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പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ് 16, ചചഭാവ

     വഭാലലലാം 166]                     ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                         [നമ്പര് 14

നനിയമസഭ  2017  കമയയ് മഭാസലാം  16-ാം തതീയതനി  ചചഭാവഭാഴ്ച രഭാവനിചല  8.30-നയ്
ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചര്ന.

I. കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളന കേഭാലകത്തക്കയ്  അനുവദനിക്കചപട കചഭാദലങ്ങളുചട പടനികേയനിചല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്..... കചഭാദലലാം നമ്പര്  *421

നഭാളനികകേര കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

1 (*421) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    എലാം  .    നനൗഷഭാദയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നഭാളനികകേര കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രധഭാന പ്രശ്നങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാചണന്നയ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലഭാദന  ചചലവയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ഉലഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള പദതനികേളുചണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ചതങ്ങുകേയറ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കലബര്  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരനിചയ്
യഥഭാസമയലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്നയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

101/2020.
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(ഡനി)  ഈ  രലാംഗത്തയ്  യനവലക്കരണലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
ഗകവഷണ  പദതനികേളക്കഭായനി  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജുകേളുളചപചടയുള്ള
സഭാകങതനികേശഭാസ്ത്ര  സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  പ്രകയഭാജേനചപടുത്തഭാന
നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  ചതങ്ങുകേളനില  15  മുതല  22  ശതമഭാനലാം  വചര
കേഭാറ്റുവതീഴ്ചമൂലവലാം  കരഭാഗ-കേതീടബഭാധമൂലവലാം  ഉലഭാദനക്ഷമത  കുറയുന്നതഭായനി
കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ദനൗര്ലഭലവലാം  ഉയര്ന്ന  കൂലനിചചലവലാം
ശഭാസ്ത്രതീയ  കൃഷനിരതീതനികേള  അവലലാംബനിക്കുന്നതനിലനനിനലാം  കേര്ഷകേചര
പനിനതനിരനിപനിക്കുന.  ചതങ്ങുകേയറ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ദനൗര്ലഭലലാം  ക്രമമഭായ
വനിളചവടുപനിനയ്  തടസലാം  സൃഷനിക്കുന.  വനിപണനത്തനിനുള്ള  പ്രയഭാസങ്ങളുലാം
വനിലസനിരത ഇലഭായ്മയുലാം കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളഭാണയ്.

(ബനി) സമഗ്ര നഭാളനികകേര കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി ക്ലസ്റ്റര് അടനിസഭാനത്തനില
കകേരഗ്രഭാമലാം  എന്ന  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  250  ചഹക്ടര് വതീതലാം  കകേരകൃഷനി
വനിസ്തൃതനിയുള്ള  44  കകേരഗ്രഭാമങ്ങള  രൂപതീകേരനിചയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ശഭാസ്ത്രതീയ  കൃഷനിരതീതനികേള  അവലലാംബനിചയ്  കൃഷനി  ചചലവകേള
ക്രമതീകേരനിച്ചുചകേഭാണയ്  ഉലഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  ഈ  പദതനിയനിലൂചട
ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാചത  അതത്യൂലഭാദനകശഷനിയുള്ള  കുറനിയ  ഇനലാം  ചതങ്ങുകേളുചട
ശഭാസ്ത്രതീയ കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.

കകേന്ദ്ര  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രവമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  നഭാളനികകേര
വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന 300 ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നഭാളനികകേര കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി 4500 ലക്ഷലാം
രൂപ ബഡ്ജേറനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.   കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില ചതങ്ങുകേയറലാം ഉളചപചടയുള്ള എലഭാ
കൃഷനിപണനികേളക്കുലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ,
യനവലക്കരണത്തനിലൂചട  കൃഷനിപണനികേള  യഥഭാസമയലാം  നടത്തുകേ,  കൃഷനി
ചചലവകേള  ഗണലമഭായനി  കുറയ്ക്കുകേ  എന്നതീ  ലക്ഷലങ്ങകളഭാചട  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേകസനകേള,  അകഗ്രഭാസര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേള  എന്നതീ  നഭാമകധയത്തനില
കസവനദഭാതഭാക്കളുചട സലാംഘങ്ങള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ സലാംഘങ്ങളുചട കസവനലാം
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ചതഭാഴെനിലഭാളനിക്ഷഭാമത്തനിനയ്  ഒരു   പരനിധനിവചര  പരനിഹഭാരമഭായനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല  ഇതയ്
കൂടുതല ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഇത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങള വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഊര്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനുലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി സലാംസഭാനതല സമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  നഭാളനികകേര  കൃഷനിരലാംഗത്തയ്  സഭാധലമഭായ  കമഖലകേളനിചലലഭാലാം
യനവലക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് തലത്തനില ശമങ്ങള നടക്കുനണയ്.
തവനൂര്  കേഭാര്ഷനികേ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജേനിചന്റെ  ഗകവഷകേര്  നഭാളനികകേരലാം
ചപഭാതനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ചചറനിയ  യനലാം,  വലഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില  കതങ്ങ
ചപഭാതനിക്കഭാനുള്ള  വലനിയ  യനലാം,  ചകേഭാപ്ര  അടര്ത്തഭാനുള്ള  യനലാം  എന്നനിവ
വനികേസനിപനിചചടുത്തനിട്ടുണയ്.  ചതങ്ങുകേയറത്തനിനുള്ള ലഘുയനങ്ങള ഇന്നയ് ലഭലമഭാണയ്.
യനവലക്കരണലാം,  മൂലലവര്ദനവയ്  എന്നതീ  കമഖലകേളനിചല  ഗകവഷണ  പദതനി
കേളക്കഭായനി  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജുകേളുചടയുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗകവഷണ  സഭാപന
ങ്ങളുചടയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം സര്ക്കഭാര് പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജേനചപടുത്തനിവരുന.

ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി:  സര്,  കകേരളത്തനിചല  നഭാലതയ്  ലക്ഷത്തനികലചറ
വരുന്ന  നഭാളനികകേര  കൃഷനിക്കഭാരുലാം കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം  മറയ്  അനുബന
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുമടക്കമുള്ള  വലനിചയഭാരു  വനിഭഭാഗലാം  കേഭാറ്റുവതീഴ്ച  അടക്കമുള്ള
കരഭാഗങ്ങളമൂലമുള്ള ഉലഭാദനക്കുറവലാം വനിലയനിടനിവലാംമൂലലാം ദുരനിതത്തനിലഭാണയ്. 600 കകേഭാടനി
നഭാളനികകേരലാം ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന കകേരളത്തനില ആറയ് ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണയ് മൂലലവര്ദനിത
ഉലന്നങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  എന്നഭാല  ശതീലങയനിലലാം  ഫനിലനിപപനസനിലലാം
ഇതയ്  40  ശതമഭാനമഭാണയ്.  ആധുനനികേ  ശഭാസ്ത്രസഭാകങതനികേവനിദലകേള  പ്രകയഭാജേന
ചപടുത്തനി  മൂലലവര്ദനിത  ഉലന്നങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള  പഞസഭാര,  സനിറപയ്,  ഹണനി,  നതീര,
കസഭാപയ്,  ചവര്ജേനിന  ചവളനിചചണ,  കകേഭാക്കനടയ്  മനിലക്കയ്,  ചനിരട  നനിര്മ്മേനിതനികേള,
കേയറുലന്നങ്ങള,  ചകേനിരനികചഭാറയ്,  കഗ്രഭാബഭാഗയ്  തുടങ്ങനി  നഭാനഭാവനിധ
ഉലന്നങ്ങളുണഭാക്കഭാന കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.  ചപഭാതുകമഖലയനില അത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  ആദഭായകേരമഭായ  വനില  കൃതലസമയത്തയ്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്
നലകേനിചക്കഭാണയ്  അവയഭാവശലമഭായ  നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില കുമഭാര്:  സര്,   കകേരളത്തനിചന്റെ ഒരു പ്രധഭാനചപട
കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നലാം  നഭാളനികകേരമഭാചണങനിലലാം  നഭാളനികകേര  ഉലന്നങ്ങളുചട  ആറയ്
ശതമഭാനത്തനില  തഭാചഴെമഭാത്രകമ  മൂലലവര്ദനിത  ഉലന്നങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറഭാന  ഇതുവചര
സഭാധനിചനിട്ടുള.  നഭാളനികകേര  ഉലഭാദനത്തനിലലാം  വനിപണനത്തനിലലാം  വനിലയനിലലാം
വര്ദനവണഭായനിട്ടുള്ള  രഭാജേലങ്ങളനിചലലഭാലാം  മൂലലവര്ദനിത  കമഖലയനില  ഗണലമഭായ
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വര്ദനവണഭായനിട്ടുചണന്നയ് കേഭാണഭാന കേഴെനിയുലാം.  ശതീലങയനിലലാം ഫനിലനിപപനസനിലചമലഭാലാം
40 ശതമഭാനമഭാചണന്നയ് പറഞതയ് ശരനിയഭാണയ്.  ഈ ഗവണ്ചമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനില
വന്നയുടചന മൂലലവര്ദനിത കമഖലയുമഭായനി ബനചപടയ് ഒരു അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര ശനിലശഭാല
സലാംഘടനിപനിചകപഭാള ഫനിലനിപപനസനിലനനിനലാം തഭായയ് ലന്റെനിലനനിനലാം ശതീലങയനില
നനിനചമലഭാമുള്ള  ഏഷല-ചപസഫനികേയ്  കമഖലയനിചല  കകേഭാക്കനട്ടുമഭായനി  ബനചപടയ്
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്ന  ഏജേനസനികേചള  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുകേയുലാം  ഈ
കമഖലയനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ചടകകഭാളജേനികേള  കകേരളത്തനില  ചകേഭാണ
വരഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നഭാളനികകേര
അധനിഷനിതമഭായ അഞയ് അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേളഭാണയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന കപഭാകുന്നതയ്.  ഈ
അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേളനില  ഏറവലാം  ആധുനനികേമഭായ,  മൂലലവര്ദനിത  കമഖലയനില
അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരമുള്ള   ചടകകഭാളജേനി  ചപ്രഭാപവഡയ്  ചചയഭാനുള്ള  ചഫസനിലനിറനി
ചസന്റെറുകേള  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കപഭാകുന്നതയ്  ഈ  ലക്ഷലലാം
വച്ചുചകേഭാണഭാണയ്.  

ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി : സര്,  വനിളചവടുപ്പുലാം  പരനിപഭാലനവലാം  വളചര
എളുപമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുചമന്നതഭാണയ്   കുള്ളന  ചതങ്ങുകേളുചട  പ്രധഭാന  സവനികശഷത.
കതങ്ങയനിടഭാന  ആളനിചന  കേനിട്ടുന്നനിചലകന്നഭാര്ത്തയ്  വനിലപനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഇതയ്
വളചര  ആശസഭാസകേരമഭായ  കൃഷനിയഭാണയ്.  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമഭായ  കൃത്രനിമ
പഭാനതീയങ്ങളക്കുപകേരലാം  ഇളനതീര്  ഉലഭാദനത്തനിനയ്  കുള്ളന  ചതങ്ങുകേള  വളചര
പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭാണയ്.  മനുഷലരക്തത്തനിനയ്  തത്തുലലമഭായ  ഘടനയുലാം  സസഭഭാവവലാം
സന്തുലനവമുള്ള  ദഭാവകേമഭാണയ്  ഇളനതീര്.  അതുചകേഭാണഭാണയ്  അതനിചന  'ജേതീവചന്റെ
ദഭാവകേ'ചമന്നയ് വനികശഷനിപനിക്കുന്നതയ്. സനി.പനി.സനി.ആര്.ഐ.-യുചട ഗകവഷണത്തനിചന്റെ
ഫലമഭായനി  വനികേസനിപനിചചടുത്ത  ചഭാവക്കഭാടയ്  പ്രകദശചത്ത  കുറനിയ  ഇനലാം
ചതങ്ങുകേളടക്കലാം നല വനിളവലാം മൂന്നഭാലാം വര്ഷലാം പുഷനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന്ന നനിരവധനിയനിനലാം
ചതങ്ങുകേള  ഇതനിലചപടുനണയ്.  അത്തരലാം  കൃഷനികേള  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
എന്തെയ് നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:  സര്,  കകേന്ദ്ര  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രവമഭായനി  സഹകേരനിചഭാണയ്  300  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതനിനുകവണനി  പ്രകതലകേമഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ചതങ്ങയ്  കേയറചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേചള  കേനിടഭാത്തതഭാണയ്
ഇതനിചന്റെ  ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രശ്നലാം.  അതുചകേഭാണയ്  ചഭാവക്കഭാടയ്  ഉളചപചടയുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനിലനനിനലാം ഉലഭാദനക്ഷമതയുള്ള കുറനിയ ഇനലാം ചതങ്ങുകേളുലാം സങരയനിനലാം
ചതങ്ങുകേളുലാം  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണയ്.
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കകേന്ദ്ര കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ കകേന്ദ്രവലാം കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന ചതങ്ങനിന
പതകേളുചട  എണലാം  വളചര  കുറവഭാണയ്.  അതുചകേഭാണയ്  കുറനിയ  ഇനലാം  ചതങ്ങുകേള
വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അവയുചട  എണലാം  ഇരടനിയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണയ്
ഗവണ്ചമന്റെയ് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷയ്:  സര്,  കകേര കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന വളചര പ്രധഭാനചപട
പ്രശ്നമഭാണയ്  വനിപണനവലാം  സലാംഭരണവലാം.  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  നഭാളനികകേരലാം
സലാംഭരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള വലഭാപകേമഭായനി സസതീകേരനിക്കണലാം.  അതുകപഭാചല
വനിപണന  സനൗകേരലങ്ങളുചട  അഭഭാവവലാം  കകേരകേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന
പ്രതനിസനനിയഭാണയ്.  അതനിനഭാല  വനിപണനത്തനിനുലാം  സലാംഭരണത്തനിനുലാം  എന്തെയ്
നടപടനിയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില കുമഭാര് :  സര്,   നഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം ഇകപഭാള
പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്ന തഭാങ്ങുവനില  25  രൂപ
യഭായതുചകേഭാണയ്  സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനില  അധനികേലാം  നഭാളനികകേരലാം   ലഭലമഭാകുന്നനില.
2015-16-ല 47607 ചമടനികേയ് ടണ് നഭാളനികകേരമഭാണയ് സലാംഭരനിചചതങനില 2016-17-ല
56273  ചമടനികേയ്  ടണ്  നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.  നഭാളനികകേര
സലാംഭരണലാം  കൂടുതല  വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭായനി  362  കൃഷനിഭവനുകേളവഴെനി  സലാംഭരണലാം
നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതയ്  500  കൃഷനിഭവന  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കയ്
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരചഫഡനിചന്റെ  കേതീഴെനിലവരുന്ന  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങചളയുലാം കകേഭാക്കനടയ് ചപ്രഭാഡത്യൂസര് കേമ്പനനികേചളയുലാംകൂടനി അതനില കനഭാഡല
ഏജേനസനികേളഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം  അവരുമഭായനി  മൂന്നയ് കമഖലഭാ മതീറനിലാംഗുകേള നടത്തുകേയുലാം
അതനിനയ്  സന്നദതയുളള  ആളുകേളുചട  അനുമതനി  ആവശലചപടനിരനിക്കുകേയുമഭാണയ്.
കകേരചഫഡനിചന്റെ  നനിബനനകേളനുസരനിചയ്  നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുന്ന
സഹകേരണസലാംഘങ്ങചള ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണയ്  500  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭായനി സലാംഭരണലാം
വലഭാപനിപനിക്കഭാന  ഗവണ്ചമന്റെയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനയ്  നടപടനി   സസതീകേരനിചയ്
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :   സര്,  നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തയ് നഭാളനികകേര കൃഷനി
തകേര്നചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതനിചന  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റെനിചന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഒനലാം  ചചയഭാന  കേഴെനിയുന്നനിചലനളളതഭാണയ്   പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം.
പഞഭായത്തുകേള മുഖഭാന്തെരലാം വളങ്ങള ചകേഭാടുക്കുകേ മഭാത്രമഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ചചയ്യുന്നതയ്.
ആ  വളങ്ങള  ഒരു  ഗുണവമനിലഭാത്തതഭാണയ്.  എലഭാവരുലാം  പരഭാതനി  പറയുന്ന  ഒരു
പ്രധഭാനചപട  സലാംഭവമനിതഭാണയ്.  നമ്മുചട  ഗവണ്ചമന്റെയ്  ഇകപഭാള  ചകേഭാപ്രയയ്  പകേരലാം
കതങ്ങയഭാണയ് സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്. കതങ്ങയ്ക്കുപകേരലാം ചകേഭാപ്രതചന്ന സലാംഭരനിചഭാല മഭാത്രകമ
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നമ്മുചട  നഭാടനിചല  കൃഷനിക്കഭാരനയ്  ഗുണകേരമഭാവകേയുളള.  കൃഷനിക്കഭാരചന
സഹഭായനിക്കഭാനഭാണയ്   കതങ്ങ  സലാംഭരനിക്കുന്നചതന്നയ്  പറയുനചണങനിലലാം  പല
ആളുകേളുലാം  കമഭാശചപട  കതങ്ങ  ചകേഭാടുത്തയ്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങകളയുലാം
കകേരചഫഡനികനയുലാം നഷത്തനിലഭാക്കുന്ന രതീതനിയനികലക്കയ് മഭാറനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയയ്  കകേന്ദ്ര കതഭാടവനിള ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന
സഹഭായലാം  മതനിയഭാവനില.   അതുചകേഭാണയ്   ബഡ്ജേറനില  പറഞതുകപഭാചല  നല
സഹഭായലാം  നലകേനി  നഭാളനികകേര  കൃഷനിചയ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം  ചകേഭാപ്ര
സലാംഭരനിക്കഭാനുമുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:  സര്,  കകേന്ദ്ര  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രത്തനിനുലാംകൂടനിയഭാണയ്  300  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഗവണ്ചമന്റെയ്  പ്രകതലകേമഭായനി
മഭാറനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ചകേഭാപ്ര സലാംഭരനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് ഗവണ്ചമന്റെയ് ഇതുവചര
തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  എന്നഭാല  കൃഷനിക്കഭാര്  ചകേഭാടുക്കുന്ന  ചകേഭാപ്ര  കകേരചഫഡനിചന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ഇകപഭാള  വഭാങ്ങുനണയ്.  കകേരചഫഡനിനയ്  ആവശലമഭായ  ചവളനിചചണ
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേരളത്തനിചല  കൃഷനിക്കഭാര്  നലകുന്ന  ചകേഭാപ്രയഭാണയ്
വഭാങ്ങനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  നനിര്ത്തഭാന
കേഴെനിയനില. കേഭാരണലാം കകേരചഫഡയ് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന പല മൂലലവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങളക്കുലാം
പചകത്തങ്ങ  ആവശലമഭാണയ്.  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരനിചഭാല  മഭാത്രകമ  ചവളനിചചണയയ്
പുറകമയുളള നനിരവധനി  മൂലലവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങള ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളള.
അങ്ങയ് സൂചനിപനിചതുകപഭാചല പഞഭായത്തുകേള നലകേനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന വളത്തനിചന്റെ
കേഭാരലങ്ങള  ഗവണ്ചമന്റെയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ഇകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്ന  44  കകേരഗ്രഭാമങ്ങളക്കയ്  66  ലക്ഷലാം    രൂപവചര   പ്രകതലകേ
കേകമ്പഭാണന്റുകേളക്കഭായനി   നലകുനണയ്.   250  ചഹക്ടര് വരുന്ന പ്രകദശചത്ത ഒരു
യൂണനിറഭാക്കനി  കേണക്കഭാക്കനിയഭാണയ്  44  കകേരഗ്രഭാമങ്ങള  എന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  നനിലയനില  ഏറവലാം  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  പരനിചരണ
രതീതനിയനിലൂചട കൃഷനിചയ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷലലാംവച്ചുചകേഭാണഭാണയ്  കകേരഗ്രഭാമലാം  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നതയ്.  കേഴെനിഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് ആരലാംഭനിച പദതനിയഭാണയ് ഈ വര്ഷവലാം തുടരുന്നതയ്. 

ശതീ  .    എലാം  .    നനൗഷഭാദയ്:  സര്,  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പചകത്തങ്ങ
സലാംഭരണയനിനത്തനില   നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  നലകേഭാനുളള  കുടനിശനികേ
എത്രയഭാണയ്; അതയ്  ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാന  എചന്തെങനിലലാം  പദതനികേളുകണഭാ;
നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡനിചന്റെ ഭരണസമനിതനിയുലാം ചചയര്മഭാനുലാം നനിലവനിലകണഭാ;
നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നലകേനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്; അതയ്  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; നനിലവനിലളള
ആനുകൂലലങ്ങള  ചവടനിക്കുറചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:  സര്,  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്
കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെയ്  സഭാപനമഭാണയ്.  ആ  സഭാപനലാം  നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നനില.
അതുചകേഭാണയ്  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡുമഭായനി  ബനചപട  കേണക്കുകേള
പ്രസക്തമല.  കകേരചഫഡയ്  ആണയ്   നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിചനിരുന്നതയ്.  കകേരചഫഡയ്
സലാംഭരനിചനിരുന്ന  നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെ  കുടനിശനികേത്തുകേ  പൂര്ണമഭായുലാം  ചകേഭാടുത്തു
തതീര്ത്തനിട്ടുണയ്. 

ശതീ  .    സണനി  കജേഭാസഫയ്:  സര്,  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേചര  മഭാര്ക്കറനില
ഇറക്കുന്നതനിനുലാം  വഭാലല്യു  ആഡഡയ്  കപ്രഭാഡക്ടുകേള  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി
കേര്ഷകേര്  ചഫഡകറഷനുകേളുലാം  കേമ്പനനികേളുലാം  രൂപതീകേരനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
അങ്ങചനയുളള  ചഫഡകറഷനുകേളക്കുലാം  കേമ്പനനികേളക്കുലാം  ഗവണ്ചമന്റെയ്  ഏതയ്
തരത്തനിലളള  സഹഭായമഭാണയ്  നലകേനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്;  ആ  സഹഭായലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  അവരുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല  സജേതീവമഭാക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:  സര്,  ഇകപഭാള  സനി.ഡനി.ബനി.-യുചട
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  18  സനി.പനി.സനി.-കേളഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
ആചകേ  29  സനി.പനി.സനി.-കേളുളളതനില  18  എണവലാം  നതീര  ഉലപഭാദനിപനിക്കുനണയ്.
അതനിലത്തചന്ന  നഭാളനികകേരളത്തനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഉലപന്നങ്ങള  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
കേമ്പനനികേളുലാം ഉണയ്.  ഇനൗ കേമ്പനനികേചള സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി മൂന്നയ് കകേഭാടനി രൂപ
മഭാറനിവചനിട്ടുണയ്.  കേഭാരണലാം കേമ്പനനികേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള മുകന്നഭാട്ടുചകേഭാണകപഭാകേഭാന
പറഭാത്ത രതീതനിയനില  പല പ്രതനിസനനികേളുലാം  കനരനിട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അവര്
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  മൂലലവര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങളുലാം  സനി.ഡനി.ബനി.  നലകുന്ന
വലതലസ്തമഭായ  ഉലപന്നങ്ങളുലാം  ഉണയ്.   നതീര  സനിറപയ്  മുതല  ഇരുപത്തനിയകഞഭാളലാം
വരുന്ന ഉലപന്നങ്ങളുചട  ചടകകഭാളജേനി  അവര്ക്കയ്  ടഭാനസ്ഫര് ചചയഭാനകവണനിയനിട്ടുള്ള
പല സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉണയ്.  പല കേമ്പനനികേളക്കുലാം ചടകകഭാളജേനി വഭാങ്ങഭാന പറഭാത്ത
സഭാഹചരലലാം ഉണയ്.  അതനിനഭാല ചടകകഭാളജേനി ഫണയ് എന്ന കപരനില 1.50 കകേഭാടനി രൂപ
മഭാറനി വചനിരനിക്കുന്നതയ് ഇത്തരലാം കേമ്പനനികേളക്കയ് ആധുനനികേ ചടകകഭാളജേനി ലഭലമഭാക്കഭാന
കവണനിയഭാണയ്.  അടുത്ത  വര്ഷലാം  മുതല  കേമ്പനനികേളക്കഭാവശലമഭായ  ചടകകഭാളജേനി
ടഭാനസ്ഫര് ചചയഭാന  കവണനിയനിട്ടുള്ള ഫണയ്  സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെയ്   ലഭലമഭാക്കുലാം.
അതനിനുപുറകമ  മൂനകകേഭാടനി  രൂപ  കേമ്പനനികേളുചട  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി  മഭാറനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കേമ്പനനിയുചട  നതീര
ഉളചപചടയുള്ള  ഉലപന്നങ്ങള  ബഭാന്റെയ്  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം  വനിലപന  നടത്തഭാനുമുള്ള
അവരുചട പരനിമനിതനികേള മനസനിലഭാക്കനിചക്കഭാണലാം ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ഒരു  മതീറനിലാംഗയ്  വനിളനിക്കുകേയുണഭായനി.
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ആ  മതീറനിലാംഗനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  അവര്ക്കയ്  എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്  കവണതയ്
എന്നതുസലാംബനനിചയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  ആവശലചപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആ  നനിര്കദ്ദേശലാം
കേനിടനിയഭാലടനതചന്ന  അതുമഭായനി ബനചപടയ് ചര്ച നടത്തനി ആവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.        

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  സര്,  മഭാമചത്ത  നഭാളനികകേര  കകേഭാലാംപ്ലകനില
നഭാളനികകേരത്തനിലനനിനലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങള  ഉലപഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം
ചവര്ജേനിന കകേഭാക്കനടയ് ഓയനിലനിചന്റെ ഉലപഭാദനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം അതയ് അങ്ങയ് വന്നയ്
കേഭാണുകേയുലാം  ചചയതഭാണയ്.  എന്നഭാല  അവ  സജേതീവമഭായ  പ്രവര്ത്തന
രലാംഗത്തലഭാചതയഭായനിടയ്  ഏകേകദശലാം  ഒരു  വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി.  എലഭാകപര്ക്കുലാം
അഭനിമഭാനനിക്കഭാവന്ന തനിരുവനന്തെപുരചത്ത ഏറവലാം വലനിയ സഭാപനമഭാണയ് നഭാളനികകേര
കകേഭാലാംപ്ലകയ്.  അതയ്  പുനരുദരനിക്കഭാന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ആര്.ചകേ.വനി.ചചവ.
പ്രകേഭാരവലാം  അതുകപഭാചല,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര് നഭാളനികകേര  കമഖലയനില
ചചലവഴെനിചനിട്ടുള്ള പണവലാം കുചറചയങനിലലാം  പ്രകയഭാജേനചപടുത്തനിക്കഴെനിഞഭാല  അതയ്
എറവലാം  ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  സഭാപനമഭാക്കനി  മഭാറഭാന  കേഴെനിയുലാം.  അതയ്
പുനരുദരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില കുമഭാര്:  കകേരളത്തനിചന്റെ  അഭനിമഭാനമഭായ  ഒരു
സഭാപനമഭായനിരുന മഭാമചത്ത നഭാളനികകേര കകേഭാലാംപ്ലകയ്.  ഞഭാന കപഭായനി കേണതുമഭാണയ്.
ആ  സഭാപനലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്ചയനിലഭായനിരുന  എനമഭാത്രമല,  കേഴെനിഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ചവര്ജേനിന  കകേഭാക്കനടയ്  ഓയനില
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  യൂണനിറയ്  ആരലാംഭനിചയ്  ഉദ്ഘഭാടനലാം
നടത്തനിചയന്നലഭാചത  ഉലപഭാദനലാം  നടത്തഭാന   പറഭാത്ത  സഭാഹചരലമഭാണനികപഭാള.
നനിരവധനി  സഭാകങതനികേ  തടസങ്ങള  ഉണഭായനിരുന.  ആ  സഭാകങതനികേ  തടസങ്ങള
എലഭാലാം  നതീക്കുകേയുലാം  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  എലാം.ഡനി.  എനള്ള
നനിലയനില  ഡയറക്ടചറത്തചന്ന  ചുമതലചപടുത്തനിചക്കഭാണയ്  അതയ്  പുനരുദരനിക്കഭാന
കവണനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  അന്തെനിമഘടത്തനിലമഭാണയ്.  കനരചത്ത  സൂചനിപനിച
കേമ്പനനികേളുമഭായനി  ചര്ച  നടത്തനിചക്കഭാണയ്  അവരുചടചയലഭാലാം  ഉലപന്നങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  അതുമഭായനി  ബനചപട്ടുചകേഭാണള്ള  മൂലലവര്ദനിത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനുലാം പ്രധഭാന  കകേന്ദ്രമഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് മഭാമചത്ത ഇനൗ ചസന്റെറഭാണയ്.
അധനികേലാം തഭാമസനിയഭാചത ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം ശതീ. ബനി. സതലചന്റെ മണ്ഡലത്തനില
പ്രവര്ത്തനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  കകേഭാക്കനടയ്  ചഡവലപയ്ചമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
കനതൃതസത്തനില മഭാമത്തയ് സനിതനി ചചയ്യുന്ന ഇനൗ കകേന്ദ്രചത്ത ഒരു സജേതീവ പ്രവര്ത്തന
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറ്റുകേയഭാണയ്.  
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മനി  .    സതീക്കര് : 442-ാം നമ്പര് കചഭാദലലാം  422-ാം നമ്പര് കചഭാദലവമഭായനി ക്ലബയ്
ചചയണചമന്നയ്  ശതീ.  പഭാറക്കല  അബ്ദുല  കനഭാടതീസയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ക്ലബനിലാംഗയ്
അനുവദനിക്കുകേയഭാണയ്. 

ചചജേവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി

2 (*422) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :  തഭാചഴെക്കഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചചജേവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
എചന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആരുചടചയലഭാലാം  കസവനങ്ങള  ചചജേവകൃഷനി  പദതനിയുചട
നടത്തനിപനിനഭായനി പ്രകയഭാജേനചപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇനൗ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് ഇനൗ കമഖലയനിചല കൃഷനിയനില എചന്തെലഭാലാം
കനടങ്ങള ചചകേവരനിക്കഭാനഭായനിട്ടുചണന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ)  ചചജേവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  10  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  പദതനിയുചട പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങള
അനുബനലാം I*  ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്.

ഇതുകൂടഭാചത കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ പദതനിയഭായ പരമ്പരഭാഗത കൃഷനിവനികേഭാസയ്
കയഭാജേന (PKVY) പദതനിയനില 50 ഏക്കര് വതീതമുള്ള 119 ക്ലസ്റ്ററുകേള രൂപതീകേരനിചയ്
കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നലനിവരുന.

(ബനി) ചചജേവകൃഷനി നടത്തനിപനിനഭായനി സലാംസഭാന കൃഷനി വകുപയ് കൂടഭാചത കസ്റ്ററയ്
കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന, വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ., കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള, കേഭാര്ഷനികേ
കൂടഭായ്മകേള,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവയുചട  കസവനങ്ങള
പ്രകയഭാജേനചപടുത്തുന്നതഭാണയ്.

*ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി) കകേരളത്തനിചല ജേനങ്ങളക്കയ് ആവശലമഭായ പചക്കറനികേള സലാംസഭാനത്തയ്
തചന്ന ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  ഇതനിചന്റെ ആദലപടനിയഭായനി
ഇനൗ  വര്ഷലാം  10000  ചഹക്ടര്  സലത്തയ്  ചചജേവരതീതനിയനില  പചക്കറനി  കൃഷനി
ചചയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് അടുത്ത അഞയ് വര്ഷലാം ചകേഭാണയ്  50000  ചഹക്ടര് സലകത്തക്കയ്
വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.   വര്ഷലാം  മുഴുവന  സലാംസഭാനത്തയ്
പചക്കറനിയുചട  ലഭലതയുലാം  വനിപണനവലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  52  ആഴ്ചകേള
നതീളുന്ന  ഒരു  ഉലഭാദന  പ്ലഭാന  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  2016-2017-ല  ചചജേവകൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയുചട
പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങള അനുബനലാം II* ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഇതയ് കൂടഭാചത കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ പദതനിയഭായ പരമ്പരഭാഗത കൃഷനിവനികേഭാസയ്
കയഭാജേന  പദതനിയനില  50  ഏക്കര്  വതീതമുള്ള  119  ക്ലസ്റ്ററുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്
കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കുകേയുണഭായനി.
പ്രധഭാനമഭായുലാം  ക്ലസ്റ്റര്  അടനിസഭാനത്തനില  പനി.ജേനി.എസയ്.  സര്ടനിഫനികക്കഷന
നടത്തുന്നതനിനുലാം  ചചജേവഗ്രഭാമങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ധനസഹഭായമഭാണയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഇനൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിചതയ്.  2016-17-ല  ഇനൗ
പദതനിക്കഭായനി 594.57 ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവഴെനിക്കുകേയുണഭായനി.

ചചജേവ ചചവവനിധല-പരനിസനിതനി സനൗഹൃദ കൃഷനിരതീതനി

3 (*442) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല  :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബയ്:
ശതീ  .    പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കയ്:  തഭാചഴെക്കഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചചജേവകൃഷനി നയത്തനിചന്റെ വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ചചജേവ ചചവവനിധലത്തനിനയ് പ്രഭാധഭാനലലാം നലനിചക്കഭാണള്ളതുലാം പരനിസനിതനി
സനൗഹൃദവമഭായ കൃഷനിരതീതനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന എചന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഇതനിനനുഗുണമഭായ,  ഗുണകമന്മയുള്ള ചചജേവവള ഉലഭാദനവലാം വനിപണനവലാം
കൂടനി പ്രസ്തുത പദതനിയനില ഉളചപടുത്തുകമഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

*ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില കുമഭാര്) : സര്,

(എ)

• കൃഷനിചയ  സുസനിരവലാം  ലഭാഭകേരവലാം  മഭാനലവമഭായ  ഒരു  ചതഭാഴെനില
സലാംസഭാരമഭായനി വളര്ത്തുകേ.

• മണനിചന്റെ  സഹജേമഭായ  കപഭാഷകേ  ഗുണങ്ങളുലാം  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുലാം
ഉയര്ത്തുകേ, ജേലലാം-മണയ് സലാംരക്ഷണലാം ഉറപയ് വരുത്തുകേ.

• കേഭാര്ഷനികേ ചചജേവ സുരക്ഷനിതതസവലാം ഭക്ഷല കപഭാഷകേഗുണ സുരക്ഷനിതതസവലാം
ഉറപഭാക്കുകേ,  കേര്ഷകേരുചട  നനിയനണത്തനില  ചചജേവ  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന്നങ്ങളുചട
ആഭലന്തെര വനിപണനി രൂപചപടുത്തുകേയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ചചയ്യുകേ.

• കേഭാര്ഷനികേ  രഭാസവസ്തുക്കളുചടയുലാം  മഭാരകേമഭായ  മറയ്  ഉലപന്നങ്ങളുചടയുലാം
ഉപകയഭാഗലാം   ഒഴെനിവഭാക്കുകേ,  രഭാസ,  വനിഷവനിമുക്തമഭായ  ചവള്ളലാം,  മണയ്,  ഭക്ഷണലാം
എന്നനിവ  ഉറപഭാക്കുകേ,  വഭായു,  വനിത്തയ്,  ഭക്ഷണലാം  എന്നനിവയുചട  പരമഭാധനികേഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  ശഭാസ്ത്രതീയ  രതീതനിയനിലള്ള  ചചജേവ  ചചവവനിധലഭാധനിഷനിതമഭായ
പരനിസനിതനി സനൗഹൃദ കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

• കൃഷനിക്കുപകയഭാഗനിക്കന്ന  വസ്തുക്കളുചടയുലാം  കേഭാര്ഷനികേവനിളകേളുചടയുലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുകേ,  സുസനിരമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലാം  മറയ്
ഉലപന്നങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കനി മനുഷലചന്റെ ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

• കൃഷനിയുമഭായനി  ബനചപട  പഭാരമ്പരല  അറനിവകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം
പ്രകയഭാജേനചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ്യുകേ.

• കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തയ്  ചചജേവ ചചവവനിധലത്തനിനയ് വര്ദനിച ഉനൗന്നല നലകുകേ
എന്നനിവയഭാണയ് ചചജേവകൃഷനി നയത്തനിചന്റെ ലക്ഷലങ്ങള. 

(ബനി) ചചജേവ ചചവവനിധലത്തനിനയ് പ്രഭാധഭാനലലാം നലനിചക്കഭാണള്ളതുലാം പരനിസനിതനി
സനൗഹൃദവമഭായ  കൃഷനിരതീതനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.
പദതനിയുചട പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

• വയനഭാടയ്  ജേനിലയനിചല  സവനികശഷയനിനലാം  ചനലനിനങ്ങളുചട
വലഭാപനത്തനിനഭായനി  120  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  സമഗ്ര
വനികേസനത്തനിനഭായനി വയനഭാടയ് പഭാകക്കജേയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അകതഭാചടഭാപലാം  അടപഭാടനി  കമഖലയനിചല  ആദനിവഭാസനികേള
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  പരമ്പരഭാഗത  ചചറുധഭാനലങ്ങള,  മനിലറയ്,  റഭാഗനി  തുടങ്ങനിയവയുചട
കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി 330 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  
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• കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലയനില  ചചജേവ  കൃഷനിക്കുലാം  പനി.ജേനി.എസയ്.
സര്ടനിഫനികക്കഷനുമഭായനി  -  1000  ചഹക്ടര്  സലത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു
ചഹക്ടറനിനയ് 6,000 രൂപ നനിരക്കനില 60 ലക്ഷലാം രൂപയുചട ധനസഹഭായലാം.

• ചചജേവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി   -  500  ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കയ്
(5  ചഹക്ടര്  മുതല  25  ചഹക്ടര്  വചര)  ചഹക്ടറനിനയ്  3,000  രൂപ  നനിരക്കനില
375 ലക്ഷലാം രൂപ.

• ചചജേവവള നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേളക്കയ് ധനസഹഭായലാം  -  ഒരു കബഭാക്കനില
5 റൂറല കേകമ്പഭാസ്റ്റയ് യൂണനിറ്റുകേള വതീതലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന യൂണനിറയ് ഒന്നനിനയ്  5,000 രൂപ
നനിരക്കനില  ധനസഹഭായലാം,  146  കബഭാക്കുകേളനിലഭായനി  730  യൂണനിറ്റുകേളക്കയ്
36.50 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

• ചചജേവ  ഉലന്നങ്ങളുചട  പഭാക്കനിലാംഗയ്,  ബഭാനഡനിലാംഗയ്,  വനിപണനലാം,
ധനസഹഭായലാം  ചചജേവരതീതനിയനില  കൃഷനി  ചചയയ്  ഉലപഭാദനിപനിച  വനിഷരഹനിത  പഴെലാം,
പചക്കറനി  ഉലപന്നങ്ങള,  കഗ്രഡനിലാംഗയ്,  പഭാക്കനിലാംഗയ്  മുതലഭായവ  നടത്തനി  വനിലന
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  -  21  ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കയ്  3.00  ലക്ഷലാം  രൂപ  ക്രമത്തനില
63 ലക്ഷലാം രൂപ.

• ചചജേവരതീതനിയനില  ഉലഭാദനിപനിച  വനിഷരഹനിത  പഴെലാം,  പചക്കറനികേള
വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്,  ജേനി.എ.പനി  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുകൂടനി  വനിലന
നടത്തുന്നതനിനയ്,  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലലാം  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
ധനസഹഭായലാം  - 100 ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളക്കയ് 2 ലക്ഷലാം രൂപ നനിരക്കനില 200 ലക്ഷലാം
രൂപയുചട ധനസഹഭായലാം.

• ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള മുകഖന ചചജേവ ഉലന്നങ്ങള നലകുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള
ഇനചസന്റെതീവയ്  -  166  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളക്കയ്  25,000  രൂപ  നനിരക്കനില
41.50 ലക്ഷലാം രൂപ.

• സമ്പൂര്ണ  ചചജേവ  കേഭാര്ഷനികേ  മണ്ഡലങ്ങളക്കുള്ള  അവഭാര്ഡയ്-
ചചജേവകൃഷനിയനില  മനികേച  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലലാം,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന,  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള എന്നനിവയയ് അവഭാര്ഡുകേള
നലകുന്നതനിനഭായനി - 123 ലക്ഷലാം രൂപ.

ഇതുകൂടഭാചത കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ പദതനിയഭായ പരമ്പരഭാഗത കൃഷനിവനികേഭാസയ്
കയഭാജേന (PKVY) പദതനിയനില 50 ഏക്കര് വതീതമുള്ള 119 ക്ലസ്റ്ററുകേള രൂപതീകേരനിചയ്
കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കുകേയുണഭായനി.
പ്രധഭാനമഭായുലാം  ക്ലസ്റ്റര്  അടനിസഭാനത്തനില  പനി.ജേനി.എസയ്.  സര്ടനിഫനികക്കഷന
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നടത്തുന്നതനിനുലാം  ചചജേവഗ്രഭാമങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ധനസഹഭായമഭാണയ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഇനൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിചതയ്.  2016-17-ല  ഇനൗ
പദതനിക്കഭായനി 594.57 ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവഴെനിക്കുകേയുണഭായനി.  

(സനി) ഗുണകമന്മയുള്ള ചചജേവവള ഉലഭാദനവലാം വനിപണനവലാം ഇനൗ പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ചചജേവവള  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേളക്കയ്  ധനസഹഭായലാം-ഒരു
കബഭാക്കനില  5  റൂറല കേകമ്പഭാസ്റ്റയ് യൂണനിറ്റുകേള വതീതലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന യൂണനിറയ് ഒന്നനിനയ്
5,000  രൂപ  നനിരക്കനില  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതഭാണയ്.  146  കബഭാക്കുകേളനിലഭായനി
730 യൂണനിറ്റുകേളക്കയ് 36.50 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ്:  സര്,  ചചജേവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിരവധനി  പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം  ചചയനിട്ടുണയ്.  1000  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ് എന്നഭാണയ് അങ്ങയ് മറുപടനി തന്നനിട്ടുള്ളതയ്. ചചജേവ
കേര്ഷകേര് എന്ന നനിലയനില അവചര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചയ്  അവര് ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഉലപന്നങ്ങള  ഏചതഭാചക്ക  സലങ്ങളനിലഭാണയ്  വനിറഴെനിക്കചപടുന്നചതനലാം
അതുകൂടഭാചത  അവര്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഉലപന്നങ്ങള  100  ശതമഭാനലാം
ഓര്ഗഭാനനിക്കഭാചണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;  ചചജേവകേര്ഷകേരനിലനനിന്നയ്  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്
എത്ര  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  ഉലപന്നങ്ങള  സലാംഭരനിചനിട്ടുചണനലാം  ആയതനിനയ്  എന്തെയ്  വനില
നലകേഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണയ് എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില  കുമഭാര് :  സര്,  അങ്ങയ്  പറഞതുകപഭാചല  കൃഷനി
ഓര്ഗഭാനനികേയ്  ആകണഭാ  എന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  ഇന്തെലയനിലഭാദലമഭായനി
സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെയ്  ജേനി.എ.പനി.  (ഗുഡയ്  അഅ്രഗനികേളചറല  പ്രഭാക്ടതീസയ്)
സര്ടനിഫനികക്കഷന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  കൃഷനിവകുപയ്
ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്  കനരനിടയ്  കൃഷനിസലത്തുകപഭായനി  കേര്ഷകേര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
വനിത്തുമുതല ഉലപഭാദനലാംവചരയുള്ള കമഖലയനില ഒരു വര്ഷക്കഭാലലാം ഇടചപട്ടുചകേഭാണയ്,
ഒരു ഡയറനി ചമയനിചന്റെയനിന ചചയചകേഭാണയ് അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കൃഷനിക്കഭാര്
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉലപന്നങ്ങളക്കയ് ജേനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ചകേഭാടുക്കുന്നതഭാണയ്
ജേനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  സമ്പ്രദഭായലാം.  അതനിനുപുറകമ  പനി.ജേനി.എസയ്.
(പഭാര്ടനിസനികപഷന  ഗലഭാരന്റെനി  സനിസ്റ്റലാം)  സലാംവനിധഭാനവമുണയ്.  ചസനടല
ഗവണ്ചമന്റുമഭായനി  ബനചപടഭാണയ്  അതനിചന്റെ  സര്ടനിഫനികക്കഷന  നലകുന്നതയ്.
മൂനവര്ഷലാംചകേഭാണയ്  APEDA  (Agricultural  and  Processed  Food  Products
Exports  Development  Authority)  എന്ന കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെയ്  ഏജേനസനിയഭാണയ്
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അതനിചന്റെ സര്ടനിഫനികക്കഷന നലകുന്നതയ്. അതനിചന്റെ കകേരളത്തനിചല ഏജേനസനിയഭായ
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.ചയ  ആണയ്  റതീജേനിയണല  കേനൗണ്സനിലഭായനി
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനുപുറകമ  ഇതനിചന റതീജേനിയണല കേനൗണ്സനിലഭായനി
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാനകവണനി  14  പനി.ഇ.ഒ.മഭാചര  നലകേനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
എടയ് ജേനിലകേളനിചല പനി.ഇ.ഒ.-മഭാര് റതീജേനിയണല കേനൗണ്സനിലഭായനി അലാംഗതീകേരനിക്കചപട്ടു
കേഴെനിഞ.  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഇകപഭാള  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട
കേതീഴെനില 725 ചഹക്ടര് സലത്തയ് 213 ഗ്രൂപ്പുകേള ആരലാംഭനിചതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
പനി.ജേനി.എസയ്-ചന്റെ ആദല  വര്ഷചത്ത ഗ്രതീന സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ജൂണ്  മഭാസത്തനിലഭാണയ്
നലകുന്നതയ്.  ജേനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  അനുസരനിച്ചുള്ള  10000  ചഹക്ടര്
സലത്തയ്  416  ക്ലസ്റ്ററുകേളനിലനനിന്നഭായനി  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  66  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പു
കേളനിലൂചടയഭാണയ് ഇതയ് വനിതരണലാം ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്.  കൃഷനിക്കഭാര് തചന്ന അവരുചട
ഉലപന്നങ്ങള ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളനില   വന്നയ് വനിലപന നടത്തുകേയഭാണയ് ചചയ്യുന്നതയ്.
ഈ പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  ഒരൂ  കേനികലഭാ  ചചജേവ പചക്കറനിക്കയ്  5  രൂപ
ഇനചസന്റെതീവയ്  ചകേഭാടുക്കുന.  അതനിനുപുറകമ മഭാര്ക്കറനിനുകവണനി പണലാം പ്രകതലകേലാം
ചകേഭാടുക്കുകേയഭാണയ്.  ഗവണ്ചമന്റെയ്  അവരനിലനനിനലാം  കനരനിടയ്  ചചജേവ  ഉലപന്നലാം
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുപകേരലാം ഒരു  ജേനി.എ.പനി.   സര്ടനിഫനികക്കഷന  ചകേഭാടുക്കുകേയഭാണയ്.
ഇന്തെലയനിലഭാദലമഭായനി കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ് എന്ന ബഭാന്റെനില തങ്ങളുചട ഉലപന്നങ്ങള
വനിലപന  നടത്തുവഭാനുള്ള  അനുവഭാദലാം  ഇത്തരലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുള്ള  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്
നലകേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. ആ രൂപത്തനില അവര്ക്കയ് മഭാര്ക്കറയ് വനിലകയക്കഭാള  കൂടനിയ
വനിലയയ് തങ്ങളുചട ഉലപന്നങ്ങള വനിലപന നടത്തഭാനുലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വകേയഭായനി
5  രൂപ  ഇനചസന്റെതീവയ്  നലകേഭാനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്  ഇകപഭാള  ഗവണ്ചമന്റെയ്
ഏര്ചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.   

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശയ്:  സര്,  ചചജേവകൃഷനിയനിലൂചട ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനി
കേളനില  നമുക്കയ്  ആവശലമുള്ളവ  ഇവനിചടത്തചന്ന  വനിറഴെനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  കൂടുതല  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിയുനചവങനില  ഒരു
സലാംസരണ കകേന്ദ്രത്തനിലൂചട  അവ സലാംസരനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം   ഒരുക്കണലാം.
അതുകൂടഭാചത  ആവശലലാം  കേഴെനിഞള്ള  പചക്കറനികേളുലാം  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  കകേടുകൂടഭാചത
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയുലാം  സസതീകേരനിക്കണലാം.  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിലനനിനലാം
ലഭനിക്കഭാവന്ന സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങള   ഏറ്റുവഭാങ്ങനിചക്കഭാണയ്   ഒരു ജേനിലയനില
ഒരു  കകേന്ദ്രചമങനിലലാം,  അതഭായതയ്   14  ജേനിലകേളനില  14  കകേന്ദ്രങ്ങചളങനിലലാം
തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില കുമഭാര് :  വളചര പ്രധഭാനചപട ഒരു കചഭാദലമഭാണനിതയ്.
കേര്ഷകേരുചട ഒരു പ്രധഭാനചപട പ്രശ്നലാം, അവര് ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉലപന്നലാം വളചര
കുറവഭാചണങനിലലാം സലാംഭരനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഇലഭാത്തതനിനഭാല അവ ചപചടന്നയ്
വനിറഴെനികക്കണ സനിതനിയഭാണയ്.  ചസനടല ഗവണ്ചമന്റെയ്  ഏജേനസനിയഭായ  APEDA-യുചട
കനതൃതസത്തനില  വഭാഴെക്കുളത്തയ്  ഒരു  ശതീതതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനമുണയ്.  കേഴെനിഞ
മൂനചകേഭാലമഭായനി  അതയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറനില.  വതീണലാം  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട
കനതൃതസത്തനില  ആ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണയ്.  കവളഡയ്
മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിചലലഭാലാംതചന്ന  ശതീതതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉണഭായനിരുന.  ഇനൗ
സലാംവനിധഭാനങ്ങചളലഭാലാം  മറ്റു  പല  കേചവടക്കഭാര്ക്കുലാം  നലകുന്ന  സനിതനിയഭാണയ്
ഉണഭായനിരുന്നതയ്.  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  തതീര്ന്നകശഷലാം  അചതലഭാലാം  ഒഴെനിപനിചയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുതചന്ന  കനരനിടയ് ഏചറടുക്കുകേയഭാണയ്.  അതനിനുപുറകമ  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലലാം
ശതീതതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  കൂള  ചചയനിന  സനിസ്റ്റവലാം  ചകേഭാണവരുന്നതനിനഭായനി
ഗവണ്ചമന്റെയ്  ഒരു തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഞഭാന കനരചത്ത സൂചനിപനിചതുകപഭാചല
അടുത്ത  വര്ഷകത്തയയ്  തയഭാറഭാക്കനിയ  52  ആഴ്ചകേള  നതീളുന്ന  ചപ്രഭാഡക്ഷന  പ്ലഭാന
അനുസരനിചയ്  ഓകരഭാ  ചപ്രഭാഡക്ഷനുകേളനിലലാം  സലാംഭരനികക്കണതയ്  ഏചതഭാചക്കയഭാണയ്,
ടഭാനകസഭാര്ടയ്  ചചകയണതയ്  ഏചതഭാചക്കയഭാണയ്,  ടഭാനകസഭാര്ടനിലാംഗയ്  സനിസ്റ്റലാം  ഇവ
അടക്കമുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തഭാനകവണനി  ഗവണ്ചമന്റെയ്  ഇത്തവണ
ഫണയ് മഭാറനി വചനിട്ടുണയ്.   

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്:  സര്, എചന്റെ നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിചല വണ്ടൂര്
പഞഭായത്തയ് കേഴെനിഞ ഏതഭാനുലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി പജേവ കൃഷനി ഉളചപചട പചക്കറനി
ഉലപഭാദനത്തനില  ഏതഭാണയ്  വലനിയ  മുകന്നറമഭാണയ്  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
കേഴെനിഞ വര്ഷലാം മഭാത്രലാം ആയനിരലാം ടണ് പചക്കറനിയഭാണയ് അവനിചട ഉലപഭാദനിപനിചതയ്.
ആറ്മഭാസലാം  മുനപയ്  അങ്ങയ്  വണ്ടൂരനില  വന്നകപഭാള  ഈ  ഒരു  സഭാഹചരലലാംകൂടനി
കേണക്കനിചലടുത്തയ്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  ഒരു  ജേനിലഭാ  സലാംഭരണ/വനിതരണ  കകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കുചമന്നയ് പറഞനിരുന.  അതനിചന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങചള സലാംബനനിച്ചുലാം അതയ്
എന്നയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:  സര്,  കേഴെനിഞ  ഓണക്കഭാലത്തയ്
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  ഒരു  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രലാം  അവനിചട  ആരലാംഭനിചചങനിലലാം  അതയ്
തുടരഭാന കേഴെനിഞനിരുന്നനില. അവനിചട സലാംഭരണ കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാര്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനയ്  ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  അതനിചന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതനിനുകവണ  സലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന
അവനിടചത്ത പഞഭായത്തുമഭായനി ചര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  എലാം.ഡനി.  തചന്ന  അതനിനഭാവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണലാം
വരുത്തനിയനിരുന്നതഭാണയ്.  അടുത്ത  സതീസണനിനുമുനപഭായനി  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  അങ്ങയ്  നലകേനിയ  ഉത്തരത്തനില
പതനിനഭായനിരലാം  ചഹക്ടര്  സലത്തയ്  പജേവ  പചക്കറനി  കൃഷനി  നടത്തുന്നതനിനുകവണ
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുന്നചതന്നയ് സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനിനഭാവശലമഭായ
പജേവ വളലാം ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  1622 റൂറല കേകമ്പഭാസ്റ്റയ് യൂണനിറ്റുലാം 1352 മണനിര
കേകമ്പഭാസ്റ്റയ് യൂണനിറ്റുലാം പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുചമന്നയ് പറഞനിട്ടുണയ്. അവനിചട ഏറവലാം
പ്രധഭാനചപട  ഒരു പ്രശ്നമുണയ്.  പജേവ മഭാലനിനലമഭാണയ്  പജേവ വളമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതയ്.
ഇക്കഭാരലത്തനില  നഗരവനികേസന  മനഭാലയവമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചനിചയ്  പജേവകൃഷനി
കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എചന്തെങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; അങ്ങയുചട
ലക്ഷലലാം വളചര വനിപുലമഭാണയ്. പചക്ഷ അതനിനഭാവശലമഭായ പജേവ വളലാം ഇവനിചട ഇല.
കേനകേഭാലനി  സമ്പത്തനിലള്ള നമ്മുചട ഒരു കപഭാരഭായ്മ കേനകേഭാലനികേളുചട  ലനിചസ്റ്റടുത്തയ്
കനഭാക്കനിയഭാല  അറനിയഭാലാം.  അതയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണ  വനിപുലമഭായ
പദതനികേചളക്കുറനിചയ് ഗവണ്ചമന്റെയ് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .   സുനനില കുമഭാര്: കേനകേഭാലനി സമ്പത്തയ് വര്ദനിപനിക്കണചമന്നയ്
പറയുന്നതയ്  വളചര  ശരനിയഭായ  കേഭാരലമഭാണയ്.  അതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണയ്
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപയ് ചചയചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്. പജേവമഭാലനിനലലാം സലാംസരനിചചടുത്തയ്
പജേവവളമഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേചയന്നതഭാണയ്  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷചന്റെ  പ്രധഭാനചപട  ഒരു
ഘടകേലാം.  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുണഭാകുന്ന  കപ്രഭാഡക്ടയ്,  പജേവ
കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  പജേവവളലാം  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം
ഉണഭാക്കുകേ  എന്നതുതചന്നയഭാണയ്  പ്രധഭാനലാം.  അതനിനുപുറചമ  പചക്കറനി  വനികേസന
പദതനിയുമഭായനി  ബനചപട്ടുചകേഭാണയ്  2600  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  പജേവ  കൃഷനിയുമഭായനി
ബനചപട്ടുചകേഭാണയ്  730  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  ഉളചപചട  പജേവ  കേതീടനഭാശനിനനിയടക്കലാം
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  3330  യൂണനിറ്റുകേള ഈ വര്ഷലാം സഭാപനിക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണയ്.
3330  പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേളഭാണയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കപഭാകുന്നതയ്.  പജേവ  വളലാം
ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനകവണ ആധുനനികേ പരനിശതീലനലാം ചകേഭാടുക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ്
പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേളനില  ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  പജേവവളചമന്നയ്  പറഞഭാല
പശുവനിചന്റെ ചഭാണകേവലാം മൂത്രവലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണമഭാത്രമല, പജേവ കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം
അതുകപഭാചലതചന്ന  ഇവയഭാവശലമഭായനിട്ടുള്ള  പമകക്രഭാ  നത്യൂടനിയനസയ്  ഉളചപചട
കചര്ത്തയ്  പജേവ  രതീതനിയനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  ചടയനിനനിലാംഗയ്  നലകേനി
വനിദഗ്ദ്ധ  യൂണനിറ്റുകേള  ഉണഭാക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   അങ്ങചന  വചന്നങനില
മഭാത്രകമ ശരനിയഭായ പജേവവളലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാകുകേയുളള.  വലഭാജേ പജേവവളലാം
വലഭാപകേമഭായതുചകേഭാണഭാണയ്  ഇത്രയുലാം  യൂണനിറ്റുകേള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനില
വനികകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് പജേവവളലാം ഉണഭാക്കഭാനകവണനി കൃഷനി വകുപയ് തയഭാറഭായനിരനിക്കുന്നതയ്.  
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ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം:  സര്,  അങ്ങയ്  തന്നനിരനിക്കുന്ന  മറുപടനിയനില,  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പദതനിയഭായ PKVY-യുചട പൂര്ണരൂപലാം പരമ്പരഭാഗത കൃഷനിവനികേഭാസയ്
കയഭാജേന  എന്നഭാണയ്  പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്.   അങ്ങയ്  വഭായനിചതുലാം  അങ്ങചനയഭാണയ്.
രണതവണ  ഉത്തരത്തനില  എഴുതനിയനിട്ടുമുണയ്.  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്
കയഭാജേനചയന്നഭാണയ്  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഈ  നനിലയനിലളള  ജേഭാഗ്രതക്കുറവയ്
തനിരുത്തണചമന്നയ്  അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണയ്.  പജേവകൃഷനിചയ  കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുലാം
എന്നയ് പറയുകമ്പഭാഴുലാം ഇതയ് നടപനിലഭാകക്കണ കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര് പലകപഭാഴുലാം ഇതയ്
സലാംബനനിചയ്  അജ്ഞരഭാണയ്. ഏതയ്  സലത്തയ്  ഏതയ്  വനിള  കൃഷനി  ചചയണലാം,
എങ്ങചനയഭാണയ്  വളപ്രകയഭാഗലാം  നടകത്തണതയ്,  അസുഖങ്ങളുണഭാകേകമ്പഭാള
എങ്ങചനയഭാണയ്  പ്രതനികരഭാധനികക്കണതയ്  എന്നതനിചനക്കുറനിചചഭാചക്ക  വനിശദമഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിയ പഭാകക്കജേയ് ഓഫയ് പ്രഭാക്ടതീസയ് ഉണയ്.  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയഭാണയ്
ഇതയ് തയഭാറഭാകക്കണതയ്. അതനില പരമ്പരഭാഗത രതീതനിയനിലള്ള രഭാസവള പ്രകയഭാഗവലാം
കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗവമഭാണയ്  സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. അതുചകേഭാണയ്  പഭാകക്കജേയ്
ഓഫയ്  പ്രഭാക്ടതീസയ്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചയ്  പജേവ കൃഷനിയുചട  കേഭാരലലാം  കൂടനി
അതനില   ഉളചക്കഭാള്ളനിക്കഭാന  ഫതീലഡയ്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനിട്ടുള്ള  അഗ്രനികേളചറല
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  കൃതലമഭായ  ഡയറക്ഷന  ചകേഭാടുക്കഭാനുലാം  ആ  നനിലയനില
പജേവകൃഷനിയനികലക്കയ്  സലാംസഭാനചത്ത  മഭാറഭാനുമുള്ള  പ്രകതലകേമഭായ  ഇടചപടല
ഉണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:  PMKSY  എന്നയ്  അങ്ങയ്  പറയുന്നതയ്
ചസനടല ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ മചറഭാരു പദതനിയഭാണയ് (പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സതീഞഭായനി
കയഭാജേന).  ഈ ഉത്തരത്തനില പറയുന്നതയ് ചസനടല ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ പദതനിയഭായ
പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജേന  (PKVY)  തചന്നയഭാണയ്.  പരമ്പരഭാഗതമഭായ
കൃഷനിരതീതനി അവലലാംബനിച്ചുചകേഭാണള്ള കൃഷനിരതീതനിയഭാണയ് ചസനടല ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ഈ  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗചത്ത  പബബനിള
എന്നഭാണയ്  പഭാകക്കജേയ്  ഓഫയ്  പ്രഭാക്ടതീസനിചന  വനികശഷനിപനിക്കഭാവന്നതയ്.  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയഭാണയ്  അതയ്  പുറത്തനിറക്കുന്നതയ്.  പഭാകക്കജേയ്  ഓഫയ്  പ്രഭാക്ടതീസയ്
സഭാധഭാരണ ഇലാംഗതീഷനിലഭാണയ് പുറത്തനിറക്കുന്നതയ്.  ഈ ഗവണ്ചമന്റെയ് വന്നതനിനുകശഷലാം
അതയ്  മലയഭാളത്തനില  അചടനിചനിറക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  പജേവ  കൃഷനിയുമഭായനി
ബനചപട്ടുചകേഭാണയ്  ആദലമഭായനി  ഒരു  അഡ്കഹഭാകേയ്  പഭാകക്കജേയ്  ഓഫയ്  പ്രഭാക്ടതീസയ്
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  പുറത്തനിറക്കുകേയുണഭായനി.  അതയ്  ഇന്തെലയനിചലതചന്ന
ആദലചത്ത  സലാംഭവമഭാണയ്.  അതുകപഭാചലതചന്ന  പജേവ  കൃഷനിചയ  അടനിസഭാന
ചപടുത്തനിചക്കഭാണയ്  വളചര  എകയ്ക്ലൂസതീവഭായനി  ഒരു  പഭാകക്കജേയ്  ഓഫയ്  പ്രഭാക്ടതീസയ്
പുറത്തനിറക്കഭാനകവണനി  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  തയഭാചറടുപ്പുകേള
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നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കകേരളത്തനിചല എലഭാ കേഭാര്ഷനികേ രതീതനികേളുലാം എലഭാ
കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  കൃഷനി  വനിദഗ്ദ്ധന്മഭാരുചമലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്  പഭാകക്കജേയ്
ഓഫയ്  പ്രഭാക്ടതീസനിചന  അടനിസഭാനചപടുത്തനിയഭാണയ്.  ഓകരഭാ  വനിളയുമഭായനി
ബനചപടുത്തനിചക്കഭാണയ്  എന്തെഭാണയ്  ചചകയണതയ്,  ഏചതഭാചക്ക  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണയ്,  പരനിചരണ  രതീതനികേചളചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ
കേഭാരലങ്ങളുലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പഭാകക്കജേയ്  ഓഫയ്  പ്രഭാക്ടതീസയ്
മലയഭാളത്തനിലഭാക്കനിചക്കഭാണതചന്ന വളചര വനിപുലമഭായനി കൃഷനിക്കഭാരനികലക്കുലാം വകുപയ്
ഉകദലഭാഗസരനികലക്കുലാം പ്രചരനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി ഗവണ്ചമന്റെയ് സസതീകേരനിച്ചു
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല:  ഇന്നയ്  രഭാജേലത്തയ്  ശക്തനിപ്രഭാപനിച്ചുവരുചന്നഭാരു
കമഖലയഭാണയ്  പജേവ  കൃഷനി.  ആകസ്ട്രേലനിയ,  അര്ജേന്റെതീന,  യുപണറഡയ്  കസ്റ്ററയ്സയ്
കപഭാലള്ള രഭാജേലങ്ങളനിലഭാണയ്  കലഭാകേത്തയ് ഏറവലാം കൂടുതല പജേവകൃഷനി ചചയ്യുന്നതയ്.
കകേരളത്തനില 2010-ലഭാണയ് പജേവകൃഷനി സലാംബനനിച നയലാം, വനിശദമഭായ കേര്മ്മേപദതനികേള
എന്നനിവ  പ്രഖലഭാപനിചതയ്.  ഇതനിനുകശഷലാം  കൃഷനി  വകുപയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലയനില
പജേവകൃഷനിക്കഭായുള്ള ഒരു സമഗ്ര പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.  ഈ പദതനി മറയ്
ജേനിലകേളനിലള്ള  സഭാധലതഭാ  പ്രകദശങ്ങളനില  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  പദതനിയനില  ഇതനിനകേലാം  എചന്തെഭാചക്ക
പദതനികേളഭാണയ് ഉളചപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളചതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില കുമഭാര്:  സര്,  കേഴെനിഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തയ്
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലചയ പജേവ ജേനിലയഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം  1.68  കകേഭാടനി  രൂപ
അതനിനുകവണനി മഭാറനിവയ്ക്കുകേയുലാം ചചയനിരുന. അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പജേവകൃഷനി
കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണ  വനിപുലമഭായ  പരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം
പജേവകൃഷനിക്കഭാരുചട  ക്ലസ്റ്ററുകേള  ഉണഭാക്കുകേയുലാം  ഉലപന്നങ്ങള  സലാംഭരനിക്കുന്ന
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  എന്നഭാല  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെയ്  വന്നതനിനുകശഷലാം
2010-ചല  പജേവ  കേഭാര്ഷനികേ  നയലാം  വതീണലാം  ശക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പജേവകൃഷനി  മറ്റു  ജേനിലകേളനികലക്കുകൂടനി  വലഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം
അനപതനിനഭായനിരലാം ചഹക്ടറനികലക്കയ് പജേവകൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കഭാനുമുളള നടപടനിയുചട
ഭഭാഗമഭായഭാണയ്  പജേവകൃഷനിക്കുകവണനി ഈ ഗവണ്ചമന്റെയ് കേഴെനിഞ ബഡ്ജേറയ് മുതല
10 കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  മഭാറനിവച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലയനില
ഉണഭായനിട്ടുള്ള  കുറവകേളുചടയുലാം  അതുസലാംബനനിച  അനുഭവത്തനിചന്റെയുലാം
അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം  ഈ  പത്തുകകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവഴെനിച്ചുചകേഭാണയ്  മറയ്
പതനിനഭാലയ് ജേനിലകേളനിലലാം പജേവകൃഷനി പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുന്നതയ്. 
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ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  ഇന്നയ് മഭാര്ക്കറനില പജേവളങ്ങള ധഭാരഭാളമഭായനി ലഭലമഭാണയ്.
അതനിചന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില ബഭാലാംഗ്ലൂരനില സനിതനി
ചചയ്യുന്ന  റതീജേനിയണല  ചസന്റെര്  ഓഫയ്  ഓര്ഗഭാനനികേയ്  ഫഭാമനിലാംഗയ്  മഭാത്രമഭാണുള്ളതയ്.
കകേരളത്തനില  പജേവവളത്തനിചന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുകണഭാ; പുതനിയതഭായനി ഇന്നയ് മഭാര്ക്കറനില പല കേമ്പനനികേള ഇറക്കുന്ന
പജേവവളങ്ങളക്കയ്  ഗവണ്ചമന്റെയ്  തചന്ന  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഏതയ്
സ്റ്റഭാനകഡര്ഡയ് അടനിസഭാനചപടുത്തനി പരനികശഭാധനിചഭാണയ് അങ്ങചനയുള്ള കേമ്പനനികേളക്കയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്; മഭാര്ക്കറനില പജേവ പചക്കറനി എനപറഞയ് വരുന്ന
പചക്കറനികേളക്കയ്  വനില കൂടനി  വഭാങ്ങുനണയ്.  പജേവ പചക്കറനിയുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിചയ്  അതയ്  പജേവ  കൃഷനിയനിലൂചട  ഉലപഭാദനിപനിചതഭാകണഭാചയന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  എചന്തെങനിലലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നമ്മുചട
സലാംസഭാനത്തുകണഭാ;  ഇചലങനില  അതയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില കുമഭാര്:  ഇതനിനയ് മറുപടനി കനരചത്ത പറഞതഭാണയ്.
പജേവ  പചക്കറനിചയന്നയ്  പറഞയ്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നവ  പജേവപചക്കറനിയഭാകണഭാ
എന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഇലഭാത്ത  സനിതനിയുണയ്.
അതുചകേഭാണഭാണയ് കകേരള ഗവണ്ചമന്റെയ് ജേനി.എ.പനി. സര്ടനിഫനികക്കഷന ഉള്ളതുമഭാത്രകമ
പജേവ  പചക്കറനിയഭായനി  വനിലപന  നടത്തഭാന  കേഴെനിയുകേയുളചവന്ന
തതീരുമഭാനചമടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനിചന്റെകൂടനി  പശ്ചഭാത്തലത്തനിലഭാണയ്  ഗവണ്ചമന്റെയ്
തചന്ന  ഒരു  ബഭാനഡയ്  ഇറക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.   പചക്കറനി  ഉലപഭാദനിപനിചയ്  പജേവ
ഓര്ഗഭാനനികേയ്  എന്ന  കപരനില  വലഭാജേമഭായനി  വനിലപന  നടത്തുനകണഭാ  എന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം പജേവ വളങ്ങളുചട സ്റ്റഭാനകഡര്ഡയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഒരു പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനലാം ഈ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണയ്.  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയനിചലയുലാം  കൃഷനി  വകുപനിചലയുലാം  ഉകദലഭാഗസന്മഭാചര  ഉളചപടുത്തനി
പ്രകതലകേ സസഭാഡയ് രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം ഗവണ്ചമന്റെയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബയ്:  സര്, രഭാസവളങ്ങളുലാം കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം കേഭാര്ഷനികേ
രലാംഗത്തയ്   ഉലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  സഹഭായകേമഭാകുനണഭാകേഭാലാം.  പകക്ഷ  മറയ്
വളങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  നമ്മുചട  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരവലാം  മഭാരകേമഭായ
കരഭാഗങ്ങള  വരുന്നതനിനുലാം  കേഭാരണമഭാകുനചവന്ന  കേചണത്തലകേള  ധഭാരഭാളമഭായനി
നടന്നനിട്ടുണയ്.   പജേവവളലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണയ്  കൃഷനി  ചചയ്യുകമ്പഭാള  അതനില
നനിചന്നലഭാലാം  മുക്തമഭായനി  നല  സഭാധനങ്ങള  ഭക്ഷനിക്കഭാന  ലഭനിക്കുലാം.  അകതഭാചടഭാപലാം
പജേവകൃഷനിയുചട  കപ്രഭാലസഭാഹനത്തനിനുകവണനി  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  മറയ്
പദതനികേള കപഭാചല,  കേര്ഷകേ അവഭാര്ഡുകേള ചകേഭാടുക്കുന്നതുകപഭാചല  പജേവവളലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണയ്  മഭാത്രലാം  കൃഷനി  ചചയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഏറവലാം  നല  പജേവ
കേര്ഷകേനുള്ള ഒരു അവഭാര്ഡയ്  പ്രകതലകേമഭായനി നലകേഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില കുമഭാര്:  ഏറവലാം  നന്നഭായനി  പജേവകൃഷനി  ചചയ്യുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പ്രകതലകേലാം  അവഭാര്ഡുകേള  ഇകപഭാള  നലകുനണയ്.  സലാംസഭാന
തലത്തനിലലാം ജേനിലഭാ തലത്തനിലലാം അത്തരത്തനിചലഭാരു അവഭാര്ഡയ് നനിലവനിലണയ്.  

ശതീ.  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല  റസഭാക്കനിനുകവണനി  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,
ചചജേവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  പരനിശമങ്ങളക്കയ്  വളചര
നല  പ്രതനികേരണമഭാണയ്  ജേനങ്ങളനില  നനിനണഭാകുന്നതയ്.  വലനിയ  തഭാലപരലവലാം
ആകവശവചമഭാചക്ക ഇനൗ രലാംഗത്തയ് കേഭാണുനണയ്.  മണഭാര്ക്കഭാടയ് കമഖല ചചജേവകൃഷനിയുചട
പ്രധഭാനകകേന്ദ്രമഭാണയ്.  അടപഭാടനി  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിചല  കുടുലാംബശതീ  നടത്തുന്ന
കൃഷനിയനിലൂചട ധഭാരഭാളലാം കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങള ഉലഭാദനിപനിക്കചപടുനണയ്.  ഇനൗ രലാംഗചത്ത
പ്രധഭാനചപട  വനിഷയലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളുചട  സലാംഭരണവലാം  വനിപണനവമഭാണയ്.
പലകപഭാഴുലാം  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേള  വരഭാറുണയ്.  ഉതവകേഭാലത്തയ്
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.യുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുചമഭാചക്ക മണഭാര്ക്കഭാടനികലയുലാം അടപഭാടനിയനികലയുലാം
ചചജേവ  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങള   സലാംഭരനിക്കഭാറുണയ്.  എന്നഭാല  സനിരമഭായനി  ഒരു
സലാംഭരണ-വനിപണന കകേന്ദ്രലാം മണഭാര്ക്കഭാടയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   വനി  .    എസയ്  .   സുനനില കുമഭാര്: സര്, ചചജേവകൃഷനിചയ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
മണഭാര്ക്കഭാടയ്/അടപഭാടനി  കബഭാക്കനിചന  ഒരു  പ്രകതലകേ  കസഭാണഭായനി  കേഴെനിഞ
ബഡ്ജേറനില പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളനില   ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
പചക്കറനികേചളലഭാലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  കകേന്ദ്രലാം  അവനിചട  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
ഗവണ്ചമന്റെയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനുപുറചമ  192  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  അടപഭാടനിചയ  മനിലറയ്  വനികലജേഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം  അതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  അവനിടചത്ത ചഡപത്യൂടനി കേളക്ടറുചട ചുമതലയനില ആയതനിനുള്ള
കപ്രഭാജേക്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയുമഭാണയ്.  ഉടനതചന്ന അതയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി
ബനചപടയ് ബഹുമഭാനചപട പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം
നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലചമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനിയുലാം  അവനിടുചത്ത
എലാം.എല.എ.യുലാം എലാം.പനി.യുലാം കചര്ന്നയ് ഒരു മതീറനിലാംഗയ് വനിളനിച്ചുകൂടനിയതനിനുകശഷലാം ഇനൗ
വര്ഷലാംതചന്ന പ്രസ്തുത കപ്രഭാജേക്ടയ് നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞഭാല അങ്ങയ് ഇവനിചട പറഞ
പ്രശ്നങ്ങളചക്കലഭാലാം പരനിഹഭാരമുണഭാകുലാം.

ശതീ  .    ചകേ  .    ആനസലന:  സര്,  കേഴെനിഞ ഒരു വര്ഷമഭായനി കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില
നല പുകരഭാഗതനിയുണഭായനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ സര്ക്കഭാരുലാം  കൃഷനി വകുപ്പുലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന
പല  നടപടനികേളുലാം  സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനില  ചനില  ഉകദലഭാഗസരുചട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
അഴെനിമതനിയുലാം  ക്രമകക്കടുകേളുലാം  ഉണഭാകുനണയ്.  കേഴെനിഞ  കേഭാലങ്ങളനിലണഭായനിട്ടുള്ള
ഇത്തരലാം ഗുരുതരമഭായ പ്രശ്നങ്ങളചക്കതനിചര ശക്തമഭായ നനിലപഭാടയ് സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ?
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ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില കുമഭാര്: സര്, കൃഷനി വകുപ്പുമഭായനി ബനചപടയ്  നടക്കുന്ന
ഒരു അഴെനിമതനിയുലാം ഗവണ്ചമന്റെയ് വച്ചുചപഭാറുപനിക്കനില.  ഇനൗ ഗവണ്ചമന്റെയ് വന്നതനിനുകശഷലാം
കൃഷനി വകുപ്പുമഭായനി  ബനചപടയ്  അഴെനിമതനി  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര
കേര്ശന നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ശതീ.  ആനസലചന്റെ മണ്ഡലത്തനില ഉളചപടുന്ന
കേഭാകരഭാടയ് പഞഭായത്തനില ഒരു കുളത്തനിചന്റെ പുനരുദഭാരണവമഭായനി ബനചപടയ് നടന്ന
ഗുരുതരമഭായ  അഴെനിമതനിചയക്കുറനിചയ്  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ആ  പരഭാതനിയനികന്മല
അടനിയന്തെരമഭായനി  അകനസഷണലാം  നടത്തഭാന  വനിജേനിലനസനിചന  ഏലപനിക്കുകേയുലാം
വനിജേനിലനസനിചന്റെ അകനസഷണത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കൃഷനി വകുപനിചന്റെകേതീഴെനില
വരുന്ന എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റെനിചല കസ്റ്ററയ് എഞനിനതീയര് അടക്കലാം അഞയ്
എഞനിനതീയര്മഭാര്ചക്കതനിചര  സചസനഷന  നടപടനി  ഇനൗ  ഗവണ്ചമന്റെയ്
സസതീകേരനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  കൃഷനി  വകുപനിചന  അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുകേ  എന്നതുമഭാത്രമല
കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല  സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കൃതലമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനകണഭാചയന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  കവണനി  പനി.ഡബത്യൂ.ഡനി.
നടപനിലഭാക്കനിയതുകപഭാചല  ഒരു  കസഭാഷലല  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  കൃഷനി  വകുപനില
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  ചചജേവഘടന നനിലനനിര്ത്തഭാന പരനിസനിതനിക്കയ്
ഏറവലാം  കൂടുതല  സലാംഭഭാവന  ചചയതയ്  ചനലകൃഷനിയഭാണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജേനിലയനില
ചനലകൃഷനി  വലഭാത്ത  പ്രതനിസനനിയനിലഭാണയ്.  കുറചയ്  ഉണങ്ങനികപഭായനിട്ടുണയ്.  കുകറ
ആളുകേകളഭാടയ്  കൃഷനി  ചചകയണ  എനലാം  പറഞ.  മുഖലമനനിയുലാം  അങ്ങുലാം  ഇടചപടയ്
അവര്ക്കുകവണ  സഹഭായലാം  ചചയഭാചമന്നയ്  പറഞതഭാണയ്.  എന്നഭാല  ഫലത്തനില
ഒനലാം വന്നനിടനില. കേഭാരലമഭായനി അവചര സഹഭായനിചനിചലങനില ഒകക്ടഭാബര് മഭാസലാം വചര
അവര്ക്കയ് പനിടനിച്ചുനനിലക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലമുണഭാകുലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:   പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  ഇവനിചട  പലതവണ
ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ഗനൗരവമഭായനി  ചര്ച  നടത്തനിയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  സനൗജേനല  വനിത്തുവനിതരണത്തനിനുപുറചമ   ഉഴെവയ്  കൂലനിക്കുലാം  മറയ്
ചചലവകേളക്കുമഭായനി  രണയ് പദതനികേളനില ഉളചപടുത്തനി  4,500, 1,500 രൂപ വതീതലാം
നലകുലാം.  കൃഷനി ഇറക്കരുചതന്നയ് സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെയ് നനിര്കദ്ദേശനിച കൃഷനിക്കഭാരുണയ്.
പഭാലക്കഭാടയ്  ജേനിലയനില കൃഷനിക്കുകവണനി പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിയകശഷലാം ജേലത്തനിചന്റെ
ലഭലതക്കുറവമൂലലാം കൃഷനി ചചകയണതനില എന്നയ് ജേനിലഭാ കേളക്ടറുചട അദലക്ഷതയനില
കചര്ന്ന  ഉന്നതതല  സമനിതനി  തതീരുമഭാനനിചതനുസരനിചയ്  കൃഷനിയനിറക്കഭാതനിരുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ചഹക്ടറനിനയ് 6,000 രൂപ വതീതലാം  നലകുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 
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മനി  .    സതീക്കര് :  മൂന്നയ്  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  ബഹുമഭാനചപട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി
മറുപടനി  പറഞകേഴെനിഞ.  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട  423-ാം  നമ്പര്  കചഭാദലവമഭായനി
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട  428-ാം  നമ്പര്  കചഭാദലവലാം  ക്ലബയ്  ചചയണചമന്നയ്  ശതീ.  എസയ്.
ശര്മ്മേ കനഭാടതീസയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ക്ലബനിലാംഗയ് അനുവദനിക്കുന. രണയ് കചഭാദലങ്ങളക്കുലാം
ഒരുമനിചയ് ഉത്തരലാം പറയണലാം.   

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ നഷത്തനിലനനിനലാം കേരകേയറഭാന മഭാര്ഗ്ഗലാം

4(*423) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചജേ  .   മഭാകനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സുരക്ഷനിതവലാം  ആശയനിക്കഭാവന്നതുമഭായ  ചപഭാതുഗതഭാഗത  സനൗകേരലലാം
ഏര്ചപടുത്തുകേ  എന്ന  സഭാമൂഹല  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  നനിറകവറനിചക്കഭാണയ്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ  നഷത്തനിലനനിനലാം  കേരകേയറ്റുന്നതനിനഭായനി  എന്തെയ്
മഭാര്ഗ്ഗമഭാണുള്ളചതന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  മനുഷലവനിഭവകശഷനി  ഫലപ്രദമഭായനി  വനിനകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവണ
മനികേച  മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ്  രതീതനികേള  പനിന്തുടരുന്നതനിനുലാം  ഇനനക്ഷമതയുലാം  വഭാഹന
വനിനനികയഭാഗവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളക്കൂടനി
വനിശസഭാസത്തനിചലടുത്തുചകേഭാണയ് ആയനിരനിക്കുവഭാന ശമനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അമനിതമഭായ  പലനിശഭഭാരലാം  കുറയഭാനഭായനി  എന്തെയ്  ചചയഭാന
സഭാധനിക്കുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി): സര്,

(എ)  ഉണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട സമഗ്രമഭായ പുനരുദഭാരണചത്തക്കുറനിചയ്
പഠനിക്കഭാന ചകേഭാലക്കത്തയനിചല ഇനഡലന ഇനസ്റ്റനിറത്യൂടയ് ഓഫയ് മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ് (IIM)-ചല
റനിടകയര്ഡയ് ചപ്രഭാഫസര് സുശതീല ഖന്നചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-
യുചട ചപഭാതുഗതഭാഗത  രലാംഗത്തുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനയ്  വനിവനിധ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  സമഭാന്തെര  സര്വതീസുകേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്
ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം കപഭാലതീസുലാം കചര്ന്നയ് സസഭാഡയ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതയ്
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ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചതുമൂലലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട വരുമഭാനലാം വര്ദനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണയ്.  സ്ത്രതീ സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി തലസഭാനനഗരനിയനില രണയ് പനിങയ്
ബസയ്  സര്വതീസയ്  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  വരുമഭാനലാം  കുറവള്ള  സര്വതീസുകേള
പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചുവരുന.

2017-18  ബഡ്ജേറനില  3000  കകേഭാടനി  രൂപ  മൂന്നയ്  വര്ഷലാംചകേഭാണയ്  മൂലധന
നനികക്ഷപ രൂപത്തനില ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ് ലഭലമഭാക്കുചമന്നയ് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജേനി.  ബസ്സുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനയ്  300  കകേഭാടനി  രൂപ
(ആദല  വര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി  രൂപ)  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനിലനനിനലാം
വഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതുസലാംബനനിചയ്  ഡതീചറയനിലഡയ്  കപ്രഭാജേക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  (DPR)  KIIFB  മുമ്പഭാചകേ
സമര്പനിച്ചു  കേഴെനിഞ.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദ  ഇനനമഭായ
കേലാംപ്രസയ്ഡയ്  നഭാചസറല  ഗലഭാസയ്  (CNG)-കലയയ്  മഭാറുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ചചമകലജേയ്,  ചമയനിന്റെനനസയ്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില  ഉത്പഭാദന
ക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കബക്കയ്  ഡനൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള   എന്നനിവ
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സമയബനനിത കേര്മ്മേപരനിപടനി തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്. ഇനനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ചകേ.എലാം.പനി.എല.
ലഭനിക്കുന്ന  ചചഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്  100  രൂപ  പ്രതനിദനിന  ഇനചസന്റെതീവയ്  നലകുനണയ്.
കൂടഭാചത ഓകരഭാ അസനിസ്റ്റന്റെയ് വര്കയ്  മഭാകനജേര്  (ചമയനിന്റെനനസയ്)മഭാരുചടയുലാം കേതീഴെനില
ഫത്യൂവല ചസല രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഒരു അസനിസ്റ്റന്റെയ്  വര്കയ്  മഭാകനജേചര  ഫത്യൂവല
ചസലനിനുമഭാത്രമഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  ചമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില
നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേലസമയലാം  പനിനവലനിക്കുന്നതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനയ്  നഷലാം
സലാംഭവനിക്കുന്നതഭായനി  കേണതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം
ചമയനിന്റെനനസുകേളുലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട
വസ്തുവകേകേളനില ഫത്യൂവല കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേള സജതീകേരനിചയ് ഇനന വനിതരണലാം (CNG,
Diesel)  നടത്തുന്നതനിനയ് ഓയനില കേമ്പനനികേചള ചുമതലചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചമക്കഭാനനിക്കല  വനിഭഭാഗത്തനില  Work-norms  പരനിഷ്കരനിചയ്
ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനുഷലപ്രയതലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  മനുഷലവനിഭവകശഷനി  ഫലപ്രദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം
കകേഭാര്പകറഷചന്റെ സര്വതീസുകേള ചമചചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായുലാം വനിവനിധങ്ങളഭായ
പദതനികേള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  നടപനില  വരുത്തുനണയ്.  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
അദസഭാനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  ഉതകുന്നവനിധത്തനില  ആകേര്ഷകേമഭായ
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ഇനചസന്റെതീവയ് ബഭാറ, യൂണനിറ്റുതലത്തനിലള്ള സഭാമ്പത്തനികേ കപ്രഭാതഭാഹന പദതനികേള,
സതയ് കസവന  കരഖ  എന്നനിവ  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
ചതഭാഴെനിലഭാളനി അനുപഭാതലാം ഒരു ബസനിനയ് 8.75 എന്ന രതീതനിയനിലഭാണയ്. ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
അദസഭാനഭഭാരലാം  കദഭാഷകേരമലഭാത്ത രതീതനിയനില  വര്ദനിപനിച്ചുചകേഭാണലാം,  ഫലപ്രദമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണലാം  ടനി  അനുപഭാതലാം  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയഭായ  5.5-കലയയ്
എത്തനിക്കുവഭാനുള്ള  പരനിശമങ്ങളഭാണയ്  കകേഭാര്പകറഷന  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.
പ്രഭാരലാംഭഘടചമന്ന  നനിലയനില  ജേതീവനക്കഭാരുചട  ഡത്യൂടനി  സനിലാംഗനിള  ഡത്യൂടനിയഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിലൂചട  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  വനിഭവകശഷനി  പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജേനചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. അറകുറപണനികേളക്കഭായനി
അതനിനൂതനമഭായ  യനസഭാമഗ്രനികേള  എത്തനിചയ്  അതനികവഗലാം  പണനിപൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
ജേതീവനക്കഭാരുചട അദസഭാനഭഭാരലാം കുറച്ചുലാം, അറകുറപണനിക്കഭായുള്ള ബസ്സുകേളുചട എണലാം
കുറച്ചുലാം  നനിരത്തനില  കൂടുതല  ബസ്സുകേള  സര്വതീസയ്  നടത്തനി  ചപഭാതുജേനങ്ങളുചട
യഭാത്രഭാകക്ലശലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  ശമത്തനിലമഭാണയ്.  കൂടഭാചത
കേഭാലപഴെക്കലാംചചന്ന ബസ്സുകേള  കേണലാംചചയലാം  അതനിനൂതന  സഭാകങതനികേവനിദലയഭാല
നനിര്മ്മേനിതമഭായതുലാം  ഇനനക്ഷമത  കൂടുതല  ലഭനിക്കുന്നതുലാം  പരനിസനിതനി
മലനിനതീകേരണകത്തഭാതയ്  കുറഞതുലാം   അറകുറപണനികേള  അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി
ഉണഭാകേഭാനനിടയനിലഭാത്തതുമഭായ ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കനി വഭാഹന വനിനനികയഭാഗവലാം
ഇനനക്ഷമതയുലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  അതനിനപ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകൃത  രജേനികസ്റ്റര്ഡയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  യൂണനിയന  പ്രതനിനനിധനിയുമഭായനി  ചര്ചകേള
നടത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണയ്. ഇനനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അകഞഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  ചകേ.എലാം.പനി.എല.  ലഭനിക്കുന്ന  ചചഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്  100  രൂപ
പ്രതനിദനിന  ഇനചസന്റെതീവയ്  നലകുനണയ്.  കൂടഭാചത  ഓകരഭാ  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  വര്ക്കയ്സയ്
മഭാകനജേര്  (ചമയനിന്റെനനസയ്)മഭാരുചടയുലാം കേതീഴെനില ഫത്യൂവല ചസല രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ഒരു അസനിസ്റ്റന്റെയ് വര്കയ് മഭാകനജേചര ഫത്യൂവല ചസലനിനുമഭാത്രമഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണയ്.  ചമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനിലനനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേലസമയലാം
പനിനവലനിക്കുന്നതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനയ്  നഷലാം സലാംഭവനിച്ചുവരുന്നതഭായനി  കേഭാണുകേയുലാം
ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം  ചമയനിന്റെനനസുകേളുലാം
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്. പ്രസ്തസ്തുത പരനിഷ്കഭാരങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളക്കൂടനി വനിശസഭാസത്തനിചലടുത്തുചകേഭാണയ് തചന്നയഭാണയ് മുകന്നഭാട്ടുനതീങ്ങുന്നതയ്.

(സനി)  വനിവനിധ  ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനിലനനിന്നയ്  ഹ്രസസകേഭാല  വഭായ്പയഭായനി
എടുത്തനിരനിക്കുന്ന തുകേ ബഭാങയ് കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട ദതീര്ഘകേഭാല
വഭായ്പയഭാക്കുകമ്പഭാള  പ്രതനിദനിന  തനിരനിചടവയ്  തുകേ  വളചരയധനികേലാം  കുറയുലാം.
ഇതുസലാംബനനിച നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില സമഗ്ര പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജേയ്

5(*428)  ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   എസയ്  .  ശ ര്മ്മേ :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജേഷയ് :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  വരവയ്  ചചലവകേള  സന്തുലനമഭാകുന്ന
സനിതനിയനികലയയ്  ചകേഭാണവരഭാന  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  യൂണനിയനുകേളുമഭായനി  വനിശദമഭായനി  ചര്ചചചയയ്  സമഗ്രമഭായ
പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജേനിനയ് രൂപലാംനലകേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി): സര്,

(എ)  1000 പുതനിയ സനി.എന.ജേനി. ബസ്സുകേള ഇറക്കുന്നതനിനയ് 300 കകേഭാടനി രൂപ
(ആദല  വര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി  രൂപ)  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില  നനിനലാം
വഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്
സലാംബനനിച ഡതീറയനിലഡയ് കപ്രഭാജേക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് (DPR) KIIFB മുമ്പഭാചകേ സമര്പനിച്ചു
കേഴെനിഞ.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പരനിസനിതനി സനൗഹൃദ ഇനനമഭായ കേലാംപ്രസയ്ഡയ്
നഭാചസറല  ഗലഭാസയ്  (CNG)-കലക്കയ്  മഭാറുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ
ചകേ.എലാം.പനി.എല.  (കേനികലഭാ  മതീറര്  ചപര്  ലനിറര്)  ലഭനിക്കുന്ന  ചചഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്  100  രൂപ
പ്രതനിദനിന ഇനചസന്റെതീവയ് നലകുനണയ്. കൂടഭാചത ഓകരഭാ അസനിസ്റ്റന്റെയ് വര്കയ് മഭാകനജേര്
(ചമയനിന്റെനനസയ്)മഭാരുചടയുലാം  കേതീഴെനില  ഫത്യൂവല  ചസല  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഒരു
അസനിസ്റ്റന്റെയ് വര്കയ് മഭാകനജേചര ഫത്യൂവല ചസലനിനുമഭാത്രമഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ചചയ. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട വസ്തുവകേകേളനില ഫത്യൂവല കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേള സജതീകേരനിചയ്
ഇനന  വനിതരണലാം  (CNG,  Diesel)  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഓയനില  കേമ്പനനികേചള
ചുമതലചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള  നടനവരുന.  ചമക്കഭാനനിക്കല വനിഭഭാഗത്തനില
Work-norms  പരനിഷ്കരനിചയ്  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം മനുഷലപ്രയതലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കൂടുതല  യഭാത്രക്കഭാചര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ടഭാവല  കേഭാര്ഡയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
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നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സ്ത്രതീ  സുരക്ഷ  നയത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജേനിലയനില രണയ് പനിങയ് ബസ്സുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതചന്ന സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
സമഭാന്തെര  സര്വതീസുകേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം
കപഭാലതീസുലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുലാം കചര്ന്നയ് സസഭാഡയ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതയ്
ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചതുമൂലലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട വരുമഭാനലാം വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാചത  10,000  രൂപയയ്  തഭാചഴെ  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാന  ചഷഡത്യൂളുകേള  വരുമഭാന
വര്ദനവനിനഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചതുപ്രകേഭാരലാം  ടനി  സര്വതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കമഖലഭാ
അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  യൂണനിറധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ദതീര്ഘദൂരയഭാത്രയയ് എയര് എകയ്പ്രസയ് ബസ്സുകേളുലാം,  സൂപര് ഡതീലകയ് എയര് ബസ്സുകേളുലാം
നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കസ്റ്റഭാപ്പുകേളുചട   എണലാം  കുറചയ്  കുറഞ  സമയലാംചകേഭാണയ്
കൂടുതല ദൂരലാം സഞരനിക്കുന്ന തരത്തനില ഫഭാസ്റ്റയ് പഭാസഞര് മുതലള്ള എലഭാ സൂപര്
ക്ലഭാസയ് കശണനിയനിലലാം മനിന്നല സര്വതീസുകേചളന്ന കപരനില പുതനിയതരലാം സര്വതീസുകേള
ഉടനതചന്ന  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത   കേര്ണഭാടകേ
സലാംസഭാനവമഭായുള്ള  പുതനിയ  അന്തെര്-സലാംസഭാന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  അന്തെര്
സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനികലയ്ക്കുലാം  പുതനിയ  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  വരുമഭാന
വര്ദനവയ്  ലക്ഷലമനിടയ്  കൂടുതല  ചചയനിന  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലവലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ടനിക്കറയ്  വരുമഭാനത്തനിനുപുറചമ ബസയ് കസ്റ്റഷനുകേളനിചല സ്റ്റഭാളുകേള,  കേലഭാന്റെതീന,
കഷഭാപനിലാംഗയ്  കകേഭാലാംപ്ലകനിചല  മുറനികേള  എന്നനിവ  കലലലാം/ചടണര്  മുകഖന  വഭാടകേയയ്
നലകേനിയുലാം ബസ്സുകേളനിലലാം ബസയ് കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം പരസലലാം പതനിക്കുന്നതനിനയ് ചടണര്
മുകഖന  ചചലസനസനിചയ  കേചണത്തനി  നലകേനിയതുവഴെനിയുലാം  കകേഭാഫതീ  ചവനഡനിലാംഗയ്
ചമഷതീന,  എ.ടനി.എലാം.  എന്നനിവ സഭാപനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന സലലാം വഭാടകേയയ്
നലകുന്നതനിലൂചടയുലാം ചകേഭാറനിയര് സര്വതീസയ് നടത്തനിയുലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്
ടനിക്കറനിതര വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്നയുചട  പൂര്ണമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ചപ്രഭാഫസര്  സുശതീല  ഖന്നയുചട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്

സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചട

അദലക്ഷതയനില അലാംഗതീകൃത-രജേനികസ്റ്റര്ഡയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുചട കയഭാഗലാം

വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില  റനികപഭാര്ടയ്  സലാംബനനിച

വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടന  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചര്ച  ചചയ്യുകേയുലാം
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ചപ്രഭാഫസര് സുശതീല ഖന്നയുചട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനില വരുത്തഭാന

തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിരുന.  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  വനിശസഭാസത്തനിചലടുത്തുചകേഭാണയ്

കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  സമഗ്രമഭായ  പുനരുദഭാരണത്തനിനുകവണനിയുള്ള  പഭാകക്കജേയ്

ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലവരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്. 

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര്,  ചപഭാതുഗതഭാഗത  രലാംഗത്തയ്  ഗണലമഭായ  പങയ്

വഹനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ഒരു

അഭനിമഭാന  സഭാപനമഭാണയ്.  സമതീപകേഭാലത്തഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്

തകേര്ചയുചടയുലാം  നഷത്തനിചന്റെയുലാം  ശമ്പളവലാം  ചപനഷനുലാം  നലകേഭാത്തതനിചന്റെയുലാം

കേഥകേള മഭാത്രമഭാണയ് പറയഭാനുള്ളതയ്.  ഇനൗ  അവസയയ് മഭാറലാം വരുത്തനി നവതീകേരണ

പദതനി  നടപനിലഭാക്കുചമന്നയ്  അങ്ങയുചട  ഉത്തരത്തനില  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്

സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണയ്.  എന്നഭാല   ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  ഇന്നകത്തതുകപഭാചല

മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കനില എന്നതയ് ഒരു വസ്തുത മഭാത്രമഭാണയ്.  ചപഭാതുഗതഭാഗത

രലാംഗത്തയ്,   എവനിചടയുലാം  നമ്മുചട   രഭാജേലകത്തഭാ  മറയ്  രഭാജേലങ്ങളനികലഭാ  ലഭാഭലാം  മഭാത്രലാം

ലക്ഷലലാംവച്ചുചകേഭാണയ്   അത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  നടത്തുന്നനില.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഒരു

കസവനകമഖല  എന്ന  നനിലയനില  മഭാത്രകമ  അതനിചന  മുകന്നഭാട്ടുചകേഭാണകപഭാകേഭാന

സഭാധനിക്കുകേയുള.   ഇത്തരത്തനില  കേണചകേഭാണയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  നവതീകേരണ

പദതനി സമയബനനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന അങ്ങയ്  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    കതഭാമസയ് ചഭാണനി: സര്,  അങ്ങയുചട ആത്മവനിശസഭാസചത്ത ഞഭാന പുകേഴ്ത്തുന.

തതീര്ചയഭായുലാം  കകേരളത്തനിചല  ചപഭാതുജേനങ്ങള  ഇഷചപടുന്ന  ഒരു  വഭാഹനമഭാണയ്

കസ്റ്ററയ്  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ബസ്സുകേള.  ചചപ്രവറയ്  ബസ്സുകേളനില

കേയറുന്നതനിചനക്കഭാള ആളുകേളക്കയ് കൂടുതല സകന്തെഭാഷമുള്ളതയ് സര്ക്കഭാര് വഭാഹനത്തനില

യഭാത്ര  ചചയ്യുകമ്പഭാഴെഭാചണന്നതനില  സലാംശയമനില.  പകക്ഷ  ഇന്നചത്ത  വരുമഭാനവലാം

ചചലവലാം തുലലമഭാണയ്.  ഞഭാന  28  ദനിവസലാം മഭാത്രകമ ഈ കേകസരയനില ഇരുനള.

കേഴെനിഞ അകനകേലാം മഭാസങ്ങളഭായനി, വര്ഷങ്ങളഭായനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് എനനിക്കയ് സലാംശയമുണയ്.

ശമ്പളലാം  ചകേഭാടുക്കുന്നതയ്  കേടലാം  വഭാങ്ങനിയഭാണയ്.  അങ്ങചന  ഭഭാരനിച  നഷത്തനില

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇന്നയ്  ചപഭായ്ചക്കഭാണനിരനിക്കുന.  ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേലാം

ഇതനിചന  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കനിത്തരഭാചമന്നയ്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിക്കയ്  ഞഭാചനഭാരു

ഉറപയ്  ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്. തതീര്ചയഭായുലാം അതയ് സഭാധനിക്കുലാം. അതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങള ഈ

കചഭാദലത്തനിനയ്  ഉത്തരമഭായനി  വനിശദതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.  ഉചകേഴെനിഞള്ള

ഡനിമഭാന്റെയ് ഡനിസഷചന്റെ മറുപടനി പ്രസലാംഗത്തനില  അതയ് വലക്തമഭാക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 
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ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര്,  എചന്റെ മണ്ഡലത്തനിചല പയന്നൂര്  ഡനികപഭാ  നല
നനിലയനില  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതഭാണയ്.  91  ചഷഡത്യൂളുകേള  ഓപകററയ്  ചചയനിരുന്നതയ്
ഇന്നയ്  80  ചഷഡത്യൂളുകേളഭായനി  കുറഞ.  അതുതചന്ന  ഓടനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
ബസ്സുകേളനില. 8  ബസ്സുകേള  13  വര്ഷത്തനികലചറ പഴെക്കമുള്ളതഭാണയ്. 35  ചചഡ്രെെവര്മഭാരുചട
കഷഭാര്കടജുചണന്നഭാണയ്  അവനിചടനനിനലാം  ലഭനിച  റനികപഭാര്ടയ്.  ചചഡ്രെെവര്മഭാരനില,
ബസനില. 13 വര്ഷക്കഭാലമഭായനി, ഒരു ബസയ് ഓപകററയ് ചചയയ് തുടങ്ങനിയ ദനിവസലാം എലഭാ
വര്ഷവലാം ബസയ് മുടങ്ങഭാചത ഓടനിചതനിനയ് ആ റൂടനിചല യഭാത്രക്കഭാര് ബസയ് ജേതീവനക്കഭാചര
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അവര്ക്കയ് മഭാലയനിടുകേയുലാം പഭായസവനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം ചചയ
ഒരനുഭവമുണയ്. അതുകപഭാലലാം ഇകപഭാള മുടകങ്ങണനി വരുനചവന്നതനിചന്റെ ഉദഭാഹരണമഭാണയ്
ഞഭാന  ഇവനിചട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതയ്.  പയന്നൂര്  ഡനികപഭായുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
സുഗമമഭാക്കഭാന   ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി: സര്, പയന്നൂര് ഡനികപഭാ മഭാത്രമല കകേരളലാം മുഴുവന ഇതയ്
റതീ-ഓര്ഗചചനസയ്  ചചയണലാം.  കദശതീയ  ശരഭാശരനി  ഒരു  വണനിക്കയ്  5.4  ആണയ്.
കകേരളത്തനിചല ശരഭാശരനി 9.4  ആണയ്.  അതഭാണയ് നമ്മുചട ഏറവലാം വലനിയ  ഭതീഷണനി.
അതനിചന  പുനനഃക്രമതീകേരനിചയ്  ഒചരഭാറ  ചതഭാഴെനിലഭാളനിചയകപഭാലലാം  പനിരനിച്ചുവനിടഭാചത
ദതീഘദൂര ബസ്സുകേള സര്വതീസയ് നടത്തുലാം.  മഭാലാംഗ്ലൂര്,  ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  കസലലാം,  കകേഭായമ്പത്തൂര്
എന്നനിവനിടങ്ങളനികലയയ്  ബസ്സുണഭായനിരുനചവന്നയ്  പറഞയ്  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്
മഭാതഭാപനിതഭാക്കന്മഭാരഭാണയ്   ഞഭാന ഈ സഭാനത്തയ് വന്നതനിനുകശഷലാം വനിളനിക്കുന്നതയ്.
ഇകപഭാള കകേരളഭാ കസ്റ്ററയ് കറഭാഡയ് ടഭാനകസഭാര്ടയ്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ഒരു വണനിയുമനില.
അതയ്  പുഴെക്കടവനിലലാം  കേലടയനിലലാം  കവചറ  ആളുകേളുലാം  ഓടനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
അവര് ഓടനികചഭാചട. ഞഭാന സസകേഭാരല ബസ്സുകേളക്കയ് എതനിരുള്ള ആളല.  അകതഭാചടഭാപലാം
ഏറവലാം  കേസഭാളനിറനിയുള്ള  വണനികേളനില  നമ്മുചട  കുഞങ്ങള അനലകദശത്തയ്  കപഭായനി
പഠനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം നനിങ്ങളക്കയ് ഏതഭാനുലാം മഭാസങ്ങളക്കുള്ളനിലത്തചന്ന പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാലാം.

ചപ്രഭാഫ  .    ചകേ  .    യു  .    അരുണന:   സര്,  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കറഭാഡയ്  ടഭാനകസഭാര്ടയ്
കകേഭാര്പകറഷചന്റെ കേഭാരലങ്ങള പറയുകമ്പഭാള നഭാടനിനപ്രകദശത്തുനനിനലാം  നനിശനിതമഭായ
വനിമര്ശനലാം  വരനികേയഭാണയ്.  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ലഭാഭനഷ  കേണക്കുകേള
പറയുകമ്പഭാള,  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന നഷലാം 300 കകേഭാടനി രൂപ, സലാംഭവനിചതയ്  200 കകേഭാടനി
രൂപ,  അതുചകേഭാണയ്  ലഭാഭലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപ  എനപറയുന്ന ഒരു രതീതനിയനിലഭാണയ്
നഭാടനിനപുറചത്ത വനിമര്ശനലാം.  പകക്ഷ ടഭാനകസഭാര്ടയ്  കകേഭാര്പകറഷന ഭരണകേഭാരലങ്ങളുമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകമ്പഭാള  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളക്കൂടനി  മഭാകനജ് ചമന്റെനില  ഉളചപടുത്തുകമഭാ,
ഫലപ്രദമഭായ പങഭാളനിത്തലാം നലകുകമഭാ എചന്നഭാരു കചഭാദലലാം ഉയര്നവരുനണയ്.  ഈ
രഭാജേലചത്ത ഏറവലാം നല സഭാഹനിതലകേഭാരനഭായനിരുന്ന മലയഭാറ്റൂര് രഭാമകൃഷ്ണന എലാം.ഡനി.-കയഭാ
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ചചയര്മഭാകനഭാ  ആയനിരനിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭത്തനില  ഈ  രഭാജേലചത്ത  ചതഭാഴെനിലഭാളനിവര്ഗ്ഗലാം
ഉയര്ത്തനിയനിരുന്ന ഒരു മുദഭാവഭാകേലമുണയ്.  'ചചമ്പരത്തനി തണല,  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
നചടലയ് ല'.  ചചമ്പരത്തനി എന്നതയ്  നത്യൂ  ഇന്തെലഭാ  ഫനിലനിലാംസനിനുകവണനി അകദ്ദേഹലാം  അന്നയ്
നനിര്മ്മേനിച  സനിനനിമയഭായനിരുന.  അതുചകേഭാണയ്   ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഫലപ്രദമഭായ
രൂപത്തനില  മഭാകനജ് ചമന്റെനില  പങഭാളനിത്തലാം  നലകുകമഭാ  എനള്ളതഭാണയ്  എനനിക്കയ്
കചഭാദനിക്കഭാനുള്ളതയ്.

ശതീ  .    കതഭാമസയ്  ചഭാണനി:  സര്,  ആ കചഭാദലത്തനിനയ്  ഉത്തരലാം നലകേഭാന ഞഭാന
ആളല.  അതയ്  ഗവണ്ചമന്റെയ്  തതീരുമഭാനനികക്കണതഭാണയ്.  എന്തെഭായഭാലലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള
വനിശസഭാസത്തനിചലടുത്തയ്  അവരുമഭായനി  ചര്ച  നടത്തനിത്തചന്നയഭാണയ്  കേഭാരലങ്ങള
മു കന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതയ്.  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്ന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  ആദലഘടലാം  മഭാത്രകമ
ലഭനിചനിട്ടുള.  എന്നനിട്ടുലാം  മുഖലമനനി  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  വനിളനിചനിരുത്തനി  ചര്ച
ചചയതനിനുകശഷമഭാണയ്  അതനിനകേത്തുള്ള  പല  കേഭാരലങ്ങളുലാം  ഇലാംപ്ലനിചമന്റെയ്  ചചയഭാന
തുടങ്ങുന്നതയ്.  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളക്കൂടനി മഭാകനജ് ചമന്റെനില ഉളചപടുത്തുകമഭാ എനള്ളതനിചന്റെ
ഉത്തരലാം നലകേഭാന പറനില.  അവരഭാണയ് കജേഭാലനി ചചയ്യുന്നതയ്.  തതീര്ചയഭായുലാം അവരുചട
അഭനിപ്രഭായലാം  മഭാനനിച്ചുതചന്ന  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുലാം.  മഭാകനജ് ചമന്റെനില  ഉളചപടുത്തുകമഭാ
ഇലകയഭാ  എനള്ളതയ് പറയഭാന ഞഭാന ആളല.

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന: സര്, ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  നവതീകേരണത്തനിചന്റെ
പഭാതയനിലഭാണയ്.  രക്ഷഭാ  പഭാകക്കജേനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറത്തുവന.  ഗവണ്ചമന്റെയ്
ഇടചപട്ടുചകേഭാണയ്  3000  കകേഭാടനി  രൂപ  2017-18-ല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുചമന്നയ് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന. അതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നവതീകേരണലാം നടക്കുകമ്പഭാള
ചനയഭാറനിനകേര,  കേഭാടഭാക്കട  തഭാലൂക്കുകേള  തനികേച്ചുലാം  കദശസഭാലകൃത  റൂട്ടുകേളഭായനി
അലാംഗതീകേരനിക്കചപടനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  യഭാത്രയഭായനി  ആശയനിക്കഭാനഭാകുന്നതയ്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസുകേള മഭാത്രമഭാണയ്.  വനിഴെനിഞലാം,  പൂവഭാര്,  പഭാറശഭാല,
ചവള്ളറട, കേഭാടഭാക്കട, ചനയഭാറനിനകേര ഡനികപഭാകേളനിലനനിനലാം സര്വതീസുകേള ഓപകററയ്
ചചയ്യുനണയ്.  സലാംസഭാന അതനിര്ത്തനിയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഡനികപഭാചയന്ന നനിലയനില
പഭാറശഭാലയുചട വനികേസന സഭാധലത അനന്തെമഭാണയ്.  അവനിചട  8  ഏക്കര്  70  ചസന്റെയ്
സലലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് ഉണയ്.  അതയ് പ്രകയഭാജേനചപടുത്തഭാന എചന്തെങനിലലാം
പരനിപഭാടനിയുകണഭാ;  മലകയഭാര  കമഖലയഭാണയ്.  പഞഭായത്തയ്  കറഭാഡുകേളഭാണയ്
എന്നതുചകേഭാണയ് കറഭാഡുകേളക്കയ് വതീതനിക്കുറവണയ്. കേടയ്ചചയ്സയ് ബസ്സുകേള കൂടുതലഭായനി
സര്വതീസയ്  നടത്തഭാന  കേഴെനിഞഭാല   യഭാത്രഭാ  സനൗകേരലലാം  ചമചചപടുത്തഭാനഭാകുലാം.
അദലയന  വര്ഷമഭാരലാംഭനിച്ചു.  കുടനികേളക്കയ്  യഭാത്ര  ചചയഭാന  വളചരയധനികേലാം
ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുന്ന പ്രകദശമഭാണയ്.  എചന്തെങനിലലാം നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാവകമഭാ?
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ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി: സര്, ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട സലലാം സലാംസഭാനത്തയ്

പലയനിടത്തുലാം  ചവറുചത  കേഭാടുപനിടനിച്ചുകേനിടക്കുകേയഭാണയ്.  പഭാറശഭാലയനിചല  കേഭാരലലാം

എനനിക്കറനിയഭാലാം.  പഭാറശഭാലയനില  ഏതഭായഭാലലാം  അടുത്തുതചന്ന  ഒരു  വനികേസനലാം

ഉണഭാകുചമന്നയ്  ഞഭാന അകങ്ങയയ് ഉറപ്പുനലകേഭാലാം.  എന്തെഭാചണന്നയ് ഇകപഭാള പറയഭാന

നനിവൃത്തനിയനില.  

മനി  .   സതീക്കര്: അങ്ങയുചട എലഭാ കടഡയ് സതീക്രട്ടുലാം പുറത്തുവനിടണ.

ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി: സര്, അതുചകേഭാണയ് തതീര്ചയഭായുലാം ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് വലനിയ  മഭാറലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാലാം.   

ശതീ  .   ചകേ  .   ചജേ  .   മഭാകനി: സര്, കേഴെനിഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.

റൂട്ടുകേളനില  സസകേഭാരല  ബസയ് അനുവദനിച  കേഭാരലലാം  ബഹുമഭാനചപട  മനനി  ഇവനിചട

സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജേതീവനക്കഭാരുചട സലാംഘടനയഭായ

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.  എലാംകപ്ലഭായതീസയ്  അകസഭാസനികയഷന  ചചഹകക്കഭാടതനിചയ

സമതീപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ചചഹകക്കഭാടതനിയനിലനനിനലാം അനുകൂല വനിധനിയുലാം വന. ഈ

വനിധനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. മഭാകനജ് ചമന്റെയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    കതഭാമസയ്  ചഭാണനി:  സര്,  ആ  വനിധനിചയക്കുറനിചയ്  ഞഭാന  പഠനിചനിടനില.

പഠനിചതനിനുകശഷലാം അങ്ങചയ അറനിയനിക്കഭാലാം. 

ശതീ. പനി. വനി. അനവറനിനുകവണനി ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി: സര്, ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.

ഏതുകേഭാലത്തുലാം  വലനിയ  ചര്ചയയ്  വനികധയമഭാകുന്ന  ഒരു  സഭാപനമഭാണയ്.  വലനിയ

കേടത്തനിചന്റെ കേണക്കഭാണയ് എലഭാകേഭാലത്തുലാം പറയഭാനുള്ളതയ്. വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില

നനിനലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  എടുക്കുന്ന  കേടങ്ങളുചട  കേഭാലഭാവധനിയുലാം  പലനിശയുലാം

വലതലസ്തമഭാണയ്.  ഇവചയലഭാലാം  ഏകേതീകേരനിചയ്   ദതീര്ഘകേഭാല  വഭായ്പയഭാക്കനി  മഭാറഭാനുള്ള

നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  അതുകപഭാചലതചന്ന  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  കകേഭാര്പകറഷനയ്

ബനി.ഒ.റനി.  കപ്രഭാജേക്ടനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   പല  സലത്തുലാം  ചകേടനിട  സമുചയങ്ങളുണയ്.

അചതഭാനലാം  വഭാടകേയയ്  ചകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നനില.  ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.ക്കഭാണയ്

അവയുചട  നനിയനണലാം  മുഴുവന  എന്നതഭാണയ്  അതനിചല  പ്രധഭാനചപട  പ്രശ്നലാം.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുലാം  ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.യുലാം  ഒരു  ഉഭയകേക്ഷനി  കേരഭാറുണഭാക്കനി

ചകേടനിടസമുചയങ്ങളനിചല മുറനികേള വഭാടകേയയ് ചകേഭാടുത്തയ് അതനിചന്റെ  50  ശതമഭാനചമങനിലലാം

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  ലഭനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന

ഗവണ്ചമന്റെയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    കതഭാമസയ് ചഭാണനി:  സര്,  ആ വഭാടകേ ഒരു ചചറനിയ കേഭാരലമഭാണയ്.  ബഭാങയ്
കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനില നനിനലാം  1300  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഒരു കലഭാണുണയ്.  അതനിനയ്
ചഡയ് ലനി  53  ലക്ഷലാം രൂപ അടചഭാല മതനി.  എന്നഭാല ഞഭാന അതനിചന്റെ കപപറുകേള
മറനിച്ചുകനഭാക്കനിയകപഭാള  1650  കകേഭാടനി രൂപയുചട ഒരു കലഭാണുലാം കൂടനിയുണയ്.  ആദലലാം
പറഞ  1300  കകേഭാടനി രൂപ  12  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ഒരു  ദതീര്ഘകേഭാല വഭായ്പയഭാണയ്.
പനിന്നതീടതയ്  രണചകേഭാലകത്തയ്ക്കുലാം  ഒന്നരചകേഭാലകത്തയ്ക്കുലാം  മൂനചകേഭാലകത്തയ്ക്കുചമഭാചക്ക
കേയനിലകേനിടനിയകപഭാള ചുരുടനിക്കൂടനിചയടുത്തയ്  ഒപനിചയ്  ചഡയ് ലനി  2  കകേഭാടനി  61  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണയ്.  ഞഭാന  ബഹുമഭാനചപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുചട  പുറചകേ
നടക്കുകേയഭാണയ്. അകദ്ദേഹലാം അതനിനുള്ള നടപടനികേള  നതീക്കനിക്കഴെനിഞ.  1300 കകേഭാടനി
രൂപയയ് ചഡയ് ലനി 53 ലക്ഷലാം രൂപ ചകേഭാടുക്കഭാചമങനില  1600 കകേഭാടനി രൂപ 2 കകേഭാടനി
61 ലക്ഷലാം രൂപയല 61 ലക്ഷലാം ചകേഭാടുത്തഭാല മതനിയഭാകുലാം.  2 കകേഭാടനി രൂപ ചഡയ് ലനി
മനിചലാം  വരുലാം.  30 ദനിവസലാം ചകേഭാണയ് 60 കകേഭാടനി രൂപ  ലഭനിക്കുലാം.  ശമ്പളലാം ചകേഭാടുക്കഭാന
20  കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി മതനിയഭാകുലാം.  അക്കഭാരലങ്ങള ഞങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനി
രനിക്കുകേയഭാണയ്.  ബഹുമഭാനചപട സതീക്കര് പറഞതുകപഭാചല എലഭാ കടഡയ് സതീക്രട്ടുലാം
ഇകപഭാള പറയഭാന നനിവൃത്തനിയനില. 

ശതീ  .   എസയ്  .   ശര്മ്മേ: സര്, ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട ഇന്നചത്ത പ്രതനിസനനി
ചയക്കുറനിചയ്  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന ഗവണ്ചമന്റെയ്  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല ഖന്നചയ
ചുമതലചപടുത്തുകേയുലാം അകദ്ദേഹലാം  interim  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം ചചയചവന്നയ്
ബഹുമഭാനചപട  മനനി  ഇവനിചട  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ചചഫനല  റനികപഭാര്ടയ്
വന്നതനിനുകശഷമഭാകണഭാ  ആ  ചപ്രഭാകപഭാസലനില  പറഞനിരനിക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങള
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  Interim  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലത്തചന്ന
നവതീകേരണ  പ്രക്രനിയയയ്  തുടക്കലാംകുറനിക്കുന്നതനിനയ്  മുനചചകേ  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഉദഭാഹരണത്തനിനയ് നനിലവനില ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട ചചകേവശമുള്ള  ബസനിചന്റെ
81  ശതമഭാനമഭാണയ്   ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭായുള്ളതയ്.  അതയ്  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയുചട
വളചര പനിന്നനിലഭാണയ്. 95  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  വരുന്ന മഭാനപവറുലാം ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചറുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിഞഭാലത്തചന്ന  391  കകേഭാടനി രൂപ  per year-ല മനിചമുണഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുചമന്നയ്  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്നയുചട  റനികപഭാര്ടയ്  വലക്തമഭാക്കുനണയ്.  വളചര
സമഗ്രവലാം ശഭാസ്ത്രതീയവമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണയ്  interim  റനികപഭാര്ടയ്  എന്നഭാണയ് പത്രങ്ങളനിലക്കൂടനി
മനസനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിഞതയ്. ചചഫനല റനികപഭാര്ടയ് വരുന്നതുവചര  ചപ്രഭാകപഭാസലസയ്
അങ്ങചന  നനിര്ത്തഭാനഭാകണഭാ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  അകതഭാ  സഭാപനത്തനിചന്റെ
വളര്ചയ്ക്കുതകുന്നവനിധത്തനിലള്ള  interim  റനികപഭാര്ടനിചല  ചപ്രഭാകപഭാസലസയ്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?



32       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  : സര്, മുഴുവന റനികപഭാര്ട്ടുലാം വന്നനിടയ് നടപനിലഭാക്കഭാനനിരുന്നഭാല

അതനികന്റെതഭായ പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേളുണയ്.  അതുചകേഭാണയ് ലഭലമഭായ റനികപഭാര്ടനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളക്കൂടനി വനിളനിചനിരുത്തനി ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയുചട

സഭാന്നനിധലത്തനില  ആദലവട  ചര്ച  നടത്തനിക്കഴെനിഞ.  അവരുലാം  സഹകേരനിക്കഭാന

തയഭാറഭാണയ്. ചുവരുചണങനികല ചനിത്രലാം വരയഭാന കേഴെനിയുകേയുളചവന്നയ് അവര്ക്കുലാം മനസനിലഭായനി.

അതുചകേഭാണയ് പൂര്ണ സഹകേരണലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട ഭഭാഗത്തുനനിനമുണയ്.  ചചറനിയ

കതഭാതനില നടപനിലഭാക്കഭാന തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷയ്  : സര്,  പ്രതനിവര്ഷലാം  1000  പുതനിയ  ബസ്സുകേള

നനിരത്തനിലനിറക്കുചമന്ന  ബഹുമഭാനചപട  മനനിയുചട  പ്രഖലഭാപനലാം  വളചര

സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുതനിയ  ബസയ്  സര്വതീസുകേള

ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള,  പുതനിയ  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുകമ്പഭാള  കലഭാകഫഭാര്

ബസ്സുകേള, കവഭാളകവഭാ, സഭാനനിയ തുടങ്ങനിയ ബസ്സുകേള ആനുപഭാതനികേമഭായനി ലഭനിക്കുന്ന

കേഭാരലത്തനില  കേഴെനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഉത്തര

മലബഭാറനികനഭാടയ്  ഒരു അവഗണനയഭാണയ്  ഉണഭായനിരുന്നതയ്.  ഈ പുതനിയ ബസ്സുകേള

നനിരത്തനിലനിറങ്ങുകമ്പഭാള  പയന്നൂരനിലനനിന്നയ്,  ഉത്തര  മലബഭാറനിചല  പ്രധഭാന

സലങ്ങളഭായ കേഭാഞങ്ങഭാടയ്, കേഭാസര്കഗഭാഡയ് കമഖലകേളനില നനിന്നയ് ബഭാലാംഗ്ലൂര്, കഗഭാവ,

പഹദരഭാബഭാദയ്  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനികലയയ്  അന്തെര്  സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേള

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ശതീ  .    കതഭാമസയ്  ചഭാണനി  : സര്,  നല  കചഭാദലമഭാണയ്  അങ്ങയ്  കചഭാദനിചതയ്.

തതീര്ചയഭായുലാം  ഇവനിചടയനിരനിക്കുന്ന  140  എലാം.എല.എ.മഭാരുലാം  ചപ്രഭാകപഭാസയ്  ചചയ്യുന്ന

സലങ്ങളനികലയയ്......  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സ്റ്റഡനി  ഞങ്ങള  നടത്തുലാം.  സ്റ്റഡനി  നടത്തനി

കേഴെനിഞഭാല ഓടനിക്കുന്നതനിനുള്ള വണനിയുണയ്. നല വണനികേളുണഭാകുലാം. ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം

ഉത്തര മലബഭാറനിചന അവഗണനിക്കുന്ന പ്രശ്നമനിചലന്നയ് ഞഭാന അകങ്ങയയ് ഉറപ്പുതരുന.

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ്  : സര്,  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേലാം

ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  ബഹുമഭാനചപട  മനനിയുലാം  നടത്തനിവരുന്ന  എലഭാ

ശമങ്ങചളയുലാം, കടഡയ് സതീക്രടയ് ഉളപചട അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്. ജേനിലഭാ ആസഭാനത്തയ്

ഡനികപഭാചയന്ന നനിലയനിലലാം  യഭാത്രക്കഭാരുചട  വര്ദനിച ആവശലലാം  കേണക്കനിചലടുത്തുലാം

ചകേഭാലലാം  ഡനികപഭായനിലനനിനലാം  ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  കകേഭായമ്പത്തൂര്,  കവളഭാങണനി

എന്നനിവനിടങ്ങളനികലയയ്  അന്തെര്  സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  : സര്,  ചകേഭാലത്തുനനിന്നയ് മഭാത്രമല പല സലത്തുനനിനലാം
സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള  സ്റ്റഡനി  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  തതീര്ചയഭായുലാം
അങ്ങയുചട നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തയ്  : സര്,  ബഹുമഭാനചപട മനനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുചമന്നയ്  പറഞതനില  ഞങ്ങളക്കയ്  നല  പ്രതതീക്ഷയുണയ്.  കേഭാരണലാം,
നചലഭാരു ബനിസനിനസയ് മഭാനഭായ തഭാങള വനിചഭാരനിചഭാല അതയ് നടക്കുകേയുലാം ചചയ്യുചമന്ന
പ്രതതീക്ഷയുണയ്.  ആലവ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  സ്റ്റഭാന്റെയ്  വളചര
കശഭാചനതീയഭാവസയനിലഭാണയ്.  അവനിടചത്ത  ജേനങ്ങളുചടയുലാം  യഭാത്രക്കഭാരുചടയുലാം
നനിരന്തെരമഭായ ആവശലപ്രകേഭാരലാം കേഴെനിഞ വര്ഷചത്ത അസറയ് ഫണയ് 5 കകേഭാടനി രൂപ
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  സ്റ്റഭാന്റെയ്  പുതുക്കനിപണനിയുന്നതനിനയ്  ചകേഭാടുത്തു.
ഫനിനഭാനസയ് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനില ചചറനിയ ഒബ്ജക്ഷനുണഭായതുചകേഭാണയ് ഫയല തനിരനിചയച്ചു.
ആ  5  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഫയല  വതീണലാം  ഫനിനഭാനസയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റെനികലയയ്
അയയ്ക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു  വര്ഷമഭാകേഭാറഭായനിട്ടുലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  എലാം.ഡനി.-യുചട
ഓഫതീസനിലനനിനലാം  നതീങ്ങുന്നനില.  ഞഭാന പറഞവന്നതയ്,  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില
ഇങ്ങചനയുള്ള  കുറചയ്  പുഴുക്കുത്തുകേളുണയ്.  ഈ  പുഴുക്കുത്തുകേചള  തനിരനിചറനിഞയ്
അവര്ചക്കതനിചര നടപടനിചയടുക്കുകേ. അവചര കനരഭായ രതീതനിയനില പണനിചയടുപനിക്കഭാനുള്ള
സഭാഹചരലമുണഭാക്കനിയഭാല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുചമന്ന
കേഭാരലത്തനില  യഭാചതഭാരു  സലാംശയവമനില.  ഞഭാന  അങ്ങകയഭാടയ്  ആവശലചപടകപഭാള
മതീറനിലാംഗയ് വനിളനിചയ് നടപടനിചയടുക്കഭാചമന്നയ് പറഞതനില സകന്തെഭാഷലാം കരഖചപടുത്തുന.
പചക്ഷ, ഇങ്ങചനയുള്ള പുഴുക്കുത്തുകേചള തനിരനിചറനിഞനിചലങനില ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ
രക്ഷചപടുത്തഭാന  നമുക്കയ്  സഭാധനിക്കുകേയനില.  അതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന്നഭാണയ് എചന്റെ കചഭാദലലാം.

ശതീ  .    കതഭാമസയ് ചഭാണനി  : സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം ഇതയ് തഭാങളുചട മഭാത്രലാം അനുഭവമല.
ബഹുമഭാനചപട  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവയ്  ഉളപചട അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ ഫണനില നനിനലാം
2 കകേഭാടനി രൂപ ചകേഭാടുത്തനിടയ് അവനിചട ഒനമഭായനില.  എറണഭാകുളത്തയ് ശതീ.  പഹബനി
ഈഡനുലാം ഇതുകപഭാചല ചകേഭാടുത്തനിടയ് ഒനമഭായനില.  അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
അടനിയന്തെര  നടപടനിയുണഭാകുലാം.  എറണഭാകുളമഭാണകലഭാ  കകേരളത്തനിചന്റെ  വഭാണനിജേല
തലസഭാനലാം.  അതുചകേഭാണയ് എറണഭാകുളത്തനിനയ്  ചകേഭാടുക്കുന്ന അകത പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാചട
ആലവയനിചല കേഭാരലവലാം ശരനിയഭാക്കനിത്തരഭാചമന്നയ് ഞഭാന അകങ്ങയയ് ഉറപ്പുതരുന. 

ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്  : സര്,  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  അകദ്ദേഹലാം  സലാംസഭാരനിക്കുകേയുണഭായനി.  എനനിക്കയ്
ഒരു  നനിര്കദ്ദേശലാം  പറയഭാനുള്ളതയ്,  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനില
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ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യുചട  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  വലനിയ  കസ്റ്റഷനുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   കകേഭാഴെനികക്കഭാടുതചന്ന  10  നനിലകേളുള്ള  2  ടവകറഭാടുകൂടനിയ
സമുചയമുണയ്. അങമഭാലനിയനിലലാം തനിരുവനന്തെപുരത്തുമുണയ്.  ഇതയ് വഭാടകേയയ് ചകേഭാടുത്തയ്
വരുമഭാനമുണഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇകപഭാഴുലാം  വനിജേയനിചനിടനില,   ഇകപഭാള
ബനിവകറജേസനിചന്റെ  ഔടയ് ചലറ്റുകേള  ജേനപഥങ്ങളനില   ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ഒരുപഭാടയ്
എതനിര്പ്പുകേള വരുന.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  ബസയ്  കസ്റ്റഷനുകേള പലതുലാം
കദശതീയപഭാതകയഭാരത്തല.   ബനിവകറജേസനിനുകവണനി  എയര്കപഭാര്ടനിചല  ഡത്യൂടനി
ചപയ്ഡയ്  കഷഭാപ്പുകപഭാചലയുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ചകേഭാടുക്കഭാന  ബസയ്  കസ്റ്റഷനുകേചള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാകമഭാ; അതയ് ബനിവകറജേസനിനുലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കുലാം ഗുണമഭാണയ്.
അതയ് പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ; 

ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി  : സര്, അങ്ങയുചട നനിര്കദ്ദേശലാം നലതഭാണയ്.  ഞഭാന അതയ്
ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചടയുലാം  എപകസയ്  വകുപ്പുമനനിയുചടയുലാം  ശദയനില
ചപടുത്തഭാലാം.   അതയ്  അവനിചട  കേനിടക്കചട.   കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  അങമഭാലനി,  തനിരുവല,
തമ്പഭാനൂര് എന്നതീ 4 ബസയ് കസ്റ്റഷനുകേളനില ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.യുചട പണലാം മുടക്കനി
പണനിത  ചകേടനിടങ്ങള  ഒനചമഭാനമലഭാത്ത  അവസയനില  കേനിടക്കുകേയഭാണയ്.
6  മഭാസത്തനിനകേലാം  ഇചതലഭാലാം.......  കേഭാരണലാം,  തനിരുവലയനില  ഫയര്
ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റുമഭായഭാണയ്  പ്രശ്നലാം.   ശതീ.  എ.  കഹമചന്ദ്രനുമഭായനി   ഞഭാന  കനരനിടയ്
സലാംസഭാരനിച്ചു.  അകദ്ദേഹലാം ഇടചപടഭാചമന്നയ് പറഞനിട്ടുണയ്.   അടനിയന്തെര നടപടനികേള
ഈ  കേഭാരലത്തനില  ഉണഭാകുചമന്നയ്  മഭാത്രകമ  എനനിക്കനികപഭാള  ഉറപ്പുതരഭാന
കേഴെനിയുകേയുള.  അടനിയന്തെര നടപടനിയുണഭാകുലാം.  

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര്  : സര്,  ഞഭാന  കനരചത്ത  ഒരു  വര്ഷക്കഭാലലാം
ഗതഭാഗത  വകുപനിചന്റെ,  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  ചുമതല  വഹനിചനിരുന്ന
മനനിയഭായനിരുന.  5-ാം തതീയതനിചയന്ന ദനിവസമുചണങനില കൃതലമഭായനി ചപനഷനുലാം
ശമ്പളവലാം  നലകേനിയനിരുന്ന  ഒരു  കേഭാലഘടമുണഭായനിരുന.  അതു  കേഴെനിഞള്ള
കേഭാലഘടത്തനിലലാം  ചപനഷനകേഭാര്  ഇത്രയുമധനികേലാം  പ്രയഭാസങ്ങള  അനുഭവനിചനിടനില.
ഇകപഭാള  3  മഭാസമഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിചല  ചപനഷനകേഭാര്
ചസക്രകടറനിയറനിനുമുന്നനില സമരമഭാണയ്. വളചര തുച്ഛമഭായ വരുമഭാനമുള്ള ആളുകേളഭാണയ്.
അവര്ക്കയ്  മരുന്നയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുകപഭാലലാം  പണമനില.  3000  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
കേനിഫ്ബനി  പഭാകക്കചജേഭാചക്ക  വരുന.  മുനകേഭാലങ്ങളനില  5-ാം  തതീയതനിക്കുമുമ്പയ്
ചപനഷനുലാം ശമ്പളവലാം നലകേനിയനിരുന്നതുകപഭാചല, 3000 കകേഭാടനി രൂപയുചട പഭാകക്കജേയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതുവചര  കേഭാത്തനിരനിക്കഭാചത  വളചര  ബുദനിമുട്ടുന്ന  ചപനഷനകേഭാര്ക്കയ്
ചപനഷന  ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ്  ഫനിനഭാനസയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റെനില  നനിനതചന്ന  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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ശതീ  .    കതഭാമസയ്  ചഭാണനി  : സര്,  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  മനനിയഭായനിരുന്ന
കേഭാലത്തയ്  5-ാം  തതീയതനിതചന്ന  ശമ്പളലാം  ചകേഭാടുക്കുമഭായനിരുനചവന്നയ്   പറഞ.
അതനിനുകശഷലാം രണകപര് മനനിമഭാരഭായനിരുന്നകലഭാ; ഞഭാന കുറചപടുത്തനി പറയുകേയല.
ശതീ.  ആരലഭാടന  മുഹമ്മേദുലാം  പ്രഗത്ഭനഭായ  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണനുചമഭാചക്ക
അവനിചട   മനനിമഭാരഭായനി  ഇരുന്നതകല;  അന്നയ്  ചകേഭാടുത്തനിടനില.  അര  ചപനഷന
ചകേഭാടുത്ത  സമയവമുണയ്.  കവണചമങനില  ഞഭാന  കഡറ്റുവചയ്  പറഞതരഭാലാം.
ആരുചടയുലാം കുറമല.  ഈ മഭാസചത്ത ശമ്പളവലാം ചപനഷനുലാം ചകേഭാടുത്തതയ് ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനി  കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസയ്  ഐസകേയ്  വളചര  തഭാലപരലചമടുത്തതു
ചകേഭാണഭാണയ്.  അടുത്ത  മഭാസചത്ത  ശമ്പളലാം  എങ്ങചനയഭാണയ്  ചകേഭാടുക്കുന്നചതകന്നഭാര്ത്തയ്
രഭാത്രനി  2  മണനിക്കുലാം  ഞഭാന  എഴുകന്നറനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  2  മണനി  വചരകയ  ഉറക്കലാം
വരുകേയുള.   ഇക്കഭാരലത്തനില    മഭാറമുണഭാകുലാം.   2018  ജേനുവരനി  മഭാസലാം  മുതല
കൃതലമഭായനി  ഒന്നഭാലാം  തതീയതനി  തചന്ന  ചപനഷനുലാം  ശമ്പളവലാം  കേനിടനിയനിരനിക്കുചമന്നയ്
ഉറപ്പുചകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.   അതയ്  നടപനിലഭാക്കുകേതചന്ന  ചചയ്യുലാം.   എങ്ങചനയഭാചണന്നയ്
ഇകപഭാള  പറയഭാന  നനിവൃത്തനിയനില.   ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണചന്റെ  കപരയ്
പറഞതുചകേഭാണയ് ഒരു കേഭാരലലാം,  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണനുലാം ഞഭാനുലാം ഇകപഭാള
ബന്ധുക്കളഭാണയ്. അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ മകേന വനിവഭാഹലാം കേഴെനിചനിരനിക്കുന്നതയ് ഞങ്ങളുചട ഒരു
ചപണ്കുടനിചയയഭാണയ്.  അകദ്ദേഹലാം ഇറങ്ങനികപഭാകുന്ന സമയത്തയ് ഒരു ചചറനിയ പണനി
ചചയ്കതച്ചുലാം  കപഭായനി.   പനിണങ്ങഭാന  പറയുകേയല.   പപ്രവറയ്  ബസനില  കേഭാര്ഡയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ് യഭാത്ര ചചയനിരുന്ന കുടനികേചളചയലഭാലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനികലയയ്
കേയറനി.  ജേതീവനനില ചകേഭാതനിയുള്ളവരഭാരുലാം രഭാവനിചല ടഭാനകസഭാര്ടയ് ബസനില കേയറനില.
ചവനിടയ്  കേനിട്ടുലാം.  അചതഭാചക്കയഭാണയ്  ചപനഷനുലാം  മറ്റുലാം  തഭാമസനിക്കഭാന  കേഭാരണലാം.
അതുചകേഭാണയ് അടനിയന്തെര നടപടനിയുണഭാകുലാം.  

ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി  : സര്,  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ ലഭാഭത്തനികലയയ്
നയനിക്കുകമ്പഭാള  അതനിചല  ജേതീവനക്കഭാരുചട  ആറനിറത്യൂഡയ്  ഒരു  പ്രധഭാനചപട
ഘടകേമഭാണയ്.  അങ്ങയുചട മണ്ഡലത്തനില ഉളചപടുന്ന അമ്പലപ്പുഴെ ചപഭാടനിയഭാടനി വചര
പപ്രവറയ്  ബസയ്  സര്വതീസനിലഭാത്ത  റൂടനില  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  വലനിചയഭാരു
പരനിഗണന ചകേഭാടുകക്കണതഭാണയ്.  ഒറയയ് കപഭാകേഭാന ഭയമുള്ളതുകപഭാചല അമ്പലപ്പുഴെ-
ചപഭാടനിയഭാടനി റൂടനില 7 ബസ്സുകേളഭാണയ് 10 മനിനനിടനിനുള്ളനില കപഭാകുന്നതയ്.  അതയ് വലനിയ
നഷലാം വരുത്തുലാം.  ചചയനിന സര്വതീസയ് നനിയനനിക്കഭാനകവണനി അങ്ങയുചട അടനിയന്തെര
ഇടചപടലണഭാകുകമഭാ;

ശതീ  .    കതഭാമസയ് ചഭാണനി  : സര്,  അതയ് സലാംബനനിചയ് ഒരു ഉറപ്പുതരഭാന ഇകപഭാള
നനിവൃത്തനിയനില. ഏതഭായഭാലലാം അതനിചനക്കുറനിചയ് പഠനിചതനിനുകശഷലാം അങ്ങചയ അറനിയനിക്കഭാലാം.

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.)
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2. കരഖഭാമൂലലാം നലനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര് മനിഷനുകേളുലാം 
കചര്നളള പ്രവര്ത്തനലാം

6(*424) ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നവകകേരള മനിഷന,  ശുചനിതസ മനിഷന,  കസഭാഷലല ചസകേല്യുരനിറനി മനിഷന,  കുടുലാംബശതീ
മനിഷന  എന്നനിങ്ങചനയുള്ള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിവനിധ  മനിഷനുകേളുമഭായനി  ഒനകചര്ന്നയ്
മുകന്നഭാട്ടുചകേഭാണകപഭാകേഭാന  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  മനിഷനുലാം  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനികേള  ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം  പ്രസ്തുത പദതനികേളുചട  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായുള്ള സലാംകയഭാജേനലാം ഏതയ് രതീതനിയനിലഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജേലതീല):

(എ)  കകേരളത്തനിചന്റെ  സമഗ്രവനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണയ്  ജേനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
മനിഷന  മഭാതൃകേയനില  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നഭാലയ്  ബൃഹതയ്  പദതനികേള
ഉളചക്കഭാളളുന്നതഭാണയ്  നവകകേരള  കേര്മ്മേ  പദതനി.  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ
പദതനി (ചചലഫയ് മനിഷന), ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി, സമഗ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ
പദതനി, ജേനസനൗഹൃദ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളുമഭായനി  ബനചപട ആര്ദലാം പദതനി
എന്നനിവയഭാണയ് നവകകേരള മനിഷനനില ഉളചപടുന്ന പ്രധഭാന പദതനികേള.

അടുത്ത  അഞയ്  വര്ഷത്തനിനുളളനില  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  ഭൂരഹനിത,
ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കുലാം  നനിലവനിലളള  പഭാര്പനിടലാം
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവര്ക്കുലാം  സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനലവമഭായ  പഭാര്പനിട  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കനി  നലകുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നവകകേരള  കേര്മ്മേ  പദതനിക്കു
കേതീഴെനില രൂപതീകേരനിച സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനിയഭാണയ് ചചലഫയ് മനിഷന.
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പദതനിയുചട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തഭാനുളള സര്കവയ്ക്കുളള ചുമതല കുടുലാംബശതീ
മനിഷനഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  സര്കവക്കുളള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  തയഭാറഭാക്കനിയതയ്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വകുപഭാണയ്.  ടനി മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  9-2-2017-ചല സ.  ഉ. (സഭാധഭാ.)
നമ്പര് 391/2017/ത.സസ.ഭ.വ. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനി പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

ശുചനിതസലാം,  മഭാലനിനല സലാംസരണലാം,  കൃഷനി വനികേസനലാം,  ജേലസലാംരക്ഷണലാം എന്നതീ
കമഖലകേളനില ഉനൗന്നല നലകുന്ന ബൃഹതയ് പദതനിയഭാണയ് ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി.
നവകകേരള  കേര്മ്മേ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ആരലാംഭനിച  നഭാലയ്  മനിഷനുകേളുചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണളള സലാംഘടനഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള സലാംബനനിചയ് സ. ഉ. (പനി)
നമ്പര് 10/17/ആ.സ.വ. തതീയതനി 19-4-2017 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനതലത്തനില  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  കവണന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായങ്ങള
ശുചനിതസമനിഷനവഴെനി  നലകേനിവരുന.  കകേരളചത്ത  ചവളനിയനിട  വനിസര്ജനമുക്ത
(ഒ.ഡനി.എഫയ്.)  സലാംസഭാനമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശുചനിതസമനിഷന
വഴെനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനതലത്തനില നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാംകൂടനി ഉളചപടുത്തനി
ചക്കഭാണയ്  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാമനിഷനവഴെനി  വനിവനിധ  ജേകനഭാപകേഭാര  പദതനികേളഭായ
ആശസഭാസ കേനിരണലാം, കേലഭാനസര് സുരക്ഷ, തഭാകലഭാലലാം,  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം,  കസ്നേഹപൂര്വലാം,
സമഭാശസഭാസലാം തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടത്തനിവരുന.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ദഭാരനിദല  ലഘൂകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏചറടുത്തയ് നടത്തുന്നതയ് കുടുലാംബശതീ മനിഷനഭാണയ്.  നവകകേരള മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായുളള
ചചലഫയ്  മനിഷചന്റെ  നടത്തനിപനിനയ്  കുടുലാംബശതീ  മനിഷചനയഭാണയ്  ചുമതല
ചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുളള  തരനിശയ്  നനിലലാം
കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കല  പദതനിയനില   കുടുലാംബശതീ  മുഖലപങയ്  വഹനിച്ചുവരുന.  ജേല
സലാംരക്ഷണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സനി.ഡനി.എസയ്.  മുഖഭാന്തെരലാം  കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള
എന്നനിവ  നവതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏചറടുത്തുവരുന.  ഹരനിത  കകേരളലാം
മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചപഭാലനിവയ്  കേഭാര്ഷനികേ  പുനരഭാവനിഷ്കരണ  കേഭാചമ്പയനിന  ഒന്നഭാലാം
ഘടലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  ആകരഭാഗല വകുപയ്, ശുചനിതസ മനിഷന, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപയ്   എന്നനിവയുചട  കനതൃതസത്തനില  നടത്തുന്ന  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  കേഭാചമ്പയനിന
'ഡനികസഭാസനിബനിള ഫതീ മഴെക്കഭാലപൂര്വ കേഭാചമ്പയനിന' പ്രവര്ത്തനത്തനില കുടുലാംബശതീ
പങഭാളനിത്തലാം  വഹനിക്കുന.  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സലാംകയഭാജേനിചയ്
ചതരുവയ് നഭായ നനിയനണ പദതനി, കേമ്മേത്യൂണനിറനി കകേഭാണ്ടഭാകനിലാംഗയ് ഗ്രൂപയ് എന്നതീ രണയ്
പദതനികേളക്കയ് കുടുലാംബശതീ രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ഹരനിതകകേരള  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ശുചനിതസ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
ഉപദനൗതല പ്രകേഭാരലാം ചചജേവ/അചചജേവ മഭാലനിനലങ്ങളുചട പരനിപഭാലനവലാം ദവ മഭാലനിനല
പരനിപഭാലന  കമഖലകേളനിചല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണയ്  ഏചറടുക്കുന്നതയ്.  ഖരമഭാലനിനല
സലാംസരണ  കമഖലയനില  അചചജേവ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
ഉനൗന്നല  നലകേനിചക്കഭാണളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഏചറടുക്കുന്നതയ്.
ഇതനികലക്കയ് ചമറതീരനിയല റനിക്കവറനി ചഫസനിലനിറനി (എലാം.ആര്.എഫയ്.), സസഭാപയ് കഷഭാപയ്,
പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്  ഇതര  വസ്തുക്കളുചട  റതീചചസക്ലനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കേമ്മേത്യൂണനിറനി  തലത്തനിലളള  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഇനൗ കമഖലയനിചല പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില ഏര്ചപടുന്ന പ്രവര്ത്തന
പങഭാളനികേളഭായ എന.ജേനി.ഒ.-കേള,  സസയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങള തുടങ്ങനിയവര്ക്കുളള
പനിന്തുണ  നലകേല,  കൂടഭാചത  ജേനങ്ങളനില  കവണന്ന  അനുകൂല  മകനഭാഭഭാവങ്ങളുലാം
ശതീലങ്ങളുലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  വനിവര  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപന  കേഭാചമ്പയനിന
എന്നനിവയുലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന. ഇനൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില ഏചറയുലാം തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ചുമതലയനിലഭായനിരനിക്കുലാം നനിര്വഹണലാം നടത്തുന്നതയ്.  

നവകകേരള  മനിഷചന്റെ  കേതീഴെനിലളള  ചചലഫയ്  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനതലത്തനില  സമ്പൂര്ണ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പദതനി മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില  പഭാര്പനിട  കമഖലയനില  ചചലഫയ്  മനിഷന  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള
പഭാലനിക്കണചമന്നയ് വലവസ ചചയനിട്ടുണയ്.

കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷന,  ആശസഭാസകേനിരണലാം,  കേലഭാനസര് സുരക്ഷ,
തഭാകലഭാലലാം,  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം,  കസ്നേഹപൂര്വലാം,  സമഭാശസഭാസലാം  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ
ജേകനഭാപകേഭാര  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇവചയലഭാലാംതചന്ന  തുടര്
പദതനികേളഭാണയ്.  കൂടഭാചത  നടപ്പുവര്ഷലാം  പുതുതഭായനി  അനുയഭാത്രഭാ  പദതനി,
സസഭാവലലാംബന പദതനി,  സ്ത്രതീ  ശക്തനി പദതനി,  ജുവചചനല ഡയബറതീസയ്  ബഭാധനിച
കുടനികേളക്കയ് ഇനസുലനിന പമ്പയ് നലകുന്ന പദതനി എന്നനിവ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

കുടുലാംബശതീ  സ്കൂള,  സമ്പൂര്ണ  അഗതനിരഹനിത  കകേരളലാം  കേഭാചമ്പയനിന,
ജേനിലഭാതലത്തനില  ബഡ്സയ്  കഹഭാമുകേള  സഭാപനിക്കല,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സുസനിര
വനികേസന  പദതനികേള,  കുടുലാംബശതീ  ചജേനഡര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കൃഷനി,
മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനിചല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവയഭാണയ്  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കയഭാജേനിചയ് കുടുലാംബശതീ
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള.
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കഹഭാണുകേളുണഭാക്കുന്ന ശബ്ദശലലലാം തടയഭാന നടപടനി

 7(*425) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജേനി :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാഹനങ്ങള  ഉണഭാക്കുന്ന  അമനിത  ശബ്ദശലലവലാം  ഉയര്ന്ന
ചഡസനിബലനിലള്ള കഹഭാണുകേളുലാം ജേനങ്ങളുചട ശഭാരതീരനികേ,  മഭാനസനികേ ആകരഭാഗലചത്ത
ഹഭാനനികേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനചണനള്ള  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില
ചപടനിട്ടുകണഭാ; അവയനിചല നനിഗമനങ്ങള അലാംഗതീകേരനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില, സലാംസഭാനചത്ത നനിരത്തുകേളനികലഭാടുന്ന സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങള
ഉളചപചടയുള്ളവയനില നനിശ്ചനിത അളവനിലമുയര്ന്ന ശബ്ദമുള്ള കഹഭാണുകേള നനിരന്തെരലാം
ഉപകയഭാഗനിചയ് അമനിതശലലമുണഭാക്കനിയനിട്ടുലാം യഭാചതഭാരു നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ആഭനിമുഖലത്തനില  ഈ  വര്ഷലാം  'കനഭാ  കഹഭാണ്  കഡ'
ആചരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഒരു ദനിവസലാം മഭാത്രലാം ഇപ്രകേഭാരലാം ആചരനിചതുചകേഭാണയ് ഈ
വനിപത്തനിലനനിനലാം ജേനങ്ങചള രക്ഷനിക്കഭാനഭാവചമന്നയ് കേരുതുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി):

(എ)  അമനിത ശബ്ദലാം ആകരഭാഗലത്തനിനയ് ഹഭാനനികേരമഭാചണന്നയ് വനിവനിധ പഠനങ്ങളനിലലാം
മറ്റുമഭായനി  ചതളനിഞനിട്ടുളള  കേഭാരലമഭാണയ്.  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമമനുസരനിചയ്,
ഹഭാനനികേരമഭാകേഭാത്ത വനിധത്തനിലഭാണയ്  വഭാഹനത്തനിചന്റെ കഹഭാണുകേള വയ്കക്കണതയ്.
1989-ചല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചടലാം 119 (1) പ്രകേഭാരലാം ബത്യൂകറഭാ ഓഫയ് ഇനഡലന
സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  IS  1884-1992  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിച്ചുളള
കഹഭാണ് മഭാത്രകമ ഘടനിപനിക്കഭാവ. IS 1884-1992 പ്രകേഭാരലാം കമഭാചപഡുകേള, സ്കൂടറുകേള,
മഭാഗ്നകറഭാ സനിസ്റ്റലാം ഉളള കമഭാകടഭാര് ചചസക്കനിളുകേള എന്നനിവയ്ക്കുഭായുളള ചചടപയ് 1 എ.സനി.
കഹഭാണനിനയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതയ് 85 മുതല 105 വചര ചഡസനിചബലഭാണയ്.  കസ്റ്റഭാകറജേയ്
ബഭാററനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഇരുചക്ര വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം മുചക്ര വഭാഹനങ്ങളക്കുമുളള
ചചടപയ്  2  എ.ഡനി.സനി.  കഹഭാണനിനയ്   നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതയ്  90  മുതല  115  വചര
ചഡസനിചബലഭാണയ്.  ഡനി.സനി.  സനിസ്റ്റമുളള  പഭാസഞര്  കേഭാറുകേളക്കുലാം  ചകേഭാകമഴലല
വഭാഹനങ്ങളക്കുമുളള  ചചടപയ്  2 ബനി  ഡനി.സനി.  കഹഭാണുകേളക്കയ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതയ്
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100  മുതല  125  വചര  ചഡസനിചബലഭാണയ്.  പഭാസഞര് കേഭാറുകേളക്കുലാം ചകേഭാകമഴലല
വഭാഹനങ്ങളക്കുമുളള വനിനഡയ് കടഭാണ് ചചടപനിലളള ചടപയ് 3 ഡനി.സനി. കഹഭാണുകേളക്കയ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതയ്  105  മുതല  125  ചഡസനിചബലഭാണയ്.  ഇതനിലധനികേലാം
ശബ്ദമുണഭാക്കുന്ന  കഹഭാണുകേള  ഇളക്കനി  മഭാറ്റുന്നതടക്കമുളള  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  ചസക്ഷന  177  പ്രകേഭാരലാം  പനിഴെയുലാം  ചുമത്തനിവരുന.
ചഡസനിചബല മതീറര് എന്ന ഉപകേരണമുപകയഭാഗനിചഭാണയ് ശബ്ദ തതീവ്രത അളക്കുന്നതയ്.
ഇത്തരലാം  ഉയര്ന്ന ശബ്ദമുളള  വഭാഹനങ്ങളുലാം  അവയനിചല  കഹഭാണുകേളുലാം  ജേനങ്ങളുചട
ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  ആകരഭാഗലചത്ത  ബഭാധനിക്കുനചവന്ന  വനിവനിധ  ആകരഭാഗല
സഭാമൂഹനികേ കമഖലകേളനിചല വനിദഗ്ദരുചട പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.
അവയനിചല നനിഗമനങ്ങള പരനിഗണനയര്ഹനിക്കുനണയ്. 

(ബനി)  നനിശ്ചനിത അളവനിലലാം ഉയര്ന്ന കതഭാതനില ശബ്ദമുണഭാക്കുന്ന കഹഭാണുകേള
ഘടനിപനിചനിട്ടുളള വഭാഹനങ്ങചള വകുപനിചല എനകഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്  വനിഭഭാഗലാം പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുലാം വഭാഹനഉടമകേളനില നനിനലാം പനിഴെ ഇനൗടഭാക്കുകേയുലാം വഭാഹനത്തനിലനനിനലാം
കഹഭാണുകേള മഭാറ്റുകേയുലാം ചചയഭാറുണയ്.

(സനി) 2017  ഏപ്രനില 26-ാം തതീയതനി കകേരള സലാംസഭാനത്തയ്  "കനഭാ കഹഭാണ്
കഡ'' ആയനി ആചരനിക്കുകേയുണഭായനി. സലാംസഭാനത്തയ് ആദലമഭായനിടഭാണയ് ഇത്തരചമഭാരു
സലാംരലാംഭലാം. ഇന്തെലന ചമഡനിക്കല അകസഭാസനികയഷചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനിലഭായനിരുന ഇനൗ
സലാംരലാംഭലാം.  വഭാഹനങ്ങളനിചല  കഹഭാണ്  ഉപകയഭാഗചത്തപറനി  ചപഭാതുജേനങ്ങചള
കബഭാധവലക്കരനിക്കുകേ  എന്നതഭായനിരുന  ഇനൗ  സലാംരലാംഭത്തനിചന്റെ  ഉകദ്ദേശലലാം.  കഹഭാണ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനില  പല വനികദശ രഭാജേലങ്ങളനിലലാം  ചപഭാതുജേനങ്ങള കേഭാണനിക്കുന്ന
സഭാമഭാനല  മരലഭാദകേള  കകേരളത്തനിലലാം  പരനിചയചപടുത്തഭാനുലാം  അതനികലയയ്
ആകേര്ഷനിക്കഭാനുമഭായനിടഭാണയ്  ഇനൗ  നൂതന  സലാംരലാംഭലാം  വനിഭഭാവന  ചചയനിരുന്നതയ്.
സമൂഹത്തനില  ഇതുമഭായനി  ബനചപടയ്  ഒരു  അവകബഭാധലാം  ജേനനിപനിക്കുവഭാന
കേഴെനിഞനിട്ടുചണന്നഭാണയ് സര്ക്കഭാര് കേരുതുന്നതയ്. 

  'ചചവഗ-2016' ശനിലശഭാലയനില ഉരുത്തനിരനിഞവന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

8 (*426) ശതീ  .   ജേനി  .   എസയ്  .   ജേയലഭാല :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   പടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പവഗ-2016  എന്ന  കപരനില  തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില നടന്ന അന്തെര്കദശതീയ ശനിലശഭാലയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ ഉത്പന്നങ്ങളുചട  സലാംസരണത്തനിലൂചടയുലാം  മൂലലവര്ദനവനിലൂചടയുലാം
വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേരമഭായ  എചന്തെലഭാലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണയ്
പ്രസ്തുത ശനിലശഭാലയനില ഉരുത്തനിരനിഞയ് വന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അഗ്രനി  ബനിസനിനസയ്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണയ് പ്രസ്തുത ശനിലശഭാല മുകന്നഭാടയ് വചചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

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

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില  മൂലലവര്ദനവനിനുലാം  ചചവവനിദലവലക്കരണ
ത്തനിനുമുളള അനന്തെ സഭാധലതകേചള പ്രകയഭാജേനചപടുത്തുന്നതനിനുലാം അഗ്രനി ബനിസനിനസയ്
കമഖലയനില  യുവജേനങ്ങചള  ആകേര്ഷനിചയ്  അവര്ക്കയ്  നല  വരുമഭാനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണന  കമഖലയനിചല  പ്രതനിസനനി
മറനികേടക്കുന്നതനിനുമഭാണയ്  'ചചവഗ 2016' എന്ന കപരനില  2016 ഡനിസലാംബര് 1 മുതല
5 വചര തനിരുവനന്തെപുരത്തുവചയ് അന്തെര്കദശതീയ ശനിലശഭാല നടത്തനിയതയ്.  കേഭാര്ഷനികേ
രലാംഗകത്തയുലാം  സലാംരലാംഭകേ  കമഖലയനികലയുലാം  വലക്തനികേളുലാം  ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം  കേഭാര്ഷനികേ
ശഭാസ്ത്രജ്ഞനമഭാരുലാം  വനിദഗയ് ദരുലാം  ഒത്തുകചര്ന്ന  ശനിലശഭാലയനില,  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്ന,
മൂലലവര്ദനിത  ഉലന്നങ്ങള,  സഭാകങതനികേ  വനിദല,  യനസഭാമഗ്രനികേള  എന്നനിവയുചട
പ്രദര്ശനവലാം  വനിലനയുമഭാണയ്  കൃഷനി  വകുപയ്  സലാംഘടനിപനിചതയ്.  ടനി  ശനിലശഭാലയുചട
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള

1. സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്,  മൂലലവര്ദന  രലാംഗത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപന
ങ്ങളുമഭായനി  ആശയ  വനിനനിമയലാം  നടത്തുവഭാനുലാം  ഇവരനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന
സഭാകങതനികേവനിദലകേള,  കസവനങ്ങള  എന്നനിവചയക്കുറനിചയ്  മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം
സലാംസഭാന,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുകേള  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  കമഖലയനില  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള,  ലഭനിക്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള എന്നനിവ മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  ഒരു കവദനി
ഒരുക്കുകേ.

2. കേഭാര്ഷനികകേഭാലഭാദനവലാം  സലാംരലാംഭകേതസവലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങള,
അഗ്രനിബനിസനിനസയ്  ചസന്റെര്,  സര്ക്കഭാകരതര  സലാംഘടനകേള  മുതലഭായവരുമഭായനി
ബനനിപനിച്ചുളള പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ.

3. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില നവ സലാംരലാംഭകേചര സൃഷനിക്കുകേ.

4. കൃഷനിയുചട  വലഭാപനി  വര്ദനിപനിചയ്  ഉലപഭാദനവലാം  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേവഴെനി കൂടുതല വരുമഭാനവലാം ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം സൃഷനിക്കുകേ. 

5. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില ധനഭാഗമനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ.
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6. ചതഭാഴെനില  രഹനിതരഭായ  യുവജേനങ്ങള,  ഗളഫയ്  രഭാജേലങ്ങളനില  നനിന്നയ്
മടങ്ങനിചയത്തനിയവര്,  എകയ്സര്വതീസുകേഭാര്,  ചഎ.റനി.  ചപ്രഭാഫഷണലകേള  തുടങ്ങനിയവചര
കൃഷനിയനികലക്കയ് ആകേര്ഷനിചയ് നനിലനനിര്ത്തുകേ.

7. പ്രസ്തുത  വര്ക്കയ്കഷഭാപനിലനനിനലാം  ഉരുത്തനിരനിഞവന്ന  ആശയങ്ങള
കക്രഭാഡതീകേരനിചയ് കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്ന സലാംസരണലാം, മൂലലവര്ദനവയ് എന്നതീ കമഖലകേളനില
അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

കൂടഭാചത കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില മൂലലവര്ദന സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുളള സഭാധലതകേള,
സലാംരലാംഭങ്ങള   തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഘടകേങ്ങള,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  എന്നനിവ
സലാംബനനിചയ്  അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മൂലലവര്ദനിത  സലാംരലാംഭങ്ങള
തുടങ്ങുന്നതനിനുളള  ചടകകഭാളജേനി  സകപഭാര്ടയ്,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്,  ചക്രഡനിറയ്  സകപഭാര്ടയ്,
പഭായനിലാംഗയ്, ഗുണനനിലവഭാരലാം എന്നനിവചയക്കുറനിചയ് ചര്ച ചചയചപടുന്നതനിനുലാം നനിലവനില
ഇനൗ  കമഖലയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭകേര്,  സഭാകങതനികേവനിദല  നലകുന്ന
ഏജേനസനികേള എന്നനിവരുമഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് കനരനിടയ് സലാംവദനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിച്ചു.

(ബനി)

1. കേഭാര്ഷനികേ  മൂലലവര്ദനിത  ഉലന്ന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലലാം  സലാംസരണത്തനിലലാം
നനിലവനിലളള  ചടകകഭാളജേനിചയക്കുറനിച്ചുലാം  അവ  വനികേസനിപനിചചടുത്ത  കദശതീയ
സലാംസഭാനതല ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  മൂന്നയ്  ദനിവസലാം മുതല
മൂന്നയ് മഭാസലാം വചര നതീണനനില്ക്കുന്ന വനിവനിധ പരനിശതീലനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

2. കൃഷനി  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന നനിലവനിലളള  പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിചയ്
ഭക്ഷല  സലാംസരണ  മൂലലവര്ദന  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുകേ.

3. സലാംരലാംഭകേചര  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന  വനിവനിധ  കദശതീയ  അന്തെര്കദശതീയ
സഭാപനങ്ങളുചട  കസവനങ്ങളുലാം സനൗകേരലങ്ങളുലാം പ്രകയഭാജേനചപടുത്തുകേ.

4. ജേനിലകേളനില  സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേളനില
ചപഭാതു സഹഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള (കകേഭാമണ് ചഫസനിലനിറനി ചസന്റെര്) സഭാപനിക്കുകേ.

5. കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുചടയുലാം  ഉലന്നങ്ങളുചടയുലാം  ഉകപഭാലന്നങ്ങളുകടയുലാം
മൂലല  വര്ദനിത  ഉലന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലക്കുളള  സലാംരലാംഭങ്ങള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില  കേര്ഷകേ  ഗ്രൂപ്പുകേള,  ഫഭാര്മര്
ചപ്രഭാഡത്യൂസര് ഓര്ഗചചനകസഷനസയ്, ഫഭാര്മര് കേമ്പനതീസയ് എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

6. വനിപണനിമൂലലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  തരത്തനില  ആകേര്ഷകേമഭായ  പഭാക്കനിലാംഗയ്,
ബഭാര്കകേഭാഡയ്, ബഭാനഡനിലാംഗയ് എന്നതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

7. ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലലാം  ഭക്ഷലസലാംസരണ  മൂലലവര്ദനവനിചന
അടനിസഭാനമഭാക്കനി ഗ്രൂപ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.
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8. എസയ്.എഫയ്.എ.സനി,  സകമതനി,   കൃഷനി വകുപനിചന്റെ മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗലാം
എന്നനിവ  പുനനഃക്രമതീകേരനിചയ്  സലാംസഭാനതലത്തനില  അഗ്രനിബനിസനിനസയ്  കേമ്പനനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേ.    

(സനി)

1. ഭക്ഷലസലാംസരണവലാം  മൂലലവര്ദനവലാം  വനിപണനവലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനയ്
സലാംസഭാനതലത്തനില ചവബ്കപഭാര്ടല വനികേസനിപനിക്കുകേ.

2. സലാംരലാംഭകേചര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കപ്രഭാജേക്ടയ്  ക്ലനിനനിക്കുകേള
സഭാപനിക്കുകേ,  കപ്രഭാജേക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള,  വഭായ്പ  എന്നനിവ  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
പ്രസ്തുത ക്ലനിനനിക്കുകേള വഴെനി ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ഇനകുകബഷന  ചസന്റെറുകേള
സഭാപനിക്കുകേ.

4. പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  രജേനികസ്ട്രേഷന,  ചചലസനസുകേള,
ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള തുടങ്ങനിയവ സമയബനനിതമഭായനി വലവസഭായ വകുപനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഇനകുകബഷന ചസന്റെറുകേളവഴെനി ലഭലമഭാക്കുകേ.

5. ജേനിലഭാതലത്തനില  അഗ്രനിബനിസനിനസയ്  ഇനകുകബഷന  ചസന്റെറുകേള
സഭാപനിക്കുകേ നനിലവനിലളള ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളുചട കസവനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചയ്
കേഭാര്ഷനികേ ഭക്ഷല സലാംസരണ കമഖലയനില വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന നവതീന
ആശയങ്ങളുമഭായനി എത്തുന്ന സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് ആവശലമഭായ ചടകകഭാളജേനി, പരനിശതീലനലാം
എന്നനിവയ്ക്കുളള സനൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

6. എലഭാ  വര്ഷവലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില  ചചറുകേനിട  വലഭാവസഭായനികേ
സലാംരലാംഭകേചര  പുതനിയതഭായനി  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  ജേനിലഭാതലത്തനില
കബഭാധവലക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

   ഗ്രഭാമസഭ വനിളനിക്കഭാനുളള നതീതനി ആകയഭാഗനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശലാം

9(*427) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ചജേയനിലാംസയ് മഭാതല്യു :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജേഭാര്ജയ് :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചഫഡറല തതസങ്ങളക്കുവനിരുദമഭായനി ഗ്രഭാമസഭ വനിളനിക്കഭാന നതീതനിആകയഭാഗയ്
കനരനിടയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയതയ്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  അധനികേഭാരത്തനികന്മലള്ള  കേടനകേയറമഭായതനിനഭാല  ഇത്തരലാം
നടപടനികേള ആവര്ത്തനിക്കരുചതന്നയ് ആവശലചപടുകമഭാ;
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(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നലകകേണ
ധനസഹഭായത്തനിനയ്  14-ാം ധനക്കമ്മേതീഷന ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള മുഖലവലവസകേള
എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്;

(സനി) നഗരസഭകേള നലകുന്ന കസവനത്തനിനുള്ള ഫതീസയ് വര്ദനിപനിക്കണചമന്ന
നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാടുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  ഭരണനനിര്വഹണ
സലാംവനിധഭാനലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  കനരനിടയ്  ഇടചപടണചമന്ന
നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാടുമുള്ള പ്രതനികേരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?                 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജേലതീല):

(എ) തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപയ് അപ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനചമടുത്തനിടനില.

(ബനി) സലാംസഭാനങ്ങളനില നനിലവനിലളള നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചയ് പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  മഭാത്രലാം  തുകേ  ചചലവഴെനിക്കുകേ
എന്നതയ്  കൂടഭാചത  കുടനിചവളള  വനിതരണലാം,  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  ചഡ്രെെയനികനജേയ്,
സഭാമൂഹല ആസ്തനികേളുചട സലാംരക്ഷണലാം, കറഭാഡുകേളുചട സലാംരക്ഷണലാം, ഫുട്പഭാത്തുകേളുചട
സലാംരക്ഷണലാം,  ചതരുവയ്  വനിളക്കയ്  പരനിപഭാലനലാം,  ശ്മശഭാനലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളക്കുലാം
14-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമുളള ഗ്രഭാന്റെയ് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  നഗരസഭകേള  നലകുന്ന കസവനത്തനിനുളള  ഫതീസയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതയ്
സലാംബനനിച  ചപ്രഭാകപഭാസലകേള  ഇകപഭാള  നനിലവനിലനില.  ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
നയപരമഭായനി തതീരുമഭാനനികക്കണ വനിഷയമഭാണയ്.

തുറമുഖങ്ങളുചട വനികേസനത്തനിനയ് പദതനികേള

10(*429) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത തുറമുഖങ്ങളുചട  വനികേസനത്തനിനയ്  എചന്തെലഭാലാം  പദതനി
കേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തുറമുഖങ്ങളുചട നവതീകേരണത്തനില ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം ചരക്കയ്  നതീക്കത്തനിനുലാം
എചന്തെലഭാലാം അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങളഭാണയ് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  തുറമുഖ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണയ്  ഈ  വര്ഷചത്ത
ബഡ്ജേറനില നതീക്കനിവചചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?                

തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി):

(എ) ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളഭാണയ് സലാംസഭാന തുറമുഖ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലളളതയ്.
സലാംസഭാനചത്ത  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളഭായ  വനിഴെനിഞലാം,  ചകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,
ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  അഴെതീക്കല,  ചപഭാന്നഭാനനി,  കബപ്പൂര്  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങള  തതീരകദശ
കേപല  ഗതഭാഗത  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനിയുണയ്.
ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ചകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തയ് പഭാസഞര് ചടര്മനിനലനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം,
വനിഴെനിഞലാം  തുറമുഖചത്ത  സതീകവര്ഡയ്  വഭാര്ഫനിചന്റെ  നതീളലാം  കൂടല  എന്നനിവ  വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്.  46  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവനില  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖചത്ത
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചപഭാന്നഭാനനി  തുറമുഖലാം
പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡലനിലഭാണയ്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി  മലബഭാര് കപഭാര്ടയ്സയ്
ചചപ്രവറയ് ലനിമനിറഡയ് തയഭാറഭാക്കനിയ പദതനി അനുസരനിചയ് 763 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവനില
തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  അഴെതീക്കല  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
496  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പദതനിക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  തുറമുഖ
വനികേസനത്തനിനഭായനി ഒരു ചസഷലല പര്പസയ് ചവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)  ചരക്കയ് നതീക്കത്തനിനുലാം ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങചള എലഭാ
അടനിസഭാന സനൗകേരങ്ങകളഭാചടയുലാം  വനികേസനിപനികക്കണതുണയ്.   ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
അഴെതീക്കല,  കബപ്പൂര്,  ചകേഭാലലാം,  വനിഴെനിഞലാം  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനില  അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങളഭായ  ചഭാനല,  കബസനിന,  വഭാര്ഫയ്  എന്നനിവ  ലഭലമഭാണയ്.  കൂടഭാചത
തുറമുഖങ്ങളനിചല  ചഭാനലനിചന്റെയുലാം  കബസനിചന്റെയുലാം  ആഴെലാം  കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  കേടര്
സക്ഷന  ഡ്രെെഡ്ജേര്  വഭാങ്ങനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വലനിയ  ചരക്കയ്
കേപലകേളക്കയ്  സനൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തുറമുഖങ്ങളനില  ആഴെലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  ചരക്കയ്  നതീക്കലാം
സുഗമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  റതീചയ്  സ്റ്റഭാക്കര്,  ചക്രയനിന,  ചവയനിലാംഗയ്  ചമഷതീന,
കേചണയ്നര്  ഹഭാനഡയ് ലനിലാംഗയ്  ചക്രയനിന,  കഫഭാര്ക്കയ്  ലനിഫയ്,  ചവസല  ടഭാഫനികേയ്
മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ്  സനിസ്റ്റലാം  തുടങ്ങനിയ  സനൗകേരലങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വലനിയ ചരക്കുകേപലകേചള തുറമുഖകത്തക്കയ് അടുപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ടഗ്ഗുകേളുചട കസവനവലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  തുറമുഖ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  2017-18-ചല  ബഡ്ജേറനില  ആചകേ
11,786 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കദശതീയ ഉപജേതീവന ദനൗതലലാം

11 (*430) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന നഭായര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ഉപജേതീവന ദനൗതലത്തനിചന്റെ കേതീഴെനില ഗ്രഭാമ നഗര പ്രകദശങ്ങളനില
നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള ഏചതലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  സഭായനിയഭായ  ഉപജേതീവനമഭാര്ഗ്ഗത്തനിനുലാം  ചതഭാഴെനില  പവദഗ് ദലലാം

കനടുന്നതനിനുലാം  ഈ  പദതനികേള  പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനില  സസയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങളുചട  പങലാം

അവയുചട രൂപതീകേരണലാം, ധനകസഭാതസയ് എന്നനിവയുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജേലതീല) :

(എ)  കദശതീയ  ഉപജേതീവന  ദനൗതലത്തനിചന്റെ  കേതീഴെനില  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില

കദശതീയ  നഗര  ഉപജേതീവന  മനിഷന  പദതനിയുലാം  ഗ്രഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനില  കദശതീയ

ഗ്രഭാമതീണ  ഉപജേതീവന  മനിഷന  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ

ഉപജേതീവന  മനിഷചന്റെ  ഘടകേ  പദതനികേളഭായനി  (1)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില  സ്ത്രതീ

പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട സ്ത്രതീ ശഭാക്തതീകേരണചമന്ന ലക്ഷലലാം ചചകേവരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി

"മഹനിളഭാ  കേനിസഭാന  സശഭാക്തതീകേരണ്  പരനികയഭാജേന  (എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി)”

പദതനിയുലാം  (2)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിചല  ദരനിദ  കുടുലാംബത്തനിലചപട  യുവതനി-

യുവഭാക്കളക്കയ് സനൗജേനല ചതഭാഴെനില പരനിശതീലനലാം നലകേനി ചതഭാഴെനില ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന

"ദതീന ദയഭാല ഉപഭാദലഭായ ഗ്രഭാമതീണ കേനൗശലല കയഭാജേന (ഡനി.ഡനി.യു.ജേനി.ചകേ.ചചവ.)”-യുലാം

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(ബനി)  ഉണയ്.  ദഭാരനിദലലഘൂകേരണത്തനിനുലാം  സഭായനിയഭായ  ഉപജേതീവന

മഭാര്ഗ്ഗത്തനിനുലാം  സസയലാം  ചതഭാഴെനില  അചലങനില  ആവശലമഭായ  ചചവദഗ്ദ്ധല/ചചനപുണല

പരനിശതീലനലാം  നലകേനി  കവതനഭാധനിഷനിത ചതഭാഴെനില ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള  സഹഭായലാം

ഇനൗ പദതനികേളനിലൂചട ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

സലാംസഭാനചത്ത  93  നഗരസഭകേളനിലലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന കദശതീയ നഗര

ഉപജേതീവന മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലരലമുളള  ചതഭാഴെനിലകനസഷകേര്ക്കയ്,  ആവശലമഭായ

പരനിശതീലനലാം  നലകേനി,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരമുളള  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം

70%  കപര്ക്കയ്  കജേഭാലനിയുലാം  നലകുന.  കൂടഭാചത  സസയലാംചതഭാഴെനില  ചചയ്യുന്നതനിനയ്

അവചര പ്രഭാപരഭാക്കുന്ന പരനിശതീലനവലാം നലകേനിവരുന.  വലക്തനിപരമഭായുലാം  ഗ്രൂപഭായുലാം

സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുന്നവര്ക്കയ് പലനിശ നനിരക്കയ് കുറചയ് വഭായ്പ തരചപടുത്തനി നലകുന.

കൂടഭാചത  ചതരുവയ്  കേചവടക്കഭാര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  സലാംരക്ഷണലാം  നലകുന്നതനിനുലാം

ചതരുകവഭാരത്തയ്  അന്തെനിയുറങ്ങുന്നവര്ക്കയ്  അഭയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം

പദതനി വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുന.

കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ഉപജേതീവന  മനിഷന  എലഭാ  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം

നടപനിലഭാക്കുന.  ഇനൗ  പദതനിയുചട  കേതീഴെനില  ഉപജേതീവനവമഭായനി  ബനചപടയ്

സലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനവലാം  സലാംരലാംഭ  വനികേസനത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ

വഭായ്പകേളുമഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നലകുന്നതയ്.  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിചല  ദരനിദ

കുടുലാംബങ്ങളനിലചപട  യുവതതീ-യുവഭാക്കളക്കയ്  ചതഭാഴെനില  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി

ചതഭാഴെനില  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്  എന.ആര്.എല.എലാം.  പദതനിയുചട  കേതീഴെനിലളള

ഡനി.ഡനി.യു.ജേനി.ചകേ.ചചവ.  പദതനിയനില  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  മചറഭാരു

ഉപഘടകേമഭായ എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില സ്ത്രതീ പങഭാളനിത്തത്തനിലൂചട

സ്ത്രതീ ശഭാക്തതീകേരണലാം ലക്ഷലലാംവയ്ക്കുന.

(സനി)  കദശതീയ ഉപജേതീവന പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി നഗര ദരനിദരുചട ഇടയനില

അയലക്കൂടങ്ങള/സസയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന.  അവര്ക്കഭാവശലമഭായ

കേഭാരലകശഷനി വനികേസനവലാം പരനിശതീലനവലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  അയലക്കൂടങ്ങളക്കുലാം

അവയുചട ചഫഡകറഷനുകേളക്കുലാം നനിര്ണഭായകേമഭായ പങണയ്. നഗര/ഗ്രഭാമ ദരനിദരുചട

അയലക്കൂടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  അയലക്കൂടത്തനില  ഉളചപടഭാത്ത

വനനിതകേളുചട  എണലാം  തനിടചപടുത്തനി  സഭാധലതയുളള  വഭാര്ഡുകേളനില  പുതനിയ
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അയലക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്  കുടുബശതീ സനി.ഡനി.എസയ്-കേളഭാണയ്.   അയലക്കൂട

രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം അവചയ ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം നഗര കമഖലയനില 24 മഭാസലാം

തുടര്  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കുടുലാംബശതീ  സനി.ഡനി.എസയ്.ചന  റനികസഭാഴയ്

ഓര്ഗചചനകസഷനഭായനി  പരനിഗണനിചയ്  അയലക്കൂടലാം  ഒന്നനിനയ്  10,000  രൂപ  വതീതലാം

നലകുനണയ്.   അയലക്കൂടങ്ങള ടനി  തുകേ തങ്ങളുചട ആന്തെരതീകേ വഭായ്പയനികലക്കുളള

ധനസഹഭായമഭായനി  മുതലക്കൂട്ടുന.  കൂടഭാചത  എ.ഡനി.എസയ്.നയ്  50,000  രൂപ

അയലക്കൂടങ്ങചള  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  അവരുചട  ഉപജേതീവനത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ

മൂലധനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  റനികവഭാളവനിലാംഗയ്  ഫണഭായനി  നലകുനണയ്.  ഇനൗ

പദതനിയുചട ധനകസഭാതസയ് കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഫണകേളഭാണയ്. 60% തുകേ

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുലാം 40% തുകേ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം വകേയനിരുത്തുന.

 പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ കമഖലയനില കുടുലാംബശതീയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

12 (*431) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :

ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേ  കഗഭാത്ര വര്ഗ്ഗക്കഭാരുചട  പനികന്നഭാക്കഭാവസ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

കുടുലാംബശതീ ഏതുതരത്തനില ഇടചപടുനചവന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനിചല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  വനിവനിധ

വകുപ്പുകേളുചട സലാംകയഭാജേനലാം കുടുലാംബശതീ വഴെനി സഭാദലമഭാകുനകണഭാ;

(സനി)  ഉപജേതീവനമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം  ചതഭാഴെനില  പവദഗ്ദ്ധലലാം

കനടുന്നതനിനുലാം  പടനികേകഗഭാത്ര  വര്ഗ്ഗക്കഭാചര  പ്രഭാപരഭാക്കഭാനകവണ  ഇടചപടലകേള

കുടുലാംബശതീ നടത്തുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഊരയ്  അദഭാലത്തുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനില  കുടുലാംബശതീയയ്

കനതൃതസപരമഭായ  പങവഹനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  അദഭാലത്തയ്  എത്രമഭാത്രലാം

പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭായനിരുനചവന്നയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?
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തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണവലാം നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജേലതീല):

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനില  പ്രകതലകേ  അയലക്കൂടങ്ങള,  കേഭാര്ഷനികേ
പ്രവര്ത്തന  ഗ്രൂപ്പുകേള,  പഠനത്തനിചല  ചകേഭാഴെനിഞകപഭാക്കനിനയ്  പരനിഹഭാരമഭായനി
ബനിഡ്ജേയ് കകേഭാഴ്സുകേള, ബനിഡ്ജേയ് സ്കൂള, പ്രകതലകേ ആശയ പദതനികേള, ചപ്രഭാഡത്യൂസര്
ഗ്രൂപ്പുകേള തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കുടുലാംബശതീയുചട  തനതയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  കൂടഭാചത കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ഉപജേതീവന മനിഷകന്റെയുലാം,
ദതീനദയഭാല  ഗ്രഭാമതീണ  ഉപഭാധലഭായ  പദതനിയുചടയുലാം  മുഴുവന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് അധനിവസനിക്കുന്ന കമഖലകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനില നനിനളള ധനസഹഭായവലാം കുടുലാംബശതീ
പദതനി വനിഹനിതവലാം എന.ആര്.എല.എലാം. ഫണലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പ്രധഭാനമഭായുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു  വരുന്നതയ്.  കൂടഭാചത  ജേനിലകേളനില  നനിനലാം  എചചകസയ്
വകുപയ്,  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്,  കൃഷനി  വകുപയ്,  വനലാം  വകുപയ്,  ആകരഭാഗല  വകുപയ്,
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപയ്,  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി,  അക്ഷയ,  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുചട  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കേമ്മേത്യൂണനിറനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവ
കുടുലാംബശതീ മുഖഭാന്തെരലാം തഭാചഴെത്തടനിചലത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  ഉപജേതീവന  കമഖലയനില  ചജേ.എല.ജേനി.  ഗ്രൂപ്പുകേള,  വനവനിഭവ
കശഖരണലാം,  കപഭാത്തുകുടനി പരനിപഭാലനലാം,  ആടയ് വളര്ത്തല, കേരകേനൗശല വസ്തുക്കളുചട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളനിലഭാണയ്  ഇടചപടലകേള  നടത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.
ഡനി.ഡനി.യു.ജേനി.ചകേ.ചചവ.  മുഖഭാന്തെരലാം ചചനപുണല വനികേസന പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി
റതീചടയനില മഭാകനചജ്മെന്റെയ്,  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി മഭാകനചജ്മെന്റെയ്,  കേഭാന്റെതീന കേഭാററനിലാംഗയ് ഫുഡയ്
&  ബനിവകറജേയ് സചചപ്ല,  ഡനി.റനി.പനി.,  ടഭാലനി അക്കനൗണനിലാംഗയ്,  ഓഫതീസയ് ഓകടഭാകമഷന
തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില  3  മഭാസലാം  മുതല  6  മഭാസലാം  വചരയുളള
പരനിശതീലനങ്ങള  നലകുകേയുലാം  നഭാഷണല  കേനൗണ്സനില  കഫഭാര്  ചവഭാകക്കഷണല
ചടയനിനനിലാംഗയ്  (NCVT),  ചസക്ടര്  സനില  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  (SSC)  തുടങ്ങനിയ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നലകുകേയുലാം ചചയവരുനണയ്.   കൂടഭാചത പനി.എസയ്.സനി.  മതര
പരതീക്ഷകേളക്കുളള തയഭാചറടുപ്പുകേളുലാം പരനിശതീലനങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുന.

(ഡനി)  ഉണയ്.  സലാംഘടനിപനിക്കചപട  ഊരയ്  അദഭാലത്തുകേളുചട  തുടര്ചയഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം  ഇടചപടതുമഭായ  പദതനികേള,  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവ
ജേനിലഭാതലങ്ങളനില  വകുപയ്  കമലധനികേഭാരനികേള  മുഖഭാന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,
ഫലപ്രദമഭായനിരുനചവന്നയ്  കേചണത്തനിയനിട്ടുളളതുമഭാണയ്.  തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അതതയ് വകുപ്പുകേള ഏചറടുത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

101/2020.
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  'വഭാപ്കകേഭാസയ്'മുകഖന കൃഷനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

13 (*432) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  ജേലവനിഭവ  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ വഭാപ്കകേഭാസയ് (WAPCOS) മുകഖന എചന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് കൃഷനി
വകുപയ് ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനിലള്ള ഫഭാമുകേളുചട ആധുനനികേവത്കേരണ
ത്തനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്  വഭാപ്കകേഭാസയ്  നല്കുന്നചതന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?        

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

(എ)  വടവട,  കേഭാന്തെല്ലൂര്  ചസഷലല  അഗ്രനിക്കളചര്  കസഭാണ്,  ജേനിലഭാ
കൃഷനികത്തഭാടലാം  കനരലമലാംഗലലാം,  ഓറഞയ്  ആന്റെയ്  ചവജേനിറബനിള  ഫഭാലാം  ചനലനിയഭാമ്പതനി
എന്നനിവയുചട  സമഗ്രമഭായ  വനികേസനത്തനിനയ്  കകേന്ദ്ര  ജേലവനിഭവ  വകുപനിചന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  വഭാപ്കകേഭാസനിചന്റെ  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതയ്. വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനി ഡതീചറയനിലഡയ്
കപ്രഭാജേക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുകേ.  കപ്രഭാജേക്ടയ്  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  വനിശദമഭായ  സഭാകങതനികേ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള തയഭാറഭാക്കനി ദര്ഘഭാസയ് ക്ഷണനിക്കുകേ,  ടനി കപ്രഭാജേക്ടനിചന്റെ കമലകനഭാടലാം
വഹനിക്കുകേ,  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം കൃഷനി ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം പരനിശതീലനലാം നലകുകേ എന്നതീ
കസവനങ്ങളഭാണയ് വഭാപ്കകേഭാസനിലനനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതയ്.  ഇതയ്
സലാംബനനിച നടപടനികേള പ്രഭാരലാംഭദനിശയനിലഭാണയ്.

(ബനി)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലളള  ഫഭാമുകേളുചട
ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനഭായനി  വഭാപ്കകേഭാസയ്  ചുവചട  കചര്ക്കുന്ന  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാന സന്നദമഭാചണന്നയ് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്:

1. ജേലവനിഭവകശഷനി പഠനലാം

2. ജേലകസചന പദതനികേളുചട വനികേസനലാം

3. മണയ് ജേല സലാംരക്ഷണലാം
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4. ഫഭാമുകേളനില യനവലക്കരണലാം

5. നൂതന കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

6. ഫുഡയ് കപ്രഭാസസനിലാംഗയ്, മൂലലവര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങളുചട വനിപണനലാം

7. കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ഫഭാലാം  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുമുളള

പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി,  ചസമനിനഭാര്,  ശനിലശഭാല,  കൃഷനിസലലാം  സന്ദര്ശനിക്കല

എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

 കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനികലക്കയ് യുവജേനങ്ങചള ആകേര്ഷനിക്കഭാന പദതനി

14(*433) ശതീ  .   അനനില അക്കര :

ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ് :

ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനികലക്കയ് യുവജേനങ്ങചള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ഈ

കമഖലയനില  ചതഭാഴെനില  നലകുന്നതനിനുലാം  എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ്

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആരുചടചയലഭാലാം  കസവനങ്ങളഭാണയ്  പദതനിയുചട  നടത്തനിപനിനഭായനി

പ്രകയഭാജേനചപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?          

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

(എ)  ആധുനനികേ കൃഷനിരതീതനികേള,  യനവലക്കരണലാം എന്നനിവ അവലലാംബനിച്ചുലാം

കൂടുതല  വരുമഭാനലാം  ഉറപഭാക്കനിയുലാം  പുതുതലമുറചയ  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗകത്തക്കയ്

ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് ചുവചട പറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന:

1. ചചഹ  -  ചടകേയ്  അഗ്രനിക്കളചര്:-  കപഭാളനിഹനൗസയ്  സഭാപനിചയ്  കൃഷനി

നടപഭാക്കല,  കൃതലതഭാ കൃഷനി,  ചചമകക്രഭാ ജേലകസചന പദതനികേള എന്നനിവയനിലൂചട

കുറഞ  സലത്തുനനിനലാം  ലഭലമഭായ  വനിഭവങ്ങളുചട  കൃതലമഭായ  ഉപകയഭാഗത്തനിലൂചട

പരമഭാവധനി ഉലപഭാദനവലാം തദസഭാരഭാ കൂടുതല വരുമഭാനവലാം ലഭലമഭാക്കുന.

2. പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനി:- മഴെമറകേള, ചഫര്ടനികഗഷന തുടങ്ങനിയ
ആധുനനികേ  കൃഷനിരതീതനികേള  അനുവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായലാം  നലകുന.



52       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

വനിദലഭാലയങ്ങളനില  പചക്കറനി  കൃഷനികത്തഭാടലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുചട  ശമഫലമഭായനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിലൂചട  പുതുതലമുറയയ്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലചയ  പരനിചയചപടുത്തുന്നതനിനുലാം,
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴെനിയുന.  എലഭാ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  വതീടുകേളനില  കൃഷനി
ചചയ്യുന്നതനിനയ്  സനൗജേനലമഭായനി  പചക്കറനിവനിത്തയ്  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതുലാം  ഇനൗ
ലക്ഷലത്തനികലക്കുളള ചുവടുവയ്പഭാണയ്.

3. അകഗ്രഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനയുലാം:-  ഇവയനിലൂചട
പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  യുവകേര്ഷകേചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  യനസഭാമഗ്രനികേളുചട
സഹഭായകത്തഭാചട  നലഭായമഭായ  നനിരക്കനില  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനികേള  ചചയചകേഭാടുക്കുന.
ഇത്തരലാം സലാംഘങ്ങളനില അലാംഗമഭാകുന്നതനിനുലാം കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനി കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനി
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി യുവതലമുറ തഭാലപരലലാം പ്രകേടനിപനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  ചചഹ-ചടകേയ്  അഗ്രനിക്കളചര്  പദതനിയനിചല  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇനൗ  കമഖലയനിചല  പ്രഭാവതീണലമുളള  സര്ക്കഭാര്/ചപഭാതുകമഖല/
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള,  അലാംഗതീകൃത  സസകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവയുചട
കസവനലാം പ്രകയഭാജേനചപടുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.

പചക്കറനികൃഷനി  വനികേസന  പദതനിയനില  ആധുനനികേ  കൃഷനി  രതീതനികേള
അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനയ്  കമല സൂചനിപനിച സഭാപനങ്ങളുചട സഹഭായലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ്
സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ  പചക്കറനി  വനിത്തുകേള
പ്രധഭാനമഭായുലാം  കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലളള  ഫഭാമുകേള,  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനിത്തയ്  വനിതരണ  അകതഭാറനിറനി  എന്നനിവ
മുകഖനയഭാണയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കനിവരുന്നതയ്.

അകഗ്രഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേളക്കുലാം കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനയ്ക്കുലാം ആവശലമഭായ
യനസഭാമഗ്രനികേള,  കകേരള  അകഗ്രഭാ  ഇനഡസതീസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  (ചകേയ്കകേഭാ)
റതീജേനിയണല  അകഗ്രഭാ ഇനഡസ്ട്രേനിയല  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ലനിമനിറഡയ്  (ചറയ്ഡ്കകേഭാ)
എന്നതീ സഭാപനങ്ങളഭാണയ് വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതയ്.

ഇകതഭാചടഭാപലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലയുലാം
അറനിവലാം പരനിശതീലനവലാം നലകുന്നതനിനയ് കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല,  കൃഷനി
വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലളള പ്രഭാകദശനികേ കേഭാര്ഷനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള, കൃഷനി ഭവന
ഉകദലഭാഗസര് എന്നനിവരുചട കസവനലാം പ്രകയഭാജേനചപടുത്തുന. പദതനികേള സുതഭാരലമഭായുലാം
ജേനകേതീയമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട
പങഭാളനിത്തവലാം പദതനി നനിര്വഹണത്തനില ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.
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15(*434) ശതീ  .   എലാം  .   നനൗഷഭാദയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശഭരണവലാം

നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  നഗരസഭകേളനിചല  ആകരഭാഗല  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  ചുമതലകേള
എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാര്  കഹഭാടലകേള,  തട്ടുകേടകേള,  കബക്കറനികേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്ന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
നലകേനിവരുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള  എചന്തെലഭാമഭാചണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇത്തരലാം
ജേതീവനക്കഭാരുചട  എണത്തനിലള്ള  കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?               

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി(കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജേലതീല):

(എ)  നഗരസഭകേളനിചല  ആകരഭാഗലവനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാരുചട  ചുമതലകേള
അനുബനലാം I* ആയനി കചര്ക്കുന.

(ബനി)  ഉണയ്.  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതയ്  സലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടയ്
അനുബനലാം  II ആയനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാള
കേഭാരലക്ഷമമഭായഭാണയ് നടക്കുന്നതയ്.  കേഭാരലക്ഷമത നനിലനനിര്ത്തഭാനുലാം ചമചചപടുത്തഭാനുലാം
ലക്ഷലമനിടയ്  സര്ക്കഭാര്  ഇനൗ  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സനിരമഭായനി
വനിലയനിരുത്തുനണയ്.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(ഡനി)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  സര്ക്കഭാര്  നഗരസഭ/കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിചല
കേണനിനജേന്റെയ് വനിഭഭാഗലാം ജേതീവനക്കഭാരുചട കസവന കവതന വലവസകേള പരനിഷ്കരനിചയ്
ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം  നനിലവനില  ലഭലമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  ആനുകൂലലങ്ങള
പരനിഷ്കരനിചയ്  നലകുകേയുലാം  ചചയവരുന.   ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
അടനിസഭാന  ശമ്പളകത്തഭാചടഭാപലാം  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനില  ക്ഷഭാമബത്ത  അനുവദനിച്ചു
വരുന.  ഇതനിനു  പുറകമ  വഭാടകേവതീടയ്  അലവനസയ്,  സനിറനി  കകേഭാമ്പനകസററനി
അലവനസയ്,  ചസഷലല അലവനസയ്,  റനിസയ് അലവനസയ്,  ഹനിലടഭാക്കയ് അലവനസയ്,
വഭാഷനിലാംഗയ് അലവനസയ്,  ചൂല അലവനസയ്,  തയലക്കൂലനി,  യൂണനികഫഭാലാം അലവനസയ്,
ചമഡനിക്കല  അലവനസയ്,  ചമഡനിക്കല  റതീ-ഇലാംകബഴയ്ചമന്റെയ്,  ആര്ജനിത  അവധനി
സറണര്,  അര്ദ കവതനഭാവധനി,  ചമഡനിക്കല ചചക്കപയ്,  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വഭായ്പ,
വഭാഹനവഭായ്പ,  ബഭാധലത എഴുതനിത്തള്ളല, വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലലാം, കേണട അലവനസയ്,
ചമകറര്ണനിറനി ലതീവയ്, ചസഷലല ഡനിചസബനിലനിറനി ലതീവയ്, ചപകറണനിറനി ലതീവയ് തുടങ്ങനിയ
ആനുകൂലലങ്ങള അനുവദനിച്ചുവരുന. കൂടഭാചത കജേഭാലനി സുരക്ഷനിതതസത്തനിനഭാവശലമഭായ
മറയ്  സഭാമഗ്രനികേളുലാം  നഗരസഭകേളനിലനനിനലാം  കേണനിനജേന്റെയ്  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
അനുവദനിച്ചുവരുന.  നഗരസഭകേളനിചല  ശുചതീകേരണ  വനിഭഭാഗലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
കുറവളളപക്ഷലാം  കേനൗണ്സനില  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
എലാംകപ്ലഭായ്ചമന്റെയ്  എകയ്കചഞനില  നനിനലാം  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില
ശുചതീകേരണ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  നനിയമനിക്കഭാറുണയ്.  കൂടഭാചത  അതതയ്  നഗരസഭഭാ
കേനൗണ്സനിലകേള  കേണനിനജേന്റെയ്  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തതീരുമഭാനചമടുക്കുകേയുലാം,  കേനൗണ്സനില  തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
സര്ക്കഭാര്  നഗരസഭഭാ  കേനൗണ്സനിലകേളുചട  ആവശലലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  ആവശലമഭായ
എണലാം  അനുസരനിചയ്  കേണനിനജേന്റെയ്  വനിഭഭാഗലാം  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിചയ്
ഉത്തരവഭാകുകേയുമഭാണയ് ചചയ്യുന്നതയ്.

മദലപനിച്ചുചകേഭാണളള വഭാഹന ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്

16 (*435)  ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉപബദുള്ള :
ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുപസന തങ്ങള : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മദലപനിച്ചുചകേഭാണളള  വഭാഹന  പഡ്രെെവനിലാംഗയ്  അപകേടസഭാധലത
എത്രകത്തഭാളലാം വര്ദനിപനിക്കുലാം എന്നതു സലാംബനനിചയ് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ് പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില അതു സലാംബനനിചയ് മകറചതങനിലലാം ഏജേനസനി പഠനലാം
നടത്തനിയതനിചന്റെ വനിവരങ്ങള വകുപനിനയ് അറനിവകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കറഭാ ഡപകേടങ്ങളുചട  കേഭാരലത്തനില  മദലപഭാനത്തനിനയ്
പങളളതഭായനി  കേരുതുനകണഭാ;  എങനില  മദലപഭാനലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങളുചട
കേണക്കയ് കശഖരനിക്കഭാറുകണഭാ; എങനില എത്ര ശതമഭാനമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകതവചര  അത്തരചമഭാരു  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനിയനിടനിചലങനില,
ആയതയ്  നടത്തുകമ്പഭാള  അപകേടകത്തഭാതുലാം  അതുമൂലമുളള  നഭാശനഷക്കണക്കുലാംകൂടനി
കരഖചപടുത്തഭാന അടനിയന്തെര നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി(ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി): 

(എ)  മദലപനിച്ചുചകേഭാണളള  വഭാഹന  ചചഡ്രെെവനിലാംഗയ്  അപകേടസഭാധലത
വര്ദനിപനിക്കുചമന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്  പഠനങ്ങചളഭാനലാം
തചന്ന നടത്തനിയനിടനില.  ഇതയ് സലാംബനമഭായനി മകറചതങനിലലാം ഏജേനസനി നടത്തനിയ
പഠനത്തനിചന്റെ  വനിവരങ്ങള  വകുപനില  ലഭലമല.   മദലലാം  ചചഡ്രെെവറുചട  ശഭാരതീരനികേവലാം
മഭാനസനികേവമഭായ  പ്രതനികേരണകശഷനിചയ  ബഭാധനിക്കുചമന്നതനിനഭാല  മദലപനിച്ചുളള
വഭാഹനകമഭാടനിക്കല,  ഒഭാടനിക്കുന്നയഭാളക്കുലാം മറയ്  കറഭാഡുപകയഭാഗനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം വളചര
അപകേടകേരമഭായ  അവസ  സൃഷനിക്കുചമന്നതയ്  ഇതനിനകേലാംതചന്ന  ശഭാസ്ത്രതീയ
പഠനങ്ങളനില നനിനലാം ചവളനിചപടനിട്ടുളളതഭാണയ്.

(ബനി  &  സനി)  2015-ചന  അകപക്ഷനിചയ്  2016-ല  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുചട
എണത്തനിലലാം  തനമൂലമുളള  മരണങ്ങളനിലലാം  വര്ദനവണഭായനിട്ടുചണങനിലലാം  മദലപനിച്ചു
ചകേഭാണളള  വഭാഹനകമഭാടനിക്കല  അപകേടത്തനിനയ്  കേഭാരണമഭാക്കുന്ന  കകേസുകേളുചട
എണത്തനില കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.

വര്ഷലാം അപകേടങ്ങള മരണചപടവര്
മദലപനിച്ചുചകേഭാണളള വഭാഹനകമഭാടനിക്കല

കേഭാരണമുണഭായ അപകേടങ്ങള

2015 39014 4196 27

2016 39420 4287 16

2017-ചല ആദലചത്ത മൂന്നയ് മഭാസങ്ങളനില തകലവര്ഷലാം ഇകത കേഭാലയളവനിചന
അകപക്ഷനിചയ്  കറഭാഡപകേടങ്ങളുചട  എണത്തനിലലാം  മരണചപടവരുചട  എണത്തനിലലാം
കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.  2017  ജേനുവരനി  മുതല  മഭാര്ചയ്  വചരയുളള  കേഭാലയളവനില
സലാംസഭാനത്തയ്  9766  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  ഉണഭായതനില  3  എണലാം  മദലപനിച്ചു
ചകേഭാണളള  വഭാഹനകമഭാടനിക്കലമൂലമുണഭായതഭായനി  പ്രസ്തുത  കേണക്കുകേള
വലക്തമഭാക്കുന. മദലപനിചയ് വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നവരുചട ചചലസനസയ്  കേണചകേട്ടുകേയുലാം
പനിഴെ  ഇനൗടഭാക്കുകേയുലാം  സചസന്റെയ്  ചചയ്യുകേയുലാം  ചചയ്യുനണയ്.   വഭാഹന  പരനികശഭാധന
കവളകേളനില  മദലപനിചയ്  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നവചര  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്
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വഭാഹന  വകുപയ്  ആലകക്കഭാമതീററുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിവരുനണയ്. മദലപനിചയ് വഭാഹനലാം ഓടനിചതനിനയ് 2016-ല മഭാത്രലാം 4380 കപര്ചക്കതനിചര
നനിയമ  നടപടനികേള  ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണയ്.  മദലപനിചയ്  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നതയ്
തടയഭാനഭായനി ചചഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ് അവകബഭാധലാം നലകുന്നതനിനഭായനി കബഭാധവലക്കരണ
ക്ലഭാസ്സുകേള  വകുപയ്  മുനകേചയടുത്തയ്  നടത്തനിവരുനണയ്.  മദലപനിച്ചുചകേഭാണളള
വഭാഹനകമഭാടനിക്കല വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുചട കേഭാരണങ്ങളനിചലഭാന്നഭായനി കേണക്കഭാക്കുനണയ്.
സലാംസഭാന  ചചക്രലാം  റനികക്കഭാര്ഡ്സയ്  ബത്യൂകറഭാ  ഇത്തരത്തനിലളള  കേണക്കയ്
കശഖരനിക്കഭാറുണയ്.  2015-ല  0.069  ആണയ്  മദലപഭാനലാംമൂലമുളള  വഭാഹനഭാപകേട
ങ്ങചളങനില  2016-ല  അതയ്  0.04  ശതമഭാനമഭായനി കുറഞ. 2017  ജേനുവരനി മുതല
മഭാര്ചയ്  വചരയുളള  കേഭാലയളവനില  സലാംസഭാന  ചചക്രലാം  റനിക്കഭാര്ഡ്സയ്  ബത്യൂകറഭായുചട
കേണക്കനുസരനിചയ്  0.03  ശതമഭാനമഭാണയ്  മദലപഭാനലാംമൂലമുളള  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള.
നഭാശനഷക്കണക്കുകൂടനി  കരഖചപടുത്തുന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  പരനികശഭാധനിചയ്
നലകുന്നതഭാണയ്.

സഭാഗര്മഭാല പദതനി

17 (*436) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനചസന്റെയ് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ഏചതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
സഭാഗര്മഭാല  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തണചമന്നയ്  ആവശലചപടനിട്ടുള്ളചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇനനി ഏചതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഈ പദതനിയനില ഉളചപടുത്തുന്നതനിനയ്
കവണനി കകേന്ദ്രത്തനിനയ് സമര്പനിക്കഭാനുള്ളചതന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇവ എന്നകത്തക്കയ് സമര്പനിക്കഭാനഭാകുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  
(ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  ):

(എ)  496  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവനില  അഴെതീക്കല  തുറമുഖ  വനികേസനലാം,
18.50 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവനില ചകേഭാലലാം തുറമുഖത്തയ് ഒരു പഭാസഞര് ചടര്മനിനലനിചന്റെ
(മളടനി പര്പസയ് ബര്ത്തയ്) നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നതീ ചപ്രഭാകപഭാസലകേള സഭാഗര്മഭാലയനില
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ഉളചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത,
തതീരകദശചത്ത  ജേനവനിഭഭാഗങ്ങളുചട  ജേതീവനിതനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതുമഭായനി
ബനചപടയ്  കകേഭാസ്റ്റല  കേമ്മേത്യൂണനിറനി  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ പദതനി പ്രകദശത്തനികനഭാടടുത്തയ്
കേനിടക്കുന്ന  20  വഭാര്ഡുകേചള  ഉളചപടുത്തനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  ശനിപഭാര്ശയുലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തയ് വഭാര്ഫനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം, ചകേഭാലലാം, കബപ്പൂര്,
അഴെതീക്കല  തുറമുഖങ്ങചള  കദശതീയപഭാതയുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളുചട
വനികേസനലാം,  അഴെതീക്കല,  വനിഴെനിഞലാം,  ചപഭാന്നഭാനനി  തുറമുഖങ്ങളനികലക്കുളള  ചറയനില
കേണക്ടനിവനിറനി  എന്നതീ  ചപ്രഭാകപഭാസലകേള  സഭാഗര്മഭാലയനില  ഉളചപടുത്തനി
ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില മൂലലവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന പദതനി

18 (*437) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല തകേര്ച കനരനിടുന്ന കേഭാര്ഷനികേകമഖലയയ് ഉണര്വയ്
നലകേഭാനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പ്രധഭാന പദതനികേള എചന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി) കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളുചട വനിലത്തകേര്ച കനരനിടഭാനഭായനി ഏതുവനിധത്തനിലള്ള
ഇടചപടലകേള നടത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഭാര്ഷനികകേഭാലഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം മൂലലവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങളുചട
നനിര്മ്മേഭാണലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം എചന്തെങനിലലാം  പദതനികേളുകണഭാ;  എങനിൽ
അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?   

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

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുചട  വളര്ചയയ്  പ്രധഭാന  വനിളകേളുചട  ഉലപഭാദനലാം,
ഉലപഭാദനക്ഷമത എന്നനിവ വര്ദനിപനിക്കല,  കൃഷനിവലഭാപനലാം,  ചചജേവകൃഷനി,  കേര്ഷകേ
ചതഭാഴെനിലഭാളനി  ക്ഷഭാമത്തനിനയ്  പരനിഹഭാരലാം,  യനവലക്കരണലാം,  ഉലന്നങ്ങളുചട
സലാംഭരണലാം,  വനിപണനലാം,  മൂലലവര്ദനവയ്,  കേര്ഷകേ  കക്ഷമലാം  എന്നനിവ  ലക്ഷലലാംവചയ്
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വനിവനിധ  സലാംസഭാന/കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഓകരഭാ
വനിളയ്ക്കുലാം  അനുകയഭാജേലമഭായ  പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേള കേചണത്തനി അവനിചട
വനിത്തുമുതല വനിപണനി വചരയുളള എലഭാ സനൗകേരലങ്ങളുലാം സജമഭാക്കനി പ്രസ്തുത വനിള
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  കൃഷനി  ചചയയ്  പരമഭാവധനി  ഉലഭാദനലാം  ചചകേവരനിക്കഭാനുലാം  ചമചചപട
വനിപണന  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പരമഭാവധനി  വനില
കനടനിചക്കഭാടുക്കഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.  പ്രധഭാനചപട പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. ചനലകൃഷനി വനികേസന പദതനി

2. പചക്കറനി വനികേസന പദതനി

3. നഭാളതീകകേര വനികേസന പദതനി

4. വനിള ആകരഭാഗലപരനിപഭാലന പദതനി

5. ചചഹ-ചടകേയ് കൃഷനി പദതനി

6. ചചജേവകൃഷനി വനികേസന പദതനി

7. വയനഭാടയ് പഭാകക്കജേയ് പദതനി

8. അകഗ്രഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള, കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ കസനകേള

9. കേഭാര്ഷനികേ വനിജ്ഞഭാന വലഭാപന പദതനി

10. കേഭാര്ഷനികേ വനിപണനികേളുചട വനികേസനലാം, വനിപണനിയനിലനിടചപടല, മൂലലവര്ദനവയ്

11. പുനരഭാവനിഷ്കരനിച വനിള ഇനഷസറനസയ് പദതനി

12. പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല സഭാപനിക്കല.

(ബനി) കേര്ഷകേര് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന ചനലനിനയ് നലഭായമഭായ വനില ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്
സലാംസഭാന  സനിവനില  സചചപ്ലസയ്  കകേഭാര്പകറഷനനിലൂചട  ചനലയ് ല  സലാംഭരനിച്ചുവരുന.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  തഭാങ്ങുവനില  പദതനി  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  ചനലയ് ല
സലാംഭരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ചനലനിനയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളള
തഭാങ്ങുവനില  (കേനികലഭായയ്  14.70  രൂപ)  കകേരളത്തനിചല  ഉലഭാദന  ചചലവമഭായനി
തഭാരതമലചപടുത്തുകമ്പഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉയര്ന്ന
വനിലയഭാണയ്  ചനലയ് ല  സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്.   ഭക്ഷലചപഭാതു വനിതരണ വകുപനിചന്റെ ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ചനലനിചന്റെ  സലാംഭരണ  വനില  കേനികലഭായയ്  22.50
രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംഭരനിച  ചനലനിചന്റെ  വനില  സനിവനില  സചചപ്ലസയ്
കകേഭാര്പകറഷനനില നനിനലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് കനരനിടയ് നലകേനിവരുന.
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നഭാളതീകകേരത്തനിനയ്  നലഭായവനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
കകേരചഫഡനിചന്റെ സഹകേരണകത്തഭാചട കൃഷനി ഭവനുകേള മുകഖന കേര്ഷകേരനില നനിനലാം
കനരനിടയ്  പചനഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനണയ്.   ഒരു
കേനികലഭാ നഭാളനികകേരത്തനിനയ്  25  രൂപ നനിരക്കനിലഭാണയ്  സലാംഭരണലാം നടത്തനിയനിരുന്നതയ്.
പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണത്തനിനുലാം  ചകേഭാപ്രയഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  സനൗകേരലങ്ങളുളള
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങചളയുലാം  കകേഭാക്കനടയ്  ചപ്രഭാഡത്യൂസര്  കേമ്പനനികേചളയുലാം
പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  കൂടതല  ഉനൗര്ജനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

റബറനിനയ് വനില സനിരത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് "റബര് ചപ്രഭാഡക്ഷന ഇനചസന്റെതീവയ്
പദതനി”  നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  റബറനിചന്റെ  തഭാങ്ങുവനിലയുലാം
(കേനികലഭായയ്  150 രൂപ) റബര് കബഭാര്ഡയ് കേനികലഭായയ് അതതു ദനിവസലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന
വനിലയുലാം  തമ്മേനിലളള  വലതലഭാസലാം  റബര്  കബഭാര്ഡയ്  സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയ  ബനിലനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  സബ്സനിഡനിയഭായനി  രജേനിസ്റ്റര്  ചചയ  കേര്ഷകേരുചട  ബഭാങയ്
അക്കനൗണകേളനികലയയ്  നലകുന.  പദതനിവഴെനി  748.5  കകേഭാടനി  രൂപ  334270
കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  2809775  ബനില്ലുകേളനിലഭായനി  സബ്സനിഡനിയഭായനി  ഇകതവചര
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

സലാംസഭാന കൃഷനി വകുപനിചന്റെകേതീഴെനിലളള ആറയ് ചമഭാത്തവലഭാപഭാര വനിപണനികേളനിലലാം
ചകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  ഇടുക്കനി,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര് എന്നതീ ജേനിലകേളനില ജേനിലഭാ സലാംഭരണ
കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കേര്ഷകേര് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനി ഉലന്നങ്ങള
ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കനരനിടയ്  കലലലാം  ചചയയ്  വനിപണനലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുളള
സനൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആഴ്ചയനില  നനിശ്ചനിത ദനിവസങ്ങളനില  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
അവരുചട  ഉലന്നങ്ങള  കനരനിടയ്  ടനി  വനിപണനികേളനില  എത്തനിചയ്  കലലലാം  ചചയയ്
വനിപണനലാം  ചചയ്യുന്നതനിലൂചട  നലഭായവനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അവസരമുണഭാക്കുന.
ഉലന്നങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  സബ്സനിഡനിയുലാം
നലകേനിവരുന.  കലലത്തനിനയ് മുകന്നഭാടനിയഭായനി ഉലന്നങ്ങള തരലാംതനിരനിചയ്  കഗ്രഡയ് ചചയ്യുകേയുലാം
അടനിസഭാനവനില നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന്നതുമുകഖന നലഭായവനില ഉറപഭാക്കുന.

ഉതവ  സതീസണുകേളനിലലാം  അലഭാത്ത  ദനിവസങ്ങളനിലലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്
സലാംസഭാനചത്ത  കേര്ഷകേര്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേള  നലഭായമഭായ  വനില
നലകേനി സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ ചനിലറ വനിലനശഭാലകേളവഴെനി വനിലന
നടത്തുകേയുലാം ചചയവരുന.

കേര്ഷകേരനില  നനിനളള  പചക്കറനി  ഉലന്നങ്ങള  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.യുചട
കനതൃതസത്തനില  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  സസഭാശയ  കേര്ഷകേ
സമനിതനികേളനില  എത്തനിചയ്  കേചവടക്കഭാരുചട  സഭാന്നനിദലത്തനില  കലലലാം  ചചയയ്
വനിപണനലാം ചചയ്യുന്നതനിലൂചട നലഭായമഭായ വനില കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന.



60       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

(സനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാലഭാദനവലാം  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
മൂലലവര്ദനിത  ഉലന്നങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. ചനലകൃഷനി വനികേസനലാം.

2. പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനലാം.

3. നഭാളതീകകേര വനികേസന പദതനി.

4. വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം.

5. സുഗനവലഞ്ജന വനിളകേളുചട വനികേസനലാം.

6. ചചഹ-ചടകേയ് അഗ്രനിക്കളചര്.

7. മണനിചന്റെയുലാം  സസലകവരുകേളുചടയുലാം  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനവലാം
ഉലപഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കലലാം.

8. കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളുചട മൂലലവര്ദനവയ്.

കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട വനിജ്ഞഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനലാം

 19 (*438) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജേഭാണ് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗചത്ത  ഉലഭാദനക്ഷമത  വര്ദനവനിനയ്  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയുലാം  അനുബന  സഭാപനങ്ങളുലാം  ഏതുവനിധത്തനിലള്ള  ഇടചപടല
നടത്തുനചവന്നയ്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതുസലാംബനനിച  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപന
പ്രവര്ത്തനലാം ഫലപ്രദമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനങ്ങളുചട  ഇടചപടല  യുവഭാക്കചള  കൃഷനിയനികലക്കയ്
ആകേര്ഷനിക്കഭാന പരലഭാപമഭായതഭാകണഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളുചട  മൂലലവര്ദനിത  സലാംരലാംഭങ്ങള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മൂലധനത്തനിചന്റെയുലാം  ഉലഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചടയുലാം
ലഭലത  എളുപമഭാക്കനി  കൃഷനി  മഭാനലമഭായ  ജേതീവകനഭാപഭാധനിയഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം
പദതനികേളുകണഭാ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില കുമഭാര്): 

(എ) കേഭാര്ഷനികേരലാംഗചത്ത ഉലപഭാദനക്ഷമത വര്ദനവലാം അതനിലൂചട കേര്ഷകേരുചട
സഭാമ്പത്തനികേ  ഉന്നമനവലാം  ലക്ഷലമനിടയ്  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല
തഭാചഴെപറയുന്ന  വനിവനിധങ്ങളഭായ  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന:

1. ഗകവഷണ ഫലങ്ങള കേര്ഷകേരനിലലാം വനിജ്ഞഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തകേരനിലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേലകധനു,  വനിള  പരനിപഭാലന  ശനിപഭാര്ശകേള  എന്നതീ
പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളുലാം  കൂടഭാചത  പ്രധഭാന  കൃഷനി  വനിളകേളനിലലാം  കേതീടകരഭാഗ
നനിയനണങ്ങളനിലലാം,  മറ്റു  കേഭാലനികേപ്രഭാധഭാനലമുളള  വനിഷയങ്ങളനിലമഭായനി
53 പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളുലാം കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

2. കേര്ഷകേരുചടയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സലാംരലാംഭകേരുചടയുലാം  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപന
പ്രവര്ത്തകേരുചടയുലാം  ആവശലങ്ങള  മുനനനിര്ത്തനി  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭായനി  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേഭാര്ഷനികേ
രലാംഗചത്ത  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  അഭഭാവലാംമൂലമുളള  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
കേഭാര്ഷനികേ  യനവത്കേരണവമഭായനി  ബനചപടയ്  സര്വകേലഭാശഭാല  വനിവനിധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

3. നൂതന  ഗകവഷണ  ഫലങ്ങളുചട  പ്രഭാകദശനികേ  ചപഭാരുത്തലാം
നനിജേചപടുത്തുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേരമഭായ  കേര്ഷകേയനിട  പരതീക്ഷണങ്ങള
കകേരളത്തനിചല 14 ജേനിലകേളനികലയുലാം കൃഷനി വനിജ്ഞഭാന കകേന്ദ്രങ്ങള (ചകേ.വനി.ചകേ.) വഴെനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല കനതൃതസലാം നലകേനിവരുന. ഏറവലാം
പുതനിയ  ഗകവഷണ  ഫലങ്ങള  കേര്ഷകേരനില  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേരമഭായ
കേര്ഷകേയനിട  പരതീക്ഷണങ്ങളനില  വനിജേയനിക്കുന്ന  ഗകവഷണ  ഫലങ്ങളുചട  മുനനനിര
പ്രദര്ശനങ്ങളുലാം ചകേ.വനി.ചകേ കേളനിലൂചട നടത്തനി വരുന.

4. കദശതീയവലാം  പ്രഭാകദശനികേവമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രദര്ശനങ്ങളനിലലാം,  കേഭാര്ഷനികേ
ചസമനിനഭാറുകേളനിലലാം, ശനിലശഭാലകേളനിലലാം സര്വകേലഭാശഭാല പചങടുക്കുനണയ്. കേഭാര്ഷനികേ
ഗകവഷണ  രലാംഗചത്ത  മുകന്നറങ്ങള  ചപഭാതുജേനങ്ങളനികലക്കയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പ്രദര്ശനങ്ങകളഭാടനുബനനിചയ്  അകഗ്രഭാ  ക്ലനിനനിക്കുകേളുലാം,  മറയ്  കേഭാര്ഷനികേ
ഉപകദശകേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  സര്വകേലഭാശഭാല  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ഏചറ പ്രകയഭാജേനകേരമഭാണയ്.

5. ഗുണകമന്മയുളള  പുതനിയ  വനിത്തുലാം  നടതീല  വസ്തുക്കളുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  മണ്ണുത്തനിയനില  അഗ്രനി:ചടകകഭാളജേനി  ഇനഫര്കമഷന  ചസന്റെര്
(ആറനികേയ്)  എന്ന  കപരനില  ഒരു  ഏകേജേഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനവലാം  മറയ്  പ്രഭാകദശനികേ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  വനിലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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കകേരളത്തനിചല  ഓകരഭാ  പ്രകദശചത്തയുലാം  മണനിനുലാം  കേഭാലഭാവസയ്ക്കുലാം  കയഭാജേനിച
തരത്തനിലളള  വനിളകേളുചട  അതല്യുലപഭാദനകശഷനിയുളള  വനിത്തനിനങ്ങള
വനികേസനിപനിചചടുക്കുകേയുലാം  അവയുചട  കൃഷനിരതീതനി  ചനിടചപടുത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുന്നതുവഴെനി
കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗചത്ത ഉലപഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

6. ചചഹചടകേയ്  കൃഷനി  സമ്പ്രദഭായത്തനിനയ്  കയഭാജേനിച  കപഭാളതീഹനൗസുകേളുചട
ഘടനയുലാം  പ്ലഭാനുലാം  ചനിടചപടുത്തുകേയുലാം  കകേരളത്തനില  ഉടനതീളലാം  ഗഭാര്ഹനികേ
കൃഷനിരതീതനികേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനികേള  സര്വകേലഭാശഭാലയുലാം
ചകേ.വനി.ചകേ.  തുടങ്ങനിയ അനുബന സഭാപനങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാചത
കൃഷനിക്കഭാര്  കൃഷനിയനില  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങചള  ചപചടനതചന്ന  പഠനിചയ്
പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  'കേര്ഷകേ  സഭാന്തെസനലാം'  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി
കേര്ഷകേരുചട ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

7. അതല്യുലപഭാദനകശഷനിയുളള  പുതനിയ  ഇനങ്ങളുലാം,  ഗുണകമന്മയുളള  വനിത്തയ്,
ചചടനികേള  എന്നനിവയുലാം  ജേതീവഭാണു  മരുനകേള,  വളക്കൂട്ടുകേള  എന്നനിവയുലാം
ഉലപഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം അവ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട 39 യൂണനിറ്റുകേളനിലൂചട കേര്ഷകേര്ക്കയ്
വനിതരണലാം  ചചയ്യുകേയുലാം  ചചയ്യുന്നതനിലൂചട  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുചട  ഉലപഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണയ്.

8. കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം,
യനവലക്കരണലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അവയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിജേയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) യുവഭാക്കചള കൃഷനിയനികലക്കയ് ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചടകകഭാളജേനി ഹബയ്
എന്ന കപരനില സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭാവശലമഭായ കേഭാര്ഷനികേ സഭാകങതനികേവനിദല ലഭലമഭാക്കുന്ന
കകേന്ദ്രലാം  മണ്ണുത്തനിയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇന്റെര്നഭാഷണല  കക്രഭാപയ്  റനിസര്ചയ്
ഇനസ്റ്റനിറത്യൂടയ്  കഫഭാര്  ദ  ചസമനി  ആരനികസ്ട്രേഭാപനികയ്  (ICRISAT)-മഭായനി  ബനചപടയ്
ഇതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല  വനിപുലമഭാക്കഭാനുളള  ശമങ്ങള  നടന  വരുന.
അതുകപഭാചല  സര്വകേലഭാശഭാല  സഭാകങതനികേവനിദലകേള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്ന  ഒരു
ചസനടല  ചടകകഭാളജേനി  മത്യൂസനിയവലാം  തുറന്നനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  വനിദലഭാര്തനികേചളയുലാം
യുവഭാക്കകളയുലാം  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനികലക്കയ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉപയുക്തമഭാണയ്.
മണ്ണുത്തനിയനില പ്രവര്ത്തനസജമഭാകുന്ന കേനിസഭാന എകക്കഭാ പഭാര്ക്കുലാം പുതുതലമുറയയ്
കേഭാര്ഷനികേവലാം പ്രകൃതനി പഭാഠങ്ങളുലാം പ്രദഭാനലാം ചചയ്യുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളുചട മൂലലവര്ദനിത സലാംരലാംഭങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
വനിളചവടുപനിനുകശഷമുളള പരനിപഭാലനവലാം മൂലലവര്ദനവലാം എന്ന പദതനിക്കയ്  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില 2,700.00 ലക്ഷലാം രൂപ ബഡ്ജേറനില നതീക്കനിചവചനിട്ടുണയ്.
കൃഷനി  വകുപനിനുകേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാള  ഫഭാര്കമഴയ്  അഗ്രനി  ബനിസനിനസയ്
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കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  മുകഖന  കേര്ഷകേരുകടയുലാം  മറയ്  ചചറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേരുകടയുലാം
ഗ്രൂപ്പുകേളക്കയ്  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്ന സലാംസരണലാം,  മൂലലവര്ദനവയ്  എന്നതീ കമഖലകേളനില
യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായലാം  നലഭാവന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത
ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ്  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്ന  സലാംസരണ  മൂലലവര്ദനവയ്
കമഖലയനിചല  സഭാകങതനികേവനിദല  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇനൗ  വനിഷയവമഭായനി
ബനചപട ഇനകുകബഷന ചസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം പ്രസ്തുത
പദതനി മുകഖന ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഉലഭാദകനഭാപഭാധനികേള പ്രധഭാനമഭായുലാം  നടതീലവസ്തുക്കള,  ചചജേവ/രഭാസവളങ്ങള,
കേതീടനഭാശനിനനികേള,  മണനിചല  അമ്ലതസലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുളള  കുമ്മേഭായ  വസ്തുക്കള
എന്നനിവയഭാണയ്.   ഗുണകമന്മയുളള  നടതീല  വസ്തുക്കള  കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലളള
64 ഫഭാമുകേള, കകേരള സലാംസഭാന വനിത്തയ് വനികേസന അകതഭാറനിറനി എന്നനിവ മുകഖനയുലാം
ലഭലമഭാകുലാം.   ഇവ പലകപഭാഴുലാം കൃഷനി ഭവന മുകഖന കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാറുണയ്.
കൂടഭാചത  തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  കേഴെക്കൂടത്തുളള  ബകയഭാചടകകഭാളജേനി  &  കമഭാഡല
കഫഭാറനികേളചര്  ചസന്റെര് മുകഖന  ഗുണകമന്മയുളള  ടനിഷത്യൂകേളചര്  നടതീല വസ്തുക്കളുലാം
നലഭായമഭായ വനിലയനില ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  മറയ് ഉലഭാദകനഭാപഭാധനികേള ഓകരഭാ കൃഷനിഭവകന്റെയുലാം
പരനിധനിയനില ചചലസനകസഭാടുകൂടനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഹകേരണ/സസകേഭാരല ഏജേനസനികേള
മുകഖന ലഭലമഭാണയ്.

സലാംസഭാന  പദതനിയനില  നടപനിലഭാക്കുന്ന  അകഗ്രഭാ  സ്റ്റഭാര്ടയ്  പദതനി,
വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലചയ  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  സലാംരലാംഭകേ  വനികേസനചത്ത
ലക്ഷലമഭാക്കനിയുളളതഭാണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  മൂലലവര്ദനിത  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലന്നങ്ങളക്കു
കവണനി കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ജേനിലഭാ ഫഭാമുകേളുചട സലലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി ചചറുകേനിട
ഇടത്തരലാം  അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേളുചട  ശലാംഖല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഡ്ജേറനില
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നതുപ്രകേഭാരലാം  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

വനിഴെനിഞലാം അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര തുറമുഖലാം

20(*439) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരഭാജേന :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    കജേഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം മത്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിഴെനിഞലാം  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനയ്  അനനിവഭാരലമഭായ
എചന്തെലഭാലാം  തുറമുഖ  ബഭാഹല  അടനിസഭാന  സനൗകേരല  വനികേസനമഭാണയ്
ആവശലമഭാകുന്നചതനലാം  അതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നടകത്തണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
അവയുചട നനിലവനിചല സനിതനിയുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  തുറമുഖ  പദതനിക്കയ്  ആവശലമഭായ  സലലാം  യഥഭാസമയലാം  ഏചറടുത്തയ്
നലകേനിയനിചലങനില  കേണ്സഷണര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നലകകേണ
വലവസയുകണഭാ;

(സനി)  പദതനിയുചട  സമയകരഖ  പ്രകേഭാരലാം  തചന്ന  കേണ്സഷണര്  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനകണഭാചയന്നയ് പറയഭാകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  ):

(എ)  വനിഴെനിഞലാം  തുറമുഖചത്ത  കദശതീയപഭാത  66-മഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
നഭാലവരനി  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേനികക്കണതുണയ്.   ഇതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല സസകേഭാരല
പങഭാളനിക്കഭാണയ്.  ഇതനികലയഭാവശലമഭായ  ഭൂമനികയചറടുത്തയ്  സസകേഭാരല  പങഭാളനിക്കയ്
ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത തനിരുവനന്തെപുരലാം  -  നഭാഗര്കകേഭാവനില ചറയനിലപഭാതചയ
തുറമുഖവമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന  12  കേനി.  മതീ.  നതീളമുളള  ചറയനിലപഭാതയുചട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  കകേന്ദ്ര ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ ചറയനില വനികേഭാസയ്  നനിഗലാം
ലനിമനിറഡയ്  (RVNL)-മഭായനി  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപ്പുവചനിട്ടുണയ്.  അര്.വനി.എന.എല.,
പദതനിക്കഭായുളള വനിശദമഭായ പഠനറനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനി ചറയനില മനഭാലയത്തനിചന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്
ഭൂമനികയചറടുക്കല നടപടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

തുറമുഖ ആവശലത്തനിനഭായുളള  11  ചകേ.വനി.യുചട രണയ് ചചവദല്യുതനി കകേബനിളുകേള
പൂവഭാര്  33  ചകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷനനില  നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തുറമുഖ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭാവശലത്തനിനുളള  220  ചകേ.വനി.  ചചവദല്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.   കൂടഭാചത  സഭാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദതഭാ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട ഭഭാഗമഭായനി പദതനി പ്രകദശത്തയ്  3.3  എലാം.എല.ഡനി.  കശഷനിയുളള
ജേല ശുദതീകേരണ പ്ലഭാന്റെയ് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചയ് പ്രകദശവഭാസനികേളക്കയ് ജേല വനിതരണലാം
നടത്തനിവരുനണയ്.

(ബനി)  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  സലലാം  യഥഭാസമയലാം  ഏചറടുത്തയ്
നലകേനിയനിചലങനില ചതുരശ മതീററനിനയ് ദനിനലാംപ്രതനി 2 രൂപ നനിരക്കനില നഷപരനിഹഭാരലാം
നലകേണചമന്ന വലവസയുണയ്.

(സനി)  പദതനിയുചട  സമയകരഖ  പ്രകേഭാരലാംതചന്ന  കേണ്സഷണര്  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനചണന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുളള സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലണയ്.
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ജേലസുഭനിക്ഷ സമ്പൂര്ണ കേനിണര് റതീചഭാര്ജേയ് പദതനി

 21(*440) ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന  .   പനി  . :

ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജേനികമഭാള :

ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജേയന :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   പടസണ് മഭാസ്റ്റര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ജേലസുഭനിക്ഷ സമ്പൂര്ണ കേനിണര് റതീചഭാര്ജേയ് എന്ന കപരനില

പദതനി നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ജേലസുഭനിക്ഷ പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  എത്ര  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി(കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജേലതീല):

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി

പദതനി നടപഭാക്കുനണയ്.

(ബനി)  കകേരളലാം കനരനിട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കേടുത്ത വരളചയ്ക്കുലാം ജേലക്ഷഭാമത്തനിനുലാം

പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനഭായനി,  ലഭലമഭാകുന്ന മഴെയുചട നചലഭാരുഭഭാഗലാം കേനിണറുകേളനികലക്കയ്

എത്തനിചയ് കേനിണറുകേള റതീ ചഭാര്ജയ് ചചയ്യുകേ എന്നതഭാണയ് ജേല സുഭനിക്ഷ പദതനിയുചട

പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലലാം. ആദലഘടത്തനില സലാംസഭാനചത്ത 142 ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേചളയഭാണയ്

പദതനിക്കഭായനി ചതരചഞടുത്തനിട്ടുളളതയ്.  പ്രസ്തുത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല കേനിണറുകേളുചട

വനിവരലാം  സര്കവയനിലൂചട  കശഖരനിചയ്,  വറ്റുന്നകതഭാ,  ജേലത്തനിചന്റെ  അവസ  വനിവനിധ

കേഭാരണങ്ങളഭാല  അപകേടകേരമഭാലാംവനിധലാം  കമഭാശമഭാകുകേകയഭാ  ചചയ്യുന്നതനിനഭാല

അടനിയന്തെര  ഇടചപടല  ആവശലമഭായകതഭാ  ആയ  കേനിണറുകേള  കേചണത്തനി  അവ

റതീചഭാര്ജയ് ചചയ്യുകേയഭാണയ് ലക്ഷലമഭാക്കുന്നതയ്.

(സനി)  ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില സലാംസഭാനചത്ത 142  ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണയ്

പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതയ്.  രണഭാലാംഘടത്തനില  ഏറവലാം  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിചവളളക്ഷഭാമലാം

അനുഭവനിക്കുന്ന 100 ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലക്കൂടനി പദതനി നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

101/2020.



66       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

ചചഹചടകേയ് കൃഷനിരതീതനി വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന പദതനി

22(*441) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാകങതനികേവനിദലഭാധനിഷനിതമഭായ പഹചടകേയ്  കൃഷനിരതീതനി  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന
പദതനിയുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കൃഷനിരതീതനിയുചട  സഭാധലതകേളുലാം  പരനിമനിതനികേളുലാം  എചന്തെലഭാമഭാണയ്;
ഉയര്ന്ന  മൂലധന  ആവശലകേത  നനിറകവറഭാനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  വഭായ്പകേളുലാം
സഹഭായങ്ങളുലാം ലഭലമഭാണയ്;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേചള  മൂലലവര്ദനിത  ഉലന്നങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറനി
ലഭാഭസഭാധലത  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  എത്രമഭാത്രലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണയ്.  ചചഹചടകേയ്  കൃഷനിരതീതനികേള  കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കപഭാളതീഹനൗസയ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന  മുഖഭാന്തെരലാം
ചചഹചടകേയ്  ഫഭാമനിലാംഗയ്,  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി,  മനിഷന  കഫഭാര്
ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  എന്നതീ  മൂന്നയ്  പദതനികേള
സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. ചചഹചടകേയ് ഫഭാമനിലാംഗയ്

ഇനൗ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  400  മുതല  4000  ച.മതീറര്  വചര  വനിസ്തതീര്ണമുളള
കപഭാളതീഹനൗസുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള ചചലവഭായ
ച.മതീററനിനയ്  935  രൂപയുചട  75%   തുകേയഭായ  701.25  രൂപ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ധനസഹഭായമഭായനി  നലകുന.   ഇതനില  50%  കദശതീയ  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന
പദതനി വനിഹനിതവലാം 25 %  സലാംസഭാന വനിഹനിതവമഭായഭാണയ് നലകുന്നതയ്.

2. പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനി

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില നടപനിലഭാക്കനിയ
സമഗ്ര  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  40  മുതല
4000  ച.  മതീറര്  വചര  വനിസ്തതീര്ണമുളള  കപഭാളതീഹനൗസുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
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ച.മതീററനിനയ്  നനിശ്ചനിത ചചലവഭായ 935  രൂപയുചട  50%   തുകേയഭായ  467.50  രൂപ
ധനസഹഭായമഭായനി  നലകുന.  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനിലളചപടുത്തനി  മട്ടുപഭാവനിലലാം
കപഭാളതീഹനൗസുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതഭാണയ്.

3. മനിഷന കഫഭാര് ഇന്റെകഗ്രറഡയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് ഓഫയ് കഹഭാര്ടനികേളചര്

മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  എന്ന
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  4000  ച.മതീറര്  വചരയുളള
കപഭാളതീഹനൗസുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് 50% ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന.

(ബനി) കപഭാളതീഹനൗസയ് കൃഷനിരതീതനിയുചട ഗുണവനികശഷങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

• കപഭാളതീഹനൗസയ്  തുറസഭായ  സലചത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  മൂന്നനിരടനി  മുതല
പത്തനിരടനി വചര അധനികേ ഉലപഭാദനലാം സഭാധലമഭാക്കുനണയ്.

• കേതീടനഭാശനിനനി  ഉപകയഭാഗലാം  കുറവഭായതനിനഭാലലാം  തുലലവലനിപവലാം
ഗുണകമന്മയുളള ഉത്പന്നമഭായതനിനഭാലലാം കപഭാളതീഹനൗസനിചല ഉലപന്നങ്ങളക്കയ് മനികേച
വനില ലഭനിക്കുനണയ്.

• കപഭാളനിഹനൗസനിനുളളനിചല  കൃഷനിചയ  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനങ്ങള
ബഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  വര്ഷലാം  മുഴുവനുലാം  ഉലപന്ന  ലഭലതയുലാം  വരുമഭാനവലാം
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന.

കപഭാളതീഹനൗസയ് കൃഷനി കനരനിടുന്ന പരനിമനിതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

• കപഭാളതീഹനൗസയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  പ്രഭാഗത്ഭലമുളള  ഏജേനസനികേളുചട
അപരലഭാപത.

• സമയബനനിതമഭായനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതയ്.

• ഉലപഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട ലഭലതക്കുറവയ്.

• ചചഹചടകേയ്  കൃഷനിരതീതനിചയക്കുറനിചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  പരനിമനിതമഭായ
ജ്ഞഭാനലാം.

      ചചഹചടകേയ് ഫഭാമനിലാംഗയ് പദതനിക്കഭായനി സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന കകേരള
മുഖഭാന്തെനിരലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  ധനസഹഭായത്തനിചന്റെ  വനിവരങ്ങള  ചുവചട
കചര്ക്കുന:

ചചഹചടകേയ് ഫഭാമനിലാംഗയ് പദതനിപ്രകേഭാരലാം സമതലപ്രകദശങ്ങളനില 400-500 ച. മതീ.,
501-1008 ച. മതീ., 1009-2080 ച. മതീ., 2081-4000 ച. മതീ. എന്നതീ വനിസ്തതീര്ണമുളള
കപഭാളതീഹനൗസുകേളക്കയ് യഥഭാക്രമലാം ച.  മതീററനിനയ്  1,060  രൂപ, 935  രൂപ, 890  രൂപ,
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844  രൂപ  നനിരക്കനില  നനിര്മ്മേഭാണ  ചചലവയ്  കേണക്കഭാക്കനി  ചചലവനിചന്റെ
75%  ധനസഹഭായവലാം.  മലകയഭാരപ്രകദശങ്ങളനില 400-500 ച.  മതീ., 501-1008 ച.  മതീ.,
1009-2080  ച.  മതീ.,  2081-4000  ച.  മതീ.  എന്നതീ  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള
കപഭാളതീഹനൗസുകേളക്കയ്  യഥഭാക്രമലാം  ച.  മതീററനിനയ്  1219  രൂപ,  1,075.25  രൂപ,
1,023.50 രൂപ, 970 രൂപ നനിരക്കനില നനിര്മ്മേഭാണ ചചലവയ് കേണക്കഭാക്കനി ചചലവനിചന്റെ
75%  ധനസഹഭായവലാം  നലകേനിവരുന.  സമഗ്ര  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  40  മുതല  4000  ച.  മതീറര്  വചര  വനിസ്തതീര്ണമുളള
കപഭാളതീഹനൗസുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ച.  മതീററനിനയ്  നനിശ്ചനിത  ചചലവഭായ
935  രൂപയുചട  50%   തുകേയഭായ  467.50  രൂപ  ധനസഹഭായവലാം  മനിഷന  കഫഭാര്
ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  എന്ന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനി സമതല പ്രകദശങ്ങളനില  500  ച.  മതീ,  വചര, 501-1008
ച.മതീ. വചര, 1009-2080 ച. മതീ.  വചര, 2081-4000 ച. മതീ.  വചര  വനിസ്തതീര്ണമുളള
കപഭാളതീഹനൗസുകേളക്കയ് യഥഭാക്രമലാം ച.  മതീററനിനയ്  1060  രൂപ, 935  രൂപ, 890  രൂപ,
844  രൂപ എന്ന നനിരക്കനില നനിര്മ്മേഭാണ ചനിലവയ്  കേണക്കഭാക്കനി ചചലവനിചന്റെ  50%
ധന സഹഭായവലാം  മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങളനില  400-500  ച.  മതീ,  501-1008  ച.  മതീ.
വചര,  1009-2080  ച.മതീ.  വചര,  2081-4000  ച.മതീ  വചര,  വനിസ്തതീര്ണമുളള
കപഭാളതീഹനൗസുകേളക്കയ് യഥഭാക്രമലാം ച.മതീററനിനയ്  1219  രൂപ, 1075.25  രൂപ, 1023.50
രൂപ, 970  രൂപ,  നനിരക്കനില നനിര്മ്മേഭാണ ചചലവയ് കേണക്കഭാക്കനി ചചലവനിചന്റെ  50%
ധനസഹഭായവലാം  നലകേനിവരുന.  കൂടഭാചത  കലഭാണ്  ആവശലമുളള  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്
നഭാഷണചചലസ്ഡയ് ബഭാങകേള വഴെനി വഭായ്പഭാ സനൗകേരലലാം ലഭലമഭാണയ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  മൂലലവര്ദനിത  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളക്കുകവണനി  കൃഷനി
വകുപനിചന്റെ  ജേനിലഭാ  ഫഭാമുകേളുചട  സലലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  ചചറുകേനിട,  ഇടത്തരലാം
അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേളുചട  ശലാംഖല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഡ്ജേറനില
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നതുപ്രകേഭാരലാം  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
ജേനിലകേചള സലാംബനനിക്കുന്ന വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാചഴെ കചര്ക്കുന:

1.  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജേനിലകേളനില നഭാളതീകകേര അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള.

2.  പഭാലക്കഭാടയ്,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം  ജേനിലകേളനില  ചനലനിചന
ആസദമഭാക്കനിയുളള അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള.

3. തൃശ്ശൂരനില വഭാഴെപഴെവലാം കതനുലാം ആസദമഭാക്കനിയുളള അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള.

4. ഇടുക്കനി, വയനഭാടയ് ജേനിലകേളനില ചചസസസയ് പഭാര്ക്കുകേള

5.  കകേഭാടയലാം,  പത്തനലാംതനിട  ജേനിലകേളനില  റബര്  അധനിഷനിത  വലവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേള.
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6. തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനിചല മഭാള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് ചക്കയ്ക്കുകവണനിയുളള അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കയ്.

7.  ഇടുക്കനി കേഭാന്തെല്ലൂരനില പചക്കറനി,  മൂലലവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങളുചട അകഗ്രഭാ
പഭാര്ക്കുകേള

അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനചപടയ്  പ്രനി-ഫതീസനിബനിലനിറനി
സ്റ്റഡനി നടത്തുന്നതനിനഭായനി "നഭാബ്കകേഭാണ്സയ്"-ചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

സലാംസഭാനചത്ത  കേഭാര്ഷനികേവനിളകേളുചട  മൂലലവര്ദനവനിനഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
സലാംരലാംഭങ്ങചള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനികേള  സഭാള  ഫഭാര്കമഴയ്  അഗ്രനി
കേണ്കസഭാര്ഷലലാം മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  നനിലവനിലളള ഫഭാര്മര് ചപ്രഭാഡത്യൂസര്
ഓര്ഗചചനകസഷനുകേചള നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം കൂടുതല എണലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുളള
നടപടനികേള സഭാള ഫഭാര്കമഴയ് അഗ്രനി കേണ്കസഭാര്ഷലലാം മുകഖന സസതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂചട
സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് കൂടുതല പ്രകയഭാജേനലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

 ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളനിചല ചരക്കുനതീക്കത്തനിനഭായനി 
ചറയനില-കറഭാഡയ് കേണക്ടനിവനിറനി

23(*443) ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനചസന്റെയ് :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജേക്കബയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവലാം

മത്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളനിചല ചരക്കുനതീക്കലാം ശക്തനിചപടുത്തഭാന
എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് പകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളനികലക്കയ് ചറയനിൽ-കറഭാഡയ് കേണകനിവനിറനി
ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനയ് പകേചക്കഭാണ നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  ഒരു  പഠന  റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിവരനിക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  
(ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  ):

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിചല  ചരക്കുനതീക്കലാം
ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളുചട
അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
അഴെതീക്കല,  കബപ്പൂര്,  ചകേഭാലലാം,  വനിഴെനിഞലാം  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനില  അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങളഭായ ചഭാനല, കബസനിന, വഭാര്ഫയ് എന്നനിവ ലഭലമഭാണയ്.  തുറമുഖങ്ങളനിചല
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ചഭാനലനിചന്റെയുലാം  കബസനിചന്റെയുലാം  ആഴെലാംകൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  കേടര്  സക്ഷന  ഡ്രെെഡ്ജേര്
വഭാങ്ങനി പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   വലനിയ ചരക്കുകേപലകേളക്കയ്  സനൗകേരലലാം
ഒരുക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തുറമുഖങ്ങളനില  ആഴെലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനിയുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചപഭാന്നഭാനനി  തുറമുഖലാം  ഒരു  ആഴെക്കടല
തുറമുഖമഭായഭാണയ്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതയ്.  13.7  മതീറര്  വചര  ആഴെമുളള  കേപലകേള
അടുക്കുന്ന തരത്തനിലഭാണയ് തുറമുഖലാം വനിഭഭാവന ചചയനിട്ടുളളതയ്.  കൂടഭാചത ചരക്കുനതീക്കലാം
സുഗമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി റതീചയ് സ്റ്റഭാക്കര്,  ചക്രയനിനുകേള,  ചവയനിലാംഗയ് ചമഷതീന,
കഫഭാര്ക്കയ് ലനിഫയ്,  ചവസല ടഭാഫനികേയ് മഭാകനചജ്മെന്റെയ് സനിസ്റ്റലാം തുടങ്ങനിയ സനൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത  വലനിയ  ചരക്കുകേപലകേചള  തുറമുഖകത്തക്കയ്
അടുപനിക്കുന്നതനിനയ് ടഗ്ഗുകേളുചട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി  &  സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിചല  ചരക്കുനതീക്കലാം
ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനികലക്കയ്  ചറയനില/കറഭാഡയ്  കേണക്ടനിവനിറനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല,
ചപഭാന്നഭാനനി  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനികലക്കയ്  ചറയനില  കേണക്ടനിവനിറനി  ഏര്ചപടുത്തുന്നതയ്
സലാംബനനിച പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചറയനില വനികേഭാസയ്
നനിഗലാം  ലനിമനിറഡനികനഭാടയ്  ആവശലചപടനിട്ടുണയ്.  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിചനിടനില.  ചകേഭാലലാം,
അഴെതീക്കല,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങചള  കദശതീയപഭാതയുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
കറഭാഡുകേളുചട  വനികേസനലാം  സഭാഗര്മഭാലയനില  ഉളചപടുത്തനി  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില  ചകേഭാലലാം  തുറമുഖചത്ത  കദശതീയപഭാത  47-മഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്ന  1.12  കേനി.  മതീ.  നതീളമുളള  ചകേഭാലലാം-ചകേഭാച്ചുപനിലഭാമൂടയ്  കറഭാഡനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.

അചചജേവ മഭാലനിനല പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനികേള

24(*444) ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടത്തുന്ന  അപജേവ  മഭാലനിനല
പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനികേള സലാംബനനിചയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അപജേവ  വസ്തുക്കള  തരലാംതനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനനഃചലാംക്രമണത്തനിനയ്
പകേമഭാറുന്നതനിനുമഭായനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില ചമറതീരനിയല റനിക്കവറനി
ചഫസനിലനിറനി (MRF)-കേള വലഭാപകേമഭായനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ;



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 71

(സനി)  പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്  മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ  വലഭാപനലാം  കേണക്കനിചലടുത്തയ്  പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്
ചഷ്രെഡനിങ്ങയ്  യൂണനിറ്റുകേള  വലഭാപകേമഭായനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില
കപ്രഭാതഭാഹനലാം നലകുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജേലതീല):

(എ) അചചജേവ മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ കശഖരണലാം, തരലാംതനിരനിക്കല, തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുളള  ചമറതീരനിയല  റനിക്കവറനി  ചഫസനിലനിറനി  (MRF)  ചസന്റെറുകേള
സഭാപനിക്കല, റതീചചസക്ലനിലാംഗനിനഭായനി ചചകേമഭാറലാം എന്നനിവയഭാണയ് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള നടത്തുന്ന അചചജേവ മഭാലനിനല പരനിപഭാലന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

(ബനി)  അചചജേവമഭാലനിനലലാം വതീടുകേളനിലനനിനലാം സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം കശഖരനിചയ്
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  സലാംഭരനിചയ്  തരലാംതനിരനിവയ്  നടത്തനി  റതീ-ചചസക്ലനിലാംഗനിനഭായനി
ചചകേമഭാറലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുളള  പശ്ചഭാത്തല  സനൗകേരലമഭായ  ചമറതീരനിയല  റനിക്കവറനി
ചഫസനിലനിറനി  (MRF)  കകേന്ദ്രലാം  എലഭാ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണചമന്നയ് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത
പദതനി രൂപതീകേരണ മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനുസരനിച്ചുളള
നടപടനികേള തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  എലഭാ കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തുകേളനിലലാം വലനിയ ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം
നഗരസഭകേളനിലലാം  പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്  ചഷ്രെഡനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  അവയുചട
നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ സഭാകങതനികേ സഹഭായവലാം കമലകനഭാടവലാം നലകുവഭാനുലാം ക്ലതീന
കകേരള കേമ്പനനിചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

 ചചപനഭാപനിള കൃഷനി കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

25 (*445) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പപനഭാപനിള കൃഷനിക്കയ് എചന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നലകുന്നചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കൃഷനിക്കയ്  സബ്സനിഡനി  നലകുനകണഭാ;  ഇചലങനില
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;



72       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില സഭാമൂഹലവനിരുദര് പപനഭാപനിള
കൃഷനി  നശനിപനിക്കുന്നതഭായുലാം  കൃഷനിക്കയ്  തടസലാം  നനിലക്കുന്നതഭായുമുള്ള  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇക്കഭാരലത്തനില എന്തെയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുചവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത  പപനഭാപനിള  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കൂടുതല  ആനുകൂലലങ്ങള  നലകേനി  കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  പുതുതഭായനി  400  ചഹക്ടര്  സലത്തയ്
ചചകേതചക്ക കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ലക്ഷലമനിടുന. ഇതനിനഭായനി ചഹക്ടര് ഒന്നനിനയ്
26,250  രൂപ  നനിരക്കനില  105  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. പുനരഭാവനിഷ്കരനിച സലാംസഭാന വനിള ഇനഷസറനസയ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം
വനിളനഭാശത്തനിനയ് ചഹക്ടറനിനയ് 50,000 രൂപയുലാം നല്കുനണയ്. കൂടഭാചത പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം
മൂലമുണഭാകുന്ന വനിളനഭാശത്തനിനുളള ധനസഹഭായലാം കൃഷനി വകുപയ് മുഖഭാന്തെനിരവലാം മനിഷന
കഫഭാര്  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  എന്ന പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനി സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന കകേരള മുഖഭാന്തെരലാം ചചപനഭാപനിള
കൃഷനിക്കുലാം ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന.

ചചപനഭാപനിള  കേര്ഷകേരുചട  ഉന്നമനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ടഭാവനകൂര്  ചകേഭാചനിന
ലനിറററനി  ആന്റെയ്  ചഭാരനിറബനിള ചസഭാചചസറതീസയ്  ആക്ടയ്,  1955  പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിച
കകേരള  ചചപനഭാപനിള  മനിഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചചപനഭാപനിള  കൃഷനിചയ
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചചപനഭാപനിള  കൃഷനിചയപറനി  കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനിലലാം
ജേനങ്ങളക്കനിടയനിലലാം നല അവകബഭാധലാം ഉണഭാകുന്നതനിനുലാം സഹഭായനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  ഉണയ്,  ചചപനഭാപനിള കൃഷനിയുചട ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
Ethrel  എന്ന രഭാസവസ്തു ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായുലാം ഇതനിചന്റെ ഉപകയഭാഗലാം  ആകരഭാഗല
പ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നതഭായുലാം ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കനിടയനില ചതറനിദഭാരണ ഉണഭായനിട്ടുണയ്.
എകത്രഭാള എന്നതയ്  കേതീടനഭാശനിനനിയല,  മറനിചയ്  ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള
ഒരു കഹഭാര്കമഭാണ് ആണയ്.   ഇനൗ കഹഭാര്കമഭാണ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്
ജേനങ്ങളക്കനിടയനിലണഭാകുന്ന ചതറനിദഭാരണകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ
പഠനങ്ങള നടത്തുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  പുതുതഭായനി  400  ചഹക്ടര്  സലത്തയ്
ചചകേതചക്കകൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ലക്ഷലമനിടുന. ഇതനിനഭായനി ചഹക്ടര് ഒന്നനിനയ്
26,250  രൂപ നനിരക്കനില ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനഭായനി ബജേറനില  105  ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 
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ചചകേതചക്കകൃഷനി  വനികേസനലാം,  ഗകവഷണലാം,  കേര്ഷകേരുചട  പരനിശതീലനലാം,
മൂലലവര്ദനവയ്,  കേയറ്റുമതനി  ഉളചപചടയുളള  വനിപണന  സഭാധലതകേള  എന്നനിവ
സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വഭാഴെക്കുളലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ചചപനഭാപനിള  മനിഷനുലാം,
വഭാഴെക്കുളലാം അകഗ്രഭാ ആന്റെയ് ഫ്രൂടയ് കപ്രഭാസസനിലാംഗയ് കേമ്പനനിയുലാം, ചചകേതചക്ക ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രവലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ചചപനഭാപനിളനിനയ് വനിലയനിടനിവയ് കനരനിടുന്ന സഭാഹചരലങ്ങളനില കേനികലഭായയ് 17 രൂപ
തഭാങ്ങുവനില നലകേനി വഭാഴെക്കുളലാം അകഗ്രഭാ ആന്റെയ് ഫ്രൂടയ് കപ്രഭാസസനിലാംഗയ് കേമ്പനനി മുകഖന
കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  ചചപനഭാപനിള  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  അതനിനയ്   സബ്സനിഡനിയഭായനി
കേനികലഭായയ്  8.50  രൂപ നനിരക്കനില ചചപനഭാപനിള മനിഷനനില നനിന്നയ് അനുവദനിക്കുകേയുലാം
ചചയവരുന.

കേര്ഷകേര്ക്കയ് ചചപനഭാപനിള കൃഷനിചയപറനി പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനയ് ചചപനഭാപനിള
മനിഷചന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാതൃകേ കപ്ലഭാട്ടുകേള നടത്തനിവരനികേയുലാം,  കേയറ്റുമതനി
കപ്രഭാതഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പഭായനിലാംഗയ്,  ടഭാനകസഭാര്കടഷന  എന്നനിവയയ്  സഹഭായലാം
നലകേനിവരനികേയുലാം ചചയ്യുന.

കൂടഭാചത വഭാഴെക്കുളലാം അകഗ്രഭാ ആന്റെയ് ഫ്രൂടയ് കപ്രഭാസസനിലാംഗയ് കേമ്പനനിയനില ലഭലമഭായ
അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  കേര്ഷകേര്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
ചചകേതചക്ക സലാംസരനിചയ് പഭാക്കയ് ചചയയ് വനിപണനിയനില ഇറക്കുന്നതനിനുളള ചടടഭാപഭാക്കയ്
സനൗകേരലവലാം  കേഭാനനിലാംഗയ്  സനൗകേരലവലാം  പരനിശതീലനവലാം  ധനസഹഭായവലാം  കേര്ഷകേ
കൂടഭായ്മകേളക്കയ് നലകേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

മഹനിളഭാ കേനിസഭാന ശഭാക്തതീകേരണ പരനികയഭാജേന

26 (*446) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   കജേഭാര്ജേയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനികലയയ്  സ്ത്രതീകേചള  ആകേര്ഷനിചയ്  അവചര
ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  മഹനിളഭാ  കേനിസഭാന
ശഭാക്തതീകേരണ  പരനികയഭാജേന  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുലാം അവയഭായുള്ള തുകേയുലാം എത്രചയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി,  ഭൂരഹനിതരുലാം നഭാമമഭാത്ര ചചറുകേനിട കേര്ഷകേരുമഭായ
സ്ത്രതീകേളക്കയ് എത്രമഭാത്രലാം പ്രകയഭാജേനലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്;
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(സനി)  മണയ്-ജേല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പജേവപവവനിദല  കപ്രഭാതഭാഹന
ത്തനിനുമഭായനി  ഏതുതരത്തനിലള്ള  പദതനികേളഭാണയ്  ഇതനില  വനിഭഭാവന  ചചയനിട്ടുള്ളതയ്;
ഇവ എത്രമഭാത്രലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജേലതീല):

(എ)  ഗ്രഭാമ വനികേസന മനഭാലയത്തനിനയ് കേതീഴെനില കദശതീയ ഉപജേതീവന മനിഷചന്റെ
ഉപ  പദതനിയഭായനിടഭാണയ്  മഹനിള  കേനിസഭാന  സശഭാക്തതീകേരണ്  പരനികയഭാജേന
(എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി.)  വനിഭഭാവന  ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്.  കൃഷനിയനില  സ്ത്രതീ  പ്രഭാധഭാനലലാം
ഉറപ്പു  വരുത്തഭാനുലാം  കൂടുതല  കേഭാര്ഷനികേ  ചതഭാഴെനിലവസരലാം  സൃഷനിക്കഭാനുലാം  സുസനിര
വനികേസനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുമഭാണയ്  പദതനി  ലക്ഷലലാംവയ്ക്കുന്നതയ്.  കകേരളത്തനില
പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബശതീ,  ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപയ്  എന്നനിവ  മുകഖന
2 കപ്രഭാജേക്ടുകേള നടത്തനിവരുന.

കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലലാം  കുടുലാംബശതീ
സലാംഘകൃഷനി  ഗ്രൂപ്പുകേളനിലൂചട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.  പദതനി  അടങല  തുകേ
79  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  ഇതനില കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം  ഒന്നഭാലാം  ഗഡു  9.03  കകേഭാടനിയുലാം,
രണഭാലാം ഗഡു 18.06 കകേഭാടനിയുലാം, സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി ആദല ഗഡു 6.960 കകേഭാടനി
രൂപയുമഭാണയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുളളതയ്.  20.12  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനിനുപുറകമ കുടുലാംബശതീ അടപഭാടനി ചസഷലല കപ്രഭാജേക്ടനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അടപഭാടനിയനില
3  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.  ഇതനിചന്റെ
ആചകേ പദതനി തുകേയഭായ  15  കകേഭാടനിയനില കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി പദതനി തുകേയുചട
25% ആദലഗഡുവഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപയ്  മുകഖന  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലഭാ
പഞഭായത്തുകേളുചട  കേണ്കസഭാര്ഷലമഭായ  കകേഭാലാംപ്റയ്  (Compt)  ചനലകൃഷനി
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി 60.62 കകേഭാടനി രൂപയുചട പദതനി നടപഭാക്കുന.

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ,  എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി.  പദതനി  മുഖഭാന്തെരലാം  കകേരളത്തനില
30000 സലാംഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേള രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം അതനിലൂചട ഒന്നര ലക്ഷത്തനികലചറ
സ്ത്രതീകേചള  സുസനിര  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിചല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
സജമഭാക്കഭാനുമഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.   നനിലവനില   പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി
65601  സലാംഘകൃഷനി  ഗ്രൂപ്പുകേളനിലഭായനി  288005  അലാംഗങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
ഇതനിനുപുറകമ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല പ്രവര്ത്തനങ്ങള വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
600  മഭാസ്റ്റര്  ഫഭാര്മര്  അഥവഭാ  ജേതീവ  ഏജേന്റുമഭാചര  പരനിശതീലനിപനിക്കുകേയുലാം  അവര്
ഫതീലഡനില റനികസഭാഴയ്  കപഴണ്മഭാരഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  3000  മഭാസ്റ്റര്
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കേര്ഷകേര്  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  ഏര്ചപടുനമുണയ്.  ഇവചരലഭാകപരുലാം
കുടുലാംബശതീ അലാംഗങ്ങളഭായ സ്ത്രതീകേളഭാണയ്. ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപ്പുമുകഖന യനവലകൃത
ചനലകൃഷനിയനിലൂചട  ചനലകൃഷനി  പുനരുദഭാരണചമന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട
4357 സ്ത്രതീകേളക്കയ് പരനിശതീലനലാം നലകേനി ചതഭാഴെനില ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേരളത്തനിചല  പ്രകതലകേ  സഭാഹചരലലാം  പരനിഗണനിചയ്  പഭാടകൃഷനിയഭാണയ്
എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി.  പദതനിയനിലൂചട  കുടുലാംബശതീ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചയ്  വരുന്നതയ്.
നനിലവനില 51112.76 ചഹക്ടറനില കൃഷനി ചചയ വരുന. ഇതനില ഭൂരനിഭഭാഗലാം പ്രകദശവലാം
തരനിശ്ഭൂമനികയഭാ  കൃഷനി  ചചയഭാത്തകതഭാ  ആയ  പ്രകദശങ്ങളഭാണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ
ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി.  പദതനിയനിലൂചട
7287 ജേലകസഭാതസ്സുകേള ശുദതീകേരനിക്കുകേയുലാം 6938 ഏക്കര് തരനിശുസലലാം ഏചറടുത്തയ്
കൃഷനി ചചയ്യുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണയ്.  ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപയ് മുകഖന മണയ്-ജേല സലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  ഉനൗന്നലനലകേനിചക്കഭാണയ്  പഭാടകശഖരങ്ങള  തരനിശനിടഭാചത
ഉപയുക്തമഭാക്കുന്നതനിനയ് മഹനിളഭാ കേനിസഭാന സശഭാക്തതീകേരണ് പരനികയഭാജേന കകേഭാലാംപ്റയ്
വനിഭഭാവനചചയ്യുന.  ചചജേവ  ചചവവനിദല  കപ്രഭാലസഭാഹനത്തനിനഭായനി  ചചജേവരഭാസ
രഹനിത കൃഷനിരതീതനികേള പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ബകയഭാ ആര്മനി എന്ന ഘടകേ
പദതനിയുലാം എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി.യനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ജേലഗതഭാഗതലാം ചമചചപടുത്തഭാന പദതനികേള

27(*447) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിചല ജേലഗതഭാഗതലാം ചമചചപടുത്തഭാനുലാം പരമ്പരഭാഗത ഗതഭാഗത
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിചല തനിരക്കയ് കുറയഭാനുലാം എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ്  പകേചക്കഭാള്ളഭാന
കപഭാകുന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനിചല പരമ്പരഭാഗത ജേലപഭാതകേളനില നനിലവനിലപകയഭാഗനിക്കുന്ന,
പഴെക്കലാംചചന്നതുലാം  കേഭാലഹരണചപടതുമഭായ  കബഭാട്ടുകേള  മഭാറനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
ഗതഭാഗത  സനൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന  എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്  ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
ഇതനിനഭായനി സമയബനനിതമഭായനി പരനിപഭാടനികേള തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജേലഗതഭാഗതലാം  ചമചചപടുത്തഭാന  ചകേഭാചനിന  ചമകടഭായുമഭായനി  കചര്ന്നയ്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന കപഭാകുന്ന പദതനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (   ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി):

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ജേലഗതഭാഗത വകുപയ്  കകേരളത്തനില ആലപ്പുഴെ,  ചകേഭാലലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  6  ജേനിലകേളനിലഭായനി
14  കസ്റ്റഷന  ഓഫതീസുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  സര്വതീസുകേള  നടത്തനിവരുന.  ചപഭാതു
ഗതഭാഗത രലാംഗത്തയ് കേഭാരലക്ഷമമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുകേവഴെനി ചമചചപട
കസവനലാം  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  വകുപയ്  നലകേനിവരുന.  ഇതനിനഭായനി  സര്വതീസയ്
നടത്തുന്ന  കബഭാട്ടുകേളുചട  നവതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  റനിപയര്,  ആകേര്ഷകേമഭായ
ടൂറനിസ്റ്റയ്  സര്വതീസുകേള,  സുരക്ഷനിതമഭായ യഭാത്ര ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അതലഭാധുനനികേ
സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം,  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവ
വകുപയ്  നടത്തനിവരുന.  കേഭാലപഴെക്കലാംചചന്ന  തടനി  കബഭാട്ടുകേള  ഘടലാംഘടമഭായനി
പനിനവലനിചയ്  പകേരലാം  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലളള  സ്റ്റതീല  കബഭാട്ടുകേള
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  നനിലവനിലളള  14  കബഭാട്ടുകേളകൂടനി  പനിനവലനിചയ്  ആധുനനികേ
രതീതനിയനിലളള കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനയ് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേള പ്രകയഭാജേനചപടുത്തനി സതീ-കുടനഭാടയ്,  ആലപ്പുഴെ-ചകേഭാലലാം,
ചകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ  എന്നനിങ്ങചന  പഭാസഞര്-കേലാം-ടൂറനിസ്റ്റയ്  സര്വതീസുകേള  വകുപയ്
വനിജേയകേരമഭായനി  നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനുപുറചമ  ചചവക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,  കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം
എന്നതീ  റൂട്ടുകേളനില  120  പഭാസഞര്  കേപഭാസനിറനിയുളള  2  ടൂറനിസ്റ്റയ്  കബഭാട്ടുകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  6  പഭാസഞര്-കേലാം-ചവഹനിക്കനിള  കേഭാരലര്  കബഭാട്ടുകേള
സര്വതീസനില  ഉളചപടുത്തനി  ചമചചപട  കസവനലാം  ജേനങ്ങളക്കയ്  നലകേനിവരുന.
ചകേഭാലലാം  കമഖലയനില  സതീ-അഷമുടനി  എന്ന  കപരനില  2  പഭാസഞര്-കേലാം-ടൂറനിസലാം
കബഭാട്ടുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം ആലപ്പുഴെ, എറണഭാകുളലാം കമഖലയനില ടൂറനിസത്തനിനഭായനി
അതലഭാധുനനികേ  ക്രൂയ്സയ്  കബഭാട്ടുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  മുഹമ്മേ,  ആലപ്പുഴെ,
കുമരകേലാം,  എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ  പ്രധഭാന  കസ്റ്റഷനുകേളനില  പുതനിയ  വഭാടര്  ടഭാകനി
സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  വകുപ്പുതലത്തനില   നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇന്തെലയനിലത്തചന്ന  ആദലമഭായനി  കസഭാളഭാര്  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കബഭാട്ടുപകയഭാഗനിചയ് പവക്കലാം റൂടനില സര്വതീസയ് നടത്തനിവരുന.

കബഭാട്ടുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കകേരളത്തനിലത്തചന്ന ആദലമഭായനി  4  കബഭാട്ടുകേള ഒകര സമയലാം റനിപയര് ചചയഭാവന്ന
ചചഡ്രെെകഡഭാക്കുലാം സനിപയ് കവയുലാം നനിര്മ്മേനിചയ് ആയതയ് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  പഭാസഞര്
കേപഭാസനിറനിക്കയ്  തുലലമഭായനി  ജേതീവനരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  ചചലഫയ്  ജേഭാക്കറ്റുകേള,
ചചലഫയ്  കബഭായ,  കബഭായന്റെയ്  അപഭാരറസയ്,  ഫയര്  എകയ്റനിങ്ഗത്യൂഷര്  എന്നനിവയുലാം
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സനി.യു.ജേനി.  കഫഭാണ്  സലാംവനിധഭാനവലാം  കബഭാട്ടുകേളനില  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.
കബഭാട്ടുകേളക്കയ്  കതര്ഡയ്  പഭാര്ടനി  ഇനഷസറനസുലാം  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
ഇനഷസറനസയ്  പരനിരക്ഷയുലാം  കസ്റ്ററയ്  ഇനഷസറനസയ്  വകുപ്പുവഴെനി  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്   കൃതലമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നലകുകേവഴെനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായ കസവനലാം
ജേലഗതഭാഗത  രലാംഗത്തയ്  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കഭായനി  നലകേനിവരുന.  സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം,  ജേല  മലനിനതീകേരണലാം  എന്നനിവ  സലാംബനനിച
കബഭാധവലക്കരണലാം  ജേനങ്ങളനികലയയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കബഭാട്ടുകേളനില
ചടലനിവനിഷനുകേളുലാം സജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കറഭാഡയ് ഗതഭാഗതലാം വഴെനിയുളള തനിരക്കയ് കുറയ്ക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജേലമഭാര്ഗ്ഗലാംവഴെനി
ദൂരലാം കുറവളള റൂട്ടുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് ചഫറനി,  സര്ക്കുലര് സര്വതീസുകേള നടത്തനിവരുന.
ചചവക്കലാം-തവണക്കടവയ്,  കഫഭാര്ടയ് ചകേഭാചനി-മടഭാകഞരനി,  ചചവറനില-കേഭാക്കനഭാടയ് എന്നതീ
സര്വതീസുകേള ഇതനിനുദഭാഹരണങ്ങളഭാണയ്.  കേരമഭാര്ഗ്ഗലാം ഏകേകദശലാം  15  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം
സഞരനികക്കണ ചചവക്കലാം-തവണക്കടവയ് റൂടനില നനിലവനിലളള കബഭാട്ടുകേളക്കയ് പുറകമ
അതലഭാധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളടങ്ങനിയ  കസഭാളഭാര്  കബഭാട്ടുകൂടനി  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ജേലമഭാര്ഗ്ഗലാം 4 കേനികലഭാമതീറര് മഭാത്രലാം ചചദര്ഘലമുളള ചഫറനി സര്വതീസയ് നടത്തനിവരുന.
കഫഭാര്ടയ് ചകേഭാചനി-ചചവപനിന-മടഭാകഞരനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല ജേനങ്ങളക്കയ് കറഭാഡുമഭാര്ഗ്ഗമുളള
യഭാത്രഭാക്കളശലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  എറണഭാകുളലാം  സനിറനിയുമഭായനി  ബനചപടുന്നതനിനയ്
വകുപനിചന്റെ സര്ക്കുലര് സര്വതീസുകേള സഹഭായനിക്കുന. ചചവറനില-കേഭാക്കനഭാടയ് സര്വതീസയ്
മുകഖന ഏകേകദശലാം 20  മനിനനിറയ് മഭാത്രലാം സമയലാംചകേഭാണയ് ഇനകഫഭാ പഭാര്ക്കയ് മുതലഭായ
ഗതഭാഗത  തനിരകക്കറനിയ  പ്രകദശങ്ങളനികലക്കയ്  കേരമഭാര്ഗ്ഗമുളള  തനിരക്കയ്  മറനികേടന്നയ്
കവഗത്തനില  എത്തനികചരുന്നതനിനയ്  വകുപയ്  സര്വതീസുകേള  സഹഭായനിക്കുന.  ഒകര
സമയലാം  8  ചചബക്കുകേള  കേയറഭാവന്ന  6  പഭാസഞര്-കേലാം-ചവഹനിക്കനിള  കേഭാരലര്
കബഭാട്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  സര്വതീസുകേള  നനിരത്തുകേളനിചല  തനിരക്കുകേള
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭാണയ്.

(ബനി)  ചമചചപട  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുളള  പദതനികേളുചട
ഭഭാഗമഭായനി കേഭാലപഴെക്കലാംചചന്ന തടനി കബഭാട്ടുകേള ഘടലാംഘടമഭായനി പനിനവലനിചയ് പകേരലാം
ആധുനനികേരതീതനിയനിലളള  സ്റ്റതീല  കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി  പുനര്വനിനലസനിചയ്  വരുന.
ഇത്തരത്തനില  45  സ്റ്റതീല  കബഭാട്ടുകേള  സര്വതീസനില  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനയ്
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനിലളള  14  കബഭാട്ടുകേളകൂടനി  പനിനവലനിചയ്  ആധുനനികേ
രതീതനിയനിലളള  കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
കബഭാട്ടുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  ചടണര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം  ചചയ്യുന.
ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേള  പ്രകയഭാജേനചപടുത്തനി  സതീ-കുടനഭാടയ്,  ആലപ്പുഴെ-ചകേഭാലലാം,
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ചകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ  എന്നനിങ്ങചന  പഭാസഞര്-കേലാം-ടൂറനിസ്റ്റയ്  സര്വതീസുകേള  വകുപയ്
വനിജേയകേരമഭായനി നടത്തനി വരുന.  ഇതനിനു പുറകമ ചചവക്കലാം- എറണഭാകുളലാം, കുമരകേലാം-
കകേഭാടയലാം  റൂട്ടുകേളനില  120  പഭാസഞര്  കേപഭാസനിറനിയുളള  2  ടൂറനിസ്റ്റയ്  കബഭാട്ടുകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  6  പഭാസഞര്-കേലാം-ചവഹനിക്കനിള കേഭാരലര് കബഭാട്ടുകേള
സര്വതീസനില  ഉളചപടുത്തനി  ചമചചപട  കസവനലാം  ജേനങ്ങളക്കയ്  നലകേനിവരുന.
ചകേഭാലലാം  കമഖലയനില  സതീ-അഷമുടനി  എന്ന  കപരനില  2  പഭാസഞര് -കേലാം-ടൂറനിസലാം
കബഭാട്ടുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം  കമഖലയനില
ടൂറനിസത്തനിനഭായനി അതലഭാധുനനികേ ക്രൂയ്സയ് കബഭാട്ടുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം മുഹമ്മേ,
ആലപ്പുഴെ,  കുമരകേലാം,  എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ പ്രധഭാന കസ്റ്റഷനുകേളനില പുതനിയ വഭാടര്
ടഭാകനി  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇന്തെലയനിലത്തചന്ന  ആദലമഭായനി  കസഭാളഭാര്  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കബഭാട്ടുപകയഭാഗനിചയ് ചചവക്കലാം-തവണക്കടവയ് റൂടനില  നടത്തനിവരുന്ന
സര്വതീസുലാം  നനിരത്തനിചല  തനിരക്കയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുലാംവനിധത്തനില  ജേനങ്ങളക്കയ്
പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭായ സര്വതീസഭാണയ്.

(സനി)  ചകേഭാചനി  നഗരത്തനിചന്റെ  പ്രഭാന്തെപ്രകദശങ്ങളനിചല  ദസതീപുകേളനിചലയുലാം
കേനിഴെക്കന  പ്രകദശചത്ത ചമ്പക്കര കേനഭാലനിചന്റെ  കേരകേചളയുലാം  ഉളചപടുത്തനി  വനിവനിധ
ഗതഭാഗതമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ബനനിപനിചയ്  നടപഭാക്കുന്ന  സലാംകയഭാജേനിത  ജേലഗതഭാഗത
പദതനിയഭാണയ്  ചകേഭാചനി  വഭാടര്  ചമകടഭാ.  ചകേഭാചനിയനിചലയുലാം  പ്രഭാന്തെപ്രകദശങ്ങളനിചല
ദസതീപുകേളനിചലയുലാം ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ് സുഗമവലാം സുരക്ഷനിതവമഭായ യഭാത്രഭാസനൗകേരലലാം
ഒരുക്കുകേവഴെനി അവരുചട ജേതീവനിതനനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ, അതയ് ലക്ഷലമഭാക്കനി ഉയര്ന്ന
സുരക്ഷഭാ നനിലവഭാരത്തനിലളള ആധുനനികേ കബഭാട്ടുകേളുലാം കബഭാടയ് ചജേടനികേളുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ;
ചപഭാതുഗതഭാഗത  സനൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലൂചട  ചകേഭാചനി  നഗരത്തനിചല
വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനയ്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുകേ എന്നനിവയഭാണയ് ചകേഭാചനി
സലാംകയഭാജേനിത ജേലഗതഭാഗത പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള. ഡതീചചറലഡയ് കപ്രഭാജേക്ടയ്
റനികപഭാര്ടയ്  (DPR)  പ്രകേഭാരലാം  16  റൂട്ടുകേളുലാം,  38  കബഭാടയ്  ചജേടനികേളുലാം  78  കബഭാട്ടുകേളുലാം
ദസതീപുകേളനിലളള കറഭാഡുകേളുചട വനികേസനവലാം കബഭാടയ്  ചജേടനികേചളയുലാം ചമകടഭാ ചറയനില
കസ്റ്റഷനുകേചളയുലാം  ബനനിപനിച്ചുളള  ഫതീഡര്  ബസയ്  സര്വതീസുലാം  വഭാടര്  ചമകടഭായുചട
ഭഭാഗമഭാണയ്.   പദതനി ചചലവഭായ  747.28  കകേഭാടനി രൂപയനില  579.71  കകേഭാടനി രൂപ
(85  മനിലലണ്  യൂകറഭാ)  ജേര്മ്മേന  ധനകേഭാരല  സഭാപനമഭായ  ചകേ.എഫയ്.ഡബല്യു.-ല
നനിനലാം ദതീര്ഘകേഭാല വഭായ്പയഭായനി ലഭനിക്കഭാന ധഭാരണയഭായനിട്ടുണയ്. 102.30 കകേഭാടനി രൂപ
കകേരള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിഹനിതമഭാണയ്. 65.27 കകേഭാടനി രൂപ പനിന്നതീടയ് അനുകയഭാജേലമഭായ
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ചപഭാതുസസകേഭാരല  പങഭാളനിത്തലാംവഴെനി  കേചണത്തുലാം.  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
ഒനൗപചഭാരനികേ ഉലഘഭാടനലാം  2016  ജൂചചല  23-ാം തതീയതനി നനിര്വഹനിച്ചു.  ആകഗഭാള
ചടണര്  പ്രക്രനിയയനിലൂചട  ജേനറല  കേണ്സളടന്റെനിചന  ചതരചഞടുക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനിക്രമങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. പ്ലഭാനനിലാംഗുലാം ഡനിചചസനനിലാംഗുലാം ഉളചപചടയുളള
പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്.  2018-19  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില
ആദലഘടലാം പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

പചക്കറനികൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി

28 (*448) ശതീ  .   കജേഭാര്ജേയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജേന്ദ്രന :
ശതീ  .    ആന്റെണനി കജേഭാണ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സമഗ്ര  പചക്കറനികൃഷനി  വനികേസനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

എലഭാ വതീടുകേളനിലലാം പചക്കറനികൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്

സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏചതങനിലലാം  ഏജേനസനിചയ  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

എചന്തെലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് ഈ പദതനിപ്രകേഭാരലാം കൃഷനിക്കഭായനി നലകുന്നതയ്;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള,  സ്കൂളുകേള,  ചപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങള

എന്നനിവനിടങ്ങളനില  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്

സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  നനിര്വഹണലാം  സലാംബനനിചയ്  പരനികശഭാധന

നടത്തഭാന എചന്തെങനിലലാം സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;

(ഇ)  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  പചക്കറനി  ഉലഭാദനത്തനില

വര്ദനവയ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

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

(എ)  വതീടുകേളനില പചക്കറനി കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷലാം

പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിക്കഭായനി  85  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  ബഡ്ജേറനില

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.  വതീട്ടുവളപനിചല പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാലസഭാഹനത്തനിനഭായനി
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വനിദലഭാര്തനികേള,  കൃഷനിക്കഭാര്  എന്നനിവര്ക്കഭായനി  20  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വനിത്തയ്

കേനിറ്റുകേളുചട  സനൗജേനല  വനിതരണലാം,  കൂടഭാചത  45.45  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  ചചതകേള

വതീട്ടുവളപനിചല  കൃഷനിക്കഭായനി  വനിതരണലാം,  മട്ടുപഭാവനിചല  പചക്കറനി  കൃഷനി

കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  37000  കഗ്രഭാബഭാഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള  നലകുകേയുലാം,

കഗ്രഭാ  ബഭാഗുകേകളഭാചടഭാപലാം  കേകമ്പഭാസ്റ്റയ്  യൂണനിറ്റുകേള,  സൂഷ്മ  ജേലകസചന/തനിരനിനന

ജേലകസചനത്തനിനുലാം സഹഭായലാം നലകുന. മുന കൃഷനിക്കഭായനി നലകേനിയ കഗ്രഭാ ബഭാഗുകേള

പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നലകുന. മഭാധലമങ്ങളവഴെനി വതീട്ടുവളപനിചല

കൃഷനിക്കയ് പചക്കറനി വനിത്തയ് വനിതരണലാം ചചയ്യുന.  നഗര പ്രകദശങ്ങളനിചല പചക്കറനി

കൃഷനിക്കഭായനി കേണനികേഭാ ജേലകസചനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന പദതനി, നഗരങ്ങളനിചല

പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി മനിനനി കപഭാളതീഹനൗസയ് കപ്രഭാലസഭാഹനലാം എന്നനിവയുലാം 2017-18-ല

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ടനി  പദതനി  കൃഷനി  വകുപയ്  കനരനിടയ്  കൃഷനി  ഭവനുകേള  വഴെനിയഭാണയ്

നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  പചക്കറനി  വനിത്തുകേള,  ചചതകേള

തുടങ്ങനിയവ  സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില  കൂടനി  ലഭലമഭാക്കുന.   പദതനികേളക്കയ്

നലകുന്ന ആനുകൂലലങ്ങളുചട വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*

(സനി)  സ്കൂളുകേളനില  വനിദലഭാര്തനികേചള  പചങടുപനിച്ചുചകേഭാണയ്  പചക്കറനികൃഷനി

കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സമഗ്ര പചക്കറനി വനികേസന പദതനിയനിന കേതീഴെനില

വനിദലഭാലയങ്ങളനില  പചക്കറനികൃഷനി  ചചയഭാന  സഹഭായങ്ങള  നലകേനിവരുന.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില  2500  സ്കൂളുകേളനില പചക്കറനി കൃഷനി നടത്തഭാന

പദതനി ലക്ഷലമനിടുന.  ഇതനികലക്കഭായനി 100 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

കൃഷനി  കയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനിയുളള  സ്കൂളുകേളക്കയ്  കൃഷനി  ചചലവനിനഭായനി  4,000  രൂപയുലാം

പ്രവര്ത്തന  ചചലവനിനഭായനി  1,000  രൂപയുലാം  (ഇതനിനഭായനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപ)

ധനസഹഭായലാം  നലകുന.   ഇതനിനുപുറകമ  ജേലദനൗര്ലഭലലാം  കനരനിടുന്ന  സ്കൂളുകേളനില

ജേലകസചന ഉപഭാധനികേള വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി പരമഭാവധനി  10,000  രൂപ  (ഇതനിനഭായനി

5  ലക്ഷലാം  രൂപ)  വകരയുലാം  ധനസഹഭായലാം  നലകുനണയ്.  സര്ക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാരനിതര

സഭാപനങ്ങളനില കപ്രഭാജേക്ടയ് അടനിസഭാനത്തനില പചക്കറനി കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി

170 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ഡനി)  സലാംസഭാനതലത്തനില  കൃഷനി  അഡതീഷണല  ഡയറക്ടര്  (ഫഭാലാംസയ്,

ബകയഭാഗലഭാസയ്  ആന്റെയ്  ചവജേനിറബനിള),  ജേനിലഭാതലത്തനില  പ്രനിനസനിപല  കൃഷനി

ഓഫതീസര്,  കബഭാക്കയ്തലത്തനില  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ഡയറക്ടര്മഭാരുലാം  പദതനിയുചട

നനിര്വഹണലാം സലാംബനനിചയ് പരനികശഭാധന നടത്തുന.  ഇതനിനഭായനി  40  ലക്ഷലാം രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഇ) 2015-16-ല പദതനി നടപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം 6.28 ലക്ഷലാം ചമടനികേയ് ടണ്

പചക്കറനി ഉലപഭാദനിപനിച്ചു. 2016-17-ല  6.28  ലക്ഷലാം ടണനില നനിനലാം  7.25  ലക്ഷലാം

ചമടനികേയ് ടണ് ആയനി ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.

 നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

 29(*449) ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജേയരഭാജേയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പകേത്തഭാങ്ങഭായനി  രൂപതീകേരനിച  നഭാളനികകേര
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷചനറ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇകപഭാള  നടക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  പൂര്ണ  ചുമതലയുള്ള
ചചയര്മഭാകനയുലാം  മഭാകനജേനിലാംഗയ്  ഡയറക്ടകറയുലാം  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

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

(എ) ഉണയ്, മഭാമത്തയ് സനിതനിചചയ്യുന്ന വനിര്ജേനിന കകേഭാക്കനടയ് പ്ലഭാന്റെയ് പ്രവര്ത്തന
സജമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത നതീര ചടകതീഷലനമഭാര്ക്കയ്
പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനില നനിനലാം കകേരള സലാംസഭാന നഭാളതീകകേര
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനയ്  75  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചയ്
വനിവനിധ  നഭാളതീകകേര  ഉലപഭാദന  കേമ്പനനികേളക്കുകവണനി  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുളള
നതീര  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാചത

101/2020.



82       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

എറണഭാകുളലാം  ജേനിലയനിചല  ഇടപളളനിയനില  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  സലത്തയ്  അകഗ്രഭാ
സൂപര് ബസഭാറനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ഏലത്തൂരനില കേനികയഭാസ്കുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപട രതീതനിയനില നടനവരുന.

(ബനി)  29-8-2016-ചല  സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  732/2016/കൃഷനി  നമ്പര്
ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ശതീ.  ബനിജുപ്രഭഭാകേര്  IAS-നയ്  കകേരള  സലാംസഭാന  നഭാളനികകേര
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മഭാകനജേനിലാംഗയ്  ഡയറക്ടറുചട അധനികേ ചുമതല നലകേനിയുലാം,
21-12-2016-ചല സ.  ഉ. (സഭാധഭാ.)  നമ്പര് 1065/16/AD പ്രകേഭാരലാം ശതീ.  സനി.  എന.
ചന്ദ്രചന കകേരള സലാംസഭാന നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന ചചയര്മഭാനഭായുലാം
നനിയമനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  നനിലവനിലളള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുപുറകമ സലാംസഭാനചത്ത നഭാളതീകകേര

ഉലപഭാദന  കേമ്പനനികേള  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  നതീരയുലാം  മറയ്  നഭാളതീകകേരഭാധനിഷനിത

മൂലലവര്ദന  ഉലപന്നങ്ങളുലാം  കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേയ്-കകേരജേലാം  ബഭാന്റെനില  ചവളനിചചണയുലാം

സലാംസഭാനത്തുലാം പുറത്തുലാം വനിപണനലാം നടത്തഭാനുളള പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

കൂടഭാചത വനിവനിധ ഉലപന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇനൗ രലാംഗചത്ത വനിപണനിയനിചല

പ്രമുഖരുമഭായനി ഒരു സഭാകങതനികേ കേരഭാറനില ഏര്ചപടുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

ആറളലാം  ഫഭാമനില  ആദനിവഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  നതീര,

ശര്ക്കര,  നതീര  വനിനതീഗര്  മുതലഭായ  ഉലപന്നങ്ങള  ഉണഭാക്കുവഭാന  ആദനിവഭാസനി

വനിഭഭാഗത്തനിലചപടവചര  പരനിശതീലനിപനിചയ്  അവചരചക്കഭാണതചന്ന  വനിപണനലാം

ചചയനിക്കഭാനുളള പദതനിയുചട പ്രഭാരലാംഭ ചര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുളളതുമഭാണയ്.

രഭാഷ്ട്രതീയ ഗ്രഭാമ സസരഭാജേയ് അഭനിയഭാന

30(*450) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരഭാജേന :

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :

ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  പ്രവര്ത്തന  കേഭാരലക്ഷമത

ചമചചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  രഭാഷ്ട്രതീയ ഗ്രഭാമ സസരഭാജേയ്  അഭനിയഭാന  (ആര്.ജേനി.എസയ്.എ.)

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില  ഈ  പദതനിയുചട  ലക്ഷലങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ഈ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തയ്

നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങചള അന്തെര്കദശതീയ

നനിലവഭാരത്തനികലയയ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  ചമചചപട

കസവനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില

ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജേലതീല):

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  പഞഭായത്തുകേളുചട കേഭാരലകശഷനി വര്ദനവനിനുലാം ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം

അതുവഴെനി ജേനഭാധനിപതല വനികകേന്ദ്രതീകേരണവലാം ജേനകേതീയ പങഭാളനിത്തവലാം ഉത്തരവഭാദനിതസവലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള  ഒരു  പദതനിയഭാണയ്  രഭാഷ്ട്രതീയ

ഗ്രഭാമ സസരഭാജേയ് അഭനിയഭാന.

(സനി)

പഞഭായത്തയ് ആസഭാന മന്ദനിരങ്ങള

22  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളക്കയ്  പുതനിയ  ഓഫതീസയ്  ചകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി 15 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം നലകേനി.

കേഭാരലകശഷനി വനികേസനവലാം പരനിശതീലനവലാം

ഇനൗ  ഘടകേ  പദതനിയനില  വനിവനിധ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  കേനിലയുലാം

എസയ്.ചഎ.ആര്.ഡനി.യുലാം വഴെനി നടത്തുകേയുണഭായനി.

സഭാപനകശഷനി വര്ദനിപനിക്കല

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  ഇടുക്കനി  എന്നതീ  ജേനിലകേളനില  ജേനിലഭാ

പ്ലഭാനനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  റനികസഭാഴയ്  ചസന്റെര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായുളള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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ഉപഗ്രഹഭാധനിഷനിത വനിദൂര പഠന സലാംവനിധഭാനലാം

ഇനൗ  ഘടകേ  പദതനിയനിനകേതീഴെനില  കകേരള  സലാംസഭാനലാം  മഭാതൃകേയഭായനി

നടപഭാക്കനിയ ചവര്ചസല ക്ലഭാസയ്  റൂമുകേള ഉദ്ഘഭാടനലാം  ചചയ.   ഇനൗ ക്ലഭാസയ്  റൂമുകേള

ഉപകയഭാഗനിചയ്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലളള  സഭാപനങ്ങളുലാം  മറയ്

സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലാം  നനിരന്തെരമഭായനി  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  അവകലഭാകേന

കയഭാഗങ്ങളുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട ചഎ  .  എസയ്  .  ഒ  .   സര്ടനിഫനികക്കഷന

കകേരളത്തനിചല എലഭാ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം ചഎ.എസയ്.ഒ. സര്ടനിഫനികക്കഷന
കനടനിചയടുക്കുന്നതയ്  ലക്ഷലമനിടയ്  ISO  Consultant-മഭാകരയുലാം  സര്ടനിഫനികക്കഷന
കബഭാഡനിചയയുലാം കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ഓണ്ചചലന ചറകപഭാസനിററനിയുലാം മലയഭാളലാം യൂണനികക്കഭാഡയ് നടപഭാക്കലലാം

പഞഭായത്തയ്  നനിയമങ്ങളുചടയുലാം  ചടങ്ങളുചടയുലാം  ഓണ്ചചലന  ചറകപഭാസനിററനി
തയഭാറഭാക്കലലാം  ഭരണ  നനിര്വഹണ  കരഖകേള  യൂണനികക്കഭാഡയ്  മലയഭാളത്തനിലഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  മലയഭാളലാം  യൂണനികക്കഭാഡയ്  അധനിഷനിത  ചചടപനിലാംഗയ്  പഞഭായത്തുതലലാം
വചര നടപഭാക്കുന്ന പദതനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കമലകനഭാടവലാം വനിലയനിരുത്തലലാം

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  പദതനി  കമലകനഭാടവലാം  വനിലയനിരുത്തലലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  GPRMS  എന്ന  ചവബയ്  ആപ്ലനികക്കഷന
ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാക്കനിവരുന.   ഇതു  കൂടഭാചത  നഗരസഭകേളുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുലാം
ഉളചപചട  എലഭാ  ത്രനിതല പഞഭായത്തയ്  സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം  ചചദനലാംദനിന  പദതനി
പുകരഭാഗതനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനി  മുതല  എലഭാ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപന  അദലക്ഷനമഭാര്ക്കുലാം  ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  SMS  വഴെനി  നലകുന്ന  നൂതന
പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചു.

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള
അന്തെര്കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലയയ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം അതുവഴെനി ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്
ചമചചപട കസവനലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം തഭാചഴെപറയുന്ന വനിവനിധ പരനിപഭാടനികേള ഇനൗ
പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്: 

1. സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം  ചഎ.എസയ്.ഒ.
സര്ടനിഫനികക്കഷന കനടനിചയടുക്കല.
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2. ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട പ്രവര്ത്തനനനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി IMG,
കേനില തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളവഴെനി ജേനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശതീലനലാം നലകേല.

3. പഞഭായത്തുകേളുചട  കമലകനഭാടത്തനിനുലാം  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തലനിനുലാം
നൂതന പദതനികേള നടപഭാക്കല.

4. കേഭാരലകശഷനി വനികേസനവലാം കമലകനഭാടവലാം അന്തെര്കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലയയ്
ഉയര്ത്തഭാന ഉതകുന്ന ചവര്ചസല ക്ലഭാസയ് റൂലാം പദതനി നടപഭാക്കല.

(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജേനിചന്റെ ലക്ഷലലാം

1 (3924) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടയ്  പഭാകക്കജേനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച്ചുകവഭാ;  എങനിൽ
നനിര്കദ്ദേശനിക്കചപട  105  പദതനികേളനില  എത്ര  എണലാം  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന കേഴെനിഞ;

(ബനി)  കുടനഭാടയ്  പഭാകക്കജേനിനുകവണനി  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ
ചചലവഴെനിച്ചു; പദതനി സലാംബനനിച വനിലയനിരുത്തല എന്തെഭാണയ്;

(സനി)  കുടനഭാടനിചന പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കണചമന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കകേരളത്തനിനയ് ആവശലമഭായ ചനലനിചന്റെ 35 ശതമഭാനലാം ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന 
കുടനഭാടനിചന്റെ സലാംഭഭാവന 50 ശതമഭാനമഭായനി ഉയര്ത്തണചമന്ന കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജേനിചല
ലക്ഷലലാം കനടുവഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ ; ഇചലങനില അതനിചന്റെ കേഭാരണലാം എന്തെഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) അവസഭാനനിച്ചു.  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില നടപനിലഭാക്കനിയ ഏഴെയ്
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലാം  ആറയ്  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലാം  ഉളചപചട
വകുപനിചന്റെ മുഴുവന പദതനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  നടപനിലഭാക്കനിയ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളനില  8546.756  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളനില
355.53 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.
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വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളനിലൂചട,  ചനലകൃഷനി കമഖലയനില കേഭാര്ഷനികേ
യനവലക്കരണത്തനിലൂചട  കൃഷനിചചലവയ്  കുറചയ്  കൃഷനി  ആദഭായകേരമഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ചതങ്ങനിന കതഭാടങ്ങളുചട  സമഗ്ര പരനിപഭാലനലാം,  തരനിശുനനില കൃഷനി,
സലാംകയഭാജേനിത  വളപ്രകയഭാഗലാം,  സലാംകയഭാജേനിത  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണലാം,  പരനിസനിതനി
സനൗഹൃദ കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നനിവ ചനലകൃഷനി കമഖലയനില സഭാധലമഭായനി.
ചനലയ്ല, എളളയ് എന്നനിവയുചട കൃഷനി ഓണഭാട്ടുകേര കമഖലയനില സുസനിരചപടുത്തഭാനുലാം സഭാധനിച്ചു.

(സനി)  നടപനിലഭാക്കനിവരുന, സലാംസഭാനചത്ത പ്രമുഖ വനിളകേചള അടനിസഭാനചപടുത്തനി
32 പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേള വനികേസനിപനിചചടുക്കുന്നതനിനയ് നടപയ് സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കുടനഭാടയ്,  കകേഭാള,  ഓണഭാട്ടുകേര,
ചപഭാക്കഭാളനി, പഭാലക്കഭാടയ്, ചചകേപഭാടയ്, വയനഭാടയ് എന്നതീ പ്രമുഖ ചനലകൃഷനി കമഖലകേചള
ചനലനിചന്റെ പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഇല,  കമഖലയനിചല  210  പഭാടകശഖരങ്ങളുചട  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് ഇനൗ പഭാടകശഖരങ്ങചള ഒരുപ്പൂ കൃഷനിയനില
നനിനലാം ഇരനിപ്പൂ  കൃഷനിയനികലക്കയ്  ചകേഭാണവരഭാന സഭാധനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  ലക്ഷലലാം
കനടുന്നതനിനയ് കേഴെനിഞനിടനില.

പഭാറശഭാല കമഭാഡല അകഗ്രഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറനിചല 
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ഓണകററനിയലാം

2 (3925)  ശതീ  .    ചകേ  .    ആനസലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിചല  ചചങല  പഞഭായത്തനില
സനിതനിചചയ്യുന്ന  പഭാറശഭാല,  കമഭാഡല  ആകഗ്രഭാസര്വതീസയ്  ചസന്റെറനിചല
25  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരുന്ന ഓണകററനിയലാം  2016  ഏപ്രനില മുതല
ലഭനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അകഗ്രഭാസര്വതീസയ്  ചസന്റെറനില  പണനിചയടുക്കുന്ന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
കമലപറഞ ഓണകററനിയലാം നലകേനി സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിടചത്ത  ചഫസനിലനികററര്മഭാര്ക്കുലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  നലകേനി
ചകേഭാണനിരുന്ന  ഓണകററനിയലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതയ്  പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ
ചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ   &  ബനി)  2012-13-ല  ആരലാംഭനിച  അകഗ്രഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെര്
പദതനിയനിചല  കമഭാഡല  അകഗ്രഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെര്  ആണയ്  പഭാറശഭാലയനില



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 87

സഭാപനിചനിട്ടുളളതയ്. അകഗ്രഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെര് തുടങ്ങുന്ന ആദല വര്ഷലാം ചസന്റെറനിചല
ചഫസനിലനികററര്,  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  എന്നനിവര്ക്കയ്  ചചസ്റ്റപനഡയ്  നലകേനിയനിരുന.
രണഭാലാം വര്ഷലാം മുതല ചസന്റെറനിചന്റെ വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ
വഭാഹനലാം,  ബകയഭാ  ഫഭാര്മസനി,  നഴറനി  തുടങ്ങനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  ധനസഹഭായലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ചസന്റെറനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം,
സഭാകങതനികേ സഹഭായവലാം വകുപനിലനനിനലാം നലകേനിവരുന.

രണഭാമചത്ത വര്ഷലാം മുതലളള ചചസ്റ്റപനഡയ് അകഗ്രഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറനിചന്റെ
വരുമഭാനത്തനിലനനിനലാം  കേചണത്തണചമന്നഭാണയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നതയ്.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം
പഭാറശഭാല  അകഗ്രഭാസര്വതീസയ്  ചസന്റെറനിനയ്  2015-16  വചര  ചചസ്റ്റപനഡയ്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  പഭാറശഭാല  അകഗ്രഭാസര്വതീസയ്  ചസന്റെറനിചന്റെ  ഇകപഭാഴെചത്ത
കടണ്  ഓവറഭായ  2  കകേഭാടനി  രൂപയനില  നനിനലാം  ചസന്റെറനിചല  ചഫസനിലനികററര്,
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള എന്നനിവര്ക്കുളള ഓണകററനിയലാം നലകേഭാന പ്രഭാപമഭായനിട്ടുണയ്.

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ഓണകററനിയലാം  (കവതനലാം),  മറഭാനുകൂലലങ്ങള  എന്നനിവ
അകഗ്രഭാസര്വതീസയ്  ചസന്റെറനിചന്റെ  വരുമഭാനത്തനിലനനിനലാം  നലകുന്നതനിനഭാണയ്
പദതനിയനില വനിഭഭാവനലാം ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്.

(സനി)  അകഗ്രഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിചതുമുതല  1  വര്ഷകത്തക്കയ്
മഭാത്രമഭാണയ്  ചഫസനിലനികറററുചട  ശമ്പളലാം,  പദതനി  തുകേയനിലനനിനലാം  നലകുവഭാന
വലവസ ചചയനിരുന്നതയ്.  തുടര്ന്നയ് ചഫസനിലനികററര്,  മണയ് പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബനിചല
ജേതീവനക്കഭാര്,  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  എന്നനിവരുചട  ശമ്പളലാം,  മറഭാനുകൂലലങ്ങള  എന്നനിവ
അകഗ്രഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറനിചന്റെ  വരുമഭാനത്തനിലനനിനലാം  നലകുന്നതനിനഭാണയ്
പദതനിയനില വനിഭഭാവനലാം ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്.

 നതീര ഉലഭാദന യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം

3 (3926) ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    മുരളനി ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നതീരയുചട  ഉത്പഭാദനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കൃഷനി  വകുപയ്  മുകഖന  നതീര  കപ്രഭാജേക്ടയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
നതീര ഉലഭാദന യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം നലകുനകണഭാ;
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(സനി)  നഭാളനികകേര  ഉലഭാദകേ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  കേര്ഷകേകൂടഭായ്മകേളക്കുലാം  നതീര
ഉലഭാദനത്തനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് നലകുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നതീരയുചട  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,
കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട കനതൃതസത്തനില ചതങ്ങനില നനിന്നയ് നതീരയുലാം,
ചതങ്ങനിന  പൂങലയനിലനനിനലാം  കകേര  ചക്കരയുചട  ഉലപഭാദനലാം  സലാംബനനിച
ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷനുലാം പരനിശതീലനത്തനിനുമഭായനി ഒരു ചചപലറയ്  കപ്രഭാജേക്ടയ് നതീകലശസരലാം
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ആരലാംഭനിച്ചുചകേഭാണയ്  130  ലക്ഷലാം  രൂപ  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയയ്
നലകേനിയനിരുന. ചചപലറയ് കപ്രഭാജേക്ടനില ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന നതീരയുചട വനിപണന ചുമതല
നഭാളതീകകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനഭായനിരുന.  ഇതനിനഭായനി  180  ലക്ഷലാം  രൂപ
കകേഭാര്പകറഷനയ് നലകേനിയനിരുന.  തനിരുവനന്തെപുരത്തയ് ചസക്രകടറനിയറനില സഭാപനിചനിട്ടുളള
ചവനഡനിലാംഗയ്  ചമഷതീനനിലൂചടയുലാം  നഭാളതീകകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ഏലത്തൂര്,
ഇടപള്ളനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലളള  വനിലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂചടയുലാം  നതീര  വനിപണനലാം
നടത്തനിവരുന.

സലാംസഭാനത്തയ്  നതീര  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം
കബഭാണചചഫഡയ്  ജേഭാഗറനി  ഉലഭാദകേര്,  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ബനിവകറജേയ്  കകേഭാര്പകറഷന,
കകേഭാക്കനടയ് ചപ്രഭാഡത്യൂസര് ചസഭാപസറനി/സമനിതനി ചകേഭാക്കനടയ് ചഫഡകറഷന,  കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല, കകേരള അകഗ്രഭാ ഇനഡസ്ട്രേതീസയ് കകേഭാര്പകറഷന, കകേഭാക്കനടയ്
ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നനിവര്ക്കയ്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  നതീര
ഉലഭാദന യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നഭാളതീകകേര ഉലഭാദകേ ചസഭാചചസറനികേള,
ചഫഡകറഷനുകേളക്കയ്  ചകേടനിട  യനസഭാമഗ്രനികേളക്കയ്  പരമഭാവധനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുവഭാന വലവസയുണയ്.  അതുപ്രകേഭാരലാം ചചകേപ്പുഴെ നഭാളനികകേര
ഉലഭാദകേ  കേമ്പനനിക്കുലാം  കുറനിയഭാടനി  കകേഭാക്കനടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  കപ്രഭാഡത്യൂസര്  കേമ്പനനിക്കുലാം
കേരപ്പുറലാം കകേഭാക്കനടയ് ചപ്രഭാഡത്യൂകസഴയ് കേമ്പനനിക്കുലാം 50 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം നഭാളനികകേര
വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  മുകഖന  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  2016-17-ല  വടകേര  കകേഭാക്കനടയ്
ഫഭാര്കമഴയ് ചപ്രഭാഡത്യൂസര് കേമ്പനനിക്കയ് നതീര ഉലഭാദന യൂണനിറനിനഭായനി 44.16 ലക്ഷലാം രൂപ
നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡയ് മുകഖന നലകുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) നതീര  ഉലഭാദന  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാളതീകകേര
ഉലഭാദകേ  ചസഭാചചസറനികേള/ചഫഡകറഷനുകേളക്കയ്  ചകേടനിട  യനസഭാമഗ്രനികേളക്കയ്
ചചലവനിചന്റെ 25 ശതമഭാനലാം പരമഭാവധനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുണയ്.
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അതുപ്രകേഭാരലാം  2015-16-ല  ചചകേപ്പുഴെ  നഭാളനികകേര  ഉലഭാദകേ  കേമ്പനനിക്കുലാം  കുറനിയഭാടനി
ഫഭാര്കമഴയ്  ചപ്രഭാഡത്യൂസര് കേമ്പനനിക്കുലാം കുറനിയഭാടനി കകേഭാക്കനടയ് ഫഭാര്കമഴയ്  ചപ്രഭാഡത്യൂസര്
കേമ്പനനിക്കുലാം കേരപ്പുറലാം കകേഭാക്കനടയ് ചപ്രഭാഡത്യൂകസഴയ് കേമ്പനനിക്കുലാം 50 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം
സബ്സനിഡനിയഭായനി നഭാളതീകകേര വനികേസന കബഭാര്ഡയ് മുകഖന കൃഷനി വകുപനില നനിനലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 2016-17-ല വടകേര കകേഭാക്കനടയ് ഫഭാര്കമഴയ് ചപ്രഭാഡത്യൂസര് കേമ്പനനിക്കയ്
നതീര ഉലഭാദന യൂണനിറയ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  44.16  ലക്ഷലാം രൂപ കൃഷനി വകുപനില
നനിനലാം നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡനിനയ്  അനുവദനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുണയ്.  നതീര ഉലഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നതീര  ചടകതീഷലന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  നടത്തുന്നതനിനയ്
കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,  നഭാളതീകകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്,
കകേന്ദ്ര കതഭാടവനിള ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം എന്നതീ സഭാപനങ്ങചള ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കൃഷനി വകുപനിചന്റെ നതീര ചടകതീഷലന പരനിശതീലന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2016-17-ല
കകേരള സലാംസഭാന നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനയ് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 75 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

“ചടകകഭാളജേനി മനിഷന ഓണ് കകേഭാക്കനടയ്”എന്ന പദതനിയുചടകേതീഴെനില പദതനി
ചചലവനിചന്റെ  25  ശതമഭാനലാം  പരമഭാവധനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  സബ്സനിഡനിയഭായനി
നഭാളതീകകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദകേ  കേമ്പനനികേളക്കയ്  നലനി
വരുനണയ്.

നഭാളതീകകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  നതീര  ഉലഭാദനത്തനിനുളള  ചടകകഭാളജേനി
സനൗജേനലമഭായനി  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദകേ  കേമ്പനനികേളക്കയ്  നലകേനിവരുന.  ചവന്റെനിലാംഗയ്
ചമഷതീനുകേള/വനിലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദകേ
ചഫഡകറഷനുകേളക്കുലാം  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദകേ  ചസഭാചചസറനികേളക്കുലാം  നഭാളനികകേര
വനികേസന കബഭാര്ഡയ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുനണയ്.

മുലകശരനി ഊരകേചത്ത വനിത്തയ് സലാംഭരണ കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

4 (3927)  ശതീ  .    മുരളനി ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനിചല മുലകശരനി പഞഭായത്തനിചല
7-ാം  വഭാര്ഡനില  ഊരകേത്തയ്  വനിത്തയ്  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രലാം  സനിതനിചചയ്യുന്ന
സലത്തനിചന്റെ സര്കവ നമ്പരുലാം വനിസ്തതീര്ണവലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബനനിച  നനിലവനിചല
സനിതനി എന്തെഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

101/2017.
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(എ)  കൃഷനി വകുപനിചന്റെകേതീഴെനില തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനില മുലകശരനി പഞഭായത്തനിചല
7-ാം വഭാര്ഡനില ഊരകേത്തയ് വനിത്തയ് സലാംഭരണ കകേന്ദ്രലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ആര്.ചകേ.വനി.ചചവ. പദതനി ഉളചപചട ലഭനിച കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം

5 (3928)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ല  കകേരളത്തനിനയ്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായമഭായനി  ആര്.ചകേ.വനി.പവ.
പദതനി  ഉളചപചട  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  കൃഷനി  വകുപനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്;  ചചലവയ്
ഉളചപചട പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  2011-2016  കേഭാലയളവനില കൃഷനിക്കയ്  കകേന്ദ്ര സഹഭായ പദതനിയനിനത്തനില
ലഭനിച തുകേയുലാം അതനിചന്റെ ചചലവലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ല കകേന്ദ്ര സഹഭായമഭായനി ആര്.ചകേ.വനി.ചചവ. പദതനി ഉളചപചട
123.30  കകേഭാടനി രൂപ കൃഷനി വകുപനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം I-ആയനി*

കചര്ക്കുന.

(ബനി) 2011-16  കേഭാലയളവനില കൃഷനിക്കയ് കകേന്ദ്ര സഹഭായ പദതനി ഇനത്തനില
ലഭനിച  തുകേയുലാം  അതനിചന്റെ  ചചലവലാം  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  II-ആയനി*
കചര്ക്കുന.

പ്രധഭാനമനനി ഫസല ബതീമഭാ കയഭാജേന

6 (3929)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പ്രധഭാൻമനനി  ഫസൽ  ബതീമഭാ  കയഭാജേന  (പനി.എലാം.എഫുയ്.ബനി.പവ.)
പദതനിയുചട സലാംസഭാനചത്ത നഭാളനിതുവചരയുളള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്;
ഇതനിനഭായനി ലഭനിച തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച തുകേ,  എന്നനിവ ജേനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനിൽ
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വർഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കഭാൻ  കപഭാകുന്ന  പദതനികേള
എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്; ഈ വർഷചത്ത കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത്രയഭാണയ്?

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(എ)  2016-17  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പ്രധഭാന  മനനി  ഫസല  ബതീമഭാ

കയഭാജേന  എന്ന  ഇനഷസറനസയ്  പദതനി  പരനിഷ്കരനിച  കദശതീയ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിള

ഇനഷസറനസയ്  പദതനിക്കയ്  പകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി

നലകുകേയുലാം  2016-17  റഭാബനി  സതീസണനില  സലാംസഭാനത്തയ്  ടനി  പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം ചചയ.

വരളച,  ചവളളചപഭാക്കലാം,  ഉരുളചപഭാടല,  ചകേഭാടുങഭാറയ്,  കപമഭാരനി,  ചുഴെലനിക്കഭാറയ്,

അതല്യുഷ്ണലാം, ഇടനിമനിന്നല, സസഭാഭഭാവനികേമഭായനി ഉണഭാകുന്ന തതീപനിടുത്തലാം, പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങള,

കരഭാഗകേതീടങ്ങളുചട  ആക്രമണലാം  എന്നനിവമൂലകമഭാ  പ്രഖലഭാപനിത  വനിളകേളക്കുണഭാകുന്ന

ഉലഭാദന  നഷത്തനിലനനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഇനഷസറനസയ്  സലാംരക്ഷണവലാം

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം  ഇനൗ പദതനി മുകഖന നലകുന.

ചനലയ് ല,  വഭാഴെ,  മരചതീനനി  എന്നതീ  വനിളകേചളയഭാണയ്  ഇനൗ  ഇനഷസറനസനിചന്റെ

പരനിധനിയനില  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.  ഇനൗ  പദതനിയുചട  ആനുകൂലലലാം  ആലപ്പുഴെ,

പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം  എന്നതീ  3  ജേനിലകേളനിചല  ചനലകൃഷനിക്കുലാം  എലഭാ

ജേനിലകേളനിചലയുലാം  മരചതീനനി  കൃഷനിക്കുലാം,  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  വനിള  ഇനഷസറനസയ്

പദതനിയനില ഉളചപടഭാത്ത ജേനിലകേളനിചല വഭാഴെക്കൃഷനിക്കുലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ചനലകൃഷനിക്കയ്  തഭാരനിഫയ്  സതീസണനില ഇനഷസര് ചചയ്യുന്ന തുകേയുചട  2%-ഉലാം

റഭാബനി സതീസണനില 15%-ഉലാം മറയ് വനിളകേളക്കയ്  5%-ഉലാം ആയനിരനിക്കുലാം പ്രനിമനിയലാം നനിരക്കയ്.

ചനലകൃഷനിക്കയ്  പഞഭായത്തുകേള  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുളള  കസഭാണുലാം  വഭാണനിജേല

ഉദലഭാനവനിളകേളക്കയ്  കബഭാക്കുമഭാണയ്  യൂണനിറയ്  ഏരനിയ.  ഇതനികലക്കഭായനി  ഓകരഭാ  വനിളയ്ക്കുലാം

ഒഭാകരഭാ സതീസണനിലലാം പ്രഖലഭാപനിത പ്രകദശങ്ങചള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുന.

ശരഭാശരനി  ഉലഭാദനവമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ചചയ്യുകമ്പഭാള  ഒരു  സതീസണനില  പ്രഖലഭാപനിത

പ്രകദശത്തയ് വനിളകേളുചട ഉലഭാദനത്തനിനുണഭാകുന്ന കുറവനികനയുലാം കേര്ഷകേര് അവരുചട വനിള

ഇനഷസര് ചചയ തുകേകയയുലാം അശയനിചഭാണയ് നഷപരനിഹഭാരലാം കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.

ഇനഷസര് ചചയ്യുന്ന തുകേയുചട 2%  അധനികേലാം വരുന്ന പ്രതീമനിയത്തനികന്മല കകേന്ദ്ര

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  തുലലമഭായനി  സബ്സനിഡനി  നലകുകേയുലാം,  ഇനഷസറനസയ്

ആനുകൂലലങ്ങള  ഇനഷസറനസയ്  കേമ്പനനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നലകുകേയുലാം  ചചയ്യുന.

ജേനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  ചുവചട
കചര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന
വനിഹനിതലാം (ലക്ഷലാം

രൂപയനില )

1 കൃഷനി  ഉന്നതനി  കയഭാജേനയുലാം  മറയ്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുലാം

കേഭാര്ഷനികേ വനിജ്ഞഭാന വലഭാപനത്തനിനുളള ഉപമനിഷന 3000

മറയ് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള (60% CSS) 20487.00

കദശതീയ ബകയഭാഗലഭാസയ് വനികേസന പദതനി 100

മഭാരകേമഭായ കേതീടനഭാശനിനനി കേലര്ന്ന ചചജേവവളലാം

7 (3930)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജേയന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിഷരഹനിതചമന്ന  കപരനില  വനിലന  നടത്തുന്ന  പജേവവളത്തനില
മഭാരകേമഭായ കേതീടനഭാശനിനനികേള കേലര്ത്തുന്നതഭായ വനിവരലാം ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കവചപണയനില  മഭാരകേമഭായ  വനിഷലാം  കേലര്ത്തനി  പജേവവളചമന്നയ്
പത്രപരസലലാം നലകേനി കേര്ഷകേചര വഞനിക്കുന്നതയ് ശദയനിചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  തടയഭാന  എചന്തെഭാചക്ക  നനിയമങ്ങള ആണയ്  നനിലവനിലള്ളചതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ശദയനിലചപടനിടനില.

(സനി) ചചജേവ ഉലപന്നങ്ങളനില ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭായ്മകയഭാ മഭായലാം കചര്ക്കകലഭാ
ശദയനിലചപടഭാല ബനചപട ഉലഭാദകേര്ചക്കതനിചര  ചഫര്ടനിചചലസര് കേണ്കടഭാള
ഓര്ഡര്,  1985,  ഇനചസക്ടനിചചസഡ്സയ്  ആക്ടയ്,  1968  എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം  കേര്ശന
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന വലവസയുണയ്. എന്നഭാല അലാംഗതീകൃത ചചജേവവളങ്ങളക്കുലാം ചചജേവ
കേതീടനഭാശനിനനികേളക്കുലാം മഭാത്രമഭാണയ് നനിലവനില ഗുണപരനികശഭാധന സഭാധലമഭായനിട്ടുളളതയ്.
ചചജേവവളലാം/ചചജേവകേതീടനഭാശനിനനി  എന്ന കപരനില  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത  ഉലന്നങ്ങള
വനിപണനിയനില  എത്തുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില  അവയനില  മഭാരകേ  കേതീടനഭാശനിനനികേകളഭാ
രഭാസവസ്തുക്കകളഭാ  അടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുളള  സനൗകേരലലാം
സലാംസഭാനത്തുതചന്ന  ഒരുക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളഭാണയ്  ഇകപഭാള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.
ഇത്തരലാം ഉലന്നങ്ങളനില രഭാസ കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട സഭാന്നനിദലലാം ശദയനിലചപടഭാല
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നനിയമഭാനുസൃതലാം രജേനിസ്റ്റര് ചചയഭാചതയുലാം ചചലസനസയ് കനടഭാചതയുലാം കേതീടനഭാശനിനനികേള
വനിപണനലാം  ചചയ്യുന്നതനിചനതനിചര  ഇനചസക്ടനിചചസഡയ്  ആക്ടയ്,  1968  പ്രകേഭാരലാം
കേര്ശന നനിയമ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കചലക്കര മണ്ഡലത്തനിചല തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയുചട വനിവരങ്ങള

8 (3931)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കചലക്കര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിചല  പഴെയന്നൂര്  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റന്റെയ്
  ഡയറക്ടറുചടയുലാം  വടക്കഭാകഞരനി  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റന്റെയ്     ഡയറക്ടറുചടയുലാം  അധനികേഭാര
പരനിധനിയനില വരുന്ന കൃഷനിഭവനുകേളനില എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി തരനിശഭായനി കേനിടക്കുനണയ്;
കൃഷനിഭവന തലത്തനില ഇവയുചട കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തരനിശുനനിലങ്ങളനില  കേ കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എന്തെയ്
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കചലക്കര  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  പഴെയന്നൂര്  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റന്റെയ്
ഡയറക്ടറുചട  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില  400  ഏക്കര്  ഭൂമനിയുലാം,  വടക്കഭാകഞരനി  കൃഷനി
അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഡയറക്ടറുചട അധനികേഭാരപരനിധനിയനില 158.5 ഏക്കര് ഭൂമനിയുലാം തരനിശഭായനി
കേനിടക്കുനണയ്.

കൃഷനി ഭവന തനിരനിച്ചുളള കേണക്കയ് ചുവചട കചര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെയ്
ഡയറക്ടര്

കൃഷനി ഭവന തരനിശുനനില വനിസ്തൃതനി
ഏക്കറനില 

1 പഴെയന്നൂര് കചലക്കര
പഴെയന്നൂര്
ചകേഭാണഭാഴെനി
പഭാഞഭാള
വളളകത്തഭാള നഗര്
തനിരുവനിലസഭാമല

62.5
175
37.5
25

37.5
62.5

ആചകേ 400

2 വടക്കഭാകഞരനി കദശമലാംഗലലാം
മുളളര്ക്കര
വരവര്

62.5
37.5
58.5

ആചകേ 158.5
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(ബനി)  തരനിശുനനിലലാം  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ചഹക്ടറനിനയ്  30,000  രൂപ
ആനുകൂലലലാം  ചകേഭാടുക്കുന്ന  പദതനി  2017-18-ല  കൃഷനി  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കുനണയ്.
2016-17  വര്ഷലാം തരനിശുനനില കൃഷനി ചചയ കേര്ഷകേര്ക്കയ് ചഹക്ടറനിനയ്  7,000  രൂപ
നനിരക്കനില  2-ാം  വര്ഷ  ധനസഹഭായവലാം  (2017-18-ല)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ജേനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിപ്രകേഭാരവലാം  തരനിശുനനിലങ്ങളനില
ചനലകൃഷനി കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളവഴെനി പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം

9  (3932)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) സലാംഭരണ രതീതനി മഭാറ്റുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനില ഉകണഭാ;

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളവഴെനി  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരനിക്കുന്ന
നയലാം പരനിഗണനയനില ഉകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം ഇതനിനകേലാം പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി  &  സനി)  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  കനരനിട്ടുളള  പചകത്തങ്ങഭാ  സലാംഭരണലാം
നനിലവനിലളള കൃഷനിഭവനുകേള വഴെനിയുലാം സന്നദരഭായ കകേരചഫഡയ് അലാംഗ സലാംഘങ്ങള
വഴെനിയുലാം,  നഭാളതീകകേര  ഉലപഭാദകേ  കേമ്പനനികേള  വഴെനിയുലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

 പചക്കറനി കൃഷനിക്കയ് ഇനഷസറനസയ് പരനിരക്ഷ

10 (3933) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പചക്കറനി  കൃഷനി  ചചയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്  വനിത്തയ്  വനിതചയ്  75  ദനിവസ
ത്തനിനുളളനില തചന്ന വനിളചവടുപയ് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതനിനഭാല,  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനിനുളളനില
കൃഷനി ഓഫതീസനില നനിന്നയ് യഥഭാസമയലാം പരനികശഭാധന നടത്തഭാറനിചലന്ന ആകക്ഷപലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള  ചതീര  കൃഷനിക്കയ്
നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചതീരവനിത്തയ് വനിതചതനിനുകശഷലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന കവളയനില
അതനിനയ് ഇനഷസറനസയ് പരനിരക്ഷ നല്കുനകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പചക്കറനി കേര്ഷകേരുചട വനിളചവടുപയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ് മുനപുതചന്ന
കൃഷനി ഓഫതീസനില നനിന്നയ് യഥഭാസമയലാം പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണയ്.

(ബനി)  പചക്കറനി  വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം പചക്കറനി  കൃഷനിക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങള ചതീരകൃഷനി  ചചയ്യുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കുലാം നലകേനി വരുനണയ്.

(സനി)  വലവസകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി ഇനഷസറനസയ് പരനിരക്ഷ നലകുനണയ്.
സലാംസഭാന വനിള ഇനഷസറനസയ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ചതീര ഉളചപചടയുളള പചക്കറനികേള
ഇനഷസര് ചചകയണ പ്രഭായലാം വനിത്തയ് വനിതചയ് ഒരഭാഴ്ച കേഴെനിഞയ് ഒരു മഭാസലാം വചരയഭാണയ്.
പ്രനിമനിയലാം  തുകേ  അടച  ദനിവസലാം  മുതല  എഴു  ദനിവസങ്ങളക്കുകശഷലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന
കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്  മഭാത്രകമ  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനയ്  അര്ഹതയുളള.  ഇനഷസര്  ചചയ
വനിസ്തൃതനിയുചട  കുറഞതയ്  പത്തുശതമഭാനചമങനിലലാം  നഭാശനഷമുണഭായഭാകല
നഷപരനിഹഭാരലാം ലഭനിക്കുകേയുളള.

 കദവനികുളത്തയ് കേഭാടഭാന ആക്രമണത്തനില കൃഷനി നശനിചവര്ക്കയ് ധനസഹഭായലാം

11 (3934)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  കേഭാടഭാന  ആക്രമണത്തനില  കൃഷനി
നശനിചവര്ക്കയ്  കൃഷനി  വകുപയ്  എചന്തെങനിലലാം  ധനസഹഭായലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില  എത്രകപര്ക്കയ്  എത്ര  തുകേ  വതീതമഭാണയ്  നലകേനിയചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇചലങനില ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
ചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  കൃഷനി  വകുപയ്  ധനസഹഭായലാം  നലകേനിയനിടനില.  വനലമൃഗങ്ങളുചട
ആക്രമണലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നലകുന്നതയ്
വനലാം-വനലജേതീവനി വകുപയ് മുകഖനയഭാണയ്.                                   

(സനി) കേഭാടഭാനയുചട ആക്രമണലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിചവര്ക്കയ് വനിളനഭാശലാം
തനിടചപടുത്തനിയ  സഭാക്ഷലപത്രലാം  കൃഷനിഭവനനിലനനിന്നയ്  നലകേനിവരുന.  ഇതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതയ്  വനലാം-വനലജേതീവനി  വകുപഭാണയ്.
എന്നഭാല  സലാംസഭാന  വനിള  ഇനഷസറനസയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇനഷസര്  ചചയ



96       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേള  വനലമൃഗങ്ങളുചട   ആക്രമണലാംമൂലലാം  നശനിചഭാല  കൃഷനി  വകുപയ്
മുകഖന ഇനഷസറനസയ് ആനുകൂലലലാം നലകുന്നതനിനയ് വലവസയുണയ്. 

സലാംസഭാനചത്ത  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ ഭൂമനിയുചട കേണക്കയ് 

12 (3935)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കൃഷനികയഭാഗലമഭായ എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനിയുചണന്നഭാണയ് കൃഷനി
വകുപയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളുചട  ഉലപഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്;

(ബനി) ഈ ഗവണ്ചമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനിലവന്നതനിനുകശഷലാം ഏചതലഭാലാം പുതനിയ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്;  ഇതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഡയറക്ടകററയ്  ഓഫയ്  എക്കകണഭാമനികയ്  ആന്റെയ്  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികയ്  വകുപനിചന്റെ
കേണക്കനുസരനിചയ്  2014-15  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ
5659067 ഏക്കര് ഭൂമനിയുചണന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 

കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളുചട ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് തഭാചഴെ പറയുന്ന
പദതനികേളഭാണയ് കൃഷനി വകുപയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്:

(1) ചനലകൃഷനി വനികേസന പദതനി

(2) പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനി

(3) നഭാളനികകേര വനികേസന പദതനി

(4) വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലന പദതനി

(5) പഹ-ചടകേയ് കൃഷനി പദതനി

(6) പജേവകൃഷനി വനികേസന പദതനി

(7) വയനഭാടയ് പഭാകക്കജേയ് പദതനി

(8) അകഗ്രഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള, കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേള

(9)  കേഭാര്ഷനികേ വനിജ്ഞഭാന വലഭാപന പദതനി
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(10)  കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണനികേളുചട  വനികേസനലാം,  വനിപണനിയനിലനിടചപടല,  
        മൂലലവര്ദനവയ്

(11) പുനരഭാവനിഷ്കരനിച വനിള ഇനഷസറനസയ് പദതനി

(12) പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല സഭാപനിക്കല.

        (ബനി) (1) ചനലകൃഷനി വനികേസനലാം 

    (i)  കേരചനലകൃഷനി വനികേസനലാം

(ii)  തരനിശുചനല കൃഷനി

(iii) പ്രഭാകദശനികേവലാം പ്രകതലകേവമഭായ ചനല വനിത്തനിനങ്ങളുചട 
       കൃഷനി വലഭാപനലാം 

(iv) പ്രഭാകദശനികേ പറസയ് മനില്ലുകേള.

       (2) പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല:

കകേരളത്തനിചല പ്രധഭാന കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേള പ്രഭാകദശനികേമഭായനി ചതരചഞടുത്തയ്
ഉത്പന്നവലാം  സലാംസരണവലാം  മൂലലവര്ദനവലാം  വനിപണനവലാം  ഉളചപടുന്ന  സമഗ്ര
കമഖലയഭായനി രൂപചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനി.

      (3) വനികശഷഭാവസരങ്ങളനിലള്ള പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്ന വനിപണനികേള :

നല  കൃഷനിമുറകേളനിലൂചട  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനിയുലാം  മറയ്
കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളുലാം  ചമചചപട  വനില  നലകേനി  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  കനരനിടയ്
കശഖരനിചയ്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  അനുബന  സഭാപനങ്ങളഭായ
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  എന്നനിവയുചട  സഹഭായകത്തഭാചട
ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളുലാം  മറയ്  കഷഭാപ്പുകേളുലാംവഴെനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  കനരനിടയ്  വനിപണനി
വനിലയനിലനനിനലാം തഭാഴനി നലകേനിവരുന. 

 (4) പരനിഷ്കരനിച സലാംസഭാന വനിള ഇനഷസറനസയ് പദതനി സലാംസഭാനചത്ത
എലഭാ  പ്രധഭാന  വനിളകേചളയുലാം  ഉളചപടുത്തനിയുലാം  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  ഇരടനി  മുതല
പത്തനിരടനിവചര വര്ദനിപനിച്ചുലാം 22 വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷലാം വനിള ഇനഷസറനസയ് പദതനി
സമൂലമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.

   (5) അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേളുലാം കകേരള അകഗ്രഭാ ബനിസനിനസയ് കേമ്പനനികേളുലാം:

പ്രഭാകദശനികേമഭായുള്ള  തനതയ്  ഉത്പന്നങ്ങള  പവവനിധലവത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
മൂലലവര്ദനവനിലൂചട  പരമഭാവധനി  വനില  കേര്ഷകേനയ്  കനടനിചക്കഭാടുക്കുന്നതനിനുമഭായനി
പ്രകദശത്തനിചന്റെ  പ്രകതലകേത  അനുസരനിചയ്  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടുനണയ്.  കൂടഭാചത തനതയ് ഉത്പന്നങ്ങള പ്രകതലകേ ബഭാന്റെഭാക്കനി കദശതീയവലാം

101/2020.
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അന്തെര്കദ്ദേശതീയവമഭായ  വനിപണനിയനില  വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  കേര്ഷകേചന്റെ
വരുമഭാനലാം പരമഭാവധനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില കകേരള
ഓര്ഗഭാനനികേയ്  ബഭാന്റെയ്  ഉത്പന്നങ്ങള  വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കേമ്പനനി
രജേനിസ്റ്റര്ചചയയ് പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങുന്നതനിനയ് ലക്ഷലമനിടുന. 

ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള ചതങ്ങനിന പതകേള നഴറനികേളനില ഉത്പഭാദനിപനിചയ്
വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി 

13 (3936)  ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന   :
ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ചതങ്ങനിചന്റെ  ഉലഭാദനക്ഷമത  വളചരയധനികേലാം
കുറയുന്നതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരനിപഭാലനത്തനിചല  അപരലഭാപത,  പ്രഭായലാംചചന്നതുലാം
ഉലഭാദനകശഷനിയനിലഭാത്തതുമഭായ ചതങ്ങുകേള,  കേഭാറ്റുവതീഴ്ച മുതലഭായവ ഇതനിനയ്  പ്രധഭാന
കേഭാരണങ്ങളഭാകുന എന്നയ് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കരഭാഗലാംബഭാധനിചതുലാം
പ്രഭായലാംചചന്നതുമഭായ  ചതങ്ങുകേള  ചവടനിമഭാറനി  പുതനിയ  പതകേള  നടുന്നതനിനുലാം
നഴറനികേളനില ഗുണനനിലവഭാരമുളള പതകേള ഉലഭാദനിപനിചയ് വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നഭാളനികകേര  ഉലഭാദന  കമഖല  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മൂലലവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങളഭായ ഉണക്കനിയ കതങ്ങ,പഭാനതീയങ്ങള,  ചനിരട ഉലന്നങ്ങള,
കകേഭാക്കനടയ് ക്രതീലാം, നതീര മുതലഭായവ ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ചചറുകേനിട വലവസഭായ സലാംരലാംഭ
ങ്ങളക്കയ് വഭായ്പയുലാം വനിപണന സനൗകേരലങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചതങ്ങുകേളനില  കേഭാറ്റുവതീഴ്ച,  കരഭാഗകേതീടബഭാധ
എന്നനിവമൂലലാം 15%-22% വചര ഉത്പഭാദനക്ഷമത കുറയുന്നതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  സമഗ്ര  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ക്ലസ്റ്റര്  അടനിസഭാനത്തനില
കകേരഗ്രഭാമലാം  എന്ന  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  2017-18  വര്ഷത്തനിലലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 250  ചഹക്ടര് വതീതലാം കകേരകൃഷനി
വനിസ്തൃതനിയുള്ള  44  കകേരഗ്രഭാമങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
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സലാംകയഭാജേനിത വനിള പരനിപഭാലനമുറകേള സസതീകേരനിചയ് നഭാളനികകേര കൃഷനി സലാംരക്ഷണവലാം
അഭനിവൃദനിചപടുത്തലമഭാണയ്  പദതനിയനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  3332.50  ലക്ഷലാം രൂപ
യഭാണയ് ഈ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജേറനില നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

കരഭാഗബഭാധനിതമഭായനി  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  കുറഞ  ചതങ്ങുകേള  ചവടനിമഭാറനി
പുതനിയ ചതങ്ങനിന പതകേള നടുകേ, ഒരു കകേരഗ്രഭാമത്തനില ഒരു ചതങ്ങനിനപത നഴറനി
സഭാപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  സമഗ്ര  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  ഘടകേങ്ങള
എലഭാലാംതചന്ന ഈ പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കൂടഭാചത  കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില  സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എടയ്
ചതങ്ങനിനപത ഉത്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള
503502 ചതങ്ങനിന പതകേള ഉത്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ആയവ 2017-18-ല വനിതരണലാം
നടത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര് വകേലഭാശഭാലയുചട തഭാചഴെ ചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  അനുബന  ഫഭാമുകേളനിലലാം  ഗുണകമന്മയുള്ള  ചതങ്ങനിന  പതകേള
ഉത്പഭാദനിപനിചയ് വനിതരണലാം നടത്തുന. 

1. പ്രഭാകദശനികേ കേഭാര് ഷനികേ ഗകവഷ ണ കകേന്ദ്രലാം (RARS), പതീലനികക്കഭാടയ്.

2. പ്രഭാകദശനികേ കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം (RARS), കുമരകേലാം.

3. ചതങ്ങയ്  ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം (CRS), ബഭാലരഭാമപുരലാം.

4. ചസനടല നഴറനി, ചവള്ളഭാനനിക്കര.

5. കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം, മണ്ണുത്തനി.

6. ഇനസ്ട്രേക്ഷണല ഫഭാലാം, പടന്നക്കഭാടയ്.

(ഡനി)  നഭാളനികകേര ഉത്പന്നങ്ങളുചട മൂലലവര്ദനവയ് അധനിഷനിതമഭായ ചചറുകേനിട
വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് സഭാള ഫഭാര്കമഴയ്  അഗ്രനി ബനിസനിനസയ് കേണ്കസഭാര്ഷലലാം
മുകഖന ധനസഹഭായലാം നല കേനിവരുന. 

നഭാളനികകേര  ഉത്പന്നങ്ങളുചട  മൂലലവര്ദനവയ്  അധനിഷനിതമഭായ  അഞയ്  ലക്ഷലാം
മുതല  ചചലവള്ള  വഭായ്പഭാബനനിത  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
യകനഭാപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  ചചലവഭായ  തുകേയുചട  40%  (പരമഭാവധനി
10 ലക്ഷലാം രൂപ) സഹഭായമഭായനി നലകുന. 

നഭാളനികകേര  ഉത്പന്നങ്ങളുചട  മൂലലവര്ദനിത  സലാംരലാംഭങ്ങചള  സലാംബനനിചയ്
അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി നടത്തുന്ന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളക്കയ് സഭാള 
ഫഭാര്കമഴയ്  അഗ്രനി ബനിസനിനസയ് കേണ്കസഭാര്ഷലലാംവഴെനി ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന.
കൂടഭാചത  ഇതുമഭായനി  ബനചപടയ്  കബഭാധവത്കേരണ   ക്ലഭാസ്സുകേള,  ചസമനിനഭാറുകേള
എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുന. 
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സര് ക്കഭാര് തലത്തനിലലാം അലഭാചതയുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന എകനിബനിഷനുകേളനിലലാം
കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണന  കമളകേളനിലലാം  സഭാള  ഫഭാര്കമഴയ്  അഗ്രനി  ബനിസനിനസയ്
കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  സ്റ്റഭാളുകേളനിലൂചട  മൂലലവര്ദനിത  ഉലകന്നഭാത്പഭാദകേ  സലാംരലാംഭകേരുചട
ഉത്പന്നങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  അവസരലാം
നലകേനിവരുന. 

ചചമ്പുകേടവനിലണഭായ ചുഴെലനിക്കഭാറനില വനിളനഭാശലാം സലാംഭവനിചവര്ക്കയ്
നഷപരനിഹഭാരലാം

14 (3937)  ശതീ  .   കജേഭാര്ജേയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് 
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2013 ഒകക്ടഭാബറനില കകേഭാടകഞരനി പഞഭായത്തനിചല ചചമ്പുകേടവനിലണഭായ
ചുഴെലനിക്കഭാറനില  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിചവര്ക്കയ്  ഇതുവചരയുലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതയ് എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നഷപരനിഹഭാരലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് അടനിയന്തെര നടപടനികേള 
സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  ഫണനിചന്റെ
അപരലഭാപതമൂലമഭാണയ്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജേനിലയനില,  ചുഴെലനിക്കഭാറ്റുമൂലലാം  വനിളനഭാശലാം
സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര് ക്കയ്  2013  ജൂപല  മഭാസലാം  മുതലക്കുള്ള  നഷപരനിഹഭാരലാം
കുടനിശനികേയഭായതയ്.  ഫണയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഈ മഭാസലാംതചന്ന നഷപരനിഹഭാരലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതഭാണയ്. 

നതീര ചവനഡനിലാംഗയ് ചമഷതീന

15(3938)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നതീര  ഫതീസറനിലഭാക്കനി  വനിലക്കുന്ന  നതീര  ചവനഡനിലാംഗയ്
ചമഷതീന എവനിചടചയലഭാലാം സഭാപനിചനിട്ടുണയ്; അവയുചടഎണലാം എത്ര; ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചസക്രകടറനിയറയ്  ഉളചപചടയുള്ള  ഗവണ്ചമന്റെയ്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം
സ്കൂളുകേളനിലലാം  ചറയനിലകവ  കസ്റ്റഷന,  ബസയ്  കസ്റ്റഷന  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലചമലഭാലാം
ചവനഡനിലാംഗയ്  ചമഷതീനുകേള  വലഭാപകേമഭായനി  സഭാപനിചയ്  നതീരയുചട  ഉപകയഭാഗലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനില  രണയ്  നതീര  ചവനഡനിലാംഗയ്  ചമഷതീന  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
ഗവണ്ചമന്റെയ്  ചസക്രകടറനിയറനിലലാം കുടപനക്കുന്നയ് കൃഷനിഭവനനിലമഭാണയ് സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
കൂടഭാചത  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  67  നതീര  ചവന ഡനിലാംഗയ്
ചമഷതീനുകേളുലാം നനിലവനിലണയ്. വനിശദവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

ജേനില എണലാം 

കേണ്ണൂര് 4

 വയനഭാടയ്  1

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 5

 മലപ്പുറലാം  2

പഭാലക്കഭാടയ്  30

  തൃശ്ശൂര് 5

എറണഭാകുളലാം 5

കകേഭാടയലാം 1

ആലപ്പുഴെ 2

പത്തനലാംതനിട 1

 ചകേഭാലലാം 4

  തനിരുവനന്തെപുരലാം 7

(ബനി) നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ചഫഡകറഷനുകേളക്കുലാം നതീരയുചടയുലാം
അനുബന  ഉത്പന്നങ്ങളുചടയുലാം  വനിപണനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
കേനികയഭാസയ്/വനിലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാളനികകേര
വനികേസന കബഭാര്ഡയ് ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുനണയ്. 

കകേരള സലാംസഭാന വനിത്തയ് വനികേസന അകതഭാറനിറനി

16 (3939) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജേയന :
ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള സലാംസഭാന വനിത്തയ് വനികേസന അകതഭാറനിറനി സഭാപനിതമഭായചതന്നഭാ
ചണനലാം അതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കകേരളത്തനില  ഒരു  വര്ഷലാം  ആവശലമഭായ  വനിത്തനിചന്റെ  എത്ര
ശതമഭാനമഭാണയ് വനിത്തയ് വനികേസന അകതഭാറനിറനി മുകഖന വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതയ്;

(സനി) എത്ര ചഹക്ടറനിലഭാണയ് രജേനികസ്റ്റര്ഡയ് വനിത്തയ് ഉലഭാദനലാം നടക്കുന്നചതന്നയ് 
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 24-5-2000-ല ആണയ് തൃശ്ശൂര് ആസഭാനമഭായനി കകേരള വനിത്തയ് വനികേസന
അകതഭാറനിറനി  1955-ചല തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  ചകേഭാചനി ചഭാരനിറബനിള ആക്ടയ് പ്രകേഭാരലാം രജേനിസ്റ്റര്
ചചയതയ്. കകേരളത്തനിചന്റെ പ്രധഭാന ഭക്ഷലവനിളയഭായ ചനലകൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉത്പഭാദനക്ഷമതകൂടനി  ചമഭാത്തലാം  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തദസഭാര  ഭക്ഷല
സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടയ്  വനിത്തനിചന്റെ  ഉത്പഭാദനലാം,  സലാംസരണലാം,
വനിതരണലാം  എന്നനിവ  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണനിയഭാണയ്  സലാംസഭാന  വനിത്തയ്
വനികേസന അകതഭാറനിറനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി) 50-60%

(സനി)  2017-18  വര്ഷലാം  2500  ചഹക്ടറനിലഭാണയ്  രജേനികസ്റ്റര്ഡയ്  വനിത്തുത്പഭാദന
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെയ് തസ്തനികേയുചട കയഭാഗലത  

17  (3940)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനില  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  തസ്തനികേയുചട  നനിലവനിചല
കേളഅടനിസഭാന കയഭാഗലത എന്തെഭാണയ്;

(ബനി)  1988-89  കേഭാലഘടത്തനില  അഗ്രനിക്കളചര്  ഡനികപ്ലഭാമ  കകേഭാഴയ്
നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം  1982-83  കേഭാലഘടത്തനില  പനി.  എസയ്.  സനി.  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള
വനി.  എചയ്.  എസയ്.  ഇ.  അഗ്രനിക്കളചര് കകേഭാഴയ്  തുടങ്ങുകേയുലാം ചചയ സഭാഹചരലത്തനില
കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെയ് തസ്തനികേയുചട അടനിസഭാന കയഭാഗലത കൃഷനി ഡനികപ്ലഭാമ അചലങനില
വനി. എചയ്. എസയ്. ഇ. അഗ്രനിക്കളചര് എന്നയ് മഭാറനി ചസഷലല റൂള കഭദഗതനി ചചയഭാന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനി.  എചയ്.  എസയ്.  ഇ.  അഗ്രനിക്കളചര്  അടനിസഭാന  കയഭാഗലതയഭായനി
പരനിഗണനിക്കുന്ന ഏചതലഭാലാം തസ്തനികേകേളഭാണയ് കൃഷനി വകുപനില നനിലവനിലള്ളതയ്? 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കൃഷനി  വകുപനില  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  തസ്തനികേയുചട  നനിലവനിചല
അടനിസഭാന  കയഭാഗലത  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനിലനനിനലാം  നല കുന്ന
കൃഷനി ശഭാസ്ത്രത്തനിലള്ള ഡനികപ്ലഭാമകയഭാ,  തത്തുലല കയഭാഗലതകയഭാ,  പ്രസ്തുത  കയഭാഗലത
യുള്ളവരുചട  അഭഭാവത്തനില  കൃഷനിയനില  ചവഭാകക്കഷണല  ഹയര്  ചസക്കന്റെറനി
സര് ടനിഫനിക്കറയ്/ടനി കയഭാഗലതയുള്ളവരുചട അഭഭാവത്തനില 

1.  കൃഷനി  മുഖല  വനിഷയമഭായനിട്ടുള്ള  എസയ്.എസയ്.എല .സനി./തത്തുലല
കയഭാഗലത അചലങനില

2.  എസയ്.എസയ്.എല.സനി./തത്തുലല കയഭാഗലതയുലാം കൃഷനിയനില അലാംഗതീകൃത
പരനിശതീലനവലാം അചലങനില

  3.  കൃഷനി  ഐശ്ചനികേ  വനിഷയമഭായനി  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണള്ള  കപഭാസ്റ്റയ്
കബസനികേയ് സ്കൂള ലതീവനിങയ് സര്ടനിഫനിക്കറയ്

      നല കേഭായനികേകശഷനി 

(ബനി)  നനിലവനില  കൃഷനി  വകുപനില  ചസഷലല  റൂള  രൂപതീകേരനിചനിടനില.
സകബഭാര്ഡനികനറയ്  സര് വതീസയ്  റൂളസയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെയ് തസ്തനികേയനികലയയ് കൃഷനി ശഭാസ്ത്രത്തനിലള്ള  ഡനികപ്ലഭാമകയഭാ,
തത്തുലല  കയഭാഗലതകയഭാ  ഉള്ളവരുചട  അഭഭാവത്തനില  കൃഷനിയനില  ചവഭാകക്കഷണല
ഹയര് ചസക്കന്റെറനി സര്ടനിഫനിക്കറയ് കയഭാഗലതയുള്ളവചര പരനിഗണനിക്കുന. 

സുജേലലാം സുഫലലാം പദതനി 

18  (3941)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ വലഭാപന പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനിച  സുജേലലാം  സുഫലലാം  പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനചവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അയലക്കൂടങ്ങളുലാം  സസയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങളുലാം  പചക്കറനി  കൃഷനി
ഏചറടുക്കുന്നതയ്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പചക്കറനി സസയലാംപരലഭാപ  തരനിശുരഹനിത വയലകേള,  സമഗ്രനഭാളനികകേര
പുരയനിടകൃഷനി,  കേഭാർഷനികേമൂലലവർദനിത  ഉൽപന്നങ്ങള  എന്നതീ  പദതനികേളുചട
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നടത്തനിപനിനുലാം  അതനിലൂചട  കേഭാര്ഷനികേ  വലഭാപന  പദതനി  പ്രവര്ത്തനലാം
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന  എന
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി വനികേസന പദതനികേള
സുജേലലാം  സുഫലലാം  എന്ന  കപരനില  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  തതസത്തനില  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്. പചക്കറനി കമഖലയനില സസയലാംപരലഭാപത, തരനിശുരഹനിത വയലകേള,
സമഗ്ര നഭാളനികകേര പുരയനിട കൃഷനി,  കേഭാര്ഷനികേ മൂലലവര് ദനിത ഉത്പന്നങ്ങള എന്നനിവ
സുജേലലാം  സുഫലലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭാണയ്.  കൃഷനി  വകുപയ്  മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന
പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനലാം, ചനലകൃഷനി വനികേസനലാം, നഭാളനികകേര വനികേസന പദതനി,
കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളുചട  മൂലലവര്ദനവനിനുള്ള  പദതനികേള  എന്നനിവ  സുജേലലാം
സുഫലലാം പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന. ഇകതഭാചടഭാപലാം മണയ്-ജേല സലാംരക്ഷണവലാം
മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിലൂചട  കേകമ്പഭാസ്റ്റയ്  വള  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  ഹരനിത  കകേരളലാം
പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട
ജേനിലഭാ, കബഭാക്കയ്, ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തയ് തലങ്ങളനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  കൃഷനി  വകുപയ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന
പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  തരനിശുനനിലങ്ങളനില  പചക്കറനി  കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചഹക്ടറനിനയ്  30,000  രൂപ നനിരക്കനില ധനസഹഭായലാം
നലകേനിവരുന.  പഭാടകൃഷനിക്കുലാം  ഈ  ആനുകൂലലലാം  നലകേനിവരുന.  അത്തരലാം
സന്ദര്ഭങ്ങളനില  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ചഹക്ടറനിനയ്  25,000  രൂപയുലാം  ഭൂഉടമയയ്  ചഹക്ടറനിനയ്
5,000  രൂപയുലാം  നലകേനിവരുന.  അയലക്കൂടങ്ങളക്കുലാം  സസയലാംസ ഹഭായ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ഇതനില  ഭഭാഗഭഭാക്കഭായനി  ആനുകൂലലലാം  കനടനിചയടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
കൂടഭാചത  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന  പദതനിയനിചല  മചറഭാരു  ഘടകേമഭായ
സഭാപനങ്ങളനില/സര്ക്കഭാകരതര  സലാംഘടനകേളവഴെനി  കപ്രഭാജേക്ടടനിസഭാനത്തനിചല
പചക്കറനി കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേളക്കയ് കുറഞതയ്  50  ചസന്റെയ് സലത്തയ്
(സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുചടവകേ  ഭൂമനിയനില)  കപ്രഭാജേക്ടടനിസഭാനത്തനില
കൃഷനി ചചയ്യുന്നനിനയ്  100  ശതമഭാനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണയ്.  ടനി ഘടകേവലാം
അയലക്കൂടങ്ങളക്കുലാം സസയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ഏചറടുത്തയ് പചങടുക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുന്ന തരത്തനിലള്ളതഭാണയ്. ഇതനിനഭായനി കപ്രഭാജേക്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനി കൃഷനിഭവന മുകഖന
പ്രനിനസനിപല കൃഷനി ഓഫതീസറുചട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര് പനികക്കണതഭാണയ്. 

(സനി) സുജേലലാം സുഫലലാം പദതനിയനിചല ലക്ഷലങ്ങചളലഭാലാം കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനയ്
കൃഷനി  വകുപയ്  തഭാചഴെപറയുന്ന  പദതനികേള  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തയയ്
ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുണയ്:- 

(1) ചനല കൃഷനി വനികേസനലാം

2017-18-കലയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജേറയ്   വനിഹനിതലാം  70  കകേഭാടനി   രൂപയഭാണയ്.   പദതനി
രൂപകരഖയയ്  ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഗ്രതീനബുക്കയ് ഘടകേങ്ങളുചട വനിശദമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള ജേനിലകേളക്കയ് നലകേനി.  പദതനി നനിര്വഹണലാം ആരലാംഭനിച്ചു. 
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(2) പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനി

ബഡ്ജേറയ്  വനിഹനിതമഭായ  85.00  കകേഭാടനി  രൂപയനില  78.90  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
പദതനി  കൃഷനി  വകുപയ്  മുകഖനയുലാം  6  കകേഭാടനി  രൂപയുകടതയ്  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.
മുകഖനയുലാം  10  ലക്ഷലാം  രൂപയുകടതയ്  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല
മുകഖനയുമഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഗ്രതീനബുക്കയ്  ഘടകേങ്ങളുചട  വനിശദമഭായ പദതനി
നനിര്വഹണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജേനിലകേളക്കയ്  നലകേനി.  പദതനി  നനിര്വഹണലാം
ആരലാംഭനിച്ചു. 

(3) നഭാളനികകേര  വനികേസന പദതനി

ആചകേ  ബഡ്ജേറയ്  വനിഹനിതമഭായ  45.00  കകേഭാടനി  രൂപയനില
സനി.പനി.സനി.ആര്.ഐ.-യുമഭായനി കചര്ന്നയ് നടപഭാകക്കണ 3 കകേഭാടനി രൂപയുചട കപ്രഭാജേക്ടയ്
ഒഴെനിചകേയുള്ള  42  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(4) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില മൂലലവര്ദനവനിനുള്ള പദതനി

ഈ പദതനിക്കഭായനി 27 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില ചചറുകേനിട
ഇടത്തരലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസരണ  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി 8 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്
തലത്തനില ചചറുകേനിട മൂലലവര്ദനിത യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് കേര്ഷകേ സസയലാം
സഹഭായ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനയ്  4  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

19 (3942)  ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി 
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എചന്തെലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില  എത്ര  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  നനിലവനിലചണനലാം
അവ എവനിചടചയലഭാമഭാചണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനിചല  മുലകശരനി  കബഭാക്കനില  അനുവദനിക്കചപട  ഇകക്കഭാ
കഷഭാപനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

101/2017.



106       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
വനിഷരഹനിത  പചക്കറനികേള  "കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേയ്"  എന്ന  കലബലനില  ജേനി.എ.പനി.
സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുകൂടനി  ഇകക്കഭാകഷഭാപയ്  മുഖഭാന്തെരലാം  വനിലന  നടത്തുനണയ്.
വനിഷരഹനിത പഴെലാം,  പചക്കറനികേള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ക്ലസ്റ്ററുകേള രൂപതീകേരനിചയ്
നല  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിചയ്  കൃഷനിചചയയ്  വനിഷരഹനിതവലാം  പജേവവളലാം  മഭാത്രലാം
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുമഭായ  പഴെങ്ങളുലാം  പചക്കറനികേളുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരളത്തനിചല എലഭാ ജേനിലകേളനികലയുലാം ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളവഴെനി
ജേനി.എ.പനി.  ക്ലസ്റ്ററുകേളനിലനനിനലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങള  കശഖരനിചയ്  വനിലന
നടത്തനിവരുന. ടനി രതീതനിയനില  കൃഷനി ചചയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള വനിലന നടത്തുന്നതനിനയ്
കേനികലഭായയ്  5  രൂപ  നനിരക്കനില  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കപ്രഭാതഭാഹന  കബഭാണസയ്
(ഇനചസന്റെതീവയ്)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില നലകുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാചത
കേര്ഷകേര്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പജേവ  ഉത്പഭാദകനഭാപഭാധനികേള  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള
വഴെനി വനിലന നടത്തുനണയ്. 

(ബനി)  രണയ്  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  ഉണയ്.  അന്തെനിക്കഭാടയ്  കബഭാക്കനില  മണലൂര്
പഞഭായത്തനില കേഭാഞഭാണനി ബസയ് സ്റ്റഭാന്റെനിലലാം മുലകശരനി പഞഭായത്തനിലലാം. 

(സനി)  മുലകശരനി  കബഭാക്കനിചല  ഇകക്കഭാകഷഭാപനിചന്റെ  രജേനികസ്ട്രേഷന നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ഇകക്കഭാകഷഭാപനിനഭായനി
5  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  ആയതയ്  2017  ചസപ്റലാംബര് മഭാസത്തനിനുള്ളനില
ചചലവഴെനിക്കുന്നതനിനഭായനി ELAMS-ല ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

 ആകഘഭാഷ സമയങ്ങളനില പചക്കറനികേളക്കയ്  വനില വര്ദനിക്കുന്നതയ് തടയഭാന
നടപടനി

20 (3943)  ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുറഞ  വനിലക്കയ്  പചക്കറനി  ലഭലമഭാക്കഭാന  കൃഷനി  വകുപയ്  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനചവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചപഭാതു മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില ആവശലത്തനിനയ് ലഭലത ഉണഭായനിട്ടുലാം ആകഘഭാഷ
സമയങ്ങളനില  ചനില  പചക്കറനികേളക്കയ്  വനകതഭാതനില  വനില  വര്ദനിക്കുന്നതയ്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ ഇതയ് തടയഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പചക്കറനികേളുചട  വനില  വര്ദനിക്കുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് മുകഖന വനിപണനി ഇടചപടല നടത്തുന.  സലാംസഭാനചത്ത കേര്ഷകേര്,
കേര്ഷകേ  സലാംഘങ്ങള,  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.,  കേഭാര്ഷനികേ  ചമഭാത്ത  വലഭാപഭാര
വനിപണനികേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലനനിചന്നലഭാലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നലഭായവനില  നലകേനി
കഹഭാര്ടനികകേഭാര് പയ്  മുകഖന  പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചയ്  ചപഭാതു  വനിപണനികയക്കഭാള
10  മുതല  30  ശതമഭാനലാംവചര  വനിലക്കുറവനില  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുന.
കകേരളത്തനില  ലഭലമലഭാത്ത  പചക്കറനികേള  അയല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം
ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കുറമറ  രതീതനിയനില  സലാംഭരനിചയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  ആയതനികലയഭായനി  കൃഷനി വകുപനികലയുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനികന്റെയുലാം
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യനികലയുലാം  ഉകദലഭാഗസര്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയഭാണയ് പചക്കറനികേള വഭാങ്ങുന്നതയ്. 

(ബനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.  ഉതവ  സതീസണുകേളനിചല  പചക്കറനികേളുചട
വനിലവര്ദനവയ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുലാം
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുലാം റതീചടയനില വനിപണനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്. ഓണക്കഭാലത്തയ്
കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുലാം  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ  1350  ഓണവനിപണനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ചപഭാതു
വനിപണനികയക്കഭാള  30%  കുറഞ  വനിലയനില  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഉത്പന്നങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണയ്.  2017  ഏപ്രനില  മഭാസത്തനില  കൃഷനി  വകുപയ്,
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്,  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  എന്നനിവയുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട
1052  വനിഷ-ഈസ്റ്റര് വനിപണനികേള സലാംഘടനിപനിചയ് കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം നലഭായമഭായ
വനിലയയ്  പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചയ്  ചപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള  30%  വനിലക്കുറവനില
നഭാടന  ഉത്പന്നങ്ങളുലാം  10%  കുറഞ  വനിലയനില  ജേനി.എ.പനി.  ഉത്പന്നങ്ങളുലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കുറഞ  വനിലയയ്  പചക്കറനികേള
ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ചപഭാതുവനിപണനിയനില  കൃഷനി  വകുപയ്
ശക്തമഭായനി ഇടചപടുനണയ്. 

അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേളവഴെനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന്ന കസവനങ്ങള

21 (3944) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എവനിചടചയലഭാമഭാണയ്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  അകഗ്രഭാ
പഭാര്ക്കുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കുകേളവഴെനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  എചന്തെലഭാലാം  കസവനങ്ങളഭാണയ്
ലഭലമഭാകുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  പുതുതഭായനി  അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനകണഭാ;
എങനില ആയതയ് എവനിചടചയലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  ഒനലാംതചന്ന
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില. എന്നഭാല അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളുചട മൂലലവര്ദനവനിലൂചട കേര്ഷകേര്ക്കയ് അധനികേ
വരുമഭാനലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാനഭാണയ്  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിലൂചട
ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്. 

(സനി)  ഉണയ്.  അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന ജേനിലകേചള
സലാംബനനിക്കുന്ന വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാചഴെ കചര്ക്കുന:

1. തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറലാം, പഭാലക്കഭാടയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം - നഭാളനികകേര
അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള

2. പഭാലക്കഭാടയ്,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം  -  ചനലനിചന  ആസദമഭാക്കനിയുള്ള
അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേള

3. തൃശ്ശൂര് - വഭാഴെപഴെലാം, കതന എന്നനിവ ആസദമഭാക്കനിയുള്ള അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള

4.  ഇടുക്കനി, വയനഭാടയ് - സുഗനദവലങ്ങള ആസദമഭാക്കനിയുള്ള  അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള

5. കകേഭാടയലാം, പത്തനലാംതനിട - റബര് അധനിഷനിത വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള

6. തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനിചല മഭാള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് ചക്കയ്ക്കുകവണനിയുള്ള അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കയ്

7. ഇടുക്കനി  കേഭാന്തെല്ലൂരനില  പചക്കറനി  മൂലലവര്ദനിത  ഉത്പന്നങ്ങളുചട
അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേള.

കചലക്കര മണ്ഡലത്തനില കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖനയുള്ള പദതനികേള

22 (3945)  ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കചലക്കര  മണ്ഡലത്തനില  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി
പഴെയന്നൂര് കൃഷനി അസനിസ്റ്റനറയ് ഡയറക്ടര്, വടഭാക്കഭാകഞരനി കൃഷനി അസനി. ഡയറക്ടര്
എന്നനിവരുചട  കേതീഴെനിലവരുന്ന  കൃഷനിഭവനുകേള  മുകഖന  എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേള
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ആവനിഷ്കരനിച്ചുനടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;  പദതനിവനിവരവലാം
അവയയ് ചചലവഭായ തുകേയുലാം കൃഷനിഭവന തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഏചതലഭാലാം  പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കചലക്കര  മണ്ഡലത്തനില  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി
പഴെയന്നൂര് കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ഡയറക്ടര്,  വടക്കഭാകഞരനി കൃഷനി അസനി.  ഡയറക്ടര്
എന്നനിവരുചട കേതീഴെനില വരുന്ന കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ബനി) 2017-18-ല തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

(a)  ചനലകൃഷനിക്കയ്  ധനസഹഭായലാം,  കേരചനലകൃഷനിക്കയ്  ധനസഹഭായലാം,
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ചനലകൃഷനിചയ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഗ്രൂപയ്  ഫഭാമനിലാംഗയ്,  ചസഷലഭാലനിറനി  പറസയ്,   പഭാടകശഖര സമനിതനികേളക്കയ്  സഹഭായലാം,
കേരചനലകൃഷനി,  തരനിശുനനിലലാം  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കല,  പടണ  പ്രകദശങ്ങളനിചല
കപ്രഭാജേക്ടയ്  അടനിസഭാനത്തനില  ചനലകൃഷനി,  ചനലവര്ഷ  കപ്രഭാജേക്ടുകേള,  സനൗജേനല
പവദല്യുതനി എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(b)  ജേനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനി   പ്രകേഭാരലാം  പഞഭായത്തുതലത്തനിലലാം
കബഭാക്കയ്  തലത്തനിലലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്. 

കചലക്കര നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിചല ചനലകൃഷനി 

23 (3946) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കചലക്കര നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  പഴെയന്നൂര്,  വടക്കഭാകഞരനി  കൃഷനി
അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഡയറക്ടര്മഭാരുചട പരനിധനിയനില വരുന്ന കൃഷനിഭവനുകേളക്കയ് കേതീഴെനില എത്ര
ഏക്കര്  ചനലകൃഷനി  ഭൂമനിയുണയ്;  കൃഷനിഭവന  തലത്തനില  ഇതനിചന്റെ  കേണക്കയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്രയുലാം  കൃഷനി  ഭൂമനിയനിലനനിനലാം  വര്ഷത്തനില  ശരഭാശരനി  എത്ര  ടണ്
ചനലയ് ല ഉലഭാദനിപനിയ്ക്കുനണയ് ;

(സനി)  ഉലഭാദനിപനിയ്ക്കുന്ന ചനലയ് ല കുത്തനി അരനിയഭാക്കനി വനിലക്കുന്നതനിനയ് എചന്തെങനിലലാം
സലാംവനിധഭാനലാം  ഇവനിചട  നനിലവനിലകണഭാ;  ഇചലങനില  അതനിനുളള  നടപടനി
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്. 
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ഉത്തരലാം 

(എ) 8151.5 ഏക്കര്.  കൃഷനിഭവന തലത്തനില കേണക്കയ് ചുവചട കചര്ക്കുന:

കൃഷനി ഭവന വനിസ്തൃതനി (ഏക്കര്) 

കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെയ്
ഡയറക്ടര്, 
പഴെയന്നൂര് 

കചലക്കര 1625

ചകേഭാണഭാഴെനി 1115

പഭാഞഭാള 1187.5

പഴെയന്നൂര് 1575

വള്ളകത്തഭാള നഗര്   425

തനിരുവനിലസഭാമല   875

ആചകേ 6802.5

 കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെയ് 
ഡയറക്ടര്, വടക്കഭാകഞരനി 

കദശമലാംഗലലാം   537

മുളര്ക്കര   312

വരവര്   500

ആചകേ 1349

(ബനി) വര്ഷത്തനില ശരഭാശരനി 13042 ടണ് ചനലയ് ല ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണയ്. 

(സനി) ചനലയ് ല കുത്തനി അരനിയഭാക്കനി വനിലക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനില സലാംവനിധഭാനമനില.
സനിവനില  സപപ്ലസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  ചനലയ് ല  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം
സലാംഭരനിച്ചുവരുനണയ്.  2017-18  വര്ഷലാം  പ്രഭാകദശനികേ  ചനലയ് ല  സലാംസരണത്തനിനഭായനി
മനിനനി  പറസയ്  മനില്ലുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  300  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനി
ഉളചപടുന്ന  പറസയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  എന്ന  പദതനിക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസഭാസ കേമ്മേതീഷന കേഭാലഭാവധനി നതീടഭാന നടപടനി

24 (3947)  ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജേയന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷൻ  ഏതയ്  വര്ഷലാം  വചരയുള്ള
കേടങ്ങൾക്കഭാണയ് ആശസഭാസ നടപടനി നലകേനി വരുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വഭായ്പയുചട കേഭാലവധനി നതീടഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില  ഉണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  തകേര്ച  കേഭാരണലാം

കേടചക്കണനിയനിലഭായ കേര്ഷകേര്ക്കയ് 18-1-2007-നയ് മുമ്പഭായനി സഹകേരണ സലാംഘലാം/മറയ്

ബഭാങകേളനിലനനിനലാം എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പയയ് കകേരള കേര്ഷകേ കേടഭാശസഭാസ കേമ്മേതീഷന

ചടങ്ങളക്കുലാം  നനിയമങ്ങളക്കുലാം  വനികധയമഭായനി  കേടഭാശസഭാസലാം  നലകേനിവരുന.

കേഭാര്ഷനികേ പ്രതനിസനനി ബഭാധനിച വയനഭാടയ് ജേനിലയനില 2011 ഒകക്ടഭാബര് 31 വചരയുള്ള

വഭായ്പകേള കേടഭാശസഭാസത്തനിനയ് പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസഭാസ കേമ്മേതീഷന ആനുകൂലലങ്ങള

25 (3948)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സമയബനനിതമഭായനി ആനുകൂലലങ്ങള നലകുന്നതനിനയ് കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസഭാസ 

കേമ്മേതീഷനയ് കേഴെനിയുനകണഭാ; എങനിൽ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

18-1-2007-നയ്  മുമ്പഭായനി  സഹകേരണ  ബഭാങനിലനനിനലാം  വഭായ്പചയടുത്ത

കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കേടഭാശസഭാസലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അകപക്ഷ  നലകേഭാനുള്ള

സമയപരനിധനി 31-5-2009 ആയനി നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം വയനഭാടയ് ജേനിലയനിചല കേഭാര്ഷനികേ

പ്രതനിസനനി കേണക്കനിചലടുത്തയ് ഈ ജേനിലയനിചല  31-10-2011  വചരയുള്ള വഭായ്പകേള

കേടഭാശസഭാസത്തനിനയ്  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  പനിന്നതീടയ്  കേടഭാശസഭാസത്തനിനഭായനി

അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സമയപരനിധനി  2015  ഒകക്ടഭാബര്  31  ആയനി

പുനര്നനിശ്ചയനിക്കുകേയുണഭായനി.  അപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷകേള  വനിവനിധ  ജേനിലഭാ

കകേന്ദ്രങ്ങളനിലവചയ്  സനിറനിലാംഗുകേള  നടത്തനി  കേടഭാശസഭാസത്തനിനഭായനി  ശനിപഭാര്ശ

ചചയവരുന. 2015  ഒകക്ടഭാബര്  31-നയ്  മുമ്പഭായനി  ലഭനിച  477198  അകപക്ഷകേളനില

430093  അകപക്ഷകേള  നഭാളനിതുവചര  തതീര്പഭാക്കുകേയുലാം  127132  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

കേടഭാശസഭാസ ആനുകൂലലത്തനിനയ്  ശനിപഭാര്ശ നടത്തുകേയുലാം ബഭാക്കനിയുള്ള അകപക്ഷകേള

തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ചചയ്യുന. 
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കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള 

26 (3949) ശതീ  .   ചജേയനിലാംസയ് മഭാതല്യു :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജേയദഭാസയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള 
ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത   പദതനികേള
ചുവചട കചര്ക്കുന:

(എ) 50% കകേന്ദ്ര പദതനികേള (50% സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം) 

പ്രഭാകദശനികേ  ചതങ്ങനിനപത  സഭാപനിക്കല  (നഭാളനികകേര  വനികേസന
കബഭാര്ഡനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്) 

(ബനി) 60% കകേന്ദ്ര പദതനികേള 

     (1) നഭാഷണല കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന പദതനി

(2) കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ മനിഷന പദതനി

(3) വൃഷനിപ്രകദശ വനികേസന പദതനി

(4) നഭാഷണല മനിഷന ഓണ് ഓയനില സതീഡയ് & ഓയനില പഭാലാം -    
     എണപന കൃഷനി വലഭാപനലാം

(5) ആത്മ പദതനി

(6) ആര്.ചകേ.വനി.പവ. പദതനി

(7) കസഭായനില ചഹലത്തയ് കേഭാര്ഡയ് പദതനി

(8) കസഭായനില ചഹലത്തയ്  മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ് പദതനി

(9) പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജേന പദതനി

(10) പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജേന പദതനി

(11) കേഭാര്ഷനികേ യനവത്കേരണ പദതനി
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(12) വനിള ഇനഷസറനസയ് പദതനി

(13) സബ്മനിഷന ഓണ് അഗ്രനിക്കളചറല ചമക്കപനകസഷന

(14) സബ്മനിഷന ഓണ് സതീഡ്സയ് & പ്ലഭാന്റെനിലാംഗയ് ചമറതീരനിയല

(15) നഭാഷണല ഇ-ഗകവണനസയ് പദതനി.

(സനി) 100% കകേന്ദ്ര പദതനി 

         കദശതീയ ബകയഭാഗലഭാസയ് & മഭാനുവര് മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം. 

കേഭാര്ഷനികേ ചതഭാഴെനിലദഭാന പദതനി 

27 (3950) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മുനപയ് ആരലാംഭനിച കേഭാര്ഷനികേ ചതഭാഴെനിലദഭാന പദതനി പരഭാജേയമഭായനിരുന
എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിചയക്കുറനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  1995-ല  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിഹനിതമഭായനി
10  കകേഭാടനി  രൂപ  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനില  നനികക്ഷപനിചനിരുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പൂര്ണമഭായുലാം വനിജേയകേരമഭായനിരുന്നനില. 

(ബനി)  കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ക്ഷതീര  വനികേസനലാം  എന്നതീ  കമഖലകേചള
ഏചതങനിലലാം  സനിരലാം ചതഭാഴെനിലഭായനി  സസതീകേരനിചയ്  വനിവനിധ പരനിപഭാടനികേള ഒറയ്കക്കഭാ
കൂടഭാകയഭാ  ചതരചഞടുത്തയ്  സസയലാം  ചതഭാഴെനില  കേചണത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട
1994-ല  ആരലാംഭനിച  ഒരുലക്ഷലാം  യുവജേനങ്ങളക്കുള്ള  പ്രകതലകേ  ചതഭാഴെനിലദഭാന
പദതനിയനില  97849  കപര്  അലാംഗങ്ങളഭായനി  കചര്ന.  ടനി  അലാംഗങ്ങളക്കയ്
ആവശലമുള്ളപക്ഷലാം  ആവശലമഭായ  വഭായ്പഭാ  സനൗകേരലങ്ങളുലാം  ചതഭാഴെനില
പരനിശതീലനങ്ങളുലാം കൂടഭാചത കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ക്ഷതീര വനികേസനലാം,  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുലാം സഭാപനങ്ങളുലാം നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേളക്കയ്
മുനഗണന  നലകേനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടനിരുന.
പദതനിയുചട  നടത്തനിപനിനുലാം  കമലകനഭാടത്തനിനുമഭായനി  പഞഭായത്തയ്,  ജേനിലഭാ,
സലാംസഭാന തലങ്ങളനില സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി പദതനിയനില നനിലവനില
85297 അലാംഗങ്ങള ഉണയ്. 

101/2020.
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പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില അനുവദനിക്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

(1)  പദതനിയനിചല  അലാംഗങ്ങള  മറയ്  ചതഭാഴെനിലകേനിടനി  കപഭാകുകേകയഭാ
സസകമധയഭാ  എചന്നങനിലലാം  പദതനി  വനിട്ടുകപഭാകുകേകയഭാ  ചചയ്യുകേയഭാചണങനില
അലാംഗങ്ങളക്കയ് 7,500 രൂപ ഇകപഭാള നലകേനിവരുന.

(2)  പദതനിയനില അലാംഗമഭായനിരനിചക്ക ശഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ  മഭാനസനികേമഭാകയഭാ
അവശത അനുഭവനിക്കുകേയഭാചണങനില  25,000  രൂപ ഒറത്തവണ ആനുകൂലലമഭായനി
നലകേനിവരുന.

(3)  പദതനിയനിചല  അലാംഗത്തനിനയ്  മരണലാം  സലാംഭവനിചഭാല  ടനിയഭാളുചട
കനഭാമനിനനിക്കയ് 25,000 രൂപയുലാം നലകേനിവരുന.

(സനി)  ഒരു ലക്ഷലാം യുവജേനങ്ങളക്കുള്ള പ്രകതലകേ ചതഭാഴെനിലദഭാന പദതനിയനില
സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതമഭായ  14  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   ഈ  തുകേ  കൂടഭാചത
അലാംഗങ്ങളനിലനനിന്നയ്  സമഭാഹരനിച  10,41,98,508  രൂപ  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജേനിലഭാ
ടഷറനിയനില ഫനികഡയ്  ചഡകപഭാസനിറഭായനി നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണയ്. 

 വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിചല കൃഷനി ഓഫതീസുകേളനിചല ഒഴെനിവകേള

28  (3951)   ശതീ  .    വനി  .    കജേഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനിലള്ള  കൃഷനി
ഓഫതീസുകേളനില എത്ര തസ്തനികേകേളനില ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവ  ഏചതലഭാലാം  ഓഫതീസുകേളനില  ഏചതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനിലഭാചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  വര്ക്കല  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനിലള്ള  കൃഷനി
ഓഫതീസുകേളനിചലലഭാലാം ജേതീവനക്കഭാര് നനിലവനില ഉണയ്. 

നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനില അകഗ്രഭാ-ബസഭാര് ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി

29 (3952)  ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജേയന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി 
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിചല എടകചരനി പഞഭായത്തനില അകഗ്രഭാ-ബസഭാര്
തുടങ്ങുന്ന നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  അകഗ്രഭാ-ബസഭാറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിചല എടകചരനി പഞഭായത്തനില അകഗ്രഭാ-ബസഭാര്
തുടങ്ങുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

(ബനി)  കകേരള  അകഗ്രഭാ  ഇനഡസ്ട്രേതീസയ്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ഉടമസതയനില
തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  ഒരു  അകഗ്രഭാ  സൂപര്  ബസഭാര്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
ചകേയ്കകേഭായുചട ഉടമസതയനിലത്തചന്ന പുനലൂര്,  പരവര്,  ചകേഭാടഭാരക്കര (ചകേഭാലലാം),
തനിരുവല  (പത്തനലാംതനിട),  അത്തഭാണനി  (എറണഭാകുളലാം),  അരനിമ്പൂര്  (തൃശ്ശൂര്),  പഭാനൂര്
(കേണ്ണൂര്),  അമ്പലപ്പുഴെ  (ആലപ്പുഴെ),  കേലപറ  (വയനഭാടയ്),  ചതഭാടുപുഴെ  (ഇടുക്കനി)
എന്നനിവനിടങ്ങളനില അകഗ്രഭാ ബസഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. തൃശ്ശൂരനില ഒരു അകഗ്രഭാ
സൂപര് ബസഭാറനിചന്റെ പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കകേരചഫഡനിചല അഴെനിമതനി കകേസ്സുകേള 

30 (3953)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരചഫഡനില  മുനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്  നടന്ന  അഴെനിമതനികേളുചട
വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനചപടയ്  എത്ര  വനിജേനിലനസയ്  കകേസുകേള  നനിലവനിലണയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേസുകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില  ഏചതലഭാലാം
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനില  കകേഭാടതനിയനില  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  എത്ര  കകേസ്സുകേള  ഉണയ്;
വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതുമഭായനി  ബനചപടയ്  ഏചതലഭാലാം  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  വകുപ്പുതല
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  ഇ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറയുടചന കകേരചഫ   ഡനിചല അഴെനിമതനി
സലാംബനനിചയ് കൃഷനി വകുപയ് വനിജേനിലനസയ് ചസല നടത്തനിയ അകനസഷണ റനികപഭാര്ടയ്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  റനികപഭാര്ടനില  പറയുന്ന  പ്രകേഭാരലാം  വനിജേനിലനസയ്  &  ആന്റെനി
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കേറപ്ഷന  ബത്യൂകറഭായയ്  വനിശദമഭായ  അകനസഷണത്തനിനയ്  നലകേനിയനിരനിക്കുകേയുമഭാണയ്.
വനിജേനിലനസയ്  അകനസഷണചത്ത  ബഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാല  വനിശദവനിവരങ്ങള  ഇകപഭാള
ലഭലമഭാക്കുവഭാന നനിര്വഭാഹമനില. 

അകനസഷണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി  വകുപയ്  ഡയറക്ടചറ
തലസഭാനത്തുനനിനലാം  മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിചകശഷലാം
കുറക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില ചകേ.എല.ഡനി.സനി. മുകഖന 
നടപഭാക്കുന്ന  പദതനികേള

31 (3954)  ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി 
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില, കകേരള ലഭാന്റെയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന  നടപഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  ഏചതലഭാമഭാചണനലാം  അവയുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഏതുഘടത്തനിലഭാചണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി  23-ാം വഭാര്ഡനിചല പ്രധഭാന ജേലകസഭാതസഭായ
കേണലാംകുളലാം  വൃത്തനിയഭാക്കനി,  ചകേടനിസലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  ചകേ.എൽ.ഡനി.സനി.ക്കയ്
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളനില എചന്തെങനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതനിനുള്ള അടനിയന്തെനിര നടപടനികേള സർക്കഭാർ സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില കകേരള ലഭാന്റെയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളുലാം അവയുചട പുകരഭാഗതനിയുലാം തഭാചഴെ ചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന:

1. ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്. Tranche XIX-ചകേഭാടകേര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല
ചചറുവത്തൂര് ചനിറയുചട നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള - പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2. ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്. Tranche XX-ചകേഭാടകേര ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനിചല
അന്നലാംചനിറ കുളലാം,  കേണലാംകുളങ്ങര കുളലാം എന്നനിവയുചട നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള  -
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

  3.  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്. Tranche XXII-കേപകത്തഭാടയ്,  ചനിക്കഭാമുണനിക്കുളലാം,
കേഭാവനഭാടയ്  ചനിറ  എന്നനിവയുചട  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  -  ചടണര്  നടപടനികേള 
ആരലാംഭനികക്കണതുണയ്.

4.  ആര്.ചകേ.വനി.പവ. (2015-16) –  ചകേഭാടകേര ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനിചല
തുപനചനിറ,  പുതുക്കുളങ്ങര കുളലാം എന്നനിവയുചട നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള  -  ചടണര്
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 
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(ബനി  &  സനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി  PMKSY  ജേനിലഭാ ഇറനികഗഷന പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് 95 ലക്ഷലാം രൂപയുചട എസ്റ്റനികമറയ് ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.
ആയതയ് പരനികശഭാധനിചയ് സമയബനനിതമഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്നതഭാണയ്. 

മുളവകേഭാടയ്, കേടമക്കുടനി പഞഭായത്തുകേളനിചല തരനിശുഭൂമനിയനില കൃഷനി 

32  (3955)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജേനിലയനിൽ  തരനിശഭായനി  കേനിടന്ന എത്ര ഏക്കർ  സലത്തയ്
കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പവപനിന  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  മുളവകേഭാടയ്,  കേടമക്കുടനി
പഞഭായത്തുകേളനില  ഏക്കര്കേണക്കനിനയ്  കൃഷനിഭൂമനി  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇത്തരലാം  സലങ്ങളനില  കൃഷനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  വര്ഷലാം എറണഭാകുളലാം ജേനിലയനില തരനിശഭായനി കേനിടന്ന 535 ഏക്കര്
സലത്തയ് കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു. 2017-18 വര്ഷലാം 750 ഏക്കര് സലത്തുകൂടനി കൃഷനി
ഇറക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.  കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ജേനിലയനില ചമഭാത്തലാം  750  ഏക്കകറഭാളലാം തരനിശുനനിലലാം
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  കൃഷനി  ചചയ്യുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പവപനിന
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിചല  മുളവകേഭാടയ്,  കേടമക്കുടനി  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനിചല
കേര്ഷകേരുകടയുലാം സല ഉടമകേളുകടയുലാം കയഭാഗങ്ങള കചരുകേയുലാം തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന്ന
പരമഭാവധനി  സലത്തയ്  കൃഷനി  ഇറക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം
ചചയ്യുന. 

 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജേനിലയനിചല വഭാടര്ചഷഡയ് പദതനികേള 

33 (3956)  ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  നബഭാര്ഡനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വഭാടര്ചഷഡയ്  പദതനിയനില  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജേനിലയനില  നനിന്നയ്  എത്ര  പദതനികേള  സമര്പനിചനിരുന;  വനിശദഭാലാംശലാംങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനികേളനില  എത്ര  എണത്തനിനയ്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുചണനലാം
അവയുചട നനിര്മ്മേഭാണപുകരഭാഗതനി ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില നബഭാര്ഡനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട
നടപനിലഭാക്കുന്ന  വഭാടര്ചഷ ഡയ്  പദതനിയനില  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലയനിലനനിന്നയ്
4 പദതനികേള സമര്പനിചനിരുന. പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന: 

ക്രമ
നമ്പര്

പദതനിയുചട കപരയ് പഞഭായത്തയ് അടങല
തുകേ (ലക്ഷലാം) 

1 ചഹരൂര്-ചനിന്നചമഭാഗറു വഭാടര്ചഷഡയ് മലാംഗലപഭാടനി 60

2 മുക്കുറനിചഭാല വഭാടര്ചഷഡയ് പനത്തടനി 110

3 ഭതീമനടനി-കുറുക്കുടനിചപഭായനില വഭാടര്ചഷഡയ് കേനിനഭാനൂര് 120

4 കേഭാക്കചഭാല വഭാടര്ചഷഡയ് കുറനികക്കഭാല 150

കമല സൂചനിപനിച പദതനികേളനില ചഹരൂര്-ചനിന്നചമഭാഗറു,  മുക്കുറനിചഭാല എന്നതീ
രണയ് പദതനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. ഈ പദതനികേളനിചല നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഗുണകഭഭാക്തൃ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജേനിലയനില പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.പവ.-യനില   ഉളചപടുത്തനിയ
പ്രവൃത്തനികേള 

34 (3957) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിനചഭായതീ
കയഭാജേന  (പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.പവ.)  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജേനിലയനില  എത്ര  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ജേനിലയനിലനനിന്നയ് എത്ര കപ്രഭാജേക്ടുകേള സമര്പനിചനിരുന; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  2017-18  വര്ഷകത്തക്കുള്ള  കപ്രഭാജേക്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി
സനിഞഭായനി  കയഭാജേന  (പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.പവ.) പദതനിയനില  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജേനിലയനില  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  പ്രവൃത്തനികേളചക്കഭാനലാംതചന്ന  അനുമതനി  ലഭനിചനിടനില.
എന്നഭാല  എസയ്.എചയ്.എലാം.  ഘടകേപദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  ആറയ്  ജേലകസചന
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  SLSC-യുചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിരുന.  ജേലകസചന
വകുപനിലനനിനലാം  ആനുവല  ആക്ഷന  പ്ലഭാനനില  ഉളചപടുത്തനിയ  725  ലക്ഷലാം
രൂപയുചട  21  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  SLSC-യുചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല
കകേന്ദ്ര  ജേലവനിഭവ  മനഭാലയത്തനിലനനിനലാം  ഫണയ്  അനുവദനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല
പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാംതചന്ന നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.   ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപനിലനനിനലാം
1120  പ്രവൃത്തനികേള  ജേനിലഭാ  ജേലകസചന പ്ലഭാനനില  ഉള ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   എന്നഭാല
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് SLSC-യുചട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിടനില. 

(സനി) കൃഷനി വകുപനിലനനിനലാം പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.പവ.-യുചട എസയ്.എചയ്.എലാം.
ഘടകേ  പദതനിയനില  ഉള ചപടുത്തനി  അനുമതനി  ലഭനിച  2016-17  വര്ഷചത്ത
പ്രവൃത്തനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

കകേന്ദ്ര ജേലവനിഭവ മനഭാലയത്തനിലനനിനലാം ഫണയ് അനുവദനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല
ജേലകസചന  വകുപനിലനനിനള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  ഒനലാംതചന്ന  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.
ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപനിലനനിനള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  SLSC-യുചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിടനില. 

(ഡനി) 2017-18 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ആനുവല ആക്ഷന പ്ലഭാന തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

കുറലഭാടനി മണ്ഡലത്തനിചല പദതനികേള 

35 (3958)  ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില
കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ഏചതങനിലലാം പുതനിയ പദതനിക്കയ് തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
പദതനിയുചട കപരുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ഉകദ്ദേശലക്ഷലവലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മണ്ഡലത്തനില നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കൃഷനി വകുപയ് ഏചതങനിലലാം പുതനിയ 
പദതനിക്കയ് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില പ്രസ്തുത പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള 
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* പലബറനിയനില  വചനിട്ടുണയ്. 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം കുറലഭാടനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം I-ല* കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  മണയ്  പരലകവക്ഷണ  മണയ്
സലാംരക്ഷണ  വകുപയ്  ആര്.ചകേ.വനി.പവ  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  തനിരുവളര്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  കുളങ്ങളുകടയുലാം  തടയണകേളുകടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
പുതനിയ ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ് വരുനണയ്.  ആയതയ്  പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണയ്.
കുറലഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപയ്  രൂപലാം
നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം II-ല* കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
പ്രവൃത്തനികേള 

36  (3959)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷത്തനില  ചകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില  കേ കൃഷനി  വകുപയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  എചന്തെലഭാലാം;  ഓകരഭാ
പദതനിയുകടയുലാം തുകേ എത്രയഭാണയ്;

(ബനി) 2017-2018  വര്ഷകത്തയയ് കൃഷനി വകുപയ് ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള എചന്തെലഭാലാം;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
പദതനികേള എചന്തെലഭാലാം; ഓകരഭാ പദതനിയുചടയുലാം പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിചല കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലലാം തരനിശയ് നനിലങ്ങളനിലലാം
കൃഷനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേള ഏചതലഭാലാം;
ഉത്തരവകേളുചട പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  വര്ഷത്തനില  ചകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില  കൃഷനി  വകുപയ്
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേചള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം I* ആയനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 121

(ബനി)   2017-18  വര്ഷകത്തയയ്  കൃഷനി വകുപയ്  ചകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അനുബനലാം II* ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(സനി & ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനലകുന്നതഭാണയ്. 

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില ആധുനനികേരതീതനിയനിലള്ള നഴറനി

37  (3960)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിചല  തഴെക്കര  പഞഭായത്തനില  സനിതനിചചയ്യുന്ന

ജേനിലഭാ  കൃഷനികതഭാടത്തനില  ആധുനനികേരതീതനിയനിലള്ള  നഴറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആധുനനികേരതീതനിയനിലള്ള  നഴറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മഭാകവലനിക്കര  ജേനിലഭാ

കൃഷനികത്തഭാടത്തനില ചുവചട പറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്:

1.  ഒകര  സമയലാം  2  ലക്ഷലാം  കുരുമുളകേയ്  വള്ളനികേള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന

കേഴെനിയുന്ന ഗ്രതീനഹനൗസയ് നഴറനികേള

2.  20000  ടനിഷത്യൂകേളചര്  വഭാഴെകേള  ഹഭാര്ഡന  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള

ഗ്രതീനഹനൗസയ് നഴറനികേള

3.  ഒകര  സമയലാം  50000  പചക്കറനിപതകേള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന

സനൗകേരലമുള്ള കപ്രഭാകട

4.  വനിളയനിലഭാത്ത  സമയത്തയ്  ഏകേകദശലാം  75000  പചക്കറനിപതകേള

ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന സനൗകേരലമുള്ള 500  എലാം2 കപഭാളനിഹനൗസയ്

5.  ഒകര  സമയലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  ചതങ്ങനിനപതകേള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന

കേഴെനിയുന്ന ഗ്രതീനഹനൗസുകേള

6.  റഭാപനിഡയ്  മളടനിപ്ലനികക്കഷന  വഴെനി  കുരുമുളകേയ്  വള്ളനികേള

ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന ഗ്രതീന ഹനൗസുകേള. 

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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റബറനിചന്റെ വനിലസനിരതഭാ ഫണനിനത്തനില  കേര്ഷകേര്ക്കയ് 
വനിതരണലാം ചചയ തുകേ

38 (3961) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരഭാജേന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റബറനിചന്റെ  വനിലസനിരതഭാഫണനിനഭായനി  2016-17-ല  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിചയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാലയളവനില  വനിലസനിരതഭാ  ഫണനിനത്തനില റബര് കേര്ഷകേര്ക്കയ്
എത്ര തുകേ വനിതരണലാം ചചയ;

(സനി)  എത്ര  റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്   പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  പ്രകയഭാജേനലാം
ലഭനിച്ചുചവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 500 കകേഭാടനി രൂപ.

(ബനി)  ഇതനില 449.77 കകേഭാടനി രൂപ.

(സനി) 334276 കേര്ഷകേര്. 

ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിചല കൃഷനി ഭവനുകേളനിചല ഡഭാറഭാബഭാങനിചല
അപഭാകേതകേള 

39  (3962)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിചല  വനിവനിധ  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില  ഡഭാറഭാ
ബഭാങനിചല അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനചപടയ് എത്ര അകപക്ഷകേള
ലഭനിചനിട്ടുചണന്നയ് കൃഷനി ഭവന തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില തതീര്പഭാവഭാത്തതുലാം തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്തതുമഭായ എത്ര അകപക്ഷകേള
ഉചണന്നയ് കൃഷനിഭവന തനിരനിചയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേരുചട കപരയ്,
വനിലഭാസലാം, പഞഭായത്തയ് മുതലഭായവ വനിവരങ്ങള വനിശദമഭാക്കനി പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേചളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

കൃഷനികയഭാഗലമഭായ സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനിട്ടുചകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി 

40 (3963)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പഭാടത്തനിനയ്
നലകുന്നതനിനയ് വലവസയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലചപട  എത്രകത്തഭാളലാം  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പക്കല  ഉണയ്
എന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലചപട  ഭൂമനി  തഭാലപരലമുള്ള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കൃഷനി
ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി വനിട്ടു ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കൃഷനി വകുപനിചല ഫഭാമുകേളനിചല ഭൂമനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ് പഭാടത്തനിനയ്
നലകുന്നതനിനയ്   വലവസയനില.   എന്നഭാല  കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള  അഗ്രനി
കഹഭാളചസയനില  മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭായ  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  ഇ.ഇ.സനി.  മഭാര്ക്കറനില  3  ഏക്കറുലാം
കവങ്ങരയനില  10  ഏക്കറുലാം സുലത്തഭാന ബകത്തരനിയനില  3.41  ഏക്കറുലാം ഹ്രസസകേഭാല
കൃഷനിക്കയ് കുടുലാംബശതീ കപഭാലള്ള അയലക്കൂടങ്ങളക്കയ് മഭാര്ക്കറയ് എകനികേത്യൂടതീവയ് കേമ്മേനിറനിയുചട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ്  വനികധയമഭായനി  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനയ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന. 

(സനി)  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ഉടമസതയനിലള്ള കൃഷനിഭൂമനികേളനിചലലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്
കനരനിടയ് കൃഷനി ഇറക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള പരഭാതനി പരനികശഭാധന 

41 (3964) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമ  പരനിധനിയനിചല  ഭൂമനി  തരലാംമഭാറല
അകനസഷണ സലാംസഭാന സമനിതനി എത്ര ഭൂമനി /പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സമനിതനിയുചട  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില എത്രചയണത്തനിനയ് അനുമതനി നലകേനി എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനില ഏറവലാം കൂടുതല അനുമതനി നലകേനിയതയ് എതയ് ജേനിലയനിലഭാണയ്;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി  നലകേനിയതനില  ചപഭാതുആവശലത്തനിനുള്ളതുലാം
സസകേഭാരല ആവശലത്തനിനുള്ളതുലാം തരലാം തനിരനിചയ് അവയുചട എണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 625 അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) 245.

(സനി) എറണഭാകുളലാം.

(ഡനി) സലാംസഭാനതല സമനിതനിക്കയ് 2008-ചല കകേരള ചനലവയല തണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിചല ചസക്ഷന  10  പ്രകേഭാരലാം ചപഭാതുആവശലത്തനിനയ്  മഭാത്രകമ
തരലാംമഭാറഭാന അനുമതനി നലകേഭാന സര്ക്കഭാരനികലയയ് ശനിപഭാര്ശ ചചയഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.
സസകേഭാരല ആവശലത്തനിനയ് തരലാംമഭാറലാം അനുവദനിക്കഭാന വലവസയനില. 
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ചനലകൃഷനിയുലാം തരനിശുഭൂമനിയുലാം 

42  (3965)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര ചഹക്ടര് സലത്തയ് ചനലകൃഷനി നടത്തുനചണനലാം എത്ര
ചഹക്ടര് സലലാം തരനിശഭായനി കേനിടക്കുനചവനലാം ജേനില തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ഇക്കകണഭാമനികയ്  &  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികയ്  വകുപനിചന്റെ  2016-17-ചല സനിതനി  വനിവരക്കണക്കയ്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില. 2016-17-ചല കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേണക്കയ് പ്രകേഭാരലാം ഏകേകദശലാം
202525.028  ചഹക്ടര്  സലത്തഭാണയ്  നനിലവനില  ചനലകൃഷനി  ഉചണന്നയ്
കേണക്കഭാക്കചപടനിരനിക്കുന്നതയ്. (എസ്റ്റനികമറഡയ്)

ആയതനിചന്റെ ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

    ജേനില ചനലകൃഷനി നടത്തുന്ന
സലത്തനിചന്റെ വനിവരങ്ങള 

(ചഹക്ടറനില) 

തരനിശഭായനി സനിതനി ചചയ്യുന്ന
സലത്തനിചന്റെ വനിവരങ്ങള 

(ചഹക്ടറനില) 

തനിരുവനന്തെപുരലാം 2171.125 742.39

ചകേഭാലലാം 2326.63 1408.4

പത്തനലാംതനിട 3693 1783.05

ആലപ്പുഴെ 44253 4362.55

കകേഭാടയലാം 16442.45 3113.14

ഇടുക്കനി 894.966 180

എറണഭാകുളലാം 4559.495 1340

തൃശ്ശൂര് 21425.33 4274.814

പഭാലക്കഭാടയ് 77944.647 4681.122

മലപ്പുറലാം 7184.46 2139.9

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 4063.24 942.62

വയനഭാടയ് 8478.816 771.7

കേണ്ണൂര് 4870.179 1924.2

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 4217.69 786.5

     ആചകേ 202525.028 28450.386
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നഭാളനികകേരത്തനിനയ് തഭാങ്ങുവനില

43 (3966)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഭാളനികകേരത്തനിനയ്  തഭാങ്ങുവനില  നനിശ്ചയനിചയ്  കകേരചഫഡയ്  കേര്ഷകേരനില
നനിനലാം നഭാളനികകേരലാം കനരനിടയ്  സലാംഭരനിക്കുന്ന പദതനിയുകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദവനിവരലാം
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  ഇനങ്ങളനിലഭാണയ്  ഇകപഭാള  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
സബ്സനിഡനി നലകേനിവരുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന  കൃഷനിഭവനുകേളുലാം  സന്നദത  പ്രകേടനിപനിച
കകേരചഫ ഡനിചല  അലാംഗസലാംഘങ്ങളുലാം  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേളുലാംവഴെനി
സലാംഭരണ പദതനി വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  സമഗ്ര  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ക്ലസ്റ്റര്  അടനിസഭാനത്തനില
കകേരഗ്രഭാമലാം  എന്ന  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  2017-18  വര്ഷലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  തടലാം  തുറക്കല,  കേള
നനിയനണലാം,  പുതയനിടല,  ചതഭാണയ്  അടുക്കല,  കുമ്മേഭായ  വസ്തുക്കള,  മഗ്നതീഷലലാം
സളകഫറയ്,  പജേവവളങ്ങള, ജേതീവഭാണുവളലാം, സസല സലാംരക്ഷണ വസ്തുക്കള എന്നനിവ
നലകുകേ,  ഇടവനിള  കൃഷനി,  കരഭാഗബഭാധനിതമഭായനി  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  കുറഞ
ചതങ്ങുകേള ചവടനിമഭാറനി  പുതനിയ ചതങ്ങനിന പതകേള നടുകേ എന്നതീ ഘടകേങ്ങളക്കയ്
ചമഭാത്തമഭായനി  ചഹക്ടറനിനയ്  25,000  രൂപ  ക്രമത്തനില  ഒരു  കകേരഗ്രഭാമത്തനിനയ്
62.50  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നലകുവഭാന  പദതനി  വനിഭഭാവന  ചചയ്യുന.
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ചതങ്ങുകേയറ യനങ്ങള  2,000  രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില ഒരു
കകേരഗ്രഭാമത്തനിനയ്  60 എണലാം വചര നലകുന്നതനിനയ്  1.2  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ജേലകസചന
സനൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ചഹക്ടര്  ഒന്നനിനയ്  25,000  രൂപ  നനിരക്കനില  ഒരു
കകേരഗ്രഭാമത്തനിചല  21  ചഹക്ടറനികലയഭായനി  5.25  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പജേവവളത്തനിചന്റെ
ലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് കേകമ്പഭാസ്റ്റയ് യൂണനിറ്റുകേളക്കയ് യൂണനിചറഭാന്നനിനയ്  10,000  രൂപ
നനിരക്കനില ഒരു ഗ്രഭാമത്തനില 8 യൂണനിറ്റുകേളക്കയ് 0.8 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഒരു ഗ്രഭാമത്തനില
ഒരു  ചതങ്ങനിന  പത  നഴറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  50,000  രൂപയുലാം  വകേയനിരുത്തനി
യനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത പദതനി നനിര്വഹണ ഒരുക്കങ്ങളക്കുലാം കബഭാധവത്കേരണത്തനിനുലാം
സലാംഘടനഭാ  ചചലവകേളക്കുമഭായനി  ഒരു  കകേരഗ്രഭാമത്തനിനയ്  10,000  രൂപയുലാം
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ചപഭാതുആവശലങ്ങളക്കുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കപ്രഭാജേക്ടയ്  അടനിസഭാനത്തനില
ഏചറടുത്തയ്  കൂടഭായ്മ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനയ്  പഞഭായത്തുതല
കകേര സമനിതനിക്കഭായനി 5 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

  മനില്ലുടമകേളുചട കേനിഴുവതള്ളല എന്ന പ്രക്രനിയ നനിമനിത്തലാം ചനലകേര്ഷകേരുചട
നഷലാം 

44 (3967)   ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജേനിലയുചട  പടനിഞഭാറന  പ്രകദശങ്ങളനില  പുഞകൃഷനി
പഭാടങ്ങളനില ഉപ്പുചവള്ളലാം കേയറനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിര് കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച
കേര്ഷകേര്ക്കയ് കൃഷനി വകുപയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ചനലയ് ല  സലാംഭരനിക്കുന്ന  മനില്ലുടമകേളുചട  കേനിഴുവതള്ളല  എന്ന  പ്രക്രനിയ
നനിമനിത്തലാം  കേര്ഷകേരുചട  നഷലാം  ഇരടനിയഭാക്കുന്ന  പ്രശ്നലാം  കൃഷനി  വകുപയ്  എങ്ങചന
പരനിഹരനിക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചനലകൃഷനിയനില ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്ന കേര്ഷകേചര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേര്ഷരുചട നഷലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം വളലാം, വനിത്തയ്, കൃഷനിയനിറക്കഭാനുള്ള ചചലവയ് എന്നനിവ
വഹനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുഞകൃഷനി പഭാടങ്ങളനില ഉപ്പുചവള്ളലാം കേയറനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കയ് കൃഷനി വകുപനിലനനിനലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നലകേഭാന
നനിലവനില  വലവസയനില.  എന്നഭാല  പ്രസ്തസ്തുത  പഭാടങ്ങളനില  വരളചമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന
33%-നുകമല ചനലകൃഷനി നഭാശത്തനിനയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നലകേനിവരുനണയ്. 

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ  ചനലയ് ല  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുന്ന
മനില്ലുടമകേളുചട  കേനിഴുവതള്ളല  നനിമനിത്തലാം  കേര് ഷകേര്ക്കുണഭാകുന്ന  നഷലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് ജേനിലകേളനിലനനിനലാം ജേനിലഭാ കേളക്ടറുചട അദലക്ഷതയനില കൂടുന്ന
കയഭാഗതതീരുമഭാന പ്രകേഭാരലാം കൃഷനി വകുപയ് ഡയറക്ടര് ചപ്രഭാകപഭാസലകേള സമര്പനിക്കുന്ന
മുറയയ് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചനല  കേര്ഷകേചര  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ചനലകൃഷനി  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  2017-18  വര്ഷലാം  7000  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട
ചനലകൃഷനി  വനികേസന  പദതനികേള  കൃഷനി  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.
ചനലകേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  ഗുണകമന്മയുള്ള  വനിത്തുകേള  രജേനികസ്റ്റര്ഡയ്
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വനിത്തുത്പഭാദന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം സര്ടനിപഫഡയ്  വനിത്തുകേള
കകേരള കസ്റ്ററയ്  സതീഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനി  (KSSDA)  മുകഖന നലഭായമഭായ
നനിരക്കനില കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനിതരണലാം ചചയവരുനമുണയ്.   ചനലകൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ
വളലാം സലാംസഭാനത്തുള്ള വളലാം ഡതീലര്മഭാര്വഴെനി കസ്റ്റഭാക്കയ് ചചയയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനിലന
നടത്തനിവരുന.  ചനലകൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  രഭാസവളങ്ങള,  കറഭാക്കയ്  കഫഭാസയ് കഫറയ്,
എന.പനി.ചകേ.  മനികര്  വളങ്ങള എന്നനിവയുലാം ആവശലത്തനിനയ്  ലഭലമഭാണയ്.  ചനലകൃഷനിക്കയ്
ആവശലമഭായ കുമ്മേഭായ വസ്തുക്കള ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ്  5,400  രൂപ  75%  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില  ചതരചഞടുത്ത  ജേനിലകേളനിചല  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയുലാം കൃഷനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.  ചനലകൃഷനി
ഉത്പഭാദകനഭാപഭാധനികേള,  യനവത്കേരണലാം  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  സഹഭായത്തനിനഭായനി
ത്രനിതല  പഞഭായത്തയ്  പദതനികേളുലാം  കൃഷനിഭവന  മുകഖന  ചനലകേര്ഷകേര്ക്കഭായനി
നടപഭാക്കനിവരുനണയ്. 

ചനല കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഉത്പഭാദന കബഭാണസഭായനി ചഹക്ടറനിനയ് ഒരു സതീണണനികലയയ്
1,000  രൂപ നനിരക്കനില നലകേനിവരുനണയ്.  കൂടഭാചത ചനലകേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഭൂപരനിധനി
ഇലഭാചത 2 ചഹക്ടര് സനൗജേനല പവദല്യുതനിയുചട ആനുകൂലലവലാം നലകുനണയ്. 

ചനലകൃഷനികയഭാടുള്ള തഭാത്പരലലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

45 (3968) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരഭാജേന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ഏറവലാം  പുതനിയ  സനിതനിവനിവരക്കണക്കുപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനചത്ത നനിലവനിചല ചനലവയല വനിസ്തൃതനി എത്രയഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ  സനിതനിവനിവരക്കണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  ജേനിലയനിചലയുലാം
ചനലവയല വനിസ്തൃതനി എത്രയഭാണയ്;

(സനി)  ചനലവയല  വനിസ്തൃതനി  ഇനനിയുലാം  കുറയഭാതനിരനിക്കുവഭാന  ഇകപഭാള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന ചനലകേര്ഷകേ കക്ഷമ പദതനികേളുലാം ചനലവയല സലാംരക്ഷണ
പദതനികേളുലാം എചന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ഡനി)  ചനല്ലുലപഭാദനലാം  കൂടുതൽ  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  കേർഷകേർക്കയ്
ചനലകൃഷനിയനിലള്ള  തഭാൽപരലലാം  വർദനിക്കുന്നതനിനയ്  പരമഭാവധനി  സഹഭായങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം ചനലകേര്ഷകേര്ക്കു മഭാത്രമഭായനി ഒരു ഏകേജേഭാലകേ കേര്ഷകേ സനൗഹൃദ
സലാംവനിധഭാനലാം രൂപചപടുത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഇക്കകണഭാമനികയ്  &  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികയ്  വകുപനിചന്റെ  2016-17-ചല
സനിതനി  വനിവരക്കണക്കയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.  2016-17-ചല  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ
കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  202525.028  ചഹക്ടര്  സലത്തഭാണയ്  നനിലവനില
ചനലകൃഷനി ഉചണന്നയ് കേണക്കഭാക്കചപടനിരനിക്കുന്നതയ്. (എസ്റ്റനികമറഡയ്) 

(ബനി)

ജേനില ചനലവയല വനിസ്തൃതനി (ചഹക്ടറനില)

തനിരുവനന്തെപുരലാം 2171.125

ചകേഭാലലാം 2326.63

പത്തനലാംതനിട 3693

ആലപ്പുഴെ 44253

കകേഭാടയലാം 16442.45

ഇടുക്കനി 894.966

എറണഭാകുളലാം 4559.495

തൃശ്ശൂര് 21425.33

പഭാലക്കഭാടയ് 77944.647

മലപ്പുറലാം 7184.46

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 4063.24

വയനഭാടയ് 8478.816

കേണ്ണൂര് 4870.179

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 4217.69

ആചകേ വനിസ്തൃതനി 202525.028

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചനലകൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2017-18  വര് ഷലാം
7000 ലക്ഷലാം രൂപയുചട തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. സുസനിര ചനലകൃഷനി വനികേസനലാം

2. വനികേസന ഏജേനസനികേളക്കുള്ള ഫണയ്

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാതഭാഹനലാം

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള്ള പദതനി
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5. ചനലവയല തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം  2008  -  ഡഭാറഭാ
ബഭാങയ് വഭാലനികഡഷന

6. കേരചനലകൃഷനി വനികേസനലാം

7. തരനിശുനനിലങ്ങളനില ചനലകൃഷനി

8. തരനിശുനനില  ചനലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പഞഭായത്തയ്തല അവഭാര്ഡയ്

9. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലയഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം

10. നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
കപ്രഭാജേക്ടടനിസഭാനത്തനിലള്ള  ചനലകൃഷനി  വനികേസനത്തനിനുള്ള
ധനസഹഭായലാം

11. ചനലവര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ചനലകൃഷനിയനില
നൂതനഭാശയങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം

12. പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം

13. രജേനികസ്റ്റര്ഡയ് വനിത്തുലഭാദന പദതനി

14. കബഭാക്കയ്  തലത്തനിലള്ള  സലാംകയഭാജേനത്തനിനഭായനി  പദതനി
അധനിഷനിത സഹഭായലാം

15. ചനലയ് ല  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  സലാംസരണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  പറസയ്
മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി.

(ഡനി) കൃഷനിഭവന തലത്തനില ചനലകേര്ഷകേര്ക്കയ് മഭാത്രമഭായനി ഒരു ഏകേ ജേഭാലകേ
കേര്ഷകേ സനൗഹൃദ സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണയ്. 

ചതങ്ങയ് കൃഷനിയനില  ഉണഭായനിട്ടുള്ള കനടങ്ങള

46 (3969) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചതങ്ങയ്  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേളമൂലലാം ചതങ്ങയ്കൃഷനിയനില ഉണഭായനിട്ടുള്ള കനടങ്ങള/ഉലപഭാദന വര്ദനവയ്
എത്രയഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  നതീരയുലപഭാദനലാം  നടത്തനിവരുന്ന  ഏജേനസനികേള
ഏചതലഭാമഭാണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
101/2020.
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(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  പ്രധഭാന  വനിളയഭായ  ചതങ്ങയ്  കൃഷനി  2012-13  വര്ഷലാം
7,98,162  ചഹക്ടറനിലലാം  2013-14  വര്ഷലാം  808647  ചഹക്ടറനിലലാം  2014-15  വര്ഷലാം
793856  ചഹക്ടറനിലലാം  2015-16  വര്ഷലാം  790223  ചഹക്ടറനിലലാം  കൃഷനി
ചചയവരുന്നതഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവനിവര  വകുപനിചന്റെ  കേണക്കുകേള
സൂചനിപനിക്കുന. 2012-13 വര്ഷലാം  5799 മനിലലണ് നഭാളനികകേരലാം ആയനിരുന്ന ഉത്പഭാദനലാം
2013-14  വര്ഷലാം  5921  മനിലലണ്  ആയുലാം  2014-15  വര്ഷലാം  5947  മനിലലണ്
നഭാളനികകേരമഭായുലാം വര്ദനിചനിട്ടുള്ളതഭായഭാണയ്  കേണക്കുകേള സൂചനിപനിക്കുന്നതയ്.  എന്നഭാല
2015-16  വര്ഷലാം  വനിസ്തൃതനി  കുറഞകപഭാള  ഉത്പഭാദനത്തനില  1.25%  കുറവയ്
ഉണഭായതഭായനി കേഭാണുന. 

(ബനി)  നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡനില രജേനിസ്റ്റര് ചചയയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന
നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദന  സമനിതനികേളനിലൂചടയുലാം  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദന
ചഫഡകറഷനുകേളനിലൂചടയുമഭാണയ് സലാംസഭാനത്തയ് നതീര ഉത്പഭാദനലാം നടത്തനിവരുന്നതയ്.
സലാംസഭാനത്തയ് നതീരയുത്പഭാദനലാം നടത്തനിവരുന്ന ഏജേനസനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. പകേപ്പുഴെ നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

2. കേരപ്പുറലാം നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

3. കുറലഭാടനി നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

4. ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

5. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

6. തനിരുചക്കഭാചനി നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

7. വടകേര നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി 

8. പഭാലക്കഭാടയ്  നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

9. കതജേസസനിനനി നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

10. കപരഭാമ്പ്ര നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

11. കേടത്തനഭാടയ് നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

12. തനിരൂര് നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

13. മലപ്പുറലാം നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി
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14. തൃശ്ശൂര് നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

15. ഓണഭാട്ടുകേര നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

16. കകേഭാടയലാം നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

17. ചകേഭായനിലഭാണനി നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി

18. വയനഭാടയ്  നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനി.

വനിഷപചക്കറനികേള വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതയ് തടയുവഭാന നടപടനി 

47 (3970)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജേഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) അനല സലാംസഭാനങ്ങളനില നനിനലാം വരുന്ന വനിഷപചക്കറനികേള വനിതരണലാം

ചചയ്യുന്നതയ് തടയഭാനഭായനി എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് ആവതീഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിനലാം  വരുന്ന  പചക്കറനികേളനില  ഏതയ്

സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം  വരുന്ന  പചക്കറനികേളനിലഭാണയ്  അപകേടകേരമഭായ  രതീതനിയനില

വനിഷലാം കേലര്ന്നതഭായനി ശദയനിലചപടതയ്;

(സനി) പചക്കറനികേളനില കേണവരുന്ന വനിഷ പദഭാര്തങ്ങള ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം വരുന്ന പഴെലാം-പചക്കറനികേളുചട സഭാമ്പനിളുകേള

മഭാര്ക്കറനിലനനിനലാം  കശഖരനിചയ്  വനിഷഭാലാംശ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്

പരസലചപടുത്തുന. ചചക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളനിലനനിനലാം കശഖരനിക്കുന്ന സഭാമ്പനിളുകേള ഭക്ഷല

സുരക്ഷഭാ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലള്ള  ലഭാബുകേളനില  പരനികശഭാധനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്

പരസലചപടുത്തുനണയ്.  അമനിതമഭായ കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗത്തനിചനതനിചര  അയല

സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  കേര്ഷകേരനില  കബഭാധവത്കേരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത

സലാംസഭാനത്തയ്  പജേവകൃഷനിയുചട  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്

നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണയ്.  നല  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണയ്  വനിഷവനിമുക്തമഭായ

പചക്കറനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ധനസഹഭായവലാം  നലകുനണയ്.

കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  അനനിയനനിതമഭായ  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി

പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് എത്തുന്ന പചക്കറനികേള  (ആകേസനികേ)  റഭാന്റെലാം സഭാമ്പനിള

പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനഭാല  ഏതയ്  സലാംസഭാനകത്തചതന്നയ്  തനിടചപടുത്തഭാന

കേഴെനിയുകേയനില.  ഇതര  സലാംസഭാന  പചക്കറനികേളനില  കേതീടനഭാശനിനനിയുചട  ഉപകയഭാഗലാം

കേഭാണുനണയ്. 

(സനി)  ചസചപര്ചമത്രനിന,  മഭാലത്തകയഭാണ്,  ചപ്രഭാഫകനഭാകഫഭാസയ്,  എത്തകയഭാണ്,

ലഭാലാംഡഭാ ചസഹഭാകലഭാതനിന,  പഡചമകത്തഭാകയറയ്,  ചഫനവഭാലകററയ്,  കക്ലഭാര്പപറ്കഫഭാസയ്,

ടയകസഭാകഫഭാസയ്,  ചഫനചപ്രഭാപഭാത്രനിന,  പബചഫനത്രനിന,  പസഫത്യൂത്രനിന,

കേത്യൂനഭാലകഫഭാസയ് എന്നതീ കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട അലാംശലാം കേചണത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

 അഗ്രനികേളചറല ഓഫതീസര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള  

48 (3971) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജേയദഭാസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കൃഷനിവകുപനില  അഗ്രനികേളചറല  ഓഫതീസര്മഭാരുചട  എത്ര  ഒഴെനിവകേള

നനിലവനിലണയ്;  ഇതയ്  നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി  അടനിയന്തെര നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപനില  അഗ്രനികേളചറല

ഓഫതീസര്മഭാരുചട  172  ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണയ്.  വകുപ്പുതല ചപ്രഭാകമഭാഷന മുകഖന

നനികേകത്തണ 13 ഒഴെനിവകേള കൂടഭാചത കനരനിടയ് നനിയമനലാം നടകത്തണ 159 ഒഴെനിവകേളനികലയയ്

നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  പനി.എസയ്.സനി.  ഇന്റെര്വത്യൂ  നടത്തനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണയ്.  റഭാങയ്

ലനിസ്റ്റയ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നമുറയയ്  ഒഴെനിവകേളനില  സമയബനനിതമഭായനി  നനിയമനലാം

നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കേഭാരക്കുളത്തുനഭാടയ്, കകേഭാടഭാറയ് പഭാടകശഖരങ്ങളനില  

നതീലകക്കഭാഴെനി ആക്രമണലാം 

49 (3972) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി 

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിചല  കേഭാരക്കുളത്തുനഭാടയ്,  കകേഭാടഭാറയ്

തുടങ്ങനിയ  പഭാടകശഖരങ്ങളനില  നതീലകക്കഭാഴെനി  ഉൾചപചടയുള്ള  പക്ഷനിക്കൂടങ്ങളുചട

ആക്രമണലാംമൂലലാം വലഭാപകേമഭായനി ചനലകൃഷനി നശനിക്കുന്നതയ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  പക്ഷനികേളുചട  ആക്രമണലാംമൂലലാം  ചനലകൃഷനി  നശനിക്കുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നലകുവഭാന നനിലവനില വലവസയുകണഭാ;ഇചലങനില
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നലകുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പക്ഷനിക്കൂടങ്ങളുചട  ആക്രമണലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ആവശലമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിർകദ്ദേശങ്ങൾ നലകുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  വനലജേതീവനി  ആക്രമണ  വനിഭഭാഗത്തനില  നതീലകക്കഭാഴെനി  ആക്രമണചത്ത
ഉളചപടുത്തനി നഷപരനിഹഭാരലാം നലകുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില ചപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) നതീലകക്കഭാഴെനിയുചട ആക്രമണലാംമൂലലാം ചനലകൃഷനി നശനിക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ്
നഷപരനിഹഭാരലാം  നലകുവഭാന  കൃഷനി  വകുപനില  നനിലവനില  വലവസയനില.
നഷപരനിഹഭാരലാം നലകുന്നതയ് സലാംബനനിച വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി)  പക്ഷനിക്കൂടങ്ങളുചട ആക്രമണലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കൃഷനി  വകുപയ്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിവരുന.  കേര്ഷകേര്
സഭാധഭാരണയഭായനി  അനുവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  റനിഫക്ടതീവയ്  റനിബണ്  പഭാടത്തയ്
വലനിച്ചുചകേട്ടുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. വനലാം വകുപനിനയ് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള

50 (3973) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനയ്  എത്ര  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള  നനിലവനിലചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  വനിലക്കുന്ന  ഉലന്നങ്ങളുചട  പ്രതനിദനിന  വനിറ്റുവരവയ്
എത്രയഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനയ് നനിലവനില 94 സസന്തെലാം സ്റ്റഭാളുകേളുലാം 253 പലസനസനി
സ്റ്റഭാളുകേളുലാം ഉള ചപചട 347 വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള ഉണയ്. 

(ബനി)  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനിചല  പ്രതനിദനിന  വനിറ്റുവരവയ്  ഏകേകദശലാം
18 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്. 
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കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന പദതനികേള  

51 (3974)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷചന്റെ  ഈ  വര്ഷചത്ത  നയപരമഭായ
പദതനികേള എചന്തെലഭാമഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേളക്കുളള കകേന്ദ്ര-  സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം  എത്ര രൂപ
വതീതമഭാണയ് ;

(സനി)  മനിഷന  മുകഖന  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  തുകേ  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതമഭായനി ലഭനിച്ചു; സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത്രയഭായനിരുന;

(ഡനി)  മനിഷന  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  പദതനികേള
എചന്തെലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്
മനിഷന-കകേരള  മുഖഭാന്തെരലാം  മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്
കഹഭാര്ടനികേളചര്,  കദശതീയ ഔഷധസസല മനിഷന,  പ്രധഭാന മനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി
കയഭാജേന-പമകക്രഭാ  ഇറനികഗഷന  എന്നതീ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില മനിഷന കഫഭാര് ഇന്റെകഗ്രറഡയ്
ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹഭാര് ടനികേളചര്  പദതനിക്കയ്  77.37  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
വഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ പദതനിയുലാം പമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
11.67  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  പദതനിയുലാം  കദശതീയ  ഔഷധസസല
മനിഷന പദതനിക്കഭായനി  269.789  ലക്ഷലാം രൂപയുചട  വഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ പദതനിയുലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത പദതനികേളക്കുള്ള കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം 60:40  എന്ന
അനുപഭാതത്തനിലഭാണയ്.  ആയതനിചന്റെ വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

                                      (തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില)
പദതനി കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം

മനിഷന കഫഭാര് ഇന്റെകഗ്രറഡയ് 
ചഡവലപ്ചമന്റെയ് ഓഫയ് കഹഭാര്ടനികേളചര് 46.422 30.948

കദശതീയ  ഔഷധസസല മനിഷന 1.6187 1.0791

പ്രധഭാന മനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി 
കയഭാജേന-പമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന 7 4.67
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(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന-
കകേരള  മുകഖന  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി  ലഭനിച  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
വനിഹനിതത്തനിചന്റെ വനിവരങ്ങള  ചുവചട കചര്ക്കുന:

(തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില)

പദതനി കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതലാം

സലാംസഭാന
വനിഹനിതലാം 

മനിഷന കഫഭാര് ഇന്റെകഗ്രറഡയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്
കഹഭാര്ടനികേളചര് 

15 10

കദശതീയ ഔഷധസസല മനിഷന 1.012 0.6747

പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജേന-പമകക്രഭാ
ഇറനികഗഷന 

 ------   -----

പഹചടകേയ് ഫഭാമനിലാംഗയ്  (സലാംസഭാന പദതനി) -------  0.8

രഭാഷ്ട്രതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജേനയുചട സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള പദതനികേള 

6.525 4.35

(ഡനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന-
കകേരള  മുഖഭാന്തെരലാം  മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്
കഹഭാര്ടനികേളചര്,  കദശതീയ ഔഷധസസല മനിഷന,  പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി
കയഭാജേന-പമകക്രഭാ  ഇറനികഗഷന,  പഹചടകേയ്  ഫഭാമനിലാംഗയ്,  രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്
കയഭാജേനയുചട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള  പദതനികേള  എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2016-17-ല  മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്
ഓഫയ് കഹഭാര്ടനികേളചര് പദതനിയനില  4241.08 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി
സനിഞഭായനി  കയഭാജേന-പമകക്രഭാ  ഇറനികഗഷന  പദതനിയനില  54.54  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജേനയുചട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള
പദതനികേളക്കഭായനി  400  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പഹചടകേയ്  ഫഭാമനിലാംഗയ്  പദതനിക്കഭായനി
114.1 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

2016-17 വര്ഷത്തനിചല കൃഷനിനഭാശത്തനിചന്റെ ജേനില തനിരനിച കേണക്കയ് 

52 (3975)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വരളചമൂലലാം  2016-17  വര്ഷത്തനില  എത്ര  തുകേയുചട
കൃഷനിനഭാശലാം ഉണഭായനിട്ടുചണന്നയ് എന്നയ് ജേനില തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  എചന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  ലഭലമഭാക്കുന്നചതന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതുസലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വരളചമൂലലാം  ഏകേകദശലാം  64909  കേര്ഷകേരുചട
43455.06  ചഹക്ടര്  കൃഷനി  നശനിചതഭായുലാം  ഏറവലാം  കുറഞതയ്  786.32  കകേഭാടനി
രൂപയുചട  കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടയ്
പ്രകേഭാരലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നഭാല വനിശദമഭായ കേണചക്കടുപയ് കേഴെനിയുകമ്പഭാള
നഷലാം വനകതഭാതനിലണഭാകുചമന്നഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.  ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ്
അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*:

(ബനി) വരളചമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശസഭാസത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  കൃഷനി  ഭവനവഴെനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
31-10-2016-ല  സലാംസഭാനചത്ത  14  ജേനിലകേകളയുലാം  വരളചഭാബഭാധനിതമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചകശഷലാം  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണനനിധനി  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം
കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്  ആശസഭാസ  ധനസഹഭായമഭായനി  15.466  കകേഭാടനി  രൂപ
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  അധനികേ  തുകേയഭായനി  വയനഭാടയ്  ജേനിലയയ്  മഭാത്രമഭായനി
27 കകേഭാടനി രൂപയുലാം മറയ് ജേനിലകേളക്കഭായനി 25 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുലാം
ഇനഷസറനസയ്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  വര്ദനിപനിച്ചുലാം
സലാംസഭാന വനിള ഇനഷസറനസയ് പദതനി പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  22-3-2017-ല ഉത്തരവയ്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  1995-നയ്  കശഷലാം  ആദലമഭായഭാണയ്  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുള്ള
നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  വര്ദനിപനിചതയ്.  വനിള  ഇനഷസറനസയ്  പദതനികേളനില
അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നതനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
നഷപരനിഹഭാര  തുകേ ലഭനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  സലാംസഭാനത്തുണഭായ നഭാശനഷങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  അതുപ്രകേഭാരലാം  2017  മഭാര്ചയ്  28-നയ്  സലാംസഭാന  റവനല്യു,  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിമഭാര്  സലാംയുക്തമഭായനി കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപ്പുമനനിക്കയ് വരളച സലാംബനനിച
ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം  സമര് പനിക്കുകേയുലാം  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കകേന്ദ്ര  സലാംഘലാം
ഏപ്രനില  19  മുതല  21  വചര  കകേരളലാം  സന്ദര്ശനിചയ്  വരളച  സനിതനി
വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണയ്.  കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കകേന്ദ്ര
സഹഭായലാം ലഭനിക്കുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്. 
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മണയ് -ജേല സലാംരക്ഷണ പദതനികേള 

53 (3976) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .  നഭാണു :
ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ് കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണയ്  സലാംരക്ഷണ വകുപനിചന്റെകേതീഴെനില നടത്തുന്ന മണയ്  ജേലസലാംരക്ഷണ
പരനിപഭാടനികേള എചന്തെലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ വർഷലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന
നതീർത്തടഭാധനിഷനിത  പദതനികേള  ഏചതലഭാമഭാചണനലാം  ഹരനിതകകേരള  മനിഷന
പരനിപഭാടനിയുമഭായനി കചര്ന്നയ് ഏചതലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ഈ വർഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
കപഭാകുന്നചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മണയ്  പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനയ് ഏചതലഭാലാം ജേനിലകേളനിൽ കേര്ഷകേര്ക്കയ്
സഹഭായകേരമഭായ  രതീതനിയനില  എചന്തെലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തനി
യനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മണയ്  സലാംരക്ഷണ  പരലകവക്ഷണ  വകുപയ്  ഏചറടുത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മണയ്  പരലകവഷണ മണയ്  സലാംരക്ഷണ വകുപയ്  മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന
മണയ് ജേല സലാംരക്ഷണ പദതനികേളുചട  വനിവരലാം തഭാചഴെ പറയുന്നവയഭാണയ്:

1.  നബഭാര്ഡയ്  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള  (ഗ്രഭാമതീണ  അടനിസഭാന
സനൗകേരല  വനികേസന  നനിധനി)  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.  മണയ്  സലാംരക്ഷണ  പദതനി:
ചവള്ളചപഭാക്കവലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വരള ചയുലാം  പരനിമനിതചപടുത്തുവഭാനുലാം
കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണയ്  വഭാടര്ചഷഡയ്
അടനിസഭാനത്തനില  മണ്ണുജേല  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നബഭാര്ഡയ്
ധനസഹഭായകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഈ  പദതനി  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ
ജേനിലകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കുന.

2.  മണനിടനിചനില/ഉരുളചപഭാടല  ബഭാധനിത/സഭാധലത  പ്രകദശങ്ങളുചട
ബലചപടുത്തല പദതനി: ഉരുളചപഭാടല, മണനിടനിചനില എന്നനിവമൂലലാം സലാംസഭാനത്തയ്
കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിചതുലാം  സലാംഭവനിക്കഭാന  സഭാധലതയുള്ളതുമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ മണയ് സലാംരക്ഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്
പദതനിയുചട ലക്ഷലലാം.

101/2017.
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3.  ശുദജേല  സലാംഭരണനികേളുചട  വൃഷനിപ്രകദശ  സലാംരക്ഷണലാം:
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനിചല  അരുവനിക്കര  ശുദജേല  വനിതരണ  

പദതനിയുചടയുലാം ചകേഭാലലാം ജേനിലയനിചല ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട ശുദജേല  വനിതരണ
പദതനിയുചടയുലാം ജേലസലാംഭരണനികേളുമഭായനി ബനചപട വൃഷനിപ്രകദശചത്ത
മചണഭാലനിപയ് നനിയനണ വനികധയമഭാക്കുന്നതനിലൂചട ബനചപട ജേലസലാംഭരണനികേളുചട
സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുകേ എന്നതഭാണയ് ഈ പദതനിയുചട മുഖലലക്ഷലലാം.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നബഭാര്ഡയ്  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള
(ഗ്രഭാമതീണ  അടനിസഭാന  സനൗകേരല  വനികേസന  നനിധനി)  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.-ചന്റെ
17 മുതല 22 വചരയുള്ള ഘടങ്ങളനിചല മണയ് സലാംരക്ഷണ പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനി
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം വനിവനിധ നതീര്ത്തടങ്ങളനിലഭായനി 4000 ലക്ഷലാം രൂപയുചട പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. മണയ്  പരലകവഷണ മണയ് സലാംരക്ഷണ വകുപയ്
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  എലഭാ  പദതനികേളുലാം  ഹരനിതകകേരള  മനിഷനുമഭായനി
സലാംകയഭാജേനിചഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  

(ബനി)  മണയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനയ്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെകേതീഴെനില  എലഭാ
ജേനിലകേളനിലലാം  മണയ്  പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേളുലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം ജേനിലയനില  കകേന്ദ്ര
മണയ്  സസല  പരനികപഭാഷണ  കകേന്ദ്രവലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  പത്തനലാംതനിട,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലകേളനിചലഭാഴെനിചകേ  മചറലഭാ  ജേനിലകേളനിലലാം  സ ഞരനിക്കുന്ന  മണയ്
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളുണയ്.  എന്നഭാല  വയനഭാടയ്,  ഇടുക്കനി  ജേനിലകേളനിചല  മണയ്
പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേളനില തസ്തനികേ അനുവദനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല ഈ ചമഭാപബല
ചടസ്റ്റനിലാംഗയ് ലഭാബുകേള  ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.

മണയ്  പരലകവഷണ  മണയ്  സലാംരക്ഷണ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില  സലാംസഭാനത്തയ്
7 സനിരലാം മണയ് പരനികശഭാധനശഭാലകേളുലാം ഒരു സഞരനിക്കുന്ന മണയ് പരനികശഭാധനശഭാലയുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  തനിരുവനന്തെപുരലാം ജേനിലയനിചല കകേന്ദ്ര മണയ്  പരനികശഭാധനശഭാല,
സഞരനിക്കുന്ന  മണയ്  പരനികശഭാധനശഭാല,  ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജേനിലകേളനിചല  പ്രഭാകദശനികേ  മണയ്  പരനികശഭാധനശഭാലകേള,  വയനഭാടയ്  ജേനിലയനിചല
പഹചടകേയ്  മണയ്  പരനികശഭാധനശഭാല,  പത്തനലാംതനിട,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലകേളനിചല
കസഭായനില  ആന്റെയ്  പ്ലഭാന്റെയ്  ചഹലത്തയ്  ക്ലനിനനിക്കുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  കേര്ഷകേര്
കനരനിട്ടുലാം മണയ് പരലകവഷണ ജേനിലഭാ ഓഫതീസുകേള മുഖഭാന്തെരവലാം എത്തനിക്കുന്ന  മണയ്
സഭാമ്പനിളുകേളുചട  രഭാസ  ഭനൗതനികേ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  മണയ്  പരനികശഭാധനഭാ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭാക്കനി  നലകേനിവരുന.  കൃഷനിഭൂമനിയനിചല  ഓകരഭാ  വനിളകേളക്കുലാം
മണനിചല  സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങള  ഉളചപചടയുള്ള  അവശല  മൂലകേങ്ങളുചട  കതഭാതനിനയ്
അനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള  വളപ്രകയഭാഗ  ശനിപഭാര്ശകേളുലാം  പരനിപഭാലനമുറകേളുലാം
ഉളചപടുത്തനിയഭാണയ്  കസഭായനില  ചഹലത്തയ്  കേഭാര്ഡുകേള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നതയ്. 
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(സനി)  മണയ്  പരലകവഷണ  മണയ്  സലാംരക്ഷണ  വകുപയ്  സലാംസഭാനത്തയ്
കൃഷനിവകുപ്പുമഭായനി  കചര്ന്നയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭാണയ്  കകേന്ദ്ര
കസഭായനില  ചഹലത്തയ്  കേഭാര്ഡയ്  പദതനി.  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങളനിചല  മണനിചന്റെ  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനചത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  ആധനികേഭാരനികേ
മഭാര്ഗ്ഗകരഖയഭായ  കസഭായനില  ചഹലത്തയ്  കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണലാം  ചചയ്യുവഭാനഭാണയ്
പദതനി വനിഭഭാവന ചചയ്യുന്നതയ്.  ഇതുകൂടഭാചത കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളഭായ രഭാഷ്ട്രതീയ
കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജേനയനില ഉളചപടുത്തനി വയനഭാടയ് ജേനിലയനിലലാം എന.എലാം.എസയ്.എ.
(നഭാഷണല  മനിഷന  കഫഭാര്  സപസ്റ്റനബനിള  അഗ്രനിക്കളചര്)-യനില  ഉളചപടുത്തനി
വയനഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്  ജേനിലകേളനിലലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വകുപയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

കസഭായനില ചഹലത്തയ്  മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ് & ചപ്രഭാഡക്ടനിവനിറനി 
ഇലാംപ്രൂവ്ചമന്റെയ് സതീലാം

54  (3977)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  'കസഭായനില  ചഹലത്തയ്
മഭാകനജ് ചമന്റെയ്  &  ചപ്രഭാഡകനിവനിറനി  ഇലാംപ്രൂവ്ചമന്റെയ്'  എന്ന  പദതനിയുചട
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ആവശലഭാനുസരണമുളള  കുമ്മേഭായത്തനിചന്റെ  ഉലഭാദനവലാം
വനിതരണവലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഏചതങനിലലാം  ഏജേനസനികേചള  കേരഭാര്  വലവസയനില
നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുമ്മേഭായലാം  നലകുന്നതനിനുളള  സബ്സനിഡനി  വര്ദനിപനിചതനിനുകശഷലാം
അതനിചന്റെ ഉപകഭഭാഗത്തനില ഉണഭായ വലതനിയഭാനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മണനിചന്റെ ആകരഭാഗലലാം പരനിരക്ഷനിചയ് മണനില നനിലവനിലള്ള കപഭാഷകേങ്ങചള
നനിലനനിര്ത്തനി  മണയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  കുറവള്ള  മൂലകേങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി,  മണനിചന
ഫലഭൂയനിഷമഭാക്കുവഭാനുലാം  അതുവഴെനി  വനിളകേളുചട  ഉത്പഭാദനവലാം  ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുലാം
വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാംകവണനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനിയഭാണനിതയ്.  കകേരളത്തനിചല
90%  മണ്ണുലാം  അമ്ലതസ  സസഭഭാവമുള്ളതനിനഭാല  അമ്ലതസലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കുമ്മേഭായവസ്തുക്കള  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  ലഭലമഭാക്കുകേ,  മണയ്  പരനികശഭാധനയുചട
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പ്രഭാധഭാനലവലാം  ആവശലകേതചയയുലാംകുറനിചയ്  കേര്ഷകേചര  കബഭാധവത്കേരനിക്കുകേ,  മണയ്
പരനികപഭാഷണ കേഭാര്ഡുകേള കേര്ഷകേര്ക്കയ് പരനിചനിതമഭാക്കുകേ, ദസനിതതീയ സൂക്ഷ്മ മൂലകേങ്ങള
മണയ്  പരനികശഭാധനയുചട  അടനിസഭാനത്തനില  ലഭലമഭാക്കുകേ,  സൂക്ഷ്മമൂലകേങ്ങളുചട
പ്രഭാധഭാനലലാം  മനസനിലഭാക്കനിചക്കഭാടുക്കുന്ന  പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ
എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് ഈ പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള. 

(ബനി) ഇല. 

(സനി) വയനഭാടയ് ഒഴെനിചകേയുള്ള 13 ജേനിലകേളനിലഭായനി ഏകേകദശലാം 40740 ചഹക്ടറനികലയഭായനി
കുമ്മേഭായ  വസ്തുക്കള  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  മണനിചന്റെ  അമ്ലതസചത്ത  അടനിസഭാനചപടുത്തനിയഭാണയ്
കുമ്മേഭായ ഉപകഭഭാഗലാം എന്നതനിനഭാല സബ്സനിഡനിയുമഭായനി ഇതനിനയ് കനരനിടയ് ബനമനില. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജേനിലയനില പനി.എലാം.ജേനി.എസയ്.പവ. പദതനി 

55  (3978)  ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജേനിലയനിചല  കചളന്നൂര്,  കുന്നമലാംഗലലാം  കബഭാക്കുകേളനില
ഏചതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്  പനി.എലാം.ജേനി.എസയ്.പവ.  (പ്രധഭാനമനനി  ഗ്രഭാമതീണ
സഡകേയ് കയഭാജേന) പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനി ഈ കബഭാക്കുകേളനില പുതുതഭായനി ഏചതലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണയ് അനുമതനി ലഭനിചചതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജേനിലയനിചല  കചളന്നൂര്  കബഭാക്കനില  നന്മണ,  കേഭാക്കൂര്
എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലൂചട  കേടനകപഭാകുന്ന  ചകേ.ആര്.  08-53  ഒളനിയമ്മേല-
ചതീനനിക്കുഴെനി  കറഭാഡനിചന്റെ  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന.  കുന്നമലാംഗലലാം
കബഭാക്കനില അനുമതനി ലഭനിച എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) അനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണയ്:

1. കചളന്നൂര് കബഭാക്കയ്-ചകേ.ആര്. 08-61-ചപഭായനിലതഭാഴെലാം-അരതീപ്രമുക്കയ് കറഭാഡയ്

2.  കുന്നമലാംഗലലാം  കബഭാക്കയ്-ചകേ.ആര്.  08-58  പഭാറക്കടവയ്  കകേഭാകണഭാടയ്-
കപഭാലൂര് കറഭാഡയ്. 
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എല.എസയ്.ജേനി.ഡനി. എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗലാം

56  (3979)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എല.എസയ്.ജേനി.ഡനി.  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗചത്ത  പൂര്ണമഭായുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് പകേമഭാറനികയഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഈ  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാര്  അവരുചട  ഹഭാജേര്  എവനിചട
കരഖചപടുത്തണചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള സര്ക്കഭാര് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാരുചട  ആകേസനികേ  അവധനികേള  ഉളചപചട
അനുവദനികക്കണതയ്  ആരഭാണയ്;  ഇതനില  എചന്തെങനിലലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേള
സര്ക്കഭാര് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനിചല എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗലാം പ്രഭാകദശനികേ
സര്ക്കഭാരുകേളനില  സലാംകയഭാജേനിപനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജേറയ്  പ്രസലാംഗത്തനിചന്റെ  അന്തെനഃസത്ത  ഉളചക്കഭാണചകേഭാണയ്
ആവശലമഭായ തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി - ഡനി) ഇക്കഭാരലങ്ങളനില തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

അഗതനിരഹനിത കകേരളലാം

57 (3980) ശതീ  .   അനൂപയ് കജേക്കബയ് :
ശതീ  .   എലകദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .    സണനി  കജേഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളചത്ത അഗതനിരഹനിത സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  അഗതനികേളഭായനിട്ടുള്ളവരുചട  ലനിസ്റ്റയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുമുനപയ്  ആശയ  പദതനിയുചട  ഒരു
വനിലയനിരുത്തല പഠനലാം നടത്തഭാന ഗവണ്ചമന്റെയ് തയഭാറഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഉണയ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരളചത്ത
അഗതനിരഹനിത സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
വകുപ്പുലാം കുടുലാംബശതീയുമഭായനി കചര്ന്നയ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനിട്ടുള്ള സര്കവയുലാം
പദതനി  തയഭാറഭാക്കലലാം  ഉടനതചന്ന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  സര്കവയനില
നനിലവനിലള്ളതുലാം ഉളചപടനിടനിലഭാത്തതുമഭായ അര്ഹരഭായ മുഴുവന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചളയുലാം
കേചണത്തുകേയുലാം അനര്ഹചര ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം ചചയയ് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ തലത്തനില
ഒരു ലനിസ്റ്റഭാക്കനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇവര്ക്കഭായനി ഏകേതീകേരനിച ഒരു  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുമഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

(സനി) വനിലയനിരുത്തല പഠനലാം നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

 പലഫയ് പദതനി 

58 (T* 3981)  ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജേയദഭാസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പലഫയ്  പദതനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുചട ജേനിലതനിരനിച്ചുളള വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ; ഓകരഭാ
ജേനിലയനിലലാം ആദലഘടത്തനില നലകുന്ന വതീടുകേളുചട എണലാം സഹനിതമുളള വനിവരങ്ങള
നലകുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  ആദല  ഘടലാം  എനതുടങ്ങനി  എന്നയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിയ്ക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  ആദലഘടത്തനില  ചതരചഞടുക്കചപടുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട
മഭാനദണ്ഡലാം എന്തെഭാണയ്;

(ഇ)  ഭൂമനി  ഉളളവരുലാം  ഇലഭാത്തവരുലാം  എന്ന  കേണക്കനില  ജേനില  തനിരനിചയ്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട ലനിസ്റ്റയ് തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  സമഗ്ര  കകേരള  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  അഞ്ചുവര്ഷലാംചകേഭാണയ്
ജേന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട
സുരക്ഷഭാ  പദതനി  (LIFE)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തതസത്തനില
അലാംഗതീകേരനിചയ്  8-11-2016-ചല സ.  ഉ. (പകേ.)  നമ്പര് 160/16/ത.സസ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിചല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനിക്രമങ്ങള
പഭാലനിചയ്  തുടര്  ഉത്തരവകേളക്കഭായനി  പഭാര്പനിടമനിഷന  സഹഅദലക്ഷനഭായനി
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനിയുലാം ധനകേഭാരലലാം,  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം, സഭാമൂഹലനതീതനി,
പവദല്യുതനി,  ജേലവനിഭവലാം,  ചതഭാഴെനില,  പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനലാം,
മതലബനനലാം എന്നതീ  വകുപ്പുമനനിമഭാര് ഉപഭാദലക്ഷന്മഭാരുമഭായനി മനനിതല സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചയ്  31 -12-2016-ചല സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  3569/16/ത.സസ.ഭ.വ. നമ്പര്
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പലഫയ്  പദതനിയുചട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനയ്
കുടുലാംബശതീ മുകഖന നടത്തനിയ സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല സര്കവയുചട
ചവരനിഫനികക്കഷന നടനവരുന. ചവരനിഫനികക്കഷന  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല മഭാത്രകമ ജേനില
തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാവകേയുള. 

(സനി)  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതര്ക്കഭായനി  ആദല  ഘടത്തനില  14  ജേനിലകേളനില
ഓകരഭാ  ഭവന  സമുചയങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഈ  മഭാസലാം  അവസഭാനകത്തഭാചട
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  2022-ല  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  എന്ന
ലക്ഷലലാം പകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായഭാണയ് പലഫയ് മനിഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

(ഡനി)   പലഫയ്  മനിഷന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തഭാചഴെപറയുന്ന  നനിബനനകേള
പഭാലനിക്കുന്നവരഭായനിരനിക്കുലാം പദതനിയുചട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള:

• ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്

• ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതര്

• ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്/
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത ഭവനമുള്ളവര് 

• ഇത്തരത്തനില  കേചണത്തുന്ന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില  തഭാചഴെപറയുന്നവര്ക്കയ്
മുനഗണന നലകുന്നതഭാണയ്:

• മഭാനസനികേ ചവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്നവര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേ തളര്ച 
സലാംഭവനിചവര് 
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• അഗതനികേള

• അലാംഗപവകേലലമുള്ളവര്

• ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

• ഗുരുതര/മഭാരകേ കരഭാഗമുള്ളവര്

• അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

• കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനിലചപടയ് കജേഭാലനി ചചയയ് ജേതീവകനഭാപഭാധനി കേചണത്തഭാന
പ്രഭാപനിയനിലഭാത്തവര്

• വനിധവകേള

• എചയ്.ഐ.വനി.+ve ആയനിട്ടുള്ളവര്.

(ഇ)  LIFE  പദതനിയുചട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള  സര്കവ
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല  സര്കവയുചട  ചവരനിഫനികക്കഷന
നടനവരുന.  ചവരനിഫനികക്കഷന  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല  മഭാത്രകമ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാവകേയുള. 

പലഫയ് മനിഷന പദതനി 

59  (3982)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാകരഭാ  സന്നദ  സലാംഘടനകേകളഭാ  നനിര്മ്മേനിചയ്
നലകേനിയനിരുന്നതുലാം കേഭാലപഴെക്കലാംചകേഭാണയ് അപകേടഭാവസയനിലഭായനി വഭാസകയഭാഗലമലഭാതഭായനി
തതീര്ന്നനിട്ടുള്ളതുമഭായ  ചകേടനിട  സമുചയങ്ങളനില  തഭാമസനിച്ചുവരുന്ന  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പലഫയ്  മനിഷന  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില
സുരക്ഷനിത  ഭവനങ്ങളക്കഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അപകേടഭാവസയനിലഭായ  പ്രസ്തുത  ചകേടനിടങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാ
നവതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവ  ചപഭാളനിച്ചുമഭാറനി  പ്രസ്തുത  സലത്തുതചന്ന  പുതനിയ
ചകേടനിട സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിച്ചുനലകുന്നതനികനഭാ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേഭാലലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില ചകേഭാലലാം കകേഭാര്പകറഷന പള്ളനികത്തഭാടലാം
ഡനിവനിഷനനില  സനിതനിചചയ്യുന്ന  കേത്യൂ.എസയ്.എസയ്.  കകേഭാളനനിയനിചല  അപകേടഭാവസയനിലഭായ
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ചകേടനിടങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാ,  നവതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തവ ചപഭാളനിച്ചുമഭാറനി  പ്രസ്തുത
സലത്തുതചന്ന  പുതനിയ  ചകേടനിട  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കേഭാരലകമഭാ  പലഫയ്  മനിഷന
പദതനിയനിന കേതീഴെനികലഭാ വകുപനിചന്റെ മകറചതങനിലലാം പദതനിയനിന കേതീഴെനികലഭാ പരനിഗണനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാകരഭാ  സന്നദ  സലാംഘടനകേകളഭാ  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നലകേനിയനിരുന്നതുലാം  കേഭാലപഴെക്കലാംചകേഭാണയ്  അപകേടഭാവസയനിലഭായനി
വഭാസകയഭാഗലമലഭാതഭായനിത്തതീര്ന്നനിട്ടുള്ളതുമഭായ  ചകേടനിട  സമുചയങ്ങളനില  തഭാമസനിച്ചു
വരുന്ന കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പലഫയ് മനിഷന
പദതനിയനിന  കേതീഴെനില  സുരക്ഷനിത  ഭവനങ്ങളക്കഭായനി  അകപക്ഷ  സമര് പനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  പലഫയ്  മനിഷന  പദതനിയനില  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  ഭവനങ്ങളനില
തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കയ് വഭാസകയഭാഗലമഭായ ഭവനലാം നലകുന്നതനിനയ് ലക്ഷലമനിടുന. 

(ബനി)  അപകേടഭാവസയനിലഭായ  പ്രസ്തസ്തുത  ചകേടനിടങ്ങള  നനിലനനിലക്കുന്ന
സലലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുകടതഭാചണങനില  പ്രസ്തുത  സലലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്
പകേമഭാറുകേയഭാചണങനില,  പലഫയ്  മനിഷന  പദതനിയുചട  കേതീഴെനില
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി ചകേടനിട സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിച്ചുനലകുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)   ചപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിചഭാല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

പലഫയ് മനിഷന പദതനി

60  (3983)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പലഫയ്  മനിഷന  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ചനന്മഭാറ  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിചല  10 പഞഭായത്തുകേളനികലയുലാം  ഭവനരഹനിതചര  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള
സര്കവ പൂര്ത്തനികേരനികചഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പലഫയ്  മനിഷന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വതീടുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിചന്റെ
മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പലഫയ്  പദതനിയനികലയയ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള
സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സര്കവ  കഫഭാറങ്ങളുചടകമല  പരനികശഭാധനഭാ
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

101/2020.
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(ബനി)  പലഫയ്  മനിഷന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തഭാചഴെപറയുന്ന  നനിബനനകേള
പഭാലനിക്കുന്നവരഭായനിരനിക്കുലാം പദതനിയുചട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള:

• ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്

• ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതര്

• ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്/
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത ഭവനമുള്ളവര്

ഇത്തരത്തനില  കേചണത്തുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില
തഭാചഴെപറയുന്നവര്ക്കയ് മുനഗണന നലകുന്നതഭാണയ്:

• മഭാനസനികേ  ചവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്നവര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേ  തളര്ച
സലാംഭവനിചവര് 

• അഗതനികേള

• അലാംഗപവകേലലമുള്ളവര്

• ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

• ഗുരുതര/മഭാരകേ കരഭാഗമുള്ളവര്

• അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

• കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനിലചപടയ്  കജേഭാലനിചചയയ്  ജേതീവകനഭാപഭാധനി  കേചണത്തഭാന
പ്രഭാപനിയനിലഭാത്തവര്

• വനിധവകേള

• എചയ്.ഐ.വനി.+ve ആയനിട്ടുള്ളവര്. 

ഭൂമനി മണനിടയ് നനികേത്തനി വതീടയ് വയ്ക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി

61 (3984)  ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റവനല്യു  കരഖകേളനില  നനിലലാം,  നനിലലാംനനികേത്തനിയ  പുരയനിടലാം  തുടങ്ങനിയ
തരങ്ങളനില  ഉള്ളതുലാം,  സലാംസഭാനകത്തഭാ  പുറകത്തഭാ  സസന്തെമഭായനി  മറ്റുസസത്തുക്കളുലാം
ഭൂമനിയുലാം ഇലഭാത്തവര്ക്കുലാം വതീടയ് വയ്ക്കുന്നതനിനയ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള അനുമതനി
നലകുന്നതനിനയ് നനിലവനില ഉത്തരവകേള ഉകണഭാ;  ഉചണങനില ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  നനിലമഭായുലാം,  ചവള്ളചക്കട്ടുമഭായുള്ള  സലങ്ങളനില  വതീടയ്
വയ്ക്കുന്നതനിനയ്  ഭൂമനി  മണനിടയ്  നനികേത്തുവഭാൻ  അനുമതനി  നലകുകമഭാ;  നലകുചമങനില
ആയതനിചന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  റവനത്യൂ  കരഖയനില  അചലങനില  കബസനികേയ്  ടഭാകയ്  രജേനിസ്റ്ററനില  നനിലലാം,
ചനലവയല,  ചവറയ് ലഭാന്റെയ്  എന്നയ്  ഭൂമനിയുചട  തരലാം  കരഖചപടുത്തുകേയുലാം  എന്നഭാല
2008-ചല  കകേരള  ചനലവയല  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  ആക്ടയ്  നനിലവനിലവന്ന
12-8-2008-നയ് മുമ്പയ് നനികേത്തുകേകയഭാ/നനികേത്തചപടുകേകയഭാ ചചയചപടതുലാം ഡഭാറഭാബഭാങനികലഭാ
കേരടയ്  ഡഭാറഭാബഭാങനികലഭാ  ഉളചപടഭാത്തതുമഭായ  ഭൂമനിയനില  നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി/
ഒക്കുപനസനി/ചപര്മനിറയ്/എന.ഒ.സനി.  നലകുന്നതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  വകുപനിചന്റെ  22-12-2016-ചല  994733/ആര്.എ.1/2016/ത.സസ.ഭ.വ.
സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  പുറചപടുവനിചനിരുന.  2008-നയ്  മുമ്പയ്  നനികേത്തനിയകതഭാ,
നനികേത്തചപടകതഭാ ആയതുലാം ഡഭാറഭാബഭാങനികലഭാ കേരടയ് ഡഭാറഭാബഭാങനികലഭാ, നനിലമഭാകയഭാ
തണതീര്ത്തടമഭാകയഭാ ഉളചപടഭാത്തതുലാം എന്നഭാല റവനത്യൂ കരഖകേളനില നനിലലാം എകന്നഭാ
തത്തുലല കപരുകേളനികലഭാ തരലാം കരഖചപടുത്തനിയ ഭൂമനി വതീടയ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി
രൂപഭാന്തെരചപടുത്തുവഭാനുള്ള അകപക്ഷകേള എപ്രകേഭാരലാം പകേകേഭാരലലാം ചചയണചമന്നതയ്
സലാംബനനിച  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  റവനത്യൂ  വകുപയ്  22-12-2016-ല 46848/പനി1/2016/റവനത്യൂ
നമ്പര് സര്ക്കുലര് ആയനി പുറചപടുവനിചനിരുന. ആയതയ് പ്രകേഭാരലാം ഭൂഉടമയുചട സസന്തെലാം
വതീടയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  മഭാത്രലാം  പഞഭായത്തനില  10  ചസന്റുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില 5 ചസന്റുലാം അനുവദനിക്കുലാം.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെയുലാം
റവനത്യൂ വകുപനിചന്റെയുലാം സര്ക്കുലറുകേളക്കയ് ക്ലഭാരനിഫനികക്കഷന നലകേനി റവനത്യൂ വകുപയ്
1-3-2017-ല 13105/പനി1/2017/റവനത്യൂ  നമ്പര് സര്ക്കുലര് പുറചപടുവനിചനിരുന. ഈ
മൂന്നയ്  സര്ക്കുലറുകേളുചടയുലാം  പകേര്പയ്  അനുബനലാം  I,  II,  III* എന്നനിവയഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ബനി) 2008-ചല കകേരള കേണ്സര്കവഷന ഓഫയ് പഭാഡനി ലഭാന്റെയ് ആന്റെയ് ചവറയ്
ലഭാന്റെയ്  ആക്ടനിചന്റെ  ചസക്ഷന  11  പ്രകേഭാരലാം  തണതീര്ത്തടലാം  നനികേത്തുവഭാന  അനുവഭാദലാം
നലകുവഭാന വലവസയനില. 2008-ചല കകേരള ചനലവയല തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
ചടങ്ങളനിചല ചടലാം 5-ല ചനലവയല നനികേത്തനി ഉടമസനയ് തഭാമസഭാവശലത്തനിനഭായനി
വതീടുവയ്ക്കുന്നതനിനയ്  കവണനിയുള്ള  അകപക്ഷ  ബനചപട  പ്രഭാകദശനികേ  നനിരതീക്ഷണ
സമനിതനി കേണ്വതീനര് മുമ്പഭാചകേ ഫഭാറലാം 1-ല സമര്പനികക്കണതഭാണയ്. ആയതനില കൃഷനി
ഓഫതീസറുചടയുലാം  വനികലജേഭാഫതീസറുകടയുലാം  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടയ്  സമനിതനി
വഭാകങ്ങണതുലാം  അതനിനുകശഷലാം  അകപക്ഷയനില  തങ്ങളുചട  ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതലാം
ജേനിലഭാതല  അധനികൃത  സമനിതനിയുചട  പരനിഗണനയയ്  നലകകേണതുലാം  അതനികന്മല
ജേനിലഭാതല അധനികൃത സമനിതനി  തതീരുമഭാനചമടുകക്കണതുമഭാണയ്.   എന്നഭാല  2008-നയ്
മുമ്പയ് നനികേത്തനിയകതഭാ,  നനികേന്നയ് കേനിടന്നകതഭാ ആയതുലാം ഡഭാറഭാബഭാങനില അചലങനില,

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്. 
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കേരടയ് ഡഭാറഭാബഭാങനില നനിലമഭാകയഭാ,  തണതീര്ത്തടമഭാകയഭാ ഉളചപടഭാത്തതുലാം എന്നഭാല
റവനത്യൂ കരഖയനില നനിലലാം എകന്നഭാ,  തത്തുലല കപരുകേളനികലഭാ കരഖചപടുത്തനിയ ഭൂമനി,
വതീടയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി രൂപഭാന്തെരചപടുത്തുവഭാനുള്ള അകപക്ഷ കകേരള ലഭാന്റെയ്
യൂടനിപലകസഷന  ഓര്ഡര്  പ്രകേഭാരലാം  ബനചപട  റവനത്യൂ  ഡനിവനിഷണല
ഓഫതീസര്ക്കയ്  സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  റവനല്യു  ഡനിവനിഷണല
ഓഫതീസര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനില  ബനചപട  വനികലജേയ്  ഓഫതീസറുചടയുലാം
കൃഷനി  ഓഫതീസറുചടയുലാം  റനികപഭാര് ടയ്  വഭാങ്ങനി  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം  തതീര്പയ്
കേലപനിക്കണചമന്നയ്  14-3-2017-ചല  Rev.-P1/7/17  നമ്പര്  സര്ക്കുലറനില  റവനത്യൂ
വകുപയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

കഫഭാര് ദനി പതീപനിള കപഭാര്ടലനിചന്റെ കസവനലാം

62 (3985) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ജേതീവനക്കഭാരുചട അഴെനിമതനികേളുലാം
അവരുചട  വതീഴ്ചകേളുലാം  സലാംബനനിചയ്  പരഭാതനിചപടഭാന  എചന്തെലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്
ഏര്ചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നചതന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കഫഭാര്  ദനി  പതീപനിള  കപഭാര്ടലനിചന്റെ  കസവനലാം  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വകുപനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ കപഭാര്ടലനില ഇതുവചര എത്ര പരഭാതനികേള കേനിടനിചയനലാം അവയനില
എത്രചയണത്തനിനയ് പരനിഹഭാരലാംകേണ എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ജേനപ്രതനിനനിധനികേചള സലാംബനനിക്കുന്ന
പരഭാതനികേള ഈ കപഭാര്ടലവഴെനി നലകുവഭാന അവസരലാം ഒരുക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിചല
സസജേനപക്ഷപഭാതലാം,  അഴെനിമതനി,  കസവനങ്ങള  നലകുന്നതനിചല  കേഭാലതഭാമസലാം,
ചകേടുകേഭാരലസത  എന്നനിവ  സലാംബനനിചയ്  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  പരഭാതനികേളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നല കുന്നതനിനയ്  ഓണ്പലനഭായനി  ഒരു  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര
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സലാംവനിധഭാനലാം  എന്ന  നനിലയനില  കഫഭാര്  ദനി  പതീപനിള  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
പരഭാതനികേളുലാം  നനിര് കദ്ദേശങ്ങളുലാം  സമര്പനിക്കഭാനുലാം  ആവശലചമങനില  ആയതുമഭായനി
ബനചപട കഫഭാകടഭാ, വതീഡനികയഭാ എന്നനിവ കചര്ക്കഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.  ഇതനിലൂചട തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങളചക്കതനിരഭായ  പരഭാതനി  ഒരു  പരനിധനിവചര  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കേഭാരലക്ഷമത ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം സുതഭാരലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  ഉണയ്.  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  ഓണ്പലനഭായനി/ചമഭാപബല ആപ്ലനികക്കഷന
വഴെനി  ഏചതഭാരു  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന
കസവനങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  അഴെനിമതനിചയക്കുറനിച്ചുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
സമര്പനിക്കഭാനുലാം ആവശലചമങനില ആയതുമഭായനി  ബനചപട കഫഭാകടഭാ,  വതീഡനികയഭാ
എന്നനിവ  കചര്ക്കഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.  അഴെനിമതനിയുമഭായനി  ബനചപടചതഭാഴെനിചകേയുള്ളവ
അതതയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനത്തനിചന്റെ  കനഭാഡല  ഓഫതീസര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുലാം.
ഏഴെയ്  ദനിവസത്തനിനകേലാം  പരനിഹരനിക്കചപടഭാത്ത  പരഭാതനികേള  കമലകദലഭാഗസചന്റെ
കലഭാഗനിനനികലയയ്  കപഭാകുന്നതുലാം  ഇതനിലൂചട  പരഭാതനി  വളചര  കവഗത്തനില
പരനിഹരനിക്കചപടുകേയുലാം ചചയ്യുന.  പഞഭായത്തയ്   വകുപയ്, നഗരകേഭാരല വകുപയ്, റൂറല
ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  വകുപയ്,  ടനൗണ്  ആന്റെയ്  കേണ്ടനി  പ്ലഭാനനിലാംഗയ്  വകുപയ്  എന്നനിവയഭാണയ്
ഇതനിചന്റെ  പരനിധനിയനില  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കുടുലാംബശതീ,  ശുചനിതസ  മനിഷന,
പനി.എലാം.ജേനി.എസയ്.പവ.,  കകേരള കസ്റ്ററയ് റൂറല കറഭാഡ്സയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് ഏജേനസനി
എന്നനിവചയക്കൂടനി ഇതനിചന്റെ പരനിധനിയനില ചകേഭാണവരഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനിയുചട  ഓഫതീസനിലലാം  മറയ്  ഉയര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
നടപടനിക്രമങ്ങളുചട പുകരഭാഗതനി കനരനിടയ് വനിലയനിരുത്തഭാനഭാകുലാം. 

(സനി)  കഫഭാര് ദനി  പതീപനിള കപഭാര്ടലനില  10-5-2017  വചര  371  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനില  291 എണലാം പരനിഹരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ലക്ഷലാംവതീടയ് പദതനി

63 (T* 3986)  ശതീ  .  എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലക്ഷലാംവതീടയ്  പദതനിയനിൽ  ഉൾചപടനിട്ടുള്ള  വതീടുകേൾ
വഭാസകയഭാഗലമലഭാതഭായനി  തതീർന്നനിരനിക്കുന്ന  നനിലവനിചല  അവസ  പരനിഹരനിക്കഭാൻ
എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളചതന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  തലകശരനി നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിചല ലക്ഷലാം വതീടയ്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം
നനിര്മ്മേനിച മനിക്കവഭാറുലാം  വതീടുകേള ഇകപഭാള വഭാസകയഭാഗലമല;  ആയതനിനഭാല ഇവയയ്
പകേരലാം ഫഭാറയ് രൂപത്തനിലള്ളവ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  ധനസഹഭായത്തഭാല  നനിര്മ്മേനിച
പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി  8  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞ  വതീടുകേളക്കയ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചയ്
അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനയ്  23-1-2017-ചല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) 192/17/ത.സസ.ഭ.വ. നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപന
ങ്ങളക്കയ്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  പലഫയ്  മനിഷചന്റെ  സര്കവയനില
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത ഭവനമുള്ളവചര കേചണത്തഭാനുള്ള പരനികശഭാധനയുലാം നടത്തുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  പലഫയ്  മനിഷന  3  തരലാം  ആനുകൂലലങ്ങളുചട  ഘടനയഭാണയ്  വനിഭഭാവന
ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്. 

1. ഭൂമനിയുള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് വലക്തനിഗത ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ആനുകൂലലലാം.

2. ഭൂരഹനിതരഭായുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഭവന  സമുചയത്തനിലൂചട
പുനരധനിവഭാസലാം

3. വനിവനിധ പദതനികേളനിലൂചട സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാചയങനിലലാം
ഭവനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തവര്ക്കയ്  പൂര്ത്തതീകേരണ
ത്തനിനയ് സഹഭായലാം.

വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  നനിലവനിലള്ള  ഭവനങ്ങള   വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
LIFE പദതനി പ്രകേഭാരലാം സഭാധലമഭാണയ്.  നനിലവനില പുതനിയ ഭവനങ്ങള നനിര്മ്മേനികക്കണ
സഭാഹചരലമഭാചണങനില ലക്ഷലാംവതീടയ് സനിതനിചചയ്യുന്ന സലലാം പലഫയ് പദതനിക്കഭായനി
നലകേനിയഭാല ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കക്ഷമചപനഷനയ് അര്ഹത

64(3987) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം പുതുതഭായനി വനിവനിധ
കക്ഷമചപനഷനയ്  അര്ഹത  കനടനിയവരുചട  കേണക്കുകേള  ജേനില  തനിരനിചയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനില  കക്ഷമ  ചപനഷനുകേള  ലഭനിചനിരുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തക്കചള
അര്ഹരലന്നയ്  കേചണത്തനി  ഇതനിലനനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  കപരഭാണയ്
ഇങ്ങചന ഒഴെനിവഭായനിട്ടുള്ളതയ്; ജേനില തനിരനിചയ് കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലവന്നകശഷലാം പുതുതഭായനി കക്ഷമ ചപനഷനു
കേളക്കയ് അര്ഹത കനടനിയവരുചട  ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് അനുബനലാം  1* ആയനി
കചര്ക്കുന. 

(ബനി)  നനിലവനില കക്ഷമചപനഷന ലഭനിചനിരുന്ന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വനിവരങ്ങള
കൃതലമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എലഭാ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം സതലപ്രസ്തഭാവന ബനചപട
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  സമര്പനിക്കണചമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.
ആയതയ്  യഥഭാസമയലാം  സമര് പനിക്കഭാതനിരുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  ചപനഷന
തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  മഭാത്രമഭാണയ്  തടഞനിട്ടുള്ളതയ്.  സതലവഭാങ്മൂലലാം  സമര് പനിക്കുന്ന
മുറയയ് ചപന ഷന  തുടര്നലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സതലവഭാങ്മൂലലാം  സമര്പനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  ചപനഷന  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി
തടഞനിട്ടുള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട എണലാം അനുബനലാം-2  ആയനി കചര്ക്കുന. 

 വനിവഭാഹ രജേനികസ്ട്രേഷനയ് ഹഭാജേരഭാകക്കണ കരഖകേള 

65  (3988)   ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിവഭാഹ  രജേനികസ്ട്രേഷന  നടത്തുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളനില
ഹഭാജേരഭാകക്കണ കരഖകേള എചന്തെഭാചക്കചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹനിന്ദുമതഭാചഭാരപ്രകേഭാരമുള്ള  വനിവഭാഹലാം  രജേനിസ്റ്റര്  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  ജേഭാതനി-
മത-സമുദഭായ സലാംഘടനകേളുചട സഭാക്ഷലപത്രലാം നനിര്ബനമഭാകണഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജേഭാതനി-മത-സമുദഭായ  സലാംഘടനകേളനില  അലാംഗമലഭാത്തവര്ക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില വനിവഭാഹലാം രജേനിസ്റ്റര് ചചയ്യുന്നതനിനയ്  ഗസറഡയ്
ഓഫതീസര്,  എലാം.  പനി.,  എലാം.  എല.  എ.,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനഭാലാംഗലാം
എന്നനിവരഭാചരങനിലലാം  കഫഭാറലാം  നമ്പര്  2-ല  നലകുന്ന  സഭാക്ഷലപത്രലാം  ചതളനിവഭായനി
സസതീകേരനിച്ചുചകേഭാണയ്  വനിവഭാഹലാം  രജേനിസ്റ്റര്  ചചയചകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

 * പലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം 

(എ)

1.  1995-ചല  ഹനിന്ദു  വനിവഭാഹ  ആക്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  നടക്കുന്ന  വനിവഭാഹങ്ങള
രജേനിസ്റ്റര് ചചയ്യുന്നതനിനയ് വനിവഭാഹലാം കേഴെനി ഞയ് 15 ദനിവസത്തനിനകേലാം റനികപഭാര്ടയ് ചചയ്യുന്ന
സലാംഗതനികേളനില കഫഭാറലാം നമ്പര്  1 -ല തയഭാറഭാക്കനിയ വനിവഭാഹ റനികപഭാര്ടനിചന്റെ രണയ്
കകേഭാപനികേകളഭാചടഭാപലാം  ഭഭാരലഭാ-ഭര്ത്തഭാക്കനമഭാരുചട  വയസയ്  ചതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കരഖകേള  വരചന്റെ/വധുവനിചന്റെ  ആദല  വനിവഭാഹമചലങനില  വനിവഭാഹബനലാം
കവര്പനിരനി ഞതനിചന്റെ  അചലങനില  പങഭാളനി  മരണചപടതനിചന്റെ  കരഖകേള  എന്നനിവ
സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.  വനിവഭാഹലാം  കേഴെനിഞയ്  15  ദനിവസത്തനിനുകശഷലാം  എന്നഭാല
30  ദനിവസലാം  കേഴെനിയഭാത്ത  സലാംഗതനികേളനില  കേഭാലതഭാമസലാം  മഭാപഭാക്കുന്നതനിനയ്
5  രൂപയുചട കകേഭാര്ടയ്  ഫതീ സ്റ്റഭാമ്പയ് ഒടനിച സലാംയുക്ത അകപക്ഷ തകദ്ദേശ രജേനിസ്ട്രേഭാര്ക്കയ്
സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.  30  ദനിവസത്തനിനുകശഷലാം ജേനിലഭാ  രജേനിസ്ട്രേഭാറഭായ പഞഭായത്തയ്
ചഡപത്യൂടനി  ഡയറക്ടറുചട  അനുവഭാദകത്തഭാചട രജേനിസ്റ്റര് ചചയഭാവന്നതഭാണയ്.  ഭര്ത്തഭാവയ്
പ്രവഭാസനി  ഭഭാരതതീയനഭാകുന്ന  സലാംഗതനികേളനില  അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  സഭാധുതയുള്ള
പഭാകസഭാര്ടനിചന്റെ  കഫഭാകടഭാകകേഭാപനിയുലാം  വനികദശ  തഭാമസ  സലത്തനിചന്റെ  വനിലഭാസവലാം
ചസകേത്യൂരനിറനി നമ്പരുലാം സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.

2. 2008-ചല കകേരള വനിവഭാഹങ്ങള രജേനിസ്റ്റര് ചചയല (ചപഭാതു)  ചടങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം  നടക്കുന്ന  വനിവഭാഹങ്ങള  വനിവഭാഹലാം  നടന്നയ്  5  വര്ഷത്തനിനകേലാം  രജേനിസ്റ്റര്
ചചയ്യുന്നതനിനയ് ചുവചട പറയുന്ന കരഖകേള സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.

(1)  നനിശ്ചനിത  കഫഭാറത്തനിലള്ള ചമകമ്മേഭാറഭാണത്തനിചന്റെ  രണയ് പകേര്പ്പുകേള

(2) 45  ദനിവസലാം  കേഴെനിഞ  സലാംഗതനികേളനില  കേഭാലതഭാമസലാം
മഭാപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ

(3) പഭാകസഭാര്ടയ് പസസയ് കഫഭാകടഭാ  2 ചസറയ്

(4) ജേനന തതീയതനി ചതളനിയനിക്കുന്ന കരഖ (എസയ്.എസയ്.എല.സനി. ബുക്കയ്/
ജേനന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്/പഡ്രെെവനിലാംഗയ്  പലസനസയ്/പഭാകസഭാര്ടയ്/സ്കൂള
പ്രകവശന  രജേനിസ്റ്ററനിചന്റെ  പകേര്പയ്  അചലങനില  ജേനന  തതീയതനി
കേഭാണനിക്കുന്ന മകറചതങനിലലാം കരഖകേള).

(5) വനിവഭാഹലാം നടന്നതനിചന്റെ ചതളനിവഭായനി  മതഭാധനികേഭാര  സഭാനത്തനിചന്റെ
അചലങനില  സ്റ്റഭാറത്യൂടറനി  ആഫതീസറുചട  സഭാക്ഷലപത്രലാം  അചലങനില
എലാം.പനി.,  എലാം.എല.എ.,  ഗസറഡയ്  ആഫതീസര്,  പഞഭായത്തയ്
ചമമ്പര്/നഗരസഭ കേനൗണ്സനിലര് എന്നനിവരനില ആചരങനിലലാം കഫഭാറലാം
നമ്പര് 2 സഭാക്ഷലചപടുത്തനി നലകേനിയ പ്രഖലഭാപനലാം.
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(6) ഭര്ത്തഭാവയ്  പ്രവഭാസനി  ഭഭാരതതീയനഭാകുന്ന  സലാംഗതനികേളനില
അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ സഭാധുതയുള്ള പഭാകസഭാര്ടനിചന്റെ കഫഭാകടഭാകകേഭാപനിയുലാം
വനികദശ  തഭാമസസലത്തനിചന്റെ  വനിലഭാസവലാം  ചസകേത്യൂരനിറനി  നമ്പരുലാം
സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.

വനിവഭാഹലാം  നടന്നയ്  അഞയ്  വര്ഷത്തനിനുകശഷമുള്ള  രജേനികസ്ട്രേഷന  വനിവഭാഹ
(ചപഭാതു)  രജേനിസ്ട്രേഭാര്  ജേനറലനിനയ്  (പഞഭായത്തയ്  ചഡപത്യൂടനി  ഡയറക്ടര്)  സമര്പനിചയ്
അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നമുറയഭാണയ്  രജേനികസ്ട്രേഷന നടത്തുന്നതയ്  എന്നതനിനഭാല അത്തരലാം
രജേനികസ്ട്രേഷനുകേളക്കുലാം  കമലപറഞ  1  മുതല   6  വചരയുള്ള  കരഖകേള
സമര്പനികക്കണതഭാണയ്. 

(ബനി)  ഹനിന്ദു  മതഭാചഭാരപ്രകേഭാരമുള്ള  വനിവഭാഹലാം  രജേനിസ്റ്റര്  ചചയ്യുന്നതനിനയ്
ജേഭാതനി-മത സമുദഭായ സലാംഘടനകേളുചട സഭാക്ഷലപത്രലാം നനിര്ബനമനില. 

(സനി)  2008-ചല  കകേരള  വനിവഭാഹങ്ങള  രജേനിസ്റ്റര്  ചചയല  (ചപഭാതു)
ചടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  ഭഭാരതത്തനില പ്രഭാബലലത്തനിലള്ള  മതഭാചഭാര  പ്രകേഭാരമുള്ള എലഭാ
വനിവഭാഹങ്ങളുലാം  വനിവഭാഹലാം  നടന്നതനിചന്റെ  ചതളനിവഭായനി  മതഭാധനികേഭാര  സഭാനത്തനിചന്റെ
അചലങനില  എലാം.പനി.,  എലാം.എല.എ.,  ഗസറഡയ്  ഓഫതീസര്,  പഞഭായത്തയ്
ചമമ്പര്/നഗരസഭ  കേനൗണ്സനിലര്  എന്നനിവരനില  ആചരങനിലലാം  കഫഭാറലാം  നമ്പര്  2-ല
സഭാക്ഷലചപടുത്തനി നലകുന്ന പ്രഖലഭാപനലാം സസതീകേരനിചയ് വനിവഭാഹലാം നടന്ന സലചത്ത
രജേനികസ്ട്രേഷന യൂണനിറനില രജേനിസ്റ്റര് ചചയ്യുന്നതനിനയ് നനിലവനില വലവസയുണയ്. 

പുതനിയ പഞഭായത്തുകേളുചട രൂപതീകേരണലാം 

66(3989) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനിചല  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  വനിഭജേനിചയ്  പുതനിയ
പഞഭായത്തുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  വനിഭജേനിക്കുന്നതയ്  ഏചതഭാചക്ക  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പരനിഗണനിചഭാണയ്;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില സര്ക്കഭാര് എചന്തെങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

101/2020.
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(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  രൂപതീകേരണവലാം
പുനനഃസലാംഘടനയുമഭായനി  ബനചപടയ്  പുതനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിര് കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിചക്കഭാണയ് സര് ക്കഭാര് 27-11-2014-ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര്
3113/2014/ത.സസ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  വനിഭജേനലാം  പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള  ജേനസലാംഖല,  ഭൂവനിസ്തൃതനി,
പ്രകദശത്തനിചന്റെ  ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായ  പ്രകതലകേതകേള,  ജേനങ്ങളക്കയ്  ചമചചപട
സര്വതീസയ്  ചഡലനിവറനി  സനൗകേരലലാം,  തനതയ്  വരുമഭാനലാം  എന്നതീ  ഘടകേങ്ങളഭാണയ്
പ്രധഭാനമഭായുലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  1994-ചല  കകേരള  പഞഭായത്തയ്  രഭാജേയ്  ആക്ടയ്  വകുപയ്  (4)  പ്രകേഭാരലാം
പഞഭായത്തുകേളുചട  അതനിര്ത്തനി  വനിപുലചപടുത്തുകേകയഭാ  കുറയ്ക്കുകേകയഭാ  ചചയ്യുന്ന
ഏചതഭാരു മഭാറവലാം ആ പഞഭായത്തനിചന്റെ നനിലവനിലള്ള ഭരണസമനിതനിയുചട കേഭാലഭാവധനി
തതീരുന്നമുറയലഭാചത  പ്രഭാബലലത്തനില  വരുത്തഭാന  പഭാടുള്ളതല  എന്നയ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല  പുതനിയ  പഞഭായത്തുകേളുചട  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബനനിചയ്
ഇകപഭാള   നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന നനിര്വഭാഹമനില. 

പുതനിയ പഞഭായത്തുകേളുചട രൂപതീകേരണലാം

67  (3990)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പുതനിയ പഞഭായത്തുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
ഉചണങനില വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനികലജേയ്  അടനിസഭാനത്തനില  പഞഭായത്തുകേള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചഭാല
എത്ര പുതനിയ പഞഭായത്തുകേളകൂടനി രൂപതീകേരനികക്കണനിവരുചമന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  നനിലവനില  941  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം  1532  വനികലജുകേളുമഭാണയ്
നനിലവനിലളളതയ്.  വനികലജേയ്  അടനിസഭാനത്തനില  പഞഭായത്തുകേള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചഭാല
അധനികേമഭായനി 591 പഞഭായത്തുകേളകൂടനി രൂപതീകേരനികക്കണനിവരുലാം. 
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വനിവനിധ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുചട നടത്തനിപയ്

68  (3991)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ദതീന  ദയഭാൽ  ഉപഭാധലഭാ  അകന്തെലഭാദയ
പദതനിയുചട  സലാംസഭാനചത്ത  നഭാളനിതുവചരയുളള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ,  ലഭനിച  തുകേ,
വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേ  എന്നനിവ  സഹനിതലാം  ജേനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനിൽ
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ  വർഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കഭാൻ  കപഭാകുന്ന
പദതനികേള  എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്;  ഈ  വർഷചത്ത  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം
എത്രയഭാണയ്;

(ബനി) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജേന (നഗരങ്ങള)
പദതനിയുചട  സലാംസഭാനചത്ത  നഭാളനിതുവചരയുളള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ലഭനിച  തുകേ,
വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേ  എന്നനിവ  സഹനിതലാം  ജേനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനിൽ
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ വർഷലാം സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കഭാൻ  കപഭാകുന്ന പദതനികേള
എചന്തെഭാക്കയഭാണയ്; ഈ വർഷചത്ത കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത്രയഭാണയ്;

(സനി) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജേന (ഗ്രഭാമങ്ങള)
പദതനിയുചട  സലാംസഭാനചത്ത  നഭാളനിതുവചരയുളള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ,  ലഭനിച  തുകേ,
വനിനനികയഭാഗനിച  തൂകേ  എന്നനിവ  സഹനിതലാം  ജേനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനിൽ
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ വർഷലാം സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കഭാൻ കപഭാകുന്ന പദതനികേള
എചന്തെഭാക്കയഭാണയ്; ഈ വർഷചത്ത കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത്രയഭാണയ്;

(ഡനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ശലഭാമ പ്രസഭാദയ്  മുഖർജേനി റർബൻ  മനിഷൻ
പദതനിയുചട  സലാംസഭാനചത്ത  നഭാളനിതുവചരയുളള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ,  ലഭനിച  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിച തൂകേ എന്നനിവ സഹനിതലാം ജേനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
ഈ  വർഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കഭാൻ  കപഭാകുന്ന  പദതനികേള
എചന്തെഭാക്കയഭാണയ്  ;  ഈ  വർഷചത്ത  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  എത്രയഭാണയ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ദതീനദയഭാല  അകന്തെലഭാദയ  കയഭാജേന  (DAY)  കദശതീയ  ഉപജേതീവന
ദനൗതലത്തനിചന്റെകേതീഴെനില  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില  കദശതീയ  നഗര  ഉപജേതീവന  മനിഷന
പദതനിയുലാം ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ഉപജേതീവന മനിഷന പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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എന.യു.എല.എലാം. (നഭാഷണല അര്ബന ചചലവയ് ലനിഹുഡ്സയ് മനിഷന)

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ദതീന ദയഭാല അകന്തെലഭാദയ പദതനി പ്രകേഭാരമുളള
സഭാമൂഹല  സലാംഘടനയുലാം  സഭാപന  വനികേസനവലാം  ചചനപുണല  പരനിശതീലനവലാം
ചതഭാഴെനിലറപഭാക്കലലാം,  സസയലാംചതഭാഴെനില  സലാംരലാംഭലാം,  കേഭാരലകശഷനി  വനികേസനവലാം
പരനിശതീലനവലാം,  നഗര  ദരനിദര്ക്കുളള  ഭവന  പദതനി  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  ഘടകേ
പദതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  2015-16-ല  ആദലഘടമഭായനി  14  നഗരങ്ങളനിലലാം
1 -11 -2016  മുതല എലഭാ നഗരസഭകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മുനപദതനിയഭായ
എസ്ചജേഎസയ്ആര്  പദതനിയുചട  നതീക്കനിയനിരുപഭായനി  ലഭനിച  തുകേയനിലനനിന്നഭാണയ്
2015-16,  2016-17-കലയുലാം  നഭാളനിതുവചരയുമുളള  ചചലവയ്  കേചണത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.
വനിനനികയഭാഗനിച തുകേ സലാംബനനിച വനിവരലാം അനുബനലാം 1-ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്*. 

ഇനൗ  വര്ഷചത്ത  ഇനൗ  പദതനിയുചട  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  വനിഹനിതങ്ങള
യഥഭാക്രമലാം 3046 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 4571 ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണയ്.

എന.ആര്.എല.എലാം. (നഭാഷണല റൂറല ചചലവയ് ലനിഹുഡ്സയ് മനിഷന)

കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ഉപജേതീവന  മനിഷന  എലഭാ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം
നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  ഇനൗ  പദതനിയുചടകേതീഴെനില  ഉപജേതീവനവമഭായനി  ബനചപടയ്
സലാംരലാംഭകേര്ക്കുളള ചചവദഗ്ദ്ധല പരനിശതീലനവലാം സലാംരലാംഭ വനികേസനത്തനിനയ് ആവശലമഭായ
വഭായ്പകേളുമഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നലകുന്നതയ്.  ഇതനിചന്റെ  2017-18  വര്ഷചത്ത
കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം  90  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.  ആയതനിചന്റെ  2012-13  മുതല
2016-17  വചരയുളള  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിചല  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം
2-ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.

ഡനി.ഡനി.യു.ജേനി.ചകേ.ചചവ.  (ദതീന  ദയഭാല  ഉപഭാദലഭായ  ഗ്രഭാമതീണ്  കേനൗശലല
കയഭാജേന)

കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ഉപജേതീവന  മനിഷചന്റെ  ഘടകേ  പദതനിയഭായനി,  ഗ്രഭാമതീണ
കമഖലയനിചല ദരനിദകുടുലാംബങ്ങളനിലചപട യുവതനി-യുവഭാക്കളക്കയ് സനൗജേനല ചതഭാഴെനില
പരനിശനിലനലാം  നലകേനി  ചതഭാഴെനില  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഭാണയ്  ''ദതീന  ദയഭാല  ഉപഭാദലഭായ
ഗ്രഭാമതീണ  കേനൗശലല  കയഭാജേന  (ഡനി.ഡനി.യു.ജേനി.ചകേ.ചചവ.)-യുചട  മുഖലലക്ഷലലാം.
ടനി  പദതനിയുചട  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേവര്ഷചത്ത  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം
130  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം-3 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്  കയഭാജേന

(നഗരങ്ങള)  പദതനിക്കഭായനി  നഭാളനിതുവചര  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായ  5167.84  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  1689.80  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  കചര്ത്തയ്  അചകേ

6857.64  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  ലഭലമഭായ  തുകേയനിലനനിനലാം  കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതമഭായനി  1743.75  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി  581.25  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം  കചര്ത്തയ്  ആചകേ  2325  ലക്ഷലാം  രൂപ  നഗരസഭകേളക്കയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

നഗരസഭകേള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി 2071.56 ലക്ഷലാം രൂപ നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ജേനില

തനിരനിച്ചുളള വനിവരങ്ങള അനുബനലാം 4-ല കചര്ത്തനിട്ടുണയ്*.

2017-18 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം നഭാളനിതുവചര അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച ഭവനങ്ങളുചട

നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതുതഭായനി  50000  വതീടുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം പദതനി ലക്ഷലമനിടുന. (അനുബനലാം-5)*.

2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജേറനില കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി 27400

ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  18400  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്  കയഭാജേന  (ഗ്രഭാമതീണ്)  ഭവന  പദതനിയനില

നഭാളനിതുവചര ചചയനിട്ടുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള അനുബനലാം 6 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ഡനി) 2016-17-ല കകേരളത്തനില ആരലാംഭനിച SPMRM (ശലഭാമപ്രസഭാദയ് മുഖര്ജേനി

റര്ബന  മനിഷന)  പദതനിയുചട  ആദലഘടത്തനില  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കകേഭാടയലാം,

എറണഭാകുളലാം,  കേണ്ണൂര്  എന്നതീ  നഭാലയ്  ജേനിലകേളനിലനനിനലാം  ചവളളനഭാടയ്-ആരലനഭാടയ്,

മണഭാര്ക്കഭാടയ്-പുതുപളളനി,  പുത്തനകവലനിക്കര-കുനകേര,  മഭാങ്ങഭാടനിടലാം-കകേഭാടയലാം എന്നതീ

ക്ലസ്റ്ററുകേള  ചതരചഞടുത്തനിരുന.  ടനി  ക്ലസ്റ്ററകേളുചട  ICAP  (Integrated  Cluster

Action  Plan)  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ആയതയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം

ചചയനിട്ടുണയ്.  ഇവയുചട  DPR  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  KILA-CHRD,  ചകേഭാടഭാരക്കരചയ

ചുമതലചപടുത്തുകേയുലാം DPR  തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയുമഭാണയ്.  രണഭാലാം ഘടത്തനില തൃശ്ശൂര്

(പുന്നയൂര്ക്കുളലാം-വടകക്കക്കഭാടയ്), മലപ്പുറലാം (ഇടപഭാള, വടലാംകുളലാം), ആലപ്പുഴെ (കേഞനിക്കുഴെനി,

മഭാരഭാരനിക്കുളലാം  കനഭാര്ത്തയ്),  കേണ്ണൂര്  (ചചമ്പനികലഭാടയ്,  ചപരനിളകശരനി)  ജേനിലകേളനില

നനിനമഭായനി  നഭാലയ്  ക്ലസ്റ്ററുകേചള ചതരചഞടുക്കുകേയുലാം  ICAP  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുമുണയ്.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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ഒന്നഭാലാംഘട ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി 20 കകേഭാടനി രൂപയുലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി 13.34 കകേഭാടനി രൂപയുലാം (ആചകേ 33.34 കകേഭാടനി)
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇനൗ ഒന്നഭാലാം ഗഡു ധനസഹഭായത്തനിലനനിന്നയ് നഭാലയ് ജേനിലകേളനിചല
ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കയ് തഭാചഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്:

തനിരുവനന്തെപുരലാം - 5,41,77,500 രൂപ

കകേഭാടയലാം - 5,41,77,500 രൂപ

എറണഭാകുളലാം - 5,41,77,500 രൂപ

കേണ്ണൂര് - 5,41,77,500 രൂപ

ഘടലാം ഒന്നനിചല നഭാലയ് ക്ലസ്റ്ററുകേളനിചലയുലാം പ്രവൃത്തനികേളുചട  DPR  തയഭാറഭാക്കല
ജൂണ്  പകുതനികയഭാചട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുചമന്നയ്  കേരുതുന.  DPR  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചഭാല  ഉടചനത്തചന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുചട  നനിര്വഹണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കക്ഷമ ചപനഷനുകേളക്കയ് ആധഭാര് കേഭാര്ഡയ്

69  (3992)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷമ  ചപനഷനുകേളക്കയ്  അര്ഹതയുണഭായനിട്ടുലാം  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡയ്
ഇലഭാത്തതനിനഭാല  ചപനഷന  ലഭനിക്കഭാത്ത  കേനിടപനിലഭായ  നനിരവധനി  കരഭാഗനികേളുചട
ദുരവസ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കരഭാഗനികേളഭായ  ആളുകേളക്കയ്  ചപനഷന  ലഭലമഭാക്കഭാന
എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പഭാവചപട  ആളുകേളക്കയ്  നഷചപട  ചപനഷന  തുകേ
ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡയ്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല  മഭാത്രലാം  ചപനഷന  ലഭനിക്കഭാചത
വന്നനിട്ടുളള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിടനില. 

(ബനി)  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡയ്  ഇലഭാത്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  പ്രകതലകേ
സതലവഭാങ്മൂലവലാം  കറഷനകേഭാര്ഡനിചന്റെ  പകേര്കപഭാ  ഇലക്ഷന  തനിരനിചറനിയല
കേഭാര്ഡനിചന്റെ  പകേര്കപഭാ  ബനചപട  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനില
സമര്പനിചനിട്ടുളളപക്ഷലാം  ചപനഷന  ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  കേനിടപനിലഭായ
വലക്തനികേളക്കയ്  വതീടുകേളനില  എത്തനി  ആധഭാര്  നമ്പര്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ചഎ.ടനി.
മനിഷന, അക്ഷയ ചസന്റെറുകേള മുഖഭാന്തെരലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  ചപനഷന  തടയചപടനിട്ടുളളപക്ഷലാം  ടനി  തുകേ
കുടനിശനികേയഭായനി  മഭാറുന്നതഭാണയ്.  ആയതയ്  സര്ക്കഭാര്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നലകുന്നമുറയയ് ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനയ് ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

പുതനിയ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള

70 (3993)  ശതീമതനി  വതീണഭാ കജേഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  പുതനിയതഭായനി
രൂപതീകേരനിച മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള ഏചതഭാചക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  പുതനിയ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്;

(സനി)  നനിലവനില  ഏചതങനിലലാം  ജേനിലയനില  പുതനിയ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുചട
രൂപതീകേരണവമഭായനി ബനചപട്ടുള്ള ഫയലകേള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയതഭായനി മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള ഒനലാംതചന്ന രൂപതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേചള നഗരസഭകേളഭായനി പരനിവര്ത്തനലാം ചചയ്യുന്നതനിനയ്
പ്രധഭാന  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭായനി  സഭാധഭാരണ  നനിലയനില  പരനിഗണനിക്കുന്നതയ്  ആ
പ്രകദശചത്ത ജേനസലാംഖല,  ജേനസഭാന്ദ്രത,  വരുമഭാനലാം,  കേഭാര്ഷനികകേതര പ്രവൃത്തനികേളനില
ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്ന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട നനിരക്കയ്  എന്നനിവയഭാണയ്.  കൂടഭാചത  27-11-2014-ചല
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  3113/2014/ത.സസ.ഭ.വ.  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
ഒരു  പ്രകദശചത്ത  വനികേസന  സഭാധലതകേള,  പുതനിയ  തുറമുഖലാം,  ചറയനിലകവ,
എയര്കപഭാര്ടയ്  എന്നതീ  പദതനികേള  ഇനഡസ്ട്രേനിയല  ഏരനിയ,  ചഎ.ടനി.  ഹബയ്
തുടങ്ങനിയവ,  തഭാലൂക്കയ്  ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്,  നനിലവനിലളള  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള,
നനിലവനിലളളതുലാം  ഭഭാവനിയനില പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാവന്നതുമഭായ  വരുമഭാന  കസഭാതസ്സുകേള,
സഭാറചചലറയ്  ടനൗണഭായനി  വനികേസനിപനിക്കഭാന  സഭാധലതയുള  പ്രകദശലാം,  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ
വനികേസന  സഭാധലതകേള,  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  സര്വകേലഭാശഭാലകേള
എന്നനിവയുചട സഭാന്നനിദലലാം,  പ്രകദശങ്ങള തമ്മേനിലളള കേണക്ടനിവനിറനി,  നഗരത്തനിലനനിനലാം
കനരനിടലഭാചത കേനിടക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങള, നഗരസഭയഭാക്കനി മഭാറനിയഭാല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില
നനിനലാം  എ.ഡനി.ബനി.കപഭാലളള  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
കേനിട്ടുന്നതനിനുളള സഭാധലതകേള എന്നനിവകൂടനി മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭായനി കേണക്കഭാക്കുനണയ്.

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില. 
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ചതരുവയ് നഭായ ശലലലാം

71 (T* 3994) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :

ശതീ  .    സണനി  കജേഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ  ചതരുവയ് നഭായശലലലാം അമര്ച ചചയഭാന ഈ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തയ്

എചന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ആരുചടചയലഭാലാം  കസവനങ്ങളഭാണയ്

പ്രകയഭാജേനചപടുത്തനിയചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചതരുവയ്  നഭായ  ശലലലാം  അമര്ച  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ശമങ്ങള

വനിജേയനിചനിരുകന്നഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചതരുവനഭായ  നനിയനണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനനിമല  ബര്ത്തയ്

കേണ്കടഭാള  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുലാം  നഗരസഭകേളുലാം  സഹകേരനിചയ്

ജേനിലയനിചല  നനിശ്ചനിത  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ചതരുവയ്  നഭായചള  എത്തനിചയ്  വനലലാംകേരനിചയ്

തനിരനിചകേവനിടുന്ന പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാചത ചപഭാതുനനിരത്തുകേള

മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുളള കേര്മ്മേപദതനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ജേനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേള,  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപയ്,  കുടുലാംബശതീ മനിഷന,

ചസഭാചചസറനി  കഫഭാര്  ദനി  ക്രുവലറനി  അനനിമലസയ്  തുടങ്ങനിയ  മൃഗസലാംരക്ഷണ

സലാംഘടനകേളുലാം ചനില എന.ജേനി.ഒ. സലാംഘടനകേളുലാം ഇതുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

(സനി)  ചതരുവനഭായ ശലലലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുളള

ശമങ്ങള  ഫലപ്രദമഭാചണന്നഭാണയ്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.  ചതരുവനഭായ  ശലലലാം

ഗണലമഭായനി  കുറഞവരുന്നതഭായഭാണയ്  കേഭാണുന്നതയ്.  എ.ബനി.സനി.  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിചന്റെ

പൂര്ണ ഗുണഫലലാം ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില മഭാത്രകമ ലഭലമഭാകുകേയുളള.

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ചതരുവയ് നഭായ നനിയനണത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

72 (3995) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലകദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചതരുവയ്  നഭായ  നനിയനണത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള
വനിജേയപ്രദമഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമ്മേഭാ;

(ബനി)  ചതരുവയ്  നഭായ  നനിയനണത്തനിനഭായനി  കേഴെനിഞ  പതനിചനഭാന്നയ്  മഭാസലാം
എന്തെയ് തുകേ അനുവദനിച്ചുചവനലാം അതനില ഇതനിനകേലാം എന്തെയ് തുകേ ചചലവഴെനിച്ചുചവനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016-ൽ എത്ര ചതരുവയ് നഭായചള വനലലാംകേരനിക്കുന്നതനിനയ് സഭാധനിച്ചു;

(ഡനി)  ജേസ്റ്റനിസയ്  സനിരനിജേഗന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ചതരുവനഭായളുചട
ആക്രമണത്തനില മരണചപടവര്ക്കുലാം പരനികക്കറവര്ക്കുലാം നഷപരനിഹഭാരലാം അനുവദനിചനിരുകന്നഭാ;
ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചതരുവയ്  നഭായ  നനിയനണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനനിമല  ബര്ത്തയ്
കേണ്കടഭാള  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുലാം  നഗരസഭകേളുലാം  സഹകേരനിചയ്
ജേനിലയനിചല  നനിശ്ചനിത  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ചതരുവയ്  നഭായചള  എത്തനിചയ്  വനലലാംകേരനിചയ്
തനിരനിചകേവനിടുന്ന പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാചത ചപഭാതുനനിരത്തുകേള
മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുളള കേര്മ്മേപദതനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇനൗ  ആവശലത്തനിനഭായനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  11,57,33,289  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതനില  31-3-2017  വചര  3,01,19,117  രൂപ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.
കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  9,52,31,554  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയതനില
23,24,202 രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) 28103 ചതരുവയ് നഭായചള വനലലാംകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ജേസ്റ്റനിസയ്  സനിരനിജേഗന  കേമ്മേനിറനിയുചട  മൂന്നഭാമതയ്  റനികപഭാര്ടനില
നഷപരനിഹഭാരത്തനിനയ്  ശനിപഭാര്ശ ചചയനിട്ടുളള  19  കപര്ക്കയ് ആചകേ  33,37,743  രൂപ
ബനചപട തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട തനതയ്/പ്ലഭാന ഫണനില നനിനലാം
31-5-2017-നയ്  മുമ്പഭായനി  നലകേഭാന  11-5-2017-ചല  സ.ഉ.  (ആര്റനി.)
1546/2017/ത.സസ.ഭ.വ. ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

101/2020.
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ജേനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനി

73  (3996)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപയ്  അനനിവഭാരല  പദതനികേളുലാം  മുനഗണന
അര്ഹനിക്കുന്ന പദതനികേളുലാം മറ്റുലാം ജേനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനിയയ്  മുമ്പനില സമര്പനിചയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടഭാന കവണനി പദതനിയനിടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനിൽ എചന്തെഭാചക്ക പദതനികേളഭാണയ്; ഇതനിചന്റെ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
ആരഭാണയ്; ഇതുചകേഭാണള്ള പ്രകയഭാജേനലാം എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനിയനില വനനിതകേളക്കുലാം എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം
എചന്തെങനിലലാം മുനതൂക്കലാം ഉകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവതര പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി 2017-18 വഭാര്ഷനികേ
പദതനിക്കയ്  ജേനിലഭാ  ആസൂത്രണ  സമനിതനിയുചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളഭായനി പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)

പദതനികേള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള

അങണവഭാടനി
കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം

കുടനികേള, ഗര്ഭനിണനികേളഭായ സ്ത്രതീകേള, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര്
(കുടനികേളുചടയുലാം സ്ത്രതീകേളുചടയുലാം ആകരഭാഗലസലാംരക്ഷണലാം)

SSA/RMSA സ്കൂള  കുടനികേള  (വനിവനിധ  കസവനങ്ങള,  അടനിസഭാന
സനൗകേരലവനികേസനലാം)

ഭനിന്നകശഷനിയുളളവര്ക്കയ്
കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം  
ബത്തയുലാം

ഭനിന്നകശഷനിയുളളവരുലാം മഭാനസനികേ ചവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്നവരുലാം
(പഭാര്ശസവലക്കചപടവചര  ചപഭാതുധഭാരയനികലക്കയ്
ചകേഭാണവരഭാന പ്രകതലകേ സഹഭായലാം)

എ.എലാം.എ.ചചവ. ഭവനരഹനിതരഭായ കുടുലാംബങ്ങള (ഭവനലാം ലഭലമഭാക്കല)

ആശയ പദതനി നനിരഭാലലാംബരുലാം  അഗതനികേളുമഭായുളള  കുടുലാംബലാം
(അഗതനികേളഭായ കുടുലാംബങ്ങളുചട പുനരധനിവഭാസലാം)

പഭാലനികയറതീവയ് ചകേയര് ശയഭാവലലാംബരഭായ  കരഭാഗനികേള-മഭാറഭാകരഭാഗനികേള
(കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേളുചട പരനിചരണത്തനിലൂചട ആശസഭാസലാം)

(സനി)  പടനികേജേകേഭാതനി ഉപപദതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ ഉപപദതനി എന്നനിവ പ്രകേഭാരമുളള
വനിഹനിതലാം  സലാംസഭാന  ബഡ്ജേറനില  പ്രകതലകേലാം  വകേയനിരുത്തുന്നതയ്  പ്രകേഭാരമഭാണയ്
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അത്തരലാം  പദതനികേള  തയഭാറഭാകക്കണതയ്.  ഗ്രഭാമ/കബഭാക്കയ്/ജേനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുലാം
നഗരസഭകേളുലാം ചപഭാതുവനിഭഭാഗലാം വനികേസനഫണയ്,  എസയ്.സനി.എസയ്.പനി.,  റനി.എസയ്.പനി.
എന്നതീ  വനിഹനിതങ്ങളുചട  ആചകേ  തുകേയുചട  കുറഞതയ്  10%  വനനിതഭാ  ഘടകേ
പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തണലാം. ഇതുസലാംബനനിച വനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
29-3-2017  തതീയതനിയനിചല  ജേനി.  ഒ.  (എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  72/2017/ത.സസ.ഭ.വ.,
3-4-2017  തതീയതനിയനിചല  ജേനി.  ഒ.  (എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  79/2017/ത.സസ.ഭ.വ.,
80/2017/ത.സസ.ഭ.വ. ഉത്തരവകേളഭായനി പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ അനുമതനി

74 (3997)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി. :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ
അനുമതനിയുലാം  നമ്പറനിങ്ങുലാം  നടത്തനിക്കനിട്ടുന്നതനിനയ്  ചപഭാതുജേനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  നനിലനനിലക്കുന്ന  ചടങ്ങള  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്
അഴെനിമതനി  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  അവസരമഭായനി  മഭാറുന  എന്ന  ആകക്ഷപങ്ങള
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  സലാംബനനിച  ചടങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ആവശലലാം  സലാംബനനിച  അകപക്ഷകേളക്കയ്  തതീര്പ്പുകേലനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനി നനിശ്ചയനിചയ് ചടലാം ചകേഭാണവരുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സമയ  ബനനിതമഭായനി  തതീര്പ്പുകേലനിക്കഭാത്ത  അകപക്ഷകേളക്കയ്
നനിശ്ചനിതകേഭാലപരനിധനി  കേഴെനിഞഭാല  ആകടഭാമഭാറനിക്കഭായനി  ചപര്മനിറയ്
അനുവദനിക്കചപടുലാംവനിധലാം നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ശദയനിലചപടനിടനില.

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനികലയുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനികലയുലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തു
കേളനികലയുലാം  സനിതനിവനികശഷങ്ങള  കേണക്കനിചലടുത്തയ്  അവയ്കക്കഭാകരഭാന്നനിനുലാം
പ്രകതലകേലാം  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലണയ്.
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(ഡനി)  പ്ലഭാന  അലാംഗതീകേഭാരലാം,  ചപര്മനിറയ്  എന്നനിവ  നലകുന്നതനിനയ്/
നനിരസനിക്കുന്നതനിനുളള  സമയപരനിധനി  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ
ചടങ്ങളനിചല  ചടലാം  13,  14  എന്നനിവയനിലലാം  കകേരള  പഞഭായത്തയ്  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ
ചടങ്ങളനിചല ചടലാം 14, 15 എന്നനിവയനിലലാം നനിലവനില പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണയ്.

(ഇ) ചചസറയ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാ/നനിരസനിക്കുന്നതനികനഭാ;  പണനി തുടങ്ങുന്നതനിനയ്
ചപര്മനിഷന  നലകുന്നതനികനഭാ/നനിരസനിക്കുന്നതനികനഭാ  ചസക്രടറനി  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുത്തുന്നപക്ഷലാം  അകപക്ഷകേനയ്  മുനനിസനിപല  കേനൗണ്സനിലനിനയ്  അകപക്ഷ  എഴുതനി
നലകുവഭാനുലാം;  തുടര്ന്നയ്  കേനൗണ്സനില നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനിക്കുളളനില  തതീരുമഭാനലാം
ചചകേചക്കഭാളളഭാത്തപക്ഷലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം/ചപര്മനിഷന  നലകേനിയതഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി
ആക്ടനിചനകയഭാ,  ചടങ്ങചളകയഭാ  ചചബലഭാകേചളകയഭാ  ലലാംഘനിക്കഭാചത  അകപക്ഷകേനയ്
പണനി  നടത്തുവഭാനുളള  അനുവഭാദലാം  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
ചടങ്ങളനിചല  ചടലാം  15,  കകേരള  പഞഭായത്തയ്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങളനിചല
ചടലാം 16 എന്നനിവയനില നനിലവനിലത്തചന്ന വലവസ ചചയനിട്ടുണയ്. 

ചതരുവനഭായചള വനലലാംകേരനിക്കുന്ന നടപടനി

75  (3998)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുപസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചതരുവനഭായചള  വനലലാംകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേചള  സലാംബനനിച
വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭനിക്കുകമഭാ;  വനലലാംകേരനിക്കുന്നതനില വകുപനിചന്റെ ഭഭാഗത്തയ് നനിന്നയ്
കേഭാരലമഭായ ശമലാം ഉണഭായനിചലന്ന പരഭാതനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 2017 ജേനുവരനി മുതല എത്ര കപര്ക്കയ് സലാംസഭാനത്തയ് ചതരുവനഭായളുചട
കേടനികയറനിട്ടുണയ്;

(സനി)  കേടനികയറവര്ക്കയ്  സഹഭായലാം  നലകുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  അധനികൃതരുചട
ഉറപയ് ഒനകപഭാലലാം നടപനിലഭായനിടനിചലന്നകേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സനിറനികേളനിലലാം  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  ആക്രമണകേഭാരനികേളഭായ
ചതരുവനഭായള അലഞതനിരനിഞ നടക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് ഇതയ് സബനനിച ചചലവകേളക്കയ്
ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള ചപര്മനിസതീവയ് സഭാങ്ഷന നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(എഫയ്)  കകേരളത്തനിചല  ഓകരഭാ  കലഭാക്കല  കബഭാഡനിയുലാം  2016-17-ൽ
ചചലവഴെനിച തുകേ എത്രചയന്നയ് വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അനനിമല ബര്ത്തയ് കേണ്കടഭാള കപ്രഭാഗ്രഭാലാം, കപവനിഷമുക്ത കകേരളലാം പദതനി
തുടങ്ങനിയവ പ്രകേഭാരലാം എലഭാ തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം ജേനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളുചട
കനതൃതസത്തനിലലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചടയുലാം  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനി  നടപഭാക്കനി  വരുനണയ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില  അലലാംഭഭാവലാം  ഉളളതഭായനി
ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി)  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ് പ്രകദശത്തയ് 1959  കപര്ക്കുലാം നഗരസഭഭാ പരനിധനിയനില
157 കപര്ക്കുലാം ചതരുവനഭായളുചട കേടനികയറനിട്ടുളളതഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ചചയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ചതരുവനഭായളുചട  ആക്രമണത്തനിനനിരയഭായവര്ക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളള ജേസ്റ്റനിസയ്
സനിരനിജേഗന  കേമ്മേനിറനിയുചട  മൂന്നഭാമതയ്  റനികപഭാര്ടനില  നഷപരനിഹഭാത്തനിനയ്  ശനിപഭാര്ശ
ചചയനിട്ടുളള 19 കപര്ക്കയ് ആചകേ 33,37,743 രൂപ അനുവദനിച്ചുചകേഭാണയ് ബഹുമഭാനചപട
സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിച  സഭാഹചരലത്തനില  ബനചപട  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  തനതയ്/പ്ലഭാന  ഫണനിലനനിനലാം  31 -5 -2017-നയ്
മുമ്പഭായനി  നലകേഭാന  11-5-2017-ചല  സ.  ഉ.  (ആര്റനി.)  1546/2017/ത.സസ.ഭ.വ.
ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഇ) ഉണയ്.

(എഫയ്)  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  23,24,202  രൂപയുലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള 3,01,19,117 രൂപയുലാം ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

റവനത്യൂ ഇനചസക്ടര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

76  (3999)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  നഗരസഭകേളനിലലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  റവനത്യൂ
ഇനചസക്ടര്മഭാരുചട  2017  കമയയ്  31  വചരയുള്ള  ഒഴെനിവകേള  എത്രചയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സൂപ്രണമഭാരുചട 2017 കമയയ് 31 വചരയുള്ള ഒഴെനിവകേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഓകരഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനി  -  കകേഭാര്പകറഷന തനിരനിച്ചുള്ള ഒഴെനിവകേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഈ ഒഴെനിവകേള നനികേത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൂന്നയ്  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലണയ്.  കമയയ്  31-ല  റനിടയര്ചമന്റെയ്  മുകഖന
ഒചരഭാഴെനിവണയ്.
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(ബനി)  സൂപ്രണയ്  തസ്തനികേയനില  17  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലണയ്.  അവ  ചുവചട
കചര്ക്കുന: ഇവ നനികേത്തനിയനിടനില.

ചകേഭാലലാം - 2
കേരുനഭാഗപളളനി  - 1 
തനിരുവനന്തെപുരലാം - 1
കേളമകശരനി - 1
ചകേഭാചനി - 2
ചചവക്കലാം - 1
അങമഭാലനി - 1
പഭാല - 1
കനഭാര്ത്തയ് പറവര് - 1
ചകേഭാകണഭാടനി - 1
നനിലമ്പൂര് - 1
കകേഭാതമലാംഗലലാം - 1
ചചങ്ങന്നൂര് - 1
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് - 1
ഫകറഭാക്കയ് - 1

31-5-2017-ചല റനിടയര്ചമന്റെയ് മുഖഭാന്തെരലാം സൂപ്രണയ് തസ്തനികേയനില 14 ഒഴെനിവകേളകൂടനി
വരുനണയ്.  അവയനില  മുനനിസനിപഭാലനിറനി-കകേഭാര്പകറഷന  തനിരനിച്ചുളള  ഒഴെനിവകേള
ചുവചട കചര്ക്കുന:

കേഭാഞങ്ങഭാടയ് - 1

കേണ്ണൂര് - 1

തലകശരനി - 1

മൂവഭാറ്റുപുഴെ - 1

തനിരുവനന്തെപുരലാം - 5

പുനലൂര് - 1

മകഞരനി - 1

ചകേഭായനിലഭാണനി - 1

ചകേഭാചനി - 1

ചകേഭാലലാം - 1

കമല വനിവരനിച പ്രകേഭാരലാം  2017  കമയയ്  31  വചരയുളള സൂപ്രണയ് തസ്തനികേയനിചല
ആചകേ ഒഴെനിവകേള 31 ആണയ്.
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നഭാഷണല ഫുഡയ് കഫഭാര് വര്ക്കയ്

77  (4000)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നഭാഷണല ഫുഡയ് കഫഭാര് വര്ക്കയ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഉടമ്പടനിയനികലര്ചപടയ്
അഡസഭാനസയ്  പകേപറനിയ  ഏചതങനിലലാം  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാചത  വയനഭാടയ്
ജേനിലയനിലകണഭാ ; ലനിസ്റ്റയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അപ്രകേഭാരലാം  നനിയമ  നടപടനികേള  കനരനിടുന്ന  (ജേപനിയടക്കമുള്ള)
പ്രവൃത്തനികേളുചട കപരുലാം കേണ്വതീനര്മഭാരുചട കപരുലാം അടങ്ങനിയ പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഉണയ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*.

പ്രകൃതനി വനിഭവ സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രലാം

78  (4001)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുചട  നനിയനണത്തനില  പ്രകൃതനിവനിഭവ
സലാംരക്ഷണകകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) അസലാംബനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലലാം അടനിസഭാനത്തനില പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിചന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  എചന്തെലഭാമഭാചണന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.

എളവളളനി മനിനനി എകസ്റ്ററയ്

79  (4002)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  എളവള്ളനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെകേതീഴെനിലള്ള
മനിനനി എകസ്റ്ററനിനയ് എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണുള്ളതയ്;

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  എളവള്ളനി  മനിനനി  എകസ്റ്ററനില  ഏചതലഭാലാം  വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേളഭാണയ്
പ്രവര്ത്തനിചയ് വരുന്നതയ്;

(സനി)  വലവസഭായ  വകുപ്പുമഭായനി  കചര്ന്നയ്  ഈ  സലത്തയ്  പുതനിയ  ചചറുകേനിട
വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എളവള്ളനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെകേതീഴെനിലളള  വനനിതഭാ  വലവസഭായ
എകസ്റ്ററനിനയ് രണയ് ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണുളളതയ്.

(ബനി)  എളവളളനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെകേതീഴെനിലളള  വനനിതഭാ  വലവസഭായ
എകസ്റ്ററനില ഫര്ണനിചര് യൂണനിറയ്,  ചപയനിന്റെയ് നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറയ്,  അമൃതലാം നത്യൂടനിമനികയ്
എന്നതീ വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഇന്ദനിരഭാ ആവഭാസയ് കയഭാജേന

80 (4003) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    വനി  .    കജേഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസയ്  കയഭാജേനയുചട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2015-16  വര്ഷലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനിയനിരുന്ന  വതീടുകേളുചട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം
എത്ര ശതമഭാനലാം  വനിജേയനിചനിട്ടുചണനലാം  അതയ്  ഏചതലഭാലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭാചണനലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  2016-17  വര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂചട  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിച
വതീടുകേള  എത്രചയനലാം  അതനിനഭാവശലമഭായ  തുകേയുചട  വനിശദഭാലാംശവലാം  ഇതുവചര
നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം വനിവരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 2011-12 മുതല 2015-16 വചര സലാംസഭാനത്തയ് ഇന്ദനിരഭാ ആവഭാസയ്
കയഭാജേന  പദതനിയനില  ആചകേ  294670  വതീടുകേള  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ഇതനില
275038 വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയുളള 19632 വതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി) 2015-16  വര്ഷത്തനില അനുവദനിച വതീടുകേളനില  74.77%  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

ചപഭാതുവനിഭഭാഗലാം 11679

നത്യൂനപക്ഷലാം 14862

പടനികേജേഭാതനി 13460

പടനികേവര്ഗ്ഗലാം 2019

   ആചകേ 42020

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  മുതല  ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസയ്  കയഭാജേന
പദതനി നനിര്ത്തലഭാക്കനി, പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജേന (ഗ്രഭാമതീണ്) ഭവന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2016-17  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  32559  വതീടുകേളഭാണയ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഒരു വതീടനിനയ്  1,20,000  രൂപ ക്രമത്തനില
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  60:40  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില  തുകേ
അനുവദനിക്കുന.  ഭനൗതനികേലക്ഷലമനുസരനിചയ്  ആചകേ  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ
32559  x  1,20,000  =  39,070.8  ലക്ഷലാം  രൂപ  2016-17  വര്ഷചത്ത  ഭനൗതനികേ
ലക്ഷലത്തനില  12666  വതീടുകേളഭാണയ്  അനുവദനിചനിട്ടുളളതയ്.  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്
കയഭാജേന (ഗ്രഭാമതീണ്) ഭവന പദതനിയനിലളള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള ചതരചഞടുക്കുന്നതയ്
എസയ്.ഇ.സനി.സനി.  ലനിസ്റ്റനിലനനിന്നഭായതനിനഭാല  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
ടനി  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  മുഴുവന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  2016-17
വര്ഷലാം  സഭാലാംഗ്ഷന  ചചയ്യുവഭാന  സഭാധനിചനിരുന്നനില.  ഭനൗതനികേ  ലക്ഷലമനുസരനിച്ചുളള
മുഴുവന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചളയുലാം  രജേനിസ്റ്റര്  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  എലഭാ  ജേനിലകേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുളളതുമഭാണയ്. 

ഇന്ദനിരഭാ ആവഭാസയ് കയഭാജേന പദതനി

81 (4004) ശതീ  .   സണനി കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസയ്  കയഭാജേന  പദതനിയുചട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
എചന്തെലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇനൗ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെകേഭാലത്തയ്  ഇനൗ  പദതനിയനുസരനിചയ്  എചന്തെലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് ചചയചതന ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസയ്  കയഭാജേന  പദതനിയനില  പണനി  ആരലാംഭനിചനിടയ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാതനിരുന്നവര്ക്കയ്  എചന്തെലഭാലാം  പരനിഗണനകേളഭാണയ്
നലകേനിയചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ദഭാരനിദലകരഖയയ്  തഭാചഴെയുളള  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം  ഇതര
സമുദഭായങ്ങളനിലചപടവര്ക്കുലാം വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിച്ചു നലകേനിചക്കഭാണയ് ഇവരുചട പഭാര്പനിട
പ്രശ്നത്തനിനയ്  സനിരമഭായ ഒരു പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുകേ എന്നതഭാണയ്  ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസയ്
കയഭാജേനയുചട ലക്ഷലലാം.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള സസന്തെമഭായനി രണയ് ചസന്റെയ് ഭൂമനിചയങനിലലാം
ഉളളവരുലാം വഭാസകയഭാഗലമഭായ വതീടനിലഭാത്തവരുലാം ആയനിരനിക്കണലാം.  ചഎ.എ.ചചവ.  പദതനിയനില
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  ചതരചഞടുക്കുന്നതനിനുളള  ചുമതല  അതഭാതയ്  ഗ്രഭാമസഭയഭാണയ്.
ചഎ.എ.ചചവ.  പദതനിയനില  അനുവദനിക്കുന്ന  ധനസഹഭായലാം  70,000  രൂപ
യഭായനിരുന.  ടനി  തുകേ  ചകേഭാണയ്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചഎ.എ.ചചവ. പ്രകേഭാരമുളള വതീടുകേളുചട
യൂണനിറയ്  കകേഭാസ്റ്റയ് ജേനറല,  പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  70,000  രൂപയനില നനിന്നയ്
രണയ്  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  2.50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
വര്ദനിപനിച്ചുചകേഭാണയ് 16-3-2012-ചല സ. ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 68/2012/ത.സസ.ഭ.വ.
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുളളതഭാണയ്.  ചഎ.എ.ചചവ. പ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന വതീടുകേളുചട
ആചകേ വനിസ്തതീര്ണലാം  25  ച.  മതീററനിനുലാം  66  ച.  മതീററനിനുലാം ഇടയനിലഭായനിരനിക്കണചമന്നയ്
വലവസ  ചചയനിട്ടുണയ്.  2015-16  വര്ഷലാം  ചഎ.ചഎ.ചവ.-യുചട  യൂണനിറയ്  കകേഭാസ്റ്റയ്
പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് മൂന്നയ് ലക്ഷലാം രൂപയഭായുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
3.5  ലക്ഷലാം രൂപയഭായുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്. 1-4-2016  മുതല
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ചഎ.എ.ചചവ.  പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനി  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്
കയഭാജേന (ജേനി) എന്ന ഭവന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി) ഇനൗ സര്ക്കഭാരനിചന്റെകേഭാലത്തയ് ഇന്ദനിരഭാ ആവഭാസയ് കയഭാജേന ഭവന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  മുന  വര്ഷങ്ങളനില  അനുവദനിചനിരുന്ന  വതീടുകേളനില  65277  വതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണഭായനിരുന.  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുചടയുലാം  സ്കൂള/കകേഭാകളജേയ്
വനിദലഭാര്തനികേളുചടയുലാം  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളള
വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് എലഭാ ജേനിലകേളനിലലാം ഊര്ജനിത പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി  45645  വതീടുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ബഭാക്കനിയുളള  19632  വതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമത്തനിലഭാണയ്.
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(സനി)  ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസയ്  കയഭാജേന പദതനിയനില  ഭവനലാം  അനുവദനിചയ്  പണനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  വതീടുകേള  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുചടയുലാം  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം

സ്കൂള/കകേഭാകളജേയ്  വനിദലഭാര്തനികേളുചടയുലാം  സഹഭായകത്തഭാചട  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

എലഭാ ജേനിലകേളനിലലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ചമഭാചചബല കഫഭാണ് ടവറുകേളനിചല ജേനകററര് ഉപകയഭാഗലാം

82 (T* 4005)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജേനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനില ജേനകററര് ഉപകയഭാഗനിചയ് ചമഭാപബല കഫഭാണ്
ടവര് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന അനുവഭാദലാം ഉകണഭാ; എങനില ശബ്ദ അളവയ് എത്രയഭാണയ്;

(ബനി)  ശബ്ദലാം  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  അസനൗകേരലലാം  ഉണഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാന
എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം;

(സനി)  രഭാത്രനിസമയത്തയ് പവദല്യുതനി ഇതര ജേനകററര് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നലകേഭാറുകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പവദല്യുതനി  ഇതര  ജേനകററര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലമുണഭാകുന്ന
വഭായു-ശബ്ദ മലതീനതീകേരണലാം തടയഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

ക്രമ
നമ്പര്

കമഖല അനുവദനതീയ ശബ്ദപരനിധനി,
പകേലസമയലാം dB(A) Leq

അനുവദനതീയ ശബ്ദപരനിധനി,
രഭാത്രനിസമയലാം dB(A) Leq

1 വലവസഭായ
കമഖല

75 70

2 വഭാണനിജേല
കമഖല

65 55

3 ഗഭാര്ഹനികേ
കമഖല

55 45

4 നനിശബ്ദ കമഖല 50 40
* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.



172       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

(ബനി)  ശബ്ദലാം  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  അസനൗകേരലലാം  ഉണഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാന
അകക്കഭാസ്റ്റനികേയ് എനകക്ലഭാഷകറഭാടുകൂടനിയ (Acoustic Enclosure) ജേനകററര് ചസറ്റുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  ചമഭാചചബല  ടവറനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടര്ചയഭായനി
നടക്കുനചണന്നയ്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  തുടര്ചയഭായനി  ചചവദല്യുതനി  ആവശലമഭാണയ്.
ആയതനിനഭാല രഭാത്രനിസമയത്തയ് ചചവദല്യുതനി ഇതര ജേനകററര് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നലകേഭാറുണയ്.

(ഡനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണയ്.  ചചവദല്യുതനി  ഇതര  ജേനകററര്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലമുണഭാകുന്ന  വഭായു-ശബ്ദ  മലനിനതീകേണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി
അകക്കഭാസ്റ്റനികേയ്  എനകക്ലഭാഷകറഭാടു  കൂടനിയതുലാം  (Acoustic  Enclosure)  ആവശലമഭായ
ഉയരത്തനില പഭാഴെയ്  വഭായു പുറന്തെളളുന്നതനിനുളള  എകയ്കഹഭാസ്റ്റയ്  ചചപപ്പുലാം   (Exhaust
Pipe) ഉളള ജേനകറററുകേളക്കഭാണയ് അനുമതനി നലകുന്നതയ്. 

മഭാലനിനല സലാംസരണശഭാലകേള

83  (4006)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനയ്
മഭാലനിനല  സലാംസരണ  ശഭാലകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലള്ള  സലാംസരണ
ശഭാലകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുന്ന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഇതയ് സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിശദ വനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  അചചജേവ
മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
ശഭാലകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലളള  ചചജേവ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
കകേന്ദ്രങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുളള  പദതനികേള തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപന
ങ്ങളുചട വനികേസന ഫണപകയഭാഗനിച്ചുലാം ശുചനിതസ മനിഷന മുകഖന സര്ക്കഭാര് നലകുന്ന
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി കപ്രഭാജേക്ടുകേള നടത്തനിവരുനണയ്. 
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ശുചനിതസ മനിഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

84 (4007) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   കജേഭായനി :
ശതീ  .   ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    എന  .    വനിജേയന പനിള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ശുചനിതസ മനിഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തഭാറുകണഭാ;

(ബനി) മനിഷചന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനല  സലാംസ്ക്കരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തനി
ചക്കഭാണയ്  പരമഭാവധനി  മഭാലനിനലങ്ങള  പ്രഭവസഭാനത്തയ്  തചന്ന  സലാംസ്തക്കരനിക്കുന്ന
രതീതനി  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ശുചനിതസ  മനിഷന
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്;

(ഡനി)  മഭാലനിനല  സലാംസ്ക്കരണലാം  ജേനങ്ങളുചട  പൂര്ണ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ശുചനിതസ  അവകബഭാധലാം  സഭാധഭാരണ  ജേനങ്ങളനില
എത്തനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന്നചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ശുചനിതസ മനിഷചന്റെ ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള ചുവചട പറയുന്നവയഭാണയ്:

1. മഭാലനിനല  സലാംസരണ  കമഖലയനില  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപന
ങ്ങളക്കയ് സഭാകങതനികകേഭാപകദശങ്ങള നലകുകേ.

2. തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
കപ്രഭാജേക്ടുകേളക്കയ്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നലകുകേ.  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട  സഭാകങതനികേ  മനികേവയ്
പരനികശഭാധനിചയ് അനുമതനി നലകുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ. യൂണനിറയ്
കകേഭാസ്റ്റയ്  ആവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കയ്  യൂണനിറയ്  കകേഭാസ്റ്റയ്
നനിശ്ചയനിക്കുകേ.
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4. ശുചനിതസ  കമഖലയനിചല  കകേന്ദ്രവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുചട  കനഭാഡല
ഏജേനസനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ.

5. ശുചനിതസവലാം  മഭാലനിനല  സലാംസരണവമഭായനി  ബനചപട  കേഭാരലങ്ങളനില
വനിവര  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപനലാം,  കശഷതീവനികേസന  പരനിപഭാടനികേള
എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

6. എലാം.ആര്.എഫയ്.,  സസഭാപയ്  കഷഭാപയ്,  റനിപയര്  കഷഭാപയ്,  അചചജേവ
മഭാലനിനലങ്ങളുചട  കശഖരണവലാം  റതീചചസക്ലനിലാംഗയ്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

7. കേമ്മേത്യൂണനിറനി തലത്തനിലള്ള കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലാംഗയ്, ബകയഭാഗലഭാസയ് പ്ലഭാന്റുകേള

8. നനിലവനിലള്ള പ്ലഭാന്റുകേളുചട അറകുറപണനികേളുലാം നവതീകേരണവലാം

9. സഭാനനിടറനി കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേള

10. മഭാലനിനല സലാംസരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ഏര്ചപടനിട്ടുളള എന.ജേനി.ഒ.,
സസയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങളക്കുളള Liability gap funding

11. ഉത്പഭാദകേചന്റെ അധനികേ ഉത്തരവഭാദനിതസലാം (ഇ.പനി.ആര്.)

12. സഭാനനികടഷന  അവഭാര്ഡയ്

13. റതീചചസക്ലനിലാംഗയ്,  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദവലവസഭായങ്ങള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല

14. വലഭാപകേമഭായ വനിവര വനിജ്ഞഭാപന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

15. മഴെക്കഭാല പൂര്വ ശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

16.  ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസരണലാം

17.  ചസപ്കറജേയ് ടതീറയ്ചമന്റെയ് പ്ലഭാന്റുകേള

18. ചസപ്കറജേയ് മഭാകന ജേയ്   ചമന്റെനിചല യനവത്കേരണലാം.

(സനി)  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട  സഭാകങതനികേ
മനികേവയ്  വനിലയനിരുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനി  ആയവയുചട  യൂണനിറയ്  നനിരക്കയ്
നനിശ്ചയനിചയ്  നലകുന.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  കപ്രഭാജേക്ടുകേളക്കയ്
സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  നലകേനിവരുന.  ഗഭാര്ഹനികേ
തലങ്ങളനില ചചജേവ മഭാലനിനല സലാംസരണലാം പനൗരന്മഭാര് സസന്തെലാം ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനില
സലാംവനിധഭാനങ്ങള സഭാപനിചയ്  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുളള  വനിവര വനിജ്ഞഭാന വലഭാപന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.
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(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളള  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷചന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  ശുചനിതസ  മഭാലനിനല  സലാംസകേരണ  ദനൗതലലാം  കേഭാമ്പയനിന  മഭാതൃകേയനില

ജേനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ശുചനിതസ  അവകബഭാധലാം സഭാധഭാരണ

ജേനങ്ങളനിചലത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  വനിവനിധ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  വനിവര  വനിജ്ഞഭാന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

നൂറനഭാടയ് മുക്കഭാടയ് കതഭാടയ് പഭാലലാം

85  (4008)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണ്ഡല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില  ഉളചപടുത്തനി  2014-16

കേഭാലയളവനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായ  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിചല  നൂറനഭാടയ്

മുക്കഭാടയ്-കതഭാടയ്-പഭാലലാം  (പഭാണലനകതഭാടയ്)  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനി  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്

വകുപനിനയ്  പകേമഭാറുന്നതനിനഭായനി  ധനകേഭാരല  വകുപയ്  എല.എസയ്.ജേനി.ഡനി.

ചതീഫയ്  എഞനിനതീയറനിലനനിനലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ആവശലചപടനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവചരയഭായനി

ആയതയ് നലനിയനിടനില എന്നതയ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടയ്  അടനിയന്തെനിരമഭായനി  ധനകേഭാരല  വകുപനിനയ്

നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്(പഭാലങ്ങളുലാം നനിരത്തുകേളുലാം) വനിഭഭാഗത്തനിനയ്

പകേമഭാറുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.   പ്രസ്തസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കയ്  സ്ട്രേക്ചറല ഡനിചചസന

പ്രകേഭാരലാം അധനികേമഭായനി ഒരു കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുനണയ്.

(സനി  &  ഡനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  സലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടയ്

ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ് തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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സഭാമൂഹല ചപനഷന ലഭനിക്കഭാത്ത പ്രശ്നലാം

86  (4009)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കനരചത്ത  സഭാമൂഹല  ചപനഷന  ലഭനിച്ചുവന്ന  നനിരവധനി  കപര്ക്കയ്  പല
സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല അനുവദനിക്കചപട ചപനഷനുകേള ലഭനിക്കഭാത്ത പ്രശ്നലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കസഭാഫയ് ചവയര്  തകേരഭാറുമൂലകമഭാ  ഒഭാപണ്  ചചയഭാത്തതുമൂലകമഭാ
അകപക്ഷകേളനില  തനിരുത്തല  വരുത്തുന്നതനികനഭാ  ആവശലമഭായ  വനിവരങ്ങള
അകപ്ലഭാഡയ് ചചയ്യുന്നതനികനഭാ സഭാധനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം നനിരവധനിയഭാളുകേളക്കയ് ചപനഷന
ഇനനിയുലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  പ്രശ്നലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എചന്തെങനിലലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല ചപനഷന വനിവരങ്ങള ചവബ്ചചസറനികലക്കയ്
അപയ് കലഭാഡയ്  ചചയഭാന  യഥഭാസമയലാം  കേഴെനിയഭാതനിരുന്നവരുചട  വനിവരങ്ങള
നലകുന്നതനിനയ്  ചവബ്ചചസറയ്  തുറന്നയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  ഇത്തരക്കഭാരുചട
പരഭാതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം
നഗരസഭകേളനിലലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  2017  കമയയ്  മഭാസലാം  10  മുതല  25  വചര
തതീയതനികേളനില  അദഭാലത്തുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

നനികരഭാധനിത പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ് ഉലപന്നങ്ങള

87  (4010)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനികരഭാധനിത  പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്  ഉലന്നങ്ങള  കേടകേളനില  യകഥഷലാം  വനിലന
നടത്തുന്നതഭായുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് നലകുന്നതഭായുലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില  പ്രസ്തുത  വനിൽപന  തടയഭാന  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്  ബഭാഗുകേളക്കയ്  പകേരമഭായനി  എന്തെയ്  ബദല  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്
ജേനങ്ങളുചട ആവശലലാം പരനിഹരനിക്കഭാന ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) 2016-ചല പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ് കവസ്റ്റയ് മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ് റൂളസയ്,  കകേരള പഞഭായത്തയ്
രഭാജേയ്  ആക്ടനിചല  വലവസകേള,  24-9-2016-ചല  576/ഡനി.സനി.1/16/ത.സസ.ഭ.വ.
സര്ക്കഭാര് സര്ക്കുലര് എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ് ഉത്പന്നങ്ങളക്കയ് പ്രകൃതനി സനൗഹൃദ ബദല ഉത്പന്നങ്ങളുചട
ഉത്പഭാദനവലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്  ബഭാഗുകേളക്കയ്  പകേരമഭായനി
തുണനി  സഞനികേള,  പഭാത്രങ്ങള,  കപപര്  കേവറുകേള  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുളള
കബഭാധവത്കേരണലാം നടത്തനിവരുന. 

വഭാണനിജേല സമുചയങ്ങളനിചല പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് ഫതീസയ്

88  (4011)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാണനിജേല  സമുചയങ്ങള,  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേള,  തനിരക്കുള്ള
ജേലാംഗ്ഷനുകേള  തുടങ്ങനി  പല  സലങ്ങളനിലലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സസകേഭാരലവഭാഹന
പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  ഏരനിയകേളനില  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  ഫതീസയ്  പനിരനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് ഫതീസയ് നനിരക്കയ് നനിശ്ചയനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പലയനിടങ്ങളനിലലാം  പല  നനിരക്കനിലഭാണയ്  ഫതീസയ്  പനിരനിക്കുന്നചതന്നതയ്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ചനിലയനിടങ്ങളനില അമനിത നനിരക്കയ് ഈടഭാക്കുന്നതയ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  സസകേഭാരലവഭാഹന  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  ഏരനിയ  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി-ഡനി) ബഭാധകേമല.

101/2020.
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(ഇ)  1995-ചല  കകേരള  പഞഭായത്തയ്  രഭാജേയ്  (ഇറക്കുസലങ്ങള,
വനിരഭാമസലങ്ങള, വണനിത്തഭാവളങ്ങള, മറ്റു വഭാഹന സ്റ്റഭാന്റുകേള) ചടങ്ങള, ചടലാം 23
പ്രകേഭാരലാം  സസകേഭാരല  വണനിത്തഭാവളങ്ങള  തുറക്കഭാനുളള  ചചലസനസനിനുകവണനിയുളള
അകപക്ഷയനികന്മല  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനത്തനിനയ്  തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാവന്നതഭാചണനലാം
എന്നഭാല  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  കവണനിയുളള  ഒരു  സസകേഭാരല  വണനിത്തഭാവളലാം
തുറക്കഭാന അനുവഭാദലാം ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ് റതീജേനിയണല ടഭാനകസഭാര്ടയ്
അകതഭാറനിറനിയുചട അനുവഭാദലാം വഭാങ്ങനിയനിരനികക്കണതഭാചണനലാം വലവസ ചചയനിട്ടുണയ്.
സസകേഭാരല  വണനിത്തഭാവളങ്ങളനില  9-ാം  ചടത്തനില  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളള  കുറഞതുലാം
കൂടനിയതുമഭായ  നനിരക്കുകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള
നനിരക്കനില കൂടുതലഭാക്കഭാന പഭാടുളളതചലനലാം വലവസ ചചയനിട്ടുണയ്.

1994-ചല  മുനനിസനിപല  ആക്ടയ്  475(3)  വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  സസകേഭാരല
വണനിത്തഭാവളങ്ങളുചട  ചചലസനസയ്  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുചട  യുക്തഭാനുസരണലാം
നലകേഭാവന്നതുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കയ്  ഏചതങനിലലാം  സമയത്തയ്  നനിശ്ചയനിക്കചപട
തതീയതനിമുതല  പ്രഭാബലലത്തനില  വരത്തക്കവനിധലാം  ചചലസനസനിചല  വലവസങ്ങള
കഭദഗതനി  ചചയസഭാവന്നവലാം  അതനിചല  വലവസകേളുചട  ലലാംഘനത്തനിചന്റെ  കപരനില
ഏചതങനിലലാം ചചലസനസയ് സചസനഡയ് ചചയ്യുകേകയഭാ റദ്ദേയ് ചചയ്യുകേകയഭാ ചചയഭാവന്നതഭാണയ്.

മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനഭായനി പുതനിയ പദതനികേള

89 (4012) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജേയരഭാജേയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതു  ശുചനിതസപഭാലനത്തനില  കകേരളത്തനിചല  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ് സര്ക്കഭാര് നലകേനിവരുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേരളത്തനിചല
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനുലാം ഉറവനിട മഭാലനിനല
സലാംസ്ക്കരണത്തനിനുലാംകവണനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനില  സര്ക്കഭാര്  പുതുതഭായനി
തുടങ്ങഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേള  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ശുചനിതസപഭാലനത്തനില
ഇന്തെലയനില കകേരളത്തനിചന്റെ സഭാനലാം എത്രഭാമതഭാണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 

1. ചചജേവമഭാലനിനലങ്ങള ഉറവനിടത്തനിലത്തചന്ന സലാംസരനിക്കുകേ.

2. അചചജേവമഭാലനിനലങ്ങള കേത്തനിക്കുന്ന സഭാഹചരലലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
തരലാംതനിരനിചയ്  വലത്തനിയഭാക്കനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതയ്
തഭാലക്കഭാലനികേ  അചചജേവ  മഭാലനിനല  സലാംഭരണ  (എലാം.ആര്.എഫയ്.)
കകേന്ദ്രങ്ങളനില എത്തനിചയ് രണഭാലാം തരലാംതനിരനിവയ് നടത്തനി പുനനഃചലാംക്രമണലാം
നടത്തുന്നതനിനയ് ചചകേമഭാറുകേ.

3. ചടങ്ങുകേളനില  ഡനികസഭാസനിബനിള  സഭാധനങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി ഗ്രതീന കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള നടപനിലഭാക്കുകേ.

4. സഭാധനങ്ങളുചട  പുനരുപകയഭാഗ  സഭാധലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സസഭാപയ് കഷഭാപയ് കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

5. സുരക്ഷനിത  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി മഭാലനിനല പരനിപഭാലന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള

6. പുനരുപകയഭാഗ  സഭാധലമഭായ  സഭാധനങ്ങള പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
കപ്രരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രകൃതനി സനൗഹൃദ വസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുമുളള
കേലഭാമ്പയനിന,  ബദല  ഉലപന്നങ്ങള  ലഭലമഭാക്കല,  ബദല  ഉത്പന്ന
സലാംരലാംഭങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല

7. പുനനഃചലാംക്രമണ  വലവസഭായലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

8. മഭാലനിനല  സലാംസരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില ഏര്ചപടനിട്ടുളള  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നലകുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

9. പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്,  ഇ-കവസ്റ്റയ് മഭാലനിനല പരനിപഭാലനത്തനിനയ് എകയ്റന്റെഡയ് ചപ്രഭാഡത്യൂകസഴയ്
ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി നനിര്ബനമഭാക്കുന്നതനികലക്കുളള നടപടനികേള

10. കശഷതീവനികേസന പരനിപഭാടനികേള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

11. മഭാലനിനല  സലാംസരണ  രലാംഗത്തയ്  ചപഭാതുജേനങ്ങളനില  ആവശലമഭായ
അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവര  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

12. ശഭാസ്ത്രതീയ  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുളള  നയലാം,  തനലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള.
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(ബനി)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം ചചജേവ മഭാലനിനലങ്ങള
ഉറവനിടത്തനിലതചന്ന  സലാംസരനിക്കുന്ന  കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലാംഗയ്,  ബകയഭാചമതകനഷന
സഭാകങതനികേവനിദലകേളനില അധനിഷനിതമഭായ ഉറവനിട  മഭാലനിനലസലാംസരണ പദതനികേളഭാണയ്
കൂടുതലലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതയ്.
അതുകപഭാചല  നനിലവനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കകേന്ദ്രതീകൃത  ചചജേവമഭാലനിനല  സലാംസരണ
പ്ലഭാന്റുകേള ചമയനിന്റെനനസയ്  ചചയ്യുന്നതനിനുളള സഭാകങതനികേസഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം
ശുചനിതസ മനിഷചന്റെ കമലകനഭാടത്തനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  അചചജേവ മഭാലനിനലങ്ങള
ഉറവനിടത്തനിലത്തചന്ന  തരലാംതനിരനിചയ്  കശഖരനിചയ്  പുനനഃചലാംക്രമണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി
ചചകേമഭാറുന്നതനിനുകവണനി  എലാം.ആര്.എഫയ്.  ചസന്റെറുകേളുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനഭാടനിസഭാനത്തനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)

1. ചസപ്കറജേയ് മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ് യൂണനിറയ്

2. ചസപ്കറജേയ് മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ്-യനവത്കേരനിക്കല

3. ആധുനനികേ അറവശഭാലകേള

4. ആധുനനികേ ഗലഭാസയ്/ചചവദല്യുതനി ശ്മശഭാനങ്ങള

5. എകയ്റന്റെഡയ്  ചപ്രഭാഡത്യൂസര്  ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള നടപനിലഭാക്കല.

ശുചനിതസ പഭാലനവമഭായനി ബനചപടനിട്ടുളള സഭാനലാം സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില
നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുളള പഠനലാം നടത്തനിയതഭായനി ശദയനിലചപടനിടനില.

ചനലകൃഷനി കമഖലചയ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയനില ഉളചപടുത്തല

90  (4013)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുമഭായനി  ബനചപട  പ്രവർത്തനങ്ങള  ചതഭാഴെനിലറപയ്
പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനയ്  എചന്തെങനിലലാം  നനിയമ  തടസലാം
നനിലനനിൽക്കുനകണഭാ; ഉചണങനില എന്തെയ്;

(ബനി) ഇതുമഭായനി ബനചപടയ് കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനിലവനില
ഉകണഭാ; ഉചണങനില വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ചനലകൃഷനി  കമഖലചയ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തഭാന

ആവശലമഭായ  ഇടചപടല  ഗവണ്ചമന്റെയ്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില

ഉളചപടുത്തഭാന ആവശലമഭായ കേഭാരലങ്ങള ഗവണ്ചമന്റെയ് ചചയ്യുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തടസമഭാകുനചണങനില  അതയ്

മഭാറഭാന  ആവശലമഭായ  ഇടചപടല  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ്  ഉണഭാകുകമഭാ;

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില

ഏചറടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുചട  അറുപതയ്  ശതമഭാനചമങനിലലാം  ഭൂമനി,  ജേലലാം,  വൃക്ഷങ്ങള

എന്നനിവയുചട വനികേസനത്തനിലൂചട കൃഷനിയുലാം അനുബന പ്രവൃത്തനികേളുമഭായുലാം ബനചപട

ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുളള  ആസ്തനികേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളഭായനിരനിക്കണ

ചമന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല ആവര്ത്തന സസഭഭാവമുളള കേഭാര്ഷനികേ പ്രവൃത്തനികേള

പദതനിയനില ഏചറടുക്കഭാന പഭാടനിലഭാത്തതഭാചണന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  17-9-2014-ചല  11017/41/201-

എലാം.ജേനി.എന.ആര്.ഇ.ജേനി.എ.  (യു.എന.)  (പനി.റനി.  II)  നമ്പര്  കേത്തനിചല

കഭദഗതനിയനിലലാം  3-1-2014-ചല  എസയ്.ഒ.  19  (ഇ)  നമ്പര്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനിചല

പടനികേ I-ലലാം ബനചപട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉളചക്കഭാളളനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) ചനലകൃഷനി കമഖലചയ മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ്

പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനയ്

നനികവദനലാം  നലകേനിയനിട്ടുളളതഭാണയ്.  എന്നഭാല  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  അനുകൂല

തതീരുമഭാനങ്ങള ഉണഭായനിടനില.

(ഡനി)  ചനലകൃഷനി,  ചകേഭായനിനുകശഷലാം  പുതുതഭായനി  വനിളവനിറക്കുന്നതുവചരയുളള

ആവര്ത്തന സസഭഭാവമുളള കൃഷനിപണനികേള തുടങ്ങനിയവ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയനിചല

അലാംഗതീകൃത പ്രവൃത്തനിയനിനമഭായനി ഉളചപടുത്തുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ്  ശനിപഭാര്ശ

നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  അനുകൂല  തതീരുമഭാനലാം

നഭാളനിതുവചര ലഭനിചനിടനില. 
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എഴുപുന്ന സസകദശനി അസതീസനിനയ് ചഎ.എ.ചചവ പ്രകേഭാരലാം 
അനുവദനിച തുകേ

91  (4014)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശതീ.  അസതീസയ്,  വടകക്കപുന്നയഭാപളളനി,  എഴുപുന്ന  എന്ന
അലാംഗപരനിമനിതനഭായ  വലക്തനിക്കയ്  ചഎ.എ.പവ.  പ്രകേഭാരലാം  2011-12-ല  അനുവദനിച
വതീടനിചന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലാം  അനുവദനിച  തുകേ  ലഭനിചനിടനില  എന്ന  വനിവരലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അനുവദനിച  ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കണചമന്നയ്  കേഭാണനിചയ്  അകദ്ദേഹലാം

ബഹു:തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  നലകേനിയ  അകപക്ഷയനികന്മല  എന്തെയ്

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുചവന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  അകപക്ഷകേചന്റെ  ആവശലലാം  പരനിഗണനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  കസ്റ്ററയ്

കകേഭാര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനിയനില  സമര്പനിചചങനിലലാം  കേമ്മേനിറനി  അകപക്ഷ  നനിരസനിച്ചു.

എന്നനിരുന്നഭാലലാം ശതീ.  അസതീസനിചന്റെ ആവശലലാം അനുഭഭാവപൂര്വലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനയ്

ഗ്രഭാമവനികേസന  കേമ്മേതീഷണര്  ഇകപഭാള  ലഭലമഭാക്കനിയ  ചപ്രഭാകപഭാസല  സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

തലകശരനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിചല പ്രവൃത്തനികേള

92  (4015)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷചത്ത  എലാം.എല.എ.യുചട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില

തലകശരനി  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  ഏചതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ആണയ്  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള്ളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേളനില എത്ര പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്;
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(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാകേഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേളുചണങനില ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനുളള

കേഭാരണലാം എചന്തെന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില,  തലകശരനി  നനികയഭാജേകേ

മണ്ഡലത്തനിചല എലാം.എല.എ.യുചട ആസ്തനി വനികേസന ഫണനിലവരുന്ന എചന്തെങനിലലാം

പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഇനനി  ഡതീചറയനിലഡയ്  ചപ്രഭാജേക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന

ബഭാക്കനിയുകണഭാ; എങനില അതനിചന്റെ കേഭാരണലാം എചന്തെന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മണ്ഡലത്തനില,  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള  മുഴുവന  പ്രവൃത്തനിയുലാം

സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2016-17  വര്ഷചത്ത  എലാം.എല.എ.-യുചട  ആസ്തനി  വനികേസന

ഫണനില  തലകശരനി  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  തഭാചഴെപയുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലളളതയ്:

1. രഭാജേഭാസയ് കേലഭായനി കഹഭാമനികയഭാ ഡനിചസനസറനി-കേണക്ഷന കറഭാഡയ്
നവതീകേരണലാം - 10 ലക്ഷലാം (തലകശരനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി)

2. ചനലരനിപറമ്പയ് കകേഭാടഭായനി മൂകലഭാലാം കറഭാഡയ് നവതീകേരണലാം - 10 ലക്ഷലാം

3. നഭാലയ് ചചഹമഭാസ്റ്റയ് ചചലറയ്  തലകശരനിയനിചല വനിവനിധ സലങ്ങള  -
20 ലക്ഷലാം

കമലപറഞ പ്രവൃത്തനികേളുചട എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്.

(ഡനി) ഉണയ്.  പ്രവൃത്തനികേളുചട എസ്റ്റനികമറയ് ലഭലമഭാകേഭാത്തതഭാണയ് കേഭാരണലാം. 

(ഇ) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജേനിലയനിചല ചചലഫയ് മനിഷന സര്കവ

93  (4016)   ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പലഫയ്  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള,  ഭവനരഹനിതരഭായ ആളുകേളുചട  എണലാം
കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  സര്കവ  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലയനില  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) എങനില എത്ര ഭവനരഹനിതരുചണന്ന കേണക്കയ് നഗര/ഗ്രഭാമങ്ങള തനിരനിചയ്

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിചലങനില  എന്നയ്  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചലഫയ്  പദതനിയനികലക്കയ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനുളള

സര്കവ ജേനിലയനില പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. സര്കവ കഫഭാറങ്ങളുചട കമല പരനികശഭാധനഭാ

നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

(ബനി  &  സനി)  സര്കവ  കഫഭാറങ്ങളുചട  കമല  പരനികശഭാധനഭാനടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ്  മഭാത്രകമ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  സലാംബനനിച  വനിവരലാം

ലഭലമഭാകുകേയുളള.

വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിചല ഭവനരഹനിതര്

94  (4017)  ശതീ  .    വനി  .    കജേഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനില  ഉളചപടുന്ന  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലാം

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലമഭായനി  ഭവന  രഹനിതഭായ  എത്ര  കപരുചണന്നയ്  പഞഭായത്തയ്

അടനിസഭാനത്തനില വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭവനരഹനിതരഭായവര്ക്കയ്  വതീടയ്  വചയ്  നലകുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്

എചന്തെങനിലലാം പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭവനരഹനിതരുചട  കേണചക്കടുക്കുന്നതനിനയ്  കുടുലാംബശതീ  മുകഖനയുളള

സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്. സര്കവയുചട ചവരനിഫനികക്കഷന നടനവരുന.  ആയതു

പൂര്ത്തനിയഭായഭാല മഭാത്രകമ കൃതലമഭായ കേണക്കയ് ലഭലമഭാവകേയുളള.

(ബനി)  ഭവനരഹനിതരഭായവര്ക്കയ്  വതീടയ്  വചയ്  നലകുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്

സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനിക്കയ് (ചചലഫയ്) രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 185

ചസപ്റനികേയ് ടഭാങകേളുചട ശുചതീകേരണലാം യനവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനികേള

95(4018) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം
നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാനകഹഭാളുകേളുചടയുലാം  ചസപനികേയ്  ടഭാങകേളുചടയുലാം  ശുചതീകേരണലാം
യനവത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചന്തെങനിലലാം  പദതനികേള  നനിലവനിലകണഭാ;
ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  ഏചതലഭാലാം  ജേനിലകേളനില  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആയതനിനുകവണനിയുള്ള  യനസഭാമഗ്രനികേള  ഇറക്കുമതനി  ചചയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഏചതങനിലലാം ഏജേനസനിചയ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മഭാനകഹഭാളുകേളുചടയുലാം ചസപ്റനികേയ്  ടഭാങകേളുചടയുലാം ശുചതീകേരണലാം
യനവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുളള സര്ക്കഭാര് പദതനികേള നനിലവനിലനില.

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഇറക്കുമതനി ചചയനിടനില.

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിചനിടനില.

വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനില ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി കവതന കുടനിശനികേ

96  (4019)  ശതീ  .    വനി  .    കജേഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനില  ഉളചപടുന്ന  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപന
ങ്ങളനില ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കജേഭാലനി  ചചയ ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
എത്ര രൂപ കവതന കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള  തനിരനിചയ്  എത്ര
വതീതചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ തുകേ നലകുന്നതനിനയ് എചന്തെങനിലലാം തടസലാം നനിലവനിലകണഭാചയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
101/2020.
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(എ) വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനില മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ്
പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി പ്രവൃത്തനിചയടുത്ത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  7,25,95,434  രൂപ
കവതന കുടനിശനികേയുണയ്.

എന്നഭാല  അയങഭാളനി  നഗര  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി  മുകഖന  പണനിചയടുത്ത
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കവതന കുടനിശനികേയനില.

(ബനി) പഞഭായത്തയ് തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ക്രമ നലാം. ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ് തുകേ (രൂപയനില)

1 മടവര് 12326090

2 നഭാവഭായനിക്കുളലാം 15123264

3 പളളനിക്കല 9847755

4 ചചമ്മേരുതനി 8446434

5 ഇടവ 7850896

6 ഇലകേണ് 7957801

7 ചവട്ടൂര് 11043194

ആചകേ 72595434

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  ആവശലമഭായ  ഫണയ്  ലഭനിക്കഭാത്തതു
ചകേഭാണഭാണയ് കൂലനി നലകുന്നതനില കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നതയ്. 

ദഭാരനിദല ലഘൂകേരണ വനിഭഭാഗലാം ഓഫതീസുകേളനിചല ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ് 
ശമ്പളലാം

97  (4020)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ദഭാരനിദല ലഘുകേരണ വനിഭഭാഗലാം ഓഫതീസുകേളനിചല (പനി.എ.യു.)
ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ശമ്പളവലാം  മറയ്  കസവന  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നലകുന്നതനില
എചന്തെങനിലലാം തടസങ്ങള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കമല വനിഷയവമഭായനി ബനചപട സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് G. O. (Rt.) No.
1000/27  തതീയതനി  30-3-2017  നടപഭാക്കുന്നതനില  ഏചതങനിലലാം  വനിധത്തനിലള്ള
പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത ദഭാരനിദല ലഘൂകേരണ വനിഭഭാഗലാം ഓഫതീസുകേളനിചല
ജേതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പളവലാം  മറയ്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
2501-01-196-48 (02) DRDA Administrative Cost (PV) എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില
വകേയനിരുത്തനിയ നഭാലയ്  കകേഭാടനി രൂപയനിലനനിന്നയ് വഹനിക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി നലകേനി
30-3-2017-ചല സ.  ഉ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  1000/17/ത.സസ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തവയ്
പുറചപടുവനിചനിരുന. ടനി ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന നഭാലയ് കകേഭാടനി രൂപ
തനികേച്ചുലാം  അപരലഭാപമഭാചണനലാം  DDO-ചയ  നനിശ്ചയനിചനിടനിചലനലാം  ഗ്രഭാമവനികേസന
കേമ്മേതീഷണര് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

ദഭാരനിദല ലഘൂകേരണ യൂണനിറയ് ഓഫതീസുകേളനില കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല
അസനിസ്റ്റന്റെയ്

98  (4021)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ ജേനിലകേളനിലഭായുള്ള ദഭാരനിദല ലഘൂകേരണ യൂണനിറയ്
ഓഫതീസുകേളനില കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസ്റ്റന്റെയ് തസ്തനികേയനില അനലത്ര കസവന
വലവസയനില എത്രകപര് കജേഭാലനി ചചയ്യുനണയ്;

(ബനി) ഈ തസ്തനികേയനികലക്കയ് ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപനിചല കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല
അസനിസ്റ്റന്റുമഭാചര നനിയമനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനലത്ര  കസവന  വലവസയനില  പനി.എ.യു.കേളനില  സനി.എ.മഭാചര
നനിയമനിയ്ക്കുന്നതനിലൂചട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  എത്ര  രൂപ  ചചലവയ്
വന്നനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ആറയ് കപര്.

(ബനി) അനലത്ര കസവന വലവസയനില നനിയമനിക്കചപടുന്നതനിനയ് ഗ്രഭാമവനികേസന
വകുപനിചല കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസ്റ്റന്റുമഭാര്ക്കുലാം അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി) 43,98,637 രൂപ.

വകയഭാധനികേന ചതരുവയ് നഭായളുചട ആക്രമണത്തനില 
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ചകേഭാലചപട സലാംഭവലാം

99 (4022) ശതീ  .    ചകേ  .   എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചനിറയനിനകേതീഴെയ്  കുഞകൃഷ്ണന എന്ന വകയഭാധനികേന ചതരുവയ്  നഭായളുചട
ആക്രമണത്തനില  ചകേഭാലചപട  സലാംഭവത്തനില  അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  കേടുലാംബത്തനിനയ്
എചന്തെങനിലലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനികചഭാ;

(ബനി)  ഇചലങനില  ജേസ്റ്റനിസയ്  സനിരനിജേഗന  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
നഷപരനിഹഭാരലാം അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ജേസ്റ്റനിസയ്  സനിരനിജേഗന  കേമ്മേനിറനിയുചട  ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിക്കുന്നമുറയയ് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സമ്പൂര്ണ ശുചനിതസലാം

100 (4023)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ ശുചനിതസലാം എന്ന പ്രഖലഭാപനലാം യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  മഭാലനിനല  കശഖരണത്തനിനുലാം  സലാംസ്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി
എചന്തെലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുലാം;

(സനി)  ശുചനിതസകബഭാധവലക്കരണത്തനിനഭായനി  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളവഴെനി
പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കഭാന കേര്മ്മേ പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ  ശുചനിതസലാം  എന്ന  പ്രഖലഭാപനലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിചല  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങള  ചവളനിയനിട  വനിസര്ജന
മുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം 2016 നവലാംബര് 1-നയ് പ്രഖലഭാപനലാം
നടത്തുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുളളതഭാണയ്.  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  ചപഭാതുവനിഭഭാഗലാം  വനികേസന
ഫണനിചന്റെ  ഏറവലാം  കുറഞതയ്  10  ശതമഭാനചമങനിലലാം  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനയ്
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പ്രഭാധഭാനലലാം ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണയ് ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷന കപ്രഭാജേക്ടുകേളക്കയ് വകേയനിരുത്തണ
ചമന്നയ്  13-ാം  പഞവതര  പദതനിയനിചല  ആദല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  (2017-18)
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ജേനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
നടപനിലഭാക്കുന്ന ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയനില ശുചനിതസലാം/മഭാലനിനല സലാംസരണലാം എന്നനിവ
പ്രധഭാന ഘടകേമഭാണയ്.

എലഭാ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  നഗരസഭകേളനിലലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം
മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനിലഭാചണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം
കകേരളചത്ത സമ്പൂര്ണ ശുചനിതസ  സലാംസഭാനമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുമഭായനി  ബൃഹത്തഭായ
'ഹരനിത കകേരളലാം'  പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇനൗ പദതനി
തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  കനതൃതസത്തനില  ബഹുജേനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
ഏചറടുത്തയ്  ഒരു  ജേനകേതീയ  പ്രസഭാനമഭാക്കനി  മഭാറഭാനുലാം  അനുകൂല  മകനഭാഭഭാവവലാം
ജേതീവനിത രതീതനിയുലാം ഓകരഭാ വലക്തനിയനിലലാം കുടുലാംബത്തനിലലാം സഭാപനത്തനിലലാം സഭാമൂഹനികേ
ജേതീവനിതത്തനിലലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുമഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)

1. നനിലവനിലളള മഭാലനിനല സലാംസരണ പ്ലഭാന്റുകേളുചട പുനരുദഭാരണലാം

2. ഉറവനിട ചചജേവ മഭാലനിനല സലാംസരണലാം

3. ദവമഭാലനിനല പരനിപഭാലനലാം (ചസപ്കറജേയ് അടക്കലാം)

4. മഭാലനിനല സലാംസരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള,
യനങ്ങള, വഭാഹനങ്ങള എന്നനിവ വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള സനൗകേരലലാം

5. റതീചചസക്ലനിലാംഗുലാം പ്രകൃതനി സനൗഹൃദ വലവസഭായങ്ങളുചട കപ്രഭാതഭാഹനലാം

6. എകയ്റന്റെഡയ്  ചപ്രഭാഡത്യൂസര്  ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള

7. മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്ന
സസയലാം  സഹഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  ചചറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേ
ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുമുളള പനിന്തുണ

8. ചഎ.ഇ.സനി.  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കശഷതീവനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

9. ചപഭാതുസലങ്ങളനില സഭാനനിടറനി കകേഭാലാംപ്ലകയ്

10. ചസപ്കറജേയ്  മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ്  സുരക്ഷനിതമഭായനി  ചചകേകേഭാരലലാം
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ചചയ്യുന്നതനിനുളള യനവത്കേരണലാം

11. ഖരമഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനയ് നൂതന പദതനികേള

12. പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ബദല  ഉത്പന്നങ്ങളുലാം
കസവനങ്ങളുലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള

13. ആധുനനികേ അറവശഭാലകേള, ഗലഭാസയ്/ചചവദല്യുതനി ശ്മശഭാനങ്ങള.

(സനി)  വനിവരവനിജ്ഞഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ കേര്മ്മേപദതനി പ്രകേഭാരലാം
തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളവഴെനി ശുചനിതസ കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണയ്.  ഇതയ്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ജേനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  കവണ  പ്രകതലകേ  കേര്മ്മേപദതനിയുലാം
തയഭാറഭാക്കുലാം. 

ഉകള്ളലരനി പഞഭായത്തനിചല ക്രനിമകറഭാറനിയത്തനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി

101  (4024)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലകശരനി  മണ്ഡലത്തനിചല  ഉകള്ളലരനി  പഞഭായത്തനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
'പ്രശഭാന്തെനി  ഗഭാര്ഡന  കമഭാഡല  ക്രനിമകറഭാറനിയലാം'  (ഭൂഗര്ഭ  ശ്മശഭാനലാം)
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി വനിശദമഭായ എസ്റ്റനികമറയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ പ്രവൃത്തനിയുചട  എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിയ്ക്കുന്നതനില  വന്ന
കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രവര്ത്തനിയയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനിക്രമങ്ങള കവഗത്തനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനചപടയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനിയുചട  അദലക്ഷതയനില  കൂടനിയ  31-1-2017-ചല
മതീറനിലാംഗനില ബഭാലകശരനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില വരുന്ന ഒനപതയ് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തു
കേളനിലനനിനലാം 20 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ബഭാക്കനി തുകേ ബഭാലകശരനി എലാം.എല.എ.യുചട
ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനിലനനിനലാം  വകേയനിരുത്തനി  ആചകേ  3.15  കകേഭാടനി  രൂപ
എസ്റ്റനികമറയ്  പ്രകേഭാരലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതഭാണയ്.  കൂടഭാചത
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ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുന്ന ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  28-2-2017-നയ്
മുമ്പയ്  പദതനി  വനിഹനിതമഭായ  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഉകള്ളലരനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിനയ്
നലകുന്നതഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട ഭരണസമനിതനി
തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാരനില ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കൂടഭാചത പദതനിയനില ഉളചപടനിട്ടുളള
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  അദലക്ഷനമഭാചര  ഉളചപടുത്തനി  ഉകള്ളലരനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്
പ്രസനിഡന്റെയ്  ചചയര്മഭാനഭായനി  ഒരു  ചസഭാചചസറനി  രൂപതീകേരനിചയ്  ശ്മശഭാനത്തനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനവലാം  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനചപടയ്  ചസഭാചചസറനിയുചട  Bye-Law
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉകള്ളലരനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുമുണയ്.
പ്രസ്തുത വനിവരങ്ങള ലഭനിക്കുന്നമുറയയ് തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കുടുലാംബശതീ സനി.ഡനി.എസയ്. അക്കനൗണന്റുമഭാരുചട ഓണകററനിയലാം

102  (4025)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2017  ജേനുവരനിയനില  കുടുലാംബശതീ  ഗകവണനിലാംഗയ്  കബഭാഡനി,  കേരഭാര്
ജേതീവനക്കഭാരഭായ  കുടുലാംബശതീ  സനി.ഡനി.എസയ്.,  അക്കനൗണന്റുമഭാരുചട  ഓണകററനിയലാം
8,000  രൂപയനില  നനിന്നയ്  16,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില
ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വര്ദനിപനിച  ഓണകററനിയലാം  നലകേഭാന  തുടങ്ങനികയഭാ  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇചലങനില വര്ദനിപനിച ഓണകററനിയലാം നലകേഭാനഭായനി എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വര്ദനിപനിച  ഓണകററനിയലാം  നലകേഭാനുള്ള  ഉത്തരവയ്  പവകുന്നതനിചന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  12-1-2017-നയ്  കൂടനിയ  ഗകവണനിലാംഗയ്  കബഭാഡനി  കയഭാഗത്തനില
സനി.ഡനി.എസയ്.  അക്കനൗണന്റുമഭാരുചട  ശമ്പളലാം  15,000  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തഭാനുലാം
2017 ജേനുവരനി 1-നയ് കുടുലാംബശതീയനില അക്കനൗണന്റെഭായനി അഞയ് വര്ഷത്തനില കൂടുതല
പ്രവര്ത്തന  പരനിചയമുളളവരുചട  ശമ്പളലാം  16,000  രൂപയഭായനി  നനിശ്ചയനിക്കഭാനുലാം
ശനിപഭാര്ശ  ചചയനിട്ടുണയ്.  കുടുലാംബശതീയനിചല  മറയ്  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പള
വര്ദനവനിനുളള  ശനിപഭാര്ശകേളചക്കഭാപലാം  ഇക്കഭാരലവലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനമഭാകുന്നമുറയയ്  ഇതനികന്മല  ഉത്തരവയ്
പുറചപടുവനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

പഞഭായത്തയ് നഗരകേഭാരല വകുപ്പുകേളനിചല ഒഴെനിവകേള
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103 (4026)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  പഞഭായത്തയ്
നഗരകേഭാരല വകുപ്പുകേളനില നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന എത്ര ഒഴെനിവകേള പനി.  എസയ്.  സനി.
മുകഖന നനികേത്തനിയനിട്ടുണയ്; ഇനനി വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനില എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണയ്;

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാത്ത  എത്ര  വകുപയ്  കമധഭാവനികേളചക്കതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;
ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ടയ് ചചയ്യുന്നതനിനയ് കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  പഞഭായത്തയ്
വകുപനില  ക്ലഭാര്ക്കയ്  തസ്തനികേയനില  (എസയ്.സനി/എസയ്.ടനി.  ബഭാക്കയ് കലഭാഗയ്  ഉളചപചട)
361  ഒഴെനിവകേളുലാം  ചചടപനിസ്റ്റയ്  തസ്തനികേയനില  3  ഒഴെനിവകേളുലാം  ഓഫതീസയ്  അറനഡന്റെയ്
തസ്തനികേയനില  169-ഉലാം  ചചഡ്രെെവര്,  ചചലകബറനിയന  എന്നനിവയനില  6  ഒഴെനിവകേളുലാം
പനി.എസയ്.സനി. മുഖഭാന്തെരലാം നനികേത്തനിയനിട്ടുണയ്. ക്ലഭാര്ക്കയ് തസ്തനികേയനില 56-ഉലാം ഓഫതീസയ്
അറനഡന്റെയ്  തസ്തനികേയനില  50-ഉലാം  ചചഡ്രെെവര്  തസ്തനികേയനില  12-ഉലാം  ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലണയ്.

നഗരകേഭാരല വകുപനില പനി  .  എസയ്  .  സനി  .   മുകഖന നനികേത്തനിയ ഒഴെനിവകേളുചട എണലാം

നഗരകേഭാരല വകുപയ്

ക്ലഭാര്ക്കയ് - 2

ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് - 2

ചചഡ്രെെവര് - 1

മുനനിസനിപല കകേഭാമണ് സര്വതീസയ്

എല.ഡനി. ക്ലഭാര്ക്കയ്/ബനില കേളക്ടര് - 105

ജൂനനിയര് പബനികേയ് ചഹലത്തയ് നഴയ് -  11

ചചഡ്രെെവര് കഗ്രഡയ്-2 (എചയ്.ഡനി.വനി.) -   3

ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് - 104

എല.ഡനി. ചചടപനിസ്റ്റയ് -    8

ചചലകബറനിയന -    7

                                  ആചകേ - 238
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നഗരകേഭാരല വകുപനില വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലളള ഒഴെനിവകേളുചട എണലാം

നഗരകേഭാരല വകുപയ്

ക്ലഭാര്ക്കയ് - 1

ഒഭാഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് - 4

മുനനിസനിപല കകേഭാമണ് സര്വതീസയ്

ക്ലഭാര്ക്കയ് - 360

ചചഡ്രെെവര് കഗ്രഡയ് -2 (എല.ഡനി.വനി.) -   51

ചചഡ്രെെവര് കഗ്രഡയ് -2 (എചയ്.ഡനി.വനി.) -    3

ജൂനനിയര് പബനികേയ് ചഹലത്തയ് നഴയ് -   17

ചചലകബറനിയന -         6

ജൂനനിയര് ചഹലത്തയ് ഇനചസക്ടര് കഗ്രഡയ് - 2 – 182

എല.ഡനി. ചചടപനിസ്റ്റയ് - 25

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസ്റ്റന്റെയ് -   3

ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് - 46

                ആചകേ - 693

(ബനി) ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ടയ് ചചയവരുനണയ്. 

പഞഭായത്തയ് വകുപനിചല കജേഭാലനിഭഭാരലാം

104 (4027) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  പഞഭായത്തയ്

വകുപനിചല കജേഭാലനിഭഭാരലാം  വര്ദനിചതയ്  കേണക്കനിചലടുത്തയ്  പഞഭായത്തുകേളനിചല ഭരണ

നനിര്വഹണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  പഞഭായത്തയ് വകുപനില ജേനിലഭാ ആഫനിസുകേളക്കയ്

കേതീഴെനില കബഭാക്കയ് തലത്തനില ഒരു ഭരണ സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
101/2020.
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കവസ്റ്റയ് ബനിനകേള

105  (4028)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിചല കറഭാഡ്പസഡയ്, ചപഭാതുസലങ്ങള, മഭാര്ക്കറയ് കമഖലകേള,
റസനിഡനഷലല കമഖലകേള തുടങ്ങനി ജേനവഭാസമുള്ള എലഭാ സലങ്ങളനിലലാം വനികദശ
രഭാജേലങ്ങളനികലതുകപഭാചല,  വനിവനിധതരത്തനിലള്ള  മഭാലനിനലങ്ങള  നനികക്ഷപനിയ്ക്കുവഭാന
പചയുലാം,  ചുമപ്പുലാം,  നതീലയുലാം നനിറത്തനിലള്ള  (ഓകരഭാ തരത്തനിലള്ള കവസ്റ്റയ് ഇടുന്നതനിനയ്)
വലനിയ കവസ്റ്റയ് ബനിനകേള സഭാപനിചയ് മഭാലനിനലങ്ങള വലനിചചറനിയുന്നതയ് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കവസ്റ്റയ്  ബനിനകേള  നനിറയുന്നതനുസരനിചയ്  വനിവനിധ  നനിറത്തനിലള്ള
ചവയ്സ്റ്റയ് ബനിന്നനിചല ഖര,  ദവ മഭാലനിനലങ്ങള തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട
വണനികേളനില  സലാംഭരനിചയ്  ചകേഭാണകപഭായനി  സലാംസരനിയ്ക്കുവഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ചചജേവമഭാലനിനല കശഖരണത്തനിനയ് അനുമതനി

106  (4029)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജേനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  കകേഭാര്പകറഷനനില  പജേവമഭാലനിനല  കശഖരണത്തനിനയ്
അനുമതനി  നലകേണചമന്നയ്  ആവശലചപടയ്  ഏചതങനിലലാം  ഫഭാലാം  ഉടമകേള  അകപക്ഷ
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനില  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ  ഇചലങനില
കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പജേവ മഭാലനിനല കശഖരണ നനിര്മ്മേഭാര്ജന അനുമതനിക്കുള്ള അകപക്ഷ
കേളനില എന്നകത്തയയ് അന്തെനിമ തതീര്പയ് കേലപനിക്കഭാനഭാകുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഉണയ്.

(ബനി) അനുമതനി നലകേനിയനിടനില. 

   ഫഭാലാം  നടത്തുന്നവചര  കനരനില  കകേളക്കുകേയുലാം  മഭാലനിനല  കശഖരണലാം,

ടഭാനകസഭാര്കടഷന,  സലാംസരണലാം  എന്നനിവ  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

മനസനിലഭാക്കുകേയുലാം  ചചയ.  ഫഭാമനിചന്റെ  ശുചനിതസ  നനിലവഭാരവലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം

ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  ബുദനിമുടനിലഭാചതയഭാകണഭാ  മഭാലനിനലലാം  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതയ്

എന്നതുലാം  നഗരസഭയുചട  ചഹലത്തയ്  ടതീലാം  മുകഖന  പരനികശഭാധന

നടകത്തണതഭായനിട്ടുണയ്. ഇക്കഭാരണത്തഭാലഭാണയ് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായതയ്. 

(സനി) എത്രയുലാംകവഗലാം തതീര്പ്പുകേലപനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.

ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിചല പശ്ചഭാത്തല വനികേസനലാം

107  (4030)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിചല വനിവനിധ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില

2016-17, 2017-18  വര്ഷത്തനില പഭാശ്ചഭാത്തല വനികേസന കമഖലയനില കറഭാഡുകേള,

ഫുട്പഭാത്തയ്,  കുടനിചവള്ള  പദതനി  മുതലഭായവയയ്  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ,  പ്രവൃത്തനി

എന്നനിവ ഓകരഭാ വഭാര്ഡയ് അടനിസഭാനത്തനില തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനലാം തനിരനിചയ്

വനിശദമഭായനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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2017-18  വര്ഷത്തനിചല  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസന  കമഖലയനില  വനിവനിധ

പ്രവൃത്തനികേളക്കുളള  കപ്രഭാജേക്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  2016-17  വര്ഷത്തനിചല

പ്രവൃത്തനികേളുചട പടനികേ അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*. 

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില കലഭാകേബഭാങയ് സഹഭായകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കുന്ന

പദതനികേള

108  (4031)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില  ഉളചപടുന്ന  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളനില  കലഭാകേബഭാങയ്  സഹഭായകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന്ന/നടപനിലഭാക്കനി

വരുന്ന  പദതനികേള  ഏചതലഭാമഭാചണനലാം  ഇവയനില  പൂര്ത്തതീകേരനിചവ

ഏചതഭാചക്കചയനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തവ  ഏചതഭാചക്കചയനമുളള  വനിശദവനിവരലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മഭാകവലനിക്കര  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില  ഉളചപടുന്ന  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളനില  കലഭാകേബഭാങയ്  സഹഭായകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന്ന/നടപനിലഭാക്കനി

വരുന്ന  പദതനികേള  ഏചതലഭാമഭാചണനലാം  ഇവയനില  പൂര്ത്തതീകേരനിചവ

ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തവ  ഏചതഭാചക്കചയനമുളളതയ്

സലാംബനനിച വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*.

കുടുലാംബശതീ അയലക്കൂടങ്ങള

109  (4032)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീ  അയലക്കൂടങ്ങചള  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനയ്  എചന്തെഭാചക്ക

നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  അയലകൂടങ്ങളക്കയ്  മഭാചനിലാംഗയ്  ഗ്രഭാന്റെയ്,  റനികവഭാളവനിലാംഗയ്  ഫണയ്  എന്നനിവ

നല്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അയലക്കൂടങ്ങളക്കയ്  സസയലാംചതഭാഴെനില  പമകക്രഭാ  സലാംരലാംഭങ്ങള

തുടങ്ങുന്നതനിനയ് എചന്തെഭാചക്ക സഹഭായങ്ങളഭാണയ് ഇകപഭാള നലകേനിവരുന്നതയ്?

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(എ)  കുടുലാംബശതീ അയലക്കൂടങ്ങചള സസയലാം വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം അയലക്കൂട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാംകവണനി  'ദനിശ  2017'  എന്ന  വനിപുലമഭായ
കേഭാമ്പയനിന  കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  2017  ജേനുവരനി  28-നയ്  കകേരളത്തനിചല
251848  അയലക്കൂടങ്ങള  ഏകേദനിന  സസയലാം  നവതീകേരണത്തനിചന്റെയുലാം  സസയലാം
വനിലയനിരുത്തലനിചന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ദനിശ  കേഭാമ്പയനിനനില  84  എലാം.എല.എ.-മഭാരുലാം
8 എലാം.പനി.-മഭാരുലാം മുഖലമനനിയടക്കലാം 11 മനനിമഭാരുലാം പചങടുത്തു.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
അയലക്കൂടങ്ങളുചട  എണലാം  258035-ല  നനിനലാം  277175  ആയനി  വര്ദനിച്ചു.  ദനിശ
കേഭാമ്പയനിനനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംഘടനിപനിച  അയലക്കൂട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിചല  1073  സനി.ഡനി.എസയ്.-കലയുലാം  ചചയര്കപഴണ്മഭാര്ക്കുലാം
ഉപസമനിതനി കേണ്വതീനര്മഭാര്ക്കുലാം  19854  എ.ഡനി.എസയ്-കേളനിചല ചചയര്കപഴണ്മഭാര്ക്കുലാം
ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം പരനിശതീലനലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു. 

(ബനി)  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചയ്  ആറയ്  മഭാസലാം  കേഴെനിഞതുലാം  നബഭാര്ഡനിചന്റെ

എന.എചയ്.ജേനി. കഗ്രഡനിലാംഗയ് നടപടനികേള മുകഖന കഗ്രഡനിലാംഗയ് പഭാസഭായനി ലനികങജേയ് വഭായ്പ

ലഭനിചതുമഭായ അയലക്കൂടങ്ങളക്കഭാണയ് മഭാചനിലാംഗയ് ഗ്രഭാന്റെയ് ലഭനിക്കുന്നതയ്. 50  ശതമഭാനകമഭാ

അതനിലക്കടുതകലഭാ  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  അലാംഗങ്ങളുള്ള  അയലക്കൂടങ്ങളക്കയ്

കഗ്രഡനിലാംഗനില  80  ശതമഭാനലാം  മഭാര്ക്കയ്  ലഭലമഭായഭാല  ലനികങജേയ്  വഭായ്പയുചട

അഭഭാവത്തനിലലാം മഭാചനിലാംഗയ് ഗ്രഭാന്റെയ് ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. ഒരു അയലക്കൂടത്തനിനയ് പരമഭാവധനി

മഭാചനിലാംഗയ്  ഗ്രഭാന്റെയ്  തുകേയഭായ  8,000  രൂപ ലഭനിക്കുന്നതുവചര  ഓകരഭാ  ലനികങജേയ്  വഭായ്പ

ലഭനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം മഭാചനിലാംഗയ് ഗ്രഭാന്റെനിനയ് അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ആരലാംഭനിചയ് മൂന്നയ് മഭാസലാം കേഴെനിഞ 75 ശതമഭാനലാം അലാംഗങ്ങചളങനിലലാം ബനി.പനി.എല.

ആയ ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനിചല അയലക്കൂടങ്ങളക്കയ് എന.ആര്.എല.എലാം.-ചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

റനികവഭാളവനിലാംഗയ് ഫണയ് നലകേനിവരുന. റനികവഭാളവനിലാംഗയ് ഫണയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

അയലക്കൂടങ്ങള തഭാചഴെപറയുന്ന കേഭാരലങ്ങള കൃതലമഭായനി പഭാലനിക്കുകേയുലാം കവണലാം.

എലഭാ ആഴ്ചയനിലലാം കയഭാഗലാം കചരുന്നവയുലാം  90  ശതമഭാനചമങനിലലാം ഹഭാജേര്നനില

ഉളളവയുമഭാകേണലാം.

സമ്പഭാദലലാം  കൃതലമഭായനി  എലഭാ  ആഴ്ചകേളനിലലാം  അയലക്കൂട  കയഭാഗത്തനില

കശഖരനിക്കുന്നവയുലാം  ആരലാംഭനിചയ്  ആറയ്  മഭാസലാം  കേഴെനിഞ  അയലക്കൂടമഭാചണങനില

കൃതലമഭായ ആന്തെരനികേ വഭായ്പഭാ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നവയുലാം 95 ശതമഭാനലാം തനിരനിചടവയ്

ഉണഭായനിരനിക്കുന്നവയുലാം  ആയനിരനിക്കണലാം.  രജേനിസ്റ്ററുകേള  കൃതലമഭായനി  എഴുതനി
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സൂക്ഷനിക്കുന്നവയുലാം ഒരു വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ അയലക്കൂടങ്ങള കേഭാസയ് ഓഡനിറയ്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  എസയ്.ജേനി.എസയ്.ചചവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

റനികവഭാളവനിലാംഗയ്  ഫണയ്  ലഭലമഭായ  അയലക്കൂടങ്ങളക്കയ്  കുടുലാംബശതീ  റനികവഭാളവനിലാംഗയ്

ഫണയ് ലഭനിക്കുന്നതല.

(സനി)  ഉപജേതീവനത്തനിചന്റെ  വലതലസ്ത  സഭാധലതകേള  (സൂക്ഷ്മസലാംരലാംഭലാം,  കൃഷനി,

ചചവദഗ്ദ്ധല  പരനിശതീലനവലാം  ചതഭാഴെനിലലാം)  സലാംബനനിച  അവകബഭാധ  പരനിശതീലനലാം,

സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  പരനിശതീലനലാം,  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന

കമഖലയനില  ചചവദഗ്ദ്ധല  പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവ  നലകേനിവരുന.  കൂടഭാചത

സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  സബ്സനിഡനിയുലാം  കപ്രഭാജേക്ടയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  സനി.ഡനി.എസയ്.

തലത്തനില  സൂക്ഷ്മസലാംരലാംഭ  കേണ്സളടന്റുമഭാരുചട  (എലാം.ഇ.സനി.)  കസവനവലാം

ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനിചല എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗലാം

110 (4033) ശതീ  .   എലകദഭാസയ്  കുന്നപനിള്ളനി :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :

ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ് :

ശതീ  .    പഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനിചല  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗചത്ത

ബനചപട  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കേതീഴെനിലഭാക്കുന്ന നടപടനി  ഏതയ്

ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  ഇനൗ  നനിര്കദ്ദേശലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുന്നകതഭാചട  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്

ശമ്പളലാം നലകുന്നതനിനുലാം, അവരുചടകമല അചടക്ക നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള

അധനികേഭാരവലാം പ്രഭാകദശനികേ സസയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങളനില നനിക്ഷനിപമഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ശമ്പളവലാം  ചതഭാഴെനില  സുരക്ഷയുലാം  ഉറപ്പുനലകേനി  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്,

ജേലകസചനലാം  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില  നനിനലാം  തഭാലപരലപത്രലാം  വഭാങ്ങനിയഭാണയ്

2008-ല  എഞനിനതീയര്മഭാചര  തകദ്ദേശസസയലാം  ഭരണ  വകുപനിനുകേതീഴെനില  നനിയമനിചതയ്

എന്നതയ് വസ്തുതയചല;
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(ഡനി) എങനില ചതഭാഴെനില സുരക്ഷ സലാംബനനിചയ് സര്ക്കഭാര് സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില
നലകേനിയ സതലവഭാങ്മൂലത്തനിനയ്  ഘടകേവനിരുദമഭായ ഒരു തതീരുമഭാനലാം ആയതനിനഭാല
ഇക്കഭാരലലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനിചല എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗലാം പ്രഭാകദശതീകേ
സര്ക്കഭാരുകേളനില  സലാംകയഭാജേനിപനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജേറയ്  പ്രസലാംഗത്തനിചന്റെ  അന്തെനഃസത്ത  ഉളചക്കഭാണചകേഭാണയ്
ഇക്കഭാരലത്തനില ആവശലമഭായ തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി - ഡനി) ഇക്കഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിചല പനി.എലാം.ജേനി.എസയ്.ചചവ. പ്രവൃത്തനികേള

111 (4034) ശതീ  .    കജേഭാര്ജേയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  അസലാംബനി  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില  നനിര്മ്മേഭാണത്തനി
ലനിരനിക്കുന്ന പനി.എലാം.ജേനി.എസയ്.ചചവ. കറഭാഡുകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പനി.എലാം.ജേനി.എസയ്.ചചവ. പദതനിയനില അനുമതനി ലഭനിചതുലാം അനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിചതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  പദതനികേളക്കയ്  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി അസലാംബനി നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില പനി.എലാം.ജേനി.എസയ്.ചചവ.
പദതനിപ്രകേഭാരലാം അനുമതനി ലഭനിച എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചകേഭാടുവളളനി  കബഭാക്കനില  കകേഭാടകഞരനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില
പനി.എലാം.ജേനി.എസയ്.ചചവ. II  ബഭാചയ് രണനില ഉളചപട ചകേ.ആര്. 08-65,  പുളളനിപടനി-
കതഭാട്ടുമുഴെനി കറഭാഡനിചന്റെ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജേക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനി കസ്റ്ററയ് ചടകനിക്കല
ഏജേനസനിയുചട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പുതനിയ  പദതനികേളുചട  അനുമതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനയ്
സമര്പനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സഭാകങതനികേമഭായ  ചനില
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുളള സമയലാം മഭാത്രമഭാണയ് എടുത്തനിട്ടുളളതയ്. 
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ചനടുമങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിചല ചതഭാഴെനിലറപയ് കവതനകുടനിശനികേ

112  (4035)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി

ചനടുമങ്ങഭാടയ്  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില  31-3-2017 വചര  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്

ചതഭാഴെനില കേഭാര്ഡയ് നലകേനിയനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചനടുമങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിചല ചതഭാഴെനിലറപയ് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കവതനലാം

പൂര്ണമഭായുലാം വനിതരണലാം ചചയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില എത്ര തുകേ കുടനിശനികേ ഉചണന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിശനികേ  വനിതരണലാം  ചചയഭാന  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചചന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 25685 കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ചതഭാഴെനില കേഭാര്ഡയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  ഫണയ്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  കവതനലാം

പൂര്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം ചചയഭാന സഭാധനിചനിടനില.  ചനടുമങ്ങഭാടയ്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡല

ത്തനില 6,72,52,450 രൂപ കവതന ഇനത്തനില കുടനിശനികേയുണയ്.

(സനി)  ഫണയ് ലഭനിക്കുന്നതനിലണഭാകുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം കബഭാധലചപടയ് ചതഭാഴെനിലഭാളനി

കേളുചട  കവതന  കുടനിശനികേ  അടനിയന്തെരമഭായനി  അനുവദനിക്കണചമന്നയ്  ചൂണനിക്കഭാടനി

2017  ചഫബ്രുവരനി  മഭാസത്തനിലലാം  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനിലലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ

വകുപ്പുമനനി കകേന്ദ്ര ഗ്രഭാമവനികേസന മനനിക്കയ് കേത്തുകേള നലകേനിയനിരുന. 10-4-2017-ല

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അവനിദഗ്ദ്ധ  കേഭായനികേ  കൂലനിയനിനത്തനില  12283.79  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവദനിചചങനിലലാം  ടനി  തുകേ  കൂലനി  കുടനിശനികേ  തതീര്ക്കുന്നതനിനയ്  തനികേച്ചുലാം

അപരലഭാപമഭാണയ്.  ഇകതത്തുടര്ന്നയ്,  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപയ്  പ്രനിനസനിപല

ചസക്രടറനി,  കകേന്ദ്ര  ഗ്രഭാമവനികേസന  മനഭാലയത്തനിചല  കജേഭായനിന്റെയ്  ചസക്രടറനിക്കയ്

2016-17-ചല കൂലനി  കുടനിശനികേയുലാം  2017-18-ചല പദതനി തുകേയുലാം അടനിയന്തെരമഭായനി

അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല  ഇതുവചരയുലാം  കകേന്ദ്ര

ഗ്രഭാമവനികേസന മനഭാലയലാം സലാംസഭാനലാം ആവശലചപട ഫണയ് നലകേനിയനിടനില. 
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113  (4036)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ സമ്പൂര്ണ ശുചനിതസയജ്ഞലാം സലാംസഭാനത്തയ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഏങനില  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിക്കയ്  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം  എത്ര  തുകേ
ധനസഹഭായമഭായനി ലഭനിച്ചു; എന്നഭാണയ് ലഭനിചതയ്;

(സനി) ഈ തുകേ ചചലവഴെനിചതയ് ഏചതലഭാലാം കമഖലയനിലഭാണയ് പൂര്ണവനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  1999  മുതല  സമ്പൂര്ണ  ശുചനിതസയജ്ഞലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.  വനിവര  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപനലാം,  മഭാനവകശഷനി  വനികേസനലാം
എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ഉനൗന്നലനലകേനി ഗ്രഭാമതീണ ജേനങ്ങചള കബഭാധവത്കേരനിചയ്
ശുചനിതസ സനൗകേരലലാം സൃഷനികക്കണതനിചന്റെ ആവശലകേത ധരനിപനിക്കുകേയുലാം ഗഭാര്ഹനികേ,
കേമ്മേത്യൂണനിറനി, സഭാപനതലങ്ങളനില ശുചനിതസ സനൗകേരലങ്ങള സൃഷനിക്കുകേയുമഭായനിരുന
പദതനിയനിലൂചട  വനിഭഭാവന  ചചയനിരുന്നതയ്.  ആയതയ്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഗ്രഭാമ-കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തുകേളുചട കനതൃതസത്തനില നടപനിലഭാക്കനി. 

(ബനി) 10297.81 ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള,  കശഷതീവനികേസനലാം,  സമൂഹത്തനിചല
ദരനിദ  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ഗഭാര്ഹനികേ  കേക്കൂസുകേള,  സ്കൂളുകേളനിലലാം  അങണവഭാടനികേളനിലലാം
കേക്കൂസുകേള,  സഭാമൂഹനികേ  ശുചനിതസ  സമുചയങ്ങള,  റൂറല  സഭാനനിടറനി  മഭാര്ടയ്/
ചപ്രഭാഡക്ഷന  ചസന്റെര്,  ഭരണ  നനിര്വഹണലാം  എന്നതീ  ഘടകേങ്ങളക്കഭാണയ്  പണലാം
ചചലവഴെനിചതയ്. 

ചതഭാഴെനിലറപയ് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് വര്ഷലാം നൂറയ് ദനിനലാം ചതഭാഴെനില

114 (4037)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചതഭാഴെനിലറപയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വര്ഷലാം  നൂറയ്  ദനിനലാം  ചതഭാഴെനില
നലകുചമന്നയ്  പ്രഖലപനിചനിട്ടുചണങനിലലാം  ഇതുവചരയഭായുലാം  നൂറയ്  ദനിവസലാം  ചതഭാഴെനില
നലകേഭാന കേഴെനിയഭാചത വന്നതയ് എന്തുചകേഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

101/2020.
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(ബനി)  നൂറയ്  ദനിന  ചതഭാഴെനിലദനിനങ്ങള  എകപഭാള  സൃഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയുചമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി  ഒരു
ആവശലഭാധനിഷനിത  പദതനിയഭാണയ്.  അവനിദഗ്ദ്ധ  കേഭായനികേ  ചതഭാഴെനില  ചചയഭാന
സന്നദതയുളളതുലാം  100  ദനിവസലാം  ചതഭാഴെനില  ആവശലചപടുന്നതുമഭായ  കുടുലാംബ
ങ്ങളക്കഭാണയ്  100  ദനിവസലാം ചതഭാഴെനില നലകുന്നതയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
ഇപ്രകേഭാരലാം 113192 കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് 100 ദനിവസലാം ചതഭാഴെനില നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കുടുലാംബങ്ങള  100  ദനിവസചത്ത  ചതഭാഴെനില  ആവശലചപടുന്നമുറയയ്
ആവശലമഭായ ചതഭാഴെനിലദനിനങ്ങള നലകുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കകേന്ദ്രതീകൃത മഭാലനിനലസലാംസരണ സലാംവനിധഭാനലാം

115 (4038) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നയ് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനലസലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേമചലന്ന  നയലാം  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  അതനിനുള്ള
കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉറവനിടമഭാലനിനലസലാംസരണലാം  ചകേഭാണയ്  മഭാത്രലാം  മഭാലനിനലപ്രശ്നത്തനിനയ്
പൂര്ണപരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭാവചമന്നയ് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസഭാപനപ്രകദശത്തുലാം  ഉലഭാദനിപനിക്കചപടുന്ന  മഭാലനിനല
ത്തനിചന്റെ അളവലാം, അവ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ചചയഭാന സസതീകേരനികക്കണ ചചലവകുറഞ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളയുലാം,  അവ  നടപഭാക്കഭാ ന  ഏര്ചപടുകത്തണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങചളയുലാം
സലങ്ങചളയുലാം  സലാംബനനിച  വനിശദപഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില
അക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമചലന്ന  നയലാം  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിടനില.
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(ബനി) ഇല.

(സനി) ഇല. പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സ്കൂളുകേളനില കേഭായനികേ പരനിശതീലനലാം

116 (4039) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഹസ്കൂള തലലാം  വചരയുളള  സ്കൂളുകേളനില വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കേഭായനികേ
പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശ വകുപനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില പദതനികേള
നനിലവനിലകണഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പഹസ്ക്കൂളതലലാം  വചരയുളള  വനിദലഭാര്തനികേളുചട  കേഭായനികേക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  തകദ്ദേശവകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേള
ആവനിഷ്ക്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഉണയ്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേളനിസലവലാം  കസ്റ്റഡനിയവലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കയ്  പദതനികേള  ഏചറടുത്തയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  12-ാം പഞവതര പദതനിയനില നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിരുന.
കൂടഭാചത  13-ാം പഞവതര പദതനിയനില ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കയ് ചുവചടപറയുലാം
പ്രകേഭാരമുളള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്:

1. കേളനിസലവലാം കസ്റ്റഡനിയവലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുകവണനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തു
കേളക്കയ്  സലലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള  കപ്രഭാജേക്ടയ്  ഏചറടുക്കഭാവന്നതുലാം  അതനികലക്കയ്
കബഭാക്കയ്, ജേനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളക്കയ് വനിഹനിതലാം നലകേഭാവന്നതുമഭാണയ്.

2. ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല  കസഭാര്ട്സയ്  കേനൗണ്സനിലകേള
സജേതീവമഭാകക്കണതുലാം  കേഭായനികേക്ഷമതയുളള  കുടനികേചള  ചചറുപത്തനികല  കേചണത്തനി
ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാചടയുലാം  സലാംസഭാന/ജേനിലഭാ  കസഭാര്ട്സയ്  കേനൗണ്സനിലകേളുചട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാചടയുലാം  ശഭാസ്ത്രതീയ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള രൂപകേലപന ചചയയ്
നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതുമഭാണയ്. 

3. ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തുലാം  പ്രചഭാരത്തനിലള്ള  കസഭാര്ട്സയ്/ചഗയനിലാംസയ്
ഇനങ്ങളനില ചചദനലാംദനിന പരനിശതീലനലാം, കകേഭാചനിലാംഗയ് കേലഭാമ്പുകേള, മതരങ്ങള എന്നനിവ
സലാംഘടനിപനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
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4. തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനത്തനിചന്റെ  സഭാധലതയയ്  അനുസൃതമഭായനി
ചതരചഞടുക്കചപട  ഇനങ്ങളനില  സഭാപനതല  ടതീമനിചന  ചതരചഞടുത്തയ്
പരനിശതീലനിപനിക്കുകേയുലാം  മതരങ്ങളനില  പചങടുക്കഭാന  സഹഭായനിക്കുകേയുലാം
ചചയഭാവന്നതഭാണയ്.

5. കേഭായനികേരലാംഗചത്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  കസഭാണ്സര്ഷനിപനിലൂചട
പരമഭാവധനി വനിഭവങ്ങള കേചണത്തഭാവന്നതഭാണയ്.

6. ഗ്രഭാമതല കസഭാര്ട്സയ്  കേനൗണ്സനില രൂപതീകേരനിചയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏചറടുക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള സസതീകേരനികക്കണതഭാണയ്.

7. യുവജേനകക്ഷമ  കമഖലയനില  സലാംസഭാന  യുവജേനകക്ഷമ
കബഭാര്ഡുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുചകേഭാണളള കപ്രഭാജേക്ടുകേള ഏചറടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

8. സ്കൂള തലങ്ങളനിലത്തചന്ന അതയ് ലറനികനില തഭാലപരലമുളള കുടനികേചള

കേചണത്തനി  തുടര്ചയഭായ  പരനിശതീലനങ്ങള  നലകേനി  അതയ് ലറനികനില  പ്രഭാവതീണലലാം

കനടുന്നതനിനയ് എസയ്.എസയ്.എ.-യുചടയുലാം ആര്.എലാം.എസയ്.എ.-യുചടയുലാം സഭാധലതകേളുലാം

സ്കൂളതലത്തനിചല കേഭായനികേ അദലഭാപകേരുചട കേഴെനിവകേളുലാം  ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാണയ്.

കസഭാര്ട്സയ്  അക്കഭാദമനിയുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  അതയ് ലറനികേയ്  മതരങ്ങളുലാം

പരനിശതീലന കേലഭാമ്പുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കഭാവന്നതുലാം ഇതനിനഭായനി കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ്

തലത്തനില  30,000  രൂപ  വചര  ചചലവഴെനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

പരനിശതീലനത്തനിനഭാവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങനി നലകുന്നതനിനയ് കബഭാക്കയ്/ജേനിലഭാ

പഞഭായത്തുകേളക്കയ് പദതനി ഏചറടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

കേടുത്തുരുത്തനി ഫയര് കസ്റ്റഷന, മനിനനി കസ്റ്റഡനിയലാം

117  (4040)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേടുത്തുരുത്തനി കപഭാളനി ചടകനിക്കനിചന്റെ അധനികേ ഭൂമനി അളന്നയ് തനിടചപടുത്തനി

കപഭാളനി  ചടകനിക്കനിനയ്  ആവശലമഭായ സലലാം കേഴെനിചയ്  ബഭാക്കനി ഭൂമനി  ഫയര് കസ്റ്റഷന,

മനിനനി  കസ്റ്റഡനിയലാം ഉളചപചടയുളള വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതു

സലാംബനനിചയ്  ബഹു.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  നലകേനിയ

നനികവദനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഫയല നമ്പര്  1338175/RD3/LSGD/2017

എന്ന ഫയലനില സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇനൗ  ഫയലനില  എത്രയുലാംകവഗലാം  തതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നതനിനുലാം  ഭൂമനി
വനിട്ടുനലകുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപയ്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   പ്രസ്തുത  വനിഷയവമഭായനി  ബനചപട  നടപടനികേള  ആര്.സനി.
4/137/2017/ത.സസ.ഭ.വ.  നമ്പര്  ഫയലനിലഭാണയ്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.  ആയതയ്
സലാംബനനിചയ്  വനിശദമഭായ  ചപ്രഭാകപഭാസല  സഹനിതലാം  റനികപഭാര്ടയ്  അടനിയന്തെരമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുവഭാന  പഞഭായത്തയ്  ഡയറക്ടകറഭാടയ്  ആവശലചപടനിട്ടുണയ്.  ടനി  റനികപഭാര്ടയ്
ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ് പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജേന

118 (4041)  ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജേഷയ് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .   എസയ്  .  ശർമ്മേ :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജേന  (നതീര്ത്തട  പരനിപഭാലനലാം)
പദതനിയനില  എചന്തെഭാചക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളളചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തയ് എചന്തെലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏചറടുത്തനിട്ടുളള  കപ്രഭാജേക്ടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവശലമഭാചണനലാം  പദതനി
നടത്തനിപനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലഭലമഭായനിട്ടുചണനലാം
അറനിയനിയഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഈ പദതനിയഭായുളള വനിഹനിതലാം ചവടനിക്കുറചതയ് ഈ
പദതനി പ്രകേഭാരമുളള  വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങചള എങ്ങചനചയലഭാലാം  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജേനയുചട  നതീര്ത്തട
പരനിപഭാലന പദതനിയനില തഭാചഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്:

1. മണ്ണുജേല  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേളഭായ  മണ്ണുകേയഭാല,  കേല്ലുകേയഭാല,
മഴെക്കുഴെനികേള, കകേഭാണ്ടൂര് ചടഞനിലാംഗയ്, Bench Terracing മുതലഭായവയുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. തരനിശുഭൂമനി കൃഷനിക്കുപയുക്തമഭാക്കല

3. മഴെചവളള സലാംഭരണമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ ചചക്കയ് ഡഭാലാം,  കുളങ്ങള,  നതീരുറവ,
കേനിണര്  റതീചഭാര്ജനിലാംഗയ്,  മഴെചവളള  സലാംഭരണനി  തുടങ്ങനിയവയുചട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
പുനരുദഭാരണവലാം

4. ജേലനനിര്ഗ്ഗമന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ കതഭാടുകേളുചട സലാംരക്ഷണലാം

5. ഉലഭാദന വര്ദനവനിനുളള വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

6. കൃഷനിയുമഭായനി ബനചപട ചചറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുളള ധനസഹഭായലാം

7. ജേതീവകനഭാപഭാധനിക്കുകവണനിയുളള റനികവഭാളവനിലാംഗയ് ഫണയ്.

(സനി) ഇനൗ പദതനി ആരലാംഭനിച 2010-11 മുതല 2014-15 വചര 581.61 കകേഭാടനി
രൂപയുചട  പദതനിക്കയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  വചര  ആചകേ  78.418  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം ലഭലമഭായതയ്.

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പദതനി  വനിഹനിതലാം  ചവടനിക്കുറചതനിനഭാല
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  നലകകേണ  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  അനുവദനിക്കഭാനഭായനില.
ആയതനിനഭാല  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാകക്കണ  പല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിചനില. ഇതയ് പദതനി പ്രവര്ത്തനചത്ത സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി

119 (4042) ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജേയദഭാസയ് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില 100 ദനിവസചത്ത ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേ
എന്ന  പ്രഖലഭാപനിതലക്ഷലലാം  നനിറകവറ്റുന്നതനിനയ്  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ
ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം സഭാധനിക്കുനകണഭാ; ഉചണങനില വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനില  എത്ര  ചതഭാഴെനില  ദനിനങ്ങളഭാണയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഇനൗ

പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ചതഭാഴെനില ദനിനങ്ങള കുറയുന്നതയ് കൂടഭാചത ചചയ ചതഭാഴെനിലനിചന്റെ കവതനലാം

കൃതലസമയത്തയ്  ലഭനിക്കഭാചത  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ബുദനിമുട്ടുന്നതഭായനി  ശദയനില

ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കവതനലാം  കുടനിശനികേ  ആയനിട്ടുള്ളതയ്  ഏതയ്  കേഭാലയളവവചരയഭാചണനലാം

എത്ര തുകേ കുടനിശനികേ ആയനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ആവശലചപടുന്നതനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില  100  ദനിവസചത്ത  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുകേചയന്ന

പ്രഖലഭാപനിത  ലക്ഷലലാം  നനിറകവറ്റുന്നതനിനയ്  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ

ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സഭാധനിക്കുനണയ്.  100  ദനിവസലാം  ചതഭാഴെനില  ലഭനിച

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുളള വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

ക്രമനമ്പര് വര്ഷലാം 100 ദനിവസലാം ചതഭാഴെനില ലഭനിച
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട എണലാം

1 2012-13 340483

2 2013-14 406614

3 2014-15 98648

4 2015-16 165988

5 2016-17 113192

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ആചകേ  സൃഷനിച  ചതഭാഴെനില  ദനിനങ്ങള

684.63 ലക്ഷമഭാണയ്. ഇകത കേഭാലയളവനില കജേഭാലനിക്കയ് പചങടുത്ത ഒരു കുടുലാംബത്തനിനയ്

ലഭനിച ശരഭാശരനി ചതഭാഴെനില ദനിനങ്ങള 46.97 ആണയ്.

(സനി) ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില  23-12-2016  മുതല  31-3-2017

വചരയുളള കവതനമഭാണയ് കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുളതയ്.  ഇതയ് അവനിദഗ്ദ്ധ കൂലനിയനിനത്തനിചല

636.52 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.



208       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

തനിരുവനന്തെപുരലാം പഞഭായത്തയ് ചഡപത്യൂടനി ഡയറക്ടറുചട 
ഉത്തരവയ്

120  (4043)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തെപുരലാം പഞഭായത്തയ് ചഡപത്യൂടനി ഡയറക്ടറുചട 22-10-2016-ചല
നമ്പര് ബനി1-14047/16 ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം എചന്തെലഭാലാം തതീരുമഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ടനി ഉത്തരവനില പറഞനിരനിക്കുന്നതനില നടപനിലഭാക്കഭാത്ത തതീരുമഭാനങ്ങള
ഏചതഭാചക്ക;

(സനി)  നടപനിലഭാക്കഭാത്ത  തതീരുമഭാനങ്ങള  ഉചണങനില  അതനിനയ്  കേഭാരണലാം
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനന്തെപുരലാം പഞഭായത്തയ് ചഡപത്യൂടനി ഡയറക്ടറുചട 22-10-2016-ചല
ബനി1/14047/16-ാം നമ്പര് ഉത്തരവനിചല നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ഗവണ്ചമന്റെയ് യു.പനി.എസയ്.
ആലന്തെറ  ചഹഡയ് മനിസയ് ടസനിനയ്  നലകേഭാന  ബഭാക്കനിനനിന്നനിരുന്ന  2086  രൂപ
10-11-2016-ല അനുവദനിചയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) ടനി ഉത്തരവനിചല തതീരുമഭാനങ്ങചളലഭാലാംതചന്ന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

അദഭാലത്തുകേളനില തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുളള പരഭാതനികേള

121 (4044)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം,
ആസഭാന  ഓഫതീസുകേളഭായ  പഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപല  ഡയറക്ടകററ്റുകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലാം  മനനി  നടത്തനിയ  അദഭാലത്തുകേളനില  എത്ര  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിരുന;  ഇതനില  എത്രചയണലാം  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;  തതീര്പഭാക്കഭാത്ത
പരഭാതനികേള എത്ര എണമഭാണയ്; കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനചപടയ്  ചസക്രകടറനിയറനില
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  ഫയലകേള  തതീര്പഭാക്കഭാന  എന്തെയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനിചലങനിൽ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഞഭായത്തയ്  ഡയറക്ടകററനില  മനനിയുചട  കനതൃതസത്തനില  അദഭാലത്തയ്
നടത്തനിയനിടനില.

നഗരകേഭാരല തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനിയുചട ഫയല അദഭാലത്തുകേചളഭാനലാം
നടത്തനിയനിടനില. എന്നഭാല തനിരുവനന്തെപുരലാം, ചകേഭാചനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് നഗരസഭകേളനില
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനിയുചട അദലക്ഷതയനില അദഭാലത്തുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
30-1-2017-ല  തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരസഭയനിലവചയ്  നടന്ന  ടനൗണ്പ്ലഭാനനിലാംഗയ്
അദഭാലത്തുമഭായനി  ബനചപടയ്  320  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചതനില  214  എണലാം
തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  4-3-2017-നയ്  ചകേഭാചനി  നഗരസഭയനില  നടന്ന  ഫയല
അദഭാലത്തനില  236  അകപക്ഷകേള ലഭലമഭായതനില  40  എണലാം തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
24-4-2017-ല കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് നഗരസഭയനില നടന്ന അദഭാലത്തനില 363 അകപക്ഷകേള
ലഭനിചതനില  68  എണലാം തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ടനി  നഗരസഭകേളനില തതീര്പഭാക്കഭാത്ത
ഫയലകേളനില തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

നഗരകേഭാരല വകുപനില കകേരള മുനനിസനിപല കകേഭാമണ് സര്വതീസനിചല ജേതീവനക്കഭാരുചട
സലാംഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനിയുചട അദലക്ഷതയനില
9-3-2017-ല  കചര്ന്ന  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  നഗരകേഭാരല
ഡയറക്ടകററനില  2017  ഏപ്രനില  19,  20,  22  തതീയതനികേളനില  നഗരസഭഭാ
ജേതീവനക്കഭാരുചട  ചപ്രഭാകബഷന  ഡനിക്ലകറഷന/സര്വതീസയ്  ചറഗുലചചറകസഷന
എന്നനിവ  സലാംബനനിച  ഫയല  അദഭാലത്തയ്  നടത്തനിയനിട്ടുളളതഭാണയ്.  അദഭാലത്തനില
ലഭനിച 674 അകപക്ഷകേളനില 523 അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കശഷനിക്കുന്ന
151  അകപക്ഷകേള  തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുന്നതനികലക്കയ്  ആവശലമഭായ  തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനചപടയ്  ചസക്രകടറനിയറനില
ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  ഫയലകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫയല  അദഭാലത്തയ്
നടത്തനിവരുനണയ്. 

കക്ഷമ ചപനഷന വനിതരണലാം

122 (T*4045)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജേഭാര്ജയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില ഇന്നയ് നനിലവനിലള്ള കക്ഷമചപനഷന ഏചതഭാചക്കയഭാണയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.

101/2020.
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(ബനി)  കക്ഷമചപനഷനുകേളനില  കുടനിശനികേ  വന്നതയ്  ഏചതഭാചക്കയഭാണയ്;
ഉചണങനില ഇതയ് എത്രമഭാസലാം വന്നനിട്ടുണയ്;

(സനി)  കക്ഷമ ചപനഷന വനിതരണത്തനിലൂചട സര്ക്കഭാരനിനയ് പ്രതനിവര്ഷലാം എത്ര
രൂപയുചട സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലതയുണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനില തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളവഴെനി അഞനിനലാം കക്ഷമ
ചപനഷനുകേളഭാണയ് വനിതരണലാം ചചയവരുന്നതയ്.

1. ഇന്ദനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വഭാര്ദകേലകേഭാല ചപനഷന

2. ഇന്ദനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വനികേലഭാലാംഗ ചപനഷന

3. ഇന്ദനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വനിധവഭാ ചപനഷന

4. 50 വയസയ് കേഴെനിഞ അവനിവഭാഹനിതകേളക്കുള്ള ചപനഷന

5. കേര്ഷകേ ചതഭാഴെനിലഭാളനി ചപനഷന

(ബനി)  നനിലവനില എലഭാ കക്ഷമചപനഷനുകേളുലാം 2017 മഭാര്ചയ് മഭാസലാം വനിതരണലാം
ചചയനിട്ടുണയ്. 2017 ഏപ്രനില മഭാസചത്ത തുകേ എലഭാ ചപനഷനുകേളനിലലാം കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി)  നനിലവനിലള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വനിവരലാം അനുസരനിചയ്  കക്ഷമചപനഷന
വനിതരണത്തനിനയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് പ്രതനിവര്ഷലാം 5785.45 കകേഭാടനി രൂപയുചട സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലതയുണഭാവനണയ്. 

മളടനിചലവല പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം

123  (4046)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മറയ്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുചകേഭാണയ്  ഓകരഭാ  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
കകേഭാര്പകറഷന സലങ്ങളനിലലാം കുറഞ സലത്തയ് കുടുതല വഭാഹനങ്ങള പഭാര്ക്കയ്
ചചയഭാന  കേഴെനിയുന്ന  മളടനിചലവല  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനയ്
എചന്തെങനിലലാം പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഇചലങനില മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  മളടനിചലവല  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനയ്
അടനിയന്തെനിര നടപടനി സസതീകേരനിക്കകമഭാചയന്നയ് വലക്കമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

വലനിചചറനിയുന്ന പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ് മഭാലനിനലങ്ങള

124 (4047)  ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേയ് :
ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേലലഭാണമണ്ഡപങ്ങളനിലലാം  മറയ്  ഓഡനികറഭാറനിയങ്ങളനിലലാം
പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്  നനിര്മ്മേനിത  വസ്തുക്കളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതയ്  ശദയനില
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉപകയഭാഗത്തനിനുകശഷലാം വലനിചചറനിയുന്ന ഇത്തരലാം പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ് മഭാലനിനലങ്ങള
വലനിയ പരനിസനിതനി  പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  കേഭാരണമഭാകുചമന്നതനിനഭാൽ  ഇതയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി
എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനിലള്ള വസ്തുക്കളുചട വനിപണനലാം തടയുന്നതനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ഇതനിനഭായനി തഭാചഴെപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന.

• കബഭാധവലക്കരണലാം

• നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കല

• അചചജേവമഭാലനിനല കശഖരണ കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കല

• കറഭാഡയ് ടഭാറനിലാംഗനിനയ് പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ് ഉപകയഭാഗലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല

• പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ് ചഷ്രെഡനിലാംഗയ് യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കല

• ചടങ്ങുകേളനില ഗ്രതീന കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല.
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(സനി)  

• പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്  മഭാലനിനലലാം ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന എലഭാ സഭാപനങ്ങളുലാം പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്
മഭാലനിനലലാം തരലാംതനിരനിചയ് സലാംഭരനികക്കണതുലാം അലാംഗതീകൃത പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ് മഭാലനിനല സലാംസരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കയ്  കനരനികടഭാ  ഏജേനസനി  മുകഖനകയഭാ  ചചകേമഭാകറണതുചണനലാം
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.

• എലഭാ  മഭാലനിനല  ഉലഭാദകേരുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനിചന്റെ
ചചബകലഭായനില  പറയുലാംപ്രകേഭാരലാം  പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്  കവസ്റ്റയ്  മഭാകനജേയ് ചമന്റെനിനഭായനി  യൂസര്ഫതീ
നലകകേണതഭാണയ്. 

• തുറസഭായ  സലങ്ങളനില  ചടങ്ങുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉത്തരവഭാദനികേളഭായനിട്ടുള്ള ഓകരഭാരുത്തരുലാം പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്/മളടനിചലകയഡയ് പഭാകക്കജേനിലാംഗനില
ഭക്ഷണലാം  നലകേനിയഭാല  അത്തരലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  തരലാംതനിരനിചയ്  കസഭാളനിഡയ്  കവസ്റ്റയ്
മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ്  റൂളസനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  മഭാകനജേയ്  ചചകയണതുമഭാചണന്നയ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.

• 50 ചചമകക്രഭാണനില  തഭാചഴെയുള്ള  പ്ലഭാസ്റ്റനികേയ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുചട
ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  24 -9 -2019-ചല  576/ഡനി.സനി.1/
16/ത.സസ.ഭ.വ. സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട 
ഓണ്ചചലന കസവനങ്ങള

125 (4048)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്
നലകുന്ന  കസവനങ്ങള  ഓണ്പലന  ആക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങളക്കയ്
തുടക്കമനിടതയ് എന്നഭാണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  നടത്തനിപയ്  ഏതയ്  ഏജേനസനിചയ  ആണയ്
ഏലപനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  എലഭാ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില എന്തുചകേഭാണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുള്ള  തടസങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്;
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(ഇ)  നനിലവനില  ഏചതഭാചക്ക  കസവനങ്ങളഭാണയ്  ഓണ്പലനവഴെനി  നലകുന്ന
ചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  കസവനങ്ങള  ഓണ്പലന
ആക്കുന്നതനിനയ് ചുമതലചപടുത്തനിയ ഏജേനസനിയുചട കസവനങ്ങള തൃപനികേരമചലങനില
പ്രസ്തസ്തുത  ഏജേനസനിക്കയ്  പകേരലാം  മചറഭാരു  ഏജേനസനിക്കയ്  പദതനിയുചട  ചുമതല
നലകുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലനനിന്നയ്  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്
ഓണ്ചചലന കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  5-8-2010-ല തുടക്കമനിട്ടു.

(ബനി)  ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷന  മുകഖനയഭാണയ്  ഓണ്ചചലന
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്.

(സനി  &  ഡനി)  ഇല,  എലഭാ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
കസവനങ്ങള  ഓണ്ചചലനഭായനി  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന്നകതയുള.

(ഇ)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലനനിന്നയ്  ലഭനിക്കുന്ന  ഓണ്ചചലന
കസവനങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

• ജേനന-മരണ-വനിവഭാഹ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

• വസ്തുനനികുതനിയുചട ഇ-കപയ്ചമന്റെയ്

• പദതനി നനിര്വഹണലാം

• സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ചപനഷന

• ഫയല ടഭാക്കനിലാംഗയ്

• സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള

• ചടണര് കനഭാടനിഫനികക്കഷന

• അക്രൂവല അടനിസഭാന ഡബനിള എനടനി അക്കനൗണനിലാംഗയ്

• പഞഭായത്തയ് ജേതീവനക്കഭാരുചട കപ്രഭാവനിഡന്റെയ് ഫണയ്

• മുനനിസനിപല ജേതീവനക്കഭാരുചട കപ്രഭാവനിഡന്റെയ് ഫണയ്
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• ജേനി.ചഎ.എസയ്. മഭാപ്പുകേള

• ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചപര്മനിറ്റുകേള

• ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് പ്രവൃത്തനികേള 

• കയഭാഗ നടപടനികേളുലാം തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം 

• തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപയ് അറനിയനിപ്പുകേള

• തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട കസഭാഫയ് ചവയറുകേളുചട സമനസയലാം

(എഫയ്)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില വനിജേനിലനസയ് 
പരനികശഭാധന

126 (4049)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ഏചതലഭാലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില വനിജേനിലനസയ് പരനികശഭാധന നടന്നനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ഈ വനിജേനിലനസയ് പരനികശഭാധനകേളനില പകേക്കൂലനിയുമഭായനി ബനചപടയ്
പഞഭായത്തയ്/മുനസനിപഭാലനിറനി/നഗരസഭകേളനില എത്ര ഉകദലഭാഗസചര പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണയ്;
അവരുചട കപരയ് വനിവരലാം സഭാപന അടനിസഭാനത്തനില ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഉകദലഭാഗസരനില  എത്ര  കപര്ചക്കതനിചര  വകുപയ്തല  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം 175 തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില  വനിജേനിലനസയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ജേനില  തനിരനിച്ചുള്ള
പടനികേ അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി) 4 കപര്

1. ശതീമതനി  രഭാജേലക്ഷ്മനി,  ചസക്രടറനി,  കേഭാഞ്ഞൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്,
എറണഭാകുളലാം

2. ശതീ.  അനസഭാരനി എസയ്.,  ചസക്രടറനി,  മുതുകുളലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്,
ആലപ്പുഴെ

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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3. ശതീ.  ഷറഫുദ്ദേതീന,  ചസക്രടറനി,  ഏറ്റുമഭാനൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്
(നനിലവനില മുനനിസനിപഭാലനിറനി), കകേഭാടയലാം.

4. ശതീ.  സനി.  റനി.  കജേഭാഷനി,  ചഹലത്തയ് ഇനചസക്ടര്,  മരടയ് നഗരസഭഭാ
കേഭാരലഭാലയലാം

(സനി)  കമലപറഞ  4  കപചരയുലാം  സര്വതീസനിലനനിനലാം  സചസന്റെയ്  ചചയ.
വകുപ്പുതല നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് കലഭാകേബഭാങയ് ധനസഹഭായലാം

127  (4050)   ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുപസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കലഭാകേബഭാങനിലനനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിച  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള ഏചതലഭാലാം; ലഭനിച തുകേ എത്ര; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില  എത്ര  തുകേ  ചചലവഴെനിച്ചു;  എത്ര  കലഭാക്കലകബഭാഡനികേള
പദതനികേള സമര്പനിച്ചു;

(സനി) കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം തചന്ന ഫണയ് ചചലവഴെനിക്കണചമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതയ്  പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ചക്കതനിചര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നടപ്പുവര്ഷചത്ത  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കുന്ന  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിചല  കകേഭാര്പകറഷന,  ജേനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്,  കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തയ്  എന്നനിവ  ഒഴെനിചകേ  എലഭാ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
കലഭാകേ  ബഭാങയ്  പദതനിയനിലനനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  1490.91  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ് ലഭനിച തുകേ.

(ബനി)   തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കനിയ  തുകേയനില
1152.42  കകേഭാടനി  രൂപ  2017  മഭാര്ചയ്  വചര  ചചലവഴെനിച്ചു.  എലഭാ  കലഭാക്കല
കബഭാഡനികേളുലാം പദതനികേള സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തചന്ന ഫണയ്   ചചലവഴെനിക്കണചമന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിരുന.  എന്നഭാല  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  കലഭാകേ
ബഭാങയ് 2017 ജൂണ് 30 വചര സമയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 
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(ഡനി)  കപ്രഭാജേക്ടയ് കേഭാലഭാവധനി  2017  ജൂണ്  30-നയ് അവസഭാനനിക്കുലാം. 2016-17

വര്ഷചത്ത  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  പദതനികേള  സനിലഓവര്  പദതനികേളഭായനി

പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  2017  ജൂണ്  30  വചര  സമയലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

പഞഭായത്തുകേളനിചല ജേതീവനക്കഭാരുചട കുറവയ്

128  (4051)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തുകേളനിചല  ജേതീവനക്കഭാരുചട  കുറവമൂലലാം  പദതനി

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില ഉണഭാകുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  പ ഞഭായത്തുകേളനില  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന

തസ്തനികേകേളനില  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന  അടനിയന്തെര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

പഞഭായത്തുകേളനില ചഹലത്തയ് വനിലാംഗയ് രൂപതീകേരണലാം

129  (4052)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേളനിചല സഭാനനികറഷന, ഡനി ആന്റെയ് ഒ (ചഡയ്നജേറസയ് ആന്റെയ്

ഒഫനസതീവയ്)  പലസനസനിങ്ങയ്,  ജേനന-മരണ-വനിവഭാഹ  രജേനികസ്ട്രേഷന  തുടങ്ങനിയ

കസവനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം

നനിലവനിലള്ളതുകപഭാചല പഞഭായത്തുകേളനിലലാം ചഹലത്തയ് വനിങ്ങയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്

സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇചലങനില  ഇത്തരലാം

കസവനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില ചഹലത്തയ് വനിലാംഗയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.  ജേനന-മരണ-വനിവഭാഹ രജേനികസ്ട്രേഷന,  ഡനി. &  ഒ.  ചചലസനസനിലാംഗയ്
തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല
നനിലവനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനചത്തക്കുറനിചയ്  പരഭാതനികേളുണഭായഭാല   ആയതയ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ് വനിരുദമഭായ സലലാംമഭാറങ്ങള 

130 (4053)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപനില  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്  വനിരുദമഭായ  സലലാംമഭാറങ്ങള  നടന്നനിട്ടുചണന്ന
പരഭാതനികേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്  വനിരുദമഭായ  സലലാം
മഭാറങ്ങളചക്കതനിചരയുലാം  അര്ഹമഭായ  സഭാനക്കയറലാം  നനികഷധനിചതനിചനതനിചരയുലാം
അചടക്ക  നടപടനികേള  യഥഭാസമയലാം  തതീര്പഭാക്കഭാത്തതനിചനതനിചരയുലാം  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവയ്  പടബൂണലനിലലാം  പഹകക്കഭാടതനിയനിലലാം  ബനചപടവര്  എത്ര
കകേസ്സുകേള/പരഭാതനികേള നലകേനിയനിട്ടുണയ്;

(സനി)  അവയനിചല  കകേഭാടതനി/പടബൂണല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  യഥഭാസമയലാം
പഭാലനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ജേതീവനക്കഭാരുചട  അനലഭായമഭായ  സലലാംമഭാറവലാം  അര്ഹരഭായവര്ക്കയ്
യഥഭാസമയലാം  സഭാനക്കയറവലാം  നലകേഭാത്തതയ്  2016-17  വര്ഷചത്ത  പദതനി
നനിര്വഹണകത്തയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവനികനയുലാം  ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
മുനവര്ഷകത്തതുമഭായനി തഭാരതമലചപടുത്തനിയുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
വനിഭഭാഗത്തനില 13 കകേസ്സുകേള നനിലവനിലണയ്.

(ബനി)   സലലാം  മഭാറങ്ങളചക്കതനിചരയുലാം  സഭാനക്കയറലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
കവണനിയുലാം  അചടക്ക  നടപടനികേള  യഥഭാസമയലാം  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുലാം
152  കകേസ്സുകേള/പരഭാതനികേള  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവയ്  ചചടബത്യൂണലനിലലാം
ചചഹകക്കഭാടതനിയനിലലാം ഫയല ചചയചപടനിട്ടുണയ്. (ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപയ് - 7 കകേസ്സുകേള,

101/2020.
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പഞഭായത്തയ്  വകുപയ്  -  45  കകേസ്സുകേള,  നഗരകേഭാരല  വകുപയ്  -  81  കകേസ്സുകേള,
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗലാം  - 17  കകേസ്സുകേള,  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ചതീഫയ് ടനൗണ് പ്ലഭാനറുചട കേഭാരലഭാലയലാം - 2 കകേസ്സുകേള)

(സനി)  കകേഭാടതനി/ചചടബത്യൂണല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള/ഉത്തരവകേള  യഥഭാസമയലാം
പഭാലനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  വകുപ്പുതലത്തനിലലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ജേതീവനക്കഭാരുചട  അഭഭാവലാം  പദതനി
നനിര്വഹണചത്തയുലാം നനികുതനി പനിരനിവനിചനയുലാം ബഭാധനിചതഭായനി ശദയനിലചപടനിടനില.

ചപഭാതുപരനിപഭാടനികേളക്കയ് ഹരനിത കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള

131 (4054) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ എലഭാ ചപഭാതുപരനിപഭാടനികേളക്കുലാം ഹരനിത കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

പഞഭായത്തയ് വകുപനില മുനകേഭാലപ്രഭാബലലകത്തഭാചട കഗ്രഡയ്  

132  (4055)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തയ്  വകുപനില  സതീനനിയര്  സൂപ്രണയ്/ചസക്രടറനി  തസ്തനികേയനിചല

25%  കറകഷലഭാ  പ്രകമഭാഷന  (ഹയര്കഗ്രഡയ്),  ടനി  തസ്തനികേയനില  കജേഭാലനി

കനഭാക്കനിവരുന്ന സതീനനിയര്മഭാര്ക്കകല അനുവദനികക്കണതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം സതീനനിയര്മഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനി ജൂനനിയര്മഭാരഭായ ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കയ്

ഹയര്കഗ്രഡയ് നലകേനിയതയ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  2007-ലലാം  2008-ലലാം  ചസക്രടറനിമഭാറഭായനി  നനിയമനിക്കചപടതുലാം ഇകപഭാഴുലാം
തുടരുന്നതുമഭായ സതീനനിയര്മഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനി, 2009-ലലാം 2010-ലലാം ചസക്രടറനിമഭാരഭായനി
നനിയമനിചവര്ക്കയ്  ഇപ്രകേഭാരലാം  നലകേനിയ  കഗ്രഡയ്  ചപ്രഭാകമഭാഷന  തനിരനിചകേപനിടനിചയ്,
സതീനനിയര്മഭാരഭായനി  2007  മുതല  കജേഭാലനി  കനഭാക്കനി  വരുന്നവര്ക്കയ്  മുനകേഭാല
പ്രഭാബലലകത്തഭാചടയുലാം  ആനുകൂലലകത്തഭാചടയുലാം  കഗ്രഡയ്  അനുവദനിയ്ക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അചത.  ചസക്രടറനി/സതീനനിയര്  സൂപ്രണയ്/ചപര്കഫഭാമനസയ്  ആഡനിറയ്
സൂപര്ചചവസര്  എന്നനിങ്ങചന  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റയ്  പ്രകേഭാരലാം  25%  കപര്ക്കയ്
കറകഷലഭാ ചപ്രഭാകമഭാഷന അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ബനി & സനി) ഹയര് കഗ്രഡയ് അനുവദനിചതനില അപഭാകേത ശദയനിലചപടുന്നപക്ഷലാം
ചചകേപറനിയ  ആനുകൂലലങ്ങള  തനിരനിചകേ  ഇനൗടഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അര്ഹരഭായവര്ക്കയ്
മുനകേഭാലപ്രഭാബലലകത്തഭാചട  ഹയര്  കഗ്രഡയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട പദതനികേള

133  (4056)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-17-ചല പദതനി തുകേ 100% ചചലവഴെനിച എത്ര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള
സലാംസഭാനത്തുണയ്; അവ ഏചതലഭാമഭാണയ്; കപരുവനിവരലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
ചചയതതീര്ക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  6 ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള. അരൂക്കുറനി, മുകത്തഭാലനി, മുളലാംതുരുത്തനി, വഭാളകേലാം,
മഭാറഭാടനി, ചചമ്പനികലഭാടയ്.

(ബനി)  2016-17  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കയ്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ജേനിലഭാതലത്തനില  പഞഭായത്തയ്  ചഡപത്യൂടനി  ഡയറക്ടര്മഭാരുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനില  പഞഭായത്തയ്  ഡയറക്ടറുലാം  പദതനി  നനിര്വഹണ  പുകരഭാഗതനി
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വനിലയനിരുത്തനി  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത,  പദതനി
നനിര്വഹണത്തനില  ഉണഭാകുന്ന  തടസങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
കകേഭാ -ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനിയുലാം  പ്രകതലകേലാം  കയഭാഗലാംകചര്ന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവതര  പദതനിയനില  സമയബനനിതമഭായനി
പദതനി  രൂപതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റെല ചപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്മേനിറനി

134 (4057)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം നഗരകേഭാരല വകുപനില യഥഭാസമയലാം
ഡനിപഭാര്ടയ്ചമന്റെല  ചപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനി  കൂടനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ഒഴെനിവകേളക്കനുസൃതമഭായനി  യഥഭാസമയലാം  ചസലക്ടയ്  ലനിസ്റ്റയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇചലങനില എന്തുചകേഭാണഭാണയ് യഥഭാസമയലാം ഇതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാത്തതയ്;

(ബനി)  ചസലക്ടയ്  ലനിസ്റ്റയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  ഭരണ വകുപനിചല  കേഭാലതഭാമസവലാം
അനഭാസയുലാം  കേഭാരണലാം  അര്ഹരഭായ  ആര്ചക്കങനിലലാം  സഭാനക്കയറലാം
നനികഷധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  എത്ര  കപര്ക്കയ്  ഇത്തരത്തനില  സഭാനക്കയറലാം
നഷചപടനിട്ടുണയ്; ഇതനിചനതനിചര എത്ര കപര് ആകക്ഷപലാം ഉന്നയനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  നഗരകേഭാരല  വകുപനില  കജേഭായനിന്റെയ്  ഡയറക്ടര്,  കകേഭാര്പകറഷന
ചസക്രടറനി/അഡതീഷണല ചസക്രടറനി,  മുനനിസനിപല ചസക്രടറനി ഒനലാം രണലാം കഗ്രഡയ്
എന്നതീ  തസ്തനികേകേളനില  2017  മഭാര്ചയ്  31  വചര  എത്ര  ഒഴെനിവണഭായനിരുന;  അതയ്
യഥഭാസമയലാം  നനികേത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനി
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരത്തനില ലഭനിച ആകക്ഷപങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ് അര്ഹരഭായവര്ക്കയ്
അതതയ്  തസ്തനികേകേളനികലക്കയ്  സഭാനക്കയറലാം  നലകേനി  നഗരകേഭാരല  വകുപനില
നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഗരകേഭാരല  വകുപനില
27-3-2017-ല ഡനി.പനി.സനി.  കൂടുകേയുലാം 30-3-2017  തതീയതനിയനിചല സ.ഉ. (പനി.)  നലാം.
20/17/ത.സസ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഒഴെനിവകേളക്കനുസൃതമഭായനി  ചസലക്ടയ്  ലനിസ്റ്റയ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുമുണയ്. 
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(ബനി)  ഇല.

(സനി)  30-3-2017-ചല  ജേനി.ഒ.  (പനി.)  20/17/ത.സസ.ഭ.വ.   നമ്പരഭായുള്ള
ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തയഭാറഭാക്കനിയ  ചസലക്ടയ്  ലനിസ്റ്റനില  നനിനലാം
തഭാചഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം ഒഴെനിവകേള നനികേത്തനി നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്:

കജേഭായനിന്റെയ് ഡയറക്ടര്

നനിലവനില ഉണഭായനിരുന്ന മൂന്നയ് ഒഴെനിവകേളനില ഒചരഭാഴെനിവയ് നനികേത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കകേഭാര്പകറഷന ചസക്രടറനി  /  അഡതീഷണല ചസക്രടറനി

നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന അഞയ് ഒഴെനിവകേളനില അഞയ് ഒഴെനിവലാം നനികേത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

മുനനിസനിപല ചസക്രടറനി കഗ്രഡയ്   1

നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന  നഭാലയ്  ഒഴെനിവകേളുലാം  കകേഭാര്പകറഷന  ചസക്രടറനി
തസ്തനികേകേളനിലലാം  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  നനിമനിത്തലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  അഞയ്  ഒഴെനിവകേളുലാം
ഉളചപചട  ഒനപതയ്  ഒഴെനിവകേള നനികേത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  നനിലവനില ഒന്നഭാലാം  കഗ്രഡയ്
നഗരസഭഭാ ചസക്രടറനിയുചട തസ്തനികേകേളനില മുഴുവന ഒഴെനിവകേളുലാം നനികേത്തചപടനിട്ടുണയ്.

മുനനിസനിപല ചസക്രടറനി കഗ്രഡയ്    2

നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന 21 ഒഴെനിവകേളനില 14 ഒഴെനിവകേള നനികേത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ഡനി) ആകക്ഷപങ്ങചളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

മുനനിസനിപല കകേഭാമണ് സര്വതീസനില ജൂനനിയര് ചഹലത്തയ് 
ഇനചസക്ടര് കഗ്രഡയ് II

135  (4058)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ചഹലത്തയ്  സര്വതീസനിചന്റെ  കേതീഴെനില  ഡനികപ്ലഭാമ  ഇന  ചഹലത്തയ്
ഇനചസക്ടര് കകേഭാഴയ്  പഭാസഭായവചര  മുനസനിപല  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനില  ജൂനനിയര്
ചഹലത്തയ്  ഇനചസക്ടര്  കഗ്രഡയ്  II  തസ്തനികേയനികലക്കയ്  നനിയമനത്തനിനഭായനി
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; ഇചലങനില അതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടകററയ്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില പ്രസ്തുത കകേഭാഴയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര് മുനനിസനിപല കകേഭാമണ്
സര്വതീസനില കജേഭാലനി ചചയ്യുനകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(ഡനി) നനിലവനിലള്ള ചഹലത്തയ് ഇനചസക്ടര് റഭാങയ് ലനിസ്റ്റനില നനിനലാം മുനസനിപല

കകേഭാമണ്  സര്വതീസനില  ജൂനനിയര്  ചഹലത്തയ്  ഇനചസക്ടര്  കഗ്രഡയ്  II  തസ്തനികേ

യനികലക്കയ് കൂടനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലള്ള ചസഷലല റൂളനില ഇനൗ തസ്തനികേയനിചല നനിയമത്തനിനഭായുള്ള

കയഭാഗലതയനില ഡയറക്ടകററയ് ഓഫയ് ചഹലത്തയ് സര്വതീസയ് നടത്തുന്ന ഡനി.എചയ്.ചഎ.

കകേഭാഴയ്  ഉളചപടനിടനില.  ഇത്തരലാം  കകേഭാഴ്സുകേള  കയഭാഗലതയഭായനി  ഉളചപടുത്തുന്നതയ്

സലാംബനനിച്ചുലാം  മറയ്  അനുബനകേഭാരലങ്ങളനിലലാം  പനി.എസയ്.സനി.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭാഞനിട്ടുണയ്. ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

(ബനി)  ഇനൗ വനിഷയത്തനിലള്ള പനി.എസയ്.സനി.-യുചട കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്

ആവശലചപടതനുസരനിചയ്  നനിലവനില  കകേരള  മുനനിസനിപല  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനിചല

ജൂനനിയര് ചഹലത്തയ് ഇനചസക്ടര് കഗ്രഡയ്-2  കകേഭാഴനിചന്റെ കയഭാഗലതയഭായനി  2  വര്ഷലാം

ചചദര്ഘലമുള്ള  ഡനികപ്ലഭാമ  ഇന  ചഹലത്തയ്  ഇനചസകക്ടഴയ്  കകേഭാഴയ്  ഉളചപടുത്തനി

യനിടനിലഭാത്തതഭാചണനലാം  ആയതനിനഭാല  നനിലവനിചല  വനിജ്ഞഭാപനപ്രകേഭാരമുള്ള

നനിയമനത്തനിനയ്  തലസനിതനി  തുടരഭാവന്നതഭാചണനലാം എന്നഭാല ഭഭാവനിയനിലണഭാകുന്ന

വനിജ്ഞഭാപനത്തനിനയ്  ഡനികപ്ലഭാമ ഇന ചഹലത്തയ് ഇനചസക്ടര് കകേഭാഴയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്

കൂടനി അടനിസഭാന കയഭാഗലതയഭായനി ഉളചപടുത്തനി വനിജ്ഞഭാപനലാം നടത്തഭാവന്നതുമഭാണയ്

എനള്ള വനിവരലാം നഗരകേഭാരല ഡയറക്ടര് റനികപഭാര്ടയ് ചചയനിട്ടുണയ്.

(സനി) നനിലവനില ഡനികപ്ലഭാമ ഇന ചഹലത്തയ് ഇനചസകക്ടഴയ് കകേഭാഴയ് പഭാസഭായവര്

മുനനിസനിപല കകേഭാമണ് സര്വതീസനില ജൂനനിയര് ചഹലത്തയ് ഇനചസക്ടര് തസ്തനികേയനില

കജേഭാലനി  ചചയ്യുന്നതഭായനി  ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില  മുനനിസനിപല  കകേഭാമണ്

സര്വതീസനിചല  ജൂനനിയര്  ചഹലത്തയ്  ഇനചസക്ടര്  കഗ്രഡയ്  2  തസ്തനികേയനിചല

നനിയമനത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  കയഭാഗലതയുചട  അടനിസഭാന

ത്തനിലഭാണയ്  നഗരകേഭാരല  വകുപനിലനനിനലാം  പനി.എസയ്.സനി.യനികലക്കയ്  ഒഴെനിവകേള

റനികപഭാര്ടയ്  ചചയ്യുന്നതയ്.  അതനിചനത്തുടര്ന്നയ്  പനി.എസയ്.സനി.  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ

ചചയ്യുന്ന  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കഭാണയ്  നഗരകേഭാരല  വകുപനിലനനിനലാം  നനിയമനലാം

നലകേനിവരുന്നതയ്.

(ഡനി)  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  സലാംബനനിച്ചുള്ള  തതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നതയ്  പനി.എസയ്.സനി.

ആണയ്.
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ഏലത്തൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലലാം എലാം.എല.എ.യുചട ആസ്തനിവനികേസന ഫണനില
ഉളചപടുത്തനി ഏചറടുത്ത പദതനികേള

136  (4059)  ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  എലത്തൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലലാം
എലാം.എല.എ.യുചട  ആസ്തനിവനികേസന  ഫണനില  ഉളചപടുത്തനി  എത്ര  പദതനികേള
എല.എസയ്.ജേനി.ഡനി.  എഞനിനനിയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനികനഭാടയ്  ഏചറടുക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുയുണഭായനി;  പദതനികേള  ഏചതലഭാലാം;  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം  അനുവദനിച
തുകേ  എത്ര;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില  എത്ര  പദതനികേളുചട  എസ്റ്റനികമറയ്
എല.എസയ്.ജേനി.ഡനി.  വനിഭഭാഗലാം  ചതീഫയ്  എഞനിനനിയര്ക്കയ്  സമര്പനിചനിട്ടുചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനികേളുചട ഭരണഭാനുമതനി കമയയ്  31-നകേലാം ഉത്തരവഭാകുന്നതനിനയ് സഹഭായകേരമഭായ
വനിധലാം  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള ഉടചന  തചന്ന ചതീഫയ്  എഞനിനനിയര്ക്കയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനു
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ഏഴെയ്  പദതനികേള  എല.എസയ്.ജേനി.ഡനി.
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗകത്തഭാടയ്  ഏചറടുക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവയനില നഭാലയ്
പദതനികേളുചട എസ്റ്റനികമറയ്  ചതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനികേളുചട
ലനിസ്റ്റയ്,  അനുവദനിച  തുകേ  എന്നതീ  വനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.
എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  ചതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ചചലഫയ് മനിഷന

137  (4060)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജേയന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പലഫയ്  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിചല  പത്തയ്
പഞഭായത്തനിചല ഭവനരഹനിതരുചട കേണചക്കടുക്കുന്നത്തനിനുള്ള സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;

(ബനി) എങനില പഞഭായത്തയ്  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനില ഭൂ-രഹനിതരഭായ ഭവനരഹനിതരുകണഭാ;

(ഡനി) ഭൂ-രഹനിതര്ക്കയ് എങ്ങചന വതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്? 

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ) കുടുലാംബശതീ മുകഖനയുള്ള സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി  &  സനി)  സര്കവയുചട  കമലപരനികശഭാധനഭാ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന. ആയതയ് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ് മഭാത്രകമ കൃതലമഭായ കേണക്കയ് ലഭലമഭാവകേയുള.

(ഡനി)  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്  പഭാര്പനിട  ആവശലത്തനിനഭായനി  ഭവന
സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനഭാണയ് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

പമ്പയ് ഹനൗസനിനുള്ള അനുമതനി നലകേല

138  (4061)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജേയന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കൃഷനി  ആവശലത്തനിനുള്ള  പവദല്യുതനി  നലകേഭാനുള്ള
പമ്പയ്  ഹനൗസനിനുള്ള  അനുമതനി  നലകേഭാന  പഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനിമഭാർ
വനിസമ്മേതനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കൃഷനി  ആവശലത്തനിനുള്ള  പമ്പയ്  ഹനൗസനിനയ്  അനുമതനി  നലകേഭാനുള്ള
നടപടനി ക്രമങ്ങള കൂടുതല സുതഭാരലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  കൃഷനി  ആവശലത്തനിനയ്  പമ്പയ്  ഹനൗസുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി  നലകുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  പ്രകതലകേ  പരഭാതനികേകളഭാ  ആകക്ഷപങ്ങകളഭാ
ലഭനിചനിടനിലഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില ഇക്കഭാരലത്തനില നനിലവനിലള്ള നടപടനികേളതചന്ന
തുടരുന്നതഭാണയ്.

ചകേഭാലലാം ജേനിലയനില നബഭാര്ഡയ് സഹഭായ പദതനികേള

139  (4062)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നബഭാര്ഡയ്  സഹഭായ  പദതനികേള  അനുവദനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച
നടപടനിക്രമലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏചതലഭാലാം  കമഖലകേളനിലഭാണയ്  നബഭാര്ഡയ്  സഹഭായ
പദതനികേള നനിലവനിലള്ളതയ്;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം ചകേഭാലലാം ജേനിലയനില
അനുവദനിച നബഭാര്ഡയ് സഹഭായ പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;
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(ഡനി)  നബഭാര്ഡയ്  സഹഭായ  പദതനികേളനില  ചകേഭാലലാം  ജേനിലയനിലനനിനലാം
പരനിഗണനയനിലള്ള പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗ്രഭാമ/കബഭാക്കയ്/ജേനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലനനിനലാം നബഭാര്ഡയ് പദതനികേളക്കു
കവണ  ചപ്രഭാകപഭാസലകേള  ഗ്രഭാമവനികേസന  കേമ്മേതീഷണര് സമര്പനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത
ചപ്രഭാകപഭാസലകേളനില  നനിനലാം  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച്ചു  നലകുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുചട
ഡനി.പനി.ആര്.  ബനചപട  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  വഭാങ്ങനി
നബഭാര്ഡയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയുമഭാണയ് ചചയ്യുന്നതയ്.

(ബനി) 

1. കൃഷനിയുലാം അനുബനകമഖലകേളുലാം

2. സഭാമൂഹനികേ കമഖല

3. ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം

(സനി) വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. പുന്നൂര്-കേളയല  എടപനയലാം  കറഭാഡയ്  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനി  -
ചനടുമ്പന ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്

2. പള്ളനിമണ് ഗവ. എചയ്.എസയ്.എസയ് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം   - ചകേഭാലലാം
ജേനിലഭാ പഞഭായത്തയ്

3. ചകേഭാറലാംകുളങ്ങര വനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്. ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി
- ചവറ കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ്

4. കുളക്കട  എചയ്.എസയ്.എസയ്.  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  -
ചവടനിക്കവല കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ്

(ഡനി)  ചപ്രഭാകപഭാസലകേള സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനി നടനവരുന്നകതയുള.

കേഭായലാംകുളലാം എലാം. എന. ലക്ഷലാംവതീടയ് 

140 (T*4063)  ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

എലാം.  എന.  ലക്ഷലാം  വതീടയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡല
ത്തനിലളള  ലക്ഷലാം  വതീടുകേള  ഏചതഭാചക്കചയനലാം  ടനി  കകേഭാളനനികേളനില  എത്ര വതീതലാം
വതീടുകേള ഉണയ് എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

* T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.

101/2020.
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ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിചല  ലക്ഷലാം  വതീടുകേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
തഭാചഴെ ചകേഭാടുക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് ലക്ഷലാംവതീടയ് കകേഭാളനനിയുചട കപരയ് വതീടുകേളുചട
എണലാം

1 പനിചനഭാടയ് 27

2 വടകക്കതുണലാം 29

3 കേണന്തെറ 30

4 ചചകേത ചതക്കയ് 13

5 കേഭാങഭാലനില 20

6 ഇനൗകരഴെ ചതക്കയ് 16

7 പരുമലകശരനി 20

8 പലനിയനില 8

9 പൂവണഭാല 13

10 ചക്കഭാലക്കല 14

11 വടകശരനില 18

12 ഇനൗകരഴെയ് 10

13 പുലനിത്തനിട 12

കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനിചല ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുചട അറകുറപണനി

141  (4064)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില  ഗ്രഭാമതീണകറഭാഡുകേളുചട
അറകുറപണനിയഭായനി അനുവദനിച കകേന്ദ്രധനസഹഭായലാം എത്രയഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അറ്റുകുറപണനികേള  നടക്കുന്ന  ഗ്രഭാമതീണകറഭാഡുകേള  ഏചതഭാചക്ക
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ കറഭാഡുകേളനില പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചതയ് എത്രചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) പനി.ജേലാം.ജേനി.എസയ്.ചചവ. പ്രകേഭാരലാം കഫസയ് 8 വചര ഏകേകദശലാം 62 കകേഭാടനി രൂപ
കദവനികുളലാം നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 

അറകുറപണനികേള നടക്കുന്ന കറഭാഡുകേള പഞഭായത്തയ്

1 ചകേ.ആര്.03-39-ശഭാന്തെനപഭാറ കപചത്തഭാടനി ശഭാന്തെനപഭാറ

2 ചകേ.ആര്.03-40-കപചത്തഭാടനി ദളലാം ശഭാന്തെനപഭാറ

3 ചകേ.ആര്.03-87-ചപരടനിപള്ളലാം മഭാങ്ങഭാപഭാറ  കദവനികുളലാം

4 ചകേ.ആര്.03-65-ഇരുമ്പുപഭാലലാം ചമഴുകുലാംചഭാല അടനിമഭാലനി

(സനി)  പണനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ആലപ്പുഴെയനില പനി.എലാം.ജേനി.എസയ്.ചചവ. പ്രകേഭാരമുള്ള കറഭാഡുകേള 

142  (4065)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ജേനി.എസയ്.പവ.യനില  ഉളചപടുത്തനി  പുതനിയ  കറഭാഡുകേള
ഏചറടുക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില  ആലപ്പുഴെ  ജേനിലയനില  ഏചതഭാചക്ക  കറഭാഡുകേള  ആണയ്
അഭനിവൃദനിചപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ്  കബഭാക്കയ്-പഞഭായത്തയ്  അടനിസഭാനത്തനില
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. അമ്പലപ്പുഴെ  കബഭാക്കയ്  -  പവര്ഹനൗസയ്  മുതല  വളഞ  വഴെനി  ബതീചയ്
ജേലാംഗ്ഷന കറഭാഡയ്

2. ആരലഭാടയ് കബഭാക്കയ് -ഉദയഭാബതീചയ്-റഭാണനി ജേലാംഗ്ഷന കേഭാറഭാടനി കറഭാഡയ്

3. ഭരണനിക്കഭാവയ് കബഭാക്കയ് - 

1. ഗുരുനഭാഥന കുളങ്ങര – ഇടനിഞലത്തയ് ജേലാംഗ്ഷന കറഭാഡയ്

2. കേഭാമ്പനികശരനി  മുക്കയ്  തുണത്തനിലമുക്കയ്  കപപര്മനില  ചകേഭാപഭാറ
ജേലാംഗ്ഷന കറഭാഡയ്



228       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

4. ഹരനിപഭാടയ് കബഭാക്കയ് - പടയ്മുക്കയ്-ചചതവതീടയ് കറഭാഡയ്

5.  കേഞനിക്കുഴെനി  കബഭാക്കയ്  -  കേണഭാര്കേഭാടയ്  ഷഭാപയ്  ജേലാംഗ്ഷന  -  അമരലാം
കേവല പഭാര്ക്കയ് കുളലാം വനസസര്ഗ്ഗലാം കറഭാഡയ്

6. മഭാകവലനിക്കര കബഭാക്കയ്

(1) കുറനിയനിലമുക്കയ് മുതല കമപള്ളനിമുക്കയ് വഴെനി സ്കൂള ജേലാംഗ്ഷന കറഭാഡയ് 

(2) കേണഭാടയ് ചന്തെ -എന.എസയ്.എസയ്. കേരകയഭാഗലാം കറഭാഡയ്

ഇനൗ  കറഭാഡുകേളുചട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്   തയഭാറഭാക്കനി  കസ്റ്ററയ്
ചടകനിക്കല  ഏജേനസനിയുചട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗത്തനിചല ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട നനിയനണലാം

143  (4066)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനിചല  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനിചല
ജേതീവനക്കഭാചര തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട നനിയനണത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിചല  ജേതീവനക്കഭാരുചട  കസവന  പുസ്തകേലാം
ഉളചപചടയുള്ള  സര്വതീസയ്  കരഖകേള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  യഥഭാസമയമുള്ള
കരഖചപടുത്തലകേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗസരുചട
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനിചല എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗലാം പ്രഭാകദശനികേ
സര്ക്കഭാരുകേളനില  സലാംകയഭാജേനിപനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജേറയ്  പ്രസലാംഗത്തനിചന്റെ  അന്തെനഃസത്ത  ഉളചക്കഭാണചകേഭാണയ്
ആവശലമഭായ തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനിലവനില  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനിചല
അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എഞനിനതീയര് മുതല ചതീഫയ്  എഞനിനതീയര് വചരയുള്ള ജേതീവനക്കഭാരുചട
സര്വതീസയ് ബുക്കുകേള ചതീഫയ് എഞനിനതീയറുചട കേഭാരലഭാലയത്തനിലഭാണയ് സൂക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
എന്നഭാല  ഇവരുചട  സര്വതീസയ്  കരഖകേള  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതയ്  അക്കനൗണന്റെയ്
ജേനറലഭാണയ്.  ഓവര്സനിയര്,  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാര്  എന്നനിവരുചട
കസവന  പുസ്തകേലാം  ഉളചപചടയുള്ള  സര്വതീസയ്  കരഖകേള  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതയ്
അതതയ് കേണ്കടഭാളനിലാംഗയ് ഓഫതീസര്മഭാരഭാണയ്.
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ഗ്രഭാമതീണ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

144 (4068)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണ്ഡല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേളനില  ഗ്രഭാമതീണനനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
മുകഖന ചചയനിയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനിലനനിനലാം ടഭാനസ്ഫര് ചചയ
നലകേഭാന പവകുന്നതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലളള  വര്ക്കുകേളനില ഇനനിയുലാം  ഫണയ്  ചഡകപഭാസനിറയ്  ചചയ
നലകേഭാനുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുചട  ലനിസ്റ്റയ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ആചകേ
എത്ര തുകേ ഇനനിയുലാം നലകേണചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില  2016  ജേനുവരനി  31  വചര തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ ചതീഫയ് എഞനിനതീയര് ഓഫതീസനില ലഭലമഭാക്കനിയ അകപക്ഷകേള പ്രകേഭാരലാം
അതതയ്  ജേനിലകേളക്കയ്  തുകേ  ചഡകപഭാസനിറയ്  ചചയനലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഫണനിചന്റെ
അപരലഭാപത കേഭാരണലാം ചഫബ്രുവരനി മുതലള്ള അകപക്ഷകേള യഥഭാസമയലാം നലകേഭാന
കേഴെനിഞനിടനില.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചല  ഫണയ്  ലഭലമഭായതനിനഭാല
കുടനിശനികേ  അടക്കമുള്ള  ചഡകപഭാസനിറയ്  തുകേകേള  നലകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  13  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  4,94,39,388  രൂപ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

അമൃതയ് പദതനി

145 (4069) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജേഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിചല  കുടനിചവള്ളവനിതരണലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനയ്
കവണനിയുള്ള 681.2  കകേഭാടനി രൂപയുചട കകേന്ദ്രപദതനിയഭായ അമൃതയ് ഉകദലഭാഗസരുചട
അനഭാസമൂലലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് നഷമഭായനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  2015-16-ലലാം  2016-17-ലലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്രലാം  എന്തെയ്
തുകേയഭാണയ് അനുവദനിചചതനലാം അതനില എന്തെയ് തുകേ ഇതനിനകേലാം ചചലവഴെനിച്ചുചവനലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  അനുവദനിച തുകേ മുഴുവനുലാം  ചചലവഴെനിക്കഭാത്തതനിനഭാല തുടര്  സഹഭായലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് മരവനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിയുചട  കമലകനഭാടത്തനിനഭായുള്ള  സഭാകങതനികേ  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില കേഭാരണലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  അമൃതയ് പദതനിയുചട 2015-16, 2016-17 വര്ഷചത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനി
തുകേയുചട  20  ശതമഭാനലാം  തുകേയഭായ  134.88  കകേഭാടനി  രൂപ  5  ചസക്ടറുകേളനിചല
പദതനികേളക്കഭായനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില കുടനിചവള്ള വനിതരണ പദതനികേളക്കയ്
40  ശതമഭാനലാം തുകേയഭാണയ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  പദതനികേളുചട സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. നഭാളനിതുവചര തുകേചയഭാനലാം ചചലവഴെനിചനിടനില.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) സഭാകങതനികേ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ചകേഭാചനി വനികകേന്ദ്രതീകൃത സസതീകവജേയ് ടതീറയ്ചമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനലാം

146 (4070) ശതീ  .   കജേഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനി  നഗരത്തനില  ജേര്മ്മേന  സഭാകങതനികേ  സഹഭായകത്തഭാചട
ആരലാംഭനിക്കുചമന്നയ്  2016-17  ബഡ്ജേറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രഖലഭാപനിച  വനികകേന്ദ്രതീകൃത
സസതീകവജേയ് ടതീറയ്ചമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി) ഇതനിനഭാല ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനി അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്.
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നഗരങ്ങളനിചല വഭാഹന പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്

147 (4071) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീ  .   ജേനി  .   എസയ്  .   ജേയലഭാല :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന :

ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജേന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഗരങ്ങളനില വഭാഹന പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനഭായനി പ്രകതലകേ നയലാം നടപഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത നയത്തനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനിയുചട  ലഭലത  കുറഞ  സലങ്ങളനില  ബഹുനനില  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്

സനൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി)  പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവതര പദതനിയനിചല ആദലചത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനി

(2017-18) തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുമുള്ള

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉളചക്കഭാളന്ന പദതനി മഭാര്ഗ്ഗകരഖ 3-4-2017-ചല  ജേനി. ഒ. (എലാംഎസയ്.)

നമ്പര്  79/2017/ത.സസ.ഭ.വ.  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

ആയതനില  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  സനൗകേരലങ്ങള  സലാംബനനിചയ്  തഭാചഴെപറയുന്ന  പ്രകേഭാരലാം

പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണയ്:

നഗരപ്രകദശങ്ങളനിചല  വഭാഹന  പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനയ്  ഒരു  നയലാം  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇനൗ  നയത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഓകരഭാ

നഗരത്തനിലലാം ആവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.  ഭൂമനിയുചട

ലഭലത കുറവള്ള പടണങ്ങളനില വഭാഹന ബഭാഹുലലലാം വളചര കൂടുതലചണങനില മളടനി

ചലവല  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  സനൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.  ഇകപഭാള  ഇരുചക്ര

വഭാഹനങ്ങളുചട  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  ആവശലലാം  മറയ്  പഭാര്ക്കനിലാംഗനിചന്റെ  ഏകേകദശലാം  അറുപതയ്

ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  കവണനിവരുന്നതഭായഭാണയ്  കേഭാണുന്നതയ്.  അതനിനഭാല  കേഭാര്

പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  സനൗകേരലങ്ങളുചട  അത്രതചന്ന  ഇരുചക്ര  വഭാഹന  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്

സനൗകേരലങ്ങള നലകകേണതഭാണയ്.  പഭാര്ക്കനിലാംഗനിചന്റെ ആവശലലാം രണയ് തരത്തനിലഭാണയ്.
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30  മനിനനിടയ്  മുതല  രണയ്  മണനിക്കൂര്  വചര  സമയപരനിധനിയനിലള്ള  Short  Duration

Parking-ഉലാം  നതീണ  സമയകത്തക്കുള്ള  Long  Duration  Parking-ഉലാം.

ചപഭാതുസലങ്ങളനിചല  പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനയ്  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  ഫതീസയ്  ഇനൗടഭാക്കണലാം.  ഇതയ്

നഗരസഭയുചട അധനികേഭാരപരനിധനിയനില വരുന്നതഭാണയ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് അകതഭാറനിറനിയനിലനനിന്നയ് വഭായ്പ

148  (4072)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനിയനിലനനിന്നയ്  വഭായ്പ

എടുത്തവര്ക്കയ്  അവരുചട  പ്രമഭാണങ്ങള  ഇതുവചര  തനിരനിച്ചുചകേഭാടുക്കഭാത്ത  വനിഷയലാം

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനി  പനിരനിച്ചുവനിടതനിനുകശഷലാം  തുകേ

അടയ്ക്കുന്നതനിനയ് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നലകേഭാന പവകേനിയതു കേഭാരണലാം കൃതലമഭായനി പണലാം

അടച്ചുചകേഭാണനിരുന്ന  പലര്ക്കുലാം  ആയതയ്  അടയഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  വനിഷയലാം

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി കുടനിശനികേയഭായനി കേനിടക്കുന്ന വഭായ്പകേളനില ഇളവയ് നലകേനി

പ്രമഭാണങ്ങള  തനിരനിച്ചുനലകുന്നതനിനയ്  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി)  വഭായ്പഭാത്തുകേ എഴുതനിത്തള്ളണചമന്ന ആവശലലാം ഉന്നയനിച്ചുവരുന്ന

നനികവദനങ്ങളനില  തനിരനിചടവയ്  സലാംബനനിചയ്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ  അഭഭാവലാം

സൂചനിപനിക്കഭാറുണയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനിയുളചപചട

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  വനികേസന  അകതഭാറനിറനികേളനിലനനിന്നയ്  നലകേനിയ  HUDCO

വഭായ്പയനില  തനിരനിചടവയ്  മുടങ്ങനിയതനിചനത്തുടര്ന്നയ്  പലനിശസഹനിതലാം  വന  തുകേ

കുടനിശനികേയഭായതനിനഭാല  ജേഭാമലമഭായനി  നലകേനിയ  ആധഭാരലാം  തനിരനിചകേ  ലഭനിക്കഭാത്ത

സഭാഹചരലലാം  നനിലവനിലണയ്  എനള്ളതയ്  ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
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പനികന്നഭാക്കലാം നനിലക്കുന്ന ഇത്തരലാം തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാന (ഇ.ഡബത്യൂ.എസയ്,  എല.ചഎ.ജേനി.)

വനിഭഭാഗക്കഭാരുചട  വഭായ്പകേളകൂടനി  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  ഇളവയ്

നലകുന്ന  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  വഭായ്പചയടുത്തവരുചട

വനിവരങ്ങള  Kerala Urban and Rural Development Finance Corporation-ല

നനിനലാം പഞഭായത്തയ് ചഡപത്യൂടനി ഡയറക്ടര്മഭാരനിലനനിനലാം ആവശലചപടനിട്ടുണയ്.

സലാംസഭാന നത്യൂനപക്ഷ വനികേസന ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷചന്റെ 
നൂതന വഭായ്പഭാ പദതനി

149  (4073)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പ്രവഭാസനികേചളയുലാം വനനിതകേചളയുലാം പ്രകതലകേലാം പരനിഗണനിചയ്  സലാംസഭാന

നത്യൂനപക്ഷ  വനികേസന  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷന  നൂതന  വഭായ്പഭാ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുചമന്നയ്  പ്രഖലഭാപനിച  പ്രകേഭാരലാം  എചന്തെഭാചക്ക  പദതനികേളക്കഭാണയ്

കകേഭാര്പകറഷന അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടനി  സലാംരലാംഭലാം  തുടങ്ങുന്നതനിചന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കചയന്നയ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  രൂപ  വചരയഭാണയ്  ഈ  പദതനിയനിലൂചട  വഭായ്പ  നലകുന്നതയ്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;  ഇതനികലയഭായനി  എചന്തെങനിലലാം  ഈടയ്

വഭാങ്ങനിയഭാകണഭാ വഭായ്പ ചകേഭാടുക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ആസഭാനലാം എവനിചടയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മുനപയ്  ഗളഫനില  നനിനലാം  കജേഭാലനി  നഷചപടയ്  തനിരനിചകേവന്നനിട്ടുള്ള

പ്രവഭാസനികേളക്കയ്  ഈ  പദതനിയനില  ബനിസനിനസയ്  തുടങ്ങുവഭാന  അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കഭാകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്) കകേഭാര്പകറഷന കനരനിടഭാകണഭാ, അകതഭാ ബഭാങകേള വഴെനിയഭാകണഭാ ഈ

പദതനി നടപഭാക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

101/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  നത്യൂനപക്ഷ  വനികേസന  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷന

പ്രവഭാസനികേളക്കയ് സസയലാം ചതഭാഴെനിലനിനുള്ള വഭായ്പ ഇനൗടനികന്മല ചവറുലാം അഞയ് ശതമഭാനലാം

മഭാത്രലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില  അനുവദനിച്ചുവരുനണയ്.  ഗളഫനികലക്കയ്  തനിരനിചയ്

കപഭാകുന്നതനിനയ്  വനിസയുചട  നനിയമപരമഭായ  വസ്തുതകേള  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം

വനിസയുചടയുലാം  ടനിക്കറനിചന്റെയുലാം  പണലാം  വനിസഭാകലഭാണഭായനി  ഇനൗടനികന്മല  അഞയ്

ശതമഭാനലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില  ചകേഭാടുത്തുവരുനണയ്.  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില

നനിതഭാഖത്തയ്  വഴെനി  നഭാടനിചലത്തുന്ന  പ്രവഭാസനികേളക്കയ്  ഇനൗടനികന്മല  മൂന്നയ്  ശതമഭാനലാം

മഭാത്രലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില  സസയലാം  ചതഭാഴെനിലനിനുള്ള  വഭായ്പ  അനുവദനിചയ്  വരുനണയ്.

വനനിതകേളക്കയ്  വരുമഭാനപരനിധനി  കനഭാക്കഭാചത ഇനൗടനികന്മല ആറയ്  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രലാം

പലനിശ  നനിരക്കനില  സസയലാം  ചതഭാഴെനിലനിനുളള  വഭായ്പയുലാം  അനുവദനിചയ്  വരുനണയ്.

പദതനികേള നൂതനവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പഠനപ്രക്രനിയകേള നടനവരുന.

(ബനി  &  സനി)  ഗ്രഭാമങ്ങളനില  81,000  രൂപയുലാം നഗരങ്ങളനില  1,03,000  രൂപ

യുമഭാണയ്  അകപക്ഷകേരുചട  വരുമഭാനപരനിധനിയഭായനി  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  നഭാലയ്

ചസന്റെനില കുറയഭാത്ത വസ്തുവനിചന്റെ ആധഭാരലാം  അതുമഭായനി  ബനചപട മറയ്  കരഖകേളുലാം

ഇനൗടഭായനി സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.  കൂടഭാചത വഭായ്പഭാ തുകേയനുസരനിചയ് ശമ്പള ജേഭാമലവലാം

സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  പ്രവഭാസനി  കലഭാണനിനയ്  പ്രസ്തസ്തുത വലക്തനിയുചട  പഭാകസഭാര്ടനിചന്റെ

കകേഭാപനിയുലാം സമര്പനിക്കണലാം.  അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ജേഭാതനി

ചതളനിയനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  കറഷന കേഭാര്ഡനിചന്റെ കകേഭാപനി,  ആധഭാര് കേഭാര്ഡനിചന്റെ

കകേഭാപനി,  ഇലക്ഷന ചഎ.ഡനി.-യുചട കകേഭാപനി,  വയസയ് ചതളനിയനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറയ്,

കപ്രഭാജേക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  എന്നനിവ  സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.  പദതനികേചള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി

അഞയ്  ശതമഭാനലാം  പലനിശനനിരക്കനില  പരമഭാവധനി  10,00,000  രൂപ  വചരയഭാണയ്

ഇകപഭാള നലകേനിവരുന്നതയ്.

(ഡനി)  കകേരള സലാംസഭാന നത്യൂനപക്ഷ വനികേസന ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷചന്റെ

ആസഭാനലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടഭാണയ്.  അഡ്രെെസയ്  1/1170 എ,  KURDFC  ബനിലഡനിലാംഗയ്,

ചകക്കഭാരത്തയ് കുളലാം, ചവസ്റ്റയ് ഹനില (പനി.ഒ), കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 673 005.
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(ഇ)  അകപക്ഷ  കകേഭാര്പകറഷനനില  കനരനിടയ്  സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

പ്രവഭാസനികേളക്കയ് സസയലാം ചതഭാഴെനിലനിനുള്ള വഭായ്പ ഇനൗടനികന്മല ചവറുലാം അഞയ് ശതമഭാനലാം

മഭാത്രലാം  പലനിശ  നരനിക്കനില  അനുവദനിചയ്  വരുനണയ്.  ഗളഫനികലക്കയ്  തനിരനിചയ്

കപഭാകുന്നതനിനയ്  വനിസയുചട  നനിയമപരമഭായ  വസ്തുതകേള  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം

വനിസയുചടയുലാം  ടനിക്കറനിചന്റെയുലാം  പണലാം  വനിസഭാകലഭാണഭായനി  ഇനൗടനികന്മല  അഞയ്

ശതമഭാനലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില  ചകേഭാടുത്തുവരുനണയ്.  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില

നനിതഭാഖത്തയ് വഴെനി  നഭാടനിചലത്തുന്ന പ്രവഭാസനികേളക്കയ് ഇനൗടനികന്മല  മൂന്നയ്  ശതമഭാനലാം

മഭാത്രലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില  സസയലാം  ചതഭാഴെനിലനിനുള്ള  വഭായ്പ  അനുവദനിചയ്  വരുനണയ്.

വനനിതകേളക്കയ്  വരുമഭാനപരനിധനി  കനഭാക്കഭാചത ഇനൗടനികന്മല ആറയ്  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രലാം

പലനിശ  നനിരക്കനില  സസയലാം  ചതഭാഴെനിലനിനുള്ള  വഭായ്പയുലാം  അനുവദനിചയ്  വരുനണയ്.

അകപക്ഷകേരുചട  വരുമഭാനപരനിധനി  81,000  രൂപ  ഗ്രഭാമങ്ങളനിലലാം  1,03,000  രൂപ

നഗരങ്ങളനിലമഭായഭാണയ്  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  നഭാലയ്  ചസന്റെനില  കുറയഭാത്ത

വസ്തുവനിചന്റെ  ആധഭാരലാം  അതുമഭായനി  ബനചപട  മറയ്  കരഖകേളുലാം  ഇനൗടഭായനി

സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  വഭായ്പഭാ  തുകേയനുസരനിചയ്  ശമ്പള  ജേഭാമലവലാം

സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  പ്രവഭാസനി  കലഭാണനിനയ്  പ്രസ്തസ്തുത വലക്തനിയുചട  പഭാകസഭാര്ടനിചന്റെ

കകേഭാപനിയുലാം സമര്പനിക്കണലാം.  അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ജേഭാതനി

ചതളനിയനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  കറഷന കേഭാര്ഡനിചന്റെ കകേഭാപനി,  ആധഭാര് കേഭാര്ഡനിചന്റെ

കകേഭാപനി,  ഇലക്ഷന ചഎ.ഡനി.-യുചട കകേഭാപനി,  വയസയ് ചതളനിയനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറയ്,

കപ്രഭാജേക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  എന്നനിവ സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.  പദതനികേചള അടനിസഭാനമഭാക്കനി

അഞയ്  ശതമഭാനലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില  പരമഭാവധനി  10,00,000  രൂപ  വചരയഭാണയ്

ഇകപഭാള നലകേനി വരുന്നതയ്. 

(എഫയ്)  കകേഭാര്പകറഷന  കനരനിടഭാണയ്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.

കകേഭാര്പകറഷചന്റെ അക്കനൗണനിലനനിനലാം അകപക്ഷകേരുചട ബഭാങയ്  അക്കനൗണനികലയയ്

വഭായ്പഭാത്തുകേ നനികക്ഷപനിക്കുകേയഭാണയ് ചചയ്യുന്നതയ്. 
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നത്യൂനപക്ഷ കക്ഷമത്തനിനഭായനി പുതനിയ പദതനികേള

150 (4074)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമ

ത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേളുചട

നനിലവനിചല സനിതനി സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമലാം

മുനനനിര്ത്തനി വനിവനിധ കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള,  കേരനിയര് ചചഗഡനസയ് കേലഭാമ്പുകേള,  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി,  കുടനിചവള്ള  വനിതരണ പദതനി,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ

ബഹുമുഖ  വനികേസന  പദതനി  തുടങ്ങനിയവ  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വകുപയ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേളുചട  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത സനിതനിവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. സനി.എ/ചഎ.സനി.ഡബത്യൂ.എ/സനി.എസയ്.  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്

പഠനിക്കുന്ന 1333  കപര്ക്കയ്  കസഭാളര്ഷനിപയ്  അനുവദനിച്ചു.  ഇതനിനഭായനി

1,99,95,000 രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

2. വനിധവ/വനിവഭാഹബനലാം  കവര്ചപടുത്തനിയ/ഉകപക്ഷനിക്കചപട  സ്ത്രതീകേളക്കുള്ള

ഇമ്പനിചനിബഭാവ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനില  1240  വതീടുകേള

അനുവദനിച്ചു.  ഇതനിനഭായനി  31  കകേഭാടനി  രൂപ  ബനചപട  ജേനിലഭാ

കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ് ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

3. ചചഹസ്കൂള,  ഹയര്  ചസക്കണറനി  ക്ലഭാസ്സുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന

വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായുള്ള  രണയ്  ദനിവസചത്ത  സനൗജേനല  കേരനിയര്

ചചഗഡനസയ് പരനിശതീലനവമഭായനി ബനചപടയ്  95 കേലഭാമ്പുകേള നനിലവനില

സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനികലക്കഭായനി  95  ലക്ഷലാം  രൂപ

ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.
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4. സസകേഭാരല  ചഎ.റനി.ചഎ/ചഎ.റനി.സനി.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  പഠനിക്കുന്ന
നത്യൂനപക്ഷ ബനി.പനി.എല വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ഫതീ-റതീഇലാംകബഴയ്ചമന്റെയ്
1871  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് അനുവദനിച്ചു.  ഇതനികലക്കഭായനി മൂന്നയ് കകേഭാടനി
രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

5. എസയ്.എസയ്.എല.സനി/പ്ലസയ് ടു/വനി.എചയ്.എസയ്.ഇ./ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനന്തെര
ബനിരുദതലങ്ങളനില  ഉന്നത  വനിജേയലാം  കനടനിയ  നത്യൂനപക്ഷ
മതവനിഭഭാഗങ്ങളനിചല വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  നലകുന്ന ചപ്രഭാഫ.  കജേഭാസഫയ്
മുണകശരനി  കസഭാളര്ഷനിപയ്  1333  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  അനുവദനിച്ചു.
ഇതനികലക്കഭായനി 1.5 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.

6. നത്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രതീകൃത  പ്രകദശങ്ങളനില  കുടനിചവള്ള  വനിതരണ
പദതനിക്കയ്  17  ചചറുകേനിട പദതനികേളക്കയ്  4.5  കകേഭാടനി രൂപ പദതനി
നനിര്വഹണ ഏജേനസനിയഭായ കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കയ് ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

7. സനിവനില സര്വതീസയ് പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനത്തനില ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്ന
111  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് കകേഭാഴയ്  ഫതീസയ്,  കഹഭാസ്റ്റല ഫതീസയ് എന്നനിവ
റതീ-ഇലാംകബഴയ്  അനുവദനിച്ചു.  ഇതനികലക്കഭായനി  24,68,475  രൂപ
ചചലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

8. ഉറുദു ഒന്നഭാലാം ഭഭാഷയഭായനി പഠനിചയ്  എലഭാ വനിഷയങ്ങളക്കുലാം എ പ്ലസയ്
കനടനിയ  287  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  2,87,000  (രണയ്  ലക്ഷത്തനി
എണ്പത്തനി ഏഴെഭായനിരലാം) രൂപ കേലഭാഷയ് അവഭാര്ഡയ് നലകേനി.

9. സനി.എചയ്.  മുഹമ്മേദയ്  കകേഭായ  കഗളസയ്  കസഭാളര്ഷനിപയ്/കഹഭാസ്റ്റല
ചചസ്റ്റപന്റെയ്  പദതനിയനില  10050  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  6,58,76,000
രൂപ ചചലവഴെനിച്ചു.

നത്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  വനിദലഭാഭലഭാസ ഉന്നമനലാം

151  (4075)   ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം നത്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ
വനിദലഭാഭലഭാസ ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ചചയ കേഭാരലങ്ങള/പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  ഈ  കമഖലയനില  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഏചതങനിലലാം
പരനിപഭാടനികേള/പദതനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;
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(സനി) ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏചതങനിലലാം  പദതനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുചണങനില  അതനിചന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  നത്യൂനപക്ഷ
വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുചട
വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. സനി.എ/ചഎ.സനി.ഡബത്യൂ.എ/സനി.എസയ്.  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്
പഠനിക്കുന്നവര്ക്കയ് കസഭാളര്ഷനിപയ്

2. ചചഹസ്കൂള ഹയര് ചസക്കണറനി ക്ലഭാസ്സുകേളനില പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനി
കേളക്കഭായുള്ള  രണയ്  ദനിവസചത്ത  സനൗജേനല  കേരനിയര്  ചചഗഡനസയ്
പരനിശതീലനലാം 

3. സസകേഭാരല ചഎ.റനി.ചഎ/ചഎ.റനി.സനി.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് പഠനിക്കുന്ന നത്യൂനപക്ഷ
ബനി.പനി.എല. വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ഫതീ-റതീഇലാംകബഴയ്ചമന്റെയ് സതീലാം

4. എസയ്.എസയ്.എല.സനി/പ്ലസയ് ടു/വനി.എചയ്.എസയ്.ഇ./ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനന്തെര  ബനിരുദ
തലങ്ങളനില ഉന്നത വനിജേയലാം കനടനിയ നത്യൂനപക്ഷ മതവനിഭഭാഗങ്ങളനിചല
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് നലകുന്ന ചപ്രഭാഫ. കജേഭാസഫയ് മുണകശരനി കസഭാളര്ഷനിപയ്

5. സനിവനില  സര്വതീസയ്  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനത്തനില  ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്ന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കകേഭാഴയ്  ഫതീസയ്,  കഹഭാസ്റ്റല  ഫതീസയ്  എന്നനിവ
റതീ-ഇലാംകബഴയ് ചചയ നലകുന്ന പദതനി

6. ഉറുദു  ഒന്നഭാലാം  ഭഭാഷയഭായനി  പഠനിചയ്  എലഭാ  വനിഷയങ്ങളക്കുലാം  എ  പ്ലസയ്
കനടനിയ വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് കേലഭാഷയ് അവഭാര്ഡയ്

7. സനി.എചയ്. മുഹമ്മേദയ് കകേഭായ കഗളസയ് കസഭാളര്ഷനിപയ്/കഹഭാസ്റ്റല ചചസ്റ്റപന്റെയ്

8. എസയ്.എസയ്.എല.സനി/പ്ലസയ്  ടു  പരതീക്ഷയനില എലഭാ വനിഷയങ്ങളക്കുലാം
എ പ്ലസയ് കനടനിയ മദസ അദലഭാപകേരുചട മക്കളക്കയ് കേലഭാഷയ് അവഭാര്ഡയ്
നലകുന്ന പദതനി.

(ബനി-ഡനി)  ഇല.
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ചകേഭാലലാം തുറമുഖത്തുനനിനലാം ലക്ഷദസതീപനികലക്കയ് 
യഭാത്രഭാക്കപല സര്വതീസയ്

152 (4076)  ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവലാം
മത്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തുനനിനലാം  ലക്ഷദസതീപനികലക്കുലാം  മറ്റുലാം  യഭാത്രഭാക്കപല
സര്വതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിക്കഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  യഭാത്രഭാക്കപല  സര്വതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തുറമുഖത്തയ്
എചന്തെലഭാലാം  ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണയ്  ഏര്ചപടുകത്തണതയ്;  ആയതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നടപടനികേള തസരനിതചപടുത്തനി യഭാത്രഭാക്കപല സര്വതീസയ് എത്രയുലാംകവഗലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തുനനിനലാം ലക്ഷദസതീപനികലക്കുലാം മറ്റുലാം  യഭാത്രഭാക്കപല
സര്വതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിക്കഭായനി  തുറമുഖ  വകുപയ്  ലക്ഷദസതീപയ്
അധനികൃതരുമഭായനി  ചര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി &  സനി) ചകേഭാലലാം തുറമുഖത്തയ് യഭാത്രഭാക്കപല സര്വതീസുമഭായനി ബനചപടയ്
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി  പഭാസഞര്  ചടര്മനിനല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിചന്റെ  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്.  പഭാസഞര്  ചടര്മനിനല  ബര്ത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ് യഭാത്രഭാക്കപല സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മഭാരനിചചടലാം ചഡവലപ്ചമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

153 (4077) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനചസന്റെയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവലാം

മത്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  മഭാരനിപടലാം  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന
എചന്തെലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷനവഴെനി  നടത്തനിവരുന്ന  പദതനികേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  തുറമുഖങ്ങളനില  കകേഭാര്പകറഷന  എചന്തെലഭാലാം

പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വനിവരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗനിലൂചട  അഴെനിമുഖത്തനിചന്റെയുലാം  കേപല ചഭാനലനിചന്റെയുലാം  തുറമുഖ

വഭാര്ഫനിചന്റെയുലാം  ആഴെലാം  വര്ദനിപനിചയ്  തുറമുഖ  വനികേസനലാം,  മതലബനന

തുറമുഖങ്ങളുചട വനികേസനവലാം പരനിപഭാലനകത്തഭാടുചമഭാപലാം തുറമുഖ വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള്ള

ചചറുതുലാം  വലതുമഭായ  യഭാനങ്ങളുചടയുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുചടയുലാം  സര്ടനിഫനികക്കഷനയ്

ആവശലമഭായ  കസവനങ്ങള  നലകേലമഭാണയ്  മഭാരനിചചടലാം  ചഡവലപയ്ചമന്റെയ്

കകേഭാര്പകറഷചന്റെ പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള. 

(ബനി)  നനിലവനില കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തനിചന്റെ ആഴെലാം വര്ദനിപനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തന

ങ്ങളുലാം മുതലചപഭാഴെനി ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബറനിചന്റെ ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ് പ്രവൃത്തനികേളുലാം നടനവരുന.

(സനി)   വനിഴെനിഞലാം,  തങകശരനി,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  മുനമ്പലാം ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബര്,

കബപ്പൂര്  ചചതക്കടപ്പുറലാം  അഴെനി,  കേണ്ണൂര്  അഴെതീക്കല  തുടങ്ങനിയ  തുറമുഖങ്ങളനില

ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിജേയകേരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

154 (4078) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :

ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :

കഡഭാ  .   എന  .   ജേയരഭാജേയ് :

ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിഴെനിഞലാം  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചകപഭാള  ലക്ഷലമനിടനിരുന്ന

രതീതനിയനില നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  തുറമുഖ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  അനുബന  സനൗകേരലങ്ങള  എചന്തെങനിലലാം

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചചകയണതഭായനി കേരഭാറനില വലവസയുകണഭാ;
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(സനി)  എങനില ആയതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതുഘടത്തനിലഭാണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി  &  സനി)  ഉണയ്.  കദശതീയ പഭാത  66-ചന തുറമുഖവമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന
നഭാലവരനി  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേനികക്കണതുണയ്.  ഇതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  ചുമതല  സസകേഭാരല
പങഭാളനിക്കഭാണയ്.  ഭൂമനികയചറടുത്തയ്  സസകേഭാരല  പങഭാളനിക്കയ്  ചചകേമഭാറനിക്കഴെനിഞ.
തനിരുവനന്തെപുരലാം-നഭാഗര്കകേഭാവനില ചറയനിലപഭാതചയ തുറമുഖവമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്ന
12  കേനി.മതീ.  നതീളമുള്ള  ചറയനിലപഭാതയുചട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  നടകത്തണതുണയ്.
ഇതനികലക്കയ്  കകേന്ദ്ര  ചപഭാതുകമഖല  സഭാപനമഭായ  ചറയനില  വനികേഭാസയ്  നനിഗലാം
ലനിമനിറഡുമഭായനി  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുലാം  ചറയനില  വനികേഭാസയ്  നനിഗലാം  ലനിമനിറഡയ്
പദതനിക്കഭായുള്ള  വനിശദമഭായ  പഠനറനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനി  ചറയനില
മനഭാലയത്തനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയയ് ഭൂമനികയചറടുക്കല നടപടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണലാം

155  (4079)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിഴെനിഞലാം  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി  പുതുതഭായനി  സര്ക്കഭാര്
സലലാം ഏചറടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിഴെനിഞലാം  തുറമുഖലാം  ഏതയ്  വര്ഷത്തനില  കേമ്മേതീഷന  ചചയഭാന
കേഴെനിയുചമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  വനിഴെനിഞലാം  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനചപടയ്  നനിലവനില
പ്രതനിസനനികേചളചന്തെങനിലലാം ഉകണഭാ; ഉചണങനില അവ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ പദതനിക്കഭായനി മുമ്പയ് ഏചറടുത്ത 205.39.011 ഏക്കര്
സലത്തനിനുപുറചമ  കറഭാഡയ്  വനികേസനത്തനിനഭായനി  5.52  ഏക്കര്
ഏചറടുകക്കണതുള്ളതനില  29.715  ചസന്റെയ് ഏചറടുത്തനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത അഡതീഷണല
ബഭാക്കയ്അപയ്  ഏരനിയയഭായനി  12.89  ഏക്കര്  ഏചറടുകക്കണതനില  3.68  ഏക്കര്
ഏചറടുത്തനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനി  സലലാംകൂടനി  ഏചറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനവരനികേയഭാണയ്.

101/2020.
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(ബനി)  2019  ഡനിസലാംബര്  5-ാം  തതീയതനി  പദതനിയുചട
വഭാണനിജേലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  കേഭാരലമഭായ പ്രതനിസനനികേചളഭാനലാം നനിലവനിലനില.  തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനചപട്ടുണഭാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തടസമനിലഭാചത
നടക്കുനചവന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.

മഭാനസല ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ് സലാംബനനിച പുതനിയ നയലാം

156 (4080) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനചസന്റെയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മഭാനസല  ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ്  സലാംബനനിച  പുതനിയ  നയലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മഭാനസല ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ് സലാംബനനിച നനിലവനിചല രതീതനിക്കയ് വലതലസമഭായനി
എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  പുതനിയ  നയത്തനില  ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  നയലാം  എനമുതല  നടപഭാക്കഭാനഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  ഉണയ്.  9-2-2017-ചല സ.  ഉ.  (ചചകേ.)  നമ്പര്  2/2017/മ.തു.വ.

ഉത്തരവനിലൂചട പ്രഖലഭാപനിച  പുതനിയ  നയലാം  അനുസരനിചയ്  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളക്കുപകേരലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണയ്  മഭാനസല

ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ്  നടത്തനിപനിനുള്ള  ചുമതല.  പരനിചയസമ്പന്നരുലാം  തകദ്ദേശതീയരുമഭായ

മണലവഭാരല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള അവരുചട

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനി രജേനിസ്റ്റര് ചചയ്യുകേയുലാം ഇനൗ ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള മുഖഭാന്തെരലാം മഭാനസല

ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ്  നടത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുലാം.  ഡ്രെെഡ്ജേയ്  ചചയയ്  മഭാകറണന്ന  പദഭാര്തങ്ങളുചട

അളവയ് അതതയ് കപഭാര്ടയ് കേണ്സര്കവറര്മഭാര് നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം അതനിനനുസൃതമഭായനി

തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ്  നടത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുന.
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തുറമുഖ  വകുപനിചന്റെ  ഓണ്ചചലന  ബുക്കനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചടയഭാണയ്  മണല

ബുക്കനിലാംഗുലാം വനിപണനവലാം സജതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 2017  ഏപ്രനില മുതല പുതനിയ

നയമനുസരനിചഭാണയ് മഭാനസല ചഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ് നടകത്തണതയ്. ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കൂലനി,

മണലനിചന്റെ  വനിലപനവനില  എന്നനിവ  28-4-2017-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (ചചകേ.)

നമ്പര് 10/07/മ.തു.വ. പ്രകേഭാരലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.

അഴെതീക്കല തുറമുഖത്തനിചന്റെ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

157  (4081)   ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്

തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

അഴെതീക്കല  തുറമുഖത്തനിചന്റെ  തുടര്  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഭാഗര്മഭാല  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  ഏചറടുക്കുന്നതനിനുള്ള

വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  ആയതനിചന്റെ

വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

അഴെതീക്കല  തുറമുഖ  വനികേസനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  തുറമുഖ  വനികേസന

പദതനിയഭായ  സഭാഗര്മഭാലയനില  ഉളചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഹഭാര്ബര്

എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വകുപയ്  തയഭാറഭാക്കനിയ  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 496 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് പദതനിയുചട എസ്റ്റനികമറഭായനി

കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. 

കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തനിചന്റെ വനികേസനലാം

158 (4082)  ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തനിചന്റെ

വനികേസനത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തുറമുഖത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കബപ്പൂര്  കകേഭാവനിലകേത്തനിചന്റെ

പകേവശമുള്ള  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  ഏതയ്

ഘടത്തനിലഭാണയ്; ഇതയ് ഉടന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തുറമുഖത്തയ് കേപലകേളുലാം മറയ്  ചവസലകേളുലാം  വരുന്നതനിനഭായനി  കേലഭാപനിറല
ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേഭാസ്റ്റല  ഷനിപനിലാംഗനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേചണയ്നര് ഷനിപയ് തുറമുഖത്തയ് വനതുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്. കേടല വഴെനിയുള്ള ടൂറനിസത്തനിനഭായനി
കബപ്പൂര്  മുതല  ചകേഭാചനി  വചര  ആഡലാംബര  ക്രൂയനിസുകേളുചട  ഗതഭാഗതത്തനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. തുറമുഖചത്ത ചവസലകേള കമഭാണനിറര് ചചയ്യുന്നതനിനയ്
വനി.ടനി.എലാം.എസയ്. സലാംവനിധഭാനലാം പ്രവര്ത്തന സജമഭാക്കനി വരുന. ചസകേത്യൂരനിറനി വഭാചയ്
ടവറനിചന്റെ  ഇലകനിഫനികക്കഷന  ഒഴെനിചകേയുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  തുറമുഖ  കഗറയ്  ഹനൗസയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി,  തുറമുഖചത്ത
ഓപണ് കഗഭാഡനൗണനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി,  ടഭാനസനിറയ് ചഷഡനിചന്റെ അറകുറപണനി,
സ്റ്റഭാഫയ്  കേസഭാര്കടഴയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി,  കപഭാര്കടഭാഫതീസയ്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിചന്റെ
നവതീകേരണലാം എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേഭാവനിലകേലാം  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണയ്.  

യഭാത്രഭാക്കപല സര്വതീസയ് 

159 (4083) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് തുറമുഖവലാം
മത്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ആഭലന്തെര  ടൂറനിസത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചകേഭാചനിയനിൽനനിന്നയ്  തുത്തുക്കുടനി
തുറമുഖചത്തയുലാം  മലാംഗലഭാപുരകത്തയുലാം  ബനചപടുത്തനി  യഭാത്രഭാകേപല  സര്വതീസുകേൾ
നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തലക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

മത്യൂസനിയങ്ങള ഭനിന്നകശഷനി സനൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

160 (4084)  ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനചസന്റെയ് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .    പഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം മത്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മത്യൂസനിയങ്ങള  ഭനിന്നകശഷനി  സനൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എചന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മത്യൂസനിയങ്ങളനില ഇതനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം സനൗകേരലങ്ങളഭാണയ് ഒരുക്കുന്ന
ചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കു
ചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  മത്യൂസനിയലാം വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന തനിരുവനന്തെപുരലാം,
തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്  ജേനിലകേളനിചല  മത്യൂസനിയങ്ങളനില  ഭനിന്നകശഷനി
സനൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വതീല  ചചയറുകേള,  റഭാമ്പുകേള,  ചസഷലല
കടഭായയ് ചലറയ്  സലാംവനിധഭാനലാം,  ലനിഫ്റ്റുകേള,  വഭാഹനങ്ങള  പഭാര്ക്കയ്  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള
സനൗകേരലലാം  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  മത്യൂസനിയങ്ങളനില  ഇതനികനഭാടകേലാംതചന്ന  റഭാമ്പുകേള,  വഭാഹന
പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  സനൗകേരലലാം,  വതീയലചചയറുകേള  എന്നനിവ  സഭാപനിച്ചു.  മൂന്നയ്
മഭാസത്തനിനുള്ളനിലത്തചന്ന  ചസഷലല  കടഭായയ് ചലറ്റുലാം  ആറയ്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില
സഭാധലമഭായവയനില ലനിഫ്റ്റുലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  മത്യൂസനിയങ്ങള  ഭനിന്നകശഷനി
സനൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി നനിലവനില ആറയ് മത്യൂസനിയങ്ങളനില ശുചനിമുറനികേള,
പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  കമഖലകേള,  റഭാമ്പയ്,  വതീലചചയര്  എന്നതീ  സനൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ ഒന്നഭാലാംഘട പണനികേളക്കയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ചരനിത്ര ചചപതൃകേ അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി പരനിപഭാടനി

161 (4085) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കമഖലകേളനില  ചരനിത്ര  ചചപതൃകേ  അവകബഭാധലാം
വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  പരനിപഭാടനികേള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  ചചപതൃകകേഭാലസവവമഭായനി  ബനചപടയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജേനിലയനില സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന പരനിപഭാടനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജേനിലയനിചല പുരഭാകരഖകേള, പുരഭാവസ്തുക്കള, കേലഭാരൂപങ്ങള
എന്നനിവ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  മലബഭാര് കമഖലകേളനില ചരനിത്ര ചചപതൃകേ അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  2017-ല  'മലബഭാര്  ചചപതൃകകേഭാതവലാം'  കേണ്ണൂരനില
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  എകനിബനിഷനുകേളുലാം  ചസമനിനഭാറുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.
പുരഭാകരഖഭാ  വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  ചരനിത്ര  പ്രദര്ശനങ്ങള,  ചസമനിനഭാറുകേള,
മലയഭാള ഭഭാഷഭാ സകമ്മേളനങ്ങള,  ചരനിത്ര പഠന യഭാത്ര,  സഭാലാംസഭാരനികകേഭാതവങ്ങള,
കഡഭാകേല്യുചമന്റെറനി പ്രദര്ശനങ്ങള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  മലബഭാര്  ചചപതൃകകേഭാതവത്തനില  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലചയ
പ്രതനിനനിധതീകേരനിചയ് വനിവനിധ കേലഭാരൂപങ്ങള അവതരനിപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാചത  പ്രസ്തുത  ചചപതൃകകേഭാതവത്തനില  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലയയ്  പ്രഭാതനിനനിധലലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ചരനിത്ര  പ്രദര്ശനലാം,  ചസമനിനഭാര്,  സലാംവഭാദങ്ങള,  കേസനിസയ്
മതരങ്ങള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലയനിചല  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ  സലാംരക്ഷനിത
സഭാരകേങ്ങളഭായ  കകേഭാടകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചന്ദ്രഗനിരനികക്കഭാടയുചട
സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  80  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  പുരഭാകരഖഭാ  വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  കേമ്മേത്യൂണനിറനി
ആര്പക്കവ്സയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇതനിലൂചട  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള,
സഭാപനങ്ങള,  ചചലബറനികേള,  സസകേഭാരല  വലക്തനികേള  എന്നനിവരുചട  പക്കലള്ള
കരഖകേള  സനൗജേനലമഭായനി  സലാംരക്ഷനിചയ്  അതതയ്  സലത്തയ്  സൂക്ഷനിക്കുന്നതഭാണയ്.
ചരനിത്ര കരഖകേളുചട പ്രഭാധഭാനലലാം ചപഭാതുജേനങ്ങളനില എത്തനിക്കുന്നതനിനയ് ചരനിത്ര കരഖഭാ
പ്രദര്ശനലാം, ചസമനിനഭാര്, കേലഭാമ്പുകേള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ചസന്റെര് കഫഭാര് ചഹറനികറജേയ് സ്റ്റഡതീസയ്

162 (4086) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജേഭാര്ജയ് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :
ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  പുരഭാവസ്തു  ശഭാസ്ത്രലാം,  പുരഭാകരഖഭാ  പഠനങ്ങള,  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണലാം
തുടങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങളനില  ഉപരനിപഠനലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ചസന്റെര്  കഫഭാര്
ചഹറനികറജേയ് സ്റ്റഡതീസയ് സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില  ഏചതലഭാലാം  അക്കഭാദമനികേ  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണയ്  ഇവനിചട
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  പുരഭാവസ്തു  പപതൃകേചത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
മത്യൂസനിയങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങചള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആര്ക്കനികയഭാളജേനിക്കല
സര്കവ ഓഫയ് ഇനഡല, നഭാഷണല മത്യൂസനിയലാം എന്നനിവ എചന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ചസന്റെര്  കഫഭാര്  ചഹറനികറജേയ്  സ്റ്റഡതീസയ്
സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചസന്റെര്  കഫഭാര്  ചഹറനികറജേയ്  സ്റ്റഡതീസനില  ഒരു  വര്ഷചത്ത  പനി.ജേനി.
ഡനികപ്ലഭാമ കകേഭാഴ്സുകേളഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്.  പുരഭാവസ്തു ശഭാസ്ത്രലാം,  പുരഭാകരഖഭാ ശഭാസ്ത്രലാം,
പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നതീ  വനിഷയങ്ങളനിലഭാണയ്  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തനിവരുന്നതയ്.
എലാം.  ജേനി.  സര്വകേലഭാശഭാലയുചടകേതീഴെനിലള്ള  അഞയ്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  ചരനിത്രലാം
ചഎശ്ചനികേ  വനിഷയമഭായനി  പഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ഹ്രസസകേഭാല  കജേഭാബയ്
ചടയനിനനിലാംഗയ് കകേഭാഴ്സുലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)   സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  പുരഭാവസ്തു  ചചപതൃകേചത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
മത്യൂസനിയങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങചള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആര്ക്കനികയഭാളജേനിക്കല
സര്കവ  ഓഫയ്  ഇന്തെല,  നഭാഷണല  മത്യൂസനിയലാം  എന്നനിവയുചട  സഹഭായകത്തഭാചട
പ്രകതലകേ പദതനികേചളഭാനലാം നടപഭാക്കനി വരുന്നനില.

പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില സലാംരക്ഷനിക്കചപടുന്ന സഭാപനങ്ങള 

163  (4087)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം മത്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണ  വകുപനിചന്റെകേതീഴെനില  ഒരു  സഭാരകേലാം  ഏചറടുത്തയ്

സലാംരക്ഷനിക്കചപടണചമങനില അതനിചന്റെ നനിബനനകേള എചന്തെലഭാലാം; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നൂറഭാണകേളുചട  കേഥപറയുന്ന  ചകേഭാകണഭാടനി  ഖുബയുലാം  തക്കനികയക്കലലാം

പുരഭാവസ്തു  വകുപയ്  മുകഖന  സലാംരക്ഷനിക്കചപടുന്ന  സഭാരകേങ്ങളുചട  കൂടത്തനില

ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില,  ഇവചയ  ഇതനില  ഉളചപടുത്തഭാനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം
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കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് ചചകയണചതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ചരനിത്രപരമഭാകയഭാ പുരഭാവസ്തുപരമഭാകയഭാ വഭാസ്തുശഭാസ്ത്രപരമഭാകയഭാ പ്രഭാധഭാനലമുള്ളതുലാം

ഒരു  ശതഭാബ്ദത്തനില  കുറയഭാചത  നനിലനനിന്നനിട്ടുള്ളതുമഭായ  ജേതീര്ണഭാവശനിഷങ്ങകളഭാ

നഷഭാവശനിഷങ്ങകളഭാ  അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളകതഭാ  അടങ്ങനിയനിട്ടുചണന്നയ് നലഭായമഭായനി

വനിശസസനിക്കുന്നകതഭാ  ആയ  ഏചതങനിലലാം  നനിര്മ്മേനിതനികേകളഭാ  പ്രകദശകമഭാ  1968-ചല

കകേരള  പ്രഭാചതീന  സഭാരകേ  പുരഭാവസ്തു  സകങത  പുരഭാവശനിഷ  നനിയമലാം,

1972-ചല ചടങ്ങള എന്നനിവയുചട പരനിധനിയനില വരുന്നപക്ഷലാം ആയവ പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ

സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേമഭാക്കനി വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(ബനി  &  സനി)  ഉളചപടുത്തനിയനിടനില.  ചകേഭാകണഭാടനി  ഖുബയുലാം  തക്കനികയക്കലലാം

പുരഭാവസ്തു  വകുപയ്  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ടനി  സഭാരകേങ്ങളുചട

ഉത്തരവഭാദനിത്തചപട  അധനികേഭാരനികേള  സമര്പനിക്കുന്ന  അകപക്ഷ  പുരഭാവസ്തു  വകുപയ്

പരനികശഭാധനിചയ്  1968-ചല കകേരള പ്രഭാചതീന സഭാരകേ പുരഭാവസ്തു സകങത പുരഭാവശനിഷ

നനിയമലാം,  1972-ചല  ചടങ്ങള  എന്നനിവയുചട  പരനിധനിയനില  വരുന്നപക്ഷലാം,  റവനത്യൂ

അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി  ബനചപടയ്  സലാംരക്ഷനിതമഭാകക്കണ  പ്രകദശലാം/ചകേടനിടലാം

എന്നനിവയുചട അതനിര്ത്തനികേള നനിര്ണയനിക്കുകേയുലാം ആയതയ് സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേമഭായനി

പ്രഖലഭാപനിച്ചുചകേഭാണയ് വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കുകമ്പഭാള ടനി  സഭാരകേലാം സലാംരക്ഷനിത

സഭാരകേമഭാകുന്നതഭാണയ്.

പഭാലക്കഭാടയ് ജേനിലയനിചല ചരനിത്ര സഭാരകേങ്ങളുചട സലാംരക്ഷണലാം

164 (4088) ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവലാം

മത്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജേനിലയനില പുരഭാവസ്തു വകുപനിനയ് കേതീഴെനില ഏചതലഭാലാം ചരനിത്ര

സഭാരകേങ്ങളഭാണയ് ഉള്ളതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ചരനിത്ര സഭാരകേങ്ങളുചട സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ഫണയ്

അനുവദനിക്കുനകണഭാ; എങനില ഇതയ് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം
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(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജേനിലയനില  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള
ചരനിത്രസഭാരകേങ്ങളുചട കപരുവനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. കേഭാടനില മഭാടലാം-നഭാഗലകശരനി

2. തുഞന ഗുരുമഠലാം, ചനിറ്റൂര്

3. ആനക്കര കറഭാക്കയ് കേടയ് കകേവ്സുലാം കപഭാസ്റ്റയ്കഹഭാളഡുലാം

4. കതഭാലചന്റെ കേടനില-കുന്നത്തൂര് വനികലജേയ് II

5. നന്നങ്ങഭാടനി - കുന്നത്തൂര് വനികലജേയ് I

6. പന്നനിയൂര് വരഭാഹമൂര്ത്തനി കക്ഷത്രലാം

7. തനിരുമനിറകക്കഭാടയ് അഞ്ചുമൂര്ത്തതീകക്ഷത്രലാം

8. കറഭാകേയ് കകേവയ് - കുന്നത്തൂര് വനികലജേയ് I

(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാരകേങ്ങളനില തനിരുമനിറകക്കഭാടയ് അഞ്ചുമൂര്ത്തതീ കക്ഷത്രത്തനിചന്റെ
ഘടനഭാ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1.14  കകേഭാടനി രൂപയുചട ഭരണഭാനുമതനി
നലകുകേയുലാം പ്രവൃത്തനി ചടണര് ചചയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  കേരഭാറുകേഭാരചന ചതരചഞടുത്തയ്
കേരഭാര് ഉറപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പുരഭാവസ്തു വകുപനില നടപനിലഭാക്കനിയ മഭാറങ്ങള 

165 (4089)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവലാം
മത്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  പുരഭാവസ്തു  വകുപനില
നടപനിലഭാക്കനിയ മഭാറങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകുപനിചന നയനിക്കുന്നതയ്  പുരഭാവസ്തു ശഭാസ്ത്രജ്ഞരല എന്ന ആകക്ഷപലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉചണങനില  അതുമൂലലാം  വകുപനിനുണഭാകുന്ന  കപഭാരഭായ്മകേള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  രഭാഷ്ട്രതീയ മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ് അതതീതമഭായനി  പ്രഗത്ഭരഭായ ശഭാസ്ത്രജ്ഞചര
വകുപയ് തലവന്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

101/2020.
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(എ) പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന കൂടുതല ജേനകേതീയമഭാക്കഭാനുലാം പുരഭാവസ്തുപരമഭായ ഒരു

അവകബഭാധലാം  ജേനങ്ങളനില  വളര്ത്തനിചയടുക്കഭാനുലാം  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കൂടഭാചത  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  മത്യൂസനിയങ്ങളുചട  നനിലവഭാരലാം

ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം  മത്യൂസനിയങ്ങചള  ഭനിന്നകശഷനി  സനൗഹൃദങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള

നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരളത്തനിനയ്  പുറത്തുലാം  വകുപനിചന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം

അറനിയനിക്കഭാനഭായനി സഭാലാംസഭാരനികേ ചചപതൃകകേഭാതവ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) ശദയനിലചപടനിടനില.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചയ് ഉചനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഹനില പഭാലസനിചന്റെ സലാംരക്ഷണലാം

166 (4090) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവലാം

മത്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ഹനില  പഭാലസനിചന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  അടനിസഭാന

സനൗകേരലങ്ങളുചട  ചമചചപടുത്തലനിനുമഭായനി  എചന്തെങനിലലാം  പദതനി

പരനിഗണനയനിലകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇചലങനില ഇതനികലക്കഭായനി  ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനിലള്ള ഹനിലപഭാലസയ് പുരഭാവസ്തു

മത്യൂസനിയത്തനിചന്റെ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിലവനില  setting up promotion and

strengthening  of  regional  and  local  museums  എന്ന  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരുകേളുചട  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  691.63  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇതനില  312.5  ലക്ഷലാം രൂപ ലഭനിക്കുകേയുലാം ഇതുപകയഭാഗനിചയ്

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കനഭാഡല ഏജേനസനിയഭായ 'കകേരളലാം മത്യൂസനിയലാം' മുകഖന ഗലഭാലറനികേളുചട

പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കരഖകേളുചട  ഡനിജേനിചചറകസഷന,  നവതീന  സഭാകങതനികേതയനില

ഉനൗന്നനിയുള്ള ദൃശലവലക്കരണലാം തുടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേള ചചയവരുന.

കേമ്മൂണനിറനി ആര്ചചക്കവ്സയ് പദതനി

167 (4091) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജേകഗഭാപഭാലന :
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ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചജേ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മത്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചന്റെ  പപതൃകേ  സമ്പത്തഭായ  അമൂലല  കരഖഭാകശഖരങ്ങള
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സജതീകേരണങ്ങള
എചന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി) കേമത്യൂണനിറനി ആര്പക്കവ്സയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എനലാം  ഉചണങനില  ഇതുചകേഭാണയ്  ലക്ഷലമഭാക്കുന്ന  കനടങ്ങൾ  എചന്തെലഭാചമനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തഭാളനികയഭാലകേളുചടയുലാം മറയ്  അമൂലല കരഖകേളുചടയുലാം ഡനിജേനിപറകസഷന
നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന പുരഭാകരഖഭാ വകുപനില കകേരളത്തനിചന്റെ അമൂലലമഭായ ചരനിത്രകരഖകേള
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  "ചകേമനിക്കല  കേണ്സര്കവഷന"
"ഡനിജേനിറചചലകസഷന"  എന്നതീ  പദതനികേള  നടത്തനിവരുന.  ചകേമനിക്കല
കേണ്സര്കവഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  കപജേനികനഷന,  ഡനി-അസനിഡനിഫനികക്കഷന,
ചമന്റെനിലാംഗയ്,  ഗഭാര്ഡനിലാംഗയ്  ബയന്റെനിലാംഗയ്  എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനികലയഭായനി
വകുപനില  ഒരു  കേണ്സര്കവഷന  വനിഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാചത
CHS (Centre for Heritage Studies),  NRLC (National Research Laboratory
for  conservation  of  Cultural  Properties)  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങചള
ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിയുലാം കരഖകേളുചട ശഭാസ്ത്രതീയ സലാംരക്ഷണ പദതനി വകുപയ് നടത്തനി
വരുന.  C-Dit-ചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട  പുരഭാകരഖകേളുചട  ഡനിജേനിചചറകസഷന
പദതനിയുലാം വകുപയ് നടത്തനിവരുനണയ്. 

(ബനി) ആരഭാധനഭാലയങ്ങള, സഭാപനങ്ങള, ചചലബറനികേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില
സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള  ചരനിത്രകരഖഭാ  കശഖരങ്ങള  സസകേഭാരല  വലക്തനികേളുചട  ചചകേവശമുള്ള
കരഖഭാകശഖരങ്ങള  എന്നനിവ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സലാംസഭാന  ആര്ചചക്കവ്സയ്
വകുപയ്  "കേമ്മേത്യൂണനിറനി  ആര്ചചകേവ്സയ്''  എന്ന  പദതനിക്കയ്  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തസ്തുത പദതനിയനിലൂചട സസകേഭാരല വലക്തനികേളുചട കരഖഭാ കശഖരങ്ങള സലാംരക്ഷനിചയ്
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അവനിചടത്തചന്ന സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ആര്ചചക്കവ്സയ്  വകുപനിചല  'മതനിലകേലാം  കരഖകേള'  ഉളചപചടയുള്ള
അമൂലലമഭായ തഭാളനികയഭാല കരഖകേളുചട ഡനിജേനിചറകസഷന C-Dit-ചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട
ചചയവരുനണയ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള പുരഭാകരഖഭാ വകുപയ്
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിചല ഡബനിള ഡത്യൂടനി സമ്പ്രദഭായലാം

168 (4092) ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .   പനി  . :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജേനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജുമഭായനി ബനചപടയ്
സഭാര്വത്രനികേ  ഡബനിള  ഡത്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണന
യനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലളള  ഒരു  തതീരുമഭാനലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട
അലാംഗതീകൃത സര്വതീസയ് സലാംഘടനകേള അലാംഗതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജേതീവനക്കഭാചര  വനിശസഭാസത്തനിചലടുക്കഭാചതയുളള  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനലാം
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല  ബസയ്  ജേതീവനക്കഭാരുചട  അനുപഭാതലാം
നനിലവനില  8.7  ആണയ്.  ടനി  അനുപഭാതത്തനില  നനിനലാം  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയഭായ
5.5-കനക്കഭാള  ചമചചപടുത്തനി  5  എന്ന  ലക്ഷലത്തനില  എത്തനിക്കണചമന്ന
ഉകദ്ദേശകത്തഭാചട ജേതീവനക്കഭാരുചട ഡത്യൂടനി പഭാകറണ് പരനിഷ്കരനിച്ചുചകേഭാണയ് ഡബനിള ഡത്യൂടനി
സമ്പ്രദഭായലാം നനിര്ത്തല ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലതയനില  ഉലയുന്ന  കകേഭാര്പകറഷചന  പുനരുദരനി
ക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മുഖലമനനിയുചട  അദലക്ഷതയനില  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
ചതഭാഴെനിലഭാളനി പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി ചര്ച നടത്തുകേയുലാം സലാംതൃപമഭായ കസവന കവതന
കേരഭാറനിനയ്  വനികധയമഭായനി  ശനിപഭാര്ശകേകളഭാടയ്  സഹകേരനിക്കുചമന്നയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനി
സലാംഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേള കയഭാഗത്തനില അറനിയനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കജേഭാലനിസമയലാം  ഡബനിള ഡത്യൂടനിയനിലനനിനലാം സനിലാംഗനിള ഡത്യൂടനിയനികലക്കയ്
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിലൂചട  ജേതീവനക്കഭാരുചട  വനിശമമനിലഭാചതയുള്ള  അദസഭാനഭഭാരലാം
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കുറയ്ക്കുകേ എന്നതഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്. ആവശലചമന്നയ് കേഭാണുന്നപക്ഷലാം ടനി തതീരുമഭാനലാം
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതയ് ആകലഭാചനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിചല ചപനഷന പ്രഭായലാം

169 (4093) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   സണനി കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .    എലകദഭാസയ്  കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില ചപനഷന പ്രഭായലാം 58 ആയനി വര്ദനിപനിക്കണ
ചമന്നയ് സുശതീല ഖന്ന റനികപഭാര്ടയ് ശനിപഭാര്ശ ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കഡഭാ.  സുശതീല  ഖന്നയുചട  പൂര്ണമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭായനിടനില.
ചപനഷന  പ്രഭായലാം  ഉയര്ത്തണചമന്ന  ശനിപഭാര്ശ  അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ
നനിഗമനത്തനിനയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

1 -4 -2017-ല  ബഹു.  മുഖലമനനിയുചട  അദലക്ഷതയനില  അലാംഗതീകൃത  ചതഭാഴെനിലഭാളനി
സലാംഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി കചര്ന്ന ചര്ച കയഭാഗത്തനില ചപനഷന പ്രഭായലാം 58 ആയനി
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതു സലാംബനനിചയ് ചതഭാഴെനിലഭാളനി സലാംഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേചള അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കഡഭാ.  സുശതീല  ഖന്നയുചട  പൂര്ണമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളനിചല സനി.എന.ജേനി. ഉപകയഭാഗലാം

170 (4094)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ്  ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളനില സനി.എന.ജേനി. ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്
നനിലവനിലള്ള രതീതനിചയക്കഭാള ലഭാഭകേരമഭാകുചമന്നയ് ഗവണ്ചമന്റെയ് കേരുതുനകണഭാ;  ഇതയ്
ചതളനിയനിക്കഭാന ആവശലമഭായ പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം
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ഇതുസലാംബനനിചയ് ശതീ ചനിത്തനിര തനിരുനഭാള കകേഭാകളജേയ് ഓഫയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
ഒരു  പ്രഭാഥമനികേ  പഠനലാം  നടത്തനി  പ്രസകന്റെഷന  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  തുടര്പഠനലാം
നടനവരുന. എന്നഭാല ഇതനിനഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പ്രകതലകേ ഏജേനസനിചയ
ചുമതലചപടുത്തനിയനിടനില. സനി.എന.ജേനി. ബസനികലയയ് മഭാറുകമ്പഭാള ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട
ചചലവയ്  കുറയ്ക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുചമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  നനിലവനില  സനി.എന.ജേനി.
ഇനനലാം ചകേഭാചനിയനില ലഭലമഭാണയ്.  എന്നഭാല ഇവ വഭാഹനങ്ങളനില നനിറയ്ക്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ Dispensing Unit-കേള നനിലവനില കകേരളത്തനില സഭാപനിതമഭായനിടനില.
സനി.എന.ജേനി.  ലഭലമഭായനി  വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിചതനിനുകശഷകമ  ഒരു  തഭാരതമലപഠനലാം
നടത്തുവഭാന  കേഴെനിയൂ.  കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡുകേളനില  ഇത്തരലാം  ബസ്സുകേളുചട
ഉപകയഭാഗക്ഷമത  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രണയ്  സനി.എന.ജേനി.  ബസ്സുകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിരുന. അതനില ഒരു ബസയ് ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്. 

പനി.എസയ്.സനി. മുകഖന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില കജേഭാലനി

171  (4095)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം പനി.എസയ്.സനി.  മുഖഭാന്തെരലാം
എത്രകപര്ക്കയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില കജേഭാലനി ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്;

(ബനി) ഇതയ് തസ്തനികേ തനിരനിചയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില
1163 കപര്ക്കയ് പനി.എസയ്.സനി. മുകഖന നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 

ചചഡ്രെെവര് 357

അസനിസ്റ്റന്റെയ് കസ്റ്റഭാര് കേതീപര് 10

പത്യൂണ് 42

ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെയ് 388

കേണക്ടര് 301

ചചടപനിസ്റ്റയ് 38

കസ്റ്റഭാര് ഇഷല്യുവര് 25

ബഭാകേയ് സനിത്തയ് 2

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ചചഡ്രെെവര്ചക്കതനിചര പരഭാതനി
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172  (4096)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

11-3-2017-നയ് ആരലങഭാവയ് ഡനികപഭായനിചല RSM 746 (KLA 5 A 232) എന്ന
ബസയ്  ഓടനിചനിരുന്ന  പഡ്രെെവർക്കയ്  എതനിചര  ശതീമതനി  എസയ്.  കരഖ,  'ത്രനികവണനി',
പുതനിയകേഭാവയ്,  കേനിളനിമഭാനൂർ  17-3-2017-നയ്  ചകേ.എസയ്.ആർ.ടനി.സനി.  എലാം.ഡനി.ക്കയ്
സമർപനിച  പരഭാതനിയനിൽ  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനിൽ  പ്രസ്തുത
അകനസഷണ  റനികപഭാർടനിചന്റെ  പകേര്പയ്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  അകനസഷണത്തനിനകമൽ
സസതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ടനി  പരഭാതനിയനികന്മല  അകനസഷണലാം  നടനവരുന.  അകനസഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ് റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി./ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. 
സര്വതീസുകേളുസ്തുലാം വരുമഭാനവലാം

173 (4097)  ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി./ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.യയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തഭാന
കയഭാഗലതയുള്ള എത്ര ബസ്സുകേള നനിലവനിലണയ്; കയഭാഗലമലഭാത്ത എത്ര എണലാം കേണലാം
ചചകയണവയുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി./ചകേ.യു.ആര്.റനി.സനി. 2017  ഏപ്രനില ഒനമുതല
ശരഭാശരനി സര്വതീസയ് നടത്തനിയ ബസ്സുകേള എത്ര എനലാം ശരഭാശരനി വരുമഭാനലാം എത്ര
എനലാം സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല സര്വതീസയ് നടത്തഭാന കേഴെനിയഭാത്ത ബസ്സുകേള
എത്ര എനലാം ഇതുമൂലമുണഭായ വരുമഭാനക്കുറവയ് എത്ര എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഞഭാരകയഭാഗലമഭായ  ബസ്സുകേള  യഥഭാസമയലാം  അറകുറപണനി  നടത്തനി
നനിരത്തനിലനിറക്കനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി/ചകേ.യു.ആര്.റനി.സനി.ചയ  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനയ്
എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി./ചകേ.യു.ആര്.റനി.സനി.യുചടകേതീഴെനിലള്ള എ.സനി.  കലഭാകഫഭാര്
ബസ്സുകേള/സഭാനനിയ ബസ്സുകേള എത്ര  ;  കേഴെനിഞ മൂനമഭാസ കേഭാലയളവനില ഇതനില
സര്വതീസനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിച  ബസ്സുകേള  എത്ര;  ഓകരഭാ  ബസ്സുലാം  എത്ര  ദനിവസലാം
സര്വതീസയ് നടത്തനി;  ഇതു വഴെനി ഓകരഭാ മഭാസവലാം ലഭനിച വരുമഭാനലാം എത്ര;  നടത്തനിപയ്
ചചലവയ് എത്ര;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  2017  കമയയ്  മഭാസലാം  2-ാം  തതീയതനി  മുതല  ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി./
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ചകേ.യു.ആര്.റനി.സനി.  ജേതീവനക്കഭാരനില  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  സമരലാം  നടത്തുന്നതുമൂലലാം
ടഭാനസ് കപഭാര്ടയ്  കകേഭാര്പകറഷനുണഭായ  നഷലാം  എത്ര;  എത്ര  ബസ്സുകേള  സര്വതീസയ്
നടത്തഭാന  കേഴെനിഞനില;  സമരത്തനില  പചങടുത്ത  ജേതീവനക്കഭാര്  എത്ര;  ഇവരുചട
കപരനില എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  5947  ബസ്സുകേളുലാം  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്
679 ബസ്സുകേളുലാം നനിലവനിലണയ്. 8-5-2017-ചല കേണക്കനുസരനിചയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട
666  ബസ്സുകേളുലാം  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  186  ബസ്സുകേളുലാം  വനിവനിധ
അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  പനിടനിചനിരുന്നതനിനഭാല  സര്വതീസനിനയ്  കയഭാഗലമഭായനിരുന്നനില.
ഇതനില കേണലാംചചകയണ ബസ്സുകേള ഒനലാംതചന്നയനില. കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമപ്രകേഭാരലാം
രജേനിസ്റ്റര് ചചയ തതീയതനി മുതല 15 വര്ഷലാം വചര ഒരു ബസയ് കസ്റ്റജേയ് കേലഭാകരജേഭായനി ഓപകററയ്
ചചയ്യുവഭാന കേഴെനിയുലാം. 15 വര്ഷമഭായ ഒരു ബസ്സുലാം കസ്റ്റജേയ് കേലഭാകരജേഭായനി ഓപകററയ് ചചയ്യുന്നനില.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  2017  ഏപ്രനില മഭാസത്തനില  4551  ബസ്സുകേള
ശരഭാശരനി സര്വതീസയ് നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. സനി.എഫയ്, വനിവനിധ അറകുറപണനികേള എന്നനിവ
കേഭാരണലാം ശരഭാശരനി  500  ബസ്സുകേള  സര്വതീസയ്  നടത്തുവഭാന  കയഭാഗലമലഭായനിരുന.
ശരഭാശരനി  ടനിക്കറയ്  വരുമഭാനലാം  5,37,23,394  രൂപയഭാണയ്.  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.
2017  ഏപ്രനില  മഭാസത്തനില  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  131  എ.സനി.  ബസ്സുകേളുലാം
240  കനഭാണ്  എ.സനി.  ബസ്സുകേളുലാം  ശരഭാശരനി  സര്വതീസയ്  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എ.സനി.
സര്വതീസുകേളുചട ശരഭാശരനി വരുമഭാനലാം  18,494  രൂപയുലാം കനഭാണ് എ.സനി.  സര്വതീസുകേളുചട
ശരഭാശരനി  വരുമഭാനലാം  9,237  രൂപയുമഭാണയ്.  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  പ്രതനിദനിനലാം
45  എ.സനി.  ബസ്സുകേളുലാം  115  കനഭാണ്  എ.സനി.  ബസ്സുകേളുലാം  സര്വതീസയ്  നടത്തുവഭാന
കേഴെനിയഭാത്തവയഭായനിരുന.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല  പ്രതനിദനിനലാം  26  എ.സനി.  സര്വതീസുകേളുലാം
41  കനഭാണ്  എ.സനി.  സര്വതീസുകേളുലാം  ഓപകററയ്  ചചയ്യുവഭാന  സഭാധനിചനിരുന്നനില.  ഇതുമൂലലാം
8,59,494 രൂപയുചട വരുമഭാനക്കുറവയ് പ്രതനിദനിനലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  പനിടനിചനിരുന്ന  ബസ്സുകേള  യഥഭാസമയലാം
അറകുറപണനി  നടത്തനി  നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇനനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ചചഡ്രെെവര്മഭാചര
വഭാഹന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചട പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളനില അയചയ് പരനിശതീലനലാം നടത്തനി
വരുന.  കൂടഭാചത  ഓകരഭാ  അസനി.  വര്കയ്  മഭാകനജേര്  (ചമയനിന്റെനനസയ്)മഭാരുചടയുലാം
കേതീഴെനില  ഫല്യുവല  ചസല  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതനിലപരനി  ഒരു  അസനി.  വര്കയ്
മഭാകനജേചര ഫത്യൂവല ചസലനിനുമഭാത്രമഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണയ്.  അകഞഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  ചകേ.എലാം.പനി.എല.  ലഭനിക്കുന്ന ചചഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്  കപ്രഭാതഭാഹനമഭായനി
100 രൂപ പ്രതനിദനിന ഇനചസന്റെതീവയ് നലകുനണയ്. ചമയനിന്റെനനസനിനഭായനി നനിരത്തനില
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നനിനലാം  ബസ്സുകേചള  പകേലസമയലാം  പനിനവലനിക്കുന്നതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനയ്  നഷലാം
സലാംഭവനിച്ചുവരുന്നതഭായനി  കേഭാണുകേയുലാം  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലഭാതരലാം
റനിപയറുകേളുലാം ചമയനിന്റെനനസുകേളുലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്.

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  കേതീഴെനില  18  സഭാനനിയ  ബസ്സുകേളുണയ്.

കേഴെനിഞ  മൂന്നയ്  മഭാസക്കഭാലയളവനില  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ലഭനിച  വരുമഭാനലാം  ചുവചട

കചര്ക്കുന:

ചഫബ്രുവരനി 1,40,30,614

മഭാര്ചയ് 1,53,36,670

ഏപ്രനില 1,74,75,058

ഇനനലാം, ആകനിഡന്റെയ് റനിചപയര്, ചമയനിന്റെനനസയ് ചഭാര്ജേയ് എന്നനിവയടക്കലാം മൂന്നയ്

മഭാസകത്തക്കയ് 2,14,58,873 രൂപ ചചലവഭായനിട്ടുണയ്.

ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുചടകേതീഴെനില 190 എ.സനി.  കലഭാ കഫഭാര് ബസ്സുകേളഭാണുള്ളതയ്.

കേഴെനിഞ മൂന്നയ് മഭാസക്കഭാലയളവനില പ്രതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി 131 എ.സനി. ബസ്സുകേളഭാണയ്

സര്വതീസനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിചതയ്.  ഓകരഭാ  ബസ്സുലാം  സര്വതീസയ്  നടത്തനിയ  വനിവരലാം

അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണയ്*:

മഭാസലാം വരുമഭാനലാം രൂപയനില നടത്തനിപയ് ചചലവയ്

ചഫബ്രുവരനി 6,02,92,555 4,78,63,556

മഭാര്ചയ് 6,05,11,972 4,97,68,796

ഏപ്രനില 7,29,02,557 5,14,09,856

(ഇ)  2017  കമയയ്  മഭാസലാം  2-ാം  തതീയതനി  മുതല  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി./

ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.  ജേതീവനക്കഭാരനില  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  സമരലാം  നടത്തനിയതുമൂലലാം

കകേഭാര്പകറഷനയ്  60,20,945  രൂപയുചട  നഷലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  ദനിവസലാം

1791 ചഷഡത്യൂളുകേള റദ്ദേഭായനിട്ടുണയ്. ചമക്കഭാനനിക്കല വനിഭഭാഗലാം ജേതീവനക്കഭാരനില 313 കപര്

പണനിമുടക്കനില  പചങടുത്തനിട്ടുണയ്.  അവര്ചക്കതനിചര  വകുപ്പുതല  അചടക്ക  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള

*  ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.

101/2020.
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174 (4098)  ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ് ആചകേ എത്ര ബസ്സുകേള ഉണയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത ബസ്സുകേളനില നനികതലന എത്ര ബസ്സുകേള സര്വതീസയ് നടത്തുനണയ്;

(സനി)  കബക്കയ്  ഡനൗണ്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല  സര്വതീസുകേള
നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില നനിലവനിലളള പഡ്രെെവര്, കേണക്ടര് വനിഭഭാഗലാം
ജേതീവനക്കഭാരുചട (എലാം.പഭാനല പ്രകതലകേമഭായനി) വനിവരലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  5947  ബസ്സുകേളുലാം  സബ്സനിഡനിയറനി
കകേഭാര്പകറഷനഭായ ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  679 ജേനറലാം ബസ്സുകേളുലാം നനിലവനിലണയ്.

(ബനി)  11-5-2017-ചല  കേണക്കനുസരനിചയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  4837-ഉലാം
ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. 407-ഉലാം സര്വതീസുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ബസ്സുകേളുചട  ശരഭാശരനി  പ്രഭായലാം  12  വര്ഷമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഴെനിഞ
രണയ്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില  1326  പുതനിയ  ബസ്സുകേള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  ജേനറലാം  പദതനിയനിലചപട  314  ബസ്സുകേളുലാം
നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ബസ്സുകേളുചട  പരനിപഭാലനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ചമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനിലനനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല  സമയലാം
പനിനവലനിക്കുന്നതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനയ്  നഷലാം സലാംഭവനിച്ചുവരുന്നതഭായനി  കേഭാണുകേയുലാം
ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം  ചമയനിന്റെനനസുകേളുലാം
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്. ഇതുവഴെനി ഓഫയ്-കറഭാഡയ്  നനിരക്കയ്, കബക്കയ്
ഡനൗണ് നനിരക്കയ് എന്നനിവയനില ഗണലമഭായ കുറവയ് ഉണഭായനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില നനിലവനില  (4/2017-ചല കേണക്കനുസരനിചയ്)
13,778 സനിരലാം ചചഡ്രെെവര്മഭാരുലാം 11,697 സനിരലാം കേണക്ടര്മഭാരുലാം 4,233 എലാംപഭാനല
കേണക്ടര്മഭാരുലാം 1506 എലാംപഭാനല ചചഡ്രെെവര്മഭാരുമുണയ്.

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

175 (4099)  ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി എചന്തെങനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില അവയുചട വനിശദവനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനരുദരനി

ക്കുന്നതനിനുമഭായനി ചകേഭാലക്കത്ത ഇനഡലന ഇനസ്റ്റനിറത്യൂടയ്  ഓഫയ് മഭാകനജേയ് ചമന്റെയ്  എന്ന

സഭാപനത്തനിചല റനിടകയര്ഡയ്  ചപ്രഭാഫസറഭായ ശതീ.  സുശതീല ഖന്നചയ,  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  G.  O.  (Rt.)  367/2016/Trans.  തതീയതനി  24-9-2016 പ്രകേഭാരലാം

വനിശദപഠനലാം  നടത്തുവഭാന  കേണ്സളടന്റെഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

പഠന റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭായനിടനില. 

കൂടുതല  യഭാത്രക്കഭാചര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിചന്റെയുലാം  കേറനസനിരഹനിത  ഇടപഭാടുകേള

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ടഭാവല  കേഭാര്ഡയ്  സലാംവനിധഭാനലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സ്ത്രതീ സുരക്ഷ നയത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജേനിലയനില രണയ് പനിങയ് ബസ്സുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതചന്ന സര്വതീസയ്

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. സമഭാന്തെര സര്വതീസുകേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം

കപഭാലതീസുലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുലാം കചര്ന്നയ് സസഭാഡയ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതയ്

ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചതുമൂലലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.

കൂടഭാചത  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയ്ക്കുതഭാചഴെ  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാന ചഷഡത്യൂളുകേള വരുമഭാന

വര്ദനവനിനഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം

തതീരുമഭാനനിചതയ്  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  സര്വതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കമഖലഭാ

അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം യൂണനിറധനികേഭാരനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ദതീര്ഘദൂര

യഭാത്രക്കഭാചര കൂടുതലഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനികലക്കയ് ആകേര്ഷനിക്കുന്ന

തനികലക്കുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  കൂടുതല  സുഖകേരമഭായ  യഭാത്ര  പ്രദഭാനലാം

ചചയ്യുന്നതനികലക്കുമഭായനി പുതനിയതരലാം പുഷ്ബഭാക്കയ് സതീകറഭാടുകൂടനിയ എയര് എകയ്പ്രസയ്

ബസ്സുകേളുലാം  സൂപര്  ഡതീലകയ്  എയര്  ബസ്സുകേളുലാം  നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.

കസ്റ്റഭാപ്പുകേളുചട എണലാം കുറചയ് കുറഞ സമയലാം ചകേഭാണയ് കൂടുതല ദൂരലാം സഞരനിക്കുന്ന

തരത്തനില ഫഭാസ്റ്റയ് പഭാസഞര് മുതലള്ള എലഭാ സൂപര് ക്ലഭാസയ് കശണനിയനിലലാം മനിന്നല

സര്വതീസുകേചളന്ന  കപരനില  പുതനിയതരലാം  സര്വതീസുകേള  ഉടനതചന്ന

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവ

മഭായുള്ള  പുതനിയ  അന്തെര്  സലാംസഭാന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  അന്തെര്  സലാംസഭാന

റൂട്ടുകേളനികലക്കുലാം പുതനിയ സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  വരുമഭാന വര്ദനവയ് ലക്ഷലമനിടയ്

കൂടുതല ചചയനിന സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

2016-17  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജേറനില  1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജേനി.  ബസ്സുകേള
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ഇറക്കുന്നതനിനയ്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില  നനിനലാം
വഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആദല  വര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇതുസലാംബനനിച ഡതീചറയനിലഡയ് കപ്രഭാജേക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് (DPR)
KIIFB മുമ്പഭാചകേ സമര്പനിച്ചുകേഴെനിഞ. ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. പരനിസനിതനി സനൗഹൃദ
ഇനനമഭായ  കേലാംപ്രസയ്ഡയ്  നഭാചസറല  ഗലഭാസനി(CNG)കലക്കയ്  മഭാറുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ചചമകലജേയ്,  ചമയനിന്റെനനസയ്  തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില
ഉത്പഭാദനക്ഷമത  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കബക്കയ്ഡനൗണുകേള,  അപകേടങ്ങള
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സമയബനനിത കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ
ചകേ.എലാം.പനി.എല.  ലഭനിക്കുന്ന ചചഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്  100  രൂപ പ്രതനിദനിന ഇനചസന്റെതീവയ്
നലകുനണയ്. കൂടഭാചത ഓകരഭാ അസനി. വര്കയ് മഭാകനജേര് (ചമയനിന്റെനനസയ്)മഭാരുചടയുലാം
കേതീഴെനില ഫത്യൂവല ചസല രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഒരു അസനി. വര്കയ് മഭാകനജേചര ഫത്യൂവല
ചസലനിനുമഭാത്രമഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  ചമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില
നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല  സമയലാം  പനിനവലനിക്കുന്നതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനയ്  നഷലാം
സലാംഭവനിച്ചുവരുന്നതഭായനി  കേഭാണുകേയുലാം  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലഭാതരലാം
റനിപയറുകേളുലാം  ചമയനിന്റെനനസുകേളുലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്.
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട വസ്തുവകേകേളനില ഫത്യൂവല കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേള സജതീകേരനിചയ്
ഇനന  വനിതരണലാം  (CNG,  Diesel)  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഓയനില  കേമ്പനനികേചള
ചുമതലചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടനവരുന.  ചമക്കഭാനനിക്കല
വനിഭഭാഗത്തനില Work norms പരനിഷ്കരനിചയ് ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഗുണകമന്മ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനുഷലപ്രയതലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
2017-18  ബഡ്ജേറനില  3000  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  സമഗ്ര പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജേയ്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ചമചചപടുത്തഭാന
സര്വതീസയ്  ഓപകറഷന  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  ബസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിചല
സ്റ്റഭാളുകേള,  കേലഭാന്റെതീന,  കഷഭാപനിലാംഗയ്  കകേഭാലാംപ്ലകനിചല മുറനികേള എന്നനിവ കലലലാം/ചടണര്
മുകഖന  വഭാടകേയയ്  നലകേനിയുലാം  ബസ്സുകേളനിലലാം  ബസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം  പരസലലാം
പതനിക്കുന്നതനിനയ് ചടണര് മുകഖന ചചലസനസനിചയ കേചണത്തനി നലകേനിയതയ് വഴെനിയുലാം
കകേഭാഫതീ  ചവനഡനിലാംഗയ്  ചമഷതീന,  എ.  ടനി.  എലാം.  എന്നനിവ  സഭാപനിചയ്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന സലലാം വഭാടകേയയ് നലകുന്നതനിലൂചടയുലാം ചകേഭാറനിയര് സര്വതീസയ്
നടത്തനിയുലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  ടനിക്കറനിതര  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില ഡത്യൂടനി ബഹനിഷ്കരണ സമരലാം
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176  (4100)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇരട  ഡത്യൂടനി  ഒഴെനിവഭാക്കനിയതനില പ്രതനികഷധനിചയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
യനില  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  ചമക്കഭാനനിക്കല  ജേതീവനക്കഭാര്  ഡത്യൂടനി  ബഹനിഷ്കരണ  സമരലാം
നടത്തുകേയുണഭാകയഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഈ  സമരലാം  കേഭാരണലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട
വരുമഭാനത്തനില എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുചട കുറവണഭായനി;

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷനയ്  ഈ  സമരലാം  കേഭാരണലാം  ഉണഭായ  മറയ്  നഷങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കയഭാണയ് ;

(ഡനി)  സമരചത്ത  മറനികേടക്കഭാന  എചന്തെഭാചക്ക  ബദല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
പകേചക്കഭാണ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഇ)  സമരത്തനികനഭാടനുബനനിചയ്  സസതീകേരനിച  ശനിക്ഷണ  നടപടനികേള
എചന്തെഭാചക്കചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1-5-2017  മുതല  3-5-2017  വചര  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  ചമക്കഭാനനിക്കല
ജേതീവനക്കഭാര് ഡത്യൂടനി ബഹനിഷ്കരണ സമരലാം നടത്തനിയനിരുന.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  2017  ഏപ്രനില  മഭാസചത്ത  ശരഭാശരനി
പ്രതനിദനിന വരുമഭാനലാം 5,83,35,811 രൂപയഭാണയ്.

കമയയ്  1,  കമയയ്  2  എന്നതീ  സമര  ദനിവസങ്ങളനില  യഥഭാക്രമലാം  69,41,517-ഉലാം
60,20,945-ഉലാം രൂപയുചട വരുമഭാനക്കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇതു സലാംബനനിചയ് അകനസഷണലാം നടനവരുന. നഷലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി)  ഡത്യൂടനിക്കയ് ഹഭാജേരഭായ ജേതീവനക്കഭാചര വനിവനിധ ഡനികപഭാകേളനികലക്കയ് പുനര്
വനിനലസനിച്ചുലാം  ചസനടല  വര്കയ്,  മറ്റു  റതീജേനിയണല  വര്ക്കയ്കഷഭാപ്പുകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  ചമക്കഭാനനിക്കല  ജേതീവനക്കഭാചര  ഡനികപഭാകേളനികലക്കയ്  അയച്ചുലാം
കഡഭാക്കനിലള്ള  ബസുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു.
അതലഭാവശലഘടത്തനില  വഭാഹന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചട  അലാംഗതീകൃത  ഡതീലര്മഭാരുചട
കസവനവലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഇ) വകുപ്പുതല അചടക്ക നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. റനിസര്വയ് കേണക്ടര് നനിയമനലാം



262       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

177  (4101)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിചല  റനിസര്വയ്  കേണക്ടര്  തസ്തനികേയനികലക്കയ്
31-12-2016 നയ്  പനി.എസയ്.സനി.  ശനിപഭാര്ശ  ചചയനിട്ടുളള  4051  കപര്ക്കയ്  നനിയമനലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

റനിസര്വയ് കേണക്ടര് തസ്തനികേയനികലയയ് 31-12-2016-നയ് പനി.എസയ്.സനി. ശനിപഭാര്ശ
ചചയനിട്ടുള്ള  4051  കപര്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നലകേനിയനിടനില.  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്ന
തയഭാറഭാക്കുന്ന  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുള്ള  റനികപഭാര്ടനിനയ്
വനികധയമഭായനി നനിയമനലാം നലകുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാകേളനിചല വഭാണനിജേല സമുചയങ്ങള

178 (4102) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  എത്ര  ഡനികപഭാകേളുചണനലാം
അവ ഏചതഭാചക്കചയനലാം അവയുചട ഉടമസത ആര്ക്കഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ഡനികപഭാകേളനില  സനിതനിചചയ്യുന്ന  വഭാണനിജേലസമുചയങ്ങളുചട
ഉടസത ആര്ചക്കനലാം അവയനിലൂചട ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനലാം ആര്ചക്കനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  വഭാണനിജേല  സമുചയങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഏചതഭാചക്ക
വകുപ്പുകേളുചട അനുമതനികവണചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  വഭാണനിജേലസമുചയങ്ങളുചട  വരുമഭാനലാം  ഏചതങനിലലാം  തകദ്ദേശ
സഭാപനത്തനിനയ് നലകുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  30  ഡനികപഭാ,  43  സബയ്
ഡനികപഭാ, 20  ഓപകററനിലാംഗയ്  ചസന്റെര് എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  93  യൂണനിറ്റുകേളുണയ്.
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന. ഇവയുചട ഉടമസഭാവകേഭാശലാം മഭാകനജേനിലാംഗയ്
ഡയറക്ടറനില നനിക്ഷനിപമഭാണയ്. * 

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില  സനിതനി  ചചയ്യുന്ന  വഭാണനിജേല
സമുചയങ്ങളുചട  ഉടമസതയുലാം  വരുമഭാനവലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കഭാണയ്.

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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എന്നഭാല തനിരുവനന്തെപുരലാം ചസനടല,  തനിരുവല,  അങമഭാലനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എന്നതീ
യൂണനിറ്റുകേളനില  ബനി.ഒ.റനി.  വലവസയനില  ചകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.യഭാണയ്  വഭാണനിജേല
സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇവയനില  നനിനള്ള  വരുമഭാനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗവലാം
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ് ലഭലമഭാകുനണയ്. 

(സനി)  എയര്കപഭാര്ടയ്  അകതഭാറനിറനി,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡയ്,
അഗ്നനിശമന സുരക്ഷഭാ വകുപയ് എന്നനിവയനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന പ്രഭാരലാംഭ നനിരഭാകക്ഷപ
പത്രവലാം  ആവശലചമങനില  ഇലകനിക്കല  ഇനചസക്ടകററനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന
നനിരഭാകക്ഷപപത്രവലാം ലഭലമഭാക്കനിയ കശഷലാം ചതീഫയ് ടനൗണ് പ്ലഭാനര് നലകുന്ന കല -ഒനൗടയ്
പ്ലഭാനനിനയ്  വനികധയമഭായനി  തയഭാറഭാക്കുന്ന  ബനിലഡനിലാംഗയ്  പ്ലഭാനനിനയ്  ബനചപട
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനിലനനിന്നയ്  ലഭനിക്കുന്ന  ചപര്മനിറയ്  ലഭനിചകശഷലാം
മഭാത്രകമ വഭാണനിജേല സമുചയങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  വരുമഭാനങ്ങള  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ് നലകുന്നനില.  ചടപ്രകേഭാരമുള്ള  ചകേടനിട  നനികുതനി,  വസ്തു നനികുതനി,
ചതഭാഴെനില  നനികുതനി  എന്നനിവ  മഭാത്രമഭാണയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില
ഒടുക്കനിവരുന്നതയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സ്റ്റഭാന്റുകേളനില വൃത്തനിയുള്ള ശനൗചഭാലയങ്ങള

179  (4103)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  രഭാപകേല  വലതലഭാസമനിലഭാചതയുള്ള
ദതീര്ഘദൂര  യഭാത്രക്കനിടയനില  യഭാത്രക്കഭാര്  പ്രഭാഥമനികേ  ആവശലങ്ങള  നനിര്വഹനിക്കഭാന
ബുദനിമുട്ടുന്ന സഭാഹചരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  പ്രഭാഥമനികേ
ആവശലങ്ങള  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സമയലാം  അനുവദനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇടകവള  അനുവദനിക്കുന്ന  സലങ്ങളനില  ശുചനിതസമുള്ള  സ്ത്രതീ-പുരുഷ
ശനൗചഭാലയങ്ങളുലാം സുരക്ഷയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  മഭാകനജേനിലാംഗയ്  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  ഇതു സലാംബനനിച
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  പ്രഭാഥമനികേ  ആവശലങ്ങള
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള സമയലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  സ്റ്റഭാന്റുകേളനിചല  ശനൗചഭാലയങ്ങള
വൃത്തനിയഭായുലാം  ശുചനിയഭായുലാം  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ശനൗചഭാലയങ്ങളുചട  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  സ്റ്റഭാന്റുകേളനിചല  ശനൗചഭാലയങ്ങള
ആകരഭാഗലപരമഭായ  ചുറ്റുപഭാടനില  പരനിപഭാലനിക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മഭാകനജേനിലാംഗയ്
ഡയറക്ടര്ക്കയ് നലകുന്നതഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് സ്റ്റഭാന്റുകേളനിചല ശുചനിതസലാം

180 (4104)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  സ്റ്റഭാന്റുകേളനിചല  ശനൗചഭാലയങ്ങളുചട
വൃത്തനിഹതീനവലാം  കശഭാചനതീയവമഭായ  അവസ  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
പ്രസ്തുത പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
ചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബസയ്  സ്റ്റഭാന്റുകേള  വൃത്തനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്,
വൃത്തനിഹതീനമഭാക്കുന്നവർചക്കതനിചര  കേര്ശന  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള  നൽകുന്നതയ്
ഉളചപചടയുള്ള സലാംകയഭാജേനിത പ്രവര്ത്തന പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  സ്റ്റഭാന്റുകേളനിചല  ശനൗചഭാലയങ്ങള
വൃത്തനിയഭായുലാം ശുചനിയഭായുലാം സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കശഭാചനതീയ അവസ മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം
ബനചപട യൂണനിറധനികേഭാരനികേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ബസയ്  സ്റ്റഭാന്റുകേള  വൃത്തനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
വൃത്തനിഹതീനമഭാക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി   സസതീകേരനിക്കഭാന  ബനചപട
യൂണനിറധനികേഭാരനികേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. പുതനിയ ബസ്സുകേള
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181  (4105)   ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുതനിയ
ബസ്സുകേള വഭാങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട പക്കലള്ള എത്ര ബസ്സുകേളഭാണയ്
സര്വതീസയ് നടത്തഭാനഭാകേഭാചത കേടപ്പുറത്തുള്ളതയ്; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇനനി ഒരനിക്കലലാം ഓടനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത രതീതനിയനിലള്ള പഴെയ ബസ്സുകേള
കലലലാം  ചചയയ്  വനിലക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില
നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  2016-17  കേഭാലയളവനില  ബസ്സുകേള  ഇങ്ങചന  കലലലാം  ചചയ്യുകേകയഭാ
വനിലപന നടത്തുകേകയഭാ ചചയനിട്ടുചണങനില ബസ്സുകേളുചട എണലാം,  ലഭനിച വരുമഭാനലാം
തുടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  2016-17  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജേറനില  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട
1000  ബസ്സുകേള  സനി.എന.ജേനി.യനികലക്കയ്  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  300  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിരുന.  ആദല  വര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  അനുവദനിചനിരുന്നതയ്.
ആയതനിനുള്ള  Detailed  Project  Report  KIIFB  മുമ്പഭാചകേ  സമര്പനിച്ചുകേഴെനിഞ.
കൂടഭാചത  5  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന സൂപര് ക്ലഭാസയ് ബസ്സുകേള  (ഫഭാസ്റ്റയ്  പഭാസഞര്
ബസ്സുകേള,  സൂപര് ഫഭാസ്റ്റയ്,  എകയ്പ്രസയ് മുതലഭായവ)  മഭാറനി പകേരലാം പുതനിയ ബസ്സുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനയ് ബസ്സുകേള ആവശലമഭാണയ്.  ഇതനിനുള്ള പദതനി തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.

(സനി)  8-5-2017-ചല  കേണക്കനുസരനിചയ്  5916  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളുലാം  679  ജേനറലാം  ബസ്സുകേളുമഭാണയ്  നനിലവനിലണഭായനിരുന്നതയ്.  ഇതനില
666  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളുലാം  186  ജേനറലാം  ബസ്സുകേളുലാം  വനിവനിധ  അറകുറ
പണനികേളക്കഭായനി പനിടനിചനിരുന.

(ഡനി) ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഴെയ ബസ്സുകേള കലലലാംചചയയ്  വനിലക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില  നനിലവനിലണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ M/s. MSTC (Metal Scrap Trading Corporation Ltd., Public Sector
Undertaking under the Administrative Control of Ministry of Steel, Govt.
of  India)  ബഭാലാംഗ്ലൂര് മുകഖന  e-auction-നനിലൂചടയഭാണയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില
101/2020.
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ഇനനി ഒരനിക്കലലാം ഓടനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത രതീതനിയനിലള്ള പഴെയ ബസ്സുകേള കലലലാം ചചയ
വനിലക്കുന്നതയ്.

(ഇ) 2016-17  കേഭാലയളവനില കലലലാം ചചയ വനിലപന നടത്തനിയ ബസ്സുകേളുചട
വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

വര്ക്കയ് കഷഭാപയ് ബസ്സുകേളുചട എണലാം ലഭനിച വരുമഭാനലാം
(രൂപ)

ചസനടല വര്കയ്, പഭാപനലാംകകേഭാടയ് 78 61,66,632

റതീജേനിയണല വര്ക്കയ് കഷഭാപയ്, ആലവ 58 52,14,213

റതീജേനിയണല വര്ക്കയ് കഷഭാപയ്, എടപഭാള 171 1,42,79,769

റതീജേനിയണല വര്ക്കയ് കഷഭാപയ്, 
മഭാകവലനിക്കര

22 18,38,004

റതീജേനിയണല വര്ക്കയ് കഷഭാപയ്, 
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

NIL NIL

        ആചകേ 329 2,74,98,618

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

182 (4106) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എന  .   വനിജേയന പനിള്ള :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ടനിക്കറയ്  വരുമഭാനത്തനില  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷമുള്ള  വര്ദന  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടനിക്കറയ്  ഇതര  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതുതഭായനി
എചന്തെങനിലലാം പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയ്യുനകണഭാചയന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇനനക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം പഭാഴെയ്  ചചലവകേള അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പകേചക്കഭാണ
നടപടനികേള എചന്തെലഭാമഭാചണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടനിക്കറയ്  വരുമഭാനത്തനില  വര്ദനവയ്  ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  ഓര്ഡനിനറനി
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ബസ്സുകേളനില  ഡതീസല  വനിലയനിടനിവയ്  കേഭാരണലാം  ഒരു  രൂപ  കുറവയ്  വരുത്തനിയതയ്
പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയുലാം  ചഷഡത്യൂളുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയതയ് കകേഭാര്പകറഷനയ് ഗുണകേരമഭായനി.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  ചമചചപടുത്തഭാന
സര്വതീസയ്  ഓപകറഷന  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  ബസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിചല
സ്റ്റഭാളുകേള,  കേലഭാന്റെതീന,  കഷഭാപനിലാംഗയ്  കകേഭാലാംപ്ലകനിചല മുറനികേള എന്നനിവ കലലലാം/ചടണര്
മുകഖന  വഭാടകേയയ്  നലകേനിയുലാം  ബസ്സുകേളനിലലാം  ബസ്റ്റയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം  പരസലലാം
പതനിക്കുന്നതനിനയ് ചടണര് മുകഖന പലസനസനിചയ കേചണത്തനി നലകേനിയതുവഴെനിയുലാം,
കകേഭാഫതീ  ചവനഡനിലാംഗയ്  ചമഷതീന,  എ.ടനി.എലാം.  എന്നനിവ  സഭാപനിചയ്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന സലലാം വഭാടകേയയ് നലകുന്നതനിലൂചടയുലാം ചകേഭാറനിയര് സര്വതീസയ്
നടത്തനിയുലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  ടനിക്കറനിതര  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  സഭാപയ്  ചമറതീരനിയലസയ്,  സഭാപയ്   ബസ്സുകേള,
ടയറുകേള  മുതലഭായവ  സമയബനനിതമഭായനി  കകേന്ദ്ര  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ
M/s. MSTC-വഴെനി കലലലാം നടത്തനി വനിലക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇനനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
പഡ്രെെവര്മഭാചര  വഭാഹന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചട  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  അയചയ്
പരനിശതീലനലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത  ഓകരഭാ  അസനി.  വര്കയ്  മഭാകനജേര്
(ചമയനിന്റെനനസയ്)മഭാരുചടയുലാം  കേതീഴെനില  ഫത്യൂവല  ചസല  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അതനിലപരനി  ഒരു  അസനി.  വര്കയ്  മഭാകനജേചര   പ്രകതലകേലാം  ഫത്യൂവല  ചസലനിനു
മഭാത്രമഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണയ്.  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ
ചകേ.എലാം.പനി.എല.  ലഭനിക്കുന്ന  പഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്  കപ്രഭാതഭാഹനമഭായനി   100  രൂപ
പ്രതനിദനിന  ഇനചസന്റെതീവയ്  നലകുനണയ്.  ചമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില നനിനലാം
ബസ്സുകേള പകേലസമയലാം പനിനവലനിക്കുന്നതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനയ്  നഷലാം സലാംഭവനിച്ചു
വരുന്നതഭായനി  കേണതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം
ചമയനിന്റെനനസുകേളുലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ചകേഭാറനിയര് സര്വതീസയ്

183 (4107) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ചകേഭാറനിയര്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിലൂചട
പ്രതനിമഭാസലാം എത്ര രൂപ വരുമഭാനലാം ഉണഭാക്കുനചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ചകേഭാറനിയര് സര്വതീസയ് ബുക്കനിലാംഗയ് ചസന്റെറുകേള ഏചതലഭാലാം സലങ്ങളനില
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനചവന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രതനിമഭാസലാം  2,00,000  രൂപ സനിരമഭായനി ലഭനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറചമ
ലഭാഭവനിഹനിതമഭായനി  ശരഭാശരനി  അറുപത്തനി  അയഭായനിരലാം  രൂപകൂടനി  പ്രതനിമഭാസലാം
ലഭനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  അടൂര്,  ആലപ്പുഴെ,ആലവ,  അങമഭാലനി,  ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  ചഭാലക്കുടനി,
കകേഭായമ്പത്തൂര്,  കചര്ത്തല,  എറണഭാകുളലാം,  ഗുരുവഭായൂര്,  കേണ്ണൂര്,  കേരുനഭാഗപള്ളനി,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  കേഭായലാംകുളലാം,  ചകേഭാലലാം,  ചകേഭാടഭാരക്കര,  കകേഭാടയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,
കുമനിളനി,  മലപ്പുറലാം,  മഭാനന്തെവഭാടനി,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ,  കനഭാര്ത്തയ്  പറവര്,  പഭാല,  പഭാലക്കഭാടയ്,
പയന്നൂര്,  ചപരനിന്തെലമണ,  ചപരുമ്പഭാവര്,  ചപഭാന്നഭാനനി,  പൂവഭാര്,  സുലത്തഭാന
ബകത്തരനി,  തഭാമരകശരനി,  തനിരുവല, ചതഭാടുപുഴെ,  തൃശൂര്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം ചസനടല,
പവക്കലാം, വനിഴെനിഞലാം എന്നതീ സലങ്ങളനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

 ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. അപകേടങ്ങള

184 (4108)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജേഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2015-16 കേഭാലയളവനില അപകേടങ്ങളുണഭാക്കനിയ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേള എത്രചയനലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട മറയ് വഭാഹനങ്ങള എത്രചയനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അപകേടങ്ങളമൂലലാം  മരണചപട  കേഭാലനട  യഭാത്രക്കഭാര്
എത്ര;വഭാഹനത്തനില  യഭാത്ര  ചചയനിരുന്നവര്  എത്ര;  പരനിക്കുപറനിയ  കേഭാലനട
യഭാത്രക്കഭാര് എത്ര; വഭാഹനത്തനില യഭാത്ര ചചയനിരുന്നവര് എത്ര; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015  ഏപ്രനില  1  മുതല  2016  മഭാര്ചയ്  31  വചരയുള്ള  കേഭാലയളവനില
അപടകേങ്ങളനില ഉളചപട  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വഭാഹനങ്ങളുചട  എണലാം ചുവചട
കചര്ക്കുന:

അപകേടങ്ങളനില  ഉളചപട  ആചകേ  ബസ്സുകേള  -  1501  എണലാം  
അപകേടങ്ങളനില  ഉളചപട ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  മറയ്  
വഭാഹനങ്ങള - 3 എണലാം (വര്ക്കയ്കഷഭാപയ് വഭാന-2, ടഭാങര് ടക്കയ് -1).

(ബനി)  2015  ഏപ്രനില  മുതല  2016  മഭാര്ചയ്  31  വചരയുള്ള  കേഭാലയളവനില
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. വഭാഹനങ്ങള ഉളചപട അപകേടങ്ങളനില മരണചപടവര് -
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കേഭാലനട യഭാത്രക്കഭാര്   - 55 കപര്കേയ്

വഭാഹനത്തനില യഭാത്ര ചചയനിരുന്നവര് - 159 കപര്.

2015  ഏപ്രനില  1  മുതല  2016  മഭാര്ചയ്  31  വചരയുള്ള  കേഭാലയളവനില
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. വഭാഹനങ്ങള ഉളചപട അപകേടങ്ങളനില പരനിക്കയ് പറനിയവര് 

കേഭാലനട  യഭാത്രക്കഭാര്  -  78  കപര്  (ഗുരുതര  പരനിക്കയ്  -  45,  
                                                                        നനിസഭാര  പരനിക്കയ് - 33)

വഭാഹനത്തനില യഭാത്ര ചചയനിരുന്നവര് - 2480 കപര്  (ഗുരുതര പരനിക്കയ് - 470,
                                                                         നനിസഭാര പരനിക്കയ് - 2010)

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട കസവനലാം ചമചചപടുത്തല

185 (4109) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സണനി കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .    ചകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  തൃപനിയുലാം  മനികേച  കസവനവലാം  നലകുന്ന
സഭാപനമഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ മഭാറ്റുന്നതനിനയ് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
പകേചക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  എചന്തെലഭാലാം  ശനിപഭാര്ശകേളഭാണയ്  സുശതീലഖന്ന
റനികപഭാര്ടനിലള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില  ഇതനിനകേലാം  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എചന്തെലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  തൃപനിയുലാം  മനികേച  കസവനവലാം  നലകുന്ന
സഭാപനമഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ  മഭാറ്റുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിരവധനി
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടുതല  യഭാത്രക്കഭാചര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  കേറനസനിരഹനിത  ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ടഭാവല കേഭാര്ഡയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. കൂടഭാചത സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
സ്ത്രതീ  സുരക്ഷ  നയത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനില  രണയ്  പനിങയ്
ബസ്സുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതചന്ന സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

സമഭാന്തെര  സര്വതീസുകേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം
കപഭാലതീസുലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുലാം കചര്ന്നയ് സസഭാഡയ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതയ്
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ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചതുമൂലലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട വരുമഭാനലാം വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാചത പതനിനഭായനിരലാം രൂപയയ് തഭാചഴെ പ്രതനിദനിന വരുമഭാന ചഷഡത്യൂളുകേള വരുമഭാന
വര്ദനവനിനഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചതയ്  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  സര്വതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കമഖലഭാ
അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  യൂണനിറയ്  അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ദതീര്ഘദൂര  യഭാത്രക്കഭാചര  കൂടുതലഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനികലക്കയ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  കൂടുതല  സുഖകേരമഭായ  യഭാത്ര  പ്രദഭാനലാം
ചചയ്യുന്നതനികലക്കുമഭായനി പുതനിയതരലാം പുഷ്ബഭാക്കയ് സതീകറഭാടുകൂടനിയ എയര് എകയ്പ്രസയ്
ബസ്സുകേളുലാം  സൂപര്  ഡതീലകയ്  എയര്  ബസ്സുകേളുലാം  നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.
കസ്റ്റഭാപ്പുകേളുചട എണലാം കുറചയ് കുറഞ സമയലാംചകേഭാണയ് കൂടുതല ദൂരലാം സഞരനിക്കുന്ന
തരത്തനില ഫഭാസ്റ്റയ് പഭാസഞര് മുതലള്ള എലഭാ സൂപര് ക്ലഭാസയ് കശണനിയനിലലാം മനിന്നല
സര്വതീസുകേചളന്ന കപരനില പുതനിയതരലാം സര്വതീസുകേള ഉടനതചന്ന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവമഭായുള്ള  പുതനിയ  അന്തെര്
സലാംസഭാന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  അന്തെര്  സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനികലക്കുലാം  പുതനിയ
സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  വരുമഭാന വര്ദനവയ്  ലക്ഷലമനിടയ്  കൂടുതല ചചയനിന
സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില ബസ്സുകേളുചട  ശരഭാശരനി പ്രഭായലാം  12-13  വര്ഷമഭാക്കനി
നനിലനനിര്ത്തുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  ദതീര്ഘദൂര  യഭാത്രക്കഭാചര
ചപഭാതു  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കയ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല
മളടനി  ആകനില  ലക്ഷസറനി  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുവഭാന  ആകലഭാചനിച്ചുവരുന.
ചമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില  നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേലസമയലാം
പനിനവലനിക്കുന്നതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനയ്  നഷലാം സലാംഭവനിച്ചുവരുന്നതഭായനി  കേഭാണുകേയുലാം
ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം  ചമയനിന്റെനനസുകേളുലാം
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്.

(ബനി & സനി) പൂര്ണമഭായ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭായനിടനില.

 ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് കദശസഭാലകൃത പഭാതകേള
അനുവദനിചതനിചല അപഭാകേതകേള

186 (4110) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന   :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജേനികമഭാള   :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജേന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കദശസഭാലകൃത  പഭാതകേള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്
ഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  വനിജ്ഞഭാപനമനിറക്കുന്നതയ്  ഏതയ്
നനിയമത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസകേഭാരല  ലനിമനിറഡയ്  കസ്റ്റഭാപയ്  ബസുകേളുചട  ദൂരപരനിധനി  എത്ര
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കേനികലഭാമതീററഭായഭാണയ് നനിജേചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  കദശസഭാലകൃത പഭാതകേള അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള നനിയമ പരനിരക്ഷയഭായനി

കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമത്തനിചല ചഭാപ്റര് ആറനിനയ് പകേരലാം, കകേരള കമഭാകടഭാര്

വഭാഹന നനിയമത്തനിചല  ബനചപട വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം  വനിജ്ഞഭാപനമനിറക്കനിയതയ്

സസകേഭാരല  ബസയ്  കലഭാബനിചയ  സഹഭായനിക്കഭാനഭാചണന്ന  ആകക്ഷപലാം

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1988-ചല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമലാം ചഭാപ്റര് ആറയ് ചസക്ഷന

100  അനുസരനിചഭാണയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുകവണനി  പുതനിയ  റൂട്ടുകേള

കദശസഭാലക്കരനിക്കുന്നതനിനുളള  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കുന്നതയ്.  നനിലവനിചല

സതീമുകേള പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ് ചഭാപ്റര് ആറയ് ചസക്ഷന 102 പ്രകേഭാരമഭാണയ്.

(ബനി)  15-3-2017-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (പനി)  6/2017/ഗതഭാ.  പ്രകേഭാരലാം

ലനിമനിറഡയ് കസ്റ്റഭാപയ് ബസ്സുകേളുചട ദൂരപരനിധനി 140 കേനികലഭാമതീററഭാണയ്.

(സനി) 1988-ചല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമലാം ചഭാപ്റര് ആറനിചല ചസക്ഷന

102  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ഇതുസലാംബനനിച  പ്രഭാഥമനികേ  വനിജ്ഞഭാപനലാം  അന്തെനിമമഭാക്കനി

[23-3-2017-ചല ജേനി.  ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  8/17/ഗതഭാ.]  ഉത്തരവഭായനിട്ടുളളതയ്.  ആയതനിനഭാല

ഇത്തരത്തനിലളള ആകക്ഷപലാം അടനിസഭാന രഹനിതമഭാണയ്.

 ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില പനി.എസയ്.സനി. മുകഖന 

നനിയമനലാം ലഭനിചവര്

187 (4111)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജേയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില

എത്ര  കപര്ക്കയ്  പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന  നനിയമനലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്  എന്നയ്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവരുചട വനിവരലാം തസ്തനികേ, എണലാം എന്ന ക്രമത്തനില അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില
163 കപര്ക്കയ് പനി.എസയ്.സനി. മുകഖന നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പഡ്രെെവര് - 357

അസനിസ്റ്റന്റെയ് കസ്റ്റഭാര് കേതീപര് - 10

പത്യൂണ് - 42

ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെയ് - 388

കേണക്ടര് - 301

പടപനിസ്റ്റയ് - 38

കസ്റ്റഭാര് ഇഷത്യൂവര് - 25

ബഭാകേയ് സനിത്തയ് - 2

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില കേരഭാര് ജേതീവനക്കഭാര്

188  (4112)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരഭാര്  വലവസയനില  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  വനിവനിധ
വര്ക്കയ്കഷഭാപ്പുകേളനിലലാം  മറ്റുലാം  5  -  10  വര്ഷക്കഭാലലാം  കജേഭാലനി  കനഭാക്കനിവന്നനിരുന്ന
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള കജേഭാലനിയനില നനിനലാം പനിരനിച്ചുവനിട കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  വയസയ്  കൂടനിയതുമൂലലാം  കവചറഭാരു  സഭാപന
ത്തനില  കജേഭാലനി  ലഭനിക്കുന്നതനികനഭാ,  പനി.എസയ്.സനി.  പരതീക്ഷ  എഴുതുന്നതനികനഭാ
സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  പനിരനിച്ചുവനിട  ഏകേകദശലാം  250  ഓളലാം  വരുന്ന ജേതീവനക്കഭാചര
തനിരനിചചടുത്തയ് ഇവരുചട കുടുലാംബങ്ങചള പടനിണനിയനിലനനിനലാം രക്ഷനിക്കുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില  ബസയ്  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുന്നതനിനയ്  ദനിവസ  കവതന  അടനിസഭാനത്തനില  തഭാലക്കഭാലനികേ  ജേതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിചനിരുന.  വഭാങ്ങനിയ  എലഭാ  ഷഭാസനികേളനിലലാം  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായതനിനഭാല മറയ് കജേഭാലനികേളുചട അഭഭാവത്തനില കുറചയ് ജേതീവനക്കഭാചര മഭാറനി
നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  പുതനിയ  ബസയ്  കബഭാഡനി
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നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനികയഭാഗനിചനിരുന്ന തഭാലക്കഭാലനികേ ജേതീവനക്കഭാചര ടനി പ്രവൃത്തനി
അവസഭാനനിചതനിനഭാല  മഭാറനിനനിര്ത്തുകേയഭായനിരുന.  പുതനിയ  ഷഭാസനികേള  വഭാങ്ങനി
കബഭാഡനി  ബനിലഡനിലാംഗയ്  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  ടനി  ജേതീവനക്കഭാചര  മുനഗണനഭാക്രമലാം
നലകേനി തനിരനിചചടുക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

 ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിചല തഭാലക്കഭാലനികേ ജേതീവനക്കഭാചര
പനിരനിച്ചുവനിടല

189 (4113) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  ചൂണനിക്കഭാടനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
തഭാലക്കഭാലനികേ  ജേതീവനക്കഭാചര  പനിരനിച്ചുവനിടുവഭാന  ഒരുങ്ങുന  എന്ന  റനികപഭാര്ടയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ജേതീവനക്കഭാരുചട  എണലാം  കുറയണചമന്നയ്  സുശതീലഖന്ന
റനികപഭാര്ടനില പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  10  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം  തഭാലക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില  വനിവനിധ
തസ്തനികേയനില  കജേഭാലനിചചയവരുന്ന  ജേതീവനക്കഭാചര  സനിരചപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  2012-ചല  ശമ്പളപരനിഷ്കരണ  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം
തഭാലക്കഭാലനികേ  ജേതീവനക്കഭാചര  സനിരചപടുത്തുന്നതനിനയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലക്കഭാലനികേ ജേതീവനക്കഭാചര പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് നനിലവനില
തതീരുമഭാനചമഭാനചമടുത്തനിടനില.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനയ്
കവണനി ചപ്രഭാഫ. സുശതീല ഖന്നചയ റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കഭാന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.

സൂക്ഷ്മമഭായ  വനിശകേലനത്തനില  ഇന്തെലയനിചല  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിചല
ജേതീവനക്കഭാരുചട  അനുപഭാതവമഭായനി തഭാരതമലലാം ചചയ്യുകമ്പഭാള  ഇവനിചട ജേതീവനക്കഭാര്
വളചര  കൂടുതലഭാണയ്.  ഇതയ്  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനികലക്കയ്  എത്തനിചഭാല  മഭാത്രചമ
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  സഭാന്നനിദലവലാം  നനിലനനിലപ്പുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  കദശതീയ  അനുപഭാതലാം  വനിലയനിരുത്തുകമ്പഭാള  കേണക്ടര്മഭാരുചടയുലാം
പഡ്രെെവര്മഭാരുചടയുലാം  എണലാം  അധനികേമഭാണയ്.  പ്രകതലകേനിച്ചുലാം  നഭാലഭായനിരകത്തഭാളലാം
ഡബനിള  ഡത്യൂടനി  സനിലാംഗനിള  ഡത്യൂടനിയഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  വതീണലാം  ഇനൗ
തസ്തനികേയനിലള്ള  ജേതീവനക്കഭാരുചട  എണലാം  വര്ദനിക്കുവഭാനഭാണയ്  ഇടയുള്ളതയ്.
ആയതനിനഭാല  ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്നയുചട  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടനിനയ്  വനികധയമഭായനി
101/2020.
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മഭാത്രചമ ജേതീവനക്കഭാരുചട എണത്തനില വലതലഭാസലാം വരുത്തുന്ന കേഭാരലത്തനില അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള. 

(ബനി)  10  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം  തഭാലക്കഭാലനികേ  സര്വതീസയ്  ചചയവരുന്ന
ജേതീവനക്കഭാചര സനിരചപടുത്തുന്നതയ് സലാംബനനിച്ചുള്ള ശനിപഭാര്ശകേചളഭാനലാം നനിലവനില
പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില നയപരമഭായ തതീരുമഭാനചമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

പുതനിയ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള  
എല.എന.ജേനി.യനിലഭാക്കഭാന നടപടനി

190 (4114) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
എത്ര പുതനിയ ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കനി എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇനനി പുതുതഭായനി ഇറക്കുന്ന ബസ്സുകേള എല.എന.ജേനി.
ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവയഭായനിരനിക്കണചമന്നയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിചല മുഴുവന ബസ്സുകേളുലാം എല.എന.ജേനി.യനികലക്കയ്
മഭാറ്റുവഭാന ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) ഉചണങനില വനിശദ വനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ജേനറലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച 75
കലഭാ  കഫഭാര്  കനഭാണ്  എ.സനി  ബസുകേള  ഉളചപചട  485 പുതനിയ  ബസ്സുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി  -  ഡനി)  എല.എന.ജേനി.  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബസുകേള
പരതീക്ഷണഘടത്തനിലഭാണയ്.  നനിലവനില  ലഭലമഭായ  സനി.എന.ജേനി.  ഇനനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ബസുകേള ഇറക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 2016-17 വര്ഷചത്ത
ബഡ്ജേറനില  1000  പുതനിയ സനി.എന.ജേനി.  ബസുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനയ്  300  കകേഭാടനി
രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില  നനിനലാം  വഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ആദല വര്ഷലാം 50 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഇതു  സലാംബനനിച  ഡതീചറയനിലഡയ്  കപ്രഭാജേക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  (DPR)  KIIFB
മുമ്പഭാചകേ സമര്പനിച്ചുകേഴെനിഞ.

ഡബനിള ഡത്യൂടനി സമ്പ്രദഭായലാം
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191 (4115) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2017-18  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  അതനിചന്റെ പുനരുദഭാരണ വര്ഷമഭായനി
ആചരനിക്കുകമ്പഭാള,  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  നതീക്കനിചവച  3000  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
രക്ഷഭാപഭാകക്കജേനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇകപഭാള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഡബനിള  ഡത്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന
തലപത്തയ്  വനിദഗ്ദ്ധചര  നനിയമനിക്കല,  ഫനിനഭാനസയ്  മഭാകനചജ്മെന്റെയ്  പുനരുദരനിക്കഭാന
ഫതീറയ്  വനിനനികയഭാഗലാം/ശരഭാശരനി  കേനികലഭാമതീറര്/പമകലജേയ്/കേനികലഭാമതീറര്  കേളക്ഷന
എന്നനിവ  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനില  ചകേഭാണവരനികേ,  വരവലാം  ചചലവലാം  തമ്മേനിലള്ള
അന്തെരലാം കുറയ്ക്കുകേ,  സനി.  എന.  ജേനി.  ബസ്സുകേള കേനിഫ്ബനി വഴെനി വഭാങ്ങുകേ,  സമ്പൂര്ണ
ഇ-ഗകവണനസുലാം  വര്ക്കുകഷഭാപയ്  നവതീകേരണവലാം  തുടങ്ങനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനികന്മല
എന്തെയ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന  എനലാം  എകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇലഭാതഭാക്കഭാന  മനിന്നല
പണനിമുടക്കുമഭായനി  എത്തനി  ചപഭാതുജേനങ്ങളുചട  യഭാത്രയയ്  ഭലാംഗലാംവരുത്തുന്ന
നടപടനികേളചക്കതനിചര എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  3000  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  രക്ഷഭാ  പഭാകക്കജേനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  പ്രഭാരലാംഭ
ഘടത്തനിലഭാണയ്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജേറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില
എറണഭാകുളലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജേനി.  ബസ്സുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതനിനയ്  300  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനിലനനിന്നയ്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  വഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുചമന്നയ്  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
പരഭാമര്ശനിചനിരുന. ഇതനിന പ്രകേഭാരലാം പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനിലനനിനലാം 1000
സനി.എന.ജേനി.  ബസ്സുകേള  300  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കനില  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  [സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ.)
നമ്പര്  72/2017/ഗതഭാഗതലാം  തതീയതനി  20-2-2017].  ടനി.  ഉത്തരവനിന  പ്രകേഭാരലാം
ആദലഘടമഭായനി  166 സനി.എന.ജേനി.  ബസ്സുകേള  50  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കനില
വഭാങ്ങുന്നതഭാണയ്. 

ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേളനില  ഡബനിള  ഡത്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ്



276       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ്  16, 2017

സലാംബനനിചയ് അലാംഗതീകൃത ചതഭാഴെനിലഭാളനി സലാംഘടനകേളുമഭായുള്ള ചര്ച ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
ടനി വനിഷയത്തനില തുടര് ചര്ചകേള ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം ചര്ചകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
ഇനൗ വര്ഷലാംതചന്ന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  വരുമഭാന വര്ദനവലാം,
നഷത്തനികലഭാടുന്ന  ചഷഡത്യൂളുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനചപടയ്  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  പതനിനഭായനിരലാം രൂപയയ് തഭാചഴെ വരുമഭാനമുള്ള  1255  സര്വതീസുകേള
പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  നഷത്തനികലഭാടുന്ന  സര്വതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതയ്
സലാംബനനിച  നടപടനി   ഇനൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംതചന്ന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ചമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  നനിരത്തനില  നനിനലാം  ബസ്സുകേള  പകേല
സമയലാം  പനിനവലനിക്കുന്നതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനയ്  നഷലാം  സലാംഭവനിച്ചുവരുന്നതഭായനി
കേഭാണുകേയുലാം  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലഭാതരലാം  റനിപയറുകേളുലാം
ചമയനിന്റെനനസുകേളുലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  ഇതുവഴെനി  ഓഫയ്
കറഭാഡയ്  നനിരക്കനില  ഗണലമഭായ  കുറവയ്  ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല  ജേതീവനക്കഭാരുചട
കജേഭാലനിഭഭാരത്തനില  ക്രമരഹനിതമഭായ  ഏറക്കുറചനിലകേള  ശദയനിലചപടതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലലാം  ചനില  ഡത്യൂടനി  സമയങ്ങളനില  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കജേഭാലനി
ചചയ്യുന്നതനിനയ്  ആവശലത്തനിനയ്  ബസുകേള  ഇലഭാത്ത  അവസ  ഉണഭായതനിനഭാലലാം
ചമക്കഭാനനിക്കല  ജേതീവനക്കഭാരുചട  ഡത്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായത്തനില  മഭാറലാം  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഇനനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ
ചകേ.എലാം.പനി.എല.  ലഭനിക്കുന്ന പഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്  100  രൂപ പ്രതനിദനിന ഇനചസന്റെതീവയ്
നലകുനണയ്.

കൂടഭാചത ഓകരഭാ അസനി. വര്കയ് മഭാകനജേര് (ചമയനിന്റെനനസയ്)മഭാരുചടയുലാം കേതീഴെനില
ഫത്യൂവല ചസല രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം കൂടഭാചത ഒരു അസനി. വര്കയ് മഭാകനജേചര ഫത്യൂവല
ചസലനിനു മഭാത്രമഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ചചയ. 

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദ  ഇനനമഭായ  കേലാംപ്രസയ്ഡയ്
നഭാചസറല  ഗലഭാസനി(CNG)കലക്കയ്  മഭാറുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡുകേളനില  ഇത്തരലാം  ബസ്സുകേളുചട  ഉപകയഭാഗക്ഷമത
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2  സനി.എന.ജേനി.  ബസ്സുകേള വഭാങ്ങുവഭാന തതീരുമഭാനനിചതനില
ഒരു ബസയ് ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്. ചമക്കഭാനനിക്കല വനിഭഭാഗത്തനില Work norms പരനിഷ്കരനിചയ്
ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനുഷലപ്രയതലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു.

(സനി)  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  വകുപ്പുതല
അചടക്ക നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ചകേഭാലലാം ജേനിലയനിചല കലഭാ-കഫഭാര് ബസയ് റൂട്ടുകേള
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192 (4116)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം  ജേനിലയനില  ഇകപഭാള  എത്ര  എ.സനി./കനഭാണ്  എ.സനി.
കലഭാ-ഫ്കളഭാര് ബസ്സുകേള സര്വതീസയ് നടത്തുനണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ ബസ്സുകേളക്കയ് റൂട്ടുകേള അനുവദനിചതനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒന്നനിലക്കൂടുതല ക്ലസ്റ്ററുകേള മഭാറനി കലഭാ-ഫ്കളഭാര് ബസ്സുകേള സര്വതീസയ്
നടത്തുനകണഭാ; എങനിൽ ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കലഭാ-ഫ്കളഭാര്  ബസ്സുകേളുചട  റൂട്ടുകേള  നനിര്ണയനിക്കുകമ്പഭാള  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിചല പ്രധഭാന സലങ്ങള പരനിഗണനിക്കണചമനള്ള എലാം.എല.എമഭാരുചട
ആവശലങ്ങള കൂടനി പരനിഗണനിചയ് റൂടയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭാലലാം  ജേനിലയനില  12  എ.സനി.  കലഭാ -കഫഭാര്  ചഷഡത്യൂളുകേളുലാം
24  കനഭാണ് എ.സനി.  കലഭാ -കഫഭാര് ചഷഡത്യൂളുകേളുമഭാണുള്ളതയ്.  ഇതനിനഭായനി  13  എ.സനി.
കലഭാ-കഫഭാര്  ബസ്സുകേളുലാം  30  കനഭാണ്  എ.സനി.  കലഭാ-കഫഭാര്  ബസ്സുകേളുലാം  സര്വതീസയ്
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ചകേഭാലലാം  ജേനിലയനില  ചകേഭാലലാം  ഡനികപഭായനില
നനിന  മഭാത്രകമ  എ.സനി.  കലഭാ -കഫഭാര്  ബസയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തുനള.  ഡനികപഭാ
തനിരനിച്ചുള്ള ചഷഡത്യൂളുകേളുചടയുലാം ബസുകേളുചടയുലാം എണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

ഡനികപഭാ ചഷഡത്യൂള ബസുകേള

ആരലങഭാവയ് 1 1

ചടയമലാംഗലലാം 4 5

ചഭാത്തന്നൂര് 3 4

കുളത്തൂപ്പുഴെ 1 1

ചകേഭാടഭാരക്കര 4 4

പുനലൂര് 3 4

പത്തനഭാപുരലാം 3 3

കേരുനഭാഗപള്ളനി 3 5

ചകേഭാലലാം 2 3

ചകേഭാലലാം 12 (A/c) 13

ആചകേ 36 43

(ബനി)  NATPAC  തയഭാറഭാക്കനിയതുലാം  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നഗര  വനികേസന
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മനഭാലയലാം അലാംഗതീകേരനിചതുമഭായ Detailed Project Report പ്രകേഭാരമഭാണയ് ബസുകേള
അനുവദനിക്കുന്നതയ്.

(സനി) ഉണയ്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - പഭാലക്കഭാടയ്

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - ചനടുമ്പഭാകശരനി

മലപ്പുറലാം - ചനടുമ്പഭാകശരനി

കേലറ – ഗുരുവഭായൂര്

കകേഭാടയലാം - തനിരുവനന്തെപുരലാം

കകേഭാടയലാം - എറണഭാകുളലാം

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - തൃശ്ശൂര്

പത്തനലാംതനിട –തനിരുവനന്തെപുരലാം

ആലപ്പുഴെ –തനിരുവനന്തെപുരലാം

ആലപ്പുഴെ – ഗുരുവഭായൂര്

ആലപ്പുഴെ – നനിലമ്പൂര്

ആലപ്പുഴെ – മൂന്നഭാര്

തൃശ്ശൂര് - എറണഭാകുളലാം

എറണഭാകുളലാം - പഭാലക്കഭാടയ്

ചകേഭാലലാം - ഗുരുവഭായൂര്

ചകേഭാലലാം - തനിരുവനന്തെപുരലാം

ചകേഭാലലാം - പത്തനലാംതനിട

ചതഭാടുപുഴെ – തൃശ്ശൂര്

ചതഭാടുപുഴെ – തനിരുവനന്തെപുരലാം

തുടങ്ങനിയ റൂട്ടുകേളനില ജേനറലാം ബസുകേള സര്വതീസയ് നടത്തുനണയ്.

(ഡനി)  NATPAC  തയഭാറഭാക്കനിയതുലാം  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നഗര  വനികേസന
മനഭാലയലാം അലാംഗതീകേരനിചതുമഭായ Detailed Project Report പ്രകേഭാരമഭാണയ് ബസുകേള
അനുവദനിക്കുന്നതയ്.  എലാം.എല.എ.മഭാരുചട  ആവശലങ്ങളകൂടനി  പരനിഗണനിചയ്  റൂടയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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പനിങയ് സര്വതീസയ്

193 (4117) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഏചതലഭാലാം  റൂട്ടുകേളനിലഭാണയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.റനി.സനി.  പനിങയ്  സര്വതീസയ്
ആരലാംഭനിചചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനിങയ് സര്വതീസനില നനിനള്ള ശരഭാശരനി വരുമഭാനലാം എത്രചയനലാം,  പനിങയ്
സര്വതീസയ് ലഭാഭമഭാകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല  യൂണനിറനില  നനിനലാം  പഭാരനിപള്ളനി-ആറനിങ്ങല-കേഴെക്കൂടലാം-
ചമഡനിക്കലകകേഭാകളജേയ്-കേനിഴെകക്കകകേഭാട  റൂടനിലലാം  ചനയഭാറനിനകേര  യൂണനിറനില  നനിനലാം
ചവള്ളറട  –  ചനയഭാറനിനകേര  –  തനിരുവനന്തെപുരലാം  -  ചമഡനിക്കലകകേഭാകളജേയ്
റൂടനിലമഭാണയ് പനിങയ് ബസയ് സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതയ്.

(ബനി) ആറനിങ്ങല യൂണനിറനില പനിങയ് ബസനിചന്റെ പ്രതനിദനിന ശരഭാശരനി വരുമഭാനലാം
6,797  രൂപയുലാം ചനയഭാറനിനകേര യൂണനിറനില  6,494  രൂപയുമഭാണയ്.  പനിങയ്  സര്വതീസയ്
ലഭാഭകേരമല.

ക്ലതീന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. പദതനി

194  (4118)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ക്ലതീന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പദതനിയയ് തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത
പദതനി പ്രകേഭാരലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. കസ്റ്റഷനുകേളനില എചന്തെഭാചക്ക ശുചതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടപഭാക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഏതയ്  വനിഭഭാഗത്തനിചല
ജേതീവനക്കഭാചരയഭാണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എനമുതല  എനവചരയഭാണയ്  ഈ  പദതനിയുചട  കേഭാലഭാവധനിചയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ക്ലതീന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഗ്രതീന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  എന്ന  ഒരു
പരനിപഭാടനിക്കയ്  തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  ബസയ്  സ്റ്റഭാന്റുകേളുലാം
ഡനികപഭാകേളുലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചടയുലാം ചപഭാതുജേനങ്ങളുചടയുലാം സന്നദ സലാംഘടനകേളുചടയുലാം
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സഹഭായകത്തഭാചട  വൃത്തനിയഭാക്കുകേ  എന്ന  പദതനിക്കയ്  22-4-2017-നയ്
ചനയഭാറനിനകേരയനില തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുണയ്. ഒരു ചപഭാതു ഇടലാം സസന്തെലാം ഭവനലാം കപഭാചല
ശുചനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കണലാം  എന്ന  സകന്ദശമഭാണയ്  ഇനൗ  പദതനിയനിലൂചട
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  ഇനൗ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  പ്രകതലകേമഭായനി  ജേതീവനക്കഭാചര
നനികയഭാഗനിചനിടനില.

(സനി) 22-4-2017-നയ് ആരലാംഭനിച ഇനൗ പദതനിയുചട കേഭാലഭാവധനി നനിശ്ചയനിചനിടനില.

എറണഭാകുളലാം ഗവ. ചമഡനിക്കലകകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനിയനികലക്കുലാം 
കേഭാനസര് റനിസര്ചയ് ചസന്റെറനികലക്കുലാം യഭാത്രഭാസനൗകേരലലാം

195 (4119) ശതീ  .   കജേഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ഗവ.  ചമഡനിക്കലകകേഭാകളജേയ്  ആശുപത്രനിയനികലക്കുലാം
കേഭാനസര് റനിസര്ചയ്  ചസന്റെറനികലക്കുലാം യഭാത്രഭാസനൗകേരലമനിലഭാത്തതനിനഭാല കരഭാഗനികേളക്കയ്
കനരനികടണനിവരുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  യഭാത്രഭാകക്ലശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.

എറണഭാകുളലാം  ഗവ.  ചമഡനിക്കലകകേഭാകളജേയ്  ആശുപത്രനിയനികലക്കുലാം  കേഭാനസര്
റനിസര്ചയ്  ചസന്റെറനികലക്കുലാം  ആലവ  ഡനികപഭായനിലനനിനലാം  15  ടനിപ്പുകേള
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓപകററയ് ചചയ്യുനണയ്. എന്നഭാല ടനി സര്വതീസനിനയ് ശരഭാശരനി
5500  രൂപ മഭാത്രമഭാണയ്  വരുമഭാനമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതയ്.  കൂടുതല സര്വതീസുകേള ഇനൗ
റൂടനില  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ടഭാഫനികേയ് നനിയമങ്ങള കൃതലമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി

196  (4120)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുപസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഗര പ്രകദശങ്ങളനില സനിരമഭായനി അപകേടലാം ഉണഭാകുന്ന സലങ്ങളനില
ടഭാഫനികേയ്  ഉകദലഭാഗസചര  നനിയമനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില ഇതനിനയ് പ്രകതലകേ സലാംഘചത്ത നനിയമനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനില  ടഭാഫനികേയ്  നനിയനനിക്കഭാന  ഉള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വഭാഹന പരനികശഭാധയനില ടഭാഫനികേയ് റൂളുകേള
ചതറനിക്കുന്നതഭായനി  കേഭാണുന്ന  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  പനിഴെ  ചുമത്തുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എലഭാ പ്രധഭാന സലങ്ങളനിലലാം ഉകദലഭാഗസചര നനിയമനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത കേലഭാമറകേള കകേടുമഭാറ്റുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ആര്ക്കഭാണയ് അതനിചന്റെ ചുമതല;

(ഡനി)  ടഭാഫനികേയ്  സനിഗ്നലകേളനില  ഗതഭാഗതതടസലാം  ഉണഭാക്കുന്ന  വഭാഹന
ങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ;  വലക്തമഭായ  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
ടഭാഫനികേയ്  സനിഗ്നലകേളനില  നനിയമലാം  ചതറനിചയ്  കതഭാന്നനിയതു  കപഭാചല  വഭാഹനലാം
നനിര്ത്തനിയനിടുന്ന വഭാഹനങ്ങളുചട ചനിത്രങ്ങള വതീഡനികയഭായനില പകേര്ത്തുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  ജേഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനയ്  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  ചറസനിഡന്റെയ്സയ്
അകസഭാസനികയഷനുകേള  എന്നനിവരുചട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകൂട്ടുവഭാന  അതഭാതയ്
പ്രകദശചത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ;

(എഫയ്)  നഗര പ്രകദശങ്ങളനില പ്രധഭാനമഭായുലാം ഗതഭാഗത തടസലാം ഉണഭാക്കുന്ന
വഭാഹനങ്ങളുചട വനിവരലാം കശഖരനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ജേനി)  സസകേഭാരല  ബസ്സുകേള  യഭാത്രക്കഭാര്  ഇറങ്ങുന്നതനിനുലാം  കേയറുന്നതനിനുലാംമുമ്പയ്
മുകന്നഭാചടടുക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇത്തരത്തനില പരഭാതനി
ലഭനിചഭാല വഭാഹന ഉടമചക്കതനിചര നടപടനികേള എടുക്കഭാറുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രധഭാനചപട  ജേലാംഗ്ഷനുകേളനിലലാം  അപകേടലാം
ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയുളള സലങ്ങളനിലലാം ടഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസചരയുലാം
ടഭാഫനികേയ് വഭാര്ഡര്മഭാചരയുലാം കഹഭാലാംഗഭാര്ഡ്കേഭാചരയുലാം നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ചമഭാചചബല
പകടഭാള  യൂണനിറ്റുകേചള  പ്രസ്തുത  സലത്തയ്  കേലഭാമ്പയ്  ചചയഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില  ടഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസചരയുലാം   കലഭാക്കല
കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനിചല  ചമഭാചചബല  യൂണനിറ്റുകേചളയുലാം  ജേനചചമത്രനി  ബതീറ്റുകേള
കപഭാകുന്ന കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസചരയുലാം ഇതനികലയയ് നനിയമനിചയ് അയയഭാറുമുണയ്. 

(ബനി)  സനിഗ്നല  സലാംവനിധഭാനലാം,  ടഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസചരയുലാം
കഹഭാലാംഗഭാര്ഡുകേചളയുലാം  ടഭാഫനികേയ്  വഭാര്ഡര്മഭാചരയുലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  (മഭാനസല
ആയനിട്ടുളള)  ഗതഭാഗത നനിയനണലാം എന്നനിവ സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ടഭാഫനികേയ് നനിയമലാം

101/2020.
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ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന നനിയമ പ്രകേഭാരവലാം ഇന്തെലന ശനിക്ഷഭാ
നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന.  എലഭാ  പ്രധഭാന  സലങ്ങളനിലലാം
ആവശലത്തനിനയ് ഉകദലഭാഗസചര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേടഭായ കേലഭാമറകേള നന്നഭാക്കുവഭാന ആവശലമഭായ തുകേ ലഭലമഭാക്കുവഭാന
കകേരള കറഭാഡയ് കസഫനി അകതഭാറനിറനികയഭാടയ് ആവശലചപടനിട്ടുണയ്.  തുകേ അനുവദനിക്കുന്ന
മുറയയ്  ഇവ  പ്രവര്ത്തന  ക്ഷമമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  കേലഭാമറകേള
പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുവഭാനുളള  നടപടനി,  കേലഭാമറകേളുചട  കകേടുപഭാടുകേള
തതീര്ക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിചന്റെ  പരനിപഭാലനത്തനിചന്റെ  ചുമതലയുളള  ചകേലകടഭാണനിചന
ഉപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ചചഹചടകേയ്  ടഭാഫനികേയ്  എനകഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്
കേണ്കടഭാള റൂമനിചന്റെയുലാം ചുമതല ചകേലകടഭാണനിനഭാണയ്.

(ഡനി)  നനിലവനില  ജേലാംഗ്ഷനുകേളനില  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിചയ്  സനിഗ്നല
ചതറനിക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണയ്.  ചറകക്കഭാര്ഡയ്
ചചയ്യുന്ന വതീഡനികയഭാകേളനിലനനിനലാം നനിയമ ലലാംഘനങ്ങളക്കയ് കനഭാടതീസയ് അയയ്ക്കുകേയുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുനണയ്.  ടഭാഫനികേയ് സനിഗ്നലകേളനില ഗതഭാഗത തടസലാം
ഉണഭാക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.  കേഴെനിഞ  മൂന്നയ്
വര്ഷചത്ത കേണക്കുകേള ചുവചടകചര്ക്കുന:

വര്ഷലാം
ടഭാഫനികേയ് സനിഗ്നലകേളനില ഗതഭാഗത തടസലാം

ഉണഭാക്കുകേയുലാം ആയതനിനയ് നടപടനി  കനരനിടുകേയുലാം ചചയ
വഭാഹനങ്ങളുചട എണലാം

2015 38009

2016 52555

2017 (upto April 30) 17004

(ഇ)  ജേനചചമത്രനി  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്  വഴെനിയുലാം  അതതയ്  കലഭാക്കല
കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിചല  എസയ്.എചയ്.ഒ.-മഭാരുചട  കനതൃതസത്തനിലലാം  ടഭാഫനികേയ്
കസഫനി  ക്ലബ്ബുകേള,  ചചഹകവ  ജേഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള,  മറയ്  സന്നദ  സലാംഘടനകേള
എന്നനിവ  രൂപതീകേരനിചയ്  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  ടഭാഫനികേയ്  കബഭാധവലക്കരണവലാം  മറ്റുലാം
നലകുന്നതനിനുളള നടപടനിയുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(എഫയ്)  ഉണയ്.  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഗതഭാഗത  തടസലാം
ഉണഭാക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങളുചട  വനിവരലാം  കശഖരനിച്ചുലാം  സനിഗ്നലകേളനില  മനനഃപൂര്വമഭായുലാം
അശദമഭായുലാം  ഗതഭാഗതതടസലാം  ഉണഭാക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചരയുലാം  നനിയമ
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ജേനി) ഉണയ്. ഇത്തരത്തനിലളള കുറകൃതലങ്ങള ചചയ്യുന്ന, റനികപഭാര്ടഭാകുന്ന സമയലാം
വഭാഹനങ്ങളനില വഭാഹന ഉടമ വഭാഹനകമഭാടനിക്കുകേകയഭാ,  ജേതീവനക്കഭാരനഭായനി വഭാഹന
ത്തനില ഉചണങനികലഭാ, ടനിയഭാചനതനിചര കകേചസടുത്തയ് നനിയമനടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലാം.

കേണ്ണൂര് ജേനിലയനിചല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള

197  (4121)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനില  ചസയര്പഭാര്ട്സനിചന്റെയുലാം  ടയറനിചന്റെയുലാം  അഭഭാവലാം
കേഭാരണലാം എത്ര ചഷഡത്യൂളുകേളഭാണയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനില  എത്ര  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളഭാണയ്
നനിലവനിലള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനില  എത്ര  റനിസര്വയ്  കേണക്ടര്മഭാരുചടയുലാം
പഡ്രെെവര്മഭാരുചടയുലാം ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണയ്; ഈ ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി. മുകഖന
നനികേത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്,  തലകശരനി  യൂണനിറ്റുകേളനില  സനിരമഭായനി  സര്വതീസുകേള
നനിര്ത്തനിവചനിടനില.  പയന്നൂര് യൂണനിറനില ആറയ്  ചഷഡത്യൂളുകേള ചസയര്പഭാര്ട്സനിചന്റെ
അഭഭാവലാം കേഭാരണലാം നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കേണ്ണൂര് ജേനിലയനിചല ഡനികപഭാകേളുചട ചഷഡത്യൂളുകേളുചടയുലാം ബസ്സുകേളുചടയുലാം
എണലാം തഭാചഴെപറയുലാംപ്രകേഭാരമഭാണയ്:

കേണ്ണൂര്

ഇനലാം ചഷഡത്യൂള ബസുകേള

ഡതീലകയ് 3 9

എകയ്പ്രസയ് 3 6

സൂപര് ഫഭാസ്റ്റയ് 4 9

ഫഭാസ്റ്റയ് 8 17

ഓര്ഡനിനറനി 77 79

ജേനറലാം 7 7

ആചകേ 102 127
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പയന്നൂര്

ഇനലാം ചഷഡത്യൂള ബസുകേള

എകയ്പ്രസയ് 2 5

സൂപര് ഫഭാസ്റ്റയ് 2 8

ഫഭാസ്റ്റയ് 1 5

ഓര്ഡനിനറനി 70 70

ജേനറലാം 5 5

ആചകേ 80 93

തലകശരനി

ഇനലാം ചഷഡത്യൂള ബസുകേള

ഡതീലകയ് 1 2

എകയ്പ്രസയ് 1 2

സൂപര് ഫഭാസ്റ്റയ് 1 2

ഫഭാസ്റ്റയ് 8 14

ഓര്ഡനിനറനി 50 53

ജേനറലാം 3 4

ആചകേ 64 77

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില  ആചകേ  ചഷഡത്യൂളുകേളക്കയ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനിട്ടുള്ള  കുറവകേള  പനി.എസയ്.സനി.ചയ  അറനിയനിചയ്
സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് ജേതീവനക്കഭാചര അപഡസസയ് ചചയയ് നനിയമനിക്കുന്നതയ്.
നനിലവനില  ചഷഡത്യൂളുകേളുചട  ആനുപഭാതനികേമഭായ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  കേണക്ടര്മഭാരുലാം
പഡ്രെെവര്മഭാരുലാം കൂടുതലഭാണയ്.

ചടയമലാംഗലലാം ഡനികപഭായനിചല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസയ്

198  (4122)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചടയമലാംഗലലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് ഡനികപഭായനിലനനിനലാം ഇകപഭാള
എത്ര ചഷഡത്യൂളുകേളഭാണയ് പ്രതനിദനിനലാം സര്വതീസയ് നടത്തുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ചഷഡത്യൂളുകേളനിലള്ള  സൂപര്  ഫഭാസ്റ്റയ്,  ഫഭാസ്റ്റയ്,  ഓര്ഡനിനറനി
ബസ്സുകേളുചട കേണക്കുകേള പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചടയമലാംഗലലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  ഡനികപഭായനില  ഇകപഭാള
4 ജേനറലാം സര്വതീസയ് ഉളചപചട 58 സര്വതീസുകേള പ്രതനിദനിനലാം നടത്തുനണയ്.

(ബനി)  ചടയമലാംഗലലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
ചഷഡത്യൂളുകേളുചടയുലാം ബസ്സുകേളുചടയുലാം എണലാം തഭാചഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണയ്:

ഇനലാം ചഷഡത്യൂള ബസുകേള

സൂപര് ഫഭാസ്റ്റയ് 1 1

ഫഭാസ്റ്റയ് 7 9

ഓര്ഡനിനറനി 46 45

ജേനറലാം 5 5

46  ഓര്ഡനിനറനി  ചഷഡത്യൂളുകേള  ഓടനിക്കുന്നതനിനയ്  ചസയര്  ഉളചപചട
50  ബസ്സുകേള  ആവശലമഭാണയ്.  എന്നഭാല  നനിലവനില  45  ഓര്ഡനിനറനി  ബസ്സുകേള
മഭാത്രമഭാണുള്ളതയ്.  ഓര്ഡനിനറനി  ബസ്സുകേളുചട  കുറവയ്  ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.  പുതനിയ
ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നമുറയയ്  മഭാറചപടുന്ന ബസ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം ഡനികപഭായനില നനിനള്ള പുതനിയ സര്വതീസുകേള

199  (4123)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  ഡനികപഭായനിലനനിനലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  -  മുക്കലാം,
കകേഭാതമലാംഗലലാം  -  കവളഭാങണനി,  കകേഭാതമലാംഗലലാം  -  മലാംഗലഭാപുരലാം,  കകേഭാതമലാംഗലലാം  -
കേഭാക്കനഭാടയ്  വഴെനി  എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ  പുതനിയ  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
മഭാകനചജ്മെന്റെയ് തലത്തനില നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിരുന്നനിട്ടുലാം ഇവ ആരലാംഭനിചനിടനില എന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഈ കേഭാരലത്തനില സസതീകേരനിച നടപടനിയുലാം നനിലവനിലള്ള സനിതനിയുലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  അത്തരത്തനില  മഭാകനജേയ് ചമന്റുതല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിടനില.

തമനിഴെയ് നഭാടയ്,  കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായുള്ള  അന്തെര്  സലാംസഭാന  കേരഭാറനില

വലവസ  ചചയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല   കകേഭാതമലാംഗലത്തയ്  നനിനലാം  കവളഭാങണനി,

മലാംഗലഭാപുരലാം  എന്നതീ  സലങ്ങളനികലക്കുള്ള  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

കേഴെനിയുകേയനില.  കൂടഭാചത മുക്കലാം വഴെനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  -  കേഭാക്കനഭാടയ് വഴെനി എറണഭാകുളലാം

എന്നതീ  സര്വതീസുകേള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  നനിലവനിചല  സഭാഹചരലത്തനില

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയനില.

കേവളങ്ങഭാടയ് ബസയ് കസ്റ്റഭാപയ്

200  (4124)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ആലവ - മൂന്നഭാര് കറഭാഡനില, യൂ.പനി. സ്കൂള, ക്രനിസ്റ്റലന, മുസതീലാം പള്ളനികേള,

കക്ഷത്രലാം,  വഭായനശഭാല,  വലഭാപഭാരകകേന്ദ്രലാം  എന്നനിവ  സനിതനിചചയ്യുന്ന  കേവളങ്ങഭാടയ്

കേവലയനില ബസയ്കസ്റ്റഭാപനിനുള്ള പ്രകദശവഭാസനികേളുചട ആവശലലാം പരനിഗണനിചയ് ഫഭാസ്റ്റയ്

പഭാസഞര്,  ലനിമനിറഡയ്  കസ്റ്റഭാപയ്  ബസുകേള  യഭാത്രക്കഭാരുചട  ആവശലഭാര്തലാം

(റനികേസസ്റ്റഡയ്  ബസയ്  കസ്റ്റഭാപയ്)  നനിര്ത്തനിചകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള  അനുമതനി  നലകുവഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതു സലാംബനമഭായനി നനികവദനങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) എങനില നനികവദനത്തനില ഇതുവചര സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേവളങ്ങഭാടയ്  കേവലയനില  ഫഭാസ്റ്റയ്  പഭാസഞര്  മുതല  മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള

സര്വതീസുകേളക്കയ്  പുതുതഭായനി  റനികേസസ്റ്റയ്  ബസയ്  കസ്റ്റഭാപയ്  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം

സഭാധലതഭാപഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  നനികവദനങ്ങളനികന്മല  സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തുവഭാന  ബനചപട

ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - ബഭാലാംഗ്ലൂര് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസയ്

201 (4125) ശതീ  .   കജേഭാര്ജേയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  നനിനലാം  രഭാത്രനി  10  മണനിക്കയ്  ബഭാലാംഗ്ലൂരനികലക്കുള്ള
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് സര്വതീസയ് പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  നനിനള്ള  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  പ്രയഭാസലാം
സൃഷനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഈ പ്രയഭാസലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. കകേഭാഴെനികക്കഭാട്നനിനലാം രഭാത്രനി 10.00 മണനിക്കയ്
ബഭാലാംഗ്ലൂരനികലയയ്  സുലത്തഭാന  ബകത്തരനിവഴെനി  നടത്തനി  വന്നനിരുന്ന  സര്വതീസയ്
ബന്ദനിപൂര് വനകമഖലയനിചല രഭാത്രനികേഭാല യഭാത്രഭാനനികരഭാധനലാം കേഭാരണലാം മഭാനന്തെവഭാടനി-കുട
വഴെനി പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി  &  ഡനി)  ശദയനിലചപടനിടനില.  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കുലാം
മറയ്  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കുലാം  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  രതീതനിയനിലഭാണയ്  പുനനഃക്രമതീകേരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

ചകേഭാടഭാരക്കര ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

202 (4126) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ചകേഭാടഭാരക്കര
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില  സര്വതീസയ്  നടത്തനിവന്ന  എത്ര  ബസുകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനി;

(ബനി) പ്രസ്തുത സര്വതീസുകേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സര്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുളള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില  പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിചതുലാം
സര്വതീസയ്  തുടര്ചയഭായനി  നടത്തഭാത്തതുമഭായ  സര്വതീസുകേള  ഏചതലഭാമഭാണയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  –സനി)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ചകേഭാടഭാരക്കര

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനിലനനിനലാം നടത്തനിയനിരുന്ന സര്വതീസുകേള ഒനലാംതചന്ന

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.  അഞയ്  ബസ്സുകേള  കേഭാലപഴെക്കചത്തത്തുടര്ന്നയ്  നനിരത്തനില

നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 17 പുതനിയ ബസ്സുകേള ഇനൗ കേഭാലയളവനില നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില  പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിച

സര്വതീസുകേള  സനിരമഭായനി  റദ്ദേയ്  ചചയനിടനില.  എന്നഭാല  ചനില  ദനിവസങ്ങളനില

ജേതീവനക്കഭാരുചട അഭഭാവലാംമൂലലാം തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി റദ്ദേയ് ചചകയണനിവന്നനിട്ടുണയ്. 

സുശതീല ഖന്ന റനികപഭാര്ടനികന്മല സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടയ്

203 (4127) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :

ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജേഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ  മൂന്നയ്  കമഖലകേളഭായനി  തനിരനിക്കണചമന്നയ്

സുശതീല ഖന്ന റനികപഭാര്ടനില ശനിപഭാര്ശ ചചയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ശനിപഭാര്ശയനിലള്ള  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടയ്  എന്തെഭാണയ്

എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പൂര്ണമഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭായനിടനില.

ഏറ്റുമഭാനൂര് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് കസ്റ്റഷന

204 (4128)  ശതീ  .    ചകേ  .    സുകരഷയ് കുറുപയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഏറ്റുമഭാനൂര് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ് കസ്റ്റഷന ഒരു സബയ് ഡനികപഭാ

ആയനി ഉയര്ത്തുകേ എന്ന ആവശലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആവശലലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  അനുകൂലമഭായ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

തമ്പഭാനൂരനില ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. വഭാണനിജേല സമുചയലാം

205 (4129) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  തനിരുവനന്തെപുരലാം  തമ്പഭാനൂരനില നനിര്മ്മേനിച
വഭാണനിജേല  സമുചയത്തനില  എലഭാ  സലവലാം  വഭാടകേയയ്  നലകുന്നതനിനയ്
കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില എത്ര സലലാം ഇതുവചര വഭാടകേയയ് നലകേനി എനലാം ഇനനി എത്ര
ബഭാക്കനി ഉചണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനികനഭാടനുബനനിചയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  ഏരലയനില
ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  വഭാഹനങ്ങള  പഭാര്ക്കയ്  ചചയ്യുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇചലങനില എന്തുചകേഭാചണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  തമ്പഭാനൂര്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  ചടര്മനിനല  കകേഭാലാംപ്ലകനിചല
ആചകേ വഭാണനിജേല സലത്തനിചന്റെ വനിസ്തതീര്ണലാം 97,322.27 ച.  അടനിയഭാണയ്.  ഇതനില
16,979.63  ച.അടനി  വഭാടകേയയ്  നലകുകേയുലാം  കശഷനിക്കുന്നതയ്  80,342.64  ച.
അടനിയുമഭാണയ്.

(സനി & ഡനി) നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

സുലത്തഭാന ബകത്തരനി -പമസൂര് രഭാത്രനി യഭാത്രഭാനനികരഭാധനലാം

206 (4130)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സുലത്തഭാന  ബകത്തരനി  -  ചചമസൂര്  റുടനില  രഭാത്രനി  യഭാത്രഭാനനികരഭാധനലാം
നതീക്കഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

101/2020.
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(ബനി)  യഭാത്രഭാ  നനികരഭാധനലാം  നനിലവനിലള്ള  ഭഭാഗത്തയ്  ചചഫ  ഓവര്  നനിര്മ്മേനിചയ്
യഭാത്രഭാ നനികരഭാധനലാം മറനികേടക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  രഭാത്രനി യഭാത്രഭാ നനികരഭാധനലാം സലാംബനനിചയ്  കേര്ണഭാടകേ സര്ക്കഭാരുമഭായനി
ചര്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില എചന്നലഭാചമന ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയപഭാതയനില സുലത്തഭാന ബകത്തരനിക്കുലാം പമസൂരനിനുലാം  ഇടയനില
ബന്ദനിപൂര് വനകമഖലയനില രഭാത്രനി 9.00 മണനി മുതല രഭാവനിചല 6.00 മണനി വചരയുള്ള
സമയത്തയ്  വഭാഹനഗതഭാഗതലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി  നനികരഭാധനത്തനിചനതനിചര
കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുലാം  കചര്ന്നയ്  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില
SLP  No.  13838/10  നമ്പര്  ഹര്ജേനി  ഫയല  ചചയനിട്ടുണയ്.  ടനി  ഹര്ജേനി  ഇകപഭാഴുലാം
നനിലനനിലക്കുകേയഭാണയ്.

(ബനി) ഇത്തരത്തനില ഒരു പദതനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  വനലാം വകുപനിലനനിനലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

15 വര്ഷലാം കേഭാലപഴെക്കമുള്ള ബസ്സുകേള

207  (4131)15  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  15  വര്ഷലാം
കേഭാലപഴെക്കമുള്ള ബസ്സുകേളുചട എണലാം ഡനികപഭാ തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ബസ്സുകേള  പനിനവലനിക്കുകമ്പഭാള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില
ജേതീവനക്കഭാരുചട  എത്ര  തസ്തനികേകേള  നഷചപടുലാം;  ഇതു  സലാംബനനിച  കേണക്കുകേള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില  15  വര്ഷലാം  കേഭാലപഴെക്കമുള്ള  ബസ്സുകേള
ഒനലാംതചന്ന സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതനിനയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനില.

(ബനി)  (എ) പനിരനിവനിചന്റെ മറുപടനിയുചട അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല.

ആര്.ടനി. ഓഫതീസുകേളനില ഓണ്പലന സലാംവനിധഭാനലാം

208  (4132)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേളുലാം
കേമ്പത്യൂടര്വലക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ആര്.ടനി.ഓഫതീസുമഭായനി ബനചപട എലഭാ അകപക്ഷകേളുലാം ഓണ്പലന

ആക്കനി മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില അതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനിചന്റെകേതീഴെനിലള്ള എലഭാ ആര്.ടനി.

ഓഫതീസുകേളുലാം കേമ്പത്യൂടര്വലക്കരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  എലഭാ അകപക്ഷകേളുലാം ഓണ്പലന ആക്കനി മഭാറനിയനിടനില.  പഡ്രെെവനിലാംഗയ്

പലസനസുമഭായനി  ബനചപട  10  കസവനങ്ങളക്കുള്ള  അകപക്ഷകേളുലാം  വഭാഹന

രജേനികസ്ട്രേഷനുമഭായനി ബനചപട 12 കസവനങ്ങളക്കുള്ള അകപക്ഷകേളുലാം ആള ഇന്തെലഭാ

ചപര്മനിറ്റുമഭായനി  ബനചപട  5  കസവനങ്ങളക്കുള്ള അകപക്ഷകേളുലാം ഓണ്പലനഭായനി

സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ഇതുകൂടഭാചത  കേലഭാമറയനില  പനിടനിക്കുന്ന  നനിയമ

ലലാംഘനങ്ങളക്കുള്ള പനിഴെകേളുലാം ഓണ്പലനഭായനി അടയഭാവന്നതഭാണയ്.  എലഭാ പുതനിയ

വഭാഹനങ്ങളുചടയുലാം  നനികുതനികേള  ഓണ്പലനഭായനി  അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മറയ്  വഭാഹനങ്ങളുചട  നനികുതനി

ഓണ്പലനഭായനി  അടയഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിവരുന.  ബഭാക്കനി

കസവനങ്ങളക്കുള്ള  അകപക്ഷകേള  ഓണ്പലനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി   കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

രജേനിസ്റ്റര് ചചയനിട്ടുള്ള വഭാഹനങ്ങള

209  (4133)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില 2017 മഭാര്ചയ് 31 വചര രജേനിസ്റ്റര് ചചയനിട്ടുള്ള വഭാഹനങ്ങളുചട

എണലാം എത്ര;

(ബനി) കേഭാറഗറനി തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനിതുവചര  രജേനിസ്റ്റര്  ചചയനിട്ടുള്ള  വഭാഹനങ്ങളുചട  എണത്തനിനയ്

ആനുപഭാതനികേമഭായുള്ള  കറഭാഡയ്  കകേരളത്തനില  ഉകണഭാചയന്നതുസലാംബനനിച  പഠനലാം

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉചണങനില അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1, 11, 11, 393 വഭാഹനങ്ങള.

(ബനി) ടഭാനകസഭാര്ടയ് വഭാഹനങ്ങള.

ക്രമ നമ്പര് വഭാഹന ഇനലാം എണലാം

1 എല.എലാം.വനി. ആകടഭാറനിക്ഷ 632610

2 എല.എലാം.വനി. (മുചക്രവഭാഹനലാം) ഗുഡ്സയ് 142792

3 ഗുഡ്സയ് കേഭാരനിയര് ടക്കയ് 301407

4 മളടനി ആകനിലഡയ് ചവഹനിക്കനിള 1359

5 ആര്ടനിക്കുകലറഡയ് ചവഹനിക്കനിള 67191

6 പപ്രവറയ് സര്വതീസയ് ചവഹനിക്കനിള(ടഭാനകസഭാര്ടയ്) 5278

7 കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്  കേഭാകരലജേയ്  (വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുചട
വഭാഹനലാം)

25864

8 കസ്റ്റജേയ് കേഭാകരലജേയ് 44318

9 കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ് കേഭാകരലജേയ് 42517

10 ആള ഇന്തെല ടൂറനിസ്റ്റയ് ടഭാകനി 9237

11 ഗുഡ്സയ് കേഭാരലര് ടഭാങര് 2670

12 എല.എലാം.വനി.(കമഭാകടഭാര് കേലഭാബയ്) 109923

13 ടഭാക്ടര്/ടയനിലര് 2558

14 ടനിപര് 62378

15 ആലാംബുലനസയ് 5816

16 മറനിനലാം വഭാഹനങ്ങള 76187

                                        ആചകേ 1532105

കനഭാണ് ടഭാനകസഭാര്ടയ് വഭാഹനങ്ങള

ക്രമ നമ്പര് വഭാഹന ഇനലാം എണലാം

1 2 3

1 കമഭാകടഭാര് പസക്കനിള 7129963

2 കമഭാകടഭാര് കേഭാര് 2281696
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1 2 3

3 സസകേഭാരല  ആവശലത്തനിനുള്ള  പപ്രവറയ്  സര്വതീസയ്
ചവഹനിക്കനിള

96062

4 ടഭാക്ടര് 11999

5 ഇനവഭാലനിഡയ് കേഭാകരലജേയ് (കമഭാകടഭാര് പസക്കനിള) 4446

6 എര്ത്തയ് മൂവനിലാംഗയ് എകേല്യുപ്ചമന്റെയ് 11034

7 കറഭാഡയ് കറഭാളര് 14080

8 മറനിനലാം വഭാഹനങ്ങള 30008

                          ആചകേ 9579288

(സനി  &  ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  പഠനലാം  നടന്നതഭായനി  ശദയനിലചപടനിടനില.
ഏചതങനിലലാം  ഏജേനസനി  ഇക്കഭാരലത്തനില  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നതയ്
അകനസഷനിക്കുവഭാന ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണചറ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ടൂവതീലര് വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള

210  (4134)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേഴെനിഞ  മൂനവര്ഷമഭായനി  എത്ര  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുണയ്; എത്ര കപര് മരണചപട്ടു; എത്ര കപര്ക്കയ് പരനിക്കുപറനി; ഇതനില ടൂ വതീലര്
മുകഖന ഉണഭായനിട്ടുള്ള അപകേടങ്ങള എത്ര; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ടൂ  വതീലര്  മുകഖനയുണഭാകുന്ന വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള കൂടനിവരുന്നതനിനഭാല
ഇക്കഭാരലത്തനില  കബഭാധവത്കേരണമുളചപചടയുള്ള  എചന്തെങനിലലാം  പദതനി
നടപഭാക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)

വര്ഷലാം വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള മരണചപടവര് പരനികക്കറവര് ടൂവതീലര് കേഭാരണലാം
അപകേടലാം

2016 39420 4287 15591 23538

2015 39014 4196 14858 20434

2014 36282 4049 13713 21096
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(ബനി)  2017-ചല  ആദല  മൂന്നയ്  മഭാസങ്ങളനിലത്തചന്ന  കപഭായവര്ഷലാം  ഇനൗ

കേഭാലയളവനിചന അകപക്ഷനിചയ് ടൂ വതീലര് മുകഖനയുള്ള അപകേടങ്ങള കുറഞനിട്ടുണയ്.

2016 മഭാര്ചയ് വചര  - 6216

2017 മഭാര്ചയ് വചര  - 5607

ടൂ  വതീലര്  മുകഖനയുണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങളുചട  തതീവ്രത  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി

ചഹലമറയ് പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മദലപനിച്ചുലാം അശദമഭായുലാം വഭാഹനലാം

ഓടനിക്കുന്നവരുചട  പലസനസയ്  കേണചകേട്ടുകേ,  സചസനഷന  പനിഴെ  ഇനൗടഭാക്കുകേ

തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ദൃശല-ശഭാവല  മഭാധലമങ്ങളുചട  സഭാധലത

ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  കകേരള  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷ

സലാംബനമഭായ  അവകബഭാധലാം  ജേനങ്ങളനില  സൃഷനിക്കഭാന  ശമനിച്ചുവരുന.  കകേന്ദ്ര

ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിചന്റെ   നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  എലഭാ  വര്ഷവലാം

ആചരനിക്കുന്ന  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  വഭാരഭാചരണലാം  നടത്തനിവരുന.  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ

വഭാരഭാചരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇരുചക്ര വഭാഹന യഭാത്രനികേര്ക്കയ് സുരക്ഷഭാവകബഭാധലാം

സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ഉനൗന്നല നലകേനിവരുന. ഇതനിനുപുറചമ കേനിറനി കഷഭാ,

മഭാജേനികേയ് കഷഭാ, ഓടന തുള്ളല എന്നതീ കേലഭാരൂപങ്ങള ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  ഇരുചക്ര

യഭാത്രനികേരനില സുരക്ഷഭാവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കഭാന ശമനിക്കുനണയ്.

വഭാഹന ഹരനിത നനികുതനി

211 (4135) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വഭാഹന ഹരനിത നനികുതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  മഭാര്ചയ്  2011  മുതല  നഭാളനിതുവചര  എത്ര  രൂപയഭാണയ്

സമഭാഹരനിചനിട്ടുളളതയ്;

(സനി)  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  കകേരളത്തനില

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങളക്കയ് ഹരനിത നനികുതനി ബഭാധകേമഭാകണഭാ;

(ഡനി) നഭാളനിതുവചര എത്ര വഭാഹനങ്ങള ഹരനിത നനികുതനി അടചനിട്ടുണയ്; ഇതനില

സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങള ഉളചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 1 -1-2017 മുതല സലാംസഭാനത്തയ് ഹരനിത നനികുതനി പ്രഭാബലലത്തനില

വന്നനിട്ടുണയ്.

    (1)  1-1-2017-ല  10  വര്ഷകമഭാ അതനില കൂടുതകലഭാ പഴെക്കമുള്ള നഭാലലാം
അതനില കൂടുതലലാം ചക്രങ്ങളുള്ളതുമഭായ ടഭാനകസഭാര്ടയ് വഭാഹനങ്ങളക്കയ് തഭാചഴെപറയുന്ന
നനിരക്കനിലഭാണയ് ഹരനിത നനികുതനി ഇനൗടഭാക്കുന്നതയ്.

     (A) പലറയ് കമഭാകടഭാര് വഭാഹനങ്ങള - ഒരു വര്ഷകത്തയയ്  - 200 രൂപ 

     (B) മതീഡനിയലാം കമഭാകടഭാര് വഭാഹനങ്ങള - ഒരു വര്ഷകത്തയയ്  - 300 രൂപ

     (C) ചഹവനി കമഭാകടഭാര് വഭാഹനങ്ങള - ഒരു വര്ഷകത്തയയ്  - 400 രൂപ

    (2) 1-1-2017-ല 15 വര്ഷകമഭാ അതനില കൂടുതകലഭാ പഴെക്കമുള്ളതുലാം നഭാലലാം
അതനില  കൂടുതല  ചക്രങ്ങളുള്ളതുമഭായ  കനഭാണ്  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്
(കമഭാകടഭാര് കേഭാര് ഉളചപചട) 5 വര്ഷകത്തയയ് 400 രൂപ എന്ന നനിരക്കനിലഭാണയ് ഹരനിത
നനികുതനി ഇനൗടഭാക്കുന്നതയ്.

കമഭാകടഭാര്  പസക്കനിള,  ഓകടഭാറനിക്ഷകേള  തുടങ്ങനി  നഭാലയ്  വതീലകേളനില
കുറവള്ളതുമഭായ വഭാഹനങ്ങളക്കയ് ഹരനിത നനികുതനി ഏര്ചപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ഹരനിത നനികുതനി നനിലവനിലവന്ന  1-1-2017  മുതല  30-4-2017  വചര
77,30,300 രൂപ പനിരനിചചടുത്തനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ബഭാധകേമഭാണയ്.

(ഡനി)  ഇതുവചര  23385  വഭാഹനങ്ങളനില  നനിന്നയ്  ഹരനിത  നനികുതനി
പനിരനിചചടുത്തനിട്ടുണയ്.  അതനില  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  ഉളചപടനിട്ടുകണഭാ  എന്നയ്
പ്രകതലകേമഭായനി കേണചക്കടുത്തനിടനില.

പുതനിയ ആര്. ടനി. ഓഫതീസുകേള

212 (4136) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  എത്ര  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേള  ഉണയ്;  ജേനില  തനിരനിചയ്
കേണക്കുകേള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  പുതനിയ  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേള  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള
വഭാഹന സഭാന്ദ്രത,  ജേനസലാംഖല എന്നതീ ഘടകേങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ് അനുകയഭാജേലമഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില  18  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേളുലാം  55  സബയ്  ആര്.ടനി.
ഓഫതീസുകേളുലാം ഉണയ്.

ജേനില ആര്.ടനി. ഓഫതീസുകേളുചട
എണലാം

സബയ്. ആര്.ടനി.
ഓഫതീസുകേളുചട എണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 3 4

ചകേഭാലലാം 1 4

പത്തനലാംതനിട 1 4

ആലപ്പുഴെ 1 5

കകേഭാടയലാം 1 5

ഇടുക്കനി 1 4

എറണഭാകുളലാം 2 7

തൃശ്ശൂര് 1 5

പഭാലക്കഭാടയ് 1 5

മലപ്പുറലാം 1 5

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 2 2

വയനഭാടയ് 1 2

കേണ്ണൂര് 1 2

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1 1

ആചകേ 18 55

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിനയ്  ഓഫതീസുകേളനിലഭാത്ത  തഭാലൂക്കുകേളനില
പ്രസ്തുത ഓഫതീസയ്  അനുവദനിക്കുകേ എന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലതകൂടനി
കേണക്കനിചലടുത്തയ് ഇക്കഭാരലവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

 പുതനിയ വഭാഹനങ്ങളുചട ഇനഷസറനസയ് തുകേ

213 (4137) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി  വഭാങ്ങുന്ന  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള
ഇനഷസറനസയ്  തുകേകയക്കഭാള  കൂടുതല  തുകേ  വഭാഹന  ഉടമകേളനിലനനിനലാം  വഭാഹന
ഡതീലര്മഭാര്  ഈടഭാക്കുന്നതയ്  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്
എചന്തെങനിലലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ:
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(ബനി)  ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ് അധനികൃതര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ചനില വഭാഹന ഡതീലര്മഭാര് വഭാഹനലാം വഭാങ്ങഭാചനത്തുന്നവചര ചനില
കേമ്പനനികേളുചട  ഇനഷസറനസയ്  എടുക്കഭാന  കപ്രരനിപനിക്കുനചവനലാം  അങ്ങചന
നലകേചപടുന്ന  ഇനഷസറനസനിചന്റെ  പ്രതീമനിയലാം  തുകേ  മറയ്  കേമ്പനനികേളുചട  പ്രതീമനിയലാം
തുകേകയക്കഭാള  കൂടുതലഭാചണനലാം ഇചതഭാരു അവനിശുദ കൂട്ടുചകേടനിചന്റെ ഫലമഭാചണനലാം
സൂചനിപനിചയ് ചനില പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള ശദയനിലചപടുകമ്പഭാള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന
വകുപനിചല ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേഭാറുണയ്.

നനികുതനി അടയഭാത്ത വഭാഹനങ്ങള

214  (4138)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുപസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് നനികുതനി  അടയഭാത്ത എത്ര വഭാഹനങ്ങള നനിലവനിലണനലാം
ഇവയനിൽ എത്ര എണചത്ത നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുചണനലാം കേഭാരണലാം സഹനിതലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിരത്തനില  ഓടുന്നതനില  നനികുതനി  അടയഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങളുചട
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  കേമ്മേതീഷണര്  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  അകനസഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  നനികുതനി  ചവടനിപയ്  നടത്തുന്നതനിചനതനിചര  വകുപയ്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എചന്തെലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത ഓകരഭാ ആര്.ടനി.ഒ.,  സബയ്-ആര്.ടനി.ഒ.  ഓഫതീസുകേളനില
വഭാഹന  നനികുതനി  അടയഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങളുചട  ലനിസ്റ്റയ്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  നനികുതനി
അടയഭാത്തതനിചനതനിചര എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വഭാഹന  നനികുതനി  അടയഭാത്തതുവഴെനി  സര്ക്കഭാരനിനുണഭാകുന്ന  നഷലാം
എത്രചയന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; നനികുതനി അടവയ് സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കഭാന കേമ്പത്യൂടര് സലാംവനിധഭാനലാം ഇലഭാത്ത ഏചതങനിലലാം കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപയ് ഓഫതീസയ് നനിലവനിലകണഭാ; എങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

101/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ) 671506  വഭാഹനങ്ങള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി നനികുതനി  അടയഭാത്തതഭായനി

കേഭാണചപടുനണയ്.  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  നനികുതനി  അടയ്ക്കുന്നതനിലനനിനലാം

ഒഴെനിവഭാക്കചപടവയഭാണയ്.

(ബനി)  31-12-2016  കേസഭാര്ടറനിചല  ഡനി.സനി.ബനി.  പ്രകേഭാരലാം  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന

വകുപനില നനികുതനിയടയഭാത്തതഭായ  671506  വഭാഹനങ്ങളുള്ളതഭായനി  കേണക്കഭാക്കുന.

വനിവനിധയനിനത്തനിലലാം  വനിവനിധ  കേഭാലയളവനിലമഭായനി  ഇനൗ  വഭാഹനങ്ങളനില  നനിനലാം

320.71 കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിഞകേനിടഭാനുണയ്.

(സനി & ഡനി) കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  വകുപയ്  നനികുതനി  കുടനിശനികേ

പനിരനിചചടുക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില

ബനചപട  എലഭാ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  നലകുനണയ്.  നനിരത്തനില

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനില  നനികുതനി  അടയഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങള  കേചണത്തുന്നതനിനയ്

എനകഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്  വനിഭഭാഗചത്ത  ശക്തനിചപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  നനികുതനി  അടയഭാത്ത,

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപയ്  പനിടനിചചടുത്തയ്   വനിവനിധ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലഭായനി

സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള വഭാഹനങ്ങള കലലലാം ചചയയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് കേനികടണ നനികുതനി കുടനിശനികേ

വസൂലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  വകുപ്പുതലത്തനില  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.

നനികുതനി  കുടനിശനികേയുള്ള  പരമഭാവധനി  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര  റവനത്യൂ  റനിക്കവറനി

നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല പദതനി വഴെനിയുലാം നനികുതനി

കുടനിശനികേ  പനിരനിചചടുക്കുന്നതനിനുള്ള  തതീവ്രയത  പരനിപഭാടനികേളഭാണയ്  വകുപനില

നടനവരുന്നതയ്.  മഭാത്രമല,  വകുപനിചന്റെ എലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  നനികുതനി  കുടനിശനികേ

പനിരനിചചടുക്കുന്നതുമഭായനി  ബനചപട കജേഭാലനികേളക്കയ്  മഭാത്രമഭായനി  ബുധനഭാഴ്ച ദനിവസലാം

നതീക്കനിചവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ആര്.ടനി.ഒ.,  സബയ്  ആര്.ടനി.ഒ.

ഓഫതീസുകേളനിലലാം  നനികുതനി  അടയഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങളുചട  ലനിസ്റ്റയ്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  ആ

ലനിസ്റ്റയ് പ്രകേഭാരമഭാണയ് വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനി  പകേചക്കഭാളന്നതയ്. 

(ഇ) 31-12-2016-ചല ഡനി.സനി.ബനി. പ്രകേഭാരലാം വകുപനിചന്റെ ചമഭാത്തലാം കുടനിശനികേ–

320.71 കകേഭാടനി രൂപ.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ എലഭാ ഓഫതീസുകേളനിലലാം കേമ്പത്യൂടര് സലാംവനിധഭാനലാം

നനിലവനിലണയ്.
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കേഭായലാംകുളലാം-പുനലൂര് കറഭാഡനില സസകേഭാരല ബസ്സുകേളുചട 
മതര ഓടലാം

215 (4139)   ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം-പുനലൂര് കറഭാഡനില സസകേഭാരല ബസ്സുകേളുചട മതരകയഭാടലാംമൂലലാം
നനിരവധനി അപകേടങ്ങള ഉണഭാകുന്ന വസ്തുത ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  സസകേഭാരല  ബസ്സുകേളുചട  മതരകയഭാടലാം  നനിയനനിക്കുന്ന
തനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത റൂടനില എനകഫഭാഴയ്ചമന്റെയ് സസഭാഡനിചന ഉപകയഭാഗനിചയ് ചചക്കനിലാംഗയ്
നടത്തനി കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയഭാനുള്ള നടപടനി  ചകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ ആര്.ടനി.ഒ.മഭാര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  മഭാകവലനിക്കര,  കേഭായലാംകുളലാം  കജേഭായനിന്റെയ്  ആര്.ടനി.ഒ.മഭാകരയുലാം
പരനികശഭാധനയഭായനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.

സസകേഭാരല ബസ്സുകേളനിചല അനധനികൃത പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

216 (4140)  ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരല ബസ്സുകേളനില രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില ബസനിചന്റെ കബഭാഡനി മുഴുവന
വനിവനിധ  വര് ണങ്ങളനില  ബളബുകേള  കേത്തനിചയ്  ഓടുന്ന  പ്രവണത
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇനഡനികക്കററുലാം  മറയ്  അതലഭാവശലലാം  കവണ  പലറ്റുകേളക്കുലാം  പുറചമ
ബസനിചന്റെ കബഭാഡനി മുഴുവന എല.ഇ.ഡനി. ബളബുകേളുലാം വര്ണ ബളബുകേളുലാം കേത്തനിചയ്
ഓടുന്നതയ്  നനിയമപരമഭായനി  അനുവദനതീയമഭാകണഭാ;  അനുവദനതീയമചലങനില  ഇതയ്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി) തനിരകക്കറനിയ റൂട്ടുകേളനിലലാം പഹകവകേളനിലലാം ബസ്സുകേള രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില
ഇങ്ങചന  ഓടുകമ്പഭാള  മറയ്  വഭാഹനങ്ങളനിചല  പഡ്രെെവര്മഭാരുചട  ശദ  ചതറനിക്കഭാന
അതയ് ഇടയഭാക്കുലാം എന്നതയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സസകേഭാരല  ബസ്സുകേളനില  ഫസ്ററയ്  എയ്ഡയ്  കബഭാകയ്  കപഭാലള്ള
കേഭാരലങ്ങളനില  കവണ  കേഭാരലങ്ങള  ചചയഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ഇത്തരലാം  ചപഭാങ്ങചങ്ങള
പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന്ന പ്രവണത കൂടുതലഭാണയ് എന്നതയ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  സസകേഭാരല  ബസ്സുകേളനില  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  മനിനനിമലാം  സുരക്ഷ  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനയ് മതനിയഭായ ഇടചപടലകേള നടത്തുകമഭാ;
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(എഫയ്)  സമൂഹത്തനിചന്റെ മൂലലങ്ങൾക്കയ് നനിരക്കഭാത്ത ചനിത്രങ്ങള, ചപയനിന്റുകേള
എന്നനിവ  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഓകടഭാറനിക്ഷകേളക്കയ്  ഉള്ളതുകപഭാചല  സസകേഭാരല
ബസ്സുകേളനില  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡയ്  ചപയനിന്റെയ്  കകേഭാഡയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ  എന്ന
സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനില  വഭാഹനങ്ങള  വനിവനിധയനിനലാം  പലറ്റുകേള  ഘടനിപനിച്ചുലാം  അവ
പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചുലാം സഞരനിക്കുന്നതഭായനിട്ടുള്ള പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ചടങ്ങളക്കയ്  വനിരുദമഭായനി  വഭാഹനത്തനില
പലറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  പഭാടനിലഭാത്തതഭാണയ്.  ഇത്തരലാം  നനിയമവനിരുദ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അമനിതമഭായനി  പ്രകേഭാശലാം  പരത്തുന്നതുലാം  അനഭാവശലമഭായതുമഭായ
പലറ്റുകേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  മറയ്  കറഭാഡയ്  ഉപകയഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ബുദനിമുടയ്
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭാല ഇത്തരലാം ദുരുപകയഭാഗങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ചപഭാതുജേനങ്ങളുചട ശദപനിടനിച്ചുപറഭാനഭായനിടഭാണയ് ഇത്തരലാം ചപഭാങ്ങചങ്ങള
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നചതന്നയ് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ഇ)  കകേരള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ചടലാം  ചഭാപ്റര്  ഏഴെയ്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
രതീതനിയനില  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  വഭാഹനങ്ങള  മഭാത്രമഭാണയ്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്
രജേനിസ്റ്റര് ചചയയ് നലകുന്നതയ്.  തുടര് പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട ക്രമവനിരുദമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിചനിടനില എന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ചചയ്യുനണയ്.

(എഫയ്)  സസകേഭാരല  ബസ്സുകേളനില  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡയ്  ചപയനിന്റെയ്  കകേഭാഡയ്
നടപനിലഭാക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.

സസകേഭാരല ബസ്സുകേളനിചല സതീറ്റുകേളുചട വനിനലഭാസലാം

217 (4141)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് സര്വതീസയ് നടത്തുന്ന സസകേഭാരല ബസ്സുകേളനില സതീറ്റുകേള
തമ്മേനില  ആവശലത്തനിനയ്  അകേലമനിലഭാത്തതനിനഭാല  ദതീര്ഘദൂര  യഭാത്രഭാ  സര്വതീസയ്
നടത്തുന്ന  ബസ്സുകേളനിചല  യഭാത്രക്കഭാര്  പ്രകതലകേനിചയ്  പ്രഭായമഭായവര്  അനുഭവനിക്കുന്ന
ശഭാരതീരനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) കൂടുതല ആചള ഇരുത്തുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചട പരമഭാവധനി സതീറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇങ്ങചന ചചയ്യുന്ന പ്രവണത സസകേഭാരല ബസ്സുകേളനില ഉണയ്
എന്നതയ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മലബഭാര് കമഖലയനില ഓടുന്ന ബസ്സുകേളനിചല സതീറ്റുകേളുചട ക്രമതീകേരണലാം
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  സനൗകേരലമഭായ  വനിധത്തനിലഭാകണഭാ  എന്നയ്  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാനുലാം  സതീറ്റുകേളക്കയ്  നനിശ്ചനിത  അകേലമനിലഭാത്ത  ബസ്സുകേള  കേചണത്തനി  അവ
ശരനിയഭായ നനിലയനില ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുലാം കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പഭാസഞര് ബസ്സുകേളനില സതീറ്റുകേള തമ്മേനില ഉണഭായനിരനികക്കണ അകേലലാം,
സതീറനിചന്റെ  ഉയരലാം,വതീതനി  മുതലഭായ  കേഭാരലത്തനില  കറകഷലഭാ  നനിശ്ചയനിച്ചുചകേഭാണയ്
നനിയമങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവലാം നനിലവനിലകണഭാ; എങനില പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 1989-ചല കകേരള കമഭാകടഭാര്വഭാഹന ചടലാം 267 പ്രകേഭാരലാം പഭാസഞര്
വഭാഹനത്തനിചല  സതീറയ്  38  സസയര്  ചസന്റെനിമതീറര്  ഉള്ളവയഭായനിരനിക്കണലാം.  കൂടഭാചത,
രണയ്  സതീറ്റുകേള  തമ്മേനിലള്ള  അകേലലാം  68.5  ചസന്റെനിമതീററനില  കുറയഭാന
പഭാടനിലഭാത്തതഭാണയ്.  ബസ്സുകേള  രജേനിസ്റ്റര്  ചചയ്യുകമ്പഭാഴുലാം  വഭാര്ഷനികേ  ചടസ്റ്റനിലാംഗയ്
സമയത്തുലാം  സഭാധഭാരണ  വഭാഹന  പരനികശഭാധനഭാസമയങ്ങളനിലലാം  ഇനൗ  അളവകേള
പഭാലനിക്കചപടുനചവന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണയ്.  എങനിലലാം  കമല  അളവകേള
പഭാലനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചുള്ള  പരഭാതനികേളനില
കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപ്പുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

(സനി) ഏചതങനിലലാം വഭാഹനചത്തപറനി പരഭാതനി ലഭനിക്കുകേയഭാചണങനില വഭാഹനലാം
പരനികശഭാധനിചയ് നനിയമ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  ഉണയ്.  ആയതയ് സലാംബനനിച കകേരള കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചടലാം  267-ചന്റെ
പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*  

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ ആധുനനികേവത്കേരണലാം

218 (4142) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ ആധുനനികേവത്ക്കരണത്തനിനയ് സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്
സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള എചന്തെലഭാമഭാണയ്;

(സനി) സലാംസഭാനത്തയ് പുതനിയ കജേഭായനിന്റെയ് ആര്.ടനി. ആഫതീസുകേള സലാംബനനിചയ്
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാകലഭാചനിതമഭായ മഭാറങ്ങള ഉളചക്കഭാളവഭാനഭായനി വകുപയ് കേമ്പത്യൂടര്വത്കേരനിച്ചു.
ഇ-ചപയ്ചമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല,  കേമ്പത്യൂടര്വത്കൃത  വഭാഹന  പരനികശഭാധന
കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  പഡ്രെെവര്  ചടസ്റ്റനിലാംഗയ്   ടഭാക്കുകേളുലാം  സഭാപനിക്കല,  ഇന്റെര്ചസപ്റര്,
ആലചക്കഭാമതീറര്,  സതീഡയ്  റഡഭാര്  തുടങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങല,  സതീഡയ്
കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കല തുടങ്ങനിയ ആധുനനികേവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനി.
അപകേടസഭാധലതയുള്ള ചരക്കുകേള വഹനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങചള നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  ചചക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില  "ആര്എഫയ്ചഎഡനി”സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കല,  കസ്റ്റജേയ്  കേലഭാകരജേയ്  വഭാഹനങ്ങളുചട നതീക്കലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
'ജേനി.പനി.എസയ്. ടഭാക്കനിലാംഗയ്' സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കല, ഡനിജേനിറല കപയ്ചമന്റെയ് ആയ
'കപഭായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ചസയനില'  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല,  രജേനികസ്ട്രേഷന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം പഡ്രെെവനിലാംഗയ് പലസനസുലാം സഭാര്ടയ് കേഭാര്ഡഭായനി നലകുന്നതനിനുള്ള
പദതനി നടപനിലഭാക്കല തുടങ്ങനിയവയുലാം പരനിഗണനയനിലണയ്.

(ബനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനില അമനിതകവഗത ഒരു പ്രധഭാന പങയ്
വഹനിക്കുനചവന്നയ്  മനസനിലഭാക്കനിചക്കഭാണയ്  വഭാഹനങ്ങളുചട  അമനിത  കവഗത
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  വകുപയ്  നനിരവധനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസ്റ്റജേയ്  കേഭാകരലജുകേളനിലലാം  ചഹവനി
വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  ടനിപര് വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  സതീഡയ്  ഗവണര്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സതീഡയ് കടസറുകേള,  ചമഭാപബല എനകഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്  സസഭാഡയ്
എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള വഭാഹന പരനികശഭാധനകേളനിലലാം  അമനിതകവഗതയനികലഭാടുന്ന
വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി   സസതീകേരനിക്കുനണയ്.  ഇതുകൂടഭാചത
കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില പഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ് നലകുന്ന പരനിശതീലനങ്ങളനില
അമനിത  കവഗതചക്കതനിചര  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  ശദ
പതനിപനിക്കുനണയ്. 

കറഭാഡയ് സുരക്ഷയഭായനി ഒരു ദശകേലാം എന്ന കലഭാകേഭാകരഭാഗല സലാംഘടന തുടക്കമനിട
പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയനില
നനിനലാം കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപനിനനുവദനിച ഫണപകയഭാഗനിചയ് പ്രതീ പഡ്രെെകവഴയ് ചടസ്റ്റയ്
പരനിശതീലനലാം,  പഡ്രെെവനിലാംഗയ്  സ്കൂള  ഇനസ്ട്രേക്ടര്മഭാര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനലാം,
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുമുള്ള  പരനിശതീലനലാം,  ടഭാനകസഭാര്ടയ്,  കനഭാണ്
ടഭാനകസഭാര്ടയ്  പഡ്രെെവര്മഭാരനില  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  നടത്തുന്ന
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പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  മുതലഭായവ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  ടനിപര്
കലഭാറനിയനിചലയുലാം വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിചല വഭാഹനങ്ങളനിചലയുലാം പഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കുലാം
പരനിശതീലനലാം  ചകേഭാടുത്തുവരുന.  മദലപനിച്ചുലാം  അശദമഭായുലാം  വഭാഹനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര  പലസനസയ്  കേണചകേട്ടുകേ,  പനിഴെ  ഇനൗടഭാക്കല
തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

ജേനിലഭാതലത്തനില  സതീഡയ്  കടസറുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കമഖലഭാതലത്തനില
അതലഭാധുനനികേ  റഡഭാര്  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  ഇന്റെര്ചസപ്ററുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുസ്തുലാം
വഭാഹനങ്ങളുചട അമനിതകവഗത കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇതനിനുപുറചമ  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുചട  സഭാന്ദ്രത  കൂടനിയ  ബഭാക്കയ്  കസഭാട്ടുകേള
കേണപനിടനിചയ്,  മറ്റു  വകുപ്പുകേളുചട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  തനിരുത്തല  നടപടനികേള
എടുക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കറഭാഡപകേടങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ നടപടനികേള കൂടുതല
ഫലവത്തഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം  വകുപനിനയ്  ഒരു  എനകഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്  വനിലാംഗയ്
അനുവദനിക്കുകേയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  പ്രകതലകേ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.  ആവശലകേത
വനിലയനിരുത്തനിയുലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേനനില  കേണക്കനിചലടുത്തുലാം  മഭാത്രകമ
പുതനിയ  കജേഭായനിന്റെയ്  ആര്.ടനി.ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കഭാന
കേഴെനിയൂ.

പഡ്രെെവനിലാംഗയ് പലസനസയ് ചടസ്റ്റനില ഏര്ചപടുത്തനിയ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

219 (4143) ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഡ്രെെവനിലാംഗയ്  പലസനസയ്  ചടസ്റ്റനില  ഏര്ചപടുത്തനിയ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള
സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ  ഏകേതീകൃത  മഭാതൃകേയനിലല  എന്ന  പരഭാതനി  ശദയനില
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പഡ്രെെവനിലാംഗയ് പലസനസയ് ചടസ്റ്റനിനയ് ഏര്ചപടുത്തനിയ പരനിഷ്കഭാരങ്ങളമൂലലാം
ചടസ്റ്റയ് ജേയനിക്കുന്നവരുചട ശതമഭാനലാം കുറഞതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  കകേഭാടതനിയുചട  ഇടചപടല  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എന്തെയ്
നനിര്കദ്ദേശമഭാണയ് കകേഭാടതനി നലകേനിയതയ്;
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(ഡനി)  സലാംസഭാനചമഭാട്ടുക്കുലാം  ഏകേതീകൃത  മഭാതൃകേയനില  പരനിഷ്ക്കഭാരലാം  ചകേഭാണ
വരുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പുതനിയ  രതീതനിയനിചല  പഡ്രെെവനിലാംഗയ്  ചടസ്റ്റയ്  16-5-2017-മുതലഭാണയ്
ആരലാംഭനിക്കുകേ.  അതനിനുകശഷകമ  ഇതു  സലാംബനനിച  വനിലയനിരുത്തല  നടത്തഭാന
കേഴെനിയുകേയുള.

(സനി) ഉണയ്. സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ ഏകേതീകൃത രതീതനിയനില പഡ്രെെവനിലാംഗയ് ചടസ്റ്റയ്
നടത്തുന്നതനിനഭായുള്ള ടഭാനകസഭാര്ടയ്  കേമ്മേതീഷണറുചട സര്ക്കുലറനിചല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നടപഭാക്കുന്നതയ്  15-5-2017  വചര  മഭാറനിവയ്ക്കുവഭാന  പഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവയ്
നലകേനിയനിരുന.

(ഡനി) ഇതനിനഭായുള്ള നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്. സലലാം ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയയ്  കകേരളത്തനിചല എലഭാ ആര്.  ടനി.  ഓഫതീസയ്  പരനിധനികേളനിലലാം  കേമ്പത്യൂടപറസ്ഡയ്
പഡ്രെെവനിലാംഗയ് ചടസ്റ്റനിലാംഗയ് കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

220  (4144)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുപസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിരതീക്ഷണ  കേലമറകേള  ഓപകററയ്  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം  കേണ്കടഭാള
ചചയ്യുന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനചത്ത സലാംബനനിചയ് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേലഭാമറകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനിലചലന്ന  പരഭാതനികേള
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഭാഡയ്  കസഫനി  അകതഭാറനിറനിയുചട  ഏചതലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്
വകുപനിനയ് ലഭനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപ്പുലാം കറഭാഡയ് കസഫനി
അകതഭാറനിറനിയുലാം സലാംയുക്തമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേചളലഭാലാംതചന്ന
പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ചകേലകടഭാണ് സഭാപനിച കേലഭാമറകേളുചട നനിയനണലാം എറണഭാകുളചത്ത
കേണ്കടഭാള റൂമനിലലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പദതനിയഭായ Automation of Enforcement
പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  എയര്ചടല  സഭാപനിച  കേലഭാമറകേളുചട  നനിയനണലാം
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലള്ള  കേണ്കടഭാള
റൂമുകേളനിലലാം നടക്കുന.

(സനി) പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  എനകഫഭാഴയ്ചമന്റെയ് ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  ശബരനിമല കസഫയ്
കസഭാണ്  പദതനിക്കുലാം  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  വഭാരഭാചരണത്തനിനുലാം  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയനിലനനിന്നയ് വകുപനിനയ് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  Automation of
Enforcement  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  കേണ്കടഭാള  റൂമുകേളനിചല
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ദനിവസ  കവതന  വലവസയനില  ആചള  നനിയമനിചതനിനുള്ള
കവതനലാം കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയനിലനനിനലാം നലകുനണയ്.

(ഇ)  കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനികലക്കഭായനി കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുലാം
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപ്പുലാം നനിലവനില സലാംയുക്തമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

കേണക്ടര്-കേലാം-പഡ്രെെവര്/പഡ്രെെവര്-കേലാം-കേണക്ടര് തസ്തനികേ

221  (4145)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനിയനില കേണക്ടര്-കേലാം-പഡ്രെെവര്/പഡ്രെെവര്-കേലാം-കേണക്ടര്
എന്ന ഒരു പുതനിയ തസ്തനികേ ഇകപഭാള സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേണക്ടര്  പലസനസുളള  ചചഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കുലാം  ചഹവനിപഡ്രെെവനിങയ്
പലസനസുളള  കേണക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  പുതനിയ  തസ്തനികേയനികലക്കയ്  അകപക്ഷനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുകമഭാ;

(സനി)  കേണക്ടര്,  പഡ്രെെവര് വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് ഡബനിള ഡത്യൂടനി ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായഭാകണഭാ പ്രസ്തുത നടപടനി സസതീകേരനിചചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ദതീര്ഘദൂര  ബസുകേളനില  ഇകപഭാള  പഡ്രെെവറുലാം  കേണക്ടറുമഭായനി  എത്ര
കപചരയഭാണയ് അയക്കുന്നചതനലാം പുതനിയ സലാംവനിധഭാനത്തനില ഇതനില മഭാറലാം വരുകമഭാ
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ & ബനി) പഡ്രെെവര്-കേലാം-കേണക്ടര്/കേണക്ടര്-കേലാം-പഡ്രെെവര് എന്ന നനിലയനില
ഒരു  പുതനിയ  തസ്തനികേ  സൃഷനിചനിടനില.  എന്നഭാല  പഡ്രെെവര്  വനിഭഭാഗത്തനില  കജേഭാലനി

101/2020.
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ചചയ്യുന്ന ജേതീവനക്കഭാരനിലനനിനലാം കേണക്ടര് പലസനസയ് കനടനിയ ജേതീവനക്കഭാചരയുലാം
കേണക്ടര് വനിഭഭാഗലാം ജേതീവനക്കഭാരനിലനനിനലാം പഡ്രെെവര്മഭാരുചട കയഭാഗലതയുള്ള ജേതീവനക്കഭാചര
പഡ്രെെവര്മഭാരഭായുലാം  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേളനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു
പദതനി പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  24-1-2017  മുതല ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനഭായനി
2-5-2017-നയ് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേളനില പഡ്രെെവനിലാംഗയ് പലസനസുലാം പരനിചയവമുള്ള
ഒരു  പഡ്രെെവര്കൂടനി  ഉണഭാകുന്നതയ്  അഭനികേഭാമലമഭായനിരനിക്കുലാം  എന്നതുലാം,  മറയ്
സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  ആര്.ടനി.സനി.കേളനിലലാം  വനിജേയകേരമഭായനി  ഇനൗ  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന  എന്നതനിനഭാലലാം   ജേതീവനക്കഭാരുചട   അദസഭാനകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചടയുമഭാണയ്  പഡ്രെെവര്-കേലാം-കേണക്ടര് സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

(ഡനി)  ദതീര്ഘദൂര  ബസ്സുകേളനില  ഇകപഭാള  ക്രൂ  ചചയനിഞയ്/പഡ്രെെവര്  ചചയ്ഞയ്
സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്  തുടര്നവരുന്നതയ്.  ഒരു  ബസനില  ഒരു  കേണക്ടചറയുലാം  ഒരു
പഡ്രെെവചറയുമഭാണയ് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.

ഇനൗ സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാചട ഒരു പഡ്രെെവറുലാം,  പഡ്രെെവര്-കേലാം-കേണക്ടര്/
കേണക്ടര്-കേലാം-പഡ്രെെവര് ആയനി ഒരു ജേതീവനക്കഭാരചനയുമഭാണയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

വഭാഹനങ്ങളമൂലമുള്ള പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണലാം

222 (4146) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജേക്കബയ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനങ്ങളമൂലമുള്ള  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  പകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അന്തെരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  പുതനിയ  തരത്തനിലള്ള
വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗത്തനില ചകേഭാണവരുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അന്തെരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം  കുറവള്ള  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗത്തനില
ചകേഭാണവരുകമ്പഭാള  അവയയ്  ആവശലമഭായ  ഫത്യൂവല  ഫനിലനിലാംഗയ്  കസ്റ്റഷനുകേളുലാം  മറയ്
അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങളുലാം  ഒരുക്കഭാന  നടപടനികേള  പകേചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;
വനിവരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില  1989-ചല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര്വഭാഹന ചടലാം  115  പ്രകേഭാരലാം ഒരു
വര്ഷത്തനിലധനികേലാം പഴെക്കമുള്ള എലഭാ വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം ആറുമഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കല
അലാംഗതീകൃത പുകേ പരനികശഭാധനഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില പരനികശഭാധനിചയ്  മലനിനതീകേരണകത്തഭാതയ്
നനിയനണ  വനികധയമഭാചണന്നയ്  ചതളനിയനിക്കുന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ആവശലമഭാണയ്.
സസകേഭാരല  കമഖലയനിചല  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  നനിയമവനിരുദമഭായുലാം  ശരനിയഭായ
വഭാഹന  പരനികശഭാധന  കൂടഭാചതയുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നലകുനചണന്ന  പരഭാതനി
ഉയര്ന്ന  സഭാഹചരലത്തനില  കകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  ഇത്തരലാം
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നലകേഭാനുള്ള  നടപടനി   വകുപയ്  ചകേലകടഭാണുമഭായനി  കചര്ന്നയ്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  1-4-2017  മുതല  ബനി.എസയ്-നഭാലയ്  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  വഭാഹനങ്ങള
മഭാത്രകമ  പുതനിയതഭായനി  വനിലക്കഭാകനഭാ  രജേനിസ്റ്റര്  ചചയ്യുവഭാകനഭാ  പഭാടുള  എന്നയ്
സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങളനിചല  മലനിനതീകേരണകത്തഭാതയ്
മറയ് വഭാഹനങ്ങചള അകപക്ഷനിചയ് ഏതഭാണയ് 80 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം കുറവഭാചണന്നഭാണയ്
കേരുതുന്നതയ്.  കൂടഭാചത  അന്തെരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം  കുറവഭായ  എല.എന.ജേനി.,
സനി.എന.ജേനി.  മുതലഭായ ഇനനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ് ഇലകനികേയ് വഭാഹനങ്ങളുചട
ഉപകയഭാഗവലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനണയ്.

(സനി)  ബനി.എസയ്.-നഭാലയ്  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  ഇനനലാം  ലഭലമഭാചണന്നഭാണയ്
ചപകടഭാളനിയലാം  കേമ്പനനികേള  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  എല.എന.ജേനി./സനി.എന.ജേനി.
ഫനിലനിലാംഗയ് സനൗകേരലങ്ങളുലാം സമതീപഭഭാവനിയനില ചമചചപടുചമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണയ്.

രജേനികസ്ട്രേഷന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം ഇനഷസറനസുമനിലഭാത്ത സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങള

223 (4147)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുപസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  രജേനികസ്ട്രേഷന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  ഇനഷസറനസുലാം  ഇലഭാചത  സര്ക്കഭാര്
വഭാഹനങ്ങള നനിരത്തനികലഭാടുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനില  ഏചതലഭാലാം  വഭാഹനങ്ങളഭാണയ്  ഇത്തര
ത്തനിലള്ളതയ് എന്നയ് അകനസഷനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുചട  രജേനികസ്ട്രേഷന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിചന്റെ ചുമതല ആര്ക്കഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  രജേനികസ്ട്രേഷന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം ഇനഷസറനസുലാം ഇലഭാത്ത വഭാഹനങ്ങചള
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കേചണത്തനി  നനിരത്തനില  നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം,  നനിയമ  ലലാംഘനത്തനിചനതനിചര
നനിയമഭാനുസൃത നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുകമഭാ;

(ഇ)  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നഷചപട  കകേസ്സുകേളനില  ഡത്യൂപ്ലനികക്കറനിനയ്  അകപക്ഷനിചയ്
വഭാങ്ങനി  സൂക്ഷനികക്കണ  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ആര്ക്കഭാണയ്;  നനിലവനില  രജേനികസ്ട്രേഷന
സര്ടനിഫനിക്കറയ് ഇലഭാത്ത വഭാഹനങ്ങളുചട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്) നനിലവനില എത്ര ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളക്കയ് ആര്. സനി. ബുക്കുകേള
ഇചലന്ന കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇവയുചട വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങള ഉള്ളതഭായനി കേരുതുന്നനില.

(സനി)  വഭാഹനലാം  അനുവദനിചയ്  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  ഓഫതീസയ്  കമധഭാവനികേളഭാണയ്
സഭാധഭാരണയഭായനി അവ സൂക്ഷനിക്കഭാറുള്ളതയ്.

(ഡനി) ഇത്തരലാം വഭാഹനങ്ങള കേചണത്തനിയഭാല നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

(ഇ)  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നഷചപട  കകേസ്സുകേളനില  ഡത്യൂപ്ലനികക്കറനിനയ്  അകപക്ഷനിചയ്
വഭാങ്ങനി സൂക്ഷനികക്കണ ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം ബനചപട ഓഫതീസയ് കമധഭാവനികേളക്കഭാണയ്.
രജേനികസ്ട്രേഷന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  ഇനഷസറനസുലാം  ഇലഭാചത  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങള
നനിരത്തനികലഭാടുന്നതഭായനി ശദയനിലചപടനിടനില.

(എഫയ്)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  കേതീഴെനിലള്ള  5947  ബസ്സുകേളക്കുലാം
ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.യുചട കേതീഴെനിലള്ള 679 ബസ്സുകേളക്കുലാം ആര്.സനി. ബുക്കുകേളുണയ്. 

വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം

224 (4148) ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   കജേഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വഭാഹനങ്ങളുചട  എണവലാം  വഭാഹനചപരുപലാംമൂലമുളള
അപകേടങ്ങളുലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഗതഭാഗത വകുപയ് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
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(സനി)  ചപഭാതുഗതഭാഗത  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ജേനങ്ങളക്കയ്  കൂടുതല  സനൗകേരലപ്രദവലാം
സുഗമവമഭാക്കുന്നതനിനയ് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ജേലമഭാര്ഗ്ഗലാം  മുകഖനയുളള  ഗതഭാഗതലാം  ഫലപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വഭാഹനചപരുപലാം  നനിലനനിലക്കുനണയ്.  2017-ചല
ആദല  മൂന്നയ്  മഭാസങ്ങളനില  കപഭായവര്ഷലാം  ഇനൗ  കേഭാലയളവനിചന  അകപക്ഷനിചയ്
വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുചടയുലാം  തനമൂലമുള്ള  മരണങ്ങളുചടയുലാം  എണത്തനില
കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി) അമനിത കവഗത  കറഭാഡപകേടങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനില ഒരു പ്രധഭാന പങയ്
വഹനിക്കുന  എന്നയ്  മനസനിലഭാക്കനിചക്കഭാണയ്  വഭാഹനങ്ങളുചട  അമനിതകവഗത
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്  നനിരവധനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസ്റ്റജേയ്  കേഭാകരലജുകേളനിലലാം  ചഹവനി
വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  ടനിപര് വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  സതീഡയ്  ഗവര്ണര്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ചമഭാപബല  എനകഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്  സസഭാഡയ്  നടത്തുന്ന
ചചക്കനിലാംഗുകേളനിലലാം  ഓഫതീസയ്  തലങ്ങളനില  നടത്തുന്ന  ചചക്കനിലാംഗുകേളനിലലാം  അമനിത
കവഗതയനികലഭാടുന്ന  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണയ്.
ഇതുകൂടഭാചത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  പഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കയ്
നലകേനിവരുന്ന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില  അമനിത  കവഗതയ്ചക്കതനിചര
അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുനണയ്.

കറഭാഡയ്  സുരക്ഷയയ്  ഒരു  ദശകേലാം എന്ന കലഭാകേഭാകരഭാഗല  സലാംഘടന തുടക്കമനിട
പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷ അകതഭാറനിറനിയനില
നനിനലാം കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിനനുവദനിച ഫണപകയഭാഗനിചയ് പ്രതീ പഡ്രെെകവഴയ് ചടസ്റ്റയ്
പരനിശതീലനലാം  പഡ്രെെവനിലാംഗയ്  സ്കൂള  ഇനസ്ട്രേക്ടര്മഭാര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനലാം,  വനിദലഭാര്തനി
കേളക്കുലാം അദലഭാപകേര്ക്കുമുള്ള പരനിശതീലനലാം,  ടഭാനകസഭാര്ടയ്,  കനഭാണ് ടഭാനകസഭാര്ടയ്
പഡ്രെെവര്മഭാരനില  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  നടത്തുന്ന  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  മുതലഭായവ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിനു  പുറചമ  ടനിപര്  കലഭാറനി,
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിചല വഭാഹനങ്ങള എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല പഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കുലാം
പരനിശതീലനലാം  ചകേഭാടുത്തുവരുന.  മദലപനിച്ചുലാം  അശദമഭായുലാം  വഭാഹനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര  പലസനസയ്  കേണചകേട്ടുകേ,  സചസനഷന,  പനിഴെ
ഇനൗടഭാക്കല തുടങ്ങനിയവയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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കമഖലഭാതലത്തനില  അതലഭാധുനനികേ  റഡഭാര്  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  ഇന്റെര്ചസപ്ററുകേള
ഉപകയഭാഗനിചയ്  വഭാഹനങ്ങളുചട  അമനിത  കവഗത  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറചമ  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുചട  സഭാന്ദ്രത  കൂടനിയ  ബഭാക്കയ്
കസഭാട്ടുകേള  കേണപനിടനിചയ്  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  തുടങ്ങനി  മറയ്  വകുപ്പുകേളുചട
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി തനിരുത്തല നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മദലപനിച്ചുലാം അശദമഭായുലാം വഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവരുചട പലസനസയ് കേണചകേട്ടുകേ,
സചസനഷന,  പനിഴെ  ഇനൗടഭാക്കല  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കറഭാഡപകേടങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല
ഫലവത്തഭായനി നടത്തുന്നതനിനുലാം വകുപനിനയ് ഒരു എനകഫഭാഴയ്ചമന്റെയ് വനിഭഭാഗലാം സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിക്കുകേയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജേനങ്ങളക്കയ്  സനൗകേരലപ്രദവലാം  സുഗമവമഭായ
യഭാത്ര  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  അന്തെര്
സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേളക്കഭായനി  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി  കേരഭാറുകേളനില
ഏര്ചപടുകേയുലാം  ജേനവഭാസമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനികലക്കയ്  സമയ,  ലഭാകഭച്ഛചയകനല
സര്വതീസുകേള നടത്തനിയുലാം വരുന.

(ഡനി)  സലാംസഭാന  ജേലഗതഭാഗത  വകുപയ്,  കകേരളത്തനില  ആലപ്പുഴെ,  ചകേഭാലലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  6  ജേനിലകേളനിലഭായനി
14  കസ്റ്റഷന  ഓഫതീസുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  സര്വതീസുകേള  നടത്തനിവരുന.
ചപഭാതുഗതഭാഗത  രലാംഗത്തയ്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുകേവഴെനി
ചമചചപട  കസവനലാം  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  വകുപയ്  നലകേനിവരുന.  ഇതനിനഭായനി
സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  കബഭാട്ടുകേളുചട  നവതീകേരണലാം,   കേഭാരലക്ഷമമഭായ  റനിപയറനിലാംഗയ്,
കൂടുതല  ആകേര്ഷകേമഭായ  ടൂറനിസ്റ്റയ്  സര്വതീസുകേള,  സുരക്ഷനിതമഭായ  യഭാത്ര
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അതലഭാധുനനികേ  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുചട   ഉപകയഭാഗലാം,
ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ് പരനിശതീലനലാം എന്നനിവ വകുപയ് നടത്തനിവരുന.  കേഭാലപഴെക്കലാംചചന്ന
തടനികബഭാട്ടുകേള ഘടലാംഘടമഭായനി പനിനവലനിചയ് പകേരലാം ആധുനനികേരതീതനിയനിലള്ള സ്റ്റതീല
കബഭാട്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  നനിലവനിലള്ള  14  കബഭാട്ടുകേളകൂടനി  പനിനവലനിചയ്
ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള്ള  കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേള  പ്രകയഭാജേനചപടുത്തനി  സതീ-കുടനഭാടയ്,  ആലപ്പുഴെ-ചകേഭാലലാം,
ചകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ  എന്നനിങ്ങചന  പഭാസഞര്-കേലാം-ടൂറനിസ്റ്റയ്  സര്വതീസുകേള  വകുപയ്
വനിജേയകേരമഭായനി  നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനുപുറചമ  പവക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,  കുമരകേലാം-
കകേഭാടയലാം എന്നതീ റൂട്ടുകേളനില  120  പഭാസഞര് കേപഭാസനിറനിയുള്ള  2  ടൂറനിസ്റ്റയ് കബഭാട്ടുകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
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പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  6  പഭാസഞര്-കേലാം-ചവഹനിക്കനിള  കേഭാരലര്  കബഭാട്ടുകേള
സര്വതീസനില  ഉളചപടുത്തനി  ചമചചപട  കസവനലാം  ജേനങ്ങളക്കയ്  നലകേനിവരുന.
ചകേഭാലലാം  കമഖലയനില  സതീ-അഷമുടനി  എന്ന  കപരനില  2  പഭാസഞര്-കേലാം-ടൂറനിസലാം
കബഭാട്ടുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം  കമഖലയനില
ടൂറനിസത്തനിനഭായനി അതലഭാധുനനികേ ക്രൂയ്സയ് കബഭാട്ടുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം മുഹമ്മേ,
ആലപ്പുഴെ,  കുമരകേലാം,  എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ പ്രധഭാന കസ്റ്റഷനുകേളനില പുതനിയ വഭാടര്
ടഭാകനി  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  വകുപ്പുതലത്തനില  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇന്തെലയനിലത്തചന്ന  ആദലമഭായനി  കസഭാളഭാര്  സഭാകങതനികേ  വനിദല
ഉപകയഭാഗനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കബഭാട്ടുപകയഭാഗനിചയ്  വകുപനിചന്റെ  പവക്കലാം  റൂടനില
സര്വതീസയ് നടത്തനിവരുന.  കബഭാട്ടുകേള കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭായനി അറകുറപണനികേള
നടത്തുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലത്തചന്ന  ആദലമഭായനി  4  കബഭാട്ടുകേള
ഒകരസമയലാം  റനിപയര്  ചചയഭാവന്ന  പഡ്രെെകഡഭാക്കുലാം  സനിപയ് കവയുലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  പഭാസഞര്  കേപഭാസനിറനിക്കയ്  തുലലമഭായനി  ജേതീവനരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങളഭായ  പലഫയ് ജേഭാക്കറ്റുകേള, പലഫയ് കബഭായ, കബഭായന്റെയ് അപഭാരറസയ്,
ഫയര് എകറനികേത്യൂഷര് എന്നനിവയുലാം സനി.യു.ജേനി. കഫഭാണ് സലാംവനിധഭാനവലാം കബഭാട്ടുകേളനില
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.   കബഭാട്ടുകേളക്കയ്  കതര്ഡയ്  പഭാര്ടയ്  ഇനഷസറനസുലാം
ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം ഇനഷസറനസയ് പരനിരക്ഷയുലാം കസ്റ്ററയ് ഇനഷസറനസയ്
വകുപ്പുവഴെനി ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ് കൃതലമഭായ പരനിശതീലനലാം നലകുകേവഴെനി
കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമമഭായ കസവനലാം  ജേലഗതഭാഗത  രലാംഗത്തയ്  ചപഭാതുജേനങ്ങളക്കഭായനി
നലകേനിവരുന.  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം,  ജേലമലനിനതീകേരണലാം
എന്നനിവ സലാംബനനിച കബഭാധവത്കേരണലാം ജേനങ്ങളനികലക്കയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കബഭാട്ടുകേളനില ചടലനിവനിഷനുകേളുലാം സജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഓകടഭാറനിക്ഷകേളനിചല അമനിതചഭാര്ജയ്

225  (4149)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓകടഭാറനിക്ഷകേളനിചല മതീറര് ഇടഭാചത അമനിത നനിരക്കയ് ഭതീഷണനിചപടുത്തനി
തടനിചയടുത്തയ്  യഭാത്രക്കഭാചര,  പ്രകതലകേനിചയ്  സ്ത്രതീകേചള  കേഷചപടുത്തുന്ന  വനിവരലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഈ ഓകടഭാകേളചക്കതനിചര എചന്തെഭാചക്ക കേര്ശന നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങചന  തടനിപ്പുനടത്തുന്ന  ഓകടഭാകേളുചട  ചപര്മനിറ്റുകേള  തനിരനിചയ്
ചകേഭാടുക്കുവഭാന പറഭാത്ത തരത്തനില റദ്ദുചചയ്യുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) മനിക്ക ഓകടഭാറനിക്ഷഭാ പഡ്രെെവര്മഭാരുലാം മതീററനിചല ചഭാര്ജേയ് കൂടഭാചത ഇതനിചന്റെ
ഇരടനി തുകേ റനികടണ് കൂലനി എന്നയ് പറഞയ് വഭാങ്ങനി യഭാത്രക്കഭാചര വലയ്ക്കുന്ന കേഭാരലലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഓകരഭാ സലങ്ങളനില ഓടുന്ന ഓകടഭാറനിക്ഷകേളനില തചന്ന പ്രകദശചത്ത വനിവനിധ
സലങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള കൂലനി വനിവരലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അമനിത നനിരക്കയ് ഇനൗടഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബനചപട്ടുള്ള പരഭാതനികേള ലഭനിക്കഭാറുണയ്.

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനില  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന തരത്തനിലള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്. 

(സനി) ക്രമകക്കടയ് വനിലയനിരുത്തനിയ കശഷകമ ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴെനിയൂ.

(ഡനി) അമനിത നനിരക്കയ് ഇനൗടഭാക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുണയ്.

(ഇ)  ദൂരത്തനിനനുസരനിച്ചുള്ള  കൂലനിവനിവരലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്ന  ചഭാര്ട്ടുകേള
ഓകടഭാറനിക്ഷകേളനില  ഇകപഭാളത്തചന്ന  പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണയ്.  സലമനുസരനിച്ചുള്ള
ചഭാര്ജയ് കേഭാണനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാന നനിലവനില തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

ചരക്കുവഭാഹനങ്ങളക്കയ് പ്രകതലകേ സമയലാം

226 (4150) ശതീ  .    പനി  .   ഉപബദുള്ള : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഗരങ്ങളനിചല നനിരത്തുകേളനില ചരക്കുവഭാഹനങ്ങള പ്രകവശനിക്കുന്നതനിനയ്
പ്രകതലകേ സമയലാം അനുവദനിച്ചുചകേഭാണള്ള നനിയമമുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) ഇചലങനില നനിരത്തുകേളനില ഏചറ തനിരക്കനുഭവചപടുന്ന രഭാവനിചല 8 മണനി
മുതല  10  മണനിവചരയുലാം  പവകേനിടയ്  5  മണനി  മുതല  7  മണനിവചരയുലാം
ചരക്കുവഭാഹനങ്ങള  പ്രകവശനിക്കുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
ചകേഭാണവരുകമഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  17-2-2014-ചല  സ.ഉ.  (പനി.)  നമ്പര്  13/2014/ഗതഭാ.  നമ്പര്
വനിജ്ഞഭാപന  പ്രകേഭാരലാം  ടനിപര്  കലഭാറനികേളുലാം  ടനിപനിലാംഗയ്  ചമക്കഭാനനിസലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങളുലാം  കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡുകേളനിലൂചട  രഭാവനിചല  9  മണനി
മുതല  10  മണനി  വചരയുലാം  പവകുകന്നരലാം  4  മണനി  മുതല  5  മണനി  വചരയുലാം
സഞരനിക്കുന്നതയ് നനികരഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
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ജേലഗതഭാഗത രലാംഗത്തയ് യഭാത്രഭാകക്ലശലാം

227 (4151)  ശതീ  .   കജേഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനിയനിചല  ജേലഗതഭാഗത  രലാംഗത്തയ്  അനുഭവചപടുന്ന  യഭാത്രഭാകക്ലശലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി 3-12-2016-ല എറണഭാകുളലാം ഗസ്റ്റയ് ഹനൗസനില ജേലഗതഭാഗത
വകുപയ് ഡയറക്ടറുചട അദലക്ഷതയനില കചര്ന്ന അവകലഭാകേന കയഭാഗത്തനില എടുത്ത
തതീരുമഭാനങ്ങള എചന്തെലഭാചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  തതീരുമഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. എറണഭാകുളലാം-കേമലഭാക്കടവയ് കബഭാടയ് സര്വതീസയ് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ചകേഭാചനി എലാം.എല.എ. ശതീ. ചകേ. ചജേ. മഭാകനിയുചട ആസ്തനി വനികേസന ഫണനിലനനിന്നയ്
പുതനിയ  കബഭാടയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  സര്വതീസയ്  നടത്തനിപനിനഭായനി  15  ജേതീവനക്കഭാചര
പുതനിയതഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  സര്ക്കഭാരനിലനനിന്നയ്  അനുവഭാദലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  എലാം.എല.എ.മഭാരുചട  സഹഭായകത്തഭാചട  കവണ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

2.  കതവര  യഭാര്ഡയ്,  മടഭാകഞരനി  കബഭാടയ്  ചജേടനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില
അടനിയന്തെരമഭായനി  ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ്   നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
സനിരസലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇറനികഗഷന,  ഗതഭാഗതലാം,  തുറമുഖ
വകുപ്പുമനനിമഭാരുചട സഭാന്നനിദലത്തനില കയഭാഗലാം കചരുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.

3.  രഭാത്രനി  സമയങ്ങളനിലലാം  അവധനി  ദനിവസങ്ങളനിലലാം  കബഭാട്ടുകേളുചട
റനിപയറനിലാംഗയ്  പരമഭാവധനി  നടത്തുന്നതനിനുകവണ  നടപടനി   സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
വകുപനിചല  റനിപയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗവലാം  ടഭാഫനികേയ്  വനിഭഭാഗവലാം  കവണ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എറണഭാകുളലാം  കമഖലയനില  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  വര്കയ്  മഭാകനജേചര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.

4.  കഫഭാര്ട്ടുചകേഭാചനി  മുസരനിസയ്-ബനിനഭാകലയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കബഭാടയ്
സര്വതീസുകേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനി   സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ടഭാഫനികേയ്  സൂപ്രണയ്,  സതീനനിയര് സൂപ്രണയ്,  അസനിസ്റ്റന്റെയ് വര്കയ്  മഭാകനജേര് എന്നനിവചര
ചുമതലചപടുത്തനി.

101/2020.
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5.  നനിലവനില  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  മുഴുവന  കബഭാടയ്  സര്വതീസുകേളുലാം
മുടക്കലാംകൂടഭാചത നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനികക്കണതഭാണയ്.

(ബനി) നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  എറണഭാകുളലാം-കേമലഭാക്കടവയ്  കബഭാടയ്  സര്വതീസയ്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
പുതനിയ കബഭാടയ് വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം ജേതീവനക്കഭാചര അനുവദനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി അനുവഭാദലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  ടഭാഫനികേയ്  സൂപ്രണയ്,  എറണഭാകുളചത്ത ചുമതലചപടുത്തനി.  മടഭാകഞരനി
കബഭാടയ്  ചജേടനി,  കതവര  യഭാര്ഡയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഡ്രെെഡ്ജേനിലാംഗയ്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇറനികഗഷന  വകുപനിനയ്  കേത്തയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
രഭാത്രനി  സമയങ്ങളനിലലാം  അവധനി  ദനിവസങ്ങളനിലലാം  കബഭാട്ടുകേളുചട  റനിപയറനിലാംഗയ്
നടത്തുന്നതനിനുകവണ  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതനികലക്കഭായനി  എറണഭാകുളലാം
കമഖലയനില   അസനിസ്റ്റന്റെയ്  വര്കയ്  മഭാകനജേചര  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.   കഫഭാര്ടയ്ചകേഭാചനി
മുസരതീസയ്-ബനിനഭാചലയുചട ഭഭാഗമഭായനി കബഭാടയ് സര്വതീസുകേള വകുപയ് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാചത  നനിലവനില  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  മുഴുവന
സര്വതീസുകേളുലാം മുടക്കലാംകൂടഭാചത നടത്തുനണയ്.

ഉളനഭാടന ജേലഗതഭാഗതലാം

228 (4152)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഉളനഭാടന ജേലഗതഭാഗതലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനില ജേലഗതഭാഗതത്തനിനുള്ള സഭാധലതകേള എചന്തെഭാചക്കചയന്നയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാവളലാം  മുതല  നതീകലശസരലാം  വചര  ജേലപഭാതയയ്  590  കേനി.മതീ.
നതീളമഭാണുള്ളതയ്. ഇതനില ചകേഭാലലാം മുതല കകേഭാടപ്പുറലാം വചരയുള്ള 168 കേനി.മതീ. കദശതീയ
ജേലപഭാതയഭാണയ്.  2016-ചല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വനിജ്ഞഭാപന  പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയ
ജേലപഭാത  160  കേനി.മതീ.  കൂടനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  വചര  നതീടനിയനിട്ടുണയ്.   കകേഭാവളലാം  മുതല
ചകേഭാലലാം  വചരയുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  മുതല  നതീകലശസരലാം  വചരയുലാം  സലാംസഭാന
ജേലപഭാതയഭാണയ്. ജേലപഭാതയനില ഇവയനികലയ്ക്കുള്ള ഫതീഡര് കേനഭാലകേളുലാം ഉളചപടുന.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 315

കകേഭാവളലാം മുതല ചകേഭാലലാം വചര 74.18 കേനി. മതീ. ജേലപഭാതയനില 27.50 കേനി. മതീ.

ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാണയ്.  11.30  കേനി.  മതീ.  ഭഭാഗനികേമഭായനി  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭായനിട്ടുണയ്.

പഭാര്വതനി  പുത്തനഭാര്  ഉളചപചട  35.38  കേനി.  മതീ.  ഭഭാഗചത്ത  കേനഭാല  വനികേസനലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുണയ്.  ഇതനില  16.14  കേനി.  മതീ.  നതീളലാംവരുന്ന  പഭാര്വതനി

പുത്തനഭാറനില പുനരുദഭാരണത്തനിനയ് ഒന്നഭാലാം ഘടമഭായനി 80 കകേഭാടനി രൂപയുചട പദതനി

KIIFB-യുചട  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  കേകയറലാം  ഒഴെനിപനിചകശഷലാം

രണഭാലാം  ഘടത്തനിചന്റെ പദതനി  തയഭാറഭാക്കുലാം.  1.10  കേനി.  മതീ.  നതീളലാംവരുന്ന വര്ക്കല

തുരങങ്ങള  14  മതീറര്  വതീതനിയനില  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പഠനങ്ങള

നടനവരുന.  ചകേഭാലത്തുലാം  വര്ക്കലയനിലമഭായനി  അവകശഷനിച  18.14  കേനി.  മതീ.

ഭഭാഗചത്ത പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന.

ചചയനികനജേയ്  74.18  കേനി.  മതീ.  മുതല 402.18  കേനി.  മതീ.  വചരയുള്ള 328  കേനി.  മതീ.

ഭഭാഗലാം കദശതീയ ജേലപഭാത-3-ല ഉളചപടുന്നതനിനഭാല ആ ഭഭാഗത്തനിചന്റെ പ്രവൃത്തനികേള

കകേന്ദ്ര ഏജേനസനിയഭായ ചഎ.ഡബത്യൂ.എ.ചഎ. യഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.

ചച.  402.18  കേനി.മതീ.  മുതല  411.78  കേനി.മതീ.  വചരയുള്ള  9.70  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗലാം

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  നഗരത്തനിലൂചടയഭാണയ്  കേടനകപഭാകുന്നതയ്.  ഇനൗ  കേനഭാലനിചന്റെ

വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിനുലാം വടകേരയ്ക്കുലാം ഇടയനില ജേലപഭാത ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭായനിട്ടുണയ്.

ആഴെലാം  കുറവള്ള  ഭഭാഗങ്ങളഭായ  ഇലഞനിക്കല-കകേഭാരപ്പുഴെ  കേനഭാലനിചന്റെ

വനികേസനത്തനിനഭായനി  6  കകേഭാടനി  രുപയുചടയുലാം  പകയഭാളനി  കേനഭാലനിചന്റെ

വനികേസനത്തനിനഭായനി 6.50 കകേഭാടനി രൂപയുചടയുലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

മഭാഹനി-വളപടണലാം റതീചനില (ചച. 467.89 കേനി. മതീ. - 558.00 കേനി. മതീ) 3 അണ്കേടയ്

ഭഭാഗങ്ങളനില കേനഭാല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് സലലാം ഏചറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.  സലലാം

ഏചറടുക്കലമഭായനി  ബനചപടയ്  നഭാട്ടുകേഭാരുചട  എതനിര്പനിനനിടയനിലലാം   ജേനപ്രതനിനനിധനി

കേളുമഭായുലാം  ഉകദലഭാഗസരുമഭായുലാം  കൂടനിക്കഭാഴ്ച  നടത്തനി  കേനഭാല  രൂപകരഖ

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  90.31  കേനി.മതീ.  വരുന്ന  ഇനൗ  റതീചനില  26  കേനി.മതീ.  മഭാത്രമഭാണയ്

പുതനിയ  പഭാത.  അവകശഷനിച  ഭഭാഗങ്ങള  പുഴെകേളുലാം  കേഭായലകേളുമഭാണയ്.   സലലാം

ഏചറടുത്തയ്  കേഴെനിഞഭാലടന ഇനൗ മൂന്നയ്  ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം  കേനഭാല നനിര്മ്മേനിചയ്  ജേലപഭാത

ഗതഭാഗത  കയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  KIIFB-യുചട  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  പ്രവൃത്തനി

നടപനിലഭാക്കുലാം.
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പഭാലകക്കഭാടയ്  പുഴെ  മുതല  നതീകലശസരലാം  (ചച.  560.75  കേനി.  മതീ.  മുതല
590.00  കേനി.  മതീ.  വചര)  വചരയുള്ള ജേലഭാശയങ്ങളുള്ളതയ്  ആഴെലാം  കൂടനി  ഗതഭാഗത
കയഭാഗലമഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  പ്രധഭാന  ജേലപഭാത
നവതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  വനിവനിധ വഭാണനിജേല കകേന്ദ്രങ്ങള,  ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങള
എന്നനിവയുമഭായനി  പ്രധഭാന  ജേലപഭാതചയ  ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഫതീഡര്
കേനഭാലകേളുചട നവതീകേരണവലാം ഭഭാവനിയനില ഏചറടുക്കുന്നതഭാണയ്. വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനില
ജേലഗതഭാഗതത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ  കബഭാടയ്  ചജേടനികേള,  കേഭാര്കഗഭാ  ചടര്മനിനലകേള
എന്നനിവയുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന.

(ബനി)  ജേലഭാശയങ്ങളുലാം  പുഴെകേളുലാംചകേഭാണയ്  സമൃദമഭായ  കകേരളത്തനിചന്റെ
പ്രകൃതനിയനില  ജേലഗതഭാഗതത്തനിചന്റെ  സഭാധലതകേള  വളചരകയചറയഭാണയ്.  ചരക്കയ്
ഗതഭാഗതത്തനിചന്റെ   ഒരു  ഭഭാഗലാം  ജേലപഭാതവഴെനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ടൂറനിസലാം  വനികേസന
സഭാദലതകേള  തുറക്കഭാനുലാം  ജേലഗതഭാഗതലാം  വഴെനി  സഭാദലമഭാകുലാം.  അതനിലൂചട
കറഭാഡുകേളനിചല ഗതഭാഗതത്തനിരക്കയ്  ലഘൂകേരനിക്കുവഭാനഭാകുലാം.  ചരക്കയ്  ഗതഭാഗതത്തനിചല
അപകേടകേരമഭായ ചരക്കുകേളുചട ഗതഭാഗതലാം ജേലപഭാതയനിലൂചടയഭാക്കനി കൂടുതല കറഭാഡയ്
സുരക്ഷ പകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.

യഭാത്രഭാകബഭാടയ് സര്വതീസയ്

229  (4153)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാലത്തസ്തുനനിന്നയ് ആലപ്പുഴെയനികലക്കുലാം തനിരനിച്ചുലാം യഭാത്രഭാകബഭാടയ് സര്വതീസയ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  കബഭാട്ടുസര്വതീസനിനയ്
എവനിചടചയലഭാമഭാണയ് കസ്റ്റഭാപയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സര്വതീസയ് എനമുതല ആരലാംഭനിക്കുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കബഭാടയ്  സര്വതീസനിചല  യഭാത്രഭാ  നനിരക്കുകേള  എത്രചയന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ചകേഭാലത്തു  നനിനലാം  ആലപ്പുഴെയനികലയ്ക്കുലാം  തനിരനിച്ചുലാം  യഭാത്രഭാ  കബഭാടയ്
സര്വതീസയ്  നനിലവനില  നടത്തുന്നനില.  നനിലവനില  ടൂറനിസവമഭായനി  ബനചപടയ്  രണയ്
ടൂറനിസ്റ്റയ്  സര്വതീസുകേള  ചകേഭാലത്തു  നനിനലാം  ആലപ്പുഴെയനികലയ്ക്കുലാം  തനിരനിച്ചുലാം  യഥഭാക്രമലാം
8-2-2010, 9-2-2010  എന്നതീ തതീയതനികേള മുതല നടത്തനിവരുന.  ടനി സര്വതീസനിനയ്
ആലപ്പുഴെ,  കതഭാടപള്ളനി,  തൃക്കുന്നപ്പുഴെ,  ആയനിരലാംചതങ്ങയ്,  അമൃതപുരനി,  ചവറ,  ചകേഭാലലാം
എന്നനിവനിടങ്ങളനില കസ്റ്റഭാപയ് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
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വകുപയ് നടത്തനിവരുന്ന ടൂറനിസ്റ്റയ് സര്വതീസനിചല നനിരക്കുകേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ആലപ്പുഴെ

70 കതഭാടപള്ളനി

140 70 തൃക്കുന്നപ്പുഴെ

200 140 70 ആയനിരലാംചതങ്ങയ്

270 200 140 70 അമൃതപുരനി

350 270 200 140 70 ചവറ

400 350 270 200 140 70 ചകേഭാലലാം

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ജേലമഭാര്ഗ്ഗയ് വനികേഭാസയ് കപ്രഭാജേക്ടയ്

230  (4154)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്ക്രത  പദതനിയഭായ  "ജേല  മഭാര്ഗ്ഗയ്  വനികേഭാസയ്  കപ്രഭാജേക്ടയ്"
പദതനിയുചട  സലാംസഭാനചത്ത  നഭാളനിതുവചരയുളള  പ്രവർത്തനങ്ങള,  ലഭനിച  തുകേ,
വനിനനികയഭാഗനിച തുകേ എന്നനിവ ജേനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപ്രഭാജേക്ടനിനുകേതീഴെനിൽ  ഈ  വർഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാൻ
കപഭാകുന്ന  പദതനികേള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനലാം  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം
എത്രയഭാചണനലാം എത്ര രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  "ജേലമഭാര്ഗ്ഗയ്  വനികേഭാസയ്”
കപ്രഭാജേക്ടനിചന്റെ  പരനിധനിയനില  കകേരളത്തനിചല  ചകേഭാലലാം  മുതല  കകേഭാടപ്പുറലാം  വചരയുള്ള
കദശതീയ  ജേലപഭാത-3  കദശതീയ  ജേലപഭാതയുചട  നനിലവഭാരത്തനികലക്കുയര്ത്തനി
National  Waterways  Act,  2016  പ്രകേഭാരലാം  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ചചയനിട്ടുള്ള
ജേലപഭാതകേകളഭാ ഉളചപടുന്നനില.  

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചഭാദലലാം  നമ്പര്  4067-ചന്റെ  ഉത്തരലാം  എഡനിറനിലാംഗയ്
ബഭാഞനില ലഭലമല.)

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ).
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9.30 a.m.]

II. മനനിയുടടെ പ്രസസ്താവന

12-5-2017-ടലെ നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട 366-ാം നമ്പര് കചസ്താദദ്യതനിടന
ഉതരതനിടലെ തനിരുതയ്

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പതനിനസ്താലെസ്താലാം കകേരള നനിയമസഭയുടടെ അഞസ്താലാം സകമ്മേളനതനില
2017 കമയയ് 12-ാം തസ്പീയതനിയനിടലെ 366-ാം നമ്പര് നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചസ്താദദ്യതനിടന
ഉതരതനില  വന്ന  പനിശകേയ്  തനിരുതനിടക്കസ്താണയ്  പട്ടനികേജസ്താതനി  പട്ടനികേവര്ഗ
പനികന്നസ്താക്കസമുദസ്തായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സസ്താലാംസസ്താരനികേവലാം  പസ്താര്ലെടമനറനികേസ്താരദ്യവലാം
വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബസ്താലെന് പ്രസസ്താവന നടെത്തുന്നതസ്താണയ്.

പട്ടനികേജസ്താതനി പട്ടനികേവര്ഗ പനികന്നസ്താക്കസമുദസ്തായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സസ്താലാംസസ്താരനികേവലാം
പസ്താര്ലെടമനറനികേസ്താരദ്യവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബസ്താലെന്):  സര്,  പതനിനസ്താലെസ്താലാം
കകേരള നനിയമസഭയുടടെ അഞസ്താലാം സകമ്മേളനതനില 2017 കമയയ് 12-ാം തസ്പീയതനിയനിടലെ
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട  366-ാം  നമ്പര്  കചസ്താദദ്യതനിടന  ഉതരതനില  വന്ന  ടതറയ്
തനിരുതനിടക്കസ്താണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറയ് ടമനയ് ഞസ്താന് കമശപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന.*

III. അടെനിയന്തരപ്രകമയലാം

ഫസ്പീസയ് വര്ദ്ധനവയ്

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സസസ്താശയ ടമഡനിക്കല കകേസ്താകളജുകേളനിടലെയുലാം ദന്തല കകേസ്താകളജു
കേളനിടലെയുലാം  പനി.ജനി.  ഡനിഗനി/ഡനികപസ്താമ  ദന്തല  കകേസ്താഴ്സുകേള്ക്കയ്  മുന്വര്ഷടത
അകപക്ഷനിചയ്  ഇരട്ടനികയസ്താളലാം  ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനവയ്  വരുത്തുവസ്താന്  മസ്താകനജുടമന്റുകേള്ക്കയ്
അവസരലാം നലകേനിയതുവഴനി പസ്താവടപ്പെട്ട വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കയ് ടമഡനിക്കല ഉപരനിപഠനലാം
അസസ്താധദ്യമസ്താകുടമന്ന ആശങ്കമൂലെലാം  ഉളവസ്തായനിട്ടുള്ളതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന  സസ്താഹചരദ്യലാം
സഭസ്താനടെപടെനികേള്  നനിര്തനിവചയ്  ചര്ച  ടചയ്യണടമന്നയ്  ആവശദ്യടപ്പെട്ടയ്  സര്വ്വശസ്പീ
വനി.  ടെനി.  ബലറസ്താലാം,  ടകേ.  എലാം.  ഷസ്താജനി,  അനൂപയ്  കജക്കബയ്  എന്നസ്പീ  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട
അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേസ്താരലാം കനസ്താട്ടസ്പീസയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

ആകരസ്താഗദ്യവലാം സസ്താമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലെജ
ടെസ്പീചര്):  സര്,   സസസ്താശയ  കകേസ്താകളജുകേളനിടലെ  പ്രകവശനവലാം  ഫസ്പീസലാം  സലാംബനനിചയ്
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട സപ്രസ്പീലാം കകേസ്താടെതനിവനിധനിയുടടെയുലാം ടമഡനിക്കല  കേകൗണ്സനില  ഓഫയ്

* അനുബനമസ്തായനി കചര്ക്കുന.
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ഇന്തദ്യ  റഗുകലെഷടനയുലാം  അടെനിസസ്താനതനില  ഇകൗ  വര്ഷലാം  തസ്പീരുമസ്താന
ടമടുകക്കണതുണയ്.   ഇതവണ  മുഴുവന്  പ്രകവശനവലാം  നസ്താഷണല  ടമറനിറയ്  ലെനിസ്റ്റേയ്,
NEET-ലനനിനലാം  ആകേണടമന്നയ്  നനിര്ബനമുണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  കകേരളലാം
തയ്യസ്താറസ്താക്കനിയ  ടമറനിറയ്  ലെനിസ്റ്റേയ്,  KEAM  ആ  വര്ഷകതയയ്  മസ്താത്രലാം  കകേസ്താടെതനി
അലാംഗസ്പീകേരനിചനിരുന.   അതനിനസ്താല  മസ്താകനജുടമന്റുമസ്തായനി  ചര്ചനടെതനി  50:50
സലാംവനിധസ്താനലാം അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം കേരസ്താര് ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുലാം ടചയ. ഇകൗ കേരസ്താര് കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷകതയയ്  മസ്താത്രമസ്താണയ്  കകേസ്താടെതനി  അലാംഗസ്പീകേരനിചനിരുന്നതയ്.  ഇകൗ  വര്ഷലാം  കകേരള
ടമറനിറയ്  ലെനിസ്റ്റേയ്  ഇല.   നസ്പീറനിലനനിനലാം  ടമറനിറടെനിസസ്താനതനില  മുഴുവന് സസ്പീറനികലെയ്ക്കുലാം
അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്  നടെതണലാം.  അതനില ടമറനിറയ്-മസ്താകനജയ് ടമനയ്  എന്നയ്  കവര്തനിരനിക്കസ്താന്
കേഴനിയനില.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം കകേരള ടമറനിറനിലനനിനലാം എടുതവടര ടമറനിറയ് സസ്പീറസ്തായുലാം
നസ്പീറനില നനിനലാം എടുക്കുന്ന കുട്ടനികേടള മസ്താകനജുടമനയ് സസ്പീറസ്തായനിട്ടുമസ്താണയ് കവര്തനിരനിചതയ്.
ഇകൗ വര്ഷലാം ഒകര  ടമറനിറയ്  ലെനിസ്റ്റേനിലനനിനലാം എടുത വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കയ്  രണ്ടുതരലാം
ഫസ്പീസയ്  ഇകൗടെസ്താക്കസ്താന്  കേഴനിയനില.  ആയതനിനസ്താല  ഏകേസ്പീകൃത  ഫസ്പീസയ്  നനിശ്ചയനിക്കുകേ
മസ്താത്രകമ  നനിര്വ്വസ്താഹമുള.  മസ്താകനജുടമനയ്  സസ്താപനങ്ങളനിടലെ  പ്രകവശന  നടെപടെനികേള്
നനിശ്ചയനിക്കസ്താന്  ഗവണ്മനയ്  ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സയ്  പുറടപ്പെടുവനിചനിട്ടുണയ്.   അതനിടലെ
17-ാം കകസ്താസയ്  പ്രകേസ്താരലാം മസ്താകനജുടമന്റുമസ്തായനി  ചര്ച നടെതസ്താനുള്ള സസ്താധദ്യതയുമുണയ്.
എന്നസ്താല ഫസ്പീ റഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനി നനിശ്ചയനിക്കുന്ന ഫസ്പീസയ് ഇകൗടെസ്താക്കുന്നതസ്താണയ് ഏറവലാം
ശരനിയസ്തായ  രസ്പീതനിടയന്നസ്താണയ്  ഗവണ്ടമനയ്  കേണക്കസ്താക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ടമഡനിക്കല
കകേസ്താകളജുകേകളസ്താടുലാം  സസസ്താശയ  ടമഡനിക്കല  കകേസ്താകളജുകേകളസ്താടുലാം  അവരുടടെ  ഓഡനിറയ്
റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്  ഹസ്താജരസ്താക്കുവസ്താന്  ഫസ്പീ  റഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  ആവശദ്യടപ്പെടുകേയുലാം  ഫസ്പീ
റഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  അടതലസ്താലാംവചയ്  കേസ്താലക്കുകലെറയ്  ടചയ്ത  ഒരു  ഫസ്പീസയ്
നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഒന്നസ്താലാം  ഘട്ടതനില സര്ക്കസ്താര് പനി.ജനി.  ടമഡനിക്കല
സസ്പീറ്റുകേളുടടെ  കേസ്താരദ്യതനിലെസ്താണയ്  ചര്ച  നടെതനിയതയ്.  കനിസദ്യന്  മസ്താകനജുടമന്റുമസ്തായനി
നടെതനിയ  ചര്ചയനില  ഫസ്പീ  റഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  നനിശ്ചയനിച  ഏകേസ്പീകൃത  ഫസ്പീസയ്
അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുവസ്താന് അവര് തയ്യസ്താറസ്താവകേയുണസ്തായനി.  മറയ് മസ്താകനജുടമന്റുകേളുമസ്തായനി ചര്ച
നടെതനിടയങ്കനിലലാം ഫസ്പീ റഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനി നനിശ്ചയനിച ഫസ്പീസയ് അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുവസ്താന് ആ
മസ്താകനജുടമന്റുകേള്  തയ്യസ്താറസ്തായനിട്ടനില.   അവര്  വര്ദ്ധനിച ഫസ്പീസസ്താണയ്  ആവശദ്യടപ്പെട്ടതയ്.
എന്നസ്താല  കനിസദ്യന്  മസ്താകനജുടമന്റുമസ്തായനി  നടെതനിയ  ചര്ചയനില  ഫസ്പീ  റഗുകലെററനി
കേമ്മേനിറനി  നനിശ്ചയനിച  ഫസ്പീസയ്  അലാംഗസ്പീകേരനിക്കസ്താന്  തയ്യസ്താറസ്തായമുറയയ്  ആ  ഫസ്പീസസ്താണയ്
ഇകപ്പെസ്താള്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  കനിസദ്യന്  മസ്താകനജുടമന്റുമസ്തായനി   ഉണസ്താക്കനിയ ധസ്താരണ
അസരനിചസ്താണയ്  സര്ക്കസ്താര്  ഫസ്പീസയ്  നനിശ്ചയനിചതയ്.  സര്ക്കസ്താരനിടന  ഭസ്താഗത്തുനനിനലാം
എടന്തങ്കനിലലാം  വര്ദ്ധനവയ്  ഫസ്പീസയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  കേസ്താരദ്യതനില  വരുതനിയനിട്ടനില.
നനിയമപരമസ്തായനി  ഏറവലാം  സസ്താധദ്യതയുള്ള  കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്  സര്ക്കസ്താര്  ഇകപ്പെസ്താള്
അലാംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ടമറനിറയ്  മസ്താകനജുടമനയ്  സസ്പീറ്റുകേള്  കേഴനിഞ്ഞപ്രസ്താവശദ്യലാം
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ഉണസ്തായനിരുന്നതുലാം മറ്റുരസ്പീതനിയനിലള്ള ടചലെവകേളുടമലസ്താലാം കേണക്കസ്താക്കനി ഫസ്പീ  റഗുകലെററനി
കേമ്മേനിറനി ഇതവണ പതനിനസ്താലെയ് ലെക്ഷലാം രൂപയസ്താണയ്  പനി. ജനി. സസ്പീറനിനയ് നനിശ്ചയനിചതയ്.
ടടസ്റ്റേപ്പെനനിലണസ്തായ വര്ദ്ധനടയലസ്താലാം പരനിഗണനിചസ്താണയ് ഇകൗ ഫസ്പീസയ് ഫസ്പീ  റഗുകലെററനി
കേമ്മേനിറനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളടതന്നസ്താണയ്  മനസനിലെസ്താക്കസ്താന്  കേഴനിഞ്ഞതയ്.  അതുകപസ്താടലെ
കനസ്താണ് കനിനനിക്കല വനിഭസ്താഗതനിനയ് എട്ടുലെക്ഷതനി അന്പതനിനസ്തായനിരലാം രൂപയസ്തായസ്താണയ്
ഫസ്പീസയ്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇടതലസ്താലാം  സര്ക്കസ്താര്  ആയനിട്ടയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതല.
ഫസ്പീ റഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനിയുടടെ കേസ്താലക്കുകലെഷടന ഭസ്താഗമസ്തായനി നനിശ്ചയനിച ഫസ്പീസസ്താണയ്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അലാംഗങ്ങള്ക്കയ് കുറച്ചുകനരലാം ഇരനിക്കുകമ്പസ്താള് അകങ്ങസ്താട്ടുമനികങ്ങസ്താട്ടുലാം
നടെക്കണടമടന്നസ്താടക്ക കതസ്താനലാം.  പടക്ഷ അതനിനസ്തായനി  പുറകതയയ്  കപസ്താകുന്നതസ്താണയ്
നലതയ്. സഭയനില ഇങ്ങടന ചുറനി നടെക്കുന്നതയ് ശരനിയല. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബലറസ്താലാം :  സര്,  ശസ്പീ.  പനിണറസ്തായനി  വനിജയന്  സര്ക്കസ്താരനിടന
സസസ്താശയ ടകേസ്താള്ളയുടടെ സസ്പീസണ്-2  ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.   ഇകൗ ഗവണ്ടമനയ്
അധനികേസ്താരതനില  വന്നനിട്ടയ്  ഒരു  വര്ഷലാം  തനികേയുവസ്താന്  ഏതസ്താനുലാം  ദനിവസങ്ങകള
ബസ്താക്കനിയുള.   ഒരു  വര്ഷലാം  മസ്താത്രലാം  അധനികേസ്താരതനിലെനിരനിക്കുന്ന  ഇകൗ  ഗവണ്ടമനയ്
വലെനിയ  രസ്പീതനിയനിലള്ള  ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനവയ്  രണസ്താമടത  തവണയുലാം
വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കുകമല,  ഇകൗ  നസ്താട്ടനിടലെ  പസ്താവടപ്പെട്ട  രക്ഷനിതസ്താക്കളുടടെകമല
അടെനികചലപ്പെനിക്കുന്നതനിടന തുടെക്കമസ്താണയ് ഇവനിടടെ കേസ്താണസ്താന് സസ്താധനിചതയ്.  ഒരു വര്ഷലാം
മുമ്പയ്  നമ്മേള്  ഒരുപസ്താടെയ്  ചര്ച  ടചയ്തതസ്താണയ്.  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  സസ്പീറനിടന  ഫസ്പീസയ്
വലെനിയ  രസ്പീതനിയനില വര്ദ്ധനിപ്പെനിചയ്  സസസ്താശയ മുതലെസ്താളനിമസ്താര്ക്കയ്  ടകേസ്താള്ളലെസ്താഭമുണസ്താക്കനി
ടകേസ്താടുക്കസ്താനുള്ള ഒരു സസ്താഹചരദ്യലാം ഇകൗ ഗവണ്ടമനയ് സൃഷനിച്ചു.  നമുക്കയ് ഓര്മ്മേയുണയ്,
യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്  നസ്താലവര്ഷലാം  ഭരനിചകപ്പെസ്താള്  ആ  നസ്താലവര്ഷതനിലലാംകൂടെനി
ആടകേ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതയ്  47,000  രൂപയസ്തായനിരുന.  എന്നസ്താല  ഇകൗ  ഗവണ്ടമനയ്
അധനികേസ്താരതനിലവന്നയ്  ആദദ്യടത  നൂറയ്  ദനിവസതനിനകേലാംതടന്ന  65,000  രൂപ
ഫസ്പീസയ്  ടമറനിറയ്  സസ്പീറനില  അടെനികചലപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണസ്താണയ് പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭനിചതയ്.
രണരലെക്ഷലാം  രൂപയസ്തായനിരുന  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  സസ്പീറനിടന  ഫസ്പീസയ്.  അതുമസ്തായനി
ബനടപ്പെട്ടയ്  നനിരവധനി  പ്രതനികഷധങ്ങളുലാം  സമരങ്ങളുമുണസ്തായനി.
ടപസ്താതുജനസ്താഭനിപ്രസ്തായടതക്കൂടെനി  മസ്താനനിച്ചുടകേസ്താണയ്  ഒരു  ഘട്ടതനില  സസസ്താശയ
മസ്താകനജുടമനയ്  മുതലെസ്താളനിമസ്താര്തടന്ന  തങ്ങള്ക്കയ്  ഇത്ര  അമനിതമസ്തായ  ഫസ്പീസനിടന
ആവശദ്യമനില,  ഫസ്പീസയ് കുറയസ്താന് ഞങ്ങള് തയ്യസ്താറസ്താണയ്,  ഒരു ഇരുപതയ്യസ്തായനിരലാം രൂപ
കുറച്ചുകേനിട്ടനിയസ്താലലാം  മതനി,  രകണകേസ്താല  ലെക്ഷലാം  രൂപ  മതനിടയന്നയ്  പറയുന്ന  ഒരു
ഘട്ടതനികലെയയ്   വന്നനിട്ടുലാം  കകേരളതനിടന  മുഖദ്യമനനിയുടടെ  പനിടെനിവസ്താശനിയസ്തായനിരുന
രണരലെക്ഷലാം രൂപതടന്ന കവണടമനള്ളതയ്.  ഇകൗ ഗവണ്ടമനനിടന സമസ്പീപനലാം അന്നയ്
ഇകൗ  നസ്താട്ടനിടലെ  ജനങ്ങള്  തനിരനിചറനിഞ്ഞതസ്താണയ്.  അതനിടന  തുടെര്ചയസ്തായനിട്ടസ്താണയ്
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ഇകപ്പെസ്താള്  ഇകൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  രണസ്താലാം  ഘട്ടതനില  പനി.  ജനി.  കകേസ്താഴനിടന  ഫസ്പീസയ്
വലെനിയ  രസ്പീതനിയനിലള്ള  വര്ദ്ധനവനികലെയയ്  കപസ്താകുന്ന  സസ്താഹചരദ്യമുണസ്താകുന്നതയ്.
ബഹുമസ്താനദ്യയസ്തായ  ആകരസ്താഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞതയ്  ഇതയ്  കേമ്മേസ്പീഷടന
തസ്പീരുമസ്താനപ്രകേസ്താരമസ്താടണന്നസ്താണയ്.  ഞങ്ങളസ്താരുലാം  അതനിടന  എതനിര്ക്കുന്നനില.  കേമ്മേസ്പീഷടന
തസ്പീരുമസ്താനപ്രകേസ്താരലാം  തടന്നയസ്താണയ്.  പകക്ഷ  ആരസ്താണയ്  ഇകൗ  കേമ്മേസ്പീഷന്?  ഇകൗ
ഗവണ്ടമന്റുമസ്തായനി എലസ്താ അര്തതനിലലാം കയസ്താജനിച്ചുകപസ്താകുന്ന ഒരു കേമ്മേസ്പീഷടനയസ്താണയ്
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഗവണ്ടമനനിടന അഭനിപ്രസ്തായമസ്താണയ്  കേമ്മേസ്പീഷടന അഭനിപ്രസ്തായമസ്തായനി
പുറത്തുവന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിടന  ഉതരവസ്താദനിതസതനിലനനിനലാം  ഗവണ്ടമനനിനയ്
എങ്ങടനയസ്താണയ് ഒഴനിഞ്ഞുമസ്താറസ്താന് കേഴനിയുന്നതയ്?  സസസ്താശയ വനിഷയലാം ഇകൗ രസ്താജദ്യതയ്
ഉയര്നവന്നതനിനുകശഷലാം ആദദ്യമസ്തായനിട്ടസ്താണയ്  സര്ക്കസ്താരനിടന കേരങ്ങള് ശകനിടപ്പെടുന്ന
ഒരു  അന്തരസ്പീക്ഷലാം  രൂപടപ്പെട്ടുവന്നതയ്.  സര്ക്കസ്താരനിടന  പനിടെനിപ്പുകകേടെയ്  ടകേസ്താണല.
കകേസ്താടെതനിയുടടെ  ഇടെടപടെലെനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി  കകേന ആകരസ്താഗദ്യ  വകുപ്പെനിടന
ഇടെടപടെലെനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി,  ചരനിത്രതനില  ആദദ്യമസ്തായനി  സസസ്താശയ  പ്രകവശനതനില
ഒരു കൃതദ്യത  വന. 2000  മുതല  ഇതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ട  വനിഷയലാം  നമ്മേള്  ചര്ച
ടചയ്യുകേയസ്താണയ്.  പടക്ഷ മുന്കേസ്താലെങ്ങളനില ഓകരസ്താ  ഘട്ടതനിലലാം  വന്നനിട്ടുള്ള കകേസ്താടെതനി
വനിധനികേള് സസസ്താശയ മുതലെസ്താളനിമസ്താര്ക്കയ് അനുകൂലെമസ്തായനിരുന. നനിയമസഭ ടഎകേകേകണദ്യന
സസസ്താശയ  നനിയമലാം  പസ്താസസ്താക്കനി.  അതുകപസ്താലലാം  തള്ളനിക്കളഞ്ഞയ്  മസ്താകനജുടമന്റുകേടള
ശകനിടപ്പെടുത്തുന്ന  സമസ്പീപനമസ്തായനിരുന  മുന്കേസ്താലെങ്ങളനില  സപ്രസ്പീലാം  കകേസ്താടെതനി
സസസ്പീകേരനിചതയ്.  പകക്ഷ  ഇകപ്പെസ്താള്  അവരുടടെ  ടടകേകേള്  ബനനിക്കസ്താനുള്ള
ഒരവസരമസ്താണയ്. കേസ്താരണലാം, പൂര്ണ്ണമസ്തായുലാം ടമറനിറടെനിസസ്താനതനില മസ്താത്രകമ പ്രകവശനലാം
നടെത്തുവസ്താന്  സസ്താധനിക്കൂ.  കദശസ്പീയ  തലെതനിടലെ  NEET-ടന  അടെനിസസ്താനതനില
മസ്താത്രകമ  പ്രകവശനലാം  നടെത്തുവസ്താന്  സസ്താധനിക്കൂ.  ഇകൗ  വര്ഷലാം  കേകൗണ്സനിലെനിലാംഗുലാം
ഗവണ്ടമനനിടന കനതൃതസതനില നടെതണലാം. കപയയ് ടമനയ് സസ്പീറയ്/മസ്താകനജുടമനയ് സസ്പീറയ്,
ആ  നനിലെയനിലള്ള  പ്രകവശനങ്ങള്ക്കുകപസ്താലലാം  മസ്താകനജുടമന്റുകേള്ക്കയ്  അധനികേസ്താരമനില.
അതുകപസ്താലലാം സര്ക്കസ്താരസ്താണയ് നടെകതണടതന്നയ് പറയുന്ന ഒരവസ  രൂപടപ്പെട്ടുവരുന്ന
സസ്താഹചരദ്യതനിലെസ്താണയ്  മസ്താകനജുടമന്റുകേടള സഹസ്തായനിക്കസ്താന് ഗവണ്ടമനയ് മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുന്നതയ്.
ഒരു  രൂപ  കൂട്ടനി  ടകേസ്താടുതനിടലങ്കനിലകപ്പെസ്താലലാം  മസ്താകനജുടമന്റുകേടള  വരചവരയനില
നനിര്തസ്താനുള്ള  ഒരവസരലാം  ടടകേയനില  വന്നനിട്ടുകപസ്താലലാം  ഇകൗ  നനിലെയനില  ഇവര്
മസ്താകനജുടമന്റുകേടള  സഹസ്തായനിക്കുകേയസ്താടണന്നയ്  പറഞ്ഞസ്താല  ആകരസ്താടെസ്താണയ്  ഇകൗ
ഗവണ്ടമനനിടന പ്രതനിബദ്ധത?  നനിസസ്താരമസ്തായ ഫസ്പീസയ് വര്ദ്ധനവയ് മസ്താത്രകമ ഉളടവന്നയ്
ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞു.  അങ്ങടനയസ്താകണസ്താ?  ടമറനിറയ്  സസ്പീറനില  പനി.  ജനി.  കനിനനിക്കല
കകേസ്താഴ്സുകേള്ക്കയ്  ടവറലാം  ആറര ലെക്ഷലാം രൂപ ആയനിരുന്ന ഫസ്പീസയ്   പതനിനസ്താലെയ്  ലെക്ഷലാം
രൂപയസ്തായനിട്ടസ്താണയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതയ്.  ഇരട്ടനിയനിലെധനികേലാം,  നൂറനിപ്പെതനിനഞയ്  ശതമസ്താനലാം
വര്ദ്ധനവയ്  കകേരളതനിടന  ചരനിത്രതനില  ഇകന്നവടര  ഉണസ്തായനിട്ടുകണസ്താ?
101/2020.
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ഇരട്ടനിയനിലെധനികേലാം  ശതമസ്താനലാം  ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.  കനസ്താണ്  കനിനനിക്കല
പനി.  ജനി.  ഡനിഗനി കകേസ്താഴ്സുകേള്ക്കയ് ടവറലാം  2.6  ലെക്ഷലാം രൂപയസ്തായനിരുന്നതയ് എട്ടരലെക്ഷലാം
രൂപയസ്തായനിട്ടയ്, മൂന്നനിരട്ടനിയനിലെധനികേമസ്തായനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്. പനി.ജനി. ഡനികപസ്താമ
കകേസ്താഴനിനയ്  10.50  ലെക്ഷലാം രൂപയുലാം സൂപ്പെര് ടസഷദ്യസ്താലെനിറനി ആടണങ്കനില 18.50  ലെക്ഷലാം
രൂപയുമസ്താണയ്  ഫസ്പീസയ്.  ഇതയ്  വസ്താര്ഷനികേ  ഫസ്പീസസ്താണയ്.  ഒരു  വര്ഷലാം
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകമ്പസ്താള്  42  ലെക്ഷലാം രൂപയസ്താണയ്  പനി.ജനി.  കകേസ്താഴനിനുകവണനി ആ കുട്ടനി
ടചലെവഴനികക്കണനി വരുന്നതയ്.  വനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസ വസ്തായ്പ എടുതസ്താല എത്ര തുകേ അടെയ്കക്കണനി
വരുലാം;  കഡസ്താക്ടര്മസ്താരസ്തായനി പുറതനിറങ്ങനിയസ്താല സര്ക്കസ്താര് സര്വ്വസ്പീസനിലനനിന്നയ് ഇവര്ക്കയ്
കേനിട്ടുന്ന ശമ്പളലാം  50,000-വലാം  80,000-വലാം  രൂപയസ്താണയ്.  വനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസ  കലെസ്താടണടുതസ്താല
അതയ്  തനിരനിചടെയസ്താന്കപസ്താലലാം  ഈ  പണലാം  തനികേയനില.  നമ്മുടടെ  കഡസ്താക്ടര്മസ്താരുടടെ
സസ്താമൂഹനികേ  പ്രതനിബദ്ധത  പൂര്ണ്ണമസ്തായനി  ഇലസ്താതസ്താക്കസ്താനസ്താകണസ്താ  ഈ  സര്ക്കസ്താര്
ആഗഹനിക്കുന്നതയ്;  അവടര  അറവകേസ്താര്  ആക്കസ്താനസ്താകണസ്താ  ഈ  സര്ക്കസ്താര്
ആഗഹനിക്കുന്നതയ്;  ആ  നനിലെയനില  നമ്മുടടെ  ആകരസ്താഗദ്യരലാംഗടത  ഗുരുതരമസ്തായനി
ബസ്താധനിക്കുന്ന ഒരു അവസയനികലെയയ്  കേസ്താരദ്യങ്ങള് മസ്താറകേയസ്താണയ്. 

ടടസ്റ്റേപനയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതുടകേസ്താണസ്താണയ്  ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതയ്  എന്നസ്താണയ്
സര്ക്കസ്താര് പറയുന്നതയ്.  അടതന്തയ് നദ്യസ്തായമസ്താണയ്;  ടടസ്റ്റേപ്പെനയ്  എന്നതയ്  ആ കുട്ടനിയുടടെ
അവകേസ്താശമസ്താണയ്.  അവര്  എടുക്കുന്ന  ടതസ്താഴനിലെനിടന  പ്രതനിഫലെമസ്താണയ്.  ഒരു  പനി.ജനി.
വനിദദ്യസ്താര്തനി ആശുപത്രനിയുടടെ നടട്ടലസ്താണയ്. അവര് ഒരു വനിദദ്യസ്താര്തനി മസ്താത്രമല. അവര്
തടന്നയസ്താണയ്  കഡസ്താക്ടര്മസ്താരുലാം,  ഒരു  ഘട്ടതനില  അദ്ധദ്യസ്താപകേരുലാം.  ഏതസ്താണയ്  24
മണനിക്കൂറള്ള  കേഠനിനസ്താധസസ്താനതനിടന  വനിലെയസ്തായനിട്ടസ്താണയ്  അവര്ക്കയ്  ടടസ്റ്റേപനയ്
ടകേസ്താടുക്കുന്നതയ്. ആ ടടസ്റ്റേപനയ് കൂട്ടനി എന്നതനിടന കപരനില ഫസ്പീസയ് കൂട്ടുന്ന നദ്യസ്തായലാം ഒരു
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേയ്  സര്ക്കസ്താരനിനയ്  കചര്ന്നതസ്താകണസ്താ;  നനിങ്ങള്  കേസ്താറലമസ്താകനിടന  മനിചമൂലെദ്യ
സനിദ്ധസ്താന്തതനിടലെസ്താടക്ക  വനിശസസനിക്കുന്നവരകല.  കുട്ടനികേളുടടെ  ഈ  അദ്ധസസ്താന
ഭസ്താരടതയുലാം  അതനിടന  മൂലെദ്യടതയുലാം  നനിങ്ങള്  മസ്താകനജുടമന്റുകേള്ക്കയ്  ടസ്താന്സ്ഫര്
ടചയ്യസ്താന് കപസ്താവകേയസ്താകണസ്താ;  എന്തയ് കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസമസ്താണയ്  നനിങ്ങള്ക്കയ് പറയസ്താനുള്ളതയ്;
സര്ക്കസ്താരനിടന ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനടയ ഏതയ്  നനിലെയനിലെസ്താണയ്  നദ്യസ്തായസ്പീകേരനിക്കസ്താന് പറ്റുകേ.
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താരനിടന  കേസ്താലെതയ്  ഞങ്ങള്  ടപസ്താതുവനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസടതയുലാം
ടപസ്താതുജനസ്താകരസ്താഗദ്യ  സലാംവനിധസ്താനടതയുലാം  ശകനിടപ്പെടുതനിടക്കസ്താണസ്താണയ്  മസ്താകനജുടമന്റുകേള്ക്കയ്
തടെയനിട്ടതയ്.  നനിങ്ങടളകപ്പെസ്താടലെ  വസ്താചകേമടെനിയസ്തായനിരുന്നനില.  പ്രസ്താകയസ്താഗനികേ  തലെതനില
ഞങ്ങള്  ഇടെടപട്ടു.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താര്  വരുകമ്പസ്താള്  ടവറലാം
1050  സസ്പീറകല  ഗവണ്ടമനയ്  ടമഡനിക്കല  കകേസ്താകളജുകേളനില  ഉണസ്തായനിരുനള.
ഞങ്ങള്  അധനികേസ്താരലാം  ഒഴനിയുകമ്പസ്താള്  5  വര്ഷലാംടകേസ്താണയ്  അതയ്  1350  ആക്കനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു. നസ്താലെയ് പുതനിയ ടമഡനിക്കല കകേസ്താകളജുകേളസ്താണയ് ഞങ്ങള് ടകേസ്താണ്ടുവന്നതയ്.
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അതയ്  സഹകേരണ  കമഖലെയനിലലാം  സസസ്താശയ  കമഖലെയനിലമല,  ഗവണ്ടമനയ്
കമഖലെയനിലെസ്താണയ്.  എറണസ്താകുളലാം,  മകഞരനി,  പസ്താലെക്കസ്താടെയ്,  ഇടുക്കനി  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില
ഞങ്ങള് പുതനിയ ടമഡനിക്കല കകേസ്താകളജുകേള് ടകേസ്താണ്ടുവന. 100 സസ്പീറ്റുള്ള പസ്താലെക്കസ്താടെയ്
ടമഡനിക്കല  കകേസ്താകളജനില  70  സസ്പീറയ്  പട്ടനികേജസ്താതനി/പട്ടനികേവര്ഗ വനിഭസ്താഗക്കസ്താര്ക്കസ്തായനി
നസ്പീക്കനിവചയ്  സസ്താമൂഹദ്യ  വനിപവലാം  സൃഷനിക്കസ്താന്  സസ്താധനിച്ചു.  അയ്യങ്കസ്താളനിയുടടെ  സസപലാം
സസ്താക്ഷസ്താത്കേരനിക്കുന്ന  പ്രവര്തനലാം  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താരനിടന
ഭസ്താഗത്തുനനിനലാം  ഉണസ്തായനി.  നനിങ്ങള്  വന്നനിട്ടയ്  എന്തസ്താണയ്  ടചയ്തതയ്;  ഇടുക്കനിയനിടലെ
50  സസ്പീറയ്  നനിങ്ങള്  ഇലസ്താതസ്താക്കനി.  തനിരുവനന്തപുരതയ്  ഒരു  ടഷഡനിലെസ്താണയ്
ആ ടമഡനിക്കല കകേസ്താകളജയ് പ്രവര്തനിക്കുന്നടതന്നയ് ടമഡനിക്കല കേകൗണ്സനില ഓഫയ്
ഇന്ഡദ്യയയ് നനിങ്ങള് റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ് ടകേസ്താടുതനികല; എന്തസ്താണയ് യഥസ്താര്തതനില അവസ.
138000  സസയര് ഫസ്പീറയ് സലെതയ് അവനിടടെ ടകേട്ടനിടെമുണസ്താക്കസ്താന് കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കസ്താരനിടനകേസ്താലെതയ്  സസ്താധനിച്ചു.  അതയ്  കകേന  സര്ക്കസ്താരുലാം  ടമഡനിക്കല
കേകൗണ്സനില  ഓഫയ്  ഇന്ഡദ്യയുലാം  അലാംഗസ്പീകേരനിച്ചു.  100  സസ്പീറയ്  നമുക്കയ്  തരസ്താടമന്നയ്
പറഞ്ഞു.  അതയ്  നനിങ്ങള് ഇലസ്താതസ്താക്കുകേയസ്താണയ്.  പസ്താരനിപ്പെള്ളനി  ടമഡനിക്കല കകേസ്താകളജയ്
സലാംബനനിചയ് അവനിടെടത എലാം.പനി.  ശസ്പീ.  എന്.  ടകേ.  കപ്രമചനടനകൂടെനി ഇടെടപടെലെനിടന
ഭസ്താഗമസ്തായനി  ഇകപ്പെസ്താള്  കകേന  സര്ക്കസ്താര്  അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന  അവസയനികലെയയ്
വന്നനിട്ടുണയ്.  സലാംസസ്താന  സര്ക്കസ്താരനിനയ്  വല  കറസ്താളുമുകണസ്താ,  ഏടതങ്കനിലലാം  തരതനില
ഇടെടപട്ടനിട്ടുകണസ്താ;  ഇങ്ങടന  എനലാം  സസസ്താശയ  മുതലെസ്താളനിമസ്താടര  സഹസ്തായനിക്കുന്ന
സമസ്പീപനമസ്താണയ് നനിങ്ങള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നടതന്നസ്താണയ് നമുക്കയ് കേസ്താണസ്താന് സസ്താധനിക്കുന്നതയ്.

കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കസ്താരനിടന കേസ്താലെതയ് സമരലാം നടെതനിയനിരുന്ന അവസരതനിടലെസ്താടക്ക
ഞങ്ങടള  ആകക്ഷപനിചനിരുന്ന  ആളുകേളുണയ്.  അപ്പുറതനിരുന്ന  ഡനി.ടടവ.എഫയ്.ടഎ.
യുകടെയുലാം  എസയ്.എഫയ്.ടഎ.യുകടെയുടമസ്താടക്ക  പഴയ കനതസ്താക്കന്മസ്താര്ക്കയ്  ഞങ്ങടളയുലാം
ഞങ്ങളുടടെ  സമരടതയുടമസ്താടക്ക  പുച്ഛമസ്താണയ്.  ഇവനിടടെ  യുവജന  സലാംഘടെനസ്താ
കനതസ്താക്കന്മസ്താര്  പുറതയ്  നനിരസ്താഹസ്താര  സമരലാം  നടെതനി.  അടഞട്ടയ്  ദനിവസലാം
കേഴനിഞ്ഞകപ്പെസ്താള് ആ സമരലാം  അവസസ്താനനിപ്പെനികക്കണനിവന്ന സസ്താഹചരദ്യതനില എടന
സഹപ്രവര്തകേരസ്തായ  രണയ്  എലാം.എല.എ.-മസ്താര്,  ശസ്പീ.  ഷസ്താഫനി  പറമ്പനിലലാം
ശസ്പീ.  ടടഹബനി ഈഡനുലാം ഈ നനിയമസഭസ്താ ഹസ്താളനിനയ് പുറതയ് നനിരസ്താഹസ്താരലാം കേനിടെന.
അവര്  അഞസ്താറയ്  ദനിവസലാം  നനിരസ്താഹസ്താരലാം  അനുഷനിചതനിനുകശഷലാം  മുന്നണനിയുടടെ
തസ്പീരുമസ്താനപ്രകേസ്താരലാം  ഞസ്താനുലാം  ശസ്പീ.  കറസ്താജനി  എലാം.  കജസ്താണലാം  ഒരു  ദനിവസലാം  ഉചയയ്
നനിരസ്താഹസ്താരലാം  തുടെങ്ങനി.  പനികറദനിവസലാം  ടടവകുകന്നരലാം  വടര  നനിരസ്താഹസ്താരലാം  തുടെര്ന.
പനിന്നസ്പീടെയ്  മുന്നണനിയുടടെ  തസ്പീരുമസ്താനപ്രകേസ്താരലാം ആ സമരലാം  അവസസ്താനനിപ്പെനിച്ചു.  കേസ്താരണലാം ഈ
സര്ക്കസ്താരനികനസ്താടെയ്  പറഞ്ഞനിട്ടയ്  കേസ്താരദ്യമനില.  നനിയമസഭ  അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കുകേയസ്താണയ്.
നനിയമസഭസ്താ സകമ്മേളനലാം ടവട്ടനിച്ചുരുക്കുകേയസ്താണയ്.  അങ്ങടന ആ സമരലാം മുന്നണനിയുടടെ
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തസ്പീരുമസ്താനപ്രകേസ്താരലാം  അവസസ്താനനിപ്പെനിചകപ്പെസ്താള്  അതനിടന  കപരനില  ഞങ്ങടളടയസ്താടക്ക
ആകക്ഷപനിക്കുകേയസ്തായനിരുന. ഞങ്ങള് ഒരു കബ്രേക്കയ്ഫസ്താസ്റ്റേയ് മസ്താത്രലാം ഉകപക്ഷനിചയ് സമരലാം
നടെതനിയവരസ്താടണന്നയ്  പറയുകേയസ്തായനിരുന.  ആകക്ഷപനിക്കസ്താന്  മസ്താത്രകമ  നനിങ്ങള്ക്കയ്
സസ്താധനിക്കുകേയുള.  പ്രതനികേരണതനിടന  ഒരു  കനര്ത  ശബലാംകപസ്താലലാം  പുറടപ്പെടുവനിക്കസ്താന്
നനിങ്ങള്ക്കയ്  സസ്താധനിക്കുന്നനില.  നനിങ്ങള്  വലെനിയ  സമര  കനതസ്താക്കന്മസ്താരസ്തായനി
ഭസ്താവനിക്കുകേയസ്താണയ്. നനിങ്ങള് ഇന്നടലെകേളനില ടതരുവകേളനില കചസ്താരപ്പുഴ ഒഴുക്കനിടയനലാം
ഒരുപസ്താടെയ്  തദ്യസ്താഗങ്ങള്  സഹനിച്ചുടവനലാം  പറയുന.  നനിങ്ങള്  അന്നയ്  ഉന്നയനിച
മുദസ്താവസ്താകേദ്യകതസ്താടെയ്  തരനിടമ്പങ്കനിലലാം  ആതസ്താര്തതയുടണങ്കനില,  നനിങ്ങളുടടെതടന്ന
ഭൂതകേസ്താലെടതക്കുറനിചയ്  നനിങ്ങള്ക്കയ്  എടന്തങ്കനിലലാം  തരതനിലള്ള  ഒരു  പുനര്
വനിചനിന്തനമുടണങ്കനില ഈ അവസരതനില ഈ ടകേസ്താടെനിയ സസസ്താശയ ടകേസ്താള്ളയ്ടക്കതനിടര
പ്രതനികേരനിക്കസ്താന് തയ്യസ്താറസ്താകേണലാം.  അതടലങ്കനില നനിങ്ങള് ഇന്നടലെകേളനില നടെതനിയ
സമരങ്ങടളസ്താടക്ക  നനിങ്ങളനില  ചനിലെര്ക്കയ്  എലാം.എല.എ.മസ്താരസ്താകേസ്താനുലാം  എലാം.പനി.മസ്താര്
ആകേസ്താനുമുള്ള കേരനിയര് ഓറനിയനഡസ്തായ സമരങ്ങളസ്താടണന്നയ്  കകേരളതനിടലെ ചരനിത്രലാം
വനിലെയനിരുത്തുലാം.  കഫസ്താകട്ടസ്താ  ഓപ്പെര്ചമ്മ്യൂണനിറനിക്കുകവണനിയുള്ള  സമരങ്ങളല  നനിങ്ങള്
ഇന്നടലെകേളനില ടതരുവകേളനില നടെതനിയടതങ്കനില ആ ആതസ്താര്തത ടതളനിയനിക്കസ്താനുള്ള
അവസരമസ്താണയ് ഈ സര്ക്കസ്താര് നനിങ്ങള്ക്കയ് മുന്പനില സൃഷനിച്ചു വചനിരനിക്കുന്നതയ്. ഒന്നയ്
പ്രതനികേരനിക്കസ്താന് തയ്യസ്താറകണസ്താ;  കകേരളതനിടന ചരനിത്രതനില ഏറവലാം വലെനിയ ഫസ്പീസയ്
വര്ദ്ധനവസ്താണയ്  നടെതനിയതയ്.  ഇരട്ടനിയുലാം  മൂന്നനിരട്ടനിയുടമസ്താടക്കയസ്തായനി  ഈ  സര്ക്കസ്താര്
ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകമ്പസ്താള്  അതനിടനതനിടര  നനിങ്ങള്ക്കയ്  പ്രതനികേരനിക്കസ്താന്
സസ്താധനിക്കുന്നനിടലങ്കനില  നനിങ്ങളുടടെതടന്ന  ചരനിത്രടത  നനിങ്ങള്  റദ്ദുടചയ്യുകേയസ്താണയ്.
നനിങ്ങളുടടെ തടന്ന ഭൂതകേസ്താലെടത കനസ്താക്കനി നനിങ്ങള് പലനിളനിക്കുകേയസ്താണയ്.  നനിങ്ങളുടടെ
രകസസ്താക്ഷനികേള്,  കൂത്തുപറമ്പനില  കറസ്താഷനുലാം  ഷനിബുലെസ്താലലാം  മധുവലാം  ബസ്താബുവലാം
രസ്താജസ്പീവനുലാം  ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുന്ന  ശയ്യസ്താവലെലാംബനിയസ്തായ  ശസ്പീ.  പുഷ്പനുലാം  അടെക്കമുള്ള
രകസസ്താക്ഷനികേളുടടെ സ്മരണകേകളസ്താടെയ്  നനിങ്ങള് കേസ്താണനിക്കുന്ന അവകഹളനമസ്താണയ്  ഈ
സര്ക്കസ്താരനിടന ഭസ്താഗത്തുനനിനലാം ഉണസ്തായനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.

പരനിയസ്താരലാം  ടമഡനിക്കല കകേസ്താകളജയ്  ഏടറടുക്കുടമന്നയ്  പറഞ്ഞു.  ആ സസസ്താശയ
കകേസ്താകളജനിടന  ഏടറടുക്കസ്താന്  നനിങ്ങള്ക്കയ്  ഇതുവടര  സസ്താധനികചസ്താ;  കേഴനിഞ്ഞ  ഫസ്പീസയ്
വര്ദ്ധനവനിടന സമയതയ് ഏറവലാം കൂടുതല ലെസ്താഭമുണസ്തായതയ്  പരനിയസ്താരലാം ടമഡനിക്കല
കകേസ്താകളജനിനസ്താണയ്.  ഒരു  രൂപ  അവനിടടെ  കുറയസ്താന്  തയ്യസ്താറസ്താകയസ്താ;  അവനിടടെ  നനിങ്ങള്
പറഞ്ഞതയ്, ഇതയ് ഒരു വര്ഷകതയയ് മസ്താത്രകമയുള. അടുത വര്ഷലാം ആകുകമ്പസ്താകഴയ്ക്കുലാം
ഈ പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കുലാം.  പരനിയസ്താരലാം ടമഡനിക്കല കകേസ്താകളജയ് പൂര്ണ്ണ അര്തതനിലള്ള
ഒരു  സര്ക്കസ്താര്  ടമഡനിക്കല  കകേസ്താകളജസ്താകുലാം  എന്നസ്താണയ്  നനിങ്ങളന്നയ്  പറഞ്ഞതയ്.
അതനിടന  മസ്താര്ഗതനിലൂടടെ  ഒരടെനി  മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകേസ്താന്  ഒരു  വര്ഷലാം  പനിന്നനിടുന്ന
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കവളയനില  നനിങ്ങള്ക്കയ്  കേഴനികഞ്ഞസ്താ;  ഈ  വര്ഷവലാം  നനിങ്ങളവനിടടെ  നടെതസ്താന്
കപസ്താകുന്നതയ്  സസസ്താശയ  അഡനിഷന്  തടന്നയകല;  നനിങ്ങളുടടെ  പ്രഖദ്യസ്താപനങ്ങളുലാം
വസ്താഗസ്താനങ്ങളുലാം  വനിശസസനിചയ്  കവസ്താട്ടുടചയ്ത  ജനങ്ങള്ക്കയ്  വഞനയുടടെ
ആവര്തനങ്ങളസ്താണയ്  നനിങ്ങള്  സമ്മേസ്താനനിക്കുന്നതയ്  എന്നസ്താണയ്  കേസ്താണസ്താന്
സസ്താധനിക്കുന്നതയ്.

ഈ  സര്ക്കസ്താര്  ടതറയ്  തനിരുതസ്താന്  തയ്യസ്താറസ്താകേണടമന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്
അഭദ്യര്തനിക്കുവസ്താനുള്ളതയ്.  ഈ  ഗകൗരവമസ്തായനിട്ടുള്ള  വനിഷയലാം,  കകേരളതനിടന
ചരനിത്രതനില ഇകന്നവടര ഉണസ്തായനിട്ടുള്ളതനിലവചയ് ഏറവലാം വലെനിയ ഫസ്പീസയ് വര്ദ്ധനവയ്
അടെനികചലപ്പെനിച  ഈ  സസ്താഹചരദ്യലാം,  ഇതയ്  തുടെരസ്താന്  കപസ്താവകേയസ്താണയ്.  പനി.ജനി.
കകേസ്താഴ്സുകേള്ക്കയ്  മസ്താത്രമസ്താണയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനവയ്  വന്നനിട്ടുള്ളടതന്നയ്  ഇവനിടടെ
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  മനനി  പറഞ്ഞു.   ഇതുതടന്നയസ്താണയ്  ഇനനി  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.
കകേസ്താഴനിടന  കേസ്താരദ്യതനിലലാം  വരസ്താന്  കപസ്താകുന്നതയ്.  അതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ട  ചര്ച
തുടെങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു എന്നസ്താണയ് പറയുന്നതയ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. വനി. ടെനി. ബലറസ്താലാം, പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബലറസ്താലാം:  സര്,  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് അസസസനസ്താകകേണ
കേസ്താരദ്യമനില.  ഇതയ് എലസ്താവര്ക്കുലാം തസ്താലപ്പെരദ്യമുള്ള വനിഷയമസ്താണയ്.  അങലാം ഒരു വനിദദ്യസ്താര്തനി
യുവജന  കനതസ്താവസ്തായനി  കേടെനവന്ന  ആളസ്താണയ്.  അങ്ങയ്  ഡനി.ടടവ.എഫയ്.ടഎ.യുടടെ
കനതസ്താവസ്തായനിരുന്നകപ്പെസ്താള്  നടെതനിയ  സമരതനിടന  തുടെര്ചയസ്താണയ്  ഞങ്ങള്
ആവശദ്യടപ്പെടുന്നതയ്.  അന്നയ് അങ്ങയ് വനിളനിച മുദസ്താവസ്താകേദ്യലാം യസ്താഥസ്താര്തദ്യമസ്താക്കസ്താന് ഇന്നയ്
ഈ സര്ക്കസ്താര് തയ്യസ്താറസ്താകേണടമന്നസ്താണയ് ഞങ്ങള്ക്കയ് അഭദ്യര്തനിക്കുവസ്താനുള്ളതയ്. അങ്ങയ്
ഞങ്ങകളസ്താടെയ് സഹകേരനിക്കണലാം. 

എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  സസ്പീറനിടനയുലാം  ഫസ്പീസനിടനയുലാം  കേസ്താരദ്യതനില ഇതുതടന്നയസ്താണയ്
ഇനനി  വരസ്താന്കപസ്താകുന്നതയ്  എന്നതനിടന  സൂചനയസ്താണയ്  ബഹുമസ്താനദ്യയസ്തായ  ആകരസ്താഗദ്യ
വകുപ്പുമനനിയനിലനനിന്നയ്  കേനിട്ടനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  ടടെമ്പററനിയസ്താടണനലാം
ടപ്രസ്താവനിഷണലെസ്താടണനലാം  ഇതയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കസ്താന്  സസ്താധദ്യതയുടണനലാം  ഈ
കേമ്മേസ്പീഷടന  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടനിലതടന്ന  പറയുനണയ്.  അങ്ങടന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചസ്താല  വരുലാം
വര്ഷങ്ങളനില  ആ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച  ഫസ്പീസയ്  കപസ്താലലാം  ഇകപ്പെസ്താള്  അഡനിഷന്  എടുക്കുന്ന
കുട്ടനികേളനിലനനിന്നയ് ഈടെസ്താകക്കണനി വരുടമന്നയ് ഈ കേമ്മേസ്പീഷന് തടന്ന പറയുന. ഏതയ്
നനിലെയനിലെസ്താണയ്  ഈ  സര്ക്കസ്താര്  മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുന്നതയ്.  അതുടകേസ്താണ്ടുതടന്ന  ഈ
സസ്താഹചരദ്യതനില  കകേരളതനിടലെ  പസ്താവടപ്പെട്ട  വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കയ്  ടമഡനിക്കല
ഉപരനിപഠനലാം  അസസ്താധദ്യമസ്താക്കനിതസ്പീര്ക്കുന്ന,  ഈ  രലാംഗടത  സസ്താമൂഹദ്യനസ്പീതനി
പൂര്ണ്ണമസ്തായനി അട്ടനിമറനിക്കുന്ന,  ഈ നസ്താട്ടനിടലെ വരുലാംകേസ്താലെ കഡസ്താക്ടര്മസ്താടര ജനങ്ങകളസ്താടെയ്
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ഒരു  തരതനിലമുള്ള  പ്രതനിബനതയുലാം  ഇലസ്താതവരസ്താക്കനി  മസ്താറനിതസ്പീര്ക്കുന്ന,
കേഴുതറപ്പെന്  സലാംസസ്താരതനികലെയയ്  കകേരളതനിടലെ  ആകരസ്താഗദ്യ  കമഖലെടയ
ടകേസ്താണ്ടുകപസ്താകുന്ന ഈ സര്ക്കസ്താരനിടന തലെതനിരനിഞ്ഞ സമസ്പീപനലാം തനിരുതണടമന്നയ്
ആവശദ്യടപ്പെട്ടുടകേസ്താണയ് ഈ വനിഷയലാം അതസ്പീവ ഗകൗരവകതസ്താടുകൂടെനി സഭ നനിര്തനിവചയ്
ചര്ച ടചയ്യണടമന്നയ് ഞസ്താന് അഭദ്യര്തനിക്കുകേയസ്താണയ്.

ആകരസ്താഗദ്യവലാം സസ്താമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലെജ
ടെസ്പീചര്):  സര്,  ഏതസ്തായസ്താലലാം  ഈ  കേസ്താരദ്യതനില  തര്ക്കനിക്കസ്താന്  കവണനിടയങ്കനിലലാം
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസവലാം കേസ്താറല മസ്താകനിടന മനിചമൂലെദ്യവടമസ്താടക്ക ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബലറസ്താമനിടന
കപസ്താലള്ള ആളുകേള് സലാംസസ്താരനിക്കുന്നതയ് കകേള്ക്കസ്താന് രസമുണയ്. പകക്ഷ കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസലാം
എന്തസ്താടണന്നയ്  ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബലറസ്താമനിനയ്  മനസനിലെസ്തായനിട്ടനില.  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസതനിടന
കേസ്താലെതയ്  നനിങ്ങളുടടെ  വനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസ  കേചവടെടമസ്താനലാം  ഉണസ്താവനില.  പകക്ഷ  ഇവനിടടെ
ഞങ്ങള്ക്കയ് കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസടമസ്താനലാം ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താനുള്ള അന്തരസ്പീക്ഷലാം ഇല.  ടഫഡറല
ഭരണഘടെന അനുസരനിചയ്  ഭരനിക്കടപ്പെടുന്ന ഒരു രസ്താജദ്യതനിടലെ ഒരു സലാംസസ്താനമസ്താണയ്
കകേരളലാം.  അതനിടന  എലസ്താ  തസ്പീരുമസ്താനങ്ങള്ക്കുലാം  നനിയമങ്ങള്ക്കുലാം
വനികധയമസ്തായനിട്ടലസ്താടത  ഒരു  സലാംസസ്താനതയ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനസ്താധനിപതദ്യ  മുന്നണനി
അധനികേസ്താരതനില  വന്നസ്താല  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസടമസ്താനലാം  ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താന്  സസ്താധനിക്കനില.
പനിടന്ന  ഇന്നയ്  അനുഭവനിക്കുന്ന,  ഈ  സമൂഹതനിനകേതയ്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  ഏറവലാം
അനുകൂലെമസ്തായ  തസ്പീരുമസ്താനടമടുക്കസ്താന്  കേഴനിയുലാം.  അതസ്താണയ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനസ്താധനിപതദ്യ
മുന്നണനി എകപ്പെസ്താഴുലാം ടചയടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനിടടെ സസസ്താശയ മസ്താകനജുടമനനിടന
കേയറൂരനിവനിട്ടതുലാം ഇത്രകയടറ സസസ്താശയ മസ്താകനജുടമനയ് സസ്താപനങ്ങള് അനുവദനിചതുലാം
ഇടെതുപക്ഷ  ജനസ്താധനിപതദ്യ  മുന്നണനിയസ്താകണസ്താ;  ഇടെതുപക്ഷ  ജനസ്താധനിപതദ്യ  മുന്നണനി
അധനികേസ്താരതനില  വന്നനിട്ടയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  ഒരു  വര്ഷമസ്തായനി.  ഞങ്ങള്  ഒരു  സസസ്താശയ
കകേസ്താകളജുലാം  അനുവദനിചനിട്ടനില.  സസസ്താശയ  മസ്താകനജുടമനനില  ഒരു  സസ്പീറയ്  കപസ്താലലാം
അനുവദനികക്കണ  എന്ന  തസ്പീരുമസ്താനമസ്താണയ്  ഞങ്ങള്  എടുതതയ്.  സസസ്താശയ
കകേസ്താകളജുകേളനിടലെ  എലസ്താ  സസ്പീറ്റുലാം  പലെകപ്പെസ്താഴസ്തായനി  അനുവദനിചതയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കസ്താര് അധനികേസ്താരതനിലെനിരനിക്കുകമ്പസ്താഴസ്താണയ്.  നനിങ്ങള്ക്കയ് നനികഷധനിക്കസ്താന് പറ്റുകമസ്താ;
എന്നനിട്ടയ് ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബലറസ്താടമസ്താടക്ക ഇവനിടടെ വലെനിയ പ്രസലാംഗലാം നടെത്തുകേയസ്താണയ്.
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താരനിടന  കേസ്താലെതയ്  എന്തസ്താണയ്  സലാംഭവനിചതയ്;  ഈ  സസസ്താശയ
മസ്താകനജുടമനനിടനടയലസ്താലാം  ഇഷലാംകപസ്താടലെ  ഫസ്പീസയ്  ഈടെസ്താക്കസ്താന്  വനിട്ടു.  എത്ര
കകേസ്താകളജുമസ്തായനിട്ടസ്താണയ്  നനിങ്ങള് കേരസ്താറണസ്താക്കനിയതയ്.  നനിങ്ങളുടടെ  ഫനിഫനി  ഫനിഫനിടയസ്താടക്ക
പറഞ്ഞയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  അഭനിമസ്താനനിക്കുനണകലസ്താ;  ആറയ്  കകേസ്താകളജുമസ്തായനിട്ടസ്താണയ്  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കസ്താര്  കേരസ്താര്  ഉണസ്താക്കനിയതയ്.  എന്നനിട്ടയ്  ബസ്താക്കനി  മുഴുവന്  കകേസ്താകളജുകേളുലാം
15 ലെക്ഷതനിനുലാം 25 ലെക്ഷതനിനുമനിടെയനില ഫസ്പീസസ്താണയ് വസ്താങ്ങനിയടതന്നയ് അറനിയസ്താകമസ്താ?
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ഞങ്ങള്  നടെതനിയ  ചര്ചയുടടെ  ഫലെമസ്തായനിട്ടുതടന്ന  20  കകേസ്താകളജുകേളുമസ്തായനി
കേഴനിഞ്ഞതവണ കേരസ്താര് ഒപ്പെനിട്ടു. 50 ശതമസ്താനലാം ടമരനിറ്റുലാം, 50 ശതമസ്താനലാം മസ്താകനജയ് ടമന്റുലാം.
കേഴനിഞ്ഞതവണ നമുക്കയ് അലാംഗസ്പീകേരനിപ്പെനിക്കസ്താന് സസ്താധനിചതനിടന പശ്ചസ്താതലെലാം ഞസ്താന്
ഇവനിടടെ പറഞ്ഞു. കേസ്താരദ്യങ്ങള് പഠനിച്ചു പറയണലാം. ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി നനിങ്ങടള
ചര്ച  നടെതസ്താന്  കവണനി  വനിളനിചകലസ്താ.  പുതനിയ  സസ്താഹചരദ്യതനില  നമ്മേള്
എന്തുടചയ്യുലാം?  നസ്പീറയ്  പൂര്ണ്ണമസ്തായനിട്ടുലാം  ബസ്താധകേമസ്താക്കുന.  കകേരള  ടമരനിറനില  നനിന്നയ്
പ്രകവശനലാം നലകേസ്താന് നനിര്വ്വസ്താഹമനില.  എലാം.സനി.ഐ.യുടടെ  2016-ടലെ പുതനിയ ആക്ടയ്
വന്നകപ്പെസ്താള് ഇന്തദ്യയനില ഉടെനസ്പീളലാം  എലസ്താ കകേസ്താഴ്സുകേള്ക്കുലാം നസ്പീറയ്  നനിര്ബനമസ്താക്കുന.
ഇകൗ  സസ്താഹചരദ്യതനില  നസ്താലാം  എങ്ങടനയസ്താണയ്  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  ടടകേകേസ്താരദ്യലാം  ടചയ്യുകേ?
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  വനിളനിചകലസ്താ?  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതസ്താവയ്
വകന്നസ്താ? ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട കുഞ്ഞസ്താലെനിക്കുട്ടനി സസ്താഹനിബയ് വകന്നസ്താ? ഇകൗ മസ്പീറനിലാംഗനിനയ് മസ്താണനി
സസ്താര് വന.  

പ്രതനിപക്ഷകനതസ്താവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ):  സര്,  മുഖദ്യമനനിക്കയ്
അറനിയസ്താവന്ന  കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്.  സസ്താധസ്താരണഗതനിയനില  ആള്പസ്താര്ട്ടനി  മസ്പീറനിലാംഗയ്
വനിളനിക്കുന്നതനിനുമുന്പയ്  പ്രതനിപക്ഷവമസ്തായനി  സലാംസസ്താരനിക്കസ്താറണയ്.  അകദ്ദേഹലാം  അതയ്
വനിട്ടുകപസ്തായതസ്താടണന്നയ്  ഞങ്ങള് തമ്മേനില സലാംസസ്താരനിചതസ്താണയ്.  ശസ്പീ.  കുഞ്ഞസ്താലെനിക്കുട്ടനി
സസ്താഹനിബയ്  കനസ്താമനികനഷന് ടകേസ്താടുക്കുന്ന ദനിവസമസ്താണയ്  നനിങ്ങള് കയസ്താഗലാം  വനിളനിചതയ്.
ഞങ്ങള് കനരടത തസ്പീരുമസ്താനനിചതുപ്രകേസ്താരലാം യു.ഡനി.എഫയ്. കയസ്താഗലാം കേഴനിഞ്ഞയ് ഞങ്ങള്
എലസ്താകപരുലാം  കൂടെനി  കനസ്താമനികനഷന്  ടകേസ്താടുക്കസ്താന്  കപസ്തായ  ദനിവസമസ്താണയ്.  ഞങ്ങള്
മസ്പീറനിലാംഗയ്  ഉടണന്നയ്  അറനിയസ്താടത എങ്ങടനയസ്താണയ്  വരുന്നതയ്.  അതുടകേസ്താണയ് ഞസ്താനുലാം
മുഖദ്യമനനിയുമസ്തായനി അക്കസ്താരദ്യലാം സലാംസസ്താരനിചതസ്താണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ കയസ്താഗതനില ഞങ്ങള്
പടങ്കടുക്കുകേയുലാം ടചയ.  ഇത്ര പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട ഒരു മസ്പീറനിലാംഗയ്  നടെക്കുകമ്പസ്താള്,  ഞങ്ങള്
ഇതനിനകേത്തുകണസ്താ, ഞങ്ങടള അറനിയനികചസ്താ, എന്നയ് കനസ്താകക്കണ ഒരു ഉതരവസ്താദനിതലാം
അകങ്ങയയ് ഇകല? അങ്ങയ് അറനിയനിചനിലകലസ്താ?  മുഖദ്യമനനിക്കയ് തനിരക്കുണയ്,  ആ സമയലാം
അങ്ങയ് എന്തുടകേസ്താണയ് അതയ്  അകനസഷനിചനില?  ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  കുഞ്ഞസ്താലെനിക്കുട്ടനിയുടടെ
കനസ്താമനികനഷന് ടകേസ്താടുക്കുന്നദനിവസലാം ഞങ്ങള്ക്കയ് ആള്പസ്താര്ട്ടനി മസ്പീറനിലാംഗനിനയ് പടങ്കടുക്കസ്താന്
കേഴനിയുകമസ്താ?

ശസ്പീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  ടടശലെജ  ടെസ്പീചര്  : സര്,  ഞസ്താന്  അങ്ങയുടടെ  വസ്താക്കനിടന
മസ്താനനിക്കുന.  പടക്ഷ  അങ്ങയുടടെ  അഭനിപ്രസ്തായലാം  ഞങ്ങടള  അറനിയനിക്കസ്താലാം.  ഞസ്താന്
കപഴണലെസ്തായനിട്ടുകപസ്താലലാം  അങ്ങകയസ്താടെയ്  സലാംസസ്താരനിചനിട്ടുണയ്.  പുതനിയ  സസ്താഹചരദ്യതനില
നമ്മേള്  എന്തയ്  സമസ്പീപനമസ്താണയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേ.  ഇനനിയുലാം  അവസരമുണകലസ്താ,
എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.ടന ഫസ്പീസയ് നമുക്കയ്  ഫനികയ്  ടചകയ്യണതസ്തായനിട്ടുണയ്,   അഡനിഷന്
നടെകതണതസ്തായനിട്ടുണയ്.  നനിങ്ങളുടടെ അഭനിപ്രസ്തായടത ഞങ്ങള് സസസ്താഗതലാം ടചയ്യുകേയസ്താണയ്.
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പുതനിയ  സസ്താഹചരദ്യതനില  നമ്മേള്  എങ്ങടനയസ്താണയ്  ഇകൗ  കേസ്താരദ്യങ്ങള്....,  നനിങ്ങള്
അഭനിപ്രസ്തായലാം പറയ, അതയ് ചര്ച ടചയ്യസ്താലാം.  ഇതലസ്താടത കവടറ എന്തസ്താണയ് മസ്താര്ഗടമന്നയ്
നനിങ്ങള്  അഭനിപ്രസ്തായലാം  പറയ.  ഞങ്ങള്  നനിങ്ങളുടടെ  അഭനിപ്രസ്തായങ്ങള്  കകേള്ക്കസ്താന്
തയ്യസ്താറസ്താണയ്.  ഇവനിടടെ എന്തസ്താണയ് ടചയ്തതയ്, കേഴനിഞ്ഞ തവണ 1150 ടമറനിറയ് സസ്പീറസ്താണയ്
പുതനിയതസ്തായനി  വന്നതയ്.  അതനിലെസ്താണയ്  കനരടത  പറഞ്ഞതുകപസ്താടലെ  50  ശതമസ്താനലാം
ടമരനിറനില 20 ശതമസ്താനലാം കുട്ടനികേള്ക്കയ് 25,000 രൂപ ഫസ്പീസനിനുലാം, ബസ്താക്കനി 2.5 ലെക്ഷലാം
രൂപ  ഫസ്പീസനിനുലാം  പ്രകവശനലാം  നലകേസ്താന്  തസ്പീരുമസ്താനനിചതയ്.  സസ്താധസ്താരണ  ഇന്കസ്പീസയ്
വരുകമ്പസ്താള്  രണയ്  ലെക്ഷലാം  രൂപ  വടരയസ്താണയ്  ഇകൗടെസ്താക്കസ്താവന്നതയ്.  അതുടകേസ്താണയ്
ചര്ചയുടടെ  ഭസ്താഗമസ്തായനി  20 കകേസ്താകളജുകേടളടക്കസ്താണയ്  ടടസന്  ടചയ്യനിപ്പെനിക്കുന്നതനിടന
പരനിശമതനിനനിടെയനില  2.5  ലെക്ഷമസ്തായനി  ഫസ്പീസയ്  ഫനികയ്  ടചയ.  ഇതനില  ഏറവലാം
പസ്താവടപ്പെട്ട  20  ശതമസ്താനതനിടന  ഫസ്പീസയ്,  ഗവണ്ടമനയ്  ഫസ്പീസസ്താണയ്,  അതയ്
വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടനില.  ഏതസ്താണയ് 50 ശതമസ്താനലാം ടമരനിറയ്.  നനിങ്ങള് മനസനിലെസ്താകക്കണ ഒരു
കേസ്താരദ്യമുണയ്,  ഇതയ് കവര്തനിരനിക്കസ്താന്  കവടറ മസ്താനദണ്ഡടമസ്താനമനില.  കകേരള ടമരനിറനില
നനിടന്നടുത  മുഴുവന്  കുട്ടനികേളുലാം  50  ശതമസ്താനലാം  ടമരനിറനിലെസ്താണയ്  വരുന്നതയ്.   കകേരള
ടമരനിറനില  ഏറവലാം  നന്നസ്തായനി  പരസ്പീക്ഷ എഴുതനി,  ഫസ്റ്റേയ്  റസ്താങ്കയ്  കേനിട്ടനിയവരടെക്കലാം ഇകൗ
ടമരനിറനില വരുലാം. 50:50 ആക്കുകമ്പസ്താള് നസ്താഷണല ടമരനിറനില ഒന്നസ്താലാം റസ്താങ്കയ് കേനിട്ടനിയവരുലാം
നമ്മുടടെ  മസ്താകനജയ് ടമനയ്  സസ്പീറ്റുമസ്തായനി  കവര്തനിരനിക്കസ്താന്  കവടറ  മസ്താനദണ്ഡടമസ്താനമനില,
ആ കുട്ടനികേള്ക്കസ്താണയ് കൂടെനിയ ഫസ്പീസയ് ഇകൗടെസ്താക്കനിയതയ്.  ഇതവണ കകേസ്താടെതനി എന്തസ്താണയ്
പറയുന്നതയ്?  ഒരു  വനിഭസ്താഗലാം  കുട്ടനികേളനിലനനിന്നയ്  കൂടുതല  ഫസ്പീസയ്  വസ്താങ്ങനി,  മടറസ്താരു
വനിഭസ്താഗലാം  കുട്ടനികേടള  സഹസ്തായനിക്കസ്താന്  പസ്താടെനില.  കകസ്താസയ്  സബ്സനിഡനി  പസ്താടെനില.
കകേസ്താടെതനിവനിധനി  പരനികശസ്താധനിച്ചു കനസ്താക്കണലാം ശസ്പീ.  ബലറസ്താലാം.   കകസ്താസയ്  സബ്സനിഡനി
പസ്താടെനില എന്നതയ് നനിര്ബനമസ്താണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ തവണ കകേസ്താടെതനി വദ്യകമസ്തായനി നമുക്കയ്
അലാംഗസ്പീകേസ്താരലാം  തന്നതയ്...  കകേസ്താടെതനിയുടടെ  ഇകൗ  സപ്രധസ്താന  തസ്പീരുമസ്താനലാം  വരുന്നതനിനു
മുന്പയ്  ഇവനിടടെ  KEAM ടമരനിറയ് ലെനിടസ്റ്റേലസ്താലാം തയ്യസ്താറസ്താക്കനി,  മസ്താകനജയ് ടമന്റുമസ്തായനി ചര്ച
നടെതനി, 20  കകേസ്താകളജുകേളുമസ്തായനി കേരസ്താര് ടടസന് ടചയ. 50  ശതമസ്താനലാം കുട്ടനികേള്ക്കയ്
25,000-തനിനുലാം  50  ശതമസ്താനലാം  കുട്ടനികേള്ക്കയ്  2.5  ലെക്ഷതനിനുലാം  പഠനിക്കസ്താനുളള
സലാംവനിധസ്താനമുണസ്താക്കനി,  ആ  എഗനിടമനയ്  ടടസന്  ടചയ.  അതയ്  കകേസ്താടെതനി
അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുടമന്നയ് ഞങ്ങള് വനിശസസനിചനിരുന്നനില. കകേസ്താടെതനിയനില ഞങ്ങള് വസ്താദനിച്ചു.
അകപ്പെസ്താള്  കകേസ്താടെതനി  പറഞ്ഞതയ്  'നനിങ്ങള്  എഗനിടമനയ്  എകനികേമ്മ്യൂട്ടയ്  ടചയ
കപസ്തായതനിനസ്താലലാം,  KEAM  ടമരനിറയ്  പരസ്പീക്ഷ നടെതനിയതനിനസ്താലലാം ഇതവണകതയയ്
അതയ്  അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുന,  അടുതതവണ എലസ്താ സസ്പീറ്റുലാം,  ടമരനിറയ്  സസ്പീറസ്തായനിട്ടയ്  നസ്പീറയ്
ടമരനിറനില  നനിന്നയ്  ടസന്ടടടലെസ്ഡയ്  അകലെസ്താട്ടുടമനസ്തായനിട്ടയ്  എടുക്കണലാം'  എന്നസ്താണയ്.
ഇവനിടടെ  എവനിടടെയസ്താണയ്  കവര്തനിരനിക്കുകേ,  എങ്ങടന  കവര്തനിരനിചസ്താലെസ്താണയ്  ഇതയ്
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കകേസ്താടെതനിയനില നനിലക്കുകേ?  നസ്പീറയ് ടമരനിറനില നനിനലാം ടമരനികറസ്താറനിയസസ്തായനി എടുക്കുന്ന
കുട്ടനികേടള  മസ്താകനജയ് ടമടനനലാം,  ടമരനിടറനലാം  കവര്തനിരനിക്കസ്താനുളള  സസസ്താതനദ്യലാം
നമുക്കനില.   കകേസ്താടെതനി  കകസ്താസയ്  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കനില.   അതുടകേസ്താണയ്,  ഇകൗ
കേസ്താരദ്യങ്ങടളലസ്താലാം  തസ്പീരുമസ്താനനിചയ്  ഫസ്പീ  ടറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  ഫസ്പീസയ്
അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുകേ  മസ്താത്രകമ  കേരണസ്പീയമസ്തായനിട്ടുളള.  എത്ര  തുറന  പറഞ്ഞസ്താലലാം,
രസ്താഷസ്പീയമസ്തായനി  ആകമനിക്കണടമന്നയ്  കതസ്താന്നനിയനിട്ടയ്  അടതസ്താനലാം  മനസനിലെസ്താക്കസ്താടത
ബധനിരകേര്ണ്ണതനില  പതനിഞ്ഞയ്,  ഇവനിടടെ  വന്നയ്  എടന്തങ്കനിലലാം  പറയുകേയലസ്താടത...
ഇതയ്  പുതനിയ  സസ്താഹചരദ്യമസ്താണയ്  ശസ്പീ.  ബലറസ്താലാം.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  വടരയുളള
സസ്താഹചരദ്യമല.  കകേന ഗവണ്ടമനയ് സഹസ്തായനിക്കസ്താന് പുറടപ്പെട്ടു എന്നയ് പറഞ്ഞുവകലസ്താ.
ഞങ്ങള്  രണ്ടുടടകേയുലാം  നസ്പീട്ടനി  സസസ്താഗതലാം  ടചയ.  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  എലസ്താ
കകേസ്താകളജുകേകളയുലാം  ടസന്ടടടലെസ്ഡയ്  അകലെസ്താട്ടുടമനനില  ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താന്  ഞങ്ങള്
ശമനിച്ചു.  എലസ്താ  കകേസ്താകളജുകേളുകടെയുലാം  അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്  ഗവണ്ടമനയ്  നടെത്തുലാം,
കേണ്കടസ്താളര്  ഓഫയ്  എന്ടന്സയ്,  എകസ്താമനികനഷന്  നടെത്തുടമന്നയ്  പറഞ്ഞു.  മൂന്നയ്
കകേസ്താകളജുകേള്  ഞങ്ങടള  വഞനിച്ചുകപസ്തായനി,  കൂടടെനനിന്നനില.  അവര്  കകേസ്താടെതനിയനില
കപസ്തായനി,  കേണ്ണൂരുലാം,  കേരുണയുലാം,  ടകേ.എലാം.സനി.ടെനി.-യുലാം.  ടകേ.എലാം.സനി.ടെനി.-ക്കയ്  ഒരു
നദ്യസ്തായമുണസ്തായനിരുന,  സര്ക്കസ്താര് കേരസ്താറമസ്തായനി ഒപ്പെനിടുന്ന സമയതയ് അവരുടടെ സസ്പീറയ്
അലാംഗസ്പീകേരനിചയ്  കേനിട്ടനിയനിരുന്നനിടലന്നയ്.  അതുടകേസ്താണയ്  അവടര  ഞങ്ങള്  അധനികേലാം
പറയുന്നനില.  എന്നസ്താല  കേണ്ണൂര്,  കേരുണ  എന്നസ്പീ  കകേസ്താകളജുകേള്  സര്ക്കസ്താരുമസ്തായനി
കേരസ്താര് ഒപ്പെനിട്ടനില. അവര് കകേസ്താടെതനിയനില കപസ്തായനി.  സര്ക്കസ്താര് നനിശ്ചയനിച ഫസ്പീസസ്താകണസ്താ,
50:50 ആകണസ്താ അവര്ക്കയ് കേനിട്ടനിയതയ്? മുഴുവന് സസ്പീറനിലലാം 10 ലെക്ഷലാം ഇകൗടെസ്താക്കസ്താനസ്താണയ്
ടടഹകക്കസ്താടെതനി വനിധനിചതയ്.  സര്ക്കസ്താര് അതനിടനതനിടര അപ്പെസ്പീല കപസ്തായനി,  ആ അപ്പെസ്പീലെനില
കതസ്താറ്റു മടെങ്ങനി വന്നനിരനിക്കുകേയസ്താണയ് കേണ്ണൂരുലാം, കേരുണയുലാം. എന്നനിട്ടയ് അതനില പഠനിക്കുന്ന
കുട്ടനികേകളയുലാം കൂട്ടനി,  എലസ്താകപരുലാം വരനികേയസ്താണയ്.  ഇകൗ കുട്ടനികേടള എന്തുടചയ്യുലാം?  ഇകൗ
രണയ്  കകേസ്താകളജനിലലാം  അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്  സര്ക്കസ്താര് നടെതനിടക്കസ്താടുക്കണടമന്നയ്  കകേസ്താടെതനി
പറഞ്ഞു. 10  ലെക്ഷലാം ഫസ്പീസലാം പ്രഖദ്യസ്താപനിചനിട്ടയ്  അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ് ഗവണ്ടമനയ് നടെതണ
ടമനപറഞ്ഞു.  അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്  നടെതസ്താന് കവണനി പസ്താതനിരസ്താത്രനി  വടര എന്ടന്സയ്
കേമ്മേസ്പീഷണര് അവനിടടെ കേസ്താത്തുനനിന.  ടകേ.എലാം.സനി.ടെനി.  വന,   ലെനിസ്റ്റേയ് തന്നകപ്പെസ്താള്
അവര്ക്കയ്  അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്  നടെതനിടക്കസ്താടുത്തു.  കേരുണയുലാം വന,  അവരുടടെ ലെനിസ്റ്റേയ്
പരനികശസ്താധനിക്കുകമ്പസ്താള്  30  കുട്ടനികേടള  മസ്താത്രകമ ടമരനികറസ്താറനിയസസ്തായനി   എടുതനിട്ടുളള,
ബസ്താക്കനിടയസ്താടക്ക  അവര്ക്കയ്  കതസ്താന്നനിയതുകപസ്താടലെ  ടമരനിറനിടന  തസ്താടഴനനിടന്നസ്താടക്ക
എടുതനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അതയ് കകേസ്താടെതനിയനില നനിലക്കനില,  നമുക്കയ് അലാംഗസ്പീകേരനിക്കസ്താന്
പറ്റുകേയനില.  ഞങ്ങള് ഇക്കസ്താരദ്യലാം കകേസ്താടെതനിയനില റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ് ടചയ.  ആ റനികപ്പെസ്താര്ട്ടനിടന
അടെനിസസ്താനതനില  30  സസ്പീറയ്  ടമരനികറസ്താറനിയസസ്താടണന്നയ്  കകേസ്താടെതനിയുലാം പ്രഖദ്യസ്താപനിച്ചു.
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അഞരക്കണനി,  കേണ്ണൂര്  ടമഡനിക്കലകകേസ്താകളജനിടനക്കുറനിചയ്  ഞങ്ങള്  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്
ടകേസ്താടുത്തു.  അഞരക്കണനി  ടമഡനിക്കല  കകേസ്താകളജനിടന  ലെനിസ്റ്റേയ്  ഹസ്താജരസ്താക്കനിയനിട്ടനില.
അവര്ക്കയ്  കതസ്താന്നനിയതുകപസ്താടലെ  പണവലാം  കകേസ്താഴയുലാം  വസ്താങ്ങനിയകശഷലാം  കതസ്താന്നനിയതു
കപസ്താടലെ  കുട്ടനികേടള  അകലെസ്താട്ടയ്  ടചയ്തനിട്ടയ്  ലെനിസലാം  ടകേസ്താണയ്  കകേസ്താടെതനിയനില  കപസ്തായനി.
കകേസ്താടെതനിയനിലനനിന്നയ്  വനിധനിയുണസ്തായനി,  എന്തസ്താണയ്  വനിധനിയുണസ്തായതയ്?  ഇടതസ്താനലാം
അലാംഗസ്പീകേരനിക്കസ്താന് പറ്റുകേയനിടലന്നയ് കകേസ്താടെതനി വനിധനിച്ചു. അഞരക്കണനി കകേസ്താകളജനിടനതനിടര
വനിധനിവന. ആ കുട്ടനികേള് മുഴുവന് വഴനിയസ്താധസ്താരമസ്തായനി. ടമരനിറനിലളള കുട്ടനികേളുലാം അതനിനകേത്തുണയ്,
കേസ്താരണലാം ടതസ്താട്ടടുത കകേസ്താകളജകല എന്നയ് വനിചസ്താരനിചയ് അഞരക്കണനിയനില കചര്ന.
കവടറ കകേസ്താകളജനില അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്  കേനിട്ടനിയനിട്ടുലാം  കപസ്താകേസ്താടത വസ്പീട്ടനിനടുത കകേസ്താകളജയ്
എന പറഞ്ഞയ് നല മസ്താര്ക്കുളള കുട്ടനികേളുലാം അതനിനകേതയ് ഉള്ടപ്പെട്ടുകപസ്തായനി.  ബസ്താക്കനി
ടമരനിറയ്  ലെനിസ്റ്റേനിലനനിനലാം  കകേസ്താഴവസ്താങ്ങനിടയടുത  കുട്ടനികേളുലാം  അതനിനകേത്തുണയ്.  ആ
കുട്ടനികേള് എടന മുന്പനിലവന്നയ് കേരയുകേയസ്താണയ്. എനനിക്കയ് ഒനലാം ടചയ്യസ്താന് പറ്റുകേയനില,
അടതലസ്താലാം  നനിങ്ങള്  പണലാം  ടകേസ്താടുതയ്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടയ്  ടചയ്തതസ്താണകലസ്താ,  പണലാം
ടകേസ്താടുതതനിനയ്  വല  കരഖയുമുകണസ്താ,  ആരു  പറഞ്ഞു  അഞരക്കണനി  കകേസ്താകളജനില
കപസ്തായനി കചരസ്താന് എന്നയ് ഞസ്താന് കചസ്താദനിച്ചു. അതസ്താണയ് ഇകപ്പെസ്താഴടത സനിതനി. ഇടതസ്താനലാം
മനസനിലെസ്താക്കസ്താടത,  ആരസ്താണയ്  മസ്താകനജയ് ടമനനിടന  സഹസ്തായനിക്കുന്നതയ് എനളളതയ്
വദ്യകമസ്താകേസ്താന്  കവണനിയസ്താണയ്  ഞസ്താന്  പറഞ്ഞതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം
മസ്താകനജ് ടമനനിടനതനിടര അവസസ്താനലാം വടര ടപസ്താരുതനിയ ഗവണ്ടമനസ്താണനിതയ്.  ഇകൗ വര്ഷലാം
ഡസ്പീലാംഡയ്  യണനികവഴനിറനിയസ്തായ  അമൃതടയക്കൂടെനി  ടസന്ടടടലെസ്ഡയ്  അകലെസ്താട്ടുടമനനില
ഉള്ടപ്പെടുതണടമന്നയ്  സര്ക്കസ്താര്  തസ്പീരുമസ്താനനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  എലസ്താലാം  ഗവണ്ടമനനിടന
ടമരനികറസ്താറനിയസസ്തായനി  അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്  നടെതണടമന്നയ്  തസ്പീരുമസ്താനനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.
യു.ഡനി.എഫയ്.-ടനകപ്പെസ്താടലെ  മസ്താകനജ് ടമനനിടന  സഹസ്തായനിക്കുന്ന  ഒരു  തസ്പീരുമസ്താനവലാം
എടുതനിട്ടനില.  ഫസ്പീ ടറഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനി ഗവണ്ടമനനിടന പസ്താവയസ്താടണന്നയ് നനിങ്ങള്
പറഞ്ഞകലസ്താ.  സപ്രസ്പീലാം  കകേസ്താടെതനി  ടടഗഡയ് ടടലെന്  അനുസരനിചയ്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
ജുഡസ്പീഷദ്യല പവറളള ഒരു കേമ്മേനിറനിടയ ഏതയ് ഗവണ്ടമനനിനസ്താണയ് അതനിടന കേസ്പീഴനില
നനിര്തസ്താന്  പറ്റുകേ?  നനിങ്ങളുടടെ  കേസ്താലെതയ്  ടജയനിലാംസയ്  കേമ്മേനിറനിടയ  നനിങ്ങളുടടെ
ഇലാംഗനിതതനിനനുസരനിചയ്  നനിര്തസ്താന്  പറനിയനിരുകന്നസ്താ?  അങ്ങടന  നനിര്തസ്താന്
പറ്റുകേയനില.  സപ്രസ്പീലാം കകേസ്താടെതനി ടടഗഡയ് ടടലെന് അനുസരനിചസ്താണയ് പ്രവര്തനിക്കുന്നതയ്.
ഫസ്പീ ടറഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനി ഫസ്പീസയ് നനിശ്ചയനിക്കണടമങ്കനില വദ്യകമസ്തായനിട്ടുളള മസ്താനദണ്ഡലാം
ഉണസ്തായനിരനിക്കണലാം.  ആ  മസ്താനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചയ്  ഞങ്ങള്  പരനികശസ്താധനിചകപ്പെസ്താള്,
2016-ല കേഴനിഞ്ഞവര്ഷലാം കനിസദ്യന് മസ്താകനജ് ടമനനിടന ടമരനിറയ് സസ്പീറനില ആറയ് ലെക്ഷതനി
അന്പതനിനസ്തായനിരമസ്താണയ്  ഫസ്പീസയ്.  മസ്താകനജ് ടമനനില  17  ലെക്ഷതനി അന്പതനിനസ്തായനിരമസ്താണയ്
ഫസ്പീസയ്.  ടടസ്റ്റേപ്പെനനിലളള വര്ദ്ധനവയ് നനിങ്ങള് എന്തനിനസ്താണയ് കേണക്കസ്താക്കുന്നതയ് എന്നയ്
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പറഞ്ഞകലസ്താ.  ഞങ്ങള്  കേണക്കസ്താക്കനിയനിട്ടനില.  ഇതവണ  രണരലെക്ഷലാം  രൂപ
ടടസ്റ്റേപ്പെനനില വര്ദ്ധനവസ്താണയ്.  ഇകൗ പറയുന്നടതസ്താനലാം ഗവണ്ടമനയ് കകേസ്താകളജനിടനക്കുറനിചല,
മസ്താകനജ് ടമനയ് സസ്താപനടതക്കുറനിചസ്താണയ്. ടടസ്റ്റേപ്പെനനിലണസ്താകുന്ന വര്ദ്ധനവയ് മസ്താകനജ് ടമനയ്
തനിരനിച്ചുടകേസ്താടുകക്കണതസ്താണയ്.  മസ്താകനജ് ടമനയ്  അവരുടടെ  ഓഡനിറയ്  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടുലാം,
ടചലെവടമലസ്താലാം  ഫസ്പീ  ടറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  മുന്പസ്താടകേ  ഹസ്താജരസ്താക്കുകമ്പസ്താള്  ഫസ്പീ
ടറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  ഇടതസ്താടക്ക  പഠനിചകശഷലാം  കകേസ്താകളജനിടന  ടചലെവയ്,
അദ്ധദ്യസ്താപകേര്ക്കയ് ടകേസ്താടുക്കുന്ന ഫസ്പീസയ്,  കകേസ്താകളജനിടന ടമയനിനനന്സയ്....,  ഇടതസ്താനലാം
സര്ക്കസ്താര് മസ്താകനജ് ടമനനിനുകവണനി വസ്താദനിക്കുന്നതല. ഇടതലസ്താലാം ഹസ്താജരസ്താക്കനിയനിട്ടസ്താണയ്,
ഇതയ്  കേണക്കുകൂട്ടനിയനിട്ടസ്താണയ്  ഫസ്പീ  ടറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  ഫസ്പീസയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്.
രണരലെക്ഷലാം രൂപ വചയ് വര്ദ്ധനിച്ചു, അങ്ങടനയസ്താകുകമ്പസ്താള് 43,000 രൂപ ഒരു കുട്ടനിക്കയ്
ടടസ്റ്റേപ്പെനയ്  കേനിട്ടുലാം,  കേനികട്ടണതസ്താണയ്,  അതനികപ്പെസ്താള്  മസ്താകനജ് ടമനനിനയ്  തട്ടനിപ്പെസ്താക്കസ്താന്
പറനില.  പണസ്താടണങ്കനില  ടടസ്റ്റേപ്പെനയ്  ടകേസ്താടുത്തൂടവന്നയ്  കേളളകരഖ  കേസ്താണനിചനിട്ടയ്
ടകേസ്താടുക്കസ്താതനിരനിക്കുന്ന  മസ്താകനജ് ടമനയ്  ഉണസ്തായനിരുന.  എന്നസ്താല  ഇകപ്പെസ്താള്  വളടര
വദ്യകമസ്തായനി  ബസ്താങ്കയ്  വഴനി  ടകേസ്താടുകക്കണതുടകേസ്താണയ്  ടടസ്റ്റേപ്പെനയ്  ടകേസ്താടുകത
മതനിയസ്താകുകേയുളള, അവനിടടെ തട്ടനിപ്പെയ് നടെക്കനില.  അങ്ങടന വരുകമ്പസ്താള് 5,16,000 രൂപ
ഒരു  കുട്ടനിക്കയ്  ടടസ്റ്റേപ്പെനയ്  ഇനതനില  ടകേസ്താടുക്കണലാം.  ഫസ്പീ  ടറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി
ഇടതലസ്താലാം കേസ്താലക്കുകലെറയ് ടചയ്തയ് മുന് വര്ഷങ്ങളനില  ഇകൗ മസ്താകനജയ് ടമനനിനയ് കേനിട്ടനിയ.....

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ:  സര്,  എകപ്പെസ്താഴുലാം  ബസ്താങയ്  വഴനിയസ്താണയ്  ടടസ്റ്റേപ്പെ നയ്
ടകേസ്താടുക്കുന്നതയ്. ഇകപ്പെസ്താഴുലാം 5,000 രൂപ മുതല 15,000 രൂപ വടര മസ്താത്രലാം ടകേസ്താടുക്കുന്ന
30,000  രൂപയനില  തസ്താടഴമസ്താത്രലാം  ടകേസ്താടുക്കുന്ന  എത്രകയസ്താ  സസസ്താശയ
മസ്താകനജ് ടമന്റുകേളുണയ്. കുട്ടനികേള്ക്കയ് ടടസ്റ്റേപ്പെനയ് കേനിട്ടുന്നനില, അവകരസ്താടെയ് ടവറടത എഴുതനി
വസ്താങ്ങനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അതുലാം ബസ്താങ്കനിലൂടടെയസ്താണയ് ടകേസ്താടുക്കുന്നതയ്.  ഇതനില ഒരു മസ്താറവലാം
വരസ്താന് കപസ്താകുന്നനില, മനിനനിസ്റ്റേര്ക്കയ് അതയ് മനസനിലെസ്താകുലാം. 

ശസ്പീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ശശലെജ  ടെസ്പീചര് :  ഉറപ്പെസ്തായുലാം  മസ്താറലാം  വരുലാം,  ഇങ്ങടന
ടടസ്റ്റേപ്പെനയ്  ടകേസ്താടുക്കസ്താടതയുള്ള  ഏടതങ്കനിലലാം  കകേസയ്  ഉടണങ്കനില  ഗവണ്ടമനയ്
ഇടെടപടുലാം,  അതയ്  ടകേസ്താടുപ്പെനിക്കുലാം.  അതനില  യസ്താടതസ്താരു  സലാംശയവലാം  കവണ,
ഇക്കസ്താരദ്യങ്ങളനില കേണ്ണടെയസ്താടനസ്താനലാം ഗവണ്ടമനയ് തയ്യസ്താറസ്താകേനില. സസ്പീറയ് വസ്താങ്ങനിതരസ്താ
ടമന്നയ്  പറഞ്ഞയ്  ഒരു  ലെക്ഷലാം  രൂപ  ഇടെനനിലെക്കസ്താര്  വസ്താങന  എന്ന  വസ്താര്ത
ഏഷദ്യസ്താടനറനില  വനടവന്നയ്  ഇന്നടലെ  എകന്നസ്താടെയ്  ആകരസ്താ  പറഞ്ഞു.  അങ്ങടന
ഏടതങ്കനിലലാം  ഇടെനനിലെക്കസ്താര്  വസ്താങനടവങ്കനില  അതയ്  വലെനിയ  കുറമസ്താണയ്,  ഇകൗ
ഗവണ്ടമനനിടന  ശദ്ധയനിലടപ്പെട്ടസ്താല  ടവറടത  വനിടെസ്താന്  കപസ്താകുന്നനില,  നസ്താട്ടുകേസ്താര്
ടകേസ്താടുക്കുകേയുലാം  കവണ.  ടമരനികറസ്താറനിയസയ്  ആയനിട്ടയ്  ഗവണ്ടമനയ്  അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്
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നടെത്തുകമ്പസ്താള്  നനിങ്ങടളന്തനിനസ്താണയ്  ആര്ടക്കങ്കനിലലാം  ടടപസ  ടകേസ്താടുക്കുന്നതയ്?
പഴയതുകപസ്താടലെ  ഇവനിടടെ  മസ്താകനജയ് ടമനല,  ഗവണ്ടമനസ്താണയ്  അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്
നടെത്തുന്നതയ്.  മസ്താകനജയ് ടമനയ്  അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്  നടെത്തുന്ന  സമയതയ്  എന്തസ്തായനിരുന
ടകേസ്താള്ള;  ഗവണ്ടമനയ് അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ് നടെത്തുന്ന സമയതയ് ആ ടകേസ്താള്ള നടെതസ്താന്
സസ്താധനിക്കുകമസ്താ?  ടകേസ്താള്ളയനിലസ്താതസ്തായതനിടന  കഖദമസ്താണയ്  ഇവര്  പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്
എന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്  കതസ്താനന്നതയ്.  തസ്പീടവട്ടനിടക്കസ്താള്ള  നടെതസ്താനുള്ള  സസസ്താതനദ്യലാം
മസ്താകനജയ് ടമനനിനയ്  നഷടപ്പെട്ടതനിടന  വനിലെസ്താപമസ്താകണസ്താ  ഇടതന്നയ്  എനനിക്കയ്  പറയസ്താന്
കേഴനിയനില.   കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  മസ്താകനജയ് ടമനനിനയ്  കേനിട്ടനിയ  പണലാം,  അതനിടന
മുന്വര്ഷങ്ങളനിലള്ളതയ്,  ഇടതലസ്താമസ്താണയ്  ഫസ്പീ  ടറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  ഫസ്പീസയ്
കേസ്താലക്കുകലെറയ്  ടചയ്യുന്നതനിനയ്  ആധസ്താരമസ്താക്കനിയതയ്  എന്നസ്താണയ്  മനസനിലെസ്താക്കുന്നതയ്.
അങ്ങടന  വരുകമ്പസ്താള്  29,16,000  രൂപയസ്താണയ്  അവര്ക്കയ്  ടമസ്താതമസ്തായനി  വരനികേ.
മസ്താകനജയ് ടമനനിനയ് വരുന്ന  ടചലെവലാം ടടസ്റ്റേപ്പെന്റുടമലസ്താലാം കചര്ത തുകേയുടടെ ആവകറജയ്
14,58,000  രൂപ  എന്നസ്താണയ്  ഫസ്പീ  ടറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  കേണക്കസ്താക്കനിയതയ്.   അതയ്
റകൗണയ്  ഫനിഗറസ്താക്കനി  14,00,000  രൂപ  എന്നയ്  നനിശ്ചയനിച്ചു.  ഇകൗ  പതനിനസ്താലെയ്
ലെക്ഷതനില  5,16,000  രൂപ ടടസ്റ്റേപ്പെനസ്താണയ്,  ടടസ്റ്റേപ്പെനയ് കേഴനിഞ്ഞസ്താല ഇകൗ സസ്പീറനില
വരുന്ന കുട്ടനിക്കയ്  അനുഭവതനില വരുന്ന ഫസ്പീസയ്  8,84,000  രൂപയസ്താണയ്.  ഇടതസ്താരു
ടചറനിയ  ഫസ്പീസസ്താടണടന്നസ്താനലാം  പറയുന്നനില,  ഇതയ്  ഗവണ്ടമനനിടന  കകേസ്താകളജല,
മസ്താകനജയ് ടമനയ്  കകേസ്താകളജസ്താണയ്.  5,16,000  രൂപ  ടടസ്റ്റേപ്പെനനിനതനില  കപസ്താകുടമനലാം
ബസ്താക്കനി  8,84,000  രൂപ  ഫസ്പീസനിനതനില  നല്കണടമനലാം,  ആ  കകേസ്താകളജനിടന
കേസ്താരദ്യങ്ങടളലസ്താലാം പഠനിചകശഷലാം ഫസ്പീ ടറഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനി നനിശ്ചയനിചതസ്താണയ്.  കനസ്താണ്
കനിനനിക്കല വനിഭസ്താഗതനിനയ്  8,50,000  രൂപയസ്താണയ് ഫസ്പീ ടറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി ഫനികയ്
ടചയ്തതയ്.  അവര്ക്കുലാം  5,16,000 രൂപ ടടസ്റ്റേപ്പെനസ്താണയ്.  അതയ് കേഴനിഞ്ഞസ്താല കനസ്താണ്
കനിനനിക്കല  വനിഭസ്താഗതനിനയ്  ഇഫക്ടസ്പീവയ്  ഫസ്പീസയ്  വരുന്നതയ്  3,34,000  രൂപയസ്താണയ്.
മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേള് ഞങ്ങളുടടെ മുമ്പനില കുകറ കേരഞ്ഞു, ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനികൂടെനി
ചര്ചയനിലണസ്തായനിരുന.  അകദ്ദേഹതനിടന കനതൃതസതനിലെസ്താണയ് അവസസ്താന തസ്പീരുമസ്താനടമടുതതയ്.
അവര്  ഒരുപസ്താടെയ്  ഉയര്ന്ന  ഫസ്പീസസ്താണയ്  ആവശദ്യടപ്പെട്ടതയ്,  20  ലെക്ഷലാം  രൂപ  വടര
ആവശദ്യടപ്പെടട്ടങ്കനിലലാം ഞങ്ങള് വഴങ്ങനിയനില. ഫസ്പീ ടറഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനി കേസ്താലക്കുകലെറയ്
ടചയ്തതനിലനനിനലാം  50  ടടപസകപസ്താലലാം  കൂട്ടസ്താന്  ഇകൗ  ഗവണ്ടമനയ്  അനുവദനിക്കനില
എന്നസ്താണയ് ഞങ്ങള് തസ്പീരുമസ്താനനിചതയ്.  അതയ് കനിസദ്യന് മസ്താകനജയ് ടമനയ് അലാംഗസ്പീകേരനിചതു
ടകേസ്താണയ്  അവരുമസ്തായനി  ധസ്താരണയസ്തായനി.  മറയ്  മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേള് അലാംഗസ്പീകേരനിക്കസ്താതതു
ടകേസ്താണയ്  ഞങ്ങള്  അവരുമസ്തായനി  ധസ്താരണയസ്തായനിട്ടനില.  ഇകപ്പെസ്താഴുലാം  ഫസ്പീ  ടറഗുകലെററനി
കേമ്മേനിറനി  കേസ്താലക്കുകലെറയ്  ടചയ്യുന്ന  ഫസ്പീസയ്  ഇകൗടെസ്താക്കുകേയസ്താണയ്  അഭനികേസ്താമദ്യടമന്നയ്
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ചനിന്തനിക്കുന.  ഇന്നടത  പുതനിയ  സസ്താഹചരദ്യതനില  നസ്പീറയ്  ടമറനിറനില  നനിനലാം
മസ്താകനജയ് ടമനയ്  ടമറനിറയ്  കവര്തനിരനിക്കസ്താന്  കേഴനിയസ്താത  അവസയസ്താണള്ളതയ്.
പഴയ  50:50  എന്ന  അനുപസ്താതതനികലെയയ്  കപസ്താകേസ്താന്  നമുടക്കലസ്താവര്ക്കുലാം
ആഗഹമുടണങ്കനിലലാം  സസ്താധനിക്കസ്താത  സസ്താഹചരദ്യമസ്താണള്ളതയ്.  ഞസ്താന്  അതനിടന
ഒരുപസ്താടെയ്  കുറലാം  പറയുന്നനില,  കേസ്താരണലാം  അതുടകേസ്താണയ്  ഒരു  ഗുണലാം  കേനിട്ടനി.  കേഴനിഞ്ഞ
കേസ്താലെതയ്  മസ്താകനജയ് ടമനനിനയ്  കതസ്താന്നനിയവകരസ്താടെയ്  കതസ്താന്നനിയ  ഫസ്പീസയ്  വസ്താങ്ങനി ടമറനിറയ്
ലെനിസ്റ്റേനില  ഉള്ടപ്പെടെസ്താതവര്ക്കുകപസ്താലലാം  അഡനിഷന്  നല്കസ്താന്  കേഴനിഞ്ഞനിരുന.
ബകയസ്താളജനിക്കുലാം, മസ്താതയ് സനിനുലാം 10 മസ്താര്ക്കയ് കേനിട്ടസ്താത കുട്ടനികേടളകപ്പെസ്താലലാം കകേസ്താഴ വസ്താങ്ങനി
സസസ്താശയ കകേസ്താകളജനില പ്രകവശനിപ്പെനിക്കുന്ന ഒരു സമസ്പീപനലാം കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ടമനനിടന കേസ്താലെതയ് ഉണസ്തായനിരുന്നനികല?  ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി ബലറസ്താലാം,  എടന്നടക്കസ്താണയ്
ആ പഴയ കേണക്കനികലെയ്ടക്കസ്താനലാം കപസ്താകേസ്താന് ഇടെയസ്താക്കരുതയ്.  ഇകൗ സസ്താഹചരദ്യതനില
ഇതനികനക്കസ്താള് ടമചടപ്പെട്ട ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്താവനികനസ്താ,
യു.ഡനി.എഫയ്.-കനസ്താ  സമര്പ്പെനിക്കസ്താന്  ഉടണങ്കനില,  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.ടന  ഫസ്പീസലാം
അകലെസ്താട്ടയ്ടമന്റുലാം നടെക്കസ്താന് കപസ്താകുകേയസ്താണയ്,  നനിങ്ങള് ഇതനികനക്കസ്താള് ടമചടപ്പെട്ട ഒരു
തസ്പീരുമസ്താനലാം,  സജഷന്  ഞങ്ങളുടടെ  മുമ്പസ്താടകേ  പറയുകേയസ്താടണങ്കനില  നമുക്കയ്
ഒരുമനിചനിരുന്നയ്  തസ്പീരുമസ്താനനിക്കസ്താലാം.  ഇകൗ  ഗവണ്ടമനനിനയ്  മറയ്  വസ്താശനികേടളസ്താനമനില.
ഇകപ്പെസ്താള് എടുതതയ് ഏറവലാം ശരനിയസ്തായ തസ്പീരുമസ്താനമസ്താണയ്.  അതുടകേസ്താണയ് ഇത്രകയടറ
കകേസ്താകളജുകേടള  ടമറനിറനില  ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താന്  സസ്താധനിച്ചു,  മുഴുവന്  അകലെസ്താട്ടയ്ടമന്റുലാം
മസ്താകനജയ് ടമനനിടന  പനിടെനിയനിലനനിനലാം  മസ്താറനി,  ടമറനിറയ്  ലെനിസ്റ്റേയ്  അടെനിസസ്താനതനില
നനിര്വ്വഹനിക്കസ്താന് സസ്താധനിച്ചു.  അതുടകേസ്താണയ് അത്രകയടറ ടമറനിറയ് കുട്ടനികേള് പഠനതനിനയ്
എത്തുടമന്നതസ്താണയ് ഇതനിടന കനട്ടലാം.  ഇതനിനയ് തസ്താടഴയുള്ള കുട്ടനികേള്ക്കയ് അലലാം ഫസ്പീസയ്
വര്ദ്ധനിച്ചു എന്നതയ് ശരനിയസ്താണയ്.  കനരകത വര് ദ്ധനിച ഫസ്പീസയ് ടകേസ്താടുതനിരുന്നതയ് രണര
ലെക്ഷലാംരൂപ സബ്സനിഡനിയുലാം കൂട്ടനി ഇരുപതയ് ലെക്ഷലാം രൂപയസ്തായനിരുന. ഇരുപതയ് ലെക്ഷലാം
രൂപ  ഫസ്പീസയ്  ടകേസ്താടുകക്കണനിയനിരുന്ന  കുട്ടനി  ധനനികേനല,  എന്നസ്താല  അതനില
ധനനികേനുമുണയ്. 6.5 ലെക്ഷലാം രൂപ ഫസ്പീസയ് ടകേസ്താടുകക്കണനിയനിരുന്ന കുട്ടനികേളുടടെ കൂട്ടതനില
ധനനികേനുമുണയ്,  ദരനിദരുമുണയ്.  ഇതയ് രണ്ടുലാം കൂടെനികചര്ന്നയ് ആവകറജനികലെയയ് വരുകമ്പസ്താള്
6.5  ലെക്ഷലാം  രൂപ  ടകേസ്താടുതനിരുന്ന  കുട്ടനികേള്  ഇകൗ  പറയുന്ന  8.5  ലെക്ഷലാം  രൂപ
ഫസ്പീസനികലെയയ്  വരുന,  20  ലെക്ഷലാം  രൂപ  ഫസ്പീസയ്  ടകേസ്താടുതവരുലാം  ഫസ്പീസയ്  തസ്താഴയ്
8.5  ലെക്ഷതനികലെയയ്  വരുന.  ടമറനിറനിടലെ  പകുതനി  കുട്ടനികേള്ക്കയ്  ഫസ്പീസയ്  5 ലെക്ഷലാം
രൂപയനികലെകറ കുറയുന്ന സമസ്പീപനലാം ഇതനില വന്നനിട്ടുണയ് എന്നസ്താല ഒരു വനിഭസ്താഗതനിനയ്
ആവകറജയ് കേണക്കസ്താക്കുകമ്പസ്താള് ഫസ്പീസയ് കൂടുനണയ്..
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:   മനിനനിസ്റ്റേര്,  സഭ  നനിര്തനിവയ്കക്കണതുകണസ്താ;  നനിര്തനിവചയ്

ചര്ച ടചയ്യണടമന്നസ്താകണസ്താ?

ശസ്പീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലെജ ടെസ്പീചര്:  സര്,  എലസ്താ കുട്ടനികേള്ക്കുലാം ഫസ്പീസയ് കൂട്ടനി

എന്ന കലെസ്താജനികേയ് ശരനിയല, ഫസ്പീ ടറഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനി നനിശ്ചയനിച ഫസ്പീസയ് ഗവണ്ടമനയ്

അലാംഗസ്പീകേരനിചതനില  ഉറച്ചുനനിലക്കുകേയസ്താണയ്.  അതനില  ഒരു  അപസ്താകേതയുലാം  ഉടണന്നയ്

ഞസ്താന്  വനിശസസനിക്കുന്നനില.   അതനിനസ്താല  സഭ  നനിര്തനിവചയ്  ചര്ച  ടചകയ്യണ്ടുന്ന

യസ്താടതസ്താരു ആവശദ്യകേതയുലാം ഇക്കസ്താരദ്യതനിലെനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മനനി കേസ്താരദ്യങ്ങള് വനിശദസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.

പ്രസ്തുത  വനിശദസ്പീകേരണതനിടന  അടെനിസസ്താനതനില  അടെനിയന്തര  പ്രകമയതനിനയ്

അവതരണസ്താനുമതനി നനികഷധനിചനിരനിക്കുന.

(അടെനിയന്തരപ്രകമയസ്താവതരണതനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

10.00 am]

പ്രതനിപക്ഷകനതസ്താവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ):  സര്,  കഷകയ്പനിയര്

മസ്താക്ബതനില ഒരു വസ്താചകേലാം പറയുനണയ്, “False face must hide, what the false

heart  doth  know”അകങ്ങയറലാം  കമസ്താശലാം  പ്രവര്തനതനിടന  നല ഭസ്താവലാം  പുറകമ

വരുതനി  നദ്യസ്തായസ്പീകേരനിക്കുന്നവടരക്കുറനിചസ്താണയ്  ഇകൗ  വരനികേള്.  ബഹുമസ്താനദ്യയസ്തായ  ടെസ്പീചറടടെ

പ്രസലാംഗലാം  കകേട്ടകപ്പെസ്താള്  എനനിക്കയ്  അതസ്താണയ്  കതസ്താന്നനിയതയ്.  സര്ക്കസ്താര്  ഇകപ്പെസ്താള്

സസ്താധസ്താരണക്കസ്താരടന  മക്കടള  ടമഡനിക്കല  വനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസതനിലനനിനലാം  പൂര്ണ്ണമസ്തായുലാം

ഒഴനിവസ്താക്കനിയനിരനിക്കുന.  മൂന്നനിരട്ടനികയസ്താളലാം  ഫസ്പീസയ്  ചരനിത്രതനില  ആദദ്യമസ്തായനിട്ടസ്താണയ്

വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഒരു  പുതനിയ  സസ്താഹചരദ്യലാം  വന്നനിരനിക്കുനടവന്നയ്   ഇവനിടടെ

പറഞ്ഞു.  100% ടസന്ടടടലെസ്ഡയ് ആയനി മസ്താത്രമസ്താണയ് ഇകപ്പെസ്താള് കേകൗണ്സനിലെനിലാംഗയ്

നടെത്തുന്നതയ്,  നസ്പീറയ്  ടമറനിറയ്  വന്നനിരനിക്കുന.  അതയ്  ഞങ്ങള്ക്കുലാം  മനസനിലെസ്താകുലാം.

ഇവനിടടെ  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  മനിനനിസ്റ്റേര്  പറഞ്ഞതയ്,  ഞങ്ങള്  ഇടെടപട്ടനിട്ടനില,  ഫസ്പീസയ്

ടറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി,  ജസ്റ്റേനിസയ്  രസ്താകജന  ബസ്താബു  കേമ്മേനിറനിയസ്താണയ്  ഇതയ്  ടചയ്തതയ്

എന്നസ്താണയ്.  ഇതയ്  ശരനിയല,  കനിസദ്യന്  മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേളുമസ്തായനി  ആദദ്യലാം  ചര്ച

നടെതനിയതയ്  ഇകൗ  ഗവണ്ടമനസ്താണയ്,  അവര്  പറഞ്ഞ  ഫസ്പീസയ്  അലാംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

രണസ്താമതസ്തായനി,  മറയ്  സസസ്താശയ ടമഡനിക്കല കകേസ്താകളജുകേളുടടെ  പ്രതനിനനിധനികേള് വന,

അവര്  20  ലെക്ഷവലാം  30  ലെക്ഷവലാം  കചസ്താദനിച്ചു,  എലസ്താക്കസ്താലെത്തുലാം  അവര്

കചസ്താദനിക്കുന്നതസ്താണയ്. കചസ്താദനിക്കുന്ന ഫസ്പീസയ് ടകേസ്താടുതനില എനപറയുന്നതയ് കമനനി നടെനിക്കലെസ്താണയ്.
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അവര്  ആഗഹനിചതയ്  ഇകൗ  ഫസ്പീസയ്  തടന്നയസ്താണയ്.  നനിങ്ങള്ക്കയ്  പറനിയ  പനിഴവയ്

എവനിടടെയസ്താണയ്; കനിസദ്യന് മസ്താകനജയ് ടമന്റുമസ്തായനി ചര്ച നടെതനിയകപ്പെസ്താള് അവര് പറഞ്ഞ

ഫസ്പീസയ്  നനിങ്ങള് അനുവദനിച്ചുടകേസ്താടുത്തു എന്നതനിലെസ്താണയ്.  അതുതടന്നയസ്തായനിരുന അവരുലാം

ആഗഹനിചതയ്.  നനിങ്ങള്  അവനിടടെയസ്തായനിരുന  ടചകയ്യണനിയനിരുന്നതയ്,  കനിസദ്യന്

മസ്താകനജയ് ടമന്റുമസ്തായനി  ചര്ച നടെതനിയകപ്പെസ്താള് ഉദസ്താരമസ്തായ  നനിലെയനില നനിങ്ങള് ഫസ്പീസയ്

കൂട്ടനിടക്കസ്താടുത്തു,  നനിങ്ങള് സമ്മേതനിച്ചു.  അവനിടടെയസ്താണയ് നനിങ്ങള്ക്കയ് പനിഴവയ് പറനിയതയ്.

നനിങ്ങളുടടെ  ആദദ്യടത  ടസ്റ്റേപ്പെയ്  പനിഴച്ചു.  അകതസ്താടുകൂടെനിയസ്താണയ്  സസകേസ്താരദ്യ  സസസ്താശയ

മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേള് വലെനിയ ഫസ്പീസയ് ആവശദ്യടപ്പെടുകേയുലാം അവര് തനിരനിച്ചുവരനികേയുലാം ടചയ്തതയ്.

ടതലങ്കസ്താന  ഗവണ്ടമനയ്  ഉയര്ന്ന  ഫസ്പീസയ്  ചുമതനിയകപ്പെസ്താള്  ടടഹദസ്താബസ്താദയ്

ടടഹകക്കസ്താടെതനി പുറടപ്പെടുവനിച ഒരു വനിധനിനദ്യസ്തായലാം എടന ടടകേയനിലണയ്.   The bench

of Justice Challa Kodanda Ram and Justice N. Balayogi while hearing......

“Suspended the operation of the order of Telangana government which had

increased  the  fee  for  the  P.G  medical  courses”ഇതുകപസ്താടലെതടന്ന ഫസ്പീസയ്

വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതനിടനതനിടര  ടഹലതയ്  ടകേയര്  റനികഫസ്താലാം  ടസസ്താടടസറനി,  ഉസ്മസ്താനനിയ

ജൂനനിയര് കഡസ്താകക്ടഴയ് അകസസ്താസനികയഷന്, ടടഹദരസ്താബസ്താദയ് കകേസ്താടെതനിയനില ടപറസ്പീഷന്

ടകേസ്താടുത്തു.  ആ  ടപറസ്പീഷനനില   കകേസ്താടെതനി  പറഞ്ഞതയ്,  “This  stay  will  be  in

operation for four weeks”എന്നസ്താണയ്. നസ്താലെയ് ആഴ്ചടത കസ്റ്റേയസ്താണയ് ടടഹദരസ്താബസ്താദയ്

ടടഹകക്കസ്താടെതനി ടകേസ്താടുതനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഫസ്പീസയ് ടറഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനിയുടടെ തലെയനിലവചയ്

ബഹുമസ്താനദ്യയസ്തായ  ആകരസ്താഗദ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  രക്ഷടപ്പെടെസ്താന്  കേഴനിയനില.  നനിങ്ങള്

സസസ്താശയ മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേളുമസ്തായനി കചര്നണസ്താക്കനിയനിരനിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകേചവടെമസ്താണയ്

ഇടതന്നയ്  പറകയണനി  വരുലാം.  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  മുന്  മുഖദ്യമനനി  ഉമ്മേന്  ചസ്താണനി

ഇവനിടടെയുണകലലസ്താ,  എത്ര തവണയസ്താണയ് ചര്ച നടെതനിയതയ്?  അന്നടത മുഖദ്യമനനി

എത്ര തവണ ചര്ച ടചയ്തസ്താണയ് ഫസ്പീസയ് തസ്പീരുമസ്താനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇവനിടടെ സലാംഭവനിചതയ്,

അവര്  വന,  കനിസദ്യന്  മസ്താകനജയ് ടമനയ്  പറഞ്ഞു,  നനിങ്ങളതയ്  സമ്മേതനിച്ചു,  മറ്റുള്ളവര്

കൂടുതല  കചസ്താദനിച്ചു,  അവസസ്താനലാം  ആ ഫസ്പീസയ്  തടന്ന ടകേസ്താടുക്കസ്താന് രസ്താകജന ബസ്താബു

കേമ്മേനിറനികയസ്താടെയ്  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞു.  ഇതയ്  വലെനിയ  വഞനയകല?  ഇതയ്

ടപ്രസ്താവനിഷനലെസ്തായനിട്ടസ്താണയ്,  തസ്താല്കസ്താലെനികേമസ്താണയ്.  ഇനനിയുലാം  കൂടുതല  കൂടുതല  ടചലെവലാം

വരവലാം മറ്റുമസ്തായ കേസ്താരദ്യങ്ങള് ടകേസ്താടുതയ് അവര് കേമ്മേനിറനിടയ കബസ്താധദ്യടപ്പെടുതനിയസ്താല

കൂടുതല ഫസ്പീസയ്  ടകേസ്താടുക്കുലാം.   എനനിക്കയ്  വനിഷമലാം  കതസ്താന്നനി,  ആകരസ്താഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി

ടടപ്രവറയ്  സസസ്താശയ  കകേസ്താകളജുകേളുടടെ  അക്കകൗണനയ്  പറയുന്നതുകപസ്താടലെയസ്താണയ്
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ഇവനിടടെ സലാംസസ്താരനിചതയ്.  അങ്ങടന പറയസ്താന് പസ്താടെനില.  ഞങ്ങള്ക്കയ് പുതനിയ സസ്താഹചരദ്യലാം

അറനിയസ്താലാം.  100%  നസ്പീറയ്  ടമറനിറസ്താണയ്.  നമ്മുടടെ  ലെക്ഷദ്യലാം  എന്തസ്തായനിരനിക്കണലാം;

കകേരളതനിടലെ  പസ്താവടപ്പെട്ട  വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കയ്  പരമസ്താവധനി  ഫസ്പീസയ്  കുറചയ്

ടകേസ്താടുത്തുടകേസ്താണയ് അവടര പഠനിപ്പെനിക്കസ്താനുള്ള അവസരലാം ഉണസ്താക്കുകേയസ്താണയ് കവണതയ്.

ഞസ്താന്  രണയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  വയ്ക്കുന,  നനിങ്ങള്  കസസ്താളര്ഷനിപ്പെയ്  ടകേസ്താടുക്കസ്താന്

തയ്യസ്താറകണസ്താ?  പസ്താവടപ്പെട്ട വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കയ് കസസ്താളര്ഷനിപ്പെയ്  ടകേസ്താടുക്കസ്താന് നനിങ്ങള്

തയ്യസ്താറസ്താകേണലാം.  പസ്താവടപ്പെട്ട വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കയ് കസസ്താളര്ഷനിപ്പെയ് ടകേസ്താടുക്കസ്താന് നനിങ്ങള്

സസസ്താശയ  മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേടള  നനിര്ബനനിക്കണലാം.  ഇകൗ  രണയ്  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  ടെസ്പീചര്

പറഞ്ഞനിരുനടവങ്കനില  ഞങ്ങള്  ഇകൗ  അടെനിയന്തരപ്രകമയലാം  അവതരനിപ്പെനിക്കനിലസ്തായനിരുന.

നസ്പീറയ് ടമറനിറനിടന കപരനില ഇവനിടടെ ഫസ്പീസയ് കൂകട്ടണനി വരുടമന്ന കേസ്താരദ്യലാം ഞങ്ങള്ക്കുലാം

അറനിയസ്താലാം. പകക്ഷ ആ ഫസ്പീസയ് നദ്യസ്തായമസ്താകേണലാം. ഇകൗ സലാംസസ്താനതയ് ഇതുകപസ്താടലെസ്താരു

ഫസ്പീസയ് വര്ദ്ധനയുണസ്താകേരുതയ്.  പസ്താവടപ്പെട്ട, നനിര്ദ്ധനരസ്തായ വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കയ് പനി.ജനി.

പഠനലാം സസ്താധദ്യമസ്താക്കസ്താന്, കസസ്താളര്ഷനിപ്പെയ് ഏര്ടപ്പെടുതസ്താന് ഗവണ്ടമനയ് തയ്യസ്താറസ്താകേണലാം.

എന്തുടകേസ്താണയ് കസസ്താളര്ഷനിപ്പെയ് ടകേസ്താടുക്കസ്താന് നനിങ്ങള് അവകരസ്താടെയ്  പറയുന്നനില?  ഇനലാം

ഇന്നടലെയുടമസ്താനമല  സസസ്താശയ  മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേള്  കകേസ്താകളജുകേള്  ആരലാംഭനിചതയ്

എനള്ളതയ്  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്ക്കുലാം  അറനിയസ്താവന്ന  കേസ്താരദ്യമസ്താണകലസ്താ.  ഇവനിടടെ

രണ്ടുതരലാം  വരുമസ്താനങ്ങളസ്താണള്ളതയ്.  ഒന്നയ്,  കരസ്താഗനികേടള  ചനികേനിതനിക്കുന്ന വരുമസ്താനലാം,

രണയ്,  നഴനിലാംഗയ്  സ്കൂളുകേള് നടെത്തുന്ന വരുമസ്താനലാം.  മൂന്നയ്,  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്./എലാം.ഡനി.

വരുമസ്താനലാം.  ഇതയ്  ടമസ്താതലാം  കേസ്താലക്കുകലെറയ്  ടചയകനസ്താക്കനിയസ്താല  ഒരു  ടമഡനിക്കല

കകേസ്താകളജുലാം നഷതനിലെല. ഒരു ടമഡനിക്കല കകേസ്താകളജുലാം ആരുലാം പൂട്ടസ്താന് കപസ്താകുന്നനില;

ആരുലാം  ടമഡനിക്കല  കകേസ്താകളജയ്  കേശുവണനി  ഫസ്താക്ടറനിയസ്താക്കസ്താന്  കപസ്താകുന്നനില;  ഇതയ്

വളടര  lucrative  ആടയസ്താരു  ബനിസനിനസസ്താണയ്.  സലാംശയടമസ്താനലാം  കവണ.  ആ

നനിലെയനില,  അവര്  ലെസ്താഭകേരമസ്തായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നവരസ്താണയ്.  ഞങ്ങളുടടെ  പ്രശലാം,

കകേരളതനിടലെ  പസ്താവടപ്പെട്ട  വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കയ്  പനി.  ജനി.  അഡനിഷനയ്  കപസ്താകേസ്താനുള്ള

അവസരമുണസ്താകേസ്താതനിരനിക്കുന. 30-40  ലെക്ഷലാം രൂപ ഫസ്പീസയ്  ടകേസ്താടുതയ്  പഠനികക്കണ

അവസയുണസ്തായനിരനിക്കുന.  ആദദ്യടത  ചര്ചതടന്ന  പസ്താളനി,  നനിങ്ങള്ക്കയ്  കുഴപ്പെലാം

പറ്റുകേയുലാം ചര്ച പസ്താളുകേയുലാം ടചയ. നനിങ്ങള് എന്തനിനസ്താണയ് ആദദ്യലാം ചര്ച ടചയ്തകപ്പെസ്താള്

അലാംഗസ്പീകേരനിചയ്  ടകേസ്താടുതതയ്;  ഒരു ചര്ചയുലാംകൂടെനി  ആകേസ്താമസ്തായനിരുന്നകലസ്താ;  രണയ്  ചര്ച

ആകേസ്താമസ്തായനിരുന്നകലസ്താ;  എന്തസ്താടണനള്ളതയ്  ആകരസ്താഗദ്യ  വകുപ്പെയ്  ടസകട്ടറനി

ശസ്പീ.  രസ്താജസ്പീവയ് സദസ്താനന്ദനയ് അറനിയനികല;  അകദ്ദേഹലാം എത്ര തവണ ചര്ച നടെതനിയനിട്ടുണയ്;
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ആകരസ്താഗദ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  അറനിയനിടലങ്കനില  അതനിടന  ടസകട്ടറനിക്കയ്  അറനിയനികല;

എന്തുടകേസ്താണയ് നനിങ്ങള് ചര്ച നടെതനിയനില?  28-ാം തസ്പീയതനി അവസസ്താന കഡറസ്താണയ്.

അതനിനുമുമ്പയ് മതനിയകലസ്താ? ടതലങ്കസ്താന ഗവണ്ടമനയ് എത്ര തവണ ചര്ച നടെതനി;  മറയ്

ഗവണ്ടമന്റുകേള്  എത്ര  തവണ  ചര്ച  നടെതനി?  കകേരളതനിടലെ  സസസ്താശയ

മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേളുടടെ മുമ്പനില നനിങ്ങള് മുട്ടുകുതനി എന്നയ് പറകയണനിയനിരനിക്കുന. അവര്

പറഞ്ഞ കേസ്താരദ്യങ്ങള് നനിങ്ങള് ഒപ്പെനിട്ടയ്  ടകേസ്താടുതനിരനിക്കുന.  ഇന്നടത ഇകൗ പുതനിയ

സസ്താഹചരദ്യതനില  എസയ്.സനി./എസയ്.ടെനി.  കുട്ടനികേള്ക്കയ്  ആരസ്താണയ്  ഫസ്പീസയ്

ടകേസ്താടുക്കുന്നതയ്? ഗവണ്ടമനയ് ടകേസ്താടുക്കണലാം. ഉമ്മേന് ചസ്താണനി ഗവണ്ടമനനിടന ഏറവലാം

വലെനിയ  തസ്പീരുമസ്താനമസ്തായനിരുന  പസ്താവടപ്പെട്ട  എസയ്.സനി./എസയ്.ടെനി.  വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കയ്

ഗവണ്ടമനയ്  ഫസ്പീസയ്  ടകേസ്താടുക്കസ്താന്  തസ്പീരുമസ്താനനിചതയ്.  ഇകപ്പെസ്താള്  നനിങ്ങള്  ഇകൗ

കൂട്ടനിയതനുസരനിചയ്  എകയ്ടചക്കറനിലെകല ഇതനിടന പ്രഷര് വരുന്നതയ്;  ഗവണ്ടമനനിനകല

ഇകൗ ഫസ്പീസയ്  കൂടുതല ടകേസ്താടുകക്കണനി വരുന്നതയ്?  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  വനിദദ്യസ്താര്തനി

കേള്ക്കുള്ള  ഫസ്പീസയ്  ആരയ്  ടകേസ്താടുക്കുലാം?  ഗവണ്ടമനയ്  ടകേസ്താടുക്കുലാം.  അകപ്പെസ്താള്

സലാംസസ്താനതനിടന  ഖജനസ്താവനിലനനിന്നയ്  സസസ്താശയ  മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേള്ക്കയ്  കൂടുതല

പണലാം വനകചരുന.  ഇതയ്  ഉണസ്താക്കുന്ന സസ്താമൂഹദ്യമസ്തായ പ്രശലാം ടചറതല.  ഇവനിടടെ

കഡസ്താ.  ടെനി.  എലാം.  കതസ്താമസയ്  ടഎസകേയ്  ഉകണസ്താ?  ശസ്താസ്ത്ര  സസ്താഹനിതദ്യ  പരനിഷതയ്

പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്,  'സസസ്താശയ  ടമഡനിക്കല  കകേസ്താകളജനിടലെ  കനിനനിക്കല  പനി.ജനി.

പ്രകവശനതനിടന  ടമരനിറയ്  സസ്പീറനില  6.5  ലെക്ഷലാം  രൂപ  14  ലെക്ഷലാം  രൂപയസ്തായനി

ഉയര്തനിയ  നടെപടെനി  പനിന്വലെനിക്കണലാം'  എന്നസ്താണയ്.  ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിടലങ്കനില

കകേസ്താകളജനിനയ്  നഷമസ്താകുടമന്ന  ഉടെമയുടടെ  വസ്താദലാം  അലാംഗസ്പീകേരനിചസ്താണയ്  സര്ക്കസ്താര്  ഇകൗ

വര്ദ്ധനവനിനയ്  മുതനിര്ന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേസ്താകളജുകേളുടടെ ഇകൗ നനിലെപസ്താടെയ്  വസ്തുതസ്താവനിരുദ്ധമസ്താണയ്.

കൂടുതല  വസ്താര്തയുണയ്,  ഞസ്താന്  വസ്തായനിക്കുന്നനില.  ശസ്താസ്ത്രസസ്താഹനിതദ്യ  പരനിഷതയ്

എതനിര്തനിരനിക്കുന.  എസയ്.എഫയ്.ടഎ.യുലാം  ഡനി.ശവ.എഫയ്.ടഎ.യുടമസ്താടക്ക  കേസ്താശനിക്കയ്

കപസ്തായനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അവര്  ആരുലാം  ഇവനിടടെ  ഇല.  ഇത്രയുലാം  വലെനിയ  വര്ദ്ധനവയ്

ഉണസ്തായനിട്ടുലാം അവരുടടെയസ്താരുകടെയുലാം ഒരു കസ്റ്റേറയ്ടമനയ് കപസ്താലലാം ഞങ്ങള് കേണനില. മനനി

മറപടെനി പറയുന്നകവളയനില ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  സനനില കുമസ്താര് ഇവനിടടെ കേയ്യടെനിചകലസ്താ?

ശസ്പീ. വനി. എസയ്. സനനില കുമസ്താറനിടന സലാംഘടെനയസ്തായ എ.ടഎ.ശവ.എഫയ്. അതനിടന

എതനിര്തനിട്ടുണയ്.  'ടമരനിറയ്  സസ്പീറനിടലെ ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനവയ്,  ഇടെതുപക്ഷ സര്ക്കസ്താരനിടന

പ്രഖദ്യസ്താപനിത  നയതനിലനനിനള്ള  വദ്യതനിചലെനമസ്താണയ്,  സസസ്താശയ  മസ്താകനജയ് ടമനയ്

കലെസ്താബനികേടള സഹസ്തായനിക്കുന്ന തരതനിലെസ്താണയ് കേരസ്താര് ഒപ്പെനിട്ടതയ്.  കേടുത വനിദദ്യസ്താര്തനി

101/2020.
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വഞനയുലാം  ചൂഷണവമസ്താണയ്  സസസ്താശയ  മസ്താകനജയ് ടമനനില  നടെക്കുന്നതയ്.'  ഇത്രയുലാം

വലെനിയ  ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചയ്  ടകേസ്താടുത  നനിങ്ങള്  ഇനനിയുലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.നയ്

എന്തസ്താണയ്  ടചയ്യസ്താന്  കപസ്താകുന്നടതന്നയ്  ഓര്തയ്  കകേരളതനിടലെ  രക്ഷകേര്തസ്താക്കളുലാം

വനിദദ്യസ്താര്തനികേളുലാം  കേടുത  ആശങ്കയനിലെസ്താണയ്.  നനിങ്ങള്  ഇകൗ  സലാംസസ്താനടത

വനിദദ്യസ്താര്തനികേടള മുഴുവന് വഞനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന. ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മനനി പറഞ്ഞു,

നനിങ്ങളുടടെ  സജഷന്  ഉടണങ്കനില  തരണടമന്നയ്.  ഞങ്ങള്  ഒരു സജഷന്  നലകേനി.

40,000  രൂപയുടടെ  ഫസ്പീസയ്  കുറയസ്താന്  മസ്താകനജയ് ടമന്റുലാം  മനനിയുലാം  ഞങ്ങടളലസ്താവരുലാം

സലാംസസ്താരനിചസ്താണകലസ്താ കേഴനിഞ്ഞ തവണ അവര് 40,000 രൂപ ഫസ്പീസയ് കുറയസ്താന് കവണനി

മുകന്നസ്താട്ടുവന്നതയ്?  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  അന്നയ്  അതനിനയ്  സമ്മേതനിക്കസ്താതതു

ടകേസ്താണസ്താണയ്  ഫസ്പീസയ്  കുറയസ്താന്  കേഴനിയസ്താടത  കപസ്തായതയ്?  അന്നയ്  അകങ്ങയ്ക്കുണസ്തായ

അനുഭവലാം ഞസ്താന് പറയുന്നനില.  അന്നയ് ശസ്പീ. രസ്താജസ്പീവയ് സദസ്താനന്ദനയ് ഉണസ്തായ അനുഭവവലാം

ഞസ്താന് പറയുന്നനില.

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്തായനി  വനിജയന്):  കേഴനിഞ്ഞ തവണ ഉണസ്തായ പ്രശലാം

നമ്മേള്  ഇവനിടടെ  വനിശദമസ്തായനി  ചര്ച  ടചയ്തതസ്താണയ്.  പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്താവയ്  അടെക്കലാം

സലാംസസ്താരനിചതനിടന ഭസ്താഗമസ്തായനി, ഇകൗ പറയുന്ന സസസ്താശയ മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേളുടടെ കയസ്താഗലാം

വനിളനിചതയ് ഇങ്ങടന ഒരു ഓഫര് അവര് വയ്ക്കുലാം എന്നസ്തായനിരുന സര്ക്കസ്താരനിടന ധസ്താരണ.

എടന്തങ്കനിലലാം ഓഫര് ഉകണസ്താ എന്നയ് സര്ക്കസ്താര് അവകരസ്താടെയ്  കചസ്താദനിച്ചു.  ഒരു ഓഫറലാം

അവരുടടെ ഭസ്താഗത്തുനനിനണസ്തായനില. ഒനലാം അവര് പറയസ്താന് തയ്യസ്താറല. എനനിക്കയ് എന്തയ്

ടചയ്യസ്താന് കേഴനിയുലാം; സര്ക്കസ്താരനിനയ് എന്തയ് ടചയ്യസ്താന് കേഴനിയുലാം? ഓഫര് അവര് വയ്ക്കുടമന്നയ്

പറഞ്ഞതുടകേസ്താണസ്താണയ്  ഞങ്ങള് കയസ്താഗലാം  വനിളനിചതയ്.  അവര് ഒരു ഓഫറലാം  വയസ്താന്

തയ്യസ്താറസ്തായനില. ഇതസ്താണയ് സലാംഭവനിചതയ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമസ്താര്: ഓഫര് വചനില എന്നയ് അങ്ങയ് പറയുകേയുണസ്തായനി.

കേഴനിഞ്ഞ അഞയ് വര്ഷക്കസ്താലെലാം 10 ശതമസ്താനലാം മസ്താത്രമസ്തായനിരുന ഫസ്പീസയ് വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിരുന്നതയ്.

എനപറഞ്ഞസ്താല,  അഞ്ചുവര്ഷക്കസ്താലെലാംടകേസ്താണയ്  ടവറലാം  47,000-കതസ്താളലാം  രൂപ

മസ്താത്രമസ്താണയ്  വര്ദ്ധനിചതയ്.  ഒരു  വര്ഷലാംടകേസ്താണയ്  65,000  രൂപ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കസ്താന്

ഗവണ്ടമനയ്  ആകണസ്താ സജഷന് വചതയ്?  അവര് ഓഫര് വചനില എന്നയ്  പറഞ്ഞു,

അകപ്പെസ്താള്  ഗവണ്ടമനയ്  ആകണസ്താ ഇകൗ  65,000  രൂപ  അകങ്ങസ്താട്ടയ്  ടകേസ്താടുക്കസ്താടമന്നയ്

പറഞ്ഞതയ്?  ...........(… ബഹളലാം)......നമ്മേള്  പനിന്തുടെര്നവന്ന  ഒരു  സമസ്പീപനലാം

ഉണസ്തായനിരുന. ..(… ശമക്കയ് ഓഫയ്).....



      അടെനിയന്തരപ്രകമയലാം 339

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്താവയ് സലാംസസ്താരനിക്കൂ....

ശസ്പീ  .   രകമശയ് ടചന്നനിതലെ: സര്,...........

ആകരസ്താഗദ്യവലാം സസ്താമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ശശലെജ

ടെസ്പീചര്):  ഇങ്ങടന  പറഞ്ഞുകപസ്താകേസ്താന്  പറനില.  ......(ബഹളലാം)......  പ്രതനിപക്ഷ

കനതസ്താകവ,  അങ്ങയ്  എടന്ന  പറയസ്താന്  അനുവദനിക്കൂ....  ഞസ്താന്  പറയകട്ട.  കേഴനിഞ്ഞ

തവണ 45,000 രൂപ മസ്താത്രകമ വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളുടവന്നയ് നനിങ്ങള് പറയുകമ്പസ്താള് ആറയ്

കകേസ്താകളജുമസ്തായസ്താണയ്  കേരസ്താര്  ഉണസ്താക്കനിയതയ്.  ഒരു  കകേസ്താടെനികയസ്താളലാം  രൂപ  കകേസ്താഴ

വസ്താങ്ങനിയസ്താണയ്  ബസ്താക്കനി  കകേസ്താകളജനില  കുട്ടനികേടള  കചര്തതയ്.  6 0,000  രൂപ

വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുടവന്നയ് പറയുകമ്പസ്താള് 20 കകേസ്താകളജുകേളുമസ്തായനി കേരസ്താര് ഉണസ്താക്കുകേ മസ്താത്രമല

ടസന്ടശലെ സ്ഡയ്  അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്  നടെതനി  കകേസ്താഴ  വസ്താങ്ങസ്താനുള്ള  സസ്താഹചരദ്യലാം

പൂര്ണ്ണമസ്തായുലാം ഇലസ്താതസ്താക്കുകേയസ്താണയ് ടചയ്തതയ്.  ആരയ് ടചയ്തതസ്താണയ് ഇകൗ കകേരളതനിടലെ

ജനങ്ങള്ക്കയ്  ഗുണകേരമസ്തായനി  വന്നനിട്ടുള്ളതയ്?  ....(ശമക്കയ്  ഓഫയ്).  (ബഹളലാം)...

തലെവരനിപ്പെണലാം ഒഴനിവസ്താക്കനി. 30-40 ലെക്ഷലാം രൂപ വസ്താങന. എവനിടടെ 30 ലെക്ഷലാം രൂപ

വസ്താങ്ങസ്താന്  അനുവദനിക്കുലാം?  ഇകൗ  ഗവണ്ടമനയ്  30  ലെക്ഷലാം  രൂപടയസ്താനലാം  വസ്താങ്ങസ്താന്

ഒരസ്താടളയുലാം  അനുവദനിക്കനില.  പൂര്ണ്ണമസ്തായുലാം  ടസന്ടശലെസ്ഡയ്  അകലെസ്താട്ടയ്ടമനയ്

പ്രകേസ്താരമസ്തായനിരനിക്കുലാം പ്രകവശനലാം.  ഇകൗ നനിശ്ചയനിച ഫസ്പീസനില  ഒതുങ്ങനിയനിട്ടനിടലങ്കനില

കേര്ശന  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുലാം.  ഒരു  കേസ്താരദ്യലാംകൂടെനി  പറയസ്താന്  ഞസ്താന്

ആഗഹനിക്കുന. ......(ബഹളലാം)...... ഞസ്താന് പറയുന്നതയ് നനിങ്ങള് കകേള്ക്കൂ...... വസ്താദനിചയ്

ജയനിക്കസ്താനുള്ള വസ്താദമുഖങ്ങള് ഇലസ്താതതുടകേസ്താണസ്താണയ് ഞസ്താന് പറയുന്നതയ് കകേള്ക്കസ്താനുള്ള

ക്ഷമ നനിങ്ങള് കേസ്താണനിക്കസ്താതതയ്. തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം അങ്ങടനയസ്താണയ്.  74 പുതനിയ പനി.ജനി.

സസ്പീറ്റുകേളസ്താണയ്  ഇകൗ  ഗവണ്ടമനയ്  ഇടെടപട്ടയ്  വസ്താങ്ങനിച്ചുടകേസ്താണ്ടുവന്നതയ്.  ഒരു

ആകരസ്താപണതനിനുലാംകൂടെനി  എനനിക്കയ്  മറപടെനി  പറകഞ്ഞ  മതനിയസ്താകൂ.  പസ്താരനിപ്പെള്ളനി

ടമഡനിക്കല കകേസ്താകളജയ്  ശസ്പീ. എന്. ടകേ. കപ്രമചനന്, എലാം. പനി. ഇടെടപട്ടയ് പസ്താസസ്താക്കനി

എനപറഞ്ഞു.  അതയ്  വസ്തുതസ്താപരമടലന്നയ്  മനസനിലെസ്തായകലസ്താ?  ......(ബഹളലാം)......

സഭയനില ഒരു ആകരസ്താപണമുണസ്തായസ്താല എനനിക്കയ് അതനിനയ് മറപടെനി പറയണലാം.  കുകറ

ടമഡനിക്കല  കകേസ്താകളജുകേള്  അലാംഗസ്പീകേരനിച്ചുടവനലാം  സസ്പീറ്റുകേള്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുടവനടമസ്താടക്ക

പറയുകേയുണസ്തായനി.  അങ്ങയുടടെ  കചസ്താദദ്യതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി,  സഭയനില  വന്നനിട്ടുള്ള

ആകരസ്താപണതനിനയ് എനനിക്കയ് മറപടെനി പറകഞ്ഞ മതനിയസ്താകൂ.  പസ്താരനിപ്പെള്ളനി ടമഡനിക്കല

കകേസ്താകളജനിടന ടകേട്ടനിടെലാം മസ്താത്രമസ്താണയ് ഇകൗ ഗവണ്ടമനയ് ഏടറടുതനിരുന്നതയ്.  അവനിടടെ

യസ്താടതസ്താരു  തരതനിലള്ള  കേസ്താരദ്യവലാം  ഉണസ്തായനിരുന്നനില.  ......(ബഹളലാം)......  ഇകൗ
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ഗവണ്ടമനയ് വന്നതനിനുകശഷലാം  380  കപസ്താസകേള് കനികയറയ്  ടചയ്തയ് എലാം.സനി.ടഎ.ക്കയ്

റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്  ടചയ്തതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായസ്താണയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  പസ്താരനിപ്പെള്ളനി  ടമഡനിക്കല

കകേസ്താകളജനിനയ് അലാംഗസ്പീകേസ്താരലാം കേനിട്ടനിയതയ്. ഗവണ്ടമനയ് അവനിടടെ എലസ്താ ടഫസനിലെനിറസ്പീസലാം

ഉണസ്താക്കനി എലാം.സനി.ടഎ.യുമസ്തായനി  നനിരന്തരമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  കലെസ്താധസ്താ കേമ്മേനിറനിയനില

അകപക്ഷ  ടകേസ്താടുതതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി  ഗവണ്ടമനനിടന  അകപക്ഷ  അലാംഗസ്പീകേരനിച്ചു

ടകേസ്താണസ്താണയ്  പസ്താരനിപ്പെള്ളനി  ടമഡനിക്കല  കകേസ്താകളജനിനയ്  അലാംഗസ്പീകേസ്താരലാം  ലെഭനിചതയ്.  ഒരു

എലാം.പനി.യുടടെയുലാം പനിന്തുണയല അതയ്.  അവനിടടെ ബനടപ്പെടെണടമന്നയ് എലാം.പനി.കയസ്താടെയ്

നനിരവധനി തവണ ഞസ്താന് അകപക്ഷനിചതസ്താണയ്. 

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ:  സര്,  ബഹുമസ്താനദ്യയസ്തായ  മനനി  ഇത്രയുലാം
ദസ്പീര്ഘമസ്താടയസ്താരു  പ്രസലാംഗലാം  നടെത്തുടമന്നറനിഞ്ഞനിരുടന്നങ്കനില  ഞസ്താന്  കചസ്താദദ്യതനിനയ്
വഴങ്ങനിലസ്തായനിരുന.  ആകരസ്താഗദ്യ വകുപ്പുമനനി തയ്യസ്താറസ്താടണങ്കനില നമുക്കയ് ഇതുസലാംബനനിചയ്
ഇകപ്പെസ്താള്  ചര്ച  നടെതസ്താവന്നതസ്താണയ്.  ഞങ്ങള്  ചര്ചയയ്  തയ്യസ്താറസ്താണയ്.  ഇവനിടടെ
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി പറഞ്ഞതയ് അവര് നനിര്കദ്ദേശടമസ്താനലാം മുകന്നസ്താട്ടുവചനിടലന്നസ്താണയ്.
ആകരസ്താഗദ്യ  വകുപ്പെയ്  ടസകട്ടറനികയസ്താടുലാം  ആകരസ്താഗദ്യ വകുപ്പുമനനികയസ്താടുമുള്ള ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിയുടടെ  ടപരുമസ്താറലാം  കേണകപ്പെസ്താള്  സസസ്താശയ  മസ്താകനജയ് ടമനനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
വയസ്താനുള്ള  ടടധരദ്യമുണസ്തായനില.  അതനിനുമുമ്പയ്  എ.ടകേ.ജനി.  ടസനറനിലനനിന്നയ്
അലാംഗസ്പീകേരനിക്കരുടതന്നയ് പറഞ്ഞയ് കഫസ്താണ് വന. അടതസ്താടക്ക പഴയ കേസ്താരദ്യലാം.  ഞസ്താന്
അതനികലെയയ്  കേടെക്കുന്നനില.  ഇവനിടടെ  40,000  രൂപ  കുറയസ്താടമന്നയ്  പറഞ്ഞവകരസ്താടു
കപസ്താലലാം  നനിങ്ങള്  കുറയണ  എനപറഞ്ഞയ്  വനിദദ്യസ്താര്തനികേളുടടെ  തസ്താലപ്പെരദ്യടത
ബലെനികേഴനിച  ആളുകേളസ്താണയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  ഫസ്പീസയ്  വളടര  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഇതയ്  ശരനിയസ്തായ  നടെപടെനിയല.  പനി.ജനി.യുടടെ  ഫസ്പീസയ്  ഇങ്ങടനയസ്താടണങ്കനില
എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.ടന ഫസ്പീസയ് എങ്ങടനയസ്തായനിരനിക്കുലാം വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്!  സസസ്താശയ
മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേള്ക്കയ് എന്തയ് കതസ്താന്നദ്യസ്താസവലാം ടചയ്യസ്താടമന്ന നനിലെയനികലെയയ് കേസ്താരദ്യങ്ങള്
എതനിയനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  നനിങ്ങള്  ഫസ്പീസയ്  ടറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനിടയ  കുറലാംപറഞ്ഞയ്
രക്ഷടപ്പെടെസ്താടമന്നയ് കേരുതണ. ഫസ്പീസയ് ടറഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനി തസ്പീരുമസ്താനനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്
നനിങ്ങള്  കനിസദ്യന്  മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേളുമസ്തായനി  ധസ്താരണയുണസ്താക്കനി.  ആ  ധസ്താരണയസ്താണയ്
ഇകപ്പെസ്താള്  പ്രശങ്ങള്ക്കയ്  കേസ്താരണലാം.  സസസ്താശയ  മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേള്  കൂടുതല  ലെസ്താഭലാം
ടകേസ്തായ്യതക്ക നനിലെയനില, 15 കകേസ്താടെനി രൂപ ലെസ്താഭലാം കേനിട്ടതക്ക രസ്പീതനിയനിലെസ്താണയ് പുതനിയ
എഗനിടമന്റുണസ്താക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ബഹുമസ്താനദ്യയസ്തായ മനനി  പസ്താരനിപ്പെള്ളനി  ടമഡനിക്കല
കകേസ്താകളജനിടനക്കുറനിചയ് പറഞ്ഞു. പസ്താരനിപ്പെള്ളനി ടമഡനിക്കല കകേസ്താകളജുമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ടയ്
കലെസ്താധസ്താ കേമ്മേനിറനിയുടടെമുന്നനില അപ്പെസ്പീല ടകേസ്താടുതതയ് ശസ്പീ.  എന്.  ടകേ.  കപ്രമചനന് എലാം.പനി.
യസ്താണയ്. അകദ്ദേഹലാം  അതനിനുകവണനി  നടെതനിയ  ശമടത  ബഹുമസ്താനദ്യയസ്തായ  മനനി
ഇകേഴനികേസ്താണനിക്കുന്നതയ് ശരനിയല.  ഫസ്പീസയ് കുതടന വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതസ്താണയ് ഇവനിടടെയുള്ള
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വനിഷയലാം.  സസസ്താശയ സസ്താപനങ്ങള്ടക്കതനിടര സമരലാം ടചയ്ത ആളുകേള് ഫസ്പീസയ് ഇത്രയുലാം
വര്ദ്ധനിപ്പെനിചയ്  ടകേസ്താടുക്കുന്നതനില  എന്തയ്  നദ്യസ്തായസ്പീകേരണമസ്താണള്ളതയ്;  ഫസ്പീസയ്  കുറചയ്
നലകേസ്താന് അവടര നനിര്ബനനിക്കുകേയകല ടചകയ്യണതയ്? എനനിക്കയ് മനസനിലെസ്താകേസ്താത
കേസ്താരദ്യലാം,  ഒരു മസ്താകനജയ് ടമന്റുമസ്തായനി ചര്ച നടെതനി അവര് കൂടുതല ഫസ്പീസയ് കചസ്താദനിചകപ്പെസ്താള്
കചസ്താദനിക്കുന്ന ഫസ്പീസയ് എഴുതനിടക്കസ്താടുക്കുകേയസ്താകണസ്താ ടചകയ്യണതയ്?  ടഹലതയ് ടസകട്ടറനി
എത്ര  തവണ ഇതരലാം  ചര്ചകേള്  നടെതനിയനിട്ടുള്ള  ആളസ്താണയ്;  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്
നനിരന്തരമസ്തായ  ചര്ചകേള്  നടെകതണതകല;  സമയലാം  അതനികമനിച്ചുകപസ്തായനിട്ടനിലകലസ്താ.
സസസ്താശയ  മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേള്ക്കയ്  ടകേസ്താള്ളലെസ്താഭമുണസ്താക്കസ്താനുള്ള  അവസരമസ്താണയ്  ഇകൗ
സര്ക്കസ്താര്  ടകേസ്താടുതതയ്.  അതസ്താണയ്  ഇവനിടെടത  പ്രശലാം.  പനി.ജനി.ക്കയ്  ഇതസ്താണയ്
സനിതനിടയങ്കനില എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.ടന സനിതനി എന്തസ്തായനിരനിക്കുലാം? ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട
പ്രതനിപക്ഷ  ഉപകനതസ്താവയ്  ഇതവണ  എലാം.ഡനി.ക്കയ്  കപസ്താകേസ്താന്  ആഗഹനിചനിരുന.
ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതുകേസ്താരണലാം  അകദ്ദേഹലാം  എലാം.ഡനി.ക്കയ്  കപസ്താകുന്നനിടലന്നയ്
തസ്പീരുമസ്താനനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  നമ്മുടടെ സലാംസസ്താനതയ് എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  പസ്താസസ്തായ
ഏടതങ്കനിലലാം വനിദദ്യസ്താര്തനി ഇപ്രസ്താവശദ്യലാം പനി.ജനി.ക്കയ് കപസ്താകുകമസ്താ? ഞസ്താന് രണയ് നനിര്കദ്ദേശ
ങ്ങള് മുഖദ്യമനനിക്കയ് മുന്നനിലവയ്ക്കുന. ഒന്നയ്, സലാംസസ്താന ഗവണ്ടമനയ് പസ്താവടപ്പെട്ടവര്ക്കയ്
കസസ്താളര്ഷനിപ്പെയ്  ടകേസ്താടുക്കണലാം,  രണയ്,  സസസ്താശയ മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേകളസ്താടെയ്  കസസ്താളര്ഷനിപ്പെയ്
ടകേസ്താടുക്കസ്താന്  നനിര്ബനനിക്കണലാം.  എന്നസ്താല  മസ്താത്രകമ  കകേരളതനിടലെ  പസ്താവടപ്പെട്ട
വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കയ് പനി.ജനി. അഡനിഷനുള്ള അവസരമുണസ്താവകേയുള. അതനിനുകവണനി
ഗവണ്ടമനയ് തയ്യസ്താറസ്താകേണടമന്നസ്താണയ് എനനിക്കയ് അഭദ്യര്തനിക്കസ്താനുള്ളതയ്.  കൂത്തുപറമ്പനിടന
പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ടെസ്പീചര്   ഇത്ര  ടപടട്ടന്നയ്  കൂത്തുപറമ്പയ്  രകസസ്താക്ഷനികേടള
മറനകപസ്താകുടമന്നയ്  ഞസ്താന്  കേരുതനിയനില.  ഇവനിടടെ  സസസ്താശയ  സമരലാം  നടെതനിയ
ആളുകേള്,  സസസ്താശയ  മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേള്ടക്കതനിടര  ഏറവലാം  കൂടുതല  സലാംസസ്താരനിച
ആളുകേള്  ഭരനിക്കുന്ന  കേസ്താലെഘട്ടതനില  ഫസ്പീസയ്  കുറയന്നതനിനസ്തായനി  സസസ്താശയ
മസ്താകനജയ് ടമന്റുകേടള  നനിര്ബനനിക്കസ്താന്  കപസ്താലമുള്ള  തകനടെലാം  ഇകൗ  ഗവണ്ടമനയ്
കേസ്താണനിക്കുന്നനില.  അതുടകേസ്താണയ്  ഇകൗ  നടെപടെനി  ഞങ്ങള്ക്കയ്  അലാംഗസ്പീകേരനിക്കസ്താന്
കേഴനിയനില.  ഇകൗ  നടെപടെനി  വനിദദ്യസ്താര്തനി  വനിരുദ്ധവലാം  ജനസ്താധനിപതദ്യ  വനിരുദ്ധവമസ്താണയ്.
വകരണദ്യവര്ഗതനിനുകവണനി  ടമഡനിക്കല  ഉന്നത  വനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസ  രലാംഗടത
തസ്പീടറഴുതനിടക്കസ്താടുക്കുന്ന  സര്ക്കസ്താര് നടെപടെനി  അലാംഗസ്പീകേരനിക്കസ്താന് കേഴനിയനില  എന്നസ്താണയ്
എനനിക്കയ് പറയസ്താനുള്ളതയ്. 

(സസസ്താശയ  ടമഡനിക്കല  ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധന  സലാംബനനിച  ഗവണ്ടമനയ്
നനിലെപസ്താടെനില  പ്രതനികഷധനിചയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  അലാംഗങ്ങള്  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറടടെ
ഡയസനിനുമുന്നനില  വനനനിന്നയ്  മുദസ്താവസ്താകേദ്യലാം  വനിളനിചയ്  സഭസ്താനടെപടെനികേള്
തടെസടപ്പെടുതനിടക്കസ്താണനിരുന.)
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IV.  ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല

(1)  കേരസ്താര്, തസ്താലക്കസ്താലെനികേ ജസ്പീവനക്കസ്താരുടടെ പ്രശങ്ങള്

[അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്]

ശസ്പീമതനി ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമസ്താള്:  ഒകര കജസ്താലെനി ടചയ്യുന്ന ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്ക്കയ്
ഒകര ശമ്പളലാം ലെഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അവകേസ്താശമുടണന്നയ് സപ്രസ്പീലാം കകേസ്താടെതനി പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
ജസ്റ്റേനിസയ്  ടജ. എസയ്. കഖഹറലാം എസയ്. എ. കബസ്താഗ്ടഡയുലാം 2016 ഒകക്ടസ്താബര്  26-നയ്
പുറടപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ള ഉതരവനിലെസ്താണയ് ഇങ്ങടന പറയുന്നതയ്.   "തുലെദ്യ കജസ്താലെനിക്കയ് തുലെദ്യ
കവതനലാം  നലകേസ്താത  ഏടതസ്താരു  പ്രവൃതനികയയുലാം  കസസച്ഛസ്താധനിപതദ്യതനിലനനിനയ്
ആവനിര്ഭവനിക്കുന്ന ചൂഷണതനില അധനിഷനിതമസ്തായ അടെനിമതമസ്തായനി മസ്താത്രകമ കേസ്താണസ്താന്
കേഴനിയ.  ആ നടെപടെനി അടെനിചമര്തലെസ്താണയ്,  ബലെപ്രകയസ്താഗമസ്താണയ്,  പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കലെസ്താണയ്
......(ബഹളലാം).....  ഒരു  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനിക്കയ്  അകത  കജസ്താലെനി  ടചയ്യുന്ന  മടറസ്താരു
ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികയക്കസ്താള് കുറഞ്ഞ കവതനലാം  ...........(ബഹളലാം)......  നലകുന്ന ഏര്പ്പെസ്താടെയ്
ഒരു  കക്ഷമ  രസ്താഷതനിനയ്  കയസ്താജനിച  പ്രവൃതനിയല.  അതരലാം  പ്രവൃതനി
ലെജസ്താകേരമസ്താടണനമസ്താത്രമല മനുഷദ്യടന അന്തസനികനയുലാം അഭനിമസ്താനകതയുലാം തകേര്ക്കുന്നതനിനയ്
തുലെദ്യമസ്താണയ്.  കുറഞ്ഞ  കവതനതനിനയ്  പണനിടയടുക്കുവസ്താന്  നനിര്ബനനിതരസ്താകുന്ന
ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്  അതയ്  സസമനസസ്താടലെകയസ്താ  സകന്തസ്താഷകതസ്താടടെകയസ്താ  ടചയ്യുന്നതല.
......(ബഹളലാം)........  സസന്തലാം  അഭനിമസ്താനവലാം  ആര്ജവവടമസ്താടക്ക  പണയലാം
വചനിട്ടസ്താടണങ്കനിലകൂടെനി  അവര്  അതനിനയ്  നനിര്ബനനിതരസ്താകുന്നതയ്  അന്നന്നടത
ഭക്ഷണതനിനയ്  വകേ  കേടണതസ്താനുള്ളതുടകേസ്താണസ്താണയ്.  ........(ബഹളലാം)......  അവനവനയ്
അനുകയസ്താജദ്യമസ്തായ ടതസ്താഴനിടലെടുക്കുവസ്താനുള്ള ഒരുവടന അവകേസ്താശകതയുലാം ടതസ്താഴനിലെനിനയ്
യസ്താടതസ്താരു  വനികവചനവലാം  കൂടെസ്താടത  തുലെദ്യതകയസ്താടടെ  കവതനലാം  ലെഭനിക്കസ്താനുള്ള
അര്ഹതകയയുലാം   അവനുലാം  അവടന  കുടുലാംബതനിനുലാം  മസ്താനദ്യമസ്തായനി  ജസ്പീവനിക്കസ്താനുള്ള
അവകേസ്താശകതയുലാം   സരക്ഷനിതതസവലാം  ........(ബഹളലാം)......  ആകരസ്താഗദ്യപൂര്ണ്ണവമസ്തായ
ജസ്പീവനിതലാം നയനിക്കസ്താനുള്ള സസ്താഹചരദ്യങ്ങള്ക്കസ്തായുള്ള അവകേസ്താശകതയുലാം നസ്പീതനിയുകമസ്തായ
പ്രവൃതനി  സമയവലാം  ആവശദ്യമസ്തായ  ഒഴനിവകവളകേളുലാം  ശമ്പളകതസ്താടടെയുള്ള  അവധനി
ദനിവസങ്ങളുലാം ലെഭനിക്കസ്താനുള്ള അവകേസ്താശകതയുടമലസ്താലാം ......(ബഹളലാം)....... അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന
ഒരു  ആകഗസ്താള കേരസ്താറനില  ഒപ്പുവച ഇന്തദ്യസ്താ മഹസ്താരസ്താജദ്യലാം അതനിലനനിനലാം ഒഴനിഞ്ഞുമസ്താറനി
നനിലക്കുന്നതയ് ധസ്താര്മ്മേനികേ ഉതരവസ്താദനിതസതനിലനനിന്നയ്  ഒഴനിഞ്ഞുമസ്താറനിനനിലക്കുന്നതനിനയ്
തുലെദ്യമസ്താകുലാം"  എന്നസ്താണയ്  കകേസ്താടെതനി  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇകൗ  സസ്താഹചരദ്യതനില
ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേളുടടെ  മനിനനിമലാം കവതനലാം  18,000  രൂപയസ്താക്കണടമന്നതസ്താണയ്  കലെബര്
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കകേസ്താണ്ഫറന്സകേളനില  ആവര്തനിടചടുതനിട്ടുള്ള  തസ്പീരുമസ്താനലാം.  1948-ടലെ  മനിനനിമലാം
കവജസയ്  ആക്ടയ്  പ്രകേസ്താരലാം  കജസ്താലെനിടയടുക്കുന്ന  ആളുകേള്ക്കയ്  മനിനനിമലാം  കൂലെനിക്കുള്ള
അവകേസ്താശമുണയ്.  കകേരളതനിടലെ എല.ഡനി.എഫയ്-ടന പ്രകേടെന പത്രനികേയനിലലാം മനിനനിമലാം
കവജസയ്  500  രൂപയസ്താടണന്നസ്താണയ്  പ്രഖദ്യസ്താപനിചനിരുന്നതയ്.  എന്നസ്താല  ഇന്നടത
വനിലെസൂചനികേയുടടെയുലാം  പുതനിയ  സസ്താഹചരദ്യങ്ങളുടടെയുലാം  അടെനിസസ്താനതനില  അതയ്
600 രൂപടയന്നസ്താക്കനി തസ്പീരുമസ്താനനിചനിട്ടുണയ്. ..........(ബഹളലാം)........ വനിലെക്കയറമുള്ടപ്പെടടെയുള്ള
ജസ്പീവനിതസൂചനികേയുടടെ   അടെനിസസ്താനതനിലെസ്താണയ്  ഇകൗ  തസ്പീരുമസ്താനടമടുതനിട്ടുള്ളതയ്.
600 രൂപ അടെനിസസ്താനടപ്പെടുതനിയസ്താണയ് മനിനനിമലാം ശമ്പളലാം 18,000 രൂപയസ്താക്കണടമന്ന
അഭദ്യര്തന  സഭയുടടെ  മുമ്പനില  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  ടതസ്താഴനില  ഒകൗട്ടയ്കസസ്താഴയ്
ടചയ്യരുതയ്,  കലെബര്  സടടപ  അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കണലാം  തുടെങ്ങനിയ  ആവശദ്യങ്ങളുലാം
ഇതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി  മുകന്നസ്താട്ടുവയ്ക്കുകേയസ്താണയ്.  ..........(ബഹളലാം)........  ഇതുകൂടെസ്താടത
സര്ക്കസ്താര്  വകുപ്പുകേളനിലലാം  മറയ്  ടപസ്താതുകമഖലെസ്താ  സസ്താപനങ്ങളനിലലാം  കേസകട്ടഷന്
വദ്യവസയനില കജസ്താലെനികേള് ഒകൗട്ടയ്കസസ്താഴയ്  ടചയ്യുന്ന നടെപടെനിയുലാം  കലെബര് സടടപയുലാം
അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കണടമന്നയ് ഇകൗ ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കലെനിടന ഭസ്താഗമസ്തായനി അഭദ്യര്തനിക്കുന.
ടപസ്താതുകമഖലെസ്താ സസ്താപനങ്ങളനില നടെതനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്ന കലെബര്  ......(ബഹളലാം).......
സടടപ ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള കേസ്താരദ്യങ്ങളുലാം ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്ക്കയ് മനിനനിമലാം കൂലെനി ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിലെപസ്താടുകേളുലാം  ശകമസ്തായനി  ഗവണ്ടമനനിടന  ഭസ്താഗത്തുനനിനണസ്താകേണലാം. മനിനനിമലാം  കൂലെനി
18,000  രൂപയസ്താക്കണലാം,  കേരസ്താര്-തസ്താലക്കസ്താലെനികേ ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേടള  സനിരടപ്പെടുതണലാം.
പകൗരനയ്  ടതസ്താഴനിലലാം  മസ്താനദ്യമസ്തായ  കവതനവലാം  എനള്ളതയ്  ഭരണഘടെനയുടടെ
മകൗലെനികേസ്താവകേസ്താശ പട്ടനികേയനില ഉള്ടപ്പെടുകതണതസ്താണയ്. പകൗരനയ് അന്തസലാം സസസ്താതനദ്യവലാം
നനിലെനനിര്തനി  ജസ്പീവനിക്കസ്താനുള്ള  അവകേസ്താശലാം  ഭരണഘടെന  ഉറപ്പുനലകുനണയ്.
..........(ബഹളലാം).........  അന്തസസ്തായനി  ജസ്പീവനിക്കണടമങ്കനില  വരുമസ്താനമുണസ്താകേണലാം.
തടന ടടവദഗദ്യതനിലലാം  അദ്ധസസ്താനകശഷനിക്കുലാം അനുസൃതമസ്തായനി  ടതസ്താഴനിലലാം  കൂലെനിയുലാം
ഉറപ്പെസ്താക്കണലാം.  2011-ടലെ  കേസ്താകനഷുമസ്താരനി  പ്രകേസ്താരലാം  രസ്താജദ്യടത  66%  ജനങ്ങള്
..........(ബഹളലാം).........  15-നുലാം  30-നുലാം  ഇടെയയ്  പ്രസ്തായമുള്ളവരസ്താണയ്.  ഇവരനില
4.7%  കകേസ്താടെനി ആളുകേള് ടതസ്താഴനിലരഹനിതരസ്താണയ്.  ടതസ്താഴനില ഒരു വനിലപ്പെന ചരക്കല
എന്നനിരനിടക്ക  നമ്മുടടെ  രസ്താജദ്യലാം  ........(ബഹളലാം).........  മസ്താത്രമല  പലെ  രസ്താജദ്യങ്ങളുലാം
കേരസ്താര് ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേടള വനിലപ്പെന വസ്തുവസ്തായനി കേസ്താണന എന്നതസ്താണയ് യസ്താഥസ്താര്തദ്യലാം.
........(ബഹളലാം).........  കേരസ്താര് ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്ക്കയ് സരക്ഷയനില,  സസ്താമൂഹദ്യ സരക്ഷസ്താ
പദ്ധതനിയുടടെ ആനുകൂലെദ്യങ്ങള് അവര്ക്കയ് ലെഭനിക്കുന്നനില. ടപരുവഴനിയനില നനിലകക്കണ
സസ്താഹചരദ്യങ്ങള് പലെകപ്പെസ്താഴുലാം ഉണസ്താകുനണയ്. 
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[അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സസ്പീക്കര്]

ജനങ്ങള്ക്കയ്  ലെഭനിക്കുന്ന  ടതസ്താഴനിലെനിടനയുലാം  അവരുടടെ  വരുമസ്താനതനിടനയുലാം
അടെനിസസ്താനതനിലെസ്തായനിരനിക്കണലാം  വനികേസനടത  വനിലെയനിരുകതണതയ്.  കേരസ്താര്
സമ്പ്രദസ്തായലാം അവസസ്താനനിപ്പെനിചയ് കേരസ്താര് ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേടള സനിരലാം ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേളസ്തായനി
നനിയമനിക്കുവസ്താന് സപ്രസ്പീലാം  കകേസ്താടെതനി  നനിരവധനി  തവണ ഉതരവയ്  പുറടപ്പെടുവനിചനിട്ടുണയ്.
1996-ടലെ ഒരു കകേസനിലലാം സമസ്താനമസ്തായ വനിധനിയുണസ്തായനി. പതനിലെധനികേലാം കകേസകേളനില
സപ്രസ്പീലാം കകേസ്താടെതനി മനിനനിമലാം കവജസയ് ഉറപ്പെസ്താക്കണടമന്നയ് പറയുനണയ്. .....(ബഹളലാം)......
ടതസ്താഴനില  നനിയമങ്ങള്  വദ്യസ്താഖദ്യസ്താനനികക്കണതയ്  ബ്രേനിട്ടസ്പീഷുകേസ്താരനില  നനിന്നയ്  ലെഭനിച
നനിയമ  തതസങ്ങളുടടെ  അടെനിസസ്താനതനില  മസ്താത്രമസ്താകേരുതയ്.  .........(ബഹളലാം).........
എനമുതലെസ്താകണസ്താ  ഒരസ്താള്  കേരസ്താര്  ജസ്പീവനിതലാം  ആരലാംഭനിചതയ്  അനമുതല  അയസ്താള്
ആ സസ്താപനതനിടലെ .......(ബഹളലാം)............. സനിരലാം ടതസ്താഴനിലെസ്താളനിയസ്തായനി കേണക്കസ്താക്ക
ടപ്പെടെണടമന്നയ് ഒരു കകേസനിടന ഭസ്താഗമസ്തായനി സപ്രസ്പീലാം കകേസ്താടെതനി വനിധനി പുറടപ്പെടുവനിചനിട്ടുണയ്.
......(ബഹളലാം).....  വദ്യവസസ്തായ സസ്താപനങ്ങളുടടെ ഉടെമയസ്താണയ്  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള്
സലാംഭരനിക്കുന്നതുലാം  ഉലസ്താദന  കമലകനസ്താട്ടലാം  വഹനിക്കുന്നതുലാം  ലെസ്താഭലാം  ശകേപ്പെറ്റുന്നതുലാം
എന്നനിരനിടക്ക ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്ക്കയ് മസ്താത്രലാം കേരസ്താറകേസ്താരടനന്ന വദ്യസ്താജ ഇടെപസ്താടെയ്  ഒരനിക്കലലാം
അലാംഗസ്പീകേരനിക്കസ്താനസ്താകേനില.  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  കദശസ്പീയകവതനലാം  18,000  രൂപയസ്തായനി
നനിജടപ്പെടുതണലാം. മസ്താതൃതസതനിടന അവകേസ്താശങ്ങള് സലാംരക്ഷനിക്കടപ്പെടെണലാം. ആവശദ്യസ്താധനിഷനിത
ടപന്ഷന്  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  സസ്താമൂഹദ്യ  സരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപ്പുവരുതണലാം.
.......(ബഹളലാം)..........  വനികദശ  നനികക്ഷപതനിലൂടടെയുലാം  ടഷയര്മസ്താര്ക്കറനിലൂടടെയുലാം
കകേനസ്പീകൃത  കകേസ്താര്പ്പെകററയ്   മസ്താതൃകേയുടടെ   സസ്താമ്പതനികേ  വളര്ചയ്ക്കുപകേരലാം  ടവള്ളലാം,
ശവദദ്യുതനി,  വനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസലാം,  ചനികേനിത,  ടതസ്താഴനില,  .........(ബഹളലാം).............
ടതസ്താഴനിലെവസരങ്ങള്,  പസ്താര്പ്പെനിടെലാം,  ശുചനിതസലാം  തുടെങ്ങനിയ  ജസ്പീവനിത  സകൗകേരദ്യങ്ങള്
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കസ്താനുള്ള വനികേസന നയലാം സസസ്പീകേരനിക്കണലാം.  കേയ്യൂക്കുള്ളവന് കേസ്താരദ്യക്കസ്താരന്
എന്നതനിനുപകേരലാം  .........  (ബഹളലാം).........  ദുര്ബലെ  വനിഭസ്താഗങ്ങള്ക്കയ്  കക്ഷമടമന്ന
തതസലാം  ഉറപ്പെസ്താക്കണലാം.  ദളനിതയ്-ആദനിവസ്താസനി  സമൂഹങ്ങളുടടെ  ജസ്പീവനിതസകൗകേരദ്യങ്ങള്
ടമചടപ്പെടുതണലാം.  സനിരലാം  കജസ്താലെനിക്കയ്  സനിരലാം  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേടള
നനിയമനിക്കണലാം.  ..........(ബഹളലാം).......  കേരസ്താര്,  കേസകട്ടഷന്,  കേസ്താഷസല,  ദനിവസ
കവതനതനില കജസ്താലെനി  ടചയ്യുന്ന മുഴുവന് ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേടളയുലാം  സനിരടപ്പെടുതണലാം.
തുലെദ്യകജസ്താലെനിക്കയ്  തുലെദ്യകവതനലാം  നടെപ്പെസ്താക്കുകേടയന്ന  2016  ഒകക്ടസ്താബര്  മസ്താസതനിടലെ
........(ബഹളലാം).......  സപ്രസ്പീലാംകകേസ്താടെതനി  വനിധനി   നടെപ്പെനിലെസ്താക്കണലാം.  ഈ  രലാംഗതയ്
പണനിടയടുക്കുന്ന കേയര്,  കേശുവണനി,  കതസ്താട്ടലാം,  ശകേതറനി,  ബസ്പീഡനി,  ഓടെയ്,  തഴപ്പെസ്തായ,
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കേര്ഷകേടതസ്താഴനിലെസ്താളനി,  ടകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മേസ്താണടതസ്താഴനിലെസ്താളനി,  പസ്പീടെനികേടതസ്താഴനിലെസ്താളനി,
മതദ്യടതസ്താഴനിലെസ്താളനി,  ടടെകയ്ശറല  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനി,  കേസകട്ടഷന്  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനി
എന്നനിങ്ങടനയുള്ളവര്ക്കയ് അവകേസ്താശടപ്പെട്ട .......(ബഹളലാം)........ കവതനലാം ലെഭനിക്കസ്താടത
കുറഞ്ഞ  കവതനതനില  കജസ്താലെനി  ടചയ്യുന്ന  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേളുടടെ  പ്രശങ്ങള്
ഉന്നയനിക്കുകമ്പസ്താള് ഇതുകപസ്താടലെ ബഹളലാം വയ്ക്കുന്നതയ്  ശരനിയസ്താകണസ്താ?  ........(ബഹളലാം).........
അടതസ്താരു  ശരനിയസ്തായ  നടെപടെനിയല.  ആശസ്താ  വര്ക്കര്മസ്താരുടടെയുലാം  അങ്കണവസ്താടെനി
ജസ്പീവനക്കസ്താരുടടെയുലാം  പസ്താചകേടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേളുടടെയുലാം,  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യനിലലാം
........(ബഹളലാം).......  മറയ്  ടപസ്താതുകമഖലെസ്താ  സസ്താപനങ്ങളനിലലാം  ദനിവസ
കവതനസ്താടെനിസസ്താതനില  കുറഞ്ഞ  കൂലെനിക്കയ്  കജസ്താലെനി  ടചയ്യുന്ന  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേളുടടെയുലാം
.........(ബഹളലാം)........  കേസ്താരദ്യലാം  പറയുകമ്പസ്താടഴങ്കനിലലാം  ഇവര്ക്കയ്  മനിണസ്താതനിരുനകൂടടെ?
അക്കസ്താരദ്യങ്ങളനിടലെങ്കനിലലാം  പ്രതനിപക്ഷലാം  സഹകേരനികക്കകണ?  .........(ബഹളലാം).........
ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേകളസ്താടെയ് ഇവര്ക്കയ് എന്തനിനസ്താണയ് പനിണക്കലാം? വളടര ഗകൗരവതരമസ്തായ ഈ
പ്രശലാം,  മനിനനിമലാം  കൂലെനി   നടെപ്പെസ്താക്കണടമന്നയ്  ശസ്പീ.  അരുണ്  ടജയ്റയ് ലെനി  അടെക്കമുള്ള
ആളുകേള്  നനിരവധനി  തവണ  പ്രഖദ്യസ്താപനിച്ചുടവങ്കനിലലാം  നസ്താളനിതുവടര  അതയ്
നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  സലാംഘടെനിത  കമഖലെയനില  അസലാംഘടെനിതരുടടെ  ......
(ബഹളലാം)........ എണ്ണലാം കൂടുനടവനളളതസ്താണയ് ഇവനിടെടത പ്രശലാം.   ഡസ്താഫയ്  കലെബര്
കകേസ്താഡയ് നനിലെവനില വന. ഡസ്താഫയ് കലെബര് കകേസ്താഡനിനയ് അപ്പെസ്പീല  ........(ബഹളലാം).......
ടകേസ്താടുക്കുന്നതനിനുള്ള അവസസ്താന ദനിവസലാം ഇന്നസ്താടണന്നനിരനിടക്ക വളടര ഗകൗരവമസ്തായനി
നമ്മുടടെ  രസ്താജദ്യലാം  ഡസ്താഫയ്  കലെബര്  കകേസ്താഡനിടന  കേസ്താകണണതുണയ്.
ആകഗസ്താളവത്കേരണവമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്ക്കയ്  ടതസ്താഴനില
നഷടപ്പെട്ടതടെക്കമുള്ള  .........(ബഹളലാം)........  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  ഗകൗരവമസ്തായനി  കേസ്താണണലാം.
ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്ക്കയ് മനിനനിമലാം കൂലെനി ഉറപ്പെസ്താക്കണടമന്നസ്താവശദ്യടപ്പെട്ടയ് എ.ഐ.റനി.യു.സനി.
നടെത്തുന്ന പഞദനിന സതദ്യസ്താഗഹലാം ഇന്നടലെ മുതല ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  .......
(ബഹളലാം)......  അതനില അധനികേലാം  കേസ്താരദ്യങ്ങള് പറയുന്നനില.  18,000  രൂപ മനിനനിമലാം
കൂലെനി  ഉറപ്പെസ്താക്കണടമനലാം  അകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാം  കേരസ്താര്,  ദനിവസ  ........(ബഹളലാം).....
കവതനസ്താടെനിസസ്താനതനില കജസ്താലെനി ടചയ്യുന്ന കേസകട്ടഷന് ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേടള സനിരടപ്പെടുതണ
ടമനമുള്ള  ആവശദ്യമസ്താണയ്  എ.ഐ.റനി.യു.സനി.  പഞദനിന  .......(ബഹളലാം)......
സതദ്യസ്താഗഹതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി  മുകന്നസ്താട്ടയ്  വചനിട്ടുള്ളതയ്.  ദയവസ്തായനി  മനിനനിമലാം  കൂലെനി
ഉറപ്പെസ്താക്കുന്നതനിനയ്  ഗവണ്ടമനയ് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണടമനലാം  .......(ബഹളലാം)......
സപ്രസ്പീലാം കകേസ്താടെതനി വനിധനി അലാംഗസ്പീകേരനിക്കണടമനലാം ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട ഗവണ്ടമനനികനസ്താടെയ്
അഭദ്യര്തനിക്കുന. 
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ടതസ്താഴനിലലാം എശകസലാം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   റനി  .   പനി  .   രസ്താമകൃഷ്ണന്): സര്, ഇന്തദ്യയനിടലെ
..........(ബഹളലാം)....... ടതസ്താഴനില കമഖലെയനില ഉണസ്തായനിട്ടുള്ള മസ്താറങ്ങള്ക്കനുസൃതമസ്തായനി
ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേളുടടെ  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉയര്തനി  നനിശ്ചയനിക്കണടമന്നതയ്  കടഡയ്
.........(ബഹളലാം).......  യണനിയനുകേള്  രസ്താജദ്യതയ്  ഉയര്തനിയനിട്ടുള്ള  സജസ്പീവ
ആവശദ്യമസ്താണയ്. ഒട്ടുമനിക്ക കമഖലെകേളനിലലാം ജസ്പീവനിത സസ്താഹചരദ്യതനിനയ്  അനുസൃതമസ്തായ
.........(ബഹളലാം).........  കവതനലാം  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്ക്കയ്  ലെഭനിക്കസ്താത അവസ ഇന്നയ്
നനിലെനനില്ക്കുനണയ്.  സലാംസസ്താനതയ്   80  കമഖലെകേള്  മനിനനിമലാം  കവതന  പട്ടനികേയനില
ഉള്ടപ്പെടുതനി നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്. .......(ബഹളലാം)........  അതനില  77  കമഖലെകേളനില
ഇതനിനകേലാം  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നസ്താല ഇപ്രകേസ്താരലാം  നനിശ്ചയനിക്ക
ടപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ജസ്പീവനിത  വനിലെസൂചനികേയുമസ്തായനി   തട്ടനിച്ചുകനസ്താക്കുകമ്പസ്താള്
.....(ബഹളലാം).....  അപരദ്യസ്താപ്തമസ്താണയ്.  ഇടെതുപക്ഷ ജനസ്താധനിപതദ്യ മുന്നണനി ഗവണ്ടമനയ്
ഈ  വനിഷയടത  ഗകൗരവകതസ്താടടെയസ്താണയ്  സമസ്പീപനിചനിട്ടുളളതയ്.  അതനിടന
അടെനിസസ്താനതനില  എലസ്താ  കമഖലെയനിലലാം  പണനിടയടുക്കുന്ന  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്ക്കയ്
......(ബഹളലാം)........  ജസ്പീവനിത നനിലെവസ്താരവമസ്തായനി  ബനടപ്പെടുതനി നനിശ്ചനിത കവതനലാം
ലെഭനിക്കുന്നതയ്  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനയ്  .........(ബഹളലാം)........  ആവശദ്യമസ്തായ  നടെപടെനി
ഗവണ്ടമനയ് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്താണയ്. രസ്താജദ്യതയ് ടപസ്താതുവനില ഉടെടലെടുതനിട്ടുള്ള പുതന്
ടതസ്താഴനില സലാംസസ്താരതനിടന ഭസ്താഗമസ്തായനി കേരസ്താര്, തസ്താലക്കസ്താലെനികേ ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള് ഇന്നയ്
പലെ കമഖലെകേളനിലലാം പ്രവര്തനിച്ചുവരുന. ........(ബഹളലാം).......  സനിരലാം ടതസ്താഴനിലെസ്താളനി
കേളുടടെ  കജസ്താലെനി  സസഭസ്താവലാം  തടന്നയസ്താണയ്  ഈ  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേളുടടെ  ടതസ്താഴനിലെനിലലാം
ഉള്ടപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതയ്. ......(ബഹളലാം)...... ഈ സസ്താഹചരദ്യതനില  കേരസ്താര്, തസ്താലക്കസ്താലെനികേ
ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേടള  സനിരടപ്പെടുത്തുന്ന  ആവശദ്യലാം  കടഡയ്  യണനിയന്  സലാംഘടെനകേള്
ഉന്നയനിചനിട്ടുണയ്. ഇക്കസ്താരദ്യതനില .........(ബഹളലാം)......  നനിലെവനിലള്ള നനിയമ രസ്പീതനികേളുമസ്തായനി
ബനടപ്പെടുതനി നയപരമസ്തായ തസ്പീരുമസ്താനലാം ആവശദ്യമസ്താണയ്.  ഭൂരഹനിതരസ്തായ ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്
അടെക്കമുള്ള  .......(ബഹളലാം).....  എലസ്താ  വനിഭസ്താഗങ്ങള്ക്കുലാം  ഭൂമനിയുലാം  കവതനവലാം
അനുവദനിച്ചുനലകുന്നതനിനയ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനസ്താധനിപതദ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ടമനയ്
പ്രതനിജസ്താബദ്ധമസ്താണയ്.  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെയ്  ഘട്ടതനില  ........(ബഹളലാം)......  പ്രകേടെന
പത്രനികേയനില  സൂചനിപ്പെനിച  നനിലെയനില   ശലെഫയ്  മനിഷന്  പദ്ധതനി  ഇതനിനകേലാംതടന്ന
പ്രഖദ്യസ്താപനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിടന  ആദദ്യഘട്ട  നനിര്മ്മേസ്താണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കയ്
തുടെക്കലാം കുറനിക്കുകേയസ്താണയ്. ............(ബഹളലാം)......  .....(… ബഹളലാം).............

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസയ്....പസ്പീസയ്..... സസ്പീറനികലെയയ് തനിരനിച്ചുകപസ്താകൂ.

ശസ്പീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമസ്താള്: സര്, മനിനനിമലാം കവജസയ് 18,000 രൂപയസ്താക്കുന്നതനിനയ്
ഗവണ്ടമനയ്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകമസ്താ;  ......(ബഹളലാം).....  സര്ക്കസ്താര്
നടെതനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്ന  കേസകട്ടഷന്  വദ്യവസകേള്  അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കസ്താന്  നടെപടെനി
ശകേടക്കസ്താള്ളുകമസ്താ?
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ്......  സസ്പീറനികലെയയ്  തനിരനിച്ചുകപസ്താകൂ.  നനിങ്ങള് ഉന്നയനിക്കുന്ന
വനിഷയതനിടന എലസ്താ വശങ്ങളുലാം സഭയനില പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു. ദയവസ്തായനി സസ്പീറനികലെയയ്
തനിരനിച്ചുകപസ്താകൂ.  

ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രസ്താമകൃഷ്ണന്:  സര്,  തുലെദ്യകജസ്താലെനിക്കയ്  തുലെദ്യകവതനലാം  എന്ന
ആവശദ്യകതസ്താടെയ്  ഗവണ്ടമനനിനയ്  കയസ്താജനിപ്പെസ്താണള്ളതയ്.  .........(ബഹളലാം).......
വസ്തുതകേള്  പരനികശസ്താധനിചയ്  ആവശദ്യമസ്തായ  നനിലെപസ്താടുകേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്താണയ്.
........(ബഹളലാം).......  മനിനനിമലാം  കൂലെനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്
കകേരളതനിടലെ  ഇന്നടത  അവസയസ്താണയ്  ഞസ്താന്  കനരടത  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്ക്കയ്  ജസ്പീവനിക്കസ്താന്  ആവശദ്യമസ്തായ  കൂലെനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്
സഹസ്തായകേരമസ്തായ നനിലെപസ്താടെസ്താണയ് ഗവണ്ടമനയ് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ......(ബഹളലാം)........
കേരസ്താര്,  തസ്താലക്കസ്താലെനികേ  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേളുടടെ  പ്രശങ്ങളുലാം  ഈ  പ്രശങ്ങളുലാം
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട അലാംഗലാം ചൂണനിക്കസ്താണനിചതുകപസ്താടലെ ഗകൗരവതനിടലെടുതയ് പരനിഹസ്താരലാം
കേസ്താണന്നതനിനസ്താണയ് ഗവണ്ടമനയ് ശമനിക്കുന്നതയ്.   എ.ഐ.റനി.യു.സനി.  ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ള
.....(ബഹളലാം)......  ആവശദ്യങ്ങള് നദ്യസ്തായമസ്താണയ്.  ആ ആവശദ്യങ്ങള് കടഡയ് യണനിയന്
സലാംഘടെനകേളുലാം ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതസ്താണയ്. അതനിനയ് പരനിഹസ്താരലാം കേസ്താണന്നതനിനുള്ള ഗകൗരവമസ്തായ
ആകലെസ്താചനയനിലെസ്താണയ് ഗവണ്ടമനയ് ഏര്ടപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നതയ് .....(ബഹളലാം).......

(ശസ്പീ.  എന്.  ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്  സസ്പീറനില  ഇലസ്താതനിരുന്നതനിനസ്താല  രണസ്താമടത
ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര്: സഭസ്താനടെപടെനികേള് തസ്താലക്കസ്താലെനികേമസ്തായനി നനിര്തനിവചനിരനിക്കുന.

(സസസ്താശയ  ടമഡനിക്കല  ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധന  സലാംബനനിച  ഗവണ്ടമനയ്
നനിലെപസ്താടെനില പ്രതനികഷധനിചയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  അലാംഗങ്ങള് ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട സസ്പീക്കറടടെ
ഡയസനിനുമുന്നനില  വനനനിന്നയ്  മുദസ്താവസ്താകേദ്യലാം  വനിളനിചയ്  സഭസ്താനടെപടെനികേള്  തടെസ
ടപ്പെടുതനിടക്കസ്താണനിരുന്നതനിനസ്താല  10.36-നയ്  തസ്താലക്കസ്താലെനികേമസ്തായനി നനിര്തനിവച  സഭ
10.53-നയ് പുനരസ്താരലാംഭനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷകനതസ്താവയ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ):  സര്,  സഭസ്താ  നടെപടെനികേള്
നനിര്തനിവചയ്  ചര്ച  ടചയ്യസ്താത  ഗവണ്ടമനയ്  നനിലെപസ്താടെനില  പ്രതനികഷധനിചയ്
പ്രതനിപക്ഷലാം ഒന്നടെങ്കലാം വസ്താക്കകൗട്ടയ് ടചയ്യുന.

(ഗവണ്ടമനയ് നനിലെപസ്താടെനില പ്രതനികഷധനിചയ് യു.ഡനി.എഫയ്. അലാംഗങ്ങള് ഒന്നടെങ്കലാം
മുദസ്താവസ്താകേദ്യലാം വനിളനിച്ചുടകേസ്താണയ് സഭയനിലനനിനലാം പുറത്തുകപസ്തായനി)

(സഭയനിലനനിനലാം  പുറത്തുകപസ്തായ  അലാംഗങ്ങള്  അലപ്പെസമയതനിനുള്ളനില
സഭയനില ഹസ്താജരസ്തായനി)
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V.  സബ്മനിഷന്

(1)  ശമകകസ്താഫനിനസ്താന്സയ് തട്ടനിപ്പെയ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    അച്ചുതസ്താനന്ദന്:  സര്,  കകേരള  പനികന്നസ്താക്ക  വനികേസന

കകേസ്താര്പ്പെകറഷനനിലനനിനലാം  ശമകകസ്താഫനിനസ്താന്സയ്  നടെതനിപ്പെനിനസ്തായനി  എസയ്.എന്.ഡനി.പനി.

കയസ്താഗലാം  ജനറല  ടസകട്ടറനി  ശസ്പീ.  ടവള്ളസ്താപ്പെള്ളനി  നകടെശന്  15  കകേസ്താടെനി  രൂപ

ശകേപ്പെറ്റുകേയുലാം പ്രസസ്തുത തുകേ പസ്താവടപ്പെട്ട  ഈഴവ സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കയ്  നലകേസ്താടത അവടര

കേബളനിപ്പെനിചയ് സസന്തലാം കേസ്പീശയനിലെസ്താക്കുകേയുലാം ടചയ്തതയ് സലാംബനനിചയ് അന്നയ് പ്രതനിപക്ഷ

കനതസ്താവസ്തായനിരുന്ന  ഞസ്താന്  2015  ഡനിസലാംബര്  4-ാം  തസ്പീയതനി  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട

വനിജനിലെന്സയ്  പ്രകതദ്യകേ  കകേസ്താടെതനിയനില  പരസ്താതനി  സമര്പ്പെനിചനിരുന.  വനിജനിലെന്സയ്

പ്രകതദ്യകേ  കകേസ്താടെതനി  ശസ്പീ.  ടവള്ളസ്താപ്പെള്ളനി  നകടെശനുലാം  കൂട്ടുപ്രതനികേള്ക്കുടമതനിടര

എഫയ്.ഐ.ആര്.  രജനിസ്റ്റേര്  ടചയ്തയ്  അകനസഷനിക്കസ്താന്  20-1-2016-ല  ഉതരവസ്തായനി.

ഇതനുസരനിചയ്  തനിരുവനന്തപുരലാം വനിജനിലെന്സയ്   പ്രകതദ്യകേ കകേസ്താടെതനി  14-7-2016-ല

എഫയ്.ഐ.ആര്. ഫയല ടചയ. എഫയ്.ഐ.ആര്. കേസസ്താഷയ് ടചയ്യണടമന്നയ് ആവശദ്യടപ്പെട്ടു

ടകേസ്താണയ്  ശസ്പീ.  ടവള്ളസ്താപ്പെള്ളനി  നകടെശന്  ശഹകക്കസ്താടെതനിടയ  സമസ്പീപനിച്ചുടവങ്കനിലലാം

ശഹകക്കസ്താടെതനി കസ്റ്റേ അനുവദനിചനില.  ശസ്പീ. ടവള്ളസ്താപ്പെള്ളനി നകടെശന് കകേരള സര്ക്കസ്താര്

സസ്താപനമസ്തായ  കകേരള  പനികന്നസ്താക്ക  വനികേസന  കകേസ്താര്പ്പെകറഷനനിലനനിനലാം  ടമസ്താതലാം

15  കകേസ്താടെനി  58  ലെക്ഷലാം  രൂപ  ശകേപ്പെറനിയതനിനുകശഷലാം  ടെനി  തുകേയ്ക്കുള്ള  വസ്തായ്പകേള്

നലകേനിയതസ്തായുള്ള കരഖകേള് കൃത്രനിമമസ്തായനി ചമചയ് അതയ് അസലകപസ്താടലെ പനികന്നസ്താക്ക

വനിഭസ്താഗ  വനികേസന  കകേസ്താര്പ്പെകറഷനനില  ഹസ്താജരസ്താക്കനി  സസ്താമ്പതനികേ  കമകക്കടെയ്

നടെതനിടയന്നസ്താണയ്  എഫയ്.ഐ.ആര്.ല പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്.   ഇതുകൂടെസ്താടത വനിവനിധ

കദശസസ്താലകൃത  ബസ്താങകേളനിലനനിനലാം  1500  കകേസ്താടെനികയസ്താളലാം  രൂപ  ഇതരതനില

ശകേപ്പെറ്റുകേയുലാം  പനികന്നസ്താക്ക  വനിഭസ്താഗക്കസ്താര്ക്കയ്  നലകേസ്താടത  കൃത്രനിമ  കരഖകേള്

ചമചതസ്തായുലാം  ആകക്ഷപമുണയ്.  വനിജനിലെന്സയ്  എഫയ്.ഐ.ആര്.  രജനിസ്റ്റേര്  ടചയ്തനിട്ടയ്

ഇകപ്പെസ്താള്  10  മസ്താസലാം  കേഴനിഞ്ഞു.   ഈ  കകേസനില  ഇതുവടര  കേസ്താരദ്യമസ്തായ  യസ്താടതസ്താരു

അകനസഷണവലാം നടെന്നനിട്ടനില.  ഇതുസലാംബനനിച കകേസയ് ഫയല വനിജനിലെന്സയ് വകുപ്പെനിടലെ

ഒരു സര്ക്കനിള് ഇന്ടസക്ടറടടെ കമശയടെനിയനില കേനിടെക്കുന്നതസ്തായസ്താണയ് മനസനിലെസ്താക്കസ്താന്

കേഴനിയുന്നതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭസ്താ  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെയ്  കേസ്താലെതയ്  ബനി.ടജ.പനി.യുമസ്തായനി
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കൂട്ടുകചര്ന്നയ്  ഇടെതുമുന്നണനിടയ  ക്ഷയനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  പരമസ്താവധനി  ശമനിച  ആളസ്താണയ്

ശസ്പീ. ടവള്ളസ്താപ്പെള്ളനി നകടെശന്. ടതരടഞ്ഞടുപ്പെയ് കേസ്താലെതയ് ശസ്പീ. ടവള്ളസ്താപ്പെള്ളനി നകടെശന്

നടെതനിയ  ശമകകസ്താഫനിനസ്താന്സയ്  തസ്പീടവട്ടനിടക്കസ്താള്ളയ്ടക്കതനിടര  അകനസഷണമസ്താവശദ്യടപ്പെട്ടു

ടകേസ്താണയ് ഞസ്താനുള്ടപ്പെടടെയുള്ള ഇടെതുപക്ഷ കനതസ്താക്കള് ശകമസ്തായ പ്രചരണലാം നടെതനിയനിരുന.

പസ്താവടപ്പെട്ട  ഈഴവ  സ്ത്രസ്പീകേടള  വഞനിച  ശസ്പീ.  ടവളളസ്താപ്പെള്ളനി  നകടെശടനതനിരസ്തായുള്ള

എതനിര്പ്പെയ്  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെനില  നല  രസ്പീതനിയനില  പ്രതനിഫലെനിചനിരുന.  വസ്തുതകേള്

പരനിഗണനിചയ്,  ശസ്പീ.  ടവള്ളസ്താപ്പെള്ളനി  നകടെശന്  നടെതനിയ  ഈ  വഞനയ്ടക്കതനിടര

കകേസ്താടെതനി നനിര്കദ്ദേശമുണസ്തായനിട്ടുലാം അകനസഷണലാം മുകന്നസ്താട്ടുടകേസ്താണ്ടുകപസ്താകുന്നനില എന്നതയ് കഖദകേരമസ്താണയ്.

ആയതനിനസ്താല സര്ക്കസ്താര് ഉടെന്തടന്ന ഒരു ടസഷദ്യല ടെസ്പീമനിടനടക്കസ്താണയ് ഈ കകേസയ്

അകനസഷനിപ്പെനിക്കണടമന്നയ് ഞസ്താന് ശകമസ്തായനി ആവശദ്യടപ്പെടുകേയസ്താണയ്.

മുഖദ്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്തായനി വനിജയന്  ):  സര്,  ശമകകസ്താഫനിനസ്താന്സയ് വസ്തായ്പയുടടെ
മറവനില വദ്യസ്താജകരഖ ചമചയ് പനികന്നസ്താക്ക വനിഭസ്താഗ വനികേസന കകേസ്താര്പ്പെകറഷനനില നനിനലാം
കകേസ്താടെനികേള്  തട്ടനിടയടുതതസ്തായ  ആകരസ്താപണടതതുടെര്ന്നയ്  ശസ്പീ.  ടവള്ളസ്താപ്പെള്ളനി
നകടെശന്, ശസ്പീ. എലാം. എന്. കസസ്താമന്, ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. മകഹശന്, ശസ്പീ. എലാം. നജസ്പീബയ്,
ശസ്പീ.  ദനിലെസ്പീപയ്  കുമസ്താര്  എന്നനിവര്ടക്കതനിടര  അഴനിമതനി  നനികരസ്താധന  നനിയമപ്രകേസ്താരവലാം
ഐ.പനി.സനി.യനിടലെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേസ്താരവലാം  14-7-2016-ല  വനിജനിലെന്സയ്
കകേസയ് രജനിസ്റ്റേര് ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത കകേസനിടന അകനസഷണലാം പുകരസ്താഗമനിച്ചുവരുന.
ഇതനിനുപുറടമ  ശകലാംബ്രേസ്താഞനിടന  സസ്താമ്പതനികേ  കുറകൃതദ്യങ്ങള്  അകനസഷനിക്കുന്ന
വനിഭസ്താഗലാം  വനിവനിധ  കപസ്താലെസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില  രജനിസ്റ്റേര്  ടചയ്ത  27  കകേസകേള്
അകനസഷനിച്ചുവരുന.  അടൂര്-14,  പതനലാംതനിട്ട-1,  തനിരുവല-1,  ചസ്പീകമനനി-1,  ചകന്ദര-1,
മണ്ണുതനി-1,  റസ്താന്നനി-1,  അടെനിമസ്താലെനി-1,  കേസ്തായലാംകുളലാം-3,  ടചങ്ങന്നൂര്-1,  പതനസ്താപുരലാം-1
എന്നനിങ്ങടന വനിവനിധ കപസ്താലെസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനിലലാം  സനി.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി.  കനരനിട്ടുലാം
കകേസകേള് രജനിസ്റ്റേര് ടചയ്തയ് അകനസഷനിച്ചുവരുന. ടകേസ്താലലാം ശകലാംബ്രേസ്താഞയ് Economic
Offence Wing (EOW) എസയ്.പനി.യസ്താണയ് അകനസഷണ ചുമതലെ നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതയ്.
ഐ.പനി.സനി. 420, 409 വകുപ്പുകേള് പ്രകേസ്താരമസ്താണയ് കകേടസടുതനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതരലാം
സസ്താമ്പതനികേ തട്ടനിപ്പുകേള്ടക്കതനിടര കേര്ശനമസ്തായ നനിയമ നടെപടെനികേളസ്താണയ് സസസ്പീകേരനിച്ചു
വരുന്നതയ്. 14-7-2016-ല രജനിസ്റ്റേര് ടചയ്ത കകേസനിടന അകനസഷണലാം പുകരസ്താഗമനിക്കുന
ടവനള്ളതസ്താണയ്  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്.  ഇവനിടടെ  പ്രസസ്താവനിച  രസ്പീതനിയനിലള്ള  സനിതനിവനികശഷമുകണസ്താ
എന്നയ് പരനികശസ്താധനിചയ് ആവശദ്യമസ്തായ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്താണയ്.
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(2)  റൂറല ഇലെകകസ്താണനികേയ് പസ്താര്ക്കയ്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷസ്പീര്:  സര്,  എടന മണ്ഡലെമസ്തായ അരസ്പീകക്കസ്താടെയ്  ഒരു റൂറല

ഇലെകകസ്താണനികേയ് പസ്താര്ക്കയ് സസ്താപനിക്കുന്നതനിനയ് 2016 ജനുവരനി മസ്താസലാം ജനി. ഒ. (എലാംഎസയ്.)

നമ്പര് 16/2016/ഐ.റനി.ഡനി. ഉതരവപ്രകേസ്താരലാം ഭരണസ്താനുമതനി ലെഭനിചതസ്താണയ്. 13-7-2016-നയ്

എടന നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെസ്താത T 1290 എന്ന കചസ്താദദ്യതനിനുള്ള മറപടെനിയനില പ്രസ്തുത

റൂറല  ഇലെകകസ്താണനികേയ്  പസ്താര്ക്കയ്  സസ്താപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭൂമനി  ഏടറടുക്കുന്നതനിനുള്ള

ടകേ.എസയ്.ഐ.റനി.ഐ.എല.ടന  അകപക്ഷ  ജനിലസ്താ  കേളക്ടറടടെ  പരനികശസ്താധനയനിലെസ്താ

ടണന്നസ്താണയ് ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി അന്നയ് മറപടെനി തന്നതയ്.  എന്നസ്താല ഇകന്നവടര

ഒരു നടെപടെനിയുലാം സസസ്പീകേരനിചനില.  അവനിടടെ  40  ഏക്കകറസ്താളലാം സലെലാം കേടണതനിയനിട്ടുണയ്.

ആ  സലെകമടറടുതയ്  അരസ്പീകക്കസ്താടെയ്  ഒരു  റൂറല  ഇലെകകസ്താണനികേയ്  പസ്താര്ക്കയ്

സസ്താപനിക്കുന്നതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നസ്താണയ് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂടടെ

ഞസ്താനസ്താവശദ്യടപ്പെടുന്നതയ്.

മുഖദ്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്തായനി വനിജയന്  ):  സര്,  മലെപ്പുറലാം ജനിലയനിടലെ ഏറനസ്താടെയ്

മണ്ഡലെതനിടലെ അരസ്പീകക്കസ്താടെയ്  വനികലജനില  ഐ.ടെനി.  പസ്താര്ക്കയ്  സസ്താപനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി

5  ഏക്കര്  സലെലാം  ഏടറടുക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കസ്താര്  ഭരണസ്താനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

ഭൂമനി  ഏടറടുക്കുന്നതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  ജനങ്ങളനിലള്ള  ശകമസ്തായ  എതനിര്പ്പെയ്

നനിലെനനിലക്കുന്നതു  കേസ്താരണലാം  തുടെര്നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കസ്താന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.

പ്രസ്തുത  സലെലാം  ടനലവയല  നസ്പീര്തടെ  പ്രകദശലാം,  വഖഫയ്  ഭൂമനി  എന്നനിവയനില

ഉള്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണസ്താ  എനലാം  പരനികശസ്താധനിച്ചുവരുന.  ജനിലസ്താ  കേളക്ടറടടെ  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടനിടന

അടെനിസസ്താനതനിലലാം  സര്ക്കസ്താരനിടന  ഐ.ടെനി.  നനിയമലാം  അനുസരനിച്ചുലാം  ഗസ്താമപ്രകദശ

ങ്ങളനില  ഐ.ടെനി.  വദ്യവസസ്തായലാം  വദ്യസ്താപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  ഐ.ടെനി.  പസ്താര്ക്കുകേള്

സഹസ്തായകേരമസ്താകുകമസ്താ  എന്നയ്  വനിലെയനിരുതനിയുലാം  അകഞക്കര്  സലെതയ്  ഏതയ്

രസ്പീതനിയനിലള്ള ഐ.ടെനി.  പസ്താര്ക്കയ്  സസനിരമസ്തായനി  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താന് കേഴനിയുടമന്നതുകൂടെനി

പരനികശസ്താധനിചതനിനുകശഷലാം  റൂറല  ഇലെകകസ്താണനികേയ്  പസ്താര്ക്കയ്  സസ്താപനിക്കുന്ന

നടെപടെനിയുമസ്തായനി  മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകേസ്താനസ്താകുലാം.  ജനിലസ്താ  കേളക്ടറസ്താണയ്  ഇതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ട

ചനിലെ  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനികക്കണതയ്.  ഈ  പറയുന്ന  പരനികശസ്താധന  കവഗലാംതടന്ന

പൂര്തനിയസ്താക്കസ്താനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവലാം നലകുന്നതസ്താണയ്.
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11.00 a.m.]  

(3)   ഉപ്പെള കപസ്താലെസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷന് 

ശസ്പീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസസ്താക്കയ്: സര്, കേര്ണ്ണസ്താടെകേയുടടെ അതനിര്തനി പ്രകദശമസ്തായ
മകഞശസരലാം  ഭസ്താഗങ്ങളനില  വനിവനിധ  കനിമനിനല  സലാംഘടെനകേളുടടെ  അകമങ്ങള്
കൂടെനിവരനികേയസ്താണയ്.  ജനങ്ങളുടടെ ജസ്പീവനുലാം സസതനിനുലാം ഭസ്പീഷണനിയസ്താകുന്ന തരതനികലെക്കയ്
ഇതയ്  വളര്നവരനികേയസ്താണയ്.  ആ  പ്രകദശടത  ജനങ്ങള്  ഭസ്പീതനിയനിലെസ്താണയ്. മകഞശസരലാം
കപസ്താലെസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷന് പരനിധനി വളടര വനിശസ്താലെമസ്തായതനിനസ്താല കപസ്താലെസ്പീസനിനയ് സമയതയ്
എത്തുന്നതനികനസ്താ  ഇടെടപടുന്നതനികനസ്താ  സസ്താധനിക്കസ്താത  സനിതനിയസ്താണള്ളതയ്.  ഈ
പ്രകദശത്തുനനിനലാം  ഒരുപസ്താടെയ്  ദൂടരയസ്താണയ്  ഇകപ്പെസ്താഴുള്ള  കപസ്താലെസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷന്.
കമലപ്പെസ്താലെമനിലസ്താത  ടറയനിലടവ  കകസ്താസയ്  കേടെനകവണലാം  കപസ്താലെസ്പീസനിനയ്  ഈ
പ്രകദശതയ് എതനികചരസ്താന്.  ടറയനിലടവ കഗറയ് അടെചനിട്ടുടണങ്കനില അരമണനിക്കൂറനില
കൂടുതല അവനിടടെ നനിലകക്കണനിവരുലാം. അതുകേസ്താരണലാം അതനിര്തനി പ്രകദശടതസ്താടക്ക
കനിമനിനലകേള്ക്കയ് കേടെനകേയറനി ടകേസ്താലെപസ്താതകേവലാം ടകേസ്താള്ളയുടമസ്താടക്ക നടെതനിയതനിനു
കശഷലാം  അതനികവഗതനില  കേര്ണ്ണസ്താടെകേതനികലെക്കയ്  കേടെനകപസ്താകേസ്താന്  സസ്താധനിക്കുലാം.
പ്രശങ്ങളുടടെ  കപരനില  ടകേസ്താലെപസ്താതകേവലാം  ടകേസ്താലെപസ്താതകേതനിടന  കപരനില
പ്രശങ്ങളുമുണസ്താകുന.  ശദനലാംദനിന  പ്രശങ്ങളുലാം  ടകേസ്താലെപസ്താതകേങ്ങളുലാം  നടെക്കുന്ന  ഈ
അതനിര്തനി  പ്രകദശതയ്  കപസ്താലെസ്പീസനിനയ്  കവഗതനില  സലാംഭവ  സലെതയ്
എതനികചരുന്നതനിനയ് വലെനിയ ടെകൗണസ്തായ ഉപ്പെള ടെകൗണ് കകേനസ്പീകേരനിചയ് ഒരു കപസ്താലെസ്പീസയ്
കസ്റ്റേഷന് കവണടമന്നയ് പലെതവണ സബ്മനിഷനനിലൂടടെ ഞസ്താന് ഉന്നയനിചതസ്താണയ്. ഞസ്താന്
ഇവനിടടെ  സബ്മനിഷന്  ഉന്നയനിചതനിനുകശഷവലാം  മൂന്നയ്  ടകേസ്താലെപസ്താതകേങ്ങളസ്താണയ്
അവനിടടെ  നടെന്നതയ്.  അഞയ് പഞസ്തായത്തുകേളുടടെ അതനിര്തനിയനിലടപ്പെട്ടതസ്താണയ് എടന
നനികയസ്താജകേമണ്ഡലെലാം. ഈ  പ്രകദശതയ്  കപസ്താലെസ്പീസനിനയ്  എത്രയുലാംടപടട്ടന്നയ്
എതനികചരുന്നതനിനയ്,  ഉപ്പെള  കകേനസ്പീകേരനിചയ്  ഒരു  കപസ്താലെസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷന്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂടടെ ഉന്നയനിക്കസ്താനുള്ളതയ്.  

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്തായനി  വനിജയന്) :  സര് ,  സലാംസസ്താനതയ് പുതുതസ്തായനി
തുടെകങ്ങണ  കപസ്താലെസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളുടടെ  മുന്ഗണന  പട്ടനികേ  സലാംസസ്താന  കപസ്താലെസ്പീസയ്
കമധസ്താവനി  സമര്പ്പെനിചതനില  കേസ്താസര്കഗസ്താഡയ്  ജനിലയനിടലെ  ഉപ്പെളയുലാം  ഉള്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത സലെതയ് കപസ്താലെസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ്  വനിശദമസ്തായ
ടപ്രസ്താകപ്പെസ്താസല സലാംസസ്താന കപസ്താലെസ്പീസയ് കമധസ്താവനികയസ്താടെയ്  ആവശദ്യടപ്പെടുന്നതുലാം ആയതയ്
ലെഭദ്യമസ്താകുന്നമുറയയ് തുടെര് നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതുമസ്താണയ്. 
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(4)   വസ്തായ്പ എടുക്കുന്നതനിനുള്ള ബുദ്ധനിമുട്ടയ്

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദസ്പീപയ്:  സര്,  സലാംസസ്താന  പനികന്നസ്താക്ക  വനിഭസ്താഗ  വനികേസന
കകേസ്താര്പ്പെകറഷനനിടലെ  തൃശ്ശൂര്  ഓഫസ്പീസനില  വസ്തായ്പ  ലെഭനിക്കസ്താന്കവണനി  ഭൂമനി  പണയലാം
വയ്കക്കണതുണയ്.  ആ  ഭൂമനി  'കേസ്താണലാം  ജന'മസ്താക്കസ്താതതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി  കുടറ
ആളുകേള്ക്കയ് വസ്തായ്പ ലെഭനിക്കസ്താന് കേഴനിയസ്താത ഒരവസ നനിലെനനിലക്കുനണയ്.  കനരടത
ഈ  ഒസ്താഫസ്പീസകേളനിലനനിനലാം  കേസ്താണലാം  ജനമസ്താക്കസ്താന് ടകേസ്താടുതതനിടന  ശകേപ്പെറയ്
രസസ്പീതുകേള്  വചയ്  വസ്തായ്പ  ടകേസ്താടുതനിരുന.  ഈയടുത  കേസ്താലെതയ്  അതയ്
നനിര്തനിവയ്ക്കുകേയുണസ്തായനി.  എന്നസ്താല  കചലെക്കരയുടടെ  ടതസ്താട്ടപ്പുറതയ്  മലെപ്പുറലാം
ജനിലയനിലലാം  പസ്താലെക്കസ്താടെയ്  ജനിലയനിലലാം  ശകേപ്പെറയ്  രസസ്പീതയ്  വച്ചുയ്   ഇകപ്പെസ്താഴുലാം  വസ്തായ്പ
ടകേസ്താടുക്കുനണയ്. തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലള്ള പട്ടനികേജസ്താതനി വനികേസന കകേസ്താര്പ്പെകറഷനുലാം ഇകത
വദ്യവസയനിലതടന്നയസ്താണയ് വസ്തായ്പ ടകേസ്താടുത്തുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്. ഇകപ്പെസ്താള് ധസ്താരസ്താളലാം
ആളുകേള് വനിവസ്താഹ വസ്തായ്പയ്ക്കുലാം വനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസ വസ്തായ്പയ്ക്കുലാം സസയലാംടതസ്താഴനില വസ്തായ്പയ്ക്കുടമസ്താടക്ക
അകപക്ഷ ടകേസ്താടുതനിട്ടുലാം  വസ്തായ്പ കേനിട്ടസ്താത അവസ നനിലെനനിലക്കുനണയ്.  കചലെക്കര
മണ്ഡലെതനില  റസ്പീസര്ടവ്വ കേഴനിയസ്താതതുടകേസ്താണയ് ധസ്താരസ്താളലാം ആളുകേള് വസ്തായ്പ കേനിട്ടസ്താടത
ബുദ്ധനിമുട്ടുനണയ്. സര്ക്കസ്താര് ഇടെടപട്ടയ് ഈ ബുദ്ധനിമുട്ടനിനയ് പരനിഹസ്താരമുണസ്താക്കസ്താന് നടെപടെനി
ഉണസ്താകേണടമന്നസ്താണയ് ഞസ്താന് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂടടെ അഭദ്യര്തനിക്കുന്നതയ്.

പട്ടനികേജസ്താതനി പട്ടനികേവര്ഗ പനികന്നസ്താക്കസമുദസ്തായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സസ്താലാംസസ്താരനികേവലാം
പസ്താര്ലെടമനറനികേസ്താരദ്യവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബസ്താലെന്):  സര്,  കകേരള
സലാംസസ്താന  പനികന്നസ്താക്കവനിഭസ്താഗ  വനികേസന  കകേസ്താര്പ്പെകറഷന്  വനിവനിധ
പദ്ധതനികേളനികലെക്കയ് വസ്തായ്പകേള് നലകേനിവരുന്നതയ് പ്രധസ്താനമസ്തായുലാം വസ്തു ജസ്താമദ്യതനിടനയുലാം
ഉകദദ്യസ്താഗസ  ജസ്താമദ്യതനിടനയുലാം  അടെനിസസ്താനതനിലെസ്താണയ്.  വസ്തു  ജസ്താമദ്യതനിടന
അടെനിസസ്താനതനില  വസ്തായ്പ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  ജസ്താമദ്യവസ്തുവനിടനകമല  വസ്തുഉടെമയയ്
പൂര്ണ്ണ  ജനസ്താവകേസ്താശമുടണന്നയ്  ടതളനിയനിക്കടപ്പെകടെണതുണയ്.  തൃശ്ശൂര്,  പസ്താലെക്കസ്താടെയ്,
മലെപ്പുറലാം  ജനിലകേളനില  ജസ്താമദ്യമസ്തായനി  സമര്പ്പെനിക്കുന്ന  അവകേസ്താശലാം  ടതളനിയനിക്കുന്ന
പ്രമസ്താണങ്ങളനില  ജനസ്താവകേസ്താശലാം  ലെഭനിക്കസ്താത  കകേസകേളനില  കേസ്താണലാം,  ടവറലാംപസ്താട്ടലാം
അവകേസ്താശങ്ങള്  പ്രകേസ്താരലാം  വസ്തു  ശകേവശലാം  വയ്ക്കുന്നതസ്തായനി  ശദ്ധയനിലടപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത  പസ്താട്ടസ്താവകേസ്താശലാം  പട്ടയലാം  ലെഭനിചകശഷലാം  മസ്താത്രകമ  ജനസ്താവകേസ്താശമസ്തായനി
കേണക്കസ്താക്കസ്താന് കേഴനിയുകേയുള.  എന്നസ്താല പട്ടയമനിലസ്താത പണസ്താരവകേ,  ടവറലാംപസ്താട്ടലാം,
പുറലാംവകേ  ഭൂമനി  എന്നനിവയുടടെ  ആധസ്താരങ്ങളനില  പനണയ്  വര്ഷതനിലെധനികേമസ്തായനി
ശകേവശമുള്ളതുലാം നനികുതനി അടെയ്ക്കുന്നതുലാം പട്ടയലാം ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികമങ്ങള്
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്ത  കകേസകേളനില  സലെലാം  വദ്യവസകേള്ക്കയ്  വനികധയമസ്തായനി
ജസ്താമദ്യമസ്തായനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്താടമന്ന  നനിയകമസ്താപകദശലാം  ലെഭനിചതനിടന  അടെനിസസ്താനതനില
പ്രസ്തുത  പ്രമസ്താണങ്ങള്കൂടെനി  കകേസ്താര്പ്പെകറഷന്  ജസ്താമദ്യമസ്തായനി  ചനിലെ  ജനിലകേളനില
സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്.  എന്നസ്താല  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില  കേസ്താണലാം  ആധസ്താരലാം  ജസ്താമദ്യമസ്തായനി
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സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനിടലന്നയ്  കേസ്താണനിചയ്  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  അലാംഗലാം  യു.  ആര്.  പ്രദസ്പീപയ്
വകുപ്പുമനനിക്കയ്  നലകേനിയ  നനികവദനലാം  പരനികശസ്താധനിചയ്  ആവശദ്യമസ്തായ  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ് കകേസ്താര്പ്പെകറഷകനസ്താടെയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. തുടെര്ന്നയ്  7  -4-2017-നയ്
കകേസ്താര്പ്പെകറഷന്  നനിയകമസ്താപകദശതനിനസ്തായനി  സ്റ്റേസ്താന്ഡനിലാംഗയ്  കേകൗണ്സനിലെനിനയ്  പ്രസ്തുത
വനിഷയലാം  സമര്പ്പെനിക്കുകേയുലാം  മറയ്  ജനിലകേളനില  ടചയ്യുന്നതുകപസ്താടലെ  അതരലാം
കകേസകേളനില  പനണയ്  വര്ഷതനിലെധനികേമസ്തായനി  നനികുതനി  അടെയ്ക്കുന്നതുലാം  പട്ടയലാം
ലെഭനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്ത  കകേസകേളനില  പ്രമസ്താണലാം
ഈടെസ്തായനി  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്ന  ഉപകദശലാം  ടകേസ്താടുതനിട്ടുണയ്.  2017  കമയയ്  30-നയ്
കചരുന്ന കകേസ്താര്പ്പെകറഷന് ഡയറക്ടര് കബസ്താര്ഡയ് കയസ്താഗതനില സലാംസസ്താനടത എലസ്താ
ഓഫസ്പീസകേളനിലലാം ഇക്കസ്താരദ്യതനില ഏകേസ്പീകൃതമസ്തായ നനിലെയനില കേസ്താണലാംഭൂമനി ജസ്താമദ്യമസ്തായനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതു സലാംബനനിചയ്  വദ്യകത വരുതനി ഉതരവനിറക്കസ്താനസ്താണയ് കബസ്താര്ഡയ്
തസ്പീരുമസ്താനനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  നല  നനിലെയനില  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഒരു  സസ്താപനമസ്താണയ്.
97.4  ശതമസ്താനമസ്താണയ്  തനിരനിചടെവയ്.  കേഴനിഞ്ഞവര്ഷലാം  ഏതസ്താണയ്  37000  കപര്ക്കയ്
317 കകേസ്താടെനി രൂപയുടടെ കലെസ്താണ് ടകേസ്താടുത്തു. 23 കകേസ്താടെനി രൂപ ലെസ്താഭമുണസ്തായനി.   

(5)   സമഗ കുടെനിടവള്ള പദ്ധതനി

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   ദസ്താസന്: സര്, ടകേസ്തായനിലെസ്താണനി നനികയസ്താജകേമണ്ഡലെതനിടലെ പകയ്യസ്താളനി
നഗരസഭ  അതനിരൂക്ഷമസ്തായ  കുടെനിടവള്ളക്ഷസ്താമലാം  കനരനിടുകേയസ്താണയ്.  നഗരസഭയനിടലെ
തസ്പീരകദശ  വസ്താര്ഡുകേളനിടലെ  ടവള്ളതനില  ഇരുമ്പനിടന  അലാംശലാം  കൂടുതലെസ്താടണന്നസ്താണയ്
പരനികശസ്താധനയനില ടവളനിവസ്താകേടപ്പെട്ടതയ്. തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനിടലെ കേനിണറകേളനില ഇകപ്പെസ്താള്
മഞ്ഞ ടവള്ളമസ്താണയ് ലെഭനിക്കുന്നതയ്.  അതയ് കുടെനിക്കസ്താകനസ്താ വസ്ത്രലാം അലെക്കസ്താകനസ്താ പ്രകയസ്താജന
ടപ്പെടുന്നനില.  ഇവനിടടെയുള്ളവര്  ടവള്ളവസ്ത്രലാം  ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയസ്താണയ്  ഇകപ്പെസ്താള്
കേണ്ടുവരുന്നതയ്.  പലെ  വസ്പീടുകേളനിലലാം  ഇതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി  കേലെദ്യസ്താണസ്താകലെസ്താചനതടന്ന
മുടെങ്ങനികപ്പെസ്താകുന്നതസ്തായനി  പറയുനണയ്.  വസ്പീണ്ടുടമസ്താരു  പരനികശസ്താധനകൂടെനി  നടെതണ
ടമന്നസ്താണയ്  ടകേമനിക്കല  പരനികശസ്താധന  നടെതനിയവര്  അവകേസ്താശടപ്പെടുന്നതയ്.
കുന്നമലാംഗലെത്തുള്ള  സനി.ഡബദ്യു.ആര്.ഡനി.എലാം.  ആണയ്  പരനികശസ്താധന  നടെതനിയനിരുന്നതയ്.
കൂടുതല  പരനികശസ്താധന  ആവശദ്യമുടണന്നസ്താണയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  അവര്  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്
ടചയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.  ജനങ്ങള്  അവനിടടെ  ദസ്താഹജലെ  കൂട്ടസ്തായ്മയുലാം  ജലെസലാംരക്ഷണ
കേണ്ടവന്ഷനുലാം  തുടെര്ചയസ്തായ  ഉപവസ്താസങ്ങളുലാം  സലാംഘടെനിപ്പെനിക്കുനണയ്.  അവര്
ഇകപ്പെസ്താഴുലാം  സമരതനിലെസ്താണയ്.  ഈ  മസ്താസലാം  26-ാം  തസ്പീയതനി  ജനങ്ങള്  പകയ്യസ്താളനി
ടെകൗണനില  ഒരു  സമരപ്രഖദ്യസ്താപനലാം  നടെത്തുകേയസ്താണയ്.  ജനങ്ങള്ക്കയ്  ദസ്താഹജലെലാം
ലെഭദ്യമസ്താക്കസ്താന് ശസ്താശസതമസ്തായ പരനിഹസ്താരമുണസ്താക്കുന്നതനിനുകവണനി അടെനിയന്തര നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നതസ്താണയ് എടന ആവശദ്യലാം. 

ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മസ്താതദ്യു  ടെനി  .    കതസ്താമസയ്):  സര്,  പകയ്യസ്താളനി
നഗരസഭയനിടലെ  3,  6,  7  വസ്താര്ഡുകേളനില  ടവള്ളടമതനിക്കുന്ന  ഇരനിങ്ങല-മൂരനിയസ്താടെയ്
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സസ്പീമനിടലെ ടവള്ളതനില  ഇരുമ്പനിടന  അലാംശലാം  കൂടുതലെസ്തായതു  കേസ്താരണലാം
വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പുതടന്ന  അതയ്  നനിര്തനിവയ്ക്കുകേയസ്താണണസ്തായതയ്.  ഇവനിടെങ്ങളനിടലെ
കേനിണറകേളനിലലാം ഇരുമ്പനിടന അലാംശലാം വളടര കൂടുതലെസ്താണയ്.  ഈ വസ്താര്ഡുകേളനിടലെ ഒരു
ഭസ്താഗതനിനയ് കകേസ്താട്ടയല സസ്പീമനിലനനിന്നയ് ടവള്ളലാം ടകേസ്താടുക്കുനടണങ്കനിലലാം വസ്താര്ഡുകേളനില
പൂര്ണ്ണമസ്തായുലാം ടവള്ളടമതനിക്കസ്താന് കേഴനിയുന്നനില. 2011-ടലെ കേണക്കുപ്രകേസ്താരലാം പകയ്യസ്താളനി
മുനനിസനിപ്പെസ്താലെനിറനിയനിടലെ  ജനസലാംഖദ്യ  അമ്പതനിനസ്തായനിരമസ്തായനിരനിടക്ക  നനിലെവനില  നസ്താലെയ്
കുടെനിടവള്ള പദ്ധതനികേളുള്ളതനില മൂടന്നണ്ണലാം മസ്താത്രമസ്താണയ് പ്രവര്തനിക്കുന്നതയ്.  പഞസ്തായത്തു
കേളനിടലെ  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേളുലാം  ടചറകേനിടെ  പദ്ധതനികേളുലാം  പ്രവര്തനിക്കുന്നനില.
അതുടകേസ്താണയ്  പകയ്യസ്താളനി  മുനനിസനിപ്പെസ്താലെനിറനിക്കുലാം  സമസ്പീപ  പഞസ്തായത്തുകേള്ക്കുലാം
പ്രകതദ്യകേമസ്താടയസ്താരു സമഗ കുടെനിടവള്ള പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനികക്കണതയ് ആവശദ്യമസ്തായനി
വന്നനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇതയ്  സലാംബനനിച  പ്രസ്താഥമനികേ  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്  തയ്യസ്താറസ്തായനിട്ടുണയ്.
എന്നസ്താല  കസസ്താതസമുതല  എലസ്താ  ഘടെകേങ്ങളുടടെയുലാം  വനിശദമസ്തായ  പഠനലാം  നടെതനി
ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യസ്താറസ്താകക്കണതുണയ്. ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള പ്രവര്തനലാം കകേരള വസ്താട്ടര്
അകതസ്താറനിറനിയനില പ്രസ്താരലാംഭഘട്ടതനിലെസ്താണയ്. 

(6)   പുലെനിമുട്ടുകേള് സസ്താപനിക്കല

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നകൗഷസ്താദയ്:  സര്,  എടന  മണ്ഡലെമസ്തായ  ഇരവനിപുരടത  കേടെകലെസ്താര
പ്രകദശതയ്  തസ്പീരലാം  നഷടപ്പെട്ടുടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇകൗ  സനിതനി  തുടെര്ന്നസ്താല
ഇരവനിപുരലാം എന്ന എടന മണ്ഡലെലാംകപസ്താലലാം നഷടപ്പെടുന്ന സനിതനിയനികലെക്കസ്തായനിരനിക്കുലാം
കേസ്താരദ്യങ്ങള്  കപസ്താകുന്നതയ്.  ഹന്സനിത  എന്ന  കേപ്പെല  തസ്പീരതയ്  അടെനിഞ്ഞതുമൂലെ
മുണസ്താകുന്ന  ദുരനിതടത  സലാംബനനിചയ്  ഇകൗ  സഭയനില  ഞസ്താന്  കേഴനിഞ്ഞ  ജൂണ്
മസ്താസതനില ഒരു സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിചനിരുന. അതയ് മസ്താറ്റുടമന്നയ് അന്നയ് ബഹു. മനനി
ഉറപ്പുനലകേനിയനിരുന്നതസ്താടണങ്കനിലലാം  ഇതുവടര  അതയ്  നടെന്നനിട്ടനില  എനള്ളതയ്
സസ്താന്ദര്ഭനികേമസ്തായനി അറനിയനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇകപ്പെസ്താഴടത പ്രശലാം,  സനസ്താമനി വന്നതനിനുകശഷലാം
അര കേനികലെസ്താമസ്പീററനിലെധനികേലാം ഉണസ്തായനിരുന്ന ഇരവനിപുരലാം തസ്പീരലാം ഇകപ്പെസ്താള് പതയ് മസ്പീറര്
കപസ്താലമനില.  ബസയ്  റൂട്ടുണസ്തായനിരുന്ന  തസ്പീരകദശ  കറസ്താഡുള്ടപ്പെടടെ  നഷടപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.
അവനിടടെ  കേടെലെസ്താകമണലാം  നനിരന്തരമസ്തായനി  നടെനടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.
ശസ്പീ. ടകേ. എന്. ബസ്താലെകഗസ്താപസ്താല, എലാം.പനി.യുടടെ ഫണ്ടുപകയസ്താഗനിചയ് നനിര്മ്മേനിച വസ്താവബലെനി
നടെക്കുന്ന  പസ്താപനസ്താശലാം  കേടെപ്പുറടത  ടകേട്ടുലാം  അനുബന  സകൗകേരദ്യങ്ങളുമുള്ടപ്പെടടെ
കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  കേടെടലെടുതയ്  കപസ്തായനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ജനങ്ങളുടടെ  ജസ്പീവനുലാം
സസതനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നലകുകേ  എനള്ളതയ്  നമ്മുടടെ  ഉതരവസ്താദനിതസമസ്താണയ്.
അവനിടടെ അടെനിയന്തരമസ്തായനി പുലെനിമുട്ടയ് നനിര്മ്മേനിടചങ്കനില മസ്താത്രകമ ഇതയ് പരനിഹരനിക്കസ്താന്
കേഴനിയ.  കേനിടെന്നയ്  ഉറങ്ങസ്താന്കപസ്താലലാം  കേഴനിയസ്താത  അവസയനിലെസ്താണയ്  പ്രകദശടത
തസ്പീരകദശവസ്താസനികേള്. ഇരവനിപുരലാം തസ്പീരകദശടത പുലെനിമുട്ടയ് നനിര്മ്മേസ്താണലാം 2016-17-ടലെ
പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില ഉള്ടപ്പെട്ടനിരുന്നതസ്താണയ്. അതനിടന ഫയടലെലസ്താലാം കനിയറസ്താടയങ്കനിലലാം
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ഇതുവടര  എ.എസയ്.  ലെഭനിചനിട്ടനില.  മണ്ഡലെതനിടലെ  എലാം.എല.എ.യുടടെ  ആവശദ്യലാം
എന്നതനിടനക്കസ്താള് ജനങ്ങടള സലാംരക്ഷനികക്കണ ഉതരവസ്താദനിതസലാം ഏടറടുത്തുടകേസ്താണയ്
ഏനസ്താതയ്  പസ്താലെലാം  ടചയ്തതനിടനക്കസ്താള്  അടെനിയന്തരമസ്തായനി  പുലെനിമുട്ടയ്  നനിര്മ്മേസ്താണലാം
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുവസ്താന്  ആവശദ്യമസ്തായ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്  വനിനയപൂര്വ്വലാം
അഭദ്യര്തനിക്കുകേയസ്താണയ്.

ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മസ്താതദ്യു  ടെനി  .    കതസ്താമസയ്):  സര്,  വരള്ചയുടടെ
ടകേടുതനികേളനിലനനിന്നയ്  സലാംസസ്താനലാം  വനിമുകമസ്താകുന്നതനിനുമുമ്പുതടന്ന  കേടെല
കക്ഷസ്താഭതനിടന ടകേടുതനികേള് ആരലാംഭനിച്ചുതുടെങ്ങനി.  കകേരളതനിടന തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനില
നനിന്നയ് വലെനിയ പ്രയസ്താസങ്ങള് ഇകപ്പെസ്താള്തടന്ന റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ് ടചയ്തനിട്ടുണയ്. ഇരവനിപുരലാം തസ്പീരതയ്
കേസ്താക്കകതസ്താപ്പെനിനുലാം  ടകേസ്താലലാം  ബസ്പീചനിനുലാം  ഇടെയനില  കേടെപ്പുറതയ്  മണ്ണുമസ്താന്തനിക്കപ്പെലെസ്തായ
ഹന്സനിത,  ആങ്കറനിലാംഗയ്  ടപസ്താട്ടനി തസ്പീരപ്രകദശതയ് അടെനിഞ്ഞതുമൂലെലാം ഇകൗ ഭസ്താഗങ്ങളനില
കേഴനിഞ്ഞ കുകറ നസ്താളുകേളസ്തായനി രൂക്ഷമസ്തായ കേടെലകക്ഷസ്താഭലാംമൂലെലാം നസ്താശനഷവലാം ഉണസ്തായനിട്ടുണയ്.
ഇരവനിപുരലാം പുലെനിമുട്ടനിടന ശസറയ് സനി.ഡബദ്യു.പനി.ആര്.എസയ്.  അധനികൃതര് സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം
പുലെനിമുട്ടനിടന രൂപകേലപ്പെനയ്ക്കുകവണനിയുള്ള നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണയ്.
ഇരവനിപുരലാം തസ്പീരതയ് പുതുതസ്തായനി നസ്താലെയ് പുലെനിമുട്ടുകേള് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള
മസ്താതൃകേ,  ഭരണസ്താനുമതനിക്കസ്തായുള്ള ഡനി.പനി.ആര്.  ചസ്പീഫയ് എഞനിനസ്പീയര്  (ജലെകസചനവലാം
ഭരണവലാം)  കേഴനിഞ്ഞ  സസ്താമ്പതനികേ  വര്ഷലാം  സമര്പ്പെനിചനിരുന.  നടെപ്പെയ്  സസ്താമ്പതനികേ
വര്ഷലാം മുന്ഗണനസ്താടെനിസസ്താനതനില ഫണനിടന ലെഭദ്യതയയ്  വനികധയമസ്തായനി ശനിപസ്താര്ശ
സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനയ് ചസ്പീഫയ് എഞനിനസ്പീയര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(7)   കറസ്താഡയ് നനിര്മ്മേസ്താണലാം

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജസ്താസഫയ്:  സര്,  എടന മണ്ഡലെതനിലടപ്പെട്ട  ഒടുവള്ളനിതട്ടയ്
നടുവനില  കുടെനിയസ്താന്മലെ  കറസ്താഡനിനയ്  4-3-2016-ലെസ്താണയ്  ഗവണ്ടമനയ്  ഓഫയ്  ഇന്തദ്യ
സനി.ആര്.എഫയ്.ല ഉള്ടപ്പെടുതനി  27.2  കകേസ്താടെനി രൂപ അനുവദനിചതയ്.  വര്ക്കയ് ടടെണര്
വനിളനിച്ചു.  കലെസ്താവസ്റ്റേയ് ബനിഡര് 23 ശതമസ്താനലാം കുറചയ് ടടെണര് ടകേസ്താടുത്തു.  പടക്ഷ ഇയസ്താള്
ആവശദ്യമസ്തായ  കഡസ്താകേദ്യുടമനയ്സയ്  ടകേസ്താടുതനില.  കഡസ്താകേദ്യുടമനയ്സയ്  ടകേസ്താടുക്കസ്താത
സസ്താഹചരദ്യതനില  ഗവണ്ടമനനിടന  ടടെകനിക്കല  ബനിഡയ്  ഇവസ്താലെദ്യുകവഷന്  കേമ്മേനിറനി
കയസ്താഗലാം കചര്ടന്നടുത ടറക്കടമകനഷന് ഞസ്താന് വസ്തായനിക്കസ്താലാം, ''In the eventuality of
failure on the part of the lowest successful bidder to produce the original
documents,  or  submit  the  performance  security,  the  Bidder  shall  be
debarred in future from participating  in all  the Bids for three years  and
will be recommended for blacklisting by the competent authority. In such a
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situation, the next successful bidder will be requested to produce further
documents for consideration of his bid at his quoted rate. Otherwise the
tender  will  be  cancelled.''  ഇതനിടന  അടെനിസസ്താനതനില  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
ചസ്പീഫയ് എഞനിനസ്പീയര് അടുത കലെസ്താവസ്റ്റേയ് കററയ്  കേസസ്താട്ടയ്  ടചയ്തയസ്താളനിടന വനിളനിക്കസ്താനുള്ള
റനികേസസ്റ്റേയ്  ടകേസ്താടുത്തു.  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയറടടെ  പ്രസ്തുത  ശനിപസ്താര്ശ
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  ടസകട്ടറനി നനിരസ്താകേരനിച്ചു.  തുടെര്ന്നയ് ടസക്കനയ് ബനിഡര് കകേസ്താടെതനിയനില
കപസ്തായനി.   കകേസ്താടെതനി  പറയുന്നതയ്,  ''As  per  Ext.P12,''  അതസ്തായതയ്  ടസകട്ടറനിയുടടെ
ഓര്ഡര്, ''the 3rd respondent has declined the same by stating that the tender
submitted by the petitioner is not in agreement with the guidelines of CVC.

11.   In my  considered opinion,  as  per clause  6.2 when the lowest
tenderer fails to satisfy the stipulations, a duty is cast upon respondents 1 to
3''  -  അതസ്തായതയ് ചസ്പീഫയ് എഞനിനസ്പീയര്,  സൂപ്രണനിലാംഗയ് എഞനിനസ്പീയര്,  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
ടസകട്ടറനി, ''to invite the second lowest bidder to submit further documents
for  consideration''  ടസക്കനയ്  കലെസ്താവസ്റ്റേയ്  ബനിഡറടടെ  കററയ്  കപസ്താലലാം  13  ശതമസ്താനലാം
തസ്താടഴയസ്താണയ്.  സനി.ആര്.എഫയ്.-ടന  ഫണസ്താണയ്.  അവര്ക്കയ്  വര്ക്കയ്  ടകേസ്താടുക്കസ്താടത
സനി.വനി.സനി.  എകന്തസ്താ  പറഞ്ഞുടവന്നയ്  പറഞ്ഞയ്  വസ്പീണ്ടുലാം  ടടെണര്  വനിളനിക്കസ്താന്
കപസ്താകുകേയസ്താണയ്.  ഇതയ്  അനസ്താവശദ്യമസ്തായ  തസ്താമസങ്ങളുണസ്താക്കുലാം.  ഉകദദ്യസ്താഗസര്
തസ്പീരുമസ്താനടമടുക്കുന്നനില,  കകേസ്താടെതനിവനിധനികപസ്താലലാം  ദുര്വദ്യസ്താഖദ്യസ്താനലാം  ടചയ്യുന,  അവര്
ഒഴനിഞ്ഞുമസ്താറന. ഇകൗ നടെപടെനി ശരനിയല. ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മനനി ശഹകക്കസ്താടെതനിവനിധനി
പരനികശസ്താധനിക്കണലാം.  കകേസ്താടെതനി  പറയുന്നതയ്,  ''Therefore,  I  quash  the  same .''…

അതയ് ഏതസ്താണയ്,  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  ടസകട്ടറനിയുടടെ ഉതരവയ്...  ''I  quash the  same
and consequentially  direct respondents 1 to 3 to take necessary  steps  in
accordance with law, within two months from the date of receipt of a copy
of  this  judgment,''  23-2-2017-ടലെ  ജഡ്ജയ് ടമനസ്താണയ്.  ഇകപ്പെസ്താള്  മൂന്നയ്  മസ്താസലാം
കേഴനിഞ്ഞു.  കകേസ്താടെതനി പറഞ്ഞ സമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.  ഇകപ്പെസ്താഴുലാം തസ്പീരുമസ്താനടമടുക്കുന്നനില.
ദയവസ്തായനി കൂടുതല തസ്താമസമുണസ്താക്കരുതയ്. ഇനനിയുലാം റസ്പീ-ടടെണര് വനിളനിചസ്താല ചനിലെകപ്പെസ്താള്
തുകേ  കൂടെനികപ്പെസ്താകുലാം.  അനസ്താവശദ്യമസ്തായ  തസ്താമസമുണസ്താകുലാം.  അതുടകേസ്താണയ്  കകേസ്താടെതനി
പറഞ്ഞ പ്രകേസ്താരലാം നനിയമലാം കനരസ്തായനി വദ്യസ്താഖദ്യസ്താനലാം ടചയ്തയ് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്
അഭദ്യര്തനിക്കുന.
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ടപസ്താതുമരസ്താമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധസ്താകേരന്):  സര്,
ഇതയ് സലാംബനനിചയ്  അങ്ങയുടടെ ഒരു കചസ്താദദ്യതനിനയ് ഞസ്താന് മറപടെനി നലകേനിയനിരുന.
ഒടുവള്ളനിതട്ടയ് നടുവനില കുടെനിയസ്താന്മലെ കറസ്താഡയ് സനി.ആര്.എഫയ്. പദ്ധതനിയനിലടപ്പെടുതനി
2016 ടഫബ്രുവരനി 25-നയ് ഉപരനിതലെ മനസ്താലെയതനില നനിനലാം ഭരണസ്താനുമതനി ലെഭനിച്ചു.
2016  മസ്താര്ചയ്  4-നയ്  സസ്താകങ്കതനികേസ്താനുമതനി  നലകേനി.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനനിടന
കേസ്താലെതസ്താണനിതയ്.  ടപരുമസ്താറചട്ടലാം  നനിലെവനില  വന്നതനിനസ്താല  2016  കമയയ്  20-നസ്താണയ്
ടടെണര് ക്ഷണനിക്കസ്താന് കേഴനിഞ്ഞതയ്. ഏറവലാം കുറഞ്ഞ തുകേ കേസസ്താട്ടയ് ടചയ്ത കേരസ്താറകേസ്താരടന
2015-16  വര്ഷടത  ലെസ്താഭനഷ  കേണക്കുകേളുടടെ  സനിരസ്പീകേരനിച  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്
ലെഭദ്യമലസ്താതതനിനസ്താല ടതസ്താട്ടടുത തുകേ കേസസ്താട്ടയ് ടചയ്ത കേരസ്താറകേസ്താരനയ് നലകേസ്താന് ചസ്പീഫയ്
എഞനിനസ്പീയര്  ശനിപസ്താര്ശ  ടചയ.  സര്ക്കസ്താര്  ഇക്കസ്താരദ്യലാം  വനിശദമസ്തായനി  പരനികശസ്താധനിച
കശഷലാം  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  തുകേ  കേസസ്താട്ടയ്  ടചയ്ത  രണസ്താമടതയസ്താളുടടെ  ടടെണര്
പരനിഗണനിക്കുവസ്താന്  ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനി.  ടതസ്താട്ടടുത  തുകേ
കേസസ്താട്ടയ്  ടചയ്ത കേരസ്താറകേസ്താരന് അകപ്പെസ്താള് ശഹകക്കസ്താടെതനിയനില കകേസയ്  ഫയല ടചയ.
ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയര്ക്കയ്  സര്ക്കസ്താര് നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  2017  ടഫബ്രുവരനി
23-നയ് കകേസ്താടെതനി കസ്റ്റേ ടചയ്തനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  കകേസ്താടെതനിവനിധനിയുടടെ  അടെനിസസ്താനതനില
ഇകൗ കകേസയ് സര്ക്കസ്താര് പരനികശസ്താധനിചയ് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്താണയ്.  ഇതുമസ്താത്രമല,
കകേസ്താടെതനിയുടടെ  തസ്താലക്കസ്താലെനികേ  വനിധനികേള്  കേസ്താരണലാം  സലാംസസ്താനടത  പലെ
സപ്രധസ്താനമസ്തായ  നനിര്മ്മേസ്താണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  തടെസടപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  കസ്റ്റേ
അതനികവഗലാം മസ്താറ്റുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേളസ്താണയ് സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജസ്താസഫയ്:  സര്,  അടങ്ങസ്താരു അഡസകക്കറസ്താണയ്.  അങ്ങയ് ഇകൗ
വനിധനി വസ്തായനിച്ചു കനസ്താക്കണലാം.  ഉകദദ്യസ്താഗസര് അങ്ങടയ മനിസയ് ലെസ്പീഡയ് ടചയ്യുകേയസ്താണയ്.
കകേസ്താടെതനിവനിധനി  വനകേഴനിഞ്ഞു.  ടസക്കനയ്  കലെസ്താവസ്റ്റേയ്  ബനിഡര്ക്കയ്  ടടെണര്
ടകേസ്താടുക്കണടമന്നസ്താണയ് കകേസ്താടെതനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധസ്താകേരന്:  കകേസ്താടെതനിവനിധനി  പരനികശസ്താധനിചയ്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്താ
ടമന്നയ് ഞസ്താന് പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  വനിധനി പരനികശസ്താധനിചയ് കവണതയ് ടചയ്യസ്താലാം.

(8)  കേളനിസലെവലാം കസ്റ്റേജുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കല

ശസ്പീമതനി  ഗസ്പീതസ്താ  കഗസ്താപനി:  സര്,  നസ്താട്ടനികേ  നനികയസ്താജകേമണ്ഡലെതനിടലെ  നസ്താട്ടനികേ
ഗസ്താമപഞസ്തായതനില ഫനിഷറസ്പീസയ് സ്കൂള്,  കേളനിസലെലാം,  കസ്റ്റേജയ് എന്നനിവ പണനിയുന്നതയ്
സലാംബനനിചസ്താണയ്  എടന സബ്മനിഷന്.  19-2-2016-ല   ജനി.ഒ.  (ആര്ടെനി.)  നമ്പര്
142/2016/എഫയ്.&പനി.ഡനി.  പ്രകേസ്താരലാം  ഭരണസ്താനുമതനി  നലകേനി,  ഒരു  കകേസ്താടെനി  രൂപ
ആസനി  വനികേസന  ഫണനില  അനുവദനിചതസ്താണയ്.  അതനിനുകശഷലാം  ടപസ്താതുമരസ്താമതയ്
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വകുപ്പെസ്താണയ്  ഇകൗ  വര്ക്കയ്  ഏടറടുത്തുനടെതനി  നനിയമനടെപടെനികേളുമസ്തായനി  മുകന്നസ്താട്ടയ്
കപസ്താകുന്നതയ്.  നനിലെവനില  4405-00-80-75-LAC-ADS ശസ്പീര്ഷകേതനില  ഹസ്താര്ബര്
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ്  ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമനയ്  ഇകൗ  വര്ക്കയ്  ടചലെവയ്  കമസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്തായനി
കേസ്താണനിചയ്  ഒരു  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്  എനനിക്കയ്  തന.  അതനിനുകശഷലാം  ഇകൗ  വര്ക്കനിനയ്
23.94  ലെക്ഷലാം  രൂപ  അഡസ്പീഷണല  ആതടടറകസഷന്  വഴനി  അനുവദനിക്കുകേയുലാം
43.04 ലെക്ഷലാം രൂപ ടചലെവഴനിക്കുകേയുലാം ടചയടവനള്ള റനികപ്പെസ്താര്ട്ടുലാം തന.  കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസങ്ങളനിലെസ്തായനി  ഞസ്താനുലാം  എടന  പനി.എ.യുലാം  കേമകലെശസരലാം  ഹസ്താര്ബര്
ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമനനില  കേയറനിയനിറങ്ങനിയകപ്പെസ്താള്  കേനിട്ടനിയ  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടസ്താണതയ്.  പതയ്
ടടപസയുടടെ  ഒരു  വര്ക്കുകപസ്താലലാം  ഇകൗ  സ്കൂളനില  ടചയ്തനിട്ടനില.  ഗുജറസ്താതനില  നടെന്ന
കദശസ്പീയ  അതയ് ലെറനികേയ്  മസ്പീറനില  7  സസര്ണ്ണലാം  കനടെനിയ  സ്കൂളസ്താണനിതയ്.
എസയ്.എസയ്.എല.സനി.  പരസ്പീക്ഷയയ്  എലസ്താ  വര്ഷവലാം  നൂറശതമസ്താനലാം  വനിജയലാം
ടടകേവരനിക്കുന്ന  സ്കൂളസ്താണനിതയ്.  അതനികനക്കസ്താളുപരനി  മതദ്യബനനലാം  നടെത്തുന്ന
കുടുലാംബതനിലടപ്പെട്ട  കുട്ടനികേള് പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളസ്താണയ്.  ഇകൗ സ്കൂളനിനയ്  സസന്തമസ്തായനി  ഒരു
ഗകൗണ്ടുണയ്.  പകക്ഷ  പുലെര്ടച  നസ്താലെര  മണനിക്കയ്  കുട്ടനികേള്  ടതസ്താട്ടടുത്തുള്ള
ഗകൗണനിലെസ്താണയ് പരനിശസ്പീലെനലാം നടെത്തുന്നതയ്. അതുടകേസ്താണ്ടുതടന്ന എലാം.എല.എ. ആസനി
വനികേസന  ഫണനില  ഒരു  കകേസ്താടെനി  രൂപ  നലകേനിടക്കസ്താണയ്  ആ  സ്കൂള്  ഗകൗണയ്
അപ്കഗഡയ്  ടചയ്യുന്നതനിനുലാം  ഒരു  കസ്റ്റേജയ്  അകലെസ്താട്ടയ്  ടചയ്യുന്നതനിനുമസ്തായനി
ടപസ്താതുമരസ്താമതയ്  വകുപ്പെനിടലെ  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിടലെ  എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവയ്  എഞനിനസ്പീയര്
ശസ്പീമതനി ദസ്പീപയുടടെ കനതൃതസതനില  എസ്റ്റേനികമറയ് എകനികേമ്മ്യൂട്ടയ് ടചയ.  സസ്താകങ്കതനികേതസലാം
മറനികേടെനടകേസ്താണയ് ഒരു വര്ഷതനിനുള്ളനില വര്ക്കയ് നടെക്കസ്താതതനില  പ്രതനികഷധനിചയ്
എനനിടക്കതനിടര ബനി.ടജ.പനി.  അവനിടടെ വലെനിടയസ്താരു ഫ്ലകയ് കബസ്താര്ഡയ് വചയ് പ്രചരണലാം
നടെത്തുകേയസ്താണയ്.  അങ്ങയ് ഇടെടപട്ടയ് അടെനിയന്തരമസ്തായനി ഇകൗ സ്കൂളനിടന പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട ഒരു
പ്രശലാം;  കേസ്തായനികേപരമസ്തായനി  നസ്താട്ടനികേയയ്  ഏറവലാം  അഭനിമസ്താനകേരമസ്തായനി  ഒരു  തസ്പീരകദശ
ഫനിഷറസ്പീസയ്  ഗവണ്ടമനയ്  സ്കൂള് ഒകന്നയുള.  ആ സ്കൂളനിനുകവണനി;  ഇകൗ അതയ് ലെറനികേയ്
തസ്താരങ്ങടള ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി ഇകൗ ഫണയ്  അനുവദനിക്കണലാം.  ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമനയ്
തമ്മേനിലള്ള ഏകകേസ്താപനലാം പരനിഹരനിച്ചുടകേസ്താണയ് ഇകൗ വര്ക്കയ് തുടെങ്ങനിവയസ്താനുലാം പൂര്ണ്ണത
യനിടലെതനിക്കസ്താനുലാം  അങ്ങയ്  ഇടെടപടെണടമന്നയ്  വനിനസ്പീതമസ്തായനി  സബ്മനിഷനനിലൂടടെ
അഭദ്യര്തനിക്കുന.

മതദ്യബനനവലാം  ഹസ്താര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വദ്യവസസ്തായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ടജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മേ  ):  സര്,  ശസ്പീമതനി  ഗസ്പീതസ്താ  കഗസ്താപനി
പറഞ്ഞതുകപസ്താടലെ നസ്താട്ടനികേ ഗസ്താമപഞസ്തായതനിടലെ ഫനിഷറസ്പീസയ് സ്കൂളനിനയ് കപ ഗകൗണ്ടുലാം
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കസ്റ്റേജുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  എലാം.എല.എ.യുടടെ  ആസനിവനികേസന  ഫണനിലനനിനലാം
ഒരു  കകേസ്താടെനി  രൂപ  സസ്താലാംഗ്ഷന്  ടചയ്തനിരുന.  ഹസ്താര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ്
ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമനയ്  എസ്റ്റേനികമറയ്  എടുതയ്  തുടെങ്ങനിയകപ്പെസ്താഴസ്താണയ്  തൃശ്ശൂര്  ടപസ്താതുമരസ്താമതയ്
ബനിലഡനിലാംഗയ് എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവയ് എഞനിനസ്പീയര് തങ്ങള് ആ വര്ക്കയ് ടചയടകേസ്താള്ളസ്താടമന്നയ്
അറനിയനിപ്പെയ് തരനികേയുലാം അതനിടന അടെനിസസ്താനതനില നടെപടെനികേളനികലെക്കയ് നസ്പീങകേയുലാം
ടചയ്തതയ്.  ഇകപ്പെസ്താഴുള്ള  പ്രശലാം,  ഹസ്താര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ്  ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമനനിനയ്
ലെഭദ്യമസ്തായനിട്ടുള്ള  പണലാംവചയ്  കകേസ്താഴനികക്കസ്താടെയ്  ജനിലയനില  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമസ്താര്
എലാം.എല.എ.-യുടടെ  കനസ്താര്തയ്  നനികയസ്താജകേമണ്ഡലെതനിടലെ  ഒരു  വര്ക്കയ്,
ടകേസ്തായനിലെസ്താണനി  നനികയസ്താജകേമണ്ഡലെതനിടലെ ശസ്പീ.  ടകേ.  ദസ്താസന് എലാം.എല.എ.-യുടടെ
ഒരു വര്ക്കയ്,  മുന്  എലാം.എല.എ.  ശസ്പീ.  ടകേ.  എന്.  എ.  ഖസ്താദറനിടന   വള്ളനിക്കുന്നയ്
നനികയസ്താജകേമണ്ഡലെതനിടലെ ഒരു വര്ക്കയ്,  ചവറ എലാം.എല.എ.  ശസ്പീ.  എന്.  വനിജയന്
പനിള്ളയുടടെ ഒരു വര്ക്കയ് എന്നനിവയസ്താണയ് ഇകപ്പെസ്താള്  ടചയടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്. ആടകേ
ഒരു  കകേസ്താടെനി  രൂപയസ്താണയ്  ലെഭദ്യമസ്തായനിട്ടുളളതയ്.  ഒസ്താണ്കഗസ്തായനിലാംഗയ്  വര്ക്കുകേള്ക്കസ്താണയ്
ഇകപ്പെസ്താള് ഇകൗ പണലാം ടചലെവഴനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്. ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട എലാം.എല.എ.
ഇകൗ വനിഷയലാം എടന ശദ്ധയനിലടപ്പെടുതനിയതനിടന തുടെര്ന്നയ് ഞങ്ങള് ഇകൗ വനിഷയലാം
ധനകേസ്താരദ്യവകുപ്പുമനനിയുടടെ  ശദ്ധയനിലടപ്പെടുത്തുകേയുലാം  അകദ്ദേഹലാം  ഇന്നയ്  ടടവകേനിട്ടയ്
തടന്ന ഒരു മസ്പീറനിലാംഗയ് വനിളനിപ്പെനിചനിട്ടുമുണയ്. അടെനിയന്തരമസ്തായനി ഇകൗ പ്രശതനിനയ് പരനിഹസ്താരലാം
കേസ്താണസ്താലാം.  ടപസ്താതുമരസ്താമതയ്  വകുപ്പെയ്  ടചയ്തസ്താലലാം  ഹസ്താര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ്  വകുപ്പെയ്
ടചയ്തസ്താലലാം  വര്ക്കയ്  നടെക്കുകേ;  ടഡകപ്പെസ്താസനിറയ്  ഉറപ്പെസ്താക്കുകേ എനള്ളതസ്താണയ്  പ്രധസ്താനലാം.
ധനകേസ്താരദ്യവകുപ്പുമനനിയുമസ്തായനി സലാംസസ്താരനിചയ് അക്കസ്താരദ്യതനില ഒരു ധസ്താരണയസ്തായനിട്ടുണയ്.
എലാം.എല.എ.യുടടെ  ആശങ്കയയ്  അടെനിയന്തരമസ്തായനി  പരനിഹസ്താരലാം  കേസ്താണടമന്നസ്താണയ്
എനനിക്കയ് ഉറപ്പുതരസ്താനുള്ളതയ്.

(9)    കകേസ്താന്നനി ടടബപ്പെസ്താസയ് നനിര്മ്മേസ്താണലാം

ശസ്പീ  .    അടൂര് പ്രകേസ്താശയ്:  സര്,  കകേസ്താന്നനിയനിടലെ ഗതസ്താഗതക്കുരുക്കയ് ഒഴനിവസ്താക്കുന്നതനിനസ്തായനി
ഒരു ടടബപ്പെസ്താസയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  11-2-2014-ടലെ സര്ക്കസ്താര് ഉതരവയ് പ്രകേസ്താരലാം
അഞയ്  കകേസ്താടെനി  രൂപ  അനുവദനിചനിരുന.  2015-ല  അതനിടന  സര്കവ്വ  നടെപടെനികേള്
പൂര്തസ്പീകേരനിചയ്  അടടലെന്ടമനയ്  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിരുന.  ഇകപ്പെസ്താള്  ഞസ്താന്
മനസനിലെസ്താക്കുന്നതയ്,  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യസ്താറസ്താക്കുവസ്താന്  ടടെണര്  നടെപടെനികേള്  നടെന
ടകേസ്താണനിരനിക്കുനടവന്നസ്താണയ്.  ഏതസ്താണയ് 4.5 കേനികലെസ്താമസ്പീറര് നസ്പീളവലാം 21 മസ്പീറര് വസ്പീതനിയുമുള്ള
ഒരു  ടടബപ്പെസ്താസസ്താണയ്  ഇവനിടടെ  നനിര്മ്മേനികക്കണതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  രണ്ടു  ബഡ്ജറനിലലാം
(2016-17,  2017-18)  ഇതനിനസ്തായനി  തുകേ  വകേടകേസ്താള്ളനിക്കണടമന്നസ്താവശദ്യടപ്പെട്ടയ്
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എലാം.എല.എ.  എന്ന നനിലെയനില അകങ്ങയ്ക്കുലാം ധനകേസ്താരദ്യ വകുപ്പുമനനിക്കുലാം പ്രകതദ്യകേലാം
പ്രകതദ്യകേലാം കേതയ് നലകേനിയനിരുന.  അങതടന്ന അതയ് ശനിപസ്താര്ശ ടചയ്തയ് ധനകേസ്താരദ്യ
വകുപ്പുമനനിക്കയ് ടകേസ്താടുതതസ്തായനിട്ടസ്താണയ് ഞസ്താന് മനസനിലെസ്താക്കുന്നതയ്.  അതുടകേസ്താണയ് അടുത
ബഡ്ജറനിടലെങ്കനിലലാം  (2018-19)  കകേസ്താന്നനി ടടബപ്പെസ്താസയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ
തുകേ വകേടകേസ്താള്ളനിക്കണടമന്നസ്താണയ്  എടന  പ്രകതദ്യകേമസ്തായ  ആവശദ്യലാം.  അങ്ങയ്  അതയ്
പ്രകതദ്യകേലാം പരനിഗണനിക്കുടമന്നയ് ഞസ്താന് കേരുതുകേയസ്താണയ്.

ടപസ്താതുമരസ്താമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ജനി  .   സധസ്താകേരന്  ): കകേസ്താന്നനി
ടടബപ്പെസ്താസയ്  കറസ്താഡനിനയ്  അഞയ്  കകേസ്താടെനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണസ്താനുമതനിയുലാം
പ്രകതദ്യകേസ്താനുമതനിയുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  അലാംഗലാം  അടൂര്  പ്രകേസ്താശയ്
പറഞ്ഞതുകപസ്താടലെ  21  മസ്പീറര്  വസ്പീതനിയനിലലാം  4.5  കേനികലെസ്താമസ്പീറര്  നസ്പീളതനിലമസ്താണയ്,
കകേസ്താന്നനി  പൂവന്പസ്താറ ജലാംഗ്ഷനനില  ആരലാംഭനിചയ്  ചനിറ്റൂര്  മുക്കനില  അവസസ്താനനിക്കുന്ന
കറസ്താഡനിടന അടടലെന്ടമനയ് നനിരത്തുകേളുലാം പസ്താലെങ്ങളുലാം സലാംബനനിച ചസ്പീഫയ് എഞനിനസ്പീയര്
അലാംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്.  ടപസ്താതുജനങ്ങള്ക്കയ്  വളടരകയടറ  പ്രകയസ്താജനപ്രദവലാം  കകേസ്താന്നനിയനിടലെ
കേസ്താലെങ്ങളസ്തായുള്ള  ഗതസ്താഗതക്കുരുക്കനിനയ്  പരനിഹസ്താരപ്രദവമസ്താണയ്  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കകേസ്താന്നനി
ടടബപ്പെസ്താസയ്.  ടടബപ്പെസ്താസനിനുകവണനി  ഭൂമനി  ഏടറടുക്കലമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  കകേരള
എല.എ.ആര്.  ചട്ടലാം,  2015  പ്രകേസ്താരലാം  പദ്ധതനിക്കയ്  സസ്താമൂഹനികേസ്താഘസ്താത  അനുമസ്താന
പഠനലാം ജനിലസ്താ  കേളക്ടര് നടെകതണതസ്തായനിട്ടുണയ്.  കേളക്ടര് പഠനലാം നടെതനി റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്
ഇതുവടര ടകേസ്താടുതനിട്ടനില, അതയ് അവകരസ്താടെയ് പറയണലാം. അധനികേ കേസ്താലെതസ്താമസടമസ്താനലാം
ആവശദ്യമുള്ളതല.  അതനിനുമുമ്പയ്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യസ്താറസ്താക്കനി  ഇന്ടവസ്റ്റേനികഗഷന്
വര്ക്കനിനുള്ള  ടടെണര്  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  ആഘസ്താത  പഠനലാം  വരസ്താടത  സസ്താധസ്താരണ
ടചയ്യസ്താറനില, പകക്ഷ അതയ് ടചയ്തനിട്ടുണയ്. കേളക്ടര് കവഗലാം റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ് ടകേസ്താടുതസ്താല മതനി.
കകേസ്താന്നനി  ടടബപ്പെസ്താസനിടന  നനിര്മ്മേസ്താണതനിനസ്തായനി  ഭൂമനി  ഏടറടുക്കുന്ന  നടെപടെനിയസ്താണയ്
പ്രശലാം.  അതനിനയ് 5 കകേസ്താടെനി രൂപയുലാം പുതനിയ കറസ്താഡനിടന നനിര്മ്മേസ്താണതനിനയ് 25 കകേസ്താടെനി
രൂപയുലാം  ആവശദ്യമസ്താണയ്.  ഡനി.പനി.ആര്.  കപസ്താകുന്നമുറയയ്  ഇകൗ  പ്രശലാം  തസ്പീരുലാം.
സസ്താധസ്താരണഗതനിയനില  ധനകേസ്താരദ്യ  വകുപ്പെയ്  തുകേ അനുവദനിക്കുകേയസ്താണയ്  പതനിവയ്.  മുമ്പയ്
പ്രഖദ്യസ്താപനിചതസ്തായതുടകേസ്താണയ്  പനിന്നസ്പീടെയ്  വരുന്ന  തുകേയയ്  എതനിര്വസ്താദലാം  ഉന്നയനിക്കസ്താന്
പറനില. അതസ്താണയ് നടെപടെനികമലാം.  പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട പദ്ധതനിയസ്താണയ്.

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേസ്താശയ്: ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മനനി കൂടെനി മുന്കേടയ്യടുക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധസ്താകേരന്:  ഞസ്താന് ഇടതലസ്താലാം  ശനിപസ്താര്ശ ടചയ്തയ്  അയയ്ക്കുകേയകല.
ബഡ്ജറനില  വന്നതുടകേസ്താണയ്  ഇതയ്  പനിന്വലെനിക്കസ്താന്  സസ്താധനിക്കനില.  അധനികേതുകേ
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ടകേസ്താടുകക്കണതസ്തായനി  വരുലാം.  ധനകേസ്താരദ്യ  വകുപ്പെനിനയ്  സസ്താമ്പതനികേ  പ്രയസ്താസടമസ്താടക്ക
ഉടണങ്കനിലലാം സലാംസസ്താരനിചയ് ശരനിയസ്താക്കണലാം.  പഠനലാം നടെതനി റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ് ലെഭദ്യമസ്താക്കസ്താന്
കേളക്ടകറസ്താടെയ് ആവശദ്യടപ്പെടെണലാം.

(10) ടകേ.എസയ്.ടെനി.പനി. കറസ്താഡയ് നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    കമസ്താന്സയ്  കജസ്താസഫയ്:  സര്,  ടകേ.എസയ്.ടെനി.പനി.  നടെപ്പെസ്താക്കനിയ  കറസ്താഡയ്

വനികേസന പദ്ധതനിയനില,  കേടുത്തുരുതനി അസലാംബനി  മണ്ഡലെതനില  വരുന്ന റസ്പീചനില

പട്ടനിതസ്താനലാം  ജലാംഗ്ഷന്  മുതല  കൂതസ്താട്ടുകുളലാം  വടരയുള്ള  കറസ്താഡയ്  നനിര്മ്മേസ്താണലാം

ആറമസ്താസലാം മുമ്പയ്  പൂര്തനിയസ്തായനി.  കറസ്താഡയ് വളടരയധനികേലാം ടമചടപ്പെട്ടതനിടനത്തുടെര്ന്നയ്

അപകേടെങ്ങള്  വര്ദ്ധനിച്ചുവരനികേയസ്താണയ്.  ഇവനിടടെ  സരക്ഷസ്താ  കമസ്പീകേരണങ്ങള്

നടെപ്പെസ്താക്കസ്താന്  കേസ്താലെതസ്താമസലാം  കനരനിടുന്നതനിനസ്താലലാം  അപകേടെങ്ങള്  വര്ദ്ധനിക്കുനണയ്.

പണനി  പൂര്തസ്പീകേരനിച  പട്ടനിതസ്താനലാം  ജലാംഗ്ഷന്  മുതല  കൂതസ്താട്ടുകുളലാം  വടരയുള്ള

ഭസ്താഗതയ് കറസ്താഡയ് സരക്ഷയുമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ടയ് ടകേ.എസയ്.ടെനി.പനി. തസ്പീരുമസ്താനനിചനിരനിക്കുന്ന

കേസ്താരദ്യങ്ങള് എത്രയുലാംടപടട്ടന്നയ്  നടെപ്പെസ്താക്കണടമന്നസ്താണയ്  ആവശദ്യടപ്പെടുന്നതയ്.  വനിവനിധ

ജലാംഗ്ഷനുകേളനിടലെ  സനിഗ്നല  സനിസ്റ്റേലാം  സലാംബനനിചയ്  തസ്പീരുമസ്താനനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നസ്താല

അതയ് സസ്താപനിക്കസ്താതതുടകേസ്താണയ്  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില  വസ്താഹനങ്ങള്  എകങ്ങസ്താട്ടയ്

തനിരനിയണടമന്നയ്  വദ്യകമസ്തായനി  മനസനിലെസ്താക്കസ്താന്  സസ്താധനിക്കസ്താത  ഒരു  സസ്താഹചരദ്യവലാം

നനിലെനനിലക്കുകേയസ്താണയ്.  അതനിനസ്താല  എത്രയുലാംടപടട്ടന്നയ്  സനിഗ്നല  സനിസ്റ്റേലാം

ഏര്ടപ്പെടുത്തുകേ;  ദനിശസ്താകബസ്താര്ഡുകേള്  സസ്താപനിക്കുകേ;  കറസ്താഡയ്  സരക്ഷയുമസ്തായനി

ബനടപ്പെട്ടയ്  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്ന  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  എത്രയുലാംടപടട്ടന്നയ്  നടെപ്പെസ്താക്കസ്താനുള്ള

നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേ  എന്നതസ്താണയ്  എടന  ആവശദ്യലാം.  മറയ്  സലെങ്ങളനില

വര്ക്കുള്ളതുടകേസ്താണയ്  ഇവര്  ആ  ഭസ്താഗകതക്കയ്  നസ്പീങ്ങനിയതസ്തായനിട്ടസ്താണയ്

മനസനിലെസ്താക്കുന്നതയ്.  പൂര്തസ്പീകേരനിച  ഭസ്താഗടത  കറസ്താഡയ്  സരക്ഷയുടടെ  കേസ്താരദ്യങ്ങള്

ടചയ്യണടമന്നതസ്താണയ്  പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  ആവശദ്യലാം.  കറസ്താഡയ്  വനികേസന  കേസ്താരദ്യങ്ങള്

നടെന്നകപ്പെസ്താള് അതനില ഉള്ടപ്പെടെസ്താടത വന്നനിരനിക്കുന്ന ചനിലെ വനിഷയങ്ങള് ഗുരുതരമസ്തായ

അപകേടെതനിനയ്  ഇടെവരുത്തുകേയസ്താണയ്.  കമസ്താനനിപ്പെള്ളനി  മുക്കടെ  ജലാംഗ്ഷനനില

നനിരന്തരമസ്തായനി  ഉണസ്താകുന്ന  അപകേടെങ്ങള്ക്കയ്  ഒരു  പരനിഹസ്താരമുണസ്താകേണലാം.

അതുകപസ്താടലെ രണ്ടുമൂന്നയ് ടകേസ്താടുലാംവളവകേള് വരുന്നനിടെതയ്  ഇകപ്പെസ്താള് എടുതനിരനിക്കുന്ന

സലെലാം പ്രകയസ്താജനടപ്പെടുതനി വളവയ് നനിവര്തസ്താന് ശമനിചനിട്ടുടണങ്കനിലലാം പൂര്ണ്ണമസ്തായുലാം

നടെപ്പെസ്താക്കസ്താന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  ഇകപ്പെസ്താള്  ടകേ.എസയ്.ടെനി.പനി.ക്കയ്  നനിശ്ചയനിച  വര്ക്കനിനയ്
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അഡസ്പീഷണല തുകേ അനുവദനിക്കസ്താന് സസ്താധദ്യതയുമനില. അതുടകേസ്താണയ് ഗവണ്ടമനനിടന

ടസഷദ്യല സസ്താലാംഗ്ഷനുടണങ്കനില മസ്താത്രകമ അപകേടെങ്ങള് പരനിഹരനിക്കസ്താന് കേഴനിയുന്ന

തരതനില  ഇകൗ  നനിര്മ്മേസ്താണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കസ്താന്  കേഴനിയുകേയുള.

ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ മനനിയുടടെ ഭസ്താഗത്തുനനിനലാം അതനിനുള്ള ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേണ

ടമന്നയ് അഭദ്യര്തനിക്കുന.  

ടപസ്താതുമരസ്താമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധസ്താകേരന്  ):  സര്,

ടകേ.എസയ്.ടെനി.പനി.  വര്ക്കയ്  നടെതനിവരുന്ന  ഏറ്റുമസ്താനൂര്-മൂവസ്താറ്റുപുഴ  കറസ്താഡനിടലെ

പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട ഭസ്താഗമസ്താണയ് ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട അലാംഗലാം ശസ്പീ. കമസ്താന്സയ് കജസ്താസഫയ് സൂചനിപ്പെനിച

പട്ടനിതസ്താനലാം  മുതല  കൂതസ്താട്ടുകുളലാം  വടരയുള്ള  പ്രകദശലാം.  അവനിടടെ  അപകേടെ

സസ്താധദ്യതയുടണനള്ളതസ്താണയ്  ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞതനിലനനിനലാം  മനസനിലെസ്താക്കുന്നതയ്.

അതനിടന പ്രവൃതനികേള് അതനികവഗലാം പുകരസ്താഗമനിച്ചുവരനികേയസ്താണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ മസ്താര്ചനില

ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  എലാം.എല.എ.  തടന്ന  ആ  പ്രകദശലാം  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുണസ്തായനി.

ഉകദദ്യസ്താഗസരുലാം കൂടടെയുണസ്തായനിരുന.  

പട്ടനിതസ്താനലാം  ജലാംഗ്ഷനനില സനിഗ്നല സനിസ്റ്റേലാം  സസ്താപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി

പുകരസ്താഗമനിക്കുകേയസ്താണയ്.  നസ്താലെയ്  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില പണനികേള് പൂര്തനിയസ്തായനിടക്കസ്താണനി

രനിക്കുകേയസ്താണയ്.  രണയ് ജലാംഗ്ഷനുകേളനില ലെസ്താനയ് അകേസനിസനിഷന് നടെപടെനികേളുലാം മുകന്നസ്താട്ടു

ടപസ്തായ്ടക്കസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  സലെലാം  പൂര്ണ്ണമസ്തായനി  ലെഭനിക്കുന്നമുറയയ്  മറയ്

നവസ്പീകേരണങ്ങള്  അവനിടടെ  നടെക്കുലാം.  ടടവക്കലാം  കേവലെയനില  ടടവക്കലാം  കറസ്താഡനില

റമ്പനിള് സ്ട്രേനിപ്പുകേള് കവഗത കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം മറ്റുലാം  സസ്താപനിക്കുന്നതസ്താണയ്.  ത്രസ്പീടലെഗ്ഡയ്

സനിഗ്നലകേള്,  കേണ്ണയ്  ചനിമ്മുന്ന  ടടലെറ്റുകേള്  (ബനിലാംഗറകേള്),  ടടസന്കബസ്താര്ഡുകേള്

ഇടതലസ്താലാം സസ്താപനിച്ചുതുടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ്. 

അരനിവസ്താ വളവനില ഡനിടടസന് പ്രകേസ്താരലാം കവണ അധനികേ വസ്പീതനിടയടുതയ് പണനി

പൂര്തനിയസ്താക്കനിയനിട്ടുണയ്. ടതര്കമസ്താ പസ്താസ്റ്റേനികേയ് ടപയനിനയ് ഉപകയസ്താഗനിചയ് കഗസ്താസ്റ്റേയ് ടഎലെനയ്

ഉണസ്താക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മസ്പീഡനിയന്  സസ്താപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കമസ്പീകേരണങ്ങള്  കറസ്താഡയ്

സരക്ഷസ്താ മസ്താനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമസ്തായനി  തസ്പീരുമസ്താനനിക്കുന്നതസ്താണയ്.

കമസ്താനനിപ്പെള്ളനി  മുക്കടെ  ജലാംഗ്ഷനനില  കറസ്താഡയ്  പുറകമ്പസ്താക്കനില  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള

അനധനികൃത  ടകേട്ടനിടെങ്ങള്  ഒഴനിപ്പെനിക്കസ്താന്  കനസ്താട്ടസ്പീസയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  സസ്പീഡയ്

നനിയനനിക്കസ്താനുള്ള കമസ്പീകേരണങ്ങളുലാം ബനിലാംഗര് ടടലെറ്റുലാം സസ്താപനിക്കുന്നതസ്താണയ്.
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ചനിങ്കകലല  പള്ളനിക്കയ്  എതനിര്വശത്തുള്ള  മുഴുവന്  സലെമുപകയസ്താഗനിക്കസ്താടത
തടന്ന കറസ്താഡനിടന വസ്പീതനി 10  മസ്പീററനിനയ് പകേരലാം 12 മസ്പീററസ്തായനി കൂട്ടനിയനിട്ടുണയ്.  വളവനില
ടപയനിനയ്,  റമ്പനിള്  സ്ട്രേനിപ്പെയ്,  ടടസന്  കബസ്താര്ഡയ്  എന്നനിവ  സസ്താപനിക്കുന്ന  പണനി
പുകരസ്താഗമനിച്ചുവരനികേയസ്താണയ്.

ചനിങ്കകലല  പസ്താലെതനിടന  ഒരു  വശത്തുള്ള  കകേടുവന്ന  സലാംരക്ഷണ  ഭനിതനി

ഒരസ്താഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുലാം.  ബസയ്  പസ്താര്ക്കനിലാംഗയ്  കബയുടടെ  നനിര്മ്മേസ്താണലാം

പുകരസ്താഗമനിക്കുകേയസ്താണയ്.  

പട്ടനിതസ്താനലാം  മുതല  കൂതസ്താട്ടുകുളലാം  വടര  ദനിശസ്താകബസ്താര്ഡുകേള്  സസ്താപനിക്കുന്ന

കജസ്താലെനി  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  കസസ്താളസ്താര്  ടടലെറ്റുകേളുടടെ  പണനി  നടെക്കുകേയസ്താണയ്.  ഒരു

മസ്താസതനിനുള്ളനില  ഇകൗ  പ്രവൃതനികേടളലസ്താലാം  പൂര്തനിയസ്താക്കസ്താന്  കേഴനിയുടമന്നസ്താണയ്

പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ്. 

കറസ്താഡയ്  സരക്ഷസ്താവര്ക്കുകേള്  നടെക്കുന.  കറസ്താഡയ്  മസ്താര്ക്കനിലാംഗുകേളുലാം  സ്റ്റേഡുകേള്

സസ്താപനിക്കലലാം  പൂര്തനിയസ്തായനി  വരുന.  സസ്പീബ്രേസ്താടടലെനുകേളുടടെ  പണനി  കുറച്ചുഭസ്താഗ

ങ്ങളനില പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ബസ്താക്കനി പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുലാം. എലസ്താ സരക്ഷസ്താ കമസ്പീകേരണ

ങ്ങളുലാം അവനിടടെ  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്താണയ്.

VI. ധനകേസ്താരദ്യലാം

2017-18 സസ്താമ്പതനികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറനിടലെ
ധനസ്താഭദ്യര്തനകേളനികനലള്ള ചര്ചയുലാം കവസ്താടട്ടടുപ്പുലാം

ഗതസ്താഗത വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    കതസ്താമസയ് ചസ്താണനി  ): സര്,  വസ്താഹന നനികുതനികേള്

എന്ന   IX-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെയുലാം  ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്

ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെയുലാം  കപരനില കേസ്താരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലെനിസ്റ്റേനില

പ്രസ്തുത ധനസ്താഭദ്യര്തനകേള്ക്കുകനടര ഏഴസ്താലാം കകേസ്താളതനില യഥസ്താകമലാം കേസ്താണനിചനിട്ടുള്ള

തുകേകേള് 2017-18 സസ്താമ്പതനികേ വര്ഷടത ടചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി

അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

സഹകേരണവലാം വനികനസ്താദസഞസ്താരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   കേടെകേലാംപളളനി

സകരനന്):  സര്,  സഹകേരണലാം എന്ന  XXVII-ാം നമ്പര് ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെയുലാം
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വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം   എന്ന   XLII-ാം  നമ്പര്   ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെയുലാം   കപരനില

കേസ്താരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില  പ്രസ്തുത  ധനസ്താഭദ്യര്തന

കേള്ക്കുകനടര  ഏഴസ്താലാം  കകേസ്താളതനില  യഥസ്താകമലാം  കേസ്താണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2017-18

സസ്താമ്പതനികേ വര്ഷടത ടചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി  അനുവദനിക്കണ

ടമന്ന പ്രകമയലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

ധനസ്താഭദ്യര്

തന

നമ്പര്

ധനസ്താഭദ്യര്

തനയുടടെ

കപരയ്

ബഡ്ജറയ് എസ്റ്റേനികമറയ് 2017-2018

14-3-2017-ല സഭയുടടെ

കവസ്താട്ടനിനയ് സമര്പ്പെനിച

ധനസ്താഭദ്യര്തന തുകേ

സഭയുടടെ കവസ്താട്ടനിനയ്

സമര്പ്പെനിക്കുന്ന

ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ തുകേ

റവനമ്മ്യൂ

(₹)

മൂലെധനലാം

(₹)

റവനമ്മ്യൂ

(₹)

മൂലെധനലാം

(₹)

ആടകേ

(₹)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

IX വസ്താഹന

നനികുതനികേള്

36,19,18,000 ..... 108,57,53,000 ....… 108,57,53,000

XXVII സഹകേരണലാം 95,08,11,000 25,17,68,000 285,24,35,000 75,53,02,000 360,77,37,000

XLI ഗതസ്താഗതലാം 18,31,65,000 112,09,51,000 54,94,97,000 336,28,52,000 391,23,49,000

XLII വനികനസ്താദ

സഞസ്താരലാം

54,71,79,000 57,34,50,000 164,15,36,000 172,03,50,000 336,18,86,000

റവനമ്മ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേസ്താണവലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്  ):  സര്,
ഞസ്താന് പ്രകമയടത പനിന്തസ്താങന. 

ധനകേസ്താരദ്യവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡസ്താ  .   ടെനി  .   എലാം  .   കതസ്താമസയ് ടഎസകേയ്  ): സര്,
വസ്താഹന  നനികുതനി  എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനകയയുലാം  ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന
XLI-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനകയയുലാം  സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനകയയുലാം  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തന
കയയുലാം  സലാംബനനിക്കുന്ന സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടുകേളനിടലെ  ശനിപസ്താര്ശകേളനികനല
ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേസ്താരമുളള പ്രസസ്താവന ഞസ്താന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിക്കസ്താവന്നതസ്താണയ്.
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ധനസ്താഭദ്യര്തന നമ്പര് IX—വസ്താഹനനനികുതനികേള്

നയനനിരസ്താകേരണതനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല

ശസ്പീ  .    സണ്ണനി  കജസ്താസഫയ്:  സര്,  വസ്താഹനനനികുതനികേള്  എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  108,57,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (വസ്താഹന  നനികുതനിയനിനതനില  പനിരനിടചടുക്കുന്ന
തുകേ  ശരനിയസ്തായ  രസ്പീതനിയനില  വനിനനികയസ്താഗനിക്കുനകണസ്താ  എന്നയ്  പരനികശസ്താധനിക്കസ്താന്
ആവശദ്യമസ്തായ  സലാംവനിധസ്താനലാം  ഒരുക്കസ്താതതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല ഹമസ്പീദയ്  .    പനി  .:  സര്,  വസ്താഹനനനികുതനികേള് എന്ന  IX-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  108,57,53,000  രൂപ ഒരു രൂപ
യസ്തായനി കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ് (വസ്താഹന നനികുതനി പനിരനിവനില കേസ്താരദ്യക്ഷമതയനിലസ്തായ്മയുലാം
സൂക്ഷ്മതക്കുറവലാം  ഉളളതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി  അലെനി:  സര്,  വസ്താഹനനനികുതനികേള് എന്ന  IX-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  108,57,53,000  രൂപ ഒരു രൂപ
യസ്തായനി കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ് (പനിരനിടചടുക്കുന്ന 'ഹരനിത നനികുതനി' ഉകദ്ദേശകേസ്താരദ്യതനിനയ്
ഉപകയസ്താഗനിക്കസ്താതനിരനിക്കുന്നതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജസ്താസഫയ്:  സര്,  വസ്താഹനനനികുതനികേള് എന്ന  IX-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  108,57,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടചക്കയ് കപസ്താസകേളനില മതനിയസ്തായ സലാംവനിധസ്താനലാം
ഒരുക്കനി  വസ്താഹന  കമസ്താഷണങ്ങള്  തടെയുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യമസ്തായ  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കസ്താതതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    കമസ്താന്സയ്  കജസ്താസഫയ്:  സര്,  വസ്താഹനനനികുതനികേള്  എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  108,57,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ് (വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന കറസ്താഡപകേടെങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്
ടമചടപ്പെട്ട  അടെനിസസ്താന  സകൗകേരദ്യലാം  ഉണസ്താകക്കണതനിടന  ആവശദ്യകേത  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    കറസ്താജനി  എലാം  .    കജസ്താണ്:  സര്,  വസ്താഹനനനികുതനികേള് എന്ന  IX-ാം നമ്പര്

ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  108,57,53,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (കമസ്താകട്ടസ്താര്  വസ്താഹന  ചട്ടങ്ങള്  ലെലാംഘനിചയ്

നനിരതനികലെസ്താടുന്ന  വസ്താഹനങ്ങളുടടെ  ഉടെമകേള്ടക്കതനിടര  നനിയമപരമസ്തായ  നടെപടെനി

സസസ്പീകേരനിക്കസ്താതതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)

എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

സൂചകേ ടവട്ടനിക്കുറയല 

വസ്താഹനനനികുതനികേള്  എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില

വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  108,57,53,000  രൂപയനിലനനിന്നയ്  നൂറയ് രൂപ

കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്.  (ടപസ്താതുവസ്തായനി  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന

ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം തസ്താടഴപ്പെറയുന്ന ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച്ചു:

ശസ്പീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബയ്

ശസ്പീ. എന്. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്

ശസ്പീ. ടെനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബസ്പീര്

ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ്

ശസ്പീ. പനി. ഉടടബദുളള

ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേസ്താഹനിലാം.

ധനസ്താഭദ്യര്തന നമ്പര് XXVII—സഹകേരണലാം

നയനനിരസ്താകേരണതനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി  അലെനി:  സര്,  സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്

ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (പ്രസ്താഥമനികേ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേളുലാം  ജനിലസ്താ

ബസ്താങകേളുലാം  തമ്മേനില  കകേസ്താര്ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്  സലാംവനിധസ്താനലാം  നനിലെവനിലെനിലസ്താതതുമൂലെമുളള

ബുദ്ധനിമുട്ടയ്  പരനിഹരനിക്കസ്താതതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച

ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ടപ്രസ്താഫ  .    ആബനിദയ് ഹുടടസന് തങ്ങള്: സര്, സഹകേരണലാം എന്ന XXVII-ാം
നമ്പര് ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള 360,77,37,000 രൂപ ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (സഹകേരണ ബസ്താങകേള് ടപന്ഷന് വനിതരണലാം
ശരനിയസ്തായ  രസ്പീതനിയനില  നടെത്തുന്നനിലസ്താടയന്നയ്  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉടടബദുളള: സര്,  സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (കകേന  സര്ക്കസ്താര്  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കനിയ  കേറന്സനി
നനികരസ്താധന  നടെപടെനികേള്  സലാംസസ്താനടത  സഹകേരണ  കമഖലെയനില  ഉണസ്താക്കനിയ
പ്രതനിസനനികേള് പരനിഹരനിക്കുവസ്താന് കനിയസ്താതകേ നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കസ്താതതസ്തായനി
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (രസ്താഷസ്പീയ  കപ്രരനിതമസ്തായനി  സഹകേരണ  ബസ്താങ്കയ്
ഭരണ സമനിതനികേള് പനിരനിച്ചുവനിടെസ്താന് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിചതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം
സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം  ഞസ്താന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല ഹമസ്പീദയ്  .    പനി  .  :  സര്,  സഹകേരണലാം എന്ന  XXVII-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (കേസ്താലെസ്താവധനി  കേഴനിയസ്താത  ജനിലസ്താ  സഹകേരണ
ബസ്താങകേളുടടെ  ഭരണസമനിതനികേടള  പനിരനിച്ചുവനിട്ട  നടെപടെനി  നനിയമസ്താനുസൃതമല  എന്നയ്
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   അനനില അക്കര: സര്,  സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  സര്വ്വസ്പീസയ്  സഹകേരണ
ബസ്താങ്കനിടന കേസ്താരണമനിലസ്താടത പനിരനിച്ചുവനിട്ടതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    അന്വര്  സസ്താദതയ്:  സര്,  സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (അഴനിമതനി  ആകരസ്താപനിചയ്  മതദ്യടഫഡനിടന
ഭരണസമനിതനിടയ  പനിരനിച്ചുവനിട്ടതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടടഹബനി  ഇകൗഡന്:  സര്,  സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ഇന്തദ്യന്  കകേസ്താഫനിഹകൗസനിടന  ടഹഡയ്
ഓഫസ്പീസനില  അതനികമനിച്ചുകേയറനി  ഓഫസ്പീസയ്  റനിക്കസ്താര്ഡുകേളുലാം  മറ്റുലാം  പനിടെനിടചടുതയ്
ടതരടഞ്ഞടുപ്പെയ്  അട്ടനിമറനിക്കസ്താന്  ശമലാം  നടെതനിയതസ്തായനി   പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം
സലാംബനനിചയ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    അബ്ദു  റബയ്:  സര്,  സഹകേരണലാം എന്ന  XXVII-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ബസ്താധദ്യതകേള്  വരുതനിവയ്ക്കുന്ന  റബ്കകേസ്തായയ്
അനര്ഹമസ്തായ  പ്രസ്താധസ്താനദ്യലാം  നലകുന്നതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബസ്പീര്: സര്, സഹകേരണലാം എന്ന XXVII-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപ ഒരു രൂപ
യസ്തായനി കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ് (അടെച്ചുപൂട്ടനിയ നനകസ്റ്റേസ്താറകേളുടടെ ഗുണകഭസ്താകസ്താക്കള്ക്കയ്
പകേരലാം സലാംവനിധസ്താനങ്ങള് ഏര്ടപ്പെടുതസ്താതതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (കദശസ്പീയ  സലാംസസ്താന  പസ്താതകയസ്താരത്തുനനിനലാം
മദദ്യശസ്താലെകേള് മസ്താറണടമന്ന വനിധനിടയത്തുടെര്ന്നയ്  കേണ്സമ്മ്യൂമര് ടഫഡനിടന ഒകൗട്ടയ് ടലെറ്റുകേള്
ജനവസ്താസകകേനങ്ങളനികലെയയ്  മസ്താറനി  സസ്താപനിചതുമൂലെലാം  ജനങ്ങള്ക്കുണസ്തായനിട്ടുളളതസ്തായനി
പറയടപ്പെടുന്ന  ബുദ്ധനിമുട്ടയ്  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    ഷസ്താജനി:  സര്,  സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (കേസ്താര്ഷനികേ  കലെസ്താണകേള്  അനുവദനിക്കുന്നതനില
സഹകേരണ കമഖലെ വനികവചനലാം കേസ്താണനിക്കുന്നതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

സൂചകേ ടവട്ടനിക്കുറയല 

സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില
വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  360,77,37,000  രൂപയനിലനനിന്നയ്  നൂറയ്  രൂപയസ്തായനി  കുറവ
ടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടപസ്താതുവസ്തായനി  ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം
തസ്താടഴപ്പെറയുന്ന ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച്ചു:

ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേസ്താഹനിലാം

ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ്

ശസ്പീ. കമസ്താന്സയ് കജസ്താസഫയ്.

ധനസ്താഭദ്യര്തന നമ്പര് XLI—ഗതസ്താഗതലാം

നയനനിരസ്താകേരണതനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സസ്താദതയ്:  സര്,  ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ് (സലാംസസ്താനതനിനയ് കദസ്താഷകേരമസ്തായനിട്ടുളള നനിര്ദ്ദേനിഷ
കമസ്താകട്ടസ്താര്  ടവഹനിക്കനിള്  നനിയമടത  എതനിര്ക്കുന്നതനില  പരസ്താജയടപ്പെട്ടതസ്തായനി
പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം
ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീനന്:  സര്,  ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (കമസ്താകട്ടസ്താര്  വസ്താഹന  വകുപ്പെനില  വസ്താഹന
പരനികശസ്താധന  കേസ്താരദ്യക്ഷമമസ്താക്കസ്താതതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

101/2020.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    അബ്ദു  റബയ്:  സര്,  ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (സര്ക്കസ്താര്,  അര്ദ്ധ  സര്ക്കസ്താര്,  ടപസ്താതുകമഖലെസ്താ
സസ്താപനങ്ങളുടടെ  വസ്താഹനങ്ങളനില  കമസ്താകട്ടസ്താര്  വസ്താഹന  നനിയമലാം  പസ്താലെനിക്കസ്താടത
കബസ്താര്ഡുകേള്  പ്രദര്ശനിപ്പെനിചനിട്ടുലാം  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്താതതസ്തായനി   പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം  ഞസ്താന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    കമസ്താന്സയ്  കജസ്താസഫയ്:  സര്,  ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ ഒരു രൂപ
യസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടപസ്താതുഗതസ്താഗത രലാംഗടത ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ
പ്രശങ്ങള് സലാംബനനിചയ്  ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ  നഷതനിലനനിനലാം
കേരകേയറ്റുന്നതനിനുളള  വദ്യകമസ്തായ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെസ്താക്കസ്താതതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം  ഞസ്താന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബസ്പീര്:  സര്,  ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ ഒരു രൂപ
യസ്തായനി കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസയ് കസ്റ്റേഷനുകേകളസ്താടെനുബനനിച്ചുളള
കഷസ്താപ്പെനിലാംഗയ്  കകേസ്താലാംപക്സുകേള്  പൂര്ണ്ണമസ്തായനി  ഉപകയസ്താഗടപ്പെടുതസ്താതതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം  ഞസ്താന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   എലാം  .   ഷസ്താജനി: സര്, ഗതസ്താഗതലാം എന്ന XLI-ാം നമ്പര് ധനസ്താഭദ്യര്തന
യുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്തായനി
കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ  അധസ്പീനതയനിലളള  ഭൂമനി
അതനിര്തനി  ടകേട്ടനി  സലാംരക്ഷനിക്കസ്താതതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രേസ്താഹനിലാം:  സര്,  ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെസ്താകേളുടടെ
സലെലാം  കേകയ്യറനി  കേചവടെ  സസ്താപനങ്ങള്  നടെത്തുന്നതനിടനതനിടര  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കസ്താതതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   അനനില അക്കര: സര്, ഗതസ്താഗതലാം എന്ന XLI-ാം നമ്പര് ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ
കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്തായനി
കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യനിടലെ ജസ്പീവനക്കസ്താര്ക്കയ് യഥസ്താസമയലാം
ശമ്പളലാം നലകേസ്താടത അവടര ബുദ്ധനിമുട്ടനിക്കുന്നതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല  ഹമസ്പീദയ്  .    പനി  .:  സര്,  ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യനില  നനിനലാം  വനിരമനിച
ജസ്പീവനക്കസ്താര്ക്കയ്  ടപന്ഷന്  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള്  യഥസ്താസമയലാം  ലെഭനിക്കുന്നനിടലന്നയ്
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉടടബദുളള: സര്, ഗതസ്താഗതലാം എന്ന XLI-ാം നമ്പര് ധനസ്താഭദ്യര്തന
യുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്തായനി
കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ് (ടപന്ഷന് ആനുകൂലെദ്യങ്ങള് യഥസ്താസമയലാം ലെഭനിക്കസ്താതതുമൂലെലാം
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ടപന്ഷന്കേസ്താര്  കനരനികടെണനിവരുന്ന  ദുരനിതലാം  സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേസ്താശയ്: സര്, ഗതസ്താഗതലാം എന്ന XLI-ാം നമ്പര് ധനസ്താഭദ്യര്തന
യുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്തായനി
കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ജസ്പീവനക്കസ്താര്ക്കയ്  ടപന്ഷന്
ആനുകൂലെദ്യങ്ങള്  യഥസ്താസമയലാം  നലകേസ്താടത  അവടര  ബുദ്ധനിമുട്ടനിലെസ്താക്കുന്നതസ്തായനി
പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം
ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.



372 കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 16, 2017

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്: സര്, ഗതസ്താഗതലാം എന്ന XLI-ാം നമ്പര് ധനസ്താഭദ്യര്തന
യുടടെ  കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  391,23,49,000  രൂപ  ഒരു രൂപയസ്തായനി  കുറവ
ടചകയ്യണതസ്താണയ് (ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ടടഡവര്മസ്താര് നടെത്തുന്ന ടസ്താഫനികേയ് നനിയമ
ലെലാംഘനങ്ങള്ടക്കതനിടര  കേര്ശന  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികക്കണതനിടന  ആവശദ്യകേത
സലാംബനനിചയ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി  അലെനി:  സര്,  ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള 391,23,49,000 രൂപ ഒരു രൂപയസ്തായനി
കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ദസ്പീര്ഘദൂര  സര്വ്വസ്പീസയ്  നടെത്തുന്ന  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
ടടഡവര്മസ്താര്ക്കയ് ആവശദ്യതനിനയ്  വനിശമലാം അനുവദനിക്കസ്താതതുകേസ്താരണലാം അപകേടെങ്ങള്
വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്നതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ്  ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ധനസ്താഭദ്യര്തന നമ്പര് XLII—വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം

നയനനിരസ്താകേരണതനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള 336,18,86,000 രൂപ ഒരു രൂപയസ്തായനി
കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (വനികനസ്താദസഞസ്താര  കമഖലെകേളനില  കൂടുതല  നനികക്ഷപലാം
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനില  പരസ്താജയടപ്പെട്ടതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമസ്താര്: സര്, വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം എന്ന XLII-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  336,18,86,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (വനികദശ  ടൂറനിസകേടള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിലലാം
ടൂറനിസലാം രലാംഗതയ് പുതനിയ പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിലലാം  പരസ്താജയടപ്പെട്ടതസ്തായനി
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബസ്പീര്:  സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്ന  XLII-ാം
നമ്പര് ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള 336,18,86,000 രൂപ ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (വനികനസ്താദസഞസ്താര  സസ്താധദ്യതയയ്  മങ്ങല
ഏലപ്പെനിക്കുന്ന നടെപടെനികേള് ഉണസ്താകുന്നതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്നതുലാം കമഖലെയനില പുതന്
ആശയങ്ങളുടടെ  ദകൗര്ലെഭദ്യലാം  ഉടണന്നയ്  പറയടപ്പെടുന്നതുമസ്തായ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി അലെനി:  സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം എന്ന  XLII-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള 336,18,86,000 രൂപ ഒരു രൂപയസ്തായനി
കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (വനികനസ്താദസഞസ്താര  കകേനങ്ങളനിലളള  ഭകൗതനികേ സലാംവനിധസ്താനങ്ങള്
ടമചടപ്പെടുതസ്താതതുമൂലെലാം സഞസ്താരനികേളുടടെ എണ്ണതനില കുറവണസ്താകുന്നതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം  ഞസ്താന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    സണ്ണനി  കജസ്താസഫയ്:  സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  336,18,86,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ് (ഉതരവസ്താദനിതസ ടൂറനിസലാം പദ്ധതനി കനിയസ്താതകേമസ്തായ
രസ്പീതനിയനില നടെപ്പെസ്താക്കുന്നതനില പരസ്താജയടപ്പെട്ടതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല ഹമസ്പീദയ്  .    പനി  .:  സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം എന്ന  XLII-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  336,18,86,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (വനികനസ്താദസഞസ്താര  കകേനങ്ങളനില  സരക്ഷസ്താ
നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനില  അലെലാംഭസ്താവലാം  ഉണസ്താകുന്നതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം  ഞസ്താന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    അബ്ദു റബയ്:  സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം എന്ന  XLII-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള 336,18,86,000 രൂപ ഒരു രൂപയസ്തായനി
കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (വനികനസ്താദസഞസ്താരകകേന പരനിസരങ്ങളനിടലെ  സസ്താമൂഹദ്യവനിരുദ്ധ
ശലെദ്യലാം നനിയനനിക്കസ്താന് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കസ്താതതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീനന്:  സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്ന  XLII-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള 336,18,86,000 രൂപ ഒരു രൂപയസ്തായനി
കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (മദദ്യലെഭദ്യത  കുറയുന്നതയ്  വനികനസ്താദസഞസ്താര  കമഖലെടയ
കദസ്താഷകേരമസ്തായനി  ബസ്താധനിക്കുടമന്നതനിടന  കപരനില  വനികനസ്താദസഞസ്താര  കകേനങ്ങളനില
മദദ്യലാം  ലെഭദ്യമസ്താക്കസ്താനുളള  നസ്പീക്കമുളളതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്നതുലാം,  വനികനസ്താദസഞസ്താരനികേള്
മദദ്യതനിനുകവണനിയസ്താണയ്  വനികനസ്താദസഞസ്താര  കകേനങ്ങള്  സന്ദര്ശനിക്കുന്നതയ്  എന്നയ്
പറഞ്ഞയ് വനികനസ്താദസഞസ്താരനികേടള അപഹസ്താസദ്യരസ്താക്കുന്നതസ്തായനി   പറയടപ്പെടുന്നതുമസ്തായ
വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം  ഞസ്താന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ടനലനിക്കുന്നയ്: സര്, വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം എന്ന XLII-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  336,18,86,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടൂറനിസലാം  വനികേസനടത  മദദ്യലെഭദ്യതയുമസ്തായനി
ബനടപ്പെടുതനി  നടെത്തുന്ന  ദുഷ്പ്രചരണലാം  തടെയസ്താന്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്താതതസ്തായനി
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   എലാം  .   ഷസ്താജനി: സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  336,18,86,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ഓകട്ടസ്താ  ടെസ്താകനിക്കസ്താരുടടെ  അമനിത  ചൂഷണതനില
നനിനലാം  വനികനസ്താദസഞസ്താരനികേള്ക്കയ്  സലാംരക്ഷണലാം  നലകേസ്താന്  ഫലെപ്രദമസ്തായ  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കസ്താതതസ്തായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ടപ്രസ്താഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുടടസന്  തങ്ങള്:  സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്ന
XLII-ാം നമ്പര് ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള 336,18,86,000 രൂപ
ഒരു  രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (വനികനസ്താദസഞസ്താര  കകേനങ്ങളനികലെയ്ക്കുളള
വദ്യകമസ്തായ  ദനിശസ്താകബസ്താര്ഡുകേള്  വനിമസ്താനതസ്താവളങ്ങള്,  ടറയനിലകവ  കസ്റ്റേഷനുകേള്,
ബസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേള്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില  സസ്താപനിക്കസ്താതതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം  ഞസ്താന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രേസ്താഹനിലാം:  സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്ന  XLII-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  336,18,86,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (എയര്,  ടറയനില,  ജലെഗതസ്താഗത  കകേനങ്ങടള
ഏകകേസ്താപനിപ്പെനിച്ചുളള  വനികനസ്താദസഞസ്താര  പദ്ധതനി  നടെപ്പെസ്താക്കസ്താതതസ്തായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം  ഞസ്താന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉടടബദുളള:  സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള  336,18,86,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്തായനി  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (മലെബസ്താര്  കമഖലെയനില  അഡസഞര്  ടൂറനിസലാം
കകേനങ്ങള് വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്ന വനിഷയലാം സലാംബനനിചയ്  ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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സൂചകേ ടവട്ടനിക്കുറയല 

ശസ്പീ  .    കമസ്താന്സയ്  കജസ്താസഫയ്:  സര്,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം എന്ന  XLII-ാം നമ്പര്
ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ കപരനില വകേടകേസ്താള്ളനിചനിട്ടുള്ള 336,18,86,000 രൂപയനില നനിന്നയ്
നൂറയ്  രൂപ  കുറവടചകയ്യണതസ്താണയ്  (ടപസ്താതുവസ്തായനി  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപലാം ഞസ്താന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    കജസ്താര്ജയ്  എലാം  .    കതസ്താമസയ്:  സര്,  ഞസ്താന്  ഇവനിടടെ  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ട
ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള പൂര്ണ്ണമസ്തായുലാം പനിന്തസ്താങകേയസ്താണയ്. കകേരളതനിടലെ ടൂറനിസലാം കമഖലെ
അതനികവഗലാം വളര്നടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്. സലാംസസ്താനതനിടന റവനമ്മ്യൂവനില പതയ്
ശതമസ്താനതനിലെധനികേലാം സലാംഭസ്താവന ടചയ്യുന്ന കമഖലെയസ്താണയ് ടൂറനിസലാം.  ഇകൗ കമഖലെയുടടെ
വളര്ചയയ്  ഗവണ്ടമനയ്  ആദദ്യകമ  വദ്യകമസ്തായ ടൂറനിസലാം  നയലാം  പ്രഖദ്യസ്താപനിക്കുകേയസ്താണയ്
ടചയ്തതയ്.  നസ്താളനിതുവടര  ഉണസ്തായനിരുന്നതനില  നനിന്നയ്  വദ്യതദ്യസമസ്തായനി  കകേരളതനിടന
എലസ്താ  സവനികശഷതകേടളയുലാം  പ്രകതദ്യകേതകേടളയുലാം  കേണക്കനിടലെടുത്തുടകേസ്താണയ്
സര്വ്വതലെ  സര്ശനിയസ്തായ  ഒരു  നയമസ്താണയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  പ്രഖദ്യസ്താപനിക്കടപ്പെട്ടനിട്ടുളളതയ്.
തലെകശ്ശേരനി-ആലെപ്പുഴ  തുടെങ്ങനിയ  കമഖലെകേടളക്കൂടെനി  ഉള്ടപ്പെടുതനിടക്കസ്താണയ്
കനരടതയുണസ്തായനിരുന്ന മുസനിരനിസനിനയ് പുറടമ,  ടടപതൃകേ ടൂറനിസലാം പദ്ധതനി ഇകപ്പെസ്താള്
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അതുകപസ്താടലെതടന്ന  ഗസ്പീന്  കേസ്താര്പ്പെറയ്  നയവലാം
ടകേസ്താണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ടപസ്താതുജനങ്ങടളക്കൂടെനി  പടങ്കടുപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണയ്
ഉതരവസ്താദനിതസകബസ്താധമുളള  ടൂറനിസലാം  നടെപ്പെസ്താക്കുന്നതനിനസ്താണയ്  ഗസ്പീന്  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനി
ഇകപ്പെസ്താള്  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കുന്നതയ്.  150  കകേസ്താടെനി  രൂപകയസ്താളലാം  വരുന്ന ടൂറനിസലാം  വനികേസന
പദ്ധതനികേള് ഇതനികനസ്താടെകേലാം കകേന ഗവണ്ടമനനിനയ് സമര്പ്പെനിചയ് അലാംഗസ്പീകേസ്താരലാം കനടുന്ന
സനിതനിയനിലെസ്താണയ് ഇകപ്പെസ്താഴുളളതയ്. ടൂറനിസതനിടന പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട വനിഷയലാം ആവശദ്യമസ്തായ
മസ്താര്ക്കറനിലാംഗയ്  ഉണസ്താവകേ എന്നതസ്താണയ്.  ഇകൗ വര്ഷലാം  75  കകേസ്താടെനി രൂപയുടടെ ടൂറനിസലാം
മസ്താര്ക്കറനിലാംഗയ്  പദ്ധതനിയസ്താണയ്  നടെപ്പെസ്താക്കനിയനിട്ടുളളതയ്.  അകറബദ്യന്  ടൂറനിസലാം  മസ്താര്ട്ടനില
(എ.ടെനി.എലാം.) ഇതവണ കകേരള പവലെനിയന് ഉണസ്തായനിരുനടവങ്കനിലലാം കവണത്ര ശദ്ധ
കേനിട്ടനിയനിടലന്നസ്താണയ്  അവനിടടെ  നനിനവന്ന  സഹൃത്തുക്കള്  സൂചനിപ്പെനിചതയ്.  അതരലാം
കപസ്താരസ്തായ്മകേള്  തനിരുത്തുന്നതനിനയ്  കേഴനിയണലാം.  കകേസ്താഴനികക്കസ്താടെയ്  ജനിലയനില  ചനിലെ
പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനികേള്  കൂടെനി  കേനിഫ്ബനിയനികലെസ്താ  മകറസ്താ  ഉള്ടപ്പെടുതനി
അടെനിയന്തരമസ്തായനി  ടചകയ്യണതുണയ്.  അതനിടലെസ്താന്നയ്,  ടപരുവണ്ണസ്താമൂഴനി  ടടഹഡല
ടൂറനിസമസ്താണയ്.  ടപരുവണ്ണസ്താമൂഴനി  ഇറനികഗഷന്  കപ്രസ്താജക്ടനിടനയുലാം  അതുകപസ്താടലെ
ടടഹകഡസ്താ  ഇലെകനികേയ്  കപ്രസ്താജക്ടനിടനയുലാം  ബനനിപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണ്ടുള്ള  ഒരു  ടടഹഡല
ടൂറനിസതനിനയ്  അവനിടടെ  വലെനിയ  സസ്താധദ്യതയുണയ്.  അതനിനയ്  ഒരു  കപ്രസ്താജക്ടയ്  ഇകപ്പെസ്താള്
തയ്യസ്താറസ്താക്കനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുനണയ്. അതനിനയ് എത്രയുലാം ടപടട്ടന്നയ് അനുമതനി ടകേസ്താടുകക്കണതുണയ്.
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അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്

കകേരളതനിടലെ ഏറവലാം പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട ഒരു ടൂറനിസ്റ്റേയ് ടഡസ്റ്റേനികനഷനസ്തായനി മസ്താറസ്താന്
സസ്താധദ്യതയുള്ളതസ്താണയ് ആനക്കസ്താലാംടപസ്തായനില  -  കേള്ളസ്താടെനി  -  കമപ്പെസ്താടെനി  -  ടെണല കറസ്താഡയ്.
5.63 കേനികലെസ്താമസ്പീറര് ശദര്ഘദ്യലാം വരുന്ന ആ ടെണല കറസ്താഡയ് പൂര്തനിയസ്താകുന്നകതസ്താടുകൂടെനി
ശമസൂര്-ബസ്താലാംഗ്ലൂര്  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിടലെ  ടൂറനിസകേടള  വയനസ്താടെയ്  വഴനി
സസര്ഗലാംകുന്നയ്-തുഷസ്താരഗനിരനി-ടവള്ളരനിമലെ തുടെങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനികലെയയ്  എളുപ്പെതനില
എതനിക്കസ്താന് കേഴനിയുലാം. ആ ടെണല കറസ്താഡനിടന ടൂറനിസലാം പ്രസ്താധസ്താനദ്യലാം കേണക്കനിടലെടുതയ്
അതനിനയ് അനുമതനി നലകേണടമന്നസ്താണയ് എനനിക്കയ് സൂചനിപ്പെനിക്കസ്താനുള്ളതയ്. 

പശ്ചനിമഘട്ടതനിടലെ 'The second highest peak' എന്നയ് പറയസ്താവന്ന ഒന്നസ്താണയ്
ടവള്ളരനിമലെ. ഏതസ്താണയ് 20 കേനികലെസ്താമസ്പീറര് ടക്കനിലാംഗയ് പൂര്തനിയസ്തായനി കുതടന കേയറനിയസ്താല
മസ്താത്രകമ  ടവള്ളരനിമലെയനില  എതസ്താനസ്താകൂ.  ബകയസ്താ  ശഡകവഴനിറനിയുടടെ  എറവലാം
പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  ഒരു കകേനമസ്താണയ്  ടവള്ളരനിമലെ.  ടചറപ്പെക്കസ്താരസ്തായ ആളുകേള്ക്കുമസ്താത്രകമ
അവനിടടെ കേയറനിടചലസ്താന് കേഴനിയ.  ഒരനിക്കല ഞസ്താനവനിടടെ കപസ്താകുകേയുലാം രണയ് ദനിവസലാം
തസ്താമസനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിരുന.  ഇത്ര  പ്രകൃതനിരമണസ്പീയമസ്തായ  മടറസ്താരു  സലെലാം
കകേരളതനിലണസ്താവകേയനില.  ടക്കനിലാംഗയ് ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള അഡസഞര് ടൂറനിസതനിടന സസ്താധദ്യത
തനിരനിചറനിഞ്ഞയ്  ടവള്ളരനിമലെടയ  ഒരു  അഡസഞര്  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  ടഡസ്റ്റേനികനഷനസ്തായനി
മസ്താറസ്താവന്നതസ്താണയ്.

ദക്ഷനികണന്തദ്യയനില  ഒരുപകക്ഷ  ഇന്തദ്യയനിടലെതടന്ന  ഏറവലാം  പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട
ശവറയ്  വസ്താട്ടര്  കേകനസ്തായനിലാംഗയ്  ആനയ്  കേയസ്താക്കനിലാംഗയ്  മതരലാം  നടെക്കുന്നതയ്  എടന
നനികയസ്താജകേമണ്ഡലെതനിടലെ  കകേസ്താടെകഞരനി  എന്ന  സലെതസ്താണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം
ഏതസ്താണയ് 40 വനികദശ രസ്താജദ്യങ്ങളനിലനനിന്നയ് കേയസ്താകക്കഴയ് പടങ്കടുത ഒരു പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട
ടൂറനിസ്റ്റേയ്  ഈവനയ്  ആയനിരുന  അതയ്.  പകക്ഷ  കപ്രസ്താപ്പെര്  ശഗഡന്സയ്
അതനിനുണസ്തായനിരുന്നനില.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷടത സമ്മേസ്താനത്തുകേ  ഇനനിയുലാം  വനിതരണലാം
ടചയ്യസ്താനുണയ്.  ഇന്തദ്യയനിടലെ  ഏറവലാം  പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  ഒരു  അഡസഞര്  വസ്താട്ടര്  കസസ്താട്ടയ്
എന്നനനിലെയനില  അതനിടന  ടഡവലെപയ്  ടചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണ
ടമന്നസ്താണയ് എനനിക്കയ് പറയസ്താനുള്ളതയ്.                                                          

ടൂറനിസലാം  വനികേസനിക്കണടമങ്കനില  അതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ  മറയ്  സലാംവനിധസ്താന
ങ്ങളുമുണസ്താകേണലാം.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷടത  കേണടക്കടുതസ്താല  കകേരളതനികലെയയ്
വരുന്ന ടൂറനിസകേളുടടെ എണ്ണലാം കുറഞ്ഞുടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇവനിടടെ ടൂറനിസകേള്ക്കയ്
ലെഭദ്യമസ്താകകേണ  ഒകട്ടടറ  സകൗകേരദ്യങ്ങള്  ലെഭദ്യമസ്താകുന്നനില  എനള്ളതസ്താണയ്  കേസ്താരണലാം.
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കഗസ്താവയനികലെയ്ക്കുലാം ശസ്പീലെങ്കയനികലെയ്ക്കുലാം കപസ്താകേസ്താനസ്താണയ് അവര് ഇകപ്പെസ്താള് തസ്താലരദ്യടപ്പെടുന്നതയ്.
കകേരളതനില  ലെഭനിച്ചുടകേസ്താണനിരുന്ന  സകൗകേരദ്യങ്ങള്  മദദ്യനയവമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്
ടൂറനിസകേള്ക്കയ് ലെഭനിക്കസ്താടതവന.  കനതസ്താക്കനസ്താര് തമ്മേനിലള്ള പരസര മതരതനില
ആരസ്താണയ്  വലെനിയ  മദദ്യവനികരസ്താധനിടയന്നയ്  ടതളനിയനിക്കസ്താന്കവണനി  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ടമനനിടന കേസ്താലെതയ് സസസ്പീകേരനിച അശസ്താസ്ത്രസ്പീയമസ്തായ മദദ്യനയമസ്താണയ് ടൂറനിസകേളുടടെ
വരവനിടന പ്രതനികൂലെമസ്തായനി ബസ്താധനിചതയ്. ടൂറനിസ്റ്റേയ് രലാംഗത്തുനനിനലാം ലെഭനികക്കണ ഏതസ്താണയ്
മുപ്പെതനിനസ്തായനിരലാം കകേസ്താടെനി രൂപയുടടെ വരുമസ്താനലാം കുറഞ്ഞു എന്നസ്താണയ് മനസനിലെസ്താക്കുന്നതയ്.
കനതസ്താക്കനസ്താര് ചനിന്തനിക്കുന്നതുകപസ്താടലെയല സസ്താധസ്താരണക്കസ്താര് ചനിന്തനിക്കുന്നതയ്.  അതദ്യസ്താവശദ്യലാം
മദദ്യലാം  കേനിട്ടനിയസ്താല  കുടെനിക്കണടമനതടന്നയസ്താണയ്  ആളുകേള്  ചനിന്തനിക്കുന്നതയ്.  എടന
നസ്താട്ടനിടലെ ഒരു പസ്താപ്പെചന് കചട്ടടന ഈ അടുത ദനിവസലാം എശകസയ് ഉകദദ്യഗസര്
പനിടെനിച്ചു.  അയസ്താള്  ഒരു  കനിസദ്യന്  മതവനിശസസ്താസനിയസ്തായനിരുന.  അകദ്ദേഹടത
പനിടെനിചകപ്പെസ്താള് സര്, ഞസ്താന് ടചയ്ത ടതറയ് എന്തസ്താടണന്നയ് ഉകദദ്യസ്താഗസകരസ്താടെയ് കചസ്താദനിച്ചു.
നസ്പീ  വദ്യസ്താജ  മദദ്യമുണസ്താക്കുകേയസ്താടണന്നയ്  ഉകദദ്യസ്താഗസര്  പറഞ്ഞു.  ശബബനിളനിടലെ
കേസ്താരദ്യങ്ങള്  ഞസ്താന്  നടെപ്പെസ്താക്കുകേയസ്താടണന്നസ്താണയ്  അകപ്പെസ്താള്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞതയ്.
നനിങ്ങള് എടന കപരനില ഒത്തുകൂടുകമ്പസ്താള് ഞസ്താന് ഈ ടചയ്തതയ് എടന ഓര്മ്മേയസ്തായനി
ടചയ്യുവനിന് എന്നയ് ശബബനിളനില പറഞ്ഞനിട്ടുടണന്നയ്  പറഞ്ഞു.  കയശു കേസ്താനസ്തായനിടലെ
കേലെദ്യസ്താണതനിനയ് അകഞസ്താ ആകറസ്താ ഭരണനി നനിറടയ ശവന് ഉണസ്താക്കനിയ ഒരു പസ്താരമ്പരദ്യലാം
ശബബനിളനിലണയ്.  അതുടകേസ്താണയ്  ഞസ്താന്  അക്കസ്താരദ്യമസ്താണയ്  ടചയ്യുന്നടതന്നസ്താണയ്
അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞ മറപടെനി.  ഇങ്ങടനടയസ്താടക്കയസ്താടണങ്കനിലലാം വസ്താറസ്താനുള്ള ഉപകേരണലാം
നനിടന കേയ്യനിലനനിനലാം കേണ്ടുപനിടെനിചതുടകേസ്താണയ് അറസ്റ്റേയ് ടചയ്യസ്താതനിരനിക്കസ്താന് നനിര്വ്വസ്താഹമനിടലന്നയ്
കപസ്താലെസ്പീസകദദ്യസ്താഗസന്  പറഞ്ഞു.  അങ്ങടനയസ്താടണങ്കനില  ബലെസ്താതലാംഗതനിനുള്ള
കുറലാംകൂടെനി എടന കപരനിടലെടുക്കണലാം. അതനിനുള്ള ഉപകേരണവലാം എടന കേയ്യനിലടണന്നയ്
വളടര  സരസമസ്തായനി   ആ  പസ്താപ്പെചന്  കചട്ടന്  പറഞ്ഞു.  നസ്താട്ടുകേസ്താര്  ഇങ്ങടനയസ്താണയ്
ചനിന്തനിക്കുന്നതയ്.  ഞസ്താന്  തമസ്താശ  പറഞ്ഞതല,  സതദ്യലാം  പറഞ്ഞതസ്താണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താര്  ടകേസ്താണ്ടുവന്ന  മദദ്യനയലാം  നമ്മുടടെ  നസ്താടെനിനയ്  കയസ്താജനിചതല,
വനികേലെമസ്താണയ്.  നമ്മുടടെ  സമ്പദ്ഘടെനടയ  പ്രതനികൂലെമസ്തായനി  ബസ്താധനിക്കുന്നതസ്താണയ്.
ആടരയുലാം നനിര്ബനനിചയ് മദദ്യലാം കേഴനിപ്പെനികക്കണ ആവശദ്യമനിടലങ്കനിലലാം മദദ്യലാം കേഴനിക്കസ്താന്
തസ്താലരദ്യമുള്ളവര്ക്കയ്   അതനിനുള്ള അന്തരസ്പീക്ഷമുണസ്താകേണലാം.   

എടന നനികയസ്താജകേമണ്ഡലെമസ്തായ തനിരുവമ്പസ്താടെനിയനില  ഇകപ്പെസ്താള് അനുഭവനിക്കുന്ന
ബുദ്ധനിമുട്ടയ്  ചനിലറടയസ്താനമല.  അവനിടടെ ബനിവകറജസയ് കകേസ്താര്പ്പെകറഷടന ആടകേ ഒരു
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കഷസ്താപ്പെസ്താണള്ളതയ്.  നനിലെമ്പൂര് മണ്ഡലെതനിലലാം  വണ്ടൂര് മണ്ഡലെതനിലലാം ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.
ബഷസ്പീറനിടന  മണ്ഡലെമസ്തായ  ഏറനസ്താട്ടുലാം  ശസ്പീ.  പനി.ടെനി.എ.  റഹസ്പീമനിടന  മണ്ഡലെമസ്തായ
കുന്ദമലാംഗലെത്തുലാം  ശസ്പീ.  കേസ്താരസ്താട്ടയ്  റസസ്താഖനിടന  മണ്ഡലെമസ്തായ  ടകേസ്താടുവള്ളനിയനിലലാം
ബനിവകറജസയ്  കഷസ്താപ്പുകേളനില.  മസ്താണനി സസ്താറനിടന പഴയ നസ്താടെസ്തായ കൂടെറഞ്ഞനിയനിലണയ്.
അവനിടടെനനിടന്നസ്താടക്ക ഓകട്ടസ്തായുലാം ടെസ്താകനിയുലാം പനിടെനിചയ് തനിരുവമ്പസ്താടെനിയനില വരനികേയസ്താണയ്.
അതുടകേസ്താണയ് തനിരുവമ്പസ്താടെനിയനിടലെ നസ്താട്ടുകേസ്താര്ക്കയ് മദദ്യലാം കേനിട്ടുന്നനില. അവര്ക്കുകൂടെനി  കേനിട്ടസ്താനുള്ള
ഒരു സലാംവനിധസ്താനമുണസ്താക്കണലാം. അടലങ്കനില ബസ്താക്കനിയുള്ള മണ്ഡലെങ്ങളനിലകൂടെനി ഓകരസ്താ
കഷസ്താപ്പുകേള്  അനുവദനിക്കണലാം.  ടതറസ്തായ  നയലാം  ടകേസ്താണ്ടുവന്നയ്  അതനിടന  കപരനില
പരസരലാം മതരനിചയ്  ആളസ്താകേസ്താനുള്ള ശമലാം മസ്താത്രമസ്താണനിതയ്.  അതുടകേസ്താണയ് ആ നയലാം
തനിരുതണടമന്നയ്  ഞസ്താന് അഭദ്യര്തനിക്കുകേയസ്താണയ്.  

കകേരളതനില ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി. നഷതനിലെസ്താടണനള്ളതയ് വസ്തുതയസ്താടണങ്കനിലലാം
ഏറവലാം  പ്രതസ്പീക്ഷ  നലകുന്ന  ഒരു  പ്രഖദ്യസ്താപനമസ്താണയ്  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  മനനിയുടടെ
ഭസ്താഗത്തുനനിനമുണസ്തായതയ്.  ഒരു  വര്ഷലാംടകേസ്താണയ്  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ
ലെസ്താഭതനിലെസ്താക്കുടമന്നസ്താണയ്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിടന  ലെക്ഷണങ്ങള്
ഇകപ്പെസ്താള്തടന്ന കേണ്ടുതുടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  സസ്താധസ്താരണഗതനിയനില  ഒരു ലെനിറര്  ഡസ്പീസല
ടകേസ്താണയ് ഒരു ബസനിനയ് 3.5 കേനികലെസ്താമസ്പീറര് ഓടെസ്താന് കേഴനിഞ്ഞസ്താല അതയ് കബ്രേക്കയ് ഈവന്
ആകുടമന്നസ്താണയ് കേണക്കയ്.  ഒരു ലെനിറര് ഡസ്പീസല ഉപകയസ്താഗനിചയ് 5 കേനികലെസ്താമസ്പീറര് ഓടെസ്താന്
കേഴനിയതക്കവനിധമുള്ള കമസ്പീകേരണലാം വരനികേയസ്താണയ്. ടെയറനിടന ശലെഫയ്, ശഡവര്മസ്താരുടടെ
തുടെര്ചയസ്തായ ടടയനിനനിലാംഗയ്  ഇടതലസ്താലാം  പൂര്ണ്ണ അര്തതനില സസ്താധനിചസ്താല ഫദ്യുവല
ശമകലെജയ്  കൂട്ടസ്താന്  കേഴനിയുലാം.  ഫദ്യുവല  ശമകലെജയ്  കൂട്ടുന്നകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാം  ലെസ്താഭകേരമസ്തായ
റൂട്ടനില  ശദ്ധപതനിപ്പെനിക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  അങ്ങടനവരുകമ്പസ്താള്  ഉള്നസ്താടെന്  റൂട്ടുകേടള
പലെകപ്പെസ്താഴുലാം  അവഗണനിക്കുന്ന സനിതനിയുണയ്,  അതയ്  തനിരുതണലാം.  വസ്താഹനസ്താപകേടെതനില
പതയ്  ശതമസ്താനലാം  വര്ദ്ധനവസ്താണയ്  ഉണസ്തായനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.  വസ്താഹനങ്ങളുടടെ
എണ്ണതനിലതടന്ന  കേസ്താരദ്യമസ്തായ  വര്ദ്ധനവസ്താണണസ്തായനിട്ടുള്ളതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം
56  ലെക്ഷതനികലെടറ  വസ്താഹനങ്ങളുണസ്തായനിരുന്നനിടെതയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  64  ലെക്ഷലാം
കേവനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  വസ്താഹനങ്ങളുടടെ  എണ്ണതനിലണസ്താകുന്ന  വര്ദ്ധനവനിനനുസരനിചയ്
കറസ്താഡനിനയ്  സകൗകേരദ്യങ്ങളുണസ്താകുന്നനില.  മഴക്കസ്താലെതയ്  വലെനിയ  കുണ്ടുലാം
കുഴനിയുടമസ്താടക്കയുണസ്താകുന്ന  അവസ  മസ്താറനി  കറസ്താഡയ്  കുകറക്കൂടെനി  ടമചടപ്പെടുതനിയസ്താല
മസ്താത്രകമ ടെയറനികനയുലാം ഫദ്യുവലെനികനയുലാം ശമകലെജയ് വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കസ്താന് കേഴനിയ.  അതനിനയ്
നല  സഹകേരണകതസ്താടടെയുള്ള  പ്രവര്തനലാം  ഇക്കസ്താരദ്യതനിലണസ്താകകേണതുണയ്.
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കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷമസ്തായനി  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ  ആകനിഡനയ്  നനിരക്കനില
കുറവയ്  വന്നനിട്ടുണയ്.  മറയ്  വസ്താഹനങ്ങടള  അകപക്ഷനിചയ്  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
മുകഖനയുണസ്താകുന്ന അപകേടെലാം തസ്താരതകമദ്യന കുറവസ്താണയ്.  അതയ്  ഇനനിയുലാം കുറയസ്താന്
കേഴനിയുടമന്നസ്താണയ് സൂചനിപ്പെനിക്കസ്താനുള്ളതയ്. 

കമസ്താകട്ടസ്താര് ശബക്കനില വരുന്ന ആളുകേളസ്താണയ് അപകേടെമുണസ്താക്കുന്നതനില വലെനിയ
പങവഹനിക്കുന്നതയ്.  ഞസ്താന്  ഒരനിക്കല  കമസ്താകട്ടസ്താര്  ശബക്കയ്  ശഡവയ്  ടചയ്തയ്  കേയറലാം
കേയറനി വരുകമ്പസ്താള് രണയ് ടചറപ്പെക്കസ്താര് കമസ്താകട്ടസ്താര് ശബക്കനില വരനികേയസ്താണയ്. ശടെറസ്താനനികേയ്
സനിനനിമയനില കേപ്പെലെനിടന ടഡക്കനില കേസ്താമുകേനുലാം കേസ്താമുകേനിയുലാംകൂടെനി നനിലക്കുന്നതുകപസ്താടലെ
കമസ്താകട്ടസ്താര് ശബക്കനില രണ്ടുകപര് കേയ്യുലാംവനിട്ടയ് വനടകേസ്താണനിരനിക്കുന. എനനിക്കസ്താടണങ്കനില
മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകേസ്താന് ശസഡുമനില.  ഇതയ് ടചറപ്പെക്കസ്താരസ്തായ ആളുകേളുടടെ ഇടെയനിലണസ്തായനി
ടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  ടടനസ്താണയ്.  ടമസ്താശബല  കഫസ്താണനില  സലാംസസ്താരനിച്ചുടകേസ്താണയ്
കമസ്താകട്ടസ്താര് ശബക്കയ് ഓടെനിക്കുകേ, മൂനലാം നസ്താലലാം ആളുകേള് ഒന്നനിച്ചുകപസ്താകുകേ എന്നനിവ  മസ്താരകേമസ്തായ
അപകേടെങ്ങളുണസ്താക്കുകേയസ്താണയ്.  കമസ്താകട്ടസ്താര്  ശസക്കനിളനിടന  അപകേടെമുണസ്താക്കുന്ന
പ്രവണത അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കസ്താന്  കേര്ശന വസ്താഹന പരനികശസ്താധന നടെതനി കുറക്കസ്താര്ക്കയ്
ആവശദ്യമസ്തായ ശനിക്ഷ ടകേസ്താടുക്കസ്താന് തയ്യസ്താറസ്താകേണലാം. കകേരളതനികലെയയ്  വരുന്ന വനികദശ
ടൂറനിസകേളുടടെ  എണ്ണതനില  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു വര്ഷമസ്തായനി  കുറവയ്  വന്നനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.
ടഡസ്റ്റേനികനഷനുകേടളടയലസ്താലാം  കമജര്  ടഡസ്റ്റേനികനഷനുകേളസ്തായനി  ടഡവലെപയ്
ടചയ്യുന്നതനിനുപകേരലാം  കഹസ്താലാം  കസ്റ്റേ,  കഹസ്താലാം  ടൂറനിസലാം  തുടെങ്ങനിയ  കേസ്താരദ്യങ്ങള്കൂടെനി
വനികേസനിപ്പെനികക്കണതുണയ്.  ടൂറനിസകേള്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  സ്റ്റേസ്താന്കഡര്ഡനിനനുസരനിചയ്
സസ്താധസ്താരണക്കസ്താരുടടെ  അടലങ്കനില  ഇടെതരക്കസ്താരുടടെ  വസ്പീടുകേളനില  കടെസ്തായയ് ടലെറയ്
ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  ടഫസനിലെനിറനി  ഉണസ്താക്കുകേ  പ്രയസ്താസകേരമസ്താണയ്.  അതുടകേസ്താണയ്
ആഭദ്യന്തര ടൂറനിസകേടള ആകേര്ഷനിക്കസ്താന് കൂടുതല കഹസ്താലാം കസ്റ്റേകേള് അനുവദനിക്കസ്താനുലാം
അതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ ശഗഡന്സയ് ടകേസ്താടുക്കസ്താനുലാം നമുക്കയ് കേഴനിയണലാം.  മടറസ്താരു കേസ്താരദ്യലാം,
പ്രകതദ്യകേതരലാം  ഭക്ഷണ  സസ്താധനങ്ങള്  നമുക്കുതടന്ന  മസ്താര്ക്കറയ്  ടചയ്യസ്താവന്നതസ്താണയ്.
തുഷസ്താരഗനിരനിയനില  ഒരു  കജസ്താണനികയട്ടന്  ഉണയ്.  അയസ്താളുടടെ  കഹസ്താട്ടലെനിടലെ  (ടപട്ടനി
പസ്പീടെനികേയസ്താണയ്)  ഭക്ഷണലാം  കേഴനിക്കസ്താന്കവണനി  കകേസ്താഴനികക്കസ്താടുലാം  അതനിടന  പരനിസര
പ്രകദശങ്ങളനില നനിനലാംകപസ്താലലാം ധസ്താരസ്താളലാം ആളുകേള് വരസ്താറണയ്. അവനിടടെ ഒരു പ്രകതദ്യകേ
രസ്പീതനിയനിലെസ്താണയ്  ഭക്ഷണമുണസ്താക്കുന്നതയ്.  അതുടകേസ്താണസ്താണയ്  ആളുകേള്  ധസ്താരസ്താളമസ്തായനി
വരുന്നതയ്.  ഡലഹനിയനില നടെക്കുന്ന ഇന്തദ്യസ്താ ടഫസ്റ്റേനിവലെനികനസ്താടടെസ്താപ്പെകമസ്താ അടലങ്കനില
അകറബദ്യന് മസ്താര്ട്ടയ് കപസ്താലള്ള പരനിപസ്താടെനികേളനില, അതുകപസ്താടലെയുള്ള ഭക്ഷണസസ്താധനങ്ങള്
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മസ്താര്ക്കറയ്  ടചയ്യസ്താനുള്ള സലാംവനിധസ്താനങ്ങള്കൂടെനി  ഉണസ്താക്കുന്നതനിനയ്  ഗവണ്ടമനയ്  ശദ്ധ
ടചലതണടമന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്  പറയസ്താനുള്ളതയ്.  കകേസ്താഴനികക്കസ്താടെയ്  ജനിലടയക്കുറനിചയ്
പറഞ്ഞ കേസ്താരദ്യങ്ങള് അതസ്പീവ ശദ്ധകയസ്താടുകൂടെനി അടെനിയന്തരമസ്തായനി നടെപ്പെസ്താക്കണടമന്നയ്
ഒരനിക്കലകൂടെനി അഭദ്യര്തനിച്ചുടകേസ്താണയ് ഈ ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള പനിന്തസ്താങകേയസ്താണയ്.

ശസ്പീ  .   കറസ്താജനി എലാം  .   കജസ്താണ്: സര്, ഞസ്താന് ഈ ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള എതനിര്ക്കുകേയസ്താണയ്.
ഹരനിതസ്താഭമസ്തായ  കകേരള  സലാംസസ്താനലാം  അനുകയസ്താജദ്യമസ്തായ  കേസ്താലെസ്താവസടകേസ്താണ്ടുലാം
പ്രകൃതനിഭലാംഗനിടകേസ്താണ്ടുലാം  കേലെസ്താ-സസ്താലാംസസ്താരനികേ  സമ്പന്നതടകേസ്താണ്ടുലാം  ശദവതനിടന
സസന്തലാം നസ്താടെയ് തടന്നയസ്താണയ്. ഐ.ടെനി., കേസ്താര്ഷനികേ കമഖലെകേടളകപ്പെസ്താടലെ തടന്ന നമ്മുടടെ
സലാംസസ്താനതനിനയ്  വളടര സപ്രധസ്താനമസ്തായനിട്ടുടള്ളസ്താരു കമഖലെയസ്താണയ്  ടൂറനിസലാം കമഖലെ.
കേസ്താലെസ്താകേസ്താലെങ്ങളസ്തായനി  ആഭദ്യന്തര-വനികദശ  ടൂറനിസകേളുടടെ  എണ്ണതനില  വര്ദ്ധനവയ്
ശകേവരനിക്കുവസ്താന്  നമുക്കയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  പടക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞ  കുറച്ചുനസ്താളുകേളസ്തായനി
കകേരളതനികലെയയ്  വരുന്ന വനികനസ്താദ സഞസ്താരനികേളുടടെ എണ്ണതനില ഗണദ്യമസ്തായ കുറവയ്
അനുഭവനിച്ചുടക്കസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്. ഈ കമഖലെ അതസ്പീവ ഗുരുതരമസ്തായ  പ്രതനിസനനി
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  കകേരളതനിടന  പ്രകൃതനിഭലാംഗനിടകേസ്താണ്ടുലാം മറ്റു  കജദ്യസ്താഗഫനിക്കല
ടലെസ്താകക്കഷന്ടകേസ്താണ്ടുലാം  യസ്താത്രസ്താസകൗകേരദ്യങ്ങള്  ടകേസ്താണ്ടുടമസ്താടക്കയുള്ള  comparative
advantage ഫലെപ്രദമസ്തായനി പ്രകയസ്താജനടപ്പെടുത്തുവസ്താന് ഇന്നയ് നമ്മുടടെ സലാംസസ്താനതനിനയ്
കേഴനിയുന്നനിടലന്നതസ്താണയ് യസ്താഥസ്താര്തദ്യലാം. ഇത്രയധനികേലാം comparative advantage കപസ്താലലാം
ഇലസ്താത  ശസ്പീലെങ്ക  കപസ്താലള്ള  രസ്താജദ്യങ്ങള്  കകേരളതനികലെയയ്  വനടകേസ്താണനിരുന്ന
ടൂറനിസകേടള  കൂടുതലെസ്തായനി  ആകേര്ഷനിച്ചുടകേസ്താണ്ടുകപസ്താകുന്ന  ഒരു  സസ്താഹചരദ്യലാം  ഇന്നയ്
നനിലെനനിലക്കുകേയസ്താണയ്. ഈ കമഖലെടയ ആശയനിചയ് ജസ്പീവനിക്കുന്ന ആയനിരക്കണക്കനിനയ്
പതനിനസ്തായനിരക്കണക്കനിനയ്  ആളുകേടളയസ്താണയ്  ഇതയ്  ബസ്താധനിക്കുന്നടതന്നയ്  നമുക്കറനിയസ്താലാം.
നമ്മുടടെ  സലാംസസ്താനതയ്,  ടകേസ്താചനി  കപസ്താലള്ള  സനിറനികേളനില  നനിരന്തരമസ്തായനി
നടെന ടകേസ്താണനിരുന്ന ടപ്രസ്താഫഷണല കകേസ്താണ്ഫറന്സകേള്കപസ്താലലാം, കഡസ്താക്ടര്മസ്താരുടടെ
ടപ്രസ്താഫഷണല  കകേസ്താണ്ഫറന്സകേള്  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ളവ  ഇന്നയ്  ശസ്പീലെങ്കയനികലെയയ്
കപസ്താകുന്ന  ഒരു  സസ്താഹചരദ്യലാം  നനിലെനനിലക്കുകേയസ്താണയ്.  ഈ  വനിഷയതനില
അടെനിയന്തരമസ്തായനി,  ഗകൗരവമസ്തായനിട്ടുള്ള ഒരു ഇടെടപടെല സര്ക്കസ്താരനിടന ഭസ്താഗത്തുനനിനലാം
ഉണസ്താകകേണതസ്താണയ്.  ടൂറനിസലാം  രലാംഗതനിനയ്   മസ്താര്ക്കറനിലാംഗയ്  ടകേസ്താണ്ടുമസ്താത്രലാം  പനിടെനിച്ചു
നനിലക്കസ്താനസ്താകേനില.  കകേരള  ടൂറനിസലാം  വളടര  ഫലെപ്രദമസ്തായ  രസ്പീതനിയനില  മസ്താര്ക്കറനിലാംഗയ്
നടെത്തുനടണന്നതയ്  യസ്താഥസ്താര്തദ്യലാം തടന്നയസ്താണയ്.  അതനിനയ്  തത്തുലെദ്യമസ്തായ അടെനിസസ്താന
സകൗകേരദ്യ  വനികേസനലാം  ഉണസ്താകേണലാം.  നല  ടവബ്ശസറ്റുകേളുലാം   കഫസ്താകട്ടസ്താഗസ്താഫുകേളുലാം
വസ്പീഡനികയസ്താകേളുലാം കേണയ് നമ്മുടടെ സലാംസസ്താനതയ് വരുന്ന ടൂറനിസകേള് ടടയനികനസ്താ വനിമസ്താനകമസ്താ
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ഇറങ്ങനി  പുറകതയയ്  വരുകമ്പസ്താള്  അവര്ക്കുണസ്താകുന്ന  അനുഭവലാം  പലെകപ്പെസ്താഴുലാം
വദ്യതദ്യസമസ്തായനിരനിക്കുലാം.  അങ്ങടന ഒരു അനുഭവമുണസ്താകുകമ്പസ്താള്,  ടൂറനിസകേള് ഇവനിടടെ
നനിനലാം തനിരനിച്ചുകപസ്താകുകമ്പസ്താഴുണസ്താകുന്ന മകനസ്താസനിതനി പ്രധസ്താനമസ്താണയ്.  കകേരളതനിടന
ടൂറനിസലാം രലാംഗടതക്കുറനിചയ് അവര് കരഖടപ്പെടുത്തുന്ന അഭനിപ്രസ്തായലാം വദ്യതദ്യസമസ്താടണങ്കനില
അതയ് ടൂറനിസലാം  കമഖലെടയതടന്ന കേസ്താരദ്യമസ്തായനി ബസ്താധനിക്കുലാം. അടെനിസസ്താന വനികേസനലാം
പ്രകതദ്യകേനിചയ് ശുചനിതസലാം,  യസ്താത്രസ്താ സകൗകേരദ്യങ്ങള്,  തസ്താമസ സകൗകേരദ്യങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടടെ
വനികേസനിപ്പെനിടചടുകക്കണതുണയ്.  ഇവനിടടെവന്ന  ടൂറനിസകേടളക്കുറനിചയ്  പഠനങ്ങളുലാം
സര്കവ്വയുലാം  നടെതനിയനിട്ടുണയ്.  ആ പഠനങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടടെ കകേരളതനികലെയയ് വരുന്ന
ടൂറനിസകേള് ശഹശലെറയ് ടചയ്യുന്ന ഒനരണയ് പ്രധസ്താന കേസ്താരദ്യങ്ങള് ഉണയ്. അതനിടലെസ്താന്നയ്
ശുചനിതസടത  സലാംബനനിചസ്താണയ്.  ടൂറനിസലാം  രലാംഗതയ്  ശുചനിതസവമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്
വളടര ഫലെപ്രദമസ്തായ ഇടെടപടെലകേള് ഉണസ്തായനിട്ടനിടലങ്കനില ഓകരസ്താ വര്ഷവലാം കകേരളതനികലെയയ്
വരുന്ന ടൂറനിസകേളുടടെ എണ്ണതനില കുറവണസ്താകുടമന്നതയ് യസ്താഥസ്താര്തദ്യമസ്താണയ്. മടറസ്താന്നയ്,
ഈ കമഖലെയനില പ്രവര്തനിക്കുന്ന ആളുകേളുടടെ ടപരുമസ്താറമസ്താണയ്.  പലെ ടഡസ്റ്റേനികനഷനു
കേളനിലമുള്ള  വഴനികയസ്താര  കേചവടെക്കസ്താരുള്ടപ്പെടടെ  ടൂറനിസകേകളസ്താടെയ്  അപമരദ്യസ്താദയസ്തായനി
ടപരുമസ്താറന്നതയ്  നനിതദ്യസലാംഭവമസ്തായനി  മസ്താറനിയനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്. 'ഈ  ടൂറനിസകേള്  ഇന്നയ്
ഒരു ദനിവസകതയയ് മസ്താത്രലാം വരുന്ന ആളുകേളസ്താണകലസ്താ ഇവകരസ്താടെയ് എന്തയ് കവണടമങ്കനിലലാം
ടചയ്യസ്താ'ടമന്ന നനിലെപസ്താടെസ്താണയ് പലെ ആളുകേളുലാം സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്. ഇന്നയ് ടൂറനിസകേടളലസ്താവരുലാം
ഇന്സ്റ്റേനയ് മസ്താര്ക്കറനിലാംഗയ്  നടെത്തുന്നവരസ്താണയ്.  ഓകരസ്താ ടൂറനിസലാം ഓകരസ്താ ടഡസ്റ്റേനികനഷനനിലലാം
വനകപസ്താകുകമ്പസ്താള്  അവര്ക്കുണസ്താകുന്ന  അനുഭവങ്ങള്  കസസ്താഷദ്യല  മസ്പീഡനിയയനില
കുറനിചനിടുന്നതനിലൂടടെ  അവനിടടെടയസ്താരു ഇന്സ്റ്റേനയ് മസ്താര്ക്കറനിലാംഗയ്  ആണയ് ഉണസ്താകുന്നതയ്.
അവര്ക്കുണസ്താകുന്ന ദുരനുഭവലാം മറയ് ടൂറനിസകേള്കൂടെനി വസ്തായനിചയ് മനസനിലെസ്താക്കനി അതനിടന
അടെനിസസ്താനതനില  അഭനിപ്രസ്തായങ്ങള്  രൂപടപ്പെടുതനിടക്കസ്താണസ്താണയ്  ഇകങ്ങസ്താട്ടയ്
വരുന്നടതന്നയ്  മനസനിലെസ്താക്കണലാം.  ടൂറനിസലാം  രലാംഗതയ്  വലെനിയരസ്പീതനിയനില  ശപ്രവറയ്
ഇന്ടവസ്റ്റേയ്ടമനനിനയ്  സസ്താധദ്യതകേളുണയ്.  പടക്ഷ  പലെ  ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമന്റുകേളുടടെയുലാം
ഏകകേസ്താപനമനിലസ്തായ്മയസ്താണയ് ശപ്രവറയ് ഇന്ടവസടമനനിനയ്  തടെസമസ്തായനി നനിലക്കുന്നതയ്.
ടൂറനിസലാം ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമനനിടന കേയ്യനില കപ്രസ്താപ്പെര്ട്ടസ്പീസയ് കേസ്താരദ്യമസ്തായനിട്ടനില.  എലസ്താലാം വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുടടെ  കേസ്പീഴനിലെസ്താണയ്.   ഇറനികഗഷന്,  കഫസ്താറസ്റ്റേയ്,  പസ്താകനഷന് കകേസ്താര്പ്പെകറഷന്,
കപസ്താര്ട്ടയ്, എല.എസയ്.ജനി.ഡനി., പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി., ടകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ഉള്ടപ്പെടടെ വനിവനിധ
ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമന്റുകേളുടടെ  അധസ്പീനതയനിലെസ്താണയ്  ടഡസ്റ്റേനികനഷനുകേളുടടെ  ഓണര്ഷനിപ്പെയ്
ഉള്ളതയ്.  ഒരു   സസകേസ്താരദ്യ സലാംരലാംഭകേന് ടൂറനിസലാം രലാംഗതയ് ഇന്ടവസ്റ്റേയ്ടമനയ് നടെതസ്താന്
തയ്യസ്താറസ്തായനി  വരുകമ്പസ്താള്  ഈ  ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമന്റുകേള്  തമ്മേനിലള്ള  ഏകകേസ്താപനലാം
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നടെക്കസ്താതതുടകേസ്താണയ്  അവര്  പനിന്തനിരനിഞ്ഞയ്  കപസ്താകുന്ന ഒരു കേസ്താഴ്ചയസ്താണയ്  കേസ്താണസ്താന്
കേഴനിയുന്നതയ്.  അതനിനയ്  വനിരസ്താമമനിടെസ്താനസ്തായനി  മുഖദ്യമനനിയുടടെ  തടന്ന  കനതൃതസതനില,
അങ്ങയുടടെ  ഫലെപ്രദമസ്തായ  ഇടെടപടെലടകേസ്താണയ്  ടസഷദ്യല  പര്പ്പെസയ്  ടവഹനിക്കനിള്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചുടകേസ്താണയ്  ശപ്രവറയ്  ഇന്ടവസ്റ്റേയ്ടമനയ്,  പബനികേയ്  ശപ്രവറയ്
പസ്താര്ട്ണര്ഷനിപ്പെനില ടൂറനിസലാം രലാംഗതയ് വലെനിയ വനികേസനലാം കേസ്താഴ്ചവയസ്താന് സസ്താധനിക്കുന്ന
തരതനിലള്ള കപ്രസ്താജക്ടുകേള് ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താന് സര്ക്കസ്താര് മുന്ശകേ എടുക്കണടമന്നസ്താണയ്
എനനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കസ്താനുള്ളതയ്.  മടറസ്താന്നയ്,  ഇകക്കസ്താ  ടൂറനിസവമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്
ഉള്ളതസ്താടണങ്കനിലലാം  ടൂറനിസലാം  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയനില  കേസ്താരദ്യമസ്തായ  ചലെനങ്ങള്  സൃഷനിക്കസ്താന്
കേഴനിയുന്ന  ഒരു  കേസ്താരദ്യമുണയ്.  മുന്കേസ്താലെങ്ങളനില  middle  aged അടലങ്കനില  above
middle  aged  ആയനിട്ടുള്ള ടൂറനിസകേടളയസ്താണയ്  കകേരളലാം കൂടുതലെസ്തായനി ആകേര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
പടക്ഷ ഈയടുത കേസ്താലെങ്ങളനില ടചറപ്പെക്കസ്താരസ്തായ ടൂറനിസകേള് പ്രകതദ്യകേനിചയ് ആഭദ്യന്തര
ടൂറനിസകേള് കകേരളതനികലെയയ് വരസ്താന് തസ്താലപ്പെരദ്യലാം കേസ്താണനിക്കുനണയ്.  അങ്ങടനടയസ്താരു
സസ്താഹചരദ്യതനില അവര് കകേരളതനികലെയയ്  വരുകമ്പസ്താള്,  ഒരുപടക്ഷ ശഫവയ് സ്റ്റേസ്താര്
കഹസ്താട്ടലകേളനിലകേളനിടലെസ്താനലാം  തസ്താമസനിക്കുന്ന ടൂറനിസകേള്  ആയനിരനിക്കുകേയനില.  കകേരള
തനികലെയയ് വരുകമ്പസ്താള് അവര് ഇവനിടടെ പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ് അവര്ക്കയ് ആവശദ്യമസ്തായനിട്ടുള്ള
ഇകക്കസ്താ  അഡസഞര്  ടസടഗ്മെനനില  ഫലെപ്രദമസ്തായനിട്ടുള്ള  സകൗകേരദ്യങ്ങള്  ഉണസ്താകേണ
ടമന്നതസ്താണയ്.  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  ടടെനയ്  സലാംവനിധസ്താനലാം,  കേദ്യസ്താമ്പനിലാംഗനിനുള്ള  സലാംവനിധസ്താനലാം,
ശബക്കനിലാംഗയ്,  ടക്കനിലാംഗയ്  ഇതരതനിലള്ള  അ ഡസഞര്  ടൂറനിസവമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്
ഇകക്കസ്താ  അഡസ ഞര്  ടസടഗ്മെനനില ടചറപ്പെക്കസ്താരസ്തായ  ടൂറനിസകേടള  കകേരളതനികലെയയ്
കൂടുതലെസ്തായനി ആകേര്ഷനിക്കസ്താനസ്തായനി ഫലെപ്രദമസ്തായ ഇടെടപടെലകേള് ഉണസ്താകകേണതസ്താണയ്.
അതനിടലെലസ്താലാം ഉപരനിയസ്തായനി  പനിലഗനികമജയ്  ടൂറനിസതനിടന സസ്താധദ്യതകേള് പ്രകയസ്താജന
ടപ്പെടുതസ്താവന്ന  അതസ്പീവ  സന്ദരമസ്തായ  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  കകേനങ്ങളസ്താണയ്  എടന
നനികയസ്താജകേമണ്ഡലെതനിടലെ കേസ്താലെടെനി,  മലെയസ്താറ്റൂര്,  ഏഴസ്താറ്റുമുഖലാം തുടെങ്ങനിയവ.  ഇവനികടെയയ്
ടൂറനിസകേടള  ഫലെപ്രദമസ്തായനി  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇകൗ  കമഖലെകേടളടയലസ്താലാം
ബനനിപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണ്ടുള്ള  ടൂറനിസലാം  സര്കേമ്മ്യൂട്ടയ്  പദ്ധതനി  സലാംബനനിചയ്  ചര്ച
നടെനവരനികേയസ്താണയ്.  അതനിനുള്ള റനികപ്പെസ്താര്ട്ടുകേള് തയ്യസ്താറസ്തായനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്. അതയ്
അതനികവഗതനിലെസ്താക്കനി  ടൂറനിസലാം  കമഖലെയുടടെ  അനന്തമസ്തായ  സസ്താധദ്യതകേള്
വനികേസനിപ്പെനിടചടുക്കുന്നതനിനുകവണനി സര്ക്കസ്താരനിടന ഭസ്താഗത്തുനനിനലാം ഇടെടപടെലണസ്താകേണലാം.
ഇതനിനുമുമ്പുലാം ഇകൗ വനിഷയലാം അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയനിലടപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതസ്താണയ്.  നമ്മുടടെ
നസ്താട്ടനിടലെ വദ്യവസസ്തായ കമഖലെടയകപ്പെസ്താലലാം തകേര്ത ഗുരുതരമസ്തായ ടതസ്താഴനില പ്രശങ്ങള്
ഇന്നയ്  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തുലാം  നനിലെനനിലക്കുകേയസ്താണയ്.  ചനിലെ  കഹസ്താട്ടലകേളനില  വനികദശ
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ടൂറനിസകേടള  ഉള്ടപ്പെടടെ,  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനി  പ്രശങ്ങളുടടെ  കപരനില  പൂട്ടനിയനിടുന്ന
സസ്താഹചരദ്യങ്ങള്  ഇന്നയ്  നമ്മുടടെ  സലാംസസ്താനത്തുണസ്തായനിട്ടുണയ്.  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തുള്ള
ഇതരലാം  കേടെനകേയറങ്ങള്  തടെയുവസ്താന്  സര്ക്കസ്താര്  ഫലെപ്രദമസ്തായ  നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കണലാം.  സമയക്കുറവസ്തായതനിനസ്താല  സഹകേരണകമഖലെയുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്
ഒരു  കേസ്താരദ്യലാംകൂടെനി  പറഞ്ഞയ്  അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കസ്താലാം.  സഹകേരണകമഖലെയനില  ടു  ടെയര്
സലാംവനിധസ്താനലാം  ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താന്  കപസ്താകുനടവന്നസ്താണയ്  പത്രമസ്താധദ്യമങ്ങളനിലൂടടെടയലസ്താലാം
നമ്മേള് പറഞ്ഞുകകേള്ക്കുന്നതയ്.  കേസ്താലെസ്താകേസ്താലെങ്ങളസ്തായനി ടസന്ടല ഗവണ്ടമനനിടനയുലാം
റനിസര്വയ് ബസ്താങ്കനിടനയുലാം നബസ്താര്ഡനിടനയുടമസ്താടക്ക അഞയ് കേമ്മേനിറനികേള്  1999  മുതല
2013  വടര  ഇതനിടനക്കുറനിചയ്  വനിശദമസ്തായ  പഠനങ്ങള്  നടെതനിയനിട്ടുണയ്.
കകേരളതനിലള്ടപ്പെടടെ സഹകേരണ രലാംഗതയ് നനിലെനനിന്നനിരുന്ന ത്രസ്പീ ടെയര് സലാംവനിധസ്താനലാം
നനിലെനനിര്തണടമന്നസ്താണയ്  ഇകൗ  അഞയ്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
2002-ലെസ്താണയ്  ജസ്താര്ഖണ്ഡയ്  സലാംസസ്താനലാം രൂപസ്പീകൃതമസ്തായതയ്.   സസസ്താഭസ്താവനികേമസ്തായുലാം  ഒരു
പുതനിയ സലാംസസ്താനലാം രൂപസ്പീകൃതമസ്താകുകമ്പസ്താള്  അവനിടടെ ഒരു കസ്റ്റേറയ് കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്
ബസ്താങ്കയ്  ആവശദ്യമസ്തായനി  വരുലാം.  അതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി  അവനിടടെ  ഒരു  കസ്റ്റേറയ്
കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങ്കയ്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചു.  അന്നയ് അവനിടടെ ഉണസ്തായനിരുന്ന എട്ടയ്  ജനിലസ്താ
സഹകേരണബസ്താങകേടളയുലാം ലെയനിപ്പെനിചയ് ഒരു പുതനിയ ബസ്താങ്കയ് രൂപസ്പീകൃതമസ്തായനി.  അതനിനയ്
റനിസര്വയ്  ബസ്താങ്കനിടന  ടടലെസന്സയ്  കേനിട്ടുന്നതനിനുകവണനി  പതനിടനസ്താന്നയ്  വര്ഷ
ടമടുത്തുടവന്നതസ്താണയ്  യസ്താഥസ്താര്തദ്യലാം.  അതനിടന  ലെയനലാം  അലാംഗസ്പീകേരനിചതയ്  ഏതസ്താനുലാം
മസ്താസങ്ങള്ക്കുമുമ്പസ്താണയ്.  അതസ്തായതയ് ഒരു പുതനിയ സലാംസസ്താനലാം രൂപസ്പീകൃതമസ്തായതനിടന
അടെനിസസ്താനതനില  സസ്താപനിതമസ്തായ  പുതനിയ  കസ്റ്റേറയ്  കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങ്കനിനയ്
അലാംഗസ്പീകേസ്താരലാം ലെഭനിക്കുവസ്താന് പതനിനഞയ് വര്ഷടമടുത്തുടവന്നതസ്താണയ് യസ്താഥസ്താര്തദ്യലാം. ഇകപ്പെസ്താള്
കകേരളതനില  ഒരു  പുതനിയ  കസ്റ്റേറയ്  കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങ്കയ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുവസ്താന്
സര്ക്കസ്താര് മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുകേയസ്താടണങ്കനില കകേരളതനിടലെ സസ്താഹചരദ്യടമന്തസ്തായനിരനിക്കുലാം;
എത്ര  വര്ഷടമടുതസ്താല  അലാംഗസ്പീകേസ്താരലാം  കേനിട്ടുലാം,  എത്ര  വര്ഷടമടുതസ്താല  അതനിടന
ലെയനലാം അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന സസ്താഹചരദ്യമുണസ്താകുടമന്നയ് സര്ക്കസ്താര് മറപടെനി പറകയണതുണയ്.
കേസ്താലെസ്താകേസ്താലെങ്ങളസ്തായനി സര്ക്കസ്താരുകേള് മസ്താറനിമസ്താറനി വരുകമ്പസ്താള് സഹകേരണ ബസ്താങകേടള
പനിടെനിക്കുവസ്താനുള്ള ടചപ്പെടെനിവനിദദ്യകേള് സസസ്പീകേരനിക്കസ്താറണയ്.  അതയ് നനിങ്ങള് ടചയടകേസ്താള.
ഇകപ്പെസ്താഴുലാം  നനിങ്ങള്  അതയ്  ടചയ്യുനണയ്.  അതനിടനയല  ഞങ്ങള്  ഇവനിടടെ
എതനിര്ക്കുന്നതയ്.  പകക്ഷ  അങ്ങടനയുള്ള  ടചപ്പെടെനിവനിദദ്യകേള്  ടചയ്യുകമ്പസ്താള്
സഹകേരണകമഖലെടയതടന്ന  തകേര്ക്കുന്ന  വനിധതനിലള്ള  നടെപടെനികേളുമസ്തായനി  ഇകൗ
സര്ക്കസ്താര്  മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകേരുടതന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്  ഇകൗ  അവസരതനില
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അഭദ്യര്തനിക്കസ്താനുള്ളതയ്.  സര്ക്കസ്താര്തടന്ന നനികയസ്താഗനിച കഡസ്താ.  എലാം.  എസയ്.  ശസ്പീറസ്താലാം
കേമ്മേനിറനി പതനിനസ്താലെയ് ജനിലസ്താ സഹകേരണ ബസ്താങകേളനില കപസ്തായനി ടതളനിടവടുപ്പെയ് നടെതനി
മുതനിര്ന്ന  സഹകേസ്താരനികേളുമസ്തായനി  ആശയവനിനനിമയലാം  നടെതനി.  ആ  ചര്ചകേളനിടലെലസ്താലാം
പതനിമൂന്നയ് ജനിലസ്താ സഹകേരണ ബസ്താങകേളുലാം പറഞ്ഞതയ് ഇവനിടടെ ത്രസ്പീ ടെയര് സലാംവനിധസ്താനലാം
നനിലെനനിര്തണടമന്നസ്താണയ്.  അങ്ങയ് നസ്താഷണല ടഫഡകറഷന് ഓഫയ്  കസ്റ്റേറയ്  കകേസ്താ-
ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങ്കനിടന  ഡയറക്ടറസ്തായനിരുന.  നമ്മുടടെ  മുഖദ്യമനനി  ഒരുകേസ്താലെതയ്
അതനിടന  ടടവസയ്  പ്രസനിഡനസ്തായനിരുന.  ഇകൗ  NAFSCOB  കപസ്താലലാം  സലാംസസ്താന
സര്ക്കസ്താരനികനസ്താടെയ്  ത്രസ്പീ  ടെയര്  സലാംവനിധസ്താനലാം  നനിലെനനിര്തണടമന്നയ്  ആവശദ്യടപ്പെട്ടയ്
കേതയചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇകൗ  സസ്താഹചരദ്യതനില  സഹകേരണകമഖലെടയ
തകേര്ക്കുവസ്താനുള്ള നടെപടെനികേളുമസ്തായനി സര്ക്കസ്താര് മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകേരുടതന്നയ് ഒരനിക്കലകൂടെനി
ആവശദ്യടപ്പെട്ടുടകേസ്താണ്ടുലാം  ഇകൗ  ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള  എതനിര്ത്തുടകേസ്താണ്ടുലാം  ഞസ്താന്
നനിര്ത്തുന.

12.00 Noon]

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടെനി  .    ടടടെസണ് മസ്താസ്റ്റേര്:  സര്,  2017-18-ടലെ  വസ്താഹനനനികുതനികേള്,
സഹകേരണലാം,  ഗതസ്താഗതലാം,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്നസ്പീ  ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള  ഞസ്താന്
പനിന്തസ്താങന.  സഹകേരണ  തതസങ്ങള്ക്കയ്  മനുഷദ്യ  സമുദസ്തായകതസ്താളലാം  പഴക്കമുണയ്.
ഒന്നസ്തായനി ജസ്പീവനിക്കുകേയുലാം ചനിന്തനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുകേ എന്നതസ്താണയ്  സഹകേരണതനിടന
വനിശസ്താലെമസ്തായ  കേസ്താഴ്ചപ്പെസ്താടെയ്.  മകറതയ്  സലാംസസ്താനടതക്കസ്താളുലാം  മനികേവറ  രസ്പീതനിയനില
സഹകേരണ  പ്രസസ്താനലാം  മുകന്നറന്നതയ്  കകേരളതനിലെസ്താടണന്നതയ്  നനിസര്ക്കമസ്തായ
കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്. 1904-ടലെ സഹകേരണ നനിയമമനുസരനിചയ് മലെബസ്താറനില സസ്താപനിതമസ്തായ
ടകേസ്താടുവസ്തായര്  ടഎകേദ്യനസ്താണയ  സലാംഘമസ്താണയ്  ആദദ്യലാം  രൂപസ്പീകേരനിചതയ്.  1914-ല
തനിരുവനിതസ്താലാംകൂര് മഹസ്താരസ്താജസ്താവയ്  ഇന്നടത തനിരുവനന്തപുരലാം  ടസന്ടല കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്
ബസ്താങ്കയ് രൂപസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇന്നനിതയ്  92  രസ്താജദ്യങ്ങളനിടലെ  248  സഹകേരണ ടഫഡകറഷനുകേളുടടെ
സലാംഗമകവദനിയസ്താണയ്.  നമ്മുടടെ സലാംസസ്താനതയ് സഹകേരണസലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേസ്താര്മസ്താരുടടെ
കേസ്പീഴനില  പതനിനസ്താലെസ്തായനിരകതസ്താളലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുണയ്.  സലാംസസ്താന
കേസ്താര്ഷനികേ വനികേസന ബസ്താങ്കയ്,  പതനിനസ്താലെയ്  ജനിലസ്താ സഹകേരണ ബസ്താങകേള്,  അറപതയ്
അര്ബന് ബസ്താങകേള്, 48  പ്രസ്താഥമനികേ കേസ്താര്ഷനികേ വനികേസന ബസ്താങകേള്, 1602  പ്രസ്താഥമനികേ
വസ്തായ്പസ്താ  സലാംഘങ്ങള്,  നനിരവധനി  അടപ്പെകയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്  തുടെങ്ങനിയവ
ഇതനില ഉള്ടപ്പെടുന. ഇന്നയ് ഇകൗ കമഖലെയനിടലെ ആടകേ നനികക്ഷപലാം 40,000 കകേസ്താടെനി രൂപ
യസ്താടണന്നതയ്  നമ്മുടടെ  സലാംസസ്താന  സഹകേരണകമഖലെയുടടെ  അഭനിമസ്താനസ്താര്ഹമസ്തായ
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കനട്ടമസ്താണയ്.  ഇതനില എഴുപതനിയഞയ്  ശതമസ്താനവലാം വസ്തായ്പയസ്തായനി  നലകേനിയനിരനിക്കുന
ടവന്നതയ്  അതനിലലാം  ശകദ്ധയമസ്താണയ്.  കുണനിതപ്പെലെനിശക്കസ്താരുടടെയുലാം  ടടബഡയ്  കേമ്പനനി
കേളുടടെയുലാം  കേഴുതറപ്പെന്  ഇടെപസ്താടുകേളനിലനനിനലാം  ജനങ്ങടള  രക്ഷനിചയ്  അവരുടടെ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കസ്താവശദ്യമസ്തായ വനിഭവങ്ങള് ഒരുക്കനിടക്കസ്താടുക്കുന്നതനില കകേരളതനിടലെ
സഹകേരണ പ്രസസ്താനങ്ങള് നനിസ്തുലെമസ്തായ പങ്കസ്താണയ്  വഹനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  കൂടെസ്താടത പലെ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലാം  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില  നനികതദ്യസ്താപകയസ്താഗ  സസ്താധനങ്ങള്,
മരുന്നയ്,  കേസ്താര്ഷനികേവനിഭവങ്ങള്  തുടെങ്ങനിയവ  നലകേനിവരുന.  കസവനകമഖലെ  എന്ന
നനിലെയനില മനികേച രസ്പീതനിയനില പ്രവര്തനിക്കുന്നകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാം ടതസ്താഴനില കമഖലെ എന്ന
രസ്പീതനിയനിലലാം പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട ഉതരവസ്താദനിതമസ്താണയ് നനിര്വ്വഹനിച്ചുകപസ്താരുന്നതയ്.  ഒരുലെക്ഷലാം
കപര്ക്കയ് കനരനിട്ടുലാം അതനിലലാം എത്രകയസ്താ അധനികേലാം കപര്ക്കയ് പകരസ്താക്ഷമസ്തായുലാം ടതസ്താഴനില
നലകുന.  രസ്താജദ്യതനിടന സസസ്താശയതസലാം നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനയ് ടപസ്താതുകമഖലെയ്ക്കുള്ളതു
കപസ്താടലെ സഹകേരണ പ്രസസ്താനങ്ങള്ക്കുലാം വലെനിയ പങടണന്ന കേസ്താരദ്യലാം മറച്ചുപനിടെനിചയ്
ഇകൗ കമഖലെടയ തകേര്ക്കസ്താനുള്ള നസ്പീക്കമസ്താണയ് കകേന സര്ക്കസ്താര് നടെതനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.
കകേരളതനിടലെ സഹകേരണ പ്രസസ്താനങ്ങടള നനിയനനിക്കസ്താന് സസ്താധനിക്കസ്താതതനിലള്ള
അമര്ഷവലാം പലെ ഫമ്മ്യൂഡല തസ്താലപ്പെരദ്യങ്ങടളയുലാം തകേര്ക്കുവസ്താന് സഹസ്തായനിച സഹകേരണ
പ്രസസ്താനങ്ങകളസ്താടെയ്  ഹനിന്ദുതസ  വലെതുപക്ഷ  വനിഭസ്താഗങ്ങള്ക്കയ്  വനികദസഷമുണസ്താകുകേ
സസസ്താഭസ്താവനികേമസ്താണയ്. രസ്താഷസ്പീയ കഭദടമകനദ്യ, സലാംഘയ് പരനിവസ്താര് അനുഭസ്താവമുള്ള മലെയസ്താളനികേള്ക്കു
കപസ്താലലാം  സഹകേരണ  പ്രസസ്താനടത  തകേര്ക്കുവസ്താനുള്ള  നസ്പീക്കടത  ടചറതയ്
കതസ്താലപ്പെനികക്കണതയ് കേസ്താലെതനിനയ്  അമസ്താന്തനിക്കസ്താന്  അരുതസ്താത  ചുവടരഴുതസ്താണയ്.
എല.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താര് അധനികേസ്താരതനില വന്നതനിനുകശഷലാം സഹകേരണകമഖലെടയ
പുഷനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്  നനിരവധനി  കേസ്താരദ്യങ്ങളസ്താണയ്  നടെപ്പെനിലവരുതനിയതയ്.
2016-17  വര്ഷടത ബഡ്ജറനില സഹകേരണകമഖലെയ്ക്കുകവണനി ടമസ്താതലാം അടെങ്കല
തുകേയസ്തായ  124  കകേസ്താടെനി  രൂപയസ്താണയ്  പ്രഖദ്യസ്താപനിചതയ്.  ഇതനില  50  കകേസ്താടെനി  രൂപയുലാം
പ്രസ്താഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്ക്കസ്താടണനള്ളതയ് അകങ്ങയറലാം ശസ്താഘനസ്പീയമസ്താണയ്.
സമഗ പുനരുദ്ധസ്താരണ പദ്ധതനിയുടടെ ഭസ്താഗമസ്തായനി പരമ്പരസ്താഗത വദ്യവസസ്തായ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുടടെ  കേടെങ്ങള്  സര്ക്കസ്താരനിടന  ടഷയറസ്തായനി  മസ്താറ്റുകേയുലാം  പലെനിശ  പൂര്ണ്ണമസ്തായനി
എഴുതനിതളളുകേയുലാം ടചയ്യുടമന്ന  പ്രഖദ്യസ്താപനലാം  ഇകൗ  കമഖലെടയ  സര്ക്കസ്താര്
എത്രകതസ്താളലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുടമന്നതനിടന  ഉതമ  ഉദസ്താഹരണമസ്താണയ്.  കകേരള
സഹകേരണ  ബസ്താങ്കയ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉകൗര്ജനിതശമലാം  നടെത്തുന്ന
ബഹുമസ്താനദ്യരസ്തായ  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനിടയയുലാം  ധനകേസ്താരദ്യ  വകുപ്പുമനനിടയയുലാം
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പ്രകതദ്യകേലാം  അഭനിനന്ദനിക്കുന.  ഇതുവഴനി  വലെനിയ  ഒരു  സസ്താമ്പതനികേ  അടെനിതറ
സലാംസസ്താനതയ്  സൃഷനിക്കടപ്പെടുലാം.  ഏകേസ്പീകൃത  കസസ്താഫയ് റയ് ടവയകറസ്താടുകൂടെനി,  സര്വ്വവനിധ
സസ്താകങ്കതനികേ  സലാംവനിധസ്താനങ്ങകളസ്താടുലാംകൂടെനി  കയസ്താജനിച  ബസ്താങ്കസ്തായനിരനിക്കുലാം  കകേരള
സഹകേരണ  ബസ്താങ്കയ്.  സസന്തലാം  ബസ്താങ്കസ്താടണന്ന  ആതബനലാം  ഇതനികലെയയ്
ഉപകഭസ്താകസ്താക്കടള  കൂടുതല  അടുപ്പെനിക്കുലാം.  കകേരള  ബസ്താങ്കനിനയ്  അത്ഭുതങ്ങള്തടന്ന
സൃഷനിക്കസ്താന് കേഴനിയുടമന്നസ്താണയ് സഹകേസ്താരനികേള് പറയുന്നതയ്. സഹകേരണ കമഖലെയുടടെ
കേസ്പീഴനില  വനിലെക്കയറലാം നനിയനനിക്കസ്താന് 600-ല അധനികേലാം അരനിക്കടെകേള്, 2000 നസ്പീതനി
കസ്റ്റേസ്താറകേള്,  1500  നസ്പീതനി  ടമഡനിക്കല  കസ്റ്റേസ്താറകേള്  എന്നനിവ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
നടെപടെനികേള്,  കേണ്സമ്മ്യൂമര്  ടഫഡനിടന  കുടെനിശ്ശേനികേ  വസ്തായ്പയസ്തായ  2015  കകേസ്താടെനി  രൂപ
ഒറതവണയസ്തായനി  അടെച്ചുതസ്പീര്തതയ്,  പഠകനസ്താപകേരണങ്ങള്  കുറഞ്ഞ  വനിലെയനില
ലെഭദ്യമസ്താക്കുന്നതനിനയ്  സലാംസസ്താനതയ് ഉടെനസ്പീളലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന  250  സഡനയ്സയ് മസ്താര്ക്കറ്റുകേള്,
പ്രസ്താഥമനികേ സലാംഘങ്ങളനിലകപസ്താലലാം  കകേസ്താര്ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്  ഏര്പ്പെടുതസ്താനുള്ള നടെപടെനികേള്,
കേസ്താര്ഷനികേ വസ്തായ്പകേള് റൂകപ്പെ കേസ്താര്ഡയ് മുഖസ്താന്തനിരലാം നലകുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള്, കനസ്താട്ടയ്
നനികരസ്താധനടതത്തുടെര്ന്നയ്  വന്പ്രതനിസനനിയനിലെസ്തായ  സഹകേരണ  കമഖലെയുടടെ
അതനിജസ്പീവനതനിനുകവണനി  2017  മസ്താര്ചയ്  31  വടര  ജപ്തനി  നടെപടെനികേള്ടക്കതനിടര
പ്രഖദ്യസ്താപനിച  ടമസ്താറകട്ടസ്താറനിയലാം,  പ്രസ്താഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്ക്കയ്  ലെഭനിക്കുന്ന
വസ്തായ്പസ്താപരനിധനി 60 ലെക്ഷമസ്താക്കനി ഉയര്തനിയതയ്, നവകകേരളസ്പീയലാം കുടെനിശ്ശേനികേ നനിവസ്താരണലാം
അങ്ങടന  എത്രടയത്ര  പരനിപസ്താടെനികേളസ്താണയ്  ഇകൗ  പതനിടനസ്താന്നയ്  മസ്താസതനിനുള്ളനില
ഇടെതുപക്ഷ ജനസ്താധനിപതദ്യ  മുന്നണനി കനതൃതസതനിലള്ള ഗവണ്ടമനനിനയ്  പറയസ്താനുള്ളതയ്.
തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില  മസ്താത്രലാം  80.04  കകേസ്താടെനി  രൂപ  ടഎ.സനി.ഡനി.പനി.  രണസ്താലാം  ഘട്ടലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സലാംസസ്താന  കേസ്താര്ഷനികേ  വനികേസന  ബസ്താങ്കയ്  500  കകേസ്താടെനി
രൂപയുടടെ അധനികേ സര്ക്കസ്താര് ഗദ്യസ്താരണനി അനുവദനിചതുള്ടപ്പെടടെ ഒകട്ടടറ പ്രവര്തന
ങ്ങളസ്താണയ്  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  നടെന്നതയ്.  സഹകേരണ  കമഖലെടയ  നനിര്ദ്ദേസ്താക്ഷണദ്യലാം
തകേര്ക്കസ്താന് ശമനിചനിട്ടുലാം ശരനിയസ്തായ വഴനിയനിലൂടടെ കേരുകതസ്താടടെ നയനിക്കസ്താന് കേഴനിഞ്ഞതയ്
ഇകൗ ഗവണ്ടമനനിടന അഭനിമസ്താനസ്താര്ഹമസ്തായ കനട്ടമസ്താണയ്.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യനില
നനിരവധനി  പരനിഷ്കസ്താരങ്ങള്ക്കയ്  തുടെക്കലാംകുറനിച്ചു.  എനനിക്കുമുമ്പയ്  സലാംസസ്താരനിചവര്
അതുസലാംബനനിചയ്  വനിശദമസ്താക്കനിയതുടകേസ്താണയ്  ഞസ്താന്  അതനിടനക്കുറനിചയ്  പറയുന്നനില.
ഉറപ്പെസ്തായുലാം  ഒരു വര്ഷതനിനുള്ളനില  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ  ലെസ്താഭകേരമസ്താക്കുടമന്നയ്
പറഞ്ഞതയ് ശുഭസൂചകേമസ്താണയ്. നനിരവധനി ടചറനിയ പരനിഷ്കസ്താരങ്ങള്, കേലെദ്യസ്താണ ആവശദ്യങ്ങള്ക്കയ്
കവണടമങ്കനില  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസകേള്  വനിട്ടുടകേസ്താടുക്കുന്നതുലാം,  പരസദ്യലാം
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ടകേസ്താടുക്കുന്നതുള്ടപ്പെടടെ,  വളടര കേണ്ണസ്തായ സലെതയ് സനിതനിടചയ്യുന്ന സമുചയങ്ങള്
ഉണസ്താക്കുന്നതുള്ടപ്പെടടെയുള്ള  നനിരവധനി  വനിഷയങ്ങള്  ഇന്നയ്  രസ്താവനിടലെയുലാം
ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ ഗതസ്താഗത വകുപ്പുമനനി പ്രഖദ്യസ്താപനിക്കുകേയുണസ്തായനി. കൂടുതല ബസകേള്
നനിരതനിലെനിറക്കനി  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ  ലെസ്താഭകേരമസ്താക്കസ്താനുള്ള  നല  നനിര്കദ്ദേശ
ങ്ങളസ്താണയ്  അകദ്ദേഹലാം  ചുരുങ്ങനിയ  കേസ്താലെലാംടകേസ്താണയ്  നനിയമസഭയനില  അവതരനിപ്പെനിചതയ്.
ശകദ്ധയമസ്തായ നസ്താഴനികേക്കല്ലുകേളനിലൂടടെ കകേരളലാം ഉതരവസ്താദനിത ടൂറനിസതനിടന ഒന്നസ്താലാം
ഘട്ടലാം  ഉതസ്താഹപൂര്വ്വലാം പൂര്തസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇതയ്  എലസ്താ ജനിലകേളനികലെയ്ക്കുലാം
വദ്യസ്താപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  പ്രകതദ്യകേ  മനിഷന്  രൂപസ്പീകേരനിക്കസ്താനുള്ള  നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനിച  സര്ക്കസ്താരനിനയ്  എടന  അഭനിവസ്താദദ്യങ്ങള്.  കേഴനിഞ്ഞ  സസ്താമ്പതനികേവര്ഷലാം
സലാംസസ്താനടത  വനിവനിധ  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനികേള്ക്കസ്തായനി  84  കകേസ്താടെനി  രൂപയുടടെ
ഭരണസ്താനുമതനി ലെഭനിചതയ് ഇകൗ രലാംഗടത നവസ്പീകേരണതനിനയ് തുടെക്കലാംകുറനിക്കുകേയസ്താണയ്.
84 ടൂറനിസലാം കകേനങ്ങളനില ഗസ്പീന് കേസ്താര്ടപ്പെറയ് എന്ന കപരനില നടെപ്പെനിലെസ്താക്കനിയ പദ്ധതനി
ഏടറ  ആകേര്ഷകേമസ്താണയ്.  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  കകേനങ്ങടള  പസ്താസ്റ്റേനികേയ്  വനിമുകമസ്താക്കസ്താനുള്ള
നടെപടെനികേള് ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു. കകേരളതനിടലെ പതനിനസ്താലെയ് ജനിലകേളനിലലാം അഡസഞര്
പസ്താര്ക്കയ്  സസ്താപനിക്കുന്നതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി  തനിരുവനന്തപുരലാം,  മലെപ്പുറലാം  ജനിലകേളനിടലെ
അഡസഞര് പസ്താര്ക്കയ് നനിര്മ്മേസ്താണലാം പൂര്തസ്പീകേരനിചതയ് ഇകൗ രലാംഗതയ് വലെനിയ കനട്ടമസ്താണയ്.
അതനിഥനി  മന്ദനിരങ്ങളുടടെ  നവസ്പീകേരണലാം,  ടഹറനികറജയ്  ടകേട്ടനിടെങ്ങളുടടെ  സലാംരക്ഷണലാം,
ആരസ്താധനയുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ട  തസ്പീര്തസ്താടെന  ടൂറനിസലാം,  മുസനിരനിസയ്  ടടപതൃകേ
പദ്ധതനിയുലാം, ടടസസയ് റൂട്ടയ് പദ്ധതനിയുലാം പുതനിയ ഉലപ്പെന്നങ്ങളസ്താക്കനി അന്തസ്താരസ്താഷ ടൂറനിസലാം
മസ്താപ്പുകേളനില പ്രചരണലാം നടെതനിയതയ്,  ടകേസ്താചനിയനില അന്തസ്താരസ്താഷ  കേള്നറനി ടഫസ്റ്റേയ്
നടെതനിയതയ്, ടകേസ്താചനി ബനിനസ്താടലെ, അന്തസ്താരസ്താഷ കബസ്താഗയ് എകയ്പ്രസയ് സലാംഘടെനിപ്പെനിചതയ്,
കഗസ്താ കകേരള അപയ്,  കലെസ്താവസ്റ്റേയ് യുണസ്പീകേയ്  ബനിഡയ്  തുടെങ്ങനിയ നനിരവധനി പരനിപസ്താടെനികേള്
കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷലാം  സലാംസസ്താനതയ്  അരകങ്ങറനി.  കനസ്താട്ടയ്  പ്രതനിസനനിയുലാം
പസ്താതകയസ്താരടത മദദ്യശസ്താലെകേള് പൂട്ടനിയതയ്, ബസ്താറകേളുടടെ നനിയനണലാം എന്നനിവടയലസ്താലാം
ടൂറനിസലാം  കമഖലെടയ  തളര്ത്തുന്ന  ഘടെകേങ്ങളസ്താടണങ്കനിലലാം  സര്ക്കസ്താരനിടന  നൂതനവലാം
അവസകരസ്താചനിതവമസ്തായ ഇടെടപടെലകേള് വനികനസ്താദസഞസ്താര രലാംഗതയ് ഉണര്വ്വുണസ്താക്കനി
യനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കസ്താര്  ആരലാംഭനിച  മുസനിരനിസയ്  പദ്ധതനിയുടടെ
ഭസ്താഗമസ്തായനി മുനയല മുസനിരനിസയ്  ബസ്പീചനില ഏകേകദശലാം അറപതയ് ഏക്കകറസ്താളലാം റവനമ്മ്യൂ
ഭൂമനിയുണയ്.  മടറസ്താരു വനികനസ്താദസഞസ്താര കകേനങ്ങളനിടലെങമനിലസ്താത കഡസ്താള്ഫനിനുകേള്
ധസ്താരസ്താളമുള്ള ഈ ബസ്പീചനില  ഇനനിയുലാം ഏടറ കേസ്താരദ്യങ്ങള് നമുക്കയ് ടചയ്യസ്താവന്നതസ്താണയ്.
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കകേരളതനിടലെ  ഏറവലാം  വലെനിയ  വനികനസ്താദസഞസ്താര  കകേനമസ്താക്കനി  ഈ  പ്രകദശടത
മസ്താറസ്താന് കേഴനിയുടമന്നസ്താണയ് വനിശസസനിക്കുന്നതയ്. ഇതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ സഹസ്തായലാം ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട
ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമനനിയുടടെ  ഭസ്താഗത്തുനനിനണസ്താകേണടമന്നയ്  അഭദ്യര്തനിക്കുകേയസ്താണയ്.
വനികനസ്താദ സഞസ്താരനികേളുടടെ എണ്ണലാം ഇരട്ടനിയസ്താക്കുന്നതനിനുലാം ആഭദ്യന്തര സഞസ്താരനികേളുടടെ
എണ്ണലാം  നസ്താലെനിടലെസ്താടന്നങ്കനിലലാം വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള പരനിപസ്താടെനികേള്  ആസൂത്രണലാം
ടചയ്യുടമന്നസ്താണയ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനസ്താധനിപതദ്യ  മുന്നണനിയുടടെ  കനതൃതസതനിലള്ള
സര്ക്കസ്താര് അതനിടന പ്രകേടെനപത്രനികേയനില പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതുവഴനി നസ്താലെയ് ലെക്ഷലാം
കപര്ടക്കങ്കനിലലാം  പ്രതദ്യക്ഷ  ടതസ്താഴനില  ലെഭനിക്കുടമന്നയ്  കേരുതുന.  ഇതരതനിലള്ള
പ്രതനിസനനികേളനിടലെലസ്താലാം  കകേന  സര്ക്കസ്താരനിടന  വജസ്തായുധ  പ്രകയസ്താഗടമലസ്താലാം
മറനികേടെന്നയ്  എലസ്താലാം  ശരനിയസ്താക്കസ്താനുള്ള  ധസ്പീരമസ്തായ  നസ്പീക്കങ്ങള്  നടെത്തുന്ന  ഇടെതുപക്ഷ
സര്ക്കസ്താരനിനയ്  നസ്താടെനിടന  ടമസ്താതലാം  പനിന്തുണയുലാം  ലെഭനിക്കുനടവന്നതയ്  ഏടറ
ആകവശകേരമസ്താണയ്. 

പ്രതനിപക്ഷലാം  നമ്മുടടെ  സലാംസസ്താനലാം  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന  പ്രധസ്താന  പ്രശങ്ങള്
അഭനിസലാംകബസ്താധന ടചയ്യസ്താടത മറയ് വനിഷയങ്ങള് പറഞ്ഞയ് സമയലാം പസ്താഴസ്താക്കുകേയസ്താണയ്.
ധനകേസ്താരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ടപസ്താതുമരസ്താമതയ്  വകുപ്പുമനനിയുലാം  തമ്മേനിലള്ള  വനിഷയലാം,
കേനിഫ്ബനി പ്രശലാം, പസ്താഞസ്താലെനിയുടടെ വസ്ത്രസ്താകക്ഷപലാം കപസ്താടലെയസ്താണയ്.  ഓകരസ്താ പ്രസ്താവശദ്യവലാം
നസ്പീണ്ടുനസ്പീണയ് കപസ്താകുന്ന രസ്പീതനിയനിലെസ്താണയ്.  സനി.പനി.ടഎ.(എലാം)-സനി.പനി.ടഎ.  വനിഷയലാം,
മൂന്നസ്താര്  വനിഷയലാം,  ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണനി  വനിഷയലാം  അങ്ങടന  ഏതയ്  വനിഷയലാം
ടകേസ്താണ്ടുവന്നനിട്ടുലാം  ഇകപ്പെസ്താള് എന്തസ്തായനി എന്നയ് അവകരസ്താടെയ് ഞസ്താന് കചസ്താദനിക്കുകേയസ്താണയ്.
പ്രനിയടപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷകമ,  ഇടതലസ്താലാം  കേസ്താണകമ്പസ്താള് ഞങ്ങള്ക്കയ് ഓര്മ്മേ വരുന്നതയ്
കുഞന് നമ്പദ്യസ്താരുടടെ ഓട്ടലാംതുള്ളല കപസ്താടലെയസ്താണയ്.  'പസ്താണന് നസ്തായുടടെ പലനിനയ് ശകൗരദ്യലാം
പകണ കപസ്താടലെ ഫലെനിക്കുന്നനില.' എനള്ള പസ്താട്ടയ് തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം നനിങ്ങടള ഉകദ്ദേശനിചസ്താകണസ്താ
എന്നസ്താണയ് സലാംശയലാം. രസ്താവനിടലെ  ഇവനിടടെനടെന്ന പലെതുലാം അറനിയസ്താമകലസ്താ; ഫസ്പീസയ് വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു
ടവന്നയ് പറയുകമ്പസ്താള്തടന്ന ഡസനില അടെനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഫസ്പീസയ് വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുടവന്നയ്
പറഞ്ഞകപ്പെസ്താള് സകന്തസ്താഷനിച പ്രതനിപക്ഷലാം...  എനനിക്കയ് മനസനിലെസ്താകുന്നനില.  'ആങ്ങള
ചതസ്താലലാം  കവണനില,  നസ്താത്തൂടന  കേണ്ണസ്പീര്  കേസ്താണണലാം'  എന്ന  സമസ്പീപനലാം  അവര്
ഉകപക്ഷനിക്കണലാം.  പ്രനിയടപ്പെട്ടവടര,  സഹകേരണ  പ്രസസ്താനവമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ട  ഈ
ചര്ചയനില  തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം  പ്രതനിപക്ഷതനിടന  സഹകേരണമസ്താണയ്  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്
അഭദ്യര്തനിക്കുന്നതയ്.  തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം  അതരതനില  മുകമ്പസ്താട്ടുകപസ്തായസ്താല ഒരുപസ്താടെയ്
വനികേസനമുണസ്താകുടമന്നയ് സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണയ് ധനസ്താഭദ്യര്തനടയ ഞസ്താന് ഒരനിക്കല കൂടെനി
സസ്താഭനിമസ്താനലാം പനിന്തസ്താങന.
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ശസ്പീ  .   പനി  .   ടകേ  .   അബ്ദു റബയ്:  സര്, ഞസ്താന് ഈ ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള എതനിര്ക്കുകേയസ്താണയ്.
ഗതസ്താഗത വകുപ്പെനിടന മനനി മസ്താറനി എന്നലസ്താടത മടറസ്താരു മസ്താറവമുണസ്തായനിട്ടനില.  പകക്ഷ
കേഴനിഞ്ഞ  മനനിയുലാം  ഈ  മനനിയുലാം  തമ്മേനിടലെസ്താരു  വദ്യതദ്യസ്താസമുണയ്.  ഈ  മനനി
കേചവടെക്കണ്ണുള്ള മനനിയസ്താണയ്. നസ്താട്ടനിലലാം  വനികദശത്തുടമസ്താടക്ക ഒകട്ടടറ കേചവടെങ്ങളുള്ള
മനനിയസ്താണയ്. കേചവടെലാം ലെസ്താഭതനിനുകവണനിയസ്താണയ്. തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം അകദ്ദേഹലാം കചസ്താകദദ്യസ്താതര
കവളയനില പ്രഖദ്യസ്താപനിചതുകപസ്താടലെ,  ഒരു വര്ഷലാംടകേസ്താണയ് ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ
എലസ്താ  പ്രശങ്ങളുലാം  പരനിഹരനിചയ്  അതയ്  ലെസ്താഭതനിലെസ്താക്കുടമനള്ള  അകദ്ദേഹതനിടന
പ്രസസ്താവന ഞസ്താന് മുഖവനിലെയ്ടക്കടുക്കുകേയസ്താണയ്. 

പഠന പദ്ധതനികേകളസ്താ സമഗ റനികപ്പെസ്താര്ട്ടുകേകളസ്താ ഇലസ്താതതല സലാംസസ്താനതനിടന
ഗതസ്താഗത കമഖലെയനില നനിര്ണ്ണസ്തായകേ സസ്താനലാം ഉറപ്പെനിച ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ
ജസ്പീര്ണ്ണതയയ് കേസ്താരണലാം. കുതഴനിഞ്ഞ മസ്താകനജ് ടമനയ് സലാംവനിധസ്താനലാം, ധൂര്തയ്, പസ്താഴ് ടചലെവയ്,
ലെസ്താഭകേരമലസ്താത ടഷഡമ്മ്യൂളുകേള് പുനനഃകമസ്പീകേരനിക്കസ്താതതയ്, സസകേസ്താരദ്യ കമഖലെയ്ക്കുലാം സമസ്താന്തര
സര്വ്വസ്പീസകേള്ക്കുലാം മനികേച കേളക്ഷന് ലെഭനിക്കതക്ക വനിധതനില ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
ബസകേള് അകേമ്പടെനി കസവനിക്കുന്നതയ്, രസ്താഷസ്പീയ  തസ്താലപ്പെരദ്യങ്ങള് എന്നസ്പീ പസ്താളനിചകേള്
തനിരുതസ്താകനസ്താ കേണ്ടുപനിടെനിക്കസ്താകനസ്താ ആരുമനിലസ്താടത കപസ്തായതനിടന ടകേടുതനിയസ്താണയ് ഗതസ്താഗത
വകുപ്പെനില ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  കനരനിടുന്ന വലെനിയ ദുരന്തലാം.  മസ്താകനജ് ടമനനിടനയുലാം
ജസ്പീവനക്കസ്താരുടടെയുലാം മകനസ്താഭസ്താവതനില കേസ്താതലെസ്തായ മസ്താറമുണസ്താകുന്നനിടലങ്കനില ഒരു പഠന
റനികപ്പെസ്താര്ട്ടനിനുലാം ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ രക്ഷടപ്പെടുതസ്താനസ്താകേനില.  സസ്താപനതനിടന
നനിലെനനിലപ്പെയ്  അപകേടെതനിലെസ്താടണന്നയ് കബസ്താധദ്യമസ്തായനിട്ടുലാം പഴയ ടടശലെനി ഉകപക്ഷനിക്കസ്താന്
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  മസ്താകനജ് ടമനനിനുലാം  ഭരണകേക്ഷനി  യണനിയനുലാം  കേഴനിയുന്നനില.
വരുമസ്താന  കചസ്താര്ചയയ്  കേസ്താരണമസ്താകുന്ന  ഘടെകേങ്ങള്  പരനികശസ്താധനിക്കുകേയുലാം  കരസ്താഗലാം
നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേയുലാം  അതനിടന  അടെനിസസ്താനതനില  ചനികേനിത  നലകുകേയുലാം
ടചയ്തനിടലങ്കനില ഗുരുതരമസ്തായ അവസയനികലെയയ്  ഗതസ്താഗതരലാംഗലാം  കപസ്താകുലാം.  പ്രകതദ്യകേനിചയ്
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി. തകേര്ന്നയ് തരനിപ്പെണമസ്താകുലാം. നനിലെവനില ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
നടെപ്പെനിലെസ്താക്കുന്ന പരനിഷ്കരണ നടെപടെനികേളനില ഒനകപസ്താലലാം ഫലെപ്രദമസ്തായനില എനമസ്താത്രമല,
ചസ്താര്ജയ്  വര്ദ്ധനവമൂലെലാം പ്രതനിദനിന വരുമസ്താനലാം  6  കകേസ്താടെനി  രൂപയനില നനിന്നയ്  5  കകേസ്താടെനി
രൂപയസ്തായനി  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇതനിനനിടെയനിലലാം  ലെസ്താഭകേരമസ്തായ  ടഷഡമ്മ്യൂളുകേള്
പുനനഃകമസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കനതൃതസലാം  നലകുന്ന  ജസ്പീവനക്കസ്താടര  മസ്താനദണ്ഡങ്ങള്ക്കയ്
വനിരുദ്ധമസ്തായനി  രസ്താഷസ്പീയതനിടനയുലാം  മറയ്  തസ്താലപ്പെരദ്യതനിടനയുലാം  അടെനിസസ്താനതനില
സലെലാംമസ്താറ്റുന്ന നടെപടെനികേള് മസ്താകനജ് ടമനയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്  കേസ്താണകമ്പസ്താള്  'എടന്ന
തകലണ  അമ്മേസ്താവസ്താ,  ഞസ്താന്  നന്നസ്താകേനില'  എന്നയ്  പറയുന്നതുകപസ്താടലെയസ്താണയ്
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കതസ്താനന്നതയ്.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ  ആസനി  ഒരു  ലെക്ഷലാം  കകേസ്താടെനി  രൂപയയ്
മുകേളനിലള്ളകപ്പെസ്താള്  ബസ്താധദ്യത  4000  കകേസ്താടെനി  രൂപ  മസ്താത്രമസ്താണയ്.  കകേസ്താടെസ്പീശസരന്
പനിചക്കസ്താരനസ്തായനി ജസ്പീവനികക്കണനിവന്ന അവസയസ്താണണസ്താകുന്നതയ്.  അതുടകേസ്താണസ്താണയ്
ബഡ്ജറനില  പ്രഖദ്യസ്താപനിച  3000  കകേസ്താടെനി  രൂപ  കേനിട്ടുകമസ്താ  എന്നയ്  ഉറപ്പെനിലസ്താതതയ്.
'കേനിട്ടനിയസ്താല ഊട്ടനി അടലങ്കനില ചട്ടനി' എനപറയുന്നതുകപസ്താടലെ പ്രഖദ്യസ്താപനിച  കകേസ്താടെനികേള്
ടപട്ടനിയനില  വന്നസ്താല  ഓടുലാം,  ഇടലങ്കനില  കേട്ടപ്പുറതസ്താകുലാം.  ടകേ.യു.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ
76  എ.സനി.  കലെസ്താ കഫ്ലസ്താര് ബസകേള് കേട്ടപ്പുറതസ്താണയ്.  ആയതനിനസ്താല ഈ ഇനതനിലള്ള
വരുമസ്താന കചസ്താര്ചയുലാം ഉണസ്താകുകേയസ്താണയ്.  പനിങ്കയ് ബസയ് സ്ത്രസ്പീകേടള  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
ബസനില കേയറന്നതനിനയ് കപ്രസ്താതസ്താഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ് കവണനിയസ്തായനിരുന. സ്ത്രസ്പീ സരക്ഷനിതതസലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  ഈ  ബസകേളനില  സ്ത്രസ്പീ  കേണക്ടര്മസ്താരസ്താണയ്  ഉണസ്തായനിരുന്നതയ്.
പരസ്പീക്ഷണസ്താടെനിസസ്താനതനില  തുടെങ്ങനിയ  രണയ്  ബസകേള്  തുടെക്കതനിലതടന്ന
നനിര്തനി. മറയ് ജനിലകേള്ക്കയ് നലകുടമന്നയ് പറഞ്ഞതയ് നടെപ്പെസ്താക്കനിയനിട്ടനില.  അതുകപസ്താടലെ
തടന്ന  മുന്  സര്ക്കസ്താര്  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കനിയ  സനിലവര്  ടജറയ്  ബസകേള്
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ക്കയ് വലെനിയ വരുമസ്താന കസസ്താതസസ്തായനിരുന.  മസ്താകനജ് ടമനനിടന
പനിടെനിപ്പുകകേടുമൂലെലാം അവ നനിര്തലെസ്താക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അങ്ങടന സനിലവര് ടജറ്റുലാം
കസ്താഷയ്  ലെസ്താനയ്  ടചയ. 18  ടടഹടടെകേയ്  ബസയ് കേസ്താതനിരനിപ്പെയ്  കകേനങ്ങള് ആരലാംഭനിചതയ്
ഇകപ്പെസ്താള്  ഉപകയസ്താഗശൂനദ്യമസ്തായനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ആധുനനികേ  സലാംവനിധസ്താനങ്ങടളലസ്താലാം
ഏര്ടപ്പെടുതനിയനിരുനടവങ്കനിലലാം  അടതസ്താനലാം  പ്രവര്തനിക്കുന്നനില.  പരനിപസ്താലെന
ചുമതലെ ഏടറടുതനിട്ടുള്ള  കേമ്പനനി  അറകുറപ്പെണനികേള്  നടെത്തുന്നനില  എനള്ളതസ്താണയ്
അതനിനയ് കേസ്താരണമസ്തായനി പറയുന്നതയ്.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ടകേസ്താലക്കത  ടഎ.ടഎ.എലാം.  ടപ്രസ്താഫ.  സശസ്പീല  ഖന്നയുടടെ  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടനിടന
അടെനിസസ്താനതനില  നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കനിയസ്താല  മസ്താത്രകമ
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുലാം സസ്താധസ്താരണക്കസ്താരുലാം രക്ഷടപ്പെടുകേയുള. 

ടകേസ്താചനിന് ടമകടസ്തായുടടെ പ്രവര്തനലാം ഉടെടന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള്
പൂര്തനിയസ്തായനിവരനികേയസ്താണയ്.  സലാംസസ്താനതയ്  ടമകടസ്താ  ടറയനിലടവയുടടെ  പ്രവൃതനി
ഉദ്ഘസ്താടെന  സമയതയ്  ചടെങ്ങനിലനനിനലാം  വനിട്ടുനനിന്ന  ഇടെതുപക്ഷമസ്താണയ്  സലാംസസ്താന
സര്ക്കസ്താരനിടന  ഒന്നസ്താലാം  വര്ഷ  പദ്ധതനിയനില  ഈ  സര്ക്കസ്താരനിടന  കനട്ടമസ്താടണന്നയ്
അവകേസ്താശടപ്പെട്ടയ് ടമകടസ്താ ടറയനില ഉദ്ഘസ്താടെനലാം ടചയ്യുന്നതയ്.  ഒരു വര്ഷലാംടകേസ്താണയ് ഒരു
പുതനിയ പദ്ധതനികയസ്താ ജകനസ്താപകേസ്താരപ്രദമസ്തായ പദ്ധതനികേകളസ്താ ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടെപ്പെസ്താക്കസ്താന്
കേഴനിയസ്താത സര്ക്കസ്താരസ്താണയ് എട്ടുകേസ്താലെനി മമ്മൂഞ്ഞനിടന സസഭസ്താവലാം പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്. 
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ടൂറനിസലാം രലാംഗതയ്  2016  ഡനിസലാംബര്  1-നയ് നടെതനിയ കേസനിക്കയ് സര്കവ്വയനിടലെ
കേടണതലകേള് അനുസരനിചയ് വനികനസ്താദസഞസ്താരനികേളുടടെ വരവനില 15 മുതല 20 ശതമസ്താനലാം
വടര കുറവയ് വരുടമന്നസ്താണയ് കേണക്കസ്താക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ആഭദ്യന്തര വനികനസ്താദസഞസ്താരനികേളുടടെ
വരവനില 20 മുതല 40 ശതമസ്താനലാം വടര കുറവണസ്താകുടമന്നസ്താണയ്  പറയുന്നതയ്. ടൂറനിസലാം
കകേനങ്ങളുടടെ  ടപസ്താതുനനിലെവസ്താരലാം  ടമചടപ്പെടുതസ്താന്  സര്ക്കസ്താര്  തുടെക്കമനിട്ട  ഗസ്പീന്
കേസ്താര്ടപ്പെറയ്  പദ്ധതനിയുടടെ  തുടെര്  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കസ്തായനി  ഈ  ബഡ്ജറനില
തുകേടയസ്താനലാം  അനുവദനിചനിട്ടനില.  ഇതുവടര  ഈ  പദ്ധതനിക്കസ്തായനി  30  കകേസ്താടെനി  രൂപ
അനുവദനിചനിരുന.  ജനകേസ്പീയ  കൂട്ടസ്തായ്മയുലാം ഉതരവസ്താദനിതസ ടൂറനിസവലാം സകമ്മേളനിക്കുന്ന
പദ്ധതനി  കൂടുതല  കകേനങ്ങളനികലെയയ്  വദ്യസ്താപനിപ്പെനിചസ്താല  മസ്താത്രകമ  ടൂറനിസലാം  കമഖലെയനില
കകേരളതനിനയ് പുതനിയ കമഖലെകേള് തുറക്കസ്താനസ്താകൂ.  ഈ വര്ഷടത സസ്പീസണ് ആരലാംഭനിചയ്
മസ്താസങ്ങള് പനിന്നനിട്ടനിട്ടുലാം  കകേസ്താവളലാം തസ്പീരതയ് ഒരു ബള്ബുകപസ്താലലാം  പ്രകേസ്താശനിപ്പെനിക്കസ്താന്
ടൂറനിസലാം വകുപ്പെനിനസ്തായനിട്ടനില.  ഉകദദ്യസ്താഗസരുടടെ ഉതരവസ്താദനിതസമനിലസ്തായ്മയുലാം നനിസലാംഗതയുമസ്താണയ്
ഇതനിനയ് കേസ്താരണലാം.  

കകേരളതനിടലെ  ബസ്പീച്ചുകേള്  മസ്താലെനിനദ്യക്കൂമ്പസ്താരമസ്താണയ്.  അകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാംതടന്ന
ടതരുവയ്  നസ്തായളുടടെ  വനിഹസ്താര  കകേനമസ്തായ  കകേരളതനിടലെ  ബസ്പീച്ചുകേള്  ടൂറനിസകേടള
വളടരകയടറ പ്രയസ്താസടപ്പെടുത്തുനടണനള്ളതയ് നമുക്കറനിയസ്താലാം.  സഹസകകേസ്താടെനികേളുടടെ
വരുമസ്താനലാം  കനടെനിതരനികേയുലാം  ലെക്ഷക്കണക്കനിനസ്താളുകേള്ക്കയ്  കനരനിട്ടുലാം  അലസ്താടതയുലാം
ടതസ്താഴനില  നലകുന്ന  ടൂറനിസലാം  കമഖലെ  ഇകപ്പെസ്താഴുലാം  സര്ക്കസ്താരനിടന  മുന്ഗണനസ്താ
കമഖലെയനില ഉള്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില. മൂന്നസ്താറനിടലെ കേകയ്യറവലാം അതനിടനത്തുടെര്നള്ള പ്രശങ്ങളുലാം
സമരവലാം  മറ്റുലാം  ആഭദ്യന്തര വനികനസ്താദസഞസ്താരനികേടള കകേരളതനിടലെ  വനികനസ്താദസഞസ്താര
കകേനങ്ങളനിലനനിന്നയ് അകേറസ്താകന ഉതകുകേയുള. കതക്കടെനിയനില വനലാം വകുപ്പുലാം ടൂറനിസലാം വകുപ്പുലാം
തമ്മേനില ഏകകേസ്താപനമനിലസ്താതതനിനസ്താല ടൂറനിസകേളുടടെ എണ്ണതനില വന്കുറവണസ്തായനിട്ടുണയ്.
'നന്ദനി  വസ്പീണ്ടുലാം  വരനികേ'  എന്നതനിലനനിന്നയ്  വനികനസ്താദസഞസ്താരനികേള്  'നന്ദനി  ഇനനി
ഇകങ്ങസ്താട്ടനില'  എനള്ള ടമകസജസ്താണയ്  തരുന്നതയ്. ഫലെതനില  God's Own country
എനള്ളതയ്  Oh  God,  What  a  country  എന്നയ്  പറയനിപ്പെനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനികലെയയ്
നമ്മുടടെ ടൂറനിസലാം കമഖലെ കപസ്തായനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  

കകേരളതനിടന  സസ്താമ്പതനികേ  ഘടെനയുടടെ  നടട്ടലസ്തായ  സഹകേരണ  കമഖലെ
തകേര്ടതറനിയസ്താനുള്ള  ശമങ്ങളസ്താണയ്  ശസ്പീ.  നകരന  കമസ്താദനിയുടടെ  കനതൃതസതനിലള്ള
കകേന സര്ക്കസ്താരുലാം ഇകപ്പെസ്താള് ഇടെതുപക്ഷ മുന്നണനിയുലാം  സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.
കകേന  സര്ക്കസ്താര്  കകേരളതനിടലെ  സസ്താമ്പതനികേ  ഘടെനയുടടെ  തസ്താങലാംതണലമസ്തായ
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സഹകേരണ പ്രസസ്താനടത മുച്ചൂടുലാം തകേര്ക്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള് കനസ്താട്ടയ് നനികരസ്താധനമസ്തായുലാം
തുടെര്നള്ള മറയ്  നനിയനണങ്ങളസ്തായുലാം ഏര്ടപ്പെടുതനിയകപ്പെസ്താള് സലാംസസ്താന സര്ക്കസ്താര്
ആകേടട്ട സഹകേരണ കഭദഗതനി ഓര്ഡനിനന്സനിലൂടടെ ജനസ്താധനിപതദ്യപരമസ്തായനി നന്നസ്തായനി
പ്രവര്തനിച്ചുവന്നനിരുന്ന,  2018  കമയയ്  വടര  കേസ്താലെസ്താവധനിയുണസ്തായനിരുന്ന  14  ജനിലസ്താ
സഹകേരണ ബസ്താങകേളുടടെയുലാം സലാംസസ്താന സഹകേരണ ബസ്താങകേളുടടെയുലാം ഭരണസമനിതനി
അസസ്താധുവസ്താക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇതരതനിലള്ള  ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സനിലൂടടെ
ജനസ്താധനിപതദ്യപരമസ്തായനി  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പെട്ട ഒരു ഭരണ സലാംവനിധസ്താനടത രസ്താഷസ്പീയ
ലെക്ഷദ്യകതസ്താടടെ അസസ്താധുവസ്താക്കനിയ നടെപടെനി തനികേഞ്ഞ അവസരവസ്താദപരവലാം അസഹനിഷ്ണൂത
യുടടെ പ്രകേടെമസ്തായ ടതളനിവമസ്താണയ്.  സഹകേരണ കമഖലെടയ പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കസ്താനുള്ള
നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുനടവന്നയ്  ഗമ കേസ്താണനിക്കുന്ന ഈ സര്ക്കസ്താര് എന്തുടകേസ്താണസ്താണയ്
സഹകേരണ  ബസ്താങകേളനിടലെ  നനികക്ഷപങ്ങകളസ്താടെയ്  അയനിതലാം  കേസ്താണനിക്കുന്നതയ്.
ടപസ്താതുമരസ്താമതയ് വകുപ്പെനിലലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പെനിലലാം ടടെണര് നടെപടെനികേളനില
സഹകേരണ ബസ്താങകേളനിടലെ സനിര നനികക്ഷപലാം സസസ്പീകേരനിക്കസ്താതതയ് സര്ക്കസ്താരനിനുതടന്ന
സഹകേരണ  സസ്താപനങ്ങടള  വനിശസസ്താസതനിടലെടുക്കസ്താന്  കേഴനിയസ്താതതുടകേസ്താണകല?
ടകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുകടെതുകപസ്താടലെ  സസ്താധസ്താരണ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേളനിടലെ
സനിരലാം  നനികക്ഷപവലാം  ഈടെസ്തായനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  എന്തസ്താണയ്  തടെസലാം?
വനിഷുവനികനസ്താടെനുബനനിചയ്  സര്ക്കസ്താര്  കേടുത  കനസ്താട്ടുക്ഷസ്താമലാം  കനരനിട്ടകപ്പെസ്താള്
ബസ്താങകേളനിലനനിന്നയ് തുകേ പനിന്വലെനിചയ് ടഷറനികേളനില നനികക്ഷപനിക്കസ്താന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടയ്
എത്ര തുകേ നനികക്ഷപനിച്ചുടവന്നയ് വദ്യകമസ്താക്കസ്താകമസ്താ;  എന്തുടകേസ്താണയ് ഈ തുകേ സഹകേരണ
ബസ്താങകേളനിലലാം  നനികക്ഷപനിച്ചുകൂടെസ്താ?  സഹകേരണ  കമഖലെയനില  കകേസ്താര്  ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്
നടെപ്പെസ്താക്കുന്നതനില  ഉണസ്തായ  ഉദസ്താസസ്പീനതയുലാം  റകപ്പെ  കേനിസസ്താന്  ടകഡനിറയ്  കേസ്താര്ഡയ്
ഏര്ടപ്പെടുതസ്താതതുലാം  കേസ്താര്ഷനികേ  വസ്തായ്പസ്താ  വനിതരണലാം  തടെസടപ്പെടുന്നതുലാം തകേരുന്ന
സഹകേരണ  കമഖലെടയ  വസ്പീണ്ടുലാം  തകേര്ടതറനിയുലാം.  'സസതകവ  ദുര്ബലെ  പനിടന്ന
ഗര്ഭനിണനിയു'ടമന്ന  രസ്പീതനിയനിലെസ്താണയ്  കകേരളതനിടലെ  സഹകേരണ  കമഖലെ
എതനിടപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ് പരനിഹരനിചനിടലങ്കനില സസ്താധസ്താരണക്കസ്താരുടടെ പ്രശങ്ങള്ക്കയ്
പരനിഹസ്താരലാം കേസ്താണസ്താന് കേഴനിയസ്താടത സഹകേരണ കമഖലെ ഒറടപ്പെട്ടുകപസ്താകുലാം.  കൂടെസ്താടത,
ഭരണതനിടന  തണലെനില  ഇന്ഡദ്യന്  കകേസ്താഫനി  ഹകൗസയ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
പനിടെനിടചടുക്കുന്നതനിനുള്ള നസ്പീക്കലാം,  എലസ്താ ജനസ്താധനിപതദ്യ മരദ്യസ്താദകേടളയുലാം ലെലാംഘനിക്കുന്ന
നടെപടെനിയസ്താണയ്  ഇടെതു  യണനിയനുകേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.  സഹകേരണ
അടപ്പെകയ്  സസ്താപനങ്ങളനിടലെ  നനിയമനലാം  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനിയസ്താക്കസ്താനുള്ള  തസ്പീരുമസ്താനലാം
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അട്ടനിമറനിക്കടപ്പെട്ടതനിലൂടടെ  അഴനിമതനിയുലാം  സസജനപക്ഷപസ്താതവലാം  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താനുള്ള
ശമങ്ങള്  തുടെരുകേയസ്താണയ്.  ഇതരതനില  നന്നസ്തായനി  പ്രവര്തനിച്ചുവന്നനിരുന്ന
സഹകേരണ  സസ്താപനങ്ങടള  കകേന  സര്ക്കസ്താരനിടന  മസ്താത്രലാം  കുറലാംപറഞ്ഞയ്
തകേര്ക്കുകേയസ്താടണങ്കനില  ഇവനിടെടത  സസ്താധസ്താരണ  ജനങ്ങടള  എസയ്.ബനി.ഐ.
കപസ്താടലെ  തസ്പീടവട്ടനിടക്കസ്താള്ള  നടെത്തുന്ന  ബസ്താങകേളനികലെയയ്  സസ്താമ്പതനികേ
ആവശദ്യങ്ങള്ക്കയ്  പറഞ്ഞയയ്കക്കണ  സനിതനി  വരുലാം.  ആയതനിനസ്താല  കകേരള
ബസ്താങകപസ്താലള്ള  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകമ്പസ്താള് സഹകേരണ  ബസ്താങകേളുടടെ
പ്രവര്തനലാം ടമചടപ്പെടുതണലാം. ഈ മൂന്നയ് വകുപ്പുകേളുമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ട കേസ്താരദ്യങ്ങളനില
കപസ്താസനിറസ്പീവസ്തായനി  ഒനലാം  കേസ്താണസ്താതതുടകേസ്താണയ്  ഞസ്താന്  ഒരനിക്കലക്കൂടെനി  ഈ
ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള എതനിര്ക്കുന.  

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി  : സര്,  ഈ  ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള  ഞസ്താന്  ശകമസ്തായനി

പനിന്തസ്താങകേയസ്താണയ്.  കകേനതനില  ശസ്പീ.  നകരന  കമസ്താദനിയുടടെ  കനതൃതസതനിലള്ള

ഗവണ്ടമനനിനയ്  2/3  ടമകജസ്താറനിറനി കേനിട്ടനിയനിട്ടുലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങടളസ്താനലാം അവരുടടെ

ശകേകേളനികലെയയ് വന്നനിട്ടനില.  ഇന്തദ്യയനിടലെവനിടടെയുലാം വന്നനിട്ടനില.  ഗുജറസ്താതനിലകപസ്താലലാം

അവര്ക്കതയ് പനിടെനിടചടുക്കസ്താന് സസ്താധനിചനില. ഒകന്നസ്താ രകണസ്താ ജനിലസ്താ ബസ്താങകേള് മസ്താത്രകമ

അവരുടടെ  കേയ്യനിലള.  അമൂലെനിടന  തകേര്ക്കസ്താന്  വലെനിയ  ശമലാം  നടെതനി,  അതയ്

പനിടെനിടചടുക്കസ്താനുള്ള നനിയമനനിര്മ്മേസ്താണലാം ടകേസ്താണ്ടുവന,  ശഹകക്കസ്താടെതനിയനില കകേസസ്തായനി.

ഇകപ്പെസ്താള് അവനിടടെ ജനറല കബസ്താഡനി കയസ്താഗലാം കചരസ്താന് പറസ്താത സനിതനിയസ്തായതനിനസ്താല

പസ്താവടപ്പെട്ട പസ്താല കൃഷനിക്കസ്താര്ക്കയ് കബസ്താണസകപസ്താലലാം ടകേസ്താടുക്കസ്താന് പറസ്താത സനിതനിയസ്താണയ്.

സഹകേരണ രലാംഗടത ഏടതങ്കനിലലാം തരതനില തകേര്ക്കസ്താനസ്താണയ് കമസ്താദനി ഗവണ്ടമനയ്

ശമനിക്കുന്നതയ്.  ഇത്രടയലസ്താലാം ഭൂരനിപക്ഷമുണസ്തായനിട്ടുലാം എവനിടടെയുലാം അവര്ക്കയ് കേടെനകൂടെസ്താന്

പറനിയനില.  അതയ്  നമ്മേള്  മുന്നനില  കേണ്ടുടകേസ്താണയ്  വളടര  ജസ്താഗതകയസ്താടുകൂടെനി

നസ്പീങ്ങണടമന്നസ്താണയ് എടന അഭനിപ്രസ്തായലാം.  കകേരളതനില  3631  ടകഡനിറയ് സലാംഘങ്ങളുണയ്.

മറയ് സലാംഘങ്ങള് 3936 എണ്ണവമുണയ്. കകേസ്താകളജയ്-സ്കൂള് സലാംഘങ്ങളസ്തായനി 3841 എണ്ണവമുണയ്.

ആടകേ 11408 സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുണയ്. ഏകേകദശലാം 2.5 കകേസ്താടെനി ജനത ഇതനിടലെ

അലാംഗങ്ങളസ്താണയ്. ഇതയ് തകേര്ക്കസ്താനുള്ള വലെനിടയസ്താരു ശമമസ്താണയ് കകേന ഗവണ്ടമനനിടന

ഭസ്താഗതയ് നടെക്കുന്നതയ്.  ഭരണഘടെന പ്രകേസ്താരലാം സഹകേരണലാം സലാംസസ്താന വനിഷയമസ്താടണന്നയ്
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ഇവനിടടെ  അങ്കമസ്താലെനി  എലാം.എല.എ.  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  ത്രനിതലെ  സലാംവനിധസ്താനലാം  കവകണസ്താ

ദസനിതലെ  സലാംവനിധസ്താനലാം  കവകണസ്താടയന്നയ്  തസ്പീരുമസ്താനനിക്കസ്താനുള്ള  അധനികേസ്താരലാം  കസ്റ്റേറയ്

ഗവണ്ടമനനികനതസ്താണയ്.  അതനില ശകേകേടെതസ്താന് ഒരസ്താള്ക്കുലാം അധനികേസ്താരമനില.  അങ്ങടന

ടചയ്യസ്താനുലാം  പസ്താടെനില.  അതുകപസ്താടലെ  നമ്മുടടെ  ബസ്താങകേള്  ഒന്നനിക്കുകമ്പസ്താള്  കകേന

ഗവണ്ടമനയ്  ഇടെലാംകകേസ്താലെനിടെസ്താവന്ന  ചനിലെ  സലാംഗതനികേളസ്താണയ്  ഞസ്താന്  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.

14  ജനിലസ്താ  ബസ്താങകേളുടടെ  ആസനി  ബസ്താധദ്യതകേള്  സലാംസസ്താന  സഹകേരണ  ബസ്താങ്കനിനയ്

ശകേമസ്താറലാം ടചയ്യണലാം. അതനിനുള്ള അനുമതനി ആര്.ബനി.ഐ.യനില നനിന്നയ് വസ്താങ്ങണലാം.

ആര്.ബനി.ഐ.  അതനില ഇടെലാംകകേസ്താലെനിടെസ്താനുള്ള സസ്താധദ്യതയുണയ്.  അതയ് മുന്കൂട്ടനി കേസ്താണണ

ടമന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്  അഭദ്യര്തനിക്കസ്താനുള്ളതയ്.  ഒരു  ശത്രുതസ്താ  മകനസ്താഭസ്താവകതസ്താടു

കൂടെനിയസ്താണയ്  ആര്.ബനി.ഐ.  ടപരുമസ്താറന്നതയ്.  അനുമതനി  കചസ്താദനിക്കുകമ്പസ്താള്  അതയ്

നലകേസ്താടത നസ്പീട്ടനിടക്കസ്താണ്ടുകപസ്താകേസ്താനുള്ള സസ്താധദ്യതയുമുണയ്.  അതയ് എങ്ങടന തരണലാം

ടചയ്യണടമന്നയ്  ഗവണ്ടമനയ്  വളടരയധനികേലാം  ആകലെസ്താചനിക്കണലാം.  ഇകപ്പെസ്താള്  ത്രനിതലെ

സലാംവനിധസ്താനമസ്താണള്ളതയ്.  കസ്റ്റേറയ്  കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങലാം  ജനിലസ്താ  സഹകേരണ

ബസ്താങമസ്തായുള്ള  ഇടെപസ്താടെയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  നടെക്കുലാം.  ആര്.ടെനി.  ടസ്താന്സ്ഫടറസ്താടക്ക  നടെക്കുലാം.

ശപ്രമറനി  കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങ്കനിനയ്  അതുകപസ്താലള്ള  ഒരു  ബനിസനിനസയ്

നടെതണടമന്നയ് പറഞ്ഞസ്താല ആര്.ബനി.ഐ.  സമ്മേതനിക്കനില.  എന്തസ്താണയ് കേസ്താരണലാം;

ശപ്രമറനി കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ് ബസ്താങകേള്ക്കയ് ബസ്താങ്കനിലാംഗയ് ശലെസന്സനിടലന്ന കേസ്താരണലാം

പറഞ്ഞയ്  ഇടെലാംകകേസ്താലെനിടെസ്താനുള്ള  സസ്താധദ്യതയുണയ്.  അതയ്  എങ്ങടന  തരണലാം

ടചയ്യണടമന്നയ്  മുന്കൂട്ടനി  കേസ്താണണലാം.  അതനിനയ്  പ്രകതദ്യകേലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  വയസ്താനനില,

എടന്തങ്കനിലലാം  സലാംവനിധസ്താനമുണസ്താക്കണടമന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്  അഭദ്യര്തനിക്കസ്താനുള്ളതയ്.

കകേരള  സലാംസസ്താന  സഹകേരണ  ബസ്താങ്കനില  5000  കകേസ്താടെനി  രൂപകയസ്താളലാം

ടഡകപ്പെസ്താസനിറ്റുണയ്.  ജനിലസ്താ സഹകേരണ ബസ്താങ്കനില 60,000 കകേസ്താടെനി രൂപയുലാം ശപ്രമറനി

കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങകേളനില  90,000  കകേസ്താടെനി  രൂപയുടടെയുലാം  നനികക്ഷപമുണയ്.

അങ്ങടന 1,55,000  കകേസ്താടെനി രൂപ സഹകേരണ രലാംഗതയ് നനിലക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇതനിലെസ്താണയ്

കകേന ഗവണ്ടമനനിടന  കേണ്ണയ്.  അതയ്  എങ്ങടനടയങ്കനിലലാം  മറയ്  നസ്താഷണശലെസ്ഡയ്

ബസ്താങകേളനികലെകക്കസ്താ ടഷഡമ്മ്യൂള്ഡയ് ബസ്താങകേളനികലെകക്കസ്താ ശകേമസ്താറണലാം.  അതയ് പനിന്നസ്പീടെയ്

ശപ്രവറയ്  ബസ്താങ്കസ്താക്കനി  മസ്താറസ്താനുള്ള  വലെനിടയസ്താരു  ഗൂഢശമമസ്താണയ്  ഇതനിടന  പനിന്നനില
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നടെക്കുന്നതയ്.  സലാംസസ്താന  സഹകേരണ  ബസ്താങ്കനില  കലെസ്താ  കകേസ്താസ്റ്റേയ്  ടഡകപ്പെസ്താസനിറയ്

6  ശതമസ്താനമുണയ്.  ജനിലസ്താ  സഹകേരണ  ബസ്താങ്കനില  14  ശതമസ്താനമുണയ്.  ശപ്രമറനി

കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങ്കനില  9  ശതമസ്താനവലാം  കലെസ്താ  കകേസ്താസ്റ്റേയ്  ടഡകപ്പെസ്താസനിറസ്താണയ്.

ഇതനിലെസ്താണയ് അവരുടടെ കേണ്ണയ്.  ബസ്താങകേള് ലെസ്താഭതനില ടകേസ്താണ്ടുകപസ്താകുന്നതയ് ഈ കലെസ്താ

കകേസ്താസ്റ്റേയ് ടഡകപ്പെസ്താസനിറ്റുടകേസ്താണസ്താണയ്.  നസ്താഷണശലെസ്ഡയ് ബസ്താങകേളനില  കലെസ്താ കകേസ്താസ്റ്റേയ്

ടഡകപ്പെസ്താസനിറയ് 30 ശതമസ്താനമസ്താണയ്. ആര്.ടെനി.ജനി.എസയ്. സഹകേരണ രലാംഗതയ് ഉപകയസ്താഗനിക്കസ്താന്

പ്രയസ്താസമസ്താണയ്.  അതനിനയ്  സസ്താകങ്കതനികേമസ്തായ  പ്രശങ്ങളുണയ്.  എന്.ഇ.എഫയ്.റനി.ഉലാം

നമുക്കയ് സസ്താധനിക്കസ്താടതസ്താരു പ്രശമസ്താണയ്.  കകേരളതനിടലെ ഏടതങ്കനിലലാം  ഒരു ശപ്രമറനി

കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങ്കനിനയ്  കബസ്താലാംടബയനികലെസ്താ ഡലഹനിയനികലെസ്താ ഉള്ള ബസ്താങ്കനികലെയയ്

പണലാം ടസ്താന്സ്ഫര് ടചയ്യസ്താനുളള ബുദ്ധനിമുട്ടുണയ്. കലെസ്താ കകേസ്താസ്റ്റേയ് ടഡകപ്പെസ്താസനിറയ് സഹകേരണ

രലാംഗതയ് വരസ്താത ഒരവസ വരുകമ്പസ്താള്  പനിടെനിച്ചുനനിലക്കസ്താന്  വളടര ബുദ്ധനിമുട്ടുന്ന ഒരു

അവസയ്ക്കുലാം  സസ്താധദ്യതയുണയ്.   അതുടകേസ്താണയ്  ആ  സസ്താഹചരദ്യലാം  എങ്ങടന  തരണലാം

ടചയ്യണടമന്നതനിടനക്കുറനിചയ്   നസ്താലാം  വളടര  ആകലെസ്താചനിക്കണലാം.  ജനിലസ്താ  ബസ്താങകേളുടടെ

70 ശതമസ്താനലാം നനികക്ഷപവലാം ശപ്രമറനി കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ് ബസ്താങകേളുടടെ നനികക്ഷപമസ്താണയ്.

കകേരളസ്താ  കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങ്കസ്തായനി  വരുകമ്പസ്താള്  അതനിടന  പ്രധസ്താന  നനികക്ഷപ

കസസ്താതസതടന്ന  അലാംഗങ്ങളസ്തായ  ശപ്രമറനി  സലാംഘങ്ങള്ക്കസ്തായനിരനിക്കുലാം.  ശപ്രമറനി

സലാംഘങ്ങള്  കുറഞ്ഞ  പലെനിശ  നനിരക്കനില  ടഡകപ്പെസ്താസനിറയ്  ഉണസ്താക്കനിയസ്താല  മസ്താത്രകമ

കേരുതല ധനലാം കകേരളസ്താ സഹകേരണ ബസ്താങ്കനില നനികക്ഷപനിക്കസ്താന് സസ്താധനിക്കുകേയുള.

ഈ  കനട്ടലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്ക്കയ്  ഉണസ്താകേണടമങ്കനില  അവരുടടെ  കേറനയ്

ടഡകപ്പെസ്താസനിറയ്,  ബസ്താങ്കയ്  നനികക്ഷപങ്ങള്ക്കയ്  ശവവനിധദ്യമസ്താര്ന്ന  കസവനങ്ങള്

കേസ്താലെതസ്താമസലാം  വരുതസ്താടത  ലെഭദ്യമസ്താക്കസ്താന്  ആര്.ടെനി.ജനി.എസയ്.,  എന്.ഇ.എഫയ്.റനി.

സകൗകേരദ്യങ്ങള്  ഉണസ്താകേണലാം.  അതനിനയ്  കകേന  ഗവണ്ടമനയ്  സമ്മേതനിക്കുടമന്നയ്

എനനിക്കയ് കതസ്താനന്നനില.  അതയ് ശപ്രമറനി ബസ്താങകേള്ക്കയ് ശലെസന്സനിടലന്നയ് പറഞ്ഞയ്

നനികഷധനിക്കസ്താനുള്ള സസ്താഹചരദ്യമുണയ്.  സലാംസസ്താന സഹകേരണ ബസ്താങ്കനിനുലാം ആര്.ബനി.ഐ.

അനുവസ്താദമുടണങ്കനില മസ്താത്രകമ ആര്.ബനി.ഐ.-യുടടെ ശലെസന്സനിലസ്താത സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളനില ഇടെപസ്താടെയ് നടെതസ്താന് സസ്താധനിക്കുകേയുള. അതയ് എന്തയ് ടചയ്യുടമന്നതനിടന

ക്കുറനിചയ് ഗവണ്ടമനയ് വളടര ഗകൗരവമസ്തായനി ആകലെസ്താചനിക്കണലാം. പ്രസ്താഥമനികേ സഹകേരണ
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സലാംഘങ്ങളുടടെ  കേറനയ്  അക്കകൗണനില  എലസ്താ  ദനിവസവലാം  24  മണനിക്കൂറലാം  പണലാം

പനിന്വലെനിക്കസ്താനുലാം  മസ്താറസ്താനുമുള്ള  സകൗകേരദ്യമുണസ്താകേണലാം.  അതയ്  ഉണസ്താകേനില.  അതയ്

ഉണസ്താകേസ്താതനിരുന്നസ്താല നമ്മുടടെ  കലെസ്താ  കകേസ്താസ്റ്റേയ്  ടഡകപ്പെസ്താസനിറയ്  ശപ്രമറനി  ബസ്താങകേളനില

വരസ്താത ഒരു സസ്താഹചരദ്യമുണസ്താകുലാം.  കകേരളസ്താ ബസ്താങ്കനിടന എ.ടെനി.എലാം.കേളനില ശപ്രമറനി

സലാംഘങ്ങളുടടെ  പണലാം ഉപകയസ്താഗനിക്കസ്താന്  സസ്താധനിക്കുകമസ്താടയനകൂടെനി  പരനികശസ്താധനിക്കണലാം.

ആ  എ.ടെനി.എലാം.  ഉപകയസ്താഗനിക്കസ്താന്  പറ്റുന്നനിടലങ്കനില  ശപ്രമറനി  ബസ്താങകേളുടടെ

നനിലെനനിലപ്പെനിടനതടന്ന  ബസ്താധനിക്കുന്ന  ഒരവസയുണസ്താകുലാം.  കകേരളതനിലതടന്ന

തൃശ്ശൂരുലാം  കേണ്ണൂരുമുള്ള  ജനിലസ്താ  ബസ്താങകേള്  അങ്ങടന  ഒരു  ശമലാം  നടെതനി.  അതനിനയ്

ആര്.ബനി.ഐ.  സമ്മേതനിചനില.  അതുലാംകൂടെനി ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മനനി  ശദ്ധനിക്കണടമന്നസ്താണയ്

എനനിക്കയ് പറയസ്താനുള്ളതയ്. 2011 മുതല നബസ്താര്ഡയ്, ജനിലസ്താ സഹകേരണ ബസ്താങകേള്ക്കുലാം

പ്രസ്താഥമനികേ സഹകേരണ ബസ്താങകേള്ക്കുലാം കനരനിട്ടയ്  പുനര്വസ്തായ്പ നലകുന്നതനിനസ്തായനി ഒരു

നനിയമലാം ടകേസ്താണ്ടുവന.  കസ്റ്റേറയ് ബസ്താങ്കയ്  നഷതനിലെസ്തായസ്താല ജനിലസ്താ ബസ്താങകേള്ക്കയ് അതയ്

കനരനിട്ടയ്  ടകേസ്താടുക്കസ്താനുള്ള  ഏര്പ്പെസ്താടെയ്  കവണലാം.  ഇകപ്പെസ്താള്  ഈ  ബസ്താങകേള്

ഒന്നനിച്ചുവരുകമ്പസ്താള് ഏടതങ്കനിലലാം കേസ്താരണവശസ്താല സസ്താകങ്കതനികേ  നഷലാം വന എന്നയ്

കേണക്കസ്താക്കനിയസ്താല ആ പുനര്വസ്തായ്പ നനിര്തസ്താനുള്ള നടെപടെനികൂടെനി കകേന ഗവണ്ടമനയ്

ടചയ്യുടമന്നസ്താണയ് മനസനിലെസ്താക്കുന്നതയ്. ചനിലെ സലാംസസ്താനങ്ങളനില അങ്ങടന ടചയ്തനിട്ടുണയ്.

അടതങ്ങടന നമുക്കയ് തരണലാം ടചയ്യസ്താന് കേഴനിയുലാം? ഇകപ്പെസ്താള് രണസ്തായനിരതനി ചനിലസസ്താനലാം

കകേസ്താടെനി  രൂപ  നമുക്കയ്  പുനര്  വസ്തായ്പയസ്തായനി  തരുനണയ്.  അതയ്  നനിര്തലെസ്താക്കുന്ന

സസ്താഹചരദ്യലാം  വരുകമസ്താ  എടന്നസ്താരു  സലാംശയമുണയ്.  അടതങ്ങടന  തരണലാം  ടചയ്യസ്താന്

കേഴനിയുടമന്നതനിടനപ്പെറനി വളടര ഗകൗരവമസ്തായനി ആകലെസ്താചനിക്കണലാം. അതുകപസ്താടലെ ബസ്താങകേള്

ലെയനിച്ചുവരുകമ്പസ്താള്  എസ്റ്റേസ്താബനിടഷ്മെനയ്  ടചലെവയ്  വളടരയധനികേലാം  വര്ദ്ധനിക്കസ്താനുള്ള

സസ്താഹചരദ്യമുണയ്.  കേസ്താരണലാം സസ്താലെറനിതടന്ന ഒകന്നമുക്കസ്താല ലെക്ഷലാം രൂപകയസ്താളലാം വരുലാം.

അത്രയുലാം വലെനിയ സസ്താലെറനി  ടകേസ്താടുത്തുടകേസ്താണയ്  നനിലക്കസ്താന് പറ്റുകമസ്താ എന്നതനിടനക്കുറനിചയ്

ആകലെസ്താചനിക്കണലാം.  എസ്റ്റേസ്താബനിഷ യ്ടമനയ്  എകയ്ടപന്സസയ്  വളടരയധനികേലാം  വര്ദ്ധനിക്കുകമ്പസ്താള്

നഷലാം  വരസ്താനുള്ള  സസ്താധദ്യതയുലാംകൂടെനി  കേണക്കനിടലെടുക്കണടമന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്

അകതക്കുറനിചയ് പറയസ്താനുള്ളതയ്.
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പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  മടറസ്താരു  കേസ്താരദ്യലാം  വസ്താഹനങ്ങളുടടെ  വര്ദ്ധനവസ്താണയ്.  ഇന്നലെടത
കചസ്താകദദ്യസ്താതരങ്ങളനില  വസ്താഹനങ്ങളുടടെ  വര്ദ്ധനവനിടനപ്പെറനി  വളടരയധനികേലാം
കചസ്താദദ്യങ്ങളുണസ്തായനിരുന.  ഒരു  കുടുലാംബതനില  ഒരു  വസ്താഹനലാം  കപസ്താടര;  അതനില
കൂടുതല ഉടണങ്കനില അതനിനയ് വലെനിടയസ്താരു തുകേ ടെസ്താകയ് ഈടെസ്താക്കണലാം.  വലെനിയ ടെസ്താകയ്
ചുമതനിടക്കസ്താണയ്  ടമയനിനനന്സനിനയ്  ഒരു പ്രകതദ്യകേ വകുപ്പെയ്  രൂപസ്പീകേരനിചയ്  ആ തുകേ
ടമയനിനനന്സനിനയ് ടകേസ്താടുത്തുകൂടടെ? ഒരു കുടുലാംബതനിനയ് എത്ര വസ്താഹനങ്ങള് കവണലാം;
ഒരു  കുടുലാംബതനിനയ്  ഒരു  വസ്താഹനടമന്ന  രസ്പീതനിയനില  നനിയനനിക്കസ്താന്  ഒരു  നനിയമലാം
ടകേസ്താണ്ടുവരനികേയുലാം  അതലസ്താടത  അതയ്  നനികരസ്താധനിക്കസ്താന് കേഴനിഞ്ഞനിടലങ്കനില  അതനിനയ്
കൂടുതല ടെസ്താകയ് ചുമത്തുന്ന ഒരു സലാംവനിധസ്താനലാം ടകേസ്താണ്ടുവരനികേയുലാം കവണലാം.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജസ്താസഫയ്:  സര്,  ഒരു  വസ്പീട്ടനില  അച്ഛനുലാം  അമ്മേയുലാം
മക്കളുമുണസ്തായനിരനിക്കുലാം,  മറയ്  ടമകമ്പഴ്സുലാം  ഉണസ്തായനിരനിക്കുലാം.  ഒരു  വസ്പീട്ടനില  ഒരു
വസ്താഹനലാംടകേസ്താടണസ്താനലാം  ഇന്നടത  കേസ്താലെതയ്  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  നടെക്കതനില.  അതങ്ങയ്
മനസനിലെസ്താക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :  സര്,  അതയ് അനസ്താവശദ്യമസ്തായ ഒരു ധൂര്തസ്താണയ്. ഒകര
സലെകതയയ്  ഒരു  യസ്താത്ര  പുറടപ്പെടുകമ്പസ്താള്  ഒരു  മകേന്  ആദദ്യലാം  ഒരുവണനിയുമസ്തായനി
കപസ്താകുന.  രണസ്താമടത മകേന് അകത സലെകതയ്ക്കുതടന്ന കവടറസ്താരു വണനിയുടമടുതയ്
കപസ്താകുന്നതസ്തായ ധൂര്തനിടനസ്താരു നനിയനണലാം കവണലാം. ഒരു കുടുലാംബതനിനയ് ഒരു വണനി മതനി.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജസ്താസഫയ് :  സര്,  ഇന്നടത  കേസ്താലെതയ്  ഒരു  വസ്പീട്ടനില
കജസ്താലെനിയുള്ള മക്കളുണസ്തായനിരനിക്കുലാം,  അകപ്പെസ്താള് വദ്യതദ്യസ ഇടെങ്ങളനികലെയയ്  കപസ്താകകേണ
അവരുടടെ  സകൗകേരദ്യതനിനയ്  കവണനിയുലാം  വസ്താഹനങ്ങള്  വസ്താകങ്ങണനിവരുലാം.  അതനിടന
എങ്ങടന നനിയനനിക്കുലാം? 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :  സര്, ഞസ്താന് അടതസ്താടക്ക സമ്മേതനിച്ചു. ഗതസ്താഗതക്കുരുക്കയ്
വരുകമ്പസ്താള്  നമ്മേടളലസ്താകപരുലാം  കേഷടപ്പെടുന്നനികല?  അങ്ങടന  ഗതസ്താഗത  പ്രശലാം
വരുകമ്പസ്താള് ടെകൗണകേളനില പ്രകവശനിക്കസ്താന് കേഴനിയസ്താത സനിതനി വരുലാം. അതുകപസ്താടലെ
ടപസ്താലെമ്മ്യൂഷടന പ്രശവലാം വരനികല; അകപ്പെസ്താള് അതനിടനസ്താരു നനിയനണലാം ആവശദ്യമകല?
അതുകപസ്താടലെതടന്ന  വസ്പീടെനിടന  കേസ്താരദ്യലാം,  പതനിനസ്തായനിരലാം  സസയര്  മസ്പീറര്,
ഇരുപതനിനസ്തായനിരലാം  സസയര്  മസ്പീറര്,  പത്തുകകേസ്താടെനി,  ഇരുപതനിയഞ്ചുകകേസ്താടെനി  രൂപ
ടചലെവഴനിചയ് വസ്പീടുകേള് വയ്ക്കുന.  മലെയുലാം കുനകേളുടമസ്താടക്ക ഇടെനിചനിട്ടസ്താണയ് അടതസ്താടക്ക
വരുന്നതയ്. ഇതനിടനലസ്താലാം ഒരു നനിയനണലാം ടകേസ്താണ്ടുവരകണ?  

ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതസ്താകേരന് :  സര്,  യകറസ്താപ്പെനിടലെ  ചനിലെ  നഗരങ്ങളനില  ഒരു
വസ്താഹനതനില  ശഡവറലസ്താടത  ഒന്നനിലെധനികേലാം  ആളുകേള്  കവണടമന്നയ്  ആധുനനികേ
കേസ്താലെതയ് നനിയമലാംമൂലെലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  അതകങ്ങയയ് അറനിയസ്താകമസ്താ? 
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :  സര്,  തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം  അറനിയസ്താലാം.  അങ്ങടന  ഒരു
നനിയനണലാം ഇവനിടടെ  ടകേസ്താണ്ടുവന്നനിടലങ്കനില  എങ്ങടന നമുക്കയ്  പനിടെനിച്ചുനനിലക്കസ്താന്
കേഴനിയുലാം. നടെക്കസ്താന് പറസ്താത സനിതനിവരനികല?

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന് :  സര്,  അങ്ങയ്  പറയുന്നതയ്  നൂറയ്  ശതമസ്താനലാം
ശരനിയസ്താണയ്.  വസ്താഹനങ്ങള്ക്കയ് കലെസ്താകേതനിടലെ എലസ്താ നഗരങ്ങളനിലലാം നനിയനണങ്ങള്
ഏര്ടപ്പെടുതനിക്കഴനിഞ്ഞു.  അകതസമയലാം പബനികേയ് ടസ്താന്കസസ്താര്കട്ടഷന് സനിസ്റ്റേലാം ഏറവലാം
ടമചടപ്പെട്ട  രസ്പീതനിയനില  ആക്കനിയതനിനുകശഷമസ്താണയ്  വസ്താഹനങ്ങള്ക്കയ്  നനിയനണലാം
ടകേസ്താണ്ടുവന്നതയ്. ആര്ക്കുകവണടമങ്കനിലലാം എവനിടടെ നനിനലാം ഏതയ് സലെകതയയ് കപസ്താകുവസ്താനുലാം
പബനികേയ്  ടസ്താന്കസസ്താര്കട്ടഷന് സനിസ്റ്റേലാം-ബസലാം ടടയനിനുലാം ജലെഗതസ്താഗതവലാം ഇടതലസ്താലാം
ശരനിയസ്താക്കനിയതനിനുകശഷകമ അങ്ങയ് പറയുന്നതനികലെയയ് കേടെക്കസ്താന് കേഴനിയുകേയുള്ളു. 

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടനി : സര്, അങ്ങയ് പറയുന്ന അഭനിപ്രസ്തായകതസ്താടെയ് നൂറയ് ശതമസ്താനലാം
കയസ്താജനിക്കുനണയ്. അതുലാം നന്നസ്താക്കണലാം, അകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാം ഒരു നനിയനണവലാം കവണലാം.
നനിയനണലാം വരുകമ്പസ്താള് പബനികേയ് ടസ്താന്കസസ്താര്കട്ടഷന് സനിസ്റ്റേലാം തനനിടയ ശരനിയസ്താകുലാം.
ഈ ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള ഒരനിക്കലക്കൂടെനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    വനി  .    കജസ്തായനി:  സര്,  ഞസ്താന്  ഈ  ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള  പനിന്തസ്താങന.
സസ്താമൂഹനികേ പുകരസ്താഗതനിയുടടെ ഫലെമസ്തായനിട്ടസ്താണയ് കകേരളതനിടലെ ജനങ്ങളുടടെ ജസ്പീവനിതനനിലെവസ്താരലാം
ഉയരുന്നതയ്.  അതനിനയ് നനിദസ്താനമസ്തായതയ് കകേരളതനിടലെ സഹകേരണ പ്രസസ്താനങ്ങളസ്താടണന്നയ്
ഉറടക്ക വനിളനിച്ചുപറഞ്ഞയ് സഹകേരണ കമഖലെ പ്രതനിസനനിയനിലെസ്തായ ഘട്ടതനില അതയ്
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേരള മുഖദ്യമനനിയുലാം മനനിമസ്താരുലാം മനനിസഭയുലാം ആടകേ
എടുത  നടെപടെനികേടള  ഈ  അവസരതനില  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ആകഗസ്താള
സസ്താമ്പതനികേ മസ്താന്ദദ്യതനിലലാം കേറന്സനി നനിയനണതനിലലാം നമുക്കയ് പനിടെനിച്ചുനനിലക്കസ്താനസ്തായനി.
അതയ്  ഈ  കമഖലെ ജനജസ്പീവനിതവമസ്തായനി  ഇഴുകേനികചര്ന്നതുടകേസ്താണസ്താണയ്.  തകേര്ക്കസ്താന്
പറസ്താത വനിശസസ്താസലാം സഹകേരണ കമഖലെയുടടെ മുഖമുദയസ്താണയ്.  ശസ്പീ.  ടകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടനി
ഇവനിടടെ സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്താടലെ കകേരളതനിടലെ സഹകേരണ പ്രസസ്താനതനിനയ് ഒന്നര ലെക്ഷലാം
കകേസ്താടെനിരൂപയുടടെ  നനികക്ഷപമുണയ്.  ഇതയ്  മനസനിലെസ്താക്കനിയനിട്ടസ്താണയ്  കകേന ഗവണ്ടമനയ്
കനസ്താട്ടയ്  നനികരസ്താധനതനിടന  മറവനില  കുടറ  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  നടെതനിക്കൂട്ടനിയടതന്നയ്
നമുക്കറനിയസ്താലാം. കകേരളതനിടലെ സഹകേരണ പ്രസസ്താനടത നശനിപ്പെനിക്കസ്താനുലാം  നനികക്ഷപങ്ങള്
ഇലസ്താതസ്താക്കസ്താനുലാം കവണനിയുള്ള വലെനിയ ഒരു പരനിശമലാം ഇതനിനുപനിന്നനില നടെന്നനിരുന.
അതനിടന  ഏടറക്കുടറ  അതനിജസ്പീവനിക്കസ്താന്  നമുക്കയ്  സസ്താധനിച്ചുടവനള്ളതയ്  ഏറവലാം
പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്.  ഒരു  നസ്താഷണശലെസ്ഡയ്  ബസ്താങ്കനിടന  പ്രവര്തനടത
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സലാംബനനിചയ്  പരനികശസ്താധനിചസ്താല  അതയ്  ആടകേ  ടചയ്യുന്നതയ്  നനികക്ഷപ  വസ്തായ്പസ്താ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കയ് ഊന്നല നലകുകേ മസ്താത്രമസ്താണയ്.  എന്നസ്താല സഹകേരണ കമഖലെ
എടന്തലസ്താലാം പ്രശങ്ങളനില ഇടെടപടുന.  ഒരു മനുഷദ്യടന ജസ്പീവനിതവമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ട
എലസ്താ  പ്രശങ്ങളനിലലാം  കേണ്സമ്മ്യൂമര്  രലാംഗടത  പ്രവര്തനങ്ങളസ്താടണങ്കനിലലാം,  നസ്പീതനി
ടമഡനിക്കലസയ്, ശലെബ്രേറനി കസവനങ്ങള്,  കേര്ഷകേ കസവന കകേനലാം, വളലാം ഡനികപ്പെസ്താ
അങ്ങടന  ജസ്പീവനിതതനിടന  വനിവനിധ  കമഖലെകേളനില  സഹകേരണ  പ്രസസ്താനങ്ങള്
പ്രവര്തനിക്കുനണയ്.  ആധുനനികേ  സലാംവനിധസ്താനങ്ങകളസ്താടുകൂടെനിയ  പതനികനകഴസ്താളലാം
ആശുപത്രനികേള്  നമ്മുടടെ  സലാംസസ്താനതയ്  സഹകേരണ  കമഖലെയയ്  മസ്താത്രമസ്തായനി
ഉടണനള്ളതയ്  മനസനിലെസ്താക്കണലാം.  കനസ്താട്ടുനനികരസ്താധന  സമയതയ്  കകേരളതനിടന
ധനകേസ്താരദ്യ വകുപ്പുമനനി കഡസ്താ.  ടെനി.  എലാം.  കതസ്താമസയ്  ഐസകേയ്  ഒരു കലെഖനടമഴുതനി.
'ഇനനി  ഒരുപകക്ഷ  എലസ്താ  ബസ്താങ്കയ്  ഇടെപസ്താടുകേള്ക്കുലാം  ഒരു  നനിശ്ചനിത  നനികുതനി
ഏര്ടപ്പെടുത്തുന്ന രസ്പീതനി അവലെലാംബനിക്കസ്താന് സസ്താധദ്യതയുടണ'ന്നസ്താണയ് ആ കലെഖനതനില
അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞതയ്.  പടക്ഷ  ഇകപ്പെസ്താഴതയ്  അക്ഷരസ്താര്തതനില  ശരനിയസ്തായനി  വന.
നമ്മുടടെ രസ്താജദ്യതയ്  ആദസ്തായ നനികുതനി അടെയ്ക്കുന്നവര് 1.25 കകേസ്താടെനി ആളുകേള് മസ്താത്രമസ്താണയ്.
അവരനിലനനിനലാം കേനിട്ടുന്നതയ്  2.86  ലെക്ഷലാം കകേസ്താടെനി രൂപയസ്താണയ്.  എന്നസ്താല ബസ്താങകേള്
ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്  ടസ്താന്സസ്താക്ഷന് വഴനി  സസരൂപനിക്കസ്താന് കപസ്താകുന്ന തുകേ  21  ലെക്ഷലാം കകേസ്താടെനി
രൂപകയസ്താളലാം വരുലാം.

ഞസ്താന്  സഭയുടടെ  ശദ്ധ  മടറസ്താരു  കേസ്താരദ്യതനികലെയയ്  ടകേസ്താണ്ടുകപസ്താകുവസ്താന്
ആഗഹനിക്കുകേയസ്താണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  എസയ്.ബനി.ഐ.യുടടെ  ഒരു  സര്ക്കുലെര്
വന്നതയ്,  ജൂണ്  മസ്താസലാം  ഒന്നസ്താലാം  തസ്പീയതനിമുതല  എസയ്.ബനി.ഐ.യുടടെ  എലസ്താ
ഇടെപസ്താടുകേസ്താരനിലനനിനലാം  വലെനിടയസ്താരു  തുകേ  ഈടെസ്താക്കസ്താന്  തസ്പീരുമസ്താനനിച്ചു  എന്നസ്താണയ്.
പകക്ഷ വലെനിയ പ്രകക്ഷസ്താഭലാം വന്നതനിടന ഭസ്താഗമസ്തായനി ഭസ്താഗനികേമസ്തായനി കുറചയ് മസ്താറനിയനിട്ടുണയ്.
അവര്  പണലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മുഷനിഞ്ഞ  കനസ്താട്ടുകേള്  മസ്താറനിടയടുക്കുന്നതനിനുലാം
പണലാം ഈടെസ്താക്കുകേയസ്താണയ്. മനിനനിമലാം ബസ്താലെന്സയ് ഇടലങ്കനിലകപ്പെസ്താലലാം പണലാം കചസ്താദനിക്കുന.
കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  കകേസ്താഴനികക്കസ്താടുണസ്തായ  ഒരു  സലാംഭവമസ്താണയ്.  എസയ്.ബനി.ഐ.ല
അക്കകൗണയ്  കവടണന്നയ്  പറഞ്ഞ  ആളനിലനനിനലാം  575  രൂപ  അധനികേമസ്തായനി
എടുതനിരനിക്കുന.  ഇടതടന്തസ്താരു  സനിതനിയസ്താണയ്?  നമ്മുടടെ  സസന്തലാം  ബസ്താങ്കസ്തായ
എസയ്.ബനി.ടെനി.  ഉള്ടപ്പെടടെ  അഞ്ചുബസ്താങകേടള  കചര്ത്തുടകേസ്താണസ്താണയ്  എസയ്.ബനി.ഐ.
രൂപലാംടകേസ്താണതയ്.  ഈ  സഭ  ഒന്നടെങ്കലാം  അതനില  പ്രതനികഷധനിക്കുകേയുലാം  പ്രകമയലാം
പസ്താസസ്താക്കുകേയുലാം  ടചയ.  ആ  എസയ്.ബനി.ഐ.  നടമ്മേ  വലസ്താടത  കദസ്താഹനിക്കുന്ന
സമസ്പീപനമസ്താണയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  സമസ്പീപനലാം  വന്ന  സസ്താഹചരദ്യതനില
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യഥസ്താര്തതനില കകേരള ബസ്താങ്കനിടന പ്രസകനി ഇന്നയ്  വളടര കൂടുതലെസ്താടണനള്ളതയ്
നസ്താലാം  കേസ്താകണണതസ്തായനിട്ടുണയ്.  കകേരളതനിനയ്  തനതസ്തായനിട്ടുള്ള  ഒരു  ബസ്താങ്കയ്,  നസ്താട്ടനിടലെ
സസ്താധസ്താരണക്കസ്താരസ്തായ ജനങ്ങടള കദസ്താഹനിക്കസ്താത സമസ്പീപനലാം സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഒരു ബസ്താങ്കയ്
നമുക്കയ്  ആവശദ്യമസ്താണയ്.  അതയ്  പ്രകതദ്യകേനിച്ചുലാം  സഹകേരണ  കമഖലെയനിലെസ്താകുകമ്പസ്താള്
ഏറവലാം  ഫലെവതസ്താകുലാം  എനള്ള  കേസ്താരദ്യതനില  സലാംശയമനില.  എസയ്.ബനി.ഐ.
നടെതനിയനിട്ടുള്ള,  ആളുകേടള  പറനിക്കുന്ന  അടലങ്കനില  ആളുകേളനിലനനിനലാം  ഏറവലാം
കൂടുതല പണലാം ഈടെസ്താക്കുന്ന കേസ്താരദ്യവമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ടയ്  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം വനിവനിധ
മസ്പീഡനിയകേള് നടെതനിയ ഒരു ചര്ചയനില, 'കേകൗണര് കപസ്തായനിനയ്' എന്ന പരനിപസ്താടെനിയനില
പറഞ്ഞതയ്, 'ഓകരസ്താ ഇന്തദ്യക്കസ്താരടനയുലാം ബസ്താങ്കനിനയ് പനിടെനിച്ചുപറനിക്കസ്താരടന മുഖമസ്താകണസ്താ'
എന്നസ്താണയ്.  'Media  One'  ചസ്താനലെനില  പറഞ്ഞതയ്,  ബസ്താങ്കനിലനനിനലാം  കബഡനികലെയയ്
കപസ്താകുനടവന്നസ്താണയ്. ഏറവലാം രസകേരമസ്തായ കേസ്താരദ്യലാം മസ്താതൃഭൂമനി ചസ്താനല സലാംകപ്രഷണലാം
ടചയ്യുന്ന  'വകദൃഷനി'യനില പറഞ്ഞതസ്താണയ്.  'അടെനിവസ്ത്രലാം  അടെനിച്ചുമസ്താറസ്താന് എസയ്.ബനി.ഐ.'
എന്ന തലെടക്കട്ടസ്താണയ്.  ഈടയസ്താരു സസ്താഹചരദ്യതനില നനിശ്ചയമസ്തായുലാം കകേരള ബസ്താങ്കനിടന
പ്രസകനി വളടര കൂടുതലെസ്താടണന്നതയ് നസ്താലാം മനസനിലെസ്താക്കണലാം.  

ഇവനിടടെ two tier സനിസ്റ്റേതനികലെയയ് വരുന്നതനിനയ് എതനിരസ്തായനി NASCOB കനസ്താട്ടസ്പീസയ്
അയചനിരനിക്കുകേയസ്താടണന്നയ് എടന പ്രനിയടപ്പെട്ട സഹൃതയ് ശസ്പീ.  കറസ്താജനി എലാം.  കജസ്താണ്
പറയുകേയുണസ്തായനി.  NASCOB-ടന കേണക്കനുസരനിചയ്  ഇന്തദ്യയനിടലെ  19  സലാംസസ്താന
ങ്ങളനില ത്രനിതലെ സലാംവനിധസ്താനവലാം 10 സലാംസസ്താനങ്ങളനില ദസനിതലെ സലാംവനിധസ്താനവമസ്താണയ്
നനിലെടകേസ്താള്ളുന്നടതന്നയ് ശസ്പീ. കറസ്താജനി എലാം. കജസ്താണ് മനസനിലെസ്താക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .   കറസ്താജനി എലാം  .   കജസ്താണ്: സര്, 13 സലാംസസ്താനങ്ങളനില ദസനിതലെ സലാംവനിധസ്താനമസ്താണയ്
നനിലെനനിലക്കുന്നതയ്.  ഈ  13  സലാംസസ്താനങ്ങടളന്നതയ്  കമഘസ്താലെയ  കപസ്താലള്ള
വടെക്കുകേനിഴക്കന്  സലാംസസ്താനങ്ങളുലാം  മനികസസ്താറലാം,  കഗസ്താവ  കപസ്താലള്ള  ടചറനിയ
സലാംസസ്താനങ്ങളുമസ്താണയ്.  കകേരളലാം,  തമനിഴയ് നസ്താടെയ്,  കേര്ണ്ണസ്താടെകേ,  ആനസ്താ  പ്രകദശയ്,  മഹസ്താരസ്താഷ
തുടെങ്ങനിയ പ്രമുഖ സലാംസസ്താനങ്ങളനിടലെലസ്താലാം നനിലെനനിലക്കുന്നതയ് ത്രനിതലെ സലാംവനിധസ്താനമസ്താണയ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    കജസ്തായനി:  സര്,  ശസ്പീ.  കറസ്താജനി എലാം.  കജസ്താണ് പറഞ്ഞതയ് ഭസ്താഗനികേമസ്തായനി
ശരനിയസ്താണയ്. പകക്ഷ 5-ാം പഞവലസര പദ്ധതനിക്കസ്താലെലാം മുതലതടന്ന കകേരളകതസ്താടെയ്
ദസനിതലെ  സലാംവനിധസ്താനതനികലെയയ്  കപസ്താകേണടമന്നയ്  നനിരന്തരമസ്തായനി  ആവശദ്യടപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്
എനള്ള  വസ്തുതകൂടെനി  ഞസ്താന്  ഇതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇവനിടടെ
സഹകേരണ  കമഖലെടയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇനനിയുലാം  കുകറ  പണനികേള്
ടചകയ്യണതുണയ്.  ഇന്കേലാം  ടെസ്താക്സുകേസ്താരുടടെ  വലെനിയ  അതനികമലാം  നടെക്കുകേയസ്താണയ്.
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ടകേ.ശവ.സനി.  കനസ്താലാംസയ്  അലാംഗസ്പീകേരനിചയ്  അതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  പ്രസ്താഥമനികേ
ബസ്താങകേള്  ടചയവരനികേയസ്താണയ്.  പകക്ഷ  എന്നനിട്ടുലാം  നനിരന്തരമസ്തായ  ടറയനിഡുകേളനിലൂടടെ
സഹകേരണ സസ്താപനങ്ങടള തകേര്ക്കുന്ന സമസ്പീപനലാം  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഞസ്താന്
സഹകേരണ വകുപ്പെനിടന ഈ അവസരതനില അഭനിനന്ദനിക്കുകേയസ്താണയ്.  പ്രകതദ്യകേനിച്ചുലാം
അതനിടന ടസകട്ടറനി ശസ്പീ.  കവണകഗസ്താപസ്താല,  ഐ.എ.എസയ്.  കനസ്താട്ടയ്  നനികരസ്താധനവമസ്തായനി
ബനടപ്പെട്ടുലാം  ഇന്കേലാം  ടെസ്താകനിടന  വനിഷയങ്ങളനിലലാം  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  സഹകേരണ
വകുപ്പുമനനികയസ്താടടെസ്താപ്പെലാം നനിന്നയ് ഈ പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുന്നതനില സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന
നടെപടെനികേള്  പ്രശലാംസനസ്പീയമസ്താണയ്.  നമ്മേള്  ഐ.എ.എസയ്.കേസ്താടരടയലസ്താലാം  കുറലാം
പറയസ്താറണയ്. പകക്ഷ ഈ വനിഷയങ്ങളനില ഫലെവതസ്തായനി ഇടെടപടെസ്താന് അകദ്ദേഹതനിനയ്
സസ്താധനിച്ചു എനള്ളതസ്താണയ്. നമുക്കയ് ഇന്കേലാം ടെസ്താകയ് ആക്ടനിടന 80 പനി.യുടടെ ആനുകൂലെദ്യലാം
ഉണസ്തായനിരുന. ആ ആനുകൂലെദ്യതനിടനതനിടര ഇകപ്പെസ്താള് സപ്രസ്പീലാംകകേസ്താടെതനിയനില കകേസയ്
നനിലെനനിലക്കുകേയസ്താണയ്. കകേന സര്ക്കസ്താര് 80-പനി. എടുത്തുകേളയുന്നതനിനുളള സമസ്പീപനലാം
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്താണയ്.

നമ്മുടടെ  സഹകേരണ  പ്രസസ്താനടത  സലാംബനനിചയ്  ഇപ്പുറത്തുലാം  അപ്പുറത്തുലാം
ഇരനിക്കുന്നവര്  വസ്തായയ്  കതസ്താരസ്താടത  പ്രസലാംഗനിക്കുനണയ്.  പകക്ഷ,  ഈ  കമഖലെയനില
നടെക്കുന്ന അഴനിമതനികേടളക്കുറനിചയ് ഒരു പരനികശസ്താധന നടെതസ്താന് ബനടപ്പെട്ട ആളുകേള്
തയ്യസ്താറസ്താകേണലാം.  ചനിലെ സഹകേരണ സസ്താപനങ്ങള് കകേനസ്പീകേരനിചയ് കകേസ്താടെനിക്കണക്കനിനയ്
രൂപയുടടെ  അഴനിമതനിയസ്താണയ്  ഇന്നയ്  നടെക്കുന്നതയ്.  ഞസ്താന്  അതനിടന  വനിശദസ്താലാംശ
ങ്ങളനികലെയയ്  കപസ്താകുന്നനില.  *******+ ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ  പ്രതനിപക്ഷകനതസ്താവയ്
ഇവനിടടെയനില.  ശസ്പീ. കജസ്താസഫയ് സസ്താറലാം അതുകപസ്താടലെതടന്ന മറയ് ബനടപ്പെട്ട ആളുകേളുലാം
ഇവനിടടെയുണയ്.  ഇതയ് നനിങ്ങള് പരനികശസ്താധനിക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    അനനില  അക്കര:  സര്,  കപസ്തായനിനയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്.  ******+ അതയ്
കരഖയനിലനനിന്നയ് നസ്പീക്കലാം ടചയ്യണലാം.

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: അക്കസ്താരദ്യലാം പരനികശസ്താധനിക്കസ്താലാം.

ശസ്പീ  .    വനി  .    കജസ്തായനി:  സര്,  അതയ്  പരനികശസ്താധനിചയ്  കവണതയ്  ടചയ്യണലാം.  കവടറ
പ്രശമനില.  പകക്ഷ  15  കകേസ്താടെനി  രൂപയുടടെ  കലെസ്താണ്  ഇവനിടടെനനിന്നയ്  എടുതനിട്ടുണയ്.
ജനുവരനി  24-ാംതസ്പീയതനി  അകപക്ഷ  വയ്ക്കുന.  25-ാം  തസ്പീയതനി  15  കകേസ്താടെനി  രൂപ
സസ്താങ്ഷന് ടചയ്തയ് ടകേസ്താടുക്കുന. അകപ്പെസ്താള്തടന്ന ഇവര്  തുകേ പനിന്വലെനിച്ചുടകേസ്താണയ്

+ ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറടടെ  ഉതരവനിന്  പ്രകേസ്താരലാം  (ഫയര്  നമ്പര്  2248/ഇ.ബനി/2017/നനി.ടസ.

തസ്പീയതനി 17-5-2017) സഭസ്താകരഖയനിലനനിനലാം നസ്പീക്കലാം ടചയ.
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കപസ്താവകേയസ്താണയ്.  വലെനിയ  അഴനിമതനിയസ്താണയ്  ഇതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്   നടെന്നനിട്ടുള്ളതയ്.
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മനനി ഈ വനിഷയലാം  പരനികശസ്താധനിക്കണലാം. ഇതനില മനസനിലെസ്താകക്കണ
ഒരു  കേസ്താരദ്യലാം  ഒരു  മുന്  മനനിയുടടെ  അനന്തരവന്  ഈ  രണനിലമുണയ്.  അടെസ്താട്ടനിടന
പ്രസനിഡനസ്താണയ്.  മകറതനിടന  ഡയറക്ടര്  കബസ്താര്ഡയ്  ടമമ്പറലാം  അതനിടന  സസ്താപകേ
അലാംഗവലാംകൂടെനിയസ്തായ ആളസ്താണയ്.  ഇതയ് രണ്ടുലാം ഒരസ്താളസ്താണയ് ശകേകേസ്താരദ്യലാം ടചയ്യുന്നതയ്.  ഈ
അഴനിമതനിടയക്കുറനിചയ്  നസ്താലാം  ആകലെസ്താചനിക്കണലാം.  അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങമസ്തായനി
ബനടപ്പെട്ടയ്  ഒരു  ഓവര്  ഡസ്താഫയ്,  336-ാം  നമ്പര്  ഓവര്  ഡസ്താഫയ്,  അതയ്
കകേസ്താണ്ഗസനിടന ലെസ്പീഡര്മസ്താര്ക്കയ് പരനികശസ്താധനിക്കസ്താലാം. ആ ബസ്താങ്കനില നടെന്നനിട്ടുള്ളതസ്താണയ്.
1999-ല  എടുത  കലെസ്താണ്.  അതയ്  ഏറവലാം  അവസസ്താനലാം  അവസ്താര്ഡയ്  ടചയ്തതയ്
29,11,270  രൂപയസ്താണയ്.  ഒരു  കകേസ്താണ്ഗസയ്  കനതസ്താവനിനയ്  യഥസ്താര്തതനില  അതയ്
അഡ്ജസ്റ്റേയ്  ടചയ്തയ്  ടകേസ്താടുതയ്,  നനിലെവനിലള്ള നനിയമങ്ങള് മസ്താറനി  ടകേസ്താടുതതയ്  ടവറലാം
5,87,000 രൂപയസ്താണയ് എനള്ള വസ്തുത എടന പ്രനിയടപ്പെട്ട കകേസ്താണ്ഗസയ് കനതസ്താക്കള്
മനസനിലെസ്താക്കണലാം.  ഇതനിനുകവണനി  കവടറസ്താരു  തനിരനിമറനിയുലാം  നടെതനി.  മസ്താര്ചയ്  31-നയ്
തസ്പീകരണ്ടുന്ന ഈ  പദ്ധതനി ഏപ്രനില 1 മുതല ഈ പണലാം അടെയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി ജൂണ്
30  വടര  നസ്പീട്ടനിടക്കസ്താടുത്തു  എനള്ള  സസ്താഹചരദ്യവലാം  നസ്താലാം  ഇതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്
മനസനിലെസ്താകക്കണതുണയ്.  29  ലെക്ഷലാം  എവനിടടെ  കേനിടെക്കുന,  5  ലെക്ഷലാം  എവനിടടെ
കേനിടെക്കുന എന്നതയ് സലാംബനനിചയ് നസ്താലാം പരനികശസ്താധനികക്കണതസ്താണയ്.

എല.ഡനി.എഫയ്. അധനികേസ്താരതനില വരുകമ്പസ്താള് കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡുലാം മസ്താര്ക്കറയ്ടഫഡുലാം
കകേരടഫഡുലാം  ലെസ്താഭതനിലവരുന.  തനിരനിചസ്താടണങ്കനികലെസ്താ,  ഇടതലസ്താലാം  നഷതനികലെയയ്
കൂപ്പുകുത്തുകേയസ്താണയ്. തസ്പീടവട്ടനിടക്കസ്താള്ളയസ്താണയ് ഇതുമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ടയ് ചനിലെ സലെങ്ങളനില
നടെക്കുന്നതയ്.  അതയ് പരനികശസ്താധനിക്കസ്താന് തയ്യസ്താറസ്താകേണടമന്നസ്താണയ് എനനിക്കയ് അതുമസ്തായനി
ബനടപ്പെട്ടയ് സൂചനിപ്പെനിക്കസ്താനുള്ളതയ്. 

ടൂറനിസവമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  'ഗസ്പീന്  കേസ്താര്പ്പെറയ്'  പദ്ധതനി  വളടര  ഭലാംഗനിയസ്തായനി
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താന്  സസ്താധനിക്കുനണയ്.
ഇവനിടെടത  ശുചനിതസലാം,  ശലെറയ്നനിലാംഗയ്,  ടമചടപ്പെട്ട  നടെപ്പെസ്താത,  ജലെലെഭദ്യത  ഇടതലസ്താലാം
പഴയ ഒരു സസ്താഹചരദ്യലാം വച്ചുടകേസ്താണസ്താണയ് പലെരുലാം സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  പകക്ഷ വലെനിയ
മസ്താറലാം  വരുതസ്താന്  അതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  സസ്താധനിചനിട്ടുണയ്  എന്നതസ്താണയ്  ഏറവലാം
പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട കേസ്താരദ്യലാം. നമ്മേള് കേടണതസ്താത ധസ്താരസ്താളലാം സലെങ്ങള് നമ്മുടടെ നസ്താട്ടനിലണയ്.
അതയ്  ഉയര്തനിടക്കസ്താണയ്  വരുന്നതനിനുള്ള  പരനിശമലാം  നസ്താലാം  നടെകതണതുണയ്.
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മനനി എലാം.എല.എ.മസ്താരുടടെ കനതൃതസതനില കമസ്താണനിററനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനി
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രൂപസ്പീകേരനിചയ്  ഓകരസ്താ  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  കകേനവമസ്തായുലാം  കനരനിട്ടയ്  ഇടെടപടെസ്താന്  കവണ്ടുന്ന
സലാംവനിധസ്താനലാം ഒരുക്കണടമന്ന ഒരു നനിര്കദ്ദേശമുണയ്. കേഠനിനലാംകുളലാം-അകേത്തുമുറനി ബസ്താക്കയ്
വസ്താട്ടര്  സര്കേമ്മ്യൂട്ടയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ട  നടെപടെനികേളനികലെയയ്
കപസ്താവകേയസ്താണയ്. അതയ് വര്ക്കലെ കേസ്താപ്പെനില വടര നസ്പീട്ടുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനിയുണസ്താകേണലാം.
അതുകപസ്താടലെ  100  കകേസ്താടെനി  രൂപ മുതല മുടെക്കനി  'ചടെയമലാംഗലെലാം  ജടെസ്തായുപ്പെസ്താറ  ടൂറനിസലാം
പദ്ധതനി'  വരുനണയ്.  വര്ക്കലെയനിലനനിന്നയ് ടപസ്താന്മുടെനിയനികലെയയ് കൂടെനി ആ ടൂറനിസലാം സര്കേമ്മ്യൂട്ടയ്
വദ്യസ്താപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്  അഭദ്യര്തനിക്കുകേയസ്താണയ്.
കനരടത  ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബലറസ്താലാം  സലാംസസ്താരനിചകപ്പെസ്താള്  മനിചമൂലെദ്യ  സനിദ്ധസ്താന്തടത
ക്കുറനിചയ് സൂചനിപ്പെനിച്ചു. ഒരു ടതസ്താഴനിലെസ്താളനി കജസ്താലെനി ടചയ്യുന്നതനിലൂടടെ മുതലെസ്താളനിക്കയ് കേനിട്ടുന്ന
അധനികേ  ധനതനിടന  വനിഹനിതലാം  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനിക്കുകൂടെനി  നലകുന്നതസ്താണയ്  മനിചമൂലെദ്യ
സനിദ്ധസ്താന്തലാം. അതനിനയ് 'അഞ്ജനടമന്നസ്താടലെനനിക്കറനിയസ്താലാം മഞ്ഞളുകപസ്താടലെ ടവളുതനിരനിക്കുലാം'
എനപറയുടന്നസ്താരു രസ്പീതനിയസ്താണയ്  ഇവനിടടെ  അവലെലാംബനിചതയ്.  ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബലറസ്താലാം
സലാംസസ്താരനിചകപ്പെസ്താള്  ഡനി.ശവ.എഫയ്.ഐ.യുലാം  എസയ്.എഫയ്.ഐ.യുടമലസ്താലാം  സമരലാം
നനിര്തനികപ്പെസ്താകയസ്താ എനലാം കനതസ്താക്കന്മസ്താരസ്താകേസ്താന് കവണനിയസ്താകണസ്താ സമര രലാംഗകതയയ്
വന്നതയ്  എനമുള്ള  കചസ്താദദ്യലാം  കചസ്താദനിച്ചു.  'അണ്ണസ്താടന  മരലാം  കേയറലാം  പഠനിപ്പെനിക്കണ,
അമ്മൂമ്മേടയ ചമ്മേന്തനിയരയസ്താന് പഠനിപ്പെനിക്കണ' എന്നയ് പറഞ്ഞതുകപസ്താടലെ ശസ്പീ. വനി. റനി.
ബലറസ്താലാം  ഞങ്ങടള  സമരലാം  പഠനിപ്പെനികക്കണ.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  ഒരു  ചസ്താനലെനില
കേസ്താണനിച്ചു. ആകരസ്താഗദ്യ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീമതനി ടകേ. ടകേ. ശശലെജ ടെസ്പീചര് പ്രസയ് കബനില
ഒരു  കയസ്താഗതനില  പടങ്കടുക്കസ്താന്  കപസ്തായനി.  ആകരസ്താഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി  വരുന്നതനിടന
ഭസ്താഗമസ്തായനി നസ്താലെയ് ടകേ.എസയ്.യു.ക്കസ്താര് മുദസ്താവസ്താകേദ്യലാം വനിളനിച്ചുടകേസ്താണയ് ഓടെനി പ്രസയ് കബനിടന
വസ്താതനിലെനിനടുകതയ്ടക്കതനി.  അകപ്പെസ്താഴസ്താണയ്  ടതസ്താട്ടുപനിറകകേ  ആ  പരനിപസ്താടെനിയനില
പടങ്കടുക്കസ്താന് ടപസ്താതുമരസ്താമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി,  ശസ്പീ.  ജനി.  സധസ്താകേരന്
വരുന്നതയ്. ടപസ്താതുമരസ്താമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി, ശസ്പീ. ജനി. സധസ്താകേരടനസ്താപ്പെലാം
മുന്നനില  വന്ന  കപസ്താലെസ്പീസയ്  വണനി  കഹസ്താണടെനിച്ചു  പനിടെനിചനിരുന.  ഈ  കഹസ്താണ്  കകേട്ടയ്
പനിറകകേസ്താട്ടയ്  ഓടെനികപ്പെസ്തായ  പസ്താരമ്പരദ്യമുള്ള  നനിങ്ങള്  ആടരക്കുറനിചസ്താണയ്  പറയുന്നതയ്.
ഞങ്ങടളയസ്താകണസ്താ സമരടത സലാംബനനിച്ചുലാം സമരരസ്പീതനികേടളക്കുറനിച്ചുലാം പഠനിപ്പെനിക്കസ്താന്
വരുന്നതയ്.

ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ  കുറനിചയ്  ഒരു  വസ്താക്കയ്  പറഞ്ഞുടകേസ്താണയ്  ഞസ്താന്
അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഒരു  വര്ഷതനിനകേലാം  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ
ലെസ്താഭതനിലെസ്താക്കുടമന്നയ്  പറഞ്ഞതയ്  വളടര  നല  കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്.  ഗസ്താമ  പ്രകദശങ്ങളനില
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ടചറനിയ  ബസകേള്  കൂടെനി  ഉപകയസ്താഗടപ്പെടുതനിയസ്താല  നമുക്കയ്  ഇനള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടയ്
പരനിഹരനിക്കസ്താന്  സസ്താധനിക്കുലാം.  അങ്ങതനില  പ്രകതദ്യകേലാം  ശദ്ധനിക്കണലാം  എനകൂടെനി
സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണയ്  ഈ  ധനസ്താഭദ്യര്തനടയ  പനിന്തുണച്ചുടകേസ്താണയ്  ഞസ്താന്  എടന
വസ്താക്കുകേള് അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കുന.

കഡസ്താ  .    എന്  .    ജയരസ്താജയ്:  സര്,  ഇവനിടടെ  നടെന്ന ചര്ചയനില നമ്മുടടെ  പബനികേയ്
ടസ്താന്കസസ്താര്ട്ടയ് സനിസ്റ്റേടത കുറനിചയ് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണസ്തായനി. ഇന്തദ്യയനിടലെതടന്ന ഏറവലാം
പ്രശസനസ്തായ  ചരനിത്രകേസ്താരനുലാം  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  ഇടെതുപക്ഷ  സഹയസ്താത്രനികേനുലാംകൂടെനിയസ്തായ
ശസ്പീ.  ഇര്ഫസ്താന് ഹബസ്പീബയ് അലെനിഗഡയ് സര്വ്വകേലെസ്താശസ്താലെയുടടെ ചരനിത്രസ്താദ്ധദ്യസ്താപകേനസ്തായനിരുന.
അകദ്ദേഹലാം  ശസക്കനിളനിലെസ്തായനിരുന  കേസ്താമ്പസനില  വനടകേസ്താണനിരുന്നതയ്.  നമ്മുടടെ
ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ  വനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസ  വകുപ്പുമനനി  തൃശ്ശൂര്  ടസനയ്  കതസ്താമസയ്  കകേസ്താകളജനില
അദ്ധദ്യസ്താപകേനസ്തായനിരുന്ന  കേസ്താലെതയ്  ശസക്കനിളനിലെസ്തായനിരുന  യസ്താത്ര  ടചയ്തനിരുന്നതയ്.
എടന  അദ്ധദ്യസ്താപകേനുലാം  പ്രശസ  കേവനിയുമസ്തായ  വനിഷ്ണുനസ്താരസ്തായണന്  നമ്പൂതനിരനി
യണനികവഴനിറനി  കകേസ്താകളജനില  അദ്ധദ്യസ്താപകേനസ്തായനിരുന്ന  കേസ്താലെതയ്  കേസ്താമ്പസനില
ശസക്കനിളനിലെസ്താണയ്  വന്നനിരുന്നതയ്.  ഞസ്താന്  സൂചനിപ്പെനിചതയ്,  നമ്മുടടെ  സമൂഹതനില
കേസ്താറകേടള  വലെനിയ  ആഢലാംബരതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി  കേസ്താണകമ്പസ്താള്  ടപസ്താതുഗതസ്താഗത
കമഖലെ കൂടുതല ശകനിടപ്പെടുതസ്താനുലാം അകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാം തടന്ന മലെനിനസ്പീകേരണലാം ഉണസ്താക്കുന്ന
വസ്താഹനടപ്പെരുപ്പെലാം  കുറയസ്താനുമുള്ള  നടെപടെനികേള്  തസ്പീര്ചയസ്തായനിട്ടുലാം  ഉണസ്താകകേണ  ഒരു
കേസ്താലെഘട്ടതനിലെസ്താണയ്  നസ്താലാം  ജസ്പീവനിക്കുന്നതയ്.  നമ്മുടടെ  നഗരങ്ങള്ക്കുലാം  ഗസ്താമങ്ങള്ക്കു
ടമലസ്താലാം  ഇന്നയ്  ഈ  വനിഷവസ്താതകേതനിടന  പുകേകയറയ്  യഥസ്താര്തതനില  അതനിടന
ഭലാംഗനിയുലാം  സകൗന്ദരദ്യവടമലസ്താലാം  നഷടപ്പെടുന്നതസ്തായനിട്ടസ്താണയ്  അതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടു
ടകേസ്താണ്ടുള്ള  ഒകട്ടടറ  പഠനങ്ങള്  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  ഞസ്താനതയ്  സസ്താന്ദര്ഭനികേമസ്തായനി
സൂചനിപ്പെനിച്ചു എനമസ്താത്രകമയുള.               

ഗതസ്താഗത  വകുപ്പുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ട  ചര്ചയയ്  പരനിമനിതമസ്തായ  സമയകമയുളളു
എന്നതുടകേസ്താണയ്  ഒനരണ്ടു കേസ്താരദ്യങ്ങള്മസ്താത്രലാം സൂചനിപ്പെനിക്കസ്താന് ആഗഹനിക്കുകേയസ്താണയ്.
നമ്മുടടെ  കലെസ്താ  കഫ്ലസ്താര്  ബസകേള്  വന്നകപ്പെസ്താള്  ആദദ്യടമസ്താടക്ക  അതനികനസ്താടെയ്  ടചറനിയ
വനിരകനി ഉണസ്തായനിരുടന്നങ്കനിലലാം ഇന്നതയ് ജനങ്ങള് ഇഷടപ്പെടുന.  ഏതസ്താണയ് ടസക്കനയ്
എ.സനി.യുടടെ  ചസ്താര്ജസ്താടണങ്കനിലലാം  അതനില  ഇരനിക്കസ്താനുളള  അസകൗകേരദ്യമുണയ്
എന്നസ്താണയ്  യസ്താത്രക്കസ്താര്  പറയുന്നതയ്. കവസ്താള്കവസ്താ  ബസകപസ്താലളള  സകൗകേരദ്യങ്ങളനില
ദസ്പീര്ഘയസ്താത്ര  ടചയ്യുകമ്പസ്താള്,  അതനിലക്കയറനി  ഇരുനകേഴനിഞ്ഞസ്താല  പുഷ്ബസ്താക്കയ്
സസ്പീറ്റുകപസ്താലളള സലാംവനിധസ്താനങ്ങള് ഇല എന്ന ഒരു പരസ്താതനി പലെകപ്പെസ്താഴുലാം യസ്താത്രക്കസ്താരുടടെ
ഭസ്താഗത്തുനനിനലാം  ഉണസ്താകുനണയ്,  അതയ്  പരനിഹരനിക്കസ്താന്  മസ്താര്ഗമുണസ്താകേണലാം.
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എലാം.എല.എ.മസ്താര്ക്കയ് മറയ് വസ്താഹനങ്ങളനിടലെലസ്താലാം സഞരനിക്കസ്താലാം, പകക്ഷ അതനിലമസ്താത്രലാം
സഞരനിക്കസ്താനുളള  സകൗകേരദ്യമനില.  ആ  ആനുകൂലെദ്യലാം  ടകേസ്താടുക്കണടമന്നയ്  ഞസ്താന്
ആവശദ്യടപ്പെടുന്നനില,  അതയ്  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  മനനിയുടടെ  ശദ്ധയനിലടപ്പെടുതനിടയന്നയ്
മസ്താത്രകമയുളള.  നമ്മുടടെ  നസ്താട്ടനിന്പുറങ്ങളുലാം  ഗസ്താമങ്ങളുടമസ്താടക്ക  ജനസസ്താനത  കൂടെനിയ
പ്രകദശങ്ങളസ്താണയ്. ടചറനിയ വസ്താഹനങ്ങള്, ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി മനിനനി ബസകേള് ആ
പ്രകദശങ്ങളനില ഓടെനിക്കസ്താന് കേഴനിഞ്ഞസ്താല ഞസ്താന് കനരടത പറഞ്ഞ കേട്ടയ്  ടചയ്സയ്
വസ്താഹനങ്ങള്, വസ്താഹനതനിടന ടപരുപ്പെലാം കുറയസ്താന് കേഴനിയുലാം. നല വസ്താഹനമുടണങ്കനില
തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം അതരലാം വസ്താഹനങ്ങളനില കേയറസ്താന് ആളുകേള് തയ്യസ്താറസ്താകുലാം. കേസ്താഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനി
ഉള്ടപ്പെടുന്ന  പ്രകദശങ്ങള്  ഇന്നയ്  ഗതസ്താഗതക്കുരുക്കുടകേസ്താണയ്  വസ്പീര്പ്പുമുട്ടുന്ന
അവസയസ്താണയ്. തസ്പീര്ചയസ്തായനിട്ടുലാം അക്കസ്താരദ്യതനിനയ് ഒരു പരനിഹസ്താരലാം  ഉണസ്താകേണലാം. 

എടന പനിതസ്താവയ് ഗതസ്താഗത വകുപ്പുമനനിയസ്തായനിരുന്ന കേസ്താലെതയ്, 40  വര്ഷങ്ങള്ക്കു
മുന്പസ്താണയ് ടപസ്താന്കുന്നലാം ഡനികപ്പെസ്താ ആരലാംഭനിചതയ്. 2018-ല  40  വര്ഷലാം തനികേയുകേയസ്താണയ്.
ആ  ബസയ്  കസ്റ്റേഷടന  സലാംബനനിചനിടെകതസ്താളലാം  വളടരകയടറ  പരനിമനിതനികേളുണയ്.
ഇകപ്പെസ്താള്  അവനിടടെ  നസ്താലകതസ്താളലാം  ശഡവര്മസ്താരുടടെയുലാം  പതനിനകഞസ്താളലാം
കേണക്ടര്മസ്താരുടടെയുലാം കുറവണയ്.  ഇനര്കസ്റ്റേറയ് സര്വ്വസ്പീസനിനയ് ഏടറ സസ്താധദ്യതയുള്ള ഒരു
കമഖലെയസ്താണതയ്.  പടക്ഷ  ദസ്പീര്ഘദൂര  സര്വ്വസ്പീസകേള്  ഒനലാംതടന്ന  അവനിടടെനനിന്നയ്
ഓപ്പെകററയ് ടചയ്യുന്നനില. ടപരനിക്കല്ലൂര് ഉള്ടപ്പെടടെ, 35,000 രൂപ വടര കേളക്ഷനുളള നല
സര്വ്വസ്പീസകേള് ഓടുന്ന ഒരു ഡനികപ്പെസ്തായസ്താണതയ്.  ആ ഡനികപ്പെസ്തായുടടെ   ടകേട്ടനിടെങ്ങടളലസ്താലാം
വളടര  പഴക്കമുളളതസ്താണയ്,  അതനിടനസ്താരു  മസ്താറമുണസ്താക്കസ്താന്  തസ്പീര്ചയസ്തായനിട്ടുലാം  അങ്ങയ്
മുന്കേടയ്യടുക്കണടമന്നയ്  ഈ  സന്ദര്ഭതനില  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയസ്താണയ്.  മടറസ്താരു
പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  വനിഷയലാം  അവനിടുടത  കുടെനിടവളളമസ്താണയ്,  പലെതവണ  ഞസ്താന്  ആസനി
വനികേസനഫണയ് ഉള്ടപ്പെടടെ ടകേസ്താടുക്കസ്താന് ശമനിടചങ്കനിലലാം പലെ കേസ്താരണങ്ങള്ടകേസ്താണയ്
അതനിനയ് ധനകേസ്താരദ്യവകുപ്പെനിലനനിനലാം അനുവസ്താദലാം ലെഭനിക്കസ്താത സസ്താഹചരദ്യമസ്താണള്ളതയ്.
അവനിടടെ കുടെനിടവളള ആവശദ്യതനിനയ് ഉപകയസ്താഗനിക്കുന്നതയ് വളടര പഴക്കമുളള പമ്പസ്താണയ്.
ആ  പമ്പുള്ടപ്പെടടെ  മസ്താറസ്താനുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കകേസ്താര്പ്പെകറഷനയ്  നലകേനിടയങ്കനിലലാം,
അനുകൂലെമസ്തായ  തസ്പീരുമസ്താനലാം  ഇകതവടര  ഉണസ്തായനിട്ടനിടലന്നയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കസ്താന്
ആഗഹനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അവനിടടെ  ജനങ്ങള്ക്കയ്  ഇരനിക്കസ്താനുളള  സകൗകേരദ്യടമസ്താനലാം
തടന്നയനില.  ടപസ്താന്കുന്നലാം ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെസ്താടയ സലാംബനനിചനിടെകതസ്താളലാം
ഈ  പരനിമനിതനികേടളലസ്താമുണയ്,  അവ  പരനിഹരനിക്കസ്താനുളള  നടെപടെനികേള്  അങ്ങയുടടെ
ഭസ്താഗത്തുനനിനലാം  ഉണസ്താകേണടമന്നയ്  അഭദ്യര്തനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ടപരനിക്കല്ലൂരനിനയ്  ഒരു
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സര്വ്വസ്പീസകൂടെനി  ആരലാംഭനിക്കസ്താനുളള  ടപ്രസ്താകപ്പെസ്താസല  ടസ്താന്കസസ്താര്ട്ടയ്  കകേസ്താര്പ്പെകറഷടന
മുന്പനിലണയ്.  പടക്ഷ  ആവശദ്യമസ്തായ  ബസലാം  മറ്റു  സലാംവനിധസ്താനങ്ങളുലാം  ഇതുവടര
അനുവദനിചനിട്ടനില.  നമ്മുടടെ ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ സലാംരക്ഷനിക്കസ്താന് കവണനിയുളള
വലെനിടയസ്താരു  പ്രവര്തനവമസ്തായനി  അങ്ങയ്  മുന്കപസ്താട്ടയ്  കപസ്താകുകേയസ്താടണന്നറനിയസ്താലാം.
നമ്മുടടെ  നസ്താടെനിടന  ഏറവലാം  അഭനിമസ്താനകേരമസ്തായ  ഈ  ടപസ്താതുകമഖലെസ്താ  സസ്താപനടത
സലാംരക്ഷനിക്കസ്താനുളള നല നടെപടെനികേളുമസ്തായനി  മുന്കപസ്താട്ടയ്  കപസ്താകേടട്ട എന്നയ് ഞസ്താന് ഈ
സന്ദര്ഭതനില സൂചനിപ്പെനിക്കസ്താന് ആഗഹനിക്കുന. 

ടൂറനിസലാം കമഖലെയുമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ടയ് പറയുകമ്പസ്താള്, അകസബനിള് ടൂറനിസലാം എന്ന
ഒരു കേസ്താഴ്ചപ്പെസ്താടുണയ്.  2016  മുതല എലസ്താവര്ക്കുലാം ടൂറനിസലാം എന്ന  ഒരു ആശയമുണയ്.
പ്രകതദ്യകേനിചയ്  ഭനിന്നകശഷനിയുളള  ആളുകേള്  ഉള്ടപ്പെടടെ  സമൂഹതനിടലെ  ദുര്ബലെ
വനിഭസ്താഗതനില  നനിനവരുന്ന  ആളുകേള്ക്കുകൂടെനി  ടൂറനിസതനിടന  സസ്താധദ്യതകേള്
ഉണസ്താകേണലാം.  പലെ  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  കകേനങ്ങളനിലലാം   അതരലാം  ആളുകേള്ക്കയ്,  പ്രകതദ്യകേനിച്ചുലാം
മസ്താനസനികേമസ്തായ  ടവല്ലുവനിളനികേള്  കനരനിടുന്ന,  ശസ്താരസ്പീരനികേ  ടവല്ലുവനിളനികേള്  കനരനിടുന്ന
ആളുകേള്ടക്കസ്താടക്കയുളള  അടെനിസസ്താനപരമസ്തായ  സകൗകേരദ്യങ്ങള്  പലെകപ്പെസ്താഴുലാം  ഇല
എനളളതയ്  പറയസ്താതനിരനിക്കസ്താന്  കേഴനിയുകേയനില.  അതനിനുളള  നടെപടെനി  തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം
ഉണസ്താകേണലാം.  അതുകപസ്താടലെ  ഫസ്താലാം  ടൂറനിസലാം.  ടൂറനിസലാം  ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമനയ്  മസ്താത്രലാം
വനിചസ്താരനിചസ്താല  കകേരളതനിടലെ  ടൂറനിസലാം  നന്നസ്താക്കനിടയടുക്കസ്താന്  കേഴനിയുകേയനില
എനളളതസ്താണയ് യസ്താഥസ്താര്തദ്യലാം. വനിവനിധ  ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമന്റുകേളുടടെ ഏകകേസ്താപനലാം ഇതനിനയ്
ആവശദ്യമുണയ്.  ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ കൃഷനി വകുപ്പുമനനി ഉള്ടപ്പെടടെ ഇവനിടടെയുണയ്.  ഫസ്താലാം
ടൂറനിസലാം,  ഞസ്താന്  പലെ  സലെങ്ങളനിലലാം  ഇതനിടന  കപ്രസ്താജക്ടുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്
അകനസഷണലാം നടെതനിയനിട്ടയ്  കൃതദ്യമസ്തായ ഒരു വനിവരലാം തരസ്താന് ആര്ക്കുലാം കേഴനിയുന്നനില
എനളളതസ്താണയ് ഏറവലാം പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട കേസ്താരദ്യലാം.  മസ്താത്രമല, 10  ഏക്കറനില കൂടുതലളള
സലെതയ് മസ്താത്രകമ ഫസ്താലാം ടൂറനിസതനിടന സസ്താധദ്യതകേള് ഇകപ്പെസ്താഴുളള.  ഇതനില പടങ്കടുക്കസ്താന്
തസ്താലപ്പെരദ്യമുള്ള  ടചറകേനിടെക്കസ്താരസ്തായനിട്ടുളള  ആളുകേള്ക്കയ്  അതനിനയ്  സസ്താധനിക്കസ്താത
അവസയസ്താണയ്. അതുടകേസ്താണയ് 10 ഏക്കര് എനളളതയ് കുറച്ചുടകേസ്താണ്ടുവരസ്താനുളള ശമലാം
തസ്പീര്ചയസ്തായനിട്ടുലാം ഉണസ്താകേണലാം.  കപ്രസ്താജക്ടുകേടള സലാംബനനിച്ചുളള കൃതദ്യമസ്തായ അവകബസ്താധലാം
ആളുകേളനില  എതനിക്കസ്താന്  കവണനിയുളള  ശമങ്ങളുലാം  വനിവനിധ  ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമന്റുകേള്
തമ്മേനിലളള ഏകകേസ്താപനവലാം ഇക്കസ്താരദ്യതനില ഉണസ്താകേണലാം. ആയുര്കവദലാം,  ആയുര്കവദടത
സലാംബനനിചയ്  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനിയുണസ്താക്കനിയനിട്ടയ്  കേസ്താരദ്യമനില.  ആ ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമന്റുമസ്തായനി
ബനടപ്പെട്ടനിട്ടുളള  സലാംകയസ്താജനലാം  ഇക്കസ്താരദ്യതനില  ഉണസ്താടയങ്കനില  മസ്താത്രകമ  നല
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പദ്ധതനികേള്  നമുക്കയ്  ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താന്  കേഴനിയുകേയുളള,  നമ്മുടടെ  ടൂറനിസലാം  കമഖലെടയ
കൂടുതല പുഷനിടപ്പെടുതസ്താന് അതരലാം ചനിലെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്കൂടെനി  മുകന്നസ്താട്ടുവച്ചുടകേസ്താണയ്
ഞസ്താന് എടന വസ്താക്കുകേള് അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രസ്താമചനന് നസ്തായര്:  സര്,  സഹകേരണലാം,  ടൂറനിസലാം,  ഗതസ്താഗതലാം
എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേളനിന്കമലളള ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള ഞസ്താന് ശകമസ്തായനി പനിന്തസ്താങന.
കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷക്കസ്താലെമസ്തായനി കകേരളതനിടലെ ഇടെതുപക്ഷ ജനസ്താധനിപതദ്യ മുന്നണനി
ഗവണ്ടമനയ് സമസ കമഖലെകേളനിലലാം വന്പനിച മസ്താറതനിനയ്  തുടെക്കലാംകുറനിച്ചുടകേസ്താണ്ടുളള
പ്രവര്തനങ്ങളസ്താണയ്  നമ്മുടടെ  സലാംസസ്താനതയ്  നടെതനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇടതസ്താനലാം
കേസ്താണസ്താടത  ഗവണ്ടമനയ്  യസ്താടതസ്താരു  കനട്ടവലാം  ഉണസ്താക്കനിയനിട്ടനിടലന്നയ്  വരുതനി
തസ്പീര്ക്കുന്നതനിനുള്ള  ശമമസ്താണയ്  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ  നസ്താളുകേളസ്തായനി  ഈ  സഭയനില
പ്രതനിപക്ഷലാം  നടെതനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.  വനിഷയദസ്താരനിദദ്യതസ്താല  ഉഴലന്ന  ഒരു
പ്രതനിപക്ഷനനിരടയയസ്താണയ്  ഈ  ചര്ചകേളനിലൂടടെ  നമുക്കയ്  കേസ്താണസ്താന്  കേഴനിയുന്നതയ്.
കകേരളലാം  ഇദപരദ്യന്തലാം  കനടെനിടയടുത  കനട്ടങ്ങള്,  കകേരളലാം  ഉയര്തനിടക്കസ്താണ്ടുവന്ന
ഇടെതുപക്ഷ ബദല, അതയ് ഈ രസ്താജദ്യതയ് ഏറവലാം കൂടുതല പ്രസകമസ്തായനിരനിക്കുന്ന ഒരു
കേസ്താലെഘട്ടതനിലൂടടെയസ്താണയ്  കകേരളലാം  കേടെന  കപസ്താകുന്നതയ്.  ഒരു  മസ്താസലാം  മുന്പയ്  ഒരു
ആകഗസ്താള സസ്താമ്പതനികേ കരഖ വരനികേയുണസ്തായനി.  ആ കരഖയനില ഇന്തദ്യടയപ്പെറനിയുളള
ശകദ്ധയമസ്തായ  ചനിലെ  നനിഗമനങ്ങള്  വന.  അതയ്  ചൂണനിക്കസ്താണനിചതയ്  എന്തസ്താണയ്?
ഇന്തദ്യയനിടലെ ടമസ്താതലാം സമ്പതനിടന 58 ശതമസ്താനലാം കമലതട്ടുകേസ്താരസ്തായ ഒരു ശതമസ്താന
തനിടന കേയ്യനിലെസ്താടണനലാം ആടകേ സമ്പതനിടന  89  ശതമസ്താനലാം  കമലതട്ടുകേസ്താരസ്തായ
10  ശതമസ്താനതനിടന ശകേകേളനില എതനിടയനലാം തസ്താടഴതട്ടനിലളള  50  ശതമസ്താനലാം
വരുന്ന ജനങ്ങളുടടെ  കേയ്യനില ആടകേ സമ്പതനിടന  ഒരു ശതമസ്താനലാം  മസ്താത്രമസ്താണളള
ടതനമസ്താണയ്  ആകഗസ്താള  സസ്താമ്പതനികേകരഖ  ചൂണനിക്കസ്താണനിക്കുന്നതയ്.  1991-ല
ഉദസ്താരവലക്കരണ  സസ്താമ്പതനികേ  നയലാം  അവതരനിപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണയ്,  ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ
പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്താവനിടന പസ്താര്ട്ടനി കകേസ്താണ്ഗസയ്,  നരസനിലാംഹറസ്താവവനിടന ഗവണ്ടമനയ്
പറഞ്ഞടതന്തസ്താണയ്?  ഈ  സസ്താമ്പതനികേ  നയലാം  രസ്താജദ്യതയ്  ടകേസ്താണ്ടുവന്നസ്താല  രസ്താജദ്യലാം
21-ാം  നൂറസ്താണനികലെയയ്  കപസ്താകുലാം;  കേസ്താര്ഷനികേ  വദ്യസ്താവസസ്തായനികേ  കമഖലെകേളനിടലെലസ്താലാം
വലെനിയ  പുകരസ്താഗതനിയുണസ്താകുലാം  എനപറഞ്ഞ  സസ്താനതയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  ആകഗസ്താള
സസ്താമ്പതനികേ  കരഖ  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്  ഇന്തദ്യയുടടെ  ദയനസ്പീയ  അവസയസ്താണയ്.
2012-14  വര്ഷങ്ങളനില  ഇന്തദ്യയനില  മൂന്നരലെക്ഷകതസ്താളലാം  വരുന്ന  കേര്ഷകേര്
ആതഹതദ്യടചയ.   ഈ സനിതനി  നനിലക്കുകമ്പസ്താഴസ്താണയ്,  ഭസ്താരതടത കമരസ്താ  മഹസ്താന്
ഭസ്താരതയ്  എനവനിളനിചയ്  അഭനിമസ്താനപുളകേനിതരസ്താകേണലാം,  കദശകസ്നേഹലാം വഴനിടഞ്ഞസ്താഴുകേണലാം
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എടന്നസ്താടക്ക  ബനി.ടജ.പനി.  കനതസ്താക്കന്മസ്താര്  പറയുന്നതയ്.  നമ്മേള്  മനസനിലെസ്താക്കണലാം,
അമ്മേയുലാം  രണ്ടു  സകഹസ്താദരനിമസ്താരുമുളള  ഒരു  കുടുലാംബലാം  കപസ്താറസ്താന്കവണനി  കേസ്താളകയയുലാം
ടകേസ്താണയ് ചന്തയനില കപസ്തായ  ഇലെദ്യസ്താസയ് ഖസ്താന് എന്ന  14  വയസകേസ്താരനസ്തായ ബസ്താലെടന
തലനിടക്കസ്താന്നയ്  മരതനില  ടകേട്ടനിത്തൂക്കനിയ  ഒരു നസ്താടെയ്;  ആ നസ്താട്ടനിലെസ്താണയ്  ഇടെതുപക്ഷ
ബദല  നയങ്ങളുടടെ  പ്രസകനി  വര്ദ്ധനിക്കുന്നതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  11  മസ്താസക്കസ്താലെമസ്തായനി,
ഇടെതുപക്ഷ  ബദല  നയങ്ങള്  ഉയര്തനിടക്കസ്താണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനനിടന
അഴനിമതനിയുലാം ധൂര്ത്തുലാം ടകേടുകേസ്താരദ്യസതയുലാംടകേസ്താണയ് തസ്താറമസ്താറസ്താക്കനിയ സഹകേരണലാം,
ഗതസ്താഗതലാം,  ടൂറനിസലാം  കമഖലെകേടള  ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ശകദ്ധയമസ്തായ  മസ്താറങ്ങള്
ടകേസ്താണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  ഈ  ഗവണ്ടമനനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞു.  കകേനതനിടന  കനസ്താട്ടയ്
പനിന്വലെനിക്കല നയവലാം മദദ്യശസ്താലെകേളുമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ട  സപ്രസ്പീലാം കകേസ്താടെതനിവനിധനിയുലാം
കകേരളതനിടന  സഹകേരണ,  ടൂറനിസലാം  കമഖലെകേള്ക്കയ്  കേനത  ആഘസ്താതമസ്താണയ്
ഏലപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളതനില  11565  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളസ്താണയ്
പ്രവര്തനിക്കുന്നതയ്.  സസന്തമസ്തായനി ഒരു തുണയ് ഭൂമനി മുതല,  കേയറനിക്കനിടെക്കസ്താനുളള കൂര,
ടതസ്താഴനില,  വനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസലാം,  വനിവസ്താഹലാം തുടെങ്ങനി മലെയസ്താളനികേളുടടെ എലസ്താ ആവശദ്യങ്ങള്ക്കുലാം
തസ്താങലാം  തണലമസ്തായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഈ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്
150000  കകേസ്താടെനി  രൂപയുടടെ  നനികക്ഷപലാം,  ആ  നനികക്ഷപതനിടന  80  ശതമസ്താനവലാം
വസ്തായ്പയസ്തായനി  നലകുന്ന  കകേരളതനിടന  ജസ്പീവനസ്താഡനിയുലാം  പസ്താവടപ്പെട്ടവരുടടെ
ആശയകകേനവമസ്തായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങടള  തകേര്ക്കുവസ്താനകല  കകേന
ഗവണ്ടമനയ് കനസ്താട്ടയ് പനിന്വലെനിക്കല നടെപടെനികേളനിലൂടടെ മുകന്നസ്താട്ടുവന്നതയ്.

1.00  pm]

17 -12 -2016-ടലെ മസ്താതൃഭൂമനി ദനിനപ്പെത്രതനില 'വനികവചനലാം കൂടെസ്താടത സഹകേരണ
ബസ്താങകേള്ക്കയ്  പണലാം  നല്കണലാം'  എനളള  സപ്രസ്പീലാം  കകേസ്താടെതനിയുടടെ  പരസ്താമര്ശലാം
വന്നനിരുന.  രസ്താജദ്യടത  സസകേസ്താരദ്യ  ബസ്താങകേള്ക്കയ്  നല്കുന്ന  ആനുകൂലെദ്യലാംകപസ്താലലാം
കകേരളതനിടലെ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേള്ക്കയ്  നല്കസ്താടത  വനിപുലെമസ്തായ  സഹകേരണ
കമഖലെടയ കകേന ഗവണ്ടമനയ് എന്തനിനുകവണനി തകേര്ക്കസ്താന് ശമനിച്ചുഎനള്ള കേസ്താരദ്യലാം
സപ്രസ്പീലാം  കകേസ്താടെതനി  പലെ  തവണ  ആവര്തനിച്ചു.  അതയ്  പരനികശസ്താധനിക്കുകമ്പസ്താഴസ്താണയ്
കകേരളതനിടലെ ഇടെതുപക്ഷ ജനസ്താധനിപതദ്യമുന്നണനി ഗവണ്ടമനനിടന തകേര്ക്കുകേ എന്ന
ലെക്ഷദ്യലാം വച്ചുടകേസ്താണസ്താണയ് കകേനഗവണ്ടമനയ്  പ്രവര്തനിചടതന്നയ് മനസനിലെസ്താകുന്നതയ്.
അതനിടന  ഫലെമസ്തായനി  കകേരളതനിടന  സസ്താമ്പതനികേ  കമഖലെയനില  വലെനിയ
പ്രതനിസനനിയുണസ്താക്കനി.  ഇകൗ  പ്രതനിസനനി  നനിലെനനില്ക്കുകമ്പസ്താഴസ്താണയ്  അതരലാം
ടവല്ലുവനിളനികേടള  പ്രതനികരസ്താധനിച്ചുടകേസ്താണയ് സഹകേരണ ബസ്താങകേടള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
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ശസ്താഘനസ്പീയമസ്തായ പ്രവര്തനങ്ങളുമസ്തായനി ഊര്ജസസലെനസ്തായ സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി
ശസ്പീ.  കേടെകേലാംപള്ളനി  സകരനന്  മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുന്നതയ്.  ഇതയ്  പ്രതനിപക്ഷതനിനയ്
നനികഷധനിക്കസ്താന്  കേഴനിയുകമസ്താ?  കകേരളതനിന  ബസ്താങ്കയ്  എന്നയ്  നസ്താലാം  അഭനിമസ്താനനിചനിരുന്ന
ബസ്താങ്കസ്തായനിരുന്ന എസയ്.ബനി.ടെനി.  എസയ്.ബനി.ടഎ.യനില ലെയനിചതനിലൂടടെ നമുക്കയ് നഷമസ്തായതനിനയ്
പകേരലാം കകേരളതനിനയ് അഭനിമസ്താനമസ്തായ സസന്തലാം ബസ്താങ്കയ് ഇകൗ നസ്താടെനിടന അഭനിമസ്താനമസ്താകേസ്താന്
കപസ്താകുകേയസ്താണയ്.  എസയ്.ബനി.ടെനി.,  എസയ്.ബനി.ടഎ-യനില  ലെയനിപ്പെനിചകപ്പെസ്താള്  ഓകരസ്താ
സര്വ്വസ്പീസനിനുലാം  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  രൂപ  ഇകൗടെസ്താക്കുന്ന  ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്  രലാംഗടത
അനസ്താകരസ്താഗദ്യകേരമസ്തായ  പ്രവണതകേടളടയലസ്താലാം  അവസസ്താനനിപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണയ്  അതനിനയ്
പ്രതനികരസ്താധലാം  തസ്പീര്ക്കുന്ന ഒരു ബസ്താങ്കസ്തായനി  കകേരളതനിന ബസ്താങ്കയ്  മസ്താറസ്താന് കപസ്താകുകേയസ്താണയ്.
സലാംസസ്താനതയ് രൂക്ഷമസ്തായ വനിലെക്കയറമുണസ്തായകപ്പെസ്താള് സഹകേരണ വകുപ്പെനിടന കനതൃതസ
തനില ബലാംഗസ്താളനില നനിനലാം 25 രൂപയയ് അരനി ടകേസ്താണ്ടുവന്നയ് 600 അരനിക്കടെകേളനിലൂടടെ
സസ്താധസ്താരണക്കസ്താര്ക്കയ്  കുറഞ്ഞ വനിലെയയ്  അരനി  നല്കുകേയുണസ്തായനി.  ഇവനിടടെ  മറലാംഗങ്ങള്
സൂചനിപ്പെനിചതുകപടലെ  419  കകേസ്താടെനി  രൂപയുടടെ സഞനിത നഷതനികലെയയ്  കൂപ്പുകുതനിയ
കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡനിനയ്  ഒരു  വര്ഷലാംടകേസ്താണയ്  64  കകേസ്താടെനി  രൂപ  ലെസ്താഭമുണസ്താക്കസ്താന്
കേഴനിഞ്ഞു.  ഇതയ്  ഒരു മനികേച കനട്ടമകല?  2000  നസ്പീതനി  കസ്റ്റേസ്താറകേള്,  1500  നസ്പീതനി
ടമഡനിക്കല  കസ്റ്റേസ്താറകേള്  എന്നനിവ  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചു.
സ്കൂള് വനിദദ്യസ്താര്തനികേള്ക്കയ് കുറഞ്ഞ വനിലെയയ് പഠകനസ്താപകേരണങ്ങള് ലെഭദ്യമസ്താക്കുന്നതനിനയ്
250 സഡനയ് മസ്താര്ക്കറ്റുകേള് ആരലാംഭനിച്ചു. വസ്തായ്പസ്താ സലാംഘങ്ങളുടടെ പരനിധനി 60 ലെക്ഷമസ്താക്കനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  ഉലസ്താദന ടചലെവനിനതനില  7  കകേസ്താടെനി രൂപ സഹകേരണ ബസ്താങകേളുടടെ
പ്രവര്തനതനിനയ് നലകേനി.  സഹകേരണ കമഖലെയുടടെ ആധുനനികേവത്കേരണതനിടന
ഭസ്താഗമസ്തായനി ഏകേസ്പീകൃത കസസ്താഫയ് ടവയര് കകേസ്താര് ബസ്താങ്കനിലാംഗയ് സലാംവനിധസ്താനലാം ഏര്ടപ്പെടുതനി.
വര്ഷതനില  20000  ടതസ്താഴനിലെവസരങ്ങള് സൃഷനിക്കുന്നതനിനുളള ടതസ്താഴനില പദ്ധതനികേള്
നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താന് കപസ്താവകേയസ്താണയ്.  അങ്ങടന സഹകേരണ കമഖലെടയ പുഷനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്തായനി
മനനിയുടടെ കനതൃതസതനിലള്ള പരനിശമങ്ങടള ഞസ്താന് ഹസ്താര്ദ്ദേമസ്തായനി അഭനിനന്ദനിക്കുന.

'മലെകേള്,  പുഴകേള്,  പൂവനങ്ങള്,  ഭൂമനിയയ്  കേനിട്ടനിയ  സ്ത്രസ്പീധനങ്ങള്';
'സസ്താമദ്യമകേകന്നസ്താരുദദ്യസ്താനകമ കേലകകേസ്താദദ്യസ്താനകമ...' എന്നസ്താണയ് ടൂറനിസലാം കമഖലെടയക്കുറനിചയ്
മഹസ്താനസ്തായ വയലെസ്താര് രസ്താമവര്മ്മേ പസ്താടെനിയതയ്.  നമ്മുടടെ മലെയസ്താളനികേളുടടെ മസ്താതൃഭൂമനിയസ്തായ
കകേരളതനിനയ് വമ്പനിച ടൂറനിസലാം  സസ്താദ്ധദ്യതകേളസ്താണള്ളതയ്.  കകേരളതനിടന പവനിത്രമസ്തായ
സമുദ തസ്പീരങ്ങള്, കേസ്തായലകേള്, ചതുപ്പെയ് പ്രകദശങ്ങള്, ടടജവ ടടവവനിധദ്യ കകേനങ്ങള്,
സസ്താലാംസസ്താരനികേ ടടപതൃകേ കകേനങ്ങള് എന്നനിവടയലസ്താലാം ആകേര്ഷകേങ്ങളസ്തായ പ്രകദശങ്ങളസ്താണയ്.
വനിപുലെമസ്തായ വനികേസന സസ്താധദ്യതയുള്ള കമഖലെയസ്താണയ് ടൂറനിസലാം. കേഴനിഞ്ഞ ഒന്നര വര്ഷ
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തനിനുള്ളനില  വനികനസ്താദ  സഞസ്താരനികേളുടടെ  വര്ദ്ധനവണസ്തായനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  സപ്രസ്പീലാം  കകേസ്താടെതനിവനിധനി  കകേരളതനിടലെ  ടൂറനിസലാം  കമഖലെയനിലലാം
സസ്താമ്പതനികേ കമഖലെയനിലലാം വന് പ്രതനിസനനി സൃഷനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  5000 കകേസ്താടെനി
രൂപയുടടെ സസ്താമ്പതനികേ നഷമുണസ്താക്കുടമന്നസ്താണയ് വനിദഗനസ്താര് ചൂണനിക്കസ്താണനിക്കുന്നതയ്.
കഹസ്താട്ടല കമഖലെയനിലണസ്തായനിരനിക്കുന്ന  പ്രതനിസനനി കൂടുതല സസ്താമ്പതനികേ തകേര്ച
യനികലെയയ് നസ്പീങടമന്നയ് റനികപ്പെസ്താര്ട്ടുകേള് സൂചനിപ്പെനിക്കുന. അതുടകേസ്താണയ് വനിവനിധ ടൂറനിസലാം
പദ്ധതനികേള്ക്കസ്തായനി അനുവദനിച തുകേ,  പസ്താന് ഫണയ്  98.5%  വടര,  ഇകൗ വകുപ്പെനിടന
കനതൃതസതനില  ടചലെവഴനിക്കസ്താന്  കേഴനിഞ്ഞതയ്  ടൂറനിസലാം  കമഖലെയനിടലെ  ശകമസ്തായ
പ്രവര്തനടതയസ്താണയ്  കേസ്താണനിക്കുന്നതയ്.  ടൂറനിസലാം  കമഖലെയനിടലെ  'ഗസ്പീന്  കേസ്താര്പ്പെറയ്  '
കപസ്താലള്ള  പദ്ധതനികേടളപ്പെറനി  മറയ്  അലാംഗങ്ങള്  സൂചനിപ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  'മുസനിരനിസയ്  '
ടടപതൃകേ  പദ്ധതനിയുലാം  'ടടസസയ്  റൂട്ടയ്'  പദ്ധതനിയുലാം  പുതനിയ  ഉലന്നമസ്താക്കനി  മസ്താറനി
അന്തസ്താരസ്താഷ  ടൂറനിസലാം  മസ്താര്ക്കറനില  പ്രചരണലാം  നടെതനിയതടെക്കമുള്ള  ഒകട്ടടറ
ശകദ്ധയമസ്തായ പ്രവര്തനങ്ങളസ്താണയ് ടൂറനിസലാം കമഖലെയനില നടെനടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.
ടടദവതനിടന സസന്തലാം നസ്താടെസ്തായ  കകേരളതനില രണ്ടുയ് ടൂറനിസലാം സസ്പീസണകേളസ്താണള്ളതയ്.
ജനുവരനിയനില തുടെങ്ങനി മസ്താര്ചനില അവസസ്താനനിക്കുന്ന ഒന്നസ്താലാം സസ്പീസണലാം ഒകക്ടസ്താബറനില
തുടെങ്ങനി ഡനിസലാംബറനില അവസസ്താനനിക്കുന്ന രണസ്താലാം സസ്പീസണലാം.  ഇകൗ രണയ് സസ്പീസണ്
എന്നതയ് മസ്താറനി  365  ദനിവസവലാം ടടദര്ഘദ്യമുള്ള ഒരു മുഴുവന്സമയ വനികനസ്താദ സഞസ്താര
കകേനമസ്താക്കനി മസ്താറ്റുകേ എന്ന ലെക്ഷദ്യതനികലെയയ്  കപസ്താകകേണതുടണനളളതസ്താണയ് എനനിക്കയ്
ഇതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കസ്താനുള്ളതയ്.  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതസ്താടുകൂടെനി  ടൂറനിസലാം
വകുപ്പെയ്  നടെപ്പെസ്താക്കുന്ന  പദ്ധതനികേള്  മുഴുവന്സമയ  ടൂറനിസതനിനയ്  ഉപകേരനിക്കുടമന്നയ്
ഞസ്താന് പ്രതദ്യസ്താശനിക്കുന.  

കകേരളടത ആതനികഥയ സമൂഹമസ്താക്കനി മസ്താറ്റുന്നതനിനുള്ള പദ്ധതനികേള് ആരലാംഭനിക്കണലാം.
ഒരു  വനികനസ്താദ  സഞസ്താരനിക്കുകവണ  ഏതയ്  കസവനവലാം  ഒറ  കനിക്കനില  കേനിട്ടുന്ന
വനിധതനിലളള  സസ്താകങ്കതനികേ  വനിദദ്യയയ്  രൂപലാം  നല്കണലാം.  നനിലെവനിലള്ള  കഹസ്താലാം  കസ്റ്റേ
റഗുകലെഷന് കുകറക്കൂടെനി സതസ്താരദ്യമസ്താക്കണലാം.  പ്രസ്താകദശനികേ ആകഘസ്താഷങ്ങള്,  രുചനികേള്,
സലാംസസ്താരലാം  എന്നനിവയുടടെ  പ്രചരണലാം  വനികനസ്താദ  സഞസ്താരനികേടള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന
തരതനില  ശകമസ്താക്കണലാം.  കകേരളതനില  ഒട്ടനവധനി  പ്രകൃതനിസകൗന്ദരദ്യമുള്ള
പ്രകദശങ്ങളുണയ്.  എടന മണ്ഡലെതനിടലെ പൂമലെ ഇകക്കസ്താ ടൂറനിസലാം,  പസ്താണ്ഡവന് പസ്താറ,
കുതനിരവട്ടലാം ചനിറ ഇകക്കസ്താ ടൂറനിസലാം, ശബരനിമലെ തസ്പീര്തസ്താടെകേടര പഞപസ്താണ്ഡവ കക്ഷത്ര
തനികലെയയ് ആകേര്ഷനിക്കുന്ന പദ്ധതനികേള് തുടെങ്ങനിയവകപസ്താടലെ എലസ്താ മണ്ഡലെങ്ങളനിലലാം
മകനസ്താഹരമസ്തായ പ്രകദശങ്ങളുണയ്. ഇകൗ മകനസ്താഹര പ്രകദശങ്ങടള കൂട്ടനിയനിണക്കനി ടൂറനിസലാം
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മസ്താപ്പുണസ്താക്കനി വനികനസ്താദസഞസ്താരനികേടള ആകേര്ഷനിക്കുന്ന തരതനില പ്രവര്തനങ്ങള്
സലാംഘടെനിപ്പെനിക്കസ്താവന്നതസ്താണയ്. ഇങ്ങടന ആഭദ്യന്തര-വനികദശ സഞസ്താരനികേടള ആകേര്ഷനിക്കസ്താന്
കേഴനിഞ്ഞസ്താല  കകേരളതനിടന  വനികനസ്താദസഞസ്താര  കമഖലെയനില  വന്പുകരസ്താഗതനി
യുണസ്താക്കസ്താന് കേഴനിയുലാം.

ഗതസ്താഗത വകുപ്പെനിടന സലാംബനനിചയ് ഒനരണയ് കേസ്താരദ്യങ്ങള് സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണയ്
ഞസ്താന്  അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കസ്താലാം.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ  സലാംരക്ഷണതനിനുലാം
പുകരസ്താഗതനിക്കുലാംകവണനി  'സശസ്പീല  ഖന്ന'  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടടെക്കമുള്ള  ഒകട്ടടറ  പ്രവര്തന
ങ്ങളസ്താണയ്  ഇന്നനിവനിടടെ  നടെനടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്,  അതനിടനപ്പെറനിടയലസ്താലാം  ഇവനിടടെ
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണസ്തായനി.  വസ്താഹനസ്താപകേടെങ്ങള് ഏറവലാം കൂടുതല വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന ഇകൗ
കേസ്താലെഘട്ടതനില അതയ് നനിയനനിക്കുവസ്താനുള്ള  സലാംവനിധസ്താനലാം കവണലാം. അതനിനുകവണനി
ഹനിഡന്  കേദ്യസ്താമറകേള്  സസ്താപനിക്കണലാം.  പരസദ്യമസ്തായനി  കേദ്യസ്താമറ  വയ്ക്കുന്നതനിനസ്താല
അവനിടടെടയത്തുകമ്പസ്താള് മസ്താത്രലാം സസ്പീഡയ് കുറയ്ക്കുകേ,  പനിന്നസ്പീടെയ് സസ്പീഡനില കപസ്താകുകേ എന്ന
രസ്പീതനിയസ്താണയ് ഇകപ്പെസ്താള് കേണ്ടുവരുന്നതയ്. എന്നസ്താല  ഹനിഡന് കേദ്യസ്താമറകേള് സസ്താപനിചസ്താല
അപകേടെങ്ങള് നനിയനനിക്കസ്താന്  സസ്താധനിക്കുലാം.  കകേരളതനിടലെ അപകേടെതനിടന സൂചനികേ
പ്രതനിദനിനലാം  107  എന്നസ്താണയ് കേണക്കസ്താക്കുന്നതയ്.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ സലാംരക്ഷനിക്കണലാം.
ടൂറനിസതനിനുലാം ഗതസ്താഗതതനിനുലാം അടെനിസസ്താന സകൗകേരദ്യ വനികേസനമസ്താണയ് ആവശദ്യലാം.
ആ ലെക്ഷദ്യലാം  വച്ചുടകേസ്താണയ്  കകേരളതനിടലെ ഇടെതുപക്ഷ ജനസ്താധനിപതദ്യമുന്നണനി ഗവണ്ടമനയ്
50000  കകേസ്താടെനി  രൂപയുടടെ  അടെനിസസ്താന  സകൗകേരദ്യങ്ങള്  ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളുമസ്തായനി മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുകമ്പസ്താള് സസസ്താഭസ്താവനികേമസ്തായുലാം ടൂറനിസലാം
കമഖലെയുലാം  ഗതസ്താഗത കമഖലെയുലാം  ടമചടപ്പെടുതസ്താന്  കേഴനിയുലാം.  പരനിണതപ്രജനസ്തായ
വദ്യവസസ്തായനി കൂടെനിയസ്തായ ഗതസ്താഗത വകുപ്പുമനനി വളടര പ്രതസ്പീക്ഷകേളസ്താണയ് നല്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
അകദ്ദേഹതനിടന കേരങ്ങളനില ഇകൗ വകുപ്പുലാം അതനിടന പ്രവര്തനങ്ങളുലാം സരക്ഷനിത
മസ്താടണന്നയ്  പ്രതദ്യസ്താശനിച്ചുടകേസ്താണയ്  ഇകൗ  ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള  ശകമസ്തായനി  പനിന്തുണച്ചു
ടകേസ്താണയ് ഞസ്താന് എടന വസ്താക്കുകേള് അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജസ്താര്ജയ്:  സര്,  ഇന്നയ്  രസ്താവനിടലെ  കചസ്താകദദ്യസ്താതരകവളയനില
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ട  വനിഷയമസ്തായനിരുന  ചര്ച  ടചയ്തതയ്.
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ കബസ്താര്ഡനില ഞസ്താന് പലെ പ്രസ്താവശദ്യലാം  അലാംഗമസ്തായനിരുന.
കചസ്താകദദ്യസ്താതരകവളയനില  ഗതസ്താഗത  വകുപ്പുമനനി  നടെതനിയ  എലസ്താ  പ്രസസ്താവനകേളുലാം
എനനിക്കയ് ഇഷമസ്തായനി. എലസ്താ ഉതരങ്ങളുലാം വളടര നന്നസ്തായനിരുന. ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ
സലാംബനനിചയ് നല പ്രതസ്പീക്ഷയുണയ്. പകക്ഷ ആരയ് കനസ്താക്കനിയസ്താലലാം ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
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നന്നസ്താകുടമനള്ള പ്രതസ്പീക്ഷ എനനിക്കനില.  അങ്ങയ് വകുപ്പെനിടന നന്നസ്താക്കസ്താന് ശമനിക്കുന്നതയ്
നന്നസ്താകേടട്ട  എന്നയ്  ഞസ്താന്  പ്രസ്താര്തനിക്കുന.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ്  വനിലാംഗയ്  വളടര  കശസ്താചനസ്പീയസ്താവസയനിലെസ്താണയ്.  ഇകൗരസ്താറ്റുകപട്ട
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസയ് സ്റ്റേസ്താനനിനുലാം  മുണക്കയലാം ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ക്കുലാം
യഥസ്താകമലാം ഒന്നരകക്കസ്താടെനി രൂപയുലാം 69 ലെക്ഷലാം രൂപയുലാം ടകേസ്താടുതനിട്ടയ് രണയ് ടകേസ്താലങ്ങളസ്തായനി.
ഇകപ്പെസ്താഴുലാം  അതനിടന  പണനി  തസ്പീര്ന്നനിട്ടനില.  അവനിടടെ  എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ്  വനിലാംഗനില.
ആടകേയുള്ളതയ് ഒരു ചസ്പീഫയ് എഞനിനസ്പീയര് മസ്താത്രമസ്താണയ്. അവര് ഫയല ഒപ്പെനിട്ടനിട്ടയ് ഒരു കേസ്താരദ്യവലാം
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യനില  നടെക്കസ്താന്  കപസ്താകുന്നനില.  ഒരു  എ.ഇ.  ഉടണങ്കനിലലാം
അകദ്ദേഹതനിനയ് എന്തയ് ടചയ്യണടമനകപസ്താലലാം അറനിയനില. എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ് വനിലാംഗനില
നല  ഉകദദ്യസ്താഗസടര  നനിയമനിക്കസ്താനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിചസ്താല  നന്നസ്തായനിരനിക്കു
ടമന്നസ്താണയ്  എടന  അഭനിപ്രസ്തായലാം.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.-ടയ  വനിഭജനിക്കണലാം.
ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേളസ്താടണനലാം  കേര്ഷകേനസ്താടണനലാം  പറഞ്ഞയ്  അവടര  സഖനിപ്പെനിചസ്താല
സസ്താപനലാം  കേസ്താണനില.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യനില  സൂപ്പെര്  ഫസ്താസലാം  എകയ്പ്രസലാം
അതുകപസ്താടലെയുള്ള  സര്വ്വസ്പീസകേടളലസ്താലാം  ഒരു  കകേസ്താര്പ്പെകറഷടനകേസ്പീഴനില  ടകേസ്താണ്ടുവരണലാം.
തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണസ്താകുളലാം,  കകേസ്താഴനികക്കസ്താടെയ്  എന്നസ്പീ  ജനിലകേടള  മൂന്നയ്
കകേസ്താര്പ്പെകറഷനുകേളസ്താക്കനി മസ്താറണലാം.  ഇങ്ങടന കകേസ്താര്പ്പെകറഷനസ്താക്കനി മസ്താറനിയസ്താല വളടര
ലെസ്താഭകേരമസ്തായനി  ടകേസ്താണ്ടുകപസ്താകേസ്താന്  കേഴനിയുലാം.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ക്കയ്  ആടകേ
5000  ബസകേളസ്താണള്ളതയ്. 16000  ബസകേളുള്ള ശപ്രവറയ് ബസയ് ഉടെമകേള് പുതനിയ
ബസകേള് പുറതനിറക്കനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്. ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ ലെസ്താഭകേരമസ്താക്കസ്താന്
പറസ്താതതല,  ലെസ്താഭകേരമസ്താക്കണടമനളള  ചനിന്തയനില.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
സര്വ്വസ്പീസയ് മുഴുവനസ്തായുലാം ഒരു ശപ്രവറയ് ഏജന്സനിക്കയ് ടടെണര് ടചയ്തസ്താല എത്രകകേസ്താടെനി
രൂപയ്ടക്കടുക്കസ്താനുലാം ആളുകേള് വരുലാം. സര്വ്വസ്പീസകേടളലസ്താലാം ലെസ്താഭകേരമസ്തായനി നടെക്കുകേയുലാം
ടചയ്യുലാം.  പബനികേയ്  യട്ടനിലെനിറനി  സര്വ്വസ്പീസയ്  എനപറഞ്ഞയ് ജനങ്ങടള കേബനിളനിപ്പെനിക്കുന്ന
പരനിപസ്താടെനിയസ്താണനിതയ്.  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേകളസ്താടെയ്  കജസ്താലെനി  ടചയ്യണടമന്നയ്  മുഖത്തുകനസ്താക്കനി
പറയസ്താന്  മടെനികക്കണ  കേസ്താരദ്യമനില.  9.4  ആണയ്  ഒരു  ബസനിടലെ  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്.
അതനിടന  ആവശദ്യടമന്തസ്താണയ്?  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേള്ക്കുലാം  അലപ്പെലാം  നസ്പീതനികേസ്താണനിക്കസ്താനുള്ള
ബസ്താധദ്യതയുണസ്താകേണലാം.  ഇടെതുപക്ഷ  ഗവണ്ടമനസ്താണയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  അധനികേസ്താരതനില
വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.   ഇടെതുപക്ഷ ഗവണ്ടമനയ്  എനള്ള നനിലെയനില,  ഇകൗ സര്വ്വസ്പീസയ്
നന്നസ്താക്കനി എന്നയ് വരുതസ്താന് ശകമസ്തായ ഇടെടപടെല നടെതസ്താന് സനി.പനി.ഐ.(എലാം)ടനയുലാം
സനി.പനി.ടഎ.യുടടെയുലാം  കനതസ്താക്കനസ്താര്ക്കയ്  കേഴനിയുലാം.  ഇക്കസ്താരദ്യലാം  ശദ്ധനിക്കണടമന്നയ്
ഞസ്താന് അകപക്ഷനിക്കുകേയസ്താണയ്. 
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റനിസര്വയ്  ബസ്താങലാം  കകേന  സര്ക്കസ്താരുലാം  സഹകേരണ  കമഖലെടയ  കേണ്ണുവയസ്താന്

തുടെങ്ങനിയനിട്ടയ്  കുറചയ്  നസ്താളുകേളസ്തായനി.  ശസ്പീ.  ജനി.  സധസ്താകേരന് സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി

യസ്തായനിരുന്നകപ്പെസ്താള്  കകേന  സര്ക്കസ്താരനിടന  നയങ്ങള്ടക്കതനിടര  അന്നയ്  സഭയനില

പ്രകമയലാം  ടകേസ്താണ്ടുവന്നകപ്പെസ്താള്  ഞസ്താനുലാം  അതനിടന  കേയ്യടെനിചയ്  പസ്താസസ്താക്കനിയതസ്താണയ്.

ഉമ്മേന്  ചസ്താണനി  ഗവണ്ടമനനിടന  കേസ്താലെത്തുലാം  റനിസര്വയ്  ബസ്താങ്കയ്  നയലാം  ടകേസ്താണ്ടുവന.

അനലാം  ഉമ്മേന്  ചസ്താണനി  പ്രകമയവമസ്തായനി  ഇവനിടടെ  വന.  ഇതയ്  കകേരളകതസ്താടുള്ള,

ടഫഡറല സലാംവനിധസ്താനകതസ്താടുള്ള അപമസ്താനനിക്കലെസ്താടണന്നയ് പറയസ്താനുള്ള തകനടെലാം നനിങ്ങള്

കേസ്താണനിക്കണലാം.  ഇക്കസ്താരദ്യതനില സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി ഒരു വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയുമനിലസ്താടത

മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകേണലാം.  കകേനസര്ക്കസ്താരനിടന  നയങ്ങളുലാം,  റനിസര്വയ്  ബസ്താങലാം   നമ്മുടടെ

പണലാം  (1,37,000  കകേസ്താടെനി  രൂപ  എന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്  കേനിട്ടനിയ  കേണക്കയ്)  മുഴുവന്

തട്ടനിടയടുതയ്  മുലാംശബ,  കേലക്കട്ട,  മദസ്താസയ്  തുടെങ്ങനിയ  സലാംസസ്താനങ്ങളനിലള്ള

സമ്പന്നനസ്താര്ക്കയ് അടെനിച്ചുമസ്താറ്റുന്നതനിനുകവണനി അവസരലാം ഒരുക്കുകേയസ്താണയ്.  അതനിടനതനിടര

ശകമസ്തായനി പ്രതനികേരനിക്കസ്താനുള്ള തകനടെകതസ്താടുകൂടെനി ഇകൗ ഗവണ്ടമനയ് മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകേണ

ടമന്നയ് സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണയ് ഞസ്താന് എടന പ്രസലാംഗലാം അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കുന.

അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില പസ്താനല ഓഫയ് ടചയര്മസ്താന് ശസ്പീ  .   ടകേ  .   സകരഷയ് കുറപ്പെയ്

ശസ്പീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി: സര്, വസ്താഹനനനികുതനികേള്, സഹകേരണലാം, ഗതസ്താഗതലാം,
വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേള്ക്കുള്ള  ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള  ഞസ്താന്  പനിന്തുണയ്ക്കുന.
ഇകൗ വകുപ്പുകേടള പുകരസ്താഗതനിയനികലെയയ് നയനിക്കസ്താന് ആതസ്താര്തമസ്തായനി പരനിശമനിക്കുന്ന,
അതനിനയ്  കനതൃതസലാം  നലകുന്ന  മനനിമസ്താടരയുലാം  പ്രകതദ്യകേലാം  അഭനിനന്ദനിക്കുന.
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില  ധനകേസ്താരദ്യ
വകുപ്പുമനനി  3000  കകേസ്താടെനി രൂപയസ്താണയ് പ്രഖദ്യസ്താപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആറസ്തായനിരതനിലെധനികേലാം
ബസകേളുലാം അരലെക്ഷകതസ്താളലാം ജസ്പീവനക്കസ്താരുമുള്ള ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ രക്ഷനിക്കസ്താന്
ശമകേരമസ്തായ  പദ്ധതനികേള്  നടെപ്പെസ്താകക്കണതുണയ്.  കബ്രേക്കയ്  ഡകൗണ്  ഒഴനിവസ്താക്കസ്താന്
സസ്താകങ്കതനികേ മനികേവള്ള പദ്ധതനികേള് തയ്യസ്താറസ്താക്കണലാം.  ബസയ് റൂട്ടുകേള് ശസ്താസ്ത്രസ്പീയമസ്തായനി
പുനനഃസലാംവനിധസ്താനലാം  ടചയ്യണലാം.  ടമറസ്പീരനിയല  മസ്താകനജയ് ടമനയ്  കേസ്താരദ്യക്ഷമമസ്താക്കണലാം.
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനില  ടസയര്പസ്താര്ട്സനിടന  ക്ഷസ്താമലാം  കനരനിടുനണയ്.  പലെ
ടസയര് പസ്താര്ട്സകേളുലാം കേനിട്ടസ്താടത ബുദ്ധനിമുട്ടുകമ്പസ്താള് അനസ്താവശദ്യമസ്തായനി ധസ്താരസ്താളലാം ടസയര്
പസ്താര്ട്സകേള് വസ്താങ്ങനികൂട്ടനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  വളടര നനിരുതരവസ്താദപരമസ്തായ നടെപടെനിയസ്താണയ്.
ആവശദ്യമനിലസ്താത ടസയര്പസ്താര്ട്സകേള് വസ്താരനിക്കൂട്ടനിയനിരനിക്കുന്നതയ് എന്തനിനുകവണനിയസ്താണയ്?
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ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ  തകേര്ക്കുന്നതയ്  ടകേടുകേസ്താരദ്യസതയുലാം  പനിടെനിപ്പുകകേടുമസ്താടണന്നയ്
കേസ്താണസ്താന് സസ്താധനിക്കുലാം. സര്ക്കസ്താരുലാം ടപസ്താതുജനങ്ങളുലാം കചര്നള്ള 'സനിയസ്താല' കമസ്താഡല
പദ്ധതനി നടെപ്പെസ്താക്കനികവണലാം ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.-ടയ രക്ഷനിക്കസ്താനസ്താവശദ്യമസ്തായ നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനികക്കണതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കസ്താരനിടന കേസ്താലെതയ് കകേസ്താടെതനിവനിധനിടയ മറനികേടെന
ടകേസ്താണ്ടുലാം സസകേസ്താരദ്യ ബസയ് മുതലെസ്താളനിമസ്താരുടടെ തസ്താലപ്പെരദ്യതനിനനുസരനിച്ചുലാം സര്വ്വസ്പീസയ്
മസ്താറനി  ടകേസ്താടുക്കുന്ന സസ്താഹചരദ്യമുണസ്തായനിരുന. കകേസ്താടെതനിവനിധനി  മറനികേടെക്കുന്നതനിനസ്തായനി
സസകേസ്താരദ്യ  ബസകേടള  ലെനിമനിറ  ഡയ്  കസ്റ്റേസ്താപ്പെയ്  ഓര്ഡനിനറനിയസ്താക്കനി  അനുമതനി  ടകേസ്താടുത
കേസ്താരദ്യവലാം  നമുക്കറനിയസ്താലാം.  ബസകേളുടടെ  കുറവമൂലെലാം  കകേസ്താടെതനി  പറഞ്ഞ  മുഴുവന്
സര്വ്വസ്പീസകേളുലാം ഏടറടുതയ് നടെതസ്താന് ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ക്കയ്  കേഴനികയണതുണയ്.
അന്തര്  സലാംസസ്താന  സര്വ്വസ്പീസകേടള  സലാംബനനിചയ്  ഇന്നടത  കചസ്താകദദ്യസ്താതര
കവളയനില ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട ഗതസ്താഗത വകുപ്പുമനനി മറപടെനി പറഞ്ഞതയ് നമുക്കയ് വളടര
ആതവനിശസസ്താസമുണസ്താക്കുന്ന  കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്.  ശപ്രവറയ്  കമഖലെകേളനില  വലെനിയ  തുകേ
ഇകൗടെസ്താക്കനി ലെസ്താഭകേരമസ്തായനി സര്വ്വസ്പീസയ് നടെത്തുനണയ്.  എന്തുടകേസ്താണയ് ഇകൗ കമഖലെയനില
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ക്കയ്  ഇടെടപട്ടുകൂടെ?  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ  അന്തര്
സലാംസസ്താന സര്വ്വസ്പീസയ് രലാംഗതയ് കൂടുതല ശകദ്ധയമസ്താക്കസ്താന് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണലാം.
ഇതരലാം  സര്വ്വസ്പീസകേളുടടെ  റനിസര്കവഷന്  കകേസ്താര്പ്പെകറഷന്  കനരനിട്ടയ്  ഏടറടുതയ്
നടെതണലാം.  പലെ  അന്തര്  സലാംസസ്താന  റൂട്ടുകേളുലാം  നമുക്കയ്  ലെസ്താഭകേരമസ്തായനി  നടെതസ്താന്
കേഴനിയുലാം. ഉദസ്താഹരണമസ്തായനി, എറണസ്താകുളലാം-അതനിരപ്പെനിള്ളനി-മലെക്കപ്പെസ്താറ വഴനി ടപസ്താള്ളസ്താചനിക്കയ്
ഒരു  പഴയ  സര്വ്വസ്പീസയ്  ഉണസ്തായനിരുന.  ഇകൗ  സര്വ്വസ്പീസയ്  നനിര്തലെസ്താക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.
ഇതയ്  വളടര  ലെസ്താഭകേരമസ്തായനി  നടെതസ്താന്  കേഴനിയസ്താവന്ന  ഒരു  സര്വ്വസ്പീസസ്താണയ്.  പ്രസ്തുത
സര്വ്വസ്പീസയ്  പുനരസ്താരലാംഭനിക്കണലാം.  കേഴനിഞ്ഞ എല.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താരനിടന കേസ്താലെതയ്
കസസ്താണല ഓഫസ്പീസകേള് കേസ്താരദ്യക്ഷമമസ്തായനി  പ്രവര്തനിചനിരുന്നതസ്താണയ്.  തനിരുവനന്തപുരലാം,
എറണസ്താകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേസ്താഴനികക്കസ്താടെയ്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിടലെ  കസസ്താണല ഓഫസ്പീസകേള്
ശകനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുലാം ടഷഡമ്മ്യൂള് പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം പുതുക്കനി  നനിശ്ചനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
അധനികേസ്താരലാം  കസസ്താണല  ഓഫസ്പീസകേള്ക്കയ്  നലകകേണതുണയ്.  ഇകപ്പെസ്താള്  ഇതയ്
തനിരുവനന്തപുരതയ്  കകേനസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  യണനിറ്റുകേളുടടെ  പ്രവര്തനലാം
കേസ്താരദ്യക്ഷമമസ്താക്കുന്നതനിനയ്  യണനിറ്റുതലെ  ഇന്ടസക്ഷന്  വനിലാംഗനിടന  പ്രവര്തനലാം
കേസ്താരദ്യക്ഷമമസ്താകക്കണതുണയ്. കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കസ്താരനിടന കേസ്താലെതയ് ബനി.എസയ്. 3 വസ്താഹനങ്ങള്
വളടരയധനികേലാം  വസ്താങ്ങനികൂട്ടനിയനിരുന.  ഇതനില  വലെനിയ  അഴനിമതനിയുടണന്ന
ആകരസ്താപണങ്ങള് അന്നയ് ഉയര്ന്നനിരുന.  ഇതരലാം  ബസകേള് ബനി.എസയ്. 4-കലെക്കയ്
കേണ്ടവര്ട്ടയ്  ടചയ്യസ്താതതുമൂലെലാം  സര്വ്വസ്പീസയ്  നടെതസ്താന്  കേഴനിയസ്താത  അവസയുണയ്.
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കകേന  സര്ക്കസ്താരനിടന  പുതനിയ  കമസ്താകട്ടസ്താര്  വസ്താഹന  നനിയമലാം  നടെപ്പെസ്താക്കുന്നതനിടന
ഭസ്താഗമസ്തായനി ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുലാം ഇതരലാം ടഷഡമ്മ്യൂള് മസ്താറലാം വരുതനി ടപര്മനിറയ്
ലെഭനിക്കുന്നതനിനുലാം സര്വ്വസ്പീസയ്  നടെത്തുന്നതനിനുലാം നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണലാം.  ജസ്പീവനക്കസ്താര്ക്കയ്
ടഷഡമ്മ്യൂള്  മസ്താറലാംമൂലെമുണസ്തായനിട്ടുളള  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  ഒഴനിവസ്താക്കുന്നതനിനയ്  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനി
സലാംഘടെനകേളുമസ്തായനി  ആകലെസ്താചനിചയ്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണലാം.  വര്ക്കയ്കഷസ്താപ്പുകേള്
നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണലാം.  അതനിനുകശഷലാം  ടഷഡമ്മ്യൂള്
പരനിഷ്കരണലാം നടെപ്പെസ്താക്കണലാം.  ടപന്ഷന് നലകുന്നതനിനസ്തായനി പകുതനി തുകേ സര്ക്കസ്താര്
മസ്താസലാംകതസ്താറലാം  നലകുനണയ്.  പ്രസ്തുത  തുകേ  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  വകേമസ്താറനി
ടചലെവഴനിക്കുന്നതുടകേസ്താണസ്താണയ്  ടപന്ഷന്കേസ്താര്ക്കയ്  യഥസ്താസമയലാം ടപന്ഷന് ലെഭനിക്കസ്താത
സസ്താഹചരദ്യമുണസ്താകുന്നതയ്.  ഇതയ്  ഒഴനിവസ്താക്കസ്താന്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണലാം.
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുടടെ  പുകരസ്താഗതനിക്കുലാം  നനിലെനനിലപ്പെനിനുലാംകവണനി  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട
ധനകേസ്താരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ബഡ്ജറനില  പ്രഖദ്യസ്താപനിച  നടെപടെനികേള്  തനികേച്ചുലാം
സസസ്താഗതസ്താര്ഹവലാം  അഭനിനന്ദനസ്താര്ഹവമസ്താണയ്.  ആയതയ്  പ്രസ്താവര്തനികേമസ്താക്കസ്താന്
നടെപടെനിയുണസ്താകകേണതുണയ്. 

ടൂറനിസലാം  കമഖലെടയ  ശകനിടപ്പെടുതസ്താനുളള  വനിവനിധ  നടെപടെനികേളസ്താണയ്  വകുപ്പെയ്
സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്. അടെനിസസ്താന സകൗകേരദ്യ വനികേസനതനിനുലാം ഉതരവസ്താദനിത
ടൂറനിസതനിനുലാം  മുന്ഗണന  നലകുന്ന  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  നയമസ്താണയ്  സര്ക്കസ്താര്
നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ശപതൃകേ സലാംരക്ഷണ പദ്ധതനികേള്,  മലെബസ്താറനിടന
ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം, അഡസഞര് ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം, ജഡസ്തായു പസ്താറ ടൂറനിസലാം പദ്ധതനി,
150-ലെധനികേലാം  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനികേള്,  ടപസ്താന്മുടെനി  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനി,  ആക്കുളലാം
ഇനര്നസ്താഷണല കേണ്ടവന്ഷന് ടസനര്,  ഗുരുവസ്തായര് പ്രസസ്താദലാം പദ്ധതനി,  ടൂറനിസലാം
മസ്താര്ക്കറനിലാംഗയ് ശകനിടപ്പെടുതല, ഗസ്പീന് കേസ്താര്പ്പെറയ്, കേനിഫ്ബനി നടെപ്പെസ്താക്കുന്ന പദ്ധതനികേള്
തുടെങ്ങനിയവ  ഇതനിടന  ഭസ്താഗമസ്താണയ്.  പ്രതനിസനനികേള്  പലെതുലാം  കനരനിടട്ടങ്കനിലലാം
സലാംസസ്താനടത  ടൂറനിസലാം  രലാംഗതയ്  വന്  മുകന്നറങ്ങള്ക്കയ്  കകേരള  സര്ക്കസ്താര്
നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  84  കകേസ്താടെനി  രൂപയുടടെ  വനിവനിധ  ടൂറനിസലാം
പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  സലാംസസ്താന  സര്ക്കസ്താര്  ഭരണസ്താനുമതനി  നലകേനിയനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.
ഇതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിരപ്പെനിള്ളനി,  തുമ്പൂര്മുഴനി  ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങളുടടെ  വനികേസനലാം,
തൃശ്ശൂരനില  ടൂറനിസലാം  ഇന്ഫര്കമഷന്  ടസനര്,  ചസ്താവക്കസ്താടെയ്  ബസ്പീചയ്  വനികനസ്താദസഞസ്താര
വനികേസനലാം,  പസ്പീചനി അണടക്കട്ടയ് സകൗന്ദരദ്യവലക്കരണലാം,  ടബസ്താട്ടസ്താണനിക്കല ഗസ്താര്ഡന്
എന്നനിവയുടടെ വനികേസനങ്ങള്ക്കയ് തുകേ മസ്താറനിവചനിട്ടുണയ്.  മലെയസ്താറ്റൂര് കുരനിശുമുടെനി ടൂറനിസലാം
സകൗകേരദ്യതനിനസ്തായനി  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  ജനിലസ്താ  ടൂറനിസലാം  ടപ്രസ്താകമസ്താഷന്
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കേകൗണ്സനിലകേളുടടെ പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകകേസ്താപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി സലാംസസ്താനതലെതനില
ഒരു  അടപ്പെകയ്  കബസ്താഡനി  സലാംവനിധസ്താനലാം  നനിലെവനിലെനില.  ഇതരടമസ്താരു  സലാംവനിധസ്താനലാം
രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കസ്താര് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികക്കണതുണയ്.  നമ്മുടടെ സലാംസസ്താനതയ്
ഡനി.എലാം.സനി.കേള് പലെതുലാം നല രസ്പീതനിയനില പ്രവര്തനിക്കുനണയ്.  എടന മണ്ഡലെതനിടലെ
തുമ്പൂര്മൂഴനി  ഡനി.എലാം.സനി  നല  പ്രവര്തനമസ്താണയ്  കേസ്താഴ്ചവച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.
അവനിടടെയുള്ള  വരുമസ്താനലാം  ഉപകയസ്താഗനിചയ്  മൂന്നയ്  വസ്താഹനങ്ങള്  വസ്താങകേയുണസ്തായനി.
അവനിടടെ  26  കപര്ക്കയ്  ടതസ്താഴനില  നലകേസ്താന്  കേഴനിയുനണയ്.  ഇങ്ങടനയുള്ള
ഡനി.എലാം.സനി.കേളുടടെ  പ്രവര്തനടത  ഏകകേസ്താപനിപ്പെനിക്കസ്താനുലാം  ഡനി.ടെനി.പനി.സനി.കേളുടടെ
പ്രവര്തനലാം ഏകകേസ്താപനിപ്പെനിക്കസ്താനുമസ്താണയ്  സലാംസസ്താനതലെതനില  സലാംവനിധസ്താനലാം  കവണടമന്ന
ആവശദ്യലാം  ഉയര്നവന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  ഉതരവസ്താദനിതസ  ടൂറനിസതനിടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി
പ്രസ്താകദശനികേമസ്തായനി  ടതസ്താഴനിലെവസരങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതനിനസ്തായുള്ള  നടെപടെനികേളുലാം  ഇകൗ
സര്ക്കസ്താര്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടെപ്പെസ്താക്കുകേയസ്താണയ്.  പരനിസനിതനി  സന്തുലെനവലാം
തകദ്ദേശസ്പീയര്ക്കയ്  ടതസ്താഴനിലെവസരങ്ങളുടമസ്താരുക്കനി   ടൂറനിസലാം  വനികേസനലാം  ലെക്ഷദ്യമസ്താക്കനി
നടെപ്പെസ്താക്കുന്നതസ്താണയ്  ഉതരവസ്താദ  ടൂറനിസലാം.  പ്രസ്താകദശനികേ  ഉതവങ്ങളസ്തായ  ടതയ്യലാം,
തസ്പീയസ്താട്ടയ്, സര്പ്പെലാം പസ്താട്ടയ്,  മുടെനികയറയ്,  പടെയണനി തുടെങ്ങനിയ കേലെസ്താരൂപങ്ങടള അതനിടന
തനനിമകയസ്താടടെ കേസ്താണന്നതനിനുലാം ഓലെ ടമടെയല, തഴപ്പെസ്തായ നനിര്മ്മേസ്താണലാം, മുളടകേസ്താണ്ടുള്ള
വനിവനിധ  സലാംഗസ്പീകതസ്താപകേരണങ്ങള്  തുടെങ്ങനിയ  തനനി  നസ്താടെന്  കേസ്താരദ്യങ്ങളനികലെയയ്
സഞസ്താരനികേടള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രസ്താകദശനികേ  ടടഗഡുകേടള  പരനിശസ്പീലെനിപ്പെനിചയ്
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പെയ്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന.  ടൂറനിസലാം
രലാംഗടത  പ്രവര്തനങ്ങള്  കേസ്താരദ്യക്ഷമമസ്തായനി  നടെക്കണടമങ്കനില  ഏകകേസ്താപനലാം
ആവശദ്യമസ്താണയ്. എടന മണ്ഡലെതനിടലെ ടപരനിങ്ങലകുതയ് ഡസ്താമനില ടകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
വളടര  ലെസ്താഭകേരമസ്തായനി ടടഹഡല ടൂറനിസലാം നടെതനിയനിരുന.  പനിന്നസ്പീടെയ്  വനലാം  വകുപ്പെയ്
ഇടെടപട്ടയ്  അതയ്  നനിര്തനിവചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അതയ്  പുനരസ്താരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ചര്ചകേളുലാം  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  ഒരു  വര്ഷമസ്തായനി  നടെതനിടയങ്കനിലലാം  ഇകപ്പെസ്താഴുലാം
തസ്പീരുമസ്താനതനിടലെതനിയനിട്ടനില.  നല  ലെസ്താഭതനില  പ്രവര്തനിചനിരുന്ന,  ടൂറനിസകേടള
ആകേര്ഷനിചനിരുന്ന  കബസ്താട്ടനിലാംഗയ്  സലാംവനിധസ്താനമസ്താണയ്  നനിര്തനിവചതയ്.  ഇകപ്പെസ്താഴടത
ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമനനി  ടടവദദ്യുതനി  വകുപ്പെയ്  ടടകേകേസ്താരദ്യലാം  ടചയ്തകപ്പെസ്താള്  വനലാം
വകുപ്പുമനനിയുമസ്തായനി  സലാംസസ്താരനിചയ്  ഇതയ്  പുനരസ്താരലാംഭനിക്കസ്താന്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണ
ടമന്നയ്  പറടഞ്ഞങ്കനിലലാം  ഉകദദ്യസ്താഗസരുടടെ  ഭസ്താഗത്തുനനിനള്ള  ചനിലെ  തടെസങ്ങള്മൂലെലാം
ഇകപ്പെസ്താഴുലാം  അതയ്  ആരലാംഭനിക്കസ്താന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  വനലാം,  ടൂറനിസലാം,  ടടവദദ്യുതനി,
ഇറനികഗഷന്,  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി,  ടടടബല എന്നസ്പീ ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമന്റുകേടളലസ്താലാം കയസ്താജനിചയ്
പ്രവര്തനിക്കുകേയസ്താടണങ്കനില  ടൂറനിസലാം  കമഖലെയനില  വലെനിയ  പുകരസ്താഗതനി
ടടകേവരനിക്കസ്താന്  കേഴനിയുലാം.  കനസ്താട്ടയ്  പ്രതനിസനനിയുടടെ  ഭസ്താഗമസ്തായനി  ടൂറനിസലാം  കമഖലെടയ
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തകേര്ക്കുന്ന ചനിലെ സമസ്പീപനങ്ങളുണസ്തായനിട്ടുണയ്. ഇതനിടന ഭസ്താഗമസ്തായനി ടൂറനിസകേളുടടെ വരവയ്
കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്. വനികദശ ടൂറനിസകേളുടടെയുലാം ആഭദ്യന്തര ടൂറനിസകേളുടടെയുലാം എണ്ണലാം
കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ടതറസ്തായ  മദദ്യനയവലാം  ഇതനിനയ്  കേസ്താരണമസ്തായനിട്ടുടണന്നസ്താണയ്
പഠനങ്ങള് വദ്യകമസ്താക്കുന്നതയ്. സര്ക്കസ്താര് വനികദശ ടൂറനിസകേടളയുലാം ആഭദ്യന്തര ടൂറനിസകേടളയുലാം
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  പരനിശമങ്ങള്  നടെതനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.
തളര്ചയനിലനനിന്നയ്  ടൂറനിസടത  ഉയര്ചയനികലെയയ്  നയനിക്കസ്താന്  കവണനിയുള്ള
നടെപടെനികേളസ്താണയ് ടൂറനിസലാം വകുപ്പെയ് സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്. 

കകേന സര്ക്കസ്താരനിടന ആകമണലാം ഏറവമധനികേലാം കനരനികടെണനിവന്ന കമഖലെയസ്താണയ്
സഹകേരണലാം.  ജനകേസ്പീയ ബസ്താങ്കനിലാംഗയ് ശലാംഖലെടയ നശനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നതയ് വലെതുപക്ഷ
രസ്താഷസ്പീയതനിടന,  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  ബനി.ടജ.പനി.  യുടടെ  ലെക്ഷദ്യമസ്താണയ്.  കേസ്താരണലാം  അവര്
നവലെനിബറല  സസ്താമ്പതനികേ  നയതനിടന  വകസ്താക്കളുലാം  പ്രകയസ്താകസ്താക്കളുമസ്താണയ്.
ബസ്താങകേടള  പുനര്നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  പുനനഃകമസ്പീകേരനിച്ചുലാം  പരസരലാം  ലെയനിപ്പെനിച്ചുലാം  ധന
മൂലെധനതനിടന  തസ്താലരദ്യലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എന്നതസ്താണയ്  അവരുടടെ  ലെക്ഷദ്യലാം.  ഇകൗ
നസ്പീക്കലാം കകേസ്താര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കുകവണനിയസ്താണയ്.  എസയ്.ബനി.ടെനി.  ടയ എസയ്.ബനി.ടഎ.യനില
ലെയനിപ്പെനിചതടെക്കലാം  ഇകൗ  നസ്പീക്കതനിടന  ഫലെമസ്താണയ്.  കകേരളതനിടന  തനതസ്തായ  പലെ
ബസ്താങകേളുലാം  ഇകത  ഭസ്പീഷണനിയനിലതടന്നയസ്താണയ്.  നസ്താടെനിടന  സസതയ്  ഭസ്പീമസ്താകേസ്താരമസ്തായ
ബസ്താങകേളനിടലെതനിചയ് ആ പണലാം ഉകൗഹക്കചവടെ കേകമ്പസ്താളതനിടലെതനിചയ് ധനമൂലെധനലാം
വളര്ത്തുവസ്താന് ശമനിക്കുകേയസ്താണയ്.  പ്രസ്താകദശനികേ ബസ്താങകേടള സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന ജനകേസ്പീയ
സമരങ്ങള്  വളര്നവരണലാം.  സഹകേരണ  കമഖലെടയ  തകേര്ക്കുന്ന  ലെക്ഷദ്യലാം
കനടുന്നതനിനയ്  തടെസമസ്താണയ്  ജനകേസ്പീയ ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്  ശലാംഖലെ എന്നതുടകേസ്താണയ് ഇതനിടന
തകേര്ക്കസ്താന് മൂലെധന ശകനികേടള സഹസ്തായനിക്കസ്താന് കവണനിയസ്താണയ് കകേന ഗവണ്ടമനയ്
ശമനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്. സഹകേരണ കമഖലെകയസ്താടുള്ള ബനി.ടജ.പനി. സര്ക്കസ്താരനിടന
എതനിര്പ്പെനിടനയുലാം  എല.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താരനിടന  കസ്നേഹതനിടനയുലാം  കേസ്താരണലാം
ഇതസ്താണയ്. അതുടകേസ്താണ്ടുതടന്ന സഹകേരണ കമഖലെടയ ജനകേസ്പീയമസ്താക്കനി നനിര്ത്തുവസ്താന്
ശമനിച്ചു  എന്നതസ്താണയ്  ഏറവലാം  വലെനിയ  കനട്ടലാം.  മസ്താത്രമല  സഹകേരണ  കമഖലെവഴനി
ടപന്ഷനടെക്കലാം ജനങ്ങള്ക്കസ്താവശദ്യമസ്തായ  കേസ്താരദ്യങ്ങള് നലകേനി.  ഇകൗ ഇടെടപടെലെനിലൂടടെ
സഹകേരണ കമഖലെ തങ്ങളുകടെതസ്താടണന്ന ചനിന്ത  ജനങ്ങളനിലണസ്താക്കസ്താന് കേഴനിഞ്ഞു.
ഇകത ബസ്താങകേടള സമനസയനിപ്പെനിച്ചുലാം വനികേസനിപ്പെനിച്ചുലാം കകേരള ബസ്താങ്കൂണസ്താക്കസ്താന് സര്ക്കസ്താര്
ശമനിക്കുന  എന്നതയ്  ശകദ്ധയമസ്താണയ്.  അതുകപസ്താടലെ  കേനിഫ്ബനി  യസ്താഥസ്താര്തദ്യമസ്തായനി.
ഇടതലസ്താലാം  ജനകേസ്പീയ  ബദല  സസ്താമ്പതനികേ  നയതനിടന  ഫലെമസ്തായുണസ്തായ
ആശയമസ്താണയ്.  നസ്താടെനിടന സമ്പതനിടന ശസ്താസ്ത്രസ്പീയമസ്തായനി വനിനദ്യസനിചയ് ജനകേസ്പീയ ബദല
വനികേസന  സങ്കലലാം  വനികേസനിപ്പെനിടചടുക്കുന്ന  സര്ക്കസ്താരസ്താണയ്  പനിണറസ്തായനി  വനിജയന്
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കനതൃതസലാം നലകുന്ന സര്ക്കസ്താര്.  നവലെനിബറല നയലാം കലെസ്താകേ സമ്പദയ് വദ്യവസകേടള
നശനിപ്പെനിക്കുകമ്പസ്താള്  എല.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താര്  സമ്പദയ്  വദ്യവസടയ  ശസ്താകസ്പീകേരനിക്കസ്താന്
ശമനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അതനിടന  കകേന  ഉപകേരണലാം  സഹകേരണ  കമഖലെയസ്താണയ്.  ഇകൗ
മസ്താതൃകേ നസ്താടള കലെസ്താകേതനിടന മസ്താതൃകേയസ്താകുലാം. മസ്താതൃകേകേളുടടെ സൃഷനി വനികേസനതനിടന
പ്രധസ്താന  ഘടെകേമസ്താണയ്.  സഹകേരണ  പ്രസസ്താനതനില  ടകേസ്താടെനികുതനിവസ്താണനിരുന്ന
അഴനിമതനികേടള അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കസ്താന്കവണനി ശകമസ്തായ നടെപടെനിയസ്താണയ്  സഹകേരണ
വകുപ്പുലാം  ഗവണ്ടമന്റുലാം  സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഭരണകേസ്താലെതയ്  സഹകേരണ  കമഖലെയനില  കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡനില  വലെനിയ
അഴനിമതനിയസ്താണണസ്തായതയ്.  വലെനിയ  നഷതനിലെസ്തായനിരുന്ന  കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡനിടന
ലെസ്താഭതനികലെയയ് നയനിക്കസ്താന് കേഴനിഞ്ഞു. അഴനിമതനിടക്കതനിരസ്തായനി ശകമസ്തായ നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  കകേനതനിലലാം  കകേരളതനിലലാം  കകേസ്താണ്ഗസയ്
ഭരനിക്കുകമ്പസ്താള്  അഴനിമതനി  നടെതനിയനിരുന്നതുകപസ്താടലെ  അതനിടന  മസ്താതൃകേകേള്
സഹകേരണ കമഖലെയനിലലാം കേസ്താണസ്താന് കേഴനിയുലാം. തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില കകേസ്താണ്ഗസയ് നയനിചനിരുന്ന
പുത്തൂര് സഹകേരണ ബസ്താങ്കയ്  ഇതനിനയ്  വലെനിടയസ്താരു  ഉദസ്താഹരണമസ്താണയ്.  കകേസ്താടെനികേളുടടെ
ടവട്ടനിപ്പെസ്താണയ് അവനിടടെ നടെതനിയതയ്. അതുകപസ്താടലെ അടെസ്താട്ടയ് സഹകേരണ ബസ്താങ്കയ്, കേസ്താട്ടൂര്
സഹകേരണ  ബസ്താങ്കയ്  ഇവടയലസ്താലാം  കകേസ്താണ്ഗസനിടന  കനതൃതസതനിലള്ളതസ്താണയ്.
ഇവനിടടെടയലസ്താലാം വലെനിയ അഴനിമതനികേളുലാം ടവട്ടനിപ്പുകേളുമസ്താണയ് നടെന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  ശകമസ്തായ
അകനസഷണലാം  നടെനടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അഴനിമതനിക്കസ്താര്ടക്കതനിടര  ശകമസ്തായ
നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിചയ്  ടപസ്താന്മുട്ടയനിടുന്ന  തസ്താറസ്താവസ്തായ  സഹകേരണ  കമഖലെടയ
ശകനിടപ്പെടുതനി  മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകേസ്താനുള്ള  നടെപടെനികേളുമസ്തായനി  മുകന്നറന്ന  സഹകേരണ
വകുപ്പെനിടനയുലാം സര്ക്കസ്താരനിടനയുലാം അഭനിനന്ദനിച്ചുടകേസ്താണയ് ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള ഒരനിക്കലകൂടെനി
പനിന്തുണച്ചുടകേസ്താണയ് എടന വസ്താക്കുകേള് ഉപസലാംഹരനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    അനനില അക്കര: സര്, കകേരളതനിടലെ സഹകേരണ കമഖലെ രസ്താജദ്യതനിനു
തടന്ന  മസ്താതൃകേയസ്തായനിരുന.  പകക്ഷ  ഇന്നയ്  സഹകേരണ  കമഖലെ  അഴനിമതനിയുടടെയുലാം
ഏകേസ്താധനിപതദ്യതനിടനയുലാം  മസ്താതൃകേയനികലെയയ്  കപസ്തായനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന.  അതുടകേസ്താണ്ടു
തടന്ന ഒരു കേസ്താരണവശസ്താലലാം ഇകൗ ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള അനുകൂലെനിക്കസ്താന് കേഴനിയനില.
ഇവനിടടെ  കുടറ  ദനിവസങ്ങളസ്തായനി  അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  ചനിലെ
ആകരസ്താപണങ്ങള്  അലാംഗങ്ങള്  ഉന്നയനിചനിരുന.  ഞസ്താന്  ആ ബസ്താങ്കനിടലെ  ഓഹരനി
ഉടെമയസ്താണയ്.  അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങ്കയ്  1993  മുതല  2013  വടര  ഭരനിചനിരുന്നതയ്
സനി.പനി.ടഎ.(എലാം)-ടന കനതൃതസതനിലെസ്താണയ്.  ആ ബസ്താങ്കനിടന അന്നടത പ്രസനിഡനയ്
തടന്നയസ്താണയ്  ഇകപ്പെസ്താഴുലാം.  ശസ്പീ.  എലാം.  വനി.  രസ്താകജനനസ്താണയ്  1993  മുതല  2008  വടര
ഭരനിചനിരുന്നതയ്. പനിന്നസ്പീടെയ് അകദ്ദേഹലാം ഡയറക്ടറസ്തായനി. ഇകപ്പെസ്താഴുലാം അകദ്ദേഹലാം തടന്നയസ്താണയ്
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പ്രസനിഡനയ്.  അരനിക്കടെകേള് നടെതനിയതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ് ആകവശപൂര്വ്വലാം ഇവനിടടെ
പറയുകേയുണസ്തായനി. സലാംസസ്താന ഗവണ്ടമനനിനുലാം കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡനിനുടമസ്താടക്ക അരനി
വസ്താങ്ങനിടകേസ്താടുതതയ് ഇകൗ ബസ്താങ്കനിടന പ്രസനിഡനസ്താണയ്. അകദ്ദേഹലാം പ്രസനിഡനസ്തായ പസ്താഡനി
ടപ്രസ്താഡമ്മ്യൂകസഴയ്  കേമ്പനനിയസ്താണയ്  ബലാംഗസ്താളനിലലാം  ആനയനിലലാം  കപസ്തായനി  അരനി
വസ്താങ്ങനിടക്കസ്താടുതതയ്.  അങ്ങടന  ഇവനിടടെ  അരനിവനിലെ  നനിയനനിച്ചു  എനപറയുന്ന
ആളുകേള് ഇന്നയ് ഇകൗ ബസ്താങ്കയ് പ്രസനിഡനയ് അഴനിമതനിക്കസ്താരനസ്താടണന്നയ് പറയുന്നതയ് എനനിക്കയ്
മനസനിലെസ്താകുന്നനില.  ഇകൗ  ബസ്താങ്കയ്  പ്രസനിഡനയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  ഏതയ്  പസ്താര്ട്ടനിക്കസ്താരനസ്താണയ്.
ഞസ്താന്  ആ  പഞസ്തായതനില  10  വര്ഷക്കസ്താലെലാം  പ്രസനിഡന്റുലാം  ടടവസയ്
പ്രസനിഡന്റുടമസ്താടക്ക  ആയനിരുന്ന  ആളസ്താണയ്.  അകദ്ദേഹലാം  ഏതയ്  പസ്താര്ട്ടനിക്കസ്താരനസ്താണയ്?
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട സനി.  എന്.  ബസ്താലെകൃഷ്ണടന സകഹസ്താദരനിയുടടെ മകേനസ്താണയ് എന്നതുടകേസ്താണയ്
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമനനിടന കേസ്താലെതയ് മനനിയുടടെ സതൃപ്രതനിജ നടെക്കുന്ന സമയതയ്
അതയ് കേസ്താണസ്താന് വന്ന അടെസ്താട്ടയ് കലെസ്താക്കല കേമ്മേനിറനിയനിടലെ മൂന്നയ് ആളുകേടള സടസന്ഡയ്
ടചയ.  പുഴയല  ബ്രേസ്താഞയ്  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗടതയുലാം  സടസന്ഡയ്  ടചയ.
അതനിടലെസ്താരസ്താളസ്താണയ്  എലാം.  വനി.  രസ്താകജനന്.  അകദ്ദേഹതനിടന  സടസന്ഷന്
പനിന്വലെനിചനിട്ടുകണസ്താ;  അകദ്ദേഹടത  പസ്താര്ട്ടനിയനിലനനിന്നയ്  പുറതസ്താക്കനിയനിട്ടുകണസ്താ?
ഇവര്  ആര്ടക്കതനിടരയസ്താണയ്  അഴനിമതനി  ആകരസ്താപണലാം  ഉന്നയനിക്കുന്നടതന്നയ്  എത്ര
ആകലെസ്താചനിചനിട്ടുലാം  എനനിക്കയ്  മനസനിലെസ്താകുന്നനില.  അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങ്കനിടനതനിരസ്തായ
അഴനിമതനി അകനസഷനിക്കുന്നതനില ഞസ്താന് എതനിരല. 1993  മുതല തൃശ്ശൂര് വനിജനിലെന്സയ്
കകേസ്താടെതനിയനില  8  വനിജനിലെന്സയ്  കകേസകേള്  ഫയല  ടചയ്ത  ആളസ്താണയ്  ഞസ്താന്.
1993 മുതല അടെസ്താട്ടയ് ഫസ്താര്കമഴയ് ബസ്താങ്കനില നടെന്ന അഴനിമതനികേടളക്കുറനിചയ് അകനസഷണലാം
നടെതണടമനതടന്നയസ്താണയ്  എടനയുലാം നനിലെപസ്താടെയ്.  അതനില യസ്താടതസ്താരു തര്ക്കവമനില.
അതനികനസ്താടടെസ്താപ്പെലാം  ചനിലെ  കേസ്താരദ്യങ്ങള്കൂടെനി  അകനസഷനിക്കണലാം.  1998-ല  ഫസ്താര്കമഴയ്
ബസ്താങ്കനില  നനിടന്നടുത  ഒരു  വസ്തായ്പടയക്കുറനിചസ്താണയ്  ഇവനിടടെ  ശസ്പീ.  വനി.  കജസ്തായനി
സൂചനിപ്പെനിചതയ്. അടെസ്താട്ടയ് പഞസ്തായതനില ആദദ്യമസ്തായനി കേര്ഷകേടതസ്താഴനിലെസ്താളനി യണനിയന്
ആരലാംഭനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി നടുവത്തുപസ്താറ കകേസ്താളനനിയനില  അരനിവസ്താള് ചുറനികേ നക്ഷത്രലാം
ടകേസ്താടെനിനസ്താട്ടനിയ  ആളസ്താണയ്  ആ  വസ്തായ്പ  എടുതതയ്.  അക്കര  പകട്ടക്കനില  അകന്തസ്താണനി
എന്നസ്താണയ്  അകദ്ദേഹതനിടന  കപരയ്.  ഭസ്താഗദ്യതനിനയ്  അകദ്ദേഹലാം  എടന  അപ്പെനസ്തായനി
എനള്ളതസ്താണയ് എനനിടക്കതനിടരയുള്ള കുറലാം.  അടതന്തസ്താടണന്നയ് എനനിക്കയ് മനസനിലെസ്താകുന്നനില.
കേര്ഷകേനുലാം  കേര്ഷകേ  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനിയുമസ്തായനിരുന്ന  അകദ്ദേഹലാം  സസ്താമ്പതനികേ  ബുദ്ധനിമുട്ടു
ടകേസ്താണയ് ആതഹതദ്യ ടചയ. ആ പണലാം തനിരനിചടെയസ്താന് അന്നയ് കേഴനിഞ്ഞനില. പനിന്നസ്പീടെയ്
ഞസ്താന്  ഇലെക്ഷനയ്  മതരനിക്കുന്ന  സമയലാം  ബസ്താധദ്യത  കവടണനളളതുടകേസ്താണയ്  ആ
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ബസ്താങ്കനില ഒരു അകപക്ഷ ടകേസ്താടുത്തു. അകപക്ഷ ടകേസ്താടുതതയ് എടന ഏറവലാം അടുത
സഹൃതനിനസ്താണയ്.  കുന്നലാംകുളതനിടന പഴയ എലാം.എല.എ.  ശങ്കരനസ്താരസ്തായണന് എന്ന
ബസ്താബു  പസ്താലെനികശ്ശേരനിയുടടെ  ഭസ്താരദ്യ  ശസ്പീമതനി  ഇന്ദനിരസ്താ  പ്രനിയദര്ശനിനനിക്കസ്താണയ്  ഞസ്താന്
അകപക്ഷ  ടകേസ്താടുതതയ്.  6,30,000  രൂപ  അടെയസ്താന്  അവര്  എനനിക്കന്നയ്
എഴുതനിതന.  6,30,000  രൂപ  അടെചയ്  ഒഴനിമുറനി  ടകേസ്താടുതതനിടന  കരഖയസ്താണനിതയ്.
ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞ കേണക്കുകേള് ടതറസ്താണയ്.  സഹകേരണ രജനിസ്ട്രേസ്താര്  എനനിടക്കതനിടര
അകനസഷണലാം നടെതനിയതനിടന കരഖയസ്താണയ് എടന കേയ്യനിലള്ളതയ്.  അതനില പറയുന്നതയ്,
23-12-2010-ല  2,64,201  രൂപ  വനിധനി  സലാംഖദ്യയസ്തായനി  വന്നനിട്ടുടണന്നസ്താണയ്.
2,64,201  രൂപ  വനിധനി  സലാംഖദ്യയസ്തായനി  വന്ന  എടന  കേയ്യനില  നനിന്നയ്  എന്തനിനസ്താണയ്
6,30,000 രൂപ ഇകൗടെസ്താക്കനിയതയ്. ഞസ്താന് അതുമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ടയ് പരസ്താതനി ടകേസ്താടുതനിട്ടുണയ്.
ആ പണലാം തനിരനിച്ചുതരണടമന്നസ്താണയ് എനനിക്കയ് അഭദ്യര്തനിക്കസ്താനുള്ളതയ്.  രണസ്താമടത
കേസ്താരദ്യലാം,  ശസ്പീ.  കേടെകേലാംപള്ളനി  സകരനന്  എനനിക്കയ്  നലകേനിയ  മറപടെനിയസ്താണയ്.  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിടലെ അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  സഹകേരണ ബസ്താങ്കനില അനനില അക്കരയുടടെ  വസ്തായ്പ
എഴുതനിതള്ളനിടയന്ന  പരസ്താതനിയനില  സഹകേരണ  വകുപ്പെയ്  അകനസഷണലാം
നടെതനിയനിട്ടുകണസ്താടയന്ന  കചസ്താദദ്യതനിനയ്  ഇടലനള്ള  മറപടെനിയസ്താണയ്  നലകേനിയതയ്.
അകനസഷണലാം നടെതനിയ സഹകേരണ രജനിസ്ട്രേസ്താറടടെ ഉതരവനിടന പകേര്പ്പെസ്താണയ് എടന
കേയ്യനിലള്ളതയ്. ആരസ്താണയ് കേള്ളലാം പറയുന്നടതനലാം ആരസ്താണയ്  സതദ്യലാം പറയുന്നടതനലാം
മനസനിലെസ്താകേസ്താത  സനിതനിയസ്താണയ്.  അനനില  അക്കരയയ്  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  വസ്തായ്പയയ്
സര്ക്കസ്താരനിടന  വനിവനിധ  ഉതരവകേള്  പ്രകേസ്താരലാം  പലെനിശ  ഇളവയ്  നലകേനിയനിട്ടുകണസ്താ;
ഉടണങ്കനില പലെനിശ ഇളവയ്  നലകേനിയതയ്  നനിയമസ്താനുസൃതമസ്താകണസ്താ;  ഏതയ്  ബ്രേസ്താഞനില
നനിന്നസ്താണയ്  പലെനിശ  ഇളവയ്  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  ബ്രേസ്താഞയ്  മസ്താകനജരുടടെ  കപരയ്
വദ്യകമസ്താക്കുകമസ്താ  എന്നസ്പീ  കചസ്താദദ്യങ്ങള്ക്കയ്  പലെനിശ  ഇളവയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്,  ആയതയ്
നനിയമസ്താനുസൃതമസ്താണയ്,  മുതുവറ  ബ്രേസ്താഞനില  നനിന്നസ്താണയ്  പലെനിശ  ഇളവയ്  നലകേനിയതയ്,
ബ്രേസ്താഞയ്  മസ്താകനജരുടടെ  കപരയ്  ഇന്ദനിരസ്താ  പ്രനിയദര്ശനിനനിടയനമസ്താണയ്  മറപടെനി
നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഞസ്താന്  ഏടറ  ബഹുമസ്താനനിക്കുന്ന,  എടന  പ്രനിയടപ്പെട്ട
കനതസ്താവനിടന  കപരസ്താണയ്  ഇന്ദനിരസ്താ  പ്രനിയദര്ശനിനനിടയന്നയ്   ഇകൗ  അവസരതനില
അഭനിമസ്താനപൂര്വ്വലാം ഓര്മ്മേനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇകൗ ബസ്താങ്കനില  400 കകേസ്താടെനി രൂപയനിലെധനികേലാം
ടഡകപ്പെസ്താസനിറ്റുലാം 30000-ല അധനികേലാം ടമമ്പര്മസ്താരുമുണയ്. ആ പഞസ്തായതനിടലെ മുഴുവന്
ആളുകേളുലാം  ബസ്താങ്കനിടലെ  ടമമ്പര്മസ്താരസ്താണയ്.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലസ്താ  ബസ്താങ്കനിലവചയ്  ഒരു  കയസ്താഗലാം
നടെന.  ജനിലസ്താ ബസ്താങ്കനിടലെ കയസ്താഗതനില  സഹകേരണ രജനിസ്ട്രേസ്താറലാം ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ
സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  എ.  സനി.  ടമസ്തായ്തസ്പീനുലാം  പടങ്കടുതനിരുന.  അതനിടന
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കരഖയസ്താണയ്  എടന  കേയ്യനിലള്ളതയ്.  ആ കയസ്താഗതനില  കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡനിനയ്  കുറചയ്
പണലാം  കവണടമന്നവര്  ആവശദ്യടപ്പെട്ടു.  25  കകേസ്താടെനി  രൂപയസ്താണയ്  ആവശദ്യടപ്പെട്ടതയ്.
പനികറദനിവസലാം  25  കകേസ്താടെനി  രൂപ ടകേസ്താടുത്തു.  കുറച്ചുകൂടെനി  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെസ്താള്,  ആ പണലാം
തനിരനിചടെടചനലാം  കുറച്ചൂകൂടെനി  പണലാം കവണടമനലാം ആവശദ്യടപ്പെട്ടയ്  കേതയ്  ടകേസ്താടുത്തു.
നനിസസ്താരമസ്തായ  തുകേയല,  50  കകേസ്താടെനി  രൂപയസ്താണയ്  ആവശദ്യടപ്പെട്ടതയ്.  പ്രസ്താഥമനികേ
സലാംഘതനില നനിന്നയ്  50  കകേസ്താടെനി രൂപ വസ്തായ്പ ആവശദ്യടപ്പെട്ടതനിടന അകപക്ഷയസ്താണയ്
എടന  കേയ്യനിലള്ളതയ്.  പ്രസ്താഥമനികേ  സലാംഘതനിലനനിന്നയ്  50  കകേസ്താടെനി  രൂപ
വസ്തായ്പടയടുക്കസ്താന്  അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങ്കനിടന  29(1)  എന്ന  നനിയമസ്താവലെനി
അനുസരനിചയ്  കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡനിനയ്  കേഴനിയുടമന്നസ്താണയ്  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനി
പറയുന്നതയ്.  വസ്തായ്പകേള്  കേദ്യസ്താഷയ്  ടകഡനിറ്റുലാം  അലാംഗങ്ങള്ക്കയ്  മസ്താത്രകമ  ടകേസ്താടുക്കുകേ
യുള്ളുടവനമസ്താണയ്  പറയുന്നതയ്.  പനിടന്നങ്ങടനയസ്താണയ്  കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡനിനയ്  വസ്തായ്പ
ടകേസ്താടുക്കസ്താന് കേഴനിയുന്നതയ്?  അടലങ്കനില രജനിസ്ട്രേസ്താറടടെ മുന്കൂട്ടനിയുള്ള അലാംഗസ്പീകേസ്താരകതസ്താടടെ
ഗവണ്ടമനനിടനയുലാം  ടസ്റ്റേനിയുടടെയുലാം  ഉറപ്പെനികനലലാം  ശലെഫയ്  ഇന്ഷസറന്സയ്
കകേസ്താര്പ്പെകറഷടന  കപസ്താളനിസനിയനികനലലാം  കലെസ്താണ്  ടകേസ്താടുക്കുടമന്നസ്താണയ്  പറയുന്നതയ്.
ഇവനിടടെ  നടെന്നനിട്ടുള്ളതയ്  വളടര  രസകേരമസ്തായ  കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്.  കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡയ്
എലാം.ഡനി.യസ്തായ ശസ്പീ. രസ്താമനുണ്ണനി കേടെലപ്പെരപ്പെനികനസ്താളലാം നനിയമതനില അറനിവള്ള ആളസ്താണയ്.
അകദ്ദേഹമസ്താണയ്  അഫനിഡവനിറയ്  ടകേസ്താടുതനിട്ടുള്ളതയ്.  കേണ്സമ്മ്യൂമര്  ടഫഡകറഷടന
കസ്റ്റേസ്താറസ്താണയ്  50  കകേസ്താടെനി  രൂപയയ്  ഇകൗടെസ്തായനി  ടകേസ്താടുതനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനികനക്കസ്താള്
രസകേരമസ്തായ കേസ്താരദ്യലാം വസ്തായനിച്ചു മനസനിലെസ്താകക്കണതസ്താണയ്.  മനനിക്കയ് സമയമുടണങ്കനില
ഇതയ്  വസ്തായനിചസ്താല  നലതസ്താണയ്.  അകദ്ദേഹടത  കകേരള  ബസ്താങ്കനിടന  ചുമതലെ
ഏലപ്പെനിക്കസ്താന്  കപസ്താവകേയസ്താണയ്.  ടെനി  നനിബനനകേള്  വസ്തായനിചയ്  മനസനിലെസ്താക്കുകേയുലാം
ഓവര്ഡസ്താഫയ്  സലാംബനനിചയ്  ബസ്താങ്കനില  ഇകപ്പെസ്താള്  നനിലെവനിലള്ളതുലാം  കമലെസ്താല
ഉണസ്താകുന്നതുമസ്തായ  എലസ്താ  നനിബനനകേളുലാം  കേടെക്കസ്താരനുലാം  ബസ്താധകേമസ്തായനിരനിക്കുടമന്ന
സതദ്യപ്രസസ്താവനയസ്താണയ്  അതനിലള്ളതയ്.  ഒരു  പ്രസ്താഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘതനില
നനിന്നയ് എത്ര രൂപ വസ്തായ്പടയടുക്കസ്താന് കേഴനിയുലാം.  അടെസ്താട്ടയ് സഹകേരണ ബസ്താങ്കനിലനനിനലാം
പരമസ്താവധനി 50 ലെക്ഷലാം രൂപ വസ്തായ്പടയടുക്കസ്താലാം.  ഇവനിടടെ 50 കകേസ്താടെനി രൂപയസ്താണയ് വസ്തായ്പ
ടകേസ്താടുതനിട്ടുള്ളതയ്.  ഞസ്താന്  ഇതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  ഒരു  പരസ്താതനി  ടകേസ്താടുതതനിടന
കപരനില  അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങ്കനിടന  വരസ്താന്തയനിലക്കൂടെനികപ്പെസ്തായ  എനനിടക്കതനിടര
വനിജനിലെന്സയ് അകനസഷണതനിനയ് ഉതരവനിട്ടു. പണയ് 100 രൂപയയ് എടന അപ്പെസ്താപ്പെടന
അപ്പെസ്താപ്പെന് ടകേസ്താടുത സലെതസ്താണയ് ആ ബസ്താങ്കനിരനിക്കുന്നതയ്.  പുറനസ്താട്ടുകേര ബസ്താങ്കനിടലെ
മസ്താകനജര്  50  കകേസ്താടെനി  രൂപ  കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡനിനയ്  ടകേസ്താടുതതനിടന  കരഖയസ്താണയ്
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എടന  കേയ്യനിലള്ളതയ്.  അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങ്കനിടലെ  ജസ്പീവനക്കസ്താരുടടെ  തസനികേയുലാം
കപരുലാം ആവശദ്യടപ്പെട്ടയ് ഞസ്താന് നനിയമസഭയനില ഒരു കചസ്താദദ്യലാം കചസ്താദനിചനിരുന. അതനിനയ്
പനി.  ആര്.  പ്രദസ്പീപ്കുമസ്താര്,  പമ്മ്യൂണ് എന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്  തന്നനിട്ടുള്ള മറപടെനി.  അടെസ്താട്ടയ്
ഫസ്താര്കമഴയ് ബസ്താങ്കനില നനിനലാം കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡനിനയ് വസ്തായ്പ ടകേസ്താടുതതയ് ആരസ്താടണന്ന
മടറസ്താരു കചസ്താദദ്യതനിനയ് നലകേനിയ മറപടെനി,  ബസ്താങ്കയ് മസ്താകനജരുടടെ ചുമതലെ വഹനിക്കുന്ന
പനി. ആര്. പ്രദസ്പീപയ് കുമസ്താര് എന്നസ്താണയ്. പമ്മ്യൂണസ്താണയ് 50 കകേസ്താടെനി രൂപ വസ്തായ്പ ടകേസ്താടുക്കുന്നതയ്.
മനനി  ഇകൗ  രസ്താജദ്യടതസ്താനമകലടയന്നയ്  കതസ്താന്നനികപ്പെസ്താവകേയസ്താണയ്.  അകനസഷണലാം
നടെത്തുകമ്പസ്താള്  അതുകൂടെനി  അകനസഷനിക്കണലാം.  ഞസ്താന്  അടെസ്താട്ടയ്  പഞസ്തായതയ്
പ്രസനിഡനസ്തായനിരനിക്കുകമ്പസ്താള് എടന പഞസ്തായതനിടലെ പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്താവസ്തായനിരുന്ന
ഡനി.ശവ.എഫയ്.ടഎ.യുടടെ  കബസ്താക്കയ്  ടസകട്ടറനിയസ്താണയ്  പനി.  ആര്.  പ്രദസ്പീപയ്  കുമസ്താര്.
ഞസ്താന്  2005-ടലെ  പഞസ്തായതയ്  ഇലെക്ഷനനില  മതരനിക്കുകമ്പസ്താള്  എനനിടക്കതനിടര
മതരനിച  സനി.പനി.എലാം.  കലെസ്താക്കല കേമ്മേനിറനി  ടസകട്ടറനി,  ശസ്പീ.  ടെനി.  ഉണ്ണനികൃഷ്ണനസ്താണയ്
ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങ്കയ്  എലാം.ഡനി.  മറയ്  മസ്താകനജര്മസ്താര് ഇന്ദനിരസ്താ പ്രനിയദര്ശനിനനിയുലാം പുഷ്പസ്താകേരടന
ഭസ്താരദ്യ അജനിതയുമസ്താണയ്.  ബസ്താങ്കയ് പനിരനിച്ചുവനിടെസ്താനുള്ള പരസ്താതനിയസ്താണയ് ഇവനിടടെ ടകേസ്താടുതനിട്ടുള്ളതയ്.
ആ  പരസ്താതനിയനില  അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങ്കയ്  പ്രസനിഡനയ്  എലാം.  പനി.  രസ്താകജനടന
ആജസ്താനുവര്തനികേളസ്തായനി  സനി.ടഎ.ടെനി.യു.  കനതസ്താവയ്  പുഷ്പസ്താകേരടന  ഭസ്താരദ്യയുലാം
ബസ്താബു  എലാം.  പസ്താലെനികശ്ശേരനിയുടടെ  ഭസ്താരദ്യയുലാം  പ്രവര്തനിക്കുനടവന്നസ്താണയ്  പറയുന്നതയ്.
ബസ്താങ്കയ്  പ്രസനിഡനയ്  അഴനിമതനി  നടെതനിയനിട്ടുടണങ്കനില  ആജസ്താനുവര്തനികേളസ്തായനി
പ്രവര്തനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം ബസ്താധകേമസ്താണയ്.  ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങ്കനിടന  അഴനിമതനി  മസ്താത്രമല,
അഴനിമതനിടക്കതനിടര കപസ്താരസ്താട്ടലാം നടെത്തുന്നതയ് വളടര സകന്തസ്താഷകേരമസ്തായ കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്.
അങ്ങയ്  അഴനിമതനിടക്കതനിടര  കപസ്താരസ്താട്ടലാം  നടെതണലാം.  എവനിടടെനനിന്നയ്  തുടെങ്ങണ
ടമനള്ളതസ്താണയ്  പ്രശലാം.  എനനിക്കയ്  ഓഹരനി  പങ്കസ്താളനിതമുള്ള  അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്
ബസ്താങ്കനില  അഴനിമതനി  നടെന്നനിട്ടുടണങ്കനില  അവടര  കേയ്യസ്താമലാംവചയ്  ജയനിലെനിലെടെയണലാം.
ഞസ്താന് ടവല്ലുവനിളനിക്കുകേയസ്താണയ്,  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മനനിക്കയ് ഓഹരനിയുള്ള കേടെകേലാംപള്ളനി
സര്വ്വസ്പീസയ്  സഹകേരണ  ബസ്താങ്കനില  നടെന്നനിട്ടുള്ള  കകേസ്താടെനികേളുടടെ  കമകക്കടുലാം  ബ്രേസ്താഞയ്
മസ്താകനജര്  മരണടപ്പെട്ടതുലാം  അമനിത  ടഡകപ്പെസ്താസനിറ്റുലാം  അകനസഷനിക്കസ്താന്  തയ്യസ്താറകണസ്താ?
സനി.ബനി.ടഎ.ടയടക്കസ്താണയ് അകനസഷനിപ്പെനിക്കണലാം.  ഇകൗ നനിയമസഭയനിടലെ  27  ആളുകേളുടടെ
കഫസ്താണ്  കചസ്താര്തനിയതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  കേഴനിഞ്ഞ  മസ്താര്ചയ്  മസ്താസതനില
നനിയമസഭയനില  ഞസ്താടനസ്താരു  പ്രസലാംഗലാം  നടെതനിയനിരുന.  ആ  കചസ്താര്തലെനില
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മനനിയുലാം ഉള്ടപ്പെട്ടനിട്ടുടണന്നസ്താണയ് ഞസ്താന് മനസനിലെസ്താക്കുന്നതയ്. അതനില
ചനിലെ തമസ്താശകേളുലാം ചനിലെ പസ്പീസകേളുലാം  ഒഴനിവസ്താക്കനിയസ്താല കേടെകേലാംപള്ളനി ബസ്താങ്കയ്  തടന്നയസ്താണയ്
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കൂടുതലെസ്തായനി  വന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  പ്രവര്തനലാം  ആദദ്യലാം  നന്നസ്താകക്കണതയ്  വസ്പീട്ടനിലെസ്താണയ്.
അതുടകേസ്താണയ് എനനിക്കയ് പങ്കസ്താളനിതമുള്ള ബസ്താങ്കനിടനപ്പെറനി അകനസഷനിക്കുന്നകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാം
കേടെകേലാംപള്ളനി  ബസ്താങ്കനിടനക്കുറനിച്ചുകൂടെനി  അകനസഷണലാം  നടെതണടമന്നയ്  ഞസ്താന്
ടവല്ലുവനിളനിക്കുകേയസ്താണയ്. അനനില അക്കര എന്ന കപരനില  അടെസ്താട്ടയ് ഫസ്താര്കമഴയ് ബസ്താങ്കനില
ഒരു ടചക്കയ് ടകേസ്താടുതനിട്ടുടണന്നയ് ടതളനിയനിചസ്താല കകേരള നനിയമസഭയനില നനിന്നയ് നസ്താടള
രസ്താജനിവയസ്താന് ഞസ്താന് തയ്യസ്താറസ്താണയ്. എടന ടവല്ലുവനിളനി ഏടറടുക്കസ്താന് തയ്യസ്താറകണസ്താ? 

വദ്യവസസ്തായവലാം  കസസ്താര്ട്സലാം  യുവജനകേസ്താരദ്യവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ടമസ്തായ്തസ്പീന്):  ശസ്പീ.  അനനില  അക്കര  ഭസ്താരവസ്താഹനിയസ്തായ  സസ്താപനതനില  സസ്താധനലാം
എടുതതനിടന കപരനില ടചക്കയ് ടകേസ്താടുക്കുകേയുലാം അതയ് മടെങകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുകണസ്താ?

ശസ്പീ  .    അനനില അക്കര:  ഞസ്താന് ഇകപ്പെസ്താള് ഭസ്താരവസ്താഹനിയസ്തായ സസ്താപനതനിനയ്
അതരതനില  ഒരു  ടചക്കുലാം  ടകേസ്താടുതനിട്ടനില.  അധനികേസ്താരലാം  നനിങ്ങളുടടെ  കേയ്യനിലെകല,
നനിങ്ങള്  അകനസഷനികചസ്താള.  50  കകേസ്താടെനി  രൂപയുടടെ  കമകക്കടെയ്  നടെതനിയ  അടെസ്താട്ടയ്
ഫസ്താര്കമഴയ് ബസ്താങ്കനിടനതനിടരയുലാം കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡനിടനതനിടരയുലാം കേടെകേലാംപള്ളനി ബസ്താങ്കനി
ടനതനിടരയുലാം  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണലാം.  സഹകേരണതനില  യസ്താടതസ്താരു
ആതസ്താര്തതയുമനിലസ്താടത ഏകേസ്താധനിപതദ്യ സസഭസ്താവവലാം മസ്താര്കനിസനിസ്റ്റേയ്  പസ്താര്ട്ടനി  നയങ്ങളുലാം
നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താന്  ശമനിക്കുനടവനള്ളതുടകേസ്താണയ്  ഞസ്താന്  ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള
എതനിര്ത്തുടകേസ്താണയ് നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതസ്താകേരന്:  സര്,  ഞസ്താന്  നസ്താലെയ്  ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടളയുലാം
ശകമസ്തായനി അനുകൂലെനിക്കുകേയസ്താണയ്.  നമ്മുടടെ സലാംസസ്താനതനിടന ഭസ്താവനിയനിലലാം വര്തമസ്താന
തനിലലാം വലെനിയ  സസസ്താധസ്പീനലാം  ടചലത്തുന്ന  വകുപ്പുകേളുടടെ  ധനസ്താഭദ്യര്തനയസ്താണയ്
നടെക്കുന്നതയ്.  അതനില  സഹകേരണലാം  എനപറയുന്നതയ്  വസ്താക്കനിനപ്പുറലാം  പ്രവൃതനി
മണ്ഡലെതനില  ഇത്രകതസ്താളലാം  സകൗന്ദരദ്യലാം  സലാംഭസ്താവന  ടചയ്യുന്ന  വസ്താക്കയ്
കവടറയുകണസ്താടയന്നയ് സലാംശയമസ്താണയ്.  ഒരുപകക്ഷ, അതനിനപ്പുറലാം നനിലക്കുന്ന ഭകൗതനികേ
മണ്ഡലെതനിടലെ  ഒരു  വസ്താക്കയ്  "അമ്മേ"  എന്ന  വസ്താക്കസ്താണയ്.  സതദ്യതനില  അമ്മേ
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന  കൃതദ്യലാം,  ഏറവലാം  ദുര്ബലെ  മനുഷദ്യനുകവണനി  പണമനിടെപസ്താടെയ്
സലാംവനിധസ്താനലാം  സമൂഹതനില  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കുന്നതയ്  സഹകേരണ  കമഖലെയസ്താണയ്,
വനികശഷനിച്ചുലാം  കകേരളതനിടലെ  സഹകേരണ  കമഖലെയസ്താണയ്.  അതയ്  കലെസ്താകേതയ്
പ്രഖദ്യസ്താപനിക്കടപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള  സതദ്യമസ്താണയ്.  ആ  സതദ്യതനിടന  മുന്നനിലനനിന്നയ്  നമ്മുടടെ
പണമനിടെപസ്താടെയ്  സലാംവനിധസ്താനലാം  രസ്താജദ്യടത  രസ്താഷസ്പീയ  വലെതുപക്ഷലാം   വലെകതസ്താട്ടയ്
ടകേസ്താണ്ടുകപസ്താവകേയസ്താണയ്. വലെകതസ്താട്ടയ് ടകേസ്താണ്ടുകപസ്താകുന്ന ഒരു രസ്താഷസ്പീയ സലാംവനിധസ്താനവലാം
സസ്താമ്പതനികേ സലാംവനിധസ്താനവലാം പണമനിടെപസ്താടെയ്  സലാംവനിധസ്താനതനിടന മനുഷദ്യപക്ഷമുഖലാം
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മുഴുവന്  ഇലസ്താതസ്താക്കുലാം.  സസസ്താഭസ്താവനികേമസ്തായുലാം  പണടതക്കുറനിചയ്  മസ്താര്ക്സുലാം  കലെസ്താകേടത
നല ചനിന്തകേനസ്താരുലാം പറഞ്ഞതയ്, അതനില സസസ്താഭസ്താവനികേമസ്തായനി ഒരു  ടചളനി അടലങ്കനില
ഒരു  കരസ്താഗലാം  അടെക്കലാം  ടചയ്തനിട്ടുടണന്നസ്താണയ്.  ആ  കരസ്താഗലാം  അടെക്കലാം  ടചയ്യസ്താടത
വനിശുദ്ധനികയസ്താടടെ  ജനപക്ഷത്തുനനിന്നയ്  പണലാം  ശകേകേസ്താരദ്യലാം  ടചയ്യുന്ന  ഇന്തദ്യയനിടലെ
ഏറവലാം  സതസ്താരദ്യമസ്തായ  സകൗന്ദരദ്യമുള്ള  മകതതരതസ  ജനസ്താധനിപതദ്യ  സലാംവനിധസ്താനമസ്താണയ്
കകേരളതനിടലെ  സഹകേരണ  കമഖലെ. കനസ്താട്ടയ്  പനിന്വലെനിക്കലമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടുലാം
നമ്മുടടെ  രസ്താജദ്യടത  ബസ്താങകേള്  കൂട്ടനികയസ്താജനിപ്പെനിക്കുന്നതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടുലാം  ഇകൗ
പണമനിടെപസ്താടെയ് സലാംവനിധസ്താനടത വലെതുപക്ഷ രസ്താഷസ്പീയ തസ്താലപ്പെരദ്യങ്ങളുടടെ കേളനിക്കളമസ്താക്കനി
മസ്താറസ്താനുള്ള വലെനിയ ശമലാം നടെക്കുന്ന  ഇക്കസ്താലെതയ് കകേരളലാം തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം കകേരള ബസ്താങ്കയ്
സസ്താപനിച്ചുടകേസ്താണ്ടുതടന്ന ഇകൗ സഹകേരണ കമഖലെടയ ശകനിടപ്പെടുതനി.  ഒരു ജനപക്ഷ
പണമനിടെപസ്താടെയ്  സലാംവനിധസ്താനമസ്തായനി,  ഒരു മകതതരതസ  ജനസ്താധനിപതദ്യ  സലാംവനിധസ്താനമസ്തായനി
ഇതനിടന  നനിലെനനിര്തസ്താന്  തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം  കകേരളതനിനയ്  ബസ്താധദ്യതയുണയ്.  ആ
ബസ്താധദ്യതയസ്താണയ് സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി നനിര്വ്വഹനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതുലാം ഇനനിയുലാം
നനിര്വ്വഹനികക്കണതുലാം.  

രണസ്താമടത  കേസ്താരദ്യലാം  ടസ്താന്കസസ്താര്ട്ടസ്താണയ്.  രസ്താവനിടലെ  കചസ്താകദദ്യസ്താതരകവളയനില
തടന്ന ഒരുവര്ഷലാം ടകേസ്താണയ് ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ലെസ്താഭകേരമസ്താക്കുടമന്നയ് ഗതസ്താഗത
വകുപ്പുമനനി പ്രഖദ്യസ്താപനിച്ചു. അകദ്ദേഹതനിനതയ് കേഴനിയുമസ്തായനിരനിക്കുലാം.  കേസ്താരണലാം, അകദ്ദേഹലാം
സസ്താധസ്താരണ ഇടെതനിലനനിന്നയ്  പലെതരലാം  ബനിസനിനസനിലൂടടെ  വളര്ന്നയ്  കലെസ്താകേമറനിയടപ്പെടുന്ന,
അടലങ്കനില  കകേരളലാം  അറനിയടപ്പെടുന്ന  ഒരസ്താളസ്തായനി  മസ്താറനിയതസ്താണയ്.  അകദ്ദേഹതനിടന
കേരുതനിനുലാം  കേഴനിവനിനുലാം  ഭസ്താവനയ്ക്കുലാം  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
നമ്മുടടെ  കകേരളതനിടന  ഭസ്താവനിടയ  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  കേഴനിയടട്ടടയന്നയ്
ഞസ്താനഗഹനിക്കുകേയുലാം  അഭദ്യര്തനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുന.  ഒരു  കേസ്താരദ്യലാംകൂടെനി,  അതയ്
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യനിടലെ  ടപന്ഷന്കേസ്താടരക്കുറനിചസ്താണയ്.  അതരക്കസ്താര്  നമ്മുടടെ
വസ്പീടെനിനയ്  ചുറനിലമുണയ്.  അവടരലസ്താലാം  പറയുന്നതയ്  പ്രസ്തായമസ്തായവരുടടെ  നനിരസ്താശ,  ഒരുതരലാം
ശസ്താപലാം  ഏറ്റുവസ്താങന്ന  ഒരു  സമൂഹവലാം  രക്ഷപനിടെനിക്കുകേയനില  എന്നസ്താണയ്.  അവര്
ടസകകട്ടറനിയറനിനുമുന്നനില സമരലാം നടെത്തുകേയസ്താണയ്. അതുടകേസ്താണയ് മസ്താസലാം കതസ്താറലാം ടപന്ഷന്
ടകേസ്താടുക്കസ്താനുള്ള  ഒരു  സലാംവനിധസ്താനലാം  ഗവണ്ടമന്റുണസ്താക്കണലാം.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ക്കയ്
കനരനിട്ടയ്  കേഴനിയനിടലങ്കനില  അതനിനയ്  കേഴനിയസ്താവന്ന  ഒരു  ധനകേസ്താരദ്യ  സലാംവനിധസ്താനലാം
ധനകേസ്താരദ്യ വകുപ്പുമനനിയുലാം ഗവണ്ടമന്റുലാം ഉണസ്താക്കണലാം.  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേസ്താലെടത
കപ്പെസ്താടലെ ടപന്ഷന്കേസ്താര് ആതഹതദ്യ ടചയ്യുന്ന ഒരു സലാംവനിധസ്താനതനികലെക്കയ് കപസ്താകേസ്താന്
പസ്താടെനില. അതനിനയ് ഒരു നനിതദ്യ സസ്താമ്പതനികേ സലാംവനിധസ്താനലാം കകേരളതനില രൂപടപ്പെടെണലാം. 
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അടുതതസ്തായനി  സലാംസസ്താരനിക്കസ്താനുള്ളതയ്  ഏറവലാം  പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  വകുപ്പെസ്തായ
ടൂറനിസടതപ്പെറനിയസ്താണയ്.  കകേരളതനിടലെ ടൂറനിസലാം നനിലെനനിലക്കുന്നതയ്  പ്രകൃതനിഭലാംഗനിയുലാം
പരനിസനിതനിയുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടസ്താണയ്.  അതനിടന  നനിലെനനിര്തനിടക്കസ്താണ്ടുമസ്താത്രകമ
കകേരളതനിടന  ടൂറനിസലാം  സസ്താധദ്യതകേടള  നനിലെനനിര്തസ്താന്  പറ്റുകേയുള.  മടറസ്താന്നയ്
കകേരളതനിടലെ  മനുഷദ്യടന  മകനസ്താഭസ്താവമസ്താണയ്.  കകേരളലാം  ശദവതനിടന  സസന്തലാം
നസ്താടെസ്തായതയ് പരനിസനിതനിയുടടെ ഭലാംഗനിയുലാം ഒപ്പെലാം അതനിഥനി കദകവസ്താ ഭവനഃ എന്ന ഇന്ഡദ്യന്
ദര്ശനതനിടലെ  മുദസ്താവസ്താകേദ്യവലാംമൂലെമസ്താണയ്.  അതനിഥനി  കദകവസ്താ  ഭവനഃ  എനപറയുകമ്പസ്താള്
നമ്മുടടെ മനനി തസ്പീര്ചയസ്തായനിട്ടുലാം എലസ്താവടരയുലാം അതനിഥനിയസ്തായനി കേസ്താണന്ന അടലങ്കനില
അതനിഥനികേടളടയലസ്താലാം  കദവനസ്താരസ്തായനി  കേസ്താണന്ന,  വരുന്നവകരസ്താടടെലസ്താലാം  മസ്താനദ്യമസ്തായനി
ടപരുമസ്താറന്ന,  കേണ്ഫമ്മ്യൂഷദ്യസയ്  പറഞ്ഞതുകപസ്താടലെ  'വരുന്നവടരടയലസ്താലാം മസ്താനദ്യതകയസ്താടടെ
ശകേകേസ്താരദ്യലാം  ടചയ്യുന്ന ഒരു മനുഷദ്യന്,  ആ മനുഷദ്യനസ്താണയ്  പൂര്ണ്ണനസ്തായ മനുഷദ്യന്',
അങ്ങടന പൂര്ണ്ണനസ്തായ ഒരു മനുഷദ്യനസ്താണയ് ശസ്പീ.  കേടെകേലാംപള്ളനി സകരനന്.  അകദ്ദേഹലാം
വരുന്നവകരസ്താടടെലസ്താലാം  മസ്താനദ്യതകയസ്താടടെയസ്താണയ്  ടപരുമസ്താറന്നതയ്.  കകേരളതനില  വരുന്നവടര
മസ്താനദ്യതകയസ്താടടെ സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ് നമ്മുടടെ ടൂറനിസലാം കമഖലെടയ സഹസ്തായനിക്കുലാം.  

എടന  മണ്ഡലെതനില  കകേരളതനിടലെ,  ഒരുപടക്ഷ  ഇന്ഡദ്യയനിടലെതടന്ന
ടൂറനിസലാം  ടഡസ്റ്റേനികനഷനനില  ഏറവലാം  പ്രമുഖമസ്തായ  ഒരു  സസ്താനലാം  വഹനിക്കസ്താവന്ന
ഒന്നസ്താണയ്  ജഡസ്തായുമലാംഗലെലാം  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനി.  ഇകൗ  പദ്ധതനിയനില  തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം  ഒരു
രസ്താഷസ്പീയലാം കൂടെനിയുണയ്.  അടലങ്കനില അതനിടലെസ്താരു ഭസ്താവനകൂടെനി കചര്ന്നനിട്ടുണയ്.  'ജഡസ്തായു'
എനപറയുന്നതയ്  'സസ്പീത'  എന്ന ഇന്ഡദ്യയനിടലെ  ഒരു സസ്താധസ്താരണ സ്ത്രസ്പീ,  സസ്താധസ്താരണ
സ്ത്രസ്പീയസ്താടണങ്കനിലലാം  'ശസ്പീരസ്താമന്'  കേലദ്യസ്താണലാം  കേഴനിചകപ്പെസ്താള്  കദവസ്ത്രസ്പീയസ്തായനി  മസ്താറനിയ
ഒരസ്താളസ്താണയ്.  ആ  സസ്പീതടയ  'രസ്താവണന്'  തട്ടനിടക്കസ്താണ്ടുകപസ്താകുകമ്പസ്താള്  തടെഞ്ഞതനിടന
കപരനില  രകസസ്താക്ഷനിയസ്തായതസ്താണയ്  'ജഡസ്തായു'.  അകപ്പെസ്താള്  ഒരു  ടപണ്ണനിനുകവണനി
രകസസ്താക്ഷനിയസ്തായനി  എനപറയുന്നതനില  ഒരു  ഇടെതുപക്ഷ  ദര്ശനമുണയ്.  ഒരു
മനുഷദ്യപക്ഷ  ദര്ശനമുണയ്.  നമ്മുടടെ  ദര്ശനങ്ങടളടയലസ്താലാം  വലെതുപക്ഷമസ്താക്കസ്താനുലാം
വര്ഗസ്പീയവത്കേരനിക്കസ്താനുലാം  അതനിടനടയലസ്താലാം  വര്ഗസ്പീയ  സസ്താമ്പതനികേ  രസ്താഷസ്പീയ
തസ്താലപ്പെരദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനിയുള്ള  മനിത്തുകേളസ്താക്കനി  മസ്താറസ്താനുലാം  ശമനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്ന
കേസ്താലെതസ്താണയ്  'ജഡസ്തായു'  ഒരു  മനുഷദ്യപക്ഷ  ദര്ശനതനിടന,  ഒരു  സ്ത്രസ്പീപക്ഷ
ദര്ശനതനിടന,  ഒരു സ്ത്രസ്പീടയ രക്ഷനിക്കസ്താന് ശമനിചയ് രസ്താവണടന ടവകട്ടറയ് മരനിച ഒരു
ദര്ശനതനിടന ഭസ്താഗമസ്താകുന്നതയ്.  അതുടകേസ്താണ്ടുതടന്ന ജഡസ്തായു ടൂറനിസലാം പദ്ധതനി ഇകൗ
രസ്താജദ്യടത  ഒരു  മനുഷദ്യപക്ഷ  തസ്പീര്തസ്താടെന  ടൂറനിസമസ്തായനി  വനികേസനിപ്പെനികക്കണതയ്
ആവശദ്യമസ്താണയ്. ടൂറനിസലാം വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ് മടറസ്താനകൂടെനിയുണയ്. ഇകൗ ദര്ശനങ്ങള്
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പറഞ്ഞുകപസ്താകുകമ്പസ്താള്  സലാംഭവനിക്കുന്നതയ്,  നമ്മുടടെ  നസ്താട്ടനില  'ജഡസ്തായു'  മസ്താത്രമല
രസ്താമസ്തായണതനിടലെ  മനിക്കവസ്താറലാം  കേഥസ്താപസ്താത്രങ്ങള്ക്കയ്...,  വസ്താതസ്പീകേനി  എന്ന  അത്ഭുത
എഴുത്തുകേസ്താരന് ആദദ്യ എഴുത്തുകേസ്താരനസ്താണയ്,  അതുടകേസ്താണസ്താണയ് സകുമസ്താര് അഴസ്പീകക്കസ്താടെയ്
പറഞ്ഞതയ്  വസ്താതസ്പീകേനി  എനപറയുന്നതയ്  ആദനികേവനി  മസ്താത്രമല,  അകദ്ദേഹലാം  വരച്ചുവച
ചനിത്രശനിലപ്പെലാം,  ഒരുപടക്ഷ അന്തദ്യകേവനി  കൂടെനിയസ്താടണന്നയ്.   കേസ്താരണലാം ആ കേഥയുടടെ
നക്കലെനിലനനിന്നയ്  പുറത്തുകേടെക്കസ്താന്  ഇകപ്പെസ്താഴുലാം  കലെസ്താകേതനിനയ്  കേഴനിയുന്നനില  എന്നതയ്
അകദ്ദേഹതനിടന  പ്രകതദ്യകേതയസ്താണയ്.  അകദ്ദേഹതനിടന  അത്ഭുതകേരമസ്തായ  ഒരു
കേഥസ്താപസ്താത്രമസ്താണയ്  'ഹനുമസ്താന്'.  ഹനുമസ്താടനക്കുറനിചയ്  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുന്ന ഒരു നര്മ്മേകേഥയുണയ്.
ഏറവലാം  നന്നസ്തായനി  പറയുന്നതയ്  കഡസ്താ.  എലാം.  എലാം.  ബഷസ്പീറസ്താണയ്.  അതു  പറയുന്നതയ്
ഇങ്ങടനയസ്താണയ്.  "ഒരനിക്കല ലെണനനിടലെ ഒരു റകസ്റ്റേസ്താറനനില ഒരു പസ്താകേനിസസ്താനനിയുലാം
പഞസ്താബനിയുലാം മലെയസ്താളനിയുലാം കൂടെനിയനിരുന്നയ് ആഹസ്താരലാം കേഴനിക്കുകേയസ്തായനിരുന. അകപ്പെസ്താള്
ബ്രേനിട്ടനനിടലെ ഒരു ടപ്രസ്താഫസര് അവരുടടെ അടുത്തുവന്നയ് പറഞ്ഞു, 'എനനിടക്കസ്താരത്ഭുതടതപ്പെറനി
പറയസ്താനുണയ്,  ആ  അത്ഭുത  കേഥസ്താപസ്താത്രലാം  സൃഷനിചതയ്  ഇന്ഡദ്യയനിലെസ്താണയ്,  അതയ്
വസ്താതസ്പീകേനിയസ്താണയ്.  ആ കേഥസ്താപസ്താത്രലാം മനുഷദ്യകനസ്താളലാം എതസ്താത, എന്നസ്താല മനുഷദ്യകനക്കസ്താള്
അത്ഭുതലാംടചയ്ത  ഹനുമസ്താന്  എന്ന  കേഥസ്താപസ്താത്രമസ്താണയ്.  ആ  ഹനുമസ്താടനകപ്പെസ്താടലെ  ഇത്ര
വലെനിയ  ഒരു കേഥസ്താപസ്താത്രടത  കലെസ്താകേടത ഒരു സസ്താഹനിതദ്യതനിലലാം  ഒരു  മനിതനിലലാം
സൃഷനിച്ചുകേണനിട്ടനില.'  ഹനുമസ്താന് എവനിടുത്തുകേസ്താരനസ്താടണന്നയ് അകദ്ദേഹലാം അവകരസ്താടെയ് കചസ്താദനിച്ചു.
അകപ്പെസ്താള് പസ്താകേനിസസ്താനനി പറഞ്ഞു,  സലാംശയടമന്തയ് ഹനുമസ്താന് പസ്താകേനിസസ്താനനിയസ്താണയ്.
അകപ്പെസ്താള്  അകദ്ദേഹലാം  കചസ്താദനിച്ചു  അടതങ്ങടനയസ്താണയ്;  'റഹസ്താന്,  സശലെമസ്താന്
എടന്നസ്താടക്ക  പറയുന്നതയ്  പസ്താകേനിസസ്താനനിലളളവടരയസ്താണയ്.  അതുകപസ്താടലെ  ഒരു മസ്താന്
ആണയ്,  റഹസ്താടനയുലാം സശലെമസ്താടനയുലാം ഒരു ബന്ധുവസ്താണയ് ഹനുമസ്താന്.  അതുടകേസ്താണയ്
ഹനുമസ്താന് പസ്താകേനിസസ്താനനിയസ്താണയ്'  എന്നയ്  പസ്താകേനിസസ്താനനി മറപടെനി  പറഞ്ഞു.  ഇതുകകേട്ടയ്
പഞസ്താബനിക്കയ്  കദഷദ്യലാം  വന.  'ഹനുമസ്താന്  കേരുത്തുടകേസ്താണയ്  ഒരു  പഞസ്താബനിയസ്താണയ്.
ഇന്ഡദ്യയനില  ഒരു  പഞസ്താബനിക്കുമസ്താത്രകമ  ഹനുമസ്താടന  കേരുത്തുള.  അതുടകേസ്താണയ്
പഞസ്താബനിയസ്താണയ്. മസ്താത്രമല, ഒരു സനിലാംഗസ്താണയ്. ഹനുമസ്താടന യഥസ്താര്ത കപരയ് ഹനുമസ്താന്
സനിലാംഗയ് എന്നസ്താണയ്. ആ സനിലാംഗയ് മസ്താറനിയസ്താണയ് ഇകപ്പെസ്താള് ടവറലാം ഹനുമസ്താനസ്തായതയ്. രുദമസ്താന്
സനിലാംഗയ്, ശകനിമസ്താന് സനിലാംഗയ് എടന്നസ്താടക്ക പറയുന്നതു കപസ്താടലെ ഒരു പഞസ്താബനിയസ്താണയ്,
ഒരു  സനിലാംഗസ്താണയ്  ഹനുമസ്താന്'  എന്നയ്  പഞസ്താബനി  പറഞ്ഞു.  മലെയസ്താളനി  നമ്മുടടെ
അലെസഭസ്താവലാംടകേസ്താണയ്  പുറത്തുകപസ്തായനി  കേടയ്യസ്താടക്കകേഴുകേനി  തനിരനിച്ചുവന്നനിട്ടയ്  പറഞ്ഞു,
'ഹനുമസ്താന്  സസഭസ്താവലാംടകേസ്താണയ്  മലെയസ്താളനിയസ്താണയ്'.  അകപ്പെസ്താള്  അകദ്ദേഹലാം  കചസ്താദനിച്ചു,
അടതങ്ങടന  മലെയസ്താളനിയസ്താവലാം  എന്നയ്.  'ഹനുമസ്താന്  മലെയസ്താളനിയസ്തായതയ്, മലെയസ്താളനിയുടടെ
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സസസ്താഭസ്താവവലാം ഹനുമസ്താടന സസഭസ്താവവലാം ഒന്നസ്താണയ്.'  അടതങ്ങടനയസ്താകുടമന്നയ് അകദ്ദേഹലാം
കചസ്താദനിചകപ്പെസ്താള്  മലെയസ്താളനി  പറഞ്ഞു,  'ടവടറസ്താരുതടന  ഭസ്താരദ്യയ്ക്കുകവണനി  സസന്തലാം
വസ്താലെനില  തസ്പീ  ടകേസ്താളുതനി  മൂന്നസ്താമടതസ്താരുതടന  വസ്പീടെയ്  ചുടെണടമങ്കനില  മലെയസ്താളനികക്ക
പറ്റൂ,  അതുടകേസ്താണയ്  സസഭസ്താവമനുസരനിചയ്  മലെയസ്താളനിയനില  ഒരു  ഹനുമസ്താനനിസമുണയ്,
അതുടകേസ്താണയ്  മലെയസ്താളനിയസ്താണയ്.”ഞസ്താന്  ഇകൗ  തര്ക്കലാം  പറഞ്ഞതനിനകേതയ്  ഒരു
ദര്ശനമുണയ്.  ഇതയ്  തമസ്താശയസ്താടണങ്കനിലലാം  ആ ദര്ശനലാം-നമ്മേള് കലെസ്താകേതനിനുകവണനി
പലെതുലാം ടകേട്ടനിപ്പെടുതവരസ്താണയ്. നമ്മേള് ഗള്ഫനിനുകവണനി കറസ്താഡുണസ്താക്കനി, വസ്പീടുണസ്താക്കനി,
നമ്മുടടെ  നഴ്സുമസ്താര്  കലെസ്താകേതയ്  പരനിചരണലാം  നടെത്തുന്നവരസ്താണയ്.  പടക്ഷ  നമ്മുടടെ
അച്ഛനമ്മേമസ്താടര പരനിചരനിക്കുന്നതനില,  ഇവനിടടെ കറസ്താഡയ് ടകേട്ടനിപ്പെടുക്കുന്നതനില,  നമ്മുടടെ
കകേരളലാം ടകേട്ടനിപ്പെടുക്കുന്നതനില നമുക്കയ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില. നമ്മുടടെ കകേരളലാം ടകേട്ടനിപ്പെടുക്കസ്താന്
കലെസ്താകേടത  ക്ഷണനിക്കസ്താന്  നമുക്കയ്  കേനിട്ടനിയ  ഒരവസരമസ്താണയ്  കകേരളതനിടന  ഇകൗ
പ്രകൃതനിഭലാംഗനിയുലാം  അതനിഥനി  കദകവസ്താ  ഭവനഃ  എന്ന  മുദസ്താവസ്താകേദ്യവലാം  ഇങ്ങടനടയസ്താരു
മനനിയുലാം.  കകേരളതനിടന  ടൂറനിസലാം  സസ്താധദ്യതകേടള,  കകേരളതനിടന  പുഴയുടടെയുലാം
കേടെലെനിടനയുലാം  മലെയുടടെയുലാം  സസ്താധദ്യതകേടള,  കകേരളതനിടന  ഭലാംഗനിടയ,  പരമസ്താവധനി
ഉപകയസ്താഗനിക്കസ്താന്  കേക്ഷനി  രസ്താഷസ്പീയ  വദ്യതദ്യസ്താസലാം  പസ്താടെനില.  അതനില  പ്രതനിപക്ഷ
ഭരണപക്ഷലാം  പസ്താടെനില.  ഇടതസ്താടക്ക  സലാംരക്ഷനിക്കടപ്പെടുടമങ്കനില  കലെസ്താകേലാം  കകേരള
തനികലെക്കയ്  കനസ്താക്കുകേമസ്താത്രമല  വരനികേയുലാം  ടചയ്യുലാം.  അതനിനയ്  ഒരുപസ്താടെയ്  ടൂറനിസലാം
പദ്ധതനികേള്  പ്രഖദ്യസ്താപനിക്കടപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.  തസ്പീര്തസ്താടെന  ടൂറനിസലാം,  ഫസ്താലാം  ടൂറനിസലാം,
ഉതരവസ്താദനിതസ ടൂറനിസലാം, എകക്കസ്താ ടൂറനിസലാം എന്നനിവ കൂടെസ്താടത മറയ് ടൂറനിസവമുണയ്. എലസ്താ
ടൂറനിസലാം  സസ്താധദ്യതകേടളയുലാം  നമ്മേളുപകയസ്താഗനിക്കണലാം.  അതനില  പ്രതനിപക്ഷകതസ്താടെയ്
എനനിടക്കസ്താരഭദ്യര്തനയുണയ്.  പ്രതനിപക്ഷലാം  വനിമര്ശനബുദ്ധനികയസ്താടടെ  എലസ്താറനിടനയുലാം
കേസ്താണന്നതയ്  തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം  ടതറല,  അതയ്  ജനസ്താധനിപതദ്യതനിടന  ഒരസ്താവശദ്യമസ്താണയ്.
പടക്ഷ  എലസ്താലാം  ഒഴുക്കനിക്കളയുന്ന,  എലസ്താറനിടനയുലാം  നശനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രതനിപക്ഷ
വനിമര്ശനലാം പസ്താടെനില.  പ്രതനിപക്ഷ വനിമര്ശനലാം ടപരുടവള്ളമസ്താകേരുതയ്,  ടവയനിലെത്തുനനിന്നയ്
വസ്താടുന്നതനിടന  നനയ്ക്കുന്നതസ്താകേണലാം  പ്രതനിപക്ഷ  വനിമര്ശനലാം.  കേസ്താലെസ്താവസടയപ്പെറനി
രണസ്താഴ്ച  മുമ്പയ്  പറഞ്ഞതയ്,  കകേരളതനില  കേസ്താലെവര്ഷലാം  100  ശതമസ്താനമസ്തായനിരനിക്കു
ടമന്നസ്താണയ്.  കകേരളതനികലെതസ്താണയ്  സലെഭമസ്തായനി  കേസ്താലെവര്ഷലാം കേനിട്ടുടമന്നസ്താണയ്.  പടക്ഷ
കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം കുസസ്താറനിടന കേസ്താലെസ്താവസസ്താ നനിരസ്പീക്ഷണ കകേനതനിടന ഒരു പഠന
റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്  പുറത്തുവന്നനിട്ടുള്ളതുപ്രകേസ്താരലാം  'എലലെനികനസ്താ'  എന്ന  ഒരു  പ്രതനിഭസ്താസലാം
ടപസഫനികേയ്  സമുദതനിലണസ്തായതുടകേസ്താണയ്  നമ്മുടടെ  മഴകമഘങ്ങള്  മഴകമഘ
ങ്ങളലസ്താതസ്തായനി  കപസ്താകേസ്താനുലാം  മഴ  കുറയസ്താനുലാം  സസ്താധദ്യതയുണയ്.  ഇകപ്പെസ്താള്  അതയ്
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തനിരുതനിടയനപറയുന,  എങ്കനില  നലതയ്.  ഞസ്താന്  പ്രതനിപക്ഷകതസ്താടെയ്  പറയുന്നതയ്
നനിങ്ങള് 'എലലെനികനസ്താ' ആകേരുതയ്, അതസ്തായതയ് ഇവനിടടെ വരുന്ന എലസ്താ മഴകമഘങ്ങളുലാം
ടപയ്യസ്താന് തക്കവണ്ണലാം നനിങ്ങള് ശകേകകേസ്താര്ക്കണലാം. കേസ്താര്കമഘങ്ങളുണസ്താകേസ്താന് പസ്താടെനില.
കേസ്താര്കമഘങ്ങളുണസ്തായസ്താലലാം  അതനിനയ്  ടപയ്യസ്താന്  കേഴനിയണലാം.  കേസ്താരണലാം,  ഇന്നടത
ഇന്ഡദ്യന്  രസ്താഷസ്പീയതനില  വലെതുപക്ഷകതക്കയ്  നമ്മുടടെ  സസ്താമ്പതനികേ  കമഖലെയുലാം
രസ്താഷസ്പീയ കമഖലെയുലാം ജസ്പീവനിത കമഖലെയുലാം ടപസ്തായ്ടക്കസ്താണനിരനിക്കുകമ്പസ്താള് ഇന്ഡദ്യയനില
ആ  വലെതുപക്ഷ  രസ്താഷസ്പീയതനിനകേത്തുനനിന്നയ്  ഒരു  ബൂര്കഷസസ്താ  സലാംവനിധസ്താനതനിലലാം
ഒരു  കകേസ്താര്പ്പെകററയ്  സലാംവനിധസ്താനതനിലലാം  അതനിടന  നയങ്ങള്ക്കകേത്തുനനിന്നയ്
ടചറതസ്താടയങ്കനിലലാം  ഇടെകതസ്താട്ടയ്  സഞരനിക്കസ്താന്  ശമനിക്കുന്ന  ഒരു  സലാംവനിധസ്താനമസ്താണയ്
കകേരളതനിടലെ ഇടെതുപക്ഷ ജനസ്താധനിപതദ്യ മുന്നണനി.  ഒരു വലെതുപക്ഷ രസ്താജദ്യതയ് ഒരു
സലാംസസ്താനതയ്  മസ്താത്രമസ്തായനി  ഒരു  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേയ്  ഭരണലാം  ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താന്  പറ്റുകേയനില.
പടക്ഷ  വലെതുപക്ഷ  രസ്താജദ്യലാം  മനുഷദ്യ  വനിരുദ്ധമസ്തായനി  വലെകതസ്താട്ടയ്  കപസ്താകുകമ്പസ്താള്
അതനിനകേത്തുനനിന്നയ്  ടചറതസ്താടയങ്കനിലലാം  കേസ്താലലാം  കേയ്യുലാം  ഇടെകതസ്താട്ടയ്  അനക്കസ്താന്  ഒരു
കുഞ്ഞനിടന  ദസ്താഹടമങ്കനിലമുള്ള  ഒരു  പ്രസസ്താനമസ്താണയ്  കകേരളതനിടലെ  ഇടെതുപക്ഷ
ജനസ്താധനിപതദ്യ മുന്നണനി.  അങ്ങടന ഇടെകതസ്താട്ടയ് ഒരനിടഞങ്കനിലലാം നസ്പീങ്ങസ്താന് ശമനിക്കുന്ന
ഒന്നനിടന, ഇന്നടത വര്ഗസ്പീയ വലെതുപക്ഷ രസ്താഷസ്പീയതനില, നനിങ്ങള്കൂടെനി സഹസ്തായനിചയ്
ടകേസ്താലസ്താതനിരനിക്കസ്താനുള്ള  ശമലാം  നടെതസ്താനുള്ള  ബസ്താധദ്യതയുടണന്നയ്  ഓര്മ്മേനിപ്പെനിച്ചു
ടകേസ്താണയ്, ഇതനിടന പനിന്തുണച്ചുടകേസ്താണയ് ഞസ്താന് അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല  ഹമസ്പീദയ്  .    പനി  .:  സര്,  ഈ  ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള  ഞസ്താന്
എതനിര്ക്കുകേയസ്താണയ്.  നമ്മുടടെ സഹകേരണ കമഖലെ ഒരു നൂറസ്താണയ്  പനിന്നനിട്ടു.  ഇവനിടടെ
സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്താടലെ നമ്മുടടെ സഹകേരണ പ്രസസ്താനലാം രസ്താജദ്യതനിനുതടന്ന മസ്താതൃകേയസ്താണയ്.
സമസ കമഖലെകേളനിലലാം സഹകേരണ പ്രസസ്താനലാം വളര്ന്നയ് പന്തലെനിച്ചുനനിലക്കുകേയസ്താണയ്.
അര്ബന്  കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങ്കനിടന  നനികക്ഷപലാംകൂടെനി  കേണക്കനിടലെടുക്കുകേ
യസ്താടണങ്കനില  സഹകേരണ  കമഖലെയനില  ഏകേകദശലാം  1,75,000  കകേസ്താടെനി  രൂപയുടടെ
നനികക്ഷപമുണയ്.  സഹകേരണ  കമഖലെയുടടെ  കൂട്ടസ്തായപ്രവര്തനതനിടന  പരനിണനിത
ഫലെമസ്തായനിട്ടസ്താണയ് ഇത്രയുലാം കേരുതസ്താര്ജനിക്കസ്താന് സസ്താധനിചതയ്.  ഏടതലസ്താലാം സന്ദര്ഭതനില
ഈ  കമഖലെ  പ്രതനിസനനി  കനരനിട്ടനിട്ടുകണസ്താ  അകപ്പെസ്താടഴസ്താക്കതടന്ന  സഹകേസ്താരനികേള്
ഈ  പ്രസസ്താനതനിടന  നനയ്ക്കുകവണനി  കയസ്താജനിചനിട്ടുണയ്.  ഡസ്പീകമസ്താണനിശറകസഷടന
ഭസ്താഗമസ്തായനി  സഹകേരണ  കമഖലെ  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങടള  ടചറതസ്തായനി
കേണ്ടുകൂടെ.  കേഴനിഞ്ഞ  ആറമസ്താസക്കസ്താലെമസ്തായനി  സഹകേരണ  കമഖലെ  പ്രശങ്ങടള
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അഭനിമുഖസ്പീകേരനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  കകേന  ഗവണ്ടമന്റുലാം  റനിസര്വയ്  ബസ്താങലാം
സഹകേരണ  പ്രസസ്താനടത  തകേര്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒളനിഞ്ഞുലാം  ടതളനിഞ്ഞുലാം
ശമങ്ങള്  നടെതനിടക്കസ്താണനിരുന.  കകേരളതനിടലെ  സഹകേസ്താരനികേള്  കേക്ഷനി
രസ്താഷസ്പീയതനിനതസ്പീതമസ്തായനി  ഒരുമനിചയ്  ആ  എതനിര്പ്പെനിടന  കനരനിട്ടു.  ബഹുമസ്താനദ്യരസ്തായ
മുഖദ്യമനനിയുലാം  പ്രതനിപക്ഷകനതസ്താവമടെക്കമുള്ള  കനതസ്താക്കനസ്താര്  റനിസര്വയ്  ബസ്താങ്കനിടന
മുമ്പനില  സമരലാം  നടെതനിയതയ്  നമ്മുടടെ  മുന്നനിലണയ്.  അതുടകേസ്താണ്ടുതടന്ന  ആ
പ്രതനിസനനിടയ  അതനിജസ്പീവനിക്കുവസ്താന്  സസ്താധനിച്ചു.  ആ പരനിക്കനിലനനിന്നയ്    കമസ്താചനലാം
കനടെനിടയന്നയ്   ഇകപ്പെസ്താഴുലാം  പറയസ്താന്  കേഴനിയനില.  സഹകേരണ  കമഖലെയനില  വലെനിയ
കതസ്താതനിലള്ള നനികക്ഷപ കചസ്താര്ച നടെനടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അതയ്  തടെയസ്താനുള്ള
യുദ്ധകേസ്താലെസ്താടെനിസസ്താനതനിലള്ള ശമങ്ങള് അനനിവസ്താരദ്യമസ്താടണന്നയ് ഈ സന്ദര്ഭതനില
ഓര്മ്മേടപ്പെടുതസ്താന് ഞസ്താന് ആഗഹനിക്കുകേയസ്താണയ്. കേഴനിഞ്ഞ പത്തുവര്ഷടത നമ്മുടടെ
സഹകേരണ  കമഖലെയുടടെ  പ്രവര്തനലാം  പരനികശസ്താധനിചസ്താല  ഒരു  സമസ്താധസ്താന
അന്തരസ്പീക്ഷലാം  ഈ  കമഖലെയനില  നനിലെനനിന്നനിരുന.  2006-ടലെ  എല.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ടമനനില  സഹകേരണ  വകുപ്പെയ്  ശകേകേസ്താരദ്യലാം  ടചയ്തനിരുന്ന  ഇകപ്പെസ്താഴടത
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  വകുപ്പുമനനിയസ്തായ  ശസ്പീ.  ജനി.  സധസ്താകേരനുലാം  അതനിനുകശഷലാം  വന്ന
യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ടമനനില ഈ വകുപ്പെയ് ശകേകേസ്താരദ്യലാം ടചയ്തനിരുന്ന ശസ്പീ. സനി. എന്.
ബസ്താലെകൃഷ്ണനുലാം ഈ കമഖലെയനില അഭൂതപൂര്വ്വമസ്താടയസ്താരു മുകന്നറലാം  സൃഷനിടചടുക്കസ്താന്
സസ്താധനിച്ചു.  അതനിടന മുമ്പടത ചരനിത്രതനികലെക്കയ് ഞസ്താന് കപസ്താകുന്നനില.  അടന്നസ്താടക്ക
സഹകേരണ  ബസ്താങകേളനില  വഴനിവനിട്ട  ഒട്ടനവധനി  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  പനിരനിച്ചുവനിടെലലാം
പനിടെനിടചടുക്കലടമസ്താടക്ക  നനിര്കലെസ്താഭലാം  നടെന്നനിരുന.  പടക്ഷ  2006-നുകശഷലാം
അതനിടനസ്താടക്ക  ഒരു  പരനിഹസ്താരമുണസ്തായനി.  സമസ്താധസ്താനപരമസ്താടയസ്താരു  അന്തരസ്പീക്ഷലാം
ഇവനിടടെ  നനിലെനനിന.  മസ്താത്രമല,  സഹകേരണ  പ്രസസ്താനതനിടന  അഭനിവൃദ്ധനിക്കുലാം
പുകരസ്താഗതനിക്കുലാംകവണനി  സഹകേസ്താരനികേടള  വനിശസസ്താസതനിടലെടുത്തുടകേസ്താണയ്  അവടര
കൂടടെനനിര്തനി  ഒട്ടനവധനി  ശവവനിധദ്യമസ്താര്ന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്  സലാംഘടെനിപ്പെനിക്കുവസ്താന്
ആ കമഖലെയനില നമുക്കയ് സസ്താധനിച്ചു.  പരനികശസ്താധനിചസ്താല നമുക്കതയ് കബസ്താധദ്യടപ്പെടുലാം.  ആ
ഒരന്തരസ്പീക്ഷലാം  ഇകപ്പെസ്താള്  നനിലെനനിലക്കുനകണസ്താ;  നമ്മേള്  അതയ്  പരനികശസ്താധനിക്കണലാം.
ഇന്നനിവനിടടെ നനിയമസഭ സകമ്മേളനിക്കുന്ന സന്ദര്ഭതനില കകേരളതനിടലെ സഹകേസ്താരനികേള്
ടസകകട്ടറനിയറനികലെക്കയ്  മസ്താര്ചയ്  നടെത്തുകേയസ്താണയ്.  സഹകേരണ  കമഖലെയനില
നടെനടകേസ്താണനിരനിക്കുന്ന  ജനസ്താധനിപതദ്യ  വനിരുദ്ധ  പ്രവര്തനങ്ങളനില  പ്രതനികഷധനിച്ചു
ടകേസ്താണസ്തായനിരുന  ടസകകട്ടറനിയറയ്  മസ്താര്ചയ്.  ഇവനിടടെ  പതനിനസ്താലെയ്  ജനിലസ്താ  ബസ്താങകേളുലാം
സലാംസസ്താന സഹകേരണ ബസ്താങലാം പനിരനിച്ചുവനിട്ടു, അവനിടടെടയസ്താടക്ക അഡനിനനികസ്ട്രേറര്മസ്താര്
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ഭരണലാം  നടെത്തുകേയസ്താണയ്.  പത്തുവര്ഷതനിനുകശഷലാം  സഹകേരണ  കമഖലെയനിലള്ള
സമസ്താധസ്താനസ്താന്തരസ്പീക്ഷലാം  തകേര്ക്കുന്ന,  ജനസ്താധനിപതദ്യടത  ധസലാംസനിക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെനടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഈ ഗവണ് ടമനയ് അധനികേസ്താരതനില വന്നതനിനുകശഷലാം
യസ്താടതസ്താരു  ദയസ്താദസ്താക്ഷണദ്യവമനിലസ്താടത  ജസ്പീവനക്കസ്താടരടമസ്താതലാം  കകേരളതനില
അകങ്ങസ്താളമനികങ്ങസ്താളലാം  സലെലാംമസ്താറനി.  ഏറവലാം  കൂടുതല  സലെലാംമസ്താറലാം  നടെന്നതയ്
സഹകേരണ  വകുപ്പെനിലെസ്തായനിരുന.  ഇകപ്പെസ്താള്  പതനിനസ്താലെയ്  ജനിലസ്താ  ബസ്താങകേളനിലലാം
സലാംസസ്താന സഹകേരണ ബസ്താങ്കനിലലാം അഡനിനനികസ്ട്രേറര് ഭരണലാം വന.  വര്ഷങ്ങളസ്തായനി
ജനിലസ്താ  ബസ്താങകേളനിലലാം  സലാംസസ്താന  സഹകേരണ  ബസ്താങ്കനിലലാം  കജസ്താലെനി  ടചയ്തനിരുന്ന
ജസ്പീവനക്കസ്താടര  അഡനിനനികസ്ട്രേറര്  തലെങലാംവനിലെങലാം  മസ്താറനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.
സര്ക്കസ്താരനിടന നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചസ്താണയ്  ഇക്കസ്താരദ്യങ്ങടളസ്താടക്ക ഇവനിടടെ  നടെക്കുന്നതയ്.
നമ്മുടടെ സഹകേരണ സസ്താപനതനില ഇതുകപസ്താടലെയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്മൂലെമുണസ്താകുന്ന
പ്രയസ്താസങ്ങള്  എത്രകതസ്താളമസ്താടണന്നതയ്  ഈ  വകുപ്പെയ്  ശകേകേസ്താരദ്യലാം  ടചയ്യുന്ന
പ്രനിയടപ്പെട്ട  മനനി  ശസ്പീ.  കേടെകേലാംപള്ളനി  സകരനകനസ്താടെയ്  പറകയണ  ആവശദ്യമനില.
അകദ്ദേഹലാം  ദസ്പീര്ഘകേസ്താലെലാം  സലാംസസ്താന  സഹകേരണ  ബസ്താങ്കനിടന  പ്രസനിഡനസ്തായനിരുന്ന
ആളസ്താണയ്.  വഴനിവനിട്ട പ്രവര്തനങ്ങള് എവനിടടെ നടെക്കുനടണങ്കനിലലാം അതനിടന ഞങ്ങള്
എതനിര്ക്കസ്താറണയ്.  സസ്താധസ്താരണഗതനിയനില  ഗവണ്ടമനയ്  വരുലാം,  കപസ്താകുലാം.  ചനിലെകപ്പെസ്താള്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്  പനിടെനിടചടുക്കസ്താന്  കവണനിയുള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേസ്താണങ്ങള്
ടകേസ്താണ്ടുവരുലാം.  അതനിടനടയസ്താനലാം  ഞസ്താന്  എതനിര്ക്കുന്നനില.  പടക്ഷ,  നമ്മുടടെ
സഹകേരണ കമഖലെ ശകേവരനിച പുകരസ്താഗതനി ചനിലറയല. 1,75,000 കകേസ്താടെനി രൂപയുടടെ
നനികക്ഷപടമന പറഞ്ഞസ്താല അടതസ്താരു ടചറനിയ സലാംഖദ്യയല.  നമ്മുടടെ രസ്താജദ്യതനിടന
വനികേസനതനിനുകവണനി  പ്രകയസ്താജനടപ്പെടുത്തുന്ന  പണലാം  സഹകേസ്താരനികേളുടടെ
കൂട്ടസ്തായ്മയനിലൂടടെ നമ്മേള് സമസ്താഹരനിച നനികക്ഷപമസ്താണയ്.  നമ്മുടടെ പ്രവര്തനതനിലൂടടെ
നമ്മേള്  കനടെനിടയടുത  പുകരസ്താഗതനിടയ  പുറകകേസ്താട്ടുവലെനിക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്
ഉണസ്തായനിക്കഴനിഞ്ഞസ്താല  അതയ്  ഈ  കമഖലെടയ  തകേര്ക്കുടമനള്ളതയ്
ഓര്മ്മേടപ്പെടുത്തുവസ്താന് ഞസ്താന് ആഗഹനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഗവണ്ടമനയ് ഇകപ്പെസ്താള് നനിര്ദ്ദേനിഷ
കകേരള  ബസ്താങ്കനിടന  പണനിപ്പുരയനിലെസ്താണയ്.  അതനിനുകവണനി  ഗവണ്ടമനയ്  ഒരു  വനിദഗ
സമനിതനിടയ  നനികയസ്താഗനിച്ചു.  ആ  വനിദഗ  സമനിതനി  പതനിനസ്താലെയ്  ജനിലകേളനിലലാം  നമ്മുടടെ
തലെസസ്താനത്തുലാം  സനിറനിലാംഗയ്  നടെതനി  സഹകേസ്താരനികേളനിലനനിന്നയ്  അഭനിപ്രസ്തായങ്ങള്
സമസ്താഹരനിചയ്  ആ  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്  ഗവണ്ടമനനിനയ്  സമര്പ്പെനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അതയ്
പരനികശസ്താധനിചയ്  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കുടമന്നസ്താണയ്  മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞതയ്.  കകേരള  ബസ്താങ്കനിടന
രൂപസ്പീകേരണലാം  സലാംസസ്താന  തസ്താലപ്പെരദ്യതനിനയ്  ഗുണകേരമസ്താടണനടണങ്കനില  അതയ്
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കബസ്താധദ്യടപ്പെടുകതണ ഉതരവസ്താദനിതസലാം സര്ക്കസ്താരനിനുണയ്. കകേരളതനില ഈ കമഖലെയനില
നടെന്ന  എലസ്താ  പരനിഷ്കരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  നമ്മുടടെ  കൂട്ടസ്തായ്മയനിലൂടടെയസ്താണയ്
നടെതനിയതയ്. പ്രതനിപക്ഷടതക്കൂടെനി വനിശസസ്താസതനിടലെടുതയ് അവരുമസ്തായനി സലാംസസ്താരനിചയ്
അതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ ചര്ചകേള് നടെതണലാം. ഇടതസ്താരു ടചറനിയ കേസ്താരദ്യമല, വലെനിടയസ്താരു
സലാംരലാംഭതനികലെക്കയ്  നമ്മേള്  കപസ്താവകേയസ്താണയ്.  അതരതനിലള്ള  ചര്ചകേടളസ്താനലാം
നടെതസ്താടത  രസ്താഷസ്പീയ  ദുഷലെസ്താകക്കസ്താടുകൂടെനിയസ്താണയ്  ഇതനിടന  രൂപസ്പീകേരണവമസ്തായനി
സര്ക്കസ്താര് മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുന്നടതങ്കനില ഉദ്ദേനിഷഫലെലാം ലെഭദ്യമസ്താകേനിലസ്താടയന്നയ് പറയസ്താന്കൂടെനി
ഞസ്താന് ആഗഹനിക്കുകേയസ്താണയ്. മറയ് കേസ്താരദ്യങ്ങളനികലെയ്ടക്കസ്താനലാം ഞസ്താന് കപസ്താകുന്നനില. 

ടൂറനിസവമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ട  ഒറക്കസ്താരദ്യലാം  മസ്താത്രലാം  പറഞ്ഞുടകേസ്താണയ്  ഞസ്താന്
അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കസ്താലാം.  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറടടെ  നനിയമസഭസ്താ  മണ്ഡലെമസ്തായ
ടപസ്താന്നസ്താനനിയനിടലെ  ടവളനിയലാംകകേസ്താട്ടുനനിനലാം  തുടെങ്ങനി  എടന  നനികയസ്താജകേമണ്ഡലെമസ്തായ
കേടെലണനിയനില  സമസ്താപനിക്കുന്ന  തസ്പീരകദശകമഖലെ  ടൂറനിസതനിനയ്  വളടര
സസ്താധദ്യതയുടള്ളസ്താരു  കമഖലെയസ്താണയ്.  ആറയ്  അസലാംബനി  മണ്ഡലെങ്ങള്  ഉള്ടപ്പെടുന്ന
ഏകേകദശലാം  75  കേനി.മസ്പീറകറസ്താളലാം  നനിരനകേനിടെക്കുന്ന  തസ്പീരകദശകമഖലെയുടടെ  സസ്താധദ്യതസ്താ
പഠനലാം  നടെതണലാം.  അതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായനിട്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളനില  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട
മനനി  ഏര്ടപ്പെടെണടമന്നയ്  ഞസ്താന്  ഈ  സന്ദര്ഭതനില  ആവശദ്യടപ്പെടുകേയസ്താണയ്.
അകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാംതടന്ന കേടെലണനിയനിടലെ പക്ഷനി സകങ്കതവമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ട ഒരു കപ്രസ്താജക്ടയ്
ഗവണ്ടമനനിടന മുമ്പനിലണയ്.  അതയ് ഇലാംപനിടമനയ് ടചയ്യസ്താന് ആവശദ്യമസ്തായ  നടെപടെനികൂടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നസ്താവശദ്യടപ്പെട്ടുടകേസ്താണയ്  ഒരനിക്കലകൂടെനി  ഈ  ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള
എതനിര്ത്തുടകേസ്താണയ് ഞസ്താന് ഉപസലാംഹരനിക്കുന. 

2.00 p.m.]

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖസ്താദര്:  സര്,  വസ്താഹന നനികുതനികേള്,  സഹകേരണലാം,
ഗതസ്താഗതലാം,  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേളനികലെയ്ക്കുള്ള  ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള
അനുകൂലെനിക്കുകേയസ്താണയ്.  കകേരളതനിടന  വനികേസനതനില  വലെനിയ  പങ്കയ്  നനിര്വ്വഹനിച്ചു
ടകേസ്താണസ്താണയ് പുതനിയ സര്ക്കസ്താര് ഒരസ്താണയ് പൂര്തനിയസ്താക്കുന്നതയ്.  ചനിലെ വസ്താര്തകേളുടടെ
ആകഘസ്താഷമലസ്താടത യസ്താടതസ്താനലാം ഇകൗ സര്ക്കസ്താരനിടന സലാംബനനിചയ് പ്രതനിപക്ഷതനിനയ്
പറയസ്താനനില.  എലസ്താ  കമഖലെകേളനിലലാം  നല  മുകന്നറലാം  നയനിക്കസ്താന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ള
സര്ക്കസ്താരസ്താണയ് സഖസ്താവയ് പനിണറസ്തായനി വനിജയന് നയനിക്കുന്ന ഇടെതുപക്ഷ ജനസ്താധനിപതദ്യ
മുന്നണനി  സര്ക്കസ്താര്.  നമ്മുടടെ  സലാംസസ്താനടത  ഗതസ്താഗത  കമഖലെടയ  സലാംബനനിചയ്
പറയുകമ്പസ്താള്  നസ്താലാം  ചനിന്തനികക്കണ  ഒകട്ടടറ  കേസ്താരദ്യങ്ങളുണയ്.  നമ്മുടടെ  പസ്താതകേള്
കചസ്താരപ്പെസ്താതകേളസ്താകേസ്താതനിരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിതസ്താന്ത ജസ്താഗതയുണസ്താകകേണതുണയ്.  2016-ല
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സലാംസസ്താനതയ്  വസ്താഹനസ്താപകേടെങ്ങളനില  മരനിചതയ്  4287  കപരസ്താണയ്.  ഇതനില
1478  കപരുലാം  ഇരുചക  വസ്താഹനങ്ങളനില  സഞരനിചനിരുന്നവരസ്താണയ്.  ഇതയ്  കറസ്താഡയ്
സരക്ഷയുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  നസ്താലാം  ശദ്ധനികക്കണ  ഒരു  കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്.  ഇരുചക
വസ്താഹനങ്ങള്  ഓടെനിക്കുന്നവരനില  മരണടപ്പെടുന്നവരുടടെ  ഏജയ്  ഗ്രൂപ്പെയ്  18-നുലാം  25-നുലാം
ഇടെയനിലെസ്താണയ്.  ഇതയ് ചനിന്തനികക്കണ ഒരു കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്.  ഇക്കസ്താരദ്യതനില വദ്യസ്താപകേമസ്തായ
കബസ്താധവത്കേരണലാം  ഉണസ്താകകേണതുണയ്.  അകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാം  മദദ്യപനിചയ്
വസ്താഹനകമസ്താടെനിക്കുന്നതുലാം ഇടെതുവശത്തുകൂടെനിയുള്ള ഓവര് കടെക്കനിലാംഗുലാം  തടെകയണതുണയ്.
നമ്മുടടെ നസ്താട്ടനില ഗതസ്താഗത കമഖലെയനില നടെക്കുന്ന നനിയമ ലെലാംഘനങ്ങടള കേര്ശനമസ്തായനി
ശകേകേസ്താരദ്യലാം  ടചയ്യസ്താന്  കേഴനികയണതുണയ്.  ഇതയ്  ശദ്ധനികക്കണ  ഒരു  കേസ്താരദ്യമസ്തായനി ഞസ്താന്
കേസ്താണകേയസ്താണയ്.  ഇതുമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ടയ് നനിരവധനി പഠനങ്ങള്  നടെന്നനിട്ടുണയ്.  നമ്മുടടെ
സലാംസസ്താനടത കറസ്താഡുകേളുടടെ അവസ ടമചടപ്പെടുത്തുകേയുലാം അകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാം കറസ്താഡയ്
സരക്ഷയ്ക്കുകവണനിയുള്ള  സലാംവനിധസ്താനങ്ങളുലാം  കബസ്താധവത്കേരണങ്ങളുലാം  വദ്യസ്താപകേമസ്തായനി
സലാംഘടെനിപ്പെനിക്കുകേയുലാം  ടചകയ്യണതുണയ്.  കകേരളതനില  നടെക്കുന്ന  ചനിലെ  നനിയമ
ലെലാംഘനങ്ങളനികലെയയ്  ഞസ്താന്  സഭയുടടെ  ശദ്ധടകേസ്താണ്ടുവരനികേയസ്താണയ്.  കകേന
ഗവണ്ടമനനിടന  തസ്പീരുമസ്താനമനുസരനിചയ്  സലാംസസ്താനടത  മുഖദ്യമനനിയുലാം  മനനിമസ്താരുലാം
ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ളവരുടടെ വസ്താഹനങ്ങളനില ബസ്പീക്കണ് ശലെറയ് ഉകപക്ഷനിച്ചു. പടക്ഷ നമ്മുടടെ
സലാംസസ്താനതയ്  ചുവപ്പെയ്  കബസ്താര്ഡയ്  വയസ്താന്  ആര്ടക്കലസ്താമസ്താണയ്  അനുമതനിയുള്ളതയ്;
അലാംഗസ്പീകൃതമസ്തായനി  ചുവപ്പെയ്  കബസ്താര്ഡയ്  ആര്ടക്കലസ്താമസ്താണയ്  ഉപകയസ്താഗനിക്കസ്താന്  കേഴനിയുന്നതയ്?
ഇന്നയ്  അതരതനിടലെസ്താരു  പരനികശസ്താധനയനില.  പലെ  ഏജന്സനികേളുലാം  സസകേസ്താരദ്യ
സലാംഘടെനകേളുലാം  വദ്യകനികേളുടമലസ്താലാം  നമ്പര്  കപറനിനയ്  മുന്നനില  ചുവപ്പെയ്  കബസ്താര്ഡുവചയ്
കപസ്താകുകേയസ്താണയ്.   കമസ്താകട്ടസ്താര്  വസ്താഹന  വകുപ്പെയ്  ഒരു  തരതനിലള്ള  പരനികശസ്താധനയുലാം
നടെത്തുന്നനിടലന്നതസ്താണയ് സതദ്യലാം.  അതയ് പരനികശസ്താധനസ്താവനികധയമസ്താകക്കണ കേസ്താരദ്യമസ്തായനി
ഞസ്താന് ചൂണനിക്കസ്താണനിക്കുകേയസ്താണയ്.

സലാംസസ്താനടത  ടപസ്താതുഗതസ്താഗത  സലാംവനിധസ്താനതനില  ഏറവലാം  പ്രധസ്താന  പങ്കയ്
വഹനിക്കുന്ന സസ്താപനമസ്താണയ് ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി. 45000-കതസ്താളലാം ജസ്പീവനക്കസ്താരുള്ള
ഒരു മഹനസ്പീയമസ്തായ സസ്താപനലാം.  ഇന്നയ്  അതനിടന വരവലാം ടചലെവലാം തമ്മേനില വലെനിയ
കതസ്താതനിലള്ള അന്തരലാം നനിലെനനിലക്കുന.  ഒരു മസ്താസലാം ശരസ്താശരനി 130 കകേസ്താടെനി രൂപയുടടെ
അന്തരലാം വരുമസ്താനതനിലടണന്നസ്താണയ് കേണക്കസ്താക്കടപ്പെടുന്നതയ്. 2011-ല എല.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കസ്താര്  അധനികേസ്താരടമസ്താഴനിയുകമ്പസ്താള്  പ്രതനിമസ്താസ  അന്തരലാം  20-26  കകേസ്താടെനി  രൂപ
മസ്താത്രമസ്തായനിരുന.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുടടെ  ഇകപ്പെസ്താഴടത  കേടെലാം  1816  കകേസ്താടെനി
രൂപയസ്താണയ്.   2011-ല  എല.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേസ്താരടമസ്താഴനിയുകമ്പസ്താള്
717  കകേസ്താടെനി  രൂപ  മസ്താത്രമസ്തായനിരുന  കേടെലാം.  എങ്ങടനയസ്താണയ്  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
കപസ്താടലെസ്താരു  സസ്താപനടത  അഞയ്  വര്ഷലാംടകേസ്താണയ്  ഇത്രകമല  ഭസ്പീകേരമസ്തായ
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കേടെഭസ്താരതനികലെയയ്  ടകേസ്താണ്ടുകപസ്തായടതന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  പരനികശസ്താധനികക്കണതുണയ്.
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ പ്രതനിദനിന വരുമസ്താനലാം 5.25 കകേസ്താടെനി രൂപയസ്താണയ്. വരവനിടനക്കസ്താള്
വലെനിയ  ടചലെവസ്താണയ്  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ  ഇകൗ  പ്രതനിസനനിയനിടലെതനിചതയ്.
ഇകപ്പെസ്താള് രണയ് മസ്താസടത ടപന്ഷന് കുടെനിശ്ശേനികേ തടന്നയുണയ്.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ
തകേര്ചയനില നനിന്നയ് രക്ഷനികക്കണതസ്തായനിട്ടുണയ്. ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ തകേര്ചടയക്കുറനിചയ്
പറയുകമ്പസ്താള് ജസ്പീവനക്കസ്താടര പഴയതുകപസ്താടലെ കുറടപ്പെടുതസ്താന് കേഴനിയുകമസ്താ? കനരടത
മസ്താധദ്യമങ്ങളുലാം  സസ്താമൂഹദ്യ  പ്രസസ്താനങ്ങളുടമലസ്താലാം  വളടര  ശകമസ്തായനി  ജസ്പീവനക്കസ്താടര
കുറടപ്പെടുതനിയനിരുന.  കതസ്താപ്പെനില  ഭസ്താസനിയുടടെ  പഴയ  നസ്താടെകേലാം  കേയ്യുലാം  തലെയുലാം
പുറതനിടെരുതയ്  ഞസ്താന് ഓര്ക്കുകേയസ്താണയ്. അതയ് സനിനനിമയുമസ്തായനിട്ടുണയ്.  ജസ്പീവനക്കസ്താരുടടെ
ടപരുമസ്താറടതക്കുറനിചയ്  അതനില രൂക്ഷമസ്തായ വനിമര്ശനമുണയ്.  ഇന്നയ്  അങ്ങടനയസ്താകണസ്താ;
ചനിലെ  അപവസ്താദങ്ങളുണസ്താകയയസ്താലാം.  പടക്ഷ  ഇന്നയ്  ഞസ്താന്  വളടര  അഭനിമസ്താനപൂര്വ്വലാം
കേസ്താണന്ന  ഒരു  കേസ്താരദ്യലാം,  ഇന്നടത  മലെയസ്താള  മകനസ്താരമയനില  പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  ഒരു
വസ്താര്തയുണയ്  'അര്ദ്ധരസ്താത്രനി  രക്ഷകേരസ്തായനി  ശഡവറലാം  കേണക്ടറലാം:  ഒരു  പനിഞ്ചു
കുഞ്ഞനികനസ്താടെയ് ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി. ടചയ്തതയ്'.  മലെയസ്താള മകനസ്താരമ മസ്താത്രമസ്താണയ് ഇകൗ
വസ്താര്ത നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ് ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ജസ്പീവനക്കസ്താര്ക്കയ് വന്നനിട്ടുള്ള
മസ്താനസസ്താന്തരതനിടന  ഏറവലാം  അഭനിമസ്താനകേരമസ്തായ  ഉദസ്താഹരണമസ്തായനി  ഞസ്താന്
കേസ്താണകേയസ്താണയ്.  അര്ദ്ധരസ്താത്രനിയനില  കുഞ്ഞുമസ്തായനി വസ്താഹനതനില കേയറനിയ ഒരു സ്ത്രസ്പീ,
ആ  കുഞ്ഞനിനയ്  വലെനിയ  കതസ്താതനില  അപസ്മസ്താരലാം  വന്നകപ്പെസ്താള്  ശഡവറലാം  കേണക്ടറലാം
കൂടെനി  കുട്ടനിടയ  ആശുപത്രനിയനികലെയയ്  ടകേസ്താണ്ടുവരനികേയുലാം  കുട്ടനിക്കയ്  കൂട്ടസ്തായനി  അവരുലാം
ആ  വസ്താഹനതനിലണസ്തായനിരുന്ന  യസ്താത്രക്കസ്താരുടമലസ്താലാം  നനിലക്കുകേയുലാം  ടചയ.
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ജസ്പീവനക്കസ്താരുടടെ  കുഴപ്പെലാംടകേസ്താണസ്താണയ്  ഇകപ്പെസ്താള്
കേടെഭസ്താരമുണസ്താകുന്നടതന്നയ് പറയസ്താന് പറനില. ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യനിടലെ സലാംഘടെനിത
പ്രസസ്താനങ്ങള്-സനി.ടഎ.ടെനി.യു.,  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  എലാംകപസ്തായസ്പീസയ്
അകസസ്താസനികയഷന്-പണലാം  സമസ്താഹരനിച്ചുടകേസ്താണയ്  ഒരു  വസ്താഹനലാം  വകുപ്പെനിനയ്
നലകുകേയുണസ്തായനി.  ഇതരതനില  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യനിടലെ  ജസ്പീവനക്കസ്താര്
വലെനിയ കതസ്താതനില മസ്താറതനിനയ് വനികധയമസ്താകുനണയ്.

അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില മനി  .   സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ  .    രസ്താജു എബ്രേഹസ്താലാം:  സര്,  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യനിടലെ 90% ജസ്പീവനക്കസ്താരുലാം
ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേളുലാം  വളടര  ആതസ്താര്തതയുള്ളവരസ്താണയ്.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ
രക്ഷനിക്കസ്താന്  അവര്  സസയലാം  ബസയ്  ഉള്ടപ്പെടടെ  വസ്താങ്ങനി  നലകേനിയവരസ്താണയ്.  പടക്ഷ
10%  പ്രശക്കസ്താരസ്താണയ്.  മലെകയസ്താര  പ്രകദശങ്ങളനില ഒരു വണനി ഓടെനിയസ്താല  അതനിടന
മുന്നനില വണനി ഓടെനിക്കുലാം. ഇകൗ വണനി നനിനകപസ്താകുലാം, പനിടന്ന ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുലാം
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കപസ്താകുലാം.  അകതസ്താടടെ ആ പ്രകദശതയ് വണനിയനിലസ്താതസ്താകുലാം.  ലെസ്താഭമുള്ള സര്വ്വസ്പീസകേളുടടെ
പുറകേനിലെസ്തായനിരനിക്കുലാം  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  എകപ്പെസ്താഴുലാം  കപസ്താകുന്നതയ്.  കേസ്താരണലാം  ആ
ബസകേസ്താകരസ്താടെയ് ഇവര് ശകേക്കൂലെനി വസ്താങ്ങനിയനിരനിക്കുലാം.  മനനിയുലാം എലാം.ഡനി.യുലാം കേഴനിഞ്ഞസ്താല
ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ മസ്താകനടജ്മെനയ് സതദ്യതനില ഒരു ആകനിക്കചവടെക്കസ്താരടന
മസ്താകനടജ്മെനസ്താണയ്.  ഞസ്താന് ബഹു.  വകുപ്പുമനനിയുടടെ  സസ്താന്നനിദ്ധദ്യതനില ഒരു മസ്പീറനിലാംഗയ്
നടെതനി.  അവനിടടെ ഞസ്താന് കനരകത 12 ജസ്പീവനക്കസ്താരുടടെ കേസ്താരദ്യലാം പറഞ്ഞനിരുന.  ആ
മസ്പീറനിലാംഗനില വന്ന ആളുകേള് പറഞ്ഞതയ്  12  കപടരയുലാം അവനിടടെ നനിയമനിച്ചുടവന്നസ്താണയ്.
ഞസ്താന്  കപസ്തായനി  കനസ്താക്കനിയകപ്പെസ്താള്  രണ്ടുകപടര  മസ്താത്രകമ  നനിയമനിച്ചുള.  കേള്ളലാം
പറയുകേയസ്താണയ്.  അതുടകേസ്താണയ്  എടന കചസ്താദദ്യലാം,  ഒരു ടപ്രസ്താഫഷണല മസ്താകനടജ്മെനയ്
ഇതനിനനില,  ടടെകകസ്താകസ്താറയ്സയ്  ഇവനിടടെയനില.  അവനിടടെയുള്ള  ഇതുകപസ്താടലെയുളള
ആള്ക്കസ്താടര പുറതസ്താക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് അങ്ങയുടടെ അഭനിപ്രസ്തായലാം എന്തസ്താണയ്?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖസ്താദര്:   അങ്ങയ് ഇതയ്  പറയുകമ്പസ്താള് ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട
മനനി  ഇന്നയ്  രസ്താവനിടലെ  പ്രഖദ്യസ്താപനിച  ഒരു  കേസ്താരദ്യലാം  -  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയ
ലെസ്താഭകേരമസ്താക്കുന്നതനിനുകവണനി ഒരു ടപ്രസ്താഫഷണല സലാംവനിധസ്താനലാം ടകേസ്താണ്ടുവരുന്നതനിനയ്
പ്രതനിജസ്താബദ്ധതകയസ്താടടെ  പ്രവര്തനിക്കുടമന്നസ്താണയ്.   അതയ്  നമുക്കയ്  തസ്പീര്ചയസ്തായനിട്ടുലാം
പ്രതസ്പീക്ഷ നലകുന്ന ഒരു കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്. ഞസ്താന് മറ്റു വനിഷയങ്ങളനികലെയയ് കേടെക്കുകേയസ്താണയ്. 

നമ്മുടടെ  സലാംസസ്താനതയ്  അധനികേസ്താരതനിലവന്ന  ഇടെതുപക്ഷ  ജനസ്താധനിപതദ്യ
മുന്നണനിയനില, ടൂറനിസലാം വകുപ്പെയ് ശസ്പീ. എ. സനി. ടമസ്തായ്തസ്പീനുലാം ഇകപ്പെസ്താള് ശസ്പീ. കേടെകേലാംപള്ളനി
സകരനനുലാം വളടര ശകദ്ധയമസ്തായ നനിലെയനില  ടടകേകേസ്താരദ്യലാം ടചയ്യുനണയ്. ഗസ്പീന് കേസ്താര്ടപ്പെറയ്
പദ്ധതനിയനുസരനിചയ്  കകേരളതനില  പലെ  പദ്ധതനികേളുലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പെയ്  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കുന.
ടടപതൃകേ ടൂറനിസലാം പദ്ധതനിയനിലടപ്പെടുതനി ഇകപ്പെസ്താള് തലെകശ്ശേരനി കമഖലെസ്താ ടടപതൃകേ പദ്ധതനി
ഉള്ടപ്പെടടെ  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താന്കവണനി  ഗവണ്ടമനയ്  ശമനിക്കുകേയസ്താണയ്.  മുസനിരനിസയ്  പദ്ധതനി
ഏറവലാം നല നനിലെയനില മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുകേയസ്താണയ്. ബനിനസ്താടലെ കപസ്താടലെയുള്ള കേസ്താരദ്യങ്ങള്
രസ്താജദ്യമസ്താടകേ  ശദ്ധനിക്കുന്ന  ഒരു  പദ്ധതനിയസ്തായനി  മസ്താറനി.  എനനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കസ്താനുള്ള  ഒരു
കേസ്താരദ്യലാം,  ടഡസ്റ്റേനികനഷന് മസ്താകനജയ് ടമനയ് കേമ്മേനിറനികേള് ഫലെപ്രദമസ്തായനി പ്രവര്തനിക്കുന്നതനിനയ്
സര്ക്കസ്താരനിടന  സഹസ്തായമുണസ്താകേണടമന്നയ്  ഞസ്താന്  അഭദ്യര്തനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അതുകപസ്താടലെ
ഡനി.റനി.പനി.സനി.കേളുടടെ ടസകട്ടറനിമസ്താരസ്തായനി പുതനിയ ആളുകേടള നനിയമനിക്കുടമന്നയ് ഗവണ്ടമനയ്
തസ്പീരുമസ്താനനിചനിരുന.  അതനിടന  നടെപടെനികേള്  കുറച്ചുകൂടെനി  കവഗതയനിലെസ്താക്കണടമനലാം
അഭദ്യര്തനിക്കുകേയസ്താണയ്.
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സഹകേരണ  കമഖലെയനില  നമ്മുടടെ  സലാംസസ്താനത്തുണസ്തായനിട്ടുള്ള  പ്രതനിസനനി
കേടളക്കുറനിച്ചുലാം  അതനിടന  കേസ്താരദ്യങ്ങടള  സലാംബനനിച്ചുടമസ്താടക്ക  ഇവനിടടെ  പലെരുലാം
ചൂണനിക്കസ്താണനിക്കുകേയുണസ്തായനി. കസ്റ്റേറയ് ബസ്താങണസ്താക്കുന്നതനിനുകവണനി സലാംസസ്താന ഗവണ്ടമനയ്
നടെത്തുന്ന  നല  പരനിശമങ്ങള്ക്കയ്  എലസ്താവരുലാം  പനിന്തുണ  നലകുടമന്നസ്താണയ്  ഞസ്താന്
കേരുതുന്നതയ്.  സഹകേരണ കമഖലെ ഏറവലാം ശകമസ്തായ ഒരു സലാംസസ്താനമസ്താണയ് കകേരളലാം.
അതയ്  തകേര്ക്കസ്താനുള്ള  പലെ  പരനിശമങ്ങളുലാം  കകേനതലെതനില  വടരയുണസ്താവകേ
യുണസ്തായനി.  പകക്ഷ  ജനങ്ങളുടടെ  വനിശസസ്താസമുള്ളതുടകേസ്താണയ്  അതയ്  ശകമസ്തായനി
നനിലെനനിലക്കുകേയസ്താണയ്. കകേരളതനിടന സസ്താഹചരദ്യതനില സഹകേരണ കമഖലെ  ഇന്നയ്
ത്രസ്പീ  ടെയര് സനിസ്റ്റേമസ്താണയ്.  പകക്ഷ ഇകൗ ത്രസ്പീ  ടെയര് സലാംവനിധസ്താനലാം  തടന്ന തുടെരണകമസ്താ
എന്നയ്  ആകലെസ്താചനികക്കണതുണയ്.  എന്തുടകേസ്താണയ്  ടൂ  ടെയര്  സനിസ്റ്റേലാം  ആയനിക്കൂടെസ്താ?
പ്രസ്താഥമനികേ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേളുലാം  സലാംസസ്താന  ബസ്താങലാം  എന്ന  നനിലെയനില  ഇകൗ
സലാംവനിധസ്താനടത മസ്താറ്റുകേയസ്താടണങ്കനില അതയ് വലെനിയ കതസ്താതനിലള്ള മസ്താറമുണസ്താക്കുടമന്നയ്
ഞസ്താന്  കേരുതുകേയസ്താണയ്.  ഞസ്താന്  സഹകേരണ  കമഖലെയനിടലെ  ഒരു  പ്രശടതക്കുറനിചയ്
പറയുകേയസ്താണയ്.  കനരടതയുണസ്തായനിരുന്ന  ജനിലസ്താ  ബസ്താങകേളനില  ഇകപ്പെസ്താള്
ഭരണസമനിതനികേളനില.  ഭരണസമനിതനികേളനിടലങ്കനിലലാം  ചനിലെ  ആക്ഷന്  നടെനകേഴനിഞ്ഞ
കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്.  5 ടസന്റുകേസ്താരുലാം 10 ടസന്റുകേസ്താരുലാം ഭൂമനി പണയലാം വചയ് കലെസ്താണ് എടുക്കുന്ന
കകേസകേളനില അടെവയ്  ടതറനിയസ്താല ഏറവലാം ജനവനിരുദ്ധമസ്തായനിട്ടുള്ള  SARFAESI  Act
അവര് ഉപകയസ്താഗടപ്പെടുത്തുകേയസ്താണയ്.  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട മനനി അങ്ങയ് ശദ്ധനികക്കണ ഒരു
കേസ്താരദ്യലാം,  ഇകൗ  SARFAESI  Act  കകേസ്താര്പ്പെകററ്റുകേടള സഹസ്തായനിക്കസ്താന് കവണനി കകേന
ഗവണ്ടമനയ്  ടകേസ്താണ്ടുവന്ന  ഒരു  ആക്ടസ്താണയ്.  പസ്താവടപ്പെട്ട  പട്ടനികേജസ്താതനിക്കസ്താരുലാം
പട്ടനികേവര്ഗക്കസ്താരുലാം  മറയ്  പനികന്നസ്താക്ക  ജനവനിഭസ്താഗങ്ങളുടമസ്താടക്ക  കലെസ്താടണടുതനിട്ടുള്ള
കകേസകേളനില  ഇകൗ  തരതനില  SARFAESI  ആക്ടയ്  ദുരുപകയസ്താഗലാം  ടചയ്യുന്നതയ്
അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കണടമന്നയ് ഞസ്താന് ആവശദ്യടപ്പെടുകേയസ്താണയ്.

ശസ്പീ.  അനനില അക്കര ഒരു കേസ്താരദ്യലാം കനരടത പറഞ്ഞു.  അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞതു
ടകേസ്താണയ് ഞസ്താന് പറയുകേയസ്താണയ്. ശസ്പീ. ബസ്താബു എലാം. പസ്താലെനികശ്ശേരനിടയ അകദ്ദേഹതനിടന
ഏറവലാം അടുത ഒരു കൂട്ടുകേസ്താരനസ്തായനിട്ടയ് വനികശഷനിപ്പെനിച്ചു. നല കേസ്താരദ്യലാം. ശസ്പീ. ബസ്താബു എലാം.
പസ്താലെനികശ്ശേരനികയസ്താടെയ്  ശസ്പീ.  അനനില  അക്കരയ്ക്കുള്ള  കസ്നേഹലാം  എനനിക്കറനിയസ്താലാം,  അതയ്
കേഴനിഞ്ഞ കേസ്താലെതയ് അകദ്ദേഹലാം നടെതനിയ.....,  നമുക്കറനിയസ്താവന്ന കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്.  പകക്ഷ
അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞ ഒരു കേസ്താരദ്യലാം,  29  ലെക്ഷലാം രൂപ കലെസ്താടണടുതതയ്  6  ലെക്ഷമസ്താക്കനി
മസ്താറനിയതയ്  ബസ്താങ്കയ്  മസ്താകനജരസ്താടണന്നസ്താണയ്.  അതയ്  എങ്ങടനയസ്താണയ്  വസ്തുതയസ്താവകേ.
ബസ്താങ്കയ് ഭരണസമനിതനിക്കലസ്താടത ബസ്താങ്കയ് മസ്താകനജര്ക്കയ്  29 ലെക്ഷലാം രൂപ 6 ലെക്ഷമസ്താക്കനി



436 കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 16, 2017

ടകേസ്താടുക്കസ്താന്  സസ്താധനിക്കുകമസ്താ?  അകപ്പെസ്താള്  അതയ്  വസ്തുതസ്താപരമസ്തായനി  ശരനിയസ്തായനിട്ടുള്ള
കേസ്താരദ്യമല. ഇവനിടടെ നനിയമസഭയനില കേസ്താരദ്യങ്ങള് പറയുകമ്പസ്താള് കുറച്ചുകൂടെനി സതദ്യസനമസ്തായനി
അകദ്ദേഹലാം പറകയണതസ്തായനിരുന എന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്  പറയസ്താനുള്ളതയ്.  ടവല്ലുവനിളനിച്ചു
ടകേസ്താണയ്  പറയുകേയസ്താടണന്നയ്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞു.  ആടരയസ്താണയ്  അകദ്ദേഹലാം
ടവല്ലുവനിളനിചതയ്?  വസ്തുതകേടളയസ്താകണസ്താ!  മസ്താത്രമല,  ഞസ്താന്  ഒരു  ടചക്കുലാം  ഒപ്പെനിട്ടയ്
ടകേസ്താടുതനിട്ടനിടലനലാം  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞു.  മലെയസ്താളലാം  ഓര്ഗസ്താനനികേയ്  അകഗസ്താ  ഫസ്താലാംസയ്
ആനയ് റനിസര്ചയ് ലെനിമനിറഡയ് എന്ന സസ്താപനതനിടന ഓതടടറസ്ഡയ് സനികഗ്നചറനി എന്ന
നനിലെയനില  ശസ്പീ.  അനനില  അക്കര  ഒപ്പെനിട്ടുടകേസ്താടുത  ടഎ.ഡനി.ബനി.ടഎ.യുടടെ
തൃശ്ശൂര്-ടഷസ്താര്ണ്ണൂര് കറസ്താഡയ് ബസ്താങ്കനിടലെ ആ ടചക്കയ് തനിരനിച്ചുവന്നതയ് നമുടക്കലസ്താവര്ക്കുലാം
കബസ്താധദ്യമുള്ളതസ്താണയ്.  'ഇല'  എന്നയ്  പറഞ്ഞസ്താല  എങ്ങടനയസ്താണയ്  അലാംഗസ്പീകേരനിക്കസ്താന്
കേഴനിയുകേ.  സസ്താപനതനിടന  ഓതടടറസ്ഡയ്  സനികഗ്നചറനി  ആയനി  തടന്നയസ്താണയ്
അകദ്ദേഹലാം ഒപ്പെനിട്ടനിട്ടുള്ളതയ്. 

ശസ്പീ  .   അനനില അക്കര:  ഇതയ് അടെസ്താട്ടയ് ഫസ്താര്കമഴയ് ബസ്താങ്കനില നനിന്നയ് ഇന്നടലെ വന്ന
കേതസ്താണയ്.  വസ്തുതസ്താ വനിരുദ്ധമസ്തായ കേസ്താരദ്യങ്ങളസ്താണയ് അകദ്ദേഹലാം പറയുന്നതയ്.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖസ്താദര്:  കപസ്തായനിനയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്  പറഞ്ഞതയ്
വദ്യകമസ്തായനില. എടന കപരനിലള്ള ഒരു ടചക്കയ് മടെങ്ങനിയനിട്ടനിടലന്നയ് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞു.
ടഷസ്താര്ണ്ണൂര് കറസ്താഡയ് ബ്രേസ്താഞനിടലെ 013486 നമ്പരസ്തായനി 19-2-2016 തസ്പീയതനി വചയ് അകദ്ദേഹലാം
ഒപ്പെനിട്ടുടകേസ്താടുത ടചക്കയ് മടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ് എന്നയ് വസ്തുതസ്താപരമസ്തായനി ചൂണനിക്കസ്താണനിക്കസ്താന്
കേഴനിയുലാം. ടവറടത ടവല്ലുവനിളനിചയ് കമസ്താശമസ്താകക്കണ കേസ്താരദ്യമുണസ്തായനിരുന്നനില. ഞസ്താന് ഒരു
കപസ്തായനിനയ്കൂടെനി  പറഞ്ഞയ്  അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ആര്.എസയ്.എസയ്.കേസ്താരന്
ടകേസ്താലെടചയ്യടപ്പെട്ടതുമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ടയ് പ്രതനിപക്ഷലാം ടകേസ്താണ്ടുവന്ന ഒരു അടെനിയന്തരപ്രകമയ
തനില  ഇന്നടലെ  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതസ്താവയ്  സലാംസസ്താരനിക്കുകേയുണസ്തായനി.
അകദ്ദേഹലാം ടകേസ്താലെപസ്താതകേ രസ്താഷസ്പീയടത സലാംബനനിചയ് സലാംസസ്താരനിച്ചു.  കചസ്താര തനിളയ്ക്കുന്ന
പ്രസലാംഗമസ്താണയ്  ഇന്നടലെ  നടെതനിയതയ്.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിടലെ  കേസ്താഞ്ഞസ്താണനി  ബസയ്
സ്റ്റേസ്താന്ഡനില  വചയ്  അകദ്ദേഹതനിടന  സസന്തലാം  പസ്താര്ട്ടനിയനിലള്ള  ഒരസ്താടള
ആര്.എസയ്.എസയ്.കേസ്താര് ചവനിട്ടനിടക്കസ്താന്ന പ്രശലാം എന്തുടകേസ്താണസ്താണയ് പ്രതനിപക്ഷലാം ഒരു
സബ്മനിഷനസ്തായനികപസ്താലലാം ഇകൗ നനിയമസഭയനില ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താതനിരുന്നടതന്നയ് ഞങ്ങള്
കചസ്താദനിക്കുകേയസ്താണയ്. മരണടപ്പെട്ട സകരഷയ് കകേസ്താണ്ഗസനിടന ആ പ്രകദശടത മണ്ഡലെലാം
ടടവസയ്  പ്രസനിഡനസ്താണയ്.  അകദ്ദേഹലാം  ആടരയുലാം  ആകമനിക്കസ്താന്  കപസ്തായതല.
കേസ്താഞ്ഞസ്താണനി  ബസയ്  സ്റ്റേസ്താന്ഡനില  ആര്.എസയ്.എസയ്.കേസ്താര്  ഒരു  സസ്താധു  മനുഷദ്യടന
മര്ദ്ദേനിക്കുന്ന  സമയതയ്  കകേസ്താണ്ഗസകേസ്താരനസ്തായ  സകരഷയ്  മധദ്യസതയ്ക്കുകവണനി
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കപസ്തായതസ്താണയ്.   അകദ്ദേഹടത ചവനിട്ടനിടകേസ്താന.  സകരഷയ് മരനിചകശഷലാം ശസ്പീ.  രകമശയ്
ടചന്നനിതലെയുലാം ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചസ്താണനിയുലാം തൃശ്ശൂരനില വന. എലസ്തായനിടെത്തുലാം സന്ദര്ശനലാം
നടെത്തുന്ന  പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്താവയ്  പകക്ഷ  സകരഷനിടന  വസ്പീട്ടനില  മസ്താത്രലാം  കപസ്തായനില.
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  മനനി  ശസ്പീ.  എ.  സനി.  ടമസ്തായ്തസ്പീന്  സകരഷനിടന  വസ്പീട്ടനിലകപ്പെസ്തായനി.
ഇതരതനില  ആര്.എസയ്.എസയ്.ടന  അകമങ്ങടള  സലാംബനനിചയ്  പറയസ്താനുള്ള
അവസരങ്ങള് എന്തുടകേസ്താണസ്താണയ് നനിങ്ങള് മൂടെനിവചതയ്.  ടകേസ്താലെപസ്താതകേ രസ്താഷസ്പീയടത
ക്കുറനിചയ്  ശകമസ്തായനി  സലാംസസ്താരനിച  പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്താവയ്  ആര്.എസയ്.എസയ്.ടന
ആകമടതക്കുറനിചയ്;  സസന്തലാം  പസ്താര്ട്ടനി  പ്രവര്തകേന്  മരനിചനിട്ടയ്  അകതക്കുറനിചയ്  ഒരു
അക്ഷരലാം  ഇകൗ  നനിയമസഭയനില  പറയസ്താതനിരുന്നതയ്  എന്തുടകേസ്താണസ്താടണന്നയ്  അവര്
വദ്യകമസ്താകക്കണതുണയ്.  ടസക്കുലെര് പസ്താര്ട്ടനി  എന്നയ്  അവകേസ്താശടപ്പെടുന്ന കകേസ്താണ്ഗസയ്
പസ്താര്ട്ടനി  ആര്.എസയ്.എസയ്.ടന  അകമരസ്താഷസ്പീയടത  സലാംബനനിചയ്  ഒരു  അക്ഷരലാം
മനിണസ്താടത ഇന്നടലെ ഇകൗ നനിയമസഭയനില.....,  ആര്.എസയ്.എസയ്.കേസ്താരന് മരനിക്കസ്താന്
പസ്താടെനില,  ആരുലാം  ആടരയുലാം  ടകേസ്താലസ്താന്  പസ്താടെനില.  അതയ്  ശരനിയസ്താണയ്.
കകേസ്താണ്ഗസകേസ്താരന് മരനിച വനിഷയലാം ഇകൗ സഭയനില പ്രതനിപക്ഷലാം പറയസ്താതനിരുന്നതയ്
സതദ്യതനില വനിചനിത്രമസ്തായനി എനനിക്കയ് കതസ്താനകേയസ്താണയ്. അതയ് കകേരളതനില പ്രതനിപക്ഷലാം
പനിന്തുടെരുന്ന  പക്ഷപസ്താതപരമസ്തായ;  ആര്.എസയ്.എസയ്.  പ്രസ്പീണന  നയതനിടന
ഭസ്താഗമസ്തായനിട്ടസ്താടണന്നയ്  ഞസ്താന്  കേസ്താണന.  ഇടെതുപക്ഷ  ജനസ്താധനിപതദ്യ  മുന്നണനി
ഗവണ്ടമനയ് നടെത്തുന്ന നല പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കയ്; ഇകൗ ധനസ്താഭദ്യര്തനകേള്ക്കയ് എടന
ശകമസ്തായ പനിന്തുണ നലകുകേയസ്താണയ്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  അനനില  അക്കര  ഒരു  റൂള്  കേസസ്താട്ടയ്  ടചയ്യസ്താടത
എഴുതനിതന്നനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  വദ്യകനിപരമസ്തായ  വനിശദസ്പീകേരണതനിനയ്  288  എന്ന
ചട്ടമുണയ്.  അതനില ചര്ചകയസ്താ തര്ക്കമുള്ള വനിഷയങ്ങകളസ്താ ഉന്നയനിക്കസ്താന് പസ്താടെനില.  

ശസ്പീ  .    അനനില അക്കര:  അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങ്കനില മലെയസ്താളലാം  ഓര്ഗസ്താനനികേയ്
ടചയര്മസ്താന്  എന്ന  നനിലെയനില  ടചക്കയ്  ടകേസ്താടുതനിട്ടുണയ്.  ആ  ടചക്കയ്
മടെങ്ങനിയനിട്ടുണസ്താകേസ്താലാം.  ഞസ്താന്  അടതസ്താനലാം  നനികഷധനിക്കുന്നനില.  ഞസ്താന്  പറഞ്ഞതയ്,
അടെസ്താട്ടയ് ഫസ്താര്കമഴയ് ബസ്താങ്കനില അനനില അക്കര എന്ന കപരനില വദ്യകനിപരമസ്തായനി ഞസ്താന്
ടചക്കയ്  ടകേസ്താടുതനിട്ടനില.  രണസ്താമതയ്,  ഞസ്താന്  എലാം.എല.എ.  ആകുന്നതനിനുടതസ്താട്ടുമുമ്പയ്
ഭസ്താരവസ്താഹനിതസലാം ഒഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ്താണയ്.  അവനിടടെ മലെയസ്താളലാം ഓര്ഗസ്താനനിക്കനിനയ് ടചയര്മസ്താകനസ്താ
എലാം.ഡനി.-കയസ്താ  ആരസ്താണള്ളടതന്നയ്  എനനിക്കറനിയനില.  സസ്താമ്പതനികേമസ്തായനി  ഇകപ്പെസ്താഴുലാം
ആ  ബസ്താങമസ്തായനി  കയവനികയലാം  നടെതനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുനണയ്.  അതുമസ്തായനി
ബനടപ്പെട്ടനിട്ടുടണങ്കനില  ആ  കേമ്പനനിയുമസ്തായനി  അകനസഷനിക്കണലാം.  അതനിനയ്  എടന്ന
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വദ്യകനിപരമസ്തായനി  പറയരുതയ്.  1,25,000  രൂപയസ്താണയ്  1998-ല  ആ  ബസ്താങ്കനില
നനിനടമടുതനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ് ആര്ബനികടഷന് കകേസ്താടെതനി വനിധനിയസ്താണയ്.  കകേസ്താടെതനിവനിധനിക്കു
മുകേളനില കവടറ വനിധനിയുകണസ്താ? അകദ്ദേഹലാം സഭടയ ടതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുകേയസ്താണയ്. ഞസ്താന്
ഇകപ്പെസ്താഴുലാം പറഞ്ഞ കേസ്താരദ്യതനില ഉറച്ചുനനിലക്കുകേയസ്താണയ്. ഒരു രൂപയുടടെ ബസ്താധദ്യതകയസ്താ
മകറസ്താ എനനിക്കയ് അവനിടടെയനില.

ശസ്പീ  .    ഷസ്താഫനി  പറമ്പനില:  സര്,  “കകേരളതനിടലെ സഹകേരണ പ്രസസ്താനങ്ങള്
സമസ  കമഖലെടയ  സര്ശനിക്കുന്നതുലാം  രസ്താജദ്യതനിനയ്  മസ്താതൃകേയുമസ്താണയ്.  ഇന്തദ്യയനില
സഹകേരണ ബസ്താങ്കനിലാംഗയ് രലാംഗതയ് സസരൂപനിക്കുന്ന നനികക്ഷപതനിടന 60 ശതമസ്താനവലാം
കകേരളതനിടന  വനിഹനിതമസ്താണയ്.  കൂടെസ്താടത  കകേരളതനിടലെ  സലാംസസ്താന,  ജനിലസ്താ,
പ്രസ്താഥമനികേ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേളനില  3.51  കകേസ്താടെനി  അക്കകൗണ്ടുകേളുലാം  1.27  ലെക്ഷലാം
കകേസ്താടെനി രൂപയുടടെ നനികക്ഷപവലാം  1  ലെക്ഷലാം കകേസ്താടെനി രൂപയുടടെ വസ്തായ്പയുലാം നനിലെവനിലണയ്.
അകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാം  നഗര-ഗസ്താമ  വദ്യതദ്യസ്താസമനിലസ്താടത  സമസ  ജനവനിഭസ്താഗങ്ങളുടടെയുലാം
സസ്താമ്പതനികേ കയവനികയങ്ങളുടടെയുലാം ജസ്പീവനസ്താഡനി കൂടെനിയസ്താണയ് സഹകേരണ പ്രസസ്താനലാം.
സലാംസസ്താനടത സഹകേരണ കമഖലെയനിടലെ നനികക്ഷപതനില ഒരു ടടപസകപസ്താലലാം
നഷടപ്പെടെനിലസ്താടയന്നയ് സലാംസസ്താന സര്ക്കസ്താര് നലകേനിയ ഉറപ്പെയ് സഹകേരണ കമഖലെയുടടെ
വനിശസസ്താസദ്യത  ഒനകൂടെനി  ഉയര്ത്തുടമന്നയ്  സഭ  ആതസ്താര്തമസ്തായനി  വനിശസസനിക്കുന”
എന്നയ്  കകേരളതനിടന  മുഖദ്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറസ്തായനി  വനിജയന്  2016  നവലാംബര്
22-ാംതസ്പീയതനി  ചട്ടലാം  275  പ്രകേസ്താരമുളള  substantive  motion-ടന  ഭസ്താഗമസ്തായനി
അവതരനിപ്പെനിച പ്രകമയതനില പറയുനണയ്. പ്രതനിപക്ഷലാം ഉള്ടപ്പെടടെയുളള അലാംഗങ്ങള്
കേയ്യടെനിചയ്  ഒരുമനിച്ചുനനിന്നയ്  പസ്താസസ്താക്കനിയ  പ്രകമയതനിടന  ഭസ്താഗമസ്താണയ്.  കകേന
സര്ക്കസ്താരനിടന കേരങ്ങള് ഇകൗ രസ്താജദ്യതനിടന പ്രസകമസ്തായ കമസ്താഡലെനിടന തകേര്ക്കസ്താന്
ശമനിക്കുകമ്പസ്താള്,  അതനിടന  പ്രതനികരസ്താധനിക്കസ്താന്  കകേരളതനിടന  പ്രതനിപക്ഷലാം
ഒരുമനിച്ചുണസ്താകുടമനളള  കേസ്താരദ്യതനിനയ്  ഒരു  സലാംശയവലാം  ഇവനിടടെ  ആര്ക്കുലാംകവണ.
കകേന സര്ക്കസ്താര് നടെത്തുന്ന ശമങ്ങള്ടക്കതനിടര പ്രതനികരസ്താധനിക്കണടമന്നയ്  ഒരുമനിചയ്
കചര്ന്നയ്  തസ്പീരുമസ്താനനിച  നമുക്കനിടെയനിലനനിന്നയ്  ജനസ്താധനിപതദ്യ  വനിരുദ്ധമസ്തായ  ചനിലെ
നടെപടെനികേള്  അതനിനുകശഷലാം  ടടകേടക്കസ്താളളുകേയസ്താണയ്.  പണയ്  ജനിലസ്താ  ബസ്താങകേള്
പനിരനിച്ചുവനിട്ടകപ്പെസ്താള്  ഇകൗ  നനിയമസഭയനില  വന്നയ്  ജനസ്താധനിപതദ്യ  വനിരുദ്ധതടയ
സലാംബനനിചയ്  വസ്താകതസ്താരസ്താടത  പ്രസലാംഗനിചനിരുന്ന  ആളുകേളുടടെ  പ്രസലാംഗടമലസ്താലാം  ഇനലാം
നനിയമസഭയുടടെ ടറകക്കസ്താര്ഡ്സനിലണയ്, ടടലെബ്രേറനിയനിലണയ്. അടതസ്താടക്ക ജസ്പീവകനസ്താടടെ
നനിലെനനിലടക്കതടന്ന ഇത്രയുലാം ജനസ്താധനിപതദ്യ വനിരുദ്ധമസ്തായ നടെപടെനി,  അതുലാം കകേന
സര്ക്കസ്താരനിടനതനിടര  കനസ്താട്ടയ്  നനികരസ്താധനതനിടന  കേസ്താരദ്യതനില,  പ്രതനികഷധലാം
കരഖടപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്തായനി  പ്രതനിപക്ഷതനിടനയുലാം  കകേരളതനിടലെ  14  ജനിലസ്താ
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ബസ്താങകേളുടടെയുലാം  പനിന്തുണകയസ്താടുകൂടെനി   കകേരളതനിടലെ എലസ്താ ടഹഡയ് കേസസ്താര്കട്ടഴനിലലാം
ജനിലസ്താ  ടഹഡയ്  കേസസ്താര്കട്ടഴനിലലാം  രസ്താഷസ്പീയ  വദ്യതദ്യസ്താസമനിലസ്താടത  ഒരുമനിചയ്  നനിന്നയ്
ജനസ്താധനിപതദ്യ  വനിരുദ്ധതയ്ടക്കതനിടര  സമരലാം  നടെതനിയതനിനുകശഷലാം  ഇകപ്പെസ്താള്
അവനിടടെ  നനിന്നയ്  കകേസ്താണ്ഗസനികനതസ്തായ  ആളുകേടള  മുഴുവനുലാം  പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിനു
കവണനി നടെത്തുന്ന ജനസ്താധനിപതദ്യ  വനിരുദ്ധ സമസ്പീപനങ്ങള്ക്കയ്.....ഞസ്താന് ഒരു കേസ്താരദ്യലാം
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  മനനികയസ്താടെയ്  പറയുന,  കകേരളതനില  സമ്പൂര്ണ്ണ  ടടവദദ്യുതസ്പീകേരണ
തനിനുകവണനി തുടെക്കലാംകുറനിച അങ്ങയ് കകേരളതനിടലെ സഹകേരണ കമഖലെയുടടെ ഒടുക്കലാം
കുറനിക്കുന്ന നടെപടെനികേളനികലെയയ് കപസ്താകേരുടതന്നസ്താണയ് വനിനസ്പീതമസ്തായനി ഞങ്ങള്ക്കയ് ഇവനിടടെ
സൂചനിപ്പെനിക്കസ്താനുളളതയ്.  തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം  അങ്ങയുടടെ  ടടകേകേളനില  ഇതനിടന  രകക്കറ,
പസ്താപക്കറ ഉണസ്താകുവസ്താന് പസ്താടെനില.  ഇകൗ ജനസ്താധനിപതദ്യ  വനിരുദ്ധ നടെപടെനികേള് നമുക്കയ്
അലാംഗസ്പീകേരനിക്കസ്താന്  കേഴനിയസ്താവന്ന  ഒന്നല.  കകേരളതനിടലെ  സഹകേരണ  കമഖലെയനിടലെ
ത്രനിതലെ സലാംവനിധസ്താനതനിടന ഗുണഗണങ്ങടള സലാംബനനിചയ്, ടമചടത സലാംബനനിടചലസ്താലാം
നമ്മേള്  ഇവനിടടെ  സലാംസസ്താരനിചതസ്താണയ്.  കലെസ്താകേശദ്ധ  കനടെനിയ  കകേരള  വനികേസന
മസ്താതൃകേയുടടെ ശകനി കസസ്താതസകേളനില ഒന്നസ്തായ സലാംസസ്താന സഹകേരണ കമഖലെടയ
ദുര്ബലെടപ്പെടുതരുടതന്നസ്താണയ്  കകേരളതനിടന  മുഖദ്യമനനി  അന്നയ്  പറഞ്ഞതയ്.
കലെസ്താകേശദ്ധ കനടെനിയ ഒരു മസ്താതൃകേയനില പനിടന്ന എന്തനിനസ്താണയ് അനസ്താവശദ്യ മസ്താറതനിനയ്
നമ്മേള്  മുതനിരുന്നതയ്?  ആ  ജനസ്താധനിപതദ്യ  വനിരുദ്ധതടയ  നമ്മേള്  എന്തനിനസ്താണയ്
കപ്രസ്താതസ്താഹനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്. ഇകൗ ത്രനിതലെ സലാംവനിധസ്താനലാം എന്തുടകേസ്താണയ് നനിലെനനിനകൂടെസ്താ?
കകേരളതനിടന  സഹകേരണ  കമഖലെയുടടെ  വനിശസസ്താസദ്യതടയ  സലാംബനനിടചലസ്താലാം
നമ്മേള്  സൂചനിപ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  എസയ്.ബനി.ടഎ.-എസയ്.ബനി.ടെനി.  ലെയനലാം  നടെന്നകപ്പെസ്താള്
അപ്പുറത്തുലാം ഇപ്പുറത്തുമനിരനിക്കുന്ന ആളുകേള് ഇകൗ സഭയനില  അതനിടനതനിടര ശകമസ്തായ
പ്രതനികഷധലാം കരഖടപ്പെടുതനി.  അങ്ങടന പ്രതനികഷധലാം കരഖടപ്പെടുതനിയനിട്ടുളള നമ്മേള്
എന്തനിനസ്താണയ് കകേരള ബസ്താങ്കയ് എന്ന കപരനില ഇകൗ സഹകേരണ ബസ്താങ്കനില നനിലെവനിലളള
സലാംവനിധസ്താനടതയുലാം  വനിശസസ്താസദ്യതടയയുലാം  കവടറ  മറയ്  പലെ  കേസ്താരദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി
ഉപകയസ്താഗടപ്പെടുതസ്താന്  തസ്പീരുമസ്താനനിക്കുന്നതയ്.  സഹകേരണ കമഖലെയനില  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
ആളുകേള്ക്കയ്  രണയ്  കടെമുകേളനിലെധനികേലാം  അവസരലാം  ടകേസ്താടുക്കരുടതന്ന  നനിയമലാം
ഓര്ഡനിനന്സനിടന ഭസ്താഗമസ്തായനി വരുനടവന്നയ് അറനിയസ്താന് സസ്താധനിച്ചു.  സഹകേസ്താരനികേള്
അവരുടടെ  രകവലാം ജസ്പീവനുലാം നലകേനിയസ്താണയ് ഇകൗ പ്രസസ്താനങ്ങടള ടകേട്ടനിപ്പെടുതതയ്.
അതനിനയ്  കടെലാം  തസ്പീരുമസ്താനനിക്കസ്താന്  കേഴനിയനില.  അകമരനിക്കന്  പ്രസനിഡനയ്  പദവനിയനില
ഒരസ്താള്ക്കയ്  രണയ്  തവണ  മസ്താത്രകമ  ഇരനിക്കസ്താന്  സസ്താധനിക്കുകേയുളള.  അതനിനുകശഷലാം
അയസ്താള്  മസ്താറണലാം.  സനി.പനി.ടഎ.(എലാം)  തളളനിപ്പെറഞ്ഞനിട്ടുളള  അകമരനിക്കന്  കമസ്താഡല
കകേരളതനിടന  സഹകേരണ  കമഖലെയനില  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താന്  ശമനിക്കുന്നതയ്  ചനിലെ
വദ്യകമസ്തായ  അജണകേകളസ്താടുകൂടെനിയസ്താടണനളളതയ്  എലസ്താവര്ക്കുലാം  മനസനിലെസ്താക്കസ്താന്
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സസ്താധനിക്കുലാം.  ഞങ്ങള്ക്കയ്  ഒരു  നനിയനണവമനിലസ്താത  സസ്താപനമസ്താണയ്  ഉകൗരസ്താളുങ്കല
ടസസ്താടടസറനി.  കകേരളതനിടലെ ടപസ്താതുകമഖലെയനില നനിരവധനി നനിര്മ്മേസ്താണ പ്രവര്തന
ങ്ങള്ക്കയ്  കനതൃതസലാം  നലകേനിയനിട്ടുളള  ടസസ്താടടസറനിടയക്കുറനിചയ്  നമുടക്കലസ്താവര്ക്കുമറനിയസ്താലാം.
തുടെങ്ങനിയ  കേസ്താലെലാംമുതല   ഇകന്നവടര  ഏറവലാം  ഉചനിതമസ്തായനി  ഒരുപസ്താടെയ്  ആളുകേടള
ഉള്ടക്കസ്താള്ളനിചയ് ടതസ്താഴനിലെവസരങ്ങള് ടകേസ്താടുതയ് മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുന്ന ആ സഹകേരണ
സസ്താപനങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടടെയുളളവ നനിങ്ങള് പറയുന്ന ഓര്ഡനിനന്സനിടന കടെലാംസനിനയ്
പുറകതയയ്  വകരണനി  വരുലാം.  അതുള്ടപ്പെടടെ  കേര്മ്മേധസ്പീരമസ്തായ  കനതൃതസലാം
നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന  ആളുകേടളടയസ്താടക്ക  മസ്താറനി  സസന്തലാം  ഇഷക്കസ്താടര  പലെടരയുലാം
അവനിടടെ സസ്താപനിക്കസ്താനുളള ശമങ്ങളുടടെ ഭസ്താഗമസ്തായനി ഇകൗ ഒസ്താര്ഡനിനന്സയ് ദുരുപകയസ്താഗലാം
ടചയ്യടപ്പെടെനികല?  എന്തനിനസ്താണയ്  പനിടന്ന  അതരടമസ്താരു  ശമലാം.  ഇവനിടടെ
എലാം.എല.എ.മസ്താര്,  മനനിമസ്താര്,  എലാം.പനി.മസ്താടരസ്താടക്ക  ഇരനിക്കുനണകലസ്താ;  രണയ്  കടെലാം
എടന്നസ്താടക്ക പലെയനിടെത്തുലാം പറഞ്ഞു, അതനില കൂടുതല   കടെലാം ആയനിട്ടുള്ള   എത്രകയസ്താ
ആളുകേള്  ഇതനിനകേതയ്  ഇരനിക്കുനണയ്.  കകേരളതനിടന  മുഖദ്യമനനിയുലാം  പ്രതനിപക്ഷ
കനതസ്താവമസ്തായനിരുന്ന, ഇകപ്പെസ്താള് കേദ്യസ്താബനിനറയ് പദവനികയസ്താടടെ ഭരണപരനിഷ്കസ്താര കേമ്മേസ്പീഷന്
ടചയര്മസ്താന്  പദവനി  ടകേസ്താടുതയ്  നമ്മേള്  ആളുകേടളടക്കസ്താണയ്  നനിര്ത്തുന്നനികല;
അതുകപസ്താടലെ, സഹകേരണ കമഖലെയനില എത്രകയസ്താ വര്ഷങ്ങളസ്തായനി....ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട
ചനിറ്റൂര് അലാംഗലാം ടകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടനി കചട്ടന് പ്രസലാംഗനിചതയ്  കകേട്ടു.  മറച്ചുവചയ് പറയസ്താന്
കേഴനിയസ്താവന്നതനിടന  പരമസ്താവധനി  മനസനിലെസ്താകുന്ന  തരതനില  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞനിട്ടു
ടണന്നസ്താണയ് വനിശസസ്താസലാം.  കേസ്താരണലാം, ഇകൗ കമഖലെ നനിലെനനിലക്കണടമനളള ആഗഹലാം
ടകേസ്താണസ്താണയ്.  അങ്ങയ് ഇകൗ ശമതനില നനിന്നയ് പനിനസ്താറണലാം.  സഹകേരണ ബസ്താങ്കനിടന
സലാംസസ്താന  അദ്ധദ്യക്ഷ  പദവനിയനിലെനിരുന്ന  ഒരസ്താള്  പനിന്നസ്പീടെയ്  മനനിയസ്താകുകമ്പസ്താള്  ആ
ബസ്താങ്കനിടന  പ്രകതദ്യകേതകേളുലാം  പ്രസ്താധസ്താനദ്യവലാം  അറനിയസ്താവന്ന  ആളനില  നനിന്നയ്
ഇതരടമസ്താരു  നടെപടെനി  ആരുലാം  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതല.  ഇകൗ  കമഖലെയനിടലെ  നനിരവധനി
പ്രവര്തനങ്ങളനില  അകങ്ങയയ്  ഇടെടപട്ടയ്  ശരനിയസ്താക്കസ്താന്  കേഴനിയുടമന്നയ്  ഞങ്ങള്ക്കയ്
വനിശസസ്താസമുണയ്.  ഉദസ്താഹരണതനിനയ്,  വനിജയയ്  മലെദ്യക്കയ്  എസയ്.ബനി.ടഎ.  കലെസ്താണ്
ടകേസ്താടുതതുകപസ്താടലെ,  റബ്കകേസ്തായയ്  ഇകപ്പെസ്താഴുലാം  സഹസ്തായലാം  ടകേസ്താടുക്കസ്താന്  നനിങ്ങള്
തസ്പീരുമസ്താനനിചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അതയ്  എങ്ങടനയസ്താണയ്  തനിരനിച്ചുവരുന്നതയ്;  സഹകേരണ
സസ്താപനങ്ങള്ക്കയ്  അതനികനല  ഉണസ്താകുന്ന  ബസ്താധദ്യതകേള്  എന്തസ്താണയ്;  തുടെങ്ങനിയവ
ടയസ്താടക്ക പരനികശസ്താധനിചനിട്ടസ്താകണസ്താ അങ്ങയുടടെ നടെപടെനിടയന്നയ്  അറനിയസ്താന് ഞങ്ങള്ക്കയ്
തസ്താലപ്പെരദ്യമുണയ്.  

പസ്താലെക്കസ്താടെയ്  ജനിലയനില  ടമഡനിക്കല  കകേസ്താകളജയ്,  ടഎ.എ.എസയ്.  അക്കസ്താദമനി,
സനിന്തറനിക്കയ് ടസ്താക്കയ്,  സനിന്തറനിക്കയ് ഫുട്കബസ്താള് ടെര്ഫയ് ഉള്ടപ്പെടടെ ഒരുപസ്താടെയ്  വനികേസന
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പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താന്  സസ്താധനിചനിട്ടുണയ്.  പടക്ഷ,  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
ഡനികപ്പെസ്തായുടടെ പുനര്നനിര്മ്മേസ്താണലാം തുടെങ്ങസ്താന്കപസ്താലലാം സസ്താധനിക്കസ്താത തരതനില സസ്താകങ്കതനികേ
കുരുക്കുകേള്  അതനിടന  വലെയലാം  ടചയ്യുന്ന  അതനിദയനസ്പീയമസ്തായ  സസ്താഹചരദ്യമസ്താണയ്
നനിലെനനിലക്കുന്നതയ്.  അടുത കബസ്താര്ഡയ്  കയസ്താഗലാം  കചരുകമ്പസ്താള് പരനിഗണനിക്കസ്താടമന്നയ്
അങ്ങയ്  സബ്മനിഷനുള്ള  മറപടെനിയസ്തായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
ലെസ്താഭതനിലെസ്താകേണടമനളളതയ് അവനിടെടത ജസ്പീവനക്കസ്താരുള്ടപ്പെടടെയുളളവരുടടെ ആവശദ്യമസ്തായനി
മസ്താറണലാം.  ഒരു  ടസസ്താടടസറനിയുടടെ  കപരയ്  പറഞ്ഞയ്  ടകേട്ടനിടെലാം  ഒഴനിഞ്ഞു
ടകേസ്താടുക്കസ്താതതനിടന കപരനില  നനിര്മ്മേസ്താണ കേരസ്താര് ഏടറടുതനിട്ടുളള ആള്ക്കയ് പണനി
തുടെങ്ങസ്താന് കേഴനിയസ്താടത ഉകപക്ഷനിചയ്  കപസ്താവകേയസ്താണയ്  ടചയ്തതയ്.  ഇനനി  വസ്പീണ്ടുലാം പണനി
ടകേസ്താടുക്കുകമ്പസ്താള് ഉയര്ന്ന കററനില ടകേസ്താടുകക്കണതസ്തായനി വരുലാം. ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
നനിലെനനിര്തണലാം,  ലെസ്താഭതനിലെസ്താക്കണടമനളളതയ്  മനനികയസ്താ,  കടെസ്താപയ് മസ്താകനജയ് ടമകനസ്താ
മസ്താത്രലാം വനിചസ്താരനിചസ്താല കപസ്താരസ്താ.  അതനിടനകൂടടെ പ്രവര്തനിക്കുന്ന എലസ്താവരുടടെയുലാം ഒരു
ആഗഹമസ്തായനി മസ്താറണലാം.  പസ്താലെക്കസ്താടെയ്  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.  സ്റ്റേസ്താനനിടന നനിര്മ്മേസ്താണ
പ്രവര്തനങ്ങള്  അടെനിയന്തരമസ്തായനി  തുടെങ്ങസ്താനുളള  നടെപടെനികേള്  അങ്ങയുടടെ
ഭസ്താഗത്തുനനിന്നയ് ഉണസ്താകേണടമന്നയ് ഞസ്താന് വനിനസ്പീതമസ്തായനി അഭദ്യര്തനിക്കുകേയസ്താണയ്.

എടന  പ്രസലാംഗലാം  കകേള്ക്കുന്ന  ഇടെതുപക്ഷടത  പ്രനിയടപ്പെട്ട  യുവജന
കനതസ്താക്കനസ്താകരസ്താടെയ്  ഒരു  വസ്താക്കയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കസ്താനുണയ്.  സസസ്താശയ  സസ്താപനങ്ങളുടടെ
ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനവയ്  സലാംബനനിചയ്  പ്രനിയടപ്പെട്ട  വനി.  ടെനി.  ബലറസ്താലാം  അടെനിയന്തര
പ്രകമയതനിനയ്  അവതരണസ്താനുമതനി  കചസ്താദനിച്ചുടകേസ്താണയ്  പ്രസലാംഗനിചകപ്പെസ്താള് നനിങ്ങളനില
പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  രണ്ടുമൂനകപര്  ആ  സമയതയ്  ഇവനിടടെയുണസ്തായനിരുന്നനില.  നനിങ്ങള്
തനിരനിച്ചുവന്നതനിനുകശഷലാം മനനിയുടടെ മറപടെനി പ്രസലാംഗതനിനയ് കേയ്യടെനിക്കുന്നതയ് ഞങ്ങള്
കേണ്ടു.  ഒരു  വര്ഷലാം  പതനിനസ്തായനിരലാം  രൂപയുടടെ  ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചകപ്പെസ്താള്  ഇകൗ
സഭയകേതയ്  അന്നടത  ഇടെതുപക്ഷലാം  പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുകമ്പസ്താള്  നടെതനിയ
പ്രസലാംഗങ്ങളുടടെ വസ്താചകേങ്ങള് ഞസ്താന് നനിങ്ങള്ക്കയ് എടുത്തുതരസ്താലാം,  അന്നയ് ഉണസ്താക്കനിയ
കകേസ്താലെസ്താഹലെങ്ങളുടടെ ദൃശദ്യങ്ങളുലാം  എടുതയ് തരസ്താലാം.  ആ വര്ദ്ധനവനിടനതനിടര ഇത്രയുലാം
വലെനിയ  ബഹളങ്ങള്  ഉണസ്താക്കനിയനിട്ടയ്  ഒറയടെനിക്കയ്  ആറയ്  ലെക്ഷതനിലെധനികേലാം  രൂപ
വര്ദ്ധനിപ്പെനിചകപ്പെസ്താള്  അതനിടനതനിടര  ഒരുവരനി  പ്രതനികഷധലാംകപസ്താലലാം  നനിങ്ങള്ക്കയ്
ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താന് സസ്താധനിക്കുന്നനിലസ്താടയന്നയ് പറയുകമ്പസ്താള് നനിങ്ങള് ഒരു കേസ്താരദ്യലാം ശദ്ധനിക്കുകേ,
ഇകപ്പെസ്താഴടത  എസയ്.എഫയ്.ടഎ.ക്കസ്താരുലാം  ഡനി.ടടവ.എഫയ്.ടഎ.ക്കസ്താരുലാം  മുദസ്താവസ്താകേദ്യലാം
വനിളനിക്കുന്നതയ്  ശസ്പീ.  എലാം.  സസരസ്താജനിനയ്  കവണനികയസ്താ,  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷലാംസസ്പീറനിടന
കപരയ് പറകഞ്ഞസ്താ, ശസ്പീ. റനി. വനി. രസ്താകജഷനിടനകയസ്താ ശസ്പീ. ആര്. രസ്താകജഷനിടനകയസ്താ കപരയ്
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പറകഞ്ഞസ്താ  അല.  കപരയ്  പറഞ്ഞയ്  മുദസ്താവസ്താകേദ്യങ്ങള്  വനിളനിക്കുന്നതയ്  നനിങ്ങള്
നനികഷധനിചനിട്ടുകണസ്താടയന്നയ് എനനിക്കറനിയനില. ഇകപ്പെസ്താള് മുദസ്താവസ്താകേദ്യങ്ങള് വനിളനിക്കുന്നതയ്,
ടടെസ്താവനികനസ്താ കതസ്താമസനിനുലാം നനിവനിന് കപസ്താളനിക്കുലാം ദുലഖര് സലമസ്താനുലാം കവണനിയുമസ്താണയ്.
കേസ്താരണലാം,  ഇകപ്പെസ്താള്  പ്രകേടെനലാം  നടെക്കുന്നതയ്  മുഴുവന്  ടമകനിക്കന്  അപസ്താരതയുലാം
സഖസ്താവലാം  സനി.ടഎ.എ.  റനിലെസ്പീസയ്  ടചയ്യുകമ്പസ്താഴുമസ്താണയ്.  നനിങ്ങളുടടെ
നനിലെപസ്താടുകേള്ക്കുകവണനി കപരയ് പറയസ്താടതടയങ്കനിലലാം ഒരു സ്റ്റേസ്താനയ് എടുക്കസ്താന് അവര്ക്കയ്
അവസരമുകണസ്താ?  കകേരളതനിടലെ  സസസ്താശയ  സസ്താപനങ്ങളുടടെ  ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനവയ്
ഇരട്ടനിയനിലെധനികേമസ്തായനിട്ടുകപസ്താലലാം  'കേമസ്താ'  എന്നയ്  അക്ഷരലാം  ഉരനിയസ്താടെന്  കേഴനിയസ്താടത
ദുര്ബലെരസ്തായനിരനിക്കുന്ന നനിങ്ങള് തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം  .......  ഇന്നടലെ ഇന്തദ്യന് എകയ്പ്രസനില
വന്നതുകപസ്താടലെ, Kerala's  CM inviting humiliation after humiliation,  the CPI
(M)   saga  may  be  coming  to  a  close  in  India...  എന്നയ്  ഞങ്ങളുടടെ
അനുഭസ്താവനിയല, ടെനി. ടജ. എസയ്. കജസ്താര്ജയ് ഉള്ടപ്പെടടെയുളള ആളുകേള് പറയുകമ്പസ്താള് ആ
മുഖദ്യമനനിടയ ഭയന്നയ്, ഇതരലാം അനസ്പീതനികേള് നടെക്കുകമ്പസ്താള് തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം.... 

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസസ്പീര്: സര്,.....

ശസ്പീ  .    ഷസ്താഫനി  പറമ്പനില:  സര്,  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷലാംസസ്പീറനിനയ്  എകന്നസ്താടെയ്
തര്ക്കനിക്കസ്താലാം.  ഷലാംസസ്പീറനിടന ആകവശടത ഞസ്താന് സസസ്താഗതലാം ടചയ്യുന. പകക്ഷ ഇകൗ
ഫസ്പീസയ്  വര്ദ്ധനവയ്  ശരനിയലസ്താടയന്നയ്  പറയസ്താനുളള  ആര്ജവലാംകൂടെനി  ഇടെതുപക്ഷ
യുവജന  പ്രസസ്താനതനിടന  പ്രവര്തകേര്ക്കയ്  ഉണസ്താകകേണതയ്  ഇകൗ  കേസ്താലെഘട്ടലാം
നനിങ്ങളനിലനനിന്നയ് ആഗഹനിക്കുകേയസ്താണയ്. അവനിടടെ ഭരണ വനിലെസ്താസലാം കനതസ്താക്കനസ്താരസ്തായനി
ഇകൗ  യുവജനസലാംഘടെനയുടടെ  കനതസ്താക്കനസ്താര്  മസ്താറസ്താന്  പസ്താടെനിലസ്താടയന്നയ്  ഞങ്ങള്
വനിനസ്പീതമസ്തായനി പറയുന.  

വസ്താനസ്താശക  റസ്താന്സലാംടവയര്  എന്ന  ശവറസയ്  കലെസ്താകേതസ്താടകേ  ബസ്താധനിച്ചു
ടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താടണന്നയ് പറയുന. ആ ശവറസയ് കകേരളതനിടലെ ഗവണ്ടമനസ്തായനി
കകേരളതനിലലാം ബസ്താധനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  കകേരളതനിടലെ മുഖദ്യമനനിക്കയ് ഇത്രയുലാം
ഉപകദശനികേളുടടെ  ആവശദ്യലാം  വരുടമനലാം കകേരളതനിടന  ഏറവലാം  സസ്പീനനിയറസ്തായ ഒരു
ടപസ്താളനിറസ്പീഷദ്യന് ഒരു കസ്റ്റേറയ് ഭരനിക്കുകമ്പസ്താള് ഇത്രയുലാം ഉപകദശകേര് ചുറ്റുവട്ടത്തുടണങ്കനില
മസ്താത്രകമ  ഈ  കസ്റ്റേറനിടന  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന്  നടെതസ്താന്  സസ്താധനിക്കുകേയുള  എനലാം
നനിങ്ങള്  പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരുകന്നസ്താ?  എലാം.  ടകേ.  ദസ്താകമസ്താദരടന കകേസനില ഇങ്ങടനടയസ്താരു
തനിരനിചടെനി  ഈ  ഗവണ്ടമനനിനുണസ്താകുടമനലാം  അധനികേസ്താരകമറയ്  മസ്താസങ്ങള്ക്കുള്ളനില
ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരസ്താജന്  എന്ന  മനനി  രസ്താജനിവചയ്  ഒഴനികയണനി  വരുടമനലാം
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ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ശശസ്പീനന് എന്ന മനനിക്കയ്  ഈ ഗവണ്ടമനനിടന കേസ്താലെഘട്ടതനില
സസ്താനലാം നഷടപ്പെടുടമനലാം നനിങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരുകന്നസ്താ? ഇടെതുപക്ഷ ഗവണ്ടമന്റയ്
വന്നസ്താല  എലസ്താലാം  ശരനിയസ്താകുടമന്നയ്  പറഞ്ഞനിരുന്ന  ഇടെതുപക്ഷടത  യുവജന
വനിദദ്യസ്താര്തനി  കനതസ്താക്കനസ്താരുള്ടപ്പെടടെയുള്ളവകരസ്താടെയ്  ഞസ്താന്  കചസ്താദനിക്കുന,  നനിങ്ങള്
വനിചസ്താരനിചതുകപസ്താടലെയസ്താകണസ്താ ഈ ഗവണ്ടമനയ് മുകന്നസ്താട്ടയ് കപസ്താകുന്നതയ്?

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസയ് …... പസ്പീസയ്.........കേണ്ക്ലൂഡയ്.....

ശസ്പീ  .   ഷസ്താഫനി പറമ്പനില: സര്, ഞസ്താന് അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കുകേയസ്താണയ്. രണയ് മനിനനിട്ടയ്
എലസ്താവരുലാം  കൂടുതടലെടുതനിട്ടുണയ്.  ജനിഷ്ണു  പ്രകണസ്തായനിയുടടെ  കകേസയ്  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്
ഇങ്ങടനയസ്താണയ്  ശകേകേസ്താരദ്യലാം  ടചയ്യുന്നടതനലാം  മഹനിജടയകപ്പെസ്താടലെ  ഒരു  അമ്മേ
തനിരുവനന്തപുരതയ് വരുകമ്പസ്താള് കകേരളതനിടലെ കപസ്താലെസ്പീസയ് ഇങ്ങടനയസ്താണയ് അവടര
ശകേകേസ്താരദ്യലാം ടചയ്യുകേടയനലാം  നനിങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരുകന്നസ്താ? 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ്....എലസ്താവരുലാം സമയലാം പസ്താലെനിചനിരുന. ടയസയ്....ടയസയ്....

ശസ്പീ  .    ഷസ്താഫനി  പറമ്പനില:  സര്,  കകേരളതനിടലെ  ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേസ്താരകമറയ്
പതനിടനസ്താന്നയ്  മസ്താസക്കസ്താലെങ്ങള്ക്കുള്ളനില  സപ്രസ്പീലാംകകേസ്താടെതനിയുടടെ  മുമ്പനിലകപസ്തായനി
സസ്താഷസ്താലാംഗ പ്രണസ്താമലാം നടെതനി 25,000 രൂപ ശഫനുലാം അടെചയ് പനികറ ദനിവസലാം ഇവനിടടെ
വന്നനിട്ടയ്  ശസ്പീ.  പനിണറസ്തായനി  വനിജയന്  ഡനി.ജനി.പനി.  ശസ്പീ.  ടസന്കുമസ്താറനിടന  സലെമ്മ്യൂട്ടയ്
സസസ്പീകേരനികക്കണനിവരുടമന്നയ് നനിങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരുകന്നസ്താ? 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ്.....പസ്പീസയ്....  ശസ്പീ.  ഷസ്താഫനി പറമ്പനില,  കേടുത നനിലെപസ്താടെയ്
സസസ്പീകേരനികക്കണനിവരുലാം.  ഉചഭസ്താഷനിണനി ഓഫയ് ആകുലാം. 

ശസ്പീ  .    ഷസ്താഫനി  പറമ്പനില:  സര്,  മൂന്നസ്താറനിടലെ  കകേസയ്,  ലെസ്താ  അക്കസ്താഡമനിയനിടലെ
കകേസയ്, അരനിവനിലെ, കമസമസ്താധസ്താനലാം എന്നനിവയനിലലാം വസ്പീഴ്ച വന്നനികല?  സ്ത്രസ്പീ സരക്ഷയുടടെ
കപരുലാംപറഞ്ഞയ്  അധനികേസ്താരതനിലവന്ന  ഒരു  ഗവണ്ടമനനിടന  കേസ്താലെയളവനില,
വസ്താളയസ്താറനില ഒരു വസ്പീട്ടനിടലെ രണയ് ടപണ്കുട്ടനികേള് 52 ദനിവസതനിനകേലാം ടകേസ്താലടപ്പെട്ടതനില
കപസ്താലെസ്പീസനിടന വസ്പീഴ്ചയുടണന്നയ് ഭരണ പരനിഷ്കസ്താര കേമ്മേസ്പീഷടന ടചയര്മസ്താന് കകേരളതനിടലെ
ജനങ്ങളുടടെ മുമ്പസ്താടകേ പറകയണതയ് കകേള്കക്കണനി വരുവസ്താന് ഇടെയസ്തായനികല? 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ്.....പസ്പീസയ്... പറയസ്താന് തയ്യസ്താറസ്താക്കനി വന്നതുമുഴുവന് പറയസ്താന്
അകങ്ങയയ് സമയലാം കേനിട്ടുകേയനില.  അതയ് അടുത പ്രസലാംഗതനില പറയസ്താലാം.
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ശസ്പീ  .    ഷസ്താഫനി  പറമ്പനില:  സര്,  പ്രതനിപക്ഷലാം  എന്തനിനുലാം  തയ്യസ്താറസ്താകേരുടതന്നയ്
ശസ്പീ.  മുലക്കര  രതസ്താകേരന്  പറഞ്ഞതയ്  ഞങ്ങകളസ്താടെയ്  മസ്താത്രമല,  അകദ്ദേഹലാം  ആടര
ഉകദ്ദേശനിചസ്താണയ് അങ്ങടന പറഞ്ഞടതന്നയ് ഞങ്ങള്ക്കറനിയസ്താലാം. കകേരളതനിടന മുഖദ്യമനനിക്കയ്
മുതലെസ്താളനിയുടടെ  ശശലെനിയസ്താടണന്നയ്  പറഞ്ഞതയ്  ശസ്പീ.  കേസ്താനലാം  രസ്താകജനനസ്താണയ്.
അതുടകേസ്താണയ്  അങ്ങയ്  ഈ  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  പറഞ്ഞയ്  പ്രതനിപക്ഷടത  മസ്താത്രലാം
കേളനിയസ്താക്കരുതയ്.  കേനിഫ്ബനി തട്ടനിപ്പെസ്താകുടമന്നയ് ഒരു മനനി പറയുടമനലാം ശനിവകസനയയ്
കപസ്താലെസ്പീസയ് കൂട്ടുനനിലക്കുടമനലാം നനിങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരുകന്നസ്താ? മഹസ്താരസ്താജസ്താസയ് കകേസ്താകളജനിടലെ
അകമതനിനയ്  ഉപകയസ്താഗനിക്കുന്ന  ആയുധങ്ങള്  മുഴുവന്  വസ്താര്ക്കപ്പെണനിക്കസ്താരുടടെ
പണനിയസ്തായുധങ്ങളസ്താണയ് രസ്താജസ്താകവ എന്നയ് കകേരളതനിടന മുഖദ്യമനനി പറയുന്ന അവസ
ഇവനിടടെയുണസ്താകുടമന്നയ്  നനിങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരുകന്നസ്താ?  അതുടകേസ്താണയ്  11  മസ്താസടത
കപ്രസ്താഗസയ് റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ് എടുക്കുകമ്പസ്താള് നനിങ്ങള് വനിചസ്താരനിക്കുന്നതുകപസ്താടലെ, everything
is not safe...  എലസ്താലാം ശരനിയസ്താടയനലാം എലസ്താലാം കനിയര് ആയനി എനലാം  ധരനികക്കണ.

....(… ശമക്കയ്  ഓഫയ്)......  നനിങ്ങടള  പുറതസ്താകക്കണതയ്  പ്രതനിപക്ഷതനിടന
ചുമതലെയസ്താണയ്.  അകമ രസ്താഷസ്പീയടത ഞങ്ങള് എതനിര്ക്കുകമ്പസ്താള് നനിങ്ങള് അതനിനയ്
കൂട്ടുനനിലക്കുന്നതയ്  ബനി.ടജ.പനി.ടയ  സഹസ്തായനിക്കസ്താനസ്താടണന്നയ്  പറകയണനിവരുലാം.
കകേസ്താണ്ഗസനിനയ്  കവടറ ആരുകടെയുലാം  സസ്താക്ഷനിപത്രലാം ആവശദ്യമനിടലന്നയ്  പറഞ്ഞുടകേസ്താണയ്
ഈ ധനസ്താഭദ്യര്തനകേടള ഞസ്താന് എതനിര്ക്കുന. 

സഹകേരണവലാം വനികനസ്താദസഞസ്താരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   കേടെകേലാംപള്ളനി
സകരനന്):  സര്,  സഹകേരണലാം,  ടൂറനിസലാം  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേളുടടെകമല
ഭരണപക്ഷടതയുലാം പ്രതനിപക്ഷടതയുലാം അലാംഗങ്ങള് ഉയര്തനിയ സദുകദ്ദേശപരമസ്തായ
എലസ്താ  അഭനിപ്രസ്തായങ്ങളുലാം  ഗവണ്ടമനയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  വളടര  നന്നസ്തായനി
സഹകേരണ  കമഖലെയുടടെയുലാം  ടൂറനിസലാം  കമഖലെയുടടെയുലാം  പ്രശങ്ങടള  സലാംബനനിചയ്
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങളുടടെ  ഭസ്താഗത്തുനനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണസ്തായനിട്ടുണയ്.  അതനില
ഗവണ്ടമനനിനയ്  സസസ്പീകേരനിക്കസ്താന്  കേഴനിയുന്ന  എലസ്താ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ഗവണ്ടമനയ്
സസസ്പീകേരനിക്കുകേതടന്ന  ടചയ്യുലാം.  നനിശ്ചയമസ്തായുലാം  സലാംസസ്താനടത  സഹകേരണ
പ്രസസ്താനതനിടനയുലാം  ടൂറനിസതനിടനയുലാം  വളര്ചയയ്  കയസ്താജനിച  പ്രവര്തനമസ്താണയ്
ആവശദ്യടമനള്ള ടപസ്താതുവസ്തായ കേസ്താരദ്യലാം കബസ്താദ്ധദ്യടപ്പെട്ടുടകേസ്താണ്ടുതടന്ന ഈ ഗവണ്ടമനയ്
മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുലാം.  ജനങ്ങളുടടെ  സസ്താമൂഹനികേ  സസ്താമ്പതനികേ  പുകരസ്താഗതനിക്കസ്തായനി
സഹകേരണ  പ്രസസ്താനടത  ഫലെപ്രദമസ്തായനി  വനിനനികയസ്താഗനിച  സലാംസസ്താനമസ്താണയ്
കകേരളലാം.  കകേരള കമസ്താഡല വനികേസനതനില ജനകേസ്പീയ പ്രസസ്താനമസ്തായ സഹകേരണ
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പ്രസസ്താനതനിടന  പങ്കയ്  നനിസ്തൂലെമസ്താണയ്.  നമ്മുടടെ  സമ്പദ്ഘടെനയനില  സജസ്പീവ
സസ്താന്നനിദ്ധദ്യമസ്താകേസ്താന്  എക്കസ്താലെവലാം  സഹകേരണ  പ്രസസ്താനതനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
3.34 കകേസ്താടെനി ജനങ്ങളുള്ള കകേരളതനിടലെ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിടലെ അലാംഗങ്ങളുടടെ
എണ്ണലാം  മൂന്നരകക്കസ്താടെനിയനിലെധനികേമസ്താണയ്.  ഇതയ്  ഈ പ്രസസ്താനതനിടന  വദ്യസ്താപ്തനികയയുലാം
ജനസസസ്പീകേസ്താരദ്യതകയയുമസ്താണയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  പരമ്പരസ്താഗത  ഗസ്താമസ്പീണ  കേസ്താര്ഷനികേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള് മുതല ഏറവലാം ആധുനനികേമസ്തായ വനിവരസസ്താകങ്കതനികേവനിദദ്യസ്താ
സലാംഘങ്ങള്  വടര  രൂപസ്പീകേരനിചയ്  പ്രവര്തനിക്കുനണയ്.  ഓകരസ്താ  കേസ്താലെഘട്ടതനിലലാം
അതതയ്  കേസ്താലെടത  ജനതയുടടെ  ആവശദ്യതനിനനുസരനിചയ്  നവസ്പീകേരനിക്കടപ്പെടെസ്താനുലാം
പുതുതസ്തായനി  രൂപലാംടകേസ്താള്ളസ്താനുമുള്ള  കശഷനിയസ്താണയ്  കകേരളതനിടലെ  സഹകേരണ
പ്രസസ്താനതനിടന ഏറവലാം വലെനിയ കേരുതയ്.  

500,  1,000  രൂപ  കനസ്താട്ടുകേള്  അസസ്താധുവസ്താക്കനിയ  സമയതസ്താണയ്  ഞസ്താന്
സഹകേരണ വകുപ്പുമനനിയസ്തായനി ചുമതലെകയലക്കുന്നതയ്. കനസ്താട്ടയ് അസസ്താധുവസ്താക്കലെനിലൂടടെ
കകേരളതനിടലെ സഹകേരണ കമഖലെടയ നനികശ്ശേഷലാം തകേര്ക്കസ്താടമന്ന ചനിലെ നനിക്ഷനിപ്ത
തസ്താലരദ്യക്കസ്താരുടടെ  കേണക്കുകൂട്ടലകേടള  കകേരള  സമൂഹലാം  ഒടതസ്താരുമനിചയ്  കനരനിടുകേയുലാം
അതനിനയ്  സലാംസസ്താന  സര്ക്കസ്താര്  കനതൃതസലാം  നലകുകേയുലാം  ടചയ  എന്നതയ്  ഈ
പ്രസസ്താനതനിടന ചരനിത്രതനില സമസ്താനതകേളനിലസ്താത ടചറത്തുനനിലപ്പെനികനയുലാം വനിജയ
തനികനയുലാം  ഉദസ്താഹരണമസ്തായനി  മസ്താറനി.  എങ്ങടന  നമുക്കതനിനയ്  സസ്താധനിച്ചു  എന്നതസ്താണയ്
ഇകപ്പെസ്താഴുലാം ചനിലെടര ആകുലെടപ്പെടുതനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.  കനസ്താട്ടയ്  നനികരസ്താധനലാംമൂലെമുണസ്തായ
പ്രതനിസനനിടയ അതനിജസ്പീവനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി  ജനങ്ങള് ഈ പ്രസസ്താനകതസ്താടടെസ്താപ്പെലാം
ഉറച്ചുനനിന.  വസ്തുതകേള്  വനിലെയനിരുത്തുകമ്പസ്താള്  കകേനസര്ക്കസ്താര്  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കനിയ
കനസ്താട്ടയ്  നനികരസ്താധനലാം  കകേവലെലാം  ഒരു  സസ്താമ്പതനികേ  ശുദ്ധസ്പീകേരണ  നടെപടെനി
മസ്താത്രമസ്തായനിരുന്നനിടലന്നയ്  കേസ്താണസ്താന്  കേഴനിയുലാം.  അതയ്  ഇന്തദ്യയനിടലെ  ടഫഡറല
സലാംവനിധസ്താനതനിനുകനടരയുള്ള  കേടെനകേയറമസ്തായനിരുന.  കുതകേവലക്കരണതനിനയ്
എതനിരസ്തായ തകദ്ദേശസ്പീയമസ്തായ പ്രതനികരസ്താധ പ്രസസ്താനങ്ങടള തകേര്ക്കുകേടയന്ന ലെക്ഷദ്യലാം
വച്ചുള്ളതസ്തായനിരുന.  തങ്ങളുടടെ  രസ്താഷസ്പീയ  സസ്താമ്പതനികേ  നയങ്ങള്ക്കയ്  വഴങ്ങസ്താത
സലാംസസ്താനങ്ങള്ക്കുകനടരയുളള  സസ്താമ്പതനികേ  ഉപകരസ്താധമസ്തായനിരുന.  സസ്താമ്പതനികേ
ഉപകരസ്താധടമന്നതയ് ഞസ്താന് ആലെങ്കസ്താരനികേമസ്തായനി പറഞ്ഞതല. ഒകര സമയലാം സലാംസസ്താനടത
സസ്താമ്പതനികേ  പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  ജസ്പീവനസ്താഡനിയസ്തായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  സഹകേരണ
ബസ്താങകേടള നനിഷനിയമസ്താക്കനി,  സലാംസസ്താന സര്ക്കസ്താരനിടന  ധനവനിനനിമയലാം  നടെത്തുന്ന
ടഷറനികേടള  നനിശ്ചലെമസ്താക്കനി,  കകേന  സര്ക്കസ്താരനിലനനിന്നയ്  ലെഭനികക്കണ  പദ്ധതനി
വനിഹനിതങ്ങള്  ടവട്ടനിച്ചുരുക്കനി,  മറയ്  സലാംസസ്താനങ്ങള്ക്കയ്  നലകേനിയനിരുന്ന  കേറന്സനി
വനിഹനിതതനിടന നസ്താലെനിടലെസ്താനകപസ്താലലാം അനുവദനിക്കസ്താടത സലാംസസ്താനടത ജനങ്ങടള
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കേഷടപ്പെടുതനി.  വനിഷുശക്കനസ്പീട്ടലാംകപസ്താലലാം ഓണ്ശലെന്വഴനി ടകേസ്താടുതസ്താല മതനിടയന്ന
കേലനയസ്താണയ്  നസ്താലാം  അക്കസ്താലെതയ്   കകേട്ടതയ്.  എങ്കനിലലാം  നമ്മേള്  അതനിജസ്പീവനിച്ചു.  ഈ
നസ്താടെനിടന  ഉള്ക്കരുതയ്  സഹകേരണ  പ്രസസ്താനടമന്ന  മഹസ്താപ്രസസ്താനടത  ഒരു
കപസ്താറലലാം ഏലക്കസ്താടത  കേസ്താത്തുസലാംരക്ഷനിച്ചു.  ടകേസ്താച്ചുരസ്താജദ്യമസ്തായ കേമ്മ്യൂബ,  അകമരനിക്കന്
രസ്താഷടത  പതനിറസ്താണ്ടുകേകളസ്താളലാം  അതനിജസ്പീവനിചതുകപസ്താടലെയസ്താണനിതയ്.  ചരനിത്രഗതനി
പരനികശസ്താധനിക്കുകമ്പസ്താള്  കകേരളതനില എല.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താരുകേള് എക്കസ്താലെവലാം
സഹകേരണ പ്രസസ്താനടത നവസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം  ശസ്താകസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം
ടചയ്യുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങളസ്താണയ്  നടെതനിയനിട്ടുളളടതന്നയ്  കേസ്താണസ്താലാം.  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കസ്താരുകേളുടടെ കേസ്താലെതയ് ഈ പ്രസസ്താനടത ദുര്ബലെടപ്പെടുത്തുന്ന,  മലെനിനടപ്പെടുത്തുന്ന
നടെപടെനികേള് നടെന്നനിട്ടുടണന്ന കേസ്താരദ്യലാം  മറക്കരുതയ്.  ഇതരടമസ്താരു പശ്ചസ്താതലെതനില
പ്രതനിപക്ഷലാം ചനിലെ കേസ്താരദ്യങ്ങളനില ഒരു ആതപരനികശസ്താധനയയ് തയ്യസ്താറസ്താകേണടമന്നസ്താണയ്
ഇവനിടടെ നടെന്ന ചനിലെ  ചര്ചകേള് കകേട്ടകപ്പെസ്താള് എനനിക്കയ് പറയസ്താനുളളതയ്.  

യു.ഡനി.എഫയ്. നനിയനണതനിലളള സഹകേരണ സസ്താപനങ്ങളനിലെസ്താണയ്  ഏടറ
അഴനിമതനിയുലാം  കമവനിരുദ്ധ പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  കുറടചസ്താടക്ക നടെക്കുന്നടതന്ന കേസ്താരദ്യലാം
പ്രതനിപക്ഷലാം  ഉള്ടക്കസ്താളളണലാം.  30-ഉലാം  40-ഉലാം  വര്ഷലാം   തുടെര്ചയസ്തായനി   ഭരണലാം
കേയ്യസ്താളനി  കനതസ്താക്കള്  കുടുലാംബസസത്തുകപസ്താടലെവചയ്  അനുഭവനിക്കുന്ന  സഹകേരണ
സസ്താപനങ്ങടള  പരനികശസ്താധനയയ്  വനികധയമസ്താക്കസ്താനുലാം  തനിരുതല  നടെപടെനികേടളടുക്കസ്താനുലാം
പ്രതനിപക്ഷലാം തയ്യസ്താറസ്താകേണലാം.  സര്ക്കസ്താര് നനിയമപരമസ്തായനി നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്.
എന്നസ്താല ഈ പ്രസസ്താനതനിടന  ജനപനിന്തുണയുലാം വനിശസസ്താസദ്യതയുലാം നനിലെനനിര്തസ്താന്
നനിയമ നടെപടെനികേള് മസ്താത്രലാം കപസ്താര.  അതനിനയ് രസ്താഷസ്പീയമസ്തായ  സസയലാം നവസ്പീകേരണലാം കൂടെനി
കവണലാം.  അതനിനയ്  പ്രതനിപക്ഷലാം  തയ്യസ്താറസ്താകേണലാം.  ഞസ്താന്  ഇക്കസ്താരദ്യലാം  പറയുന്നതയ്
മനനിടയന്ന  നനിലെയനില  എടന  പരനിഗണനയനില  വന്ന  ചനിലെ  പ്രശങ്ങളുടടെ
പശ്ചസ്താതലെതനിലെസ്താണയ്.  തങ്ങളുടടെ  അദ്ധസസ്താനതനിലനനിനലാം  മനിചലാം  പനിടെനിച  സലാംഖദ്യ
വനിവനിധ  സഹകേരണ  സസ്താപനങ്ങളനില  നനികക്ഷപനിചയ്  ആ  നനികക്ഷപലാം  തനിരനിടകേ
ആവശദ്യടപ്പെടുകമ്പസ്താള്  ലെഭനിക്കുന്നനിടലന്ന വനിലെസ്താപവമസ്തായസ്താണയ് അധനികേസ്താരകമറ  ആദദ്യ
നസ്താളുകേള്  മുതല  എടന്ന  കേസ്താണസ്താന്  വരുന്നവരനില  വളടരകയടറകപ്പെരുലാം  വരുന്നതയ്.
മസ്താരകേകരസ്താഗലാം  ബസ്താധനിചയ്  ചനികേനിത  നടെത്തുന്നതനിനയ്,  കുട്ടനികേളുടടെ  വനിവസ്താഹതനിനയ്,
വനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസതനിനയ്,  വസ്പീടുപണനിക്കയ് എന്നനിങ്ങടനയുള്ള ആവശദ്യങ്ങള്ക്കയ് കചസ്താരനസ്പീരസ്താക്കനി
സസരൂപനിച പണലാം ആവശദ്യതനിനയ് ലെഭനിക്കുന്നനില എന്നതനികനക്കസ്താകളടറ  ദുനഃഖകേരമസ്തായ
അവസ  മടറന്തുണയ്.  ഞസ്താന്  പരനികശസ്താധനിചകപ്പെസ്താള്  ഇതരലാം  സലാംഘങ്ങളനില
ഭൂരനിഭസ്താഗവലാം  ഭരണ സസ്താരഥദ്യലാം വഹനിക്കുന്നതയ് യു.ഡനി.എഫയ്. കനതസ്താക്കളസ്താണയ്.  
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ഉദസ്താഹരണതനിനയ്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിടലെ  പുത്തൂര്  സര്വ്വസ്പീസയ്  സഹകേരണ
ബസ്താങ്കനില  സകരഷയ് കേസ്താക്കനസ്താടെന് എന്ന ഡനി.സനി.സനി. കനതസ്താവയ്  15-20 വര്ഷലാം ഭരനിചയ്
ബസ്താങ്കനിനയ്  24 കകേസ്താടെനി രൂപയുടടെ നഷമസ്താണയ് വരുതനിവചതയ്. യു.ഡനി.എഫയ്.നയ് പൂര്ണ്ണ
നനിയനണമുള്ള  ബസ്താങ്കയ്  ഭരണസമനിതനിടയ  ജനങ്ങളുടടെ  പ്രകക്ഷസ്താഭടതത്തുടെര്ന്നയ്
2014-ല  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താര്  തടന്ന  പനിരനിച്ചുവനിട്ടയ്  അഡനിനനികസ്ട്രേറടറ  ചുമതലെ
ഏലനിച്ചു.  2016  ടഫബ്രുവരനിയനില  വസ്പീണ്ടുലാം  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെയ്  നടെതനി.  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഭരണസമനിതനിതടന്ന  വസ്പീണ്ടുലാം  അധനികേസ്താരതനില  വന.  എന്നസ്താല  ജനങ്ങളുടടെ
നനികക്ഷപലാം തനിരനിച്ചുടകേസ്താടുക്കസ്താന് മസ്താര്ഗമനിടലന്ന സസ്താഹചരദ്യതനില ആ ഭരണസമനിതനി
2016  ഒകക്ടസ്താബറനില സസയലാം രസ്താജനിവചയ്  ഒഴനിയുകേയസ്താണയ്  ടചയ്തതയ്.  പണലാം നഷടപ്പെട്ട
നനികക്ഷപകേകരസ്താടെയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  കനതൃതസതനിനയ്  ഉതരവസ്താദനിതമനിടലന്നയ്  പറയസ്താന്
സസ്താധനിക്കുകമസ്താ?  

മടറസ്താന്നയ്  മസ്താകവലെനിക്കര  തസ്താലൂക്കയ്  സര്വ്വസ്പീസയ്  സഹകേരണ  ബസ്താങ്കസ്താണയ്.
ടകേ.പനി.സനി.സനി.  അലാംഗവലാം  കകേസ്താണ്ഗസനിടന  സമുന്നത  കനതസ്താവമസ്തായ  കകേസ്താട്ടതറ
പ്രഭസ്താകേരന് പനിള്ള കേഴനിഞ്ഞ  40  വര്ഷമസ്തായനി ഭരനിചയ്  ഈ ബസ്താങ്കനിടന കുളലാംകതസ്താണനി.
ഏകേകദശലാം 35 കകേസ്താടെനി രൂപയുടടെ കമകക്കടെസ്താണയ് ഈ ബസ്താങ്കനില നടെന്നതയ്.  സര്ക്കസ്താര്
പനിരനിച്ചുവനിട്ട ഭരണസമനിതനി കകേസ്താടെതനിവനിധനിയുടടെ അടെനിസസ്താനതനില വസ്പീണ്ടുലാം അധനികേസ്താരതനില
വന്നനിട്ടുള്ള ഈ ബസ്താങ്കനില നനികക്ഷപകേരുടടെ ധനലാം  തനിരനിച്ചുടകേസ്താടുക്കസ്താന് കകേസ്താണ്ഗസയ്
കനതൃതസലാം  നടെപടെനിടയടുക്കണടമന്നസ്താണയ്  എനനിക്കയ്  അഭദ്യര്തനിക്കസ്താനുള്ളതയ്.
ആ പസ്താവങ്ങള് അവനിടടെ കേറങ്ങനി നടെക്കുകേയസ്താണയ്.  

ഏടറ  ചര്ച  ടചയ്യടപ്പെട്ട  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിടലെ  അടെസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  ബസ്താങ്കസ്താണയ്
മടറസ്താരുദസ്താഹരണലാം.  ഇവനിടടെ  നടെന്ന  പരനികശസ്താധനയനില  വലെനിയ  കമകക്കടുകേളസ്താണയ്
കേടണതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  2012-13  സസ്താമ്പതനികേ  വര്ഷലാം  മുതല  ഓഡനിറയ്
പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.  ഓഡനിറനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ കരഖകേടളസ്താനലാം ആ ബസ്താങ്കയ്  സൂക്ഷനിചനിട്ടനില.

...(… ബഹളലാം).....  കേമ്പമ്മ്യൂട്ടര് സലാംവനിധസ്താനവലാം ബുക്കുകേളുടമലസ്താലാം നശനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.
സഹകേരണ നനിയമമനുസരനിചയ് സസ്താമ്പതനികേ വര്ഷലാം പൂര്തസ്പീകേരനിചയ് ആറയ് മസ്താസതനിനകേലാം
ഓഡനിറയ്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടപസ്താതുകയസ്താഗലാം  കചരുകേയുലാം  ടചകയ്യണതസ്താണയ്.
എന്നസ്താല  നസ്താലെയ്  വര്ഷമസ്തായനി  അധനികേസ്താരതനിലള്ള  സസസ്താധസ്പീനലാം  ഉപകയസ്താഗനിചയ്  ഇതയ്
നടെതസ്താടത  മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുകേയസ്താണണസ്തായതയ്.  ഇക്കസ്താരണങ്ങളസ്താലെസ്താണയ്  ബസ്താങ്കയ്
ഭരണസമനിതനിടയ  ആറയ്  മസ്താസകതയയ്  സര്ക്കസ്താര്  സടസനയ്  ടചയ്തതയ്.  ഈ
സടസന്ഷന് ഉതരവയ് ബസ്താങ്കയ് മസ്താകനജനിലാംഗയ് ഡയറക്ടര്ക്കയ് പ്രസനിഡനയ് നനിര്കദ്ദേശനിച
പ്രകേസ്താരലാം ശകേപ്പെറസ്താന് സസ്താധനിക്കനിടലന്നയ് കരഖസ്താമൂലെലാം എഴുതനി നലകുകേയസ്താണണസ്തായതയ്.
എന്നനിട്ടുലാം  ഉതരവയ് കേനിട്ടനിയനിടലന്ന കേസ്താരണലാം പറഞ്ഞയ് ഈ സഭയനിടലെ ഒരു അലാംഗലാം
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ആറയ്  ദനിവസലാം  ഉണ്ണസ്താവ്രതമനിരുന.  എത്ര  വലെനിയ  പസ്താപ്പെരതമസ്താണനിതയ്.  കമലാംവനിട്ടയ്
പ്രവര്തനിക്കുന്ന ഒരു സലാംഘതനിടനതനിടര  നനിയമപരമസ്തായ നടെപടെനി  എടുക്കുകമ്പസ്താള്
ഒരു  നനിയമസഭസ്താലാംഗലാം  അതനിടനതനിടര  ഉണ്ണസ്താവ്രതമനുഷനിക്കുന്നതയ്  ഒരു  പകക്ഷ
ചരനിത്രതനിടലെ  ആദദ്യ  സലാംഭവമസ്തായനിരനിക്കുലാം.  ഞസ്താന്  ഇടതസ്താനലാം  പറയണടമന്നയ്
ഉകദ്ദേശനിചതല.  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട ഒരലാംഗലാം  സഭയനില പറയുകമ്പസ്താള്  അതുസലാംബനനിച
വസ്തുതകേള് തുറനപറയസ്താതനിരനിക്കസ്താന് നനിവൃതനിയനിലസ്താതതുടകേസ്താണയ്  പറഞ്ഞതസ്താണയ്.

.(… ബഹളലാം)....  അടെസ്താട്ടയ്  സര്വ്വസ്പീസയ്  സഹകേരണബസ്താങ്കനിടന  സലാംബനനിചയ്  ധസ്താരസ്താളലാം
ആകക്ഷപങ്ങള്വന.  അതയ്  അകനസഷനിക്കസ്താനസ്താണയ്  ശമനിചതയ്.  ബസ്താങ്കനിടന
ഭരണസമനിതനി പനിരനിച്ചുവനിട്ടനില. കനരടത സലാംഭവനിചതനിടന അടെനിസസ്താനതനില ബസ്താങ്കയ്
ഭരണസമനിതനി  സടസനയ് ടചയ്യടപ്പെടുകേയസ്താണണസ്തായതയ്. എലാം.എല.എ. അവനിടടെ ആറയ്
ദനിവസകതസ്താളലാം  നനിരസ്താഹസ്താരലാം  കേനിടെന.  നനിങ്ങള്  വസ്തുതകേള്  മനസനിലെസ്താക്കനികവണലാം
നനിരസ്താഹസ്താര സതദ്യസ്താഗഹലാം തുടെരസ്താന്, ഇതയ് ശരനിയല, ആ ബസ്താങ്കയ് ഭരണസമനിതനി ടചയ്യുന്ന
പ്രവൃതനികേള്  ഇടതസ്താടക്കയസ്താടണന്നയ്  ഞസ്താന്  അകദ്ദേഹകതസ്താടെയ്  പറഞ്ഞു.  ഇവനിടടെ
തടന്ന അകദ്ദേഹലാം അതയ്  സലാംസസ്താരനിച്ചു.  'ആ ഭരണസമനിതനിടക്കതനിടര  ഞസ്താന് എകട്ടസ്താ
ഒന്പകതസ്താ വനിജനിലെന്സയ് കകേസയ്  ടകേസ്താടുതനിട്ടുണയ്,  അങ്ങടനയുള്ള വലെനിയ ആളസ്താണയ്
ഞസ്താന്,  അഴനിമതനിടക്കതനിരസ്തായ  കപസ്താരസ്താട്ടലാം  വനിജനിലെന്സയ്  കകേസ്താടെതനിയനിലതടന്ന
നടെതനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്'  എന്നസ്താണയ് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞതയ്. അതുതടന്നയസ്താണയ്
ആ  ഭരണസമനിതനിടക്കതനിടര  അകനസഷണലാം നടെതസ്താനുള്ള കേസ്താരണവലാം.  അകദ്ദേഹതനിനുലാം
അകത അഭനിപ്രസ്തായമുടണന്നസ്താണയ് അകദ്ദേഹതനിടന സലാംസസ്താരതനില നനിനലാം എനനിക്കയ്
മനസനിലെസ്തായതയ്. പനിടന്ന  എന്തനിനുകവണനിയസ്താണയ് അകദ്ദേഹലാം അവനിടടെ നനിരസ്താഹസ്താരവ്രതലാം
അനുഷനിചതയ്?  അകദ്ദേഹതനിനുതടന്ന  ഉതമ  കബസ്താധദ്യമുള്ള  ഒരു  കേസ്താരദ്യതനില
ഗവണ്ടമനയ്  നനിയമപരമസ്തായ നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകമ്പസ്താള് ഗവണ്ടമനനിടന നടെപടെനിടയ
പനിന്തുണയസ്താന്  ബസ്താധദ്യസനസ്തായ ജനപ്രതനിനനിധനി  ആ സന്ദര്ഭതനില ഗവണ്ടമനനിടന
ആകക്ഷപനിചയ്,  ഗവണ്ടമനനിടന  ബുദ്ധനിമുട്ടനിലെസ്താക്കനിടക്കസ്താണയ്  നനിരസ്താഹസ്താരലാം  കേനിടെക്കുന്ന
കേസ്താഴ്ചയസ്താണയ് ഞസ്താന് അവനിടടെ കേണതയ്.  അതുടകേസ്താണസ്താണയ് ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട എലാം.എല.എ.
മസ്താത്രലാം  നനിരസ്താഹസ്താരവ്രതലാം  അനുഷനിക്കുന്നടതന്തനിനസ്താടണന്നയ്  ഞസ്താന്  അകനസഷനിചതയ്.
എത്രകയസ്താ ബസ്താങകേളനില അകനസഷണലാം നടെത്തുന അവനിടടെ കവടറസ്താരു എലാം.എല.എ.യുലാം
നനിരസ്താഹസ്താരലാം കേനിടെക്കുന്നനിലകലസ്താടയന്നയ് ഞസ്താന് അകനസഷനിചകപ്പെസ്താഴസ്താണയ് ഈ എലാം.എല.എ.ക്കുലാം
ബസ്താങമസ്തായനി ചനിലെ രഹസദ്യങ്ങള് മൂടെനിവയസ്താനുടണന്നയ് മനസനിലെസ്താകുന്നതയ്.  ഈ എലാം.എല.എ.
ബസ്താങ്കനിനയ്  എഴുതനി  നലകേനിയ  രണയ്  ടചക്കുകേള്  പണമനിടലന്ന  കേസ്താരണതസ്താല
മടെങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  പണമനിടലന്ന  കേസ്താരണതസ്താല  മടെങ്ങനിടയത്തുകമ്പസ്താഴസ്താണയ്  അതയ്
വണനിടചക്കസ്താകുന്നതയ്.  ഒരു  വര്ഷക്കസ്താലെലാം  ബസ്താങ്കയ്  ഒരു  നടെപടെനിയുലാം  എടുതനില.
സസ്താധസ്താരണഗതനിയനില വണനിടചക്കയ് കകേസസ്തായസ്താണയ്  ഇതയ്  കകേസ്താടെതനിയനില വകരണതയ്.
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ഇതുകൂടെസ്താടത  കമലാംവനിട്ടുള്ള  ആനുകൂലെദ്യങ്ങളുലാം  എലാം.എല.എ.ക്കയ്  ലെഭനിചതസ്തായസ്താണയ്
കരഖകേള് സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  ഇതുകപസ്താടലെ എത്രടയത്ര ഉദസ്താഹരണങ്ങളസ്താണയ്  നമുക്കയ്
ചൂണനിക്കസ്താണനിക്കസ്താന് കേഴനിയുന്നതയ്.  മലെയസ്താളലാം  ഓര്ഗസ്താനനികേയ്  അകഗസ്താ  ഫസ്താലാംസയ്  ആനയ്
റനിസര്ചയ് ലെനിമനിറ ഡയ് എന്ന സസ്താപനതനിടന ആരുമടലന്നയ് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞു. ഇതയ്
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  എലാം.എല.എ.യുടടെ  ടഫയ്സയ്  ബുക്കയ്  കപജസ്താണയ്.  (കഫസയ്  ബൂക്കയ്
കപജനിടന  കഫസ്താകട്ടസ്താ  കകേസ്താപ്പെനി  ഉയര്തനിക്കസ്താട്ടനി).  ഈ  ടഫയ്സയ്  ബുക്കയ്  കപജനില,
about  Anil  എനപറയുന്ന കൂട്ടതനില, 'I  am in  to  organic  farming  as  well
(Chairman, Malayalam Organic Agro Farms and Research Limited)'  എന്നയ്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന. ഇതനിടന പകേര്പ്പെയ് ഇകപ്പെസ്താള് എടുതതസ്താണയ്.  ഇകപ്പെസ്താഴുലാം അകദ്ദേഹലാം
തടന്നയസ്താണയ്  ഇതനിടന  ടചയര്മസ്താനസ്താടണന്നസ്താണയ്  മനസനിലെസ്താക്കസ്താന്  കേഴനിയുന്നതയ്.
അകദ്ദേഹലാം  അതനിടന  ടചയര്മസ്താന്  അലസ്തായനിരുനടവങ്കനില  സസസ്താഭസ്താവനികേമസ്തായുലാം
ടചയര് മസ്താന്  സസ്താനലാം  ഒഴനിഞ്ഞകപ്പെസ്താള്  ഇതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ  മസ്താറലാം  കഫയ്സയ്  ബുക്കയ്
കപജനില വരുത്തുമസ്തായനിരുന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജസ്താസഫയ്:   സര്,  കപസ്തായനിനയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്.  റൂള്  285.
ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ കേടെകേലാംപള്ളനി സകരനന് കകേരളതനിടലെ മനനിയസ്താണയ്.  സഭയനിടലെ
ചര്ചകേളനില  എലാം.എല.എ.മസ്താര്  പടങ്കടുതയ്  കേഴനിഞ്ഞസ്താല  അവര്ടക്കതനിടര
ആകരസ്താപണങ്ങള് ഉന്നയനിക്കുന്നതയ് ശരനിയല. ...(ബഹളലാം)....

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :   അങ്ങയ് കപസ്തായനിനയ് ഓഫയ് ഓര്ഡര് പറയ. ഇരനിക്കൂ, ഇരനിക്കൂ...

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജസ്താസഫയ്: സര്, അങ്ങടയകപ്പെസ്താടലെസ്താരസ്താള് എലാം.എല.എ.മസ്താടരക്കുറനിചയ്
ഇതരതനിലള്ള  ആകക്ഷപലാം  ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്  ശരനിയല.  അങ്ങയ്  ദയവസ്തായനി
യു.ഡനി.എഫയ്.ടന  അടെചയ്  ആകക്ഷപനിക്കരുതയ്.  ഒകന്നസ്താ  രകണസ്താ  ബസ്താങ്കനിടന  കേസ്താരദ്യലാം
പറഞ്ഞയ് അങ്ങയ് സലാംസസ്താരനിക്കുകമ്പസ്താള് യു.ഡനി.എഫയ്. ബസ്താങകേടളലസ്താലാം അഴനിമതനിയസ്താടണന്നയ്
പറയുന്നതയ് ടതറസ്തായ കേസ്പീഴ്വഴക്കമസ്താണയ്, അങ്ങയ് അതയ് ആവര്തനിക്കരുതയ്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇതയ്  റൂള്  285-യുടടെ  പരനിധനിയനില  വരുടമന്നയ്  പറഞ്ഞതയ്
എന്തസ്താണയ്?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജസ്താസഫയ്:  സര്,  അകദ്ദേഹലാം  വണനിടചക്കയ്  ടകേസ്താടുത്തുടവന്നയ്
പറയുന്നതയ് ആകക്ഷപമകല?

ശസ്പീ  .    കേടെകേലാംപള്ളനി  സകരനന്:  സര്,  ഞസ്താന്  ഇടതസ്താനലാം  പറയണടമന്നയ്
ഉകദ്ദേശനിചതടലന്നയ്  പറഞ്ഞു.  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  എലാം.എല.എ.  ചനിലെ  കേസ്താരദ്യങ്ങള്
പറയുകമ്പസ്താള് സസസ്താഭസ്താവനികേമസ്തായുലാം ഞസ്താനതനിനയ്  വനിശദസ്പീകേരണലാം നലകേകണ.  അതുടകേസ്താണയ്
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പറഞ്ഞതസ്താണയ്.  അകദ്ദേഹടതക്കുറനിചയ്  ഞസ്താന്  ഒരു  ആകക്ഷപവലാം  ഉന്നയനിചനിട്ടനില.
അകദ്ദേഹലാം ടചക്കയ് ടകേസ്താടുത്തുടവന്നയ് ഞസ്താന് പറഞ്ഞു. അകദ്ദേഹലാം അതനിടന ടചയര്മസ്താന്
അടലന്നയ് പറഞ്ഞു. അകദ്ദേഹലാം അതനിടന ടചയര്മസ്താനസ്താടണന്ന കേസ്താരദ്യലാം ശരനിയസ്താടണന്നയ്
ഞസ്താന്  പറഞ്ഞതസ്താണയ്.  അകദ്ദേഹതനിടനതനിടര  മസ്താത്രമല,  നനിയമസഭയനിടലെ  ഒരു
അലാംഗടതയുലാം  ആകക്ഷപനിക്കസ്താന്  ഞസ്താനനില.  അക്കസ്താരദ്യതനില  അകങ്ങയയ്  ഒരു
സലാംശയവലാം കവണ. ഞസ്താന് ആകക്ഷപനിചനിട്ടനില.  

പനിന്നസ്പീടെയ്  അകദ്ദേഹലാം  കേടെകേലാംപള്ളനി  സര്വ്വസ്പീസയ്  സഹകേരണ  ബസ്താങ്കനിടനക്കുറനിചയ്
പറഞ്ഞു.  കനസ്താട്ടയ്  നനികരസ്താധനലാം  വന്ന  സന്ദര്ഭതനില,  കകേരളതനിടലെ  സഹകേരണ
പ്രസസ്താനങ്ങള്ക്കയ് കനടര ബനി.ടജ.പനി.  കനതൃതസവലാം കകേനഗവണ്ടമന്റുലാം ആര്.ബനി.ഐ.യുലാം
നടെതനിയ കേടെന്നസ്താകമണങ്ങടള ടചറക്കുന്ന ഘട്ടതനില ബനി.ടജ.പനി.യുടടെ കനതസ്താക്കനസ്താരസ്തായ
ഒനരണ്ടുകപര് വദ്യകനിപരമസ്തായനി എനനിടക്കതനിടര ഉന്നയനിച ആകക്ഷപമസ്താണയ് ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട
എലാം.എല.എ.  ഇന്നയ് ഇവനിടടെ ആവര്തനിചതയ്.  അകദ്ദേഹലാം ടവല്ലുവനിളനിക്കുകേയുണസ്തായനി.
ഞസ്താന് അകദ്ദേഹതനിടന ടവല്ലുവനിളനിക്കസ്താടനസ്താനലാം തയ്യസ്താറല.  കേടെകേലാംപള്ളനി സര്വ്വസ്പീസയ്
സഹകേരണ ബസ്താങ്കയ് ഒരു ടചറനിയ ബസ്താങ്കസ്താണയ്. 1955-ലെസ്താണയ് ആ ബസ്താങ്കയ് സസ്താപനിചതയ്.
ഇതുവടരയുള്ള  ആടകേ  നനികക്ഷപലാം  56.44  കകേസ്താടെനി  രൂപയസ്താണയ്.  ഇതനില  സനിരലാം
നനികക്ഷപലാം 50 കകേസ്താടെനി രൂപയസ്താണയ്. കസവനിലാംഗ്സയ് ബസ്താങ്കയ് 5.75 കകേസ്താടെനി രൂപ. മറ്റുള്ളവ
66  ലെക്ഷലാം.  സനിര  നനികക്ഷപ  അക്കകൗണ്ടുകേളുടടെ  എണ്ണലാം  5613.  ശരസ്താശരനി  സനിര
നനികക്ഷപലാം 89132 രൂപ. നവലാംബര് 8-നസ്താണയ് കനസ്താട്ടയ് നനികരസ്താധനലാം വന്നതയ്. നവലാംബര്
10  മുതല  14  വടര  കശഖരനിച  അസസ്താധുകനസ്താട്ടുകേളനില  കകേവലെലാം  28.85  ലെക്ഷലാം.
അസസ്താധുകനസ്താട്ടുകേള്  നനികക്ഷപനിച  കേസ്റ്റേകമഴനിടന  എണ്ണലാം  153.  എനപറഞ്ഞസ്താല
18859  അന്പതനിനസ്തായനിരലാം  രൂപയനില കൂടുതല തുകേ ആരുലാംതടന്ന ആ ഘട്ടതനില
അവനിടടെ  നനികക്ഷപനിചനിട്ടനില.  ടമസ്താതലാം  വസ്തായ്പ  30.27  കകേസ്താടെനി  രൂപയസ്താണയ്.  ബസ്താങ്കയ്
കസ്താസനിഫനികക്കഷന്  'സനി'  ആണയ്.  രണയ് ബ്രേസ്താഞ്ചുകേളസ്താണള്ളതയ്.  സനിരലാം ജസ്പീവനക്കസ്താര്
8  കപരുലാം  തസ്താലക്കസ്താലെനികേ  ജസ്പീവനക്കസ്താര്  8  കപരുമസ്താണയ്.  എലസ്താ  അക്കകൗണ്ടുകേള്ക്കുലാം
ടകേ.ശവ.സനി.  ഉണയ്.  അവനിടടെ  ഇന്കേലാംടെസ്താകനിടനകയസ്താ  എന്കഫസ്താഴയ്ടമനനിടനകയസ്താ
സനി.ബനി.ഐ.യുടടെകയസ്താ  പരനികശസ്താധനകയസ്താ  ഉണസ്തായനിട്ടനില.  ശസ്പീ.  സകരനനുലാം
ശസ്പീ.  മുരളസ്പീധരനുലാം കേടെകേലാംപള്ളനി  ബസ്താങ്കനില  കേള്ളപ്പെണമസ്താടണന്നയ്  പറഞ്ഞകപ്പെസ്താള്
ഞസ്താന്  പരസദ്യമസ്തായനി  അവകരസ്താടെയ്  പറഞ്ഞതയ്,  'മലെപ്പുറലാം  ബസ്താങ്കനില
കേള്ളപ്പെണമസ്താടണന്നസ്താണയ്,  രസ്താജദ്യതസ്താടകേ കേള്ളപ്പെണമസ്താടണന്നയ് പറ യുനണയ്,  ഇകപ്പെസ്താള്
മലെപ്പുറലാം ബസ്താങ്കനില അയച സനി.ബനി.ഐ.ടയ നനിങ്ങള് കേടെകേലാംപള്ളനി ബസ്താങ്കനികലെയ്ക്കുകൂടടെ
അയചയ് അകനസഷനിക്കൂ' എന്നസ്താണയ്. ഏതയ് തരതനിലള്ള അകനസഷണവലാം ഈ ബസ്താങമസ്തായനി
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ബനടപ്പെട്ട  കേസ്താരദ്യതനില  നടെതസ്താന്  ഈ  സര്ക്കസ്താരനിനയ്  ഒരു  വനിഷമവമനില. എടന
പ്രനിയടപ്പെട്ട  കസ്നേഹനിതന്  എന്തനിനസ്താണയ്  ഇങ്ങടന  കബജസ്താറസ്താകുന്നടതന്നയ്  എനനിക്കയ്
മനസനിലെസ്താകുന്നനില.  അടെസ്താട്ടയ്  ബസ്താങ്കനിടന  സലാംബനനിചയ്  അകനസഷണലാം  നടെതനിയസ്താല
എന്തനിനസ്താണയ് ശസ്പീ. അനനില അക്കര കബജസ്താറസ്താകുന്നതയ്? ..(ബഹളലാം).. ഞസ്താ ന് പറഞ്ഞയ്
അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കുകേയസ്താണയ്.  അകനസഷണടമസ്താടക്ക  അതനിടന  വഴനിക്കയ്  നടെക്കടട്ട,
എടന്ന  കേണസ്താല  കേനിണ്ണലാം  കേട്ടവനസ്താടണന്നയ്  കതസ്താനകമസ്താ  എടന്നസ്താനലാം  കേരുകതണ
കേസ്താരദ്യമനില.  ശസ്പീ.  അനനില  അക്കരയ്ടക്കതനിടര  മസ്താത്രമല,  ആര്ടക്കതനിടരയുലാം
അങ്ങടനടയസ്താരു  നസ്പീക്കടമസ്താനലാം  നടെത്തുന്ന  ഗവണ്ടമനല,  ഇകൗ  ഗവണ്ടമനയ്.
അക്കസ്താരദ്യതനില ഒരു സലാംശയവലാം കവണ. 

എടന  ബഹുമസ്താനദ്യ  സഹൃതയ്  ശസ്പീ.  അബ്ദുല  ഹമസ്പീദയ്  സഹകേരണ  നനിയമ
കഭദഗതനിടയക്കുറനിചയ് ഇവനിടടെ  വനിമര്ശനലാം  പറഞ്ഞു. സമഗമസ്തായ സഹകേരണ നനിയമലാം
പരനിഷ്കരനിക്കണടമന്നതസ്താണയ്  ഇകൗ  സര്ക്കസ്താരനിടന  പ്രഖദ്യസ്താപനിത  ലെക്ഷദ്യലാം.  ഇതനിടന
ഭസ്താഗമസ്തായസ്താണയ്  സഹകേരണ  ഓര്ഡനിനന്സയ്  2017  ടകേസ്താണ്ടുവന്നതയ്.  സഹകേരണ
ഓര്ഡനിനന്സനിലൂടടെ  ജനിലസ്താ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേളുടടെ  നനിര്വ്വചനലാം,  സജസ്പീവ
അലാംഗതസലാം,  വസ്താര്ഡയ്  അടെനിസസ്താനതനിലള്ള  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെയ്,  ഒരു  അലാംഗതനിനയ്
തുടെര്ചയസ്തായനി രണയ് തവണയനില കൂടുതല പ്രസനിഡനയ്/ടടവസയ് പ്രസനിഡനയ് സസ്താനലാം
വഹനിക്കസ്താന് പസ്താടെനില എന്ന വദ്യവസ കൂട്ടനികചര്ക്കല,  സര്ക്കസ്താര് സസ്താമ്പതനികേ സഹസ്തായലാം
എന്നതനിടന  വനിശദസ്പീകേരണലാം  തുടെങ്ങനിയ  കഭദഗതനികേള്  പ്രസ്താബലെദ്യതനിലെസ്തായകതസ്താടടെ
സഹകേരണ കമഖലെയനില നനിനലാം,  ടപസ്താതു സമൂഹതനിലനനിനലാം പത്രമസ്താധദ്യമങ്ങളനില
നനിനലാം  സര്ക്കസ്താരനിനയ്  വലെനിയ  പനിന്തുണയസ്താണയ്  ലെഭനിചതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.
അധനികേസ്താരതനില  വരുകമ്പസ്താടഴലസ്താലാം  ജനിലസ്താ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേളുടടെ  ഭരണലാം
പനിടെനിടചടുക്കുകേ  എന്ന  ലെക്ഷദ്യകതസ്താടടെ  കേടെലെസ്താസയ്  സലാംഘങ്ങടളടയലസ്താലാം  ജനിലസ്താ
സഹകേരണ  ബസ്താങകേളുടടെ  കവസ്താട്ടവകേസ്താശമുള്ള  അലാംഗങ്ങളസ്താക്കസ്താറസ്താണയ്  പതനിവയ്.  ഇതയ്
ടതറസ്താണയ്.  കേസ്താരണലാം  ജനിലസ്താ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേളുടടെ  യഥസ്താര്ത  അവകേസ്താശനികേള്
പ്രസ്താഥമനികേ  കേസ്താര്ഷനികേ  വസ്തായ്പസ്താ  സലാംഘങ്ങളസ്താണയ്.  ത്രനിതലെ  സഹകേരണ  ഹ്രസസകേസ്താലെ
വസ്തായ്പസ്താ ശലാംഖലെയുടടെ ഘടെന സലാംസസ്താന  അടെനിസസ്താനതനില സലാംസസ്താന സഹകേരണ
ബസ്താങലാം,  ജനിലസ്താതലെതനില  ജനിലസ്താ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേളുലാം  ഗസ്താമസ്പീണതലെതനില
പ്രസ്താഥമനികേ കേസ്താര്ഷനികേ വസ്തായ്പസ്താ സലാംഘങ്ങളുമസ്താണയ്.  ജനിലസ്താ ബസ്താങകേളുടടെ കസവനലാം മറയ്
പ്രസ്താഥമനികേ  സലാംഘങ്ങള്ക്കയ്  നലകുന്നതനിനയ്  ടതറനില.  അതരലാം  സലാംഘങ്ങടള
നസ്താമമസ്താത്ര  അലാംഗങ്ങളസ്താക്കുകേയുലാം  ടചയ്യസ്താവന്നതസ്താണയ്.  എന്നസ്താല  ജനിലസ്താ  സഹകേരണ
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ബസ്താങകേളുടടെ  നനിയനണസ്താവകേസ്താശലാം,  കവസ്താട്ടവകേസ്താശലാം,  പ്രസ്താഥമനികേ  കേസ്താര്ഷനികേ  വസ്തായ്പ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം അര്ബന് സഹകേരണ ബസ്താങകേള്ക്കുമസ്തായനി  പരനിമനിത
ടപ്പെടുതണടമന്നതസ്താണയ്  ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കസ്താരനിടന  നയലാം.  അതുതടന്നയസ്താണയ്
യുകനിസഹവലാം.

ഇകൗ  തസ്പീരുമസ്താനടമടുക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പസ്തായനി  ഞങ്ങള്  സഹകേരണസലാംഘലാം
രജനിസ്ട്രേസ്താറടടെ കനതൃതസതനില ഒരു കേമ്മേനിറനി ജനിലസ്താ സഹകേരണ ബസ്താങകേളുടടെ ഘടെനയുലാം
പ്രവര്തനവലാം  സലാംബനനിചയ്  വനിശദമസ്തായനി  പഠനലാം  നടെതനിയനിരുന.  ആ  പഠന
റനികപ്പെസ്താര്ട്ടനിടന  വനിശദസ്താലാംശങ്ങളനികലെയയ്  ഞസ്താന്  കപസ്താകുന്നനില.  ആ  പഠന
റനികപ്പെസ്താര്ട്ടനിടനകൂടെനി  അടെനിസസ്താനതനില സഹകേരണസലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേസ്താറടടെ ശനിപസ്താര്ശ
പ്രകേസ്താരമസ്താണയ് ജനിലസ്താ സഹകേരണ ബസ്താങളുടടെ നനിര്വ്വചനതനില മസ്താറലാം വരുതനിയതയ്.
ജനിലസ്താ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേളുടടെ  മൂലെധനതനില  89.92  ശതമസ്താനവലാം  പ്രസ്താഥമനികേ
കേസ്താര്ഷനികേ വസ്തായ്പസ്താ സലാംഘങ്ങളുകടെതസ്താണയ്.  ജനിലസ്താ സഹകേരണബസ്താങ്കനില അഫനിലെനികയറയ്
ടചയ്തനിട്ടുള്ള  പ്രസ്താഥമനികേ  സലാംഘങ്ങള്  11759  ആണയ്.  ഇതനില  കേസ്താര്ഷനികേ  വസ്തായ്പസ്താ
സലാംഘങ്ങള്  കകേവലെലാം  1670  ആണയ്.  ജനിലസ്താ  സഹകേരണബസ്താങകേളുടടെ  ഭരണ
സമനിതനികേളനില  പ്രധസ്താന  ഓഹരനി  ഉടെമകേളസ്തായ  പ്രസ്താഥമനികേ  കേസ്താര്ഷനികേ  വസ്തായ്പസ്താ
സലാംഘങ്ങളുടടെ  പ്രസ്താതനിനനിധദ്യലാം  ടവറലാം  31  ശതമസ്താനമസ്താണയ്.  ഇടതലസ്താമസ്താണയ്  ആ
റനികപ്പെസ്താര്ട്ടനില   വന്നതയ്.  അതനിടനടയലസ്താലാം  അടെനിസസ്താനതനിലെസ്താണയ്  ഇകൗ  മസ്താറലാം
വരുതസ്താന്  തയ്യസ്താറസ്തായതയ്.  ഇകൗ  മസ്താറതനിലൂടടെ  ജനിലസ്താ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേളുടടെ
ഭരണസമനിതനികേള്  ഇലസ്താതസ്താവകേയസ്താണയ്  ടചയ്തതയ്.  അലസ്താടത  ഭരണസമനിതനികേടള
ഗവണ്ടമനയ് പനിരനിച്ചുവനിടുകേടയസ്താനമുണസ്തായനിട്ടനില.

യു.ഡനി.എഫയ്.  എകപ്പെസ്താടഴലസ്താലാം  അധനികേസ്താരതനില  വരുകമസ്താ  അകപ്പെസ്താടഴലസ്താലാം
ബസ്താങകേളുടടെ  ഘടെനയനില  മസ്താറലാം  വരുത്തുകേടയന്നതയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.ടന  ഒരു
ശമമസ്തായനിരുന.  എല.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താരുകേള്  ഹ്രസസകേസ്താലെ  കേസ്താര്ഷനികേ  വസ്തായ്പസ്താ
കമഖലെടയ കൂടുതല ശകനിടപ്പെടുതസ്താനുലാം സസ്തായനിയസ്തായ മസ്താറങ്ങള് ഇകൗ കമഖലെയനിലൂടടെ
ജനങ്ങള്ക്കയ് പ്രദസ്താനലാം ടചയ്യസ്താനുമസ്താണയ് എലസ്താ കേസ്താലെത്തുലാം ശമനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനി  എന്ന  നനിലെയനില  എനനിക്കയ്  പലെ  യു.ഡനി.എഫയ്.
കനതസ്താക്കളനിലനനിനലാം പ്രശലാംസ ലെഭനിച ഒന്നസ്താണയ് സഹകേരണ നനിയമതനില വകുപ്പെയ്
28AB  എന്ന  ഉപവകുപ്പെയ്  കൂട്ടനികചര്തതയ്.  ഇകൗ  വകുപ്പുപ്രകേസ്താരലാം  സലാംഘതനിടലെ
അലാംഗങ്ങള്ക്കയ്  തുടെര്ചയസ്തായനി  രണ്ടുതവണയനില  കൂടുതല  പ്രസനിഡനയ്/
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ടടവസയ് പ്രസനിഡനയ്  പദവനി  വഹനിക്കസ്താന്  കേഴനിയനില.  25-30  വയസനില  സലാംഘലാം
പ്രസനിഡനസ്തായനി ചുമതലെ ഏലക്കുന്ന പലെ കനതസ്താക്കനസ്താരുലാം മരനിചസ്താല മസ്താത്രമസ്താണയ്  ആ
സസ്താനലാം  വനിടട്ടസ്താഴനിയുന്നതയ്.  ഇതരലാം  സലാംഘങ്ങളനിലെസ്താണയ്  വമ്പനിച  കതസ്താതനിലള്ള
അഴനിമതനിയുലാം പണസ്താപഹരണവലാം നടെക്കുന്നടതന്നയ് മനസനിലെസ്താക്കനിയതനിടന അടെനിസസ്താന
തനില  കൂടെനിയസ്താണയ്  ഇകൗ  കഭദഗതനി  ടകേസ്താണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  മറയ്  കഭദഗതനികേടളലസ്താലാം
തടന്ന  യു.ഡനി.എഫയ്.കേസ്താരുലാം  അലാംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതുലാം  പലെകപ്പെസ്താഴസ്തായനി  ശനിപസ്താര്ശ
ടചയ്തനിട്ടുള്ളതുമസ്താണയ്. 

ജനങ്ങള്  അലാംഗസ്പീകേരനിചയ്  അധനികേസ്താരലാം  ഏലപ്പെനിച്ചുതന്ന  ഒരു  മസ്താനനിടഫകസ്റ്റേസ്താ
അടെനിസസ്താനടപ്പെടുതനിയസ്താണയ്  എല.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താര്  മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുന്നതയ്.
സഹകേരണവകുപ്പുലാം  അങ്ങടനയസ്താണയ്.  വളടരകയടറ  പ്രതനിസനനികേള്ക്കനിടെയനിലലാം
മസ്താനനിടഫകസ്റ്റേസ്തായനില  അവതരനിപ്പെനിച  ഭൂരനിഭസ്താഗലാം  കേസ്താരദ്യങ്ങളുലാം  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താകനസ്താ
തുടെങ്ങനിവയസ്താകനസ്താ  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷതനിനുള്ളനില  സഹകേരണവകുപ്പെനിനയ്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  സലാംസസ്താനടത  പതനിനസ്താലെയ്  ജനിലസ്താ  സഹകേരണ  ബസ്താങകേടളയുലാം
സലാംസസ്താന  സഹകേരണ  ബസ്താങ്കനിടനയുലാം  സലാംകയസ്താജനിപ്പെനിചയ്  കകേരള  ബസ്താങ്കയ്
രൂപസ്പീകേരണലാം,  പ്രസ്താഥമനികേ കേസ്താര്ഷനികേ വസ്തായ്പസ്താ സലാംഘങ്ങളുടടെ ആധുനനികേവലക്കരണലാം,
റടപ്പെ  കേനിസസ്താന്  കേസ്താര്ഡനില  അധനിഷനിതമസ്തായ  കേസ്താര്ഷനികേ  വസ്തായ്പസ്താ  വനിതരണലാം,
കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡനിടന  പുനരുദ്ധസ്താരണലാം,  കക്ഷമ  ടപന്ഷനുകേള്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിലൂടടെ  ജനങ്ങളുടടെ  ടടകേകേളനില  എതനിക്കല,  കുടെനിശ്ശേനികേ  നനിവസ്താരണ
പരനിപസ്താടെനി,  കകേപ്പെനിടന  വനികേസനലാം  തുടെങ്ങനി  നനിരവധനി  കേസ്താരദ്യങ്ങളനില  വമ്പനിച
പുകരസ്താഗതനിയുണസ്താക്കസ്താന് സഹകേരണ വകുപ്പെനിനയ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്. 

കകേരള  കകേസ്താ-ഓപ്പെകററനിവയ്  ബസ്താങ്കയ്  എന്ന  മഹതസ്തായ  ആശയലാം  അടുത
21  മസ്താസതനിനുള്ളനില  യസ്താഥസ്താര്തദ്യമസ്താക്കസ്താനുള്ള  ശമതനിലെസ്താണയ്  ഇവനിടടെ
ചൂണനിക്കസ്താണനിചതുകപസ്താടലെ  എലസ്താവനിഭസ്താഗവമസ്തായനി  കൂടെനിയസ്താകലെസ്താചനിചയ്  എലസ്താവരുടടെയുലാം
അഭനിപ്രസ്തായലാം  അറനിഞ്ഞതനിനുകശഷലാം  മസ്താത്രമസ്തായനിരനിക്കുലാം  അക്കസ്താരദ്യങ്ങള്
നടെപ്പെനിലെസ്താക്കുന്നതയ്.  അക്കസ്താരദ്യതനില  സലാംശയലാം  കവണ.  ഇതനിലൂടടെ  സഹകേരണ
ബസ്താങ്കനിടന വദ്യസ്താപ്തനി, ജന സസസ്പീകേസ്താരദ്യത, ബനിസനിനസയ് വര്ദ്ധന,  ആധുനനികേ ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്
സകൗകേരദ്യങ്ങള്  ചസ്താര്ജ്ജുകേള്  ഇലസ്താടതകയസ്താ  കുറഞ്ഞ  ചസ്താര്ജനികലെസ്താ  ജനങ്ങള്ക്കയ്
ലെഭദ്യമസ്താക്കല,  ടപ്രസ്താഫഷണല  കസവനലാം,  വനികദശ  നസ്താണദ്യ  വനിനനിമയലാം,
എന്.ആര്.ടഎ.  നനികക്ഷപങ്ങള്  സസസ്പീകേരനിക്കല,  നസ്താടെനിടന  വനികേസനതനിനസ്തായുള്ള
പദ്ധതനികേളനില പങ്കസ്താളനിതലാം  തുടെങ്ങനി ഒകട്ടടറ കനട്ടങ്ങള് ഉണസ്താക്കസ്താന് കേഴനിയുടമന്നയ്
ഉറപ്പുണയ്. ജനങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷകയസ്താടുകൂടടെയസ്താണയ് കകേരള ബസ്താങ്കനിടന കേസ്താതനിരനിക്കുന്നതയ്.
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സമകേസ്താലെസ്പീന ബസ്താങ്കനിലാംഗയ് പശ്ചസ്താതലെതനില കകേരള ബസ്താങ്കയ് എന്ന ആശയലാം കൂടുതല
അര്തവതസ്താകുകേയസ്താണയ്.  കേസ്താരണലാം,  സലാംസസ്താനതനിടന  സസന്തലാം ബസ്താങ്കസ്തായനിരുന്ന
കസ്റ്റേറയ് ബസ്താങ്കയ് ഓഫയ് ടസ്താവന്കൂര് നമുക്കയ് നഷടപ്പെട്ടു. 

ചനിലെടരലസ്താലാം  എകന്നസ്താടെയ്  കചസ്താദനിക്കസ്താറണയ്,  നനിങ്ങള്  എസയ്.ബനി.ടഎ.-
എസയ്.ബനി.റനി.  ലെയനടത എതനിര്ക്കുന. എന്നസ്താല സലാംസസ്താന സഹകേരണ ബസ്താങ്കയ്,
ജനിലസ്താ സഹകേരണ ബസ്താങകേള് എന്നനിവടയ ലെയനിപ്പെനിക്കുന. എന്തുടകേസ്താണസ്താണയ്  ഇകൗ
ടടവരുദ്ധദ്യലാം  എന്നസ്താണയ്  അവരുടടെ  കചസ്താദദ്യലാം.  ഇതനിനയ്  ഞങ്ങളുടടെ  മറപടെനി  വളടര
വദ്യകമസ്താണയ്.  എസയ്.ബനി.റനി.ടയ  എസയ്.ബനി.ടഎ.യനില  ലെയനിപ്പെനിക്കുന്നതനിലൂടടെ
198  ബസ്താങ്കയ്  ബ്രേസ്താഞ്ചുകേളസ്താണയ്  കകേരളതനിനയ്  ഉടെനടെനി  നഷടപ്പെടുകേ  എന്നതസ്താണയ്
ലെഭനിക്കുന്ന വനിവരലാം.  രണസ്താലാം ഘട്ടതനില വസ്പീണ്ടുലാം 200 ബ്രേസ്താഞ്ചുകേള് കൂടടെ നഷമസ്താകുലാം.
കനരനിട്ടുള്ള  ടതസ്താഴനിലെവസരങ്ങള്  4000  എണ്ണകതസ്താളലാം  കുറവവരുലാം.  നനിലെവനില
കകേരളതനില  കജസ്താലെനിടചയ്യുന്ന  നമ്മുടടെ  കുടുലാംബസ്താലാംഗങ്ങള്  വനിദൂര  സലെങ്ങളനികലെയയ്
സലെലാം  മസ്താറടപ്പെടുലാം.  ജനങ്ങളുടടെ  ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്  പ്രസ്താപദ്യതയുലാം  ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്  ക്ഷമതയുലാം
കുറയുലാം.  സലാംസസ്താന  വനികേസനതനില  എസയ്.ബനി.റനി.  വഹനിചനിരുന്ന  പങ്കയ്  തുടെര്ന്നയ്
ഉണസ്താകേണടമന്നനില.  ഇതരതനില  നനിരവധനി  കേസ്താരണങ്ങളസ്താലെസ്താണയ്  ഇടെതുപക്ഷലാം
എസയ്.ബനി.ടഎ.-എസയ്.ബനി.റനി.  ലെയനടത  എതനിര്തതയ്.  എന്നസ്താല  സലാംസസ്താന
സഹകേരണ ബസ്താങലാം  ജനിലസ്താ  സഹകേരണ ബസ്താങകേളുലാം  തമ്മേനില സലാംകയസ്താജനിപ്പെനിക്കുകമ്പസ്താള്
ജനങ്ങളുടടെ ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്  ആവശദ്യങ്ങള് നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള കശഷനി കൂടുകേയസ്താണയ്
ടചയ്യുന്നതയ്.  സലാംസസ്താനതനിനയ്  പുറകതയയ്  വനിഭവങ്ങള്  കപസ്താകുന്നനില.  ആധുനനികേ
ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്  കസവനങ്ങള്  എളുപ്പെതനില  നടെപ്പെസ്താക്കസ്താന്  കേഴനിയുന.  ഗസ്താമസ്പീണ
കമഖലെയനിടലെ  ജനങ്ങള്ക്കയ്  ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്-ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്  ഇതര  കസവനങ്ങള്  കൂടുതല
പ്രസ്താപദ്യമസ്താകുകേയസ്താണയ്  ടചയ്യുന്നതയ്.  സലാംസസ്താന  വനികേസനതനിലലാം  കകേരള  ബസ്താങ്കനിനയ്
വളടര  വലെനിയ  പങ്കയ്  വഹനിക്കസ്താന്  കേഴനിയുലാം.  ഇതസ്താണയ്  ഇകൗ  രണയ്  ലെയനങ്ങളുലാം
തമ്മേനിലള്ള കേസ്താതലെസ്തായ വദ്യതദ്യസ്താസലാം. 

കസ്റ്റേറയ്  ബസ്താങ്കയ്  ഓഫയ്  ഇന്തദ്യ  ലെയനതനിനുകശഷലാം  വലെനിയ  ബസ്താങ്കസ്തായകപ്പെസ്താള്
ഇടെനിതസ്പീകപസ്താടലെയസ്താണയ്  ജനങ്ങള്ക്കുകമല  അധനികേഭസ്താരലാം  അടെനികചലപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.
2017 ജൂണ് 1 മുതല 10 തരലാം കസവനങ്ങള്ക്കസ്താണയ് എസയ്.ബനി.ടഎ. കമസ്താതസ്പീതമസ്തായ
കസവന  നനിരക്കുകേള്  ഏര്ടപ്പെടുതനി  ഉതരവനിറക്കനിയതയ്.  ജനങ്ങളുടടെ  രൂക്ഷമസ്തായ
പ്രതനികഷധലാം വദ്യസ്താപകേമസ്താകുന എനകേണകപ്പെസ്താള് കകേസ്താര്പ്പെകററയ് തനലാം എന്ന നനിലെയയ്
എ.ടെനി.എലാം.  കസവനങ്ങള്ക്കയ്  ഫസ്പീസയ്  ഏര്ടപ്പെടുതനിയതയ്  ഉപസ്താധനികേകളസ്താടടെയസ്താണയ്
പനിന്വലെനിചതയ്.  എക്കസ്താലെവലാം  ഇതയ്  ഒരു  കകേസ്താര്പ്പെകററയ്  മുതലെസ്താളനിത  തനമസ്താണയ്.
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അനവധനി  കദസ്താഹ  നടെപടെനി   സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുലാം  തുടെര്ന്നയ്  ജനങ്ങളുടടെ  പ്രതനികഷധലാം
ഉയരുകമ്പസ്താള് ചനിലെ കേസ്താരദ്യങ്ങളനില മസ്താത്രലാം ചനിലെ ഇളവകേള് നലകേനി പ്രതനികഷധടത
നനിശബമസ്താക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുകേ  എന്നതസ്താണയ്  വലെനിയ  തനലാം.  ഇനനി  കസവനങ്ങള്ക്കയ്
വലെനിയ കതസ്താതനിലള്ള സര്വ്വസ്പീസയ് ചസ്താര്ജ്ജുകേള് നലകേസ്താന് ജനങ്ങള് ബസ്താധദ്യസമസ്താണയ്.
ബസ്താങ്കനിലാംഗയ്  രലാംഗതയ്  നടെന്ന  വലെനിയ  ഗൂഢസ്താകലെസ്താചനയസ്താണയ്  ഇതയ്  ടവളനിവസ്താക്കുന്നതയ്.
Financial  inclusion,  Jandhan  Accounts,  Inclusive  growth,  Cashless
transactions  തുടെങ്ങനി പ്രചണ്ഡമസ്തായ പ്രചസ്താരണങ്ങള് ഇന്തദ്യയനിടലെ സസ്താമസ്താനദ്യ ജനങ്ങടള
തസ്പീനസ്താളങ്ങളനികലെയസ്താകേര്ഷനിക്കുന്ന  ഇകൗയലകേളസ്താക്കനി  മസ്താറസ്താനുള്ള  തനമസ്തായനിരുന
എനകവണലാം കേരുതസ്താന്.  യഥസ്താര്തതനില ഇനനി നടെക്കസ്താന് കപസ്താകുന്നതയ്  Financial
Exclusion  ആണയ്.  സമസ്പീപഭസ്താവനിയനില  ഇന്തദ്യസ്താ  മഹസ്താരസ്താജദ്യലാം  Mass  Banking-ല
നനിനലാം  Class Banking-കലെയയ് വസ്പീണ്ടുലാം തനിരനിച്ചുകപസ്താകുടമന്ന കേസ്താരദ്യതനില സലാംശയലാം
കവണ.  ഇകൗ  പശ്ചസ്താതലെതനില  കകേരള  ബസ്താങ്കയ്  പ്രവൃതനിപഥതനിടലെതനിക്കുകേയുലാം
ജനങ്ങടള ചൂഷണലാം ടചയ്യസ്താടത മനികേച കസവനലാം നലകുകേയുലാം ടചയ്യുകേ എന്നതനിടന
കേക്ഷനി-രസ്താഷസ്പീയകഭദടമകനദ്യ എലസ്താവരുലാം പനിന്തുണയ്ക്കുടമന്നസ്താണയ് സര്ക്കസ്താര് കേരുതുന്നതയ്.
ഇകൗ  വലെനിയ  ലെക്ഷദ്യടത  ആടരങ്കനിലലാം  തുരങ്കലാം  വയസ്താനസ്താണയ്  ശമനിക്കുന്നടതങ്കനില
അവടര  കകേസ്താര്പ്പെകററയ്  ടകേസ്താള്ളക്കസ്താരുടടെ  ഏജന്റുമസ്താരസ്തായനിട്ടസ്താകുലാം  കകേരള  ജനത
മുദകുത്തുകേ എന്ന കേസ്താരദ്യലാം ഓര്ക്കുന്നതയ് നന്നസ്തായനിരനിക്കുലാം.

യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താര്  ഭരണകേസ്താലെതയ്  മുച്ചുടുലാം  മുടെനിച  ഒരു  സഹകേരണ
സസ്താപനതനിടന  ഉയര്പ്പെനിടനക്കുറനിചസ്താണയ്  ഇനനി  എനനിക്കയ്  പറയസ്താനുള്ളതയ്.
അഴനിമതനിയുടടെ  പരദ്യസ്തായമസ്തായനിരുന്ന  കേണ്സമ്മ്യൂമര്  ടഫഡകറഷടന  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു
വര്ഷടത പ്രവര്തനലാംടകേസ്താണയ് ജകനസ്താപകേസ്താരപ്രദവലാം ലെസ്താഭകേരവമസ്താക്കസ്താന് കേഴനിഞ്ഞു
ടവന്നതയ് നനിസസ്താര കേസ്താരദ്യമല. ഇടെതുപക്ഷ സര്ക്കസ്താര് ആര്ക്കുകവണനി നനിലെടകേസ്താള്ളുന
എന്നതുലാം  എങ്ങടന  പ്രവര്തനിക്കുടമനമുള്ളതനിടന  ഉതമ  ഉദസ്താഹരണമസ്തായനി
കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡകറഷടന പ്രവര്തനങ്ങടള വനിലെയനിരുതസ്താവന്നതസ്താണയ്.  സലാംസസ്താനടത
ജനങ്ങളുടടെ  ടടദനലാംദനിന  ആവശദ്യങ്ങളനില  കനിയസ്താതകേമസ്തായനി  ഇടെടപ്പെട്ടുടകേസ്താണസ്താണയ്
കേണ്സമ്മ്യൂമര്ടഫഡകറഷന്  ഇന്നയ്  തലെയുയര്തനി  നലക്കുന്നതയ്.  കകേരളതനില
അരനിവനിലെ കമസ്താതസ്പീതമസ്തായനി ഉയര്ന്നകപ്പെസ്താള്  ഇകൗ  സലാംവനിധസ്താനതനിലൂടടെ ചുരുങ്ങനിയ
ദനിവസങ്ങള്ക്കുള്ളനില നമുക്കയ് പരനിഹസ്താരലാം കേസ്താണസ്താന് കേഴനിഞ്ഞു. ത്രനികവണനി കസ്റ്റേസ്താറകേള്,
നസ്പീതനി കസ്റ്റേസ്താറകേള്, നസ്പീതനി ടമഡനിക്കല കസ്റ്റേസ്താറകേള് എന്നനിവനിടെങ്ങളനിടലെസ്താനലാം ഇകപ്പെസ്താള്
'No  Stock'  കബസ്താര്ഡുകേള്  കേസ്താണന്നനില.  എലസ്തായനിടെത്തുലാം  സലെഭമസ്തായനി  കുറഞ്ഞ
നനിരക്കനില  നനികതദ്യസ്താപകയസ്താഗ  സസ്താധനങ്ങള്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  ലെഭനിക്കുനണയ്.  സ്കൂള്
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തുറക്കുന്ന ഇകൗ സമയതയ് 20 മുതല 40 ശതമസ്താനലാം വടര വനിലെക്കനിഴനികവസ്താടടെ സഡനയ്
മസ്താര്ക്കറ്റുകേള്  ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുന.  ഇകൗ  സസ്താപനടത  അടുത  മൂന്നയ്
വര്ഷതനിനുള്ളനില  കകേരളതനിടന  ഉപകഭസ്താക്തൃകമഖലെയനില  ഏറവലാം  നനിര്ണ്ണസ്തായകേ
സസസ്താധസ്പീനമുള്ള സസ്താപനമസ്തായനി ഇകൗ സര്ക്കസ്താര് ഉയര്തനിടക്കസ്താണ്ടുവരുലാം.

സഹകേരണ  കമഖലെ  ഇകൗ  സസ്താമ്പതനികേ  വര്ഷലാം  കുടറകയടറ  സസ്താമൂഹനികേ

ഉതരവസ്താദനിതസങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനിക്കസ്താനുള്ള  തയ്യസ്താടറടുപ്പെനിലെസ്താണയ്.  എല.ഡനി.എഫയ്.

സര്ക്കസ്താരനിടന  അഭനിമസ്താന  പദ്ധതനിയസ്താണയ്  ടപസ്താതുവനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസ  സലാംരക്ഷണയജലാം.

സഹകേരണകമഖലെ  ഇകൗ  യജതനില  പങ്കസ്താളനിയസ്താവകേയസ്താണയ്.  ഇകൗ  അക്കസ്താദമനികേയ്

വര്ഷതനില  ലെസ്താഭതനില  പ്രവര്തനിക്കുന്ന സഹകേരണ സസ്താപനങ്ങള് മുഖസ്താന്തരലാം

1000  സര്ക്കസ്താര്  എല.പനി.,  യു.പനി.,  സ്കൂളുകേളനില  സ്മസ്താര്ട്ടയ്  കസ്താസയ്  മുറനികേള്

സസ്താപനിച്ചുനലകുടമന്നയ്  ഇകപ്പെസ്താള്  ഞസ്താന്  പ്രഖദ്യസ്താപനിക്കുകേയസ്താണയ്.  മസ്താത്രമല  ഇത്രയുലാം

സ്കൂളുകേളനില  ആവശദ്യമുള്ളനിടെടതലസ്താലാം  അടനര്ട്ടയ്  മുഖസ്താന്തരലാം  ഉകൗര്ജക്ഷമതയുള്ള

പസ്താചകേ അടുപ്പുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചുനലകുന്നതസ്താണയ്.

പരനിസനിതനി  നശസ്പീകേരണലാംമൂലെലാം  രൂക്ഷമസ്തായനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്ന  ആകഗസ്താളതസ്താപനലാം,

കേസ്താലെസ്താവസസ്താ  വദ്യതനിയസ്താനലാം  എന്നനിവടയലസ്താലാം  മനിതശസ്പീകതസ്താഷ്ണ  സലാംസസ്താനമസ്തായ

കകേരളടതയുലാം  രൂക്ഷമസ്തായനി  ബസ്താധനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇകൗ  പശ്ചസ്താതലെതനില,

എല.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കസ്താരനിടന ഒന്നസ്താലാം വസ്താര്ഷനികേലാം പ്രമസ്താണനിചയ് കലെസ്താകേപരനിസനിതനി

ദനിനമസ്തായ  ജൂണ്  5-നയ്  ഒരു  കകേസ്താടെനി  വൃക്ഷടടതകേള്  നടുന്ന  പരനിപസ്താടെനിയനില

സഹകേരണകമഖലെ  സജസ്പീവമസ്തായനി  പടങ്കടുക്കുകേയസ്താണയ്.  ജൂണ്  മസ്താസലാം  5  മുതല

20  വടരയുളള  15  ദനിവസലാം ടകേസ്താണയ് അഞയ് ലെക്ഷലാം വദ്യക്ഷടടതകേള്  സഹകേരണ

കമഖലെയനിലൂടടെ നട്ടുപരനിപസ്താലെനിക്കുന്നതനിനയ് സഹകേരണ വകുപ്പെയ് കനതൃതസലാം നലകുലാം.

സഹകേരണ കമഖലെയനില  സസനിരമസ്തായ കനട്ടമുണസ്താകുന്ന കുറചയ് പദ്ധതനികേള്

കൂടടെ ഇകൗ സഭയയ്  മുമ്പസ്താടകേ അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയസ്താണയ്.  നമ്മുടടെ സലാംസസ്താനലാം വളടര

പുറകേനില നനിലക്കുന്ന ഒരു രലാംഗമസ്താണയ് അക്ഷകയസ്താര്ജ വനികേസനലാം.  സകൗകരസ്താര്ജലാം,

പവകനസ്താര്ജലാം,  ടടജകവസ്താര്ജലാം  തുടെങ്ങനിയ  അക്ഷകയസ്താര്ജ  മസ്താര്ഗങ്ങളുടടെ

വനികേസനലാം കൂടുതല കേസ്താരദ്യക്ഷമമസ്താക്കുന്നതനിനുലാം അതനിലൂടടെ പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണലാം,

ടതസ്താഴനില  സൃഷനിക്കല  തുടെങ്ങനിയ  ലെക്ഷദ്യങ്ങള്  സസ്താധദ്യമസ്താക്കുന്നതനിനുമസ്തായനി  ജനിലസ്താ
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അടെനിസസ്താനതനില ഓകരസ്താ അക്ഷയ ഉകൗര്ജ  വനികേസന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്

നടെപ്പുസസ്താമ്പതനികേ വര്ഷലാം രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്താണയ്. അടനര്ട്ടുമസ്തായനി ഇതനിടന പ്രസ്താരലാംഭ

കൂടെനിയസ്താകലെസ്താചനകേള് തുടെങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു.

സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേസ്താര്  മുകന്നസ്താട്ടുവച  മനിസകലെനനിയസയ്  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്ക്കയ്  ഒരു  അടപ്പെകയ്  സഹകേരണസലാംഘലാം  രൂപസ്പീകേരനിക്കണലാം  എന്ന

ശനിപസ്താര്ശ 2017-18 സസ്താമ്പതനികേവര്ഷലാംതടന്ന നടെപ്പെനിലെസ്താക്കുന്നതസ്താണയ്.

3.00 pm] 

കേണ്സമ്മ്യൂമര്  ടഫഡകറഷനയ്  വനിപണനി  ഇടെടപടെലെനിനസ്തായനി  150  കകേസ്താടെനി  രൂപ
ബഡ്ജറനില  പ്രഖദ്യസ്താപനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ  പണലാം  ഉപകയസ്താഗനിചയ്  ഉതവസ്താകഘസ്താഷ
കവളകേളനില  സലാംസസ്താനടമസ്താട്ടസ്താടകേ  പ്രകതദ്യകേ  ആനുകൂലെദ്യങ്ങകളസ്താടടെ  വനിപണനികേള്
സലാംഘടെനിപ്പെനിക്കുലാം.  ഓണ്ടടലെന്  വനിപണനി  ആരലാംഭനിക്കുലാം.  സലാംസസ്താനടത
250  പ്രസ്താഥമനികേ  കേസ്താര്ഷനികേ  വസ്തായ്പസ്താ  സലാംഘങ്ങളനില  നബസ്താര്ഡയ്  സഹസ്തായകതസ്താടടെ
വനിവനികധസ്താകദ്ദേശദ്യ പദ്ധതനികേള്  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കുലാം. 

CAPE-ടന മനികേവനിടന കകേനമസ്താക്കുലാം.  പസ്താഠദ്യ-പസ്താകഠദ്യതര  പ്രവര്തനങ്ങളനില
ഗുണകമന  ഉറപ്പെസ്താക്കുലാം.  ടമറനിറയ്  സസ്പീറ്റുകേള്  ഇതനിനകേലാം  50  ശതമസ്താനതനിലനനിനലാം
60  ശതമസ്താനമസ്തായനി  ഉയര്തനിയനിട്ടുണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേസ്താലെതയ്  തകേര്തയ്
തരനിപ്പെണമസ്താക്കനിയ  പുന്നപ്ര  'സസ്താഗര'  സഹകേരണ  ആശുപത്രനിടയ  ഒരു
വര്ഷതനിനുള്ളനില മനികേച സകൗകേരദ്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രനിയസ്താക്കനിമസ്താറ്റുലാം.

എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  ടഫഡകറഷനയ്  കേസ്പീഴനില  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  'ആയുര്ധസ്താര'യയ്
ലെഭനിചനിട്ടുള്ള അഞയ് കപറനയ് ടമഡനിസനിനുകേള് ഈ വര്ഷലാം വസ്താണനിജദ്യസ്താടെനിസസ്താനതനില
നനിര്മ്മേനിചയ്  വനിപണനിയനിലെനിറക്കുലാം.  സഹകേരണ  ടൂറനിസലാം  ടഫഡകറഷനനിലൂടടെ
സഹകേരണ  കമഖലെയനിടലെ  ടൂറനിസലാം  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏകകേസ്താപനിപ്പെനിക്കുലാം.  പുതനിയ
പദ്ധതനികേള്  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുലാം.  സമയപരനിമനിതനിമൂലെലാം  സഹകേരണ
കമഖലെയുടടെ കൂടുതല വനിശദസ്താലാംശങ്ങളനികലെയയ് കപസ്താകുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങയ് ഈ ചര്ചയനില വന്ന പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട കേസ്താരദ്യങ്ങള് മസ്താത്രലാം
പറഞ്ഞസ്താല മതനി. പ്രസലാംഗലാം തയ്യസ്താറസ്താക്കനിയതയ് സര്ക്കുകലെറയ് ടചയ്തസ്താല മതനി.

ശസ്പീ  .    കേടെകേലാംപള്ളനി  സകരനന്:  സര്,  ടൂറനിസലാം  നയടത  സലാംബനനിചയ്
ചര്ചയനില വന. 2012-ല ഒരു ടൂറനിസലാം നയലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്തായനിരുന. അതനില
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കേസ്താകലെസ്താചനിതവലാം  ആവശദ്യവമസ്തായനിട്ടുള്ള  മസ്താറങ്ങള്  വരുതനി പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  നയലാം
ഗവണ്ടമനയ് പ്രഖദ്യസ്താപനിക്കുലാം.  അതനിനയ് പലെതലെതനിലളള ചര്ചകേള് നടെതനി  കേരടെയ്
റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്  തയ്യസ്താറസ്താക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അടെനിസസ്താന  സകൗകേരദ്യ  വനികേസനതനിനുലാം
ഉതരവസ്താദനിതസ ടൂറനിസതനിനുലാം പുതനിയ ടൂറനിസലാം നയതനില മുന്ഗണന നലകുലാം.

ചര്ചയ്ക്കുവന്ന  മടറസ്താരു  വനിഷയലാം  ടടപതൃകേ  സലാംരക്ഷണ  പദ്ധതനികേളസ്താണയ്.
ടടപതൃകേ സലാംരക്ഷണതനിലൂടടെ ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം എന്നതയ് സര്ക്കസ്താര് മുന്ഗണന
നലകുന്ന ഒരു കമഖലെയസ്താണയ്.  വളടര സമ്പന്നമസ്താടയസ്താരു ടടപതൃകേ പസ്താരമ്പരദ്യമസ്താണയ്
നമുക്കുള്ളതയ്. പഴയ ടകേസ്താട്ടസ്താരങ്ങള്, ആരസ്താധനസ്താലെയങ്ങള്, കകേസ്താട്ടകേള്  എന്നനിവടയസ്താടക്ക
നമ്മുടടെ  ടടപതൃകേ  പസ്താരമ്പരദ്യലാം  വനിളനികചസ്താതുന.  ഇവ  സലാംരക്ഷനിചസ്താല  ടൂറനിസകേടള
ആകേര്ഷനിക്കസ്താന് കേഴനിയുലാം.  ടടപതൃകേ സ്മസ്താരകേങ്ങള് സലാംരക്ഷനിച്ചുടകേസ്താണയ് ഇവ ടൂറനിസ്റ്റേയ്
ആകേര്ഷകേമസ്താക്കനി  മസ്താറനി  വനികനസ്താദസഞസ്താരനികേടള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  മൂന്നയ്  പ്രധസ്താന
പദ്ധതനികേള്ക്കയ് ടൂറനിസലാം വകുപ്പെയ് മുന്ഗണന നലകേനിക്കഴനിഞ്ഞു. ഇതനില പ്രധസ്താനടപ്പെട്ടതയ്
ടകേസ്താടുങ്ങല്ലൂര്  മുസനിരനിസയ്  ടടപതൃകേ  പദ്ധതനിയസ്താണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  എല.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കസ്താര്  ആവനിഷ്കരനിച മുസനിരനിസയ് ടടപതൃകേ സലാംരക്ഷണ പദ്ധതനിയുടടെ ഒന്നസ്താലാംഘട്ടലാം
പൂര്തനിയസ്തായനി കേഴനിഞ്ഞു. ഒന്നസ്താലാംഘട്ടലാം പദ്ധതനിയനിടലെ കപസ്താരസ്തായ്മകേള് പരനിഹരനിച്ചുടകേസ്താണയ്
രണസ്താലാംഘട്ട പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താനുള്ള പദ്ധതനികേള്ക്കയ് സര്ക്കസ്താര് തുടെക്കലാംകുറനിച്ചു. 

തലെകശ്ശേരനി കകേനമസ്താക്കനി തലെകശ്ശേരനി ടടപതൃകേ സലാംരക്ഷണ പദ്ധതനിക്കയ് കേഴനിഞ്ഞ
എല.ഡനി.എഫയ്. സര്ക്കസ്താരസ്താണയ് തുടെക്കലാം കുറനിചതയ്. എന്നസ്താല കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കസ്താരനിടന
കേസ്താലെതയ്  പദ്ധതനി  നനിലെച്ചുകപസ്തായനി.  ഇതയ്  പരനിഹരനിച്ചുടകേസ്താണയ്  തലെകശ്ശേരനി  പദ്ധതനി
നടെപ്പെസ്താക്കസ്താനുള്ള നടെപടെനികേള്ക്കയ് സര്ക്കസ്താര് തുടെക്കലാംകുറനിച്ചു. ഇതനുസരനിചയ്  ആദദ്യഘട്ട
പ്രവൃതനികേള്ക്കയ് സര്ക്കസ്താര് ഭരണസ്താനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

മുസനിരനിസയ്,  തലെകശ്ശേരനി  പദ്ധതനികേളുടടെ  മസ്താതൃകേയനില  ആലെപ്പുഴയനിലലാം  ഒരു
ടടപതൃകേ സലാംരക്ഷണ പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലവരസ്താന് കപസ്താകുകേയസ്താണയ്. ഇവനിടടെയുലാം പ്രസ്താരലാംഭ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ആലെപ്പുഴയനിലലാം  തലെകശ്ശേരനിയനിലലാം  പദ്ധതനി
കവഗതനില നടെപ്പെസ്താക്കസ്താന് ടസഷദ്യല ഓഫസ്പീസടറ നനിയമനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു. കൂടെസ്താടത രണയ്
പദ്ധതനിയുലാം  നടെപ്പെസ്താക്കുന്നതനിനയ്  കേണ്സര്കവഷന്  കേണ്സള്ട്ടനനിടന  നനിയമനവലാം
പൂര്തനിയസ്തായനി.  ഈ മൂന്നയ്  പദ്ധതനികേള് നടെപ്പെസ്താക്കുകമ്പസ്താള് കകേരളതനിടന ടടപതൃകേ
സമ്പതയ്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനതനിനയ്  ഉപകയസ്താഗടപ്പെടുതസ്താനുലാം  ഈ  രലാംഗതയ്  വന്
കനട്ടമുണസ്താക്കസ്താനുലാം  കേഴനിയുന്നതസ്താണയ്.  മുസനിരനിസയ്  ബനിനസ്താടലെയുടടെ  കേസ്താരദ്യലാം
വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില. 



ധനകേസ്താരദ്യലാം 459

മലെബസ്താര്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനതനിനുകവണനി  ഒരു  കുതനിച്ചുചസ്താട്ടലാം  നമ്മേള്
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇതയ് മുന്നനിലക്കണയ് പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട പലെ ടൂറനിസലാം പദ്ധതനികേളുലാം
മലെബസ്താര്  കമഖലെയനില  നടെപ്പെസ്താക്കസ്താന്  തസ്പീരുമസ്താനനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില  പ്രധസ്താനടപ്പെട്ടതയ്
കേണ്ണൂര്-കേസ്താസര്കഗസ്താഡയ്  ജനിലകേളനിലെസ്തായനി  ഒഴുകുന്ന  9  പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  നദനികേള്
കകേനസ്പീകേരനിച്ചുടകേസ്താണ്ടുള്ള  റനിവര്  ക്രൂയനിസയ്  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനിയസ്താണയ്.  ഏകേകദശലാം
300  കകേസ്താടെനി രൂപയസ്താണയ്  പദ്ധതനിക്കയ് ടചലെവയ് കേണക്കസ്താക്കുന്നതയ്.  ആരലാംഭഘട്ടടമന്ന
നനിലെയനില  പദ്ധതനിയുടടെ  ചനിലെ  ഘടെകേങ്ങള്  സലാംസസ്താന  സര്ക്കസ്താര്  ഫണയ്
ഉപകയസ്താഗനിചയ്  നടെപ്പെസ്താക്കസ്താന്  ഭരണസ്താനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടെസ്താടത  ധര്മ്മേടെലാം,
കകേസ്താഴനികക്കസ്താടെയ്  ഇരനിങ്ങല  കസ്താഫയ്  വനികലജയ്,  മുഴുപ്പെനിലെങ്ങസ്താടെയ്  എന്നനിവ  കകേനസ്പീകേരനിചയ്
ബൃഹതസ്തായ   മടറസ്താരു  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനിക്കുലാം  രൂപലാംനലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതുകൂടെസ്താടത
ടചറതുലാം  വലതുമസ്തായ അമ്പകതസ്താളലാം  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  മലെബസ്താര്  കമഖലെയനില
ഈ  സര്ക്കസ്താര്  അധനികേസ്താരതനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇവ  പൂര്തനിയസ്താകുന്നകതസ്താടുകൂടെനി  മലെബസ്താര്  കലെസ്താകേ  ടൂറനിസലാം  ഭൂപടെതനില
സസ്താനലാംപനിടെനിക്കുടമന്നയ് കേരുതുന. 

അഡസഞര്  ടൂറനിസടത  സലാംബനനിചയ്  ഇവനിടടെ  ചര്ച  ടചയ്യുകേയുണസ്തായനി.
കകേരളതനില ടൂറനിസകേളുടടെ എണ്ണലാം വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണടമങ്കനില  കകേരളലാം സന്ദര്ശനിക്കുന്ന
ടചറപ്പെക്കസ്താരുടടെ  എണ്ണലാം  വന്കതസ്താതനില  വര്ദ്ധനികക്കണതുണയ്.  ഈ  സര്ക്കസ്താര്
അധനികേസ്താരതനില  വന്നയുടെടന  ഇക്കസ്താരദ്യലാം  മനസനിലെസ്താക്കനിയതനിടന  അടെനിസസ്താന
തനിലെസ്താണയ്  സസ്താഹസനികേ  ടൂറനിസതനിനയ്  പ്രസ്താധസ്താനദ്യലാം  നലകേസ്താന്  തസ്പീരുമസ്താനനിചതയ്.
ഇകപ്പെസ്താള്  ജഡസ്തായു  പസ്താറ  അഡസഞര്  പസ്താര്ക്കയ്  കലെസ്താകകേസ്താതര  നനിലെവസ്താരതനില
പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പനി.പനി.പനി.  കമസ്താഡലെനിലള്ള  ഈ  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനി  ടൂറനിസലാം
രലാംഗടത  വലെനിയ  ചുവടുവയ്പസ്താണയ്.  ടപസ്താന്മുടെനിയനിടലെ  അപ്പെര്  സസ്താനനികറസ്താറനിയതനില
ഒരു അഡസഞര് പസ്താര്ക്കയ്  സസ്താപനിക്കസ്താനുള്ള  നടെപടെനി  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ടതനലെ
ഇകക്കസ്താടൂറനിസലാം  കമഖലെയനില  അഡസഞര്  ടൂറനിസലാം  വനിപുലെമസ്തായനി  സജസ്പീകേരനിക്ക
ടപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്. വയനസ്താട്ടനിടലെ കേര്ലെസ്താഡയ് കലെക്കയ്, വനിവനിധ അഡസഞര് ടൂറനിസലാം ആക്ടനിവനിറനി
ടൂറനിസകേള്ക്കയ് ലെഭദ്യമസ്താക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മലെപ്പുറലാം ജനിലയനിടലെ കകേസ്താട്ടയലെനിലലാം  അഡസഞര്
ടൂറനിസവമസ്തായനി ബനടപ്പെട്ട സലാംവനിധസ്താനമുണയ്. ഇവനിടടെ ചര്ചയനില സൂചനിപ്പെനിച വനിഷയലാം
വളടര  ഗകൗരവമസ്തായനി  കേണക്കനിടലെടുതയ്  സസ്താഹസനികേ  ടൂറനിസതനിനയ്  വന്പ്രസ്താധസ്താനദ്യലാം
നലകുലാം.  കകേരളതനിടലെ സവനികശഷമസ്തായ ഭൂപ്രകൃതനി പ്രകയസ്താജനടപ്പെടുതനി  കൂടുതല
സസ്താഹസനികേ  ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങള്  സസ്താപനിചയ്  വന്കതസ്താതനില  ടചറപ്പെക്കസ്താടര
കകേരളതനികലെയയ് ആകേര്ഷനിക്കസ്താനസ്താവശദ്യമസ്തായ  നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്താണയ്.
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ജഡസ്തായുപസ്താറയുടടെ കേസ്താരദ്യലാം ഞസ്താന് പറഞ്ഞു. 150-ലപ്പെരലാം ടൂറനിസലാം പദ്ധതനികേള്
പ്രവര്തനരലാംഗത്തുണയ്.  ടപസ്താന്മുടെനിയനില  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനിയുണയ്.  ആക്കുളലാം
ഇനര്നസ്താഷണല കേണ്ടവന്ഷന് ടസനര് കേഴനിഞ്ഞ എല.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനനിടന
കേസ്താലെതയ് തറക്കലനിട്ട പദ്ധതനിയസ്താണയ്. പ്രസ്താരലാംഭ പണനികേള് ആരലാംഭനിചതസ്താണയ്. എന്നസ്താല
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കസ്താരനിടന  കേസ്താലെതയ്  നനിലെച്ചുകപസ്തായനി.  ഈ  പദ്ധതനി  വസ്പീണ്ടുലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കസ്താര് നടെപടെനിയസ്താരലാംഭനിച്ചു.  ഗുരുവസ്തായര് പ്രസസ്താദലാം പദ്ധതനിയനില
ഉള്ടപ്പെടുതനി  100  കകേസ്താടെനി രൂപയുടടെ പദ്ധതനി കകേനസര്ക്കസ്താരനിനയ് സമര്പ്പെനിചനിരുന.
അതനില 46 കകേസ്താടെനി രൂപയുടടെ പദ്ധതനിക്കയ് അനുമതനി നലകേനി.  പദ്ധതനി ഉടെന്തടന്ന
പ്രവൃതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതസ്താണയ്. 

ടപസ്താതുജന പങ്കസ്താളനിതകതസ്താടടെ വനികനസ്താദ സഞസ്താര കകേനങ്ങളുടടെ അടെനിസസ്താന
സകൗകേരദ്യലാം  വനികേസനിപ്പെനിക്കലലാം  സകൗന്ദരദ്യവലക്കരണവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  പദ്ധതനിയസ്താണയ്
ഗസ്പീന്കേസ്താര്ടപ്പെറയ്  പദ്ധതനി.  ഇതുവഴനി  ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങളനില  ശുചനിതസലാം,  ടടലെറനിലാംഗയ്,
ടമചടപ്പെട്ട നടെപ്പെസ്താതകേള്,  ജലെലെഭദ്യത,  ടടസന് കബസ്താര്ഡുകേള്,  മസ്താലെനിനദ്യ സലാംസരണ
സലാംവനിധസ്താനലാം,  ടമചടപ്പെട്ട  സരക്ഷസ്താ  കമസ്പീകേരണങ്ങള്  എന്നനിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുന.
നനിലെവനില സലാംസസ്താനടതസ്താട്ടസ്താടകേ 84 ടൂറനിസലാം കകേനങ്ങളനിലെസ്താണയ് പദ്ധതനി നടെപ്പെസ്താക്കനി
വരുന്നതയ്. തകദ്ദേശസസയലാം ഭരണ വകുപ്പെയ് ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  ഇതര സര്ക്കസ്താര് വകുപ്പുകേളുലാം
പദ്ധതനികയസ്താടെയ്  സഹകേരനിക്കുനണയ്.  എലസ്താ  വര്ഷവലാം  ടൂറനിസലാം  സസ്പീസണ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്  ഒരു  നനിശ്ചനിത   കേസ്താലെയളവനിലെസ്താണയ്  പദ്ധതനി  നടെത്തുന്നതയ്.
കേഴനിഞ്ഞ ടൂറനിസലാം സസ്പീസണനിനയ്  മുകന്നസ്താടെനിയസ്തായനി  നടെതനിയ ഗസ്പീന്കേസ്താര്ടപ്പെറയ്  പദ്ധതനി
വന്വനിജയമസ്തായനിരുന. ഈ വര്ഷവലാം പദ്ധതനി തുടെരുന്നതസ്താണയ്. ഒരു സലാംസസ്താനടത
എലസ്താ  ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങളനിലലാം  ഒരുമനിചയ്  നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുന്ന
പദ്ധതനി  ആദദ്യമസ്തായനിട്ടസ്താണയ് കകേരളതനില നടെപ്പെസ്താക്കുന്നതയ്. 

കേനിഫ്ബനിവഴനി  ഏതസ്താനുലാം  പദ്ധതനികേള്  നടെപ്പെസ്താക്കസ്താന്  തസ്പീരുമസ്താനനിചനിട്ടുണയ്.
ആലെപ്പുഴ ടചതനി ബസ്പീചയ്-42.06 കകേസ്താടെനി രൂപ, ഇരനിങ്ങല സര്ഗസ്താലെയ-വടെകേര-പകയ്യസ്താളനി
പ്രകദശങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടുന്ന ടൂറനിസലാം സര്കേമ്മ്യൂട്ടയ്-81.04 കകേസ്താടെനി രൂപ,  കേസ്താഞ്ഞനിരപ്പുഴ ഡസ്താലാം
സകൗന്ദരദ്യവലക്കരണലാം-15.84  കകേസ്താടെനി  രൂപ,  ടതനലെ  ഡസ്താലാം  സകൗന്ദരദ്യവലക്കരണലാം-
28.53  കകേസ്താടെനി  രൂപ,  ടനയ്യസ്താര്  ഡസ്താലാം  സകൗന്ദരദ്യവലക്കരണലാം-8.17  കകേസ്താടെനി  രൂപ,
മുഴുപ്പെനിലെങ്ങസ്താടെയ്-ധര്മ്മേടെലാം-കറസ്താപയ് കവ പദ്ധതനി-81.05 കകേസ്താടെനി രൂപ. ഇവയയ് ഭരണ വകുപ്പെയ്
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. കേനിഫ്ബനിയുടടെ അനുമതനി ലെഭനിക്കുടമന്ന പ്രതസ്പീക്ഷയനിലെസ്താണയ്. 
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ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  പനി.  ടകേ.  അബ്ദു  റബയ്  ഗസ്പീന്കേസ്താര്ടപ്പെറനിടന  കേസ്താരദ്യലാം
സലാംസസ്താരനിചനിരുന.  അതനിനയ്  120  കകേസ്താടെനി രൂപ ബഡ്ജറനില  ടപസ്താതുടവയുണയ്.  ഈ
ടഹഡനില നനിനലാം ഗസ്പീന്കേസ്താര്ടപ്പെറയ് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെസ്താക്കസ്താനുള്ള പണലാം കേടണതസ്താന്
കേഴനിയുലാം.  അതനിനയ് പ്രകതദ്യകേ പണലാം  നസ്പീക്കനിവയ്കക്കണതനില.  കതക്കടെനിയനില  വനലാം,
ടൂറനിസലാം വകുപ്പുകേള് തമ്മേനില ഏകകേസ്താപനമനിടലന്ന പ്രശലാം അകദ്ദേഹലാം ഉന്നയനിചനിട്ടുണയ്.
എന്നസ്താല കതക്കടെനിയനില വനലാം വകുപ്പുമസ്തായനി കചര്ന്നയ് ടൂറനിസലാം വനികേസന നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.  കതക്കടെനിയനില  മസ്താത്രമല  കകേരളതനില  ടൂറനിസലാം  പ്രസ്താധസ്താനദ്യമുള്ള
വനപ്രകദശങ്ങളനിടലെലസ്താലാംതടന്ന  വനലാം  വകുപ്പുമസ്തായനി  സഹകേരനിചസ്താണയ്  ടൂറനിസലാം
പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുന്നതയ്.  വനലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുടകേസ്താണ്ടുള്ള  ടൂറനിസലാം
പ്രവര്തനമസ്താണയ് ഇക്കസ്താരദ്യതനില സസസ്പീകേരനിച്ചുകപസ്താരുന്നതയ്. 

ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ കറസ്താജനി എലാം. കജസ്താണ്  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള് തമ്മേനില നനിലെവനില
ഏകകേസ്താപനമനില  എടന്നസ്താരു  വനിഷയലാം  ഉന്നയനിക്കുകേയുണസ്തായനി.  ഒരു  പരനിധനിവടര
അകദ്ദേഹതനിടന അഭനിപ്രസ്തായലാം ശരനിയസ്താണയ്.   ടൂറനിസലാം പദ്ധതനികേള് നടെപ്പെസ്താക്കുകമ്പസ്താള്
സസസ്താഭസ്താവനികേമസ്തായുലാം   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുടടെ  സഹകേരണലാം ആവശദ്യമസ്താണയ്.  എന്നസ്താല
നനിലെവനില  ഇതനിനസ്തായനി  ഒരു  ഏകകേസ്താപന  സലാംവനിധസ്താനമനില.  എന്നസ്താല  പനി.പനി.പനി.
മസ്താതൃകേയനില  നടെപ്പെസ്താക്കുന്നതുള്ടപ്പെടടെ  എലസ്താ  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനികേളുടടെയുലാം
സമയബനനിതമസ്തായ  പൂര്തസ്പീകേരണതനിനയ്  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുടടെ
അദ്ധദ്യക്ഷതയനില ഒരു സമനിതനിയുണസ്താകുന്നതയ്  അഭനികേസ്താമദ്യമസ്തായനിരനിക്കുടമന്ന നനിലെയനില
ഒരസ്താകലെസ്താചന  നടെതനിയനിട്ടുണയ്.  ആ  സമനിതനി  വരുന്നകതസ്താടടെ  എലസ്താ  വകുപ്പുകേടളയുലാം
ഏകകേസ്താപനിപ്പെനിച്ചുടകേസ്താണയ് മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകേസ്താന് സസ്താധനിക്കുലാം.  

ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ  കഡസ്താ.  എന്.  ജയരസ്താജയ്  ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങള്  ഭനിന്നകശഷനി
സകൗഹൃദമസ്താക്കണടമന്ന  കേസ്താരദ്യലാം  ഇവനിടടെ  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണസ്തായനി.  ഭനിന്നകശഷനി
സകൗഹൃദമസ്താകുന്നതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായനിട്ടുള്ള  നടെപടെനികേള്  ഗവണ്ടമനയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്താണയ്.
ഭനിന്നകശഷനി സകൗഹൃദമസ്താകേണലാം ടൂറനിസലാം കകേനങ്ങള് എന്ന അകദ്ദേഹതനിടന അഭനിപ്രസ്തായകതസ്താടെയ്
ഗവണ്ടമനയ്  കയസ്താജനിക്കുകേയസ്താണയ്.  ഇതനിനുള്ള  നടെപടെനിയസ്താരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഭസ്താവനിയനിടലെ
എലസ്താ  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനികേളുലാം  രൂപകേലപ്പെന  നടെത്തുകമ്പസ്താള്  ഭനിന്നകശഷനി
സകൗഹൃദമസ്താകേണടമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം  ആര്ക്കനിടടെക്റ്റുകേള്ക്കയ് നലകുലാം.  

ഫസ്താലാം ടൂറനിസലാം കപ്രസ്താതസ്താഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ് ഇകപ്പെസ്താള്തടന്ന ടൂറനിസലാം വകുപ്പെനിനയ്
പദ്ധതനിയുണയ്.  ഈ  രലാംഗതയ്  മുകന്നസ്താട്ടുവരുന്ന  കതസ്താട്ടലാം  ഉടെമകേള്
ടൂറനിസകേള്ക്കസ്താവശദ്യമസ്തായ അടെനിസസ്താന സകൗകേരദ്യലാം ഏര്ടപ്പെടുതനിയസ്താല ടൂറനിസലാം വകുപ്പെയ്
അലാംഗസ്പീകേസ്താരലാം  നലകുന്ന  പദ്ധതനി  നനിലെവനിലണയ്.  കൂടെസ്താടത  ഇതരലാം  ടൂറനിസലാം
കകേനങ്ങള്ക്കസ്താവശദ്യമസ്തായ  മസ്താര്ക്കറനിലാംഗയ് സഹസ്തായവലാം ടൂറനിസലാം വകുപ്പെയ് നലകുനണയ്.  
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ഏതസ്താനുലാം  ചനിലെ  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  ഇവനിടടെ  പറയസ്താനുണയ്.   ഒന്നയ്,  ടഡസ്റ്റേനികനഷന്
കമസ്താണനിററനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനിയസ്താണയ്.  ഒരു കചസ്താദദ്യതനിനുള്ള മറപടെനിയസ്തായനി  മുടമ്പസ്താരനിക്കല
പറഞ്ഞതസ്താണയ്. 2008-ല ആരലാംഭനിച പദ്ധതനികേള് പലെതുലാം  2017-ലലാം പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.
കവണത്ര കമസ്താണനിററനിലാംഗയ്  ഇലസ്താതതസ്താണയ് അതനിനയ് കേസ്താരണലാം.  ഇന്നയ് സലാംസസ്താനതയ്
നടെപ്പെനിലെസ്താക്കനിടക്കസ്താണനിരനിക്കുന്ന  പലെ  പദ്ധതനികേളുലാം  വളടര  മന്ദഗതനിയനിലെസ്താണയ്
നടെക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കസ്താനുലാം  പദ്ധതനികേള്  കവഗതനിലെസ്താക്കസ്താനുലാം  അതതയ്
നനികയസ്താജകേമണ്ഡലെതനിടലെ എലാം.എല.എ.മസ്താര് ടചയര്മസ്താനസ്തായുലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
പ്രതനിനനിധനികേള്,  ടൂറനിസലാം  രലാംഗതയ്  പരനിചയമുള്ളവര്  അലാംഗങ്ങളസ്തായുലാം  ഒരു
കമസ്താണനിററനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചുടകേസ്താണയ്  ഉതരവസ്തായനിട്ടുണയ്.  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട
എലാം.എല.എ.മസ്താരുടടെ കനരനിട്ടുള്ള ഒരു നനിയനണലാം പദ്ധതനി നടെതനിപ്പെനില ഉണസ്താക്കസ്താനുലാം
അതുവഴനി പദ്ധതനി സമയബനനിതമസ്തായനി പൂര്തനിയസ്താക്കസ്താനുലാം കേഴനിയുടമന്നയ് കേരുതുന. 

സസ്താകങ്കതനികേ  അനുമതനി  കേമ്മേനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പെയ്
ഭരണസ്താനുമതനി  നലകുന്ന  പലെ  പദ്ധതനികേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കേസ്താലെതസ്താമസലാം
കനരനിടുന്നതയ്  സസ്താകങ്കതനികേ  അനുമതനി  സമയതയ്  ലെഭദ്യമസ്താകേസ്താതതുടകേസ്താണസ്താടണന്നയ്
മനസനിലെസ്താക്കനി  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കസ്താന്  വനിവനിധ  കമഖലെകേളനിടലെ  വനിദഗടര
ഉള്ടപ്പെടുതനിടക്കസ്താണയ്  ഒരു ടടെകനിക്കല സസ്താലാംഗ്ഷന് കേമ്മേനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിച  വനിവരലാം
സഭടയ  അറനിയനിക്കുന.  ഇതുമൂലെലാം  പദ്ധതനികേളുടടെ  നടെതനിപ്പെയ്  കവഗതനിലെസ്താകുടമന്നയ്
കേരുതുകേയസ്താണയ്.

ഉതരവസ്താദനിതസ  ടൂറനിസലാം  മനിഷന് വളടര  പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട  ഒരു പ്രഖദ്യസ്താപനമസ്താണയ്.
ഉതരവസ്താദനിതസ  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനി  2007-ലെസ്താണയ്  സലാംസസ്താനതയ്  ആരലാംഭനിചതയ്.
ഉതരവസ്താദനിതസ  ടൂറനിസതനില  അധനിഷനിതമസ്തായ  ടൂറനിസലാം  വനികേസനമസ്താണയ്  സര്ക്കസ്താര്
ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതയ്.  ഇന്നയ്  കകേരളതനിടലെ  7  ടഡസ്റ്റേനികനഷനുകേളനില  മസ്താത്രമസ്താണയ്
ഉതരവസ്താദനിതസ  ടൂറനിസലാം  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  സലാംസസ്താനമസ്താടകേ
വദ്യസ്താപനിപ്പെനികക്കണതുണയ്.  ഈ  ലെക്ഷദ്യലാം  മുന്നനിര്തനി   ഒരു  ഉതരവസ്താദനിതസ  ടൂറനിസലാം
മനിഷന് രൂപസ്പീകേരനിക്കസ്താന് തസ്പീരുമസ്താനനിച വനിവരലാം സഭടയ അറനിയനിക്കുകേയസ്താണയ്.  മനിഷന്
രൂപസ്പീകേരനിചയ്  കേഴനിഞ്ഞസ്താല  പ്രകദശവസ്താസനികേള്ക്കയ്  കൂടുതല  ടതസ്താഴനിലലാം  വരുമസ്താനവലാം
ലെഭനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനില  സലാംസസ്താനടമസ്താട്ടസ്താടകേ  ടൂറനിസടത  മസ്താറനിടയടുക്കസ്താന്
കേഴനിയുടമന്നയ് കേരുതുന.

പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്-രണയ്  വന്  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനികേളസ്താണയ്  ഈ  വര്ഷലാം
നടെപ്പെസ്താക്കസ്താന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഒന്നയ്,  മലെബസ്താറനിടലെ  നദസ്പീതടെ  ടൂറനിസലാം  പദ്ധതനി.
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കേസ്താലെടെനി,  മലെയസ്താറ്റൂര്  ഏരനിയ  കകേനങ്ങളനിലള്ള  തസ്പീര്തസ്താടെന  ടൂറനിസലാം  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്ന
ടൂറനിസലാം  സര്കേമ്മ്യൂട്ടസ്താണയ്  രണസ്താമടത  വന്  പദ്ധതനി.  ഈ  പദ്ധതനിയുലാം  ഉടെന്തടന്ന
നടെപ്പെസ്താക്കസ്താന് നടെപടെനിയസ്താരലാംഭനിക്കുലാം.

ടകേസ്താലലാം  ജനിലയനിടലെ  പ്രധസ്താന  ടൂറനിസലാം  കകേനമസ്താണയ്  അഷമുടെനി.  ബസ്താക്കയ് വസ്താട്ടര്
ടൂറനിസതനിടന  സമഗ  വനികേസനതനിനസ്തായനി  മസ്താസ്റ്റേര്പസ്താന്  തയ്യസ്താറസ്താക്കനിയനിട്ടുണയ്.
അഷമുടെനിയുടടെ സമഗ വനികേസനതനിനസ്തായനി ഈ മസ്താസ്റ്റേര്പസ്താനനിടന അടെനിസസ്താനതനില
തുടെര് നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്താണയ്.   ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട ടനടുമങ്ങസ്താടെയ്  എലാം.എല.എ.,
ടനടുമങ്ങസ്താടെയ്  ഒരു  പ്രകതദ്യകേ  കപ്രസ്താജക്ടയ്  തയ്യസ്താറസ്താക്കണടമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.
അതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കസ്താലാം.  ഗസ്റ്റേയ്  ഹകൗസനിനയ്  പുതനിയ കബസ്താക്കയ്
നനിര്മ്മേനിക്കസ്താന് തസ്പീരുമസ്താനനിചനിട്ടുണയ്.  ഗുരുവസ്തായര് ഗവണ്ടമനയ് ഗസ്റ്റേയ് ഹകൗസനിനയ് പുതനിയ
മന്ദനിരലാം  നനിര്മ്മേനിക്കസ്താന് തസ്പീരുമസ്താനനിച്ചു.  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേസ്താഴനികക്കസ്താടെയ്  ഗവണ്ടമനയ്
ഗസ്റ്റേയ്  ഹകൗസനികനസ്താടെനുബനനിചയ്  ഒരു പുതനിയ കബസ്താക്കുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്താണയ്.  കൂടെസ്താടത
പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട എലസ്താ ഗസ്റ്റേയ് ഹകൗസകേളുലാം നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് തസ്പീരുമസ്താനടമടുതനിട്ടുണയ്.
ടകേ.ടെനി.ഡനി.സനി.ക്കയ് ഏതസ്താനുലാം പുതനിയ പദ്ധതനികേള് ടകേസ്താണ്ടുവരുനണയ്.  മസ്താനവകശഷനി
വനികേസനമസ്താണയ് ഇതനില പ്രധസ്താനലാം.  ടൂറനിസലാം കമഖലെയനില മസ്താനവകശഷനി വനികേസനതനിനയ്
സര്ക്കസ്താര്  മുന്ഗണന  നലകുന.  അടുത  4  വര്ഷതനിനുള്ളനില  4  ലെക്ഷലാം
ടതസ്താഴനിലെവസരങ്ങള് സൃഷനിക്കുകേടയന്ന ലെക്ഷദ്യലാം ശകേവരനിക്കണടമങ്കനില മസ്താനവകശഷനി
വനികേസനലാം കൂടെനികയതസ്പീരൂ. വകുപ്പെനിടനകേസ്പീഴനില ഈ രലാംഗതയ് പ്രവര്തനിക്കുന്ന കേനിറയ്സയ്,
ഫുഡ്കസ്താഫയ്  ഇന്സ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ്,  എസയ്.ഐ.എചയ്.എലാം.  എന്നസ്പീ സസ്താപനങ്ങളനില കൂടുതല
കകേസ്താഴ്സുകേള് ആരലാംഭനിക്കസ്താന് സര്ക്കസ്താര്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന.  കൂടെസ്താടത ഫുഡ്കസ്താഫയ്  ഇന്സ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ്
നനിലെവനിലെനിലസ്താത  പതനലാംതനിട്ട,  പസ്താലെക്കസ്താടെയ്,  വയനസ്താടെയ്  എന്നസ്പീ  ജനിലകേളനില
ഫുഡ്കസ്താഫയ്  ഇന്സ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ്  സസ്താപനിക്കസ്താന്  സര്ക്കസ്താര്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.
ഫുഡ്കസ്താഫയ്  ഇന്സ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടുകേള് നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്   സലാംബനനിചയ്  പഠനിചയ്  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്
സമര്പ്പെനിക്കസ്താന്  കേണ്സള്ട്ടനനിടന  നനിയമനിക്കുന്ന  കേസ്താരദ്യലാം  സര്ക്കസ്താര്  പരനികശസ്താധനിച്ചു
വരുന.  കേനിറയ്സനിടന ഒരു ടസനര് ഓഫയ് എകലെന്സസ്താക്കനി മസ്താറ്റുന്നതനിനയ് സര്ക്കസ്താര്
തസ്പീരുമസ്താനനിചനിട്ടുണയ്.  ഉതരവസ്താദനിത ടൂറനിസലാം പദ്ധതനിയുടടെ ഭസ്താഗമസ്തായനി ഈ രലാംഗടത
വനിദഗടര  ഉള്ടപ്പെടുതനി  ഒരു  അന്തസ്താരസ്താഷ കകേസ്താണ്ഫറന്സയ്  സലാംഘടെനിപ്പെനിക്കുവസ്താനുലാം
ആകലെസ്താചനിക്കുനണയ്.  

രണയ് വകുപ്പുകേടള സലാംബനനിച്ചുലാം കനിയസ്താതകേമസ്തായനി ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങള്
പറഞ്ഞ എലസ്താ കേസ്താരദ്യങ്ങളുലാം സസസ്പീകേരനിക്കസ്താന് ഗവണ്ടമനയ് തയ്യസ്താറസ്താണയ്.  
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതസ്താമസയ്  : ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  മനനി  വസ്താക്കുപസ്താലെനിചതനില  ആദദ്യലാം
സകന്തസ്താഷലാം കരഖടപ്പെടുത്തുകേയസ്താണയ്.  എലസ്താ പസ്താര്ട്ടനികേളനിലലാം  ഉള്ടപ്പെട്ടവരുലാം പസ്താര്ട്ടനിയനില
ടപ്പെടെസ്താതവരുലാം  പരനിണതപ്രജരുമസ്തായ  നൂറകേണക്കനിനസ്താളുകേള്  വളര്തനിടയടുതസ്താണയ്
കകേരളതനിടലെ സഹകേരണ കമഖലെ. ആ സഹകേരണ കമഖലെയനില എവനിടടെടയങ്കനിലലാം
ടചറനിയ  കപസ്താരസ്തായ്മയുടണങ്കനില  കകേസ്താണ്ഗസനിടനയുലാം  യു.ഡനി.എഫയ്.ടനയുലാം  അടെചയ്
ആകക്ഷപനിക്കുന്ന  അങ്ങയുടടെ  നനിലെപസ്താടെയ്  ശരനിയസ്താകണസ്താ;  ഒരു  ഉദസ്താഹരണതനിനയ്,
കകേരളലാം  കേണ  ഏറവലാം  വലെനിയ  സഹകേരണ  തട്ടനിടപ്പെന്നയ്  പറയുന്നതയ്
റബ്കകേസ്തായുകടെതസ്താണയ്.  അങ്ങയ്  അതനിടനപ്പെറനി  അകനസഷനിക്കുകമസ്താ;  ഇവനിടടെ  അങ്ങയ്
പറഞ്ഞകലസ്താ, ഇടെതുപക്ഷ സര്ക്കസ്താര് ആര്ക്കുകവണനി നനിലെടകേസ്താള്ളുന, എന്തുടചയ്യുന
ടവന്നയ് കകേരള  ജനതടയ കബസ്താധദ്യടപ്പെടുത്തുടമന്നയ്.  അങ്ങടന കബസ്താധദ്യടപ്പെടുത്തുടമങ്കനില
റബ്കകേസ്താ സലാംബനനിചയ് അകനസഷണലാം നടെതസ്താന് അങ്ങയ് തയ്യസ്താറസ്താകുകമസ്താ; 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അങ്ങയ് ഒറ വസ്താചകേതനില മറപടെനി പറയണലാം.

ശസ്പീ  .   കേടെകേലാംപള്ളനി സകരനന്  : എനനിക്കയ് ഏടറ ബഹുമസ്താനദ്യനസ്താണയ് ശസ്പീ. പനി. ടെനി.
കതസ്താമടസങ്കനിലലാം  അകദ്ദേഹതനിടന  ധസ്താരണകേടളസ്താടക്ക  ടതറസ്താണയ്.  റബ്കകേസ്താടയ
സലാംബനനിചയ് അകദ്ദേഹലാം എന്തസ്താണയ് മനസനിലെസ്താക്കനിയനിരനിക്കുന്നടതന്നയ് എനനിക്കറനിയനില.
കകേരളതനിടലെ സഹകേരണ പ്രസസ്താനങ്ങള്ക്കയ് മസ്താതൃകേയസ്താണയ് റബ്കകേസ്താ. സസ്താമ്പതനികേമസ്തായ
പ്രശങ്ങളുണയ്.  അതയ്  എലസ്താ  ടപസ്താതുകമഖലെസ്താ  സസ്താപനങ്ങളുലാം  കനരനിടുന്ന  പ്രശങ്ങള്
തടന്നയസ്താണയ്.  അതയ്  റബ്കകേസ്തായുലാം  കനരനിടുനണയ്.  അതനിനസ്താവശദ്യമസ്തായ  പരനിഹസ്താരലാം
ഗവണ്ടമന്റുണസ്താക്കുലാം.  അതുടകേസ്താണയ്  റബ്കകേസ്താ  കഫസ്താഡസ്താടണന്നയ്  പറയുന്നതയ്
സഭസ്താകരഖയനില കേസ്താണസ്താന് പസ്താടെനിലസ്താത ഒരു കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്. ഓണസ്റ്റേസ്തായനി നടെക്കുന്ന ഒരു
സഹകേരണ  സസ്താപനടതക്കുറനിചയ്  ഇങ്ങടനയസ്താകണസ്താ  പറകയണതയ്;  സലാംസസ്താന
സഹകേരണ പ്രസസ്താനലാം നമ്മുടടെ സലാംസസ്താനടത നനിഷ്കളങ്കരസ്തായ സഹകേസ്താരനി സമൂഹലാം
സൃഷനിചതുതടന്നയസ്താണയ്.  അതനില  ടകേസ്താള്ളനടെക്കുന്ന  കേസ്താരദ്യങ്ങടള  സലാംബനനിചയ്
മസ്താത്രടമ  ഞസ്താന് പറഞ്ഞുള.  ഞസ്താന് യു.ഡനി.എഫയ്.ടന അടെചയ്  ആകക്ഷപനിക്കുന്നനില.
ഒരനിക്കലമനില.  യു.ഡനി.എഫയ്.  കനതൃതസലാം  ചനിലെ  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  ശദ്ധനിക്കണലാം.  ഒരസ്താത
പരനികശസ്താധന നടെതണലാം.  കനതൃതസടതക്കുറനിചസ്താണയ്  ഞസ്താന് പറഞ്ഞതയ്.  ഓണസ്റ്റേസ്തായനി
സലാംഘങ്ങള് നടെത്തുന്ന എത്രകയസ്താ കകേസ്താണ്ഗസയ് കനതസ്താക്കനസ്താരുണയ്.  അതനിടലെസ്താനലാം
സലാംശയമനില.  ഞസ്താന് ചൂണനിക്കസ്താണനിചതുകപസ്താടലെ  10-40  വര്ഷക്കസ്താലെലാം തുടെര്ചയസ്തായനി
ബസ്താങ്കയ്  ഭരനിക്കുകേയുലാം  50  കകേസ്താടെനി  രൂപയുലാം  60  കകേസ്താടെനി  രൂപയുലാം  26  കകേസ്താടെനി
രൂപയുടമലസ്താലാം ബസ്താങ്കനിടലെ നനികക്ഷപകേര്ക്കയ് നഷടപ്പെടുകേയുലാം ടചയടവന്നയ് പറഞ്ഞസ്താല
നമ്മേള് പരനികശസ്താധനിക്കകണ;  അതയ് ഇവനിടടെ പറഞ്ഞൂടവന്നയ് മസ്താത്രകമയുള.  അതനിനയ്
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ഇങ്ങടന  കബജസ്താറസ്താകകേണ  ഒരു  കേസ്താരദ്യവമനില.  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  അനനില  അക്കരയയ്
അങ്ങടന  കബജസ്താറണസ്താകകേണ  കേസ്താരദ്യമനില.  അഴനിമതനിടയ  പനിന്തുണയസ്താന്  നമുക്കയ്
സസ്താധനിക്കനില.  അഴനിമതനിടക്കതനിടര ഈ സര്ക്കസ്താര് കേര്ശന നനിലെപസ്താടെയ് സസസ്പീകേരനിക്കുലാം.
കേഴനിഞ്ഞ കേസ്താലെതയ് സഹകേരണ കമഖലെയനില ടകേസ്താടെനിയ അഴനിമതനിയസ്താണയ്  നടെന്നതയ്.
ആ  അഴനിമതനി  അവസസ്താനനിപ്പെനിക്കസ്താന്  ശകമസ്തായ  നടെപടെനികേളുമസ്തായനി  ഗവണ്ടമനയ്
മുകന്നസ്താട്ടുകപസ്താകുകേതടന്ന ടചയ്യുലാം.  ഈ ധനസ്താഭദ്യര്തനകേള് പസ്താസസ്താക്കനിതരണലാം.

ശസ്പീ  .   അനനില അക്കര  : സര്,...........

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : എന്തസ്താണയ്; ഇകപ്പെസ്താള് ഒനമനില.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്  : (ശമക്കയ്  ഓഫയ്)  അകദ്ദേഹതനിനയ്  കപഴണല
എകയ്പകനഷനുണയ്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : കപഴണല എകയ്പകനഷനയ് ഒരനിക്കല അവസരലാം ടകേസ്താടുത്തു.  ഒകര
വനിഷയതനില  വസ്പീണ്ടുലാം  ടകേസ്താടുക്കസ്താന്  പറ്റുകമസ്താ;  അകദ്ദേഹലാം  എഴുതനിതരടട്ട  ഞസ്താന്
പരനികശസ്താധനിചയ് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കസ്താലാം.  .....(ബഹളലാം)...... ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന്,
അകദ്ദേഹലാം റൂള് 288 പ്രകേസ്താരലാം എനനിക്കയ് എഴുതനിതന. അകദ്ദേഹലാം ഒരു വനിഷയതനില
വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു.  അകത  വനിഷയതനിലതടന്ന  അകദ്ദേഹലാം  വസ്പീണ്ടുലാം
ആവശദ്യടപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.  

പ്രതനിപക്ഷകനതസ്താവയ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ  ): ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്,
ഈ സഭയനിടലെ ഒരലാംഗടത സലാംബനനിചനിടെകതസ്താളലാം  ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ മനനി ചനിലെ
പരസ്താമര്ശങ്ങള്  നടെതനി.  അതനിനയ്  അകദ്ദേഹതനിനയ്  കപഴണല  എകയ്പകനഷന്
ടകേസ്താടുക്കസ്താനുള്ള ഒരു കേതയ് അകങ്ങയയ് നലകുകേയുലാം ടചയ.  ദയവസ്തായനി അങ്ങയ് അതയ്
അനുവദനിച്ചുടകേസ്താടുക്കണലാം.  അകദ്ദേഹതനിനയ്  കപഴണല  എകയ്പകനഷന്  ടകേസ്താടുക്കസ്താന്
റൂള്സനില...... 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : എന്തസ്താടണന്നയ് വദ്യകമസ്തായനി എഴുതനിതന്നസ്താല വസ്പീണ്ടുലാം ആകലെസ്താചനിക്കസ്താലാം.
രണ്ടുകപരുലാം പറഞ്ഞതയ് ഒകര വനിഷയമസ്താണയ്.  ഞസ്താന് കകേട്ടകലസ്താ; 

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ  : കപഴണല എകയ്പകനഷനുള്ള കേതയ്  അകങ്ങയയ്
തന്നനിട്ടുണയ്.  ഇനനിയുലാം  കേതയ്  തരണടമങ്കനില അകദ്ദേഹലാം തരുലാം.  റൂളനുസരനിചയ്  അങ്ങയ്
ദയവസ്തായനി അനുവദനിക്കണലാം.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ഇതയ്  കകേട്ടനിരുന്നയസ്താടളന്ന  നനിലെയയ്   ഞസ്താന്  പറയസ്താലാം,
ശസ്പീ.  അനനില അക്കര ഇവനിടടെ നലകേനിയ വനിശദസ്പീകേരണതനിലനനിനലാം ശവരുദ്ധദ്യമസ്തായനി

101/2020.
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ശസ്പീ.  കേടെകേലാംപള്ളനി സകരനന് ഇവനിടടെ സലാംസസ്താരനിചതസ്തായനി എനനിക്കയ് കതസ്താന്നനിയനിട്ടനില.
അകദ്ദേഹലാം  288  പ്രകേസ്താരലാം  എഴുതനിതന,  അകദ്ദേഹലാം  വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു.  അതയ്  ഈ
സഭയനില വരനികേയുലാം ടചയ.  വസ്പീണ്ടുലാം അകത കേസ്താരദ്യലാം  അകദ്ദേഹലാം വനിശദസ്പീകേരനികക്കണ
കേസ്താരദ്യമനില. അകദ്ദേഹലാം എഴുതനിതന്നസ്താല ഞസ്താന് സമയലാം ടകേസ്താടുക്കസ്താലാം. ഇകപ്പെസ്താള്തടന്ന
കവണടമന്നയ് വസ്താശനിപനിടെനിക്കരുതയ്.  

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതസ്താമസയ്  : (ശമക്കയ് ഓഫയ്) ഇകപ്പെസ്താള്തടന്ന കവണലാം.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ഇകപ്പെസ്താള്  വളടരയധനികേലാം  നസ്പീണ്ടുകപസ്തായനി.   .....  (ബഹളലാം)....
കനരടത പറഞ്ഞ കേസ്താരദ്യലാം  തടന്നയകല അകദ്ദേഹതനിനയ്  പറയസ്താനുള്ളതയ്.  എന്നസ്താല
ഒരു മനിനനിട്ടുടകേസ്താണയ് കവഗലാം പറയ.  ഒകര കേസ്താരദ്യലാംതടന്ന വസ്പീണ്ടുലാം വസ്പീണ്ടുലാം പറയരുതയ്.

ശസ്പീ  .    അനനില  അക്കര  : സര്,  ഞസ്താനനിവനിടടെ  പറഞ്ഞ  കേസ്താരദ്യങ്ങളനില
ഉറച്ചുനനിലക്കുകേയസ്താണയ്.  ഞസ്താന്  മലെയസ്താളലാം  ഓര്ഗസ്താനനിക്കനിടന  ടചയര്മസ്താനസ്തായനിരുന്ന
സമയതയ് 2016 ടഫബ്രുവരനി മസ്താസതനിലെസ്താണയ് ഈ ടചക്കയ് ടകേസ്താടുതതയ്.  അതനിനുകശഷലാം
ഏതസ്താനുലാം  ദനിവസങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെസ്താള്  ഞസ്താന്  ആ  സസ്താനടമസ്താഴനിഞ്ഞു.  ആ
കേമ്പനനിക്കയ് പുതനിയ ടചയര്മസ്താന് വന. അതയ് മനിനനിസ്ട്രേനി ഓഫയ് കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവ്സനില
രജനിസ്റ്റേര്  ടചയ്തനിട്ടുള്ള  പബനികേയ്  ലെനിമനിറ ഡയ്  കേമ്പനനിയസ്താണയ്.  കലെസ്താകേതയ്  എവനിടടെ
ഇരുന്നസ്താലലാം അതനിടന എലാം.ഡനി.യുലാം ടചയര്മസ്താനുലാം ആരസ്താടണന്നയ് ആര്ക്കുലാം കേസ്താണസ്താലാം.
ഇവനിടടെ  ഇതുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ടയ്  എനനിടക്കതനിടര  പറഞ്ഞ  ഒരു  പ്രധസ്താനടപ്പെട്ട
കേസ്താരദ്യതനില  5-7-2016-ല  അഡസ്താട്ടയ്  ഫസ്താര്കമഴയ്  കകേസ്താ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബസ്താങ്കനിടന
എലാം.ഡനി.  എനനിക്കയ്  ഒരു  ബസ്താധദ്യതയുമനിടലന്നയ്  പറഞ്ഞയ്  ഒഴനിമുറനി  വച്ചുതന്ന
കരഖയസ്താണനിതയ്.  (കപപ്പെര് ഉയര്തനിക്കസ്താണനിച്ചു.) പനിടന്ന എന്തനിനസ്താണയ് എടന കപരനില
ഇതയ്  വസ്പീണ്ടുലാംവസ്പീണ്ടുലാം  പറഞ്ഞുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതുടകേസ്താണയ്  ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ
മനനി എടന്ന വദ്യകനിപരമസ്തായനി പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള കേസ്താരദ്യങ്ങള് കരഖയനിലനനിനലാം നസ്പീക്കലാം
ടചയ്യണലാം.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : പരനികശസ്താധനിക്കസ്താലാം.  പരനികശസ്താധനിചയ് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കസ്താലാം.********

ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങടളടുക്കുന്ന സമയവലാം ഗവണ്ടമനനിടന പ്രതനിനനിധസ്താനലാം
ടചയടകേസ്താണയ്  മനനിമസ്താര്  മറപടെനി  പറയസ്താന്  എടുക്കുന്ന  സമയവലാം  തസ്താരതമദ്യലാം

********സഭസ്താദ്ധദ്യക്ഷടന ഉതരവനിന്പ്രകേസ്താരലാം  (ഫയല  നമ്പര് 2284/ഇ.ബനി./ 2017/നനി.ടസ.  തസ്പീയതനി
18-5-2017) കരഖയനില നനിലെനനിര്തനി. 
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ടചയ്യുന്നതനില  ഒരു  ശരനികകേടുടണനള്ളതയ്  ശരനിയസ്താണയ്.  എങ്കനിലലാം  അലപ്പെലാംകൂടെനി
സമയലാം  ചുരുക്കനി.....  അലാംഗങ്ങള്  വദ്യകനിപരമസ്തായനി  എടുക്കുന്ന  സമയടതയുലാം
ഗവണ്ടമനനിടന  പ്രതനിനനിധസ്താനലാം  ടചയ്തയ്  മനനിമസ്താര്  പദ്ധതനി  പ്രഖദ്യസ്താപനിക്കുന്ന
സമയടതയുലാം  തസ്താരതമദ്യലാം  ടചയ്യുന്നതയ്  ശരനിയടലങ്കനിലലാം  മനനിമസ്താര്  അലപ്പെലാംകൂടെനി
സമയലാം നനിയനനിചയ് സലാംസസ്താരനിക്കണടമന്നസ്താണയ് ഞസ്താന് പറയുന്നതയ്.

ശസ്പീ  .    രകമശയ് ടചന്നനിതലെ  : മനനിമസ്താര്ക്കയ് ടമസ്താതതനില പറയസ്താന് 30 മനിനനിട്ടസ്താണയ്
സമയലാം.  അലാംഗങ്ങടള  അങ്ങയ്  നനിയനനിക്കുനണയ്.  ആദദ്യമസ്തായനി  മനനിമസ്താരസ്താകുന്ന
ശസ്പീ.  കേടെകേലാംപള്ളനി  സകരനടനസ്താടക്ക  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  പറയുകമ്പസ്താള്  ഞങ്ങളസ്താരുലാം
ബഹളമുണസ്താക്കനിയനിട്ടനില.  നമ്മേള്  കചസ്താദദ്യലാം  ടചയ്യുനമനില.  മനനിമസ്താര്  അവരുടടെ
ഡനിപ്പെസ്താര്ട്ടയ്ടമനനില നടെക്കുന്ന നല കേസ്താരദ്യങ്ങടളപ്പെറനി പറയണലാം.  പടക്ഷ സമയലാംകൂടെനി
കനസ്താക്കണലാം.  കവടറ പലെ പലെ കേസ്താരദ്യങ്ങള് നമുടക്കലസ്താവര്ക്കുമുള്ളതസ്താണയ്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : അതുതടന്നയസ്താണയ്  ഞസ്താന്  പറയുന്നതയ്.  പ്രതനിപക്ഷകനതസ്താവയ്
കനരടത ആവശദ്യടപ്പെട്ടതനിടന അടെനിസസ്താനതനിലെസ്താണയ് ഞസ്താന് ഇതയ് പറഞ്ഞതയ്.

ഗതസ്താഗത വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   കതസ്താമസയ് ചസ്താണനി  ): സര്, മലെ എലെനിടയ പ്രസവനിച
അവസയനിലെസ്താണയ് ഞസ്താനനികപ്പെസ്താള്. രസ്താവനിടലെ കചസ്താകദദ്യസ്താതരകവളയനില അങ്ങയ് എടന്ന
രക്ഷനിച്ചു. കചസ്താദദ്യലാം നമ്പര് 423-ഉലാം 428-ഉലാംകൂടെനി കബ്ബുടചയ്തയ് തന്നതുടകേസ്താണയ് ഇകപ്പെസ്താള്
പറകയണ കുടറ കേസ്താരദ്യങ്ങള് അവനിടടെ പറയസ്താന് സസ്താധനിച്ചു.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : അങ്ങയുടടെ  മറപടെനിയനിലലാം  കടഡയ്  സസ്പീകട്ടയ്  ഒഴനിടകേയുള്ള
കേസ്താരദ്യങ്ങള് പറഞ്ഞസ്താല മതനി.

ശസ്പീ  .   കതസ്താമസയ് ചസ്താണനി  : 80 ശതമസ്താനലാം സമയവലാം അപഹരനിചതയ് ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ
എടന സഹപ്രവര്തകേന് ശസ്പീ.  കേടെകേലാംപള്ളനി സകരനനസ്താണയ്.  അകദ്ദേഹലാം പ്രസലാംഗനിചതല,
നനിങ്ങളുടടെ കചസ്താദദ്യങ്ങള് മുഴുവന് അകദ്ദേഹകതസ്താടെസ്തായനിരുന.  എകന്നസ്താടെയ്  ആടരസ്താടക്കകയസ്താ
കുറചയ്  കേസ്താരദ്യങ്ങകള കചസ്താദനിച്ചുള.  ഏതസ്തായസ്താലലാം രസ്താവനിടലെ പറയസ്താന് അവസരലാംതന്ന
സസ്പീക്കര്ക്കയ് നന്ദനി പറഞ്ഞുടകേസ്താണയ് ഞസ്താന് ആരലാംഭനിക്കുകേയസ്താണയ്.  

ഗതസ്താഗത  വകുപ്പുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ട  പലെ  കേസ്താരദ്യങ്ങളനിലലാം  തലെതനിരനിഞ്ഞ
പരനിഷ്കസ്താരങ്ങള് കകേന സര്ക്കസ്താര് ശകേടക്കസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്. ആദദ്യലാം കകേന കറസ്താഡയ്
കസഫനി  ബനില  ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താന്  ശമനിച്ചു.  അതയ്  പസ്താസസ്താക്കനിയനിരുടന്നങ്കനില  നമ്മുടടെ
കമസ്താകട്ടസ്താര് വസ്താഹന വകുപ്പെനിടനടയസ്താടക്ക കനസ്താക്കുകുതനികേളസ്താക്കനി കുതകേ മുതലെസ്താളനിമസ്താര്
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ഗതസ്താഗതരലാംഗലാം കേയ്യടെക്കുമസ്തായനിരുന. ഇന്ഡദ്യന് ടഫഡറലെനിസതനിനുതടന്ന അപകേടെകേരമസ്തായ
വദ്യവസകേളുള്ള പ്രസ്തുത ബനില കകേരളമുള്ടപ്പെടടെയുള്ള സലാംസസ്താന സര്ക്കസ്താരുകേളുടടെ
എതനിര്പ്പെനിടനത്തുടെര്ന്നയ്  പസ്താര്ലെടമനനില  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയുണസ്തായനില.  എന്നസ്താല
ഇക്കഴനിഞ്ഞ  മസ്താസലാം  കകേന  കമസ്താകട്ടസ്താര്  വസ്താഹന  ബനില  എന്ന  കഭദഗതനി  ബനില
കലെസ്താകേയ് സഭ പസ്താസസ്താക്കനി.  രസ്താജദ്യസഭകൂടെനി  പസ്താസസ്താക്കനിയസ്താല അതയ്  നനിയമമസ്താകുലാം.  അതനിലലാം
സലാംസസ്താനതനിടന  തസ്താലപ്പെരദ്യങ്ങള്ടക്കതനിടരയുള്ള  നനിരവധനി  വദ്യവസകേളസ്താണള്ളതയ്.
കേഴനിഞ്ഞയസ്താഴ്ച  കചസ്താകദദ്യസ്താതരകവളയനില  ഞസ്താന്  ഇതനിടനക്കുറനിചയ്  വനിശദമസ്തായനി
പറഞ്ഞതസ്താണയ്.  രസ്താജദ്യസഭയനില  ആവശദ്യമസ്തായ  കഭദഗതനികേള്  ടകേസ്താണ്ടുവരസ്താന്
കകേസ്താണ്ഗസയ് പസ്താര്ട്ടനി  മുന്കേടയ്യടുക്കണടമന്നയ്  ഞസ്താന് അന്നയ് പറഞ്ഞനിരുന.  പടക്ഷ
ടഎകേദ്യജനസ്താധനിപതദ്യ  മുന്നണനിയുലാം  കകേസ്താണ്ഗസസ്തുലാം  ഇകൗ  ടചറത്തുനനിലപ്പെനില
ഞങ്ങകളസ്താടടെസ്താപ്പെലാം  അണനികചരസ്താന്  അനമസ്തായ  രസ്താഷസ്പീയ  വനികരസ്താധലാംമൂലെലാം  മുകന്നസ്താട്ടയ്
വരുന്നനിടലനള്ള ദുനഃഖസതദ്യലാം നനിലെവനിലണയ്.  

ടടഡവനിലാംഗയ് ടടലെസന്ടസടുക്കസ്താന് ഒരു വനിദദ്യസ്താഭദ്യസ്താസകയസ്താഗദ്യതയുലാം കവടണന്ന
കഭദഗതനി  കറസ്താഡുകേടള കുരുതനിക്കളമസ്താക്കുടമന്നയ് ഞസ്താന് ഭയക്കുന. കേസ്താരണലാം കപസ്താകുന്ന
വഴനിക്കയ് കബസ്താര്ഡയ് വസ്തായനിക്കസ്താന് അറനിയസ്താതവര് വസ്താഹനകമസ്താടെനിചസ്താല എങ്ങടനയനിരനിക്കുലാം.
അതുകപസ്താടലെ ടടഡവനിലാംഗയ് ടടലെസന്സയ് കേസ്താലെസ്താവധനി കേഴനിഞ്ഞയ് ഒരു ടകേസ്താലതനിനകേലാം
പുതുക്കനിയനിടലങ്കനില വസ്പീണ്ടുലാം ടടെസ്റ്റേയ് ടചയ്യണടമന്ന വദ്യവസ ഗള്ഫയ് രസ്താജദ്യങ്ങളനില
കജസ്താലെനിടചയ്യുന്ന  പതനിനസ്തായനിരങ്ങള്ക്കയ്  ഭസ്പീഷണനിയസ്താകുലാം.  ഇതനിടനലസ്താലാം  എതനിടര
നമുക്കയ് സലാംസസ്താരനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  ഇന്നനിവനിടടെ പ്രസ്താസലാംഗനികേര് സൂചനിപ്പെനിച ഒനരണ്ടു
കേസ്താരദ്യങ്ങള് മസ്താത്രലാം ഞസ്താന് പറയസ്താലാം.  ശസ്പീ.  കജസ്താര്ജയ് എലാം.  കതസ്താമസയ് ഇരുചകവസ്താഹന
ടചക്കനിലാംഗനിടനക്കുറനിചയ് സൂചനിപ്പെനിച്ചു,  ടഹലമറനിലസ്താടത വസ്താഹനകമസ്താടെനിചതനിനയ് ഇകൗ വര്ഷലാം
മസ്താര്ചയ്  31  വടര  7178  കകേസകേള്  രജനിസ്റ്റേര്  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
മസ്താത്രമസ്തായനി  സര്വ്വസ്പീസയ്  നടെത്തുന്ന  കമഖലെകേളനികലെയ്ക്കുലാം  ഉള്നസ്താടെന്  പ്രകദശ
ങ്ങളനികലെയ്ക്കുമുള്ള  സര്വ്വസ്പീസകേള്  നനിലെനനിര്തനിയനിട്ടുണയ്.  അവ  ഒരു  കേസ്താരണവശസ്താലലാം
റദ്ദേസ്താക്കരുടതന്നയ്  ബനടപ്പെട്ട  ഉകദദ്യസ്താഗസനസ്താര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്,
കൂടെസ്താടത  എന്തയ്  മസ്താറലാം  വരുതനിയസ്താലലാം  സലെലാം  എലാം.എല.എ.ടയ  അറനിയനിക്കസ്താനുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  ടകേസ്താടുതനിട്ടുണയ്.  വനിവസ്താഹ ആവശദ്യങ്ങള്ക്കസ്തായനി  ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.
വസ്താഹനങ്ങള് നനിശ്ചനിത വസ്താടെകേയയ് ടകേസ്താടുക്കണടമന്നയ് ശസ്പീ. ഇ.  ടെനി.  ടടടെസണ് മസ്താസ്റ്റേര്
ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം വച്ചു. അതയ് നടെപ്പെനിലെസ്താക്കനി കേഴനിഞ്ഞു.  ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി ഇവനിടടെ
വച  നനിര്കദ്ദേശമസ്തായ  ഒരു  കുടുലാംബതനിനയ്  ഒരു  വസ്താഹനടമന്നതയ്  നനിയമതനിലൂടടെ
നനിയനനിക്കസ്താന് സസ്താധനിക്കുകേയനില.  എങ്കനിലലാം ടപസ്താതുഗതസ്താഗതരലാംഗലാം ശകനിടപ്പെടുതനിയസ്താല



ധനകേസ്താരദ്യലാം 469

സസകേസ്താരദ്യ  വസ്താഹനങ്ങളുടടെ  ഉപകയസ്താഗലാം  കുറചയ്  കുറയുടമന്നയ്  കേരുതുന.  കവസ്താള്കവസ്താ
ബസകേള്  വസ്താങ്ങനി  സര്വ്വസ്പീസയ്  നടെതനി  ടപസ്താതു  ഗതസ്താഗത  രലാംഗലാം
ശകനിടപ്പെടുത്തുകേയസ്താണയ്  ഗവണ്ടമനനിടന ലെക്ഷദ്യലാം.  അതയ്  നടെപ്പെനിലെസ്തായനിക്കഴനിഞ്ഞസ്താല
തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം  വണനികേളുടടെ  എണ്ണലാം  കുറയുലാം.  മടറസ്താന്നയ്,  വലെനിയ  ബസകേള്
ഓടെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ടചലെവയ്  ടചറനിയ  ബസകേള്  ഓടെനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനിവരുലാം,
എന്നസ്താല വരുമസ്താനലാം കുറവമസ്തായനിരനിക്കുലാം.  അതുടകേസ്താണയ് ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി. എന്നയ്
ലെസ്താഭതനിലെസ്താകുനകവസ്താ  അന്നയ്  ടചറനിയ  ബസകേള്  ആവശദ്യമസ്തായ  പ്രകദശങ്ങളനികലെയയ്
പബനികേയ്  യട്ടനിലെനിറനി  സര്വ്വസ്പീസസയ്  എന്ന  കപരനില  ഓടെനിക്കസ്താടമന്നസ്താണയ്   ഞങ്ങള്
തസ്പീരുമസ്താനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.   ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജസ്താര്ജയ്    ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ്  വനിഭസ്താഗലാം  വളടര  പരസ്താജയമസ്താടണനലാം  അതയ്  ശകനിടപ്പെടുതണ
ടമനമുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം വച്ചു. അതയ്  അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞതയ് സതദ്യമസ്താണയ്.  അക്കസ്താരദ്യതനില
ഞസ്താന് അനുഭവസനുമസ്താണയ്. അതുടകേസ്താണയ് അടെനിയന്തരമസ്തായനി ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ്  വനിഭസ്താഗലാം  ശകനിടപ്പെടുതസ്താനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുലാം.
അതുകപസ്താടലെ  ബഹുമസ്താനദ്യനസ്തായ  രസ്താജൂ  എബ്രേഹസ്താലാം  എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവയ്  ഡയറക്ടടറ
മസ്താറണടമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം മുകന്നസ്താട്ടുവച്ചു.  പലെഭസ്താഗത്തുനനിനലാം ആ  നനിര്കദ്ദേശലാം ഉയര്ന
വന്നനിരുന,  അക്കസ്താരദ്യവലാം  ശദ്ധയനിലണയ്.  അവരുടടെ  പ്രവര്തനലാം  തൃപ്തനികേരമല,
തത്തുലെദ്യമസ്തായ കപസ്താസ്റ്റേനിടലന പറഞ്ഞസ്താണയ് അവര് അവനിടടെ നനിലെനനിലക്കുന്നതയ്.  മൂന്നയ്
കസസ്താണസ്തായനി  കേഴനിയുകമ്പസ്താള്  ഒസ്താകരസ്താ  കസസ്താണനികലെയയ്  ഒസ്താകരസ്താരുതടര  മസ്താറനിടക്കസ്താണയ്
സമര്തനസ്താരസ്തായ എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ് ബനിരുദധസ്താരനികേള്, ഒസ്താകട്ടസ്താടമസ്താടടബല എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ്
പഠനിചവര്,  എകയ്പസ്പീരനിയന്സള്ളവര്,  എലാം.ബനി.എ.  ഉള്ള  എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗയ്
ബനിരുദധസ്താരനികേള് എന്നനിവടര തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം അവനിടടെ നനികയസ്താഗനിക്കുന്നതസ്തായനിരനിക്കുലാം.  

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി  അലെനി :  അങ്ങയ് ഇവനിടടെ ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.ടയപ്പെറനി
ധസ്താരസ്താളലാം  പറഞ്ഞു.  പകക്ഷ  ടകേ.യു.ആര്.ടെനി.സനി.ടയപ്പെറനി  ഒനലാം  പറഞ്ഞനില.
ടസന്ടല ഗവണ്ടമനനിടന ജന്റലാം പദ്ധതനിയനില ഉള്ടപ്പെടുതനിടക്കസ്താണയ് ഏകേകദശലാം
ആയനിരകതസ്താളലാം  ബസകേള്  നമുക്കയ്  ലെഭനിചനിരുന.  അതനില  കുടറ  ബസകേള്
കേട്ടപ്പുറതസ്താടണനലാം ടമയനിനനന്സയ് നടെതസ്താന്  വഴനിയനിടലനമസ്താണയ് പത്രതനിലൂടടെ
അറനിയുവസ്താന് കേഴനിഞ്ഞതയ്. അതനിടന ഇകപ്പെസ്താഴടത അവസടയന്തസ്താണയ്? 

ശസ്പീ  .    കതസ്താമസയ്  ചസ്താണനി :  സര്,  ഇകപ്പെസ്താഴടത അവസ പനിന്നസ്പീടെയ്  അങ്ങടയ
അറനിയനിക്കസ്താലാം. അങ്ങയ് പറഞ്ഞതയ് ശരനിയസ്താണയ്. ടവറടത ദസ്താനലാം കേനിട്ടനിയ വണനികേളസ്താണയ്.
അതനിനയ് കേനികലെസ്താമസ്പീററകേള് കുറവസ്താണയ്,  റനിപ്പെയര് ടചയ്യുന്നതനിനയ് ടചലെവയ് കൂടുതലെസ്താണയ്,
ആവശദ്യമസ്തായ  ടസയര്പസ്താര്ട്സകേള്  കേനിട്ടുന്നനില,  ഇങ്ങടനയുള്ള  വനിവരങ്ങളസ്താണയ്
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അതുസലാംബനനിചയ്  എനനിക്കയ്  കേനിട്ടനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഞസ്താന്  ചസ്താര്ടജടുതനിട്ടയ്  28  ദനിവസലാം
മസ്താത്രടമ ആയനിട്ടുള,  അടുത നനിയമസഭസ്താ സകമ്മേളനതനില അകങ്ങയയ് വദ്യകമസ്തായ
ഉതരലാം നലകുന്നതസ്താണയ്.  ഇവനിടടെ ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി പറഞ്ഞതയ് സലാംബനനിചയ്,
ടപ്രസ്താഫ.  സശസ്പീല  ഖന്നയുടടെ  പ്രസ്താഥമനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുമുണയ്.  ഘട്ടലാംഘട്ടമസ്തായനി  ജസ്പീവനക്കസ്താടരക്കൂടെനി  വനിശസസ്താസതനിടലെടുത്തു
ടകേസ്താണയ് കേസ്താരദ്യങ്ങള് നടെപ്പെനിലെസ്താക്കുന്നതസ്താണയ്.  തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം ടപ്രസ്താഫ.  സശസ്പീല ഖന്ന
റനികപ്പെസ്താര്ട്ടനില ജസ്പീവനക്കസ്താടര ഒരസ്താടളകപ്പെസ്താലലാം പനിരനിച്ചുവനിടെസ്താന് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞനിട്ടനില.
എങ്ങടന റസ്പീ-ഓര്ഗടടനസയ്  ടചയ്തയ്  ഇകൗ സസ്താപനടത ലെസ്താഭതനിലെസ്താക്കസ്താടമന്നസ്താണയ്
പരനികശസ്താധനിക്കുന്നതയ്.  അതനിടന  പ്രനിലെനിമനിനറനി  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്  മസ്താത്രടമ  വന്നനിട്ടുള.
പൂര്ണ്ണമസ്തായ  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്  വനകേഴനിയുകമ്പസ്താള്  അടുത  നനിയമസഭസ്താ  സകമ്മേളനതനില
അതനിടനക്കുറനിചയ് പറയസ്താലാം. അങ്ങയുടടെ നനിര്കദ്ദേശലാം തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം പസ്താലെനിക്കുന്നതസ്താണയ്. 

ശസ്പീമതനി  വസ്പീണസ്താ  കജസ്താര്ജയ്:  സര്,  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞുടകേസ്താണനിരനിക്കുന്ന
കേസ്താരദ്യങ്ങടള സസസ്താഗതലാം ടചയ്യുന,  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  ടതസ്താഴനിലെസ്താളനികേളനില ഒരസ്താടളകപ്പെസ്താലലാം
പരനിച്ചുവനിടെനിടലനള്ള ഉറപ്പെയ്. അങ്ങയ് കനരടത പറഞ്ഞ ഒരു കേസ്താരദ്യലാം സലാംബനനിചസ്താണയ്
ഞസ്താന് കചസ്താദനിക്കുന്നതയ്,  അതസ്തായതയ്, കറസ്താഡനില വസ്താഹന  പരനികശസ്താധന നടെക്കുകമ്പസ്താള്
തസ്പീര്ത്തുലാം ബഹുമസ്താനമനിലസ്താടതയസ്താണയ് പരനികശസ്താധനിക്കുന്നവര് ഇടെടപടുന്നതയ്.  പരനികശസ്താധനസ്താ
സമയതയ്  ഫുള്  യണനികഫസ്താമനില  പരനികശസ്താധനിക്കണടമനണയ്,  കുഞ്ഞുങ്ങളുമസ്തായനി
സ്ത്രസ്പീകേള്  കേസ്താറനില  കപസ്താകുകമ്പസ്താള്കപ്പെസ്താലലാം  കുഞ്ഞുങ്ങടള  കേസ്താറനിലെനിരുതനി  സ്ത്രസ്പീകേള്
ഇറങ്ങനിടചന്നയ് ദൂടര നനിലക്കുന്ന ഉകദദ്യസ്താഗസകനസ്താടെയ്  സലാംസസ്താരനികക്കണനിവരനികേയസ്താണയ്.
കനിമനിനല  കുറലാം  ടചയ്തതുകപസ്താടലെയസ്താണയ്  ഇവര്  ഇടെടപടുന്നതയ്.  ഇതനിടനസ്താരു
മസ്താറമുണസ്താകേണലാം.  കറസ്താഡനില  വസ്താഹനങ്ങളുമസ്തായനി  കപസ്താകുന്ന ആളുകേകളസ്താടെയ്  ബഹുമസ്താന
കതസ്താടടെ ഇടെടപടെസ്താനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം ഉകദദ്യസ്താഗസര്ക്കയ് ടകേസ്താടുക്കണലാം.  അതനിടനസ്താരു
ടപ്രസ്താഫഷണലെനിസലാം ഉണസ്താകേണലാം. പ്രകതദ്യകേനിചയ്  60 വയസനിനുമുകേളനില പ്രസ്തായമുള്ളവകരസ്താടുലാം
സ്ത്രസ്പീകേകളസ്താടുലാം,  കുഞ്ഞുങ്ങളുമസ്തായനി  വസ്താഹനകമസ്താടെനിക്കുകമ്പസ്താള്,  അവകരസ്താടടെങ്കനിലലാം
വസ്താഹനതനിനടുകതയയ്  കപസ്തായനി  പരനികശസ്താധനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഒരു
വദ്യവസ ഇവനിടടെ ഉണസ്താകേണലാം. അതനിനയ് ഇകൗ സര്ക്കസ്താര് തസ്പീരുമസ്താനടമടുക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കതസ്താമസയ് ചസ്താണനി:  സര്,  അങ്ങടന സലാംഭവനിചനിട്ടുടണങ്കനില വനിദദ്യസ്താസമ്പന്നടരന്നയ്
നമ്മേള്  അഭനിമസ്താനനിക്കുന്ന  ഇകൗ  സലാംസസ്താനതനിനുതടന്ന  അതയ്  അപമസ്താനകേരമസ്താണയ്.
തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം  ശകമസ്തായ  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്താണയ്.  കവണനിവന്നസ്താല
ടപസ്താതുജനങ്ങകളസ്താടുള്ള ഇടെടപടെല എങ്ങടനയസ്തായനിരനിക്കണടമന്ന ടടയനിനനിലാംഗുതടന്ന
ഉകദദ്യസ്താഗസര്ക്കയ്  ടകേസ്താടുക്കസ്താലാം.  ഇവനിടടെ  ഒരു  പ്രശമുള്ളതയ്  ആവശദ്യതനിനയ്



ധനകേസ്താരദ്യലാം 471

ഉകദദ്യസ്താഗസരനില,  ആവശദ്യതനിനയ്  വസ്താഹനങ്ങളനില  എനള്ളതസ്താണയ്.  അതയ്
ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട  ധനകേസ്താരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുടടെ  ശദ്ധയനിലടപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്, അതനിനയ്
അടെനിയന്തര  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുടമന്നയ്  അകദ്ദേഹലാം  ഉറപ്പെയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  മസ്താഡലാം
ശദ്ധയനിലടപ്പെടുതനിയതയ്  നടലസ്താരു കേസ്താരദ്യമസ്താണയ്.  കേസ്താരണലാം കസ്നേഹകതസ്താടടെ ടചന്നയ്
കചസ്താദനിക്കസ്താലാം.  അതലസ്താടത  ഇകങ്ങസ്താട്ടയ്  ഇറങ്ങനിവസ്താടെസ്പീ;  അപ്പുറതയ്  ടടകേ  കേസ്താണനിചയ്
നനിര്തനിയനിട്ടയ് ഇകങ്ങസ്താട്ടയ് ഇറങ്ങനിവരുന്ന രസ്പീതനി ഇകൗ കേസ്താലെഘട്ടതനില ആഫനിക്കയനില
കപസ്താലലാം ഉടണന്നയ് കതസ്താനന്നനില.  

മനി  .   സസ്പീക്കര് :ആഫനിക്കയനില ടബ്രേസ്താടയന്നസ്താണയ് വനിളനിക്കുന്നതയ്.  ആഫനിക്കയനില
കപസ്താലെസ്പീസയ് സലാംകബസ്താധന ടചയ്യുന്നതയ് ബ്രേദര് എന്നയ് വനിളനിചസ്താണയ്. പസ്പീസയ് ബ്രേദര്..

ശസ്പീ  .    കമസ്താന്സയ് കജസ്താസഫയ് : സര്, ശസ്പീമതനി വസ്പീണസ്താ കജസ്താര്ജയ് ചൂണനിക്കസ്താണനിച
കേസ്താരദ്യകതസ്താടെയ്  അങ്ങയ്  ഇവനിടടെ  കപസ്താസനിറസ്പീവസ്തായനി  പ്രതനികേരനിചതനിനയ്  പ്രകതദ്യകേലാം
നന്ദനിപറയുന.  കലെസ്താകേരസ്താജദ്യങ്ങളനിടലെവനിടടെ  കപസ്തായസ്താലലാം  ഏറവലാംകൂടുതല  കേര്ശന
ശനിക്ഷ  ഏറ്റുവസ്താകങ്ങണ  സസ്താഹചരദ്യലാം  നനിലെനനിലക്കുകമ്പസ്താള്കപ്പെസ്താലലാം  നമ്മേള്  വണനി
ഒതുക്കനി നനിര്കതണ കേസ്താരദ്യലാം മസ്താത്രടമയുള,  കപസ്താലെസ്പീസയ് ഓഫസ്പീകസഴയ് ഇറങ്ങനിടചന്നയ്
വളടര മസ്താനദ്യമസ്തായനി ടപരുമസ്താറന്ന രസ്പീതനിയുണയ്.  അകങ്ങസ്താട്ടുടചന്നയ് സലാംസസ്താരനിക്കുന്ന ഒരു
വലെനിയ സലാംസസ്താരലാം, സമ്പന്നമസ്തായ ഒരു ഇടെടപടെല, വനികദശ രസ്താജദ്യങ്ങളനികലെതുകപസ്താലള്ള
ഒരു സസ്പീലാം കകേരളതനിലലാം ടകേസ്താണ്ടുവരണടമന്നസ്താണയ് സൂചനിപ്പെനിചതയ്. 

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്തായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഈ   പ്രശലാം  നമ്മുടടെ
സലാംസസ്താനതയ്   കനരകതയുള്ളതസ്താണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസങ്ങളനില  കകേരളതനിടലെ
സബയ്ഇന്ടസക്ടര്മസ്താര് മുതല മുകേളനികലെസ്താട്ടുള്ള കപസ്താലെസ്പീസയ് ഓഫസ്പീസര്മസ്താരുടടെ കയസ്താഗലാം
കമഖലെസ്താടെനിസസ്താനതനില വനിളനിച്ചു കചര്തനിരുന. അവകരസ്താടെയ് പലെ കേസ്താരദ്യങ്ങള് പറഞ്ഞ
കൂട്ടതനില  ഒരു  കേസ്താരദ്യലാം  ടസ്താഫനികേയ്  പരനികശസ്താധനടയ  സലാംബനനിച്ചുള്ളതസ്തായനിരുന.
'യസ്താത്രക്കസ്താരുടടെ   അടുത്തുടചന്നയ്  കേസ്താരദ്യങ്ങള്  കചസ്താദനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനിലെസ്താകേണലാം
പരനികശസ്താധന.  യസ്താത്രക്കസ്താടര അനസ്താവശദ്യമസ്തായനി ബുദ്ധനിമുട്ടനിക്കരുതയ്.'  സ്ത്രസ്പീകേളുടടെ കേസ്താരദ്യലാം
പ്രകതദ്യകേനിച്ചുലാം പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്. 'ഒരു തരതനിലള്ള പരുഷമസ്തായ ടപരുമസ്താറവലാം ഉണസ്താകേരുതയ്.'
ഇതരലാം കേസ്താരദ്യങ്ങള് ഇകപ്പെസ്താള് നനിര്കദ്ദേശമസ്തായനിതടന്ന നലകേനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമസ്താന്:  സര്,  നമ്മുടടെ സലാംസസ്താനതയ്  വസ്താഹനടപ്പെരുപ്പെലാം
വളടര  കൂടുതലെസ്താണയ്.  ടസ്താഫനികേയ്  കപസ്താലെസ്പീസയ്  സലാംവനിധസ്താനലാം  കുറമറതസ്താക്കസ്താന് ടസ്താഫനികേയ്
കപസ്താലെസ്പീസയ് കഫസ്താഴനിടന ടസപ്പെകററയ് ടചയ്യസ്താനുള്ള തസ്പീരുമസ്താനമുണസ്താകുകമസ്താ?
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ശസ്പീ  .    കതസ്താമസയ്  ചസ്താണനി:  സര്,  സലാംസസ്താനടത  കറസ്താഡുകേളുടടെ  കേഴനിഞ്ഞ
കേസ്താലെടത അവസ അകങ്ങയറനിയസ്താലാം.  ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട ടപസ്താതുമരസ്താമതയ് വകുപ്പുമനനി
അകദ്ദേഹതനിനയ്  കേഴനിയസ്താവന്ന  കവഗതനില  എലസ്തായനിടെത്തുലാം  ഓടെനിടയതനിയതനിടന
ഫലെമസ്തായനി  കറസ്താഡുകേളുടടെ  അവസയയ്  ഇന്നയ്  മസ്താറലാം  വനടകേസ്താണനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്.
കറസ്താഡയ്  സരക്ഷയുമസ്തായനി  ബനടപ്പെട്ട  ഉകദദ്യസ്താഗസരുമസ്തായനി  നടെതനിയ  മസ്പീറനിലാംഗനില
ഞസ്താന്  പറഞ്ഞ  പ്രശവലാം  ഇതസ്താണയ്.  'ഞസ്താന്  കലെസ്താകേലാം  കേണ  ആളസ്താണകലസ്താ.
അവനിടെടതകപ്പെസ്താടലെയുള്ള  കറസ്താഡയ്  സരക്ഷടയകുറനിചയ്...'  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതസ്താമസയ്
എകന്നസ്താടെയ് കചസ്താദനിച്ചു. ആ ബനില ഇകപ്പെസ്താഴുലാം ടപനനിലാംഗനില വചനിരനിക്കുകേയസ്താണയ്. അവനിടടെ
ഞസ്താന്  140  കേനികലെസ്താമസ്പീററനില കേസ്താകറസ്താടെനിക്കുന്ന ആളസ്താണയ്.  അവനിടടെ ആളുകേള് കകസ്താസയ്
ടചയ്യനില.  അതനിടന  കകേരളവമസ്തായനി  ഉപമനിക്കസ്താന്  സസ്താധനിക്കുകമസ്താ?  കഫസ്താണലാം
പനിടെനിചസ്താണയ്  ഇവനിടടെ  ആളുകേള്  കറസ്താഡയ്  കകസ്താസയ്  ടചയ്യുന്നതയ്.  അതുടകേസ്താണയ്
അവസയയ് വദ്യതദ്യസ്താസമുണയ്. തസ്പീര്ചയസ്തായുലാം കറസ്താഡുകേളുടടെ ഇന്നടത അവസയയ് മസ്താറലാം
വനകേഴനിയുകമ്പസ്താള്  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞ  കേസ്താരദ്യലാം  പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്താണയ്.  ഈ
ധനസ്താഭദ്യര്തന പസ്താസസ്താക്കനിതരണടമന്നയ് അഭദ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സര്വ്വശസ്പീ സണ്ണനി കജസ്താസഫയ്,  അബ്ദുല ഹമസ്പീദയ്.  പനി.,  മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി
അലെനി,  ടകേ.  സനി.  കജസ്താസഫയ്,  കമസ്താന്സയ്  കജസ്താസഫയ്,  കറസ്താജനി  എലാം.  കജസ്താണ്  എന്നസ്പീ
അലാംഗങ്ങള്  വസ്താഹനനനികുതനികേള്  എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനയയ്
അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് ടചയ്യുനകണസ്താ? 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരസ്താകേരനിചനിരനിക്കുന.

വസ്താഹനനനികുതനികേള്  എന്ന   IX-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില
കേസ്താരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില  പ്രസ്തുത  ധനസ്താഭദ്യര്തനയ്ക്കുകനടര
7-ാം  കകേസ്താളതനില  കേസ്താണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സസ്താമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ടചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്താധസ്താകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞസ്താന് കപസ്താള് ആവശദ്യടപ്പെടുന.
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(സഭസ്താലാംഗങ്ങള് തസ്താടഴപ്പെറയുലാം പ്രകേസ്താരലാം കവസ്താട്ടയ് കരഖടപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖസ്താദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമസ്താന് 

3. ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലെന്

4. ശസ്പീ. ആനണനി കജസ്താണ് 

5. ശസ്പീ. എ. എലാം. ആരനിഫയ് 

6. ടപ്രസ്താഫ. ടകേ. യു. അരുണന്

7. ശസ്പീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

8. ശസ്പീ. ടകേ. ബസ്താബു 

9. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബസ്താലെന് 

10. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമസ്താള് 

11. ശസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന്  

12. ശസ്പീ. ടകേ. ദസ്താസന് 

13. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശസ്പീ. സനി. ദനിവസ്താകേരന് 

15. ശസ്പീ. എലകദസ്താ എബ്രേഹസ്താലാം 

16. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതസ്താ കഗസ്താപനി 

17. ശസ്പീ. കജസ്താര്ജയ് എലാം. കതസ്താമസയ് 

18. ശസ്പീ. ചനിറയലാം കഗസ്താപകുമസ്താര് 

19. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീനന് 

20. കഡസ്താ. ടകേ. ടെനി. ജലെസ്പീല 

21. ശസ്പീ. ടജയനിലാംസയ് മസ്താതദ്യു 
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22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലെസ്താല 

23. ശസ്പീ. കജസ്താണ് ടഫര്ണസ്താണസയ്

24. ശസ്പീ. വനി. കജസ്തായനി 

25. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

28. ശസ്പീ. ടകേ. കുഞ്ഞനിരസ്താമന് 

29. ശസ്പീ. കകേസ്താവൂര് കുഞ്ഞുകമസ്താന് 

30. ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി 

31. ശസ്പീ. മസ്താതദ്യു ടെനി. കതസ്താമസയ് 

32. ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മസ്താകനി 

33. ശസ്പീമതനി ടജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശസ്പീ. എ. സനി. ടമസ്തായ്തസ്പീന് 

35. ശസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി ടപരുടനലനി 

37. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. നസ്താണ 

38. ശസ്പീ. എലാം. നകൗഷസ്താദയ്

39. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപയ് 

40. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമസ്താര് 

41. ശസ്പീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

42. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

44. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീലാം 
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45. ശസ്പീ. ടകേ. രസ്താജന് 

46. ശസ്പീ. ആര്. രസ്താകജഷയ് 

47. ശസ്പീ. റനി. വനി. രസ്താകജഷയ്

48. ശസ്പീ. ടകേ. രസ്താജു 

49. ശസ്പീ. രസ്താജു എബ്രേഹസ്താലാം 

50. ശസ്പീ. ആര്. രസ്താമചനന്

51. ശസ്പീ. രസ്താമചനന് കേടെന്നപ്പെള്ളനി  

52. ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രസ്താമചനന് നസ്തായര് 

53. ശസ്പീ. റനി. പനി. രസ്താമകൃഷ്ണന് 

54. ശസ്പീ. മുലക്കര രതസ്താകേരന് 

55. ടപ്രസ്താഫ. സനി. രവസ്പീനനസ്താഥയ് 

56. ശസ്പീ. കേസ്താരസ്താട്ടയ് റസസ്താഖയ്

57. ശസ്പീ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

59. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

60. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി

61. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

62. ശസ്പീ. ബനി. സതദ്യന് 

63. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷലാംസസ്പീര്  

64. ശസ്പീമതനി ടകേ. ടകേ. ശശലെജ ടെസ്പീചര് 

65. ശസ്പീ. ജനി. സധസ്താകേരന് 

66. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. സനനില കുമസ്താര്

67. ശസ്പീ. കേടെകേലാംപള്ളനി സകരനന് 
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68. ശസ്പീ. ടകേ. സകരഷയ് കുറപ്പെയ്

69. ശസ്പീ. എലാം. സസരസ്താജയ്

70. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. ശടെസണ് മസ്താസ്റ്റേര്

71. ശസ്പീ. പനി. തനികലെസ്താതമന് 

72. ശസ്പീ. കതസ്താമസയ് ചസ്താണനി 

73. കഡസ്താ. ടെനി. എലാം. കതസ്താമസയ് ഐസകേയ് 

74. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

75. ശസ്പീമതനി വസ്പീണസ്താ കജസ്താര്ജയ്

76. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദസ്താസയ്

77. ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

78. ശസ്പീ. പനിണറസ്തായനി വനിജയന്.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2.  ശസ്പീ. പസ്താറക്കല അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബയ് 

4. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസസ്താക്കയ്

5. ടപ്രസ്താഫ. ആബനിദയ് ഹുശസന് തങ്ങള്

6. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേസ്താശയ് 

7. ശസ്പീ. ടെനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബസ്പീര് 

8. ശസ്പീ. മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി അലെനി 

9. ശസ്പീ. അനനില അക്കര 

10. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില കുമസ്താര് 

11. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 
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12. ശസ്പീ. അന്വര് സസ്താദതയ് 

13. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബസ്താലെകൃഷ്ണന്

14. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രേസ്താഹനിലാം കുഞ്ഞയ് 

16. ശസ്പീ. ശഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേസ്താഹനിലാം 

18. ശസ്പീ. ടകേ. സനി. കജസ്താസഫയ് 

19. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

20. ശസ്പീ. കമസ്താന്സയ് കജസ്താസഫയ് 

21. കഡസ്താ. എലാം. ടകേ. മുനസ്പീര് 

22. ശസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  

23. ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചസ്താണനി 

25. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്താധസ്താകൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതലെ

27. ശസ്പീ. കറസ്താജനി എലാം. കജസ്താണ്

28. ശസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശബരസ്പീനസ്താഥന്

29. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീനന് 

30. ശസ്പീ. എന്. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന് 

31. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

32. ശസ്പീ. ഷസ്താഫനി പറമ്പനില 

33. ശസ്പീ. ടകേ. എലാം. ഷസ്താജനി
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34. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമസ്താര്

35. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജസ്താസഫയ് 

36. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതസ്താമസയ്

37. ശസ്പീ. പനി. ഉശബദുള്ള

38. ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്    - 78

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്   -  38

 നനിഷ്പക്ഷത പസ്താലെനിക്കുന്നവര്    ആരുമനില

പ്രകമയലാം സഭ പസ്താസസ്താക്കനിയനിരനിക്കുന. ഗസ്താനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

സര്വ്വശസ്പീ  മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി  അലെനി,  പനി.  ഉടടബദുളള,  എന്.  ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്,
അബ്ദുല ഹമസ്പീദയ്.  പനി.,   അനനില അക്കര,  അന്വര് സസ്താദതയ്,  ടടഹബനി ഇകൗഡന്,
പനി.  ടകേ.  അബ്ദു  റബയ്,  ടെനി.  എ.  അഹമ്മേദയ്  കേബസ്പീര്,  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്,
ടകേ.  എലാം.  ഷസ്താജനി,  ടപ്രസ്താഫ.  ആബനിദയ്  ഹുടടസന് തങ്ങള്  എന്നസ്പീ ബഹുമസ്താനടപ്പെട്ട
അലാംഗങ്ങള് സഹകേരണലാം എന്ന XXVII-ാം നമ്പര് ധനസ്താഭദ്യര്തനയയ് അവതരനിപ്പെനിച
ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് ടചയ്യുനകണസ്താ? 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരസ്താകേരനിചനിരനിക്കുന.

സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില
കേസ്താരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില  പ്രസ്തുത  ധനസ്താഭദ്യര്തനയ്ക്കുകനടര
7-ാം  കകേസ്താളതനില  കേസ്താണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സസ്താമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ടചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........
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ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്താധസ്താകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞസ്താന് കപസ്താള് ആവശദ്യടപ്പെടുന.

(സഭസ്താലാംഗങ്ങള് തസ്താടഴപ്പെറയുലാം പ്രകേസ്താരലാം കവസ്താട്ടയ് കരഖടപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖസ്താദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമസ്താന് 

3. ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലെന്

4. ശസ്പീ. ആനണനി കജസ്താണ് 

5. ശസ്പീ. എ. എലാം. ആരനിഫയ് 

6. ടപ്രസ്താഫ. ടകേ. യു. അരുണന്

7. ശസ്പീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

8. ശസ്പീ. ടകേ. ബസ്താബു 

9. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബസ്താലെന് 

10. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമസ്താള് 

11. ശസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന്  

12. ശസ്പീ. ടകേ. ദസ്താസന് 

13. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശസ്പീ. സനി. ദനിവസ്താകേരന് 

15. ശസ്പീ. എലകദസ്താ എബ്രേഹസ്താലാം 

16. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതസ്താ കഗസ്താപനി 

17. ശസ്പീ. കജസ്താര്ജയ് എലാം. കതസ്താമസയ് 

18. ശസ്പീ. ചനിറയലാം കഗസ്താപകുമസ്താര് 

19. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീനന് 

20. കഡസ്താ. ടകേ. ടെനി. ജലെസ്പീല 

21. ശസ്പീ. ടജയനിലാംസയ് മസ്താതദ്യു 
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22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലെസ്താല 

23. ശസ്പീ. കജസ്താണ് ടഫര്ണസ്താണസയ്

24. ശസ്പീ. വനി. കജസ്തായനി 

25. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

28. ശസ്പീ. ടകേ. കുഞ്ഞനിരസ്താമന് 

29. ശസ്പീ. കകേസ്താവൂര് കുഞ്ഞുകമസ്താന് 

30. ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി 

31. ശസ്പീ. മസ്താതദ്യു ടെനി. കതസ്താമസയ് 

32. ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മസ്താകനി 

33. ശസ്പീമതനി ടജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശസ്പീ. എ. സനി. ടമസ്തായ്തസ്പീന് 

35. ശസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി ടപരുടനലനി 

37. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. നസ്താണ 

38. ശസ്പീ. എലാം. നകൗഷസ്താദയ്

39. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപയ് 

40. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമസ്താര് 

41. ശസ്പീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

42. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

44. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീലാം 

45. ശസ്പീ. ടകേ. രസ്താജന്
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46. ശസ്പീ. ആര്. രസ്താകജഷയ്

47. ശസ്പീ. റനി. വനി. രസ്താകജഷയ്

48. ശസ്പീ. ടകേ. രസ്താജു

49. ശസ്പീ. രസ്താജു എബ്രേഹസ്താലാം

50. ശസ്പീ. ആര്. രസ്താമചനന്

51. ശസ്പീ. രസ്താമചനന് കേടെന്നപ്പെള്ളനി  

52. ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രസ്താമചനന് നസ്തായര് 

53. ശസ്പീ. റനി. പനി. രസ്താമകൃഷ്ണന് 

54. ശസ്പീ. മുലക്കര രതസ്താകേരന് 

55. ടപ്രസ്താഫ. സനി. രവസ്പീനനസ്താഥയ് 

56. ശസ്പീ. കേസ്താരസ്താട്ടയ് റസസ്താഖയ്

57. ശസ്പീ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

59. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

60. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി

61. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

62. ശസ്പീ. ബനി. സതദ്യന് 

63. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷലാംസസ്പീര്  

64. ശസ്പീമതനി ടകേ. ടകേ. ശശലെജ ടെസ്പീചര് 

65. ശസ്പീ. ജനി. സധസ്താകേരന് 

66. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. സനനില കുമസ്താര്

67. ശസ്പീ. കേടെകേലാംപള്ളനി സകരനന് 

68. ശസ്പീ. ടകേ. സകരഷയ് കുറപ്പെയ്

69. ശസ്പീ. എലാം. സസരസ്താജയ്
101/2020.
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70. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. ശടെസണ് മസ്താസ്റ്റേര്

71. ശസ്പീ. പനി. തനികലെസ്താതമന് 

72. ശസ്പീ. കതസ്താമസയ് ചസ്താണനി 

73. കഡസ്താ. ടെനി. എലാം. കതസ്താമസയ് ഐസകേയ് 

74. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

75. ശസ്പീമതനി വസ്പീണസ്താ കജസ്താര്ജയ്

76. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദസ്താസയ്

77. ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

78. ശസ്പീ. പനിണറസ്തായനി വനിജയന്.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശസ്പീ. പസ്താറക്കല അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബയ് 

4. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസസ്താക്കയ്

5. ടപ്രസ്താഫ. ആബനിദയ് ഹുശസന് തങ്ങള്

6. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേസ്താശയ് 

7. ശസ്പീ. ടെനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബസ്പീര് 

8. ശസ്പീ. മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി അലെനി 

9. ശസ്പീ. അനനില അക്കര 

10. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില കുമസ്താര് 

11. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

12. ശസ്പീ. അന്വര് സസ്താദതയ് 
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13. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബസ്താലെകൃഷ്ണന്

14. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രേസ്താഹനിലാം കുഞ്ഞയ് 

16. ശസ്പീ. ശഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേസ്താഹനിലാം 

18. ശസ്പീ. ടകേ. സനി. കജസ്താസഫയ് 

19. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

20. ശസ്പീ. കമസ്താന്സയ് കജസ്താസഫയ് 

21. കഡസ്താ. എലാം. ടകേ. മുനസ്പീര് 

22. ശസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  

23. ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചസ്താണനി 

25. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്താധസ്താകൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതലെ

27. ശസ്പീ. കറസ്താജനി എലാം. കജസ്താണ്

28. ശസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശബരസ്പീനസ്താഥന്

29. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീനന് 

30. ശസ്പീ. എന്. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന് 

31. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

32. ശസ്പീ. ഷസ്താഫനി പറമ്പനില 

33. ശസ്പീ. ടകേ. എലാം. ഷസ്താജനി

34. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമസ്താര്



484 കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 16, 2017

35. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജസ്താസഫയ് 

36. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതസ്താമസയ്

37. ശസ്പീ. പനി. ഉശബദുള്ള

38. ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര് .

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്           -  78

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്           -  38

നനിഷ്പക്ഷത പസ്താലെനിക്കുന്നവര്    ആരുമനില

പ്രകമയലാം സഭ പസ്താസസ്താക്കനിയനിരനിക്കുന. ഗസ്താനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

സര്വ്വശസ്പീ  അന്വര് സസ്താദതയ്,  വനി.  പനി.  സജസ്പീനന്,  പനി.  ടകേ.  അബ്ദു  റബയ്,
കമസ്താന്സയ് കജസ്താസഫയ്, എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ്, ടെനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബസ്പീര്, ടകേ. എലാം. ഷസ്താജനി,
ടെനി.  വനി.  ഇബ്രേസ്താഹനിലാം,   അനനില അക്കര,  അബ്ദുല ഹമസ്പീദയ്.  പനി.,   പനി.  ഉടടബദുളള,
അടൂര്  പ്രകേസ്താശയ്,  എന്.  ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്,  മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി  അലെനി  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്
ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനയയ്  അവതരനിപ്പെനിച
ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് ടചയ്യുനകണസ്താ? 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരസ്താകേരനിചനിരനിക്കുന.

ഗതസ്താഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില
കേസ്താരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില  പ്രസ്തുത  ധനസ്താഭദ്യര്തനയ്ക്കുകനടര
7-ാം  കകേസ്താളതനില  കേസ്താണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സസ്താമ്പതനികേ  വര്ഷടത
ടചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്താധസ്താകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞസ്താന് കപസ്താള് ആവശദ്യടപ്പെടുന.
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(സഭസ്താലാംഗങ്ങള് തസ്താടഴപ്പെറയുലാം പ്രകേസ്താരലാം കവസ്താട്ടയ് കരഖടപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖസ്താദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമസ്താന് 

3. ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലെന്

4. ശസ്പീ. ആനണനി കജസ്താണ് 

5. ശസ്പീ. എ. എലാം. ആരനിഫയ് 

6. ടപ്രസ്താഫ. ടകേ. യു. അരുണന്

7. ശസ്പീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

8. ശസ്പീ. ടകേ. ബസ്താബു 

9. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബസ്താലെന് 

10. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമസ്താള് 

11.  ശസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന്  

12. ശസ്പീ. ടകേ. ദസ്താസന് 

13. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശസ്പീ. സനി. ദനിവസ്താകേരന് 

15. ശസ്പീ. എലകദസ്താ എബ്രേഹസ്താലാം 

16. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതസ്താ കഗസ്താപനി 

17. ശസ്പീ. കജസ്താര്ജയ് എലാം. കതസ്താമസയ് 

18. ശസ്പീ. ചനിറയലാം കഗസ്താപകുമസ്താര് 

19. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീനന് 

20. കഡസ്താ. ടകേ. ടെനി. ജലെസ്പീല 

21. ശസ്പീ. ടജയനിലാംസയ് മസ്താതദ്യു 
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22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലെസ്താല 

23. ശസ്പീ. കജസ്താണ് ടഫര്ണസ്താണസയ്

24. ശസ്പീ. വനി. കജസ്തായനി 

25. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

28. ശസ്പീ. ടകേ. കുഞ്ഞനിരസ്താമന് 

29. ശസ്പീ. കകേസ്താവൂര് കുഞ്ഞുകമസ്താന് 

30. ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി 

31. ശസ്പീ. മസ്താതദ്യു ടെനി. കതസ്താമസയ് 

32. ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മസ്താകനി 

33. ശസ്പീമതനി ടജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശസ്പീ. എ. സനി. ടമസ്തായ്തസ്പീന് 

35. ശസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി ടപരുടനലനി 

37. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. നസ്താണ 

38. ശസ്പീ. എലാം. നകൗഷസ്താദയ്

39. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപയ് 

40. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമസ്താര് 

41. ശസ്പീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

42. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

44. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീലാം 
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45. ശസ്പീ. ടകേ. രസ്താജന് 

46. ശസ്പീ. ആര്. രസ്താകജഷയ് 

47. ശസ്പീ. റനി. വനി. രസ്താകജഷയ് 

48. ശസ്പീ. ടകേ. രസ്താജു

49. ശസ്പീ. രസ്താജു എബ്രേഹസ്താലാം 

50. ശസ്പീ. ആര്. രസ്താമചനന് 

51. ശസ്പീ. രസ്താമചനന് കേടെന്നപ്പെള്ളനി  

52. ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രസ്താമചനന് നസ്തായര് 

53. ശസ്പീ. റനി. പനി. രസ്താമകൃഷ്ണന് 

54. ശസ്പീ. മുലക്കര രതസ്താകേരന് 

55. ടപ്രസ്താഫ. സനി. രവസ്പീനനസ്താഥയ് 

56. ശസ്പീ. കേസ്താരസ്താട്ടയ് റസസ്താഖയ്

57. ശസ്പീ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

59. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

60. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി

61. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

62. ശസ്പീ. ബനി. സതദ്യന് 

63. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷലാംസസ്പീര്  

64. ശസ്പീമതനി ടകേ. ടകേ. ശശലെജ ടെസ്പീചര് 

65. ശസ്പീ. ജനി. സധസ്താകേരന് 

66. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. സനനില കുമസ്താര്

67. ശസ്പീ. കേടെകേലാംപള്ളനി സകരനന് 
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68. ശസ്പീ. ടകേ. സകരഷയ് കുറപ്പെയ്

69. ശസ്പീ. എലാം. സസരസ്താജയ്

70. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. ശടെസണ് മസ്താസ്റ്റേര്

71. ശസ്പീ. പനി. തനികലെസ്താതമന് 

72. ശസ്പീ. കതസ്താമസയ് ചസ്താണനി 

73. കഡസ്താ. ടെനി. എലാം. കതസ്താമസയ് ഐസകേയ് 

74. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

75. ശസ്പീമതനി വസ്പീണസ്താ കജസ്താര്ജയ്

76. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദസ്താസയ്

77. ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

78. ശസ്പീ. പനിണറസ്തായനി വനിജയന്.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശസ്പീ. പസ്താറക്കല അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബയ് 

4. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസസ്താക്കയ്

5. ടപ്രസ്താഫ. ആബനിദയ് ഹുശസന് തങ്ങള്

6. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേസ്താശയ് 

7. ശസ്പീ. ടെനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബസ്പീര് 

8. ശസ്പീ. മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി അലെനി 

9. ശസ്പീ. അനനില അക്കര 

10. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില കുമസ്താര് 

11. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

12. ശസ്പീ. അന്വര് സസ്താദതയ് 
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13. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബസ്താലെകൃഷ്ണന്

14. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രേസ്താഹനിലാം കുഞ്ഞയ് 

16. ശസ്പീ. ശഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേസ്താഹനിലാം 

18. ശസ്പീ. ടകേ. സനി. കജസ്താസഫയ് 

19. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

20. ശസ്പീ. കമസ്താന്സയ് കജസ്താസഫയ് 

21. കഡസ്താ. എലാം. ടകേ. മുനസ്പീര് 

22. ശസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  

23. ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചസ്താണനി 

25. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്താധസ്താകൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതലെ

27. ശസ്പീ. കറസ്താജനി എലാം. കജസ്താണ്

28. ശസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശബരസ്പീനസ്താഥന്

29. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീനന് 

30. ശസ്പീ. എന്. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന് 

31. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

32. ശസ്പീ. ഷസ്താഫനി പറമ്പനില 

33. ശസ്പീ. ടകേ. എലാം. ഷസ്താജനി
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34. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമസ്താര്

35. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജസ്താസഫയ് 

36. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതസ്താമസയ്

37. ശസ്പീ. പനി. ഉശബദുള്ള

38. ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്            -  78

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്           -  38

 നനിഷ്പക്ഷത പസ്താലെനിക്കുന്നവര്    ആരുമനില

പ്രകമയലാം സഭ പസ്താസസ്താക്കനിയനിരനിക്കുന. ഗസ്താനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

സര്വ്വശസ്പീ  എന്.  ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്,  എ.  പനി.  അനനില കുമസ്താര്,  ടെനി.  എ.  അഹമ്മേദയ്

കേബസ്പീര്,  മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി  അലെനി,  സണ്ണനി  കജസ്താസഫയ്,  അബ്ദുല  ഹമസ്പീദയ്.  പനി.,

പനി. ടകേ. അബ്ദു റബയ്, വനി. പനി. സജസ്പീനന്, എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ്, ടകേ. എലാം. ഷസ്താജനി,

ടെനി. വനി. ഇബ്രേസ്താഹനിലാം,  പനി. ഉടടബദുളള, ടപ്രസ്താഫ. ആബനിദയ് ഹുടടസന് തങ്ങള് എന്നസ്പീ

അലാംഗങ്ങള്  വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനയയ്

അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് ടചയ്യുനകണസ്താ? 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

ഖണ്ഡകനസ്താപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരസ്താകേരനിചനിരനിക്കുന.

വനികനസ്താദസഞസ്താരലാം  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്  ധനസ്താഭദ്യര്തനയുടടെ  കപരനില

കേസ്താരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില  പ്രസ്തുത  ധനസ്താഭദ്യര്തനയ്ക്കുകനടര

7-ാം  കകേസ്താളതനില  കേസ്താണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സസ്താമ്പതനികേ  വര്ഷടത

ടചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........
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ശസ്പീ  .   ടകേ  .   മുരളസ്പീധരന്:  സര്,  ഞസ്താന് കപസ്താള് ആവശദ്യടപ്പെടുന.

(സഭസ്താലാംഗങ്ങള് തസ്താടഴപ്പെറയുലാം പ്രകേസ്താരലാം കവസ്താട്ടയ് കരഖടപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖസ്താദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമസ്താന് 

3. ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലെന്

4. ശസ്പീ. ആനണനി കജസ്താണ് 

5. ശസ്പീ. എ. എലാം. ആരനിഫയ് 

6. ടപ്രസ്താഫ. ടകേ. യു. അരുണന്

7. ശസ്പീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

8. ശസ്പീ. ടകേ. ബസ്താബു 

9. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബസ്താലെന് 

10. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമസ്താള് 

11. ശസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന്  

12. ശസ്പീ. ടകേ. ദസ്താസന് 

13. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശസ്പീ. സനി. ദനിവസ്താകേരന് 

15. ശസ്പീ. എലകദസ്താ എബ്രേഹസ്താലാം 

16. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതസ്താ കഗസ്താപനി 

17. ശസ്പീ. കജസ്താര്ജയ് എലാം. കതസ്താമസയ് 

18. ശസ്പീ. ചനിറയലാം കഗസ്താപകുമസ്താര് 

19. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീനന് 

20. കഡസ്താ. ടകേ. ടെനി. ജലെസ്പീല 
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21. ശസ്പീ. ടജയനിലാംസയ് മസ്താതദ്യു 

22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലെസ്താല 

23. ശസ്പീ. കജസ്താണ് ടഫര്ണസ്താണസയ്

24. ശസ്പീ. വനി. കജസ്തായനി 

25. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

28. ശസ്പീ. ടകേ. കുഞ്ഞനിരസ്താമന് 

29. ശസ്പീ. കകേസ്താവൂര് കുഞ്ഞുകമസ്താന് 

30. ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി 

31. ശസ്പീ. മസ്താതദ്യു ടെനി. കതസ്താമസയ് 

32. ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മസ്താകനി 

33. ശസ്പീമതനി ടജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശസ്പീ. എ. സനി. ടമസ്തായ്തസ്പീന് 

35. ശസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി ടപരുടനലനി 

37. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. നസ്താണ 

38. ശസ്പീ. എലാം. നകൗഷസ്താദയ്

39. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപയ് 

40. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമസ്താര് 

41. ശസ്പീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

42. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

44. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീലാം 
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45. ശസ്പീ. ടകേ. രസ്താജന് 

46. ശസ്പീ. ആര്. രസ്താകജഷയ് 

47. ശസ്പീ. റനി. വനി. രസ്താകജഷയ് 

48. ശസ്പീ. ടകേ. രസ്താജു 

49. ശസ്പീ. രസ്താജു എബ്രേഹസ്താലാം 

50. ശസ്പീ. ആര്. രസ്താമചനന് 

51. ശസ്പീ. രസ്താമചനന് കേടെന്നപ്പെള്ളനി  

52. ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രസ്താമചനന് നസ്തായര് 

53. ശസ്പീ. റനി. പനി. രസ്താമകൃഷ്ണന് 

54. ശസ്പീ. മുലക്കര രതസ്താകേരന് 

55. ടപ്രസ്താഫ. സനി. രവസ്പീനനസ്താഥയ് 

56. ശസ്പീ. കേസ്താരസ്താട്ടയ് റസസ്താഖയ്

57. ശസ്പീ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

59. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ശശസ്പീനന് 

60. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി

61. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

62. ശസ്പീ. ബനി. സതദ്യന് 

63. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷലാംസസ്പീര്  

64. ശസ്പീമതനി ടകേ. ടകേ. ശശലെജ ടെസ്പീചര് 

65. ശസ്പീ. ജനി. സധസ്താകേരന് 

66. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. സനനില കുമസ്താര്

67. ശസ്പീ. കേടെകേലാംപള്ളനി സകരനന് 

68. ശസ്പീ. ടകേ. സകരഷയ് കുറപ്പെയ്
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69. ശസ്പീ. എലാം. സസരസ്താജയ്

70. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. ശടെസണ് മസ്താസ്റ്റേര്

71. ശസ്പീ. പനി. തനികലെസ്താതമന് 

72. ശസ്പീ. കതസ്താമസയ് ചസ്താണനി 

73. കഡസ്താ. ടെനി. എലാം. കതസ്താമസയ് ഐസകേയ് 

74. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

75. ശസ്പീമതനി വസ്പീണസ്താ കജസ്താര്ജയ്

76. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദസ്താസയ്

77. ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

78. ശസ്പീ. പനിണറസ്തായനി വനിജയന്.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശസ്പീ. പസ്താറക്കല അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബയ് 

4. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസസ്താക്കയ്

5. ടപ്രസ്താഫ. ആബനിദയ് ഹുശസന് തങ്ങള്

6. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേസ്താശയ് 

7. ശസ്പീ. ടെനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബസ്പീര് 

8. ശസ്പീ. മഞ്ഞളസ്താലാംകുഴനി അലെനി 

9. ശസ്പീ. അനനില അക്കര 

10. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില കുമസ്താര് 

11. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 
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12. ശസ്പീ. അന്വര് സസ്താദതയ് 

13. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബസ്താലെകൃഷ്ണന്

14. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രേസ്താഹനിലാം കുഞ്ഞയ് 

16. ശസ്പീ. ശഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേസ്താഹനിലാം 

18. ശസ്പീ. ടകേ. സനി. കജസ്താസഫയ് 

19. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

20. ശസ്പീ. കമസ്താന്സയ് കജസ്താസഫയ് 

21. കഡസ്താ. എലാം. ടകേ. മുനസ്പീര് 

22. ശസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  

23. ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചസ്താണനി 

25. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്താധസ്താകൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതലെ

27. ശസ്പീ. കറസ്താജനി എലാം. കജസ്താണ്

28. ശസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശബരസ്പീനസ്താഥന്

29. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീനന് 

30. ശസ്പീ. എന്. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന് 

31. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

32. ശസ്പീ. ഷസ്താഫനി പറമ്പനില 

33. ശസ്പീ. ടകേ. എലാം. ഷസ്താജനി
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34. ശസ്പീ. വനി. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

35. ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചസ്താണനി 

36. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രസ്താധസ്താകൃഷ്ണന് 

37. ശസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതലെ

38. ശസ്പീ. കറസ്താജനി എലാം. കജസ്താണ്

39. ശസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശബരസ്പീനസ്താഥന്

40. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമസ്താര്

41. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജസ്താസഫയ് 

42. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതസ്താമസയ്

43. ശസ്പീ. പനി. ഉശബദുള്ള

44. ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്           -  78

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്           -  38

നനിഷ്പക്ഷത പസ്താലെനിക്കുന്നവര്    ആരുമനില.

പ്രകമയലാം സഭ പസ്താസസ്താക്കനിയനിരനിക്കുന. ഗസ്താനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്......  ഓര്ഡര്......  സഭ  ഇകപ്പെസ്താള്  പനിരനിയുന്നതുലാം  നസ്താടള  രസ്താവനിടലെ
8.30-നയ് വസ്പീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുന്നതുമസ്താണയ്.  

(2017  കമയയ്  മസ്താസലാം  17-ാം  തസ്പീയതനി  ബുധനസ്താഴ്ച  രസ്താവനിടലെ  8.30-നയ്  വസ്പീണ്ടുലാം
സകമ്മേളനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി സഭ ശവകുകന്നരലാം 3.35-നയ് പനിരനിഞ്ഞു.)
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അനുബനലാം   I

പതനിനസ്താലെസ്താലാം കകേരള നനിയമസഭയുടടെ അഞസ്താലാം സകമ്മേളനതനിടലെ 
12-5-2017-ടലെ നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചസ്താദദ്യലാം നമ്പര് 

(*366)-ടന തനിരുതനിയ ഉതരലാം

പട്ടനികേകഗസ്താത്ര വര്ഗക്കസ്താര്ക്കയ് പ്രകതദ്യകേ ടതസ്താഴനിലറപ്പെയ് 
പദ്ധതനിയുലാം വനഭൂമനിയുലാം

(*366) ശസ്പീ  .   ടകേ  .   വനി  .   വനി ജയദസ്താസയ്   :          
ശസ്പീ  .   ടജയനിലാംസയ് മസ്താതദ്യു  :       
ശസ്പീ  .   കേസ്താരസ്താട്ടയ് റസസ്താഖയ്  :   
ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു  : തസ്താടഴ കേസ്താണന്ന കചസ്താദദ്യങ്ങള്ക്കയ് പട്ടനികേജസ്താതനി

പട്ടനികേവര്ഗ  പനികന്നസ്താക്ക  സമുദസ്തായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സസ്താലാംസസ്താരനികേവലാം
പസ്താര്ലെടമനറനികേസ്താരദ്യവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടെനി നലകുകമസ്താ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കസ്താരനിടനകേസ്താലെതയ്  പട്ടനികേകഗസ്താത്ര  വര്ഗക്കസ്താരുടടെ  ഇടെയനില
പട്ടനിണനി  മരണലാം  ഉണസ്തായനിട്ടുകണസ്താ;  എങ്കനില  ഇതയ്  ആവര്തനിക്കസ്താതനിരനിക്കസ്താന്
സര്ക്കസ്താര് എടുതനിട്ടുള്ള നടെപടെനികേള് എടന്തലസ്താമസ്താണയ്;

(ബനി)  പഞ്ഞമസ്താസങ്ങളനില  സകൗജനദ്യ  ഭക്ഷദ്യധസ്താനദ്യ  വനിതരണലാം  നടെതസ്താന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണസ്താ;  ഇതയ്  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ്  പ്രകയസ്താജനപ്രദമസ്താകുടമന്നയ്
കേണക്കസ്താക്കനിയനിട്ടുകണസ്താ;

(സനി) പട്ടനികേകഗസ്താത്ര വര്ഗതനിലടപ്പെട്ടവരുടടെ പട്ടനിണനി അകേറസ്താനസ്തായനി പ്രകതദ്യകേ
ടതസ്താഴനിലറപ്പെയ്  പദ്ധതനി  നടെപ്പെസ്താക്കസ്താന്  സസ്താധനിക്കുകമസ്താ;  വനസ്താവകേസ്താശ  നനിയമപ്രകേസ്താരലാം
അര്ഹതടപ്പെട്ടവര്ക്കയ്  കൃഷനിക്കനുകയസ്താജദ്യമസ്തായ  വനഭൂമനി  നലകേസ്താന്  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുകണസ്താ?

പട്ടനികേജസ്താതനി പട്ടനികേവര്ഗ പനികന്നസ്താക്ക സമുദസ്തായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സസ്താലാംസസ്താരനികേവലാം
പസ്താര്ലെടമനറനികേസ്താരദ്യവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബസ്താലെന്): സര്,

(എ)  പട്ടനിണനി  മരണലാം  ഒകൗകദദ്യസ്താഗനികേമസ്തായനി  റനികപ്പെസ്താര്ട്ടയ്  ടചയ്തനിട്ടനിടലങ്കനിലലാം
ഭയസ്താനകേമസ്തായ  രൂപതനില  ശനിശുമരണലാം  അനണസ്തായനിട്ടുണയ്.  മഴക്കസ്താലെതയ്
പട്ടനികേവര്ഗ  വനിഭസ്താഗങ്ങളുടടെ  ഇടെയനില  പട്ടനിണനി  ഉണസ്താകേസ്താതനിരനിക്കുന്നതനിനസ്തായനി
ഭക്ഷദ്യ  സഹസ്തായ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കനിവരുന.  ഈ  സര്ക്കസ്താര്  അധനികേസ്താരതനില

101/2020.
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വരുകമ്പസ്താള്  അട്ടപ്പെസ്താടെനിയനില  53  ഊരുകേളനില  മസ്താത്രലാം  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  കേനിചണ്
പ്രവര്തനിചനിരുന്നതയ് 192 ഊരുകേളനികലെയ്ക്കുലാം വദ്യസ്താപനിപ്പെനിച്ചു. ഇതനിനസ്തായനി കുടുലാംബശസ്പീക്കയ്
2016-2017-ല  3.5  കകേസ്താടെനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.  ഈ പദ്ധതനി ഇകപ്പെസ്താള് വയനസ്താട്ടനിലലാം
മലെപ്പുറത്തുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഗര്ഭനിണനികേള്ക്കുലാം  മുലെയട്ടുന്ന  അമ്മേമസ്താര്ക്കുലാം
സസന്തലാം  നനിലെയനില  കപസ്താഷകേസ്താഹസ്താരലാം  വസ്താങ്ങനി  കേഴനിക്കുന്നതനികലെയസ്തായനി  പ്രതനിമസ്താസലാം
1,000  രൂപ വസ്പീതലാം നലകുന്ന ജനനനി ജനരക്ഷസ്താ പദ്ധതനിയുലാം നടെപ്പെനിലെസ്താക്കനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടെസ്താടത അട്ടപ്പെസ്താടെനിയനിലലാം മലെപ്പുറലാം ജനിലയനിടലെ മസ്താഞസ്പീരനി പട്ടനികേവര്ഗ കകേസ്താളനനിയനിലലാം
ഭക്ഷണലാം  പസ്താകേലാംടചയ  നലകുന്ന  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  കേനിചണ്  പദ്ധതനിയുലാം
നടെപ്പെനിലെസ്താക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സസ്താമൂഹദ്യനസ്പീതനി  വകുപ്പെനിന്കേസ്പീഴനില  അങ്കണവസ്താടെനികേള്  മുകഖന
ഗര്ഭണനികേള്ക്കുലാം  കുട്ടനികേള്ക്കുലാം  പ്രകതദ്യകേ  കപസ്താഷകേസ്താഹസ്താരലാം  നലകേനിവരുന.
കേകൗമസ്താരക്കസ്താരസ്തായ  ടപണ്കുട്ടനികേള്ക്കസ്തായനി  സബലെ  കേനിറ്റുകേള്  വനിതരണലാം  ടചയ്യുന.
കപസ്താഷകേസ്താഹസ്താര  അപരദ്യസ്താപ്തതയുള്ളവടര  കേടണതനി  സപനിടമനറനി  നമ്മ്യൂടസ്പീഷന്
കപ്രസ്താഗസ്താലാം  നടെപ്പെനിലെസ്താക്കനിവരുന.   കുട്ടനികേള്ക്കസ്തായനി  അമൃതലാം  നമ്മ്യൂടനിമനികയ്  വനിതരണലാം
നടെതനിവരനികേയുലാം ടചയ്യുന.

(ബനി)  ഉണയ്.   80000-കതസ്താളലാം പട്ടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ് ഭക്ഷദ്യസഹസ്തായ
പദ്ധതനിയുടടെ പ്രകയസ്താജനലാം ലെഭദ്യമസ്താകുടമന്നയ്  കേണക്കസ്താക്കുന.  ഇതനിനസ്തായനി  25  കകേസ്താടെനി
രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)   പട്ടനികേകഗസ്താത്ര വര്ഗതനിലടപ്പെട്ടവരുടടെ  പട്ടനിണനി  അകേറ്റുന്നതനിനസ്തായനി
പട്ടനികേവര്ഗക്കസ്താര്ക്കയ്  മസ്താത്രമസ്തായനി  നൂറനിലെധനികേലാം  ദനിവസങ്ങളനില  ടതസ്താഴനില
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്തായനി  നടെപ്പുവര്ഷലാം വകുപ്പെനിടന ബഡ്ജറയ്  വനിഹനിതതനില തുകേ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്.   വനസ്താവകേസ്താശ നനിയമലാം  (2006)  പ്രകേസ്താരലാം  ഭൂമനി  ലെഭനിക്കുവസ്താന്
അര്ഹരസ്തായ  5075  കപര്ക്കുലാം  ഭൂമനി  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  നസ്താളനിതുവടര,  25081  കപര്ക്കയ്  33778.11  ഏക്കര്
ഭൂമനിയനികനല  വദ്യകനിഗത  ശകേവശസ്താവകേസ്താശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറടമ
സപ്രസ്പീലാം കകേസ്താടെതനിവനിധനി  പ്രകേസ്താരലാം ലെഭദ്യമസ്തായ  7149  ഏക്കര് വനിതരണ കയസ്താഗദ്യമസ്തായ  
ഭൂമനി 4000 കപര്ടക്കങ്കനിലലാം  വനിതരണലാം ടചയ്യസ്താന് നടെപടെനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.


