  കേനിടതനിചനികേനിത ആരരംഭനിചനിടനില.
ഓചനിറ,  കുലകശഖരപുരരം,  തഴവ,  കനോപ്പെന  ഗനോമപഞനോയതകേളനിലള്ളവരക്കയ്  ഇദൗ
ആശുപത്രനിയുനട  കസവനരം  ലഭഗ്യമനോകുനമങനിലരം  ഇദൗ  ആശുപത്രനിയനിനല   നനമനര
ഓപ്പെകറഷന്,  ലനോബയ്  -  എകയ്കറ  പരനികശനോധനകേള്  തുടങ്ങനിയ  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്
പ്രകയനോജനനപ്പെടുതനോന് കേഴനിയുന്നനില. കേനിടതനിചനികേനിത ആവശഗ്യമുള്ള കരനോഗനികേള്ക്കയ്
സമട്ടീപനത   പ്രധനോന  സരക്കനോര  ആശുപത്രനിയനോയ  കേരുനനോഗപ്പെള്ളനി  തനോലൂക്കയ്
നഹഡ്കേതനോരകടഴയ്  ആശുപത്രനിനയ ആശയനികക്കണ സനോഹചെരഗ്യമനോണയ്  നനിലവനിലള്ളതയ്.
ആയതയ്   എടയ്  കേനികലനോമട്ടീറര  അകേനലയുമനോണയ്.  കേരുനനോഗപ്പെള്ളനി   തനോലൂക്കനിനന
പടനിഞനോനറ തട്ടീരകതനോടയ്  കചെരന്നയ്  മതഗ്യനതനോഴനിലനോളനികേള് മനോത്രരം അധനിവസനിക്കുന്ന
ഗനോമപഞനോയതനോണയ്  ആലപ്പെനോടയ്.  2004  ഡനിസരംബറനില്  കകേരളനത  നഞടനിച
സുനനോമനിയനില്  ഏറവരം  കൂടുതല്  ആള്നനോശരം  സരംഭവനിച  ഇവനിനട   അടനിയന്തര
ചെനികേനിതനോസദൗകേരഗ്യങ്ങള്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ആലപ്പെനോടയ്  നനപ്രമറനി
നഹല്തയ്  നസനറനിനന  കേമ്മന്യൂണനിറനി  നഹല്തയ്  നസനറനോയനി  ഉയരതന്നതനിനയ്
ഗവണ്നമനയ്  തട്ടീരുമനോനനിച.  ആയതനിനന  അടനിസനോനതനില്  നമചനപ്പെട
ഭദൗതനികേസനോഹചെരഗ്യങ്ങള്  തകദ്ദേശസതയരംഭരണ  സനോപനങ്ങളരം  ബഹുമനോനനപ്പെട
ജനപ്രതനിനനിധനികേളരം  കചെരന്നയ്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതനോണയ്.  എന്നനോല്  ആകരനോഗഗ്യ  വകുപ്പെയ്
ആവശഗ്യതനിനയ്  ജട്ടീവനക്കനോനര  നനിയമനിക്കുകേകയനോ  ഇതര  ചെനികേനിതനോ  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്
ഒരുക്കുകേകയനോ നചെയ്തനിടനിലനോതതനിനനോല് അവനിനടയുരം കേനിടതനിചനികേനിത  നടക്കുന്നനില.
കേരുനനോഗപ്പെള്ളനി  നനികയനോജകേമണ്ഡലതനിനല  കമല്പ്പെറഞ  രണയ്  കേമ്മന്യൂണനിറനി
നഹല്തയ്  നസനറുകേളനിലരം  കേനിടതനിചനികേനിത ആരരംഭനിചനിടനിലനോതതനിനനോല്
കേരുനനോഗപ്പെള്ളനി  തനോലൂക്കയ്  നഹഡ്കേതനോരകടഴയ്  ആശുപത്രനിയനില്   അഭൂതപൂരവ്വമനോയ
തനിരക്കനോണയ്  അനുഭവനപ്പെടുന്നതയ്.  ഇതുമൂലരം  പനോവനപ്പെട  കരനോഗനികേള്ക്കയ്  സതകേനോരഗ്യ
ആശുപത്രനികേനള  ആശയനികക്കണ  അവസയനോണയ്.  ഇതനിനയ്  പരനിഹനോരമനോയനി
ഓചനിറ,  ആലപ്പെനോടയ്  കേമ്മന്യൂണനിറനി  നഹല്തയ്  നസനറുകേളനില്  എത്രയുരംകവഗരം
കേനിടതനിചനികേനിത  ആരരംഭനിക്കുന്നനിനയ്  ആവശഗ്യമനോയ  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കണനമന്നയ്
അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു. 
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ആകരനോഗഗ്യവരം സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീമതനി നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ

ടട്ടീചര): സര, ശരനോശരനി 350 ഒ. പനി.-യുള്ള ഓചനിറ സനി.എചയ്.സനി.യനില്  കരനോഗനികേനള

ഒബ്സരകവഷനനില്  വയ്ക്കുകേയുരം  ഒ.  പനി.  സമയതനിനുകശഷരം  ഡനിസ്ചെനോരജയ്

നചെയ്യുകേയുമനോണയ്  പതനിവയ്.  നനിലവനിലള്ള  കഡനോകരമനോരുനട  കസവനരം  ഉപകയനോഗനിചയ്

ഒനോണ്  കകേനോള്  ഡന്യൂടനിയുരം  നടതനിവരുന്നുണയ്.  നനിലവനില്  അഞയ്  അസനിസനയ്

സരജന്മനോര  കസവനരം  അനുഷനിക്കുന്ന  ഇദൗ  ആശുപത്രനിയനില്  ആഴ്ചയനില്

മൂന്നുദനിവസരം-  തനിങള്,  ബുധന്,  വഗ്യനോഴരം എന്നട്ടീ ദനിവസങ്ങളനില്  ഇദൗവനനിരംഗയ് ഒ.പനി.

പ്രവരതനിചവരുന്നു.  കേനിടതനിചനികേനിത  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  ഏഴയ്  കഡനോകരമനോരുനടയുരം

അതനിനനുസരനിചയ് മറയ് ജട്ടീവനക്കനോരുനടയുരം കസവനരം ആവശഗ്യമനോയനിവരുന്നു. കേനിടതനി

ചെനികേനിതയനോവശഗ്യമനോയ വനോരഡുകേള്, 12  കേനിടക്കകേള്  എന്നനിവ  നനിലവനില് ലഭഗ്യമനോണയ്.

നകേടനിടങ്ങളനടയുരം അനുബന ഉപകേരണങ്ങളനടയുരം അറകുറപ്പെണനികേള് നടകതണതുണയ്.

ഇദൗ ആശുപത്രനികേളനട ഗുണനനിലവനോരരം ഉയരതനോന് ഉകദ്ദേശനിചനകേനോണ്ടുള്ള സരക്കനോര

സനോകനരവഡകസഷന്  പദ്ധതനിയുനട  കേരടയ്  ലനിസയ്  കബനോക്കുതല  സനി.എചയ്.സനി.

വനിഭനോഗതനില്  ഉള്നപ്പെടനിട്ടുണയ്.  സനോകനരവഡകസഷന്  നടപടനികേള്  പ്രകേനോരരം

കപനോസ്റ്റുകേള് അരംഗട്ടീകേരനിക്കുന്നമുറയയ്  ഓചനിറ  സനി.എചയ്.സനി.-യനില്  കേനിടതനിചനികേനിതനോ

സദൗകേരഗ്യരം  അരംഗട്ടീകേരനിക്കുന്ന  കേനോരഗ്യരം  പരനിഗണനിക്കുന്നതനോണയ്.  ആലപ്പെനോടയ്

പനി.എചയ്.സനി.-നയ  2010-ല്  സനോമൂഹനികേനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രമനോക്കനി  ഉയരതനിനയങനിലരം

അതനിനനോവശഗ്യമനോയ കപനോസയ് ക്രെനികയഷന്  നടന്നനിരുന്നനില. 100-140  കരനോഗനികേളനോണയ്

ഇവനിനട  ചെനികേനിതകതടനിനയതന്നതയ്.  സുനനോമനി  ബനോധനിതപ്രകദശനത  ഇദൗ

ആശുപത്രനിയനില്  കേനിടതനിചനികേനിത യനില.  നനിലവനില്  30  കേനിടക്കകേള്ക്കുള്ള

നകേടനിടമുണയ്.  എചയ്.എരം.സനി.  വഴനിയനോണയ് ലകബനോറടറനി പ്രവരതനിക്കുന്നതയ്.  എകയ്-കറ

യണനിറയ്  സനോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മുറനിയുരം  മറയ്  ഭദൗതനികേ  സനോഹചെരഗ്യങ്ങളമുണയ്.

ഫനോരമസനി,  കസനോര,  ലനോബയ്   തുടങ്ങനിയവ എയരകേണട്ടീഷന് നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്

ഒരു അസനിസനയ് സരജനുരം ഒരു നഴനിരംഗയ് അസനിസനരം ഒരു കഹനോസനിറല് അറനറുരം ഒരു

നഹല്തയ് ഇന്നസകറുരം ഒരു പബനികേയ് നഹല്തയ് നഴരം മൂന്നയ് ജൂനനിയര നഹല്തയ്

ഇന്നസകറുരം  നനോലയ്  ജൂനനിയര  പബനികേയ്  നഹല്തയ്  നഴരം   കനോരക്കുരം  പനോരടയ്-നനടരം

സതട്ടീപ്പെറുരം  ഇവനിനട  കസവനമനുഷനിക്കുന്നുണയ്.  നനിലവനിലള്ള  സനോകനരവഡകസഷന്

മനോനദണ്ഡങ്ങള്  അനുസരനിചയ്  ഒരു  കബനോക്കനില്  ഒരു  സനി.എചയ്.സനി.  എന്ന

നനിലയനില്  നനമനനോഗപ്പെള്ളനി  കബനോക്കനില്  കനരനത  പറഞ  സനി.എചയ്.സനി.

ഉള്നപ്പെടനിരനിക്കുന്നതനിനനോല്  ആലപ്പെനോടയ്  സനി.എചയ്.സനി.-യനില്  കേനിടതനിചനികേനിത

ഇകപ്പെനോള് പരനിഗണനിക്കുന്നനില.  
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ശട്ടീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്: സര, പയ്യന്നൂര മണ്ഡലതനിനല പ്രധനോനനപ്പെട ജനിലനോ കമജര

കറനോഡനോണയ്,  നവള്ളൂര-പനോടനികയനോട്ടുചെനോല്-പുളനികങ്ങനോരം  കറനോഡയ്.  നനികതഗ്യന  നൂറയ്

കേണക്കനിനയ്  വനോഹനങ്ങള്  കേടന്നുകപനോകുന്ന പ്രധനോനനപ്പെട  ഒരു  കറനോഡനോണനിതയ്.  ഇദൗ

കറനോഡനില്  കേനോകങനോന്  ആലപ്പെടമയ് പഞനോയതനില്നപ്പെട  വടവന്തൂര  കറനോഡനിനയ്

കുറുനകേയുള്ള  പനോലരം  56  വരഷരം  മുമയ്  നനിരമ്മനിചതനോണയ്.  കേനോലപ്പെഴക്കരംനകേനോണയ്

ദരബ്ബലമനോയതുരം  വട്ടീതനി  കുറഞതുമനോയ  ഇദൗ  പനോലരം  പുതുക്കനിപ്പെണനികയണതയ്

ഗതനോഗതരം  സുഗമമനോക്കുന്നതനിനയ്  ഒഴനിചകൂടനോനനോവനോതതനോണയ്.  പ്രസ്തുത  കറനോഡയ്

അഭനിവൃദ്ധനിനപ്പെടുതന്ന പ്രവൃതനി ഇകപ്പെനോള് നടന്നുവരനികേയനോണയ്. ഇകതനോനടനോപ്പെരം പനോലരം

കൂടനി  പുതുക്കനിപ്പെണനിയുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കണനമന്നയ്  ഇദൗ

സബ്മനിഷനനിലൂനട ഞനോന് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.

നപനോതുമരനോമതരം രജനികസ്ട്രഷനുരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീ  .    ജനി  .    സുധനോകേരന്):  സര,

വടവന്തൂര പനോലരം കേണ്ണൂര ജനിലയനിനല പയ്യന്നൂര നനികയനോജകേമണ്ഡലതനില്  നവള്ളൂര-

പനോടനികയനോട്ടുചെനോല്-പുളനികങ്ങനോരം  കറനോഡനില്  കേനികലനോമട്ടീറര  7/800-ല്  വടവന്തൂര

കതനോടനിനുകുറുനകേ  1960-ല്  ഒറവരനിപ്പെനോലമനോയനി   36  മട്ടീറര  നട്ടീളതനില്  12  മട്ടീറര

നട്ടീളമുള്ള  മൂന്നയ്  സനോകനനോടുകൂടനിയനോണയ്  പണനിതനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇദൗ  പനോലരം  ഇടുങ്ങനിയതുരം

വനോഹനസനോന്ദ്രതയയ് അനുകയനോജഗ്യമലനോതതുമനോണയ്.  അതനിനനോല് പുതുക്കനിപ്പെണനികയണതയ്

അതഗ്യന്തനോകപക്ഷനിതമനോണയ്.  പനോലരം  നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇന്നവസനികഗഷന്  നടപടനി

പൂരതട്ടീകേരനിചവരുന്നു.  45  മട്ടീറര  നട്ടീളവരം  7.5  മട്ടീറര  ഗഗ്യനോകരജയ് കവയുരം  ഒരു

ഭനോഗതമനോത്രരം  കേനോല്നടയനോത്രയ്ക്കുമുള്ള  സദൗകേരഗ്യരം  ഉള്നപ്പെടുതനിനക്കനോണനോണയ്

തനോല്ക്കനോലനികേമനോയനി ജനറല് ഡനിനനസന് കഡ്രനോയനിരംഗയ് നടതനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതയ്

പരനികശനോധനിചയ്  ഉടനന അന്തനിമ രൂപരം നല്കുരം.  അതയ്  നപനോതുമരനോമതയ്  വകുപ്പെനിനന

ഡനിനനസന്  വനിഭനോഗതനില്നനിന്നുരം  കേനിടനിക്കഴനിഞനിട്ടുണയ്.  വനിശദമനോയ  ഡനിനനസന്

തയ്യനോറനോക്കുന്നതനിനയ്  സനോധഗ്യതനോ  പഠന  റനികപ്പെനോരടയ്,  നനപല്  കേപ്പെനോസനിറനി,

ജനികയനോനടകയ്നനറല്  റനികപ്പെനോരടയ്  എന്നനിവ  സമരപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിരകദ്ദേശരം

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അവ  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  പനോലതനിനന  ഡനിനനസന്  അരംഗട്ടീകേരനിചയ്

പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനില്   വനിശദമനോയ   എസനികമറയ്  തയ്യനോറനോക്കനി  ഭരണനോനുമതനി

നല്കുന്നതനോണയ്.  പനോലങ്ങളനട  സനിതനി  വളനര  പരനിതനോപകേരമനോണയ്.  57  വരഷരം

പഴക്കമുള്ള  പനോലങ്ങളനോണയ്.  ഇനനി  മുതല്  ആധുനനികേ  സനോകങതനികേവനിദഗ്യയുരം
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അവനിടനത  സനോമൂഹനികേ  പനോരനിസനിതനികേ   സനോഹചെരഗ്യവരം  കേണക്കനിനലടുതയ്  നൂറയ്

വരഷരം  നട്ടീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന  ആയുസ്സുള്ള  പനോലങ്ങള്  നനിരമ്മനിക്കുന്ന  കേനോരഗ്യമനോണയ്

ഇകപ്പെനോള്  പരനിഗണനയനിലള്ളതയ്.  അതുകപനോനല  കകേരളതനിനല  മൂവനോയനിരരം

പനോലങ്ങളനില് വലനിനയനോരുഭനോഗരം  അടനിയന്തരമനോയനി  പുനനഃസനോപനരം ആവശഗ്യനപ്പെടുന്നതനോണയ്.

3000  പനോലങ്ങളനില്  ചെനിലനതലനോരം  മനോറനി  പണനികയണതുരം  ചെനിലതയ്  റനിനപ്പെയര

നചെകയ്യണതുമനോണയ്.  ഇദൗ  പനോലങ്ങളനട  എലനോ  തകേരനോറുകേളരം  പരനിഹരനിചയ്

ശക്തനിനപ്പെടുതനോനനോയനി  പ്രസനിദ്ധ  പനോലരം  വനിദഗനനോയ  കഡനോ.  പനി.  അരവനിന്ദന്

അദ്ധഗ്യക്ഷനനോയനി സരംസനോനതലതനില്  സരംരക്ഷണ സമനിതനി  രൂപട്ടീകേരനിചവരുന്നു.

ഇക്കനോരഗ്യങ്ങള്ക്കയ്  ധനോരനോളരം  നചെലവണയ്,  ധനകേനോരഗ്യ  വകുപ്പുമനോയനി  ആകലനോചെനിചയ്

ആവശഗ്യമനോയ നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനോണയ്.  ഇതനില്നപ്പെട പനോലമനോണയ്  57  വരഷരം

പഴക്കമുള്ള വടവന്തൂര പനോലരം. ഇതയ് പുതുക്കനി പണനിയുന്നതനോണയ്. 

V ധനകേനോരഗ്യരം

2017-18   സനോമതനികേ വരഷകതയ്ക്കുള്ള ബജറനിനല ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേളനികനലള്ള

ചെരചയുരം കവനോനടടുപ്പുരം

ആകരനോഗഗ്യവരം  സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനിയുരം  വകുപ്പുമനനി (  ശട്ടീമതനി നകേ  .   നകേ  .   നനശലജ

ടട്ടീചര  ):  സര,  നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം  നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം  എന്ന  XVIII-ാം

നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനടയുരം  കുടുരംബകക്ഷമരം  എന്ന  XIX-ാം  നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനടയുരം സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം കക്ഷമവരം എന്ന XLVI-ാം നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനടയുരം  കപരനില് കേനോരഗ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില് സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസനില്

പ്രസ്തുത ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേള്ക്കുകനനര ഏഴനോരം കകേനോളതനില് യഥനോക്രെമരം കേനോണനിചനിട്ടുള്ള

തുകേകേള്  2017-18  സനോമതനികേ വരഷനത നചെലവകേള് പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനനോയനി

അനുവദനിക്കണനമന്ന പ്രകമയരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

തുറമുഖവരം  മന്യൂസനിയവരം  പുരനോവസ്തു  സരംരക്ഷണവരം  വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീ  .

രനോമചെന്ദ്രന്  കേടന്നപ്പെള്ളനി):  സര,  തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  കേനോരഗ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്

പ്രസ്തുത ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേള്ക്കുകനനര ഏഴനോരം കകേനോളതനില് യഥനോക്രെമരം കേനോണനിചനിട്ടുള്ള

തുകേ  2017-18  സനോമതനികേ വരഷനത നചെലവകേള് പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനനോയനി

അനുവദനിക്കണനമന്ന പ്രകമയരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.



391

ധനനോഭഗ്യ
രത്ഥന
നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥ
നയുനട കപരയ്

ബജറയ് എസനികമറയ് 2017-2018

14-3-2017-നയ്
സഭയുനട കവനോടനിനയ്

സമരപ്പെനിച
ധനനോഭഗ്യരത്ഥന തുകേ

സഭയുനട കവനോടനിനയ്
സമരപ്പെനിക്കുന്ന

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട
തുകേ

റവനന്യൂ

(₹)

മൂലധനരം

(₹)

റവനന്യൂ

(₹)

മൂലധനരം

(₹)

ആനകേ

(₹)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

XVIII നനവദഗ്യസഹനോ
യരരംഗവരം 
നപനോതുജനനോ
കരനോഗഗ്യവരം

14,98,03,
61,000

80,44,55,0
00

4494,10,
85,000

241,33,
64,000

47,35,44,
49,000

XIX കുടുരംബകക്ഷമരം 130,20,2
3,000

.… 3,90,60,6
9,000

...… 390,60,
69,000

XL തുറമുഖങ്ങള് 15,79,44,
000

32,25,25,
000

47,38,33,
000

96,75,75,
000

1,44,14,
08,000

XLVI സനോമൂഹഗ്യസുര
ക്ഷനിതതതവരം 
കക്ഷമവരം

1087,19,
04,000

19,80,07,
000

3261,57,
10,000

59,40,
23,000

33,20,97,
33,000

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശട്ടീ  .   മനോതദ്യു ടനി  .   കതനോമസയ്  ): സര, ഞനോന് പ്രകമയങ്ങനള

പനിന്തനോങ്ങുന്നു.

ധനകേനോരഗ്യവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി (  കഡനോ  .   ടനി  .   എരം  .   കതനോമസയ് ഐസകേയ്  ): സര,

നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം  നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം  എന്ന  XVIII-ാം  നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനനയയുരം  കുടുരംബകക്ഷമരം എന്ന XIX-ാം നമര ധനനോഭഗ്യരത്ഥനനയയുരം

തുറമുഖങ്ങള് എന്ന XL-ാം നമര ധനനോഭഗ്യരത്ഥനനയയുരം സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം

കക്ഷമവരം എന്ന XLVI-ാം നമര ധനനോഭഗ്യരത്ഥനനയയുരം  സരംബനനിക്കുന്ന സബ്ജകയ്

കേമ്മനിറനി റനികപ്പെനോരട്ടുകേളനിനല ശനിപനോരശകേളനികനല് ചെടരം 236(3) പ്രകേനോരമുളള പ്രസ്തനോവന

ഞനോന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന്നു.
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മനി  .   നഡപന്യൂടനി സട്ടീക്കര: ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിക്കനോവന്നതനോണയ്.

ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപങ്ങള്

ധനനോഭഗ്യരത്ഥന നമര XVIII – നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം
നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം

(നയനനിരനോകേരണതനിനുള്ള നവടനിക്കുറയല്)

ശട്ടീ  .   പനോറക്കല് അബ്ദുല: സര, നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം
എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
47,35,44,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (ഏകേട്ടീകൃത
നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യ  നനിയമരം  നകേനോണ്ടുവരനോന്  തനോല്പ്പെരഗ്യനമടുക്കനോതതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    അബ്ദുല്  ഹമട്ടീദയ്  .    പനി  .:  സര,  നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം  നപനോതുജനനോ
കരനോഗഗ്യവരം  എന്ന  XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്
വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  47,35,44,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്
നചെകയ്യണതനോണയ്  (നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യ  കമഖലയനിനല  കശനോചെനട്ടീയനോവസ
പരനിഹരനിക്കനോതതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം സരംബനനിചയ് ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബട്ടീര:  സര,  നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം
നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം  എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്
വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  47,35,44,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്
നചെകയ്യണതനോണയ്  (സരക്കനോര  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേള്,  ജനിലനോ-തനോലൂക്കയ്
ആശുപത്രനികേള്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  അടനിസനോന  സദൗകേരഗ്യവരം  ആവശഗ്യതനിനയ്
കഡനോകരമനോരുനട കസവനവരം ഉറപ്പുവരുതന്നതയ് സരംബനനിചയ് ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    എന്  .    എ  .    നനലനിക്കുന്നയ്:  സര, നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം
നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം  എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്
വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  47,35,44,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്
നചെകയ്യണതനോണയ്  (അദ്ധഗ്യനോപകേനര  യഥനോസമയരം  നനിയമനിക്കനോതതുമൂലരം  നമഡനിക്കല്
കകേനോകളജുകേള്ക്കയ്  അരംഗട്ടീകേനോരരം  നഷ്ടമനോകുന്നതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം
സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം  ഞനോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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ശട്ടീ  .    പനി  .    ഉനനബദള്ള:  സര,  നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം
എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
47,35,44,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (ആകരനോഗഗ്യ
വകുപ്പെനില്  കഡനോകരമനോരുനടയുരം  പനോരനോനമഡനിക്കല്  സനോഫനിനനയുരം  ഒഴനിവകേള്
നനികേതനോതതനിനനോല്  കരനോഗനികേള്ക്കയ്  ബുദ്ധനിമുട്ടുണനോകുന്നതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന
വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം  ഞനോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .   അന്വര സനോദതയ്: സര, നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം
എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
47,35,44,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (പനോരനിപ്പെള്ളനി
നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനയ്  അരംഗട്ടീകേനോരരം  ലഭനിക്കനോതതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം
സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം  ഞനോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .   എരം  .   ഉമ്മര : സര, നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം എന്ന
XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  47,35,44,
49,000  രൂപ ഒരു രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (സരംസനോനതയ്  നനിന്നുരം
നനിരമ്മനോരജനരം  നചെയ്യനപ്പെട  മനോരകേകരനോഗങ്ങള്  വട്ടീണ്ടുരം  പലരക്കുരം  പനിടനിനപടനിട്ടുരം
അവനയ പൂരണ്ണമനോയുരം  നനിരമ്മനോരജനരം  നചെയ്യനോന്  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കനോതതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    സണ്ണനി കജനോസഫയ്:  സര,  നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം
എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
47,35,44,49,000  രൂപ ഒരു രൂപയനോയനി കുറവയ് നചെകയ്യണതനോണയ്  (സരംസനോനതയ്
നനിന്നുരം  അപ്രതഗ്യക്ഷമനോയ സനോരംക്രെമനികേ  കരനോഗങ്ങള്  തനിരനിചവരുന്നതയ്  തടയുന്നതനില്
പരനോജയനപ്പെടതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.  

ശട്ടീ  .    എന്  .    ഷരംസുദ്ദേട്ടീന്:  സര,  നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം
എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
47,35,44,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്
(സരംസനോനതടനട്ടീളരം   പടരന്നുപനിടനിക്കുന്ന  പകേരചപ്പെനനി  നനിയനനിക്കുവനോന്
സനോധനിക്കനോതതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം സരംബനനിചയ്  ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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ശട്ടീ  .    നകേ  .    എരം  .   ഷനോജനി: സര, നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം നപനോതുജനനോ കരനോഗഗ്യവരം
എന്ന  XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
47,35,44,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (പകേരചപ്പെനനി
പടരന്നുപനിടനിചനിട്ടുരം  അടനിയന്തര  പ്രതനികരനോധ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്  സരംവനിധനോനരം
ഒരുക്കനോതതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം സരംബനനിചയ് ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന
ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    എരം  .    വനിന്നസനയ്:  സര,  നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം
എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
47,35,44,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (നവജനോത
ശനിശുക്കള്ക്കയ്  ഒരു  വയസനിനുള്ളനില്  നകേനോടുകക്കണ  പ്രതനികരനോധ  കുതനിവയ്പുകേള്
നല്കുന്നതനില് അനനോസ കേനോണനിക്കുന്നതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം സരംബനനിചയ്
ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമനോര:  സര,  നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം
നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം  എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്
വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  47,35,44,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്
നചെകയ്യണതനോണയ്  (കകേരളതനില്  AIIMS  സനോപനിക്കുവനോന്  ആവശഗ്യമനോയ  നടപടനി
സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനില്  പരനോജയനപ്പെടതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്
ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റനോരം:  സര,  നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം
എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
4735,44,49,000  രൂപ ഒരു രൂപയനോയനി കുറവയ് നചെകയ്യണതനോണയ്  (അടപ്പെനോടനിയനിനല
ശനിശുമരണരം തടയുവനോന് കവണ നടപടനികേള് എടുക്കുന്നതനില് പരനോജയനപ്പെടതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    മഞളനോരംകുഴനി  അലനി:  സര,  നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം  നപനോതുജനനോ
കരനോഗഗ്യവരം  എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്
വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  4735,44,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്
നചെകയ്യണതനോണയ്  (നടപടനിക്രെമങ്ങളനിനല  സങട്ടീരണ്ണതകേള്  കേനോരണരം  മരണനോനന്തര
അവയവദനോനരം ഉള്നപ്പെനടയുള്ള അവയവദനോന ശസക്രെനിയകേള് കുറഞവരുന്നതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)എന്ന
ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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ശട്ടീ  .   കറനോഷനി അഗസനിന്  : സര, നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം
എന്ന   XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
47,35,44,49,000  രൂപയനില്  നനിന്നയ്  നൂറയ്   രൂപ  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്
(നപനോതുവനോയനി  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം  ഞനോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

ധനനോഭഗ്യരത്ഥന നമര XIX –കുടുരംബകക്ഷമരം

(നയനനിരനോകേരണതനിനുള്ള നവടനിക്കുറയല്)

ശട്ടീ  .    അബ്ദുല്  ഹമട്ടീദയ്  പനി  .:  സര,  കുടുരംബകക്ഷമരം  എന്ന  XIX-ാം  നമര
ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  390,60,69,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (കുടുരംബകക്ഷമ  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനില്
അലരംഭനോവരം ഉണനോകുന്നതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം  ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    മഞളനോരംകുഴനി  അലനി:  സര,  കുടുരംബകക്ഷമരം  എന്ന  XIX-ാം  നമര
ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  390,60,69,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (എലനോ  നനികയനോജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലരം  ഒരു
കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രരം  സനോപനിക്കുനമന്ന  സരക്കനോര  പ്രഖഗ്യനോപനരം
നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കനോതതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം
സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം  ഞനോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .   പനി  .    ഉനനബദള്ള: സര,  കുടുരംബകക്ഷമരം  എന്ന  XIX-ാം  നമര
ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  390,60,69,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനോയനി കുറവയ് നചെകയ്യണതനോണയ്  (കദശട്ടീയ കുടുരംബകക്ഷമ നനിധനിയനില് നനിന്നുമുള്ള
ധനസഹനോയരം  സമയബനനിതമനോയനി  വനിതരണരം  നചെയ്യനോതതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന
വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം  ഞനോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    എരം  .    ഉമ്മര:  സര,  കുടുരംബകക്ഷമരം  എന്ന  XIX-ാം  നമര
ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  390,60,69,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (മുലയട്ടുന്ന  അമ്മമനോരക്കുരം  അവരുനട
കുടനികേള്ക്കുരം കപനോഷകേനോഹനോരരം  ഉറപ്പുവരുതണനമന്ന വനിഷയരം ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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കുടുരംബകക്ഷമരം  എന്ന  XIX-ാം  നമര   ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്
വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  390,60,69,000  രൂപയനില്  നനിന്നയ്  നൂറയ്  രൂപ  കുറവയ്
നചെകയ്യണതനോണയ്  (നപനോതുവനോയനി  ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം
തനോനഴപ്പെറയുന്ന ബഹുമനോനനപ്പെട അരംഗങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച:

1. ശട്ടീ. കറനോഷനി അഗസനിന്

2. ശട്ടീ.പനോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശട്ടീ. എന്. എ. നനലനിക്കുന്നയ്

4. ശട്ടീ. നകേ. എരം. ഷനോജനി

5. ശട്ടീ. ടനി. എ. അഹമ്മദയ് കേബട്ടീര

6. ശട്ടീ. എന്. ഷരംസുദ്ദേട്ടീന്

ധനനോഭഗ്യരത്ഥന നമര XL – തുറമുഖങ്ങള്

(നയനനിരനോകേരണതനിനുള്ള നവടനിക്കുറയല്)

ശട്ടീ  .   നകേ  .   എരം  .   ഷനോജനി: സര,  തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമര
ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  144,14,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (തുറമുഖ  വനികേസനരം  തതരനിതനപ്പെടുതന്നതനിനയ്
മനോരനിനനടരം  കബനോരഡയ്  രൂപട്ടീകേരനിക്കുവനോന്  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കനോതതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം  ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതട്ടീശന്:  സര,  തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമര
ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  144,14,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (തുറമുഖങ്ങളനട  വനികേസനതനിനയ്
ക്രെനിയനോതകേമനോയ  നയരം  ആവനിഷ്കരനിക്കനോതതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം   ചെരച
നചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    അബ്ദുല്  ഹമട്ടീദയ്  പനി  .:  സര,  തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമര
ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  144,14,08,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (തുറമുഖങ്ങളനട നവട്ടീകേരണ പ്രവരതനങ്ങള്
യഥനോസമയരം  നടതന്നനില  എന്നയ്   പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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ശട്ടീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമനോര:  സര,  തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  144,14,08,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (സനോഗരമനോല  പദ്ധതനിയനില്  വനിഴനിഞരം

തുറമുഖനത  ഉള്നപ്പെടുതന്നതനിനയ്  വഗ്യക്തമനോയ  ഉറപ്പെയ്  കകേന്ദ്രതനില്  നനിന്നുരം

കനടനിനയടുക്കനോന്  കേഴനിയനോതതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)

എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    എരം  .    വനിന്നസനയ്:  സര,  തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  144,14,08,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (വനിഴനിഞരം  പദ്ധതനിക്കയ്  ഭട്ടീഷണനിയനോയനി

ഗവണ്നമനയ്  സഹനോയകതനോനട  കുളചല്  തുറമുഖരം  നനിരമ്മനിക്കനോനുള്ള  നട്ടീക്കനത

ശക്തമനോയനി പ്രതനികരനോധനിക്കനോതതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)

എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    എരം  .    ഉമ്മര:  സര,  തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  144,14,08,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (പുതനിയതനോയനി  മതഗ്യബനന  തുറമുഖങ്ങള്

ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കനോതതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം  ചെരച

നചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബട്ടീര:  സര,  തുറമുഖങ്ങള് എന്ന  XL-ാം നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  144,14,08,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (മതഗ്യബനന  തുറമുഖങ്ങളനട  സുരക്ഷ

വരദ്ധനിപ്പെനിക്കനോതതനോയനി   പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം   ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന

ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    മഞളനോരംകുഴനി  അലനി:  സര,  തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  144,14,08,000  രൂപ

ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (വനികദശതയ്  നനിന്നയ്  ഉള്നപ്പെനട

'ഇ-മനോലനിനഗ്യങ്ങള്'  തുറമുഖങ്ങള് വഴനി സരംസനോനകതയയ് എതന്നതയ് തടയുന്നതനിനയ്

നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കനോതതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം  ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന

ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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സൂചെകേ നവടനിക്കുറയല്

തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമര   ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്

വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  144,14,08,000  രൂപയനില്  നനിന്നുരം  നൂറയ്  രൂപ  കുറവയ്

നചെകയ്യണതനോണയ്  (നപനോതുവനോയനി  ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം

തനോനഴപ്പെറയുന്ന ബഹുമനോനനപ്പെട അരംഗങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച: 

1. ശട്ടീ. സനി. മമ്മൂടനി 

2. ശട്ടീ. എന്. ഷരംസുദ്ദേട്ടീന്

3. ശട്ടീ. പനോറക്കല് അബ്ദുല

4. ശട്ടീ. എന്. എ. നനലനിക്കുന്നയ്

5. ശട്ടീ. പനി. ഉനനബദള്ള

ധനനോഭഗ്യരത്ഥന നമര XLVI – സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം കക്ഷമവരം

(നയനനിരനോകേരണതനിനുള്ള നവടനിക്കുറയല്)

ശട്ടീ  .    എന്  .    ഷരംസുദ്ദേട്ടീന്:  സര,  സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം  കക്ഷമവരം

എന്ന  XLVI-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള

33,20,97,33,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (സട്ടീകേള്ക്കുരം

കുടനികേള്ക്കുരം  കനനര  വരദ്ധനിചവരുന്ന  അതനിക്രെമങ്ങള്  തടയുന്നതനില്  സരക്കനോര

പരനോജയനപ്പെടതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)

എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    എരം  .    ഉമ്മര: സര, സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം കക്ഷമവരം എന്ന XLVI-ാം

നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട കപരനില് വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  33,20,97,33,000  രൂപ

ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (സട്ടീകേള്ക്കുരം  കുടനികേള്ക്കുനമതനിനര

അതനിക്രെമങ്ങള്  തടയുന്നതനിനയ്  പഞനോയതയ്-മുനനിസനിപ്പെല് കകേനോരപ്പെകറഷന്  തലതനില്

പ്രവരതനിക്കുന്ന  ജനോഗതനോ  സമനിതനികേളനട  പ്രവരതനരം  കേനോരഗ്യക്ഷമമനോക്കുന്നതയ്

സരംബനനിച  വനിഷയരം  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം  ഞനോന്

അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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ശട്ടീ  .    പനോറക്കല്  അബ്ദുല:  സര,  സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം  കക്ഷമവരം
എന്ന  XLVI-ാം  നമര   ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
33,20,97,33,000 രൂപ ഒരു രൂപയനോയനി കുറവയ് നചെകയ്യണതനോണയ് (അതനിക്രെമങ്ങള്ക്കയ്
ഇരയനോകുന്ന  നപണ്കുടനികേള്ക്കുരം  സട്ടീകേള്ക്കുരം  സമൂഹതനില്  അന്തകസനോനട
ജട്ടീവനിക്കനോനുള്ള സനോഹചെരഗ്യരം ഒരുക്കനോന് മുന്നനകേ എടുക്കനോതതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന
വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം  ഞനോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബട്ടീര:  സര,  സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം കക്ഷമവരം
എന്ന  XLVI-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
33,20,97,33,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (സനോമൂഹഗ്യ
സുരക്ഷനിതതതതനിനനോയനി  രൂപട്ടീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  മനിഷനന  പ്രവരതനരം  വനിപുല
നപ്പെടുതന്നതനിനുരം  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനന  ആവശഗ്യകേതയുരം
സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം  ഞനോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    കറനോജനി  എരം  .    കജനോണ്:  സര,  സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം  കക്ഷമവരം
എന്ന  XLVI-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
33,20,97,33,000 രൂപ ഒരു രൂപയനോയനി കുറവയ് നചെകയ്യണതനോണയ് (സനോമൂഹഗ്യ സുരക്ഷനോ
പദ്ധതനികേള്  പരനോജയനപ്പെടതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച
നചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജനോസഫയ്:  സര,  സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം  കക്ഷമവരം
എന്ന  XLVI-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
33,20,97,33,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്
(കക്ഷമനപന്ഷനുകേള്  വട്ടീടുകേളനില്  എതനിക്കുനമന്ന  പ്രഖഗ്യനോപനരം  നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനില്
പരനോജയനപ്പെടതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതട്ടീശന്:  സര,  സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം  കക്ഷമവരം
എന്ന  XLVI-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
33,20,97,33,000  രൂപ ഒരു രൂപയനോയനി കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (ആശനോകേനിരണരം
പദ്ധതനിയനിനല  ഗുണകഭനോക്തനോക്കള്ക്കയ്  യഥനോസമയരം  സഹനോയധനരം  വനിതരണരം
നചെയ്യനോതതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം സരംബനനിചയ് ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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ശട്ടീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര, സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം കക്ഷമവരം എന്ന XLVI-ാം
നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട കപരനില് വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  33,20,97,33,000  രൂപ
ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (ഊരുവനിലക്കയ്  കപനോലള്ള  സനോമൂഹനികേ
അനനോചെനോരങ്ങള്നക്കതനിനര  ശക്തമനോയ  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിചയ്  സനോമൂഹഗ്യ  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുതനോതതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം സരംബനനിചയ് ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    നകേ  .    എരം  .    ഷനോജനി:  സര,  സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം  കക്ഷമവരം
എന്ന  XLVI-ാം  നമര   ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
33,20,97,33,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (അനനോഥരുനട
സരംരക്ഷണതനിനുള്ള  പദ്ധതനികേള്  കേനോരഗ്യക്ഷമമനോയനി  നടപ്പെനിലനോക്കനോതതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    അബ്ദുല് ഹമട്ടീദയ്  .    പനി.:  സര,  സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം കക്ഷമവരം എന്ന
XLVI-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
33,20,97,33,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (മുതനിരന്ന
പദൗരനനോര  അനുഭവനിക്കുന്ന  അരക്ഷനിതനോവസയയ്  പരനിഹനോരരം   കേനോണനോതതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .   എന്  .   എ  .   നനലനിക്കുന്നയ്: സര, സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം കക്ഷമവരം എന്ന
XLVI-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
33,20,97,33,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (കുടുരംബഭനോരരം
മുഴുവന്  ഏനറടുകക്കണനി  വരുന്ന  വനിധവകേളനട  കക്ഷമതനിനനോയനി  പദ്ധതനികേള്
ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപ്പെനോക്കനോതതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച
നചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    മഞളനോരംകുഴനി അലനി:  സര,  സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം കക്ഷമവരം എന്ന
XLVI-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
33,20,97,33,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനോയനി  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്  (മനോനസനികേ
നവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേനള  പരനിശട്ടീലനിപ്പെനിക്കുന്ന  അദ്ധഗ്യനോപകേരക്കയ്
അരഹമനോയ  കവതനവരം  ആനുകൂലഗ്യങ്ങളരം  നല്കുന്നതനിനയ്  ആവശഗ്യമനോയ  നടപടനി
സതട്ടീകേരനിക്കനോതതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന വനിഷയരം സരംബനനിചയ് ചെരച നചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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ശട്ടീ  .   പനി  .   ഉവബദള്ള: സര,  സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം  കക്ഷമവരം  എന്ന
XLVI-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
33,20,97,33,000  രൂപ ഒരു രൂപയനോയനി കുറവയ് നചെകയ്യണതനോണയ്  (ആവശഗ്യമനോയത്ര
ലഹരനിമുക്ത കകേന്ദ്രങ്ങളരം കബനോധവല്ക്കരണ പരനിപനോടനികേളരം സരംഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതനില്
പരനോജയനപ്പെടതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  വനിഷയരം  സരംബനനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

സൂചെകേ നവടനിക്കുറയല്

ശട്ടീ  .    കറനോഷനി  അഗസനിന്  : സര,   സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനിതതതവരം കക്ഷമവരം എന്ന
XLVI-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  വകേനകേനോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
33,20,97,33,000  രൂപയനില്  നനിന്നയ്  നൂറയ്  രൂപ  കുറവയ്  നചെകയ്യണതനോണയ്
(നപനോതുവനോയനി  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപരം   ഞനോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

11.00 AM]

(അദ്ധഗ്യക്ഷകവദനിയനില് പനോനല് ഓഫയ് നചെയരമനോന് ശട്ടീ. ജനി.എസയ്. ജയലനോല്)

ശട്ടീ  .    കജനോണ്  നഫരണനോണസയ്:  സര,  നനവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം  നപനോതുജനനോ
കരനോഗഗ്യവരം,  കുടുരംബകക്ഷമരം,  തുറമുഖങ്ങള്,  സനോമൂഹഗ്യ  സുരക്ഷനിതതതവരം  കക്ഷമവരം
എന്നട്ടീ വകുപ്പുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള ഞനോന് അനുകൂലനിക്കുന്നു. 

നനിയമസഭയകേതയ്  ഭരണപക്ഷവരം  പ്രതനിപക്ഷവരം  വഗ്യതഗ്യസ്ത   വനിഷയങ്ങനള

കുറനിചയ് ചെരചനചെയ്യുകേയുരം നനോടനിനന വനികേസന തനോല്പ്പെരഗ്യതനിനുകവണനി ഒരുമനിക്കുകേയുരം

നചെയ്യുകേ എന്ന നനിലയനികലയയ് പലകപ്പെനോഴുരം എതനികചരനോറുണയ്.   ആകരനോഗഗ്യ രരംഗതയ്

വലനിയ  കനടങ്ങള്  നനകേവരനിച   സരംസനോനമനോണയ്  കകേരളരം.   സതനോതനഗ്യനോനന്തരരം

നഎകേഗ്യകകേരളരം  രൂപനപ്പെടകശഷരം  അധനികേനോരതനില്വന്ന  ആദഗ്യനത  ഗവണ്നമനയ്

കകേരളതനിനന  ആകരനോഗഗ്യരരംഗരം  നമചനപ്പെടുതന്നതനിനയ്  സഹനോയകേരമനോയ നനിലപനോടയ്

സതട്ടീകേരനിചനിരുന്നു.  ഏനതങനിലനമനോരു  പ്രകതഗ്യകേ  കമഖലയയ്  മുന്ഗണന

നകേനോടുതനകേനോണല,  മറനിചയ്  ഒകര  സമയരം  അകലനോപ്പെതനി,  ആയുരകവ്വദരം,

കഹനോമനികയനോ  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  ചെനികേനിതനോരട്ടീതനികേനള  നമചനപ്പെടുതനിനക്കനോണയ്

കകേരളതനിനന  ആകരനോഗഗ്യരരംഗരം  നമചനപ്പെടുതനോനനോവശഗ്യമനോയ  സമട്ടീപനമനോണയ്

തുടരന്നുവന്ന  ഗവണ്നമനകേനളനോനക്ക  സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  പ്രനോഥമനികേ  തലതനില്

ജനങ്ങളനട  ആകരനോഗഗ്യ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതനോനനോവശഗ്യമനോയ  സരംവനിധനോനരം

286/2020.
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ഉറപ്പെനോക്കുകേ എന്നുള്ള നനിലപനോടയ് സതട്ടീകേരനിചതനിനന ഫലമനോയനി നമുക്കയ് ഈ രരംഗതയ്

വലനിയ  മനോറമുണനോക്കനോന്  കേഴനിഞ.  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ  രരംഗതണനോയ  കനടരം,

ശുദ്ധജലനമതനിക്കുന്നതനില്  സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നനിലപനോടുകേള്  തുടങ്ങനിയവനയനോനക്ക

ആകരനോഗഗ്യ  കമഖല  നമചനപ്പെടനോന്  സഹനോയകേരമനോയനിട്ടുണയ്.  അതനിനനനയലനോരം

ഫലമനോയനി  ശനിശുമരണ  നനിരക്കനിലരം  ജനന  മരണ  നനിരക്കനിലരം  കുറവവന്നനിട്ടുണയ്.

കൂടനോനത  കകേരളതനില്  ആയുരനനദരഘഗ്യവരം  വരദ്ധനിചനിട്ടുണയ്.  നപനോതു  ആകരനോഗഗ്യ

രരംഗതയ്  സരക്കനോരനിനന  ഇടനപടല്  നകേനോണ്ടുതനന്നയനോണയ്  ഇതരരം  കനടങ്ങള്

ഉണനോക്കനോന്  സനോധനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നനോല്  ഇന്നയ്  എന്തനോണയ്  സനിതനി?  ആകരനോഗഗ്യ

രരംഗതയ്  ഇതരതനിലള്ള  നമചനപ്പെട  കനടങ്ങള്  ഉണനോക്കനി  എന്നയ്  അവകേനോശ

നപ്പെടുകമനോഴുരം  കകേരളരം  കരനോഗനോതുരമനോയനി  മനോറനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  നനോടനോയനി

വനികശഷനിപ്പെനിക്കനപ്പെടുകേയനോണയ്.  അതനിനയ്  കേനോരണനമന്തനോണയ്?  ജട്ടീവനിതനനശലട്ടീ

കരനോഗങ്ങളനോയ  പ്രകമഹരം,  വൃക്കകരനോഗങ്ങള്,  വനോരദ്ധകേഗ്യകേനോല  കരനോഗങ്ങള്,

രക്തസമ്മരദ്ദേരം  തുടങ്ങനിയവ  കകേരളതനിനല  നനലനോരു  പങയ്  ആളകേനളയുരം

പനിടനികൂടനിനക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  മുന്കേനോലങ്ങളനില് പഞസനോരയുനട അളവയ് കൂടുന്ന

കരനോഗവരം  (ഷുഗര),  രക്തസമ്മരദ്ദേവരം  കുടനികേളനില്  കേനോണനോറനിലനോയനിരുന്നു.  എന്നനോല്

ഇകപ്പെനോള്  പുതനിയ  കേണക്കുകേളരം   അതനിനനയടനിസനോനതനില്  കേനണതനിയനിട്ടുള്ള

വനിവരങ്ങളരം  വചകനനോക്കനിയനോല്   കുടനികേനളകപ്പെനോലരം  വലനിയ  കതനോതനില്  ഇതരരം

കരനോഗങ്ങള്  പനിടനികൂടനിനക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ഇതരനമനോരു  സനോഹചെരഗ്യതനില്

നനിന്നുനകേനോണ്ടുകവണരം  നനോരം  കകേരളതനിനന  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലനയ  സരംബനനിചയ്

ഗദൗരവമനോയനി സരംസനോരനിക്കനോനുരം ചെരച നചെയ്യനോനുരം.  ഇന്നയ് കകേരളതനിനല ആകരനോഗഗ്യ

കമഖലയയ് ഭട്ടീഷണനിയനോയനി നനില്ക്കുന്ന മനറനോന്നയ് മനോനസനികേകരനോഗമനോണയ്. കകേരളതനിനല

മനോനസനികേകരനോഗനികേളനട  ശരനോശരനി  വരദ്ധനവയ്   മറയ്  സരംസനോനങ്ങനള അകപക്ഷനിചയ്

വളനര  വലതനോണയ്.  ആതഹതഗ്യയുനട  കേനോരഗ്യതനില്  കകേരളരം  മറ  സരംസനോനങ്ങനള

അകപക്ഷനിചയ് മൂന്നനിരടനി മുന്നനിലനോനണന്നനോണയ് കേണക്കുകേള് സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  വഗ്യക്തനി

എന്ന  നനിലയ്ക്കുള്ള  ആതഹതഗ്യകേള്  മനോത്രമല,  കുടുരംബകതനോടുകൂടനി  ആതഹതഗ്യ

നചെയ്യുന്നവരുനട  എണ്ണവരം  കകേരളതനില്  വരദ്ധനിചവരുന്നതനോയനി  കേണക്കുകേള്

സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നുണയ്. 

കൂടനോനത  കകേരളതനിനല  മനറനോരു  പ്രധനോനനപ്പെട  പ്രശ്നനമന്നയ്  പറയുന്നതയ്

കറനോഡപകേടങ്ങളനോണയ്.  കകേരളതനില് കറനോഡപകേടങ്ങളനില് ഗുരുതരമനോയനി പരനിക്കുപറനി

ശയ്യനോവലരംബരനോകുന്നവരുനടയുരം  മരനിക്കുന്നവരുനടയുരം  എണ്ണരം  കൂടുന്നു.  ഇദൗ
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സനിതനിഗതനികേള് വചനകേനോണ്ടുകവണരം ആകരനോഗഗ്യ രരംഗതയ് നമുക്കയ്  ഇടനപകടണതയ്.

2018-ല്  കദശട്ടീയ  ആകരനോഗഗ്യ  നയവമനോയനി  ബനനപ്പെട്ടുനകേനോണ്ടുള്ള  കേരടയ്

പ്രഖഗ്യനോപനിചകപ്പെനോള് ചെനില കേനോരഗ്യങ്ങളനില് മുന്ഗണന നകേനോടുതനിട്ടുണയ്.  എന്നനോല് ആ

മുന്ഗണനയനില് നനിന്നുരം  വഗ്യതഗ്യസ്തമനോയനി  കകേരളതനിനന പ്രകതഗ്യകേ സനോഹചെരഗ്യങ്ങള്

മുന്നനിരതനി  ആകരനോഗഗ്യ  സരംരക്ഷണതനിനുകവണനി  എന്തയ്  നചെയ്യനോന്  കേഴനിയുനമന്നയ്

പരനികശനോധനിക്കണരം.  അതരനമനോരു  പരനികശനോധനയുനട  ഭനോഗമനോയനോണയ്  ഈ

ഗവണ്നമനയ്  ആകരനോഗഗ്യ  നയനത  സരംബനനിചയ്  പഠനിക്കനോനുരം  ആകരനോഗഗ്യനയരം

രൂപട്ടീകേരനിക്കനോനുമനോയനി വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസരരംഗനത വനിചെഷണനുരം മുന് പനോനനിരംഗയ് കബനോരഡയ്

അരംഗവമനോയ കഡനോ. ബനി.  ഇക്ബനോലനിനന കനതൃതതതനില് ഒരു പതനികനഴരംഗ കേമ്മനിറനി

രൂപട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ  കേമ്മനിറനിയുനട  റനികപ്പെനോരടനിനന  അടനിസനോനതനില്

എനന്തലനോമനോണയ്   നടപ്പെനിലനോക്കനോന്   ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്  എന്നതയ്  സരംബനനിചയ്  ചെനില

കുറനിപ്പുകേള്  ഗവണ്നമനയ്  പ്രസനിദ്ധട്ടീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആകരനോഗഗ്യ  രരംഗതയ്  ഇടനപടനോനുരം

നപനോതു  ആകരനോഗഗ്യകമഖല  ശക്തനിനപ്പെടുതനോനുമുള്ള  ഗവണ്നമനനിനന  ശമരം  വളനര

ശനോഘനട്ടീയമനോണയ്.  ഇതനിനന ഭനോഗമനോയനിടനോണയ് നവകകേരള മനിഷനന 'ആരദരം' പദ്ധതനി.

കേഴനിഞ ഗവണ്നമനനിനന കേനോലതയ് അടക്കരം പരനികശനോധനിചനോല് കേനോണനോന് കേഴനിയുന്ന

ഒരു പ്രകതഗ്യകേത,  പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ  കമഖലനയ നമ്മള് പൂരണ്ണമനോയുരം അവഗണനിച

എന്നുളളതനോണയ്.   പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  അതനിനയ്  മുകേളനില്  കേമ്മന്യൂണനിറനി

നഹല്തയ് നസനറുകേള്, അതനിനയ് മുകേളനില് തനോലൂക്കയ് ആശുപത്രനി, ജനിലനോ ആശുപത്രനി,

ജനറല് ആശുപത്രനി,  നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ്  എന്നനിങ്ങനനയനോണയ് നമ്മുനട സനിസരം.

കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്  അടനിസനോന  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്കപനോലമനിനലങനിലരം

നമഡനിക്കല് കകേനോകളജുകേള്  ഉണനോക്കുകേ  എന്നതനികലയയ്  പ്രധനോനമനോയുരം  ശദ്ധ

കകേന്ദ്രട്ടീകേരനിക്കനപ്പെടകപ്പെനോള്,  പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങനള  ശക്തനിനപ്പെടുതനോനുരം

ആവശഗ്യമനോയ കഡനോകരമനോര,  പനോരനോനമഡനിക്കല് സനോഫയ് എന്നനിവനര നനിശ്ചയനിക്കനോനുരം

ആവശഗ്യതനിനയ് മരുന്നയ് എതനിചനകേനോടുക്കനോനുരം   ഗനോമട്ടീണ കമഖലയനിനല ജനങ്ങളനട

ആകരനോഗഗ്യരം  നമചനപ്പെടുതന്നതനിനയ്  പ്രഥമ  പരനിഗണന  നല്കകേണ  കമഖലനയ

പൂരണ്ണമനോയുരം  അവഗണനിച.   എന്നനിടയ്  വരഷങ്ങളനട  പനോരമരഗ്യമുള്ള   വലനിനയനോരു

നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനന  നതനോടടുതളള  ജനറല് ആശുപത്രനിനയ നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജയ്  എന്ന നനിലയയ്  പ്രഖഗ്യനോപനിചയ്,  ജനറല്  ആശുപത്രനിയുനട  കബനോരഡയ്  മനോറനി

നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനന കബനോരഡയ് സനോപനിച എന്നതനിനപ്പുറരം മനറനോരു കേനോരഗ്യവരം

ഇക്കനോരഗ്യതനില് ഉണനോയനില എന്നതയ് കേഴനിഞ ഏതനോനുരം വരഷങ്ങളനോയനി ആകരനോഗഗ്യ

കമഖലനയ പനികന്നനോടടനിക്കുന്നതനിനയ് കേനോരണമനോയനി.  
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കകേരളതനിനല  ശരനോശരനി  കുടുരംബങ്ങള്  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയനില്

നചെലവഴനിക്കനപ്പെടുന്ന   പ്രതനിശട്ടീരഷസരംഖഗ്യയനില്  വലനിയ  വരദ്ധനവണനോയനിട്ടുണയ്.

1987-ല്  ഒരു  കുടുരംബതനിനയ്   ഒരു  മനോസരം  ചെനികേനിതയനോയനി  88  രൂപയനോയനിരുന്നു

നചെലവഴനികക്കണനി  വന്നനതങനില്  2004-ല്  അതയ്  1,710/-രൂപയനോയുരം    2011-ല്

എതകമനോള് അതയ് 5,629/- രൂപയനോയുരം വരദ്ധനിച.  ഇകപ്പെനോഴനത കേണക്കുപ്രകേനോരരം

ഒരു  കരനോഗനിനയ  കേനിടതനിചനികേനിതനികക്കണനിവന്നനോല്  ഒരു  ശരനോശരനി  കകേരളട്ടീയന്

പ്രതനിമനോസരം  17,000  രൂപ  ആ  നനിലയയ്  നചെലവനോകക്കണനിവരുന്നു  എന്നുള്ള

ഗദൗരവതരമനോയ  പ്രശ്നമുണയ്.  ചെനികേനിതനോരരംഗരം  ഇന്നയ്  വലനോനത  നചെലകവറനി

നക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ഇന്നയ് കകേരളതനില് കുടുരംബങ്ങള് പനോപ്പെരട്ടീകേരനിചയ് സതന്തരം

വട്ടീടുരം  കുടനിയനിടവരം  നഷ്ടനപ്പെടുന്ന  അവസയനികലയയ്  എതനിനപ്പെടുന്നതനിനന

പ്രധനോനനപ്പെട  കേനോരണരം  ചെനികേനില്സനോനചലവയ്  നനിരവ്വഹനിക്കനോന്കവണനി   ഭൂമനി

അനലങനില്   വട്ടീടയ്  പണയനപ്പെടുതകേകയനോ   വനില്ക്കുകേകയനോ  നചെകയ്യണനി

വരുന്നുനവന്നുള്ളതുനകേനോണനോണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട  നകേനോചനി  എരം.എല്.എ.-യുനടയുരം

തൃപ്പൂണനിതറ  എരം.എല്.എ.-യുനടയുരം  അതനിരതനി  പ്രകദശമനോയ  പള്ളുരുതനിയനില്

നനിന്നുരം  നനോലയ് കേനികലനോമട്ടീറര  സഞരനിചനോല് അകലനോപ്പെതനി മരുന്നുകേള് വനില്ക്കുന്ന  43

നമഡനിക്കല് കസനോറുകേള് കേനോണനോന് സനോധനിക്കുരം. ഇതുകൂടനോനത ആയുരകവ്വദ മരുന്നുകേള്

വനില്ക്കുന്ന കേടകേള് കവകറയുമുണയ്.  ഇദൗ നനോലയ് കേനികലനോമട്ടീററനിനുള്ളനില് അരനിയുരം മറയ്

വസ്തുക്കളരം  വനില്ക്കുന്ന  കേടകേള്  ഇത്രയുമധനികേമനില.  അതനോയതയ്  അരനിയുരം  മറയ്

സനോധനങ്ങളരം  വനില്ക്കുന്ന  കേടകേകളക്കനോള്  കൂടുതലനോയനി  നമ്മുനട  നനോടനില്  ഇന്നയ്

വരദ്ധനിചവരുന്നതയ്  നമഡനിക്കല്  കഷനോപ്പുകേളനോനണന്നയ്  പരനികശനോധനിക്കുകമനോള്

മനസനിലനോകുരം.  ഇന്തഗ്യയനില് ആനകേ നചെലവഴനിക്കനപ്പെടുന്ന അകലനോപ്പെതനി മരുന്നുകേളനട

25  ശതമനോനവരം  വനില്ക്കനപ്പെടുന്നതയ്   കകേരളതനിലനോനണന്നുളള   നഞടനിക്കുന്ന

കേണക്കനോണയ് പുറതവരുന്നതയ്.   കൂടനോനത  ഇന്തഗ്യയനില് മനോനസനികേ  കരനോഗനികേള്ക്കയ്

കവണനി ഉണനോക്കുന്ന മരുന്നനിനന  വനില്പ്പെനയുനട   മൂന്നനിനലനോന്നുരം  കകേരളതനിലനോണയ്

നചെലവഴനിക്കനപ്പെടുന്നതയ്  എന്നുള്ളതുരം  നഞടനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേനോരഗ്യമനോണയ്.  കകേരളരം

കരനോഗനോതുരമനോയനി  മനോറനിനക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ഇദൗ  പ്രശ്നതനിനയ്  പരനിഹനോരരം

കേനോണുന്നതനിനനോയനി  ഗവണ്നമനയ്  ഇദൗ  രരംഗതയ്  ചെനില  ഇടനപടലകേള്  നടതനോന്

തട്ടീരുമനോനനിചനിട്ടുണയ്.  ജട്ടീവനിതനനശലട്ടീകരനോഗനികേനള കേനണതനോനുരം വട്ടീടുകേളനില്കപ്പെനോയനി

പരനികശനോധന നടതനി അവരക്കനോവശഗ്യമനോയ മരുന്നുകേള് സദൗജനഗ്യമനോയനി നകേനോടുക്കനോനുരം

ജട്ടീവനിതനനശലട്ടീ  കരനോഗതനില്നനിന്നുരം  കകേരളട്ടീയനര  വനിമുക്തമനോക്കനോനുമുള്ള  ഒരു
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ദട്ടീരഘകേനോല  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലനോക്കനോനുള്ള  ശമരം  തുടരന്നുവരുന്നു.  മനറനോരു

നഞടനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേനോരഗ്യരം  ഇന്തഗ്യയനില്  ഏറവരം  കൂടുതല്  ആതഹതഗ്യ  നടക്കുന്ന

സരംസനോനനമന്ന  നനിലയനികലയ്ക്കുരം  കറനോഡപകേടങ്ങളനില്  ഏറവരം  കൂടുതല്  ആളകേള്

മരണനപ്പെട്ടുനകേനോണനിരനിക്കുന്ന  സരംസനോനനമന്ന  നനിലയനികലയ്ക്കുരം  കകേരളരം

മനോറനിനക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ഇതനിനന  അടനിസനോനപരമനോയ  കേനോരണങ്ങള്

പരനികശനോധനിചയ്  അതയ് പരനിഹരനിക്കുകേനയന്നുള്ളതനോയനിരനിക്കണരം ഇദൗ ഗവണ്നമനനിനന

ആകരനോഗഗ്യ  നയരം.  സരംസനോന  ഗവണ്നമനയ്  ഇകപ്പെനോള്  തട്ടീരുമനോനനിചനിട്ടുള്ളതയ്

പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങനള  കേമ്മന്യൂണനിറനി  ആകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനോക്കനി  മനോറകേ

എന്നുള്ളതനോണയ്.  അകതനോനടനോപ്പെരംതനന്ന പഴയകേനോലനത രട്ടീതനിയനികലയയ് തനിരനിചകപനോയനി

കുടുരംബതനിനന എലനോവനിധ മനോനസനികേവരം ശനോരട്ടീരനികേവമനോയ പ്രശ്നങ്ങളനില്  ഇടനപടനോന്

കേഴനിയുന്ന   കുടുരംബ  കഡനോകനറന്ന  സങല്പ്പെനത  മുന്നനിരതനിയനോണയ്  ഇദൗ

ഗവണ്നമനയ്  മുകന്നനോടയ്  കപനോകുന്നതയ്.  അതയ്  പ്രനോകയനോഗനികേമനോക്കനോന്  കേഴനിഞനോല്

വലനിയ  കതനോതനിലള്ള  ചെനികേനിതനോനചലവനില്നനിന്നുരം  രക്ഷനപ്പെടനോന്  സനോധനിക്കുരം.

ഏതനോനുരം വരഷങ്ങള്ക്കയ് മുമയ് ചെനോലക്കുടനി സനോരഥനി തട്ടീകയകറഴയ് എന്ന നനോടകേ സമനിതനി

'നനഫവയ് സനോര കഹനോസനിറല്' എന്ന കപരനില് ഒരു നനോടകേരം അവതരനിപ്പെനിച.  തനിലകേന്

എന്ന അനുഗഹട്ടീത നടനനോണയ് ആ നനോടകേരം സരംവനിധനോനരം നചെയ്തതയ്.  ഇന്നയ് നനഫവയ്

സനോര  കഹനോസനിറലകേളനട  സനോനതയ്  നസവന്  സനോര  കഹനോസനിറലകേളരം

അതനികനക്കനോള്  കഗഡയ്  കൂടനിയ  കഹനോസനിറലകേളരം  നമ്മുനട  സരംസനോനതയ്

വരദ്ധനിചവരനികേയനോണയ്.   അവനയലനോരം  സനോധനോരണക്കനോരനന  ക്രൂരമനോയനി  ചൂഷണരം

നചെയ്യുന്ന  നനിലയനികലയയ്  എതനികചരന്നനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  അങ്ങനന  ചൂഷണരം

നചെയ്യുന്നുനവന്നയ്  മനോത്രമല  സരക്കനോരനിനന  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖല  ഇടനപടയ്

നടപ്പെനിലനോക്കനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്ന  ചെനില  പ്രവരതനങ്ങനള  തടസനപ്പെടുതന്നതനിനുരം

കമനോശമനോയനി ചെനിത്രട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനുരം ഇതരരം ചെനില ആശുപത്രനികേള്  ശമനിക്കുന്നുണയ്.

അതനിനയ്  ഒരു  ഉദനോഹരണമനോണയ്  അല്പരം  മുമയ്  ശട്ടീ.  അന്വര  സനോദതയ്  സൂചെനിപ്പെനിച

എറണനോകുളരം  ഗവണ്നമനയ്  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്.  അവനിനട  ചെനില  കുഴപ്പെങ്ങളരം

കുറവകുളമുണയ്.  ആ കുഴപ്പെങ്ങനളയുരം കുറവകേനളയുരം നപരുപ്പെനിചയ്  കേനോണനിചയ്  നസവന്

സനോര  നനിലവനോരതനികലനോ  അതനിനയ്  മുകേളനിലള്ള  നനിലവനോരതനികലനോ  ഉള്ള  ചെനില

ആശുപത്രനികേള്  വഗ്യക്തനികേനളയുരം  സരംഘടനകേനളയുരം  സരംഘടനിപ്പെനിചനകേനോണയ്

എറണനോകുളരം  ഗവണ്നമനയ്  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനനയുരം  കേഗ്യനോന്സര

നസനറനിനനയുരം  തകേരക്കനോനുള്ള  സരംഘടനിതമനോയ  ശമരം  നടതകേയനോണയ്.
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ഇദൗ  ഗവണ്നമനയ്  അധനികേനോരതനില്വന്നകശഷരം  എറണനോകുളനത  ഗവണ്നമനയ്

നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനില് ധനോരനോളരം സദൗകേരഗ്യങ്ങള് ഏരനപ്പെടുതനിയതയ് സരംബനനിചയ്

ബഹുമനോനനപ്പെട  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിനട  പറഞകേഴനിഞ.  ആസ്തനി  വനികേസന

ഫണനില്നനിന്നുരം  ഗവണ്നമനയ്  അനുവദനിച  അഞ്ചുകകേനോടനി  രൂപ  ഞനോന്  ഇദൗ

ഗവണ്നമനയ് നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനില്  സനി.ടനി.  സനോന് വനോങ്ങനോന്കവണനി മനോത്രമനോണയ്

വനിനനികയനോഗനിചതയ്.  അതനിനന  അനുമതനിയുരം  കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.   എരം.എല്.എ.  ഫണയ്

കേനിടനിയകപ്പെനോള്  അവരുനട  ആവശഗ്യപ്രകേനോരരം  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനയ്  ബസയ്

നകേനോടുക്കനോന് തട്ടീരുമനോനനമടുത, അതനിനുരം അരംഗട്ടീകേനോരരം കേനിടനിയനിട്ടുണയ്. ഇതരതനില്

ബഹുജനങ്ങളനടകൂടനി  പനിനണകയനോടുകൂടനി  എറണനോകുളരം  ഗവണ്നമനയ്  നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജനിനന  നമചനപ്പെടതനോക്കനി  മനോകറണതുണയ്.  അവനിനട  ഇന്നയ്  നനിലനനില്ക്കുന്ന

ജട്ടീവനക്കനോരുനട പ്രശ്നരം പരനിഹരനികക്കണതുണയ്,  അങ്ങനന പരനിഹരനിചനകേനോണ്ടുതനന്ന

നമുക്കയ് കകേരളതനിനല ഏറവരം മനികേച നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ് ആക്കനി എറണനോകുളരം

ഗവണ്നമനയ്  നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനന മനോറണരം.  മലബനോര കേഗ്യനോന്സര നസനറുരം

തനിരുവനന്തപുരരം ആര.സനി.സനി.-യുരം കേഴനിഞനോല് മദ്ധഗ്യകകേരളതനിലളള ആളകേള്ക്കയ്

ആശയനിക്കനോന്  കേഴനിയുന്ന  ആ  കേഗ്യനോന്സര  നസനറനിനന  അതനിനന  പൂരണ്ണ

അരത്ഥതനില്  എതനിക്കനോനുളള  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കുകേയുരം  ആവശഗ്യമനോയ

തസ്തനികേകേള്  അനുവദനിക്കുകേയുരം  നചെയ്തനിട്ടുണയ്,  അതയ്  പൂരണ്ണ  അരത്ഥതനില്

പ്രവരതനിപ്പെനിക്കനോന് കേഴനിയണരം. ആകരനോഗഗ്യരരംഗതയ് ഒരു പുതനിയ ചുവടുവയ്പനോണയ് ഇദൗ

ഗവണ്നമനയ് നടതനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്. 

കകേരളതനില് നകേനോലരം,  ആലപ്പുഴ,  നപനോന്നനോനനി,  കബപ്പൂര കപനോലളള നനിരവധനി
തുറമുഖങ്ങളണയ്.  ഇദൗ  തുറമുഖങ്ങനള  എങ്ങനന  നമുക്കയ്  കകേരളതനിനന  ചെരക്കയ്
നട്ടീക്കതനിനുകവണനി  ഉപകയനോഗനപ്പെടുതനോരം;  കേടല്  വഴനിയുളള  ചെരക്കുനട്ടീക്കരം
ശക്തനിനപ്പെടുതനോന് കേഴനിഞനോല് കറനോഡയ് മനോരഗ്ഗമുളള ചെരക്കുനട്ടീക്കതനിനന ഫലമനോയനി
അനുഭവനപ്പെടുന്ന ഗതനോഗതക്കുരുക്കനില് നനിന്നുരം   കകേരളനത രക്ഷനിക്കനോന് കേഴനിയുരം.
അതുകപനോനല  ഉള്നനോടന്  ജലപനോത  ഉപകയനോഗനിക്കനോനുളള  ആസൂത്രനിതമനോയ  നട്ടീക്കരം
കൂടനി  നടതണരം.  അതുകപനോനല  നമ്മുനട  അഭനിമനോനമനോയ   നകേനോചനി  തുറമുഖനത
സതകേനോരഗ്യവല്ക്കരനിക്കനോനുളള കകേന്ദ്ര സരക്കനോരനിനന നട്ടീക്കതനിനന ഭനോഗമനോയനി തുറമുഖ
ടസയ്  എന്നതയ്  തുറമുഖ  അകതനോറനിറനി  എന്നയ്  മനോറനോന്  കപനോകുകേയനോണയ്.
അതനിനനതനിരനോയനി  ശക്തമനോയ  നട്ടീക്കരം  കകേരള  ഗവണ്നമനനിനന  ഭനോഗതനനിന്നുരം
ഉണനോകേണരം എന്നുകൂടനി അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  



407

ശട്ടീ  .    എരം  .    വനിന്നസനയ്:  സര,  ഞനോന്  ഇദൗ  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള

എതനിരക്കുകേയനോണയ്.  കകേരളതനിനനതനന്ന  അഭനിമനോന  പദ്ധതനിയനോണയ്  വനിഴനിഞരം

അന്തനോരനോഷ തുറമുഖ പദ്ധതനി. ഇദൗ പദ്ധതനി ഒരു സുപ്രഭനോതതനില് ആകേനോശതനനിന്നുരം

നപനോടനിവട്ടീണതല.   കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോരനിനന  നനിരന്തരമനോയ,  കേഠനിന

പരനിശമങ്ങളനട  ഭനോഗമനോയനി  യനോഥനോരത്ഥഗ്യമനോയ  ഒരു  പദ്ധതനിയനോണയ്.  കുലട്ടീനമനോയനി

നപനോതുപ്രവരതനരം  നടതകേയുരം  വളനര  മനോനഗ്യമനോയനി  നപരുമനോറുകേയുരം

ശത്രുക്കള്ക്കുകപനോലരം  അഴനിമതനി  ആകരനോപണരം  ഉന്നയനിക്കനോന്  കേഴനിയനോതത്ര

മനോനഗ്യനനോയ  ഒരു  മനനിയനോണയ്   തുറമുഖ  വകുപ്പുമനനി.    പകക്ഷ  എനനിക്കയ്

അകദ്ദേഹകതനോടയ്  പറയനോനുളളതയ്,  അങ്ങയ്  ഒരു  ഫങ്ഷണല്  മനിനനിസര  ആയനി

പ്രവരതനിക്കണരം എന്നനോണയ്.  തുറമുഖ വകുപ്പെയ് ഒരു നചെറനിയ വകുപ്പെല,  അപനോരമനോയ,

അനന്തസനോധഗ്യതകേളളള  വകുപ്പെനോണയ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്  ഒപ്പെനിട

എഗനിനമനനിനന  അടനിസനോനതനിലനോണയ്  ഇകപ്പെനോള്  തുറമുഖ  നനിരമ്മനോണരം

നടന്നുനകേനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.  പനക്ഷ  അതനിനന  അനുബനമനോയനി  നചെകയ്യണ

കേനോരഗ്യങ്ങള് ഒന്നുരംതനന്ന സരക്കനോരനിനന ഭനോഗതനനിന്നുരം നചെയ്യുന്നനില.  ഇദൗ പദ്ധതനി

വരുന്നകതനോടുകൂടനി  നതനോഴനില്  നഷ്ടനപ്പെടുന്ന  ആളകേള്ക്കുളള  പുനരധനിവനോസ

പനോകക്കജനിനനക്കുറനിചയ്  കേഴനിഞ  സരക്കനോരനിനന  കേനോലതയ്  ദട്ടീരഘമനോയനി  ചെരച

നചെയ്യുകേയുരം  അതനിനന  അടനിസനോനതനില്  തട്ടീരുമനോനനമടുക്കുകേയുരം  നചെയ്തനിട്ടുരം

ആ  പനോകക്കജയ്  ഇന്നുരം  പൂരണ്ണമനോയനി  നടപ്പെനിലനോക്കനോന്  നമുക്കയ്  സനോധനിചനിടനില.

ആ  പനോകക്കജനിനയ്  എനന്തങനിലരം  പനോകേപ്പെനിഴകേള്  ഉണനോയനിട്ടുനണങനില്  അതയ്

തനിരുതനോന് നമുക്കയ് കേഴനിയണരം.  എമദൗണയ് തട്ടീരുമനോനനിചതനികലനോ മകറനോ എനന്തങനിലരം

കുറവകേള്  ഉണനോയനിട്ടുനണങനില്  ആ  കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കനോന്  അടനിയന്തര

ശമരം  നടതണരം.  ഇകപ്പെനോള്തനന്ന  ആ  തുറമുഖതനിനന  പരനിസരങ്ങളനിലളള

ജനങ്ങനളലനോരം  ഒരു  പ്രകക്ഷനോഭതനിനന  പനോതയനിലനോണയ്.  ഇന്നനല  പതനിനനോയനിര

ക്കണക്കനിനയ്  ആളകേളനോണയ്  തുറമുഖ  നനിരമ്മനോണ  പ്രകദശകതയയ്  പ്രകക്ഷനോഭവമനോയനി

കപനോയതയ്.  ഇതയ്  അനന്തമനോയനി  നട്ടീളകേയനോണയ്.  എനനിക്കയ്  ഗവണ്നമനനികനനോടയ്

പറയനോനുളളതയ്  മുല്ലൂരനിലനോയനിരുന്നനോലരം  വനിഴനിഞതനോയനിരുന്നനോലരം  ഹനോരബര

പ്രകദശതനോയനിരുന്നനോലരം  ഇദൗ  പനോകക്കജനിനന  സരംബനനിചയ്  ഇനനി  ഒരനിക്കലരം  ഒരു

അനനിശ്ചനിതതതവരം  ഉണനോകേനോത  തരതനില്  വരുന്ന  ഏതനോനുരം  ആഴ്ചകേള്ക്കുളളനില്

തനന്ന,  ജനങ്ങള്ക്കയ്  പൂരണ്ണമനോയുരം  തൃപ്തനി  വരുന്ന  തരതനില്  ഇദൗ  പനോകക്കജയ്

അന്തനിമമനോയനി  നടപ്പെനിലനോക്കനോന്  സരക്കനോര  തയ്യനോറനോകേണരം.  വനിഴനിഞരം  പദ്ധതനിനയ

അടനിമറനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  റനികസനോരടയ്  കലനോബനികേളടക്കരം  രരംഗതവന്നകപ്പെനോള്,
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തങ്ങളനട  നതനോഴനില് നഷ്ടമനോയനോലരം  വഗ്യക്തനിപരമനോയനി  ഒരുപനോടയ്  നഷ്ടങ്ങളണനോയനോലരം

ഇദൗ തുറമുഖരം അവനിനട വരണനമന്നയ് ആവശഗ്യനപ്പെട്ടുനകേനോണയ് പതനിനനോയനിരക്കണക്കനിനയ്

ആളകേള്,  നസക്രെകടറനിയറയ്  അടക്കമുളള  ഭരണസനിരനോ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്,  നനിരവധനി

സമരങ്ങള്  നടതനി.  തുറമുഖതനിനന  വരവയ്  വളനരയധനികേരം  ആഗഹനിച

ആളകേനളലനോരം  ഇന്നയ്  അസരംതൃപ്തനിയനിലനോണയ്.  അതനിനനോല്  ആ  പുനരധനിവനോസ

പനോകക്കജയ്  അടനിയന്തരമനോയനി  നടപ്പെനിലനോക്കണരം.  കേഴനിഞ  സരക്കനോര,  അന്നനത

മുഖഗ്യമനനി ബഹുമനോനനപ്പെട ഉമ്മന് ചെനോണനിയുനട കനതൃതതതനില് നനിരവധനി ചെരചകേള്

നടതകേയുരം  കേനോരഗ്യങ്ങളനിനലലനോരം  തട്ടീരുമനോനമനോകുകേയുരം  നചെയ്തതനോണയ്.  ഇന്നയ്  പുതനിയ

സരക്കനോര  വന്നു,  എന്നനോല്  മുഖഗ്യമനനിയുനട  കനതൃതതതനില്  ഇതുസരംബനനിച

ചെരചകേള്  കേനോരഗ്യമനോയനി  നടന്നനിട്ടുകണനോ  എന്നയ്  സരംശയമനോണയ്.  അതുനകേനോണയ്  ഇദൗ

പനോകക്കജയ് അടനിയന്തരമനോയനി നടപ്പെനിലനോക്കണരം. ആ പ്രകദശതയ് അദനോനനി ഗ്രൂപ്പെയ് തനന്ന

സനി.എസയ്.ആര.  പ്രകേനോരരം  വനിതരണരം  നചെയനകേനോണനിരനിക്കുന്ന  കുടനിനവളളരം

ജനങ്ങള്ക്കയ്  ഉപകയനോഗനിക്കനോന്  പറനോത  തരതനിലനോണയ്,  അതുരം  കൃതഗ്യമനോയനി

നകേനോടുക്കുന്നനില.  ഇതനിനനലനോരം  ഒരു  പരനിഹനോരമനോയനിനലങനില്  ജനങ്ങള്  ശക്തമനോയ

പ്രതനികഷധതനികലയ്ക്കുരം  പ്രകക്ഷനോഭതനികലയ്ക്കുരം  കപനോകുരം.  അങ്ങനന  പ്രകക്ഷനോഭതനികലയയ്

കപനോകുകമനോള്  അവരുനട  പ്രതനിനനിധനി  എന്ന  നനിലയനില്  എനനിക്കുരം  ആ

പ്രകക്ഷനോഭതനിനന  മുന്നനിരയനില്  നനില്കക്കണനിവരുരം.  അതുനകേനോണയ്  ഗവണ്നമനയ്

അടനിയന്തരമനോയനി  ഇക്കനോരഗ്യതനില്  ഒരു  തട്ടീരുമനോനമുണനോക്കണരം.  തുറമുഖവമനോയനി

ബനനപ്പെട്ടുളള  കപനോരടയ്  സനിറനിയുനട  നഡവലപ്നമനയ്  സരംബനനിചയ്  പഠനരം

നടതന്നതനിനയ്  അന്നനത യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമനയ്   CEPT  യണനികവഴനിറനിനയ

നനികയനോഗനിചനവങനിലരം അതനിനനതടരന്നയ് യനോനതനോരു നടപടനിയുരം ഇദൗ സരക്കനോരനിനന

ഭനോഗതനനിന്നുരം  ഉണനോകുന്നനില.  പദ്ധതനിയുനട  15  കേനികലനോമട്ടീറര  ചുറളവനിലള്ള

പ്രകദശങ്ങള്ക്കയ്  വനികേസനമുണനോകുന്ന  തരതനില്  കപനോരടയ്  സനിറനിയുനട

നഡവലപ്നമനമനോയനി  ബനനപ്പെടയ്,  സനോഗരമനോലനോ  പദ്ധതനി,   കകേന്ദ്രഗവണ്നമനനിനന

അരബന്  നഡവലപ്പെയ്നമനയ്  സട്ടീമുകേള്  ഇതനിനലലനോരം  ഉള്നപ്പെടുതനി,  ഗവണ്നമനയ്

എനന്തങനിലരം  ചെരച  നടതനിയനിട്ടുകണനോ  എന്നുതനന്ന  സരംശയമനോണയ്.  ഇതനിനലലനോരം

ഉള്നപ്പെടുതനി  അവനിനട  ഒരു  ഇന്ക്ലൂസട്ടീവയ്  നഡവലപ്പെയ്നമനയ്  ഉണനോക്കനിനയടുക്കനോന്

ഗവണ്നമനയ് അടനിയന്തരമനോയനി ഇടനപടണരം.   കേഴനിഞ ഗവണ്നമനനിനന കേനോലതയ്

90  ശതമനോനവരം  ലനോനയ്  അകേതനിസനിഷന്  പൂരതനിയനോക്കനി,  ഇനനി  10  ശതമനോനരം

മനോത്രകമ  പൂരതനിയനോക്കനോനുളള,  ആ  ലനോനയ്  അകേതനിസനിഷനുരം  എങ്ങുനമതനോനത

നനില്ക്കുകേയനോണയ്.  എഗനിനമനയ്  പ്രകേനോരരം  ലനോനയ്  അകേതനിസനിഷന്  നടതനി  അവനര
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ഏല്പ്പെനികക്കണ  സമയരം  കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയനോണയ്,  എന്നനിട്ടുരം  ഗവണ്നമനയ്  ആ

കേനോരഗ്യതനില് കേനോരഗ്യമനോയ നടപടനി സതട്ടീകേരനിചനിടനില. ഇദൗ പദ്ധതനി പൂരതനിയനോകുകമനോള്

വകരണ  നറയനില്  കേണകനിവനിറനിക്കനോവശഗ്യമനോയ  ലനോനയ്  അകേതനിസനിഷന്  ഇതുവകരയുരം

നടതനിയനിടനില.  എന്നനോണയ്  ഇദൗ  കേനോരഗ്യങ്ങള്  നചെയ്യനോന്  കപനോകുന്നതയ്?   വനിവനിധ

തുറമുഖങ്ങനള  കേണകയ്  നചെയനകേനോണ്ടുളള  കകേനോസല്  ഷനിപ്പെനിരംഗയ്  അനന്തമനോയ

സനോധഗ്യതകേളളളതനോണയ്,  അതയ്  നടപ്പെനിലനോക്കനോനുരം  ഗവണ്നമനയ്  അടനിയന്തരമനോയനി

ശദ്ധനികക്കണതനോണയ്. തുറമുഖ നനിരമ്മനോണരം അദനോനനി നടതന്നു, അതുനകേനോണയ് നമ്മള്

നവറുനത  ഇരനിക്കുകേ എന്നുളളതല,  ശുഷ്കനോന്തനികയനോടുകൂടനി,  അടനിയന്തരമനോയനി  നടപടനി

സതട്ടീകേരനിക്കണരം.  ആ  പ്രകദശങ്ങളനില്   രൂക്ഷമനോയനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്ന  പ്രതനികഷധരം

ഗവണ്നമനയ് കേനോണണരം എന്നനോണയ് എനനിക്കയ് പറയനോനുളളതയ്.  

ഇദൗ ഗവണ്നമനനില്  രണയ് മനനിമനോര രനോജനിവച.  രനോജനിവചനകേനോണയ് മനനിമനോര

പറഞതയ്  ഞങ്ങള്  ധനോരമ്മനികേ  ഉതരവനോദനിതതരം  ഏനറടുതനകേനോണയ്  രനോജനിവയ്ക്കുന്നു

എന്നനോണയ്. ഇവനിനട ബഹുമനോനനപ്പെട ശട്ടീ. എ. നകേ. ശശട്ടീന്ദ്രന്, അകദ്ദേഹരം കഫനോണനില്

സരംസനോരനിചതുനകേനോണനോണയ് രനോജനിവചതയ്,  നനമക്കനില് സരംസനോരനിചയനോള് ഇതുവനരയുരം

രനോജനിവചനിടനില.  അകദ്ദേഹനത  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി  നഗ്യനോയട്ടീകേരനിക്കുകേയനോണയ്.

മുഖഗ്യമനനി ഗനോമഭനോഷയനോനണന്നയ്  പറഞനകേനോണനോണയ് അകദ്ദേഹനത നഗ്യനോയട്ടീകേരനിചതയ്.

ഞനോന്  കചെനോദനിക്കനട,  കകേരളതനിനല  മനനിമനോര  കേതകേടചയ്  മകറ  പണനിയനോനണന്നയ്

ഞങ്ങള്  പറഞനോല്  അതയ്  ഗനോമഭനോഷയനോനണന്നയ്  നനിങ്ങള്  അരംഗട്ടീകേരനിക്കുകമനോ?

മുഖഗ്യമനനി പറഞതയ് നതറനോനണന്നയ് പനോരടനി സരംസനോന കേമ്മനിറനി കേനണതനി, പനോരടനി

സരംസനോന കേമ്മനിറനി മനനിക്കയ് പരസഗ്യശനോസന വനിധനിച.  മുഖഗ്യമനനി പറഞതനോകണനോ

ശരനി,  പനോരടനി  പറഞതനോകണനോ  ശരനി  എന്നയ്  ബനനപ്പെടവര  വഗ്യക്തമനോക്കണരം.

പരസഗ്യശനോസന  എന്നയ്  പറഞനോല്  ഇന്നയ്  ഒരു  പരനിഹനോസഗ്യമനോയ  വനോക്കനോയനി

മനോറുകേയനോണയ്.  പുതരനിക്കണത  വചനോകണനോ,  മുതലക്കുളതയ്  വചനോകണനോ,

മനനറന്നനഡ്രവനില്  വചനോകണനോ,  എവനിനട  വചനോണയ്  ഇദൗ  പരസഗ്യശനോസന  പനോരടനി

നടപ്പെനിലനോക്കനിയതയ്? പരസഗ്യശനോസന രഹസഗ്യമനോയനി നടപ്പെനിലനോക്കുന്ന ഒരു പനോരടനിയനോണയ്

മനോരകനിസയ്  കേമ്മന്യൂണനിസയ്  പനോരടനി.   ഇതരതനില് ഒരു പരസഗ്യശനോസന വന്നു എന്നു

കകേടനോല്തനന്ന അതനിനല കുറവനോളനികേള് ഞങ്ങള് രക്ഷനപ്പെട്ടു എന്നനോണയ് പറയുന്നതയ്.

ഇകതനോടുകൂടനി  എലനോ  കേനോരഗ്യങ്ങളരം  അവസനോനനിക്കുമകലനോ.  കുറവനോളനികേകളയുരം

നതറനചെയ്തവകരയുരം  രക്ഷനപ്പെടുതനോനുളള  പനോരടനിയുനട  ഒരു  ഉപനോധനി  മനോത്രമനോണയ്

പരസഗ്യശനോസനയുരം രഹസഗ്യശനോസനയുരം എന്നനോണയ് പറയനപ്പെടുന്നതയ്.  
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വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ  വകുപ്പുമനനി  നനിയമസഭയനില്  പറഞതയ്  കചെനോദഗ്യകപപ്പെര
കചെനോരന്നതുസരംബനനിചയ്   അകനതഷണരം നടന്നുനകേനോണനിരനിക്കുന്നു എന്നനോണയ്.   ഇദൗ
അകനതഷണരം  ഒരനിക്കലരം  പൂരതനിയനോകുരം  എന്ന  വനിശതനോസവരം  ഞങ്ങള്ക്കനില.
കേനോരണരം  ഇദൗ  മനനിസഭനയ  അധനികേനോരതനികലറനിയവര  തനന്നയനോണയ്  ഇതനിനന
യഥനോരത്ഥ  കുറവനോളനികേള്.  കേണക്കുപരട്ടീക്ഷ  കചെനോദഗ്യകപപ്പെര  കചെനോരന്നു,  രണനോമതയ്
വട്ടീണ്ടുരം  കേണക്കുപരട്ടീക്ഷ  നടതനി,  ആ  കേണക്കുപരട്ടീക്ഷയുനട  റനിസല്ട്ടുരം വന്നു,
എന്നനിട്ടുരം  എങ്ങുരം കേനണതന്നനില.   അവസനോനരം  കചെനോദഗ്യരം  അചടനിച  പ്രസനികനയുരം
കചെനോദഗ്യകപപ്പെര  നകേനോണ്ടുകപനോയ  കേവറനികനയുരം  പ്രതനിയനോക്കനി  സരക്കനോര  ഇദൗ
അകനതഷണരം അവസനോനനിപ്പെനിക്കുരം.

തട്ടീരകദശകമഖലയനിനല  സരക്കനോര  ആശുപത്രനികേള്  ഇന്നയ്  കരനോഗനോതുരമനോയനി
നകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  എനന  നനികയനോജകേമണ്ഡലതനിനല  ദനിവകസന  500-600
ഒ.പനി.-യുളള  വനിഴനിഞരം,  പുല്ലുവനിള,  പൂവനോര  ആശുപത്രനികേളനില്   ഉച  കേഴനിഞനോല്
കഡനോകരമനോരനില.  വനിഴനിഞരം  ആശുപത്രനിയനില്  വരഷങ്ങളനോയനി  ഉണനോയനിരുന്ന
നമകറണനിറനി  വനോരഡയ്  നനിരതലനോക്കനി.   ഗവണ്നമനയ്  അടനിയന്തരമനോയനി  ഇദൗ
വനിഷയങ്ങളനില് ഇടനപടണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  

ശട്ടീമതനി  സനി  .    നകേ  .    ആശ:  സര,  ഇവനിനട  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്ന
ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള ഞനോന് അനുകൂലനിക്കുന്നു.  ഇദൗ ആസുരകേനോലതനില് ഏതയ് കുടനില
മനോരഗ്ഗങ്ങളനിലൂനടയുരം  പണരം  സമനോദനിക്കുകേ  എന്നതനോണയ്  ഭൂരനിപക്ഷരം  കപരുനടയുരം
ജട്ടീവനിതലക്ഷഗ്യരം.  മൂലഗ്യങ്ങള്ക്കയ്  അടനിമുടനി  കശനോഷണരം  സരംഭവനിക്കുകമനോഴനോണയ്
ധനസമനോദനതനിനുള്ള  ദര  ഭ്രനോന്തമനോയ  കവഗതനിലനോകുന്നതയ്.  നമ്മുനട
സമൂഹനതയനോനകേ  ഇതയ്  ഗസനിച  കേഴനിഞ.  സദനോ  കേരുണനോരദമനോകകേണ  ആതുര
കസവന രരംഗകതയുരം ഇദൗ ദര ആഴതനില് ബനോധനിചനിരനിക്കുന്നു. എതുകേനോലതരം, ഏതു
സമൂഹതനിലരം  ഏറവരം  നനയനോരന്ന  കേരമ്മരം  ആതുര  കസവനമനോണയ്.  അതയ്
അക്ഷമമനോയ  കസ്നേഹതനിനനയുരം  അനന്തമനോയ  കേനോരുണഗ്യതനിനനയുരം  അനസന്യൂത
പ്രവനോഹമനോണയ്.  അതുനകേനോണനോണയ്  ആതുരനോലയങ്ങള്ക്കുരം ചെനികേനിതകേരക്കുരം സമൂഹരം
ഉദനോതമനോയ  സനോനരം  കേല്പ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  വനിശക്കുന്ന  ദരനിദനന  മുന്പനില്
നനദവതനിനയ്  ആഹനോരതനിനന  രൂപതനില്  മനോത്രകമ  പ്രതഗ്യക്ഷനപ്പെടനോനനോകൂ  എന്നയ്
ഗനോനനിജനി  പറഞനിട്ടുണയ്.  അതുകപനോനല  നകേനോടനിയ  വഗ്യനോധനികേളനോല്  അനുനനിമനിഷരം
നനിരനോശയരനോയ  കരനോഗനികേളനട  മുന്പനില്  കഡനോകരമനോരക്കയ്  കസ്നേഹതനിനനയുരം
കേനോരുണഗ്യതനിനനയുരം  രൂപതനില് മനോത്രകമ  പ്രതഗ്യക്ഷനപ്പെടനോനനോകൂ.  എങനില് മനോത്രകമ
ഇദൗ കമഖല കസവനതനിനന ഉദനോത മനോതൃകേയനോകൂ. 
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കകേരളതനിനന  ആകരനോഗഗ്യ  സൂചെകേങ്ങള്  മറയ്  ഇന്തഗ്യന്  സരംസനോനങ്ങളമനോയനി
തനോരതമഗ്യരം  നചെയ്യുകമനോള് നമചനപ്പെടതനോണയ്.  ഇതനിനനോയനി  സതനോതനഗ്യതനിനന മുന്പുരം
പനിന്പുരം  ഉള്ള  ഭരണസരംവനിധനോനങ്ങള്  വലനിയ  സരംഭനോവനകേളരം  നലനിയനിട്ടുണയ്.
സരംസനോനരം പുതനിയ തരരം പകേരച വഗ്യനോധനികേളനടയുരം വനിവനിധതരരം ജട്ടീവനിതനനശലട്ടീ
കരനോഗങ്ങളനടയുരം  പനിടനിയനിലമരുന്ന  ഇക്കനോലതയ്  ഇദൗ  രരംഗനത  സരക്കനോര
ഇടനപടലകേളനട  പ്രനോധനോനഗ്യരം  വളനര  വലതനോണയ്.  എന്നനോല്  മതനിയനോയ  സരക്കനോര
നടപടനികേളനടയുരം ശക്തമനോയ ജനകേട്ടീയ ഇടനപടലനിനനയുരം അഭനോവരം കകേരളതനിനന
ആകരനോഗഗ്യകമഖലനയ  മുരടനിപ്പെനികലയയ്  തളളനിവനിടുകേയനോനണന്ന  ആകക്ഷപരം  കേഴനിഞ
ഏതനോനുരം  വരഷങ്ങളനോയനി  ഉയരുന്നുണയ്.  പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ  കമഖലയയ്  കൂടുതല്
ഉദൗന്നല്നലനിനക്കനോണയ്  മനോത്രകമ  ജനങ്ങളനട  ആകരനോഗഗ്യനോവകേനോശങ്ങള്  നനിറകവറനോന്
കേഴനിയ.  അതനിനയ്  വലനിയ  കതനോതനിലള്ള  ഒരു  ചുവടുമനോറരം  ആവശഗ്യമനോണയ്.  ഇദൗ
അടനിസനോന  ആശയരം  ഉള്നക്കനോണ്ടുനകേനോണനോണയ്  സരംസനോന  സരക്കനോര  ആരദരം
പദ്ധതനിക്കയ്  രൂപരം  നലനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  സരംസനോനനത  എലനോ  ആശുപത്രനികേളനിലരം
കരനോഗട്ടീസദൗഹൃദ പരനിചെരണരം സനോധഗ്യമനോക്കനി, ഒ.പനി.  കസവനരം കൂടുതല് ഫലപ്രദമനോയനി
ഉപകയനോഗനപ്പെടുതകേ വഴനി കരനോഗനികേള്ക്കയ് ആശുപത്രനികേളനില് ഒരു പുതനിയ അനുഭവരം
നല്കുന്നകതനോനടനോപ്പെരം നല്കുന്ന കസവനങ്ങളനട ഗുണകമന  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നതനോണയ്
ഇതനിനന  പ്രനോഥമനികേ  ലക്ഷഗ്യരം.  കരനോഗനികേള്ക്കയ്  ഗുണകമനയുള്ളതുരം
സദൗഹനോരദ്ദേപരവമനോയ  കസവനരം  ഉറപ്പെനോക്കുകേ,  ജനില-തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനില്
നസഷഗ്യനോലനിറനി/സൂപ്പെര  നസഷഗ്യനോലനിറനി  കസവനങ്ങള്  ലഭഗ്യമനോക്കുകേ,  പ്രനോഥമനികേ
ആകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങനള  കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനോക്കനി  പ്രവരതന  കമഖല
വനിപുലനപ്പെടുതകേ,  ഒരു  കുടുരംബതനിനല  എലനോ  അരംഗങ്ങളനടയുരം  ആകരനോഗഗ്യ
സരംബനമനോയ ആവശഗ്യങ്ങള് നനിറകവറകേ, ആവശഗ്യനമങനില് ഉയരന്ന തലതനികലയയ്
കരനോഗനികേനള  റഫര  നചെയ്യുകേ,  കരനോഗ  പ്രതനികരനോധ  പ്രവരതനങ്ങള്,  പുനരധനിവനോസ
പ്രവരതനങ്ങള്  എന്നനിവയനില്  കേനോരഗ്യക്ഷമമനോയനി  ഇടനപടുകേ,  കരനോഗനികേള്ക്കയ്
ചെനികേനിതനോ  മനോരഗ്ഗകരഖ  പ്രകേനോരരം  ഗുണകമനയുള്ള  ചെനികേനിതയുരം  പരനിചെരണവരം
ലഭഗ്യമനോക്കുകേ,  ഇലകകനോണനികേയ്  നഹല്തയ്  റനികക്കനോരഡയ് എന്ന നൂതന സരംവനിധനോനരം
തുടങ്ങനിയവനയനോനക്ക ആരദരം പദ്ധതനിയുനട ലക്ഷഗ്യങ്ങളനോണയ്. 

നനവക്കനത ഗവണ്നമനയ്  തനോലൂക്കയ് ആശുപത്രനിക്കയ് കേഴനിഞ ബജറനില്  50
കകേനോടനി  രൂപ  അനുവദനിചയ്  ആശുപത്രനിയുനട  ഭദൗതനികേ  സനോഹചെരഗ്യ  വനികേസനതനിനയ്
വഴനിനയനോരുക്കനിയതയ്  നന്ദനികയനോനട  ഞനോന്  ഇദൗ  അവസരതനില്  ഓരക്കുന്നു.
കവമനനോടയ്  കേനോയലനിനന  തട്ടീരതയ്  സനിതനിനചെയ്യുന്ന  ആശുപത്രനിനയ  പുതനിയ
നകേടനിടങ്ങള് പണനിയുകമനോള് ആതുര കസവന സനോപനനമന്ന നനിലയനില്  തട്ടീരകദശ
പരനിപനോലന  നനിയമതനിനന  പരനിധനിയനില്  നനിന്നയ്  ഒഴനിവനോക്കനിതരണനമന്നയ്
അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  
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സനോമൂഹഗ്യ  സുരക്ഷനിതതതവരം  കക്ഷമവരം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനനോയനി  നനിരവധനി

പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനികനനോനടനോപ്പെരം  കേടുത സനോമതനികേ നഞരുക്കതനിലരം

37  ലക്ഷതനികലനറ വരുന്ന സനോമൂഹഗ്യ സുരക്ഷനോ നപന്ഷന് ഗുണകഭനോക്തനോക്കള്ക്കയ്,

മനോരചനിനല നപന്ഷന് ഉള്നപ്പെനട  അനുവദനിച എന്നതയ് ഏനറ പ്രശരംസനട്ടീയമനോണയ്.

സനോമൂഹഗ്യകക്ഷമ  സുരക്ഷനോ  മനിഷന്  മുകഖന  സരംസനോന  സരക്കനോര  നടപ്പെനിലനോക്കുന്ന

"കസ്നേഹപൂരവ്വരം"  പദ്ധതനിയനിലൂനട   അമ്മകയനോ,  അച്ഛകനനോ,  അനലങനില് ഇരുവരുകമനോ

മരനിചകപനോയനോല്  ഇനനി  മക്കള്  അനനോഥരലനോത  സനോഹചെരഗ്യരം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നു.

അനനോഥനോലയങ്ങളനികലയയ് കപനോകേനോനത,  സതന്തരം വട്ടീടുകേളനില് തനന്ന സുരക്ഷനിതതതകതനോനട

ഇവരക്കയ്  ജട്ടീവനിക്കനോന്  സനോധനിക്കുരം.  ഡനിമന്ഷഗ്യ  കബനോധവത്ക്കരണതനിനുരം

കരനോഗനികേനള  സരംബനനിചയ്  സരകവ്വ നടതന്നതനിനുരം  രൂപരംനകേനോടുത പദ്ധതനിയനോയ

'സ്മൃതനിപഥരം'  കകേരളതനില് ആരരംഭനിചതുരം  'തകലനോടല്  'എന്ന സതനോന്തനരം പദ്ധതനിക്കയ്

തുടക്കരം  കുറനിക്കനോന്  സരക്കനോരനിനയ്  കേഴനിഞതുരം  നനോരം  ഇദൗ  സന്ദരഭതനില്

ഓരകക്കണതുണയ്.  കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ രരംഗതരം കകേരളരം കലനോകേ നനിലവനോരതനിലനോണയ്

എന്നുള്ളതയ്  പ്രശസ്തമനോണയ്.  കകേന്ദ്ര  ആകരനോഗഗ്യമനനോലയരം  പുറതവനിട  കദശട്ടീയ

കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ  സരകവ്വ  പ്രകേനോരരം  രനോജഗ്യതനിനനോനകേ  മനോതൃകേയനോകുന്ന  തരതനില്

കകേരളരം  കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ  രരംഗതരം  അത്ഭുതപൂരവ്വമനോയ  മുകന്നറമനോണയ്

നടതനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ശനിശു മരണ നനിരക്കയ്,  സട്ടീ പുരുഷ അനുപനോതരം,  അടനിസനോന

സദൗകേരഗ്യങ്ങള്  എന്നനിവയനിനലലനോരം കകേരളതനിനന കനടരം വനികേസനിത രനോജഗ്യങ്ങള്ക്കയ്

തുലഗ്യമനോനണന്നതനില്  നമുനക്കലനോവരക്കുരം  അഭനിമനോനനിക്കനോരം.  എന്നനോല്  ചെനില

കേനോരഗ്യങ്ങളനില്  സരക്കനോരനിനന  അടനിയന്തര  ശദ്ധ  പതനിയുകേയുരം  നനിയനനിക്കുകേയുരം

നചെകയ്യണതനോയുണയ്.

ആകരനോഗഗ്യ കസവനരം എന്നതയ് ഒരു വനിശതനോസതനിനന നനിവരതനമനോണയ്.  ഒരു

വഗ്യക്തനിയുനട  ജട്ടീവനിതതനില്  പ്രതഗ്യനോശ  പകേരുന്ന  പ്രവൃതനിയുനട  ആദഗ്യ

ചുവടുകേളനിനലനോന്നനോണയ് ഇമ്മന്യൂനനണകസഷന്.  എന്നനോല് ഇന്ഡഗ്യയനിനല ചെനികേനിതനോരരംഗരം

വളനര  അസുഖകേരവരം  ഭയജനകേവമനോയ  അവസയനിലനോണയ്.  ഇന്ഡഗ്യയനില്

കേനോണനപ്പെടനോത  കരനോഗങ്ങള്ക്കുള്ള  വനോകനിനുകേള്  കപനോലരം  ധനോരനോളമനോയനി

വനിറഴനിക്കനപ്പെടുന്നുണയ്.  ഇതനിനയ്  പനിന്നനില്  പ്രവരതനിക്കുന്നതയ്  സതകേനോരഗ്യ  വനോകനിന്

കേമനനികേളരം ചെനില സതകേനോരഗ്യ കഡനോകരമനോരുരം തമ്മനിലള്ള അവനിശുദ്ധ ബനോനവമനോണയ്.

സരക്കനോര ആശുപത്രനികേളനില് നനിരകദ്ദേശനിക്കുന്ന അവശഗ്യ വനോകനിനുകേളനട എണ്ണരം  10
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ആണയ്,  എന്നനോല്  സതകേനോരഗ്യ  കമഖലയനിനല   ആശുപത്രനികേളനില്  ആവശഗ്യമനിലനോത

എന്നനോല് അവനിനടയുള്ള ചെനികേനിതകേര നനിരകദ്ദേശനിക്കുന്ന  15  വനോകനിനുകേള് നല്കുന്നുണയ്.

അഴനിമതനിക്കയ്  സന്നദ്ധമനോകുന്ന  ദഷനിച  മനസനിനനതനിനര  ഒരു  വനോകനിനുമനില.

അതുനകേനോണയ് കുഞങ്ങള്ക്കയ് കരനോഗപ്രതനികരനോധകശഷനി ഉറപ്പുനല്കുന്ന സനോരവ്വത്രനികേ

പ്രതനികരനോധ കുതനിനവപ്പെയ് പരനിപനോടനി നനിലനനില്ക്കുന്ന ഒരു രനോജഗ്യതയ് അതഗ്യനോരതനിക്കയ്

പ്രതനികരനോധരം  തട്ടീരകക്കണതയ്  കേനോരഗ്യക്ഷമതയുള്ള  സരക്കനോരനോണയ്.  കകേരളതനിനല

ഇടതുപക്ഷ  സരക്കനോരനിനുരം  ആകരനോഗഗ്യ  വകുപ്പെനിനുരം  ഇതയ്  സനോധനിക്കണനമന്നയ്

ആതനോരത്ഥമനോയനി  ഞനോന്  ആഗഹനിക്കുകേയനോണയ്.  അകതനോനടനോപ്പെരം  ജട്ടീവന്രക്ഷനോ

ഒദൗഷധങ്ങളനട  വനില   നനിയനണതനിനനോയനി  സരക്കനോരുകേള്  കേണനിശമനോയ

മനോരഗ്ഗനനിരകദ്ദേശങ്ങളരം  ഉതരവകേളരം  പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുനണങനിലരം  വനില

നനിയനണനോതട്ടീതമനോയനി ഉയരുന്നതയ് സനോധനോരണക്കനോരുനട ജട്ടീവനിതനത അകങ്ങയറരം

കകശകേരമനോക്കുന്നുണയ്.  ഇതനിനയ് പരനിഹനോരരം കേനോണണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  

കരനോഗതനിനയ്  നല്കുന്ന  ചെനികേനിത  കപനോനല  തനന്നയനോണയ്  കരനോഗനനിരണ്ണയവരം.

സതകേനോരഗ്യ  കമഖലയനില്  പ്രവരതനിക്കുന്ന  ചെനില  ലനോബുകേളനിലരം  ആശുപത്രനികേളനിലരം

നനിശ്ചനിത  കയനോഗഗ്യതയനിലനോതവര  പ്രവരതനിക്കുന്നുണയ്.  ശരനിയനോയ  പരനിശട്ടീലനവരം

ശനോസട്ടീയ  കബനോധവമനിലനോതവര  പ്രവരതനിചനോല്  ദൂരവഗ്യനോപകേമനോയ  പ്രതഗ്യനോഘനോത

മുണനോകുനമന്നതനില് യനോനതനോരു സരംശയവമനില. ആയതനിനനോല് ഇതരരം ചൂഷണങ്ങള്

അവസനോനനിപ്പെനിചയ്  രക്ത  പരനികശനോധന,  എകയ് -കറ,  സനോനനിങ്ങയ്,  ശസക്രെനിയ

തുടങ്ങനിയവയനിനലലനോരം  ഫട്ടീസയ്  നനിരക്കുകേള്  കനോസനിഫനികക്കഷനനുസരനിചയ്

ഏകേട്ടീകേരനിചനകേനോണയ്  സതകേനോരഗ്യ  കമഖലയനില്  സനോമൂഹഗ്യമനോയ  ഇടനപടലനിനുരം

നനിയനണതനിനുരം സരക്കനോരനിനയ് അവകേനോശമുണനോയനിരനിക്കണരം. 

'കലനോകേനോ  സമസ്തനോ  സുഖനികനനോ  ഭവന',  എലനോവരുരം  ആകരനോഗഗ്യകതനോനട

ഇരനിക്കണനമന്നതനോണയ് എക്കനോലനതയുരം നമ്മുനട പ്രനോരഥന. ഏതയ് രനോജഗ്യതനികനയുരം

സമൂഹതനികനയുരം  വലനിയ  സമതയ്  ആകരനോഗഗ്യമുള്ള  ജനതയനോണയ്.  അതനിനനോയനി

പുതനിയ  പദ്ധതനികേളനിലൂനട  ഗവണ്നമനനിനുരം  ആകരനോഗഗ്യ  വകുപ്പെനിനുരം  സനോധഗ്യമനോകേനട

എന്നയ്  ആശരംസനിക്കുന്നകതനോനടനോപ്പെരം  നട്ടീറയ്  പരനിക്ഷയ്നക്കതനിയ  കുടനികേളനട

ആതനോഭനിമനോനതനിനയ് ക്ഷതകമല്പ്പെനിചവനര അടനിയന്തരമനോയനി അറസയ് നചെയ്യണനമന്നു

കൂടനി അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു. 
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ശട്ടീ  .    വനി  .    നകേ  .    ഇബനോഹനിരം  കുഞയ്:  സര,   ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള  ഞനോന്
എതനിരക്കുന്നു.  ആകരനോഗഗ്യരം ജനങ്ങളനട അവകേനോശരം എന്ന മുദനോവനോകേഗ്യമനോണയ് കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനോര ഉയരതനിപ്പെനിടനിചതയ്. അതനില്  ആ സരക്കനോര 90 ശതമനോനവരം
വനിജയനിചനവന്നതയ്  വസ്തുതയനോണയ്.  അന്നനത  മുഖഗ്യമനനി  ശട്ടീ.  ഉമ്മന്  ചെനോണനിയുരം
ആകരനോഗഗ്യ  വകുപ്പുമനനിയനോയനിരുന്ന  ശട്ടീ.  വനി.  എസയ്.  ശനിവകുമനോറുരം  വളനര
തനോല്പ്പെരഗ്യകതനോടുകൂടനി  ആകരനോഗഗ്യരരംഗതയ്  പ്രവരതനിക്കുകേയുണനോയനി.  അതനിനന
വനിജയരം അക്കനോലതയ് ഉണനോയനി എന്നുള്ളതയ് തരക്കമറ സരംഗതനിയനോണയ്.  ഭയനോശങകേള്
പടരതനിയനിരുന്ന  പഴയ  കരനോഗങ്ങനള  നമ്മള്  പടനിയനിറക്കുകേയുണനോയനി.  എന്നനോല്
എലനിപ്പെനനി,  പന്നനിപ്പെനനി,  എചയ്.1 എന്.1.,  നഡങനിപ്പെനനി,  ചെനിക്കുന്ഗുനനിയ  തുടങ്ങനിയ
കരനോഗങ്ങനളലനോരം വട്ടീണ്ടുരം കകേരളതനില് കേടന്നുകൂടനിയനിട്ടുണയ്.  സരക്കനോരനിനന വകേ വശരം
ഇതനിനന കേണക്കുകേളണനോകുരം.  ജനുവരനി മുതല് ഏപ്രനില് വനര ഇദൗ കരനോഗങ്ങള്മൂലരം
കകേരളതനില്  75-ലധനികേരം  ആളകേള്  മരനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ  സഭയനിലള്ള  എത്രകയനോ
ആളകേള്ക്കയ്  പകേരചപ്പെനനിയുരം  മനോരകേകരനോഗങ്ങളരം  പനിടനിനപടനിട്ടുണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട
ആകരനോഗഗ്യ വകുപ്പുമനനി സഭയനില് വരനോതനതന്തനോനണന്നയ് ഞനോന് അകനതഷനിചകപ്പെനോള്
മനനിക്കയ്  പനനി  മനോത്രമല,  ചെനിക്കന്കപനോകരം  പനിടനിനപടനിട്ടുണനോയനിരുന്നു  എന്നയ്
മനസനിലനോയനി.  സഭയനിലള്ള  മനിക്കവനോറുരം  അരംഗങ്ങനള  ഒരു  സമയതയ്  അനലങനില്
കവനറനോരു സമയതയ് പനനി ബനോധനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് എങ്ങനന സരംഭവനിക്കുന്നു?  നമ്മുനട
സരംസനോനതയ്  ആറയ്  ലക്ഷരം  കപരനോണയ്  പനനി  പനിടനിചയ്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചെനികേനിത
കതടനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇവരുനട  ചെനികേനിതയ്ക്കുകവണനി  എന്തയ്  നടപടനിയനോണയ്
സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ളനതന്നയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനി  മറുപടനി  പ്രസരംഗതനില്
വനിശദട്ടീകേരനിചനോല്  നന്നനോയനിരനിക്കുരം.  കേഴനിഞ  സരക്കനോരനിനന  കേനോലതയ്  ഞനോന്  ഒരു
മനനിയനോയനിരുന്നതുനകേനോണയ്  എനനിക്കയ്  ഇക്കനോരഗ്യങ്ങനളനോനക്ക  നന്നനോയനിടറനിയനോരം.
കേനോലനോവസനോ വഗ്യതനിയനോനരംമൂലരം ആളകേള്ക്കയ് അസുഖരം ബനോധനിക്കുകമനോള് ഗവണ്നമനയ്
പ്രകതഗ്യകേമനോയനി കേഗ്യനോബനിനറയ് കൂടനി തട്ടീരുമനോനനമടുക്കുരം.  പതനിനനോലയ് ജനിലകേളനിലരം ഓകരനോ
മനനിമനോരക്കുരം  കമയര  മുതല്  പഞനോയതയ്  പ്രസനിഡനയ്  വനരയുള്ളവരക്കയ്
ചുമതല നല്കേനിനക്കനോണയ് ശുചെട്ടീകേരണ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ് കനതൃതതരം നല്കുന്നതനിനുരം ആ
പരനിപനോടനികേള്  വനിജയനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള്  സതട്ടീകേരനിക്കുരം.  ഒരു
പഞനോയതയ്/വനോരഡയ്  അടനിസനോനതനില്  അന്നനത  ഗവണ്നമനയ്  25,000  രൂപ
നചെലവഴനിക്കനോന് നകേനോടുക്കുമനോയനിരുന്നു. ഒരു വരഷതനിനനിടയനില് ഇദൗ ഗവണ്നമനയ് ആ
ഇനതനില് എത്ര രൂപ നചെലവഴനിച?  ഇക്കനോരഗ്യങ്ങളനിനലനോനക്ക കേഴനിഞ ഗവണ്നമനരം
ഇദൗ  ഗവണ്നമനരം  തമ്മനില്  ഒരു  തനോരതമഗ്യപഠനതനിനുളള  അവസരമനോണയ്
പകേരചവഗ്യനോധനികേള് പടരന്നു പനിടനിചകപ്പെനോള് ജനങ്ങള്ക്കയ് കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  നമ്മുനട
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സരംസനോനതയ്  വപ്രമറനി  നഹല്തയ്  നസനറുകേള്  പ്രവരതനിക്കുന്നുണയ്.  വപ്രമറനി
നഹല്തയ്  നസനറുകേനള  എരംപവര  നചെയ്യണരം,  നസ്ട്രങ്തണ്  നചെയ്യണരം  എന്നയ്
ബഹുമനോനനപ്പെട  ശട്ടീ.  കജനോണ്  നഫരണനോണസയ്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണനോയനി.  വളനര
സതട്ടീകേനോരഗ്യമനോനയനോരു നനിലപനോടനോണതയ്.  നമ്മുനട  വപ്രമറനി  നഹല്തയ് നസനറുകേള്ക്കയ്
എന്തനോണയ്  സരംഭവനിചനിരനിക്കുന്നതയ്?  വപ്രമറനി  നഹല്തയ്  നസനറുകേള്  മുതല്
നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേളനില്  വനര  സനോധനോരണക്കനോരക്കുരം  പനോവനപ്പെടവരക്കുരം
സദൗജനഗ്യ  മരുന്നയ്  ലഭഗ്യമനോക്കനോനുള്ള  സരംവനിധനോനമുണനോയനിരുന്നു.  ഇദൗ  ഗവണ്നമനയ്
അവതരനിപ്പെനിച  ബജറയ്  പ്രസരംഗതനിലരം  അതനിനുള്ള  നപ്രനോവനിഷനുണയ്.  ഞനോന്
അതയ്  കേണനില  എന്നയ്  പറയുന്നനില.  പകക്ഷ  ആ  നപ്രനോവനിഷന്  ഇകപ്പെനോള്
നപ്രനോവനിഷനനോയനിതനന്ന നനിലനനില്ക്കുകേയനോണയ്. കേഴനിഞ സരക്കനോര പനോവനപ്പെടവരക്കയ് ഒരു
വരഷരം  സദൗജനഗ്യ  മരുന്നയ്  നല്കേനോന്കവണനി  300  കകേനോടനി  രൂപ  നമഡനിക്കല്
സരവ്വട്ടീസസയ് കകേനോരപ്പെകറഷനന  ഏല്പ്പെനിക്കുകേയുണനോയനി.  ഇതവണ  തുകേനയനോന്നുരം
നമഡനിക്കല് സരവ്വട്ടീസസയ് കകേനോരപ്പെകറഷനയ് നല്കേനോതതനിനനോല് മരുന്നയ് വനിതരണക്കനോര
മരുന്നയ്  വനിതരണരം നനിരതലനോക്കനിയനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  പനോവനപ്പെട  സനോധനോരണക്കനോരനോയ
കരനോഗനികേള്ക്കുകപനോലരം  ഇദൗ സദൗജനഗ്യ  മരുന്നയ്  ലഭനിക്കുന്നനില.  പണയ്  നമ്മുനട നനോടനില്
ഒരനോള്ക്കയ് ഹനോരടയ് ഓപ്പെകറഷന് കവണനിവന്നനോല് നമ്മള്തനന്ന മുന്കേനയ്യടുതയ് വലനിയ
കേളക്ഷന്  നടതനി  അതനിനുള്ള  സരംവനിധനോനങ്ങള്  ഒരുക്കുമനോയനിരുന്നു.  കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോര  അധനികേനോരതനില് വന്നതനിനു കശഷരം  സനോധനോരണക്കനോരക്കുരം
പനോവനപ്പെടവരക്കുനമനോനക്ക  ഹൃദയസരംബനമനോയ  അസുഖങ്ങള്  കേനോന്സര  തുടങ്ങനിയ
വയ്നക്കനോനക്ക ആവശഗ്യമനോയ ചെനികേനില്സ ലഭഗ്യമനോക്കനിയനിരുന്നു. ശട്ടീ. ഉമ്മന് ചെനോണനിയുനട
കനതൃതതതനില് നടപ്പെനിലനോക്കനിയ കേനോരുണഗ്യ നബനവലനയ് ഫണയ് എത്ര സജട്ടീവമനോയനോണയ്
കേഴനിഞ കേനോലങ്ങളനില് പ്രവരതനിചനിരുന്നതയ്.  ഇന്നയ് അതനില് എന്തയ് പ്രവരതനമനോണയ്
നടക്കുന്നതയ്?  ഇദൗ ഗവണ്നമനയ്  അധനികേനോരതനില്  വന്നതനിനുകശഷരം  പ്രസ്തുത ഫണയ്
ഉപകയനോഗനിചയ്  ഇതരതനിലള്ള  ചെനികേനിത,  സരജറനി  തുടങ്ങനിയവ  എത്ര
നടതനിനയന്നുള്ളതയ്  വനിശദമനോക്കണരം.  ബഹുമനോനനപ്പെട  ആകരനോഗഗ്യ  വകുപ്പുമനനി
സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി  വകുപ്പെനിനനയുരം  കൂടനി  ചുമതലയുളള  മനനിയനോണയ്.  കേഴനിഞ  കേനോലതയ്
സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി  വകുപ്പെനിനയ്  ഏറവരം  കൂടുതല്  പ്രശസ്തനി  ലഭനിചതയ്  കകേനോകനിയര
ഇരംപനോകനഷന് പദ്ധതനിയനിലൂനടയനോണയ്.  പനോവനപ്പെട അച്ഛനുരം അമ്മയ്ക്കുരം കകേള്വനികശഷനി
നഷ്ടനപ്പെട  ഒരു  കുഞയ്  ജനനിചനോലണനോകുന്ന  പ്രയനോസരം  നമുക്കറനിയനോരം.  വളനര
സദൗജനഗ്യമനോയനി   വനികേസനിത രനോജഗ്യങ്ങള്ക്കയ് മനോത്രരം ലഭനിക്കുന്ന ആ സദൗകേരഗ്യരം കേഴനിഞ
അഞയ് വരഷരം കകേരളതനിനയ് ലഭനിച. ഇകപ്പെനോള് എത്ര കപരക്കയ് ഇദൗ സദൗജനഗ്യ ചെനികേനിത
നടതനോന് സനോധനിക്കുന്നുണയ്?  സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി  വകുപ്പെനിനന തനന്ന ഒരു പദ്ധതനിയനോണയ്
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''തനോകലനോലരം''.  അതനിനനയുരം  സനിതനി  എന്തനോണയ്?  ആകരനോഗഗ്യ  കേനിരണരം പദ്ധതനി-ഒരു
കുടനി ജനനിച അന്നുമുതല്  18  വയസ്സുവനര എലനോവരക്കുരം കേനിട്ടുന്ന സദൗജനഗ്യചെനികേനിതനോ
പദ്ധതനിയനോണയ് ആകരനോഗഗ്യ കേനിരണരം പദ്ധതനി. പ്രസ്തുത പദ്ധതനി പ്രകേനോരരം ഇകപ്പെനോള് എത്രകപരക്കയ്
സദൗജനഗ്യ  ചെനികേനിത  നടതനി  എന്നുള്ളതയ്  സരംബനനിച  വനിശദനോരംശരം  നല്കേണരം.
ഗരഭനോവസയനിലള്ള  അമ്മമനോര  പ്രസവനിചയ്  ആറുമനോസരം  വനര  ലഭനിചനിരുന്ന
ആനുകൂലഗ്യങ്ങള് ഇകപ്പെനോള് ലഭനിക്കുന്നുകണനോ?  എറണനോകുളരം ജനറല് ആശുപത്രനിയനില്
കേനോന്സര ബനോധനിചയ് വരുന്ന സനോധനോരണക്കനോരനോയവരക്കയ് ഇന്കേരം ടനോകയ്  നകേനോടുകക്കണ
എന്ന സദൗകേരഗ്യമുണനോയനിരുന്നു. കകേരളതനിനല മറയ് അഞയ് നമഡനിക്കല് കകേനോകളജുകേള്,
മലബനോര  കേനോന്സര  നസനര,   തനിരുവനന്തപുരരം  റട്ടീജനിയണല്  കേനോന്സര  നസനര
തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനിലണനോയനിരുന്ന  എലനോ  പദ്ധതനികേളരം  നനിലച.  ഒരനോള്ക്കുരം
ഇതുപ്രകേനോരരം ഇകപ്പെനോള് ചെനികേനിത  ലഭനിക്കുന്നനില.  പ്രകമഹരം ഉള്നപ്പെനടയുള്ള ജട്ടീവനിതവശ  ലട്ടീ
കരനോഗങ്ങനള സരംബനനിചയ് അരംഗങ്ങള് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണനോയനി. 'അമൃതരം ആകരനോഗഗ്യരം'
പദ്ധതനി  ഇന്നയ്  നനിലചനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  അതനിനനനോനക്കയുള്ള  ഒരു  ഒറമൂലനികൂടനിയനോയ
ഇന്ഷതറന്സയ് പനോകക്കജനിനന സരംബനനിചയ് ബജറനില് പരനോമരശനിചനിട്ടുണയ്. പകക്ഷ ഇതയ്
നടപ്പെനിലനോയനിടനില.  ഗവണ്നമനയ്  ആശുപത്രനികേളനിലരം  കേനോന്സര  നസനറുകേളനിലരം  ഇദൗ
ഇന്ഷതറന്സയ്  പനോകക്കജയ്  എങ്ങനന  നടപ്പെനിലനോക്കനോന്  സനോധനിക്കുരം?  സതകേനോരഗ്യ
ആശുപത്രനികേള്ക്കനോണയ്  അതനിനന  ഗുണരം  ലഭനിക്കുന്നതയ്.  അവരക്കയ്  നകേനോയയ്  നടതനോനുള്ള
സദൗകേരഗ്യമനോണയ്  സരക്കനോര  നചെയനകേനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഗവണ്നമനയ്  നമഡനിക്കല്
കകേനോകളജുകേനള  സരംബനനിചയ്  സരക്കനോര  കുറചകൂടനി  ശദ്ധ  നകേനോടുക്കണനമന്നനോണയ്
എനനിക്കയ്  അകപക്ഷനിക്കനോനുള്ളതയ്.  ഇടുക്കനി  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്  പൂടനി  എന്നനോണയ്
ഞനോന്  മനസനിലനോക്കുന്നതയ്.  പനോരനിപ്പെള്ളനി  കകേനോകളജനിനന  കേനോരഗ്യതനില്  ബഹുമനോനനപ്പെട
നചെയറനിനയ്  പ്രകതഗ്യകേ  തനോല്പ്പെരഗ്യമുണനോകുരം.  നമഡനിക്കല്  കേദൗണ്സനില്  ഇന്നുവനര
പ്രസ്തുത കകേനോകളജനിനയ്  അനുവനോദരം നല്കേനിയനിടനില.  മകഞരനി നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനില്
നമഡനിക്കല് കേദൗണ്സനില് പറഞ പ്രകേനോരരം കേറകയ് നചെകയ്യണ, നറകനിവഫ നചെകയ്യണ
കേനോരഗ്യങ്ങനളനോന്നുരം  നചെയ്തനിടനില.  എനന  നനികയനോജകേ  മണ്ഡലതനിനല  എറണനോകുളരം
നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനന  സരംബനനിചയ്  ശട്ടീ.  അന്വര  സനോദതയ്  ഉന്നയനിച
സബ്മനിഷനയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനി  നന്നനോയനി  മറുപടനി  നല്കുകേയുണനോയനി.  ഇകപ്പെനോള്
അതനിനന  സനിതനി  അതല.  പ്രസ്തുത  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  മനോഫനിയനോസരംഘരം
പ്രവരതനിക്കുന്നുണയ്.  ആ  മനോഫനിയനോ  സരംഘനത  പുറതനോക്കനിയനിനലങനില്  ആ
നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ് മനോത്രമല, ഇദൗ സരംസനോനതനിനന നമഡനിക്കല് വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസവരം
നമഡനിക്കല് കകേനോകളജുകേകളനോടനുബനനിചള്ള ആശുപത്രനികേളനടയുരം ചെരനിത്രതനില് ഒരു
കേറുത അദ്ധഗ്യനോയരം കൂടനി എഴുതനി കചെരകക്കണനി വരുനമന്നുള്ള കേനോരഗ്യതനില് സരംശയമനില. 
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ഷരംനയുനടയുരം നജറനിലനിനനയുരം മരണരം സരംബനനിചയ് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണനോയനി.
ഹൃദയകഭദകേമനോയ സനിതനിവനികശഷമനോണുണനോയതയ്.  അതനില്കപ്പെനോലരം  ഇദൗ സരക്കനോര
നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കുന്നനില,  അതനില്  രനോഷട്ടീയ  തനോല്പ്പെരഗ്യങ്ങള്  ഉനണന്നനോണയ്
എലനോവരുരം  പറയുന്നതയ്.  എനനിക്കയ്  വളനര  കഖദമുണയ്.  നജറനില്  നനമക്കനിളനിനന
മരണകതനോടനുബനനിചയ് അവനിടനത നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ് കഗറനില് ഒരു ചെനോനല്
ചെരച  നടതകേയുണനോയനി.  ശരനിയനോകേനോതനതലനോരം  ശരനിയനോകുരം  എന്നനോണയ്
ഇടതുപക്ഷതനിനന മുദനോവനോകേഗ്യരം.  ശരനിയനോകേനോതനതലനോരം ശരനിയനോക്കനോന് വന്ന ടട്ടീചര
അനതലനോരം നചെയ്യകണ? 'കകേപ്പെയ് '-നന ആഭനിമുഖഗ്യതനിലള്ള ആ കകേനോകളജനില്  നനിയമനിച
ആളകേനള യു.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനോര സനിരനപ്പെടുതകേയുണനോയനി. അവരക്കയ് ഒരു കകേനോഴയ്
നകേനോടുക്കണനമന്നയ് ഞനോന് ബഹുമനോനനപ്പെട മനനികയനോടയ് പറഞകപ്പെനോള് മനനി ചൂടനോയനി
സരംസനോരനിച.  ഇക്കനോരഗ്യങ്ങകളനോടുള്ള  ടട്ടീചറനിനന  സമട്ടീപനതനില്  എനനിക്കയ്  വളനര
വനിഷമരം  കതനോന്നനി.  ഷരംനയുനടയുരം  നജറനിലനിനനയുരം  കുടുരംബനത  സഹനോയനിക്കനോന്
സരക്കനോര  മുകന്നനോട്ടുവരണരം.  കേളമകശരനി  ഗവണ്നമനയ്  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനല
മനോഫനിയനോസരംഘനത തകേരക്കനോന്  സരക്കനോര തയ്യനോറനോകേണരം. 

മനി  .    നചെയരമനോന് :  മുന്മനനിമനോരുരം  സട്ടീനനിയര  അരംഗങ്ങളരം  സമയതനിനന
കേനോരഗ്യതനില് സഹകേരനിക്കണനമന്നയ് പ്രകതഗ്യകേമനോയനി അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുകേയനോണയ്. 

12.00 Noon]

ശട്ടീ  .   നകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : സര, ഞനോന് ഈ ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള അനുകൂലനിക്കുകേയനോണയ്.
ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനി  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയുനട  ഉതരവനോദനിതതരം  ഏനറടുതതനിനു
കശഷരം  ഒരുപനോടയ്  നല  കേനോരഗ്യങ്ങള്  നചെയ്യുകേയുണനോയനി.  ഗനോമപ്രകദശങ്ങള്ക്കനോണയ്
ഏറവമധനികേരം  പ്രകയനോജനരം  കേനിടനിയതയ്.  അഞ്ഞൂറുരം  അറുന്നൂറുരം  കരനോഗനികേളനോണയ്
തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനിലരം  വപ്രമറനി  നഹല്തയ്  നസനറുകേളനിലരം  പ്രതനിദനിനരം
ചെനികേനിത കതടനിവരുന്നതയ്.  ആരദരം പദ്ധതനിയനിലൂനട  ആകരനോഗഗ്യരരംഗതയ് വലനിനയനോരു
മനോറമനോണയ്  പ്രകേടമനോയതയ്;  ഇതയ്  വലനിയ  വനിജയവമനോയനി.  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖല
പൂരണ്ണമനോയുരം  ബഹുരനോഷകുതകേകേളനട  കേയ്യനില്  അകേനപ്പെടനോന്   കപനോവകേയനോണയ്.
ഇതനോണയ് 2017-നല  കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമനനിനന ആകരനോഗഗ്യനയരം.  ഈ ആകരനോഗഗ്യനയരം
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനയ്  നടപ്പെനിലനോക്കനിയനോല്  ബഹുരനോഷ  കുതകേകേള്ക്കയ്  സരക്കനോര
ആശുപത്രനികേളനില്  കപനോലരം  വകേകേടതനോനുരം  ലനോഭമുണനോക്കനോനുമുള്ള  അവസരരം
ഉണനോകുകേയനോണയ്.   എലനോ ആശുപത്രനികേളനിലരം  സതകേനോരഗ്യ ചെനികേനിത  എന്നുള്ളതനോണയ്
കകേന്ദ്ര ആകരനോഗഗ്യനയതനിനന രട്ടീതനി. ഇതനിനന ഗുണകദനോഷഫലങ്ങളരം അതയ് എങ്ങനന
നചെറുതനനില്ക്കുനമന്നതനിനനക്കുറനിചരം  സരംസനോന  ഗവണ്നമനയ്  വളനര
ഗദൗരവതരമനോയനി  ആകലനോചെനിക്കണരം.  ആകരനോഗഗ്യകമഖലയനില്  പ്രകതഗ്യകേ  ശദ്ധ

286/2020.
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നചെലതന്ന  ഒരു  സരംസനോനമനോണയ്  നമ്മുകടതയ്;  എന്നനിരുന്നനോലരം  ഉകദ്ദേശനിച  ഫലരം
വകേവന്നനിട്ടുകണനോ  എന്നയ്  പരനികശനോധനിക്കണരം.  വരദ്ധനിചവരുന്ന പകേരചവഗ്യനോധനികേള്,
കപനോഷകേനോഹനോരക്കുറവമൂലമുള്ള കരനോഗങ്ങള്,  കേനോന്സര എന്നനിവ ഇതനിനുദനോഹരണങ്ങളനോണയ്.
ഇതരരം  കരനോഗങ്ങള്   ചെനികേനിതനിക്കനോനുരം  നനിയനനിക്കനോനുരം  നമുക്കയ്  എത്രകതനോളരം
കേഴനിയുന്നുനണന്ന  കേനോരഗ്യവരം  പരനികശനോധനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.  ആകരനോഗഗ്യരരംഗനത
പ്രവരതനങ്ങളനില്  പലകപ്പെനോഴുരം  മുന്തൂക്കരം  നകേനോടുക്കുന്നതയ്  നഗരങ്ങള്ക്കനോണയ്.
ആശുപത്രനി  സരംവനിധനോനമനോനണങനിലരം  മറയ്  അനുബന  കസവനങ്ങളനോനണങനിലരം
ആദഗ്യരം തുടക്കരം കുറനിക്കുന്നതയ് നഗരങ്ങളനിലരം പടണങ്ങളനിലമനോണയ്.  ഗനോമങ്ങള്ക്കനോയനി
അകനകേരം  പദ്ധതനികേളനണങനിലരം  പലതുരം  പൂരതട്ടീകേരനിചതനോയനി  കേനോണനോന്
സനോധനിക്കുന്നനില.   ഈ സരക്കനോര  അധനികേനോരതനില് വന്നതനിനുകശഷരം വനിപുലമനോയ
മനോറങ്ങളനോണയ് ആകരനോഗഗ്യകമഖലയനില് നകേനോണ്ടുവരനോന് ശമനിക്കുന്നതയ്.  എലനോതലതനിലരം
കരനോഗട്ടീസദൗഹൃദമനോക്കുകേയുരം  ഗുണകമന്മയുള്ള   ആകരനോഗഗ്യകസവനങ്ങള് ഉറപ്പെനോക്കുകേയുരം
നചെയ്യുകേ  എന്ന  ലക്ഷഗ്യകതനോടുകൂടനി  തുടങ്ങനിയ  ആരദരം  പദ്ധതനി  ഏനറ
അഭനിനന്ദനനോരഹമനോണയ്.  സമഗമനോയ  ഒരു  ആകരനോഗഗ്യനയരം  രൂപട്ടീകേരനിക്കുന്നകതനോനടനോപ്പെരം
കദശട്ടീയ  ആകരനോഗഗ്യ  നയതനിനന  ഗുണകദനോഷഫലങ്ങള്   പരനികശനോധനിക്കുകേയുരം
കവണരം.   കകേന്ദ്രസരക്കനോര  2010-ല്  പനോസനോക്കനിയ  കനിനനിക്കല്  എസനോബനിഷയ് നമനയ്
ആകയ്   സരംസനോനതയ്  നടപ്പെനോക്കനോന്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കണരം.  മറയ്
സരംസനോനങ്ങള് അതയ്  നടപ്പെനോക്കനി. ഇനനി പതയ് പനണയ്  സരംസനോനങ്ങള് മനോത്രകമ
ബനോക്കനിയുള്ളൂ.  ആരക്കയ്   കവണനമങനിലരം  ആകരനോഗഗ്യ  സനോപനരം  തുടങ്ങനോനമന്നുള്ള
അവസ  മനോറനിനയടുക്കനോന്  ഈ  ആകയ്  നടപ്പെനിലനോക്കുന്നകതനോനടനോപ്പെരം  സരംസനോനതയ്
ഏകേട്ടീകൃത  പബനികേയ്  നഹല്തയ്  ആകയ്  നടപ്പെനിലനോക്കനോനുരം  ശമമുണനോകേണരം.
കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോരനിനന  കേനോലതയ്  ഇതനിനന  കേരടയ്  നനിയമരം
തയ്യനോറനോക്കനിയതനോണയ്.  പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലരം ജനിലനോ ആശുപത്രനികേളനിലരം
കരനോഗനികേള്ക്കനോനുപനോതനികേമനോയനി കഡനോകരമനോനരയുരം മറയ് ജട്ടീവനക്കനോകരയുരം നനിയമനിക്കണരം.
വരദ്ധനിചവരുന്ന  ചെനികേനിതനോ  നചെലവനിനനുസരനിചയ്  സമഗ  ആകരനോഗഗ്യ  ഇന്ഷതറന്സയ്
പദ്ധതനികേളനട തുകേ വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുരം സരക്കനോരനിനന  ആകരനോഗഗ്യ ഇന്ഷതറന്സയ്
പദ്ധതനികേളനില്  ഉള്നപ്പെടനോത  സനോമതനികേമനോയനി  പനികന്നനോക്കരം  നനില്ക്കുന്നവനര
അതനില് ഉള്നപ്പെടുതനോനുരം നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കണരം. ആശുപത്രനികേളരം ഇന്ഷതറന്സയ്
കേമനനികേളമനോയനി  കചെരന്നുള്ള  തടനിപ്പുകേള്  അവസനോനനിപ്പെനിക്കനോന്  കേരശന  നടപടനി
സതട്ടീകേരനിക്കണരം.  സരംസനോനതയ്  ലഭഗ്യമനോയ  ഭക്ഷഗ്യവസ്തുക്കളനട  ഗുണനനിലവനോരരം
ഉറപ്പുവരുകതണതയ്  അതഗ്യനോവശഗ്യമനോണയ്. കഹനോടലകേളനിനല ഭക്ഷണങ്ങള് കൃതഗ്യതകയനോനട
പരനികശനോധനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലള്ള  സരംവനിധനോനങ്ങള്  തൃപ്തനികേരമനോകണനോ  എന്നയ്
പരനികശനോധനിക്കണരം.  കുടനിനവള്ളതനിനല വനിഷനോരംശങ്ങള് പരനികശനോധനിക്കനോന് ആധുനനികേ
നനിലവനോരതനിലള്ള ലനോബുകേള് തനോലൂക്കുകതനോറുരം സനോപനികക്കണതയ് അതഗ്യനോവശഗ്യമനോണയ്.
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ഇകപ്പെനോള്  ലഭഗ്യമനോയനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്ന  കുടനിനവള്ളതനില്  അണുക്കനള  കൂടനോനത
കലനോഹതനിനന  അരംശങ്ങളമുള്ളതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്നു.  ഈ  സനോഹചെരഗ്യരം  തുടരുകേ
യനോനണങനില് പതയ് വരഷതനിനുള്ളനില് കകേരളതനിനല ജനങ്ങള്ക്കയ്  ഗുരുതരമനോയ
ആകരനോഗഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്  കനരനികടണനിവരുരം.  കുടനിനവള്ളതനില്  കലനോഹതനിനന  അരംശരം
വളനര ശദ്ധനികക്കണ ഒന്നനോണയ്.  

ശട്ടീ  .    നകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖനോദര:  സര,  അങ്ങയ്  വളനര  പ്രധനോനപ്പെട  ഒരു

കേനോരഗ്യമനോണയ് പറഞനകേനോണനിരനിക്കുന്നതയ്. ഏനതലനോരം തരതനിലള്ള, എത്ര മലനിനമനോയ

നവള്ളരം  ഉപകയനോഗനിചനോണയ്   കഹനോടലകേളനില്   ഭക്ഷണരം   ഉണനോക്കുന്നതയ്

എന്നതനിനനക്കുറനിചയ് ഒരു ധനോരണയുമനില. ചെട്നനിനയനോനക്ക കേഴനിക്കുകമനോള്  തനിളപ്പെനിചനോറനിയ

നവള്ളരം  ഉപകയനോഗനിക്കനോന്  സനോധഗ്യതയനില.  മനുഷഗ്യരുനട  ആകരനോഗഗ്യനത  ഇതയ്

വളനര  ഗുരുതരമനോയനി  ബനോധനിക്കുന്നു  എന്നനോണയ്  വഗ്യക്തമനോകുന്നതയ്.  ഇക്കനോരഗ്യരം

പരനികശനോധനിക്കനോനുള്ള ശക്തമനോയ സരംവനിധനോനരം സരംസനോനതണനോയനിരനിക്കണനമന്നയ്

പറയുന്നതനിനന പ്രനോധനോനഗ്യരം ശരനിയനോണയ്.   

ശട്ടീ  .   നകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി: സര, അതനിനുള്ള സരംവനിധനോനരം ഉണനോക്കണരം.  കരനോഗരം
വരനോനത പ്രതനികരനോധനിക്കലനോണയ് പ്രധനോനരം. കുടനിനവള്ളതനില് കലനോഹതനിനന  അരംശരം
കൂടുതലള്ളതയ് കകേരളതനിലനോണയ്. ഇങ്ങനന വന്നനോല് പതയ് വരഷതനിനുള്ളനില് നമ്മള്
മനോരകേമനോയ  കരനോഗങ്ങളനട  അടനിമകേളനോകേനോനുള്ള  സനോധഗ്യതയുണയ്.  സരംസനോനതയ്
ലഭഗ്യമനോകുന്ന  മരുന്നുകേളനട   നനിലവനോരനതക്കുറനിചയ്   പരനികശനോധനിക്കനോനുള്ള  ഒരു
സനിരരം  സരംവനിധനോനമുണനോക്കണരം.   അതുകപനോനല  ആകരനോഗഗ്യവമനോയനി  ബനനപ്പെട
പരനിസനിതനി നനിയമരം  നടപ്പെനിലനോക്കനോന് കേഴനിയണരം.  നനിലവനിലള്ള  പനി.എചയ്.സനി.-
കേളനില്  ഒരു  കഡനോകറുനട  കസവനമനോണയ്  ലഭഗ്യമനോകുന്നതയ്.  ജനിലനോതല  മട്ടീറനിരംഗയ്,
കബനോക്കയ്തല  മട്ടീറനിരംഗയ്,  കബനോക്കയ്-പഞനോയതതല  മട്ടീറനിരംഗയ്,  പ്രകതഗ്യകേ  പരനിശട്ടീലന
പരനിപനോടനികേള്,  ഞനോയറനോഴ്ചകേള്  എന്നനിവ  കേഴനിഞനോല്  കഡനോകരമനോര
പനി.എചയ്.സനി.-കേളനില്  ഉണനോകുന്നതയ്  മനോസതനില്  14  ദനിവസരം  മനോത്രമനോണയ്.
തുടരചയനോയ  ദനിവസങ്ങളനില്  ഉണനോകുകേയുമനില.   കഡനോകര  സതന്തമനോയനി  ലട്ടീവയ്
എടുതനോല്   ലഭഗ്യമനോകുന്ന  ദനിവസങ്ങള്  പനിനന്നയുരം  കുറയുരം.  ചുരുക്കതനില്
പനി.എചയ്.സനി.-കേളനില് നചെന്നനോല് കഡനോകര ഉണനോകുനമന്നുറപ്പെനില.  എലനോ  ദനിവസവരം
കഡനോകര  ഉണനോകുനമന്നുറപ്പുനണങനില്  മനോത്രകമ  കരനോഗനികേള്  കേനികലനോമട്ടീററുകേള്
സഞരനിചയ് ആശുപത്രനികേളനില് വരനികേയുള്ളൂ. ഈ പ്രയനോസങ്ങള്  കബനോധഗ്യനപ്പെടനിടനോണയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്.  പ്രകേടനപത്രനികേയനില് പനി.എചയ്.സനി.-യനില് രണയ് കഡനോകരമനോനരങനിലരം
ഉണനോകേണനമന്നയ്  പറഞതയ്.  അതയ്  അടനിയന്തരമനോയനി  നടപ്പെനോക്കണരം.  നനിലനനില്ക്കുന്ന
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ചെനില   യനോഥനോരത്ഥഗ്യങ്ങള്  കേനോകണണതുണയ്.  ശനിശുമരണ  നനിരക്കയ്,  മനോതൃമരണ
നനിരക്കയ്,  ആയുരവദരഘഗ്യരം എന്നനിവയനോണയ് ആകരനോഗഗ്യസൂചെനികേ തയ്യനോറനോക്കുന്നതനിനന
മനോനദണ്ഡരം.  ഇക്കനോരഗ്യതനില്  വനികേസനിത  രനോജഗ്യങ്ങള്നക്കനോപ്പെരം  നനില്ക്കുന്ന
കകേരളതനില്  വനികേസനിത രനോജഗ്യങ്ങളനില് ഇലനോത പല കരനോഗങ്ങളരം ഉണയ്.  പകേരച
വഗ്യനോധനികേള്,  നഡങനിപ്പെനനി,  എചയ്.1 എന്1.,  വടകഫനോയ്ഡയ്,  കകേനോളറ  തുടങ്ങനിയവ
കൂടനോനത റനി.ബനി,  എചയ്.ഐ.വനി.  എന്നനിവയുരം ഉണയ്.  എലനോ ഭനോഗങ്ങളനില് നനിന്നുരം നചെറനിയ
ആവശഗ്യങ്ങള്ക്കുകപനോലരം ആളകേള് ജനിലനോ ആശുപത്രനിനയ ആശയനിക്കുകമനോള് ജനിലനോ
ആശുപത്രനിക്കയ്  ആവശഗ്യമനോയ  കസവനങ്ങള്  നല്കേനോന്  കേഴനിയനോനത  വരുന്നു.
പലകപ്പെനോഴുരം  ജനിലനോ  ആശുപത്രനിക്കയ്  പനി.എചയ്.സനി.-യുനട  കസവനങ്ങള്  മനോത്രകമ
നല്കേനോന് കേഴനിയുന്നുള്ളൂ. ഓകരനോ ഒ.  പനി.-യനിലരം അഞ്ഞൂറനിലധനികേരം കപര വരുകമനോള്
എങ്ങനനയനോണയ് അവനര നല രട്ടീതനിയനില് ചെനികേനിതനിക്കനോന് കേഴനിയുന്നതയ്. കഡനോകരക്കയ്
നകേനോടുക്കനോന്  50  രൂപ  കേയ്യനിലനണങനില്  കരനോഗനികേള്  സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനിയനികല
കപനോകുകേയുള്ളൂ.  എന്നനോല്  പനി.എചയ്.സനി.-യനില്  ദനിവസവരം  200  മുതല്  600  വനര
കരനോഗനികേള് വരുന്നു എന്നുപറയുകമനോള് പനി.എചയ്.സനി.-യനില് കഡനോകരമനോരനിനലങനില്
കരനോഗനികേള്  കരനോഗതനിനയ്  അടനിമനപ്പെടയ്  മരനിക്കുകേയലനോനത  കവനറ  മനോരഗ്ഗമനിനലന്നയ്
മനസനിലനോക്കനോരം.  കേഴനിഞ  സരക്കനോരനിനന  കേനോലതയ്  ഇരനിങ്ങനോലക്കുട  തനോലൂക്കയ്
ആശുപത്രനിനയ  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനോയനി  ഉയരതനി,  അങ്ങനന  സതനോധട്ടീനമുള്ള
സലകതയയ്  നകേനോണ്ടുകപനോകുന്ന  സനിതനിയനോണുണനോയതയ്.  അങ്ങനന  നചെയ്യനോന്
പനോടനില.  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയനില്  ബനോക്കയ്  കസനോടയ്  കകേന്ദ്രട്ടീകേരനിചനോണയ്  വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങള്  നടകതണതയ്.  എനന  നനികയനോജകേ  മണ്ഡലരം  ബനോക്കയ്  കസനോടനില്
ഉള്നപ്പെട ടനി.ബനി. ഏറവരം കൂടുതലള്ള പ്രകദശമനോണയ്, ഇതുസരംബനനിചയ് അകനതഷണരം
നടതനോന് അങ്ങുതനന്ന ഒരു ടട്ടീമനിനന നനികയനോഗനിചനിരുന്നു. എരം.ഡനി.ആര.ടനി.ബനി., മരുന്നയ്
നകേനോടുതനോല് കപനോലരം കഭദമനോകേനോത ടനി. ബനി.യുള്ളതയ് എനന മണ്ഡലതനിലനോണയ്. ടനി. ബനി.
ബനോധനിതരുനട  മരണനനിരക്കയ്  14  ആണയ്.  എനന  മണ്ഡലതനില്  എചയ്.  ഐ.  വനി.
ബനോധനിതരുനട  എണ്ണവരം  കൂടുതലനോണയ്.  ഇപ്രനോവശഗ്യരം  കകേനോളറ  പടരന്നുപനിടനിചകപ്പെനോള്
ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനിതനന്ന  കകേനോളറ  നനിയനനിക്കുന്നതനില്  വലനിനയനോരു  ഇടനപടല്
നടതനിയനിരുന്നു. തനോലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനില് ആവശഗ്യമനോയ കഡനോകരമനോരുനട എണ്ണരം 12
മുതല്  24  വനരയനോനണങനിലരം  ഇകപ്പെനോള്  അവനിനട  8  കപര  മനോത്രമനോണുളളതയ്.
കേമ്മന്യൂണനിറനി നഹല്തയ് നസനറനില് 8  കഡനോകരമനോര കവണനിടതയ് 3 കപര മനോത്രകമയുള്ളൂ.
നകേനോഴനിഞനോരംപനോറയനില്  രണയ്  കപരനോണുള്ളതയ്.  ഇവനിനടയുള്ള സനോഫനിനന  കേനോരഗ്യവരം
ഇതുകപനോനല  തനന്നയനോണയ്.  അതുനകേനോണയ്  അടനിയന്തരമനോയനി  ഈ  കേനോരഗ്യങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കനോന് നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കണരം. 
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ശട്ടീ  .    കറനോഷനി  അഗസനിന്:  സര,  ഞനോന്  ഈ  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള

എതനിരക്കുകേയനോണയ്.   ജനജട്ടീവനിതതനിനന  സമസ്ത  കമഖലയുമനോയനി  ബനനപ്പെടയ്

നനില്ക്കുന്ന  വകുപ്പുകേളനട  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയനോണയ്  ഇവനിനട  നടക്കുന്നതയ്.  അതനില്

ഏറവരം പ്രധനോനനപ്പെടതയ് ആകരനോഗഗ്യ വകുപ്പെനോണയ്. നമ്മുനട സരംസനോനതനിനന ആകരനോഗഗ്യ

സൂചെനികേകേള്  പരനികശനോധനിചനോല്  കദശട്ടീയ  സൂചെനികേകേനളക്കനോള്  മുകേളനിലനോനണന്നനോണയ്

കേണക്കുകേള്  കേനോണനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  കേണക്കുകേളനില്  മനോത്രരം  ഒതുങ്ങനിനനിന്നയ്

നമുക്കയ്  മുകന്നനോട്ടുകപനോകേനോന്  സനോധനിക്കനില.  അടനിസനോന  ജട്ടീവനിത  സദൗകേരഗ്യങ്ങളരം

അവകേനോശങ്ങളരം  നനികഷധനിക്കനപ്പെട  ജനവനിഭനോഗങ്ങളനികലയയ്  നമചനപ്പെട  ആകരനോഗഗ്യ

കസവനങ്ങള്  എതനിക്കനോന്  കേഴനിഞനോല്  മനോത്രകമ  നമ്മുനട  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയയ്

അഭനിമനോനനിക്കനോന് സനോധനിക്കുകേയുള്ളൂ. ഈ ഗവണ്നമനയ് അധനികേനോരതനില് വന്നകപ്പെനോള്

പല  പ്രഖഗ്യനോപനങ്ങളരം  നടതനിയനിട്ടുണയ്.  ചെനില  പദ്ധതനികേള്നക്കനോനക്ക

തുടക്കരം കുറനിക്കനോന് കേഴനിഞനിട്ടുനണങനിലരം ചെനിലനതലനോരം ഇകപ്പെനോഴുരം പ്രഖഗ്യനോപനങ്ങളനില്

മനോത്രരം  ഒതുങ്ങനിനനില്ക്കുന്നു.  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന  പദ്ധതനികേള്  സമയബനനിതമനോയനി

നടപ്പെനോക്കനോന്  സനോധനിക്കനോത  പദ്ധതനിനനിരവ്വഹണമനോണയ്  നമ്മുനട  വലനിയ  കപനോരനോയ്മ

എന്നയ് തനിരനിചറനികയണതനോയുണയ്.  സബ്നസനറുകേള്,  പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ കകേന്ദ്രങ്ങള്,

സനോമൂഹനികേനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേള്,  ജനിലനോ  ആശുപത്രനികേള്

എന്നനിവനയലനോരം  ഇന്തഗ്യന്  പബനികേയ്  നഹല്തയ്  സനോന്കഡരഡയ്  പ്രകേനോരമുള്ള

നനിലവനോരതനില്  പ്രവരതനിപ്പെനിക്കനോന്  നമ്മള്  ജനോഗത  പുലരകതണതനോയുണയ്.

എന്നനോല്  ഈ  മനോനദണ്ഡങ്ങള്  നമ്മുനട  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിലവനിലകണനോനയന്നയ്

പരനികശനോധനിക്കുകേയനോണയ്  ആദഗ്യരം  നചെകയ്യണതയ്.  സരക്കനോര  ആശുപത്രനികേളനില്നനിന്നയ്

കരനോഗനികേനള  അകേറനിനനിരതന്ന  ഘടകേങ്ങള്  അടനിസനോന  സദൗകേരഗ്യങ്ങളനട

കപനോരനോയ്മയുരം മതനിയനോയ ജട്ടീവനക്കനോരുനട അഭനോവവമനോണയ്.  നമ്മുനട ആശുപത്രനികേളനില്

ജട്ടീവനക്കനോനര  നനിയമനിക്കുന്നതയ്  1961-നല  സനോഫയ്  പനോകറണ്  അനുസരനിചനോണയ്.

2008-ല്  സനോഫയ്  പനോകറണ്  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചനവങനിലരം  അതനുസരനിചയ്

തസ്തനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കനോന് നമുക്കയ് കേഴനിഞനിടനില.  ആശുപത്രനികേളനില് കഡനോകരമനോരുരം

മറയ്  ജട്ടീവനക്കനോരുമനിലനോത  സനിതനിവനികശഷതനിനയ്  മനോറമുണനോകേണരം.  നകേടനിടങ്ങള്

നനിരമ്മനിചതുനകേനോണ്ടുമനോത്രരം  ആ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ്  പരനിഹനോരമനോവകേയനില.  മൂന്നയ്  വരഷരം

നകേനോണയ്  5257  തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിക്കുനമന്ന  ബജറയ്  പ്രഖഗ്യനോപനരം

സതനോഗതനോരഹമനോണയ്.  മൂന്നയ്  വരഷരം  വനര  കേനോതനനില്ക്കനോനത  ഇക്കനോരഗ്യതനില്

പ്രകയനോറനിറനി  നകേനോടുക്കനോന് സരംസനോന ഗവണ്നമനയ്  പ്രകതഗ്യകേനിചയ്  ധനകേനോരഗ്യ  വകുപ്പെയ്

ശദ്ധനിക്കണരം.  സരംസനോനതനിനന  നമനോതരം  വനിഹനിതതനിനന  കകേവലരം
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5  ശതമനോനതനില്  തനോനഴ  മനോത്രമനോണയ്  ആകരനോഗഗ്യ  സരംരക്ഷണതനിനനോയനി

നചെലവഴനിക്കുന്നതയ്.  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയയ്  അരഹമനോയ  പദ്ധതനി  വനിഹനിതരം

നട്ടീക്കനിവയനോന് സനോധനിചനിനലങനില് ഇവനിനട പ്രഖഗ്യനോപനിച കേനോരഗ്യങ്ങള് നടപ്പെനിലനോക്കനോന്

സനോധനിക്കുകമനോനയന്ന സരംശയരം  നനിഴലനിക്കുകേയനോണയ്.  ഈ  ഗവണ്നമനനിനയ്  കേഴനിഞ

വരഷനത  ബജറനില്  പ്രഖഗ്യനോപനിച  സമഗ  ആകരനോഗഗ്യ  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലനോക്കനി

മുകന്നനോട്ടുകപനോകേനോന്  സനോധനിക്കുന്നനില.  12-ാം  പഞവതരപദ്ധതനിയുനട  അവസനോന

ഘടതനിലനോണയ്  ഈ  ഗവണ്നമനയ്  അധനികേനോരതനില്  വരുന്നതയ്.  2016-17

സനോമതനികേ  വരഷതനില്    ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയയ്  നട്ടീക്കനിവചതയ്  101311  ലക്ഷരം

രൂപയനോണയ്.  എന്നനോല്  2016  ഒകകനോബര  വനരയുള്ള  കേണക്കയ്  പരനികശനോധനിചനോല്

നചെലവഴനിചതയ്  കകേവലരം 24.84 ശതമനോനമനോനണന്നയ് കേനോണനോന് കേഴനിയുരം. പദ്ധതനികേള്

പ്രഖഗ്യനോപനങ്ങളനില്  മനോത്രരം  ഒതുങ്ങനി  പദ്ധതനിവനിഹനിതരം  ഫലപ്രദമനോയനി

നചെലവഴനിക്കനോതനിരനിക്കുന്നതയ് ഗദൗരവമനോയനി വനിലയനിരുകതണതനോണയ്.  മനറനോരു പ്രധനോന

കേനോരഗ്യരം,   ഗവണ്നമനയ്  നകേനോണ്ടുവന്ന  'ആരദരം'   പദ്ധതനിയനില്  ലക്ഷഗ്യരംവയ്ക്കുന്ന

കേനോരഗ്യങ്ങള്  വളനര  പ്രതട്ടീക്ഷകയനോനടയനോണയ്  ജനങ്ങള്  കനനോക്കനിക്കനോണുന്നതയ്.

ഇതയ്  ഫലപ്രദമനോയനി  നടപ്പെനോക്കനോന്  സനോധനിക്കണരം.  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയനിനല

രണനോരം  തലമുറ  പ്രശ്നങ്ങനള  അഭനിമുഖട്ടീകേരനിക്കനോനുള്ള  ഈ  ബൃഹതയ്  പദ്ധതനി

ശനോഘനട്ടീയമനോണയ്.  അകതനോനടനോപ്പെരം  കദശട്ടീയ ആകരനോഗഗ്യനയരം  2015-നന ചുവടുപനിടനിചയ്

പുതനിയ  സരംസനോന  ആകരനോഗഗ്യനയരം  രൂപട്ടീകേരനിക്കനോനുള്ള  നടപടനികേളമനോയനി

ഗവണ്നമനയ്  മുകന്നനോട്ടുകപനോകുന്നതയ്  വളനരകയനറ  സതനോഗതനോരഹമനോണയ്.  ആകരനോഗഗ്യ

കമഖലയുനട  സരംരക്ഷണതനില്  എലനോവരുരം  ഒരുകപനോനല  ശദ്ധനിക്കുന്നുനണന്ന

കേനോരഗ്യതനില്  യനോനതനോരു  സരംശയവമനില.  ആശുപത്രനികേളനില്  സനോഫയ്  പനോകറണ്

നകേനോണ്ടുവരുന്ന കേനോരഗ്യതനില് വട്ടീഴ്ചവരുതന്നതയ്  ആകരനോഗഗ്യ  രരംഗനത നപനോതുവനോയനി

ബനോധനിക്കുരം.  ജനങ്ങള്  ഇക്കനോരഗ്യങ്ങളനില്  വലനിയ  മനോറങ്ങള്  ഗവണ്നമനനില്നനിന്നയ്

പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കുന്നുണയ്.   ഇടുക്കനിയനിനല  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്  മരവനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നു

എന്ന വനോരത ടനി.  വനി.  ചെനോനലനില് കേണനിരുന്നു. 2011-12  സനോമതനികേ വരഷനത

ബജറനില് ബഹുമനോനനപ്പെട  ധനകേനോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  ശട്ടീ.  നകേ.  എരം.  മനോണനിയനോണയ്

നനിയമസഭയനില്  ബജറയ്  പ്രസരംഗതനിലൂനട  ഇടുക്കനി  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്

പ്രഖഗ്യനോപനിചതയ്.  2014  നസപ്റരംബര  മനോസരം  അന്നനത  മുഖഗ്യമനനിയനോയനിരുന്ന

ബഹുമനോനനപ്പെട  ഉമ്മന് ചെനോണനിയനോണയ്  ആ നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനന ഉദ്ഘനോടനരം

നനിരവ്വഹനിചതയ്.  2014-15-ല്  അവനിനട  50  കുടനികേള്ക്കയ്  പ്രകവശനരം  നല്കേനി.  ആ

കുടനികേള്  സമരത്ഥരനോയനി  പഠനിക്കുകേയുരം  കകേരളതനിനല  98  ശതമനോനരം  വനിജയരം



423

വകേവരനിച ഗവണ്നമനയ് നമഡനിക്കല് കകേനോകളജുകേളനട ലനിസനില് ആദഗ്യ പരനിഗണന

ഇടുക്കനി നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനയ് ലഭനിക്കുകേയുരം നചെയ. 2015-16 വരഷതനില് ഒന്നനോരം

വരഷ  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേള്  രണനോരം  വരഷ  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേളനോവകേയുരം  രണനോരം  ബനോചയ്

ആരരംഭനിക്കുകേയുരം  നചെയ.  എന്നനോല്  നമഡനിക്കല്  കേദൗണ്സനില്  ഓഫയ്  ഇന്തഗ്യയുനട

മനോനദണ്ഡമനുസരനിചള്ള  സദൗകേരഗ്യങ്ങളനട  കപനോരനോയ്മ  കേനോരണരം  ഈ  നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജനിനന  പ്രവരതനരം  മുകന്നനോട്ടുനകേനോണ്ടുകപനോകേനോന്  സനോധനിചനില.  അവനിനട

പഠനിചനിരുന്ന  കുടനികേനള  5  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേളനിലനോയനി  മനോറനിയനിരുന്നു.   ആ

കുടനികേനള  തനിരനിചനകേനോണ്ടുവരനോന്  കേഴനിയണരം.  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനി  അക്കനോരഗ്യതനില്

വളനരകയനറ  തനോല്പരഗ്യനമടുതനിട്ടുണയ്.  ഈ  ഗവണ്നമനയ്  അധനികേനോരതനില്വന്ന

ദനിവസരം തനന്ന ഇതുസരംബനനിചയ് ഞനോന് ശട്ടീമതനി നകേ.  നകേ.  വശലജ ടട്ടീചറുമനോയുരം

ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനിയുമനോയുരം  സരംസനോരനിച.  ഇക്കനോരഗ്യതനില്  വളനര

അനുഭനോവപൂരവ്വമനോയ നനിലപനോടനോണയ് സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  വളനര നലനനിലയനില് റനിവന്യൂ

മട്ടീറനിരംഗുകേള് നടതനോനുരം ബഹുമനോനനപ്പെട മനനി കനരനിടയ് ഇക്കനോരഗ്യരം ഇടുക്കനിയനില്വന്നയ്

പരനികശനോധനിക്കനോനുരം തയ്യനോറനോകുന്നതനില് ഞങ്ങള്ക്കയ് സകന്തനോഷവരം പ്രതട്ടീക്ഷയുമുണയ്.

നകേടനിടങ്ങളനട  നനിരമ്മനോണ  പ്രവരതനരം  ദ്രുതഗതനിയനില്തനന്ന  മുകന്നനോട്ടുനകേനോണ്ടു

കപനോകേനോന്  സനോധനിക്കുന്നു.  കേഴനിഞ  ബജറനിലരം  50  കകേനോടനി  രൂപ  മനോറനിവചനിരുന്നു.

അതനിനന  ഭരണനോനുമതനി  ലഭനിചയ്  നടപടനികേളനികലയയ്  വരുന്നകതയുള്ളൂ.  ഈ

സനോമതനികേവരഷവരം തുകേ മനോറനിവയനോന് തയ്യനോറനോയനിട്ടുണയ്. അതുകപനോനല പനോരനിപ്പെള്ളനി

നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനികലയ്ക്കുരം ഇതര നമഡനിക്കല് കകേനോകളജുകേളനികലയ്ക്കുമനോയനി ഇടുക്കനി

നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിലണനോയനിരുന്ന  ഉകദഗ്യനോഗസനര  റട്ടീഡനികപനോയയ്  നചെയ്തനിട്ടുണയ്.

അവനര  തനിരനിനകേ  നകേനോണ്ടുവന്നനോല്  ലകബനോറടറനി  സദൗകേരഗ്യങ്ങളരം  അക്കനോദമനികേയ്

കബനോക്കനിനന  നനിരമ്മനോണവരം  പൂരതനിയനോകുന്ന  സനോഹചെരഗ്യതനില്  അവനിനട

പഠനിചനിരുന്ന  കുടനികേള്ക്കനോവശഗ്യമനോയ  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്  നല്കേനോന്  കേഴനിയുരം.

അകതനോനടനോപ്പെരം 2019-20-ഓടുകൂടനി അവനിനട പുതനിയ അഡനിഷന് നല്കേനോന് കേഴനിയുന്ന

സനോഹചെരഗ്യവരം  നനിലവനിലണയ്.  ഈ  ആശങകേള്  പരനിഹരനിക്കനോന്  ബഹുമനോനനപ്പെട

മനനി അടനിയന്തര നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി

വകുപ്പെനില് അനട്ടീതനി  കേടന്നുവരനോനുരം  വനികവചെനമുണനോകേനോനുരം  പനോടനില.  നഗരങ്ങളനിലരം

ഗനോമങ്ങളനിലമുള്ള  അങണവനോടനികേളനില്  കുടനികേള്ക്കയ്  നകേനോടുക്കുന്ന  ഭക്ഷണതനിനന

അളവനിലരം  മറരം  അപനോകേതയുള്ളതനോയനി  റനികപ്പെനോരട്ടുകേളനില് കേനോണുന്നുണയ്.  അക്കനോരഗ്യരം

വളനരകയനറ  ശദ്ധനിക്കണരം.  സമ്പൂരണ്ണ  വവദദ്യുതട്ടീകേരണതനികലയയ്  കപനോകുന്ന

സരംസനോനമനോയനി കകേരളരം  മനോറുന്ന അവസരതനിലരം അങണവനോടനികേളനില് വവദദ്യുതനി
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ലഭഗ്യമലനോത  സനിതനിവനികശഷരം  ഇകപ്പെനോഴുമുണയ്.  അവനിനട  ശുദ്ധമനോയ  കുടനിനവള്ളരം

നകേനോടുക്കനോന്  കേഴനിയുന്നനില.  ഇന്നയ്  നമ്മള്  കനരനിടുന്ന  ഏറവരം  വലനിയ  പ്രശ്നരം

ആകരനോഗഗ്യപ്രശ്നമനോണയ്.  പനിഞ്ചുകുഞങ്ങള്ക്കയ് ശുദ്ധമനോയ കുടനിനവളളരം  ലഭഗ്യമനോക്കനോനുരം

അടനിസനോന  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്  നമചനപ്പെടുതനോനുരം  ആവശഗ്യമനോയ  സനോമതനികേ

സനിതനി  കേനണതനോന്  എരം.എല്.എ.-മനോരുനട  അസറയ്  നഡവലപ്പെനമനയ്  ഫണയ്

പ്രകയനോജനനപ്പെടുതനോന്  തയ്യനോറനോണയ്.  അതനിനനോയനി  വഗഡയ്  വലന്സനില്  മനോറരം

വരുകതണതുനണങനില്  അങ്ങനന  നചെയ്യണരം.  അങണവനോടനികേളനിനല  അടനിസനോന

സദൗകേരഗ്യങ്ങള്  നമചനപ്പെടുതനി  ശുചെനിതതമുള്ള  കമഖലയനോയനി  അവനയ  മനോറണരം.

സരക്കനോരനിനന  വനോഗനോനരം  ലരംഘനിചയ്  അരബുദ  കരനോഗനികേള്ക്കുള്ള  നപന്ഷന്  ബനോങയ്

അക്കദൗണയ്  വഴനി  നകേനോടുക്കുന്നതനിനയ്  റവനന്യൂ  ഡനിപ്പെനോരടയ്നമനനില്നനിന്നയ്  കേണക്കയ്

കശഖരനിചവരനികേയനോണയ്.  അതയ്  ഒരനിക്കലരം  അരംഗട്ടീകേരനിക്കനോന്  കേഴനിയുന്ന  കേനോരഗ്യമല.

അരബുദബനോധനിതരക്കയ്  1,000  രൂപയനോണയ്  നപന്ഷന്  നകേനോടുക്കുന്നതയ്.  കേഴനിഞ

ഓണക്കനോലതയ്  ഗവണ്നമനയ്  സഹകേരണ  ബനോങ്കുകേള്  മുകഖനയുരം  കുടുരംബശട്ടീ

മുകഖനയുരം  വട്ടീടുകേളനില്  നപന്ഷന്  എതനിചനകേനോടുത.  അരബുദ  കരനോഗനികേളനട

കേനോരഗ്യതനിനലങനിലരം  അവരക്കയ്  കേനിട്ടുന്ന  1000  രൂപ  വട്ടീടനിനലതനിചനകേനോടുക്കനോന്

ഗവണ്നമനയ്  കേരശന  നനിലപനോടയ്  സതട്ടീകേരനിക്കണരം.  ഇടുക്കനികപനോലള്ള  സലതയ്

സുരക്ഷനോ കേവചെരം തട്ടീരക്കനോന് ഈ ഗവണ്നമനനിനയ് ബനോധഗ്യതയുനണന്നയ് മനനി തനന്ന

അനദൗണ്സയ്  നചെയ്തയ്  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനന  കേനോരഗ്യതനില്  ആശങയുണനോ

കേനോതനിരനിക്കനോന്  ശദ്ധനിക്കുകമനോള്  ആ  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനയ്  ഊരജരം

പകേരന്നുതരനോനുരം പ്രതനിജനോബദ്ധമനോയനി ഇടുക്കനിയനിനല ജനങ്ങനള  സരംരക്ഷനിക്കനോനുരം

തയ്യനോറനോകേണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  

ശട്ടീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര,  ഞനോന്  ഈ  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള

അനുകൂലനിക്കുന്നു.  പുതനിയ  സരക്കനോരനിനന  നയങ്ങള്,  അതനിനന  പ്രവരതന

മനോതൃകേകേള് ഇനതനോനക്ക എത്രകതനോളരം  സനോമൂഹഗ്യ പ്രസക്തനിയുള്ളതനോനണന്നയ്  നമുക്കയ്

കബനോദ്ധഗ്യമനോകേണനമങനില് മുന് സരക്കനോരനിനന വശലനിയുരം കേനോഴ്ചപ്പെനോടുമനോയനി തനോരതമഗ്യരം

നചെകയ്യണതനോയനിവരുരം. ഏതയ് പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമനോഴുരം നടപടനി ഉണനോകുകമനോഴുരം

ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമനയ്  ആഗഹനിക്കുന്നതയ്  ചൂഷണരഹനിത  സമൂഹതനിനന

സൃഷ്ടനിയനോണയ്.  സനോമൂഹഗ്യ  സുരക്ഷനിതതതവരം  തുലഗ്യനട്ടീതനിയുരം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുരം

സരംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുരം  സമൂഹകതനോടുള്ള  ഉതരവനോദനിതതതനിനുമനോണയ്  ഇടതുപക്ഷ

ഗവണ്നമനയ് ശമനിക്കുന്നതയ്. പ്രതനിപക്ഷതനിനന ചെനില പ്രസരംഗങ്ങള് കകേള്ക്കുകമനോള്
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എകപ്പെനോഴുരം  നവറുപ്പെനിനന  രനോഷട്ടീയമനോണയ്  പ്രതനിപക്ഷതനിനുള്ളനതന്നയ്  കതനോന്നനോറുണയ്.

അതനോയതയ്  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവരഷക്കനോലനത  ഭരണതനില്  രനോഷട്ടീയ

സദനോചെനോരതനിനന  തനോളകബനോധരം  അവരക്കയ്  നഷ്ടനപ്പെട്ടുകപനോയനിരുന്നു.  ആ  രനോഷട്ടീയ

സദനോചെനോരതനിനന  തനോളകബനോധരം  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമനയ്  വട്ടീനണടുതകപ്പെനോള്

അതനിലള്ള ശക്തമനോയ പ്രതനികഷധവരം അസഹനിഷ്ണുതയുരം നവറുപ്പെനിനന രനോഷട്ടീയമനോയനി

പലകപ്പെനോഴുരം  പ്രതനിപക്ഷതനിനന  ഭനോഗതനനിന്നുരം  വരുന്നതനോയനിടനോണയ്  എനനിക്കയ്

കതനോന്നനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഒരു  വരഷമനോകേനോന്  കപനോകുന്ന  ഗവണ്നമനയ്  എനനചെയനവന്നയ്

പരനിഹനോസ   രൂപതനില്തനന്ന  പലകപ്പെനോഴുരം  ചെനില  അരംഗങ്ങള്  പരനോമരശനിക്കുന്നതയ്

കകേള്ക്കനോരം.   പ്രതനിപക്ഷരം  അവരുനട  കജനോലനി  നചെയ്യുന്നതുനകേനോണയ്  ഭരണപക്ഷരം

എന്നനനിലയനില്  ഞങ്ങള്ക്കനോരക്കുരം  എതനിരപ്പെനില.  നനിങ്ങള്  കജനോലനി  നചെയ

നകേനോള്ളൂ,  പനക്ഷ  വസ്തുതനോപരമനോയനി  കേനോരഗ്യങ്ങള്  കബനോദ്ധഗ്യനപ്പെട്ടുനകേനോണയ്  ചെനില

കേനോരഗ്യങ്ങനളങനിലരം  പറയനോനുള്ള  സദൗമനസഗ്യരം  നനിങ്ങളനട  ഭനോഗതനനിന്നുണനോകേണ

നമന്നുകൂടനി  അഭഗ്യരത്ഥനയുണയ്.  ഇവനിനട  പനോരശതവല്ക്കരനിക്കനപ്പെടുന്ന  സമൂഹതനികലയയ്

ഈ  പതനിനനനോന്നുമനോസക്കനോലരംനകേനോണയ്  സനോമൂഹഗ്യ  സുരക്ഷയുനട  സത്ഫലമനോണയ്

കേടന്നുനചെന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളതനില്  ഉയരന്നുവന്നനിരുന്ന  വലനിനയനോരു

പ്രശ്നമനോയനിരുന്നനികല  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ  വനോയ്പയുരം  അതുമൂലമുണനോകുന്ന  കേടനക്കണനിയുരം?

പ്രതനിപക്ഷരം  ഒകന്നനോരനതടുക്കനോന്കവണനി  ചെനില  കേനോരഗ്യങ്ങള്  നനിങ്ങളനട

ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതനോനുണയ്.  കേഴനിഞ  സരക്കനോരനിനന  കേനോലതയ്   കകേനോഴനികക്കനോടയ്

വനിലങ്ങനോടയ്  കജനോസഫനിനന  മകേള്  നഴനിരംഗയ്  വനിദഗ്യനോരത്ഥനിനനിയനോയനിരുന്ന  നഷറനിനന

നഴനിരംഗയ്  പഠനതനിനുകവണനി  ഒകന്നകേനോല്  ലക്ഷരം  രൂപ  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ  വനോയ്പ

എടുതനിരുന്നു.  പഠനരം കേഴനിഞയ് ആ കുടനിക്കയ്  കജനോലനി  ലഭനിനചങനിലരം  2,000  രൂപ

കവതനരം  മനോത്രമനോണയ്  അന്നയ്  ലഭനിചനകേനോണനിരുന്നതയ്.   ആ നപണ്കുടനിയുനട  വനോയ്പനോ

തനിരനിചടവയ്  മുടങ്ങനി  ബനോങ്കുകേള്  ജപ്തനിക്കയ്  നട്ടീക്കരം  നടതനിയകപ്പെനോള്  ആ  നനിരധന

കുടുരംബരം  ഭയന്നുകപനോയനി.  അവര  ജനസമരക്ക  പരനിപനോടനിയനില്  കപനോയനി,

സരക്കനോരനിനന സമട്ടീപനിച.  എന ഫലരം; 21-2-2014-ല് നഷറനിനന  80  വയസ്സുള്ള

പനിതനോവനിനന അറസയ്  നചെയ,  കേണ്ണൂര നസന്ടല് ജയനിലനില് മൂന്നുമനോസരം അകദ്ദേഹരം

തടവനിലനോയനിരുന്നു.  ആ  സനോനതനോണയ്  ഇനനി  ഒരു  സനോധു  നപണ്കുടനിയുനടയുരം

സുരക്ഷയുരം  അന്തസ്സുരം  കചെനോദഗ്യരം  നചെയ്യനപ്പെടരുതയ്  അനലങനില്  പഠനിക്കനോന്  കപനോയനി

എന്ന ഒറക്കനോരണതനോല് അപമനോനനിതയനോയ ആ കുടനിനയ കപനോലള്ളവര ഇനനി കകേരള

സമൂഹതനില്  ഉണനോവരുനതന്നയ്  ആഗഹനിചനകേനോണയ്  കേഴനിഞ  സരക്കനോരനിനനയുരം



426 കകേരള നനിയമസഭ         കമയയ്  9, 2017

ബനോങനിനനയുരം  പകേകപനോക്കലനിനയ്  ഇരയനോയവരക്കയ്  സരംരക്ഷണരം  നല്കേനോന്  900

കകേനോടനി രൂപ ഈ സരക്കനോര  മനോറനിവചതയ്.  പനക്ഷ നനിരഭനോഗഗ്യവശനോല് മനോധഗ്യമങ്ങളനില്

ഇതരരം  വനോരതകേള്ക്കയ്  അധനികേരം  സനോനമനില  എന്നുകൂടനി  പറയനട.

ചെരമകക്കനോളതനിനന  അത്രയുരം  പ്രനോധനോനഗ്യതനില്  ഈ  വനോരത  റനികപ്പെനോരടയ്

നചെയ്ത  മനോധഗ്യമങ്ങളണയ്.  ഇതരരം  ആനുകൂലഗ്യങ്ങള്  ജനങ്ങള്ക്കനിടയനികലയയ്

എതനിക്കുന്നതനിനനോയനി  മനോധഗ്യമ  സമൂഹതനിനന   സഹകേരണരം  തട്ടീരചയനോയുരം

ഈ  ഭരണതനിനനോവശഗ്യമനോനണന്നുകൂടനി  ചൂണനിക്കനോണനിക്കുകേയനോണയ്.  അതനിനന

ഒരു  കേണക്കയ്  ഞനോന്  പരനികശനോധനിച  കനനോക്കനി.  ഒരു  കുടനിക്കയ്  ഒരു  ലക്ഷരം  രൂപ

വചയ്   നമ്മള്  നകേനോടുതനോല്തനന്ന  ഏകേകദശരം  ഒരു  ലക്ഷരം  കുടനികേളനില്  ആ

സഹനോയനമതകേയനോണയ്.  പഞനോയതതലതനില്  വനോരഡയ്  തനിരനിചയ്   കനനോക്കനിയനോല്

ഒരു  വനോരഡനില്  5  കുടനികേള്ക്കയ്   സഹനോയരം  കേനിട്ടുകേയനോണയ്.  വലനിയ  രൂപതനിലള്ള

സഹനോയ  ഹസ്തവമനോയനിടനോണയ്  ഈ  ഗവണ്നമനയ്  എതനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.

പതനിനനനോന്നുമനോസ  കേനോലയളവനിനല  ഒരു  കേനോരഗ്യരം  മനോത്രമനോണയ്  ഞനോന്

ഇവനിനട  പറഞനിട്ടുള്ളതയ്.  ബനോങനില്  ഇഴഞരം  നട്ടീങ്ങനിയുരം  വലനിഞനമനോനക്ക

നപന്ഷന്  വനോങ്ങനോന്  കപനോകുന്ന  ഒരുപനോടയ്  വൃദ്ധജനങ്ങളണനോയനിരുന്നു.  കേഴനിഞ

വരഷരം  ഇകത  സമയരം  ഇവനിനടയനിരനിക്കുന്ന  അരംഗങ്ങനളലനോരം  നതരനഞടുപ്പെയ്

കേനോമയനിനനിലനോയനിരുന്നു.  ആ  കേനോമയനിനയ്  നചെല്ലുകമനോള്  എലനോ  അമ്മമനോരുരം

വട്ടീടനില് നപന്ഷന് എതനിക്കണനമന്നയ്  ഞങ്ങകളനോടയ്  പറഞനിരുന്നതനോണയ്.  ഇവനിനട

എലനോ  അരംഗങ്ങളരം  പറഞതുനകേനോണയ്  ഞനോന്  അതനിനന  വനിശദനോരംശങ്ങളനികലയയ്

കേടക്കുന്നനില.  ബനോങനികലയയ്  കപനോകുന്നതയ്  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയനോയനിരനിക്കുന്ന

ഈ  കേനോലഘടതനില്  വട്ടീടനില്  നകേനോണ്ടുകപനോയനി  നപന്ഷന്  നല്കേനോനുള്ള  വലനിയ

മരഗ്യനോദയനോണയ് ഈ സരക്കനോര കേനോണനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഏകേകദശരം  600  രൂപയനോയനിരുന്ന

നപന്ഷന് 1,100 രൂപയനോക്കനി വരദ്ധനിപ്പെനിചനകേനോടുത.  ഈ വനിഷുവനിനയ് 1350 കകേനോടനി

രൂപയനോണയ്  സനോധനോരണക്കനോരനോയ  മനോതനോപനിതനോക്കളനട  വകേകേളനികലയയ്  നപന്ഷന്

ഇനതനില്  ഗവണ്നമനയ്  എതനിചനകേനോടുതനിരനിക്കുന്നതയ്.  പരനിഹസനിക്കുകമനോള്

ഇതരരം  കേനോരഗ്യങ്ങള്കൂടനി  ഓരക്കുന്നതനിനയ്  പ്രതനിപക്ഷരം  തയ്യനോറനോകേണനമന്ന

ഒകരനോരമ്മനപ്പെടുതല്  കൂടനിയനോണയ്  ഇതനിലൂനട  ഞനോന്  മുകന്നനോട്ടുവയ്ക്കുന്നതയ്.  18  ലക്ഷരം

ആളകേള്,  വനോരഡുതലതനിലള്ള  കേണനക്കടുതനോല്  100  ആളകേളനോണയ്  ഒരു

വനോരഡനില്  കക്ഷമ  നപന്ഷന്  വനോങ്ങുന്നതയ്.  കകേരളതനില്  ഈ  അധഗ്യയന

വരഷതനില്  43000  കനോസയ്  മുറനികേള്  ഡനിജനിറലനോകേനോന്  കപനോകുന്നു.  നട്ടീറയ്
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പരട്ടീക്ഷനയഴുതനോന് കപനോയ കുടനികേളനട വസമുരനിഞനകേനോണയ് സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യുനട

മനറനോരു  വനികൃത  മുഖതനിനുകൂടനി  കകേരളരം  സനോക്ഷഗ്യരം  വഹനിക്കുകമനോള്  നപനോതു

വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ  സനോപനങ്ങനള  അണ്-എയ്ഡഡയ്  സനോപനങ്ങളനിനല

സനോഹചെരഗ്യങ്ങനളക്കനോള്  മനികേച  നനിലവനോരതനിനലതനിക്കനോനുള്ള  ഗവണ്നമനനിനന

സമട്ടീപനരം  പുറതവന്നനിരനിക്കുന്നു.  ഇതനിനുമുമ്പുരം  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  ഇതരരം

ഭട്ടീകേരമനോയ നനിലപനോടയ് എടുതനിട്ടുണയ്. മലയനോളരം പറഞതനിനയ് തല നമനോടയടനിചനിട്ടുണയ്,

മുണയ്  ധരനിചനകേനോണയ്  വന്നതനിനയ്  നവയനിലതയ്  നനിരതനിയനിട്ടുണയ്.  അകങ്ങയറരം

അപലപനിക്കുന്നു,  എന്നനോല്  കകേരളതനിനല  മുഖഗ്യമനനി  കുറക്കനോരനക്കതനിനര

ശക്തമനോയ  നനിലപനോനടടുക്കുനമന്നയ്  പറഞതനിനന  സതനോഗതരം  നചെയനകേനോണയ്  ആ

വനിഷയതനികലയയ്  കേടക്കുന്നനില.  36047  കപരക്കയ്  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  ഈ

ഗവണ്നമനയ്  നനിയമനരം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കേണനക്കടുതനോല്  ഒരു  ദനിവസരം  100

കപരക്കുവട്ടീതരം  കജനോലനി  നകേനോടുക്കുകേയനോണയ്.  ഗവണ്നമനയ്  അധനികേനോരതനില്  വന്നനിടയ്

പതനിനനനോന്നയ് മനോസകമ ആയനിട്ടുള്ളൂ. അനഗ്യ സരംസനോന നതനോഴനിലനോളനികേള്ക്കയ് ആകരനോഗഗ്യ

ഇന്ഷതറന്സയ്  പദ്ധതനി  ഈ  ഗവണ്നമനയ്  ഏരനപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നു.  ഇതയ്

ഇന്ഡഗ്യയനില്  മനറനോരു  സലതമനില.  പതനിനനനോന്നു  മനോസമകല  ആയനിട്ടുള്ളൂ,

എന്തനോണയ്  ഇതയ്  കേനോണനോനത  കപനോകുന്നതയ്?  അതുകപനോനലതനന്ന  വരഷങ്ങളനോയനി

മുറവനിളനികൂട്ടുന്ന  ആളകേളനോയനിരുന്നു  കപ്രരകേയ് മനോര.  ഞങ്ങള്നക്കനോനക്ക  അറനിയനോരം,

തകദ്ദേശസതയരംഭരണ  സനോപനങ്ങളനട  ഭനോഗമനോയനി  നനില്ക്കുകമനോള്  ആ

പഞനോയതനിനല  മുഴുവന്  കേനോരഗ്യങ്ങളനിലരം  ഇടനപട്ടുനകേനോണയ്  സഹനോയനിക്കുന്നവര

കൂടനിയനോണയ്  ഈ  കപ്രരകേയ് മനോര.  അവരുനട  കവതനരം  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നു.

വലകബറനിയനനോരുനട കവതനരം വരദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നു, കനഴറനി ടട്ടീചരമനോര, അമ്മയുനട

മടനിതടനില്നനിന്നയ്  കുഞങ്ങനള  നകേനോണയ്  ഏല്പ്പെനിക്കുന്ന  പനോവനപ്പെട  കനഴറനി

ടട്ടീചരമനോരുനട കവതനരം വരദ്ധനിപ്പെനിച നല്കേനോന് ഈ ഗവണ്നമനയ് ഇടനപടനിരനിക്കുന്നു.

അങണവനോടനി  വരക്കര,  നഹല്പ്പെര എന്നനിവരുനട  നപന്ഷന് വരദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നു.

ഒരു ലക്ഷരം കപരക്കനോണയ് ഈ വരഷരം തട്ടീരുകമനോള് സമ്പൂരണ്ണ ഭവന പദ്ധതനി പ്രകേനോരരം

വട്ടീടയ്  നനിരമ്മനിച  നകേനോടുക്കനോന്  കപനോകുന്നതയ്.  അതനിനുള്ള  പ്രനോഥമനികേമനോയ

വനിവരകശഖരണരം  പൂരതനിയനോക്കനിക്കഴനിഞനിട്ടുണയ്.  ഇന്നയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട ചെനില

അരംഗങ്ങളനട  കചെനോദഗ്യതനിനയ്  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിനട  മറുപടനി  പറയുന്നതയ്  ഞനോന്

ശദ്ധനിച.   അതനോയതയ്  ആനരങനിലരം  അതനില്  ഒഴനിവനോക്കനപ്പെടനോല്  കൃതഗ്യമനോയനി

അവരക്കുകൂടനി ആനുകൂലഗ്യരം നല്കേനിനക്കനോണയ് കകേരളതനില് നട്ടീതനി നനികഷധനിക്കനപ്പെട
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മുഴുവന്കപരക്കുരം നട്ടീതനി നകേനോടുക്കനോന് ഗവണ്നമനയ് മുകന്നനോട്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നു.  സമ്പൂരണ്ണ

വവദദ്യുതട്ടീകേരണ  പദ്ധതനിയനില്  ഒരു  ലക്ഷതനിലധനികേരം  പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള്

നകേനോടുക്കനോന്  കേഴനിഞനിരനിക്കുന്നു.  ഒരു  ലക്ഷതനിലധനികേരം  കപരക്കയ്  സനോനനിടറനി

സരംവനിധനോനമുള്ള കേകസുകേള് നനിരമ്മനിചനകേനോടുക്കനോന് കേഴനിഞ.  ആനരയനോണയ് ഈ

ഗവണ്നമനയ്  കേനോണനോനത  കപനോയനിട്ടുള്ളതയ്?  എടയ്  ലക്ഷകതനോളരം  വരുന്ന

ഭനിന്നകശഷനിക്കനോരക്കയ്  250  കകേനോടനി  രൂപ  ബജറനില്  മനോറനിവചനകേനോണയ്  അവരുനട

ഇടയനികലയ്ക്കുരം  ഗവണ്നമനയ്  ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നു.   കകേരളതനില്  ടനോന്സയ്

നജന്കഡഴനിനുരം നട്ടീതനി ലഭനിചനിരനിക്കുന്നു. 

വഗ്യവസനോയ  കമഖലനയടുതനോല്,  പരമരനോഗത  വഗ്യവസനോയരം,  കേയര  കമഖല,
നചെറുകേനിട കേയര ഫനോകറനിയനില് ഉല്പ്പെനോദനിപ്പെനിക്കുന്ന ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് കൃതഗ്യമനോയനിതനന്ന
ഏനറടുക്കുന്നതനിനയ്  ഗവണ്നമനയ്  ഇടനപടനിരനിക്കുന്നു.  അതുകപനോനല  കേശുവണനി
കമഖല,  വരഷങ്ങളനോയനി  പൂടനിക്കനിടന്ന  കേശുവണനി  ഫനോകറനികേള്,  ഈ  ഗവണ്നമനയ്
വന്നയ്  കുറചനനോള്ക്കകേരംതനന്ന  അന്തകസനോനട  തുറന്നുനകേനോടുതനികല?  പരമരനോഗത
കമഖലയനിലണനോയനിരുന്ന മുഴുവന് കേശുവണനി  ഫനോകറനികേളരം  തുറന്നുനകേനോടുക്കുന്നതനിനയ്
ഗവണ്നമനയ്  ഇടനപടനിരനിക്കുന്നു.  അതുകപനോനല  സ്കൂള്  യണനികഫനോമനിനന
കേനോരഗ്യതനില്,  എനന മകേന് സരക്കനോര സ്കൂളനില് വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസരം നചെയ്യുന്ന കുടനിയനോണയ്.
ഞങ്ങനളനോനക്ക  പഠനിക്കുകമനോള്  സ്കൂളനില്  മന്യൂസനികേയ്  അദ്ധഗ്യനോപകേരുരം  ക്രെനോഫയ്
അദ്ധഗ്യനോപകേരുനമനോനക്കയുണനോയനിരുന്നു.  പനക്ഷ ഇകപ്പെനോള് കുകറക്കനോലമനോയനി അവരക്കയ്
വരംശനനോശരം വന്നനിരനിക്കുന്നു. സ്കൂളനില് മന്യൂസനികേയ് അദ്ധഗ്യനോപകേരുരം ക്രെനോഫയ് അദ്ധഗ്യനോപകേരുരം
തനിരനിചവന്നനിരനിക്കുന്നുനവന്നയ്  എനന  മകേന്  എകന്നനോടയ്  പറഞ.  ഒരു
കേനോലതയ് എനന്തനോനക്കയനോകണനോ ഈ കകേരളതനില് ഇലനോതനോയതയ് അതനിനനനയലനോരം
തനിരനിചനകേനോണ്ടുവരുന്നതനിനനോയനി  കകേരള  ഗവണ്നമനയ്  ശമനിക്കുന്നു.  അനതനോന്നുരം
കേനോണനോനത  കപനോകേനോന്  കേഴനിയുകേയനില.  13  നപനോതുകമഖലനോ  സനോപനങ്ങള്
ലനോഭതനിലനോയനിരനിക്കുന്നു,  നചെറനിയ  കേനോരഗ്യമനോകണനോ,  ഞനോന്  കേഴനിഞ  ദനിവസരം
നകേ.എസയ്.ഡനി.പനി.-യുനട  പരനിപനോടനിയനില്  പനങടുത.  അവനിനട  ബട്ടീറനോലനോകരം
പനോനനിനന  ഇനനോഗുകറഷനയ്  ബഹുമനോനഗ്യനനോയ  മുഖഗ്യമനനിയനോണയ്  വന്നനിട്ടുള്ളതയ്.
ഔഷധ  കമഖലയനില്   കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലഘടതനില്  നടന്നനിരുന്ന
കേടുത  ചൂഷണതനിനയ്  അറുതനി  വരുതനിനക്കനോണയ്  സനോധനോരണക്കനോരക്കയ്
സദൗജനഗ്യമനോയനി  മരുന്നയ്  നകേനോടുക്കനോന്  കേഴനിയുന്ന  തരതനില്  നപനോതുകമഖലനോ
സനോപനമനോയ നകേ.എസയ്.ഡനി.പനി. ഉത്പനോദനിപ്പെനിക്കുന്ന മരുന്നയ് കകേരളതനില് മനോത്രമല,
കകേരളതനിനയ്  പുറകതയ്ക്കുകൂടനി  നകേനോടുക്കനോന്  കേഴനിയുന്ന  രൂപതനികലയയ്  അവനിനട
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ഉത്പനോദനരം  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതുകപനോനല
തനന്ന  എന്കഡനോസള്ഫനോന്  ദരനിതബനോധനിതരക്കയ്  56  കകേനോടനിയനിലധനികേരം  രൂപ
നകേനോടുതനിരനിക്കുന്നു. കൂടനോനത പടനികേജനോതനി-പടനികേവരഗ്ഗ വനിഭനോഗതനിനന സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുകവണനി വലനിയ തരതനിലള്ള ഫണനിരംഗനോണയ് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.
ജനസരംഖഗ്യയനില് 9.1 ശതമനോനരം വരുന്ന പടനികേജനോതനിക്കനോരക്കനോയനി  നമനോതരം പദ്ധതനി
തുകേയുനട  9.8  ശതമനോനവരം  1.45  ശതമനോനരം  വരുന്ന  പടനികേവരഗ്ഗക്കനോരക്കനോയനി
2.83  ശതമനോനവരം  ഫണയ്  വകേയനിരുതനിനക്കനോണയ്  അവനിനടയുരം  സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി
ഉറപ്പു വരുതനിയനിരനിക്കുന്നു. 1.4 ലക്ഷരം പനികന്നനോക്ക വനിഭനോഗരം കുടനികേള്ക്കയ് വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ
കുടനിശനികേ പൂരണ്ണമനോയുരം നകേനോടുതതട്ടീരത.

കകേരളതനിനല ഏകേ ഗനിരനിവരഗ്ഗ കകേനോളനനിയനോയ ഇടമലക്കുടനിക്കയ് കവണനി സമഗ
പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നു. ഇതരതനില് അറുപതയ് ലക്ഷതനിലധനികേരം കപരക്കയ്
കനരനിടയ്  ആനുകൂലഗ്യങ്ങള്  നകേനോടുക്കനോന്  നമ്മുനട  സരക്കനോരനിനയ്  കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.
കകേരളതനിനല  ജനസരംഖഗ്യയുനട  ഇരുപതയ്  ശതമനോനകതനോളരം  കപരക്കയ്  കനരനിടയ്
ആനുകൂലഗ്യങ്ങള്  എതനിക്കനോന്  ഈ  ഗവണ്നമനനിനയ്  കേഴനിഞനവന്നുള്ളതയ്
അഭനിനന്ദനനോരഹമനോണയ്.  ഇവനിനട  ഞനോന്  പറഞതയ്  ഒരു  കമഖലമനോത്രമനോണയ്.
ഇതുകപനോനല  കറനോഡുരം  പനോലവരം  നനിരമ്മനോണ  കമഖലയുനമനോനക്കയുണയ്.  കറനോഡുകേള്
ഗതനോഗതകയനോഗഗ്യമലനോനത   ദനിനരംപ്രതനി അപകേടങ്ങളനില്നപ്പെടയ് ഏനറകപ്പെര മരനിക്കുന്ന
നനോടനോയനി  കകേരളരം  മനോറനിയകപ്പെനോള്  സുതനോരഗ്യമനോയനി  കമനോകഡണ്  നടകകനോളജനി
ഉപകയനോഗനിചനകേനോണയ്  മറള്ളവരക്കയ്  വലനിയ  ബുദ്ധനിമുനടനോന്നുരം  വരനോത  രൂപതനില്
രനോത്രനികേനോലങ്ങളനില്  കറനോഡനിനന  നനിരമ്മനോണരം  നടതനിയനിരനിക്കുന്നു.  ഇനതലനോരംതനന്ന
സനോമൂഹനികേ  സുരക്ഷനിതതതതനിനന  ഭനോഗമനോയനി  നചെയ്യുന്നതനോണയ്.  കുടുരംബതനിനല
ആളകേള്  അപകേടതനില്  മരണനപ്പെടുകമനോള്  അനനോഥമനോകുന്ന  കുടുരംബങ്ങനള
സഹനോയനിക്കുകേ  മനോത്രമല,  എലനോ  വനിധതനിലള്ള  ഭദൗതനികേ  സനോഹചെരഗ്യങ്ങളരം
നമചനപ്പെടുതനിനക്കനോണയ്  കകേരളതനിനല  ജനങ്ങളനട  ഇടയനികലയയ്  ഇറങ്ങനിനചലനോന്
നമ്മുനട ഗവണ്നമനനിനയ് കേഴനിഞനിട്ടുണയ്. 

ഇവനിനട  പ്രതനിപക്ഷതനിനന  സതരരം  ഞനോന്  പലകപ്പെനോഴുരം  ഓരക്കുരം.  പുതനിയ
നനിയമസഭനോ സനോമനോജനികേ എന്ന നനിലയനില് ഞനോന് വന്നകപ്പെനോള് ഓകരനോരുതരുനടയുരം
പ്രവരതനങ്ങനളക്കുറനിച  പഠനിക്കുകേയുരം  കേദൗതകേപൂരവ്വരം  വട്ടീക്ഷനിക്കുകേയുരം
നചെയ്യുമനോയനിരുന്നു.  ആദഗ്യരം  ഭരണപരനിഷ്കനോര  കേമ്മട്ടീഷനുമനോയനിടനോണയ്  പ്രതനിപക്ഷരം
വന്നതയ്.  അതനിനന  കപരനില്  ഒരുമനോസകതനോളരം  ഈ  സഭയനില്  വലനിയ
കകേനോലനോഹലമനോണുണനോക്കനിയതയ്.  നതനോടടുത  സഭയനിലരം  ഒരു  കേനോരഗ്യവമനിലനോനത
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സതനോശയ വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ പ്രശ്നതനില് സമരരം  നടതനി.  സതനോശയ കകേനോകളജുകേള്ക്കയ്
മൂക്കുകേയറനിടുന്ന  കേരനോറനില്  ഗവണ്നമനയ്  ഒപ്പുവചകപ്പെനോള്  ആ  അസഹനിഷ്ണുതയനില്
ഇവനിനട സമരരം നടതകേയനോണയ് നചെയ്തതയ്.  നപ്രനോഫ. നകേ. വനി. കതനോമസയ് നകേനോണ്ടുവന്ന
ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷനോ  നനിയമരം  നമ്മുനട  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്  നടപ്പെനോകക്കണനി
വന്നകപ്പെനോള് അതനിനനതനിനര വഗ്യനോജമനോയനി സമരരം നചെയ്തനിരനിക്കുന്നു. ഏറവരം അവസനോനരം
മനനി  ശട്ടീ.  എരം.  എരം.  മണനിനക്കതനിനരയുള്ള  അനനോവശഗ്യമനോയനിട്ടുള്ള
വനോദകകേനോലനോഹലങ്ങളനോയനിരുന്നു.  ഞങ്ങളനമനോനക്ക  സട്ടീകേളനോണയ്.  സട്ടീപക്ഷ
നട്ടീതനിക്കുകവണനി  ഞങ്ങനളലനോവരുരം  നനിലപനോനടടുക്കുന്നവരനോണയ്.  എനനകേനോണനോണയ്
ഒരു  സട്ടീകപനോലരം  നനിങ്ങളനട  ഭനോഗതയ്  ഇലനോനതവന്നതയ്?  ഒരനോനളനയങനിലരം
നനിങ്ങള്ക്കനിവനിനട  നകേനോണ്ടുവരനോന് സനോധനികചനോ?  ഒരവസരരം വന്നനിരനിക്കുന്നു.  കവങ്ങര
മണ്ഡലതനിനലങനിലരം ഒരു സട്ടീനയ നനിരതനി ഇവനികടയയ് നകേനോണ്ടുവരനോനുള്ള വധരഗ്യരം
കേനോണനിക്കനോന്  നനിങ്ങള്ക്കയ്  കേഴനിയുകമനോ?  അങ്ങനനനയങനിലരം  സട്ടീകേകളനോടയ്
നട്ടീതനിപുലരതനോന്  നനിങ്ങള്  തയ്യനോറനോകേണരം.  എനനിക്കയ്  മുമയ്  സരംസനോരനിച  ഒരരംഗരം
ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലനയക്കുറനിചയ്  സരംസനോരനിചകപ്പെനോള്  പറയുന്നതുകകേട്ടു  ഇവനിനട
ആശുപത്രനികേളനില്  ഉചകേഴനിഞയ്  നചെന്നനോല്   കഡനോകരമനോരനിലനോനയന്നയ്.  ഇടതുപക്ഷ
ജനനോധനിപതഗ്യ മുന്നണനി  ഗവണ്നമനയ് വന്നതനിനുകശഷരം അസനിസനയ് സരജനനോരടക്കരം
നനിരവധനി  കപനോസ്റ്റുകേള്  ക്രെനികയറയ്  നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇത്രയധനികേരം  കപനോസ്റ്റുകേള്  ക്രെനികയറയ്
നചെയ്തനിട്ടുരം  കഡനോകരമനോരനിലനോനയന്നയ്  പറയുകമനോള്  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവരഷക്കനോലതയ്
നമ്മുനട  സരക്കനോര  ആശുപത്രനികേളനട  അവസ  എന്തനോയനിരുന്നനിരനിക്കുരം.  മരണരം
ഉറപ്പെനോക്കനിയനിടനോയനിരുന്നു  ആളകേനള  നമുക്കയ്  വട്ടീടനികലയയ്  നകേനോണ്ടുവരനോന്
കേഴനിഞനിരുന്നതയ്.

അതുകപനോനല  108  ആരംബുലന്സയ്  സരവ്വട്ടീസനിനന  കേനോരഗ്യനമടുതനോല്,
ബഹുമനോനനപ്പെട  ആകരനോഗഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  സമരത്ഥമനോയനിതനന്ന  ആ  കമഖലയനില്
ഇടനപടുന്നുണയ്. 108 ആരംബുലന്സുകേള് ഇന്നയ് ആലപ്പുഴയനിലരം തനിരുവനന്തപുരതമനോണയ്
കൂടുതലള്ളതയ്.  അതയ്  നല  സരവ്വട്ടീസനോണയ്  കേനോഴ്ചവയ്ക്കുന്നതയ്.  അതുവഴനി
മുപ്പെതനോറനോയനിരതനിലധനികേരം  ആളകേളനട  ജട്ടീവന്  രക്ഷനിക്കനോന്  കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.
അതയ്  എലനോ  ജനിലകേളനികലയ്ക്കുരം  വഗ്യനോപനിപ്പെനിക്കുന്ന  തരതനിലരം  കുറമറ  രൂപതനില്
നടപ്പെനോക്കനോന്  കേഴനിയുന്ന  രട്ടീതനിയനിലമുള്ള  ഇടനപടലണനോകേണരം.  വലനിയ  രട്ടീതനിയനില്
അപകേട  മരണങ്ങള്  സരംഭവനിക്കുന്ന  നമ്മുനട  നനോടനില്  നനോഷണല്  വഹകവയുനട
സമട്ടീപമുള്ള എലനോ ആശുപത്രനികേളനിലരം  പ്രകതഗ്യകേനിചയ്  കേനോയരംകുളരം മണ്ഡലമടക്കമുള്ള
സലങ്ങളനില്  അടനിയന്തരമനോയനിതനന്ന  കടനോമനോ  നകേയര  സരംവനിധനോനരം
നടപ്പെനിലനോക്കണരം.  ആലപ്പുഴയനില്  ഏറവരം  കൂടുതല്  ആളകേള്  അപകേടതനില്
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മരനിക്കുന്ന സലരം കേനോയരംകുളമനോണയ്.  കേനോരണരം,  അവനിനട വനോഹനങ്ങളനട നപരുപ്പെവരം
കറനോഡനിനന പ്രശ്നവനമനോനക്കനക്കനോണയ് ഒരുപനോടുകപര മരനിക്കുന്നുണയ്.  അവനിടനത ഒരു
അനട്ടീതനി  കൂടനി  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനിയുനട  ശദ്ധയനില്നകേനോണ്ടുവരനികേയനോണയ്.
ഹരനിപ്പെനോടയ്  തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്  രണയ്  സരജന്മനോരുള്ളകപ്പെനോള്  കേനോയരംകുളരം
ആശുപത്രനിയനില് സരജന് ഇല. കേനോയരംകുളനത ആളകേളനോണയ് കൂടുതലനോയുരം ഹരനിപ്പെനോടയ്
ആശുപത്രനിയനില്  വരുന്നതയ്.  രകണനോ  മൂകന്നനോ  സരജന്മനോരുള്ള സലതനനിന്നുരം
സരജന്മനോരനിലനോത  ആശുപത്രനികേളനികലയയ്  ക്രെമനപ്പെടുതനോനുള്ള  ഇടനപടല്
തട്ടീരചയനോയുരം  ഉണനോകേണനമന്നയ്  അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  കേഴനിഞ  പതനിനനനോന്നയ്
മനോസക്കനോലമനോയനി  സമസ്ത  കമഖലകേളനിലരം  ഇറങ്ങനിനചന്നയ്  ജനങ്ങളനട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ്
പരനിഹനോരരം കേനോണനോന് കേഴനിഞ ഈ ഗവണ്നമനനിനന പ്രവരതനങ്ങള് മനോധഗ്യമങ്ങള്
കേണനിനലന്നയ്  നടനിക്കരുതയ്.  ഇനലങനില്  ജനങ്ങളനട  ഇടയനികലയയ്  ഗവണ്നമനയ്
നടതന്ന  സദ്ഫലങ്ങള്  കേനോണനിചനകേനോടുക്കനോനുള്ള   ബദല്  സരംവനിധനോനങ്ങള്
ആവനിഷ്കരനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു  എന്നുകൂടനി  പറഞനകേനോണയ്  ഞനോന്  ഈ
ധനനോഭഗ്യരത്ഥനനയ പനിനണചനകേനോണയ് നനിരതന്നു.

ശട്ടീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്: സര, ഞനോന് ഈ ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള എതനിരക്കുന്നു.
ആരദരം  പദ്ധതനിയനിലൂനട  എലനോ  വനിഷയങ്ങളരം  പരനിഹരനിക്കനോന്  കേഴനിയുനമന്നനോണയ്
ഗവണ്നമനനിനന   പ്രതഗ്യനോശ.   ഈ  സരക്കനോരനിനന  തുടക്കമനോയതുനകേനോണയ്  ആരദരം
പദ്ധതനിനയക്കുറനിചയ്  ഒരു  പരനിധനിവനിട്ടുള്ള  വനിമരശനതനിനയ്  ഞനോന്  തയ്യനോറനോകുന്നനില.
അടുത  ഡനിമനോനയ്  ഡനിസഷനനില്  ആ  വനിഷയതനികലയയ്  കേടക്കനോരം.  ആരദരം
പദ്ധതനിയനിലൂനട  ആധുനനികേ  നനിലയനില്  ആശുപത്രനികേനള  മനോറനിനയടുതനകേനോണയ്
സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനികേളനികലയയ്  കപനോകുന്ന  കരനോഗനികേനള  തനിരനിനചതനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷഗ്യരം  ഗവണ്നമനനിനുനണങനിലരം  ആധുനനികേ രട്ടീതനിയനിലള്ള സജട്ടീകേരണങ്ങളനിലൂനട
മനോത്രരം  കരനോഗനികേള്ക്കു നല്കുന്ന  കസവനരം നമചനപ്പെടുതനോന് കേഴനിയുനമന്നയ്  ഞനോന്
കേരുതുന്നനില.  ഇവനിനട  മനോകറണതയ്  ആകരനോഗഗ്യ  വകുപ്പെനിനല  ജട്ടീവനക്കനോരുനട
സമട്ടീപനങ്ങളനോണയ്.  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേള്,  ജനറല്  ആശുപത്രനികേളടക്കരം
കരനോഗനികേള്ക്കയ്  നല  രട്ടീതനിയനിലള്ള  ശദ്ധ  ബനനപ്പെട  കഡനോകരമനോരുനട
ഭനോഗതനനിന്നുണനോകേണനമങനില്  എരം.എല്.എ.-കയനോ,   എരം.പനി.-കയനോ,   മനനികയനോ
വനിളനികക്കണ ഗതനികകേടയ്  ഇന്നുമുണയ്  എന്നുള്ളതയ്  ആരക്കുരം വനിസ്മരനിക്കനോന് കേഴനിയുന്ന
ഒന്നല.  ഞനോന് ഉള്നപ്പെനടയുള്ള നനിയമസഭനോ സനോമനോജനികേരക്കയ് സമനോനമനോയ ഒരുപനോടയ്
അനുഭവമുണയ്.  ഇതയ്  ഇകന്നനോ  ഇന്നലകയനോ  തുടങ്ങനിയതല,  പതനിറനോണ്ടുകേളനോയനിട്ടുള്ള
സമട്ടീപനമനോണയ്.  ഇവനിനട  ഏനതങനിലനമനോരു  സട്ടീരം  നകേനോണ്ടുവന്നയ്  മനോറങ്ങള്
വരുതനോനമന്നയ്  ഗവണ്നമനയ്  കേരുതുന്നുനണങനില്  അതയ്  മദൗഢഗ്യമനോണയ്.
ജട്ടീവനക്കനോരുള്നപ്പെനടയുള്ളവരുനട  സമട്ടീപനതനില് കേനോരഗ്യമനോയ മനോറരം ഉണനോകേണരം,
അതനിനുള്ള ആരജവരം ഈ ഗവണ്നമനയ് കേനോണനികക്കണതുണയ്. 
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കേനോരുണഗ്യ  ഫനോരമസനികേളനില്  എലനോ  മരുന്നുകേളരം  ലഭഗ്യമലനോനയന്നയ്

ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനിതനന്ന   ഒരു  കചെനോദഗ്യതനിനയ്  മറുപടനിയനോയനി  പറഞതനോണയ്.

സനോധനോരണക്കനോരുനട  ആശയകകേന്ദ്രമനോയ  ഇതരരം  ഫനോരമസനികേള്  ഇന്നയ്

കനനോക്കുകുതനികേളനോയനി മനോറനിനക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്. 

മനറനോരു  കനനോക്കുകുതനിയനോയനി  മനോറനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്  ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷനോ

വകുപ്പെനോണയ്.  അതനിനയ്  പല്ലുരം  നഖവരം  ഇലനോനത  മനോറുന്നുനവന്നുള്ളതയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട

മനനി മനസനിലനോക്കണരം. അതനിനയ് പല്ലുരം നഖവരം ഉനണങനില് അതയ് പ്രകയനോഗനിക്കനോന്

കേഴനിയണരം.  പചക്കറനികേള്,  മതഗ്യരം,  ഇറചനി  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  ഭക്ഷഗ്യ  വസ്തുക്കളനില്

ധനോരനോളരം  കേട്ടീടനനോശനിനനികേളരം  വനിഷനോരംശവരം  അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നു  എന്നതയ്

വസ്തുതയനോണയ്.  ഇതരരം  കേനോരഗ്യങ്ങളനില്  ഗവണ്നമനയ്  എന്തയ്  നടപടനിയനോണയ്

സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതയ്?  ആവശഗ്യതനിനുള്ള  പരനികശനോധനനോ  സരംവനിധനോനരം  നമ്മുനട

ലനോബുകേളനിലനില. എറണനോകുളതരം തനിരുവനന്തപുരതരം ലനോബുണയ്,  കകേനോഴനികക്കനോടുള്ള

ലനോബയ്  കൂടുതല്  സജട്ടീകേരണതനികലയയ്  നകേനോണ്ടുവരുന്നു  എന്നുപറയുന്നു.  രകണനോ

മുകന്നനോ  നമകടനോ  സനിറനികേളനില്  ലനോബുകേള്  നകേനോണ്ടുവന്നനോല്  വനിഷയങ്ങള്

പരനിഹരനിക്കനപ്പെടുകമനോ? 

നചെക്കയ്  കപനോസ്റ്റുകേള്  കനനോക്കുകുതനികേളനോയനി  മനോറനിയനിരനിക്കുകേയനോണയ്.

കേട്ടീടനനോശനിനനികേളടങ്ങനിയ  ധനോരനോളരം  പചക്കറനികേള്  ഇന്നയ്  കേടന്നുവരുന്നുണയ്.

മതഗ്യതനിലരം  മനോരംസതനിലരം  പനോലനില്കപനോലരം  മനോയരം  കേലരന്നുവരുന്നു  എന്നുള്ളതയ്

യനോഥനോരത്ഥഗ്യമനോണയ്.  ഇതയ്  ഏനതങനിലരം  മനോധഗ്യമങ്ങള്  റനികപ്പെനോരടയ്  നചെയ്യുകമനോള്

അനലങനില്  ഏനതങനിലനമനോരു  പരമര  വരുകമനോള്  ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷനോ  വകുപ്പെയ്

ഉണരന്നയ്  പ്രവരതനിക്കുരം.  കേഴനിഞ  ഒരു  വരഷതനിനനിടയയ്  എത്ര  കപരനക്കതനിനര

നടപടനി  സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുണയ്?  ഇതരരം  വനിതരണക്കനോനര  ബനോക്കയ്  ലനിസയ്  നചെയ്യനോന്

കേഴനിഞനിട്ടുകണനോ,  അതരക്കനോര വട്ടീണ്ടുരം ഇതനികലയയ്  കേടന്നുവരുന്നുകണനോ തുടങ്ങനിയ

കേനോരഗ്യങ്ങളനില്  ഗവണ്നമനനിനയ്  എത്രമനോത്രരം  ശദ്ധ  കകേന്ദ്രട്ടീകേരനിക്കനോന്  കേഴനിഞ

നവന്നുള്ളതയ് പരനികശനോധനികക്കണ കേനോരഗ്യമനോണയ്. 

പനോസനികേയ്  കബനോടനിലകേള്  നകേനോലയനോളനികേളനോയനി  മനോറുന്നു  എനന്നനോരു  പരമര

കേഴനിഞ രണ്ടുമനോസരം മുന്പയ് മനോതൃഭൂമനി എഴുതുകേയുണനോയനി.  പനോസനികേയ് കബനോടനിലകേള്

ഉള്നപ്പെനട നമ്മള് ഉപകയനോഗനിക്കുന്ന ഉപകേരണങ്ങളനില് അപകേടകേരമനോയ  രട്ടീതനിയനില്

രനോസസനോന്നനിദ്ധഗ്യങ്ങള്  ഉണനോകുന്നുനവന്നുള്ള  കേനോരഗ്യരം  ഗവണ്നമനയ്  അടനിയന്തരമനോയനി

ശദ്ധനികക്കണതനോണയ്.  
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അവയവദനോനരം  ഇന്നയ്  സങട്ടീരണ്ണമനോയനി  മനോറനിയനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  അവയവ
ദനോനതനിനന  പനിന്നനില്  മനോഫനിയയുനണങനില്  ഗവണ്നമനയ്  നടപടനിനയടുക്കണരം.
അക്കനോരഗ്യതനില് ഒരു സരംശയവരം കവണ.  പനക്ഷ അതനിനന നൂലനോമനോലകേളനില്നപ്പെടയ്
ജനുവനിനനോയ കരനോഗനികേള്ക്കുകപനോലരം  ഇന്നയ്  അവയവങ്ങള് മനോറനിവയനോന്  കേഴനിയനോത
സനോഹചെരഗ്യമുണയ്.  മസ്തനിഷ്ക  മരണരം  സനിരട്ടീകേരനിക്കുന്നതുമനോയനി  ബനനപ്പെട
മനോരഗ്ഗനനിരകദ്ദേശങ്ങള് ഗവണ്നമനനിനന ഭനോഗതണയ്. ഇതനിനന ഫലമനോയനി  പലകപ്പെനോഴുരം
അവയവദനോനരം  യഥനോസമയരം  നടക്കനോനതകപനോകുന്നതുനകേനോണയ്  ഒടനവധനികപര
മരണതനിനയ് കേട്ടീഴടകങ്ങണനിവരുന്ന ദനഃസനിതനി കകേരളതനില് സരംജനോതമനോയനിരനിക്കുന്നു
നവന്നതയ്  വസ്തുതയനോണയ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  നനിങ്ങള്  കുറരം  പറയുകമനോഴുരം,
കേനോരുണഗ്യ  ചെനികേനിതനോ  പദ്ധതനികേള്കപനോനല  മനോതൃകേനോപരമനോയ  ഒകടനറ  പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലനോക്കനിയ ഗവണ്നമനനോയനിരുന്നു കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്നമനയ് എന്നുള്ള
കേനോരഗ്യരം വനിസ്മരനിക്കരുതയ്.  ഒരു ലക്ഷതനില്പ്പെരരംകപരക്കയ് 800 കകേനോടനി രൂപയനിലധനികേരം
ധനസഹനോയരം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കേനോരുണഗ്യ പദ്ധതനിയുനട സനിതനി  എന്തനോണയ്;  ഇന്നയ്
അതനില്നനിന്നയ്  തുകേ കേനിടനോന് എത്രമനോത്രരം കേനോലതനോമസമുണനോകുന്നു?  മുഖഗ്യമനനിയുനട
ദരനിതനോശതനോസ  നനിധനിയനില്നനിന്നയ്  സഹനോയരം  ലഭഗ്യമനോകേനോനുള്ള  സനോഹചെരഗ്യങ്ങള്
ഇനന്നവനിനട  എതനിനനില്ക്കുന്നു?  ഇതരതനിലള്ള  ഒടനവധനി  വനിഷയങ്ങളണയ്.
ചെനികേനിതനോനചലവയ് വരദ്ധനിക്കുന്ന സനോഹചെരഗ്യതനില് സനോധനോരണക്കനോരക്കയ് ഗവണ്നമനയ്
നകേനോടുക്കുന്ന നചെറനിനയനോരു ആനുകൂലഗ്യരം  കപനോലരം  കേനിട്ടുവനോന്  മനോസങ്ങകളനോളരം  കേനോത
നനില്കക്കണ സന്ദരഭരം ഇന്നയ് കകേരളതനിലണയ് എന്നതയ് വനിസ്മരനിക്കനോന് കേഴനിയുന്നതല. 

എരം.സനി.  കറനോഡയ്,  വഹകവ തുടങ്ങനിയ  പ്രധനോന നനിരതകേളനട വസഡനിലള്ള
ആശുപത്രനികേള്ക്കയ് കൂടുതല് പരനിഗണന നകേനോടുക്കനോന് ഗവണ്നമനയ്  തയ്യനോറനോകേണരം.
എനന നനികയനോജകേമണ്ഡലമനോയ  കൂതനോട്ടുകുളതയ് എരം.സനി. കറനോഡനികനനോടയ് കചെരന്നുള്ള
പ്രകദശനത ആശുപത്രനിയനില് ഒരു കേനോഷതനോലനിറനി ആവശഗ്യമനോനണന്നതയ്   സരംബനനിചയ്
ഒരു  നനികവദനരം  ഞനോന്  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനിക്കയ്  നല്കേനിയനിരുന്നു.  ഇതരരം
അടനിയന്തര  വനിഷയങ്ങളനില്  ഗവണ്നമനനിനന  ശദ്ധയുണനോകേണനമന്നയ്  ഞനോന്
സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നു.  അകതനോനടനോപ്പെരംതനന്ന കേമ്മന്യൂണനിക്കബനിള് ഡനിസട്ടീസനിനന കേനോരഗ്യതനില്
2014  മുതലള്ള  കേണനക്കടുതയ്  പരനികശനോധനിചകപ്പെനോള്  ഒടനവധനി  കേനോരഗ്യങ്ങളണയ്.
നഹപ്പെവററനിസയ്  ബനി-യുനട  2014  മുതല്  2016  വനരയുള്ള  കേണനക്കടുത
കനനോക്കനിയനോല്  14-നുരം  20-നുരം  ഇടയയ്  പ്രനോയമുള്ളവര  ഈ  കരനോഗരം  ബനോധനിചയ്
മരണനപ്പെടുന്നുണയ്. അതനിനലനോനക്ക നഡതയ് കകേസ്സുകേള് ഒകര രട്ടീതനിയനില് നനില്ക്കുന്നു.
അതുകുറചനകേനോണ്ടുവരനോനുള്ള  നടപടനികേള്  സതട്ടീകേനോരഗ്യമനോയ  നനിലയനില്  വരുന്നനില.
ഇതരതനിലള്ള  അനവധനി  വനിഷയങ്ങള്  നമ്മുനട  മുന്നനിലണയ്.  അക്കനോരഗ്യങ്ങളനില്
ഗവണ്നമനനിനയ്  സജട്ടീവ  ശദ്ധനചെലതനോന്  കേഴനിയുന്നനില.  അതനിനനനയനോനക്ക
അടനിസനോനതനില് ഈ ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള ഞനോന് എതനിരക്കുകേയനോണയ്. 

286/2020.



434 കകേരള നനിയമസഭ         കമയയ്  9, 2017

ശട്ടീ  .    കേനോരനോടയ്  റസനോഖയ്:  സര,  ഞനോന്  ഈ  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള

അനുകൂലനിക്കുന്നു.  ഇന്തഗ്യയനിനല  വനിവനിധ  സരംസനോനങ്ങനള  അകപക്ഷനിചയ്  നമ്മുനട

സരംസനോനരം  ആകരനോഗഗ്യ  രരംഗതയ്  മനോതൃകേനോപരമനോയ  ഒകടനറ  കനടങ്ങള്

വകേവരനിചനിട്ടുനണന്നതയ് ശകദ്ധയമനോണയ്.  മുനമനോന്നുരം കകേട്ടുകകേള്വനി കപനോലമനിലനോത

വനിധമുള്ള  കരനോഗങ്ങളനട  വവറസുകേനള  കേനണതനോന്  ശനോസ  കലനോകേതനിനയ്

കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.   പക്ഷനിപ്പെനനി,  എലനിപ്പെനനി,  ചെനിക്കുന്ഗുനനിയ  തുടങ്ങനിയ  എത്രനയത്ര

സനോരംക്രെമനികേ  കരനോഗങ്ങള്  അനുദനിനരം  വരദ്ധനിചവരുന്നു.   ഇവനയലനോരംതനന്ന  ഒരു

പരനിധനിവനര  നനിയനണവനികധയമനോക്കനോന്  നമുക്കയ്  കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.   2006-ലനോണയ്

പ്രധനോന  പകേരചവഗ്യനോധനിയനോയ  ചെനിക്കുന്ഗുനനിയ  കേനണതനിയതയ്.  കകേരളമുള്നപ്പെനട

ഏതനോണയ് എടയ് സരംസനോനങ്ങളനിനല  150-ല്പ്പെരരം ജനിലകേളനില് ഇതയ് ബനോധനിചതനോയുരം

ഓകരനോ  വരഷവരം  ഇതയ്  വരദ്ധനിചവരുന്നതനോയുരം  കേനണതനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രനോയകഭദനമകനഗ്യ

എലനോ വനിഭനോഗരം  ജനങ്ങനളയുരം  ബനോധനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധനോന  കരനോഗമനോയ കേഗ്യനോന്സര

കകേരളതനില്  അനുദനിനരം  വരദ്ധനിചവരനികേയനോണയ്.  ഏനറ  ഭനോരനിച  ചെനികേനിതനോനചലവയ്

ആവശഗ്യമനോയ പ്രസ്തുത കരനോഗരം ബനോധനിചയ് സനോധനോരണക്കനോരുരം സനോമതനികേമനോയനി ഏനറ

പനിന്നനോക്കരം  നനില്ക്കുന്നവരുനമലനോരം  ദരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന  സനോഹചെരഗ്യമനോണുള്ളതയ്.

ഇതരരം  കരനോഗനികേള്ക്കനോയനി  ഒകടനറ  കക്ഷമ  പ്രവരതനങ്ങള്  എല്.ഡനി.എഫയ്.

സരക്കനോര  നടപ്പെനോക്കനിയനിട്ടുനണന്നതയ്  ഏനറ  സകന്തനോഷകേരമനോയ  കേനോരഗ്യമനോണയ്.

സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനികേളനില്  കേഴുതറുക്കുന്ന  ഫട്ടീസയ്  ഈടനോക്കനി  കരനോഗനികേനള

നകേനോള്ളയടനിക്കുകമനോള് നമ്മുനട തലസനോനമനോയ തനിരുവനന്തപുരതയ് പ്രവരതനിക്കുന്ന

റട്ടീജനിയണല്  കേഗ്യനോന്സര  നസനറുരം  കേണ്ണൂരനിനല  മലബനോര  കേഗ്യനോന്സര  നസനറുരം

ഇക്കനോരഗ്യതനില്  ഏനറ  ആശതനോസരം  നല്കുന്നുണയ്.   ഗവണ്നമനയ്  തനിരുവനന്തപുരരം

ആര.സനി.സനി.-യനില്  പുതനിയ  നകേടനിടരം  നനിരമ്മനിക്കനോനുള്ള  തട്ടീരുമനോനരം എടുതതയ്

അഭനിനന്ദനട്ടീയമനോണയ്.  അരബുദ  കരനോഗനികേനള  ചെനികേനിതനിക്കനോനുള്ള  ആധുനനികേ

സരംവനിധനോനങ്ങള്  ഈ  രണനിടതമുണയ്.   എന്നനോല്  സരംസനോനതനിനന  നതക്കുരം

വടക്കുരം മനോത്രമനോയനി ഇവ നനിലനകേനോള്ളുകമനോള് മറയ്  ജനിലകേളനിനല കരനോഗനികേള്ക്കയ് ഈ

സദൗകേരഗ്യങ്ങള് ഉപകയനോഗനപ്പെടുതന്നതനിനയ് കൂടുതല് സനോമതനികേ ബനോദ്ധഗ്യത വരുന്നു.

നമ്മുനട സരംസനോനനത എലനോ തനോലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനിലരം ഇതനിനന സദൗകേരഗ്യരം

ലഭഗ്യമനോക്കനോന്  നമുക്കയ്  സനോധനികക്കണതുണയ്.  ആകരനോഗഗ്യ  രരംഗതയ്  സരക്കനോരനിനന

സമകയനോചെനിതമനോയ  ഇടനപടലകേള്  കേനോരണരം  മറയ്  സരംസനോനങ്ങളനില്  നനിന്നുരം

വഗ്യതഗ്യസ്തമനോയനി  കകേരളരം  ആകരനോഗഗ്യ  രരംഗതയ്  മനികേച  മുകന്നറരം  നടതനിയതനോയനി

കേനോണനോരം.  
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'ആകരനോഗഗ്യ  കേനിരണരം'  പദ്ധതനി ഇതനില് പ്രധനോനമനോണയ്.   18  വയസ്സുവനരയുള്ള
അരഹതനപ്പെട  എലനോ  കരനോഗനികേള്ക്കുരം  ഈ  പദ്ധതനിയുനട  ഗുണരം  ലഭനിക്കുന്നുണയ്.
സദൗജനഗ്യ ചെനികേനിതയുരം അനുബന കസവനവരം നല്കേനിയതനിലൂനട ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്
കരനോഗനികേള്ക്കയ്   ഈ  പദ്ധതനിയുനട  പ്രകയനോജനരം  ലഭനിക്കുകേയുണനോയനി.  ആകരനോഗഗ്യ
രരംഗതയ് മനികേച കനടങ്ങള് വകേവരനിനചങനിലരം ഇന്നുരം സതകേനോരഗ്യ ആശുപത്രനികേളനട
ചൂഷണരം അവസനോനനിപ്പെനിക്കനോന് നമുക്കയ്  കേഴനിയുന്നനില.    ജലകദനോഷവരം പനനിയുമനോയനി
വട്ടീടനിനടുതള്ള ഏനതങനിലരം സതകേനോരഗ്യ ആശുപത്രനികേളനില് ചെനികേനിതയയ് നചെല്ലുകമനോള്
അവരുനട  കപനോക്കറയ്  നകേനോള്ളയടനിക്കുന്ന  സമട്ടീപനമനോണയ്  മനിക്ക  ആശുപത്രനികേളനിലരം
കേനോണനോന് കേഴനിയുന്നതയ്.  ഈ അവസ അവസനോനനിപ്പെനികക്കണതയ് അതഗ്യനോവശഗ്യമനോണയ്. 

നമ്മുനട  സരംസനോനതയ്  വപ്രമറനി  നഹല്തയ്  നസനറുകേളരം  കേമ്മന്യൂണനിറനി
നഹല്തയ്  നസനറുകേളരം  തനോലൂക്കയ്,  ജനിലനോ  ആശുപത്രനികേളനമലനോരം  നല
നനിലയനില്  പ്രവരതനിക്കുന്നുനവങനിലരം  ഇവനിടങ്ങളനിനല  കഡനോകരമനോരുനടയുരം  ഇതര
ജട്ടീവനക്കനോരുനടയുരം  കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കനോന്  നടപടനി  സതട്ടീകേരനികക്കണതനോയനിട്ടുണയ്.
വപ്രമറനി നഹല്തയ് നസനറുകേളനില് ഒരു കഡനോകറനോണയ് കസവനമനുഷനിക്കുന്നതയ്.  ഈ
കഡനോകരമനോര  ആഴ്ചയനില്  2-3  ദനിവസങ്ങളനില്  മനോത്രകമ  ആശുപത്രനികേളനില്
കേനോണനപ്പെടുകേയുള്ളൂ.  സനോധനോരണക്കനോരനോയ  കരനോഗനികേള്  ഇതരരം  ആശുപത്രനികേളനി
നലതനി അവനിനട കഡനോകരമനോരനിലനോനത തനിരനിചകപനോകുന്ന  സനോഹചെരഗ്യരം നനിലവനിലണയ്.
ഇതരരം വപ്രമറനി  നഹല്തയ് നസനറുകേളനില് ചുരുങ്ങനിയതയ്  രണയ്  കഡനോകരമനോരുനട
കസവനരം ഏരനപ്പെടുതന്നതയ് സരംബനനിചയ് പരനികശനോധനികക്കണതനോണയ്.  അകതനോനടനോപ്പെരം
കേമ്മന്യൂണനിറനി  നഹല്തയ് നസനറുകേളനിലരം തനോലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനിലരം ആവശഗ്യതനിനയ്
കപനോസയ് ക്രെനികയറയ് നചെയനകേനോണയ്  കഡനോകരമനോരുനട കസവനരം ഉറപ്പുവരുതണരം. 

'ആരദരം  പദ്ധതനി'  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോര  നടപ്പെനിലനോക്കനിയ  മനികേച
പദ്ധതനികേളനിനലനോന്നനോണയ്.   കരനോഗനികേള്ക്കയ്  ഗുണകമനയുള്ളതുരം  സദൗഹനോരദ്ദേപരവമനോയ
കസവനരം  ഉറപ്പെനോക്കുന്നതനോണയ്  ഈ  പദ്ധതനി.  കരനോഗട്ടീ  സദൗഹൃദ  ആശുപത്രനി
സരംവനിധനോനമനോയ  ആരദരം  പദ്ധതനിക്കയ്  തുടക്കരംകുറനിച  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോര
എന്നുരം  ജനപക്ഷതനോനണന്നയ്  വഗ്യക്തമനോക്കുന്നതനോണയ്.   എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോര
അധനികേനോരകമറതനിനുകശഷരം  സരംസനോനനത  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനിലനോയനി
200-ല്പ്പെരരം  അസനിസനയ്  സരജനനോരക്കയ്  നനിയമനരം  നല്കേനിയതയ്  നചെറനിയ
കേനോരഗ്യമല.  അതുകപനോനല ജനിലനോ/തനോലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനിനല സനോമൂഹഗ്യ ആകരനോഗഗ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളനട  പ്രവരതനങ്ങള്  കൂടുതല്  കേനോരഗ്യക്ഷമമനോക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള്
ആരരംഭനിചനിരനിക്കുന്നു.  കൂടനോനത  പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങനള  കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളനോക്കനി  മനോറനോനുള്ള  വപലറയ്  പദ്ധതനി  നടപ്പെനോക്കുന്നതനിനയ്  170
പഞനോയതകേനള  നതരനഞടുതനിരനിക്കുന്നു.  ഈ  വരഷനത  ജനകേട്ടീയനോസൂത്രണ
പദ്ധതനിയനില് ഇതനിനനോവശഗ്യമനോയ അടനിസനോന സദൗകേരഗ്യങ്ങള് ലഭഗ്യമനോക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവരതനങ്ങള് ഉള്നക്കനോള്ളനിചനിട്ടുനണന്നനോണയ് ഞനോന് മനസനിലനോക്കുന്നതയ്.
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കകേനോഴനികക്കനോടയ്  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  44.5  കകേനോടനി  രൂപ  നചെലവഴനിചയ്
നനിരമ്മനിക്കുന്ന നടരഷഗ്യറനി കേഗ്യനോന്സര നകേയര നസനറനിനന നനിരമ്മനോണരം, 8.4  കകേനോടനി
രൂപ  നചെലവഴനിചയ്  നനിരമ്മനിക്കുന്ന  250  വനിദഗ്യനോരത്ഥനിനനികേള്ക്കയ്  തനോമസ
സദൗകേരഗ്യതനിനുള്ള  കലഡട്ടീസയ്  കഹനോസല്  എന്നനിവ  2017  കമയയ്  മനോസരം
അവസനോനകതനോനട  പൂരതട്ടീകേരനിക്കനോന്  കേഴനിയുരം.  10  കകേനോടനി  രൂപ  നചെലവനിടയ്
നനിരമ്മനിച ലക്ഷതറനി  തട്ടീകയറര കകേനോരംപകനിനന നനിരമ്മനോണരം പൂരതട്ടീകേരനിചനിരനിക്കുകേയനോണയ്.
നമ്മുനട  സരംസനോനതയ്  കറനോഡപകേടങ്ങള്  മുഖനോന്തരമുള്ള  മരണങ്ങള്  കൂടനിവരുന്ന
സനോഹചെരഗ്യതനില്  മരണ  നനിരക്കയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുരം  അതനികവഗ  കരനോഗ
നനിരണ്ണയതനിനുരം  തട്ടീവ്ര  പരനിചെരണതനിനുമുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള്  വനിവനിധ
ആശുപത്രനികേളനില്  ലഭഗ്യമനോക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷഗ്യകതനോനട  സരക്കനോര  കടനോമനോ  നകേയര
പദ്ധതനിക്കയ് രൂപരം നല്കേനി എന്നതയ് ശനോഘനട്ടീയമനോണയ്.

അതുകപനോനല  'അനുയനോത്ര'  പദ്ധതനി,  ആകരനോഗഗ്യ  രരംഗതയ്  നനലനോരു
കേനോല്വയ്പനോണയ് കേനോണനപ്പെടുന്നതയ്.  സരംസനോനനത ഭനിന്നകശഷനി സദൗഹൃദ സരംസനോനമനോക്കനി
മനോറകേനയന്ന  ലക്ഷഗ്യകതനോനടയുള്ള  പദ്ധതനിയനോണനിതയ്.  മനോനസനികേനോകരനോഗഗ്യതനിനന
കേനോരഗ്യതനില്   സരംബനനിചയ്  പറയുകമനോള്,  കദശട്ടീയ  ശരനോശരനിയുമനോയനി  തനോരതമഗ്യരം
നചെയ്യുകമനോള് കകേരളതനിനല നനിരക്കയ് വളനര കൂടുതലനോണയ്.  ശനോരട്ടീരനികേനോകരനോഗഗ്യതനിനയ്
നനോരം  നല്കുന്ന  പ്രനോധനോനഗ്യരം  മനോനസനികേനോകരനോഗഗ്യതനിനന  കേനോരഗ്യതനില്
കവണതുകപനോനല നല്കുന്നനിനലന്നയ് കേനോണനോരം. മനോനസനികേനോസതനോസഗ്യതനിനന ചെനികേനിത
തുടകങ്ങണതയ്  വപ്രമറനി  നഹല്തയ് നസനറുകേളനില് നനിന്നനോണയ്.   മകനനോകരനോഗങ്ങനള
പ്പെറനി  നപനോതുജനനോവകബനോധരം  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  കബനോധവത്ക്കരണ  പദ്ധതനിക്കയ്
പ്രനോധനോനഗ്യരം  നല്കേണരം.   ഇതനിനയ്  തയ്യനോറനോയനി  വരുന്ന  കഡനോകരമനോരക്കയ്  സരക്കനോര
സദൗജനഗ്യ പരനിശട്ടീലനരം നല്കേനോന് തയ്യനോറനോകേണരം. 2013-ല് ഇതുസരംബനനിച ഒരു
നയതനിനയ്  രൂപരം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മനോനസനികേ കരനോഗനികേളനട പുനരധനിവനോസതനിനുരം
പരനിചെരണതനിനുമനോയനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേനള  ഏകകേനോപനിപ്പെനിചനകേനോണ്ടുള്ള  പ്രവരതനരം
സരംസനോന മനോനസനികേനോകരനോഗഗ്യ നയതനില് വനിഭനോവനരം നചെയ്യുന്നുണയ്.

അരബുദരം,  പ്രകമഹരം,  ശതനോസകകേനോശ  സരംബനമനോയ  കരനോഗങ്ങള്  തുടങ്ങനിയ
സനോരംക്രെമനികേ  കരനോഗങ്ങള്  മനുഷഗ്യ  ജട്ടീവനയ്  ഭട്ടീഷണനിയനോണയ്.  ഇതരരം  കരനോഗങ്ങള്
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുരം  തടയുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിചനിനലങനില്  ഭനോവനിയനില്
നനോരം  കേനത  വനില  നല്കകേണനി  വരുരം.  ഇതനിനന  കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്  വളനര
വലതനോയനിരനിക്കുരം.  തനോഴ്ന്ന  വരുമനോനക്കനോനര  സരംബനനിചനിടകതനോളരം  മരുന്നുകേളനട
ഉയരന്ന  വനിലയുരം  ചെനികേനിതയനോവശഗ്യമനോയ  ദട്ടീരഘകേനോല  നചെലവകേളരം  വമനിച
സനോമതനികേ ബനോദ്ധഗ്യത വരുതന്നതനോണയ്.  
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സതകേനോരഗ്യ ആശുപത്രനികേളനട ചൂഷണരം ഹൃദയ ശസക്രെനിയയുനട കേനോരഗ്യതനിലരം
കേനോണനോരം.  ലക്ഷങ്ങള്  വനോങ്ങനി  സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനികേള്  ഇതരരം  ശസക്രെനിയകേള്
നടതകമനോള്  കകേനോടയരം  ഗവണ്നമനയ്  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  ഹൃദയശസക്രെനിയ
വളനര  വനിജയകേരമനോയനി  നടതനി  എന്നുള്ളതയ്  കേനോണനോനത  കപനോകേനോന്  കേഴനിയനില.
നമ്മുനട  ആകരനോഗഗ്യകമഖലയനില്  കുറഞ  നചെലവനിലരം  ഇതരരം  ശസക്രെനിയകേള്
നടതനോന് കേഴനിയുനമന്നയ്  നതളനിയനിചനിരനിക്കുന്നു.  ഇതയ്  കപ്രനോതനോഹനിപ്പെനികക്കണതനോണയ്.
ഇതയ്  ഞനോന്  പറയുകമനോള്  സതകേനോരഗ്യകമഖലയനിനല  ആശുപത്രനികേനളലനോരം
നകേനോള്ളക്കനോരനോനണന്നയ്  നനോരം  കേനോകണണതനില.   സരംസനോനനത ആകരനോഗഗ്യരരംഗതയ്
സതകേനോരഗ്യ ആശുപത്രനികേളനട കസവനരം കുറചകേനോകണണതനില.  എന്നനോല് കരനോഗനികേനള
അനനോവശഗ്യമനോയനി സനോനനിരംഗനിനുരം മറയ് ഇതര നടസ്റ്റുകേള്ക്കുരം വനികധയമനോക്കനി അവരുനട
കപനോക്കറകേള് നകേനോള്ളയടനിക്കുന്നതയ് കവദനനോജനകേമനോണയ്.  നടസ്റ്റുകേള് കവണ എന്നല;
കരനോഗരം  കേനണതനോന്  ഇതരരം  നടസ്റ്റുകേള്  ആവശഗ്യരം  തനന്നയനോണയ്.  എന്നനോല്
ഇതനിനന  മറവനില്  നടതന്ന  നകേനോള്ള  അവസനോനനിപ്പെനിക്കണരം.  കബഡയ്
മനോഫനിയകേനളകപ്പെനോനല  സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനികേളരം  നകേനോള്ളയടനിക്കുന്ന  ഒരു
സനോഹചെരഗ്യരം  ഇവനിനട  കേനോണനപ്പെടുകേയനോണയ്.  ഇവനിടനത  പ്രഗത്ഭരനോയ
കഡനോകരമനോരുനടയുരം  നസഷഗ്യലനിസയ് കഡനോകരമനോരുനടയുരം കസവനരം സരംസനോനതനിനയ്
ലഭനിക്കുന്നുകണനോ എന്നയ് പരനികശനോധനിക്കണരം.  നസഷഗ്യലനിസയ് കഡനോകരമനോര വനികദശതയ്
കജനോലനി  കതടനികപ്പെനോകുന്നതുരം  അവനിനട  സനിരതനോമസ  മനോക്കുന്നതുരം  സരംസനോനനത
കരനോഗനികേള്ക്കയ്  ലഭനികക്കണ്ടുന്ന  കസവനരം  നഷ്ടമനോക്കുന്നു.  ഇതയ്  നനോരം
പരനികശനോധനികക്കണതുണയ് എന്നനോണനിവനിനട സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  

ആകരനോഗഗ്യരരംഗതയ്  മനോത്രമല,  കുടുരംബകക്ഷമരരംഗതരം  ഈ  സരക്കനോര
അതനിസനോഹസനികേമനോയ  ചുവടുവയ്പനോണയ്  നടതനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  പതനിറനോണ്ടുകേളനോയനി
അങണവനോടനികേളനില്  വരക്കറനോയുരം  നഹല്പ്പെറനോയുരം  കജനോലനി  നചെയ്തയ്  വനിരമനിചവരക്കയ്
നല്കേനിവന്നനിരുന്ന നപന്ഷന് യഥനോക്രെമരം  500  രൂപയനില് നനിന്നയ്  1,000  രൂപയനോയുരം
300  രൂപയനില്  നനിന്നയ്  600  രൂപയനോയുരം  വരദ്ധനിപ്പെനിച.  2016-17  ബജറനില്
പ്രഖഗ്യനോപനിച ഒരു വനോഗനോനമനോയനിരുന്നു ഇതയ്. കേഴനിഞ എല്.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനോരനോണയ്
ഈ  ജട്ടീവനക്കനോരക്കയ്  നപന്ഷന്  ഏരനപ്പെടുതനിയനതന്ന  കേനോരഗ്യവരം  സ്മരനിക്കനോനത
വയ്യ.  ശനോരട്ടീരനികേമനോയനി  അരംഗപരനിമനിതരനോയ  5.83  ലക്ഷരം  കപരക്കയ്  ഏകേട്ടീകൃത
ഐ.ഡനി.  കേനോരഡുകേള് നല്കേനോനുള്ള നടപടനി പുകരനോഗമനിചവരുന്നു.  അരംഗപരനിമനിതരുനട
അവകേനോശങ്ങള് സരംരക്ഷനിക്കുന്ന കേനോരഗ്യതനില് ഈ സരക്കനോര പ്രതനിജനോബദ്ധമനോണയ്.
ഇവരുനട  കുടുരംബങ്ങള്ക്കയ്  2  ലക്ഷരം  രൂപയുനട  ആനുകൂലഗ്യങ്ങള്  ലഭഗ്യമനോക്കനോനുള്ള
പദ്ധതനിയനോണനിതയ്.
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സനോമൂഹഗ്യസുരക്ഷനോ  മനിഷന്  മുകഖന  സരംസനോന  സരക്കനോര  നടപ്പെനോക്കുന്ന
'കസ്നേഹപൂരവ്വരം'  പദ്ധതനിയനുസരനിചയ്  അനനോഥബനോലഗ്യങ്ങനള  അനനോഥനോലയതനികലയയ്
എതനിക്കനോനത സതഭവനങ്ങളനികലനോ ബന്ധുഭവനങ്ങളനികലനോ സരംരക്ഷനിചയ് വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസരം
നല്കുന്ന  പദ്ധതനിയനിലൂനട,  കുടനികേള്ക്കയ്  ഒന്നനോരം  കനോസയ്  മുതല്  ഡനിഗനി
തലരം  വനരയുള്ള  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസരം  ലഭഗ്യമനോക്കുന്ന  ഒരു  സനോഹചെരഗ്യരം  ഇവനിനട
കേനോണനപ്പെടുകേയനോണയ്.  കുഞങ്ങളനട മനോനസനികേവരം ശനോരട്ടീരനികേവമനോയ വനികേനോസതനിനയ്
സരവ്വസദൗകേരഗ്യങ്ങകളനോടുരംകൂടനി  അങണവനോടനികേകളനോടയ്  കചെരന്നയ്  ക്രെഷുകേള്
തുടങ്ങനോന് സരക്കനോര തട്ടീരുമനോനനിചതയ്  കപ്രനോതനോഹനജനകേമനോണയ്.  രനോജഗ്യനമനോടനോനകേ  
സട്ടീകേളനടയുരം  കേദൗമനോരപ്രനോയക്കനോരുനടയുരം  സുരക്ഷയയ്  ഭട്ടീഷണനി  കനരനിടുന്ന
ഈ  സനോഹചെരഗ്യതനിലനോണയ്  കകേരളതനില്  സട്ടീകേള്ക്കുരം  നപണ്കുടനികേള്ക്കുരം  24
മണനികറുരം  ആശയനിക്കനോവന്ന  കടനോള്  ഫട്ടീ  നമറനോയ-181   സരക്കനോര
ഏരനപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  

തുറമുഖ  വനികേസനതനിനന  കേനോരഗ്യതനിലരം  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോര
ചെരനിത്രപരമനോയ  മുകന്നറമനോണയ്  നടതനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.  2016-17 സനോമതനികേ
വരഷതനില്  2.5  കകേനോടനി  ടണ്ണനിനന  ചെരക്കുനട്ടീക്കരം  നകേനോചനിന്  കപനോരടയ്  ടസനില്
ലഭനിചനിരനിക്കുന്നു.  കേഴനിഞ സരക്കനോരനിനന കേനോലകതക്കനോള്  13.2  ശതമനോനതനിനന
വരദ്ധനവനോണയ്  ഇവനിനട  കേനോണുന്നതയ്.  കേനണയ്നര  ചെരക്കയ്  നട്ടീക്കതനില്  17
ശതമനോനതനിനന വരദ്ധനവണനോയനിട്ടുണയ്.  ഇങ്ങനന ഏതയ് കമഖല പരനികശനോധനിചനോലരം
വനികേസനതനിനന  കേനോരഗ്യതനില്  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോരനിനന  നയമല
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോരനിനുള്ളതയ്  എന്നയ്  നതളനിയനിചനിരനിക്കുന്നു.  നനിയമസഭയനില്
ബഹളരം വയ്ക്കുന്ന യു.ഡനി.എഫയ്.  അരംഗങ്ങള് ഒരു കേനോരഗ്യരം ഓരക്കണരം.  കകേരളതനിനല
ജനങ്ങളനട  ആവശഗ്യങ്ങളരം  കവദനകേളമനോണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോരനിനന
മനസനിലള്ളതയ്.  വനികേസന  മുകന്നറരം  നടതന്ന  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോരനിനന
ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള ഞനോന് നനിരവഗ്യനോജരം പനിനണയയ് ക്കുന്നു.

ശട്ടീ  .    പനി  .    സനി  .    കജനോരജയ്:  സര,  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമനയ്  അധനികേനോരതനില്

വന്നനിടയ്  11  മനോസമനോയനി.  എലനോ  വകുപ്പെനിലരം  ബഹുമനോനനപ്പെട  പനിണറനോയനിയുനട

ഭരണമനോനണന്നനോണയ് എലനോവരുനടയുരം പരനോതനി.  ഞനോന് അതനിനന എതനിരക്കുന്നനില,

അനുകൂലനിക്കുന്നുമനില.  പനക്ഷ വവദഗ്യസഹനോയവരം നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം  വകുപ്പെനില്

യണനിയന് ഭരണമനോണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട പനിണറനോയനി വനിജയന് സഖനോവയ്  വകുപ്പെനിനന

ഭരണരം കൂടനി ഏനറടുക്കണനമന്നനോണയ് എനനിക്കയ്  അകപക്ഷനിക്കനോനുള്ളതയ്.  യണനിയന്

ഭരണതനിനന  മഹതതനതക്കുറനിചയ്  ഒരു  കേനോരഗ്യരം  ഞനോന്  ചൂണനിക്കനോണനിക്കനോരം.

ഇങ്ങനന  കപനോയനോല്  നമ്മുനട  രനോജഗ്യരം  എവനിനട  കപനോകുരം?  ഈരനോറകപട  വപ്രമറനി
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നഹല്തയ്  നസനറനിനല  നഹല്തയ്  ഇന്നസകര   ഈരനോറകപടയനില്  നനിന്നയ്  3

കേനികലനോമട്ടീററനിനപ്പുറരം  തനോമസനിക്കുന്ന  ഒരനോളനോണയ്.  അയനോനളപ്പെറനി  ഒരു  പരനോതനിയുരം

ആരക്കുമനില.   പനോലനോ  നനികയനോജകേമണ്ഡലതനിനല  ഉഴവൂര  വപ്രമറനി  നഹല്തയ്

നസനറനിനല  നഹല്തയ്  ഇന്നസകര  അവനിനട  നനിന്നയ്  4  കേനികലനോമട്ടീററനിനടുതയ്

തനോമസനിക്കുന്നയനോളനോണയ്.  ഉഴവൂരകേനോരനന  ഈരനോറകപടയ്ക്കുരം  ഈരനോറകപടക്കനോരനന

ഉഴവൂരനികലയ്ക്കുരം മനോറനി.  ഇതയ് നഗ്യനോയമനോകണനോ;  എന്തയ് മരഗ്യനോദയനോണനിനതന്നയ് മനനികയനോടയ്

ഞനോന് കചെനോദനിചകപ്പെനോള് യണനിയന്കേനോര സമ്മതനിക്കനിനലന്നനോണയ്  മനനിയുനട  മറുപടനി.

ഞനോന് ഈ നഹല്തയ് ഇന്നസകരമനോനര വനിളനിചയ് നനിങ്ങള് ഏതയ് യണനിയനനോനണന്നയ്

കചെനോദനിച. ഈരനോറകപടയടുതള്ളയനോളനികനനോടയ് യണനിയന് ഏതനോനണന്നയ് കചെനോദനിചകപ്പെനോള്

കകേനോണ്ഗസുകേനോരനനോനണന്നുരം  ഉഴവൂരകേനോരകനനോടയ്  കചെനോദനിചകപ്പെനോള്  അകദ്ദേഹരം

സനി.പനി.ഐ.(എരം)  അനുഭനോവനിയനോനണന്നുരം  പറഞ.  തനന്ന  എന്തനിനനോണയ്

തനന  യണനിയന്കേനോര  മനോറന്നനതന്നയ്  കചെനോദനിചകപ്പെനോള്  മനോസവരനി  നകേനോടുതതയ്

കേറകനലന്നനോണയ്  പറഞതയ്  കവനറ  കുഴപ്പെനമനോന്നുമല.  ഇതയ്  നമ്മുനട  ആകരനോഗഗ്യ

രരംഗതനിനയ്  ഗുണകേരമനോകണനോ?  കകേനോടയതയ്  ഒരു  ഡനി.എരം.ഒ.  ഇരനിപ്പുണയ്;  മണ്ണനിനുരം

ചുണ്ണനോമനിനുരം  നകേനോള്ളുകേയനില.  ബഹുമനോനഗ്യയനോയ  നകേ.  നകേ.  വശലജ  ടട്ടീചര

സമ്മതനിചതനോണയ്.  യണനിയന്കേനോര  എഴുതനിനക്കനോടുക്കുന്ന  കേടലനോസനില്  ഒപ്പെനിടുന്ന

നവറുരം ഒരു ഒപ്പെനിയനോനനോണയ് അയനോള്. നകേനോള്ളനോവന്ന ഉകദഗ്യനോഗസനര പനിടനിചയ് വയകണ;

എനന്തനോരു  കേഷ്ടമനോണയ്;  ഇതയ്  ആകരനോഗഗ്യരരംഗമകല;  ആകരനോഗഗ്യരരംഗതയ്

പ്രവരതനിക്കുകമനോള്  ഒരു  മരഗ്യനോദ  കവകണ?  തരക്കനമനോന്നുരം  കവണ.  പനോലനോ

തനോലൂക്കനിനലയുരം  കേനോഞനിരപ്പെള്ളനി  തനോലൂക്കനിനലയുരം  രണയ്  ആശുപത്രനികേളരം  ജനറല്

ആശുപത്രനികേളനോക്കനിയനോല്  മതനി.  അകപ്പെനോള്  തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിക്കയ്  എവനിനട

കപനോകേണരം.  മുണക്കയതയ്  പ്രസവ  വനോരഡുരം  എയരകേണട്ടീഷണനിരംഗയ്  ഓപ്പെകറഷന്

തട്ടീകയററുരം  ഉള്നപ്പെനട  5  നനിലനക്കടനിടരം  പണനി  തട്ടീരതനിടനിട്ടുണയ്.  പനോവനപ്പെട

നതനോഴനിലനോളനികേള്  മനോത്രമുള്ള  കമഖലയനോണയ്.  വണനിനപ്പെരനിയനോര  മുതലള്ള  മുഴുവന്

കരനോഗനികേളരം  വരുന്ന  സലമനോണയ്.  700  ഒ.പനി.  ടനിക്കറള്ള  ആ  ആശുപത്രനി

തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനോക്കനോന്  പറഞനിടയ്  നടക്കുന്നനില.  പനിനന്ന  നനിങ്ങള്

ആരക്കുകവണനിയനോണയ്  ഭരനിക്കുന്നതയ്?  പനോലനോ  തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിനയ  ജനിലനോ

ആശുപത്രനിയുനട കഗഡനികലയയ്  മനോറനി.  മട്ടീനചനില് തനോലൂക്കനിനന അടുത നനികയനോജകേ

മണ്ഡലമനോണയ്  പൂഞനോര.  പൂഞനോറനിനല  ഈരനോറകപട  മുനനിസനിപ്പെനോലനിറനിയനോണനിതയ്.

നനിങ്ങളനട  ഭരണമകല;   ആ  ആശുപത്രനിനയങനിലരം  തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനോക്കനി
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മനോറകണ;  അവനിനടയുരം  ഈ  പറഞതുകപനോനല  നകേടനിടരം  പണനി  തട്ടീരതയ്;

പ്രസവവനോരഡുമുണനോക്കനി നചെയ്യനോവന്നനതനോക്ക നചെയവചനിരനിക്കുകേയനോണയ്.   എന്നനോണയ്

നനിങ്ങളനട  കേണ്ണയ്  തുറക്കുന്നതയ്?  പനോവനപ്പെട  കരനോഗനികേനള  രക്ഷനിക്കനോന് ഞനോന് ഏതയ്

യണനിയന് കനതനോവനിനന കേനോലയ് പനിടനിക്കണരം. മനനഃസനോക്ഷനികയനോനട നപരുമനോറണനമന്നു

മനോത്രകമ  ഞനോന്  പറയുന്നുള്ളൂ.  മരുന്നനിനന  വനില  എവനിനടയനോണയ്  നനില്ക്കുന്നതയ്?

മനുഷഗ്യന്  വനിഷമനിക്കുകേയകല.  എലനിപ്പെനനി,  മഞപ്പെനിതരം  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള

പ്രനോരരംഭമരുന്നയ്  കഡനോകനിവസകനിന്-100  ടനോബയ് ലറനിനയ്  65  രൂപയനോണയ്  സതകേനോരഗ്യ

കേമനനികേള്  ഈടനോക്കുന്നതയ്.   ഇകത  മരുന്നനിനന  കേനോപന്യൂനളനോന്നനിനയ്  1.25  രൂപ

മനോത്രമനോണയ് നമ്മുനട നപനോതുകമഖലനോ സനോപനരം ഈടനോക്കുന്നതയ്.  ഈ 1.25 രൂപയുനട

മരുന്നനിനയ്  ആനനോ  പ്രകദശയ്  ഗവണ്നമനയ്  ഇവനിനട  വന്നനിരനിക്കുകേയനോണയ്.   എന്നനോല്

നമ്മുനട  നമഡനിക്കല്  ഡനിപ്പെനോരടയ്നമനയ്  65  രൂപ  നചെലവനോക്കുകേയനോണയ്.   എന്തനോണയ്

നഗ്യനോയരം?  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനി  അതനിനന  വനിഹനിതരം  പറന്നുനവന്നയ്  പറയുകേയനില;

ഞനോന്  വനിശതസനിക്കുന്നുമനില.  പനക്ഷ  നമ്മുനട  നപനോതുകമഖലനോ  സനോപനതനികനനോടയ്

നട്ടീതനി നചെയ്യനോന് ആനനോ പ്രകദശയ് സരക്കനോര വന്നനിട്ടുരം കകേരള സരക്കനോര എനനകേനോണയ്

മടനിക്കുന്നുനവന്നതനിനനപ്പെറനി ചെരച നചെയ്യണനമന്നയ് ഞനോന് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു. ഞനോന് ഈ

ഡനിമനോനകേനള അനുകൂലനിക്കുന്നുമനില,  പ്രതനികൂലനിക്കുന്നുമനില.   ഇവനിനട ആറുകപരുണയ്.

അനുകൂലനിക്കുന്നുനവന്നുരം  പറയുകേയനില;  പ്രതനികൂലനിക്കുന്നുനവന്നുരം  പറയുകേയനില;

കവനോട്ടുരം നചെയ്യനില.  അവര എവനിനടയനോനണന്നുകൂടനി ഈ സഭ കേനണതണരം.  

1.00 Pm]

ശട്ടീ  .    വനി  .    നകേ  .    സനി  .    മമ്മതയ്  കകേനോയ:  സര,  ഞനോന്  ഇദൗ  ബജറയ്
നനിരകദ്ദേശങ്ങനള  അനുകൂലനിക്കുന്നു.  കകേരളതനിനന  സനോമതനികേ  വളരചയയ്
വളനരയധനികേരം  സരംഭനോവനകേള്  നല്കേനിയവയനോണയ്  കകേരളതനിനല  തുറമുഖങ്ങള്.
നചെറുകേനിട,  ഇടതരരം തുറമുഖങ്ങളനോല് സമന്നമനോണയ് കകേരളരം.  പണയ് കേനോലരം മുതല്
തനന്ന  കപരുകകേട  വനോണനിജഗ്യകകേന്ദ്രങ്ങളനോയനിരുന്നു  നമ്മുനട  തുറമുഖങ്ങള്.
അകതനോനടനോപ്പെരം  തുറമുഖങ്ങനള  ആശയനിചനകേനോണയ്  നതനോഴനില്  കമഖലയുമനോയനി
ബനനപ്പെടയ്  വലനിനയനോരു  വനിഭനോഗരം  ജനങ്ങള്  ഉപജട്ടീവനരം  നടതന്നുണയ്.
അതുനകേനോണയ്തനന്ന  കകേരളതനിനല  തുറമുഖങ്ങളനട  വനികേസനരം  ഏനറ
പ്രനോധനോനഗ്യമരഹനിക്കുന്നു.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോരനിനന  കേനോലതയ്
തുറമുഖ  വകുപ്പെനിനനക്കുറനിചളള  ചെരചകേനളലനോരം  വനിഴനിഞരം  പദ്ധതനിനയ
ചുറനിപ്പെറനിയനോണുണനോയതയ്.  വളനര  വനിചെനിത്രമനോയ  കേരനോറുരം  അതനിനല  വഗ്യവസകേളരം
കകേരളരം ചെരച നചെയ്യുകേയുണനോയനി.  കകേരളതനിനന വനിഭവവരം സമതരം ഉപകയനോഗനിചയ്
തുറമുഖരം  നനിരമ്മനിചയ്  അതനിനന ലനോഭരം  പൂരണ്ണമനോയനി  അദനോനനി  ഗ്രൂപ്പെനിനയ്  ലഭഗ്യമനോക്കുന്ന
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കേരനോറനില്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോര  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുണനോയനി.  അഴനിമതനിയനില്  മുങ്ങനിയ
കകേരളനത  കേരകേയറനോന്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോരനിനയ്  സനോധനിചനവന്നുമനോത്രമല,
ഒരു  വരഷരം   തനികേഞകപ്പെനോള്  തനന്ന  ഇന്തഗ്യയനിനല  ഏറവരം  അഴനിമതനി  കുറഞ
സരംസനോനമനോയനി കകേരളരം മനോറനി.  നനടരംസയ് ഓഫയ് ഇന്തഗ്യയുനട   സരകവ്വ അനുസരനിചയ്
ഇന്തഗ്യയനില് സമനോധനോന ജട്ടീവനിതരം നയനിക്കനോന് കേഴനിയുന്ന സരംസനോനങ്ങളനില് ഒന്നനോരം
സനോനരം  കകേരളതനിനനോണയ്.  എന്നനോല്  ഇദൗ  നല  കേനോരഗ്യങ്ങള്  ജനങ്ങളനില്  നനിന്നയ്
മറചപനിടനിക്കനോനുളള പുകേമറ സൃഷ്ടനിക്കലനോണയ് പ്രതനിപക്ഷരം നചെയ്യുന്നതയ്.  മനോധഗ്യമങ്ങള്
ഇതനിനയ് കൂട്ടുനനില്ക്കുന്നു.  പുതനിയ ബജറനില് കകേരളതനിനല തുറമുഖ വനികേസനതനിനയ്
മുന്തനിയ പരനിഗണനയനോണയ് നല്കേനിയതയ്. 

എനന  മണ്ഡലതനിനല  കബപ്പൂര  അടക്കമുളള  തുറമുഖ  വനികേസനതനിനയ്  46

കകേനോടനി  രൂപ  വകേനകേനോളളനിചതനിനന  സതനോഗതരം  നചെയ്യുന്നു.  കബപ്പൂരനില്  ഡ്രഡ്ജനിരംഗയ്

കൃതഗ്യമനോയനി  നടകക്കണതുണയ്.  മുന്കേനോലതയ്  തട്ടീരുമനോനനിച  കേരനോര  നല്കേനിനയങനിലരം

പ്രവൃതനി    നടക്കനോതതനിനനോല്  കേപ്പെല്  വരുന്നതനിനയ്  തടസമുണനോക്കുന്നുണയ്.  ഇദൗ

ബജറനില്  13  കകേനോടനി  രൂപ  ഡ്രഡ്ജനിരംഗനിനയ്  വകേയനിരുതനിയ  നടപടനിനയ

അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു.  പുതനിയ സരക്കനോര വന്നതനിനുകശഷരം തുറമുഖ വകുപ്പെനില് ഇതുവനര

ഏനറടുതയ്  നടതനിയ  പ്രവരതനങ്ങള്  പ്രതട്ടീക്ഷ  നല്കുന്നുണയ്.  മണല്

ഡ്രഡ്ജനിരംഗനിനയ്  പുതനിയ നയരം രൂപട്ടീകേരനിക്കനോന് തട്ടീരുമനോനനിചതനില് സകന്തനോഷമുണയ്.

യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോരനിനന  കേനോലതയ്  അന്നുവനര  തകദ്ദേശസതയരംഭരണ

സനോപനങ്ങള്  വഴനി  നടതനിയനിരുന്ന  പ്രവരതനരം  മനോറനിമറനിചയ്  കേടലനോസയ്

സരംഘങ്ങളണനോക്കനി  അഴനിമതനിയുനട  കൂതരങ്ങനോയനി  മനോനുവല്  ഡ്രഡ്ജനിരംഗയ്

സമ്പ്രദനോയരം  മനോറനി.  ഇകപ്പെനോള്  ഇതനിനയ്  നനിയനണരം  ഏരനപ്പെടുതനി   തകദ്ദേശസതയരം

ഭരണ  സനോപനങ്ങനള  ചുമതല  ഏല്പ്പെനിക്കനോന്  തട്ടീരുമനോനനിചതയ്  ജനങ്ങള്ക്കയ്

ആശതനോസപ്രദമനോണയ്.  മലബനോറനിനന  വനോണനിജഗ്യ  ചെരനിത്രരം  കബപ്പൂരനിനന  കൂടനിയനോണയ്.

ഇന്നനത കബപ്പൂര തുറമുഖരം പരനിമനിതനികേളനോല് നഞരുങ്ങുകേയനോണയ്. വനോരഫനിനന നട്ടീളരം

കൂട്ടുന്നതനിനനോയനി  3.26 ഏക്കര  വരുന്ന  കബപ്പൂര  കകേനോവനിലകേരം  ഭൂമനി

ഏനറടുക്കുന്നതനിനുളള  നപ്രനോകപ്പെനോസലനില്  അടനിയന്തര  തട്ടീരപ്പുണനോകേണരം.  സരക്കനോര

ഒരു തട്ടീരുമനോനരം  എടുതനോല് അതയ് നടപ്പെനിലനോക്കനോന് കവണ നടപടനിനയനോന്നുരം ആരുരം

സതട്ടീകേരനിക്കുന്നനില.  ഇതയ്  വനികേസന മുരടനിപ്പെനിനയ് കേനോരണമനോകുന്നു.  കകേനോവനിലകേരം ഭൂമനി

ലഭഗ്യമനോകുന്നകതനോനടനോപ്പെരം  സനില്ക്കനിനയ്  ലട്ടീസനിനനോയനി  നല്കേനിയതുരം  കേനോലനോവധനി

കേഴനിഞതുമനോയ  അഞര  ഏക്കര  സലരം  ഏനറടുക്കണരം.  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  കേപ്പെല്

നപനോളനിശനോലയയ്  നല്കേനിയതനോയനിരുന്നു;  ഇകപ്പെനോള്  അതനിനന  പ്രവരതനരം

നടക്കുന്നനില,  നടക്കനോന്  സനോധഗ്യതയുരം  കേനോണുന്നനില.  അവനിനടയുളള  പകതനോളരം
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നതനോഴനിലനോളനികേള്ക്കയ്  സരംരക്ഷണരം  നകേനോടുതനകേനോണയ്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  കപനോരടനിനന

വനികേസനതനിനയ്  ഉപകയനോഗനിക്കണരം.  കബപ്പൂര  തുറമുഖതനില്  നനിന്നനോണയ്

ലക്ഷദതട്ടീപനികലയ്ക്കുളള ചെരക്കുനട്ടീക്കരം മുഖഗ്യമനോയുരം നടക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനനോയനി പ്രകതഗ്യകേരം

വനോരഫയ് നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനയ് ലക്ഷദതട്ടീപയ് അഡനിനനികസ്ട്രഷന് ഏനറടുത പദ്ധതനി ഏഴയ്

വരഷമനോയനി ഫയലനില് ഉറങ്ങുന്നു. ഇദൗ പദ്ധതനി അനന്തമനോയനി നട്ടീളന്നതയ് ഗുണകേരമല.

അതനിനനോല്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിക്കയ്  വച  സലതയ്  ഗവണ്നമനയ്  കനരനിടയ്  വനോരഫയ്

നനിരമ്മനിക്കനോന് നടപടനിയുണനോകേണരം. ഇകപ്പെനോള് തയ്യനോറനോക്കനിയതയ് പ്രകേനോരരം വനോരഫനിനന

നട്ടീളരംകൂട്ടുന്ന  പ്രവൃതനി  കവഗതനില്  നടതനോന്  നടപടനിയുണനോകേണരം.  കേപ്പെല്

യനോത്രക്കനോരക്കയ് വനിശമനിക്കുന്നതനിനയ്  മനോനഗ്യമനോയ സദൗകേരഗ്യനമനോരുക്കണരം. കേപ്പെല് ചെനോല്

ഒരുക്കനോന് അടനിയന്തര നടപടനിയുണനോകേണരം. നപനോന്നനോനനിയനില് നനിന്നയ് കശഖരനിക്കുന്ന

മണല്  ശുദ്ധട്ടീകേരനിക്കുന്ന  പ്രവരതനരം  അഭനിനന്ദനനോരഹമനോണയ്.   എല്.ഡനി.എഫയ്.

അധനികേനോരതനില്  വന്നതനിനുകശഷരം  തുറമുഖ  കമഖലയനില്  വളരചയുനട  പുതനിയ

ചെലനരം   സൃഷ്ടനിക്കനോന്  കേഴനിഞ  എന്നതയ്  അഭനിമനോനകേരമനോണയ്.  കേനണയ്നര  കേപ്പെല്

വന്നുതുടങ്ങനിയതയ് കബപ്പൂരനിനന ശകദ്ധയമനോക്കുരം. ഇക്കനോരഗ്യതനില് മനനിനയ പ്രകതഗ്യകേമനോയനി

അഭനിനന്ദനരം  അറനിയനിക്കുകേയനോണയ്.  ഇവനിനട  200-ഓളരം  നതനോഴനിലനോളനികേള്

പ്രവൃതനിനയടുക്കുന്നു.  ഇവരക്കയ്  നറസയ്  റൂമുകേളരം  കടനോയയ് നലറയ്  സദൗകേരഗ്യങ്ങളരം

ഒരുക്കണരം.  കേനോലപ്പെഴക്കരം  നചെന്നതുരം  കേനോലഹരണനപ്പെടതുമനോയ  നക്രെയനിനുകേള്ക്കയ്

പകേരരം  നമനോനനബല്  നക്രെയനിനുകേള്  സനോപനിക്കണരം.  ആവശഗ്യമനോയ നക്രെയനിന്

ഓപ്പെകററരമനോനര നനിയമനിചയ് പ്രവരതനരം കേനോരഗ്യക്ഷമമനോക്കനോന് നടപടനിയുണനോകേണരം. 

ഇന്തഗ്യയനില്  ഇന്നയ്  ആകരനോഗഗ്യരരംഗരം  വഗ്യവസനോയമനോയനി  മനോറനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്ന
സനോഹചെരഗ്യരം  നനിലനനില്ക്കുകേയനോണയ്.  സനോരംക്രെമനികേവരം  അലനോതതുമനോയ  കരനോഗങ്ങള്
ക്രെമനോതട്ടീതമനോയനി  വരദ്ധനിക്കുന്നു.  കകേന്ദ്രതനിനന  പുതനിയ  ആകരനോഗഗ്യനയരം
സനോധനോരണക്കനോരനന ദരനിതരം പതനിനടങ്ങയ് വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നു.  ആകരനോഗഗ്യ പരനിരക്ഷക്കയ്
കവണനിവരുന്ന  നചെലവയ്  സനോധനോരണക്കനോരനയ്  തനോങ്ങനോന്  കേഴനിയനോത
അവസയനിനലതനിയനിരനിക്കുന്നു.  എന്നനോല്  കകേന്ദ്ര  നയതനിനയ്  ബദലനോയനി
കകേരളതനില് ആകരനോഗഗ്യ  രരംഗതയ്  തനികേചരം ജകനനോപകേനോരപ്രദമനോയ നടപടനികേളനോണയ്
സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളതനില്  മനോറനിമനോറനി  ഭരനിച  ഇടതുപക്ഷ  സരക്കനോരുകേളനോണയ്
കകേരളതനിനന  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലനയ  കലനോകേനനിലവനോരതനിനലതനിചതയ്.  കകേരള
സരക്കനോരനിനന  ആരദരം  മനിഷന്  ഇദൗ  കമഖലയനില്  ഭനോവനനോപൂരണ്ണമനോയ  നനിരവധനി
നനിരകദ്ദേശങ്ങളനോണയ്  മുകന്നനോട്ടുവചതുരം  നടപ്പെനിലനോക്കനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നതുരം.  ആകരനോഗഗ്യ
കമഖലയുമനോയനി ബനനപ്പെട ബജറയ് നനിരകദ്ദേശങ്ങനള സതനോഗതരം നചെയ്യുന്നു. 
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അവയവമനോറ  ശസക്രെനിയകേള്  ഇന്നയ്  കകേരളതനിലരം  വഗ്യനോപകേമനോണയ്.  വലനിയ

നചെലവയ്  വരുന്ന  തുടര  ചെനികേനിതയനോണയ്  അവയവ  മനോറതനിനയ്  വനികധയരനോയവരക്കയ്

കവണനിവരുന്നതയ്. ജട്ടീവനിതകേനോലരം മുഴുവന് മരുന്നയ് കേഴനികക്കണ അവസ ഇവരക്കുണയ്.

അവയവമനോറതനിനയ്  വനികധയരനോയനി  ചെനികേനിത  തുടരുന്നവരക്കയ്  ആവശഗ്യമനോയ

മരുന്നുകേള്  ഏറവരം  വനിലക്കുറവനില്  നല്കേനോന്  ബജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുതനിയ

നടപടനിനയ  അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു.  അകതനോനടനോപ്പെരം  പ്രധനോനനപ്പെടതനോണയ്  ജട്ടീവനിതനനശലനി

കരനോഗങ്ങള്  തടയുന്നതനിനുളള  പദ്ധതനികേള്.  നനോരം  ഓകരനോരുതരുരം  ഇന്നയ്

ജട്ടീവനിതനനശലട്ടീ  കരനോഗങ്ങളനട  ഇരകേളനോണയ്.  പണ്ടുകേനോലതയ്  ജനങ്ങള്

കപടനിചനിരുന്നതയ്  കപനോളനികയനോ,  ടനി.ബനി.  തുടങ്ങനിയ കരനോഗങ്ങനളയനോയനിരുന്നു.  എന്നനോല്

ശക്തമനോയ വനോകനികനഷന്,  കബനോധവത്കേരണ നടപടനികേള് എന്നനിവയനിലൂനട നമുക്കയ്

ഇതരരം  കരനോഗങ്ങളനില്  നനിന്നയ്  ഏനറക്കുനറ  പൂരണ്ണമനോയനി  കമനോചെനരം  കനടനോന്

സനോധനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നനോല്  ജട്ടീവനിതനനശലനിയുനട  ഭനോഗമനോയനി  കൂടുതല്  ഗുരുതരമനോയ

കരനോഗങ്ങള്ക്കയ്  നനോരം  അടനിമനപ്പെടനിരനിക്കുന്നു.  രക്തസമ്മരദ്ദേരം,  നകേനോളകസ്ട്രനോള്,  ഷുഗര

തുടങ്ങനി  നനിശബ്ദ  നകേനോലയനോളനികേളനോയ  ജട്ടീവനിതനനശലനി  കരനോഗനനിയനണതനിനുളള

പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  ബജറനില്  തുകേ  നട്ടീക്കനിവചതയ്  ഇദൗ  കേനോലഘടതനിനന  ആവശഗ്യരം

അറനിയുന്ന  സമട്ടീപനമനോണയ്.  മുന്  സരക്കനോരനിനന  കേനോലതയ്  ആകരനോഗഗ്യ  രരംഗനത

വനികേസനനമന്നയ്  പറയുന്നതയ്,  ആശുപത്രനികേളനട  കപരയ്  മനോറല്  എന്ന  ചെടങ്ങയ്

മനോത്രമനോയനിരുന്നു.  ജനിലനോ  ആശുപത്രനികേളനട  കപരയ്  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്

എന്നനോക്കനിയുരം  തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനട  കപരയ്  ജനിലനോ  ആശുപത്രനി

എന്നനോക്കനിയതുമലനോനത   ഒരു  മനോറവരം  സരംഭവനിചനില.  ഇകപ്പെനോള്  പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ

കകേന്ദ്രങ്ങള് കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനോകുന്നു.  സനോധനോരണ ജനങ്ങള്ക്കയ് ആവശഗ്യരം

കവണ എലനോ കസവനങ്ങളരം മരുന്നുരം ചെനികേനിതയുരം ഇവനിനട ലഭഗ്യമനോകുന്നു.  ഏനതനോരു

സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനികയനോടുരം  കേനിടപനിടനിക്കനോവന്ന  തരതനികലയയ്   ആകരനോഗഗ്യരരംഗരം

മനോറുന്നു.  ആകരനോഗഗ്യകമഖലയനില്  ആവശഗ്യമനോയ  തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിക്കനോന്

ഇദൗ  സരക്കനോര  തട്ടീരുമനോനനിചനിട്ടുണയ്.  ഓകരനോ  ആശുപത്രനിനയയുരം  സരംബനനിചയ്

പരനികശനോധന നടതനി അതനോതനിടങ്ങളനില് ആവശഗ്യമനോയ തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കണനമന്ന

തരതനിലനോകേണരം  ഇതയ്  നടപ്പെനില്വരുകതണതയ്.  എലനോ  ആശുപത്രനികേള്ക്കുരം  ഒകര

നനിലവനോരതനിലള്ള തസ്തനികേ നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ് ശരനിയല. തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനോയനോലരം

പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനോയനോലരം  അവനിനടനയനോനക്ക  എത്ര  കരനോഗനികേള്

വരുന്നുനണന്നുരം അവനിടനത ആവശഗ്യനമന്തനോനണന്നുരം മനസനിലനോക്കനി അതനിനനോവശഗ്യമനോയ
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സനോഫയ് പനോകറണ് പ്രകതഗ്യകേമനോയനി തയ്യനോറനോക്കണനമന്നനോണയ് എനനിക്കയ് പറയനോനുള്ളതയ്.

അകതനോനടനോപ്പെരം  പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനട  ചെനികേനിതനോ  സമയരം  സരംബനനിചയ്

വളനര  പ്രധനോനനപ്പെട  ഒരു  കേനോരഗ്യരംകൂടനി  ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതനോനുണയ്.  കേടകലനോര

കമഖലകേളനിലരം  മറരം  അതനിരനോവനിനല  കജനോലനിക്കുകപനോകുന്ന  ആളകേള്  തനിരനിനകേ

വരുകമനോകഴയ്ക്കുരം  ആകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനട  പ്രവരതന  സമയരം  കേഴനിഞകപനോകുന്ന

അവസയുണയ്.  എന്നനോല്  സതകേനോരഗ്യ  ആകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  അങ്ങനനയല.

ആയതനിനനോല് ഇതരരം കമഖലകേളനിനല ആകരനോഗഗ്യ കകേന്ദ്രങ്ങള് വവകുകന്നരരം വനര

പ്രവരതനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനനോവശഗ്യമനോയ നടപടനിയുണനോകേണരം.  

പലകപ്പെനോഴുരം  സരക്കനോര  കഡനോകരമനോര  അവരക്കയ്  അരഹതനപ്പെട  അവധനി
എടുക്കനോറുണയ്.  ഈ  സമയങ്ങളനില്  പകേരരം  കഡനോകരമനോരുണനോകേനോറനില.  എന്നനോല്
സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനികേളനില്  അങ്ങനനയല.  അതുനകേനോണയ്  പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിനല   കഡനോകരമനോര  അവധനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുകമനോള്  കരനോഗനികേള്ക്കയ്
ബുദ്ധനിമുട്ടുണനോകേനോതനിരനിക്കനോന്  ജനിലനോതലതനില്  റനിസരവയ്  കഡനോകരമനോരുനട
ഗ്രൂപ്പുണനോക്കുന്നതനിനനോവശഗ്യമനോയ  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കണരം.  ആശുപത്രനിയനില്
കഡനോകരമനോരനിനലന്നുപറഞയ്  കരനോഗനികേനള  മടക്കനിഅയയ്ക്കുന്നതനിനുപകേരരം  ഒരനോള്
അവധനിനയടുതനോല്  പകേരരം  കഡനോകനറ  അയയനോനുള്ള  സരംവനിധനോനരം  ജനിലനോ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലണനോകേണരം.  എനന  മണ്ഡലതനിനല  ഫറൂഖയ്  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനില്
ഡയനോലനിസനിസയ് നസനര അനുവദനിചതന്ന ആകരനോഗഗ്യ വകുപ്പുമനനിക്കയ് പ്രകതഗ്യകേമനോയനി
നന്ദനി  കരഖനപ്പെടുതന്നു.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോര  കുടനിശനികേ  വരുതനിയ
കക്ഷമനപന്ഷനുകേള്  പനോവനപ്പെടവനന  വകേകേളനില്  എതനിചനകേനോണനോണയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനോര സനോമൂഹഗ്യകക്ഷമ രരംഗതയ് തുടക്കരം കുറനിചതയ്.   മനുഷഗ്യനന
വളരചയുനട  ഏറവരം  പ്രധനോനനപ്പെട  ഒരു  ഘടമനോണയ്  ബനോലഗ്യരം.  സമൂഹതനിനന
ഭനോവനി  രൂപനപ്പെടുതന്നതയ്  കനഴറനികേളനിലരം  അങണവനോടനികേളനിലമനോണയ്.  എന്നനോല്
അങണവനോടനികേളനിലരം  കനഴറനികേളനിലരം  കജനോലനി  നചെയ്യുന്നവര  എന്നുരം  അവഗണനിക്ക
നപ്പെടുകേയനോണയ്.  ഈ  വരഷനത  ബ ജറനില്  അങണവനോടനികേള്ക്കയ്  നല  പരനിഗണന
നല്കേനി  അങണവനോടനി ജട്ടീവനക്കനോരുനട  കവതനരം  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കനോന്
സരക്കനോര  തയ്യനോറനോയനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  അങണവനോടനി ജട്ടീവനക്കനോരക്കയ്  ഓണകററനിയരം
നല്കുന്നതനിനയ്  350  കകേനോടനി  രൂപ  ബജറയ്  വനിഹനിതമനോയനി  മനോറനിവചതയ്
തനോഴ്ന്ന  വരുമനോനക്കനോരനോയ  ഈ  വനിഭനോഗതനിനയ്  ആശതനോസരം  നല്കേനി.എലനോ
അങണവനോടനികേള്ക്കുരം  സതന്തമനോയനി  നകേടനിടരം  നനിരമ്മനിക്കുനമന്നയ്  ബജറനില്
പ്രഖഗ്യനോപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇന്നയ് പല അങണവനോടനി നകേടനിടങ്ങളരം വളനര പരനിതനോപകേരമനോയ



445

നനിലയനിലനോണയ്.  തനികേചരം  വൃതനിഹട്ടീനമനോയതുരം  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്  കുറഞതുമനോയ
അങണവനോടനികേള്ക്കയ്  നല  നകേടനിടമുണനോകേണരം.   ഇതനിനയ്  പല  രൂപതനില്  ഫണയ്
ലഭഗ്യമനോക്കുരം.  എന്നനോല്  ഇകപ്പെനോഴുള്ള  ഏറവരം  പ്രധനോനനപ്പെട  തടസരം  സലതനിനന
ലഭഗ്യതയനോണയ്.  സലരം സദൗജനഗ്യമനോയനി ലഭനിനചങനില് മനോത്രകമ നകേടനിടരം പണനിയനോന്
കേഴനിയ  അതനിനനോല്  പഞനോയതയ്  ഫണ്ടുരം  എരം.എല്.എ.  ഫണ്ടുരം  എരം.പനി.
ഫണ്ടുനമലനോരം  ഉപകയനോഗനിചയ്  സലരം  വനോങ്ങനോനനോവശഗ്യമനോയ  നനിയമകഭദഗതനി
നകേനോണ്ടുവരണനമന്നയ് ഞനോന് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുകേയനോണയ്.    

ശട്ടീ  .    കറനോജനി  എരം  .    കജനോണ്:  സര,  ഞനോന്  ഈ  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള
എതനിരക്കുകേയനോണയ്.  ആകരനോഗഗ്യ  വകുപ്പെനിനന  സരംബനനിച  ചെരചയനോയതു
നകേനോണ്ടുരം  ആകരനോഗഗ്യകേരമനോയ  ഒരു  ചെരചയുണനോകേണനമന്നുള്ളതുനകേനോണ്ടുരം  രനോഷട്ടീയ
വനിഷയങ്ങളനികലയയ്  കേടക്കനോന്  ഞനോന്  ആഗഹനിക്കുന്നനില.  മരുന്നയ്  കലനോബനികേളനട
കേടന്നുകേയറമനോണയ്  ഇന്നയ്  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലനയ ബനോധനിചനിരനിക്കുന്ന ഏറവരം വലനിയ
പ്രശ്നരം.  ഇതുമനോയനി  ബനനപ്പെടയ്  പല  വനിഷയങ്ങള്  നമ്മുനട  സരംസനോനതയ്
നനിലനനില്ക്കുന്നുണയ്.   ഒകര  കപരനില്  തനന്ന  പല  മരുന്നുകേളരം  ഇന്നയ്  മനോരക്കറനില്
ലഭഗ്യമനോനണന്നുള്ളതയ് അതട്ടീവ ഗുരുതരമനോയ പ്രശ്നമനോണയ്. ഉദനോഹരണതനിനയ് Parkinson
കരനോഗതനിനയ്  ധനോരനോളമനോയനി  വനിറഴനിക്കനപ്പെടുന്ന  മരുന്നനോണയ്  Bexol.
ഇകത  കപരനില്  മനറനോരു  മരുന്നയ്  നമ ഡനിക്കല്  കസനോറുകേളനില്  സുലഭമനോണയ്.  അതയ്
കനത്ര  കരനോഗനികേള്ക്കയ്  കേണ്ണനിനലനോഴനിക്കനോനനോയനി  നകേനോടുക്കുന്നതനോണയ്.  അതുകപനോനല
Trigem എന്ന കപരനില് രണ്ടുതരരം മരുന്നുകേളണയ്.  ഒന്നയ് ഗരഭനിണനികേള്ക്കയ് നല്കുന്ന
മള്ടനി  വനിറനോമനിന്  ഗുളനികേയുരം   മനറനോന്നയ്  കക്രെനോണനികേയ്  ഡയബറനികേയ്  കരനോഗനികേള്ക്കയ്
കഡ നോകരമനോര  ശനിപനോരശ  നചെയ്യുന്നതുമനോണയ്.   ഇതരതനില്  ഒകര  കപരനില്  പല
കരനോഗതനിനുപകയനോഗനിക്കുന്ന നനിരവധനി മരുന്നുകേള് ഇന്നയ് വനിപണനിയനില് ലഭഗ്യമനോണയ്.
ഈ  കേനോരഗ്യതനില്  സരക്കനോരനിനന  ഭനോഗതനനിന്നുരം  കേരശനമനോയ  ഒരു  ഇടനപടല്
ഉണനോകകേണതനോണയ്.  

നമ്മുനട രനോജഗ്യതയ് വനിതരണരം നചെയ്യുന്ന നനിലവനോരമനിലനോതതുരം  വഗ്യനോജവമനോയ

മരുന്നുകേള് കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര ആകരനോഗഗ്യ മനനോലയരം ഒരു സരകവ്വ

നടതകേയുണനോയനി.  ആ സരകവ്വയുനട അടനിസനോനതനില് നമ്മുനട സരംസനോനതള്

നപ്പെനടയുള്ള സരക്കനോര ആശുപത്രനികേളനില് വനിതരണരം നചെയ്യുന്ന കകേനോടനിക്കണക്കനിനയ്

രൂപയുനട  മരുന്നുകേള്  ഗുണനനിലവനോരമനിലനോതതനോനണന്നയ്  കേനണതനിയതനോയനി

കേഴനിഞ  ദനിവസങ്ങളനില്  പത്രങ്ങനളനോനക്ക  റനികപ്പെനോരടയ്  നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  അതുനകേനോണയ്

ഈ  വനിഷയതനിലരം  സരംസനോന  സരക്കനോരനിനന  ഗദൗരവമനോയ  ഒരു
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ഇടനപടലണനോകകേണതനോണയ്.  സതകേനോരഗ്യ  വനോകനിന്  നനിരമ്മനോണ  കേമനനികേള്

അനനോവശഗ്യമനോയനിട്ടുള്ള  വനോകനിനുകേള്  നകേനോടുക്കുന്നതനിനനക്കുറനിചയ്  ഇവനിനട

പരനോമരശനിക്കുകേയുണനോയനി. അതുനകേനോണയ് ഞനോന് അതനികലയയ് കേടക്കുന്നനില.   രനോജഗ്യതയ്

ഉല്പ്പെനോദനിപ്പെനിക്കുന്ന  അകലനോപ്പെതനി  മരുന്നുകേളനില്  നനോലനിനലനോന്നുരം   നമ്മുനട

സരംസനോനതനോണയ്  വനിറഴനിക്കനപ്പെടുന്നനതന്നയ്  ശട്ടീ.  കജനോണ്  നഫരണനോണസയ്

സൂചെനിപ്പെനിച.  ഏറവരം കൂടുതല് ആനനിബകയനോടനിക്കുകേള് ഉപകയനോഗനിക്കുന്ന സരംസനോനവരം

നമ്മുകടതനോണയ്.  കുറചയ്  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമയ്  അകമരനിക്കയനില്  നടതനിയ  ഒരു

പഠനതനില്  അവനിനട  കറനോഡപകേടങ്ങള്മൂലമുണനോകുന്ന  മരണകതക്കനോളരം  കൂടുതല്

മരണങ്ങള്  സരംഭവനിക്കുന്നതയ്  മരുന്നുകേളനട  അനനോവശഗ്യവരം  അശനോസട്ടീയവമനോയ

ഉപകയനോഗരംമൂലമനോനണന്നയ്   കേനണതകേയുണനോയനി.  അതനിനന  അടനിസനോനതനില്

മരുന്നുകേള് ശനോസട്ടീയമനോയനി ഉപകയനോഗനിക്കുന്നതനിനുകവണനി അതനിനന പനോരശതഫലങ്ങള്,

ഡ്രഗ്സയ് ഇന്ടനോക്ഷന്, ഓവര കഡനോകസജയ്,  അണര കഡനോകസജയ് ഇവ പരനികശനോധനിചയ്

കപഷഗ്യനയ്  കേദൗണ്സനിലനിരംഗയ്   ഉള്നപ്പെനട  നടതനി  മനോരക്കറനില്  ലഭഗ്യമനോയ  മരുന്നയ്

ശരനിയനോയ അളവനില്,  ശരനിയനോയ സമയതയ്,  ശരനിയനോയ കരനോഗതനിനയ്  ലഭഗ്യമനോക്കുകേ

നയന്ന  ഉകദ്ദേശകതനോടുകൂടനിയനോണയ്  കനിനനിക്കല്  ഫനോരമസനിസ്റ്റുകേളനട  കസവനരം

യകറനോപഗ്യന്  രനോജഗ്യങ്ങളനിലരം  അകമരനിക്കയനിലമുള്നപ്പെനട  വനികേസനിത  രനോജഗ്യങ്ങളനില്

ലഭഗ്യമനോക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  പല  സരംസനോനങ്ങളനിലരം  ഇന്നയ്  അതയ്  ലഭഗ്യമനോനണങനിലരം

അതയ്  നമ്മുനട  സരംസനോനതയ്  കേനോരഗ്യമനോയനി   ലഭഗ്യമനോക്കനോന്  തയ്യനോറനോയനിടനില.

കനിനനിക്കല്  ഫനോരമസനിസ്റ്റുകേളനലങനില്  കഡനോകര  ഓഫയ്  ഫനോരമസനി   (Pharm  D)

എന്നറനിയനപ്പെടുന്ന  കഡനോകരമനോരുനട  കസവനരം  സരംസനോനനത  ചെനില  സതകേനോരഗ്യ

ആശുപത്രനികേളനില് ഇന്നയ്  ലഭഗ്യമനോനണങനിലരം  ഗവണ്നമനയ്  ആശുപത്രനികേളനില്  അതയ്

ലഭഗ്യമനോക്കുവനോന്   തയ്യനോറനോയനിടനില.   പ്രകതഗ്യകേനിചയ്  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  സരക്കനോര

ആശുപത്രനികേളനില് അവരക്കയ്  നനിയമനരം  നകേനോടുക്കനോനുള്ള സദൗകേരഗ്യരം  ഇന്നയ്  നമ്മുനട

സരംസനോനതയ്  നനിലവനിലനില.  അതനിനനക്കുറനിചയ്  ഗദൗരവമനോയനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുരം

ഇന്നയ്  നനിലവനിലനിരനിക്കുന്ന  ഉല്പന്ന  കകേന്ദ്രട്ടീകൃതമനോയ  സരംവനിധനോനതനില്നനിന്നുരം

കരനോഗട്ടീ  കകേന്ദ്രട്ടീകൃതമനോയ  മരുന്നയ്  സരംസനോരതനികലയയ്  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലനയ

നകേനോണ്ടുവരുന്നതനിനനക്കുറനിചയ്  സരക്കനോര  ഗദൗരവമനോയനി  ആകലനോചെനിക്കണനമന്നുമനോണയ്

എനനിക്കയ് സൂചെനിപ്പെനിക്കനോനുള്ളതയ്. 

സരംസനോനനത സരക്കനോര ആശുപത്രനികേളനില് കകേനോടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപയുനട
യനങ്ങളനോണയ് കൃതഗ്യമനോയനി നമയനിനനന്സയ് നടതനോതതുനകേനോണ്ടുരം നടകട്ടീഷഗ്യന്മനോരനിലനോതതു
നകേനോണ്ടുരം ഉപകയനോഗശൂനഗ്യമനോയനി കേനിടക്കുന്നതയ്.  അള്ടനോസദൗണയ്  സനോനനിരംഗയ് നമഷട്ടീന്



447

ഉനണങനിലരം  കറഡനികയനോളജനിസനിനന  നനിയമനിക്കനോതതുനകേനോണയ്  ആ  നമഷട്ടീനുകേള്
ഉപകയനോഗശൂനഗ്യമനോയനി  കേനിടക്കുകേയനോണയ്.  എകയ്കറ  യണനിറകേള്  ഉനണങനിലരം
നടകനട്ടീഷഗ്യനനിലനോതതനിനനോല് അവ പ്രവരതനിക്കുന്നനില. മനോകമനോഗനോരം യണനിറനണങനിലരം
മനോകമനോഗനോരം  നടകട്ടീഷഗ്യനന  നനിയമനിക്കനോതതുനകേനോണയ്  അതയ്  പ്രവരതനിപ്പെനിക്കനോന്
സനോധനിക്കുന്നനില.  

ഇന്നയ്  സരംസനോനതയ്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  അതട്ടീവ  ഗുരുതരമനോയനിട്ടുള്ള  ഒരു
വനിഷയമനോണയ് മരുന്നുകേളനട ദദൗരലഭഗ്യരം.  സരക്കനോര ആശുപത്രനികേളമനോയനി ബനനപ്പെടയ്
എനന  നനികയനോജകേമണ്ഡലതനില്നപ്പെട  ആശുപത്രനികേളനിലനോയനോലരം  എറണനോകുളരം
ജനറല് ആശുപത്രനിയനിലനോയനോലരം  മരുന്നുകേളനട കഷനോരകടജയ്  നനിലനനില്ക്കുന്നുനണന്നുള്ളതയ്
യനോഥനോരത്ഥഗ്യമനോണയ്. സരക്കനോര ആ വനിഷയതനില് ഗദൗരവമനോയനി ഇടനപടണരം.

(അദ്ധഗ്യക്ഷകവദനിയനില്  മനി. നഡപന്യൂടനി സട്ടീക്കര)

സരക്കനോര  ആശുപത്രനികേളനില്  ഇകപ്പെനോഴുരം  പതനിറനോണ്ടുകേള്  പഴക്കമുള്ള
സനോഫയ്  പനോകറണനോണയ്  നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്.  1961-നല  സനോഫയ്  പനോകറണ്  നനിലനനിരതനി
നക്കനോണയ്  നമ്മുനട  സരംസനോനതയ്  നപനോതു  ആകരനോഗഗ്യകമഖലനയ  സരംരക്ഷനിക്കനോനുരം
നമചനപ്പെടുതനോനുരം സനോധനിക്കനില.  പല  പനി.എചയ്.സനി.-കേള് സനി.എചയ്.സനി.-കേളനോയുരം
സനി.എചയ്.സനി.-കേള്  തനോലൂക്കനോശുപത്രനികേളനോയുരം  ഉയരതനിനയങനിലരം  അതനിനനോവശഗ്യമനോയ
അടനിസനോനസദൗകേരഗ്യങ്ങകളനോ  സനോഫയ്  പനോകറകണനോ  നനിലവനിലനിലനോതതുനകേനോണയ്
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേയനോണയ്.  എനന  നനികയനോജകേമണ്ഡലമനോയ  അങമനോലനി  തനോലൂക്കനോശുപത്രനി
യനിലള്നപ്പെനട  ഇതരരം  ഒരു  സനോഹചെരഗ്യരം  നനിലനനില്ക്കുകേയനോണയ്.  അവനിനട
അടനിസനോന സദൗകേരഗ്യങ്ങകളനോ  സനോഫയ്  പനോകറകണനോ ഉറപ്പുവരുതനോന് കേഴനിഞനിടനില.
ആവശഗ്യമനോയ കേനിടക്കകേകളനോ കഡനോകരമനോകരനോ നഴമനോകരനോ ഇലനോനത  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിക്കയ്
തുലഗ്യമനോയ  കസവനരം  എങ്ങനനയനോണയ്  അവനിനട  നകേനോടുക്കനോന്  കേഴനിയുന്നതയ്?
അതുനകേനോണയ് ആ വനിഷയതനില് ഗദൗരവമനോയ ഒരു ഇടനപടലണനോകേണരം. 

ഇന്നയ് നമ്മുനട സരംസനോനതയ് തകദ്ദേശസനോപനങ്ങളമനോയനി ബനനപ്പെടയ്  എ.സനി.
അങണവനോടനികേള്  നനിരമ്മനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രവണത  കേണ്ടുവരുന്നുണയ്.  ഇതയ്  നമ്മുനട
സരംസനോനതനിനയ്  ആകരനോഗഗ്യകേരമനോകണനോനയന്നയ്  ആകലനോചെനിക്കണരം.   എ.സനി.
അങണവനോടനികേളനില് നനിന്നയ്  കുഞങ്ങള് പുറകതക്കനിറങ്ങനിയനോല്  എയരകേണട്ടീഷന്
ഇലനോത  സനോഹചെരഗ്യവമനോയനി ഒതകപനോകേനോന് സനോധനിക്കനോത  അവസയുണനോകുരം.
പനിന്നട്ടീടയ് അവരക്കയ്  എ.സനി.ഉള്ള സ്കൂളനികലയയ് മനോത്രകമ കപനോകേനോന് സനോധനിക്കുകേയുള്ളൂ.
അങ്ങനന  എ.സനി.  അങണവനോടനികേള്   നനിരമ്മനിക്കുന്നതയ്  ആകരനോഗഗ്യകേരമനോകണനോ;
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സരംസനോന  സരക്കനോര  അതനിനയ്  അനുമതനി  നകേനോടുതനിട്ടുകണനോ  എന്നുകൂടനി
പരനികശനോധനിക്കണരം. ഗട്ടീന് അങണവനോടനികേള് നമ്മുനട സരംസനോനതയ് നകേനോണ്ടുവരനോരം.
പനക്ഷ,  എ.സനി.  അങണവനോടനികേള് എത്രകതനോളരം ആകരനോഗഗ്യകേരമനോനണന്നയ് നമ്മള്
ആകലനോചെനികക്കണതനോണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട  നകേ.  നകേ.  വശലജ  ടട്ടീചര  വളനര
യനോഥനോരത്ഥഗ്യകബനോധമുള്ള  ഒരനോളനോണയ്.  എലനോരം  ശരനിയനോകുകേയനിലനോനയന്നയ്  ടട്ടീചരക്കു
തനന്ന  വഗ്യക്തമനോയനി  അറനിയനോവന്നതുനകേനോണ്ടുരം  ടട്ടീചര  തനന്ന  പറഞനിട്ടുള്ളതു
നകേനോണ്ടുമനോണയ് ഞനോന് ഇദൗ ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള എതനിരക്കുന്നതയ്.    

ശട്ടീ  .   വനി  .   ആര  .   സുനനില് കുമനോര: സര, 2017-18 സനോമതനികേ വരഷകതയ്ക്കുള്ള

ബജറനിനല  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള  ഞനോന്  അനുകൂലനിക്കുന്നു.  ഒരു  സമൂഹതനിനന,

സനോമൂഹഗ്യ  വനികേസനതനിനന  നനിരണ്ണനോയകേ  കമഖലകേളനിനലനോന്നനോണയ്  ജനങ്ങളനട

നമചനപ്പെട  ആകരനോഗഗ്യ  നനിലവനോരരം.  അടനിസനോന  ജട്ടീവനിത  സദൗകേരഗ്യങ്ങളരം

അവകേനോശങ്ങളരം  നനികഷധനിക്കനപ്പെട  വനിഭനോഗങ്ങളനികലയ്ക്കുകൂടനി  നമചനപ്പെട  ആകരനോഗഗ്യ

കസവനങ്ങള്  എതനിക്കനോന്  കേഴനിഞനോല്  മനോത്രകമ  ഇതയ്  കനടനിനയടുക്കനോന്  കേഴനിയ.

ഇദൗ  സനോഹചെരഗ്യങ്ങനളലനോരം  ഇലനോയ്മ  നചെയ്തയ്  സതകേനോരഗ്യ  വനികദശ  കുതകേകേള്ക്കയ്

ആകരനോഗഗ്യകമഖലനയ അടനിയറവചനകേനോണയ് മരുന്നയ് ഉല്പനോദനിപ്പെനിക്കനോനുരം അതനിനന വനില

വരദ്ധനിപ്പെനിക്കനോനുമുള്ള  നടപടനികേളനോണയ്  കേഴനിഞ  മന്കമനോഹന്  സനിരംഗയ്  സരക്കനോരുരം

ഇകപ്പെനോഴനത കമനോദനി സരക്കനോരുരം നടപ്പെനിലനോക്കനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനയ് ബദല്

നടപടനികേളനോണയ് ബഹുമനോനനപ്പെട ആകരനോഗഗ്യ വകുപ്പുമനനി ശട്ടീമതനി നകേ. നകേ. വശലജ

ടട്ടീചറുനട  കനതൃതതതനില്  കവഗതയനില്  നടപ്പെനിലനോക്കനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ടട്ടീചനറ

ഞനോന് ഇദൗ അവസരതനില് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയനോണയ്.  

ഇന്നയ്  സനോധനോരണ  ജനവനിഭനോഗങ്ങള്  വരുമനോനതനിനന  70  ശതമനോനവരം

ഉപകയനോഗനിക്കുന്നതയ്  ചെനികേനിതയ്ക്കുകവണനിയനോണയ്.  വട്ടീടയ്  വനിറരം  പറമയ്  വനിറമനോണയ്

ചെനികേനിതയ്ക്കുകവണനി  പണരം  നചെലവഴനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനയ്  പരനിഹനോരരം  കേനോണുന്നതനിനു

കവണനിയുള്ള  സമഗ  ആകരനോഗഗ്യ  പദ്ധതനിയനോണയ്  കകേരളതനില്  നടപ്പെനിലനോകക്കണതയ്.

വൃക്ക കരനോഗങ്ങള്,  കേഗ്യനോന്സര  തുടങ്ങനിയ മനോരകേ കരനോഗങ്ങള്ക്കയ് ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്

രൂപയനോണയ്  നചെലവഴനികക്കണനി  വരുന്നതയ്.  ഇതയ്  സനോധനോരണ  ജനവനിഭനോഗങ്ങള്ക്കയ്

തനോങ്ങനോന്  കേഴനിയനോവന്നതനിലരം  അപ്പുറമനോനണന്നയ്  മനോത്രമല,  കേഗ്യനോന്സകറനോ

വൃക്കകരനോഗകമനോ  ആനണങനില്  വട്ടീടനില്കപ്പെനോലരം  പറയനോനത  ആതഹതഗ്യയനികലയയ്

കപനോകുന്ന  ജനങ്ങളനട  എണ്ണരം  ഇന്നയ്  കകേരളതനില്  വരദ്ധനിചനകേനോണനിരനിക്കുന്ന

സനോഹചെരഗ്യതനില്,  മകറനതനോരു  കേനോലഘടതനിലരം  ഇലനോത  രട്ടീതനിയനില്  ആകരനോഗഗ്യ
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കമഖലയനിനല  വനികേസന  പ്രവരതനരം  മുകന്നനോട്ടുനകേനോണ്ടുകപനോകേനോന്  കകേരള

സരക്കനോരനിനയ്  സനോധനിചനിട്ടുണയ്.  അതനോണയ്  ഇദൗ  ബജറനിലൂനടയുരം  ആകരനോഗഗ്യ

വകുപ്പുമനനിയുനട  പ്രവരതനതനിലൂനടയുരം  നമുക്കയ്  കേനോണനോന്  കേഴനിയുന്നതയ്.

കരനോഗനികേള്ക്കയ്  ഗുണകമനയുള്ളതുരം  സദൗഹനോരദ്ദേപരവമനോയ  കസവനരം  നല്കുന്ന

'ആരദരം'  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലനോക്കനിനക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  സരംസനോനതയ്

ആധുനനികേ  വവദഗ്യശനോസരം  ഉപകയനോഗനിചയ്  കസവനരം  നടതന്ന  സനോപനങ്ങളനട

പ്രവരതനങ്ങനള  കേമന്യൂടരവല്ക്കരനിചയ്  ഇ-ഗകവണന്സയ്  നടപ്പെനിലനോക്കുന്ന

ഇന്ഡഗ്യയനിനല ആദഗ്യനത  പദ്ധതനിയനോയനി  ഇദൗ  ആകരനോഗഗ്യ  പദ്ധതനിക്കയ്  തുടക്കരം

കുറനിചനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ആകരനോഗഗ്യ  സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി  വകുപ്പുകേളനിലനോയനി  2256

തസ്തനികേകേളനില്  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  നനിയമനരം  നടതനി.  2073  തസ്തനികേകേള്

പുതുതനോയനി  സൃഷ്ടനിച.  719  അസനിസനയ്  സരജനനോരക്കയ്  നനിയമനരം  നല്കേനി.

2  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേളനിലരം  8  ജനിലനോ  ആശുപത്രനികേളനിലരം  കേനോതയ്  ലനോബുരം

കേനോരഡനിയനോകേയ്  നകേയര  യണനിറരം  44  തനോലൂക്കനോശുപത്രനികേളനില്  ഡയനോലനിസനിസയ്

യണനിറകേളരം  ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  തുടങ്ങനി.  65  വയസനിനുമുകേളനിലള്ള

മുതനിരന്ന പദൗരനനോരക്കയ്  നമനോവബല്  കനിനനിക്കനിലൂനട  സദൗജനഗ്യ  ചെനികേനിത,  മരുന്നയ്,

കേദൗണ്സനിലനിരംഗയ് എന്നനിവ നല്കേനി ആകരനോഗഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതന്ന 'വകയനോമനിത്രരം'

പദ്ധതനി നടപ്പെനിലനോക്കനി. 255 അരംഗപരനിമനിതരക്കയ് സനിരനനിയമനരം നല്കേനി.  പ്രനോഥമനികേ

ആകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങനള  കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനോക്കനി  മനോറന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേളനോരരംഭനിച.  ആശനോ  വരക്കരമനോരുനട  ശമളരം  1,000-ല്  നനിന്നയ്  1,500

രൂപയനോയുരം 1,500-ല് നനിന്നയ്  2,000  രൂപയനോയുരം വരദ്ധനിപ്പെനിച.  'ആശതനോസ കേനിരണരം'

പദ്ധതനി  പുനനഃസനോപനിച.  വലരംഗനികേ  അതനിക്രെമതനിനയ്  ഇരയനോയ   സട്ടീകേനള

പരനികശനോധന നടതനി നതളനിവനിനനോവശഗ്യമനോയ  സനോമനിളകേള് കശഖരനിചയ് ശനോസട്ടീയവരം

കുറമറതുമനോക്കനി  തട്ടീരക്കനോനുള്ള  സരംവനിധനോനരം  കകേരളതനില്  ആദഗ്യമനോയനി

നടപ്പെനിലനോക്കുകേയുണനോയനി.  

സരംസനോനതയ് പ്രതനിവരഷരം രണയ് ലക്ഷകതനോളരം കേഗ്യനോന്സര കരനോഗനികേളനോണയ്
ഉണനോയനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്. ഇവനര ഉള്നക്കനോള്ളനോന് ആര.സനി.സനി.-കക്കനോ മലബനോര
കേഗ്യനോന്സര  നസനറനികനനോ  കേഴനിയുന്നനിലനോനയന്നുള്ള  കേനോരഗ്യരം  നമ്മള്
മനസനിലനോകക്കണതനോണയ്.  WHO-യുനട  സഹനോയകതനോടുകൂടനി  ഇതനിനയ്  സമഗമനോയനിട്ടുള്ള
ഒരു  പദ്ധതനി  തയ്യനോറനോകക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.  ഏറവരം  വലനിയ  കേനോല്വയ്പനോയനി
കേനോകണണതയ്  ഭനിന്നകശഷനിക്കനോരനോയ  കുടനികേള്ക്കുരം  അവരുനട  അമ്മമനോരക്കുരം
കവണനി  നടതന്ന  'അനുയനോത്ര' പദ്ധതനിയനോണയ്.  സുസനിര  പുനരധനിവനോസവരം

286/2020.
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കബനോധവല്ക്കരണവരം  ഓടനിസരം  നസനര  സനോപനിക്കലമുള്നപ്പെനടയുള്ള  കേനോരഗ്യങ്ങള്
നടതനിനക്കനോണയ്  പനോരശതവല്ക്കരനിക്കനപ്പെട   വനിഭനോഗങ്ങള്ക്കുകവണനി  നടതന്ന
ഇദൗ  പ്രവരതനരം  ഏറവരം  ശനോഘനട്ടീയമനോണയ്.  ഫനിസനികയനോനതറനോപ്പെനിയുരം  സട്ടീചയ്
നതറനോപ്പെനിയുരം  പനി.എചയ്.സനി.-കയയുരം  സനി.എചയ്.സനി.-കയയുനമലനോരം  ബനനപ്പെടുതനി
നക്കനോണയ് നടപ്പെനിലനോക്കണരം. പഴയകേനോലതയ്  കേമ്മന്യൂണനിറനി നഹല്തയ് നസനറുകേള്ക്കയ്
പ്രനോധനോനഗ്യമുണനോയനിരുന്നു.  എന്നനോല്  ആ പ്രനോധനോനഗ്യനമലനോരം നഷ്ടനപ്പെട രട്ടീതനിയനോണയ്
കേഴനിഞ  കേനോലഘടങ്ങളനിനല  പ്രവരതനതനിനന  ഫലമനോയനി  ഉണനോയനിട്ടുള്ളതയ്.
നസഷഗ്യനോലനിറനി  കകേഡര വന്നതനിനുകശഷമനോണയ്  ഇതയ്  കൂടുതലനോയനി സരംഭവനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
അതയ്  തനിരനിചനകേനോണ്ടുവരുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  സമഗമനോയ  പദ്ധതനികൂടനി
തയ്യനോറനോകക്കണതനോണയ്.  ഇദൗ  വരഷരം  ആശുപത്രനികേളനില്  കപനോസയ്  ക്രെനികയറയ്
നചെയ്യുനമന്നുള്ള  ബഡ്ജറയ്  പ്രഖഗ്യനോപനരം  സതനോഗതനോരഹമനോണയ്.  കേഴനിഞ
കേനോലഘടങ്ങളനില് കപനോസയ് ക്രെനികയറയ്  നചെയ്യുനമന്നയ്  പറയുന്നതലനോനത നടപ്പെനിലനോക്കുന്ന
സനിതനി ഉണനോയനിടനില. 

കകേരളരം  ഇന്നയ്  ജട്ടീവനിതവശലനി  കരനോഗങ്ങളനട  തലസനോനമനോയനി
മനോറനിനക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ഭക്ഷണരട്ടീതനികേളരം  വഗ്യനോയനോമരം  ഇലനോതതു
നമനോനക്കയനോണയ്  ഇതരരം  കരനോഗങ്ങള് വന്നു കചെരനോന് കേനോരണമനോയനിട്ടുള്ളതയ്  എന്നതയ്
ഒരു യനോഥനോരത്ഥഗ്യരം  തനന്നയനോണയ്.  കകേരളതനില് കേഗ്യനോന്സര,  കേനിഡ്നനി,   പ്രകമഹരം,
ഹനോരടയ്  കരനോഗങ്ങള്,  സനോരംക്രെമനികേ  കരനോഗങ്ങളനോയ  നഡങനിപ്പെനനി,  ചെനിക്കുന്ഗുനനിയ,
എലനിപ്പെനനി,  പന്നനിപ്പെനനി  എന്നനിവയുരം  ആകരനോഗഗ്യ  രരംഗനത പുതന് ഭട്ടീഷണനിയനോയ
മനോനസനികേ  കരനോഗവരം  ആതഹതഗ്യയുമുള്നപ്പെനട  ഇന്നയ്  നനോരം  കനരനിട്ടു
നകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ഇവ  കനരനിടുന്നതനിനയ്  അതട്ടീവ  ശദ്ധകയനോടുകൂടനിയ
പ്രവരതനങ്ങളനോണയ്  ഗവണ്നമനയ്  നടതനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.   കുകറ  കരനോഗങ്ങള്
നനോരംതനന്ന സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനോണയ്.  മനോലനിനഗ്യങ്ങളനില് നനിന്നുരം പരനിസനിതനിയനില് നനിന്നുരം
നനികരനോധനിക്കനപ്പെട  മരുന്നുകേളനില്  നനിന്നുരം  മദഗ്യപനോനതനില്  നനിന്നുരം  പുകേവലനിയനില്
നനിന്നുനമലനോരം  നനോരം  സൃഷ്ടനിച  നകേനോണനിരനിക്കുന്ന  കരനോഗങ്ങളനോണയ്  ഇന്നയ്  കൂടുതലനോയനി
വന്നുനകേനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനനലനോരം  കബനോധവല്ക്കരണരം  ആവശഗ്യമനോണയ്.  മരുന്നു
കേമനനികേളരം  കഡനോകരമനോരുരം മരുന്നു കേചവടക്കനോരുരം തമ്മനിലള്ള അഴനിമതനി  കൂട്ടുനകേടയ്
നനിയനനിക്കനപ്പെകടണതുണയ്.  കരനോഗനിക്കയ്  ഏറവരം  ചുരുങ്ങനിയ  നചെലവനില്
ഉന്നതമനോയനിട്ടുള്ള  മരുന്നു  കുറനിക്കലനോയനിരനിക്കണരം  കഡനോകറുനട  കേടമയനോയനി
കേനോകണണതയ്.  ഇതനുസരനിചയ് തനന കസനോക്കനില് നനിന്നയ് മരുന്നയ് നല്കുകേ എന്നതനോണയ്
ഒരു ഫനോരമസനിസനിനന കേടമ. ഇതനിനനോയനി സരക്കനോര ഇടനപകടണതനോയനിട്ടുനണന്നനോണയ്
സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  
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ഒരു കേമനനി തനന്ന ഒകര രനോസഘടകേങ്ങളള്ള മരുന്നുകേള്  വനിവനിധ ബനോന്ഡയ്

കപരുകേളനില് വഗ്യതഗ്യസ്ത വനില ഇദൗടനോക്കനി വനില്ക്കുന്ന വനിചെനിത്ര സനോഹചെരഗ്യമനോണയ് ഇന്ഡഗ്യന്

വനിപണനിയനിലരം കകേരളതനിലമുള്ളതയ്.  ഇതയ് നനിയനനിക്കനോന് നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കണരം.

ഇതയ്  സനോധനോരണ ജനവനിഭനോഗങ്ങള് കൂടുതലനോയനി  ചൂഷണരം നചെയ്യനപ്പെടുന്നു എന്നുകൂടനി

നമ്മള്  തനിരനിചറനികയണതനോയനിട്ടുണയ്.  കഡനോകരമനോര  അനനോവശഗ്യമനോയനി  സനോനനിരംഗയ്,

എകയ്കറ ഉള്നപ്പെനടയുള്ള നടസ്റ്റുകേള് എഴുതുന്നതുരം സതകേനോരഗ്യകമഖലയനില് നഎ.സനി.യു.

അനനോവശഗ്യമനോയ  സനോമതനികേ  ലനോഭതനിനു  കവണനി  ഉപകയനോഗനപ്പെടുതന്നതുരം

സനോധനോരണ  ജനവനിഭനോഗങ്ങനള  തനന്നയനോണയ്  ബനോധനിചനകേനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.

അതുനകേനോണയ്  ഇതുസരംബനനിചയ്  വഗ്യക്തമനോയനിട്ടുള്ള  ഇടനപടലകേള്  ഗവണ്നമനനിനന

ഭനോഗതനനിന്നുണനോകേണരം.  സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനി  കേളനടയുരം കഡനോകരമനോരുനടയുരം

പരസഗ്യങ്ങളനോണയ്  ദൃശഗ്യ-പത്ര-മനോധഗ്യമങ്ങളനിലൂനട ഇന്നയ്  നനോരം  കേണ്ടുനകേനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.

ആകരനോഗഗ്യകമഖല സനോമതനികേ കശഷനിക്കുകവണനിയുള്ള വളകറുള്ള മണ്ണനോയനി ചൂഷണ

ഉപനോധനിയനോയനി  മനോറനിനക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.

സരംസനോന  നമഡനിക്കല്  കേദൗണ്സനിലനിനന  ഉപകയനോഗനിചയ്  എലനോ  സതകേനോരഗ്യ
ആശുപത്രനികേനളയുരം  നനിരട്ടീക്ഷനിക്കനോനുള്ള  സരംവനിധനോനരം  നകേനോണ്ടുവകരണതനോയനിട്ടുണയ്.
ഇന്തഗ്യയനില്  അവയവദനോനരം  നനിയമവല്ക്കരനിക്കുന്ന  സുപ്രധനോന  നനിയമമനോയ
1994-നല Organ Transplantation Act  നനിലനനില്നക്ക  അവയവദനോനരം  ഇന്നയ് ഒരു
വഗ്യനോപനോരമനോക്കനിനക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  സതകേനോരഗ്യ  കമഖലയനില് നടക്കുന്ന ഇതരരം
ചൂഷണങ്ങനള  നനിയനനികക്കണതനോയനിട്ടുണയ്.  കരനോഗരം  വരുന്ന  സനോഹചെരഗ്യരം
മനസനിലനോക്കനോനുരം  അധനികേരം മരുന്നയ് കവണനിവരുന്നതനിനനക്കുറനിചമുള്ള  ഗകവഷണമനോണയ്
നമുക്കനിന്നയ്  ആവശഗ്യമനോയനിട്ടുള്ളതയ്.  പനോലനികയറട്ടീവയ്  നകേയര  യണനിറകേള്  നകേനോണ്ടു
വരനോനുരം  ഓടനിസവരം  ബുദ്ധനിമനോന്ദഗ്യവരം  പഠന  വവകേലഗ്യവമുള്ളവരക്കയ്  ഫനിസനികയനോ
നതറനോപ്പെനി,  സട്ടീചയ്  നതറനോപ്പെനി  എന്നനിവ  പനി.എചയ്.സനി./സനി.എചയ്.സനി.-കേളനില്
നടപ്പെനോക്കുന്നതനിനനോവശഗ്യമനോയ ഉപകേരണങ്ങള് എതനിചനകേനോടുക്കനോനുമുള്ള സനോഹചെരഗ്യങ്ങള്
ഉണനോകക്കണതയ്  അതഗ്യനോവശഗ്യമനോണയ്.  ടനോന്സയ്നജന്ഡര വനിഭനോഗതനില്നപ്പെട  50
ശതമനോനരം കപരക്കുരം ലനിരംഗപരമനോയ കേനോരണങ്ങളനോല് ചെനികേനിത  നനികഷധനിക്കനപ്പെടതനോയനി
കേനോണുന്നുണയ്.  അവനരനയലനോരംതനന്ന  മുഖഗ്യധനോരയനികലയയ്  നകേനോണ്ടുവരുന്നതനിനുരം
ചെനികേനിതയയ്  സനോഹചെരഗ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി  ഉണനോകേണരം.  ആകരനോഗഗ്യ
രരംഗതയ്  ഇതര സരംസനോനങ്ങനള അകപക്ഷനിചയ് നമുക്കയ് വളനരയധനികേരം മുകന്നറനോന്
കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  എലനോവരക്കുരം  ആകരനോഗഗ്യവരം  സദൗജനഗ്യ  ചെനികേനിതനോസദൗകേരഗ്യവരം
ഒരുക്കുന്നതനിനുരം  ശനിശുമരണ  നനിരക്കയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുരം  നമുക്കയ്  കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.
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എങനിലരം  നപനോതുകമഖലനോ  ആകരനോഗഗ്യകകേന്ദ്രങ്ങനള  ശക്തനിനപ്പെടുതന്നതനില്  കേഴനിഞ
ഗവണ്നമനയ്  കേനോണനിച  വനിമുഖതമൂലരം  70  ശതമനോനരം  ജനങ്ങളരം  സതകേനോരഗ്യ
ആശുപത്രനികേനള  ആശയനിക്കുന്ന  സനിതനിയനികലയയ്  വന്നുനപടതയ്  ജനങ്ങള്ക്കയ്
സനോമതനികേ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  ഉണനോക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എങനിലരം  പനി.എചയ്.സനി.,
സനി.എചയ്.സനി.,  തനോലൂക്കയ്,  ജനിലനോ  ആശുപത്രനികേളനട  നനിലവനോരരം  ഉയരതന്നതനിനയ്
കകേരള സരക്കനോര മുകന്നനോടയ് വന്നനിട്ടുണയ്.  

ചെരനിത്ര  പ്രനോധനോനഗ്യമുള്ള  തുറമുഖമനോയ  നകേനോടുങ്ങല്ലൂരനിനന  ആധുനനികേ

സജട്ടീകേരണങ്ങകളനോടുകൂടനിയ  തുറമുഖമനോക്കനി  മനോറണനമന്നയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട  തുറമുഖ

വകുപ്പുമനനികയനോടയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  

ഒല്ലൂര എരം.എല്.എ.  തൃശ്ശൂര  ജനിലയനില്നപ്പെട ഒരു വനിഷയരംകൂടനി  ഉന്നയനിക്കനോന്

പറഞനിട്ടുണയ്.  അതുരംകൂടനി  ഞനോന്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയനോണയ്.  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.

കകേനോരപ്പെകറഷനന കേട്ടീഴനില് ഒല്ലൂരനില് പ്രവരതനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധനോന സനോപനമനോണയ്

ആയരധനോര.  ആദനിവനോസനികേളനില്നനിന്നയ്  കനരനിടയ്  കശഖരനിക്കുന്ന  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്

ഉപകയനോഗനിചയ്  ഒകടനറ  ആയുരകവ്വദ  മരുന്നുകേള്  അവനിനട  ഉല്പ്പെനോദനിക്കുന്നുണയ്.

കുകറക്കനോലമനോയനി  പ്രവരതനരഹനിതമനോയനിരുന്ന  ഈ  സനോപനരം  എല്.ഡനി.എഫയ്.

സരക്കനോര  വന്നതനിനുകശഷരം  വട്ടീണ്ടുരം  പ്രവരതനനനിരതമനോയനിരനിക്കുകേയനോണയ്.

ബഹുമനോനനപ്പെട  ഗവരണറുനട  നയപ്രഖഗ്യനോപന  പ്രസരംഗതനില്  ഈ  സനോപനരം

പരനോമരശനിക്കനപ്പെടുകേയുരം ബഹുമനോനനപ്പെട സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി കനരനിടയ് സനോപനരം

സന്ദരശനിചയ് പ്രവരതനങ്ങള് വനിലയനിരുതകേയുരം നചെയ.  ആയരധനോരയുനട ആയരകവ്വദ

മരുന്നുകേള്  സരക്കനോര  ആയരകവ്വദ  ആശുപത്രനികേളനില്  വനോങ്ങനോന്  തട്ടീരുമനോനനിചനോല്

ഈ  സനോപനനത  രക്ഷനപ്പെടുതനോന്  നമുക്കയ്  കേഴനിയുന്നതനോണയ്.   അതനിനുള്ള

തട്ടീരുമനോനമുണനോകേണരം.  

ശട്ടീ  .    പനി  .    നകേ  .    ബഷട്ടീര:  സര,  ഞനോന്  ഈ  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള

എതനിരക്കുകേയനോണയ്.   ആകരനോഗഗ്യവകുപ്പുമനനി  ശട്ടീമതനി  നകേ.  നകേ.  വശലജ ടട്ടീചര

ഭനോഗഗ്യവതനിയനോണയ്.  അവരക്കയ്  ഈയടുത  കേനോലതയ്  ചെനിക്കന്കപനോകയ്  ഉണനോയനി.

ചെനിക്കന്കപനോകയ്  ഉണനോയ നോല്  അമ്മ  വനിളയനോടമനോണയ്,  കദവനിയുനട  അനുഗഹമനോ

നണനന്നനോനക്ക പഴമക്കനോര പറയനോറുണയ്.  അതുനകേനോണ്ടുതനന്ന അവനര  വനിമരശനിക്കുന്നനില.

ഒരുപനോടയ്  നല കേനോരഗ്യങ്ങള് നചെയ്തനിട്ടുണയ്.   അവര നനിഷ്കളങയനോണയ്  അതുനകേനോണനോണയ്

എലനോരം ശരനിയനോകുകേയനിനലന്നയ് അവര പറഞതയ്.   ശട്ടീ.  പനി.  നകേ.  അബ്ദു റബ്ബനിനന

ബരംഗനോവനിനന  കപരയ്  'നഗയ്സയ്'  എന്നനോക്കനിനയന്നയ്  ഇന്നനല  പ്രസരംഗനിചകപ്പെനോള്
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ശട്ടീ.  എ.  എന്.  ഷരംസട്ടീര പറഞ. 'പനോതമ്മ'  എന്നനോക്കനി മനോറനിയനോല്, 'പനോതമ്മ'

എന്ന കപരയ് കമനോശമനോകണനോ;  ഇനതനോനക്ക പറകയണ ആവശഗ്യരം എന്തനോണയ്?  ഇവനിനട

പച ബദൗസനിനനക്കുറനിച പറഞ.  ഇവനിനട ഇരനിക്കുന്ന പല ആള്ക്കനോരുനടയുരം ഡ്രസയ്

പചയനോണയ്.  അനതനോരു മകനനോഹരമനോയ ഡ്രസനോണയ്, അതയ് നനിങ്ങള് മനസനിലനോക്കണരം.

അതയ്  സദൗന്ദരഗ്യരം  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുരം.  ടട്ടീചര  ചെനോണകേ  പചയനോണയ്  ഇടനിരനിക്കുന്നതയ്.

ശട്ടീ.  പ്രദട്ടീപ്കുമനോറനിനന  മണ്ഡലതനിനല  സ്കൂളനിനനക്കുറനിചയ്  നനിങ്ങള്  ആകലനോചെനിച

കനനോക-  അതുരം  പചയനോണയ്.  നനിങ്ങളനില്  എത്രകപരക്കയ്  പചയുണയ്.  എന്തനിനനോണയ്

പചകയനോടയ്  നനിങ്ങള് ക്കനിത്ര  അലരജനി;  നനിങ്ങള്  പറയുന്നനികല  ഹരനിത  കകേരളരം,

അതുരം  പചയകല?   അതനിനന മലയനോള  പരനിഭനോഷ  അരത്ഥവരം കേനോരഗ്യങ്ങളനമനോനക്ക

ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരന് പറഞനകേനോടുക്കണരം,  നനിങ്ങള്ക്കനോണയ്  മലയനോള  ഭനോഷയനില്

വനപുണഗ്യമുള്ളതയ്.  ശട്ടീ.  എ.  എന്.  ഷരംസട്ടീര  ഒരു  കേനോരഗ്യരം  മനസനിലനോക്കണരം,

നനിങ്ങളനട  രനോഷ്ടട്ടീയ  ഗുരുവനോയ  സനി.പനി.ഐ.(എരം)-നന  സരംസനോന  നസക്രെടറനി

ശട്ടീ.  കകേനോടനികയരനി  ബനോലകൃഷ്ണന്  കകേരളതനിനന  ആഭഗ്യന്തരമനനിയനോയനിരുന്ന

സമയതയ്  കജഗ്യനോതനിഷ പ്രകേനോരരം മന്കമനോഹന് ബരംഗനോവയ് തനോമസനിക്കനോന് പറനിനലന്നയ്

പറ ഞയ്   അവനിനടനനിന്നുരം സതകേനോരഗ്യ നകേടനിടതനികലയയ് കപനോയനി.  വനോടകേയനിനതനില്

മനോസരം  35,000  രൂപ ഗവണ്നമനയ് ഖജനനോവനില് നനിന്നുമനോണയ് നകേനോടുതതയ്.  എന്നനിടയ്

നനിങ്ങളനോണയ് ഞങ്ങനള പറയുന്നതയ്. നവറുനത ലട്ടീഗയ് വനികരനോധരം കേയറനി 'പച'കയനോടുകൂടനി

കദഷഗ്യരം ഉണനോകകേണ.  നറയനില്കവ കസഷനനില് കപനോയനോല് പച, പച കേണനോല് നട്ടീറയ്

ആനയ് കനിയറനോണയ്.  ചുവപ്പെയ് കേണനോല് മനുഷഗ്യരക്കയ് എനന്തനോനക്ക പ്രശ്നങ്ങളണയ്.  ഞനോന്

അനതനോന്നുരം പറയുന്നനില. കേനോരണരം നനിങ്ങകളനോടയ് അനതനോന്നുരം പറഞനിടയ് കേനോരഗ്യമനില.  

ആകരനോഗഗ്യ വകുപ്പെനിനല ജനിലനോ മനോനസനികേനോകരനോഗഗ്യ പരനിപനോടനിക്കനോയനി  341  ലക്ഷരം

രൂപ  ബഡ്ജറനില്  വനിഹനിതരം  ഉണനോയനിരുന്നു.  നഫബ്രുവരനി  വനര  ഒന്നുരം

നചെലവഴനിചനിടനില.   കകേനോഴനികക്കനോടയ്  മനോനസനികേനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രതനില് ലഹരനി  വനിമുക്ത

കകേന്ദ്രരം  ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  34  ലക്ഷരം  രൂപ  2016-ല്  വകേയനിരുതനി.  അതയ്

എന്തനോയനി;  ലഹരനി  വനിമുക്തമനോണകലനോ  നനിങ്ങളനട  പ്രഖഗ്യനോപനിത  ലക്ഷഗ്യരം.

എനന്തങനിലരം  നടകന്നനോ;  കകേരള  എമരജന്സനി  നമഡനിക്കല്  സരവ്വട്ടീസയ്  -  ഇവനിനട

ശട്ടീമതനി യു.  പ്രതനിഭ ഹരനി 108 ആരംബുലന്സനിനനപ്പെറനി പറഞകലനോ; 1,254 ലക്ഷരം

രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനി. എത്ര ലക്ഷരം രൂപ നചെലവഴനിച; അതനിനന സനിതനി

എന്തനോണയ്;  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനിയുനട  ഏറവരം  നല  പദ്ധതനിയനോണയ്  'ആരദരം'.

ഞനോന്  അതനിനന  ഉള്ളടക്കനത  സതനോഗതരം  നചെയ്യുന്നു.  നനിങ്ങള്  ഇങ്ങനന
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പ്രഖഗ്യനോപനിചനോല്  മതനികയനോ;   അനങ്ങനിയനോല്  നനിങ്ങള്  പറയുരം  അഞയ്  നകേനോലനത

കേഴനിഞ  ഭരണനമന്നയ്.  ഒരു  നപണ്ണനിനന  നകേടനിചനോല്  പതമനോസരം  കേഴനിയുകമനോള്

നപണ്ണയ്  പ്രസവനിക്കുരം.  നനിങ്ങള്  വന്നനിടയ്  ഒരു  നകേനോലമനോയനികല  ഇതുവനരയനോയനിട്ടുരം

നനിങ്ങള്  ഒരു  പുതനിയ  പദ്ധതനി  ഉണനോക്കനികയനോ?.......  നനില്ക്കനട  ഒരു  നകേനോലമകല

ആയനിട്ടുള്ളൂ.  നനിങ്ങള് എന്നുരം അവനര വനിമരശനിക്കുകേയനോണയ്.  പനിനന്ന എന്തനിനനോണയ്

നനിങ്ങള് അങ്ങനന പറയുന്നതയ്?  നനിങ്ങള് ആകരനോനടങനിലരം  മുഖഗ്യമനനിനയക്കുറനികചനോ

ആകരനോഗഗ്യ വകുപ്പുമനനിനയക്കുറനികചനോ നല വനോക്കയ്  പറയുന്നുകണനോ?  ഒന്നുരം പറയനില.

ആരദരം  പദ്ധതനി,  സരക്കനോരനിനയ്  ആരദരം  എന്ന  വനോക്കനിനന  അരത്ഥരംകപനോലരം

അറനിയനിനലന്നതനോണയ്  സതഗ്യരം.  ഓടനിസവരം  നസറനിബല്  പനോള്സനിയുരം  ബനോധനിച

കുടനികേള്  പഠനിക്കുന്ന  33  നസഷഗ്യല്  സ്കൂളകേനള  എയ്ഡഡയ്  ആക്കനോന്  സരക്കനോര

ഉതരവയ്  വന്നനിടയ്  ഒന്നര  നകേനോലമനോയനി.  എലനോ  നനിയമങ്ങളരം  പനോലനിചയ്

ഉതരവയ്  നടപ്പെനിലനോക്കനോന്  മനസയ്  കേനോണനിക്കനോതനതന്തനോണയ്;  അതനില്

നനിങ്ങള്ക്കയ്  ആരദതയുകണനോ;  ഞനോന്  പറയുന്നതനിനന  കേണന്സയ്  എന്തനോനണന്നയ്

മനസനിലനോക്കനിയനോല് മതനി. നനിങ്ങള് പല പദ്ധതനികേനളക്കുറനിചരം പറഞ.  നനിങ്ങള്ക്കയ്

എനപറനിനയന്നനോണയ്  സനി.പനി.ഐ.  (എരം.)-കേനോകരനോടയ്  എനനിക്കയ്  കചെനോദനിക്കനോനുള്ളതയ്;

നനിങ്ങള്  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനിനയ  വലനിയ  കകേനോതനോമനിയനോക്കനി  വച.  ഒന്നുരം

മനിണനോന്  പനോടനില,  ഒരു  ചെരചയനില,  അകദ്ദേഹതനികനനോടയ്  ആരക്കുരം  കപനോയനി

സരംസനോരനിക്കനോന്  സനോധനിക്കുകേയനില.  നനിങ്ങള്  എരം.എല്.എ.-മനോര  ആനരങനിലരം

ബഹുമനോനനപ്പെട മുഖഗ്യമനനിയുനട അടുതയ് കപനോകുന്നതയ് ഞനോന് കേണനിടനില.  നനിങ്ങള്

പനോരടനി  കൂടുരം  -  ഒരു സതനോഗതരം,  അനുകശനോചെനരം,  റനികപ്പെനോരടനിരംഗയ്-  രണര മണനികര

റനികപ്പെനോരടനിരംഗയ്.  എന്തയ്  റനികപ്പെനോരടനിരംഗനോണയ്?  ആ  രണര  മണനികര  കേഴനിഞയ്

ഉചയയ് കചെനോറനിനയ് പനിരനിഞ. രണനോമതയ് മൂന്നയ് മണനിക്കയ് കൂടനി.  രണയ് കേമ്മനിറനി കേഴനിഞ.

84  ആള്ക്കനോര  കൂടനിയനോല്  മൂന്നു  ദനിവസനത  ചെരച,  9 ആള്  കൂടനിയനോല്

നസക്രെകടറനിയറനില്  ഒരു  ദനിവസരം  മുഴുവന്  ചെരച.  എന്നനിടനോനണങനികലനോ  നതറയ്

തനിരുതനോനുരം സനോധനിക്കുന്നനില.  ഞങ്ങകളയുരം  കകേനോണ്ഗസുകേനോനരയുരം  കനനോക്കനികക്ക,

രണയ്  മണനികര,  ഒരു  മണനികര  ചെരച,  പ്രശ്നരം  തട്ടീരന്നു.  നനിങ്ങള്  അതലകലനോ,

ഏനതങനിലരം ഒരു കേനോരഗ്യതനിനയ്  എത്ര റനികപ്പെനോരടനിരംഗനോണയ്. ബഹുമനോനനപ്പെട മുഖഗ്യമനനി

ശട്ടീ.  പനിണറനോയനി  വനിജയന്  ആള്  ഉഷനോറനോണയ്,  പഴയ  കേമ്മന്യൂണനിസ്റ്റുകേനോരുനട

മുഖഭനോവവരം  ആ  ശദൗരഗ്യവനമനോനക്ക  അകദ്ദേഹതനിനുണയ്.  പനക്ഷ  ആധുനനികേ

കേനോലഘടതനിനല  കേമ്മന്യൂണനിസരം  അകദ്ദേഹതനിനയ്  പറകേയനില.  ഈ  മനനിമനോര

എന്തനിനനോണയ്  മുഖഗ്യമനനിനയ  കപടനിചനിരനിക്കുന്നതയ്?  നനിങ്ങള്ക്കയ്  മുഖഗ്യമനനികയനോടയ്
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ഉള്ളുതുറന്നയ്  സരംസനോരനിചകൂകട.  ആ  മനുഷഗ്യനന  നകേനോണ്ടുകപനോയനി  നനിങ്ങനളലനോവരുരം

കുളതനിലനിറക്കനി.  ശട്ടീ.  പനിണറനോയനി വനിജയന് വന്നകപ്പെനോള് എലനോരം ശരനിയനോകുനമന്നയ്

നമ്മള് വനിചെനോരനിച.  ഡനി.ജനി.പനി.-യുനട കേനോരഗ്യരം,  ചെട്ടീഫയ്  നസക്രെടറനി ശട്ടീമതനി നളനിനനി

നനകറനോയുനട  ഉപകദശരം  കകേട്ടുനകേനോണയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനിയയ്  നടക്കനോന്

സനോധനിക്കനില.  അവനിനടയനോണയ്  അതനിനന  തകേരനോറയ്.  ഒന്പതയ്  കപജയ്  റനികപ്പെനോരടയ്

വഗ്യനോജമനോയനി  ഉണനോക്കനിയതനോനണന്നയ്  ശട്ടീ.  ടനി.  പനി.  നസന്കുമനോര  പറഞനികല.

ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനിക്കയ്  എന്തനിനനോണയ്  ഇത്രയധനികേരം  ഉപകദഷ്ടനോവനിനന

ആവശഗ്യരം;  ജട്ടീവനിതതനില് ഒരുപനോടയ് അനുഭവസമതള്ള വഗ്യക്തനിയകല;  അതഗ്യനോവശഗ്യരം

ഹനിന്ദനിയനികലനോ മകറനോ കേതകേള് വന്നനോല് വനോയനിക്കനോന് അറനിയനിനലങനില് ടനോന്സനികലറയ്

നചെയ്യനോന് ഒരനോള് ആവശഗ്യമനോണയ്.  അലനോത കേനോരഗ്യങ്ങള്നക്കന്തനിനനോണയ് ഉപകദഷ്ടനോവയ്?

ഇവനിനട  മുഖഗ്യമനനിയനോയനിരുന്ന  ശട്ടീ.  ഉമ്മന്  ചെനോണനികക്കനോ

ആഭഗ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയനോയനിരുന്ന  ശട്ടീ.  രകമശയ്  നചെന്നനിതലയ്കക്കനോ  മനനി

ശട്ടീ.  ജനി.  സുധനോകേരകനനോ  ഉപകദഷ്ടനോവണനോയനിരുകന്നനോ;  ശട്ടീ.  എ.  നകേ.  ബനോലനയ്

ഉപകദഷ്ടനോവകണനോ;  ഇലകലനോ,  പുതനിയ  ആളനോയ  വഗ്യവസനോയ  വകുപ്പുമനനി

ശട്ടീ.  എ.സനി.  നമനോയ്തട്ടീന്,  അകദ്ദേഹരം  ജനിലനോ  നസക്രെടറനിയനോയനിരുന്നു.  റനികപ്പെനോരടനിരംഗയ്

എന്നുകകേള്ക്കുകമനോള്  തനന്ന  അകദ്ദേഹതനിനയ്  കദഷഗ്യമനോണയ്,  കേനോരണരം,  പണയ്

ഇതുകപനോനല ജനിലനോ കേമ്മനിറനിയനില് റനികപ്പെനോരടയ് നചെയ്തതനോണയ്. ഒന്നുരം നടക്കുകേയനില.  ഒരു

റനികപ്പെനോരടയ്  ബനോഞയ്  കേമ്മനിറനിയനില്  നനിന്നുരം  കലനോക്കല്  കേമ്മനിറനിയനികലയ്ക്കുരം  അവനിനട

നനിന്നുരം  ഏരനിയ  കേമ്മനിറനിയനികലയ്ക്കുരം  അതുകേഴനിഞയ്  ജനിലനോ  കേമ്മനിറനിയനികലയ്ക്കുരം  കസറയ്

കേമ്മനിറനിയനികലയ്ക്കുരം കസറയ് നസക്രെകടറനികയറനികലയ്ക്കുരം കകേന്ദ്രകേമ്മനിറനിയനികലയ്ക്കുരം  അവനിനട

നനിന്നുരം  പനിബനി.-യനില്  എതനി  ബനോക്കനിയുള്ള  നടപടനി  കേഴനിയുകമനോള്  എടയ്

മനോസരം കേഴനിയുരം.  അകപ്പെനോള് നനോടനില് നടകക്കണതയ് മുഴുവന് നടന്നുകേഴനിയുരം.  എന്നനിടയ്

പനി.ബനി.-യനില്  നനിന്നുരം  റനികപ്പെനോരടനിരംഗയ്  വരുരം.  ഞനോന് കചെനോദനിക്കനട,  മുഖഗ്യമനനിയുനട

ഉപകദഷ്ടനോവനിനയ് ഇരംഗട്ടീഷയ് വനോയനിക്കനോനറനിയനികല; എല്.എല്.ബനി. ബനിരുദമുള്ള എനന

നനോട്ടുകേനോരനനോണയ്  ശട്ടീ.  എരം.  സതരനോജയ്.  സുപ്രട്ടീരം  കകേനോടതനി  പനിഴനയപ്പെറനി

പറഞനിട്ടുണകലനോ; 2010 ജൂവല 5-നയ് ദനികനശയ് കസതരം കദവട്ടീന്ദര ബജനോജുമനോയുള്ള

കകേസനില്  സുപ്രട്ടീരംകകേനോടതനി  നല്കേനിയ  വനിശദട്ടീകേരണമുണയ്.  വനിധനിയുനട  23-ാം

ഖണ്ഡനികേയനില്  അതയ്  പറയുന്നുണയ്.  അതയ്  ഇരംഗട്ടീഷനിലനോണയ്.  ഞനോന്  ഇരംഗട്ടീഷയ്

പറയുന്നനില.   നനിങ്ങള്  ഇതനിനനനയനോനക്കപ്പെറനി  പഠനിക്കണരം.  മനോപ്പെയ്  കചെനോദനിചനില

എന്നനോണയ് പറഞതയ്. ഞനോന് ശട്ടീ. സതരനോജനികനനോടനോണയ് പറയുന്നതയ്, ശട്ടീ. എ. എന്.

ഷരംസട്ടീറനിനയ്  ഇതനിനനക്കുറനിചയ്  അത്ര  വനിവരമുണനോകേണനമന്നനില.   ഇന്നനല ചെട്ടീഫയ്
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നസക്രെടറനി ശട്ടീമതനി നളനിനനി നനകറനോ എന്തനോണയ് പറഞതയ് I tender my unqualified

apology  for....  ആ  വനോനക്കന്തനോണയ്;  apology  -  എനനിക്കയ്  നല  വനിവരമുണയ്.

നനിങ്ങനളനോനക്ക വനിചെനോരനിചനിരനിക്കുന്നതയ് ഞനോനനനോരു നപനോടനനോനണന്നനോണയ്.  ഞനോനനനോരു

നപനോടനനനോന്നുമല.  ഞനോന്  കകേനോണ്നവനനില്  പഠനിചയനോളനോണയ്.  മദനോസയ്  ക്രെനിസ്തഗ്യന്

കകേനോകളജനില് പഠനിചതനോണയ്.  എനന അത്രനയനോന്നുരം ഫ്ലുവനനോയനി  ഇരംഗട്ടീഷയ്  പറയനോന്

നനിങ്ങള്ക്കയ് കേഴനിയനിനലന്നയ് എനനിക്കയ് നൂറയ് ശതമനോനരം അറനിയനോരം.  ഇനതനോന്നയ് വനോയനിചയ്

കനനോക.   Apology  എന്നുപറഞനോല് എന്തനോണയ്  അരത്ഥരം;   excuse  me  എന്നയ്

പറഞനോല് മനോത്രകമ നനിങ്ങള്ക്കയ്  മനസനിലനോകുകേയുള്ളൂ. ഞങ്ങള്ക്കയ് apology  എന്ന

വനോക്കുകകേടനോല് മനസനിലനോകുരം.  അവനിനടയനോണയ് പ്രശ്നരം.  നനിങ്ങള് ഇക്കനോരഗ്യങ്ങനളനോനക്ക

മനസനിലനോക്കകണ;    ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി  മുമയ്  സനി.പനി.നഎ.(എരം).-നന

സരംസനോന നസക്രെടറനിയനോയനിരുന്നകപ്പെനോള് ഒരു കേനോരഗ്യരം പറഞനിരുന്നു. ഈ ഗതനികകേടയ്

പറനിയനതങ്ങനനയനോനണന്നയ്  കേമ്മന്യൂണനിസയ്  പനോരടനി  മനസനിലനോക്കണരം.  പനോരടനി

നസക്രെടറനി പറയുന്നതയ് മുഴുവന് പനോരടനിയുനട അഭനിപ്രനോയമനോനണന്നയ് ശട്ടീ.  വനി.  എസയ്.

അചതനോനന്ദന് പറഞകപ്പെനോള് എനനകേനോണനോണയ്  നനിങ്ങള് നടപടനിനയടുക്കനോതതയ്;

ശട്ടീമതനി  കസനോണനിയ  ഗനോനനി  പറയുന്നതയ്  മുഴുവന്  കകേനോണ്ഗസനിനന

അഭനിപ്രനോയമനോനണന്നയ്  പറഞനോല്  ശട്ടീ.  നകേ.  സനി.  കജനോസകഫനോ  ശട്ടീ.  നകേ.  സനി.

കവണുകഗനോപനോകലനോ  ശട്ടീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റനോകമനോ പനോരടനിയനിലണനോകുകമനോ;  പനോണക്കനോടയ്

ശനിഹനോബയ് തങ്ങള് പറയുന്നതയ് മുഴുവന് ലട്ടീഗനിനന അഭനിപ്രനോയമനോനണന്നയ് പറഞനോല്

ഞനോന് പനോരടനിയനിലണനോകുകമനോ;  ഉണനോകേനിലകലനോ; അങ്ങനനയനോനണങനില് എന്തനിനനോണയ്

പനോരടനി;  നനിങ്ങളനട  പനോരടനി  നസക്രെടറനി  പറയുന്നതയ്  മുഴുവന്  പനോരടനിയുനട

അഭനിപ്രനോയമനോനണന്നയ്  പറഞ  ആളനിനന  കപരനില്  നനിങ്ങള്  നടപടനിനയടുതനില

എന്നുമനോത്രമല  അകദ്ദേഹനത  അഡ്ജസയ്  നചെയ്തയ്  നകേനോണ്ടുകപനോയതുകേനോരണരം

പനോരടനിയുനട  നകേട്ടുറപ്പെയ്  കപനോയനി.  ശരംഖരംമുഖതയ്  വചനടന്ന  സകമ്മളനതനില്

മുഖഗ്യമനനി  ഒരു  പ്രസരംഗരം  നടതനി.  അന്നയ്  ശട്ടീ.  വനി.  എസയ്.  അചതനോനന്ദന്

വന്നകപ്പെനോള്  ശട്ടീ.  പനിണറനോയനി  വനിജയന്  വളനര  കസ്ട്രനോരംഗനോയനി  നനിന്നു.

അകദ്ദേഹനത  പറഞനിടയ്  കേനോരഗ്യമനില.  കേനോരണരം  ശട്ടീ.  വനി.  എസയ്.  അചതനോനന്ദന്

അത്രയുരം  ഇടകങ്ങറനോക്കനിയനികല;  അകപ്പെനോള്  അകദ്ദേഹരം  കേടല്  കേനോണനോന്

കപനോയ കുടനിയുനട ഒരു കേഥ പറഞ. പ്രസനോനതനിനന ഭനോഗമനോയനി നനില്ക്കനോതവര

ബക്കറനിനല  കേടല്നവള്ളരം  കപനോനല  ശക്തനിയനിലനോതതനോകുനമന്നനോണയ്  അന്നയ്

നമ്മുനട  മുഖഗ്യമനനി  സനി.പനി.നഎ.(എരം)  സരംസനോന  നസക്രെടറനിയനോയനിരുന്നകപ്പെനോള്

പറഞതയ്. 
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മുഖഗ്യമനനിയുനട  ഭനോഗമനോയനി  നനിന്നുനകേനോണയ്  അകദ്ദേഹനത  ഓരമ്മനിപ്പെനികക്കണ

ഒന്നനോണനിതയ്.  ഒരു  മുഖഗ്യമനനി  ജനനോഭനിലനോഷങ്ങളനട   ഭനോഗമനോയനി  നനില്ക്കുകമനോള്

അകദ്ദേഹതനിനയ് തനിരയുനട ശക്തനിയുരം സതനോധട്ടീനവമുണനോകുരം. അകദ്ദേഹരം കേകയ്യറക്കനോരുനട

ഭനോഗതനനില്ക്കുകമനോള്   ബക്കറനിനല  നവറുരം  നവള്ളമനോയനി  മനോറുരം.  ജനിഷ്ണുവനിനന

അമ്മകയനോടയ്   'നനിങ്ങള് എന്തയ് കനടനി'  എന്നയ്  കചെനോദനിചകപ്പെനോഴുരം  മൂന്നനോറനിനല കേകയ്യറരം

ഒഴനിപ്പെനിക്കനോനുള്ള  നടപടനികേനള  തുരങരം  വചകപ്പെനോഴുരം  സമരസലതയ്  നനിന്നവനര

ജനോമഗ്യമനിലനോത  വകുപ്പെയ്  ചുമതനി  വഗ്യക്തനിവനികരനോധരം  തട്ടീരതകപ്പെനോഴുരം  നമ്മുനട

ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി  ബക്കറനിനല  നവള്ളരം  കപനോനല  കചെനോരന്നുകപനോയനി.

മുഖഗ്യമനനി അനതനോനക്ക നഗ്യനോയട്ടീകേരനിച. ഇനനിനയങനിലരം അങ്ങയ് ഇതയ് തനിരനിചറനിയണരം.

എനനിക്കയ്  മനോരകനിസയ്  പനോരടനികയനോടയ്  പറയനോനുള്ളതയ്,  ഭനോവനിയുനട  വനോഗനോനങ്ങളനോയ

ശട്ടീ. എരം. സതരനോജുരം ശട്ടീ. എ. എന്. ഷരംസട്ടീറുനമനോനക്ക പനോരടനി നസക്രെടറനിയനോകകേണ

ആള്ക്കനോരനോണയ്.  നനിങ്ങള്  ഇക്കനോരഗ്യതനില്  ആ  പനോരടനി  കനനരയനോക്കനോന്,

പണനതകപ്പെനോനല മൂന്നുനനോലയ്  ദനിവസമുള്ള ചെരചനയനോനക്ക മനോറനി  പ്രനോകയനോഗനികേമനോയ

സമട്ടീപനരം സതട്ടീകേരനിചയ് മുകന്നനോട്ടുകപനോകേണരം.  

ശട്ടീ  .    സനി  .    നകേ  .    ശശട്ടീന്ദ്രന്:  സര,  ഞനോന്  ഈ  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള
അനുകൂലനിക്കുന്നു.  കേഴനിഞ ഒരു വരഷക്കനോലനത സരക്കനോരനിനന പ്രവരതനങ്ങള്
മനറലനോ  കമഖലയനിലരം  വന്പുകരനോഗതനി  നനകേവരനിചതുകപനോനലതനന്ന
ആകരനോഗഗ്യ  സനോമൂഹഗ്യകക്ഷമ  കമഖലയനിലരം  തുറമുഖ  വനികേസനതനിലരം  ശകദ്ധയമനോയ
കനടങ്ങളനോണയ്  ഉണനോക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്  സരക്കനോര  ആരരംഭനിച
ജനകക്ഷമ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ് വലനിയ സതട്ടീകേനോരഗ്യതയനോണയ് ലഭനിചനകേനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.
സരക്കനോരനിനനതനിനര  യു.ഡനി.എഫയ്.-ഉരം  ബനി.നജ.പനി.-യുരം  കചെരന്നയ്  നടതനിയ  ഒരു
സമരരം കപനോലരം വനിജയനിചനിടനില.  ജനപനിനണ ആരജനിക്കനോനത എലനോ സമരങ്ങളരം
പരനോജയനപ്പെടുകേയനോണുണനോയതയ്.   യു.ഡനി.എഫയ്.-ബനി.നജ.പനി.  സരംയുക്ത  സമരനത
സരക്കനോര വനിരുദ്ധ വനോരതകേള് നല്കുന്നതനില് തനോല്പ്പെരഗ്യമുള്ള മനോധഗ്യമങ്ങള് വലനിയ
വനോരതയനോക്കുന്നുനണങനിലരം  ജനപനിനണനയനോന്നുരം  ആരജനിക്കുന്നനിനലന്നയ്  നമുക്കയ്
കേനോണനോരം.  പ്രതനിപക്ഷരം ഗട്ടീബല്സഗ്യന്  സനിദ്ധനോന്തരം  അനുസരനിചള്ള  രനോഷട്ടീയ
പ്രവരതനനനശലനിയനില്  നനിന്നയ്  ഇനനിനയങനിലരം  പനിന്വനോങ്ങനോന്  തയ്യനോറനോകേണരം.
പ്രതനിപക്ഷതനിനന  അവകേനോശമനോണയ്  ശൂനഗ്യകവളയനില്  അടനിയന്തരപ്രകമയരം
ഉന്നയനിക്കുകേ  എന്നതയ്.  വനിഷയദനോരനിദഗ്യരംമൂലരം  അതുകപനോലരം  ഫലപ്രദമനോയനി
ഉപകയനോഗനിക്കനോന്   അവരക്കയ്  കേഴനിയുന്നനില.  ആദഗ്യനത  യു.ഡനി.എഫയ്.  പ്രകക്ഷനോഭരം
സതനോശയ  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസവമനോയനി  ബനനപ്പെടനോയനിരുന്നു.
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വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേളരം  രക്ഷനോകേരതനോക്കളരം  കകേരളതനിനല  നപനോതുസമൂഹവരം  സതനോശയ
നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസവമനോയനി  ബനനപ്പെടയ്  എടുത  നടപടനി
പൂരണ്ണമനോയനി  അരംഗട്ടീകേരനിക്കുകേയുണനോയനി.  ആ  സമരതനില്നനിന്നയ്  അവരക്കയ്
സതകമധയനോ  പനിന്വനോകങ്ങണ  അവസയുണനോയനി.  ബഡ്ജറയ്  കചെനോരചനയന്ന
കേള്ളപ്രചെരണരം നടതനി വലനിയ പ്രകക്ഷനോഭവമനോയനി രരംഗതവന്നു; ആ സമരതനിനുരം
പഴയഗതനി  തനന്നയുണനോയനി.  മനനി  ശട്ടീ.  എരം.  എരം.  മണനിനക്കതനിനര  ചെനില
മനോധഗ്യമങ്ങള്  പടചണനോക്കനിയ  കേള്ളവനോരത  കകേടയുടന്  തനന്ന  'കേനോളനപറ  എന്നയ്
കകേടകപ്പെനോള്  കേയനറടുതതുകപനോനലയുള്ള  അനുഭവരം  പ്രതനിപക്ഷതനിനുണനോയനി.  ആ
സമരതനില്  നനിന്നുരം  അവരക്കയ്  പനിന്വനോകങ്ങണനിവന്നു.  മൂന്നനോറനില്  ആരരംഭനിച
സമരതനിനയ് കൂടനിരനിക്കനോന് മഹനിളനോ കകേനോണ്ഗസനിനന കനതനോവരം മഹനിളനോ കമനോരചയുനട
കനതനോവരം  ഒരുമനിനചതനിയതുരം  ഓടനികപ്പെനോയതുരം  കകേരളരം  കേണതനോണയ്.
പ്രതനിപക്ഷകനതനോവരം  മുന്മുഖഗ്യമനനി  ശട്ടീ.  ഉമ്മന്  ചെനോണനിയുനമലനോരം  ആ
സമരസലകതയയ്  ഓടനി  എതനിനയങനിലരം  സമരതനിനയ്  യനോനതനോരുവനിധ
പുകരനോഗതനിയുമുണനോക്കനോന്  കേഴനിഞനില.  മറയ്  സമരങ്ങള്ക്കുണനോയ  ദരഗതനി
തനന്നയനോണയ്  ഇദൗ  സമരതനിനുമുണനോയതയ്.  നനിയമപരമനോയനി  കനരനിടുനമന്നയ്  പറഞയ്
സമരങ്ങളനില്നനിന്നയ്  പനിനനോറനി.  മൂന്നനോറനില്  മൂവര  നടതന്ന  ആ  സമരനത
അനനോഥരനോക്കനി  യു.ഡനി.എഫയ്.-ഉരം  ബനി.നജ.പനി.-യുരം  നടതനിയ  ഒളനികചനോടരം
കകേരളമനോനകേ  കേണതനോണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.-നല  കനതൃതതരം  മൂന്നനോര  സമരരം
നടതന്നവനര  സന്ദരശനിചയ്  തങ്ങള്ക്കയ്  പറനിയ  അബദ്ധരം  ഏറപറയനോന്
സന്നദ്ധമനോകേണനമന്നനോണയ്  എനനിക്കയ്  നനിരകദ്ദേശനിക്കനോനുള്ളതയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഒന്നനോരം  വനോരഷനികേരം  ആകഘനോഷനിക്കുന്നതയ്  വളനര  അഭനിമനോനകതനോനടയുരം
സകന്തനോഷകതനോനടയുമനോണയ്.  ഇതനിനന  എതനിരക്കുന്ന  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഒരു  വരഷരം
പനിന്നനിടുകമനോള്  വളനര  കശനോഷനിചകപനോയനി  എന്നയ്  നമുക്കയ്  കേനോണനോരം.  കേഴനിഞ
നതരനഞടുപ്പെനില് ഒരുമനിചനനിന്നയ് മതരനിചവര തമ്മനില് കവരപനിരനിഞ കപനോയനിരനിക്കുകേയനോണയ്.
യു.ഡനി.എഫയ്.  ദരബലനപ്പെടുന്ന ലക്ഷണമനോണയ് ഒന്നനോരം വനോരഷനികേ ആകഘനോഷതനില്
നമുക്കയ്  കേനോണനോന്  സനോധനിക്കുന്നതയ്.  കകേരള  കകേനോണ്ഗസയ്  മനോണനി  വനിഭനോഗരം
യു.ഡനി.എഫയ്.  വനിടകപ്പെനോള്  യു.ഡനി.എഫയ്.-ഉരം  ബനി.നജ.പനി.-യുരം  കൂടുതല്  കൂടുതല്
സഹകേരനിക്കുന്ന  കേനോഴ്ചയനോണയ്  കകേരളതനില്  കേനോണനോന്  കേഴനിയുന്നതയ്.  ഇതയ്
രനോഷട്ടീയ  സദനോചെനോരതനിനയ്  കയനോജനിചതല.  ഇദൗ  നടപടനിക്കയ്  കകേരളരം  ശക്തമനോയ
മറുപടനി  നല്കുനമന്ന  കേനോരഗ്യതനില്  യനോനതനോരു  സരംശയവമനില.  1957-ല്
അധനികേനോരതനില് വന്ന ഇ.എരം.എസയ്.  ഗവണ്നമനനിനന കനതൃതതതനില് ജനകേട്ടീയമനോയ
ഒരു    ആകരനോഗഗ്യനയരം     അന്നുതനന്ന     നടപ്പെനിലനോക്കനോന്   കേഴനിഞനിട്ടുണനോയനിരുന്നു.



459

(അദ്ധഗ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സട്ടീക്കര)

കലനോകേതനിനല  വനികേസതര  രനോജഗ്യങ്ങള്  കനടനിനയടുത  ആകരനോഗഗ്യരരംഗനത
കനടങ്ങളനോണയ് കകേരളതനില്  കനടനോന് കേഴനിഞനിരനിക്കുന്നതയ്. യു.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനോര
ആകരനോഗഗ്യ കമഖലയനിനല സരംവനിധനോനങ്ങനളയനോനകേ തകേരക്കുകേയനോയനിരുന്നു. സതകേനോരഗ്യ
കമഖലകയനോടനോയനിരുന്നു അവരക്കയ് ഏറവരം കൂടുതല് തനോല്പ്പെരഗ്യരം.  അതനിനനോണയ് അവര
പ്രനോധനോനഗ്യരം നല്കേനിയനിരുന്നതയ്. കുതഴനിഞ ആകരനോഗഗ്യകമഖലനയ ശക്തനിനപ്പെടുതനോന്,
നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യ  സരംരക്ഷണതനിനനോയനി  കകേരളതനില്  പനിണറനോയനി  സരക്കനോര
നടതനിയനിട്ടുള്ള ഇടനപടലനിനയ് വന്സതട്ടീകേനോരഗ്യത കനടനിനയടുക്കനോന് കേഴനിഞനിരനിക്കുന്നു.
സരക്കനോര ആശുപത്രനികേളനട പ്രവരതനങ്ങള് കൂടുതല് നമചനപ്പെടുതനോന് നനിലപനോടയ്
സതട്ടീകേരനിച.  കകേരളതനില്  ആരദരം  പദ്ധതനി  നല  രട്ടീതനിയനില്  നടപ്പെനിലനോക്കനോന്
സനോധനിച. ഇതനിനയ് കനതൃതതരം നല്കുന്ന രട്ടീതനിയനിലനോണയ് ആകരനോഗഗ്യമനനി ശട്ടീമതനി നകേ.
നകേ.  നനശലജ ടട്ടീചര പ്രവരതനിക്കുന്നനതന്നയ് രനോഷട്ടീയതനിനതട്ടീതമനോയനി എലനോവരുരം
അരംഗട്ടീകേരനിക്കുന്നതനോണയ്. 1964-നല സനോഫയ് പനോകറണനോണയ് ഇകപ്പെനോള് നനിലവനിലള്ളതയ്.
ഇതയ് 2005-ല് പുതുക്കനിനയങനിലരം നടപ്പെനിലനോക്കനോനുള്ള യനോനതനോരു നടപടനിയുരം പനിന്നട്ടീടയ്
സതട്ടീകേരനിചനിടനില.  ആകരനോഗഗ്യ  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ  കമഖലയയ്  മുന്തനിയ  പരനിഗണനയനോണയ്
കകേരളതനിനല  ഗവണ്നമനയ്  നല്കുന്നതയ്.  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിലള്ള
വനിലക്കുകേനളലനോരം  ഇദൗ  രരംഗതനനിന്നുരം  ഗവണ്നമനയ്  എടുതമനോറനിയനിട്ടുണയ്.
1967 പുതനിയ തസ്തനികേകേളനോണയ് ഇദൗ ഗവണ്നമനയ് അധനികേനോരതനില് വന്നതനിനുകശഷരം
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  2137  കപനര  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  നനിയമനിക്കുകേയുണനോയനി.
719  Assistant  Surgeons-നന നനിയമനിക്കുകേയുണനോയനി.  തനിരുവനന്തപുരരം
നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  മനോത്രരം  417  തനോല്ക്കനോലനികേ  ജട്ടീവനക്കനോനര
സനിരനപ്പെടുതകേയുണനോയനി.  സമട്ടീപകേനോലനത  ചെരനിത്രതനില്  ഏറവരം  കൂടുതല്
കപനര  കഡനോകരമനോരനോയുരം  പനോരനോനമഡനിക്കല്  സനോഫനോയുരം  നനിയമനിചനകേനോണയ്
ആകരനോഗഗ്യകമഖലയനില്  ശകദ്ധയമനോയ  ഇടനപടലകേളനോണയ്  സരക്കനോര  നടതനി
നക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.  സരക്കനോര  ആശുപത്രനികേളനട  മുഖച്ഛനോയ  തനന്ന  മനോറനോന്  ഇദൗ
നടപടനികേള്  സഹനോയകേരമനോയനിട്ടുണയ്.   സരക്കനോര  ആശുപത്രനികേളനില്  ചെനികേനിത
കതടനിനയതന്ന  കരനോഗനികേളനട  എണ്ണതനിലണനോയ  വരദ്ധനവയ്  ഇക്കനോരഗ്യങ്ങള്
വനിളനികചനോതുനമന്ന  കേനോരഗ്യതനില്  യനോനതനോരു  സരംശയവമനില.  സതനോശയ  നമഡനിക്കല്
കകേനോകളജുകേളനിനല  നമരനിറയ്  സട്ടീറകേളനട  എണ്ണരം  800-ല്  നനിന്നുരം  1150-ആയനി
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുരം  തലവരനി  ഇലനോതനോക്കുന്നതനിനുരം  നനിയമനടപടനി  സതട്ടീകേരനിച.
ഇനതനോന്നുരം അരംഗട്ടീകേരനിക്കനോനുള്ള മനോനസനികേനോവസയനിലനോയനിരുന്നനില കകേരളതനിനല
പ്രതനിപക്ഷരം.  അതനിനനോല്  അതനിനനതനിരനോയനി  ആരരംഭനിച  സമരങ്ങള്  സതകമധയനോ
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നകേടടങ്ങുന്ന  അവസയനികലയയ്  കേനോരഗ്യങ്ങള്  നകേനോനണതനിക്കുകേയുണനോയനി.  കരനോഗട്ടീ
സദൗഹൃദ  ആശുപത്രനിനയന്ന  പദ്ധതനി  കരനോഗനികേള്ക്കയ്   വലനിയ  ആശതനോസകമകുരം.
കേനിഡ്നനി  കരനോഗനികേള്ക്കയ്  44  ആശുപത്രനികേളനില്  ഡയനോലനിസനിസയ്  നസനറുകേള്
ആരരംഭനിക്കനോന്  ഇദൗ  സരക്കനോര  തട്ടീരുമനോനനിക്കുകേയുരം  അതയ്  ഉറപ്പെനോക്കുകേയുരം  നചെയ.
നതരനഞടുക്കനപ്പെട ആശുപത്രനികേളനില് കേനോതയ് ലനോബുരം കേനോരഡനികയനോളജനികേയ് നകേയര
യണനിറരം  മറയ്  സദൗകേരഗ്യങ്ങളരം  ഏരനപ്പെടുതനോന്  തയ്യനോറനോയനി.  വയനനോടയ്  ജനിലനോ
ആശുപത്രനിയനിലരം  പ്രസ്തുത  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്  ഒരുക്കണരം  എന്നനോണയ്  ഞങ്ങള്ക്കയ്
മനനികയനോടയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കനോനുള്ളതയ്. നനിരവധനി കപരനോണയ് അപകേടങ്ങളനില് പരനികക്കറയ്
ആശുപത്രനികേളനില് ചെനികേനിതയനോയനി  എതന്നതയ്.  വനോഹനനോപകേടങ്ങള്  നനിതഗ്യ
സരംഭവമനോണയ്. AIIMS  കമനോഡല് കടനോമനോനകേയര പദ്ധതനിക്കയ് ഇദൗ ഗവണ്നമനയ് രൂപരം
നകേനോടുതനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  കേഗ്യനോന്സര  കരനോഗ  ചെനികേനിതയയ്  നചെലവയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനു
കവണനി  LAM സനോപനിക്കനോനുരം  170  പഞനോയതകേളനില്  പ്രനോഥമനികേ  ആകരനോഗഗ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങനള  കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനോക്കനോനുരം  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
കനിനനിക്കല്  ഫനോരമസനിസ്റ്റുകേനള  നനിയമനിക്കുന്ന  കേനോരഗ്യതനിലരം  കഡനോകര  ഓഫയ്
ഫനോരമസനി  കകേനോഴകേള്  ആരരംഭനിക്കുന്ന  കേനോരഗ്യതനിലരം  ശകദ്ധയമനോയ  ഇടനപടല്
നടതണനമന്നയ്  അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുകേയനോണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോര  നനിരവധനി
നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേള്  പ്രഖഗ്യനോപനിനചങനിലരം  പലതുരം  കവണത്ര  മുന്കേരുതലരം
ആകലനോചെനകേളമനിലനോനതയനോയനിരുന്നു. പല ആശുപത്രനികേളനട മുമനിലരം കബനോരഡുകേള്
മനോറനി  സനോപനിചയ്  അപ്കഗഡയ്  നചെയ്ത  നടപടനികേളനോണയ്  കേഴനിഞ
കേനോലങ്ങളനിലണനോയനിരുന്നതയ്.  ഇതരരം സമട്ടീപനങ്ങളനില്നനിന്നയ് പൂരണ്ണമനോയുരം പനിന്വനോങ്ങനി
ആശുപത്രനികേളനട  നനില  നമചനപ്പെടുതനോനുള്ള  നടപടനികേളനോണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കനോര സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  മകഞരനി നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനന വനികേസനതനിനയ്
നടപടനി  സതട്ടീകേരനിച.  ഇടുക്കനി  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനല  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേളനട
ഭനോവനികപനോലരം  തുലയ്ക്കുന്ന  രട്ടീതനിയനോണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോരനിനന  ഭനോഗത
നനിന്നുമുണനോയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നനോല്  ഇതനിനന  കശനോചെഗ്യനോവസ  പരനിഹരനിക്കനോനനോവശഗ്യമനോയ
ശക്തമനോയ  നടപടനികേളനോണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോരനിനന  ഭനോഗതനനിന്നുരം
ആരരംഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  വയനനോടയ്  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്  2012-ല്  പ്രഖഗ്യനോപനിചതനോണയ്.
നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ്  സനോപനിക്കുന്ന സലതനനിന്നുരം  20  കേനികലനോമട്ടീറര അകേനല
ഒരു  സതകേനോരഗ്യ  സ്കൂള്  അങണതനില്  അന്നനത  കകേരള  മുഖഗ്യമനനി  ശട്ടീ.  ഉമ്മന്
ചെനോണനി  തറക്കലനിടയ്  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനന  പ്രവരതനരം  ആരരംഭനിചനവന്നയ്
പ്രഖഗ്യനോപനിചതനോണയ്.  ഒന്നുരം  നചെയ്തനില.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോര വന്നതനിനുകശഷരം
അതനിനന  കറനോഡയ്  നനിരമ്മനോണരം  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്  ആരരംഭനിച
കേഴനിഞനിരനിക്കുന്നു.  വയനനോടയ്  ജനില  ആദനിവനോസനികേളരം  കതനോടരം  നതനോഴനിലനോളനികേളരം
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പനോവനപ്പെട  കേരഷകേ  വനിഭനോഗങ്ങളനമലനോരം  തനിങ്ങനിതനോമസനിക്കുന്ന  പ്രകദശമനോണയ്.
മണനികറുകേള്  സഞരനിനചങനില്  മനോത്രകമ  നതനോടടുത  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്
സനിതനി  നചെയ്യുന്ന കകേനോഴനികക്കനോടയ്  എതനോന്  കേഴനിയ.  അതുനകേനോണ്ടുതനന്ന വയനനോടയ്
നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനന നകേടനിട  നനിരമ്മനോണ പ്രവരതനങ്ങള് അടനിയന്തരമനോയനി
ആരരംഭനികക്കണതുണയ്.  വയനനോടയ്  ജനിലനോ  ആശുപത്രനിയനില് ആവശഗ്യമനോയ കഡനോകരമനോനരയുരം
ജട്ടീവനക്കനോനരയുരം  നനിയമനിക്കനോന്  ഇദൗ  സരക്കനോര  സന്നദ്ധമനോയനിട്ടുണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഭരണകേനോലതയ്  നനിരവധനി  ആദനിവനോസനി  സട്ടീകേള്  ആരംബുലന്സനില്  പ്രസവനിക്കുന്ന
വനോരതയനോയനിരുന്നു  നമ്മള്  കകേടനിരുന്നതയ്.  അതനിനനലനോരം  അറുതനിവരുതനോന്
ഇദൗ  ഗവണ്നമനനിനയ്  കേഴനിഞനവന്നുള്ളതയ്  വളനര  പ്രധനോനമനോണയ്.  വയനനോടനില്
കുരങ്ങുപനനി  ബനോധനിചയ്  നനിരവധനി  കപര  മരനിക്കുന്ന  സരംഭവമുണനോയനിട്ടുണയ്.
അന്നയ്  രക്തസനോമനിളകേള്  കബനോരംനബയനികലയയ്  അയചനോണയ്  കരനോഗനനിരണ്ണയരം
നടതനിയനിരുന്നതയ്. എന്നനോല്  ഇകപ്പെനോള്  ബകതരനി  തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്
അതനിനനോവശഗ്യമനോയ  നനവകറനോളജനി  ലനോബനിനന  പ്രവരതനരം  ആരരംഭനിക്കനോന്
കേഴനിഞ. കേല്പ്പെറ ജനറല് ആശുപത്രനി പുതനിയ നകേടനിടതനികലയയ് മനോറനി. നനവതനിരനി
തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്  കലബര  വനോരഡനിനന  പ്രവരതനരം  ആരരംഭനിക്കനോന്
കേഴനിയുന്ന  രട്ടീതനിയനില്  നനഗനകേയ്  വനിഭനോഗതനില്  കൂടുതല്  കഡനോകരമനോനര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനനോവശഗ്യമനോയ  നടപടനി  സതട്ടീകേരനികക്കണതുണയ്.  വയനനോടനില്
അരംകബദ്കേര കേഗ്യനോന്സര ആശുപത്രനി  വനികേസനതനിനനോയനി  ഒന്നരകക്കനോടനി രൂപയനോണയ്
ഇദൗ  സരക്കനോര  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. ഇതരതനില്  ജനിലയനിനല  ആകരനോഗഗ്യ
കമഖലയനില്  സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേനള  ഞങ്ങള്  നന്ദനിപൂരവ്വരം
സ്മരനിക്കുകേയനോണയ്.  അരംകബദ്കേര കേഗ്യനോന്സര നസനറനില് ഓകങനോളജനി വനിഭനോഗതനില്
ഉള്നപ്പെനട  കഡനോകരമനോനര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സതട്ടീകേരനികക്കണതുണയ്.
തനോകലനോലരം, ആകരനോഗഗ്യകേനിരണരം  പദ്ധതനികേള്  ശക്തനിനപ്പെടുതനി.  7600042
കപരക്കനോണയ്  ആശതനോസകേനിരണരം  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനി  ഇദൗ  സരക്കനോര
ആനുകൂലഗ്യങ്ങള്  നല്കേനിയതയ്.  എന്കഡനോസള്ഫനോന്  ദരനിത  ബനോധനിതരുനട
പ്രശ്നങ്ങള്  ഗദൗരവകമറനിയതനോയനിരുന്നു.  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണസമയതയ്  അവര
നനിരന്തരമനോയ  സമരതനിലനോയനിരുന്നു.  കേനോസരകഗനോഡയ്  നനിന്നയ്  തനിരുവനന്തപുരനതതനി
സമരരം  നചെയ്തനിട്ടുരം അവകരനോടയ്  പറഞ  ഒതതട്ടീരപ്പെയ്  വഗ്യവസകേള്  ഒന്നുരംതനന്ന
നടപ്പെനിലനോക്കനോന്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോര  തയ്യനോറനോയനിരുന്നനില.  ഇദൗ  സരക്കനോര
അധനികേനോരതനില്  വന്നതനിനുകശഷരം  എന്കഡനോസള്ഫനോന്  ദരനിതബനോധനിതരുനട
പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുരം പ്രഖഗ്യനോപനിച  ആനുകൂലഗ്യങ്ങള്  നല്കുന്നതനിനുരം
മുന്തനിയ പരനിഗണനയനോണയ്  നല്കേനിയതയ്.  മുഖഗ്യമനനിതനന്ന  പനങടുതയ്  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്
തുടക്കരംകുറനിച.  
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ആദനിവനോസനികേളനിലരം  വയനനോടയ്  നചെടനിമനോരനിലരം  കേനോണുന്ന,  ചെനികേനിതനിചയ്
കഭദമനോക്കനോന്  കേഴനിയനോത  ജനനിതകേ  കരനോഗമനോണയ്   സനിക്കനിള്  നസല്  അനട്ടീമനിയ
അഥവനോ അരനിവനോള് കരനോഗരം. അവരുനട ജട്ടീവനിതരം ദരനിതപൂരണ്ണമനോയനിരുന്നു.  കനരനത
പടനികേവരഗ്ഗ  വനിഭനോഗതനില്നപ്പെട  സനിക്കനിള്നസല്  അനട്ടീമനിയ  കരനോഗനികേള്ക്കു
മനോത്രമനോയനിരുന്നു നപന്ഷന് നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  ഇദൗ സരക്കനോര   പടനികേവരഗ്ഗക്കനോര
അലനോതവരുരം  അരനിവനോള്  കരനോഗതനിനയ്  ഇരയനോയ  മുഴുവന്  ആളകേള്ക്കുരം
നപന്ഷന്  നല്കേനോനുള്ള  നടപടനി  ആരരംഭനിക്കുകേയുരം  നപന്ഷന്
2,500  രൂപയനോയനി  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയുരം  നചെയ.  അരനിവനോള്  കരനോഗനികേളനട
പുനരധനിവനോസരം,  ചെനികേനിത  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുകവണനി പ്രകതഗ്യകേ പദ്ധതനി  തയ്യനോറനോക്കനോന്
ഗവണ്നമനയ്  മുകന്നനോട്ടുവരണരം.  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേളനോയ  അരനിവനോള്  കരനോഗനികേള്ക്കയ്
അവരുനട  വട്ടീടനിനടുതള്ള  വനിദഗ്യനോലയങ്ങളനില്തനന്ന  പഠനിക്കുന്നതനിനയ്  കസനോടയ്
അഡനിഷന്  നല്കേനോന്  തയ്യനോറനോകേണരം.  ഏതയ്  സമയതനോണയ്  കരനോഗരം
വരുന്നനതന്നയ്  അറനിയനോന്  കേഴനിയനില.  യനോത്ര  നചെയ്യനോന്  അവരക്കയ്   ബുദ്ധനിമുട്ടുണയ്.
കറഷന്  കേനോരഡനില്  മുന്ഗണനനോ  വനിഭനോഗതനില്  ഉള്നപ്പെടുതനോനുരം  അരനിവനോള്
കരനോഗനികേനള പരനിഗണനികക്കണതുണയ്.  

2008-09  കേനോലഘടതനില്  ശട്ടീ.  വനി.  എസയ്.  അചതനോനന്ദന്  സരക്കനോരനിനന
കേനോലതയ്  ആരരംഭനിചതനോയനിരുന്നു  കേനികശനോരനി  ശക്തനികയനോജന  കേദൗണ്സനിലനിരംഗയ്.
പനിന്നട്ടീടതയ്  Psycho  Social  പദ്ധതനിയനോക്കനി  മനോറനി.  അന്നയ്  ഈ  കമഖലയനില്
163  കപരനോണയ്  ഉണനോയനിരുന്നതയ്,  ഇകപ്പെനോള്  666  കപരനോണയ്  കജനോലനി  നചെയ്യുന്നതയ്.
കേദൗമനോരക്കനോരനോയ   നപണ്കുടനികേളനട   മനോനസനികേ  പ്രശ്നമനോണയ്  ഇവര  നനകേകേനോരഗ്യരം
നചെയ്യുന്നതയ്.  മനോനസനികേനോകരനോഗഗ്യ  പ്രശ്നങ്ങള്  നനകേകേനോരഗ്യരം  നചെയ്യുന്നതനില്  ഇവര
നടതന്ന  പ്രവരതനങ്ങള്  നപണ്കുടനികേള്ക്കയ്  ആശതനോസകമകുന്നുനവന്ന
കേനോരഗ്യതനില് യനോനതനോരു സരംശയവമനില.  ബനിരുദനോനന്തര ബനിരുദരം കനടനിയ ഇവരക്കയ്
12,500  രൂപയനോണയ്  കവതനമനോയനി  നല്കുന്നതയ്.  കവതനരം  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന
കേനോരഗ്യതനിലരം  ഈ  കജനോലനിയനില്  ഏരനപ്പെടനിരനിക്കുന്നവരക്കയ്  പ്രസവനോനുകൂലഗ്യങ്ങള്
ഉള്നപ്പെനട നല്കുന്ന കേനോരഗ്യതനിലരം ഗവണ്നമനനിനന പ്രകതഗ്യകേ ശദ്ധയുണനോകേണരം.  

ആശനോവരക്കരമനോരുനട  ശമളരം  1,000-ല്  നനിന്നയ്  1,500  രൂപയനോയനി
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുരം  അരബുദ ചെനികേനിതനോ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് 105 പുതനിയ തസ്തനികേകേള്
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുരം  ഈ  ഗവണ്നമനനിനയ്  സനോധനിചനിട്ടുണയ്.  സട്ടീ  സുരക്ഷയുമനോയനി
ബനനപ്പെടയ്  24  മണനികറുരം  പ്രവരതനിക്കുന്ന  181  വനിനമന്സയ്  നഹല്പ്പെയ് നനലന്
പദ്ധതനി ഉള്നപ്പെനട ഒകടനറ നടപടനികേള്ക്കയ് ഗവണ്നമനയ് ആരരംഭരം കുറനിചനിരനിക്കുന്നു.
181 കടനോള് ഫട്ടീ നമറനോയനി പ്രഖഗ്യനോപനിചനിരനിക്കുകേയനോണയ്. 
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ആദനിവനോസനി ഊരുകേളനില് സനോമൂഹഗ്യകക്ഷമ വകുപ്പെയ് വഴനി നതനോഴനില് പരനിശട്ടീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള് ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനുരം ഊരുമനിത്ര ആശ, ഹനോരംനലറയ് ആശ എന്ന കപരനില്
250 കപനര ആദനിവനോസനികേളനട ആകരനോഗഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളമനോയനി ബനനപ്പെടയ് ആവശഗ്യമനോയ
പ്രവരതനങ്ങള്  നടതന്നതനിനയ്  ഏര നപ്പെടുതന്നതനിനുരം  ഈ  ഗവണ്നമനയ്
തട്ടീരുമനോനനിചനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ഗരഭനിണനികേളനോയ  ആദനിവനോസനികേളനട  പ്രശ്നങ്ങള്,
ഊരുകേളനില്  കരനോഗരം  വന്നയ്  ബുദ്ധനിമുടനുഭവനിക്കുന്ന  ആദനിവനോസനികേള്
എന്നനിവരനക്കലനോരം  ആവശഗ്യമനോയ  സരംരക്ഷണരം  ഒരുക്കുന്നതനിനുകവണനിയനോണയ്  ഈ
നടപടനി പ്രഖഗ്യനോപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   

വനിഴനിഞരം  തുറമുഖവനോസനികേളനട  വനികേനോരങ്ങള്കൂടനി  കേണക്കനിനലടുതയ്
വനിഴനിഞരം തുറമുഖ പദ്ധതനി  സമയബനനിതമനോയനി പൂരതനിയനോക്കുന്നതനിനയ്   നടപടനി
സതട്ടീകേരനിക്കണരം.   അഴട്ടീക്കല്  തുറമുഖരം  പൂരതനിയനോകുന്നകതനോടുകൂടനി  വയനനോടനിനല
നനോണഗ്യവനിളകേളനോയ കേനോപ്പെനി,  കുരുമുളകേയ്,  കതയനില എന്നനിവനയലനോരം ആ തുറമുഖരം വഴനി
നകേനോണ്ടുകപനോകേനോന്  കേഴനിയുകമനോ  എന്നയ്  ആകലനോചെനിക്കണരം.  സരംസനോനനത ചെരക്കയ്
നട്ടീക്കതനിനുരം ഗതനോഗതതനിനുരം  കേടല് വഴനി പ്രകതഗ്യകേ പദ്ധതനി തയ്യനോറനോക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനിയുണനോകേണരം.   കകേരളതനിനല  ഗവണ്നമനയ്  വളനര  അഭനിമനോനകതനോടുരം
സകന്തനോഷകതനോടുരംകൂടനിയനോണയ്  ഒന്നനോരം വനോരഷനികേരം ആകഘനോഷനിക്കനോന് കപനോകുന്നതയ്.
യു.ഡനി.എഫയ്.  ഏനറടുതനിട്ടുള്ള   പ്രകക്ഷനോഭങ്ങള്നക്കനോന്നുരം  ജനകേട്ടീയ  പനിനണ
ലഭനിക്കനോനത  എലനോരം  പരനോജയനപ്പെടുന്ന  അവസയനോണുള്ളതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.
ബനി.നജ.പനി.-യുമനോയനി  കചെരന്നയ്  നടതന്ന  രനോഷട്ടീയ  സദനോചെനോര  വനിരുദ്ധ
പ്രവരതനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  പനിന്വനോങ്ങണനമന്നുരം  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനോര
നടതനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്ന  ജകനനോപകേനോരപ്രദവരം  ജനകക്ഷമകേരവമനോയ  എലനോ
പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുരം  പനിനണ  നല്കേനോനനോണയ്  തയ്യനോറനോകകേണനതന്നുരം
അഭഗ്യരത്ഥനിചനകേനോണയ് ഒരനിക്കല്കൂടനി ഈ ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള പനിനണയ്ക്കുന്നു.  
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ശട്ടീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമനോര:  സര,  ഇദൗ  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേനള  ഞനോന്

എതനിരക്കുകേയനോണയ്.   ആകരനോഗഗ്യ  രരംഗതയ്  വനികേസകനനോന്മുഖമനോയ  പദ്ധതനികേളരം

സദൗജനഗ്യ  ചെനികേനിതനോപദ്ധതനികേളരം  നടപ്പെനിലനോക്കനി  കകേരളനത  ഒരു  മനോതൃകേനോ

സരംസനോനമനോക്കനി  മനോറനോനനോണയ്  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമനയ്  ശമനിചതയ്.

ആകരനോഗഗ്യരം  ഒരു  അവകേനോശമനോക്കനി  മനോറകേനയന്ന  ലക്ഷഗ്യകതനോടുകൂടനി  സമഗമനോയ

പ്രവരതനങ്ങളനോണയ് കേഴനിഞ ഗവണ്നമനയ് നടപ്പെനിലനോക്കനിയതയ്. കേഴനിഞ ഒരു വരഷരം

വനിലയനിരുതകമനോള്,  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്  ആരരംഭനിച  ചെനില
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പദ്ധതനികേള്   ഉദ്ഘനോടനരം  നചെയ്തതലനോനത  മനറലനോരം    പ്രഖഗ്യനോപനങ്ങളനില്മനോത്രരം

ഒതുങ്ങനിനനില്ക്കുകേയനോണയ്.  ആ പ്രഖഗ്യനോപനങ്ങനള ഞനോന് സതനോഗതരം നചെയ്യുന്നു. അതയ്

നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനിനുള്ള  ആതനോരത്ഥമനോയ  പരനിശമരം  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനിയുനട

ഭനോഗതനനിന്നുരം  ഉണനോകേണനമന്നനോണയ്  എനനിക്കയ്  അഭഗ്യരത്ഥനിക്കനോനുള്ളതയ്.   2011-ല്

യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമനയ്  അധനികേനോരകമല്ക്കുകമനോള്  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയുനട

പദ്ധതനി വനിഹനിതരം  212 കകേനോടനി രൂപയനോയനിരുന്നു.  അതയ് 1,300 കകേനോടനി രൂപയനോക്കനി

വരദ്ധനിപ്പെനിചനകേനോണനോണയ് ഉമ്മന്  ചെനോണനി  സരക്കനോര അധനികേനോരനമനോഴനിയുന്നതയ്.

അതനിലപരനിയനോയനി,   ആയനിരരം  കകേനോടനികയനോളരം  രൂപയനോണയ്  ഒരു  വരഷരം  സദൗജനഗ്യ

ചെനികേനിതനോ പദ്ധതനികേള്ക്കനോയനി ഗവണ്നമനയ് വനിനനികയനോഗനിചതയ്. ഇവനിനട സൂചെനിപ്പെനിചതു

കപനോനല നനിരവധനി പദ്ധതനികേള് യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമനയ് നകേനോണ്ടുവരനികേയുണനോയനി.

ഗരഭനോവസ  മുതല്  വനോരദ്ധകേഗ്യരം  വനരയുള്ള  ഘടതനില്  ഒരു  വഗ്യക്തനിക്കയ്

എലനോ  ചെനികേനിതയുരം  സദൗജനഗ്യമനോയനി  നല്കുന്ന  സമഗമനോയ  പദ്ധതനി  കേഴനിഞ

ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലഘടതനില്  ആരരംഭനിച.   'അമ്മയുരം  കുഞരം'  പദ്ധതനിയനില്

പ്രസവ  ചെനികേനിത  സദൗജനഗ്യമനോണയ്.  'ആകരനോഗഗ്യകേനിരണരം'  പദ്ധതനിയനില്  18

വയസ്സുവനരയുള്ള എലനോ കുടനികേള്ക്കുരം എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  വഗ്യതഗ്യനോസമനിലനോനത

സദൗജനഗ്യ ചെനികേനിതയനോണയ് നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.   'അമൃതരം ആകരനോഗഗ്യരം'  പദ്ധതനിയനില്

ജട്ടീവനിതനനശലട്ടീ  കരനോഗങ്ങള്ക്കയ്  മനോസങ്ങള്  നട്ടീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന  ചെനികേനിതയ്ക്കുകവണനി

മരുന്നയ് നല്കേനിയനിരുന്നു. ഇകപ്പെനോള് മരുന്നയ് കേനിട്ടുന്നനിനലന്നയ് വഗ്യനോപകേമനോയ പരനോതനിയുണയ്.

'സുകൃതരം'  പദ്ധതനിയനില്  ബനി.പനി.എല്.-കേനോരനോയ  മുഴുവന്  ആളകേള്ക്കുരം  സദൗജനഗ്യ

ചെനികേനിതയനോണയ്  നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  കകേനോകനിയര  ഇരംപനോകനഷന്  ഇകപ്പെനോള്

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയനോണയ്.  ആയനിരരം കകേനോടനികയനോളരം രൂപയനോണയ് കേനോരുണഗ്യ ചെനികേനിതനോ

പദ്ധതനിയനിലൂനട  കകേരളതനിനല  ജനങ്ങള്ക്കയ്  നകേനോടുതതയ്.  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്

മുതല്  നനപ്രമറനി  നഹല്തയ്  നസനര  വനര  സദൗജനഗ്യ  മരുന്നയ്  വനിതരണരം

നടതന്നതനിനയ്  കേനോരുണഗ്യ ഫനോരമസനികേള് മുപ്പെതനിയനഞണ്ണരം തുടങ്ങുനമന്നയ് പറഞ

സനോനതയ്  അന്പനതണ്ണരം തുടങ്ങനി.  അതരതനില് കകേരളതനിനല എലനോ വനിഭനോഗരം

ആളകേള്ക്കുരം   സദൗജനഗ്യ ചെനികേനിത  നകേനോടുക്കുന്നതനിനയ് ആയനിരക്കണക്കനിനയ് കകേനോടനി

രൂപയുനട പ്രവരതനങ്ങള് നടതനോന്  യു.ഡനി.എഫയ്.   ഗവണ്നമനനിനയ്  കേഴനിഞ.

ഇദൗ സരക്കനോര 'ആരദരം' പദ്ധതനി തുടങ്ങനോന് തട്ടീരുമനോനനിചനിട്ടുണയ്. ആരദരം പദ്ധതനിയുനട

ഉകദ്ദേശഗ്യലക്ഷഗ്യങ്ങനള ഞനോന് സതനോഗതരം നചെയ്യുകേയനോണയ്.  അകതനോനടനോപ്പെരം   കേഴനിഞ

ഗവണ്നമനയ്  പനോവനപ്പെട  ആളകേള്ക്കയ്  നകേനോടുത  പരനിധനിയനിലനോത  ചെനികേനിത

നനിരതലനോക്കനോന്  കപനോകുകേയനോണയ്.  ഇന്ഷതറന്സയ്  സട്ടീമനില്  പ്രട്ടീമനിയരം
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അടചനോല് മനോത്രകമ ചെനികേനിത  ലഭനിക്കുകേയുള്ളൂ.  രണയ്  ലക്ഷരം-മൂന്നയ് ലക്ഷരം രൂപ വനര

തുകേയ്ക്കുള്ള ചെനികേനിത  മനോത്രകമ  കേനിട്ടുകേയുള്ളൂ.   ആളകേള്  ചെനികേനിതയനോയനി   കൂടുതല്

സദൗകേരഗ്യങ്ങളള്ള  നനപ്രവറയ്  കമഖലകേളനികലയയ്  കപനോകുരം.  അവനിനടകപ്പെനോയനി

ചെനികേനിതനിക്കുന്ന ആളകേള്  ബനില്ലുനകേനോടുക്കുകമനോള് ഇന്ഷതറന്സയ് കേമനനികേള് അതയ്

അരംഗട്ടീകേരനിക്കണനമന്നനില.  അകപ്പെനോള്  കപനോക്കറനില്നനിന്നനോകുരം  തുകേ  നല്കകേണനി

വരുന്നതയ്.  അതരതനില്  നനപ്രവറയ്  കമഖലനയ  സഹനോയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു

ഇന്ഷതറന്സയ്  സട്ടീമനികലയയ്  കപനോകേരുതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമനയ്  തുടങ്ങനി

വച,  കകേരളതനിനല  കകേനോടനിക്കണക്കനിനയ്  ആളകേള്ക്കയ്  പ്രകയനോജനകേരമനോയ  ആ

സദൗജനഗ്യ ചെനികേനിതനോപദ്ധതനികേള് അതുകപനോനല നനിലനനിരതണനമന്നനോണയ് എനനിക്കയ്

അഭഗ്യരത്ഥനിക്കനോനുള്ളതയ്. ആനനോപ്രകദശനില് 'ആകരനോഗഗ്യശട്ടീ'  പദ്ധതനി നടപ്പെനിലനോക്കനിയ

സന്ദരഭതനില് സതകേനോരഗ്യ ആശുപത്രനികേള്ക്കനോണയ്  അതനിനന മുഴുവന് പ്രകയനോജനവരം

ലഭഗ്യമനോയതയ്.  വലനിയ വനിവനോദമനോയതനിനനതടരന്നയ് ആ പദ്ധതനി നനിരകതണനിവന്നു.

അക്കനോരഗ്യങ്ങനളലനോരം   ആകലനോചെനിക്കണനമന്നനോണയ്  എനനിക്കയ്  ഇദൗ  അവസരതനില്

സൂചെനിപ്പെനിക്കനോനുള്ളതയ്.    പല  പ്രഖഗ്യനോപനങ്ങളരം  നടക്കുന്നുനണങനിലരം   പദ്ധതനികേള്

നടക്കുന്നനിനലന്ന കേനോരഗ്യരം അറനിയനിക്കുകേയനോണയ്.   2015-2016-ല് കകേന്ദ്ര ഫണയ് ലഭനിച

എന്.ആര.എചയ്.എരം.  പദ്ധതനികേള് ഒന്നുരം തുടങ്ങനോന് കേഴനിഞനിടനില.   എറണനോകുളരം

ജനറല്   ആശുപത്രനി,  കകേനോഴനികക്കനോടയ്  ബട്ടീചയ്  ആശുപത്രനി,  ശബരനിമല ആശുപത്രനി

എന്നനിവയുനടനയനോന്നുരം നനിരമ്മനോണപ്രവരതനങ്ങള് ആരരംഭനിചനിടനില.  ബഹുമനോനനപ്പെട

മനനി ഉകദഗ്യനോഗസകരനോടയ്  ഇതനിനനപ്പെറനി  അകനതഷനിക്കണരം.   2016-2017-ല് മുപ്പെതയ്

കകേനോടനി രൂപ ഇനനിഷഗ്യല് തുകേ അനുവദനിചതനില് ഒരു വരക്കുരം ഇതുവകരയുരം തുടങ്ങനോന്

കേഴനിഞനിടനില.  ഫണയ് എകയ്നപന്ഡനിചര കേനോണനിക്കുന്നതനികലയനോയനി  കേരനോറുകേനോരക്കയ്

ഫണയ് ടനോന്സ്ഫര നചെയ്തയ്   നകേനോടുതനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  രണനോയനിരരം കകേനോടനി  രൂപയുനട

പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലനോക്കുനമന്നയ് പ്രഖഗ്യനോപനിചതനിനന സതനോഗതരം നചെയ്യുന്നു. മുപ്പെതുകകേനോടനി

രൂപ നചെലവഴനിക്കനോന് കേഴനിയനോത ആളകേള്  രണനോയനിരരം  കകേനോടനി  രൂപ എങ്ങനന

സതരൂപനിചയ്   നചെലവഴനിക്കുരം  എന്നുള്ളതനിനനക്കുറനിചയ്  ആകലനോചെനിക്കണരം.   കേഴനിഞ

യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്  അസനിസനയ്  സരജനനോരുനട

850  കപനോസ്റ്റുകേള്  ക്രെനികയറയ്  നചെയ.  ഇകപ്പെനോള്  1900-ല്പ്പെരരം  കപനോസ്റ്റുകേള്  ക്രെനികയറയ്

നചെയനവന്നയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട   മനനി   സൂചെനിപ്പെനിചതനിനന  ഞനോന്  സതനോഗതരം

നചെയ്യുന്നു.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.,  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമനകേളനട  കേനോലതയ്

നവറുരം  90  കപനോസ്റ്റുകേളനോണയ്  ക്രെനികയറയ്  നചെയ്തനിരുന്നതയ്.  ഇവനിനട  കേഴനിഞ

ഗവണ്നമനനിനന കേനോലഘടതനില് ഒരു അസനിസനയ് സരജനനയുരം കപനോസയ് ക്രെനികയറയ്
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നചെയ്തനിടനിനലന്നയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനി  കേഴനിഞ  നനിയമസഭനോ  സകമ്മളനതനില്

പ്രഖഗ്യനോപനിക്കുകേയുണനോയനി.  ആരനോണയ്  മനനിക്കയ്  നതറനോയ നനിരകദ്ദേശരം നല്കേനിയനതന്നയ്

അകനതഷനിക്കണരം. ഞനോന് ക്രെമപ്രശ്നരം ഉന്നയനിചനിട്ടുണയ്. അതനിനന മറുപടനി കേനിടനിയനിടനില.

വഗ്യക്തമനോയ  ധനോരണയുനട  അടനിസനോനതനില്  മുഴുവന്  നറകക്കനോരഡുകേളരം

ബഹുമനോനനപ്പെട  സട്ടീക്കറുനട  മുന്നനില്  സമരപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന

കേനോലതയ്  അയ്യനോയനിരകതനോളരം  കപനോസ്റ്റുകേള്  ക്രെനികയറയ്  നചെയ.  ആരദരം  പദ്ധതനി

നടപ്പെനോക്കുകമനോള്  5257  കപനോസ്റ്റുകേള്  ക്രെനികയറയ്  നചെയ്യുനമന്നനോണയ്  പറഞനിട്ടുള്ള

നതങനിലരം എനനനയനോരു നനിരകദ്ദേശരം നഎ.പനി.എചയ്.എസയ്.  (Indian Public  Health

Standards)    അനുസരനിചയ്  പതനിനനോയനിരരം  കപനോസ്റ്റുകേള് ക്രെനികയറയ്  നചെയ്യുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കണരം.  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലഘടതനില്

ആ  കറകഷഗ്യനോ  അനുസരനിചള്ള  കപനോസ്റ്റുകേള്  ക്രെനികയറയ്  നചെയ്യുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുണയ്. കേഴനിഞ പ്രനോവശഗ്യരം അയ്യനോയനിരരം കപനോസ്റ്റുകേള് ക്രെനികയറയ് നചെയ്തനിട്ടുണയ്.

കരനോഗട്ടീസുരക്ഷ,  അണുബനോധ  നനിയനണരം,  കേതനോളനിറനി  കേണ്കടനോള്

ഇവയയ്  ഉദൗന്നല്  നല്കേനിനക്കനോണ്ടുള്ള  പദ്ധതനികേളനോണയ്  ആരദരം  പദ്ധതനിയനിലൂനട

വനിഭനോവന നചെയ്യുന്നതയ്.   ഇതനില്  അധനിഷനിതമനോയനി  വനിഭനോവനരം നചെയ്യുന്ന പദ്ധതനിയുനട

ഭനോഗരം  കപനോനലയനോണയ്  എന്.എ.ബനി.എചയ്.  അനക്രെഡനികറഷന്.  കകേരളതനിനല

എടയ് സരക്കനോര ആശുപത്രനികേള്ക്കയ് അനക്രെഡനികറഷന് ലഭനിച. ആര.സനി.സനി. അടക്കരം

എന്.എ.ബനി.എചയ്.  അനക്രെഡനികറഷന്  ലഭനിച  എടയ്  ആശുപത്രനികേളനില്

ആനറണ്ണതനിനുരം  അതയ്  നഷ്ടനപ്പെട്ടുനവന്നുള്ള  ദനഃഖകേരമനോയ  സനിതനിവനികശഷമനോണയ്

ഉള്ളതയ്.   റട്ടീ-അനക്രെഡനികറഷന് ലഭഗ്യമനോക്കുന്ന കേനോരഗ്യതനില് സരക്കനോര പരനോജയനപ്പെട്ടു.

തനിരുവനന്തപുരരം  നനതക്കനോടയ്  ആശുപത്രനി,  എറണനോകുളരം  ജനറല്  ആശുപത്രനി,

കകേനോഴനികക്കനോടയ്  W&C ആശുപത്രനി,  കചെരതല  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയടക്കമുള്ള

ആശുപത്രനികേള്ക്കയ് എന്.എ.ബനി.എചയ്. അനക്രെഡനികറഷന് നഷ്ടനപ്പെട്ടുനവന്നയ് ഇന്നനല

ശട്ടീ.  നകേ.  മുരളട്ടീധരനന  പ്രസരംഗതനിനയ്  മറുപടനിയനോയനി  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനി

പറയുകേയുണനോയനി.  അകതനോനടനോപ്പെരംതനന്ന  കേഴനിഞ  സരക്കനോരനിനന  കേനോലതയ്

ആരരംഭനിച  ഏറവരം  വലനിയ  ജട്ടീവകേനോരുണഗ്യ  പദ്ധതനിയനോണയ്  മൃതസഞട്ടീവനിനനി

പദ്ധതനി.  Cadaver Transplantation  പദ്ധതനിനയപ്പെറനി കമയയ്  7-നയ് പുറതനിറങ്ങനിയ

'മലയനോള  മകനനോരമ'  ദനിനപത്രതനില്  പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്  അതുരം  നനിശ്ചലനോവസ

യനിലനോനണന്നനോണയ്.  2017-ല് നവറുരം അഞയ് Cadaver Transplantation മനോത്രമനോണയ്

നടതനോന്  കേഴനിഞതയ്.  2014-ല്  58-ഉരം,  2015-ല്  76-ഉരം,  2016-ല്  72

എണ്ണവമനോണയ്  നടന്നതയ്.  600-ഓളരം   ആളകേളനട  ജട്ടീവന്  രക്ഷനിക്കനോന്  കേഴനിഞ
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ആ  പദ്ധതനിയുരം  ഇകപ്പെനോള്  നനിശ്ചലനോവസയനിലനോണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട  മനനി

അക്കനോരഗ്യതനില്  അടനിയന്തരമനോയനി  ഇടനപടണരം.  1900-കതനോളരം  ആളകേള്

അവയവരം  മനോറനിവയലനിനനോയനി  കേനോതനിരനിക്കുകമനോള്  സരക്കനോര  ഇദൗ  കേനോരഗ്യതനില്

അലരംഭനോവരം  കേനോണനിക്കരുനതന്നനോണയ്  എനനിക്കയ്  അഭഗ്യരത്ഥനിക്കനോനുള്ളതയ്.  Cadaver

Transplantation  കൂടുതല്  പ്രകയനോജനകേരമനോയ  രട്ടീതനിയനില്  നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനിനു

കവണനി എയര ആരംബുലന്സയ് പദ്ധതനി യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്നമനയ്  തുടങ്ങനിയതനോണയ്,

ഇകപ്പെനോള്  ആ  പദ്ധതനിയുരം  നനിരതലനോക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്  എനനകേനോണനോനണന്നയ്

അകനതഷനിക്കണരം.  അതുകപനോനലതനന്ന  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്

ആരരംഭനിച  ലനിവര  ടനോന്സയ് പനോകനഷന്,  ഏറവരം  കുറഞ  നചെലവനില്  കേരള്

മനോറനിവയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി തനിരുവനന്തപുരരം നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനില് 10 കകേനോടനി രൂപ

മുടക്കനി  ആരരംഭനിച  പദ്ധതനിയനോണയ്.  അമൃതനോ  ഇന്സനിറന്യൂടയ്  ഓഫയ്  നമഡനിക്കല്

സയന്സനികലനോ മകറനതങനിലരം ആശുപത്രനിയനികലനോ കപനോയനോല് ഇരുപതനിയഞയ്-മുപ്പെതയ്

ലക്ഷകതനോളരം  രൂപ  നചെലവവരുരം.  രണയ്  ലക്ഷരം  രൂപയയ്  നടപ്പെനോക്കനോന്  കേഴനിയുന്ന

ലനിവര ടനോന്സയ് പനോകനഷന് പദ്ധതനിയുരം ഇന്നയ് സ്തരംഭനനോവസയനിലനോണയ്. എകേതനിപ്നമനയ്

വനോങ്ങനി,  സനോഫനിനന  നനിയമനിച,  നഎ.സനി.-യണനിറയ്  തുടങ്ങനി,  കഡനോകരമനോരക്കയ്

നടയനിനനിരംഗുരം  നകേനോടുതനവങനിലരം  എനനകേനോണനോണയ്  ആ  പദ്ധതനിയുരം  മുകന്നനോടയ്

കപനോകേനോതതയ്?  ഒരു  ലനിവര  മനോറനിവയല്  ശസക്രെനിയ  നടക്കുകേയുരം  നചെയ്തതനോണയ്.

എനനകേനോണനോണയ് ആ പദ്ധതനി നടപ്പെനിലനോക്കനോതതയ് എന്നതനിനനപ്പെറനി ബഹുമനോനനപ്പെട

മനനി അകനതഷനിക്കണരം.  

നമ്മുനട  സരംസനോനതയ്  ഒരു  കേനോലഘടതനിലരം  ഇലനോത  വനിധതനില്

പകേരചവഗ്യനോധനികേള്  പടരന്നുപനിടനിചനകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ഒരു  ദനിവസരം  ഒരനോള്

വട്ടീതരം  മരണനപ്പെടുകേയനോണയ്.  ഏപ്രനില്  30-നല  ഹനിന്ദു   ദനിനപത്രതനിനല  വനോരത

59  കപര മരനിചനവന്നനോണയ്.  ഇന്നയ്  9-ാംതട്ടീയതനി ആയകപ്പെനോകഴയ്ക്കുരം  9  കപര മരനിച.

ഗവണ്നമനയ് ഇതനിനനക്കുറനിചയ് ആകലനോചെനിക്കണരം.  തലസനോന നഗരരം  നഡങനിപ്പെനനിയുനട

തലസനോനമനോയനി  മനോറനിയനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്

25,000  രൂപയനോണയ്  ഓകരനോ  വനോരഡനികനയുരം  ശുചെട്ടീകേരണതനിനയ്  നകേനോടുതതയ്.

ഇതുവനര ആ തുകേ ഇദൗ ഗവണ്നമനയ് നകേനോടുതനിടനില,  ആളകേള് മരനിചവട്ടീഴുകേയനോണയ്.

എന്.ആര.എചയ്.എരം.-ല് നനിന്നുരം ശുചെനിതത മനിഷനനില് നനിന്നുരം പഞനോയതനില് നനിന്നുരം

ഒരു  വനോരഡനിനയ്  25,000  രൂപ  നകേനോടുത.   ഈ  ഗവണ്നമനയ്  എനനകേനോണയ്

നകേനോടുതനില?  75-ഓളരം ആളകേള് മരണനപ്പെട്ടു. 9-ാം തട്ടീയതനി വനര 9 മരണരം ഇദൗ

സരംസനോനതയ്  നടന്നുകേഴനിഞനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  അതനിനനക്കുറനിചയ്  ഗവണ്നമനയ്
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ഗദൗരവകതനോടുകൂടനി  ആകലനോചെനിക്കണരം.  നമഡനിക്കല്  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസരരംഗതയ്  1050

സട്ടീറകേളണനോയനിരുന്നതയ്  1350  സട്ടീറകേളനോയനി വരദ്ധനിപ്പെനിക്കനോന് കേഴനിഞ ഗവണ്നമനനിനയ്

സനോധനിച.  ഇകപ്പെനോള്  50  സട്ടീറയ്  കുറയുകേയുണനോയനി.  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനയ്

എറണനോകുളതരം  മകഞരനിയനിലരം  പുതനിയ  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്  തുടങ്ങനി,

ഇടുക്കനിയനില് 50  സട്ടീറരം  പനോലക്കനോടയ്  100 സട്ടീറമനോണയ്.   പനോലക്കനോടയ്   നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജയ്  തുടങ്ങനിയതനിനന  ഒരുപനോടയ്  ആളകേള്  വനിമരശനിച.  100  സട്ടീറനില്  70

സട്ടീറനിലരം  എസയ്.സനി.  വനിഭനോഗതനിനയ്  അഡനിഷന്  നകേനോടുക്കതക്ക  രട്ടീതനിയനില്

ഇന്തഗ്യയനില്  ആദഗ്യമനോയനി  ഒരു  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്  തുടങ്ങനോന്  കേഴനിഞ.

അങ്ങനനയനോണയ്  1050  സട്ടീറണനോയനിരുന്നതയ്  1350  സട്ടീറനോയനി  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കനോന്

കേഴനിഞതയ്.  ഇകപ്പെനോള് സരംഭവനിചനിരനിക്കുന്നതയ്   പനോലക്കനോടയ്   നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ്

പൂടനി,  എന്തനോണയ് കേനോരണരം?  പനോലക്കനോടയ്  നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനയ്  58  കകേനോടനി രൂപ

നബനോരഡനിനന  ഫണയ്  അനുവദനിച,  25  കകേനോടനി  രൂപ  സരംസനോന  ഗവണ്നമനയ്

അനുവദനിച,  അവനിനട  കനോസയ്  തുടങ്ങനി.  പകക്ഷ  സരംസനോന  സരക്കനോര  തുടര

പ്രവരതനതനിനുകവണ   നടപടനികേള്  സതട്ടീകേരനിചനില  എന്നുളളതയ്  തനന്നയനോണയ്.

നമഡനിക്കല് കേദൗണ്സനില് ഓഫയ് ഇന്തഗ്യയുനട അരംഗട്ടീകേനോരമനിലനോതതനിനനോല് കുടനികേനള

നനോലരം  അഞ്ചുരം  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേളനികലയയ്  മനോറനി.  ഇടുക്കനി  നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജനില്  50  സട്ടീറകേള്  നഷ്ടനപ്പെടുന്ന  സനോഹചെരഗ്യമുണനോയനിരനിക്കുന്നു.

തനിരുവനന്തപുരരം നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനനോയനി   138000  സതയര ഫട്ടീറയ്   നകേടനിടരം

നനിരമ്മനിച.  ആരുനട  തനോല്പ്പെരഗ്യപ്രകേനോരമനോണയ്  ആ  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്

തുടങ്ങനോതനിരനിക്കുന്നതയ്,  നനോകലനോ അകഞനോ കഡനോകരമനോരുനട തനോല്പ്പെരഗ്യമനോകണനോ.  ഒരു

കുടനിക്കയ്  25,000  രൂപ  ഫട്ടീസനില്  പഠനിക്കനോരം,  പകതനോളരം  എസയ്.സനി.

വനിഭനോഗതനില്നപ്പെട കുടനികേള്ക്കയ്  ഫട്ടീസനിലനോനത പഠനിക്കനോരം.  സതനോശയ നമഡനിക്കല്

വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസതനിനനതനിനര ശബ്ദമുയരതന്ന ആളകേകളനോടയ് ഞങ്ങള്ക്കയ് പറയനോനുള്ളതയ്,

എനനകേനോണനോണയ് ഗവണ്നമനയ് നമഡനിക്കല് കകേനോകളജുകേള് നനിങ്ങള് തുടങ്ങനോതതയ്?

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനയ്  അരംഗട്ടീകേരനിച, നമഡനിക്കല്  കേദൗണ്സനില്  ഓഫയ്  ഇന്തഗ്യ

അരംഗട്ടീകേരനിച  തനിരുവനന്തപുരരം  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനന.....നമഡനിക്കല്

കേദൗണ്സനിലകേനോര  പറഞനതന്തനോണയ്?  ഇന്തഗ്യയുനട  ചെരനിത്രതനില്  ആദഗ്യമനോയനി

ഒരു  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനയ്  അരംഗട്ടീകേനോരരം  ലഭഗ്യമനോയനിട്ടുരം  കവണനോ  എന്നയ്

എഴുതനിനകേനോടുത ഒരു സരക്കനോരനോണയ് കകേരള സരക്കനോര എന്നനോണയ്.  നൂറയ് കുടനികേള്ക്കയ്

പഠനിക്കനോനുളള  അവസരമുണനോയനിരുന്നു,  അതയ്  നനികഷധനിച.  138000  സതയര

ഫട്ടീറയ്  നകേടനിടരം  പണനിതട്ടീരത.  ആവശഗ്യമനോയ  കപനോസ്റ്റുകേള്  ക്രെനികയറയ്  നചെയ,  എലനോ
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സദൗകേരഗ്യങ്ങളരം  നചെയ.  അവനിനട  ബഹുമനോനഗ്യയനോയ  മനനി  ഒരു  ദനിവസരം

സന്ദരശനിക്കണരം.   തനിരുവനന്തപുരരം നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനയ് അനുവദനിച കപനോസ്റ്റുരം

കകേനോന്നനി നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനയ്  അനുവദനിച കപനോസ്റ്റുരം  കൂടനി  പനോരനിപ്പെള്ളനിയനികലയയ്

എടുതയ്  മനോറനി.  ആ രണയ്  നമഡനിക്കല് കകേനോകളജുരം പൂടനി,  പനോരനിപ്പെള്ളനി നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജയ്   തുടങ്ങനിയനില.  എനനകേനോണയ് പനോരനിപ്പെള്ളനിയനില് തുടങ്ങനോന് കേഴനിഞനില.

ആവശഗ്യമനോയ  നടപടനികേള്  സരംസനോന  ഗവണ്നമനയ്  സതട്ടീകേരനിക്കകണ?  അതയ്

സതട്ടീകേരനിക്കനോനത മുകന്നനോട്ടുകപനോയനി. കേഴനിഞ ഗവണ്നമനയ് നമഡനിക്കല് കകേനോകളജുകേള്

തുടങ്ങനിയതയ്  പനികന്നനോക്ക  പ്രകദശങ്ങളനിനല  പനോവനപ്പെട  കുടനികേള്ക്കയ്  നമഡനിക്കല്

വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ രരംഗതയ് പഠനിക്കനോനുള്ള അവസരമുണനോകേണരം,  പനോവനപ്പെട ആളകേള്ക്കയ്

ചെനികേനിത  ലഭഗ്യമനോകേണരം  എന്ന  ലക്ഷഗ്യകതനോനടയനോണയ്.  പല  ഘടങ്ങളനിലനോയനി

നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേളനട  പ്രവരതനരം  നനില്ക്കുകേയനോണയ്.  തനിരുവനന്തപുരരം

നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ്,  പനോരനിപ്പെള്ളനി  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്,  കകേനോന്നനി  നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജയ്,  വയനനോടയ് നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ്,  കേനോസരകഗനോഡയ് നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ്,

തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  കസജുകേളനില്  നനില്ക്കുന്ന  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേള്ക്കയ്

ആവശഗ്യമനോയ തുകേ അനുവദനിചയ് വനിദഗ  ചെനികേനിത  ലഭഗ്യമനോക്കുന്നതനിനയ്  ഗവണ്നമനയ്

നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കണനമന്നയ്  അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  

സതനോശയ  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ  കമഖലയനില്  സരക്കനോരനിനയ്  ലഭനികക്കണ  50

സട്ടീറകേളണയ്.  ഇകപ്പെനോഴനത ഗവണ്നമനയ് വന്നകപ്പെനോള്  ഫട്ടീസയ് ഒരു വരഷരം നകേനോണയ്

50  ശതമനോനരം വരദ്ധനിപ്പെനിചയ്  65,000  രൂപയനോക്കനി,  ഇതയ് എനന്തനോരു നട്ടീതനികകേടനോണയ്?

യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമനനിനന കേനോലതയ്  10,000  രൂപ വചനോണയ് വരദ്ധനിപ്പെനിചനിരുന്നതയ്.

ഇതയ്  തട്ടീരചയനോയനിട്ടുരം  നട്ടീതനിരഹനിതമനോണയ്.  അതനികലയയ്  കവണ  നടപടനികേള്

സതട്ടീകേരനിക്കണനമന്നുകൂടനി  അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.  

നട്ടീറയ് പ്രകവശന പരട്ടീക്ഷനയഴുതനോന് കപനോയ കുടനികേള്ക്കയ് ഉണനോയ അപമനോനരം,

കുടനികേനള  അപമനോനനിക്കുകേ,  അടനിവസരം  മനോറകേ,  നനകേമുറനിച  മനോറകേ,  ശനികരനോവസരം

മനോറകേ  ഇങ്ങനനനയനോനക്ക  നചെയ്തനോല്  കുടനികേള്ക്കയ്  എങ്ങനന  പരട്ടീക്ഷ  എഴുതനോന്

കേഴനിയുരം?  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനനോണയ്  നട്ടീറയ്  പരട്ടീക്ഷ  നടതനിയതയ്  എന്നുളള  ഒരു

ധനോരണയനില്  നനില്ക്കനോനത,  നമ്മുനട  കുടനികേനള  അപമനോനനിച,  മനുഷഗ്യനോവകേനോശ

ലരംഘനരം നടതനിയവരനക്കതനിനര  ക്രെനിമനിനല് കകേനസടുക്കുന്നതനിനയ് ബഹുമനോനനപ്പെട

മുഖഗ്യമനനിയുരം ആകരനോഗഗ്യ വകുപ്പുമനനിയുരം നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.



470 കകേരള നനിയമസഭ         കമയയ്  9, 2017

ആകരനോഗഗ്യവരം സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീമതനി നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ
ടട്ടീചര):  സര,  പതനിനനോറയ്  കപരനോണയ്  ധനനോഭഗ്യരത്ഥന  ചെരചയനില്  പനങടുതയ്
സരംസനോരനിചതയ്.  ആകരനോഗഗ്യരം,  ആയുഷയ്,  സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി,  ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷ  തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേനളക്കുറനിചനോണയ് ചെരച നടന്നതയ്. ഇതനിനനലനോരം പൂരണ്ണമനോയനി മറുപടനി പറയനോന്
തുടങ്ങനിയനോല് ഒരു മണനികറനികലനറ സമയനമടുതനോലരം തട്ടീരുകേയനില.   കേഴനിഞ ഒരു
വരഷക്കനോലതനിനനിടയനില് ഈ ഗവണ്നമനയ്   ആകരനോഗഗ്യ കമഖലയനില് നചെയ്തനിട്ടുളള
പ്രവരതനങ്ങള്  അത്രയുരം  വലതനോണയ്.   സമയക്കുറവയ്   കേനോരണരം  ഇവനിനട
ഉയരന്നുവന്ന  ചെരചയനിനല  എലനോ  പ്രധനോനനപ്പെട  കേനോരഗ്യങ്ങള്ക്കുരം  എനനിക്കയ്  മറുപടനി
പറയനോന്  കേഴനിഞനവന്നയ്  വരനില.  പ്രധനോനനപ്പെട  ചെനില  കേനോരഗ്യങ്ങള്  മനോത്രരം  ഞനോന്
സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയനോണയ്.  16  കപര  ചെരചയനില്  പനങടുതനവങനിലരം,  ആകരനോഗഗ്യ
കമഖലയനില്  ഇന്നയ്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  വസ്തുനനിഷമനോയനി  പരനികശനോധനിചയ്,
കൃതഗ്യമനോയനി ചെരചയനില് പനങടുക്കനോന് കവണത്ര സമയരം ഉപകയനോഗനിച എന്നുപറയനോന്
എനനിക്കയ്  സനോധനിക്കുകേയനില.  പകക്ഷ,  നല  ചെരചയനോയനിരുന്നു.    ചെരചയനില്
ഗുണപരമനോയനിട്ടുളള  വനിമരശനങ്ങള്  ഉണയ്,  സരക്കനോര  നചെയ്ത  കേനോരഗ്യങ്ങള്
ചൂണനിക്കനോണനിചനിട്ടുമുണയ്.  ആകരനോഗഗ്യ കമഖലയനിനല ഇകപ്പെനോഴനത പ്രശ്നങ്ങനളക്കുറനിചയ്
ചെരചയനില് പനങടുത ചെനില ബഹുമനോനനപ്പെട നമമരമനോര  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണനോയനി.
1957  മുതല്  2017  വനരയുളള  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയനിനല  പ്രവരതനങ്ങള്
തുടരചയനോണയ്.  ഒരു ഗവണ്നമനയ് കേഴനിഞയ് മനറനോരു ഗവണ്നമനയ് വരുകമനോള് എലനോരം
ഫുള്കസനോപ്പെയ്  ഇടനിടയ്  പുതുതനോയനി  ആരരംഭനിക്കുകേയല  നചെയ്യുന്നതയ്.  1957  മുതലള്ള
ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയനിനല  പ്രവരതനങ്ങള്  നമ്മള്  വനിശകേലനരം  നചെകയ്യണതുണയ്.
1957-നല  ഗവണ്നമനയ്  അടനിസനോനപരമനോയനി  സനോധനോരണക്കനോരക്കയ്  ചെനികേനിത
കേനിടനോനുളള  നടപടനികേള്  സതട്ടീകേരനിചനിരുന്നു.  ആ  ഗവണ്നമനനിനല  പ്രഗല്ഭനനോയ
കഡനോകര  എ.  ആര.  കമകനനോനന  കനതൃതതതനില്  നടതനിയ  ജനകേട്ടീയ
ആകരനോഗഗ്യപ്രവരതനങ്ങള്  വട്ടീണ്ടുരം  പരനികശനോധനികക്കണതനോണയ്.  1970-കേള്
വനര  ജനകേട്ടീയ  ആകരനോഗഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  നമ്മള്  മുന്ഗണന
നകേനോടുക്കുകേയുരം,  പ്രനോഥമനികേ ആകരനോഗഗ്യ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ് നല ശദ്ധയുണനോകുകേയുരം
നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  എന്നനോല് 1970-കേള്ക്കുകശഷരം കകേരളതനിനല ആകരനോഗഗ്യകമഖലയനിനല
പ്രവരതനങ്ങള് അല്പരം വഴനിമനോറനികപ്പെനോയനി എന്നുളളതയ് ഇദൗ കമഖല വസ്തുനനിഷമനോയനി
പരനികശനോധനിക്കുന്ന ആരക്കുരം മനസനിലനോക്കനോന് സനോധനിക്കുരം. നസഷഗ്യനോലനിറനിക്കയ് കൂടുതല്
ഊന്നല്  നകേനോടുതരം ആകരനോഗഗ്യ  വഗ്യവസനോയ  കമഖലനയ  കപ്രനോല്സനോഹനിപ്പെനിക്കുന്ന
സമട്ടീപനരം  സതട്ടീകേരനിചരം  മുകന്നനോട്ടുകപനോയനോല്  ഒരു  നനപ്രമറനി  നകേയര,
കരനോഗപ്രതനികരനോധതനിലൂന്നനിയുളള  പ്രവരതനരം,  മനോനസനികേവരം  ശനോരട്ടീരനികേവമനോയനി
സമ്പൂരണ്ണ  ആകരനോഗഗ്യരം  പ്രദനോനരം  നചെയ്യനോനുളള  ഗവണ്നമനനിനന  ഇടനപടല്,
ഇനതനോനക്കയനോണയ് വഴനിമനോറനികപ്പെനോയതയ്.  അതുനകേനോണ്ടുതനന്ന പുതനിയ ജട്ടീവനിതനനശലട്ടീ
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കരനോഗങ്ങളരം,  പുതനിയ  തലമുറ  കരനോഗങ്ങളനമനോനക്ക  വന്നു.  ഇവനിനട  ബഹുമനോനനപ്പെട
മുന്മനനിയടക്കരം  പറഞതുകപനോനല  ധനോരനോളരം  പകേരചവഗ്യനോധനികേള്  കകേരളട്ടീയ
സമൂഹനത കവടയനോടുന്നു.  നനോമനിതുവനര നചെയ്തനിട്ടുളള  എലനോ  നല കേനോരഗ്യങ്ങളകടയുരം
ഫലമനോയനി ചെനില ആകരനോഗഗ്യ സൂചെനികേകേളനില് കകേരളരം വളനര മുന്നനിടയ്  നനില്ക്കുന്നുണയ്.
നഎ.എരം.ആര-ഉരം  എരം.എരം.ആര.-ഉരം കുറയനോന് നമുക്കയ് സനോധനിച,  അകതസമയരം
കരനോഗനോതുരതയുരം  ജട്ടീവനിതനനശലട്ടീ കരനോഗങ്ങളരം  വരദ്ധനിചനിട്ടുണയ്.  വലനിയകതനോതനിലളള
പകേരചവഗ്യനോധനികേള് വരുന്നുണയ്.   ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുകേയനോണയ്   ഇദൗ ഗവണ്നമനനിനന
പ്രധനോനനപ്പെട  ഉകദ്ദേശരം.  സനോധനോരണ  നടക്കുന്ന  പനോതയനിലൂനട  നടക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു
പ്രയനോസവമനില.  ബജറനില് ഒരു നനിശ്ചനിത തുകേ അനുവദനിക്കുകേ,  നനിശ്ചനിതമനോയനിട്ടുളള
കുകറ പരനിപനോടനികേള്-പദ്ധതനികേള് ചൂണനിക്കനോണനിചയ്  അതനിനയ്  പണരം വകേയനിരുതകേ,
ഇങ്ങനന നചെയകപനോകുകേ എന്നതയ്  തനോരതകമഗ്യന എളപ്പെമുള്ള കേനോരഗ്യമനോണയ്.  എന്നനോല്
നനോരം നടക്കുന്ന പനോതയനില്നനിന്നയ് അല്പരം മനോറനിനടന്നയ്,  സമഗമനോയ മനോറമുണനോക്കനോനുളള
ഇടനപടല്  നടതകേ  എന്നുളളതയ്  വളനര  ബുദ്ധനിമുട്ടുള്ള  കേനോരഗ്യമനോണയ്.  പ്രകതഗ്യകേനിചയ്
നഫഡറല് ഭരണഘടനയനുസരനിചയ് കകേരളതനില് നമുക്കയ് നടപ്പെനിലനോക്കനോന് കേഴനിയുന്ന
കേനോരഗ്യങ്ങള്ക്കയ്  പരനിമനിതനിയുണയ്.  ആകരനോഗഗ്യരം  സരംസനോന  ഗവണ്നമനനിനന
പരനിധനിയനില് നനില്ക്കുന്ന  കേനോരഗ്യമനോയതുനകേനോണയ്,  നമുക്കയ്  കുകറ  കേനോരഗ്യങ്ങള്  ഇവനിനട
നചെയ്യനോന്  സനോധനിക്കുരം.  അതരരം  കേനോരഗ്യങ്ങളമനോയനിടനോണയ്  ഗവണ്നമനയ്  മുകന്നനോടയ്
കപനോകുന്നതയ്.  ആകരനോഗഗ്യകമഖലയനില്  ഗവണ്നമനനിനന  ഇടനപടല്  വരദ്ധനികച
മതനിയനോകുകേയുളള.  അഖനികലന്തഗ്യനോടനിസനോനതനില്  ജനി.ഡനി.പനി.-യുനട  രണയ്
ശതമനോനതനില്  തനോനഴയനോണയ്  ഇദൗ  കമഖലയനിനല  വകേയനിരുതല്.  നമുക്കയ്
അതയ്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണരം.  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയനിനല  പണരം  വകേയനിരുതല്
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ,  ഹന്യൂമന്  റനികസനോഴയ്  കൂടുതല്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ,  കപനോസയ്  ക്രെനികയഷന്
അടക്കമുളള   കേനോരഗ്യങ്ങള്  നചെയ്യുകേ  തുടങ്ങനി  സമഗമനോയനിട്ടുളള  ഒരു  പരനിഷ്കരണ
പദ്ധതനിയനോണയ്  ഇദൗ  ഗവണ്നമനയ്  ആവനിഷ്കരനിചതയ്.  ആരദരം  പദ്ധതനിനയക്കുറനിചയ്
കവണത്ര  ചെരച  നടന്നനിടനില.  ഒരു  വരഷരം  നകേനോണയ്  പൂരതനിയനോകുന്ന  പദ്ധതനിയല
ആരദരം.  ആകരനോഗഗ്യ  കമഖലയനില്   ഗുണപരമനോയ  മനോറരം  ഉണനോക്കനോനുളള
ഒരു  പദ്ധതനിക്കനോണയ്  തുടക്കരം  കുറനിചതയ്.  ആരദരം  പദ്ധതനിനയക്കുറനിചയ്   ഞനോന്
ഇവനിനട  വനിശദട്ടീകേരനിക്കുന്നനില.  ഏറവരം  കൂടുതല്  ഉദൗന്നല്  നകേനോടുക്കുന്നതയ്
പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ  രരംഗതയ്  നനോരം  മറന്നുകപനോയ  കേനോരഗ്യങ്ങള്  പുനനഃസനോപനിക്കുകേ
എന്നതനിനനോണയ്.  മനോനസനികേവരം  ശനോരട്ടീരനികേവമനോയനി  സുസനിരമനോയ
ആകരനോഗഗ്യമുളള  പദൗരനനോരനോയനി  മനോറനോന്  അവനിടനത  പനി.എചയ്.സനി.-കേനള
കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രമനോക്കനി  മനോറകേ  എന്നനോണയ്  പറഞതയ്.  അതയ്
പ്രനോവരതനികേമനോകയനോ  എന്നുകചെനോദനിചനോല്  ഇല,  അതനിനന  പ്രവരതനരം  നമ്മള്
തുടങ്ങുന്നകതയുള്ളൂ. 
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നതരനഞടുത  170  പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളനോയനി മനോറകേയനോണയ്. ചെനില നമമരമനോര  അതനിനനക്കുറനിചയ് സരംസനോരനിച.  ഒരു
പനി.എചയ്.സനി.-ക്കയ്  കേട്ടീഴനില്  30000-ഓളരം  കുടുരംബങ്ങള്  വരുരം.  അവനര  രജനിസര
നചെയ്തയ്  ഓകരനോ  കുടുരംബനോരംഗതനിനുരം  വഗ്യക്തനിപരമനോയനി  ശദ്ധ  കേനിട്ടുന്ന  രട്ടീതനിയനില്
ചെനികേനിത  ക്രെമട്ടീകേരനിക്കുകേയനോണയ്.  അവരനക്കലനോരം  ജട്ടീവനിതനനശലട്ടീകരനോഗങ്ങള്
ഉള്നപ്പെനടയുള്ളവയയ് പരനികശനോധനയുരം തുടരചെനികേനിതയുരം ലഭനിക്കുരം. 170  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയുരം
പഞനോയതയ്  പ്രസനിഡനമനോകരയുരം  നമഡനിക്കല്  ഓഫട്ടീസരമനോകരയുരം  ബനനപ്പെട
ഉകദഗ്യനോഗസനരയുനമലനോരം  വനിളനിചയ്  പരനിശട്ടീലന  പരനിപനോടനികേള്  നടതനിയനിട്ടുണയ്.
വളനര  ഉതനോഹകതനോനടയനോണയ്  പഞനോയതയ്  പ്രസനിഡനമനോനരലനോരം  തനിരനിച
കപനോയതയ്.  എലനോവരുരം  സനി.പനി.നഎ.(എരം.)-നന  പഞനോയതയ്  പ്രസനിഡനമനോരനോ
യനിരുന്നനില,  മുസട്ടീരം  ലട്ടീഗനിനനയുരം കകേനോണ്ഗസനിനനയുരം പഞനോയതയ് പ്രസനിഡനമനോര
അതനിലണനോയനിരുന്നു.  ഫനോമനിലനി  നഹല്തയ്  നസനര  എന്തനോയനിരനിക്കണനമന്നുരം
എനന്തലനോരം  കസവനങ്ങള്  ലഭനിക്കുനമന്നുരം  ഏതയ്  മനോതൃകേയനിലനോയനിരനിക്കണരം
എന്നതനിനനക്കുറനിചരം അവരക്കയ്   അവകബനോധരം നല്കേനോന്  സനോധനിചനിട്ടുണയ്.  എലനോ
എരം.എല്.എ.-മനോരക്കുരം ഇതയ് സരക്കുകലറയ് നചെയ്യുന്നതനോണയ്.  കൂറന് നകേടനിടങ്ങളനണന്നയ്
ചെനിലര സൂചെനിപ്പെനിച.  കൂറന് നകേടനിടങ്ങള് ആശുപത്രനിയനോയനി മനോറനില, ആ നകേടനിടങ്ങനള
കരനോഗട്ടീ-സദൗഹൃദ -ജനസദൗഹൃദ  ആശുപത്രനിയനോയനി  മനോറനോനുള്ള  എലനോ  കേനോരഗ്യങ്ങളരം
കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ കകേന്ദ്രതനിലണനോകേണനമന്നനോണയ് വഗ്യവസ നചെയ്യുന്നതയ്.  എരം.എല്.എ.-മനോര
അതനിനയ് തനോല്പരഗ്യനമടുക്കണരം. അവകരനോടുകൂടനി കചെനോദനിചതനിനുകശഷമനോണയ് കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങള് നതരനഞടുതതയ്. 

ശട്ടീ  .    കമനോന്സയ് കജനോസഫയ്:  സര, കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ കകേന്ദ്രങ്ങള്   നതരനഞടുക്കുന്ന
കേനോരഗ്യതനില്  എരം.എല്.എ.-മനോകരനോടയ്  അഭനിപ്രനോയരം  കചെനോദനിചനിരുന്നു,  അതനിനയ്  നന്ദനി
പറയുകേയനോണയ്.  എന്നനോല്  അതുമനോയനി  ബനനപ്പെട  തുടരന്നുള്ള  കേനോരഗ്യങ്ങളനില്
എരം.എല്.എ.-മനോനര പനങടുപ്പെനിക്കനോതനിരുന്നതുകപനോനല  കതനോന്നുന്നു. ഇകപ്പെനോള് വട്ടീണ്ടുരം
കയനോഗരം വനിളനിചതയ്  നല കേനോരഗ്യമനോണയ്.   തുടരന്നുളള കേനോരഗ്യങ്ങളനിലരം  എരം.എല്.എ.-
മനോരുനട പങയ് ഉറപ്പുവരുതണരം.

ശട്ടീമതനി നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ ടട്ടീചര:  സര,  തട്ടീരചയനോയുരം അങ്ങനന ഒരനോശങ
ഇക്കനോരഗ്യതനില്  ആവശഗ്യമനില.  കേക്ഷനി  രനോഷട്ടീയമനിലനോനത  എലനോ  ജന
പ്രതനിനനിധനികേനളയുരം  പനങടുപ്പെനിചനകേനോണനോണയ്  കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനട
പ്രവരതനരം  നടതകേ.  ഇദൗ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  തുടക്കതനില്  ചുരുങ്ങനിയതയ്  രണയ്
കഡനോകരമനോനര  നനിയമനിക്കുരം.   തകദ്ദേശസതയരംഭരണ  വകുപ്പെകൂടനി   ഒരു  കഡനോകനറ
നനിയമനിചതരനോനമന്നയ്  വകുപ്പുമനനി  പറഞനിട്ടുണയ്.  എലനോരംകൂടനി  മൂന്നയ്
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കഡനോകരമനോനരനയങനിലരം നല് കുന്നതനോണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട നമമരമനോര   ആകരനോഗഗ്യ
കമഖലയനിനല പ്രശ്നങ്ങള് അറനിയുന്നവരനോണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട വനി.  നകേ.  ഇബനോഹനിരം
കുഞയ്  എരം.എല്.എ.,  വളനര  സനോതതനികേനുരം  കേനോരഗ്യങ്ങള്  വസ്തുനനിഷമനോയനി
പറയുന്നയനോളനോനണന്നുമനോണയ് ഞനോന് മനസനിലനോക്കനിയനിരുന്നതയ്.  അകദ്ദേഹരം സനോതതനികേന്
തനന്നയനോണയ്,  അതനില്  സരംശയമനില.  എന്നനോല്  സരംസനോരനിച  മനിക്ക  കേനോരഗ്യങ്ങളരം
വസ്തുനനിഷഠമനോയനിരുന്നനില,  നവറുരം  രനോഷട്ടീയകപ്രരനിതമനോയനോണയ്  കേനോരഗ്യങ്ങള്
അവതരനിപ്പെനിചതയ്.  ഈ  ഗവണ്നമനയ്  അധനികേനോരകമള്ക്കുകമനോള്  എന്തനോയനിരുന്നു
സനിതനി?  നനപ്രമറനി  നഹല്തയ് നസനറുകേളനില് കുകറക്കനോലമനോയനി  ഉചവനര മനോത്രകമ
കഡനോകരമനോര ഉണനോയനിരുന്നുള്ളൂ.  അതനിനനയനോണയ് കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ കകേന്ദ്രമനോക്കനി മനോറനി
മുഴുവന്  സമയവരം  ചെനികേനിത  കേനിട്ടുന്ന  രൂപതനിലനോക്കനിയതയ്.  സനി.എചയ്.സനി.-കേനള
തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനോയനി  അപ്കഗഡയ്  നചെയ്തനിട്ടുനണങനിലരം  അവനിനട
കഡനോകരമനോരനിനലന്നുരം  കപനോസയ് ക്രെനികയഷന് നടന്നനിടനിനലന്നുരം ആവശഗ്യമനോയ  നടപടനി
സതട്ടീകേരനിക്കണനമന്നുമുള്ള  രൂപതനില് എലനോ എരം.എല്.എ.  മനോരുരം,  സബയ് മനിഷന്
തന്നനിരുന്നകലനോ.  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുന്മനട്ടീ,  ഇതയ്  ഞനോന്  നവറുനത  പറയുന്നതല,
തനോങളനട  നനികയനോജകേമണ്ഡലതനിലടക്കരം  കപനോസയ്  ക്രെനികയഷന്  നടക്കനോതതനിനന
ഭനോഗമനോയനി,  അപ്കഗഡയ്  നചെയ്ത  കബനോരഡുരം  വചയ്  ഉദ്ഘനോടനരം  നടതനിയ
സനോപനങ്ങളനിനലനോന്നുരം  കഡനോകരമനോരനില.  അതനിനന  കൃതഗ്യമനോയ  ലനിസയ്  നമുനക്കടുക്കനോരം,
അതനിനലനോന്നുരം തരക്കമനില. ഒരു നകേനോലരം പൂരതനിയനോകുന്ന  സമയതയ് എലനോ പ്രശ്നവരം
പരനിഹരനിച  എന്നയ്  ഞനോന്  പറയുന്നനില.  എലനോ  പ്രശ്നവരം  പരനിഹരനിക്കനോന് കേഴനിയനില
എന്നയ്  ഞനോന്  പറഞ  എന്ന  രട്ടീതനിയനില്  എനന്ന  ഇവനിനട    കേളനിയനോക്കനിയകലനോ,
അത്രനയനോന്നുരം സനോധഗ്യമനലങനിലരം എലനോരം ശരനിയനോക്കനോനുള്ള  പരനിശമമനോണയ് ഞങ്ങള്
നടതനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനയ്  ഫലരം കേണനിട്ടുണകലനോ, ബഹുമനോനനപ്പെട സണ്ണനി
കജനോസഫയ്  എരം.എല്.എ.  പറയനട,  എനന  പഴയ  മണ്ഡലവരം  തനോങളനട  പുതനിയ
മണ്ഡലവമനോയ  ഇരനിടനിയനിലരം  കപരനോവൂരുനമനോനക്ക  ഞനോന്   വരുന്ന  സമയതയ്
കഡനോകരമനോരുനട  അഭനോവരം  വളനരയധനികേരം  ഉണനോയനിരുന്നു.  ഇകപ്പെനോള്  കഡനോകരമനോര
വന്നനികല?  അവരവരുനട  മണ്ഡലങ്ങളനിനല  ആശുപത്രനികേളനില്  പുതുതനോയനി  എത്ര
കഡനോകരമനോര  വന്നു  എന്ന  കേനോരഗ്യരം  ഓകരനോരുതരുരം  സതയരം  ആകലനോചെനിചനോല്
മതനി.  ക്രെനികയറയ്  നചെയ്ത  കപനോസ്റ്റുകേളരം  പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള
കഡനോകരമനോരുരം  കകേരളതനിനല  ആശുപത്രനികേളനികലയനോണയ്  കപനോയനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഇത്രമനോത്രരം  വനിമരശനനമനോന്നുമനോയനിരുന്നനില  ആകരനോഗഗ്യ  വകുപ്പെനിനനക്കുറനിചയ്
പ്രതട്ടീക്ഷനികക്കണനിയനിരുന്നതയ്.  എലനോരം ശരനിയനോയനി എന്നയ് ഞനോന് പറയുന്നനിനലങനിലരം
കേഴനിഞ  ഒരു  വരഷരം  സനോരത്ഥകേമനോയനിരുന്നു.  ആകരനോഗഗ്യ  വകുപ്പെനില്  നന്നനോയനി
ഇടനപടനോന് ഈ ഗവണ്നമനനിനയ് സനോധനിചനിട്ടുണയ്. 
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ആരദരം  മനിഷനന  ഭനോഗമനോയനി  ആശുപത്രനികേനള  കരനോഗട്ടീ  സദൗഹൃദമനോക്കുകേ,

Primary,  Secondary,  Tertiary  വനിഭനോഗങ്ങനള  ശക്തനിനപ്പെടുതകേ  എന്നതനോണയ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   നനപ്രമറനി  നഹല്തയ്  നസനറുകേളനട  കേനോരഗ്യരം  അതുസരംബനനിചയ്

പനിന്നട്ടീടയ്  ഒരു പ്രസ്തനോവനയനോയനി സഭയനില് വയനോനമന്നനോണയ് ബഹുമനോനനപ്പെട സട്ടീക്കര

പറഞനിട്ടുള്ളതയ്.  ഈ  രരംഗതയ്  വലനിയ  മനോറമനോണയ്  ഉണനോകേനോന്  കപനോകുന്നതയ്.

Secondary, Tertiary കമഖലകേനള ഇതുകപനോനല ശദ്ധനിക്കണരം. സനി.എചയ്.സനി.-കേനള

ശദ്ധനിക്കുന്നനില എന്നയ് ചെനിലര പറഞ.  കേമ്മന്യൂണനിറനി നഹല്തയ് നസനറുകേനള   നനോരം

പ്രകതഗ്യകേനിചയ്  ശദ്ധനിക്കണരം.  ആരദരം  പദ്ധതനിയുനട  ഭനോഗമനോയനി   ചെനില  നടപടനികേള്

സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അടനിയന്തരമനോയനി  നചെയ്തനിട്ടുള്ളതയ്  തനോലൂക്കയ്  കഹനോസനിറലകേളനില്

നസഷഗ്യനോലനിറനി  കസവനങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുതകേ  എന്നതനോണയ്.  പറയുകേ  മനോത്രമല

അതനിനുള്ള  സരംവനിധനോനങ്ങള്  നചെയ്തനിട്ടുമുണയ്.    അതനിനന  ഭനോഗമനോയനി  ഒന്നനോരം

ഘടതനില്  44  തനോലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനില് ഡയനോലനിസനിസയ് യണനിറയ് തുടങ്ങുരം.  44

ഡയനോലനിസനിസയ്  യണനിറകേള്ക്കയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിന്നയ്  പണരം  കേനിട്ടുകേയുരം  അതയ്

നടന്ഡര നചെയ്യുകേയുരം നചെയ.  നകേ.എരം.എസയ്.സനി.എല്.(Kerala Medical Services

Corporation  Limited)  മുകഖന  സനോപനിക്കനോന്  നടപടനിനയടുതകശഷമനോണയ്

സരംസനോരനിക്കുന്നതയ്.  മനോത്രമല  2 നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേള്ക്കുരം  8  ജനിലനോ

ആശുപത്രനികേള്ക്കുമനോയനി  10  കേനോതയ്  ലനോബയ്  അനുവദനിച.  നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജുകേളനില് തനിരക്കയ്,  കേന്യൂ നനില്ക്കുകേയനോണയ്,  പലയനിടതരം ഓപ്പെകറഷന് നടതനോന്

സനോധനിക്കുന്നനില,  സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനികേളനില്  അഭയരം  പ്രനോപനിക്കുന്നു  എനന്നലനോ

മനോയനിരുന്നനികല  പഴയ വനോരതകേള്.  എങ്ങനനയനോണയ്  സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനികേളനട

നകേനോള്ള  അവസനോനനിപ്പെനിക്കുകേ?  നനിയമരം  പനോസനോക്കനിയതുനകേനോണയ്  നകേനോള്ള

അവസനോനനിപ്പെനിക്കനോന്  സനോധനിക്കനില.  സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനികേളനികലയയ്  കപനോകേനോന്

വനിധനിക്കനപ്പെട  കകേരളതനിനല  കരനോഗനികേനള  ഗവണ്നമനയ്  ആശുപത്രനികേളനികലയയ്

നകേനോണ്ടുവരനികേ,  നവറുനത  വരനോന്  പറഞനോല്  വരനില,  അവനിനട  സദൗകേരഗ്യങ്ങള്

ഒരുക്കനിനകേനോടുക്കണരം.  എന്നനോല്  മനോത്രകമ  അവരക്കയ്  വരനോന്  സനോധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

ഇതരതനില്  വലനിയ  മനോറരം  ഉണനോക്കനി.  മുന്  ആകരനോഗഗ്യ  വകുപ്പുമനനിയടക്കരം

ആകലനോചെനികക്കണ  വനിഷയമനോണയ്,  കകേരളതനിനല  67%  ജനങ്ങള്  ഇകപ്പെനോഴുരം

ചെനികേനിതയനോയനി  സതകേനോരഗ്യ  ആശുപത്രനികേനളയനോണയ്  ആശയനിക്കുന്നതയ്.  എന

നകേനോണനോനണന്നയ്  ഭരണപക്ഷരം മനോത്രമല പ്രതനിപക്ഷരംകൂടനി ആകലനോചെനികക്കണതുണയ്.

നപനോതു  ആശുപത്രനികേളനില്  പനോവനപ്പെടവരക്കുകവണനിയുള്ള  സദൗകേരഗ്യരം  ഇനനിയുരം

ഒരുക്കനിക്കഴനിഞനിടനില എന്നതനോണയ്.  ഒരു നകേനോലരം നകേനോണയ് പൂരണ്ണമനോയുരം ഒരുക്കനോന്
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കേഴനിയനില,  ഞങ്ങള്  തുടങ്ങുകേയകല?  പനണയ്  കകേനോടനി  രൂപകയനോളരം  നചെലവഴനിച.

നടന്ഡര  നചെയ്തയ്  ഇന്സനോള്  നചെയ്യനോനുള്ള  നടപടനിക്രെമങ്ങള്  തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നു.  2

വരഷരം   കേഴനിയുകമനോള് ഹൃദയസരംബനമനോയ ചെനികേനിത  ജനിലനോ  ആശുപത്രനികേളനില്

സനോധനിക്കുനമന്ന  കേനോരഗ്യരം  ഉറപ്പുവരുതനി.  ഈ  ആശുപത്രനികേളനിനല  നസഷഗ്യനോലനിറനി

സദൗകേരഗ്യങ്ങള്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നതയ് ഇകപ്പെനോഴനത  ഗവണ്നമനയ് എടുതനിട്ടുള്ള

ഏറവരം  ശരനിയനോയ  തട്ടീരുമനോനമനോണയ്.  നതരനഞടുക്കനപ്പെട  170  കകേന്ദ്രങ്ങള്

കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനോക്കനി മനോറനോന്  680  പുതനിയ കപനോസയ് ക്രെനികയറയ് നചെയ്യണരം.

കനരനത പറഞ കപനോസയ് ക്രെനികയഷനു പുറകമയനോണനിതയ്.   ഇദൗ ഫയല് ഇകപ്പെനോള്

ധനകേനോരഗ്യ വകുപ്പെനില് എതനിയനിട്ടുണയ്. അടുത കേഗ്യനോബനിനറനില് ഇതയ് പനോസനോകുരം എന്നയ്

എനനിക്കയ്  ഉറപ്പുണയ്.  അതയ്  തട്ടീരുമനോനനിചനിട്ടുള്ള കേനോരഗ്യങ്ങളനോണയ്.  പുതനിയ  കപനോസ്റ്റുകേള്

ക്രെനികയറയ്  നചെയ്തയ്  നനിശ്ചയനിചനകേനോണനോണയ്  തുടങ്ങുന്നതയ്.  കനരകത  ക്രെനികയറയ്  നചെയ്ത

2000-കലനറയുള്ള  കപനോസ്റ്റുകേനളക്കുറനിചയ്  ആദഗ്യരം  സൂചെനിപ്പെനിച  കേഴനിഞ.  പ്രനോഥമനികേ

തലതനില്  തനന്ന,  കരനോഗപ്രതനികരനോധരം,  എന്.സനി.ഡനി.  കേണ്കടനോള്,  ഡനിപ്രഷന്

കനിനനിക്കുകേള്  ഇനതലനോരം  സനോധഗ്യമനോക്കനി.  കുടുരംബനോകരനോഗഗ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനോക്കനി മനോറന്ന

സനോപനങ്ങളനില് ഡനിപ്രഷന് കനിനനിക്കുകേള് തുടങ്ങനി.  ജനിലനോതലതനില് ഒരു ടട്ടീമനിനന

കകേനോണ്സനിറന്യൂടയ്  നചെയ.  ഡനിപ്രഷന്  പ്രനോഥമനികേ  തലതനില്  തനന്ന  പരനികശനോധനിചയ്

ചെനികേനിതനിചയ്  കഭദമനോക്കനോന്  നനസകക്കനോളജനിസ്റ്റുരം  നനസകേഗ്യനോടനിസ്റ്റുരം  കസനോഷഗ്യല്

വരക്കറുനമലനോരം അടങ്ങനിയ ഇദൗ ടട്ടീമനിനയ്  സനോധനിക്കുരം.  പനി.എചയ്.സനി.-കേളനില് ഡനിപ്രഷന്

കനിനനിക്കുകേള്  തുടങ്ങനിക്കഴനിഞനോല്  മനോനസനികേനോകരനോഗഗ്യ  കമഖലയനില്  വലനിയ  മനോറരം

ഉണനോക്കനോന് സനോധനിക്കുരം.  ഒരു തരതനിലമുള്ള സനോന്കഡരനനഡകസഷനുരം ഇലനോനത

കുഴഞമറനിഞ കേനിടക്കുകേയനോയനിരുന്നനികല?  ആനരങനിലരം പറഞനോല് അപ്കഗഡയ്

നചെയ്യുകേ  എന്നതനോയനിരുന്നു.  ബഹുമനോനനപ്പെട  പനി.  സനി.  കജനോരജയ്  എരം.എല്.എ.

അപ്കഗഡയ്  നചെയ്തയ്  തന്നനിനലന്നയ്  പറഞ,  ഈ  ഗവണ്നമനയ്  ഒരു

സനോന്കഡരനനഡകസഷന്  നടതനിയനിട്ടുണയ്.  പഞനോയതനില്  ഒരു  നനപ്രമറനി

നഹല്തയ്  നസനര,  ഒരു  കേമ്മന്യൂണനിറനി  വനികേസന  കബനോക്കനില്  ഒരു  സനി.എചയ്.സനി,

തനോലൂക്കയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് തനോലൂക്കനോശുപത്രനി,  ജനിലയനില് ജനിലനോ  ആശുപത്രനി,  ജനറല്

കഹനോസനിറല്  എന്നനിങ്ങനനയനോണയ്  അതയ്.  ഇദൗ  പറയുന്ന  സരംവനിധനോനങ്ങനള

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നസഷഗ്യനോലനിറനികയനോടുകൂടനി  വനികേസനിപ്പെനിചനോല്  അപ്കഗഡയ്  നചെകയ്യണ

ആവശഗ്യരം  വരുന്നനില.  നവറുനത  അപ്കഗഡയ്  നചെയ്തയ്  കബനോരഡയ്  മനോറകേ,  കപനോസയ്

ക്രെനികയഷന്  നടതനോനത  ആ  സനോപനങ്ങനള  കനനോക്കുകുതനികേളനോക്കുകേ  എന്ന

രട്ടീതനിയനോയനിരുന്നു  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനികനതയ്.  അങ്ങനന  നചെയ്യനോന്  ഞങ്ങള്
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തട്ടീരുമനോനനിചനിടനില.  ഏതനോയനോലരം  നനലനോരു  സനോന്കഡരനനഡകസഷന്  ഇദൗ

കമഖലയനില് ഉണനോക്കനിയനിട്ടുണയ്,  അതനുസരനിചനോണയ്  ഇകപ്പെനോള് കേനോരഗ്യങ്ങള് മുകന്നനോട്ടു

കപനോകുന്നതയ്.  ജനിലനോ  ആശുപത്രനികേനള  അപ്കഗഡയ്  നചെയ്യനോന്  മനോസര  പനോന്

തയ്യനോറനോക്കനി സമരപ്പെനിക്കനോന് പറഞ.  നപനടന്നയ് തയ്യനോറനോക്കനിയനിട്ടുള്ളവരക്കയ്  പണരം

അനുവദനിച  കേഴനിഞ.  എറണനോകുളരം  ജനറല്  കഹനോസനിറലനിനയ്   76  കകേനോടനി  രൂപ

അനുവദനിച. രണയ് വരഷരം കേഴനിയുകമനോള് അതനിനന  മുഖച്ഛനോയ തനന്ന മനോറുരം.  കേണ്ണൂര

ജനിലനോ ആശുപത്രനിയുനട  മനോസര പനോന് നപനടന്നയ് തയ്യനോറനോക്കനി തന്നു, 76 കകേനോടനി രൂപ

അനുവദനിച.  പുനലൂര  തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിക്കുരം  ഫണയ്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

ഇക്കനോരഗ്യങ്ങളനില്  എരം.എല്.എ.-മനോനരലനോരം  മുന്കേനയ്യടുക്കണരം.  ഗവണ്നമനനിനന

മനോത്രരം ചുമതലയല, നമ്മനളലനോരം കൂടനികചരന്നതനോണയ് ഗവണ്നമനയ്. നനിങ്ങളനട നനോടനിനല

ജനിലനോ  ആശുപത്രനികേളരം  തനോലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളരം  നമചനപ്പെടുതനോനുള്ള

പ്രവരതനതനിനയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട  എരം.എല്.എ.-മനോനരലനോരം  മുന്കേനയ്യടുതനോല്

ആരദരം മനിഷന് വളനര  ഭരംഗനിയനോയനി നടപ്പെനിലനോകുരം. 

ആരദരം മനിഷനന മനറനോരു ഭനോഗമനോണയ് ആശുപത്രനികേനള കരനോഗട്ടീ സദൗഹൃദമനോക്കുകേ
എന്നുള്ളതയ്.  ഒ.പനി.  കബനോക്കയ്  ടനോന്സ്ഫരകമഷന്  നചെറനിയ  കേനോരഗ്യമല.
ആശുപത്രനിയനികലയയ് ആദഗ്യരം കേടന്നുവരുന്ന ഒരനോള്ക്കയ് കതനോന്നുന്ന പ്രതനികേരണരം - കേന്യൂ
ഒഴനിവനോക്കുകേ,  മരുന്നനിനുരം  അഡനിഷനുരം  കവണനി  നനകടനോടകമനോടുന്ന  അവസ
അവസനോനനിപ്പെനിക്കുകേ  മുതലനോയ  കേനോരഗ്യങ്ങള്.  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേളനില്  ആ
പദ്ധതനിക്കയ് എസനികമറയ് തയ്യനോറനോക്കനി അതനിനന പ്രവരതനരം ആരരംഭനിച. എസയ്.എ.ടനി.-
യനിലരം  തനിരുവനന്തപുരരം നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിലരം ആര.സനി.സനി.-യനിലരം ഒരു മനോസരം
നകേനോണയ്  ഒ.പനി.  കബനോക്കയ്  ടനോന്സ്ഫരകമഷന്  പൂരതനിയനോകുരം.  അതനിനന  വഗ്യതഗ്യനോസരം
അകപ്പെനോള്  അറനിയനോന്  സനോധനിക്കുരം.  ഇലകകനോണനികേയ്  സരംവനിധനോനതനിലൂനട  രജനിസര
നചെയ്യനോനുരം  ചെനികേനിത  കനടനോനുരം  എളപ്പെമനോരഗ്ഗതനില്  സഞരനിക്കനോനുരം
വനിശമനിക്കനോനുനമനോനക്ക സനോധഗ്യമനോകുകമനോള് നമ്മുനട  ആശുപത്രനിയുനട മുഖച്ഛനോയതനന്ന
മനോറുന്നു  എന്നുള്ളതനോണയ്.  ഇദൗ  കേനോഴ്ചകേനളനോനക്ക  വലനിയ  കകേനോരപ്പെകററയ്
ആശുപത്രനികേളനില്  കേനോണനോന്  സനോധനിക്കുരം.  പകക്ഷ  അവനിനട  കേയറണനമങനില്
പണരം  നകേനോടുക്കണരം.  പണരം  നകേനോടുക്കനോനത  സനോധനോരണക്കനോര  കേയറനിവരുന്ന
ഗവണ്നമനയ്  ആശുപത്രനികേളനില് കപനോയനോല് ഇരനിക്കനോനുരം കുടനിനവള്ളതനിനുരം ടനി.വനി.
കേനോണനോനുരം  ഇലകകനോണനികേയ് രജനികസ്ട്രഷന്  വഴനി  കപനോകേനോനുനമനോനക്കയുള്ള
സദൗകേരഗ്യങ്ങള്  ഒരുക്കനിനക്കനോണയ്  ഒ.പനി.  കബനോക്കയ്  മനോറുകമനോള്  നനിങ്ങള്ക്കയ്
അതനിനന  വഗ്യതഗ്യനോസരം  പൂരണ്ണമനോയനി മനസനിലനോക്കനോന്  കേഴനിയുരം.  അതനിനനനയലനോരം
പണനികേള് നടന്നുനകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്. 
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നമഡനിക്കല് കകേനോകളജുകേനളക്കുറനിചയ് എലനോവരുരം ഇവനിനട സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണനോയനി.

മൂന്നനോമതനോയനി  നടരഷഗ്യറനി വനിഭനോഗരം-ജനിലനോ  ആശുപത്രനി  മനോത്രമല  നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജുകേളരം നമചനപ്പെടുതണരം. ഇദൗ ഗവണ്നമനനിനന നയരം ഞങ്ങള് വഗ്യക്തമനോയനി

പറഞനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  എസനോബനിഷ്ഡനോയനിട്ടുള്ള  5  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേള്

നസനര  ഓഫയ്  എകലന്സനോയനി  മനോറണരം.  കതനോന്നുന്നനിടനതലനോരം  നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജുകേള് പ്രഖഗ്യനോപനിക്കുകേ എന്ന നയരം ഇദൗ ഗവണ്നമനനിനനില.  എന്നനോല് മുന്

ഗവണ്നമനയ്  പ്രഖഗ്യനോപനിചനിട്ടുള്ള  ചെനില  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുകേളനില്,  മലകയനോര

കമഖലയനിലള്ളവയയ് പ്രകതഗ്യകേത  നകേനോടുതനകേനോണയ് അവ കേഴനിയുന്നത്ര കവഗതനില്

യനോഥനോരത്ഥഗ്യമനോക്കുകേ എന്നുള്ളതനോണയ് സരക്കനോരനിനന തട്ടീരുമനോനരം. ഇടുക്കനി നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജനിനനക്കുറനിചയ്,  അവനിനട എന്തനോണയ് യഥനോരത്ഥതനില് സരംഭവനിക്കുന്നതയ് എന്നയ്

വളനര  ഭരംഗനിയനോയനി  ശട്ടീ.  കറനോഷനി  അഗസനിന്  ഇവനിനട  പറഞ.  അങ്ങനന

പറയുകമനോള് ആ വനിമരശനരം ഉള്നക്കനോള്ളനോന് ഒരു സുഖമുണനോയനിരുന്നു.  നചെയ്തനിട്ടുള്ള

കേനോരഗ്യങ്ങള്  അരംഗട്ടീകേരനിചനകേനോണയ്  നനിങ്ങള്  ഉന്നയനിക്കുന്ന  ഏതയ്  വനിമരശനവരം

ഉള്നക്കനോള്ളനോന്  സനോധനിക്കുരം.  ശട്ടീ.  കറനോഷനി  അഗസനിന്  അതനില്  ഇടനപടുന്ന

ഒരനോളനോണയ്.  അതുനകേനോണനോണയ്  അകദ്ദേഹതനിനയ്  അങ്ങനന  പറയനോന്  കേഴനിഞതയ്.

ഇടുക്കനി  എരം.എല്.എ.  ശട്ടീ.  കറനോഷനി  അഗസനിനുരം  എരം.  പനി.  ശട്ടീ.  കജനോയനിസയ്

കജനോരജ്ജുനമനോനക്ക  വളനര  തനോല്പ്പെരഗ്യകതനോടുകൂടനി  അക്കനോരഗ്യതനില്  ഇടനപട്ടു.

അതുനകേനോണനോണയ്  സരക്കനോരുരം  അക്കനോരഗ്യതനില്  വളനര  തനോല്പ്പെരഗ്യകതനോടുകൂടനി

ഇടനപടതയ്.  ഇടുക്കനി നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനന കേനോരഗ്യതനില് പ്രകതഗ്യകേ പരനിഗണന

നല്കേണനമന്നയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനിതനന്ന പറയുകേയുണനോയനി.  അതുനകേനോണയ്

ഞങ്ങള് അവനിനടകപനോയനി മട്ടീറനിരംഗയ് നടതനി, അതയ് യനോഥനോരത്ഥഗ്യമനോകുരം. അവനിനടയുള്ള

കുടനികേനള  മനോകറണ  സനോഹചെരഗ്യമുണനോയതയ്   ബഹുമനോനനപ്പെട  അരംഗങ്ങള്

മനസനിലനോക്കണരം.  ഇടുക്കനി നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനല കുടനികേനള മനോറനിനയന്നയ് എത്ര

എളപ്പെതനിലനോണയ്  നനിങ്ങള്  പറഞതയ്;  എന്തനിനനോണയ്  മനോറനിയതയ്?  നനിങ്ങള്

ഇടുക്കനിയനില് നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ് അനുവദനിച.  അവനിനട എനന്തങനിലരം സദൗകേരഗ്യരം

ഉണനോയനിരുകന്നനോ?  എരം.ബനി.ബനി.എസയ്.-നയ്  അവനിനട  ലക്ചെര  നമകതഡയ്

ആനണന്നനോണയ്  കുടനികേളരം  രക്ഷനിതനോക്കളരം  പറയുന്നതയ്.  കുടനികേനള  ഡസനിലരം

ബഞനിലരം  ഇരുതനി  പഠനിപ്പെനിക്കുകേയനോണയ്.  കനിനനിക്കല്  എകയ്പട്ടീരനിയന്സനിനയ്

എനന്തങനിലരം  സദൗകേരഗ്യരം  ഒരുക്കനിയനിടനോകണനോ  അവനിനട  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്

ആരരംഭനിചതയ്?  എലനോ  സദൗകേരഗ്യങ്ങളരം  ഒരുക്കനിയകശഷരം  കനോസയ്  ആരരംഭനിക്കനോന്

സനോധനിക്കുകമനോ എന്നയ് നനിങ്ങള് കചെനോദനിക്കുരം?  കനോസയ് ആരരംഭനിചയ് മൂന്നനോമനത നകേനോലരം
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ആകുകമനോനഴങനിലരം കുടനികേള്ക്കയ് സദൗകേരഗ്യനമനോരുക്കകണ?  അഷതറന്സയ്  നകേനോടുതയ്

എരം.സനി.ഐ.-യുനട അരംഗട്ടീകേനോരരം  കനടനിനയടുക്കുന്നതനോകണനോ നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ്

ഉണനോക്കല്  എന്നയ്  പറയുന്നതയ്?  ഞങ്ങള്  അതുകപനോനലയല  അവനിനട  നചെയ്തതയ്.

ഞങ്ങള് അവനിനട കപനോയനി. ഇദൗ ഗവണ്നമനയ് അധനികേനോരതനില് വന്നകപ്പെനോഴുരം അവനിനട

പ്രകതഗ്യകേ  കബനോക്കനിനനോയനി  76  കകേനോടനി  രൂപ  അനുവദനിച  നല്കേനി.  അവനിനട

മുടങ്ങനിക്കനിടന്നനിരുന്ന  പ്രവൃതനികേളനോണയ്  ഞങ്ങള്  പുനരനോരരംഭനിചതയ്.   കകേനോകളജനിനന

നനിരമ്മനോണപ്രവരതനരം  നടക്കുന്നുണയ്.  പകക്ഷ കനിനനിക്കല് എകയ്പട്ടീരനിയന്സുരം മറയ്

സദൗകേരഗ്യങ്ങളരം  പൂരണ്ണമനോയുരം  ലഭനിക്കണനമങനില്  ഇനനിയുരം  സമയനമടുക്കുരം.  ആ

കുടനികേളനട ഭനോവനി തുലയനോതനിരനിക്കനോന്, നല കഡനോകരമനോരനോയനി അവര  പുറതനിറങ്ങനോന്

അവരുനട രക്ഷനിതനോക്കളടക്കമുള്ളവരുനട നനിരകദ്ദേശപ്രകേനോരരം കുടനികേനള മറയ് നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജുകേളനികലയയ്  മനോറനിയനിട്ടുണയ്.   ഞങ്ങള് നചെയ്തനിട്ടുള്ള ഏറവരം നല കേനോരഗ്യമനോണയ്

അനതന്നയ് നനിങ്ങള്ക്കയ് മനസനിലനോക്കനോന് കേഴനിയണരം. 

നനിങ്ങളനട ഭരണകേനോലതയ് കേളമകശരനി നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ്,  ഏനറടുതതലനോനത
എന്തനോണയ് അവനിനട ഉണനോയനിരുന്നതയ്?  അതഗ്യനോവശഗ്യതനിനുള്ള ഒരു സക്ഷന് പമയ്
കപനോലമനിലനോത ഒരു  കകേനോകളജയ്.  ഏനറടുതനോല്  ഗവണ്നമനയ്  എനന്തങനിലരം
നചെയ്യകണ? 2013-ല് നനിങ്ങള് ആ കകേനോകളജയ് ഏനറടുക്കുകേയുണനോയനി. അതനിനുകശഷരം
നനിങ്ങള് എനന്തങനിലരം നചെയ്കതനോ? 2014-15 കേനോലഘടതനില് നനിങ്ങളനോയനിരുന്നകലനോ
ഭരനിചനിരുന്നതയ്.  അതനിനുകശഷരം  കേളമകശരനി  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനയ്  എന്തനോണയ്
സരംഭവനിചതയ്?  അവനിനട  ദരന്തങ്ങള്  ഉണനോകുന്നതയ്  നവറുനതനയനോന്നുമല.  ഞങ്ങള്
അതനില് ഇടനപടുകേയുരം ഒന്നരകക്കനോടനി രൂപ നചെലവഴനിചയ് അതഗ്യനോവശഗ്യ ഉപകേരണങ്ങള്
വനോങ്ങുകേയുരം നചെയ. പ്രസ്തുത നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനന കേനിഫ്ബനിയനില് ഉള്നപ്പെടുതനി
ഇകപ്പെനോള്  310  കകേനോടനി  രൂപയനോണയ്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  108  തസ്തനികേകേള്
സൃഷ്ടനിച,  ഒ.പനി.-യുരം,  ഫനോരമസനിയുനട  പ്രവരതനവരം  24  മണനികറനോക്കനി
മനോറനിയതടക്കമുള്ള  ധനോരനോളരം  കേനോരഗ്യങ്ങള്  പ്രസ്തുത  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനന
സരംബനനിചയ് പറയനോനുണയ്. സമയക്കുറവമൂലരം അതനിനനക്കുറനിചയ് വനിശദട്ടീകേരനിക്കുന്നനില. 

തൃശ്ശൂര  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനന  സരംബനനിചയ്  അവനിടനത  എരം.എല്.എ.

ശട്ടീ.  അനനില്  അക്കനര  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണനോയനി.  അകദ്ദേഹരം  ആ  നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജനിനന  ശദ്ധനിക്കുന്നുണയ്.  വസ്തുതനോപരമലനോത  ചെനില  വനിമരശനങ്ങള്

വരുന്നുകണനോനയന്നയ്  ഞനോന് അകദ്ദേഹകതനോടയ്  കചെനോദനിക്കനോറുണയ്.   അങ്ങനന വന്നനോല്

അതയ്  വസ്തുതനോപരമനലന്നയ്  പറയുരം.  ഇകപ്പെനോള്  തൃശ്ശൂര  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്
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കേനോതയ് ലനോബയ്  അനുവദനിചനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ഞനോന്  അവനിനട  വരുകമനോള്  നടലനി

കകേനോബനോള്ടയ്   നമഷട്ടീന്  കകേടനോയനി  കറഡനികയഷന്  നടക്കുന്നുണനോയനിരുന്നനില.  ഒരു

കകേനോടനി  രൂപ  നചെലവഴനിചയ്  ആ  നമഷട്ടീന്  നന്നനോക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനന  പനോരടയ്സയ്

വനികദശതനനിന്നുരം  വരുകതണതനോണയ്.   പ്രസ്തുത  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  2.25

കകേനോടനി  രൂപ  നചെലവഴനിചയ്  പുതനിനയനോരു  നടലനി  കകേനോബനോള്ടയ്  നമഷട്ടീന്  അനുവദനിച.

ലട്ടീനനിയര ആകനിലകറററനിനയ് 12 കകേനോടനി രൂപയുരം അനുവദനിച.  നഡനല് കകേനോകളജനില്

24 തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിച.  ഇദൗ ഗവണ്നമനയ് അധനികേനോരതനില് വന്നകപ്പെനോള് സനോഫയ്

നഴനിനന 721 പുതനിയ തസ്തനികേകേള് സൃഷ്ടനിചതനില് 74 തസ്തനികേകേള് തൃശ്ശൂര നമഡനിക്കല്

കകേനോകളജനിനയ് നല്കേനി. 

കകേനോഴനികക്കനോടയ്  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയനോയനിരുന്ന

പനി.എരം.ജനി.എസയ്.വവ.  പദ്ധതനി   പുനനഃസനോപനിച.  250  വനിദഗ്യനോരത്ഥനികേള്ക്കുളള

കഹനോസലനിനയ്  14  കകേനോടനി രൂപ അനുവദനിച.  അതനിനന മനോസര പനോന് തയ്യനോറനോക്കുന്നു.

അവനിനട സനോഫയ് നഴനിനന  232  തസ്തനികേകേള് സൃഷ്ടനിച, 18  പുതനിയ പനി.ജനി.  സട്ടീറകേള്

അനുവദനിച, വനികേസന പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുരം മറരം പണരം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. നചെറനിയ

തുകേയുനട  കേനോരഗ്യങ്ങനളനോന്നുരം  ഞനോന്  പറയുന്നനില.  അവനികടയനോയനി  മനോസര  പനോന്

തയ്യനോറനോക്കുന്നു.  മനോതൃഭൂമനി  മനിഷനന  ഭനോഗമനോയനി  വലനിനയനോരു  മനിഷന്  പ്രവരതനരം

തനന്നയനോണയ് അവനിനട നടക്കുന്നതയ്. വലനിയ മനോറമനോണയ് ആ നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനില്

ഉണനോയനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നതയ്.  

കകേനോടയരം  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  കലനോ  ഏനരജനി  ലട്ടീനനിയര

ആകനിലകറററനിനനോയനി 8 കകേനോടനി രൂപ ഈ ഗവണ്നമനയ് അധനികേനോരതനില് വന്നകപ്പെനോള്

അനുവദനിച. റനിസരചയ് കബനോക്കയ് നനിരമ്മനോണതനിനയ് 15 കകേനോടനി രൂപ, ഫനോരമസന്യൂടനിക്കല്

കബനോക്കനിനയ് 32 കകേനോടനി രൂപ തുടങ്ങനിയ നചെറനിയ തുകേകേനളലനോരം കചെരതയ് വലനിനയനോരു

തുകേയനോണയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  പ്രസ്തസ്തുത നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനിനുരം  മനോസര പനോന്

തയ്യനോറനോക്കുന്നു. അതുരം നസനര ഓഫയ് എകലന്സനോക്കനി ഉയരതനോനുള്ള പ്രവരതനരം

ഇദൗ സരക്കനോര ആരരംഭനിചകേഴനിഞ.  സനോഫയ് നഴനിനന  155  തസ്തനികേകേള് അനുവദനിച.

കകേനോടയരം  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  പബനിക്കയ്  നഹല്തയ്  നഡനനിസ്ട്രനി

(എരം.ഡനി.എസയ്.) കകേനോഴനിനയ്  ഈ വരഷരം മുതല് ആരരംഭരം കുറനിക്കുകേയനോണയ്. 

തനിരുവനന്തപുരരം  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  പ്രതട്ടീക്ഷനോവഹമനോയനിട്ടുളള,

അത്ഭുതകേരമനോയനിട്ടുള്ള  മനോറതനിനനോണയ്  അടനിതറയനിടതയ്.  ഒരു  മനിഷന്  വരക്കനോണയ്

അവനിനട നടക്കുന്നതയ്.  അവനിനട നനിരമ്മനോണ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ് 11  കകേനോടനി രൂപയുരം
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4  കകേനോടനി  രൂപയുനമനോനക്കയനോയനി   പണരം   അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടനോനത,  മനോസര

പനോനനിനനോയനി കേനിഫ്ബനി വഴനി  400  കകേനോടനി  രൂപ അനുവദനിക്കുനമന്നയ് ബഹുമനോനനപ്പെട

ധനകേനോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  ബജറയ്  പ്രസരംഗതനില്  പറഞനിരനിക്കുകേയനോണയ്.

ആശുപത്രനിയനിനല  സൂപ്രണ്ടുരം,  പ്രനിന്സനിപ്പെനോളനമനോനക്ക  കചെരന്നയ്  നനലനോരു  ടട്ടീരം

വരക്കനോണയ് അവനിനട നടക്കുന്നതയ്.  സനോഫയ്  നഴനിനന  209  തസ്തനികേകേളനോണയ്  അവനിനട

നകേനോടുതനിട്ടുള്ളതയ്.  417  തനോലനോലനികേ  ജട്ടീവനക്കനോനര  സനിരനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.

കകേരളതനില് ആദഗ്യമനോയനി ഡനി.എരം.  (എന്കഡനോവക്രെകനനോളജനി)  കകേനോഴനിനയ്  2  പനി.ജനി

സട്ടീറകേള് ലഭനിചനിരനിക്കുകേയനോണയ്.   കൂടനോനത  46  പുതനിയ പനി.ജനി.  സട്ടീറകേള് വനിവനിധ

കമഖലകേളനില്  തനിരുവനന്തപുരരം  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനിനയ്  കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.  ഞനോന്

ഒനോകരനോന്നനോയനി  എടുതപറയുന്നനില.  ഇദൗ  രട്ടീതനിയനിലള്ള  എലനോ  വനികേസന

പ്രവരതനങ്ങളരം ആലപ്പുഴ നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനില സ്തുരം  നടക്കുകേയനോണയ്. 

തനിരുവനന്തപുരരം നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനില്  ആവശഗ്യമനോയ സജട്ടീകേരണങ്ങ
നളനോന്നുമനിലനോനത  കേരള്മനോറ  ശസക്രെനിയ  നടതനി.  ഇതയ്  വളനര  നഡഡനികക്കറഡയ്
ആയനിട്ടുള്ള,  സങട്ടീരണ്ണമനോയനിട്ടുള്ള കേനോരഗ്യമനോണയ്.  കേരള്മനോറ  ശസക്രെനിയയ്  ആവശഗ്യമനോയ
എലനോ  സജട്ടീകേരണങ്ങളരം  ഒരുക്കനോനത  നടതനിയതനിനന  ഭനോഗമനോയനി  അതയ്
പരനോജയനപ്പെട്ടു.  എലനോ  സദൗകേരഗ്യങ്ങളരം  ഒരുക്കനിയതനിനുകശഷരം  മനോത്രകമ  കേരള്മനോറ
ശസക്രെനിയ തനിരുവനന്തപുരരം നമഡനിക്കല് കകേനോകളജനില് ആരരംഭനിക്കുകേയുളള എന്നനോണയ്
ഞങ്ങള് തട്ടീരുമനോനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  സദൗകേരഗ്യങ്ങളനിലനോനത ഒരു ശസക്രെനിയ ആരരംഭനിചനിടയ്
കേനോരഗ്യമനില. 

മലബനോര  കേഗ്യനോന്സര  നസനറനികനയുരം  നകേനോചനിന്  കേഗ്യനോന്സര  നസനറനികനയുരം

സരംബനനിചയ് ഇന്നലനത കചെനോകദഗ്യനോതരകവളയനില് ഞനോന് മറുപടനി നല്കേനിയതനോണയ്.

കേനോസരകഗനോഡയ്  നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ്  പരനിഗണനയനിലണയ്.  നകേനോചനിന്  കേഗ്യനോന്സര

നസനര  യനോഥനോരത്ഥഗ്യമനോകുന്നകതനോടുകൂടനിയുരം  മലബനോര  കേഗ്യനോന്സര  നസനര

വനിപുലട്ടീകേരനിക്കുന്നകതനോടുകൂടനിയുരം  കേഗ്യനോന്സര  ചെനികേനിതനോ  കമഖലയനില്  വലനിനയനോരു

കുതനിചചെനോടമനോണയ് ഉണനോകേനോന് കപനോകുന്നതയ്.  'ആയരദട്ടീപ്തരം'  കപനോലള്ള പരനിപനോടനികേള്

കേഗ്യനോന്സര  കമഖലയനിലണയ്.  നമഡനിക്കല്  വനിദഗ്യനോഭഗ്യനോസ  വകുപ്പെനില്  1399

തസ്തനികേകേളനോണയ് സൃഷ്ടനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  കൂടനോനത, 2256  നനിയമനങ്ങള് പനി.എസയ്.സനി.

വഴനി നടതനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് ഒരു ചെരനിത്ര കനടമനോനണന്നയ് പറയനോരം.  ആരദരം പദ്ധതനി

കൂടനോനത  എസയ്.ഡനി.ജനി.  സുസനിര  വനികേസന  ലക്ഷഗ്യരം പ്രഖഗ്യനോപനിചനകേനോണയ്

നഎകേഗ്യരനോഷസഭയുനട  നനിരകദ്ദേശരം  അനുസരനിചയ്,  പ്രഖഗ്യനോപനതനിനയ്  അനുകയനോജഗ്യമനോയനി

നമ്മുനട  ലക്ഷഗ്യരം  പ്രഖഗ്യനോപനിച.  2020-ലരം  2030-ലരം  നനകേവരനികക്കണ  ലക്ഷഗ്യരം
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പ്രഖഗ്യനോപനിചനിട്ടുണയ്.  കുഷരം,  മന്തയ്  തുടങ്ങനിയ കരനോഗ  നനിരമ്മനോരജനതനിനനോവശഗ്യമനോയ

സമട്ടീപനരം  18  എകയ്കപരടയ്  ഗ്രൂപ്പുകേള്  രൂപട്ടീകേരനിചനകേനോണയ്  പ്രവരതനിക്കുകേയനോണയ്.

അതയ് വട്ടീണ്ടുരം തുറക്കുന്നതനോണയ്.  അതനിനന ലക്ഷഗ്യരം പ്രഖഗ്യനോപനിചനിട്ടുണയ്.  എന്.സനി.ഡനി.

കേണ്കടനോളനിനനോവശഗ്യമനോയ കേനോരഗ്യങ്ങള്ക്കനോയനി WHO (World Health Organization) -നന

സഹനോയമുണയ്.  ആരദരം  പദ്ധതനി  കകേരളതനില്  നടപ്പെനിലനോക്കുന്ന  ജനകേട്ടീയ

പ്രവരതനങ്ങള്  കേണയ്  ആകൃഷ്ടരനോയനി  നനിങ്ങനള  ഞങ്ങള്  സഹനോയനിക്കനോരം

എന്നുപറഞയ്  കലനോകേനോകരനോഗഗ്യ  സരംഘടനയനില്നനിന്നുരം  ഇകങ്ങനോടയ്  നനിരകദ്ദേശരം

ഉണനോകുകേയനോണയ്.  കേതനോളനിറനി  ഇരംപ്രൂവ്നമനനിനയ്  ഇനരനനോഷണല്  കേണ്സള്ടനനിനന

ലഭഗ്യമനോക്കനോനമന്നയ്  കലനോകേനോകരനോഗഗ്യ  സരംഘടന  പറയുകേയുണനോയനി.  ഗഗ്യനോപ്പെയ്

അനനോലനിസനിസയ്  നടതനിനക്കനോണയ്  പുതനിയ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേനോന്  അവര

കേണ്സള്ടനനിനന നനിശ്ചയനിക്കുരം.

നമ്മനള  സഹനോയനിക്കനോനനോയനി  സനി.എരം.സനി.  നവല്ലൂരനിനന   ഡബദ്യു.എചയ്.ഒ.

ചുമതലനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.  നനഹപ്പെര  നടന്ഷന്  ടട്ടീറയ്നമനനിനയ്  ഒരു  പ്രകതഗ്യകേ

മനോരഗ്ഗകരഖയുണനോക്കനോന്കവണനി ലണനനിനല ഇരംപട്ടീരനിയല് കകേനോകളജയ്  സഹനോയനിക്കനോ

നമന്നയ്  പറഞനിട്ടുണയ്.  നമനല്  നഹല്തനിനന  കേനോരഗ്യനത  സരംബനനിചയ്  ഞനോന്

പറഞനിരുന്നു. സമ്പൂരണ്ണ കടനോമനോ നകേയര പദ്ധതനിയുനട എലനോ രൂപ കരഖയുമനോയനിട്ടുണയ്.

ബഹുമനോനനപ്പെട  നമമരമനോര  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപനോനല  നനഹകവയനിലള്ള പ്രധനോനനപ്പെട

ആശുപത്രനികേളനില് സമ്പൂരണ്ണ കടനോമനോ നകേയര സനിസരം ഏരനപ്പെടുതരം.  എയനിരംസനിനല

ജയപ്രകേനോശയ്  നനോരനോയണ്  കടനോമനോ  നകേയര  നസനര  ഞങ്ങള്  സന്ദരശനിചനിരുന്നു.

അവനിനടനനിന്നയ്  കഡനോ.  സജട്ടീവയ്  കബനോയയ്  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  ആളകേള്  ഇവനിനട  വന്നയ്

ഞങ്ങള്ക്കയ്  നനിരകദ്ദേശരം  നല്കുകേയുരം  നടയനിനനിരംഗയ്  നടതകേയുരം  നചെയ.  അതനിനയ്

ഫണ്ടുരം കേനണതനിയനിട്ടുണയ്.  സമ്പൂരണ്ണ കടനോമനോ നകേയര സനിസരം ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനയ്

എയനിരംസുമനോയനി  എരം.ഒ.യു.  ഒപ്പുവചനിട്ടുണയ്.  ഇതരരം  കേനോരഗ്യങ്ങള്  വളനര

കവഗതനില്തനന്ന നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനോണയ്. ആശുപത്രനികേനള നലവല് 1, നലവല് 2,

നലവല്  3,  നലവല്  4  ആയനി  തനിരനിചനകേനോണ്ടുള്ള  പ്രകതഗ്യകേ  പദ്ധതനിയനോണയ്

നടപ്പെനോക്കുന്നതയ്.  സമയക്കുറവമൂലരം ഇതുസരംബനനിചയ്  വനിശദമനോയനി പറയുന്നനില.  'ഇ-

നഹല്തയ്'  പദ്ധതനിനയപ്പെറനി  ഇവനിനട  പറഞ.  കകേരളതനിനന  ചെനികേനിതനോ

കമഖലയനില്  ഇദൗ  പദ്ധതനി  വലനിയ  മനോറമുണനോക്കുന്നതനോണയ്.  ആകരനോഗഗ്യകമഖലയനിനല

എലനോ കേനോരഗ്യങ്ങളരം വനിശദമനോയനി പറയനോന് സമയമനിലനോതതനിനനോല് ഞനോന് വനിശദമനോയ ഒരു

പ്രകമയമനോയനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനോണയ്. 

286/2020.
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സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി  വകുപ്പെയ്  പനോരശതവല്ക്കരനിക്കനപ്പെടവരുനട  പ്രശ്നങ്ങളനോണയ്

നനകേകേനോരഗ്യരം നചെകയ്യണതയ്. സട്ടീകേള്, കുടനികേള്, പ്രനോയരം നചെന്നവര, ഭനിന്നകശഷനിക്കനോര,

ടനോന്സ്നജനര  എന്നട്ടീ  വനിഭനോഗതനില്നപ്പെടവരക്കയ്  സുരക്ഷനിതതതരം  ഉറപ്പു

വരുതകേയനോണയ് സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി വകുപ്പെനിനന പ്രധനോന ലക്ഷഗ്യരം. അതനിനുകവണനി വളനര

നൂതനമനോയ ഒകടനറ പദ്ധതനികേളനോണയ് കേഴനിഞ ഒരു വരഷരം ഞങ്ങള് അരംഗട്ടീകേരനിചതയ്.

ഭനിന്നകശഷനിക്കനോരക്കുകവണനി  'അനുയനോത്ര'  എന്ന  പദ്ധതനി  ആരരംഭനിച.  'അനുയനോത്ര'

പദ്ധതനി  എന്നനോല്  അവകരനോനടനോപ്പെരം  സഞരനിചനകേനോണയ്  അവരുനട  പ്രശ്നങ്ങള്

മനസനിലനോക്കുകേ  എന്നതനോണയ്.  ഏരലനി  ഇനരനവന്ഷന്  മുതല്  പുനരധനിവനോസരം

വനരയുള്ള  കേനോരഗ്യങ്ങള്  ആ  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.   'ശ്രുതനി  തരരംഗരം'

പദ്ധതനിനയക്കുറനിചയ്  ഇവനിനട  പറഞ.  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനയ്  നചെയ്തതനികനക്കനോള്

കൂടുതല് ഓപ്പെകറഷന് ഇതവണ ശ്രുതനി തരരംഗരം പദ്ധതനിയനിലൂനട നടതനിയനിട്ടുണയ്.

ബനോക്കനിയുള്ളവരുനട  നപറട്ടീഷന്  ഞങ്ങളനട  നനകേവശമുണയ്.  അവരുനടയുരം

ഓപ്പെകറഷന്  നടതന്നതനോണയ്.  ശ്രുതനി  തരരംഗതനിനന  മുകന്നനോടനിയനോയനി  'കേനോകതനോരരം'

പദ്ധതനി നകേനോണ്ടുവന്നനിട്ടുണയ്.  ഒരു കുടനി ജനനിചനോല് ഒന്നനോരം മനോസവരം മൂന്നനോരം മനോസവരം

ആറനോരം  മനോസവരം  പതനിനനടനോരം  മനോസവരം  പരനികശനോധന  നടതനി  ചെനികേനിതനിചയ്

കഭദമനോക്കനോന്  കേഴനിയുന്ന  കരനോഗങ്ങള്  കഭദമനോക്കുകേയുരം  എയ്ഡയ്  നകേനോടുകക്കണതനിനയ്

എയ്ഡയ്  നകേനോടുക്കുകേയുരം  നചെയ്യുരം.  ഒരു ലക്ഷരം ഭനിന്നകശഷനിക്കനോരക്കയ്  സതനോവലരംബന്

ഇന്ഷതറന്സയ്   ആനുകൂലഗ്യരം  ലഭനിക്കുരം.  അതനിനന പ്രട്ടീമനിയരം  ഗവണ്നമനയ്  അടയ്ക്കുരം.

ഭനിന്നകശഷനിക്കനോരക്കയ്  യണനികവഴല്  നഎഡനനിറനി  കേനോരഡയ്  നകേനോടുക്കനോന്

തട്ടീരുമനോനനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരള  കസനോഷഗ്യല്  നസകേന്യൂരനിറനി  മനിഷന്  വഴനി  ബനോരനിയര

ഫട്ടീയനോയനി കകേരളനത മനോറനോനുള്ള പ്രവരതനമനോണയ് നടതന്നതയ്.  ഇദൗ വരഷരം രണയ്

ജനിലകേള് ഏനറടുക്കുന്നതനിനയ് 15 കകേനോടനി രൂപ മനോറനിവചനിട്ടുണയ്. 215 അരംഗപരനിമനിതരക്കയ്

സനിരനനിയമനരം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രനോയരം  നചെന്നവരക്കുകവണനി  'സനോയരംപ്രഭ'

കപ്രനോജകയ് നകേനോണ്ടുവന്നു. പ്രനോയരം നചെന്ന ആളകേള് ജനസരംഖഗ്യയുനട 13 ശതമനോനമുണയ്.

പകേല്വട്ടീടുകേളരം  വൃദ്ധസദനങ്ങളരം  പരനിഷ്കരനിചയ്  ആധുനനികേമനോക്കനി  മനോറരം.  വളരുന്ന

കകേരളരം വളരതനിയവരക്കയ് ആദരരം എന്ന കപരനില് കേഗ്യനോമയനിന് നടതന്നു. വൃദ്ധരക്കയ്

അല്ഷനികമഴയ്  പനിടനിനപടുന്നതയ്  പ്രകതഗ്യകേമനോയനി  ശദ്ധനിക്കനോന്  പദ്ധതനിയുണയ്.

അവരക്കുകവണനി  നഹല്തയ്  ഇന്ഷതറന്സയ്  ഏരനപ്പെടുതന്നുണയ്.  കുടനികേള്

ആക്രെമനിക്കനപ്പെടുന്ന  സനോഹചെരഗ്യതനില്  കുടനികേളനട  കേനോരഗ്യരം  വളനരകയനറ

ശദ്ധനികക്കണതനോയതനിനനോല് നചെറനിയ കുടനികേള്ക്കുകവണനി  'ജനനനി  ജനോതകേയ്  ' എന്ന

പദ്ധതനി  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  ആദഗ്യനത  ആയനിരരം  ദനിവസങ്ങള്  കുഞനിനയ്  ശദ്ധയുരം
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സരംരക്ഷണവരം  നല്കേനോന്,  പ്രകതഗ്യകേനിചയ്  അടപ്പെനോടനി  ആദനിവനോസനി  കമഖലയനില്

പ്രകതഗ്യകേ പദ്ധതനിയുണയ്.  പുതനിയ ചെനില്ഡ്രന്സയ്  കഹനോമുകേള്  (കഗള്സയ്  കഹനോമുകേള്)

തനിരുവനന്തപുരരം,  പതനരംതനിട,  ഇടുക്കനി,  കകേനോടയരം,  വയനനോടയ്,  കേനോസരകഗനോഡയ്,

പനോലക്കനോടയ്,  മലപ്പുറരം ജനിലകേളനില് ആരരംഭനിക്കുരം.  അതനിനനോയനി തുകേ നട്ടീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.

തുകേ  നട്ടീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  പദ്ധതനികേളനോണയ്  പറയുന്നതയ്.  മനോനസനികേപട്ടീഡനരം  കനരനിടുന്ന

കുടനികേളനട ചെനികേനിതയനോയനി ബനോലനനിധനി ഫണയ് രൂപട്ടീകേരനിക്കുന്നതനോണയ്.  വനിഷമകേരമനോയ

സനോഹചെരഗ്യതനിലള്ള  കുഞങ്ങനള  അധനിവസനിപ്പെനിക്കനോനുള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങളണയ്.  250

പുതനിയ  ക്രെകഷകേള്  ആരരംഭനിക്കുരം.  അങണവനോടനികേള്ക്കയ്  വലനിയ  പരനിഗണനയനോണയ്

ഇദൗ ഗവണ്നമനയ്  നല്കുന്നതയ്.  9000-കതനോളരം  അങണവനോടനികേള്ക്കയ്  സതന്തമനോയനി

നകേടനിടമനില.  ഇദൗ  വരഷരം  2000  അങണവനോടനികേള്ക്കയ്  നകേടനിടരം  നനിരമ്മനിക്കുരം.

ബഹുമനോനനപ്പെട മുഖഗ്യമനനി പറഞതയ് പ്രട്ടീസ്കൂളനിനന അന്തസനില് അങണവനോടനികേനള

മനോറണനമന്നനോണയ്.  ആ രട്ടീതനിയനിലള്ള പദ്ധതനികേനളലനോരം തയ്യനോറനോക്കുന്നുണയ്. അങണവനോടനി

കുടനികേള്ക്കയ്  യണനികഫനോരം  നകേനോടുക്കുരം.  ഇതയ്  പ്രഖഗ്യനോപനരം  മനോത്രമല,  തുകേ

നട്ടീക്കനിവചനിടനോണയ് പറയുന്നതയ്. പകക്ഷ അടുത ഒരു വരഷരം പൂരതനിയനോകുകമനോഴനോണയ്

അതയ്  പൂരണ്ണമനോയുരം  നടപ്പെനിലനോക്കനോന്  സനോധനിക്കുന്നതയ്.  700  അങണവനോടനികേള്ക്കയ്

സലരം  ലഭനിക്കുകേയുരം  അതനിനന  നനിരമ്മനോണ  പ്രവരതനങ്ങള്  ആരരംഭനിക്കുകേയുരം

നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  സമയക്കുറവമൂലരം ഇദൗ വനിഷയതനിലരം എലനോ  കേനോരഗ്യങ്ങളരം പറയനോന്

കേഴനിയുന്നനില. 

വനിധവകേള്ക്കുകവണനി  വനനിതനോവനികേസന  കകേനോരപ്പെകറഷന്  പ്രകതഗ്യകേ  പദ്ധതനി
ആരരംഭനിചനിട്ടുണയ്.  വനിധവകേള്ക്കയ്  നതനോഴനില്  പരനിശട്ടീലനരം  നല്കുകേയുരം  അവരുനട
പുനരധനിവനോസരം  നടപ്പെനോക്കുകേയുരം  നചെയ്യുരം.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനനില്നനിന്നയ്  വനനിതനോ
വനികേസന  കകേനോരപ്പെകറഷനയ്  കുറചധനികേരം  തുകേ  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  കലനോണ്  കമള  നടതനി
വനിധവകേനള സഹനോയനിക്കനോനനോണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 'മനിത്ര 181 നഹല്പ് നനലന്' വളനര
ഉപകേനോരപ്രദമനോണയ്.  അവനിനട  വനിളനിചനിട്ടുള്ള  കകേസ്സുകേളനട  കേണക്കയ്  എനന
നനകേവശമുണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനിയനോണയ്  അതയ്  ഉദ്ഘനോടനരം  നചെയ്തതയ്.
അവനിനട  വനിളനിച  കകേസ്സുകേളനിനലലനോരം  ഇടനപടല്  നടന്നനിട്ടുണയ്.  ചെനില  കകേസ്സുകേളനില്
കപനോലട്ടീസയ് നടപടനിയുരം പുനരധനിവനോസവരം ഉണനോയനിട്ടുണയ്.  സട്ടീ ശനോക്തട്ടീകേരണതനിനന
ഭനോഗമനോയനി  നനിരഭയ നഷല്ടര  കഹനോരം, വണ്  കസനോപ്പെയ്  നനക്രെസനിസയ്  നസനര ആദഗ്യ
ഘടതനില് നനോനലണ്ണരം കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമനയ് അനുവദനിച.  അതനിനയ്  40  ലക്ഷരം രൂപ
വട്ടീതരം  ജനിലനോ  കേളകരമനോരുനട  കപരനില്  ലഭനിച.  ബനോക്കനിയുള്ള  9  സലതരം
അനുവദനിക്കനോനമന്നനോണയ്  കകേന്ദ്രമനനി  ശട്ടീമതനി  കമനകേനോ  ഗനോനനി  പറഞനിട്ടുളളതയ്.
ഒനരണ്ണരം കനരനത തനന്ന തനിരുവനന്തപുരതണയ്. 
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പ്രതനിപക്ഷകനതനോവയ്  (ശട്ടീ  .    രകമശയ്  നചെന്നനിതല):  സര,  ഇദൗ  വരഷനത

നമഡനിക്കല്  പ്രകവശനവമനോയനി  ബനനപ്പെടയ്  ധനോരനോളരം  ആശങകേള്  നനിലനനില്

ക്കുകേയനോണയ്.  ഗവണ്നമനയ് ഒരു ഓരഡനിനന്സയ് പുറനപ്പെടുവനിക്കുകേയുരം  ചെനില ആളകേള്

കകേനോടതനിനയ  സമട്ടീപനിക്കുകേയുരം  നചെയ്തനിട്ടുമുണയ്.  ഇതുസരംബനനിച  ആശങ  ഇകപ്പെനോഴുരം

നനിലനനില്ക്കുന്നു.  ഇന്നനല  നട്ടീറയ്  പരട്ടീക്ഷ  കേഴനിഞ.  ഇതുസരംബനനിചയ്  എന്തയ്

നടപടനികേളനോണയ്  ഗവണ്നമനയ്  സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതവണ  ഉയരന്ന  ഫട്ടീസയ്

നല്കേണനമന്ന  നനിലയനിലള്ള  വനോരതകേള്  ശദ്ധയനില്നപ്പെടനിട്ടുകണനോ;  ഉനണങനില്

എന്തയ് നടപടനിയനോണയ് സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതയ്?

ശട്ടീമതനി  നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ  ടട്ടീചര:  സര,  ബഹുമനോനനപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതനോവയ്  കേനോരഗ്യങ്ങള് പൂരണ്ണമനോയുരം  ഉള്നക്കനോള്ളുന്ന ആളനോനണന്നയ്  എനനിക്കറനിയനോരം.
കേഴനിഞ  തവണയനോണയ്  നട്ടീറയ്  നടപ്പെനിലനോക്കനിയതയ്.  അതനിനുമുമയ്  കകേരള
നമറനിറനോയനിരുന്നു.  കേഴനിഞ തവണ അകലനോടയ് നമനനിനയ് നട്ടീറയ്  അനനപ നചെയ്യണനമന്നയ്
പറഞകപ്പെനോള്  കകേരള  ഗവണ്നമനയ്   (Kerala  Engineering  Agricultural
Medical)കേട്ടീരം  പരട്ടീക്ഷ  നടതനി അതനില്നനിന്നയ്  റനോങയ്  ലനിസ്റ്റുണനോക്കനിയതുനകേനോണയ്
ഇപ്രനോവശഗ്യരം ഇതയ് അനുവദനിക്കണനമന്നയ് കകേനോടതനികയനോടുരം കകേന്ദ്രഗവണ്നമനനികനനോടുരം
ആവശഗ്യനപ്പെടനിരുന്നു.  മനോത്രമല,  സരക്കനോരുമനോയനി  കേരനോറുമുണനോക്കനിയകലനോ.  ഇന്നനല
ശട്ടീ.  വനി.  ഡനി.  സതട്ടീശന്  സരംസനോരനിചകപ്പെനോള്  കേരനോറനിനനക്കുറനിചയ്  പറഞനിരുന്നു.
കേഴനിഞ  ഗവണ്നമനനിനന  കേനോലതയ്  45,000  രൂപ  വരദ്ധനിപ്പെനിചകപ്പെനോള്  ഞങ്ങള്
ഫട്ടീസയ്  വരദ്ധനിപ്പെനിച  എന്നനോണയ്  പറഞതയ്.  പകക്ഷ  അതനിനനനയലനോരം  വഗ്യക്തമനോയ
ഉള്ളടക്കരം  മനസനിലനോക്കനി  സഭയനില്  പറയുന്നതനോണയ്  നലതയ്.  അന്നയ്  6
കകേനോകളജുകേളമനോയനോണയ്  കേരനോറുണനോക്കനിയതയ്.  ഞങ്ങള്  20  കകേനോകളജുകേളമനോയനി
കേരനോറുണനോക്കനി.  നമറനിറയ്  സട്ടീറയ്  800-ല്  നനിന്നയ്  1,150  ആയനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച.
അത്രയുരം  കുടനികേള്ക്കയ്  25000-നുരം  രണര  ലക്ഷതനിനുരം  പഠനിക്കനോന്  കേഴനിഞ.
കേരനോറുണനോക്കനോന് എങ്ങനന സനോധനിച,  കേരനോറുണനോക്കനിയകപ്പെനോള് അന്നുവച വഗ്യവസ
എന്തനോയനിരുന്നു?  കകേരള  നമരനിറയ്  കേഴനിഞ  വരഷരം  അരംഗട്ടീകേരനിചതുനകേനോണയ്  കകേരള
നമരനിറനില് നനിനന്നടുക്കുന്ന കുടനികേള്ക്കയ് ഗവണ്നമനയ് നമറനിറയ്  50%,  നട്ടീറയ്  നമരനിറനില്
നനിനന്നടുക്കുന്ന  കുടനികേള്ക്കയ്  മനോകനജയ് നമനയ്  സട്ടീറയ്  50%  എന്ന  കേണക്കനിലനോണയ്
എടുതതയ്. കകേരള നമരനിറനിലള്ള 50 ശതമനോനരം കുടനികേള്ക്കനോണയ് 25,000 -നുരം രണര
ലക്ഷതനിനുരം  പഠനിക്കനോന്  സനോധനിചതയ്.  എന്നനോല്  ഇതവണ  കകേരള  നമരനിറയ്
അരംഗട്ടീകേരനിക്കുന്നനില.  നട്ടീറയ് നമരനിറനില്നനിന്നയ് മനോത്രകമ അകലനോടയ്നമനയ് നടതകേയുള്ളൂ.
നട്ടീറയ്  നമരനിറനില്നനിന്നയ്  നമരനികറനോറനിയസനോയനി  എടുക്കുകമനോള്  ഏതയ്  സട്ടീറനോണയ്
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മനോകനജയ് നമനയ്  സട്ടീനറന്നുരം  നമരനിറയ്  സട്ടീനറന്നുരം  പറയുന്നതയ്.  മനോകനജയ് നമനയ്,
നമരനിറയ്  സട്ടീറകേള്ക്കയ്  കവരതനിരനിവനിലനോത  അവസ  നനകേവന്നനിരനിക്കുകേയനോണയ്.
അക്കനോരഗ്യതനില്  ഭരണപക്ഷമല  ഉതരവനോദനികേള്.  ഇതയ്  ചെരച  നചെയ്യുന്നതനിനനോയനി
ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി  തനന്ന  ഇടനപടയ്  പ്രതനിപക്ഷകനതനോവനിനന   ഉള്നപ്പെനട
വനിളനിചയ്  മട്ടീറനിരംഗയ്  സരംഘടനിപ്പെനിചനിരുന്നു.  അഭനിപ്രനോയരം  ആരുരം  പറഞനിടനില.
ഓരഡനിനന്സയ് ഇറക്കണനമന്നുരം  മനോകനജയ് നമനനിനന  വനിളനിചയ്  ചെരച  നചെയ്യണനമന്നു
നമനോനക്കയുള്ള  അഭനിപ്രനോയങ്ങളണനോയനി.  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി  അതനിനയ്
കനതൃതതരം നകേനോടുതനകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.  ഇദൗ സഭനോസകമ്മളനരം അവസനോനനിക്കുന്നതനിനു
മുമനോയനി ഇക്കനോരഗ്യതനില് ചെനില തട്ടീരുമനോനങ്ങനളടുക്കണരം.  എന്തനോയനോലരം ഓരഡനിനന്സയ്
ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്  കമനോശമനോനണന്നയ്  ആരുരം പറയുനമന്നയ്  കതനോന്നുന്നനില.  നമുക്കയ്
സനോധഗ്യമനോയ എലനോപ്രവരതനങ്ങളരം നടതന്നതനോണയ്. എന്നനോല് അതുനകേനോണ്ടു മനോത്രരം
ഫട്ടീസനിനന  പ്രശ്നരം  അവസനോനനിക്കനില.  ഫട്ടീസയ്  25,000-ലരം  രണര  ലക്ഷതനിലരം
നനിരതനോന്  ഇതവണ  ബുദ്ധനിമുടനോയനിരനിക്കുരം.  അതനിനയ്  മനോകനജയ് നമനമനോയനി  ചെരച
നടതനോന്  ഗവണ്നമനയ്  തയ്യനോറനോണയ്.   മനസനിലനോകക്കണതയ്  മനോകനജയ് നമനയ്,  നമരനിറയ്
എന്ന കവരതനിരനിവയ്  ഇലനോതനോയനിരനിക്കുന്നു.  നട്ടീറനിനന നനിരകദ്ദേശമനുസരനിചയ്  കകേനോമണ്
ഫട്ടീസയ്  മനോത്രകമ  ഇദൗടനോക്കനോന്  സനോധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  അതനില്  കക്രെനോസയ്  സബ്സനിഡനി
അനുവദനിക്കനില. 

ശട്ടീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമനോര: സര, മനോകനജയ് നമനരം നമരനിറരം ഇലനോതനോകുകമനോള്
ഫട്ടീസയ് അമനിതമനോയനി വരദ്ധനിപ്പെനിക്കരുതയ് എന്നനോണയ് പറഞതയ്. 

ശട്ടീമതനി  നകേ  .    നകേ  .    വശലജ  ടട്ടീചര:  സര,  തനോങള്  പറഞതനിനന
കപനോസനിറട്ടീവനോയ അരംശനത ഞനോനുള്നക്കനോള്ളുന്നു.  പനക്ഷ പറയുകമനോള് എകപ്പെനോഴുരം
ഒന്നയ്  പനിന്തനിരനിഞയ്  കനനോക്കുന്നതയ്  നലതനോണയ്.  ഞനോന്  കനരനത  പറഞനികല,
നനിങ്ങള്  6  കകേനോകളജുകേളമനോയനി മനോത്രരം കേരനോര വച.  ബനോക്കനിയുള്ള  14  കകേനോകളജുകേള്
അന്നയ്  എത്ര  രൂപയനോണയ്  ഫട്ടീസയ്  ഇദൗടനോക്കനിയനിരുന്നതയ്;  യു.ഡനി.എഫയ്.-നന
ധനോരമ്മനികേകരനോഷരം  അനന്നവനിനട  കപനോയനിരുന്നു;  കകേരളതനില്  കതനോന്നനിയതുകപനോനല
ഫട്ടീസയ്  വനോങ്ങുകേയനോയനിരുന്നനികല;  മനോകനജയ് നമനനിനന  നകേനോള്ളയനോയനിരുന്നനികല
നടന്നനിരുന്നതയ്?  ആ നകേനോള്ള അവസനോനനിപ്പെനിച ഗവണ്നമനനിനന അഭനിനന്ദനിക്കുന്നതനിനയ്
ഒരക്ഷരരം  പറയനോന്  തയ്യനോറനോയനില  എന്നുള്ളതയ്  വലനിയ  ബുദ്ധനിമുട്ടുണനോക്കുന്ന
കേനോരഗ്യമനോണയ്.  യനോഥനോരത്ഥഗ്യ  കബനോധകതനോടുകൂടനിതനന്ന  കേനോരഗ്യങ്ങനള  കേനോണണരം.
അമനിതമനോയനി ഫട്ടീസയ് വരദ്ധനിപ്പെനിക്കരുനതന്നയ് ഞങ്ങകളനോടയ്  പറഞനോല് ഞങ്ങളനോകണനോ
ഫട്ടീസയ് അമനിതമനോയനി വരദ്ധനിപ്പെനിചതയ്? ഞങ്ങള് ഫട്ടീ റഗുകലററനി കേമ്മനിറനി നനിശ്ചയനിക്കുന്ന
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ഫട്ടീസയ്  ചുമതണരം എന്നനോവശഗ്യനപ്പെടുന്നവരനോണയ്.  ഫട്ടീ  റഗുകലററനി  എത്ര ഫട്ടീസനോണയ്
നനിശ്ചയനിക്കുകേ  എന്നുള്ളതയ്  കേമ്മനിറനി  കചെരന്നയ്  ചെരച  നചെയ്തനോല്  മനോത്രകമ
തട്ടീരുമനോനനിക്കനോന്  സനോധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  മനോകനജയ് നമനയ്  അവരുനട  കകേനോകളജനിനന
നടതനിപ്പെനിനന  കേനോരഗ്യരം  പറയുന്നുണയ്.  പഴയതുകപനോനല  കേഗ്യനോപ്പെനികറഷന്  ഫട്ടീ
വനോങ്ങനോന്  കേഴനിയനോത  അവസയനോയതനിനനോല്  കകേനോകളജയ്  എങ്ങനന  നടതനമന്നയ്
അവര  കചെനോദനിക്കുന്നുണയ്.  അതനിനുകവണനിയുള്ള  ഡനിസഷനനില്  നല  മനകസനോനട
ഭരണപക്ഷവരം പ്രതനിപക്ഷവരം പനങടുതനിടയ്,  ഇതയ് ഭരണപക്ഷനത ആക്രെമനിക്കനോനുള്ള
ഒരു പ്രശ്നമനോയനി  മനോത്രരം  കേനോകണണതല.  അതനിനയ്  എങ്ങനന  പരനിഹനോരരം  കേനോണനോന്
സനോധനിക്കുരം,  സതനോശയ കകേനോകളജയ്   അനുവദനിചതയ്  ഞങ്ങനളനോന്നുമല,  ആ സതനോശയ
കകേനോകളജുകേളനില്  നടക്കുന്ന  നകേനോള്ളയുനട  ഇടയനില്  സനോധനോരണക്കനോരനന  കുടനിക്കയ്
കുറനചങനിലരം ആനുകൂലഗ്യരം കനടനി എങ്ങനന പഠനിക്കനോന് സനോധനിക്കുനമന്നനോണയ് ഞങ്ങള്
കനനോക്കുന്നതയ്.  അതനിനന സഹനോയനിക്കുന്നതനിനുപകേരരം കുറരം പറയനോനനോണയ് കനനോക്കുന്നതയ്.
അനതനോരു ശരനിയനോയ സമട്ടീപനമനലന്നയ്  മനോത്രകമ എനനിക്കയ്  പറയനോനുള്ളൂ.  ഇനനിയുരം
ചെരച  നടക്കണരം,  നപനോതു  തട്ടീരുമനോനതനിനലതണരം.  അവസനോന  തട്ടീരുമനോന
നമനോന്നുമനോയനിടനില.   ഓരഡനിനന്സയ്  എന്തനോയനോലരം  ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഓരഡനിനന്സയ്
നനിങ്ങള്നക്കലനോരം  കേനോണനോന് കേഴനിയുന്നതനോണയ്.   സുപ്രട്ടീരം  കകേനോടതനിയനില് നനില്ക്കനോന്
പറനിയ  രട്ടീതനിയനിലള്ള  വകുപ്പുകേകളനോടുകൂടനിയ  ഒരു  ഓരഡനിനന്സയ്  ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ്.
അതയ്  അന്തനിമ  തട്ടീരുമനോനമനോണയ്,   അതനിനകേതയ്  എലനോരം  പരനിഹരനിക്കനോനുള്ള
കേനോരഗ്യങ്ങളനണന്നയ് പറയനോന് കേഴനിയനില.  

ശട്ടീ  .    രകമശയ് നചെന്നനിതല :  സര,  ഗവണ്നമനയ് ഇറക്കനിയ ഓരഡനിനന്സനിനന
കചെനോദഗ്യരം  നചെയനകേനോണനോണയ്  സുപ്രട്ടീരം  കകേനോടതനിയനില്  കപനോയനിരനിക്കുന്നതയ്.  നല
നനിലയനില്  സുപ്രട്ടീരം  കകേനോടതനിയനില്  കകേസയ്  നടതനിയനിനലങനില്  വലനിയ
കതനോതനിലള്ള  തനിരനിചടനിയുണനോകുനമന്നുള്ള  വനോരതകേള്  ഞനോന്  അങ്ങയുനട
ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതകേയനോണയ്.

ശട്ടീമതനി  നകേ  .    നകേ  .    വശലജ  ടട്ടീചര:  സര,  തട്ടീരചയനോയനിട്ടുരം  കകേസയ്  നല
രട്ടീതനിയനില്  വനോദനിക്കുരം.   പനക്ഷ  കകേനോടതനിവനിധനി  എന്തനോനണന്നയ്  മുന്കൂടനി  പറയനോന്
നമുക്കയ് സനോധനിക്കനില.  കകേനോടതനിവനിധനി അനുകൂലകമനോ പ്രതനികൂലകമനോ ആകുരം എന്നുവചയ്
നമുനക്കനോരു  തട്ടീരുമനോനരം  എടുക്കനോകനനോ  എടുക്കനോതനിരനിക്കനോകനനോ  പറനില.   ഏറവരം
ശരനിയനോയ  ഒരു  തട്ടീരുമനോനരം  കകേരള  ഗവണ്നമനയ്  എടുക്കുന്നു,  ആ   തട്ടീരുമനോനരം
നടപ്പെനിലനോക്കനോന് ശമനിക്കുന്നു. കകേനോടതനിയനില് ഇദൗ കകേസയ് വരുന്ന സമയതയ് അവനിനട
വനോദനിക്കനോരം.  ഞങ്ങളനട  എഗനിനമനനില്നനിന്നുരം  വഗ്യതനിചെലനിചയ്   കേഴനിഞ  തവണ
അഞരക്കണനി  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്,  കേരുണ  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്,
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നകേ.എരം.സനി.റനി.  എന്നനിവര  കകേനോടതനിയനില്  കപനോയകലനോ,  10  ലക്ഷരം  രൂപയകല
വഹ കക്കനോടതനി  ഫട്ടീസയ്  അനുവദനിചനകേനോടുതതയ്.  പനിന്നട്ടീടയ്  സുപ്രട്ടീരം  കകേനോടതനിയനില്
നനിനന്നനോരു വനിധനിയുണനോയനി.  അകലനോടയ്നമനയ് ഞങ്ങള് നടതനി.  കേണ്ണൂര നമഡനിക്കല്
കകേനോകളജുരം  കേരുണ  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജുരം  കപപ്പെര  ഹനോജരനോക്കനിയനില.  കേരുണ
നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജയ്  ഹനോജരനോക്കനിയ  കപപ്പെറനില്  30  കുടനികേള്ക്കയ്  മനോത്രമനോണയ്
നമറനികറനോറനിയസയ് അഡനിഷനുണനോയനിരുന്നതയ്.  അഞരക്കണനി നമഡനിക്കല് കകേനോകളജയ്
ലനിസയ്  തന്നനില.  കേനോരണരം  അവര  തയ്യനോറനോക്കനിവചനിട്ടുള്ള  ലനിസയ്  കകേനോടതനി
അരംഗട്ടീകേരനിക്കുനമന്നനോണയ് കേരുതനിയതയ്.  അവസനോനരം സുപ്രട്ടീരം കകേനോടതനി അതയ് തള്ളനി.
ഇകപ്പെനോള്  കേണ്ണൂര  നമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്  കുടനികേളനട  കേനോരഗ്യവരം  പറഞയ്
ആളകേള്  ശനിപനോരശയയ്  വരനികേയനോണയ്.  ഞങ്ങനളന  നചെയ്യുരം?  ഞനോന്  അതനിനന
വനിശദനോരംശങ്ങളനികലയ്നക്കനോന്നുരം കപനോകുന്നനില. 

ഇതനില്  നകേ.എരം.എസയ്.സനി.എല്.-നനക്കുറനിചയ്  മരുന്നനില  എന്നയ്  ചെനിലര
ആകരനോപണരം  പറഞ.  ഇതവണനതകപ്പെനോനല  ഇത്ര  കൃതഗ്യമനോയനി  മരുന്നയ്
കശഖരനിക്കുകേയുരം എതനിക്കുകേയുരം നചെയ്ത വരഷരം ഏതനോണയ് മുമയ് ഉണനോയനിട്ടുള്ളതയ്; ഇദൗ
കേഴനിഞ  ഒരു  വരഷക്കനോലരം  കകേരളതനിനല  ഏനതങനിലരം  ആശുപത്രനികേളനില്
നമഡനിസനിന്  ക്ഷനോമമുണനോകയനോ;  ഏപ്രനില്  മനോസതനില്  സനോധനോരണ  കഷനോരകടജയ്
ഉണനോകുന്നതനോണയ്.  ഏനതങനിലരം  ആശുപത്രനിയനില്  മരുന്നനിനലങനില്  നനിങ്ങള്
വനിളനിചപറഞനോല്  മതനി,  വളനര  കൃതഗ്യമനോയനി  കേഴനിഞ  തവണകതക്കനോള്
25 ശതമനോനരം കൂടുതലനോണയ് ഇന്നഡനയ് എടുതയ് മരുന്നയ് വനോങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിനന
കേണനക്കലനോരം  ഇവനിനടയുണയ്.   ഞനോനനതനോന്നുരം  വനിശദട്ടീകേരനിക്കുന്നനില.   സനിറനിഞയ്
ഇലനോനയന്നയ് ഇവനിനട ആകരനോ പറയുന്നതയ് കകേട്ടു.  ഇന്നഡനയ് എടുതതയ്  175  ലക്ഷരം
സനിറനിഞനിനനോണയ്.  അതനിനന  എലനോ  കേണക്കുകേളരം  ഞനോന്  പറയുന്നനില.  കൃതഗ്യമനോയനി
നകേ.എരം.എസയ്.സനി.എല്.  വഴനി മരുന്നയ് നട്ടീക്കരം നടക്കുന്നുണയ്.  ചെനിക്കന്കപനോകനിനുള്ള
മരുനന്നലനോരം ഉണയ്.  ഒരനിടതരം കസനോക്കനിലനോതനില.   ഗവണ്നമനയ് ലനിസയ് നചെയ്യനോത
ഏനതങനിലരം  മരുന്നയ്  കേനിടനോത  പരനോതനിയുനണങനില്  ആ  രട്ടീതനിയനില്  പറയനോരം.
ശട്ടീ.  വനി.  നകേ.  ഇബനോഹനിരംകുഞയ്  ഇവനിനട  പ്രസരംഗനിചകപ്പെനോള്  പറഞതയ്  തട്ടീനര
വസ്തുതനോപരമലനോത  കേനോരഗ്യമനോണയ്.  കരനോഗപ്രതനികരനോധതനിനയ്  തുകേ  നല്കേനികയനോ
എന്നനോണയ് കചെനോദനിചതയ്, 19.52  ലക്ഷരം കകേനോടനി രൂപ നല്കുന്നതനിനനോണയ് ഇദൗ വരഷരം
തട്ടീരുമനോനനിചതയ്,  കേഴനിഞ വരഷരം മുഴുവനുരം നല്കേനി.  25,000  രൂപ വട്ടീതരം ഓകരനോ
വനോരഡനിലരം ഞങ്ങളരം നകേനോടുക്കുകേയനോണയ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട മുഖഗ്യമനനിതനന്ന കയനോഗരം
വനിളനിചകചെരതയ്   പ്രതനികരനോധ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്  കനതൃതതരം  നല്കുകേയുരം  ഓകരനോ
വനോരഡനിലരം  25,000  രൂപ  വട്ടീതരം  നല്കുകേയുരം  കൂടുതല്  ആവശഗ്യമുനണങനില്
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ഉപകയനോഗനിക്കനോനുരം  പറഞനിട്ടുണയ്.  അങ്ങനന  നചെലവനോക്കനിയനോല്  പനിന്നട്ടീടയ്  കേനോരഗ്യരം
കബനോധഗ്യനപ്പെടുതണരം.  കൃതഗ്യമനോയനി  കരനോഗപ്രതനികരനോധ  പ്രവരതനരം  നടതനിയതു
നകേനോണനോണയ് പകേരചവഗ്യനോധനി നനിയനനിക്കനോന് സനോധനിചതയ്. പകേരചവഗ്യനോധനി മരണങ്ങള്
പണനതക്കനോള്  കുറഞനികല;  ഇതവണ  ഒരു  ക്രൂഷഗ്യല്  ഇയര  ആണയ്.
എചയ്.1 എന്.1  സകതണ് കസറനിലനോനകേ റനികപ്പെനോരടയ് നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ നകേനോലരം
ഇല.  2015-ലനോണയ്  എചയ്.1 എന്.1  കരനോഗരം  ബനോധനിചയ്  ഏറവമധനികേരം  ആളകേള്,
68 കപര മരനിചതയ്. ആ മരണനനിരക്കനിനലതനോന് പനോടനില. 2015-16-ല് എചയ്.1 എന്.1
ഉണനോയനില.  സകതണ്  കസറനിലണനോയനില,  നമുക്കുരം  കുറഞ.  എന്നനോല്
കേനോലനോവസയുനട  മനോറവരം  മറ  പലതുരം  കേനോരണരം  ഇതവണ  തമനിഴയ് നനോടുരം
ആനനോപ്രകദശുനമലനോരം  എചയ്.1 എന്.1  റനികപ്പെനോരടയ്  നചെയ്യുന്നു.  നമ്മളനിവനിനട  കരനോഗരം
തുടങ്ങനിയ  ഉടനനതനന്ന  നടപടനിനയടുതനികല;  വളനര  വലനിയ  കരനോഗപ്രതനികരനോധ
പ്രവരതനങ്ങളകല  നടന്നുനകേനോണനിരുന്നതയ്.  പ്രതനികരനോധ  പ്രവരതനങ്ങനള
കുറനിനചലനോരം   ഇകപ്പെനോള്  പറയനോന്  സനോധനിക്കനില.  'ആയുഷയ്  '  കമഖലയനിലരം  വലനിയ
മനോറമനോണയ്  വരുതന്നതയ്.  ഇനരനനോഷണല്  ആയുരകവദ  റനിസരചയ്  ഇന്സനിറന്യൂടയ്
സനോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയനോയനി.  5  കകേനോടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനന മനോസര പനോന് തയ്യനോറനോക്കനിനക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്.
'ആരദരം'  പദ്ധതനിയുനട  ഭനോഗമനോയനി  എലനോ  ആയുരകവദ  ജനിലനോ  ആശുപത്രനികേളനിലരം
നസഷഗ്യനോലനിറനി സദൗകേരഗ്യമുണനോക്കനോനുള്ള മനോസര പനോന് തയ്യനോറനോക്കനിനക്കനോണനിരനിക്കുന്നു.
ആ കമഖലയനിലരം കപനോസയ് ക്രെനികയഷന് നടന്നനിട്ടുണയ്. ആദഗ്യരം നചെയ്തതയ് 41 ആയുരകവദ
നതറനോപ്പെനിസ്റ്റുകേളനട  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കലനോണയ്.  അവനിനട  കൂടുതല്  തസ്തനികേ  വട്ടീണ്ടുരം
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്.  വമനിച  മനോറമനോണയ്  ആയുരകവദ  കമഖലയനില്  നടക്കുന്നതയ്.
കഹനോമനികയനോ രരംഗതയ് ചെനില പ്രകതഗ്യകേ ചെനികേനിതനോ സദൗകേരഗ്യങ്ങള് ഫലപ്രദമനോനണന്നയ്
കേനോണുന്നനിടതയ് ആ രട്ടീതനിയനില് നചെയ്യുന്നുണയ്, കഹനോമനികയനോ ഡയറകകററയ് തുടങ്ങനോനുള്ള
പണരം ഗവണ്നമനയ് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. യുനനോനനി നനോഷണല് ഇന്സനിറന്യൂടയ്,  നസന്ടല്
ഗവണ്നമനയ് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ് അടനിയന്തരമനോയനി തുടങ്ങുരം.  ഇനതലനോരം ഇദൗ
ഗവണ്നമനനിനന  അഞ്ചുനകേനോലരം  പൂരതനിയനോകുകമനോള്  വലനിയ  സനോപനങ്ങളനോയനി
വരുരം. എരം.എല്.എ.-മനോര ചെനില ഗുളനികേകേളനട വനിതരണനത സരംബനനിചയ് പറഞ.
എലനോരം മറുപടനി പറകയണ വനിഷയമനോണയ്.   പനക്ഷ,  കകേരളതനിനയ് പുറതള്ള ചെനില
കേമനനികേള് നനിരമ്മനിക്കുന്ന ശട്ടീ.  കറനോജനി എരം.  കജനോണ് പറഞ ചെനില ഗുളനികേകേളനട
കപരുണയ്.  അതയ് നനികരനോധനിചനിട്ടുണയ്.  ഒകര കപരനിലള്ള 'നബകകനോള്'  തുടങ്ങനിയ ഗുളനികേ
നനികരനോധനിചനിട്ടുണയ്  അതനിനനതനിനര നടപടനിനയടുതനിട്ടുണയ്.
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ഭക്ഷഗ്യ  സുരക്ഷ  നനിരജട്ടീവമനോനണന്നനോണയ്  പറഞതയ്.  ഭക്ഷഗ്യ  സുരക്ഷനോ

കമഖലയനില്  90  ഭക്ഷഗ്യ  സുരക്ഷനോ  ഓഫട്ടീസരമനോരുനട  തസ്തനികേകേളനോണയ്  ഇദൗ

ഗവണ്നമനയ് സൃഷ്ടനിചതയ്.  അതനില്  75  ആളകേനള പനങടുപ്പെനിചനകേനോണയ് ഒരു മനോസരം

കേഗ്യനോമയ്  നടതനി.   50  ഗനോമങ്ങള്  സമ്പൂരണ്ണ  ഭക്ഷഗ്യ  സുരക്ഷനോ  ഗനോമങ്ങളനോയനി

പ്രഖഗ്യനോപനിചയ് അവനിടനത കുടനിനവള്ള പരനികശനോധനയടക്കരം ആ ഗനോമതനില് പൂരണ്ണ

ഭക്ഷഗ്യ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതനോനുള്ള  പ്രവരതനരം  വപലറനോയനി  ആരരംഭനിച.

അടുതവരഷരം  മുതല്  എലനോ  ഗനോമങ്ങനളയുരം  ഭക്ഷഗ്യ  സുരക്ഷനോ  ഗനോമങ്ങളനോക്കുരം.

വൃതനിഹട്ടീനമനോയ കഹനോടല് നറയ്ഡയ് നചെയ്തയ് കകേനസടുതതനിനന കേണക്കനിവനിനടയുണയ്.

അതരതനിലള്ള കഹനോടലകേള് പൂടനിച.  നറയ്ഡയ് നനിരന്തരമനോയനി നടതനി.  കേഴനിഞ

ഒരു വരഷതനിനുള്ളനില് രണയ് നമനോവബല് ലകബനോറടറനികേള് ആരരംഭനിക്കുകേയുരം അവ

ശക്തനിനപ്പെടുതനോനുള്ള നടപടനി സതട്ടീകേരനിക്കുകേയുരം നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  ഒരു വരഷരം നകേനോണയ്

ധനോരനോളരം  കേനോരഗ്യങ്ങള്  നചെയ്യനോന്  സനോധനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരളതനിനന  ആകരനോഗഗ്യ

കമഖലയനില് സമഗമനോയ മനോറമുണനോക്കുരം. ജനങ്ങള്ക്കയ് സദൗജനഗ്യ ചെനികേനിതയുരം കരനോഗട്ടീ

സദൗഹൃദ  ആശുപത്രനികേളരം  ഉറപ്പുവരുതരം.  ആയുരകവദതനിനയ്  ഒരു പുതനിയ മനോനരം

പകേരന്നുനല്കേനി  ഒദൗഷധനി അടക്കരം വളരതനിനക്കനോണയ് കകേരളതനില് ആയുഷനിനന

സനോധഗ്യത പൂരണ്ണമനോയുരം ചൂഷണരം നചെയ്യനോന് കേഴനിയുന്ന രട്ടീതനിയനില് ആയുഷയ് കമഖലനയ

കപ്രനോല്സനോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനോണയ്.  ആയുഷയ്  ഡനിപ്പെനോരടയ്നമനരം  കകേന്ദ്രമനനിയുരം  ആ

കേനോരഗ്യതനില് എലനോ സഹനോയവരം നചെയ്യനോനമന്നയ് വനോഗനോനരം നചെയ്തനിട്ടുണയ്.  

സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി  വകുപ്പെനില്  വചെല്ഡയ്  നവല്നഫയര  കേമ്മനിറനികേളടക്കരം

പുനനഃസനോപനിചനകേനോണ്ടുരം കഹനോമുകേള് നവട്ടീകേരനിചയ്   സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതനിനക്കനോണ്ടുരം

വലനിയ  രട്ടീതനിയനിലള്ള  ശനോസട്ടീയമനോയ  മനോറതനിനനോണയ്  കനതൃതതരം  നല്കുന്നതയ്.

ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷയടക്കരം  ധനോരനോളരം  പദ്ധതനികേള്  സനോമൂഹഗ്യനട്ടീതനി  കമഖലയനിലണയ്.

അനതനോനക്ക  പനിന്നട്ടീടയ്  അവസരരം  കേനിട്ടുകമനോള്  പറയനോരം.  എനനിക്കയ്  ഒരു

അകപക്ഷയുള്ളതയ് പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഗ്യ സരംരക്ഷണതനിനുരം കരനോഗ പ്രതനികരനോധതനിനുരം

എന്.സനി.ഡനി.  കേണ്കടനോളനിനുരം  കകേരളതനിനന  കപരയ്  കലനോകേ  രനോഷങ്ങളനിലയരതനി

നമുനക്കനോരു മനോതൃകേയനോയനി മനോറനോന് സനോധനിക്കുന്ന തരതനില് ആകരനോഗഗ്യ കമഖലയനില്

നനോരം  നടതന്ന  ഇദൗ  മനോറങ്ങളനില്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  കഭദമനിലനോനത  സകേല

എരം.എല്.എ.മനോരുനടയുരം  പനിനണയുണനോകേണരം.   ഞങ്ങള്  ആ  പനിനണനയലനോരം

സതട്ടീകേരനിചനകേനോണനോണയ് നചെയ്യനോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. വസ്തുതനോപരമനോയനി കേനോരഗ്യങ്ങള് കേണയ്

ഇദൗ  ചെരനിത്ര  മനോറതനിനന  കൂനട  നനില്ക്കനോന്  തയ്യനോറനോകേണനമന്നയ്  അഭഗ്യരത്ഥനിച

നകേനോണയ്  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനകേള്  പനോസനോക്കനിതരണനമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.   
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മനി  .   സട്ടീക്കര: പറയനോന്  വനിട്ടുകപനോയ  പദ്ധതനികേളനട  വനിശദനോരംശങ്ങനളലനോരം
ബഹുമനോനനപ്പെട മനനിക്കയ് സഭനയ അറനിയനിക്കനോവന്നതനോണയ്.

3.00 Pm]

തുറമുഖവരം  മന്യൂസനിയവരം  പുരനോവസ്തു  സരംരക്ഷണവരം  വകുപ്പുമനനി
(ശട്ടീ  .    രനോമചെന്ദ്രന്  കേടന്നപ്പെള്ളനി):  സര,  നമ്മുനട  സരംസനോനതയ്  590  കേനി.മട്ടീ.
വദരഘഗ്യമുളള തട്ടീരകദശവരം  17  നചെറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളരം നനിലവനിലണയ്.  വനിഴനിഞരം,
വലനിയതുറ,  നകേനോലരം,  നട്ടീണകേര,  കേനോയരംകുളരം,  ആലപ്പുഴ,  നകേനോടുങ്ങല്ലൂര,  നപനോന്നനോനനി,
കബപ്പൂര,  വടകേര,  തലകശരനി,  മകഞശതരരം,  നട്ടീകലശതരരം,  കേണ്ണൂര,  അഴട്ടീക്കല്,
കേനോസരകഗനോഡയ്,  കകേനോടയരം   (ഇന്ലനോന്ഡയ് കപനോരടയ്സയ്).  കകേനോടയരം തുറമുഖരം ഒഴനിനകേ
മനറലനോ  നചെറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളരം  സരംസനോന  സരക്കനോരനിനന  കനരനിട്ടുളള
കമല്കനനോടതനിലനോണയ് പ്രവരതനിചവരുന്നതയ്. നചെറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളനടയുരം ഫനിഷനിരംഗയ്
ഹനോരബറുകേളനടയുരം  വഹകഡ്രനോഗനോഫനികേയ്  സരകവ്വ  നടതന്നതനിനുളള  സനോകങതനികേ
വനിഭനോഗമനോയനി വഹകഡ്രനോഗനോഫനികേയ് സരകവ്വവനിരംഗയ് പ്രവരതനിചവരുന്നു. കകേരള കസറയ്
മനോരനിവടരം  കകേനോരപ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡയ്  നചെറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനടയുരം  ഫനിഷനിരംഗയ്
ഹനോരബറുകേളനടയുരം ഡ്രഡ്ജനിരംഗയ്  വരക്കുകേള് നനിരവ്വഹനിക്കുന്നതനിനയ്  അരംഗട്ടീകേനോരമുളള
ഏജന്സനിയനോണയ്. ഈ സനോമതനികേ വരഷരം വനിവനിധ തുറമുഖങ്ങളനില് നടപ്പെനിലനോക്കനോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന വനിവനിധ പദ്ധതനികേളണയ്. 

നകേനോലരം  തുറമുഖരം  -  നകേനോലരം  തുറമുഖതയ്  21  കകേനോടനി  രൂപ നചെലവഴനിചയ്  ഒരു
പനോസഞര  നടരമനിനല്  നനിരമ്മനോണരം  ഈ  വരഷരം  പൂരതട്ടീകേരനിക്കുരം.  നകേനോലരം
തുറമുഖതനനിന്നുരം   മനോലനി  ദതട്ടീപനികലയ്ക്കുരം  ലക്ഷദതട്ടീപനികലയ്ക്കുരം  പനോസഞര  ഷനിപ്പുകേള്
തുടങ്ങുന്നതനിനുളള  പ്രനോഥമനികേ  ചെരചകേള്  പുകരനോഗമനിചവരനികേയനോണയ്.  ഈ
വരഷരംനകേനോണയ്  നകേനോലരം  തുറമുഖരം  ഒരു  തനിരക്കുള്ള  തുറമുഖമനോയനി  തട്ടീരുനമന്നനോണയ്
പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കുന്നതയ്. 

ആലപ്പുഴ തുറമുഖരം  -  ആലപ്പുഴ തുറമുഖതയ് പനോസഞര നടരമനിനല്-കേരം-മറട്ടീന
നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനുളള  ഇ.ഐ.എ. പഠനരം  ഏകേകദശരം  പൂരതട്ടീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഉടനനതനന്ന  അനുമതനി കേനിട്ടുനമന്നയ് പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കുന്നു. ഈ സനോമതനികേ വരഷനത
ബഡ്ജറനില്  50  കകേനോടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനി  പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലനോക്കനോനുള്ള നടപടനി സതട്ടീകേരനിചവരുന്നു.

നപനോന്നനോനനി തുറമുഖരം -  കകേരള ഗവണ്നമനനിനന പുതനിയ മണല് നയപ്രകേനോരരം
പൂരതട്ടീകേരനിച  മണല്  ശുദ്ധട്ടീകേരണശനോലയുനട  ഉദ്ഘനോടനരം  അങ്ങയുനട
സനോന്നനിദ്ധഗ്യതനില്  ഇന്നനലയനോണയ്  നനിരവ്വഹനിക്കനപ്പെടതയ്.  ഇതുമൂലരം  തകദ്ദേശട്ടീയരനോയ
മണല്  നതനോഴനിലനോളനികേളനട  ജട്ടീവകനനോപനോധനി  സരംരക്ഷനിക്കനപ്പെടുന്നു.  സനോധനോരണ
ജനങ്ങള്ക്കയ്   അവരുനട  നനിരമ്മനോണതനിനനോവശഗ്യമനോയ  ഉപകയനോഗപ്രദമനോയ മണല്
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മനിതമനോയ  വനിലയനില്  ലഭനിക്കുരം.  മണല്  വനോരുന്ന  ചുമതല  തകദ്ദേശസതയരംഭരണ
സനോപനങ്ങള്  നനിരവ്വഹനിക്കുരം.  മണല്  ശുദ്ധട്ടീകേരനിക്കുന്ന  ചുമതല  മനോത്രരം  കേമനനി
നനിരവ്വഹനിചനോല് മതനി.  ഈ പുതനിയ നയരം രൂപട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിലൂനട സരംസനോനനത
മണല്  മനോഫനിയ  സരംഘതനിനന  അതനിക്രെമങ്ങനളയുരം  പ്രവരതനങ്ങനളയുരം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  കേരശന  നടപടനി  സതട്ടീകേരനിക്കനോന്  കേഴനിയുരം.  ബഹുമനോനനപ്പെട
മുഖഗ്യമനനിയുനട  നനിരകദ്ദേശങ്ങളരം  തക്കസമയതള്ള  ഇടനപടലകേളരം  നകേനോണനോണയ്
നപനടന്നുതനന്ന ഇതയ്  പൂരതട്ടീകേരനിക്കനോനുരം  നപനോന്നനോനനി  കമനോഡല് പരനിപനോടനികേളനട
ഉദ്ഘനോടനകേരമ്മരം നനിരവ്വഹനിക്കനോനുരം സനോധനിചതയ്. തുറമുഖ വകുപ്പെയ് കനരനിടയ് വനിപണനരം
നടതന്നതുനകേനോണയ്  കേനോരഗ്യമനോത്ര  പ്രസക്തമനോയ  നനിലയനില്തനന്ന  വനിപണന
സദൗകേരഗ്യരം  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കനോനുരം  സുതനോരഗ്യത  വകേവരുതനോനുരം  സനോധനിക്കുരം.  വനില്പന
വനിലയുനട  35  ശതമനോനരം ഗവണ്നമനനിനയ് ലഭനിക്കുന്നു.  മുടങ്ങനിക്കനിടന്നനിരുന്ന  700  കകേനോടനി
രൂപയുനട മലബനോര കപനോരടനിനന തുറമുഖ നനിരമ്മനോണ പ്രവരതനരം  ആരരംഭനിച. 

കബപ്പൂര തുറമുഖരം  -  കബപ്പൂര തുറമുഖകതയയ് കൂടുതല് കേനണയ്നര കേപ്പെലകേനള
ആകേരഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളനട  ഒരു ശനില്പശനോല നടതനോന്
തട്ടീരുമനോനനിചനിട്ടുണയ്. ബഹുമനോനനപ്പെട എരം.എല്.എ. ശട്ടീ. വനി.നകേ.സനി. മമ്മതയ്  കകേനോയ
ഇവനിനട ചൂണനിക്കനോണനിചതുകപനോനല കബപ്പൂരനില് ഈ അടുത ദനിവസമനോണയ് കേനണയ്നര
ഷനിപ്പെയ്  ആദഗ്യമനോയനി  നകേനോണ്ടുവന്നതയ്.  വനികേസന  സനോധഗ്യതകേള്  ഏനറയുള്ളതനോണയ്
കബപ്പൂര. പ്രകതഗ്യകേനിചയ് ലക്ഷദതട്ടീപുമനോയനി വഗ്യനോപനോര വഗ്യനോവസനോയനികേ യനോത്രനോബനങ്ങള്
സനോപനിക്കനോന്  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  തുറമുഖനമന്ന  നനിലയയ്  അവനിനട  അടനിയന്തര
പ്രനോധനോനഗ്യകതനോടുകൂടനിതനന്ന  പ്രവരതനരം  നടതന്നതനോണയ്.   ബഹുമനോനനപ്പെട
എരം.എല്.എ.-യുമനോയനി ഞനോന് ആഴ്ചകേള്ക്കുമുമയ് അവനിനട സന്ദരശനരം നടതകേയുരം
തുടരന്നയ്  ആവശഗ്യമനോയ നടപടനികേള് സതട്ടീകേരനിക്കനോനുള്ള നനിരകദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകേയുരം
നചെയ്തനിട്ടുള്ളതനോണയ്. 

അഴട്ടീക്കല്  തുറമുഖരം-അഴട്ടീക്കല്  തുറമുഖതയ്  നനിലവനിലളള  200  മട്ടീറര
വനോരഫനിനന  കബസനിനുരം ചെനോനലനിനുരം  ആഴരം  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
എടുതനിട്ടുണയ്.  ഇതുമൂലരം കൂടുതല് കേപ്പെലകേള് തുറമുഖതയ് എതനി ബരതയ് നചെയ്യനോന്
സനോധനിക്കുരം. ഒന്നനോരംഘട നഡവലപ്പെയ്നമനയ് എന്ന രട്ടീതനിയനില് നനിലവനിലളള പുലനിമുടനിനന
ആരരംഭ  ഭനോഗതയ്  8.5  മട്ടീറര  ആഴരം  കേനിട്ടുന്ന   വനിധതനില്  മൂന്നയ്  ബരതകേളനട
നനിരമ്മനോണതനിനയ്  ലക്ഷഗ്യമനിട്ടുകേഴനിഞ. ഇതനിനന ഇ.ഐ.എ. പഠനരം നടതന്നതനിനയ്
9 മനോസനമങനിലരം  കവണനിവരുരം.  2019  അവസനോനകതനോനട  ഒന്നനോരംഘട നനിരമ്മനോണരം
പൂരതനിയനോക്കനോന്  സനോധനിക്കുനമന്നനോണയ്  പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  രണനോരംഘടതനില് 14  മട്ടീറര
ആഴതനിലളള 8 നബരതകേളനട നനിരമ്മനോണവരം ലക്ഷഗ്യമനിടുന്നു.
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മനോരനിവടരം  ഇന്സനിറന്യൂടയ്-കകേരള  മനോരനിവടരം  നസനോവസറനിയുനട  കേട്ടീഴനില്
കകേരള  സരക്കനോര  നകേനോടുങ്ങല്ലൂരുരം  നട്ടീണകേരയനിലരം  മനോരനിവടരം  ഇന്സനിറന്യൂട്ടുകേള്
നബനോരഡനിനന  സനോമതനികേ  സഹനോയകതനോനട  സനോപനിചനിട്ടുണയ്.  മനോരനിവടരം
രരംഗനത  നതനോഴനിലവസരങ്ങള്ക്കയ്   ആവശഗ്യമനോയ  ഉകദഗ്യനോഗനോരത്ഥനികേള്ക്കയ്  ഉന്നത
നനിലവനോരമുളള  പരനിശട്ടീലനവരം  മറയ്  അനുബന  കകേനോഴകേളരം  നടതനോനനോണയ്  ഈ
സനോപനരംനകേനോണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.       

കകേരള ഉള്നനോടന് ജലഗതനോഗത നനിയമരം 2010-നദനികേളരം കേനോയലകേളരം നകേനോണയ്
സമൃദ്ധമനോയ ഭൂപ്രകൃതനിയനോണയ് കകേരളതനിനുളളതയ്. കകേരള സരക്കനോരനിനന മുഖഗ്യവരുമനോന
കസനോതസ്സുകേളനില്  ഒന്നനോയ  ടൂറനിസതനില്  സുപ്രധനോനമനോയ  പങയ്  ഉള്നനോടന്
ജലഗതനോഗതതനിനുണയ്.  കകേരള സരക്കനോരുരം ഐ.ഡബദ്യു.എ.ഐ.-ഉരം കചെരന്നയ് ഈ
ജലപനോതകേള് കേനോരഗ്യക്ഷമമനോക്കനോനുളള നടപടനികേള് സതട്ടീകേരനിചവരുന്നു.    ഉള്നനോടന്
ജലഗതനോഗത  പനോതയനിനല  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനനോയനി    സരക്കനോര
നകേ.ഐ.വനി.  റൂള്സയ്,  2010  നടപ്പെനോക്കനിവരുന്നു.  ഇതനിനന  വനിജയതനിനനോയനി
ആവശഗ്യമനോയ അടനിസനോന സദൗകേരഗ്യവനികേസനരം നടകതണതയ് അതഗ്യന്തനോകപക്ഷനിതമനോണയ്.
ഇരുവശങ്ങളനിലരം  സരംരക്ഷണ  ഭനിതനികേള്,  ചെനോനല്  മനോരക്കനിരംഗയ്  കബനോയകേള്
സനോപനിക്കല്,   ഡ്രഡ്ജനിരംഗയ്,  വഡ്ര  കഡനോക്കയ്  സരംവനിധനോനരം,  സട്ടീകവജയ്  ടട്ടീറയ്നമനയ്
പനോനയ്  തുടങ്ങനിയവ  ഈ  നനിയമതനിനന  നടതനിപ്പെനിനയ്  ആവശഗ്യമനോണയ്.   നനിയമരം
പ്രനോബലഗ്യതനില്  നകേനോണ്ടുവരുന്നതനിനന  ഭനോഗമനോയനി  നവസലകേള് സരകവ്വ  നടതനി
രജനികസ്ട്രഷന് നല്കുകേയുരം ജട്ടീവനക്കനോരക്കുകവണനി പരനിശട്ടീലനവരം സരടനിഫനിക്കറകേള്
നല്കുകേയുരം  നചെയ്യുന്ന  കജനോലനികേള്   തുറമുഖ  വകുപ്പെയ്  വളനര  കേനോരഗ്യക്ഷമമനോയനി
നടതനിവരനികേയുരം നചെയ്യുന്നു. 

കകേരള  മനോരനിവടരം  കബനോരഡയ്  -  കകേരള  നനിയമസഭ  പനോസനോക്കനിയതുരം  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമനയ്  തനിരനിചയചതുമനോയ  ബനില്  കഭദഗതനികേകളനോനട  ഈ  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കനോന്  കേഴനിയുനമന്നയ്  കേരുതുന്നു.  അകനകേവരഷങ്ങളനോയനി  ഫലപ്രനോപ്തനിയനി
നലതനോത  ഈ  നനിയമനനിരമ്മനോണരം  സഭ  അരംഗട്ടീകേരനിചനകേനോണയ്  ഒരു
ചെരനിത്രസനോക്ഷഗ്യമനോക്കനി  മനോറന്നതനിനുള്ള  പനിനണയുരം   സഹനോയ  സഹകേരണങ്ങളരം
നല്കേണനമന്നുകൂടനി  ഞനോന്  അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുകേയനോണയ്.  ഈ  കബനോരഡനിനന
ആവശഗ്യകേതയുരം ഗുണങ്ങളരം  സരംബനനിചയ് ദട്ടീരഘമനോയനി പറയുന്നനില.  പ്രസക്തമനോയ
ഒന്നുരണയ് കേനോരഗ്യങ്ങള് മനോത്രകമ  ഞനോന് ഇവനിനട സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നുള്ളൂ.  തുറമുഖങ്ങളനട
പ്രവരതനങ്ങള് കൂടുതല് ഫലപ്രദമനോയനി  നടപ്പെനിലനോക്കനോന് കേഴനിയുനമന്നയ്  ഗുജറനോതയ്
മനോരനിവടരം  കബനോരഡുരം  മഹനോരനോഷനോ  മനോരനിവടരം  കബനോരഡുരം  നതളനിയനിചനിട്ടുണയ്.
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കകേരളതനില്  മനോരനിവടരം  കബനോരഡയ്  വരുന്നകതനോനട  മനോരനിവടരം  കമഖലയനില്  ഒരു
വന്  കുതനിചചെനോടരം  സരംഭവനിക്കുനമന്നയ്  കേരുതുന്നു.  തുറമുഖ  വകുപ്പെയ്,  കകേരള  കസറയ്
മനോരനിവടരം  കകേനോരപ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡയ്,  കകേരള  മനോരനിവടരം  നസനോവസറനി  എന്നനിവ
സരംകയനോജനിപ്പെനിചനോണയ് കകേരള മനോരനിവടരം കബനോരഡയ് ഉണനോക്കുന്നതയ്. കകേരള നനിയമസഭ
പനോസനോക്കനിയതുരം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനയ്  തനിരനിചയചതുമനോയ  ബനിലനിനു  പകേരരം
പുതനിയ  ബനില്  പനോസനോക്കനോനുള്ള  നടപടനി  അന്തനിമഘടതനിലനോണയ്.  ഈ  ബനില്
പനോസനോക്കുന്നതയ്  കപനോരടയ്  കമഖലനയ  സരംബനനിചയ്  ഒരു  നനോഴനികേക്കലനോയനിരനിക്കുരം.
നട്ടീണകേര  മനോരനിവടരം  ഇന്സനിറന്യൂടനിനന  നനിരമ്മനോണ  പ്രവരതനങ്ങള്  അന്തനിമ
ഘടതനിലനോണയ്.  നകേനോടുങ്ങല്ലൂര  ഇന്സനിറന്യൂടനിനന  നനിരമ്മനോണരം  പൂരതട്ടീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
കകേരളതനില്  കകേനോസല്  ഷനിപ്പെനിരംഗയ്  നഡവലപ്നമനനിനുകവണനി  സനോധനങ്ങള്
കേയറയ്/ഇറക്കുമതനി  നചെയ്യുന്നതനിനയ്  ഇന്നസനട്ടീവയ്  സട്ടീമുകേള്  തുടരന്നു  നല്കേനോനുരം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുണയ്.  വഹകഡ്രനോഗനോഫനികേയ്  സരകവ്വ  ആസനോന  മന്ദനിരതനിനന
ഉദ്ഘനോടനരം  ഏതനോനുരം  ദനിവസങ്ങള്ക്കുള്ളനില്തനന്ന  നടതന്നതനോണയ്.  ആധുനനികേ
രട്ടീതനിയനിലള്ള  സരകവ്വ  കബനോട്ടുരം  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളരം  വനോങ്ങുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  ഈ  വരഷരംതനന്ന  സതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനോണയ്.  കകേരള  കസറയ്  മനോരനിവടരം
കകേനോരപ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡനിനന  പ്രവരതനങ്ങള്  പുനരുജട്ടീവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്
പുതുതനോയനി  വനോങ്ങനിയ  ആധുനനികേ  കേടരനസക്ഷന്  ചെന്ദ്രഗനിരനിയനില്  ഈ  മനോസരം
അവസനോനകതനോനട പ്രവരതനിക്കുന്നതനോണയ്. 

വനിഴനിഞരം  തുറമുഖരം  -  നമ്മുനട  സരംസനോനതനിനന  അഭനിമനോന  പദ്ധതനിയനോയ
വനിഴനിഞരം-ആഴക്കടല് തുറമുഖതനിനന പണനി കേരനോറനുസരനിചയ് പുകരനോഗമനിക്കുന്നുണയ്.
തുറമുഖ  നനിരമ്മനോണരംമൂലരം  നഷ്ടരം  സരംഭവനിക്കുന്നവരക്കുള്ള  ധനസഹനോയരം
നല്കുന്നതനില്  വളനര  പുകരനോഗതനിയുണയ്.  അവകശഷനിക്കുന്നവരക്കുള്ള  സഹനോയ
വനിതരണരം അടനിയന്തരമനോയനി നചെയ്യുന്നതനോണയ്.  സമട്ടീപ പ്രകദശതള്ളവരുനട പരനോതനി
സരക്കനോരനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്. ഇകതക്കുറനിചയ് ബഹുമനോനനപ്പെട എരം.എല്.എ.-യുരം ഇവനിനട
ചെനില കേനോരഗ്യങ്ങള് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണനോയനി.  സമട്ടീപവനോസനികേള് നല്കേനിയ നനികവദനരം
കൂടനി  കേണക്കനിനലടുതനകേനോണയ്  ബഹുമനോനനപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി  തനന്ന  ഈ
കേനോരഗ്യനതക്കുറനിചയ്  ആകലനോചെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഈ  മനോസരം  15- ാം തട്ടീയതനി
ബനനപ്പെടവരുനട ഒരു കയനോഗരം വനിളനിചനിട്ടുണയ്. 

ശട്ടീ  .    സനി  .    ദനിവനോകേരന്:  സര,  തനിരുവനന്തപുരരം  ജനിലയനില്  വനിഴനിഞരം
തുറമുഖനതക്കുറനിചനോണയ്  എലനോവരുരം  പറയുന്നതയ്.  ചെരക്കയ്  കേപ്പെലകേളരം  വള്ളങ്ങളരം
വന്നനിരുന്ന വളനര പുരനോതനമനോയ ഒരു തുറമുഖമനോണയ് വലനിയതുറ തുറമുഖരം.  അവനിനട
എനന്തങനിലരം നചെയ്യനോന് കേഴനിയുനമങനില്  നചെയ്യണനമന്നനോണയ് എനനിക്കയ് പറയനോനുള്ളതയ്. 
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ശട്ടീ  .    രനോമചെന്ദ്രന്  കേടന്നപ്പെള്ളനി:  സര,  ആമുഖമനോയനി  പറഞകപ്പെനോള്തനന്ന
വനിഴനിഞരം,  വലനിയതുറ എന്നനോണയ്  തുടങ്ങനിയതയ്.  ആമുഖമനോയനി  കുകറ തുറമുഖങ്ങളനട
കപരുപറഞതനിനന കൂടതനില് ഇതരരം തുറമുഖങ്ങളനട വനികേസന പരനിപനോടനികേളനോണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനതന്നുകൂടനി പറഞനിട്ടുണയ്. ദട്ടീരഘമനോയനി പറഞനിലനോനയന്നയ് മനോത്രകമയുള്ളൂ. 

ചെനിപ്പെനിനതനോഴനിലനോളനികേള്,  കേരമടനി  ഉടമകേള്,  കേരമടനി  നതനോഴനിലനോളനികേള്,
റനികസനോരടയ്  നതനോഴനിലനോളനികേള്  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിനല  ജനവനിഭനോഗങ്ങളനട
കേനോരഗ്യങ്ങള് ചെരച നചെയ്തയ് പരനിഹനോരരം കേനോണനോന് ശമനിചനകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണയ്. സബയ്
കേളകറുനട കനതൃതതതനില് ഉപജട്ടീവന ആഘനോത റനികപ്പെനോരടയ്   ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നനോല്
ജനിലനോ  കേളകരക്കയ്  എതനോണയ്  പതനിനനണ്ണനോയനിരരം  അപ്പെട്ടീലകേളനോണയ്  കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
നപനടന്നയ്  അതനിനനനോരു  തട്ടീരുമനോനനമടുക്കനോന്  സനോധനിക്കനില.  പരനികശനോധനിചമനോത്രകമ
തട്ടീരുമനോനനമടുക്കുവനോന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  ഇകപ്പെനോള്  ഏതനോണയ്  23.82  കകേനോടനി  രൂപ
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. തുറമുഖ കേമനനികേള് ചെനില സനോമൂഹനികേ പ്രവരതനങ്ങളരം ഏനറടുതയ്
നടതനിയനിട്ടുണയ്. ജലവനിതരണ പരനിപനോടനികേള്, പദ്ധതനി പ്രകദശനത രണയ് സ്കൂളകേളനട
പുനരുദ്ധനോരണ  പ്രവരതനങ്ങള്,  കേമ്മന്യൂണനിറനി  നഹല്തയ്  നസനര  തനോലൂക്കയ്
ആശുപത്രനിയനോക്കനി മനോറനോനുള്ള ശമങ്ങള്,  വനിഴനിഞരം പ്രകദശനത ഭവനരഹനിതനര
വലഫയ് കപ്രനോജകയ്  കകേരളയനില് ഉള്നപ്പെടുതനോനുള്ള പരനിപനോടനികേള് എന്നനിവനയലനോരം
സതട്ടീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവനിനട  ചൂണനിക്കനോണനിച  നറയനില്പ്പെനോതയുനട  കേനോരഗ്യരംകൂടനി  ഞനോന്
സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയനോണയ്.  വനിഴനിഞതനനിന്നുരം  ബനോലരനോമപുരരം  നറയനില്കവ
കസഷനനികലയ്ക്കുള്ള  12  കേനി.  മട്ടീറര നട്ടീളമുള്ള നറയനില്പ്പെനോതയുനട കപ്രനോജകയ്  റനികപ്പെനോരടയ്
നറയനില്കവ  മനനോലയതനിനന  അരംഗട്ടീകേനോരതനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അരംഗട്ടീകേനോരരം
കേനിട്ടുന്ന  മുറയയ്  സലരം  ഏനറടുക്കുന്ന  നടപടനി  വകേനക്കനോള്ളുന്നതനോയനിരനിക്കുരം.
ആര.ബനി.എന്.എല്. ആണയ് ഇതനിനന നനിരമ്മനോണരം നനിരവ്വഹനിക്കുന്നതയ്.  സനോഗരമനോല
പദ്ധതനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനി  നടപ്പെനിലനോക്കനോനുള്ള  പ്രനോഥമനികേ  ചെരചകേളരം
നടതനിക്കഴനിഞനിട്ടുണയ്.  അധനികേരം  തനോമസനിക്കനോനത  പദ്ധതനി  ഷനിപ്പെനിരംഗയ്
മനനോലയതനിനയ് സമരപ്പെനിക്കനോന് കേഴനിയുരം. ഇത്രയുമനോണയ് തുറമുഖ വകുപ്പെനിനനക്കുറനിചള്ള
ചെരചകേളനില്  പനങടുതനകേനോണയ്   മറുപടനിയനോയനി  വനിശദട്ടീകേരനിക്കനോനുള്ളതയ്.  ഈ
ധനനോഭഗ്യരത്ഥന പനോസനോക്കനിതരണ നമന്നയ് അഭഗ്യരത്ഥനിക്കുന്നു.

മനി  .    സട്ടീക്കര  :  സരവ്വശട്ടീ  പനോറക്കല് അബ്ദുല,  ടനി.  എ.  അഹമ്മദയ്  കേബട്ടീര,
എന്.  എ.  നനലനിക്കുന്നയ്,  പനി.  ഉവബദള്ള,  അന്വര  സനോദതയ്,  എരം.  ഉമ്മര,
സണ്ണനി  കജനോസഫയ്,  എന്.  ഷരംസുദ്ദേട്ടീന്,  നകേ.  എരം.  ഷനോജനി,  എരം.  വനിന്നസനയ്,
വനി.  എസയ്.  ശനിവകുമനോര,  വനി.  ടനി.  ബല്റനോരം,  മഞളനോരംകുഴനി  അലനി,
കറനോഷനി  അഗസനിന്  എന്നട്ടീ  അരംഗങ്ങള്  വവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം
നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം  എന്ന  XVIII-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയയ്  അവതരനിപ്പെനിച
ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് നചെയ്യുന്നുകണനോ? 
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അനുകൂലനിക്കുന്നവര.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര.................

ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരനോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

വവദഗ്യസഹനോയരരംഗവരം  നപനോതുജനനോകരനോഗഗ്യവരം  എന്ന  XVIII-ാം  നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  കേനോരഗ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്

പ്രസ്തുത ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയ്ക്കുകനനര  7-ാം കകേനോളതനില് കേനോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ  2017-18

സനോമതനികേ വരഷനത നചെലവകേള് പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനനോയനി  അനുവദനിക്കണ

നമന്ന പ്രകമയനത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ശട്ടീ  .   അടൂര പ്രകേനോശയ്:  സര,  ഞനോന് കപനോള് ആവശഗ്യനപ്പെടുന്നു. 

(സഭനോരംഗങ്ങള് തനോനഴപ്പെറയുരം പ്രകേനോരരം കവനോടയ്  കരഖനപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര:

1. ശട്ടീ.  നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖനോദര  

2. ശട്ടീ. നകേ. ആന്സലന്

3. ശട്ടീ. ആനണനി കജനോണ് 

4. ശട്ടീ. പനി. വനി. അന്വര 

5. ശട്ടീ. എ. എരം. ആരനിഫയ് 

6. നപ്രനോഫ. നകേ. യു. അരുണന് 

7. ശട്ടീമതനി സനി. നകേ. ആശ 

8. ശട്ടീ. നകേ. ബനോബു 

9. ശട്ടീ. എ. നകേ. ബനോലന് 

10. ശട്ടീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമനോള് 

11. ശട്ടീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന്  
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12. ശട്ടീ. നകേ. ദനോസന് 

13. ശട്ടീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശട്ടീ. സനി. ദനിവനോകേരന് 

15. ശട്ടീ. എല്കദനോ എബഹനോരം 

16. ശട്ടീ. കജനോരജയ് എരം. കതനോമസയ് 

17. ശട്ടീ. ചെനിറയരം കഗനോപകുമനോര 

18. ശട്ടീ. സനി. നകേ. ഹരട്ടീന്ദ്രന് 

19. കഡനോ. നകേ. ടനി. ജലട്ടീല് 

20. ശട്ടീ. നജയനിരംസയ് മനോതദ്യു 

21. ശട്ടീ. ജനി. എസയ്. ജയലനോല് 

22. ശട്ടീ. ഇ. പനി. ജയരനോജന് 

23. ശട്ടീ. വനി. കജനോയനി 

24. ശട്ടീ. കജനോണ് നഫരണനോണസയ്

25. ശട്ടീ. ഒ. ആര. കകേള 

26. ശട്ടീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശട്ടീ. നകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

28. ശട്ടീ. കകേനോവൂര കുഞകമനോന് 

29. ശട്ടീ. വനി. നകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേനോയ

30. ശട്ടീ. മനോതദ്യു ടനി. കതനോമസയ് 

31. ശട്ടീ. നകേ. നജ. മനോകനി 

32. ശട്ടീ. എ. സനി. നമനോയ്തട്ടീന് 

33. ശട്ടീ. മുഹമ്മദയ് മുഹസനിന് പനി.

34. ശട്ടീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

35. ശട്ടീ. മുരളനി നപരുനനലനി 
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36. ശട്ടീ. സനി. നകേ. നനോണു 

37. ശട്ടീ. എരം. നദൗഷനോദയ്

38. ശട്ടീ. യു. ആര. പ്രദട്ടീപയ് 

39. ശട്ടീ. എ. പ്രദട്ടീപ്കുമനോര 

40. ശട്ടീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

41. ശട്ടീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

42. ശട്ടീ. പനി. ടനി. എ. റഹട്ടീരം 

43. ശട്ടീ. എരം. രനോജകഗനോപനോലന്

44. ശട്ടീ. നകേ. രനോജന്

45. ശട്ടീ. എസയ്. രനോകജന്ദ്രന്

46. ശട്ടീ. ആര. രനോകജഷയ്

47. ശട്ടീ. റനി. വനി. രനോകജഷയ്

48. ശട്ടീ. നകേ. രനോജു

49. ശട്ടീ. രനോജു എബഹനോരം 

50. ശട്ടീ. ആര. രനോമചെന്ദ്രന് 

51. ശട്ടീ. രനോമചെന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

52. ശട്ടീ. നകേ. നകേ. രനോമചെന്ദ്രന് നനോയര 

53. ശട്ടീ. മുലക്കര രതനോകേരന് 

54. നപ്രനോഫ. സനി. രവട്ടീന്ദ്രനനോഥയ് 

55. ശട്ടീ. കേനോരനോടയ് റസനോഖയ്

56. ശട്ടീ. എസയ്. ശരമ്മ  

57. ശട്ടീ. എ. നകേ. ശശട്ടീന്ദ്രന് 

286/2020.
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58. ശട്ടീ. സനി. നകേ. ശശട്ടീന്ദ്രന് 

59. ശട്ടീ. വനി. ശശനി 

60. ശട്ടീ. ഐ. ബനി. സതട്ടീഷയ് 

61. ശട്ടീ. ബനി. സതഗ്യന് 

62. ശട്ടീ. എ. എന്. ഷരംസട്ടീര  

63. ശട്ടീമതനി നകേ. നകേ. വശലജ ടട്ടീചര 

64. ശട്ടീ. ജനി. സുധനോകേരന് 

65. ശട്ടീ. വനി. ആര. സുനനില് കുമനോര 

66. ശട്ടീ. വനി. എസയ്. സുനനില് കുമനോര

67. ശട്ടീ. കേടകേരംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

68. ശട്ടീ. നകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

69. ശട്ടീ. എരം. സതരനോജയ്

70. ശട്ടീ. ഇ. ടനി. വടസണ് മനോസര

71. ശട്ടീ. പനി. തനികലനോതമന് 

72. ശട്ടീ. കതനോമസയ് ചെനോണനി 

73. കഡനോ. ടനി. എരം. കതനോമസയ് ഐസകേയ് 

74. ശട്ടീ. പനി. ഉണ്ണനി

75. ശട്ടീമതനി വട്ടീണനോ കജനോരജയ്

76. ശട്ടീ. നകേ. വനി. വനിജയദനോസയ്

77. ശട്ടീ. ഇ. നകേ. വനിജയന്

78. ശട്ടീ. പനിണറനോയനി വനിജയന്

79. ശട്ടീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള
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പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര  :

1. ശട്ടീ. അബ്ദുല് ഹമട്ടീദയ്. പനി.

2. ശട്ടീ. പനോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശട്ടീ. അടൂര പ്രകേനോശയ് 

4. ശട്ടീ. മഞളനോരംകുഴനി അലനി 

5. ശട്ടീ. അനനില് അക്കര 

6. ശട്ടീ. എ. പനി. അനനില് കുമനോര 

7. ശട്ടീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

8. ശട്ടീ. അന്വര സനോദതയ് 

9. ശട്ടീ. വനി. ടനി. ബല്റനോരം

10. ശട്ടീ. പനി. നകേ. ബഷട്ടീര

11. ശട്ടീ. വനി. നകേ. ഇബനോഹനിരം കുഞയ് 

12. ശട്ടീ. വഹബനി ഈഡന്  

13. ശട്ടീ. ടനി. വനി. ഇബനോഹനിരം 

14. ശട്ടീ. നകേ. സനി. കജനോസഫയ് 

15. ശട്ടീ. കമനോന്സയ് കജനോസഫയ് 

16. കഡനോ. എരം. നകേ. മുനട്ടീര 

17. ശട്ടീ. നകേ. മുരളട്ടീധരന്  

18. ശട്ടീ. എന്. എ. നനലനിക്കുന്നയ് 

19. ശട്ടീ. ഉമ്മന് ചെനോണനി 

20. ശട്ടീ. രകമശയ് നചെന്നനിതല

21. ശട്ടീ. കറനോജനി എരം. കജനോണ്

22. ശട്ടീ. നകേ. എസയ്. ശബരട്ടീനനോഥന്
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23. ശട്ടീ. എന്. ഷരംസുദ്ദേട്ടീന് 

24. ശട്ടീ. വനി. ഡനി. സതട്ടീശന് 

25. ശട്ടീ. ഷനോഫനി പറമനില് 

26. ശട്ടീ. നകേ. എരം. ഷനോജനി

27. ശട്ടീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമനോര

28. ശട്ടീ. സണ്ണനി കജനോസഫയ് 

29. ശട്ടീ. പനി. ഉവബദള്ള

30. ശട്ടീ. എരം. ഉമ്മര 

31. ശട്ടീ. എരം. വനിന്നസനയ്

നനിഷ്പക്ഷത പനോലനിക്കുന്നവര  :

ശട്ടീ. പനി. സനി. കജനോരജയ്

മനി  .   സട്ടീക്കര: 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര - 79

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര - 31

നനിഷ്പക്ഷത പനോലനിക്കുന്നവര - 1

പ്രകമയരം സഭ പനോസനോക്കനിയനിരനിക്കുന്നു.  ഗനോനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

സരവ്വശട്ടീ  അബ്ദുല്  ഹമട്ടീദയ്.  പനി.,  മഞളനോരംകുഴനി  അലനി,  പനി.  ഉവബദള്ള,

എരം.  ഉമ്മര,  കറനോഷനി  അഗസനിന്,  പനോറക്കല്  അബ്ദുല,  എന്.  എ.  നനലനിക്കുന്നയ്,

നകേ. എരം. ഷനോജനി, ടനി. എ. അഹമ്മദയ് കേബട്ടീര, എന്. ഷരംസുദ്ദേട്ടീന് എന്നട്ടീ  അരംഗങ്ങള്

കുടുരംബകക്ഷമരം  എന്ന XIX-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയയ്  അവതരനിപ്പെനിച

ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് നചെയ്യുന്നുകണനോ? 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരനോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.
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കുടുരംബകക്ഷമരം  എന്ന  XIX-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്

കേനോരഗ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയ്ക്കുകനനര

7-ാം  കകേനോളതനില്  കേനോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സനോമതനികേ  വരഷനത

നചെലവകേള് പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനനോയനി അനുവദനിക്കണനമന്ന പ്രകമയനത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ശട്ടീ  .   അടൂര പ്രകേനോശയ്:  സര,  ഞനോന് കപനോള് ആവശഗ്യനപ്പെടുന്നു. 

(സഭനോരംഗങ്ങള് തനോനഴപ്പെറയുരം പ്രകേനോരരം കവനോടയ്  കരഖനപ്പെടുതനി:)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര:

1. ശട്ടീ.  നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖനോദര  

2. ശട്ടീ. നകേ. ആന്സലന്

3. ശട്ടീ. ആനണനി കജനോണ് 

4. ശട്ടീ. പനി. വനി. അന്വര 

5. ശട്ടീ. എ. എരം. ആരനിഫയ് 

6. നപ്രനോഫ. നകേ. യു. അരുണന് 

7. ശട്ടീമതനി സനി. നകേ. ആശ 

8. ശട്ടീ. നകേ. ബനോബു 

9. ശട്ടീ. എ. നകേ. ബനോലന് 

10. ശട്ടീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമനോള് 

11. ശട്ടീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന്  

12. ശട്ടീ. നകേ. ദനോസന് 

13. ശട്ടീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 
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14. ശട്ടീ. സനി. ദനിവനോകേരന് 

15. ശട്ടീ. എല്കദനോ എബഹനോരം 

16. ശട്ടീ. കജനോരജയ് എരം. കതനോമസയ് 

17. ശട്ടീ. ചെനിറയരം കഗനോപകുമനോര 

18. ശട്ടീ. സനി. നകേ. ഹരട്ടീന്ദ്രന് 

19. കഡനോ. നകേ. ടനി. ജലട്ടീല് 

20. ശട്ടീ. നജയനിരംസയ് മനോതദ്യു 

21. ശട്ടീ. ജനി. എസയ്. ജയലനോല് 

22. ശട്ടീ. ഇ. പനി. ജയരനോജന് 

23. ശട്ടീ. വനി. കജനോയനി 

24. ശട്ടീ. കജനോണ് നഫരണനോണസയ്

25. ശട്ടീ. ഒ. ആര. കകേള 

26. ശട്ടീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശട്ടീ. നകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

28. ശട്ടീ. കകേനോവൂര കുഞകമനോന് 

29. ശട്ടീ. വനി. നകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേനോയ

30. ശട്ടീ. മനോതദ്യു ടനി. കതനോമസയ് 

31. ശട്ടീ. നകേ. നജ. മനോകനി 

32. ശട്ടീ. എ. സനി. നമനോയ്തട്ടീന് 

33. ശട്ടീ. മുഹമ്മദയ് മുഹസനിന് പനി.

34. ശട്ടീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

35. ശട്ടീ. മുരളനി നപരുനനലനി 
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36. ശട്ടീ. സനി. നകേ. നനോണു 

37. ശട്ടീ. എരം. നദൗഷനോദയ്

38. ശട്ടീ. യു. ആര. പ്രദട്ടീപയ് 

39. ശട്ടീ. എ. പ്രദട്ടീപ്കുമനോര 

40. ശട്ടീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

41. ശട്ടീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

42. ശട്ടീ. പനി. ടനി. എ. റഹട്ടീരം 

43. ശട്ടീ. എരം. രനോജകഗനോപനോലന്

44. ശട്ടീ. നകേ. രനോജന്

45. ശട്ടീ. എസയ്. രനോകജന്ദ്രന്

46. ശട്ടീ. ആര. രനോകജഷയ്

47. ശട്ടീ. റനി. വനി. രനോകജഷയ്

48. ശട്ടീ. നകേ. രനോജു

49. ശട്ടീ. രനോജു എബഹനോരം 

50. ശട്ടീ. ആര. രനോമചെന്ദ്രന് 

51. ശട്ടീ. രനോമചെന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

52. ശട്ടീ. നകേ. നകേ. രനോമചെന്ദ്രന് നനോയര 

53. ശട്ടീ. മുലക്കര രതനോകേരന് 

54. നപ്രനോഫ. സനി. രവട്ടീന്ദ്രനനോഥയ് 

55. ശട്ടീ. കേനോരനോടയ് റസനോഖയ്

56. ശട്ടീ. എസയ്. ശരമ്മ  

57. ശട്ടീ. എ. നകേ. ശശട്ടീന്ദ്രന് 

58. ശട്ടീ. സനി. നകേ. ശശട്ടീന്ദ്രന് 
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59. ശട്ടീ. വനി. ശശനി 

60. ശട്ടീ. ഐ. ബനി. സതട്ടീഷയ് 

61. ശട്ടീ. ബനി. സതഗ്യന് 

62. ശട്ടീ. എ. എന്. ഷരംസട്ടീര  

63. ശട്ടീമതനി നകേ. നകേ. വശലജ ടട്ടീചര 

64. ശട്ടീ. ജനി. സുധനോകേരന് 

65. ശട്ടീ. വനി. ആര. സുനനില് കുമനോര 

66. ശട്ടീ. വനി. എസയ്. സുനനില് കുമനോര

67. ശട്ടീ. കേടകേരംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

68. ശട്ടീ. നകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

69. ശട്ടീ. എരം. സതരനോജയ്

70. ശട്ടീ. ഇ. ടനി. വടസണ് മനോസര

71. ശട്ടീ. പനി. തനികലനോതമന് 

72. ശട്ടീ. കതനോമസയ് ചെനോണനി 

73. കഡനോ. ടനി. എരം. കതനോമസയ് ഐസകേയ് 

74. ശട്ടീ. പനി. ഉണ്ണനി

75. ശട്ടീമതനി വട്ടീണനോ കജനോരജയ്

76. ശട്ടീ. നകേ. വനി. വനിജയദനോസയ്

77. ശട്ടീ. ഇ. നകേ. വനിജയന്

78. ശട്ടീ. പനിണറനോയനി വനിജയന്

79. ശട്ടീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള
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പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര  :

1. ശട്ടീ. അബ്ദുല് ഹമട്ടീദയ്. പനി.  

2. ശട്ടീ. പനോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശട്ടീ. അടൂര പ്രകേനോശയ് 

4. ശട്ടീ. മഞളനോരംകുഴനി അലനി 

5. ശട്ടീ. അനനില് അക്കര 

6. ശട്ടീ. എ. പനി. അനനില് കുമനോര 

7. ശട്ടീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

8. ശട്ടീ. അന്വര സനോദതയ് 

9. ശട്ടീ. വനി. ടനി. ബല്റനോരം

10. ശട്ടീ. പനി. നകേ. ബഷട്ടീര

11. ശട്ടീ. വനി. നകേ. ഇബനോഹനിരം കുഞയ് 

12. ശട്ടീ. വഹബനി ഈഡന്  

13. ശട്ടീ. ടനി. വനി. ഇബനോഹനിരം 

14. ശട്ടീ. നകേ. സനി. കജനോസഫയ് 

15. ശട്ടീ. കമനോന്സയ് കജനോസഫയ് 

16. കഡനോ. എരം. നകേ. മുനട്ടീര 

17. ശട്ടീ. നകേ. മുരളട്ടീധരന്  

18. ശട്ടീ. എന്. എ. നനലനിക്കുന്നയ് 

19. ശട്ടീ. ഉമ്മന് ചെനോണനി 

20. ശട്ടീ. രകമശയ് നചെന്നനിതല

21. ശട്ടീ. കറനോജനി എരം. കജനോണ്

22. ശട്ടീ. നകേ. എസയ്. ശബരട്ടീനനോഥന്
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23. ശട്ടീ. എന്. ഷരംസുദ്ദേട്ടീന് 

24. ശട്ടീ. വനി. ഡനി. സതട്ടീശന് 

25. ശട്ടീ. ഷനോഫനി പറമനില് 

26. ശട്ടീ. നകേ. എരം. ഷനോജനി

27. ശട്ടീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമനോര

28. ശട്ടീ. സണ്ണനി കജനോസഫയ് 

29. ശട്ടീ. പനി. ഉവബദള്ള

30. ശട്ടീ. എരം. ഉമ്മര 

31. ശട്ടീ. എരം. വനിന്നസനയ്

നനിഷ്പക്ഷത പനോലനിക്കുന്നവര  :

ശട്ടീ. പനി. സനി. കജനോരജയ്

മനി  .   സട്ടീക്കര: 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര -  79

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര - 31

നനിഷ്പക്ഷത പനോലനിക്കുന്നവര  - 1

പ്രകമയരം സഭ പനോസനോക്കനിയനിരനിക്കുന്നു. ഗനോനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

സരവ്വശട്ടീ നകേ. എരം. ഷനോജനി,  വനി.  ഡനി.  സതട്ടീശന്, അബ്ദുല് ഹമട്ടീദയ്.  പനി.,  വനി.

എസയ്.  ശനിവകുമനോര,  എരം.  വനിന്നസനയ്,  എരം.  ഉമ്മര,  ടനി.  എ.  അഹമ്മദയ്  കേബട്ടീര,

മഞളനോരംകുഴനി അലനി, സനി. മമ്മൂടനി, എന്. ഷരംസുദ്ദേട്ടീന്, പനോറക്കല് അബ്ദുല, എന്. എ.

നനലനിക്കുന്നയ്, പനി. ഉവബദള്ള എന്നട്ടീ അരംഗങ്ങള് തുറമുഖങ്ങള് എന്ന XL-ാം നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയയ് അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് നചെയ്യുന്നുകണനോ? 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരനോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.
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തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമര  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്

കേനോരഗ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയ്ക്കുകനനര

7-ാം  കകേനോളതനില്  കേനോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സനോമതനികേ  വരഷനത

നചെലവകേള് പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനനോയനി അനുവദനിക്കണനമന്ന പ്രകമയനത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

പ്രകമയരം സഭ പനോസനോക്കനിയനിരനിക്കുന്നു. ഗനോനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

സരവ്വശട്ടീ  എന്.  ഷരംസുദ്ദേട്ടീന്,  എരം.  ഉമ്മര,  പനോറക്കല്  അബ്ദുല,  ടനി.  എ.

അഹമ്മദയ് കേബട്ടീര, കറനോജനി എരം. കജനോണ്, നകേ. സനി. കജനോസഫയ്, വനി. ഡനി. സതട്ടീശന്,

സനി.  മമ്മൂടനി,  നകേ.  എരം.  ഷനോജനി,  അബ്ദുല്  ഹമട്ടീദയ്.  പനി.,  എന്.  എ.  നനലനിക്കുന്നയ്,

മഞളനോരംകുഴനി  അലനി,  പനി.  ഉവബദള്ള,  കറനോഷനി  അഗസനിന്  എന്നട്ടീ  അരംഗങ്ങള്

സനോമൂഹഗ്യ  സുരക്ഷനിതതതവരം  കക്ഷമവരം  എന്ന  XLVI-ാം നമര ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയയ്

അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് നചെയ്യുന്നുകണനോ? 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ഖണ്ഡകനനോപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരനോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

സനോമൂഹഗ്യ  സുരക്ഷനിതതതവരം  കക്ഷമവരം  എന്ന  XLVI-ാം  നമര

ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയുനട  കപരനില്  കേനോരഗ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്

പ്രസ്തുത ധനനോഭഗ്യരത്ഥനയ്ക്കുകനനര  7-ാം കകേനോളതനില് കേനോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ  2017-18

സനോമതനികേ വരഷനത നചെലവകേള് പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനനോയനി  അനുവദനിക്കണ

നമന്ന പ്രകമയനത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര....................

ശട്ടീ  .   അടൂര പ്രകേനോശയ്:  സര,  ഞനോന് കപനോള് ആവശഗ്യനപ്പെടുന്നു. 

(സഭനോരംഗങ്ങള് തനോനഴപ്പെറയുരം പ്രകേനോരരം കവനോടയ്  കരഖനപ്പെടുതനി.)



508 കകേരള നനിയമസഭ         കമയയ്  9, 2017

അനുകൂലനിക്കുന്നവര:

1. ശട്ടീ. നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖനോദര  

2. ശട്ടീ. നകേ. ആന്സലന്

3. ശട്ടീ. ആനണനി കജനോണ് 

4. ശട്ടീ. പനി. വനി. അന്വര 

5. ശട്ടീ. എ. എരം. ആരനിഫയ് 

6. നപ്രനോഫ. നകേ. യു. അരുണന് 

7. ശട്ടീമതനി സനി. നകേ. ആശ 

8. ശട്ടീ. നകേ. ബനോബു 

9. ശട്ടീ. എ. നകേ. ബനോലന് 

10. ശട്ടീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമനോള് 

11. ശട്ടീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന്  

12. ശട്ടീ. നകേ. ദനോസന് 

13. ശട്ടീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശട്ടീ. സനി. ദനിവനോകേരന് 

15. ശട്ടീ. എല്കദനോ എബഹനോരം 

16. ശട്ടീ. കജനോരജയ് എരം. കതനോമസയ് 

17. ശട്ടീ. ചെനിറയരം കഗനോപകുമനോര 

18. ശട്ടീ. സനി. നകേ. ഹരട്ടീന്ദ്രന് 

19. കഡനോ. നകേ. ടനി. ജലട്ടീല് 

20. ശട്ടീ. നജയനിരംസയ് മനോതദ്യു 

21. ശട്ടീ. ജനി. എസയ്. ജയലനോല് 

22. ശട്ടീ. ഇ. പനി. ജയരനോജന് 

23. ശട്ടീ. വനി. കജനോയനി 
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24. ശട്ടീ. കജനോണ് നഫരണനോണസയ്

25. ശട്ടീ. ഒ. ആര. കകേള 

26. ശട്ടീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശട്ടീ. നകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

28. ശട്ടീ. കകേനോവൂര കുഞകമനോന് 

29. ശട്ടീ. വനി. നകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേനോയ

30. ശട്ടീ. മനോതദ്യു ടനി. കതനോമസയ് 

31. ശട്ടീ. നകേ. നജ. മനോകനി 

32. ശട്ടീ. എ. സനി. നമനോയ്തട്ടീന് 

33. ശട്ടീ. മുഹമ്മദയ് മുഹസനിന് പനി.

34. ശട്ടീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

35. ശട്ടീ. മുരളനി നപരുനനലനി 

36. ശട്ടീ. സനി. നകേ. നനോണു 

37. ശട്ടീ. എരം. നദൗഷനോദയ്

38. ശട്ടീ. യു. ആര. പ്രദട്ടീപയ് 

39. ശട്ടീ. എ. പ്രദട്ടീപ്കുമനോര 

40. ശട്ടീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

41. ശട്ടീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

42. ശട്ടീ. പനി. ടനി. എ. റഹട്ടീരം 

43. ശട്ടീ. എരം. രനോജകഗനോപനോലന്

44. ശട്ടീ. നകേ. രനോജന്

45. ശട്ടീ. എസയ്. രനോകജന്ദ്രന്

46. ശട്ടീ. ആര. രനോകജഷയ്

47. ശട്ടീ. റനി. വനി. രനോകജഷയ്



510 കകേരള നനിയമസഭ         കമയയ്  9, 2017

48. ശട്ടീ. നകേ. രനോജു

49. ശട്ടീ. രനോജു എബഹനോരം 

50. ശട്ടീ. ആര. രനോമചെന്ദ്രന് 

51. ശട്ടീ. രനോമചെന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

52. ശട്ടീ. നകേ. നകേ. രനോമചെന്ദ്രന് നനോയര 

53. ശട്ടീ. മുലക്കര രതനോകേരന് 

54. നപ്രനോഫ. സനി. രവട്ടീന്ദ്രനനോഥയ് 

55. ശട്ടീ. കേനോരനോടയ് റസനോഖയ്

56. ശട്ടീ. എസയ്. ശരമ്മ  

57. ശട്ടീ. എ. നകേ. ശശട്ടീന്ദ്രന് 

58. ശട്ടീ. സനി. നകേ. ശശട്ടീന്ദ്രന് 

59. ശട്ടീ. വനി. ശശനി 

60. ശട്ടീ. ഐ. ബനി. സതട്ടീഷയ് 

61. ശട്ടീ. ബനി. സതഗ്യന് 

62. ശട്ടീ. എ. എന്. ഷരംസട്ടീര  

63. ശട്ടീമതനി നകേ. നകേ. വശലജ ടട്ടീചര 

64. ശട്ടീ. ജനി. സുധനോകേരന് 

65. ശട്ടീ. വനി. ആര. സുനനില് കുമനോര 

66. ശട്ടീ. വനി. എസയ്. സുനനില് കുമനോര

67. ശട്ടീ. കേടകേരംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

68. ശട്ടീ. നകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

69. ശട്ടീ. എരം. സതരനോജയ്

70. ശട്ടീ. ഇ. ടനി. വടസണ് മനോസര

71. ശട്ടീ. പനി. തനികലനോതമന് 
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72. ശട്ടീ. കതനോമസയ് ചെനോണനി 

73. കഡനോ. ടനി. എരം. കതനോമസയ് ഐസകേയ് 

74. ശട്ടീ. പനി. ഉണ്ണനി

75. ശട്ടീമതനി വട്ടീണനോ കജനോരജയ്

76. ശട്ടീ. നകേ. വനി. വനിജയദനോസയ്

77. ശട്ടീ. ഇ. നകേ. വനിജയന്

78. ശട്ടീ. പനിണറനോയനി വനിജയന്

79. ശട്ടീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര  :

1. ശട്ടീ. അബ്ദുല് ഹമട്ടീദയ്. പനി.  

2. ശട്ടീ. പനോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശട്ടീ. അടൂര പ്രകേനോശയ് 

4. ശട്ടീ. മഞളനോരംകുഴനി അലനി 

5. ശട്ടീ. അനനില് അക്കര 

6. ശട്ടീ. എ. പനി. അനനില് കുമനോര 

7. ശട്ടീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

8. ശട്ടീ. അന്വര സനോദതയ് 

9. ശട്ടീ. വനി. ടനി. ബല്റനോരം

10. ശട്ടീ. പനി. നകേ. ബഷട്ടീര

11. ശട്ടീ. വനി. നകേ. ഇബനോഹനിരം കുഞയ് 

12. ശട്ടീ. വഹബനി ഈഡന്  

13. ശട്ടീ. ടനി. വനി. ഇബനോഹനിരം 

14. ശട്ടീ. നകേ. സനി. കജനോസഫയ് 

15. ശട്ടീ. കമനോന്സയ് കജനോസഫയ് 

16. കഡനോ. എരം. നകേ. മുനട്ടീര 
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17. ശട്ടീ. നകേ. മുരളട്ടീധരന്  

18. ശട്ടീ. എന്. എ. നനലനിക്കുന്നയ് 

19. ശട്ടീ. ഉമ്മന് ചെനോണനി 

20. ശട്ടീ. രകമശയ് നചെന്നനിതല

21. ശട്ടീ. കറനോജനി എരം. കജനോണ്

22. ശട്ടീ. നകേ. എസയ്. ശബരട്ടീനനോഥന്

23. ശട്ടീ. എന്. ഷരംസുദ്ദേട്ടീന് 

24. ശട്ടീ. വനി. ഡനി. സതട്ടീശന് 

25. ശട്ടീ. ഷനോഫനി പറമനില് 

26. ശട്ടീ. നകേ. എരം. ഷനോജനി

27. ശട്ടീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമനോര

28. ശട്ടീ. സണ്ണനി കജനോസഫയ് 

29. ശട്ടീ. പനി. ഉവബദള്ള

30. ശട്ടീ. എരം. ഉമ്മര 

31. ശട്ടീ. എരം. വനിന്നസനയ്

നനിഷ്പക്ഷത പനോലനിക്കുന്നവര  :

ശട്ടീ. പനി. സനി. കജനോരജയ്

മനി  .   സട്ടീക്കര:

അനുകൂലനിക്കുന്നവര - 79

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര - 31

നനിഷ്പക്ഷത പനോലനിക്കുന്നവര - 1

പ്രകമയരം സഭ പനോസനോക്കനിയനിരനിക്കുന്നു.  ഗനോനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

മനി  .    സട്ടീക്കര:  ഓരഡര......  ഓരഡര......  സഭ ഇകപ്പെനോള് പനിരനിയുന്നതുരം നനോനള
രനോവനിനല 8.30-നയ് വട്ടീണ്ടുരം സകമ്മളനിക്കുന്നതുമനോണയ്.  

(2017  കമയയ്  മനോസരം  10-ാം  തട്ടീയതനി  ബുധനനോഴ്ച  രനോവനിനല  8.30-നയ്  വട്ടീണ്ടുരം
സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനനോയനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷരം 3.14-നയ് പനിരനിഞ.)


